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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดี
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน
โดยไม่ดาเนินคดี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๕
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖
และมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“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
“พยาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งคณะกรรมการได้มีมติกันไว้เป็นพยาน
“เจ้ า พนั กงาน” หมายความว่า บุ ค คลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้มีอานาจในการสืบสวน
สอบสวน ไต่สวน หรือดาเนินคดี ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๕ บุคคลที่อาจถูกกันไว้เป็นพยานต้องมีลักษณะ ดังนี้
(๑) มีส่ว นเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทาผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง
(๒) สมัครใจให้ ถ้อยคา แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระทา
ความผิดของผู้กระทาความผิดคนอืน่ ที่เป็นตัวการสาคัญ และถ้อยคา เบาะแสหรือข้อมูลดังกล่าวสามารถ
ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทาความผิดของผู้กระทาความผิดนั้น
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(๓) ยืนยันว่าจะไปเบิกความเป็นพยานในชั้นศาลตามที่ได้ให้ถ้อยคา แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไว้
ข้อ 6 ในระหว่างกระบวนการการสืบสวน การสอบสวน การไต่สวน การพิจารณาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง และ
การวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการ หากคณะกรรมการสื บ สวนและไต่ ส วน บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คล
ที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมาย ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการเลือ กตั้ง คณะอนุ กรรมการวินิจ ฉัย ชี้ข าดปั ญหาหรือ ข้อ โต้แย้ ง หรือ
กรรมการการเลือกตั้ง เห็นว่าควรกันบุคคลตามข้อ ๕ ไว้เป็นพยาน ให้เสนอความเห็นพร้อมเหตุผล
ให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการได้รับความเห็นพร้อมเหตุผลตามข้อ ๖ แล้ว หากเห็นว่ามีเหตุ
สมควร ก็ให้มีมติกันบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพยาน แล้วให้นามติพร้อมเหตุผลรวมไว้ในสานวนการสืบสวน
การสอบสวน หรือการไต่สวนด้วย หากเห็นว่าไม่มีเหตุสมควร ก็ให้มีมติไม่กันบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพยาน
ภายใต้บังคับข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการมีมติตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สิทธิในการดาเนินคดีอาญา
เป็นอันระงับไป
ข้อ ๘ ผู้ถูกกันไว้เป็นพยานอาจร้องขอให้คณะกรรมการจัดให้มีการคุ้มครองตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคุ้มครองพยานได้
การพิจารณากันบุคคลเป็นพยานและการสอบปากคาผู้ที่จะถูกกันไว้เป็นพยานต้องมิได้เกิดจาก
การขู่เข็ญ หลอกลวง หรือการกระทาโดยมิชอบด้วยประการอื่นใด เพื่อชักจูงหรือจูงใจให้บุคคลดังกล่าว
ให้ถ้อยคาหรือข้อมูลในเรื่องที่กล่าวหานั้น
ข้อ ๙ เมื่ อ คณะกรรมการมี ม ติ ต ามข้ อ ๗ ให้ ค ณะกรรมการสื บ สวนและไต่ ส วนหรื อ
เจ้าพนักงานแจ้งให้บุคคลนั้นทราบ และสอบปากคาไว้ในฐานะพยาน ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะถูกแจ้ง
ข้อกล่าวหาแล้วหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๑๐ หากปรากฏในภายหลังว่าพยานได้ให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือไม่ไปเบิกความ หรือ
ไปเบิกความแต่เบิกความไม่เป็นไปตามที่ได้ให้ถ้อยคา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไว้ ให้ผู้รับมอบอานาจ
ไปดาเนินคดีแทนรายงานต่อคณะกรรมการโดยเร็ว เพื่อให้มีมติเพิกถอนการกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยาน
และให้ ก ารกั น บุ คคลนั้ น ไว้เ ป็น พยานสิ้ น สุ ด ลง ทั้ ง นี้ คณะกรรมการอาจดาเนิน การตามกฎหมาย
กับบุคคลนั้นต่อไปได้
ข้อ ๑๑ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีใดที่มิได้กาหนดไว้หรือมีเหตุจาเป็น คณะกรรมการอาจกาหนด ยกเว้น หรือผ่อนผัน
การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๒ การใดที่อยู่ระหว่างดาเนินการตามระเบียบที่ระบุไว้ในข้อ ๓ คาสั่ง หรือมติของ
คณะกรรมการและหนั งสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามระเบียบ
มติและหนังสือสั่งการดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

