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บทคัดยอ 

 
ปจจุบันองคกรอาชญากรรมขามชาติ (Transnational Organized Crime) เปนปญหาท่ี

ประเทศตางๆ ท่ัวโลกตองประสบ ในการประกอบอาชญากรรมขององคกรมีรูปแบบท่ีมิไดจํากัด
ขอบเขตในประเทศใดประเทศหน่ึงโดยเฉพาะ แตมีความเก่ียวเนื่องหลายๆ  ประเทศโดยองคกรเขา
ไปเก่ียวของกับอาชญากรรมหลายประเภทไมวาการคายาเสพติด การคาประเวณี การคามนุษย
โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก การผลิตและการคาอาวุธท่ีผิดกฎหมาย การฉอราษฎรบังหลวง และ
อาชญากรรมขามชาติอ่ืนๆ อีกมากมาย ในการดําเนินการขององคกรนั้นไดสรางรายไดใหกับองคกร
ใ น 
แตละปเปนจํานวนมหาศาล ทําใหองคกรมีการจัดระบบการทํางานอยางซับซอน มีกิจกรรมใน 
องคกรหลายลักษณะท้ังท่ีถูกและผิดกฎหมาย ซ่ึงองคกรในกระบวนการยุติธรรมมักจะตามไมทัน 
ยากที่จะปราบปรามจับกุมและนําผูกระทําผิดมาลงโทษได สงผลกระทบตอระบบการเมืองท้ังใน
และระหวางประเทศ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมของประเทศน้ันๆ สรางปญหาเกี่ยวโยงกับหลายๆ 
ประเทศอันเปนปญหาของสังคมโลกโดยรวม 

ในดานการดําเนินคดีกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ (Transnational Organized 
Crime) เปนท่ีทราบกันแลววา หากสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษไดมักจะเปนผูกระทําผิดท่ีไม
สําคัญยากท่ีจะสืบสาวโยงไปถึงผูเปนหัวหนา หรือผูบงการ โดยท่ีองคกรจะมีการดําเนินการทุก
วิถีทางเพื่อมิใหตน หรือพรรคพวกถูกจับ หรือไดรับโทษ มีการใชอิทธิพลคุกคาม ขมขู ทําราย หรือ
กําจัดพยาน หรือผูเสียหายไมวาจะอยูในฐานะพยานหรือไมมักจะทําใหพยานหรือผูเสียหาย ตลอด
ท้ังผูใกลชิดไดรับความเกรงกลัว และมีความไมปลอดภัย ทําใหพยานไมกลามาเปนพยานหรือให
ความรวมมือกับองคกรในกระบวนการยุติธรรม อันเปนอุปสรรคสําคัญในการปราบปรามองคกร

ฆ

DPU



 

 

ง 

 

ไดท้ังขบวนการ ทําใหพรรคพวกท่ีเหลืออยูยังสามารถประกอบอาชญากรรมตอไปไดอีก และสราง
ความเสียหายโดยไมมีท่ีส้ินสุด 

ปญหาดังกลาว นับวันแตจะทวีความรุนแรงข้ึน ทําใหนานาประเทศไดตระหนักถึง 
มหันตภัยนี้ จึงไดหาทางสรางความรวมมือกันในการปองกัน ปราบปรามองคกรอาชญากรรมขาม
ชาติ (Transnational Organized Crime)โดยสหประชาชาติไดเปนหัวเร่ียวหัวแรงเขาดําเนินการใน
เร่ืองน้ี ในท่ีสุดสหประชาชาติไดจัดทําอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ี
จัดต้ังในลักษณะองคกร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือท่ีจะปองกันและตอตานองคกรดังกลาว โดยเฉพาะ
อนุสัญญาฯ ขอ 24 กําหนดใหรัฐภาคีมีการใชมาตรการคุมครองพยานอยางมีประสิทธิภาพอันเปน
มาตรการหนึ่งในการเขาจัดการกับปญหาขางตน เพื่อใหไดมาซ่ึงคําเบิกความของพยานในการนํามา
ประกอบการพิจารณาคดี ตลอดท้ังใชพิสูจนความผิด และนําผูกระทําผิดมาลงโทษอันเปน
หลักประกันอยางหน่ึงท่ีทําใหพยานมีความรูสึกวาพยานมีท่ีพึ่ง และหันมาใหความรวมมือกับ
องคกรในกระบวนการยุติธรรม อนุสัญญาดังกลาวไดเปดโอกาสใหประเทศตางๆ ท่ัวโลกรวมลง
น า ม เ ป น 
รัฐภาคีในอนุสัญญา ณ เมืองปาเลอรโม ประเทศอิตาลี ระหวางวันท่ี 12-15 ธันวาคม 2543 หลังจาก
นั้นยังเปดโอกาสใหประเทศตางๆ รวมลงนามไดท่ีสํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก  
จนถึงวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 ซ่ึงในขณะน้ีไดมีประเทศตางๆ ท่ัวโลกรวมลงนามกวา 140 ประเทศ 

ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งท่ีประสบปญหาขององคกรอาชญากรรมขามชาติ 
(Transnational Organized Crime) จึงรวมมือท่ีจะปองกันและตอตานองคกรดังกลาว โดยรัฐบาล
ไทยมอบหมายใหอัยการสูงสุดเปนผูลงนามแทนในอนุสัญญา เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2543 ดังนั้น
ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีจึงมีพันธกรณีตามอนุสัญญาโดยเฉพาะขอ 24 ในการใหความคุมครอง
พยานอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองแกไข ปรับปรุง หรือบัญญัติกฎหมายบางเร่ืองโดยเฉพาะใน
พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ตลอดท้ังการกําหนดมาตรการตางๆ ทาง
บริหารเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญา 

ในการแกไข ปรับปรุง หรือบัญญัติกฎหมายบางเร่ืองในพระราชบัญญัติคุมครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ตลอดท้ังการกําหนดมาตรการตางๆ ทางบริหารเพื่อใหสอดคลองกับ
อนุสัญญาฯ ขอ 24 ดังกลาวขางตน ผูเขียนไดทําการศึกษา วิเคราะหพรอมกับขอเสนอแนะอันเปน
แนวทางในการดําเนินการตางๆ เพื่อประเทศไทยจะไดใหสัตยาบันอนุสัญญาในโอกาสตอไป 
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Abstract 
 

Nowadays, Transnational Organized Crime (TOC) is a problem that occurs to all the 
countries around the world because it is crime across many, not a sole country.  The crimes 
include trading of drugs, prostitution, trafficking, especially woman and children, producing and 
trading of illegal weapons, corruptions and so on.  Due to the TOC earning large amount of 
money from these crimes, money is used to improve the TOC and make it well-orgainzed.  There 
are many activities conducted from TOC, some are legal and some are illegal, the illegal activities 
are difficult to trace and to arrest by the criminal justice system.  These are effect to the political, 
economical and social systems of the concerning countries and become the world’s problems. 

It is known that when taking the legal step with in TOC, the arrested criminals are 
not high ranking members, so it is hard to get the connection from these criminals to the head of 
the TOC.  Moreover, the TOC would  do anything to make its member to be innocent.  The 
witnesses and their families are often threatened and harmed by TOC, so they are afraid to 
cooperate with the Justice system this is a big problem in arresting the whole gang of TOC, 
therefore the rest of its members are still continuing committing the crimes. 

Many countries realize that crimes committed by TOC, increase day after day, so 
they try to cooperate to Prevent and stop the TOC with the support of the Unites Nations under 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000. (UNCTOC)  The 
purpose of the this convention is to support the corporation to prevent and against the TOC, 
especially the convention article 24 provide that state party have measure to protect witness 
efficiency which is an approach to deal with the problems states.  In order to get the witness’ 
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testimony, to corroboration of judicial proceeding also to prove that the criminals are guilty and to 
punish them in order to assure the witnesses that they are protected so they would cooperate with 
the justice system.  The UNCTOC requested any country to sign the Convention in order to be the 
State Party at Palermo, Italy on the 12-15 December 2000.  Also after that any country which are 
interested to be the member could register at the UN main office in New York until 12 December 
2002. Now, 140 countries are the member of the UNCTOC. 

Thailand is one of the country affected by the TOC, so it is necessary to cooperate in 
preventing and suppressing Thai government tries to oppose is by assigning Attorney General to 
sign the convention to be a member of the UNCTOC on the 13 December 2000. Therefore 
Thailand, one of the State Party has a obligation by the Convention especially Convention article 
24 in Making measure to protect witness efficiently.  The improving and revising some of the 
Protection of Witness in Criminal Prosecution Act 2003, including the Measures of management 
that is in agreement with convention. 

The researcher has studied, analyzed and made some suggestions for the revising, the 
improving the provision some of the Protection of Witness in Criminal Prosecution Act 2003, 
including the Measures of management that is in agreement with convention.  Furthermore, the 
researcher also proposed many approaches for the application of the suggestions, so that Thailand 
can ratify convention in the future. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ของสังคมโลกไดเปล่ียนไปเปน
สังคมสารสนเทศ (Information Society) เปนยุคท่ีโลกไรพรหมแดน และเปนยุคท่ีอุปสรรคทางการ
คาไดหมดไป ขาวสารขอมูลตางๆ สามารถติดตอกันไดท่ัวโลกในเวลาอันเร็วแคปลายนิ้วสัมผัส1 มี
การพัฒนารูปแบบอาชญากรรม (Crime)2 ท่ีใชความรุนแรงธรรมดาไปสูองคกรอาชญากรรม 
(Organized Crime)3 และพัฒนาอยางตอเนื่องไปสูรูปแบบขององคกรอาชญากรรมขามชาติ  

                                                           
1 ประธาน  วัฒนวาณิชย,  ทวีเกียรติ  มีนะกนิษย  และวันชัย  รุจนวงศ. (2540).  การพัฒนากฎหมายปองกันและ

ปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ (ระยะที่ 1) (รางรายงานวิจัย). สถาบันทางกฎหมายอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด 
สถานเอกอัครราชฑูต สหราชอาณาจักรประจําประเทศไทย. หนา 2. 

2 Glayton. (1978). ใหความหมายของ “อาชญากรรม” วาการกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคลที่ไดละเมิดและ 
ฝาฝนตอบทบัญญัติแหงกฎหมายอาญา Hartjen, Clayton A. Crime and Criminalization (2 th ed.). p.3. 

Sutherland. (1968). ใหความหมายของ “อาชญากรรม” วา การกระทําหรือพฤติกรรมที่ไดฝาฝนตอกฎหมาอาญา
ไมวาการกระทํานั้นจะฝาฝนศีลธรรมหรือถูกประนามจากสังคมมากนอยเพียงใดก็ไมอาจถือไดวาเปนอาชญากรรม เวนแต
ไดมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดไว. Sutherland Edwin H and Cressey. Principle of Criminalogy. (6 th ed.). p.4. 

3 นวลจันทร  ใหความหมายของ “องคกรอาชญากรรม” วา การที่คณะบุคคลรวมตัวกันกระทําความผิดเก่ียวกับ
ธุรกิจการเงินในการรวมตัวกันจะมีการจัดการ การบริหารอยางเปนทางการและมีประสิทธิภาพ การกระทําความผิดที่เปน
องคกรนี้จึงยากแกการจับกุมปราบปราม  นวลจันทร  ทัศนชัยกุล. (2541).  อาชญากรรม : การปองกัน : การควบคุม.  
หนา 234. 

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 2(a) ให
ความหมายของ “กลุมของอาชญากรรมที่รวมตัวกันเปนองคกร” วา กลุมที่มีการจัดโครงสรางของบุคคลสามคนหรือ
มากกวาที่ดํารงอยูเปนระยะเวลาหนึ่งและที่มีการดําเนินงานระหวางกันโดยมีเปาหมายในการกระทําอาชญากรรมรายแรง
หนึ่งอยางหรือมากกวาหรือในการกระทําผิดตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ เพื่อใหไดมาซ่ึงผลประโยชนทางการเงิน หรือ
ผลประโยชนทางวัตถุอยางอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
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(Transnational Organized Crime)4 โดยประกอบอาชญากรรมในรูปแบบท่ีมิไดจํากัดขอบเขตใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ แตมีความเก่ียวเนื่องหลายๆ ประเทศโดยองคกรเขาไปเกี่ยวของ
กับอาชญากรรมหลายประเภท ไมวาการคายาเสพติด การคาประเวณี การคามนุษยโดยเฉพาะผูหญิง
และเด็ก การผลิตและการคาอาวุธท่ีผิดกฎหมาย การฉอราษฎรบังหลวง และอาชญากรรมขามชาติ
อ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงไดสรางรายไดใหกับองคกรในแตละปเปนจํานวนมหาศาล ทําใหองคกร
อาชญากรรมเหลานี้มีการจัดระบบการทํางานอยางซับซอน มีกิจกรรมในองคกรหลายลักษณะท้ังท่ี
ถูกและผิดกฎหมายและมีอิทธิพลอยางกวางขวางตอระบบการเมือง และกระบวนการยุติธรรมใน
บางประเทศดวยอํานาจเงินท่ีมีอยู5 องคกรในกระบวนการยุติธรรมมักจะตามไมทันยากท่ีจะ
ปราบปรามจับกุมได จากผลประโยชนมหาศาลท่ีเกิดจากอาชญากรรมประเภทเหลานี้ จึงมีความ
พยายามท่ีจะนําเงินสกปรกท่ีไดจากการประกอบอาชญากรรมนี้ไปฟอกใหสะอาดอยูเสมอ และ
กระบวนการฟอกเงินมักจะทําเปนกระบวนการขามชาติ ในปจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบและ
วิธีการฟอกเงิน โดยใชเทคโนโลยีช้ันสูง จึงกอใหเกิดความยากลําบากในการสืบหาและยึดทรัพยสิน
ของผูกระทําผิดท้ังยังกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการแลกเปล่ียนขอมูล

                                                           
4 วัชรพล ใหความหมายของ “องคกรอาชญากรรมขามชาติ” วา องคกรอาชญากรรมที่มีการพัฒนาไมหยุดกับที่

โดยกระทําขามชาติ มีการเคลื่อนไหวขามแดนของประเทศโดยอาจมีการขามดินแดนของคน เชน ตัวอาชญากร 
ผูหลบหนีการลงโทษหรือเดินทางเพื่อไปกระทําผิด หรือเปนกรณีของผูเสียหาย เชน การกระทําผิดในคดีลอบคามนุษยหรือ
เปนการขามประเทศของส่ิงของ เชน ผูกอการรายซอนอาวุธปนบนเคร่ืองบินกอนเคร่ืองออก การใชเลหเหลี่ยมในการฟอก
เงิน หรืออุปกรณในการกระทําผิด เชน ผูเดินทางขนยาเสพติดไวที่ตัวหรือกระเปาสัมภาระ หรือโดยเจตนาของอาชญากร 
เชน การฉอโกงคอมพิวเตอรกรณีที่มีคําส่ังจากตางประเทศ ก. สงผานไปยังประเทศ ข. วัชรพล  ประสานราชกิจ. (2541).  
อาชญากรรมในประเทศไทย (รายงานวิจัย).  หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม. หนา 1. 

สหประชาชาติ ใหความหมายของ “องคกรอาชญากรรมขามชาติ” วาเปนลักษณะของอาชญากรรม (ความผิด) ที่
มีการลงมือกระทําความผิด ความผิดเกิดและ/หรือมีผลของการกระทําความผิดทั้งโดยตรงหรือโดยออม ซ่ึงเกี่ยวของ
มากกวา 1 ประเทศ (คําจํากัดความของสหประชาชาติใน The Fourth United Nations Survey of Crime Trends and 
Operations of Criminal Justise, System. ซ่ึงกลาววา “Offences, whose inception, perpetration and/or direct effects 
involved more than one country.)” 

5 เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการเวทีความคิดเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย. “กระบวนการ 
ยุติธรรมกับปญหาองคกรอาชญากรรมขามชาติ.” วันที่ 21 มิถุนายน 2542 ณ หองปรินซบอลรูม 3 โรงแรมปรินพาเลส  
จัดโดยสถาบันกฎหมายอาญารวมกับกระทรวงการตางประเทศ โดยการสนับสนุนของฝายกิจกรรมยาเสพติด สถาน 
เอกอัครราชฑูตแหงสหรัฐอเมริกา หนา 1. 
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ขาวสารและประสบการณในการสืบสวน และดําเนินคดีท่ีเกี่ยวของ สรางโอกาสจากการฟอกเงินนํา
รายไดไปดําเนินกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายตอไป6  

ในดานการดําเนินคดีกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ (Transnational Organized Crime) 
เปนท่ีทราบกันแลววาหากสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษไดมักจะเปนผูกระทําผิดท่ีไมสําคัญ
ยากที่จะสืบสาวโยงไปถึงผูเปนหัวหนาหรือผูบงการ โดยองคกรจะมีการดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อมิ
ใหตนหรือพรรคพวกถูกจับหรือไดรับโทษ มีการใชอิทธิพลคุกคาม ขมขู ทํารายหรือกําจัดพยาน 
หรือผูเสียหายไมวาจะเปนพยานหรือไม มักจะทําใหพยานหรือผูเสียหายตลอดทั้งผูใกลชิดไดรับ
ความเกรงกลัว มีความไมปลอดภัยทําใหพยานไมกลามาเปนพยานหรือใหความรวมมือกับองคกรใน
กระบวนการยุติธรรม อันเปนอุปสรรคสําคัญในการปราบปรามผูเปนหัวหนาหรือผูบงการ7 ดังท่ี
กลาวถึงขางตนซ่ึงมักจะจับกุมและดําเนินคดีไดเฉพาะผูกระทําผิดบางคนเทานั้น ทําใหพรรคพวกท่ี
เหลือยังสามารถประกอบอาชญากรรมตอไปได องคกรอาชญากรรมขามชาติรูดีวาหากตนสามารถ
คุกคาม ขมขู ทําราย หรือกําจัดพยานได เพื่อมิใหความรวมมือกับทางการ ทําใหไมสามารถเอาผิดกับ
ตนหรือพรรคพวกได8 หรือในบางคร้ังการกระทําดังกลาวอาจรวมไปถึงเจาหนาท่ีในกระบวนการ 
ยุติธรรมดวย9 ทําใหกระบวนการที่จะนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ปญหา
นี้ควรไดรับการแกไขเปนการเรงดวน มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดปญหาการประกอบอาชญากรรมขาม
ชาติท่ีรุนแรงไมมีส้ินสุด อันจะสงผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสังคม10 
และระบบเศรษฐกิจการเมืองในประเทศและระหวางประเทศ ตลอดท้ังความผาสุกของประชาคม
โลกโดยรวมโดยรัฐจะตองหามาตรการใหเกิดความสงบข้ึนภายในสังคม 

ความจําเปนของสภาพปญหาขององคกรอาชญากรรมขามชาติ (Transnational 
Organized Crime) ทําใหท่ัวโลกตางตระหนักถึงปญหานีซ่ึ้งนับวันมีแตจะทวีความรุนแรงหากไมหา
มาตรการแกไขลดความรุนแรงลงจะเปนการคุกคามตอความสงบสุขของประชาชนและความม่ันคง

                                                           
6 TCLI UP DATE จดหมายขาวของสถาบันกฎหมายอาญาสํานักงานอัยการสูงสุด, ปที่ 6, ฉบับท่ี 2. เมษายน-

มิถุนายน 2545. หนา 2. 
7 Mare Richard Crum bug. ขอคิดเห็นเก่ียวกับกฎหมายปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาต.ิ  

วิพล  กิตทิัศนาสรชัย (ผูแปล). แหลงเดิม. หนา 3. 
8 ประธาน  วัฒนวาณิชย, ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ และวันชัย  รุจนวงศ. แหลงเดิม. หนา 108. 
9 กฎหมายสหรัฐอเมริกา (U.S.C.) กําหนดเปนความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (Obstruction of 

Justice) 
10  ประธาน  วัฒนวาณิชย, ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ และวันชัย  รุจนวงศ. แหลงเดิม. หนา 108. 
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ของประเทศชาติ ในท่ีสุดประเทศจะลมจม11 นานาประเทศจึงไดรวมมือกนัในการปราบปรามองคกร
อาชญากรรมขามชาติโดยริเร่ิมเม่ือประมาณ 25 ปท่ีแลว12 จากการนําหัวขอเขาหารือในการ 
ประชุมสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด (United Nations 
Congress on the Prevention of Crime and Treatment of offenders) ในป 2534 ไดมีการจดัต้ัง
คณะกรรมาธิการวาดวยการปองกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Commission 
on Crime Prevention and Criminal Justice) นําปญหาองคกรอาชญากรรมขามชาติเปนระเบียบวาระ
ประชุมเขาหารือของคณะกรรมาธิการฯ โดยเฉพาะในการประชุมคร้ังท่ี 1 ในป 2535 นาย Giovanni 
Falcone หัวหนาคณะผูแทนประเทศอิตาลีไดเสนอใหมีการจัดประชุมระหวางประเทศเพื่อพิจารณา
เร่ืองความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อแกปญหาองคกรอาชญากรรมขามชาติตอมาไดมีการจดั
ประชุมระดับรัฐมนตรีวาดวยองคกรอาชญากรรมขามชาติ (World Ministerial Conference on 
Organized Transnational Crime) ท่ีเมืองเนเปลส ประเทศอิตาลี ระหวางวนัท่ี 21-23 ธันวาคม 2537 
ทําใหแนวคิดในการแกไขปญหาองคกรอาชญากรรมขามชาติปรากฎผลเปนรูปธรรมข้ึน โดยท่ี
ประชุมไดรับเอาแถลงการณทางการเมือง และแผนดําเนินการระดับโลกเพื่อตอตานองคกร
อาชญากรรมขามชาติ (Naples Political Declaration and Global Action Plan against Organized 
Transnational Crime)  ซ่ึงในปเดียวกันสมัชชาประชาชาติไดลงมติรับเอาหลักการในเดือนธันวาคมป
เดียวกัน โดยรับเอาแนวคิดในการจดัทําความตกลงระหวางประเทศเพือ่ตอตานองคกรอาชญากรรม
ขามชาติ 

ในป 2539 ประธานาธิบดีโปแลนดไดเสนอรางความตกลงเร่ืองตอตานองคกร
อาชญากรรมตอท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ตอจากนั้นการพิจารณาเร่ืองดังกลาวจึงมีความเปน
รูปธรรมมากย่ิงข้ึน โดยทําการพิจารณาในประเด็นตางๆ เชน คํานิยามขององคกรอาชญากรรม
แทนท่ีจะเปนการอภิปรายท่ัวๆ ไปอยางกวางๆ 

ในป 2541 สมัชชาสหประชาชาติไดมีมติท่ี 53/111 จัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกจิ
ระหวางรัฐเพือ่พิจารณายกรางอนุสัญญาวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีกระทําโดยองคกร
อาชญากรรม (Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational 
Organized Crime) เพื่อพิจารณายกรางอนุสัญญาและพิธีสารท่ีเกี่ยวของ 

                                                           
11  วีระพงษ  บุญโญภาส. (มิถุนายน, 2543). “อาชญากรรมคาหญิง คาเด็ก กับกฎหมายปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน.” บทบัณฑิตย,  เลม 52, ตอน 2. หนา 220. 
12  ขอมูลจาก “The Convention : A Brief historical Background” เอกสารเผยแพรระหวางการประชุมทาง

การเมืองระดับสูง ณ เมืองปาเลอรโม ประเทศอิตาลี ระหวางวันที่ 12-15 ธันวาคม 2543. 
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ในป 2542-2544 คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ไดเรียกประชุม ณ สํานักงานสหประชาชาติ 
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย รวม 12 คร้ัง13 

ในการประชุมคร้ังท่ี 10 คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ไดจัดทําอนุสัญญาสหประชาชาติ 
เพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 (United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime 2000) พรอมจัดทําพิธีสาร14 ประกอบอนุสัญญาฯ อีก 3 
ฉบับ กลาวคือ พิธีสารเพื่อปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก 
(Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children) 
พิธีสารเพื่อตอตานการลักลอบขนผูยายถ่ินโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ (Protocol against 
the Smuggling of Migrants by land, Sea and Air) และพิธีสารเพื่อตอตานการลักลอบการผลิตและ 
การคาอาวุธโดยผิดกฎหมาย (Protocol against the illicit Manufacturing of and Trafficking in 
Firearms) แลวเสร็จโดยความมุงประสงคของอนุสัญญาฯ คือ เพื่อสงเสริมความรวมมือท่ีจะปองกัน
และตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

หลังจากนั้นไดรายงานตอท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญท่ี 55 ซ่ึงไดมีการรับ
เอาอนุสัญญาฯ ดังกลาวไดขอมติสมัชชาประชาชาติท่ี 55/25 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2543 (ค.ศ. 
2000)15 และใหจัดการประชุมการเมืองระดับสูง ณ เมืองปาเลอรโม ประเทศอิตาลี ระหวางวันท่ี 12-
15 ธันวาคม 2543 เพื่อการลงนามอนุสัญญา ตอจากนั้นยังไดเปดโอกาสใหประเทศตางๆ ลงนามท่ี

                                                           
13 ประชุมคร้ังแรกระหวางวันท่ี 18-29 มกราคม 2542 คร้ังท่ี 2 ระหวางวันท่ี 8-12 มีนาคม 2542 คร้ังท่ี 3 

ระหวางวันท่ี 28 เมษายน-3 พฤษภาคม 2542 (พรอมกันกับการจัดประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยการปองกัน

อาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Crime Justice คร้ังท่ี 8) คร้ังท่ี 

4 ระหวางวันท่ี 28 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2542 คร้ังท่ี 5 ระหวางวันท่ี 4-15 ตุลาคม 2542 คร้ังท่ี 6 ระหวางวันท่ี 6-17 

ธันวาคม 2542 คร้ังท่ี 7 ระหวางวันท่ี 17-28 มกราคม 2543 คร้ังท่ี 8 ระหวางวันท่ี 21 กุมภาพันธ-3 มีนาคม 2543 คร้ังท่ี 

9 ระหวางวันท่ี 5-16 มิถุนายน 2543 คร้ังท่ี 10 ระหวางวันท่ี 17-28 กรกฎาคม 2543 คร้ังท่ี 11 ระหวางวันที่ 2-27 ตุลาคม 

2543 และคร้ังท่ี 12 ระหวางวันท่ี 26 กุมภาพันธ-2 มีนาคม 2544 
14 มีผลบังคับไดเหมือนอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร 

ค.ศ. 2000 ตามขอ 37 วรรคหน่ึง และวรรคสาม 

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 37 วรรคหนึ่ง 
และวรรคสาม “ความสัมพันธกับพิธีสาร 

1. อนุสัญญานี้อาจเพิ่มเติมดวยพิธีสารหนึ่งหรือหลายฉบับก็ได 
2. ...... 
3. รัฐภาคีอนุสัญญานี้จะไมผูกพันโดยพิธีสาร เวนแตรัฐนั้นไดเปนภาคีพิธีสารตามบทบัญญัติของพิธีสารนั้น” 
15  U.N.DocA/RES/55/25 ลงวันที่ 8 มกราคม 2544 (ค.ศ. 2001). 
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สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก จนถึงวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 ตามอนุสัญญาฯ ขอ 36 
วรรคหนึ่ง16 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงมีปจจัยเอ้ืออํานวย
ไมวาในทางดานภูมิศาสตร สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ทําใหประเทศไทยตกเปนประเทศหนึ่งท่ี
ประสบปญหากับอาชญากรรมขามชาติ และยากตอการปองกันและปราบปรามไมวาจะเปน
อาชญากรรมขามชาติในลักษณะการคายาเสพติด17 การอพยพขามชาติและการลักลอบขนผูยายถ่ิน18 
การคามนุษยโดยเฉพาะผูหญิงและเด็กขามชาติ19 การฟอกเงิน20 หรือการคาอาวุธสงคราม21 เปนตน 
ซ่ึ ง 
กอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติอยางรายแรง 

เม่ือวันท่ี 16 และ 17 สิงหาคม 2543 กระทรวงตางประเทศไดจัดใหมีการประชุมสวน 
ราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อพิจารณาเร่ืองการลงนามอนุสัญญา ประกอบดวยผูแทนจากสํานักงาน
อัยการสูงสุด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการตางประเทศ โดยท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบให
กระทรวงตางประเทศเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการลงนามในอนุสัญญาฯ 

                                                           
16 อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 36 

วรรคหน่ึง “อนุสัญญาน้ีจะเปดใหทุกรัฐลงนามต้ังแตวันท่ี 12-15 ธันวาคม ค.ศ. 2000 ที่เมืองปาเลอรโม ประเทศอิตาลี 

แ ล ะ 

ภายหลังจากน้ันท่ีสํานักงานใหญสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก จนถึงวันท่ี 12 ธันวาคม ค.ศ. 2002”. 
17  เชน เฮโรอีน มอรฟน ฝน น้ํายาเคมี กัญชา กระทอม แอมฟาเตมีน เอ็คทาซ่ี โคเคน สารระเหย อื่นๆ 
18  เชน กระบวนการสงคนจีน (ลูกหมู) ไปยังประเทศที่สาม ขบวนการสงแขก (ลูกแพะ) ไปยังประเทศที่สาม 
19 เชน หญิงไทยจํานวนมากถูกลักลอบพาไปเพ่ือคาประเวณีในประเทศอุตสาหกรรมท่ัวโลก โดยเฉพาะทวีป 

ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย หญิงไทยและตางชาติของสถานเริงรมย และธุรกิจทางเพศ 
20 ประเทศไทยเคยไดรับคําติเตียนจากตางประเทศวาเปนประเทศที่อาชญากรรมขามชาตินําเงินสกปรกเขามา

ฟอกใหสะอาดกอนประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
21 เชน มีการลักลอบคาอาวุธสงครามในประเทศไทย โดยนําจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสหภาพโซเวียต 

รัสเซีย หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจในการใชอาวุธประกอบอาชญากรรม

ประทุษรายตอชีวิต รางกายและทรัพยสิน 
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ตอมาคณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติในการประชุม เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2543 อนุมัติให 
รัฐบาลไทยลงนามในอนุสัญญา22 โดยมอบหมายใหอัยการสูงสุดลงนามแทนรัฐบาลไทย โดยอัยการ
สูงสุดไดรวมลงนามในอนุสัญญาฯ ดังกลาว เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2543 ระหวางการประชุมทาง
การเมืองระดับสูง ณ เมืองปาเลอรโม ประเทศอิตาลี ระหวางวันท่ี 12-15 ธันวาคม 2543 ขณะน้ีไดมี
ประเทศตางๆ ไดรวมมือลงนามในอนุสัญญาฯ ในชวงดังกลาวและท่ีไดรวมลงนามท่ีสํานักงานใหญ
สหประชาชาติ นครนิวยอรก จนถึงวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 มีประมาณกวา 140 ประเทศ และ 
อีกกวา 80 ประเทศไดรวมลงนามในพิธีสารฯ ขางตน สําหรับประเทศไทยนอกจากไดลงนามใน
อนุสัญญาฯ ดังกลาวแลวในเวลาตอมายังไดลงนามในพิธีสารฯ ท่ีกลาวถึงอีก 3 ฉบับดวย 

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 
2000 เปนกฎหมายระหวางประเทศท่ีรัฐภาคีซ่ึงไดลงนามในอนุสัญญาฯ มีความผูกพันอันเปน
พันธกรณีท่ีจะตองใหองคกรฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการตองปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ23 
โดยเฉพาะอนุสัญญาฯ ขอ 24 รัฐภาคีจะตองตรากฎหมายภายใน หรือกําหนดมาตรการตางๆ ทาง
บริหารในการใหความคุมครองพยานจากการแกแคน หรือขมขู รวมถึงการคุมครองทางกาย การยาย
ถ่ินท่ีอยูใหม และการปกปดรูปพรรณ การทําความตกลงกับรัฐอ่ืนในการยายถ่ินท่ีอยูของพยาน เปน
ตน ซ่ึงการใหความคุมครองพยานดังกลาว ตามอนุสัญญาฯ ขอ 24 นับวาเปนมาตรการอยางหน่ึงเพื่อ
ใชตอสูกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ ซ่ึงรัฐภาคีอาจรับเอามาตรการที่เครงครัดหรือรุนแรงกวา
มาตรการท่ีกําหนดไวตามอนุสัญญาฯ ดังกลาวก็ไดตามอนุสัญญาฯ ขอ 34 วรรคสาม24 แตอยางไรก็
ตามการตรากฎหมาย หรือกําหนดมาตรการตางๆ ทางบริหารในการใหความคุมครองพยานดังกลาว

                                                           
22 หนังสือกระทรวงตางประเทศ ดวนมาก ที่ กต  0605-2338 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2543 โดยสรุปประเทศไทย

ไดมีผูเขารวมประชุมเกี่ยวกับเร่ืองน้ีกอนคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาฯ ทั้งในประเทศ

และนอกประเทศมาแลว 6 คร้ัง 
23 แตทั้งนี้เปนความผูกพันที่มีตอรัฐเทานั้น ไมไดมีผลบังคับใชตอปจเจกบุคคล เนื่องจากอนุสัญญา 

(Convention) เปนสนธิสัญญาประเภทหน่ึงมีผลใชบังคับไดตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ และบังคับใชในฐานะ
เทียบเทาสนธิสัญญาตามความหมายที่ใชในอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 มาตรา 27 คือ  
มีผลผูกพันประเทศภาคี และประเทศภาคีตองปฏิบัติตามโดยสุจริต นิรมล  รางชางกูร.(2542). มาตรการทางกฎหมายใน
การปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติที่เก่ียวของกับการคาประเวณี : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติเพ่ือตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ ค.ศ. 2000. หนา 50-51. และ  ประธาน  วัฒนวาณิชย, ทวีเกียรติ    
มีนะกนิษฐ และวันชัย  รุจนวงศ.  แหลงเดิม. หนา 24-25. 

24  อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 34 วรรค
สาม “รัฐภาคีแตละรัฐอาจรับเอามาตรการที่เครงครัด หรือรุนแรงกวามาตรการที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้เพื่อปองกันและ
ตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ” 
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จ ะ ต อ ง 
สอดคลองกับอนุสัญญา ขอ 24 ดวย เพื่อมิใหกฎหมายภายในเปนอุปสรรค ซ่ึงถือเปนการขัดขวาง 
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การปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ กอนท่ีรัฐภาคีจะใหสัตยาบันอนุสัญญาฯ ในโอกาส ตอไป25 
ตามท่ีกลาวมาแลววาประเทศไทยไดประสบกับปญหาอาชญากรรมขามชาติซ่ึงกอใหเกิด

ความเสียหายตอประเทศอยางรายแรง กฎหมายของประเทศไทยท่ีใชปราบปรามกับผูกระทําผิด 
ดังกลาว มีบัญญัติไวหลายฉบับ อาทิเชน ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติปองกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ 
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติปราบปราม
การคาประเวณี พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและ
เด็ก พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เปนตน ในการจะให
การบังคับใชกฎหมายดังกลาวสัมฤทธ์ิผล และสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษไดนั้น ส่ิงท่ีขาด
เสียมิไดคือ รัฐจะตองมีพยานบุคคลและผูเสียหายท่ีมักจะตองเปนพยานในคดีซ่ึงมีความสําคัญอยาง
มากในการใชพิสูจนความผิดขององคกรอาชญากรรมขามชาติเหลานี้ แตปรากฏวาพยานมักถูก
คุกคาม ขมขู ถูกทําราย หรือถูกกําจัดอยูเปนนิจ ทําใหคดีดังกลาวไมมีพยานบุคคลมาพิสูจนความผิด 
หรือพยานมักจะหลีกเล่ียงไมวาจะโดยเจตนา หรือไมเจตนาก็ตาม ดวยเกรงวา หากตนมาเปนพยาน
จะไมไดรับความปลอดภัยสําหรับตนเอง หรือครอบครัว หรือผูใกลชิด หรือเม่ือตนใหการในช้ัน
ตํารวจแลว บางคร้ังก็ไมกลามาเปนพยานในช้ันศาล อาจจะเปนเพราะองคกรอาชญากรรมใชวิธีการ
ปดปากพยานโดยใหเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ซ่ึงพยานพอรับไดโดยแลกเปล่ียนกับ
การไมมาเปนพยานในชั้นศาล หรือการท่ีตนไมเปนพยานอาจเกรงวาตนเอง หรือครอบครัว หรือ 
ผูใกลชิด ไดรับความเดือดรอนจากการกระทําของสมาชิก หรือกลุมอาชญากร ซ่ึงในการดูแลพยาน
ในอดีตจะเปนหนาท่ีของตํารวจท่ีตองหาทางปกปองไมใหเกิดการคุกคาม ขมขู ทําราย หรือกําจัด
พยาน หรือเปนหนาท่ีของพนักงานอัยการในการอํานวยความสะดวกแกพยาน โดยคํานึงถึงสิทธิของ
พยานท่ีจะใหการโดยปราศจากการขัดขวาง สิทธิท่ีจะไดรับคาพาหนะ และเบ้ียเล้ียงเทานั้น แตท้ังนี้
การคุมครองดังกลาวก็ไมปรากฏวามีกฎหมายใหอํานาจอยางเปนระบบและชัดเจน พยานอาจไดรับ
การคุมครองแตเพียงในเบ้ืองตน ในระหวางสอบสวนจนถึงการพิจารณาคดีเทานั้น ซ่ึงหลังจากนั้นก็
จะไมไดรับการดูแลคุมครองจากทางการ อาจจะเปนเพราะไมมีงบประมาณในการใหความ 

                                                           
25  แหลงเดิม. ขอ 38  วรรคหนึ่ง “อนุสัญญานี้จะมีผลใชบังคับในวันที่เกาสิบภายหลังจากวันที่มีการมอบ

สัตยาบันสาร สารยอมรับหรือสารใหความเห็นชอบหรือภาคยานุวัติสาร ฉบับที่ 40 เพื่อความมุงประสงคของวรรคนี้ สาร
ใดที่มอบโดยองคการ การรวมกลุมดานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะไมนับเปนเพิ่มจากสารที่ไดมอบไวแลว โดยรัฐสมาชิก
ขององคการเชนวา” 
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คุมครองพยาน หรือการท่ีตํารวจจะนําพยานเขามาอยูในการดูแลคุมครองของตนซ่ึงจะทําไดหรือไม
ในขณะน้ันก็ไมมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนจะดูแลพยานโดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหพยานมาใหการในช้ันศาล และปกติคาใชจายดังกลาวก็จะตกเปนภาระของ
พนักงานสอบสวนเปนการสวนตัว หรือพนักงานอัยการจะใหความคุมครองไดเฉพาะในการอํานวย
ความสะดวกใหพยานไดรับสิทธิตางๆ เทานั้น แมตอมาประเทศไทยจะไดมีพระราชบัญญัติคุมครอง
พยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 254626 ก็ตามแตปรากฏวา  
พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีหลายส่ิงหลายอยางยังขาดความชัดเจน รัดกุม หรือเปนระบบในการ 
คุมครองพยานเพื่อใชในการปองกันปราบปรามกับองคกรอาชญากรรมขามชาติตามแนวทางการ 
คุมครองพยานของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะ 
องคกร ค.ศ. 2000 ขอ 24 ไดกําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชบัญญัติดังกลาวยังไมมีมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีเครงครัด เพื่อดําเนินการกับการคุกคาม ขมขู ทําราย หรือกําจัดพยาน หรือผูเสียหายท่ี
อยูในฐานะพยานขององคกรอาชญากรรมขามชาติในการเปนหลักประกันใหแกพยาน หรือผูเสียหาย
ท่ีอยูในฐานะพยานใหมีความรูสึกวาตนมีท่ีพึ่งและหันมาใหความรวมมือกับองคกรในกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อเปนเคร่ืองมือในการพิสูจนความผิดขององคกรอาชญากรรมขามชาติ และสามารถนํา 
ผูกระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจําเปนท่ีจะตองแกไข ปรับปรุง หรือ
บัญญัติกฎหมายภายในโดยเฉพาะในการนําพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มา
พิจารณาเพื่อการดําเนินการดังกลาว ตลอดท้ังการกําหนดมาตรการตางๆ ทางบริหารใหสอดคลอง
กับอนุสัญญา ขอ 24 
 
1.2 สมมติฐานของการศึกษา 

พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ของไทยยังมีการ

กํ า ห น ด  

รายละเอียด รูปแบบ ขอบเขตบางสวนไมสอดคลองกับการคุมครองพยานตามแนวทาง

ของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะ

อ ง ค ก ร  ค .ศ . 2000  

                                                           
26  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 120, ตอนท่ี 58. 20 มิถุนายน 2546 โดยมาตรา 2 แหง

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ 

คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ใหมีผลใชบังคับเม่ือพนหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันท่ีประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 
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ขอ 24 ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการแกไข ปรับปรุง หรือบัญญัติกฎหมายบาง

เร่ือง โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติคุมครองพยานของไทย ตลอดทั้งการกําหนด

มาตรการตางๆ ทางบริหารใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ เพื่อที่จะใหการบังคับใช

กฎหมายดังกลาวของไทยมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและสามารถ

ใหสัตยาบันอนุสัญญาฯ  ไดตอไป 

1.3 วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคของพยานบุคคลในคดีอาญาในการใช

พิสูจนความผิดองคกรอาชญากรรมขามชาต ิ

2. เ พ่ือศึกษาวัตถุประสงคของอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตาน

อาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 24 วามีวัตถุประสงคใน

ก า ร คุ ม ค ร อ ง พ ย า น ใ ห เ กิ ด 

ประสิทธิภาพอยางไร 

3. เพื่อศึกษาพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ของ

ไทย และกฎหมายสหรัฐอเมริกาที่มีการบังคับใช ตลอดจนมาตรการในดานอ่ืนๆ วามี

ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร 

คุมครองพยานตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขาม

ชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 24 หรือไม อยางไร 

4. เพื่อเสนอแนะ  แกไข  ปรับปรุง  หรือบัญญัติกฎหมายบางเ ร่ืองใน

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ 

คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ของไทย หรือการกําหนดมาตรการตางๆ ทาง

บ ริ ห า ร ใ ห 

สอดคลองกับการคุมครองพยานตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตาน

อาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 24 
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1.4 วิธีการศึกษา 

จะใชวิธีการศึกษาเชิงเอกสารจากเอกสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ห นั ง สื อ  

วารสาร บทความ รายงานวิจัย และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของโดยเฉพาะพระราชบัญญัติ

คุมครองพยานในคดีอาญา พ. ศ. 2546 อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน

อาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 24 และกฎหมาย

สหรัฐอเมริกาที่เก่ียวของในการคุมครองพยานเพื่อจะกําหนดรายละเอียด รูปแบบ เปน

มาตรการตางๆ ทางกฎหมาย หรือมาตรการตางๆ ทางบริหารที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพเพื่อใชเปนเครื่องมือในการตอตาน ปองกันองคกรอาชญากรรมขามชาติ

ตอไป 

 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคของพยานบุคคลในคดีอาญาในการใช

พิสูจนความผิดองคกรอาชญากรรมขามชาติ 

2. เพื่อใหทราบวัตถุประสงคของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน

อาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 24 วามีวัตถุประสงคใน

การคุมครองพยานใหเกิดประสิทธิภาพอยางไร 

3. เพ่ือใหทราบวา พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 

ของไทย และกฎหมายสหรัฐอเมริกาที่มีการบังคับใช ตลอดจนมาตรการในดานอ่ืนๆ วา

มี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร 

คุมครองพยานตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 

2000 ขอ 24 หรือไม อยางไร 

4. เพื่อใหทราบการเสนอแนะ แกไข ปรับปรุง หรือบัญญัติกฎหมายบางเร่ือง

ใ น 

พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ของไทย ตลอดทั้งการกําหนด
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มาตรการตางๆ ทางบริหารใหสอดคลองกับการคุมครองพยานตามแนวทางของ

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร 

ค.ศ. 2000 ขอ 24 

DPU



 

บทที่  2 
แนวความคดิในการคุมครองพยาน 

 
2.1 ความสําคัญของพยานหลักฐานตอกระบวนการพิจารณาคดีอาญา 

ในการดําเนินคดีอาญานั้น พยานหลักฐานเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการพิสูจน
ขอเท็จจริงแหงคดี โดยขอเท็จจริงแหงคดีจะปรากฏเม่ือมีพยานหลักฐานสามารถนํามาพิสูจนยืนยัน
ความจริงตามท่ีไดมีการกลาวอางในประเด็นแหงคดี โดยปกติในการดําเนินคดีอาญาจะมีคูความสอง
ฝาย คือ ฝายโจทกและฝายจําเลย ซ่ึงในการดําเนินกระบวนการพิจารณาขอเท็จจริงแหงคดีจะปรากฏ
ตามท่ีไดกลาวอางในคําฟอง และคําใหการเพ่ือสนับสนุนขอกลาวหาและขอกลาวแกของตน โดย
ศาลจะทําการพิเคราะหพยานหลักฐานจากการนําพยานหลักฐานมาพิสูจนขอเท็จจริงดังกลาวโดย
การช่ังน้ําหนักความนาเช่ือถือ เพื่อใชประกอบการพิจารณาตัดสินคดีตอไป27 หากขาดพยาน 
หลักฐานในการใชพิสูจนขอเท็จจริงแหงคดีแลวก็เหมือนกับขาดเคร่ืองมือในการพิจารณาคดีทําให
การอํานวยความยุติธรรมไมสามารถดําเนินตอไปได28 

พยานหลักฐานในคดีอาญาจึงเปนส่ิงท่ีศาล หรือผูพิพากษาไมวาจะเปนการคนหาความ
จริงในการดําเนินคดีอาญาระบบไตสวน (Inquisitorial System) หรือการดําเนินคดีอาญาระบบ 
กลาวหา (Accusatorial System) จะตองนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการช่ังน้ําหนักพยานในการพิจารณา 
พิพากษาคดี ซ่ึงจะเห็นไดวาในการคนหาความจริงในการดําเนินคดีอาญาระบบไตสวนจะเปนการ
พิจารณาระหวางศาลกับจําเลยมากกวาโจทก และศาลจะมีบทบาทเดนชัดในการใชดุลพินิจไดอยาง
กวางขวาง29 สวนการคนหาความจริงในการดําเนินคดีอาญาระบบกลาวหา ศาลจะวางตัวเปนกลาง
เหมือนกับกรรมการโดยควบคุมการดําเนินกระบวนการพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑ หรือตัว
บทกฎหมายเมื่อคูความนําพยานหลักฐานเขาสืบตามขอกลาวหาและหักลางซ่ึงกันและกัน โดยศาล
จะไมกาวลวงไปคนหาความจริงดวยตนเอง30 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนไมวาเปนการดําเนินคดี

                                                           
27  เข็มชัย  ชุติวงศ. (2543, มกราคม).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. หนา 1. 
28 วีระพงษ  บุญโญภาส และคณะ.  การบริหารจัดการระบบงานคุมครองพยานของสํานักงานคุมครองพยาน  

คุมครองสิทธิและเสรีภาพตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (เอกสารประกอบการสัมมนา). 
หนา 7. 

29 เข็มชัย  ชุติวงศ. แหลงเดิม. หนา 2-3. 
30 เมทินี  ชโลธร.  (2543). การปฏิบัติตอพยานบุคคลในคดีอาญา. หนา 50-51. 
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อาญาท้ังสองระบบก็เปนท่ียอมรับกันวาพยานหลักฐานนั้นเปนส่ิงท่ีผูดําเนินคดีจะตองนํามาใชเปน
เคร่ืองมือในการประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล31 
 
2.2 ความสําคัญของพยานบุคคลตอกระบวนการพิจารณาคดีอาญา 

ในการพิจารณาคดีของศาล ส่ิงท่ีมีความสําคัญซ่ึงจะขาดมิไดคือพยานหลักฐานจากการ
นําเขาสูในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเพ่ือศาลจะไดนํามาพิจารณาช่ังน้ําหนักพยานหลักฐาน 
ทําการพิเคราะหพิจารณาในความนาเช่ือถือ และช้ีขาดตัดสินคดี โดยเฉพาะพยานบุคคลซ่ึงจัดไดวา
เปนส่ิงท่ีจําเปนในการพิสูจนขอเท็จจริงบางประเด็น โดยจะตองเบิกความตามขอเท็จจริง และ
พฤติการณท่ีพยานประสบพบเห็นมา โดยการรับรูขอเท็จจริงจากการเห็น ไดยิน รับรส หรือการ
สัมผัสแลวเก็บจดจําไวในความทรงจํา ซ่ึงแตละบุคคลมีความทรงจําแตกตางกัน บางคนความจํานาน 
บางคนความจําส้ัน บางคนเปนคนชางสังเกตและจดจํา เม่ือมาเบิกความเปนพยานท่ีศาล พยานบุคคล
จะตองใหขอเท็จจริง หรือเหตุการณท่ีตนประสบพบมาแกศาลเพื่อประโยชนในการพิจารณา พยาน
บุคคลจะเบิกความถายทอดขอเท็จจริง หรือเหตุการณนั้นๆ ไดดีเพียงใดข้ึนอยูกับความสามารถ
เฉพาะตัว32 แตในบางคร้ังยังมีปจจัยอ่ืนๆ อีก เชน สภาพแวดลอมตางๆ อาทิเชน ความสวางในการ
มองเห็น ระยะเวลาจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับชวงท่ีพยานบุคคลมาเบิกความมีความส้ันหรือยาวนาน
เพียงใด แตส่ิงท่ีคอยบ่ันทอนกระบวนการอํานวยความยุติธรรมส่ิงหนึ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญ คือ การ
คุกคาม ขมขู ทําราย หรือกําจัดพยาน โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อตองการใหพยานเบิกความ
บิดเบือนไปจากขอเท็จจริง หรือเพื่อไมใหมีพยานหรือทําใหพยานไมกลามาเบิกความในศาล ดังนั้น 
การเบิกความของพยานบุคคลผูประสบพบเห็นขอเท็จจริง หรือเหตุการณจะเกี่ยวของกับขอเท็จจริง
ในการกระทําผิดมากท่ีสุด33 คําเบิกของพยานบุคคลในช้ันศาลจึงมีความนาเช่ือถือเปนอยางมากกวา
พยานประเภทอ่ืนไมวาจะเปนพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ซ่ึงพยานดังกลาวอาจถูกจํากัดในการ
พิสูจน ไมวาจะเปนขอจํากัดในทางวิทยาศาสตรหรือขอจํากัดในความนาเช่ือถือ พยานบุคคลจึงมี
ความสําคัญในการช่ังน้ําหนักพยาน รวมท้ังมีความสําคัญตอการพิสูจนความผิดในคดีอาญา34 ดังนั้น
พยานบุคคลไมวาจะเปนประจักษพยาน (Eyewitness) หรือพยานแวดลอมกรณี (Circumstantial 

                                                           
31 วีระพงษ  บุญโญภาส และคณะ.แหลงเดิม. หนา 8. 
32 แหลงเดิม. หนา 10. 
33 พนิดา  เศวตสุนทร.(2543, มกราคม-เมษายน). “การสืบพยานบุคคลในคดีอาญาโดยใชส่ือภาพและเสียงเชิง 

ปฏิสัมพันธ.” ดุลพาห, ปที่ 47, เลมท่ี 1. หนา 30. 
34 วีระพงษ  บุญโญภาส และวิสัย  พฤกษะวัน. การคุมครองพยานกับการปองกันและปราบปรามองคกร

อาชญากรรมและผูมีอิทธิพล. หนา 4. 
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Evidence) มีความจําเปนแกคดีอาญาทุกประเภท แมในคดีนั้นๆ จะมีพยานเอกสารและพยานวัตถุท่ี
เพียงพอแกการพิสูจนความจริงแลวก็ตาม ก็ยังตองอาจมีพยานบุคคลเบิกความประกอบหรืออยาง
นอยตองมีพยานบุคคลอางสงพยานเอกสารหรือพยานวัตถุเขาในสํานวน แมแตพยานเอกสารก็ตองมี
พยานบุคคลเบิกความรับรองความแทจริง35 
 
2.3 แนวความคิดในการคุมครองพยานบุคคลในคดีอาญา 

ตามท่ีกลาวมาแลวถึงความสําคัญของพยานหลักฐานตอกระบวนการพิจารณาคดีอาญา
ในหัวขอ 2.1 และความสําคัญของพยานบุคคลตอกระบวนการพิจารณาคดีอาญาในหัวขอ 2.2 จะเห็น
ไดวาพยานหลักฐานไมวาจะเปนพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคลจึงมีความสําคัญตอ
กระบวนการพิจารณาคดีอาญาเกี่ยวกับการอํานวยการใหเกิดความยุติธรรมทางอาญา แตพยาน 
หลักฐานท่ีเปนพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุนั้นเม่ือแรกเร่ิมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
พยานหลักฐานประเภทนี้ก็จะถูกรวบรวมและจัดเก็บโดยพนักงานสอบสวนเปนอยางดี และอาจจะมี
การถายภาพ หรือบันทึกไวอยางเปนระบบ ดังนั้นการทําลายพยานหลักฐานท่ีเปนพยานเอกสารหรือ
พยานวัตถุจึงกระทําไดยาก36 แตสําหรับพยานบุคคลพบวาปญหาของพยานบุคคล รวมท้ังปจจัยการมี
สวนรวมของประชาชนในคดีอาญามีสาเหตุสําคัญท่ีทําใหบุคคลเหลานี้ไมกลามาเปนพยานในศาล 
หรือปญหาท่ีพยานบุคคลใหการบิดเบือนความจริง มักจะมีสาเหตุมาจากความหวาดกลัวภยันตราย
ตอชีวิต ทรัพยสินของตนและของบุคคลท่ีใกลชิดกับพยานจากการคุกคาม ขมขู ของบุคคลที่มีสวน
ไดเสียในคดี ซ่ึงอาจเปนผูมีอิทธิพล หรือญาติพี่นองของผูกระทําความผิด ท้ังนี้เม่ือพยานบุคคลเกิด
ความหวาดกลัวจนไมกลามาเบิกความตอศาล ผลท่ีเกิดข้ึนคือ กระบวนการยุติธรรมทางอาญายอม
ไดรับผลกระทบ ผูกระทําความผิดยังคงลอยนวลและกลับเขาสูสังคม โดยไมถูกลงโทษแตประการ
ใด 

จากปญหาดังกลาวทําใหเกิดแนวความคิดในการคุมครองพยานบุคคลในคดีอาญา โดย
คํานึงถึงปญหาวาในการพิสูจนความผิดขอเท็จจริงในคดีอาญา หากไมมีพยานบุคคลมาพิสูจนยืนยัน
การกระทําผิด อาจทําใหผูกระทําผิดไมตองรับโทษเกิดความยามใจและเปนภัยตอสังคม แตถาหากวา
ในการดําเนินคดีอาญานั้นๆ ผูกระทําผิดรูวามีพยานบุคคลรูเห็นเหตุการณของการกระทําผิดก็อาจรับ
สารภาพไมกลาสูคดี ทําใหการพิจารณาคดีส้ินสุดโดยเร็ว หรือหากผูกระทําผิดมีพยานบุคคลยืนยัน
ความบริสุทธ์ิก็อาจทําใหบุคคลนั้นพนผิดไป รัฐจึงตองใหความสําคัญตอพยานบุคคลซ่ึงกอใหเกิด

                                                           
35 พนิดา  เศวตสุนทร. แหลงเดิม. หนา 30. 
36 วีระพงษ  บุญโญภาส และคณะ. แหลงเดิม. หนา 11. 
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ความเปนธรรมข้ึนในสังคม แตถาหากสังคมขาดการคุมครองพยานเทาท่ีควรก็จะทําใหผูเห็น 
เหตุการณไมกลาท่ีจะเปนพยานเนื่องจากเกรงวาตนเองอาจไมไดรับความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย 
หรือทรัพยสินได37 ท้ังจากการถูกคุกคาม ขมขู ของบุคคลท่ีมีสวนไดเสียในคดี ซ่ึงอาจจะเปนผูท่ีมี
อิทธิพล หรือญาติพี่นองของผูกระทําผิด หรือพยานอาจจะมาเปนพยานแตก็ใหการบิดเบือน
ขอเท็จจริง ดังน้ันรัฐตองดําเนินการภายใตวัตถุประสงคท่ีวา รัฐตองการใหมีพยานบุคคลมาเบิกความ
เพื่อประโยชนในการพิจารณาคดีและพยานดังกลาวตองเปนพยานที่มีคุณคาตอการพิจารณาคดี 
กลาวคือพยานจะตองปลอดภัยจากความเกรงกลัว และมีความรูสึกวาตนไดรับการคุมครองความ
ปลอดภัยเปนอยางดี รวมท้ังผูใกลชิดกับพยานบุคคล เชน บิดา มารดา คูสมรส บุตร ญาติพี่นอง หรือ
บุคคลใดก็ตามท่ีพยานมีความใกลชิดผูกพันก็จะไดรับความคุมครองดวยเชนกัน 

การคุมครองความปลอดภัยของพยานบุคคลในคดีอาญา มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซ่ึง
พยานบุคคลเขาสูกระบวนการพิจารณา ปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสวนท่ี
เกี่ยวของกับความม่ันคง (La sureté) หรือเสรีภาพในชีวิตรางกาย (Liberaté individullé)  ซ่ึงจัดเปน 
เสรีภาพพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุกคนตองการ38 ดังนั้น การคุมครองความปลอดภัยของพยานถือเปนการ 
คุมครองข้ันเบ้ืองตน 

Abraham Maslow นักจิตวิทยาไดกลาวถึงความปลอดภัยซึ่งสงผลตอพฤติกรรม
คือแรงจูงใจท่ีสงผลถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพ โดยแรงจูงใจเพ่ือความปลอดภัยแหง

ตนเองและทรัพยสินของตน (Safety Need) เม่ือความตองการอันดับแรกไดรับตอบสนองตอมาก็

เกิดความตองการที่จะรักษาชีวิตของตน ทรัพยสินใหมีความม่ันคงปลอดภัย ถาไมไดรับการ
ตอบสนองมนุษยจะเกิดผวา เขาเช่ือวา ความกลัวหลายๆ อยางตั้งแตระดับสามัญถึงระดับผิดปกตินั้น 
เกิดจากการไดรับการตอบสนองความรูสึกปลอดภัย39 

Thomas และ  Znaniecki ไดกลาวถึงความตองการความปลอดภัยวาเปนความตองการ
ของมนุษย40 ซ่ึงใหความสําคัญนอกเหนือจากความตองการของรางกาย 

รวมท้ังหลักจิตวิทยา ยอมรับกันวาคําใหการพยานบุคคลมักมีความไมครบถวนสมบูรณ 
และไมถูกตองเกิดข้ึนเสมอๆ แมท้ังท่ีพยานบุคคลผูใหถอยคํานั้นจะมีความตองการอยางแรงกลาท่ีจะ
ใหความจริง บางคร้ังถึงกับมีการกลาวกันวาไมมีคําใหการของบุคคลใดท่ีถูกตองสมบูรณ แมพยาน

                                                           
37  มานิตย  จุมปา. (2546, พฤษภาคม). คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. หนา 155-156. 
38 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ. (2538, พฤศจิกายน). คําอธิบายกฎหมายมหาชน เลม 3. หนา 348-349. 
39 ศรีเรือน  แกวกังวาล. (2539).  ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (พิมพคร้ังที่ 4). หนา 103-105. 
40 เดโช  เสวนานนท. (2518). จิตวิทยาสังคม. หนา 43. 

DPU



 16 

จะรับรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไดถูกตอง และจดจําไดแมนยํา ก็อาจมีปจจัยท่ีมีผลกระทบทําใหพยาน 
ถายทอด (เบิกความ) ขอเท็จจริงไมตรงความจริงท่ีตนรูเห็นมา ปจจัยท่ีสําคัญคือ อคติสวนตัว เชน 
พยานมีสาเหตุโกรธเคืองกับจําเลย หรือจําเลยติดสินบน หรือขมขูพยาน หรือพยานมีสวนไดเสียใน
ผลของคดีอยูดวย41 

ในการที่รัฐจะทําใหการมีอยูซ่ึงพยานบุคคล และใหพยานนั้นมีคุณคาตอการพิจารณาคดี
ในเบ้ืองตนรัฐจะตองจัดการใหบุคคลท่ีมาเปนพยานนั้น ไดรับความปลอดภัยจึงจะไดมาซ่ึง
พยานหลักฐานท่ีดีท่ีสุด (Best Evidence) หรือพยานสําคัญในคดี (Material Witness)42 อันจะสงผล
ต อ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมและยังเปนการคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานในเร่ืองความ 
ปลอดภัยของประชาชนอีกดวย43 การรักษาไวซ่ึงพยานสําคัญในคดีเปนเคร่ืองมือในการปราบปราม
องคกรอาชญากรรมเนื่องจากพยานบุคคลหรือในบางครั้งจําเปนตองใชผูกระทําผิด หรือผูรวม
ขบวนการมาเปนพยานเพื่อพิสูจนความผิดในการนําผูกระทําผิดหรือผูรวมกระบวนการมาลงโทษ 
พยานสําคัญในคดีท่ีเปนคําเบิกความจึงมีความสําคัญตอกระบวนการพิจารณาเปนอยางยิ่ง รัฐจะตอง
คํานึงถึงความปลอดภัยของพยานในการมาปรากฏตัวของพยานจนกระท่ังเบิกความเปนท่ีเรียบรอย
แลว44 โดยรัฐจะตองมีมาตรการคุมครองพยานที่มีประสิทธิภาพพอท่ีจะทําใหพยานหันมาใหความ
รวมมือและเปนพยานใหรัฐ ดังนั้นการคุกคาม การขมขู การทําราย หรือขัดขวางดวยวิธีใดๆ แก
พยานเปนการขัดขวางการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมถือวาเปนความผิดทางอาญา และยัง
เปนความผิดตอกระบวนการยุติธรรมอีกดวย45 ซ่ึงนอกจากการคุมครองพยานจะเปนการคุมครอง
สิ ท ธิ ข้ั น 
พื้นฐานของประชาชนแลวยังเปนการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในทางอาญา โดยเฉพาะ
คดีท่ีมีการกระทําผิดเกี่ยวเนื่องกับรัฐตางๆ ไมวาจะเปนรัฐผูเสียหายหรือไม โดยรัฐนั้นๆ พยายามหา
มาตรการตางๆ ในการใหความคุมครองพยานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศในทางอาญา ในกรณีท่ีรัฐตนตกเปนผูเสียหาย หากการใชมาตรการคุมครองพยาน
                                                           

41 เข็มชัย  ชุติวงศ. แหลงเดิม. หนา 397. 
42 Henry  Campbell. Black’ Law Dictionary. Fifth Edition. St. Paul, Minn West Publishing Co., 1979 ไดให

ความหมายของพยานสําคัญในคดี (Material Witness) ในหนา 1438 วา “คําใหการของพยานในคดีอาญามีความสําคัญตอ
กระบวนการพิจารณาคดีเปนอยางมาก ในแตละมลรัฐจะใหความสําคัญตอการปรากฏตัวของพยาน รวมทั้งคํานึงถึงความ
ปลอดภัยจนกระทั่งตนไดใหการเปนที่เรียบรอยแลว” 

43 วีระพงษ  บุญโญภาส และคณะ. แหลงเดิม. หนา 11. 
44 Henry Campbell.(1979). Back’ Law Dictionary (5 th ed.). p.1438. 
45 วีระพงษ  บุญโญภาส และคณะ. แหลงเดิม. หนา 11. 
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ของรัฐตนไมมีประสิทธิภาพ รัฐท่ีพยานรูเห็นถึงการกระทําหรือมีถ่ินท่ีอยู หรือรัฐเจาของสัญชาติ
ของพยานก็อาจไมสงพยานเขามาเบิกความในรัฐนั้นๆ แตถาหากรัฐผูเสียหายมีมาตรการคุมครอง
พยานท่ีมีประสิทธิภาพรัฐท่ีพยานรูเห็นในการกระทําหรือมีถ่ินท่ีอยู หรือรัฐเจาของสัญชาติของ
พยานก็คงไมขัดของในการใหความรวมมือระหวางประเทศในทางอาญา โดยยินยอมใหพยานนั้นๆ 
มาเบิกความในรัฐผูเสียหายนั้นๆ 
 

2.3.1 วิธีการคุมครองพยานบุคคลเพื่อใหกระบวนการยุติธรรมสําเร็จ 
ก. การคุมครองตัวพยาน 

การคุมครองตัวพยาน เปนการคุมครองความปลอดภัยชีวิต รางกาย ทรัพยสิน
ของตัวพยาน รวมถึงผูใกลชิด จากการขมขู คุกคาม ทําราย เพื่อใหไดพยานหลักฐานท่ีดีท่ีสุด (Best 
Evidence) หรือพยานสําคัญในคดี (Material Witness) ทําใหพยานบุคคลมีคุณคาตอการพิจารณาคดี 

ข. การคุมครองคําใหการหรือคําเบิกความของพยานบุคคล 

การคุมครองคําใหการหรือคําเบิกความของพยานบุคคลเปนการคุมครองท่ีอยู
ในระดับท่ีสูงกวาเพ่ือใหไดพยานหลักฐานท่ีดีท่ีสุด (Best Evidence) หรือพยานสําคัญในคดี 
(Material Witness) โดยมีวัตถุประสงคใหคําเบิกความ หรือคําใหการพยานบุคคลถูกตองเปนไปตาม
ขอเท็จจริง หรือเหตุการณที่เกิดข้ึนมากท่ีสุด โดยหาทางขจัดเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เชน เหตุจาก
อายุความชราภาพ คุณสมบัติความสามารถเฉพาะตัว อาจจะมีการสืบพยานลวงหนาหรือการ
เผชิญหนาจากการถูกซักคานพยาน นอกจากนี้การคุกคาม ขมขู การทําราย หรือการใชวิธีอ่ืนใดใน
ก า ร 
ขัดขวางในการมาเปนพยานรวมถึงผูใกลชิดพยานจะสงผลใหคําใหการ หรือคําเบิกความบิดเบือนไป
จากขอเท็จจริงไดจึงตองใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการพิจารณาความอาญาให
พยานสามารถเบิกความไดโดยปราศจากเหตุใดๆ อันกลาวถึงขางตน เชน การใชเทคโนโลยีในการ
สืบพยาน หรือการสืบพยานลวงหนาหากมีเหตุเช่ือไดวาพยานอาจไดรับการยุงเหยิง แตท้ังนี้จะตอง
ไมกระทบตอสิทธิของจําเลยในการตอสูคดี โดยสืบพยานตอหนาจําเลย (Confrontation) หรือให
โอกาสจําเลยถามคานพยาน (Cross Examination) 

 
2.3.2 การใชมาตรการในการคุมครองพยานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

ก. การใชกลไกทางกฎหมาย (Legal Instrument) 
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การคุมครองพยานและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอพยานในการใชกลไกทาง
กฎหมาย เชน พยานมีสิทธิท่ีจะใหการโดยสมบูรณปราศจากการขัดขวางโดยมิชอบ46 หรือภายใต 

                                                           
46  คณิต  ณ นคร (2542, ธันวาคม). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. หนา 93. 
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อิทธิพลใดๆ47 พยานมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองและคาตอบแทนท่ีจําเปน48 เนื่องจากพยานบุคคล
เปนมนุษยจะตองปฏิบัติโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Menschcnwurde) โดยสิทธินี้เปน 
เหตุผลของเร่ือง (Nutur der Sache)49 หรือพยานมีสิทธิไดรับคาพาหนะในการมาเบิกความแลว50 

ข. การใหความคุมครองทางสังคม (Social Protection) 
การใชมาตรการในการคุมครองพยานบุคคลใหมีประสิทธิภาพนั้น นอกจาก

การใชกลไกทางกฎหมาย (Legal Instrument) แลวยังจะตองมีการใชมาตรการอยางอ่ืนเขาเสริม
ประกอบ เชน การใหความคุมครองทางสังคม  (Social Protection) เพื่อสนับสนุนการใชกลไกทาง
กฎหมายดวย อาทิเชน สังคมยกยองเชิดชูในการทําหนาท่ีของพยาน หรือการไดรับการบริการจากรัฐ 
มาตรการเสริมอันนี้เปนสวนหนึ่งในการสงเสริมใหกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สามารถนํา 
ผูกระทําผิดมาลงโทษ กอใหเกิดความเปนธรรมและความสงบสุขปลอดภัยแกสังคม 

 
2.3.3 ความมุงหมายของการคุมครองพยานบุคคลระหวางและหลังการพิจารณา 

ก. การคุมครองพยานบุคคลระหวางพิจารณา 
เพื่อใหพยานบุคคลใหการทั้งในช้ันสอบสวนและช้ันการพิจารณา ในการ 

คุมครองชวงระยะเวลาน้ีเนื่องจากการดําเนินการของพยานมีผลไดเสียตอคดี การกําจัดพยาน หรือ
การคุกคาม ขมขู ใหพนักงานสอบสวนมีความเห็นไมฟองและพนักงานอัยการส่ังไมฟอง หรือในช้ัน
พิจารณาของศาล หากปราศจากซ่ึงคําเบิกความของพยานท่ีมีความสําคัญ ศาลอาจมีคําพิพากษา 
ยกฟองจําเลยได การคุมครองพยานบุคคลระหวางการพิจารณาจึงสามารถทําไดโดยการหาท่ีพัก 
ช่ัวคราว หรือจัดกําลังเจาหนาท่ีตํารวจตามความเหมาะสมใหแกพยานบุคคล 

                                                           
47  ความหมายใน Balck’s Law Dictionary (5 th ed.). p. 400. “อิทธิพล” หมายถึง การใชอํานาจหนาที่ตอบุคคล

อื่นๆ เพื่อใหมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง และใหเกิดผลทางกายภาพ จิตใจ หรือความดีความงามของจิตใจ 

48 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 244 “บุคคลที่เปนพยานในคดีอาญายอมมีสิทธิไดรับ
ความคุมครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และคาตอบแทนที่จําเปน และสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

49 คณิต  ณ นคร. แหลงเดิม. หนา 93. 
50 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 256 “คดีอาญาซ่ึงพนักงานอัยการเปนโจทก ศาลมีอํานาจส่ัง

ใหโจทกเสียคาพาหนะใหแกพยานโจทกตามที่เสียไปจริงไมเกินสมควร” และ 
แหลงเดิม.  มาตรา 253 “ในคดีอาญาซ่ึงราษฎรเปนโจทกๆ ตองเสียคาธรรมเนียมคือ 
1. คาพาหนะพยานโจทกเทาที่เสียไปจริงตามสมควร 
2. คาพาหนะสงหมายเรียก” 

.. 
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ข. การคุมครองพยานหลังการพิจารณา 
สําหรับมาตรการคุมครองพยานแตเดิมมามักจะมีการพูดแตในการใหความ 

คุมครองพยานในชวงระหวางช้ันสอบสวนและช้ันพิจารณาของศาล ในเวลาตอมามีการพัฒนา
กฎหมายเปนลําดับ โดยเฉพาะการคุมครองพยานใหมีการคํานึงถึงการคุมครองหลังการสอบสวน
หรือหลังการพิจารณาของศาลดวย 

จากการที่พยานบุคคลใหการและเบิกความตอพนักงานสอบสวน หรือศาลแลว 
หลังการสอบสวนหรือการพิจารณาของศาลแมจะไมสงผลกระทบตอคดีท่ีไดดําเนินการพิจารณาไป
แลว แตอาจสงผลใหพยานบุคคล หรือผูใกลชิดพยานอาจเกิดอันตรายจากการแกแคนจากกลุมบุคคล
ได จึงอาจใหความคุมครองตามความจําเปนในแตละประเทศมีการใหความคุมครองพยานระยะน้ีไม
เหมือนกัน เชน การปกปดช่ือท่ีอยู หรือบุคคลท่ีเปนพยานเปนความลับ นอกจากใหความคุมครอง
พยานบุคคลไดรับความปลอดภัยแลว การคุมครองพยานบุคคลหลังการพิจารณามีจุดมุงหมายให
พยานสามารถอยูไดตนเอง (Self Sufficient)51 

 
2.3.4 การคุมครองพยานของศาล พนักงานอัยการและบทบาทของจําเลยในระบบ

กฎหมาย Common Law 
ประเทศท่ีไดรับอิทธิพลจากระบบกฎหมาย Common Law อยางเชน ประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้น บทบาทของศาล พนักงานอัยการจะไมชัดเจนในการอํานวยความยุติธรรมใหแก 
ผูเขามาเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม พนักงานอัยการจะทําหนาท่ีในลักษณะทนายความฝาย
โจทก หรือทนายฝายรัฐเทานั้น52 โดยศาลจะวางเฉยและคอยรับฟงเพียงพยานหลักฐานท่ีคูความนํา
สืบโดยวิธีถามคาน (Cross Examination) เปนหลักในการคนหาความจริงเนื่องจากประเทศเหลานี้ใช
ระบบการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน53 

การที่บทบาทของศาล พนักงานอัยการไมชัดเจนในการอํานวยความยุติธรรม 
ใหแกผูเขามาเกี่ยวของในกระบวนยุติธรรมไมวาในการคุมครองพยานและผูเสียหาย เนื่องจาก
ประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย Common Law โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกามี United States 

                                                           
51 Joseph E. Gabglof. Public Participation in the federal Criminal Justice Process in the United States. In 

UNAFEI. Resource Marterial Series No. 48, 1996, at 29. 
52 กิตติพงษ  กิตยารักษ. (2543). กระบวนการยุติธรรมบทเสนทางของการเปลี่ยนแปลง (พิมพคร้ังที่ 2).  

หนา 219. 
53 แหลงเดิม. หนา 79. 
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Marshals ทํางานเก่ียวกับการคุมครองพยานและชวยเหลือผูเสียหาย โดยประสานงานบังคับใช
กฎหมายรวมกับพนักงานอัยการทุกข้ันตอน 

เนื่องจากประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย Common Law ในการดําเนินคดีจะใชระบบ
กลาวหา (Adversary System) ไดใหความสําคัญตอผูตองหาหรือจําเลย ซ่ึงผูตองหาจําเลยจะไดรับ
ความคุมครองโดยบุคคลท่ัวไปสามารถเขาไปมีสวนรวมในการพิจารณาคดีได ทําใหสภาพของ
บุคคลดังกลาวพนจากวัตถุแหงการซักฟอกมาเปนประธานในคดี54 โดยยกฐานะผูตองหาหรือจําเลย
ใหเทาเทียมโจทก มีการใชบทสันนิษฐานวาจําเลยเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะไดมีการพิสูจนความจริง
ในศาล (Presumption of innocence) ผูตองหา หรือจําเลยมีสิทธิท่ีจะไมใหการเปนปฏิปกษตอตนเอง 
(The Privilege Against Self in Crimination) ซ่ึงเปนหลักประกันของระบบกลาวหา55 

 
2.3.5 การคุมครองพยานของศาล พนักงานอัยการและบทบาทของจําเลยในระบบ

กฎหมาย Civil Law 
ประเทศท่ีไดรับอิทธิพลจากระบบกฎหมาย Civil Law อยางเชนประเทศไทยหรือ

ประเทศเยอรมัน ในการดําเนินคดีอาญาจะมีลักษณะไตสวน (Inquisitorial System) อยางชัดเจน 
ตํารวจ พนักงานอัยการ ศาลตางมีหนาท่ีคนหาความจริงใหปรากฏดวยตนเอง 

การท่ีบทบทของพนักงานอัยการ ศาล มีความชัดเจนในการคนหาความจริงให
ปรากฏดวยตนเองน้ัน ในการคุมครองพยานและผูเสียหายในเร่ืองตางๆ จะมีลักษณะเปนภาวะวิสัย 
(Object) ศาล และพนักงานอัยการในระบบนี้จึงมีหนาท่ีดังกลาวโดยตรง56 โดยศาลเปนผูมีหนาท่ีถาม
พยานดวยตนเอง57 การพิจารณาเปนการลับในคดีอาชญากรรมรายแรง พนักงานอัยการเรียกคาชดใช
ความเสียหายใหแกผูเสียหาย เปนตน แตอยางไรก็ตามในการนํามาตรการคุมครองพยานใดๆ มาใช 
ศาลจะตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ เปนเร่ืองๆ ไป ซ่ึงปจจัยดังกลาว ไดแก หนาท่ีของศาลท่ีจะดําเนินการ
ตอการกระทําความผิดทางอาญา ในลักษณะท่ีสอดคลองกับหลักความยุติธรรม สิทธิของจําเลย  
ท่ีจะมีโอกาสในการตอสูคดีอยางเต็มท่ีภายใตหลักนิติธรรม ซ่ึงรวมถึงโอกาสท่ีจะซักถามพยาน 

                                                           
54 แหลงเดิม. หนา 12. 
55 Heike  Jung. พยานแผนดินตามกฎหมายแองโกลอเมริกา. แปลโดย คณิต  ณ นคร. (2540). รวมบทความดาน

วิชาการ อัยการสูงสุด. หนา 109-110. 
56 กิตติพงษ  กิตยารักษ. แหลงเดิม. หนา 218. 
57 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 229 “ศาลเปนผูสืบพยานจะสืบในศาล หรือนอกศาลก็ได 

แลวแตเห็นสมควรตามลักษณะของพยาน” 
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รวมทั้งหนาท่ีในการคุมครองพยานในกรณีท่ีจําเปน รวมท้ังกรณีท่ีจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ
พยาน58 

กฎหมายไทยท่ีใหหลักประกันแกผูตองหาหรือจําเลย คือ ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เชน การจับและคุมขังบุคคลใดจะตองมีเหตุ59 บท
สันนิษฐานวา ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําผิด60 
การพิจารณาคําขอประกันผูตองหา หรือจําเลยโดยเร็ว61 สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยไดรับการ
สอบสวน หรือพิจารณาโดยเร็ว62 สิทธิของผูตองหาหรือจําเลย จะไดรับการจัดทนายความให63 สิทธิ
ของผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง64 และผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิ
ตางๆ ท่ีพึงไดรับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เชน การอนุญาตใหปลอยตัวผูตองหา
ห รื อ จํ า เ ล ย 
ช่ัวคราว65 การใหผูตองหาซักคาน หรือศาลต้ังหรือขอศาลต้ังทนายความใหตลอดท้ังการอานคําเบิก
ความในการสืบพยานกอนฟองตอหนาผูตองหา66 การใหจําเลยยื่นเร่ืองราวตอประธานศาลฎีกาขอให
โอนคดีไปศาลอ่ืน67 การใหจําเลยซักคานการสืบพยานที่เปนเด็กในการถายทอดภาพและเสียงมายัง
หองพิจารณา68 การท่ีศาลตั้งหรือขอศาลต้ังทนายความในคดีท่ีจําเลยเปนเด็ก69 

ในประเทศเยอรมัน การมีทนายถือเปนเง่ือนไขในการดําเนินคดี จําเลยจะสละ
สิทธิการมีทนายไมได เนื่องจากการมีทนายจะชวยใหจําเลยมีโอกาสตอสูคดี เพื่อพิสูจนความผิด
อยางเต็มท่ี และทนายจะมีสวนในการอํานวยความยุติธรรมดวย70 นอกจากนี้ท้ังผูพิพากษา พนักงาน

                                                           
58 John  Peter Wilhelm Hilger. Organinzed Crimie/Witness Protection in Germany. In UNAFEL, Resource 

Material Series No. 58, 2001, at 103. 
59 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย. พ.ศ. 2540 มาตรา 237(1)(2). 
60 แหลงเดิม. มาตรา 33. 
61 แหลงเดิม. มาตรา 230. 
62 แหลงเดิม. มาตรา 241. 
63 แหลงเดิม. มาตรา 242. 
64 แหลงเดิม. มาตรา 243. 
65 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 และมาตรา 108. 
66 แหลงเดิม. มาตรา 237 ทวิ. 
67 แหลงเดิม. มาตรา 26. 
68 แหลงเดิม. มาตรา 172 ตรี. 
69 แหลงเดิม. มาตรา 173. 
70 อนัญญา  งามศิริพร.(2530). การจัดหาทนายโดยรัฐในคดีอาญา. หนา 33. 
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อัยการ และเจาหนาท่ีตํารวจจะตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบถึงสิทธิท่ีจะไมใหการเปนปรปกษแก
ตนเอง หรือสิทธินิ่งเฉยและกอนตอบคําถามเขามีสิทธิท่ีจะปรึกษาทนาย71 

ตามท่ีกลาวมาขางตนจึงสามารถสรุปไดวา แนวความคิดในการคุมครองพยาน
บุคคลในคดีอาญานั้น เนื่องจากเหตุผลและความจําเปนดังนี้ 

1. สภาพของพยานบุคคลมีความแตกตางจากพยานวัตถุ หรือพยานเอกสาร ซ่ึง
พยานดังกลาวเม่ือแรกเร่ิมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ก็จะถูกรวบรวมและจัดเก็บโดย
พนักงานสอบสวนเปนอยางดี และอาจจะมีการถายทอดหรือบันทึกไวอยางเปนระบบ การทําลาย
พยานเชนนั้นจึงกระทําไดยาก แตพยานบุคคลโดยสภาพทางกายภาพงายตอการคุกคาม ขมขู การให
สินจางของผูตองหาหรือจําเลย 

2. รัฐมีหนาท่ีในการรักษาความสงบเรียบรอยในสังคม ไมวาในทางสวัสดิภาพ
ความปลอดภัยในชีวิต รางกาย ตลอดจนทรัพยสินของประชาชนอันเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชน 

3. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพตอกระบวนการยุติธรรมในทางอาญา เนื่องจาก
พยานบุคคลมีความสําคัญในการช่ังน้ําหนักพยาน รวมท้ังมีความสําคัญตอการพิสูจนความผิดใน
คดีอาญา หากปรากฏวาพยานบุคคลถูกทําลายจะสงผลใหกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาไร 
ประสิทธิภาพ 

4. รัฐจะตองหามาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนหลักประกันแกประชาชนวาจะ
ไดรับการดูแลเอาใจใส ตลอดท้ังการไดรับความคุมครองอยางดีพอเม่ือไดเขามาเปนพยานใน
คดีอาญาอันจะทําใหรัฐไดมาซ่ึงพยานหลักฐานท่ีดีท่ีสุด (Best Evidence) หรือพยานสําคัญในคดี 
(Material Witness) 

5. การรักษาไวซ่ึงพยานหลักฐานท่ีดีท่ีสุด (Best Evidence) หรือพยานสําคัญใน
คดี (Material Witness) เปนเครื่องมือในการปราบปรามองคกรอาชญากรรม เนื่องจากพยานบุคคล
หรือในบางครั้งจําเปนตองใชผูกระทําผิด หรือผูรวมขบวนการมาเปนพยานเพื่อพิสูจนความผิดใน
การนําผูกระทําผิด หรือผูรวมกระบวนการมาลงโทษ รัฐจะตองมีมาตรการคุมครองพยานท่ีมี 
ประสิทธิภาพพอที่จะทําใหบุคคลดังกลาวหันมาใหความรวมมือและเปนพยานใหกับรัฐ 

6. สงเสริมความรวมมือในทางอาญาระหวางประเทศ โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับ 
องคกรอาชญากรรมขามชาติ ซ่ึงกระทําผิดในรัฐหนึ่งและมักจะกอใหเกิดผลกระทบตออีกรัฐหนึ่ง 
เชน ผูกระทําผิด หรือผูรวมขบวนการไปกระทําผิดในรัฐหนึ่ง หรือกระทําผิดท่ีมีความตอเนื่องไปยัง
อีกรัฐหนึ่ง และมีพยานรูเห็นถึงการกระทํานั้น รัฐผูเสียหายก็อาจขอความรวมมือในทางอาญา
                                                           

71 เกษม  คมสัตยธรรม. (2526). การยกเลิกการพิจารณาที่มิชอบของศาลในคดีอาญา. หนา 41. อางถึง J.A. 
Andrew. Human Right in Criminal Procedure a Comparative Study. p. 250. 
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ระหวางประเทศเพ่ือขอใหรัฐอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของสงพยานบุคคลมาเบิกความตอศาลในรัฐผูเสียหาย หาก
การใชมาตรการคุมครองพยานของรัฐนั้นๆ ไมมีประสิทธิภาพ รัฐท่ีพยานรูเห็นถึงการกระทําหรือ 
มีถ่ินท่ีอยู หรือรัฐเจาของสัญชาติของพยานก็อาจไมสงพยานนั้นๆ เขามาเบิกความในรัฐผูเสียหาย  
รัฐตางๆ จึงพยายามหามาตรการในการคุมครองพยานของรัฐตนใหมีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับ 
อันเปนการสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือในทางอาญาระหวางประเทศตอไป 
 
2.4 หลักการพิจารณาและการใชมาตรการของรัฐในการคุมครองความปลอดภัยพยานบุคคล 

เนื่องจากการกระทําผิดไดพัฒนาจากรูปแบบของอาชญากรรมธรรมดาไปสูรูปแบบ 
องคกรอาชญากรรม มีการทํางานเปนเครือขาย กําหนดหนาท่ีและวางแผนงานอยางเปนระบบ การ
กระทําผิดไดแพรหลายกระจัดกระจายมีความเกี่ยวโยงไปในหลายๆ รัฐ ในรูปแบบขององคกร
อาชญากรรมขามชาติ ซ่ึงไดสรางความเสียหายแกสังคมโลกโดยรวม ไมใชแตประเทศท่ีมีความผิด
เกิดข้ึนเทานั้น ความยากลําบากในการปราบปรามองคกรอาชญากรรมเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมา 
ลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาก็คือ รัฐตางๆ ไมมีพยานมาใหการในช้ันสอบสวน 
จนถึงในช้ันศาลเพ่ือเปนพยานพิสูจนความผิดของผูกระทําผิด หรือผูรวมกระบวนการ เม่ือสมาชิก
คนหนึ่งถูกจับก็จะมีสมาชิกคนอ่ืนๆ ดําเนินการกระทําผิดตอไป แมผูเปนหัวหนาถูกจับกุมองคกร
อาชญากรรมก็ยังสามารถดําเนินการตอไปไดโดยมีปจจัยหลายๆ อยางหนุนนํา ไมวาจะเปนรายได 
หรือทรัพยสินขององคกรอาชญากรรมซ่ึงไดจากการกระทําผิดมีมากมายมหาศาล ซ่ึงเอ้ืออํานวยตอ
การใหสินบนตอเจาหนาท่ีของรัฐ การดําเนินการคุกคาม ขมขู เปนไปอยางไรขอบเขตจํากัด เพราะ
หากสามารถทําการคุกคาม ขมขู พยานได โอกาสท่ีสมาชิกหรือผูรวมกระบวนการจะถูกลงโทษมี
นอยมาก เนื่องจากรัฐไมมีพยานมาใหการหรือมีพยานมาใหการ แตใหการบิดเบือนตอความจริง จึง
ไมสามารถพิสูจนความผิดของผูกระทําผิด หรือผูรวมขบวนการได ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของรัฐท่ี
จะตองหามาตรการในการใหความคุมครองความปลอดภัยพยานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อขจัด
การดําเนินการตามวัตถุประสงคหลักขององคกรอาชญากรรม กลาวคือ เม่ือมีบุคคลในกลุมถูก
ดําเนินคดี การกําจัด หรือขมขูบุคคลท่ีจะมาเปนพยาน หรือบุคคลในครอบครัว หรือคนใกลชิดของ
พยาน หรือหากไมสามารถขัดขวางไมใหพยานเบิกความในศาลไดก็จะฆาพยาน หรือบุคคลดังกลาว
ในภายหลังเพื่อการแกแคนและการแสดงใหเห็นถึงผลของการที่พยานไมยอมฟงคําขูของพวกตน72 
รัฐจึงตองหาทางขจัดวัตถุประสงคหลักขององคกรอาชญากรรมดังกลาวใหไดเพ่ือเปนหลักประกัน
ค ว า ม 
                                                           

72 วันชัย  รุจนวงศ. (2537, พฤศจิกายน). “มาตรการคุมครองพยานบุคคล.” วารสารอัยการ, ปที่ 17,  
ฉบับท่ี 201. หนา 101. 
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ปลอดภัยใหกับพยานบุคคล โดยมีหลักการพิจารณาและการใชมาตรการของรัฐในการคุมครองความ
ปลอดภัยพยานบุคคล ดังนี้ 

 
2.4.1 การพิจารณาของรัฐในการคุมครองความปลอดภัยพยานบุคคล 

การพิจารณาของรัฐในการคุมครองความปลอดภัยพยานบุคคล ซ่ึงในแตละรัฐ
นํามาปรับใชภายใตหลักการท่ีวา “พยานบุคคลจะไมใหการโดยปราศจากการคุมครองจากภยันตราย 
หรือการตอบแทนท่ีเกี่ยวกับการกระทําผิดทางอาญา” นอกจากนั้นยังมีการศึกษาความผิดมูลฐานท่ี
นําไปสูการนํามาตรการคุมครองพยานมาใช คําจํากัดความของพยานบุคคล กําหนดระยะเวลา 
คุมครอง การส้ินสุดระยะเวลาการคุมครอง โดยมีการพิจารณาของรัฐในการคุมครองความปลอดภัย
พยานบุคคลประกอบดวยเงื่อนไขดังตอไปนี้73 

ก. ความรุนแรงของการกระทําผิด 
ข. ความสําคัญของพยาน 
ค. ภยันตรายท่ีพยานอาจไดรับ 
ง. ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับพยานบุคคล 
จ. ผลประเมินทางจิตวิทยาถึงความเหมาะสม 
ฉ. วิธีการอ่ืนในการใหความคุมครอง 
ช. ประวัติอาชญากรรมของพยาน 
ซ. ความยินยอมของพยานหรือบุคคลท่ีมีอํานาจใหความยนิยอม 
โดยท้ังนี้รัฐตางๆ มักจะกําหนดบุคคลท่ีไดรับความคุมครองไดแกพยาน และ

บุคคลท่ีใกลชิดกับพยาน ซ่ึงมีผลตอการใหการของพยาน74 
 
2.4.2 การใชมาตรการของรัฐในการคุมครองปลอดภัยพยานบุคคล 

ในการใชมาตรการคุมครองความปลอดภัยกับพยานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ
ของรัฐ จะตองคํานึงถึงความจําเปนแลวแตกรณี หากกรณีมีความคาดการณไดวาการคุกคาม ขมขู
พยานไมถึงข้ันรุนแรงพอก็จะใหความคุมครองพยานได โดยไมมีความจําเปนจะตองใชวิธีเปล่ียนช่ือ
นามสกุล หรือท่ีอยูอาศัย เพียงแตจัดใหพยานอยูในความดูแลของเจาหนาท่ีของรัฐก็พอในชวงเวลา 

                                                           
73 วีรพงษ  บุญโญภาส และคณะ. แหลงเดิม. หนา 20-21. 
74 ประธาน  วัฒนวาณิชย,  ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ  และวันชัย  รุจนวงศ. การพัฒนากฎหมายปองกันและ 

ปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ (ระยะที่ 1) (รางรายงานวิจัย). หนา 112. 
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ใดเวลาหนึ่ง แตหากการคุกคาม ขมขู ถึงข้ันรุนแรงมากรัฐก็ควรใชมาตรการพิเศษมาเสริมในการให
ความคุมครองพยาน ดังนั้นจึงกลาวไดวาการใชมาตรการของรัฐในการคุมครองความปลอดภัยพยาน
บุคคลมีอยูสองอยางดังนี้ 

ก. การใชมาตรการท่ัวไป 
ในเบ้ืองตนรัฐสามารถใชมาตรการทางกฎหมายในการใหความปลอดภัย

กับพยานบุคคลตามวิธีการตามปกติ เชน ใหพยานช้ีตัวผูตองหาผานทางกระจกโดยไมใหเห็นหนา
จําเลย ใหจําเลยอยูในความควบคุมของรัฐ หากจําเลยจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน การไมอนุญาต
ใหปลอยตัวจําเลยชั่วคราว การใชเทคโนโลยีโดยวิธี VDO conference มาใชในการสืบพยาน การ
บัญญัติกฎหมายใหบุคคลรับผิดในการกระทําท่ียุงเหยิงตอพยาน เปนตน สําหรับการใหจําเลยอยู 
ภายใตควบคุมดูแลของรัฐอันเปนการลดความเส่ียงภัยในความปลอดภัยของพยานไดระดับหนึ่ง 
นอกจากนี้แลวหลายประเทศมักจะกําหนดวิธีการใหพยานบุคคลมีสิทธิยื่นคํารองขอความยุติธรรม
จากรัฐในการใชมาตรการทั่วไปโดยมีแบบฉบับของแตละประเทศสองวิธีดังนี้75 

1. การยายพยาน หรือผูใกลชิดไปอยูในสถานท่ีปลอดภัย โดยจําเลยหรือ
ผูตองหาไมสามารถพบเห็นได 

2. การใหพยานเปล่ียนช่ือ-นามสกุลช่ัวคราว 
 
ข. การใชมาตรการพิเศษ 

การท่ีหลายประเทศจําเปนตองใชมาตรการพิเศษในการคุมครองพยาน สืบ
เนื่องมาจากปญหาองคกรอาชญากรรม ซ่ึงมีการพัฒนาในลักษณะขามชาติมักจะมีเครือขายในการ
กระทําผิดหลายๆ รัฐ มักมีการคุกคาม ขมขู ทําราย กําจัดพยาน หรือผูใกลชิด มีการกดดันพยาน 
ไมใหพยานไปใหการตอเจาหนาท่ีหรือศาล แมสมาชิกผูกระทําผิดจะถูกจับไดก็ยังมีสมาชิก หรือ 
ผูกระทําผิดอยางตอเนื่อง การสืบสวนสอบสวนเพ่ือเอาผิดตอผูกระทําผิด หรือผูรวมขบวนการ
จําเปนตองใชบุคคลท่ีมีความใกลชิดกับการกระทําผิด โดยเฉพาะในข้ันตอนการใหการเปนพยานใน
ศาล จึงมีการกันผูรวมกระทําผิดเปนพยานเพื่อสืบสาวไปใหถึงผูบงการหรือตัวการสําคัญ จําเปนตอง
ใชมาตรการพิเศษในการตอตานองคกรอาชญากรรมดังกลาว โดยการคัดเลือกพยานบุคคลเขาสูความ 
ดูแลของรัฐ โดยพิจารณาจากพยานท่ีมีโอกาสไดรับความเส่ียงภัยและพิจารณารวมกับปจจัยอ่ืน 
เนื่องจากรัฐมีขอกําหนดใหดานงบประมาณและบุคลากร76 

                                                           
75 วีระพงษ  บุญโญภาส และคณะ. แหลงเดิม. หนา 18-20. 
76 ประยุทธ  แกวภกัด.ี (2542). การคุมครองความปลอดภัยของพยานบคุคลในคดีอาญา. หนา 36. 
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รัฐตางๆ จะใชมาตรการพิเศษในการใหความคุมครองพยานโดยจะใช
วิธีการที่แตกตางกัน แตวิธีการที่ไดผลใหพยานอยูในความคุมครองของรัฐก็โดยการจัดในรูป
โครงการ ซ่ึงมีหลักการสําคัญในการจัดโครงการของรัฐในการใหความคุมครองพยานดังตอไปนี้77 

ก. รัฐใหความคุมครองพยานรวมถึงผูใกลชิดพยานท่ีจะมาเบิกความใน
ระหวางพิจารณารวมท้ังเบิกความแลว 

ข. รัฐใหความคุมครองพยานในความผิดท่ีเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรม 
เชน การกอการราย การคามนุษย หรือความผิดอุกฉกรรจ หรือในกรณีท่ีพยานไดรับการคุกคาม ขมขู 

ค. รัฐใหความคุมครองพยานโดยการเปล่ียนแปลงช่ือ นามสกุล การยาย 
ท่ีอยู การใหความสะดวกตอพยาน การใหความคุมครองความปลอดภัย การจัดหาคาใชจายตาม 
สมควร การรักษาความลับขอมูลของพยาน หรือส่ิงท่ีใชยืนยันตัวพยาน 

ง. รัฐจะใชหลักการพิจารณาในการใหความคุมครองพยานจากความ 
รุนแรงของคดี ความสําคัญของพยานในคดี ภัยอันตรายท่ีอาจไดรับ ผลประเมินดานจิตวิทยา ความ
เส่ียงภัยของสังคม การคุมครองดวยวิธีอ่ืนที่เหมาะสม ตลอดท้ังคาใชจายในการคุมครอง 

จ. รัฐจะใชวิธีการคุมครองพยานโดยจัดทําบันทึกขอตกลงโดยรัฐมีหนาท่ี
ในการคุมครองพยานรวมถึงผูใกลชิดตามความจําเปนและสมควร และพยานมีหนาท่ีใหความ 
รวมมือกับรัฐในการใหขอมูล หลักฐาน การเปดเผยขอผูกพันท้ังทางกฎหมายและหนี้สิน รวมท้ังให
ความรวมมือกับรัฐในกรณีอ่ืนๆ ตามความจําเปน 

ฉ. รัฐดําเนินการไมเปดเผยขอมูลอ่ืนท่ียืนยันตัวบุคคลเปนการปองกัน
พยานจากการคุกคามในรูปแบบตางๆ อันเปนภัยตอชีวิต รางกาย และทรัพยสิน ซ่ึงการเปล่ียนช่ือ
นามสกุล หรือท่ีอยู จะไมเปนผลหากขอมูลตางๆ เปดเผยไปสูบุคคลท่ีตองการจะกอใหเกิดความ 
เสียหายตอพยาน แตท้ังนี้รัฐมีอํานาจจะเปดเผยขอมูลดังกลาวได เพื่อประโยชนของความยุติธรรม 
ความม่ันคงของประเทศ หรือพิสูจนความผิด หรือความบริสุทธ์ิของบุคคลอ่ืน 

ช. รัฐมีอํานาจยกเลิกการคุมครองพยานเม่ือปรากฏวาพยานฝาฝนขอ 
ตกลง พยานจะกระทําผิดอาญา หรือภยันตรายหมดส้ินไปแลว โดยการแจงการยกเลิกตอพยานเปน
ลายลักษณอักษร 

ซ. รัฐไมตองรับผิดในทางอาญาและทางแพง ในกรณีท่ีรัฐไมรับพยานเขา
สูการคุมครองโดยมาตรการพิเศษ รวมทั้งกรณีท่ีรัฐ เจาหนาท่ีหรือบุคคลใดๆ ไดกระทําโดยสุจริต
และไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

                                                           
77 แหลงเดิม. หนา 36-38. 
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2.5 แนวความคิดในการคุมครองพยานของสหประชาชาติ 
ตามท่ีกลาวไวในบทท่ี 1 ความกาวหนาลํ้ายุคของการติดตอในยุคโลกาภิวัตน 

(Globalization) ท้ังในดานคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศไดนํามาซ่ึงการพัฒนาของ
อาชญากรรม (Crime) ธรรมดามาเปนองคกรอาชญากรรม (Organized Crime) และมีการพัฒนาอยาง 
ตอเนื่องและไมหยุดยั้งมาเปนองคกรอาชญากรรมขามชาติ (Transnational Organized Crime) เพื่อ
ขยายโอกาสและเขตแดนในการกระทําผิดออกไปอยางกวางขวางมีความเก่ียวเนื่องโยงใยไปหลายๆ 
ประเทศ ท้ังไดสรางความเสียหายอยางรุนแรงใหแกประเทศตางๆ อยางมากมายมหาศาลอันสงผล
กระทบกระเทือนถึงการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ สวัสดิภาพของประเทศชาติและสังคมโลก 
โดยรวม 

ในการดําเนินการขององคกรอาชญากรรมขามชาติมักจะมีการดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อ
มิใหตนหรือพวกพองไดรับโทษโดยใชอิทธิพลคุกคาม ขมขู ทําราย หรือกําจัดพยาน ทําใหพยานมี
ความไมปลอดภัย ไมกลาจะมาเปนพยานหรืออาจจะมาเปนแตเบิกความบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง 
อันสงผลตอกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาเปนเหตุใหคดีนั้นๆ ศาลตองมีคําพิพากษายกฟอง
เนื่องจากไมมีพยานมาสืบพิสูจนความผิดของจําเลยหรือมีพยานมาสืบแตรับฟงมิได เปดโอกาสให
องคกรอาชญากรรมกอการกระทําผิดและสรางความเสียหายตอประเทศชาติและสังคมโลกโดยรวม
ซ่ึงไมมีวันส้ินสุด 

ดังนั้นดวยความตระหนักถึงปญหาขององคกรอาชญากรรมขามชาติ ประเทศตางๆ  
ท่ัวโลกจึงตองรวมกันคิดและใหความรวมมือกันในการแกไขปญหาดังกลาว โดยสหประชาชาติเปน
หัวเร่ียวหัวแรงในการดําเนินการ ในท่ีสุดไดจัดทําอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรม 
ขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 โดยเฉพาะขอ 24 ไดมีการกําหนดใหรัฐภาคีใช 
มาตรการคุมครองพยานท่ีมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีกําหนดไวเพื่อใชเปน
เคร่ืองมืออยางหนึ่งในการรวมมือกันของรัฐภาคี ในการปองกัน ตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ
ใหสําเร็จและบรรลุผล นอกจากน้ีแลวสหประชาชาติยังไดจัดทําจัดพิธีสารประกอบอนุสัญญาอีก  
3 ฉบับ กลาวคือ พิธีสารเพ่ือปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก  
พิธีสารเพื่อตอตานการลักลอบขนผูยายถ่ินโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ และพิธีสารเพื่อ
ตอตานการลักลอบการผลิตและคาอาวุธโดยผิดกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงคในการจัดทําเหมือนกับ
อนุสัญญาฯ 
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บทที่  3 
การคุมครองพยานตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตาน 

อาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 
ค.ศ. 2000 ขอ 24 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

 

บทนี้จะทําการศึกษาการคุมครองพยานตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 24 เพื่อใหทราบวัตถุประสงค 
สาระสําคัญ พันธกรณีของรัฐภาคี ตลอดท้ังมาตรการสําคัญท่ีรัฐภาคีมีพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ ขอ 
24 ในการนํามาใชเปนแนวทางหลักโดยประเทศไทยซ่ึงเปนรัฐภาคีหนึ่งจะตองนําแนวทางนั้นๆ มา
พิจารณาแกไข ปรับปรุง หรือบัญญัติกฎหมายบางเร่ืองใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหสอดคลองกับท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดตอไป นอกจากนี้จะทําการศึกษาการคุมครองพยานตาม
กฎหมายสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย Common Law และมีกฎหมาย
โดยเฉพาะในการคุมครองพยาน วามีแนวทาง หลักเกณฑ รูปแบบ ขอบเขต ในการคุมครองพยาน
อยางไร มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองพยานวา มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงสอดคลองกับท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดหรือไมเพียงใด เพื่อท่ีประเทศไทยจะไดนํามาประยุกตใช
ประกอบในการพิจารณาแกไข ปรับปรุง หรือบัญญัติกฎหมายบางเร่ืองท่ีเกี่ยวของในบทท่ี 5 ตอไป 
 
3.1  การคุมครองพยานตามอนุสัญญาฯ ขอ 24 

จากการท่ีนานาประเทศในสังคมโลกตางก็ประสบกับปญหาขององคกรอาชญากรรม
ขามชาติ ซ่ึงกอใหเกิดมหันตภัยรายแรงตอประเทศและสังคมโลกโดยรวม ไมวาในทางการเมือง 
ภายในประเทศ  การเมืองระหวางประเทศ ทางเศรษฐกิจ  และทางสังคม จากรายงานของ
สหประชาชาติประมาณวาองคกรอาชญากรรมมีรายไดจากการประกอบอาชญากรรมประมาณรอย
ละ 3-5 ของรายไดประชาชาติท่ัวโลกรวมกัน ซ่ึงเปนจํานวนเงินมหาศาลและประมาณคาเกือบทุก
ประเทศไดรับผลกระทบจากองคกรอาชญากรรมขามชาติอยางรุนแรง78 ดังนั้นนานาประเทศซ่ึงได
ตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงไดรวมมือกันในการหามาตรการในการตอสู ปองกัน ปราบปราม
องคกรอาชญากรรมขามชาติ โดยสรางขอตกลงระหวางประเทศโดยจะมีผลเปนกฎหมายระหวาง

                                                           
78 วันชัย  รุจนวงศ. (2544). องคกรอาชญากรรม. หนา 6-7. 
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ประเทศเพ่ือสรางมาตรการใหมๆ และเนนดานการสรางความรวมมือระหวางประเทศในการ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ79 โดยใชการคุมครองพยานท่ีมีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพอันเปนมาตรการอยางหนึ่ง เพื่อใชในการพิสูจนความผิดขององคกรอาชญากรรมโดย
จัดทําเปนอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 
2000 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000) ข้ึน ซ่ึงใชเวลาถึง
สองปในการจัดทําจึงแลวเสร็จและเปดใหประเทศตางๆ ลงนามท่ีเมืองปาเลอรโม ประเทศอิตาลี 
ระหวางวันท่ี 12-15 ธันวาคม 2543 และสํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก จนถึงวันท่ี 12 
ธันวาคม 2545 ประเทศตางๆ ประมาณกวา 140 ประเทศ ไดรวมลงนามและประมาณกวา 80 
ประเทศ ไดรวมลงนามในพิธีสารการปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะผูหญิง
และเด็ก พิธีสารเพื่อตอตานการลักลอบขนผูยายถ่ินโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ และพิธี
ส า ร เ พื่ อ ต อ ต า น ก า ร 
ลักลอบการผลิตและการคาอาวุธโดยผิดกฎหมาย ซ่ึงพิธีสารฯ นี้ มีผลบังคับไดเทียบเทาอนุสัญญาฯ 
ตามอนุสัญญาฯ ขอ 37 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม80 

ประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ี
จัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2543 โดยรัฐบาลไดมอบหมายใหอัยการ
สูงสุดเปนผูลงนามแทน และในเวลาตอมาประเทศไทยก็ไดรวมลงนามในพิธีสารฯ ท่ีกลาวถึง 
ท้ังสามฉบับดวย 

 
3.1.1 วัตถุประสงคตามอนุสัญญาฯ ขอ 24 

วัตถุประสงคตามอนุสัญญาฯ ขอ 24 เพื่อสงเสริมความรวมมือในการปองกัน
และตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยใหรัฐภาคีใชมาตรการ 
คุมครองพยานท่ีมีประสิทธิภาพ อันเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงในการใชตอสูกับองคกรอาชญากรรม

                                                           
79 นิรมล  รางชางกรู. (2545). มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติทีเ่กี่ยวของ

กับการคาประเวณี: ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติ ค.ศ. 2000. 
หนา 50. 

80 อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จดัตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 37 วรรค
หนึ่ง และวรรคสาม. “ความสัมพันธกับพิธีสาร  

1. อนุสัญญานีอ้าจเพิ่มเติมดวยพิธีสารหนึ่งหรือหลายฉบับกไ็ด 
2. ……. 
3. รัฐภาคีอนุสัญญานี้จะไมผูกพนัโดยพิธีสารเวนแตรัฐนั้นไดเปนภาคีพธีิสารตามบทบัญญัติของพิธีสารนัน้” 
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ขามชาติตามอนุสัญญาฯ ขอ 181 เนื่องจากองคกรอาชญากรรมขามชาติไดสรางความเสียหายแก
ประเทศชาติ และสังคมโลกโดยรวมไมวาในทางการเมืองภายในประเทศ การเมืองระหวางประเทศ 
ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม กอใหเกิดผลมหันตภัยอยางใหญหลวงตอความผาสุกของประเทศชาติ
และสังคมโลกอยางหลีกเล่ียงไมไดหากไมไดรับการแกไข อนุสัญญาฯ จึงไดกําหนดใหรัฐภาคีมี
พันธกรณีตามอนุสัญญาฯ อันเปนมาตรการข้ันตํ่าท่ีรัฐภาคีจะตองบัญญัติใหปรากฏอยูในกฎหมาย
ภายในของตนและใหมีความสอดคลองกับอนุสัญญาฯ ขอ 24 โดยรัฐภาคีจะตองคํานึงถึงการใช
มาตรการเทาท่ีจําเปนท้ังมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการตางๆ ทางบริหารในการคุมครอง
พยานตามอนุสัญญาขอ 34 วรรคหนึ่ง82 

ดังนั้น อนุสัญญาฯ ขอ 24 จึงเปนการกําหนดมาตรฐานตลอดท้ังความรวมมือ
ระหวางประเทศท้ังทางดานนโยบาย กฎหมาย แนวทางในการบริหารและการบังคับใชกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองพยาน ท้ังนี้เพื่อใชเปนมาตรการอันหนึ่งในการดําเนินการปองกัน  
ปราบปรามและจํากัดขอบเขตขององคกรอาชญากรรมขามชาติใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ 

                                                           
81 แหลงเดิม. ขอ 1 “คําประกาศความมุงประสงค ความมุงประสงคของอนุสัญญานี้คือ เพือ่สงเสริมความรวมมือ

ที่จะปองกันและตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จดัตั้งในลักษณะองคกรใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน” 
82 แหลงเดิม. ขอ 34 วรรคหน่ึง “การปฏิบัติตามอนุสัญญา 

1. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองใชมาตรการที่จําเปน รวมท้ังมาตรการทางกฎหมายและทางบริหารท่ีสอดคลองกบั
หลักพ้ืนฐานของกฎหมายภายในของตน เพ่ือประกันการปฏิบัติตามพันธกรณีของตนภายใตอนุสัญญาน้ี” 
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3.1.2 สาระสําคัญตามอนุสัญญาฯ ขอ 2483 
สาระสําคัญตามอนุสัญญาฯ ขอ 24 มีดังนี้ 
1. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองดําเนินมาตรการท้ังหลายที่เหมาะสม84ภายในวิถีทาง

ของตนหรือใหความคุมครองอยางมีประสิทธิภาพ85 แกพยานจากการแกแคน86 หรือขมขู87 ท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดในการดําเนินคดีอาญาซ่ึงพยานผูนั้นเปนผูใหการท่ีเกี่ยวของกับความผิดท่ีครอบคลุม 
ภายใตอนุสัญญานี้และแกญาติ และบุคคลอ่ืนที่ใกลชิดพยานนั้นตามความเหมาะสม88 

2. มาตรการท้ังหลายท่ีอาจเปนเปนไปไดตามวรรค 1 ของขอนี้จะรวมถึงสิทธิ  
นอกจากประการอ่ืนแลว และโดยไมทําใหเส่ือมสิทธิของจําเลยรวมทั้งสิทธิท่ีพึงมีโดยชอบ 

                                                           
83 United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000. Article 24 
1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide effective protection from 

potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings who give testimony concerning offences 
covered by this Convention and, as appropriate, for their relatives and other person close to them. 

2. The measures envisaged in paragraph I of this article may include, inter alia, without prejudice to the 
rights of the defendant, including the right to due process: 

(a) Establishing procedures for the physical protection of such person, such as, to the extent necessary 
and feasible, relocating, them and permitting, where appropriate, nondisclosure of limitations on the disclosure of 
information concerning the identity and whereabouts of such persons; 

(b) Providing evidentiary rules to permit witness testimony to be given in a manner that ensures the 
safety of the witness, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as 
video links of other adequate means. 

3. States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the relocation 
of persons referred to in paragraph 1 of this article. 

4. The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses. 
84 พจนานกุรม (พิมพคร้ังท่ี 14). 2537, หนา 1051. ไดใหความหมายคําวา “เหมาะสม” หมายถึง คูควร เขากันดี 

สมน้ําสมเนื้อ 
85 แหลงเดิม. หนา 564. ไดใหความหมายคําวา “ประสิทธิภาพ” หมายถึง ความคลองแคลวในการปฏิบัติงาน 

ใหสําเร็จ 
86 แหลงเดิม. หนา 123. ไดใหความหมายคําวา “แกแคน” หมายถึง ทําตอบแทนใหสาสมกับความพยาบาท 
87 แหลงเดิม. หนา 171. ไดใหความหมายคําวา “ขู” หมายถึง พูดหรือทาํขมขวัญใหกลัว คํารามใหกลัว หลอกให

กลัว (เอาปนออก) จี้ ใชประกอบคําขม  
กรรโชก หมายถึง ทําใหกลัวโดยแสดงอาการจะทาํราย 
ขูเข็ญ หมายถึง ทําใหขวัญเสีย ทําใหกลัว 
ขูเข็ญ  หมายถึง  ทําใหกลัวโดยบังคับ 

 

88 แหลงเดิม. หนา 1051. 
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ก. การกําหนดวิธีการใหความคุมครองทางกายภาพแกตัวบุคคลเชนวา เชน  
ภายในขอบเขตท่ีจําเปนและกระทําได การยายบุคคลเหลานั้นไปอยูท่ีอ่ืนและเทาท่ีเห็นจําเปน การ
ไมเปดเผยหรือจํากัดการเปดเผยขอสนเทศ89 เกี่ยวกับรูปพรรณ90 และท่ีอยูของบุคคลเชนวา 

ข. จัดใหมีกฎเกณฑทางพยานหลักฐานท่ีอนุญาตใหคําใหการของพยาน 
สามารถกระทําไดในลักษณะท่ีทําใหแนใจวาพยานไดรับความปลอดภัย91 เชน อนุญาตใหมี
คําใหการผานการใชเทคโนโลยีทางการส่ือสาร เชน การติดตอผานวีดีทัศนหรือวิธีการอ่ืนท่ีเพียงพอ 

3. รัฐภาคีจะตองพิจารณาจัดทําความตกลงหรือขอตกลงกับรัฐอ่ืนเพื่อยายบุคคล
ท่ีอางถึงในวรรค 1 ของขอนี้ไปอยูท่ีอ่ืน 

4. บทบัญญัติของขอนี้จะนําไปใชกับผูเสียหายเทาท่ีบุคคลเหลานั้นตองเปน
พยานดวย 

ในการที่อนุสัญญาฯ กําหนดใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนินมาตรการท้ังหลายในการ 
คุมครองพยานดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา 

อนุสัญญาฯ ขอ 24 เกี่ยวกับการคุมครองพยานไดใหความสําคัญกับพยานบุคคล
ซ่ึงมีความสําคัญในการพิสูจนตัวผูกระทําผิดท่ีกระทําโดยองคกรอาชญากรรมขามชาติ จึงได 
สงเสริมความรวมมือในการปองกันและตอตานองคกรดังกลาวโดยใหมีการใชมาตรการในการ 
คุมครองพยานเพื่อใชเปนมาตรการอันหนึ่งในการตอตาน ปองกันองคกรอาชญากรรมขามชาติท่ีมี
กําลังคน และทรัพยสินมหาศาล มีการใหสินบนเจาหนาท่ีบานเมือง ทําการปกปด ขูเข็ญ คุกคาม
พยานโดยกระทําการทุกอยางเพ่ือใหสมาชิกในกระบวนการหรือตัวการสําคัญไดหลุดพนจากคดี
นั้นๆ แลวมาสรางความเสียหายแกประเทศชาติและสังคมโลกตอไป 

อนุสัญญาฯ ขอ 24 มีความมุงประสงคใหรัฐภาคีบัญญัติกฎหมายหรือกําหนด
มาตรการตางๆ ทางบริหารในการคุมครองตามวิถีทางของตนจากการแกแคนหรือขมขูจากองคกร
อาชญากรรมขามชาติดวยการยายถ่ินท่ีอยูใหม การปกปดขอสนเทศเก่ียวกับรูปพรรณ ท่ีอยูของ
พยานโดยเหตุท่ีพยานผูนั้นเปนผูใหการในการดําเนินคดีอาญาท่ีเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรม 
ขามชาติในความผิดท่ีอนุสัญญาฯ ครอบคลุมถึง92 

                                                           
89 แหลงเดิม. หนา 922. ไดใหความหมายคําวา “สนเทศ” หมายถึง คําส่ัง ขาวสาร ใบบอก 
90 แหลงเดิม. หนา 811. ไดใหความหมายคําวา “รูปพรรณ” หมายถึง ลกัษณะ รูปรางและสี 
91 แหลงเดิม. หนา 571. ไดใหความหมายคําวา “ปลอดภัย” หมายถึง พนภัย ไมมีอันตรายมาแผวพาน 
92 รายละเอียดในหัวขอ 3.1.5 
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อนุสัญญาฯ ขอ 24 ยังกําหนดใหมีกฎเกณฑทางพยานหลักฐานในการใหการใน
ลักษณะท่ีทําใหแนใจวาพยานไดรับความปลอดภัย เชน อนุญาตใหมีการใหการผานการใช
เทคโนโลยีทางการส่ือสาร เชน การติดตอผานวีดีทัศน หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอ 

นอกจากนี้ มาตรการดังกลาวขางตนใหนํามาใชกับญาติและบุคคลอ่ืนท่ีใกลชิด
กับพยานผูนั้น และตองกําหนดใหเปนมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพดวย  ท้ังนี้โดยไมกระทบถึงสิทธิ
ของจําเลยและใหนํามาตรการดังกลาวไปใชกับผูเสียหายดวยเทาท่ีบุคคลเหลานั้นอยูในฐานะพยาน 

 
3.1.3 พันธกรณีของรัฐภาคีตามอนุสัญญาฯ ขอ 24 

ตามท่ีกลาวมาแลวในบทท่ี 193 อนุสัญญาฯ เปนกฎหมายระหวางประเทศท่ีรัฐ
ภาคีรวมท้ังประเทศไทยซ่ึงไดลงนามในอนุสัญญาฯ มีความผูกพันอันเปนพันธกรณีท่ีจะตองให 
องคกรฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะขอ 24 รัฐภาคี
จะตองนํากฎหมายภายในของตนที่เกี่ยวกับการคุมครองพยานท่ีมีอยูแลว มาทําการพิจารณาวา
กฎหมายดังกลาวเพียงพอหรือไม ในการใชเพื่อปองกันและตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติตาม
แนวทางการคุมครองพยานของอนุสัญญาฯ โดยการแกไข หรือบัญญัติกฎหมายภายในของตนน้ัน
จะตองไมเปนภาระแกประเทศนั้นมากเกินไป ท้ังนี้หากรัฐภาคีแตละรัฐอาจจะกําหนดมาตรการ 
ท่ีเครงครัด หรือรุนแรงกวาก็ไดตามท่ีกําหนดไวตามอนุสัญญาฯ ขอ 34 วรรคหนึ่งและวรรคสาม94 

ดังนั้นประเทศไทย ซ่ึงเปนรัฐภาคี จะตองพิจารณากฎหมายภายในท่ีมีอยูแลว
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 วา มีมาตรการคุมครองพยานที่มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยางเพียงพอหรือไม เปนไปตามแนวทางคุมครองพยานตาม
อนุสัญญาฯ หรือไมในการใชปองกันและตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ หากจะตองมีการ 
แกไข หรือปรับปรุง หรือบัญญัติกฎหมายบางเร่ืองข้ึนใหมในพระราชบัญญัติดังกลาวจะตอง
พิจารณาในรายละเอียด รูปแบบ ขอบเขตของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซ่ึงจะตองดําเนินการเทาท่ี 

                                                           
93 รายละเอียดในบทที่ 1 หนา 7. 
94 อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จดัตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 34 วรรค

หนึ่งและวรรคสาม “การปฏิบัติตามอนุสัญญา 
1. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองใชมาตรการที่จําเปน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายและทางบริหารที่สอดคลองกบั

หลักการพืน้ฐานของกฎหมายภายในของตน เพือ่ประกันการปฏิบัตติามพันธกรณีของตนภายใตอนุสัญญาน้ี 
2. ...... 
3. รัฐภาคีแตละรัฐอาจรับเอามาตรการที่เครงครัดหรือรุนแรงกวามาตรการที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ เพื่อการ

ปองกันและตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ” 
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จําเปนท่ีประเทศไทยจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ขอ 24 โดยไมเปนภาระแก
ประเทศไทยมากเกินไป 

 
3.1.4 มาตรการสําคัญท่ีเปนพันธกรณีของรัฐภาคีตามอนุสัญญาฯ ขอ 24 

จากการท่ีไดศึกษาถึงสาระสําคัญตามอนุสัญญาฯ ขอ 24  ในหัวขอ 3.1.2  ซ่ึง
เรียกรองใหรัฐภาคีตรากฎหมาย หรือกําหนดมาตรการในการคุมครองพยาน ญาติ บุคคลอ่ืนท่ี
ใกลชิดพยาน ตลอดท้ังผูเสียหายท่ีอยูในฐานะพยานจากการแกแคน ขมขู ท่ีอาจเกิดข้ึนไดในการ
ดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดท่ีอนุสัญญาฯ ครอบคลุมถึงท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการคุมครองแกกาย โดยการยายถ่ินท่ีอยูใหม การปกปดรูปพรรณและท่ีอยู การจัดใหมีกฎเกณฑ
ทางพยานหลักฐานในการใหการของบุคคลดังกลาว มีความปลอดภัย เชน อนุญาตใหมีคําใหการ
ผานการใชเทคโนโลยีทางการส่ือสาร เชน การติดตอผานวีดีทัศน หรือวิธีการอื่นท่ีเพียงพอ การ
จัดทําความตกลง หรือขอตกลงกับรัฐอ่ืนเพื่อยายถ่ินท่ีอยูของบุคคลดังกลาว โดยการดําเนินการ
ดังกลาวจะตองไมกระทบสิทธิของจําเลย 

นอกจากการใชมาตรการทางกฎหมายท่ีจําเปนในการคุมครองพยานแลว จะตอง
มีการใชมาตรการตางๆ ทางบริหารในการดําเนินการดังกลาวดวย95 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา มาตรการสําคัญท่ีเปนพันธกรณีของรัฐภาคีตามอนุสัญญาฯ 
ขอ 24 ประกอบดวย 

1. ใหรัฐภาคีกําหนดผูท่ีจะไดรับการคุมครองซ่ึงมี พยาน ญาติ บุคคลอ่ืนท่ี 
ใกลชิดพยานตลอดท้ังผูเสียหายท่ีอยูในฐานะพยาน 

2. ใหรัฐภาคีใหความคุมครองกรณีอาจเกิดความไมปลอดภัยจากการแกแคน
หรือขมขูในการดําเนินคดีอาญาเก่ียวกับความผิดท่ีอนุสัญญาครอบคลุมถึง 

3. ใหรัฐภาคีกําหนดมาตรการคุมครองแกกายท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพโดยท่ีไมกระทบสิทธิของจําเลยดังนี้ 

1. การยายไปอยูท่ีอ่ืน 
2. การไมเปดเผย หรือจํากัดการเปดเผยขอสนเทศเก่ียวกับรูปพรรณ และ 

ท่ีอยู 

                                                           
95 แหลงเดิม. 
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3. การจัดใหมีกฎเกณฑทางพยานหลักฐานท่ีทําใหพยานมีความปลอดภัย
ในการใหการ เชน อนุญาตใหมีคําใหการผานการใชเทคโนโลยีทางการส่ือสาร เชน การติดตอผาน 
วีดีทัศน หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

4. การจัดทําความตกลงหรือขอตกลงกับรัฐอ่ืนในการยายถ่ินท่ีอยู 
 
3.1.5 ความผิดท่ีครอบคลุมตามอนุสัญญาฯ ขอ 24 

ความผิดท่ีครอบคลุมตามอนุสัญญาฯ ขอ 24 อันนําไปสูการคุมครองพยานตอง
เปนการกระทําท่ีมีลักษณะขามชาติและเกี่ยวของกับกลุมองคกรท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร ซ่ึงไดแก 
ความผิดดังตอไปนี้ 

ก. การมีสวนรวมในกลุมอาชญากรรมท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร96 
ข. การฟอกเงิน97 
ค. การฉอราษฎรบังหลวง98 
ง. การขัดขวางความยุติธรรม99 
จ. การกระทําอาชญากรรมรายแรง ซ่ึงมีโทษกําหนดในกฎหมายใหจําคุกข้ัน 

สูงสุดเปนเวลาอยางนอย 4 ปข้ึนไป  หรือโทษท่ีรุนแรงกวา100 
ฉ. การคามนุษยโดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก101 
1. การจัดหา การขนสง การสงตอ การจัดใหอยูอาศัย หรือการรับไวซ่ึงบุคคล 

(โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก) โดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 
- การขูเข็ญ 
- การใชกําลัง 
- การบังคับในรูปแบบอ่ืนใด 
- การฉอโกง 
- การลักพาตัว 
- การหลอกลวง 

                                                           
96 แหลงเดิม. ขอ 5. 
97 แหลงเดิม. ขอ 6. 
98 แหลงเดิม. ขอ 8. 
99 แหลงเดิม. ขอ 23. 
100 แหลงเดิม. ขอ 2(ข). 
101 พิธีสารเพื่อปองกนั ปราบปราม และลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก ขอ 3. ประกอบขอ 5. 
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- การใชอํานาจโดยมิชอบ หรือดวยการใชสถานะความเส่ียงภัยจากการคา
มนุษยโดยมิชอบ หรือ 

- มีการใหหรือรับเงิน หรือผลประโยชนเพื่อใหไดความยินยอมของบุคคล 
ผูมีอํานาจควบคุมบุคคลอ่ืน 

- วิธีการดังกลาวตองกระทําเพื่อความมุงประสงคในการแสวงหาประโยชน 
ซ่ึงอยางนอยท่ีสุดตองรวมถึง 

- การบังคับใชแรงงานหรือบริการ 
- การเอาคนลงเปนทาส หรือการกระทําอันเสมือนการเอาคนลงเปนทาส 
- การทําใหตกอยูใตบังคับ และ 
- การตัดอวัยวะออกจากรางกาย 

2. การจัดหา การขนสง การสงตอ การจัดใหอยูอาศัย หรือการรับเด็กไวเพ่ือมุง
ประสงคในการแสวงหาประโยชนแมจะไมมีการใชวิธีการใดๆ ท่ีระบุไวในขอ 1. ก็ตาม 

นอกจากฐานความผิดแตละฐานแหงพิธีสารฯ ดังกลาวขางตน ใหรวมไปถึงการ
พยายามกระทําความผิด การมีสวนรวม (ตัวการรวม) ในการกระทําความผิด การจัดหรือการใชให 
ผูอ่ืนกระทําความผิดในฐานความผิดนั้นๆ ดวย 

ช. การลักลอบขนผูยายถ่ิน โดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ102 
1. การผลิตเอกสารการเ ดินทาง  หรือเอกสารแสดงตนปลอม  เพื่ อ

วัตถุประสงคในการลักลอบขนผูยายถ่ิน103 
2. การจัดหา การจัดให หรือการครอบครองซ่ึงเอกสารการเดินทางปลอม 

หรือเอกสารแสดงตนปลอมเพ่ือวัตถุประสงคในการลักลอบขนผูยายถ่ิน104 
3. การกระทําใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงมิใชคนชาติ หรือผูมีถ่ินท่ีอยูถาวร 

สามารถยังคงอยูในรัฐท่ีเกี่ยวของ โดยไมปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีจําเปนเพื่อการอยูตอโดยชอบดวย
กฎหมายในรัฐนั้น ดวยวิธีการทําปลอมซ่ึงเอกสารการเดินทาง เอกสารแสดงตน หรือการจัดหา การ
จัดให หรือการครอบครองซ่ึงเอกสารปลอมดังกลาว หรือดวยวิธีการท่ีผิดกฎหมายอ่ืนใด105 

                                                           
102 พิธีสารเพ่ือตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่นโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ขอ 6(ก). 
103 แหลงเดิม. ขอ 6(ข)(1). 
104 แหลงเดิม. ขอ 6(ข)(2). 
105 แหลงเดิม. ขอ 6(ค). 
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นอกจากฐานความผิดแตละฐานแหงพิธีสาร ดังกลาวขางตนนั้นใหรวมไปถึง
การพยายามกระทําความผิด การมีสวนรวม (ตัวการรวม) ในการกระทําความผิด การจัดการหรือการ
ใชผูอ่ืนกระทําความผิดในฐานความผิดนั้นๆ ดวย 

ซ. การลักลอบผลิตและการคาอาวุธโดยผิดกฎหมาย106 
1. การผลิตอาวุธปนไมวาจะเปนการผลิตเพียงช้ินสวน สวนประกอบอ่ืนๆ 

ตลอดจนเคร่ืองกระสุนปนของอาวุธปนโดยมิชอบดวยกฎหมาย107 
2. การคาอาวุธปนไมวาจะเปนการคาเพียงช้ินสวน สวนประกอบอ่ืนๆ 

ตลอดจนเคร่ืองกระสุนปนของอาวุธโดยมิชอบดวยกฎหมาย108 
3. การปลอมแปลงหรือการลบ ทําลาย ขัดออกซ่ึงเคร่ืองหมาย และทะเบียน

อาวุธโดยมิชอบดวยกฎหมายดวยวิธีกําจัด หรือเปล่ียนแปลงแกไขเคร่ืองหมายเลขทะเบียนอาวุธ 
ปน109 

นอกจากฐานความผิดแตละฐานแหงพิธีสารฯ ดังกลาวขางตนนั้นใหรวมไป
ถึงการพยายามกระทําความผิด การมีสวนรวมในการกระทําความผิด การจัด หรือการใชใหผูอ่ืน
กระทําความผิด การสนับสนุนกระทําความผิด การใหกําลังใจ ยุยงสงเสริม การกระทําความผิด 
หรือการใหความสะดวกแกผูกระทําความผิดในฐานความผิดนั้นๆ ดวย 

 
3.1.6 แผนผังแสดงการคุมครองพยานตามอนุสัญญาฯ ขอ 24 และพันธกรณีของ 

รัฐภาคี 
การคุมครองพยานตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรม 

ขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 และพันธกรณีของรัฐภาคี 

                                                           
106 พิธีสารเพ่ือตอตานการลักลอบการผลิต และการคาอาวุธโดยผิดกฎหมาย ขอ 5. 
107 แหลงเดิม. ขอ 5(a). 
108 แหลงเดิม. ขอ 5(b). 
 

109 แหลงเดิม. ขอ 5(c). 
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พยาน ญาติ บุคคลอื่นท่ีใกลชิดพยาน ผูเสียหาย 
ท่ีอยูในฐานะพยาน (อนุสัญญาฯ ขอ 24  

ว. 1 และ ว.4) 
 

กรณีอาจเกิดความไมปลอดภัยจากการแกแคน ขมขูในการ
ดําเนินคดีในความผิดท่ีอนุสัญญาฯ ครอบคลุมถึง 

 
ความผิดท่ีอนุสัญญาฯ ครอบคลุมถึง 

 
1. การมีสวนรวมในกลุมอาชญากรรมกลุมอาชญากรรมที่จัดต้ังในลักษณะองคกร (อนุ

สัญญาฯ ขอ 5) 
2. การฟอกเงิน (อนุสัญญาฯ ขอ 6) 
3. การฉอราษฎรบังหลวง (อนุสัญญาฯ ขอ 8) 
4. การขัดขวางความยุติธรรม (อนุสัญญาฯ ขอ 23) 
5. การกระทําอาชญากรรมรายแรงซึ่งมีโทษกําหนดในกฎหมายใหจกคุกขั้นสูงสุดเปน

เวลาอยางนอย 4 ป หรือโทษรุนแรงกวา (อนุสัญญาฯ ขอ 2(ข)) 
6. การคามนุษยโดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก (พิธีสารเพ่ือปองกันปราบปรามและลงโทษ

การคามนุษยโดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก ขอ 3 ประกอบขอ 5) 
7. การลักลอบขนผูยายถิ่นโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ (พิธีสารเพ่ือตอตาน 

การลักลอบขนผูยายถิ่นโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ขอ 6(ก)) 
8. การลับลอบผลิตและการคาอาวุธ (พิธีสารเพ่ือตอตานการลักลอบการผลิตและการคา

อาวุธโดยผิดกฎหมาย ขอ 5) 
หมายเหตุ พิธีสารฯ มีผลบังคับไดเหมือนอนุสัญญาฯ ตามอนุสัญญาฯ ขอ 37 ว.1 และ 

ว. 3 
 
 

อนุสัญญาฯ เรียกรองใหรัฐภาคีตรากฎหมายและ
มาตรการทางบริหารในการใหความคุมครองแกกาย
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยจะตองไม
กระทบถึงสิทธิจําเลย (อนุสัญญาฯ ขอ 24 ว.1 และ  
ว. 2) 

 รัฐภาคีมีพันธกรณีตามที่อนุสัญญาฯ เรียกรองในอัน
จะตองตรากฎหมาย และมาตรการทางบริหารในการ
ใหความคุมครองแกกายที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยจะตองไมกระทบถึงสิทธิจําเลย 
(อนุสัญญาฯ ขอ 24  ว.1 และ ว.2) 

 
อนุสัญญาฯ กําหนดมาตรการคุมครอง ดังนี้ 
1. การยายไปอยูที่อื่น 
2. การไมเปดเผยหรือจํากัดการเปดเผยขอสนเทศ

เก่ียวกับรูปพรรณและที่อยู 
3. การจัดใหมีกฎเกณฑทางพยานหลักฐานที่ทําให

พยานมีความปลอดภัยในการใหการ เชน 
อนุญาตให ใหการผานการใชเทคโนโลยีทาง 
การสื่อสาร เชน การติดตอผานวีดีทัศน หรือ
วิธีการอ่ืนที่เพียงพอ 

4. การจัดทําความตกลงหรือขอตกลงกับรัฐอื่นใน
การยายถิ่นที่อยู (อนุสัญญาฯ ขอ 24) 
หมายเหตุ รัฐภาคีจะตองกําหนดมาตรการตางๆ 

ทางบริหารในการใหความคุมครองดวย (อนุสัญญาฯ 
ขอ 34  ว.1) 

 รัฐภาคีมีพันธกรณีกําหนดมาตรการคุมครองดังนี้ 
1. การยายไปอยูที่อื่น 
2. การไมเปดเผยหรือจํากัดการเปดเผยขอสนเทศ 

เก่ียวกับรูปพรรณและที่อยู 
3. การจัดใหมีกฎเกณฑทางพยานหลักฐานที่ทําให

พยานมีความปลอดภัยในการใหการ เชน อนุญาต
ให ใหการผานการใชเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 
เชน การติดตอผานวีดีทัศน หรือวิธีการอ่ืนที่ 
เพียงพอ 

4. การจัดทําความตกลงหรือขอตกลงกับรัฐอื่นใน
การยายถิ่นที่อยู  (อนุสัญญาฯ ขอ. 24) 
หมายเหตุ รัฐภาคีจะตองกําหนดมาตรการตางๆ 

ทางบริหารในการใหความคุมครองดวย (อนุสัญญาฯ 
ขอ 34  ว.1) 
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3.2 การคุมครองพยานตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการใชมาตรการคุมครองพยานสืบเนื่องมาจากความตองการ

และขอเรียกรองของประชาชนชาวอเมริกา เนื่องจากพยานและผูแจงเบาะแสการกระทําความผิด
สําคัญบางประเภทโดยเฉพาะอยางยิ่งคดีเกี่ยวกับยาเสพติดไดถูกฆาตาย ถูกขมขู และถูกทําราย 
รางกายเปนจํานวนมาก110 มีการใชมาตรการคุมครองพยานท่ีเปนระบบกาวหนาและซับซอนท่ีสุด 
โดยมีกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองพยานในป ค.ศ. 1970 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดตรา
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม (The Organized Crime Control Act 
1970) โดยใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในการใหความคุมครองปลอดภัยและความ
เปนอยูของพยานบุคคลตลอดท้ังบุคคลในครอบครัวท่ีจะเปนพยานในการกระทําผิดขององคกร
อาชญากรรม111 จนกระท่ังป ค.ศ. 1971 กระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไดกําหนด
มาตรการและหลักเกณฑการคุมครองพยานในคดีอาญา เพ่ือใหความปลอดภัยแกชีวิต รางกายและ
ทรัพยสินของพยานตลอดจนบุคคลในครอบครัวของพยาน โดยใชช่ือวา “โครงการคุมครองพยาน” 
(Witness Security Program) จากนั้นอีก 3 ป สมาคมอัยการแหงชาติและกระทรวงยุติธรรมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไดกอต้ังคณะกรรมการเพื่อชวยเหลือเหยื่อและพยานขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1974  
คณะกรรมการดังกลาวไดทําการรวบรวมรายช่ือแผนงานดําเนินงานชวยเหลือเหยื่อ และพยานจาก
ทองถ่ินตางๆ ใน 17 มลรัฐ จํานวน 33 แผนงาน นํามาศึกษาและทดสอบเพ่ือขยายผลไปสูทองถ่ินอ่ืน  
ภ า ย ใ ต ก า ร 
ควบคุมดูแลของรัฐบาลกลาง112 ในการดําเนินการคุมครองพยานต้ังแตป ค.ศ. 1971 มีพยานเขามาอยู
ในโครงการคุมครองพยานจํานวนมากกวา 6,600 คน และศาลสามารถตัดสินลงโทษผูกระทําผิด 
ไดถึง 39%113 

 
3.2.1 ผูท่ีจะไดรับความคุมครอง 

United States Code. Title 18, Part II Chapter 224 Section 3521 (a)(1), (b)(1) 
กําหนดผูท่ีจะไดรับความคุมครอง ไดแก พยาน ผูท่ีจะเปนพยาน ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว หรือ 

                                                           
110 เอนก  อะนันทวรรณ. (2544). รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย :  ศึกษากรณีคุมครองพยานในคดีอาญา. 

หนา 39. 
111 เมทินี  ชโลธร. (2543). การปฏิบัตติอพยานบคุคลในคดีอาญา. หนา 39. 
112 เอนก  อะนันทวรรณ. แหลงเดิม. หนา 39-40. 
113 รายงานพิเศษ (2544, กรกฏาคม). “กฎหมายคุมครองพยาน : ความฝนที่ยังอยูไกลจากกระบวนการยุติธรรม.” 

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, ปที่ 48, ฉบับท่ี 6. หนา 35. 
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บุคคลท่ีเกี่ยวของอยางใกลชิดกับพยานในกรณีท่ีบุคคลดังกลาว อาจจะไดรับอันตรายจากการท่ี
พยานนั้นๆ ใหความรวมมือกับทางการโดยอยูในอํานาจของอัยการสูงสุด ในการใหความคุมครอง 
นอกจากนี้ยังใหความคุมครองรวมไปถึงผูเสียหายท่ีอยูในฐานะพยานตาม United States Code. Title 
42, Chapter 112 Section 10607 (c)(4)114 ท้ังยังใหความคุมครองผูใหขอมูลขาวสารในคดีความผิด
สําคัญโดยเฉพาะการกอการราย หรือการจารกรรมขอมูล ตาม Unied States Code. Title 18, part II, 
Chapter 204  Section  3073 และ 3076 ดวย115 

 
3.2.2 ประเภทความผิดท่ีนําไปสูการคุมครอง 

United States Code. Title 18, Part II, Chapter 224 Section 3521 (a)(1) ได
บัญญัติวาตองเปนความผิดท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม หรือความผิดรายแรงอื่นๆ เชน116 

ก. การลักลอบคายาเสพติด 
ข. การพนันในลักษณะมีเครือขายโยงใย (Syndicated Gambling) 
ค. การกรรโชก ฉอโกง 
ง. การใหสินบนเจาหนาท่ีของรัฐ 
จ. การฟอกเงิน 
ฉ. การใชอิทธิพลครอบงําเจาหนาท่ีของรัฐ 
ช. การกระทําความผิดในคดีสําคัญโดยเฉพาะการกอการรายหรือการจารกรรม

ขอมูล117 
ซ. การลักลอบผลิตและคาอาวุธ 
ฌ. การลักลอบขนชาวตางชาติเขาประเทศ 
ญ. การฉอราษฎรบังหลวง 
ฎ. การขัดขวางความยุติธรรมในสวนสําคัญ 
ฏ. การกระทําผิดเกี่ยวกับเพศ การคาประเวณีท่ีกระทําในรูปองคกรอาชญากรรม 
ฐ. การลักลอบขนของหนีภาษี 

                                                           
114 Chapter 112 Victim compensation and assistance. 
115 Chapter 204 Rewards for in formation concerning terrorist act and Espionage. 
116 ชัยชนะ  วิบูลยพนัธ. (2539). มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมกระทาํโดย 

ผูมีอิทธิพล. หนา 42-43. 
117Chapter 112 แหลงเดิม. และ Chapter 204. แหลงเดิม. 
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3.2.3 วิธีดําเนินการของโครงการคุมครองพยาน 
ในระยะเร่ิมแรกจะทําการคุมครองพยานไปอยูในท่ีปลอดภัย (Safe House) ซ่ึง

สวนใหญจะเปนภายในคายทหาร ตอมามีการพัฒนาการทําใหสมบูรณรัดกุมยิ่งข้ึน จนสามารถให
ความคุมครองรวมท้ังครอบครัวใหดียิ่งข้ึน เชน จัดหาท่ีอยูใหม รวมท้ังชวยเหลือหาท่ีทํางาน และ 
ท่ีศึกษาของบุตรจนเช่ือม่ันไดวามีความปลอดภัยเพียงพอ เปนตน118 

 
3.2.4 การพิจารณาจัดเขาสูโครงการคุมครองพยาน 

United States Code. Title 18, Part II, Chapter 224 Section 3521 บัญญัติใหเปน
หนาท่ีของอัยการสูงสุด จะเปนผูมีหนาท่ีพิจารณาวาพยานคนใดสมควรเขาอยูในโครงการคุมครอง
พยาน โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

ก. การรวบรวมขอมูลกอนเขาสูโครงการคุมครองพยาน 
ตาม United States Code. Title 18, Part II, Chapter 224 Section 3521(c) 

กอนท่ีจะใหความคุมครองแกบุคคลใด อัยการสูงสุดหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจะตองรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ รวมถึงประวัติอาชญากรรม (ถามี) และประเมินสภาพทางจิตใจของบุคคลนั้น
ดวย นอกจากนี้อัยการสูงสุดจะตองจดัทํารายงานเปนลายลักษณอักษรข้ึนแตละคดี (Possible risk or 
danger) ประกอบการพิจารณากอนวาบุคคลน้ันๆ มีความเหมาะสมท่ีจะสามารถเขารวมในโครงการ
คุมครองพยานไดหรือไม 

อนึ่งตาม United States Code. Title 18, Part II, Charpter 224 Section 3521 
(a)(1), (b)(1) ในการพิจารณาวาควรจะใหความคุมครองแกบุคคลใดหรือไม อัยการสูงสุดจะตอง
คํานึงถึงความจําเปนท่ีจะใหความคุมครองแกบุคคลดังกลาว ซ่ึงอาจไดรับอันตรายแกกาย หรือให
ความคุมครองแกสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพแกบุคคลดังกลาว รวมถึงสุขภาพจิตท่ีดี 
และการปรับตัวเขากับสังคมเทาท่ีอันตรายจะมีข้ึนแกบุคคลนั้น นอกจากนี้ United States Code. 
Title 18, Part II, Chapter 224 Section 3521(c)  อัยการสูงสุดจะตองคํานึงถึงประวัติอาชญากรรม
ของบุคคลนั้น ทางเลือกท่ีจะใหความคุมครองความเปนไปไดท่ีจะไดมาซ่ึงคําเบิกความของพยานท่ี
คลายคลึงจากแหลงอ่ืนๆ ความสําคัญของคําเบิกความของบุคคลนั้น ผลการตรวจสอบสภาพทาง 
จิตใจของพยาน ตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ ท่ีอัยการสูงสุดเห็นวาเหมาะสม ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวา 
อันตรายท่ีจะเกิดแกสาธารณะและบุคคลผูเคราะหรายหรือเหยื่อของอาชญากรรม (Innocent Victim) 
ประกอบดวยวามีความรายแรงมากนอยเพียงใด หากเห็นวาอันตรายแกเหยื่ออาชญากรรมมีมากกวา

                                                           
118 “The Federal Witness Security Program.” Newsweek, January 1981, p. 12. 
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ความจําเปนท่ีจะไดรับจากคําเบิกความของพยานนั้นๆ อัยการสูงสุดจะไมจัดใหมีการคุมครองพยาน
นั้นๆ 

สําหรับในการติดตอประสานงานของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง
พยาน อัยการสูงสุดจะเปนผูมีบทบาทเปนอยางมาก โดยจะติดตอประสานงานกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกับหนวยงาน United States Marshals และใน
ทุกข้ันตอนของการตัดสินใจในกระบวนการตางๆ จะมีเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของจะทํางานรวมกันกับ
พนักงานอัยการทุกข้ันตอน 

 
ข. การจัดทําขอตกลงเบื้องตน (Memorandum of Understanding) 

เม่ือพิจารณาแลวเห็นวา ควรใหบุคคลใดเขาสูโครงการคุมครองพยาน
อัยการสูงสุด จะตองจัดทําขอตกลงเบ้ืองตน (Memorandum of Understanding) กับผูจะขอรับความ
คุมครองเสียกอน ตามท่ีบัญญัติไวใน United States Code. Title 18, Part II, Charpter 224 Section 
3521 (d)(1) อาทิเชน 

1. ขอตกลงจะตองใหการและใหขอมูลแกพนักงาน ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีใน
การดําเนินคดี 

2. ขอตกลงจะไมกออาชญากรรมใดๆ เสียเอง 
3. ขอตกลงจะทําการใดๆ ท่ีจําเปนเพื่อหลีกเล่ียงการคนขอมูลโดยบุคคล

อ่ืนในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการใหความคุมครองแกบุคคลนั้น 
4. ขอตกลงจะปฏิบัติหนาท่ีตามขอบังคับ หรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย 

(Legal Obligations) และคําพิพากษาของศาล (Civil Judgements) 
5. ขอตกลงจะตองใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาท่ีและลูกจางของ

รัฐบาล ผูซ่ึงจัดใหมีการใชความคุมครอง 
6. ขอตกลงจะมอบให บุคคลใด เปน ตัวแทนเพื่ อปฏิ บัติการตาม

กระบวนการใหลุลวงไป 
7. ขอตกลงจะสาบานวาจะปฏิบัติตามกฎหมายอันสําคัญทุกประการอัน

รวมถึงหนาท่ีอันเกี่ยวเนื่องกับอํานาจปกครองเด็กและสิทธิการเขาเยี่ยมเยียน 
8. ขอตกลงจะเปดเผยซ่ึงการไดรับการใหประกันทัณฑบน  และคุม

ประพฤติใดๆ หากบุคคลนั้นอยูระหวางคุมประพฤติ หรือใหประกันภายใตกฎหมายแหงมลรัฐใด 
และใหความยินยอมในการเขากํากับดูแลของรัฐบาลกลาง (ตามมาตรา 3522) 
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9. ขอตกลงจะตองรายงานอยางสมํ่าเสมอถึงกิจกรรมและท่ีอยูปจจุบันให
เจาหนาท่ีของโครงการทราบ 

10. อัยการสูงสุดอาจยกเลิกมาตรการใหความคุมครองได เม่ือไดมีการ 
ฝาฝนขอตกลงดังกลาวอยางรายแรง โดยแจงเปนลายลักษณอักษร (Notice) พรอมท้ังใหแจงผลให 
ผูนั้นทราบ คําส่ังยกเลิกเปนเด็ดขาด 

ขอตกลงเบ้ืองตน (Memorandum of Understanding) จะตองมีขอตกลงความ
รับผิดชอบของบุคคลและขอตกลงตางๆ รวมท้ังการกําหนดโทษบุคคล ซ่ึงนําขอมูลเกี่ยวกับการ 
คุมครองพยานมาเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาต โดยจะมีความผิดท้ังโทษจําคุก และปรับรวมทั้ง
การศึกษาผลกระทบเก่ียวกับกรณีท่ีรัฐใชระบบการคุมครองพยาน (Witness Protection Program) 
ตอกระบวนการยุติธรรม การใหพยานบุคคลเขาสูโครงการคุมครองพยาน ยังใชในกรณีผูใหขอมูล 
ขาวสารเกี่ยวกับความผิดในคดีสําคัญโดยเฉพาะการกอการราย หรือและมีการปกปดส่ิงท่ีใชยืนยัน
ตัวบุคคล รวมท้ังครอบครัว หรือคุมครองดวยวิธีอ่ืนๆ119 

 
3.2.5 กฎเกณฑท่ีพยานจะตองปฏิบัติ 

เม่ือพยานไดรับการคุมครองตามโครงการคุมครองพยาน พยานจะตองปฏิบัติ
ตามเง่ือนไข ซ่ึงเปนขอจํากัดบางประการท่ีกําหนดไวเพื่อใหเกิดความปลอดภัยยิ่งข้ึนดังนี้ 

(1) พยานจะตองไมพบกับเพื่อนเกาและญาติ เวนแตคูสมรส และบุตรของตน
เทานั้น 

(2) พยานจะนําเอาอัลบ้ัมรูปสวนตัวของพยานไปไดเพียง 1 อัลบ้ัม 
(3) หากมีจดหมายใดๆ สงถึงพยาน จะตองทําลายจดหมายน้ันทันทีเม่ืออานจบ 
(4) พยานจะตองไมรับโทรศัพทเอง แตสามารถโทรศัพทไปหาครอบครัวได 

โดยจะมีเจาหนาท่ีของรัฐชวยเหลือติดตอโทรศัพทให 
(5) จะมีการฝกอบรมอาชีพ หรือหางานใหมให เม่ือพยานทํางานมีรายไดแลว 

รัฐบาลจะงดเงินชวยเหลือ 
3.2.6 มาตรการใหความคุมครองพยาน 

Organized Crime Control Act of 1970 และ Comprehensive Crime Control Act 
of 1984 ไดกําหนดมาตรการใหความคุมครองพยานเม่ือพยานบุคคลใดไดรับการพิจารณาใหเขาสู
โครงการคุมครองพยานดังนี้120 
                                                           

119 ประยุทธ  แกวภกัด.ี  (2542).  การคุมครองความปลอดภัยของพยานบุคคลในคดีอาญา.  หนา 68. 
120 แหลงเดิม. หนา 41-42. 
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(1) รัฐจะจัดการใหมีการยายถ่ินท่ีอยูของพยานและครอบครัวใหพนจากเขต
อันตราย (Danger Area) ไปยังเขตท่ีปลอดภัย (Secure Area) 

(2) รัฐจะรองขอใหศาลมีคําส่ังเปล่ียนช่ือ  สกุล ตามที่ตั้งใหมใหพยานและ
ครอบครัวพรอมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ (Identity) ท้ังหมดข้ึนแทนของเดิม121 

(3) รัฐจะจัดหาบานพัก การรักษาพยาบาล การฝกงาน สถานที่ศึกษาของบุตร 
และจัดหางานใหใหมตามความรูความถนัดของพยาน 

(4) รัฐจะใหคาครองชีพเบ้ืองตนจนกวาพยานจะชวยเหลือตนเอง และครอบครัว
ได 

(5) รัฐจะใหความคุมกันพยานตลอด 24 ช่ัวโมง ขณะเม่ือพยานไปใหการหรือ
ไปเบิกความตอศาล 

นอกจากนี้ United States Code. Title 18, Part II, Chapter 224 Section 3521 
(a)(1), (b)(1) ไดใหอํานาจอัยการสูงสุดเปนผูออกกฎระเบียบ ท่ีจะใหความคุมครองพยานหรือผูท่ีจะ
เปนพยาน ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลที่เกี่ยวของอยางใกลชิดกับพยาน หากอัยการ
สูงสุดเห็นวาเปนความจําเปนท่ีจะใหความคุมครองแกบุคคลดังกลาว ซ่ึงอาจไดรับอันตรายแกกาย 
หรือใหความคุมครองแกสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพแกบุคคลดังกลาวนั้น รวมถึง
สุขภาพจิตท่ีดี และการปรับตัวเขากับสังคม เทาท่ีอันตรายนั้น อาจจะมีข้ึนแกบุคคลนั้น ดวยการ
จัดการเปล่ียนช่ือ สกุล ยายท่ีอยู อาชีพใหม ตามดุลพินิจของอัยการสูงสุด โดยระเบียบหรือขอบังคับ
อัยการสูงสุดอาจ 

1. จัดหาใหซ่ึงเอกสารใดอันจะมีผลใหบุคคลนั้นสามารถมีรูปพรรณสัณฐาน
ใหม หรือเอกสารใด อันเปนการใหความคุมกันแกบุคคลนั้น 

2. จัดหาใหซ่ึงท่ีพักอาศัย 
3. จัดหาพาหนะในการขนสงเฟอรนิเจอรและทรัพยสินสวนตัวของบุคคลนั้น

ไปยังถ่ินท่ีอยูใหม 
4. จัดหาใหซ่ึงคาใชจายอันจําเปนแกการอยูอาศัยในจํานวนซ่ึงกําหนดไวใน

ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีออกโดยอัยการสูงสุด ภายในระยะเวลาที่อัยการสูงสุดเห็นควร 
5. ใหความชวยเหลือแกบุคคลนั้นใหไดรับการจางงาน 
6. จัดหาใหซ่ึงการบริการใดๆ อันจําเปนท่ีจะชวยเหลือบุคคลนั้นใหดํารงชีพ 

ไดดวยตนเอง 
                                                           

121 การดําเนินการดังกลาวจะทําใหพยานและครอบครัวกลายเปนบุคคลใหมที่ไมมีใครรูจัก และสงสยัวาเดิม
เปนใคร และไมสามารถตรวจสอบไดจากหลักฐานเดิม 
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7. เปดเผยหรือปฏิเสธท่ีจะเปดเผย รูปพรรณสัณฐาน122 หรือท่ีอยูของบุคคล 
อันไดมีการยายท่ีอยูใหม หรือไดรับความคุมครอง หรือเร่ืองอ่ืนใด อันเกี่ยวของกับบุคคล หรือ 
โครงการคุมครองพยานน้ัน หลังจากไดช่ังน้ําหนักวาจะมีอันตรายใดอาจเกิดข้ึนกับบุคคลนั้น หรือ
แกประสิทธิภาพโดยท่ัวไปของโครงการน้ัน โดยคํานึงถึงผลประโยชนแกสาธารณะท่ีจะไดจากการ
เปดเผยเวนเสียแตวาในกรณีท่ีอัยการสูงสุดไดรับคํารองจากรัฐ พนักงานเจาหนาท่ีทองถ่ิน หรือตาม
คําส่ังศาลใหเปดเผยรูปพรรณสัณฐาน ท่ีพักอาศัย ประวัติอาชญากร ลายพิมพนิ้วมืออันเกี่ยวของกับ
บุคคล ซ่ึงไดมีการยายท่ีอยูใหม หรือไดรับความคุมครองนั้นแกพนักงานเจาหนาท่ี ท้ังนี้ เม่ืออัยการ
สูงสุดทราบ หรือในคํารองน้ันระบุวาบุคคลเชนวานั้นอยูระหวางถูกสืบสวน สอบสวน หรือถูกจับ
ในความผิด ซ่ึงมีอัตราโทษเกินกวา 1 ป หรือเปนคดีอุกฉกรรจ123 

8. เก็บรักษาความลับเกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐาน และท่ีพักอาศัยของบุคคลนั้น
ในเร่ืองการบังคับใหข้ึนทะเบียนประวัติอาชญากร ภายใตกฎหมายรัฐบาลกลาง หรือกฎหมายของ
มลรัฐรวมท้ังการกําหนดทางเลือกข้ึนมาทดแทนวิธีการท่ีตามปกติตองปฏิบัติภายใตกฎหมายรัฐบาล
กลาง หรือของมลรัฐในเร่ืองการข้ึนทะเบียนและการติดตามคนหาบุคคลน้ันและ 

9. ยกเวนการท่ีตองทําตามกฎหมายวาดวยการจัดหาบริการวัสดุ และอุปกรณ 
และปรับปรุง การกอสรางท่ีพักอาศัยอันปลอดภัยในอาคารตามบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืน หากเปน
การจําเปนเพื่อความปลอดภัยของพยาน และความสําเร็จของแผนการใหความคุมครองพยาน 

นอกจากนี้ หากเปนภัยอันใกลจะถึง  หรือหากไมสามารถใหความคุมครองแก
บุคคลซ่ึงอาจไดรับความคุมครองไดทันที ซ่ึงจะมีผลกระทบอยางแรงตอการสืบสวน สอบสวนท่ี
กําลังดําเนินการอยูไดใหอํานาจอัยการสูงสุดตาม United States Code. Title 18, Part II, Chapter 224 
Section 3521 (c) ท่ีอาจออกคําส่ังคุมครองช่ัวคราวแกบุคคลนั้นไปพลางกอน ตามมาตราท่ีกลาวถึง
ขางตนไดกอนท่ีจะมีการประเมินผลเปนลายลักษณอักษรหรือตัดสินใจประการใด ในการรวบรวม
ขอมูลกอนเขาสูโครงการคุมครองพยานหรือการจัดทําขอตกลงเบ้ืองตน (Memorandum of 
Understanding) 

                                                           
122 พจนานุกรมไทย (พิมพคร้ังที่ 14). 2537, หนา 814. ไดใหความหมายคําวา “รูปพรรณสัณฐาน” หมายถึง  

รูปรางผิวพรรณ และทรวดทรงลักษณะ 
123 หมายถึง กฎหมายไดยกเวนกรณีเจาหนาที่ของรัฐมีสิทธิเปดเผยถึงเร่ือง และตัวตนของพยานได  ถาตอมาใน

ภายหลังพยานผูนัน้ถูกสอบสวน หรือถูกจบัดวยขอหาวาไดกระทําผดิอาญารายแรง วันชยั  รุจนวงศ. (2537, พฤศจิกายน). 
“มาตรการคุมครองพยานบุคคล.” วารสารอัยการ, ปที่ 17, ฉบับท่ี 201. หนา 102. 
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ท้ัง United States Code. Title 18, Part II, Chapter 224 Section 3521 b(3) 
กําหนดวา บุคคลใดก็ตามโดยปราศจากการอนุญาตของอัยการสูงสุด ไดเปดเผยโดยจงใจ ซ่ึงขอมูล
อันไดรับจากอัยการสูงสุดตามขอ 7 ขางตนจะตองชําระคาปรับเปนจํานวน 5,000 เหรียญสหรัฐ 
หรือจําคุกไมต่าํกวา 5 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ 

สําหรับการสอบสวน การสืบพยานเด็ก มีการใหประกันความปลอดภัยในการ
ใหการ โดยการใชเทคโนโลยีทางการส่ือสาร โดยการบันทึกวีดีโอเทป หรือใชโทรทัศนวงจรปด124

โดยศาลสูงสุดยังไดยอมรับใหมีการสืบพยานโดยวิธี Video conferencing125  นอกจากนี้ในระหวาง
การพิจารณาจําเลยจะถูกตัดสิทธิในการเผชิญหนากับพยาน หากจําเลยกอความวุนวาย กออันตราย
ถึงข้ันตองเอาตัวจําเลยออกไป126  แตหากมีจําเลยหลายคนและจําเลยคนใดกอความวุนวาย กอ
อันตรายก็คงตัดสิทธิของจําเลยคนนั้นในการเผชิญหนากับพยาน 

ในการใหความคุมครองพยาน  หรือผู ท่ีจะเปนพยานตลอดทั้งสมาชิกใน 
ครอบครัว หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของอยางใกลชิดกับพยาน อัยการสูงสุดอาจมอบอํานาจการใหความ 
คุมครองใหกับรองอัยการสูงสุดซ่ึงรับผิดชอบแผนกคดีอาญาในกระทรวงยุติธรรม ผูชวยอัยการ 
สูงสุดซ่ึงรับผิดชอบงานดานสิทธิมนุษยชนในกระทรวงยุติธรรม (เทาท่ีการมอบอํานาจนั้น 
 

                                                           
124 สุพิศ  ปราณีตพลกรัง.(2539, ตุลาคม-ธันวาคม).  “ปญหาและขอพิจารณากรณีเด็กเปนพยานในคดีอาญา.”  

ดุลพาห, ปที่ 43, เลมท่ี 4. หนา 28-29. 
การบันทึกวดีีโอเทปเปนการบนัทกึคําใหการของเด็กโดยการบันทึกลวงหนากอนจะพิจารณาคดี แลวนาํวดีีโอ 

ที่บันทึกคําใหการของพยานที่เปนเด็กเก่ียวกับขอเท็จจริงของคดีที่เกิดข้ึน นํามาเปนพยานในการพิจารณาคดีในศาล พนดิา 
เศวตสุนทร. (2543, มกราคม-เมษายน). “การสืบพยานบุคคลในคดอีาญาโดยใชส่ือภาพและเสียงเชิงปฏิสัมพันธ.” ดุลพาห, 
ปที่ 47. เลมท่ี 1. หนา 36-37. 

การใชโทรศพัทวงจรปด เปนการสืบพยานที่กระทําในศาล โดยใหพยานที่เปนเด็กอยูในหองอีกหองหนึ่ง 
ตางหากจากหองพิจารณาโดยถายทอดการเบิกความของพยานที่เปนเด็กผานระบบโทรทัศนวงจรปดเขาไปยังหองพิจารณา
คดี โดยที่ศาล อัยการหรือทนายโจทก ทนายจําเลย อยูในหองพิจารณา โดยศาลและคูความทั้งสองฝายสามารถถามคําถาม
ตอพยานที่เปนเดก็ แตพยานไมเห็นฝายทีอ่ยูในหองพิจารณา แหลงเดมิ. หนา 42-43. 
 

125 http://www.rediff.com/news/2003/apr/02sc.htm. 
Video conferencing เปนการส่ือสารดวยเคร่ืองมือเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนการส่ือสารแบบ two way 

communication โดยสัญญาณภาพและเสียงจะถูกสงไปยังทอสัญญาณเดียวกันทั้งไปและกลับ ผูสงสัญญาณและผูรับ
สัญญาณสามารถติดตอส่ือสารโตตอบกนัไดโดยจะเห็นภาพของบุคคลและเหตุการณซ่ึงกันและกันทั้งในระยะทางไกล
หรือระยะใกลเพียงแตหองติดกัน  พนิดา  เศวตสุนทร.  แหลงเดิม.  หนา 32. 

126 Illinois V.Allen. (1970). 
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เกี่ยวเน่ืองกับคดีสิทธิมนุษยชนในทางอาญา) และแกพนักงานเจาหนาท่ี หรือลูกจางของกระทรวง
ยุติธรรมตาม United States Code. Title 18 Part II, Chapter 224 Section 3521 (d)(3) 

สําหรับการพิจารณาใชมาตรการใหความคุมครองพยานของประเทศอเมริกาจะ
ใชมาตรการดังกลาวท้ังหมด หรือหลายๆ อยางประกอบกันไดตามความเหมาะสมโดยพนักงาน
อัยการ และ United States Marshals จะมีบทบาทตัดสินใจรวมกันทุกข้ันตอน 

 
3.2.7 กองทุนคาทดแทนแกผูเสียหาย (Victims Compensation Fund) 

United States Code. Title 18, Part II, Chapter 224 Section 3525 ไดกําหนดใหมี 
กองทุนทดแทนแกผูเสียหาย (Victims Compensation Fund) โดยใหเปนหนาท่ีของอัยการสูงสุด
รับผิดชอบดังนี้ 

(1) อัยการสูงสุดจะจายเงินทดแทนในกรณีท่ีพยานผูไดรับความคุมครองตาม
โครงการนี้ ถูกทํารายถึงตาย หรือบาดเจ็บข้ันรุนแรง (Serious injury) 

(2) อัยการสูงสุดจะตองรายงานการใชจายตามโครงการน้ีตอสภา Congress ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในกําหนด 4 เดือน หลังส้ินปงบประมาณ 

(3) งบประมาณท่ีใชในโปรแกรมนี้เร่ิมต้ังแตป ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) (Fiscal 
year) เปนเงิน 1,000,000 เหรียญสหรัฐตอป 

(4) อัยการสูงสุดจะเปนผูกําหนดระเบียบการใชจายคาตอบแทนโดยจะจายได
ไมเกิน 50,000 เหรียญสหรัฐตอราย 

 
3.2.8 บทบาทของ United States Marshals 

United States Marshals หรือตํารวจศาลเปนหนวยงานหนึ่งของกระทรวง 
ยุติธรรม มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนหัวหนาฝายบริหารรวมกันกับกระทรวงการคลัง 
โดย United States Marshals เปนผูบังคับใชกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวกับการคุมครองพยาน การ
ตัดสินใจวาจะใหความคุมครองพยานคนใดจะอยูในดุลพินิจของหนวยงานดังกลาวข้ึนตรงตอ
ประธานาธิบดี และอยูในความควบคุมของศาล United States Marshals มีหนาท่ีหลักคือตามจับกุม 
ผูกระทําผิด เชน ผูหลบหนีการประกันตัว รักษาความปลอดภัยในบริเวณศาล (ตํารวจศาล) 

นอกจากนี้ United States Marshals จะมีบทบาทในการคุมครองผูเสียหายใน
ระหวางพิจารณาในศาลรวมกับพนักงานอัยการ127 

                                                           
127 United States Code. Title 42, Chapter 112  Section 10607 ( c) (4). 
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ก. การแบงความรับผิดชอบ United States Marshals 
United States Marshals  ไดมีการแบงความรับผิดชอบออกเปนหนวยงาน

ยอยอีก 3 ระดับคือ 
1. สํานักงานใหญ (Marshals Service Headquarters) 
2. สํานักงานภาค/สํานักงานเขต (Regional Offices) ซ่ึงมีอยูท้ังหมด 12 

แหง และแบงแยกเปนสาขายอยอีก 95 แหง 
3. หนวยงานกลาง (Metro Units) 
หนวยงานท้ังสามระดับดังกลาว  จะมีหนาท่ีทําการตรวจสอบใหการ 

คุมครองพยานโดยเจาพนักงานเหลานั้นไดรับฝกฝนมาเปนอยางดี เพื่อคอยใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกแกพยาน และยังทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาท่ีระดับทองถ่ิน (Local 
Marshal) ในเร่ืองเกี่ยวกับการคุมครองพยานอีกดวย128 

ข. วิธีการบริหารงาน 
มีสายการบังคับบัญชาสูงข้ึนไปในการตัดสินใจโดยแยกบุคคลเหลานี้ออก

จากกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุดอาจมอบหมายหนาท่ีบางอยางให United States Marshals ได
อัยการสูงสุดจะเปนผูดูแลผูท่ีเขามาอยูในโครงการคุมครองพยานในระบบระยะยาวดวย  กลาวคือ 
เปนหนาท่ีของ 2 หนวยงานหลักท่ีบังคับใชกฎหมายคือกระทรวงการคลังจะรับผิดชอบเร่ือง 
การเงิน สวน United States Marshals เปนผูมีหนาท่ีคุมครองพยาน 

ค. การชวยเหลือพยาน 
มีหนวยงานในการใหความชวยเหลือแกพยาน และดูแลสิทธิของผูเสียหาย

รวมไปถึงครอบครัวของผูเสียหายโดยเนนการใหความสะดวกในการติดตอส่ือสารกับพนักงาน
อัยการและเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม 

ง. วิธีการเบื้องตนท่ีตองทราบเกี่ยวกับการคุมครองพยาน 
ในเบ้ืองตนจะตองรูและรับทราบถึงชีวิตประจําวันของพยาน กลาวคือ  

วันหนึ่งๆ พยานอยูท่ีไหน ทําอะไร ทํางานท่ีไหน ฯลฯ  หนาท่ีนี้เปนของตํารวจสายสืบเปนผูติดตอ
กับผูท่ีจะมาเปนพยานตลอดเวลา 

                                                           
128 The Witness Security Program was authorized in 1970 by The Organized Crime Control Act of 1970 and 

The Comprehensive Crime Control Act of 1984. 
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จ. รูปแบบการคุมครองพยาน 
ในการคุมครองพยานน้ันสามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ กลาวคือ 
1. การคุมครองในระบบระยะส้ัน 

เปนการคุมครองพยานท่ีอาศัยความสมัครใจไมไดใชกฎหมายบังคับ
บุคคลใดใหมาเขาโครงการดังกลาว โดยกําหนดการโยกยายพยานบุคคลออกจากบริเวณซ่ึงคาดวา
จะมีอันตรายหรือมีบุคคลท่ีจะเขามาทํารายจนกวาจะแนใจวาพยานบุคคลดังกลาวจะปลอดภัย เชน 
ทําการยายจนกวาบุคคลจะทําอันตรายพยานน้ันถูกศาลพิพากษาใหจําคุก และมีการประเมินคา
บุคคลนั้นพนจากภาวะอันตรายแลวหรือไม  หากมีภาวะอันตรายเกิดข้ึนใหมก็สามารถทําการรอง
ขอใหมีการคุมครองอีกได ในกรณีผูตองหาท่ีกันไวเปนพยานท่ีอยูในเรือนจํา ประเทศสหรัฐอเมริกา
จะมีการรวมมือกันระหวางตํารวจและหนวยงานตางๆ ของรัฐบาลและสหพันธเพ่ือคุมครองพยาน
ใหมีความปลอดภัยในการดําเนินคดี 

ในการหาที่อยู United States Marshals จะจายเงินใหในการที่จะให
พยานมาชวยเหลือในการดําเนินคดี เปนตน โครงการคุมครองพยานของประเทศสหรัฐอเมริกา  
จะใชมาตรการคุมครองในระบบระยะส้ันมากกวาระบบระยะยาว  เพราะจะคุมครองพยาน 
จนกระทั่งศาลเสร็จส้ินกระบวนการ โดยพิจารณาวาการคุกคามยังมีอยูหรือไม กลาวคือ จะทําให 
จนกระท่ังคดีจบ 

2. การคุมครองในระบบระยะยาว 
การคุมครองในระบบนี้จะมีความเขมงวดมาก โดยมีระบบตายตัว  

ข้ึนอยูกับความสมัครใจของพยานท่ีจะตองทราบใหแนใจกอน กลาวคือ ใครหรือผูใดจําเปนหรือไม 
ท่ีจะไดรับความคุมครอง พิจารณาถึงบุตร ภริยา ผูใกลชิดกับพยานที่จะตองไดรับการพิจารณา เชน 
บุตร ภริยาของพยาน จะตองยายไปพรอมดวยหรือไม  โดยจะตองมีการประเมินโดย United States 
Marshals และอัยการรวมกัน 

ในการคุมครองลักษณะนี้  United  States Marshals จะดําเนินการโดย  
1. ยายถ่ินท่ีอยูของพยานและครอบครัวใหพนจากเขตอันตราย 

(Danger Area) ไปยังเขตท่ีปลอดภัย (Secure Area) 
2. ขอใหศาลมีคําส่ังเปล่ียนช่ือ  นามสกุล ตามที่ตั้งใหมใหพยานและ

ครอบครัวพรอมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ (Identity) ท้ังหมดข้ึนแทนของเดิม 
3. จัดหาบานพัก การรักษาพยาบาล  การฝกงาน สถานท่ีศึกษาของ

บุตรและจัดหางานใหใหมตามความรูความถนัดของตน 
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4. จายคาครองชีพเบ้ืองตน จนกวาพยานจะชวยเหลือตนเองและ
ครอบครัวได 

5. ใหความคุมครองพยานตลอด 24 ช่ัวโมง ขณะเม่ือพยานไปใหการ
หรือเบิกความตอศาล 

United States Marshals ปกติจะไมไปทําการคุมครองพยานในรัฐ 
ตางประเทศ แตหากจะตองดําเนินการในเร่ืองนี้ ก็จะมีความพรอมในการดําเนินการ โดยเก็บเปน
ความลับ ซ่ึงอาจจะดําเนินการในประเทศท่ีมีอาณาเขตอยูในความปกครองอยางเชน เกาะกวม เปน
ตน แตหากจะตองดําเนินการใหพยานไปอยูในรัฐอ่ืนก็ตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศ 

ในการยายฐานท่ีอยูใหแนใจวาพนจากการถูกคุกคามจริงๆ เม่ือยายท่ีอยู
ไปแลวอาจถูกคุกคามไดอีกหรือไม อาจมีการใชเคร่ืองจับเท็จ แบบทดสอบบุคลิกอุปนิสัยใจคอของ
พยานกอนประกอบการพิจารณาดวย หลังจากนั้นแลวอัยการสูงสุดจะจัดทําขอตกลงเบ้ืองตน 
(Memorandum of Understanding) กับบุคคล แตละบันทึกความเขาใจจะตองมีขอตกลงเกี่ยวกับการ
คุมครองพยานหามนําขอมูลตางๆ มาเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาตโดยจะมีความผิดท้ังโทษจําคุก
และปรับ รวมท้ังการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับกรณีท่ีรัฐใชระบบการคุมครองพยาน (Witness 
Protection Program) ตอกระบวนการยุติธรรม 

สําหรับการรักษาความลับของพยานโดยการปกปดไมเปดเผยเกี่ยวกับ
ช่ือตัว สกุล และท่ีอยูของพยานภายใตโครงการคุมครองพยาน ส่ือมวลชนจะมีบทบาทในการ
ตรวจสอบ โดยรัฐจะไมไปฟองผูส่ือขาวในการเปดเผย แตจะดําเนินคดีแกผูเปดเผยความลับหาก
เ ป น 
เจาหนาท่ีของรัฐเองก็จะมีการสืบสวน สอบสวนเจาหนาท่ีผูนั้นโดยประเทศสหรัฐอเมริกา จะมี
มาตรการลงโทษแกผูท่ีทําการเปดเผยความลับท่ีสามารถระบุตัวพยาน  ผูใกลชิด  ญาติ เหตุผลหลักท่ี
ตองมีโครงการน้ีก็คือ เพื่อใหพยานรวมมือกับรัฐในการนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ โครงการน้ี 
มีความสําคัญ ทําใหองคกรอาชญากรรมในประเทศสหรัฐอเมริกามีจํานวนลดลง United States 
Marshals มีท้ังระดับมลรัฐและสหพันธรัฐท้ังหมดเปนฝายบริหารทั้งส้ิน ผูท่ีจะเขามาอยูใน 
โครงการคุมครองพยานก็ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร และมีกฎเกณฑท่ีทําใหม่ันใจวา ผูนั้น 
มีความเหมาะสมท่ีจะเขาโครงการ FBI และตํารวจจะทํางานรวมกับพนักงานอัยการทุกข้ันตอน 
ในการตัดสินใจในกระบวนการตางๆ ไมวาจะเปนข้ันตอนตั้งแตการสืบสวน การฟองรองคดี การ
เจรจาตอรอง การประเมินภัยคุกคาม ฯลฯ โครงการคุมครองพยานไมไดใชกับทุกคน พยานบางคน 
ก็ขอออกจากโครงการ เนื่องจากไมสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีตั้งไวใหปฏิบัติได ในการคุมครอง
พยานในระบบระยะยาวน้ัน มีผูเขาโครงการคอนขางนอย เนื่องจากหลักเกณฑ เง่ือนไข ขอปฏิบัติท่ี
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มีมาก เชน ผูท่ีเขามาในโครงการน้ันตองใหเจาหนาท่ีติดตอไดโดยตรง  หรือติดประชุมในหนาท่ี
การงาน ก็ตองเรียกไดทันทีตองเดินทางไปตามนัดทุกอยาง และใหความรวมมือไมวากรณีใดๆ  
ท้ังส้ิน 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา การคุมครองพยานน้ัน แมเปนการคุมครองใน
ระบบระยะยาวท่ีอาจตองใชเวลาหลายป ก็ไมจําเปนตองใชเงินมาก พยานอาจไมจําเปนตองอยูอาศัย
โดยใชเงินของรัฐ  หลังจากนั้นพยานก็จะดําเนินชีวิตดวยตนเอง  ไมจําเปนตองใชเงินสนับสนุนอยู
ตลอดเวลาในระยะท่ียาวเกินไป คาใชจายก็มีดวยกันท้ังสองระบบ อยางนอยตองมีคาใชจายต้ังแต
เร่ิมตนชีวิตใหม การยายท่ีอยู หางานใหทําใหม หลังจากน้ันพยานจะตองรับภาระในคาใชจายดาน
อ่ืนๆ ดวยตัวเอง แตตองคอยตรวจสอบวาพยานมีพฤติกรรมเชนไร มีการประเมินอยูตลอดเวลาท่ีอยู
ในโครงการ กลาวคือ ก็ตองใชงบประมาณ ซ่ึงอาจไดโดยการยึดทรัพยจากผูกระทําผิดโดยการนําไป
ขาย และไดเงินสนับสนุนจากสภา Congress 

ในการคุมครองผูรวมกระทําผิดท่ีเปนพยานใหรัฐก็ไดรับการคุมครอง
เทาเทียมกันเหมือนพยานท่ัวไปตามมาตรการตางๆ ท่ี United States Marshals กําหนดไวเนื่องจาก 
มีความเส่ียงภัยตอภยันตรายเชนเดียวกับบุคคลภายนอก ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหกรม
ราชทัณฑ (The Bureau of Prison) มีหนาท่ีในการรักษาความปลอดภัย และหากบุคคลดังกลาวพน
โทษ แตตองการเขาโครงการคุมครองพยานจะเปนหนาท่ีของ United States Marshals ตอไป129 
สําหรับการใหความคุมครองผูตองหานั้นจะใชวิธีการยายบุคคลดังกลาวออกจากบริเวณท่ีมีอันตราย
และบุคคลท่ีจะทํารายเขาโดยใหไปอยูท่ีอ่ืนตราบนานเทาท่ีอันตรายยังมีอยูในกรณีผูตองขังอยูใน
เรือนจํา หากผูนั้นรูจักกับใครหรือผูใดท่ีทําใหเกิดอันตราย ก็จะจับแยกไปอยูสวนอ่ืนๆ ของเรือนจํา 
โดยผูตองขังอาจเปล่ียนเรือนจํา และช่ือของผูนั้น แตแมอยูในช่ืออ่ืน หรือผูรวมกระทําผิดท่ีไดเขา
โครงการคุมครองพยานก็ตาม พยานก็ยังตองถูกดําเนินคดีและรับโทษอยูในเรือนจํา  เนื่องจากสมัคร
ใจใหขอมูลกับรัฐ ซ่ึงเจาหนาท่ีทัณฑสถานตองเขาใจวา ไมวาจะอยูในเรือนจํา หรือนอกเรือนจําก็
จะตองใหความคุมครองพยานบุคคลท่ีเปนผูตองขังได 

ฉ. บทบาทของ United States Marshals ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล 
ในระหวางการพิจารณาคดี  United States Marshals จะดําเนินการในสวน

การคุมครองความปลอดภัยดานการคมนาคมระหวางเรือนจํากับการมาปรากฏตัวในศาล130 

                                                           
129 ประยุทธ  แกวภกัด.ี แหลงเดิม. หนา 70. 
130 แหลงเดิม. 
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กรณีท่ีมีการซักคานพยานในศาลโดยทนายจําเลย เม่ือเสร็จภารกิจในการ
เปนพยานแลว  United States Marshals  จะรีบพาตัวพยานออกไป เพื่อไมใหอยูในภาวะท่ีตองทํา
หนาท่ีไมจําเปนสําหรับพยานเอง 
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3.2.9 การคุมครองพยานโดยมาตรการท่ีมีโทษทางอาญา131 
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดความรับผิดทางอาญาตอบุคคลท่ียุงเหยิงหรือ

รบกวนอันเปนการคุกคามพยานโดยบัญญัติไวใน United States Code. Title 18, Part I. Chapter 73. 
Section 1501-1518 โดยกําหนดเปนความผิดเกี่ยวกับการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 
(Obstruction of Justice) กลาวคือ เปนการกระทําใดๆ ท่ีแทรกแซงการบริหารกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมซ่ึงประกอบไปดวยการกระทําผิดในลักษณะตางๆ ท่ีหลากหลาย132 ยังรวมไป
ถึงการทุจริตในการพยายามท่ีจะโนมนาวขัดขวางหรือคุกคามขัดขวางความยุติธรรมตอบุคคลซ่ึงได
ใหการเกี่ยวกับขอเท็จจริงท่ีสําคัญในคดีท่ีพยานบุคคลจะตองใหการ133 รวมท้ังเจาหนาท่ีของรัฐก็ถือ
วาเปนพยานบุคคลดวย134 ซ่ึงในท่ีนี้จะกลาวถึงบทกําหนดความผิดและโทษท่ีสําคัญดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

ก. การประทุษรายตอการดําเนินงาน 
กําหนดไวในมาตรา 1501 ดังนี้ 
ผูใดขัดขวาง ตอตาน หรือเปนปฏิปกษตอเจาหนาท่ีของรัฐบาลกลางหรือ

บุคคลใด ซ่ึงไดรับมอบอํานาจอยางถูกตอง ในการดําเนินการหรือพยายามท่ีจะดําเนินการตามคําส่ัง
ท่ีออกโดยชอบดวยกฎหมาย หรือตามหมายของศาลแหงรัฐบาลกลาง หรือของผูพิพากษาศาลแขวง
หรือ 

ผูใดประทุษราย ทุบตี หรือทํารายรางกายเจาหนาท่ี  หรือบุคคลใดซ่ึงไดรับ
มอบอํานาจอยางถูกตอง โดยรูถึงสถานะเชนนั้นของบุคคลท่ีตนกระทําตอในการดําเนินการ หรือท่ี
จะดําเนินการตามหมาย กฎระเบียบ คําส่ัง ข้ันตอนกระบวนการดําเนินคดี หรือตามหมาย หรือ
กระบวนการดําเนินงานอ่ืนใดตามกฎหมาย หรือตามคําส่ังของศาล ตองไดรับโทษปรับตามอัตราใน
กฎหมายลักษณะนี้ หรือโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือท้ังจําท้ังปรับเวนแตวาจะมีกฎหมายอ่ืนระบุไว 

                                                           
131 ตัวบทกฎหมายฐานขัดขวางความยุติธรรมสหรฐัอเมริกา ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา. แปลโดย วพิล   

กิติทัศนาสรชัย. แปลบทความและกฎหมายเก่ียวกับการปราบปรามองคกรอาชญากรรม. หนา 7-16. 
132 Jeffrey R.Kallstrom. และ Suzanne E.Roc. ความผิดฐานขัดขวางความยุติธรรม.  แปลโดย วิพล  กิตทิัศนาสร

ชัย. แหลงเดิม. หนา 21. 
133 United States V. Tedesco, C.A. Mass, 635 (1980) 
134 United States V. De Stefano, 476 F.2 d324 (1973) 
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ข. การขัดขืนเจาหนาท่ีสงผูรายขามแดน 
กําหนดไวในมาตรา 1502 ดังนี้ 
ผูใดขัดขวาง ตอตาน หรือเปนปฏิปกษตอเจาหนาท่ีสงผูรายขามแดนแหง

สหรัฐอเมริกาในการปฏิบัติตามหนาท่ี  ตองไดรับโทษปรับตามอัตราในกฎหมายลักษณะนี้ หรือ
โทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
ค. การแทรกแซง หรือประทุษรายเจาหนาท่ี หรือลูกขุนในกรณีท่ัวไป 

กําหนดไวในมาตรา 1503 ดังนี้ 
(a) ผูใด โดยมีเจตนามิชอบ หรือโดยการขูเข็ญ หรือใชกําลัง หรือโดยการ

ใชจดหมาย หรือสงขอความขมขูดวยวิธีอ่ืน กระทําการในลักษณะท่ีจะมุงจะแทรกแซง ทําใหกลัว 
หรือขัดขวางลูกขุน ไมวาในคณะใหญหรือเล็ก หรือเจาหนาท่ีในหรือของศาลใดของสหรัฐอเมริกา 
(รัฐบาลกลาง) หรือเจาหนาท่ีผูทําการสืบสวน หรือกระทําหนาท่ีตามกระบวนการพิจารณาใดตอ 
ผูพิพากษาศาลแขวงของรัฐบาลกลาง หรือเจาหนาท่ีศาลแขวง หรือทํารายรางกาย หรือทําใหเสีย
ทรัพยของลูกขุนดวยเหตุของการทํางานตามหนาท่ีในตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงนั้น หรือ 
ทํารายเจาหนาท่ีในตําแหนงใดๆ เชนวานั้น ผูพิพากษาศาลแขวง หรือผูพิพากษาไตสวนคดีเล็กนอย
อ่ืนๆ ดวยเหตุของการทํางานตามหนาท่ีของบุคคลเหลานี้ หรือโดยมีเจตนามิชอบ หรือโดยการ 
ขูเข็ญ หรือใชกําลัง หรือโดยการใชจดหมาย หรือสงขอความขมขูดวยวิธีอ่ืน กระทําการในลักษณะ
ท่ีมุงจะแทรกแซงขัดขวาง หรือบ่ันทอน หรือพยายามกระทําการดังกลาวตอการดําเนินไปโดยชอบ
ของกระบวนการยุติธรรม ตองไดรับโทษตามท่ีระบุไวในอนุมาตรา (b) หากความผิดตามมาตราน้ี
เกิดข้ึนโดยเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินคดีอาญาและการกระทําท่ีฝาฝนวรรคนี้  รวมถึงการกระทําท่ีมี
ลักษณะของการขูวาจะใชกําลัง หรือใชกําลังประทุษรายจําคุกสูงสุดจะเพิ่มข้ึนเปนโทษข้ันสูงกวาท่ี
กฎหมายสกําหนดไวในกรณีปกติ หรือวาโทษข้ันสูงสุดท่ีอาจจะลงไดสําหรับฐานความผิดใดๆ ท่ี
ถูกกลาวหาในคดีนั้น 

(b) โทษตามมาตราน้ีไดแก 
(1) ในกรณีท่ีเปนการกระทําดวยการฆา ตองไดรับโทษท่ีระบุไวใน

มาตรา 1111 และ 1112 
(2) ในกรณีท่ีเปนการกระทําดวยการพยายามฆา หรือในกรณีท่ีเปนการ

กระทําตอลูกขุนคณะเล็ก และมีการฟองคดีท่ีเกี่ยวของอยูนั้นเปนความผิดช้ัน A หรือ B ตองไดรับ
โทษไมเกิน 20 ป และโทษปรับตามอัตราท่ีกําหนดในลักษณะนี้ หรือท้ังจําท้ังปรับ และ 
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(3) ในกรณีอ่ืนๆ ตองไดรับโทษจําคุกไมเกิน 10 ป โทษปรับตามอัตรา
ในกฎหมายลักษณะนี้ หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
ง. การขัดขวางการสืบสวนคดีอาญา 

กําหนดไวในมาตรา 1510 ดังนี้ 
(a) ผูใด ดวยการใหสินบนโดยมุงท่ีขัดขวาง ทําใหชักชา หรือปองกันการ

ติดตอส่ือสารเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายอาญาแหงรัฐบาลกลาง โดยบุคคลหนึ่งใดกับพนักงาน 
สืบสวนสอบสวน ตองไดรับโทษปรับตามอัตราในกฎหมายลักษณะนี้ หรือโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(b) (1) ผูใด เปนพนักงานของสถาบันการเงินโดยมีเจตนาที่จะขัดขวาง
กระบวนการพิจารณาคดี แจงโดยตรงหรือออมกับบุคคลอ่ืนใด เกี่ยวกับการออกหมาย หรือ 
เนื้อความในหมายเรียกขอมูลของสถาบันการเงิน หรือเกี่ยวกับขอมูลท่ีได สงถึงคณะลูกขุนใหมตาม
หมายดังกลาวแลว ตองไดรับโทษปรับตามอัตราในกฎหมายลักษณะนี้  หรือโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(2) ผูใดเปนพนักงานของสถาบันการเงินแจงโดยตรงหรือออม แก 
(A) ลูกคาของสถาบันการเงินนั้น ซ่ึงขอมูลของเขาถูกหมายเรียก

โดยคณะลูกขุนใหญ หรือ 
(B) บุคคลอ่ืนใดที่มีช่ืออยูในหมายเรียกนั้น 

เกี่ยวกับการออกหมาย  หรือเนื้อความของหมายนั้น หรือ 
ขอมูลท่ีไดสงถึงคณะลูกขุนใหญตามหมายดังกลาวนั้น ตองไดรับโทษปรับตามอัตราในกฎหมาย
ลักษณะนี้ หรือโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(3) ตามท่ีบัญญัติในอนุมาตราน้ี 
(A) คําวา “พนักงานของสถาบันการเงิน” หมายถึง พนักงาน  

ผูอํานวยการ หุนสวน ลูกจาง ตัวแทน หรือผูไดรับมอบอํานาจหรือเพ่ือสถาบันการเงิน และ 
(B) คําวา “หมายเรียกขอมูล” หมายถึง หมายท่ีออกโดยคณะ 

ลูกขุนใหญของรัฐบาล  หรือโดยกระทรวงยุติธรรม (ท่ีออกตามมาตรา 3486 แหงลักษณะ 18) 
เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลของลูกคาท่ีเกี่ยวกับการกระทําผิด  หรือการสมคบกระทําความผิดในความ
ตอไปนี้ 
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(i) มาตรา 215, 656, 657, 1005, 1006, 1007, 1014, 1344, 
1956, 1957 บทท่ี 53 ของลักษณะท่ี 31 หรือ 

(ii) มาตรา 1341 หรือ 1343 ท่ีกระทบตอสถาบันการเงิน 
(C) ตามท่ีบัญญัติไว ในมาตรานี้  คําว า  “พนักงานสืบสวน 

สอบสวนคดีอาญา” หมายถึง บุคคลผูไดรับอํานาจโดยชอบจากกระทรวง หนวยราชการ หรือ 
กองทัพแหงสหรัฐอเมริกาใหสืบสวน สอบสวน หรือฟองคดีตามกฎหมายอาญาแหงรัฐบาลกลาง 

(C) (1) ผูใด 
(A) กระทําการในฐานะหรือเปนพนักงาน ผูอํานวยการ  

ตัวแทน หรือลูกจางของผูดําเนินธุรกิจประกันภัยท่ีมีกิจกรรมกระทบตอการคาระหวางมลรัฐ หรือ 
(B) ดําเนินธุรกิจประกันภัยท่ีมีกิจกรรมกระทบตอการคา

ระหวางมลรัฐหรือเกี่ยวของกับธุรกรรมในกิจกรรมของธุรกิจนั้น (เวนแตในกรณีท่ีเปนผูเอาประกัน
หรือผูรับประโยชน) โดยมีเจตนาขัดขวางกระบวนการพิจารณา แจงโดยตรงหรือโดยออมแกบุคคล
อ่ืนเกี่ยวกับการออกหมายหรือเนื้อความในหมายเรียกขอมูลของบุคคลนั้น ซ่ึงดําเนินธุรกิจดังกลาว
หรือเกี่ยวกับขอมูลท่ีไดสงถึงคณะลูกขุนใหมแหงรัฐบาลกลางตามหมายดังกลาวแลว ตองไดรับ
โทษปรับตามอัตราในกฎหมายลักษณะนี้ หรือโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(4) ตามท่ีบัญญัติในยอหนา (1) คําวา “หมายเรียกขอมูล” หมายถึง 
หมายท่ีออกโดยเฉพาะลูกขุนใหญของรัฐบาลกลางท่ีออกเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการ
กระทําผิดหรือการสมคบกันกระทําความผิดตามมาตรา 1033 

 
จ. การประทุษรายพยาน หรือผูเสียหายหรือสายลับ 

กําหนดไวในมาตรา 1512 ดังนี้ 
(a) (1) ผูใด ฆา หรือพยายามฆาผูอ่ืน เพื่อ 

(A) ปองกันมิใหบุคคลใดเขารวมในกระบวนการดําเนินคดี หรือ 
มิใหมีการเบิกความ 

(B) ปองกันมิใหมีการรวบรวมหรือจัดทําบันทึก เอกสาร หรือวัตถุอ่ืน
ใดในกระบวนการดําเนินคดี 

(C) ปองกันมิใหบุคคลใดติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีผู บังคับใช
กฎหมาย หรือผูพิพากษาของศาลแหงรัฐบาลกลาง  เกี่ยวกับขอมูลในการกอหรือในการท่ีอาจจะกอ
อาชญากรรมตามกฎหมายแหงรัฐบาลกลาง หรือการละเมิดเง่ือนไขคุมประพฤติ ทัณฑบน หรือการ
ปลอยช่ัวคราวในระหวางรอการพิจารณา จะตองไดรับโทษตามท่ีระบุใน (2) 

DPU



 57 

(2) โทษตามอนุมาตราน้ี ไดแก 
(A) ในกรณีท่ีเปนการฆาตกรรม (ตามนิยามแหงมาตรา 1111) 

ตองโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต และในกรณีท่ีเปนการประทุษรายตอชีวิตในกรณีอ่ืนๆ 
ตองไดรับโทษตามมาตรา 1112 และ 

(B) ในกรณีท่ีเปนการพยายามฆา ตองโทษจําคุกไมเกิน 20 ป  
(b) ผูใดคุกคาม หรือใชกําลัง ขมขู หรือจูงใจโดยมิชอบ หรือพยายามกระทํา

การดังกลาว หรือกระทําการลอลวงบุคคลอ่ืน เพื่อ 
(1) แทรกแซง ทําใหเกิดความลาชาในการเบิกความ หรือขัดขวางการ

เบิกความในกระบวนการดําเนินคดี 
(2) ทําใหผูอ่ืนหรือชักนําผูอ่ืนให 

(A) เวนเสียท่ีจะเบิกความ ท่ีจะใหบันทึกหลักฐาน เอสาร หรือ
พยานวัตถุอ่ืนใดในกระบวนการดําเนินคดี 

(B) เปล่ียนแปลง ทําลาย ทําใหเสียหาย หรือปกปดซอนเรนวัตถุ
เพื่อทําใหเส่ือมคุณคาในฐานท่ีเปนพยานหลักฐานในหรือหายไปจากการดําเนินคดี 

(C) หลีกเล่ียงกระบวนการตามกฎหมายท่ีเรียกใหบุคคลนั้นมา
ปรากฏตัวในฐานะพยาน หรือมามอบบันทึกหลักฐาน เอกสาร หรือวัตถุอ่ืนใด ในกระบวนการ
ดําเนินคดี หรือ 

(D) หายไปจากกระบวนการดําเนินคดีท่ีบุคคลนั้นตองถูกเรียกให
เขารวมตามข้ันตอนแหงกฎหมาย หรือ 

(3) กีดกัน กอใหเกิดความลาชา หรือปองกันมิใหมีการติดตอส่ือสาร
กับเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย หรือผูพิพากษาแหงรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการกระทํา หรืออาจจะ
กระทําความผิดตามกฎหมายแหงรัฐบาลกลาง หรือการฝาฝนเง่ือนไขคุมประพฤติ ทัณฑบน หรือ
การปลอยช่ัวคราวในระหวางรอการพิจารณา ตองไดรับโทษปรับตามอัตราในกฎหมายลักษณะนี้
หรือโทษจําคุกไมเกิน 10 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(c) ผูใดประทุษรายผูอ่ืนอันเปนการกีดกัน กอใหเกิดความลาชา ปองกัน
หรือเบนบุคคลใดไปเสียจาก 

(1) การเขารวม หรือเบิกความในกระบวนการดําเนินคดี 
(2) การรายงานตัวตอเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย หรือผูพิพากษาแหง

รัฐบาลกลาง เกี่ยวกับการกระทํา หรืออาจกระทําความผิดตามกฎหมายแหงรัฐบาล หรือการฝาฝน
เง่ือนไข คุมประพฤติ ทัณฑบน หรือการปลอยช่ัวคราวในการระหวางรอการพิจารณา 
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(3) การจับกุม หรือตามจับบุคคลในความผิดตามกฎหมายรัฐบาลกลาง 
(4) การดําเนินการฟองรองคดีอาญา การพิจารณายกเลิกทัณฑบน หรือ

การคุมประพฤติ หรือการชวยในการดําเนินคดี หรือดําเนินกระบวนการพิจารณาดังกลาว 
หรือพยายามกระทําการดังกลาว ตองไดรับโทษปรับตามอัตราใน

กฎหมายลักษณะนี้ หรือโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(d) ในการฟองคดีในขอหาความผิดภายใตมาตราน้ี จําเลยสามารถยกขอ 

ตอสูในเชิงยืนยันความบริสุทธ์ิของตน โดยตองพิสูจนจนนาเช่ือวาการกระทําของตนชอบดวย
กฎหมายและกระทําไปโดยมีเพียงเจตนาที่จะสนับสนุน กระตุน สงเสริมใหมีการเบิกความตาม
ความจริง 

(e) ตามเจตนารมณของมาตราน้ี 
(1) การกระทําความผิดตอกระบวนการดําเนินคดี ไมจําเปนตองเปน

กรณีท่ีกระบวนการดําเนินคดีกําลังดําเนินอยู หรือกําลังจะมีการดําเนินคดีในขณะท่ีความผิดเกิดข้ึน 
และ 

(2) คําเบิกความ หรือบันทึกเอกสาร หรือวัตถุอ่ืน ไมจําเปนตองเปน
พยานหลักฐานท่ีรับฟงได หรือเปนพยานหลักฐานท่ีปลอดภัยจากการอางเอกสิทธ์ิคุมครอง 

(f) ในการฟองคดีในขอหาความผิดภายใตมาตราน้ี ในกรณีตอไปนี้ ไม 
จําตองมีการพิสูจนถึงเจตนาวาจําเลยรู 

(1) ในกรณีท่ีเปนกระบวนการดําเนินคดีตอหนาผูพิพากษา ศาล 
ผูพิพากษาไตสวน คณะลูกขุนใหญ หรือหนวยราชการ วาเปนกระบวนการวิธีพิจารณาคดีท่ีดําเนิน
โดยผูพิพากษาศาล ผูพิพากษาไตสวน คณะลูกขุนใหญ หรือหนวยราชการของรัฐบาลกลาง 

(2) วาผูพิพากษาเปนผูพิพากษาแหงรัฐบาลกลาง หรือวาเจาหนาท่ี
บังคับใชกฎหมายเปนเจาหนาท่ี หรือลูกจาง ของรัฐบาลกลาง  หรือเปนบุคคลผูไดรับมอบอํานาจให
กระทําการแทน หรือในนามของรัฐบาลกลางหรือทํางานใหกับรัฐบาลกลางในฐานะผูแนะนํา หรือ
ท่ีปรึกษา 

(g) มาตราน้ี ใชไดดวยกับความผิดท่ีกระทําในตางประเทศ 
(h) ใหฟองคดีตามมาตราน้ี หรือมาตรา 1503 ไดในเขตซ่ึงกระบวนการ

ดําเนินคดี (ไมวากระบวนการดําเนินคดีกําลังดําเนินอยู หรือกําลังจะดําเนินข้ึนหรือไม) ที่เปน 
เปาหมายของการกระทําหรือในเขตท่ีอางวา มีการกระทําเกิดข้ึน 
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(i) หากความผิดพลาดตามมาตรานี้เกิดข้ึนเกี่ยวโยงกับการดําเนินคดีอาญา 
โทษจําคุกสูงสุดจะเพิ่มข้ึนจากท่ีกําหนดไวในกรณีธรรมดา หรือเทียบเทาโทษสูงสุดท่ีจะลงไดใน
บรรดาฐานความผิดท้ังหลายท่ีถูกฟองในคดีนั้น 

 
ฉ. การตอบโตลางแคนพยาน ผูเสียหายหรือสายลับ 

กําหนดไวในมาตรา 1513  ดังนี้ 
(a) (1) ผูใด ฆา หรือพยายามฆาผูอ่ืน เพื่อตอบโตลางแคนบุคคลใด เพราะ

เหตุ 
(A) ท่ีไดเปนพยาน หรือคูความในกระบวนการดําเนินคดี หรือท่ี

ไดเบิกความ จัดทําบันทึกเอกสาร หรือมอบวัตถุพยานในกระบวนการดําเนินคดี หรือ 
(B) ใหขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับการกระทํา หรืออาจจะกระทํา

ความผิดตามกฎหมายแหงรัฐบาลกลาง หรือการฝาฝนเง่ือนไขคุมประพฤติ ทัณฑบน หรือการปลอย
ช่ัวคราวแกเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย 

(2) โทษสําหรับความผิดภายใตอนุมาตราน้ี คือ 
(A) ในกรณีฆา ตองไดรับโทษตามมาตรา 1111 และ 1112 และ 
(B) ในกรณีพยายามฆา ตองโทษจําคุกไมเกิน 20 ป 

(b) ผูใดกระทําการใดอันเปนการทําใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกกาย หรือ 
ทําใหทรัพยของผูอ่ืนเสียหาย หรือขูวาจะทําดังกลาว เพื่อตอบโต ลางแคนบุคคลใดเพราะเหตุ 

(1) ท่ีไดเปนพยานหรือคูความในกระบวนการดําเนินคดี หรือท่ีได 
เบิกความ จัดทําบันทึก เอกสาร หรือมอบวัตถุพยานในกระบวนการดําเนินคดี หรือ 

(2) ท่ีไดใหขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับการกระทํา หรืออาจจะกระทํา
ความผิดตามกฎหมายแหงรัฐบาลกลาง หรือการฝาฝนเง่ือนไขคุมประพฤติ ทัณฑบน หรือการปลอย 
ช่ัวคราวแกเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย 

หรือพยายามกระทําดังกลาว ตองไดรับโทษปรับตามอัตราใน
กฎหมายลักษณะนี้ หรือโทษจําคุกไมเกิน 10 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(c) หากการตอบโต ลางแคน เกิดข้ึนเพราะการที่ไดเปนพยานหรือคูความ
ในคดีอาญา โทษจําคุกสูงสุดจะเพิ่มข้ึนจากท่ีกําหนดไวในกรณีธรรมดา หรือเทียบเทาโทษสูงสุดท่ี
จะลงไดในบรรดาฐานความผิดท้ังหลายท่ีถูกฟองในคดีนั้น 

(d) มาตราน้ีใชไดดวยกับความผิดท่ีกระทําในตางประเทศ 
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ช. การดําเนินคดีแพงเพื่อคุมมิใหประทุษราย รังควาญผูเสียหายหรือพยาน 
กําหนดไวในมาตรา 1514 ดังนี้ 
(a) (1) เม่ือไดรับคํารองขอจากพนักงานอัยการ ใหศาลแขวงแหงรัฐบาล

ออกคําส่ังช่ัวคราวหามมิใหมีการรังควาญผูเสียหายหรือพยานในคดีอาญาตามกฎหมายรัฐบาลกลาง 
หากศาลเห็นจากขอเท็จจริง ตามคํารับรองหรือคํารองท่ีพิสูจนแลววามีเหตุอันควรเช่ือวามีการ 
กอกวนรังควาญผูเสียหาย หรือพยานดังกลาว หรือเห็นวาจําเปนตองออกคําส่ังเพ่ือปองกันและ 
ควบคุมมิใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา 1512 นอกเหนือจากความผิดเกี่ยวกับการลอลวง หรือ
ภายใตมาตรา 1513 ในกฎหมายลักษณะนี้ 

(2) (A) ผูพิจารณาคดีแพงตามมาตรานี้ สามารถออกคําส่ังช่ัวคราว 
ดังกลาวไดโดยไมตองมีการแจง ลวงหนาโดยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรไปยังคูกรณีอีกฝาย
หนึ่ง หรือทนายความในคดีแพงภายใตมาตรานี้ หากศาลพบวามีการรับรองเปนลายลักษณอักษร
จากพนักงานอัยการวาไมมีความจําเปนตองแจงและมีเหตุผลนาเช่ือวาคํารองขอใหออกคําส่ังของ
พนักงานอัยการจะไดรับอนุมัติ 

(B) ใหลงวันท่ีและเวลาท่ีไดออกคําส่ังควบคุมช่ัวคราวท่ีไดออก
โดยไมมีการแจงลวงหนาใหคูกรณีทราบตามมาตรานี้ พรอมท้ังสงลงระบบสารบรรณของ
สํานักงานเสมียนศาลที่ออกคําส่ัง 

(C) ใหคําส่ังควบคุมชั่วคราวท่ีออกตามมาตรานี้มีผลใชไดไมเกิน 
10 วัน นับแตวันท่ีออกคําส่ังหากมีเหตุอันควรตองขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปปรากฏขึ้นกอนวัน
หมดอายุ ใหศาลสามารถขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 10 วัน หรือนานกวานั้นตามท่ีคูกรณีอีกฝาย
ตกลง 

(D) เม่ือมีการออกคําส่ังควบคุมช่ัวคราวท่ีไดออกโดยไมมีการแจง 
ลวงหนาใหคูกรณีทราบตองมีการกําหนดวันพิจารณาเพ่ือออกคําส่ังใหมีมาตรการคุมครองโดยเร็ว 
ท่ีสุดท่ีจะเปนไปได และใหนําเร่ืองนี้มาพิจารณาดวนกอนเร่ืองอ่ืนท้ังปวง เวนแตกรณีมีเร่ืองใน
ลักษณะเดียวกันท่ีไดกําหนดวันนัดพิจารณาไวกอนแลว และเม่ือวันนัดพิจารณานั้นมาถึง หาก
พนักงานอัยการไมยื่นคํารองขอใหมีมาตรการคุมครองเขามา ศาลจะส่ังเพิกถอนคําส่ังควบคุม 
ช่ัวคราวเสีย 

(E) หากหลังจากท่ีไดแจงแกพนักงานอัยการลวงหนา 2 วัน หรือ
เร็วกวานั้นตามแตศาลกําหนด  คูกรณีอีกฝายหน่ึงปรากฏตัวตอศาลและขอใหยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงคําส่ังควบคุมช่ัวคราว ใหศาลไตสวนและวินิจฉัยโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือประโยชนแหงความ
เปนธรรม 
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(F) ใหระบุเหตุผลในการออกคําส่ังควบคุมช่ัวคราวโดยเจาะจง 
(ตองไมทําเพียงอางอิงถึงคํารองหรือเอกสารอื่นเทานั้น) และอธิบายโดยละเอียดพอสมควรวา 
ควบคุมการกระทําใดบาง 

(b) (1) เม่ือรับคํารองจากพนักงานอัยการ ใหศาลแขวงแหงรัฐบาลกลาง
ออกคําส่ังคุมครองหามมิใหมีการรังควาญผูเสียหายหรือพยานในคดีอาญาของรัฐบาลกลาง ถาศาล
เห็นหลังจากไตสวนแลวนาเช่ือวามีการรังควาญผูเสียหายหรือพยานท่ีระบุไวอยูจริงหรือเห็น
จําเปนตองออกคําส่ังเพื่อปองกันและควบคุมมิใหมีการทําความผิดตามมาตรา 1512 นอกเหนือจาก
ความผิดเกี่ยวกับการลอลวงหรือภายใตมาตรา 1513 

(2) ในการไตสวนตามท่ีกลาวถึงในยอหนาท่ี (1) ของอนุมาตราน้ี  
คูกรณีฝายตรงขามรายใดท่ีถูกระบุในคํารองมีสิทธิท่ีจะเสนอพยานหลักฐาน หรือถามคานพยาน 

(3) ใหระบุเหตุผลในการออกคําส่ังคุมครองโดยเจาะจงและชัดเจน
แนนอน (ตองไมทําเพียงอางอิงถึงคํารองหรือเอกสารอ่ืนเทานั้น) และอธิบายโดยละเอียดพอสมควร
วาควบคุมการกระทําใดบาง 

(4) ใหศาลกําหนดระยะเวลาของคําส่ังคุมครองตามท่ีเห็นวาจําเปนแก
การปองกันการรังควาญผูเสียหายหรือพยาน แตไมใหนานเกิน 3 ป นับแตวันท่ีออกคําส่ัง ภายใน 90 
วัน กอนที่จะหมดระยะเวลาดังกลาว พนักงานอัยการอาจขอใหออกคําส่ังคุมครองตามมาตรานี้ได
ใหม 

(c) ตามท่ีบัญญัติในมาตรานี้ 
(1) คําวา “รังควาญ” หมายความวา การกระทําอยางเจาะจงตอบุคคลท่ี 

(A) กอใหเกิดความทุกขทางจิตใจ  และ 
(B) ไมมีเหตุโดยชอบธรรมท่ีจะกระทําเชนนั้น และ 

(2) คําวา “การกระทํา” หมายความวา การกระทําหลายคร้ังในชวง
ระยะเวลาหน่ึง ไมวาจะส้ันเพียงใด  และมีความเกี่ยวเนื่องกันจนสามารถแสดงใหเห็นถึง
วัตถุประสงคท่ีตอเนื่อง 

3.2.10 แผนผังแสดงการคุมครองพยานตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
การคุมครองพยานตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
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พยาน ผูที่จะเปนพยาน ผูเก่ียวของอยางใกลชิดกับพยาน  
ผูเสียหายที่อยูในฐานะพยานผูใหขอมูลขาวสารในคดีสําคัญ 

(U.S.C.ม.3521(a)(1),(b)(1), ม.10607(c)(4), ม.3073, ม.3076) 
 

อัยการสูงสุดหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายรวบรวมขอมูลที่
เก่ียวกับพยานรวมทั้ง
ประวัติอาชญากรรม (ถามี) 
และประเมินสภาพจิตใจ
ของบุคคลน้ัน (U.S.C.  
ม.3521(c)) 

 ความเหมาะสมในการเขาสู 
โครงการคุมครอง โดยพิจารณาจาก 
1. ความจําเปนที่จะใหความ 

คุมครอง ซึ่งอาจไดรับอันตราย
แกกาย หรือใหความคุมครอง 
สุขภาพ ความปลอดภัยของ 
สวัสดิภาพแกบุคคลดังกลาว 
รวมถึงสุขภาพจิตที่ดีและการ
ปรับตัวเขากับสังคมเทาที่
อันตรายจะมีขึ้นแกบุคคลน้ัน 
(U.S.C. ม.3521(a)(1) 

2. อันตรายท่ีเกิดแกสาธารณชนมี
มากกวาอันตรายแกเหยื่อ 
(U.S.C. ม.3521(c)) 

 อัยการสูงสุดหรือผูไดรับ
มอบหมายทํารายงานเปนลาย
ลักษณอักษรในแตละคดี
ประกอบการพิจารณาวาบุคคล
น้ันๆ มีความเหมาะสมท่ีจะเขา
รวมใน 
โครงการคุมครองพยานหรือไม 
(U.S.C. ม.3521(c)) 

 
ประเภทความผิดที่ไดรับความคุมครองเปน
ความผิดที่เก่ียวของกับองคกรอาชญากรรมหรือ
ความผิดรายแรงอ่ืน (U.S.C. ม.3521(a)(1)) เชน 

 
1. การลักลอบคายาเสพติด 
2. การพนันที่มีเครือขายโยงใย 
3. การกรรโชก ฉอโกง 
4. การใหสินบนเจาหนาที่ของรัฐ 
5. การฟอกเงิน 
6. การใชอิทธิพลครอบงําเจาหนาที่ของรัฐ 
7. การกระทําผิดในคดีสําคัญโดยเฉพาะการกอ

การรายหรือการจารกรรมขอมูล 
8. การลักลอบผลิตและคาอาวุธ 
9. การลักลอบขนชาวตางชาติเขาประเทศ 
10. การฉอราษฎรบังหลวง 
11. การขัดขวางความยุติธรรมในสวนสําคัญ 
12. การกระทําผิดทางเพศ การคาประเวณีที่

กระทําในรูปองคกรอาชญากรรม 
13. การลักลอบขนของหนีภาษี 

 
ความยินยอมสมัครใจ 

 
การใหความคุมครองจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ออกโดย
อัยการสูงสุด หากเห็นสมควรใหบุคคลน้ันเขาสูโครงการคุมครอง
พยานโดยจะตองจัดทําบันทึกความเขาใจ (Memorandum of 
Understanding (U.S.C. ม.3521(a),(b)(1),(d)(1)) 

A 
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Ⓐ 
 

 

อัยการสูงสุดหรือผูท่ีไดรับมอบหมายและ United States Marshalls 
รวมกันจัดมาตรการคุมครอง ดังน้ี 

1. จัดการเปล่ียนช่ือสกุล 
2. จัดการยายที่อยู 
3. จัดหาใหซึ่งเอกสารอันมีผลใหบุคคลน้ันสามารถมีรูปพรรณสัณฐานใหม 
4. จัดหาที่พักอาศัย การรักษาพยาบาล การฝกงาน สถานที่ศึกษาของบุตร จัดหางาน

ใหใหมตามความรูความถนัด 
5. ใหคาครองชีพเบื้องตนจนกวาจะชวยเหลือตนเองและ 

ครอบครัวได 
6. ใหความคุมครองตลอด 24 ช่ัวโมง ขณะไปศาลหรือไปเบิกความตอศาล 
7. จัดหาใหซึ่งการบริการใดๆ อันจําเปนที่จะชวยบุคคลน้ันใหดํารงชีพไดดวยตนเอง 
8. ปกปด รูปพรรณสัณฐานหรือที่อยู หรือขอมูลอื่นๆ ของพยาน 
9. ยกเวนการที่ตองทําตามกฎหมายวาดวยการจัดหา บริการ วัสดุ และอุปกรณและ

การปรับปรุง การกอสรางที่พักอาศัยอันปลอดภัยในอาคารตามบทบัญญัติของ
กฎหมายอื่น หากเปนการจําเปนเพ่ือความปลอดภัยของพยานและความสําเร็จของ
การดําเนินการใหความคุมครอง 

10. การใหประกันความปลอดภัยในการใหการโดยใชเทคโนโลยีทางการสื่อสารโดย
เนนการบันทึกวีดีโอเทป หรือการใชโทรทัศนวงจรปดในการสืบพยานที่เปนเด็ก 
และมีการใชการสืบพยานโดยวิธี Video conferencing แกพยานบุคคลโดยทั่วไป 
นอกจากน้ียังมีหลักประกันความปลอดภัยในการใหการโดยกําหนดใหสิทธิของ
จําเลยในการเผชิญหนากับพยานยอมสิ้นสุด หากจําเลยกอความวุนวายในการ
พิจารณาคดี 

11. United States Marshals ทําหนาท่ีตรวจสอบในการใหความคุมครอง ใหความ
ชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกพยาน ตลอดทั้งให 
คําแนะนําแกเจาหนาที่ระดับทองถ่ิน 

12. ในกรณีที่ผูตองหาหรือผูตองขังที่เปนพยานใหกับรัฐ จะทําการจับแยกที่คุมขัง
หรือเปล่ียนช่ือ ยายเรือนจํา 

13. ยายพยานไปอยูรัฐตางประเทศในกรณีจําเปน 
 

ความผิดฐานขัดขวางความยุติธรรม (Obstruction of Justice) เชน 
1. การประทุษรายตอการดําเนินงาน (U.S.C. Section 1501) 
2. การขัดขืนเจาหนาที่สงผูรายขามแดน (U.S.C. Section 1502) 
3. การแทรกแซงหรือประทุษรายเจาหนาที่หรือลูกขุนในกรณี 

ทั่วไป (U.S.C. Section 1503) 
4. การขัดขวางการสืบสวนคดีอาญา (U.S.C. Section 1510) 
5. การประทุษรายหรือผูเสียหายหรือสายลับ (U.S.C. Section 1512) 
6. การตอบโต ลางแคนพยาน ผูเสียหายหรือสายลับ (U.S.C. Section 1513) 
7. การดําเนินคดีแพงเพ่ือคุมมิใหประทุษราย รังควาญ ผูเสียหาย หรือพยาน (U.S.C. 

Section 1514) 
หมายเหตุ เจาพนักงานของรัฐถือวาเปนพยานบุคคล (United States V. De Stefano, 

476 F.2d 324(1973) 
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บทที่  4 
การคุมครองพยานของประเทศไทยและการวิเคราะหเปรียบเทียบการคุมครอง
พยานตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมาย 
สหรัฐอเมริกากับอนุสญัญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติ 

ที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 24 
 

ในบทนี้กอนจะเขาสูเนื้อหาการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบการคุมครองพยานตามพระ
ราชบัญญติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐฮเมริกากับอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 24 ส่ิงท่ีไมอาจมองขามไปได
แ ล ะ 
มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาในรายละเอียด รูปแบบ ขอบเขตการคุมครองพยานของประเทศไทย
กอนประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และส่ิงท่ีขาดเสียมิไดนั้นก็จะตอง
ศึกษาในรายละเอียด รูปแบบ ขอบเขตการคุมครองพยานของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคุมครองใน
คดีอาญา พ.ศ. 2546 ดวย ในการศึกษาดังกลาวก็โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบถึงรายละเอียด  
รูปแบบ ขอบเขตการคุมครองพยานของประเทศไทยในการนํามาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกับการ 
คุมครองพยานตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา โดยยึดถือแนวทางการคุมครองพยานตามอนุสัญญาขอ 24 เปน
หลักเพื่อใหทราบถึงส่ิงตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการคุมครองพยานของประเทศไทย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ 
คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ท่ีมีบางเร่ืองท่ียังขาดหรือไมมีความชัดเจนตามท่ีอนุสัญญากําหนด 
อันมีความจําเปนจะตองแกไขปรับปรุงเพิ่มเติมหรือบัญญัติข้ึนใหมเพื่อใหพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ 
ของไทยมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช และสอดคลองกับอนุสัญญาฯ ขอ 24 ตาม
ขอเสนอแนะในบทตอไป 
 
4.1 การคุมครองพยานของประเทศไทยกอนประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา 

พ.ศ. 2546 
การคุมครองพยานของประเทศไทยกอนประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ. 2546 นั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีการกําหนดใหมีการคุมครอง โดยความ 
รับผิดชอบมักจะตกเปนภาระของพนักงานสอบสวน ซ่ึงเปนไปตามระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี 
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นอกจากนี้สํานักงานอัยการสูงสุดยังไดมีการกําหนดใหมีการคุมครอง ซ่ึงเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2538 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
4.1.1 การคุมพยานและการปองกันพยานสําคัญในคดีอาญาของสํานักงานตํารวจ 

แหงชาติ 
ก. การคุมพยาน 

การคุมพยานตามระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ 8 บทท่ี 6 ขอ 255135

กําหนดใหพนักงานสอบสวนถือปฏิบัติในการจดบันทึกสถานท่ีอยูของพยานไวอยางชัดเจน โดย 
เจาพนักงานตองออกไปตรวจสอบการเปนอยูของพยานเสมอ เพื่อใหการติดตามและสงหมายถึง
พยาน เพ่ือใหพยานไปเบิกความตอศาลเปนไปโดยเรียบรอย ท้ังนี้หากพบวาพยานคนใดจะบิดพล้ิว
ไมไปเบิกความพนักงานสอบสวนจะตองรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาส่ังการและถาพยาน 
คนใดยากจนขัดสนก็ใหพนักงานสอบสวนรับรองไปยังพนักงานอัยการเพื่อเบิกคาพาหนะเบ้ียเล้ียง 

                                                           
135 ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ 8 บทที่ 6 ขอ 255 “ดวยปรากฏวาคดีอาญาบางคดีในชั้นสอบสวน 

ปรากฏขอเท็จจริง และพยานหลักฐานวามีมูลความผิดจนพนักงานอัยการไดส่ังฟอง และย่ืนตอศาลแลว แตในระหวางการ
พิจารณาของศาล ไดมีหมายเรียกพยาน หรือผูเสียหายไปเบิกความ พนักงานสอบสวนไมสามารถดําเนินการติดตามพยาน 
หรือผูเสียหายไปเบิกความได เพราะพยานไมมีที่อยูเปนหลักแหลงหรือพนักงานสอบสวนจดที่อยูของพยานไมละเอียด 
ชัดเจน หรือเพิกเฉย จงใจไมติดตามพยานหรือบิดพลิ้วไมเต็มใจไปเบิกความ หรือถูกคุกคาม ขูเข็ญ หรือไดรับประโยชน
เปนเหตุใหคดีขาดหลักฐาน ทําใหศาลตองพิพากษายกฟองเกิดความเสียหายแกคดี จึงกําหนดใหพนักงานสอบสวน 

1. สอบสวนตําบลที่อยูของพยานซ่ึงไมใชขาราชการประจํา 
2. เม่ือเห็นวาพยานสําคัญที่จะตองไปเบิกความในช้ันศาล บางคนอาจจะบิดพลิ้วไมไปเบิกความในช้ันศาล

พนักงานสอบสวนตองพยายามหาเวลาไปพบพยานยังสถานที่ที่อยูหรือที่ทํางานใหได 
3. ถาผูเสียหายหรือพยานเปนคนยากจนขัดสน สมควรจะอนุเคราะหใหไดรับคาพาหนะ หรือเบี้ยเลี้ยงหรือ 

ทั้งสองอยางก็ใหพนักงานสอบสวนรับรองความยากจนขัดสนของผูเสียหาย หรือพยานไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป 

4. การสงหมายเรียกใหผูเสียหายหรือพยาน ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนเจาของคดีนั้น 
5. การที่พนักงานสอบสวนละเลยไมสนใจติดตามพยานสําคัญ หรือผูเสียหายไปเบิกความจนเปนเหตุใหศาล 

ส่ังตัดพยานและพิพากษายกฟอง ถือวาเปนความบกพรองรายแรงใหผูบังคับบัญชาพิจารณาขอบกพรองของพนักงาน 
สอบสวน 

6. การไปเบิกความเปนพยานศาลในคดีอาญา ถือเปนราชการอันสําคัญย่ิง เม่ือขาราชการตํารวจไดรับ
หมายเรียกของศาลใหไปเบิกความแลว ตองไปตามกําหนดนัด เวนแตมีเหตุขัดของ หรือมีราชการอื่นที่จําเปน 

7. ใหพนักงานสอบสวนจัดทําสมุดคุมพยานประจําตัวของพนักงานสอบสวนข้ึน 1 เลม และมีสมุดคุมพยาน
ประจําสถานีตํารวจนครบาล หรือสถานีตํารวจภูธร อีก 1 เลม” 
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ข. การปองกันพยาน 
การปองกันพยานตามระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ 8 บทท่ี 6  

ขอ 256136 กําหนดไวซ่ึงมักใชในกรณีท่ีบุคคลมาเปนพยานคดีสําคัญและบุคคลดังกลาวไมมีท่ีอยู
เปนหลักแหลง หรือมีเหตุนาเช่ือวาจะเกิดอันตรายแกพยานกอนท่ีพยานจะเบิกความ พนักงาน
สอบสวนจะตองรายงานช้ีแจงเหตุผลเพ่ือขอเบ้ียเล้ียงในการจัดหาสถานท่ีพักอาศัยช่ัวคราวแกพยาน 
ถาเปนกรณีท่ีคดีอยูในช้ันพิจารณาของศาลแลว ก็ใหพนักงานสอบสวนแจงเหตุใหพนักงานอัยการ
ทราบเพ่ือขอสืบพยานปากนั้นโดยเร็ว 

                                                           
136 ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ 8 บทที่ 6 ขอ 256 “การปองกันพยาน พยานสําคัญในคดีอาญาบางคดี 

มีความจําเปนและสมควรตองจัดการใหมีการปองกัน คือ 
1. พยานนั้นเปนพยานสําคัญในคดี และ 
2. พยานเปนผูไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือตามทางสืบสวนมีเหตุนาเชื่อวา ถาปลอยใหพยานอยูในที่เดิมแลว 

จะเกิดอันตรายกอนที่พยานจะไดเบิกความก็ดี หรือปรากฏวามีการดําเนินการจะใหพยานหลบหนีไปก็ดี 
ใหพนักงานสอบสวนรายงานชี้แจงเหตุผล พรอมอัตราเบี้ยเลี้ยงรายวันตามความเหมาะสมแกสภาพทองถิ่น และ

ฐานะของพยานใหกรมตํารวจ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ) และส่ังการตอไป 
เม่ือไดรับคําส่ังใหกรมตํารวจ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ) ใหจัดการปองกันพยานแลว ใหพนักงานสอบสวนที่มี

ตําแหนงตั้งแตสารวัตรข้ึนไปอธิบายความประสงคใหพยานทราบ เม่ือพยานตกลง ใหทําเปนบันทึกความสมัครใจโดย 
ลงลายมือชื่อไวเปนพยานหลักฐาน และใหจัดสถานที่ใหพยานอาศัยชั่วคราว หากพยานมีความจําเปนจะไปที่ใดก็ใหไปได 
โดยแจงพนักงานตํารวจทราบกอน แลวอยูในดุลพินิจของหัวหนาพนักงานสอบสวนที่จะพิจารณาหาทางปองกันพยาน 
ดวยดี 

ถาฟองคดีตอศาลแลว และผูที่จะตองรับผิดชอบเห็นวาตอไปจะเปนการยากที่จะนําพยานสําคัญมาเบิกความใน
ชั้นศาล เพราะพยานน้ันเปนผูไมมีที่อยูเปนหลักแหลง นากลัวจะเกิดภยันตรายเพราะถูกคุกคามขูเข็ญหรือจะเปนเพราะ 
มีเหตุเชื่อวาพยานนั้นจงใจหลบหนี หรือหลีกเลี่ยงการมาเบิกความในชั้นศาลดวยเหตุอื่นๆ ใหผูที่จะตองรับผิดชอบแจงเหตุ
ดังกลาวใหพนักงานอัยการทราบเพื่อขอสืบพยานปากนั้นโดยเร็ว 

ใหผูบังคับบัญชาระดับกองกํากับการ กองบังคับการ กองบัญชาการและจเรตํารวจ ซ่ึงมีหนาที่ออกตรวจราชการ
ตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี เลม 2 ประเภทการบริหาร ลักษณะที่ 56 วาดวยการตรวจราชการ ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนใหเปนไปตามขอ 222 และขอ 256 โดยเครงครัด กําหนดใหพนักงานสอบสวนถือ
ปฏิบัติในการจดบันทึกสถานที่อยูของพยานไวอยางชัดเจน โดยเจาพนักงานตองออกไปตรวจสอบความเปนอยูของพยาน
เสมอ เพื่อใหการติดตามและสงหมายถึงพยาน เพื่อใหพยานไปเบิกความตอศาลเปนไปโดยเรียบรอย ทั้งนี้หากพบวาพยาน
คนใดจะบิดพลิ้วไมไปเบิกความ พนักงานสอบสวนจะตองรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาส่ังการ และถาพยานคนใด
ยากจน ขัดสน ก็ใหพนักงานสอบสวนรับรองไปยังพนักงานอัยการเพื่อขอเบิกคาพาหนะ” 
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4.1.2 แผนผังแสดงการคุมพยานและการปองกันพยานสําคัญในคดีอาญาของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ137 

การคุมพยานและการปองกันพยานสําคัญในคดีอาญาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น 

 
พยาน 

 
พนักงานสอบสวนใชดุลยพินิจพิจารณาจาก 

 
ความสําคัญของคดี 

 
มีเหตุวาพยานอาจไดรับ

อันตราย 
 

มีการดําเนินการใหพยาน
หลบหนี 

 
พยานไมมีที่อยูเปน 

หลักแหลง 
 

การดําเนินมาตรการตางๆ 
ในระหวางคดี 

 
 

การคุมพยาน  การปองกันพยาน 
 

ใหพนักงานสอบสวนจดบันทึกสถานที่อยู
ของพยาน 

 ใหพนักงานสอบสวนจัดทําบันทึกความสมัครใจ
ของพยาน 

 
ใหพยานสอบสวนออกไปตรวจสอบความ

เปนอยูของพยานเสมอ 
 ใหพยานสอบสวนรายงานช้ีแจงการจัดหาที่พัก

อาศัยช่ัวคราว 
 

หากพยานบิดพล้ิวไมไปเบิกความ จะตอง
รายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือสั่งการ 

 ใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงานอัยการเพื่อ
สืบพยานน้ันโดยเร็ว 

 
หากพยานยากจนขัดสนใหพนักงาน

สอบสวนรับรองไปยังพนักงานอัยการ เพ่ือ
เบิกคาพาหนะ เบี้ยเล้ียง 

 

 
หากพยานเบิกความตอศาลแลวไมมีการดําเนินมาตรการ

ใดๆ ในความปลอดภัยของพยาน 
 

                                                           
137 ไมใชเปนการคุมครองพยานโดยตรง เปนแตเพียงการอํานวยความสะดวกติดตามสอดสองใหพยานมา 

เบิกความทีศ่าลเทานั้น 
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4.1.3 การอํานวยความสะดวกใหแกพยานของสํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักอัยการสูงสุดไดกําหนดมาตรการในการอํานวยความสะดวกใหแกพยาน

โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2538 ไวสองกรณีดังนี้ 
ก. การปรับปรุงวิธีการสงหมายเรียกพยาน 

การปรับปรุงวิธีการสงหมายเรียกพยาน โดยการใชวิธีการอ่ืนๆ เขามาเสริม
การสงหมาย เชน สงทางไปรษณีย หรือขอความรวมมือจากฝายปกครอง ฯลฯ  เปนตน 

 
ข. การอํานวยความสะดวกในการเบิกจายคาตอบแทน 

การอํานวยความสะดวกในการเบิกจายคาตอบแทนตลอดจนการใหความ
ปลอดภัยแกพยานเปนไปตามระเบียบกรมอัยการ (สํานักงานอัยการสูงสุด) วาดวยการดําเนิน
คดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2528138  โดยกําหนดใหพนักงานอัยการปฏิบัติตอพยานโดย
สุภาพและระลึกถึงสิทธิของพยานท่ีจะใหการโดยปราศจากการขัดขวาง สิทธิท่ีจะไดคาพาหนะและ
เบ้ียเล้ียง และพนักงานอัยการตองอํานวยความสะดวกแกพยานใหไดรับสิทธิดังกลาวดวย 

                                                           
138 ระเบียบกรมอัยการ (สํานักงานอัยการสูงสุด) วาดวยการดําเนินคดอีาญาของพนักงานอยัการ พ.ศ. 2528  

ขอ 78 “(การปฏิบตัิตอพยาน) พนักงานอัยการพึงปฏิบัติโดยสุภาพตอพยาน และระลึกถึงสิทธิของพยานที่จะใหการไดโดย
ปราศจากการถูกขัดขวาง สิทธิที่จะไดรับความคุมครอง สิทธิที่ไดรับคาพาหนะและเบี้ยเลี้ยง และพนักงานอัยการตอง
อํานวยความสะดวกแกพยานใหไดรับสิทธิดังกลาวอยางดีที่สุด” 
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4.1.4 แผนผังแสดงการอํานวยความสะดวกใหแกพยานของสํานักงานอัยการสูงสุด139 
การอํานวยความสะดวกใหแกพยานของสํานักงานอัยการสูงสุด 

มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น 
 

พยาน 
 

พนักงานอัยการพิจารณาดําเนินการตอ
พยาน 

 
 

ปรับปรุงวิธีการสง
หมายเรียกพยาน โดยใช
วิธีการอ่ืนๆ เขาเสริม 

  
ปฏิบัติตอพยานโดยสุภาพ 

  
อํานวยความสะดวกแกพยาน 

 
สงทางไปรษณีย    คํานึงถึงสิทธิของพยาน 

 
ขอความรวมมือจากฝาย

ปกครอง 
   ใหการโดยปราศจากการถูก

ขัดขวาง 
 
วิธีการอ่ืนๆ    ไดรับความคุมครอง 
 

    ไดรับคาพยานและ 
เบี้ยเล้ียง 

 
4.2 การคุมครองพยานของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 

ประเทศไทยมีแนวคิดในการบัญญัติกฎหมายคุมครองพยานโดยมีท่ีมาจากหลักสากล 
ในดานการใหความคุมครองพยานโดยยึดหลักมาตรฐานสากลในการคุมครองสิทธิมนุษยชนตาม
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และการใหความคุมครองพยานบุคคลเปนมาตรการเขาเสริม 
ในการตอตานยาเสพติดตามขอยุติในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ และการกอความเสียหาย
อยางรายแรงขององคกรอาชญากรรมหรือผูทรงอิทธิพลท่ีมีความรุนแรงข้ึนตามลําดับ ซ่ึงใน
ขณะนั้นปรากฏวาพยานท่ีมาใหการหรือเบิกความตอศาลของประเทศไทยยังไมไดรับความคุมครอง
                                                           

139 ไมใชเปนการคุมครองพยานโดยตรงเปนแตเพียงการอํานวยความสะดวกใหพยานเทานั้น 
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เทาท่ีควรท้ังท่ีพยานมีความสําคัญในการพิสูจนความจริง140  จึงไดใหความสําคัญกับพยานบุคคลใน
คดีอาญาข้ึน โดยมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา 244141  ไดบัญญัติใหการ 
รับรองสิทธิของพยานบุคคลท่ีจะไดรับการคุมครอง การปฏิบัติท่ีเหมาะสม และคาตอบแทนท่ี 
จําเปนและสมควรจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ จึงเปนผลผลักดันใหเกิดพระราชบัญญัติคุมครอง
พยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ข้ึนภายใตรางจาก Witness Security Program ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา142  โดยมีการประกาศบังคับใชอยางเปนทางการในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 120 ตอน 
58  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2546 โดยมาตรา 2 ของพระราชบัญญัติดังกลาว ใหมีผลใชบังคับเม่ือพน 180 
วัน นับแตวันนัดจากวันประกาศ โดยมีรายละเอียด รูปแบบ ขอบเขตของพระราชบัญญัติดังกลาว  
ดังนี้143 

 
4.2.1 ผูท่ีจะไดรับความคุมครอง 

กฎหมายฉบับนี้ใหความหมายของพยาน144 โดยจํากัดเฉพาะพยานบุคคลซ่ึงจะมา
ใหถอยคําตอพนักงานสืบสวนคดีอาญา พนักงานสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจฟอง
คดีอาญา และศาลรวมท้ังพยานผูชํานาญการพิเศษ ยกเวนจําเลยท่ีอางตนเองเปนพยาน 

แตอยางไรก็ตาม การท่ีพยานมาใหถอยคํานั้น ผลของความไมปลอดภัยอาจจะ 
เกิดแกสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดของพยาน เชน 
 เปนญาติสนิท หรือผูใหการอุปการะ เปนตน บุคคลดังกลาวจึงเปนผูท่ีจะไดรับความคุมครองดวย
เชนเดียวกับพยาน แตตองมีการรองขอใหความคุมครองและบุคคลเหลานี้ตองยินยอมใหคุมครอง145 

                                                           
140 เมทินี  ชโลธร.(2543).  การปฏิบัติตอพยานบุคลในคดีอาญา. หนา 43. 
141 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 244 “บุคคลซ่ึงเปนพยานบุคคลในคดีอาญามีสิทธิ

ไดรับการคุมครอง การปฏิบัตทิี่เหมาะสม และคาตอบแทนที่จาํเปนและสมควรจากรัฐ ทัง้นี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
142 รายงานพิเศษ. (2544, 6-12 กรกฎาคม). “กฎหมายคุมครองพยาน : ความฝนทีอ่ยูไกลจากกระบวนการ 

ยุติธรรมไทย.”  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, ปที่ 48, ฉบบัที่ 6. หนา 33. 
143 ณรงค  ใจหาญ. (2546, 16 กรกฎาคม). “สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา  

พ.ศ. 2546.” วารสารขาวกฎหมายใหมรายปกษ, ปที ่1, ฉบับที่ 8. หนา 8-11. 
144 พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546, มาตรา 3.  
145 แหลงเดิม.  มาตรา 7 และมาตรา 11. 
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4.2.2 เงื่อนไขท่ีจะใหความคุมครองตามมาตรการทั่วไป146 
ก. พยานอาจไมได รับความปลอดภัย  ซ่ึงมีนิยามวา  “ความปลอดภัย”147 

หมายถึง ความปลอดภัยในชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ช่ือเสียง ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยาง
ใดของพยานท้ังกอน ขณะและหลังการมาเปนพยาน 

ข. พยานตองยินยอมใหมีการคุมครองพยาน 
ค. พนักงานสืบสวน พนักงานสอบสวน พนักงานผูมีอํานาจฟองคดีอาญา ศาล 

หรือสํานักงานคุมครองพยานแลวแตกรณี  เปนผูจัดใหพยานไดรับการคุมครองตามท่ีเห็นสมควร 
ง. การเขามาใหความคุมครองนั้น อาจเปนการท่ีบุคคลตามขอ ค. เห็นเอง หรือ

พยานรองขอ หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของรองขอก็ได 
จ. ในกรณีจําเปน พยานหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของอาจรองขอใหตํารวจหรือ

เจาหนาท่ีใหความคุมครองแกพยานไดตามความจําเปน 
ฉ. การแจงและวิธีการใหความชวยเหลือ เปนไปตามระเบียบท่ีผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติหรือหัวหนาหนวยงานของรัฐเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกําหนด 
ช. วิธีคุมครองรวมถึงการจัดใหพยานอยูในท่ีปลอดภัย (แตพยานตองยินยอม) 

การปกปดช่ือ ท่ีอยู ภาพ หรือขอมูลอยางอ่ืนท่ีอาจระบุตัวพยานได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความเหมาะสม
และสถานะของพยานท่ีเกี่ยวของ เชน ถาเปนพยานท่ีเกี่ยวของกับผูมีอิทธิพลในจังหวัด จะตองนํามา
คุมครองในสถานท่ีท่ีปลอดภัยและไมเปดเผยช่ือมิฉะนั้นจะถูกฆาปดปาก 

ซ. พยานอาจรองขอใหเจาพนักงานใหการคุมครองตามมาตรการท่ัวไปนี้แก 
สามีภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดานหรือบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพยานได ถาบุคคล 
ดังกลาวจะไมไดรับความปลอดภัย แตบุคคลเหลานี้ตองยินยอมใหคุมครอง148 

 
4.2.3 เงื่อนไขท่ีจะใหความคุมครองตามมาตรการพิเศษ149 

มาตรการพิเศษนี้ใชกับพยานเฉพาะบางคดีท่ีกําหนดไวเนื่องจากเปนคดีท่ีสําคัญ
และตองใหการคุมครองเปนการเฉพาะ โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

                                                           
146 แหลงเดิม. มาตรา 6. 
147 แหลงเดิม. มาตรา 3. 
148 แหลงเดิม. มาตรา 7. 
149 แหลงเดิม. มาตรา 9. 
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ก. ประเภทคดีท่ีจะมาเปนพยาน แยกออกได 6 กรณี150 
(1) คดีความผิดตามกฎหมายยาเสพติด การฟอกเงิน การทุจริตในวงราชการ 

กฎหมายศุลกากร 
(2) คดีความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐตามประมวลกฎหมายอาญา 
(3) ความผิดเกี่ยวกับการคาหญิงและเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา

กฎหมายมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก และกฎหมายปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี 

(4) ความผิดเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรม ไดแก ความผิดฐานอ้ังยี่ ซองโจร 
และใหหมายความรวมถึงความผิดท่ีมีลักษณะเปนการกระทํารวมกันโดยกลุมอาชญากร ท่ีมีการ 
วางแผนอยางเปนระบบ และมีการวางเครือขายเปนขบวนการหรือองคกรลับอยางซับซอนและเปน 
สัดสวน 

(5) ความผิดท่ีมีอัตราโทษอยางตํ่าใหจําคุกตั้งแตสิบปข้ึนไปหรือสถานหนัก
กวานั้น 

(6) คดีซ่ึงสํานักงานคุมครองพยาน เห็นสมควรใหการคุมครองพยาน 
 

ข. การรองขอ 
เร่ิมจากเจาพนักงานเห็นเอง โดยปรากฏหลักฐานแนชัดหรือมีเหตุอันควร

สงสัยวาพยานในคดีดังกลาวจะไมไดรับความปลอดภัยจึงรองขอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ยุติธรรมหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือขอใชมาตรการพิเศษแตตองไดรับความยินยอมจากพยาน 

เ ม่ือได รับคํารองรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  หรือผู ซ่ึงได รับ
มอบหมาย จะพิจารณาส่ังการโดยดวน ถามีเหตุอันควรเชื่อวาพยานจะไมไดรับความปลอดภัย ก็ให 
ส่ังการเปนพิเศษ 

 
ค. วิธีการใหความคุมครองตามมาตรการพิเศษ151 

(1) สํานักงานคุมครองพยาน เปนผูดําเนินการใหความคุมครองอยางใด
อยางหนึ่งดังนี้ 

1.1 ยายท่ีอยู หรือจัดหาที่พักท่ีเหมาะสม 

                                                           
150 แหลงเดิม. มาตรา 8. 
151 แหลงเดิม. มาตรา 10. 
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1.2 จายคาเล้ียงชีพ ท่ีสมควรแกพยาน หรือบุคคลท่ีอยูในอุปการะเล้ียงดู
ของพยาน เชน บุตร เปนตน เปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป แตถาจําเปนอาจขยายไดคร้ังละไมเกินสาม
เดือน แตไมเกินสองป 

1.3 ประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล และ 
หลักฐานทางทะเบียน เพื่อไมใหระบุตัวได ในระหวางท่ีไดรับการคุมครอง และการดําเนินการเพ่ือ
เปล่ียนแปลงใหกลับคืนสูฐานะเดิมตามคําขอของพยานดวย 

1.4 ดําเนินการเพ่ือใหมีอาชีพหรือใหมีการศึกษาอบรมหรือดําเนินการ
ใด เพื่อใหพยานดํารงชีพอยูได 

1.5 ชวยเหลือในการเรียกรองสิทธิท่ีควรไดรับ 
1.6 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีคุมครองความปลอดภัยในระยะเวลาท่ี 

จําเปน 
1.7 ดําเนินการอ่ืนใดใหพยานไดรับความชวยเหลือหรือไดรับความ 

คุมครองตามท่ีเห็นสมควร 
การดําเนินการขางตนตองถือวาเปนขอมูลท่ีเปนความลับและหามมิให

หนวยงานท่ีเกี่ยวของเปดเผย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
การคุมครองพิ เศษน้ีสามารถคุมครองผู เกี่ ยวของกับพยานได

เชนเดียวกับมาตรการท่ัวไป แตตองไดรับความยินยอมจากผูนั้นดวย152  
(2) การส้ินสุดของการคุมครอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติะรรมอาจส่ัง

ใหยุติการคุมครองตามมาตรการพิเศษไดเม่ือมีเหตุดังตอไปนี้153 
2.1 พยานรองขอ 
2.2 พยานไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบของกระทรวง 

ยุติธรรมวาดวยมาตรการพิเศษ 
2.3 พฤติการณเกี่ยวกับความปลอดภัยของพยานเปล่ียนแปลงไปและไม

จําเปนตองคุมครองเปนพิเศษ 
2.4 พยานไมใหการโดยไมมีเหตุอันสมควร 
2.5 ศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาพยานแจงความเท็จหรือเบิกความเท็จ

หรือทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จเนื่องจากการมาเปนพยาน 

                                                           
152 แหลงเดิม. มาตรา 11. 
153 แหลงเดิม. มาตรา 12. 
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4.2.4 หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการคุมครองพยาน154 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการคุมครองพยาน คือ สํานักงานคุมครองพยาน และ

ปจจุบันอยูในสังกัดของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการคุมครองพยานตามมาตรการทั่วไป และมาตรการพิเศษ การปฏิบัติท่ีเหมาะสมรวมท้ัง
ประสานการปฏิบัติงานและขอมูลกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือประโยชน
ในการคุมครองความปลอดภัย 

 
4.2.5 การดําเนินคดีแพงเพื่อคุมครองสิทธิของพยาน155 

เม่ือมีความจําเปนกระทรวงยุติธรรมจะแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวง 
ยุติธรรม ซ่ึงมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เพื่อใหมีอํานาจดําเนินคดีแพงตามท่ี
กระทรวงยุติธรรมมอบหมายก็ไดโดยแจงใหศาลทราบ โดยใหขาราชการผูไดรับแตงต้ังให
ดําเนินคดี หรือพนักงานอัยการไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียมท้ังปวง 

 
4.2.6 คาตอบแทนและคาใชจายในการคุมครองพยาน156 

กําหนดไวในหมวด 4  ของกฎหมายฉบับนี้ 
ก. คาตอบแทนจากการมาเปนพยานและไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย 

อนามัย เสรีภาพ ช่ือเสียง ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางใด แกตัวพยานเองหรือสามี ภริยา ผูบุพการี 
ผูสืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดเพราะเหตุวามีการกระทําผิดโดยเจตนา
เนื่องมาจากการเปนพยาน ท้ังนี้ จะไดรับตามความจําเปนและตามสมควร ตามท่ีระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมกําหนด โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ข. การท่ีไดรับความเสียหายนั้นเกิดจากการที่พยานหรือผูเกี่ยวของปฏิเสธการ
คุมครองตามมาตรการท่ัวไปหรือพิเศษ ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับคาทดแทน 

ค. การยื่นขอ สามารถยื่นไดเองหรือทายาทยื่นขอตอสํานักงานคุมครองพยาน 
ตามแบบท่ีกําหนดภายใน 1 ป นับแตวันท่ีผูนั้นไดรูถึงการกระทําความผิด 157 สวนหลักเกณฑการขอ
และวิธีพิจารณาเปนไปตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรม 

                                                           
154 แหลงเดิม. มาตรา 13. 
155 แหลงเดิม. มาตรา 14. 
156 แหลงเดิม. มาตรา 15-18. 
157 แหลงเดิม. มาตรา 19. 
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ง. คาตอบแทนจากการมาเปนพยาน เม่ือใหการแลวมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
ตามสมควร ตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง  
สวนคาตอบแทนในคดีท่ีเปนพยานโจทกในคดีความผิดตอสวนตัว ซ่ึงผูเสียหายเปนโจทกหรือ
พยานจําเลย เปนดุลพินิจของศาลที่จะกําหนดใหจายคาตอบแทน แตไมเกินอัตราท่ีกระทรวง 
ยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

จ. คาใชจายในการคุมครองพยาน และผูท่ีเกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบของ
กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ฉ. การเรียกคืนคาตอบแทนหรือคาใชจาย158 
ถาพยานไมมาหรือไมใหถอยคํา หรือไมเบิกความเปนพยานโดยไมมีเหตุ 

อันควร หรือมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด วาแจงเท็จ เบิกความเท็จหรือทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จ ผูนั้น
ตองคืนหรือชดใชคาตอบแทนและคาใชจายในการคุมครองพยาน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ แกรัฐเทาท่ี
จายไปจริง ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําส่ังจากสํานักงานคุมครองพยาน 

การเรียกรองดังกลาวใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองพยาน
ประสานงานกับสํานักงานคุมครองพยานเพื่อเรียกคืน 

 
4.2.7 การอุทธรณคําส่ังเกี่ยวกับการคุมครองพยาน159 

การอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองพยาน ตาม 
4.2.1 ถึง 4.2.6  ขางตน และไมใชคําส่ังของศาลสามารถยื่นเปนคํารองตอศาลช้ันตน ซ่ึงมิใช 
ศาลแขวง และมีอํานาจพิจารณาคดีอาญา หรือศาลทหารช้ันตนท่ีมีเขตอํานาจเหนือคดีนั้นหรือ 
ท่ีบุคคลนั้นมีท่ีอยูภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังท้ังน้ีโดยไมตองเสียคาฤชาธรรมเนียม 

ก. การอุทธรณคําส่ังเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังของสํานักงานคุมครอง
พยาน 

ข. การพิจารณาคําส่ังตามมาตรา 6, 7, 9, 10, 11 และ 12  ศาลตองพิจารณาลับ 
และใหเฉพาะผูเกี่ยวของเขาฟงและใหส่ังใหเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ เวนแตมี
เหตุอันสมควรจะขยายเวลาไดตามความจําเปนแตตองจดรายงานไว 

ค. คําส่ังของศาลตามขอ ข. ใหเปนท่ีสุด 

                                                           
158 การเรียกรองดังกลาวใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองพยานประสานงานกับสํานกังานคุมครองพยาน

เพื่อเรียกคืน 
159 พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546,  มาตรา 20. 
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4.2.8 การคุมครองพยานโดยมาตรการท่ีมีโทษทางอาญา160 
กรณีท่ีมีการดําเนินการตามกฎหมายในการคุมครองพยาน ผูใดเปดเผยความลับ

เกี่ยวกับท่ีอยู  ช่ือตัว ช่ือสกุล ท่ีอยู ภาพหรือขอมูลอยางอ่ืนท่ีสามารถระบุตัวพยาน สามี ภริยา 
บุพการี ผูสืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับพยาน ซ่ึงไดดําเนินการไปเพ่ือให
เกิดความปลอดภัยแกพยานโดยประการที่นาจะเปนเหตุใหบุคคลเหลานั้นไมไดรับความปลอดภัย 
หรือเปนอันตรายแกกาย หรือไดรับอันตรายสาหัส หรือถึงแกความตายตองระวางโทษตามอัตราท่ี
กําหนด ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลดังกลาวไมไดรับความปลอดภัยตองรับโทษหนักข้ึน หรือถาได
กระทําความผิดอาญาตอบุคคลใดเพราะเหตุท่ีบุคคลนั้น สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดานของ
บุคคลนั้นจะมาหรือไดมาเปนพยานตองรับโทษหนักข้ึน 

                                                           
160 แหลงเดิม. มาตรา 21-23. 
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 4.2.9  แผนผังแสดงการคุมครองพยานตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา 
พ.ศ. 2546 
  ก.  มาตรการทัว่ไปในการคุมครองพยาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A B 

พยาน/บุคคลอื่นที่พยานรองขอ 
- สามีภรรยา 
- บุพการี ผูสืบสันดาน 
- ผูมีความสัมพันธใกลชิดพยาน 
(ม.3, ม.6 และ ม.7) 

กรณีอาจไมไดรับความปลอดภัย
(ม.6 ว.1) 

- ผูจัดใหมีการคุมครอง 
- พนักงานสืบสวน 
- พนักงานสอบสวน 
- พนักงานอัยการ 
- ศาล 
- สํานักงานคุมครองพยาน   
(ม.6 ว.1)

ประเภทความผิดทั่วๆ ไป
คดีที่ไมเปนอันตรายตอความปลอดภัย 
มากนัก (ม.6 ว. 1) 

ความยินยอม 
(ม.6 ว.1, ม.7) 

การแจง วิธีการ การสิ้นสุด ซึ่งการ 
คุมครอง 
- ผูบัญชีการตํารวจแหงชาติ 
กําหนดโดยระเบียบ 
- หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
เจาหนาที่ที่เก่ียวของกําหนดโดย
ระเบียบ (ม.6 ว.2) 

เจาพนักงานตํารวจให
ความคุมครอง  
(ม.6 ว.3) 

เจาหนาที่อื่นใหความ 
คุมครอง (ม.6 ว.2) อุทธรณคําสั่งตอศาลยุติธรรมช้ันตน 

หรือศาลทหารช้ันตน 
กรณีไมใชเปนคําสั่งศาล (ม.20 ว.1) 

สํานักงานคุมครองพยาน
รับผิดชอบ (ม.13) 

- การคุมครองพยานโดยมาตรการท่ี
มีโทษทางอาญา 
- การเปดเผยความลับขอมูล 
- พยานมีความผิดและมีโทษ 
ทางอาญา (ม.21-23) 

มาตรการคุมครองพยาน
1. จัดใหพยานอยูในที่ปลอดภัย 
2. การปกปดมิใหมีการเปดเผยช่ือตัว ช่ือสกุล ที่
อยู ภาพหรือขอมูลอยางอื่นที่สามารถระบุตัว
พยานได 
3. ดําเนินการอื่นตามความเหมาะสมแกสถานะ
และสภาพของพยานและลักษณะคดีอาญาที่ 
เก่ียวของ (ม.6 ว.3)
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กระทรวงยุตธิรรมแตงต้ังขาราชการสงักดั
กระทรวงยุตธิรรมดําเนนิคดีแพง
เพ่ือคุมครองสทิธขิองพยานในกรณจํีาเปน
(ม.14)

  การจายคาตอบแทนใหแกพยาน สามี ภรยิา
บพุการ ีผูสบืสนัดาน บคุคลท่ีมี
ความสมัพันธใกลชดิพยาน ในกรณเีกดิ
ความเสยีหายแกชวีติ รางกาย อนามัย
เสรภีาพ ชือ่เสยีง
ทรพัยสนิหรอืสทิธอิยางหนึง่ใดตามความจาํเปน
และสมควร
(ม. 15 และ ม. 16)
  การจายคาตอบแทนใหแกพยานในกรณใีห
ขอเทจ็จรงิหรอืเบกิความ
เรยีบรอยแลวตามความจาํเปนและสมควร (ม.17)

 การคืนหรอืชดใชคาตอบแทน
หรอืคาใชจายในการคุมครองพยาน
1. พยานไมมาใหถอยคาํหรอืไมเบกิความ
    โดยไมมีเหตอัุนสมควร
2. พยานไมใหถอยคาํหรอืไมเบกิความ
    โดยไมมีเหตอัุนสมควร
3. มีคําพิพากษาถึงทีส่ดุใหลงโทษพยานใน
    - ความผดิฐานแจงขอความอันเปนเทจ็
   - ความผิดฐานเบกิความอันเปนเทจ็
     ในการพจิารณาคดีตอศาล
   - ความผดิฐานทาํพยานหลักฐาน
     อันเปนเทจ็ในคดทีีบ่คุคลนัน้เปนพยาน
(ม.19)

A B 
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ข. มาตรการพิเศษในการคุมครองพยาน 
 

 
พยาน/บุคคลอ่ืนท่ีพยานรองขอ กลาวคือ
- สามี ภริยา
- บุพการี ผูสบืสนัดาน
- ผูมีความสมัพันธใกลชดิพยาน
(ม.3, ม.9 และ ม.11)

กรณท่ีีปรากฏแนชดัหรือมีเหตุอันควรสงสยัวา
พยานอาจไมไดรับความปลอดภยั
(ม.9)

ผูขอใชมาตรการคุมครอง
- พยาน
- บุคคลอ่ืนท่ีมีประโยชนเก่ียวของ
- พนกังานสบืสวน
- พนกังานสอบสวน
- พนกังานอัยการ
(ม.9 ว.1)

คดีความผิด
1. คดีความผดิตามกฎหมายยาเสพติดกฎหมายวาดวย
    การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวย
    การปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมาย
    วาดวยศุลกากร
2. คดีความผดิเก่ียวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจกัรตามประมวล
    กฎหมายอาญา
3. คดีความผดิเก่ียวกับเพศฐานใดฐานหนึง่โดยเฉพาะ
4. คดีความผดิเก่ียกับองคกรอาชญากรรม
5. คดีความผดิท่ีมีอัตราโทษอยางตํ่าใหจําคุกต้ังแตสบิปข้ึนไป หรือ
    หนกักวานัน้
6. คดีซึง่สํานกังานคุมครองพยานเห็นสมควรใหความคุมครอง
    (ม.8)

ความยินยอม
(ม.9 ว.1, ม.11.)

อุทธรณคําสัง่ตอศาล
ยุติรรมชัน้ตนหรือ
ศาลทหารชัน้ตน
(ม.20 ว.1)
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ยื่นคํารองตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 
และเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
(ม. 9 ว.1 และ ว.3) 

กระทรวงยุติธรรมแตงต้ังขาราชการ 
สังกัดกระทรวงยุติธรรมดําเนินคดีแพง เพื่อ 
คุมครองสิทธิของพยานไดในกรณีจําเปน 
(ม.14) 

  การคุมครองพยานโดย 
มาตรการท่ีมีโทษทางอาญา 
- การเปดเผยความลับขอมูล 
- พยานมีความผิดและมีโทษ 
ทางอาญา (ม. 21-23) 

มาตรการคุมครอง 
1. ยายที่อยู หรือจัดหาท่ีพักอันเหมาะสม 
2. จายคาเล่ียงชีพทีส่มควรแกพยาน หรือบุคคลท่ีอยู 
    ในความอุปการะเลี้ยงดูของพยาน 
3. เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐานทางทะเบียน 
    ที่สามารถระบุตัวพยาน รวมท้ังการดําเนินการ 
     เพื่อกลับคืนสูฐานะเดิม 
4. จัดหาอาชีพ หรือใหมีการศึกษาอบรม หรืออื่นๆ 
     เพื่อใหพยานดํารงชีพอยูไดตามความเหมาะสม 
5. ชวยเหลือในการเรียกรองสิทธิที่พยานพึงไดรับ 
6. มีเจาหนาที่คุมครองความปลอดภยั 
7. ดําเนินการวิธีอื่นในการชวยเหลือหรือคุมครอง 
    ตามท่ีเห็นสมควร (ม.10) 

สามารถใชมาตรการ 
คุมครองไดแตเพียง 
อยางใดอยางหน่ึง (ม.10 ว.1) 

  การจายคาตอบแทนใหแกพยาน สามี ภริยา ผูบุพการี 
ผูสืบสันดาน บุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดพยาน 
ในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ 
ชื่อเสียง ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใด 
ตามความจําเปนและสมควร 
(ม. 15 และ ม.16) 
  การจายคาตอบแทนใหแกพยานในกรณีใหขอเท็จจริง 
หรือเบิกความเรียบรอยแลวตามความจําเปนและสมควร 
(ม.17) 

การคืนหรือชดใชคาตอบแทน หรือคาใชจายในการคุมครอง 
พยาน 
1. พยานไมมาใหถอยคําหรือไมเบิกความโดยไมมีเหตุ 
    อันสมควร 
2. พยานไมใหถอยคําหรือไมเบิกความโดยไมมีเหตุ 
    อันสมควร 
3. มีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษพยานใน 
    - ความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จ 
    - ความผิดฐานเบิกความอันเปนเท็จในการพิจารณาคดีตอศาล 
    - ความผิดฐานทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จในคดีที่บุคคล 
      นั้นเปนพยาน  
      (ม.19) 

สํานักงานคุมครองพยานรับผิดชอบ 
(ม.10 และ ม.13) 

A 

DPU



 80 

4.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบการคุมครองพยานตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา 
 พ.ศ. 2546  และกฎหมายสหรัฐอเมริกากับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรม 
 ขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 24. 

จากการศึกษาการคุมพยานและการปองกันพยานสําคัญของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
และการอํานวยความสะดวกใหแกพยานของสํานักงานอัยการสูงสุดในหัวขอ 4.1.1 และหัวขอ  
4.1.3 ตามลําดับหากพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นไดวา มาตรการดังกลาวของท้ังสองหนวยงาน  
มุงเนนในดานการอํานวยความสะดวกและการติดตามสอดสองใหพยานมาเบิกความที่ศาลได
สะดวกเทานั้น โดยจัดการชวยเหลือในดานท่ีพักอาศัยในกรณีพยานไมไดรับความปลอดภัยจากการ
คุกคามและไดรับอันตราย แตยังไมมีกฎหมายโดยเฉพาะตลอดท้ังกําหนดมาตรการของทางการใน
การใหความคุมครองเปนการเฉพาะ ทําใหในทางปฏิบัติเปนภาระของพนักงานสอบสวน หรือ 
พนังกานอัยการเปนผูรับภาระออกคาใชจายเปนการสวนตัวในบางกรณี และเนื่องจากงบประมาณ 
ท่ีมีอยูอยางจํากัดทําใหพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการใหความคุมครองในการอํานวยความ
สะดวกและในการดูแลจัดท่ีพักใหกับพยานเทาท่ีสามารถจะทําไดเทานั้น จึงไมใชเปนการใหความ
คุมครองพยานโดยตรงท่ีจะนําไปสูการวิเคราะหเปรียบเทียบกับการคุมครองพยานตามอนุสัญญาฯ 
ขอ 24 ได แตอาจจะนําไปเปนขอพิจารณาไดเพียงสวนหนึ่งในการกําหนดมาตรการตางๆ ทาง
บริหารเกี่ยวกับในดานการอํานวยความสะดวกแกพยานเทานั้น 

ดังนั้นจึงเปนการจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการพิจารณาเกี่ยวกับการคุมครองพยาน
โดยตรงตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ของไทย และกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา โดยศึกษาเปรียบเทียบกับอนุสัญญาฯ ขอ 24. เพื่อนํามาวิเคราะหและหาขอสรุปวา 
พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย กฎหมายสหรัฐอเมริกามีความสอดคลองกับอนุสัญญาฯ  
ขอ 24 เพียงใดหรือไม ซ่ึงจากการศึกษาการคุมครองตามกฎหมายท่ีกลาวถึงท้ังหมด อาจสรุปไดวา 
ก า ร กํ า ห น ด 
ข้ันตอนรายละเอียด วิธีการ หรือความสําคัญตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองพยาน กฎหมาย
ดังกลาวไดพิจารณาจากความรุนแรงของการกระทําผิด ความสําคัญของพยาน ภยันตรายท่ีพยานอาจ
ไดรับ ความสัมพันธกับบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของกับพยานบุคคล วิธีการอ่ืนในการใหความคุมครอง 
ตลอดท้ังความยินยอมของพยานหรือบุคคลที่มีอํานาจใหความยินยอม เปนตน  อยางไรก็ตามเพ่ือ
ความสะดวกในการศึกษาและสามารถช้ีใหเห็นเร่ืองท่ีสําคัญในประเด็นตางๆ ท่ีพระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ของไทยมีความชัดเจนหรือยังขาดหรือไมมีความชัดเจนตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด
ไว ผูเขียนขอยึดแนวทางการศึกษาโดยกําหนดเปนระบบหมวดหมูในเร่ืองเดียวกันของกฎหมาย
ขางตนท้ังหมด โดยเฉพาะเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสําคัญๆ ออกเปนหาอยาง ดังน้ี 
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1. การกําหนดตัวบุคคลท่ีไดรับความคุมครอง 
2. การกําหนดภยันตรายท่ีไดรับความคุมครอง 
3. การกําหนดคดีความผิดท่ีไดรับความคุมครอง 
4. การกําหนดมาตรการในการใหความคุมครอง 
5. การกําหนดความเหมาะสมของบทบัญญัติตางๆ ในการคุมครอง 

ในการกําหนดเปนระบบหมวดหมูขางตนในหัวขอ 1. ถึงหัวขอ 4.  นั้น ไมวา
พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกาตางก็ไดคํานึงถึงความ
เหมาะสมและประสิทธิภาพในการคุมครองดวยกันท้ังส้ิน แตจะเปนไปตามท่ีอนุสัญญาฯ ขอ 24 
กําหนดไวหรือไมจะตองศึกษาในรายละเอียดตอไป 

โดยเฉพาะหัวขอ 4.  การกําหนดมาตรการในการใหความคุมครอง เพื่อความ
สะดวกในการศึกษา ผูเขียนยังไดเนนตามกฎหมายท้ังหมดดังกลาวออกเปนสองมาตรการหลัก 
กลาวคือ มาตรการท่ัวไป และมาตรการพิเศษ โดยพิจารณาจากความเขมขนในการใชมาตรการหาก 
รายละเอียดในการกําหนดมาตรการคุมครองไมถึงกับเขมขนมากนัก ก็จะกําหนดมาตรการคุมครอง
เปนมาตรการท่ัวไป แตถาหากการกําหนดมาตรการคุมครองถึงข้ันเขมขนมากก็จะกําหนดมาตรการ 
คุมครองเปนมาตรการพิเศษ และในหัวขอ 5 การกําหนดความเหมาะสมของบทบัญญัติตางๆ  ใน
การคุมครองนั้น ผูเขียนก็ยังไดเนนในเร่ืองนี้ไวเปนการเฉพาะดวย  เพื่อช้ีใหเห็นในรายละเอียดตางๆ 
ของตัวบทกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย และกฎหมายสหรัฐอเมริกาวาจะมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการคุมครองตามท่ีอนุสัญญาฯ ขอ 24 กําหนดไวเพียงใด 
หรือไม 

นอกจากนี้เพื่อใหการศึกษาวิเคราะหมีความถูกตองตรงตามหัวขอในประเด็นท้ัง 
หาอยางขางตน อันจะนําไปสูขอยุติ หรือจะตองปรับปรุงแก ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครอง
พยานฯ ของไทยในบทท่ี 5 ตอไป จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการศึกษาโดยสังเขปตาม 
ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบในแตละเร่ืองท้ังหาอยางตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานใน
คดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกากับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2004 ขอ 24 ดังรายละเอียดการวิเคราะหในแต
ละประเด็นตอไปนี้ 

 

DPU



 82 

4.3.1 วิเคราะหประเด็นการกําหนดตัวบุคคลท่ีไดรับความคุมครองกับตารางการ
วิเคราะหเปรียบเทียบ 

ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
การกําหนดตัวบุคคลท่ีไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา  

พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพือ่ตอตานอาชญากรรมขามชาติ
ท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 24. 

 
 
 

การกําหนดตัว
บุคคลที่ไดรับความ

คุมครอง 

อนุสัญญา
สหประชาชาติเพ่ือ

ตอตาน
อาชญากรรมขาม

ชาติที่ 
จัดต้ังในลักษณะ
องคกร ค.ศ. 2000 

ขอ 24 

 
 

พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานใน 
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

 
 
 

กฎหมาย
สหรัฐอเมริกา 

 
สิ่งที่พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ยัง
ขาดหรือไมมีความ

ชัดเจนตามท่ี
อนุสัญญาฯ กําหนด 

 - พยาน - พยาน (ผูมาให 
หรือจะ มาให
ขอเท็จจริง) 

- พยาน ผูจะมาเปน
พยาน 

- ผูใหขอมูล 
 ขาวสารใน
ความผิดคดี
สําคัญ 

ยังขาดพยานบอก
เลา พยานแวดลอม 
กรณีตามที่
อนุสัญญาฯ เปด
กวางไวโดยไมให
ความหมาย “พยาน” 
ไวโดยตรง 

 - ญาติ - ผูบุพการี 
ผูสืบสันดาน 

- สมาชิกใน 
ครอบครัว 

 

 - บุคลอื่นที่ใกลชิด
พยาน 

- บุคคลอื่นที่มี
ความใกลชิดกับ
พยาน สามี 
ภริยา 

- ผูที่เก่ียวของอยาง
ใกลชิดกับพยาน 

 

 - ผูเสียหายที่อยูใน
ฐานะพยาน  

- - ผูเสียหายที่อยูใน
ฐานะพยาน 

ยังขาดผูเสียหายที่
อยูในฐานะพยาน 

     
หมายเหตุ - (ขอ 24 ว.1, ว.4) -   (ม.3,6,7,9,11) -  (ม.3521(a)(1),(b) 

(1)(ม.3073, 
ม.3076, ม.10604 
(c)(4)) 
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จากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ การกําหนดตัวบุคคลท่ีไดรับความ 
คุมครอง พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยตามมาตรา 3 ยังกําหนดในเร่ืองนี้ขาดไปไม
ครอบคลุมตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดกลาวคือ ไมไดกําหนดผูเสียหายท่ีอยูในฐานะพยานเอาไว 
ในขณะท่ีกฎหมายสหรัฐอเมริกาไดกําหนดตัวบุคคลดังกลาวไวอยางชัดเจนเปนไปตามท่ีอนุสัญญา
ฯ กําหนด พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยจึงยังกําหนดตัวบุคคลดังกลาวไมสอดคลองกับ
อนุสัญญาฯ ซ่ึงผูเขียนมีความเห็นวาการท่ีอนุสัญญาฯ และกฎหมายสหรัฐอเมริกากําหนดตัวบุคคล
ขางตนเอาไวเปนการถูกตองแลว เพราะตามปกติในความเปนจริงในการดําเนินคดีอาญามักจะมีการ
เร่ิมตนคดีจากผูเสียหาย เนื่องจากเปนผูประสบเหตุการณและเปนผูทราบขอเท็จจริงคดีอาญา161 ท้ัง
จะตองเปนผูจะมาใหหรือไดใหขอเท็จจริงตอพนักงาน ผูมีอํานาจตามท่ีกําหนดจึงมีความสําคัญเปน
อยางมากในการดําเนินคดีใหเกิดผลเปนการทําใหสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษได 162 แม
อาจจะตีความไดวา “พยาน” คงหมายถึงผูเสียหายท่ีอยูในฐานะพยานดวยก็ตาม  แตเพื่อมิใหเกิด
ปญหาในการตีความนั้นจะตองกําหนดไวใหชัดเจนในเร่ืองนี้ 

นอกจากนี้หากพิจารณาจากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ ไมวาจะเปนการ
กําหนดตัวบุคคลท่ีไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย กฎหมาย
สหรัฐอเมริกา และอนุสัญญาฯ มีความใกลเคียงกันมาก แตหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา
กฎหมายสหรัฐอเมริกาไดกําหนดตัวบุคคลท่ีได รับความคุมครองครอบคลุมไวกวางกวา
พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยมาก เพราะมีการกําหนดรวมไปถึงพยานที่เปนผูใหขอมูล
ขาวสารในคดีสําคัญ ซ่ึงตีความหมายไปไกลถึงพยานบอกเลา (Hearsay)163  หรือพยานแวดลอมกรณี 

                                                           
161 ชาญเชาวน  ไชยานุกิจ.  (2544, ตุลาคม-ธันวาคม).  “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับการคุมครอง

สิทธิเด็กที่เปนเหย่ือความรุนแรงในครอบครัว.”  TCLI UP DATE. “จดหมายขาวของสถาบันกฎหมายอาญา.” สํานักงาน
อัยการสูงสุด, ปที่ 5, ฉบับท่ี 4.  หนา 10. 

162 วันชัย  ศรีนวลนัด. (2540). การคุมครองพยานบุคคลในคดีอาญา (รายงานวิจัยหลักสูตรผูบริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง). หนา 8-9. 

163 พยานบอกเลา (Hearsay)  หมายถึง พยานที่ใหถอยคําถึงขอเท็จจริงตามที่ตนไดรับบอกเลามาจากคนอื่น เชน 
นายดําใหถอยคําวานายแดงบอกตนวา เห็นนายขาวแทงนายเขียว แตการที่ใหถอยคําถึงส่ิงที่ไดรับฟงมาอาจไมเปนพยาน
บอกเลาเสมอไป หากใหถอยคําวาไดมีขอเท็จจริงดังกลาวเกิดข้ึนจริง แตไมตองการใหศาลเชื่อวาขอเท็จจริงดังกลาวเปน
ความจริง เชน นายแดงพนักงานสอบสวนเบิกความวานายดํารับสารภาพกับตนโดยเต็มใจวานายดํายิงนายขาว การที่นายดํา
รับสารภาพโดยเต็มใจกับนายแดงพนักงานสอบสวนเปนขอเท็จจริงที่นายแดงพนักงานสอบสวนรับรูมาดวยตนเองโดยตรง
เปนประจักษพยาน แตขอเท็จจริงที่นายแดงพนักงานสอบสวนเบิกความวานายดํายิงนายขาวเปนขอเท็จจริงที่นายแดง
พนักงานสอบสวนไมไดรูเห็นเองโดยตรง แตไดรับฟงมาจากนายดําจึงเปนเพียงพยานบอกเลา แตเดิมมาพยานบอกเลา
หมายถึงเพียงพยานบุคคลเทานั้นเพราะเปนผูรับฟงการบอกเลามาจากคนอื่นแตปจจุบันรวมถึงบันทึกถอยคําของบุคคลที่
ไมไดมาเบิกความตอศาลดวยตนเองดวย โสภณ  รัตนากร. (2545, พฤศจิกายน). คําอธิบายพยาน (พิมพคร้ังที่ 6).หนา 26. 
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Circumstantial Evidence)164  เปนตัวบุคคลท่ีไดรับความคุมครองดวย มิไดมุงเนนเฉพาะ “พยาน” 
ซ่ึงเปนบุคคลท่ีจะมาใหหรือไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงาน
สอบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจฟองคดีอาญา หรือศาลในการดําเนินคดีอาญาเทานั้น ตามท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย165 ทําใหตีความไดวาบุคคลดังกลาวจะตอง
เปนผูท่ีรูเห็นเหตุการณท่ีจําเลยกระทําผิดอาญา166 หรือสัมผัสขอเท็จจริงดวยตนเองโดยตรง167  และ
ไมสามารถตีความไดเปนอยางอ่ืนนอกจากจะเปนประจักษพยาน (Eyewitness)168 เทานั้น ทําให
กฎหมายสหรัฐอเมริกาในเรื่องนี้ไดกําหนดอยางชัดเจนในการกําหนดตัวบุคคลท่ีไดรับความ
คุมครอง และไมขัดกับอนุสัญญาฯ เพราะอนุสัญญาฯ กําหนด “พยาน” เปดกวางไวโดยไมให
ความหมายไว แตนาจะมีความหมายครอบคลุมตามท่ีกฎหมายสหรัฐอเมริกาเปดกวางไวเชนกัน แม
กฎหมายสหรัฐอเมริกา ซ่ึงใชระบบกฎหมาย Common Law จะมีบทตัดพยานท่ีหามมิใหรับฟง
พยานบอกเลาเปนพยานหลักฐานในคดีแตก็ยังมีขอยกเวนท่ีมีกฎหมายอนุญาตไว  แตอยางไรก็ตาม 
การท่ีกฎหมายสหรัฐอเมริกาใหความคุมครองพยานประเภทน้ีอาจจะใชเปนเบาะแสนําไปสูการ
แสวงหาพยานหลักฐานท่ีสําคัญอ่ืนก็ได โดยผูเขียนมีความเห็นวาเปนการถูกตองและตรงกับความ
เปนจริงในทางปฏิบัติโดยเฉพาะคดีความผิดท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขามชาติในการ
แสวงหาพยานหลักฐานท่ีเปนประจักษพยาน หรือพยานหลักฐานสําคัญอ่ืนๆ นั้นแทบจะไมมีหรือ
หาไมได เพราะองคกรอาชญากรรมยอมทราบดีอยูแลววา หากตนสามารถทําการคุกคาม ขมขู ทํา
ราย หรือกําจัดพยานท่ีเปนประจักษพยาน หรือพยานหลักฐานสําคัญอ่ืนๆ ได ทําใหในคดีนั้นๆ 
ปราศจากพยานดังกลาวมาสืบหรือแมจะมีประจักษพยานมาสืบ แตพยานเบิกความบิดเบือนไปจาก
ขอเท็จจริงดวยอิทธิพลขององคการดังกลาว เปนเหตุใหคดีนั้นศาลตองพิพากษายกฟองโดย 

                                                           
164 พยานแวดลอมกรณี (Circumstantial Evidence)  หมายถึง พยานท่ีใหถอยคําถึงขอเท็จจริงท่ีตองนํามา

พิจารณาใชความเปนเหตุผลของเหตุการณจึงคาดการณไดวาเหตุการณเปนไปในทํานองใด เชน นายดําใหถอยคําวาตน
เดินอยูนอกท่ีทํางานท่ีเกิดเหตุไดยินเสียงตอสูกันพรอมกับไดยินเสียงปนดังและเห็นนายแดงว่ิงออกมาจากท่ีทํางานท่ีเกิด

เหตุพรอมอาวุธปน การท่ีนายดําใหถอยคําไมไดยืนยันในทันใดวาใครเปนผูยิงนายเขียว แตเม่ือใชความเปนเหตุเปนผล
ของเหตุการณจึงคาดการณไดวานายแดงยิงนายเขียว คําใหการของนายดําเปนพยานแวดลอมกรณี  สมชาย  รัตนชื่อ

สกุล. (2544, สิงหาคม). กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน.  หนา 28. 
165 พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546, มาตรา 3. 
166 มานิตย  จุมปา. (2546, พฤศจิกายน).  รวมบทความเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ. หนา 26. 
167 เข็มชยั  ชุติวงศ. (2543, มกราคม). คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. หนา 10. 

 

168 ประจักษพยาน  (Eyewitness)  หมายถึง พยานทีไ่ดรูเห็นหรือสัมผสักับเหตุการณทีม่าใหถอยคําดวยตนเอง
โดยตรงไมวาจะรูเห็นเหตุการณ ดวยประสาทสัมผัสใด เชน นายแดงเห็นนายดําแทงนายขาว หรือไดยินเสียงตอสูกัน  
แหลงเดิม. 
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ไมสามารถลงโทษจําเลยได แตหากวาในคดีนั้นๆ มีพยานบอกเลาหรือพยานแวดลอมกรณีมาสืบ
พิสูจนความผิดของจําเลย ศาลไทยก็สามารถใชดุลพินิจรับฟงพยานน้ันๆ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาตามมาตรา 226169  และมาตรา 227170  ประกอบพยานหลักฐานอ่ืนลงโทษจําเลย
ได171  ส่ิงนี้จะเปนการดี หากมีการกําหนดใหพยานดังกลาวไดรับความคุมครองดวย 

 

                                                           
169 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 “พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ซ่ึงนาจะ

พิสูจนไดวา จําเลยมีความผิดหรือบริสุทธ์ิใหอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดที่มิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ มี
คําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น และใหสืบตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมาย
อื่นอันวาดวยการสืบพยาน” 

170 แหลงเดิม. มาตรา 227  “ใหศาลใชดุลยพินิจวินิจฉัยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวงอยาพิพากษาลงโทษ 
จนกวาจะแนใจวามีการกระทําผิดจริง และจําเลยเปนผูกระทําผิดนั้น 

เม่ือมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไม ใหยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลย” 
171 ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาและคําอธิบายทางตําราที่เกี่ยวของ 
คําพิพากษาฎีกาที่ 4979/2541  วินิจฉัยวา แมคําใหการชั้นสอบสวนของผูเสียหายเปนเพียงพยานบอกเลา แตก็ไม

มีกฎหมายหามมิใหรับฟงเสียเลย การที่จะรับฟงพยานบอกเลาไดหรือไมเพียงใด ยอมสุดแลวแตวาเหตุผลเปนเร่ืองๆ ไป 
โดยรับฟงไดในฐานะพยานประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก 

คําพิพากษาฎีกาที่ 8889/2542  วินิจฉัยวา โจทกมีประจักษพยานรูเห็นใกลชิดมาใหการตอพนักงานสอบสวนแต
ประจักษพยานโจทกเบิกความในชั้นศาลเพื่อชวยเหลือจําเลย ทั้งไมมีกฎหมายใดหามมิใหศาลรังฟงคําใหการชั้นสอบสวน
หรือใหรับฟงแตเฉพาะพยานที่มาเบิกความ ดังนั้นเม่ือคําใหการชั้นสอบสวนเกิดข้ึน โดยสมัครใจของพยานโจทก ศาลจึง
นําคําใหการพยานช้ันสอบสวนมาฟงประกอบการพิจารณาได 

คําพิพากษาฎีกาที่ 5462/2539  วินิจฉัยวา พยานแวดลอมกรณีคือ พยานเหตุผลที่จะทําใหศาลเชื่อวามีขอเท็จจริง
บางอยางอยูหรือไม ซ่ึงจะตองมีการใชเหตุผลอนุมานเอาอีกตอหนึ่ง 

คําเบิกความของพยานวาเห็นจําเลยถือมีดเปอนเลือดวิ่งออกมาจากหองที่ผูตายถูกฆา ยอมเปนพยานแวดลอม
กรณีที่จะนําใหศาลอนุมานไดวาจําเลยนาจะเปนคนฆาผูตาย หรือยางลอรถยนตครูดบนถนนเปนทางยาว อาจแสดงวา 
จําเลยขับรถดวยความเร็วสูง เม่ือใชหามลอแลวรถยังวิ่งตอไปอีกเปนทางยาว เปนตน  โสภณ  รัตนกร.  แหลงเดิม. 
(พิมพคร้ังที่ 6). หนา 23. 
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4.3.2 วิเคราะหประเด็นการกําหนดภยันตรายท่ีไดรับความคุมครองกับตารางการ
วิเคราะหเปรียบเทียบ 

ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
การกําหนดภยนัตรายท่ีไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  ค.ศ. 2000  ขอ 24 

 
 

การกําหนดภยันตราย
ที่ไดรับความคุมครอง 

อนุสัญญา
สหประชาชาติเพือ่
ตอตานอาชญากรรม
ขามชาติที่จดัตั้งใน
ลักษณะองคกร ค.ศ. 

2000  
ขอ 24 

 
 

พระราชบัญญัต ิ
คุมครองพยานใน 
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

 
 

กฎหมาย
สหรัฐอเมริกา 

ส่ิงที่พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ยัง
ขาดหรือไมมีความ

ชัดเจนตามที่
อนุสัญญาฯ กําหนด 

 - อาจเกิดความไม
ปลอดภัยจากการ
แกแคน ขมขู (ขอ 
24 ว.1) 

- อาจไมไดรับความ
ปลอดภัย กรณีใช
มาตรการทั่วไป 
(ม.6 ว.1) และ 

- ปรากฏแนชัดหรอื
มีเหตุอันควรสงสัย
วาอาจไมไดรับ
ความปลอดภัย
กรณีใชมาตรการ
พิเศษ (ม.9 ว.1) 

- ความเหมาะสม
และความจําเปน
ในการใหความ 
คุมครอง ซ่ึงอาจ
ไดรับอันตรายแต
กาย สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและ 
สวัสดิการ 
(ม.3521(a)(1) และ 

- อันตรายที่เกดิแก
สาธารณะหาก
อันตรายที่เกดิกับ
เหย่ือมีมากกวาจะ
ไมจัดใหมีการ 
คุมครอง 
(ม.3521(c)) 

กําหนดไวเหมือน
หรือคลายกัน 

หมายเหตุ - เนนคดีความผิดที่
เกี่ยวกับองคกร
อาชญากรรมขาม
ชาติทีอ่นุสัญญา 
ครอบคลุมถึง (ขอ 
24 ว.1) 

- เนนคดีความผิดที่
พยานอาจไมไดรับ
ความปลอดภัย
กรณีใชมาตรการ
ทั่วไปและเนนคดี
ความผิดเฉพาะ
กรณีใชมาตรการ
พิเศษ   
(ม.6 ว.1 และ ม.9 
ว.1, ม.10) 

- เนนคดีที่เกี่ยวกับ
องคกร
อาชญากรรมและ
ความผิดรายแรง
อื่น  
(ม. 3521(a)(1)) 
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จากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ ไมวาจะเปนการกําหนดภยันตรายท่ีไดรับ
ความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย ซ่ึงกําหนดวาอาจไมไดรับความ 
ปลอดภัย กรณีใชมาตรการทั่วไปตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง หรือกําหนดวาปรากฏแนชัดหรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยวา อาจไมไดรับความปลอดภัยกรณีใชมาตรการพิเศษตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง โดย
พยานอาจไมมีความปลอดภัยในชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ช่ือเสียง ทรัพยสิน หรือสิทธิอยาง
หนึ่งอยางใดของพยานท้ังกอน ขณะและหลังมาเปนพยาน172  หรือกฎหมายสหรัฐอเมริกา ซ่ึง
กําหนดวาความเหมาะสมและความจําเปนในการใหความคุมครอง ซ่ึงอาจไดรับอันตรายแกกาย  
สุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการ และอันตรายท่ีเกิดแกสาธารณะ หากอันตรายท่ีเกิดกับเหยื่อมี
มากกวาจะไมจัดใหมีการคุมครอง หรืออนุสัญญาฯ ซ่ึงกําหนดวา อาจเกิดความไมปลอดภัยจากการ
แกแคน ขมขู ซ่ึงตามพจนานุกรมไทย173  หมายถึง ยังไมพนภัยและมีอันตรายมาแผวพานจากการทํา
ตอบแทนใหหายเจ็บใจ (การแกแคน)  และทําใหเกิดความเกรงกลัว (ขมขู)  ขององคกรอาชญากรรม
ขามชาติ  กฎหมายท้ังหมดท่ีกําหนดภยันตรายท่ีไดรับความคุมครองก็โดยมีวัตถุประสงคหลักก็เพื่อ
ปดปอง คุมครองพยานจากภยันตรายตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน จึงมีความเหมือนหรือคลายกันในการ
กําหนดภยันตรายท่ีไดรับความคุมครอง  ซ่ึงพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย และกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา สามารถนําภยันตรายท่ีกําหนดไวมาปรับใชกับภยันตรายท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดไดแม
อนุสัญญาฯ จะเนนคดีความผิดท่ีเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมขามชาติท่ีอนุสัญญาฯ ครอบคลุมถึง 
แตพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยจะเนนคดีความผิดท่ีพยานอาจไมไดรับความปลอดภัย
กรณีใชมาตรการทั่วไป  และเนนคดีความผิดเฉพาะกรณีใชมาตรการพิเศษ  และกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา จะเนนคดีท่ีเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมและความผิดรายแรงอ่ืน ซ่ึงไมไดเนนคดี
ความผิดท่ีเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมขามชาติไวโดยตรงก็ตาม  ดังนั้นในประเด็นสวนนี้ท้ัง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ 
คุมครองพยานฯ ของไทย และกฎหมายสหรัฐอเมริกาจึงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซ่ึง
สอดคลองกับอนุสัญญาฯ กําหนดไวจึงไมมีความจําเปนอยางใดท่ีจะตองดําเนินการใดๆ ในประเด็น
เร่ืองนี้ตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย และจากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ การ
ท่ีพระราชบัญญัติดังกลาวของไทยไดกําหนดภยันตรายท่ีไดรับความคุมครองออกเปน 2 กรณี 
กลาวคือ 1.  อาจไมไดรับความปลอดภัยกรณีใชมาตรการท่ัวไป ตามมาตรา 6 วรรคหน่ึง และ 2.  
ปรากฏแนชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจไมไดรับความปลอดภัยกรณีใชมาตรการพิเศษ ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แสดงวา พระราชบัญญัติดังกลาวของไทยมีความมุงหมายใหใชระดับความเส่ียง
                                                           

172 พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546, มาตรา 3. 
173 เชิงอรรถที่ 86,87  ในบทที่ 3, หนา 31. 
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ภัยเปนเกณฑมาตรฐานอยางหนึ่งในการใชมาตรการใหความคุมครอง หากปรากฏวาในคดีนั้นมี
ความเส่ียงภัยคอนขางตํ่า หรือปานกลาง จะใชมาตรการทั่วไป ซ่ึงมีความเขมขนสําหรับมาตรการไม
มากนัก และแมจะเปนคดีความผิดเฉพาะท่ีพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยตามมาตรา 8 
กําหนดใหใชมาตรการพิเศษ หรือความผิดท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม หรือความผิดรายแรง
ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา หรือความผิดท่ีครอบคลุมถึงตามอนุสัญญาฯ หากในคดีนั้นๆ มีความ
เส่ียงภัยคอนขางตํ่า หรือปานกลาง ก็สามารถใชมาตรการทั่วไปไดเนื่องจากในบางกรณีในคดีสําคัญ 
หรือความผิดท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ จําเลย หรือองคกรอาชญากรรมอาจจะไม
ทําการคุกคาม ขมขู ทํารายพยานถึงข้ันรุนแรงก็อาจเปนไปได กฎหมายท้ังหมดขางตนจึงเปดชองให
มีการใชมาตรการท่ัวไปได  แตถาหากปรากฏวาในคดีนั้นโดยเฉพาะคดีความผิดเฉพาะท่ี
พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย ตามมาตรา 8 หรือความผิดท่ีเกี่ยวของกับองคกร
อาชญากรรมตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา หรือความผิดท่ีครอบคลุมถึงตามอนุสัญญาฯ โดยปกติแลว
จะมีความเส่ียงภัยคอนขางสูงก็ใหใชมาตรการพิเศษได174  ซ่ึงมีความเขมขนสําหรับการใชมาตรการ
สูง 

 

                                                           
174 แตคดีความผดินอกเหนือจากทีพ่ระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดอีาญา พ.ศ. 2546  ตามมาตรา 8  กําหนด

ไว แมจะปรากฏวาคดีนั้นๆ จะมีความเส่ียงภัยคอนขางสูงก็ไมสามารถใชมาตรการพเิศษตามมาตรา 10 ได. แตอาจใช
มาตรการทั่วไปตามมาตรา 6 ได เพราะความผดิตามมาตรา 6 อาจจะมีความเส่ียงภัยคอนขางสูงก็ไดแตเปนไปไดนอย 
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4.3.3 วิเคราะหประเด็นการกําหนดคดีความผิดท่ีไดรับความคุมครองกับตาราง 
การวิเคราะหเปรียบเทียบ 

ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
การกําหนดคดคีวามผิดท่ีไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  ค.ศ. 2000  ขอ 24 

 
การกําหนดคด ี
ความผิดทีไ่ดรับ 
ความคุมครอง 

อนุสัญญา
สหประชาชาติเพือ่

ตอตานอาชญากรรมขาม
ชาติที่จดัตั้งในลักษณะ
องคกร ค.ศ. 2000 ขอ 24 

 
พระราชบัญญัต ิ
คุมครองพยานใน 
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

 
กฎหมาย

สหรัฐอเมริกา 

ส่ิงที่พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ยัง
ขาดหรือไมมีความ

ชัดเจนตามที่
อนุสัญญาฯ กําหนด 

 ความผิดทีอ่นุสัญญาฯ 
ครอบคลุมถึง แตมีความ
เส่ียงภัยคอนขางตํ่า หรือ
ปานกลาง กรณีใช 
มาตรการทั่วไป 

ความผิดที่มีความเสี่ยงภัย
คอนขางตํ่า หรือปาน
กลางรวมถึงความผิด
เฉพาะที่มีความเส่ียงภัย
ดังกลาวกรณีใชมาตรการ 
ทั่วไป (ม.6 ว.1) 

ความผิดที่เกี่ยวกบั
องคกรอาชญากรรม
หรือความผิด
รายแรงที่มีความ
เส่ียงภัยคอนขางตํ่า
หรือปานกลางกรณี
ใชมาตรการทั่วไป 

 

 ความผิดทีอ่นุสัญญาฯ
ครอบคลุมถึงและมี
ความเส่ียงภัยคอนขาง
สูง กรณีใชมาตรการ
พิเศษ (อนุสัญญาฯ ขอ 
24 ว.1) มี 

ความผิดเฉพาะทีมี่ความ
เส่ียงภัยคอนขางสูง กรณี
ใชมาตรการพิเศษ (ม.8) มี 

ความผิดที่เกี่ยวของ
กับองคกร
อาชญากรรมหรือ
ความผิดรายแรงทีมี่
ความเส่ียงภัย
คอนขางสูง กรณใีช
มาตรการพิเศษ 
(ม.3521(a)(1) มี 

 

 - การมีสวนรวมใน
กลุมอาชญากรรม ที่
จัดต้ังในลักษณะ 
องคกร (อนุสัญญาฯ 
ขอ 5) 

- คดีความผิดเกี่ยวกบั
องคกรอาชญากรรม 
ไดแก ความผดิฐาน
อั้งย่ี และซองโจรตาม
ประมวลกฎหมาย
อาญา และให
หมายความรวมถงึ
ความผิดอื่นใดที่มี
ลักษณะเปนการ
กระทํารวมกัน โดย
กลุมอาชญากรที่มีการ
วางแผนอยางเปน
ระบบ และมีการวาง
เครือขายเปน
ขบวนการ หรือองคกร
ลับอยางซับซอนและ
เปนสัดสวน 

- คดีความผิด
เกี่ยวกับองคกร
อาชญากรรม 
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ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
การกําหนดคดคีวามผิดท่ีไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  ค.ศ. 2000  ขอ 24 (ตอ) 

 
การกําหนดคด ี
ความผิดทีไ่ดรับ 
ความคุมครอง 

อนุสัญญา
สหประชาชาติเพือ่

ตอตานอาชญากรรมขาม
ชาติที่จดัตั้งในลักษณะ
องคกร ค.ศ. 2000 ขอ 24 

 
พระราชบัญญัต ิ
คุมครองพยานใน 
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

 
กฎหมาย

สหรัฐอเมริกา 

ส่ิงที่พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ยัง
ขาดหรือไมมีความ

ชัดเจนตามที่
อนุสัญญาฯ กําหนด 

 - การฟอกเงิน (อนุ
สัญญาฯ ขอ 6) 

- คดีความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการ
ปองกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน 

- การฟอกเงิน  

 - การฉอราษฎร 
บังหลวง (อนุสัญญาฯ
ขอ 8) 

- กฎหมายวาดวยการ
ปองกันและ
ปราบปรามการทจุริต 

- การฉอราษฎร 
บังหลวง 

- คดีความผิดการ
ใหสินบน
เจาหนาที่ของรัฐ 

- คดีความผิดใน
การใชอิทธิพล
ครอบงําเจาหนาที่
ของรัฐ 

 

 - การขัดขวางความ 
ยุติธรรม (อนุสัญญาฯ 
ขอ 23) 

- - การขัดขวางความ
ยุติธรรมในสวนที่
สําคัญ 

ยังขาดคดีการ
ขัดขวางความ
ยุติธรรม 

 - การกระทาํ
อาชญากรรมรายแรง 
ซ่ึงมีโทษกําหนดใน
กฎหมายใหจําคุกข้ัน
สูงสุดเปนเวลาอยาง
นอย 4 ป หรือโทษที่
รุนแรงกวา (อนุ
สัญญาฯ ขอ 2(ข)) 

- คดีความผิดที่มีอัตรา
โทษอยางตํ่าใหจําคุก
ตั้งแตสิบปข้ึนไปหรือ
โทษสถานที่หนักกวา
นั้น 

- อาจจะเปน
ความผิดรายแรง 

ยังขาดคดีการกระทํา
อาชญากรรมรายแรง
ซ่ึงมีโทษกําหนดใน
กฎหมายใหจําคุกข้ัน
สูงสุดเปนเวลาอยาง
นอย 4 ป หรือโทษที่
รุนแรงกวา 
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ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
การกําหนดคดคีวามผิดท่ีไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  ค.ศ. 2000  ขอ 24  (ตอ) 

 
การกําหนดคด ี
ความผิดทีไ่ดรับ 
ความคุมครอง 

อนุสัญญา
สหประชาชาติเพือ่

ตอตานอาชญากรรมขาม
ชาติที่จดัตั้งในลักษณะ
องคกร ค.ศ. 2000 ขอ 24 

 
พระราชบัญญัต ิ
คุมครองพยานใน 
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

 
กฎหมาย

สหรัฐอเมริกา 

ส่ิงที่พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ยัง
ขาดหรือไมมีความ

ชัดเจนตามที่
อนุสัญญาฯ กําหนด 

 - การคามนุษย
โดยเฉพาะผูหญิงและ
เด็ก (พิธีสารเพื่อ
ปองกัน ปราบปราม
และลงโทษการคา
มนุษยโดยเฉพาะ
ผูหญิงและเด็ก ขอ 3 
ประกอบขอ 5) 

- คดีความผิดเกี่ยวกบั
เพศตามประมวล
กฎหมายอาญาเฉพาะที่
เกี่ยวกับการเปนธุระ
จัดหาลอไป หรือพาไป
เพื่อการอนาจารเพื่อ
สนองความใครของ 
ผูอื่น และความผดิฐาน
พรากเด็กและผูเยาว 
ความผิดตามกฎหมาย
วาดวยมาตรการในการ
ปองกันและ
ปราบปรามการคาหญิง
และเด็ก หรือความผิด
ตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและ 
ปราบปรามการ
คาประเวณี หรือ
ความผิดเกี่ยวกับการ
เปนเจาของกิจการการ
คาประเวณี ผูดูแลหรือ
ผูจัดการ 
กิจการคาประเวณ ีหรือ
สถานการคาประเวณี
หรือเปนผูควบคุม 
ผูกระทาํการคาประเวณี
ในสถานการ
คาประเวณ ี

- คดีความผิด
เกี่ยวกับเพศ 
การคาประเวณทีี่
กระทําในรูป
องคกร
อาชญากรรม 

 

 - การลักลอบขนผูยาย
ถิ่นโดยทางบก  ทาง
ทะเล และทางอากาศ 
(พิธีสารเพื่อตอตาน
การลักลอบขนผูยาย
ถิ่นโดยทางบก ทาง
ทะเลและทางอากาศ  

- - คดีลักลอบขน
ชาวตางชาติเขา
ประเทศ 

ยังขาดคดีการ 
ลักลอบขนยายถิน่
โดยทางบก ทางทะเล 
และทางอากาศ 
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ขอ 6 (ก) 
ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

การกําหนดคดคีวามผิดท่ีไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานใน
คดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน

อาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  ค.ศ. 2000  ขอ 24  (ตอ) 

 
การกําหนดคดี 
ความผิดท่ีไดรับ 
ความคุมครอง 

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ตอตานอาชญากรรมขามชาติ
ท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร 

ค.ศ. 2000 ขอ 24 

 
พระราชบัญญัติ 
คุมครองพยานใน 
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

 
กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

สิ่งท่ีพระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ยังขาด
หรือไมมีความชัดเจน
ตามท่ีอนุสัญญาฯ 

กําหนด 
 - การลักลอบผลิตและ

การคาอาวุธโดยผิด 
กฎหมาย (พิธีสารเพือ่
ตอตานการลักลอบการ
ผลิตและการคาอาวุธโดย
ผิดกฎหมาย ขอ 5) 

- - คดีการลักลอบผลิต
และคาอาวุธ 

ยังขาดคดีการ 
ลักลอบการผลิตและ
การคาอาวุธโดยผิด
กฎหมาย 

  - คดีความผิดตามกฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพติด 

- คดีการลักลอบคายา
เสพติด 

 

 - - คดีความผิดตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากร 

- คดีการลักลอบ 
ขนของหนีภาษี 

- 

 - - คดีความผิดเก่ียวกับความ
มั่นคงแหงราชอาณาจักร
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

- คดีความผิด 
รายแรง 

 

 - - คดีซึ่งสํานักงาน 
คุมครองพยานเห็นสมควร
ใหความคุมครองพยาน 

- อาจจะเปนคดี
ความผิด 
รายแรง 

 

 - - - คดีความผิดการพนัน
ท่ีมีเครือขายโยงใย 

 

 - - - คดีความผิดสําคัญ
โดยเฉพาะการกอการ
รายและการ 
จารกรรมขอมูล 

 

 หมายเหตุ 
- ความผิดท่ีอนุสัญญา
ครอบคลุมถึงกรณีใช
มาตรการท่ัวไปหรือกรณี
ใชมาตรการพิเศษเปน
ความผิดท่ีกําหนดไวอยาง
เดียวกัน ซึ่งอาจจะเปนไป
ไดวาความผิดดังกลาว 
อาจจะมีการคุกคาม ขมขู
ท่ีมีความเสี่ยงภัยคอนขาง
ตํ่าหรือปานกลางก็ได 
แตเปนไปไดนอยมาก 

- พิธีสารฯ มีผลผูกพัน
เทียบเทาอนุสัญญาฯ ตาม
ขอ 37 ว.1 และ  ว.3 

 
- คดีความผิดเฉพาะอาจใช

มาตรการท่ัวไปซึ่งอาจจะ
เปนไปไดวาอาจจะมีการ
คุกคาม ขมขูท่ีมีความเสี่ยง
ภัยคอนขางตํ่าหรือ 
ปานกลางก็ไดแตเปนไป
ไดนอยมาก 

 
- คดีความผิดท่ีเก่ียวกับ
องคกรอาชญากรรม
หรือความผิดรายแรง 
กรณีใชมาตรการ
ท่ัวไปหรือกรณีใช
มาตรการพิเศษเปน
ความผิดท่ีกําหนดไว
อยางเดียวกันซึ่ง
อาจจะเปนไปไดวา
ความผิดดังกลาว
อาจจะมีการคุกคาม
ขมขูท่ีมีความเสี่ยงภัย
คอนขางตํ่าหรือปาน
กลางก็ไดแตเปนไป
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ไดนอยมาก 
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ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ การกําหนดคดีความผิดท่ีไดรับความคุมครอง
ตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย และกฎหมาสหรัฐอเมริกา  ผูเขียนไดทําการศึกษา
วิเคราะหเปรียบเทียบในหลักการสําคัญแตเพียงกวางๆ ตามคดีความผิดท่ีอนุสัญญาฯ ขอ 24  
ครอบคลุมถึงเทานั้น  สวนรายละเอียดปลีกยอยขององคประกอบในคดีความผิดเฉพาะท่ี
พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยตามมาตรา 8 และกฎหมายสหรัฐอเมริกาตามมาตรา 3521 
(a)(1) ท่ีกําหนดเกี่ยวกับคดีท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญษกรรมหรือความผิดรายแรงอ่ืนๆ จะเปนไป
ต า ม 
องคประกอบภายในคดีความผิดท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดไวหรือไมเปนอีกเร่ืองหนึ่ง ซ่ึงมีรายละเอียด
ปลีกยอยมากมายนั้นจะเปนหนาท่ีของผูเกี่ยวของจะตองดําเนินการปรับปรุง แกไขเพิ่มเติมตอไปซ่ึง
ผูเขียนจะไมขอกลาวถึงในท่ีนี้ นอกจากนี้จะเห็นไดวาในการกําหนดคดีความผิดท่ีไดรับความ 
คุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯของไทย กฎหมายสหรัฐอเมริกา และอนุสัญญาฯ ได
พิจารณาจากความเสี่ยงภัยของคดีความผิดเปนหลัก หากเปนคดีความผิดท่ีมีความเส่ียงภัยคอนขาง
จะสูงจะกําหนดเปนความผิดเฉพาะใหได รับความคุมครองตามมาตรการพิ เศษกลาวคือ 
พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยกําหนดไวตามมาตรา 8 กฎหมายสหรัฐอเมริกากําหนดไว
ตามมาตรา 3521 (a)(1) เปนความผิดท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมหรือความผิดรายแรงอ่ืนๆ 
และอนุสัญญาฯ ขอ 24 กําหนดไวเปนความผิดท่ีอนุสัญญาฯ ครอบคลุมถึง แตอยางไรก็ตาม
ก ฎ ห ม า ย 
ท้ังหมด ยังเปดโอกาสใหคดีความผิดเฉพาะดังกลาวหากปรากฏวามีความเส่ียงภัยคอนขางตํ่า หรือ
ปานกลาง ก็สามารถใชมาตรการท่ัวไปได175 เพราะในความเปนจริงบางคดีแมจะเปนคดีความผิด
เฉพาะขางตน จําเลยหรือองคกรอาชญากรรมอาจจะคุกคาม ขมขู ทํารายพยานไมถึงข้ันรุนแรง อัน
จะทําใหพยานไดรับความเส่ียงภัยคอนขางสูงก็ได แตอาจจะเปนไปไดนอยมาก176 

จากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ การกําหนดคดีความผิดท่ีไดรับความ 
คุมครองโดยเฉพาะคดีความผิดเฉพาะท่ีพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยตามมาตรา 8
กําหนดไวโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายสหรัฐอเมริกาไมวาจะเปนคดีความผิดในการมีสวนรวมใน
                                                           

175 แตคดีความผิดนอกเหนือจากที่พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 8 กําหนดไว 
แมจะปรากฏวาคดีนั้นๆ จะมีความเส่ียงภัยคอนขางสูงก็ไมอาจใชมาตรการพิเศษตามมาตรา 10 ได แตอาจใชมาตรการ
ทั่วไป ตามมาตรา 6 ได  ซ่ึงตางกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา และอนุสัญญาฯ หากเปนคดีความผิดตามที่กําหนด สามารถ
ใชไดทั้งมาตรการพิเศษหรือมาตรการทั่วไปตามความเส่ียงภัย 

176 ทั้งกฎหมายสหรัฐอเมริกา และอนุสัญญาฯ ขอ 24  มีการกําหนดใหมีการใชมาตรการทั่วไปไดดวยแมเปนคดี
ความผิดเฉพาะกลาวคือ ใหใชการไมเปดเผย หรือจํากัดการเปดเผยขอสนเทศเกี่ยวกับรูปพรรณและที่อยู หรือการจัดใหมี
กฎเกณฑทางพยานหลักฐานที่ทําใหพยานมีความปลอดภัยในการใหการ  เปนตน 
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กลุมอาชญากรรมท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร การฟอกเงิน การฉอราษฎรบังหลวง การคามนุษย
โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก เปนตน  ไดมีการกําหนดคดีความผิดในหลักการกวางๆ คลายหรือ
เหมือนกันกับท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด แตสําหรับคดีความผิดอ่ืนนั้นปรากฏวากฎหมายสหรัฐอเมริกา
กําหนดโดยมีคดีความผิดตามท่ีอนุสัญญากําหนดกวางกวาทาพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของ
ไทยกําหนดไว เชน การขัดขวางความยุติธรรม การลักลอบขนผูยายถ่ินโดยทางบก ทางทะเล และ
ทางอากาศ การลักลอบการผลิตและการคาอาวุธโดยผิดกฎหมายในขณะท่ีพระราชบัญญัติดังกลาว
ของไทยไมมีกําหนดไว ทั้งกฎหมายสหรัฐอเมริกายังไดกําหนดความผิดครอบคลุมอยางกวางขวาง 
โดยกําหนดใหคดีความผิดท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม หรือความผิดรายแรงอ่ืนๆ ไดรับความ
คุมครองดวยกฎหมายสหรัฐอเมริกาจึงมีความสอดคลองกับอนุสัญญาฯ มากกวาพระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ของไทย  นอกจากนี้จากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ การกําหนดคดีความผิด
ท่ีไดรับความคุมครองท่ีพระราชบัญญัติดังกลาวของไทยยังขาด หรือไมมีความชัดเจนในความผิด
เฉพาะท่ีมีความเส่ียงภัยคอนขางสูงกรณีใชมาตรการพิเศษตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดมี 4 อยาง
กลาวคือ 1.  การขัดขวางความยุติธรรม 2. การกระทําอาชญากรรมรายแรง  ซ่ึงมีโทษกําหนดใน
กฎหมายใหจําคุกข้ันสูงสุดเปนเวลาอยางนอย 4 ปข้ึนไป  หรือโทษท่ีรุนแรงกวา (พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ของไทย กําหนดโทษหนักกวาเนื่องจากกําหนดคดีความผิดท่ีมีอัตราโทษอยางตํ่า
ใหจําคุกต้ังแตสิบปข้ึนไป หรือโทษสถานที่หนักกวานั้น) 3.  การลักลอบขนผูยายถ่ินโดยทางบก 
ทางทะเล และทางอากาศ177 และ 4.  การลักลอบการผลิตและการคาอาวุธโดยผิดกฎหมาย178 ดังนั้น
พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยจึงยังไมสอดคลองกับการกําหนดคดีความผิดท่ีไดรับความ
คุมครองตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดในคดีความผิด 4 อยางขางตน 

 

                                                           
177 พิธีสารเพื่อตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่นโดยทางบก  ทางทะเล และทางอากาศ ขอ 6 (ก) มีผลผูกพัน

เทียบเทาอนุสัญญาฯ ตามขอ 37  วรรคหน่ึง และวรรคสาม 
178 พิธีสารเพ่ือตอตานการลักลอบการผลิตและการคาอาวุธโดยผิดกฎหมาย ขอ 5  มีผลผูกพันเทียบเทา

อนุสัญญาฯ ตามขอ 37 วรรคหน่ึง และวรรคสาม 
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4.3.4 วิเคราะหประเด็นการกําหนดมาตรการในการใหความคุมครองกับตารางการ
วิเคราะหเปรียบเทียบ 

ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
การกําหนดมาตรการในการใหความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  ค.ศ. 2000  ขอ 24 

 
การกําหนด
มาตรการใน
การใหความ
คุมครอง 

อนุสัญญา
สหประชาชาติเพือ่
ตอตานอาชญากรรม
ขามชาติที่จดัตั้งใน
ลักษณะองคกร ค.ศ. 

2000 ขอ 24 

 
พระราชบัญญัต ิ
คุมครองพยานใน 
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

 
 

กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ส่ิงที่พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ยัง
ขาดหรือไมมีความ

ชัดเจนตามที่
อนุสัญญาฯ กําหนด 

 มาตรการทั่วไป มี มาตรการทั่วไป มี มาตรการทั่วไป มี  
 - การไมเปดเผยหรอื

จํากัดการเปดเผย 
ขอสนเทศเกี่ยวกบั 
รูปพรรณและที่อยู 

- การปกปดมิใหมี
การเปดเผยชื่อตัว 
ชื่อสกุล ทีอ่ยู ภาพ 
หรือขอมูลอยางอืน่
ที่สามารถระบุตัว
พยานได (ม.6 ว.3) 

- จัดใหพยานอยูในที่
ปลอดภัย (ม.6 ว.3) 

- ปกปด รูปพรรณ สัณฐาน 
หรือทีอ่ยู หรือขอมูลอื่นๆ 
ของพยาน 

 

 - การจัดใหมี
กฎเกณฑทาง
พยานหลักฐานทีท่ํา
ใหพยานมีความ
ปลอดภัยในการให
การ เชน อนุญาต
ใหการผานการใช
เทคโนโลยีทางการ
ส่ือสาร เชนการ
ติดตอผานวดิีทศัน 
หรือวิธีการอืน่ 

- ดําเนินการอื่นตาม
ความเหมาะสมแก
สถานะ และสภาพ
ของพยานและ
ลักษณะคดอีาญาที่
เกี่ยวของ (ม.6 ว.3) 

- การใหประกันความ
ปลอดภัยในการใหการโดย
การใชเทคโนโลยีทางการ
ส่ือสาร โดยเนนการบันทึก
คําใหการหรือการบันทกึ
วีดีโอหรอืการใชโทรทัศน
วงจรปดในการสืบพยานที่
เปนเด็ก และมีการใชการ
สืบพยานโดย Video 
conferencing แกพยาน
บุคคลโดยทั่วไป นอกจากนี้
ยังมีหลักประกันความ
ปลอดภัยในการใหการโดย
กําหนดใหสิทธิของจําเลยใน
การเผชิญหนากบัพยานยอม
ส้ินสุดหากจําเลยกอความ
วุนวายในระหวางการ
พิจารณา แตหากในการ
พิจารณามีจาํเลยหลายคน 
สิทธิของจําเลยคนที่กอความ
วุนวายในการเผชิญหนากับ
พยานยอมส้ินสุดลงเฉพาะ

ยังขาดหรือไมมี
ความชัดเจนในการ
จัดใหมีกฎเกณฑทาง
พยานหลักฐานทีท่ํา
ใหพยานมีความ
ปลอดภัยในการให
การ เชน อนุญาตให
การผานการใช
เทคโนโลยีทางการ
ส่ือสาร เชน การ
ติดตอผานวดีีทศัน 
หรือวิธีการอืน่ 
หมายเหตุ จะตอง
พิจารณาในเร่ืองนี้
ตามที่กําหนดไวใน
ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
ของไทยประกอบ 

DPU



 98 

จําเลยคนนั้น 

ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
การกําหนดมาตรการในการใหความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  ค.ศ. 2000  ขอ 24 (ตอ) 

 
 

การกําหนด
มาตรการใน
การใหความ
คุมครอง 

อนุสัญญา
สหประชาชาติเพือ่
ตอตานอาชญากรรม
ขามชาติที่จดัตั้งใน
ลักษณะองคกร ค.ศ. 

2000 ขอ 24 

 
พระราชบัญญัต ิ
คุมครองพยานใน 
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

 
 

กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ส่ิงที่พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ยัง
ขาดหรือไมมีความ

ชัดเจนตามที่
อนุสัญญาฯ กําหนด 

 - - - ขอยกเวนการทีต่องทําตาม
กฎหมายวาดวยการจัดทํา
บริการวัสดุและอปุกรณและ
การปรับปรุงการกอสรางที่
พักอาศัยอนัปลอดภัยใน
อาคารตามบทบัญญัติของ
กฎหมายอื่น หากเปนการ
จําเปนเพือ่ความปลอดภัย
ของพยานและความสําเร็จ
ของการดําเนินการใหความ 
คุมครอง 

 

 มาตรการพิเศษ มี มาตรการพิเศษ มี มาตรการพิเศษ มี  

 - การยายไปอยูที่อืน่ - การยายที่อยูหรือ 
จัดหาที่พกัอนั 
เหมาะสม 

- จัดการยายทีอ่ยูหรือจัดหาที่
พักอาศัย 

 

 - การจัดทาํความตก
ลงหรือขอตกลงกบั
รัฐอื่นในการยายถิ่น
ที่อยู 

- - การยายพยานไปอยูรัฐ
ตางประเทศซ่ึงมีความพรอม
โดยอาศัยความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

ยังขาดหรือไมมี
ความชัดเจนในการ
จัดทําความตกลง
หรือขอตกลงกับรัฐ
อื่นในการยายถิน่ 
ที่อยู 

 - - จายคาเลี้ยงชีพที ่
สมควรแกพยาน
หรือบุคคลทีอ่ยู
ในความอปุการะ
เลี้ยงดูของพยาน 

- ใหคาครองชีพเบื้องตน 
จนกวาจะชวยเหลอืตนเอง
และครอบครัวได 
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ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
การกําหนดมาตรการในการใหความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  ค.ศ. 2000  ขอ 24 (ตอ) 

 
 

การกําหนด
มาตรการใน
การใหความ
คุมครอง 

อนุสัญญา
สหประชาชาติเพือ่
ตอตานอาชญากรรม
ขามชาติที่จดัตั้งใน
ลักษณะองคกร ค.ศ. 

2000 ขอ 24 

 
พระราชบัญญัต ิ
คุมครองพยานใน 
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

 
 

กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ส่ิงที่พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ยัง
ขาดหรือไมมีความ

ชัดเจนตามที่
อนุสัญญาฯ กําหนด 

 - - เปลี่ยนชื่อตัวชือ่
สกุลและหลักฐาน
ทางทะเบียนที่
สามารถระบุตวั
พยาน รวมทั้งการ
ดําเนินการเพือ่
กลับคืนสูฐานะ
เดิม 

- จัดการเปลี่ยนชื่อ สกุล จัดหา
ใหซ่ึงเอกสารอันมีผลให
บุคคลน้ันสามารถมี 
รูปพรรณสัณฐานใหม 

 

 - - จัดหาอาชีพ หรือ
ใหมีการศึกษา
อบรมหรืออื่นๆ 
เพื่อใหพยานดาํรง
ชีพอยูไดตาม
เหมาะสม 

- การรักษาพยาบาล การ
ฝกงาน สถานทีศ่กึษาของ
บุตร จัดหางานใหใหมตาม
ความรูความถนดั 

 

 - - ใหเจาหนาที่ 
คุมครองความ
ปลอดภัยใน
ระยะเวลา 
จําเปน 

- ใหความคุมครองตลอด 24  
ชั่วโมง ขณะเม่ือพยานไปให
การหรือเบิกความตอศาล 

 

 - - ดําเนินการวิธีอื่น 
ในการชวยเหลือ 
หรือคุมครอง
ตามที่เห็นสมควร 

- จัดหาใหซ่ึงการบริการใดๆ 
อันจําเปนที่จะชวยบุคคลนั้น
ใหดํารงชีพไดดวยตนเอง 

 

 - - ชวยเหลือในการ
เรียกรองสิทธิที่
พยานพึงไดรับ 

-  United States Marshals ทํา
หนาที่ตรวจสอบในการให
ความคุมครอง ใหความ
ชวยเหลือ และอํานวยความ
สะดวกแกพยาน ตลอดทั้ง
ใหคําแนะนําแกเจาหนาที่
ระดับทองถิ่น 
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ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
การกําหนดมาตรการในการใหความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  ค.ศ. 2000  ขอ 24 (ตอ) 

 
 

การกําหนด
มาตรการใน
การใหความ
คุมครอง 

อนุสัญญา
สหประชาชาติเพือ่
ตอตานอาชญากรรม
ขามชาติที่จดัตั้งใน
ลักษณะองคกร ค.ศ. 

2000 ขอ 24 

 
พระราชบัญญัต ิ
คุมครองพยานใน 
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

 
 

กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ส่ิงที่พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ยัง
ขาดหรือไมมีความ

ชัดเจนตามที่
อนุสัญญาฯ กําหนด 

 หมายเหตุ 
- ไมไดกาํหนดวาจะ
ใชมาตรการคุมครอง
ไดกีอ่ยางแตให
พิจารณาจากความ
เหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ 

 
- ไมไดกาํหนดให
ใชมาตรการ 
คุมครองตาม
มาตรการทั่วไป
ไดกีอ่ยางแตมีการ
กําหนดใหใช
มาตรการพิเศษได
เพียงอยางเดียว 

 
- กําหนดใหใชมาตรการ
คุมครองไดหลายอยางหรือ
ทั้งหมดประกอบกันได 

 

 - การกําหนด
มาตรการในการให
ความคุมครอง
จะตองไมกระทบถึง
สิทธิของจําเลย 

- - มีหลักประกันโดยไมกระทบ
ถึงสิทธิของจําเลย 

ยังขาดหลักประกนั
โดยไมกระทบสิทธิ
ของจําเลย แตมีการ
กําหนดหลักประกัน
นี้ไวตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 และ
ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

 
ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ การกําหนดมาตรการในการใหความคุมครอง

ตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย กฎหมายสหรัฐอเมริกา และอนุสัญญาฯ ไดกําหนด
มาตรการในการใหความคุมครองตามท่ีรัฐตางๆ กําหนดไวเปนสองอยางกลาวคือ มาตรการท่ัวไป
และมาตรการพิเศษ โดยพิจารณาจากความเส่ียงภัย คดีความผิดประกอบกัน หากในคดีนั้นมีความ
เส่ียงภัยคอนขางตํ่า หรือปานกลาง จะใชมาตรการทั่วไป ซ่ึงมีความเข็มขนของมาตรการไมมากนัก 
แตถาหากคดีนั้นมีความเส่ียงภัยคอนขางสูงจะใชมาตรการพิเศษ ซ่ึงมีความเข็มขนของมาตรการมาก
ยิ่งข้ึน179 

                                                           
179 รายละเอียดหัวขอ 4.3.2 และหัวขอ 4.3.3 
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จากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ การกําหนดมาตรการในการใหความ 
คุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา ไมวาจะเปนการ
กําหนดมาตรการท่ัวไปในการไมเปดเผยหรือจํากัดการเปดเผยขอสนเทศเก่ียวกับรูปพรรณ และท่ีอยู 
หรือการกําหนดมาตรการพิเศษในการยายไปอยูท่ีอ่ืนไดมีการกําหนดมาตรการคุมครองคลายหรือ
เหมือนกันกับท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯของไทยยังไดเนน
การจัดใหพยานอยูในท่ีปลอดภัย ซ่ึงก็คลายหรือเหมือนกันกับกฎหมายสหรัฐอเมริกาซ่ึงไดเนนการ
ใหความคุมครองแกสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพดวยเชนกัน สําหรับการกําหนด
มาตรการพิเศษในการยายไปอยูท่ีอ่ืนท้ังพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย กับกฎหมาย
สหรัฐอเมริกาก็ไดมีการกําหนดมาตรการคุมครองคลายหรือเหมือนกันกับท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด แต
การกําหนดมาตรการพิเศษอื่นๆ ท้ังพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยกับกฎหมาย
สหรัฐอเมริกาไดกําหนดขอบเขตในการใหความคุมครองไดกวางกวาตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด 
เชน กฎหมายท้ังสองไดกําหนดในเร่ืองการจายคาเล้ียงชีพ การเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล และหลักฐาน
ทางทะเบียน การจัดหาอาชีพ หรือการใหการศึกษา หรืออ่ืนๆ การใหเจาหนาท่ีคุมครองความ
ปลอดภัย การดําเนินการวิธีอ่ืนในการชวยเหลือ การชวยเหลือในการเรียกรองสิทธิท่ีพยานพึงไดรับ
เปนตน แตอยางไรก็ตามจากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ การกําหนดมาตรการในการใหความ
คุมครองน้ันปรากฏวาพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย ยังขาดหรือไมมีความชัดเจนตามท่ี
อนุสัญญาฯ กําหนด สําหรับการกําหนดมาตรการท่ัวไปมี 1 อยาง กลาวคือ การจัดใหมีกฎเกณฑทาง
พยานหลักฐานท่ีทําใหพยานมีความปลอดภัยในการใหการ เชน อนุญาตใหการผานการใช
เทคโนโลยีทางการส่ือสาร เชน การติดตอผาน วีดีทัศน หรือวิธีการอื่น โดยพระราชบัญญัติคุมครอง
พยานฯ ของไทย กําหนดไวแตเพียงการดําเนินการอ่ืนตามความเหมาะสมแกสถานะ และสภาพของ
พยานและลักษณะคดีอาญาท่ีเกี่ยวของในขณะท่ีกฎหมายสหรัฐอเมริกาไดมีการกําหนดในเร่ืองนี้ไว
วา การใหประกันความปลอดภัยในการใหการโดยการใชเทคโนโลยีทางการส่ือสาร โดยเนนการ
บันทึกคําใหการ หรือการบันทึกวีดีโอเทป หรือการใชโทรทัศนวงจรปดในการสืบพยานท่ีเปนเด็ก 
และมีการใชการสืบพยานโดยวิธี Video Conferencing แกพยานบุคคลท่ัวไป และยังมีหลักประกัน
ความปลอดภัยในการใหการ โดยกําหนดใหสิทธิของจําเลยในการเผชิญหนากับพยานยอมส้ินสุด
หากจําเลยกอความวุนวายในการพิจารณาคดี แตหากในการพิจารณามีจําเลยหลายคน สิทธิของ
จํ า เ ล ย ค น ที่ ก อ ค ว า ม 
วุนวายในการเผชิญหนากับพยานยอมส้ินสุดลงเฉพาะจําเลยคนนั้น 

นอกจากนี้ในการใหความคุมครองที่พระราชบัญญัติคุมครอง พยานฯ ของไทย 
ยังขาดหรือไมมีความชัดเจนตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดสําหรับการกําหนดมาตรการพิเศษอีก 1 อยาง 
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กลาวคือ การจัดทําความตกลงหรือขอตกลงกับรัฐอ่ืนในการยายถ่ินท่ีอยูในขณะท่ีกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา ในการยายพยานไปอยูรัฐตางประเทศไดมีความพรอมโดยอาศัยความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

สรุป ส่ิงท่ีพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ กําหนดมาตรการในการใหความ 
คุมครอง ยังขาดหรือไมมีความชัดเจนและสอดคลองกับอนุสัญญาฯ มี 2 อยาง ดังน้ี 

1. การจัดใหมีกฎเกณฑทางพยานหลักฐานท่ีทําใหพยานมีความปลอดภัยใน
การใหการ เชน อนุญาตใหใหการผานการใชเทคโนโลยีทางการส่ือสาร เชน การติดตอผานวีดีทัศน 
หรือวิธีการอ่ืน (มาตรการทั่วไป) 

2. การจัดทําความตกลงหรือขอตกลงกับรัฐอ่ืนในการยายถ่ินท่ีอยู (มาตรการ
พิเศษ) 

วิเคราะหประเด็นท่ี 1  การจัดใหมีกฎเกณฑทางพยานหลักฐานท่ีทําใหพยาน 
มีความปลอดภัยในการใหการ เชน อนุญาตใหใหการผานการใชเทคโนโลยีทางการส่ือสาร เชน 
การติดตอผานวีดีทัศน หรือวิธีการอ่ืน  (มาตรการทั่วไป) 

พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยตามมาตรา 6 วรรคสาม กําหนดใน
เร่ืองนี้แตเพียงใหดําเนินการอ่ืนตามความเหมาะสมแกสถานะ และสภาพของพยานและลักษณะ
คดีอาญาท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงก็ยังไมชัดจนพอท่ีจะอนุโลมเขากับการกําหนดมาตรการเร่ืองนี้ตาม
อนุสัญญาฯ แตอยางใด แตหากพิจารณาประเด็นเร่ืองนี้ประกอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของไทย มีกําหนดในเร่ืองดังกลาว เชน การสอบสวนพยานเด็กเปนพิเศษ โดยตองมี
นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห พนักงานอัยการ บุคคลท่ีเด็กรองขอตามมาตรา 133 ทวิ วรรค
ห นึ่ ง  180  
การบันทึกปากคําพยานเด็กโดยใชเคร่ืองบันทึกภาพและเสียงไวเปนพยานเพ่ือมิใหเบิกความซํ้าตาม 
มาตรา 133 ทวิวรรคส่ี 181 การจัดใหพยานเด็กช้ีตัวผูตองหาในสถานท่ีเหมาะสมตามมาตรา  
133  ตรี182   การสืบพยานเด็กโดยถามผานนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะหตามมาตรา  172   ตรี  

                                                           
180 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิวรรคหนึ่ง “ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงต้ังแต

สามปข้ึนไป หรือในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมถึงสามปและผูเสียหายหรือพยานซ่ึงเปนเด็กรองขอหรือในคด ี
ทํารายรางกายเด็กอายุไมเกินสิบแปดป การถามปากคําเด็กไวในฐานะเปนผูเสียหาย หรือพยานใหแยกกระทําเปนสวนสัด
ในสถานทีท่ี่เหมาะสมสําหรับเด็ก และใหมีนักจิตวทิยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการ 
เขารวมในการถามปากคํานัน้ดวย” 

181 แหลงเดิม. มาตรา 133 ทวิวรรคส่ี. “ภายใตบังคับแหงมาตรา 139 การถามปากคําเด็กตามวรรคหนึ่ง ให
พนักงานสอบสวนจัดใหมีการบนัทึกภาพและเสียงการถามปากคําดังกลาว ซ่ึงสามารถนําออกถายทอดไดอยางตอเนือ่งไว
เปนพยาน” 

182 แหลงเดิม. มาตรา 133 ตรี. “ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจําเปนตองจัดใหเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ใน
ฐานะเปนผูเสียหายหรือพยานชี้ตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการชี้ตัวผูตองหาในสถานท่ีเหมาะสม และ
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(2)183 การจัดใหพยานเด็กท่ีจะมาใหการในช้ันศาล นั่งอยูในหองท่ีจัดไวเปนพิเศษแยกตางหากจาก
หองพิจารณาตามมาตรา 172 ตรี วรรคหนึ่ง184 การใชโทรทัศนวงจรปดมายังหองพิจารณาในการ
สืบพยานเด็กตามมาตรา 172 ตรีวรรคสอง185 การรับฟงพยานเด็กท่ีไดบันทึกภาพและเสียงในช้ัน
สอบสวน หรือในช้ันไตสวนมูลฟองตามมาตรา 172 ตรีวรรคส่ี186 การสืบพยานเด็กลวงหนาตาม
หลักเกณฑการสืบพยานเด็กในช้ันพิจารณาตามมาตรา 237 ทวิวรรคแปด187 การไตสวนพยานเด็กใน
ช้ันไตสวนมูลฟองโดยนําหลักการสอบสวนพยานเด็กและการสืบพยานเด็กในชั้นพิจารณามาใช
ตามมาตรา 171  วรรคสอง188 การไตสวนพยานเด็กในการตายคดีวิสามัญตามมาตรา 155 วรรค
ส อ ง189  
แตการดําเนินการในเร่ืองดังกลาวมุงเนนเฉพาะพยานท่ีเปนเด็กเทานั้น    ไมไดใชสําหรับ 
พยานอ่ืนท่ีไมใชพยานเด็กตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด   นอกจากนี้ตามมาตรา 172 ทวิ190       มาตรา   

                                                                                                                                                                      
สามารถจะปองกนัมิใหผูตองหาเห็นตัวผูเสียหายหรือพยาน การชี้ตวัผูตองหาดังกลาวใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการรวมอยูดวย และใหนําบทบัญญัติในมาตรา 133 ทวิวรรคหามาใชบังคับ
โดยอนุโลม” 

183 แหลงเดิม. มาตรา 172 ตรี (2). “ในการสืบพยานในคดีที่พยานเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ถาศาลเห็น 
สมควรและจัดใหพยานนั้นอยูในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็กแลว ศาลอาจปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ี 

(2) ใหคูความถาม ถามคาน หรือถามติงผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห” 
184 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรีวรรคหนึ่ง. “ในการสืบพยานในคดีที่พยานเปนเด็ก

อายุไมเกินสิบแปดป ถาศาลเห็นสมควรและจัดใหพยานนั้นอยูในสถานที่เหมาะสมสําหรับเด็กแลว ศาลอาจปฏิบัตอิยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปน้ี” 

185 แหลงเดิม. มาตรา 172 ตรีวรรคสอง. “ในการเบิกความดังกลาวตามวรรคหนึ่งใหมีการถายทอดภาพและเสียง
ไปยังหองพิจารณาดวย เปนหนาที่ของศาลที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะหทราบ” 

186 แหลงเดิม. มาตรา 172 ตรีวรรคส่ี. “ในกรณีที่ไมไดตวัพยานมาเบกิความตามวรรคหนึ่ง เพราะมีเหตุจําเปน
อยางย่ิงใหศาลรังฟงส่ือภาพและเสียงคําใหการของพยานนั้นในช้ันสอบสวนตามมาตรา 133 ทวิ หรือในชัน้ไตสวนมูลฟอง
ตามมาตรา 171 วรรคสอง เสมือนหนึ่งเปนคําเบิกความของพยานนั้นในช้ันพิจารณาของศาลและใหศาลรับฟงประกอบ
พยานอืน่ในการพจิารณาคดีได” 

187 แหลงเดิม. มาตรา 237 ทวิวรรคแปด.  “ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 172 ตรี มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการ 
สืบพยานที่เปนเดก็อายุไมเกินสิบแปดป” 

188 แหลงเดิม. มาตรา 171 วรรคสอง. “ใหนําบทบัญญัตใินมาตรา 133 ทวิ และมาตรา 172 ตรี มาใชบังคับโดย
อนุโลมแกการไตสวนมูลฟองในคดีที่พยานเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ทั้งในคดีที่ราษฎรเปนโจทกและในคดีทีพ่นักงาน
อัยการเปนโจทก” 

189 แหลงเดิม. มาตรา 155 วรรคสอง. “ใหนําบทบัญญัตใินมาตรา 172 ตรี มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการไตสวน
ของศาลตามมาตรา 150 ในคดีที่พยานเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป” 

190 แหลงเดิม. มาตรา 172 ทว.ิ “ภายหลังที่ศาลไดดําเนนิการตามมาตรา 172 วรรคสองแลว เม่ือศาลเห็นเปนการ
สมควรเพื่อใหการดําเนินการพิจารณาเปนไปโดยไมชักชา ศาลมีอํานาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยไดในกรณ ี
ดังตอไปนี ้

(1) ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินสิบปจะมีโทษปรับดวย หรือไมก็ตาม หรือในคดมีีโทษปรับสถาน
เดียว เม่ือจําเลยมีทนายและจําเลยไดรับอนุญาตจากศาลท่ีจะไมมาฟงการพิจารณาและการสืบพยาน 

(2) ในคดีที่มีจําเลยหลายคน ถาศาลพอใจตามคําแถลงของโจทกวาการพิจารณาและการสืบพยานตามที่โจทก
ขอใหกระทําไมเกีย่วแกจําเลยคนใด ศาลจะพจิารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยคนนั้นกไ็ด 
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(3) ในคดีที่มีจําเลยหลายคน ถาศาลเห็นสมควรจะพิจารณาและสืบพยานจําเลยคนหนึ่งๆ ลบัหลังจําเลยคนอืน่ 

ก็ได 
ในคดีที่ศาลพิจารณา และสืบพยานตาม (2) หรือ (3) ลับหลังจําเลยคนใดไมวากรณจีะเปนประการใด หามมิให

ศาลรับฟงการพิจารณาและการสืบพยานที่กระทาํลับหลังนั้น เปนผลเสียหายแกจําเลยคนนั้น” 
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180191 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยมาตรา 36 (1)192 ซ่ึงเปนการกําหนด
มาตรการพิจารณาลับหลังจําเลย แตมาตรการดังกลาวมิไดทําใหสิทธิของจําเลยในการเผชิญหนากับ
พยานส้ินสุดเด็ดขาด เพราะในบางกรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย 
มาตรา 172 ทวิ (2) (3) จําเลยคนอ่ืนยังคงไดสิทธิในการเผชิญหนากับพยานในระหวางการพิจารณา
คดีของศาล หรือแมจะมีกรณีตามมาตรา 172 ทวิ (2)(3)  เกิดข้ึนจําเลยคนนั้นจะใชสิทธิในการ
เผชิญหนากับพยานในระหวางการพิจารณาคดีของศาลหรือไมก็ได หรือตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงของไทย มาตรา 36 (1) ท่ีนํามาใชบังคับในระหวางการพิจารณาคดีอาญานั้น 
จําเลยก็ยังคงมีสิทธิเผชิญหนากับพยานไดแมจะประพฤติไมสมควรแตไมถึงกับทําใหเสียความสงบ
เรียบรอยในระหวางการพิจารณาคดี โดยทั้งนี้ตามกฎหมายท้ังสองดังกลาวของไทยก็มิใชวาจะไมมี
กําหนดท่ีทําใหสิทธิของจําเลยในการเผชิญหนากับพยานสิ้นสุดเด็ดขาดไปเสียทีเดียว ซ่ึงยังมี
กําหนดใหสิทธิของจําเลยในการเผชิญหนากับพยานส้ินสุดเด็ดขาด หากจําเลยขัดขวางการพิจารณา
คดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยตามมาตรา 180 หรือจําเลยประพฤติไม
สมควรถึงกับทําใหเสียความสงบเรียบรอยในระหวางการพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงของไทยตามมาตรา 36 (1) แตก็ทําใหสิทธิของจําเลยในการเผชิญหนากับพยาน
ส้ินสุดลงก็แตเฉพาะจําเลยคนนั้นเทานั้น หากยังมีจําเลยคนอ่ืนอยูก็ไมทําใหจําเลยคนอ่ืนเสียสิทธิใน
การเผชิญหนากับพยานแตอยางใด ดังนั้นการจัดใหมีกฎเกณฑทางพยานหลักฐานท่ีทําใหพยานมี
ความปลอดภัยในการใหการโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย สวน
ใหญขางตนจึงยังไมสอดคลองกับท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดมากนัก เพราะไดเนนมาตรการในการใชวิธี
พิเศษสําหรับพยานท่ีเปนเด็กเทานั้น มิไดใชกับพยานอ่ืนนอกจากเด็กตามความมุงหมายของ
อนุสัญญาฯ และการกําหนดมาตรการพิจารณาลับหลังจําเลย บางกรณีก็มิไดทําใหสิทธิของจําเลยใน
การเผชิญหนากับพยานส้ินสุดเด็ดขาดจึงเหมือนหรือคลายกันกับกฎหมายสหรัฐอเมริกาในเร่ืองนี้ 
แตเม่ือกฎหมายสหรัฐอเมริกาไดใช Video Conferencing193  ในการสืบพยานบุคคลโดยทั่วไปไม
เนนเฉพาะพยานเด็กเทานั้น ทําใหกฎหมายสหรัฐอเมริกาสอดคลองกับอนุสัญญามากข้ึน 
                                                           

191 แหลงเดิม. มาตรา 180. “ใหนําบทบัญญัติเร่ืองรักษาความเรียบรอยในศาลในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาบังคับแกการพิจารณาคดีอาญาโดยอนุโลม แตหามมิใหส่ังใหจําเลยออกจากหองพิจารณา เวนแตจําเลย 
ขัดขวางการพิจารณา” 

192 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 36 (1). “การนั่งพิจารณาคดีจะตองกระทําในศาลตอหนา 
คูความที่มาศาล และโดยเปดเผย เวนแต 

(1) ในคดีเร่ืองใดที่มีความจําเปนเพือ่รักษาความเรียบรอยในศาล เม่ือศาลไดขับไลคูความฝายใดออกไปเสียจาก
บริเวณศาลโดยทีป่ระพฤติไมสมควร ศาลจะดําเนินการนั่งพิจารณาคดีตอไปลบัหลังคูความฝายนั้นกไ็ด” 

193 ปจจุบนัศาลไทยไดนํา Video Conferencing มาใชในการสืบพยานในศาลทรัพยสินทางปญญา และการคา
ระหวางประเทศ  (ทั้งในคดีแพง และคดีอาญา)  และในศาลลมละลาย 

ความหมาย Video Conferencing เชิงอรรถที ่125 ในบทที่ 3. 
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2. วิเคราะหประเด็นท่ี 2  การจัดทําความตกลงหรือขอตกลงกับรัฐอ่ืนในการ
ยายถ่ินท่ีอยู (มาตรการพิเศษ) 

พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย ตามมาตรา 10(1) กําหนดไวแต
เพียงการยายท่ีอยูหรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม ในการตีความตามขอความท่ีกําหนดคงสามารถ
ดําเนินการยายที่อยู หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสมไดเฉพาะภายในอาณาบริเวณของประเทศไทย 
เทานั้น จะตีความขอความใหเลยไปไกลถึงการยายท่ีอยู หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสมในรัฐอ่ืน
ตางประเทศคงมิได พระราชบัญญัติดังกลาวของไทยตามมาตรา 10(1)  จึงยังขาดหรือไมมีความ
ชัดเจนในการจัดทําความตกลงหรือขอตกลงกับรัฐอ่ืนในการยายถ่ินท่ีอยูตามที่อนุสัญญาฯ กําหนด
ในขณะท่ีกฎหมายสหรัฐอเมริกามีความพรอมในการดําเนินการเรื่องนี้โดยอาศัยความรวมมือ
ร ะ ห ว า ง 
ประเทศจึงมีความสอดคลองกับอนุสัญญาฯ กําหนด โดยท้ังนี้ผูเขียนมีความเห็นวาในการดําเนินการ
ใหพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยมีการกําหนดใหชัดเจนในส่ิงท่ียังขาดหรือไมมีความ 
ชัดเจนอยูสําหรับเร่ืองนี้ การท่ีจะกําหนดไวโดยตรงๆ ตามมาตรา 10(1) ใหมีขอความตามท่ี
อนุสัญญาฯ กําหนดวา “การจัดทําความตกลงหรือขอตกลงกับรัฐอ่ืนในการยายถ่ินท่ีอยู”  ไมนาจะ
เปนส่ิงท่ีถูกตอง ในทางที่ถูกตามมาตรา 10(1) ควรจะเปนเร่ืองของการกําหนดมาตรการหลักในการ
ใหความคุมครองโดยตรง ซ่ึงอาจจะตอขอความเดิม ตามมาตรา 10(1) วา “หรือการยายไปอยูรัฐอ่ืน” 
ก็ได ขอความตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดไวขางตน นาจะเปนเร่ืองของรายละเอียดท่ีประเทศไทยโดย
กระทรวงยุติธรรมจะตองเรงรีบดํานินการจัดทําความตกลง หรือขอตกลงกับรัฐอ่ืน โดยเฉพาะรัฐ
ภาคีตามอนุสัญญาฯ ใหมากท่ีสุดเทาท่ีกําลังความสามารถจะทําได เพื่อใหไดขอสรุปโดยเร็วเกี่ยวกับ
การจัดทําความตกลง หรือขอตกลงกับรัฐนั้นๆ ในการยายและใหความคุมครองพยานของซ่ึงกัน
และกัน อาจจะเปนโดยการติดตอประสานงานหรือจัดประชุมรวมกันกับรัฐภาคีก็สุดแลวแต เพราะ
ปญหาองคกรอาชญากรรมขามชาตินั้นไดสรางความเสียหายอยางมหาศาลตอสังคมโลกโดยรวม
ไมใชเฉพาะรัฐใดรัฐหนึ่งเทานั้น และในการจัดทําความตกลงหรือขอตกลงกับรัฐอ่ืนโดยเฉพาะรัฐ
ภาคีในการยายถ่ินท่ีอยูพยานของซ่ึงกันและกันจะตองยึดหลักความรวดเร็วในการดําเนินการ ซ่ึง
จะตองรีบดําเนินการกอนท่ีองคกรอาชญากรรมจะชวงชิงความไดเปรียบไปทําการขมขู คุกคาม ทํา
ราย หรือกําจัดพยานไปเสียกอนท่ีจะใหความคุมครองไดทันทวงที และจากการท่ีจะตองยึดหลัก
ความรวดเร็วในการดําเนินการนั้นผูเขียนมีความเห็นอีกวา พระราชบัญญัติความรวมมือระหวาง
ประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ. 2535 ยังเปนอุปสรรคท่ีสําคัญและไมเปดกวางพอ ท้ังยังกอใหเกิด
ความลาชาไมทันการในการดําเนินการในเร่ืองนี้ เพราะจะตองดําเนินการผานผูประสานงานกลาง 
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(The Central Authority) ตามมาตรา 6194  หรือโดยวิถีทางการทูต  นอกจากนี้ก็ยังปรากฏวาไมมี 
หลักเกณฑ โดยเฉพาะในการใหความคุมครองพยานของซ่ึงกันและกัน อาทิเชน พระราชบัญญัติ
ความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญาฯ  มาตรา 36195  กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะขอ
ความชวยเหลือในเร่ืองทางอาญาจากตางประเทศใหเสนอเร่ืองตอผูประสานงานกลางตามมาตรา 6 
เทานั้น หรือมาตรา 10196  กําหนดใหตางประเทศท่ีมีสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือระหวางประเทศ
ในเร่ืองทางอาญากับประเทศไทยจะขอความชวยเหลือจากประเทศไทยใหทําคํารองขอความ
ชวยเหลือไปยังผูประสานงานกลาง หรือตางประเทศท่ีไมมีสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือระหวาง
ประเทศในเร่ืองทางอาญากับประเทศไทยใหสงคํารองขอโดยวิถีทางการทูต หรือมาตรา 15 วรรค
หนึ่ง 197  กําหนดใหความชวยเหลือจากตางประเทศใหสอบปากคําพยานหรือรวบรวม
พยานหลักฐานท่ีอยูในประเทศไทยเทานั้น หรือมาตรา 30198  กําหนดใหความชวยเหลือตางประเทศ
ในการสืบหาบุคคลในประเทศไทยท่ีตางประเทศตองการตัว หรือมาตรา 40199  กําหนดกรณีพยาน
มาเบิกความในประเทศไทยจะไมถูกสงหมายเพื่อดําเนินคดีใดๆ หรือถูกคุมขัง หรือถูกจํากัดเสรีภาพ

                                                           
194 พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 6  “ใหอัยการสูงสุดหรือ 

ผูซ่ึงอัยการสูงสุดมอบหมายใหเปนผูประสานงานกลาง” 
195 แหลงเดิม.  มาตรา 36. “หนวยงานของรัฐที่ประสงคจะขอความชวยเหลือจากตางประเทศใหเสนอเรื่องตอ 

ผูประสานงานกลาง” 
196 แหลงเดิม. มาตรา 10. “ประเทศทีมี่สนธิสัญญาวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญากับ

ประเทศไทย หากประสงคจะขอความชวยเหลือตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้จากประเทศไทย ใหทําคํารองขอความชวยเหลอื
สงไปยังผูประสานงานกลาง แตสําหรับประเทศทีไ่มมีสนธิสัญญาดังกลาวกบัประเทศไทยใหสงคํารองขอโดยวิถทีาง 
การทูต” 

197 แหลงเดิม. มาตรา 15 วรรคหนึ่ง. “ในกรณีที่ไดรับคํารองขอความชวยเหลือจากตางประเทศใหสอบปากคํา
พยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานที่อยูประเทศไทยในช้ันสอบสวนใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจแจงใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินการตามคํารองขอนั้น” 

198 แหลงเดิม. มาตรา 30. “ในกรณีที่ไดรับคํารองขอความชวยเหลือจากตางประเทศใหสืบหาตัวบุคคลซ่ึง
ประเทศผูรองขอตองการตัวเกี่ยวกบัการสืบสวนสอบสวน ฟองคดีหรือการดาํเนินอื่นทางอาญาโดยมีเหตอุันควรเชื่อวา
บุคคลดังกลาวอยูในประเทศไทย ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนนิการสืบหาตัวบุคคลนั้น และแจงผลการดําเนินการให 
ผูประสานงานกลางทราบ” 

199 แหลงเดิม. มาตรา 40. “บุคคลที่เขามาเบิกความเปนพยานหรือใหปากคําในประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้
จะไมถกูสงหมายเพ่ือดาํเนินคดีใดๆ หรือถูกคุมขังหรือถูกจาํกัดเสรีภาพ โดยเหตุจากการกระทําที่เกิดข้ึนกอนบุคคลนั้นออก
จากประเทศผูรับคํารองขอ 

สิทธิในวรรคหนึ่งส้ินสุดลงเม่ือบุคคลนั้นมีโอกาสที่จะออกจากประเทศไทยภายในระยะเวลาสิบหาวันหลังจาก
ที่ไดรับแจงจากหนวยงานผูรองขอแลววาไมจําเปนตองอยูในประเทศไทยตอไปอีก แตยังคงอยูในประเทศไทยตอไป หรือ
บุคคลน้ันไดกลับเขามาโดยสมัครใจหลังจากทีไ่ดออกจากประเทศไทยแลว” 
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โดยเหตุจากการกระทําท่ีเกิดข้ึนกอนบุคคลนั้นออกจากประเทศผูรับคํารองขอ หรือกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2537  ซ่ึงออกตามความพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญาฯ 
กําหนดวิธีการสงบุคคล ซ่ึงถูกคุมขังในประเทศไทยไปเบิกความเปนพยานในประเทศผูรองขอและ
การรับบุคคลซ่ึงถูกคุมขังในตางประเทศมาเบิกความเปนพยานในประเทศไทย หรือกฎกระทรวง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537 ออกตามความพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญา
ฯ กําหนดหลักเกณฑคาใชจายตางๆ ในการใหความชวยเหลือของซ่ึงกันและกัน ตลอดท้ัง
สนธิสัญญาระหวางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกาวาดวย
ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางอาญา หรือสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแหงสหราชอาณาจักรแหงบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือวาดวยความชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันในเร่ืองทางอาญาและสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงแคนนา
ดาวาดวยความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญา หากพิจารณาในรายละเอียดตามกฎหมาย 
กฎกระทรวง หรือสนธิสัญญาตางๆ ขางตนไดกําหนดแตเพียงการติดตอประสานงานหรือการให
ความรวมมือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญาดานอ่ืนๆ เทานั้น ไมปรากฏวามีรายละเอียดโดยชัดเจน 
หรือมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการใหความรวมมือระหวางประเทศในการใหความคุมครอง
พยานของซ่ึงกันและกันโดยตรง ดังนั้นจะตองกําหนดรายละเอียดใหชัดเจน พรอมท้ังหลักเกณฑท่ี
แนชัดเกี่ยวกับการใหความรวมมือระหวางประเทศในการใหความคุมครองพยานของซ่ึงกันและกัน
ไวในพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย และการจะใหสําเร็จผลจริงจังในทางปฏิบัติ จะตอง
ตัดข้ันตอนท่ีเปนอุปสรรคสําคัญในการขัดขวางความรวดเร็วในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญาฯ  ออกไปโดยยึดหลักความรวดเร็วในการ
ดําเนินการกอนท่ีองคกรอาชญากรรมขามชาติจะชวงชิงความไดเปรียบไปทําการคุกคาม ขมขู ทํา
ราย หรือกําจัดพยานไปเสียกอน 

อนึ่ง การกําหนดมาตรการในการใหความคุมครองท่ีกลาวมาขางตนท้ังหมด 
จะตองไมกระทบสิทธิของจําเลย ถึงแมจะปรากฏวาพระราชบัญญัติคุมครองพยานของไทยจะไมมี
กําหนดในเร่ืองนี้ไวโดยตรง แตก็ไดใหหลักประกันนี้ไวตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เชน การจับและ
คุมขังบุคคลใดจะตองมีเหตุ200  บทสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดจนกวาจะมี 
คําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําผิด201 การพิจารณาคําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยโดยเร็ว202

                                                           
200 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 237 (1)(2). 
201 แหลงเดิม. มาตรา 33. 
202 แหลงเดิม. มาตรา 230. 

DPU



 109 

สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยไดรับการสอบสวนหรือพิจารณาโดยเร็ว203 สิทธิของผูตองหาหรือ
จําเลยจะไดรับการจัดทนายให 204 สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอ
ตนเอง205 นอกจากนี้ผูตองหาหรือจําเลยยังมีสิทธิตางๆ ท่ีพึงไดรับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เชน การอนุญาตใหปลอยตัวผูตองหาหรือจําเลยช่ัวคราว206 การใหผูตองหาซักคาน หรือ
ศาลต้ังหรือขอศาลต้ังทนายความใหตลอดท้ังการอานคําเบิกความในการสืบพยานกอนฟองตอหนา 
ผูตองหา207 การใหจําเลยยื่นเร่ืองราวตอประธานศาลฎีกาขอใหโอนคดีไปศาลอ่ืน208 การใหจําเลย 
ซักคานการสืบพยานท่ีเปนเด็กในการถายทอดภาพและเสียงมายังหองพิจารณา209 การที่ศาลต้ังหรือ
ขอศาลตั้งทนายความในคดีท่ีจําเลยเปนเด็ก210 สวนกฎหมายสหรัฐอเมริกาก็ไดใหหลักประกันนี้ไว 
เชน ผูตองหาหรือจําเลยจะไดรับความคุมครองโดยบุคคลทั่วไปสามารถเขาไปมีสวนรวมในการ
พิจารณาคดีทําใหสภาพของบุคคลดังกลาวพนจากวัตถุแหงการซักฟอกมาเปนประธานในคดี โดย
ยกฐานะผูตองหาหรือจําเลยใหเทาเทียมโจทก มีการใชบทสันนิษฐานวาจําเลยเปนผูบริสุทธ์ิจนกวา
จะไดมีการพิสูจนความจริงในศาล ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิท่ีจะไมใหการเปนปฏิปกษตอตนเอง 
ดังนั้นท้ังพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย และกฎหมายสหรัฐอเมริกาจึงมีความสอดคลอง
ในสวนนี้ตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด 

                                                           
203 แหลงเดิม. มาตรา 241. 
204 แหลงเดิม. มาตรา 242. 
205 แหลงเดิม. มาตรา 243. 
206 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 และมาตรา 107. 
207 แหลงเดิม. มาตรา 237 ทว.ิ 
208 แหลงเดิม. มาตรา 26. 
209 แหลงเดิม. มาตรา 172 ตรี. 
210 แหลงเดิม. มาตรา 173. 
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4.3.5 วิเคราะหประเด็นการกําหนดความเหมาะสมของบทบัญญัติตางๆ ในการ 
คุมครองกับตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
การกําหนดความเหมะสมของบทบัญญัติตางๆ ในการคุมครองตามพระราชบัญญัติ 

คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  ค.ศ. 2000  ขอ 24 

 
การกําหนด

ความ
เหมาะสมของ
บทบัญญัติ
ตางๆ ในการ
คุมครอง 

อนุสัญญา
สหประชาชาติเพือ่
ตอตานอาชญากรรม
ขามชาติที่จดัตั้งใน
ลักษณะองคกร ค.ศ. 

2000 ขอ 24 

 
พระราชบัญญัต ิ
คุมครองพยานใน 
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

 
 

กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ส่ิงที่พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ยัง
ขาดหรือไมมีความ

ชัดเจนตามที่
อนุสัญญาฯ กําหนด 

 กําหนดใหความ 
คุมครองตามความ
เหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ 

- สาระสําคัญของ
บทบัญญัติตางๆ มี
เปาหมายในการให
ความคุมครองอยาง
เหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ แตจะ
เปนไปตามที่
อนุสัญญาฯ กําหนด
หรือไมจะทําการ
วิเคราะหเฉพาะ
ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

สาระสําคัญของบทบัญญัติ
ตางๆ มีเปาหมายในการให
ความคุมครองอยาง
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ แตจะเปนไป
ตามทีอ่นุสัญญาฯ กําหนด
หรือไมจะทําการวิเคราะห
เฉพาะประเด็นสําคัญดังนี้ 

จะทําการพิจารณาใน
รายละเอียดของ
ความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในแต
ละประเด็นที่สําคัญที่
มีอยูแลวและโดย
เฉพาะที่ยังขาด
หรือไมมีชัดเจน 

 ” ความยินยอมของ
บุคคลผูทีไ่ดรับความ
คุมครอง 

ความยินยอมของบุคคล 
ผูไดรับความคุมครอง 

- 

  - กําหนดความยินยอม
ของตัวบุคคลในการ
ใหความคุมครอง  
(ม.6 ว.1, ม.7, ม.9 
ว.1 และ ม.11) 

- กําหนดความยินยอม
ของตัวบุคคลในการให
ความคุมครอง 
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ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
การกําหนดความเหมะสมของบทบัญญัติตางๆ ในการคุมครองตามพระราชบัญญัติ 

คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  ค.ศ. 2000  ขอ 24 

(ตอ) 
การกําหนด

ความ
เหมาะสมของ
บทบัญญัติ
ตางๆ ในการ
คุมครอง 

อนุสัญญา
สหประชาชาติเพือ่
ตอตานอาชญากรรม
ขามชาติที่จดัตั้งใน
ลักษณะองคกร ค.ศ. 

2000 ขอ 24 

 
พระราชบัญญัต ิ
คุมครองพยานใน 
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

 
 

กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ส่ิงที่พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ยัง
ขาดหรือไมมีความ

ชัดเจนตามที่
อนุสัญญาฯ กําหนด 

 กําหนดใหความ 
คุมครองตามความ
เหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ 

การขอใหความ 
คุมครองบุคคลอืน่ 
นอกจากพยานรองขอ 
 
- กําหนดใหเฉพาะ
พยานรองขอให
ความคุมครองบุคคล
อื่นที่เปนสามี ภริยา 
ผูบุพการี  
ผูสืบสันดาน บุคคล
อื่นที่มีความสัมพนัธ
ใกลชิดกบัพยาน 
(ม.7 และ ม.11) 

การขอใหความ 
คุมครองบุคคลอืน่ 
นอกจากพยานรองขอ 
 
- พนักงานอัยการและ 

United States Marshals 
สามารถใหความ
คุมครองบุคคลใดตามที่
กําหนดไดความ
เหมาะสมซ่ึงพยานหรือ
บุคคลที่จะไดรับความ
คุมครองรองขอได 

ยังขาดการใหบุคคล
อื่นที่เปนสามี ภริยา 
ผูบุพการี 
ผูสืบสันดาน บุคคล
อื่นที่มีความสัมพนัธ
ใกลชิดกบัพยานหรือ
พนักงานผูมีอาํนาจ
สืบสวนคดีอาญา 
พนักงานผูมีอาํนาจ
สอบสวนคดอีาญา 
พนักงานผูมีอาํนาจ
ฟองคดอีาญา ศาล 
สํานักงานคุมครอง
พยานดําเนนิการ 
รองขอคุมครอง
บุคคลที่กําหนด 
แทนพยานได 

 ” การพิจารณาในการรับ
บุคคลเขาสูความ 
คุมครอง 

การพิจารณาในการรับ
บุคคลเขาสูความคุมครอง 

ยังขาดการพิจารณา
ในการรับบุคคลเขาสู
ความคุมครอง 

  - ไมมีขอกําหนดใน
การพิจารณากอนรับ
บุคคลเขาสูความ 
คุมครอง 

- มีขอกําหนดในการ
พิจารณากอนรับบุคคล
เขาสูความคุมครอง 

 

 ” การจัดทาํบันทึกขอ 
ตกลงเบื้องตนกับผู
ขอรับการคุมครอง 

การจัดทาํบันทึกขอตกลง
เบื้องตนกบัผูขอรับการ 
คุมครอง 

ยังขาดการจัดทํา
บันทกึขอตกลง 
เบื้องตนกบัผูขอรับ
ความคุมครอง 

  - ไมมีการจัดทําบันทึก
ขอตกลงเบือ้งตนกับ
ผูขอรับการคุมครอง 

- มีการจัดทาํบันทึกขอ 
ตกลงเบื้องตนกับผู
ขอรับการคุมครอง 
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ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
การกําหนดความเหมะสมของบทบัญญัติตางๆ ในการคุมครองตามพระราชบัญญัติ 

คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  ค.ศ. 2000  ขอ 24 (ตอ) 

การกําหนด
ความ

เหมาะสมของ
บทบัญญัติ
ตางๆ ในการ
คุมครอง 

อนุสัญญา
สหประชาชาติเพือ่
ตอตานอาชญากรรม
ขามชาติที่จดัตั้งใน
ลักษณะองคกร ค.ศ. 

2000 ขอ 24 

 
 

พระราชบัญญัต ิ
คุมครองพยานใน 
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

 
 
 

กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ส่ิงที่พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ยัง
ขาดหรือไมมีความ

ชัดเจนตามที่
อนุสัญญาฯ กําหนด 

 กําหนดใหความ 
คุมครองตามความ
เหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ 

บทบาทหนาที่หนวยงาน
ที่รับผดิชอบในการให
ความคุมครอง 
 
- สํานักงานคุมครอง
พยานมีหนาที่
รับผิดชอบในการให
ความคุมครองพยาน
ตามมาตรการทั่วไป
และมาตรการพิเศษ
และมีหนาที่ในการ
ติดตอประสานงาน
กับหนวยงานที่
เกี่ยวของในดานการ
ปฏิบัติงานและ 
ขอมูลเพือ่ประโยชน
ในการคุมครองความ
ปลอดภัยแกพยาน  
(ม.13) 

บทบาทหนาที่หนวยงานที่
รับผิดชอบในการใหความ
คุมครอง 
 
- พนักงานอัยการและ 

United States Marshals 
ทํางานรวมกันทกุ 
ข้ันตอนในการตัดสินใจ
และบังคับใชกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุมครอง
พยาน 

ยังขาดหรือไมมี
ความชัดเจนในเร่ือง
ผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการพิจารณา
รวมกันในการ
ตัดสินใจกําหนด
วิธีการใชมาตรการ
ทั่วไป และมาตรการ
พิเศษซ่ึงอยูในความ
รับผิดชอบเชนใด 
และจะตอง
ดําเนินการใน
รูปแบบใด และ
บทบาทของ
สํานักงาน 
คุมครองพยานมี
หนาที่ในการตดิตอ
ประสานงานในดาน
การปฏิบัติงานและ
ขอมูลเพือ่ประโยชน
ในการคุมครอง
ปลอดภัยแกพยาน 
แตยังขาดอํานาจ 
ส่ังการหรือบังคับแก
หนวยงานนั้นๆ 

 ” การใชความรวดเร็วใน
การดําเนินการหรือการ
ใหความค ุ มครอง 
ชั่วคราว 
- ไมมีความชัดเจนใน
การใชความรวดเร็ว
ในการดําเนินการของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
หรือการใหความ 

การใชความรวดเร็วในการ
ดําเนินการหรือการใหความ
คุมครอง 
ชั่วคราว 
- ใหความคุมครองตาม
ความเหมาะสมและหาก
เปนภยันตรายใกลจะถึง
สามารถใหความ 
คุมครองชั่วคราวไดกอนที่

ยังขาดหรือไมมี
ความชัดเจนในการ
ใชความรวดเร็วใน
การดําเนินการและ
การใหความคุมครอง
ชั่วคราว 
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คุมครองชั่วคราว (ม.6 
ว.1, ม.9 ว.1) 

จะดําเนินการในข้ันตอน
ใดๆ (ม.3521) 
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ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
การกําหนดความเหมะสมของบทบัญญัติตางๆ ในการคุมครองตามพระราชบัญญัติ 

คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  ค.ศ. 2000  ขอ 24 

(ตอ) 
การกําหนด

ความ
เหมาะสมของ
บทบัญญัติ
ตางๆ ในการ
คุมครอง 

อนุสัญญา
สหประชาชาติเพือ่
ตอตานอาชญากรรม
ขามชาติที่จดัตั้งใน
ลักษณะองคกร ค.ศ. 

2000 ขอ 24 

 
พระราชบัญญัต ิ
คุมครองพยานใน 
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

 
 

กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ส่ิงที่พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ยัง
ขาดหรือไมมีความ

ชัดเจนตามที่
อนุสัญญาฯ กําหนด 

 กําหนดใหความ 
คุมครองตามความ
เหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ 

การใหอํานาจศาลในการ
ส่ังใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปดเผยขอมูลพยาน 
 
- ศาลไมมีอาํนาจส่ังให
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เปดเผยขอมูลพยาน เวน
แตการใชมาตรการพิเศษ
จะส่ังใหเปดเผยได
จะตองไดรับอนญุาตจาก
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมและ
ยังมีบท 
ลงโทษในทางอาญา
สําหรับผูเปดเผยขอมูล
พยาน (ม.6 ว.3, ม.10 
ว.2, ม.21-23) 

การใหอํานาจศาล 
ในการส่ังใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเปดเผย 
ขอมูลพยาน 
- มีขอยกเวนให
อํานาจศาลส่ังใหผูที่
เกี่ยวของเปดเผย 
ขอมูลพยานได  
(ม.3521) และมีการ
หามเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของเปดเผย
ขอมูลอยางเครงครัด
โดยรัฐจะไมฟอง
ผูส่ือขาวที่เปดเผย
ขอมูลนัน้แตจะ
ดําเนินการสอบสวน
เจาหนาที่ที่เปดเผย
ขอมูลนัน้ 

ยังขาดในการให
อํานาจศาลในการส่ัง
ใหหนวยงานที ่
เกี่ยวของเปดเผย 
ขอมูลพยาน 

 ” การใหอํานาจศาลในการ
ใหความคุมครอง 
- ศาลไมมีอาํนาจรอง
ขอใหใชมาตรการพิเศษ
ในการคุมครองพยาน 
(ม.9 ว.1) 

การใหอํานาจศาลใน
การใหความคุมครอง 
- ศาลไมมีหนาที่
โดยตรงในการให
ความคุมครองพยาน 
แตเปนหนาที่ของ 
United States 
Marshals ในการให
ความคุมครอง 

ยังขาดในการให
อํานาจศาลในการส่ัง
ใหใชมาตรการพิเศษ 
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ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
การกําหนดความเหมะสมของบทบัญญัติตางๆ ในการคุมครองตามพระราชบัญญัติ 

คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  ค.ศ. 2000  ขอ 24 

(ตอ) 
การกําหนด

ความ
เหมาะสมของ
บทบัญญัติ
ตางๆ ในการ
คุมครอง 

อนุสัญญา
สหประชาชาติเพือ่
ตอตานอาชญากรรม
ขามชาติที่จดัตั้งใน
ลักษณะองคกร ค.ศ. 

2000 ขอ 24 

 
พระราชบัญญัต ิ
คุมครองพยานใน 
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

 
 

กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ส่ิงที่พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ยัง
ขาดหรือไมมีความ

ชัดเจนตามที่
อนุสัญญาฯ กําหนด 

 กําหนดใหความ 
คุมครองตามความ
เหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ 

การพิจารณาใชมาตรการ
คุมครอง 
 
 
- กําหนดใหใชมาตรการ 
พิเศษในการคุมครอง 
ไดเพียงอยางเดียว (ม.10 
ว.1) 

การพิจารณาใช 
มาตรการคุมครอง 
 
 
- กําหนดใหสามารถ
ใชมาตรการคุมครอง
ไดหลายอยาง
ประกอบกนัหรือ 
ทั้งหมดได 

ยังขาดในการใช
มาตรการพิเศษใน
การคุมครองไดหลาย
อยางหรือทั้งหมด
ประกอบกนั 

 ” การกําหนดผูรับผดิชอบใน
การคุมครองสิทธิพยาน 
 
- กําหนดใหขาราชการ
ตามที่กําหนดมีอาํนาจ
ดําเนินคดีแพงเพือ่ 
คุมครองสิทธิของพยาน 
ก็ไดเทานั้น (ม.14) 

การกําหนด
ผูรับผิดชอบในการ
คุมครองสิทธิพยาน 
- Unites States 

Marshals ทําหนาที่
ตรวจสอบในการให
ความคุมครองเพื่อ
คอยใหความ
ชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวก
แกพยานตลอดทั้งให 
คําแนะนาํแก
เจาหนาที่ระดับ
ทองถิน่ 
โดยตรง โดย United 
States Marshals มี
หนวยงานถึง 3 
ระดับสามารถให
ความชวยเหลือ
พยานไดอยาง 
กวางขวาง 

ยังขาดการกําหนดตัว
บุคคลที่มีอํานาจ
ดําเนินคดีแพงเพือ่
คุมครองสิทธิของ
พยานใหมีขอบเขต
กวางข้ึน ไมใชเฉพาะ
แตขาราชการตามที่
กําหนดเทานั้น 
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ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
การกําหนดความเหมะสมของบทบัญญัติตางๆ ในการคุมครองตามพระราชบัญญัติ 

คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  ค.ศ. 2000  ขอ 24 

(ตอ) 
การกําหนด

ความ
เหมาะสมของ
บทบัญญัติ
ตางๆในการ
คุมครอง 

อนุสัญญา
สหประชาชาติเพือ่
ตอตานอาชญากรรม
ขามชาติที่จดัตั้งใน
ลักษณะองคกร ค.ศ. 

2000 ขอ 24 

 
พระราชบัญญัต ิ
คุมครองพยานใน 
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

 
 
กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ส่ิงที่พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ยัง
ขาดหรือไมมีความ

ชัดเจนตามที่
อนุสัญญาฯ กําหนด 

 กําหนดใหความ 
คุมครองตามความ
เหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ 

การกําหนดความผิดในการ
คุมครองคดีใน
กระบวนการยุติธรรม 
 
- ไมมีกําหนดความผิด 
ฐานขัดขวางความ 
ยุติธรรม 

การกําหนดความผิดใน
การคุมครองคดีใน
กระบวนการยุติธรรม 
 
- มีการกําหนด
ความผิดฐาน
ขัดขวางความ
ยุติธรรม 
โดยเฉพาะความผิด

เกี่ยวกับการกระทาํที่
เปนการรบกวนพยาน
ไมใหใหการหรือเบิก
ความ เชน การฆา หรือ
พยามฆาพยาน การ
เจตนาทํารายรางกาย  
ขูเข็ญ จูงใจ หรือ 
หลอกลวงพยานเพื่อ
ไมใหใหการ การกอ
ความเดือดรอน กดีกัน
พยาน 
หรือความผิด

เกี่ยวกับการกระทาํที่
เปนการแกแคนพยาน
ภายหลังจากทีพ่ยานได
ใหการหรือเบิกความ
ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การกระทาํผิดในคดี
แลว 

ยังขาดการกําหนด
ความผิดฐานขัดขวาง
ความยุติธรรม
โดยเฉพาะการ
รบกวน กอความ
เดือดรอน แกแคน
พยาน 

 
 ตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบการกําหนดความเหมาะสมของบทบัญญัติตางๆ  ในการ
คุมครองพยาน อนุสัญญาฯ ขอ 24 ไดมีการกําหนดใหความคุมครองตามความเหมาะสมและมี 

DPU



 117 

ประสิทธิภาพ แต “ความเหมาะสม” และมี  "ประสิทธิภาพ"  ในการคุมครองจะเปนอยางไร 
นั้น อนุสัญญาฯ มิไดใหรายละเอียดไวโดยตรงแตประการใด จึงตองอาศัยความหมายของคํา 
นั้นๆ จากพจนานุกรมไทย211 ซ่ึงใหความหมายคําวา “เหมาะสม” หมายถึง คูควร เขากันไดดี 
สมน้ําสมเน้ือ และคําวา “ประสิทธิภาพ” หมายถึง ความคลองแคลวในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ จาก
ความหมายของคําดังกลาวจึงสรุปไดวาควรจะดําเนินการอยางไรในการคุมครองพยานใหมีความ
สมน้ําสมเนื้อเขากันได และใหมีความคลองแคลวในการปฏิบัติงานจริง โดยเฉพาะในคดีความผิดท่ี 
เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ จึงจําเปนท่ีจะตองหยิบยกรายละเอียดตางๆ ตามตัวบท
กฎหมายท่ีเกี่ยวของในกรณีท่ีเปนประเด็นสําคัญๆ ตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย 
และกฎหมายสหรัฐอเมริกา มาทําการพิจารณาศึกษาวิเคราะหวาตัวบทกฎหมายดังกลาวไดมีการ
กําหนดในการใหความคุมครองพยานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม อยางไรอันจะ
สงผลใหการคุมครองพยานประสบผลสําเร็จ ซ่ึงใชเปนมาตรการอยางหนึ่งในการปองกันและ
ตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ โดยมิทําใหพยานเกิดความเกรงกลัวจากการขมขู212  หรือถูก
กระทําตอบแทนใหสาสมและความพยาบาทมาดรายจากการแกแคน213 ในการเปนพยานหรือจะเปน
พยาน โดยเฉพาะในการศึกษาวิเคราะหในประเด็นนี้จะดึงสวนท่ีดีท่ีมีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพในการคุมครองพยานจากกฎหมายสหรัฐอเมริกามาปรับใชกับพระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ของไทย เพื่อใหบทบัญญัติตางๆ ท่ีจะมีข้ึนจากการเสนอแนะปรับปรุง แกไข
เพิ่มเติมในบทที่ 5 มีความสอดคลองกับอนุสัญญาฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. วิเคราะหประเด็นความยินยอมของบุคคลผูไดรับความคุมครอง 
จากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ 

ของไทย ตามมาตรา 6 วรรคหน่ึง มาตรา 7 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง และมาตรา 11 กําหนดไวอยาง
ชัดเจนวา ผูท่ีไดจะรับความคุมครองไมวาตามมาตรการท่ัวไปหรือมาตรการพิเศษแลวแตกรณี ตอง
ใหความยินยอมกอน ในขณะท่ีกฎหมายสหรัฐอเมริกาก็กําหนดไวอยางชัดเจนในเร่ืองนี้ เหมือนกับ
พระราชบัญญัติดังกลาวของไทย กฎหมายท้ังสองไดมองการณไกลไปถึงความสําเร็จของการให
ความคุมครอง เพราะการใหความคุมครองจะสําเร็จผลมิไดหากปราศจากความสมัครใจ หรือความ
ยินยอมของบุคคลผูไดรับความคุมครอง กฎหมายท้ังสองจึงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน
การใหความคุมครองตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด 

                                                           
211 พจนานกุรมไทย (พิมพคร้ังท่ี 14). 2537. 
212 เชิงอรรถที ่87 ในบทที่ 3 
213 เชิงอรรถที ่86 ในบทที่ 3 
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2. วิเคราะหประเด็นการขอใหความคุมครองบุคคลอื่นนอกจากพยาน 
รองขอ 

จากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ 
ของไทยตามมาตรา 7 และมาตรา 11 กําหนดใหเฉพาะพยานเทานั้นรองขอใหความคุมครองบุคคล
อ่ืนท่ีเปนสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน บุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับพยาน แตกตางกับ
กฎหมายสหรัฐอเมริกาท่ีมีการเปดกวางใหพนักงานอัยการ และ United States Marshals สามารถให
ความคุมครองบุคคลใดตามท่ีกําหนดไดตามความเหมาะสม พยานอาจจะรองขอใหหรือบุคคลท่ี
ไดรับความคุมครองจะรองขอใหความคุมครองเองก็ไดโดยความยินยอมสมัครใจ กฎหมาย
สหรัฐอเมริกาจึงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหความคุมครองตามท่ีอนุสัญญาฯ 
กําหนดมากกวาเพราะในทางปฏิบัติบางกรณีจะเปนไปไมไดท่ีพระราชบัญญัติดังกลาวของไทยจะ
กําหนดใหแตพยานรองขอใหความคุมครองบุคคลตามที่กําหนดเทานั้น แมแตตัวพยานเองในบาง
สถานการณก็ไมอาจรองขอใหความคุมครองตนเองได แตก็ยังมีขอดีท่ีมีการกําหนดไวตามมาตรา 6 
วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา 9 วรรคหนึ่ง ใหบุคคลอ่ืนๆ ไมวาจะเปนพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา 
พนักงานผูมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจฟองคดีอาญา ศาล สํานักงานคุมครอง
พยาน หรือบุคคลอื่นใดซ่ึงมีประโยชนเกี่ยวของดําเนินการใหพยานเน่ืองจากในบางคดีโดยเฉพาะ
คดีความผิดทาเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ พยานอาจถูกคุกคาม ขมขู ถูกทําราย จึงไม
อาจเปนไปไดท่ีจะใหพยานรองขอใหความคุมครองบุคคลอ่ืนตามท่ีกําหนดไดดวยตัวเอง 
พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยจึงยังขาดการใหบุคคลอ่ืนรองขอคุมครองบุคคลที่กําหนด
แทนพยานได 

3. วิเคราะหประเด็น การพิจารณาในการรับบุคคลเขาสูความคุมครอง 
จากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ 

ของไทยไมมีการกําหนดไวในเร่ืองของการพิจารณาในการรับบุคคลเขาสูความคุมครองในขณะท่ี
กฎหมายสหรัฐอเมริกามีการกําหนดในเรื่องนี้ไวอยางชัดเจนกอนท่ีจะรับบุคคลใดเขามาอยูใน 
โครงการคุมครองพยาน โดยอัยการสูงสุดจะตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ รวมถึงประวัติ
อาชญากรรม (ถามี) และจะประเมินสภาพจิตใจของบุคคลนั้นดวย นอกจากน้ีอัยการสูงสุดจะตอง
จัดทํารายงานเปนลายลักษณอักษรประกอบการพิจารณากอนวาบุคคลนั้นๆ มีความเหมาะสมที่จะ
เขารวมในโครงการคุมครองพยานไดหรือไม อัยการสูงสุดจะตองคํานึงถึงประวัติอาชญากรรมของ
บุคคลนั้น ทางเลือกที่จะใหความคุมครอง ความเปนไปไดท่ีจะไดมาซ่ึงคําเบิกความของพยานท่ี
คลายคลึงจากแหลงอ่ืนๆ ความสําคัญของคําเบิกความของบุคคลนั้น ผลการตรวจสอบสภาพจิตใจ
ของพยาน ตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ ท่ีอัยการสูงสุดเห็นวาเหมาะสม ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวาอันตรายท่ีจะ
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เกิดแกสาธารณะและบุคคลผูเคราะหรายหรือเหยื่อของอาชญากรรมประกอบดวยวามีความรายแรง
เพียงใด หากเห็นวาอันตรายแกเหยื่ออาชญากรรมมีมากกวาความจําเปนท่ีจะไดรับจากคําเบิกความ
ของพยานนั้นๆ อัยการสูงสุดจะไมจัดใหมีการคุมครองพยานน้ันๆ การที่กฎหมายสหรัฐอเมริกามี
การพิจารณาในการรับบุคคลเขาสูการคุมครองดังกลาวขางตนทําใหกฎหมายสหรัฐอเมริกามีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหความคุมครองตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด เพราะจะเปน
หลักประกันไดวาบุคคลท่ีเขามาอยูในความคุมครองน้ันจะตองเปนผูท่ีไดทําการคัดสรรและ
พิจารณาแลววาเปนผูท่ีจะไดรับความคุมครองอยางแทจริง มิใชเปนบุคคลท่ีเขามาเพื่อจะหวังผลแก
แคน หรือมีประโยชนอยางใดแอบแฝงเขามาในคดี พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยจึงยัง
ขาดการพิจารณาในการรับบุคคลเขาสูความคุมครอง 

4. วิเคราะหประเด็นการจัดทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนกับผูขอรับการ 
คุมครอง 

จากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ 
ของไทย ไมมีการกําหนดไวในเร่ืองของการจัดทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนกับผูขอรับการคุมครอง 
ในขณะท่ีกฎหมายสหรัฐอเมริกามีการกําหนดเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไวอยางชัดเจนในการจัดทําขอตกลง
เบ้ืองตนกับผูขอรับการคุมครองหลังจากผานข้ันตอนการพิจารณาในการรับบุคคลเขาสูความ 
คุมครองแลว อัยการสูงสุดจะตองจัดทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนกับผูขอรับความคุมครอง โดยมี 
ขอความ อาทิเชน ขอตกลงจะตองใหการและใหขอมูลแกพนักงาน ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการ
ดําเนินคดี ขอตกลงจะไมกออาชญากรรมใดๆ เสียเอง ขอตกลงจะทําการใดๆ ท่ีจําเปนเพื่อหลีกเล่ียง
การคนขอมูล โดยบุคคลอื่นในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการใหความคุมครองแกบุคคลนั้น ขอตกลงจะ
ปฏิบัติหนาท่ีตามขอบังคับหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายและคําพิพากษาของศาล ขอตกลงจะตอง
ใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาท่ีและลูกจางของรัฐบาล ผูซ่ึงจัดใหมีการใชความคุมครอง 
ขอตกลงจะมอบใหบุคคลใดเปนตัวแทนเพ่ือปฏิบัติการตามกระบวนการใหลุลวงไป ขอตกลงจะ
สาบานวาจะปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายอันสําคัญทุกประการอันรวมถึง หนาท่ีอันเกี่ยวเนื่องกับ
อํานาจปกครองเด็กและสิทธิการเยี่ยมเยียน ขอตกลงจะเปดเผยซ่ึงการไดรับการใหประกันทัณฑบน
และคุมประพฤติใดๆ หากบุคคลนั้นอยูระหวางคุมประพฤติหรือการใหประกันภายใตกฎหมายแหง
มลรัฐใด และใหความยินยอมในการเขากํากับดูแลของรัฐบาลกลาง ขอตกลงจะตองรายงานอยาง
สมํ่าเสมอถึงกิจการ และท่ีอยูปจจุบันใหเจาหนาท่ีของโครงการทราบ อัยการสูงสุดอาจยกเลิก
มาตรการใหความคุมครองไดเม่ือไดมีการฝาฝนขอตกลงดังกลาวอยางรายแรง โดยแจงเปนลาย
ลักษณอักษรพรอมท้ังแจงผลใหผูนั้นทราบ คําส่ังยกเลิกเปนเด็ดขาด โดยขอตกลงเบ้ืองตนจะตองมี
ข อ 
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ตกลงความรับผิดชอบของบุคคล และขอตกลงตางๆ รวมท้ังการกําหนดโทษบุคคลซ่ึงนําขอมูล
เกี่ยวกับการคุมครองพยานมาเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาตโดยจะมีความผิดท้ังโทษจําคุกและปรับ 
การท่ีกฎหมายสหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนกับผูขอรับการ 
คุมครอง ทําใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหความคุมครองตามท่ีอนุสัญญาฯ
กําหนดเพราะจะเปนขอผูกพัน และเปนประกันไดวา ผูท่ีไดรับความคุมครองมีความสมัครใจ และ
ยินยอมโดยมิไดมีการบังคับพรอมท้ังจะใหความรวมมือกับรัฐโดยเฉพาะในการใหการ หรือเบิก
ความ ซ่ึงทําใหรัฐมีคําใหการหรือคําเบิกความอันเปนพยานหลักฐานท่ีสําคัญ เพื่อใชประกอบการ
พิจารณาคดีของศาลในการพิสูจนความผิดของจําเลย พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย จึง
ยังขาดการจัดทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนกับผูขอรับความคุมครอง 

5. วิเคราะหบทบาทหนาท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการใหความคุมครอง 
จากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ 

ของไทยตามมาตรา 13 กําหนดใหสํานักงานคุมครองพยานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหความ 
คุมครองตามมาตรการท่ัวไป และมาตรการพิเศษ โดยมีหนาท่ีในการติดตอประสานงานดานการ
ปฏิบัติงานและขอมูลกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการคุมครองความปลอดภัยแก
พยาน ในขณะท่ีกฎหมายสหรัฐอเมริกาจะมีพนักงานอัยการรวมกันกับ United  States Marshals ทุก
ข้ันตอนในการตัดสินใจ และบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองพยาน หากพิจารณาใน
รายละเอียดกฎหมายสหรัฐอเมริกาจะมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหความคุมครอง 
ซ่ึงสอดคลองกับอนุสัญญาฯ มากกวาพระราชบัญญัติดังกลาวของไทย เพราะกฎหมายสหรัฐอเมริกา
ไดกําหนดใหพนักงานอัยการ และ United States Marshals ทํางานรวมกันในการตัดสินใจและ
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครอง ทําใหการใชมาตรการคุมครองมีผูรวมกันพิจารณาอยาง
ละเอียดและถูกตอง ในขณะท่ีพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย ยังขาดหรือไมมีความ
ชัดเจนในเร่ืองนี้เพียงแตกําหนดใหสํานักงานคุมครองพยานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหความ
คุมครองพยานตามมาตรการท่ัวไปและมาตรการพิเศษเทานั้น มิไดมีการกําหนดในรายละเอียดท่ี
ชัดเจนของผูมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีจะตองดําเนินการพิจารณารวมกันในการตัดสินใจกําหนด
วิธีการใชมาตรการท่ัวไป และมาตรการพิเศษ ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบเชนใด และจะตอง
ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น รู ป แ บ บ ใ ด อั น จ ะ 
ทําใหการใชมาตรการคุมครองมีผูรวมกันพิจารณาอยางละเอียดและถูกตองอยางเชน กฎหมาย
สหรัฐอเมริกาท่ีใหพนักงานอัยการรวมกันกับ United States Marshals รวมกันพิจารณาในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองนี้ นอกจากนี้ยังปรากฏวาสํานักงานคุมครองพยานมีหนาท่ีในการติดตอ
ประสานงานดานการปฏิบัติงานและขอมูลกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อประโยชนในการคุมครอง
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ความปลอดภัยแกพยานเทานั้น แตไมมีอํานาจส่ังการ หรือบังคับใชกฎหมายอยางเชน United States 
Marshals  ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ถาหากวาหนวยงานท่ีเกี่ยวของขัดขืน หรือเพิกเฉยไม
ดําเนินการหรือดําเนินการใหลาชา ในดานการปฏิบัติงานและขอมูลเพื่อประโยชนในการคุมครอง
ความปลอดภัยแกพยานตามที่ตองการ สํานักงานคุมครองพยานก็ไมสามารถส่ังการหรือบังคับ
อยางไร หรือมีบทลงโทษในทางอาญาแกหนวยงานท่ีขัดขืน หรือเพิกเฉยไมยอมดําเนินการหรือ
ดําเนินการใหลาชา การคุมครองพยานก็มิอาจจะสําเร็จผลลงได เนื่องจากมีการติดขัดในดานการ
ปฏิบัติงานและขอมูล เชน สํานักงานคุมครองพยาน อาจจะใหสํานักงานทะเบียนราษฎร สํานักงาน
เขต อําเภอ ดําเนินการเปล่ียนช่ือ สกุล ของพยาน แตหนวยงานดังกลาวขัดยืน หรือเพิกเฉยไมยอม
ดําเนินการ หรือดําเนินการใหลาชาอาจจะทําใหจําเลยหรือองคกรอาชญากรรมสามารถติดตามรัง
ควาญทําการคุกคาม ขมขู ทําราย หรือกําจัดพยานไปกอนได พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของ
ไทย จึงยังขาดหรือไมมีความชัดเจนในบทบาทหนาท่ีของผูรับผิดชอบในการใหความคุมครอง 

6. วิเคราะหประเด็นการใชความรวดเร็วในการดําเนินการ และการ 
ใหความคุมครองช่ัวคราว 

จากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ 
ของไทย ในการใชมาตรการคุมครองตามมาตรการท่ัวไปตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรการ
พิเศษตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง ไมมีกําหนดเกี่ยวกับการใชความรวดเร็วในการดําเนินการของ 
เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ หรือการใหความคุมครองช่ัวคราวไดกอนหากมีภยันตรายท่ีใกลจะถึง ในขณะ
ท่ีกฎหมายสหรัฐอเมริกากําหนดใหความคุมครองไดตามความเหมาะสมและหากเปนภยันตรายใกล
จะถึงสามารถใหความคุมครองชั่วคราวไดกอนท่ีจะดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ทําใหกฎหมาย
สหรัฐอเมริกามีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการใหความคุมครองสอดคลองกับท่ี
อนุสัญญาฯ กําหนด เพราะในบางคดีโดยเฉพาะคดีความผิดท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขาม
ชาติในการใหความคุมครองจะตองรีบดําเนินการกอนท่ีจําเลย หรือองคกรอาชญากรรมจะชวงชิง
ความไดเปรียบไปทําการคุกคาม ขมขู ทําราย หรือกําจัดพยานไปเสียกอน การที่กฎหมาย
สหรัฐอเมริกามีการกําหนดใหความคุมครองไดตามความเหมาะสม และหากเปนภยันตรายใกลจะ
ถึงสามารถใหความคุมครองช่ัวคราวได จึงเปนจุดเดนนอกเหนือไปจากการใชความรวดเร็วในการ
ดําเนินการ และสามารถปรับใชกับคดีความผิดท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขามชาติไดเปน
อยางดี พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย ตามมาตรา 6 วรรคหน่ึง  และมาตรา 9 วรรคหน่ึง 
จึงยังขาดหรือไมมีความชัดเจนในการใชความรวดเร็วในการดําเนินการและการใหความคุมครอง 
ช่ัวคราว 
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7. วิเคราะหประเด็นการใหอํานาจศาลในการส่ังใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปดเผยขอมูลพยาน 

จากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ 
ของไทย ในการใชมาตรการท่ัวไปตามมาตรา 6 วรรคสาม และการใชมาตรการพิเศษตามมาตรา 10 
วรรคสอง ศาลไมมีอํานาจส่ังใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปดเผยขอมูลพยานได เวนแตการใชมาตรการ
พิเศษจะส่ังใหเปดเผยไดก็ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และยังมีบท 
ลงโทษในทางอาญา สําหรับผูท่ีเปดเผยขอมูลพยาน แตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
ไทย ตามมาตรา 231214 กําหนดใหศาลบังคับใหๆ การหรือสงพยานหลักฐานท่ีเปนความลับ 
โดยเฉพาะขอมูลพยานไดในกรณีหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมยอมเปดเผยและศาลเห็นวาไมมีเหตุผลคํ้า
จุน ในขณะที่กฎหมายสหรัฐอเมริกา ไดมีการกําหนดไวเปนขอยกเวนใหอํานาจศาลส่ังใหผูท่ี
เกี่ยวของเปดเผยขอมูลพยานได แตมีการหามเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเปดเผยขอมูลพยานอยางเครงครัด 
โดยรัฐจะไมฟองผูส่ือขาวท่ีเปดเผยขอมูลนั้น แตจะดําเนินการสอบสวนเจาหนาท่ีท่ีเปดเผยขอมูล
พ ย า น 
เทานั้น  ท้ังพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกามีความเครงครัด
มากในการหามเจาหนาท่ีเปดเผยขอมูลพยาน และมีบทลงโทษทางอาญา หรือดําเนินการสอบสวน
เจาหนาท่ีท่ีเปดเผยขอมูลพยานแลวแตกรณี หากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองนี้ กฎหมาย
สหรัฐอเมริกาจะมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหความคุมครอง ซ่ึงสอดคลองกับ
อนุสัญญาฯ มากกวาพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย เพราะกฎหมายสหรัฐอเมริกาไดมี
การกําหนดไว เปนขอยกเวนใหอํานาจศาลส่ังใหผู ท่ี เกี่ยวของเปดเผยขอมูลพยานได  แม
พระราชบัญญัติดังกลาวของไทยในการใชมาตรการพิเศษจะเปดเผยขอมูลไดตองไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมกอน แตถาหากเปนมาตรการท่ัวไปก็ไมอาจเปดเผยได การท่ีไม
อาจเปดเผยหรือตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมกอน จะทําใหการพิจารณา

                                                           
214 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 231. “เม่ือคูความหรือผูใดจะตองใหการหรือสงพยาน 

หลักฐานอยางหนึง่อยางใดดังตอไปนี้ 
(1) เอกสารหรือขอความที่ยังเปนความลับในราชการอยู 
(2) เอกสารหรือขอความลับ ซ่ึงไดมาหรือทราบเนื่องในอาชีพหรือหนาที่ของเขา 
(3) วิธีการ แบบแผนหรืองานอยางอื่น ซ่ึงกฎหมายไมยอมใหเปดเผย คูความ หรือบุคลนั้นมีอํานาจไมยอมให

การหรือสงพยานหลักฐาน เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับความลับนั้น 
ถาคูความหรือบุคคลใดไมยอมใหการ หรือไมสงพยานหลักฐานดังกลาวแลว ศาลมีอาํนาจหมายเรียกเจาหนาที่ 

หรือบุคคลผูเกี่ยวของกับความลับนัน้มาแถลงตอศาล เพื่อวินิจฉัยวา การไมยอมนั้นมีเหตุผลคํ้าจุนหรือไม ถาเห็นวาไร 
เหตุผลใหศาลบังคับใหๆ การหรือสงพยานหลักฐานนั้น” 
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ของศาลเกิดติดขัด และลาชา เพราะในระหวางการพิจารณาคดีในบางกรณีศาลมีความจําเปนจะตอง
ทราบขอมูลเกี่ยวกับพยานเพื่อพิจารณาในประเด็นความนาเช่ือถือของพยาน หากศาลไมมีอํานาจให
หนวยงานที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลพยาน หรือศาลจะตองไดรับอนุญาติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมกอนเปนส่ิงท่ีไมถูกตอง เพราะศาลมีหนาท่ีในการคนหาความจริงใหปรากฏ จึงมี
อํานาจส่ังใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปดเผยขอมูลไดไมใชตองรอการอนุญาตของบุคคลใด นอกจากนี้
การท่ีหามหนวยงานที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลพยานแมตอศาลก็ตาม ยังไปขัดกับประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของไทย มาตรา 231 ท่ีกลาวถึงขางตน พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของ
ไทย ตามมาตรา 6 วรรคสาม และมาตรา 10 วรรคสอง จึงยังขาดในการใหอํานาจศาลในการส่ังให
ห น ว ย ง า น ท่ี 
เกี่ยวของเปดเผยขอมูลพยานไดอยางเชนกฎหมายสหรัฐอเมริกาและยังไมสอดรับกับประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ตามมาตรา 231 

8. วิเคราะหประเด็นการใหอํานาจศาลในการใหความคุมครอง 
จากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ 

ของไทย ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง ศาลไมมีอํานาจรองขอใหใชมาตรการพิเศษในการคุมครองพยาน
เพียงแตกําหนดใหพยานหรือบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงมีประโยชนเกี่ยวของ พนักงานผูมีอํานาจสืบสวน
คดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา หรือพนักงานผูมีอํานาจฟองคดีอาญา อาจยื่นคํารอง
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายในการขอใหใชมาตรการพิเศษ
เทานั้น  การกําหนดไวเชนนี้เปนการขัดกับระบบกฎหมายของไทยซ่ึงใชระบบ Civil Law โดยศาลมี
หนาท่ีคนหาความจริงใหปรากฏและมีบทบาทหนาท่ีโดยตรงในการใหความคุมครองพยาน 
นอกจากน้ีในการใชมาตรการในการคุมครองพยานในทางปฏิบัติจะเปนไปไมไดท่ีจะใหบุคคล
ตามที่กําหนดไวเทานั้นท่ีจะรองขอใหใชมาตรการพิเศษไดทันที โดยเฉพาะในคดีท่ีเกี่ยวของกับ
องคกรอาชญากรรมขามชาติ ซ่ึงจะตองรีบใหความคุมครองพยานโดยรวดเร็ว และในทางปฏิบัติ 
องคกรอาชญากรรมมักจะทําการคุกคาม ขมขู ไดตลอดเวลาไมวาในข้ันตอนใด ดังนั้นการท่ีมาตรา 
9 วรรคหน่ึงกําหนดไวเชนนั้นจึงเปนการไมถูกตอง สําหรับกฎหมายสหรัฐอเมริกา ซ่ึงใชระบบ
กฎหมาย Common Law ศาลไมมีหนาท่ีโดยตรงในการใหความคุมครองพยาน แตจะเปนหนาท่ีของ 
United States Marshals ในการใหความคุมครองพยาน ซ่ึงประเด็นการใชอํานาจศาลในการรอง
ขอใหใชมาตรการคุมครองจึงไมอาจเทียบเคียงสวนท่ีดีของกฎหมายสหรัฐอเมริกาได เพราะศาล
ของท้ังสองประเทศทําหนาท่ีตางกันโดยระบบกฎหมาย  แตอยางไรก็ตามเนื่องจากศาลไทยมีหนาท่ี
คนหาความจริงใหปรากฏ และมีบทบาทหนาท่ีโดยตรงในการใหความคุมครองพยาน และ
โดยเฉพาะคดีท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ ซ่ึงจะตองรีบดําเนินการใหความคุมครอง
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พ ย า น โ ด ย เ ร็ ว  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ 
คุมครองพยานฯ ของไทยตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง จึงยังขาดการใหอํานาจศาลในการใหความ 
คุมครอง 

9. วิเคราะหประเด็นการพิจารณาใชมาตรการคุมครอง 
จากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ 

ของไทย ตามมาตรา 10 วรรคหน่ึง กําหนดใหใชมาตรการพิเศษในการคุมครองไดเพียงอยางเดียว
เทานั้น ในขณะท่ีกฎหมายสหรัฐอเมริกากําหนดใหสามารถใชมาตรการคุมครองไดหลายอยาง หรือ
ท้ังหมด ประกอบกันได โดยพนักงานอัยการจะมีบทบาทในกระบวนการน้ี ซ่ึงเปนส่ิงท่ีถูกตอง 
โดยเฉพาะในการใหความคุมครองพยานในความผิดท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
ในทางปฏิบัติจะเปนไปไมไดท่ีจะจัดใหมีการใชมาตรการพิเศษในการใหความคุมครองไดแตเพียง
อยางเดียวเทานั้น  เพราะปกติองคกรอาชญากรรมขามชาติมักจะใชวิธีการคุกคาม ขมขู พยาน โดย
วิธีการสารพัดทุกรูปแบบ การกําหนดใหใชมาตรการพิเศษในการคุมครองไดเพียงอยางเดียว จึงไม
อ า จ 
นํามาใชไดในทางปฏิบัติ การท่ีกฎหมายสหรัฐอเมริกามีการกําหนดใหสามารถใชมาตรการคุมครอง
ไดหลายอยาง หรือทั้งหมดประกอบกันได ทําใหกฎหมายสหรัฐอเมริกามีความเหมาะสม และมี 
ประสิทธิภาพในวิธีการใชมาตรการคุมครองสอดคลองกับท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดในขณะท่ี
พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย ตามมาตรา 10 วรรคหน่ึงไมไดกําหนดไวเชนนี้ทําให
ในทางปฏิบัติไมอาจจะใชกับการคุมครองพยานในความผิดท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขาม
ชาติใหบรรลุผลได พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย ตามมาตรา 10 วรรคหน่ึง จึงยังขาดใน
ก า ร ใ ช 
มาตรการพิเศษในการคุมครองไดหลายอยาง หรือท้ังหมดประกอบกันได 

10. วิเคราะหประเด็นการกําหนดผูรับผิดชอบในการคุมครองสิทธิของ
พยาน 

จากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ 
ของไทยตามาตรา 14 กําหนดใหขาราชการตามท่ีกําหนดมีอํานาจดําเนินคดีแพง เพื่อคุมครองสิทธิ
ของพยานก็ไดเทานั้น ในขณะท่ีกฎหมายสหรัฐอเมริกามีการกําหนดเร่ืองนี้โดย United States 
Marshals ซ่ึงมีหนวยงานยอยอีก 3 ระดับ กลาวคือ สํานักงานใหญ สํานักงานภาค/สํานักงานเขต ซ่ึง
มีท้ังหมด 12 แหง และแบงยอยเปนสาขายอยอีก 95 แหงและหนวยงานกลาง โดยหนวยงานท้ังสาม
ดังกลาวจะมีหนาท่ีทําการตรวจสอบใหการคุมครองพยานเพื่อคอยใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกแกพยาน และยังทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาระดับทองถ่ินในเร่ืองเกี่ยวกับ
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การคุมครองอีกดวย การท่ีกฎหมายสหรัฐอเมริกากําหนดผูรับผิดชอบดังกลาว เปนการใหความ 
คุมครองพยานในการคุมครองสิทธิของพยานอยางเต็มท่ี โดยมี United States Marshals  ดําเนินการ
ในเร่ืองนี้หลายหนวยงานซ่ึงเพียงพอในการคุมครองสิทธิของพยาน ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการ
คุมครองสิทธิของพยานไมคอยจะเกิดข้ึน แตถาหากมีบาง United States Marshals จะทําการ
ตรวจสอบ และขจัดปญหาไดในท่ีสุด ทําใหกฎหมายสหรัฐอเมริกามีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการกําหนดผูรับผิดชอบในการคุมครองสิทธิของพยานสอดคลองกับท่ีอนุสัญญาฯ 
กําหนด ในขณะท่ีพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย ตามมาตรา 14  ซ่ึงกําหนดใหขาราชการ
ตามท่ีกําหนดมีอํานาจดําเนินคดีแพงเพื่อคุมครองสิทธิของพยานก็ไดเทานั้น ยังมีขอบเขตไมกวาง
พอเม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมี United States Marshals ดําเนินการอยูหลาย
หนวยงานประกอบกับขาราชการตามท่ีกําหนดตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวของไทย 
ยังอาจจะติดขัดดวยประสบการณในการดําเนินคดีแพง หรือบุคลากรที่มีอยางจํากัด พระราชบัญญัติ
คุมครองพยานฯ ของไทย ตามมาตรา 14 จึงยังขาดการกําหนดตัวบุคคลท่ีมีอํานาจดําเนินคดีแพงเพื่อ
คุมครองสิทธิของพยานใหมีขอบเขตท่ีกวางมากข้ึน ในทํานองเชนเดียวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงใหหลายหนวยงานของ United States Marshals  ทําหนาท่ีใหการคุมครองสิทธิของพยานไดอยาง 
กวางขวาง 

11. วิ เคราะหประเด็นการกํ าหนดความผิดในการคุมครองคดี ใน
กระบวนการยุติธรรม 

จากตารางการวิเคราะหเปรียบเทียบฯ พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ 
ของไทย ไมมีการกําหนดความผิดในการคุมครองคดีในกระบวนการยุติธรรมไว ในขณะท่ีกฎหมาย
สหรัฐอเมริกามีการกําหนดความผิดนี้ไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการกระทําท่ีเปน
การรบกวนพยานไมใหการ หรือเบิกความ เชน การฆา หรือพยายามฆาพยาน การเจตนาทําราย 
รางกาย ขูเข็ญ จูงใจ หรือหลอกลวงพยานเพื่อไมใหการ การกอความเดือดรอนกีดกันพยาน หรือ
ความผิดเกี่ยวกับการกระทําท่ีเปนการแกแคนพยาน ภายหลังจากท่ีพยานไดใหการ หรือเบิกความใน
สวนท่ีเกี่ยวของกับการกระทําผิดในคดีแลว การที่กฎหมายสหรัฐอเมริกามีการกําหนดความผิด 
ดังกลาวไว เปนการใหการคุมครองคดีในกระบวนการยุติธรรมไว เพราะองคกรอาชญากรรม 
ขามชาติเปนองคกรท่ีมีรายไดทางการเงินอยางมหาศาล และมีอิทธิพลมากมายทําใหเอ้ืออํานวย 
ตอการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมดวยวิธีการตางๆ การกําหนดเปนความผิดและมีการลงโทษ
ในทางอาญาสําหรับความผิดดังกลาว เปนมาตรการอยางหน่ึงเพื่อใชในการปองกันและปราบปราม
องคกรอาชญากรรมขามชาติไดในระดับหนึ่ง และยังเปนหลักประกันอยางหนึ่งดวยแกพยานทําให
เกิดความมั่นใจท่ีจะหันมาใหความรวมมือกับรัฐ โดยการมาเปนพยานใหเนื่องจากหากมีบุคคลใดมา
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กระทําการรบกวน หรือกอความเดือดรอนแกพยานแลว บุคคลนั้นๆ จะมีความผิดและรับโทษ
ในทางอาญา ทําใหกฎหมายสหรัฐอเมริกามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการคุมครอง 
สอดคลองกับท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย จึงยังขาดการกําหนด
ความผิดฐานขัดขวางความยุติธรรม โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการรบกวน กอความเดือดรอน  
แกแคนพยาน อยางเชน กฎหมายสหรัฐอเมริกาขางตน 

 

DPU



 

บทที่  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

จากการที่ไดศึกษาในบทท่ี 3 หัวขอ 3.1.1  เปนท่ีทราบแลววา อนุสัญญาสหประชาชาติ
เพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 24 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
สงเสริมความรวมมือท่ีจะปองกันและตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติใหมีประสิทธิภาพ โดย
กําหนดใหรัฐภาคีใชมาตรการคุมครองพยานท่ีมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพอันเปน
เคร่ืองมืออยางหน่ึงในการปองกันและตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ รัฐภาคีซ่ึงรวมถึง
ประเทศไทยมีพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ ขอ 24 อันเปนมาตการข้ันตํ่าท่ีจะตองบัญญัติใหปรากฏอยู
ในกฎหมายภายในของตน โดยใหมีความสอดคลองกับอนุสัญญาฯ และจะตองคํานึงถึงอนุสัญญาฯ 
ขอ 34 ดวย โดยใหรัฐภาคีใชมาตรการเทาท่ีจําเปนท้ังมาตรการทางกฎหมายและมาตรการตางๆ ทาง
บริหารท่ีสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของตนโดยเฉพาะกฎหมายภายในของ
ไทยท่ีจะตองนํามาพิจารณาและมีความเกี่ยวของกับอนุสัญญาฯ คือ พระราชบัญญัติคุมครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และจากการท่ีไดศึกษาในบทท่ี 4 จะเห็นไดวา อนุสัญญาฯ ขอ 24 
พระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทย และกฎหมายสหรัฐอเมริกาไดมีการกําหนดข้ันตอน หรือ
กระบวนการตางๆ ในการคุมครองโดยไดพิจารณาจากหลักการสําคัญตลอดท้ังอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของโดย
พิจารณาจากความรุนแรงของการกระทําผิด ความสําคัญของพยาน ภยันตรายท่ีพยานอาจไดรับ 
ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับพยานบุคคล วิธีการอ่ืนในการใหความคุมครองตลอดท้ัง
ความยินยอมของพยาน หรือบุคคลท่ีมีอํานาจใหความยินยอมเปนตน โดยผูเขียนไดกําหนดเปน
ระบบเพื่อความสะดวกในการศึกษาโดยแบงไดเปนหาอยางดังนี้ 1. การกําหนดตัวบุคคลที่ไดรับ
ความคุมครอง 2.การกําหนดภยันตรายท่ีไดรับความคุมครอง 3. การกําหนดคดีความผิดท่ีไดรับ
ความคุมครอง 4. การกําหนดมาตรการในการใหความคุมครอง และ 5. การกําหนดความเหมาะสม
ของบทบัญญัติตางๆ ในการคุมครอง 

เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดในการใหความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ของไทย กฎหมายสหรัฐอเมริกา และอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 24 จะเห็นไดวา ในการใหความ 
คุมครองตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียดขอบเขตในการใหความคุมครองสอดคลองกับท่ี
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อนุสัญญาฯ กําหนดโดยมีขอบเขตกวางกวา ตามท่ีพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยกําหนด
ไว แตอยางไรก็ตาม มิใชวา พระราชบัญญัติดังกลาวของไทยจะปรับใชกับการใหความคุมครอง
ตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดไมไดเลยทีเดียว ยังคงสามารถปรับใชไดตามสมควร แตก็ยังคงมีบางส่ิง
บางอยางท่ีพระราชบัญญัติคุมครองพยานฯ ของไทยไดกําหนดรายละเอียด รูปแบบ ขอบเขต
บางสวนไมสอดคลองกับการคุมครองพยานตามแนวทางของอนุสัญญาฯ ในเร่ืองการกําหนดตัว
บุคคลท่ีไดรับความคุมครอง การกําหนดคดีความผิดท่ีไดรับความคุมครอง การกําหนดมาตรการใน
การใหความคุมครอง ตลอดท้ังการกําหนดความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการคุมครอง เปน
ตน 

ดังนั้น พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ของไทย จึงมีความจําเปน
จะตองมีการแกไข ปรับปรุง หรือบัญญัติกฎหมายบางเร่ือง ตลอดท้ังการกําหนดมาตรการตางๆ ทาง
บริหารใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายดังกลาวของไทย มีความเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อันจะทําใหประเทศไทยสามารถใหสัตยาบันอนุสัญญาไดในโอกาส
ตอไป 

 
5.2 ขอเสนอแนะ 

พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ของไทยท่ีจําเปนจะตองแกไข 
ปรับปรุง หรือบัญญัติกฎหมายบางเร่ือง ตลอดท้ังกําหนดมาตรการตางๆ ทางบริหาร เพื่อให
กฎหมายดังกลาวมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบังคับใช และสอดคลองกับอนุสัญญา
ฯ ขอ 24 ตามขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 
การกําหนดมาตรการทางกฎหมาย 
1. ควรแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 3 ความหมายของ “พยาน” ในสวนท่ียังขาดอยูตามท่ี

อนุสัญญาฯ กําหนดใหรวมถึงผูเสียหายท่ีอยูในฐานะพยานดวย และในสวนท่ีอนุสัญญาฯ เปดกวาง
ไวใหรวมถึงพยานบอกเลา หรือพยานแวดลอมกรณีดวย เพราะในคดีที่เกี่ยวของกับองคกร
อาชญากรรมขามชาติมีความจําเปนท่ีจะตองใหความคุมครองพยานประเภทน้ีดวย เนื่องจากคดี
ดังกลาวแทบจะไมมีหรือหาประจักษพยานไมได นอกจากนี้เพื่อรองรับกับท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดใน
เร่ืองการจัดทําความตกลง หรือขอตกลงกับรัฐอ่ืนในการยายถ่ินท่ีอยู ใหรวมถึงพยานท่ีมาจากรัฐอ่ืน
ท่ี รั ฐ นั้ น ๆ  
ขอใหประเทศไทยใหความคุมครองดวย เพราะหากไมมีการกําหนดไวประเทศไทยก็ไมสามารถให
ความคุมครองพยานดังกลาวได เนื่องจากไมใชเปนพยานบุคคลซ่ึงจะมาให หรือไดใหขอเท็จจริง 
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ตอพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจ
ฟองคดีอาญา หรือศาลรวมถึงพยานบอกเลา หรือพยานแวดลอมกรณี (ตามที่เสนอแกไขเพ่ิมเติม)  
ในการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยตามมาตรา 3 โดยตรง 

2. ควรแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 8 ใหเพ่ิมคดีความผิดในสวนท่ียังขาดอีก 4 อยาง 
ตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดเปนคดีความผิดท่ีไดรับการคุมครองตามมาตรการพิเศษดวยดังนี้ 

1. การขัดขวางความยุติธรรม 
2. การกระทําอาชญากรรมรายแรง ซ่ึงมีโทษกําหนดในกฎหมายใหจําคุกข้ัน 

สูงสุดเปนเวลาอยางนอย 4 ป หรือโทษท่ีรุนแรงกวา (โดยตัดความมาตรา 8 (5) ออกไป) 
3. การลักลอบขนผูยายถ่ินโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 
4. การลักลอบการผลิตและการคาอาวุธโดยผิดกฎหมาย 

3. ในการดําเนินการเพื่อใหสอดรับกับมาตรา 6 วรรคสาม เกี่ยวกับการดําเนินการอ่ืน
ตามความเหมาะสมแกสถานะ และสภาพของพยานและลักษณะของคดีอาญาท่ีเกี่ยวของในสวนท่ี
ยังขาดหรือไมมีความชัดเจนตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดในการจัดใหมีกฎเกณฑทางพยานหลักฐานท่ี
ทําใหพยานมีความปลอดภัยในการใหการ ควรแกไขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาในเร่ืองนี้ใหสอดคลองกับท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดโดยใหใชมาตรการวิธีพิเศษแกพยานท่ัวไป
โดยไมใหเนนเฉพาะพยานท่ีเปนเด็กเทานั้น ไมวาจะเปนเร่ืองของการสอบสวนวิธีพิเศษ การบันทึก
ปากคําโดยใชเคร่ืองบันทึกภาพ และเสียงไวเปนพยาน การจัดใหพยานช้ีตัวผูตองหาในสถานท่ี
เหมาะสม การสืบพยานโดยผานนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห การจัดใหพยานท่ีจะมาใหการ
ในศาลนั่งอยูในหองท่ีจัดไวเปนพิเศษ การใชโทรทัศนวงจรปดมายังหองพิจารณาในการสืบพยาน 
เปนตน นอกจากนี้ควรแกไขเพ่ิมเติมตามกฎหมายดังกลาวเกี่ยวกับการพิจารณาลับหลังจําเลยโดย
การใหสิทธิของจําเลยในการเผชิญหนากับพยานส้ินสุดลง ตามมาตรา 172 ทวิ และมาตรา 180 
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ตามมาตรา 36(1) ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

4. ควรแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 10(1) ใหใชมาตรการพิเศษรวมไปถึงการยายพยาน
ไปอยูรัฐอ่ืนดวย เพราะมาตรา 10(1) ยังขาดหรือไมมีความชัดเจนตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด 

5. ควรบัญญัติเปนอีกมาตราหน่ึงในเร่ืองของการท่ีประเทศไทยรองขอใหรัฐอ่ืน  
ใหความคุมครองพยานที่มาจากประเทศไทย และในการท่ีรัฐอ่ืนรองขอใหประเทศไทยใหความ 
คุมครองพยานท่ีมาจากรัฐนั้น เนื่องจากยังขาดหรือไมมีความชัดเจนตามที่อนุสัญญาฯ กําหนดใน
เร่ืองนี้ ท้ังยังเปนการรองรับอยางหน่ึงตามมาตรา 10(1) ท่ีเสนอแกไขเพิ่มเติมในการยายพยานไปอยู
รัฐอ่ืนดวย โดยยึดหลักความรวดเร็วในการดําเนินการ ตัดข้ันตอนท่ีเปนอุปสรรคสําคัญในการ 
ขัดขวางความรวดเร็วในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่อง
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ทางอาญา พ.ศ. 2535 ออกไป โดยอาจจะใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือผูซ่ึงไดรับ 
มอบหมาย หรือศาลแลวแตกรณีรองขอตอรัฐภาคีตามอนุสัญญาฯ ท่ีสามารถบรรลุขอตกลงกันได
กับประเทศไทยในการใหความคุมครองพยานของซ่ึงกันและกันโดยไมตองผานผูประสานงานกลาง 
หรือทําโดยวิถีทางการทูตไมวารัฐนั้นๆ จะมีสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเร่ือง
ทางอาญากับประเทศไทยหรือไม หรืออาจจะใหรัฐภาคีตามอนุสัญญาฯ ท่ีสามารถบรรลุขอตกลงกัน
ไดกับประเทศไทยในการใหความคุมครองพยานซ่ึงกันและกัน รองขอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายโดยไมตองผานผูประสานกลาง หรือทําโดยวิถีทางการทูตไมวา
รัฐนั้นๆ จะมีสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญากับประเทศไทย
หรือไมเชนกัน 

6. ควรแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 7 และมาตรา 11 ใหบุคคลอื่นนอกจากพยาน 
กลาวคือ สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน บุคคลอ่ืนท่ีมีความใกลชิด หรือพนักงานอัยการสามารถ
รองขอใหความคุมครองบุคคลตามท่ีกําหนดไดดวยและควรขยายการคุมครอง รวมไปถึงสามี ภริยา
ท่ีอยูกินดวยกันฉันทสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสเปนเวลาไมนอยกวาสองป และผูบุพการี 
ผูสืบสันดานตามความเปนจริงดวย แมจะมิชอบดวยกฎหมาย เพราะมาตรา 7 และมาตรา 11 ยังไม
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการคุมครองตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด เพราะใหแตเฉพาะพยาน
รองขอใหความคุมครองบุคคลอ่ืนตามท่ีกําหนดไดเทานั้น จึงเปนไปไมไดในทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว
เชนนี้ เพราะในบางสถานการณโดยเฉพาะคดีความผิดท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
พยานอาจถูกคุกคาม ขมขู หรือถูกทําราย ทําใหพยานไมสามารถรองขอใหความคุมครองบุคคลอ่ืน
ตามท่ีกําหนดได และนอกจากน้ีท้ังสองมาตราดังกลาวยังกําหนดใหความคุมครองแตเพียง สามี 
ภ ริ ย า  
ผูบุพการี หรือผูบุพการี ทําใหเกิดปญหาในการตีความวา ถาหากเปนสามี ภริยาท่ีอยูกินดวยกันฉันท
สามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส หรือผูบุพการี ผูสืบสันดานตามความจริง แตมิชอบดวย
กฎหมาย เปนบุคคลควรจะไดรับความคุมครองหรือไม  แมอาจจะตีความไดวาบุคคลดังกลาว 
ท้ังหมด อาจจะเปนบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับพยานได  แตเพื่อมิใหเกิดปญหาในการ 
ตีความ ควรกําหนดใหชัดเจนลงไปใหบุคคลเชนวานั้นไดรับความคุมครองดวยโดยเฉพาะการอยู
กินดวยกันฉันทสามีภริยา ควรกําหนดเวลาไมนอยกวาสองป เพื่อปองกันบุคคลท่ีไมใสใจ นําพา 
ตอการจดทะเบียนสมรสใหไดรับความคุมครองในทันที 

7. ควรบัญญัติ เปนอีกมาตราหนึ่งในเร่ืองการพิจารณาในการรับบุคคลเขาสูความ
คุมครอง  เนื่องจากยังขาดโดยไมมีกําหนดในเรื่องนี้ไว  ทําใหไมมีความเหมาะสม  และมี
ประสิทธิภาพในการคุมครองตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด เพราะอาจจะทําใหผูท่ีไดรับความคุมครอง
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ไ ม ใ ช ผู ท่ี 
สมควรจะไดรับความคุมครองอยางแทจริง อาจจะเปนผูท่ีเขามาเพ่ือหวังผล แกแคน หรือมี
ประโยชนอยางใดแอบแฝงเขามาในคดีก็ได หากมีการกําหนดในเร่ืองนี้ไว เชน จะตองรวบรวม 
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ รวมถึงประวัติอาชญากรรม (ถามี) และจะประเมินสภาพจิตใจของบุคคล
นั้นไว การพิจารณาถึงความเหมาะสม ทางเลือกท่ีจะใหความคุมครอง ความเปนไปไดท่ีจะไดมาซ่ึง
คําเบิกความของพยานที่คลายคลึงจากแหลงอ่ืนๆ ตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ เปนตน ซ่ึงเปนหลักประกัน
ไดวาบุคคลท่ีเขามาอยูในความคุมครองไดเปนผูท่ีคัดสรรและพิจารณาแลววา เปนผูท่ีสมควรที่จะ
ไดรับความคุมครองอยางแทจริง มิใชเปนบุคคลท่ีเขามาเพ่ือหวังผลแกแคน หรือมีประโยชนอยางใด
แอบแฝงเขามาในคดี จึงควรบัญญัติขางตนใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ นอกจากน้ีเพื่อให
บทบัญญัติในเร่ืองการพิจารณาในการรับบุคคลเขาสูความคุมครองมีผลจริงจังในทางปฏิบัติ และ
เปนหลักประกันไดวา บุคคลท่ีเขามาอยูในความคุมครองเปนผูท่ีสมควรจะไดรับความคุมครองอยาง
แทจริง ควรบัญญัติเปนอีกมาตราหนึ่งในบทกําหนดโทษ ใหมีโทษในทางอาญาแกผูท่ีเขามาใน
ความคุมครองซ่ึงเปนผูท่ีหวังผล แกแคน หรือมีประโยชนอยางใดแอบแฝงเขามาในคดี จะยิ่งทําใหมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการคุมครองตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดมากข้ึน 

8. ควรบัญญัติเปนอีกมาตราหนึ่งในเร่ืองการจัดทําบันทึกขอตกลงเบื้องตน เนื่องจาก
ยังขาดโดยไมมีกําหนดในเร่ืองน้ีไว ทําใหไมมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการคุมครอง
ตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด หากมีการกําหนดใหพยานจัดทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตน เชน ขอตกลง
จะตองใหการและขอมูลแกพนักงาน ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินคดี ขอตกลงจะปฏิบัติหนาท่ีตาม
ขอบังคับ หรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย  และคําพิพากษาของศาล ขอตกลงจะตองใหความรวมมือ
กับพนักงานเจาหนาท่ี และลูกจางของรัฐบาล ผูซ่ึงจัดใหมีการใชความคุมครอง ขอตกลงจะสาบาน
วาจะปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายอันสําคัญทุกประการ เปนตน จะเปนหลักประกันไดวาบุคคลที่เขา
มาอยูในความคุมครองไดมีความสมัครใจโดยยินยอมท่ีจะใหความรวมมือกับรัฐโดยเฉพาะในการ
ใหการ หรือเบิกความทําใหมีคําใหการหรือคําเบิกความเพื่อใชพิสูจนความผิดและลงโทษจําเลย จึง
ควรบัญญัติขางตนใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ 

9. ควรยกเลิกมาตรา 13 แลวบัญญัติข้ึนใหมใหมีการจัดต้ัง “คณะกรรมการคุมครอง
พยาน” ข้ึนในกระทรวงยุติธรรม ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการพิจารณารวมกันในการตัดสินใจ
กําหนดวิธีการใหความคุมครองทั้งมาตรการท่ัวไป และมาตรการพิเศษ โดยคณะกรรมการอาจจะ
ประกอบดวยอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายเปนประธานกรรมการ 
ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองพยาน เจาหนาท่ีของสํานักงานคุมครองพยาน พนักงานอัยการ  
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดเปนกรรมการ เพราะจะทําใหการใชมาตรการคุมครองมีผูรวมกัน
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พิจารณาอยางละเอียดและถูกตอง และใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจส่ังการหรือบังคับในดาน
การปฏิบัติงานและขอมูลเพื่อประโยชนในการคุมครองความปลอดภัยแกพยานตอหนวยงานท่ี 
เกี่ยวของ นอกจากนี้ควรเพิ่มเติมเปนอีกมาตราหน่ึงในบทกําหนดโทษใหมีโทษในทางอาญาหาก
หนวยงานที่เกี่ยวของนั้นๆ ขัดขืน หรือเพิกเฉยไมดําเนินการ หรือดําเนินการใหแตลาชา เพราะ
มาตรา 13 ยังขาดหรือไมมีความชัดเจนโดยมิไดกําหนดในรายละเอียดของผูมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ี
จะตองดําเนินการพิจารณารวมกันในการตัดสินใจกําหนดวิธีการใชมาตรการท่ัวไป และมาตรการ
พิเศษ ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบเชนใด และจะตองดําเนินการในรูปแบบใด อันจะทําใหการใช
มาตรการคุมครองมีผูรวมกันพิจารณาอยางละเอียดและถูกตอง ท้ังสํานักงานคุมครองพยานมีหนาท่ี
ในการติดตอประสานงานดานการปฏิบัติงานและขอมูลกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือประโยชนใน
การคุมครองความปลอดภัยแกพยานเทานั้น แตไมมีอํานาจส่ังการหรือบังคับหากหนวยงานนั้นๆ ขัด
ขืน หรือเพิกเฉยไมดําเนินการ หรือดําเนินการใหแตลาชา อันจะสงผลใหการคุมครองมิอาจสําเร็จลง
ได อาจจะทําใหจําเลยหรือองคกรอาชญากรรมขามชาติสามารถติดตามรังควาญ คุกคาม ขมขู ทําราย 
หรือกําจัดพยานไปกอนได ดวยเหตุอุปสรรคติดขัดดังกลาว ทําใหไมมีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพในการคุมครองตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด จึงควรแกไขเพิ่มขางตนใหสอดคลองกับ
อนุสัญญาฯ 

10. ควรแกไขเพิ่มเติม ในการใชมาตรการทั่วไปตามมาตรา 6 วรรคหน่ึง และในการใช
มาตรการการพิเศษตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง ใหใชความรวดเร็วในการดําเนินการ และการใหความ
คุมครองช่ัวคราวได เพราะมาตราดังกลาวยังขาดหรือไมมีความชัดเจนในการใชความรวดเร็วในการ
ดําเนินการของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ หรือการใหความคุมครองช่ัวคราวไดกอน หากมีภยันตรายท่ี
ใกลจะถึง ทําใหไมมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการคุมครองตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด
เนื่องจากในบางคดีโดยเฉพาะคดีความผิดท่ีเกี่ยวของ กับองคกรอาชญากรรมขามชาติในการให
ความคุมครองจะตองรีบดําเนินการกอนท่ีองคกรอาชญากรรมจะชวงชิงความไดเปรียบไปทําการ
คุกคาม ขมขู ทําราย หรือกําจัดพยานไปเสียกอน จึงควรแกไขเพ่ิมเติมขางตนใหสอดคลองกับ
อนุสัญญาฯ 

11. ควรแกไขเพิ่มเติมในการใชมาตรการท่ัวไป ตามมาตรา 6 วรรคสาม และการใช
มาตรการพิเศษตามมาตรา 10 วรรคสอง ใหศาลมีอํานาจส่ังใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปดเผยขอมูล
พยานได ซ่ึงจะเปนการสอดรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยตามมาตรา 231 ท่ี
กําหนดใหศาลบังคับใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปดเผยขอมูลพยานได หากมีการปฏิเสธโดยไมมี 
เหตุผล เพราะมาตรา 6 วรรคสาม และมาตรา 10 วรรคสอง ยังขัดกับกฎหมายดังกลาว เนื่องจาก
มาตรา 6 วรรคสาม และมาตรา 10 วรรคสอง หามมิใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปดเผยขอมูลพยาน แต
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กฎหมายดังกลาวบังคับใหหนวยงานเปดเผยขอมูลพยานได ท้ังมาตรา 6 วรรคสาม และมาตรา 10 
วรรคสอง ยังขัดตอหนาท่ีของศาลในการคนหาความจริงใหปรากฏ หากในระหวางพิจารณาเม่ือศาล
มีความจําเปนจะตองทราบขอมูลเกี่ยวกับพยานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับความนาเช่ือถือของพยาน ทําให
ยังไมมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการคุมครองตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด จึงควรแกไข
เพิ่มเติมขางตนใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ นอกจากนี้แลว ควรกําหนดหลักเกณฑตางๆ ในการ 
คุมครองพยานในช้ันศาลใหชัดเจน เชน อาจจะใหบุคคลอ่ืนท่ีไมมีสวนเกี่ยวของ หรือใหจําเลย 
ออกจากหองพิจารณาในขณะมีการเปดเผยขอมูลพยาน เปนตน 

12. ควรแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 9  วรรคหนึ่ง ใหศาลมีอํานาจส่ังใหใชมาตรการพิเศษ
ไดโดยไมตองรองขอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายแตอยางใด 
โดยใหรายงานบุคคลดังกลาวในภายหลังเม่ือดําเนินการแลว เพราะศาลมีหนาท่ีโดยตรงในการให
ความคุมครองพยาน และในการใหความคุมครองจะตองรีบดําเนินการโดยเฉพาะคดีท่ีเกี่ยวของกับ
องคกรอาชญากรรมขามชาติจะตองรีบดําเนินการกอนที่องคกรอาชญากรรมจะชวงชิงความ
ไดเปรียบไปทําการคุกคาม ขมขู ทําราย หรือกําจัดพยานไปเสียกอน การท่ีมาตรา 9  วรรคหน่ึง 
ไมไดใหอํานาจศาลส่ังใหใชมาตรการพิเศษได ทําใหยังไมมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน
การคุมครองตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดจึงควรแกไขเพิ่มเติมขางตนใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ 

13. ควรแกไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคุมครองพยานสามารถ
ใชมาตรการพิเศษไดหลายอยาง หรือท้ังหมดประกอบกันไดดวยเพราะเปนไปไมได ในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะคดีท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ ที่จะใชมาตรการไดเพียงอยางหน่ึงอยาง
เดียวเทานั้น ทําใหยังไมมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการคุมครองตามท่ีอนุสัญญาฯ 
กําหนด จึงควรแกไขเพิ่มเติมขางตนใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ 

14. ควรแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 14 ขยายขอบเขตใหทนายความตามท่ีกําหนด
สามารถดําเนินคดีแพงเพื่อคุมครองสิทธิพยานไดดวย เพราะการกําหนดใหแตขาราชการตามท่ี
กําหนด สามารถดําเนินการในเร่ืองนี้ ยังไมกวางพอเนื่องจากขาราชการดังกลาวอาจจะยังขาด
ประสบการณในการดําเนินคดี หรือติดขัดดวยบุคลากรในการดําเนินการ จึงยังไมเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการคุมครองตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด นอกจากนี้เพ่ือแกปญหาในทางปฏิบัติ  ซ่ึง
อาจเกิดข้ึนได เม่ือพยานไดใหการหรือเบิกความไปแลว อาจจะถูกผูตองหาหรือจําเลยฟองกลับเปน
คดีแพงหรือคดีอาญา ควรกําหนดหลักเกณฑเร่ืองนี้เอาไวดวย อาจจะใหขาราชการ หรือทนายความ
ตามท่ีกําหนด หรือพนักงานอัยการดําเนินการวาตางแกตางใหกับพยานจะยิ่งทําใหพยานเกิคดวาม
ม่ันใจท่ีจะใหความรวมมือกับรัฐยิ่งข้ึน ท้ังยังมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการคุมครอง
ตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนดมากข้ึน 

DPU



 129 

15. ควรบัญญัติ เปนอีกมาตราหน่ึงๆ  ในการกําหนดความผิดในการคุมครอง
กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในความผิดฐานขัดขวางความยุติธรรมท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
กระทําท่ีเปนการรบกวนพยานไมใหการ หรือเบิกความ เชน การฆา หรือพยายามฆาพยาน การ
เจตนาทํารายรางกาย ขูเข็ญ จูงใจ หรือหลอกลวงพยานเพื่อไมใหการ การกอความเดือดรอนกีดกัน
พยาน หรือการกระทําท่ีเปนแกแคนพยานภายหลังจากท่ีพยานไดใหการ หรือเบิกความในสวนท่ี
เกี่ยวของกับการกระทําผิดในคดีแลว เพราะยังไมมีการกําหนดความผิดในเร่ืองดังกลาวไว จึงยังไม
มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการคุมครองตามท่ีอนุสัญญากําหนด จึงควรบัญญัติการ
กํ า ห น ด ค ว า ม ผิ ด 
ดังกลาว โดยมีบทลงโทษในทางอาญากับผูฝาฝน อันจะเปนหลักประกันอยางหนึ่งท่ีจะทําใหพยาน
หันมาใหความรวมมือกับรัฐยิ่งข้ึน ท้ังมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการคุมครองตามท่ี
อนุสัญญาฯ กําหนดมากข้ึน 

 
การกําหนดมาตรการตางๆ ทางบริหาร 
ในการคุมครองพยานตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ี

จัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 นั้น นอกจากจะกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการปรับปรุง 
แกไข เพิ่มเติมกฎหมายบางเร่ืองแลว ยังจะตองกําหนดมาตรการตางๆ ทางบริหารเขาเสริมในการ 
คุมครองพยานเกี่ยวกับคดีท่ีเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ ดังนี้ 

1. ควรทําการประชาสัมพันธ สรางความเขาใจกับประชาชนใหทราบถึงการคุมครอง
พยาน เพื่อใหเขาใจถึงประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในทางอาญา อันนําไปสูการปองกัน
และปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ 

2. ควรทําการประชาสัมพันธใหมากกวานี้ ในการสรางความเขาใจกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของถึงบทบาทความรับผิดชอบของสํานักงานคุมครองพยาน เพื่อความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานในการใชมาตรการคุมครองพยาน ตลอดจนการใหคําแนะนําปญหา อุปสรรคตางๆ ใน
การคุมครองพยาน 

3. ควรมีการจัดประชุมรวมกัน ระหวางนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมายและ
สํานักงานคุมครองพยานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการพิจารณาตีความการคุมครองพยาน การ
ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม และการออกกฎระเบียบตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา 
พ.ศ. 2546 ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีความชัดเจนจนสามารถนํามาตรการตางๆ ในการ 
คุมครองพยานไปใชในทางปฏิบัติได 
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4. ควรมีการจัดประชุมในเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับบุคคลในกระบวนการยุติธรรม 
ไดแก เจาหนาท่ีตํารวจ ทนายความ พนักงานอัยการ ผูพิพากษาและราชทัณฑเพื่อแลกเปล่ียนความรู 
ประสบการณ ทัศนคติในการแกไขปญหารวมกัน อันจะนําไปสูการลงโทษจําเลยใหไดผลอยาง 
จริงจัง 

5. ควรสนับสนุนใหมีการออกกฎ ระเบียบ การปฏิบัติในการสรางขวัญ กําลังใจใน
การที่บุคคลมาเปนพยานในคดีอาญา โดยเฉพาะในคดีท่ีเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมขามชาตินั้น 
สังคมควรใหการยกยองชมเชยในการท่ีบุคคลดังกลาวทําหนาท่ีเปนพลเมืองดีของสังคม โดยอาจ 
มีมาตรการตางๆ สนับสนุน เชน 

ก. เจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม หรือท่ีเกี่ยวของจะตองปฏิบัติตอพยานอยาง
สุภาพ ออนนอม และใหความชวยเหลืออยางเต็มท่ี 

ข. การยกยองใหเกียรติแกพยานในการดําเนินการตางๆ เชน การตรงตอเวลา การ
ซักถามพยาน การอํานวยความสะดวกตางๆ ในระหวางและหลังเสร็จส้ินการดําเนินคดี 

6. รัฐควรกําหนดมาตรการโดยเฉพาะในการประสานงานไปยังหนวยงานท่ีพยาน
ทํางานวา การที่บุคคลนั้นๆ มาเปนพยานมิใหถือวาเปนการลาไมวาประเภทใดๆ หรือเปนการ 
ขาดงาน พรอมท้ังยังมีสิทธิตางๆ ท่ีจะไดรับตามปกติ 

7. ควรมีการวางมาตรการในการตรวจสอบการใชมาตรการคุมครองพยาน ตั้งแตเร่ิม
ดําเนินการ จนกระท่ังจบกระบวนการ หากไดขอมูลท่ีเปนอุปสรรคขัดขวางในการใชมาตรการ 
คุมครองพยาน จะไดทําการพิจารณาในการแกไข ปรับปรุง เพิ่มเติมกฎหมายท่ีเกี่ยวของตอไป 

8. ควรมีการกําหนดมาตรการตางๆ ท่ีเปนประโยชนเขาเสริมในการคุมครองพยาน 
โดยเฉพาะคดีท่ีเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ เชน 

ก. จัดใหมีการบริหารในดานการสืบพยาน และการดําเนินคดีใหเปนไปโดย 
รวดเร็ว 

ข. จัดใหผูรวมกระทําผิดท่ีเปนพยานใหกับรัฐไดรับความปลอดภัยเชนเดียวกับ
พยานท่ัวไป โดยเฉพาะอาจยายผูตองหาออกจากบริเวณท่ีมีอันตรายและบุคคลท่ีจะทํารายใหไปอยูท่ี
อ่ืนจนกวาจนะพนอันตราย ในกรณีผูตองขังอยูในเรือนจํา หากผูนั้นรูจักกับใคร หรือผูใดท่ีทําใหเกิด
อันตรายใหจับแยกไปอยูสวนอ่ืนๆ ของเรือนจํา หรือเปล่ียนเรือนจํา และช่ือของผูนั้น 

9. ควรมีการจัดต้ัง “กองทุนคุมครองสิทธิของพยาน” ข้ึนในกระทรวงยุติธรรม  
โดยใหสํานักงานคุมครองพยานดูแลบริหารจัดการ ซ่ึงกองทุนอาจจะไดรับเงินบริจาคจากรัฐ
ตางประเทศ หรือมีผูบริจาค โดยรัฐใชเงินอุดหนุนใหบางสวน เพื่อดําเนินการเบิกจายเงิน เชน 
คาใชจาย คาตอบแทนแกพยาน หรือผูมีสิทธิไดรับไดทันทีในเวลาอันรวดเร็วทันเหตุการณในกรณี

DPU



 131 

การเบิกจายเงินตามปกติไมสามารถดําเนินการไดในเวลาอันรวดเร็ว โดยใหกองทุนเรียกให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของจายเงินคืนใหในภายหลังแลวแตจะกําหนด 

10. ควรสงเสริมความรวมมือรวมใจกันระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และ
ประชาชนในการคุมครองพยาน เพื่อใชเปนมาตรการอยางหน่ึงในการปองกัน หรือปราบปราม 
องคกรอาชญากรรมขามชาติ เพราะความสําเร็จในการคุมครองพยานจะเกิดข้ึนไมไดดวยหนวยงาน
ใด หรือใครคนใดคนหน่ึงเทานั้น 

11. หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ควรมีการประสานงานกันอยางใกลชิด และ
รวดเร็ว โดยจัดศูนยกลางประสานงานเกี่ยวกับคดีโดยมีเจาหนาท่ีประสานงานเพื่อดูแลพยานให
ทราบฐานะความคืบหนาในการดําเนินคดีจนกวาคดีเสร็จ เชน รายงานผลของคดี การปลอยชั่วคราว 
หรือรายงานการท่ีศาลพิพากษายกฟอง เพื่อใหพยานสามารถดําเนินการเกี่ยวกับขอความคุมครอง
จากเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไดทันที โดยเฉพาะศูนยกลางประสานงานฯ อาจทําหนาท่ีเชน  

ก. ควรมีการจัดฉายวีดีโอในการจําลองภาพการพิจารณาคดีใหพยานไดเห็น ได
ศึกษา หรือสรางความเขาใจตอพยานเม่ือพยานเขาไปในหองพิจารณาจะไดไมตองวิตกกังวล หรือ
เกิดความประหมาจนเกินไปขณะเบิกความตอศาล 

ข. ควรประสานวันนัดสืบพยานใหพยานทราบลวงหนา เพื่อใหพยานมีเวลา
เตรียมตัว หากปรากฏวาในคดีนั้นมีการเล่ือนคดีก็ใหศูนยกลางประสานงานฯ แจงใหพยานทราบ
ทันที อันเปนการปองกันไมใหพยานมาศาลโดยไมจําเปนและสรางความเบ่ือหนวยใหกับพยานใน 
ภายหลัง ซ่ึงพยานอาจไมใหความรวมมือกับทางการได 

12. ควรเสริมสรางศักยภาพ (Capacity building) ใหกับเจาหนาท่ีในกระบวนการ 
ยุติธรรมท่ีเกี่ยวของทุกระดับช้ัน เชน การใหความรูแกเจาหนาท่ีตํารวจในการใชเทคนิคการ
สอบสวน การใชเทคโนโลยีในการรวบรวมพยานหลักฐาน การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายระหวาง
ประเทศ การใหความรูแกพนักงานอัยการ ผูพิพากษาเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ ตลอดท้ัง
การรับฟงพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิคตางๆ 

13. ประเทศไทยโดยกระทรวงยุติธรรมเปนเจาภาพ โดยจะตองเรงรีบดําเนินการจัดทํา
ความตกลง หรือขอตกลงกับรัฐอ่ืน โดยเฉพาะรัฐภาคีตามอนุสัญญาฯ ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
เพื่อใหไดขอตกลงในการยายพยานไปอยูรัฐอ่ืน และการใหความคุมครองพยานน้ันๆ ซ่ึงกันและกัน
โดยการติดตอประสานงาน หรือการจัดประชุมกับรัฐภาคี  เพื่อใหไดขอสรุปโดยเร็ว 

14. ควรหามาตรการตางๆ เขาเสริมในการยายถ่ินท่ีอยูของพยาน หรือการยายถ่ินท่ีอยู
ของพยานไปอยูรัฐอ่ืน เนื่องจากสภาพของสังคมไทยยึดหลักวัฒนธรรมดั้งเดิม  ไมนิยมเปล่ียนท่ีอยู
งายๆ ดังนั้นในการดําเนินการดังกลาวเพ่ือใหบรรลุผลในการคุมครองพยาน จําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐควร
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สรางแรงจูงใจใหกับพยาน อาทิเชน ใหบุตรของพยานไดรับการศึกษาจนสําเร็จอยางนอยปริญญาตรี
ดวยคาใชจายของรัฐ ใหคาเล้ียงชีพดวยจํานวนที่สูง หรือใหสวัสดิการในดานตางๆ เปนกรณีพิเศษ 
ไมเชนนั้นการดําเนินการขางตนจะไมประสบความสําเร็จไดตามวัตถุประสงค 
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15. ประเทศไทยควรใหความสนใจและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศไมวา
ในระดับสนธิสัญญา หรืออนุสัญญาในการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
โดยเฉพาะในการเขาเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปองกัน และปราบปราม 
องคกรอาชญากรรมขามชาติ นอกจากอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ี
จัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 

 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

134 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 

หนังสือ 
 

กิตติพงษ  กิตยารักษ. (2543).  กระบวนการยุติธรรมบนเสนทางของการเปล่ียนแปลง (พิมพคร้ังท่ี 
2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพเดือนตุลา.  

เข็มชัย  ชุติวงศ. (2543, มกราคม). คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ 
นิติบรรณการ. 

คณิต ณ นคร. (2542). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพคร้ังท่ี 5). กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ 
นิติธรรม. 

เดโช  เสวนานนท. (2518). จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ : โพธ์ิสามตนการพิมพ. 
นวลจันทร  ทัศนชัยกุล. (2541). อาชญากรรม : การปองกัน : การควบคุม. นนทบุรี :  พรทิพย 

การพิมพ. 
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ. (2538, พฤศจิกายน). คําอธิบายกฎหมายมหาชน เลม 3. กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพนิติธรรม. 
พจนานุกรมไทย (พิมพคร้ังท่ี 14). กรุงเทพฯ : อักษรพิทยา. 2537. 
มานิตย  จุมปา. (2546, พฤศจิกายน). คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. 

กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม. 
------------.(2546, พฤศจิกายน). รวมบทความเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 

นิติธรรม. 
รางคําแปลอยางไมเปนทางการอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งใน

ลักษณะองคกร ค.ศ. 2000.   (2544).  สถาบันกฎหมายอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด. 
กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. 

ราชกิจจานุเบกษา. เลมท่ี 120, ตอนท่ี 58. ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2546. 
วิมล  กิตติทัศนาสรชัย.  ( ผูแปล).  (2546).  บทความและกฎหมายเก่ียวกับการปราบปรามองคกร 
 อาชญากรรม. สถาบันกฎหมายอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. 
ศรีเรือน  แกวกังวาล.  (2539).  ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ  (พิมพคร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ : เรือนแกว 

การพิมพ. 

DPU



 

 

135 

สมชาย  รัตนช่ือสกุล.  (2544, สิงหาคม).  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
แวนแกว. 

โสภณ  รัตนากร.  (2545, พฤศจิกายน).  คําอธิบายพยาน  (พิมพคร้ังท่ี 6). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติ
บรรณการ. 

Heik  Jung.  พยานแผนดินตามกฎหมายเองโกลอเมริกา.  โดย คณิต ณ นคร. (2540, 
 มิถุนายน).  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. 

Jeffrey  R.  Kallstronm และ Suranne E. Roc.  ความผิดฐานขัดขวางความยุติธรรม.  โดย วิมล   
กิติทัศนาสรชัย.  (2546)  สถาบันกฎหมายอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด กรุงเทพฯ :  
ม.ป.ท. 

 
บทความ 

 
ชาญเชาว  ไชยานุกิจ. (2544,ตุลาคม-ธันวาคม). “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับการ 

คุมครองสิทธิเด็กท่ีเปนเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว.”  TCL IUP DATE จดหมาย
ขาวของสถาบันกฎหมายอาญาสํานักงานอัยการสูงสุด, ปท่ี 5, ฉบับท่ี 4. 

ณรงค  ใจหาญ. (2546, 16 กรกฎาคม). “สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา 
พ.ศ. 2546.”  วารสารกฎหมายใหมรายปกษ, ปท่ี 1, ฉบับท่ี 8. 

บทรายงาน.  (2534). “เจาพอบนเสนทางประชาธิปไตย.” มติชนสุดสัปดาห. 
รายงานพิเศษ. (2544, 12 กรกฎาคม).  “กฎหมายคุมครองพยาน : ความฝนท่ีอยูไกลจากกระบวนการ

ยุติธรรมไทย.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, ปท่ี 48, ฉบับท่ี 6. 
วันชัย  รุจนวงศ. (2537,พฤศจิกายน). “มาตรการคุมครองพยานบุคคล.”  วารสารอัยการ,  ปท่ี 17,

ฉบับท่ี 201. 
วีระพงษ  บุญโญภาส. (2534). “วิกฤติการณปจจุบันกับปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ.”   

วารสารกฎหมาย, ปท่ี 13, ฉบับท่ี 3. 
-----------. (2543,มิถุนายน) “อาชญากรรมคาหญิง คาเด็ก กับกฎหมายปองกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน.”  บทบัณฑิตย, เลม 52,ตอนท่ี 2. 
พนิดา  เศวตสุนทร. (2543, มกราคม-เมษายน). "การสืบพยานบุคคลในคดีอาญาโดยใชส่ือภาพ 

และเสียงเชิงปฏิสัมพันธ."  ดุลพาห, ปท่ี 47, เลมท่ี 1. 
สุพิศ  ปราณีตพลกรัง  (2539, ตุลาคม-ธันวาคม). "ปญหาและขอพิจารณากรณีเด็กเปนพยานใน

คดีอาญา."  ดุลพาห , ปท่ี 43, ปท่ี 43. 

DPU



 

 

136 

Mare Richard Crum fug.  "ขอคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ." 
แปลโดย วิพล  กิติทัศนาสรชัย.  (2545, เมษายน-มิถุนายน).  TCLI UP DATE 
จดหมายขาวของสถาบันกฎหมายอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด, ปท่ี 6, ฉบับท่ี 2. 

TCLI UP DATE. (2544, ธันวาคม).  "จดหมายขาวของสถาบันกฎหมายอาญา."  สํานักงานอัยการ
สูงสุด, ปท่ี 5, ฉบับท่ี 4. 

----------------. (2545, เมษายน-มิถุนายน).  "จดหมายขาวของสถาบันกฎหมายอาญา."  สํานักงาน
อัยการสูงสุด, ปท่ี 6, ฉบับท่ี 2. 

 

เอกสารอ่ืนๆ  
 

กระบวนการยุติธรรมกับปญหาองคกรอาชญากรรมขามชาติ.  เอกสารประกอบการสัมมนา 
โครงการเวทีความคิดเพ่ือพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย วันจันทรท่ี 21 มิถุนายน 
2544 ณ หองปรินซบอลรูม 3  โรงแรมปรินพาเลส   จัดโดยสถาบันกฎหมายอาญา 
รวมกับกระทรวงการตางประเทศโดยการสนับสนุนของฝายกิจกรรมยาเสพติดสถาน 
เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา 

ประธาน  วัฒนวาณิชย,  ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ  และวันชัย  รุจนวงศ. (2540).  การพัฒนากฎหมาย
ปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ  (ระยะท่ี 1) (รางรายงานวิจัย).
สถาบันกฎหมายอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด สถานเอกอัครราชฑูต สหราชอาณาจักร
ประจําประเทศไทย. 

วัชรพล  ประสานราชกิจ. (2541). อาชญากรรมขามชาติในประเทศไทย (รายงานวิจัย). หลักสูตร 
ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. 

วันชัย  ศรีนวลนัด. (2540). การคุมครองพยานบุคคลในคดีอาญา (รายงานวิจัย). หลักสูตรผูบริหาร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม. 

DPU



 

 

137 

วีระพงษ  บุญโญภาส  และคณะ. (2547). การบริหารจัดการระบบงานคุมครองพยานของสํานักงาน 
คุมครองพยาน คุมครองสิทธิและเสรีภาพตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานใน
คดีอาญา, พ.ศ. 2546. เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการศึกษาวิจัย วันอังคารท่ี 24 
กุมภาพันธ 2547 หอง Gezanne renoir ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร  
กรุงเทพมหานคร. 

วีระพงษ  บุญโญภาส  และวิสัย  พฤกษะวัน.  การคุมครองพยานกับการปองกันและปราบปราม 
องคกรอาชญากรรมและผูมีอิทธิพล (รายงานวิจัย). จัดทําโดยกรมคุมครองสิทธิและ 
เสรีภาพกระทรวงยุติธรรม. 

หนังสือกระทรวงตางประเทศ ดวนมากท่ี กต 0605-2338 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2543. 
 

วิทยานิพนธ 
 
เกษม  คมสัตยธรรม. (2536).  การยกเลิกการพิจารณาท่ีมิชอบของศาลในคดีอาญา. วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 ชัยชนะ วิบูลยพันธ. (2539).  มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

กระทําโดยผูมีอิทธิพล. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  คณะนิติศาสตร. กรุงเทพฯ :  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

นิรมล  รางชางกูร. (2542). มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติท่ี
เก่ียวของกับการคาประเวณี : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการตามอนุสัญญาสหประชาชาติ 
เพื่อตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ ค.ศ. 2000.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

ประยุทธ  แกวภักดี. (2542). การคุมครองความปลอดภัยของพยานบุคคลในคดีอาญา. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เมทินี  ชโลธร. (2543). การปฏิบัติตอพยานบุคคลในคดีอาญา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

อนัญญา  งามศิริพร. (2530). การจัดหาทนายโดยรัฐในคดีอาญา.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

เอนก  อะนันทวรรณ. (2544). รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีคุมครองพยานใน
คดีอาญา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง. 

DPU



 

 

138 

กฎหมายไทย 
 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ. 2536 
พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 
ระเบียบกรมอัยการ (สํานักงานอัยการสูงสุด)  วาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ  

พ.ศ. 2528 
ระเบียบการตํารวจเกีย่วกับคดี 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540 
 
ภาษาตางประเทศ 

BOOKS 
 

Campbell, Henry. (1979). Black’s Law Dictionary  (5 th ed.). St. Paul. Minn West Publishing 
Co. 

Hartjen, Clayton A.  (1978). Crime and Criminalization (2 th ed.). New York : Robert E. Kriger 
Publishing Co. 

Newsweek.  (1981,January). The Federal  Witness Security Program. 
Sutherland, Edwin H and Cressy.  Principle of Criminalogy (6 th ed.). Philadephia : J.E. 

Lippincolt Co. 

DPU



 

 

139 

Other Materials 
 

Ganglof, Joseph E. (1996). Public Participation in the Federal Criminal Justice Process in the 
United States. in UNAFEI, Resource Material Series No. 48. 

The Convention : A Brief historical Background.  เอกสารเผยแพรระหวางการประชุมทางการเมือง
ระดับสูง ณ เมืองปาเลอรโม  ประเทศอิตาลี ระหวางวันท่ี 12-15 ธันวาคม 2543. 

The Fourth United Nation Survey of Crime Trens and Operation of Criminal Justise System. 
Wilhelm Hilger,. Johan Peter. (2001). Organized Crime/Witness Protection in Germany.  in 

UNAFEI, Resource Material Series No. 58. 
 

Foreign Law 
Comprehensive Crime Control Act of 1984. 
Illinois V. Allen, (1970). 
Organized Crime Control Act of 1970. 
Protocol against the illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, 
Protocol against the Smuggling of Migrants by land, Sea and Air. 
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, especially Women and children. 
United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000. 
United States Code. (U.S.C.) 
Unites States V. De Stefano, 467 F. 2d 324(1973). 
Unites States V. Tedesco. C.A. Mass, 635(1980). 
 

Electronic Source 
 
http : //www.rediff. com/news 2003 apr 02 sc. htm. 
U.N. Doc. A/RES/55/25  ลงวันท่ี 8 มกราคม 2544.  (ค.ศ. 2001) 
 
 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 141 

United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000 
 

Article 1 
Statement of purpose 

The purpose of this Convention is to promote cooperation to prevent and combat 
transnational organized crime more effectively. 

 
Article 2 

Use of terms 
For the purposes of this Convention: 
(a) “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more 

persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or 
more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to 
obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit; 

(b) “Serious crime” shall mean conduct constituting an offence punishable by a 
maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty; 

(c) “Structured group” shall mean a group that is not randomly formed for the 
immediate commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its 
members, continuity of its membership or a developed structure; 

(d) “Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, 
movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing 
title to, or interest in, such assets; 

(e) “Proceeds of crime” shall mean any property derived from or obtained, directly 
or indirectly, through the commission of an offence; 

(f) “Freezing” or “seizure” shall mean temporarily prohibiting the transfer, 
conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of 
property on the basis of an order issued by a court or other competent authority; 

(g) “Confiscation”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the 
permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority; 
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(h) “Predicate offence” shall mean any offence as a result of which proceeds have 
been generated that may become the subject of an offence as defined in article 6 of this 
Convention; 

(i) “Controlled delivery” shall mean the technique of allowing illicit or suspect 
consignments to pass our of, through or into the territory of one or more States with the 
knowledge and under the supervision of their competent authorities, with a view to the 
investigation of an offence and the identification of persons involved in the commission of the 
offence; 

(j) “Regional economic integration organization” shall mean an organization 
constituted by sovereign States of a given region, to which its member States have transferred 
competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly 
authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to 
it; references to “States Parties” under this Convention shall apply to such organizations within 
the limits of their competence. 

 
Article 3 

Scope of application 
1. This Convention shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, 

investigation and prosecution of: 
(a) The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this 

Convention; and 
(b) Serious crime as defined in article 2 of this Convention; where the offence is 

transnational in nature and involves an organized criminal group. 
2. For the purpose of paragraph 1 of this article, an offence is transnational in 

nature if; 
(a) It is committed in more than one State; 
(b) It is committed in one State but a substantial part of its preparation, 

planning, direction or control takes place in another State; 
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(c) It is committed in one State but involves an organized criminal group that 
engages in criminal activities in more than one State; or 

(d) It is committed in one State but has substantial effects in another State. 
 

Article 4 
Protection of sovereignty 

1. States Parties shall carry our their obligations under this Convention in a manner 
consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of 
non-intervention in the domestic affairs of other States. 

2. Nothing in this Convention entitles a State Party to undertake in the territory on 
another States the exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved 
exclusively for the authorities of that other State by its domestic law. 

 
Article 5 

Criminalization of participation in  
an organized Criminal group 

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be 
necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally. 

(a) Either or both of the following as criminal offences distinct from those 
involving the attempt or completion of the criminal activity: 

(i) Agreeing with one or more other persons to commit a serious crime for 
a purpose relating directly or indirectly to the obtaining of a financial or other material benefit 
and, where required by domestic law, involving an act undertaken by one of the participants in 
furtherance of the agreement or involving an organized criminal group; 

(ii) Conduct by a person who, with knowledge of either the aim and general 
criminal activity of an organized criminal group or its intention to commit the crimes in question, 
takes and active part in: 
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(a) Criminal activities of the organized criminal group; 
(b) Other activities of the organized criminal group in the knowledge 

that his or her participation will contribute to the achievement of the above-described criminal 
aim; 

(b) Organizing, directing, aiding, abetting, facilitating or counselling the 
commission of serious crime involving an organized criminal group. 

2. The knowledge, intent, aim, purpose or agreement referred to in paragraph 1 of 
this article may be inferred from objective factual circumstances. 

3. States Parties whose domestic law requires involvement of an organized criminal 
group for purposes of the offences established in accordance with paragraph 1 (a) (i) of this article 
shall ensure that their domestic law covers all serious crimes involving organized criminal groups. 
Such States Parties, as well as States Parties whose domestic law requires an act in furtherance of 
the agreement for purposes of the offences established in accordance with paragraph 1 (a) (i) of 
this article, shall so inform the Secretary-General of the United Nations at the time of their 
signature or of deposit of their instrument of ratification, acceptance or approval of or accession 
to this Convention. 

 
Article 6 

Criminalization of the laundering  
of Proceeds of crime 

1. Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principles of its 
domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal 
offences, when committed intentionnally: 

(a) (i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is 
the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property 
or of helping any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the 
legal consequences of this or her action; 

(ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, 
disposition   movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that such 
property is the proceeds of crime; 
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(b) Subject to the basic concepts of its legal system: 
(i) The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of 

receipt, that such property is the proceeds of crime; 
(ii) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to 

commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences 
established in accordance with this article. 

2. For purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article: 
(a) Each State Party shall seek to apply paragraph 1 of this article to the widest 

range of plredicate offences; 
(b) Each State Party shall include as predicate offences all serious crime as 

defined in article 2 of this Convention and the offences established in accordance with article 5, 8 
and 23 of this Convention. In the case of States Parties whose legislation sets out a list of specific 
predicate offences, they shall, at a minimum, include in such list a comprehensive range of 
offences associated with organized criminal groups; 

(c) For the purpose of subparagraph (b), predicate offences shall include 
offences committed both within and outside the jurisdiction of the State Party in question. 
However, offences committed outside the jurisdiction of a State Party shall constitute predicate 
offences only when the relevant conduct is a criminal offence under the domestic law of the State 
where it is committed and would be a criminal offence under the domestic law of the State Party 
implementing or applying this article had it been committed there; 

(d) Each State Party shall furnish copies of its laws that give effect to this article 
and of any subsequent changes to such laws or a description there of to the Secretary-General of 
the United Nations; 

(e) If required by fundamental principles of the domestic law of a State Party, it 
may be provided that the offences set forth in paragraph 1 of this article do not apply to the 
persons who committed the predicate offence; 

(f) Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth 
in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circumstances. 
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Article 7 
Measures to combat money-laundering 

1. Each State Party: 
(a) Shall institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime 

for banks and non-bank financial institutions and, where appropriate, other bodies particularly 
susceptible to money-laundering, within its competence, in order to deter and detect all forms of 
money-laundering, which regime shall emphasize requirements for customer identification, 
record-keeping and the reporting of suspicious transactions; 

(b) Shall, without prejudice to articles 18 and 27 of this Convention,  ensure that 
administrative, regulatory, law enforcement and other authorities dedicated to combating money 
laundering (including, where appropriate under domestic law, judicial authorities) have the ability 
to cooperate and exchange information at the national and international levels within the 
conditions prescribed by its domestic law and, to that end, shall consider the establishment of a 
financial intelligence unit to serve as a national centre for the collection, analysis and 
dissemination of information regarding potential money-laundering. 

2. States Parties shall consider implementing feasible measures to detect and 
monitor the movement of cash and appropriate negotiable instruments across their borders, 
subject to safeguards to ensure proper use of information and without impeding in any way the 
movement of legitimate capital. Such measures may include a requirement that individuals and 
businesses report the cross-border transfer of substantial quantities of cash and appropriate 
negotiable instruments. 

3. In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of 
this article, and without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called 
upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral 
organizations against money-laundering. 

4. States Parties shall endeavour to develop and promote global, regional, 
subregional and bilateral cooperation among judicial, law enforcement and financial regulatory 
authorities in order to combat money-laundering. 
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Article 8 
Criminalization of corruption 

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be 
necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: 

(a) The promise, offering or giving to a public official, directly or indirectly, of 
an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the 
official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties: 

(b) The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of 
an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the 
official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties. 

2. Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as 
may be necessary to establish as criminal offences conduct referred to in paragraph 1 of this 
article involving a foreign public official or international civil servant. Likewise, each State Party 
shall consider establishing as criminal offences other forms of corruption. 

3. Each State Party shall also adopt such measure as any be necessary to establish 
as a criminal offence participation as an accomplice in an offence established in accordance with 
this article. 

4. For the purpose of paragraph 1 of this article and article 9 of this Convention, 
“public official” shall mean a public official or a person who provides a public service as defined 
in the domestic law and as applied in the criminal law of the State Party in which the person in 
question performs that function. 

 
Article 9 

Measures against corruption 
1. In addition to the measures set forth in article 8 of this Convention, each States 

Party shall, to the extent appropriate and consistent with its legal system, adopt legislative, 
administrative or other effective measures to promote integrity and to prevent, detect and punish 
the corruption of public officials. 
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2. Each State Party shall take measures to ensure effective action by its authorities 
in the prevention, detection and punishment of the corruption of public officials, including 
providing such authorities with adequate independence to deter the exertion of inappropriate 
influence on their actions. 

 
Article 10 

Liability of legal persons 
1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with 

its legal principles, of  establish the liability of legal persons for participation in serious crimes 
involving an organized criminal group and for the offences established in accordance with articles 
5, 8, and 23 of this Convention. 

2. Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons 
may be criminal, civil or administrative. 

3. Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural 
persons who have committed the offences. 

4. Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in 
accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-
criminal sanctions, including monetary sanctions. 

 
Article 11 

Prosecution, adjudication and sanctions 
1. Each State Party shall make the commission of an offence established in 

accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention liable to sanctions that take into 
account the gravity of that offence. 

2. Each State Party shall endeavour to ensure that any discretionary legal powers 
under its domestic law relating to the prosecution of persons for offences covered by this 
Convention are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect 
of those offences and with due regard to the need to deter the commission of such offences. 

3. In the case of offence established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of 
this Convention, each State Party shall take appropriate measures, in accordance with its domestic 
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law and with due regard to the rights of the defence, to seek to ensure that conditions imposed in 
connection with decisions on release pending trial or appeal take into consideration the need to 
ensure the presence of the defendant at subsequent criminal proceedings. 

4. Each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear 
in mind the grave nature of the offences covered by this Convention when considering the 
eventuality of early release or parole or persons convicted of such offences. 

5. Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long 
stature of limitations period in which to commence proceedings for any offence covered by this 
Convention and a longer period where the alleged offender has evaded the administration of 
justice. 

6. Noting contained in this Convention shall affect the principle that the description 
of the offences established in accordance with this Convention and of the applicable legal 
defenses or other legal principles controlling the lawfulness of conduct is reserved to the domestic 
law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in accordance with 
that law. 

 
Article 12 

Confiscation and seizure 
1. States Parties shall adopt, to the greatest extent possible within their domestic 

legal systems such measures as may be necessary to enable confiscation of: 
(a) Proceeds of crime derived form offences covered by this Convention or 

property the value of which corresponds to that of such proceeds, 
(b) Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in 

offences covered by this Convention. 
2. States Parties shall adopt such measures as may be necessary to enable the 

identification, tracing, freezing or seizure of any item referred to in paragraph 1 of the article for 
the purpose of eventual confiscation. 

3. If proceeds of crime have been transformed or converted, in part or in full, into 
other property, such property shall be liable to the measures referred to in this article instead of 
the proceeds. 
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4. If proceeds of crime have been intermingled with property acquired from 
legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to freezing or 
seizure, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds. 

5. Income or other benefits derived from proceeds of crime, form property into 
which proceeds of crime have been transformed or converted or form property with which 
proceeds of crime have been intermingled shall also be liable to the measure referred to in this 
article, in the same manner and to the same extent as proceeds of crime. 

6. For the purposes of this article and article 13 of this Convention, each State 
Party shall empower its court or other competent authorities to order that bank, financial or 
commercial records be made available or be seized. States Parties shall not decline to act under 
the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy. 

7. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender 
demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to 
confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their 
domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings. 

8. The provisions of this article shall not be construed to prejudice the rights bona 
fide third parties. 

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to 
which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions 
of the domestic law of a State Party. 

 
Article 13 

International cooperation for purpose 
of confiscation 

1. A State Party that has received a request from another State Party having 
jurisdiction over an offence covered by this Convention for confiscation or proceeds of crime, 
property, equipment of other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, of this 
Convention situated in its territory shall, to its greatest extent possible within its domestic legal 
system: 
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(a) Submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining 
an order of confiscation and, if such an order is granted, give effect to it; or 

(b) Submit to its competent authorities, with a view to giving effect to it to the 
extent requested, an order of confiscation issued by a court in the territory of the requesting State 
Party in accordance with article 12, paragraph 1, of this Convention insofar as it relates to 
proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 12, 
Paragraph 1, situated in the territory of the requested State Party. 

2. Following a request made by another State Party having jurisdiction over an 
offence covered by this Convention, the requested State Party shall take measures to identify, 
trace and freeze or seize proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities 
referred to in article 12, paragraph 1, of this Convention for the purpose of eventual confiscation 
to be ordered either by the requesting State Party or, pursuant to a request under paragraph 1 of 
this article, by the requested State Party. 

3. The provisions of article 18 of this Convention are applicable, mutates 
mutantdis, to this article. In addition to the information specified in article 18, paragraph 15, 
requests made pursuant to this article shall contain: 

(a) In the case of a request pertaining to paragraph 1 (a) of this article, a 
description of the property to be confiscated and a statement of the facts relied upon by the 
requesting State Party sufficient to enable the requested State Party to seek the order under its 
domestic law; 

(b) In the case of a request pertaining to paragraph 1 (b) of this article, a legally 
admissible copy of an order of confiscation upon which the request is based issued by the 
requesting State Party, a statement of the facts and information as to the extent to which execution 
of the order is requested; 

(c) In the case of a request pertaining to paragraph 2 of this article, a statement 
of the facts relied upon by the requesting State Party and a description of the actions requested. 

4. The decisions or actions provided for in paragraph 1 and 2 of the article shall be 
taken by the requested State Party in accordance with and subject to the provisions of its domestic 
law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to 
which it may be bound in relation to the requesting State Party. 
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5. Each State Party shall furnish copies of its laws and regulations that give effect 
to this article and of any subsequent changer to such laws and regulations or a description thereof 
to the Secretary-General of the United Nations. 

6. If a State Party elects to make the taking of the measures referred to in paragraph 
1 and 2 of this article conditional on the existence of a relevant treaty, that State Party shall 
consider this Convention the necessary and sufficient treaty basis. 

7. Cooperation under this article may be refused by a State Party if the offence to 
which the request related is not an offence covered by this Convention. 

8. The provisions of this article shall not be construed to prejudice the rights of 
bona fide third parties. 

9. States parties shall consider concluding bilateral or multilateral treaties, 
agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international cooperation undertaken 
pursuant to this article. 

 
Article 14 

Disposal of confiscated proceeds of crime 
or property 

1. Proceeds of crime or property confiscated by a State Party pursuant to articles 12 
or 13, paragraph 1, of this Convention shall be disposed of by that State Party in accordance with 
its domestic law and administrative procedures. 

2. When acting on the request made by another State Party in accordance with 
article 13 of this Convention, States Parties shall, to the extent permitted by domestic law and if 
so requested, give priority consideration to returning the confiscated proceeds of crime or 
property to the requesting State Party so that is can give compensation to the victims of the crime 
or return such proceeds of crime or property to their legitimate owners. 

3. When acting on the request made by another State Party in accordance with 
articles 12 and 13 of this Convention, a State Party may give special consideration to concluding 
agreements of arrangements on: 

(a) Contributing the value of such proceeds of crime or property of funds 
derived from the sale of such proceeds of crime or property or a part thereof to the account 
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designated in accordance with article 30, paragraph 2 (c), of this Convention and to 
intergovernmental bodies specializing in the fight against organized crime; 

(b) Sharing with other State Parties, on a regular or case-by-case basis, such 
proceeds of crime or property, of funds derived from the sale of such proceeds of crime or 
property, in accordance with its domestic law or administrative procedures. 

 
Article 15 

Jurisdiction 
1. Each State Party shall adopt such measures as my be necessary to establish its 

jurisdiction over the offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this 
Convention when: 

(a) The offence is committed in the territory of that State Party; or 
(b) The offence is committed on board a vessel that is flying the flag of that 

State Party or an aircraft that is registered under the laws of that State Party at the time that the 
offence is committed. 

2. Subject to article 4 of this Convention, a State Party may also establish its 
jurisdiction over any such offence when: 

(a) The offence is committed against a national of that State Party; 
(b) The offence is committed by a national of that State Party of a stateless 

person who has his or her habitual residence in its territory; or 
(c) The offence is: 

(i) One of those established in accordance with article 5, paragraph 1, of 
this Convention and is committed outside its territory with a view to the commission of a serious 
crime within its territory; 

(ii) One of those established in accordance with article 6, paragraph 1 (b) 
(ii), of this Convention and is committed outside its territory with a view to the commission of an 
offence established in accordance with article 6, paragraph 1 (a) (i) or (ii) or (b) (i) of this 
Convention within its territory. 

3. For the purpose of article 16, paragraph 10, of this Convention, each State Party 
shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences 
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covered by this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not 
extradite such person solely on the ground that he or she is one if its nationals. 

4. Each State Party may also adopt such measures as may be necessary to establish 
its jurisdiction over the offences covered by this Convention when the alleged offender is present 
in its territory and it does not extradite him or her. 

5. If a State Party exercising its jurisdiction under paragraph 1 or 2 of this article 
has been notified, or has otherwise learned, that one or more other State Parties are conducting an 
investigation, prosecution or judicial proceeding in respect of the same conduct, the competent 
authorities of those states Parties shall, as appropriate, consult one another with a view to 
coordinating their actions. 

6. Without prejudice to norms of general international law, the Convention does 
not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance 
with its domestic law. 

 
Article 16 

Extradition 
1. This article shall apply to the offences covered by this Convention or in cases 

where an offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), involves an organized criminal 
group and the person who is the subject of the request for extradition is located in the territory of 
the requested State Party. Provided that the offence for which extradition is sought is punishable 
under the domestic law of both the requesting State Party and the requested State Party. 

2. If the request for extradition included several separate serious crimes, some of 
which are not covered by this article, the requested State Party may apply this article also in 
respect of the latter offences. 

3. Each. of the offences to which this article applies shall be deemed to be included 
as an extraditable offence in any extradition treaty existing between State Parties. States Parties 
undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be 
concluded between them. 

4. If a State Party that makes extradition conditional on existence of a treaty 
receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, 
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it may consider this Convention the legal basis for extradition in respect of any offence to which 
this article applies. 

5. States Parties that make extradition conditional on the existence of a treaty shall: 
(a) At time of deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval of 

or accession to this Convention, inform the Secretary-General of the United Nations whether they 
will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other Sate Parties 
to this Convention; and 

(b) If they do not take this Convention as the legal basis for cooperation on 
extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other State Parties to 
this Convention in order to implement this article. 

6. State Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty 
shall recognize offences to which his article applies as extraditable offences between themselves.  

7. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of 
the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in 
relation to the minimum penalty requirement for extradition and the ground upon which the 
requested State Party may refuse extradition. 

8. States Parties shall, subject to their domestic law, endeavour to expedite 
extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any 
offence to which this article applies. 

9. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the 
requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent 
and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who 
is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her 
presence at extradition proceedings. 

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not 
extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground 
that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be 
obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of 
prosecution. Those authorities shall take their decision and conduct their proceedings in the same 
manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic law of that State 
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Party. The States Party concerned shall cooperate with each other, in particular on procedural and 
evidentiary aspects, to ensure the efficiency of such prosecution. 

11. When rever a State Party is permitted under its domestic law to extradite or 
otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to 
that State Party to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceedings for which the 
extradition or surrender of the person was sought and that State Party and the State Party seeking 
the extradition of the person agree with this option and other terms that they may deem 
appropriate, such conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the 
obligation set forth in paragraph 10 of this article. 

12. If extradition, sought for purpose of enforcing a sentence, is refused because the 
person sought is a national of the requested State Party, the requested Party shall, if its domestic 
law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the 
requesting Party, consider the enforcement of the sentence that has been imposed under the 
domestic law of the requesting Party or the remainder thereof. 

13. Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection 
with any of the offences to which this article applies shall be guaranteed fair treatment at all 
stages of the proceeding, including enjoyment of all the rights and guarantees provided by the 
domestic law of the State Party in the territory of which that person is present. 

14. Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to 
extradite if the requested State Party has substantial groups for believing that the request has been 
made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of the person’s sex, race, 
religion, nationality, ethnic origin  or political opinions of that compliance with the request would 
cause prejudice to that person’s position for any one or these reasons. 

15. State Parties may not refuse a request for extradition on the sole ground that the 
offence is also considered to involve fiscal matters. 

16. Before refusing extradition, the requested Sate Party shall, where appropriate, 
consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions 
and to provide information relevant to its allegation. 

17. States Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral agreements or 
arrangements to carry out or to enhance the effectiveness of extradition. 
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Article 17 
Transfer of sentenced persons 

States Parties may consider entering into bilateral or multilateral agreement or 
arrangements on the transfer to their territory of persons sentenced to imprisonment or other 
forms of deprivation of liberty for offences convered by this Convention, in order that they may 
complete their sentences there. 

 
Article 18 

Mutual legal assistance 
1. States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal 

assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offence 
covered by this Convention as provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one 
another similar assistance where the requesting State Party has reasonable groups to suspect that 
the offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), is transnational in nature, including that 
victims, witnesses, proceeds, instrumentalities or evidence of such offences are located in the 
requested State Party and that the offence involves an organized criminal group. 

2. Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under 
relevant laws, treaties, agreements and arrangements of the requested State Party with respect to 
investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences for which a legal 
person may be held liable in accordance with article 10 of this Convention in the requesting State 
Party. 

3. Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be 
requested for any of the following purposes: 

(a) Taking evidence or statements from person; 
(b) Effecting service of judicial documents; 
(c) Executing searches and seizures, and freezing; 
(d) Examining objects and sites; 
(e) Providing information, evidentiary items and expert evaluations. 
(f) Providing originals or certified copies of relevant documents and records, 

including government, bank, financial, corporate or business records; 
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(g) Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other 
things for evidentiary purposes; 

(h) Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State 
Party; 

(i) Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the 
requested State Party. 

4. Without prejudice to domestic law, the competent authorities of a State Party 
may, without prior request, transmit information relating to criminal matters to a competent 
authority in another State Party where they believe that such information could assist the authority 
in undertaking or successfully concluding inquiries and criminal proceedings or could result in a 
request formulated by the latter State Party pursuant to this Convention. 

5. The transmission of information pursuant to paragraph 4 of his article shall be 
without prejudice to inquiries and criminal proceedings in the State of the competent authorities 
providing the information. The competent authorities receiving the information shall comply with 
a request that said information remain confidential, even temporarily, or with restrictions on its 
use. However, this shall not prevent the receiving State Party from disclosing in its proceedings 
information that is exculpatory to an accused person. In such a case, the receiving State Party 
shall notify the transmitting Sate Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the 
transmitting State Party.  If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the receiving 
State Party shall inform the transmitting State Party of the disclosure without delay. 

6. The provisions of this article shall not affect the obligations under any other 
treaty, bilateral or multilateral, that governs or will govern, in whole or in part, mutual legal 
assistance. 

7. Paragraph 9 to 29 of this article shall apply to requests made pursuant to this 
article if the States Parties in question are not bound by a treaty of mutual legal assistance. If 
those States Parties are bound by such a treaty, the corresponding provisions of the treaty shall 
apply unless the States Parties agree to apply paragraphs 9 to 29 of this article in lieu thereof. 
States Parties are strongly encouraged to apply these paragraphs if they facilitate cooperation. 

8. States Parties shall not decline to render mutual legal assistance pursuant to this 
article on the ground of bank secrecy 

DPU



 159 

9. States Parties may decline to render mutual legal assistance pursuant to this 
article on the ground of absence of dual criminality. However, the requested States Party may, 
when it deems appropriate, provide assistance, to the extent it decides at its discretion, 
irrespective of whether the conduct would constitute an offence under the domestic law of the 
requested State Party. 

10. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one 
State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of identification, 
testimony or otherwise providing assistance in obtaining evidence for investigations, prosecutions 
or judicial proceedings in relation of offences covered by this Convention may be transferred if 
the following conditions are met: 

(a) The person freely gives his or her informed consent; 
(b) The competent authorities of both States Parties agree, subject to such 

conditions as those States Parties may deem appropriate. 
11. For the purposes of paragraph 10 of this article: 

(a) The State Party to which the person is transferred shall have the authority 
and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized 
by the State Party form which the person was transferred; 

(b) The State Party to which the person is transferred shall without delay 
implement its obligation to return the person to the custody of the State Party from which the 
person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities 
of both States Parties; 

(c) The State Party to which the person is transferred shall not require the State 
Party from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of 
the person; 

(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being 
served in the state from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State 
Party to which he or she was transferred. 

12. Unless the Sate Party from which a person is to be transferred in accordance 
with paragraph 10 and 11 of this article so agrees, that person, whatever his or her nationality, 
shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her 
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personal liberty in the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts, 
omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the State from which he 
or she was transferred. 

13. Each State Party shall designate a central authority that shall have the 
responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them 
or transmit them to the competent authorities for execution. Where a State Party has a special 
region or territory with a separate system of mutual legal assistance, it may designate a distinct 
central authority that shall have the same function for that region or territory. Central authorities 
shall ensure he speedy and proper execution or transmission of the requests received. Where the 
central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage 
the speedy and proper execution of the request by the competent authority. The Secretary-General 
of the United Nations shall be notified of the central authority designated for this purpose at the 
time each State Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or 
accession to this Convention. Requests for mutual legal assistance and any communication related 
thereto shall be transmitted to the central authorities designated by the State Parties.  This 
requirement shall be without prejudice to the right of a State Party to require that such requests 
and communications be addressed to it through diplomatic channels and, in urgent circumstances, 
where the States Parties agree, through the International Criminal Police Organization, if possible. 

14. Requests shall be made in writing or, where possible, by any means capable of 
producing a written record, in a language acceptable to the requested State Party, under conditions 
allowing that State Party to establish authenticity. The Secretary-General of the United Nations 
shall be notified of the language or lanuages acceptable to each State Party at the time it deposits 
its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. In urgent 
circumstances and where agreed by the States Parties, requests may be made orally, but shall be 
confirmed in writing forthwith. 

15. A request for mutual legal assistance shall contain: 
(a) The identity of the authority making the request; 
(b) The subject matter and nature of the investigation, prosecution or judicial 

proceeding to which the request relates and the name and functions of the authority conducting 
the investigation, prosecution of judicial proceeding; 
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(c) A summary of the relevant facts, except in relation to request for the purpose 
of service of judicial documents; 

(d) A description of the assistance sought and details of any particular procedure 
that the requesting State Party wishes to be followed; 

(e) Where possible, the identity, location and nationality of any person 
concerned; and 

(f) The purpose for which the evidence information or action is sought. 
16. The requested State Party may request additional information when it appears 

necessary for the execution of the request in accordance with is domestic law or when it can 
facilitate such execution. 

17. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested 
State Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested State Party and 
where possible, in accordance with the procedures specified in the request. 

18. Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, 
when an individual is in the territory of a State Party and has to be heard as a witness or expert by 
the judicial authorities of auother State Party, the first State Party may, at the request of the other, 
permit the hearing to take place by video conference if it is not possible or desirable for the 
individual in question to appear in person in the territory of the requesting State Party. States 
Parties may agree that the hearing shall be conducted by a judicial authority of the requesting 
State Party and attended by a  judicial authority of the requested State Party. 

19. The requesting State Party shall not transmit or use information or evidence 
furnished by the requested State Party for investigations, prosecutions or judicial proceedings 
other than those stated in the request without the prior consent of the requested State Party. 
Nothing in this paragraph shall prevent the requesting State Party from disclosing in its 
proceedings information or evidence that is exculpatory to an accused person. In the latter case, 
the requesting State Party shall notify the requested State Party prior to the disclosure and, if so 
requested, consult with the requested State Party, If, in an exceptional case, advance notice is not 
possible, the requesting State Party shall inform the requested State Party of the disclosure 
without delay. 
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20. The requesting State Party may require that the requested State Party keep 
confidential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to execute the 
request. If the requested State Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall 
promptly inform the requesting State Party. 

21. Mutual legal assistance may be refused: 
(a) If the request is not made in conformity with the provisions of this article; 
(b) If the requested State Party considers that execution of the request is likely 

to prejudice its sovereignty, security, order public or other essential interests; 
(c) If the authorities of the requested State Party would be prohibited by its 

domestic law from carrying out the action requested with regard to any similar offence, had it 
been subject to investigation, prosecution or judicial proceedings under their own jurisdiction; 

(d) If it would be contrary to the legal system of the requested State Party 
relating to mutual legal assistance for the request to be granted. 

22. State Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the sole 
ground that the offence is also considered to involve fiscal matters. 

23. Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assistance. 
24. The requested State Party shall execute the request for mutual legal assistance as 

soon as possible and shall take as full account as possible of any deadlines suggested by the 
requesting State Party and for which reasons are given, preferably in the request. The requested 
State Party shall respond to reasonable requests by the requesting State Party on progress of its 
handling of the request. The requesting State Party shall promptly inform the requested State 
Party when the assistance sought is no longer required. 

25. Mutual legal assistance may be postponed by the requested State Party on the 
ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or judicial proceeding. 

26. Before refusing a request pursuant to paragraph 21 of this article or postponing 
its execution pursuant to paragraph 25 of this article, the requested State Party shall consult with 
the requesting State Party to consider whether assistance may be granted subject to such terms 
and conditions as it deems necessary. It the requesting State Party accepts assistance subject to 
those conditions, it shall comply with the conditions. 
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27. Without prejudice to the application of paragraph 12 of this article, a witness, 
expert or order person who, at the request of the requesting State Party, consents to give evidence 
in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory 
of the requesting State Party shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other 
restriction of his or her the personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or 
convictions prior to his or her departure from the territory of the requested State Party. Such safe 
conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen 
consecutive days or for any period agreed upon by the State Parties from the date on which he or 
she has been officially informed that his of her presence is no longer requited by the judicial 
authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory of the 
requesting State Party or, having left it, has returned of his or her own free will. 

28. The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested State 
Party, unless otherwise agreed by the State Parties concerned. If expenses of a substantial or 
extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the State Parties shall consult to 
determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the 
manner in which the costs shall be borne. 

29. The requested State Party: 
(a) Shall provide to the requesting State Party copies of government records, 

documents or information in its possession that under its domestic law are available to the general 
public; 

(b) May, at its discretion, provide to the requesting State Party in whole, in part 
or subject to such conditions as it deems appropriate, copies copies of any government records, 
documents or information in its possession that under its domestic law are not available to the 
general public. 

30. State Parties shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding 
bilateral or multilateral agreements or arrangements that would serve the purposes of, give 
practical effect to or enhance the provisions of this article. 
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Article 19 
Joint investigations 

States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral agreements or 
arrangements whereby, in relation to matters that are the Subject of investigations prosecutions or 
judicial proceedings in one or more States, the competent authorities concerned may establish 
joint investigative bodies. In the absence of such agreements or arrangements, joint investigations 
may be undertaken by agreement on a case-by-case basis. The State Parties involved shall ensure 
that the sovereignty of the State Party in whose territory such investigation is to take place is fully 
respected. 

 
Article 20 

Special Investigative techniques 
1. If permitted by the basic principles of its domestic legal system, each State Party 

shall, within its possibilities and under the conditions prescribed by its domestic law, take the 
necessary measures to allow for the appropriate use of controlled delivery and, where it deems 
appropriate, for the use of other special investigative techniques, such as electronic or other forms 
of surveillance and undercover operations, by its competent authorities in its territory for the 
purpose of effectively combating organized crime. 

2. For the purpose of investigating the offence covered by this Convention, States 
Parties are encouraged to conclude, when necessary, appropriate bilateral or multilateral 
agreements or arrangements for using such special investigative techniques in the context of 
cooperation at the international level. Such agreements or arrangements shall be concluded and 
implemented in full compliance with the principle of sovereign equality of States and shall be 
carried out strictly in accordance with the terms of those agreements or arrangements. 

3. In the absence of an agreement or arrangement as set forth in paragraph 2 of this 
article, decisions to use such special investigative techniques at the international level shall be 
made on a case-by-case basic and may, when necessary, take into consideration financial 
arrangements and understandings with respect to the exercise of jurisdiction by the States Parties 
concerned. 
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4. Decisions to use controlled delivery at the international level may, with the 
consent of the State Parties concerned, include methods such as intercepting and allowing the 
goods to continue intact or be removed or replaced in whole or in part. 

 
Article 21 

Transfer of criminal proceedings 
States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceedings 

for the prosecution of an offence covered by this Convention in cases where such transfer is 
considered to be in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases 
where several jurisdictions are involved, with a view to concentrating the prosecution. 

 
Article 22 

Establishment of criminal record 
Each States Party may adopt such legislative or other measures as may be necessary 

to take into consideration, under such terms as and for the purpose that it deems appropriate, any 
previous conviction in another State of an alleged offender for the purpose of using such 
information in criminal proceedings relating to an offence covered by this Convention. 

 
Article 23 

Criminalization  of obstruction of justice 
Each States Party shall adopt such legislative and other measures as may be 

necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: 
(a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or 

giving of an under advantage to induce false testimony or the interfere in the giving of testimony 
or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences covered 
by this Convention; 

(b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of 
official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences 
covered by this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States 
Parties to have legislation that protects other categories of public officials. 
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Article 24 
Protection of witnesses 

1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide 
effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal 
proceedings who give testimony concerning offences covered by this Convention and, as 
appropriate, for their relatives and other persons close to them. 

2. The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, 
without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process: 

(a) Establishing procedures for the physical protection of such persons, such 
as, to the extent necessary and feasible, relocating, them and permitting, where appropriate, non-
disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts 
of such persons; 

(b) Providing evidentiary rules to permit witness testimony to be given in a 
manner that ensures the safety of the witness, such as permitting testimony to be given through 
the use of communications technology such as video links or other adequate means. 

3. States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other 
States for the relocation of persons referred to in paragraph 1 of this article. 

4. The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are 
witnesses. 

 
Article 25 

Assistance to and protection of victims 
1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide 

assistance and protection to victims of offences covered by this Convention, in particular in cases 
of threat of retaliation or intimidation. 

2. Each Sate Party shall establish appropriate procedures to provide access to 
compensation and restitution for victims of offences covered by this Convention. 

3. Each State Party shall, subject to its domestic law, enable views and concerns of 
victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against 
offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defence. 
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Article 26 
Measures to enhance cooperation with 

Law enforcement authorities 
1. Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who 

participate or who have participated in organized criminal groups: 
(a) To supply information useful to competent authorities for investigative and 

evidentiary purposes on such matters as: 
(i) The identity, nature, composition, structure, location or activities of 

organized criminal groups; 
(ii) Links, including international links, with other organized criminal 

groups; 
(iii) Offences that organized criminal groups have committed or may 

commit; 
(b) To provide factual, concrete help to competent authorities that may 

contribute to depriving organized criminal groups of their resources or of the proceeds of crime. 
2. Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate 

cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the 
investigation or prosecution of an offence covered by this Convention. 

3. Each State Party shall consider providing for the possibility in accordance with 
fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution  to a person 
who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by 
this Convention. 

4. Protection of such persons shall be as provided for in article 24 of this 
Convention. 

5. Where a person referred to in paragraph 1 of this article located in one State 
Party can provide substantial cooperation to the competent authorities of another State Party, the 
States Parties concerned may consider entering into agreements or arrangements, in accordance 
with their domestic law, concerning the potential provision by the other State Party of the 
treatment set forth in paragraph 2 and 3 of this article. 
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Article 27 
Law enforcement cooperation 

1. States Parties shall cooperate closely with one another, consistent with their 
respective domestic legal and administrative systems, to enhance the effectiveness of law 
enforcement action combat the offences covered by this Convention. Each State Party shall, in 
particular, adopt effective measures: 

(a) To enhance and. Where necessary, to establish channels of communication 
between their competent authorities, agencies and services in order to facilitate the secure and 
rapid exchange of information concerning all aspects of the offences covered by this Convention, 
including, if the States Parties concerned deem it appropriate, links with other criminal activities; 

(b) To cooperate with other State Parties in conducting inquiries with respect to 
offences covered by this Convention concerning: 

(i) The identity, whereabouts and activities of persons suspected of 
involvement in such offences or the location of other persons concerned; 

(ii) The movement of proceeds of crime or property derived from the 
commission of such offences; 

(iii) The movement of property, equipment or other instrumentalities used or 
intended for use in the commission of such offences; 

(c) To provide, when appropriate, necessary items or quantities of substances 
for analytical or investigative purposes; 

(d) To facilitate effective coordination between their competent authorities, 
agencies and services and to promote the exchange of personnel and other experts, including, 
subject to bilateral agreements or arrangements between the States Parties concerned, the posting 
of liaison officers; 

(e) To exchange information with other States Parties on specific means and 
methods used by organized criminal groups, including, where applicable, routes and conveyances 
and the use of false identities altered or false documents or other means of concealing their 
activities; 

DPU



 169 

(f) To exchange information and coordinate administrative and other measures 
taken as appropriate for the purpose of early identification of the offences covered by this 
Convention. 

2. With a view to giving effect to this Convention, States Parties shall consider 
entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on direct cooperation between 
their law enforcement agencies and, where such agreements or arrangements already exist, 
amending them. In the absence of such agreements or arrangements between the States Parties 
concerned, the Parties may consider this Convention as the basic for mutual law enforcement 
cooperation in respect of the offences covered by this Convention. Whenever appropriate, States 
Parties shall make full use of agreements or arrangements, including international or regional 
organization, to enhance the cooperation between their law enforcement agencies. 

3. States Parties shall endeavour to cooperate within their means to respond to 
transnational organized crime committed through the use of modern technology. 

 
Article 28 

Collection, exchange and analysis of information 
on the nature of organized crime 

1. Each State Party shall consider analysing, in consultation with the scientific and 
academic communities, trends in organized crime in its territory, the circumstances in which 
organized crime operates, as well as the professional groups and technologies involved. 

2. States Parties shall consider developing and sharing analytical expertise 
concerning organized criminal activities with each other and through international and regional 
organizations. For that purpose, common definitions, standards and methodologies should be 
developed and applied as appropriate. 

3. Each State Party shall consider monitoring its policies and actual measures to 
combat organized crime and making assessments of their effectiveness and efficiency. 
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Article 29 
Training and technical assistance 

1. Each State Party shall, to the extent necessary, initiate, develop or improve 
specific training programmes for its law enforcement personnel, including prosecutors, 
investigating magistrates and customs personnel, and other personnel charged with the 
prevention, detection and control of the offences covered by this Convention. Such programmes 
may include secondments and exchanges of staff. Such programmes shall deal, in particular and 
to the extent permitted by domestic law, with the following: 

(a) Methods used in the prevention, detection and control of the offences 
covered by this Convention; 

(b) Routes and techniques used by person suspected of involvement I offences 
covered by this Convention, including in transit States, and appropriate countermeasures; 

(c) Monitoring of the movement of contraband; 
(d) Detection and monitoring of the movements of proceeds of crime, property, 

equipment or other instrumentalities and methods used for the transfer, concealmet or disguise of 
such proceeds, property, equipment ofr other instrumentalities, as well as methods used in 
combating money-laundering and other financial crimes; 

(e) Collection of evidence; 
(f) Control techniques in free trade zones and free ports; 
(g) Modern law enforcement equipment and techniques, including electronic 

surveillance, controlled deliveries and undercover operations; 
(h) Methods used in combating transnational organized crime committed 

through the use of computers, telecommunications networks or other forms of modern 
technology; and 

(i) Methods used in the protection of victims and witnesses. 
2. State Parties shall assist one another in planning and implementing research and 

training programmes designed to share expertise in the areas referred to in paragraph 1 of this 
article and to that end shall also, when appropriate, use regional and international conferences and 
seminars to promote cooperation and to stimulate discussion on problems of mutual concern, 
including the special problems and needs of transit States. 
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3. States Parties shall promote training and technical assistance that will facilitate 
extradition and mutual legal assistance. Such training and technical assistance  may include 
language training, secondments and exchanges between personnel in central authorities or 
agencies with relevant responsibilities. 

4. In the case of existing bilateral and multilateral agreements or arrangements, 
States Parties shall strengthen, to the extent necessary, efforts to maximize operational and 
training activities within international and regional organizations and within other relevant 
bilateral and multilateral agreement or arrangements. 

 
Article 30 

Other measures : implementation of the Convention through 
economic development and technical assistance 

1. States Parties shall take measures conducive to the optimal implementation of 
this Convention to the extent possible, through international cooperation, taking into account the 
negative effects of organized crime on society in general, in particular on sustainable 
development. 

2. States Parties shall make concrete efforts to the extent possible and in 
coordination with each other, as well as with international and regional organizations: 

(a) To enhance their cooperation at various levels with developing countries, 
with a view to strengthening the capacity of the latter to prevent and combat transnational 
organized crime; 

(b) To enhance financial and material assistance to support the effort of 
developing countries to fight transnational organized crime effectively and to help them 
implement this Convention successfully; 

(c) To provide technical assistance to developing countries and countries with 
economics in transition to assist them in meeting their needs for the implementation of this 
Convention. To that end, States Parties shall endeavour to make adequate and regular voluntary 
contributions to an account specifically designated for that purpose in a United Nations funding 
mechanism. States Parties may also give special consideration, in accordance with their domestic 
law and the provision of this Convention, to contributing to the aforementioned account a 
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percentage of the money or of the corresponding value of proceeds of crime or property 
confiscated in accordance with the provisions of this Convention; 

(d) To encourage and persuade other States and financial institutions as 
appropriate to join them in efforts in accordance with this article, in particular by providing more 
training programmes and modern equipment to developing countries in order to assist them in 
achieving the objectives of this Convention. 

3. To the extent possible, these measures shall be without prejudice to existing 
foreign assistance commitments or to other financial cooperation arrangements at the bilateral, 
regional or international level. 

4. States Parties may conclude bilateral or multilateral agreements or arrangements 
on material and logistical assistance, taking into consideration the financial arrangements 
necessary for the means of international cooperation provided for by this Convention to be 
effective and for the prevention, detection and control of transnational organized crime. 

 
Article 31 
Prevention 

1. States Parties shall endeavour to develop and evaluate national projects and to 
establish and promote best practices and policies aimed at the prevention of transnational 
organized crime. 

2. States Parties shall endeavour, in accordance with fundamental principles of 
their domestic law, to reduce existing of future opportunities for organized criminal groups to 
participate in lawful markets with proceeds of crime, through appropriate legislative, 
administrative of other measures. These measures should focus on: 

(a) The strengthening of cooperation between law enforcement agencies or 
prosecutors and relevant private entities, including industry; 

(b) The promotion of he development of standards and procedures designed to 
safeguard the integrity of public and relevant private entities, and well as codes of conduct for 
relevant professions, in particular lawyers, notaries public, tax consultants and accountants; 
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(c) The prevention of the misuse by organized criminal groups to tender 
procedures conducted by public authorities and of subsidies and licenses granted by public 
authorities for commercial activity; 

(d) The prevention of the misuse of legal persons by organized criminal groups; 
such measures could include: 

(i) The establishment of public records on legal and natural persons 
involved in the establishment, management and funding of legal persons; 

(ii) The introduction of the possibility of disqualifying by court order or any 
appropriate means for a reasonable period of time persons convicted of offences covered by this 
Convention from acting as directors of legal persons incorporated within their jurisdiction; 

(iii) The establishment of national records of persons disqualified from 
acting as directors of legal persons: and 

(iv) The exchange of information contained in the records referred to in 
subparagraphs (d) (i) and (iii) of this paragraph with the competent authorities of other States 
Parties. 

3. States Parties shall endeavour to promote the reintegration into society of 
persons convicted offences covered by this Convention. 

4. States Parties shall endeavour to evaluate periodically existing relevant legal 
instruments and administrative practices with a view to detecting their vulnerability to misuse by 
organized criminal groups. 

5. States Parties shall endeavour to promote public awareness regarding the 
existence, causes and gravity of and the threat posed by transnational organized crime. 
Information may be disseminated where appropriate through the mass media and shall include 
measures to promote public participation in preventing and combating such crime. 

6. Each State Party shall inform the Secretary-General of the United Nations of the 
name and address of the authority or authorities that can assist other States Parties in developing 
measures to prevent transnational organized crime. 

7. States Parties shall, as appropriate, collaborate with each other and relevant 
international and regional organizations in promoting and developing the measures referred to in 
this article. This includes participation in international projects aimed at the prevention of 
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transnational organized crime, for example by alleviating the circumstances that render socially 
marginalized groups vulnerable to the action of transnational organized crime. 

 
Article 32 

Conference of the Parties to the Convention 
1. A Conference of the Parties to the Convention is hereby established to improve 

the capacity of States Parties to combat transnational organized crime and to promote and review 
the implementation of this Convention. 

2. The Secretary-General of the United Nations shall convene the Conference of 
the Parties not later than one year following the entry into force of this Convention. The 
Conference of the Parties shall adopt rules of procedure and rules governing the activities set 
forth in paragraphs 3 and 4 of this article (including rules concerning payment of expenses 
incurred in carrying out those activities) 

3. The Conference of the Parties shall agree upon mechanisms for achieving the 
objectives mentioned in paragraph 1 of this article, including: 

(a) Facilitating activities by States Parties under article 29 30 and 31 of this 
Convention, including by encouraging the mobilization of voluntary contributions; 

(b) Facilitating the exchange of information among States Parties on patterns 
and trends in transnational organized crime and on successful practices for combating it; 

(c) Cooperating with relevant international and regional organizations and non-
governmental organizations; 

(d) Reviewing periodically the implementation of this Conventions; 
(e) Making recommendations to improve this Convention and its 

implementation. 
4. For the purpose of paragraph 3 (d) and (e) of this article, the Conference of the 

Parties shall acquire the necessary knowledge of the measures taken by State Parties in 
implementing this Convention and the difficulties encountered by them in doing so throught 
information provided by them and through such supplemental review mechanisms as may be 
established by the Conference of the Parties. 
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5. Each State Party shall provide the Conference of the Parties with information on 
its programmes, plans and practices, as well as legislative and administrative measures to 
implement this Convention, as required by the Conference of the Parties. 

 
Article 33 

Secretariat 
1. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary 

secretariat services to the Conference of the Parties to the Convention. 
2. The secretariat shall: 

(a) Assist the Conference of the Parties in carrying our the activities set forth in 
article 32 of this Convention and make arrangements and provide the necessary services for the 
sessions of the Conference of the Parties; 

(b) Upon request, assist States Parties in providing information to the 
Conference of the Parties as envisaged in article 32, paragraph 5, of this Convention; and 

(c) Ensure the necessary coordination with the secretariats of relevant 
international and regional organizations. 

 
Article 34 

Implementation of the Convention 
1. Each State Party shall take the necessary measures, including legislative and 

administrative measures, in accordance with fundamental principles of its domestic law, to ensure 
the implementation of its obligations under this Convention. 

2. The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this 
Convention shall be established in the domestic law of each State Party independently of the 
transnational nature or the involvement of an organized criminal group as described in article 3, 
paragraph 1, of this Convention, except to the extent that article 5 of this Convention would 
require the involvement of an organized criminal group. 

3. Each State Party may adopt more strict or severe measures than those provided 
for by this Convention for prevention and combating transnational organized crime. 
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Article 35 
Settlement of disputes 

1. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or 
application of this Convention through negotiation. 

2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or 
application of this Convention that cannot be settled through negotiation within a reasonable time 
shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after 
the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization 
of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court 
of Justice by request in accordance with the Statute of the Court. 

3. Each State Party may, at the time of signature, rectification, acceptance or 
approval of or accession to this Convention, declare that it does not consider itself bound by 
paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this 
article with respect to any State Party that has made such a reservation. 

4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of 
this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of 
the United Nations. 

 
Article 36 

Signature, rectification, acceptance, 
approval and accession 

1. This Convention shall be open to all States for signature from 12 to 15 
December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York 
until 12 December 2002. 

2. This Convention shall also be open for signature by regional economic 
integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed 
this Convention in accordance with paragraph 1 of this article. 

3. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of 
ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United 
Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, 
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acceptance or approval if a least one of its member States has done likewise. In that instrument of 
ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence 
with respect to the matters governed by this Convention. Such organization shall also inform the 
depositary of any relevant modification in the extent of its competence. 

4. This Convention is open for accession by any State or any regional economic 
integration organization of which at least one member State is a Party to this Convention. 
Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.  At 
the time of its accessions, a regional economic integration organization shall declare the extent of 
its competence with respect to matters governed by this Convention. Such organization shall also 
inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence. 

 
Article 37 

Relation with protocols 
1. This Convention may be supplemented by one or more protocols. 
2. In order to become a Party to a protocol, a State or a regional economic 

integration organization must also be a Party to this Convention. 
3. A State Party to this Convention is not bound by a protocol unless it becomes a 

Party to the protocol in accordance with the provisions thereof. 
4. Any protocol to this Convention shall be interpreted together with this 

Convention, taking into account the purpose of that protocol. 
 

Article 38 
Entry into force 

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of 
deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession. For the 
purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration 
organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such 
organization. 

2. For each State or regional economic integration organization ratifying, 
accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of the fortieth instrument of 
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such action, this Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by 
such State or organization of the relevant instrument. 

 
Article 39 

Amendment 
1. After the expiry of five years from the entry into force of this Convention, a 

State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United 
Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to 
the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on 
the proposal. The Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each 
amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, 
the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the 
States Parties present and voting at the meeting of the Conference of the Patties. 

2. Regional economic integration organizations, in matters within their 
competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the 
number of their member States that are Parties to this Convention. Such organizations shall not 
exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa. 

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject 
to ratification, acceptance or approval by States Parties. 

4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter 
into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-
General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such 
amendment. 

5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties 
which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by 
the provisions of this Convention and any carlier amendments that they have ratified, accepted or 
approved. 
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Article 40 
Denunciation 

1. A State Party may denounce this Convention by written notification to the 
Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after 
the date of receipt of the notification by the Secretary-General. 

2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this 
Convention when all of its member States have denounced it. 

3. Denunciation of this Convention in accordance with paragraph 1 of this article 
shall entail the denunciation of any protocols thereto. 

 
Article 41 

Depositary and languages 
1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this 

Convention. 
2. The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, 

Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of 
the United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized 
thereto by their respective Governments, have signed this Convention. 
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รางคําแปล215 
อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติ 

ที่จัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 
 

มาตรา 1 
คําประกาศความมุงประสงค 

ความมุงประสงคของอนุสัญญาน้ีคือเพื่อสงเสริมความรวมมือท่ีจะปองกันและตอตาน
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนซ่ึงอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร 
 

มาตรา 2 
การใชคําเฉพาะ 

เพื่อความมุงประสงคแหงอนุสัญญาฉบับนี้ 
(ก) “กลุมอาชญากรรมท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร” หมายถึง กลุมท่ีมีการจัดโครงสราง

ของบุคคลสามคนหรือมากกวาท่ีดํารงอยูเปนระยะเวลาหน่ึงและท่ีมีการประสานการดําเนินงาน
ระหวางกันโดยมีเปาหมายในการกระทําอาชญากรรมรายแรงหนึ่งอยางหรือมากกวา หรือในการ
กระทําความผิดตามท่ีกําหนดไวในอนุสัญญานี้  เพื่อใหไดมาซ่ึงผลประโยชนทางการเงินหรือ
ผลประโยชนทางวัตถุอยางอ่ืนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(ข) “อาชญากรรมรายแรง” หมายถึง กระทําการท่ีเปนความผิดซ่ึงสามารถลงโทษโดย
การทําใหสูญเสียเสรีภาพข้ันสูงสุดเปนเวลาอยางนอย 4 ป หรือโดยโทษท่ีรุนแรงกวาได 

(ค) “กลุมท่ีมีการจัดโครงสราง” หมายถึง กลุมท่ีไมไดจัดต้ังข้ึนโดยความบังเอิญเพื่อ
กระทําความผิดโดยทันใด  และไมจําเปนตองมีการกําหนดบทบาทของสมาชิกอยางเปนทางการ ไม
จําเปนตองมีความตอเนื่องของการเปนสมาชิก หรือมีโครงสรางท่ีพัฒนาแลว 

(ง) “ทรัพยสิน” หมายถึง สินทรัพยทุกชนิด ไมวามีรูปรางหรือไมมีรูปรางเคล่ือนยาย
ได หรือเคล่ือนยายไมไดจับตองไดหรือจับตองไมได และหมายถึงเอกสารหรือตราสารทางกฎหมาย
ท่ีเปนหลักฐานกรรมสิทธ์ิหรือผลประโยชนในสินทรัพยดังกลาว 

                                                           
215 รางคําแปลอยางไมเปนทางการ  (2544). อนุสัญญาสหประชาชาติเพือ่ตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังใน

ลักษณะองคกร ค.ศ. 2000.  สถาบันกฎหมายอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด. 
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(จ) “ทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรม”  หมายถึง ทรัพยสินใดท่ีเกิดจากหรือ
ไดรับมาไมวาโดยทางตรงหรือทางออมจากการกระทําความผิด 

(ฉ) “การอายัดหรือการยึด”  หมายถึง การหามเปล่ียนช่ือ เปล่ียนสภาพ โอนการ
ครอบครอง หรือเคลื่อนยายทรัพยสินเปนการช่ัวคราว หรือหมายถึง การเขาเก็บรักษาหรือควบคุม
ทรัพยสินเปนการช่ัวคราวตามคําส่ังท่ีออกโดยศาลหรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอื่น 

(ช) “การริบ”  ซ่ึงรวมถึงการเสียสิทธิดวยในบางกรณีท่ีใชได หมายถึง การทําให
สูญเสียทรัพยสินอยางถาวร โดยคําส่ังของศาลหรือโดยเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอื่น 

(ซ) “ความผิดมูลฐาน” หมายถึง ความผิดใดๆ ซ่ึงเปนเหตุกอใหเกิดรายไดท่ีอาจ
กลายเปนสาระของความผิดตามท่ีระบุไวในขอ 6 ของอนุสัญญานี้ 

(ฌ) “การจัดสงภายใตการควบคุม”  หมายถึง วิธีการอนุญาตใหของผิดกฎหมายหรือ
ตองสงสัยผานออกไปจาก ผาน หรือเขาไปสู เขตแดนของรัฐหนึ่งหรือมากกวารัฐหนึ่ง โดยการรับรู
และอยูภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที่ผูมีอํานาจ เพื่อการสืบสวนสอบสวนความผิดและเพื่อการ
ระบุตัวบุคคลท่ีเกี่ยวของในการกระทําความผิดนั้น 

(ญ) “องคการบูรณาการดานเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” หมายถึง องคการที่กอต้ังโดยรัฐ
อธิปไตยของภูมิภาคหนึ่ง ซ่ึงรัฐสมาชิกไดมอบโอนอํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับเร่ืองท่ีครอบคลุมโดย
อนุสัญญาน้ีไว และองคการนี้ไดรับมอบอํานาจโดยชอบตามกระบวนการภายในของประเทศ
สมาชิกใหลงนาม สัตยาบัน ยอมรับ รับรอง หรือภาคยานุวัติอนุสัญญาน้ี การอางอิงถึง “รัฐภาคี” 
ภายใตอนุสัญญานี้จะหมายถึงองคการดังกลาวภายในขอบเขตของอํานาจหนาท่ีขององคการนั้นดวย 
 

มาตรา 3 
ขอบเขตของการใชบงัคับ 

1. เวนแตท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืนในอนุสัญญานี้ อนุสัญญานี้จะใชบังคับในการปองกัน
การสืบสวนสอบสวน และการฟองรองดําเนินคดีใน 

(ก) ความผิดตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 23 ของ
อนุสัญญานี้ และ 

(ข) ความผิดรายแรงตามท่ีระบุในมาตรา 2 ของอนุสัญญานี้ เม่ือความผิดดังกลาวมี
ลักษณะขามชาติและเกี่ยวของกับกลุมอาชญากรรมท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร 

2. เพื่อความมุงประสงคของวรรค 1 ของมาตราน้ี ความผิดนี้มีลักษณะขามชาติ หาก 
(ก) ความผิดกระทําในรัฐมากกวาหนึ่งรัฐ 
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(ข) ความผิดกระทําในรัฐหนึ่ง แตมีสวนท่ีสําคัญของการเตรียมการ การวางแผน 
การส่ังการ หรือการควบคุมเกิดข้ึนในอีกรัฐหนึ่ง 

(ค) ความผิดกระทําในรัฐหนึ่ง แตเกี่ยวของกับกลุมอาชญากรรมท่ีจัดตั้งใน
ลักษณะองคกรซ่ึงเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีเปนความผิดอาญาในรัฐมากกวาหนึ่งรัฐ หรือ 

(ง) ความผิดกระทําในรัฐหนึ่งแตมีผลกระทบอยางสําคัญในอีกรัฐหนึ่ง 
 

มาตรา 4 
การคุมครองอธิปไตย 

1. รัฐภาคีจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีของตนภายใตอนุสัญญานี้ในลักษณะท่ี 
สอดคลองกับหลักการเร่ืองความเสมอภาคทางดานอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนของรัฐ และ
ในลักษณะท่ีไมแทรกแซงกิจการภายในของรัฐอ่ืน 

2. ไมมีส่ิงใดในอนุสัญญานี้ท่ีใหสิทธิแกรัฐภาคีท่ีจะดําเนินการในดินแดนของอีกรัฐ
หนึ่งในการใชเขตอํานาจและการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงสงวนไวโดยเฉพาะสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐอ่ืนนั้น 
ตามกฎหมายภายในของรัฐดังกลาว 

 
มาตรา 5 

การกําหนดใหการมีสวนรวมในกลุมอาชญากรรมท่ีจัดต้ัง 
ในลักษณะองคกรเปนความผิดอาญา 

1. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืน ตามที่เห็น 
จําเปนมาใชเพื่อกําหนดใหการกระทําตอไปนี้เปนความผิดอาญาเม่ือกระทําโดยเจตนา 

(ก) กรณีอยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยางดังจะกลาวตอไปนี้ เปนความผิดอาญา
แตกตางจากความผิดอาญาท่ีเกี่ยวของกับการพยายามกระทําหรือการกระทําการจนสําเร็จใน 
กิจกรรมท่ีเปนความผิดอาญา 

(1) การตกลงกับบุคคลหนึ่งหรือมากกวาเพื่อกระทําอาชญากรรมรายแรง เพื่อ
ความมุงประสงคซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงหรือโดยออมกับการไดรับผลประโยชนทางการเงินหรือทาง
วัตถุอยางอ่ืน และหากกฎหมายภายในกําหนดไว การตกลงดังกลาวตองประกอบกับการมีสวน 
เกี่ยวของกับการกระทําตามท่ีไดตกลงกันโดยหนึ่งในบุคคลท่ีมีสวนรวมใหการตกลงนั้นเปนผล 
คืบหนาไป หรือประกอบกับการมีสวนเกี่ยวของกับกลุมอาชญากรรมท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร 
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(2) โดยรูถึงเปาหมายและกิจกรรมทั่วไปท่ีเปนความผิดอาญาของกลุม 
อาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองคกร หรือโดยรูถึงเจตนาของกลุมอาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะ 
องคกรท่ีจะกระทําอาชญากรรมดังกลาว การดําเนินการของบุคคลผูมีสวนรวมกระทําการใน 

ก. กิจกรรมท่ีเปนความผิดอาญาของกลุมอาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะ
องคกร 

ข. กิจกรรมอ่ืนๆ ของกลุมอาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกรโดยรูวา
การเขามีสวนรวมของบุคคลนั้นจะชวยใหบรรลุเปาหมายในการกระทําความผิดอาญาที่กลาวถึง 
ขางตน 

(ข) การจัดการ การส่ังการ การชวยเหลือ การยุยง การอํานวยความสะดวกหรือการ
ใหคําปรึกษาในการกระทําอาชญากรรมรายแรงที่เกี่ยวของกับกลุมอาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะ 
องคกร 

2. ความรู เจตนา เปาหมาย ความมุงประสงคหรือการตกลงท่ีอางถึงในวรรค 1 ของ
มาตราน้ี อาจจะอนุมานไดจากพฤติการณของขอเท็จจริงท่ีเปนภาวะวิสัย 

3. รัฐภาคีท่ีกฎหมายภายในของตนกําหนดใหตองมีการมีสวนเกี่ยวของของกลุม
อาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองคกร เพ่ือความมุงประสงคของความผิดตามท่ีกําหนดไวในวรรค 1 
(ก) (1) ของมาตรานี้จะตองทําใหแนใจวากฎหมายภายในของตนครอบคลุมอาชญากรรมรายแรง
ท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับกลุมอาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกรรัฐภาคีดังกลาวรวมถึงรัฐภาคีท่ี
กฎหมายภายในของตนกําหนดใหมีการกระทําการใหการตกลงนั้นเปนผลคืบหนาไปเพ่ือความมุง
ประสงคความผิดตามท่ีกําหนดไวในวรรค 1 (ก) (1) ของมาตรานี้ได จะตองแจงเร่ืองดังกลาวตอ
เลขาธิการสหประชาชาติในเวลาท่ีมีการลงนามหรือมอบสัตยาบันสาร หรือสารยอมรับหรือสารให
ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัตรสารของอนุสัญญานี้ 

 
มาตรา 6 

การกําหนดใหการฟอกทรัพยสินท่ีไดจาก 
การกระทําอาชญากรรมเปนความผิดอาญา 

1. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาใชในลักษณะท่ีสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของ
กฎหมายภายในของตนซ่ึงมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืน ตามท่ีจําเปนเพื่อกําหนดใหการ
กระทําตอไปนี้เปนความผิดทางอาญาเม่ือกระทําโดยเจตนา 

(ก) (1) การแปรสภาพหรือโอนทรัพยสินโดยรูวาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสิน
ท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรมเพ่ือความมุงประสงคในการปกปดหรืออําพรางแหลงกําเนิด ซ่ึงผิด
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กฎหมายของทรัพยสิน หรือเพ่ือชวยเหลือบุคคลใดๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานเพื่อ
หลบเล่ียงผลตามกฎหมายอันเกิดจากการกระทําของตน 

(2) การปกปดหรืออําพรางลักษณะอันแทจริง แหลงท่ีมา สถานท่ีตั้ง การ
จําหนาย การเคล่ือนยายหรือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินหรือสิทธิท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสิน โดยรูวา
ทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรม 

(ข) ภายใตแนวคิดพื้นฐานของระบบกฎหมายของรัฐภาคีนั้น 
(1) การไดมา  การครอบครอง  หรือการใชทรัพยสิน  โดยในขณะท่ีรับ

ทรัพยสินนั้นรูวาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรม 
(2) การมีสวนรวม การมีสวนเกี่ยวของ หรือการสมคบกันกระทํา พยายาม

กระทําและชวยเหลือยุยงสนับสนุน ใหความสะดวกและใหคําปรึกษาแนะนําในการกระทําความผิด
ใดๆ ท่ีกําหนดไวตามมาตราน้ี 

2. เพื่อความมุงประสงคในการนําไปปฏิบัติหรือใชบังคับวรรค 1 ของมาตราน้ี 
(ก) รัฐภาคีแตละรัฐจะตองพยายามใชบังคับวรรค 1 ของมาตรานี้กับกลุมความผิด

มูลฐานโดยกวางท่ีสุด 
(ข) รัฐภาคีแตละรัฐจะตองรวมความผิดรายแรงทั้งหมดตามท่ีระบุในมาตรา 2 ของ

อนุสัญญานี้และความผิดตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 5 มาตรา 8 และมาตรา 23 ของอนุสัญญาใหเปน
ความผิดมูลฐานดวย ในกรณีท่ีกฎหมายของรัฐภาคีกําหนดรายช่ือฐานความผิดของความผิดมูลฐาน
ท่ีเจาะจง รัฐภาคีเหลานั้นจะตองรวมกลุมความผิดท้ังหมดท่ีเกี่ยวพันกับกลุมอาชญากรที่จัดต้ังใน
ลักษณะองคกรไวในรายช่ือฐานความผิดดังกลาว 

(ค) เพื่อความมุงประสงคของอนุวรรค (ข) ความผิดมูลฐานจะตองรวมถึงความผิด
ท่ีกระทําท้ังในและนอกเขตอํานาจของรัฐภาคีนั้น อยางไรก็ตาม ความผิดท่ีกระทํานอกเขตอํานาจ
ของรัฐภาคีจะเปนความผิดมูลฐานตอเม่ือการกระทําท่ีเกี่ยวของเปนความผิดอาญาภายใตกฎหมาย
ภายในของรัฐท่ีมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนและจะเปนความผิดอาญาภายใตกฎหมายภายในของรัฐ
ภาคีที่นํามาตราบทนี้ไปปฏิบัติหรือใชบังคับหากการกระทําความผิดดังกลาวเกิดข้ึนในรัฐภาคีนั้น 

(ง) รัฐภาคีแตละรัฐจะตองสงสําเนาตัวบทกฎหมายของตนซ่ึงทําใหมาตรานี้มีผล
ใชบังคับ รวมท้ังสําเนาของการแกไขใดๆ ของกฎหมายน้ีเกิดข้ึนในภายหลัง หรือคําอธิบายดังกลาว
แกเลขาธิการสหประชาชาติ 

(จ) ถาถูกกําหนดโดยหลักกฎหมายภายในข้ันพื้นฐานของรัฐภาคี กฎหมายภายใน
ของรัฐภาคีนั้นอาจกําหนดวาความผิดตามท่ีระบุไวในวรรค 1 ของมาตราน้ีไมใชบังคับแกบุคคล 
ผูกระทําความผิดมูลฐาน 
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(ฉ) ความรู เจตนา หรือความมุงประสงค ท่ีกําหนดไวเปนองคประกอบของ
ความผิดตามท่ีระบุในวรรค 1 ของมาตรานี้  อาจจะอนุมานไดจากพฤติการณของขอเท็จจริงท่ีเปน
ภาวะวิสัย 

 
มาตรา 7 

มาตรการตอตานการฟอกเงิน 
1. รัฐภาคีแตละรัฐ 

(ก) จะตองจัดต้ังระบบการควบคุมและกํากับดูแลภายในประเทศอยางครบถวน
สําหรับธนาคารและสถาบันการเงินท่ีมิใชธนาคาร และในกรณีท่ีเหมาะสมสําหรับองคกรอ่ืน
โดยเฉพาะองคกรท่ีอาจเกี่ยวของกับการฟอกเงินไดงาย เทาท่ีจะสามารถกระทําไดเพื่อปองปราม
และตรวจพบการฟอกเงินทุกรูปแบบ  ซ่ึงระบบดังกลาวจะตองเนนขอกําหนดเร่ืองการแสดงตัวของ 
ลูกคา การเก็บรักษาบันทึกและการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

(ข) โดยไมกระทบตอบทบัญญัติมาตรา 18 และ มาตรา 27 ของอนุสัญญานี้ 
จะตองทําใหแนใจวาเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบริหาร ควบคุม บังคับใชกฎหมาย และเจาหนาท่ีอ่ืน
ท่ีมีหนาท่ีตอตานการฟอกเงิน (และในกรณีท่ีเหมาะสมใหรวมถึงเจาหนาท่ีฝายตุลาการตามกฎหมาย
ภายใน) มีความสามารถท่ีจะรวมมือและแลกเปล่ียนขอมูลในระดับประเทศและระหวางประเทศ
ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดไวโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายภายใน และเพ่ือจุดหมายดังกลาวจะตอง
พิจารณาจัดต้ังหนวยงานขาวกรองทางการเงิน  เพื่อทําหนาท่ีเปนศูนยกลางระดับประเทศสําหรับ
การรวบรวมวิเคราะหและแจกจายขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการกระทําท่ีอาจเปนการฟอกเงิน 

2. รัฐภาคีจะตองพิจารณานํามาปฏิบัติซ่ึงมาตรการท่ีเปนไปได เพื่อตรวจพบและเฝาดู
การเคล่ือนยายขามเขตแดนของตนซ่ึงเงินสดและตราสารเปล่ียนมือไดท่ีเหมาะสม ภายใตการ
ปองกันเพื่อประกันการใชขอมูลอยางเหมาะสม และโดยไมขัดขวางในทางใดตอการเคล่ือนยาย
เงินทุนท่ีชอบดวยกฎหมาย มาตรการเหลานั้นอาจรวมถึงขอกําหนดท่ีใหบุคคลและธุรกิจรายงาน
การโอนขามเขตแดน ซ่ึงเงินสดและตราสารเปล่ียนมือไดท่ีเหมาะสมในปริมาณมากขามเขตแดน 

3. ในการจัดต้ังระบบการควบคุมและกํากับดูแลภายในประเทศภายใตขอกําหนดของ
มาตราน้ี และโดยไมกระทบตอมาตราอ่ืนใดของอนุสัญญาฉบับนี้ ขอใหรัฐภาคีนําการกระทําริเร่ิมท่ี
เกี่ยวของกับการตอตานการฟอกเงินขององคการระดับภูมิภาค ระดับระหวางภูมิภาคและองคการ
พหุภาคีมาใชเปนแนวทาง 
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4. รัฐภาคีจะตองพยายามพัฒนาและสงเสริมความรวมมือระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับอนุภูมิภาค และระดับทวิภาคีระหวางเจาหนาท่ีฝายตุลาการ ฝายบังคับใชกฎหมายและฝาย
ควบคุมดูแลเร่ืองการเงินเพื่อท่ีจะตอตานการฟอกเงิน 

 
มาตรา 8 

การกําหนดใหการฉอราษฎรบังหลวงเปนความผิดอาญา 
1. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืนมาใชตาม

ความจําเปนเพื่อกําหนดใหการกระทําดังตอไปนี้เปนความผิดอาญา เม่ือกระทําโดยเจตนา 
(ก) การสัญญา  การเสนอใหหรือการใหผลประโยชนท่ีไมพึงไดแกเจาหนาท่ีของ

รัฐโดยตรงหรือโดยออมสําหรับตัวเจาหนาท่ีเอง หรือบุคคลอ่ืนหรือหนวยอ่ืน เพื่อใหเจาหนาท่ีนั้น
กระทําการหรือละเวนกระทําการในการปฏิบัติหนาท่ี 

(ข) การเรียกหรือยอมรับผลประโยชนท่ีไมพึงไดรับของตัวเจาหนาท่ีของรัฐ
โดยตรงหรือโดยออม สําหรับตัวเจาหนาท่ีเองหรือบุคคลอ่ืนหรือหนวยอ่ืน ใหเจาหนาท่ีนั้นกระทํา
การ หรือละเวนกระทําการในการปฏิบัติหนาท่ี 

2. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองพิจารณารับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืนเชน
วาตามความจําเปนเพื่อกําหนดใหการดําเนินการตามวรรค 1 ของมาตรานี้ท่ีเกี่ยวของกับเจาหนาท่ี
ของรัฐตางประเทศหรือขาราชการพลเรือนระหวางประเทศเปนความผิดอาญาในทํานองเดียวกันรัฐ
ภาคีแตละรัฐจะตองพิจารณากําหนดใหความผิดฐานฉอราษฎรบังหลวงในรูปแบบอ่ืนเปนความผิด
อาญาดวย 

3. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาตรการเชนวาตามความจําเปนดวย เพื่อกําหนด 
ใหการมีสวนรวมในการกระทําความผิดท่ีกําหนดไวในมาตรานี้เปนความผิดอาญาในฐานะเปน 
ตัวการรวม 

4. เพื่อความมุงประสงคของวรรค 1 ของมาตรานี้ และมาตรา 9 ของอนุสัญญาน้ีให 
“เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายถึง เจาหนาท่ีของรัฐหรือบุคคลผูใหบริการสาธารณะตามท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายภายในและตามท่ีใชอยูในกฎหมายอาญาของรัฐภาคีซ่ึงบุคคลนั้นปฏิบัติหนาท่ี 

 
มาตรา 9 

มาตรการตอตานการฉอราษฎรบังหลวง 
1. นอกจากมาตรการท่ีกําหนดไวในมาตรา 8 ของอนุสัญญานี้ รัฐภาคีแตละรัฐจะตอง

รับเอามาตรการทางกฎหมาย ทางบริหารหรือทางอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพ เทาท่ีเหมาะสมและ 
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สอดคลองกับระบบกฎหมายเพื่อสงเสริมความซ่ือสัตย และเพื่อปองกัน ตรวจจับและลงโทษการ 
ฉอราษฎรบังหลวงโดยเจาหนาท่ีของรัฐ 

2. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองใชมาตรการเพื่อใหแนใจไดถึงการดําเนินการอยางมี 
ประสิทธิภาพ โดยหนวยงานของตนในการปองกัน การตรวจจับและการลงโทษการฉอราษฎรบัง
หลวงของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังการจัดใหหนวยงานเชนวามีความเปนอิสระอยางเพียงพอเพื่อ
สกัดกั้นการแทรกแซงจากอิทธพลท่ีไมเหมาะสมในการดําเนินการของหนวยงานเหลานั้น 

 
มาตรา 10 

ความรับผิดชอบของนิติบุคคล 
1. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาตรการเชนวาตามความจําเปนซ่ึงสอดคลองกับ

หลักการทางกฎหมายของตน เพื่อกําหนดความรับผิดของนิติบุคคล สําหรับการมีสวนรวมใน
อาชญากรรมรายแรงท่ีเกี่ยวกับกลุมอาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกรและสําหรับความผิดท่ี
บัญญัติไวโดยสอดคลองกับมาตรา 5, 6, 8 และ 23 ของอนุสัญญานี้ 

2. ภายใตบังคับของหลักกฎหมายของรัฐภาคี ความรับผิดของนิติบุคคลอาจเปนความ
รับผิดทางอาญา ทางแพง หรือทางปกครอง 

3. ความรับผิดเชนวาจะตองไมกระทบกระเทือนความรับผิดทางอาญาของบุคคล
ธรรมดา ซ่ึงกระทําความผิดดังกลาว 

4. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองทําใหแนใจโดยเฉพาะอยางยิ่งวานิติบุคคลซ่ึงรับผิดตาม
มาตราน้ีอยูภายใตบทลงโทษทางอาญาหรือมิใชทางอาญา รวมท้ังบทลงโทษทางการเงินท่ีมี 
ประสิทธิภาพไดสัดสวนและท่ีปรามการกระทําผิดได 

 
มาตรา 11 

การฟองรองดาํเนินคดี การพจิารณาคดีและการลงโทษ 
1. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองทําใหการกระทําความผิดตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 5, 6, 8 

และ 23 ของอนุสัญญานี้เปนความผิดท่ีตองลงโทษท่ีคํานึงถึงความหนักเบาของความผิดนั้น 
2. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองพยายามเพ่ือใหแนใจวา อํานาจในการใชดุลพินิจทาง

กฎหมายภายใตกฎหมายภายในของตนเกี่ยวกับการฟองรองดําเนินคดีตอบุคคลสําหรับความผิดท่ี
ครอบคุลมโดยอนุสัญญานี้ไดใชอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอมาตรการบังคับใชทางกฎหมายใน
ความผิดเหลานั้น และโดยคํานึงถึงความจําเปนท่ีจะปองปรามการกระทําความผิดเชนวา 

DPU



 188 

3. ในกรณีเปนความผิดตามท่ีกําหนดตามมาตรา 5, 6, 8 และ 23  ของอนุสัญญานี้รัฐ
ภาคีแตละรัฐจะตองใชมาตรการท่ีเหมาะสม โดยสอดคลองกับกฎหมายภายในของตนและโดย
คํานึงถึงสิทธิในการตอสูคดีเพื่อพยายามท่ีจะใหแนใจวาเง่ือนไขท่ีกําหนดไวอยางเกี่ยวเนื่องกับ 
คําตัดสินใหปลอยตัวระหวางการพิจารณาหรืออุทธรณไดคํานึงถึงความจําเปนท่ีจะใหแนใจไดวา 
มีการปรากฎตัวของจําเลยในกระบวนการพิจารณาความอาญาในภายหลัง 

4. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองทําใหแนใจไดวาศาลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
คํานึงถึงลักษณะท่ีรุนแรงของความผิดท่ีครอบคลุมโดยอนุสัญญาฉบับนี้ เม่ือพิจารณาผลที่จะเกิดข้ึน
ตามมาของการปลอยตัว หรือการใหทัณฑบนแตเนิ่นๆ ตอบุคคลที่ตัดสินวาผิดในความผิดดังกลาว 

5. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองกําหนดใหมีระยะเวลาของอายุความยาวนานไว ภายใต
กฎหมายภายในของตนตามความเหมาะสม เพื่อเร่ิมกระบวนการพิจารณาคดีสําหรับความผิดใดๆ  
ท่ีครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้ 

6. ไมมีส่ิงใดในมาตรานี้จะกระทบกระเทือนตอหลักการท่ีวามาตรการท้ังหลายซ่ึง
มาตรานี้อางถึงจะไดรับการนิยามและดําเนินการโดยสอดคลองและอยูภายใตบังคับของบทบัญญัติ
ของกฎหมายภายในของรัฐภาคี 

 
มาตรา 12 

การริบและการยึดทรัพย 
1. ใหรัฐภาคีรับเอามาตรการที่จําเปน เทาท่ีจะกระทําไดอยางมากท่ีสุด ภายใตระบบ

กฎหมายภายในของตน 
(ก) ทรัพยสินท่ีไดจากอาชญากรรมท่ีไดมาจากการกระทําความผิดภายใต

อนุสัญญานี้ หรือทรัพยสินท่ีมีมูลคาเทากับทรัพยสินท่ีไดจากอาชญากรรมดังกลาว 
(ข) ทรัพยสิน อุปกรณ  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชอ่ืนท่ีใชหรือจะใชในการกระทํา

ความผิดท่ีอนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง 
2. ใหรัฐภาคีรับเอามาตรการเทาท่ีจําเปนเพื่อใหสามารถพิสูจนรูปพรรณ สืบคน อายัด 

หรือยึดทรัพยใดๆ ท่ีระบุไวในอนุวรรค 1 ของมาตราน้ีเพื่อความมุงประสงคของการริบในภายหลัง 
3. หากทรัพยสินท่ีไดจากอาชญากรรมถูกแปรรูปหรือเปล่ียนรูปเปนทรัพยสินอ่ืน 

บางสวนหรือท้ังหมด ใหใชมาตรการตามมาตราน้ีบังคับกับทรัพยสินนั้นแทนเงินรายได 
4. หากทรัพยสินท่ีไดจากอาชญากรรมถูกรวมเขากับทรัพยสินท่ีไดมาจากแหลงท่ีมา

โดยชอบธรรม ทรัพยสินนั้นจะตองถูกริบเทากับมูลคาท่ีประเมินจากเงินรายไดท่ีนําไปรวมเขาโดย
ไมกระทบกระเทือนตออํานาจเกี่ยวกับการอายัดหรือยึดทรัพย 

DPU



 189 

5. ใหเงินไดหรือผลประโยชนอ่ืนท่ีไดรับจากทรัพยสินท่ีไดจากอาชญากรรมซ่ึงไดมา
จากทรัพยสินท่ีไดจากอาชญากรรมไดแปรรูปหรือเปล่ียนรูปไป หรือจากทรัพยสินท่ีไดจาก
อาชญากรรมถูกรวมเขาอยูภายใตความรับผิดตามมาตรการท่ีระบุไวในมาตรานี้ ในลักษณะและ
ขอบเขตเดียวกันกับทรัพยสินท่ีไดจากอาชญากรรม 

6. เพื่อความมุงประสงคของมาตรานี้ และมาตรา 13 ของอนุสัญญานี้ ใหรัฐภาคีแตละ
รัฐใหอํานาจแกศาลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีมีอํานาจหนาท่ี ในการจัดหาหรือยึดหลักฐานทางธนาคาร 
ทางการเงิน หรือทางการคา รัฐภาคีจะตองไมปฏิเสธท่ีจะดําเนินการตามบทบัญญัติของวรรคนี้โดย
อางวาเปนเร่ืองเกี่ยวกับความลับของธนาคาร 

7. รัฐภาคีอาจพิจารณาความเปนไปไดในการกําหนดใหผูกระทําความผิดแสดง
แหลงกําเนิดโดยชอบดวยกฎหมายของทรัพยสินท่ีไดจากอาชญากรรมหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีอยูในขาย
จะถูกริบ ท้ังนี้ โดยอยูในขอบเขตวาการกําหนดเชนนั้นสอดคลองกับหลักกฎหมายภายในของรัฐตน 
และลักษณะของกระบวนการยุติธรรมหรือทางอ่ืน 

8. ตองไมตีความบทบัญญัติมาตรานี้ใหกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลท่ีสามซ่ึง
สุจริต 

9. ไมมีความใดในมาตรานี้กระทบกระเทือนหลักท่ีวามาตรการท่ีอางถึงจะถูกกําหนด
และอนุวัติโดยสอดคลองและภายใตบังคับของบทบัญญัติกฎหมายภายในของรัฐภาคี 

 
มาตรา 13 

ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อ 
ความมุงประสงคในการริบทรัพย 

1. ภายในขอบเขตท่ีกวางขวางท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดภายใตระบบกฎหมายภายในของ
ตน รัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอจากอีกรัฐภาคีหนึ่งท่ีมีเขตอํานาจเหนือความผิดท่ีครอบคลุมโดย
อนุสัญญานี้ เพื่อการริบทรัพยสินจากการกระทําอาชญากรรม ทรัพยสิน อุปกรณ หรือเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชอ่ืนท่ีอางถึงในมาตรา 12 วรรค 1 ของอนุสัญญานี้ซ่ึงอยูภายในดินแดนของตนจะตอง 

(ก) ยื่นคํารองขอแกหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ โดยมีความมุงประสงค
เพื่อใหไดมาซ่ึงคําส่ังริบทรัพย และหากมีคําส่ังเชนวาใหดําเนินการเพื่อใหเกิดผลตามนั้นหรือ 

(ข) ยื่นคําส่ังเพื่อการริบทรัพยท่ีออกโดยศาลในดินแดนของรัฐผูรองขอตามมาตรา 
12 วรรค 1 ของอนุสัญญานี้ ตอหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการใหเกิดผลตาม
ขอบเขตท่ีไดรับการรองขอ เทาท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินจากการกระทําอาชญากรรมทรัพยสิน 
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อุปกรณ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชอ่ืนท่ีอางถึงในมาตรา 12 วรรค 1  ซ่ึงอยูในดินแดนของรัฐท่ีไดรับ
การรองขอ 

2. หลังจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งท่ีมีเขตอํานาจเหนือความผิดครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้
ไดมีคํารองขอใหรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอดําเนินมาตรการ เพื่อระบุสืบหาแหลงท่ีมา และอายัด 
หรือยึดทรัพยสินจากการกระทําอาชญากรรม ทรัพยสิน อุปกรณ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชอ่ืนท่ีอางถึง
ในมาตรา 12 อนุวรรค 1  ของอนุสัญญานี้ เพื่อความมุงประสงคท่ีจะใหมีการริบทรัพยสินใน 
ภายหลัง โดยคําส่ังของรัฐผูรองขอหรือตามคํารองขอภายใตวรรค 1 ของมาตรานี้โดยรัฐผูไดรับการ 
รองขอ 

3. ใหนําบทบัญญัติมาตรา 18 ของอนุสัญญานี้จะนํามาใชโดยอนุโลมนอกเหนือจาก
ขอสนเทศท่ีระบุไวในมาตรา 18 วรรค 15 แลว คํารองขอตามมาตราน้ีจะตองประกอบดวย 

(ก) กรณีคํารองขอตามวรรค 1 (ก)  ของมาตรานี้ คําอธิบายลักษณะของทรัพยสิน
ท่ีจะถูกริบและเอกสารแสดงขอเท็จจริงท่ีรัฐผูรองขอเช่ือถือ ซ่ึงเพียงพอท่ีจะทําใหรัฐท่ีไดรับการรอง
ขอสามารถขอใหมีคําส่ังภายใตกฎหมายภายในของตนได 

(ข) กรณีคํารองขอตามวรรค 1 (ข)  ของมาตรานี้ สําเนาของคําส่ังริบทรัพยท่ีรับฟง
ไดตามกฎหมายซ่ึงเปนหลักฐานของคํารองขอท่ีออกโดยรัฐภาคีท่ีรองขอ เอกสารแสดงขอเท็จจริง
และขอสนเทศเก่ียวกับขอบเขตของการท่ีจะใหปฏิบัติตามคําส่ังนั้น 

(ค) กรณีคํารองขอตามวรรค 2 ของมาตรานี้ เอกสารแสดงขอเท็จจริงตามท่ีรัฐภาคี
ท่ีรองขอยอมรับและคําอธิบายการดําเนินการท่ีรองขอ 

4. คําวินิจฉัยหรือการดําเนินการตามวรรค 1 และ 2 ของมาตรานี้ จะกระทําโดยรัฐ
ภาคีท่ีไดรับการรองขอ โดยสอดคลองและภายใตบังคับบทบัญญัติของกฎหมายภายในและวิธี
พิจารณาความของตน หรือสนธิสัญญา ความตกลง หรือขอตกลงทิวภาคีหรือพหุภาคีซ่ึงตนอาจมี
พันธกรณีเกี่ยวของกับรัฐภาคีท่ีรองขอ 

5. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองจัดสําเนาสงตัวบทกฎหมายและระเบียบขอบังคับของตนซ่ึง
ทําใหมาตรานี้มีผลบังคับรวมท้ังสําเนาของการแกไขใดๆ ของกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ี
เกิดข้ึนในภายหลัง หรือคําอธิบายดังกลาวแกเลขาธิการสหประชาชาติ 

6. หากรัฐภาคีเลือกท่ีจะดําเนินมาตรการท่ีอางถึงในวรรค 1 และ 2 ของมาตรานี้ เม่ือมี
สนธิสัญญาท่ีเกี่ยวของบังคับอยู ใหรัฐภาคีนั้นพิจารณาใชอนุสัญญานี้เสมือนเปนพื้นฐานท่ีจําเปน
และเพียงพอ 

7. ความรวมมือภายใตมาตรานี้อาจไดรับการปฏิเสธโดยรัฐภาคีหากความผิดซ่ึง 
คํารองขอเก่ียวของไมใชความผิดท่ีครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้ 
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8. บทบัญญัติของมาตราน้ีจะไมตีความในทางท่ีกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคล 
ท่ีสามซ่ึงทุจริต 

9. รัฐภาคีจะพิจารณาจัดทําสนธิสัญญาทวิภาคีหรือพหุภาคี ความตกลง หรือขอตกลง
เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิผลของความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีดําเนินการตามมาตราน้ี 

 
มาตรา 14 

การจําหนายทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรม 
หรือทรัพยสินที่ถูกริบ 

1. ทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรมหรือทรัพยสินท่ีรัฐภาคีไดริบไวตาม
มาตรา 12 หรือมาตรา 13 วรรค 1 ของอนุสัญญานี้จะตองถูกจําหนายโดยรัฐภาคีนั้นตามกฎหมาย
ภายในและกระบวนวิธีการบริหารของตน 

2. เม่ือดําเนินการตามคํารองขอของรัฐภาคีอีกหนึ่งตามมาตรา 13 ของอนุสัญญานี้ รัฐ
ภาคีจะใหความสําคัญแกการพิจารณาคืนทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรมหรือทรัพยสิน
แกรัฐภาคีผูรองขอเพ่ือใหรัฐผูรองขอสามารถชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายของอาชญากรรม
หรือคืนทรัพยสินดังกลาวแกเจาของโดยชอบธรรม ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายภายในและ
หากไดรับการรองขอ 

3. เม่ือดําเนินการตามคํารองขอโดยรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งตามมาตรา 12 และ 13 ของ
อนุสัญญานี้ รัฐภาคีอาจใหการพิจารณาเปนพิเศษแกการจัดทําความตกลงหรือขอตกลงในเร่ือง 

(ก) การชําระมูลคาของทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรม หรือทรัพยสิน 
เชนวาหรือกองทุนท่ีไดจากการขายทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรมหรือทรัพยสินเชนวา
ดังกลาว หรือสวนหนึ่งสวนใดเขาบัญชีท่ีจัดต้ังข้ึนตามมาตรา 30 วรรค 2 (ค)  ของอนุสัญญานี้และ
ใหแกองคกรระหวางประเทศระดับรัฐบาลท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษในการตอสูกับอาชญากรรมท่ี
จัดต้ังในลักษณะองคกร 

(ข) การแบงปนทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรมหรือทรัพยสินเชนวา 
หรือกองทุนที่ไดจากการขายทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรมหรือทรัพยสินเชนวากับรัฐ
ภาคีอ่ืนเปนปกติกรณีหรือรายกรณี โดยสอดคลองกับกฎหมายภายในหรือวิธีการทางบริหาร 
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มาตรา 15 
เขตอํานาจ 

1. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาตรการตามท่ีอาจจําเปนท่ีจะบัญญัติใหตนมีเขต
อํานาจเหนือความผิดท่ีบัญญัติไวตามมาตรา 5,  มาตรา 6,  มาตรา 8,  และมาตรา 23  ของอนุสัญญา
นี้เม่ือ 

(ก) ความผิดนั้นไดกระทําในดินแดนของรัฐภาคีนั้น หรือ 
(ข) ความผิดนั้นไดกระทําบนเรือท่ีชักธงของรัฐภาคีนั้น หรือบนอากาศยานท่ี

ไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้นในขณะท่ีมีการกระทําความผิดดังกลาว 
2. ภายใตมาตรา 4 ของอนุสัญญานี้ รัฐภาคีอาจกําหนดเขตอํานาจของตนเหนือ

ความผิดใดๆ เม่ือ 
(ก) ความผิดนั้นกระทําตอคนชาติของรัฐภาคีนั้น 
(ข) ความผิดนั้นกระทําโดยคนชาติของรัฐภาคีนั้นหรือโดยบุคคลไรสัญชาติซ่ึงมี

ถ่ินท่ีอยูปกติในดินแดนของตน หรือ 
(ค) เม่ือความผิดนั้นเปน 

(1) หนึ่งในบรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในมาตรา  5  วรรค 1  ของอนุสัญญานี้ 
และเปนความผิดท่ีกระทํานอกดินแดนของตน โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการกระทําอาชญากรรม
รายแรงภายในดินแดนของตน 

(2) หนึ่งในบรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในมาตรา  6  วรรค  1 (ข) (2) ของ
อนุสัญญาน้ี และเปนความผิดท่ีกระทํานอกดินแดนของตน โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการกระทํา
ความผิดท่ีบัญญัติไวในมาตรา  6  วรรค 1 (ก)  (1)  หรือ  (2)  หรือ  (ข) (1)  ของอนุสัญญานี้ใน 
ดินแดนของตน 

3. เพื่อความมุงประสงคของมาตรา 16 วรรค 10  ของอนุสัญญานี้  รัฐภาคีแตละรัฐจะ
รับเอามาตรการตามท่ีอาจจําเปนใหตนมีเขตอํานาจเหนือความผิดตามท่ีอนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง 
เม่ือผูถูกกลาวหานั้นปรากฏตัวอยูในดินแดนของตน และรัฐภาคีนั้นมิไดสงตัวผูนั้นในฐานะผูราย
ขามแดนดวยสาเหตุเพียงประการเดียววาผูนั้นเปนหนึ่งในบรรดาคนชาติของตน 

4. รัฐภาคีแตละรัฐอาจรับเอามาตรการตามท่ีอาจจําเปนดวยท่ีจะบัญญัติใหตนมีเขต
อํานาจเหนือความผิดตามท่ีอนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง เม่ือผูถูกกลาวหานั้นปรากฏตัวอยูในดินแดน
ของตน และรัฐภาคีนั้นมิไดสงตัวผูนั้นในฐานะผูรายขามแดน 

5. หากรัฐภาคีท่ีใชหรือใชอํานาจภายในเขตอํานาจของตนท่ีกําหนดในวรรคท่ี 1  
หรือ 2  ของมาตรานี้ไดรับแจง หรือทราบในทางอ่ืนวารัฐภาคีอ่ืนรัฐใดรัฐหนึ่งหรือมากกวากําลังทํา
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การสืบสวนสอบสวน ฟองรองดําเนินคดีหรือการดําเนินการตางๆ ทางศาลในการกระทําเดียวกัน 
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของรัฐภาคีเหลานั้นจะหารือกันตามความเหมาะสมเพ่ือมุงใหเกิดการประสาน
การดําเนินงานรวมกัน 

6. โดยไมกระทบตอแนวปฏิบัติของกฎหมายระหวางประเทศท่ัวไป อนุสัญญาน้ีไม
กีดกันการใชอํานาจภายในเขตอํานาจพิจารณาคดีอาญาท่ีรัฐภาคีบัญญัติไวตามกฎหมายภายใน 
ของตน 

 
มาตรา 16 

การสงผูรายขามแดน 
1. บทบัญญัติของมาตรานี้จะตองใชบังคับกับความผิดท่ีอนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง

หรือกรณีความผิดท่ีกําหนดในมาตรา  3  วรรคที่  1  (ก)  หรือ  (ข)  เกี่ยวกับกับกลุมอาชญากรรมท่ี
จัดต้ังในลักษณะองคกร และผูซ่ึงถูกรองขอใหสงตัวเปนผูรายขามแดนอยูภายในดินแดนของรัฐภาคี
ท่ีไดรับการรองขอ ท้ังนี้ความผิดท่ีจะขอใหมีการสงผูรายขามแดนน้ันจะตองสามารถลงโทษไดตาม
กฎหมายภายในของรัฐผูรองขอและรัฐท่ีไดรับการรองขอ 

2. หากการรองขอใหสงผูรายขามแดนรวมถึงอาชญากรรมรายแรง ซ่ึงแยกจากกันได
หลายความผิด ซ่ึงบางความผิดมาตรานี้ไมครอบคลุมถึง รัฐภาคีท่ีไดรับการรองขออาจนํามาตรานี้มา
ใชบังคับกับความผิดในกรณีหลังดวย 

3. แตละความผิดซ่ึงมาตรานี้ใชบังคับจะตองถือวารวมอยูในความผิดท่ีสามารถสง 
ผูรายขามแดนไดตามสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนใดๆ ท่ีมีอยูระหวางรัฐภาคี รัฐภาคีจะดําเนินการ
รวมเอาความผิดดังกลาวเปนความผิดท่ีสามารถสงผูรายขามแดนไดในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน
ทุกฉบับท่ีจะจัดทําข้ึนระหวางกัน 

4. ถารัฐภาคีใดจะสงผูรายขามแดนไดก็ตอเมื่อมีสนธิสัญญาไดรับการรองขอใหสง 
ผูรายขามแดนจากอีกรัฐภาคีหนึ่ง ซ่ึงไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน รัฐภาคีนั้นอาจพิจารณาให
อนุสัญญานี้เปนพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับการสงผูรายขามแดนในเร่ืองความผิดใดๆ ซ่ึงมาตรานี้
ใชบังคับอยู 

5. รัฐภาคีซ่ึงใหการสงผูรายขามแดนข้ึนอยูกับการมีอยูของสนธิสัญญา จะตอง 
(ก) ในเวลาท่ีมีการมอบสัตยาบันสาร  สารยอมรับ  สารเห็นชอบหรือภาคยานุวัติ

สารของอนุสัญญานี้แจงตอเลขาธิการสหประชาชาติวาตนจะถือเอาอนุสัญญานี้เปนฐานทาง
กฎหมายสําหรับความรวมมือในการสงผูรายขามแดนกับรัฐภาคีอ่ืน ของอนุสัญญานี้หรือไม และ 
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(ข) หากรัฐภาคีไมถือเอาอนุสัญญานี้เปนฐานทางกฎหมายสําหรับความรวมมือ 
ในการสงผูรายขามแดน พยายามตามความเหมาะสมเพื่อทําสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับรัฐภาคี
อ่ืนของอนุสัญญานี้เพื่อจะปฏิบัติตามมาตราน้ี 

6. รัฐภาคีซ่ึงมิไดกําหนดวาการสงผูรายขามแดนกระทําไดตอเมื่อมีสนธิสัญญา 
จะตองถือวาความผิดซ่ึงมาตรานี้ใชบังคับอยูเปนความผิดท่ีสามารถสงผูรายขามแดนไดระหวางรัฐ
ภาคีดวยกัน 

7. การสงผูรายขามแดนจะตองอยูภายใตเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวโดยกฎหมายภายในของ
รัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอหรือโดยสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนที่ใชบังคับ รวมทั้งเง่ือนไขที่ 
เกี่ยวของกับโทษข้ันต่ําสําหรับความผิดท่ีมีการสงผูรายขามแดนและสาเหตุตางๆ ท่ีรัฐภาคีผูไดรับ 
คํารองขออาจปฏิเสธการสงผูรายขามแดน 

8. ภายใตกฎหมายภายใน รัฐภาคีจะตองพยายามดําเนินข้ันตอนการสงผูรายขามแดน
ใหเร็วข้ึน และพยายามลดความยุงยากของขอกําหนดในการจัดหาหลักฐานอันเกี่ยวกับการสงผูราย
ขามแดนในเร่ืองความผิดใดๆ ท่ีมาตราน้ีนํามาใชบังคับ 

9. ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายภายในและสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนของตน 
หากเช่ือวาสถานการณตางๆ จําเปนและรีบดวนและเม่ือไดรับการรองขอจากรัฐภาคีอื่น รัฐภาคีท่ี
ไดรับการรองขออาจคุมขังบุคคลหน่ึงบุคคลใดผูซ่ึงถูกขอใหสงตัวในฐานะผูรายขามแดนและ
ปรากฏตัวในดินแดนของรัฐภาคีนั้น หรืออาจดําเนินมาตรการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะประกันใหมี
การปรากฏตัวของบุคคลน้ันในการดําเนินการสงผูรายขามแดน 

10. รัฐภาคีซ่ึงพบตัวผูกระทําความผิดอยูในดินแดนของตน หากรัฐนั้นไมสงตัวบุคคล
นั้นเปนผูรายขามแดนในความผิดท่ีมาตรานี้ใชบังคับโดยเหตุเพียงประการเดียววาบุคคลนั้นเปนคน
ชาติของตนจะตองถูกผูกพันท่ีจะเสนอคดีดังกลาวไปยังเจาหนาท่ีผูมีอํานาจดวยความมุงประสงค 
เพื่อฟองรองดําเนินคดีโดยไมชักชาเกินควรตามการรองขอของรัฐภาคีท่ีขอใหมีการสงผูรายขาม
แดน เจาหนาท่ีผูมีอํานาจดังกลาวจะตองวินิจฉัยและดําเนินการตางๆ ในลักษณะเชนเดียวกับคดี
ความผิดท่ีมีลักษณะรายแรงอ่ืนใดตามกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้น รัฐภาคีท่ีเกี่ยวของจะตอง
รวมมือซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะในดานวิธีพิจารณาและพยานหลักฐาน เพื่อประกันประสิทธิภาพ 
ของการฟองรองดําเนินคดีดังกลาว 

11. ในกรณีท่ีกฎหมายภายในใหรัฐภาคีสงผูรายขามแดน หรือสงตัวคนชาติของตนให
ภายใตเง่ือนไขเฉพาะวาบุคคลนั้นจะถูกสงตัวกลับมายังรัฐภาคี เพื่อรับโทษท่ีกําหนดโดยผลของการ
พิจารณาคดีหรือการดําเนินการตางๆ ซ่ึงไดมีการขอใหสงผูรายขามแดนหรือสงตัวบุคคลนั้น และรัฐ
ภาคีนั้นกับรัฐภาคีท่ีรองขอใหสงตัวบุคคลเปนผูรายขามแดนเห็นชอบกับทางเลือกนี้ และขอตกลง
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อ่ืนท่ีท้ังสองฝายอาจเห็นวาเหมาะสม การสงผูรายขามแดนหรือการสงตัวโดยมีเง่ือนไขดังกลาว
จะตองถือวาเพียงพอท่ีจะปลดพันธกรณีตามท่ีระบุไวในวรรค 10 ของมาตราน้ี 

12. ถาการสงผูรายขามแดนซ่ึงมุงประสงคในการดําเนินการตามคําพิพากษาไดถูก
ปฏิเสธเพราะบุคคลท่ีไดรับการรองขอนั้นเปนคนชาติของรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอ รัฐภาคีท่ีไดรับ
การรองขอจะตองพิจารณาบังคับใหเปนไปตามโทษซ่ึงไดกําหนดตามกฎหมายภายในของรัฐภาคีท่ี
รองขอหรือพิจารณาบังคับโทษสวนท่ีเหลือ ถากฎหมายภายในของตนอนุญาตและโดยสอดคลอง
กับขอกําหนดของกฎหมายดังกลาวเม่ือมีการยื่นคําขอจากรับผูรองขอ 

13. ผูใดซ่ึงถูกดําเนินการอันเกี่ยวของกับความผิดใดท่ีมาตรานี้ใชบังคับ จะตองไดรับ
การประกันการปฏิบัติอยางเปนธรรมในทุกข้ันตอนของการดําเนินการ รวมทั้งส้ินและการ
ประกันท้ัวปวงตามท่ีกําหนดไวโดยกฎหมายภายในของรัฐภาคีท่ีบุคคลดังกลาวอยูในดินแดน 

14. ไมมีส่ิงใดในอนุสัญญานี้ท่ีจะตีความวาเปนการกําหนดพันธกรณีท่ีจะสงผูรายขาม
แดน หากรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะเช่ือวา การรองขอไดทําข้ึนเพื่อความมุง
ประสงคในการฟองรองดําเนินคดีหรือการลงโทษบุคคลเพราะเหตุแหง เช้ือชาติ ศาสนา สัญชาติ 
แหลงกําเนิดเผาพันธุ หรือความคิดเห็นทางการเมืองของบุคคลนั้น หรือการปฏิบัติตามการรงอขอ
นั้นจะกอใหเกิดผลกระทบสถานะของบุคคลผูนั้นดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังท่ีไดกลาวขางตน 

15. รัฐภาคีไมอาจปฏิเสธการรองขอใหสงผูรายขามแดน ดวยเหตุผลเพียงประการเดียว
วาความผิดนั้นถูกพิจารณาวาเกี่ยวของกับเร่ืองการเงินดวย 

16. กอนการปฏิเสธการสงผูรายขามแดน รัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอจะตองหารือกับรัฐ
ภาคีท่ีรองขอตามความเหมาะสมเพื่อจัดใหรัฐภาคีท่ีรองขอมีโอกาสเพียงพอท่ีจะเสนอความคิดเห็น
ของตนและจัดหาขอสนเทศท่ีเกี่ยวของกับขอกลาวหาของตน 

17. รัฐภาคีจะตองพยายามจัดทําความตกลงหรือขอตกลงทิวภาคีและพหุภาคีเพื่อ
ดําเนินการ หรือเพ่ิมพูนประสิทธิผลในการสงผูรายขามแดน 

 
มาตรา 17 

การโอนตัวนักโทษ 
รัฐภาคีอาจพิจารณาเขารวมความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีวาดวยการ

โอนตัวไปยังดินแดนของตน ซ่ึงบุคคลท่ีถูกพิพากษาหรือปราศจากเสรีภาพในรูปแบบอ่ืน สําหรับ
ความผิดท่ีอนุสัญญานี้ครอบคลุมถึงเพื่อท่ีบุคคลเหลานั้นอาจรับโทษท้ังหมด ณ ดินแดนของตน 
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มาตรา 18 
ความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกัน 

1. รัฐภาคีจะตองจัดใหมีมาตรการความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกันท่ี
ครอบคลุมกวางท่ีสุดในการสืบสวนสอบสวน การฟองรองดําเนินคดีและการดําเนินการตางๆ ทาง
ศาลท่ีเกี่ยวของกับความผิดภายใตอนุสัญญาน้ีตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 3 และจะตองใหความ
ชวยเหลือตางตอบแทนแกกันในทํานองเดียวกัน เม่ือรัฐภาคีท่ีรองขอมีเหตุอันควรสงสัยวาความผิด
ตามท่ีอางถึงในมาตรา 3 วรรค 1 (ก) หรือ (ข) มีลักษณะขามชาติรวมท้ังผูเสียหายและพยาน 
ทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรม เคร่ืองมือเครื่องใชอ่ืน หรือหลักฐานแหงการกระทํา
ความผิดดังกลาวอยูในรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอ และความผิดนั้นเกี่ยวของกับกลุมอาชญากรท่ี
จัดต้ังในลักษณะองคกร 

2. รัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอจะตองจัดใหมีความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกัน
ในขอบเขตท่ีกวางท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดภายใตกฎหมาย สนธิสัญญา ความตกลง และขอตกลงท่ี
เกี่ยวของของรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอในเร่ืองเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การฟองรองดําเนินคดี
และการดําเนินการตางๆ ทางศาลท่ีเกี่ยวของกับความผิดอาญาซ่ึงนิติบุคคลอาจตองรับผิดตามมาตรา 
10  ของอนุสัญญานี้ในรัฐภาคีท่ีรองขอ 

3. ความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกันซ่ึงจะมีตามมาตราน้ี อาจไดรับการ 
รองขอเพ่ือความมุงประสงคใดๆ ดังตอไปนี้ 

(ก) การรวบรวมพยานหลักฐานหรือการสอบปากคําบุคคล 
(ข) การสงเอกสารของศาล 
(ค) การคนและยึด และการอายัด 
(ง) การตรวจวัตถุและสถานท่ี 
(จ) การใหขอมูล ส่ิงท่ีจะใชเปนพยานหลักฐานไดและความเห็นของผูเช่ียวชาญ 
(ฉ) การใหเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังหลักฐานของรัฐบาล หลักฐาน

ทางธนาคาร หลักฐานทางการเงิน หลักฐานของบรรษัทหรือธุรกิจ ท้ังท่ีเปนตนฉบับหรือสําเนาท่ีได
รับรองแลว 

(ช) การระบุหรือสืบใหไดมาซ่ึงทรัพยสินไดจากการกระทําอาชญากรรม 
ทรัพยสิน เคร่ืองมือเคร่ืองใช หรือส่ิงอ่ืน เพื่อความมุงประสงคในการใชเปนพยานหลักฐาน 

(ซ) การอํานวยความสะดวกในการปรากฏตัวโดยสมัครใจของบุคคลในรัฐภาคีท่ี
รองขอ 

(ฌ) ความชวยเหลืออ่ืนใดท่ีไมขัดกับกฎหมายภายในของรัฐภาคีไดรับการรองขอ 
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4. โดยไมกระทบตอกฎหมายภายใน เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของรัฐภาคีหนึ่ง อาจสง 
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองทางอาญาใหแกเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในอีกรัฐภาคีหนึ่งโดยไมตองมีคํารอง
ขอกอนเมื่อรัฐภาคีผูสงเช่ือวาขอมูลเหลานั้นสามารถชวยเจาหนาในการดําเนินการหรือการสรุป 
การสอบสวนและการดําเนินการตางๆ ทางอาญาไดสําเร็จ หรือสามารถสงผลใหมีคํารองขอท่ีจัดทํา
โดยรัฐภาคีผูรับขอมูลตามอนุสัญญา 

5. การสงขอมูลตามวรรค 4 ของมาตรานี้ จะไมกระทบตอการสอบสวนและการ
ดําเนินการตางๆ ทางอาญาในรัฐของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจผูจัดใหซ่ึงขอมูล เจาหนาท่ีผูมีอํานาจซ่ึงรับ
ขอมูลจะตองปฏิบัติตามคํารองขอใหขอมูลดังกลาวเปนความลับ  แมวาเปนการช่ัวคราว หรือตาม
ขอจํากัดในการใชขอมูลนั้น อยางไรก็ตาม กรณีนี้จะตองไมหามรัฐภาคีผูรับขอมูลในการเปดเผยใน
การดําเนินคดีซ่ึงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอจําเลย ในกรณีดังกลาวรัฐภาคีผูรับขอมูลจะตองแจงรัฐ
ภาคีผูสงกอนการเปดเผย และหากไดรับการรองขอจะตองหารือกับรัฐภาคีผูสงในกรณีไมปกติซ่ีง
การแจงลวงหนาไปอาจกระทําได รัฐภาคีผูรับจะตองแจงรัฐภาคีผูสงถึงการเปดเผยนั้นโดยไมชักชา 

6. บทบัญญัติของมาตรานี้จะไมกระทบตอพันธกรณีภายใตสนธิสัญญาอ่ืนใดท้ังใน
ลักษณะทวิภาคีหรือพหุภาคีท่ีกําหนดใหมีหรือจะกําหนดใหมีความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกัน
และกันในคดีอาญา ไมวาท้ังหมดหรือในบางสวน 

7. วรรค 9  ถึง 29  ของมาตราน้ีจะตองนํามาใชบังคับการรองขอซ่ึงไดกระทําตาม
มาตรานี้ หากรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของมิไดผูกพันกันโดยสนธิสัญญาเก่ียวกับความชวยเหลือทางกฎหมาย
ซ่ึงกันและกัน แตถารัฐภาคีเหลานี้ผูกพันกันโดยสนธิสัญญาดังกลาว ใหนําบทบัญญัติในเร่ือง
ดังกลาวของสนธิสัญญานั้นมาใชบังคับ เวนแตรัฐภาคีตกลงกันท่ีจะนําวรรค  9  ถึง  29  ของมาตรา
นี้มาใชบังคับแทน ท้ังนี้จะสงเสริมอยางแข็งขันใหรัฐภาคีนําวรรคตางๆ เหลานี้มาใชบังคับหากจะ
ชวยใหมีการใหความรวมมือ 

8. รัฐภาคีจะตองไมปฏิเสธท่ีจะใหความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกันตาม
มาตราน้ีโดยอางวาเปนการรักษาความลับของธนาคาร 

9. รัฐภาคีอาจปฏิเสธที่จะใหความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกันตามมาตราน้ี
ดวยเหตุท่ีการกระทําความผิดดังกลาวไมเปนความผิดตามกฎหมายของท้ังสองประเทศ อยางไร 
ก็ตามในกรณีท่ีเห็นสมควรรัฐภาคีผูไดรับการรองขออาจใหความชวยเหลือภายในขอบเขตซ่ึงตัดสิน
ตามดุลพินิจของรัฐภาคีนั้นโดยไมตองคํานึงถึงวาการกระทําความผิดเปนความผิดตามกฎหมาย 
ภายในของรัฐผูไดรับการรองขอหรือไม 

10. บุคคลผูถูกควบคุมตัวอยูหรือกําลังรับโทษตามคําพิพากษาในดินแดนของรัฐภาคี
หนึ่ง ซ่ึงรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งไดรองขอใหปรากฏตัวในรัฐนั้นเพื่อความมุงประสงคในการระบุ 
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ตัวบุคคล การเบิกความหรือใหความชวยเหลือในการไดมาซ่ึงพยานหลักฐานสําหรับการสืบสวน
สอบสวน การฟองรองดําเนินคดี หรือการดําเนินการตางๆ ทางศาลท่ีเกี่ยวกับความผิดท่ีอนุสัญญานี้
ครอบคลุมถึงอาจถูกโอนตัวไปได หากเปนไปตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(ก) บุคคลนั้นไดใหความยินยอมโดยรูขอเท็จจริง และโดยสมัครใจ 
(ข) เจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐภาคีท้ังสองฝายตกลงกัน ภายใตเง่ือนไขตามท่ีรัฐ

ภาคีเหลานั้นอาจเห็นสมควร 
11. เพื่อความมุงประสงคขอวรรค 10 ของมาตราน้ี 

(ก) รัฐภาคีซ่ึงบุคคลนั้นถูกโอนตัวไปจะตองมีอํานาจและพันธกรณีท่ีจะตองคุมตัว
บุคคลท่ีถูกโอนตัวมา เวนแตไดรับการรองขอหรือไดรับมอบอํานาจเปนอยางอ่ืนจากรัฐภาคีซ่ึงโอน
ตัวบุคคลนั้นมา 

(ข) รัฐภาคีซ่ึงรับโอนตัวบุคคลดังกลาวจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีของตนโดยไม
ชักชาเพื่อสงตัวบุคคลนั้นคืนไปใหอยูในการคุมตัวของรัฐภาคีซ่ึงโอนตัวบุคคลนั้นมาตามท่ีไดตกลง
กันไวกอนแลว หรือตามท่ีตกลงกันเปนอยางอ่ืนโดยเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของรัฐภาคีท้ังสอง เวนแต
จะตกลงกันเปนอยางอ่ืน โดยหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบของรัฐภาคีท้ังสองฝาย 

(ค) รัฐภาคีซ่ึงรับโอนตัวบุคคลนั้นจะตองไมกําหนดใหรัฐภาคีท่ีโอนตัวบุคคลนั้น
มาตองเร่ิมกระบวนการสงผูรายขามแดนเพื่อการสงคืนตัวบุคคลนั้น 

(ง) บุคคลผูถูกโอนตัวจะตองไดรับการนับโทษเพื่อการรับโทษตามคําพิพากษาใน
รัฐท่ีโอนตัวบุคคลนั้นมา สําหรับระยะเวลาที่ถูกคุมตัวในรัฐภาคีซ่ึงเขาถูกโอนตัวไป 

12. เวนแตรัฐภาคีซ่ึงสงตัวบุคคลดังกลาวตามวรรค  10  และ  11 จะตกลงดวย บุคคล
นั้นไมวาจะถือสัญชาติใด จะตองไมถูกฟองรอง กักขัง ลงโทษ หรือถูกจํากัดเสรีภาพสวนบุคคล ใน 
ดินแดนของรัฐซ่ึงรับตัวบุคคลนั้นในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการกระทํา การละเวนการกระทํา หรือคํา
พิพากษาลงโทษท่ีมีกอนการเดินทางออกจากดินแดนของรัฐท่ีสงตัวบุคคลนั้น 

13. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองกําหนดหนวยงานกลางซ่ึงจะตองมีความรับผิดชอบและ
อํานาจท่ีจะรับคํารองขอความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกัน และท่ีจะปฏิบัติตามคํารองขอ
เหลานั้นหรือสงคํารองขอเหลานั้นใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจเพ่ือดําเนินการ หากรัฐภาคีมีดินแดนหรือ
เขตการปกครองพิเศษที่มีระบบของการใหความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกันแยกตางหาก 
รัฐภาคีนั้นอาจกําหนดใหมีหนวยงานกลางตางหากโดยใหมีหนาท่ีเชนเดียวกันกับดังกลาวขางตน 
สําหรับดินแดนหรือเขตการปกครองนั้น หนวยงานกลางจะประกันการดําเนินการหรือการจัดสง 
คํารองขอท่ีไดรับอยางรวดเร็วและเหมาะสม ในกรณีท่ีหนวยงานกลางสงคํารองขอไปยังเจาหนาท่ี 
ผูมีอํานาจเพ่ือดําเนินการ หนวยงานกลางจะตองเรงรัดใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจดําเนินการตามคํารอง
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ขออยางรวดเร็วและเหมาะสม เลขาธิการสหประชาชาติจะตองไดรับแจงเกี่ยวกับหนวยงานกลางท่ี
กําหนดข้ึนเพื่อการนี้ เม่ือรัฐภาคีแตละรัฐไดมอบสัตยาบันสาร สารยอมรับ หรือสารใหความ
เห็นชอบหรือภาคยานุวัติสารคํารองขอความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกัน และการส่ือสาร
ใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับคํารองขอนั้น จะตองถูกสงตอหนวยงานกลางที่กําหนดโดยรัฐภาคี ขอกําหนดนี้
จะตองไมกระทบตอสิทธิของรัฐภาคีใดท่ีกําหนดวาคํารองขอและการส่ือสารท่ีมาถึงตนใหดําเนิน
โดยผานชองทางทางการทูต และในกรณีเรงดวนและเม่ือรัฐภาคีเห็นพอง โดยผานชองทางของ
องคการตํารวจสากลถาเปนไปได 

14. คํารองขอจะตองทําเปนลายลักษณอักษร หรือในกรณีท่ีเปนไปได โดยวิธีการอ่ืน
ใดท่ีจะสามารถผลิตเปนหลักฐานลายลักษณอักษรได ในภาษาท่ีรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอยอมรับ
ภายใตเง่ือนไขท่ีรัฐภาคีนั้นสามารถรับรองความถูกตองได ภาษาใดภาษาหน่ึงหรือหลายภาษาซ่ึงรัฐ
ภาคีแตละรัฐใหการยอมรับนั้นจะตองแจงใหเลขาธิการสหประชาชาติทราบในเวลาท่ีรัฐภาคีนั้น
มอบสัตยาบันสาร สารยอมรับ หรือสารใหความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารของอนุสัญญานี้ใน
กรณีเรงดวนและเมื่อรัฐภาคีไดเห็นพองกัน การรองขออาจกระทําไดดวยวาจา แตจะตองยืนยันเปน
ลายลักษณอักษรในภายหลัง 

15. คํารองขอความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกันจะตองประกอบดวย 
(ก) การระบุใหทราบถึงสถานะของหนวยงานท่ีทําคํารองขอ 
(ข) สาระสําคัญและลักษณะของการสืบสวนสอบสวน การฟองรองดําเนินคดี 

หรือการดําเนินการตางๆ ทางศาลซ่ึงเกี่ยวของกับคํารองขอ รวมท้ังช่ือและหนาท่ีของหนวยงานท่ี
ดําเนินการสืบสวนสอบสวน ฟองรองดําเนินคดี หรือดําเนินการตางๆ ทางศาลดังกลาว 

(ค) สรุปขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของ เวนแตกรณีเปนคํารองขอโดยมีความมุงประสงค
เพื่อการจัดสงเอกสารทางศาล 

(ง) การอธิบายลักษณะของความชวยเหลือท่ีรองขอและรายละเอียดของขั้นตอน
เฉพาะ ซ่ึงรัฐภาคีท่ีรองขอปรารถนาใหไดรับการปฏิบัติตาม 

(จ) รูปพรรณสัณฐาน  สถานท่ีอยูและสัญชาติของบุคคลท่ีเกี่ยวของในกรณีท่ีจะ
หาได 

(ฉ) ความมุงประสงคท่ีขอพยานหลักฐาน ขอมูล หรือขอใหมีการดําเนินการ 
16. รัฐภาคีท่ีไดรับการรองขออาจขอขอมูลเพิ่มเติมเม่ือขอมูลเพิ่มเติมนั้นจําเปนสําหรับ

การปฏิบัติตามคํารองขอตามกฎหมายภายในของตน  หรือเม่ือขอมูลเพิ่มเติมนั้นสามารถชวยใหมี
การปฏิบัติดังกลาว 
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17. การปฏิบัติตามคํารองขอจะตองสอดคลองกับกฎหมายภายในของรัฐภาคีท่ีไดรับ
การรองขอและเทาท่ีไมขัดตอกฎหมายภายในของรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอ และหากเปนไปไดให
สอดคลองกับข้ันตอนท่ีกําหนดไวในคํารองขอนั้น 

18. เม่ือใดก็ตามท่ีเปนไปไดและสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายใน
เม่ือบุคคลอยูในดินแดนของรัฐภาคีรัฐหนึ่ง และจะตองใหปากคําในฐานะพยานหรือผูเช่ียวชาญของ
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจดานคดีของรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งดวยคําขอของอีกฝายหน่ึง รัฐภาคีแรกอาจอนุญาต
ใหการใหปากคํานั้นกระทําโดยการประชุมดวยวีดีทัศน หากเปนกรณีท่ีบุคคลนั้นไมสามารถหรือไม
ปรารถนาที่จะปรากฏตัวในดินแดนของรัฐภาคี ผูรองขอ และรัฐภาคีอาจตกลงกันวาการใหปากคํา
จะดําเนินการโดยเจาหนาท่ีผูมีอํานาจดานคดีของรัฐภาคี ผูรองขอและเขารวมรับฟงโดยเจาหนาท่ีผูมี
อํานาจดานคดีของรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอ 

19. รัฐภาคีท่ีรองขอจะตองไมจัดสงหรือใชขอมูลหรือพยานหลักฐานท่ีไดรับจากรัฐ
ภาคีท่ีไดรับการรองขอเพื่อการสืบสวนสอบสวน การฟองรองดําเนินคดี หรือการดําเนินการตางๆ 
ทางศาล นอกเหนือไปจากท่ีไดระบุไวในคํารองขอโดยปราศจากความยินยอมลวงหนาของรัฐภาคีท่ี
ไดรับการรองขอ ไมมีขอความใดในวรรคนี้จะหามมิใหรัฐภาคีท่ีรองขอเปดเผยขอมูลหรือหลักฐาน
ท่ีจะลบลางความผิดใหแกจําเลยในการพิจารณาคดีในศาล ในกรณีหลังนี้ รัฐภาคีท่ีรองขอจะตอง
แจงใหรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอทราบกอนการเปดเผยและหากไดรับการรองขอจะปรึกษากับรัฐ
ภาคีผูรับคํารองขอกอน เวนแตการแจงลวงหนาดังกลาวไมอาจกระทําได รัฐภาคีท่ีรองขอจะตอง
แจงใหรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอทราบเก่ียวกับการเปดเผยโดยไมชักชา 

20. รัฐภาคีท่ีรองขออาจกําหนดใหรัฐภาคีผูไดรับการคํารองขอรักษาขอเท็จจริง และ
สาระของคํารองขอเปนความลับ เวนแตเทาท่ีจําเปนท่ีจะดําเนินการตามคํารองขอนั้น หากรัฐภาคีท่ี
ไดรับการรองขอไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในการรักษาความลับนั้น จะตองแจงใหรัฐภาคีท่ี
รองขอทราบทันที 

21. ความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกันอาจถูกปฏิเสธเม่ือ 
(ก) การรองขอมิไดกระทําโดยสอดคลองกับบทบัญญัติของมาตราน้ี 
(ข) รัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอพิจารณาเห็นวาการปฏิบัติตามคํารองขอนั้นนาจะ

กระทบตออธิปไตย ความม่ันคง ความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือผลประโยชนอันจําเปนยิ่ง
อ่ืนๆ ของตน 

(ค) กฎหมายภายในของรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอหามหนวยงานของตนมิให
ปฏิบัติในส่ิงท่ีไดมีการรองขอในความผิดท่ีคลายคลึงกันนั้น หากความผิดดังกลาวอยูในการสืบสวน
สอบสวน การฟองรองดําเนินคดี หรือการดําเนินการตางๆ ทางศาลภายใตเขตอํานาจของตน 
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(ง) การปฏบัติตามคําขอขัดตอระบบกฎหมายของรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอ
เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกัน 

22. รัฐภาคีไมอาจปฏิเสธที่จะใหความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกันดวยเหตุผล
เพียงอยางเดียววาการกระทําความผิดนั้นถือไดวามีสวนเกี่ยวของกับเร่ืองทางการเงิน 

23. จะตองใหเหตุผลของการปฏิเสธความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกันใดๆ 
24. รัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอ จะตองปฏิบัติตามคํารองขอความชวยเหลือทางกฎหมาย

ซ่ึงกันและกันโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได และจะตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีเสนอแนะโดยรัฐ
ภาคีท่ีรองขอใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได และท่ีตามเหตุผลซ่ึงไดใหไวในคํารองขอ รัฐภาคีท่ี
ไดรับการรองขอจะสนองตอบตอคํารองขอท่ีเหมาะสมของรัฐภาคีท่ีรองขอเก่ียวกับความคืบหนาใน
การปฏิบัติตามคํารองขอ รัฐภาคีท่ีรองขอจะตองใหรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอทราบทันทีเม่ือไม
ตองการความชวยเหลือท่ีรองขออีกตอไป 

25. รัฐภาคีท่ีไดรับการรองขออาจเล่ือนความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกัน โดย
เหตุท่ีวาความชวยเหลือดังกลาวแทรกแซงการสืบสวนสอบสวน การฟองรองดําเนินคดี หรือการ
ดําเนินการตางๆ ทางศาลท่ีกําลังดําเนินอยู 

26. กอนท่ีจะปฏิเสธคํารองขอตามวรรค 21 ของมาตรานี้หรือเล่ือนการปฏิบัติคํารอง
ขอตามวรรค 25 ของมาตราน้ี รัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอจะตองปรึกษากับรัฐภาคีท่ีรองขอเพ่ือตัดสิน
วาความชวยเหลือดังกลวจะยังคงสามารถจัดใหไดหรือไม ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีรัฐภาคีท่ี
ไดรับการรองขอพิจารณาวาจําเปน หากรัฐภาคีท่ีรองขอยอมรับความชวยเหลือภายใตขอกําหนด
และเง่ือนไขเหลานั้นได รัฐภาคีท่ีรองขอจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขนั้น 

27. โดยไมกระทบตอการบังคับใชวรรค 12 ของมาตรานี้ พยาน ผูชํานาญการ หรือ
บุคคลอ่ืนใด ผูซ่ึงยินยอมตามคํารองขอของรัฐภาคีท่ีรองขอท่ีจะเบิกความในการดําเนินคดี หรือ 
ยินยอมท่ีจะชวยเหลือในการสืบสวนสอบสวน การฟองรองดําเนินคดีหรือการดําเนินการตางๆ  ทาง
ศาลในดินแดนของรัฐภาคีท่ีรองขอ ไมอาจถูกฟองรอง กักขัง ลงโทษ หรือถูกจํากัดเสรีภาพสวน
บุคคลในดินแดนของรัฐภาคีท่ีรองขอ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการกระทํา การละเวนการกระทํา หรือคํา
พิพากษาลงโทษซ่ึงมีกอนการเดินทางของบุคคลนั้นออกจากดินแดนของรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอ 
อนึ่ง การใหความคุมครองแกบุคคลเหลานั้นจะส้ินสุดลงเม่ือพยาน ผูชํานาญการ หรือบุคคลอ่ืนเชน
วานั้นยังคงอยูในดินแดนของรัฐภาคีท่ีรองขอตอโดยสมัครใจเปนเวลา 15 วันติดตอกัน หรือ
ระยะเวลาอ่ืนตามท่ีรัฐภาคีตกลงกันนับแตวันท่ีผูนั้นไดรับแจงอยางเปนทางการแลววาหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมไมตองการใหบุคคลนั้นปรากฏตัวอีกตอไป หรือจะส้ินสุดเชนกันเม่ือพยาน  
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ผูชํานาญการ หรือบุคคลอ่ืนใดเชนวานั้นเดินทางกลับเขามาอีกโดยสมัครใจ หลังจากไดเดินทางออก
นอกดินแดนของรัฐภาคีท่ีรองขอแลว 

28. คาใชจายปกติในการดําเนินการตามคํารองขอนั้นจะตองตกอยูแกรัฐภาคีท่ีไดรับ
การรองขอ เวนแตบรรดารัฐภาคีท่ีเกี่ยวของไดตกลงกันเปนอยางอ่ืน  หากมีคาใชจายซ่ึงสูงมากหรือ
ท่ีมีลักษณะพิเศษเปนส่ิงจําเปนหรือจะเปนส่ิงจําเปนเพื่อการปฏิบัติตามคํารองขอแลว รัฐภาคีจะตอง
ปรึกษากันเพื่อกําหนดขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีคํารองขอจะไดรับการปฏิบัติตามและกําหนด
ลักษณะการรับภาระคาใชจาย 

29. รัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอ 
(ก) จะตองจัดหาสําเนาของบันทึก เอกสาร หรือขอสนเทศของราชการที่อยูใน

ความครอบครองของตนใหแกรัฐภาคีท่ีรองขอ ซ่ึงตามกฎหมายภายในของตนสามารถเปดเผยตอ 
สาธารณชนได 

(ข) อาจใชดุลพินิจในการจัดหาสําเนาของบันทึก เอกสาร หรือขอสนเทศของ 
ราชการ่ีอยูในความครอบครองของตนใหแกรัฐภาคีท่ีรองขอท้ังหมด หรือบางสวน หรือภายใต
เง่ือนไขท่ีเห็นเหมาะสม ซ่ึงตามกฎหมายภายในของตนไมสามารถเปดเผยตอสาธารณชนได 

30. รัฐภาคีจะตองพิจารณาความเปนไปไดท่ีจะจัดทําความตกลง หรือขอตกลงใน
ลักษณะทวิภาคีหรือพหุภาคีตามท่ีอาจจําเปน ในอันท่ีจะบรรลุความมุงประสงคของมาตรานี้ ให
มาตราน้ีมีผลในทางปฏิบัติ หรือสงเสริมบทบัญญัติของมาตราน้ี 

 
มาตรา 19 

การสืบสวนสอบสวนรวม 
รัฐภาคีจะพิจารณาทําความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคี ท่ีเกี่ยวของกับเร่ือง

ภายใตการสืบสวนสอบสวน การฟองรองดําเนินคดี หรือการดําเนินการตางๆ ทางศาลในรัฐภาคี
หนึ่งหรือหรือมากกวา เจาหนาท่ีผูมีอํานาจท่ีเกี่ยวของอาจตั้งหนวยสืบสวนสอบสวนรวมข้ึน ใน
กรณีท่ีไมมีความตกลงหรือขอตกลงดังกลาว การสืบสวนสอบสวนรวมอาจดําเนินการไดโดยความ
ตกลงเปนรายกรณี รัฐภาคีท่ีเกี่ยวของจะตองทําใหแนใจวาอธิปไตยของรัฐภาคีเจาของดินแดนซ่ึง
การสืบสวนสอบสวนรวมดังกลาวจะมีข้ึนจะไดรับความเคารพอยางเต็มท่ี 
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มาตรา 20 
เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ 

1. หากกระทําไดตามหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายภายใน รัฐภาคีแตละรัฐ
จะตองใชมาตรการที่จําเปนเพื่อใหมีการใชอยางเหมาะสมซ่ึงการจัดสงภายใตการควบคุมภายใน
ความเปนไปได และภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้น และเม่ือ
เห็นสมควรเพื่อใหมีการใชเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษอยางอ่ืน เชน การเฝาติดตามโดยใช
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสหรือการเฝาติดตามในรูปแบบอ่ืนๆ และการปฏิบัติการลับ โดยเจาหนาท่ีผูมี
อํานาจของรัฐนั้นภายในดินแดนของตนเพื่อความมุงประสงคในการตอตานอาชญากรรมท่ีจัดต้ังใน
ลักษณะองคกรอยางมีประสิทธิภาพก็ได 

2. เพื่อความมุงประสงคในการสืบสวนสอบสวนความผิดท่ีอนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง
รัฐภาคีจะไดรับการสงเสริมใหทําความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีท่ีเหมาะสมตาม
ความจําเปน เพื่อใชเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษเหลานั้นในบริบทของความรวมมือในระดับ
ระหวางประเทศ จะตองจัดทําและถือปฏิบัติตามความตกลงหรือขอตกลงนั้น โดยสอดคลองกับ
หลักการความเทาเทียมกันของอธิปไตยแหงรัฐอยางเต็มท่ีและจะตองมีการดําเนินการอยางเครงครัด
ตามขอกําหนดของความตกลงหรือขอตกลงเหลานั้น 

3. ในกรณีท่ีไมมีความตกลงหรือการจัดการดังท่ีระบุไวในวรรค 2 ของมาตรานี้ การ
ตัดสินใจท่ีจะใชเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษดังกลาวในระดับระหวางประเทศจะตองกระทํา
เปนรายกรณีไป และหากมีความจําเปนอาจนําขอตกลงและความเขาใจระหวางกันในเร่ืองทาง
การเงินมาพิจารณาดวย โดยคํานึงถึงเขตอํานาจของรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของ 

4. การตัดสินใจที่จะใชการจัดสงภายใตการควบคุม ในระดับระหวางประเทศอาจให
รวมถึงวิธีการ เชน การสกัดและอนุญาตใหส่ิงของยังคงสภาพเดิม หรือมีการเคล่ือนยายหรือ
สับเปล่ียนท้ังหมดหรือบางสวน ท้ังนี้ดวยความยินยอมของรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของ 

 
มาตรา 21 

การโอนการดําเนินคดีอาญา 
รัฐภาคีจะตองพิจารณาความเปนไปไดสําหรับการโอนการดําเนินคดีแกกัน สําหรับการ

ฟองคดีอาญาในความผิดท่ีอนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง หากพิจารณาวาการโอนเชนวานั้นจะเปนเพื่อ
ประโยชนกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในกรณีท่ีเกี่ยวของกับเขตอํานาจหลายเขตโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหความสําคัญแกการฟองคดี 
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มาตรา 22 
การจัดทําทะเบียนประวตัิทางอาชญากรรม 

ภายใตขอกําหนดและเพ่ือความมุงประสงคท่ีเห็นวาเหมาะสม รัฐภาคีแตละรัฐอาจรับ
เอามาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอ่ืนเชนวาเทาท่ีจําเปน เพื่อนําคําตัดสินวากระทําผิดท่ีเคย
ไดรับคร้ังใดๆ ในอีกรัฐหนึ่งของผูกระทําผิดท่ีถูกกลาวหามาคํานึงถึงดวย เพ่ือความมุงประสงคใน
การใชเปนขอสนเทศในการดําเนินคดีอาญาท่ีเกี่ยวของกับความผิดท่ีอนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง 

 
มาตรา 23 

การกําหนดใหการขัดขวางความยุติธรรมเปนความผดิอาญา 
รัฐภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาตรการทางกฎหมายหรืออ่ืนๆ เทาท่ีจําเปนเพ่ือ

กําหนดใหเปนความผิดอาญา เม่ือกระทําโดยเจตนาซ่ึง 
(ก) การใชกําลังทางกายภาพ การขมขูหรือการทําใหกลัว หรือการใหสัญญา ยื่น

ขอเสนอ หรือใหประโยชนท่ีมิควรไดเพื่อจูงใจใหใหการเท็จ หรือเพ่ือแทรกแซงการใหการหรือการ
เสนอพยานหลักฐานในการดําเนินคดีท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดท่ีอนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง 

(ข) การใชกําลังทางกายภาพ การขมขู หรือการทําใหกลัวเพื่อแทรกแซงการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีในงานยุติธรรม หรือเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดท่ีอนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง ไมมีขอความใดในอนุวรรคนี้ท่ีจะทําเส่ือมสิทธิของรัฐภาคีท่ีจะ
มีกฎหมายคุมครองเจาหนาท่ีประเภทอ่ืนของรัฐ 

 
มาตรา 24 

การคุมครองพยาน 
1. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองใชมาตรการทั้งหลายที่เหมาะสมภายในวิถีทางของตนหรือ

ใหความคุมครองอยางมีประสิทธิภาพแกพยานจากการแกแคนหรือขมขูท่ีอาจเกิดข้ึนไดในการ
ดําเนินคดีซ่ึงพยานผูนั้นเปนผูใหการท่ีเกี่ยวของกับความผิดท่ีครอบคลุมภายใตอนุสัญญาน้ี และแก
ญาติและบุคคลอ่ืนที่ใกลชิดกับพยานผูนั้นตามความเหมาะสม 

2. มาตรการท้ังหลายท่ีอาจเปนไปไดตามวรรค 1  ของมาตรานี้จะรวมถึงสิทธิ  
นอกจากประการอ่ืนแลวและโดยไมทําใหเส่ือมสิทธิของจําเลย รวมท้ังสิทธิท่ีพึงมีโดยชอบ 

(ก) การกําหนดวิธีการใหความคุมครองทางกายภาพแกตัวบุคคลเชนวา เชน  
ภายในขอบเขตท่ีจําเปนและกระทําได การยายบุคคลเหลานั้นไปอยูท่ีอ่ืน และเทาท่ีเห็นจําเปน การ
ไมเปดเผยหรือจํากัดการเปดเผยขอสนเทศเก่ียวกับรูปพรรณและท่ีอยูของบุคคลเชนวา 

DPU



 205 

(ข) การจัดใหมีกฎเกณฑทางพยานหลักฐานท่ีอนุญาตใหคําใหการของพยาน
สามารถกระทําไดในลักษณะท่ีทําใหแนใจวาพยานไดรับความปลอดภัย เชน อนุญาตใหมีคําใหการ
ผานการใชเทคโนโลยีทางการส่ือสาร เชน การติดตอผานวีดีทัศน หรือวิธีการอ่ืนท่ีเพียงพอ 

3. รัฐภาคีจะตองพิจารณาจัดทําความตกลงหรือขอตกลงกับรัฐอ่ืนเพื่อยายบุคคลท่ี 
อางถึงในวรรคท่ี 1 ของมาตราน้ีไปอยูท่ีอ่ืน 

4. บทบัญญัติของมาตราน้ีจะนําไปใชกับผูเสียหายเทาท่ีบุคคลเหลานั้นตองเปนพยาน
ดวย 

 
มาตรา 25 

การใหความชวยเหลือและการคุมครองผูเสียหาย 
1. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองใชมาตรการท่ีเหมาะสมภายในวิถีทางของตนท่ีจะใหความ

ชวยเหลือและความคุมครองแกผูเสียหายของการกระทําความผิดท่ีอนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง
โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการคุกคามท่ีจะแกแคน หรือขมขู 

2. รัฐภาคีแตละรัฐจะกําหนดวิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อใหสามารถเขาถึงการใชคา
ทดแทนและการกลับคืนสูฐานะเดิมแกผูเสียหายของการกระทําความผิดท่ีครอบคลุมภายใต
อนุสัญญานี้ 

3. ภายใตกฎหมายภายในของตน รัฐภาคีแตละรัฐจะทําใหความเห็นและความหวง
กังวลของผูเสียหายไดรับการนําเสนอและพิจารณาในข้ันตอนท่ีเหมาะสมของการดําเนินคดีอาญา
ตอผูกระทําผิดในลักษณะท่ีไมทําใหเส่ือมสิทธิของจําเลย 

 
มาตรา 26 

มาตรการท่ีจะขยายความรวมมือกับหนวยงานท่ีใชบังคับกฎหมาย 
1. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหบุคคลผูเขารวมหรือ

ที่ไดเขารวมแลวในกลุมอาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร 
(ก) ใหขอสนเทศท่ีเปนประโยชนแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือความมุงประสงค

ในการสืบสวนและใชเปนพยานหลักฐานในเร่ืองตางๆ เชน 
(i) รูปพรรณ  ลักษณะ  องคประกอบ  โครงสราง  ท่ีอยูหรือกิจกรรมของกลุม

อาชญากรรมท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร 
(ii) ความเกี่ยวโยง รวมท้ังความเกี่ยวโยงในระดับระหวางประเทศกับกลุม

อาชญากรรมอ่ืนๆ ท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร 
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(iii) ความผิดตางๆ ท่ีกลุมอาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกรไดกระทําหรือ
อาจกระทํา 

(ข) ใหความชวยเหลือตามขอเท็จจริงอยางเปนรูปธรรมแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ซ่ึงอาจเปนประโยชนตอการตัดทอนทรัพยากรหรือทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรมของ
กลุมอาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร 

2. ในกรณีท่ีเหมาะสม รัฐภาคีแตละรัฐจะตองพิจารณาใหมีความเปนไปไดท่ีจะ 
ลดโทษบุคคลท่ีถูกกลาวหา ซ่ึงใหความรวมมือท่ีสําคัญตอการสืบสวนหรือการฟองคดีตอความผิด 
ท่ีครอบคลุมภายใตอนุสัญญานี้ 

3. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองพิจารณาใหมีความเปนไปไดท่ีจะใหความคุมกันจากการ
ฟองคดีตอบุคคลผูใหความรวมมือท่ีสําคัญตอการสืบสวน หรือการฟองคดีตอความผิดท่ีครอบคลุม
ภายใตอนุสัญญานี้ ตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของตน 

4. ความคุมครองบุคคลเชนวานั้นจะตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 24 ของ
อนุสัญญานี้ 

5. หากบุคคลท่ีอางถึงในวรรค 1 ของมาตรานี้ซ่ึงถูกพบตัวในรัฐภาคีหนึ่งเปนผูท่ี
สามารถใหความรวมมือท่ีสําคัญแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบของอีกรัฐภาคีหนึ่ง รัฐภาคีท่ีเกี่ยวของ 
ท้ังหลายอาจพิจารณาจัดทําความตกลงหรือขอตกลงเกี่ยวกับการจัดใหรัฐภาคีอ่ืนมีการปฏิบัติท่ี
เปนไปไดตามท่ีระบุในวรรค 2 และ 3 ของอนุสัญญานี้ตามกฎหมายภายในของตน 

 
มาตรา 27 

ความรวมมือดานการบงัคับใชกฎหมาย 
1. รัฐภาคีจะรวมมือซ่ึงกันและกันอยางใกลชิด โดยสอดคลองกับระบบกฎหมายและ

การปกครองภายในของตนเพื่อขยายประสิทธิผลของการดําเนินการใชบังคับกฎหมายท่ีจะตอสูกับ
ความผิดท่ีอนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง รัฐภาคีแตละรัฐจะรับเอามาตรการท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ 

(ก) เพื่อขยายและหากจําเปน เพื่อจัดต้ังชองทางของการติดตอระหวางหนวยงานท่ี
มีอํานาจ ตัวแทนและหนวยงานใหบริการของตนเพื่ออํานวยความสะดวกใหมีการแลกเปล่ียนอยาง
ปลอดภัยและรวดเร็วซ่ึงขอสนเทศท่ีเกี่ยวของกับทุกแงมุมของความผิดท่ีครอบคลุมภายใต
อนุสัญญาน้ี รวมทั้งการเช่ือมโยงกับกิจกรรมที่เปนความผิดอาญาอื่นๆ หากรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของ 
ท้ังหลายเห็นวาเหมาะสม 

(ข) เพ่ือรวมมือกับรัฐภาคีอ่ืนในการดําเนินการสอบสวนท่ีเกี่ยวกับความผิดตางๆ 
ท่ีครอบคลุมภายใตอนุสัญญาในเร่ือง 
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(i) รูปพรรณ ท่ีอยู และกิจกรรมของบุคคลผูตองสงสัยวามีสวนเกี่ยวของกับ
ความผิดเชนวา หรือท่ีอยูของบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

(ii) การเคล่ือนยายทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรมหรือทรัพยสิน 
ท่ีไดมาจากการกระทําความผิดเชนวา 

(iii) การเคล่ือนยายทรัพยสิน อุปกรณ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชอ่ืนท่ีใชหรือ 
ตั้งใจจะใชในการกระทําความผิดเชนวา 

(ค) เพื่อใหส่ิงของหรือปริมาณของวัตถุท่ีจําเปนเพื่อความมุงประสงคในการ
วิเคราะหหรือสืบสวนสอบสวน 

(ง) เพื่ออํานวยความสะดวกในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพระหวาง
หนวยงานท่ีมีอํานาจ ตัวแทนและหนวยงานใหบริการของรัฐภาคีเหลานั้น และเพ่ือสงเสริมการ 
แลกเปล่ียนบุคลากรและผูเช่ียวชาญอื่นๆ รวมท้ังการสงเจาหนาท่ีติดตอประสานงานไปประจําการ
ภายใตบังคับของความตกลงทวิภาคีหรือขอตกลงยอยระหวางรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของ 

(จ) เพื่อแลกเปล่ียนขอสนเทศกับรัฐภาคีอ่ืนในเร่ืองวิถีทาง และวิธีการที่ใชโดย
กลุมอาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร  รวมทั้งในกรณีท่ีเกี่ยวของ เสนทางและยานพาหนะและ
การใชหลักฐานแสดงตัวปลอม เอกสารท่ีแกไขหรือปลอมแปลงหรือวิถีทางอื่นในการปกปด 
กิจกรรมของกลุมอาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร 

(ฉ) เพื่อแลกเปลี่ยนขอสนเทศและประสานมาตรการดานการปกครองและ 
มาตรการอื่นท่ีไดนํามาใชตามความเหมาะสมเพ่ือความมุงประสงคของการช้ีความผิดท่ีอนุสัญญานี้
ครอบคลุมถึงไดแตเนิ่นๆ 

2. เพื่อท่ีจะทําใหมีผลตออนุสัญญานี้ รัฐภาคีจะพิจารณาจัดทําความตกลงหรือขอ 
ตกลงแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี วาดวยความรวมมือโดยตรงระหวางหนวยงานดานการบังคับใช
กฎหมาย และหากความตกลงหรือขอตกลงยอยดังกลาวมีอยูแลว ก็ใหพิจารณาแกไขในกรณีท่ีไมมี
ความตกลงหรือขอตกลงยอยดังกลาวระหวางรัฐภาคีท่ีเกี่ยวของ รัฐภาคีดังกลาวอาจพิจารณาให
อนุสัญญานี้เปนพื้นฐานสําหรับความรวมมือดานการบังคับใชกฎหมายระหวางกันในสวนท่ี 
เกี่ยวของกับความผิดท่ีครอบคลุมภายใตอนุสัญญานี้ เมื่อใดท่ีเหมาะสม รัฐภาคีจะตองใชประโยชน
จากความตกลงหรือขอตกลงยอยอยางเต็มท่ี รวมท้ังองคการระหวางประเทศหรือองคการระดับ 
ภูมิภาคดวยเพื่อขยายความรวมมือระหวางหนวยงานดานการบังคับใชกฎหมายของตน 

3. รัฐภาคีจะตองพยายามที่จะรวมมือภายใตวิ ถีทางของตนเพ่ือตอบโตกับ
อาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกรท่ีกระทําผานการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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มาตรา 28 
การเก็บรวบรวม การแลกเปล่ียนและการวิเคราะหขอสนเทศเก่ียวกับ 

ลักษณะของอาชญากรรมท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร 
1. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองพิจารณาท่ีจะวิเคราะหแนวโนมของอาชญากรรมท่ีจัดต้ังใน

ลักษณะองคกรในอาณาเขตของตน สภาวการณท่ีอาชญากรรมท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกรปฏิบัติงาน 
รวมท้ังกลุมสาขาอาชีพและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ โดยหารือกับประชาชนดานวิทยาศาสตรและ 
วิชาการ 

2. รัฐภาคีจะตองพิจารณาที่จะพัฒนาและแบงปนความชํานาญในเชิงวิเคราะห
เกี่ยวกับกิจกรรมของอาชญากรรมท่ีมีการจัดต้ังเปนองคกรซ่ึงกันและกัน และผานองคการระหวาง
ประเทศหรือองคการระดับภูมิภาคเพื่อความมุงประสงคดังกลาว คํานิยาม มาตรฐาน และระเบียบท่ี
เปนเชนเดียวกัน ควรไดรับการพัฒนาและนํามาใชตามความเหมาะสม 

3. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองพิจารณาที่จะติดตามนโยบายและมาตรการที่ทําอยูจริงของ
ตน เพื่อตอสูกับอาชญากรรมท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกรและทําการประเมินประสิทธิภาพและ
สมรรถภาพของตน 

 
มาตรา 29 

ความชวยเหลือดานการฝกอบรมและวิชาการ 
1. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองริเร่ิม พัฒนา หรือปรับปรุงแผนงานฝกอบรมเฉพาะดาน

เทาท่ีจําเปนสําหรับเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมาย รวมถึงพนักงานอัยการผูไตสวนคดีและเจาหนาท่ี
ศุลกากรและเจาหนาท่ีอ่ืนๆ ผูมีหนาท่ีในการปองกัน สืบสวนและควบคุมความผิดท่ีอนุสัญญานี้
ครอบคลุมถึง แผนงานฝกอบรมดังกลาวจะตองเกี่ยวของโดยเฉพาะกับเร่ืองดังตอไปนี้ 

(ก) วิธีการที่ใชในการปองกัน  สืบสวนและควบคุมความผิดท่ีอนุสัญญานี้ 
ครอบคลุมถึง 

(ข) เสนทางและเทคนิคท่ีใช โดยบุคคลผูตองสงสัยวาเกี่ยวของกับความผิดท่ี
อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึงรวมถึงในรัฐผานแดนและมาตรการตอบโตท่ีเหมาะสม 

(ค) การเฝาระวังการเคล่ือนไหวของสินคาท่ีนําเขาหรือสงออกโดยผิดกฎหมาย 
(ง) การสืบสวนและการเฝาระวังการเคล่ือนยายทรัพยสินท่ีไดจากการกระทํา

อาชญากรรม ทรัพยสิน อุปกรณ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชอ่ืน และวิธีการท่ีใชสําหรับการโอนปกปด 
หรืออําพรางทรัพยสินท่ีไดจาก อาชญากรรม ทรัพยสิน อุปกรณ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชอ่ืนดังกลาว 
รวมท้ังวิธีการท่ีใชในการตอตานการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอ่ืน 
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(จ) การรวบรวมพยานหลักฐาน 
(ฉ) เทคนิคการควบคุมในเขตการคาเสรีและเมืองทาปลอดภาษี 
(ช) เทคนิคและอุปกรณในการบังคับใชกฎหมายท่ีทันสมัย รวมท้ังการเฝาติดตาม

โดยใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส การจัดสงภายใตการควบคุม และการปฏิบัติการลับ 
(ซ) วิธีการท่ีใชในการตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกรท่ี

กระทําโดยการใชคอมพิวเตอร เครือขายโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีทันสมัยในรูปแบบอ่ืน และ 
(ฌ) วิธีการท่ีใชในการคุมครองผูเสียหายและพยาน 

2. รัฐภาคีจะตองชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการวางแผนและการนําไปปฏิบัติซ่ึง
งานวิจัย และแผนงานฝกอบรมท่ีจัดทําข้ึนเพื่อแลกเปล่ียนความชํานาญในดานท่ีอางถึงในวรรค 1 
ของมาตรานี้ และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นท่ีเหมาะสม จะตองใชในกรณีท่ีเหมาะสมซ่ึงการ
ประชุมและการสัมมนาในระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศดวย เพื่อสงเสริมความรวมมือ
และเพ่ือกระตุนใหมีการอภิปรายในปญหาท่ีหวงใยรวมกัน รวมท้ังปญหาและความตองการพิเศษ
ของรัฐผานแดน 

3. รัฐภาคีจะสงเสริมความชวยเหลือดานการฝกอบรมและวิชาการที่จะอํานวยความ
สะดวกแกการสงผูรายขามแดนและความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกัน ความชวยเหลือดาน
การฝกอบรมและวิชาการดังกลาวอาจรวมถึงการฝกอบรมดานภาษา การชวยปฏิบัติงานและการ
แลกเปล่ียนระหวางเจาหนาท่ีในหนวยงานหรือผูประสานงานกลางท่ีมีความรับผิดชอบเกี่ยวของ 

4. ในกรณีท่ีมีความตกลงหรือขอตกลงในระดับทวิภาคีและพหุภาคีอยูแลว รัฐภาคี
จะตองเสริมสรางภายในขอบเขตที่จําเปน ซ่ึงความพยายามที่จะใหมีกิจกรรมดานการฝกอบรมและ
การปฏิบัติการใหมากท่ีสุดภายในองคการระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ และภายในความ 
ตกลงหรือขอตกลงอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

 
มาตรา 30 

มาตรการอ่ืน : การปฏิบตัิตามอนุสัญญาผานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และความชวยเหลือทางวิชาการ 

1. รัฐภาคีจะตองใชมาตรการที่นําไปสูการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้อยางสูงสุด 
เทาท่ีจะเปนไปได ผานความรวมมือระหวางประเทศโดยคํานึงถึงผลกระทบในทางลบของ
อาชญากรรมท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกรตอสังคมโดยรวม โดยเฉพาะตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. รัฐภาคีจะใชความพยายามอยางเปนรูปธรรมเทาท่ีจะเปนไปได และในการ
ประสานงานซ่ึงกันและกัน รวมท้ังองคการระหวางประเทศและองคการระดับภูมิภาค 
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(ก) เพื่อเพิ่มความรวมมือของตนในระดับตางๆ กับประเทศกําลังพัฒนาโดยมี
วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางความสามารถของประเทศเหลานั้นท่ีจะปองกันและตอตาน
อ า ช ญ า ก ร ร ม 
ขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร 

(ข) เพื่อเพิ่มความชวยเหลือดานการเงินและดานวัตถุ เพื่อสนับสนุนความพยายาม
ของประเทศกําลังพัฒนาที่จะตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกรไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและเพื่อชวยเหลือประเทศเหลานั้นในการปฏิบัติตามอนุสัญญาอยางสัมฤทธ์ิผล 

(ค) เพื่อจัดความชวยเหลือดานวิชาการใหแกประเทศกําลังพัฒนาและประเทศท่ีอยู
ระหวางการเปล่ียนผานทางดานเศรษฐกิจ เพื่อชวยเหลือประเทศเหลานั้นในการตอบสนองความ
ตองการสําหรับการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวรัฐภาคีจะตองพยายาม
ท่ีจะบริจาคโดยสมัครใจอยางพอเพียงและสมํ่าเสมอใหกับบัญชีท่ีไดจัดไวเฉพาะเพ่ือความ 
มุงประสงคในกลไกการจัดหาทุนขององคการสหประชาชาติรัฐภาคีอาจใหการพิจารณาเปนพิเศษ 
โดยสอดคลองกับกฎหมายภายในและบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ท่ีจะบริจาคใหกับบัญชีดังกลาว
เปนจํานวนรอยละของเงิน หรือมูลคาท่ีเทียบเทาของทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรม หรือ
ทรัพยสินท่ียึดมาไดตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ดวย 

(ง) เพื่อสงเสริมและเชิญชวนรัฐและสถาบันการเงินอ่ืน ตามท่ีเหมาะสมใหเขา
รวมกับตนในความพยายามตามมาตราน้ี โดยเฉพาะดานการจัดใหมีแผนงานฝกอบรมและอุปกรณท่ี
สมัยใหมใหแกประเทศกําลังพัฒนาใหมากข้ึน เพ่ือท่ีจะชวยเหลือประเทศเหลานั้นในการบรรลุถึง
ความมุงประสงคของอนุสัญญานี้ 

3. เทาท่ีจะเปนไปได มาตรการเหลานี้จะตองไมกระทบตอขอผูกพันดานความ 
ชวยเหลือตางประเทศท่ีมีอยู หรือตอขอตกลงดานความรวมมือทางการเงินอ่ืนในระดับทวิภาคีระดับ
ภูมิภาค หรือระดับระหวางประเทศ 

4. รัฐภาคีอาจจัดทําความตกลงหรือขอตกลงระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีวาดวยเร่ือง
ความชวยเหลือดานวัตถุและการจัดการ โดยคํานึงถึงขอตกลงดานการเงินท่ีจําเปนสําหรับวิธีการ
ของความรวมมือระหวางประเทศท่ีกําหนดไวโดยอนุสัญญานี้เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล และสําหรับ
การปองกันการสืบสวนและการควบคุมอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร 
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มาตรา 31 
การปองกัน 

1. รัฐภาคีจะพยายามพัฒนาและประเมินผลโครงการระดับชาติ และจะพยายามจัดต้ัง
และสงเสริมแนวปฏิบัติและนโยบายท่ีดีท่ีสุด โดยมีเปาหมายในการปองกันอาชญากรรมขามชาติ 
ท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร 

2. รัฐภาคีจะพยายาม โดยสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของตน
ท่ีจะลดโอกาสที่มีอยูหรือท่ีจะมีในอนาคตสําหรับกลุมอาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองคกรท่ีจะมี
สวนรวมในตลาดการคาท่ีชอบดวยกฎหมาย ดวยทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรมดวย
มาตรการนิติบัญญัติ มาตรการบริหารหรือมาตรการอ่ืนตามความเหมาะสม มาตรการเหลานี้ควร 
จะมุง 

(ก) การเสริมสรางความรวมมือระหวางงานดานการบังคับใชกฎหมาย หรืออัยการ 
และกับกิจกรรมเอกชนท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังภาคอุตสาหกรรม 

(ข) การสงเสริมการพัฒนามาตรฐานและกระบวนการท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือพิทักษ
ความซ่ือสัตยสุจริตของกิจการของรัฐและกิจการเอกชนท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังประมวลกฎหมาย
ประพฤติปฏิบัติสําหรับวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะสําหรับทนายความ เจาหนาท่ีรับรองเอกสาร ท่ี
ปรึกษาดานภาษีอากรและนักบัญชี 

(ค) การปองกันการใชโดยมิชอบของกลุมอาชญากรรมท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร 
ซ่ึงกระบวนการประกวดราคาท่ีจัดโดยเจาหนาท่ีของรัฐ และซ่ึงเงินอุดหนุนและการอนุญาตท่ีอนุมัติ
โดยเจาหนาท่ีของรัฐเพื่อกิจกรรมดานการพาณิชย 

(ง) การปองกันการใชโดยมิชอบซ่ึงนิติบุคคล โดยกลุมอาชญากรรมท่ีจัดต้ังใน
ลักษณะองคกร มาตรการดังกลาวนี้สามารถรวมถึง 

(i) การจัดต้ังใหมีบันทึกสาธารณะของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ซ่ึง
เกี่ยวของในการจัดต้ัง การจัดการและการลงทุนในนิติบุคคล 

(ii) การแนะนําความเปนไปไดในการกําหนดใหบุคคลซ่ึงถูกพิพากษาวา
กระทําความผิดท่ีอนุสัญญาน้ีครอบคลุมถึงขาดคุณสมบัติโดยคําส่ังศาล หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ี
เหมาะสมจากการทําหนาท่ีเปนกรรมการของนิติบุคคลท่ีกอต้ังภายในเขตอํานาจของรัฐภาคีนั้นเปน
ระยะเวลาตามสมควร 

(iii) การจัดตั้งใหมีบันทึกแหงชาติของบุคคลซ่ึงขาดคุณสมบัติจากการทํา 
หนาท่ีเปนกรรมการของนิติบุคคลและ 
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(iv) การแลกเปล่ียนขอสนเทศท่ีอยูในบันทึกท่ีอางถึงในวรรค  (i)  และ  (iii) 
กับเจาหนาท่ีผูอํานาจของรัฐบาลอ่ืน 

3. รัฐภาคีจะพยายามสงเสริมการกลับคืนสูสังคมของบุคคลซ่ึงถูกพิพากษาวากระทํา
ความผิดท่ีอนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง 

4. รัฐภาคีจะพยายามประเมินตราสารทางกฎหมายและแนวปฏิบัติดานการบริหารท่ีมี
อยูและเกี่วของเปนระยะ ดวยจุดมุงหมายเพื่อตรวจพบจุดออนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัตินั้น
ตอการใชในทางมิชอบ โดยกลุมอาชญากรรมท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร 

5. รัฐภาคีจะพยายามสงเสริมความตระหนักรูของสาธารณะเกี่ยวกับการมีอยู สาเหตุ
ความรายแรง และภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนของอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร อาจมีการ
เผยแพรขอสนเทศในกรณีท่ีเหมาะสมผานส่ือมวลชนและขอสนเทศนั้นจะตองรวมถึงมาตรการท่ีจะ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและตอตานอาชญากรรมดังกลาว 

6. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองแจงตอเลขาธิการสหประชาชาติซ่ึงช่ือและท่ีอยูของ 
เจาหนาท่ีซ่ึงสามารถชวยรัฐภาคีอ่ืนในการพัฒนามาตรการปองกันอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังใน
ลักษณะองคกร 

7. ในกรณีท่ีเหมาะสมรัฐภาคีจะตองประสานงานซ่ึงกันและกัน และประสานงานกับ
องคการที่เกี่ยวของในระดับระหวางประเทศและระดับภูมิภาค ในการสงเสริมและการพัฒนา 
มาตรการที่อางถึงในมาตราน้ี การประสานงานน้ีรวมถึงการมีสวนรวมในโครงการระหวางประเทศ
ท่ีมีเปาหมายในการปองกันอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร ตัวอยางเชน โดยการลด
ความรุนแรงของสถานการณท่ีทําใหกลุมซ่ึงถูกละเลยทางสังคมออนแอตอการกระทําอาชญากรรม
ขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร 

 
มาตรา 32 

การประชุมของภาคีแหงอนสัุญญา 
1. การประชุมของภาคีแหงอนุสัญญาจะไดจัดต้ังข้ึนเพื่อปรับปรุงความสามารถของ

รัฐภาคีท่ีจะตอสูกับอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร  และเพ่ือสงเสริมและทบทวน
การปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้ 

2. เลขาธิการสหประชาชาติจะตองจัดใหมีการประชุมของภาคีไมชากวาหนึ่งป 
หลังจากท่ีอนุสัญญานี้มีผลใชบังคับ ท่ีประชุมของภาคีจะรับรองขอบังคับ วิธีการดําเนินการและ
ขอบังคับท่ีควบคุมกิจกรรมตามท่ีกําหนดไวในวรรค 3 และ 4 ของมาตรานี้ (รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับ
การชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินกิจกรรมเหลานั้น) 
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3. ท่ีประชุมของภาคีจะตองตกลงเห็นชอบดวยกันเกี่ยวกับกลไกเพ่ือบรรลุความมุง
ประสงคท่ีอางในวรรค 1  ของมาตราน้ี รวมท้ัง 

(ก) อํานวยความสะดวกแกกิจกรรมท่ีทําโดยรัฐภาคีภายใตมาตรา 29, 30 และ 31 
ของอนุสัญญานี้ รวมท้ังโดยสงเสริมการระดมการบริจาคโดยสมัครใจ 

(ข) อํานวยความสะดวกการแลกเปล่ียนขอสนเทศระหวางรัฐภาคีในเร่ืองรูปแบบ
และแนวโนมของอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร และในเร่ืองการปฏิบัติท่ีประสบ
ความสําเร็จในการตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร 

(ค) รวมมือกับองคการระหวางประเทศ องคการระดับภูมิภาค และองคการเอกชน
ท่ีเกี่ยวของ 

(ง) ทบทวนการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้เปนระยะ 
(จ) จัดทําขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงอนุสัญญานี้ และการปฏิบัติตามอนุสัญญา 

4. เพื่อความมุงประสงคในวรรค 3 (ง)  และ (จ)  ของมาตรานี้ ท่ีประชุมของภาคี
จะตองไดความรูท่ีจําเปนเกี่ยวกับมาตรการท่ีรัฐภาคีใชในการปฏิบัติตามอนุสัญญาน้ี และความ
ยากลําบากท่ีรัฐภาคีจะตองเผชิญในการดําเนินการดังกลาว โดยผานขอสนเทศท่ีรัฐภาคีจัดให และ
โดยผานกลไกการทบทวนเพ่ิมเติมท่ีอาจจัดต้ังข้ึนโดยท่ีประชุมของภาคี 

5. รัฐภาคีแตละรัฐจะจัดใหท่ีประชุมของภาคีซ่ึงขอสนเทศเก่ียวกับโครงการ แผนงาน 
และการปฏิบัติของตน รวมท้ังมาตรการทางกฎหมายและทางบริหารเพ่ือปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ 
ตามท่ีท่ีประชุมของภาคีกําหนด 

 
มาตรา 33 

ฝายเลขานุการ 
1. เลขานุการสหประชาชาติจะตองจัดใหมีการบริการดานเลขานุการท่ีจําเปนแกท่ี

ประชุมของภาคีแหงอนุสัญญา 
2. ฝาเลขานุการจะตอง 

(ก) ชวยท่ีประชุมของภาคีในการดําเนินกิจกรรมตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 32 
ของอนุสัญญานี้ และเตรียมการและจัดใหมีบริการที่จําเปนสําหรับการประชุมของท่ีประชุมของ
ภาคี 

(ข) เม่ือไดรับการรองขอ ชวยรัฐภาคีในการจัดขอสนเทศใหแกท่ีประชุมของภาคี
ตามท่ีไดคาดไวในมาตรา 32 วรรค 5 ของอนุสัญญานี้ และ 
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(ค) ทําใหแนใจวาจะมีการประสานงานท่ีจําเปนกับฝายเลขานุการขององคการ
ระหวางประเทศและระดับภูมิภาคท่ีเกี่ยวของ 

 
มาตรา 34 

การปฏิบตัิตามอนุสัญญา 
1. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองใชมาตรการที่จําเปน รวมท้ังมาตรการทางกฎหมายและทาง

บริหาร ท่ีสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายภายในของตน เพื่อประกันการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของตนภายใตอนุสัญญานี้ 

2. จะตองกําหนดความผิดตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 5, 6, 8 และ 23 ของอนุสัญญานี้
ไวในกฎหมายภายในของรัฐภาคีแตละรัฐ โดยมิตองมีลักษณะขามชาติหรือความเกี่ยวของของกลุม
อาชญากรรมท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกรตามท่ีระบุไวในมาตรา 3 วรรค 1 ของอนุสัญญานี้ เวนแตใน
กรณีท่ีมาตรา 5 ของอนุสัญญาน้ีกําหนดใหตองมีความเก่ียวของของกลุมอาชญากรรมท่ีจัดต้ังใน
ลักษณะองคกร 

3. รัฐภาคีแตละรัฐอาจรับเอามาตรการท่ีเครงครัดหรือรุนแรงกวามาตรการท่ีกําหนด
ไวในสัญญานี้เพื่อปองกันและตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ 

 
มาตรา 35 

การระงับขอพพิาท 
1. รัฐภาคีจะตองพยายามระงับขอพิพาทท่ีเกี่ยวกับการตีความหรือการใชบังคับ

อนุสัญญานี้โดยการเจรจา 
2. ขอพิพาทใดๆ ระหวางรัฐภาคีสองรัฐหรือมากกวาเกี่ยวกับการตีความหรือการใช

บังคับอนุสัญญานี้ ซ่ึงไมสามารถระงับไดโดยการเจรจาภายในระยะเวลาอันควรจะตองสงไปเพ่ือ
การอนุญาโตตุลาการ ตามคํารองขอของรัฐภาคีคูพิพาทฝายหน่ึงฝายใด หากพนระยะเวลาหกเดือน
หลังจากวันท่ีมีคํารองขอใหมีการอนุญาโตตุลาการรัฐภาคีคูพิพาทยังไมสามารถตกลงกันไดในการ
จัดต้ังคณะอนุญาโตตุลาการ รัฐภาคีคูพิพาทรัฐใดรัฐหนึ่งอาจสงขอพิพาทดังกลาวตอศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศโดยการรองขอตามธรรมนูญของศาลนั้น 

3. ในเวลาท่ีมีการลงนาม การใหสัตยาบัน การยอมรับ หรือการเห็นชอบ หรือการ
ภาคยานุวัติอนุสัญญานี้ รัฐภาคีแตละรัฐอาจประกาศวาไมถือวาตนถูกผูกพันโดยวรรค  2  ของ
มาตราน้ี รัฐภาคีอ่ืนจะตองไมถูกผูกพันโดยวรรค  2  ของมาตรานี้ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับรัฐภาคีใดท่ี
ไดทําขอสงวนดังกลาว 
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4. รัฐภาคีใดท่ีไดทําขอสงวนไวตามวรรค  3  ของมาตรานี้ อาจถอนขอสงวนนั้น
เม่ือใดก็ไดโดยการแจงไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ 

 
มาตรา 36 

การลงนาม การใหสัตยาบัน การยอมรับ การใหความเห็นชอบ 
และการภาคยานุวัต ิ

1. อนุสัญญานี้จะเปดใหทุกรัฐลงนามต้ังแตวันท่ี 12 ถึง 15 ธันวาคม ค.ศ. 2000 ท่ีเมือง
ปาเลอรโม ประเทศอิตาลี และภายหลังจากนั้นท่ีสํานักงานใหญสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก 
จนถึงวันท่ี 12 ธันวาคม ค.ศ. 2002 

2. อนุสัญญานี้จะเปดใหลงนามโดยองคการการรวมกลุมดานเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ดวยโดยเงื่อนไขวาจะตองมีรัฐสมาชิกขององคการนั้นอยางนอยหนึ่งรัฐไดลงนามอนุสัญญาตาม
วรรคท่ี  1  ของมาตราบทน้ีแลว 

3. อนุสัญญาน้ีจะตองไดรับการใหสัตยาบัน การยอมรับ หรือการใหความเห็นชอบ
สัตยาบันสาร สารยอมรับหรือสารใหความเห็นชอบจะตองมอบใหกับเลขาธิการสหประชาชาติ  
องคการการรวมกลุมดานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาจมอบสัตยาบันสาร สารยอมรับหรือสารให
ความเห็นชอบของตน หากมีรัฐสมาชิกขององคกรนั้นอยางนอยหนึ่งรัฐไดกระทําเชนเดียวกันใน
สัตยาบันสาร สารยอมรับหรือสารใหความเห็นชอบนั้น องคการเชนวาจะตองประกาศขอบเขตของ
อํานาจหนาท่ีของตนท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองตางๆ ท่ีอยูภายใตบังคับของอนุสัญญานี้ องคการเชนวา
จะตองแจงผูเก็บรักษาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับขอบเขตของอํานาจหนาท่ีของตน
ดวย 

4. อนุสัญญานี้เปดใหมีการภาคยานุวัติโดยรัฐใดๆ หรือองคการการรวมกลุมดาน
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคใดๆ ท่ีมีรัฐสมาชิกอยางนอยหนึ่งรัฐเปนภาคีอนุสัญญานี้ ภาคยานุวัติสาร
จะตองมอบใหกับเลขาธิการสหประชาชาติ ในเวลาท่ีภาคยานุวัติ องคการการรวมกลุมดาน
เศรษฐกิจ ระดับภูมิภาคจะตองประกาศขอบเขตของอํานาจหนาท่ีของตนท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองตางๆ ท่ี
อยูภายใตบังคับของอนุสัญญานี้ องคการเชนวาจะตองแจงผูเก็บรักษาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงใดๆ 
ท่ี 
เกี่ยวของกับขอบเขตของอํานาจหนาท่ีของตนดวย 
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มาตรา 37 
ความสัมพันธกับพิธีสาร 

1. อนุสัญญานี้อาจเพิ่มเติมดวยพิธีสารหนึ่งฉบับหรือมากกวาก็ได 
2. เพื่อท่ีจะเปนภาคีของพิธีสารฉบับหนึ่ง รัฐหรือองคการการรวมกลุมดานเศรษฐกิจ

ระดับภูมิภาคจะตองเปนภาคีอนุสัญญานี้ดวย 
3. รัฐภาคีอนุสัญญานี้จะไมผูกพันโดยพิธีสาร เวนแตรัฐนั้นไดเปนภาคีพิธีสารตาม

บทบัญญัติของพิธีสารนั้น 
4. พิธีสารใดๆ ของอนุสัญญาจะไดรับการตีความรวมกับอนุสัญญานี้ โดยคํานึงถึง

ความมุงประสงคของพิธีสารนั้น 
 

มาตรา 38 
การมีผลใชบงัคับ 

1. อนุสัญญาน้ีจะมีผลใชบังคับในวันท่ีเกาสิบภายหลังจากวันท่ีมีการมอบสัตยาบัน
สาร สารยอมรับหรือสารใหความเห็นชอบหรือภาคยานุวัติสาร ฉบับท่ี 40 เพื่อความมุงประสงคของ
วรรคนี้ สารใดท่ีมอบโดยองคการ การรวมกลุมดานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะไมนับเปนเพิ่มจาก
สารท่ีไดมอบไวแลวโดยรัฐสมาชิกขององคการเชนวา 

2. สําหรับรัฐแตละรัฐหรือองคการการรวมกลุมดานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคแตละ 
องคการท่ีใหสัตยาบันยอมรับ เห็นชอบหรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี้หลังการมอบดังกลาวฉบับท่ี 40 
อนุสัญญานี้จะมีผลใชบังคับในวันท่ีสามสิบหลังจากวันท่ีมอบสารท่ีเกี่ยวของของรัฐหรือองคการ
เชนวา 

 
มาตรา 39 
การแกไข 

1. หลังจากครบหาปจากการมีผลใชบังคับของอนุสัญญานี้ รัฐภาคีรัฐหนึ่งอาจเสนอ
ขอแกไขและยื่นเสนอตอเลขาธิการสหประชาชาติ ผูซ่ึงภายหลังจากนั้นจะแจงขอแกไขท่ีไดรับการ
เสนอไปยังรัฐภาคีท้ังหลาย และไปยังท่ีประชุมของภาคีของอนุสัญญา เพื่อความมุงประสงคในการ
พิจารณาและตัดสินขอเสนอนั้น ท่ีประชุมของภาคีจะใชความพยายามทุกทางท่ีจะบรรลุฉันทามติใน
ขอแกไขแตละขอหากความพยายามทั้งมวลท่ีจะบรรลุฉันทามติไดถูกใชจนหมดและไมสามารถ
บรรลุขอตกลงใดๆ ได ขอแกไขจะไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากสองในสามของรัฐภาคี
ท่ีเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมของท่ีประชุมภาคีเปนวิธีการสุดทาย 
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2. องคการการรวมกลุมดานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเร่ืองท่ีอยูภายใตอํานาจหนาท่ี
ของตนจะใชสิทธิลงคะแนนเสียงภายใตขอนี้ดวยจํานวนคะแนนเสียงเทากับจํานวนของรัฐสมาชิก
ขององคการท่ีเปนรัฐภาคีของอนุสัญญานี้ องคการเชนวาจะตองไมใชสิทธิลงคะแนนเสียงหาก
สมาชิกขององคการนั้นใชสิทธิของตนและกลับกันฉันใดก็ฉันนั้น 

3. ขอแกไขท่ีไดรับการรับรองตามวรรค 1 ของมาตรานี้จะตองไดรับการสัตยาบัน 
การยอมรับหรือการใหความเห็นชอบโดยรัฐภาคี 

4. ขอแกไขท่ีไดรับการรับรองตามวรรค 1  ของมาตราน้ีจะมีผลใชบังคับตอรัฐภาคีใน
วันท่ีเกาสิบหลังจากวันท่ีไดมอบสัตยาบันสาร สารยอมรับ หรือสารใหความเห็นชอบตอขอแกไข
เชนวาแกเลขาธิการสหประชาชาติ 

5. เม่ือขอแกไขมีผลใชบังคับ จะมีผลผูกพันกับรัฐภาคีท้ังหลายท่ีไดแสดงความ 
ยินยอมของตนท่ีจะผูกพันตามขอแกไขนั้น รัฐภาคีอ่ืนจะยังคงผูกพันดวยขอบทของอนุสัญญานี้ 
และขอแกไขอ่ืนๆ กอนหนานี้ท่ีรัฐภาคีเหลานี้ไดใหสัตยาบันสาร สารยอมรับ หรือสารใหความ
เห็นชอบแลว 

 
มาตรา 40 
การเพิกถอน 

1. รัฐภาคีอาจถอนตัวจากอนุสัญญาน้ีโดยการแจงอยางเปนลายลักษณอักษรถึง
เลขาธิการสหประชาชาติ การเพิกถอนเชนวาจะมีผลหนึ่งปหลังจากวันท่ีเลขาธิการสหประชาชาติ
ไดรับการแจงนั้น 

2. องคการการรวมกลุมดวยเศรษฐกิจจะยุติการเปนภาคีอนุสัญญานี้เม่ือรัฐสมาชิก 
ท้ังหมดขององคกรนั้นไดเพิกถอนตัวแลว 

3. การเพิกถอนตัวจากอนุสัญญาตามวรรค 1 ของมาตรานี้จะกอใหเกิดการเพิกถอน
จากพิธีสารของอนุสัญญาดวย 
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มาตรา 41 
การเก็บรักษาและภาษา 

1. เลขาธิการสหประชาชาติไดรับมอบหมายใหเปนผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้ 
2. ตนฉบับของอนุสัญญานี้ ซ่ึงตัวบทภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษา 

ฝร่ังเศส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน มีความถูกตองเทาเทียมกัน จะตองมอบไวท่ีเลขาธิการ
สหประชาชาติ 

เพื่อเปนพยานแกการนี้  ผูมีอํานาจเต็มท่ีลงนามขางทายนี้ซ่ึงไดรับมอบอํานาจโดย 
ถูกตองโดยรัฐบาลของผูลงนามเหลานั้น ไดลงนามในอนุสัญญานี้ 
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ภาคผนวก ก 

The Bill of Rights 
As provided in the First TEN AMENDMENTS TO THE  

CONSTITUTION OF THE UNITED STATES 
Effective December 15, 1791 

 
 Articles in addition to, and Amendment of the Constitution of the United States of 
America, proposed by Congress, and ratified by the Legislatures of the several States, pursuant to 
the fifth Article of the original Constitution. 
 

Preeamble 
 The conventions of a number of the States having at the time of their adopting the 
Constitution, expressed a desire, in order to prevent misconstruction or abuse of its powers, that 
further declaratory and restrictive clauses should be added : And as extending the ground of 
public confidence in the Government, will best insure the beneficent ends of its institution. 
 
 

Amendment I 
 Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the 
free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the 
people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances. 
 

Amendment II 
 A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of 
the people to keep and bear Arms, shall not be infringed. 
 

Amendment III 
 No Soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of 
the Owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law. 
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Amendment IV 
 The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, 
against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but 
upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be 
searched, and the persons or things to be seized. 
 

Amendment V 
 No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless 
on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, 
or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be 
subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in 
any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, 
without due process of law; nor shall private property be taken for public use without just 
compensation. 
 

Amendment VI 
 In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public 
trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, 
which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and 
cause of the accusation; to be confronted with the witness against him; to have compulsory 
process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of Counsel for his defense. 
 

Amendment VII 
 In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars 
the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury shall be otherwise re-
examined in any Court of the United States, than according to the rules of the common law. 

 
Amendment VIII 

 Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and 
unusual punishments inflicted. 
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Amendment IX 
 The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny 
or disparage others retained by the people. 
 

Amendment X 
 The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by 
it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people. 
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ภาคผนวก ข. 

ขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธกีารเกี่ยวกับการออกคําส่ังหรือหมายอาญา 

พ.ศ. 2548 

 
 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 31 บัญญัติให 
การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชวีิตและ 
รางกายจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ดังนัน้เพื่อใหการออก 
คําส่ังหรือหมายอาญาของศาลเปนไปอยางเหมาะสม เปนหลักประกนัการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน สมควรวางหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับการออกคําส่ังและหมายอาญาไวเพื่อถือ
ปฏิบัติเปนแนวเดยีวกัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 58 มาตรา 59 วรรคสาม มาตรา 59/1 วรรคสาม มาตรา 
77 วรรคสอง และมาตรา 96 (3) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 22) พ.ศ. 2547 
ประธานศาลฎีกาออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการออกคําส่ังหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548" 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตน
ไป 
 ขอ 3 ในกรณีท่ีมีระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ให
ปฏิบัติตามขอบังคับนี้แทน 
 

หมายอาญา 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ขอ 4 หมายอาญาตองมีขอความ รูปแบบ ขนาดและสีตามแบบพิมพของศาล ดังนี ้
 (1) หมายจับ แบบพิมพ 47  (สีขาว) 
 (2) หมายคน แบบพิมพ 48 (สีขาว) 
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 (3) หมายขังระหวางสอบสวน แบบพิมพ 49 (สีฟา) 
 (4) หมายขังระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา แบบพิมพ ๕๐ (สีเขียว) 
 (5) หมายจําคุกและกักขังระหวางอุทธรณฎีกา หมายกกัขังระหวางอุทธรณฎีกา หรือ
หมายจําคุกระหวางอุทธรณฎีกา แบบพิมพ 51 แบบพิมพ 51 ทวิ หรือแบบพิมพ 51 ตรี ตามลําดับ  
(สีเหลือง) 
 (6) หมายจําคุกและกักขังเม่ือคดถึีงท่ีสุด หมายกักขังเม่ือคดถึีงท่ีสุด หรือหมายจําคุก
เม่ือคดีถึงท่ีสุด แบบพิมพ 52 แบบพิมพ 52 ทวิ หรือแบบพิมพ 52 ตรี ตามลําดับ (สีแดง)  
 (7) หมายปลอย แบบพิมพ 53 (สีสม) 
 ขอ 5  การออกหมายอาญาตองกระทําโดยรวดเร็ว มีรูปแบบ ขนาดและสีตามที่กําหนด
ไวในขอ 4 ระบุวัน เดือน ปท่ีออกหมาย เขียนหรือพิมพขอความใหละเอียดถูกตอง ชัดเจนครบถวน 
และเรียงลําดับกันไปสําหรับหมายอาญาแตละชนิด 
 ขอ 6  ใหศาลจัดสงตัวอยางลายมือช่ือผูพิพากษาทุกคนท่ีมีหนาท่ีออกหมายในศาล 
ไปใหผูบัญชาการเรือนจําและผูควบคุมดูแลสถานท่ีกักขังแหงทองท่ีท่ีศาลนั้นต้ังอยูเพื่อใชในการ 
ตรวจสอบลายมือช่ือในหมาย หากผูพิพากษาคนใดพนจากหนาท่ีดังกลาวแลวกใ็หแจงไปใหทราบ
ดวย 
 ขอ 7 การท่ีพนักงานสอบสวนแจงขอหาใหผูตองหาซ่ึงเขาหาพนักงานสอบสวนเอง
ทราบ ไมถือเปนการจับ อันจะตองนําวิธีการผัดฟองฝากขังมาใชบังคับ 
 

หมวด 2 
หมายจับ หมายคน 

สวนท่ี 1 
การรองขอและการออกหมายจับ หมายคน ในกรณีปกต ิ

 
ศาลท่ีมีอํานาจออกหมาย 
 ขอ 8  การรองขอใหออกหมายจับ ใหรองขอตอศาลท่ีมีเขตอํานาจชําระคดีหรือศาลท่ีมี
เขตอํานาจเหนือทองท่ีท่ีจะทําการจับ สวนการรองขอใหออกหมายคน ใหรองขอตอศาลท่ีมีเขต
อํานาจเหนือทองท่ีท่ีจะทําการคน 
 การรองขอใหออกหมายจับหรือหมายคนท่ีเกี่ยวกับคดีอาญาท่ีอยูในอํานาจของศาล 
เยาวชนและครอบครัว ใหรองขอตอศาลอาญา ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลจังหวดั 
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หรือศาลแขวงท่ีมีเขตอํานาจเหนือทองท่ีนัน้ แตเม่ือศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีมีเขตอํานาจเหนอื
ทองท่ีแหงใด มีความพรอมท่ีจะอกหมายจับหรือหมายคนตามขอบังคับนี้และไดมีการกําหนด
แนวทางปฏบตัิเพื่อการนั้นแลว ก็ใหรองขอหมายจับหรือหมายคนตอศาลเยาวชนและครอบครัว
แหงนัน้ไดดวย 
 การรองขอใหออกหมายจับหรือหมายคนท่ีเกี่ยวกับคดีอาญาท่ีอยูในอํานาจของศาล
ชํานัญพิเศษ ใหรองขอตอศาลชํานัญพิเศษที่มีเขตอํานาจชําระคดีนั้น แตถาจะทําการจับหรือคนใน
จังหวดัอ่ืนนอกกรุงเทพมหานคร ใหรองขอตอศาลจังหวดัท่ีมีเขตอํานาจเหนือทองท่ีนั้นไดดวย 
ผูรองขอใหออกหมาย 
 ขอ 9  พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือเจาพนกังานอ่ืนซ่ึงรองขอใหศาลออก
หมายจับหรือหมายคน จะตองเปนผูมีอํานาจหนาท่ีเกีย่วของกับการสืบสวนหรือสอบสวนคดีท่ีรอง
ขอออกหมายนั้น และตองพรอมท่ีจะมาใหผูพิพากษาสอบถามกอนออกหมายไดทันที 
 ในกรณท่ีีพนกังานฝายปกครองหรือเจาพนกังานอ่ืนเปนผูรองขอ ผูนั้นตองดํารง
ตําแหนงต้ังแตระดับสามข้ึนไป ในกรณีท่ีเปนตํารวจ ผูนัน้ตองมียศต้ังแตรอยตํารวจตรีข้ึนไป 
รายละเอียดแหงคํารองและเอกสารประกอบ 
 ขอ 10 คํารองขอใหศาลออกหมายจบั ตองมีรายละเอียดและเอกสารประกอบ
ดังตอไปนี ้
 (1) ตองระบุช่ือตัว ช่ือสกุล รูปพรรณ อายุ อาชีพ หมายเลขประจําวนัประชาชนของ
บุคคลท่ีจะถูกจับเทาท่ีทราบ 
 (2) ตองระบุเหตุท่ีจะออกหมายจบั ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 66 พรอมท้ังสําเนาเอกสารซ่ึงสนับสนุนเหตุแหงการออกหมายจับ 
 (3) แนบแบบพิมพหมายจับท่ีกรอกขอความครบถวนแลวพรอมสําเนา รวมท้ังเอกสาร
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชน บันทึกคํารองทุกข หนังสือมอบอํานาจใหรองทุกข เปนตน มาทายคํารอง 
 ขอ 11 คํารองขอใหศาลออกหมายคน ตองมีรายละเอียดและเอกสารประกอบ
ดังตอไปนี ้
 (1) ตองระบุลักษณะส่ิงของท่ีตองการหาและยึด หรือช่ือตัว ช่ือสกุล รูปพรรณ อายุ
ของบุคคลท่ีตองการหา และสถานท่ีท่ีจะคน ระบุบานเลขท่ี ช่ือตัว ช่ือสกุล และสถานะของเจาของ
หรือผูครอบครองเทาท่ีทราบ หากไมสามารถระบุบานเลขท่ีท่ีจะคนได ใหทําแผนท่ีของสถานท่ีท่ีจะ
คนและบริเวณใกลเคียงแทน 
 (2) ตองระบุเหตุท่ีจะออกหมายคน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 69 พรอมสําเนาเอกสารซ่ึงสนับสนุนเหตุแหงการออกหมายคน 
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 (3) แนบแบบพิมพหมายคนท่ีกรอกขอความครบถวนแลวพรอมสําเนา รวมท้ังเอกสาร
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชน บันทึกคํารองทุกข หนังสือมอบอํานาจใหรองทุกข เปนตน มาทายคํารอง 
วิธีการยื่นและรับคํารอง 
 ขอ 12 ใหผูรองขอหรือเจาพนกังานผูรับมอบหมายจากผูรองขอนําคํารองพรอมเอกสาร
ประกอบตามขอ 10 หรือขอ 11 ใสซองปดผนึกประทับตรา "ลับ" ยื่นตอศาลท่ีขอใหออกหมายนั้น 
 เม่ือไดรับซองคํารอง ใหเจาหนาท่ีศาลลงเลขรับไวบนซองและลงสารบบไว โดยไมตอง
เปดซอง แลวนําซองคํารองเสนอตอผูพิพากษา ซ่ึงไดรับมอบหมายจากอธิบดีผูพิพากษาศาลช้ันตน 
หรือผูพิพากษาหัวหนาศาล เพื่อพิจารณาส่ังโดยเร็ว 
การรองขอใหออกหมายนอกเวลาทําการปกติ 
 ขอ 13 กรณีขอออกหมายนอกเวลาทําการปกติ ใหดําเนนิการเชนเดียวกับการรองขอใน
เวลาปกติตามขอ 10 ถึงขอ 12 โดยใหผูพพิากษาซ่ึงไดรับมอบหมายจากอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน
หรือจากผูพิพากษาหวัหนาศาล เปนผูรับปดชอบในการพิจารณาส่ังและใหผูพพิากษามาอยูประจําท่ี
ศาล แตหากมีเหตุจําเปนไมอาจมาอยูท่ีศาลได ผูพิพากษาจะตองอยูในพ้ืนท่ีท่ีสามารถติดตอเพ่ือ
เสนอคํารองไดโดยสะดวก ในกรณนีี้ผูรองขออาจนําคํารองไปยื่นตอผูพิพากษาทีไ่ดรับมอบหมาย
นั้นโดยตรงก็ได โดยติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีศาลท่ีประจําอยูท่ีศาลนั้น เพื่อทราบถึงสถานท่ี
ท่ีจะนําคํารองไปยื่นและใหเจาหนาท่ีผูนัน้แจงผูพิพากษาทราบโดยเร็ว 
การเสนอพยานหลักฐานในการขอใหออกหมายจับหรือหมายคน 
 ขอ 14 การรองขอใหออกหมายจับ ผูรองขอตองเสอนพยานหลักฐานตามสมควรวาผูจะ
ถูกจับนาจะไดกระทําความผิดอาญา ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกนิสามป หรือนาจะไดกระทํา
ความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเช่ือวาผูนัน้จะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอ
เหตุอันตรายประการอ่ืน 
 ถาผูจะถูกจับไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง หรือไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัด โดยไมมีขอ
แกตวัอันควรใหสันนิษฐานวาผูนั้นจะหลบหนี 
 ขอ 15 การรองขอใหออกหมายคน ผูรองขอตองเสนอพยานหลักฐานท่ีนาเช่ือวาบุคคล
หรือส่ิงของท่ีคนหาอยูในสถานท่ีท่ีจะคน และ 
   15.1 กรณีคนหาส่ิงของ 
    (1) ส่ิงของนั้นจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไตสวน 
มูลฟอง หรือพิจารณา 
    (2) ส่ิงของนั้นมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาไดใชหรือต้ังใจจะใชในการกระทําความผิด หรือ 
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    (3) เปนส่ิงของซ่ึงตองยึดหรือริบตามคําพิพากษาหรือตามคําส่ังศาลใน
กรณีท่ีจะพบหรือจะยดึโดยวธีิอ่ืนไมไดแลว 
   15.2 กรณีคนหาบุคคล 
    (1) บุคคลนั้นถูกหนวงเหนีย่วหรือกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือ 
    (2) มีหมายใหจับบุคคลนั้น 
 ขอ 16 การเสนอพยานหลักฐานตอผูพิพากษา ใหผูรองขอสาบานหรือปฏิญาณตนและ
แถลงดวยตนเอง รวมท้ังตอบคําถามของผูพิพากษาเกี่ยวกับขอมูลท่ีไดจากการสืบสวนสอบสวน
หรือพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนถึงเหตุแหงการขอออกหมายนั้น 
 ผูรูเห็นเหตกุารณหรือทราบขอมูลอันเปนเหตุแหงการออกหมายจับหรือหมายคนควร
มาเบิกความตอผูพิพากษาดวยตนเอง และหากบุคคลดังกลาวมาเบิกความใหผูพิพากษาบันทึก
สาระสําคัญโดยยอและใหบุคคลนั้นลงลายมือช่ือไว 
 ในกรณีท่ีผูรูเห็นเหตุการณหรือทราบขอมูลตามวรรคสองไมสามารถมาเบิกความตอผู
พิพากษาได ผูรองขออาจใชบันทึกถอยคําของบุคคลดังกลาวท่ีไดสาบานตนวาจะใหถอยคําตาม
ความเปนจริง และไดกระทําตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ ซ่ึงพนักงานฝาย 
ปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญนั้นไดลงลายมือช่ือรับรองวาไดมีการใหถอยคําตรงตามบันทึก เสนอ
เปนพยานหลักฐานประกอบคําเบิกความของผูรองขอก็ได 
 ขอ 17 พยานหลักฐานท่ีอาจพิสูจนไดวามีเหตุสมควรในการออกหมายจับหรือ 
หมายคนใหรวมถึง 
   (1) ขอมูลท่ีไดจากการสืบสวนสอบสวน เชน บันทึกการสอบสวน บันทึก
ถอยคําของสายลับ หรือของเจาพนกังานท่ีไดจากการแฝงตัวเขาไปในองคกรอาชญากรรม ขอมูลท่ี
ไดจากรายงานของแหลงขาวของเจาพนักงานหรือการหาขาวจากผูกระทําความผิดท่ีทําไวเปน 
ลายลักษณอักษร และขอมูลท่ีไดจากรายงานการเฝาสังเกตการณของเจาพนักงานท่ีทําไวเปน 
ลายลักษณอักษร  เปนตน 
   (2) ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหทางนิติวิทยาศาสตร หรือท่ีไดจากการใช 
เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยี เชน เคร่ืองมือตรวจพิสูจนลายพิมพนิว้มือ เคร่ืองมือตรวจ
พิสูจนของกลาง เคร่ืองจับเท็จ เคร่ืองมือตรวจโลหะ และเคร่ืองมือตรวจพิสูจนทางพันธุกรรม เปน
ตน 
   (3) ขอมูลท่ีไดจากส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน ขอมูลท่ีไดจากจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส หรืออินเตอรเน็ต เปนตน 
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   (4) ขอมูลท่ีไดจากหนังสือของพนักงานอัยการเรื่องขอใหจัดการใหไดตัว 
ผูตองหา (อ.ก. 29) 
 ขอ 18 ในการรับฟงพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาอนุญาตใหออกหมายจับหรือหมายคน 
ผูพิพากษาไมจําตองถือเครงครัดเชนเดยีวกบัการรับฟงพยานหลักฐานท่ีใชพิสูจนความผิดของจําเลย 
การทําคําส่ังและการออกหมาย 
 ขอ 19 คําส่ังของศาลในการอนุญาตใหออกหมายหรือยกคํารอง จะตองระบุเหตุผลให
ครบถวนและชัดแจง 
 ขอ 20 หมายคนตองระบุช่ือและตําแหนงของเจาพนักงานผูมีอํานาจเปนหัวหนาไป 
จัดการตามหมายคนและอาจระบุช่ือไวหลายคนตามคํารองขอก็ไดหากมีเหตุสมควร แตท้ังนี้เจา
พนักงานดังกลาวจะตองเปนพนักงานฝายปกครองต้ังแตระดับสามหรือตํารวจซ่ึงมียศต้ังแตช้ันรอย
ตํารวจตรีข้ึนไปเทานั้น 
 หมายคนตองระบุสถานท่ี วนั และระยะเวลาท่ีจะเร่ิมทําการคนใหชัดเจน โดยใหระบุ
ระยะเวลาส้ินสุดไวดวย หากไมอาจระบุเวลาส้ินสุดได ใหระบุวาคนไดติดตอกันไปจนเสร็จส้ินใน
การกําหนดสถานท่ี วัน และระยะเวลาใหศาลสอบถามผูรองขอถึงความจําเปนและเหมาะสมในทาง
ปฏิบัติไวดวย 
 การขอหมายคนโดยกําหนดสถานที่หลายแหงเกินจําเปนหรือกําหนดชวงเวลาไว 
หลายวนั เพื่อเลือกทําการคนในวนัใดวันหนึ่งจะกระทําไมได  ในกรณท่ีีสถานท่ีท่ีจะคนอยูหางไกล
ขอใหศาลออกหมายคนลวงหนาไดตามสมควรแกพฤติการณแหงคด ี
 ขอ 21 การขอออกหมายในเวลาทําการปกติ เม่ือผูพิพากษาอนุญาตใหออกหมายใหผู
พิพากษามอบตนฉบับหมาย พยานหลักฐานและเอกสารตางๆ ใสซองปดผนึกคืนใหแกผูรองขอ 
สวนคํารอง คําส่ังอนุญาต สําเนาหมายและสําเนาพยานหลักฐานสําคัญท่ีสนับสนุนเหตุแหงการออก
หมายจับหรือหมายคน ใหใสซองปดผนึกเก็บไวท่ีศาล เพื่อรอรับรายงานการจับ หรือการคนจาก 
ผูรองขอตอไป 
 กรณีขอออกหมายนอกเวลาทําการปกติ เม่ือผูพิพากษาอนุญาตใหออกหมาย ใหผู
พิพากษามอบตนฉบับหมาย พยานหลักฐานและเอกสารตางๆ ใสซองปดผนึกคืนใหแกผูรองขอ 
สวนคํารอง คําส่ังอนุญาต สําเนาหมายและสําเนาพยานหลักฐานสําคัญท่ีสนับสนุนเหตุแหงการออก
หมายจับหรือหมายคนใหใสซองปดผนึกเก็บไวเอง แลวนําไปเก็บไวท่ีศาลในโอกาสแรกท่ีทําได  
ท้ังนี้ อยางชาท่ีสุดตองเปนวันแรกท่ีศาลเปดทําการ เพื่อรอรับรายงานการจบัหรือการคนจากผู 
รองขอตอไป 
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 ขอ 22 ในกรณีท่ีผูพิพากษาอออกหมายจับเอง เชน จําเลยหลบหนีในระหวางปลอย 
ช่ัวคราว จําเลยผูไมปฏิบัติตามเง่ือนไขคุมความประพฤติหรือพยานไมมาศาลตามหมายเรียก ถา
จําเลยหรือบุคคลท่ีจะถูกจับมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูในกรุงเทพมหานคร ใหศาลสงหมายจับไปยังผู
บัญชาการตํารวจนครบาล หากอยูในตางจังหวัดใหสงไปยังผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนัน้ๆ  
ท้ังนี้ ศาลจะสงหมายจับไปใหหวัหนาสวนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวของดวยกไ็ด 
การรายงานการปฏิบัตติามหมาย 
 ขอ 23 เม่ือเจาพนกังานจับบุคคลตามหมายจับไดแลว ใหเจาพนกังานท่ีเกีย่วของรายงาน
ใหศาลท่ีออกหมายทราบโดยเร็ว แตตองไมชากวา 7 วัน นับแตวนัจับ 
 เม่ือเจาพนกังานไดจดัการตามหมายคนแลว ใหบันทึกรายละเอียดในการจัดการนัน้วา
จัดการตามหมายไดหรือไม แลวใหสงบันทึกไปยังศาลท่ีออกหมายโดยเร็วแตตองไมชากวา 15 วนั 
นับแตวนัจดัการตามหมาย ท้ังนี้ เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีตามหมายคนจะรองขอใหศาล
ออกหลักฐานการตรวจคน พรอมสําเนาบันทึกการตรวจคนและบัญชีทรัพยท่ีไดจากการตรวจคน
นั้นใหก็ได 
 ใหศาลกําชับใหมีการปฏิบัติตามขอนี้อยางเครงครัด และเพือ่ประโยชนในการใช
ดุลพินิจของผูพิพากษาสําหรับการพิจารณาคํารองขอใหออกหมาย ใหแตละศาลจดัทําสถิติขอมูล
การปฏิบัติตามหมายจับและหมายคนของแตละหนวยงานท่ียื่นคํารองขอออกหมายแจงใหผู
พิพากษาในศาลทุกคนทราบทุกเดือน 
การเพิกถอนหมายจับหรือหมายคน 
 ขอ 24 เม่ือมีเหตุท่ีจะเพิกถอนหมายจับหรือหมายคน ใหเจาพนักงานหรือบุคคลท่ี
เกี่ยวของรายงานหรือแจงใหศาลที่ออกหมายทราบโดยเร็ว ในกรณเีชนนี้ใหผูพพิากษาไตสวนและมี
คําส่ังเปนการดวน 
 เม่ือผูพิพากษามีคําส่ังใหเพิกถอนหมายจับหรือหมายคนแลว ใหผูพิพากษาแจงให 
เจาพนกังานท่ีเกี่ยวของทราบ  ท้ังนี้ บุคคลทีเกี่ยวของอาจรองขอใหผูพิพากษาออกหลักฐานการ 
เพิกถอนหมายจับหรือหมายคนนั้นใหก็ได 
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สวนท่ี 2 

การรองขอและการออกหมายจับ หมายคน ในกรณีพิเศษ 
 
การรองขอและการออกหมายจับ หมายคน นอกเขตศาล 
 ขอ 25 เจาพนกังานซ่ึงจะทําการจับหรือคนนอกเขตศาลอาญาจะรองขอใหออกหมายจับ
หรือหมายคนตอศาลอาญาไดตอเม่ือเปนกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งและการรองขอตอศาลท่ีมีเขต
อํานาจจะเกิดวามลาชาเสียหายอยางรายแรงตอการปฏิบัติหนาท่ี เชน ผูจะถูกออกหมายจับกําลังจะ
หลบหนี หรือส่ิงของท่ีตองการจะหาหรือยดึกําลังจะถูกโยกยายหรือถูกทําลาย 
 ขอ 26 ในกรณีท่ีผูรองขอเปนพนักงานฝายปกครองหรือเจาพนกังานอ่ืน ผูนั้นตองดํารง
ตําแหนงต้ังแตระดับเกาข้ึนไป ในกรณีท่ีเปนตํารวจ ผูนัน้ตองมียศต้ังแตช้ันพลตํารวจตรีข้ึนไป 
 ขอ 27 คําส่ังของศาลอาญาในการอนุญาตใหออกหมายหรือยกคํารองตองมีผูพิพากษา
อยางนอยสองคนเปนองคคณะและจะเปนผูพิพากษาประจําศาลไดไมเกินหนึ่งคน 
การรองขอและการออกหมายจับ หมายคน โดยทางส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ขอ 28 ในกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันควรซ่ึงผูรองขอไมอาจไปพบผูพิพากษาได  
ผูรองขออาจรองขอตอผูพิพากษาทางโทรศัพท โทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอ่ืนท่ีเหมาะสม เพื่อขอใหศาลออกหมายจับหรือหมายคนก็ได 
 ขอ 29 ในกรณีท่ีพนกังานฝายปกครองหรือเจาพนกังานอ่ืนเปนผูรองขอ ผูนั้นตองดํารง
ตําแหนงต้ังแตระดับแปดข้ึนไป ในกรณีท่ีเปนตํารวจ ผูนัน้ตองมียศต้ังแตช้ันพันตํารวจเอกข้ึนไป 
 ขอ 30 การรองขอตามขอ 28 
   (1) หากสามารถทําใหปรากฏหลักฐานเปนหนงัสือได ใหผูรองขอทําคํารอง
พรอมแสดงเหตุแหงความจําเปนเรงดวนและเหตุท่ีไมอาจไปพบผูพิพากษาได ขอมูลและพยาน 
หลักฐาน รวมท้ังเอกสารตางๆ ตามขอ 10 หรือขอ 11 จัดสงมาใหผูพิพากษาทางโทรสารส่ือ
อิเล็กทรอนิกส หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทนั้น โดยระบุรหัสประจําหนวย หมายเลข
โทรศัพท โทรสาร รหัสส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน สําหรับติดตอ
ของผูรองขอ แลวใหผูรองขอโทรศัพทมายังผูพิพากษาเพื่อตอบขอซักถาม ใหผูพิพากษาจดบันทึก
ถอยคําของผูรองขอ รหัสประจําหนวย และลงลายช่ือช่ือนําไปรวมกับเอกสารใสซองปดผนึกไว 
   (2) หากไมสามารถทําใหปรากฏหลักฐานเปนหนังสือได ใหผูพพิากษาจด
บันทึกถอยคําของผูรองขอ รหัสประจําหนวย และลงลายมือช่ือใสซองปดผนึกไว 
 ขอ 31 ในกรณีขอออกหมายในเวลาทําการปกติ เอกสารตามขอ 30 ใหเก็บไวท่ีศาล 
สําหรับในกรณีขอออกหมายนอกเวลาทําการปกติ เอกสารตามขอ 30 ใหผูพิพากษาเก็บไวเอง แลว
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นําไปเก็บไวท่ีศาลในโอกาสแรกท่ีจะทําได ท้ังนี้อยางชาท่ีสุดตองเปนวนัแรกท่ีศาลเปดทําการ เพื่อ
รอการปฏิบัติตามขอ 33 วรรคสอง ตอไป 
 ขอ 32 ในการวินิจฉัยคํารองกรณีจําเปนเรงดวนตามขอ 28 จะตองไดความปรากฏวา
การรองขอออกหมายดวยวิธีปกติจะเกิดความลาชาเสียหายตอการปฏิบัติหนาท่ีและการจัดการตาม
หมายของผูรองขอ ท้ังนี้ ใหผูพิพากษาพิจารณาถึงขอเท็จจริงดังตอไปนี้ ประกอบดวย 
   (1) ผูรองขอไมสามารถมอบหมายใหเจาพนักงานผูอ่ืนรองขอแทนได 
   (2) ระยะทางระหวางสถานท่ีตั้งของหนวยงานของผูรองขอหรือสถานท่ีท่ีผูรอง
ขอกําลังปฏิบัติหนาท่ีกับท่ีตัง้ของศาลอยูหางไกลกันมากหรือเสนทางคมนาคมเปนเสนทาง
ทุรกันดาร หรือการเดินทางยากลําบาก 
   (3) มีเหตุหรือปจจยัอ่ืนท่ีมีผลทําใหการรองขอดวยวิธีปกติทําไดยากลําบากข้ึน
และตองใชเวลานานกวาปกติมาก เชน ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ หรือภยัธรรมชาติ เปน
ตน 
 ขอ 33 หากผูพิพากษาเห็นสมควรออกหมาย ใหลงรหัสพรอมลายมือช่ือของตนลงใน
หมายตนฉบับ แลวแจงผูรองขอใหรอรับสําเนาหมายทางโทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน พรอมกับแจงรหัสและผลของหมายดวย เพื่อใหผูรองขอนําไป
ดําเนินการตอไป 
 เม่ือผูพิพากษาออกหมายใหตามขอ ใหแจงผูรองขอดวยวาใหมาพบเพ่ือสาบานตัว
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ในการสาบานตัว ใหผูพิพากษาจดบันทึกถอยคําของผูรองขอ หรือจะใช 
เคร่ืองบันทึกเสียงก็ไดโดยจัดใหมีการถอดเสียงเปนหนังสือ ใหผูรองขอลงลายมือช่ือและลงลายมือ
ช่ือของผูพิพากษาไว บันทึกท่ีมีการลงลายมือช่ือรับรองดังกลาวใหเกบ็ไวในสารบบศาล 
 ขอ 34 ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน และผูพพิากษาหัวหนาศาลจัดใหมีรหัสของผู
พิพากษาและรหัสประจําหนวยของผูรองขอ 
การรองขอและการออกหมายคนเพื่อจับผูดุรายหรือผูรายสําคัญในเวลากลางคืน 
 ขอ 35 พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือเจาพนักงานอ่ืนอาจรองขอใหศาล
อนุญาตพิเศษใหออกหมายคนเพื่อจับผูดุรายหรือผูรายสําคัญในเวลากลางคืนก็ได 
 ในกรณีท่ีผูรองขอเปนพนักงานฝายปกครองหรือเจาพนกังานอ่ืน ผูนั้นตองดํารง
ตําแหนงต้ังแตระดับแปดข้ึนไป ในกรณีท่ีเปนตํารวจ ผูนัน้ตองมียศต้ังแตช้ันพันตํารวจเอกข้ึนไป 
 ขอ 36 ในการรองขอใหออกหมายคนเพื่อจับผูดุรายหรือผูรายสําคัญในเวลากลางคืน 
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