
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร   

และการใหร้างวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอนัไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่าย  
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรื อเที่ยงธรรม   
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  รวมตลอดทั้งการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร  และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย 

“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียงประชามติด้วย  
แล้วแต่กรณี 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึงส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 
“ส่วนงานเจ้าของเรื่อง”  หมายความว่า  ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน  หรือส านัก

สืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
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“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของส านักงาน  ได้แก่  พนักงาน  หรือลูกจ้างของส านักงาน 
“ผู้สมัคร”  หมายความวา่  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิน่  

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วย 
“ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความวา่  สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง  ข้อมูล  ข่าว  หรอื

สิ่งใด ๆ  เกี่ยวกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย  ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด  ๆ   
และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร  แฟ้ม  รายงาน  หนังสือ  แผนผัง  แผนที่  ภาพวาด  ภาพถ่าย  
ฟิล์ม  การบันทึกภาพหรือเสียง  การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได้ 

“การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  กระบวนการแสวงหาหรือด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ   
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ไม่ว่าจะมีการชี้เบาะแสหรือไม่ก็ตาม 

“ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  ที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวนคดีเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือควบคุม  ก ากับ  
ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย   

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

“ผู้ชี้เบาะแส”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  ที่ชี้เบาะแสเกี่ยวกับ
การกระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 

“รางวัล”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามระเบียบนี้   
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส  
ตามระเบียบนี้  ในกรณีจ าเป็นคณะกรรมการจะจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมื อง 
หรือจากเงินรายได้ของส านักงานมาเพ่ือใช้จ่ายตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควรก็ได้   
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ข้อ ๖ การแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้  สามารถด าเนินการได้ไม่ว่าจะเป็นเวลา  
ในระหว่างที่มีพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม 

การแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้  จะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  หรือ 
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายนอกก็ได้   

ข้อ ๗ การด าเนินการอันเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และการชี้เบาะแส  รวมทั้ง  
การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้  ให้ด าเนินการเป็นความลับ  ทั้งนี้  การด าเนินการต่าง  ๆ  ให้ค านึงถึง 
ความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  ผู้ชี้เบาะแส  เจ้าหน้าที่  และบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  ผู้ชี้เบาะแส  และเจ้าหน้าที่เป็นส าคัญ   

ข้อ ๘ การใช้จ่ายเงินตามระเบียบนี้  ให้มีหลักฐานการจ่ายเพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ  โดยให้ส านักงานตกลงวิธีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
และแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร   หรือ 
ผู้ชี้เบาะแส  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจ  หรือตามกฎหมาย  หรือ  
ตามค าสั่งศาล 

ข้อ ๑๐ ให้ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนเป็นศูนย์ประสานงานการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
และการชี้เบาะแส  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นส่วนงานทางธุรการในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และการชี้เบาะแส 
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  

และการชี้เบาะแส 
(๓) จัดท าค าของบประมาณค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และการให้รางวัล 

แก่ผู้ชี้เบาะแส 
(๔) จัดเก็บข้อมูลข่าวสารและเบาะแสในสารบบการข่าวของส านักงานเพ่ือประโยชน์ 

ในการปฏิบัติหน้าที่และการตรวจสอบ   
(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรบัปรุงและแก้ไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับ  ตลอดจน

มาตรการต่าง ๆ  ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส 
(๖) รวบรวม  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  และ  

การให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย 
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หมวด  ๒ 
ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารของเจา้หน้าที่ 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการ  เลขาธิการ  หรือผู้ที่ เลขาธิการมอบหมาย  มีอ านาจอนุมัติ 
การปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่  โดยพิจารณาตามสถานการณ์  ความจ าเป็น  และ
ความเหมาะสม  เพ่ือประโยชน์ในการสอดส่อง  สืบสวน  หรือไต่สวน  ทั้งนี้  ให้ส่วนงานเจ้าของเรื่อง  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอเรื่องพร้อมทั้งการรายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  เพ่ือประกอบ  
การพิจารณาอนุมัติ   

ข้อ ๑๒ การสั่งการหรือมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้ ใดปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร   
ให้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  และขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้รับค าสั่งหรือรับมอบหมาย  
ชั้นความลับ  ความรวดเร็ว  และการลดขั้นตอนการปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่มี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  
(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  เช่น  

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจสถานที่  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ลับเพ่ือใช้พบปะผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือ  
ผู้ชี้เบาะแส  หรือจัดท าข้อมูลซึ่งมีความจ าเป็นต้องรักษาความลับ  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์
หรือประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือผู้ชี้เบาะแส  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าใช้จ่าย  
ในการบันทึกภาพ  ค่าใช้จ่ายในการมอบหมายให้บคุคลอืน่ด าเนนิการ  ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการอ าพราง
ที่จ าเป็นต่อภารกิจ  ค่าใช้จ่ายในการเข้าไปแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใด  ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าจุด  ติดตาม  
และสะกดรอย  ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ค่าใช้จ่ายส าหรับการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร  ค่าใช้จ่าย
ในการส าเนาเอกสาร  ค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลืองซึ่งมีความจ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการด าเนินการดังกล่าว  ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย  
ในอัตราไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้ง  ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจอนุมัติ   

ข้อ ๑๔ วิธีการยืมเงิน  การจ่ายเงินยืม  การส่งใช้เงินยืม  และการเบิกค่าใช้จ่าย  ให้น าระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานมาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน  เพ่ือรายงานต่อเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการ
มอบหมาย   

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๓ 
การจดัสรรค่าใช้จ่ายใหแ้ก่ผูใ้ห้ข้อมูลข่าวสาร 

 
 

ข้อ ๑๖ การจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อการสืบสวนหรือไต่สวนคดเีลือกตัง้และพรรคการเมอืง  
หรือควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย  
ทั้งนี้  ต้องค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  การเบิกจ่ายต้องไม่ซ้ าซ้อนในลักษณะเดียวกัน  
และรวมแล้วไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๓  (๒) 

ข้อ ๑๗ กรณีที่เจ้าหน้าที่ของส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
เห็นว่าควรจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารรายใด  ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเสนอเรื่องต่อผู้มีอ านาจ
อนุมัติการจ่ายเงิน  โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   

ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่ผู้ให้ขอ้มูลขา่วสาร  ให้จ่ายได้ในอัตราไม่เกนิขา่วละ  ๕,๐๐๐  บาท  ทั้งนี้  
ให้พิจารณาจากความส าคัญและความชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร  ความเสี่ยงในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
และภยันตรายอันอาจเกิดกับบุคคลนั้นเนื่องจากการแจ้งข้อมูลข่าวสาร   

ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินตามหมวดนี้ให้จ่ายได้ต่อเมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินได้อนุมัติให้จ่าย 
ข้อ ๑๙ ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามหมวดนี้   
(๑) ส านักงาน  ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการ  หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย  หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
(๒) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ 

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ข้อ ๒๐ กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ระบุชื่อผู้รับเงิน  เนื่องจาก

ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นแหล่งขา่วบุคคล  สายลับ  หรือบุคคลอื่นที่ให้ขอ้มูลขา่วสารที่เปน็ประโยชน์  
ซึ่งต้องปกปิดชื่อและข้อมูลส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยในชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สิน  ให้ส านักสนับสนุน
งานสืบสวนสอบสวน  หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี   
เสนอเลขาธิการเพ่ือพิจารณาออกหนังสือรับรอง  เมื่อเลขาธิการออกหนังสือรับรองแล้ว  ให้รายงาน
คณะกรรมการเพ่ือทราบ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มิได้ก าหนดวิธีปฏิบัติไว้ในหมวดนี้  ให้น าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๔ 
การใหร้างวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอนัไม่สุจรติ 

หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจรติหรือเที่ยงธรรมในการเลอืกตัง้ 

และผู้ชี้เบาะแสที่มสีิทธไิดร้บัรางวัล 
 
 

ข้อ ๒๒ ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลต้องชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระท าอันไม่สุจริต  
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งด้วยตนเองต่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย  
ที่ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ชี้เบาะแส   
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้กระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  ผู้เกี่ยวข้อง   

และบุคคลที่อาจเป็นพยาน  เท่าที่สามารถระบุได้ 
(๓) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง   

ที่ชัดเจนเพียงพอ 
(๔) ลายมือชื่อผู้ชี้เบาะแสทุกหน้าของเอกสาร   
กรณีผู้ชี้เบาะแสไม่ประสงค์ลงลายมือชื่อ  ก็ให้พิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ชี้เบาะแสซึ่งสามารถ  

ตรวจพิสูจน์ได้ไว้ในข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ตนได้ให้ไว้ทุกหน้าของเอกสาร  โดยต้องท าต่อหน้าพนักงาน
สืบสวนและไต่สวนอย่างน้อยสองคนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย  และให้พนักงานสืบสวน 
และไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายลงลายมือชื่อก ากับไว้   

เมื่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายได้รับการชี้เบาะแสแล้ว   
ให้ส าเนาเอกสารการชี้เบาะแสดังกล่าวหนึ่งฉบับส่งให้ผู้ชี้เบาะแสเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือน ามาแสดงต่อ
คณะกรรมการพิจารณารางวัลในการขอรับรางวัล  ตามข้อ  ๒๖ 

ข้อ ๒๓ เมื่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายได้รับการชี้เบาะแส  
ตามข้อ  ๒๒  แล้ว  ให้เก็บรักษาเอกสารการชี้เบาะแสดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัย  เพ่ือใช้ประโยชน์  
ในการสืบสวนหรือไต่สวน  และเพ่ือเป็นหลักฐานตรวจสอบกรณีมีการขอรับรางวัล  จากนั้นให้แจ้ง 
ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนและส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงทราบและด าเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๒๔ ผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลต่อเมื่อข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่น ามาแจ้ง  ตามข้อ  ๒๒  
เป็นสาระส าคัญของการตรวจสอบที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชี้เบาะแสได้ใช้ความพยายามในการแสวงหาข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงดังกล่าว  ซึ่งหากไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นจะไม่สามารถรู้และตรวจพิสูจน์  
การกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้และจะต้องไม่เป็นปกติวิสัยที่จะตรวจพบได้อยูแ่ลว้  
และก่อให้เกิดเป็นผลโดยตรง  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  หรือสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
ผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราว   

(๒) ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งของผู้สมัคร  
หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี 

(๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมือง  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง   

(๔) คณะกรรมการมีค าสั่งให้ด าเนินการออกเสียงประชามติใหม่   
กรณีมีผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลหลายกรณีตาม  (๑)  ถึง  (๔)  ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับรางวัล 

ในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว   
กรณีมีผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลหลายรายในเรื่องเดียวกัน  ให้คณะกรรมการพิจารณารางวัล  

พิจารณาให้รางวัลตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๒๕ ผูช้ี้เบาะแสดังต่อไปนี้  ไม่มีสิทธิได้รับรางวัล 
(๑) ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  หรือบุคคลที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือการไต่สวน   
(๒) เป็นเจ้าหน้าที่ของส านกังาน  หรือบุคคลที่ได้รบัเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจาก

ส านักงาน 
(๓)  เป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัลหรือเงินอื่นใดที่ส่วนราชการอื่นมีอ านาจจ่ายให้ได้ตามกฎหมาย 

และเป็นการจ่ายเงินในลักษณะเดียวกันกับหมวดนี้   
(๔) เป็นผู้สมัคร  หรือพรรคการเมือง  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

ในเขตเลือกตั้งที่มีการชี้เบาะแส 
ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการ  ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์  หรือศาลรัฐธรรมนญู  มีค าสั่งตามข้อ  ๒๔  แลว้  

ให้ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนประสานไปยังผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลในเรื่องดังกล่าว
ทุกคนตามที่อยู่หรือช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้  เพ่ือให้ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในเก้าสิบวันนับแต่ 
วันได้รับการประสานดังกล่าว  เว้นแต่มีเหตุอันสมควร  ทั้งนี้  การประสานดังกล่าวอาจท าเป็นหนังสือ  
หรือประสานทางโทรศัพท์  หรือประสานด้วยวิธีการอื่นก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานการประสานไว้  
เพื่อตรวจสอบ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



กรณีส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนประสานไปยังผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ได้  
หรือผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
ตามวรรคหนึ่งเนื่องจากมีเหตุอันสมควร  ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด  
แต่ทั้งนี้  ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์ได้รับรางวัลผู้นั้นต้องยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาสองปี  
นับแต่วันที่คณะกรรมการ  ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์  หรือศาลรัฐธรรมนูญ  มีค าสั่งตามข้อ  ๒๔   

กรณีผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  หรือไม่ประสงค์จะได้รับรางวัลต่อไปโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ  ผู้ชี้เบาะแส
ผู้นั้นย่อมเสียสิทธิได้รับรางวัล 

ข้อ ๒๗ กรณีผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลถึงแก่ความตายก่อนยื่นหลักฐานขอรับรางวัล  
ตามข้อ  ๒๖  ให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสเป็นผู้ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลแทน
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับการประสาน  เว้นแต่มีเหตุอันสมควร   

กรณีทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ยื่นหลักฐาน
ขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  เนื่องจากมีเหตอุันสมควร  ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด  แต่ทั้งนี้  ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของ  
ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลผู้นั้นต้องยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการ  ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์  หรือศาลรัฐธรรมนูญ  มีค าสั่งตามข้อ  ๒๔   

กรณีทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัล  ไม่ยื่นหลักฐาน
ขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการ
มรดกของผู้ชี้เบาะแสผู้นั้นย่อมไม่มีสิทธิได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส 

ข้อ ๒๘ กรณีที่ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลถึงแก่ความตายภายหลังยื่นหลักฐาน 
ขอรับรางวัล  ตามข้อ  ๒๖  ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้ เบาะแสผู้นั้นอาจมีสิทธิ 
ได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส 

ส่วนที ่ ๒ 
คณะกรรมการพิจารณารางวัล  และการให้รางวัล 

 
 

ข้อ ๒๙ ให้มีคณะกรรมการพิจารณารางวัล  ประกอบด้วย  เลขาธิการเป็นประธาน  รองเลขาธิการ 
ที่ได้รับมอบหมาย  ผู้อ านวยการส านักการคลัง  ผู้อ านวยการส านักกฎหมายและคดี  ผู้อ านวยการส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์  ผู้อ านวยการส านักวินิจฉัยและคดี  เป็นกรรมการ  และผู้อ านวยการส านัก
สนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

ข้อ ๓๐ การประชุมของคณะกรรมการพิจารณารางวัลต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ถ้าประธานไม่อาจร่วมประชุมได้ให้ที่ประชุม  
เลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณารางวัลให้ใช้ คะแนนเสียงข้างมาก   
โดยประธานในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ  และให้กรรมการคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชมุมีสิทธอิอกเสียงเพิม่ขึน้
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ท างาน 

ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการพิจารณารางวัล  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาเสนอความเห็นการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเกี่ยวกับการให้รางวัล 
(๓) วินิจฉัยกรณีตามข้อ  ๒๔  วรรคสอง  และวรรคสาม   
(๔) ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  และส่งมอบเอกสารที่อยู่  

ในความครอบครอง 
ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลเสนอให้รางวัลในเรื่องใดแล้ว  ให้รายงานคณะกรรมการ

เพ่ือพิจารณา  คณะกรรมการจะเห็นชอบให้มีการให้รางวัลทั้งหมดหรือบางส่วน  ไม่เห็นชอบ  หรือ  
ให้รางวัลมากกว่าที่คณะกรรมการพิจารณารางวัลเสนอก็ได้ 

กรณีคณะกรรมการมีมติตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส านักงานด าเนินการแจ้งผู้ชี้เบาะแส  หรือ 
ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส  แล้วแต่กรณีทราบ  
และในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้รางวัล  ให้ส านักงานด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ชี้เบาะแส  หรือ
ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส   

ผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัล  หรือทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิ
ได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส  ต้องมารับรางวัลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้มารับรางวัล 

กรณีผู้มีสิทธิได้รับรางวัล  หรือทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิ  
ได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส  ไม่มารับรางวัลภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้ถือว่าสละสิทธิการรับรางวัล   

มติของคณะกรรมการตามข้อนี้ให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



บัญชีอัตราการใหร้างวัล 
 

ล ำดับ กฎหมำย ประเภทผู้สมัคร 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
มีค ำสั่งตำมข้อ ๒๔ (๑) 

ศำลฎีกำ/ศำลอุทธรณ์ 
มีค ำสั่ง ตำมข้อ ๒๔ (๒) 

ศำลรัฐธรรมนูญ 
มีค ำสั่ง 

ตำมข้อ ๒๔ (๓) 

คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งมีค ำสั่ง
ตำมข้อ ๒๔ (๔) เลือกตั้งใหม ่

ระงับกำรใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกต้ัง 
เป็นกำรชั่วครำว 

เลือกตั้งใหม ่

เพิกถอนสิทธ ิ
สมัครรับเลือกต้ัง  
/เพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง 

๑ 
กฎหมายว่าด้วย 

การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท  

ไม่เกิน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

- - 

๒ 
กฎหมายว่าด้วย 

การไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกวุฒิสภา 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท  

ไม่เกิน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

- - 

๓ 

กฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่  

๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ไม่เกิน  

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

- - 

นายกเมืองพัทยา 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
นายกเทศมนตรี(เทศบาลนคร) 
นายกเทศมนตรี(เทศบาลเมือง) 

สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
ตั้งแต่  

๕๐,๐๐๐ บาท 
ไม่เกิน  

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๕๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๕๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๕๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

นายกเทศมนตรี(เทศบาลต าบล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแต่  
๒๕,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๕๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๒๕,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๒๕,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่  
๒๕,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๒๕๐,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 



 

ล ำดับ กฎหมำย ประเภทผู้สมัคร 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
มีค ำสั่งตำมข้อ ๒๔ (๑) 

ศำลฎีกำ/ศำลอุทธรณ์ 
มีค ำสั่ง ตำมข้อ ๒๔ (๒) 

ศำลรัฐธรรมนูญ 
มีค ำสั่ง 

ตำมข้อ ๒๔ (๓) 

คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งมีค ำสั่ง
ตำมข้อ ๒๔ (๔) เลือกตั้งใหม ่

ระงับกำรใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกต้ัง
เป็นกำรชั่วครำว 

เลือกตั้งใหม ่

เพิกถอนสิทธ ิ
สมัครรับเลือกต้ัง  
/เพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง 

๔ 
กฎหมายว่าด้วย 
พรรคการเมือง  

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- - - - - 

ตั้งแต่  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- 

๕ 
กฎหมายว่าด้วย 

การออกเสียงประชามต ิ
- - - - - - 

ตั้งแต่  
๒๕,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


