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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“พยาน” หมายความวา พยานบุคคลซึ่งจะมาให หรือไดใหขอเท็จจริง ตอพนักงานผูมีอํานาจสืบสวน
คดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจฟองคดีอาญา หรือศาลในการดําเนินคดีอาญา รวมทั้ง
ผูชํานาญการพิเศษ แตมิใหหมายความรวมถึงจําเลยที่อางตนเองเปนพยาน
“ความปลอดภัย” หมายความวา ความปลอดภัยในชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพยสิน หรือ
สิทธิอยางหนึ่งอยางใดของพยาน ทั้งกอน ขณะและหลังมาเปนพยาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ไมเปนการตัดสิทธิหรือ
ประโยชนที่พยานพึงไดรับตามกฎหมายอื่น
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มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อการนั้นใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงวางระเบียบการ
งานตามหนาที่ กับใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของแตละกระทรวง
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
มาตรการทั่วไปในการคุมครองพยาน
-----------------------------มาตรา ๖ ในกรณีที่พยานอาจไมไดรับความปลอดภัย พนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาพนักงานผูมี
อํานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจฟองคดีอาญา ศาล หรือสํานักงานคุมครองพยาน แลวแตกรณี อาจจัดใหพยาน
อยูในความคุมครองตามที่เห็นเปนการสมควร หรือตามที่พยานหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีประโยชนเกี่ยวของไดรองขอ และในกรณี
จําเปนบุคคลดังกลาวจะขอใหเจาพนักงานตํารวจหรือเจาหนาที่อื่นชวยใหความคุมครองแกพยานไดตามความจําเปน ทั้งนี้ ตอง
ไดรับความยินยอมของพยานดวย
การแจงและวิธีการที่เจาพนักงานตํารวจหรือเจาหนาที่อื่นจะใหความคุมครองแกพยานตามคําขอและการ
สิ้นสุดลงซึ่งการคุมครองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนดโดยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี
การคุมครองใหพยานไดรับความปลอดภัย ใหรวมถึงการจัดใหพยานอยูในสถานที่ที่ปลอดภัย เวนแตพยาน
จะไมใหความยินยอมและการปกปดมิใหมีการเปดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู ภาพ หรือขอมูลอยางอื่นที่สามารถระบุตัวพยานได
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแกสถานะและสภาพของพยานและลักษณะของคดีอาญาที่เกี่ยวของ
มาตรา ๗ ในกรณีที่สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับ
พยานซึ่งมีผลตอการที่พยานจะมาเปนพยานอาจไมไดรับความปลอดภัยและพยานไดรองขอใหเจาหนาที่ท่เี กี่ยวของพิจารณา
นํามาตรการทั่วไปในการคุมครองพยานมาใชบังคับแกบุคคลดังกลาวไดตามความจําเปนที่เห็นสมควร เวนแตบุคคลดังกลาวจะ
ไมใหความยินยอม
หมวด ๒
มาตรการพิเศษในการคุมครองพยาน
-----------------------------มาตรา ๘ พยานในคดีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ อาจไดรับการคุมครองตามมาตรการพิเศษได
(๑) คดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายวาดวยศุลกากร
(๒) คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา
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(๓) คดีความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหาลอไปหรือพา
ไปเพื่อการอนาจาร เพื่อสนองความใครของผูอื่น และความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการ
ในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการคาประเวณี ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถานการคา
ประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี
(๔) คดีความผิดเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรม ไดแก ความผิดฐานอั้งยี่และซองโจรตามประมวลกฎหมาย
อาญา และใหหมายความรวมถึงความผิดอื่นใดที่มีลักษณะเปนการกระทํารวมกันโดยกลุมอาชญากร ที่มีการวางแผนอยาง
เปนระบบและมีการวางเครือขายเปนขบวนการหรือองคกรลับอยางซับซอนและเปนสัดสวน
(๕) คดีความผิดที่มีอัตราโทษอยางต่ําใหจําคุกตั้งแตสิบปขึ้นไป หรือโทษสถานที่หนักกวานั้น
(๖) คดีซึ่งสํานักงานคุมครองพยานเห็นสมควรใหความคุมครองพยาน
มาตรา ๙ เมื่อปรากฏแนชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาพยานจะไมไดรับความปลอดภัยพยานหรือบุคคลอื่น
ใดซึ่งมีประโยชนเกี่ยวของ พนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา หรือพนักงานผูมี
อํานาจฟองคดีอาญา อาจยื่นคํารองตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย เพื่อขอใชมาตรการพิเศษใน
การคุมครองพยาน ทั้งนี้ ตองไดรับความยินยอมของพยานดวย
เมื่อไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ
โดยดวน ถามีเหตุอันควรเชื่อไดวาพยานจะไมไดรับความปลอดภัย ก็ใหสั่งใหใชมาตรการพิเศษในการคุมครองพยาน
การยื่นคํารองตามวรรคหนึ่ง และการดําเนินการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ ใหสํานักงานคุมครองพยานดําเนินการเพื่อคุมครองพยานตามมาตรการพิเศษอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) ยายที่อยู หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม
(๒) จายคาเลี้ยงชีพที่สมควรแกพยานหรือบุคคลที่อยูในความอุปการะเลี้ยงดูของพยานเปนระยะเวลาไมเกิน
หนึ่งป เวนแตมีเหตุจําเปนอาจขอขยายระยะเวลาครั้งละไมเกินสามเดือน แตไมเกินสองป
(๓) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลและหลักฐานทางทะเบียนที่
สามารถระบุตัวพยาน รวมทั้งการดําเนินการเพื่อกลับคืนสูฐานะเดิมตามคําขอของพยานดวย
(๔) ดําเนินการเพื่อใหมีอาชีพหรือใหมีการศึกษาอบรม หรือดําเนินการใดเพื่อให พยานสามารถดํารง
ชีพอยูไดตามที่เหมาะสม
(๕) ชวยเหลือในการเรียกรองสิทธิที่พยานพึงไดรับ
(๖) ดําเนินการใหมีเจาหนาที่คุมครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จําเปน
(๗) ดําเนินการอื่นใดใหพยานไดรับความชวยเหลือหรือไดรับความคุมครองตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่ไดมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามคําขอดังกลาว โดยใหถือวา
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ขอมูลดังกลาวเปนความลับ และหามมิใหหนวยงานที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับ
พยานซึ่งมีผลตอการที่พยานจะมาเปนพยานอาจไมไดรับความปลอดภัยและพยานไดรองขอใหนํามาตรการพิเศษในการ
คุมครองพยานมาใชบังคับแกบุคคลดังกลาวได เวนแตบุคคลดังกลาวจะไมใหความยินยอม
มาตรา ๑๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายอาจสั่งใหการคุมครองพยานตาม
มาตรการพิเศษสิ้นสุดลง เมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) พยานรองขอ
(๒) พยานไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบของกระทรวงยุติธรรมวาดวยการคุมครองพยานตาม
มาตรการพิเศษ
(๓) พฤติการณเกี่ยวกับความปลอดภัยของพยานเปลี่ยนแปลงไป และกรณีไมมีความจําเปนที่จะตองใหการ
คุมครองพยานตามมาตรการพิเศษอีกตอไป
(๔) พยานไมใหการเปนพยานโดยไมมีเหตุสมควร
(๕) ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษพยานในความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จ ความผิดฐานเบิก
ความอันเปนเท็จในการพิจารณาคดีตอศาล หรือความผิดฐานทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จอันเนื่องมาจากการเปนพยานในคดี
ที่พยานไดรับความคุมครอง
หมวด ๓
สํานักงานคุมครองพยานและการดําเนินคดี
------------------------มาตรา ๑๓ ใหจัดตั้งสํานักงานคุมครองพยานขึ้นในกระทรวงยุติธรรม และใหมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการคุมครองพยานตามมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษ การปฏิบัติที่เหมาะสม รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานและ
ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประโยชนในการคุมครองความปลอดภัยแกพยานตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่เห็นวามีความจําเปน กระทรวงยุติธรรมจะแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เพื่อใหมีอํานาจดําเนินคดีแพงตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่กระทรวงยุติธรรม
มอบหมายก็ได โดยแจงใหศาลทราบ
การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหขาราชการผูไดรับแตงตั้งใหดําเนินคดีหรือพนักงานอัยการไดรับ
ยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

-๕-

หมวด ๔
คาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน
---------------------------มาตรา ๑๕ ในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่ง
อยางใดของพยานหรือสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพยาน เพราะมีการกระทําผิด
อาญาโดยเจตนาเนื่องจากการที่พยานจะมา หรือไดมาเปนพยานบุคคลนั้นมีสิทธิไดรับคาตอบแทนที่จําเปนและสมควร
คาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๑ แลวแตกรณี บุคคลดังกลาวไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
มาตรา ๑๖ ใหบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายที่มีสิทธิขอรับคาตอบแทนตามมาตรา ๑๕ หรือทายาทยื่นคําขอ
ตอสํานักงานคุมครองพยานตามแบบที่สํานักงานคุมครองพยานกําหนดภายในหนึ่งปนับแตวันที่บุคคลนั้นไดรูถึงการกระทํา
ความผิด
หลักเกณฑ วิธีการยื่นคําขอ และวิธีพิจารณาคําขอ ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด
มาตรา ๑๗ เมื่อพยานไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาพนักงานผูมีอํานาจสอบสวน
คดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจฟองคดีอาญา หรือเบิกความตอศาลแลวพยานพึงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนที่จําเปนและสมควร
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง แตในกรณีที่เปนพยานโจทกในคดี
ความผิดตอสวนตัวซึ่งผูเสียหายเปนโจทก หรือเปนพยานจําเลยใหอยูในดุลพินิจของศาลที่จะมีคําสั่งใหมีการจายคาตอบแทน
ดังกลาว แตไมเกินอัตราตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๘ คาใชจายในการคุมครองพยาน สามี ภริยา ผูบพุ การี ผูสืบสันดานหรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกับพยาน ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๙ หากปรากฏในภายหลังวาพยานไมมา ไมใหถอยคําหรือไมเบิกความเปนพยานโดยไมมีเหตุ
สมควร หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษพยานในความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จ ความผิดฐานเบิกความอันเปนเท็จ
ในการพิจารณาคดีตอศาล หรือความผิดฐานทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จในคดีที่บุคคลนั้นเปนพยาน ใหบุคคลนั้นคืนหรือ
ชดใชคาตอบแทนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ หรือคืนหรือชดใชคาใชจายในการคุมครองพยานและบุคคลอื่นตามมาตรา
๑๘ แลวแตกรณี ที่รัฐไดจายไปจริงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งจากสํานักงานคุมครองพยาน
ใหหนวยงานที่ไดจายคาตอบแทนหรือคาใชจายประสานงานกับสํานักงานคุมครองพยานในการเรียกคืนหรือ
เรียกใหชดใชคาตอบแทนหรือคาใชจายตามวรรคหนึ่ง

-๖-

หมวด ๕
การอุทธรณ
-------------------มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผูไดรับคําสั่งตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๙ อันมิใชคําสั่งของศาล ไมพอใจคําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นโดยยื่นเปนคํา
รองตอศาลยุติธรรมชั้นตนซึ่งมิใชศาลแขวงและมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาหรือศาลทหารชั้นตน ที่มีเขตอํานาจเหนือ
คดีนั้นหรือที่บุคคลเหลานั้นมีที่อยูภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
การยื่นอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
ใหการอุทธรณคําสั่งตามมาตรา ๑๙ เปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งสํานักงานคุมครองพยาน
การอุทธรณคําสั่งตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ มาตรา ๑๒ ใหศาล
พิจารณาเปนการลับและใหเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของกับคดีตามที่ศาลเห็นสมควรมีสิทธิเขาฟงการพิจารณาคดีได ทั้งนี้ ใหศาล
พิจารณาและมีคําสั่งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุอันสมควรศาลอาจขยายระยะเวลา
ออกไปไดตามความจําเปนแกกรณี แตตองจดรายงานเหตุนั้นไว
ในการพิจารณาอุทธรณ ใหศาลมีอํานาจหมายเรียกเอกสาร ขอมูล หรือเจาพนักงานที่เกี่ยวของมาศาลเพื่อ
ทําการไตสวนโดยไมชักชา และสืบพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร
คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
-------------------มาตรา ๒๑ ผูใดเปดเผยความลับเกี่ยวกับสถานที่อยู ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู ภาพหรือขอมูลอยางอื่นที่สามารถ
ระบุตัวพยาน สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพยาน ซึ่งไดมีการดําเนินการเพื่อให
เกิดความปลอดภัยตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ โดยประการที่นาจะเปนเหตุใหบุคคลเหลานั้นไมไดรับ
ความปลอดภัย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหบุคคลดังกลาวไดรับอันตรายแกกาย หรือจิตใจ ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหบุคคลดังกลาวไดรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหบุคคลดังกลาวถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
เจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๒ ถาการกระทําตามมาตรา ๒๑ เปนการกระทําเพื่อใหบุคคลตามมาตราดังกลาวไมไดรับความ

-๗-

ปลอดภัย ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไวในมาตรานั้นกึ่งหนึ่ง
มาตรา ๒๓ ผูใดกระทําความผิดอาญาตอบุคคลใดเพราะเหตุที่บุคคลนั้น สามี ภริยา ผูบุพการี หรือ
ผูสืบสันดานของบุคคลนั้นจะมา หรือไดมาเปนพยาน ตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ กึ่งหนึ่ง

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๒๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติรองรับสิทธิของบุคคลซึ่งเปนพยานในคดีอาญาใหไดรับความคุมครอง การปฏิบัติที่เหมาะสมและ
คาตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ และเนื่องจากปจจุบันพยานยังไมไดรับการคุมครองเทาที่ควร ทั้งที่พยานมีความสําคัญ
ยิ่งตอการพิสูจนความจริงในทางอรรถคดี เปนเหตุใหเกิดผลเสียตอกระบวนการยุตธิ รรม ดังนั้น เพื่อเพิ่มความคุมครองพยาน
ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

