
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการช าระค่าเสียหายและคา่ใช้จ่ายส าหรับการจดัการเลือกตัง้ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ด้วยการช าระค่าเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระค่าเสียหาย
และค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง  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
บริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั  ปลัดเทศบาล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ปลัดเมืองพัทยา  และหัวหน้าพนักงานหรือ
หัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ค่าเสียหาย”  หมายความว่า  จ านวนเงินค่าเสียหายส าหรับการจัดการเลือกตั้งที่ต้องรับผิด
ชดใช้ตามกฎหมายว่าด้วยละเมิด  พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี 

“ค่าใช้จ่าย”  หมายความว่า  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้งที่ต้องรับผิดชดใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือกฎหมายว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ  พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี   

“ผู้ต้องรับผิดชดใช้”  หมายความว่า  ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายส าหรับ 
การจัดการเลือกตั้ง 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึง  

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๔ ผู้ต้องรับผิดชดใช้ต้องช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน  พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด

ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี  นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันช าระเสร็จสิ้น  โดยอาจให้มีการผ่อนช าระได้ 
ข้อ ๕ ก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย  หากผู้ต้องรับผิด

ชดใช้มีความประสงค์จะขอผ่อนช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๔  ให้ท าเป็นสัญญาประนีประนอม 
ยอมความตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  ยื่นต่อศาลเพ่ือมีค าพิพากษาหรือค าสั่งตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  โดยในวันท าสัญญาให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้วางเงินช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
บางส่วน  เป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนเงินค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายและช าระหนี้
ให้เสร็จสิ้นภายในห้าปีนับแต่วันท าสัญญา  ทั้งนี้  หากผู้ต้องรับผิดชดใช้ได้ช าระหนี้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปี
นับแต่วันท าสัญญาให้งดเว้นดอกเบี้ยผิดนัดระหว่างผ่อนช าระ   

ข้อ ๖ ภายหลังศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้ว  หากผู้ต้อง
รับผิดชดใช้มีความประสงค์จะขอผ่อนช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๔  ให้ท าเป็นสัญญา
ประนีประนอมยอมความตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  โดยในวันท าสัญญาให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้
วางเงินช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนเงิน
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายและช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันท าสัญญา  ทั้งนี้  การท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกล่าวไม่ถือเป็นการลบล้างผลค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 

ข้อ ๗ กรณีผู้ต้องรับผิดชดใช้ผิดนัดผ่อนช าระหนี้ตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖  งวดใดงวดหนึ่ง   
ให้ถือว่าผิดนัดช าระหนี้ทั้งหมด  ยินยอมให้บังคับคดีในส่วนที่ค้างช าระทั้งหมดได้ทันทีพร้อมดอกเบี้ย  
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของยอดเงินที่ค้างช าระทั้งหมด 

ข้อ ๘ ในการท าสัญญาประนีประนอมยอมความตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖  ให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้
ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบ  ดังนี้   

(๑) ค าขอผ่อนช าระค่าเสียหายส าหรับการจัดการเลือกตั้งให้ยื่นต่อเลขาธิการ   
(๒) ค าขอผ่อนช าระค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ค่าใช้จ่าย  

ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  หรือค่าใช้จ่ายส าหรับการออกเสียงประชามติ  ให้ยื่นต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดในจังหวัดที่ค่าใช้จ่ายได้เกิดขึ้น 

(๓) ค าขอผ่อนช าระค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ยื่นต่อหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ค่าใช้จ่ายได้เกิดขึ้น   

การยื่นค าขอกรณีก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย  ผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ต้องยื่นค าขอต่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่าย 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



การยื่นค าขอกรณีภายหลังศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ผู้ต้องรับผิดชดใช้ต้องยื่นค าขอต่อบุคคลตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย 

ข้อ ๙ ให้ผู้รับค าขอตามข้อ  ๘  ด าเนินการตรวจสอบแบบค าขอผ่อนช าระค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่าย  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  แล้วเสนอความเห็นเกี่ยวกับค าขอผ่อนช าระแล้ว  
ส่งเรื่องไปยังส านักงานเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว  หากไม่ถูกต้องให้มีหนังสือแจ้งผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ  ๘  วรรคสอง
หรือวรรคสาม  แล้วแต่กรณี   

การพิจารณาค าขอผ่อนช าระให้ค านึงถึงจ านวนค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย  จ านวนงวดการผ่อนช าระ  
อายุ  ฐานะ  และรายได้ของผู้ต้องรับผิดชดใช้ 

ข้อ ๑๐ กรณีคณะกรรมการเห็นชอบกับค าขอผ่อนช าระ  ให้ผู้รับค าขอตามข้อ  ๘  แล้วแต่กรณี  
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้เข้าท าสัญญาประนีประนอมยอมความตามแบบที่ก าหนดไว้ท้าย
ระเบียบนี้ภายในก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม  แล้วแต่กรณี  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา  
ให้ถือว่าค าขอประนีประนอมยอมความนั้นสิ้นไป 

หากคณะกรรมการไม่เห็นชอบกับค าขอผ่อนช าระให้ผู้รับค าขอตามข้อ  ๘  แล้วแต่กรณี   
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้ทราบ 

ข้อ ๑๑ บรรดาสัญญาช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ  ส าหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่   
ที่ได้ด าเนินการไว้ในระหว่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มีผลใช้บังคับ  และก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ปฏิบัติ 
ตามสัญญานั้นต่อไปจนเสร็จสิ้น   

ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 

 

ค ำขอผ่อนช ำระ (ค่ำเสียหำย/ค่ำใช้จ่ำย) ส ำหรับกำรจัดกำรเลือกตั้ง 
 

ที่.............................................................. 
.............................................................. 

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

เรียน  (ระบุ “..เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด/หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น”) 

  ข้าพเจ้า ชื่อ................................................นามสกุล..... ..............................................อายุ........
ที่อยู่..............................................................................เบอร์โทรศัพท์........................... ..................................
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง......................................................................เป็นผู้ต้องรับผิดชดใช้ (ค่าเสียหาย/ ค่าใช้จ่าย) 
ส าหรับการจัดการเลือกตั้ง .................................... ................................................................... เป็นจ านวนเงิน 
....................................บาท ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่..............เมื่อวันที่ 
............................................................ขณะนี้ (อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล/ศาลมีค าพิพากษา/ค าสั่งแล้ว) 
เป็นคดีหมายเลขด าที่........................../คดีหมายเลขแดงที่............................... 

ในการชดใช้ (ค่าเสียหาย/ค่าใช้จ่าย) ดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ (เหตุผล/ความจ าเป็นที่ขอผ่อนช าระ
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย).....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
จึงมีความประสงค์ขอผ่อนช าระ (ค่าเสียหาย/ค่าใช้จ่าย) ส าหรับการจัดการเลือกตั้ง ตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความที่แนบมาพร้อมนี้  

ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ฯ ได้แนบเอกสารเกี่ยวกับรายได้และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาด้วยแล้ว และขอรับรองว่าเป็นความจริง 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

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

 



( พลิก ) 
 
 

ระหว่าง 

 
        

คดีหมายเลขด าท่ี        /            
คดีหมายเลขแดงท่ี        /           

ศาล           
    วนัท่ี      เดือน   พุทธศกัราช        

  ความ            
 
                       ผูร้้อง/โจทก ์
 
 

                                  ผูค้ดัคา้น/จ าเลย  
 
    เร่ือง                                       
              ข้าพเจ้า                           
 ขอท าสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาลมีขอ้ความตามท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี 
 

ข้อ ๑.  ผูค้ดัคา้น/จ าเลย ตกลงช าระหน้ีใหแ้ก่ ผูร้้อง/โจทก ์เป็นจ านวนเงิน                         บาท 

(                                             ) พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของตน้เงินจ านวน

          บาท นบัแต่วนัท่ี   เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน

แก่ ผูร้้อง/โจทก ์โดย ผูค้ดัคา้น/จ าเลย ตกลงวางเงินจ านวน              (ร้อยละ ๒๕)                           บาท  

เพื่อช าระหน้ีบางส่วนใหแ้ก่ ผูร้้อง/โจทก ์ในวนัท าสัญญาประนีประนอมยอมความ           .     

         (๒๙) 
สัญญาประนีประนอม                 
ยอมความ 

กรณีก่อนศาลมีค าสั่ง/ค าพิพากษา 
ตามข้อ ๕ 
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 ขอ้ ๒. ผูค้ดัคา้น/จ าเลย ตกลงผอ่นช าระหน้ีใหแ้ก่ ผูร้้อง/โจทก ์เป็นราย    (วนั/เดือน/ปี)            )                                   

.(วนั/เดือน/ปี)ละ             บาท รวมทั้งส้ิน         งวด   เร่ิมช าระงวดแรก  

ในวนัท่ี      งวดถดัไปช าระทุกๆวนัท่ี                    .            

และจะช าระใหเ้สร็จส้ินภายใน            ปี นับแต่วนัท าสัญญาประนีประนอมยอมความน้ี 

วธีิช าระโดยจะน าเงินมาช าระท่ี                    .  

                                                                                              ..                                                                                                   

             ข้อ ๓. หาก ผู ้คัดค้าน/จ าเลย ผิดนัดงวดหน่ึงงวดใดให้ถือว่าผิดนัดทั้ งหมด ยินยอมให ้                

ผูร้้อง/โจทก ์บงัคบัคดีในส่วนท่ีคา้งช าระไดท้ั้ งหมดทนัที พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี  

ของยอดเงินท่ีคา้งช าระทั้งหมด ผูค้ดัคา้น/จ าเลย ตกลงช าระค่าธรรมเนียมในส่วนท่ีศาลไม่สั่งคืน     .   

                .

                .

                . 

             

             

             

    

ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 

ผูร้้อง/โจทก ์
 

      ผูค้ดัคา้น/จ าเลย 
 

คู่ความไดล้งลายมือช่ือต่อหนา้ขา้พเจา้ 
 

ผูพ้ิพากษา 
 

ผูพ้ิพากษา 
 



กรณีหลังศาลมีค าสั่ง/ค าพิพากษา ตามข้อ ๖ 

 
สัญญาประนีประนอมยอมความ 

ท าท่ี.................................................................. 

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

สัญญานี้ท าขึ้นระหว่าง......................................................................................................................... ...
โดย............................................................................ ........................ผู้รับมอบอ านาจ ผู้ร้อง/โจทก ์ฝ่ายหนึ่ง กับ 
 ..................................................(กรณีมีการมอบอ านาจให้ระบุ โดย........................................ผู้รับมอบ
อ านาจของ ผู้คัดค้าน/จ าเลย).......................ผู้คัดค้าน/จ าเลย อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่............ .......
ตรอก/ซอย.........................ถนน...........................................ต าบล/แขวง.......................................................
อ าเภอ/เขต.............................จงัหวดั............................อีกฝ่ายหนึ่ง 

 ตามท่ีศาล..........................ได้มีค าพิพากษา/ค าสั่ง คดีหมายเลขแดงท่ี............................................... ..... 
ให้...........................................ผู้คัดค้าน/จ าเลย ชดใช้ค่าเสียหาย/ค่าใช้จ่าย เป็นจ านวน.......................บาท 
พร้อมดอกเบี้ย....................................................นับแต่........................................................ ................................. 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากันดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑. ผู้คัดค้าน/จ าเลย ตกลงช าระหนี้ให้แก ่ผู้ร้อง/โจทก ์เป็นจ านวนเงิน....................................บาท 
(..............................................................................) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจ านวน 
.............................................. .................บาท นับแต่วันที่.............................. .........................เป็นต้นไปจนกว่า 
จะช าระเสร็จสิ้นแก่ ผู้ร้อง/โจทก ์โดย ผู้คัดค้าน/จ าเลย ตกลงวางเงินจ านวน ............(ร้อยละ ๒๕ ).............บาท 
เพ่ือช าระหนี้บางส่วนให้แก ่ผู้ร้อง/โจทก ์ในวันท าสัญญาประนีประนอมยอมความ  
 ข้อ ๒. ผู้คัดค้าน/จ าเลย ตกลงผ่อนช าระหนี้ให้แก่ ผู้ร้อง/โจทก ์เป็นราย          (วัน/เดือน/ปี)        )                       
(วัน/เดือน/ปี)ละ................................................บาทรวมทั้งสิ้น ........................งวด เริ่มช าระงวดแรก 
ในวันที่ ...................................................................งวดถัดไปช าระทุกๆวันที่ ...................................... ...............
และจะช าระให้เสร็จสิ้นภายใน........ .....................ปี นับแต่วันท าสัญญาประนีประนอมยอมความนี้ วิธีช าระ 
โดยจะน าเงินมาช าระที่............................................................................ ............................................................ 
 ข้อ ๓. หาก ผู้คัดค้าน/จ าเลย ผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด ยินยอมให้ ผู้ร้อง/โจทก์
บังคับคดีในส่วนที่ค้างช าระได้ทั้งหมดทันที พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของยอดเงินที่ค้างช าระทั้งหมด 
ผู้คัดค้าน/จ าเลย ตกลงช าระค่าธรรมเนียมในส่วนที่ศาลไม่สั่งคืน 

  สัญญานี้ถูกท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
สัญญานี้โดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ร้อง/โจทก ์

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

ลงชื่อ.......................................................ผู้คัดค้าน/จ าเลย 

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

ลงชื่อ......................................................พยาน 

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

ลงชื่อ......................................................พยาน 

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


