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เป็ นปี ที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรือ่ งทางอาญา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขน้ึ ไว้โดยคําแนะนํ าและยินยอม
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ทําหน้าทีร่ ฐั สภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัตคิ วามร่วมมือระหว่างประเทศใน
เรือ่ งทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ้ีให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศอื่นในส่วนทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
แล้วในพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้ใช้พระราชบัญญัตนิ ้ีแทน

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“ความช่วยเหลือ” หมายความว่า ความช่วยเหลือในเรื่องเกีย่ วกับการดําเนินการสืบสวน
สอบสวน ฟ้องคดี ริบทรัพย์สนิ และการดําเนินการอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับคดีอาญา
“ประเทศผูร้ อ้ งขอ” หมายความว่า ประเทศทีร่ อ้ งขอความช่วยเหลือจากประเทศผูร้ บั คํา
ร้องขอ
“ประเทศผูร้ บั คําร้องขอ” หมายความว่า ประเทศที่ได้รบั การขอความช่วยเหลือจาก
ประเทศผูร้ อ้ งขอ
“ผูป้ ระสานงานกลาง” หมายความว่า ผูซ้ ่งึ มีอํานาจหน้าทีป่ ระสานงานในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ หรือขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
“เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึง่ มีอาํ นาจหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารให้ความ
ช่วยเหลือแก่ต่างประเทศตามคําร้องขอความช่วยเหลือทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางส่งให้ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๕ ให้น ายกรัฐ มนตรีร ัก ษาการตามพระราชบัญ ญัติน้ี และให้มีอํ า นาจออก
กฎกระทรวงเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
ผูป้ ระสานงานกลาง

มาตรา ๖ ให้อยั การสูงสุดหรือผูซ้ ง่ึ อัยการสูงสุดมอบหมายเป็ นผูป้ ระสานงานกลาง
มาตรา ๗ ผูป้ ระสานงานกลางมีอาํ นาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) รับคําร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศผูร้ อ้ งขอและส่งให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจ
(๒) รับคําร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลไทยและส่งให้ประเทศผูร้ บั คํา
ร้องขอ
(๓) พิจารณาและวินิจฉัยว่าควรจะให้หรือขอความช่วยเหลือหรือไม่
(๔) ติดตามและเร่งรัดการดําเนินการของเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ํานาจเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่
ต่างประเทศเสร็จสิน้ โดยเร็ว
(๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๖) ดําเนินการอย่างอื่นเพื่อให้การให้หรือการขอความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
บรรลุผล

มาตรา ๘ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ ทน
กระทรวงการต่างประเทศ ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ ทนกระทรวงยุตธิ รรม ผูแ้ ทนสํานักงานอัยการ
สูงสุด และผูท้ รงคุณวุฒอิ ่นื ไม่เกินสีค่ น ซึง่ นายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ และให้ขา้ ราชการอัยการ
คนหนึ่งตามทีค่ ณะกรรมการแต่งตัง้ เป็ นเลขานุ การ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาและวินิจฉัย
ของผู้ป ระสานงานกลาง ในการให้ค วามช่ ว ยเหลือ แก่ ต่ า งประเทศและการขอความช่ว ยเหลือ จาก
ต่ า งประเทศที่อ าจมีผ ลกระทบกระเทือ นอธิป ไตยความมัน่ คง ประโยชน์ ส าธารณะที่สํ า คัญ หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือเกีย่ วเนื่องกับความผิดทางการเมือง หรือความผิดทางทหาร
เมื่อมีการขอความช่วยเหลือตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๓๖ และผูป้ ระสานงานกลางได้
ดําเนินการตามมาตรา ๑๑ แล้ว ให้ผูป้ ระสานงานกลางส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการโดยทันทีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็น เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติกาํ หนดแนวปฏิบตั ไิ ว้เป็ นอย่างอื่น
ในกรณีท่คี ณะกรรมการมีความเห็นไม่ตรงกับคําวินิจฉัยของผูป้ ระสานงานกลาง ให้ผู้
ประสานงานกลางเสนอความเห็นและคําวินิจฉัยดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา
สังการตามมาตรา
่
๑๑ วรรคห้า หรือมาตรา ๓๘ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
การให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือ

ส่วนที่ ๑
บททัวไป
่

มาตรา ๙ การให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ประเทศไทยอาจให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศผูร้ อ้ งขอได้แม้ว่าไม่มสี นธิสญ
ั ญาว่า
ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาระหว่างกัน แต่ประเทศผูร้ อ้ งขอต้องแสดงว่าจะให้
ความช่วยเหลือในทํานองเดียวกันเมือ่ ประเทศไทยร้องขอ
(๒) การกระทําซึ่งเป็ นมูลกรณีของความช่วยเหลือนัน้ เป็ นความผิดทีม่ โี ทษฐานใดฐาน
หนึ่งตามกฎหมายไทย เว้นแต่เป็ นกรณีท่ปี ระเทศไทยกับประเทศผูร้ ้องขอมีสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาต่ อกันและข้อความในสนธิสญ
ั ญาระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี้
ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องเป็ นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๓) ประเทศไทยอาจปฏิ เ สธคํ า ร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ หากคํ า ร้ อ งขอนั ้ น
กระทบกระเทือนอธิปไตย ความมันคง
่ หรือสาธารณประโยชน์ ท่สี ําคัญอื่น ๆ ของประเทศไทย หรือ
เกีย่ วเนื่องกับความผิดทางการเมือง
(๔) การให้ความช่วยเหลือต้องไม่เกีย่ วเนื่องกับความผิดทางทหาร

มาตรา ๑๐ ประเทศที่มสี นธิสญ
ั ญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง
อาญากับประเทศไทยหากประสงค์จะขอความช่วยเหลือตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวดนี้จากประเทศไทย ให้
ทําคําร้องขอความช่วยเหลือส่งไปยังผูป้ ระสานงานกลาง แต่สาํ หรับประเทศทีไ่ ม่มสี นธิสญ
ั ญาดังกล่าวกับ
ประเทศไทย ให้สง่ คําร้องขอโดยวิถที างการทูต
คําร้องขอความช่วยเหลือให้ทาํ ตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีผ่ ปู้ ระสานงาน
กลางกําหนด
มาตรา ๑๑ เมื่อได้รบั คําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้ผปู้ ระสานงานกลาง
พิจารณาและวินิจฉัยว่า คําร้องขอนัน้ อยู่ในหลักเกณฑ์ท่จี ะให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตนิ ้ีได้
หรือไม่ และได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอนและมีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
ถ้า คํา ร้อ งขอนัน้ อยู่ใ นหลัก เกณฑ์ท่ีจ ะให้ค วามช่ว ยเหลือ ได้ และได้ดํา เนิ น การตาม
ขัน้ ตอนและมีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้ผปู้ ระสานงานกลางส่งคําร้องขอนัน้ ให้เจ้าหน้าที่ผูม้ ี
อํานาจดําเนินการต่อไป
ถ้ า คํ า ร้อ งขอนั น้ ไม่ อ ยู่ ใ นหลัก เกณฑ์ ท่ีจ ะให้ค วามช่ ว ยเหลือ ได้ หรือ อาจให้ค วาม
ช่วยเหลือได้ภายใต้เงือ่ นไขทีจ่ าํ เป็ นบางประการ หรือมิได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอนหรือมีเอกสารหลักฐาน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ผปู้ ระสานงานกลางแจ้งปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือพร้อมด้วยเหตุผล หรือแจ้ง
เงือ่ นไขทีจ่ าํ เป็ นหรือเหตุขดั ข้องให้ประเทศผูร้ อ้ งขอทราบ
ถ้าผูป้ ระสานงานกลางเห็นว่าการดําเนินการตามคําร้องขอนัน้ จะเป็ นการแทรกแซงการ
สืบสวน การสอบสวน การฟ้องคดี หรือการดําเนินการอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับคดีอาญา ซึง่ กําลังดําเนินอยู่
ในประเทศไทย ผูป้ ระสานงานกลางจะเลื่อนการดําเนินการตามคําร้องขอนัน้ หรือดําเนินการตามคําร้อง
ขอนัน้ โดยกําหนดเงือ่ นไขทีจ่ าํ เป็ นก็ได้ แล้วแจ้งให้ประเทศผูร้ อ้ งขอทราบ
คําวินิจฉัยของผูป้ ระสานงานกลางเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือให้ถอื เป็ นยุติ เว้นแต่
นายกรัฐมนตรีจะมีคาํ สังเป็
่ นอย่างอื่น
มาตรา ๑๒ ให้ผูป้ ระสานงานกลางส่งคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้แก่
เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจดังนี้
(๑) คํ า ร้ อ งขอให้ ส อบปากคํ า พยาน จั ด หาให้ ซ่ึ ง เอกสารหรื อ สิ่ ง ของอั น เป็ น
พยานหลักฐาน ซึง่ เป็ นการดําเนินการนอกศาล คําร้องขอให้จดั ส่งเอกสาร คําร้องขอให้คน้ คําร้องขอให้
ยึดเอกสารหรือสิง่ ของ และคําร้องขอให้สบื หาบุคคล ให้สง่ อธิบดีกรมตํารวจดําเนินการ
(๒) คําร้องขอให้สบื พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ซึง่ เป็ นการดําเนินการ
ในศาล และคําร้องขอให้ดาํ เนินการริบหรือยึดทรัพย์สนิ ให้สง่ อัยการพิเศษฝา่ ยคดีดาํ เนินการ
(๓) คําร้องขอให้โอนหรือรับโอนบุคคลที่ถูกคุมขังเพื่อสืบพยานบุคคลให้ส่งอธิบดีกรม
ราชทัณฑ์ดาํ เนินการ

(๔) คําร้องขอให้เริม่ กระบวนการคดีทางอาญา ให้ส่งอธิบดีกรมตํารวจและอัยการพิเศษ
ฝา่ ยคดีดาํ เนินการ
มาตรา ๑๓ เมือ่ ได้รบั คําร้องขอความช่วยเหลือจากผูป้ ระสานงานกลาง ให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ ี
อํ า นาจดํา เนิ น การให้ค วามช่ ว ยเหลือ ตามที่มีคํา ร้อ งขอนัน้ เมื่อ ดํา เนิ น การเสร็จ แล้ว ให้ส่ง ผลการ
ดําเนินการตลอดจนเอกสารและสิง่ ของทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่ผปู้ ระสานงานกลาง
ในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ํานาจประสบอุปสรรค หรือไม่อาจดําเนินการตามคําร้องขอนัน้
ได้ ให้แจ้งเหตุขดั ข้องให้ผปู้ ระสานงานกลางทราบ
มาตรา ๑๔ เมื่อเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ํานาจดําเนินการตามคําร้องขอความช่วยเหลือและแจ้ง
ผลให้ผปู้ ระสานงานกลางทราบแล้ว ให้ผปู้ ระสานงานกลางจัดการส่งผลการดําเนินการตลอดจนเอกสาร
และสิง่ ของทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่ประเทศผูร้ อ้ งขอ
ส่วนที่ ๒
การสอบสวนและการสืบพยานหลักฐาน

มาตรา ๑๕ ในกรณีท่ไี ด้รบั คําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้สอบปากคํา
พยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานที่อยู่ในประเทศไทยในชัน้ สอบสวน ให้เจ้าหน้ าที่ผู้มอี ํานาจแจ้งให้
พนักงานสอบสวนดําเนินการตามคําร้องขอนัน้
ให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบปากคําพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานตามคําร้อง
ขอในวรรคหนึ่ ง ในกรณีท่ีจําเป็ นให้มอี ํานาจค้นและยึดเอกสารหรือวัตถุ ใด ๆ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
เมื่อพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบปากคําพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จ
แล้ว ให้แ จ้ง ผลการดํ า เนิ น การหรือ ส่ ง มอบพยานหลัก ฐานที่ร วบรวมได้ใ ห้แ ก่ เ จ้า หน้ า ที่ผู้มีอํา นาจ
ดําเนินการต่อไป
มาตรา ๑๖ ถ้าสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศผูร้ อ้ งขอกับประเทศไทยว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา กําหนดให้ต้องมีการรับรองความถูกต้องแท้จริงแห่งเอกสารอย่างใด
่ บุคคลผูม้ หี น้าที่เก็บรักษาเอกสารรับรองความถูกต้อง
อย่างหนึ่ง ให้เจ้าหน้าทีผ่ ูม้ อี ํานาจมีอํานาจสังให้
แท้จริงของเอกสารนัน้ ตามแบบและวิธกี ารทีก่ ําหนดไว้ในสนธิสญ
ั ญาดังกล่าวหรือตามที่ผปู้ ระสานงาน
กลางกําหนด

มาตรา ๑๗ ในกรณี ท่ี ไ ด้ ร ับ คํ า ร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศให้ สื บ
พยานหลักฐานในศาลไทย ให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจแจ้งให้พนักงานอัยการดําเนินการตามคําร้องขอนัน้
ให้พนักงานอัยการมีอํานาจยื่นคําร้องต่ อ ศาลที่บุ ค คลซึ่งจะเป็ นพยานหรือบุ ค คลซึ่ง
ครอบครองหรือ ดู แ ลรัก ษาพยานเอกสารหรือ พยานวัต ถุ มีภู มิลํ า เนาหรือ มีท่ีอ ยู่ ใ นเขตศาลให้สืบ
พยานหลักฐานดังกล่ าว และให้ศ าลมีอํานาจดําเนิ นกระบวนพิจารณาสืบพยานตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
เมื่อศาลดําเนินการสืบพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้พนักงานอัยการยื่นคําร้องต่อศาล
ขอรับบันทึกคําเบิกความของพยานรวมทัง้ พยานหลักฐานอื่นในสํานวนไปส่งให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจเพื่อ
ดําเนินการต่อไป
ส่วนที่ ๓
การจัดหาและการให้เอกสารหรือข่าวสาร
ที่อยู่ในความครอบครองของหน่ วยงานของรัฐ

มาตรา ๑๘ ในกรณีทไ่ี ด้รบั คําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้จดั หาเอกสาร
หรือข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่ วยงานของรัฐบาลไทย ให้ผูป้ ระสานงานกลางแจ้งไปยัง
หน่ ว ยงานที่ค รอบครองเอกสารหรือ ข่า วสารนัน้ และให้หน่ ว ยงานดัง กล่าวส่ง มอบเอกสารหรือ แจ้ง
ข่าวสารนัน้ แก่ผปู้ ระสานงานกลาง
มาตรา ๑๙ ในกรณีท่เี อกสารหรือข่าวสารที่ต่างประเทศร้องขอตามมาตรา ๑๘ เป็ น
เอกสารหรือข่าวสารที่ไม่พงึ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และหน่ วยงานที่ครอบครองเอกสารหรือข่าวสาร
ดังกล่าวเห็นว่าไม่อาจเปิ ดเผยหรือไม่สมควรเปิ ดเผยเอกสารหรือข่าวสารตามคําร้องขอ หรืออาจเปิ ดเผย
ได้โดยมีเงือ่ นไข ให้หน่วยงานดังกล่าวแจ้งเหตุขดั ข้องหรือเงือ่ นไขในการเปิ ดเผยเอกสารหรือข่าวสาร ให้
ผูป้ ระสานงานกลางทราบ
มาตรา ๒๐ ในการจัดหาเอกสารตามคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศตาม
บทบัญญัตใิ นส่วนนี้ ให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ หี น้าทีเ่ ก็บรักษาเอกสารนัน้ รับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร
ั ญากําหนด
ดังกล่าวตามแบบและวิธกี ารทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางกําหนด ทัง้ นี้ เว้นแต่ในกรณีทไ่ี ด้มสี นธิสญ
ไว้เป็ นอย่างอื่นก็ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในสนธิสญ
ั ญานัน้

ส่วนที่ ๔
การจัดส่งเอกสาร

มาตรา ๒๑ ในกรณีทไ่ี ด้รบั คําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้จดั ส่งเอกสาร
ทางกฎหมายให้เ จ้ า หน้ า ที่ผู้มีอํ า นาจดํ า เนิ น การตามคํ า ร้อ งขอ และแจ้ ง ผลการดํ า เนิ น การให้ ผู้
ประสานงานกลางทราบ
หากเอกสารทางกฎหมายที่ได้ร บั คําร้อ งขอให้จดั ส่ง เป็ น เอกสารเพื่อเรีย กบุ ค คลไป
ปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าทีห่ รือศาลในประเทศผูร้ อ้ งขอ ให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ํานาจจัดส่งให้แก่ผรู้ บั ล่วงหน้า
พอสมควรก่อนกําหนดการปรากฏตัว
การแจ้ ง ผลการส่ ง เอกสารให้ เ ป็ น ไปตามแบบและวิ ธี ก ารที่ ผู้ ป ระสานงานกลาง
กําหนด ทัง้ นี้ เว้นแต่ ในกรณีท่ไี ด้มสี นธิสญ
ั ญากําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นก็ให้เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ใน
สนธิสญ
ั ญานัน้
มาตรา ๒๒ บทบัญญัติว่าด้วยการลงโทษตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการไม่
ปฏิบตั ติ ามคําสังตามกฎหมายของเจ้
่
าพนักงานหรือคําสังของศาลมิ
่
ให้นํามาใช้บงั คับกับบุคคลซึง่ มิใช่คน
สัญชาติของประเทศผูร้ อ้ งขอที่ได้รบั เอกสารทางกฎหมายให้ไปปรากฏตัวต่อเจ้าพนักงานหรือศาลใน
ประเทศผูร้ อ้ งขอ
ส่วนที่ ๕
การค้นและยึด

มาตรา ๒๓ ในกรณีทไ่ี ด้รบั คําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้คน้ ยึด และส่ง
มอบสิง่ ของ ถ้ามีเหตุทจ่ี ะออกหมายค้น หรือค้น หรือยึดสิง่ ของได้ตามกฎหมายให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจมี
อํานาจออกหมายค้น ค้นหรือยึดสิง่ ของนัน้ ได้
มาตรา ๒๔ การค้น และยึด สิ่ง ของตามมาตรา ๒๓ ให้นํ า บทบัญ ญัติแ ห่ ง ประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาว่าด้วยการค้นมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ เจ้า หน้ า ที่ผู้มีอํ า นาจซึ่ง ทํ า การค้น และยึด สิ่ง ของตามคํ า ร้อ งขอความ
ช่วยเหลือจะต้องทําหนังสือรับรองการเก็บรักษารูปพรรณ ลักษณะและความบริบูรณ์ แห่งสภาพของ
สิง่ ของนัน้ และส่งมอบสิ่งของที่ค้น และยึดได้พร้อมหนังสือรับรองนัน้ ให้แก่ ผู้ประสานงานกลางเพื่อ
ดําเนินการต่อไป

หนังสือรับรองนัน้ ให้ทาํ ตามแบบและวิธกี ารทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางกําหนด
ส่วนที่ ๖
การโอนบุคคลที่ถกู คุมขังเพื่อสืบพยาน

มาตรา ๒๖ ในกรณีทไ่ี ด้รบั คําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้สง่ บุคคลซึง่ ถูก
คุมขังในประเทศไทยไปเบิกความเป็ นพยานในประเทศผูร้ อ้ งขอ หรือขอส่งบุคคลซึง่ ถูกคุมขังในประเทศ
ผู้ร้องขอมาเบิกความเป็ นพยานในประเทศไทย ถ้าผู้ประสานงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นการ
จําเป็ นและบุคคลซึ่งถูกคุมขังนัน้ สมัครใจ ให้แจ้งเจ้าหน้ าที่ผูม้ อี ํานาจดําเนินการส่งตัวบุคคลนัน้ ไปยัง
ประเทศผูร้ อ้ งขอหรือรับตัวบุคคลนัน้ จากประเทศผูร้ อ้ งขอเข้ามาในประเทศไทย
การส่งตัวและรับตัวบุคคลตามความในวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารและ
เงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ระยะเวลาทีบ่ ุคคลซึง่ ถูกส่งตัวไปเบิกความเป็ นพยานในต่างประเทศและอยู่
ภายใต้ความควบคุมของประเทศผูร้ อ้ งขอ ให้ถอื ว่าเป็ นระยะเวลาทีผ่ นู้ นั ้ ถูกคุมขังในประเทศไทย
มาตรา ๒๘ เจ้าหน้ าที่ผู้มอี ํานาจมีอํานาจคุมขังบุคคลที่ถูกคุมขังซึ่งถูกส่งตัวมาจาก
ต่างประเทศเพื่อเบิกความเป็ นพยานตลอดเวลาที่บุคคลนัน้ อยู่ในประเทศไทย เมื่อบุคคลนัน้ เบิกความ
เป็ นพยานเสร็จแล้วให้แจ้งผูป้ ระสานงานกลางทราบ
มาตรา ๒๙ เมื่อผู้ประสานงานกลางได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้ าที่ผู้มอี ํานาจตามความใน
มาตรา ๒๘ ให้ผปู้ ระสานงานกลางส่งตัวบุคคลนัน้ กลับไปยังประเทศผูร้ อ้ งขอทันที
ส่วนที่ ๗
การสืบหาบุคคล

มาตรา ๓๐ ในกรณีทไ่ี ด้รบั คําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้สบื หาตัวบุคคล
ซึง่ ประเทศผูร้ อ้ งขอต้องการตัวเกีย่ วกับการสืบสวน สอบสวน ฟ้องคดี หรือการดําเนินการอื่นทางอาญา
โดยมีเหตุอนั ควรเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวอยูใ่ นประเทศไทย ให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจดําเนินการสืบหาตัว
บุคคลนัน้ และแจ้งผลการดําเนินการให้ผปู้ ระสานงานกลางทราบ

ส่วนที่ ๘
การเริ่ มกระบวนการคดีทางอาญา

มาตรา ๓๑ ในกรณีท่ไี ด้รบั คําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศซึ่งมีอํานาจที่จะ
เริม่ กระบวนการคดีทางอาญาคดีใดคดีหนึ่ งแต่ประสงค์จะให้เริม่ กระบวนการคดีทางอาญาคดีนัน้ ใน
ประเทศไทย และคดีดงั กล่าวอยู่ในเขตอํานาจของศาลไทย ให้ผปู้ ระสานงานกลางพิจารณาว่าสมควรจะ
เริม่ ดําเนินกระบวนการคดีทางอาญาตามคําร้องขอหรือไม่ ถ้าเห็นสมควรให้แจ้งเจ้าหน้ าที่ผูม้ อี ํานาจ
ดําเนินการตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจแจ้ง
ผลการดําเนินการให้ผปู้ ระสานงานกลางทราบ
ส่วนที่ ๙
การริ บหรือยึดทรัพย์สิน

มาตรา ๓๒ ในกรณีทไ่ี ด้รบั คําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ดําเนินการริบ
หรือยึดทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย ให้เจ้าหน้าที่ผมู้ อี ํานาจยื่นคําร้องต่อศาลที่ทรัพย์สนิ นัน้ อยู่ในเขต
่ ยดึ ทรัพย์สนิ นัน้
อํานาจเพือ่ ขอให้ศาลพิพากษาริบหรือมีคาํ สังให้
ในกรณี ต ามวรรคหนึ่ ง หากจํ า เป็ น ให้เ จ้า หน้ า ที่ผู้มีอํ า นาจทํ า การสอบสวนหรือ จะ
มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดทําการสอบสวนแทนก็ได้
มาตรา ๓๓ ศาลจะพิพ ากษาให้ริบ ทรัพ ย์ ส ิน ตามคํ า ร้อ งขอความช่ ว ยเหลื อ จาก
ต่างประเทศก็ได้ เมื่อมีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดของศาลต่างประเทศให้รบิ ทรัพย์สนิ นัน้ และทรัพย์สนิ นัน้ อาจ
ถูกริบได้ตามกฎหมายไทย
ในกรณีทศ่ี าลต่างประเทศมีคาํ สังให้
่ ยดึ ทรัพย์สนิ ก่อนมีคาํ พิพากษาหรือมีคาํ พิพากษาให้
ริบทรัพย์สนิ แล้วแต่คําพิพากษายังไม่ถงึ ทีส่ ุด และทรัพย์สนิ นัน้ อาจถูกยึดได้ตามกฎหมายไทย ถ้าศาล
เห็นสมควรศาลจะมีคาํ สังให้
่ ยดึ ทรัพย์สนิ นัน้ ไว้กไ็ ด้
การริบหรือยึดทรัพย์สนิ ตามมาตรานี้ ให้ศาลพิพากษาหรือมีคําสังได้
่ แม้ว่าการกระทํา
ความผิดอันเป็ นเหตุให้มกี ารริบหรือยึดทรัพย์สนิ นัน้ จะมิได้เกิดขึน้ ในราชอาณาจักรก็ตาม
มาตรา ๓๔ การสอบสวน การยื่นคําร้อง การพิจารณา การพิพากษา และการมีคําสัง่
เกีย่ วกับการริบหรือยึดทรัพย์สนิ นัน้ ให้นําบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาและ
ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการริบทรัพย์สนิ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๕ ทรัพย์สนิ ทีศ่ าลพิพากษาให้รบิ ตามความในส่วนนี้ให้ตกเป็ นของแผ่นดิน
แต่ศาลจะพิพากษาให้ทาํ ให้ทรัพย์สนิ นัน้ ใช้ไม่ได้หรือทําลายทรัพย์สนิ นัน้ เสียก็ได้
ส่วนที่ ๑๐
วิ ธีขอความช่วยเหลือ

มาตรา ๓๖ หน่ วยงานของรัฐทีป่ ระสงค์จะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้เสนอ
เรือ่ งต่อผูป้ ระสานงานกลาง
มาตรา ๓๗ คําขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศและเอกสารทัง้ ปวงทีจ่ ะส่งไป ให้ทํา
ตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางกําหนด
มาตรา ๓๘ ให้ผู้ป ระสานงานกลางพิจ ารณาว่ า สมควรจะขอความช่ ว ยเหลือ จาก
ต่างประเทศหรือไม่ โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ รายละเอียด ข้อเท็จจริง และเอกสารประกอบ แล้วแจ้ง
ให้หน่วยงานผูข้ อทราบ
คําวินิจฉัยของผูป้ ระสานงานกลางเกีย่ วกับการขอความช่วยเหลือให้ถอื เป็ นยุติ เว้นแต่
นายกรัฐมนตรีจะมีคาํ สังเป็
่ นอย่างอื่น
มาตรา ๓๙ หน่ วยงานผูข้ อต้องปฏิบตั ติ ามพันธกรณีท่ปี ระเทศไทยมีอยู่ต่อประเทศผู้
รับคําร้องขอในการใช้ขา่ วสารหรือพยานหลักฐานตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุในคําขอ
หน่ วยงานผูข้ อต้องปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทป่ี ระเทศไทยมีอยูต่ ่อประเทศผูร้ บั คําร้องขอใน
การรัก ษาความลับ ของข่ า วสารหรือ พยานหลัก ฐานที่ข อรับ ความช่ ว ยเหลือ เว้น แต่ ข่ า วสารหรือ
พยานหลักฐานนัน้ จําเป็ นต่อการพิจารณาคดีโดยเปิ ดเผยอันเป็ นผลจากการสืบสวน การสอบสวน การ
ฟ้องคดี หรือการดําเนินการอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับคดีอาญาทีร่ ะบุไว้ในคําขอ
มาตรา ๔๐ บุ ค คลที่เ ข้า มาเบิก ความเป็ น พยานหรือ ให้ป ากคํา ในประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี จะไม่ถูกส่งหมายเพื่อดําเนินคดีใด ๆ หรือถูกคุมขังหรือถูกจํากัดเสรีภาพ โดยเหตุจาก
การกระทําทีเ่ กิดขึน้ ก่อนบุคคลนัน้ ออกจากประเทศผูร้ บั คําร้องขอ
สิท ธิใ นวรรคหนึ่ ง สิ้น สุ ด ลงเมื่อ บุ ค คลนัน้ มีโ อกาสที่จ ะออกจากประเทศไทยภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากที่ได้รบั แจ้งจากหน่ วยงานผูร้ อ้ งขอแล้วว่าไม่จําเป็ นต้องอยู่ในประเทศไทย
ต่อไปอีก แต่ยงั คงอยูใ่ นประเทศไทยต่อไป หรือบุคคลนัน้ ได้กลับเข้ามาโดยสมัครใจหลังจากทีไ่ ด้ออกจาก
ประเทศไทยแล้ว

มาตรา ๔๑ บรรดาพยานหลักฐานและเอกสารที่ได้มาตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้ถอื ว่า
เป็ นพยานหลักฐานและเอกสารทีร่ บั ฟงั ได้ตามกฎหมาย
หมวด ๓
ค่าใช้จ่าย

มาตรา ๔๒ บรรดาค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ เกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ และ
การขอความช่ว ยเหลือจากต่ า งประเทศ ให้เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีก ารและเงื่อนไขที่กํ าหนดใน
กฎกระทรวง

ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปนั ยารชุน
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีใ่ นปจั จุบนั การประกอบ
อาชญากรรมมีการกระทําร่วมกันเป็ นเครือข่ายในดินแดนของหลายประเทศ และกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาของแต่ละประเทศโดยลําพังไม่อาจป้องกันและปราบปรามได้อย่างเด็ดขาด การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวจําต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ สมควรกําหนดมาตรการให้
ความช่วยเหลือและรับความช่วยเหลือระหว่างประเทศในเรือ่ งทางอาญา เพือ่ ประโยชน์ในการป้องกัน
และปราบปรามดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี

