
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่าง 

พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 

เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาของวุฒิสภา  
(ร่างพระราชบัญญัตฉิบับนี้เปน็ร่างพระราชบัญญตัิเกี่ยวด้วยการเงินซึ่งวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๖) 

              อ.พ. ๑๖/๒๕๖๔ 

 



ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

และน าเสนอข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓  
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพ่ือใช้ในราชการวงงาน 
ด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิงเบื้องต้น ส าหรับประกอบการพิจารณา 
ของสมาชิกวุฒิสภา 
 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 
 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

จัดท ำโดย 

 นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒสิภา 
 นายสุรตัน์  หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒสิภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ ์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
 นายบุญสงค์  ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุม่งานกฎหมาย ๑ 
 นายธีรพัฒน์  พิเชฐวงศ์ นิติกรช านาญการพิเศษ 
 นางพัชรา  พุกเศรษฐี วิทยากรช านาญการพเิศษ 
 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวอลงกรณ์  ตันเบ็ต เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘ 
ผลิตโดย 

กลุ่มงานการพิมพ์  ส านักการพิมพ์  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๒๙ , ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๙๐ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 

          ท่ำนสมำชิกวุฒิสภำ และผู้สนใจที่มีควำมประสงค์หรือต้องกำรที่จะศึกษำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมวุฒิสภำ สำมำรถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติได้จำกเว็บไซต์วุฒิสภำ www.senate.go.th 

 

http://www.senate.go.th/


สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ ๑ สาระส าคัญ บทวเิคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว)  

 ๑. สาระส าคัญของรา่งพระราชบัญญตัิคุม้ครองพยานในคดอีาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ............  ๑ 

 ๒. บทวิเคราะห์รา่งพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  .................  ๕ 

 ๓. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญตัิคุม้ครองพยานในคดอีาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทีม่ีการแก้ไข)  
กับร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว)  ..............................................................................  ๑๗ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 ๑. การด าเนนิการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย   ........................  - ๑ - 

 ๒. บทวิเคราะหข์้อดแีละข้อสังเกต 
ของรา่งพระราชบัญญตัิคุม้ครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  .........................  - ๔ - 

 ๓. สิทธิพยานในคดีอาญาตามพรราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖  ........  - ๗ - 

 ๔. มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญา 
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ  .....................................................................................  - ๑๐ - 

 ๕. ผลการด าเนินงานคุม้ครองพยานในคดีส าคญั  ..............................................................  - ๑๗ - 

 ๖. สถิติการคุม้ครองพยาน (ตัง้แตป่ีงบประมาณ ๒๕๔๗ – ๒๕๖๕)  .................................  - ๑๘ - 

ภาคผนวก 

 : ส าเนาหนงัสือสภาผู้แทนราษฎร  
ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๑๒๓๗๐ ลงวนัที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา ................................................................................................  (๑) 

 : ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองพยานในคดอีาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
  (สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว)  ...............................................................................  (๓) 

 : บันทึกวิเคราะห์สรปุสาระส าคัญ 
ของรา่งพระราชบัญญตัิคุม้ครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  .............................  (๘) 

 : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากกฎหมาย ..............................................  (๑๑) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

สาระส าคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทยีบ 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็น
ผู้เสนอ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วัน
พุธที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ที่ ประชุม ได้ พิจารณาและลงมติ ในวาระที่ หนึ่ ง  รั บหลักการ 
แห่ งร่ างพระราชบัญญัติ ดั งกล่ าว  และตั้ งกรรมาธิการวิสามัญขึ้ นคณะหนึ่ ง เ พ่ือ พิจารณ า  
เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สาม เห็นชอบด้วย 
กับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้เสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  ร่ า งพระราชบัญญั ติ คุ้ มครองพยานในคดี อาญา  (ฉบั บที่  . . )  พ .ศ .  . . . .  
มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

  หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังต่อไปนี้ 
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “พยาน” และเพ่ิมบทนิยามค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” 

(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 
(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานเกี่ยวกับการประเมินพฤติการณ์

ความไม่ปลอดภัยและการขยายระยะเวลาการคุ้มครองพยาน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖ วรรคสอง) 
(๓) แก้ไขเ พ่ิมเติมมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานเกี่ยวกับคดีความผิด 

ที่พยานอาจได้รับความคุ้มครอง การจ่ายค่าเลี้ยงชีพ และเหตุที่อาจสั่งให้การคุ้มครองพยานสิ้นสุดลง 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ (๒) และ (๓) และมาตรา ๑๐ และเพิ่มมาตรา ๑๒ (๖)) 

(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของส านักงานคุ้มครองพยานและก าหนดอ านาจ 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองความปลอดภัยของพยาน (แก้ไขเ พ่ิมเติมมาตรา ๑๓ และ 
เพิ่มมาตรา ๑๓/๑) 

(๕) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๑๗) 



๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

เหตุผล 
โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีบทบัญญัติบางประการ

ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการทั่วไป  
และมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน หน้าที่และอ านาจของส านักงานคุ้มครองพยานและอ านาจ  
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน เพ่ือให้พยาน 
เกิดความเชื่อมั่น ได้รับความคุ้มครอง และได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีเน้ือหารวม
จ านวน ๑๑ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 
 ๑. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า "พยาน" ให้หมายถึงบุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้
ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มี
อ านาจฟ้องคดีอาญา หรือศาล ในการด าเนินคดีอาญา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ (ร่างมาตรา ๓ (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๓)) 
 ๒. เพ่ิมบทนิยามค าว่า "พนักงานเจ้าหน้าที่ " ให้หมายถึงผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓)) 
 ๓. แก้ไขเพ่ิมเติมการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน
เพ่ือให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกระเบียบ
เกี่ยวกับการแจ้ง การออกค าสั่ง และวิธีการที่เจ้าพนักงานต ารวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นจะให้ความคุ้มครองแก่
พยานตามค าร้อง การประเมินพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย และการขยายและการสิ้นสุดซึ่งการคุ้มครอง
พยาน (ร่างมาตรา ๕ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖ วรรคสอง)) 
 ๔. แก้ไขเพ่ิมเติมการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน  
ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ แก้ไขเพ่ิมเติมให้พยานในคดีดังต่อไปนี้ อาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการ
พิเศษ (ร่างมาตรา ๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ (๒) และ (๓))) 
   (๑) คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือคดีความผิดเกีย่วกบั
การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 



๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   (๒) คดีความผิดเกี่ยวกับเพศหรือคดีความผิดฐานพรากเด็กหรือผู้เยาว์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หรือคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
  ๔.๒ แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ  
โดยก าหนดให้ส านักงานคุ้มครองพยานด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ได้แก่ ๑) ย้ายที่อยู่หรือจัดหาที่พัก
อันเหมาะสม ๒) จ่ายค่าเลี้ยงชีพที่สมควรแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน ๓) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว  
ชือ่สกุล และหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยาน รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือกลับคืนสู่ฐานะเดิม
ตามค าขอของพยานด้วย ๔) ด าเนินการเพ่ือให้มีอาชีพ ให้มีการศึกษาอบรม หรือด าเนินการใดเพ่ือให้
พยานสามารถด ารงชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม ๕) ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ  
๖) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จ าเป็น และ ๗) ด าเนินการอื่นใด 
ให้พยานได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความคุ้มครองตามที่เห็นสมควร 
   ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการตามมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน
ทุกมาตรการให้ถือเป็นความลับ และห้ามมิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลนั้น เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ การด าเนินการตามมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด โดยให้ค านึงถึงการด ารงชีวิตตามปกติ 
ของพยานด้วย (ร่างมาตรา ๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐)) 
  ๔.๓ ก าหนดเพ่ิมเหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายเห็นสมควรโดยค านึงถึงความปลอดภัยและการด ารงชีวิตตามปกติของพยานเป็นเหตุที่อาจ  
สั่งให้การคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษสิ้นสุดลง (ร่างมาตรา ๘ (เพิ่มมาตรา ๑๒ (๖))) 
 ๕. แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของส านักงานคุ้มครองพยาน โดยก าหนดให้
ส านักงานคุ้มครองพยานมีหน้าที่และอ านาจรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไป
และมาตรการพิเศษ การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยาน และการจัดให้มีการฝึกอบรมการคุ้มครองพยาน 
รวมทั้งการประสานและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานและในด้านข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยของพยาน ทั้งนี้ ในกรณีที่พยานได้มาเป็นพยาน  
และจากการมาเป็นพยานดังกล่าวเป็นเหตุให้พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ 
ส านักงานคุ้มครองพยานมีอ านาจประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือ



๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล การฝึกอาชีพ การจัดหางาน หรือการจ่ายเงินด ารงชีพที่เหมาะสม 
ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด (ร่างมาตรา ๙ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓)) 
 ๖. ก าหนดเพ่ิมอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นตัวบุคคลหรือยานพาหนะ 
ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะก่อภัยอันตรายหรือคุกคามพยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่น
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน รวมทั้งมีอ านาจยึดสิ่งของหรือทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย
แก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน และในกรณี
ที่เป็นความผิดทางอาญาให้มีอ านาจจับกุมและแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจแห่งท้องที่ที่จับ  
เพื่อด าเนินการต่อไป (ร่างมาตรา ๑๐ (เพิ่มมาตรา ๑๓/๑)) 
 ๗. แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 
โดยก าหนดให้พยานมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรเมื่อพยานได้ให้ข้อเทจ็จรงิ
ต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา หรือพนักงานผู้มีอ านาจ
ฟ้องคดีอาญา หรือเบิกความต่อศาลแล้ว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง แต่ในกรณีที่เป็นพยานโจทก์ในคดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหายเป็นโจทก์หรือ
เป็นพยานจ าเลย ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะมีค าสั่งให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว  
แต่ไม่เกินอัตราตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และ
ก าหนดให้พยานได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในกรณีที่พยานเดินทางมาแล้ว แต่มีเหตุท าให้ไม่ ได ้
ให้การหรือขึ้นเบิกความโดยมิใช่เหตุอันเนื่องมาจากตัวพยานเจตนาไม่ให้การหรือเบิกความ หรือ  
มีเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(ร่างมาตรา ๑๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๗)) 
  

________________ 
 



๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีบทบัญญัติบางประการ
ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการทั่วไป  
และมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน หน้าที่และอ านาจของส านักงานคุ้มครองพยานและอ านาจ  
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน เพ่ือให้พยาน  
เกิดความเชื่อมั่น ได้รับความคุ้มครอง และได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

๒. ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึงและวาระท่ีสอง 

 ๒.๑. วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

  ๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณา
ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่  
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

 

 

                                        
 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  หมายเลข ๑ ถึง ๕ ในหน้าที่ ๑๑ 



๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๒.๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ได้แถลงถึงหลักการ 

และเหตุผล พร้อมทั้งสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สรุปได้ดังนี้ 

จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาช่วง
ระยะเวลาหนึ่งพบว่า มีบทบัญญัติบางมาตราที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ 
และภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับพยานที่มาท าหน้าที่เป็นพยานในการพิจารณาคดีอาญา รวมทั้งยังไม่มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้พยานได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยและการด ารงชีวิตตามปกติ  
ของพยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรแก่พยาน
ที่มาท าหน้าที่เป็นพยานในคดีอาญาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและไม่เป็นภาระแก่พยาน ทั้งนี้  
โดยสรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ดังนี้ 

๑) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “พยาน” เพ่ือให้มีความหมายครอบคลุมถึงผู้แจ้ง
เบาะแสและจ าเลยในคดีอาญาให้ได้รับการคุ้มครอง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 

๒) เพ่ิมบทนิยามค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ให้หมายถึงผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 

๓)  แก้ ไขเ พ่ิมเติมหลักเกณฑ์การใช้มาตรการทั่ วไปในการคุ้มคร องพยาน  
โดยก าหนดให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการคุ้มครองพยานมีการประเมินพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย  
ของพยานประกอบการพิจารณาด าเนินการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖ วรรคสอง) 

๔)  แก้ ไขเ พ่ิมเติมหลักเกณฑ์การใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน  
โดยก าหนดให้คดีความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา คดีความผิด 
ตามมาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๓๑๗ มาตรา ๓๑๘ หรือมาตรา ๓๑๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
หรือคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี  เป็นฐานความผิดที่อาจได้รับการคุ้มครอง 
ตามมาตรการพิเศษได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ (๒) และ (๓)) 

๕) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การด าเนินการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ  
โดยการยกเลิกก าหนดเวลาการจ่ายค่าเลี้ยงชีพที่สมควรแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน  
หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒)) และก าหนดให้



๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ส านักงานคุ้มครองพยานสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว  
ชื่อสกุล และหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยาน รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือกลับคืนสู่ฐานะเดิม
ตามค าขอของพยานด้วย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓)) 

๖) ก าหนดเพ่ิมเหตุอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายเห็นสมควรโดยค านึงถึงความปลอดภัยและการด ารงชีวิตตามปกติของพยาน เป็นเหตุที่อาจ  
สั่งให้การคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษสิ้นสุดลง (เพิ่มมาตรา ๑๒ (๖)) 

๗) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของส านักงานคุ้มครองพยาน โดยก าหนดให้
ส านักงานคุ้มครองพยานมีหน้าที่และอ านาจในการจัดให้มีการฝึกอบรมการคุ้มครองพยาน และมีอ านาจ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล 
การฝึกอาชีพ การจัดหางาน หรือการจ่ายเงินด ารงชีพที่เหมาะสม ในกรณีที่พยานได้มาเป็นพยาน และ
จากการมาเป็นพยานดังกล่าวเป็นเหตุให้พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓) 

๘) เพิ่มหน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอ านาจในการตรวจค้นตัวบุคคล
หรือยานพาหนะที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะก่อภัยอันตรายหรือคุกคามพยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน (เพิ่มมาตรา ๑๓/๑) 

๙)  แก้ ไขเ พ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน  
โดยก าหนดให้พยานมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรเมื่อพยานได้ให้ข้อเทจ็จรงิ
ต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา หรือพนักงานผู้มีอ านาจ
ฟ้องคดีอาญา หรือเบิกความต่อศาลแล้ว และก าหนดเพ่ิมให้พยานได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย  
ในกรณีที่พยานเดินทางมาแล้ว แต่มีเหตุท าให้ไม่ได้ให้การหรือขึ้นเบิกความโดยมิใช่เหตุอันเนื่องมาจาก
ตัวพยานเจตนาไม่ให้การหรือเบิกความ หรือมีเหตุสุดวิสัย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๗) 

  ๒.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หลังจากที่นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เสนอ 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 



๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยส่วนใหญ่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
ถือเป็นความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับกระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย  
ที่ผ่านมายังมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานซึ่งส่งผล  
ต่อความเชื่อมั่นของพยานในมาตรการคุ้มครองพยาน ทั้งนี้  โดยร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน 
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังกล่าวจะเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้รัฐพึงจัดระบบการบริหารงาน
ในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร  

๒) โดยที่ปัจจุบันได้มีผู้กระท าความผิดในคดีอาญาเกี่ยวกับความมั่นคง ความผิด
เกี่ยวกับเพศ และคดียาเสพติดที่มีความรุนแรงมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนด
มาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว และควรมี 
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน 
ในคดีอาญาว่าบุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงาน 
ผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา หรือศาล ในการด าเนินคดีอาญา รวมทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญ จะได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัยและจะได้รับผลกระทบจากการเข้าเป็นพยาน 
หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งการก าหนดค่าเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แก่พยานและบุคคล  
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

๓) เห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานใน
คดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ (๓)) ที่ก าหนดว่า “คดีความผิดตาม
มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๓๑๗ มาตรา ๓๑๘ หรือมาตรา ๓๑๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
หรือคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เป็นคดีความผิดที่พยานในคดีอาจได้รับการคุ้มครองตาม
มาตรการพิเศษได้” ให้มีลักษณะอย่างกว้างเ พ่ือให้ครอบคลุมไปถึงคดีความผิดต่าง ๆ เช่น  
คดีความผิดเกี่ยวกับเพศหรือคดีความผิดฐานพรากเด็กหรือผู้ เยาว์ในทุกมาตราตามบทบัญญัติ 
แห่งประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นด้วย รวมทั้งกรณีเกี่ยวกับการก าหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดูแลการด าเนินกระบวนการคุ้มครองพยานให้เป็นไปด้วยความสุจริตและยุติธรรม  ซึ่งอาจที่จะ
ก าหนดให้เป็นอ านาจของศาลในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ



๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ป้องกันมิให้มีการใช้อ านาจที่มิชอบในการครอบง าพยาน และให้สามารถลงโทษผู้กระท าความผิด 
ทางอาญาด้วยความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง 

๔) เนื่ องด้วยพยานจะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ ง ในการด า เนินคดีอาญา 
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่ างมาตรา ๓ ได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “พยาน” ในมาตรา ๓ ให้หมายความถึงเฉพาะพยานบุคคลเท่านั้น แต่ในการ
ด าเนินคดีอาญาโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ ได้บัญญัติว่า “พยานวัตถุ 
พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจ าเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ 
แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการ
อื่น และให้สืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยาน”  
จึงพิจารณาได้ว่าพยานหลักฐานที่ส าคัญในการด าเนินคดีอาญาย่อมประกอบด้วยพยานบุคคล รวมถึง
พยานวัตถุและพยานเอกสารด้วย ดังนั้น เมื่อมีการก าหนดบทนิยามค าว่า “พยาน” ไว้ในกฎหมายแล้ว 
จึงต้องพิจารณาถึงขอบเขตในการคุ้มครองพยานให้มีความครอบคลุมถึงการกระท าความผิดในลักษณะ
ต่าง ๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้ เนื่องจากในทางปฏิบัติการให้ถ้อยค าของพยานบุคคลสามารถ 
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอและอาจถูกการครอบง าให้มีการเปลี่ยนแปลงความจริงได้โดยง่าย และมกีาร
สร้างพยานเท็จหรือการว่าจ้างให้มีพยานเท็จขึ้นได้ รวมทั้งในปัจจุบันได้มีรูปแบบการกระท าความผิด
ในทางเทคโนโลยีต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น  

๕) ส าหรับการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน 
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ที่บัญญัติว่า  
“ให้ส านักงานคุ้มครองพยานด าเนินการเพ่ือคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษโดยการประสานงาน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุ
ตัวพยาน รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค าขอของพยานด้วย” ซึ่งการด าเนินการ 
ตามมาตรการพิเศษเพื่อให้พยานได้รับการคุ้มครองโดยการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐานทะเบียน
ที่สามารถระบุตัวพยานนั้นเป็นการด าเนินการที่มีความจ าเป็น อย่างไรก็ตาม มีประเด็นข้อสังเกตว่า  
การก าหนดบทบัญญัติ ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขข้อมูล 
บัตรประจ าตัวประชาชนและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรนั้น จะเป็นการกระท าที่ขัดต่อบทบัญญัติ  
แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือไม่ รวมทั้งอาจมีผลกระทบต่อระบบการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนและระบบ 
การทะเบียนราษฎรของประเทศได้ เนื่องจากจากจัดท าข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชนและข้อมูล
ทะเบียนประวัติราษฎรต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง มีความเป็นความจริงและต้องมีระบบการป้องกัน
การน าเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ 



๑๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๒.๑.๔ นายเรืองศักดิ์  สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
๑) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ก าหนด

บทบัญญัติให้คุ้มครองจ าเลยที่อ้างตนเองเป็นพยานได้ และในกรณีที่พยานเดินทางมาแล้ว แต่มีเหตุท าให้
ไม่ได้ให้การหรือขึ้นเบิกความโดยมิใช่เหตุอันเนื่องมาจากตัวพยานเจตนาไม่ให้การหรือเบิกความ  หรือ 
มีเหตุสุดวิสัย ให้พยานได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด  
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  

๒) ส าหรับการด าเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ท าความตกลงร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ จ านวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมการปกครอง  
กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยให้การบริหารงาน 
ด้านการคุ้มครองพยานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสถิติการด าเนินการคุ้มครองพยาน 
ในคดีอาญาที่ผ่านมาตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖  
ซึ่งทางส านักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รวบรวมข้อมูลไว้ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ พบว่า มีการอนุมัติการด าเนินการคุ้มครองพยาน รวมจ านวน ๒,๘๔๖ ราย สิ้นสุดการด าเนินการ
คุ้มครองพยาน รวมจ านวน ๒,๗๕๔ ราย และอยู่ระหว่างการด าเนินการคุ้มครองพยาน รวมจ านวน ๙๒ 
ราย รวมทั้งมีการคุ้มครองความปลอดภัยพยาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีผลทางคดีเสร็จสิ้นแล้วลงโทษ
พิพากษามากกว่า ๑๐๐ คดี ศาลยกฟ้อง จ านวน ๑๓ ราย พยานมีความเชื่อมั่น คิดเป็นร้อยละ ๙๔  
และมีความพึงพอใจของพยาน คิดเป็นร้อยละ ๙๒  

๓)  ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น  
ความไม่สะดวกเกี่ยวกับเอกสารค าร้อง และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและมคีวามเขา้ใจ
ถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีอาญานั้น ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับไว้ 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายฉบับนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

  ๒.๑.๕ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 
   มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๓ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี  
งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน 
เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ มีก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
 



๑๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๑. ร่างพระราชบญัญตัิคุม้ครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (คณะรฐัมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ  
ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๙ (สมัยสามญัประจ าปี
ครั้งทีห่นึ่ง) วันพุธที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/575118 
 

 

 ๒. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิคุม้ครองพยาน 
ในคดีอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (คณะรฐัมนตร ีเปน็ผู้เสนอ) ของส านักวิชาการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ 
ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัพุธที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/574298 
 

 

 ๓. บนัทึกการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๓ ครั้งที ่๙ (สมัยสามญั
ประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัพุธที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/mai
n_warehouse_dll_x.php?aid=9996&mid=4328 
 

 

 ๔. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๓ ครัง้ที ่๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔   
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/mai
n_warehouse_dll_x.php?aid=9995&mid=4328 
 

 

 ๕. พระราชบญัญตัิคุม้ครองพยานในคดอีาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=387881&ext=pdf 
 
 

 

 



๑๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๒.๒ วาระทีส่อง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา 
  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สอง เรียงตามล าดับมาตรา 
เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง โดยมีการพิจารณาและ
อภิปรายตามล าดับมาตรา ดังนี้ 
 ๒.๒.๑ ร่างมาตรา ๖ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
  ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ (๓) จากเดิมที่ก าหนดว่า “พยานในคดีความผิด
ตามมาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๓๑๗ มาตรา ๓๑๘ หรือมาตรา ๓๑๙ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาอาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษได้” โดยแก้ไขเพ่ิมเติมเป็น “พยานในคดีความผิด
เกี่ยวกับเพศหรือคดีความผิดฐานพรากเด็กหรือผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญาอาจได้รับการคุ้มครอง
ตามมาตรการพิเศษได้” นั้น ท าให้สามารถด าเนินการคุ้มครองพยานครอบคลุมไปถึงทุกคดีความผิด
ทั้งหมดเกี่ยวกับเพศหรือคดีความผิดฐานพรากเด็กหรือผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญา อย่างไรก็ตาม 
เนื่องด้วยการก าหนดเพศสภาพของบุคคลในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางสังคม รวมทัง้
มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับเด็กหรือผู้เยาว์ และการกระท าความผิดในทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งเป็นสภาพปัญหาในทางสังคมและครอบครัวที่ต้องได้รับการแก้ไข จึงมีประเด็นข้อสังเกตว่าบทบัญญัติ
ตามร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ (๓) ดังกล่าว จะครอบคลุมถึงกรณีการคุ้มครองพยานในคดี
ต่าง ๆ รวมไปถึงการออกระเบียบเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร  

  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
ส าหรับมาตรการคุ้มครองพยานตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน  

ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบไปด้วยมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน 
ในคดีอาญา ซึ่งในการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองพยานที่ผ่านมายังอาจมีกรณีที่ไม่สามารถน าไปสู่ 
การปฏิบัติได้จริง ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ จึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เพ่ือให้การคุ้มครอง
พยานมีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยครอบคลุมไปถึงทุกคดีความผิดทั้งหมดเกี่ยวกับเพศหรือ 
คดีความผิดฐานพรากเด็กหรือผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญา และสอดรับกับการแก้ไขประมวล
กฎหมายอาญาที่เกิดขึ้น รวมทั้งให้สอดรับกับคดีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศในปัจจุบันที่มี
ลักษณะเป็นพลวัต ทั้งนี้ โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ (๒) และ (๓) ดังกล่าวนั้นมิได้เป็นการปรับลด
อ านาจในการคุ้มครองพยานในคดีความผิดอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  



๑๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งหากมีการร้องขอให้คุ้มครองพยานในคดีอาญาและทางกระทรวงยุติธรรมเห็นว่าควรมี
การคุ้มครองพยานไม่ว่าจะเป็นความผิดในคดีอาญารูปแบบใดก็สามารถด าเนินการคุ้มครองพยาน 
โดยมาตรการพิเศษดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน  

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข 

๒.๒.๒ ร่างมาตรา ๗ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
 ส าหรับการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ที่บัญญัติว่า “ให้ส านักงาน
คุ้มครองพยานด าเนินการเพ่ือคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษโดยการประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยาน 
รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค าขอของพยานด้วย” และที่คณะกรรมาธิการฯ  
ได้แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “ในกรณีตามวรรคหนึ่ง (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ของส านักงานคุ้มครองพยานซึ่งได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยื่นค าขอ
ฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เพ่ือมีค าสั่งให้กรมการปกครองด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
หลักฐานการทะเบียนราษฎร” นั้น มีประเด็นข้อสังเกตว่าการก าหนดบทบัญญัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชนและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
จะเป็นการกระท าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือไม่ รวมทั้งอาจมีผลกระทบต่อระบบการจัดท า
บัตรประจ าตัวประชาชนและระบบการทะเบียนราษฎรของประเทศได้  เนื่องจากการจัดท าข้อมูลบัตร
ประจ าตัวประชาชนและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง มีความเป็นจริง
และต้องมีระบบการป้องกันการน าเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ 

นอกจากนี้ การก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคุ้มครองพยานซึ่งไดร้บัอนมุตัิ
เป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา  
เพื่อมีค าสั่งให้กรมการปกครองด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักฐานการทะเบียนราษฎรนั้น มีประเด็น
ข้อสังเกตว่า การใช้อ านาจดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นการใช้ดุลพินิจโดยล าพัง  
หรือมีกระบวนการในการกลั่นกรองโดยระบบคณะกรรมการหรือไม่ อย่างไร และระเบียบที่กระทรวงยุติธรรม
ประกาศก าหนดเพ่ือรองรับการด าเนินการดังกล่าวจะมีมาตรการในการควบคุมดูแลความปลอดภัย  
ให้แก่พยานหรือบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง อย่างไร รวมทั้งการก าหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
มีค าสั่งให้กรมการปกครองด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักฐานการทะเบียนราษฎรได้โดยอ้างว่า  
 



๑๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

เพ่ือเป็นการคุ้มครองพยานอาจจะมีผลกระทบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นผู้กระท าการอั นเป็น 
การขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายเสียเอง และจะท าให้ระบบการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ระบบการทะเบียนราษฎรมีการจัดท าข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ขาดความน่าเชื่อถือและเป็นลดระดับ  
ความปลอดภัยของข้อมูล 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 

   ส าหรับบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) เป็นไปตามหลักการเดิมที่ก าหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญาตามมาตรการพิเศษ ซึ่งเป็นการด าเนินการในกรณีที่ไม่สามารถจะคุ้มครองพยานด้วยวิธีอื่นได้
เนื่องจากพยานจะมีความหวาดกลัวในการที่จะให้ถ้อยค าเป็นพยานต่อศาลหรือพนักงานสอบสวนอนัเปน็
กรณีที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนน้อยมาก โดยก าหนดให้ส านักงานคุ้มครองพยานสามารถประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลและหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุ 
ตัวพยาน รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค าขอของพยานได้  ทั้งนี้ เพ่ือให้พยาน 
ได้หลุดพ้นจากการติดตามจากองค์กรอาชญากรรมหรือกรณีของผู้ที่ข่มขู่พยานในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็น
มาตรการในทางสากลและมีการใช้กันในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม โดยที่การด าเนินการที่ผ่านมา 
ยังมีข้อจ ากัดในการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากในระบบเดิมได้บัญญัติในลักษณะการประสานงาน  
โดยมิได้ให้อ านาจในการปฏิบัติงานไว้จึงท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความกังวลว่าจะไม่สามารถด าเนินการ
ได้หรืออาจเป็นการด าเนินการที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นอกจากนี้ การก าหนดแนวทางที่จะให้มี
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลและหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยานนั้น เป็นไปตามหลักการ
โดยทั่วไป มิได้เป็นการด าเนินการที่ขัดต่อหลักการในทางนิติวิธี และมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการ
จัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนและระบบการทะเบียนราษฎรของประเทศตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๓๔ แต่ประการใด ทั้งนี้ ส าหรับประเด็นที่ต้องชั่งน้ าหนักระหว่างความสมบูรณ์ของระบบ 
การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนและระบบทะเบียนประวัติราษฎรกับความจ าเป็นที่ต้องจัดการ  
กับตัวการอาชญากรรมในระดับสูงนั้น ในระบบดังกล่าวจะมีกระบวนการในการป้องกันและการรักษา
ความปลอดภัยเพ่ือมิให้มีการสืบข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ใหม่ของบุคคล โดยกระบวนการและขั้นตอน 
ในการด าเนินการจะเริ่มต้นที่ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยส านักงานคุ้มครองพยาน เป็นหลัก 
ในการด าเนินการในลักษณะชั้นความลับ และเสนอผ่านกลไกในการบังคับบัญชาไปถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งมีการใช้ดุลยพินิจในลักษณะชั้นความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ด้วย 

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข 



๑๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๖. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร  
ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/588413 
 

 

๗. บนัทึกการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๓ ครัง้ที่ ๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report 
/main_warehouse_dll_x.php?aid=10060&mid=4345 

 

๘. บนัทึกการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๓ ครัง้ที่ ๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report 
/main_warehouse_dll_x.php?aid=10083&mid=4349 

 

 

๙. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๓ ครัง้ที ่๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/
main_warehouse_dll_x.php?aid=10082&mid=4349 
 

 

๓. ผลการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรในวาระที่สาม 

        มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สาม เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๗๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๙ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง 
 

___________________ 



 

๑๗ 

ตารางเปรียบเทยีบ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแกไ้ข) 

กับ 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 

พระราชบัญญัต ิ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                   

 ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีท่ี ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

 
ร่าง 

พระราชบัญญัต ิ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
                   

 ...................................... 
...................................... 
...................................... 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า 
 

................................................................................................................................................. 
............................ 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองพยานในคดีอาญา 

 
โดยที่เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
 

พระราชบัญญัตินีม้ีบทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหก้ระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

พระราชบัญญัตินีม้ีบทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย 

 



 

๑๘ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

  

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญตัินี้ 
เพื่อให้พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการ ีผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับพยาน ซึ่งอยู่ในมาตรการคุ้มครองพยานตามกฎหมายมีความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย อนามยั 
เสรภีาพ ช่ือเสียง ทรัพยส์ิน หรือได้รับสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด รวมทั้งเพื่อให้การคุ้มครองพยาน 
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการตราพระราชบญัญัตินีส้อดคล้องกับเง่ือนไขท่ีบัญญตัิไว้ 
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญตัิขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี ้
 

................................................................................................................................................. 
............................ 

 
มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินีเ้รยีกวา่ “พระราชบัญญัติคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. ....” 
 

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญตัินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถดัจาก
วันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญัตินี ้ 
 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า "พยาน" ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“พยาน” หมายความวา่ พยานบุคคลซึ่งจะมาให้ หรือได้ให้ข้อเท็จจรงิ ต่อพนักงานผู้มีอ านาจ
สืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูม้อี านาจฟ้องคดีอาญา หรือ
ศาลในการด าเนินคดีอาญา รวมทัง้ผู้ช านาญการพิเศษ แต่มิให้หมายความรวมถึงจ าเลย 
ที่อ้างตนเองเป็นพยาน 

ฯลฯ                  ฯลฯ 
 

““พยาน” หมายความว่า บุคคลซึง่จะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจ
สืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูม้อี านาจฟ้องคดีอาญา  
หรือศาล ในการด าเนินคดีอาญา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ” 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๕๘ ก/หน้า ๔/๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖  

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=387881&ext=htm#_ftn1
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=387881&ext=htm#_ftn1


 

๑๙ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

  

มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนยิามค าวา่ "พนักงานเจ้าหน้าที่" ระหว่างบทนยิามค าวา่ “ความปลอดภัย” 
และ “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๓ แหง่พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

““พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 
 

มาตรา ๖  ในกรณีที่พยานอาจไมไ่ด้รับความปลอดภัย พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา 
พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา ศาล หรือส านักงาน
คุ้มครองพยาน แล้วแต่กรณี อาจจดัให้พยานอยู่ในความคุ้มครองตามที่เห็นเป็นการสมควร หรือ
ตามที่พยานหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมปีระโยชน์เกีย่วข้องได้ร้องขอ และในกรณีจ าเป็นบุคคลดังกล่าว
จะขอให้เจ้าพนักงานต ารวจหรือเจา้หน้าท่ีอื่นช่วยให้ความคุ้มครองแก่พยานได้ตามความจ าเป็น 
ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมของพยานด้วย 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติคุม้ครองพยาน 
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

การแจ้งและวิธีการที่เจ้าพนักงานต ารวจหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นจะให้ความคุ้มครองแก่พยาน 
ตามค าขอ และการสิ้นสดุลงซึ่งการคุ้มครองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
โดยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 

 

“การแจ้ง การออกค าสั่ง และวิธีการที่เจ้าพนักงานต ารวจหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นจะให้ 
ความคุ้มครองแก่พยานตามค าร้อง การประเมินพฤติการณ์ความไมป่ลอดภัย และการขยายและ
การสิ้นสุดซึ่งการคุ้มครองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดโดยผู้บญัชาการต ารวจ
แห่งชาติหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี” 

การคุ้มครองให้พยานไดร้ับความปลอดภัย ใหร้วมถึงการจดัให้พยานอยู่ในสถานท่ีที่ปลอดภยั 
เว้นแต่พยานจะไม่ให้ความยินยอมและการปกปิดมิใหม้ีการเปดิเผยชือ่ตัว ช่ือสกุล ท่ีอยู่ ภาพ หรือ
ข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวพยานได ้ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของพยาน
และลักษณะของคดีอาญาที่เกี่ยวขอ้ง 

 

 

มาตรา ๘  พยานในคดีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ อาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการ
พิเศษได ้

(๑) คดีความผิดตามกฎหมายเกีย่วกับยาเสพตดิ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยศลุกากร 

(๒) คดีความผิดเกีย่วกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๒) และ (๓) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตคิุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 
 
“(๒) คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือคดีความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย

ตามประมวลกฎหมายอาญา 



 

๒๐ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
(๓) คดีความผิดเกีย่วกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกบัการเป็นธุระจัดหา 

ล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจาร เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น และความผิดฐานพรากเด็กและ
ผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก 
หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี หรือความผิด
เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จดัการกิจการค้าประเวณี หรือสถาน
การค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี 

ฯลฯ                  ฯลฯ 
 

 
(๓) คดีความผิดเกีย่วกับเพศหรือคดีความผดิฐานพรากเด็กหรือผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมาย

อาญา หรือคดีความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี” 

 

 
 
มาตรา ๑๐  ให้ส านักงานคุ้มครองพยานด าเนินการเพื่อคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(๑) ย้ายที่อยู่ หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม 
(๒) จ่ายค่าเลี้ยงชีพท่ีสมควรแก่พยานหรือบคุคลที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของพยาน 

เป็นระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอาจขอขยายระยะเวลาครั้งละไม่เกินสามเดือน  
แต่ไมเ่กินสองป ี

(๓) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล และหลักฐาน
ทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยาน รวมทั้งการด าเนินการเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค าขอ 
ของพยานด้วย 

(๔) ด าเนินการเพื่อให้มีอาชีพหรือให้มกีารศึกษาอบรม หรือด าเนินการใดเพื่อให้พยาน
สามารถด ารงชีพอยู่ได้ตามทีเ่หมาะสม 

(๕) ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ 
(๖) ด าเนินการใหม้ีเจ้าหนา้ที่คุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จ าเป็น 
(๗) ด าเนินการอื่นใดให้พยานไดร้ับความช่วยเหลือหรือได้รับความคุ้มครองตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุม้ครองพยานในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐ ใหส้ านักงานคุ้มครองพยานด าเนินการเพื่อคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้

(๑) ย้ายที่อยู่หรือจดัหาที่พักอันเหมาะสม 
(๒) จ่ายค่าเลี้ยงชีพท่ีสมควรแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผูส้ืบสันดาน หรือบคุคลอื่น 

ที่มีความสมัพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน 
 
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพื่อด าเนินการเปลี่ยนช่ือตวั ช่ือสกุลและหลักฐาน

ทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยาน รวมทั้งการด าเนินการเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค าขอ 
ของพยานด้วย 

(๔) ด าเนินการเพื่อให้มีอาชีพ ให้มีการศึกษาอบรม หรือด าเนินการใดเพื่อให้พยานสามารถ
ด ารงชีพอยู่ไดต้ามที่เหมาะสม 

(๕) ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ 
(๖) ด าเนินการใหม้ีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาทีจ่ าเป็น 
(๗) ด าเนินการอื่นใดให้พยานได้รบัความช่วยเหลือหรือได้รับความคุม้ครองตามที่เห็นสมควร 



 

๒๑ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 

ในกรณีที่ได้มีการด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตามค าขอดังกล่าว 
โดยให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และห้ามมิให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องเปิดเผยข้อมูลนั้น  
เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรม 

 

 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคุ้มครองพยานซึ่งได้รับอนุมตัิ
เป็นหนังสือจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา 
เพื่อมีค าสั่งให้กรมการปกครองด าเนินการเปลีย่นแปลงข้อมลูหลักฐานการทะเบียนราษฎร 

ในกรณีที่ได้มีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตามที่ส านักงาน
คุ้มครองพยานแจ้งมา โดยให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และห้ามมิให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เปิดเผยข้อมูลนั้น เว้นแต่จะไดร้ับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

การด าเนินการตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดและให้ค านึงถึง 
การด ารงชีวิตตามปกติของพยานด้วย” 

 

 
 
มาตรา ๑๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจสั่ง 

ให้การคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษสิ้นสุดลง เมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) พยานร้องขอ 
(๒) พยานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบยีบของกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการคุม้ครอง

พยานตามมาตรการพิเศษ 
(๓) พฤติการณเ์กี่ยวกับความปลอดภัยของพยานเปลี่ยนแปลงไป และกรณีไม่มีความจ าเป็น 

ที่จะต้องให้การคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษอีกต่อไป 
(๔) พยานไม่ให้การเป็นพยานโดยไม่มเีหตุสมควร 
(๕) ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สดุให้ลงโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ 

ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดตี่อศาล หรือความผิดฐานท าพยานหลักฐาน
อันเป็นเท็จ อันเนื่องมาจากการเปน็พยานในคดีที่พยานไดร้ับความคุม้ครอง 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติคุม้ครองพยาน 
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

  “(๖) เหตุอื่นใดตามทีเ่ห็นสมควรโดยค านึงถึงความปลอดภัยและการด ารงชีวิตตามปกติ 
ของพยาน” 

 



 

๒๒ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 
 

มาตรา ๑๓  ให้จัดตั้งส านักงานคุม้ครองพยานขึ้นในกระทรวงยุติธรรม และให้มีอ านาจหน้าที่
รับผดิชอบเกีย่วกับการคุม้ครองพยานตามมาตรการทั่วไปและมาตรการพเิศษ การปฏิบัติทีเ่หมาะสม 
รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานและข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติคุม้ครองพยานในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓  ให้จัดตั้งส านักงานคุม้ครองพยานข้ึนในกระทรวงยตุิธรรมและให้มีหน้าที่และ
อ านาจรับผดิชอบเกี่ยวกับการคุม้ครองพยานตามมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษ การปฏิบตัิ 
ที่เหมาะสมต่อพยาน การจัดใหม้ีการฝึกอบรมการคุม้ครองพยาน รวมทั้งการประสานและ 
ร่วมมือกันในการปฏิบัติงานและในด้านข้อมูลกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยของพยานตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่พยานได้มาเป็นพยาน และจากการมาเป็นพยานดังกล่าวเป็นเหตุให้พยาน สามี 
ภริยา ผู้บุพการี ผูส้ืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานไดร้ับความเดือดร้อน
หรือไดร้ับผลกระทบจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ส านักงานคุ้มครองพยานมีอ านาจ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา  
การรักษาพยาบาล การฝึกอาชีพ การจัดหางาน หรือการจ่ายเงินด ารงชีพท่ีเหมาะสม  
ทั้งนี้ ตามระเบยีบที่กระทรวงยตุิธรรมก าหนด” 

 
 มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญตัิคุ้มครองพยาน 

ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
“มาตรา ๑๓/๑  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยของพยานให้พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจตรวจค้นตัวบุคคลหรือยานพาหนะที่มเีหตุอันควรเช่ือว่าจะก่อภัยอันตรายหรือ
คุกคามพยาน สามี ภรยิา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน 
รวมทั้งมีอ านาจยึดสิ่งของหรือทรพัย์สินที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่พยาน สามี ภริยา  
ผู้บุพการี ผูส้ืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกบัพยาน ในกรณีที่เป็นความผิด 
ทางอาญาให้มีอ านาจจับกุมและแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจแห่งท้องที่ท่ีจับ 
เพื่อด าเนินการต่อไป” 
 



 

๒๓ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 
 
มาตรา ๑๗  เมื่อพยานได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงาน 

ผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา หรือเบิกความต่อศาลแล้ว  
พยานพึงมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนที่จ าเป็นและสมควร  ท้ังนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรม
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง แต่ในกรณีที่เป็นพยานโจทก์ในคดีความผิด 
ต่อส่วนตัวซึ่งผูเ้สยีหายเป็นโจทก์ หรือเป็นพยานจ าเลยให้อยู่ในดุลพนิิจของศาลที่จะมีค าสั่ง 
ให้มีการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว แต่ไมเ่กินอัตราตามระเบยีบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 

 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุม้ครองพยานในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๗  เมื่อพยานได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงาน 
ผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา หรือพนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา หรือเบิกความต่อศาลแล้ว
พยานพึงมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร ทั้งนี้ ตามระเบยีบ 
ที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง แต่ในกรณีที่เป็นพยานโจทก์
ในคดีความผดิต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหายเป็นโจทก์หรือเป็นพยานจ าเลย ให้อยู่ในดุลพินิจของศาล 
ที่จะมีค าสั่งให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่ไม่เกนิอัตราตามระเบียบ 
ที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ในกรณีที่พยานเดินทางมาแล้ว แตม่ีเหตุท าใหไ้มไ่ด้ให้การหรือข้ึนเบิกความโดยมิใช่เหตุ 
อันเนื่องมาจากตัวพยานเจตนาไม่ให้การหรือเบิกความ หรือมีเหตุสุดวิสัย ให้พยานได้รับ
ค่าตอบแทนและคา่ใช้จ่ายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง” 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
         นายกรัฐมนตร ี
 

………………………………………………….. 
               ………………………………………………….. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ส่วนที่ ๒  

ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



การด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอน โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

๑. กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็น  
เ พ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  
ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา๑ ดังนี้   

๑.๑ วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น (ก่อนน าร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี) จ านวน ๑๒ ครั้ง 

- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นรวม ๓ วิธี ดังนี้ 
วิธีที่ ๑ การประชุมเพ่ือรับฟังและระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย จ านวน ๙ ครั้ง 
วิธีที่ ๒ การประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงยุติธรรม  

เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน ๑ ครั้ง 
วิธีที่ ๓ การรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

และเว็บไซต์ Lawamendment ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จ านวน ๒ ครั้ง  
๑.๒ การรับฟังความคิดเห็นร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผ่านเว็บไซต์ จ านวน ๑ ครั้ง 
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ด าเนินการรับฟัง

ความคิดเห็น โดยได้มีหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์ของกรมคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพ www.rlpd.go.th ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑๕ วัน มีผู้เข้าแสดงความคิดเห็น ๒๕๑ คน ผลปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานรัฐ 
เอกชน และประชาชนคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้  เป็นไปตามร่าง 
ที่ผ่านการตรวจของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

                                                           
เรียบเรียงโดย นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรช านาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา. 
๑ รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. 
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๒. สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตราร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน 

ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....๒ มีดังนี้ 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเชิงบวก 
การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่พยาน 

ซึ่งอาจท าให้สภาพการด ารงชีวิตของพยานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ า
พยานมีฐานะทางการเงินดีขึ้นหรือไม่อย่างไร แต่ในกฎหมายได้ก าหนดสิทธิให้พยานได้รับ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรจากรัฐ ดังนั้น ก่อนเข้าโครงการคุ้มครองพยาน 
หากพยานมีรายได้ไม่มากนักก็อาจเป็นเหตุให้พยานมีสภาพทางการเงินที่ดีขึ้นจากเดิม 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเชิงลบ 
กรณีพยานที่มีฐานะทางการเงินท่ีดีก่อนเข้าโครงการคุ้มครองพยาน อาจท าให้กระทบ

ต่อฐานะทางการเงิน เพราะพยานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง ที่อาจท าให้ไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างอิสระ 

ผลกระทบสังคม 
ผลกระทบต่อสังคมเชิงบวก 
พยานมีความเชื่อมั่นและมีอิสระในการให้ข้อเท็จจริง และกล้ามาเป็นพยาน ท าให้

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ และส่งผลให้สังคมมี
ความสงบสุขเรียบร้อยและมีศีลธรรมอันดี 

ผลกระทบต่อสังคมเชิงลบ 
เมื่อพยานเข้าโครงการคุ้มครองพยาน สิทธิและเสรีภาพบางประการต้องเป็นไป 

ตามเงื่อนไขและข้อตกลง อาจท าให้ไม่สะดวกในการจะเดินทาง ในการประกอบอาชีพ หรือในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น 

๓. การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อประชาชน๓ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้เปิดเผยผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน โดยด าเนินการเปิดเผยผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (www.lawamendment.go.th)  

๔. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมา

ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  แล้ว  

                                                           
๒รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย, ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๓อ้างถึงแล้ว, เชิงอรรถที่ ๑. 

http://www.lawamendment.go.th/
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เห็นควรยืนยันตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

๕. ความเห็นต่อการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เสนอมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว เห็นว่าได้มีการด าเนินการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง แล้ว 
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บทวเิคราะห์ข้อดีและขอ้สงัเกตของร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองพยานในคดอีาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔๔ ได้บัญญัติรับรองสิทธิ
ของบุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญาให้ได้รับความคุ้มครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทน  
ที่จ าเป็นและสมควรจากรัฐ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๖  

ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้บังคับใช้มาระยะหนึ่ง 
ปรากฏว่ามีบทบัญญัติบางประการที่บัญญัติไว้ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน สภาพเศรษฐกิจ ภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับพยาน รวมทั้ง ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่งผลให้ความเชื่อมั่นและความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาลดลง 
อีกทั้ง ยังท าให้พยานไม่มีความเชื่อมั่นและไม่กล้าที่จะมาเป็นพยาน ท าให้ไม่สามารถน าตัวผู้กระท า
ความผิดมาลงโทษได้ ตลอดจนสร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่พยานที่มาให้การเป็นพยาน ท าให้การปฏิบัติ
ภารกิจงานคุ้มครองพยานไม่มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะเกิดผลกระทบ
ตอ่ความมั่นคงและภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างยิ่ง 

ดังนั้น เพ่ือให้การคุ้มครองพยานสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๘ ที่บัญญัติให้รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุก
ด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษ 
ในการคุ้มครองพยาน หน้าที่และอ านาจของส านักงานคุ้มครองพยานและอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการคุ้มครองความปลอดภัยของพยานและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 
เพื่อให้พยานเกิดความเชื่อมั่น ได้รับความคุ้มครอง และได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....๑ มีดังนี้             
๑. ก าหนดให้ “พยาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงาน 

ผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา หรือศาล 
ในการด าเนินคดีอาญา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ 

๒. ก าหนดให้พยานในคดีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้อาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษได้  
๒.๑ คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือคดีความผิดเกี่ยวกับ 

การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
๒.๒ คดีความผิดเกี่ยวกับเพศหรือความผิดฐานพรากเด็กหรือผู้เยาว์ ตามประมวลกฎหมาย

อาญา หรือคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

 

                                                           

 
 เรียบเรียงโดย นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรช านาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา. 
๑ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร, ส านักกรรมาธิการ ๒  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔). 
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๓. ก าหนดให้ส านักงานคุ้มครองพยานด าเนินการเพ่ือคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ย้ายท่ีอยู่หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม 
๓.๒ จ่ายค่าเลี้ยงชีพที่สมควรแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่น  

ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน 
๓.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐาน

ทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยาน รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค าขอของพยานด้วย 
๓.๔ ด าเนินการเพ่ือให้มีอาชีพ ให้มีการศึกษาอบรม หรือด าเนินการใดเพ่ือให้พยาน

สามารถด ารงชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม 
๓.๕ ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ 
๓.๖ ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จ าเป็น 
๓.๗ ด าเนินการอื่นใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความคุ้มครองตามที่เห็นสมควร 
ในกรณีตามข้อ ๓. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคุ้มครองพยานซึ่งได้รับอนุมัติเป็น

หนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เพ่ือมี
ค าสั่งให้กรมการปกครองด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักฐานการทะเบียนราษฎร  

๔. ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจสั่งให้การคุม้ครอง
พยานตามมาตรการพิเศษสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ  
การด ารงชีวิตตามปกติของพยาน 

๕. เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยของพยาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ตรวจค้นตัวบุคคลหรือยานพาหนะที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะก่อภัยอันตราย หรือคุกคามพยาน สามี ภริยา 
ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน รวมทั้งมีอ านาจยึดสิ่งของหรือ
ทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่น  
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน ในกรณีที่เป็นความผิดทางอาญา ให้มีอ านาจจับกุมและแจ้งพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจแห่งท้องที่ที่จับเพื่อด าเนินการต่อไป 

๖. เมื่อพยานได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจ
สอบสวนคดีอาญา หรือพนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา หรือเบิกความต่อศาลแล้ว พยานพึงมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร ทั้งนี้  ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง แต่ในกรณีที่เป็นพยานโจทก์ในคดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่ง
ผู้เสียหายเป็นโจทก์หรือเป็นพยานจ าเลย ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะมีค าสั่งให้มีการจ่ายค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่ไม่เกินอัตราตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด โดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้  จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน 
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ เกี่ยวกับมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน หน้าที่ 
และอ านาจของส านักงานคุ้มครองพยาน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน  
โดยมีข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
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ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑. เพื่อแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ในการเข้าถึงสิทธิของพยานหรือ 

ผู้ที่มาให้ข้อมูล ได้อย่างครอบคลุมและได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
อีกทั้ง ยังท าให้การคุ้มครองความปลอดภัยของพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพยานที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและสภาพการณ์ปัจจุบัน  
อันเป็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองพยานในประเทศไทย 

๒. กฎหมายฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชน กล่าวคือ ประชาชน 
มีความเชื่อมั่นและมีอิสระในการให้ข้อเท็จจริง และกล้าที่จะมาเป็นพยาน เพราะมีกลไกและมาตรการ 
ในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถ
น าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ และส่งผลให้สังคมมีความสงบสุขเรียบร้อย และมีศีลธรรมอันดี และท า
ให้เกิดความน่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยในภาพรวม 

ข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ  และเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท า
ได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งอาจท าให้พยานที่มีฐานะทางการเงินที่ดีก่อนเข้าโครงการ
คุ้มครองพยาน ได้รับผลกระทบทางการเงิน เพราะพยานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง ที่อาจท าให้ไม่
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ รวมถึงเมื่อพยานเข้าโครงการคุ้มครองพยาน สิทธิและเสรีภาพบางประการ
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงอาจท าให้ไม่สะดวกในการจะเดินทาง ในการประกอบอาชีพ หรือในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น 

 
บทสรุป  
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

ถือเป็นหน้าที่ของรัฐในการให้ความคุ้มครองพยานให้มีความปลอดภัย รวมทั้งให้การช่วยเหลือค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรแก่พยาน เพ่ือให้การคุ้มครองพยานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะท า
ให้พยานเกิดความเชื่อมั่น ได้รับความคุ้มครอง และได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะพยานถือเป็น
บุคคลส าคัญในการให้ข้อเท็จจริงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้การด าเนินคดีเป็นไปอย่างถูกต้อง 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้าน 
ความมั่นคง หัวข้อที่ ๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่งเสริมและอ านวย
ความยุติธรรม แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสงบสุข เกิดความร่วมมือ
อันดีระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ท าให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยและเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม อีกทั้ง ยังสอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ในหัวข้อที่ ๖.๖ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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สิทธิพยานในคดีอาญา 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
 

ในกระบวนการยุติธรรม คดีอาญาเป็นคดีที่ต้องค้นหาความจริงด้วยการพิสูจน์ประจักษ์
พยานหลักฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าให้การของพยานบุคคล แต่เนื่องจากในบางกรณีผู้กระท าผิด  
เป็นผู้มีอิทธิพล ท าให้ไม่มีใครกล้ามาเป็นพยาน เพราะเกรงจะเกิดภยันตรายกับตนเองและบุคคลใกล้ชิด  
กระบวนการยุติธรรมจึงไม่สามารถน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงก าหนดให้รัฐ 
มีหน้าที่คุ้มครองพยานในคดีอาญาให้ได้รับความปลอดภัย ตลอดจนผู้ที่มีความใกล้ชิดกับพยาน เช่น  
พ่อแม่ สามี ภรรยาหรือบุตรของพยานให้ได้รับความปลอดภัยด้วยและก าหนดให้มีค่าตอบแทนตามสมควร 
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทย  

“พยาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวน
คดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา หรือศาล ในการด าเนิน 
คดีอาญา รวมทั้งผู้ช านาญการพิเศษ แต่มิให้หมายความรวมถึงจ าเลยที่อ้างตนเองเป็นพยาน  

 สิทธิของพยานในคดีอาญา ตามกฎหมายคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖๑  มีดังนี้  
๑. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยเมื่อถูกคุกคามในฐานะพยานในคดีอาญา 

รวมถึงผู้ใกล้ชิด ของพยานในคดีอาญา  
๒. สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม  
๓. สิทธิที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการมาให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานสอบสวนหรือเบิกความต่อศาล  
๔. สิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง ทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก

การเป็นพยานในคดีอาญา  
๕. สิทธิที่จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

 “มาตรการทั่วไป” ในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา๒ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
การยื่นค าร้อง กรณีพยานในคดีอาญาได้รับการข่มขู่คุกคาม พยานสามารถร้องขอใช้มาตรการ

ทั่วไปในการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
การสั่งใช้มาตรการทั่วไป มี ๒ กรณี 
๑. กรณีประสานการส่งต่อให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่น การด าเนินการใด ๆ

ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ โดยส านักงานคุ้มครองพยาน จะสนับสนุนงบประมาณและ
ประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 

๒. กรณีส านักงานคุ้มครองพยานด าเนินการเอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีอ านาจ 
สั่งใช้หรือไม่ใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน 

 

                                                           
๑ ส านักงานกิจการยุติธรรม, “การคุ้มครองพยานในคดีอาญา”, สืบค้นเมื่อวันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ , 

https://justicechannel.org/government-services/การคุ้มครองพยานในคดีอา. 
 

๒ เรื่องเดียวกัน. 



 - ๘ - 
 

การด าเนินการคุ้มครองพยาน กรณีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสั่งใช้มาตรการทั่วไป 
ส านักงานคุ้มครองพยานจะก าหนดมาตรการการคุ้มครองพยานตามความเหมาะสมแก่สถานภาพของพยาน 
ลักษณะความร้ายแรงของคดี โดยมาตรการการคุ้มครองพยานที่ด าเนินการในปัจจุบัน อาทิ การจัด
เจ้าหน้าที่คุ้มครอง การน าพยานไปอยู่ที่ปลอดภัย การย้ายที่อยู่ เป็นต้น 

การอุทธรณ์ กรณีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีค าสั่งไม่รับค าร้อง หากผู้ได้รับค าสั่ง 
ไม่พอใจ ก็มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณ์ได้ที่ศาลยุติธรรมชั้นต้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ 
แจ้งค าสั่ง 

 “มาตรการพิเศษ” ในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา๓ 
มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานเป็นมาตรการคุ้มครองที่ยกระดับความส าคัญของ  

การคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่พยาน โดยคดีที่จะร้องขอรับการคุ้มครองจะต้องเป็นคดีตามที่กฎหมาย
คุ้มครองพยานก าหนดไว้ และต้องพิจารณาถึงความร้ายแรงแห่งคดีและการกระท าผิด ที่มีลักษณะเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายอาชญากรรม กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งรัฐ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ยื่นค าร้อง กรณีปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุสงสัยว่าพยานในคดีอาญาจะไม่ได้รับความปลอดภัย 

บุคคลดังต่อไปนี้ สามารถยื่นค าร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน 
– พยานหรือผู้รับมอบอ านาจจากพยาน 
– บุคคลซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้องกับพยาน 
– พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวน สอบสวน คดีอาญา 
– พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา 
การสั่งใช้มาตรการพิเศษ เมื่อค าร้องขอรับการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษได้ผ่าน

การตรวจสอบความถูกต้องแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งการ 
ให้ใช้หรือไม่ให้ใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน 

ด าเนินการคุ้มครองพยาน ส านักงานคุ้มครองพยานหรือหน่วยงานที่ร้องขอจะก าหนด
มาตรการคุ้มครองพยานภายใต้ความเหมาะสมแก่สถานะสภาพของพยาน ลักษณะและความร้ายแรงของคดี 
โดยก าหนดมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือ เช่น การจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครอง การย้ายที่อยู่ การจ่ายค่าเลี้ยงชีพ 
เป็นต้น 

การอุทธรณ์ กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีค าสั่ง ไม่รับค าร้อง 
หากผู้ได้รับค าสั่งไม่พอใจค าสั่งก็มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้น โดยยื่นได้ที่ศาลยุติธรรมชั้นต้น หรือศาลทหาร
ชั้นต้นที่มีเขตอ านาจเหนือคดี หรือที่บุคคลนั้นมีที่อยู่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

 คดีอาญาที่พยานสามารถร้องขอให้มีการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษ๔ 
– คดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
– คดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
– คดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
– คดีตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

                                                           

 
๓ เรื่องเดียวกัน. 
๔ ที่มา: ส านักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. 
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– คดีเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา 
– คดีความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายป้องกัน 

และปราบปรามการค้ามนุษย์ 
– คดีความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม 
– คดีความผิดที่มีอัตราโทษอย่างต่ าให้จ าคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไป หรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น 
– คดีที่ส านักงานคุ้มครองพยานเห็นสมควรให้ความคุ้มครอง 

 ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยานในคดีอาญา๕ 
กรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใด

อย่างหนึ่งจากการกระท าผิดอาญาเพราะได้มาเป็นพยานนั้นจะต้องมายื่นค าร้องขอรับค่าตอบแทน  
ณ ส านักงานคุ้มครองพยาน ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการกระท าผิด  

ส าหรับกรณีที่พยานได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานสืบสวน พนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ หรือได้เบิกความต่อศาลแล้ว พยานมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่าย    

นอกจากนั้น ยังมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน สามี ภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน 
หรือบุคคลอื่นที่ใกล้ชิด จากหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่าย 

 

                                                           
๕ เรื่องเดียวกัน. 



 - ๑๐ - 
 

มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ๑๐ 
 

การคุ้มครองพยานนั้นถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นหัวใจของกระบวนการยุติธรรมอย่างที่สุด  
ดังนั้น ในแต่ละประเทศล้วนมีมาตรการในการคุ้มครองพยานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและบริบท 
ของแต่ละประเทศ แต่เพื่อให้การก าหนดมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
หรือมีมาตรฐานใกล้เคียงกันแล้ว สหประชาชาติจึงได้มีการวางหลักการเรื่องการคุ้มครองพยาน 
ในอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. ๒๐๐๐ 
(The United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000) (มติที่ประชุม
สมัชชาใหญ่เลขที่ ๕๕/๒๕ ภาคผนวก ๑) (General Assembly Resolution 55/25,annex I) เมื่อวันที่ 
๑๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๐ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่นานาประเทศในการต่อต้านกับอาชญากรรม
องค์กรข้ามชาติ โดยรัฐภาคีสมาชิกได้มีการลงนามร่วมกันในการประชุมที่ Palermo ประเทศอิตาลี  
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๐ (ส าหรับประเทศไทยได้ลงนามเมื่อ วันที่  
๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๐) (พ.ศ. ๒๕๔๓) และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๙ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๓  
(พ.ศ. ๒๕๔๖) 

ประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐภาคีสมาชิกอยู่แล้ว ได้น าหลักการภายใต้อนุสัญญาฉบับดังกล่าวนี้เข้าสู่
กระบวนการให้สัตยาบันภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร  
ค.ศ. ๒๐๐๐ (The United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000) ดงักลา่ว 
ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองพยานไว้ในข้อ ๒๔ ความว่า รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องใช้มาตรการ
ทั้งหลายที่เหมาะสมภายในวิถีทางของตน เพ่ือที่จะให้ความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพแก่พยาน  
จากการแก้แค้น หรือข่มขู่ที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินคดีอาญา ซึ่งพยานผู้นั้นเป็นผู้ให้การที่เกี่ยวข้องกับ
ความผิดที่ครอบคลุมภายใต้อนุสัญญานี้ และแก่ญาติและบุคคลอื่นที่ใกล้ชิดกับพยานผู้นั้นตามความ
เหมาะสม มาตรการดังกลา่ว ต้องไม่ท าให้เสื่อมสิทธิของจ าเลย เช่น ภายในขอบเขตที่จ าเป็นและกระท าได้ 
การย้ายบุคคลเหล่านั้นไปอยู่ที่อื่นและเท่าที่เห็นจ าเป็น การไม่เปิดเผยหรือจ ากัดการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับรูปพรรณและที่อยู่ของบุคคลดังกล่าว หรือจัดให้มีกฎเกณฑ์ทางพยานหลักฐานที่อนุญาต  
ให้ค าให้การของพยานสามารถกระท าได้ในลักษณะที่ท าให้แน่ใจว่าพยานได้รับความปลอดภัย หรือรัฐ
ต้องพิจารณาจัดท าความตกลงหรือข้อตกลงกับรัฐอื่น เพ่ือย้ายบุคคลไปอยู่ที่อื่น 

ดังนั้น เพ่ือเป็นแนวทางที่เหมาะสม จึงได้มีการก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการคุ้มครอง
พยานในกระบวนยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม  (Good Practices for the 
Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime 2008 ) ซึ่ ง จ ะ 
ได้มีแบบอย่างในการคุ้มครองพยานให้แก่รัฐภาคสมาชิก แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการพิเศษของแต่ละ
ประเทศ ต่างมีการก าหนดเงื่อนไขรูปแบบและวิธีการบังคับใช้ไว้หลากหลายต่างกัน แต่สิ่งเดียว 
ที่เหมือนกันคือการที่จะน ามาตรการพิเศษดังกล่าวไปใช้ในการคุ้มครองพยานนั้น ทุกประเทศต่างต้องการ 
ให้พยานหรือบุคคลที่พยานร้องขอให้มีการคุ้มครองนั้นได้รับความปลอดภัยสูงสุดและท าให้พยานเกิด
                                                           

๑๐ ณัฎฐพล ธรรมสุนทร, “การคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญา,” (สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมาย
อาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๖๒), น.๘๓ -๙๒. 
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ความเชื่อมั่นกับการเบิกความดังกล่าว ผลของการกระท าดังกล่าวย่อมจะท าให้การพิจารณาคดีอาญาเป็นไป
ด้วยความยุติธรรม ในการนี้สามารถจัดกลุ่มมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานได้ ๕ กลุ่ม ดังนี้ 

๑. มาตรการด้านกายภาพ 
มาตรการด้านกายภาพ เป็นมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานในคดีอาญาซึ่งเกี่ยวกับ

การจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก่พยานและครอบครัวของพยาน อาทิเช่น การจัดหา
สถานที่ท่ีปลอดภัยให้พยาน ซึ่งอาจกระท าโดยการย้ายที่อยู่ของพยานและบุคคลใกล้ชิด การจัดหา
อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีลักษณะของการใช้
มาตรการด้านกายภาพ ดังนี้  

๑) ประเทศสหรัฐอเมริกา การคุ้มครองพยานได้ถูกบัญญัติในประมวลกฎหมาย (United 
States Code) บรรพ ๑๘ (Title 18) อาชญากรรมและกระบวนการทางอาญา (Crimes and Criminal 
Procedure) ส่วน ๒ (Part II) หมวด ๒๒๔ (Chapter 224) มาตรา ๓๕๒๑ (Section 3521) (a)(1), 
(b)(1) ได้ก าหนดผู้ที่จะได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ พยาน ผู้ที่จะเป็นพยานหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นพยาน 
ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับพยาน ในการให้ความคุ้มครองพยาน 
จะกระท าโดยการย้ายถิ่นที่อยู่และการคุ้มครองโดยประการอื่นที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเห็นสมควร 
เช่น การท าร้ายร่างกาย การให้ประกันเรื่องสุขภาพ เรื่องความปลอดภัย เรื่องสวัสดิการของบุคลเหล่านั้น 
รวมทั้งจิตใจและการปรับตัวเข้าสู่สังคมให้แก่พยาน ครอบครัวและบุคคลที่ใกล้ชิดกับพยาน ดังกล่าว และ
ทั้งนี้ U.S. Marshals ถือเป็นหน่วยงานที่ถูกระบุไว้ในกฎหมาย United States Code Titie 28, part II, 
Chapter 37 Section 561 เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมเป็นผู้มีอ านาจและสั่งการ มีหน้าที่โดยตรงในการน ามาตรการทางกายภาพไปปรับใช้กับพยาน 

๒) ประเทศออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองตลอดระยะเวลา 
๒๔ ชั่วโมง และยังมีอ านาจในการที่จะโยกย้ายผู้ให้เบาะแสไปยังสถานที่อื่น ๆ พร้อมทั้งมีการเปลี่ยน
รูปพรรณสัณฐาน โดยมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นทางการเพ่ือคุ้มครองพยานที่ตกลงจะให้การเป็น
ปฏิปักษ์ต่อองค์กรอาชญากรรม ต่อมาโครงการดังกล่าว ได้รับการพัฒนาจนเป็นการบังคับใช้กฎหมายใน
ระดับประเทศและให้ความคุ้มครองในระดับที่สูงขึ้น ส่งผลท าให้การปราบปรามอาชญากรรมประสบ
ความส าเร็จมากขึ้น โดยเงื่อนไขและข้อก าหนดดังกล่าวได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน 
ค.ศ. ๑๙๙๔ (Witness Protection Act 1994) 

๓) ประเทศเยอรมันหรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การคุ้มครองพยานได้มีการบัญญัติ
ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (The German Code of Criminal Procedure) แต่การคุ้มครอง
พยานดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พยานหรือผู้เสียหายได้ เพราะเป็นการ
คุ้มครองเฉพาะในการพิจารณาคดีเท่านั้น ดังนั้น จึงได้มีการน ากฎหมายต ารวจ (Police Law) มาเสริม
มาตรการที่มีอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (The German Code of Criminal Procedure) 
ก่อนการพิจารณาคดีอาญา ซึ่งมาตรา ๖๘ อนุมาตรา ๑ มีการก าหนดให้บุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ
หรือพยานมีสิทธิที่จะให้การต่อศาลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่หรือภูมิล าเนาโดยสามารถให้สถานที่ท างานเป็นถิ่น 
ที่อยู่แทนได้หรืออาจระบุถึงที่อยู่อื่นซึ่งอาจส่งหมายได้ก็ได้สอดคล้องกับมาตรา ๖๘ อนุมาตรา ๒ ที่ได้
ก าหนดให้ศาล มีอ านาจให้พยานไม่ต้องให้การเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและภูมิล าเนาก็ได้ รวมถึง พยาน
สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ท าให้พยานได้รับอันตรายได้ 
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๒. มาตรการด้านความปลอดภัย 
มาตรการด้านความปลอดภัย เป็นมาตรการพิเศษที่ช่วยในการคุ้มครองตัวพยานและ

บุคคลในครอบครัวจากการถูกประทุษร้าย ซึ่งได้แก่ การจัดชุดเจ้าหน้าที่ไปคุ้มครองความปลอดภัยของ
พยาน มาตรการเกี่ยวกับการปกปิดที่อยู่ มาตรการรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ
คุ้มครองพยาน เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเทศจะมีลักษณะของการใช้มาตรการเกี่ยวกับสถานะของพยาน ดังนี้  

๑) ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีการก าหนดให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลข่าวสารในคดี
ความผิดส าคัญโดยเฉพาะการก่อการร้ายหรือการจารกรรมข้อมูล และยังก าหนดโปรแกรมของ 
การคุ้มครองที่เรียกว่า (Witness Security Program/WITSEC) อยู่ใน United States Code Title 18, 
part II, Chapter 204 Section 3073 และ 3076 เพราะกฎหมายดังกล่าวเห็นการปกปิดที่อยู่หรือ
ข้อมูลต่าง ๆ ของพยานเป็นเรื่องส าคัญ โดยก าหนดให้  United States Marshals จะต้องให้ 
ความคุ้มครองพยานตลอด ๒๔ ชัว่โมง ขณะเมื่อพยานไปให้การหรือเบิกความต่อศาล 

๒) ประเทศออสเตรเลีย อ านาจหน้าที่ในการคุ้มครองพยานของประเทศออสเตรเลีย 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้มีอ านาจและรับผิดชอบในโครงการดังกล่าว รวมถึงเป็นผู้ลงทะเบียน
พยานที่เข้าสู่โครงการโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เฉพาะผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ บุคคลที่ด ารง
ต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งและบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเท่านั้นที่จะ 
มีอ านาจเข้าถึงข้อมูลทางทะเบียน รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับทะเบียนดังกล่าว  ซึ่งจะต้องผ่าน 
การตรวจสอบและ การประเมินความน่าไว้วางใจของระบบการเก็บทะเบียนในชั้น “ลับ” หรือ “ลับที่สุด” 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานฉบับนี้ยังได้มีการก าหนดโทษ กล่าวคือ ส าหรับกรมีบุคคล 
ที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อแสดงตัวหรือแหล่งที่อยู่ของบุคคลที่เป็นหรือได้เป็นผู้เข้าร่วมแห่งเครอืจกัรภพ 
หรือที่จะท าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว บทลงโทษระวางโทษจ าคุก ๑๐ ป ี

๓) ประเทศเยอรมันหรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(The German Code of Criminal Procedure) มาตรา ๖๘ อนุมาตรา ๓ ได้ก าหนดว่าทั้งข้อมูลส่วนตัว
และข้อมูลเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานของพยานนั้น พยานอาจปกปิดได้หากพยานเห็นว่า
การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต อิสรเสรีภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนตัวและ
เอกสารต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับรูปพรรณของพยานนั้น หรือเอกสารที่เกี่ยวโยงถึงตัวบุคคลนั้น ที่พยานเห็นว่า
อาจจะก่อ ให้ เกิ ดอันตรายแก่ชี วิ ต  และ เสรีภาพของพยานและบุคคล ที่ ใกล้ ชิ ดพยานได้   
พยานก็สามารถที่จะน าส่งให้เก็บรักษาไว้ที่ส านักงานอัยการได้ แม้กฎหมายจะก าหนดให้น าส่งที่ศาลก็ตาม 
นอกจากนี้ ยังก าหนดไว้ในมาตรา ๙๖ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องน าส่งแฟ้มข้อมูลหรือ
เอกสารต่าง ๆ ถา้มีการร้องขอหรือมีการขอหมายเรียก เพ่ือเป็นมาตรการในการคุ้มครองพยาน ซึ่งจะท า
ให้เจ้าพนักงานของรัฐไม่ต้องให้ข้อมูลหรือแฟ้มดังกล่าวตามที่ร้องขอโดยชอบด้วยกฎหมายได้ มาตรา 110 b 
ก าหนดให้รูปพรรณสัณฐานที่แท้จริง (Identity) ของเจ้าหน้าที่สืบสวนนอกเครื่องแบบ ซึ่งท างานโดย
สามารถใช้ชื่อที่สมมติและต้องถูกเก็บไว้เป็นความลับแม้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็ตาม 

๓. มาตรการเกี่ยวกับสถานะของพยาน  
มาตรการเกี่ยวกับสถานะของพยาน เป็นมาตรการพิเศษที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อใหพ้ยานไดร้บั

การปกปิดหรืออ าพรางสถานะตัวตนที่แท้จริง เป็นการอ าพรางเพ่ือมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ตัวตนที่แท้จริงของ
พยาน ส าหรับมาตรการดังกล่าว ได้แก่ การเปลี่ยนชื่อ สกุล หลักฐานทางทะเบียน การเปลี่ยนอาชีพ 
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การงานของพยานระหว่างและหลังที่มีการเบิกความไปแล้ว ซึ่งแต่ละประเทศจะมีลักษณะของการใช้
มาตรการเกี่ยวกับสถานะของพยานดังนี้ คือ 

๑) ประเทศสหรัฐอเมริกา United States Marshals จะต้องด าเนินการย้ายที่อยู่ของ
พยานให้พ้นจากเขตอันตราย (danger area) ไปยังเขตที่ปลอดภัย (secure area) นอกจากนี้ยัง
ก าหนดให้ United States Marshals เป็นผู้ร้องขอให้ศาลมีค าสั่งเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ตามที่ตั้งใหม่
ให้แกพ่ยาน พร้อมทั้งจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Identity) ทั้งหมดแทนของเดิมให้แกพ่ยาน แต่การเข้าสู่
โครงการเริ่มจากเจ้าหน้าที่ต ารวจของมลรัฐหรือสหรัฐเป็นผู้ส่งค าร้องขอความคุ้มครองต่อ Office of 
Enforcement Operation (OEO) ซึ่งอยู่ในกระทรวงยุติธรรม โดยมี Attorney General เป็นผู้บังคับบัญชา 
โดยที่การยื่นค าขอของพยาน ต้องระบุถึงค าให้การเป็นพยาน ภัยที่พยานได้รับการข่มขู่ และความเสี่ยงใด ๆ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ชุมชนใหม่ที่พยานจะเข้าไปอยู่เมื่อได้รับค าขอแล้ว OEO จะประสานเพื่อให้พยานได้รับ
การสัมภาษณ์จาก US Marshals Service เพ่ือพยานจะได้ทราบว่าชีวิตของพยานจะเปลี่ยนแปลงไป 
อย่างไร หากเข้าสู่การคุ้มครองพยาน และ US Marshals จะประสานงานเพ่ือให้ Attorney General  
ได้สัมภาษณ์พยานโดยตรง และเสนอต่อ Attorney General ว่าควรให้พยานเข้าสู่โครงการหรือไม่ 
และส่งค าแนะน าดังกล่าวไปยัง OEO 

๒) ประเทศออสเตรเลีย ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้มีอ านาจในการคุ้มครองพยาน
และยังมีอ านาจจัดท าเอกสารส าคัญขึ้นใหม่ เช่น บัตรประจ าตัว เปลี่ยนชื่อและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การยา้ยถิ่นฐาน การจัดหาที่อยู่ใหม่ จัดการขนส่งสิ่งของที่เป็นของพยาน ให้ค่าครองชีพที่จ าเป็น รวมถึง
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ให้ย้ายถิ่นฐาน ช่วยเหลือในการหางานและการศึกษาต่อและกระท าการ
อื่นใดที่เห็นว่ามีความจ าเป็นต่อความปลอดภัยของพยาน กรณีที่พยานได้มีการเปลี่ยนชื่อหรือหลักฐาน
ทางทะเบียน กฎหมายให้อ านาจผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติที่จะอนุญาตให้พยานปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับ
รูปพรรณสัณฐานเดิมและอ้างเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานใหม่และยังอนุญาตให้ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการฯ หรือเจ้าหน้าที่พิเศษที่เกี่ยวข้องของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ไม่จ าต้องน าเสนอเอกสารที่อยู่ในความครอบครองเกี่ยวกับข้อมูลของพยานในโครงการต่อศาล 

๓) ประเทศเยอรมันหรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พระราชบัญญัติ Witness 
Protection Harmonization Act (2007) ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับสถานะของพยานในมาตรา ๑ 
ได้ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

๔. มาตรการเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดี  
มาตรการเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดี เป็นการคุ้มครองพยานตามมาตรการในชั้น

พิจารณา เพื่อให้การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีเป็นไปโดยสะดวกและพยานมีความปลอดภัย จากการ
มาให้การหรือเป็นพยานในชั้นศาล อาทิเช่น มาตรการเกี่ยวกับการสืบพยานต่าง ๆ  การซักถามพยาน
ดงักล่าว เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเทศจะมีลักษณะของการใช้มาตรการเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดี ดังนี้  

๑) ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในระหว่างการพิจารณาคดี United States Marshals  
จะด าเนินการในส่วนการคุ้มครองความปลอดภัยด้านการคมนาคมระหว่างเรือนจ ากับการมาปรากฏตัว
ในศาลเพ่ืออ านวยการความปลอดภัยของพยาน และกรณีที่มีการซักค้านพยานในศาลโดยทนายจ าเลย 
เมื่อเสร็จภารกิจในการเป็นพยานแล้ว United States Marshals จะรีบพาตัวพยานออกไปเพ่ือไม่ให้อยู่
ในภาวะที่ต้องท าหน้าที่ไม่จ าเป็นส าหรับพยานเอง นอกจากนี้กฎหมายคุ้มครองพยานยังก าหนดให้ 
เมื่อพยานร้องขอเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งแก่นายจ้างของพยานให้ทราบถึงความจ าเป็นในการต้องขาดงาน
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ในช่วงที่พยานต้องมาให้ปากค าทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนและในชั้นศาล รวมถึง เจ้าหนี้ของพยาน  
หากการมาให้ปากค าหรือรูปคดีส่งผลให้พยานต้องช าระหนี้ล่าช้าหรือการจัดใหม้กีารอ านวยความสะดวก
ให้แก่พยาน เช่น เปลี่ยนแปลงชื่อ สกุลและที่อยู่ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อน 
และมาตรา ๕ ก าหนดเกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานชั่วคราว 

ยานพาหนะในการรับส่งพยาน ที่จอดรถ การดูแลบุตร ให้แก่พยานในเวลาที่พยานต้องมา
ให้ปากค า ล่าม หรือจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยให้แก่พยานในขณะเดินทางมา ให้ปากค า 
หากจ าเป็น อัยการควรแจ้งให้ศาลทราบถึงระดับความเสี่ยงและที่มาของภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่
พยานให้ศาลทราบ หรือในขณะที่รอให้ปากค า ควรจัดที่พักของพยานแยกต่างหากจากฝ่ายโจทก์และ
จ าเลย หรือพยานควรจะได้รับการรายงานสถานะหรือความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง 

๒) ประเทศออสเตรเลีย ในระหว่างการสืบพยานที่ศาล กรณีจ าเป็นผู้พิพากษาเจ้าของ
ส านวนต้องทราบที่อยู่และพฤติการณ์ของพยาน เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลนั้น 
แต่หากขณะนั้นมีผู้อื่นนอกจากผู้พิพากษาอยู่ด้วย เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่จ าต้องเปิดเผยข้อมูล ผู้พิพากษา 
ที่ได้รับข้อมูลจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของพยาน ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลหากจะต้อง  
มีการเปิดเผยรูปพรรณสัณฐานของพยานที่ได้รับการคุ้มครอง ศาลจะต้องด าเนินกระบวนพิจารณา  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปพรรณสัณฐานเป็นการส่วนตัวและจะต้องมีค าสั่งเกี่ยวกับการห้ามเผยแพร่
พยานหลักฐานที่มีการน าเสนอในศาลเพื่อเปน็หลักประกนัวา่รูปพรรณสัณฐานของพยานจะไม่ถูกเปิดเผย 

๓) ประเทศเยอรมันหรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี The German Code of Criminal 
Procedure มาตรา ๒๒๓ มุ่งเน้นถึงการคุ้มครองพยานที่ป่วยหรือมีอุปสรรคส่งผลท าให้พยานไม่สามารถ
มาเบิกความในฐานะพยานในการพิจารณาคดี นัดสืบพยานหรือนัดที่ต้องปรากฏตัวในการสืบพยาน  
โดยศาลอาจมีค าสั่งเดินเผชิญสืบไปยังสถานที่ที่พยานอยู่เพ่ือท าการสืบพยานก็ได้ แต่ทั้งนี้  ส าหรับ 
การเดินเผชิญสืบนั้น ทนายความมีสิทธิที่จะเดินทางไปด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการก าหนดให้ศาลสามารถ
มีค าสั่งแต่งตั้งผู้พิพากษาเพ่ือไปท าการบันทึกวิดีโอเพ่ือน ามาเปิดในการสืบพยาน นัดสืบพยานในคราว 
ที่จะมีการสืบพยานจริงได้ต้องเป็นกรณีที่พยานนั้นอยู่ไกลไม่สามารถมาเบิกความที่ศาลได้ มาตรา ๒๕๑ 
นอกจากนี้มาตรา 58 a มาตรา 168 e มาตรา 247 a และ มาตรา 255 a ยังได้วางหลักว่าพยานอาจถูก
ซักถามต่างหากโดยผู้พิพากษาเสียตั้งแต่ในชั้นสอบสวน โดยเป็นกระบวนการที่แยกออกจากบุคคลอื่น  
ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาและในชั้นพิจารณาคดีนั้น พยานก็ไม่ต้องปรากฏตัวในห้องพิจารณาเพ่ือ  
การซักถามทุกครั้งไปในทั้งสองกรณีดังกล่าว ค าให้การของพยานจะถูกส่งผ่านทางวิดีโอ ไปพร้อมกับ 
มีการบันทึกภาพและเสียงด้วยหากเข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังอาจให้มีการบันทึกค าถาม 
โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจและอัยการ 

๕. มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐ  
มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐ เป็นบทบาทของรัฐในการให้ความช่วยเหลือ

ในด้านต่าง ๆ ต่อตัวพยาน โดยใช้กลไกและงบประมาณของรัฐ อาทิ เช่น การช่วยทางคดี การเรียกร้อง
สิทธิต่าง ๆ การช่วยเหลือทางการเงิน จ่ายค่าเลี้ยงชีพ การรักษาพยาบาล ให้การศึกษา การอบรม 
ช่วยงานอาชีพ รวมถึงครอบครัวของพยานด้วย เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเทศจะมีลักษณะของการใช้
มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐ ดังนี้  
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๑) ประเทศสหรัฐอเมริกา  United States Code Title 18, Part II, Chapter 224 
Section 3521 (a) (1) บัญญัติว่าต้องเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมหรือความผิด
ร้ายแรง เพราะการคุ้มครองพยานเป็นสิ่งส าคัญจ าต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และอาชญากรรม
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีความสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างมาก และถือเป็นกิจกรรมที่ขยายวงกว้าง ท า
ให้จ านวนเงินไหลไปสู่ขบวนการดังกล่าวเป็นจ านวนมากผ่านทางสินค้าที่ผิดกฎหมาย การใช้อ านาจ โดย
ผิดกฎหมาย การฉ้อกล และการคอร์รัปชั่น การน าเข้าและจ าหน่ายยาเสพติด รวมทั้งการท าลายสังคมใน
รูปแบบอื่น เงินและอ านาจ ก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเป็นระบบ องค์กรอาชญากรรมในประเทศ
สหรัฐอเมริกาท าให้ความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจมีน้อยลงเป็นอุปสรรคในทางพาณิชยข์องประเทศและ
ต่างประเทศอย่างรุนแรง รัฐจึงจ าต้องให้ความคุ้มครองกับการคุ้มครองพยาน เพ่ือให้พยานได้รับความ
ปลอดภัยเพ่ือล้มล้างองค์กรอาชญากรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงก าหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลหน้าที่โดยตรง คือ  United States Marshals เพ่ือให้ United Sates 
Marshals มีอ านาจในการคุ้มครองพยานได้อย่างมีศักยภาพ โดยเบื้องต้นได้ก าหนดให้การรักษาพยาบาล 
การฝึกงาน สถานที่ศึกษาของบุตรและจัดหางานให้ใหม่ตามความรู้ความถนัดของตน และยังก าหนดให้
รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบดูแลจ่ายค่าครองชีพเบื้องต้น จนกว่ าพยานจะช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวได้ 

๒) ประเทศออสเตรเลีย  พระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน ค.ศ. 1994 (Witness 
Protection Act 1994) ถือเป็นหลักกฎหมายคุ้มครองพยานที่วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถท าให้พยานกล้าที่จะมาเป็นพยาน เพ่ือเป็นการล้มล้าง องค์กร
อาชญากรรมต่าง ๆ รัฐจึงก าหนดให้มีการจัดตั้งโครงการคุ้มครองพยานแห่งชาติ หรือ National 
Witness Protection Program (NWPP) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือ 
และคุ้มครองพยานของประเทศออสเตรเลีย ก าหนดให้ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติออสเตรเลีย  
(The Commissioner of the Australian Federal Police) เป็นผู้รักษาการตามโครงการคุ้มครองพยาน
มีอ านาจตัดสินว่าบุคคลใดสมควรได้รับการคุ้มครอง และให้มีอ านาจในการที่จะอนุญาตให้พยาน
เปลี่ยนแปลงหลักฐานข้อมูลส่วนตัวใหม่ จัดหาสถานที่อยู่ให้พยานใหม่ จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก 
ให้พยาน จัดการขนย้ายทรัพย์สินของพยาน ด าเนินการช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่พยานตามสมควร 

 ๓) ประเทศเยอรมันหรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การที่จะพิจารณาว่าเงื่อนไขใด
หรือรูปแบบอย่างไร ถึงจะสามารถน ามาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานไปใช้ได้นั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบ
ลักษณะของอาชญากรรม โดยต้องถึงระดับที่ เป็นอาชญากรรมรุนแรง ( serious crime) ได้แก่   
องค์กรอาชญากรรม (organized crime) แต่มาตรการพิเศษที่ถูกก าหนดไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาไม่เพียงพอที่จะสามารถคุ้มครองพยานได้ รัฐจึงได้หาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือต้องการที่จะ
สร้างความปลอดภัยให้แก่พยานสูงสุด โดยการน าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติในกฎหมาย (police law)  
มาสนับสนุนการคุ้มครองพยานในช่วงก่อนที่จะด าเนินคดี  จึงท าให้การคุ้มครองพยานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งก่อนและหลังการพิจารณาคดี แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ประเทศเยอรมันยังได้ก าหนดให้มีพระราชบัญญัติที่ท าให้การคุ้มครอง
พยานเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือให้การคุ้มครองพยานสอดคล้องกันที่เรียกว่า (The Act to 
Harmonize the Protection of Witness at Risk) และทั้งนี้ บทบัญญัติในกฎหมาย (Police Law)  
ได้ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองพยานของเจ้าหน้าที่ โดยให้เจ้าหน้าที่ดูแลสภาพจิตใจของพยาน 
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และให้ค าแนะน าในทางด้านพฤติกรรม จัดให้มีพนักงานต ารวจคุ้มครองความปลอดภัยของพยาน  
ในระยะเวลาที่ยาวนาน โดยจัดต ารวจติดตามทั้งแบบเปิดเผยและแบบเป็นการลับ จัดหาชื่อ ที่อยู่ 
เอกสารเกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานใหม่ อาชีพใหม่ โดยจะอยู่ท้องที่หรือภูมิล าเนาอื่นภายในประเทศหรือ
นอกประเทศก็ได้ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านเงินทุนเลี้ยงชีพ เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีอาชีพใหม่
และสามารถเลี้ยงตนเองได้ 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ในแต่ละ
ประเทศได้มีการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานในคดีอาญาซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรื่องการคุ้มครอง
พยานภายใต้อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติต่อด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (The United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime) ที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๒๔ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ความว่า รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องใช้มาตรการ
ทั้งหลายที่เหมาะสมภายในวิถีทางของตนเพ่ือที่จะให้ความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพแก่พยาน  
จากการแก้แค้น หรือข่มขู่ที่อาจเกิดขึ้นได้ในการด าเนินคดีอาญา ซึ่งพยานผู้นั้นเป็นผู้ให้การที่เกี่ยวข้อง
กับความผิดที่ครอบคลุมภายใต้อนุสัญญานี้ และแก่ญาติและบุคคลอื่นที่ใกล้ชิดกับพยานผู้นั้นตามความ
เหมาะสม ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีส าหรับการคุ้มครองพยานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมขององค์การสหประชาชาติ 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

 

ผลการด าเนินงานคุ้มครองพยานในคดีส าคัญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
 ที่มา : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ ส านักงานคุ้มครองพยาน. (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 



- ๑๘ - 
 

 
สถิติการคุ้มครองพยาน 

(ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 – 2565) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                           

 ที่มา : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ ส านักงานคุ้มครองพยาน. (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
 



- ๑๙ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๓ - 
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ภาคผนวก 
: ส าเนาหนังสอืสภาผู้แทนราษฎร ด่วนท่ีสุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๑๒๓๗๐  

ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรือ่ง ร่างพระราชบญัญัติคุ้มครอง
พยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  กราบเรยีน ประธานวุฒิสภา  

: ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

: บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของ 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากกฎหมาย 
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fl1Fl~tl1fl G)J (Genera\ ASse'fribly ~esoltlt1oRo<cr:~<f'.anllex !)L,ja1't1~ !9?ct wqFi~'t11eu ff.-Pi., 1&000' 
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/G. n1'fruif~f1"1'~~f\~~U 
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~'f'f11lJ~~6rr'ULLa~ilaai~lui1'11t«;r1l ~~~~~~ tL~,~ ni'lfJ'1ltluw ~11i:.t ,(Y{')i~i1 tlflln tm~fl"Hli1n11 
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nnm'NUf.MhiZ.t~~Cj~~~Ul'Yl~lih~1 V1i'1J L1'(Jl~1i1'~JdL~l;)~ilLfj.~ TIsm~'~:f}tJ~~i«1J~lJff~1~i 
L~:il~fl>1n'l~fvf ~~t~u-da~Y1''M.f11~'~mL~l\JlY''ll1i1W'U~ tm;:~CiliifD~mirn' 

l11.m' §jLL~1Y1·H~a~'l~ti:n:..J~11iJfl'l-:m~1~F\'J1~~~1t~t";:lm\1'i.;:"1'11m\'I.~\1lha*'J'u~tfi~1~1l~ 

ni.JiY:!1t1~um;}13Jt[~~n1·nr~~Url1~t"~Vtlt1:J~I1Ufl~Vl1.l1c.rnf,h~'I;,~ 

. ~ .D1Rlh:::*d,!'1I1J Ltfl~mrl1}s~'ff1a~flU ~11.l9jnt*ltin'1"i~~v1tlttlil 
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(1!3) ~~;11~a'l.h~"tIlalJ"'iJff~,1U~-e)~Yli'~~i~1 L"llu L1'Ul'lwfFacebeok Une L{J'U~lJ 

(m; tf.~~511Ji'I~~1i~11!naRU~U'.:lJf",1\1;1L~(;Ji.;ta~tlJn1:'nNfjLLffSYl':.l1~j' 

http:w1t1t01~1J�YfJn'11~mti~�li~aiqj~G't1~1'''.fi


• 	~~TYnr1~'Uf)~f;] .a1lJ.1'iol~gnT~!1i'~vi~lhJ;1 
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1~n~"'1l1tJ ~~1~v1flt'i1;'e).4 . 
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1i1'. Nfl fl:1~\1\lt"111121flB1~ Lflj}fu~~nfl{l'UJ1f.1 
a,Gl Nt'ln~~Yl'U\ila.tPl'5.~§fi~ 

Uflf)1~:y!ui4aLFI~~iil\T~~~u'l.n 
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n1Cih'lfJ1tl;lnj,]tI~m~f'l"f'5W:tl~~nEi'IJ~f··l(ti1.,ti1S~;JfJ'5a'1fW1tJ;m.~'li1t11M~'Y1tJ~Bi11J~:vt1~. 
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