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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการชาระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดการเลือกตัง้
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการชาระค่าเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการชาระค่าเสียหาย
และค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลือกตั้ง ” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการออกเสียงประชามติด้วย
แล้วแต่กรณี
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล
ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด กรุงเทพมหานคร ปลัด เมืองพัทยา และหัวหน้าพนักงานหรือ
หัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“ค่าเสียหาย” หมายความว่า จานวนเงินค่าเสียหายสาหรับการจัดการเลือกตั้งที่ต้องรับผิด
ชดใช้ตามกฎหมายว่าด้วยละเมิด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า จานวนเงินค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดการเลือกตั้งที่ต้องรับผิดชดใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้ วยการออกเสียง
ประชามติ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
“ผู้ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ” หมายความว่ า ผู้ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า เสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรับ
การจัดการเลือกตั้ง
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ” ให้หมายความรวมถึง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานคร
ข้อ ๔ ผู้ต้องรับผิดชดใช้ต้องชาระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเต็มจานวน พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันชาระเสร็จสิ้น โดยอาจให้มีการผ่อนชาระได้
ข้อ ๕ ก่อนศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย หากผู้ต้องรับผิด
ชดใช้มีความประสงค์จะขอผ่อนชาระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ ๔ ให้ทาเป็นสัญญาประนีประนอม
ยอมความตามแบบที่ ก าหนดไว้ ท้ า ยระเบี ย บนี้ ยื่ น ต่ อ ศาลเพื่ อ มี ค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ตามสั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความ โดยในวันทาสัญญาให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้วางเงินชาระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
บางส่วน เป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจานวนเงินค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายและชาระหนี้
ให้เสร็จสิ้นภายในห้าปีนับแต่วันทาสัญญา ทั้งนี้ หากผู้ต้องรับผิดชดใช้ได้ชาระหนี้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปี
นับแต่วันทาสัญญาให้งดเว้นดอกเบี้ยผิดนัดระหว่างผ่อนชาระ
ข้อ ๖ ภายหลังศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้ว หากผู้ต้อง
รั บ ผิ ด ชดใช้ มีความประสงค์จ ะขอผ่อ นชาระค่า เสี ยหายหรื อค่า ใช้จ่ ายตามข้อ ๔ ให้ ท าเป็นสัญญา
ประนีประนอมยอมความตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ โดยในวันทาสัญญาให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้
วางเงินชาระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจานวนเงิน
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายและชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันทาสัญญา ทั้งนี้ การทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกล่าวไม่ถือเป็นการลบล้างผลคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล
ข้อ ๗ กรณีผู้ต้องรับผิดชดใช้ผิดนัดผ่อนชาระหนี้ ตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ งวดใดงวดหนึ่ง
ให้ถือว่าผิดนัดชาระหนี้ทั้งหมด ยินยอมให้บังคับคดีในส่วนที่ค้างชาระทั้งหมดได้ทันทีพร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของยอดเงินที่ค้างชาระทั้งหมด
ข้อ ๘ ในการทาสัญญาประนีประนอมยอมความตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้
ยื่นคาขอตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบ ดังนี้
(๑) คาขอผ่อนชาระค่าเสียหายสาหรับการจัดการเลือกตั้งให้ยื่นต่อเลขาธิการ
(๒) คาขอผ่อนชาระค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ค่าใช้จ่าย
ในการเลือ กสมาชิ กวุฒิสภา หรื อ ค่า ใช้จ่า ยส าหรับ การออกเสีย งประชามติ ให้ ยื่ นต่อ ผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดในจังหวัดที่ค่าใช้จ่ายได้เกิดขึ้น
(๓) คาขอผ่อนชาระค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ยื่นต่อหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ค่าใช้จ่ายได้เกิดขึ้น
การยื่นคาขอกรณีก่อนศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย ผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ต้องยื่น คาขอต่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก่อนศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่าย
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การยื่นคาขอกรณีภายหลั งศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้ว
ผู้ต้องรับผิดชดใช้ต้องยื่นคาขอต่อบุคคลตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาหรือ
คาสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
ข้อ ๙ ให้ผู้รับคาขอตามข้อ ๘ ดาเนินการตรวจสอบแบบคาขอผ่อนชาระค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่าย ให้ เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ แล้วเสนอความเห็นเกี่ยวกับคาขอผ่อนชาระแล้ว
ส่งเรื่องไปยังสานักงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว หากไม่ถูกต้องให้มีหนังสือแจ้งผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ ๘ วรรคสอง
หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี
การพิจารณาคาขอผ่อนชาระให้คานึงถึงจานวนค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย จานวนงวดการผ่อนชาระ
อายุ ฐานะ และรายได้ของผู้ต้องรับผิดชดใช้
ข้อ ๑๐ กรณีคณะกรรมการเห็นชอบกับคาขอผ่อนชาระ ให้ผู้รับคาขอตามข้อ ๘ แล้วแต่กรณี
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้เข้าทาสัญญาประนีประนอมยอมความตามแบบที่กาหนดไว้ท้าย
ระเบียบนี้ ภายในกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสม แล้วแต่กรณี หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ให้ถือว่าคาขอประนีประนอมยอมความนั้นสิ้นไป
หากคณะกรรมการไม่ เห็ น ชอบกั บ คาขอผ่ อ นช าระให้ ผู้ รับ ค าขอตามข้ อ ๘ แล้ ว แต่กรณี
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้ทราบ
ข้อ ๑๑ บรรดาสัญญาชาระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ สาหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่
ที่ได้ดาเนินการไว้ในระหว่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๕ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ และก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ป ฏิ บั ติ
ตามสัญญานั้นต่อไปจนเสร็จสิ้น
ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีใดที่มิได้กาหนดไว้หรือมีเหตุจาเป็น คณะกรรมการอาจกาหนด ยกเว้น หรือผ่อนผัน
การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

คำขอผ่อนชำระ (ค่ำเสียหำย/ค่ำใช้จ่ำย) สำหรับกำรจัดกำรเลือกตั้ง
ที่..............................................................
..............................................................
วันที่................................................................................
เรียน (ระบุ “..เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง /ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด/หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น”)
ข้าพเจ้า ชื่อ................................................นามสกุล...................................................อายุ........
ที่อยู่..............................................................................เบอร์โทรศัพท์........................... ..................................
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง......................................................................เป็นผู้ต้องรับผิดชดใช้ (ค่าเสียหาย/ ค่าใช้จ่าย)
สาหรับการจัดการเลือกตั้ง ....................................................................................................... เป็นจานวนเงิน
....................................บาท ตามมติคณะกรรมการการเลื อกตั้งในการประชุมครั้งที่. .............เมื่อวันที่
............................................................ขณะนี้ (อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล/ศาลมีคาพิพากษา/คาสั่งแล้ ว)
เป็นคดีหมายเลขดาที่........................../คดีหมายเลขแดงที่...............................
ในการชดใช้ (ค่าเสียหาย/ค่าใช้จ่าย) ดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ (เหตุผล/ความจาเป็นที่ขอผ่อนชาระ
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย).....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
จึงมีความประสงค์ขอผ่อนชาระ (ค่าเสียหาย/ค่าใช้จ่าย) สาหรับการจัดการเลือกตั้ง ตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ า ฯ ได้แนบเอกสารเกี่ยวกับรายได้ และเอกสารที่เ กี่ยวข้ องมาเพื่อ ประกอบ
การพิจารณาด้วยแล้ว และขอรับรองว่าเป็นความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(................................................)

(๒๙)
สัญญาประนีประนอม
ยอมความ

กรณีก่อนศาลมีคาสั่ง/คาพิพากษา
ตามข้อ ๕

คดีหมายเลขดาที่
คดีหมายเลขแดงที่

/
/

ศาล
วันที่

เดือน

พุทธศักราช

ความ
ผูร้ ้อง/โจทก์
ระหว่ าง
ผูค้ ดั ค้าน/จาเลย
เรื่ อง
ข้าพเจ้ า
ขอทาสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลมีขอ้ ความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้
ข้ อ ๑. ผูค้ ดั ค้าน/จาเลย ตกลงชาระหนี้ให้แก่ ผูร้ ้อง/โจทก์ เป็ นจานวนเงิน
(

บาท

) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจานวน
บาท นับแต่วนั ที่

แก่ ผูร้ ้อง/โจทก์ โดย ผูค้ ดั ค้าน/จาเลย ตกลงวางเงินจานวน

เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จสิ้ น
(ร้อยละ ๒๕)

บาท

เพื่อชาระหนี้บางส่ วนให้แก่ ผูร้ ้อง/โจทก์ ในวันทาสัญญาประนีประนอมยอมความ

.

( พลิก )
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ข้อ ๒. ผูค้ ดั ค้าน/จาเลย ตกลงผ่อนชาระหนี้ให้แก่ ผูร้ ้อง/โจทก์ เป็ นราย (วัน/เดือน/ปี )
.(วัน/เดือน/ปี )ละ
ในวันที่

บาท รวมทั้งสิ้ น

)

งวด เริ่ มชาระงวดแรก

งวดถัดไปชาระทุกๆวันที่

.

และจะชาระให้เสร็จสิ้ นภายใน

ปี นับแต่วนั ทาสัญญาประนี ประนอมยอมความนี้

วิธีชาระโดยจะนาเงินมาชาระที่

.
..

ข้อ ๓. หาก ผู ้ค ัด ค้า น/จ าเลย ผิ ด นั ด งวดหนึ่ งงวดใดให้ ถื อ ว่ า ผิ ด นั ด ทั้ง หมด ยิ น ยอมให้
ผูร้ ้อง/โจทก์ บังคับคดี ในส่ วนที่ คา้ งชาระได้ท้ งั หมดทันที พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ของยอดเงินที่คา้ งชาระทั้งหมด ผูค้ ดั ค้าน/จาเลย ตกลงชาระค่าธรรมเนียมในส่ วนที่ศาลไม่สั่งคืน

.
.
.
.

ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ผูร้ ้อง/โจทก์
ผูค้ ดั ค้าน/จาเลย
คู่ความได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า
ผูพ้ ิพากษา
ผูพ้ ิพากษา

สัญญาประนีประนอมยอมความ

กรณีหลังศาลมีคาสั่ง/คาพิพากษา ตามข้อ ๖

ทาที่..................................................................
วันที่.........เดือน...........................พ.ศ...............
สัญญานี้ทาขึ้นระหว่าง............................................................................................................................
โดย....................................................................................................ผู้รับมอบอานาจ ผู้ร้อง/โจทก์ ฝ่ายหนึ่ง กับ
..................................................(กรณีมีการมอบอานาจให้ระบุ โดย........................................ผู้รับมอบ
อานาจของ ผู้คัดค้าน/จาเลย).......................ผู้คัดค้าน/จาเลย อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่...................
ตรอก/ซอย.........................ถนน...........................................ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต.............................จังหวัด............................อีกฝ่ายหนึ่ง
ตามที่ศาล..........................ได้มีคาพิพากษา/คาสั่ง คดีหมายเลขแดงที่....................................................
ให้...........................................ผู้คัดค้าน/จาเลย ชดใช้ค่าเสียหาย/ค่าใช้จ่าย เป็นจานวน.......................บาท
พร้อมดอกเบี้ย....................................................นับแต่.........................................................................................
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้คัดค้าน/จาเลย ตกลงชาระหนี้ให้แก่ ผู้ร้อง/โจทก์ เป็นจานวนเงิน....................................บาท
(..............................................................................) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจานวน
...............................................................บาท นับแต่วันที่.......................................................เป็นต้นไปจนกว่า
จะชาระเสร็จสิ้นแก่ ผู้ร้อง/โจทก์ โดย ผู้คัดค้าน/จาเลย ตกลงวางเงินจานวน ............(ร้อยละ ๒๕ ).............บาท
เพื่อชาระหนี้บางส่วนให้แก่ ผู้ร้อง/โจทก์ ในวันทาสัญญาประนีประนอมยอมความ
ข้อ ๒. ผู้คัดค้าน/จาเลย ตกลงผ่อนชาระหนี้ให้แก่ ผู้ร้อง/โจทก์ เป็นราย
(วัน/เดือน/ปี)
)
(วัน/เดือน/ปี)ละ................................................บาทรวมทั้งสิ้น ........................งวด เริ่มชาระงวดแรก
ในวันที่ ...................................................................งวดถัดไปชาระทุกๆวันที่ .....................................................
และจะชาระให้เสร็จสิ้นภายใน.............................ปี นั บแต่วันทาสัญญาประนีประนอมยอมความนี้ วิธีชาระ
โดยจะนาเงินมาชาระที่........................................................................................................................................
ข้อ ๓. หาก ผู้คัดค้าน/จาเลย ผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด ยินยอมให้ ผู้ร้อง/โจทก์
บังคับคดีในส่วนที่ค้างชาระได้ทั้งหมดทันที พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของยอดเงินที่ค้างชาระทั้งหมด
ผู้คัดค้าน/จาเลย ตกลงชาระค่าธรรมเนียมในส่วนที่ศาลไม่สั่งคืน
สัญญานี้ถูกทาขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
สัญญานี้โดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ.......................................................ผู้ร้อง/โจทก์
(....................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้คัดค้าน/จาเลย
(....................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(....................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(....................................................)

