
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม 
ว่าดว้ยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสนัดาน 

ของพยานหรือบุคคลอืน่ที่มคีวามสมัพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา  (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน   
สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๘  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน 
ในคดีอาญา  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  2565”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยค่าตอบแทนและ 

ค่าใช้จ่ายแก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับพยานในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘  ค่าตอบแทนตามข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ให้จ่ายในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พยานผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดที่มาให้ข้อเท็จจริงยังที่ท าการพนักงานผู้มีอ านาจ

สืบสวนคดีอาญา  พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา  พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา  หรือศาล  
ได้รับค่าตอบแทนครั้งละสามร้อยบาท 

(๒) พยานผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่นอกเขตจังหวัดที่เดินทางมาให้ข้อเท็จจริงยังที่ท าการพนักงาน  
ผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา  พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา  พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา   
หรือศาล  ได้รับค่าตอบแทนครั้งละหกร้อยบาท 

(๓) กรณีพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา  พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา   
พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา  หรือศาลเดินทางไปสอบข้อเท็จจริงพยาน  ให้พยานมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 
ครั้งละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๑๐  แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วย 
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่น  
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๖๕



“ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง  ไม่ให้ความยินยอม  หรือพยานที่อยู่ในการคุ้มครองตามมาตรการ
ทั่วไปหรือมาตรการพิเศษ  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่คุ้มครองพยานก าหนด   
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น  นับแต่การไม่ให้ความยินยอม  หรือฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข  
แล้วแต่กรณี” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๓  แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยค่าตอบแทนและ 
ค่าใช้จ่ายแก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับพยานในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน  
ความเสียหายแก่พยานในคดีอาญาและผู้ใกล้ชิด  ประกอบด้วย  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือ
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ  ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกรมการปกครอง  ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
ที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่งตั้ง  จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ  ผู้อ านวยการส านักงาน
คุ้มครองพยานเป็นกรรมการและเลขานุการ  และเจ้าหน้าที่ส านักงานคุ้มครองพยาน  จ านวนสองคน   
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ  
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนความเสียหายแก่พยาน  สามี  ภริยา  
ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน  และก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  เงื่อนไข  ในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนความเสียหายดังกล่าว  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุดและให้มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ  
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๘  แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยค่าตอบแทนและ 
ค่าใช้จ่ายแก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับพยานในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๘  ให้ส านักงานคุ้มครองพยานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี
ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๖๕



(๑) กรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต 
 (ก) ค่าตอบแทน  ให้จ่ายไม่เกินสี่แสนห้าหมื่นบาท   
 (ข) ค่าจัดการศพ  ให้จ่ายสี่หมื่นห้าพันบาท 
 (ค) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู  ตามพฤติการณ์ในขณะที่เสียชีวิตไม่เกินสามหมื่นบาท 
 (ง) ค่าอุปการะด้านการศึกษาแก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพยานให้จ่ายเป็นรายเดือน   

เดือนละไม่เกินสามพันบาทจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ  เว้นแต่เมื่อบรรลุนิติภาวะแล้ว  ก าลังศึกษาอยู่ใน  
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศ  ให้ได้รับการอุปการะต่อไปจนถึง  
อายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 

(๒) กรณีเกิดความเสียหายแก่ร่างกาย  อนามัย  เสรีภาพ 
 (ก) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสี่หมื่นบาท 
 (ข) ค่าฟืน้ฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ  ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแตไ่ม่เกินหา้หมื่นบาท 
 (ค) ค่าเลี้ยงชีพที่สมควรอันเนื่องมาจากการขาดประโยชน์ท ามาหาได้  ให้เบิกจ่ายได้ใน

อัตราห้าร้อยบาทต่อวันแต่ไม่เกินหนึ่งปี  นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
 (ง) ค่าชดเชยแทนการสูญเสียอวัยวะ  หรือสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะ

ส่วนใดส่วนหนึ่งหรอืหลายส่วนของร่างกาย  ให้จ่ายไม่เกินสามแสนหกหมื่นบาท  โดยเทียบเคียงอัตราสว่น
ค่าชดเชยแทนการสูญเสียอวัยวะ  หรือสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง   
หรือหลายส่วนของร่างกายตามกฎกระทรวง  ก าหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงิน
สงเคราะห์  และก าหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคส าคัญยิ่ง 
ในการประกอบอาชีพหรือในการด ารงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

(๓) กรณีเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดให้จ่ายตามที่
สามารถประเมินหรือเทียบเคียงได้แต่ไม่เกินสี่แสนห้าหมื่นบาท  หากความเสียหายนั้นเป็นผลโดยตรงจาก
การกระท าผิดอาญาโดยเจตนา   

 การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการไว้เพ่ือส านักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ”   

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๙  แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยค่าตอบแทนและ 
ค่าใช้จ่ายแก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับพยานในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๙  เมื่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา  พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา  
พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา  ศาล  หรือส านักงานคุ้มครองพยาน  ได้รับค าร้องและต้องด าเนินการ
อื่นใด  เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาค าร้องขอ  หรือได้จัดให้พยานอยู่ในความคุม้ครอง
ตามที่เห็นเป็นการสมควร  หรือเมื่อเจ้าพนักงานต ารวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นช่วยให้ความคุ้มครองแก่พยาน  
ตามที่บุคคลดังกล่าวได้ร้องขอแล้ว  มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้” 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๐  แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยค่าตอบแทนและ 
ค่าใช้จ่ายแก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับพยานในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยค่าตอบแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยระเบียบกระทรวงยุตธิรรม
ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่น
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๐  ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการีผู้สืบสันดานของพยานหรือ
บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน  รวมถึงการด าเนินการตรวจสอบและแสวงหาข้อมูล  เพ่ือให้
ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย  ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับพยาน  
ประกอบการพิจารณาค าร้องขอ  ให้เบิกจ่ายได้ตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(ก) พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการีผู้สืบสันดานของพยานหรอืบุคคลอื่นที่มีความสมัพันธใ์กลช้ดิ
กับพยาน 

 (๑) ค่าที่พักอาศัยอันเนื่องมาจากการคุ้มครองพยาน  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง   
แต่ไม่เกินห้องละหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อวัน  ในกรณีเช่าที่พักอาศัยเป็นรายเดือนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
แต่ไม่เกินหลังละ/ห้องละหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน  โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัย  ความเหมาะสม   
และความประหยัดแก่ราชการเป็นส าคัญ 

 (๒) ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละสองร้อยสี่สิบบาทต่อวัน 
 (๓) ค่าเลี้ยงชีพที่สมควรอันเนื่องมาจากการขาดประโยชน์ท ามาหาได้  ให้เบิกจ่ายได้ 

ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ าในท้องที่จงัหวัดที่ประกอบการงาน  ณ  วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
(ข) เจ้าหน้าที่ที่คุ้มครองความปลอดภัย 
 (๑) ค่าที่พักอาศัยอันเนื่องมาจากการด าเนินการตรวจสอบและแสวงหาข้อมูล  เพ่ือให้ได้

ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย  ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับพยาน   
ประกอบการพิจารณาค าร้องขอ  หรือการคุ้มครองพยาน  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินห้องละ
หนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อวัน  ในกรณีเช่าที่พักอาศัยเป็นรายเดือนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินหลังละ/
ห้องละหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน  โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัย  ความเหมาะสม  และความประหยัด  
แก่ราชการเป็นส าคัญ 

 (๒) ค่าด าเนินการในการตรวจสอบและแสวงหาข้อมูล  เพ่ือให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย  ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับพยาน  ประกอบการพิจารณา 
ค าร้อง  หรือเมื่อจัดให้พยานอยู่ในความคุ้มครองความปลอดภัยที่ต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ ากวา่สิบสองชัว่โมง  
ให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่ายคนละหกร้อยบาทต่อวัน 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 (๓) ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องจัดให้มีการปกปิดมิให้เปิดเผยชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่  ภาพ  
หรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวพยานได้  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

 (๔) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอื่นใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือ  การตรวจสอบและ
แสวงหาข้อมูล  เพ่ือให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย  ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรือ 
อาจเกิดขึ้นกับพยาน  ประกอบการพิจารณาค าร้องขอ  หรือได้รับความคุ้มครองตามที่เห็นสมควร   
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง” 

ข้อ ๙ ให้เพิ่มข้อ  ๒๐/๑  แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน
ในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยมีข้อความ  ดังนี้ 

“ข้อ  ๒๐/๑  กรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องก าหนดมาตรการคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไป 
ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  เพ่ือให้สอดรับกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น  
และมีความจ าเป็นที่จะต้องเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราที่เกินกว่าที่ได้ก าหนดไว้ตามข้อ  ๒๐  ให้หัวหน้า 
ส่วนราชการของหน่วยงานที่ด าเนินการคุ้มครองพยาน  เป็นผู้ใช้ดุลพินิจอนุมัติการเบิกจ่ายในอัตราที่ 
เกินกว่าที่ก าหนดได้  ตามความจ าเป็นและเหมาะสมภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร”   

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๒  แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยค่าตอบแทน   
และค่าใช้จ่ายแก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๒  เมื่อส านักงานคุ้มครองพยานได้รับค าร้องและต้องด าเนินการอื่นใด  เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาค าร้องขอ  หรือด าเนินการเพ่ือคุ้ มครองพยานตามมาตรการพิเศษ   
ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่น  
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานได้ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้” 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๓  แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยค่าตอบแทน   
และค่าใช้จ่ายแก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วย 
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่น 
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๓  ค่าใช้จ่ายตามมาตรการพิเศษในการคุม้ครองพยาน  รวมถึงการด าเนินการตรวจสอบ
และแสวงหาข้อมูล  เพ่ือให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย  ภัยคุกคามที่เกิดขึ้น  
หรืออาจเกิดขึ้นกับพยาน  ประกอบการพิจารณาค าร้องขอ  ให้เบิกจ่ายได้ตามอัตรา  ดังต่อไปนี้   

(ก) พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการีผู้สืบสันดานของพยานหรอืบุคคลอื่นที่มีความสมัพันธใ์กลช้ดิ
กับพยาน 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 (๑) ค่าที่พักอาศัยอันเนื่องมาจากการคุ้มครองพยาน  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง   
แต่ไม่เกินห้องละหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อวัน  ในกรณีเช่าที่พักอาศัยเป็นรายเดือนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
แต่ไม่เกินหลังละ/ห้องละหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน  โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัย  ความเหมาะสม   
และความประหยัดแก่ราชการเป็นส าคัญ   

 (๒) ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราเหมาจ่ายคนละสองร้อยสี่สิบบาทต่อวัน 
 (๓) ค่าเลี้ยงชีพที่สมควรอันเนื่องมาจากการขาดประโยชน์ท ามาหาได้  ให้เบิกจ่ายได้ 

ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ าในท้องที่จงัหวัดที่ประกอบการงาน  ณ  วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
(ข) เจ้าหน้าที่ที่คุ้มครองความปลอดภัย 
 (๑) ค่าที่พักอาศัยอันเนื่องมาจากการด าเนินการตรวจสอบและแสวงหาข้อมูล  เพ่ือให้ได้

ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย  ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับพยาน   
ประกอบการพิจารณาค าร้องขอ  หรือการคุ้มครองพยาน  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินห้องละ
หนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อวัน  ในกรณีเช่าที่พักอาศัยเป็นรายเดือนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินหลังละ/
ห้องละหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน  โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัย  ความเหมาะสม  และความประหยัด 
แก่ราชการเป็นส าคัญ   

 (๒) ค่าด าเนินการในการตรวจสอบและแสวงหาข้อมูล  เพ่ือให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
พฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย  ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับพยาน  ประกอบการพิจารณาค าร้อง   
หรือเมื่อจัดให้พยานอยู่ในความคุ้มครองความปลอดภัยที่ต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสิบสองชั่วโมง   
ให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่ายคนละหกร้อยบาทต่อวัน 

 (๓) ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องจัดให้มีการปกปิดมิให้เปิดเผยชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่  ภาพ  
หรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวพยานได้  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

 (๔) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว   
ชื่อสกุลและหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยาน  รวมทั้งการด าเนินการเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิม
ตามค าขอของพยาน  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

 (๕) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพ่ือให้มีอาชีพ  หรือให้มีการศึกษาอบรม  หรือด าเนินการใด  
เพื่อให้พยานสามารถด ารงชีพอยู่ได้  ตามที่เหมาะสม  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

 (๖) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเรยีกร้องสิทธทิี่พยานพึงได้รับ  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง   
 (๗) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอื่นใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือ  การตรวจสอบและ

แสวงหาข้อมูล  เพ่ือให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย  ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรือ 
อาจเกิดขึ้นกับพยาน  ประกอบการพิจารณาค าร้องขอ  หรือได้รับความคุ้มครองตามที่เห็นสมควร   
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง” 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มข้อ  ๒๓/๑  แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่พยาน  สามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน
ในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยมีข้อความ  ดังนี้ 

“ข้อ  ๒๓/๑  กรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องก าหนดมาตรการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ 
ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  เพ่ือให้สอดรับกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น  
และมีความจ าเป็นที่จะต้องเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราที่เกินกว่าที่ได้ก าหนดไว้ตามข้อ  ๒๓  ให้หัวหน้า 
ส่วนราชการของหน่วยงานที่ด าเนินการคุ้มครองพยาน  เป็นผู้ใช้ดุลพินิจอนุมัติการเบิกจ่ายในอัตรา  
ที่เกินกว่าที่ก าหนดได้  ตามความจ าเป็นและเหมาะสมภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  7  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

สมศักดิ์  เทพสุทิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๖๕


