บันทึกขอความ
สวนราชการ ตร. โทร.02-2053463 โทรสาร 02-2512662
วันที่ 13 มิถุนายน 2550
ที่ 0031.212 / 2663
เรื่อง กําชับการปฏิบัติเรื่องการใหความคุมครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
ผบช. น., ผบช.ก., ผบช.สตม., ผบช.ปส., และ ผบช.ภ. 1-9
ดวย ตร.ไดดําเนินการ ตาม พ.ร.บ. คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 ผานมาระยะเวลา
หนึ่งแลว จึงไดรับทราบปญหาและอุปสรรคของหนวยปฏิบัติในการดําเนินการใหความคุมครองพยาน
ซึ่งทําใหการดําเนินการคุมครองพยานไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วของ จึงแจงแนวทางเพื่อให
ถือปฏิบัติ ดังนี้.1. ตามระเบียบ ตร.วาดวยกําหนดแนวทางปฏิบัติการคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2548
และหนังสือ ตร.ที่ 0004.21/2592 ลง 19 พ.ค.2548 เรื่อง กําหนดแนวทางปฏิบัติในการคุมครองพยานใน
คดีอาญา นั้น ตร.ไดมีหนังสือแจงแนวทางคุมครองพยานไวแลว ดังนี้.1.1 หนังสือ ตร.ที่ 0031.212/1286 ลง 20 ก.พ.2549 เรื่อง ขออนุมัติคุมครองพยานใน
คดีอาญา
1.2 หนังสือ ตร.ที่ 0031.212/2784 ลง 8 พ.ค.2549 เรื่อง หารือแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
คุมครองพยาน
1.3 หนังสือ ตร.ที่ 0031.212/6210 ลง 14 พ.ย.2549 เรื่อง การเบิกจาย คาตอบแทนพยาน
ซึ่งเปนเจาหนาที่ผูมีหนาที่ผูมีหนาที่สืบสวนคดีอาญา
2. เนื่องจาก ตร. พบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจึงกําชับการปฏิบัติดังนี้.2.1 กรณีหนวยงานอื่น นอกสังกัด ตร.ขอความรวมมือใหความคุมครองพยาน และ ตร.
สั่งการไปยังหนวยปฏิบัติ ใหหนวยปฏิบตั ิดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยเร็ว หากเห็นวาพยานอาจ
ไมไดรับความปลอดภัยตามที่รองขอใหดําเนินการใหความคุมครองพยานตาม พ.ร.บ.คุมครองพยาน พ.ศ.
2546 และระเบียบ ตร.วาดวยกําหนดแนวทางปฏิบัติการคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2548 ตามควรแก
กรณี โดยขออนุมัติคุมครองพยานตอผูมอี ํานาจตาม หนังสือ ตร.ที่ 0004.21/2592 ลง 19 พ.ค.2548 เรื่อง
กําหนดแนวทางปฏิบัติในการคุมครองพยานในคดีอาญา
2.2 กรณีหนวยงานอื่นนอกสังกัด ตร.ขอความรวมมือใหคุมครองพยานไปยังหนวยปฏิบัติ
โดยตรง เชน กรณีตามบันทึกขอตกลงวาดวยการปฏิบัติและประสานงานการใหความคุมครองพยาน
ในคดีอาญาระหวางกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพกับตร. ซึ่งมีขอตกลงวาหากกรณีมีความจําเปนเรงดวน
ใหสํานักงานคุม ครองพยานประสานโดยตรงกับหนวยปฏิบัติไดตามความจําเปน
กรณีมคี วามจําเปนตอง.....

กรณีมีความจําเปนตองดําเนินการใหความคุมครองแกพยานเรงดวนหากลาชาอาจเกิดความเสียหายได
ใหหนวยปฏิบตั ิขออนุมัติคุมครองพยานตอผูมีอํานาจตามหนังสือ ตร.ที่ 0004.21/2592 ลง 19 พ.ค.2548
ขอ 3 โดยเร็ว ดวยวิธีการตาม 3.5 และเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลวจึงดําเนินการใหความคุมครองแก
พยานแลวรายงานเปนหนังสือพรอมแจงเหตุผลความจําเปนมายัง ตร.เพื่อทราบ
ทั้งนี้ เมื่อหนวยงานอื่นนอกสังกัด ตร. ขอความรวมมือใหคุมครองพยานและ คด.ในฐานะ
หนวยประสานงานคุมครองพยานดําเนินการตามขอ 3.5 ไดประสานแจงไปยังหนวยปฏิบัติในกรณีดังกลาว
ใหหนวยปฏิบตั ิพิจารณาดําเนินการตามทีห่ นวยงานอืน่ นอกสังกัด ตร. ขอความรวมมือใหคุมครองพยานไป
พลางกอน เพือ่ รอสั่งการ ตร.ตอไป
2.3 หากมีความจําเปนตองใหความคุมครองแกพยานตอเนื่อง เกินกวาอํานาจอนุมัติของ
ผบก.หรือผูรักษาราชการแทน กอนครบกําหนดการอนุมัติใหความคุม ครองของ ผบก.หรือ ผูรักษาราชการ
แทน ไมนอยกวา 10 วันทําการ ใหหนวยปฏิบัติเริ่มดําเนินการสงหนังสือขอขยายระยะเวลาการคุมครอง
พยานทางโทรสาร ไปยัง ผบช.หรือผูรักษาราชการแทน พรอมเอกสารที่เกี่ยวของเพือ่ เปนหลักฐานวาพยาน
ไมไดรับความปลอดภัยและยังตองการใหคุมครองความปลอดภัยตอไป รวมถึงผลการดําเนินการคุมครอง
พยานที่ผานมา
กรณีมีความจําเปนตองใหความคุมครองแกพยานตอเนื่องเกินกวาอํานาจอนุมัติของ ผบช.
หรือผูรักษาราชการแทน กอนครบกําหนดการอนุมัติใหความคุมครองของ ผบช. หรือ ผูรักษาราชการแทน
ใหหนวยปฏิบตั ิเริ่มดําเนินการสงหนังสือขอขยายระยะเวลาการคุมครองพยาน ลวงหนากอนครบกําหนด
เพื่อให บช. ดําเนินการขออนุมัติทางโทรสาร ไปยัง ผบ.ตร.หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ไมนอยกวา 15 วันทํา
การ พรอมเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปนหลักฐานวาพยานไมไดรับความปลอดภัยและยังตองการใหคุมครอง
ความปลอดภัยตอไป รวมถึงผลการดําเนินการคุมครองพยานที่ผานมา
กรณีมีความจําเปนตองใหความคุมครองตอไปอีกทุกครั้ง กอนครบกําหนดที่ ผบ.ตร. หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายอนุมัติ ใหหนวยปฎิบตั เิ ริ่มดําเนินการสงหนังสือขอขยายระยะเวลาการคุมครองพยาน
ลวงหนากอนครบกําหนด เพื่อให บช.ดําเนินการขออนุมัติทางโทรสาร ไปยัง ผบ.ตร.หรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย ไมนอยกวา 15 วันทําการ พรอมเอกสารที่เกี่ยวของเพือ่ เปนหลักฐานวาพยานไมไดรับความ
ปลอดภัย และ ยังตองการใหคุมครองความปลอดภัยตอไป รวมถึงผลการดําเนินการคุม ครองพยานที่ผานมา
ทั้งนี้ ใหหนวยปฏิบัติดําเนินการคุมครองพยานตอเนื่องไวเมื่อ ไดรับอนุมัติจาก ผูม ีอํานาจ
อนุมัติแลว
2.4 เมื่อมีเหตุใหยกเลิกการใหความคุมครองพยาน
หากมีเหตุใหยกเลิกการใหความคุมครองพยานตามระเบียบตร.ใหหนวยปฏิบัติ
ดําเนินการยกเลิก แลวแจงการยกเลิกพรอมหลักฐานที่เกี่ยวของไปยังผูมอี ํานาจอนุมัติ ตร. และกรณีมีหนวย
งานอื่นนอกสังกัด ตร.รองขอ ใหแจงไปยังหนวยงานดังกลาวดวย เพื่อทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
สําหรับการใหความคุมครองพยานตามคํารองขอของพยานโดยตรง ใหหนวย ซึ่งดําเนินการใหความคุมครอง
แกพยานมีหนังสือแจงใหพยานนั้นทราบถึงการยกเลิกและเหตุแหงการยกเลิก
กรณีมีเหตุ......

กรณีมีเหตุใหยกเลิกการใหความคุมครองพยาน และไดยกเลิกการใหความคุมครองไปแลว
หลังจากนัน้ พยานมารองขอกับหนวยปฏิบตั ิใหคุมครองอีก ใหหนวยปฏิบัติตรวจสอบขอเท็จจริง หากเห็นวา
พยานไมไดรบั ความปลอดภัยใหดําเนินการขออนุมัติตอผูมีอํานาจ พรอมหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งนี้ แมพยาน
ไดเบิกความในชั้นศาลเสร็จสิ้นแลว เนื่องจาก ตาม พ.ร.บ.คุมครองพยาน พ.ศ.2546 มาตรา 3 บัญญัติวา
“ ความปลอดภัย หมายความวา ความปลอดภัยในชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพยสิน หรือ
สิทธิอยางหนึง่ อยางใดของพยาน ทั้งกอน ขณะและหลังมาเปนพยาน “ ดังนั้น พยานจึงมีสิทธิ์ไดรับการ
คุมครองความปลอดภัยตามกฎหมายตอไป
หากเปนพยานที่กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดขอความรวมมือมายัง ตร.ใหหนวยปฏิบัติ
แจงกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ พรอมรายงาน ตร.เพื่อประสานเกีย่ วกับคาใชจาย ในการคุมครองพยานตอไป
2.5 กรณีพยานรองขอใหหนวยงานในสังกัด ตร.คุมครองพยานโดยตรงใหดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง หากมีพฤติการณ ความไมปลอดภัยใหดําเนินการใหความคุมครองและใหดําเนินการ ตามขอ 2.1,
2.3 และ 2.4 เชนเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อพยานรองขอโดยตรงใหหนวยปฏิบัติรายงาน ตร.เพื่อทราบ พรอมรายงาน
ตร. เพื่อทราบ พรอมรายละเอียดที่เกีย่ วของ ภายใน 7 วัน
จึงแจงมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป
พล.ต.อ. พัชรวาท วงษสุวรรณ
(พัชรวาท วงษสุวรรณ)
รอง ผบ.ตร.ฯ ปรท.ผบ.ตร.
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