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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยองค์การเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๕๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือ กตั้งว่าด้วยองค์การเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการขอให้รับรอง การรับรอง การเพิกถอน
การรับรอง และการสนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน และการช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการขอให้รับรอง การรับรอง การเพิกถอนการรับรอง
และการสนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการช่วยเหลือ
ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) ระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารเอกชนใน
การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๔) ระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารเอกชนใน
การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
(๕) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและบัญชีขององค์การเอกชนที่ได้รับ
อนุมัติโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและบัญชีขององค์การเอกชนที่ได้รับ
อนุมัติโครงการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
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ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์ ก ารเอกชน” หมายความว่ า ชมรมหรื อ กลุ่ ม บุ ค คล สมาคม มู ล นิ ธิ ห รื อ องค์ ก าร
อย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งก่อตั้งและดําเนินการโดยเอกชนซึ่งมี
สัญชาติไทยเป็นหลัก เพื่อดําเนินกิจการอันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันโดยมิใช่เป็นการแสวงหากําไร รายได้
หรือผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน มีความเป็นกลางทางการเมือง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ขององค์การเอกชน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด” หมายความรวมถึง ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
กรุงเทพมหานคร
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ตรวจสอบภายในของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
“คําขอ” หมายความว่า คําขอการรับรองขององค์การเอกชน
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการออกเสียงประชามติ
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้สมัครรับเลือก
สมาชิกวุฒิสภา และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
และให้ ห มายความรวมถึ ง เขตออกเสี ย งประชามติ แ ละการดํ า เนิ น การในแต่ ล ะระดั บ ในการเลื อ ก
สมาชิกวุฒิสภาด้วย
“การช่วยเหลือการปฏิบัติงาน” หมายความว่า การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน และการตรวจสอบการเลือกตั้ง
“โครงการ” หมายความว่า โครงการการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
“การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็น ประมุข ” หมายความว่า การอบรมให้ค วามรู้ การจัด ประชุม สัม มนา การจัด เวทีเ สวนา
เกี่ ย วกั บ ประชาธิ ป ไตย การเมื อ งการปกครอง รั ฐ ธรรมนู ญ การเลื อ กตั้ ง ระบบพรรคการเมื อ ง
การปกครองท้องถิ่นแก่ประชาชนโดยทั่วไป
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“การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของประชาชน” หมายความว่ า การส่ ง เสริ ม
ให้ประชาชนจัดกิจกรรม จัดตั้งกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง
“การตรวจสอบการเลือกตั้ง” หมายความว่า การรับแจ้งเหตุ การสํารวจค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
การสอดส่องและการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้ง
“การรับแจ้งเหตุ” หมายความว่า การรับแจ้งเหตุการณ์จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร พรรคการเมือง
อาสาสมัคร หรือบุคคลใด ในเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้สมัคร พรรคการเมือง อาสาสมัครหรือบุคคลใด
กระทําการอั นอาจเป็ นการฝ่า ฝืน หรือ ไม่เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการเลือ กตั้ง หรือกฎหมายอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
“การสํารวจค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง” หมายความว่า การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ของผู้สมัครแต่ละคนที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
“การสอดส่องและสังเกตการณ์เพื่อป้องกันการทุจริต” หมายความว่า การสอดส่องเพื่อป้องกัน
การทุจริตในการเลือกตั้ง การสังเกตการณ์การหาเสียงของผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือบุคคลใดในการเลือกตั้ง
การสอดส่องเพื่อป้องกันการทุจริตการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนน
ในการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงการออกเสียงประชามติ
“ผู้ประสานงานการมีส่วนร่วม” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
“ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วม” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
“อาสาสมั ค ร” หมายความว่ า อาสาสมั ค รขององค์ ก ารเอกชนที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
โดยผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
“ผู้ประสานงานอาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครขององค์การเอกชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
“ผู้ประสานงานอาสาสมัครรับแจ้งเหตุ” หมายความว่า อาสาสมัครขององค์การเอกชน
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานอาสาสมัครรับแจ้งเหตุ
“การสนับสนุน” หมายความว่า การสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร ข้อมูล เอกสาร
ทางวิชาการ สื่อ หรือวัสดุอุปกรณ์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างประกอบกันให้กับองค์การเอกชน
ตามควรแก่กรณี
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบ กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ได้หรือเห็นสมควรให้มีการปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการเป็นกรณีไป
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หมวด ๑
การรับรององค์การเอกชน
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ โดยระเบียบนี้ คณะกรรมการมอบอํานาจให้เลขาธิการมีอํานาจรับรององค์การเอกชน
ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในพื้นที่หลายจังหวัดหรือนอกเขตพื้นที่จังหวัด
ที่สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ และมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด มีอํานาจรับรอง
องค์การเอกชนที่มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัด และมีความประสงค์จะช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการในจังหวัดนั้น
ในกรณีที่องค์การเอกชนมีสถานที่ทํางานหลายแห่งให้ใช้สถานที่ทํางานเพียงแห่งเดียวในการยื่นคําขอ
โดยให้ ถื อ ว่ า สถานที่ ทํ า งานของผู้ มี อํ า นาจทํ า การแทนองค์ ก ารเอกชนหรื อ คณะกรรมการบริ ห าร
เป็นสํานักงานใหญ่
ข้อ ๗ ให้มีคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งเพื่อส่งเสริม
การปฏิ บัติงานขององค์การเอกชน ประกอบด้ วย เลขาธิ การหรือรองเลขาธิการที่ได้ รับมอบหมาย
เป็ น ประธาน และอนุ ก รรมการอี ก ไม่ เ กิ น ๖ คน ซึ่ ง เลขาธิ ก ารแต่ ง ตั้ ง โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการ จากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และจะแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งหรือหลายคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
โดยระเบียบนี้ คณะกรรมการมอบอํานาจให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมกํากับดูแลการรับรององค์การเอกชนและการเพิกถอนการรับรององค์การเอกชน
ที่ช่วยเหลือการปฏิบัตงิ าน
(๒) พิจารณาการอุทธรณ์ขององค์การเอกชน
(๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
(๔) ดําเนินการเรื่องอื่นตามระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศ มติของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๘ ในการประชุมคณะอนุกรรมการจะต้องมีอนุกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม
มติของที่ประชุมให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
ได้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๙ ก

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ให้ ป ระธานอนุ ก รรมการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้ า ประธานอนุ ก รรมการไม่ ม าประชุ ม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ส่วนที่ ๒
การยื่นคําขอ และการรับรอง
ข้อ ๙ องค์การเอกชนที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์และการดําเนินกิจการที่เป็นกลางทางการเมือง
(๒) ไม่มีวัตถุประสงค์และการกระทําที่มุ่งแสวงหากําไร รายได้หรือผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน
(๓) ผู้บริหารหรือผู้ดําเนินงานหรือผู้มีอํานาจทําการแทนขององค์การเอกชน ต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่อายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ มีความเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เคยถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๔) มีสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน โดยสมาชิกต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ วันยื่นคําขอ
และมีความเป็นกลางทางการเมือง
(๕) ผู้บ ริ ห ารหรือ ผู้ ดํ าเนิ น งานหรือ ผู้ มี อํา นาจทํ า การแทนขององค์ ก ารเอกชน ต้ อ งไม่ เ คย
กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือมิได้ควบคุมการดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรจนทําให้
เกิดความเสียหายแก่การดําเนินงานของสํานักงาน
(๖) ผู้บริหารหรือผู้ดําเนินงานหรือผู้มีอํานาจทําการแทนขององค์การเอกชน ต้องไม่เคยต้องคําพิพากษา
ให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๗) ผู้บ ริ ห ารหรือ ผู้ ดํ าเนิ น งานหรือ ผู้ มี อํา นาจทํ า การแทนขององค์ ก ารเอกชน ต้ อ งไม่ เ คย
มี พ ฤติ ก รรมแจ้ ง หรื อ รายงานข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ เกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย
แก่การดําเนินงานของคณะกรรมการหรือสํานักงาน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ ระเบี ย บ ข้ อ กํ า หนด ประกาศ มติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของคณะกรรมการ
และพ้นระยะเวลาที่มีพฤติกรรมดังกล่าวยังไม่ถึงหนึ่งปีนับถึงวันที่ยื่นคําขอ
ข้อ ๑๐ องค์การเอกชนที่มีความประสงค์ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ให้ยื่นคําขอตามแบบ อช.๑
พร้อมแนบเอกสารตามที่กําหนดไว้ในแบบคําขอ
ข้อ ๑๑ หนังสือรับรององค์การเอกชนให้มีอายุคราวละห้าปี นับแต่วันที่ได้รับการรับรอง
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ข้อ ๑๒ การยื่นคําขอตามข้อ ๑๐ ให้ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์การเอกชนที่เป็นนิติบุคคล
ตามที่กําหนดในตราสารหรือข้อบังคับหรือระเบียบขององค์การเอกชนนั้นเป็นผู้ลงนามในคําขอ ในกรณีที่มี
การมอบอํานาจให้แนบหนังสือมอบอํานาจตามแบบ อช.๒ มาพร้อมกับคําขอด้วย
ในกรณีองค์การเอกชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ให้กรรมการหรือผู้บริหารองค์การเอกชนจํานวน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดเป็นผู้มอบอํานาจให้กรรมการหรือผู้บริหารคนหนึ่งเป็นผู้มีอํานาจทําการแทน
องค์การเอกชนตามแบบ อช.๓ แนบมาพร้อมกับคําขอด้วย และให้ผู้มีอํานาจทําการแทนนั้นเป็นผู้ลงนามในคําขอ
และห้ามมิให้มีการมอบอํานาจช่วงให้ผู้ใดลงนามในคําขอ
ข้อ ๑๓ คําขอให้ยื่นต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ณ สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดที่สํานักงานใหญ่ขององค์การเอกชนนั้นตั้งอยู่ ให้พนักงานบันทึกถ้อยคําของผู้ยื่นคําขอ
ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ และออกใบรับคําขอให้แก่องค์การเอกชนไว้เป็นหลักฐานตามแบบ อช.๔
ข้อ ๑๔ การยื่ น คํ า ขอที่ มี ค วามประสงค์ จ ะช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
ในจังหวัดที่มีสํานักงานใหญ่ขององค์การเอกชนตั้งอยู่ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรวจสอบ
คําขอ เอกสาร หลักฐาน ผลงาน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามขององค์การเอกชนภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําขอจากองค์การเอกชน
ในกรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นว่า คําขอมีข้อบกพร่องในสาระสําคัญ
หรือจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
แจ้งให้องค์การเอกชนทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจสอบ และให้องค์การเอกชนนั้น
แก้ไขข้อบกพร่องหรือจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่มีการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
ถ้าองค์การเอกชนไม่ดําเนินการตามวรรคสองภายในเวลาที่กําหนด ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดพิจารณาไม่รับคําขอนั้นแล้วแจ้งให้องค์การเอกชนนั้นทราบ ทั้งนี้ การพิจารณาไม่รับคําขอ
ไม่ตัดสิทธิองค์การเอกชนที่จะยื่นคําขอใหม่
ข้อ ๑๕ การยื่ น คํ า ขอที่ มี ค วามประสงค์ จ ะช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
ในพื้นที่หลายจังหวัดหรือนอกเขตพื้นที่จังหวัดที่สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ดําเนินการตามข้อ ๑๔ เมื่อดําเนินการเสร็จแล้วให้ส่งคําขอและเอกสารหลักฐานพร้อมความเห็นเบื้องต้น
ต่อเลขาธิการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ดําเนินการตามข้อ ๑๔ แล้วเสร็จ
เมื่ อ ได้ รั บ คํ า ขอตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ เ ลขาธิ ก ารตรวจคํ า ขอ เอกสารหลั ก ฐาน ผลงาน
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามขององค์การเอกชนให้แล้วเสร็จ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องให้นําข้อ ๑๔
มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๖ ในกรณี ที่ คํ า ขอและเอกสารถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ให้ เ ลขาธิ ก ารหรื อ ผู้ อํ า นวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี ออกหนังสือรับรองตามแบบ อช.๕ ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
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ข้อ ๑๗ เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๑๖ แล้ว ให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี แจ้งองค์การเอกชนผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันพร้อมปิดประกาศการรับรอง
ตามแบบ อช.๖ ไว้ที่สํานักงานหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบทุกสามเดือน
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ไม่พิจารณารับรอง
องค์การเอกชนตามข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๕ ให้ส่งเรื่องพร้อมด้วยเหตุผลการไม่รับรองให้องค์การเอกชนนั้นทราบ
ตามแบบ อช.๗
ส่วนที่ ๓
การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการต่ออายุการรับรอง
ข้อ ๑๙ องค์การเอกชนที่ได้รับการรับรอง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือตราสาร หรือข้อบังคับ
หรือระเบียบขององค์การเอกชน หรือมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารองค์การเอกชน
ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๒๐ องค์ ก ารเอกชนที่ มี ค วามประสงค์ ข อยกเลิ ก การรั บ รอง ให้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ
เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าการยกเลิกการรับรอง
มีผลนับแต่วันที่เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รบั หนังสือแจ้ง
การยกเลิกการรับรองตามวรรคหนึ่งไม่มีผลกระทบต่อข้อผูกพันที่องค์การเอกชนนั้นทําไว้กับสํานักงาน
ข้อ ๒๑ ก่ อ นวั น ครบกํ า หนดอายุ ก ารรั บ รองไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น ให้ อ งค์ ก ารเอกชน
ที่มีความประสงค์ต่ออายุการรับรองยื่นแบบคําขอต่อเลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
แล้วแต่กรณี ตามแบบ อช.๘
การพิจารณาต่ออายุการรับรององค์การเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี นําผลการดําเนินงานที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา และแจ้ง
ผลการพิจารณาให้องค์การเอกชนทราบ และให้มีอ ายุการรับรองอีกคราวละห้าปีนับจากวันถัดจาก
วันครบอายุการรับรองหรือครบอายุการต่อการรับรอง แล้วแต่กรณี โดยให้ประกาศการรับรององค์การเอกชน
ตามแบบ อช.๖ มาใช้ในการต่อการรับรองด้วย ในกรณีไม่ต่ออายุการรับรองให้แจ้งให้องค์การเอกชนทราบ
ตามแบบ อช.๗ โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๔
การเพิกถอนการรับรอง
ข้อ ๒๒ องค์การเอกชนที่ได้รับการรับรองอาจถูกเพิกถอนการรับรองได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
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(๑) ความเป็ นนิ ติบุ ค คลขององค์การเอกชนที่ มี ฐานะเป็ นนิ ติบุ คคลสิ้ นสุ ดลงตามกฎหมาย
หรือความเป็นองค์การเอกชนที่ไม่เป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลงตามตราสารหรือข้อบังคับหรือระเบียบของ
องค์การเอกชนนั้น
(๒) องค์ ก ารเอกชน หรื อ ประธานกรรมการ หรื อ หั ว หน้ า ผู้ บ ริ ห าร หรื อ คณะผู้ บ ริ ห าร
องค์การเอกชนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙
(๓) ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือตราสาร หรือข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์การเอกชน
หรือการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารองค์การเอกชน ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดทราบ ภายในเวลาที่กําหนดตามข้อ ๑๙ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๔) แจ้ ง หรื อ รายงานข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ เกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย
แก่การดําเนินงานของคณะกรรมการหรือสํานักงาน
(๕) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายว่าด้วย
การออกเสี ย งประชามติ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
หรือระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด มติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
(๖) คณะกรรมการมีมติให้เพิกถอนการรับรอง
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ ปรากฏเหตุต ามข้ อ ๒๒ ให้ เลขาธิ การหรือ ผู้อํานวยการการเลือ กตั้ ง
ประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอํานาจตรวจสอบข้อเท็จจริงและเพิกถอนการรับรององค์การเอกชนโดยให้
มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศให้เพิกถอนตามแบบ อช.๙ และให้แจ้งการเพิกถอนการรับรองให้องค์การเอกชนทราบ
ตามแบบ อช.๑๐
ให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี รายงานการเพิกถอน
การรับรององค์การเอกชนให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว
ส่วนที่ ๕
การอุทธรณ์
ข้อ ๒๔ องค์การเอกชนที่ไม่เห็นด้วยกับการไม่รับรองตามข้อ ๑๘ หรือไม่เห็นด้วยกับการเพิกถอน
การรับรองตามข้อ ๒๓ อาจยื่นคําอุทธรณ์ต่อเลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
แล้วแต่กรณี ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่รับรองหรือเพิกถอนการรับรอง เว้นแต่เป็น
การเพิกถอนการรับรองตามมติของคณะกรรมการตามข้อ ๒๒ (๖) ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๕ คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือโดยต้องระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย
ประกอบด้วย และมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้อทุ ธรณ์ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้อุทธรณ์
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(๒) หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
(๓) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์หรือผู้มีอํานาจกระทําการแทน
ผู้อุทธรณ์อาจส่งเอกสารหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามาพร้อมกับคําอุทธรณ์ด้วยก็ได้
การลงนามและการมอบอํานาจให้ลงนามแทนในคําอุทธรณ์ ให้นําความในข้อ ๑๒ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๒๖ กรณี ที่ เ ลขาธิ ก ารหรื อ ผู้ อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด แล้ ว แต่ ก รณี
เห็ น ว่ า คํ า อุ ท ธรณ์ มี ร ายการไม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ๒๕ ให้ แ จ้ ง ผู้ อุ ท ธรณ์ ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขให้ ค รบถ้ ว น
โดยต้องแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์และผู้อุทธรณ์จะต้องดําเนินการแก้ไขให้ครบถ้วน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อได้รับคําอุทธรณ์ที่มีรายการครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการ
หรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาคําอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับ
คําอุทธรณ์ที่แก้ไขแล้ว
ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ดําเนินการแก้ไขคําอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลา ให้ถือว่าไม่มีการยื่นคําอุทธรณ์
ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะยื่นคําอุทธรณ์ใหม่ภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๒๔
ข้อ ๒๗ ให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณา
คําอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่
เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ทั้งหมดก็ให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าวด้วย
ถ้าเลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พิจารณาตามวรรคหนึ่งแล้ว ไม่เห็นด้วยกับ
คํ า อุ ท ธรณ์ ไ ม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นก็ ใ ห้ ร ายงานความเห็ น พร้ อ มเหตุ ผ ลไปยั ง คณะอนุ ก รรมการ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคําอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้คณะอนุกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดดังกล่าว
ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้พิจารณาทบทวนคําสั่งได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
หรือความเหมาะสมของการทํา คําสั่ง และอาจมี คําสั่งเพิกถอนคําสั่ งเดิม หรือเปลี่ยนแปลงคํ าสั่งนั้ น
ไปในทางใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของ
การทําคําสั่งหรือมีข้อกําหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้
ให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี แจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์
ของคณะอนุ ก รรมการ ให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ ท ราบภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ล้ ว เสร็ จ
และให้คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการเป็นที่สุด
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ส่วนที่ ๖
การสนับสนุนองค์การเอกชน
ข้อ ๒๘ องค์การเอกชนที่ได้รับการรับรองและมีความประสงค์จะดําเนินโครงการช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน สามารถขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานได้ ดังต่อไปนี้
(๑) งบประมาณตามความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ
(๒) ข้อมูลและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และคณะกรรมการ
รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม
(๓) วิทยากรในการให้ความรู้ตามความเหมาะสม
การสนับสนุนงบประมาณ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสํานักงานและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เว้นแต่รายการใดไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่
สํานักงานกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๒๙ ค่ า ตอบแทนหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยใด ๆ ของผู้ ป ระสานงานอาสาสมั ค ร อาสาสมั ค ร
ผู้ประสานงานอาสาสมัครรับแจ้งเหตุ และบุคลากรขององค์การเอกชนที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการใด
ให้มีสิทธิเบิกจ่ายได้เฉพาะตามระเบียบนี้ ยกเว้นกรณีได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ทําให้เสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บไม่สาหัส ให้มีสิทธิได้รับเงินบํารุงขวัญตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยเงินชดเชยผู้ประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงานเลือกตั้งโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๗
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ข้อ ๓๐ ในการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน องค์การเอกชนอาจดําเนินการเองหรือร่วมมือกับ
สํานักงานก็ได้
องค์การเอกชนที่จะช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ให้เสนอโครงการตามแบบ อช.๑๑ หรือ อช.๑๒
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและวัตถุประสงค์ของโครงการ
(๒) ชื่อผู้บริหารองค์การเอกชนหรือกรรมการผู้รบั ผิดชอบโครงการ
(๓) ขอบเขตและพื้นที่การดําเนินงาน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตเลือกตั้งหรือพื้นที่ที่กําหนด
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(๔) แผนงาน ขั้นตอน ระยะเวลาการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย รายชื่อพร้อมประวัติวิทยากร
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของสํานักงาน
(๕) งบประมาณ
(๖) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่องค์การเอกชนหลายองค์การเสนอโครงการตรวจสอบการเลือกตั้งในพื้นที่
เดียวกัน ให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอํานาจพิจารณา
ให้ อ งค์ ก ารเอกชนใดองค์ ก ารเอกชนหนึ่ ง ดํ า เนิ น การหรื อ หลายองค์ ก ารเอกชนร่ ว มกั น ดํ า เนิ น การ
โดยกําหนดให้รับผิดชอบพื้นที่ตามความเหมาะสมได้
ข้อ ๓๒ องค์การเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ปฏิบัติงานในพื้นที่หลายจังหวัด หากประสงค์
จะดําเนินโครงการให้เสนอโครงการต่อเลขาธิการ และองค์การเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเพียงจังหวัดเดียว ให้เสนอโครงการต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนั้น
การเสนอโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันเริ่มดําเนินโครงการ
ข้อ ๓๓ เมื่ อ ได้ รั บ โครงการจากองค์ ก ารเอกชนแล้ ว ให้ เ ลขาธิ ก ารหรื อ ผู้ อํ า นวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี ตรวจสอบสถานภาพการรับรองขององค์การเอกชนที่เสนอโครงการ
พิจารณาความเหมาะสมและความซ้ําซ้อนของโครงการ และให้พิจารณาอนุมัติโครงการนั้น
ในกรณีที่เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เห็นว่าโครงการมีรายละเอียด
ไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ ๓๐ ให้แจ้งองค์การเอกชนนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแบบเสนอโครงการ
เพื่อให้องค์การเอกชนดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือชี้แจงภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข
ให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับโครงการที่มีการแก้ไขหรือได้รับคําชี้แจง หากพ้นกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่องค์การเอกชน
ได้รับแจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือชี้แจงดังกล่าว องค์การเอกชนนั้นไม่ดําเนินการตามที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่า
องค์การเอกชนนั้นไม่ประสงค์ที่จะดําเนินการตามโครงการดังกล่าว
เมื่ อ มี ก ารอนุ มั ติ ห รื อ ไม่ อ นุ มั ติ ให้ เ ลขาธิ ก ารหรื อ ผู้ อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด
แล้วแต่กรณี แจ้งให้องค์การเอกชนผู้เสนอโครงการทราบโดยเร็วและให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๓๔ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงนามในสัญญาการรับการสนับสนุนโครงการตามแบบ อช.๑๓ และให้ผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนองค์การเอกชนเป็นผู้ลงนามในสัญญาในฐานะองค์การเอกชนที่ได้รับการอนุมัติโครงการ
ในกรณีที่มอบอํานาจให้บุคคลอื่นลงนามแทนให้นําความในข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่ อ มีก ารลงนามในสั ญ ญาแล้ ว ให้เ ลขาธิ การหรื อ ผู้อํ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํา จั งหวั ด
แล้วแต่กรณี จดบันทึกโครงการในทะเบียนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ และดําเนินการตามโครงการต่อไป
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หมวด ๒
การปฏิบัติงานขององค์การเอกชน
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓๕ การให้ การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ย วกับการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ให้เป็นไป
ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบนี้ โดยองค์การเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง
ในการปลุกจิตสํานึกและการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต รวมทั้งการอํานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
การจัดทําโครงการเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชา
หรือแนวทางตามที่สํานักงานกําหนด และควรใช้วิทยากรของสํานักงานหรือวิทยากรที่สํานักงานแนะนํา
ข้อ ๓๖ การตรวจสอบการเลือกตั้งขององค์การเอกชนให้เป็นไปตามโครงการตรวจสอบ
การเลือกตั้งที่องค์การเอกชนได้รับอนุมัติตามระเบียบนี้ และให้ถือหลักแห่งความสุจริต เที่ยงธรรม
ปราศจากอคติ และปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ตลอดจนระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศ
และมติของคณะกรรมการ
ข้อ ๓๗ ให้องค์การเอกชนที่ได้รับการอนุมัติโครงการ จัดตั้งศูนย์ประสานงานตรวจสอบการเลือกตั้ง
และให้ผู้มีอํานาจทําการแทนหรือผู้รับมอบอํานาจเป็นผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานตรวจสอบการเลือกตั้ง
โดยให้ศูนย์ประสานงานตรวจสอบการเลือกตั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบต่อผลการดําเนินงานของโครงการ ตลอดจนการดําเนินงานและพฤติการณ์
ของเจ้าหน้าที่องค์การเอกชนที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
(๒) ดําเนินโครงการ โดยยึดหลักความเป็นกลางทางการเมือง และหลักแห่งความสุจริต
เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ
(๓) ดําเนินโครงการด้วยความระมัดระวังและไม่จงใจเผยแพร่ผลการดําเนินงานหรือข้อมูล
ต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
(๔) ดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และแผนงานจนเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการตามโครงการจนเสร็จสิ้นได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้องค์การเอกชน
แจ้งต่อเลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี พร้อมเหตุผลและให้คืนเงิน
ทั้งจํานวน ให้แก่สํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีหนังสือแจ้ง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ให้หักส่วนเงินที่ต้องจ่ายไปโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้นําข้อ ๗๑ มาบังคับใช้
โดยอนุโลม
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ส่วนที่ ๒
การแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
ข้อ ๓๘ การดําเนินการโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แต่งตั้งผู้ประสานงานการมีส่วนร่วมและผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วม
เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานโครงการตามแบบ อช.๑๔
ข้อ ๓๙ การดําเนินโครงการการตรวจสอบการเลือกตั้งให้แต่งตั้งผู้ประสานงานอาสาสมัคร
และอาสาสมัครซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) ผู้ประสานงานอาสาสมัครต้องมีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และอาสาสมัครต้องมีอายุ
ไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันเสนอโครงการ
(๓) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๕) ผู้ประสานงานอาสาสมัครต้องผ่านการอบรมที่องค์การเอกชนจัดขึ้น
ในส่ ว นของอาสาสมั ค รควรต้ อ งผ่ า นการอบรมเช่ น เดี ย วกั บ ผู้ ป ระสานงานอาสาสมั ค รและ
การอบรมควรใช้วิทยากรของสํานักงานหรือวิทยากรที่สํานักงานแนะนํา
ข้อ ๔๐ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ตรวจสอบหลักฐาน คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ประสานงานอาสาสมัครและอาสาสมัครแล้วแต่งตั้งผู้ประสานงานอาสาสมัครและ
อาสาสมัครให้เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งตามแบบ อช.๑๕ และออกบัตรประจําตัว
ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นคราวไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๔๑ ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ประสานงานอาสาสมัคร หรืออาสาสมัคร
ผู้ประสานงานอาสาสมัครรับแจ้งเหตุ ให้ผู้ประสานงานอาสาสมัคร อาสาสมัคร ผู้ประสานงานอาสาสมัคร
รับแจ้งเหตุ แจ้งต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
หรือคณะกรรมการประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันที และในกรณีฉุกเฉินให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ในท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในจังหวัดนั้น
โดยทันทีด้วย
ส่วนที่ ๓
การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุ
ข้อ ๔๒ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุ ให้อาสาสมัครมีหน้าที่รับคําแจ้งเหตุจาก
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พรรคการเมือง ผู้สมัคร อาสาสมัคร หรือจากบุคคลอื่นใดในเหตุที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
พรรคการเมือง ผู้สมัคร อาสาสมัคร หรือบุคคลอื่นใดกระทําการอันอาจฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้ง หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ ๔๓ การรับแจ้งเหตุ ให้อาสาสมัครรับแจ้งเหตุเขียนบันทึกการรับแจ้งเหตุตามแบบ อช.๑๖
ทั้งในกรณีที่มีการแจ้งเหตุทางจดหมายหรือทางโทรสารหรือทางโทรศัพท์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือการแจ้งเหตุด้วยตนเอง โดยบันทึกสาระสําคัญที่เกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหา ประกอบด้วย วันเดือนปี
เวลา ชื่อ ที่อยู่ สถานที่เกิดเหตุ เหตุที่อ้างว่ามีการละเมิดกฎหมาย ชื่อผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง
ที่เห็นว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) รวมทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทํานั้นเท่าที่จะระบุได้
พร้อมทั้งระบุพยานหลักฐานเอกสาร พยานวัตถุหรือพยานบุคคลพร้อมที่อยู่และรายละเอียดเกี่ยวกับพยาน
เท่าที่จะระบุได้ต่าง ๆ แล้วส่งบันทึกการรับแจ้งเหตุให้ผู้ประสานงานอาสาสมัครรับแจ้งเหตุพิจารณาโดยพลัน
ในกรณีที่เหตุที่ได้รับแจ้งนั้นยังไม่เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประสานงาน
อาสาสมัครรับแจ้งเหตุเห็นว่าเป็นกรณีที่มีมูล หรือเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะดําเนินการคัดค้าน
ขัดขวาง หรือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ก็ให้ผู้ประสานงานอาสาสมัครรับแจ้งเหตุแจ้งต่อพนักงาน
ของสํานักงานที่มีหน้าที่สืบสวนหรือไต่สวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่มีอํานาจ
ดําเนินการ พร้อมทั้งให้รายงานต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่เหตุเกิดขึ้น
ในกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน หรือเป็นกรณีที่มีความสําคัญ ให้ผู้ประสานงานอาสาสมัคร
รายงานต่อองค์การเอกชน เพื่อแจ้งเหตุให้เลขาธิการพิจารณาดําเนินการอีกทางหนึ่งด้วย
ข้อ ๔๔ ในการแจ้งเหตุต่อพนักงานของสํานักงานที่มีหน้าที่สืบสวนหรือไต่สวน หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ
หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่มีอํานาจดําเนินการตามข้อ ๔๓ วรรคสอง ให้ผู้ประสานงาน
อาสาสมัครรับแจ้งเหตุจัดส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานต่าง ๆ เท่าที่มี และหากเห็นว่ายังจําเป็นที่ต้อง
สอบข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดําเนินการได้
ข้อ ๔๕ เมื่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ได้รับทราบเหตุจากผู้ประสานงาน
อาสาสมัครรับแจ้งเหตุแล้ว หากเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือเป็นกรณีที่มีความสําคัญให้ประสานงาน
กับผู้รับผิดชอบหรือผู้มีอํานาจหน้าที่ในเหตุนั้นโดยตรง เพื่อดําเนินการตามที่จําเป็นแก่กรณีโดยพลัน
และรายงานสํานักงานเพื่อรายงานคณะกรรมการพิจารณาอีกทางหนึ่ง
ข้อ ๔๖ เมื่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้ทราบข้อเท็จจริงหรือมีพยานหลักฐาน
พอสมควรแล้ว ให้พิจารณาในเบื้องต้นว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเข้าข่ายเป็นการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือจะมีผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ หากเห็นว่า
กรณีมีมูลเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายก็ให้ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป
ส่วนที่ ๔
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจค่าใช้จ่าย
ข้อ ๔๗ การสํารวจค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง มีความมุ่งหมายเพื่อสํารวจรวบรวมข้อมูล
ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองได้ใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
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ที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ โดยผู้ประสานงานอาสาสมัครสํารวจจะต้อ งจัดทําบัญชีสรุปรายจ่ายของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือของพรรคการเมืองเท่าที่สังเกตและรวบรวมข้อมูลได้ โดยมีรายการค่าใช้จ่าย
และหลักฐานการเก็บข้อมูลตามสมควร
ข้อ ๔๘ การสํารวจค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งในภาคสนาม ให้องค์การเอกชนแบ่งความรับผิดชอบ
ในการสํารวจให้แก่ผู้ประสานงานอาสาสมัครและอาสาสมัครสํารวจเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ของเขตเลือกตั้ง
โดยไม่ซ้ําซ้อนกันและอาจกําหนดให้สํารวจค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ เช่น สํารวจการใช้ยานพาหนะ
การใช้สื่อโฆษณาประเภทแผ่นป้าย การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ การปราศรัย หรือสํารวจในลักษณะอื่น
ตามที่เห็นสมควร
ในการดําเนินการสํารวจตามวรรคหนึ่ง ให้อาสาสมัครจดบันทึกลงในแบบรายงานการสํารวจ
ค่ า ใช้ จ่ า ยการเลื อ กตั้ ง โดยมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยแต่ ล ะด้ า น รวมทั้ ง วั น เวลา สถานที่
ลักษณะ การใช้จ่าย อัตราค่าเช่า หรือค่าตอบแทน หรือราคาตามปกติในท้องที่นั้น ๆ และข้อมูลอื่น
ที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ คํ า นวณค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง แต่ ล ะคนหรื อ พรรคการเมื อ งแต่ ล ะพรรค
ตามแบบ อช.๑๗
ข้อ ๔๙ ให้ผู้ประสานงานอาสาสมัครสํารวจรวบรวมรายการต่าง ๆ ที่อาสาสมัครได้จัดทําขึ้น
แล้ ว ตรวจสอบว่า ได้มี การลงรายการซ้ํา ซ้อ นหรือ ไม่ ให้ผู้ ประสานงานอาสาสมั ครนํ ารายการต่ าง ๆ
มาจัดทําบัญชีสรุปรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่ละคนหรือพรรคการเมืองแต่ละพรรค โดยแยกตามประเภท
ของค่าใช้จ่าย และให้ประเมินราคาค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทตามราคาปกติของท้องที่นั้นตามแบบ อช.๑๗/๑
ให้องค์การเอกชนของผู้ประสานงานอาสาสมัครสํารวจยื่นบัญชีสรุปรายจ่ายพร้อมรายละเอียด
และหลักฐานต่าง ๆ ต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๕
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
ข้อ ๕๐ ในการสอดส่องและสังเกตการณ์เพื่อป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
ให้ผู้ประสานงานอาสาสมัครหรืออาสาสมัครมีหน้าที่สอดส่องและสังเกตการณ์เหตุการณ์ทั่วไปก่อนวันเลือกตั้ง
และสังเกตพฤติกรรมของผู้สมัคร ผู้สนับสนุนและพรรคการเมืองว่าใช้วิธีการใดในการหาเสียง
ในวันเลือกตั้ง ให้ผู้ประสานงานอาสาสมัครหรืออาสาสมัครสังเกตพฤติกรรมการลงคะแนนของผู้สมัคร
ผู้สนับสนุน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและหลังจาก
การปิดการลงคะแนนแล้วให้อาสาสมัครสังเกตการนับคะแนน พร้อมทั้งบันทึกผลการนับคะแนนจนกว่า
จะมีการประกาศผลการนับคะแนน พร้อมทั้งสังเกตการณ์นําส่งหีบบัตรเลือกตั้งด้วย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประสานงานอาสาสมัครและอาสาสมัคร ให้ลงชื่อในบันทึกเหตุการณ์
ประจําหน่วยเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง
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ข้อ ๕๑ ในการสังเกตการเลือกตั้งให้อาสาสมัครบันทึกเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ผิดสังเกต
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม โดยบันทึกข้อมูลที่ได้จากการไปสอดส่อง
และสังเกตด้วยตนเองของอาสาสมัคร หรือจากข่าวสารที่มีอยู่ในท้องที่นั้นตามแบบ อช.๑๘ แล้วส่งให้
ผู้ประสานงานอาสาสมัครเพื่อส่งให้องค์การเอกชนรวบรวมข้อมูล สรุปและจัดทํารายงานเสนอผู้อํานวยการ
การเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด พร้ อ มทั้ ง สํ า เนาแจ้ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า เขตเลื อ กตั้ ง
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ทราบด้วยตามแบบ อช.๑๘/๑
ในกรณีที่อาสาสมัครพบเห็นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ผิดสังเกตที่อาจเป็นการกระทําความผิด
ตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือพบเห็นการกระทําความผิดอย่างชัดแจ้ง ให้อาสาสมัครแจ้งผู้ประสานงาน
อาสาสมัครหรืออาสาสมัครรับแจ้งเหตุที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น หรือแจ้งต่อพนักงานของ
สํานักงานที่มีหน้าที่สืบสวนหรือไต่สวน หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่มีอํานาจ
ดําเนินการโดยทันที แล้วแต่กรณี
เมื่ออาสาสมัครดําเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้บันทึกเหตุการณ์แล้วรายงานผู้ประสานงาน
อาสาสมัครเพื่อแจ้งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพร้อมทั้งสําเนา แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบด้วยโดยทันที
ข้อ ๕๒ หากการดํ า เนิ น งานสั ง เกตการเลื อ กตั้ ง หรื อ สั ง เกตการนํ า ส่ ง หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง
หรือสังเกตการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย ตลอดจนประกาศ
ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้อาสาสมัครแจ้งหรือทักท้วงด้วยถ้อยคําที่สุภาพต่อประธาน
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
ให้ผู้ประสานงานอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่สอดส่องดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน
และเดิ น ทางตรวจตราเหตุ ก ารณ์ ทั่ ว ไป ในเขตพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตลอดจนให้ ก ารสนั บ สนุ น และ
ประสานงานการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้ง แล้วรายงานให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดทราบ
ข้อ ๕๓ ในกรณี ที่ อ าสาสมั ค รได้ ดํ า เนิ น การแจ้ ง หรื อ ทั ก ท้ ว งตามข้ อ ๕๒ แล้ ว เห็ น ว่ า
ไม่เป็นผล และยังปรากฏว่ามีการกระทําที่เห็นว่าไม่ถูกต้องดําเนินอยู่ต่อไป ให้อาสาสมัครทําคําทักท้วง
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรตามแบบ อช.๑๙ จํ า นวนสามฉบั บ ให้ อ าสาสมั ค รยื่ น คํ า ทั ก ท้ ว งหนึ่ ง ฉบั บ
ให้ ป ระธานกรรมการประจํ า หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง โดยให้ ผู้ รั บ คํ า ทั ก ท้ ว งลงนามว่ า ได้ รั บ คํ า ทั ก ท้ ว งไว้ แ ล้ ว
หากประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่ลงนาม ให้บันทึกไว้ และให้กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ลงนาม
หากยังไม่ลงนามให้อาสาสมัครบันทึกว่าไม่มีกรรมการประจําหน่วยผู้ใดลงนาม คําทักท้วงฉบับที่สอง
ให้อาสาสมัครรายงานให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบโดยไม่ชักช้า คําทักท้วงฉบับที่สาม
ให้อาสาสมัครรายงานให้ผู้ประสานงานอาสาสมัครเพื่อส่งเรื่องให้องค์การเอกชนเก็บรักษาไว้
ข้อ ๕๔ เมื่ อ ได้ รับ คํ า ทั กท้ ว งจากอาสาสมั ค รตามข้ อ ๕๓ ให้ ผู้ อํ านวยการการเลื อ กตั้ ง
ประจําจังหวัดพิจารณาคําทักท้วงโดยไม่ชักช้า
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ในกรณี ที่ ผู้ อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด พิ จ ารณาคํ า ทั ก ท้ ว งของอาสาสมั ค รแล้ ว
เห็นว่าจําเป็นต้องสอบสวนข้อมูลเพิ่มเติม ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจขอให้ผู้ทักท้วง
หรือประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมาให้ปากคํา หรือส่งมอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
ข้อ ๕๕ เมื่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาคําทักท้วงของอาสาสมัคร
แล้วเห็นว่าไม่มีมูล หรือเป็นความเข้าใจผิด หรือเป็นข้อผิดพลาดหรือการละเลยในทางปฏิบัติที่ไม่มีผล
ต่อการลงคะแนนหรือการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทํารายงาน
แจ้งสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง
ข้อ ๕๖ เมื่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาคําทักท้วงของอาสาสมัคร
แล้วเห็นว่ามีมูล ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการตามข้อ ๔๖
ข้อ ๕๗ ให้อาสาสมัครจัดทํารายงานส่งให้ผู้ประสานงานอาสาสมัครภายในสามวันนับแต่
วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้ง ให้ผู้ประสานงานอาสาสมัครสรุปผลการสังเกต
ของตนและของอาสาสมั ครที่ ต นรับ ผิ ด ชอบแล้ว ส่ ง ให้อ งค์ การเอกชนที่ ต นสั ง กัด ภายในสิ บ วัน นั บ แต่
วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้ง ให้องค์การเอกชนจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเสนอต่อเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งที่องค์การเอกชนนั้นยื่นเสนอโครงการ
เพื่อตรวจสอบการเลือกตั้ง และผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ
ส่วนที่ ๖
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๕๘ ให้องค์การเอกชนที่ได้รับการอนุมัติโครงการส่งรายงานการปฏิบัติงานแก่เลขาธิการ
หรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง หรือวันที่
ยุติโครงการ แล้วแต่กรณี ตามแบบ อช.๒๐
ข้อ ๕๙ เมื่อได้รับรายงานการปฏิบัติงาน ให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด แล้วแต่กรณี ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงานแล้วรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบ
ถ้าเห็นว่าควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการปฏิบัติงาน ให้แจ้งองค์การเอกชนเพื่อให้ดําเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ส่วนที่ ๗
การยุติการดําเนินการ
ข้อ ๖๐ ในกรณี ที่ เ ลขาธิก ารหรื อ ผู้ อํา นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ าจั ง หวัด แล้ ว แต่ ก รณี
พบว่าการดําเนินงานขององค์การเอกชนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓๗ ให้ดําเนินการ
สอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง หากเห็ น ว่ า มี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะป้ อ งกั น ความเสี ย หายอั น อาจเกิ ด จาก
การกระทําที่ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เลขาธิการหรือ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
สามารถมีคําสั่งให้ระงับการกระทําดังกล่าวไว้พลางก่อนได้
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ในกรณีเลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุผลอันสมควร และมีพยานหลักฐานเพียงพอว่ามีการกระทําที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้พิจารณา
ยุติโครงการขององค์การเอกชนนั้น
เมื่อเลขาธิการมีคําสั่งให้ยุติโครงการแล้ว ให้รายงานคณะอนุกรรมการทราบ สําหรับกรณี
ผู้ อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด มี คํ า สั่ ง ให้ ยุ ติ โ ครงการให้ ร ายงานเลขาธิ ก ารเพื่ อ รายงานให้
คณะอนุกรรมการทราบ
องค์การเอกชนใดได้รับแจ้งให้ยุติโครงการ ให้องค์การเอกชนนั้นยุติการดําเนินงานโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนในวันที่ได้รับแจ้งโดยทันที
หมวด ๓
การเงินและการบัญชี
ส่วนที่ ๑
การรับเงิน
ข้อ ๖๑ ในการรับเงินสนับสนุนโครงการ ให้องค์การเอกชนเปิดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์
โดยใช้ชื่อขององค์การเอกชนนั้นเป็นชื่อบัญชีธนาคาร เพื่อรับและจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
เมื่อเปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้องค์การเอกชนแจ้งชื่อธนาคาร พร้อมที่อยู่ ชื่อบัญชี
หมายเลขบัญชี รายชื่อผู้มีอํานาจสั่งจ่ายโดยให้ใช้ผู้มีอํานาจสองในสามคนเป็นผู้สั่งจ่าย ให้เลขาธิการ
หรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบ
ข้อ ๖๒ ในกรณีที่เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอนุมัติให้องค์การเอกชน
ดําเนินโครงการใด ให้โอนเงินงบประมาณที่สนับสนุนองค์การเอกชนในโครงการนั้น ๆ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ขององค์การเอกชนภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกับการดําเนินโครงการ ทั้งนี้ ตามแนวทางหรือวิธีการ
ที่สํานักงานกําหนด
ข้อ ๖๓ เมื่อองค์การเอกชนได้รับเงินโอนเข้าบัญชีสนับสนุนโครงการแล้ว ให้บันทึกการรับเงิน
ณ วันที่ได้รับเงินนั้น และให้มีหนังสือแจ้งการรับเงินที่ระบุวันที่ที่ได้รับเงิน และจํานวนเงินแก่เลขาธิการ
หรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี ทราบ
ส่วนที่ ๒
การจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายเงิน
ข้อ ๖๔ ให้ผู้มีอํานาจทําการแทน หรือผู้ได้รับมอบอํานาจกระทําการแทนองค์การเอกชน
หรือกรรมการหรือผู้บริหารองค์การเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงิน
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ข้อ ๖๕ ในการจ่ายเงินทุกครั้งให้มีหลักฐานการใช้จ่ายเงินเป็นใบเสร็จรับเงินในกรณีไม่อาจ
เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ให้ใช้ใบสําคัญรับเงิน ยกเว้นการใช้จ่ายเงินในวงเงินที่ไม่เกินสองพันบาท
และไม่สามารถหาหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ให้ทําใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินที่มีบุคคลตามข้อ ๖๔
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และให้บันทึกการจ่ายเงินในรายงานการรับ - จ่ายเงิน ณ วันที่จ่ายเงินนั้น
ข้อ ๖๖ ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินตามข้อ ๖๕ จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(๑) ชื่อ สถานที่ หรือที่ทํางานของผู้รับเงิน
(๒) วัน เดือน ปีที่จ่ายเงิน
(๓) รายละเอียดการใช้จ่าย
(๔) จํานวนเงินเป็นตัวเลขและตัวอักษร
(๕) ลายมือชื่อผู้รับเงิน
ข้อ ๖๗ การจ่ายเงินจะต้องเป็นการจ่ายเงินตามรายการที่ระบุในโครงการและตามวงเงิน
สนับสนุนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ องค์การเอกชนสามารถเพิ่มหรือลดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้ไม่เกิน
ร้อยละยี่สิบของวงเงินที่กําหนดในแต่ละรายการ ยกเว้นรายการค่าตอบแทน หากมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่านี้
จะต้องขออนุมัติจากเลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดก่อนดําเนินการ
ส่วนที่ ๓
การรายงานการเงินและการตรวจสอบบัญชี
ข้อ ๖๘ ให้องค์การเอกชนจัดทํารายงานการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไป
และหลั ก ฐานที่ สํ า นั ก งานกํ า หนดไว้ ท้ า ยระเบี ย บนี้ และจั ด ให้ มี ก ารรั บ รองบั ญ ชี ข องโครงการ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เว้นแต่กรณีที่องค์การเอกชนได้รับอนุมัติโครงการวงเงินไม่เกินสองแสนบาท
ต่อโครงการ ให้องค์การเอกชนนั้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ข้อ ๖๙ ให้องค์การเอกชนส่งรายงานการเงิน และหรือรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ต่อเลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง หรือวันที่
ยุติโครงการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗๐ ให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือ กตั้งประจําจังหวัดจัดให้มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ในกรณีที่เห็นว่ า
ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งบุคคล
ตามข้อ ๖๔ ขององค์การเอกชนเพื่อดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
กรณีองค์การเอกชนได้รับอนุมัติโครงการวงเงินไม่เกินสองแสนบาทต่อโครงการ ได้รับยกเว้น
ตามข้อ ๖๘ ให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี จัดให้มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานการเงิน ในกรณีที่เห็นว่าควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการเงินให้ครบถ้วน
ให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๙ ก

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

รายงานการเงิน และหรือรายงานของผู้สอบบั ญชีรับอนุ ญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
เพื่อมีไว้ให้ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของรายงานการเงิ น และหลั ก ฐานการใช้ จ่ า ยเงิ น
โดยผู้ตรวจสอบภายใน หากเห็นว่ามีกรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม ให้แจ้งบุคคลตามข้อ ๖๔ ดําเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ส่วนที่ ๔
การคืนเงิน
ข้อ ๗๑ เมื่ อ ดํ า เนิ น การตามข้ อ ๖๙ แล้ ว ให้ อ งค์ ก ารเอกชนคื น เงิ น ที่ เ หลื อ จ่ า ยจาก
การดําเนินงานตามโครงการภายในสิบห้าวัน โดยซื้อตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติสั่งจ่ายในนามสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๗๒ ในวาระการเลือกตั้งคราวแรก นับแต่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกขององค์การเอกชนใด หากต้องการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง
ที่ไม่มีองค์การเอกชนช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง ให้แสดงความประสงค์ต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด เพื่อช่วยเหลือการตรวจสอบการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ ได้ โดยให้นําระเบียบนี้
ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติงาน และการอื่นใดของอาสาสมัครมาบังคับใช้โดยอนุโลม
การจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินบํารุงขวัญให้นําข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ของระเบียบนี้มาบังคับใช้
โดยอนุโลม
ข้อ ๗๓ องค์การเอกชนใดที่ได้รับการรับรองไว้ก่อนระเบียบนี้ ให้การรับรองนั้นยังมีผลต่อไป
และการใดที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ กํ า หนด คํ า สั่ ง มติ ค ณะกรรมการ
หรือหนังสือสั่งการอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

อช.๑

คําขอการรับรองขององค์การเอกชน
เลขที่ ............./..................
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด....................................
วันที่................. เดือน........................ พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................
ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์การเอกชนชื่อ...........................................................................................................
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.................. หมู่ที่......... ซอย ..................................ถนน .........................................
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด.....................................
โทรศัพท์หมายเลข ..........................................................
ขอยื่นคําขอการรับรองต่อ (เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด ............................................ ) เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในพื้นที่จังหวัด..............................................................................................................ดังนี้
 การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
 การตรวจสอบการเลือกตั้ง
ข้าพเจ้าได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับองค์การเอกชนและเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องของ
สําเนาเอกสารมาพร้อมกับคําขอ ดังต่อไปนี้
 (๑) สําเนาตราสาร/ข้อบังคับ/ระเบียบขององค์การเอกชน
 (๒) สําเนาหนังสือรับรอง/หนังสือสําคัญแสดงความเป็นนิติบุคคล
 (๓) บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนหรือผู้บริหารขององค์การเอกชน ที่อยู่ พร้อมทั้ง
ประวัติของบุคคลดังกล่าว (กรณีองค์การเอกชนที่เป็นนิติบุคคล)
 (๔) บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการขององค์การเอกชน ที่อยู่ พร้อมทั้ง
ประวัติของบุคคลดังกล่าว (กรณีองค์การเอกชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล)
 (๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารขององค์การเอกชนหรือบันทึกข้อตกลง
ของผู้บริหารองค์การเอกชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความประสงค์ที่จะขอรับการรับรอง
 (๖) รายงานผลการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)
 (๗) รายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)
ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่
เกี่ยวข้องกับการนี้โดยเคร่งครัดทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้คํารับรอง

หมายเหตุ :

ลงชื่อ.................................................... ผู้ขอรับการรับรอง
(...................................................)
ผู้มอี ํานาจทําการแทน/ผู้รับมอบอํานาจ
องค์การเอกชนที่มีสถานที่ทํางานหลายแห่งให้ใช้สถานที่ทํางานเพียงแห่งเดียวในการยื่นคําขอ
โดยให้ถือว่าสถานที่ทํางานของผู้มีอํานาจทําการแทนองค์การเอกชนหรือคณะกรรมการบริหาร
เป็นสํานักงานใหญ่

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การเอกชนที่ขอรับการรับรอง
๑. ข้อมูลพืน้ ฐาน
ชื่อองค์การเอกชน......................................................................................................................................
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ............... ที่ตั้งของสํานักงานใหญ่ เลขที่...................... หมู่ที่............. ซอย.......................
ถนน...................................... ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์.................................................
โทรสาร........................................
สํานักงานสาขา (ถ้ามี) จํานวนสาขา............ สาขา ใน..............จังหวัด ได้แก่...........................................
...................................................................................................................................................................
สถานภาพขององค์การ

 องค์การที่เป็นนิติบุคคล  องค์การที่ไม่เป็นเป็นนิติบุคคล

ผู้แทนหรือผู้บริหารขององค์การหรือกรรมการขององค์การ
 ไม่มี

 มี จํานวน............. คน ได้แก่

๑. ชื่อ-สกุล............................................................................. วัน/เดือน/ปีเกิด....................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
ที่อยู่...................................................................................................................................................
อาชีพ/ตําแหน่ง............................................................... โทรศัพท์.....................................................
๒. ชื่อ-สกุล............................................................................. วัน/เดือน/ปีเกิด......................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
ที่อยู่....................................................................................................................................................
อาชีพ/ตําแหน่ง...............................................................โทรศัพท์.....................................................
ฯลฯ
การได้มาซึ่งผูแ้ ทนหรือผู้บริหารหรือกรรมการ  เลือกตั้ง โดย..............................................
 แต่งตั้ง โดย..............................................
ผู้แทนหรือผู้บริหารหรือกรรมการ มีวาระ
 มี วาระ............ ปี  ไม่มี
ผู้ร่วมก่อตั้งองค์การ จํานวน......................... คน ได้แก่
๑. ชื่อ...........................................................ชื่อสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
อาชีพ/ตําแหน่ง............................................................... โทรศัพท์.....................................................
๒. ชื่อ...........................................................ชื่อสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
อาชีพ/ตําแหน่ง............................................................... โทรศัพท์.....................................................
๓. ชื่อ...........................................................ชื่อสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
อาชีพ/ตําแหน่ง............................................................... โทรศัพท์.....................................................

๔. ชื่อ...........................................................ชื่อสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
อาชีพ/ตําแหน่ง............................................................... โทรศัพท์.....................................................
๕. ชื่อ...........................................................ชื่อสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
อาชีพ/ตําแหน่ง............................................................... โทรศัพท์.....................................................
๖. ชื่อ...........................................................ชื่อสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
อาชีพ/ตําแหน่ง............................................................... โทรศัพท์.....................................................
๗. ชื่อ...........................................................ชื่อสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
อาชีพ/ตําแหน่ง............................................................... โทรศัพท์.....................................................
๘. ชื่อ...........................................................ชื่อสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
อาชีพ/ตําแหน่ง............................................................... โทรศัพท์.....................................................
ฯลฯ
มีสมาชิกองค์การ

 ไม่มี

 มี จํานวน................ คน ได้แก่

๑. ชื่อ...........................................................ชื่อสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
๒. ชื่อ...........................................................ชื่อสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
๓. ชื่อ...........................................................ชื่อสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
๔. ชื่อ...........................................................ชื่อสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
๕. ชื่อ...........................................................ชื่อสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
๖. ชื่อ...........................................................ชื่อสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
ฯลฯ
การรับสมาชิก
ประเภทของสมาชิก






สมัคร
โดยตําแหน่ง
องค์การ
รายบุคคล






สมัครโดยมีผู้รับรอง
อื่น ๆ ระบุ..................
ครอบครัว
อื่น ๆระบุ...................

๒. ลักษณะขององค์การ (สามารถตอบได้มากกว่า ๑ คําตอบ)
 องค์การระดับชุมชน/ หมู่บ้าน/ ตําบล
 องค์การที่มีสมาชิกเป็นบุคคล
 องค์การที่มีสมาชิกเป็นองค์การที่เป็นนิติบุคคล จํานวน..............องค์การ
 องค์การที่มีสมาชิกเป็นองค์การที่เป็นและไม่เป็นนิติบุคคลรวมจํานวน................องค์การ
 องค์การที่มีสมาชิกในทุกจังหวัด
 องค์การที่มีสมาชิกในหลายจังหวัด จํานวน..................... จังหวัด ได้แก่
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๓. การทํางานร่วมกับหรือประสานงานกับหน่วยงานอื่น
(โปรดระบุหน่วยงานและกิจการทีร่ ่วมมือกัน) (ตอบได้หลายข้อ)
๑.
๒.
๑.
๒.

 หน่วยงานราชการ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 องค์การเอกชน
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

๔. วัตถุประสงค์ขององค์การ
๑. .........................................................................................................................................................
๒. .........................................................................................................................................................
๓. .........................................................................................................................................................
๔. .........................................................................................................................................................
๕. กิจการทีผ่ า่ นมาในรอบปี
( ตั้งแต่เดือน.....................................พ.ศ. ................. ถึงเดือน............................พ.ศ. ...............)
ชื่อกิจการ
ลักษณะกิจการ
ระยะเวลา

(ถ้าเนื้อที่ไม่เพียงพอ สามารถเพิ่มเติมได้ หรือมีเอกสารประกอบแนบท้ายด้วยก็ได้)
๖. กลุ่มเป้าหมายที่องค์การเอกชนให้บริการ
กิจการ

กลุ่มเป้าหมาย

การมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเป้าหมาย

(ถ้าเนื้อที่ไม่เพียงพอ สามารถเพิ่มเติมได้ หรือมีเอกสารประกอบแนบท้ายด้วยก็ได้)

๗. ผลงานขององค์การทีผ่ า่ นมา
๗.๑ ผลการดําเนินงานขององค์การที่กลุ่มเป้าหมายขององค์การถือว่าเป็นความสําเร็จและ
มีความพอใจ
๑. ............................................................................................................................................
๒. ............................................................................................................................................
๓. ............................................................................................................................................
๗.๒ ตัวอย่างกิจการขององค์การที่ทําสําเร็จ
๑. ............................................................................................................................................
๒. ............................................................................................................................................
๓. ............................................................................................................................................
๗.๓ หน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนองค์การด้วยดี (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)
๑. ............................................................................................................................................
๒. ............................................................................................................................................
๓. ............................................................................................................................................
๘. การบริหารจัดการการเงิน (ตอบได้หลายข้อ)
 มีการจัดทํารายงานการเงิน
 มีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย
 มีการจัดทํางบดุล
 มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
๙. กิจการที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุน เมื่อได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 การให้การศึกษาประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
 การตรวจสอบการเลือกตั้ง
( ) การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
( ) การรับแจ้งเหตุ
( ) การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง
๑๐. พื้นที่ดําเนินการให้การศึกษาประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ระบุจังหวัด)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
๑๑. พื้นที่ดําเนินการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (ระบุจังหวัด)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

๑๒. พื้นที่ดําเนินการตรวจสอบการเลือกตั้ง (ระบุ จังหวัด)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
๑๓. องค์การเอกชนของท่านมีประสบการณ์ในการทํางานเลือกตั้งมาแล้วในอดีตในเรื่อง

การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

การรับแจ้งเหตุ

การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง

การรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตย

อื่นๆ (ระบุ)………………………........
ข้าพเจ้าในฐานะผู้มีอํานาจลงนามแทนองค์การเอกชน ขอรับรองว่า ข้อความตามเอกสารข้างต้น
มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ............................................................................
(.......................................................................)
ผู้มีอํานาจทําการแทน/ผู้รับมอบอํานาจ
วันที่ .............../....................../........................

อช.๒
หนังสือมอบอํานาจ
ให้ทําการแทนองค์การเอกชนที่เป็นนิติบคุ คล
------------------------------------

อากรแสตมป์
๓๐ บาท

ทําที่.................................................
........................................................
วันที่............. เดือน........................... พ.ศ. .................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขที่ -   -    - -  อยู่บ้านเลขที่................
หมู่ที่...........ซอย................ถนน............................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...........................
จังหวัด......................ผู้มีอํานาจการแทนทําการแทนองค์การเอกชนชื่อ.............................................................
ขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขที่ -   -    - -  อยู่บ้านเลขที่................
หมู่ที่.......... ซอย............................... ถนน..................................... ตําบล/แขวง.......................................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด........................................... ดําเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ยื่นคําขอการรับรององค์การเอกชนพร้อมเอกสารต่างๆ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง/ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด.........................
ข้อ ๒ ยื่นคําอุทธรณ์การไม่รับรององค์การเอกชน/การเพิกถอนการรับรองต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด.........................
ข้อ ๓ ยื่นโครงการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ข้อ ๔ ลงนามในคําขอการรับรององค์การเอกชน คําอุทธรณ์การไม่รับรององค์การเอกชน
การเพิกถอนการรับรอง และโครงการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕ ให้เป็นผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานตรวจสอบการเลือกตั้ง
ข้ อ ๖ รั บรองข้ อความหรื อรั บทราบเอกสาร กํ าหนดนั ดหมาย และให้ ถ้ อยคํ าชี้ แจงต่ อ
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนุกรรมการ และกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๗ กระทําการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจนเสร็จการ

ข้ า พเจ้ า ยอมรั บ ผู ก พั น ในการกระทํ า ทั้ ง หลายของตั ว แทนที่ ก ระทํ า ในนาม
องค์การเอกชนนี้ในนามของข้าพเจ้า โดยยอมรับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและอาญา ดุจข้าพเจ้าได้กระทําด้วย
ตนเองทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ................................................ผู้มอบอํานาจ ลงชื่อ..................................................ผู้รับมอบอํานาจ
(................................................)
(....................................................)
ตําแหน่ง............................................
ตําแหน่ง..............................................
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)
ตําแหน่ง.............................................

ลงชื่อ.....................................................พยาน
(.....................................................)
ตําแหน่ง.................................................

หมายเหตุ : ๑. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
๒. แนบสําเนาหนังสือรับรององค์การเอกชน (อช.๕) ในกรณียื่นโครงการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

อช.๓

หนังสือมอบอํานาจ
ให้กระทําการแทนองค์การเอกชนที่ไม่เป็นนิตบิ ุคคล

อากรแสตมป์
๓๐ บาท

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

ทําที่ ......................................................................
...............................................................................
วันที่.................. เดือน...................... พ.ศ. .......................
ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ รวม .................................. คน เป็นผู้บริหารหรือกรรมการของ
องค์การเอกชนชื่อ .........................................................................................................................................
ขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขที่ -   -    - -  อยู่บ้านเลขที่................
หมู่ที่............ซอย...............................ถนน...................................ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด................................ ซึ่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการขององค์การเอกชน
ดําเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ยื่นคําขอการรับรององค์การเอกชนพร้อมเอกสารต่างๆ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง/ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด.........................
ข้อ ๒ ยื่นคําอุทธรณ์การไม่รับรององค์การเอกชนต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด.........................
ข้อ ๓ ยื่นโครงการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ข้อ ๔ ลงนามในคําขอรับการรับรององค์การเอกชน คําอุทธรณ์การไม่รับรององค์การเอกชน
และโครงการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕ ให้เป็นผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานตรวจสอบการเลือกตั้ง
ข้ อ ๖ รั บรองข้ อความหรื อรั บทราบเอกสาร กํ าหนดนั ดหมาย และให้ ถ้ อยคํ าชี้ แจงต่ อ
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนุกรรมการ และกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้ อ ๗ กระทํ าการใด ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการช่ วยเหลื อการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจนเสร็จการ

ข้ า พเจ้ า ยอมรั บ ผู ก พั น ในการกระทํ า ทั้ ง หลายของตั ว แทนที่ ก ระทํ า ในนาม
องค์การเอกชนนี้ในนามของข้าพเจ้า โดยยอมรับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและอาญา ดุจข้าพเจ้าได้กระทําด้วย
ตนเองทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ .................................................... ผู้มอบอํานาจ
(....................................................)
ตําแหน่ง ................................................

ลงชื่อ.......................................... ผู้รับมอบอํานาจ
(.............................................)
ตําแหน่ง .......................................

ลงชื่อ ................................................... ผู้มอบอํานาจ
(....................................................)
ตําแหน่ง ................................................

ลงชื่อ............................................ พยาน
(.............................................)
ตําแหน่ง ........................................

ลงชื่อ ................................................... ผู้มอบอํานาจ
(....................................................)
ตําแหน่ง .................................................

ลงชื่อ............................................ พยาน
(.............................................)
ตําแหน่ง ........................................

ฯลฯ

หมายเหตุ : ๑. องค์การเอกชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล มิใช่บุคคลตามกฎหมาย จึงไม่สามารถแสดงเจตนา
กระทํ ากิจ การใดๆ ได้ การกระทําทั้งหลายย่อมผูกพันกรรมการหรือผู้ บริ ห ารซึ่ งเป็น
ผู้กระทํา แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประสงค์จะให้การรับรองเพื่อให้องค์การเอกชน
ประเภทนี้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย เพื่อความสะดวก
จึงกําหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารขององค์การเอกชนที่ไม่เป็นนิติบุคคลจํานวนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของทั้งหมดมอบอํานาจให้กรรมการหรือผู้บริหารคนหนึ่งเป็นตัวแทนยื่นคําขอ
รับการรับรองในนามขององค์การเอกชนนั้น ถ้าไม่มอบอํานาจกรรมการหรือผู้บริหารทัง้ หมด
ต้องมายื่นคําขอรับการรับรองด้วยตนเอง
๒. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
๓. แนบสําเนาหนังสือรับรององค์การเอกชน (อช.๕) ในกรณียื่นโครงการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

อช.๔

ใบรับคําขอการรับรอง
เลขที่ ................/......................

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด.......................
วันที่............ เดือน............................... พ.ศ. ..................

หนังสือนี้ออกใหเพื่อเปนหลักฐานแสดงวาองคการเอกชนชื่อ.............................................
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ......................... หมูที่ ............................... ซอย .........................................................
ถนน ........................................ ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต .......................................
จังหวัด.................................... โดยมี (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................
เป น ผู มี อํ า นาจทํ า การแทน ได ยื่ น คํ า ขอการรั บ รองเป น องค ก ารเอกชนช ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และไดยื่นเอกสารตางๆ ที่รับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งสิ้นจํานวน.............ฉบับ
ไวเรียบรอยแลว

ลงชื่อ ......................................................ผูยื่นคําขอ
(.....................................................)
ผูมีอํานาจทําการแทน/ผูรับมอบอํานาจ
ลงชื่อ ......................................................ผูรับคําขอ
(.....................................................)
ตําแหนง ...................................................

อช.๕

หนังสือรับรององคการเอกชน
เลขที่ ............/......................

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด......................

หนังสือรับรองฉบับนี้ใหเพื่อรับรองวาองคการเอกชนชื่อ...................................................
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ......................... หมูที่ ............................... ซอย .........................................................
ถนน ........................................ ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต .......................................
จังหวัด................................. โดยมี (นาย/นาง/นางสาว)..................................................... เปนผูมีอํานาจ
ทําการแทน เปนองคการเอกชนที่ไดรับการรับรองใหชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับ
 การใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
 การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
 การตรวจสอบการเลือกตั้ง
ในพื้นที่จังหวัด.......................................................................... ตั้งแตวันที่ ...... เดือน........... พ.ศ. .........
ถึงวันที่ ....... เดือน.............. พ.ศ. ..........
ใหไว ณ วันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ...........

ลงชื่อ ...............................................................
(..............................................................)
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ......................

อช.๖

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ..............................
เรื่อง การรับรององคการเอกชน
-------------------------------------ดวยองคการเอกชนชื่อ........................................................................................................
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ..................... หมูที่ ......... ซอย ................................. ถนน .......................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .....................................
โดยมี (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................... เปนผูมีอํานาจทําการแทน
ไดยื่นคําขอรับการรับรองชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับการใหการศึกษา
แกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข/การสงเสริม
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน/การตรวจสอบการเลือกตั้ง ในพื้นที่จังหวัด ................................
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
............................ จึงประกาศรับรองวาองคการเอกชนชื่อ..........................................................................
เป น องคก ารเอกชนที่ มี อํา นาจหน า ที่ ชว ยเหลือ ในการปฏิบัติง านของคณะกรรมการการเลือ กตั้ง
ตามที่กําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยองคการเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกประการ
ตั้งแตวันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. ......... ถึงวันที่ ........... เดือน .............. พ.ศ. ..........
ประกาศ ณ วันที่............ เดือน....................... พ.ศ. ...............
ลงชื่อ ...............................................................
(..............................................................)
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ......................

อช.๗

ที่ ลต ....../...........

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด........................................
(ทีอ่ ยู)....................................................
วันที่ ..............................................

เรื่อง

แจงการไมรับรององคการเอกชน

เรียน (ผูมีอํานาจทําการแทนองคการเอกชน)..................................................
ตามที่ ทานไดยื่นคําขอรับการรับรององคการเอกชนชื่อ........................................................
เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข/การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนและการตรวจสอบการเลือกตั้ง ในพื้นที่จังหวัด ............................................ ตามคําขอการรับรอง
เลขที่........./...................... ลงวันที่................................................. นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
............................... ไมอาจใหการรับรององคการเอกชนนี้ ตามคําขอไดเนื่องจาก………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
อนึ่ง ทานอาจอุทธรณการไมรับรององคการเอกชนตอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ไดภ ายในสามสิบ วันนับ แตวัน ที่ไดรับ หนังสือแจงการไมรับ รอง
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยองคการเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ .............................................................
(...........................................................)
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด...............................
สวนราชการเจาของเรื่อง
โทร.
โทรสาร

อช.๘
คําขอตออายุการรับรองขององคการเอกชน
เลขที่ .........../.............

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด....................................
วันที่................. เดือน........................ พ.ศ. ....................

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด.......................ไดประกาศรับรององคการเอกชนชื่อ............................................................................
เมื่อวันที่............เดือน......................พ.ศ. ............โดยมีผลตั้งแตวันที่..........เดือน......................พ.ศ. ................
ถึงวันที่ .....................เดือน......................พ.ศ. ................. นั้น
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................
ผูมีอํานาจทําการแทนองคการเอกชนชื่อ.............................................................................................................
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่.................. หมูที่......... ซอย ..................................ถนน .....................................
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด.....................................
โทรศัพทหมายเลข ..........................................................
ขอยื่นคําขอรับการตออายุการรับรองดังกลาวตอ (เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
ผู อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด ................................. ) เพื่ อ ช ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในพื้นที่จังหวัด............................................................................................ดังนี้
 การใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
 การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
 การตรวจสอบการเลือกตั้ง
ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือสําเนาเอกสารที่รับรองความถูกตองมาพรอมกับคําขอ ดังตอไปนี้
 สําเนาหนังสือรับรององคการเอกชน (อช.๕)
 ผลการดําเนินงานที่ผานมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหตออายุการรับรองตอไป
ลงชื่อ ........................................................ ผูขอรับการรับรอง
(.........................................................)
ผูมีอํานาจทําการแทน/ผูรับมอบอํานาจ

อช.๙

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด……………………
เรื่อง เพิกถอนการรับรององคการเอกชน
.................................................
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด.......................ไดประกาศรับรององคการเอกชนชื่อ............................................................................
เมื่อวันที่............เดือน......................พ.ศ. ........... โดยมีผลตั้งแตวันที่..........เดือน................พ.ศ. .................
ถึงวันที่ .....................เดือน......................พ.ศ. ....................นั้น
เนื่องจาก........................................................................................................................
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอเพิกถอนการรับรององคการเอกชนดังกลาว โดยใหองคการ
เอกชนชื่อ....................................................................................... หยุดหรือระงับการปฏิบัติงานตามที่
ไดรับการรับรองทันทีนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงผลการเพิกถอนการรับรอง
ประกาศ ณ วันที่............. เดือน......................... พ.ศ. ................
ลงชื่อ ............................................................
(...........................................................)
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด...............................

หมายเหตุ กรณีการเพิกถอนการรับรองตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งไมอาจอุทธรณได

อช.๑๐
ที่ ลต ...../...........

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด.......................................
(ทีอ่ ยู)....................................................
วันที่ ...............................................

เรื่อง

แจงการเพิกถอนการรับรององคการเอกชน

เรียน (ผูมีอํานาจทําการแทนองคการเอกชน)..................................................
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศการเพิกถอนการรับรององคการเอกชน

จํานวน ๑ แผน

ตามที่ ทานไดยื่นคําขอรับการรับรององคการเอกชนชื่อ........................................................
เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข/การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนและการตรวจสอบการเลือกตั้ง ในพื้นที่จังหวัด ............................................ ตามคําขอการรับรอง
เลขที่........./...................... ลงวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. .............. นั้น
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง /สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า
จังหวัด…………….…………… เหตุจําเปน เนื่องจาก .........................................................................................
จึงขอเพิกถอนการรับรององคการเอกชนดังกลาว รายละเอียดปรากฏตามประกาศเพิกถอนการรับ รอง
ที่สงมาพรอมนี้
อนึ่ง ทานอาจอุทธรณการเพิกถอนการรับรององคการเอกชนตอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ............ ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการเพิกถอน
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยองคการเอกชน พ.ศ.๒๕๕๙
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สวนราชการเจาของเรื่อง
โทร.
โทรสาร

ลงชื่อ ............................................................
(...........................................................)
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด...............................

อช. ๑๑
แบบเสนอโครงการ

 การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ชื่อองค์การเอกชน ...........................................................................................................................................
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่............หมู่ที่..........ซอย........................ ถนน....................... ตําบล.................................
อําเภอ.......................... จังหวัด.......................... โทรศัพท์................................ โทรสาร.................................
ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์การเอกชน (นาย,นาง,นางสาว)................................................................................
โทรศัพท์....................................................
วันที่ยื่นเสนอโครงการ ...................../............................./........................ เลขที่รับ............................
วันที่ดําเนินโครงการ ....................../............................./........................
ผู้รับโครงการ  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด.........................................................
๑. ชื่อโครงการ..............................................................................................................................................
๒. ความสําคัญและที่มาของโครงการ............................................................................................................
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ........................................................................................................................
๔. กลุม่ เป้าหมายของโครงการ......................................................................................................................
๕. การกําหนดกิจกรรมของโครงการ............................................................................................................
๖. ผลสัมฤทธิข์ องงานที่คาดหวัง...................................................................................................................
๗. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ..................................................................................................................
๘. แผนการดําเนินงานตามโครงการหรือการบริหารโครงการ.......................................................................
๙. สถานที่ดําเนินการตามโครงการ...............................................................................................................
๑๐. ระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินโครงการ.............................................................................................
๑๑. งบประมาณของโครงการ....................................................................................................................... .
๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ...............................................................................................................................
๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ......................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ
(............................................................)
ผู้มีอํานาจทําการแทน/ผู้รับมอบอํานาจ

-๒** ให้แนบเอกสารประกอบการเสนอโครงการ ดังนี้ **
๑. รายชื่อกรรมการหรือผู้บริหารขององค์การเอกชน จํานวน............. คน ได้แก่
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

เลขประจําตัวประชาชน

ฯลฯ
๒. รายชื่อวิทยากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน........ คน ได้แก่
๑. ชื่อ-สกุล ................................................................................... ตําแหน่ง............................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
ที่อยู่.....................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................. โทรศัพท์.......................................................
ผ่านการอบรมหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตร)..........................................................................................
............................................................................................................................................................
ประวัติการเป็นวิทยากร (ระบุโครงการ/หน่วยงาน).............................................................................
............................................................................................................................................................
๒. ชื่อ-สกุล ................................................................................... ตําแหน่ง............................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
ที่อยู่.....................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................. โทรศัพท์.......................................................
ผ่านการอบรมหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตร)..........................................................................................
............................................................................................................................................................
ประวัติการเป็นวิทยากร (ระบุโครงการ/หน่วยงาน).............................................................................
............................................................................................................................................................
ฯลฯ

อช.๑๒

แบบเสนอโครงการการตรวจสอบการเลือกตั้ง
ชื่อองค์การเอกชน .........................................................................................................................................
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ ............ หมู่ที่.......... ซอย ....................... ถนน ..................... ตําบล...........................
อําเภอ........................ จังหวัด......................... โทรศัพท์............................... โทรสาร...................................
ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์การเอกชน (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................
โทรศัพท์...........................................
วันที่ยื่นเสนอโครงการ ..................../........................./....................... เลขที่รับ..................................
ผู้รับโครงการ  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด.........................................................
๑. ชื่อโครงการ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๓. ลักษณะงานการตรวจสอบการเลือกตั้ง
 ๓.๑ การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
 ๓.๒ การรับแจ้งเหตุ
 ๓.๓ การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง
๔. พื้นทีก่ ารดําเนินงาน
เขตเลือกตั้งที่ ......... หน่วยที่ ......... ตําบล .........................อําเภอ ................... จังหวัด........................
เขตเลือกตั้งที่ ......... หน่วยที่ ......... ตําบล .........................อําเภอ ................... จังหวัด........................
เขตเลือกตั้งที่ ......... หน่วยที่ ......... ตําบล .........................อําเภอ ................... จังหวัด........................
ฯลฯ
๕. เอกสารที่ได้แนบมาพร้อมกับแบบเสนอโครงการนี้ ได้แก่
 แผนทีแ่ สดงที่ตั้งสํานักงาน
 หนังสือมอบอํานาจให้กรรมการหรือผู้บริหารองค์การเอกชนเป็นผู้ทําการแทนองค์การเอกชน

-๒๖. แผนงาน ขั้นตอน กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน (อธิบายโดยละเอียด)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๗. กําหนดการในการอบรมผู้ประสานงานอาสาสมัคร/อาสาสมัคร
๗.๑ ผู้ประสานงานอาสาสมัครรับแจ้งเหตุ................. คน
วันที่.............. เดือน............................. พ.ศ. ............... สถานที่....................................................
อาสาสมัครรับแจ้งเหตุ................. คน
วันที่................เดือน.............................พ.ศ. ............... สถานที่.....................................................
๗.๒ ผู้ประสานงานอาสาสมัครสํารวจค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง................. คน
วันที่.............. เดือน............................. พ.ศ. ............... สถานที่.....................................................
อาสาสมัครสํารวจค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง.................. คน
วันที่.............. เดือน............................. พ.ศ. ............... สถานที่.....................................................
๗.๓ ผู้ประสานงานอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง................. คน
วันที่.............. เดือน............................. พ.ศ. ............... สถานที่.....................................................
อาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง................... คน
วันที่.............. เดือน............................. พ.ศ. ............... สถานที่.....................................................
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต่วันที่................./..................................../...............................
จนถึงวันที่.................../..................................../.............................
๙. จํานวน ผูป้ ระสานงานอาสาสมัคร ...................... คน
จํานวน อาสาสมัคร
...................... คน
๑๐. งบประมาณ (แสดงโดยละเอียดรวมทั้งงบประมาณสมทบขององค์การเอกชน)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

-๓๑๑. สรุปงบประมาณของโครงการ
องค์การเอกชนสมทบ
ขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

.............................................. บาท
.............................................. บาท

๑๒. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอโครงการ
(...........................................................)
ผูม้ ีอํานาจทําการแทน/ผูร้ ับมอบอํานาจ

-๔** ให้แนบเอกสารประกอบการเสนอโครงการ ดังนี้ **
๑. รายชื่อกรรมการหรือผู้บริหารขององค์การเอกชน จํานวน............. คน ได้แก่
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

เลขประจําตัวประชาชน

ฯลฯ
๒. รายชื่ออาสาสมัครและผู้ประสานอาสาสมัคร จํานวน............. คน ได้แก่
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

เลขประจําตัวประชาชน

ฯลฯ
๓. รายชื่อวิทยากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน.......... คน ได้แก่
๑. ชื่อ-สกุล ................................................................................... ตําแหน่ง............................................
เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   - 
ที่อยู่.....................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................. โทรศัพท์.......................................................
ผ่านการอบรมหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตร)..........................................................................................
............................................................................................................................................................
ประวัติการเป็นวิทยากร (ระบุโครงการ/หน่วยงาน).............................................................................
............................................................................................................................................................
ฯลฯ

อช.๑๓

สัญญารับการสนับสนุนโครงการขององค์การเอกชน
เลขที่......./...............

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

สัญญานี้ทําขึ้นระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดย (นาย/นาง/นางสาว
.................................................................. เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด................โดย (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด............................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้การสนับสนุน” ฝ่ายหนึ่ง
กับองค์การเอกชนชื่อ.....................................................................................................................................
ซึ่ง เป็น องค์ก ารเอกชนที่ไ ด้รับ การรับ รองให้ช่ว ยเหลือ การปฏิบัติง านของคณะกรรมการการเลือ กตั้ง
ตามหนังสือรับรององค์การเอกชน เลขที่ ......./.............. ลงวันที่...........เดือน........................พ.ศ. .............
โดยมี (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขที่  -     -      -   - 
อยู่บ้านเลขที่.............. หมู่ที่............... ซอย................................... ถนน........................................................
ตําบล........................ อําเภอ............................. จังหวัด.......................... โทรศัพท์.......................................
เป็นผู้มีอํานาจทําการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้รับการสนับสนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ให้การสนับสนุนตกลงให้การสนับสนุน และผู้รับการสนับสนุนตกลงรับการสนับสนุน
เป็นจํานวนเงิน.......................................บาท (...........................ตัวอักษร...........................)
ข้อ ๒ ผู้รับการสนับสนุน ปฏิบัติตามโครงการขอรับการสนับสนุน เลขที่.............................
ซึ่งยื่นต่อผู้ให้การสนับสนุนเมื่อวันที่................เดือน....................พ.ศ. .......... เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง โดยมีลักษณะงานดังนี้
 การให้การศึกษาประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
 การตรวจสอบการเลือกตั้ง
( ) การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
( ) การรับแจ้งเหตุ
( ) การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง
มีชื่อโครงการ ดังนี้......................................................................................................

-๒มีพื้นที่ปฏิบัติงานดังนี้
 การให้ ก ารศึ ก ษาประชาชนเกี่ ย วกั บ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
หมู่ที่ .......... ตําบล .................... อําเภอ ...................... จังหวัด ......................
หมู่ที่ .......... ตําบล .................... อําเภอ ...................... จังหวัด ......................
ฯลฯ
 การตรวจสอบการเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ....... หน่วยที่ ...... ตําบล ...................อําเภอ ....................จังหวัด................
เขตเลือกตั้งที่ ....... หน่วยที่ ...... ตําบล ...................อําเภอ ....................จังหวัด................
ฯลฯ
ข้ อ ๓ ผู้รั บ การสนับ สนุ น จะให้ ค วามร่ ว มมือ และอํา นวยความสะดวกตามสมควร
เมื่อ ผู้ใ ห้ก ารสนับ สนุน ประสงค์จ ะให้ผู้รับ การสนับ สนุน หรือ บุค คลที่เ กี่ย วข้อ งกับ ผู้รับ การสนับ สนุน
ชี้แจงรายละเอียด หรือแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือขอให้เป็นผู้คัดค้านการเลือกตั้ง หรือเป็นพยาน
ในการคัดค้านการเลือกตั้ง
ผู้รับ การสนับ สนุน จะให้ค วามร่ว มมือ และอํา นวยความสะดวกตามสมควร เมื่อ ผู้ใ ห้
การสนั บ สนุ น หรื อ ผู้ ที่ ผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น มอบหมายไปตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ยั ง สํ า นั ก งานหรื อ สถานที่
ปฏิบัติงานของผู้รับการสนับสนุน
ข้อ ๔ ในการรั บ เงิ น สนั บ สนุ น โครงการ ผู้ รั บ การสนั บ สนุ น จะเปิ ด บั ญ ชี ธ นาคาร
ประเภทออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อขององค์การเอกชนนั้นเป็นชื่อบัญชีธนาคาร เพื่อรับและจ่ายเงินของโครงการ
โดยให้ผู้มีอํานาจสั่งจ่ายจากบัญชีธนาคารของโครงการได้สองในสามคน เมื่อผู้ให้การสนับสนุนได้รับแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารจากผู้รับการสนับสนุนแล้ว จะโอนเงินสนับสนุนตามข้อ ๑ เข้าบัญ ชี
ธนาคารขององค์การเอกชนภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกับการดําเนินโครงการ
ข้อ ๕ ผู้รับการสนับสนุนจะต้องจัดส่งรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้ให้การสนับสนุนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่ยุติโครงการ และจัดส่งรายงานการเงินพร้อมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน
หรือรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง หรือวันที่ยุติโครงการ และคืนเงิน
ที่เหลือจ่ายจากการดําเนินโครงการต่อผู้ให้การสนับสนุน (ถ้ามี) ภายในสิบห้าวัน โดยซื้อตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
สั่งจ่ายในนามสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๖ ในกรณี ผู้รั บ การสนับ สนุ น เป็ น ผู้มีอํา นาจลงนามแทนองค์ ก ารเอกชนที่ไ ม่เ ป็น
นิ ติ บุคคล ผู้รับการสนับสนุนต้องเป็นกรรมการหรือผู้บริหารองค์การเอกชน ซึ่งกรรมการหรือผู้บริหาร
องค์การเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจให้ทําการแทน และได้แนบหนังสือมอบอํานาจ
มาพร้อมกับสัญญาฉบับนี้
ข้อ ๗ ผู้รับการสนับสนุน ตกลงจะปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
องค์การเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

-๓(๑) รับผิดชอบต่อผลการดําเนินงานของโครงการ ตลอดจนการดําเนินงานและ
พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่องค์การเอกชนที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
(๒) ดําเนินโครงการ โดยยึดหลักความเป็นกลางทางการเมือง และหลักแห่งความสุจริต
เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ
(๓) ดําเนินโครงการด้วยความระมัดระวัง และไม่จงใจเผยแพร่ผลการดําเนินงาน หรือ
ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองใด
(๔) ดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และแผนงานจนเสร็จสิ้น
ถ้ า ผู้ รั บ การสนั บ สนุ น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านข้ า งต้ น ผู้ ใ ห้ ก าร
สนับสนุน อาจสั่งให้ผู้รับการสนับสนุนยุติการดําเนินงานของโครงการในวันที่ได้รับแจ้งทันที
ข้อ ๘ ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการตามโครงการจนเสร็จสิ้นตามข้อ ๗(๔) ด้วยเหตุใดก็ตาม
ผู้รับ การสนับ สนุน จะแจ้ง ต่อผู้ใ ห้ก ารสนับสนุนทราบพร้อ มเหตุผ ลและคืนเงินทั้งจํา นวนแก่ผู้ส นับสนุน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีหนังสือแจ้ง เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้หักส่วนเงิน
ที่ต้องใช้จ่ายไปโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ ๙ ในกรณีที่ ผู้ รับการสนั บสนุ นไม่ ปฏิ บั ติ ตามเงื่ อนไขของสัญญานี้ ผู้ ให้ การสนับ สนุ น
สามารถบอกเลิกสัญญาได้ และผู้รับการสนับสนุนจะต้องรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าใช้จ่ายและความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา รวมทั้งคืนเงินของโครงการทั้งจํานวนแก่ผู้ส นับ สนุน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีหนังสือแจ้ง เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้หักส่วนเงิน
ที่ต้องใช้จ่ายไปโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สัญญานี้ได้ทําขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันให้คู่สัญญายึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้การสนับสนุน
(.................................................)
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด……………
ลงชื่อ.................................................ผู้รับการสนับสนุน
(.............................................)
ผู้มีอํานาจทําการแทน/ผู้รับมอบอํานาจ
ลงชื่อ..............................................พยาน
(.............................................)
ลงชื่อ..............................................พยาน
(.............................................)
พร้อมกันนีใ้ ห้แนบเอกสารประกอบสัญญาฉบับนี้ไว้ ดังนี้
 สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจทําการแทนองค์การเอกชน
 ในกรณีทอี่ งค์การเอกชนไม่เป็นนิติบุคคลต้องมีกรรมการหรือผู้บริหารองค์การเอกชนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งมอบอํานาจให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารคนหนึ่งทําการแทน

อช.๑๔

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด...........
ที่........./..............
เรื่อง แตงตั้งผูประสานงานการมีสวนรวมและผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมเปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติงาน
.............................................
ตามที่ องคการเอกชนชื่อ....................................................................................................
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ................ หมูที่ ........... ซอย ................................... ถนน ........................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .....................................
โดยมี (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................... เปนผูมีอํานาจทําการแทน ไดทําสัญญา
ขอรับการสนับสนุนโครงการชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามสัญ ญาเลขที่
.............. ลงวันที่..............เดือน.......................พ.ศ. .....................
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของผูประสานงานการมีสวนรวมและผูปฏิบัติงานการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเปนไปดวยความเรียบรอย
อาศั ย อํา นาจตามระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว า ด ว ยองค ก ารเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข อ ๓๘
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ................... จึงแตงตั้งผูประสานงานและผูปฏิบัติงาน
การมีสวนรวมเปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ผูประสานงานการมีสวนรวม จํานวน ................. คน ประกอบดวย
๑.๑ .........................................................................
๑.๒ ........................................................................
๑.๓ ........................................................................
ฯลฯ
๒. ผูปฏิบัติงานการมีสวนรวม จํานวน................. คน ประกอบดวย
๒.๑ .........................................................................
๒.๒ ........................................................................
๒.๓ ........................................................................
ฯลฯ
ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดระบุไวในโครงการการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนขององคการเอกชนที่ไดรับการอนุมัติ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยองคการ
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ อยางเครงครัดตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแต ................................................................................
สั่ง ณ วันที่............ เดือน....................... พ.ศ. ...............
ลงชื่อ...........................................................
(..........................................................)
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ............................

อช.๑๕

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด...........
ที่........./..............
เรื่อง แตงตั้งผูประสานงานอาสาสมัครและอาสาสมัครเปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติงานการเลือกตั้ง
.............................................
ตามที่ องคการเอกชนชื่อ....................................................................................................
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ .................... หมูที่ ......... ซอย .................................. ถนน .......................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .....................................
โดยมี (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................... เปนผูมีอํานาจทําการแทน
ไดทําสัญญาขอรับการสนับสนุนโครงการชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามสัญญา
เลขที่..............ลงวันที่..............เดือน.......................พ.ศ. .....................
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ข องผูป ระสานงานอาสาสมัค รและอาสาสมัค รเปน ในการ
ปฏิบัติงานการเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
องคการเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔๐ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ......................
จึงแตงตั้งผูประสานงานอาสาสมัครและอาสาสมัครเปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติงานการเลือกตั้ง ดังนี้
๑. ผูประสานงานอาสาสมัคร จํานวน ................. คน ประกอบดวย
๑.๑ .........................................................................
๑.๒ ........................................................................
๑.๓ ........................................................................
ฯลฯ
๒. อาสาสมัคร จํานวน ................. คน ประกอบดวย
๒.๑ .........................................................................
๒.๒ ........................................................................
๒.๓ ........................................................................
ฯลฯ
ใหผูไ ดรับ การแตง ตั้ง ปฏิบัติห นา ที่ต ามที่ไ ดร ะบุไ วใ นโครงการชว ยเหลือ ตรวจสอบ
การเลือกตั้งขององคการเอกชนที่ไดรับการอนุมัติ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยองคการ
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ อยางเครงครัดตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแต...................................................................................
สั่ง ณ วันที่............ เดือน....................... พ.ศ. ...............
ลงชื่อ ...........................................................
(..........................................................)
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด .....................

อช.๑๖

บันทึกการรับแจงเหตุประจําวัน
องคการเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง
องคการเอกชนชื่อ ...................................................................................................................................................
การเลือกตั้ง ...................................................................................... เขตเลือกตั้งที่ ...............................................
ตําบล ................................................ อําเภอ ............................................ จังหวัด ................................................
รายงานสรุปการรับแจงเหตุของ  อาสาสมัครรับแจงเหตุ
(อสจ.)
 ผูประสานงานอาสาสมัคร
(ปอส.)
 องคการเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง (ออช.)
ที่ .........../.......................

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

เรียน ........................................................................
ขอรายงานสรุปการรับแจงเหตุที่กระทําอันเปนความผิดของวันที่ ......................................... ดังนี้
เรื่องที่ ๑ (ระบุใคร/ทําอะไร/เมื่อใด/ที่ไหน/กับใครและใครไดรับประโยชนจากการกระทํานั้น
รวมถึงพยานหลักฐานตางๆ ที่ไดรับ)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
เรื่องที่ ๒ (ระบุ ฯลฯ)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................... ผูรายงาน
(....................................................)
ผูแจงเหตุ
หมายเหตุ หากพบการกระทําผิดซึ่งหนาหรือขณะกระทําผิด ใหรีบแจงสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดทันที และสรุปรายงานตามแบบรายงานนี้ในวันรุงขึ้น

อช.๑๗

แบบสํารวจค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ขององค์การเอกชน
ชื่อองค์การเอกชน .....................................................................................................................................................
อาสาสมัคร ชือ่ .......................................................... นามสกุล ................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ .................................... ชื่อหมู่บ้าน .............................. หมู่ที่ .............. ถนน .....................................
ตําบล ...................................... อําเภอ ............................................... จังหวัด .........................................................
ปฏิบัติงานประจําหน่วยเลือกตั้งที่ ........................ หมู่ที่ ..................... ชื่อหมู่บ้าน ..................................................
ตําบล ...................................... อําเภอ ............................................... จังหวัด .........................................................
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง.............................................................................................................................................
๑. ชื่อ-นามสกุล/ชื่อพรรคการเมือง..................................................................หมายเลข ........................................
สังกัด(กลุม่ /พรรคการเมือง) ...............................................................
๒. ประเภท/รายการค่าใช้จ่าย
จํานวนค่าใช้จา่ ย (บาท)
รายการ
จํานวนนับ
(ประมาณการ)
(๑) ค่าถ่ายเอกสารประกอบหลักฐานการสมัคร
(๒) ค่าจัดประชุมชี้แจงผู้สมัครของพรรค
(๓) ค่าจ้างแรงงาน
(๓.๑) ค่าจ้างสมุห์บัญชี
(๓.๒) ค่าจ้างผู้จัดการรณรงค์หาเสียง/ผู้ช่วย
(๓.๓) ค่าจ้างอาสาสมัครหาเสียง
(๓.๔) อื่นๆ
(๔) ค่าเช่าสถานที่
(๔.๑) ค่าเช่าสํานักงานหรือศูนย์
(๔.๒) ค่าเช่าสถานที่ใช้เป็นที่ปราศรัยหาเสียง
(๔.๓) ค่าเช่าพื้นที่ปิดป้ายโฆษณา
(๕) ค่าเช่ายานพาหนะ/ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
(๖) ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
(๗) ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
(๘) ค่าจัดทําป้าย เอกสาร สติ๊กเกอร์ หรือสิง่ พิมพ์อื่นๆ
(๙) ค่าสาธารณูปโภค/ค่าไปรษณียากร
เพื่อใช้ในศูนย์รณรงค์หาเสียง
(๑๐) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๓. รายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารหลักฐานประกอบ (ระบุ) .........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................
(...................................................)
อาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

อช.๑๗/๑

แบบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การเอกชน
ชื่อองค์การเอกชน .....................................................................................................................................................
ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเลือกตั้ง/เขตจังหวัด .................................................. รวม ........................ หน่วยเลือกตั้ง
อําเภอ ............................................... จังหวัด .........................................................
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ............................................................................................................................................
๑. ชื่อ-นามสกุล/ชื่อพรรคการเมือง..................................................................หมายเลข ........................................
สังกัด(กลุม่ /พรรคการเมือง) ...............................................................
๒. ประเภท/รายการค่าใช้จ่าย
จํานวนค่าใช้จา่ ย(บาท)
รายการ
จํานวนนับ
(ประมาณการ)
(๑) ค่าถ่ายเอกสารประกอบหลักฐานการสมัคร
(๒) ค่าจัดประชุมชี้แจงผู้สมัครของพรรค
(๓) ค่าจ้างแรงงาน
(๓.๑) ค่าจ้างสมุห์บัญชี
(๓.๒) ค่าจ้างผู้จัดการรณรงค์หาเสียง/ผู้ช่วย
(๓.๓) ค่าจ้างอาสาสมัครหาเสียง
(๓.๔) อื่นๆ
(๔) ค่าเช่าสถานที่
(๔.๑) ค่าเช่าสํานักงานหรือศูนย์
(๔.๒) ค่าเช่าสถานที่ใช้เป็นที่ปราศรัยหาเสียง
(๔.๓) ค่าเช่าพื้นที่ปิดป้ายโฆษณา
(๕) ค่าเช่ายานพาหนะ/ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
(๖) ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
(๗) ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
(๘) ค่าจัดทําป้าย เอกสาร สติ๊กเกอร์ หรือสิง่ พิมพ์อื่นๆ
(๙) ค่าสาธารณูปโภค/ค่าไปรษณียากร เพือ่ ใช้ในศูนย์
รณรงค์หาเสียง
(๑๐) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมเป็นเงิน(บาท)

๓. รายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารหลักฐานประกอบ (ระบุ) .........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................
(...................................................)
ผู้ประสานงานอาสาสมัคร

อช.๑๘

รายงานการสังเกตการณ์การเลือกตั้งขององค์การเอกชน
ชื่อองค์การเอกชน .....................................................................................................................................................
อาสาสมัคร ชือ่ ...................................................................... นามสกุล ....................................................................
อยู่บ้านเลขที่ .................................... ชื่อหมู่บ้าน .............................. หมู่ที่ .............. ถนน .....................................
ตําบล ................................ อําเภอ .......................................จังหวัด ................................โทรศัพท์.........................
ปฏิบัติงานประจําหน่วยเลือกตั้งที่ ........................ หมู่ที่ ..................... ชื่อหมู่บ้าน ..................................................
ตําบล ...................................... อําเภอ ............................................... จังหวัด .........................................................

ก่อนวันเลือกตั้ง
๑. ผู้กระทําความผิดชื่อ .................................................................... สกุล ...............................................................
ที่อยู่ (ระบุที่สามารถระบุได้) ................................................................................................................................
.................................................................................... อายุ ............. ปี อาชีพ ....................................................
๒. ลักษณะของการกระทําผิดความผิด (เขียนเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามลักษณะของการกระทําผิด)
 ช่วยหาเสียง
 อํานวยความสะดวกให้ผสู้ มัครเฉพาะราย
 ติดตามไปกับคณะผู้สมัครฯ
 อื่นๆ
รายละเอียดของการกระทําผิด .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

บันทึกการสังเกตการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง
๑. ชื่อประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ....................................................... โทรศัพท์ ...................................
ลงชื่อ ......................................................... ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
(.........................................................)
๒. ก่อนเปิดให้ลงคะแนน
๒.๑ ที่เลือกตั้งมีแผ่นป้ายประกาศหาเสียงของผู้สมัครหรือไม่
 มี
๒.๒ มีการนับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมดก่อนเปิดให้ลงคะแนน  มี
และปิดประกาศในที่เปิดเผย

 ไม่มี
 ไม่มี

๒.๓ ก่อนลงคะแนนมีการตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งว่าเป็นหีบเปล่า
 มี
 ไม่มี
๒.๔ มีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งครบหรือไม่
 มี
 ไม่มี
๒.๕ มีการจัดทําประกาศเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้ง
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
๒.๖ มีรายละเอียดหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ (ระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. การลงคะแนน เปิดการลงคะแนน เวลา ............................ น.
๔. ระหว่างการลงคะแนน
๔.๑ มีการตรวจบัตรประจําตัวประชาชนผู้มาลงคะแนน
 มี
 ไม่มี
๔.๒ มีการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่
 มี
 ไม่มี
๔.๓ ลักษณะการกระทําผิด ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๔.๔ การปฏิบัติงานของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง มีปัญหาดังนี้ ..................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๕. หลังการลงคะแนนและการนับคะแนน
๕.๑ ปิดการลงคะแนนเวลา ............................ น.
๕.๒ เริ่มนับคะแนนเวลา ............................ น.
เสร็จสิ้นการนับคะแนนเวลา ............................ น.
๕.๓ ผู้พบการกระทําอันอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้แก่ .........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ได้ดําเนินการดังนี้
 แจ้ง หรือทักท้วงด้วยถ้อยคําที่สุภาพต่อประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
 ในกรณีการดําเนินการข้างต้นไม่ได้ผล ได้จัดทําและยื่นคําทักท้วงเป็นลายลักษณ์อกั ษร
 ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ไม่รับและไม่ลงนามในคําทักท้วง
ลงชื่อ ....................................................
(...................................................)
อาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

อช.๑๘/๑

สรุปรายงานเหตุการณ พฤติกรรมจากการสังเกตการณการเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้ง .................................................................... ตําบล ........................... อําเภอ ......................... จังหวัด …………………
ชื่อองคการเอกชน .....................................................................................................
ลําดับ

วัน เดือน ป/
ที่รายงาน

ขอมูลจากการสังเกตการเลือกตั้ง(จาก อช.๑๘)
(ใครทํา/ทําอยางไร/ทําที่ไหน/ใครไดประโยชน)

ชื่ออาสาสมัคร

ฯลฯ
ลงชื่อ ......................................................
(.....................................................)
ผูประสานงานอาสาสมัคร

หมายเลขโทรศัพท

หมายเหตุ

อช.๑๙

หนังสือทักทวงการลงคะแนน/นับคะแนน
หนวยเลือกตั้งที่ ...............................................
หมูที่ .......... ตําบล ..........................................
อําเภอ .............................. จังหวัด .................
วันที่ ..............................................
เรื่อง

การทักทวงเกี่ยวกับการลงคะแนน/นับคะแนน

เรียน ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
วันนี้ เวลา .................... น. ขาพเจา .................................................... ผูสังเกตการเลือกตั้ง
ทําหนาที่สังเกตการณลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง ....................................................................................
เขตเลือกตั้งที่ ............... จังหวัด ............................ เห็นวาการดําเนินการเลือกตั้งอาจไมเปนไปตามกฎหมาย
ตลอดจนระเบียบ ขอกําหนด และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้ (ระบุวา/อายุ/อาชีพ/ที่ติดตอ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
มีพยานที่รูเห็นเหตุการณ (ระบุชื่อ ลักษณะ เพศ อายุ อาชีพ) ........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ............................................................
(...........................................................)
อาสาสมัครสังเกตการณการเลือกตั้ง
หมายเหตุ จัดทําขึ้น ๓ ฉบับ ฉบับที่ ๑ มอบให ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ฉบับที่ ๒ มอบให ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ฉบับที่ ๓ ผูสังเกตการณเลือกตั้งสงใหผูประสานงานอาสาสมัคร
ใหองคการเอกชนเก็บรักษาไว
ขาพเจา ประธาน กปน. ไดรับคําทักทวงนี้แลว
ลงชื่อ .....................................................
(....................................................)
ตําแหนง ......................................................

อช.๒๐

แบบรายงานการปฏิบัติงาน
โครงการ

 การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
 การตรวจสอบการเลือกตั้ง

ชื่อองค์การเอกชน ........................................................................................................................................
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่............. หมู่ที่............ ซอย....................... ถนน..................... ตําบล............................
อําเภอ.............................. จังหวัด...................... โทรศัพท์............................ โทรสาร...................................
วันที่ส่งรายงาน......................./............................/.............................
ผู้รับรายงาน  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด...........................................
๑. อ้างถึง สัญญาการรับการสนับสนุนโครงการ....................................................................... เลขที่.........................
ระหว่างองค์การเอกชนกับ
 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด.................................
๒. ชื่อโครงการ..............................................................................................................................................
๓. ชื่อ-สกุล ผูม้ ีอํานาจทําการองค์การเอกชน (นาย,นาง,นางสาว)................................................................
โทรศัพท์..........................................
๔. ลักษณะงานการช่วยเหลือ
 การให้การศึกษาประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
 การตรวจสอบการเลือกตั้ง
( ) การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
( ) การรับแจ้งเหตุ
( ) การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง

-๒๕. พื้นที่ปฏิบัติงาน
เขตเลือกตั้งที่ ..... หน่วยเลือกตั้งที่ ...... ตําบล ..................อําเภอ .................จังหวัด ...............
เขตเลือกตั้งที่ ..... หน่วยเลือกตั้งที่ ...... ตําบล ..................อําเภอ .................จังหวัด ...............
เขตเลือกตั้งที่ ..... หน่วยเลือกตั้งที่ ...... ตําบล ..................อําเภอ .................จังหวัด ...............
เขตเลือกตั้งที่ ..... หน่วยเลือกตั้งที่ ...... ตําบล ..................อําเภอ .................จังหวัด ...............
ฯลฯ
๖. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน.....................................................................................................................
เขตเลือกตั้งที่......จังหวัด........ระยะเวลาตั้งแต่วันที่....เดือน......ถึงวันที่....เดือน....พ.ศ. .............
เขตเลือกตั้งที่......จังหวัด........ระยะเวลาตั้งแต่วันที่....เดือน......ถึงวันที่....เดือน....พ.ศ. .............
เขตเลือกตั้งที่......จังหวัด........ระยะเวลาตั้งแต่วันที่....เดือน......ถึงวันที่....เดือน....พ.ศ. .............
เขตเลือกตั้งที่......จังหวัด........ระยะเวลาตั้งแต่วันที่....เดือน......ถึงวันที่....เดือน....พ.ศ. .............
เขตเลือกตั้งที่......จังหวัด........ระยะเวลาตั้งแต่วันที่....เดือน......ถึงวันที่....เดือน....พ.ศ. .............
ฯลฯ
๗. รายงานการปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บการให้ การให้ การศึ กษาแก่ ประชาชนเกี่ ยวกั บการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ถ้ามี) ดังนี้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๘. รายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (ถ้ามี) ดังนี้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๙. การตรวจสอบการเลือกตั้ง
๙.๑ จํานวนผู้ประสานงานอาสาสมัคร ....................... คน
จํานวนอาสาสมัคร
....................... คน
๙.๒ รายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและผู้ประสานงานอาสาสมัคร
(พร้อมรายละเอียดตามแบบรายงานการประมวลผลของอาสาสมัครและผู้ประสานงานอาสาสมัคร)
๙.๒.๑ รายงานการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง (ถ้ามี) ดังนี้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

-๓๙.๒.๒ รายงานการรับแจ้งเหตุ (ถ้ามี) ดังนี้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๙.๒.๓ รายงานในการสํารวจค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่ละคน หรือพรรค
การเมืองแต่ละพรรค (ถ้ามี) ดังนี้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๐. สรุป ผลการปฏิบัติง าน (จํา แนกลัก ษณะงาน พื้น ที่ป ฏิบัติง าน) และสรุป ปัญ หาการปฏิบัติง าน
ตามโครงการ
๑๐.๑ สรุปผลการปฏิบัติงานให้การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ถ้ามี) ดังนี้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๐.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (ถ้ามี) ดังนี้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๐.๓ สรุปผลการตรวจสอบการเลือกตั้ง
๑๐.๓.๑ สรุปผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง (ถ้ามี).................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
๑๐.๓.๒ สรุปผลการรับแจ้งเหตุ (ถ้ามี).......................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

-๔๑๐.๓.๓ สรุปผลการสํารวจค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง (ถ้ามี) และบัญชีสรุปรายจ่ายของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งแต่ละคนหรือพรรคการเมืองแต่ละพรรค ....................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................................
(...................................................)
ผู้มีอํานาจทําการแทน/ผู้รับมอบอํานาจ

บันทึกการใหถอยคําในการยื่นคําขอการรับรอง
ของผูมีอํานาจทําการแทน/ผูรับมอบอํานาจใหทําการแทน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด....................................
วันที่ ............. เดือน ............................... พ.ศ. ......................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................ผูมีอํานาจ
ทําการแทน/ผูรับมอบอํานาจใหทําการแทนองคการเอกชน ชื่อ.......................................................................
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริงตอ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................
ตําแหนง................................................. ดังตอไปนี้
ถาม ทานไดนําเอกสารใดบางมาประกอบคําขอการรับรององคการเอกชน
ตอบ ขาฯ ไดนําเอกสารประกอบคําขอการรับรององคการเอกชน มายื่นตอเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ผูอํานวยการเลือกตั้งประจําจังหวัด.................รวมทั้งสิ้น...........แผน ดังนี้
(๑).......................................................................
(๒).......................................................................
(๓).......................................................................
(๔).......................................................................
ฯลฯ
ถาม ทานยืนยันความถูกตองของเอกสารที่นํามายื่นหรือไม
ตอบ ข า ฯ ยื น ยั น และขอรั บ รองความถู ก ต อ งของเอกสารว า เป น จริ ง ทุ ก ประการ
และได ล งลายมื อ ชื่ อ รับรองความถูกตองไวแลว
ถาม ทานยืนยันความถูกตองของขอความในคําขอการรับรอง เลขที่ ........./...................
ที่นํามายื่นตอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด......................
เมื่อวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. .................... หรือไม
ตอบ ขาฯ ขอรับรองความถูกตองของขอความในคําขอการรับรองดังกลาว และยืนยัน
วามีคุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยองคการ
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกประการ
ไดอานขอความขางบนนี้ใหขาฯ ฟงแลว ขอรับรองวาถูกตอง และขอยืนยันใหนําไปใช
ในชั้นศาลไดดวย จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ ................................................................. ผูใหถอยคํา
(..............................................................)
ผูมีอํานาจทําการแทน/ผูรับมอบอํานาจ
ลงชื่อ ............................................................... ผูบันทึกถอยคํา
(..............................................................)
ตําแหนง ............................................................

แบบบัตรประจําตัวองค์การเอกชนช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด้านหน้า
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
.......................................................................
ชื่อ-สกุล ..............................................................................
ตําแหน่ง .............................................................................
ชื่อองค์การเอกชน ...........................................................................................
สําหรับการเลือกตั้ง......................................................วันที.่ .............................
ภาพถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

…………………..…………..
ลายมือชื่อ
(ผู้ถือบัตร)

………………………………………..
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด..................
ผู้ออกบัตร

ด้านหลัง
บัตรประจําตัว
องค์การเอกชนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลขที่............................/พ.ศ.........
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด..............................
วันออกบัตร........................... บัตรหมดอายุ................................

รายละเอียดการจัดทําบัตรประจําตัวองค์การเอกชนฯ
- ขนาด ๖.๕ ซ.ม. x ๘.๕ ซ.ม.
- วันที่ออกบัตร คือ วันที่มีคาํ สั่งแต่งตั้งให้เป็นผูช้ ่วยเหลือการปฏิบัติงาน
- วันที่บัตรหมดอายุ ๓๐ วันนับถัดจากวันเลือกตั้ง

ชื่อองคการเอกชน...................................................................
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่.............................................

สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เงินสดเหลือจายรอสงคืน
รวมหนี้สิน

ขอรับรองวาเปนรายการที่ถูกตองและเปนความจริง
ลงชื่อ..................................................
(................................................)
ผูมีอํานาจทําการแทน..............................

หนวย : บาท
xxx
xxx
xxx
xxx

ชื่อองคการเอกชน...................................................................
งบรายรับ-รายจาย
โครงการ...............................................................................
สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่.............................. ถึงวันที่............................

รายรับ :
รายรับเงินจาก สนง.กกต.
-โครงการ..........................
รายไดดอกเบี้ยรับ
รวมรายได
รายจาย :
รายจาย (งบแสดงรายละเอียดรายจาย)
รวมคาใชจาย
รายไดสูงกวา (ต่ํากวา) คาใชจายสุทธิ

ขอรับรองวาเปนรายการที่ถูกตองและเปนความจริง
ลงชื่อ..................................................
(................................................)
ผูมีอํานาจทําการแทน..............................

หนวย : บาท
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

ชื่อองคการเอกชน...................................................................
งบแสดงรายละเอียดรายจาย
สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่.............................. ถึงวันที่............................
หนวย : บาท

รายจายประกอบดวย :
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
รวม

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

ขอรับรองวาเปนรายการที่ถูกตองและเปนความจริง
ลงชื่อ..................................................
(................................................)
ผูมีอํานาจทําการแทน..............................

แบบรายงานการรับ-จายเงิน
ชื่อองคการเอกชน.............................................................................
โครงการ.......................................................................................................................
ระหวางวันที่..................................... ถึงวันที่..........................................
วัน/เดือน/ป

เลขที่
เอกสาร

รายการ

รับเงิน
บาท
สต.

จายเงิน
บาท
สต.

คงเหลือ
บาท
สต.

หมายเหตุ

รวม

ขอรับรองวาเปนรายการที่ถูกตองและเปนความจริง
ลงชื่อ.................................................................
(...........................................................)
ผูมีอํานาจทําการแทน..............................

ลงชื่อ........................................................................ ผูบันทึกรายงาน
(.................................................................)
เจาหนาที่การเงิน

ชื่อองคการเอกชน.............................................................................
แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายการดําเนินงาน
โครงการ.......................................................................................................................
งบประมาณ
ที่ไดรับ
บาท
สต.

รายการคาใชจาย

คาใชจาย
บาท

คงเหลือ
สต.

บาท

หมายเหตุ
สต.

รวมเปนเงิน
ลงชื่อ.............................................................
(.........................................................)
เจาหนาที่การเงิน
ขอรับรองวาเปนรายการที่ถูกตองและเปนความจริง
ลงชื่อ.................................................................
(...........................................................)
ผูมีอํานาจทําการแทน..............................

ชื่อองคการเอกชน...........................................................................................................................................
หลักฐานการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

โครงการ........................................................................................................................................
ตําแหนง
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
รวมวัน
ลายมือชื่อ
อัตรา
จํานวนเงิน
ในการ
คาตอบแทน
ทั้งสิ้น
ปฏิบัติงาน
เริ่มตน
สิ้นสุด
ปฏิบัติงาน
ผูรับเงิน

ว/ด/ป
ที่รับเงิน

หมายเหตุ

รวมเปนเงิน
จํานวนเงิน (ตัวอักษร).................................................................................................
ขอรับรองวาเปนรายการที่ถูกตองและครบถวน
ลงชื่อ................................................

ลงชื่อ ...................................................................ผูจายเงิน
(.................................................................)

(................................................)

เจาหนาที่การเงิน

ผูมีอํานาจทําการแทน...........................

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

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ชื่อองคการเอกชน..................................................................................................
วัน เดือน ป

รายละเอียดรายจาย

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น (บาท)
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร).....................................................................................................
ขาพเจา............................................................................. ขอรับรองวารายจายขางตนนี้ ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผูรับเงินได และขาพเจาไดจายไปเพื่องานของ (ชื่อองคการเอกชน)...................................................................... จริง
ลงชื่อ ....................................................... ผูรับเงิน
(....................................................)

ขอรับรองวาเปนรายการที่ถูกตองและเปนความจริง
ลงชื่อ.........................................................
(..................................................)
ผูมีอํานาจทําการแทน...............................

ลงชื่อ ....................................................... ผูจายเงิน
(....................................................)
เจาหนาที่การเงิน
วันที่...............................................

ใบสําคัญรับเงิน
ชื่อองคการเอกชน......................................................................
วันที่..... เดือน............. พ.ศ. .......
ขาพเจา....................................................อยูบานเลขที่.....................หมูที่....... ตําบล.........................
อําเภอ…...........................................จังหวัด.......................................................
ไดรับเงินจากชื่อองคการเอกชน.................................................................................................... ดังรายการตอไปนี้
รายการ
จํานวนเงิน

จํานวนเงิน (ตัวอักษร).................................................................................................

ลงชื่อ ................................................. ผูรับเงิน
(................................................)
ลงชื่อ ................................................ ผูจายเงิน
(...............................................)
เจาหนาที่การเงิน
ขอรับรองวาเปนรายการที่ถูกตองและเปนความจริง
ลงชื่อ.........................................................
(..................................................)
ผูมีอํานาจทําการแทน..............................

