
ในคด้อาญา ผู้ก้ระทำาคว์ามีผิดมัีก้ปก้ปิดก้ารก้ระทำาเพ่�อมิีให้

ตนเองได้รับัโทษ หลัี้ก้ฐานพยานจ่งจำาเป็นแลี้ะม้ีคว์ามี

สัำาคัญท้�จะนำามีาพิสูัจน์เพ่�อหาข้อเท็จจริงในก้ารดำาเนินคด้ ไม่ีว่์า

จะเป็นหลัี้ก้ฐานพยานบุัคคลี้ พยานเอก้สัาร พยานวั์ตถุื ฯลี้ฯ โดย

ในบัทคว์ามีน้�จะขอก้ล่ี้าว์แต่เฉพาะ “พยานบุัคคลี้ในคด้อาญา” ท้�

มัีก้จะต้องม้ีก้ารนำาส่ับัพยานบุัคคลี้เพ่�อพิสูัจน์หาข้อเท็จจริงในก้าร

ดำาเนินคด้ แลี้ะด้ว์ยเหตุท้�พยานบุัคคลี้นั�นเป็นผู้ท้�รู้แลี้ะเห็น

เหตุก้ารณ์ในคด้ ก้ารคุ้มีครองคว์ามีปลี้อดภัยของพยานบุัคคลี้ 

จ่งเป็นมีาตรก้ารสัำาคัญในก้ระบัว์นก้ารยุติธรรมีท้�จะช่ื่ว์ย 

ส่ังเสัริมีให้ก้ารค้นหาคว์ามีจริงในก้ารดำาเนินคด้เป็นไปอย่างม้ี

ประสิัทธิภาพ โดยม้ีมีาตรก้ารในก้ารคุ้มีครองพยานบุัคคลี้ 

นั�นค่อ ก้ฎหมีายว่์าด้ว์ยก้ารคุ้มีครองพยานในคด้อาญา ซ่ึ่�งขณะน้�

อยู่ระหว่์างก้ารแก้้ไขเพิ�มีเติมีเพ่�อให้สัอดคล้ี้องกั้บัสัถืานก้ารณ์ 

ในปัจจุบััน โดยม้ีเหตุผลี้คว์ามีจำาเป็นแลี้ะสัาระสัำาคัญในก้ารแก้้ไข

เพิ�มีเติมี ดังน้�

 “พยาน”๒ หมีายถ่ืง พยานบุัคคลี้ซ่ึ่�งจะมีาให้หร่อได้ 

ให้ข้อเท็จจริงต่อพนัก้งานผู้ม้ีอำานาจส่ับัสัว์นคด้อาญา พนัก้งาน 

ผู้ม้ีอำานาจสัอบัสัว์นคด้อาญา พนัก้งานผู้ม้ีอำานาจฟ้้องคด้อาญา

หร่อศาลี้ในก้ารดำาเนินคด้อาญา รว์มีทั�งผู้ชื่ำานาญก้ารพิเศษ  

แต่มิีให้หมีายคว์ามีรว์มีถ่ืง จำาเลี้ยท้�อ้างตนเองเป็นพยาน 

 คด้อาญาเป็นคด้ท้�ต้องค้นหาคว์ามีจริงด้ว์ยก้ารพิสูัจน์

พยานหลัี้ก้ฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ�งคำาให้ก้ารของพยาน

บุัคคลี้ แต่ในบัางก้รณ้ผู้ก้ระทำาผิดเป็นผู้ม้ีอิทธิพลี้ ทำาให้ไม่ีม้ี 

บุัคคลี้ใดมีาเป็นพยานเน่�องจาก้เก้รงจะเกิ้ดอันตรายต่อตนเองแลี้ะ

บุัคคลี้ใก้ล้ี้ชิื่ดจ่งไม่ีสัามีารถืนำาผู้ก้ระทำาผิดมีาลี้งโทษได้ ดังนั�น เพ่�อ

เป็นก้ารคุ้มีครองพยานในคด้อาญา ตลี้อดจนผู้ท้�ม้ีคว์ามีใก้ล้ี้ชิื่ด 

กั้บัพยาน เช่ื่น พ่อแม่ี สัาม้ี ภรรยา หร่อบุัตรของพยานให้ได้รับั

คว์ามีปลี้อดภัย จ่งได้ม้ีก้ารตราพระราชื่บััญญัติคุ้มีครองพยาน 

ในคด้อาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข่�น แลี้ะม้ีผลี้บัังคับัใช้ื่ตั�งแต่วั์นท้� ๑๘ 

ธันว์าคมี ๒๕๔๖ โดยได้บััญญัติให้บุัคคลี้ท้�เป็นพยานในคด้อาญา

รว์มีถ่ืงผู้ใก้ล้ี้ชิื่ดของพยานในคด้อาญาม้ีสิัทธิท้�จะได้รับัก้าร

คุ้มีครองคว์ามีปลี้อดภัยเม่ี�อถูืก้คุก้คามีในฐานะพยานในคด้อาญา 

ม้ีสิัทธิท้�จะได้รับัก้ารปฏิิบััติท้�เหมีาะสัมี ม้ีสิัทธิท้�จะได้รับัเงิน 

ค่าตอบัแทนจาก้ก้ารมีาให้ข้อเท็จจริงต่อพนัก้งานสัอบัสัว์นหร่อ 

เบิัก้คว์ามีต่อศาลี้ ม้ีสิัทธิท้�จะได้รับัค่าตอบัแทนคว์ามีเส้ัยหาย 

ต่อช้ื่วิ์ต ร่างก้าย ช่ื่�อเส้ัยง ทรัพย์สิัน อันเน่�องมีาจาก้ก้ารเป็นพยาน

๑ นางกิีติติิมา  อร์ณพ้ิลทรัพิย� วิิทยากีรชำำานาญกีาร สำำานักีกีฎหุ์มาย (ข�อม้ล ณ วัินที� ๒๐ ธัุ์นวิาคืม ๒๕๖๓)
๒ พิระราชำบัญญัติิค์ื�มคืรองพิยานในคืดีีอาญา พิ.ศ. ๒๕๔๖, ราชำกิีจจาน์เบกีษา เล่มที� ๑๒๐ ติอนที� ๕๘ กี (๒๐ มิถ์ึนายน ๒๕๔๖): หุ์น�า ๔.

โดย สำำ�นัักกฎหม�ย๑
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ในคด้อาญา แลี้ะม้ีสิัทธิท้�จะได้รับัเงินค่าใช้ื่จ่ายในก้ารคุ้มีครองพยานในคด้อาญา โดยม้ี

สัำานัก้งานคุ้มีครองพยาน สัังกั้ดก้รมีคุ้มีครองสิัทธิแลี้ะเสัร้ภาพ ก้ระทรว์งยุติธรรมี เป็น

หน่ว์ยงานผู้ดำาเนินก้ารให้เป็นไปตามีพระราชื่บััญญัติดังก้ล่ี้าว์ 

 ทั�งน้� คด้อาญาท้�พยานสัามีารถืร้องขอรับัก้ารคุ้มีครองตามีมีาตรก้ารพิเศษ 

(ตามีพระราชื่บััญญัติคุ้มีครองพยานในคด้อาญา พ.ศ. ๒๕๔๖) ม้ีดังน้� 

 l คด้คว์ามีผิดตามีก้ฎหมีายเก้้�ยว์กั้บัยาเสัพติด คด้ตามีก้ฎหมีายว่์าด้ว์ยก้าร

ปราบัปรามีก้ารฟ้อก้เงิน คด้ตามีก้ฎหมีายว่์าด้ว์ยก้ารป้องกั้นแลี้ะปราบัปรามีก้ารทุจริต 

คด้ตามีก้ฎหมีายว่์าด้ว์ยศุลี้ก้าก้ร

 l คด้เก้้�ยว์กั้บัคว์ามีมัี�นคงแห่งราชื่อาณาจัก้ร

 l คด้คว์ามีผิดเก้้�ยว์กั้บัเพศ

 l คด้คว์ามีผิดเก้้�ยว์กั้บัองค์ก้รอาชื่ญาก้รรมี

 l คด้คว์ามีผิดท้�ม้ีอัตราโทษอย่างตำ�าให้จำาคุก้ตั�งแต่ ๑๐ ปีข่�นไป หร่อโทษสัถืาน

ท้�หนัก้ก้ว่์านั�น

 l คด้ท้�สัำานัก้งานคุ้มีครองพยานเห็นสัมีคว์รให้คว์ามีคุ้มีครอง

ก้ารจ่ายค่าตอบัแทนแลี้ะค่าใช้ื่จ่ายแก่้พยาน 

เพ่�อให้พยานเกิ้ดคว์ามีเช่ื่�อมัี�น ได้รับัคว์ามี

คุ้มีครอง แลี้ะได้รับัก้ารปฏิิบััติท้�เหมีาะสัมี 

ยิ�งข่�น 

สัาระสัำาคัญของร่างพระราช

บัญญัติคุ้มครองพยานในคด่้

อาญา (ฉบับท่� ..) พ.ศ. ....

 ๑. ก้ำาหนดให้ “พยาน” หมีายคว์ามี

ว่์า บุัคคลี้ซ่ึ่�งจะมีาให้หร่อได้ให้ข้อเท็จจริง 

ต่อพนัก้งานผู้ม้ีอำานาจส่ับัสัว์นคด้อาญา 

พนัก้งานผู้ม้ีอำานาจสัอบัสัว์นคด้อาญา 

พนัก้งานผู้ม้ีอำานาจฟ้้องคด้อาญา หร่อศาลี้ 

ในก้ารดำาเนินคด้อาญา รว์มีทั�งผู้เช้ื่�ยว์ชื่าญ 

๓ ทำาเนียบรัฐบาล, สำร์ปข่าวิกีารประช์ำมคืณะรัฐมนติรี ๑ ธัุ์นวิาคืม ๒๕๖๓, สืำบคื�นไดี�จากี https://www.thaigov.go.th/news/contents/ 
details/37197  

  แต่โดยท้�พระราชื่บััญญัติคุ้มีครองพยานในคด้อาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ นั�น ม้ี

บัทบััญญัติบัางประก้ารท้�ไม่ีสัอดคล้ี้องกั้บัสัถืานก้ารณ์ปัจจุบััน รว์มีทั�งไม่ีม้ีบัทบััญญัติ

เก้้�ยว์กั้บัอำานาจของพนัก้งานเจ้าหน้าท้�ในก้ารปฏิิบััติตามีพระราชื่บััญญัติดังก้ล่ี้าว์ ดังนั�น 

คณะรัฐมีนตร้จ่งได้ม้ีมีติเห็นชื่อบัร่างพระราชื่บััญญัติคุ้มีครองพยานในคด้อาญา (ฉบัับั

ท้� ..) พ.ศ. ....๓ ในคราว์ประชุื่มีคณะรัฐมีนตร้ เม่ี�อวั์นท้� ๑ ธันว์าคมี ๒๕๖๓ ตามีท้�

ก้ระทรว์งยุติธรรมี โดยก้รมีคุ้มีครองสิัทธิแลี้ะเสัร้ภาพเสันอ ซ่ึ่�งร่างพระราชื่บััญญัติฉบัับัน้� 

ได้ม้ีก้ารปรับัปรุงแก้้ไขเพิ�มีเติมีบัทบััญญัติเก้้�ยว์กั้บัมีาตรก้ารทั�ว์ไปแลี้ะมีาตรก้ารพิเศษ

ในก้ารคุ้มีครองพยาน หน้าท้�แลี้ะอำานาจของสัำานัก้งานคุ้มีครองพยาน แลี้ะหลัี้ก้เก้ณฑ์์

 ๒. ก้ำาหนดให้พยานในคด้อย่างหน่�ง

อย่างใดดังต่อไปน้�อาจได้รับัก้ารคุ้มีครอง

ตามีมีาตรก้ารพิเศษได้ 

  ๒.๑ คด้คว์ามีผิดเก้้�ยว์กั้บัคว์ามี

มัี�นคงแห่งราชื่อาณาจัก้ร หร่อคด้คว์ามีผิด

เก้้�ยว์กั้บัก้ารก่้อก้ารร้ายตามีประมีว์ลี้

ก้ฎหมีายอาญา 

มีีนาคมี ๒๕๖๔
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  ๒.๒ คด้คว์ามีผิดตามีมีาตรา ๒๘๒ มีาตรา ๒๘๓ 

มีาตรา ๓๑๗ มีาตรา ๓๑๘ หร่อมีาตรา ๓๑๙ แห่งประมีว์ลี้

ก้ฎหมีายอาญา หร่อคด้คว์ามีผิดตามีก้ฎหมีายว่์าด้ว์ยก้ารป้องกั้น

แลี้ะปราบัปรามีก้ารค้ามีนุษย์หร่อตามีก้ฎหมีายว่์าด้ว์ยก้ารป้องกั้น

แลี้ะปราบัปรามีก้ารค้าประเว์ณ้ 

 ๓. ก้ำาหนดให้สัำานัก้งานคุ้มีครองพยานดำาเนินก้ารเพ่�อ

คุ้มีครองพยานตามีมีาตรก้ารพิเศษอย่างหน่�งอย่างใด ดังต่อไปน้� 

  ๓.๑ ย้ายท้�อยู่หร่อจัดหาท้�พัก้อันเหมีาะสัมี 

  ๓.๒ จ่ายค่าเล้ี้�ยงช้ื่พท้�สัมีคว์รแก่้พยาน สัาม้ี ภริยา  

ผู้บุัพก้าร้ ผู้ส่ับัสัันดาน หร่อบุัคคลี้อ่�นท้�ม้ีคว์ามีสััมีพันธ์ใก้ล้ี้ชิื่ดกั้บั

พยาน 

  ๓.๓ ประสัานงานกั้บัหน่ว์ยงานท้�เก้้�ยว์ข้องเพ่�อดำาเนินก้าร 

เปล้ี้�ยนช่ื่�อตัว์ ช่ื่�อสักุ้ลี้ แลี้ะหลัี้ก้ฐานทางทะเบ้ัยนท้�สัามีารถืระบุั

ตัว์พยาน รว์มีทั�งก้ารดำาเนินก้ารเพ่�อก้ลัี้บัค่นสู่ัฐานะเดิมีตามีคำาขอ

ของพยานด้ว์ย 

ประชื่าชื่น หร่อก้ฎหมีายอ่�นท้�เก้้�ยว์ข้อง ได้รับัแจ้งจาก้สัำานัก้งาน

คุ้มีครองพยาน ให้หน่ว์ยงานดังก้ล่ี้าว์ม้ีหน้าท้�แลี้ะอำานาจดำาเนินก้าร 

ตามีหลัี้ก้เก้ณฑ์์แลี้ะวิ์ธ้ก้ารท้�หน่ว์ยงานนั�นก้ำาหนด 

 ๔. ก้ำาหนดให้รัฐมีนตร้ว่์าก้ารก้ระทรว์งยุติธรรมีหร่อผู้ซ่ึ่�ง

ได้รับัมีอบัหมีายอาจสัั�งให้ก้ารคุ้มีครองพยานตามีมีาตรก้ารพิเศษ

สิั�นสุัดลี้งเม่ี�อม้ีเหตุอ่�นใดตามีท้�เห็นสัมีคว์ร โดยคำาน่งถ่ืงคว์ามี

ปลี้อดภัยแลี้ะก้ารดำารงช้ื่วิ์ตตามีปก้ติของพยาน 

 ๕. เพ่�อประโยชื่น์ในก้ารคุ้มีครองคว์ามีปลี้อดภัยของ

พยาน ให้พนัก้งานเจ้าหน้าท้�ม้ีอำานาจตรว์จค้นตัว์บุัคคลี้หร่อ 

ยานพาหนะท้�ม้ีเหตุอันคว์รเช่ื่�อว่์าจะก่้อภัยอันตราย หร่อคุก้คามี

พยาน สัาม้ี ภริยา ผู้บุัพก้าร้ ผู้ส่ับัสัันดาน หร่อบุัคคลี้อ่�นท้�ม้ีคว์ามี

สััมีพันธ์ใก้ล้ี้ชิื่ดกั้บัพยาน รว์มีทั�งม้ีอำานาจย่ดสิั�งของหร่อทรัพย์สิัน

ท้�อาจก่้อให้เกิ้ดคว์ามีไม่ีปลี้อดภัยแก่้พยาน สัาม้ี ภริยา ผู้บุัพก้าร้ 

ผู้ส่ับัสัันดาน หร่อบุัคคลี้อ่�นท้�ม้ีคว์ามีสััมีพันธ์ใก้ล้ี้ชิื่ดกั้บัพยาน  

ในก้รณ้ท้�เป็นคว์ามีผิดทางอาญา ให้ม้ีอำานาจจับักุ้มีแลี้ะแจ้ง

พนัก้งานฝ่่ายปก้ครองหร่อตำารว์จแห่งท้องท้�จับัเพ่�อดำาเนินก้าร 

ต่อไป 

 ๖. เม่ี�อพยานได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนัก้งานผู้ม้ีอำานาจ

ส่ับัสัว์นคด้อาญา พนัก้งานผู้ม้ีอำานาจสัอบัสัว์นคด้อาญา หร่อ

พนัก้งานผู้ม้ีอำานาจฟ้้องคด้อาญา หร่อเบิัก้คว์ามีต่อศาลี้แล้ี้ว์ พยาน

พ่งม้ีสิัทธิได้รับัค่าตอบัแทนแลี้ะค่าใช้ื่จ่ายท้�จำาเป็นแลี้ะสัมีคว์ร ทั�งน้� 

ตามีระเบ้ัยบัท้�ก้ระทรว์งยุติธรรมีก้ำาหนด โดยคว์ามีเห็นชื่อบัของ

ก้ระทรว์งก้ารคลัี้ง แต่ในก้รณ้ท้�เป็นพยานโจทก์้ในคด้คว์ามีผิด 

ต่อส่ัว์นตัว์ซ่ึ่�งผู้เส้ัยหายเป็นโจทก์้หร่อเป็นพยานจำาเลี้ย ให้อยู่ 

ในดุลี้พินิจของศาลี้ท้�จะม้ีคำาสัั�งให้ม้ีก้ารจ่ายค่าตอบัแทนแลี้ะ 

ค่าใช้ื่จ่ายดังก้ล่ี้าว์ แต่ไม่ีเกิ้นอัตราตามีระเบ้ัยบัท้�ก้ระทรว์ง 

ยุติธรรมีก้ำาหนด โดยคว์ามีเห็นชื่อบัของก้ระทรว์งก้ารคลัี้ง

 ก้ารคุ้มีครองสิัทธิแลี้ะเสัร้ภาพของบุัคคลี้เป็นพ่�นฐานสัำาคัญ

ของก้ารปก้ครองในระบัอบัประชื่าธิปไตย ภาครัฐม้ีหน้าท้�ให้คว์ามี

คุ้มีครองสิัทธิแลี้ะเสัร้ภาพของประชื่าชื่นมิีให้ถูืก้ล่ี้ว์งลี้ะเมิีดโดย

บุัคคลี้ใดบุัคคลี้หน่�ง แลี้ะม้ีก้ระบัว์นก้ารยุติธรรมีเป็นก้ลี้ไก้หลัี้ก้ 

ในก้ารบัังคับัใช้ื่ก้ฎหมีายเพ่�อสัร้างหลัี้ก้ประกั้นก้ารคุ้มีครองสิัทธิ

แลี้ะเสัร้ภาพของบุัคคลี้ผู้เป็นพยาน ภาครัฐม้ีหน้าท้�คอยดูแลี้

ปก้ป้องคุ้มีครองพยานให้พ้นจาก้อันตรายแลี้ะคว์ามีเส้ัยหาย 

ต้องเผชิื่ญ ภาครัฐจ่งต้องม้ีมีาตรก้ารในก้ารดูแลี้แลี้ะคุ้มีครอง

พยานท้�ม้ีประสิัทธิภาพเพ่�อให้ประชื่าชื่นเกิ้ดคว์ามีเช่ื่�อมัี�นว่์า 

จะได้รับัคว์ามีคุ้มีครองแลี้ะก้ารได้รับัก้ารปฏิิบััติท้�เหมีาะสัมี 

ยิ�งข่�น 

  ๓.๔ ดำาเนินก้ารเพ่�อให้ม้ีอาช้ื่พ ให้ม้ีก้ารศ่ก้ษาอบัรมี 

หร่อดำาเนินก้ารใดเพ่�อให้พยานสัามีารถืดำารงช้ื่พอยู่ได้ตามีท้� 

เหมีาะสัมี 

  ๓.๕ ช่ื่ว์ยเหล่ี้อในก้ารเร้ยก้ร้องสิัทธิท้�พยานพ่งได้รับั 

  ๓.๖ ดำาเนินก้ารให้ม้ีเจ้าหน้าท้� คุ้มีครองคว์ามี

ปลี้อดภัยในระยะเว์ลี้าท้�จำาเป็น 

  ๓.๗ ดำาเนินก้ารอ่�นใดให้พยานได้รับัคว์ามีช่ื่ว์ยเหล่ี้อ

หร่อได้รับัคว์ามีคุ้มีครองตามีท้�เห็นสัมีคว์ร 

 ในก้รณ้ตามีข้อ ๓. เม่ี�อหน่ว์ยงานท้�รับัผิดชื่อบัตามีก้ฎหมีาย

ว่์าด้ว์ยก้ารทะเบ้ัยนราษฎร ก้ฎหมีายว่์าด้ว์ยบััตรประจำาตัว์
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