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ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
วาดวยการคุมครองและคาตอบแทนพยานในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔๔ บัญญัติใ ห
บุคคลซึ่งเปนพยานในคดีอาญามีสิทธิไดรับความคุมครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และคาตอบแทน
ที่จําเปน และสมควรจากรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติคุม ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
บัญญัติวาศาลอาจจัดใหพยานอยูในความคุมครอง โดยมีดุลพินิจสั่งใหมีการจายคาตอบแทนแกพยาน
และใหศาลชั้นตนมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัตินั้นดวย ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว
เปนไปโดยเรียบรอยและเปนแนวเดียวกัน จําเปนตองออกระเบียบซึ่งมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประธานศาลฎีกาจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม วาดวยการคุมครองและ
คาตอบแทนพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในกรณีที่มีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ความปลอดภัย” หมายความวา ความปลอดภัยในชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพยสิน
หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดของพยาน สามี ภริยา ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่น
ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพยานทั้งกอน ขณะและหลังพยานมาเบิกความตอศาล
“คํารอง” หมายความวา กระบวนการรองขอของพยานหรือบุคคลอื่นใดที่มีประโยชนเกี่ยวของ
ไมวาจะไดเสนอดวยวาจาหรือทําเปนหนังสือ เพื่อขอใหศาลสั่งใหความคุมครองแกพยาน สามี ภริยา
ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพยาน
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หมวดที่ ๑
การคุมครองพยาน
ขอ ๕ เมื่อมีการยื่น คํารองขอใหสืบ พยานไวกอ นฟอง หรือยื่น คําขอผัดฟองหรือคํารอง
ขอหมายขังผูตองหา หรือยื่นฟองจําเลยตอศาลแลว หากพยาน สามี ภริยา ผูบุพการีหรือผูสืบสันดาน
ของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพยานอาจไมไดรับความปลอดภัย เนื่องจากการที่
พยานจะมาหรือไดมาเปนพยาน เมื่อศาลเห็นสมควรหรือพยานหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีประโยชนเกี่ยวของ
รองขอตอศาล ศาลอาจจัดใหพยานหรือบุคคลดังกลาวอยูในความคุมครอง ทั้งนี้ การคุมครองความปลอดภัย
ตองไดรับความยินยอมจากผูที่จะไดรับการคุมครองหรือผูมีอํานาจใหความยินยอมแทนดวย
ขอ ๖ การรองขอความคุมครองจากศาล ใหรองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจชําระคดีหรือศาลที่มี
เขตอํานาจเหนือทองที่ที่บุคคลที่จะไดรับการคุมครองมีที่อยู
หากเปนกรณีเรงดวนและการรองขอตอศาลตามวรรคหนึ่งจะเกิดความไมปลอดภัยแกพยาน
หรือบุคคลที่เกี่ยวของ จะรองขอตอศาลอาญาก็ได
ขอ ๗ ใหศาลไตสวนคํารองขอตามขอ ๖ เปนการลับและใหเฉพาะบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิ
เขาฟงการพิจารณาคดีได
(๑) ผูรอง
(๒) ทนายความของผูรอง
(๓) พยานและบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากศาล
บรรดาถอยคําสํานวนและเอกสารอื่นซึ่งไดมาจากการไตสวนใหแยกตางหากจากสํานวนหลัก
เปนสํานวน คพ. .../๒๕.. และใหถือเปนความลับ สวนสิ่งของอยางอื่นใหทําบัญชีรายละเอียดรวมเขาไว
ในสํานวนดังกลาว
ขอ ๘ ใหศาลจัดใหมีการคุมครอง เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาพยาน สามี ภริยา ผูบุพการีหรือ
ผูสืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่น ที่มีความสัมพันธใ กลชิดกับ พยานอาจไมไดรับความปลอดภัย
เนื่องจากการที่พยานจะมาหรือไดมาเปนพยาน
ขอ ๙ วิธีการคุมครองใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีมาตรการปกปดไมใหมีการเปดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู ภาพ หรือขอมูลอยางอื่น
ที่สามารถระบุตัวพยานได
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(๒) แจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานตามขอ ๑๒ ใหการคุมครอง
(๓) ดําเนินการอื่นใดตามที่ศาลเห็นสมควร
ขอ ๑๐ การคุมครองพยาน สามี ภริยา ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่น
ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพยาน ใหดําเนินการดวยความรอบคอบ เหมาะสมแกสถานะและสภาพของ
พยานหรือบุคคลดังกลาว และลักษณะแหงคดี
ขอ ๑๑ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรจัดใหมีการคุมครองใหศ าลทําเปนหนังสือและอยางนอย
ตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อศาลและวัน เดือน ปที่ออกคําสั่ง
(๒) เจาพนักงานหรือผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการคุมครอง
(๓) ชื่อตัว ชื่อสกุลของผูที่จะไดรับความคุมครอง
(๔) เหตุผล ลักษณะและขอบเขตของการคุมครอง
ขอ ๑๒ เมื่อศาลเห็นสมควรจัดใหมีการคุมครองตามขอ ๙ (๒) ใหศาลแจงเปนหนังสือให
เจาพนักงานตอไปนี้เปนผูคุมครอง
๑๒.๑ สํานักงานคุมครองพยาน กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หรือกรมสอบสวน
คดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
๑๒.๒ พนักงานสอบสวนหรือหัวหนาสถานีตํารวจที่รับผิดชอบคดีที่มีการรองขอให
คุมครองพยานหรือที่บุคคลที่จะไดรับการคุมครองมีที่อยู
๑๒.๓ หนวยงานคุมครองพยานของกระทรวงมหาดไทย ดังตอไปนี้
(๑) ในกรุ ง เทพมหานคร ให แ จ ง ไปที่ สํ า นั ก การสอบสวนและนิ ติ ก าร
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(๒) ในจังหวัดอื่น ใหแจงไปที่ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ ที่ทําการปกครอง
อําเภอหรือที่ทําการปกครองจังหวัด แลวแตกรณี หรือ
๑๒.๔ เจาพนักงานอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร
เพื่อจัดใหมีการคุมครองตอไป และในกรณีจําเปนเรงดวน อาจมีการประสานงานแจงคําสั่งดังกลาว
ไปยังผูที่เกี่ยวของทางโทรศัพทหรือโทรสารกอนก็ได
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ขอ ๑๓ เมื่อศาลไดสั่งใหมีการคุมครองตามขอ ๙ (๑) หรือ (๓) ใหศาลจายคาใชจายแกบุคคล
ที่ไดรับการคุมครองหรือเจาพนักงานตํารวจหรือเจาพนักงานอื่นที่ชวยใหความคุมครอง ตามระเบียบที่
กระทรวงยุติธรรมกําหนด
ขอ ๑๔ การคุมครองพยาน สามี ภริยา ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่น
ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพยานสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) พยานหรือบุคคลดังกลาวรองขอใหยุติการคุมครองหรือขอเพิกถอนความยินยอม ทั้งนี้ให
รวมถึงการเพิกถอนความยินยอมของผูใหความยินยอมแทนดวย
(๒) พฤติการณเกี่ยวกับความปลอดภัยของพยานหรือบุคคลดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป และกรณี
ไมมีความจําเปนจะตองใหความคุมครองอีกตอไป เชน พยานหรือบุคคลดังกลาวถึงแกความตาย
(๓) พยานไมเบิกความโดยไมมีเหตุสมควร
ขอ ๑๕ เมื่อปรากฏเหตุตามขอ ๑๔ ใหศาลแจงการสิ้นสุดการคุมครองนั้นไปยังเจาพนักงาน
ที่เกี่ยวของ
การแจงตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อศาลและวัน เดือน ปที่ออกคําสั่งคุมครอง
(๒) เจาพนักงานหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบในการคุมครอง
(๓) ชื่อตัว ชื่อสกุลของผูที่ไดรับความคุมครอง
(๔) เหตุที่ทําใหการคุมครองสิ้นสุด
ขอ ๑๖ เมื่อปรากฏตอศาลวาพฤติการณเกี่ยวกับความปลอดภัยของพยาน สามี ภริยา ผูบุพการี
หรือผูสืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพยานไดเปลี่ยนแปลงไปจนไมเหมาะสม
หรือไมอาจใหความคุมครองตอไปได และจําเปนตองใชมาตรการพิเศษในการคุมครองพยาน ใหศาลแจง
ใหพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา หรือพนักงานผูมีอํานาจ
ฟองคดีอาญา ดําเนินการตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ตอไป
ขอ ๑๗ กรณีปรากฏในภายหลังวาพยานไมมา ไมใหถอยคําหรือไมเบิกความเปนพยานโดย
ไมมีเหตุสมควร หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษพยานในความผิดฐานแจงขอความอัน เปนเท็จ
ความผิดฐานเบิกความอันเปนเท็จในการพิจารณาคดีตอศาล หรือความผิดฐานทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จ
ในคดีที่บุคคลนั้นเปนพยาน ใหศาลแจงใหสํานักงานคุมครองพยาน กระทรวงยุติธรรม ทราบเพื่อดําเนินการ
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เรียกใหพยานนั้นคืนหรือชดใชคาตอบแทนหรือคาใชจายในการคุมครองพยานและบุคคลอื่น แลวแต
กรณี
หมวด ๒
คาตอบแทนพยาน
ขอ ๑๘ เมื่อพยานไดเบิกความตอศาลแลว ใหศาลสั่งจายคาตอบแทนแกพยานดังนี้
๑๘.๑ พยานโจทกใ นคดีซึ่งพนักงานอัยการเปน โจทกหรือคดีที่มิใ ชความผิดตอ
สวนตัวซึ่งผูเสียหายเปนโจทกใหศาลสั่งจายคาตอบแทนตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด
๑๘.๒ พยานโจทกในคดีความผิดตอสวนตัวที่ผูเสียหายเปนโจทกหรือพยานจําเลย
ใหศาลใชดุลพินิจวาจะสั่งจายคาตอบแทนหรือไม เพียงใด โดยจายไมเกินอัตราตามระเบียบที่กระทรวง
ยุติธรรมกําหนด
ขอ ๑๙ การจายคาตอบแทนแกพยานใหศาลสั่งจายเปนรายครั้งที่พยานเบิกความตอศาล โดยสั่งจาย
ในใบสั่งจายเงินคาตอบแทนแกพยานและบันทึกไวในรายงานกระบวนพิจารณาดวย ใหพยานที่ไดรับ
เงินคาตอบแทนลงนามเปนผูรับเงินในใบรับเงินจากศาล แบบ (๖๖) โดยเจาหนาที่ผูจายเงินลงนาม
และใหมีผูลงชื่อเปนพยานลงนามดวย
หมวด ๓
การอุทธรณ
ขอ ๒๐ การอุทธรณคําสั่งตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหยื่นอุทธรณตอศาลชั้นตนซึ่งมิใชศาลแขวงที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา หรือ
ศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเหนือคดีนั้นหรือที่ผูอุทธรณมีที่อยูภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ขอ ๒๑ การอุทธรณคําสั่งจะยื่นอุทธรณเปนหนังสือหรือจะอุทธรณดวยวาจาก็ได
ในกรณีที่อุทธรณดวยวาจา ใหศาลบันทึกใจความไวเปนหลักฐานและใหผูอุทธรณลงชื่อไว
เมื่อศาลไดรับอุทธรณแ ลว ใหศ าลทําการไตสวนและมีคําวินิจฉัยโดยไมชักชา แตตองสง
สําเนาใหบุคคลที่เกี่ยวของมีโอกาสคัดคานกอนการไตสวน
ขอ ๒๒ กรณีมีเ หตุอัน ควรเชื่อได วาพยานจะไมไดรั บความปลอดภัยระหวา งการไตสวน
ศาลอาจมีคําสั่งโดยกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่จําเปนเพื่อจัดใหมีวิธีคุมครองชั่วคราวก็ได

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

เมื่อศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแลว ใหปฏิบัติตามขอ ๑๒ โดยพลัน
กรณีที่คําวินิจฉัยอุทธรณไมไดกลาวถึงวิธีคุมครองชั่วคราวที่ศาลไดสั่งไว ถาศาลมีคําสั่งยกอุทธรณ
คําสั่งของศาลเกี่ยวกับวิธีคุมครองชั่วคราวใหถือวาเปนอันยกเลิก แตถาศาลตัดสินใหเปนไปตามอุทธรณ
คําสั่งของศาลเกี่ยวกับวิธีคุมครองชั่วคราวยังคงมีผลใชบังคับตอไปเทาที่จําเปน เพื่อปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
อุทธรณ
ขอ ๒๓ หากผูออกคําสั่งซึ่งมีการอุทธรณโตแยงจะคัดคาน คําคัดคานใหทําเปนหนังสือ ยื่นตอ
ศาลกอนการไตสวนเสร็จสิ้น โดยระบุเหตุแหงการคัดคานมาโดยละเอียดและใหศาลสงสําเนาคําคัดคาน
ใหแกผูอุทธรณ
ขอ ๒๔ การไตสวนคําสั่งตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหศาลพิจารณาเปนการลับ
และใหเฉพาะบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิเขาฟงการพิจารณาคดีได
(๑) ผูอุทธรณ
(๒) บุคคลที่เกี่ยวของหรือผูคัดคาน
(๓) พยานและบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากศาล
(๔) ทนายความของบุคคลตาม (๑) หรือ (๒)
ขอ ๒๕ ในการไตสวนพยานบุคคล ใหศาลแจงใหพยานทราบประเด็นและขอเท็จจริงที่จะทําการ
ไตสวน แลวใหพยานเบิกความในขอนั้นดวยตนเองหรือตอบคําถามศาล ศาลจะใหผูอุทธรณหรือ
ผูคัดคานถามพยานเพิ่มเติมหรือไมก็ได
ขอ ๒๖ ใหศาลพิจารณาและมีคําวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาล
ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุอันสมควรศาลอาจขยายระยะเวลาออกไปไดตามความจําเปน แตตองไมเกิน
สิบหาวัน ทั้งนี้ ใหศาลจดรายงานเหตุนั้นไวในรายงานกระบวนพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ชาญชัย ลิขิตจิตถะ
ประธานศาลฎีกา

