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ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน  
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ .ศ .  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองพยานในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงตามมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๖   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน 
ในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๕๔”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๒) ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
บรรดาระเบียบ  และคําส่ังอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
“หน่วยงานคุ้มครองพยาน”  หมายความว่า  หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

ที่มีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองแก่พยาน  และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ   
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษขอความร่วมมือหรือมอบหมายให้ดําเนินการคุ้มครองพยานด้วย 

“ผู้ร้องขอ”  หมายความว่า  บุคคลที่ร้องขอให้มีการให้ความคุ้มครองแก่พยาน  ได้แก่ 
(๑) พนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนคดีอาญา  พนักงานผู้มีอํานาจสอบสวนคดีพิเศษ  พนักงาน 

ผู้มีอํานาจฟ้องคดีอาญา  ศาล  สํานักงานคุ้มครองพยาน  หรือหน่วยงานคุ้มครองพยาน 
(๒) พยานหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย 
(๓) บุคคลอ่ืนใดซ่ึงมีประโยชน์เก่ียวข้อง 
(๔) หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
“ผู้รับการคุ้มครอง”  หมายความว่า  บุคคลที่อยู่ในความคุ้มครองของหน่วยงานคุ้มครองพยาน  

ได้แก่ 
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(๑) พยาน 
(๒) สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยาน  หรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

พยาน  ซ่ึงมีผลต่อการที่พยานจะมาเป็นพยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัย  และพยานได้ร้องขอ 
“เจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่คุ้มครอง  

ความปลอดภัยพยาน 
ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๖ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองพยานให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซ่ึงบัญญัติรองรับ
สิทธิของบุคคลที่เป็นพยานในคดีอาญาให้ได้รับความคุ้มครอง  ได้รับการปฏิบัติที่ เหมาะสมและ
ค่าตอบแทนที่จําเป็นและสมควรจากรัฐ  ดังนั้น  ในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการให้ความคุ้มครองพยาน  
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องกระทําด้วยความรอบคอบ  เคารพในสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
เป็นประการสําคัญ  และพึงตระหนักว่า  บุคคลที่เป็นพยานในคดีอาญาเป็นผู้มีบทบาทที่สําคัญยิ่งในการผดุง
ความยุติธรรม  ควรได้รับการยกย่องเชิดชูพยานในฐานะพลเมืองดี  นอกจากนั้น  ยังต้องคํานึงถึง
มาตรการอ่ืน ๆ  ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย  ว่าด้วยพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย  เช่น   
การสืบพยานก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๒๓๗  ทวิ  เป็นต้น  ทั้งนี้
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสืบสวนสอบสวนรวมถึงการดําเนินคดีในชั้นศาล 

ข้อ ๗ ในการร้องขอให้มีการคุ้มครองแก่พยาน  จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับ 
การคุ้มครองด้วย  เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมิอาจให้ความยินยอม  ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ให้ความยินยอม 

(๑) บิดาหรือมารดา  กรณีผู้รับการคุ้มครองเป็นผู้เยาว์  เว้นแต่ไม่มีบิดาหรือมารดา  หรือบิดา
หรือมารดาไม่อาจให้ความยินยอมได้  จึงให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ให้ความยินยอม 

(๒) ผู้อนุบาล  ในกรณีผู้รับการคุ้มครองเป็นผู้ไร้ความสามารถ 
(๓) ผู้พิทักษ์  ในกรณีผู้รับการคุ้มครองเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
ข้อ ๘ ในการสอบถามปากคําพยานในระหว่างการให้การคุ้มครองแก่พยาน  ให้พนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการสอบถามปากคําดังกล่าว  ซ่ึงสามารถนําออก
ถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยานหลักฐานด้วย  ทั้งนี้  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการได้  
ก็ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในสํานวนการสอบสวน 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการคุ้มครองพยาน 

 

 

ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการคุ้มครองพยาน”  ประกอบด้วย   
(๑) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่อธิบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
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(๒) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ  (พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  ๙  ชช.)  ที่อธิบดีมอบหมาย  
เป็นรองประธานกรรมการ 

(๓) ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  เป็นกรรมการ 
(๔) ข้าราชการที่อธิบดีแต่งตั้งขึ้นอีกจํานวน  ๒  คน  เป็นกรรมการ 
โดยมีผู้บัญชาการสํานักปฏิบัติการพิเศษ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัติการใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน 
(๒) กําหนดหรือให้ความเห็นชอบวิธีการให้ความคุ้มครอง 
(๓) กําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับการคุ้มครองปฏิบัติระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง  ซ่ึงหากมีการฝ่าฝืน

เงื่อนไขอันเป็นเหตุให้การคุ้มครองพยานนั้นสิ้นสุดลง 
(๔) กําหนดหน่วยงานหรือบุคคลที่ทําหน้าที่คุ้มครองและสถานที่ในการคุ้มครองพยาน 
(๕) กําหนดอาวุธยุทโธปกรณ์  ยานพาหนะ  อุปกรณ์  และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน 
(๖) กําหนดวงเงิน  งบประมาณ  และค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน 
(๗) กําหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน 
(๘) ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

คุ้มครองพยาน 
(๙) เรียกผู้ร้องขอ  พยาน  บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองหรือบุคคลอ่ืนใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่ง

เอกสารหรือหลักฐานใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
(๑๐) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่

คณะกรรมการกําหนด 
(๑๑) พิจารณาและออกคําส่ังให้การคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไปส้ินสุดลง 
(๑๒) พิจารณาและออกคําส่ังให้แก้ไขวิธีการหรือเงื่อนไขตามข้อ  ๑๐  (๒) - (๖) 
(๑๓) พิจารณาและออกคําส่ังอนุมัติการคุ้มครองพยานต่อเนื่องหรือคําส่ังไม่อนุมัติ  ตามข้อ  ๒๗  

วรรคสอง 
(๑๔) พิจารณาและออกคําส่ังอนุมัติหรือคําส่ังไม่อนุมัติการคุ้มครองพยานที่มีอยู่ก่อนวันที่ใช้

ระเบียบนี้  ตามข้อ  ๓๔ 
ข้อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการ

พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒ ในการอนุมัติให้ใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน  ให้คณะกรรมการพิจารณา 

ถึงความสําคัญและความจําเป็นของพยานในคดีที่ขอคุ้มครอง  และกําหนดวิธีการคุ้มครองที่เหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณราชการด้วย 
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หมวด  ๓ 
ศูนย์คุ้มครองพยาน 

 

 

ข้อ ๑๓ ให้สํานักปฏิบัติการพิเศษเป็นศูนย์คุ้มครองพยาน  มีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหน่วยงานทางธุรการของคณะกรรมการคุ้มครองพยาน 
(๒) รับและตรวจสอบคําร้องขอให้คุ้มครองพยาน 
(๓) พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตามข้อ  ๑๐  (๑) - (๖) 
(๔) จัดเก็บข้อมูลการคุ้มครองพยาน 
(๕) ประสานงานและติดตามการคุ้มครองพยาน 
(๖) รวบรวมและติดตามข้อมูลตามข้อ  ๒๕  และข้อ  ๓๔  นําเสนอคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณา 
(๗) ตรวจสอบและทําความเห็นเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

หมวด  ๔ 
การร้องขอให้คุ้มครองพยาน 

 

 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ร้องขอแจ้งเรื่องขอคุ้มครองพยานต่อศูนย์คุ้มครองพยาน  การร้องขอให้คุ้มครอง
พยานจะทําเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาหรือโดยวิธีอ่ืนใดก็ได้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่หัวหน้าคณะทํางานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ขอให้คุ้มครองพยานให้เสนอเป็น
บันทึกพร้อมความเห็น  โดยให้มีรายละเอียดประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ  ๑๐  (๒) - (๖)  
ยื่นต่อศูนย์คุ้มครองพยาน 

ข้อ ๑๖ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพื่อการคุ้มครองพยาน  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษอาจขอ
อนุมัติด้วยวาจาต่ออธิบดีหรือผู้ ซ่ึงได้รับมอบหมายจากอธิบดีเพื่อขออนุมัติใช้มาตรการทั่วไปในการ
คุ้มครองพยานไปพลางก่อน  เม่ือดําเนินการคุ้มครองพยานไปแล้ว  ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
ทํารายงานเสนอต่อหัวหน้าคณะทํางานสอบสวนคดีพิเศษ  เพื่อแจ้งศูนย์คุ้มครองพยานตามข้อ  ๑๕  
ในทันทีที่สามารถดําเนินการได้ 

ข้อ ๑๗ เม่ือศูนย์คุ้มครองพยานได้รับคําร้องหรือบันทึกขอคุ้มครองพยานตามข้อ  ๑๔   
ข้อ  ๑๕  หรือข้อ  ๑๖  ให้ศูนย์คุ้มครองพยานดําเนินการตรวจสอบพิจารณาและเสนอความเห็น 
ต่อคณะกรรมการ  เพื่ออนุมัติการคุ้มครองพยานโดยด่วน 

ข้อ ๑๘ กรณีที่คณะกรรมการมีคําส่ังไม่อนุมัติให้ใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน 
ให้ศูนย์คุ้มครองพยานทําการแจ้งคําส่ังต่อผู้ร้องขอหรือหัวหน้าคณะทํางานสอบสวนคดีพิเศษเป็นหนังสือ  
โดยให้ระบุเหตุผลของคณะกรรมการลงนามในหนังสือดังกล่าว  และให้แจ้งสิทธิที่จะอุทธรณ์คําส่ัง 
ตามมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ด้วย 
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ข้อ ๑๙ กรณีที่คณะกรรมการมีคําส่ังอนุมัติให้ใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานให้ศูนย์
คุ้มครองพยานรีบแจ้งให้ผู้ร้องขอหรือหัวหน้าคณะทํางานสอบสวนคดีพิเศษโดยเร็ว 

การแจ้งคําส่ังอาจดําเนินการทางโทรสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทอ่ืนได้  แต่ต้องกระทําโดยระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัยแก่พยาน   

หมวด  ๕ 
วิธีการคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไป 

 

 

ข้อ ๒๐ วิธีการให้การคุ้มครองตามมาตรการทั่วไป  ให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดเจ้าหน้าที่ให้การคุ้มครองพยาน  ณ  ที่พักอาศัย  หรือสถานที่ที่พยานร้องขอ 
(๒) จัดให้อยู่ในสถานที่คุ้มครองพยานซึ่งหน่วยงานคุ้มครองพยานจัดไว้ 
(๓) ปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อ  ชื่อสกุล  ที่อยู่  ภาพ  หรือข้อมูลอย่างอ่ืนที่สามารถระบุตัวได้ 
(๔) ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ  เพื่อขอความร่วมมือหรือมอบหมายให้

ดําเนินการคุ้มครองพยาน 
(๕) จัดให้มีการติดต่อ  สอบถามความเป็นอยู่หรือตรวจสถานที่พักอาศัยอย่างสมํ่าเสมอ  

รวมทั้งการอํานวยความสะดวกให้พยานได้รับการติดต่อจากญาติและบุคคลที่ต้องการ  ทั้งนี้  ภายใต้
วิธีการที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานกําหนด 

(๖) จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุ้มครองตามความเหมาะสม 
(๗) วิธีการอ่ืนใดที่อธิบดีหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากอธิบดีหรือคณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม  

แก่สถานะและสภาพของผู้รับการคุ้มครอง 
ข้อ ๒๑ เม่ือหัวหน้าคณะทํางานสอบสวนคดีพิเศษหรือหน่วยงานคุ้มครองพยานได้รับอนุมัติ 

ให้พยานอยู่ในมาตรการทั่วไปแล้ว  ก่อนดําเนินการคุ้มครองให้จัดทําบันทึกข้อตกลงและให้พยานผู้ขอรับ
การคุ้มครองลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงนั้น 

บันทึกข้อตกลงให้ทําเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) การยินยอมรับการคุ้มครองของพยาน 
(๒) วิธีการคุ้มครองพยาน 
(๓) รายละเอียดแนวทางให้พยานปฏิบัติโดยให้คํานึงถึงวิธีการคุ้มครองพยาน  พฤติการณ์  

ความปลอดภัย  และความร้ายแรงของคดี 
(๔) สิทธิที่พยานพึงได้รับตามกฎหมาย 
(๕) เงื่อนไขที่กําหนดให้พยานถือปฏิบัติและผลของการที่พยานไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง  

อันเป็นเหตุให้การคุ้มครองพยานสิ้นสุดลง 
(๖) วัน  เดือน  ปี  ที่บันทึกข้อตกลง 
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ข้อ ๒๒ ในกรณีที่พยานถูกดําเนินคดีหรือถูกฟ้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา  อันเนื่องมาจาก
การเป็นพยาน  ให้จัดหาทนายความหรือให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายตามสมควร  เว้นแต่มีเหตุ 
อันควรเชื่อได้ว่าพยานผู้นั้นได้กระทําการโดยมิชอบ  ทําให้เกิดความเสียหายแก่คดี 

ข้อ ๒๓ ระหว่างที่พยานได้รับการคุ้มครอง  หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิง 
กับพยานหลักฐานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานรายงานเหตุให้หัวหน้า
คณะทํางานสอบสวนคดีพิเศษทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

หากมีการกระทําความผิดอาญาต่อบุคคลใดเพราะเหตุที่บุคคลนั้น  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี   
หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้น  ซ่ึงจะมาหรือได้มาเป็นพยาน  ให้หัวหน้าคณะทํางานสอบสวนคดีพิเศษ  
แจ้งพนักงานสอบสวนท้องที่ที่มีเขตอํานาจเหนือคดีนั้น  หรือพนักงานอัยการ  หรืออัยการทหาร  เพื่อขอ
เพิ่มโทษแก่ผู้กระทําความผิดอาญาดังกล่าว  ตามมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน 
ในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

การดําเนินการข้างต้น  เม่ือดําเนินการแล้วให้รายงานต่อศูนย์คุ้มครองพยานได้ทราบด้วย 
ข้อ ๒๔ กรณีพยานที่ได้รับการคุ้มครองหลบหนีไปในระหว่างการคุ้มครอง  ให้เจ้าหน้าที่

คุ้มครองพยานสืบสวนหาสาเหตุแห่งการหลบหนีรวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ของพยาน  และรายงาน 
ให้หัวหน้าคณะทํางานสอบสวนคดีพิเศษทราบ 

เม่ือหัวหน้าคณะทํางานสอบสวนคดีพิเศษได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้รายงาน 
ศูนย์คุ้มครองพยานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาสั่งการโดยด่วน  และให้นํารายงานดังกล่าวรวมไว้
ในสํานวนการสอบสวนด้วย 

ข้อ ๒๕ ให้หัวหน้าคณะทํางานสอบสวนคดีพิเศษรายงานการคุ้มครองต่อศูนย์คุ้มครองพยาน  
ตามแบบที่กําหนดแนบท้ายระเบียบนี้  ทุกวันที่  ๑๕  ของเดือน 

การคุ้มครองพยานตามข้อ  ๒๐  (๑)  ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานจัดทํารายงานการปฏิบัติ
หน้าที่ประจําวันตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้  โดยต้องส่งรายงานดังกล่าวให้หัวหน้าคณะทํางานสอบสวน  
คดพีิเศษทุกวันที่  ๑๐  ของเดือน  เพื่อประกอบการรายงานตามวรรคหนึ่งด้วย 

หมวด  ๖ 
การสิ้นสุดการให้ความคุ้มครอง 

 

 

ข้อ ๒๖ การคุ้มครองพยานอาจสิ้นสุดลงเม่ือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้รับการคุ้มครองตาย 
(๒) ผู้รับการคุ้มครองร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยุติการคุ้มครอง 
(๓) ผู้รับการคุ้มครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามคําส่ังที่คณะกรรมการหรืออธิบดี

กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๔) ผู้ให้ความยินยอมแทนผู้รับการคุ้มครองเพิกถอนการให้ความยินยอม 
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(๕) พฤติการณ์หรือสถานภาพของผู้รับการคุ้มครองเปลี่ยนแปลงไป  และไม่มีความจําเป็น 
ต้องให้ความคุ้มครอง  หรือมิอาจให้ความคุ้มครองได้อีกต่อไป  เช่น  ผู้กล่าวหา  ผู้ต้องหา  หรือจําเลย 
ในคดีอาญา  ซ่ึงพยานต้องไปให้ถ้อยคําถึงแก่ความตาย  หรือมีการสืบพยานผู้รับความคุ้มครองในชั้นศาล
เสร็จส้ินแล้ว  เป็นต้น 

(๖) พยานไม่ยอมให้ถ้อยคํา  หรือไม่ยอมให้การเป็นพยานโดยไม่มีเหตุอันควร 
(๗) ศาลมีคําพิพากษาถึงที่ สุดให้ลงโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  

ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล  หรือความผิดฐานทําพยานหลักฐานอันเป็น
เท็จในคดีที่ผู้นั้นเป็นพยาน 

(๘) เม่ือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้รับแจ้งจากผู้ร้องขอว่า  ประสงค์จะให้การคุ้มครองพยาน
ส้ินสุดลง  โดยได้รับความยินยอมจากพยาน  เว้นแต่พยานไม่สามารถให้ความยินยอมได้ 

ข้อ ๒๗ เม่ือปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ  ๒๖  ให้หัวหน้าคณะทํางานสอบสวนคดีพิเศษ  
หรือหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองพยานทําหนังสือรายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อศูนย์คุ้มครองพยาน 
โดยด่วน  และให้ศูนย์คุ้มครองพยานนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขอให้มีคําส่ังให้การคุ้มครองพยาน 
ตามมาตรการทั่วไปส้ินสุดลง 

เฉพาะกรณีปรากฏเหตุตามข้อ  ๒๖  (๓)  หรือ  (๖)  หากพยานได้มีการแก้ไขปรับปรุง 
ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือยอมให้ถ้อยคําหรือให้การหรือมีเหตุผลที่ จําเป็นประการอ่ืน  หัวหน้า
คณะทํางานสอบสวนคดีพิเศษหรือหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองพยาน  อาจทําความเห็นเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อขอให้ใช้มาตรการทั่วไปคุ้มครองพยานต่อไปได้  ให้คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณา
และมีคําส่ังอนุมัติตามข้อ  ๑๐  (๑) - (๖)  หรือข้อ  ๑๐  (๑๑)  ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๒๘ หนังสือสั่งให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงตามข้อ  ๒๖  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ  ชื่อสกุล  ของผู้ร้องและผู้รับการคุ้มครอง 
(๒) วัน  เดือน  ปี  ที่มีคําส่ัง  และวัน  เดือน  ปี  ที่คําส่ังมีผลบังคับ 
(๓) เหตุผลที่มีคําส่ัง 
(๔) เงื่อนไขการปฏิบัติตามคําส่ัง 
(๕) สิทธิและเงื่อนไขการอุทธรณ์คําส่ัง 
ข้อ ๒๙ เม่ือคณะกรรมการหรืออธิบดีแล้วแต่กรณี  ส่ังให้การคุ้มครองพยานสิ้นสุดลง  ให้ศูนย์

คุ้มครองพยานมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอ  ผู้รับการคุ้มครอง  หัวหน้าคณะทํางานสอบสวนคดีพิเศษ   
และหน่วยงานคุ้มครองพยานทราบ  เพื่อยกเลิกการให้การคุ้มครองทันที 

การแจ้งคําส่ังดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ  ๑๙  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

หมวด  ๗ 
การรายงานขอใช้มาตรการพิเศษ 

 

 

ข้อ ๓๐ การเสนอขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานให้หัวหน้าคณะทํางานสอบสวน
คดีพิ เศษหรือผู้ ร้องขอ  ยื่น เรื่ องต่อศูนย์คุ้มครองพยานเพื่อพิจารณานําเสนอคณะกรรมการ   
ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่ออธิบดีเพื่อประกอบการนําเสนอต่อสํานักงานคุ้มครองพยาน  
กระทรวงยุติธรรม  เพื่อนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไข  ในการยื่นและการพิจารณาคําร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ต่อไป 

หมวด  ๘ 
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน 

 

 

ข้อ ๓๑ บรรดาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับการ
คุ้มครองให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด  โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งการขอเบิกเงินทดรองราชการ
ดังกล่าว  ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานหรือหัวหน้าคณะทํางานสอบสวนคดีพิเศษ  หรือหัวหน้าหน่วยงาน
คุ้มครองพยาน  ทําเป็นหนังสือเสนอผ่านศูนย์คุ้มครองพยาน  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนเบิกจ่าย  
ทุกครั้ง 

ข้อ ๓๒ หากปรากฏในภายหลังว่าพยานไม่มา  ไม่ให้ถ้อยคํา  หรือไม่เบิกความเป็นพยาน 
โดยไม่มีเหตุสมควร  หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  
ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จ  ในการพิจารณาคดีต่อศาล  หรือความผิดฐานทําพยานหลักฐาน 
อันเป็นเท็จ  ในคดีที่บุคคลนั้นเป็นพยาน  ให้ศูนย์คุ้มครองพยานประสานงานกับสํานักงานคุ้มครองพยาน  
กระทรวงยุติธรรม  เพื่อเรียกให้บุคคลนั้นคืนหรือชดใช้ค่าตอบแทนตามมาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๑๗  
หรือคืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน  และบุคคลอ่ืนตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๓ ให้ศูนย์คุ้มครองพยานมีหน้าที่ในการจัดทําคําของบประมาณเกี่ยวกับค่าตอบแทน  
ค่าใช้จ่าย  และพิจารณาจัดหาวัสดุอุปกรณ์  ยานพาหนะ  เครื่องมือ  เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
คุ้มครองพยาน  การฝึกอบรม  พัฒนาและปรับปรุงยุทธวิธีในการให้การคุ้มครองพยาน  และการจัดทํา 
คําของบประมาณเพื่อการดําเนินการดังกล่าวด้วย 



 หน้า   ๙ 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๔ ให้หัวหน้าคณะทํางานสอบสวนคดีพิเศษ  หรือหน่วยงานคุ้มครองพยาน  หรือ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบการคุ้มครองพยานที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับแล้วแต่กรณี  
รายงานข้อมูลเก่ียวกับการคุ้มครองพยานให้ศูนย์คุ้มครองพยานทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ศูนย์คุ้มครองพยานมีหน้าที่นําข้อมูลตามวรรคหนึ่ง  เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
ความเหมาะสมและความจําเป็นของการคุ้มครองพยาน  ให้คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาเพื่ออนุมัติ 
ให้ใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานต่อไปหรือมีคําส่ังให้การคุ้มครองพยานสิ้นสุดลงเป็นรายกรณี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ธาริต  เพ็งดิษฐ์ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดพีิเศษ 


