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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดาเนินคดีเนือ่ งจากการปฏิบัตงิ านตามหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดาเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะของอดี ตคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง อดี ต คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด อดี ต กรรมการหรื อ อนุ ก รรมการ
อดีตพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และบุคคลผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๒ (๒) มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคล
ซึ่งถูกดาเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ว่ าด้ วยการช่ วยเหลื อ ผู้ ปฏิ บั ติ งานซึ่ง ถู กฟ้ อ งหรือ
ถูกดาเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ
ของอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด อดีตกรรมการหรือ
อนุกรรมการ อดีตพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและบุคคลผู้สนับสนุน
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือ กตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธาน
กรรมการการเลือกตั้งด้วย
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
และให้หมายความรวมถึง ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานครด้วย
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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“ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ” หมายความรวมถึ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานคร
“กฎหมายเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง และพรรคการเมื อ ง” หมายความว่ า กฎหมายว่ า ด้ ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือ กตั้ ง กฎหมายว่า ด้วยพรรคการเมือ ง กฎหมายว่ าด้ว ยการเลื อ กตั้ง สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย
“ช่วยเหลือ” หมายความว่า การมีสิทธิให้ได้รับผู้ประสานงานคดี หนังสือรับรองการขอปล่อย
ชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
“ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี” หมายความว่า ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินคดี และให้หมายความรวมถึง การจัด
ให้มีประกันและหลักประกันตัวหรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีประกันหรือหลักประกันนั้นด้วย
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีใดที่มิไ ด้กาหนดไว้หรือมีเหตุจาเป็น คณะกรรมการอาจกาหนด ยกเว้นหรือผ่อนผัน
การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ บุคคลซึ่งถูกดาเนิน คดีในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ ชั้นศาลหรือ
หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บกระบวนการยุ ติธ รรม เพราะเหตุ ที่ ไ ด้ มีม ติ ค าสั่ ง หรื อ ปฏิ บั ติ หน้าที่
อาจมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ คือ
(๑) คณะกรรมการและกรรมการ
(๒) เลขาธิการ
(๓) ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัด
(๔) พนักงานและลูกจ้างของสานักงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคล
(๕) คณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
หรือระเบียบ ประกาศ คาสั่งของคณะกรรมการหรือเลขาธิการ
(๖) คณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่
จากคณะบุคคลหรือบุคคลตาม (๕) ตามระเบียบ ประกาศ คาสั่งของคณะกรรมการหรือเลขาธิการ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงบุคคลดังกล่าวที่พ้นจากตาแหน่งไปแล้วด้วย
ข้อ ๗ ภายใต้บังคับตามข้อ ๘ วรรคท้า ย ให้บุคคลตามข้อ ๖ ได้รับความช่วยเหลือ
ในคดีแพ่ง คดีอาญาหรือคดีปกครอง จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
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หมวด ๒
การขอรับความช่วยเหลือ
ข้อ ๘ ให้ บุ ค คลตามข้ อ ๖ ยื่ น ค าขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ตามแบบ ชค. ๑ ต่ อ บุ ค คล
ดังต่อไปนี้
(๑) เลขาธิการ ในกรณีผู้ถูกดาเนินคดีปฏิบัติงานที่สานักงาน
(๒) ผู้อานวยการ ในกรณีผู้ถูกดาเนินคดีปฏิบัติงานที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด
(๓) เลขาธิการ ในกรณีมีความจาเป็นที่ไม่อาจยื่นที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดได้
การยื่น คาขอตามวรรคหนึ่ ง ให้มีข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
หากบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังหรือมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจยื่นคาขอด้วยตนเองได้
อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นคาขอรับความช่วยเหลือแทนก็ได้
เมื่อเลขาธิการหรือผู้อานวยการพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทาที่ถูกดาเนินคดีนั้นเป็นการปฏิบัติงาน
ตามหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ข้ อ ก าหนด ค าสั่ ง มติ หรื อ การมอบหมายของ
คณะกรรมการหรือเลขาธิการ โดยไม่ปรากฏหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และคณะกรรมการหรือสานักงานมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้นเอง ก็ให้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ
ในการต่อสู้คดีและค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีแก่บุคคลดังกล่าว
ในกรณี ที่ เ ลขาธิ ก ารหรื อ ผู้ อ านวยการพิ จ ารณาแล้ ว ไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ข อรั บ
ความช่วยเหลือสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณา
ในกรณีที่คณะกรรมการ กรรมการหรือเลขาธิการ ถูกดาเนินคดี ให้สานักกฎหมายและคดี
ทาความเห็นเสนอบุคคลดังกล่าว โดยไม่ต้องยื่นแบบ ชค. ๑ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การช่วยเหลือให้ยุติลงเมื่อพนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องบุคคลดังกล่าวต่อศาล
ข้อ ๙ เมื่อเลขาธิการหรือผู้อานวยการอนุมัติตามข้อ ๘ แล้ว ให้จัดให้มีผู้ประสานงานคดี
เพื่อดาเนินการประสานงานกับผู้ถูกดาเนินคดี บุคคลหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมาย ข้อต่อสู้ ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและอานวยความสะดวกในการต่อสู้คดีต่อไป
ข้อ ๑๐ ในคดีอาญา เมื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือแสดงความจานงต่อเลขาธิการหรือ
ผู้อานวยการเพื่อขอให้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวตามแบบ ชค. ๒ และเลขาธิการหรือ
ผู้อานวยการพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทาที่ถูกดาเนินคดีนั้นเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตามข้อ ๘
ก็ ใ ห้ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองการขอปล่ อ ยชั่ ว คราวตามแบบ ชค. ๒ และหนั ง สื อ น าส่ ง หนั ง สื อ รั บรอง
การขอปล่อยชั่วคราวตามแบบ ชค. ๓ ตามแบบท้ายระเบียบนี้ เพื่อนาไปมอบให้พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี ในการทาสัญญาประกัน
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ถ้ า ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รับ ความช่ ว ยเหลื อ เป็ นผู้ ที่ส ามารถใช้ต าแหน่ง ของตนเองเป็น หลั กประกัน ได้
ให้ใช้สิทธินั้นก่อน และหากใช้ตาแหน่งของตนเองเป็นหลักประกันแล้วยังไม่เพียงพอกับวงเงินประกัน
ก็ ใ ห้ ข อรั บ ความช่ว ยเหลือ เพิ่ มเติม ตามระเบี ย บนี้ ได้ เว้ น แต่ มีเ หตุจ าเป็ นอื่ น ให้ เ ป็ น ดุล ยพิ นิจของ
เลขาธิการหรือผู้อานวยการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือผู้ใดวางหลักประกันไปก่อนที่เลขาธิการหรือผู้อานวยการ
ได้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว อาจขอให้เลขาธิการหรือผู้อานวยการออกหนังสือรับรอง
การขอปล่อยชั่วคราว เพื่อนาไปมอบให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี
แทนหลักประกันเดิมหรือเป็นหลักประกันเพิ่มเติมจากหลักประกันเดิมที่วางไว้ได้
ข้อ ๑๒ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอานาจออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว
(๑) เลขาธิ ก ารหรื อ ผู้ ที่ เ ลขาธิ ก ารมอบหมายออกหนั ง สื อ รั บ รองการขอปล่ อ ยชั่ ว คราวได้
โดยไม่จากัดวงเงินประกัน
(๒) ผู้อานวยการออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวในเขตจังหวัดนั้นได้ภายในวงเงิน
ประกันรายละไม่เกินสองแสนบาท ในกรณีที่วงเงินประกันเกินสองแสนบาท ให้ผู้อานวยการขออนุมัติ
จากเลขาธิการก่อน
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือหลบหนีหรือผิดสัญญาประกันเมื่อพนักงานสอบสวน
พนั ก งานอั ย การ หรื อ ศาล เรี ย กให้ ช ดใช้ เ งิ น ตามสั ญ ญาประกั น ให้ ส านั ก งานหรื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสานักงานนาส่งพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ หรือศาล โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสถานีตารวจ สานักงานอัยการ
หรือศาล ที่ทาสัญญาประกันไว้ แล้วแต่กรณี
ในส่วนของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
เงินบริหารองค์กรของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดไปพลางก่อน แล้วรายงาน
สานักงานเพื่อขอรับโอนจัดสรรเงินงบประมาณต่อไป
ถ้ า ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ต้ อ งถู ก บั ง คั บ หรื อ ชดใช้ เ งิ น ตามสั ญ ญาประกั น
ผู้ได้รับความช่วยเหลือต้องรับผิดชอบชาระเงินคืนแก่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามจานวน
ที่ได้เสียไปพร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือมีเงินพึงได้รับจากสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิหักเงินดังกล่าวชาระหนี้นั้นได้
กรณีหากได้ตัวผู้ได้รับความช่วยเหลือที่หลบหนีกลับมาดาเนินคดี ให้สานักงานหรือสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ร้องขอต่ อพนัก งานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล
แล้วแต่กรณี เพื่อขอคืนเงินตามสัญญาประกัน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๖๓

หมวด ๓
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ให้จ่ายจากเงินงบประมาณของสานักงานเท่าที่จ่ายจริง
ข้อ ๑๕ ให้ บุคคลตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และ
ค่าพาหนะได้ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ
และกรรมการการเลือกตั้งหรือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน แล้วแต่กรณี
ในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะของบุคคลตามข้อ ๖ (๕) (๖) และรวมถึง
บุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่ง นั้น ให้มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะได้ในอัตราเท่ากับ
พนั ก งานต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ตามระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
กรณี บุ ค คลตามวรรคสอง ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษา ผู้ เ ชี่ ย วชาญ เลขานุ ก าร และ
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารประจ าประธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง และกรรมการการเลื อ กตั้ ง ให้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะได้ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการประจาประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง
กรณี บุ ค คลตามวรรคสอง ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง ในหน่ ว ยงานราชการ
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานภาคเอกชน ให้ มี สิ ท ธิ
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะได้ในอัตราเท่ากับที่บุคคลนั้นดารงตาแหน่งอยู่ หรือตาแหน่ง
สุดท้ายก่อนพ้นตาแหน่ง ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราตามที่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง พนั ก งานบริ ห ารระดั บ สู ง ของส านั ก งานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ข้อ ๑๖ ในการเบิ ก ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า ที่ พั ก และค่ า พาหนะของบุ ค คลซึ่ ง เคยด ารงต าแหน่ ง
ตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) ให้เบิกในอัตราเท่ากับที่เคยดารงตาแหน่งสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่า ยในการเดินทางของประธานก รรมการและ
กรรมการการเลือกตั้งหรือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน แล้วแต่กรณี
ในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะของบุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่ง ตามข้อ ๑๕
วรรคสาม ให้ เ บิ ก ในอั ต ราเท่ า กั บ ที่ เ คยด ารงต าแหน่ ง สุ ด ท้ า ยในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการประจาประธานกรรมการการเลือกตั้ง
และกรรมการการเลือกตั้ง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อ ๑๗ ให้บุคคลตามข้อ ๖ (๕) (๖) และบุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่ง ตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง
มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า ที่ พั ก และค่ าพาหนะได้ เมื่ อ ได้ เดิ นทางไปให้ ถ้อ ยคาหรื อชี้ แจงข้ อมูลต่อ
คณะกรรมการหรือต่อหน่ว ยงานอื่น ที่มีอานาจสั่งการให้ไปให้ข้อมูลในกรณีที่บุคคลอื่นกล่าวหาหรือ
ฟ้องคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
ข้อ ๑๘ การยื่นคาขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ ตามข้อ ๑๗ ให้ดาเนินการ
ยื่นต่อสานักงานหรือสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดตามที่บุคคลนั้นมีภูมิลาเนาหรือ
ถิ่นที่อยู่ ตามแบบ ชค. ๔ โดยมีข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเลขาธิการหรือผู้อานวยการพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลตามข้อ ๑๗ มีสิทธิเบิกเงินได้
ตามวรรคหนึ่ง ก็ให้พิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะได้
ข้อ ๑๙ ถ้าสานักงานหรือสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ได้จัดอาหาร ที่พัก
ยานพาหนะหรือมีการเบิกจ่ายจากหน่วยงานอื่น ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนที่สานักงานหรือสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด จัดให้หรือมีการเบิกจ่ายจากหน่วยงานอื่นแล้ว
ข้อ ๒๐ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว และผู้ถูกดาเนินคดีมีสิทธิได้รับชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ที่จ่ายไปคืนจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ผู้ถูกดาเนินคดีเรียกร้องเงินดังกล่าวและนาส่งคืนสานักงานหรือ
สานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ตามที่ได้รับความช่วยเหลื อ แต่ไม่เกินจานวน
ที่ได้รับชดใช้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับชดใช้ ทั้งนี้ ผู้ถูกดาเนินคดีจะมอบให้สานักงานหรือ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เป็นผู้รับแทนก็ได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑ ในกรณี อ ดี ต ประธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร
อดี ต กรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร ให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ตามระเบียบนี้และให้มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะได้ในอัตราเท่ากับพนักงานตาแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับต้น ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่ าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๒ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

แบบ ชค. ๑
แบบคำขอรับควำมช่วยเหลือ
ในกำรถูกดำเนินคดี
เรื่อง ...................................................
(๑)
เรียน ...................................................
ข้าพเจ้า..............................................................................................................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………….โทรศัพท์…………………………...............…..
(๒)
(๓)
ดารงตาแหน่ง/เคยดารงตาแหน่ง....................................................สั
งกัด(ถ้ามี).............................................
ถูกกล่าวหา/ฟ้อง เป็นคดี.....................................................โดย....................................................................
(๔)
ในข้อหาหรือฐานความผิด .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(๕)
ใจความโดยสรุปว่า .......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(๖)
เหตุแห่งการถูกกล่าวหา/ฟ้อง.........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ..............
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งช่วยเหลือ ดังนี้
ให้ความช่วยเหลือในการถูกดาเนินคดี
ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว วงเงิน.................................................บาท
ข้าพเจ้ าขอรั บรองว่ า การกระท าที่ ถู กด าเนินคดี เป็ นการปฏิ บั ติ งานตามหน้ าที่ โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด คาสั่ง มติ การมอบหมายของคณะกรรมการ เลขาธิการ และ
คณะกรรมการหรือสานั กงานมิได้เป็น ผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดี หากปรากฏว่าการมิได้เป็นไปตามที่กล่าว
ข้ าพเจ้ ายิ น ยอมคื น ค่ าใช้ จ่ ายในการด าเนิ น คดี ที่ ได้ รั บ ไปให้ แ ก่ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
นอกจากนี้ เมื่อคดีถึงที่สุด หากข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีที่เสียไปคืน ข้าพเจ้า
จะนาเงินดังกล่าวมาชาระคืนสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จนครบจานวนค่าใช้จ่ายที่ข้ าพเจ้าได้รับ
ความช่วยเหลือจากสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนที่ข้าพเจ้าได้รับชดใช้
ในกรณี ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ออกหนั ง สื อ รั บ รองการประกั น ตั ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หากข้าพเจ้าผิดสัญญาประกันอันเป็นเหตุให้สานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ต้อ งถู กบั งคั บ หรื อชดใช้เงิน ตามสั ญ ญาประกัน แล้ ว ข้าพเจ้าตกลงรับ ผิ ด ต่ อส านั กงานคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ง และจะช าระเงิน ตามจ านวนที่ ส านั กงานคณะกรรมการการเลื อ กตั้งต้องเสี ยไปคืน ให้ แ ก่
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการนี้ หากมีเงินที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หักเงินดังกล่าวชาระหนี้ได้

ลงชื่อ............................................ผู้ย่นื คาขอ
(...........................................................)
วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ......

คำอธิบำย
(๑) ให้ ร ะบุ ตาแหน่ ง “เลขาธิก ารคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ” หรือ “ผู้ อานวยการส านั กงาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้งประจ าจังหวัด ” หรือ “ผู้ อานวยการส านัก งานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานคร” แล้วแต่กรณี
(๒) ให้ระบุประเภทคดีที่ถูกกล่าวหาหรือฟ้อง (คดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง)
(๓) ให้ระบุชื่อผู้กล่าวหาหรือโจทก์หรือผู้ฟ้องคดี
(๔) ให้ระบุข้อหาหรือฐานความผิดที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง
(๕) ให้ระบุข้อกล่าวหาหรือคาฟ้อง และแนบสาเนาหลักฐานการถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง (โดยระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติมในใบต่อ พร้อมพยานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง)
(๖) ให้ ระบุงานในหน้าที่ห รืองานที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานที่เป็นเหตุแห่งการ
ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดี (โดยระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในใบต่อ พร้อมแนบพยานเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง)

แบบ ชค. ๒
แบบหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว

(๑)
ที่ ลต ....................................

(๒)
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(๓)
..........................................

เรื่อง รับรองการขอปล่อยชั่วคราว
(๔)
เรียน ......................................................
ตามที่ ...................................................................ได้ ถู ก กล่ า วหาหรื อ ถู ก ฟ้ อ งคดี อ าญา
(๖)
(๗)
โดย........................................................................ต่
อ........................................................................
ในคดีห มายเลขดาที่.........................................................หมายเลขแดงที่...................................... .....
(๘)
ข้อหาหรือฐานความผิด ....................................................................................
...................................
(๕)
และ.....................................................................ได้ย่นื คาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว นั้น
(๙)
(๑๐)
สานั กงาน.....................................................โดย.......................................................
ตาแหน่ ง.......................................... อาศั ยอานาจตามความในข้อ .... ของระเบี ยบคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ งว่ าด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลซึ่ งถู ก ด าเนิ น คดี เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ งานตามหน้ าที่ พ.ศ. ...
(๕)
(๑๑)
(๑๑)
ขอรับรองว่า...................................................ต
าแหน่ง..............................สั
งกัด..........................................
(๙)
ส านั ก งาน............................................
เป็ นผู้ มี สิ ทธิได้ รับความช่ วยเหลื อตามระเบี ย บคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ งว่าด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลซึ่ งถูก ด าเนิ นคดี เนื่ องจากการปฏิ บั ติงานตามหน้ าที่ พ.ศ. ....
(๑๒)
ภายในวงเงินไม่เกิน.........................บาท
(......................................................) จึงขอให้ปล่อยชั่วคราว
(๗)
(๕)
หากมีการผิดสัญญาประกันที่ทาไว้กับ..................................................และ.................................................
(๙)
ต้องถูกบังคับหรือชดใช้เงินตามสัญญาประกันแล้ว สานักงาน............................................ยิ
นยอมชาระเงิน
จานวนดังกล่าวแทนโดยไม่ต้องเรียกร้องให้ผู้ต้องรับผิดตามสัญญาประกันชาระก่อน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(๑๐)
ลงชื่อ..............................................
(............................................)
ตาแหน่ง.......................................
โทร. …………………..
โทรสาร. ………………

หมายเหตุ หนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวตามแบบเป็นเพียงตัวอย่างโดยสังเขป ผู้ยื่นคาขอไม่จาเป็นต้องใช้ถ้อยคาตามแบบนี้
ทุกตัวอักษร เพียงให้มีสาระสาคัญครบถ้วนตรงกันก็ใช้ได้

คาอธิบาย
(๑) ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นลาดับจนถึงสิ้นปีปฏิทินทับ
เลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง
(๒) ให้ระบุที่ตั้งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็น ผู้ออกหนั งสื อรับรอง หรือระบุที่ตั้งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาจังหวัด
กรณีผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง
(๓) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรอง
(๔) ให้ระบุตาแหน่ง “หัวหน้าพนักงานสอบสวน” หรือ “หัวหน้าพนักงานอัยการ” หรือ “หัวหน้า
ศาล” แล้วแต่กรณี
(๕) ให้ระบุชื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา
(๖) ให้ระบุชื่อผู้กล่าวหาหรือโจทก์
(๗) ให้ระบุ “พนักงานสอบสวน” หรือ “พนักงานอัยการ” หรือ “ศาล” แล้วแต่กรณี
(๘) ให้ระบุฐานความผิดที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา
(๙) ให้ระบุ “สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” หรือ “สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด” แล้วแต่กรณี
(๑๐) ให้ ร ะบุ ชื่อเลขาธิการหรือผู้ ที่เลขาธิการมอบหมาย หรือผู้ อานวยการการเลื อกตั้งประจา
จังหวัดซึ่งมีอานาจลงนามในหนังสือรับรอง
(๑๑) ให้ระบุชื่อตาแหน่งและส่วนงานที่สังกัด หรือกรณีเป็นบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
เกี่ ย วกั บ การเลื อกตั้ ง การออกเสี ยงประชามติ หรื อผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง หรื อ
มอบหมายจากคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง หรื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ให้ระบุชื่อตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย เลขที่คาสั่ง และวันที่ออกคาสั่งแต่งตั้ง (ถ้ามี)
(๑๒) ให้ระบุจานวนวงเงินประกัน

แบบ ชค. ๓
แบบหนังสือนำส่งหนังสือรับรองกำรขอปล่อยชั่วครำว

(๑)
ที่ ลต ....................................

(๒)
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(๓)
..........................................

เรื่อง

การขอปล่อยชั่วคราว

(๔)
เรียน ......................................................
(๕)
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว ..............................................................
(๖)
ด้วย.........................................................ได้
ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว
(๗)
(๘)
ให้แก่.................................................................ต
าแหน่ง.........................................เพื
่อเป็นหลั กฐาน
(๙)
ในการทาสัญญาประกันกับ................................................
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(๑๐)
ลงชื่อ..............................................
(............................................)
ตาแหน่ง.......................................

.....................................
โทร. …………………..
โทรสาร. ………………

หมำยเหตุ หนังสือนาส่งหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวตามแบบเป็นเพียงตัวอย่างโดยสังเขป ผู้ยื่นคาขอไม่จาเป็นต้องใช้ถ้อยคา
ตามแบบนี้ทุกตัวอักษร เพียงให้มีสาระสาคัญครบถ้วนตรงกันก็ใช้ได้

คำอธิบำย
(๑) ให้ลงเลขที่ของหนังสือนาส่งหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นลาดับจนถึงสิ้นปี
ปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือนาส่งหนังสือรับรอง
(๒) ให้ระบุที่ตั้งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีเลขาธิ การคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น
ผู้ออกหนั งสือน าส่ ง หนั งสื อรับ รอง หรือระบุที่ตั้งส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ประจา
จังหวัด กรณีผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเป็นผู้ออกหนังสือนาส่งหนังสือรับรอง
(๓) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือนาส่งหนังสือรับรอง
(๔) ให้ระบุตาแหน่ง “หัวหน้าพนักงานสอบสวน” หรือ “หัวหน้าพนักงานอัยการ” หรือ “หัวหน้า
ศาล” แล้วแต่กรณี
(๕) ให้ระบุเลขที่และวันที่ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว
(๖) ให้ ระบุ “สานั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ” หรือ “สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด” แล้วแต่กรณี
(๗) ให้ระบุชื่อผู้ขอให้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว
(๘) ให้ระบุตาแหน่งของผู้ขอให้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว
(๙) ให้ระบุ “พนักงานสอบสวน” หรือ “พนักงานอัยการ” หรือ “ศาล” แล้วแต่กรณี
(๑๐) ให้ระบุชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมาย หรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด

แบบ ชค. ๔
แบบคำขอเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พักและค่ำพำหนะ
วันที่ .......... เดือน ................................. พ.ศ. ..................
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ข้าพเจ้า ............................................................... อยู่บ้านเลขที่ ...................... หมู่ที่ .............
ถนน ..................................... ตาบล/แขวง........................................... อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด ........................... โทรศัพท์ ......................... ดารงตาแหน่ง/เคยดารงตาแหน่ง.......................................
ได้เดินทางเพื่อ.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. .............. เวลา ..........................นาฬิกา
ถึงวันที่............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. เวลา ..........................นาฬิกา
มีความประสงค์ขอเบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน............ วัน
เป็นเงิน................................... บาท
๒. ค่าที่พัก จานวน............ วัน
เป็นเงิน................................... บาท
๓. ค่าพาหนะ (ตามใบสาคัญที่แนบ)
( ) ค่าโดยสารเครื่องบิน
เป็นเงิน................................... บาท
( ) ค่ารถรับจ้าง
เป็นเงิน................................... บาท
( ) ค่าโดยสารรถยนต์ปรับอากาศประจาทาง เป็นเงิน................................... บาท
( ) ค่าโดยสารรถไฟ
เป็นเงิน................................... บาท
( ) ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิงระยะทาง ......... กิโลเมตร ๆ ละ......................... บาท
( ) ค่าน้ามันรถยนต์
เป็นเงิน.................................... บาท
( ) ค่าผ่านทางพิเศษ
เป็นเงิน.................................... บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น............................................................. บำท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...............................................................(ผู้ยื่นคาขอ)
(.......................................................................)
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่

คำสั่ง

ควรอนุมัติเป็นเงิน................................ บาท
(...........................................................................)

อนุมัติให้เบิกได้เป็นเงิน................................ บาท
(...........................................................................)

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

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

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
วัน เดือน ปี

รำยละเอียดกำรจ่ำย

จำนวนเงิน

หมำยเหตุ

ค่าโดยสารเครื่องบิน
จาก ........................................................
ถึง ...........................................................
เป็นเงิน
ค่ารถรับจ้าง
จาก ........................................................
ถึง ...........................................................
เป็นเงิน
ค่าโดยสารรถยนต์ปรับอากาศประจาทาง
จาก ........................................................
ถึง ...........................................................
เป็นเงิน
ค่าโดยสารรถไฟ
จาก ........................................................
ถึง ...........................................................
เป็นเงิน
ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
เดินทางจาก ..................................................
ถึง ...........................................................
ไป-กลับ รวม ............................. กิโลเมตร
เป็นเงิน
ค่าน้ามันรถยนต์ส่วนตัว
เดินทางจาก ..................................................
ถึง ...........................................................
เป็นเงิน
ค่าผ่านทางพิเศษ
จาก ........................................................
ถึง ...........................................................
เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ...............................................................................
ข้าพเจ้า.............................................................. ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผู้รับเงินได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปเพื่องานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยแท้
ลงชื่อ ....................................................
(............................................................)
วันที่ ............../.................../.................

