
 

 

 

 

 

 

   

คู่มือ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการใหร้างวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส 

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 

และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเท่ียงธรรมในการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 



คำนำ 
 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั ้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจหลายประการ โดยเฉพาะหน้าที่และอำนาจในการ
ดำเนินการสอดส่อง สืบสวน หรือไต่สวนเพื่อป้องกันและขจัดการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำใดอันจะ
ก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา 
ให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง มีอำนาจจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการกระทำใด อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  
หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมตลอด
ทั้งให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่
ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ในการนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้
รางวัลแก่ผู้ชี ้เบาะแส เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำ “คู่มือหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้  
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มกราคม 2564 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
บทนำ 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์ 1 
  
บทนิยาม  ๒ 
ประเภทค่าใช้จ่าย ๔ 
 1.  ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่  
 2.  ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  
 3.  รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  

หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 ๖ 
 ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ 
 ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน   
 ๒. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงาน   
     แสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 ๑๑ 
 ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่   
ตัวอย่าง                                                                                         ๑๓ 

หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2 ๓๐ 
 ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร   
เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2      3๕ 
 ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร 
ตัวอย่าง          ๓๗ 

หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 3 
 รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  4๓ 
เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน  ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 3 
 รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  4๘ 
ตัวอย่าง          ๕๐ 
 
  
ภาคผนวก    
 ๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้
รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕63 



คู่มือปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส หน้า 1 

บทนำ 
 

 
หลักการและเหตุผล 
 
 

 

 คณะกรรมการการเลือกตั้ งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารและเงินรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒       
เพ่ือขจัดการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมในการ เลือกตั้ง  
และเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวน และไต่สวน คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำใดอันอาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เลือกตั้งและพรรคการเมืองได้ รวมตลอดทั้งให้เงินรางวัลแก่ผู้ชี้ เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตและเที่ยงธรรม 
ดังนั้น เพื่อรองรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและ
รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส ให้เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องและปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการ       
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและเงินรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำอันไม่สุจริตหรือ
เที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดทำ 
“คู่มือหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและ
รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
วัตถุประสงค์ 

 

  ๑. เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  
  ๒. เพ่ือให้การควบคุมในการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารและรางวัล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ 
  ๓. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถใช้คู่มือเป็นแนวทางในการจ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง  
  ๔. เพ่ืออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารและพนักงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการควบคุม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่าง                
มีประสิทธิภาพ 
  ๕. เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารภนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้  

 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส หน้า 2 
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คู่มือปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส หน้า 3 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและเงินรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส     
การกระทำอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย  

“เลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการออกเสียงประชามติด้วย แล้วแต่กรณี  

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” หมายความรวมถึง สำนักงานคณะกรรมการ     

การเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครด้วย 
  “ส่วนงานเจ้าของเรื่อง” หมายความว่า สำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน หรือสำนักสืบสวนสอบสวน
และวินิจฉัย หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด แล้วแต่กรณ ี

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ได้แก่ พนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงาน  
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วย  
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมู ล ข่าว หรือ สิ่งใด ๆ 

เกี่ยวกับการกระทำใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง หรือ  
จะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร 
แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย  ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร ์หรือวิธีอ่ืนใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

“การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า กระบวนการแสวงหาหรือดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ไม่ว่าจะมีการชี้เบาะแสหรือไม่ก็ตาม  

“ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า บุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ที่ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวนคดีเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือควบคุม กำกับ ดูแล ให้การเลือกตั้งเป็นไป
โดยสุจริตและเท่ียงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  

“เบาะแส” หมายความว่า ลู่ทาง ร่องรอย ลาดเลา เค้าเงื่อน ตำแหน่งแห่งที่ซึ่งทราบ มาอย่างเลา ๆ     
พอเป็นรูปเค้า  

“ผู้ชี้เบาะแส” หมายความว่า บุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ที่ชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำ
การอันไม่สุจริตหรือเท่ียงธรรมในการเลือกตั้ง 
  “รางวัล” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามระเบียบนี้ 
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ประเภทค่าใช้จ่าย 
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ประเภทค่าใช้จ่าย 

 
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดประเภท ค่าใช้จ่าย
ไว้ ๓ ประเภท ดังนี้ 
 ประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ เป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำ
การอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ ข้อ ๑๓ (1) และ (2) ประกอบด้วย 
  ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
  ๒. ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
แบ่งได้ 13 รายการ ดังนี้ 
   (๑) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานที่ 
   (๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ลับเพ่ือใช้พบปะผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือผู้ชี้ เบาะแส      
หรือจัดทำข้อมูลซึ่งมีความจำเป็นต้องรักษาความลับ 
   (๓) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์หรือประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลข่าวสา ร
หรือผู้ชี้เบาะแส 
   (๔) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
   (๕) ค่าใช้จ่ายในการบันทึกภาพ 
   (๖) ค่าใช้จ่ายในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนดำเนินการ 
   (๗) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการอำพรางที่จำเป็นต่อภารกิจ 
   (๘) ค่าใช้จ่ายในการเข้าไปแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใด 
   (๙) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าจุด ติดตาม และสะกดรอย 
   (๑๐) ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร 
   (๑๑) ค่าใช้จา่ยในการสำเนาเอกสาร 
   (๑๒) ค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลืองซึ่งมีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร 
   (๑๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง 

 ประเภทที่ ๒ ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด 3 ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ 

 ประเภทที่ ๓ รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง    
เป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล   
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ ถึง ข้อ ๓๒ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 

ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าท่ี 
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ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 
ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที ่

 
 
 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็น     
ต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้ เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริต          
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ ข้อ 13 (1) และ (2) จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังนี้ 
 

 

         ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (แสวงหาข้อมูลข่าวสาร) 
 
 

  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ (1) กำหนดให้เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
  หลักเกณฑ์ 
   1. การเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ให้
เดินทางไปปฏิบัติงาน  
   2. กรณี เจ้าหน้าที่ยืมเงิน และส่งใช้เงินยืม หรือการเบิกค่าใช้จ่าย ให้ เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย    
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน รวมถึงระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   3. เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลประกอบการ
สืบสวนและไต่สวน และเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบ 
  วิธีการ 
   1. เจ้าหน้าที่เสนอเพ่ือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตัวอย่าง ๑)        
โดยจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการขออนุมัติด้วย (ตัวอย่าง 3) 
   2. ผู ้ม ีอำนาจอนุมัต ิให้เจ้าหน้าที ่เด ินทางไปปฏิบัต ิงาน  และอนุมัต ิค ่าใช ้จ ่ายตาม
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน 
   3. กรณีเจ้าหน้าที่ยืมเงินทดรองจ่าย ให้จัดทำหนังสือขอยืมเงิน (ตัวอย่าง 4) พร้อม
สัญญายืมเงิน (ตัวอย่าง 5) (กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ประสงค์ยืมเงินไม่ต้องดำเนินการในขั้นตอนนี้) 
   4. ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุมัติการยืมเงินของเจ้าหน้าที่ 
   5. เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ให้จัดทำหนังสือขอส่งใช้เงินยืม  
ทดรองจ่าย (ตัวอย่าง 6) และนำส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน รวมทั้ง จัดทำบัญชีคุมค่าใช้จ่ายในการแสวงหา
ข้อมลูข่าวสาร (ตัวอย่าง 8) 
   6. กรณีเจ้าหน้าที่ได้ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน โดยมิได้ยืมเงินทดรองจ่าย เมื่อเดินทางไป
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเป็นกรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้จัดทำหนังสือขอเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ตัวอย่าง 7) และนำส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน รวมทั้ง จัดทำบัญชีคุม
ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (ตัวอย่าง 8) 
   7. ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุมัติการส่งใช้เงินยืมหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน แล้วแต่กรณี 
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         ๒. ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
 

  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ (2) กำหนดให้
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสารในลักษณะเหมาจ่าย     
ได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุมัติ (คณะกรรมการ เลขาธิการ หรือ          
ผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย) และคำนึงถึงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด 
  ถึงแม้ว่าในระเบียบฯจะกำหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง         
ไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสารในลักษณะเหมาจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามารถจำแนกรายการ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ 13 รายการ) ซึ่งเป็นการกำหนดกรอบวงเงินในภาพรวมของภารกิจต่อครั้ง  แต่ในการ
ปฏิบัติงานจริงแล้วการเบิกจ่ายตามรายการค่าใช้จ่ายทั้ง ๑๓ รายการ หากมีการเบิกแบบเหมาจ่ายทุกรายการ     
จะไม่สอดคล้องกับระบบการเงินการคลังของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นการยากในการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้มีอำนาจอนุมัติ และเป็นการยากแก่การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ ดังนั้น จึงต้องกำหนด
วิธีการและกรอบวงเงินงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ในแต่ละรายการไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยในบางรายการ
ให้เบิกจ่ายแบบเหมาจ่ายและบางรายการเบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินกรอบวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน การพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายของผู้มีอำนาจอนุมัติ การกำกับดูแลและการตรวจสอบการเบิกจ่าย  
  ความหมายและกรอบงบประมาณ 
   ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร จำแนกได้ 
13 รายการ ดังนี้ 
   1. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานที่ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือสำรวจสถานที่ที่ถูกกำหนดให้เป็น
พ้ืนที่ในการปฏิบัติภารกิจ หรือสถานที่ที่จะใช้ในการพบปะผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือผู้ชี้เบาะแส หรือสถานที่ที่จำเป็น
ในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าดูหรือเข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว เช่น  ค่าเข้าดูสถานที่ 
ค่าธรรมเนียมสถานที่ เป็นต้น 
    งบประมาณ  สามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท โดยคำนึงถึง
ความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด กรณีจำเป็นต้องเบิกจ่ายเกินครั้งละ 1,000 บาท ให้ขออนุมัติต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ลับเพื่อใช้พบปะผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือผู้ชี้เบาะแสหรือ
จัดทำข้อมูลซึ่งมีความจำเป็นต้องรักษาความลับ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ที่ได้มีการสำรวจ 
ประเมินแล้วมีความปลอดภัยเพ่ือใช้เป็นสถานที่ลับสำหรับพบปะผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือผู้ชี้เบาะแส หรือสถานที่ที่
ใช้ในการจัดทำข้อมูลซึ่งมีความจำเป็นต้องรักษาความลับ สถานที่ดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้
สถานที่ ค่าเข้าสถานที่ ค่าธรรมเนียมสถานที ่เป็นต้น 
    งบประมาณ  สามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินครั้งละ 2,500 บาท โดยคำนึงถึง
ความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด  กรณีจำเป็นต้องเบิกจ่ายเกินครั้งละ 2,500 บาท ให้ขออนุมัติต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์หรือประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือ       
ผู้ชี้เบาะแส หมายถึง ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นต้องจ่ายในการเพ่ิมความสัมพันธ์และการประสานงานกับผู้ ให้ข้อมูล
ข่าวสารหรือผู้ชี้เบาะแส เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น 
    งบประมาณ  สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ 500 บาท โดยคำนึงถึงความจำเป็น 
เหมาะสมและประหยัด 
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   4.  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานระหว่าง
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือผู้ชี้เบาะแสกับผู้รับข้อมูลข่าวสาร ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างประสานงาน เช่น ค่าใช้
บริการโทรศัพท์ ค่าใช้บริการโทรสาร ค่าบริการนำส่งไปรษณีย์ เป็นต้น 
    งบประมาณ  สามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด 
   5. ค่าใช้จ่ายในการบันทึกภาพ หมายถึง การถ่ายภาพ การบันทึกภาพเป็นวีดีโอ บางครั้งมี
ความจำเป็นต้องบันทึกภาพบุคคล สถานที่  วัตถุสิ่งของ หรือพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร 
โดยบันทึกด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ อ่ืนเป็นผู้กระทำการบันทึก ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการ
บันทึกภาพ  
       งบประมาณ  สามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด 
   6. ค่าใช้จ่ายในการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการ  หมายถึง การแสวงหาข้อมูล    
โดยการประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นให้ดำเนินการแทน เช่น กรณีที ่พนักงานเจ้าหน้าที ่            
ไม่สามารถดำเนินการเองได้ต้องใช้บุคคลภายนอกดำเนินการแทนเพราะบุคคลนอก สามารถเข้าถึงข้อมูล        
ที่ต้องการได้สะดวกปลอดภัยกว่า หรือจำเป็นต้องใช้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือจำเป็นต้องใช้
เทคนิคพิเศษ  
    งบประมาณ  สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาท เว้นแต่เป็นกรณีต้องใช้เทคนิค
พิเศษหรืออุปกรณ์พิเศษ (ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติฯ) โดยเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความ  
จำเป็น เหมาะสมและประหยัด 
   7. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการอำพรางที่จำเป็นต่อภารกิจ หมายถึง ค่าใช้จ่ายสำหรับการ
ปกปิดความจริงอันเกี่ยวกับบุคคล (เจ้าหน้าที่) เอกสาร หลักฐาน และการกระทำ เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเห็นหรือเข้าใจ
เป็นอย่างอ่ืน  
    งบประมาณ  สามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด 
   8. ค่าใช้จ่ายในการเข้าไปแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใด หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
จากการเข้าไปแทรกซึมอยู่ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย  
    งบประมาณ  สามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด 
   9. ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าจุด  ติดตาม  และสะกดรอย หมายถึง การติดตามความ
เคลื่อนไหวของเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือยานพาหนะ  
    งบประมาณ  สามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด 
   10. ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การเข้าถึง การเข้าดู การพบเห็น และได้มาซึ่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป เอกสาร วัตถุ หรือสื่ออื่นใด
ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสาร 
    งบประมาณ   สามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท กรณี
จำเป็นต้องเบิกจ่ายเกินครั้งละ ๑,๐00 บาท ให้ขออนุมัติต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   11.  ค่าใช้จ่ายในการสำเนาเอกสาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อใช้
แทนเอกสารต้นฉบับ ทั้งนี้ โดยสำเนาเอกสารจะต้องมีข้อความถูกต้องตรงกันกับเอกสารต้นฉบับ  
    งบประมาณ  สามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จา่ยจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด 
   1๒. ค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลืองซึ่งมีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร 
หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
    งบประมาณ  สามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด 
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   1๓. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องใน
การเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่ไม่เข้าลักษณะตามข้อ ๑ – ข้อ 12 
    งบประมาณ  สามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด 

  หลักเกณฑ์ 
   1. เจ้าหน้าที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ไปปฏิบัติภารกิจแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารก่อน จึงจะมีสิทธิขอเบิกค่าใช้จ่ายได้ โดยให้เสนอเหตุผลความจำเป็นต้องไปปฏิบัติภารกิจแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวด้วย 
        ๒. ในการปฏิบัติภารกิจแสวงหาข้อมูลข่าวสารไม่จำเป็นขออนุมัติต้องเบิกจ่ายทุกรายการ
ค่าใช้จ่าย ให้ขออนุมัติเบิกจ่ายเท่าท่ีจำเป็นต่อภารกิจแต่ละครั้งเท่านั้น 
      ๓. หากมีค่าใช้จ่ายใดที่เข้าข่ายเบิกจ่ายได้ในหลายรายการค่าใช้จ่าย (ซ้ำซ้อน)  ให้ขออนุมัติ
เบิกจ่ายไดเ้พียงรายการค่าใช้จ่ายเดียว 
   ๔. การยืมเงิน การจ่ายเงินยืม การส่งใช้เงินยืม และการเบิกค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้
รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง รวมถึงระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 
      ๕. ในกรณีที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการดำเนินการใดซึ่งเข้าเกณฑ์ตามระเบียกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว 
        ๖. เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้ง       
เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลประกอบการสืบสวนและไต่สวน และเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบ 
  วิธีการ 
   1. เมื่อมีเหตุต้องเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ให้เจ้าหน้าทีเ่สนอเพ่ือขออนุมัติ
เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (ตัวอย่าง ๑) โดยจัดทำแผนกิจกรรมการดำเนินงานแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารของเจ้าหน้าที่ (ตัวอย่าง 2) และประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏบิัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (ตัวอย่าง 3) เพ่ือเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัต ิ
   2. ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุมัติให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร (ผู้มีอำนาจอนุมัติสามารถพิจารณาปรับเพ่ิมหรือลดค่าใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสม)  
   3. กรณีเจ้าหน้าที่ยืมเงินทดรองจ่าย ให้จัดทำหนังสือขอยืมเงิน (ตัวอย่าง 4) พร้อม
สัญญายืมเงิน (ตัวอย่าง 5) (กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ประสงค์ยืมเงินไม่ต้องดำเนินการในขั้นตอนนี้) 
   4. ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุมัติการยืมเงินของเจ้าหน้าที ่
   5. เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ให้จัดทำหนังสือขอส่งใช้เงินยืม   
ทดรองจ่าย (ตัวอย่าง 6) และนำส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน รวมทั้ง จัดทำบัญชีคุมค่าใช้จ่ายในการแสวงหา
ข้อมลูข่าวสาร (ตัวอย่าง 8) 
   6. กรณีเจ้าหน้าที่ได้ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร โดยมิได้ยืมเงินทดรองจ่าย 
เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำหนังสือขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (ตัวอย่าง 8) พร้อมนำส่งเอกสาร
หลักฐานให้ครบถ้วน รวมทั้ง จัดทำบัญชีคุมค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมลูข่าวสาร (ตัวอย่าง 8) 
   7. ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุมัติการส่งใช้เงินยืมหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน แล้วแต่กรณี 
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เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน 
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 

ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าท่ี 
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เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

 
 

 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงาน         
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทำตัวอย่างแบบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน    
เป็นแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

 1. หนังสือเสนอเพ่ือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (ตัวอย่าง ๑)  

 2. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมลูข่าวสาร (ตัวอย่าง 3) 

 ๓. หนังสือเสนอเพ่ือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (ถ้ามี)  (ตัวอย่าง 4) 

 ๔. สัญญายืมเงิน (ถ้ามี)  (ตัวอย่าง 5) 

 6. หนังสือเสนอเพ่ือขออนุมัติส่งใช้เงินยืม (ถ้าม)ี (ตัวอย่าง 6) 

 7. หนังสือขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย
เนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (ตัวอย่าง 7) 

 8. บัญชีคุมค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (ตัวอย่าง 8) 

 10. ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน (ตัวอย่าง 9) 

 11. ใบเสร็จรับเงิน ที่มีสาระสำคัญตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง 10) 

 12. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน) (ตัวอย่าง 11) ทั้งนี้หากเป็นกรณี      
ผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ แต่มีเอกสารอื่นให้ เช่น บัตร ตั๋ว ใบแจ้งค่าธรรมเนียม ให้แนบเอกสารดังกล่าว
ประกอบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินด้วย 

 13. ใบสำคัญรับเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวอย่าง 12) 

 14. หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องตามระเบียบที่ใช้ดำเนินการ (ถ้ามี)  

 15. รายการค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างหรือระเบียบ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ที่ไม่ได้รับการยกเว้น) ก็ให้
ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบดังกล่าว 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      (สว่นงาน)                           โทร.   

ที ่ ลต วันที่  

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  . 

เรียน  ลธ.กกต./ผู้มีอำนาจอนุมัต ิ

 ๑. ต้นเรื่อง/เรื่องเดิม 
(ระบรุายละเอียด) 

(ท่ีมาของเรื่อง เช่น มีการจัดการเลือกตั้ง มีผู้แจ้งเหตุ มีข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ เป็นต้น) 

 ๒.  ข้อเท็จจริง 
(ระบรุายละเอียด) 

(เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เช่น เพ่ือเป็นการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงตามที่มีการแจ้งเหตุหรือตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆ เป็นต้น) 

 ๓.  ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและ     
การให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่มี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานให้ เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบคณะกรรมการ             
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
  (๒) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ลับเพื่อใช้พบปะผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือ     
ผู้ชี้เบาะแส หรือจัดทำข้อมูลซึ่งมีความจำเป็นต้องรักษาความลับ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์ หรือ
ประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือผู้ชี้เบาะแส ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการบันทึกภาพ 
ค่าใช้จ่ายในการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการอำพรางที่จำเป็นต่อภารกิจ ค่าใช้จ่าย
ในการเข้าไปแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใด ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าจุด ติดตามและสะกดรอย ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ค่าใช้จ่ายสำหรับการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร ค่าใช้จ่ายในการสำเนาเอกสาร ค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลือง
ซึ่งมีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินการดังกล่าว ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย ในอัตราไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้ง ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้มีอำนาจอนุมัต ิ

 ๔.  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
  (ส่วนงาน) พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื ่อให้การปฏิบัติหน้าที ่ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้พิจารณาอนุมัติเพ่ือดำเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัตผิู้บริหารและพนักงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
   (1) ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  

/(2) ชื่อ ... 

ตวัอย่าง 1 
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   (2) ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  
   (3) ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  
   (4) ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  
   (5) ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  
   … 
เดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ในพ้ืนที่     
ระหว่างวันที่    ถึงวันที่   โดยพาหนะ (ระบุ)   
และให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการ
กระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ (๑) และ (๒) ประกอบระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ... 
  ๔.2 อนุมัตแิผนกิจกรรมการดำเนินงานแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่  
  ๔.3 อนุมัติค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือ
เที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ (๑) และ (๒) เป็นจำนวนเงิน   xxx,xxx     บาท       
(      -ตัวอักษร-       ) รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่แนบมาพร้อมนี้  
 

                  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

     
  (ลงชื่อ)  
  ( ) 
  ตำแหน่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  กรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๓ (๒) อาจปรับเนื้อหา
ได้ตามความเหมาะสม 
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แผนกิจกรรมการดำเนนิงานแสวงหาข้อมูลขา่วสารของเจ้าหน้าที ่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด    . 

 

ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ หมายเหตุ 

 ใส่กิจกรรม เช่น 
- ก า ร แ ส ว ง ห า ข้ อ มู ล
ข่าวสาร การเลือกตั้ง........   

ใส่รายละเอียดว่าจะดำเนินการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการใด  มีรายการ
ค่าใช้จ่ายใดบ้าง  
 

กลุ่มเป้าหมายเป็นใครบ้าง ใช้งบประมาณรวม
เท่าใด 

เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ เ มื่ อ ใ ด 
สิ้นสุดเมื่อใด 

 

   
 
 

    

   
 
 

    

   
 
 

    

   
 
 

    

 
  
 
 ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผน 

      ( ) 
ตำแหน่ง     
วันที่    
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมลูข่าวสาร 
ในพื้นที่............................................................  

ระหว่างวันที่....................................................... 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้
เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๓ (๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง 

๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน.........วัน (จำนวนเงิน x จำนวนวัน x จำนวนคน) เป็นเงิน x,xxx บาท 
๒. ค่าท่ีพัก จำนวน.......คืน  (จำนวนเงิน x จำนวนคืน x จำนวนคน) เป็นเงิน x,xxx บาท 
๓. ค่าพาหนะเดินทาง จำนวน.........คน (จำนวนเงินxจำนวนเที่ยวxจำนวนคน) เป็นเงิน x,xxx บาท 
๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   เป็นเงิน x,xxx บาท 
  รวมเป็นเงิน xx,xxx บาท 

ข้อ ๑๓ (๒) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
(ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ดังนี้ 

๑. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานที ่ เป็นเงิน x,xxx บาท 
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ลบัเพ่ือใช้พบปะผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร/ผู้ชี้เบาะแส เป็นเงิน x,xxx บาท 
 หรือจัดทำข้อมูลซึ่งจำเป็นต้องรักษาความลับ เป็นเงิน x,xxx บาท 
๓. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์หรือประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร 

 หรือผู้ชี้เบาะแส เป็นเงิน x,xxx บาท 
๔. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เป็นเงิน x,xxx บาท 
๕. ค่าใช้จ่ายในการบันทึกภาพ เป็นเงิน x,xxx บาท 
๖. ค่าใช้จ่ายในการมอบหมายบุคคลอ่ืนให้ดำเนินการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เป็นเงิน x,xxx บาท 
๗. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการอำพราง เป็นเงิน x,xxx บาท 
๘. ค่าใช้จ่ายในการแฝงตัว เป็นเงิน x,xxx บาท 
๙. ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าจุด ติดตาม สะกดรอย เป็นเงิน x,xxx บาท 
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงและการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร เป็นเงิน x,xxx บาท 
๑๑. ค่าใช้จ่ายในการสำเนาเอกสาร เป็นเงิน x,xxx บาท 
๑๒. ค่าวัสดุที่ใช้สำหรับแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เป็นเงิน x,xxx บาท 
๑๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงิน x,xxx บาท 
รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น  xxx,xxx บาท  (       -ตัวอักษร-       ) 

 
  (ลงชื่อ)  
  ( ) 
  ตำแหน่ง  
 
หมายเหตุ  กรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๓ (๒) อาจปรับ
เนื้อหาไดต้ามความเหมาะสม 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    (ส่วนงาน)                       โทร.  

ที ่  ลต วันที ่                          

เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่  

เรียน ลธ.กกต./ผู้มีอำนาจอนุมัติอ่ืน  

 ตามหนังสือ   (ระบุส่วนงาน) ที ่ลต ลงวันที่  
ลธ.กกต./ผู้มีอำนาจอนุมัติ ได้อนุมัติให้  (ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง)   
พร้อมด้วย  (ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง)     
เดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  ในพื้นที่ (ระบุสถานที่)  
ระหว่างวันที่  ถึงวันที่   และมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปปฏิบัติงานและแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการ
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น (เอกสารแนบ)  

 เพ่ือให้การไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติ
ยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ าย ในการแสวงหาข ้อม ูล ข ่าวสารของ เจ ้าหน ้าที ่ ต ามระ เบ ียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส
การกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน     xxx,xxx     บาท   
(      -ตัวอักษร- ) โดยมอบหมายให้     (ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง)  
เป็นผู้ยืมเงิน รายละเอียดปรากฏตามสัญญายืมเงินที่แนบมานี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

 
 
 
  (ลงชื่อ)  
  ( ) 
  ตำแหน่ง  
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สัญญาการยืมเงิน 
 

ยื่นต่อ  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง /  
           ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ……… 

 
เลขที่  

วันครบกำหนด 
  

ข้าพเจ้า ตำแหน่ง  
สังกัด จังหวัด  
มีความประสงค์ขอยืมเงินจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

      ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร            xxx,xxx - 
      ๒. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเปน็ตอ้งจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร xxx,xxx - 
   
                (รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร)   
   
(ตัวอักษร)   (              -ตัวอักษร-              ) รวมเงิน (บาท) xxx,xxx  

 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนำใบสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเงินเหลือ
จ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในกำหนดไว้ในระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินฯ คือ ภายใน         วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินยืมนี้    
/วันที่กลับจากการปฏิบัติงาน ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ หรือ
เงินอ่ืนใดที่ข้าพเจา้จะพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จำนวนเงินที่ยืมไปครบถ้วนได้ทันที 
 

ลายมือชื่อ (ผู้ยืม) วันที ่  
 ( ) 
 

เสนอ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง / ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

ได้ตรวจสอบแลว้ เห็นควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จำนวน         -xxx,xxxx- บาท 
(                    -ตัวอักษร-  ) 

 

(ลงชื่อ)  วันที ่  
   
อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างตน้ได้ เป็นเงิน        -xxx,xxx- บาท  ( -ตัวอักษร-                  ) 
                 

(ลงชื่อผู้อนุมตัิ)  วันที ่  

 

ได้รับเงินยืมจำนวน       -xxx,xxx-  บาท (              -ตัวอักษร- )   ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
 

(ลงชื่อ) (ผู้รับเงิน) วันที ่  
 ( ) 
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รายการส่งใช้เงินยืม 
 

คร้ังที่ วัน เดือน ป ี
รายการส่งใช ้

คงค้าง 
ลายมือชื่อ 
ผู้รับเงิน 

ใบรับเลขที่ 
เงินสด / ใบสำคัญ จำนวนเงิน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
หมายเหตุ ๑) ยื่นต่อ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

                          ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวดั ……… 
 ๒) ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จา่ยเงินยืม 
 ๓) ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงนิยืมไปใช้จา่ยให้ชัดเจน 
 ๔) เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัต ิ
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      (สว่นงาน)                           โทร.   

ที ่ ลต วันที ่  

เรื่อง ขออนุมัตสิ่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย    

เรียน ลธ.กกต. (ผ่าน ผอ.สกค.)/ ผอ.สนง.กกต.จว. / ผู้มีอำนาจอนุมัติ  

 ตามหนังสือ   (ระบุส่วนงาน) ที ่ลต ลงวันที่  
ลธ.กกต./ผู้มีอำนาจอนุมัติ ได้อนุมัติให้  (ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง)   
พร้อมด้วย  (ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง)     
เดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  ในพื้นที่ (ระบุสถานที่)  
ระหว่างวันที ่  ถึงวันที่    
และตามหนังสือ   (ระบุส่วนงาน) ที ่ลต ลงวันที่  
ลธ.กกต./ผู้มีอำนาจอนุมัติ ได้อนุมัติให้  (ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง) ยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น    xxx,xxx    บาท   
(      -ตัวอักษร- ) นั้น  
 

 ในการนี้      (ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง) และคณะ ได้เดินทางไป
ปฏิบัติงานเพ่ือแสวงหาข้อมูลขาวสาร ในพื้นที ่ (ระบุสถานที่)   
ระหว่างวันที่  ถึงวันที่    
เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งใช้เงินยืมพร้อมเอกสารหลักฐาน ตามรายการต่อไปนี้  
  1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เป็นเงิน   xx,xxx  บาท 
  2. ค่าเช่าที่พัก เป็นเงิน   xx,xxx  บาท 
  3. ค่าพาหนะเดินทาง เป็นเงิน   xx,xxx  บาท 
  4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง เป็นเงิน   xx,xxx  บาท 
 ไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
  5. ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นเงิน   xx,xxx  บาท 
รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น   บาท 
(-   ตัวอักษร -) และมีเงินสดคงเหลือ   บาท 
(-   ตัวอักษร -)  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
   

  (ลงชื่อ)  
  ( ) 
  ตำแหน่ง  
หมายเหตุ  เอกสารตามตัวอย่าง 4-6 ใช้ในกรณีมีการยืมเงินทดรองจ่าย  หากไม่มีการยืมเงินทดรองจ่ายให้ใช้
เอกสารตามตัวอย่าง 7 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      (สว่นงาน)                           โทร.   

ที ่ ลต วันที ่  

เรื่อง  ขออนุมัตเิบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  

เรียน   ลธ.กกต. (ผ่าน ผอ.สกค.) / ผอ.สนง.กกต.จว.................. / ผู้มีอำนาจอนุมัติ 

 ตามหนังสือ   (ระบุส่วนงาน) ที ่ลต ลงวันที่  
ลธ.กกต./ผู้มีอำนาจอนุมัติ ได้อนุมัติให้  (ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง)   
พร้อมด้วย  (ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง)     
เดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  ในพื้นที ่ (ระบุสถานที่)  
ระหว่างวันที่  ถึงวันที่   นั้น  
 

 ในการนี้      (ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง) และคณะ ได้เดินทางไป
ปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาข้อมูลขาวสาร ในพ้ืนที่  (ระบุสถานที)่   
ระหว่างวันที่  ถึงวันที่    
เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ ตามรายการต่อไปนี้  
  1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เป็นเงิน   xx,xxx  บาท 
  2. ค่าเช่าที่พัก เป็นเงิน   xx,xxx  บาท 
  3. ค่าพาหนะเดินทาง เป็นเงิน   xx,xxx  บาท 
  4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง เป็นเงิน   xx,xxx  บาท 
 ไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
  5. ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นเงิน   xx,xxx  บาท 
รวมเปน็ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น   บาท 
(-   ตัวอักษร -) รายละเอียดตามเอกสารและบัญชีคุมค่าใช้จ่ายในการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ท่ีแนบมาพร้อมนี ้

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
   

  (ลงชื่อ)  
  ( ) 
  ตำแหน่ง  
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บัญชีคุม 

ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 

ข้าพเจ้า ตำแหน่ง  
สังกัด  ขอรายงานค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
ซึ่งได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานตามคำสั่ง/หนังสือ ลงวันที่  
ตามสัญญายืมเงินเลขที่ ลงวันที่  
ดังนี้ 

ลำดับ รายการ 
จำนวนเงิน 

เอกสารอา้งอิง 
(ฉบับ) ขอยืม 

ที่ใช้ไป/ 
ที่ขอเบิก 

คงเหลือ 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏบิตัิงานของเจ้าหนา้ที่     
2 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเปน็ต้องจา่ยเนือ่งในการเดินทางไป

ปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
   

 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานที่     
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ลับเพื่อใช้พบปะผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสาร/ผู้ชี้เบาะแส หรือจัดทำข้อมูลจำเป็น ต้องรักษา
ความลับ 

    

2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์หรือประสานงาน
กับผู้ให้ข้อมูลข่าวหรือผู้ชี้เบาะแส 

    

2.4 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร     
2.5 ค่าใช้จ่ายในการบันทึกภาพ     
2.6 ค่าใช้จ่ายในการมอบหมายบุคคลอ่ืนให้ดำเนินการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร 

    

2.7 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการอำพราง     
2.8 ค่าใช้จ่ายในการแฝงตัว     
2.9 ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าจุด ติดตาม สะกดรอย     
2.10 ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร     
2.11 ค่าใช้จา่ยในการสำเนาเอกสาร     
2.12 ค่าวัสดุที่ใช้สำหรับแสวงหาข้อมูลข่าวสาร     
2.13 ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ     

รวม     

 

รวมจำนวนเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น   บาท (       ) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และได้จ่ายเงินเพ่ือประโยชน์สำนักงานโดยแท้จรงิ 
 
 (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่ 
 ( ) 
 วันที่  
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สัญญาเงินยืมเลขที่             ลงวันที่           
ชื่อผู้ยืม           จำนวนเงิน             บาท 

 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
  
 

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

       วันที่       เดือน   พ.ศ.   
 

เรื่อง   ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 ตามคำสั่ง/บันทึก   ลงวันที่   
อนุมัติให้ข้าพเจ้า             ตำแหน่ง   
สังกดั  พร้อมด้วย    
เดินทางไปปฏิบัติงาน     
    โดยออกเดินทางจาก 
 

 บ้านพัก/  สำนักงาน   ตั้งแต่วันที่          เดือน                             พ.ศ.          เวลา             น.  
และกลับถึง  บ้านพัก/  สำนักงาน  ตั้งแต่วันที่      เดือน                    พ.ศ.           เวลา            น.  
รวมการปฏิบัติงานครั้งนี้                 วัน                       ชั่วโมง 
  

 ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสำหรับข้าพเจ้า/คณะเดินทาง ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    รวม           บาท 
ค่าเช่าที่พัก     รวม         บาท 
ค่าพาหนะเดินทาง รวม              บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบตัิงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร    รวม          บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  รวม             บาท 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                 บาท 
จำนวนเงิน  (ตัวอักษร)           
  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง  และหลักฐานการจ่ายเงินที่ส่งมาด้วย
จำนวน        ฉบับ  รวมทั้งจำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามระเบียบทุกประการ 
 
 
 
 
 ลงชื่อ     ผู้รับเงิน 
 ( ) 
 ตำแหน่ง      
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้ 
 
 

       ลงชื่อ                                                        .                   
        (                                           ) 

                                        ตำแหน่ง                                               .                                                    
                                      วันที่                                                        .          
                                                                                                     

 

 ไดร้ับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานจำนวน  บาท 
(-  -) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ      ผู้รับเงิน ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน 
 ( ) ( ) 
ตำแหน่ง      ตำแหน่ง      
วันที่          วันที่              
  
 

จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่     ลงวันที่              
 

 
หมายเหตุ :  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

คำชี้แจง 
 1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียว หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการ
เดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 
 2. กรณียื่นของเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงินกรณีที่มีการยืม
เงิน  ให้ระบุวันท่ีที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญาเงินยืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 
 3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงินท้ังนี้ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคน    
ลงลายมือช่ือผู้รับเงินในหลกัฐานการจ่ายเงิน (ส่วนท่ี 2) 
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ใบเสร็จรับเงิน 
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ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 
 

วัน  เดือน  ปี รายละเอียดการจ่าย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมทั้งสิ้น (บาท)    

 
 รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)   (- -) 
 
 ข้าพเจ้า             ตำแหน่ง    
สังกัด  ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไป 
เพ่ืองานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยแท้ 

 
 ลงชื่อ   
 ตำแหน่ง        
 วันที่                      
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ใบสำคัญรับเงิน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  
 วันที่          เดือน                              พ.ศ.          . 
 
 ข้าพเจ้า                                             อยู่บ้านเลขที ่                   หมู่ที ่        
ถนน                    ตำบล                         อำเภอ                               จังหวัด      

ได้รับเงินจาก                                                                                                  ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการ จำนวนเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

จำนวนเงิน  (                     ) 

 
             ลงชื่อ                                                   ผู้รับเงิน 
                  (                                                 ) 
 
 

              ลงชื่อ                                                   ผู้จ่ายเงิน 
                  (                                                 ) 
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หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ      ลงวันที่        เดือน    พ.ศ.        . 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ลายมือชื่อ 
ผู้รับเงิน 

วัน/เดือน/ป ี
ที่รับเงิน 

หมายเหตุ 
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น 

           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน      ตามสญัญายืมเงินเลขท่ี ....../.......... วันท่ี ............................ 

 
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)                              
 
 
 
 
 
คำช้ีแจง ๑. ค่าเบี้ยเลีย้งและค่าเช่าท่ีพักใหร้ะบุอัตราวันละและจำนวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหต ุ
 ๒. ให้ผู้มสีิทธิแตล่ะคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีไดร้ับเงิน กรณเีป็นการรับจากเงินยมื 
     ให้ระบุวันท่ีที่ได้รับจากเงินยืม 
 ๓. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากสำนักงานฯ และจ่ายเงินยืมนัน้ให้แก่ผู้เดินทางแตล่ะคน เป็นผูล้งลายมือช่ือ 

ส่วนที่ ๒ 

ลงช่ือ  ผู้จ่ายเงิน 
      ( ) 
ตำแหน่ง     
วันท่ี    
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 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      (สว่นงาน)                           โทร.   

ที ่ ลต วันที ่  

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่  

เรียน   ลธ.กกต. / ผู้มีอำนาจอนุมัติ 

 ตามหนังสือ   (ระบุส่วนงาน) ที ่ลต ลงวันที่  
ลธ.กกต./ผู้มีอำนาจอนุมัติ ได้อนุมัติให้  (ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง)   
พร้อมด้วย  (ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง)     
เดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  ในพื้นที่ (ระบุสถานที่)  
ระหว่างวันที ่  ถึงวันที่   นั้น  

 บัดนี้ การปฏิบัติงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร ดังนี้ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
   

  (ลงชื่อ)  
  ( ) 
  ตำแหน่ง  
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หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2 

ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร 
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ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2 
ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร 

 
 

 การจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนหรือไต่สวนคดีเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือควบคุม 
กำกับ ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต้องคำนึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและอยู่ภายในกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการ        
อันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 16 และ 17 กำหนดให้จ่ายได้ในอัตราไม่เกิน  
ข่าวละ ๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
         องค์ประกอบในการพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร 
  การจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
   1. ความสำคัญและความชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ งการที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถในการไปเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารดังกล่าว  
   2. ความเสี่ยงภยันตรายที่อาจเกิดกับบุคคลนั้นในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
   3. ข้อมูลข่าวสารนั้นต้องไม่เป็นข้อมูลข่าวสารที่พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบอยู่แล้ว หรือมีการยื่นคำร้องในเรื่องดังกล่าวแล้ว หรือมีผู้มาแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือชี้เบาะแส
ในเรื่องดังกล่าวแล้ว หรือข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏเป็นการทั่วไป (ประชาชนในพ้ืนที่ สื่อสารมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
  หลักเกณฑ ์    
  การพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารนั้น ข้อมูลข่าวสารที่จะพิจารณาจัดสรร
ค่าใช้จ่ายได้ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่นำไปสู่การสั่งรับให้ดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนแล้วเท่านั้น โดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
   1. ข่าวละไม่เกิน 500 บาท สำหรับผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่ระบุพฤติกรรมการกระทำ
ความผิดและผู้กระทำความผิด 
   2. ข่าวละไม่เกิน 1,000 บาท สำหรับผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่ระบุพฤติกรรมการกระทำ
ความผิด  ผู้กระทำความผิด ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ได้รับประโยชน์ และบุคคลผู้อยู่ในเหตุการณ์ (ที่อาจ
เป็นพยานได้) 
   3. ข่าวละไม่เกิน 1,500 บาท สำหรับผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่ระบุพฤติกรรมการกระทำ
ความผิด  ผู้กระทำความผิด ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ได้รับประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำผิดกับ
ผู้สมัคร (มีข้อมูลพอสมควร) และบุคคลผู้อยู่ในเหตุการณ์ (ท่ีอาจเป็นพยานได้)  
   4. ข่าวละไม่เกิน 2,000 บาท สำหรับผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่ระบุพฤติกรรมการกระทำ
ความผิด  ผู้กระทำความผิด ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ได้รับประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำผิดกับ
ผู้สมัคร (มีข้อมูลพอสมควร) บุคคลผู้อยู่ในเหตุการณ์ (ที่อาจเป็นพยานได้) และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้สั่งการ 
ผู้สนับสนุนการกระทำผิด เป็นต้น)   
   5. ข่าวละไม่เกิน 2,500 บาท สำหรับผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่ ระบุพฤติกรรมการกระทำ
ความผิด  ผู้กระทำความผิด  ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ได้รับประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำผิดกับ
ผู้สมัคร (มีข้อมูลพอสมควร) บุคคลผู้อยู่ในเหตุการณ์ (ที่อาจเป็นพยานได้) บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้สั่งการ 
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ผู้สนับสนุนการกระทำผิด เป็นต้น) และ มีพยานหลักฐานประกอบพอสมควร (เช่น ภาพถ่ายเหตุการณ์ 
บันทึกเสียงเหตุการณ์ บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงเหตุการณ์ (VDO) วัตถุหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทำความผิด เป็นต้น)  
   6. ข่าวละไม่เกิน 5,000 บาท สำหรับผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่ระบุพฤติกรรมการกระทำ
ความผิด  ผู้กระทำความผิด ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ได้รับประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำผิด      
กับผู้สมัคร (มีข้อมูลพอสมควร) บุคคลผู้อยู่ในเหตุการณ์ (ที่อาจเป็นพยานได้) บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้สั่งการ  
ผู้สนับสนุนการกระทำผิด เป็นต้น) และ มีพยานหลักฐานประกอบที่ชัดเจน (เช่น ภาพถ่ายเหตุการณ์  
บันทึกเสียงเหตุการณ์ บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงเหตุการณ์ (VDO) วัตถุหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทำความผิด เป็นต้น) 
  ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่ไมต่้องจัดสรรค่าใช้จ่ายฯ 
                  เนื่องจากการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารเป็นดุลยพินิจที่จะพิจารณาจัดสรร  
เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่บุคคลผู้มาให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนหรือไต่สวน            
โดยไม่จำเป็นต้องจัดสรรค่าใช้จ่ายให้ทุกกรณี ซึ่งต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสำนักงานและอยู่ภายในกรอบ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ดังนั้น จึงมีผู้ให้ข้อมูลข่าวสารบางกลุม่ที่ไมจ่ำเป็นต้องจัดสรรค่าใช้จ่ายให้ ดังนี้ 
             1. พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
  2. บุคคลที่ ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจากสำนักงานคณะกรรมการ           
การเลือกตั้ง 
  3. บุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการสืบสวน การไต่สวน 
การป้องปรามหาข่าว 
  4. ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทีม่ีการให้ข้อมูลข่าวสาร 
  ๕. คู่สมรส  บุพการี บุตร และผู้ช่วยหาเสียง(ที่ได้ยื่นรายชื่อไว้ตามระเบียบฯ) ของผู้สมัคร      
รับเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่มีการให้ข้อมูลข่าวสาร 
  ๖. พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง       
ที่มีการให้ข้อมูลข่าวสาร 
  ๗. ผู้ร้องที่ยื่นคำร้องตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน    
และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑  
  หลักการพิจารณา 
         เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ ให้ข้อมูลข่าวสาร เลขาธิการ และ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสามารถใช้อำนาจในทางการบริหาร 
แต่งตั้งคณะบุคคลขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้มีอำนาจอนุมัติ รวมทั้งความละเอียดรอบคอบในการพิจารณา
จัดสรรค่าใช้จ่ายหรือกลั่นกรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่งตั้งพนักงาน จำนวนไม่เกิน ๓ คน 
เป็นคณะทำงานพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารประจำจังหวัด เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ของจำนวนเงินที่จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารในแต่ละกรณี ก่อนที่จะเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
พิจารณา  
  2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งพนักงาน จำนวนไม่เกิน ๓ คน เป็นคณะทำงาน
พิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะมีมากกว่า ๑ คณะก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ของจำนวนเงินที่จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารในแต่ละกรณี ก่อนที่จะเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
พิจารณา  
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  3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งพนักงาน จำนวนไม่เกิน ๕ คน เป็นคณะทำงาน
กลั่นกรองการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนเงินที่จัดสรร
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารในแต่ละกรณี ที่เกิน ๒,๕๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ก่อนที่จะเสนอ      
ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา 
  4. การแต่งตั้งตาม ๑. –  ๓. ควรพิจารณาแต่งตั้งจากพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องการหาข่าว
การสืบสวนหรือไต่สวนเป็นหลัก ซึ่งหากไม่มีหรือมีไม่เพียงพอให้พิจารณาแต่งตั้งพนักงานจากส่วนงานอ่ืนได้ 
โดยให้คำนึงถึงการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารและผู้ให้ข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย 
  5. ให้จัดทำบัญชีผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร (จัดทำเป็นแฟ้มลับ) เมื่อมีผู้มาให้ข้อมูลข่าวสารขอให้
กำหนดรหัสเรียกขานผู้ให้ข้อมูลข่าวสารไว้ในบัญชีดังกล่าวทุกราย (ตัวอย่าง ๑4)  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องระบุชื่อผู้รับเงิน 
  วิธีการ 
  1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลข่าวสารโดยละเอียด 
(ตัวอย่าง 14) เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานและดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร 
(ตัวอย่าง 15) 
  2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาข่าวสารว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรร
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือไม่  โดยให้จัดทำเป็นรายงานพร้อมเสนอความเห็น ทั้งนี้ ให้ระบุรหัส
เรียกขานผู้ให้ข้อมูลข่าวสารไว้ด้วย (ตัวอย่าง 16) เพื ่อเสนอขออนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายแก่ผู ้ให้ข้อมูล
ข่าวสาร ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ได้แก่ 
   (2.1) เลขาธิการ หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นผู้มีอำนาจ
อนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนกลาง) 
   (2.2) ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ
จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
  3. ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติส่งเรื่องแก่คณะทำงานพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร/
(ประจำจังหวัด) เพ่ือพิจารณาต่อไป แต่ในกรณีเสนอจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
ผู้มีอำนาจอนุมัติจะพิจารณาอนุมัติโดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะทำงานพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสารก็ได้   
  4. คณะทำงานพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร/ประจำจังหวัด ดำเนินการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง ซึ่งผลพิจารณาเป็นประการใดให้แจ้งต่อผู้มีอำนาจ
อนุมัติโดยเร็ว (ตัวอย่าง ๑7)  
  ๕. กรณีเห็นควรให้เบิกจ่ายค่าข้อมูลข่าวสารเกินข่าวละ ๒,๕๐๐ บาท  แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติส่งเรื่องต่อคณะทำงานกลั่นกรองการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือพิจารณา
ก่อนจะทำการเบิกจ่าย 
  6. คณะทำงานกลั่นกรองการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง ซึ่งผลพิจารณาเป็นประการใดให้แจ้งต่อผู้มีอำนาจอนุมัติโดยเร็ว (ตัวอย่าง ๑8) 
  7. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร 
  8. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารการขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายและยืมเงินทดรองจ่ายให้แก่     
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร (ตัวอย่าง ๑9) ประกอบ (ตัวอย่าง ๔)  
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  9. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู ้ให ้ข้อมูลข่าวสาร  โดยผู ้ให้ข้อมูลข่าวสาร        
ลงลายมือชื ่อในใบสำคัญรับเงินแล้วเก็บไว้เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ (โดยไม่ต้องยื่นพร้อมเอกสาร          
การเบิกจ่ายฯ) 
  10. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู ้ให้ข้อมูลข่าวสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว      
ให้ส่งเอกสารหรือส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย (ตัวอย่าง ๕, ตัวอย่าง ๖, ตัวอย่าง 11) พร้อมนำส่งหลักฐาน
และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วน  
  11. ผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่าย  อนุมัติการส่งใช้เงินยืมหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน 
  12. ให้สำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัด  รวบรวมรายการค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารเสนอเลขาธิการเพ่ือพิจารณาออกหนังสือรับรอง        
เมื่อเลขาธิการออกหนังสือรับรองแล้วให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือทราบ  
 
 
 
 
 

ข้อควรสังเกต 
 
 

 
ผู้ให้ข้อมูลขา่วสารอาจมสีิทธิได้รับรางวัลตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแกผู่้ชี้เบาะแส 
การกระทำการอันไม่สุจริตหรือเทีย่งธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวด ๔   

    โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามที่กำหนดในระเบยีบดังกล่าว 
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เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน 
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2 

ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่ผูใ้ห้ขอ้มูลข่าวสาร 
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เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน 
 
 

 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงได้จัดทำตัวอย่างแบบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน เป็นแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย
งบประมาณ ดังนี้ 

 1. แบบบันทึกข้อมูลข่าวสาร (ตัวอย่าง 14)  

 2. บัญชีรายชื่อผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร (ตัวอย่าง 15)  

 3. หนังสือขออนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร (ตัวอย่าง 16)  

 4. เอกสารการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณา/กลั่นกรองการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้
ข้อมูลข่าวสาร (ตัวอย่าง 17)  

 5. หนังสือพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร (ตัวอย่าง ๑8)  

 6. หนังสือขออนุมัติยืมเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร (ตัวอย่าง ๑9)  

 7. สัญญายืมเงิน (ตัวอย่าง 5) 

 8. หนังสือเสนอเพ่ือขออนุมัติส่งใช้เงินยืม (ตัวอย่าง 6) 

 9. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ตัวอย่าง 11) (โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองว่าได้
จ่ายเงินให้แก่ผู้ให้ขอ้มูลข่าวสาร รหัสเรียกขาน......... จริง)  
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บันทึกข้อมูลข่าวสาร 
                   เลขที่        
 

          ที ่  สนง.กกต. / สนง.กกต.จว.  

  วันที่  

 เมื่อวันที่     เวลา น. 
ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจาก  (ระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์)  
      
      
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (ระบุวัน เดือน ปี เวลา สถานที่ ที่พบเหตุ)  
 (ระบกุารกระทำท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง)  
 (ระบบุุคคลที่เก่ียวข้องกับการกระทำความผิด)  
 (ระบุข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ)์  
   
   
   
   
   
   
   
  

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
   

  (ลงชื่อ) ผู้บันทึกเหตุ 
  ( ) 
  ตำแหน่ง  
 
 
 
 
 
 

       

ตัวอย่าง 14 



บัญชีรายช่ือผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนัก....................../สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด.................... 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
หมายเลขประจำตัว

ประชาชน 
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท ์ รหัสเรียกขาน วันที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ผู้รับรอง 

1 นายซื่อสัตย์  รักสุจริต 1111111111111 เลขท่ี 1 หมู่ที่ 1 ตำบล xxx  อำเภอ xxx 
จังหวัดนครพนม 

นพ 001 1 ตุลาคม  2563  

2 นางสุจริต  เท่ียงธรรม 2222222222222 เลขท่ี 2 หมู่ที่ 2 ตำบล xxx  อำเภอ xxx 
จังหวัดนครพนม 

นพ 002 10 ตลุาคม  2563  

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 
 
หมายเหตุ  ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้/ผู้อำนวยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ลงลายมือชื่อรับรองในช่องผู้รับรองทุกครั้ง 

*** รหัสเรียกขาน   
- อักษร 2 ตัวแรกเป็นตัวย่อจังหวัด เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวย่อ นศ 
- ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ลำดับที่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร เช่น 001 คือ คนที่ 1

ตัวอยา่ง 15 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      (สว่นงาน)                           โทร.   

ที ่ ลต วันที ่  

เรื่อง   ขออนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  

เรียน ลธ.กกต./ผู้มีอำนาจอนุมัติ  

 ตามบันทึกข้อมูลข่าวสารเลขท่ี    ลงวันที่  
   (ระบุส่วนงาน) ไดต้รวจสอบความสำคัญและความชัดเจนของข้อมูลข่าวสารแล้ว 
เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนหรือไต่สวนตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง      
และพรรคการเมือง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้
รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ระบุพฤติกรรม
การกระทำความผิด ผู้กระทำความผิด ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ได้รับประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้กระทำผิดกับผู้สมัคร และบุคคลผู้อยู่ในเหตุการณ์  

 พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร รหัสเรียกขาน  
เป็นเงินจำนวน          บาท (- - ) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  (ระบุปีงบประมาณ หมวด ประเภท)      

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

 
 

  (ลงชื่อ)  
  ( ) 
  ตำแหน่ง  
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รายงานการประชุม 
คณะทำงานพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร / ประจำจังหวัด.......... 

วัน  ที ่    เวลา    น. 
ณ      . 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑.  ตำแหน่ง  
 2.  ตำแหน่ง  
 3.  ตำแหน่ง  
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  ตำแหน่ง  
 2.  ตำแหน่ง  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  ตำแหน่ง  
 2.  ตำแหน่ง  
 

เริ่มประชุมเวลา   น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องเพื่อทราบ 
     
มติที่ประชุม      

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     
มติที่ประชุม                                          

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  การพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร 
 ................................................................................................................................................ 
มติที่ประชุม      

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 

เลิกประชุม      เวลา    น. 
 

  ผู้จดรายงานการประชุม 
  (    ) 
 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (    ) 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      (สว่นงาน)                           โทร.   

ที ่ ลต วันที ่  

เรื่อง  การพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  

เรียน ลธ.กกต./ผู้มีอำนาจอนุมัติ  

 ตามที่ (ลธ.กกต. /ผู้มีอำนาจอนุมัติ) ได้มอบให้คณะทำงานพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้
ข้อมูลข่าวสาร /ประจำจังหวัด  พิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร รหัสเรียกขาน ตามหนังสือ ลงวันที่  นั้น  

 คณะทำงานพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร / ประจำจังหวัด   
ได้ตรวจสอบความสำคัญและความชัดเจนของข้อมูลข่าวสารแล้ว เห็นว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นประโยชน์   
ต่อการสืบสวนหรือไต่สวนตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้ รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำอันไม่สุจริตหรือ     
เที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ระบุพฤติกรรมการกระทำความผิด  ผู้กระทำความผิด ผู้สมั คร
หรือพรรคการเมืองที่ได้รับประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำผิดกับผู้สมัคร และบุคคลผู้อยู่ในเหตุการณ์       
จงึเห็นควรอนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร รหัสเรียกขาน เป็นเงินจำนวน          บาท 
(-  - ) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.    
 (ระบุปีงบประมาณ หมวด ประเภท)    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
  
 

  (ลงชื่อ)  
  ( ) 
  ตำแหน่ง  
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 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      (สว่นงาน)                           โทร.   

ที ่ ลต วันที ่  

เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินเพ่ือจ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร                                             .  

เรียน ลธ.กกต./ ผู้มีอำนาจอนุมัติ 

 ตามที่ (ลธ.กกต. /ผู้มีอำนาจอนุมัติ) ได้อนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร /ประจำ
จังหวัด  รหัสเรียกขาน เป็นเงินจำนวน          บาท 
(-  - ) ตามหนังสือ ลงวันที่  นั้น  
 

     (ระบุส่วนงาน) พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ         
การเลือกตั้งว่าด้วยการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริต
หร ือ เที ่ย งธรรมในการ เล ือกตั ้ง  พ .ศ . ๒๕๖๒  เป ็น ไปด ้วยความ เร ียบร ้อยและม ีป ระส ิท ธ ิภ าพ             
เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร รหัสเรียกขาน เป็นเงินจำนวน          บาท 
(-     - ) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.       
 (ระบุปีงบประมาณ หมวด ประเภท)   โดยขออนุมัติให้               (ระบุชื่อ-สกุล)         
ตำแหน่ง             เป็นผู้ยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

     
  (ลงชื่อ)  
  ( ) 
  ตำแหน่ง  
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หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายประเภทที ่3 

รางวัลแก่ผู้ช้ีเบาะแสการกระทำการอันไมสุ่จริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 
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ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 3 
รางวัลแก่ผู้ช้ีเบาะแสการกระทำการอันไมสุ่จริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 

 
 

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้ผู้ชี้เบาะแส   
มีสิทธิได้รับรางวัลต่อเมื่อข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่นำมาแจ้งเป็นไปตามตัวอย่างที่กำหนด และมีสาระสำคัญที่แสดง
ให้เห็นว่าผู้ชี้เบาะแสได้ใช้ความพยายามในการแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงเช่นว่านั้น โดยมีคณะกรรมการพิจารณารางวัลเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 หลักเกณฑ์ (ระเบียบฯ ข้อ ๒๒) 
 ๑. ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลต้องชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม   
ในการเลือกตั้งด้วยตนเอง และต้องแจ้งความประสงค์จะขอรับรางวัล 
 ๒. ชี้เบาะแสต่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย     
ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
  (๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ชี้เบาะแส (ขอให้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและหมายเลข
โทรศัพท์ไว้ด้วย) 
  (๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้กระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และบุคคลที่อาจเป็นพยานเท่าท่ีสามารถระบุได้ 
  (๓) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
ที่ชัดเจนเพียงพอ 
  (๔) ลงลายมือชื่อผู้ชี้เบาะแสทุกหน้าของเอกสาร หรือในกรณีไม่ประสงค์ลงลายมือชื่อ   
ให้ดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมอืแทน (โดยการพิมพ์ลายนิ้วมือต้องทำต่อหน้าพนักงานสืบสวนและไต่สวนอย่างน้อย
สองคนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้พนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ลงลายมือชื่อกำกับไว้)  
 บุคคลที่ไม่มีสิทธิได้รับรางวัล  (ระเบียบฯ ข้อ ๒๕) 
             ๑. ผู้ตรวจการเลือกตั้ง หรือบุคคลที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือ
การไต่สวน  
                  ๒. เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือบุคคลที่ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
                  ๓. เป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัลหรือเงินอ่ืนใดที่ส่วนราชการอ่ืนมีอำนาจจ่ายให้ได้ตามกฎหมายและ
เป็นการจ่ายเงินในลักษณะเดียวกันกับหมวดนี้  
        ๔. ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง       
ในเขตเลอืกตั้งที่มีการชี้เบาะแส 
 แนวทางปฏิบัติ 
                ๑. กรณีมีผู้มายื่นคำร้อง (คำร้องถือเป็นการชี้เบาะแสประเภทหนึ่งได้ ซึ่งหากผู้ร้องประสงค์จะรับ
รางวัล คำร้องและการยื่นคำร้องนั้นจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
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ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม
ในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๒)  
 (๑) ให้พนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายตรวจสอบ
เบื้องต้นว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัลหรือไม่  
 (๒) หากเปน็ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลให้สอบถามผู้ร้องว่าประสงค์จะรับเงินรางวัลหรือไม่ 
 (๓) หากประสงค์ได้รับรางวัลให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อไว้ทุกหน้าเอกสารคำร้อง แล้วบันทึก
ถ้อยคำเบื้องต้นของผู้ร้องให้ครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้ เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน หรือการวินิจฉัยชี้ขาด 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของคำร้อง (ให้ระบุในบันทึกถ้อยคำเบื้องต้นด้วยว่าผู้ร้องประสงค์จะรับ
รางวัล)  
 (๔) ถ่ายสำเนาคำร้องและบันทึกถ้อยคำเบื้องต้นดังกล่าวส่งให้ผู้ร้องหนึ่งฉบับ (เพ่ือให้ผู้ร้อง
เก็บไว้เป็นหลักฐานและนำมาแสดงในการขอรับรางวัล) ถ่ายสำเนาอีกหนึ่งฉบับพร้อมทำหนังสือนำส่งแก่สำนัก
สนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนโดยให้แจ้งว่าผู้ร้องมีความประสงค์ขอรับรางวัล  ส่วนฉบับจริงให้ส่งผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือดำเนินการต่อไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน หรือการ
วินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                 ๒. กรณีมีผู้มายื่นหนังสือชี้เบาะแสโดยไม่ประสงค์จะย่ืนเป็นคำร้อง  
 (๑) ให้พนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายตรวจสอบ
เบื้องต้นว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัลหรือไม่  
 (๒) หากเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัลให้สอบถามผู้ชี้เบาะแสว่าประสงค์จะรับเงินรางวัลหรือไม่ 
 (๓) หากประสงค์ได้รับรางวัลให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อไว้ทุกหน้าเอกสารคำร้อง แล้วบันทึก
ถ้อยคำเบื้องต้นของผู้ร้องให้ครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้ เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง         
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน หรือการวินิจฉัยชี้ขาด 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของคำร้อง (ให้ระบุในบันทึกถ้อยคำเบื้องต้นด้วยว่าผู้ร้องประสงค์จะรับ
รางวัล)  
 (๔) ถ่ายสำเนาคำร้องและบันทึกถ้อยคำเบื้องต้นดังกล่าวส่งให้ผู้ร้องหนึ่งฉบับ (เพ่ือให้ผู้ร้อง
เก็บไว้เป็นหลักฐานและนำมาแสดงในการขอรับรางวัล) ถ่ายสำเนาอีกหนึ่งฉบับพร้อมทำหนังสือนำส่งแก่สำนัก
สนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนโดยให้แจ้งว่าผู้ร้องมีความประสงค์ขอรับรางวัล  ส่วนฉบับจริงให้ส่งผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือดำเนินการต่อไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน หรือการ
วินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                 ๓. กรณีมีผู้มาชี้เบาะแสด้วยวาจา  
 (๑) ให้พนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายตรวจสอบ
เบือ้งต้นว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัลหรือไม่  
 (๒) หากเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัลให้สอบถามผู้ชี้เบาะแสว่าประสงค์จะรับเงินรางวัลหรือไม่ 
 (๓) หากประสงค์ได้รับรางวัลให้พนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายจัดทำบันทึกการชี้เบาะแสที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือ
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เที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๒ (ตามตัวอย่าง ๑๓) และให้ผู้ชี้เบาะแสลงลายมือชื่อไว้ทุกหน้า
เอกสาร (ใหร้ะบุในบันทึกถ้อยการชี้เบาะแสด้วยว่าผู้ร้องประสงคจ์ะรับรางวัล)  
 (๔) ถ่ายสำเนาบันทึกการชี้เบาะแสดังกล่าวส่งให้ผู้ชี้เบาะแสหนึ่งฉบับ (เพ่ือให้ผู้ชี้เบาะแสเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานและนำมาแสดงในการขอรับรางวัล) ถ่ายสำเนาบันทึกการชี้เบาะแสอีกหนึ่งฉบับพร้อมทำหนังสือ
นำส่งแก่สำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนโดยให้แจ้งว่าผู้ชี้เบาะแสมีความประสงค์ขอรับรางวัล  ส่วนบันทึก   
การชี้เบาะแสฉบับจริงให้ส่งผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการต่อไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง       
ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน หรือการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑  
                  ๔. การพิจารณารางวัล 

๔.๑ เมื่อกรณีที่ต้องจ่ายรางวัล (สำนวนหรือคดีเลือกตั้งถึงที่สุดแล้ว ซึ่งหากยังไม่ถึงที่สุด
ต้องรอให้ผู ้มีอำนาจพิจารณาในชั้นที่สุด ได้วินิจฉัยสำนวนหรือคดีเลือกตั้งเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการ
เกี่ยวกับการจ่ายรางวัล) ให้สำนักสนับสนุนงานสืบสวนและสอบสวนแจ้งประสานผู้มีสิทธิได้รับรางวัล     
ทุกคน เพื่อให้ผู ้มีสิทธิรับรางวัลนำหลักฐานที่เกี ่ยวข้องมายื่นต่อสำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน  
ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้การแจ้งประสานดังกล่าวอาจทำเป็นหนังสือ หรือโทรศัพท์ 
หรือวิธีสื่อสารอ่ืนใด โดยต้องมีหลักฐานการแจ้งประสานเก็บไว้เพ่ือตรวจสอบด้วย 
                     เอกสารหลักฐานขอรับรางวัล 

 (๑)  สำเนาเอกสารการชี้เบาะแส 
 (๒) เอกสารการแสดงตนของผู้ชี้เบาะแส  (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน) 
 (๓) เอกสารแสดงความเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดก 
 (๔) ผู้ชี้เบาะแสยื่นเอกสารหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลา ๙0 วันนับแต่วันได้รับแจ้ง 

ให้มารับรางวัล  กรณีผู้ชี้เบาะแสเสียชีวิตทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดก ยื่นเอกสารหลักฐานขอรับรางวัลภายใน
ระยะเวลา ๑๘0 วันนับแต่วันได้รับแจ้งให้มารับรางวัล  กรณีไม่ได้ยื่นเอกสารหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลา 
๙0 วัน หรือ ๑๘๐ วันดังกล่าวเนื่องจากมีเหตุอันควร สามารถยื่นเอกสารหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลา      
๒ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา หรือศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งตามระเบียบฯ 
ข้อ ๒๔ 
              (๕)  กรณีไม่ยื่นเอกสารหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดย่อมเสียสิทธิในการ          
รับรางวัล 

๔.๒ เมื่อผู้ชี้เบาะแสยื่นเอกสารหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการสำนัก
สนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนในฐานะฝ่ายเลขานุการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลเพ่ือพิจารณา
ต่อไป ทั้งนี้ ให้มีการเสนอเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับรางวัล และรายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นต่อ
คณะกรรมการพิจารณารางวัล  

๔.๓ คณะกรรมการพิจารณารางวัลดำเนินการโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ว่าข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงที่นำมาแจ้งหรือชี้เบาะแสนั้น จะต้องเป็นสาระสำคัญของการตรวจสอบ การสืบสวน หรือ
การไต่สวน แสดงให้เห็นว่าผู้ชี้เบาะแสได้ใช้ความพยายามในการแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดัง กล่าว 
ซึ่งหากว่าไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วจะไม่สามารถรู้และตรวจพิสูจน์การกระ ทำอันไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้  และข้อมูลหรือข้อเท็จจริงนั้นจะต้อง ไม่เป็นปกติวิสัยที่จะตรวจพบได้
อยู่แล้ว (ปรากฏตามสื่อเป็นทั่วไป ข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่ป ระกาศหรือเปิดเผยเป็นการทั่วไป 
หรือเป็นเรื่องที่มีการรับรู้เป็นการทั่วไปอยู่แล้ว) และต้องก่อให้เกิดเป็นผลโดยตรง ดังนี้ 

 (๑) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือสั่งระงับการใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณ ี
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 (๒) ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพิกถอนสิทธิเลื อกตั้งของ
ผู้สมัคร หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

 (๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

 (๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้ดำเนินการออกเสียงประชามติใหม่ 
 (๕) กรณีผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลหลายกรณี ให้ผู้ชี้เบาะแสได้รับรางวัลในอัตรา

สูงสุดเพียงอัตราเดียว หรือกรณีผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลหลายรายในเรื่องเดียวกัน ให้คณะกรรมการพิจารณา
รางวัลพิจารณาให้รางวัลตามท่ีเห็นสมควร 

๔.๔ คณะกรรมการพิจารณารางวัลดำเนินการพิจารณาและมีความความเห็นแล้วนำเสนอต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณารางวัล ดังนี้ 
          (๑) พิจารณาคำร้องหรือการชี้เบาะแสว่ามีข้อมูลรายละเอียดมากน้อยเพียงใด มีความ
ชัดเจนของข้อมูลเพียงใด  เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน หรือการไต่สวน หรือการพิจารณาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพียงใด 
       (๒) พิจารณาว่าผู้ร้องหรือผู้ชี้เบาะแส ได้ให้ถ้อยคำประกอบในสำนวนหรือไม่ และการให้
ถ้อยคำดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน หรือการไต่สวน หรือการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเพียงใด 
          (๓) พิจารณาจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าได้นำข้อมูลจากคำร้องหรือ
การชี้เบาะแส หรือการให้ถ้อยคำ มาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ เพียงใด 
        (๔) พิจารณาว่ากระบวนการพิจารณาของศาลได้นำข้อมูลจากคำร้องหรือการชี้เบาะแส 
หรือการให้ถ้อยคำ มาประกอบการพิจารณาหรือไม่ เพียงใด 
        (๕) พิจารณาว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไดว้ินิจฉัยโดยใช้ข้อมูลจากคำร้อง หรือ
การชี้เบาะแส หรือการให้ถ้อยคำ มาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ เพียงใด 
               (๖) หลักเกณฑ์อ่ืน ตามที่คณะกรรมการพิจารณารางวัลกำหนด 

๔.๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้ว อาจเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณารางวัล หรือไม่เห็นชอบ หรืออาจมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ ซึ่งความเห็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นที่สุด 

๔.๖ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณารางวัลแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งแก่ผู้ชี้เบาะแสหรือทายาท(ผู้ขอรับรางวัล)
ทราบ  

๔.๗ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบให้จ่ายรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส ให้สำนักสนับสนุนงาน
สิบสวนสอบสวนรับผิดชอบขอเบิกจ่ายรางวัลต่อส่วนงานผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายเงิน (สำนักการคลัง) เพ่ือดำเนินการจ่าย
รางวัลให้แก่ผู้ชี้เบาะแสหรือทายาทต่อไป 
 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน 
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 3 

รางวัลแก่ผู้ช้ีเบาะแสการกระทำการอันไมสุ่จริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 
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เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน 
 
 

 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม    
ในการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทำตัวอย่างแบบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
เป็นแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

 1. เอกสารการชี้เบาะแส (ตัวอย่าง 20)  

 2. เอกสารการแสดงตนของผู้ชี้เบาะแส (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน)       
ที่มสีิทธิรับรางวัล (ตัวอย่าง 21) หรือ 

 3. เอกสารแสดงความเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดก (เช่น คำสั่งศาล) (ตัวอย่าง 22)  

 ๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง (ตัวอย่าง 2๓) 
                  ๕. มติคณะกรรมการการเลือกตั้งที่พิจารณาให้รางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คู่มือปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส หน้า 50 

บันทึกการชี้เบาะแส 
 

                   เลขที ่       
 

          ที ่  สนง.กกต. / สนง.กกต.จว.  

  วันที่  

 

 ข้าพเจ้า                                   (๒) ผู้ชี้เบาะแส 

อายุ     ปี สัญชาติ       อาชีพ       เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  
ที่อยู่ตามภูมิลำเนาเลขท่ี    หมู่ที ่    ซอย       ถนน       
แขวง/ตำบล       เขต/อำเภอ   จังหวัด  
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่    หมู่ที ่    ซอย       ถนน       
แขวง/ตำบล       เขต/อำเภอ   จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท์   โทรสาร  

  
  
  
                                                        (๓) และ (๔)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 ลงชื่อ (๕) ผู้ชี้เบาะแส 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ ผู้รับแจ้งเบาะแส 
 ( ) 
 ตำแหน่ง  

ตัวอย่าง 20 
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บันทึกแจ้งเบาะแสของ  แผ่นที่  

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตร  (๖)  และหลักฐานประกอบการชี้เบาะแสไว้กับหนังสือ
แจ้งเบาะแสการกระความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี้แล้ว  

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว รับว่าเป็นความจริงถูกต้อง จึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน  (๗)  

 
 ลงชื่อ (๕) ผู้ชี้เบาะแส 
 ( ) 

 ลงชื่อ ผู้รับแจ้งเบาะแส 
 ( ) 
 ตำแหน่ง  
 
 
คำอธิบาย 
                     (๑) ให้ลงเลขท่ีของสารบบรับคำร้อง/เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 

(๒) ให้ระบุชือ่และที่อยู่ผู้ช้ีเบาะแส 
(๓) ให้ระบุชื่อและที่อยู่ผู้กระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคล 

ที่เป็นพยานเทา่ที่สามารถระบุได้ 
(๔) ให้ระบุข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมที่ชัดเจนเพียงพอ 
(๕) ให้ลงลายมือช่ือผู้ช้ีเบาะแสทุกหน้าของเอกสาร หรือในกรณีไม่ประสงค์ลงลายมือช่ือให้ดำเนินการ

พิมพ์ลายนิ้วมือแทน 
(๖) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน  
(๗) กรณีผู้ให้ถ้อยคำอ่านหนังสือไม่ได้ ให้ระบุข้อความนี้ว่า “ข้าพเจ้าได้รับฟังการอ่านข้อความข้างต้น

และเข้าใจข้อความดังกล่าวแล้ว รับว่าเป็นความจริงถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน” 
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ตัวอย่าง 21 
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ตัวอย่าง 21 
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ตัวอย่าง 22 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณารางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 
วันที ่    เวลา    น. 

ณ      . 
----------------------------------------------------------- 

 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑.  ตำแหน่ง  
 2.  ตำแหน่ง  
 3.  ตำแหน่ง  
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  ตำแหน่ง  
 2.  ตำแหน่ง  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  ตำแหน่ง  
 2.  ตำแหน่ง  
 

เริ่มประชุมเวลา   น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องเพื่อทราบ 
     
มติที่ประชุม      

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 
   ..................................................................................... ...........................................................     
มติที่ประชุม      

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  การพิจารณารางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  
 ................................................................................................................................................  
มติที่ประชุม      
 

เลิกประชมุ      เวลา    น. 
 

  ผู้จดรายงานการประชุม 
  (    ) 
 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (    ) 

ตัวอย่าง 2๓ 



ภาคผนวก 

 



ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร   

และการใหร้างวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอนัไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่าย  
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรื อเที่ยงธรรม   
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  รวมตลอดทั้งการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร  และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย 

“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียงประชามติด้วย  
แล้วแต่กรณี 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึงส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 
“ส่วนงานเจ้าของเรื่อง”  หมายความว่า  ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน  หรือส านัก

สืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
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“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของส านักงาน  ได้แก่  พนักงาน  หรือลูกจ้างของส านักงาน 
“ผู้สมัคร”  หมายความวา่  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิน่  

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วย 
“ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความวา่  สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง  ข้อมูล  ข่าว  หรอื

สิ่งใด ๆ  เกี่ยวกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย  ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด  ๆ   
และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร  แฟ้ม  รายงาน  หนังสือ  แผนผัง  แผนที่  ภาพวาด  ภาพถ่าย  
ฟิล์ม  การบันทึกภาพหรือเสียง  การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได้ 

“การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  กระบวนการแสวงหาหรือด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ   
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ไม่ว่าจะมีการชี้เบาะแสหรือไม่ก็ตาม 

“ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  ที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวนคดีเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือควบคุม  ก ากับ  
ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย   

“เบาะแส”  หมายความว่า  ลู่ทาง  ร่องรอย  ลาดเลา  เค้าเงื่ อน  ต าแหน่งแห่งที่ซึ่งทราบ 
มาอย่างเลา ๆ  พอเป็นรูปเค้า   

“ผู้ชี้เบาะแส”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  ที่ชี้เบาะแสเกี่ยวกับ
การกระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 

“รางวัล”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามระเบียบนี้   
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส  
ตามระเบียบนี้  ในกรณีจ าเป็นคณะกรรมการจะจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมื อง 
หรือจากเงินรายได้ของส านักงานมาเพ่ือใช้จ่ายตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควรก็ได้   
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ข้อ ๖ การแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้  สามารถด าเนินการได้ไม่ว่าจะเป็นเวลา  
ในระหว่างที่มีพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม 

การแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้  จะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  หรือ 
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายนอกก็ได้   

ข้อ ๗ การด าเนินการอันเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และการชี้เบาะแส  รวมทั้ง  
การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้  ให้ด าเนินการเป็นความลับ  ทั้งนี้  การด าเนินการต่าง  ๆ  ให้ค านึงถึง 
ความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  ผู้ชี้เบาะแส  เจ้าหน้าที่  และบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  ผู้ชี้เบาะแส  และเจ้าหน้าที่เป็นส าคัญ   

ข้อ ๘ การใช้จ่ายเงินตามระเบียบนี้  ให้มีหลักฐานการจ่ายเพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ  โดยให้ส านักงานตกลงวิธีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
และแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร   หรือ 
ผู้ชี้เบาะแส  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจ  หรือตามกฎหมาย  หรือ  
ตามค าสั่งศาล 

ข้อ ๑๐ ให้ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนเป็นศูนย์ประสานงานการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
และการชี้เบาะแส  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นส่วนงานทางธุรการในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และการชี้เบาะแส 
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  

และการชี้เบาะแส 
(๓) จัดท าค าของบประมาณค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และการให้รางวัล 

แก่ผู้ชี้เบาะแส 
(๔) จัดเก็บข้อมูลข่าวสารและเบาะแสในสารบบการข่าวของส านักงานเพ่ือประโยชน์ 

ในการปฏิบัติหน้าที่และการตรวจสอบ   
(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรบัปรุงและแก้ไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับ  ตลอดจน

มาตรการต่าง ๆ  ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส 
(๖) รวบรวม  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และ  

การให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย 
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หมวด  ๒ 
ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารของเจา้หน้าที่ 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการ  เลขาธิการ  หรือผู้ที่ เลขาธิการมอบหมาย  มีอ านาจอนุมัติ 
การปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่  โดยพิจารณาตามสถานการณ์  ความจ าเป็น  และ
ความเหมาะสม  เพ่ือประโยชน์ในการสอดส่อง  สืบสวน  หรือไต่สวน  ทั้งนี้  ให้ส่วนงานเจ้าของเรื่อง  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอเรื่องพร้อมทั้งการรายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  เพ่ือประกอบ  
การพิจารณาอนุมัติ   

ข้อ ๑๒ การสั่งการหรือมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้ ใดปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร   
ให้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  และขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้รับค าสั่งหรือรับมอบหมาย  
ชั้นความลับ  ความรวดเร็ว  และการลดขั้นตอนการปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่มี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  
(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  เช่น  

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจสถานที่  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ลับเพ่ือใช้พบปะผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือ  
ผู้ชี้เบาะแส  หรือจัดท าข้อมูลซึ่งมีความจ าเป็นต้องรักษาความลับ  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์
หรือประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือผู้ชี้เบาะแส  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าใช้จ่าย  
ในการบันทึกภาพ  ค่าใช้จ่ายในการมอบหมายให้บคุคลอืน่ด าเนนิการ  ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการอ าพราง
ที่จ าเป็นต่อภารกิจ  ค่าใช้จ่ายในการเข้าไปแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใด  ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าจุด  ติดตาม  
และสะกดรอย  ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ค่าใช้จ่ายส าหรับการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร  ค่าใช้จ่าย
ในการส าเนาเอกสาร  ค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลืองซึ่งมีความจ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการด าเนินการดังกล่าว  ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย  
ในอัตราไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้ง  ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจอนุมัติ   

ข้อ ๑๔ วิธีการยืมเงิน  การจ่ายเงินยืม  การส่งใช้เงินยืม  และการเบิกค่าใช้จ่าย  ให้น าระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานมาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน  เพ่ือรายงานต่อเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการ
มอบหมาย   

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๓ 
การจดัสรรค่าใช้จ่ายใหแ้ก่ผูใ้ห้ข้อมูลข่าวสาร 

 
 

ข้อ ๑๖ การจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อการสืบสวนหรือไต่สวนคดเีลือกตัง้และพรรคการเมอืง  
หรือควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย  
ทั้งนี้  ต้องค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  การเบิกจ่ายต้องไม่ซ้ าซ้อนในลักษณะเดียวกัน  
และรวมแล้วไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๓  (๒) 

ข้อ ๑๗ กรณีที่เจ้าหน้าที่ของส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
เห็นว่าควรจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารรายใด  ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเสนอเรื่องต่อผู้มีอ านาจ
อนุมัติการจ่ายเงิน  โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   

ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่ผู้ให้ขอ้มูลขา่วสาร  ให้จ่ายได้ในอัตราไม่เกนิขา่วละ  ๕,๐๐๐  บาท  ทั้งนี้  
ให้พิจารณาจากความส าคัญและความชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร  ความเสี่ยงในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
และภยันตรายอันอาจเกิดกับบุคคลนั้นเนื่องจากการแจ้งข้อมูลข่าวสาร   

ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินตามหมวดนี้ให้จ่ายได้ต่อเมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินได้อนุมัติให้จ่าย 
ข้อ ๑๙ ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามหมวดนี้   
(๑) ส านักงาน  ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการ  หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย  หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
(๒) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ 

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ข้อ ๒๐ กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ระบุชื่อผู้รับเงิน  เนื่องจาก

ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นแหล่งขา่วบุคคล  สายลับ  หรือบุคคลอื่นที่ให้ขอ้มูลขา่วสารที่เปน็ประโยชน์  
ซึ่งต้องปกปิดชื่อและข้อมูลส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยในชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สิน  ให้ส านักสนับสนุน
งานสืบสวนสอบสวน  หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี   
เสนอเลขาธิการเพ่ือพิจารณาออกหนังสือรับรอง  เมื่อเลขาธิการออกหนังสือรับรองแล้ว  ให้รายงาน
คณะกรรมการเพ่ือทราบ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มิได้ก าหนดวิธีปฏิบัติไว้ในหมวดนี้  ให้น าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๔ 
การใหร้างวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอนัไม่สุจรติ 

หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจรติหรือเที่ยงธรรมในการเลอืกตัง้ 

และผู้ชี้เบาะแสที่มสีิทธไิดร้บัรางวัล 
 
 

ข้อ ๒๒ ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลต้องชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระท าอันไม่สุจริต  
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งด้วยตนเองต่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย  
ที่ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ชี้เบาะแส   
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้กระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  ผู้เกี่ยวข้อง   

และบุคคลที่อาจเป็นพยาน  เท่าที่สามารถระบุได้ 
(๓) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง   

ที่ชัดเจนเพียงพอ 
(๔) ลายมือชื่อผู้ชี้เบาะแสทุกหน้าของเอกสาร   
กรณีผู้ชี้เบาะแสไม่ประสงค์ลงลายมือชื่อ  ก็ให้พิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ชี้เบาะแสซึ่งสามารถ  

ตรวจพิสูจน์ได้ไว้ในข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ตนได้ให้ไว้ทุกหน้าของเอกสาร  โดยต้องท าต่อหน้าพนักงาน
สืบสวนและไต่สวนอย่างน้อยสองคนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย  และให้พนักงานสืบสวน 
และไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายลงลายมือชื่อก ากับไว้   

เมื่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายได้รับการชี้เบาะแสแล้ว   
ให้ส าเนาเอกสารการชี้เบาะแสดังกล่าวหนึ่งฉบับส่งให้ผู้ชี้เบาะแสเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือน ามาแสดงต่อ
คณะกรรมการพิจารณารางวัลในการขอรับรางวัล  ตามข้อ  ๒๖ 

ข้อ ๒๓ เมื่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายได้รับการชี้เบาะแส  
ตามข้อ  ๒๒  แล้ว  ให้เก็บรักษาเอกสารการชี้เบาะแสดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัย  เพ่ือใช้ประโยชน์  
ในการสืบสวนหรือไต่สวน  และเพ่ือเป็นหลักฐานตรวจสอบกรณีมีการขอรับรางวัล  จากนั้นให้แจ้ง 
ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนและส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงทราบและด าเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๒๔ ผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลต่อเมื่อข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่น ามาแจ้ง  ตามข้อ  ๒๒  
เป็นสาระส าคัญของการตรวจสอบที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชี้เบาะแสได้ใช้ความพยายามในการแสวงหาข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงดังกล่าว  ซึ่งหากไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นจะไม่สามารถรู้และตรวจพิสูจน์  
การกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้และจะต้องไม่เป็นปกติวิสัยที่จะตรวจพบได้อยูแ่ลว้  
และก่อให้เกิดเป็นผลโดยตรง  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  หรือสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
ผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราว   

(๒) ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งของผู้สมัคร  
หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี 

(๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมือง  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง   

(๔) คณะกรรมการมีค าสั่งให้ด าเนินการออกเสียงประชามติใหม่   
กรณีมีผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลหลายกรณีตาม  (๑)  ถึง  (๔)  ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับรางวัล 

ในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว   
กรณีมีผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลหลายรายในเรื่องเดียวกัน  ให้คณะกรรมการพิจารณารางวัล  

พิจารณาให้รางวัลตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๒๕ ผูช้ี้เบาะแสดังต่อไปนี้  ไม่มีสิทธิได้รับรางวัล 
(๑) ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  หรือบุคคลที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือการไต่สวน   
(๒) เป็นเจ้าหน้าที่ของส านกังาน  หรือบุคคลที่ได้รบัเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจาก

ส านักงาน 
(๓)  เป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัลหรือเงินอื่นใดที่ส่วนราชการอื่นมีอ านาจจ่ายให้ได้ตามกฎหมาย 

และเป็นการจ่ายเงินในลักษณะเดียวกันกับหมวดนี้   
(๔) เป็นผู้สมัคร  หรือพรรคการเมือง  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

ในเขตเลือกตั้งที่มีการชี้เบาะแส 
ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการ  ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์  หรือศาลรัฐธรรมนญู  มีค าสั่งตามข้อ  ๒๔  แลว้  

ให้ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนประสานไปยังผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลในเรื่องดังกล่าว
ทุกคนตามที่อยู่หรือช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้  เพ่ือให้ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในเก้าสิบวันนับแต่ 
วันได้รับการประสานดังกล่าว  เว้นแต่มีเหตุอันสมควร  ทั้งนี้  การประสานดังกล่าวอาจท าเป็นหนังสือ  
หรือประสานทางโทรศัพท์  หรือประสานด้วยวิธีการอื่นก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานการประสานไว้  
เพื่อตรวจสอบ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



กรณีส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนประสานไปยังผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ได้  
หรือผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
ตามวรรคหนึ่งเนื่องจากมีเหตุอันสมควร  ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด  
แต่ทั้งนี้  ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์ได้รับรางวัลผู้นั้นต้องยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาสองปี  
นับแต่วันที่คณะกรรมการ  ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์  หรือศาลรัฐธรรมนูญ  มีค าสั่งตามข้อ  ๒๔   

กรณีผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  หรือไม่ประสงค์จะได้รับรางวัลต่อไปโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ  ผู้ชี้เบาะแส
ผู้นั้นย่อมเสียสิทธิได้รับรางวัล 

ข้อ ๒๗ กรณีผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลถึงแก่ความตายก่อนยื่นหลักฐานขอรับรางวัล  
ตามข้อ  ๒๖  ให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสเป็นผู้ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลแทน
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับการประสาน  เว้นแต่มีเหตุอันสมควร   

กรณีทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ยื่นหลักฐาน
ขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  เนื่องจากมีเหตอุันสมควร  ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด  แต่ทั้งนี้  ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของ  
ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลผู้นั้นต้องยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการ  ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์  หรือศาลรัฐธรรมนูญ  มีค าสั่งตามข้อ  ๒๔   

กรณีทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัล  ไม่ยื่นหลักฐาน
ขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการ
มรดกของผู้ชี้เบาะแสผู้นั้นย่อมไม่มีสิทธิได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส 

ข้อ ๒๘ กรณีที่ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลถึงแก่ความตายภายหลังยื่นหลักฐาน 
ขอรับรางวัล  ตามข้อ  ๒๖  ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้ เบาะแสผู้นั้นอาจมีสิทธิ 
ได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส 

ส่วนที ่ ๒ 
คณะกรรมการพิจารณารางวัล  และการให้รางวัล 

 
 

ข้อ ๒๙ ให้มีคณะกรรมการพิจารณารางวัล  ประกอบด้วย  เลขาธิการเป็นประธาน  รองเลขาธิการ 
ที่ได้รับมอบหมาย  ผู้อ านวยการส านักการคลัง  ผู้อ านวยการส านักกฎหมายและคดี  ผู้อ านวยการส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์  ผู้อ านวยการส านักวินิจฉัยและคดี  เป็นกรรมการ  และผู้อ านวยการส านัก
สนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

ข้อ ๓๐ การประชุมของคณะกรรมการพิจารณารางวัลต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ถ้าประธานไม่อาจร่วมประชุมได้ให้ที่ประชุม  
เลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณารางวัลให้ใช้ คะแนนเสียงข้างมาก   
โดยประธานในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ  และให้กรรมการคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชมุมีสิทธอิอกเสียงเพิม่ขึน้
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ท างาน 

ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการพิจารณารางวัล  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาเสนอความเห็นการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเกี่ยวกับการให้รางวัล 
(๓) วินิจฉัยกรณีตามข้อ  ๒๔  วรรคสอง  และวรรคสาม   
(๔) ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  และส่งมอบเอกสารที่อยู่  

ในความครอบครอง 
ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลเสนอให้รางวัลในเรื่องใดแล้ว  ให้รายงานคณะกรรมการ

เพ่ือพิจารณา  คณะกรรมการจะเห็นชอบให้มีการให้รางวัลทั้งหมดหรือบางส่วน  ไม่เห็นชอบ  หรือ  
ให้รางวัลมากกว่าที่คณะกรรมการพิจารณารางวัลเสนอก็ได้ 

กรณีคณะกรรมการมีมติตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส านักงานด าเนินการแจ้งผู้ชี้เบาะแส  หรือ 
ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส  แล้วแต่กรณีทราบ  
และในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้รางวัล  ให้ส านักงานด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ชี้เบาะแส  หรือ
ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส   

ผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัล  หรือทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิ
ได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส  ต้องมารับรางวัลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้มารับรางวัล 

กรณีผู้มีสิทธิได้รับรางวัล  หรือทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิ  
ได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส  ไม่มารับรางวัลภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้ถือว่าสละสิทธิการรับรางวัล   

มติของคณะกรรมการตามข้อนี้ให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



บัญชีอัตราการใหร้างวัล 
 

ล ำดับ กฎหมำย ประเภทผู้สมัคร 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
มีค ำสั่งตำมข้อ ๒๔ (๑) 

ศำลฎีกำ/ศำลอุทธรณ์ 
มีค ำสั่ง ตำมข้อ ๒๔ (๒) 

ศำลรัฐธรรมนูญ 
มีค ำสั่ง 

ตำมข้อ ๒๔ (๓) 

คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งมีค ำสั่ง
ตำมข้อ ๒๔ (๔) เลือกตั้งใหม ่

ระงับกำรใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกต้ัง 
เป็นกำรชั่วครำว 

เลือกตั้งใหม ่

เพิกถอนสิทธ ิ
สมัครรับเลือกต้ัง  
/เพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง 

๑ 
กฎหมายว่าด้วย 

การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท  

ไม่เกิน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

- - 

๒ 
กฎหมายว่าด้วย 

การไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกวุฒิสภา 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท  

ไม่เกิน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

- - 

๓ 

กฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่  

๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ไม่เกิน  

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

- - 

นายกเมืองพัทยา 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
นายกเทศมนตรี(เทศบาลนคร) 
นายกเทศมนตรี(เทศบาลเมือง) 

สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
ตั้งแต่  

๕๐,๐๐๐ บาท 
ไม่เกิน  

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๕๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๕๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๕๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

นายกเทศมนตรี(เทศบาลต าบล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแต่  
๒๕,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๕๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๒๕,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๒๕,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๒๕,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๒๕๐,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 



 

ล ำดับ กฎหมำย ประเภทผู้สมัคร 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
มีค ำสั่งตำมข้อ ๒๔ (๑) 

ศำลฎีกำ/ศำลอุทธรณ์ 
มีค ำสั่ง ตำมข้อ ๒๔ (๒) 

ศำลรัฐธรรมนูญ 
มีค ำสั่ง 

ตำมข้อ ๒๔ (๓) 

คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งมีค ำสั่ง
ตำมข้อ ๒๔ (๔) เลือกตั้งใหม ่

ระงับกำรใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกต้ัง
เป็นกำรชั่วครำว 

เลือกตั้งใหม ่

เพิกถอนสิทธ ิ
สมัครรับเลือกต้ัง  
/เพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง 

๔ 
กฎหมายว่าด้วย 
พรรคการเมือง  

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- - - - - 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- 

๕ 
กฎหมายว่าด้วย 

การออกเสียงประชามต ิ
- - - - - - 

ตั้งแต่  
๒๕,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

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

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

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยคาใชจายในการเดินทาง 

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

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  และสํานักงานหรือสวนงานอื่นที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังจัดต้ังข้ึนในลักษณะเดียวกัน 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
“ที่ปรึกษา”  หมายความวา  ที่ปรึกษาของประธานกรรมการการเลือกต้ังหรือกรรมการ 

การเลือกต้ัง 
“ผูเชี่ยวชาญ”  หมายความวา  ผูเชี่ยวชาญของประธานกรรมการการเลือกต้ังหรือกรรมการ 

การเลือกต้ัง 
“กรรมการ”  หมายความวา   
(๑) กรรมการ  หรือที่ปรึกษาในคณะกรรมการ  ซ่ึงไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการ 

การเลือกต้ัง  และใหหมายความรวมถึงผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง 
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(๒) อนุกรรมการ  หรือที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการ  ซ่ึงไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง 

(๓) อนุกรรมการ  หรือที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการ  ซ่ึงไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการ

ตาม  (๑)  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(๔) กรรมการหรืออนุกรรมการ  ซ่ึงไดรับการแตงต้ังตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

“พนักงาน”  หมายความวา  พนักงานของสํานักงาน 

“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสํานกังาน 

“ผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูที่มิใชพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน 

ซ่ึงกรรมการการเลือกต้ังหรือเลขาธิการมีคําส่ังใหมาชวยปฏิบัติงาน  หรือมาใหถอยคําหรือชี้แจงขอมูล 

ที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง  หรือการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมือง  หรือการดําเนินคดี  หรือ

มอบหมายใหเขารวมการประชุม   

“การประชุม”  หมายความรวมถึง  การสัมมนา  การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  และการชี้แจง  

ซ่ึงสํานักงานเปนผูดําเนินการ   

“ยานพาหนะสวนตัว”  หมายความวา  รถยนตสวนบุคคล  หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคล 

ซ่ึงมิใชของสํานักงาน  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปปฏิบัติงานหรือไมก็ตาม 

“เงินชดเชย”  หมายความวา  เงินคาพาหนะที่เหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับการใช

ยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปปฏิบัติงาน 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 

ขอ ๕ ใหเลขาธิการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณีที่สํานักงานไมอาจปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ได  ใหขออนุมัติตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ขอ ๖ ใหผูบังคับบัญชาตอไปนี้เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงาน   

ในประเทศ 

(๑) ประธานกรรมการการเลือกต้ังหรือกรรมการการเลือกต้ัง  สําหรับการเดินทางของ

เลขาธิการ  ที่ปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ  และผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน 

(๒) เลขาธิการหรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย  สําหรับการเดินทางของกรรมการที่กรรมการ

การเลือกต้ังหรือเลขาธิการแตงต้ัง  พนักงาน  ลูกจาง  และผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน   
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(๓) ประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  สําหรับการเดินทางของผูอํานวยการ 

การเลือกต้ังประจําจังหวัดเฉพาะกรณีการเดินทางภายในจังหวัด  และกรรมการหรืออนุกรรมการ 

ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดแตงต้ังตามระเบียบ   

(๔) ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  สําหรับการเดินทางของพนักงาน  ลูกจางและ 

ผูชวยเหลือการปฏิบัติงานในสวนของจังหวัด 

กรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนหรือการไปปฏิบัติงานอันมีลักษณะที่เปนความลับ  กรรมการ 

การเลือกต้ังอาจจะมีคําส่ังใหพนักงาน  ลูกจาง  หรือผูชวยเหลือการปฏิบัติงานไปปฏิบัติหนาที่ได 

การเดินทางของประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  หรือกรรมการการเลือกต้ัง

ประจําจังหวัด  ที่จําเปนตองเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ใหขออนุมัติตอคณะกรรมการ

การเลือกต้ังประจําจังหวัด  ทั้งนี้  คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดอาจมอบอํานาจในการอนุมัติ

ใหแกประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  เปนผูอนุมัติก็ได 

ขอ ๗ ใหผูบังคับบัญชาตอไปนี้เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ตางประเทศ 

(๑) ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  สําหรับการเดินทางของเลขาธิการ  ที่ปรึกษา  และ

ผูเชี่ยวชาญ   

(๒) เลขาธิการ  สําหรับการเดินทางของกรรมการ  พนักงาน   ลูกจาง  และผูชวยเหลือ 

การปฏิบัติงาน   
หมวด  ๑ 

การเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ 
 

 

ขอ ๘ การเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ  ไดแก 

(๑) การไปปฏิบัติงานนอกที่ต้ังสํานักงานตามที่ไดรับอนุมัติหรือตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา   

(๒) การเดินทางไปรวมการประชุมนอกที่ต้ังสํานักงาน 

ขอ ๙ คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ  ไดแก 

(๑) คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

(๒) คาเชาที่พัก 
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(๓) คาพาหนะ  รวมถึงคาเชายานพาหนะ  คาเชื้อเพลิง  หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ   
คาระวางบรรทุก  คาจางคนหาบหาม  และอื่น ๆ  ทํานองเดียวกัน 

(๔) คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
ขอ ๑๐ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๑  

ทายระเบียบนี้ 
ขอ ๑๑ การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ใหนับต้ังแตเวลา

ที่ออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติงาน
ตามปกติ  แลวแตกรณี   

เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานใหนับย่ีสิบส่ีชั่วโมงเปนหนึ่งวัน  ถาไมถึงย่ีสิบส่ีชั่วโมงหรือเกิน 
ย่ีสิบส่ีชั่วโมง  และสวนที่ไมถึงหรือเกินย่ีสิบส่ีชั่วโมงนั้น  นับไดเกินสิบชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน 

ขอ ๑๒ การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จําเปนตองพักแรม  ใหผูเดินทางไปปฏิบัติงานเบิกคาเชา
ที่พักไดเทาที่จายจริงแตไมเกินตามสิทธิที่ตนเองไดรับในการพักอาศัยคนเดียว  ทั้งนี้  ตามอัตราในบัญชี
หมายเลข  ๒  ทายระเบียบนี้ 

การเดินทางเปนหมูคณะใหผูเดินทางไปปฏิบัติงานเบิกคาที่พักได  ดังนี้ 
(๑) ที่ปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ  กรรมการ  และพนักงานบริหารระดับกลางขึ้นไป  ใหเบิกคาเชา 

ที่พักไดเทาที่จายจริงแตไมเกินตามสิทธใินอัตราคาเชาหองพักคนเดียว 
(๒) พนักงานปฏิบัติงานต้ังแตระดับกลางลงมา  ลูกจาง  หรือผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน   

ในกรณีปกติใหพักแรมรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง  โดยใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชา  
หองพักคูคนละไมเกินรอยละเจ็ดสิบของอัตราตามสิทธิคาเชาหองพักคนเดียว  เวนแตเปนกรณีที่ 
ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได  ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพัก  
คนเดียว 

ในกรณีที่ไมมีสถานที่พักแรมในทองที่ปฏิบัติงาน  ใหเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเหมาจาย   
วันละไมเกินส่ีรอยบาท 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูเดินทางไปปฏิบัติงานที่ใด  เจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล  
ณ  ที่นั้น  ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  และคาเชาที่พักสําหรับวันที่พักนั้นได  แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบวัน 

ภายใตบังคับวรรคแรก  ในกรณีที่ผูเดินทางเจ็บปวยและตองเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาล  
ใหงดเบิกคาเชาที่พักเวนแตกรณีจําเปน 
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การเจ็บปวยตามวรรคหนึ่งตองมีใบรับรองแพทย  ในกรณีที่ไมมีแพทยรับรองอยูในทองที่ที่เกิด
เจ็บปวย  ผูเดินทางตองชี้แจงประกอบ 

ขอ ๑๔ การเดินทางไปปฏิบัติงาน   โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิก 
คาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด  และตองไมเกินสิทธิที่พึงจะไดรับตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๓   
ทายระเบียบนี้ 

ในกรณีไมมียานพาหนะประจําทาง  หรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนของ
สํานักงาน  หรือมีสัมภาระ  ใหใชยานพาหนะอื่นได  แตผูเดินทางตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวใน
รายงานเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิกเงินคาพาหนะนั้น 

ขอ ๑๕ การใชยานพาหนะสวนตัวไปปฏิบัติงาน   ผู เดินทางจะตองไดรับอนุญาตจาก 
ผูมีอํานาจกอนตามขอ  ๖  จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยในอัตราตอหนึ่งคัน  ดังนี้ 

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

จายเงินอื่นนอกเหนือจากเงินชดเชย  ในวรรคหนึ่งอีกไมได   
ขอ ๑๖ กรณีไดรับคําส่ังใหไปปฏิบัติงานนอกที่ต้ัง  ณ  สํานักงานแหงใหมในลักษณะ

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

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

การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงใหนับต้ังแตเวลาออกจากสถานที่อยู
จนถึงสถานที่พัก  ณ  สํานักงานแหงใหม 
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ในกรณีเดินทางไปถึงทองที่ต้ังสํานักงานแหงใหมตามวรรคแรก  ถาไมอาจเขาพักในที่พักอาศัย
ที่สํานักงานจัดใหหรือบานเชาได  ใหเบิกคาเชาที่พักไดไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่ไปถึงทองที่ที่ต้ัง
สํานักงานแหงใหม 

ขอ ๑๘ คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานใหเบิกจายโดย
ประหยัด 

หมวด  ๒ 
การเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ 
 

 

ขอ ๑๙ การเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ  ไดแก 
(๑) การไปปฏิบัติงานตางประเทศตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  หรือมีคําส่ังหรือปฏิบัติ

หนาที่ตามที่ผูบังคับบัญชาอนุมัติ 
(๒) การเดินทางเพื่อไปรวมการประชุม 
ถาผู เดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ   ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศหรือจาก

หนวยงานใด ๆ  ในเรื่องคาใชจายในการเดินทางตามรายการใดของขอ  ๒๐  แลว  ไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย
ตามรายการนั้นอีกในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ 

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

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

ตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๕  ทายระเบียบนี้ 
ในกรณีที่ผูเดินทางไปปฏิบัติงานเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล  ใหนําความ 

ในขอ  ๑๓  มาบังคับใชโดยอนุโลม 
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ขอ ๒๒ การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ใหนับต้ังแตเวลาเดินทางออกจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย   

เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานใหถือปฏิบัติตามขอ  ๑๑  วรรคสอง 
ขอ ๒๓ คาเชาที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศใหเบิกไดเทาที่จายจริง  แตไมเกิน

ตามอัตราในบัญชหีมายเลข  ๖  ทายระเบียบนี้ 
ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของขอ  ๑๒  แลวแตกรณี  มาบังคับใชโดยอนุโลม 
ขอ ๒๔ คาพาหนะสําหรับผูเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศใหเบิกไดในลักษณะประหยัด

ตามความจําเปนเทาที่จายจริง 
ขอ ๒๕ การเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปตางประเทศ

หรือจากตางประเทศกลับประเทศไทย  หรือการเดินทางในตางประเทศ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

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

เดินทางไปตางประเทศไดเทาที่จายจริง  ทั้งในกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานเปนคณะ  หรือเดินทางไป
ปฏิบัติงานคนเดียว  ไมเกินอัตราดังตอไปนี้ 

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

ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนผูเดินทางไปเขารวมประชุมในฐานะผูแทนสํานักงาน  แตไมรวมถึงการประชุม

หรือการสัมมนาทางวิชาการ 
 (ข) เปนผูเดินทางไปขอความชวยเหลือจากตางประเทศในฐานะผูแทนสํานักงาน 
 (ค) เปนผูเดินทางไปปรึกษาหารือหรือเขารวมประชุมเกี่ยวกับความรวมมือระหวาง

สํานักงานกับหนวยงานตางประเทศ 
 (ง) เปนผูเดินทางไปเยือนตางประเทศในฐานะแขกของรัฐบาลตางประเทศ 
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 (จ) เปนผูเดินทางไปรวมในงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลตางประเทศ 
ขอ ๒๗ คาประกันชีวิตและสุขภาพในการเดินทางไปปฏิบัติงานใหเบิกจายตามอัตรา 

ที่เลขาธิการกําหนด 
ขอ ๒๘ คาใชจายอื่นที่ จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานใหเบิกจายโดย

ประหยัด 
หมวด  ๓ 

การเบิกจายเงิน 
 

 

ขอ ๒๙ แบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  และ
เอกสารประกอบที่ใชในการเบิกจายเงิน  ตลอดจนวิธีใช  ใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด 

ขอ ๓๐ คณะผู เดินทางอาจยื่นรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกคาใชจายในการเดินทาง
รวมกันในฉบับเดียวกันได 

ขอ ๓๑ ผูเดินทางที่ใชสิทธิเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริงใหเบิกไดเฉพาะคาเชาหองพักของ
โรงแรมหรือสถานท่ีพัก  คาภาษีและคาบริการในสวนของคาเชาที่พักที่โรงแรมหรือสถานท่ีพักเรียกเก็บ
โดยตองมีใบเสร็จรับเงินของโรงแรมที่พักหรือสถานท่ีพักและใบแจงรายการของโรงแรม  (Port  Folio)  
หรือสถานท่ีพักประกอบการเบิกจาย 

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

ในกรณีที่ไมมีใบแจงรายการของโรงแรมหรือสถานท่ีพัก  ผูเดินทางตองชี้แจงประกอบ 
ขอ ๓๒ ใบแจงรายการของโรงแรมที่เจาของกิจการโรงแรม  หรือเจาของกิจการใหเชา  

สถานที่พักออกให  ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อโรงแรมหรือสถานที่พักและสถานที่ต้ัง  ซ่ึงไดจดทะเบียนตามกฎหมาย 
(๒) ชื่อและชื่อสกุลผูเขาพักแรม 
(๓) วัน  เดือน  ป  และเวลาที่เชาพัก  และยกเลิกการเชาพัก 
(๔) จํานวนผูที่เขาพักในหองที่เชา 
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(๕) อัตราคาเชาหองรายวัน 

(๖) รายละเอียดของรายการคาใชจายซ่ึงผูเชาหองพักใชบริการของโรงแรมหรือสถานท่ีพัก  

และตองมีรายการคาเชาหอง  คาภาษีและคาบริการและจํานวนเงินแตละรายการเปนรายวัน   

ในกรณีที่ตองการใชใบแจงรายการของโรงแรมหรือสถานที่พักเบิกคาใชจายอยางอื่น  เชน  

คาอาหาร  คาทําความสะอาดเสื้อผา  เปนตน  แทนใบเสร็จรับเงิน  จะตองมีรายการที่ขอเบิกนั้นพรอม

จํานวนเงินเปนลําดับแตละวันในใบแจงรายการของโรงแรมหรือสถานท่ีพักตาม  (๖)  ดวย 

ในกรณีที่รายการใดไมครบถวนตามวรรคหนึ่ง  ใหเลขาธิการหรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย

พิจารณาอนุมัติเปนกรณี ๆ  ไป 

ขอ ๓๓ การเชาที่พักในอัตราหองพักคูที่ผูเดินทางไดใชสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทาง  

ตางหนวยงานกัน  แตตองใชใบเสร็จรับเงินและใบแจงรายการของโรงแรมชุดเดียวกัน  ใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ใหผูใชสิทธิฝายหนึ่งใชตนฉบับ  อีกฝายหนึ่งใชสําเนาภาพถายที่ผูใชสิทธิรับรองสําเนา

ถูกตอง 

(๒) การเบิกคาเชาที่พักตามหลักฐานที่ปรากฏในใบแจงรายการของโรงแรม  ใหมีบันทึก  

แนบทายใบแจงรายการของโรงแรมระบุวา  รายการใดที่ฝายหนึ่งฝายใดจะเปนผู เบิกฝายเดียว   

และรายการใดทั้งคูจะเปนผู เบิกฝายละเปนจํานวนเทาไร  ทั้งในตนฉบับและฉบับสําเนาภาพถาย   

แลวลงลายมือชื่อของผูใชสิทธิทั้งคูในแตละฉบับ 

ขอ ๓๔ การจัดประชุมที่ผู จัดประชุมเปนผู เรียกเก็บคาเชาที่พักจากผู เขารวมประชุม 

โดยตรงและโรงแรมที่พักมิไดออกใบเสร็จรับเงินและใบแจงรายการของโรงแรมใหผูเขาพัก  ใหใช

ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานที่แสดงวาเจาภาพผูจัดประชุมไดเรียกเก็บคาเชาที่พักจากผูเขารวมประชุมไว

เรียบรอยแลวเปนหลักฐานเพื่อขอเบิกคาเชาที่พักได 

ขอ ๓๕ ผูชวยเหลือการปฏิบั ติงานที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการการเลือกต้ังหรือ

เลขาธิการใหปฏิบัติงานที่มีความสําคัญเปนพิเศษ  หรืองานที่มีความจําเปนเรงดวนเพื่อประโยชนแก

สํานักงาน  อาจขออนุมัติเลขาธิการเพื่อเบิกจายเงินในอัตราที่แตกตางจากบัญชีแนบทายระเบียบนี้ก็ได 
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ขอ ๓๖ การใดอยูระหวางดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยคาใชจาย

ในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่ใชอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบเดิม

จนกวาจะแลวเสร็จ 
 

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

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 



 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑  อัตราคาเบ้ียเลีย้งเดินทางในประเทศ (เหมาจาย) 

ลําดับ ประเภท/ตําแหนง 
อัตรา 

บาท : วัน

๑ 
พนักงานบริหารระดับสูง 

พนักงานบริหารระดับกลาง 

พนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง  
พนักงานปฏิบัติงานระดับตน และลูกจาง 

๔๐๐ 

๓๐๐ 

๒๕๐      

๒๐๐ 

๒ 
ท่ีปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ  

กรรมการ 

ผูชวยเหลือการปฏิบัตงิาน 

๔๐๐ 

๓๐๐ 

๒๕๐ 

 
 
  

บัญชีหมายเลข ๒  อัตราคาเชาโรงแรมในประเทศ 

ลําดับ ประเภท/ตําแหนง 
อัตรา 

บาท : วัน 

๑ 
พนักงานบริหารระดับสูง 

พนักงานบริหารระดับกลาง 

พนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง  
พนักงานปฏิบัติงานระดับตน และลูกจาง 

ไมเกิน 
ไมเกิน 
ไมเกิน    

ไมเกิน 

๒,๕๐๐ 

๑,๖๐๐ 

๑,๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒ 
ท่ีปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ  

กรรมการ 
ผูชวยเหลือการปฏิบัตงิาน 

ไมเกิน 
ไมเกิน 
ไมเกิน 

๒,๕๐๐ 

๑,๖๐๐  

๑,๒๐๐    

  กรณีเดินทางไปราชการในทองท่ีท่ีมีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเท่ียว ใหเลขาธิการ

ใชดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายคาท่ีพักสูงกวาอัตราท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึนอีกไมเกินรอยละ ๒๕ 

 

 



 ๒ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๓  การเดนิทางโดยยานพาหนะประจําทางในประเทศ 

ลําดับ ประเภท/ตําแหนง รถประจําทาง 
ระหวางจังหวัด 

รถไฟ เครื่องบิน 

๑ 

พนักงานบริหารระดับสูง 
พนักงานบริหารระดับกลาง 

พนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง 

 
 

 

พนักงานปฏิบัติงานระดับตน 
และลูกจาง 
 

รถมาตรฐาน ๑(ก) 
รถมาตรฐาน ๑(ก) 
รถมาตรฐาน ๑(ก) 

 

 

 

 

รถมาตรฐาน ๑(ข) 
 

 

บนอ.ป 
บนอ.ป 
บนท.ป 

 
 

 

บนท.ป 
 
 

ชั้น ๑ หรือ ชัน้ธุรกิจ  
ชั้นประหยัด 
เฉพาะกรณีท่ีจําเปน

รีบดวนเพ่ือประโยชนแก

สํานักงาน และ 
เลขาธิการอนุมัติให

เดินทางชั้นประหยัดได 

เฉพาะกรณีท่ีจําเปน

รีบดวนเพ่ือประโยชนแก

สํานักงาน และ 
เลขาธิการอนุมัติให

เดินทางชั้นประหยัดได 

๒ 

ท่ีปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ   
กรรมการ 
 
 
 
ผูชวยเหลือการปฏิบัตงิาน   

รถมาตรฐาน ๑(ก) 

รถมาตรฐาน ๑(ก) 

 

 

 

รถมาตรฐาน ๑(ก) 

บนอ.ป 
บนอ.ป 

 
 
 

บนท.ป 
 

 

ชั้นธุรกิจ 
ชั้นประหยัดหรือ 
ผูมีอํานาจตามระเบียบฯ 

ขอ ๖ อนมุัต ิ
ชั้นธุรกิจได 
เฉพาะกรณีท่ีจําเปน

รีบดวนเพ่ือประโยชน 
แกสํานักงาน และ

เลขาธิการอนุมัติให

เดินทางชั้นประหยัดได 
 

หมายเหต ุ
 รถมาตรฐาน ๑ (ก)  หมายถึง  รถโดยสารปรับอากาศชัน้ ๑  ชนิดไมเกิน ๒๔ ท่ีนั่ง 

 รถมาตรฐาน ๑ (ข)  หมายถึง  รถโดยสารปรับอากาศชัน้ ๑   
         บนอ.ป.      หมายถึง  รถปรับอากาศนั่งและนอน ชั้นท่ี ๑ 
         บนท.ป.      หมายถึง  รถปรับอากาศนั่งและนอน ชั้นท่ี ๒ 



 ๓ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๔ คาขนยายส่ิงของสวนตัวในการเดนิทางไปประจํา ณ สํานักงานแหงใหม             

(เหมาจาย) 

ระยะทาง-กม. อัตรา (บาท) 

๑-๕๐ 

๕๑-๑๐๐ 

๑๐๑-๑๕๐ 

๑๕๑-๒๐๐ 

๒๐๑-๒๕๐ 

๒๕๑-๓๐๐ 

๓๐๑-๓๕๐ 

๓๕๑-๔๐๐ 

๔๐๑-๔๕๐ 

๔๕๑-๕๐๐ 

๕๐๑-๕๕๐ 

๕๕๑-๖๐๐ 

๖๐๑-๖๕๐ 

๖๕๑-๗๐๐ 

๗๐๑-๗๕๐ 

๗๕๑-๘๐๐ 

๘๐๑-๘๕๐ 

๘๕๑-๙๐๐ 

๙๐๑-๙๕๐ 

๙๕๑-๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๑-๑,๐๕๐ 

๑,๐๕๑-๑,๑๐๐ 
๑,๑๐๑-๑,๑๕๐ 

๑,๑๕๑-๑,๒๐๐ 

๑,๒๐๑-๑,๒๕๐ 

๑,๒๕๑-๑,๓๐๐ 

๑,๓๐๑-๑,๓๕๐ 

๑,๓๕๑-๑,๔๐๐ 

๑,๔๐๑-๑,๔๕๐ 

๑,๔๕๑-๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๔,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 

๖,๕๐๐ 

๗,๐๐๐ 

๘,๐๐๐ 

๘,๕๐๐ 

๙,๐๐๐ 

๙,๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๑,๐๐๐ 

๑๑,๕๐๐ 

๑๒,๐๐๐ 

๑๓,๐๐๐ 

๑๓,๕๐๐ 

๑๔,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๕๐๐ 

๑๖,๐๐๐ 

๑๗,๐๐๐ 

๑๗,๕๐๐ 

๑๘,๕๐๐ 

๑๙,๐๐๐ 

๑๙,๕๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๕๐๐ 

 

 

สําหรับระยะทางท่ีเกิน ๑,๕๐๐ กิโลเมตรข้ึนไป ใหอยูในดุลยพินิจของเลขาธิการท่ีจะ

พิจารณาอนุมัติใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน 



 ๔ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๕  อัตราคาเบ้ียเลี้ยงเดินทางในตางประเทศ (เหมาจาย) 

ลําดับ ประเภท/ตําแหนง 
อัตรา 

บาท : วัน 

๑ 

พนักงานบริหารระดับสูง  
พนักงานบริหารระดับกลาง  
พนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง   
พนักงานปฏิบัติงานระดับตน และลูกจาง 

๓,๑๐๐ 
๒,๑๐๐ 
๒,๑๐๐ 
๒,๑๐๐ 

๒ 
ท่ีปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ   
กรรมการ 
ผูชวยเหลือการปฏิบัตงิาน   

๓,๑๐๐ 

๒,๑๐๐ 
๒,๑๐๐ 

 
บัญชีหมายเลข  ๖  อตัราคาเชาโรงแรมในตางประเทศ 

                                                                                                     บาท:วัน 

ลําดับ ประเภท/ตําแหนง 
ประเภท 
ก. ไมเกิน 

ประเภท 
ข. ไมเกิน 

ประเภท ค. 
ไมเกิน 

๑ 

พนักงานบริหารระดับสูง  
พนักงานบริหารระดับกลาง  
พนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง   
พนักงานปฏิบัติงานระดับตน และลูกจาง 

๑๐,๐๐๐ 

 ๗,๕๐๐ 

๗,๕๐๐ 

๗,๕๐๐ 

๗,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๔,๕๐๐ 

๓,๑๐๐ 

๓,๑๐๐ 

๓,๑๐๐ 

๒ 
ท่ีปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ   
กรรมการ 
ผูชวยเหลือการปฏิบัตงิาน   

 ๑๐,๐๐๐ 

 ๗,๕๐๐ 

๗,๕๐๐ 

๗,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๔,๕๐๐ 

๓,๑๐๐ 

๓,๑๐๐ 

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

 (๒)  สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 (๓)  สหพันธรัฐรัสเซีย 
 (๔)  สมาพันธรัฐสวิส 

      (๕)  สาธารณรัฐอิตาลี 



 ๕ 

๒.  ประเทศท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมข้ึนจากประเภท ก. อกีไมเกนิรอยละ ๒๕  ไดแก ประเทศ รัฐ  เมือง 

 (๑) ราชอาณาจักรเบลเยีย่ม 
 (๒) ราชอาณาจักรสเปน 
 (๓) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
 (๔) สหรัฐอเมริกา 
 (๕) สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 
 (๖) สาธารณรัฐโปรตุเกส 
 (๗) สาธารณรัฐสิงคโปร 
๓.  ประเภท ก.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมือง 
 (๑)  แคนาดา     (๒)  เครือรัฐออสเตรเลีย 

 (๓)  ไตหวนั     (๔)  เติรกเมนิสถาน 

 (๕)  นิวซีแลนด     (๖)  บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา 
 (๗)  ปาปวนิวกนี ี     (๘)  มาเลเซีย  
 (๙)  ราชรัฐโมนาโก    (๑๐) ราชรัฐลักเซมเบิรก 
 (๑๑) ราชรัฐอนัดอรรา    (๑๒) ราชอาณาจักรกมัพูชา 
 (๑๓) ราชอาณาจักรเดนมารก   (๑๔) ราชอาณาจักรนอรเวย 
 (๑๕) ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด   (๑๖) ราชอาณาจกัรโมร็อกโก 
 (๑๗) ราชอาณาจักรสวาซิแลนด   (๑๘) ราชอาณาจักรสวีเดน  

 (๑๙) รัฐสุลตานโอมาน    (๒๐)  โรมาเนีย 

 (๒๑)  สหพันธสาธารณรัฐบราซิล    (๒๒)  สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวยี 

 (๒๓)  สหรัฐอาหรับอิมิเรตส   (๒๔)  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 
 (๒๕)  สาธารณรัฐโครเอเชีย   (๒๖)  สาธารณรัฐชิลี 
 (๒๗)  สาธารณรัฐเช็ก    (๒๘)  สาธารณรัฐตุรกี 

 (๒๙)  สาธารณรัฐบัลแกเรีย   (๓๐)  สาธารณรัฐประชาชนจนี 

 (๓๑)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย (๓๒)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร - เลสเต 

 (๓๓)  สาธารณรัฐเปรู    (๓๔)  สาธารณรัฐโปแลนด 
 (๓๕)  สาธารณรัฐฟนแลนด   (๓๖)  สาธารณรัฐฟลิปปนส 
 (๓๗)  สาธารณรัฐมอริเซยีส   (๓๘)  สาธารณรัฐมอลตา 
 (๓๙)  สาธารณรัฐโมซัมบิก    (๔๐)  สาธารณรัฐเยเมน 
 (๔๑)  สาธารณรัฐลิทัวเนีย    (๔๒)  สาธารณรัฐสโลวัก 
 (๔๓)  สาธารณรัฐสโลวีเนีย    (๔๔)  สาธารณรัฐออสเตรีย 
 (๔๕)  สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน   (๔๖)  สาธารณรัฐอินโดนีเซยี 
 (๔๗)  สาธารณรัฐอินเดีย    (๔๘)  สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
 (๔๙)  สาธารณรัฐแอฟริกาใต   (๕๐)  สาธารณรัฐไอซแลนด 
 (๕๑)  สาธารณรัฐไอรแลนด   (๕๒)  สาธารณรัฐฮังการี 
 (๕๓)  สาธารณรัฐเฮลเลนิก  (กรีซ)   (๕๔) ฮองกง 



 ๖ 

 
 

๔.  ประเภท ข.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมือง 

 (๑)   เครือรัฐบาฮามาส    (๒) จอรเจยี   

 (๓)   จาเมกา     (๔) เนการาบรูไนดารุสซาลาม   
 (๕)   มาซิโดเนยี      (๖) ยูเครน  

 (๗)   รัฐกาตาร     (๘) รัฐคูเวต   

 (๙)   รัฐบาหเรน     (๑๐) รัฐอิสราเอล 

 (๑๑)  ราชอาณาจักรซาอดุิอาระเบยี  (๑๒) ราชอาณาจักรตองกา 

 (๑๓)  ราชอาณาจักรเนปาล   (๑๔) ราชอาณาจักรฮซัไมตจอรแดน 

 (๑๕)  สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย   (๑๖) สหภาพพมา  

 (๑๗)  สหรัฐเม็กซิโก    (๑๘) สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 

 (๑๙)  สาธารณรัฐกานา    (๒๐) สาธารณรัฐแกมเบีย 

 (๒๑)  สาธารณรัฐโกตดวิัวร (ไอเวอรี่โคส)  (๒๒)  สาธารณรัฐคอสตารกิา 

 (๒๓)  สาธารณรัฐคีรกิซ    (๒๔) สาธารณรัฐเคนยา 

 (๒๕)  สาธารณรัฐแคเมอรูน   (๒๖) สาธารณรัฐคาซัคสถาน 

 (๒๗)  สาธารณรัฐจิบูตี    (๒๘)  สาธารณรัฐชาด 

 (๒๙)  สาธารณรัฐซิมบับเว    (๓๐)  สาธารณรัฐเซเนกัล 

 (๓๑)  สาธารณรัฐแซมเบีย    (๓๒)  สาธารณรัฐเซียรราลีโอน 

 (๓๓)  สาธารณรัฐไซปรัส    (๓๔)  สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 

 (๓๕)  สาธารณรัฐตูนิเซยี    (๓๖)  สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 

 (๓๗)  สาธารณรัฐไนเจอร    (๓๘)  สาธารณรัฐบุรุนดี 

 (๓๙)  สาธารณรัฐเบนิน    (๔๐)  สาธารณรัฐเบลารุส 

 (๔๑)  สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  (๔๒)  สาธารณรัฐปานามา 

 (๔๓)  สาธารณรัฐมอลโดวา   (๔๔)  สาธารณรัฐมาลี 

 (๔๕)  สาธารณรัฐยูกันดา    (๔๖)  สาธารณรัฐลัตเวยี 

 (๔๗)  สาธารณรัฐสังคมนยิมประชาธิปไตยศรีลังกา (๔๘)  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

 (๔๙)  สาธารณรัฐอารเจนตินา   (๕๐)  สาธารณรัฐอารเมเนีย 

 (๕๑)  สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย   (๕๒)  สาธารณรัฐอาหรับอียปิต 

 (๕๓)  สาธารณรัฐอิรัก    (๕๔)  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

 (๕๕)  สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนยี  (๕๖)  สาธารณรัฐอิสลามอิหราน 

 (๕๗)  สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน   (๕๘)  สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

๕.  ประเภท ค.  ไดแก ประเทศ  รัฐ  เมอืงอื่นๆ  นอกจากท่ีกําหนดในประเภท ก.  และประเภท ข. 

๖.   อัตราคาโรงแรมในตางประเทศตามบัญชีนี ้ใหปรับเปล่ียนตามระเบยีบกระทรวงการคลัง              

โดยอนโุลม 



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

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

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

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยคาใชจาย

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

ของเลขาธิการ  ที่ปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ  และผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน 
(๒) เลขาธิการหรือผู ซ่ึงเลขาธิการมอบหมายมีอํานาจอนุมัติการเดินทางของกรรมการ 

ที่กรรมการการเลือกต้ังหรือเลขาธิการแตงต้ัง  พนักงาน  ลูกจาง  และผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน 
(๓) การเดินทางของผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  ใหขออนุมัติตอเลขาธิการ   

หรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย  เวนแตกรณีจําเปนใหรายงานตอประธานกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดทราบแลวรายงานใหเลขาธิการทราบเมื่อส้ินสุดการเดินทาง 

(๔) ประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดมีอํานาจอนุมัติการเดินทางของกรรมการ
หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดแตงต้ังตามระเบียบ 

(๕) ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  มีอํานาจอนุมติัการเดินทางของพนักงาน  ลูกจาง  
และผูชวยเหลือการปฏิบัติงานในสังกัด 



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

กรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน  หรือการไปปฏิบัติงานอันมีลักษณะที่เปนความลับ  กรรมการ 

การเลือกต้ังอาจจะมีคําส่ังใหพนักงาน  ลูกจาง  หรือผูชวยเหลือการปฏิบัติงานไปปฏิบัติหนาที่ได 

การเดินทางของประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  หรือกรรมการการเลือกต้ัง

ประจําจังหวัดที่จําเปนตองเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ใหขออนุมัติตอคณะกรรมการ

การเลือกต้ังประจําจังหวัด  ทั้งนี้  คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดอาจมอบอํานาจในการอนุมัติ

ใหแกประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเปนผูอนุมัติก็ได 

ใหผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทาง  อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานเทาที่จําเปนและประหยัด  

และการพิจารณาอนุมัติตองคํานึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการเดินทางตามภารกิจและสภาพ

พื้นที่ที่ตองไปปฏิบัติงานดวย 

ใหเลขาธิการมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายในการ

เดินทางไปปฏิบัติงานตามความจําเปนและประหยัด  ภายใตหลักเกณฑ  อัตราการจาย  และวิธีการ

เบิกจายตามระเบียบนี้  ทั้งนี้  เลขาธิการอาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจาย

เพื่อควบคุมคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ใหมีการใชจายเทาที่จําเปนและประหยัดก็ได” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๑  แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยคาใชจาย

ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๑  การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ใหนับต้ังแตเวลา

ที่ออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติงาน

ตามปกติ  แลวแตกรณี 

เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานใหนับย่ีสิบส่ีชั่วโมงเปนหนึ่งวัน  ถาไมถึงย่ีสิบส่ีชั่วโมงหรือเกิน

ย่ีสิบส่ีชั่วโมง  และสวนที่ไมถึงหรือเกินย่ีสิบส่ีชั่วโมงนั้น  นับไดเกินสิบชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน 

เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานในกรณีที่มิไดมีการพักแรม   หากนับไดไมถึงย่ีสิบส่ีชั่วโมง 

และสวนไมถึงนั้นนับไดเกินหาชั่วโมงข้ึนไป  ใหถือเปนคร่ึงวัน” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๒  แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยคาใชจาย

ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๒  การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จําเปนตองพักแรม  ใหผูเดินทางไปปฏิบัติงานมีสิทธิ

เลือกเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง  หรือเหมาจายตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๒  ทายระเบียบนี้ 



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

การเบิกคาเชาที่พักตามวรรคหนึ่ง  ผูเดินทางไปปฏิบัติงานตองเลือกเบิกคาเชาที่พักในลักษณะ
เดียวกันตลอดการเดินทางในครั้งนั้น  สําหรับการเดินทางเปนหมูคณะใหเบิกในลักษณะเดียวกัน 
ทั้งคณะ  แตไมรวมถึงพนักงานบริหารระดับสูง  ที่ปรึกษา  และผูเชี่ยวชาญ 

กรณีเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง  ใหเบิกคาเชาที่พักได  ดังนี้ 
(๑) ใหผูเดินทางไปปฏิบัติงานเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงแตไมเกินตามสิทธิที่ตนเอง

ไดรับในการพักอาศัยคนเดียว 
(๒) การเดินทางเปนหมูคณะใหผูเดินทางไปปฏิบัติงานเบิกคาเชาที่พักได  ดังนี้ 
 ก. ที่ปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ  กรรมการ  และพนักงานบริหารระดับกลางขึ้นไป  ใหเบิกคาเชา  

ที่พักไดเทาที่จายจริงแตไมเกินตามสิทธิในอัตราคาเชาหองพักอาศัยคนเดียว 
 ข. พนักงานปฏิบัติงานต้ังแตระดับกลางลงมา  ลูกจาง  หรือผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน  

ในกรณีปกติใหพักแรมรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง  โดยใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตรา 
คาเชาหองพักคูคนละไมเกินรอยละเจ็ดสิบของอัตราตามสิทธิคาเชาหองพักอาศัยคนเดียว  เวนแตเปน
กรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได  ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชา
หองพักอาศัยคนเดียว 

ผูติดตามผูบังคับบัญชาซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแตรองเลขาธิการข้ึนไป  อาจใหเบิกคาพาหนะ 
ไดเทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกและใหพักแรมในที่เดียวกับผูบังคับบัญชา  โดยเบิกคาเชาที่พัก 
ไดตามสิทธิที่ตนเองไดรับ  หรือเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราตํ่าสุดของที่พักนั้น  แตไมเกินอัตรา 
ที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก  ทั้งนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาคณะ 

ในกรณีที่ผูติดตามผูบังคับบัญชาตามวรรคหามีหลายคน  ใหมีสิทธิเบิกคาพาหนะและคาเชา 
ที่พักเทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกไดเพียงหนึ่งคน  สวนผูติดตามคนอื่น ๆ  ใหเบิกคาพาหนะ 
และคาเชาที่พักไดตามสิทธิของตน” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อภิชาต  สุขัคคานนท 
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 



 

บัญชีหมายเลข ๒  อัตราคาเชาท่ีพักในประเทศ 
 บาท:วัน:คน 

ลําดับ ประเภท/ตาํแหนง เทาที่จายจริง เหมาจาย  

๑ พนักงานบริหารระดับสูง 

พนักงานบริหารระดับกลาง 

พนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง  

พนักงานปฏิบัติงานระดับตน และ

ลูกจาง 

ไมเกิน ๒,๕๐๐ 

ไมเกิน ๑,๖๐๐ 

ไมเกิน ๑,๒๐๐ 

ไมเกิน ๑,๐๐๐ 

- 

ไมเกิน ๙๐๐ 

ไมเกิน ๗๐๐ 

ไมเกิน ๖๐๐ 

๒ ที่ปรึกษา ผูเชีย่วชาญ 

กรรมการ 

ผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน 

ไมเกิน ๒,๕๐๐ 

ไมเกิน ๑,๖๐๐ 

ไมเกิน ๑,๒๐๐ 

- 

ไมเกิน ๙๐๐ 

ไมเกิน ๗๐๐ 

 

 หมายเหตุ  ๑.  กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในทองที่ที่มีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที่ยว 

ใหเลขาธิการใชดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายคาเชาที่พักสูงกวาอัตราที่กําหนดเพิ่มขึ้นอีกได    

ไมเกิน รอยละ ๒๕ 

               ๒.  ใหเลขาธิการมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงบประมาณรายจายเพื่อเปน

คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามความจําเปนและประหยัด  ภายใตหลักเกณฑ อัตราการจาย 

และวิธีการเบิกจายตามระเบียบนี้  ทั้งน้ี เลขาธิการอาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณรายจายเพื่อควบคุมคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหมีการใชจายเทาที่จําเปนและ

ประหยัดก็ได 



ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการเงนิและทรัพย์สิน   

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  
พ.ศ.  2563”  

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

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

การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 
“ส านักการคลัง”  หมายความว่า  ส านักการคลังตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงาน 
“ส่วนงานเบิกจ่าย”  หมายความถึง  ส านักการคลัง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัด  ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  และให้หมายความรวมถึง   
ส่วนงานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 

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

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

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

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 
“ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง”  หมายความว่า  

ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๑  ถึง  ๘ 
“เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายความว่า  พนักงานที่ปฏิบัติงานหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

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

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

ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว  และให้หมายความรวมถึงหลักฐานที่ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
“ใบส าคัญจ่าย”  หมายความว่า  แบบบันทึกการขออนุมัติ  เพ่ือให้ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม

อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
“ใบส าคัญคู่จ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  หรือแบบแทน

ใบเสร็จรับเงิน  หรือหลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้  หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชี   
เงินฝากธนาคารของผู้รับ 

“เงินยืม”  หมายความว่า  เงินที่ส านักงานจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานยืมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้  หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๗ การเบิกจ่ายเงินของส านักงาน  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ความจ าเป็น  ความเหมาะสม  
และประหยัด  โดยยึดถือประโยชน์ของส านักงานเป็นหลัก 

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

 
 

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

หมวด  ๓ 
การรบัเงนิ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การรบัเงนิ 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้ส านักงานโดยส่วนงานเบิกจ่ายน าเงินรายได้ที่ได้มาทุกประเภทฝากไว้ที่ธนาคาร
ตามที่เลขาธิการก าหนด  และจะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนน าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ได้ 

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

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

ข้อ ๑๖ ผลประโยชน์ใด ๆ  อันเกิดจากการฝากเงินไว้แก่ธนาคาร  ให้ถือเป็นผลประโยชน์ 
ของส านักงานเท่านั้น   

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

ส่วนที ่ ๒ 
ใบเสร็จรับเงนิ 

 
 

ข้อ ๑๘ ใบเสร็จรับเงิน  ให้มีส าเนาอย่างน้อยหนึ่งฉบับ  โดยให้พิมพ์หมายเลขก ากับเล่ม  
และหมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ  และให้มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและหลักฐาน
การออกใบเสร็จรับเงินที่สามารถตรวจสอบได้ 

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

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

ข้อ ๒๑ การจ่ายใบเสร็จรับเงินไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ให้พิจารณาจ่ายในจ านวนที่เหมาะสม
แก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย 

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

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

การเก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้ตรวจสอบไว้ใน  
ที่ปลอดภัย  อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้  และเมื่อได้ตรวจสอบแล้ว  ให้เก็บรักษาอย่างเอกสารธรรมดาได้ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



หมวด  ๔ 
การจ่ายเงิน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๒๔ การจ่ายเงินให้กระท าเฉพาะที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  มติคณะกรรมการ  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้จ่ายได้  และเลขาธิการหรือผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินอนุมัติให้จ่ายได้ 

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

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ 

ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๖ การอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ  ๒๕  ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินสั่งอนุมัติ   

การจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงิน  หรือลงลายมือชื่อในใบส าคัญจ่าย 
ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินทุกรายการ  จะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ ๒๘ การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินทุกรายการจะต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินนั้นไว้ในบัญชีเงินสด  

หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร  แล้วแต่กรณี  ในวันที่จ่ายเงินนั้น 
ข้อ ๒๙ ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด  ให้ เบิกจ่ายจากงบประมาณภายใน

ปีงบประมาณนั้น 
ข้อ ๓๐ ค่าใช้จ่ายตามประเภทรายจ่ายซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจ า  หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส านักงานได้รับแจ้งให้ช าระหนี้  และให้น ามาเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ได้รับแจ้งให้ช าระหนี้ 

ข้อ ๓๑ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน  ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ  ๒๕  ตรวจสอบ
รายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารกับหลักฐานการจ่ายในวันนั้น 

การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  หากปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อก ากับ
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีนั้น 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒ 
หลักฐานการจ่ายเงิน 

 
 

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

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

ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบส าคัญรับเงินเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน 
ข้อ ๓๕ การจ่ายเงินในการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ซึ่งตามปกติประเพณี  

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

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

ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย  ให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้ออกใบเสร็จรับเงิน
ได้รับรองแล้วเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทน 

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

ข้อ ๓๗ กรณีผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงิน
แทนก็ได้  โดยมีใบมอบฉันทะการรับเงินและหลักฐานอื่น ๆ  ตามแบบที่ส านักงานก าหนด 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



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

ข้อ ๓๙ ให้ส่วนงานเบิกจ่ายมีหน้าที่เก็บรักษาหลักฐานการจ่ายเงินไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหาย 
หรือเสียหายได้  ทั้งนี้  เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ตรวจสอบแล้วใหเ้ก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้ 

ข้อ ๔๐ กรณีหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนงานเบิกจ่ายสูญหายหรือเสียหายทั้งหมด 
หรือบางส่วน  ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1) รายงานการสูญหายหรือเสียหายให้เลขาธิการทราบ 
(2) ให้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายโดยใช้รายงานประจ าวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน

ประกอบ 
(๓) ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือด าเนินการหาสาเหตุและพฤติการณ์

ที่เอกสารสูญหายหรือเสียหาย 
(๔) ในกรณีที่ไม่ได้เกิดจากการทุจริต  ให้ใช้ส าเนาหลักฐานการจ่ายเงินซึ่งผู้รับเงินรับรอง 

แทนต้นฉบับที่สูญหายหรือเสียหาย  กรณีไม่สามารถขอส าเนาหลักฐานการจ่ายเงิน  ให้ใช้ใบรับรอง  
การจ่ายเงินแทนใบเสร็จรับเงิน  โดยชี้แจงเหตุผล  พฤติการณ์ที่เอกสารนั้นสูญหายหรือเสียหาย  
และไม่อาจขอส าเนาได้ 

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

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

แผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที ่ ๓ 
วิธีปฏบิัติในการจา่ยเงนิ 

 
 

ข้อ ๔๑ การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค  หรือการจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเว้นกรณีที่จ่าย
จากเงินสดย่อย   

การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน  การจ่ายเงินยืม   
การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ของส านักงานกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง  รวมถึงการจ่ายค่าไฟฟ้า  ประปา  
โทรศัพท์  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  อาจจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



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

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

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

ในนามเจ้าหน้าที่การเงินและขีดฆ่า  ค าว่า  “หรือผู้ถือ”  ออก  โดยห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 
ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า  โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงินวันที่ 

ที่ออกเช็ค  และจ านวนเงินที่สั่งจ่าย 
การเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร  ให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้น  

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

ให้จัดท าทะเบียนการจ่ายเช็คไว้เป็นหลักฐาน  โดยเก็บรักษาไว้คู่กับต้นขั้วเช็ค  ให้เก็บรักษา
เสมือนหลักฐานการจ่ายเงิน  รวมทั้งให้มีการจัดท าทะเบียนคุมการรับ - จ่าย  สมุดเช็คทุกเล่มที่ได้รับ 
มาจากธนาคาร 

ส่วนที ่ ๔ 
การจ่ายเงินยืม 

 
 

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

และผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ  ๒๕  ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้ว   
ผู้ยืมจะต้องใช้เงินตามที่ระบุไว้ในรายการและวัตถุประสงค์ในหลักฐานการยืมเงินเท่านั้น 

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

ข้อ ๔๖ สัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้นสามฉบับ  เมื่อผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมเงินแล้ว
ให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงิน  โดยให้ส่วนงานเบิกจ่ายและผู้ยืมเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
ส่วนอีกหนึ่งฉบับใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี    

กรณีส่วนงานในส่วนกลาง  ให้ผู้บังคับบัญชาต าแหน่งประเภทผู้บริหารระดับต้นเป็นผู้ตรวจสอบ
และลงลายมือชื่อในหนังสือขอยืมเงิน 

ข้อ ๔๗ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป  (ถ้ามี)  ภายในก าหนดระยะเวลา  
ดังนี้ 

(๑) การยืมเงินเพ่ือจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์  ให้ส่งใช้เงินยืมให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับเงิน 

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

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

กรณีไม่อาจปฏิบัติตามความดังกล่าวข้างต้นได้  ให้ผู้ยืมรายงานเหตุผลความจ าเป็นต่อหัวหน้า
หน่วยงาน  เพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งใช้เงินยืมออกไปได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

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

ข้อ ๔๙ ให้ส่วนงานเบิกจ่ายเก็บรักษาสัญญาและหลักฐานการยืมเงิน  (ถ้ามี)  ซึ่งยังไม่ได้รับ
ช าระคืนให้เสร็จสิ้นไว้ในที่ปลอดภัยไม่ให้สูญหาย  พร้อมจัดท าทะเบียนคุมหลักฐานการยืมเงินไว้ด้วย   

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

ข้อ ๕๑ ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบในข้อหนึ่งข้อใดในส่วนนี้ได้  ให้รายงานเลขาธิการ
หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

้หนา   ๑๕
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หมวด  ๕ 
การเกบ็รกัษาเงนิ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
สถานทีเ่ก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ ๕๒ ให้ส่วนงานเบิกจ่ายจัดให้มีตู้นิรภัยส าหรับเก็บรักษาเงิน 
ตู้นิรภัยให้ตั้งไว้ในที่ปลอดภัยภายในสถานที่ท าการ  และให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองชุด   

แต่ละชุดต้องมีกุญแจอย่างน้อยสองดอก  โดยกุญแจแต่ละดอกต้องมีลักษณะแตกต่างกัน  ชุดหนึ่งมอบให้
กรรมการเก็บรักษาเงิน  ส่วนอีกชุดที่เหลือให้เก็บไว้  ดังนี้ 

(๑) ส านักการคลัง  ให้ผู้อ านวยการส านักการคลังและรองผู้อ านวยการส านักการคลังเก็บรักษา
กุญแจคนละหนึ่งดอก  

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

(๓) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  ให้ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริม
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน  
เก็บรักษากุญแจคนละหนึ่งดอก 

ส่วนที ่ ๒ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ ๕๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาแต่งตั้งพนักงานอย่างน้อยสามคนเป็นคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน 

ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้เก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยไม่เกินคนละหนึ่งดอก 
ในกรณีที่กรรมการผู้ซึ่ ง เก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ผู้นั้นมอบกุญแจตู้นิรภัยให้กับกรรมการซึ่งมิได้เก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยปฏิบัติหน้าที่แทน 
หากกรรมการเก็บรักษาเงินมีจ านวนที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา

แต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ข้อ ๕๔ ในการส่งมอบและรับมอบกุญแจตู้นิรภัยระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับผู้ปฏิบัติ

หน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  ให้บุคคลดังกล่าวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษา
ไว้ในตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  แล้วบันทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมกับ  

้หนา   ๑๖
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ลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไว้ในรายงาน  
เงินคงเหลือประจ าวันนั้นด้วย 

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

ส่วนที ่ ๓ 
วิธีการเก็บรกัษาเงนิ 

 
 

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

แบบรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด 
ข้อ ๕๗ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินที่จะเก็บรักษา  และรายงาน 

เงินคงเหลือประจ าวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินกับรายงาน  

เงินคงเหลือประจ าวัน  เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินและเอกสารแทนตัวเงิน  
เก็บรักษาในตู้นิรภัย  และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๕๘ เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อในแบบรายงานเงินคงเหลือประจ าวันแล้ว  
ให้ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินหรือต าแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันหรือเจ้าหน้าที่การเงิน  
แล้วแต่กรณี  เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบ 

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

ข้อ ๖๐ เมื่อน าเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้ว  ให้กรรมการเก็บรักษาเงนิ 
ใส่กุญแจให้เรียบร้อย 

้หนา   ๑๗
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ข้อ ๖๑ กรณีจะต้องน าเงินออกจ่าย  ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บรักษา
ทั้งหมดและเอกสารแทนตัวเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินรับไปจ่าย  โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อ 
รับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันก่อนน าเงินไปจ่าย 

ข้อ ๖๒ ก่อนเปิดตู้นิรภัยให้กรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสภาพกุญแจและตู้นิรภัย 
เมื่อปรากฏว่า  อยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงเปิดได้ 

หากปรากฏว่า  กุญแจหรือตู้นิรภัยอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยหรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่สงสัยว่า 
จะมีการทุจริต  ให้กรรมการเก็บรักษาเงินรีบรายงานหัวหน้าส่วนงานเบิกจ่ายเพ่ือสั่งการโดยด่วน   
แล้วรายงานให้เลขาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป 

ส่วนที ่ ๔ 
เงินสดย่อย 

 
 

ข้อ ๖๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องเงินสดย่อย 
ข้อ ๖๔ ให้ส านักการคลังมีวงเงินสดย่อยไว้ส ารองจ่ายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อวัน   

ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วม
ของพลเมือง  ให้มีวงเงินสดย่อยไว้ส ารองจ่ายได้ไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวัน  เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็น
ให้ขอขยายวงเงินสดย่อยเป็นการชั่วคราวต่อเลขาธิการได้ 

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

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

ให้จัดท ารายงานเบิกเงินต่อผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินต่อไป 
ข้อ ๖๘ การให้ยืมเงินจากเงินสดย่อย  ผู้ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามหมวด  ๔  ส่วนที่  ๔   

การจ่ายเงินยืม 
ข้อ ๖๙ รายการรับจ่ายเงินสดย่อยทุกรายการจะต้องลงรายการบัญชีในทะเบียนคุมเงินสดย่อย 
หลักฐานการจ่ายเงินสดย่อยทุกรายการพรอ้มทั้งเอกสารประกอบจะต้องประทับตรา  “จ่ายเงินแล้ว” 
ข้อ ๗๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินคนอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวไปก่อน  โดยให้ม ี

้หนา   ๑๘
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การตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือและเอกสารแทนตัวเงินทั้งหมดและให้ส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
จนกว่าเจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบจะกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

หมวด  ๖ 
ทรัพย์สิน 

 
 

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

ในการด าเนินงานภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงานปกติของส านักงาน 
(2) ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน  หมายถึง  ทรัพย์สินที่ไม่เข้าลักษณะตามค านิยามของทรัพย์สิน

หมุนเวียน 
ข้อ ๗๒ ให้ส านักงานดูแลรักษาทรัพย์สินให้คงสภาพการใช้งานได้  และส าหรับทรัพย์สินถาวร

ให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีงบประมาณด้วย  เพ่ือให้ทราบมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างแท้จริง 
ข้อ ๗๓ ให้ส านักงานรวบรวมและจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน  

ให้อยู่ในสภาพที่สามารถตรวจสอบได้ 
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วม

ของพลเมือง  จัดท าทะเบียนทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองและการเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานให้อยู่ใน
สภาพที่สามารถตรวจสอบได้  แล้วรายงานให้เลขาธิการทราบต่อไป   

หมวด  ๗ 
การบญัชี  และการควบคมุตรวจสอบ 

 
 

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

ข้อ ๗๕ ให้ส านักการคลังจัดท ารายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือประจ าทุกเดือนเสนอต่อ
เลขาธิการเพื่อทราบ 

ข้อ ๗๖ ให้ส านักงานจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  หรือตามมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐและตามนโยบายบัญชีภาครัฐของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๗๗ ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษา  
และการมีส่วนร่วมของพลเมืองจัดท ารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

้หนา   ๑๙
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ข้อ ๗๘ เมื่อจัดท ารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินแล้วเสร็จ  ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองจัดส่งเงินเหลือจ่ายคืน
ส านักการคลังตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ ๗๙ หลักฐานที่ใช้ในการลงบัญชีจะต้องเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ
และเก็บรักษาไว้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและการท าลายเอกสาร 

ข้อ ๘๐ การลงบัญชีเกี่ยวกับวัสดุ  ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อทั้งจ านวนและเมื่อสิ้นงวดบัญชี  
จึงตรวจนับยอดคงเหลือถือเป็นทรัพย์สินคงเหลือต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๘๑ การใดที่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ  หรือจนกว่าสามารถด าเนินการตามระเบียบนี้ 
ต่อไปได้ 

ข้อ ๘๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่เบิกจ่ายอยู่ในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  
ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์เดิมไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีระเบียบว่าด้วยการนั้นใช้บังคับ 

ข้อ ๘๓ ให้บรรดาระเบียบ  ประกาศ  มติหรือค าสั่งอื่นใดของคณะกรรมการ  รวมทั้งคู่มือ 
การปฏิบัติงานซึ่งมีผลใช้บังคับก่อนระเบียบนี้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  
จนกว่าจะได้มีประกาศ  มติหรือค าสั่งของคณะกรรมการที่ออกตามระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  14  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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