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ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน
ของพยานหรือบุคคลอืน่ ที่มคี วามสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน
สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘
แห่ ง พระราชบั ญญัติ คุ้ม ครองพยานในคดีอ าญา พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงยุติธรรม
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
แก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2565”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิ กความในข้ อ ๘ แห่ งระเบี ยบกระทรวงยุ ติ ธรรม ว่ าด้ วยค่ าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ ค่าตอบแทนตามข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้จ่ายในอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) พยานผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดที่มาให้ข้อเท็จจริงยังที่ทาการพนักงานผู้มีอานาจ
สืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอานาจฟ้องคดีอาญา หรือศาล
ได้รับค่าตอบแทนครั้งละสามร้อยบาท
(๒) พยานผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่นอกเขตจังหวัดที่เดินทางมาให้ข้อเท็จจริงยังที่ทาการพนักงาน
ผู้มีอานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอานาจฟ้องคดีอาญา
หรือศาล ได้รับค่าตอบแทนครั้งละหกร้อยบาท
(๓) กรณี พ นั ก งานผู้ มี อ านาจสื บ สวนคดี อ าญา พนั ก งานผู้ มี อ านาจสอบสวนคดี อ าญา
พนักงานผู้มีอานาจฟ้องคดีอาญา หรือศาลเดินทางไปสอบข้อเท็จจริงพยาน ให้พยานมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ครั้งละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๑๐ แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่ น
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้ความยินยอม หรือพยานที่อยู่ในการคุ้มครองตามมาตรการ
ทั่ ว ไปหรื อมาตรการพิ เ ศษ ฝ่ า ฝื น หรือ ไม่ป ฏิบั ติต ามเงื่อ นไขของหน่ วยงานที่ คุ้ม ครองพยานกาหนด
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
สาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น นับแต่การไม่ให้ความยินยอม หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
แล้วแต่กรณี”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิ ด
กับพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน
ความเสียหายแก่พยานในคดีอาญาและผู้ใกล้ชิด ประกอบด้วย อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือ
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ผู้ แ ทนกระทรวงกลาโหม ผู้ แ ทนกรมการปกครอง ผู้ แ ทนกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพแต่งตั้ง จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ผู้อานวยการสานักงาน
คุ้มครองพยานเป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สานักงานคุ้มครองพยาน จานวนสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิ จฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนความเสียหายแก่พยาน สามี ภริยา
ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน และกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข ในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนความเสียหายดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้ ถือเป็น ที่สุด และให้ มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๘ ให้สานักงานคุ้มครองพยานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พ ยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี
ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในอัตรา ดังต่อไปนี้
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(๑) กรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต
(ก) ค่าตอบแทน ให้จ่ายไม่เกินสี่แสนห้าหมื่นบาท
(ข) ค่าจัดการศพ ให้จ่ายสี่หมื่นห้าพันบาท
(ค) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ตามพฤติการณ์ในขณะที่เสียชีวิตไม่เกินสามหมื่นบาท
(ง) ค่าอุปการะด้านการศึกษาแก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพยานให้จ่ายเป็นรายเดือน
เดือนละไม่เกินสามพันบาทจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ เว้นแต่เมื่อบรรลุนิติภาวะแล้ว กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศ ให้ได้รับการอุปการะต่อไปจนถึง
อายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๒) กรณีเกิดความเสียหายแก่ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ
(ก) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสี่หมื่นบาท
(ข) ค่าฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท
(ค) ค่าเลี้ยงชีพที่สมควรอันเนื่องมาจากการขาดประโยชน์ทามาหาได้ ให้เบิกจ่ายได้ใน
อัตราห้าร้อยบาทต่อวันแต่ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
(ง) ค่าชดเชยแทนการสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทางานของอวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย ให้จ่ายไม่เกินสามแสนหกหมื่นบาท โดยเทียบเคียงอัตราส่วน
ค่าชดเชยแทนการสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทางานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรือหลายส่ว นของร่างกายตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัต ราในการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ และก าหนดลั ก ษณะของความพิ ก ารทุ พ พลภาพขนาดหนั ก จนเป็ น อุ ป สรรคส าคั ญ ยิ่ ง
ในการประกอบอาชีพหรือในการดารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) กรณีเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดให้จ่ายตามที่
สามารถประเมินหรือเทียบเคียงได้แต่ไม่เกินสี่แสนห้าหมื่นบาท หากความเสียหายนั้นเป็นผลโดยตรงจาก
การกระทาผิดอาญาโดยเจตนา
การจ่ายเงิน ต้องมีห ลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการไว้เพื่อสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่ นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๙ เมื่อพนักงานผู้มีอานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอานาจสอบสวนคดีอาญา
พนักงานผู้มีอานาจฟ้องคดีอาญา ศาล หรือสานักงานคุ้มครองพยาน ได้รับคาร้องและต้องดาเนินการ
อื่นใด เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาคาร้องขอ หรือได้จัดให้พยานอยู่ในความคุม้ ครอง
ตามที่เห็นเป็นการสมควร หรือเมื่อเจ้าพนักงานตารวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นช่วยให้ความคุ้มครองแก่พยาน
ตามที่บุคคลดังกล่าวได้ร้องขอแล้ว มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้”

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง
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ข้อ ๘ ให้ ยกเลิกความในข้อ ๒๐ แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุตธิ รรม
ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่น
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๐ ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน สามี ภริยา ผู้บุพการีผู้สืบสันดานของพยานหรือ
บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน รวมถึงการดาเนินการตรวจสอบและแสวงหาข้อมูล เพื่อให้
ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับพยาน
ประกอบการพิจารณาคาร้องขอ ให้เบิกจ่ายได้ตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(ก) พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการีผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ
กับพยาน
(๑) ค่ า ที่ พั ก อาศั ย อั น เนื่ อ งมาจากการคุ้ ม ครองพยาน ให้ เ บิ ก จ่ า ยได้ เ ท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง
แต่ไม่เกินห้องละหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อวัน ในกรณีเช่าที่พักอาศัยเป็นรายเดือนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
แต่ ไ ม่ เ กิ น หลั ง ละ/ห้ อ งละหนึ่ ง หมื่ น บาทต่อ เดือ น โดยให้ ค านึ งถึ งความปลอดภั ย ความเหมาะสม
และความประหยัดแก่ราชการเป็นสาคัญ
(๒) ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละสองร้อยสี่สิบบาทต่อวัน
(๓) ค่าเลี้ยงชีพที่สมควรอันเนื่องมาจากการขาดประโยชน์ทามาหาได้ ให้เบิกจ่ายได้
ในอัตราค่าจ้างขั้นต่าในท้องที่จงั หวัดที่ประกอบการงาน ณ วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
(ข) เจ้าหน้าที่ที่คุ้มครองความปลอดภัย
(๑) ค่าที่พักอาศัยอันเนื่องมาจากการดาเนินการตรวจสอบและแสวงหาข้อมูล เพื่อให้ได้
ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ ยวกั บพฤติการณ์ ความไม่ ปลอดภัย ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับพยาน
ประกอบการพิจารณาคาร้องขอ หรือการคุ้มครองพยาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินห้องละ
หนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อวัน ในกรณีเช่าที่พักอาศัยเป็นรายเดือนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินหลังละ/
ห้องละหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน โดยให้คานึงถึงความปลอดภัย ความเหมาะสม และความประหยัด
แก่ราชการเป็นสาคัญ
(๒) ค่ า ด าเนิ น การในการตรวจสอบและแสวงหาข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง
เกี่ยวกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับพยาน ประกอบการพิจารณา
คาร้อง หรือเมื่อจัดให้พยานอยู่ในความคุ้มครองความปลอดภัยที่ต้องใช้ระยะเวลาไม่ตากว่
่ าสิบสองชัว่ โมง
ให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่ายคนละหกร้อยบาทต่อวัน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หนา้ ๕
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(๓) ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องจัดให้มีการปกปิดมิให้เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ
หรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวพยานได้ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(๔) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอื่นใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือ การตรวจสอบและ
แสวงหาข้อมูล เพื่อให้ ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรือ
อาจเกิด ขึ้น กับพยาน ประกอบการพิจารณาคาร้องขอ หรือได้รับความคุ้มครองตามที่เห็นสมควร
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง”
ข้อ ๙ ให้เพิ่มข้อ ๒๐/๑ แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
แก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีข้อความ ดังนี้
“ข้อ ๒๐/๑ กรณีที่มีเหตุจาเป็นที่ต้องกาหนดมาตรการคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไป
ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดรับกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น
และมี ความจ าเป็น ที่ จะต้อ งเบิกค่ าใช้จ่า ยในอัต ราที่เกิ นกว่าที่ได้ก าหนดไว้ต ามข้อ ๒๐ ให้หัวหน้ า
ส่วนราชการของหน่วยงานที่ดาเนินการคุ้มครองพยาน เป็นผู้ใช้ดุลพินิจอนุมัติก ารเบิกจ่ายในอัตราที่
เกินกว่าที่กาหนดได้ ตามความจาเป็นและเหมาะสมภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร”
ข้อ ๑๐ ให้ ยกเลิกความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๒ เมื่อสานักงานคุ้มครองพยานได้รับคาร้องและต้องดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาคาร้องขอ หรือดาเนินการเพื่อคุ้ มครองพยานตามมาตรการพิเศษ
ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่น
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานได้ตามอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้”
ข้อ ๑๑ ให้ ยกเลิกความในข้อ ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่ น
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายตามมาตรการพิเศษในการคุม้ ครองพยาน รวมถึงการดาเนินการตรวจสอบ
และแสวงหาข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย ภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
หรืออาจเกิดขึ้นกับพยาน ประกอบการพิจารณาคาร้องขอ ให้เบิกจ่ายได้ตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(ก) พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการีผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ
กับพยาน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง
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(๑) ค่ า ที่ พั ก อาศั ย อั น เนื่ อ งมาจากการคุ้ ม ครองพยาน ให้ เ บิ ก จ่ า ยได้ เ ท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง
แต่ไม่เกินห้องละหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อวัน ในกรณีเช่าที่พักอาศัยเป็นรายเดือนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
แต่ ไ ม่ เ กิ น หลั ง ละ/ห้ อ งละหนึ่ ง หมื่ น บาทต่อ เดือ น โดยให้ ค านึ งถึ งความปลอดภั ย ความเหมาะสม
และความประหยัดแก่ราชการเป็นสาคัญ
(๒) ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราเหมาจ่ายคนละสองร้อยสี่สิบบาทต่อวัน
(๓) ค่าเลี้ยงชีพที่สมควรอันเนื่องมาจากการขาดประโยชน์ทามาหาได้ ให้เบิกจ่ายได้
ในอัตราค่าจ้างขั้นต่าในท้องที่จงั หวัดที่ประกอบการงาน ณ วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
(ข) เจ้าหน้าที่ที่คุ้มครองความปลอดภัย
(๑) ค่าที่พักอาศัยอันเนื่องมาจากการดาเนินการตรวจสอบและแสวงหาข้อมูล เพื่อให้ได้
ข้ อมู ลข้ อเท็ จจริ งเกี่ ยวกั บพฤติ การณ์ ความไม่ ปลอดภั ย ภั ยคุ กคามที่ เกิ ดขึ้ นหรื ออาจเกิ ดขึ้ นกั บพยาน
ประกอบการพิจารณาคาร้องขอ หรือการคุ้มครองพยาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินห้องละ
หนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อวัน ในกรณีเช่าที่พักอาศัยเป็นรายเดือนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินหลังละ/
ห้องละหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน โดยให้คานึงถึงความปลอดภัย ความเหมาะสม และความประหยัด
แก่ราชการเป็นสาคัญ
(๒) ค่าดาเนินการในการตรวจสอบและแสวงหาข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
พฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับพยาน ประกอบการพิจารณาคาร้อง
หรื อ เมื่อ จัด ให้ พ ยานอยู่ ใ นความคุ้มครองความปลอดภั ยที่ ต้องใช้ ระยะเวลาไม่ต่ากว่าสิบสองชั่วโมง
ให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่ายคนละหกร้อยบาทต่อวัน
(๓) ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องจัดให้มีการปกปิดมิให้เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ
หรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวพยานได้ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(๔) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อสกุลและหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยาน รวมทั้งการดาเนินการเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิม
ตามคาขอของพยาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(๕) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพื่อให้มีอาชีพ หรือให้มีการศึกษาอบรม หรือดาเนินการใด
เพื่อให้พยานสามารถดารงชีพอยู่ได้ ตามที่เหมาะสม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(๖) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(๗) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอื่นใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือ การตรวจสอบและ
แสวงหาข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรือ
อาจเกิด ขึ้น กับพยาน ประกอบการพิจารณาคาร้องขอ หรือได้รับความคุ้มครองตามที่เห็นสมควร
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง”

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หนา้ ๗
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 กรณีที่มีเหตุจาเป็นที่ต้องกาหนดมาตรการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ
ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดรับกับพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น
และมี ความจ าเป็น ที่ จะต้อ งเบิกค่ าใช้จ่า ยในอัต ราที่เกิ นกว่าที่ได้ก าหนดไว้ต ามข้อ ๒๓ ให้หัวหน้ า
ส่ว นราชการของหน่ว ยงานที่ดาเนินการคุ้มครองพยาน เป็นผู้ใช้ดุลพินิจอนุมัติการเบิกจ่ายในอัตรา
ที่เกินกว่าที่กาหนดได้ ตามความจาเป็นและเหมาะสมภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร”
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5
สมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรม

