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เงินชดเชยเนื่องจากการปฏิบัติงานเลือกตั้ง

เงินสงเคราะหที่จายเปนกอนใหแกผูประสบภัยหรือ
ผูรับเงินชดเชย เนื่องจากถูกประทุษราย หรือไดรับ
อันตรายหรือเจ็บปวยเพราะเหตุไดกระทําการ
ตามหนาที่ในการปฏิบัติงานการเลือกตั้ง

เพ่ือใหการชดเชยบํารุงขวัญผูประสบภัยเปนไป
อยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณและเปนมาตรฐาน 
จึงไดกําหนดระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยเงินชดเชยผูประสบภัยเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานเลือกตั้ง พ.ศ. 2555

การเลือกตัง้ที่เข้าข่าย

ซ่ึงการเลือกตั้งที่เขาขาย คือการเลือกตั้ง
1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
2. สมาชิกวุฒิสภา 
3. สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน หรือการเลือกตั้งอื่นใดที่
   กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและรวมถึง
4. การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 
5. การออกเสียงประชามติ และ
6. การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินดวย



อัตราการเบิก
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สิทธิการเบกิ

โดยจะตองถูกประทุษราย หรือไดรับอันตราย หรือเจ็บปวย เพราะปฏิบัติตามหนาที่ในการ
เลือกตั้ง เวนแตการถูกประทุษราย การไดรับอันตรายหรือความเจ็บปวยนั้นเกิดจากความ
เลินเลอของตนเอง จะไมมีสิทธ์ิเบิก

ผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินชวยเหลือผูประสบภัย ไดแก
1. เลขาธิการ กกต.
2. พนักงาน ลูกจางของสํานักงาน กกต.
3. ผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน หมายถึงผูที่มิใช
พนักงานหรือลูกจางของสํานักงานซ่ึงไดรับการ
แตงตั้งหรือมอบหมายใหเปนผูชวยเหลือในการ
ปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้ง 

เงินชดเชย เงินบํารุงขวัญ

เงินชดเชยเน่ืองจากการปฏิบัติงานเลือกตั้ง

เงินชวยเหลือเพ่ือบํารุงขวัญ
ในกรณีที่บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

เงินสงเคราะหที่จายเปนกอนใหแก
ผูประสบภัยหรอืผูรบัเงินชดเชย



4

อัตราการเบิก

ตามที่จายจริง 
แตไมเกิน 30,000 บาท

รักษาพยาบาล
บาดเจ็บสาหัส 
เจ็บปวยเร้ือรัง 
หรือทุพพลภาพ 

รายละ 100,000 บาท

สาหัส / เรื้อรัง / ทุพพลภาพ เสียชีวิต
เสียชีวิตรายละ 100,000 บาท

จายใหแกบิดา มารดา 
คูสมรส หรือบุตร

เวนแตมีสิทธิอื่นอยู
แลว ใหไดรับเฉพาะ
สวนท่ีขาดอยู

เงินชดเชย

อัตราการเบิกเงินชดเชย
1. คารักษาพยาบาลเทาที่จายจริง แตไมเกินรายละ 30,000 บาท ยกเวนมีสิทธิรับเงินจาก
ทางราชการ หรือหนวยงานอ่ืน หรือตามสัญญาประกันภัย ใหไดรับเฉพาะสวนที่ขาดอยู
2. กรณีที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสถึงทุพพลภาพ หรือเจ็บปวยเร้ือรังจนไมสามารถประกอบ
อาชีพไดตามปกติ ไมเกินรายละ 100,000 บาท
3. กรณีเสียชีวิต รายละ 100,000 บาท ซ่ึงเปนเงินที่จายใหแก

3.1 บุตรโดยชอบดวยกฎหมายและบุตรบุญธรรม
3.2 สามี หรือภรรยาโดยชอบดวยกฎหมาย
3.3 บิดา มารดา



ได้รับบาดเจ็บ 
รายละ 5,000 บาท 

บาดเจ็บ

ได้รับบาดเจ็บสาหสั 
รายละ 10,000 บาท

สาหสั เสียชีวิต

เสียชีวติ
รายละ 20,000 บาท

จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ
ของผู้เสียชีวติ

5

อัตราการเบิก
เงินบํารุงขวัญ

อัตราการเบิกเงินบํารุงขวัญ
1. กรณีที่ไดรับบาดเจ็บไมสาหัส รายละ 5,000 บาท
2. กรณีที่ไดรับบาดเจ็บสาหัส รายละ 10,000 บาท
3. กรณีเสียชีวิต รายละ 20,000 บาท ซ่ึงเงินจํานวนนี้จะมอบใหแก ผูรับเงินชดเชยซ่ึง
จัดการงานศพหรือผูจัดการศพของผูเสียชีวิต

คําขอรับเงินชดเชย
- กรณีไดรับอันตรายหรือเจ็บปวย
(แบบ กกต. งช.1)
- กรณีเสียชีวิต (แบบ กกต. งช.2)

ใบสําคัญคูจาย
คําสั่งแตงตั้งใหมาปฏิบัติงานเลือกตั้ง /
ใบมรณะบัตร หรือบันทึกการแจงความ
รายงานขออนุมัติเบิกจาย
รายงานการสอบสวนขอเท็จจริง
มติของคณะกรรมการพิจารณา
การจายเงินชดเชย

เอกสารประกอบ

เอกสารที่ใชเบิกเงินชดเชยผูประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงานเลือกตั้ง จะตองแนบ
ใบสําคัญคูจายพรอมเอกสารประกอบดังนี้

เอกสารประกอบการเบิก
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เอกสารประกอบการเบิก

ผู้ประสบภยั

ย่ืนแบบขอรับเงนิชดเชย

สาํนักงาน กกต. / กกต.จว.
สอบสวนพฤติการณ์การประสบภยั

และรับรองตามหลกัเกณฑ์

คณะกรรมการพจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิชดเชย

เลขาธิการ กกต. อนุมัตจ่ิายเงนิ

การขอรับและการอนุมัตจ่ิายเงนิชดเชย

กรณีได้รับอันตราย
หรือเจบ็ป่วย
แบบ กกต. งช.1

กรณีถงึแก่ความตาย
แบบ กกต. งช.2

ผู้ประสบภยั

ผู้มีอาํนาจอนุมัติ

จ่ายให้แก่

การขอรับและการอนุมัตจ่ิายเงนิบาํรุงขวัญ

เลขาธิการ กกต.

ผู้อาํนวยการการ
เลือกตัง้ประจาํจังหวัด

ผู้ประสบภยั ผู้จัดการศพของผู้เสียชีวติ

ข้ันตอนการเบิกเงินบํารุงขวัญ ผูมีอํานาจอนุมัติไดแกเลขาธิการ กกต. และผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด พิจารณาจายใหแกผูประสบภัย หรือผูจัดการศพในกรณีเสียชีวิต

ข้ันตอนการเบิกเงินชดเชย  ผูประสบภัย หรือทายาทผูรับเงินชดเชยย่ืนขอรับเงินชดเชย 
โดยสํานักงานฯ จะตองมีการสอบสวนพฤติการณการประสบภัยเพ่ือรับรองและสงให
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และสงตอไปยังเลขาธิการกกต .อนุมัติจายเงินตามที่
คณะกรรมการมีความเห็น
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การย่ืนแบบขอรับและการอนุมัติจายเงินชดเชยผูประสบภัย
เน่ืองจากการปฏิบัติงานเลือกต้ัง 

สํานักงาน กกต. / สํานักงาน กกต.จว.
มีการสอบสวนพฤติการณของการประสบภัยโดยละเอียด

และรับรองเปนไปตามหลักเกณฑและผูขอรับเงินเปนผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชย
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยเงินชดเชยผูประสบภัย

เน่ืองจากการปฏิบัติงานเลือกตั้ง พ.ศ. 2555 

คณะกรรมการพิจารณาการจายเงินชดเชย
ขอ 10

ผูประสบภัย ไดแก
1. เลขาธิการ กกต.
2. พนักงาน ลูกจางของสํานักงาน กกต.
3. ผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน หมายถึง ผูท่ีมิใช

พนักงานหรือลูกจางของสํานักงานซ่ึงไดรับการ
แตงตั้งหรือมอบหมายใหเปนผูชวยเหลือในการ
ปฏิบัติหนาท่ีในการเลือกตั้ง

ผูรับเงินชดเชย ไดแก
1. บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย และบุตรบุญธรรม
2. สามี หรือภรรยาโดยชอบดวยกฎหมาย
3. บิดา มารดา 

เลขาธิการ กกต. อนุมัติจายเงิน
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาการจายเงินชดเชยมีความเห็น

พิจารณาอนุมัตจิายเงินชดเชย

กรณีเสียชีวิตกรณีไดรับบาดเจ็บ

ย่ืนแบบขอรับเงินชดเชยผูประสบภัยจากการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

(กรณีไดรับอันตรายหรือเจ็บปวย) (แบบ กกต. งช.1)

ย่ืนแบบขอรับเงินชดเชยผูประสบภัยจากการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

(กรณีถึงแกความตาย) (แบบ กกต. งช.2) 

ผูประสบภัย ไดแก
1. เลขาธิการ กกต.
2. พนักงาน ลูกจางของสํานักงาน กกต.
3. ผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน หมายถึง ผูท่ีมิใชพนักงานหรือลูกจางของ

สํานักงาน ซ่ึงไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหเปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติหนาท่ีใน
การเลือกตั้ง

การขอรับเงนิชดเชยผูประสบภัยเน่ืองจากการปฏิบัตงิานเลอืกตัง้



   –  

Tohsiba
Text Box
ตัวอย่างเอกสารการเบิกเงิน



   –  
 

Tohsiba
Text Box
ตัวอย่างเอกสารการเบิกเงิน



   –  

Tohsiba
Text Box
ตัวอย่างเอกสารการเบิกเงิน



   –  
 

Tohsiba
Text Box
ตัวอย่างเอกสารการเบิกเงิน



   –  

Tohsiba
Text Box
ตัวอย่างเอกสารการเบิกเงิน



   –  
 

Tohsiba
Text Box
ตัวอย่างเอกสารการเบิกเงิน




