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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทาการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่าย
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทาใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลื อ กตั้ ง และพรรคการเมื อ ง หรื อ จะมี ผ ลให้ ก ารเลื อ กตั้ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต หรื อเที่ ย งธรรม
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมตลอดทั้งการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทาการอันไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทาการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายว่าด้ วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง กฎหมายว่าด้ว ยพรรคการเมือง กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย
“เลือกตั้ง ” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการออกเสียงประชามติด้วย
แล้วแต่กรณี
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ” หมายความรวมถึ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานครด้วย
“ส่ว นงานเจ้าของเรื่อง” หมายความว่า สานักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน หรือสานัก
สืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย หรือสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด แล้วแต่กรณี
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“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ได้แก่ พนักงาน หรือลูกจ้างของสานักงาน
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วย
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล ข่าว หรือ
สิ่ ง ใด ๆ เกี่ ย วกั บ การกระท าใดอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ง
และพรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้ว ยกฎหมาย ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ
และไม่ว่าจะได้จัดทาไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย
ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได้
“การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า กระบวนการแสวงหาหรือดาเนินการด้วยวิธีการใด ๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทาใดอัน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลื อ กตั้ ง และพรรคการเมื อ ง หรื อ จะมี ผ ลให้ ก ารเลื อ กตั้ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต หรื อ เที่ ย งธรรม
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะมีการชี้เบาะแสหรือไม่ก็ตาม
“ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า บุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวนคดีเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือควบคุม กากับ
ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
“เบาะแส” หมายความว่า ลู่ทาง ร่องรอย ลาดเลา เค้าเงื่ อน ตาแหน่งแห่งที่ซึ่งทราบ
มาอย่างเลา ๆ พอเป็นรูปเค้า
“ผู้ชี้เบาะแส” หมายความว่า บุคคลซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ที่ชี้เบาะแสเกี่ยวกับ
การกระทาการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
“รางวัล” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามระเบียบนี้
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้
กรณีใดที่มิได้กาหนดไว้หรือมีเหตุจาเป็น คณะกรรมการอาจกาหนด ยกเว้น หรือผ่อนผัน
การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสานักงาน และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส
ตามระเบียบนี้ ในกรณีจาเป็นคณะกรรมการจะจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมื อง
หรือจากเงินรายได้ของสานักงานมาเพื่อใช้จ่ายตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควรก็ได้
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ข้อ ๖ การแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้ สามารถดาเนินการได้ไม่ว่าจะเป็นเวลา
ในระหว่างที่มีพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามระเบี ยบนี้ จะดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของสานักงาน หรือ
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายนอกก็ได้
ข้อ ๗ การดาเนินการอันเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และการชี้เบาะแส รวมทั้ง
การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้ ให้ดาเนินการเป็นความลับ ทั้งนี้ การดาเนินการต่าง ๆ ให้คานึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ผู้ชี้เบาะแส เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ผู้ชี้เบาะแส และเจ้าหน้าที่เป็นสาคัญ
ข้อ ๘ การใช้จ่ายเงินตามระเบียบนี้ ให้มีหลักฐานการจ่ายเพื่อให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ โดยให้สานักงานตกลงวิธีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ข้อ ๙ ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันทาให้สามารถระบุตัวตนผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือ
ผู้ชี้เบาะแส เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจ หรือตามกฎหมาย หรือ
ตามคาสั่งศาล
ข้อ ๑๐ ให้สานักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนเป็นศูนย์ประสานงานการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
และการชี้เบาะแส มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นส่วนงานทางธุรการในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และการชี้เบาะแส
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
และการชี้เบาะแส
(๓) จั ด ท าค าของบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในการแสวงหาข้ อ มู ล ข่ า วสาร และการให้ ร างวั ล
แก่ผู้ชี้เบาะแส
(๔) จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและเบาะแสในสารบบการข่ า วของส านั ก งานเพื่ อ ประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่และการตรวจสอบ
(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ตลอดจน
มาตรการต่าง ๆ ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส
(๖) รวบรวม ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และ
การให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย
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หมวด ๒
ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๑๑ ให้ ค ณะกรรมการ เลขาธิ ก าร หรื อ ผู้ ที่ เ ลขาธิ ก ารมอบหมาย มี อ านาจอนุ มั ติ
การปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ โดยพิจารณาตามสถานการณ์ ความจาเป็น และ
ความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการสอดส่อง สืบสวน หรือไต่สวน ทั้งนี้ ให้ส่วนงานเจ้าของเรื่อง
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการเสนอเรื่ อ งพร้ อ มทั้ ง การรายงานข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๒ การสั่ ง การหรื อ มอบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ดปฏิ บั ติ ง านแสวงหาข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ให้คานึงถึงอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้รับคาสั่งหรือรับมอบหมาย
ชั้นความลับ ความรวดเร็ว และการลดขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่มี ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เช่น
ค่าใช้จ่ายในการสารวจสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ลับเพื่อใช้พบปะผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือ
ผู้ชี้เบาะแส หรือจัดทาข้อมูลซึ่งมีความจาเป็นต้องรักษาความลับ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์
หรื อ ประสานงานกั บผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล ข่า วสารหรือ ผู้ ชี้ เบาะแส ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติด ต่อ สื่ อสาร ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการบันทึกภาพ ค่าใช้จ่ายในการมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ดาเนินการ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการอาพราง
ที่จาเป็นต่อภารกิจ ค่าใช้จ่ายในการเข้าไปแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใด ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าจุด ติดตาม
และสะกดรอย ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ค่าใช้จ่ายสาหรับการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร ค่าใช้จ่าย
ในการสาเนาเอกสาร ค่าวัสดุข องใช้สิ้นเปลืองซึ่งมีความจาเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการดาเนินการดังกล่าว ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย
ในอัตราไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้ง ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจอนุมัติ
ข้อ ๑๔ วิธีการยืมเงิน การจ่ายเงินยืม การส่งใช้เงินยืม และการเบิกค่าใช้จ่าย ให้นาระเบียบ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ว่า ด้ ว ยการเงิ นและทรั พ ย์ สิ น และระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานการใช้จ่ายเงิน เพื่อรายงานต่อเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการ
มอบหมาย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

หมวด ๓
การจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผใู้ ห้ข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๑๖ การจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนหรือไต่สวนคดีเลือกตัง้ และพรรคการเมือง
หรือควบคุม กากับ ดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ การเบิกจ่ายต้องไม่ซ้าซ้อนในลักษณะเดียวกัน
และรวมแล้วไม่เกินจานวนที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๒)
ข้อ ๑๗ กรณีที่เจ้าหน้าที่ของสานักงานหรือสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
เห็นว่าควรจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารรายใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเสนอเรื่องต่อผู้มีอานาจ
อนุมัติการจ่ายเงิน โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่ผู้ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ให้จ่ายได้ในอัตราไม่เกินข่าวละ ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้
ให้พิจารณาจากความสาคัญและความชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร ความเสี่ยงในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
และภยันตรายอันอาจเกิดกับบุคคลนั้นเนื่องจากการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินตามหมวดนี้ให้จ่ายได้ต่อเมื่อผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินได้อนุมัติให้จ่าย
ข้อ ๑๙ ผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินตามหมวดนี้
(๑) สานักงาน ให้เป็นอานาจของเลขาธิการ หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
(๒) ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ประจ าจัง หวั ด ให้ เ ป็ น อ านาจของผู้ อ านวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน
ข้อ ๒๐ กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ระบุชื่อผู้รับเงิน เนื่องจาก
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นแหล่งข่าวบุคคล สายลับ หรือบุคคลอื่นที่ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ซึ่งต้องปกปิดชื่อและข้อมูลส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ให้สานักสนับสนุน
งานสื บ สวนสอบสวน หรื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด แล้ ว แต่ ก รณี
เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรอง เมื่อเลขาธิก ารออกหนังสือรับรองแล้ว ให้รายงาน
คณะกรรมการเพื่อทราบ
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มิได้กาหนดวิธีปฏิบัติไว้ในหมวดนี้ ให้นาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

หมวด ๔
การให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทาการอันไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๑
การชี้เบาะแสการกระทาการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตัง้
และผู้ชี้เบาะแสที่มสี ิทธิได้รบั รางวัล
ข้อ ๒๒ ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลต้องชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทาอันไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งด้วยตนเองต่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ที่สานักงานหรือสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ชี้เบาะแส
(๒) ชื่ อ และที่ อ ยู่ ข องผู้ ก ระท าการอั น ไม่ สุ จ ริ ต หรื อ เที่ ย งธรรมในการเลื อ กตั้ ง ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
และบุคคลที่อาจเป็นพยาน เท่าที่สามารถระบุได้
(๓) ข้ อ มู ล หรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การกระท าอั น ไม่ สุ จ ริ ต หรื อ เที่ ย งธรรมในการเลื อ กตั้ ง
ที่ชัดเจนเพียงพอ
(๔) ลายมือชื่อผู้ชี้เบาะแสทุกหน้าของเอกสาร
กรณี ผู้ ชี้ เ บาะแสไม่ ป ระสงค์ ล งลายมื อ ชื่ อ ก็ ใ ห้ พิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ ของผู้ ชี้ เ บาะแสซึ่ ง สามารถ
ตรวจพิสูจน์ได้ไว้ในข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ตนได้ให้ไว้ทุกหน้าของเอกสาร โดยต้องทาต่อหน้าพนักงาน
สื บ สวนและไต่ ส วนอย่ า งน้ อ ยสองคนหรื อ ผู้ ที่ ค ณะกรรมการมอบหมาย และให้ พ นั ก งานสื บ สวน
และไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายลงลายมือชื่อกากับไว้
เมื่ อ พนั ก งานสื บ สวนและไต่ สวนหรื อ ผู้ที่ ค ณะกรรมการมอบหมายได้ รับ การชี้ เ บาะแสแล้ว
ให้สาเนาเอกสารการชี้เบาะแสดังกล่าวหนึ่งฉบับส่งให้ผู้ชี้เบาะแสเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อนามาแสดงต่อ
คณะกรรมการพิจารณารางวัลในการขอรับรางวัล ตามข้อ ๒๖
ข้อ ๒๓ เมื่อพนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายได้รับการชี้เบาะแส
ตามข้ อ ๒๒ แล้ ว ให้ เ ก็ บรัก ษาเอกสารการชี้เ บาะแสดัง กล่ าวไว้ใ นที่ ปลอดภั ย เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์
ในการสืบสวนหรือไต่สวน และเพื่อเป็น หลักฐานตรวจสอบกรณี มีการขอรับรางวัล จากนั้นให้แจ้ง
สานั กสนั บสนุ นงานสืบสวนสอบสวนและส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิด ชอบโดยตรงทราบและดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๒๔ ผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลต่อเมื่อข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่นามาแจ้ง ตามข้อ ๒๒
เป็นสาระสาคัญของการตรวจสอบที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชี้เบาะแสได้ใช้ความพยายามในการแสวงหาข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นจะไม่สามารถรู้และตรวจพิสูจน์
การกระทาอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้และจะต้องไม่เป็นปกติวิสัยที่จะตรวจพบได้อยูแ่ ล้ว
และก่อให้เกิดเป็นผลโดยตรง ดังนี้
(๑) คณะกรรมการมีคาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
ผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราว
(๒) ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์มีคาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งของผู้สมัคร
หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(๓) ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค าสั่ ง ยุ บ พรรคการเมื อ ง และเพิ ก ถอนสิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๔) คณะกรรมการมีคาสั่งให้ดาเนินการออกเสียงประชามติใหม่
กรณีมีผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลหลายกรณีตาม (๑) ถึง (๔) ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับรางวัล
ในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว
กรณีมีผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลหลายรายในเรื่องเดียวกัน ให้คณะกรรมการพิจารณารางวัล
พิจารณาให้รางวัลตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๕ ผูช้ ี้เบาะแสดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
(๑) ผู้ตรวจการเลือกตั้ง หรือบุคคลที่มีหน้าที่และอานาจเกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือการไต่สวน
(๒) เป็นเจ้าหน้าที่ของสานักงาน หรือบุคคลที่ได้รบั เงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจาก
สานักงาน
(๓) เป็นผู้มีสิทธิได้ รับรางวัลหรือเงินอื่นใดที่ส่วนราชการอื่นมีอานาจจ่ายให้ได้ตามกฎหมาย
และเป็นการจ่ายเงินในลักษณะเดียวกันกับหมวดนี้
(๔) เป็นผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งที่มีการชี้เบาะแส
ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ หรือศาลรัฐธรรมนูญ มีคาสั่งตามข้อ ๒๔ แล้ว
ให้สานักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนประสานไปยังผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลในเรื่องดังกล่าว
ทุกคนตามที่อยู่หรือช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ เพื่อให้ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันได้รับการประสานดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ การประสานดังกล่าวอาจทาเป็นหนังสือ
หรื อ ประสานทางโทรศั พ ท์ หรื อ ประสานด้ ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานการประสานไว้
เพื่อตรวจสอบ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

กรณีสานักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนประสานไปยังผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ได้
หรื อ ผู้ ชี้ เ บาะแสที่ ประสงค์ จ ะได้ รับรางวัล ไม่ ยื่ นหลัก ฐานขอรั บรางวัล ภายในระยะเวลาที่ กาหนดไว้
ตามวรรคหนึ่งเนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด
แต่ทั้งนี้ ผู้ชี้เบาะแสที่ ประสงค์ได้รับรางวัลผู้นั้นต้องยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาสองปี
นับแต่วันที่คณะกรรมการ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ หรือศาลรัฐธรรมนูญ มีคาสั่งตามข้อ ๒๔
กรณีผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม่ประสงค์จะได้รับรางวัลต่อไปโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ ผู้ชี้เบาะแส
ผู้นั้นย่อมเสียสิทธิได้รับรางวัล
ข้อ ๒๗ กรณีผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลถึงแก่ความตายก่อนยื่นหลักฐานขอรับรางวัล
ตามข้อ ๒๖ ให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสเป็นผู้ยื่นหลักฐานขอรับรางวัลแทน
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับการประสาน เว้นแต่มีเหตุอันสมควร
กรณีทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลไม่ยื่นหลักฐาน
ขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด แต่ทั้งนี้ ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของ
ผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัลผู้นั้นต้องยื่นหลักฐานขอรับรางวัลภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ หรือศาลรัฐธรรมนูญ มีคาสั่งตามข้อ ๒๔
กรณีทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่ประสงค์จะได้รับรางวัล ไม่ยื่นหลั กฐาน
ขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการ
มรดกของผู้ชี้เบาะแสผู้นั้นย่อมไม่มีสิทธิได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส
ข้อ ๒๘ กรณี ที่ ผู้ ชี้ เ บาะแสที่ ป ระสงค์ จ ะได้ รั บ รางวั ล ถึ ง แก่ ค วามตายภายหลั ง ยื่ น หลั ก ฐาน
ขอรั บ รางวั ล ตามข้ อ ๒๖ ทายาทโดยธรรมหรื อ ผู้ จั ด การมรดกของผู้ ชี้ เ บาะแสผู้ นั้ น อาจมี สิ ท ธิ
ได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการพิจารณารางวัล และการให้รางวัล
ข้อ ๒๙ ให้มีคณะกรรมการพิจารณารางวัล ประกอบด้วย เลขาธิการเป็นประธาน รองเลขาธิการ
ที่ได้รับมอบหมาย ผู้อานวยการสานักการคลัง ผู้อานวยการสานักกฎหมายและคดี ผู้อานวยการสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อานวยการสานักวินิจฉัยและคดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการสานัก
สนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน เป็นกรรมการและเลขานุการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ข้อ ๓๐ การประชุมของคณะกรรมการพิจารณารางวัลต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่ ง หนึ่ ง ของกรรมการทั้ งหมด จึ ง จะเป็นองค์ ประชุม ถ้ า ประธานไม่อาจร่วมประชุมได้ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

การลงมติ ใ นการประชุ ม ของคณะกรรมการพิ จ ารณารางวั ล ให้ ใ ช้ ค ะแนนเสี ย งข้ า งมาก
โดยประธานในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และให้กรรมการคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิม่ ขึน้
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้ คณะกรรมการพิจารณารางวัลได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทางาน
ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการพิจารณารางวัล มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) พิจารณาเสนอความเห็นการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเกี่ยวกับการให้รางวัล
(๓) วินิจฉัยกรณีตามข้อ ๒๔ วรรคสอง และวรรคสาม
(๔) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ บุ ค คลอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง และส่ ง มอบเอกสารที่ อ ยู่
ในความครอบครอง
ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลเสนอให้รางวัลในเรื่องใดแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา คณะกรรมการจะเห็นชอบให้มีการให้รางวัลทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่เห็นชอบ หรือ
ให้รางวัลมากกว่าที่คณะกรรมการพิจารณารางวัลเสนอก็ได้
กรณีคณะกรรมการมีมติต ามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สานักงานดาเนินการแจ้งผู้ชี้เบาะแส หรือ
ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส แล้วแต่กรณีทราบ
และในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้รางวัล ให้สานักงานดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ชี้เบาะแส หรือ
ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส
ผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิ
ได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส ต้องมารับรางวัลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้มารับรางวัล
กรณีผู้ มีสิทธิไ ด้รับรางวัล หรือทายาทโดยธรรมหรือผู้จัด การมรดกของผู้ชี้เบาะแสที่มีสิทธิ
ได้รับรางวัลแทนผู้ชี้เบาะแส ไม่มารับรางวัลภายในกาหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่าสละสิทธิการรับรางวัล
มติของคณะกรรมการตามข้อนี้ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

บัญชีอัตราการให้รางวัล
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
มีคำสั่งตำมข้อ ๒๔ (๑)
ลำดับ

กฎหมำย

๑

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๒

กฎหมายว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกวุฒิสภา

๓

ตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน
๓๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน
๓๐๐,๐๐๐ บาท

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

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

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

ประเภทผู้สมัคร

กฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

เลือกตั้งใหม่

ระงับกำรใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นกำรชั่วครำว

ศำลฎีกำ/ศำลอุทธรณ์
มีคำสั่ง ตำมข้อ ๒๔ (๒)
เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
เลือกตั้งใหม่
/เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง
ตั้งแต่
ตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐ บาท
บาท
ตั้งแต่
ตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐ บาท
บาท

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายกเมืองพัทยา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรี(เทศบาลนคร)
นายกเทศมนตรี(เทศบาลเมือง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภาเมืองพัทยา
นายกเทศมนตรี(เทศบาลตาบล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

ศำลรัฐธรรมนูญ
มีคำสั่ง
ตำมข้อ ๒๔ (๓)

คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งมีคำสั่ง
ตำมข้อ ๒๔ (๔)

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
มีคำสั่งตำมข้อ ๒๔ (๑)
ลำดับ

กฎหมำย

ประเภทผู้สมัคร
เลือกตั้งใหม่

๔

๕

กฎหมายว่าด้วย
พรรคการเมือง
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายว่าด้วย
การออกเสียงประชามติ

-

-

-

-

ระงับกำรใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นกำรชั่วครำว
-

-

ศำลฎีกำ/ศำลอุทธรณ์
มีคำสั่ง ตำมข้อ ๒๔ (๒)
เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
เลือกตั้งใหม่
/เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง
-

-

-

-

ศำลรัฐธรรมนูญ
มีคำสั่ง
ตำมข้อ ๒๔ (๓)

คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งมีคำสั่ง
ตำมข้อ ๒๔ (๔)

ตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

-

-

ตั้งแต่
๒๕,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

