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ระเบียบคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิ
ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน 
ในคดีที่ เ ก่ียวกับการปราบปรามการทุจริต  การร่ํารวยผิดปกติ   และการตรวจสอบทรัพย์ สิน 
และหนี้สิน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลรวมทั้งเกิดประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรม 
และบุคคลซ่ึงเป็นพยานในคดีตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๐๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.   ๒๕๔๒  และมาตรา  ๑๐๓/๒   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ประกอบกับมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เว้นแต่บทบัญญัติในข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ผู้ร้องขอ”  หมายความว่า  ผู้กล่าวหา  ผู้เสียหาย  ผู้ทําคําร้อง  ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ  ผู้ให้ถ้อยคํา  

หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเก่ียวกับการทุจริตต่อหน้าที่  การร่ํารวยผิดปกติ  และการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สิน  หรือข้อมูลอ่ืนอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  และให้หมายความรวมถึงสามี  
ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของผู้ร้องขอ  และบุคคลอ่ืนใดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ร้องขอ 

“พยาน”  หมายความว่า  ผู้ร้องขอที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ  
รวมทั้งบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่อาจถูกกันไว้เป็นพยานตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็น
พยานโดยไม่ดําเนินคดี 
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“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดด้วย 

ข้อ ๔ การดําเนินการตามระเบียบนี้ให้ดําเนินการเป็นการลับ 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การร้องขอ 

 
 

ข้อ ๖ การยื่นคําร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยาน  สามารถกระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ยื่นคําร้องพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อสํานักงานตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ยื่นคําร้องต่อหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองช่วยเหลือพยานและให้หน่วยงาน

ดังกล่าวประสานการปฏิบัติงานกับสํานักงาน 
(๓) กรณีเร่งด่วนและผู้ร้องขอไม่อาจมายื่นคําร้องด้วยตนเองได้ให้ทําเป็นหนังสือ  หรือจดหมาย  

หรือทางเครื่องมือสื่อสารอ่ืน  ได้แก่  โทรศัพท์  โทรสาร  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรืออาจมอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน  ทั้งนี้  การร้องขอกรณีดังกล่าวต้องระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  และที่อยู่ของ
ผู้ร้องขอ  ตลอดจนพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ร้องขออาจไม่ได้รับความปลอดภัยกับต้องลงลายมือชื่อ
หรือระบุชื่อผู้ร้องแล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่สํานักงานพิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควรให้บุคคลใดได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้ร้องขอ  ให้สํานักงานดําเนินการคุ้มครองช่วยเหลือพยานได้แต่ต้องจัดให้บุคคล
ดังกลา่วให้ความยินยอมโดยเร็ว 

หมวด  ๒ 
การพิจารณาคําร้อง 

 
 

ข้อ ๗ เม่ือสํานักงานได้รับคําร้องขอตามหมวด  ๑  ให้ดําเนินการโดยเร็ว  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บันทึกปากคําผู้ร้องขอและความยินยอมไว้เป็นหนังสือตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ตรวจสอบข้อเท็จจริง  แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง   

เหตุอันควรเชื่อว่าผู้ร้องขอจะไม่ได้รับความปลอดภัย  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
เพื่อมีมติ 

ข้อ ๘ เม่ือได้รับความเห็นตามข้อ  ๗  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาแล้วมีมติว่า
สมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานหรือไม่  และให้แจ้งมติให้ผู้ร้องขอทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานให้สํานักงานแจ้งให้
สํานักงานคุ้มครองพยาน  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน  ทั้งนี้  การประสานการปฏิบัติงาน
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ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือพยานให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมระหว่างสํานักงานและหน่วยงานนั้น ๆ  โดยให้
มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานและติดตามผลด้านการคุ้มครองช่วยเหลือพยานกับหน่วยงานนั้น ๆ  ด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติไม่ให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน  ย่อมไม่ตัดสิทธิ
ผู้ร้องขอที่จะยื่นคําร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยานใหม่ 

ข้อ ๙ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ร้องขอก่อนที่จะ
นําเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพื่อมีมติ  ให้สํานักงานจัดให้มีการคุ้มครองช่วยเหลือพยานเป็นการ
ชั่วคราวตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้เลขาธิการรายงานเหตุผลและความจําเป็นต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เพื่อให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติโดยเร็ว   

การคุ้มครองช่วยเหลือพยานเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่งให้นําวิธีการคุ้มครองพยาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ร้องขอตามข้อ  ๙  ประสงค์ให้สํานักงานดําเนินการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน  
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวตามสมควร 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยานจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร  ไม่มีที่อยู่
เป็นหลักแหล่ง  หรือเป็นบุคคลมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดี  หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการ
ยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืนอันเป็นการยากแก่การนําพยาน
นั้นมาสืบในภายหน้า  ให้สํานักงานประสานงานกับพนักงานอัยการที่รับผิดชอบในเขตอํานาจ 
เพื่อดําเนินการขอสืบพยานก่อนฟ้องคดีต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบ
ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา 

หมวด  ๓ 
การประสานเพื่อให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ 

 
 

ข้อ ๑๒ ในการดําเนินการตามข้อ  ๘  ให้สํานักงานมีหนังสือแจ้งประสานงานขอความร่วมมือ
พร้อมแจ้งการสนับสนุนงบประมาณไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครอง
ช่วยเหลือพยาน 

ข้อ ๑๓ การปฏิบัติ งานตามระเบียบนี้ ใ ห้ สํานักงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบทุกสามเดือน 

หมวด  ๔ 
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายพยาน 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้สํานักงาน  ป.ป.ช.  ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน  
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน  โดยการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ให้สํานักงาน 
จัดทําหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ 
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ข้อ ๑๕ ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต  ร่างกาย  อนามัย  เสรีภาพ  ชื่อเสียง  ทรัพย์สิน  
หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของพยานเพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนาอันเนื่องมาจากการที่พยาน 
จะมาหรือได้มาเป็นพยานเพื่อให้ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือในชั้นพิจารณาของศาล   
ให้พยานมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่จําเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย 

ข้อ ๑๖ หากปรากฏในภายหลังว่าพยานไม่มา  ไม่ให้ถ้อยคํา  หรือไม่เบิกความเป็นพยาน 
โดยไม่มีเหตุสมควร  หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  
ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล  หรือความผิดฐานทําพยานหลักฐานอันเป็น
เท็จในคดีที่บุคคลนั้นเป็นพยาน  ให้สํานักงานดําเนินการเรียกให้พยานนั้นคืนหรือชดใช้ค่าตอบแทน 
หรือค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน  หรือประสานงานกับสํานักงานคุ้มครองพยาน  กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพเพื่อดําเนินการในกรณีที่พยานนั้นได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานตามข้อ  ๘  วรรคสอง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 



 
คําร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยาน 

 
วันที่ ……… เดือน ...……............... พ.ศ …………. 

 

เรียน (“เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.” สําหรับการยื่นคําร้องขอทีส่ํานักงาน ป.ป.ช.) 
 (“ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด” สําหรับการยื่นคาํร้องขอที่สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด) 
 
   ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………..…..………. เกิดวันที่ .............. 
เดือน .................................. พ.ศ. ................... อายุ …………. ปี สัญชาติ ……………….. ศาสนา .......................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ......................................... อาชีพ .............................. ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่ 
…………… หมู่ที่ .............. ซอย ………….………… ถนน ………………..….……… แขวง/ตําบล ................................... 
เขต/อําเภอ ……………..…….……… จังหวัด …………………..……….……………… รหสัไปรษณีย์ .................................  
ที่อยู่ปจัจบุัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) เลขที่ ……………………… หมู่ที่ ..................... ซอย ………………..…….…..………… 
ถนน ……………………..……………… แขวง/ตําบล ...................................... เขต/อําเภอ ………..……..…….…………… 
จังหวัด …………………..……….…………… รหสัไปรษณีย์ .................................... โทรศัพท์ .................................. 
โทรศัพทม์ือถือ ................................... โทรสาร ..................................... e-mail ...............................................  

เกี่ยวข้องกบัเรื่องกล่าวหาร้องเรียนในฐานะเป็น 
 

  ผู้ร้อง     (ผู้กล่าวหา/ ผู้เสียหาย/ ผูท้ําคําร้อง/ ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ/ ผู้ให้ถ้อยคํา/ ผู้ที่แจง้ 
         เบาะแสหรือข้อมลู) 
  สามี ภริยา ผู้บพุการี ผูส้บืสันดานของผูร้้อง 
   บุคคลที่มปีระโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ร้อง 
  บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่อาจถูกกันไว้เป็นพยานตามมาตรา ๑๐๓/๖ 
 

โดยรู้เห็นเหตุการณ์ ………………………………………..………………………………………………..…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  ข้าพเจ้าเกรงว่าข้าพเจ้าและบุคคลที่มีความสมัพันธ์ใกล้ชิดกบัข้าพเจ้าอาจไม่ได้รบัความ
ปลอดภัยเน่ืองจากมีพฤติการณ์………………………………………….,……………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

แบบ คช ๑ - ลับ - 



- ๒ - 
 
  ข้าพเจ้าจึงขอให้สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัย  ทั้งน้ี 
จนกว่าสํานักงาน ป.ป.ช. จะพิจารณาเห็นว่าสมควรให้สิ้นสุดการคุ้มครองช่วยเหลือ 

 

  อน่ึง ในการขอรับการคุ้มครองช่วยเหลือครั้งน้ี สํานักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า 
หากปรากฏภายหลังว่าพยานไม่มา ไม่ให้ถ้อยคํา หรือไม่เบิกความเป็นพยานโดยไม่มีเหตุสมควร หรือมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จใน
การพิจารณาคดีต่อศาล หรือความผิดฐานทําพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในคดีที่บุคคลน้ันเป็นพยาน ข้าพเจ้า 
ต้องคืนหรือชดใช้คืนค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองช่วยเหลือพยานที่สํานักงาน ป.ป.ช. ได้จ่ายไปให้แก่
สํานักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

  ข้าพเจ้ายินยอมอยู่ภายใต้มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานตามเงื่อนไขทีส่ํานักงาน ป.ป.ช. 
พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

  ข้าพเจ้าได้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบยีนบ้าน หนังสือยินยอมขอรับการ
คุ้มครองช่วยเหลือ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) มาพร้อมคําร้องฉบับน้ีด้วยแล้ว อน่ึง หากข้าพเจ้ามีการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า หรือย้ายที่อยู่ใหม่ ข้าพเจ้าจะรีบดําเนินการแจ้งข้อมลู
ดังกล่าวแกส่ํานักงาน ป.ป.ช. ทันท ี
 
 
      ลงช่ือ ........................................................... ผู้ร้อง 
            (………….………………………………) 
 

 

 

หมายเหต ุ พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจรงิ หรอืข้อมลู ที่ได้มาเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูน้ี โดยมิได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมิใช่เป็นการ
กระทําตามหน้าทีร่าชการหรือเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่สวนข้อเท็จจรงิ หรอืเพื่อประโยชน์แก่ทาง
ราชการหรือเพื่อประโยชนส์าธารณะ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรบัไม่เกินหนึง่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 



 
บันทึกถ้อยคําประกอบการขอคุม้ครองช่วยเหลือพยาน 

 

เขียนที่ .................................................... 
 

วันที่.......เดือน ..................... พ.ศ. .............. 
 

   ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................................................... 
เกิดวันที่ .............. เดือน ....................................พ.ศ. .................... อายุ .............. ปี สญัชาติ ................................. 
ศาสนา ........................... บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ......................................... อาชีพ ..................................... 
ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเลขที่ ......................... หมู่ท่ี ...................... ตรอก/ซอย ............................................................... 
ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต ............................................ 
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ .................................... ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ท่ีติดต่อได้สะดวก) เลขที่ 
……………………… หมู่ท่ี ..................... ซอย …………………..…….…..………… ถนน ………………………………..……………… 
แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ ………..…….…….…………… จังหวัด …………………..……….…………… 
รหสัไปรษณีย์ .................................... โทรศัพท์ ...................................... โทรศัพท์มือถือ ....................................... 
โทรสาร .............................................. e-mail .......................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน ............................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ........................................... e-mail ................................................. 
บุคคลใกล้ชิดทีส่ามารถติดต่อได้ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................ 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ..................................................... อาชีพ ............................................. ที่อยู่ปจัจบุัน 
(ท่ีติดต่อได้สะดวก) เลขที่ …………………..…… หมู่ที่ ....................... ซอย ………………..…………..…….…..………… ถนน 
………………………………..……………… แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ………..……….…….…………… 
จงัหวัด …………………..……….…………… รหสัไปรษณีย์ .................................... โทรศัพท์ ........................................... 
โทรศัพทม์ือถือ .................................... โทรสาร ........................................ e-mail .................................................. 
 

ขอให้ถ้อยคําในฐานะเป็น 
  ผู้ร้อง     (ผู้กล่าวหา/ ผู้เสียหาย/ ผูทํ้าคําร้อง/ ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ/ ผู้ให้ถ้อยคํา/ ผู้ที่แจง้ 
         เบาะแสหรือข้อมลู) 
  สามี ภริยา ผู้บพุการี ผูส้บืสันดานของผูร้้อง 
   บุคคลที่มีประโยชน์เก่ียวข้องกับผู้ร้อง 
  บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาท่ีอาจถูกกันไว้เป็นพยานตามมาตรา ๑๐๓/๖ 
 

โดยรู้เห็นเหตุการณ์ ………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

- ลับ - แบบ คช ๒ 



- ๒ - 
 
   ข้าพเจ้าเกรงว่าข้าพเจ้าอาจไม่ได้รบัความปลอดภัยเน่ืองจากมีพฤติการณ์ ดังน้ี  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 



- ๓ – 
 

   ข้าพเจ้าขอยื่นเอกสารทีเ่กี่ยวข้องเพื่อประกอบการให้ถ้อยคํา ดังต่อไปน้ี 
            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจาํตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  หรอืหลกัฐานแสดงตน 
       ที่ทางราชการออกให ้
            สําเนาทะเบียนบ้าน 
            เอกสารแสดงถึงความเก่ียวข้องกับเรื่องกล่าวหารอ้งเรียน 
            เอกสารหรือหนังสอืทีเ่ป็นคําร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพยาน 
            หนังสอืแสดงความยินยอมของผู้ร้อง 
            เอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 

         ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสํานักงาน ป.ป.ช. มิได้ทําหรอืจัดให้ทําการใด ๆ ซึง่เป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ หรือ
ให้สัญญาเพือ่จงูใจ ให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําใด ๆ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลกัฐานต่อเจ้าหน้าที ่
 

 
       ลงช่ือ ........................................................... ผู้ให้ถ้อยคํา 
            (………….………………………………) 
 

 
      ลงช่ือ ........................................................... เจ้าหน้าที ่
            (………….………………………………) 
      ตําแหน่ง ..................................................................... 
 

 
      ลงช่ือ ........................................................... เจ้าหน้าที ่
            (………….………………………………) 
      ตําแหน่ง ..................................................................... 
 
หมายเหตุ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูล ท่ีได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมิใช่เป็นการกระทําตามหน้าที่ราชการหรือเพื่อประโยชน์
แก่การตรวจสอบหรือไต่สวนข้อเท็จจริง หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



 
หนังสือยินยอมรับการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน 

 

เขียนที่ .................................................... 
วันที่ …..… เดือน ........................... พ.ศ …………. 

 

  ตามที่ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................. 
ในฐานะเป็น  ผู้ร้อง     (ผู้กล่าวหา/ ผู้เสียหาย/ ผูท้ําคําร้อง/ ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ/ ผู้ให้ถ้อยคํา/  
          ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรอืข้อมลู) 
   สามี ภริยา ผู้บพุการี ผูส้บืสันดานของผูร้้อง 
    บุคคลที่มปีระโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ร้อง 
   บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่อาจถูกกันไว้เป็นพยานตามมาตรา ๑๐๓/๖ 
ได้ย่ืนคําร้องต่อสํานักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................... 
 

  ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรบัความคุ้มครองช่วยเหลือ โดยข้าพเจ้ารบัทราบสิทธิที่พงึจะได้รับเมื่อเข้ารบัการ
คุ้มครองช่วยเหลือตามกฎหมายและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสํานักงาน ป.ป.ช. ดังต่อไปน้ี 
   ๑. ข้าพเจ้าได้รับทราบสิทธิที่พึงจะได้รับตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
แก่พยานฯ 
  ๒. ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือ และเช่ือฟังคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สํานักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่น 
ที่ให้ความคุ้มครองแก่ข้าพเจ้า ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และเรื่องอื่น ๆ ที่อาจทําให้เกิดความเสียหาย 
แก่ตัวของข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  ๓. ข้าพเจ้าจะไม่ทําใหเ้กิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยของตนเองและเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ
คุ้มครองข้าพเจ้า 
   ๔. ในกรณีที่มีความจําเป็น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีท่ี่ดําเนินการคุ้มครองจัดให้ข้าพเจ้าอยู่ใน
สถานที่ที่ปลอดภัยหรือมีการปกปิดมิใหม้ีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมแกส่ถานะ 
สภาพของข้าพเจ้า และลักษณะของคดีทีเ่กี่ยวข้อง 
  ๕. ระหว่างและหลังการเป็นพยานและอยู่ในการคุ้มครองของสํานักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย หากข้าพเจ้ากระทําการอันเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ ข้าพเจ้ายินยอมให้ฟ้องร้องดําเนินคดี
และยกเลิกการคุ้มครองช่วยเหลือพยานทันที 
  ๖. ข้าพเจา้ยอมรบัว่าหากไมป่ฏิบัติตามเงือ่นไขที่กาํหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมใหส้ํานักงาน ป.ป.ช. 
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้คุ้มครองช่วยเหลอืมสีทิธิที่จะยกเลกิการคุ้มครองช่วยเหลือข้าพเจ้าทันท ี
 

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 

      ลงช่ือ ........................................................... ผู้ให้ถ้อยคํา 
            (………….………………………………) 
 
 

      ลงช่ือ ........................................................... เจ้าหน้าที ่
            (………….………………………………) 
      ตําแหน่ง ..................................................................... 
 
หมายเหต ุ พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูล ที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี ้
โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมิใช่เป็นการกระทําตามหน้าที่ราชการหรือเพ่ือประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่สวนข้อเท็จจริง  
หรือเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

แบบ คช ๓ - ลับ - 


