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การคุ้มครองและช่วยเหลือพยานและผู้เสียหาย

ชุดวิชา 41719 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุม
และปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่ส าคัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถ ้า

อาจารย์ประจ้าสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



การคุ้มครองพยานและผู้เสียหายตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000
• ความเป็นมาและความส าคัญในการคุ้มครองพยานและผู้เสียหาย
• ร่างปฏิญญาสิทธิ 17 ประการของเหยื่ออาชญากรรม และสมัชชาใหญ่องค์กรสหประชาชาติได้

ลงมติรับรองไว้ในปี ค.ศ. 1985 
• การประชุมสมัชชาสหประชาชาติวาระพิเศษว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบการค้ายาเสพติด

และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการร่างกฎหมาย UNDCP 
Model Witness Protection Bill 1988
• หารือในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท้า

ผิด (United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of 
Offenders) โดยในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการจัดตั งคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา



การคุ้มครองพยานและผู้เสียหายตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000

• ความเป็นมาและความส าคัญในการคุ้มครองพยานและผู้เสียหาย

• สหประชาชาติได้มีข้อมติที่ 53/111 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541 จัดตั งคณะกรรมการเฉพาะกิจระหว่าง
รัฐบาลเพื่อพิจารณายกร่างอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่กระท้าโดยองค์กรอาชญากรรม 
(Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized 
Crime) เพื่อพิจารณายกร่างอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่กระท้าโดยองค์กรอาชญากรรม 



สิทธิของพยานตามอนุสัญญา

• ตามอนุสัญญาข้อ 24 ได้ให้การคุ้มครองสิทธิของพยานไว้ คือ

• สิทธทิี่พยานจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย จากการถูกกระท้าต่างๆ เช่น การถูก
คุกคาม การถูกท้าร้าย การถูกข่มขู่ 

• พยานต้องได้รับการคุ้มครองทางจิตใจด้วย ทั งนี  การคุ้มครองทางจิตใจของพยานนั นรวมถึงการสร้างความ
มั่นคงทางจิตใจต่อสถานการณ์ และการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่กดดันเคร่งเครียด 

• ที่จะได้รับการคุ้มครองค้าให้การของบุคคลให้ได้รับการปกป้องจากปัจจัยภายนอก หรือการคุ้มครองเพื่อให้
พยานบุคคลสามารถให้การได้โดยปราศจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบกับค้าให้การของพยาน 

• อนุญาตให้มีการให้การผ่านวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Video Conference) หรือการน้าการสืบพยาน
ล่วงหน้ามาใช้ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าพยานอาจถูกคุกคาม



สิทธิของผู้เสียหายตามอนุสัญญา

• ตามอนุสัญญาข้อ 25 ได้ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายไว้ คือ
• 1) สิทธทิี่ผู้เสียหายจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจากการถูกกระท้าต่างๆ เช่น การถูก

คุกคาม การถูกท้าร้าย การถูกข่มขู่จากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
• 2) สิทธิที่ผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาจากรัฐโดยก้าหนดให้ผู้เสียหายได้รับค่าสินไหมทดแทนจากรัฐ อีกทั งยัง

ก้าหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐท้าให้ความเห็นและความกังวลของผู้เสียหายได้รับการน้าเสนอและพิจารณาในการ
ขั นตอนที่เหมาะสมของการด้าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท้าผิด แต่ทั งนี ได้ก้าหนดไว้ว่าต้องกระท้าในลักษณะที่ไม่
กระทบต่อสิทธิของฝ่ายจ้าเลยด้วย 

• พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญา 2 ฉบับ อันได้แก่ พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก และพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางบก ทางทะเล และทาง
อากาศ ผู้เสียหายจึงให้หมายความรวมถึง ผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก และ
ผู้เสียหายที่เป็นผู้ถูกลักลอบขนย้ายถิ่นฐาน



สิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

• สิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คือ ได้รับการช่วยเหลือและปกป้องจากการตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ 
โดยรัฐภาคีต้องปกปิดข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่บ่งชี ตัวบุคคลของเหยื่อการค้ามนุษย์ รวมถึงการจัดให้มีการ
พิจารณาคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เป็นการลับ ต้องจัดให้ความปลอดภัยทางกายแก่ผู้เสียหายดังกล่าวขณะอยู่ใน
อาณาเขตของรัฐ

• การคุ้มครองสถานะของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศผู้รับ โดยให้รัฐภาคีจัดให้มีมาตรการซึ่งอนุญาตให้
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถอยู่ในอาณาเขตของประเทศนั นได้เป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามความ
เหมาะสมแก่กรณี

• การกลับถิ่นฐานเดิมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รัฐภาคีซึ่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นบุคคลในสัญชาติ
ของรัฐนั นหรือเป็นบุคคลที่มีสิทธิในการพ้านักเป็นการถาวรในเวลาที่เข้าไปในอาณาเขตของรัฐภาคีที่ได้รับบุคคล
นั นพึงช่วยเหลือและยอมรับการกลับคืนของบุคคลนั น โดยปราศจากความล่าช้าที่ไม่สมควรหรือไม่มีเหตุผลโดย
ชอบ ทั งนี  ต้องค้านึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ผู้นั นด้วย



สิทธิของผู้เสียหายผู้ถูกลักลอบขนย้ายถิ่นฐาน

•สิทธิที่ไม่ต้องรับผิดจากการฟ้องร้องด้าเนินคดีอาญาเนื่องจาก
ข้อเท็จจริงที่ตนตกเป็นผู้ถูกกระท้าจากการถูกลักลอบขน
•เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถูกกระท้าจากการถูกลักลอบขนมาให้
การเป็นพยานหลักฐานในการที่จะลงโทษแก่ผู้ลักลอบขนย้ายถิ่น
ฐาน



การคุ้มครองพยานที่เป็นอาชญากรที่หันมาให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน
รัฐ 
• ตามอนุสัญญาข้อ 26 มีบทบัญญัติ ดังนี 
• (ก) ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ในการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานนั น เช่น
• (1) รูปพรรณสัณฐาน ลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้าง ที่อยู่หรือกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรม
• (2) ความเกี่ยวโยงขององค์กรอาชญากรรม ซึ่งรวมทั งความเกี่ยวโยงในระหว่างประเทศ
• (3) ความผิดต่างๆที่องค์กรอาชญากรรมได้กระท้าหรืออาจกระท้า
• (ข) ได้ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจช่วยในการติดตามเอาสิ่งที่ได้มาจากการกระท้าความผิดนั น

จากผู้กระท้าความผิด
• การลดหย่อนโทษให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท้าความผิดที่ได้ให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการฟ้องร้อง

ด้าเนินคดีในความผิดประเภทที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฉบับนี 
• รัฐภาคีตั งแต่ 2 รัฐขึ นไปสามารถท้าการตกลงร่วมกันในการคุ้มกันระหว่างรัฐแก่พยานที่ให้การอันเป็นพยานหลักฐานส้าคัญในการ

ด้าเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ทั งนี  รัฐที่ตกลงที่จะใช้พยานร่วมกันจะต้องไม่ใช้พยานหลักฐานที่ได้จากพยานผู้ร่วม
กระท้าผิดนั นมาฟ้องลงโทษพยานผู้นั น



กฎหมายคุ้มครองพยานของประเทศสหรัฐอเมริกา

• หน่วยงาน คือ The United States Marshals Service (U.S. Marshals) เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการคุ้มครองพยาน เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมเป็นผู้มีอ้านาจในการสั่งการโดยตรงผ่านไปยังผู้อ้านวยการส้านักงาน U.S. Marshals โดยผู้อ้านวยการ
ส้านักงาน U.S. Marshals ได้รับการแต่งตั งมาจากประธานาธิบดี ซึ่งจะต้องผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา

• การเข้าสู่โครงการคุ้มครองพยานมีกระบวนการขั นตอนดังนี คือ เจ้าหน้าที่ต้ารวจมลรัฐหรือสหรัฐเป็นผู้ส่งค้าร้อง
ขอความคุ้มครองต่อ The Office of Enforcement Operations (OEO) อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยมี
อัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาและOEO จะประสานให้พยานได้สัมภาษณ์จาก U.S. Marshals Service โดย
U.S. Marshals จะเป็นผู้เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เบื องต้น อีกทั งแจ้งให้พยานทราบว่าชีวิตพยานจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหากเข้าสู่โครงการคุ้มครองพยาน และ U.S. Marshals จะประสานงานเพื่อให้พนักงาน
อัยการได้สัมภาษณ์พยานโดยตรง และเสนอต่ออัยการว่าควรให้พยานเข้าสู่โครงการหรือไม่ เป็นผู้มีอ้านาจ
เด็ดขาดในการตัดสินให้พยานเข้าสู่โครงการคุ้มครองพยาน 



กฎหมายคุ้มครองพยานของประเทศสหรัฐอเมริกา

• ข้อตกลงเบื องต้น Memorandum Of Understanding 
• ) จะต้องให้การและให้ข้อมูลแก่เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
• 2) จะต้องไม่ก่ออาชญากรรมใด ๆ เสียเอง
• 3) ข้อตกลงที่พยานจะหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้อื่นทั งนี เพื่อประโยชน์ในความปลอดภัยของพยานเอง
• 4) จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือค้าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และค้าพิพากษาของศาล 
• 5) จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานผู้ซึ่งถูกจัดให้มีคุ้มครองพยาน
• 6) จะต้องสาบานว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายอันส้าคัญทุกประการ
• 7) จะต้องเปิดเผยการได้รับการให้ประกันทัณฑ์บน และคุมประพฤติใดๆหากบุคคลนั นอยู่ระหว่างคุมประพฤติ 

หรือให้ประกันภายใต้กฎหมายมลรัฐใด และต้องให้ความยินยอมในการเข้าสู่การก้ากับของรัฐบาลกลาง 



กฎหมายคุ้มครองพยานของประเทศสหรัฐอเมริกา

• การคุ้มครองพยานในระบบระยะสั้น

• การคุ้มครองพยานในระบบระยะยาว

• ก. การลักลอบค้ายาเสพติด

• ข. การพนันในลักษณะมีเครือข่ายโยงใย 

• ค. การกรรโชก ฉ้อโกง

• ง. การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

• จ. การฟอกเงิน



กฎหมายคุ้มครองพยานของประเทศสหรัฐอเมริกา

• ฉ. การใช้อิทธิพลครอบง้าเจ้าหน้าที่ของรัฐ

• ช. การกระท้าความผิดในคดีส้าคัญโดยเฉพาะการก่อการร้ายหรือการ
จารกรรมข้อมูล

• ซ. การลักลอบผลิตและค้าอาวุธ

• ฌ. การลักลอบขนคนต่างชาติเข้าประเทศ

• ญ. การฉ้อราษฎร์บังหลวง

• ฎ. การขัดขวางความยุติธรรมในส่วนส้าคัญ



กฎหมายคุ้มครองพยานของประเทศสหรัฐอเมริกา

• ก) รัฐจะจัดการให้มีการย้ายถิ่นท่ีอยู่ของพยานและครอบครัวให้พ้นจากเขตอันตราย ไปยังเขตท่ีปลอดภัย 

• ข) รัฐจะร้องขอค้าสั่งศาลให้เปลี่ยนชื่อสกุลตามที่ตั งใหม่ให้พยานและครอบครัว พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั งหมดขึ นแทนของเดิม

• ค) รัฐจะจัดหาบ้านพัก การรักษาพยาบาล การฝึกงาน สถานที่ศึกษาของบุตรและจัดหางานให้ใหม่ตามความรู้
ความถนัดของพยาน

• ง) รัฐให้ค่าครองชีพเบื องต้นจนกว่าพยานจะช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้

• จ) รัฐจะให้ความคุ้มกันพยานตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเมื่อพยานไปให้การหรือไปเบิกความต่อศาล

• การน าระบบการกันไว้เป็นพยาน (Witness Immunity) 

• การสิ้นสุดการคุ้มครองพยาน



กฎหมายคุ้มครองพยานของประเทศออสเตรเลีย

• หน่วยงานที่รับผดิชอบในการคุ้มครองพยาน

• ผู้บัญชาการต้ารวจแห่งประเทศออสเตรเลีย (The Commissioner of the Australian Federal 
Police) โครงการคุ้มครองพยานแห่งชาติ (The National Witness Protection Program or 
NWPP)

• ระดับรัฐบาลกลาง คือ The Witness Protection Act 1994

• Complementary Witness Protection Law โดยแต่ละมลรัฐได้ออกกฎหมายเสริมดังนี 



• มลรัฐออสเตรเลยีแคปปิตอลเทอรร์ิทอรี่: Witness Protection Act 1996
• มลรัฐนิวเซาว์เวล: Witness Protection Act 1995
• มลรัฐนอร์เทิรน์เทอร์ริทอรี:่ Witness Protection (Northern Territory) Act 2002
• มลรัฐควีนแลนด:์ Witness Protection Act 2000
• มลรัฐเซาวท์ออสเตรเลีย: Witness Protection Act 1996
• มลรัฐแทสเมเนยี: Witness Protection Act 2000
• มลรัฐวิคตอเรีย: Witness Protection Act 1999
• มลรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย: Witness Protection (Western Australia) Act 1996

กฎหมายคุ้มครองพยานของประเทศออสเตรเลีย



กฎหมายคุ้มครองพยานของประเทศออสเตรเลีย

• หน้าทีข่องพยานต้องเปิดเผยข้อมูลก่อนทีผู่้บงัคับบัญชาการต้ารวจแห่งชาตจิะประเมนิว่าพยานควรเข้าสูโ่ครงการหรือไม่
นั น พยานจะต้องเปิดเผยข้อมลูทีจ่้าเป็นทุกประการ

• หลักเกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่โครงการคุ้มครองพยานผู้บังคับบัญชาการตา้รวจแห่งชาตอิาจสั่งให้มกีารคุ้มครองพยานได้
ต่อเมื่อครบองค์ประกอบทั ง 3 ประการดังนี 

• 2.1)  ผู้บังคับบัญชาการตา้รวจแห่งชาติให้พยานไปตรวจสขุภาพกายหรือสุขภาพจติ รวมทั งให้มกีารสบืสวน สอบสวน
ในทางใด ๆ ท่ีเห็นว่าจ้าเป็นกอ่นกไ็ด้ ปัจจัยท่ีน้ามาพิจารณาประกอบก่อนจะตดัสินใจเข้ามาในความคุ้มครอง คือ

• (1)  พยานมีประวัติการกระท้าผิดหรือไม่โดยเฉพาะความผดิร้ายแรง และหากพยานเข้าโครงการจะกอ่ให้เกิดความ
เสียหายต่อสังคม สาธารณะ หรือไม่

• (2)  มีการตรวจทางจติ หรือจิตวิเคราะห์โดยผู้ช้านาญว่าพยานเหมาะที่จะเข้าโครงการหรือไม่ 

• (3)  ความร้ายแรงของการกระท้าความผิดซึ่งมพียานหลกัฐานหรือเอกสารเชื่อมโยงเกีย่วข้อง



กฎหมายคุ้มครองพยานของประเทศออสเตรเลีย

• 2) โดยพยานผู้นั นจะต้องให้ความยินยอมในการเข้ามาอยู่ในโครงการด้วย

• 3) พยานจะต้องท้าบันทึกข้อตกลงเบื องต้นด้วย ซึ่งถ้าพยานมีอายุไม่ถึง 18 ปี หรือมีความ
บกพร่องเรื่องความสามารถในการท้านิติกรรมบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะ
เป็นผู้ลงนามแทน อีกทั งยังให้อ้านาจผู้บังคับบัญชาการต้ารวจแห่งชาติ จะพิจารณารับบุคคลต่าง
ด้าวเข้ามาในโครงการคุ้มครองพยาน เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของต่างประเทศด้วย



กฎหมายคุ้มครองพยานของประเทศออสเตรเลีย

• Memorandum Of Understanding

• 1) เงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองพยานหรือช่วยเหลือพยาน และการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่น้าไปสู่การเพิก
ถอนโครงการให้ความคุ้มครอง เช่น การกระท้าผิดอาญาหรือการกระท้าใด ๆ ที่บันทึกความเข้าใจระบุห้ามไว้ 
หรือการกระท้าให้เกิดความเสียหายต่อโครงการคุ้มครองพยาน

• 2) ความตกลงของพยานที่จะไม่กระท้าการใด ๆ เป็นการท้าให้เกิดความเสียหายต่อมาตรการให้ความปลอดภัย
ของพยาน

• 3) ความตกลงของพยานที่จะท้าตามค้าแนะน้าของผู้บังคับบัญชาการต้ารวจแห่งชาติในเรื่องเกี่ยวกับความ
คุ้มครองพยาน



กฎหมายคุ้มครองพยานของประเทศออสเตรเลีย

• Memorandum Of Understanding (ต่อ)

• 5) รายละเอียดหน้าที่ตามกฎหมายพยาน รวมทั งหน้าที่ในครอบครัวและหนี ในทางภาษี หน้าที่อื่น ๆ ของพยาน 
รวมทั งสัญญาต่าง ๆ ในนามพยาน

• 6) รายงานทางการเงินของพยาน

• 7) ความตกลงพยานที่จะเปิดเผยให้ผู้บังคับบัญชาการต้ารวจแห่งชาติทราบถึงคดีอาญา คดีแพ่ง และคดี
ล้มละลาย ของพยานที่อาจเกิดขึ นหลังจากที่พยานเข้าสู่โครงการคุ้มครองพยานแล้ว

• เมื่อพยานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ย่อมแสดงว่าพยานเริ่มเข้าสู่โครงการคุ้มครองพยาน
แล้ว



กฎหมายคุ้มครองพยานของประเทศออสเตรเลีย

• การคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษ

• 1) ท้าการเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆ ที่จ้าเป็นเพื่อให้พยานได้รับการเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่

• 2) อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ พนักงานที่ได้รับใช้ชื่อ สกุล ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั งให้ถือเอกสารต่าง ๆ ในชื่อ สกุล
ที่เปลี่ยนไปด้วย

• 3) เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของพยาน

• 4) จัดหาที่พัก และอาหารแก่พยาน

• 5) จัดหาพาหนะในการขนย้ายทรัพย์สินแก่พยาน



• 6) จัดหาค่าใช้จ่ายในการครองชีพ รวมทั งเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ

• 7) จัดหาค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่พยาน

• 8) จัดให้พยานได้มีอาชีพและได้รับการศึกษา

• 9) จัดหาความช่วยเหลืออื่น ๆ เพ่ือให้พยานสามารถช่วยเหลือตัวเองหรือท้าให้มั่นใจว่าพยานจะได้รับความ
ปลอดภัย

• 10) กระท้าการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจ้าเป็นเพื่อให้พยานได้รับความปลอดภัย

• การสิ้นสุดการคุ้มครองพยาน



กฎหมายคุ้มครองพยานของประเทศไทย

• หน่วยงานที่รับผิดชอบในการคุ้มครองพยาน ส้านักงานคุ้มครองพยาน สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
กระทรวงยุติธรรม

• หน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานอีก 7 หน่วยงาน คือ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงกลาโหม  กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน และส้านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ

• พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ได้ให้ค้าจ้ากัดความถึงบุคคลที่จะมาเป็นพยาน
ไว้ กล่าวคือ พยานที่จะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี  หมายถึง บุคคลใดก็ตามซ่ึงจะมาให้ หรือได้ให้
ข้อเท็จจริงต่อเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ้านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ้านาจ
ฟ้องคดีอาญา หรือศาลในการด้าเนินคดีอาญา รวมทั งผู้ช้านาญการพิเศษ แต่มิได้หมายความรวมถึงจ้าเลยที่อ้าง
ตนเองเป็นพยานโดยไม่จ้ากัดเชื อชาติและสัญชาติ  



กฎหมายคุ้มครองพยานของประเทศไทย

มาตรการการคุ้มครองพยาน

• ย้ายที่อยู่ หรือจัดการที่พักที่ปลอดภัยแก่พยาน

• กรณีที่พยานไม่สามารถประกอบอาชีพเลี ยงดูตนเองและผู้อยู่ในอุปการะเลี ยงดูของพยานได้ ให้ส้านักงาน
คุ้มครองพยานจ่ายค่าเลี ยงชีพที่สมควรแก่พยาน หรือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเลี ยงดูของพยานเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่มีเหตุจ้าเป็นอาจขอขยายครั งละไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี

• ด้าเนินการเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล และหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยานได้ในระหว่างที่ได้รับความ
คุ้มครอง และด้าเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงให้กลับสู่ฐานะเดิมตามค้าขอพยานด้วย โดยประสานงานกับหน่วยงาน
อื่น เช่น กรมการปกครอง



กฎหมายคุ้มครองพยานของประเทศไทย

• มาตรการการคุ้มครองพยาน

• ด้าเนินการเพื่อให้มีอาชีพ หรือการศึกษาอบรม หรือด้าเนินการใดเพื่อให้พยานสามารถด้ารงชีพอยู่ได้ตามความ
เหมาะสม

• ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ เช่น การใช้สิทธิต่าง ๆ ที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนของรัฐ การใช้
สิทธิทางศาล เป็นต้น ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องได้เท่าที่จ่ายจริงตามระเบียบ ข้อ 23 (5)

• ด้าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จ้าเป็น

• ด้าเนินการอื่นใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความคุ้มครองตามที่เห็นสมควร



พระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 
• มาตรา 23 การกันพยาน
• กรณีระหว่างการสอบสวนคดีความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หากผู้ต้องหาให้ข้อมูลเองโดยสมัคร

ใจต่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส้าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสืบสวนสอบสวน
เกี่ยวกับกิจกรรมและการกระท้าความผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

• สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการด้าเนินคดีต่อหัวหน้าหรือผู้มีบทบาทส้าคัญในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ให้
พนักงานสอบสวนบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในส้านวนการสอบสวน แล้วเสนอส้านวนการสอบสวนต่ออัยการสูงสุด 

• หากอัยการสูงสดุเห็นว่าข้อมูลท่ีไดร้ับจากผูต้้องหาเปน็ข้อมลูที่สา้คัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อัยการสูงสุดกส็ามารถใช้
ดุลพินิจออกค้าสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหานั นทุกข้อหาหรือบางข้อหาก็ได้ 

• ในกรณีที่มีการฟ้องคดีแล้ว หากการให้ข้อมูลดังกล่าวได้กระท้าในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ให้อัยการสูงสุดมี
อ้านาจออกค้าสั่งถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา หรือไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกาในความผิดนั นทั งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่
กรณี ทั งนี  ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


