
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการคุ้มครองพยาน 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดมาตรการคุ้มครองพยานในคดีความผิดกฎหมายเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งและพรรคการเมืองมิให้เกิดอันตรายและเพื่อให้การคุ้มครองพยานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๕   
แห่งพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคุ้มครองพยาน  
พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง  และหมายความรวมถึงประธานกรรมการ

การเลือกตั้งด้วย 
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย 

“อันตราย”  หมายความว่า  อันตรายในชีวิต  ร่างกาย  อนามัย  เสรีภาพ  ชื่อเสียง  ทรัพย์สิน  
หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส  ทั้งก่อน  ขณะและหลังมาเป็นพยาน  
ให้ข้อมูล  หรือชี้เบาะแส 

“การคุ้มครอง”  หมายความว่า  การคุ้มครองผู้รับการคุ้มครองมิให้เกิดอันตราย 
“พยาน”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ  กรรมการ  

บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย  หรือเบิกความต่อศาลเกี่ยวกับการกระท าความผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  แต่มิให้หมายความรวมถึงผู้ถกูร้อง  ผู้ถูกกล่าวหา  หรือ
จ าเลยในคดีอาญาที่อ้างตนเองเป็นพยาน 

“ผู้ให้ข้อมูล”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมิได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน  ที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวนคดีเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือควบคุม  ก ากับ  
ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
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“ผู้ชี้ เบาะแส”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมิได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน   
ที่ชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 

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

“ผู้รับการคุ้มครอง”  หมายความว่า  พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสที่คณะกรรมการ 
มีค าสั่งให้การคุ้มครอง 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของส านักงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ การด าเนินการอันเกี่ยวกับการคุม้ครองและที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองตามระเบยีบนี้  
รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง  ให้ด าเนินการเป็นความลับ  โดยให้ค านึงมิให้
เกิดอันตรายแก่ผู้รับการคุ้มครอง  ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส  
พฤติการณ์แห่งคดี  และข้อเท็จจริงอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  และให้พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  ผู้ชี้เบาะแส  หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องรู้ข้อเท็จจริงได้แต่เพียงเท่าที่จ าเป็น 

ข้อ ๖ การมอบหมายหรือสั่งการให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐปฏิบัติหน้าที่หรือ
ด าเนินการให้การคุ้มครองให้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษร  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วนจะกระท า
ด้วยวาจาหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นก็ได้  แต่ต้องบันทึกการมอบหมายหรือสั่งการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรในทันทีที่สามารถกระท าได้  โดยให้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและขีดความสามารถของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมาย  ความลับ  ความรวดเร็ว  และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๗ การด าเนินการคุ้มครอง  พึงให้เกียรติแก่ผู้รับการคุ้มครอง  ใช้วาจาสุภาพ  ปฏิบัติต่อ
บุคคลดังกล่าวอย่างมีอัธยาศัยไมตรี  ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  ค านึงถึงวัฒนธรรมและประเพณี  
ในท้องถิ่น  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของบุคคลนั้นเป็นส าคัญ  อีกทั้ง  
ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งเป็นผู้ด าเนินการคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  รัดกุม  
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และเคร่งครัด  โดยพึงตระหนักว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งในการพิสูจน์ความจริง
ในทางอรรถคดี 

ข้อ ๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจท าการแทนพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  ผู้ชี้เบาะแส  หรือ
ผู้รับการคุ้มครองตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(๑) กรณีผู้เยาว์  ให้บิดาหรือมารดา  เป็นผู้มีอ านาจท าการแทน  เว้นแต่ไม่มีบิดาหรือมารดา  
หรือบิดาหรือมารดาท าการแทนไม่ได้  ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้มีอ านาจท าการแทน 

(๒) กรณีผู้ไร้ความสามารถ  ให้ผู้อนุบาลเป็นผู้มีอ านาจท าการแทน 
(๓) กรณีผู้เสมือนไร้ความสามารถ  ให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอ านาจท าการแทน 
ข้อ ๙ ในการด าเนินการตามระเบียบนี้  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการหรือ

เลขาธิการด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้ 

หมวด  ๒ 
มาตรการให้การคุ้มครอง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การร้องขอและรายงานเหตุให้มีการคุ้มครอง 

 
 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสอาจได้รับอันตราย  
หรือถูกข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากการที่จะมาหรือได้มาเป็นพยาน  หรือได้มาให้ข้อมูลหรือชี้เบาะแส  
เมื่อบุคคลดังกล่าวหรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าวร้องขอ  คณะกรรมการอาจจัดให้บุคคลนั้น
ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๑ การร้องขอคุ้มครองตามข้อ  ๑๐  ให้พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส  หรือผู้มี
อ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าว  ยื่นค าร้องขอคุ้มครองพร้อมเอกสารหลักฐานดว้ยตนเอง  ณ  ส านักงาน
หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ตามแบบ  คพ.  ๑  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอาจส่ง
ค าร้องขอ  ตามแบบ  คพ.  ๑  พร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์  หรือมอบอ านาจให้บุคคลอื่น 
น าค าร้องขอนั้นมายื่นแทนได้ 

ในกรณีเร่งด่วน  พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส  หรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าว
อาจส่งค าร้องขอทางเครื่องมือสื่อสารอื่นได้  โดยค าร้องขอนี้ต้องระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  เลขประจ าตัว
ประชาชน  และที่อยู่ของพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส  ตลอดจนพฤติการณ์หรือเหตุที่แสดงให้เห็นว่า 
พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสอาจได้รับอันตราย  กับต้องมีลายมือชื่อหรือระบุชื่อผู้ร้องขอ  แล้วแต่กรณี   
และให้รีบยื่นค าร้องขอ  ตามแบบ  คพ.  ๑  ทันทีที่สามารถกระท าได้ 

ข้อ ๑๒ เมื่อส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับค าร้องขอ
ตามข้อ  ๑๑  ให้ด าเนินการในเบื้องต้น  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของค าร้องขอ 
(๒) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อทราบข้อมูลที่แสดงว่าพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส

อาจได้รับอันตราย  แล้วจัดท าบันทึกถ้อยค าผู้ร้องขอ  ตามแบบ  คพ.  ๒ 
(๓) แจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องขอทราบถึงสิทธิ  เงื่อนไข  ผลกระทบ  รวมทั้งความรับผิดอันเนื่องจาก

การเข้ารับการคุ้มครอง  แล้วจัดท าบันทึกแสดงความยินยอมที่จะเข้ารบัการคุ้มครองและรับทราบการแจง้
ข้อความข้างต้น  ตามแบบ  คพ.  ๓ 

(๔) ออกใบรับค าร้องขอไว้เป็นหลักฐาน 
ในการนี้  ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอาจให้พนักงานหรอื

ประสานหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยไปสอดส่อง  ดูแลพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือ
ผู้ชี้เบาะแสเบื้องต้นเป็นครั้งคราวก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ในการตรวจสอบค าร้องขอตามข้อ  ๑๒  หากส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดเห็นว่ายังขาดพยานหลักฐานใด  ให้แจ้งผู้ยื่นค าร้องขอส่งเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน
ภายในห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าร้องขอไม่ยื่นพยานหลักฐานและรายละเอียดเพ่ิมเติมภายในก าหนดเวลา  
ตามวรรคหนึ่ง  โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบ  ให้ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีและจัดท ารายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
โดยเร็ว  ทั้งนี้  การเสนอในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดให้เสนอผ่าน
ส านักงาน 

ข้อ ๑๔ เมื่อตรวจสอบค าร้องขอที่ยื่นตามข้อ  ๑๒  หรือที่ยื่นเพ่ิมเติมตามข้อ  ๑๓  แล้ว   
ให้ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  จัดท ารายงานเสนอค าร้องขอ
ดังกล่าว  พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว  ทั้งนี้  การเสนอในส่วนของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดให้เสนอผ่านส านักงาน 

การเสนอความเห็นตามวรรคหนึ่ง  หากมีความเห็นควรให้การคุ้มครอง  ให้ระบุวิธีการให้การคุ้มครอง  
ระยะเวลาการให้การคุ้มครอง  ก าหนดเงื่อนไขให้พยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสปฏิบัติระหว่าง  
อยู่ในการคุ้มครอง  ผู้ด าเนินการคุ้มครอง  และค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองมาพร้อมด้วย 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้อ านวยการ  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ
ให้มีอ านาจในการสืบสวน  สอบสวน  หรือไต่สวน  หรือด าเนินคดี  พบเหตุอันควรเชื่อว่าพยานอาจได้รับ
อันตราย  หรือถูกข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากการที่จะมาหรือได้มาเป็นพยาน  คณะกรรมการอาจจัดให้
พยานได้รับการคุ้มครองโดยพยานไม่ต้องร้องขอ  ทั้งนี้  ต้องได้รับความยินยอมของพยานหรือผู้มีอ านาจ
ท าการแทนพยานด้วย 

เมื่อมีการพบเหตุตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้พบเหตุด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) กรณีกรรมการพบเหตุ  ให้รายงานเหตุนั้นต่อคณะกรรมการ 
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(๒) กรณีเลขาธิการ  หรือผู้อ านวยการพบเหตุ  ให้รายงานเหตุนั้นต่อคณะกรรมการ  ทั้งนี้   
การรายงานในส่วนของผู้อ านวยการให้รายงานผ่านส านักงาน 

(๓) กรณีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้มีอ านาจในการสืบสวน  สอบสวน  หรือไต่สวน  
หรือด าเนินคดีพบเหตุ  ให้รายงานเหตุนั้นพร้อมเสนอความเห็นต่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการ   
แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

การรายงานเหตุตามวรรคสอง  ต้องระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  และที่อยู่  
ของพยาน  ตลอดจนพฤติการณ์หรือเหตุที่แสดงให้เห็นว่าพยานอาจได้รับอันตราย  พร้อมทั้งมีหลักฐาน
ความยินยอมของพยานผู้จะได้รับการคุ้มครองหรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าว  ตามแบบ  คพ.  ๔  
ประกอบการรายงานนั้นด้วย 

การเสนอความเห็นตามวรรคสอง  (๒)  และ  (๓)  ให้ระบุวิธีการให้การคุ้มครอง  ระยะเวลา 
การให้การคุ้มครอง  ก าหนดเงื่อนไขให้พยานปฏิบัติระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง  ผู้ด าเนินการคุ้มครอง  
และค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองมาพร้อมด้วย 

ข้อ ๑๖ ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องให้การคุ้มครองพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแส
ก่อนที่คณะกรรมการพิจารณามีค าสั่งให้การคุ้มครอง  ให้เลขาธิการพิจารณามอบหมายให้พนักงาน  หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐด าเนินการให้การคุ้มครองบุคคลดังกล่าวเป็นการชั่วคราวตามที่เห็นสมควร  และให้
ถือว่าบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการชั่วคราว  เป็นผู้รับการคุ้มครองตามระเบียบนี้จนกว่ า
คณะกรรมการจะพิจารณามีค าสั่งเป็นอย่างอื่น  ทั้งนี้  ให้รายงานการคุ้มครองชั่วคราวมาพร้อมกับ  
การเสนอความเห็นตามข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๕  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย 

เมื่อคณะกรรมการพิจารณามีค าสั่งในภายหลังเป็นประการใด  ให้ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น  ทั้งนี้   
ไม่กระทบกระเทือนถึงการอันใดที่ได้กระท าไปตามวรรคหนึ่ง 

ส่วนที ่ ๒ 
การพิจารณาให้การคุ้มครอง 

 
 

ข้อ ๑๗ เมื่อได้รับความเห็นตามข้อ  ๑๔  หรือรายงานเหตุอันอาจจัดให้พยานได้รับ 
การคุ้มครองตามข้อ  ๑๕  ให้คณะกรรมการพิจารณาว่าสมควรให้การคุ้มครองหรือไม่  แล้วให้ส านักงาน
แจ้งค าสั่งพร้อมเหตุผลให้ผู้ร้องขอทราบ 

การแจ้งค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  อาจส่งค าสั่งให้ผู้ร้องขอโดยตรง  หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  
หรือส่งทางเครื่องมือสื่อสารอื่นก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาไม่ให้การคุ้มครอง  ย่อมไม่ตัดสิทธิพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือ 
ผู้ชี้เบาะแส  หรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าวที่จะยื่นค าร้องขอคุ้มครองใหม่ 

ข้อ ๑๘ การพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ  ๑๗  คณะกรรมการอาจให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือให้มีการสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้ 
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การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านักงาน  ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  บุคคลหรือคณะบุคคลด าเนินการแทนก็ได้ 

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองขึ้นมาคณะหนึง่  
เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการว่าควรให้การคุ้มครองตามค าร้องขอหรือรายงานเหตุนั้น
หรือไม่  ก็ได้ 

คณะกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองมีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน  แต่ไม่เกินเจ็ดคน  
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองและกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครอง   
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมือง  และมี ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เหมาะสม  ให้ผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
เป็นเลขานุการ  และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้  โดยให้มีหน้าที่ในการพิจารณาค าร้องขอคุ้มครอง
และรายงานเหตุอันอาจจัดให้พยานได้รับการคุ้มครองที่ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีความเห็นแล้ว 

การประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครอง  ต้องมีกรรมการกลั่นกรองการให้
การคุ้มครองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเท่าที่มีอยู่   จึงจะเป็นองค์ประชุม  ให้ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการกลั่นกรอง
การให้การคุ้มครองไม่มาประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการกลั่นกรองการให้ 
การคุ้มครองที่มาประชุมเลือกกันเองคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก   
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมได้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  โดยให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการให้การคุ้มครองมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมตามระเบียบคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ท างาน 

ส่วนที ่ ๓ 
วิธีการใหก้ารคุม้ครอง 

 
 

ข้อ  ๒๐ วิธีการให้การคุ้มครอง  ต้องด าเนินการคุ้มครองด้วยความรอบคอบให้เหมาะสมแก่
สถานะและสภาพของผู้รับการคุ้มครองและความส าคัญแห่งคดี  โดยปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดส่งพนักงานหรือประสานเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไปสอดส่อง  ดูแลเพ่ือมิให้เกิดอันตรายแก่
ผู้รับการคุ้มครองเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม 

(๒) จัดให้อยู่ในอารักขา 
(๓) จัดให้อยู่หรือพักอาศัยในสถานที่ที่ปลอดภัย 
(๔) ปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่  ภาพ  หรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัว

ผู้รับการคุ้มครองได้ 
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(๕) จัดให้มีการติดต่อ  สอบถามความเป็นอยู่   หรือตรวจสถานที่ที่อยู่หรือที่ พักอาศัย 
อย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้งการอ านวยความสะดวกให้ผู้รับการคุ้มครองได้รับการติดต่อจากญาติและบุคคล  
ที่ต้องการ  ทั้งนี้  ภายใต้วิธีการที่ผู้ด าเนินการคุ้มครองก าหนด 

(๖) ในกรณีจ าเป็นให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว   
ชื่อสกุล  และหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวผู้รับการคุ้มครอง  รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือกลับคนื
สู่ฐานะเดิมตามค าขอของผู้รับการคุ้มครองด้วย 

(๗) ด าเนินการเพ่ือให้มีอาชีพหรือให้มีการศึกษาอบรม  หรือด าเนินการใดเพ่ือให้ผู้รับ  
การคุ้มครองสามารถด ารงชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม 

(๘) ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่ผู้รับการคุ้มครองพึงได้รับ 
(๙) วิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ข้อ  ๒๑ การด าเนินการคุ้มครองตามระเบียบนี้  คณะกรรมการอาจขอความร่วมมือไปยัง

ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นของรัฐเพ่ือขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่  เครื่องมือ  หรือ  
การอื่นใดอันเกี่ยวกับการคุ้มครอง 

การปฏิบัติงานตามระเบียบนี้  ให้ส านักงานติดตามประเมินผลและรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
ทุกสามเดือน 

ข้อ  ๒๒ เมื่อคณะกรรมการมีค าสั่งให้คุ้มครองพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสใดแล้ว   
ให้แต่งตั้งและมอบหมายผู้ด าเนินการคุ้มครองเพ่ือด าเนินการให้การคุ้มครองแก่ผู้รับการคุ้มครอง   
โดยการแต่งตั้งผู้ด าเนินการคุ้มครอง  ให้แต่งตั้งจากพนักงาน  หรือกรณีจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ 
ในการคุ้มครองอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐมาร่วมเป็นผู้ด าเนินการคุ้มครองกับพนักงาน  หรือมาเป็น  
ผู้ด าเนินการคุ้มครองก็ได้  ทั้งนี้  การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด าเนินการคุ้มครองให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  
ของส านักงาน  แล้วให้ส านักงานด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้ผู้รับการคุ้มครองให้ความยินยอมรับการคุ้มครอง  ตามแบบ  คพ.  ๕  ก่อนที่จะ
ด าเนินการให้การคุ้มครอง 

(๒) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ด าเนินการคุ้มครอง 
ข้อ  ๒๓ เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งตามข้อ  ๒๒  แล้ว  ให้ส านักงานหรือหน่วยงานต้นสังกัดของ

เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐแจ้งให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นด าเนินการให้การคุ้มครองตามค าสั่ง
ในทันที  แล้วรายงานผลการคุ้มครองให้คณะกรรมการทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อ  ๒๔ ในระหว่างให้การคุ้มครอง  หากพฤติการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือเหตุอันตราย
ของผู้รับการคุ้มครองเปลี่ยนแปลงไป  ท าให้วิธีการให้การคุ้มครองตามข้อ  ๒๐  หรือพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่มีหน้าที่ด าเนินการคุ้มครอง  ไม่เหมาะสมหรือไม่อาจให้การคุ้มครองต่อไปได้   
ผู้รับการคุ้มครองหรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าวอาจร้องขอเป็นหนังสือ  หรือผู้ที่มีหน้าที่
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ด าเนินการคุ้มครองอาจรายงานเพ่ือขอเปลี่ยนผู้ด าเนินการคุ้มครอง  หรือเปลี่ยนวิธีการให้การคุ้มครอง
ทั้งหมดหรือบางส่วนต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควร 

การรายงานขอเปลี่ยนผู้ด าเนินการคุ้มครอง  หรือเปลี่ยนวิธีการให้การคุ้มครองของผู้ที่มีหน้าที่
ด าเนินการคุ้มครองตามวรรคหนึ่ง  จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับการคุ้มครอง
หรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าว 

หมวด  ๓ 
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง 

 
 

ข้อ  ๒๕ เมื่อพนักงานหรือเจ้าหนา้ที่อื่นของรัฐได้ด าเนินการใหก้ารคุ้มครองแก่ผู้รบัการคุ้มครอง
ตามที่ได้รับค าสั่งมอบหมายแล้ว  ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

ในกรณีที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐได้ด าเนินการให้การคุ้มครองเป็นการชั่ วคราว 
ตามข้อ  ๑๖  แล้ว  ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง 

ข้อ  ๒๖ ให้การด าเนินการอันเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้เป็นความลับและให้ 
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวกระท าได้แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าถึงชั้นความลับได ้
เท่านั้น 

หมวด  ๔ 
การสิ้นสดุการใหก้ารคุม้ครอง 

 
 

ข้อ  ๒๗ การให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้รับการคุ้มครองตาย 
(๒) ผู้รับการคุ้มครองหรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าวร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร  

ให้ยุติการคุ้มครอง 
(๓) ผู้รับการคุ้มครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๔) พฤติการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือเหตุอันตรายของผู้รับการคุ้มครองเปลี่ยนแปลงไป  

และกรณีไม่มีความจ าเป็นจะต้องให้การคุ้มครองอีกต่อไป 
(๕) ผู้รับการคุ้มครองไม่มาหรือมาแต่ไม่ให้ถ้อยค าหรือไม่เบิกความโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือ

กลับค าให้การ  ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่การสืบสวน  สอบสวน  หรือไต่สวน  หรือการด าเนินคดี
ในศาล 

(๖) ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้รับการคุ้มครองในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ   
ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล  หรือความผิดฐานท าพยานหลักฐาน  
อันเป็นเท็จในคดีที่ผู้นั้นเป็นพยาน  แล้วแต่กรณี 

(๗) เมื่อมีกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้การคุ้มครองสิ้นสุดลง 
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ข้อ  ๒๘ เมื่อมีเหตุตามข้อ  ๒๗  (๑)  และ  (๒)  ให้ถือว่าการให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงทันที  
และให้ส านักงานรายงานคณะกรรมการทราบ  ส าหรับกรณีมีเหตตุามข้อ  ๒๗  (๓)  ถึง  (๖)  ให้ส านักงาน
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยเร็ว  เพื่อพิจารณามีค าสั่งให้สิ้นสุดการให้การคุ้มครอง 

ภายหลังที่การคุ้มครองสิ้นสุดลง  เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ที่เคยได้รับการคุ้มครองนั้นอาจได้รับ
อันตราย  หรือถูกคุกคามอันเกิดจากเหตุเดิมที่เคยได้รับการคุ้มครอง  คณะกรรมการอาจจัดให้บุคคลนั้น
ในฐานะพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสได้รับการคุ้มครองอีกก็ได้ 

ข้อ  ๒๙ เมื่อมีค าสั่งให้สิ้นสุดการให้การคุ้มครอง  ให้ส านั กงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้ รับ 
การคุ้มครองทราบโดยเร็ว 

ข้อ  ๓๐ กรณีที่การให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงตามข้อ  ๒๗  (๓)  (๕)  และ  (๖)  ให้ผู้รับ 
การคุ้มครองคืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองตามข้อ  ๒๔  ที่ส านักงานได้จ่ายไปจริงภายใน 
สามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งจากส านักงาน 

หากผู้รับการคุ้มครองไม่คืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานด าเนินการฟ้องร้อง
เรียกค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืน 

หมวด  ๕ 
การชว่ยเหลือผูร้ับการคุม้ครองที่ถูกด าเนินคดี 

 
 

ข้อ  ๓๑ ในกรณีที่ผู้รับการคุ้มครองถูกด าเนินคดีหรือถูกฟ้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
อันเนื่องมาจากการได้มาเป็นพยาน  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้ เบาะแส  ผู้รับการคุ้มครองมีสิทธิได้รับ 
ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีตามสมควร  เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้รับการคุ้มครองผู้นั้นได้กระท าการ 
โดยมิชอบ  ท าให้เกิดความเสียหายแก่คดี 

ข้อ  ๓๒ ผู้รับการคุ้มครองหรือผู้มีอ านาจท าการแทน  ต้องยื่นค าขอรับความช่วยเหลือ 
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ตามแบบ  
คพ.  ๖  ทั้งนี้  หากผู้รับการคุ้มครองหรือผู้มีอ านาจท าการแทนอยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขัง 
อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะยื่นค าขอรับความช่วยเหลือแทนก็ได้ 

การให้ความช่วยเหลือในการถูกด าเนินคดีให้ยุติลงเมื่อพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องผู้รับ  
การคุ้มครองในคดีดังกล่าว  เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 

ข้อ  ๓๓ เมื่อได้รับค าขอตามข้อ  ๓๒  ให้ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ตรวจสอบค าขอและข้อเท็จจริง  เพ่ือเสนอเลขาธิการพิจารณาการอนุมัติ  
ให้ความช่วยเหลือในการถูกด าเนินคดีโดยเร็ว 

ข้อ  ๓๔ เมื่อเลขาธิการมีค าสั่งอนุมัติให้ความช่วยเหลือในการถูกด าเนินคดีแล้ว  ให้น าระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการด าเนินการในการให้ความช่วยเหลือ   รวมถึงค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินคดีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๓๕ ในวาระเริ่มแรก  ให้ส านักงานมอบหมายให้ส านักหนึ่งส านักใดท าหน้าที่เป็นส่วนงาน
คุ้มครองพยานไปพลางก่อน  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานธุรการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน 
(๒) ให้การคุ้มครองแก่ผู้รับการคุ้มครอง 
(๓) ประสานงาน  สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือหน่วยงานอื่น

เกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน 
(๔) จัดท าค าของบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง  และค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ

ผู้รับการคุ้มครองที่ถูกด าเนินคดี  รวมทั้งพิจารณาจัดหาวัสดุอุปกรณ์  ยานพาหนะ  เครื่องมือ  เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการคุ้มครอง  การฝึกอบรม  พัฒนาและปรับปรุงยุทธวิธีในการให้การคุ้มครอง  และ  
การจัดท าค าของบประมาณเพื่อด าเนินการดังกล่าวด้วย 

(๕) พัฒนาระบบและมาตรการคุ้มครอง  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
(๖) เสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ตลอดจนมาตรการตา่ง ๆ  ในการคุ้มครอง 
(๗) รวบรวม  ติดตามและประเมินผลการด าเนินการคุ้มครองรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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บัญชีอัตราคา่ใช้จ่ายในการคุ้มครอง 
 

ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง อัตราการเบิกจ่าย  
ก. สําหรับผู้รับการคุ้มครอง 

(๑) ค่าที่พักอาศัยอันเน่ืองมาจากการคุ้มครอง 
 
 
 
 
 

(๒) ค่ามัดจําที่พักอาศัย ค่าเช่าล่วงหน้า และค่า
ประกันความเสียหาย 
 
 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่อาศัย เช่น ค่าเช่า
รถบรรทุกขนย้าย ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง ค่ารื้อถอน 
เป็นต้น หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม 

 
(๔) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา 

ค่าส่วนกลาง เป็นต้น 
 

(๕) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เท่าที่จําเป็นและสมควร
ตามฐานานุรูป เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ใ ช้ ชี วิ ตประจํ า วัน  เ ช่น  โทรทั ศ น์  พั ดลม 
หม้อหุงข้าว กระทะ หมอน เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

 
 

(๖) ค่าอาหาร เครื่องด่ืม 
 

(๗) ค่าเลี้ยงชีพที่สมควรอันเน่ืองมาจากการขาด
ประโยชน์ทํามาหาได้ 
 

(๘) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการ ดํ า เ นินการ เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ รั บ
การคุ้มครองมีอาชีพ หรือให้มีการศึกษาอบรม 
หรือดําเนินการใดเพ่ือให้ผู้รับการคุ้มครอง
สามารถดํารงชีพอยู่ได้ตามท่ีเหมาะสม 
 

 
- เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินห้องละ  

๘๐๐ บาท/ วัน 
- เหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๗๐๐ บาท/ วัน 
- พักอาศัยระยะยาวเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 

คนละไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ บาท/ เดือน 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
และเมื่อเสร็จสิน้ภารกิจให้นําค่าใช้จ่ายส่งคืน

สํานักงาน 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 

 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 

 
เท่าที่จ่ายจริง 

และเมื่อเสร็จสิน้ภารกิจให้นําวัสดุ 
และอุปกรณ์ดังกล่าวมาเก็บรักษา 

ไว้ที่หน่วยงาน เว้นแต่วัสดุและอุปกรณ์น้ัน 
จะเสื่อมหรือสิน้สภาพ 

 
คนละ ๒๐๐ บาท/ วัน 

 
ค่าจ้างขั้นตํ่าในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน 
ณ วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 

 
เท่าที่จ่ายจริง 

 
 
 

 
 



 
 

ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง อัตราการเบิกจ่าย  
(๙) ทุนดํารงชีพที่เหมาะสม กรณีผู้รับการคุ้มครอง

ต้องเร่ิมต้นชีวิตใหม่ ภายหลังออกจากการคุ้มครอง 
โดยให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 
 

(๑๐) ค่ารักษาพยาบาล 
 

(๑๑) ค่าใช้จ่ายในการพบนักจิตวิทยา 
 

(๑๒) ค่าดําเนินกิจกรรม หรือการสันทนาการเพ่ือ
ลดภาวะตึงเครียด ความวิตกกังวลของผู้ รับ
การคุ้มครอง 

 
(๑๓) ค่าโดยสารรถยนต์ เครื่องบิน เรือโดยสาร 

รถรับจ้ าง  หรือพาหนะอ่ืนใด  ให้คํ า นึงถึ ง
ความเหมาะสมและความปลอดภัยของผู้รับ
การคุ้มครองเป็นหลัก 

 
ข. สําหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐผู้ดําเนินการ

คุ้มครอง 
(๑) ค่าที่พักอาศัยอันเน่ืองมาจากการคุ้มครอง 

 
 
 
 
 

(๒) ค่าดําเนินการของพนักงานและเจ้าหน้าที่ อ่ืน
ของรัฐผู้ดําเนินการคุ้มครองที่ต้องใช้ระยะเวลา
ไม่ตํ่ากว่าสิบสองช่ัวโมง 
 

(๓) ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องจัดให้มีการปกปิดมิให้
เปิดเผยช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูล
อย่างอ่ืนที่สามารถระบุตัวผู้รับการคุ้มครองได้ 

 
 
 

ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 
 
 
 

- เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินห้องละ  
๘๐๐ บาท/ วัน 

- เหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๗๐๐ บาท/ วัน 
- พักอาศัยระยะยาวเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 

คนละไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ บาท/ เดือน 
 

เหมาจ่ายคนละ ๓๐๐ บาท/ วัน 
 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง อัตราการเบิกจ่าย  
(๔) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานกับหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล 
และหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัว
ผู้ รับการคุ้ มครอง  รวมท้ังการดํา เ นินการ
เพ่ือกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามคําขอของผู้รับ
การคุ้มครอง 

 
(๕) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเรียกร้องสิทธิที่ผู้รับ

การคุ้มครองพึงได้รับ 
 

(๖) ค่าติดต้ังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล้อง
วงจรปิด เครื่องติดตามแบบพกพา เป็นต้น 
 

(๗) ค่าโดยสารรถยนต์ เครื่องบิน เรือโดยสาร 
รถรับจ้าง หรือพาหนะอ่ืนใด ในการเดินทาง
ไปปฏิบัติภารกิจ ให้คํานึงถึงความเหมาะสม
และความปลอดภัยของผู้รับการคุม้ครองเป็นหลัก
 

(๘) ค่าใช้จ่ายในการพบนักจิตวิทยา 
 

(๙) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอ่ืนใดสําหรับพนักงาน
และเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐผู้ดําเนินการคุ้มครอง
ในการปฏิบัติหน้าที่คุ้มครอง 
 

(๑๐) ค่าใช้จ่ายสําหรับชดเชยความเสียหายต่อบุคคล 
ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน หรือทรัพย์สินของ
หน่วยงานอ่ืน ซึ่ งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ในการคุ้มครอง 
 

(๑๑) ค่ า ใ ช้จ่ ายในการดํา เ นินการ อ่ืนใดให้ผู้ รับ
การคุ้มครองได้รับการคุ้มครองตามที่เห็นสมควร

 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 
 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 
 

เท่าที่จ่ายจริง 
 
 

 



ลับ

                               
                      
 

 
 

เลขที่                         / ๒๕  
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

 

 
 

 โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในช่อง      พร้อมทั้งกรอกข้อความ 
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                              นามสกุล   
 เลขประจําตัวประชาชน                                         เกิดวันที่        เดือน                         พ.ศ.   
 อายุ         ปี สัญชาติ                 ศาสนา                 สถานภาพ                 อาชีพ                                                . 
 ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่                   ซอย                              ถนน                                  หมู่ที่   
 แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                    ซอย                                    ถนน                                  หมู่ที่   
 แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
 โทรศัพท์                                โทรศัพท์มือถือ                                 โทรสาร   
 ผู้ย่ืนคําร้องขอในฐานะเป็น      พยาน      ผู้ให้ข้อมูล      ผู้ช้ีเบาะแส      ผู้มีอํานาจทําการแทน 
๒. ข้อมูลพยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส (กรอกข้อมูลข้อนี้ในกรณีผู้มีอํานาจทําการแทนเป็นผู้ย่ืนคําร้องขอ) 
 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                                              นามสกุล   
 เลขประจําตัวประชาชน                                         เกิดวันที่        เดือน                         พ.ศ.   
 อายุ         ปี สัญชาติ                 ศาสนา                 สถานภาพ                 อาชีพ                                                . 
. 
 ช่ือบิดา                                                         ช่ือมารดา   
 ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่                   ซอย                              ถนน                                  หมู่ที่   
 แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                    ซอย                                    ถนน                                  หมู่ที่    
 แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
 โทรศัพท์                                โทรศัพท์มือถือ                                 โทรสาร   
 สถานที่ทํางาน                                                                            โทรศัพท์   
๓. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (นาย/นาง/นางสาว)                                  นามสกุล   
 ที่อยู่                                                                                       โทรศัพท์   
 สถานที่ทํางาน                                                                            โทรศัพท์   
๔. มีความประสงค์จะขอรับการคุ้มครองจากการ      จะมาเป็นพยาน      ได้มาเป็นพยาน/ ให้ข้อมูล/ ช้ีเบาะแส 
 ในคดี   
   

ลงช่ือ                                               ผู้ร้องขอ     ลงช่ือ                                               ผู้รับคําร้องขอ 
          (                                               )                    (                                               ) 

ลับ แบบ คพ. ๑ 

คําร้องขอคุ้มครอง 



 

 
แบบ คพ. ๑ 

 

หน้า ๒ 

ลับ

 

๕. พฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้น และเกรงว่าอาจไม่ได้รับความปลอดภัย ดังนี้ 
 (รายละเอียดของเร่ืองกล่าวหา การเข้าเป็นพยาน ให้ข้อมูล หรือชี้เบาะแสในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว และพฤติการณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึง 

 ความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่เกิดข้ึน)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
๖. เอกสารประกอบคําร้องขอ 
   สําเนาบัตรประชาชน/ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให้ 
    (ของพยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแส และผู้มีอํานาจทําการแทน) 
   สําเนาทะเบียนบ้าน (ของพยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแส และผู้มีอํานาจทําการแทน) 
   หนังสือมอบอํานาจให้นําคําร้องขอมาย่ืนแทน 
   เอกสารหลักฐานแสดงความเสียหาย เช่น ใบรับรองแพทย์ ภาพถ่าย บันทึกประจําวัน 
   เอกสารหลักฐานแสดงถึงความเก่ียวข้องกับเรื่องกล่าวหา 
   อ่ืนๆ   
       

ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดําเนินการคุ้มครองให้ข้าพเจ้าได้รับความปลอดภัย
จากอันตราย ทั้งน้ี จนกว่าคณะกรรมการการเลือกต้ังจะพิจารณาเห็นว่าสมควรให้สิ้นสุดการให้การคุ้มครอง 

ลงช่ือ                                               ผู้ร้องขอ     ลงช่ือ                                               ผู้รับคําร้องขอ 
          (                                               )                    (                                               ) 

ลับ



 

 
แบบ คพ. ๑ 

 

หน้า ๓ 

ลับ

 

ในการขอรับการคุ้มครองครั้งน้ี ข้าพเจ้าทราบว่า หากปรากฏในภายหลังว่าผู้รับการคุ้มครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผู้รับการคุ้มครองไม่มาหรือมาแต่ไม่ให้ถ้อยคําหรือไม่เบิกความโดยไม่มี
เหตุอันสมควร หรือกลับคําให้การ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่การสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือการดําเนินคดี
ในช้ันศาล หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้รับการคุ้มครองในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ความผิด
ฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล หรือความผิดฐานทําพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในคดีที่บุคคลน้ัน
เป็นพยาน แล้วแต่กรณี ข้าพเจ้าต้องคืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ได้จ่ายไปจริงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ข้าพเจ้ายินยอมอยู่ภายใต้มาตรการคุ้มครองที่คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังเห็นสมควรจัดให้การคุ้มครอง โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมิได้ทําหรือจัดทําการใดๆ ซึ่งเป็นการล่อลวง ขู่เขญ็ 
หรือให้สัญญาเพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําใดๆ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นการบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นหลักฐาน 

ลงช่ือ                                               ผู้ร้องขอ     ลงช่ือ                                               ผู้รับคําร้องขอ 
          (                                               )                    (                                               ) 

วันที่        เดือน                           พ.ศ.       ตําแหน่ง   
                                                                          วันที ่       เดือน                            พ.ศ.   

 
  

ลับ



 

 
แบบ คพ. ๑ 

 

  หน้า   

ลับ

 

(ใบต่อ) ข้อ ๕ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ลงช่ือ                                               ผู้ร้องขอ     ลงช่ือ                                               ผู้รับคําร้องขอ 
          (                                               )                    (                                               ) 

ลับ



ลับ

                               
                      

 
 

เขียนที่                            
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

 

 
 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                          นามสกุล   
เลขประจําตัวประชาชน                                         เกิดวันที่        เดือน                     พ.ศ.   
อายุ         ปี สัญชาติ                 ศาสนา                 สถานภาพ                 อาชีพ   
ช่ือบิดา                                                         ช่ือมารดา   
ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่                   ซอย                              ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                    ซอย                                    ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
โทรศัพท์                                โทรศัพท์มือถือ                                 โทรสาร   
สถานที่ทํางาน                                                                            โทรศัพท์   
e-mail   
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (นาย/นาง/นางสาว)                                     นามสกุล   
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าเป็น    
ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่                   ซอย                              ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                    ซอย                                    ถนน                                  หมู่ที่   
แขวง/ตําบล                                  เขต/อําเภอ                                   จังหวัด   
โทรศัพท์                                โทรศัพท์มือถือ                                 โทรสาร   
สถานที่ทํางาน                                                                            โทรศัพท์   
e-mail   
ขอให้ถ้อยคําประกอบคําร้องขอคุ้มครอง เลขที่                           วันที่                                  ในฐานะเป็น 
  พยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ช้ีเบาะแส 
  ผู้มีอํานาจทําการแทน 
  ผู้รับมอบอํานาจนําคําร้องขอมาย่ืนแทน 

 

 

ลงช่ือ                                           ผู้ให้ถ้อยคํา     ลงช่ือ                                           พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ 
      (                                         )                         (                                        ) 

  

ลับ แบบ คพ. ๒ 

บันทึกถ้อยคําประกอบการร้องขอคุ้มครอง 



 

หน้า ๒ 
แบบ คพ. ๒ 

 

ลับ

  

โดยรู้เห็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้น และเกรงว่าอาจไม่ได้รับ
ความปลอดภัย ดังน้ี (รายละเอียดของเรื่องกล่าวหา การเข้าเป็นพยาน ให้ข้อมูล หรือชี้เบาะแสในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว และพฤติการณ ์
ท่ีแสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่เกิดข้ึน พร้อมระบุเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและส่งเอกสารดังกล่าวประกอบการให้ถ้อยคํา)  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมิได้ทําหรือจัดทําให้ทําการใดๆ ซึ่งเป็นการล่อลวง 
ขู่เข็ญ หรือให้สัญญาเพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําใดๆ และข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงาน/ เจ้าหน้าที่ 

                                     ลงช่ือ                                              ผู้ให้ถ้อยคํา 
                                           (                                             ) 

                                     ลงช่ือ                                              พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ 
                                           (                                             ) 

                                         ตําแหน่ง   

ลับ



ลับ

                               
                      
 

 
 

เขียนที่                         
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

 

 
 

 
 

ตามที่ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                นามสกุล    
เลขประจําตัวประชาชน                                                                ได้ย่ืนคําร้องขอคุ้มครอง  ณ  สนง.กกต./ สนง.กกต.กทม./ 
สนง.กกต.จว.                               ตามคําร้องเลขท่ี                      เม่ือวันท่ี         เดือน                     พ.ศ.             นั้น 

ข้าพเจ้าในฐานะเป็น  
 พยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในคดี   
   
 ผู้มีอํานาจทําการแทน (นาย/นาง/นางสาว)                                             นามสกุล   
 เลขประจําตัวประชาชน                                              ซ่ึงเป็นพยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในคดี   
   
ตกลงยินยอมรับการคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควร
จัดให้การคุ้มครอง โดยข้าพเจ้ารับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับเม่ือเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมาย และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี 

๑) ข้าพเจ้าได้รับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ รวมท้ังเชื่อฟังคําแนะนําของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครอง

ข้าพเจ้า ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ตัวของข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

๓) ข้าพเจ้ายินยอมจะงดใช้โทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารอ่ืนใด และยินยอมจะมอบโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารให้กับ
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 

๔) ข้าพเจ้าจะไม่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยของตนเองและพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 
๕) ในกรณีท่ีมีความจําเป็น ข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้าจัดให้ข้าพเจ้าอยู่ใน

สถานท่ีท่ีปลอดภัยหรือมีการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของข้าพเจ้า 
และลักษณะของคดี 

๖) ระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง หากข้าพเจ้าก่ออาชญากรรมใดๆ ข้าพเจ้าจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีและถูกยกเลิกการคุ้มครองทันที 
๗) ข้าพเจ้ายอมรับว่าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีสิทธิ 

จะยกเลิกการคุ้มครองข้าพเจ้าทันที 
๘) หากการให้การคุ้มครองส้ินสุดลงเพราะเหตุตามข้อ ๒๗ (๓) (๕) และ (๖) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเรียกให้คืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่าย
ไปจริงในการคุ้มครอง 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ                                                      ผู้ให้ความยินยอม       ลงชื่อ                                                      ผู้บันทึก 
      (                                                     )                                  (                                                     ) 
                                                                                         ตําแหน่ง   

ลับ แบบ คพ. ๓ 

บันทึกความยินยอม และการรับทราบสิทธิและเง่ือนไขการคุ้มครอง 
(ประกอบคําร้องขอคุ้มครอง) 



ลับ

                               
                      
 

 
 

เขียนที่                         
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

 

 
 

 
 

ตามที่    ปธ.กกต./ กกต.     สนง.กกต.     สนง.กกต.กทม.     สนง.กกต.จว.        
ได้รายงานเหตุต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือพิจารณาให้การคุ้มครอง นั้น 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                นามสกุล    
เลขประจําตัวประชาชน                                              ในฐานะเป็น 
 พยาน ในคดี   
   
 ผู้มีอํานาจทําการแทน (นาย/นาง/นางสาว)                                      นามสกุล   
 เลขประจําตัวประชาชน                                              ซ่ึงเป็นพยาน ในคดี   
   
ตกลงยินยอมรับการคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควร
จัดให้การคุ้มครอง โดยข้าพเจ้ารับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับเม่ือเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมาย และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี 

๑) ข้าพเจ้าได้รับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ รวมท้ังเชื่อฟังคําแนะนําของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครอง

ข้าพเจ้า ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ตัวของข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

๓) ข้าพเจ้ายินยอมจะงดใช้โทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารอ่ืนใด และยินยอมจะมอบโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารให้กับ
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 

๔) ข้าพเจ้าจะไม่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยของตนเองและพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 
๕) ในกรณีท่ีมีความจําเป็น ข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้าจัดให้ข้าพเจ้าอยู่ใน

สถานท่ีท่ีปลอดภัยหรือมีการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของข้าพเจ้า 
และลักษณะของคดี 

๖) ระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง หากข้าพเจ้าก่ออาชญากรรมใดๆ ข้าพเจ้าจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีและถูกยกเลิกการคุ้มครองทันที 
๗) ข้าพเจ้ายอมรับว่าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีสิทธิ 

จะยกเลิกการคุ้มครองข้าพเจ้าทันที 
๘) หากการให้การคุ้มครองส้ินสุดลงเพราะเหตุตามข้อ ๒๗ (๓) (๕) และ (๖) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่า

ด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเรียกให้คืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายไป
จริงในการคุ้มครอง 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ                                                      ผู้ให้ความยินยอม       ลงชื่อ                                                      ผู้บันทึก 
      (                                                     )                                  (                                                     ) 
                                                                                         ตําแหน่ง   

ลับ แบบ คพ. ๔ 
 

บันทึกความยินยอม และการรับทราบสิทธิและเง่ือนไขการคุ้มครอง 
(ประกอบการรายงานเหตุเพื่อพิจารณาให้การคุ้มครอง) 



ลับ

                               
                      
 

 
 

เขียนที่                         
วันที่         เดือน                     พ.ศ. .  

 

 
 

 

ตามที่ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                นามสกุล    
เลขประจําตัวประชาชน                                              ในฐานะเป็น 
 พยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในคดี   

  
 ผู้มีอํานาจทําการแทน (นาย/นาง/นางสาว)                                              นามสกุล   

เลขประจําตัวประชาชน                                              ซ่ึงเป็นพยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในคดี   
  

ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการการเลือกต้ังให้ได้รับการคุ้มครอง เม่ือวันท่ี        เดือน                 พ.ศ.            จากการที่ข้าพเจ้า 
 ย่ืนคําร้องขอคุ้มครอง ณ สนง.กกต./ สนง.กกต.กทม./ สนง.กกต.จว.                           ตามคําร้องเลขท่ี   

เม่ือวันท่ี         เดือน                          พ.ศ.              . 
 ยินยอมให้ ประธานกรรมการการเลือกต้ัง/ กรรมการการเลือกต้ัง/ สนง.กกต./ สนง.กกต.กทม./ สนง.กกต.จว.   
 รายงานเหตุต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือพิจารณาให้การคุ้มครอง  

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับการคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังเห็นสมควรจัดให้การคุ้มครอง โดยข้าพเจ้ารับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับเม่ือเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมาย และยินยอม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี 

๑) ข้าพเจ้าได้รับทราบสิทธิท่ีพึงจะได้รับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ รวมท้ังเชื่อฟังคําแนะนําของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครอง

ข้าพเจ้า ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ตัวของข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

๓) ข้าพเจ้ายินยอมจะงดใช้โทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารอ่ืนใด และยินยอมจะมอบโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือสื่อสารให้กับ
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 

๔) ข้าพเจ้าจะไม่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงปลอดภัยของตนเองและพนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้า 
๕) ในกรณีท่ีมีความจําเป็น ข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการคุ้มครองข้าพเจ้าจัดให้ข้าพเจ้าอยู่ใน

สถานท่ีท่ีปลอดภัยหรือมีการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของข้าพเจ้า 
และลักษณะของคดี 

๖) ระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง หากข้าพเจ้าก่ออาชญากรรมใดๆ ข้าพเจ้าจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีและถูกยกเลิกการคุ้มครองทันที 
๗) ข้าพเจ้ายอมรับว่าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีสิทธิ 

จะยกเลิกการคุ้มครองข้าพเจ้าทันที 
๘) หากการให้การคุ้มครองส้ินสุดลงเพราะเหตุตามข้อ ๒๗ (๓) (๕) และ (๖) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเรียกให้คืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่าย
ไปจริงในการคุ้มครอง 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ                                                      ผู้ให้ความยินยอม       ลงชื่อ                                                      ผู้บันทึก 
      (                                                     )                                  (                                                     ) 
                                                                                         ตําแหน่ง   

ลับ แบบ คพ. ๕ 

หนังสือยินยอมรับการคุม้ครอง 



ลับ

                               
                      
 

 
 

 
 

 

 
 

 โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในช่อง      พร้อมท้ังกรอกข้อความ 
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                       นามสกุล   
 เลขประจําตัวประชาชน                                                      ได้มาเป็นพยาน/ ผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ชี้เบาะแส ในสํานวนการกล่าวหา 

 การเลือกต้ัง/ การเลือก/ การออกเสียงประชามติ  
 ระหว่าง ผู้ร้อง (ถ้ามี) (นาย/นาง/นางสาว)    
 ผู้ถูกร้อง (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                                                                                           นั้น 
๒. ข้าพเจ้าถูกกล่าวหา/ ฟ้อง เป็นคดี    แพ่ง      อาญา  ในข้อหาหรือฐานความผิด   
   
   
๓. ใจความของข้อกล่าวหาหรือคําฟ้องโดยสรุปว่า (ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมในใบต่อ พร้อมแนบหลักฐานการถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง 

และเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง)   
   
   
   
   
๔. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังช่วยเหลือ ดังนี้ 
  ให้ความช่วยเหลือในการถูกดําเนินคดี 
  ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว วงเงิน                                           บาท 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การกระทําท่ีถูกดําเนินคดีเป็นการกระทําไปโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่คดีท่ีข้าพเจ้าเป็นพยาน และคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดี  
หากปรากฏว่าการมิได้เป็นไปตามท่ีกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมคืนค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีท่ีได้รับไปให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง นอกจากนี้ เม่ือคดีถึงท่ีสุด หากข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีท่ีเสียไปคืน ข้าพเจ้าจะนําเงิน
ดังกล่าวมาชําระคืนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจนครบจํานวนค่าใช้จ่ายท่ีข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ท้ังนี้ ไม่เกินจํานวนท่ีข้าพเจ้าได้รับชดใช้ 

ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังออกหนังสือรับรองการปล่อยตัว ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หากข้าพเจ้าผิดสัญญา
ประกันอันเป็นเหตุให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังต้องถูกบังคับหรือชดใช้เงินตามสัญญาประกันแล้ว ข้าพเจ้าตกลงรับผิด 
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง และจะชําระเงินจํานวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังต้องเสียไปคืนให้แก่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ในการน้ี หากมีเงินท่ีข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ข้าพเจ้ายินยอม 
ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังหักเงินดังกล่าวชําระหนี้ได้ 

   ลงชื่อ                                                  ผู้ย่ืนคําขอ 
         (                                                  ) 
   วันท่ี          เดือน                              พ.ศ.            . 

  

แบบ คพ. ๖ 

คําขอรับความช่วยเหลือ (กรณีผู้รับการคุ้มครองถูกดําเนินคดี) 

ลับ



 

หน้า 2 
แบบ คพ. ๖ 

 

  หน้า   

ลับ

 

(ใบต่อ) ข้อ ๓ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ลงชื่อ                                                  ผู้ย่ืนคําขอ 
         (                                                  ) 
 

ลับ


