
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศใน

เรื่องทางอาญา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีและอัยการสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

รวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง และอัยการสูงสุดมีอํานาจออกระเบียบหรือ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของตน 

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้” 

 
มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๒  ให้ผู้ประสานงานกลางส่งคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้ เพื่อดําเนินการต่อไป 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๓ ก/หน้า ๑/๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) คําร้องขอให้สอบปากคําพยานหรือจัดหาให้ซึ่งเอกสารหรือสิ่งของอันเป็น
พยานหลักฐานซึ่งเป็นการดําเนินการนอกศาล คําร้องขอให้จัดส่งเอกสาร คําร้องขอให้ค้น คําร้อง
ขอให้สืบหาบุคคลและคําร้องขอให้อายัดหรือยึดเอกสารหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ในการรวบรวม
พยานหลักฐาน ให้ส่งผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๒) คําร้องขอให้สืบพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุซึ่งเป็นการ
ดําเนินการในศาลคําร้องขอให้อายัดหรือยึดทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการริบทรัพย์สินหรือในการ
บังคับบุคคลใดให้ชําระเงินแทนการริบทรัพย์สิน และคําร้องขอให้อายัด ยึด หรือริบทรัพย์สิน หรือ
บังคับชําระเงินแทนการริบทรัพย์สินตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลต่างประเทศ ให้ส่งพนักงาน
อัยการ 

(๓) คําร้องขอให้โอนหรือรับโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพื่อช่วยเหลือในการดําเนินคดีช้ัน
เจ้าพนักงานหรือชั้นศาล ให้ส่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

(๔) คําร้องขอให้เริ่มกระบวนการคดีทางอาญา ให้ส่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือพนักงานอัยการ 

ในกรณีที่เห็นสมควร ผู้ประสานงานกลางอาจส่งคําร้องขอความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศให้แก่เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นเพื่อดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวกับคําร้องขอตามวรรคหนึ่งก็ได้” 

 
มาตรา ๕  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔/๑ ในส่วนที่ ๑ บททั่วไป ของหมวด 

๒ การให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือ แห่งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๑๔/๑ ในกรณีที่ได้รับการประสานงานจากต่างประเทศให้จัดส่งข้อมูล
เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินใดเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน การ
ฟ้องคดีหรือการพิจารณาคดี ถ้าผู้ประสานงานกลางเห็นว่า เป็นข้อมูลที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งเป็นกรณีจําเป็น เร่งด่วน และมีเหตุอันสมควร ผู้ประสานงานกลางอาจ
จัดส่งข้อมูลนั้นให้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ประสานงานกลางกําหนดได้ เมื่อประเทศนั้น
ได้แสดงว่าจะให้ความช่วยเหลือในทํานองเดียวกัน  ทั้งนี้ ให้นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือในกรณีที่มีคําร้องขอมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับข้อมูลที่จะจัดส่งตามมาตรานี้ด้วย” 

 
มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติความ

ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“เมื่อสืบพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้ศาลส่งบันทึกคําเบิกความของพยาน รวมทั้ง

พยานหลักฐานอื่นในสํานวนไปยังพนักงานอัยการผู้ย่ืนคําร้องเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจเพื่อ
ดําเนินการต่อไป” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในส่วนที่ ๕ การค้นและยึด มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และ
มาตรา ๒๕ ของหมวด ๒ การให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือ แห่งพระราชบัญญัติความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที่ ๕ 
การค้น อายัด หรือยึด 

   
 

มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ได้รับคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ค้น อายัด 
ยึด และส่งมอบสิ่งของเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน ถ้ามีเหตุที่จะออกหมายค้น หรือ
คําสั่งอายัดหรือยึดสิ่งของได้ตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจดําเนินการขอให้ศาลออกหมายค้น 
หรือคําสั่งอายัดหรือยึดสิ่งของนั้นได้ 

มาตรา ๒๔  ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้
บังคับกับการออกหมายค้น หรือคําสั่งอายัดหรือยึด และการค้น อายัด หรือยึดตามความในส่วนนี้ด้วย
โดยอนุโลมและให้ดําเนินการได้แม้ว่าการกระทําความผิดอันเป็นเหตุให้มีการค้น อายัด หรือยึดจะมิได้
เกิดขึ้นในราชอาณาจักรก็ตาม 

มาตรา ๒๕  เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจซึ่งทําการค้น และอายัดหรือยึดสิ่งของตามคําร้อง
ขอความช่วยเหลือจะต้องทําหนังสือรับรองการเก็บรักษารูปพรรณ ลักษณะและความบริบูรณ์แห่ง
สภาพของสิ่งของนั้น และส่งมอบสิ่งของที่ค้น และอายัดหรือยึดได้พร้อมหนังสือรับรองนั้นให้แก่ผู้
ประสานงานกลางเพื่อดําเนินการต่อไป 

หนังสือรับรองนั้นให้ทําตามแบบและวิธีการที่ผู้ประสานงานกลางกําหนด” 
 
มาตรา ๘  ให้ยกเลิกช่ือส่วนที่ ๖ การโอนบุคคลที่ถูกคุมขังเพื่อสืบพยาน และความ

ในมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ของหมวด ๒ การให้ความช่วยเหลือและการขอความ
ช่วยเหลือแห่งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที่ ๖ 
การโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพือ่ช่วยเหลือในการดําเนินคดีช้ันเจ้าพนักงานหรือชั้นศาล 

   
 

มาตรา ๒๖  ในกรณีที่ได้รับคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ส่งบุคคลซึ่ง
ถูกคุมขังในประเทศไทยไปเบิกความเป็นพยานในชั้นศาลหรือเพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการสืบสวน
สอบสวนในฐานะพยานในประเทศผู้ร้องขอ หรือขอส่งบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศผู้ร้องขอมาเพื่อ
ช่วยเหลือในทํานองเดียวกันในประเทศไทย ถ้าผู้ประสานงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจําเป็น
และบุคคลซึ่งถูกคุมขังนั้นสมัครใจ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจดําเนินการส่งตัวบุคคลนั้นไปยังประเทศ
ผู้ร้องขอหรือรับตัวบุคคลนั้นจากประเทศผู้ร้องขอเข้ามาในประเทศไทย 

การส่งตัว การรับตัว และการคุมขังบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๗  ระยะเวลาที่บุคคลซึ่งถูกส่งตัวไปเพื่อช่วยเหลือในการดําเนินคดีช้ันเจ้า
พนักงานหรือชั้นศาลในต่างประเทศและอยู่ภายใต้การคุมขังของประเทศผู้ร้องขอ ให้ถือว่าเป็น
ระยะเวลาที่ผู้นั้นถูกคุมขังในประเทศไทย 

มาตรา ๒๘  เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจมีอํานาจคุมขังบุคคลซึ่งถูกคุมขังที่ถูกส่งตัวมาจาก
ต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือในการดําเนินคดีช้ันเจ้าพนักงานหรือชั้นศาลตลอดเวลาที่บุคคลนั้นอยู่ใน
ประเทศไทยเมื่อบุคคลนั้นช่วยเหลือในการดําเนินคดีในชั้นเจ้าพนักงานหรือในชั้นศาลเสร็จแล้ว ให้แจ้ง
ผู้ประสานงานกลางทราบ” 

 
มาตรา ๙  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๙/๑ ในส่วนที่ ๖ การโอนบุคคลท่ีถูก

คุมขังเพื่อสืบพยาน ของหมวด ๒ การให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือ แห่ง
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๒๙/๑ ในกรณีที่ได้รับคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้บุคคลซึ่ง
ถูกควบคุมโดยประเทศผู้ร้องขอหรือประเทศที่สามเดินทางผ่านประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือในการ
ดําเนินคดีช้ันเจ้าพนักงานหรือชั้นศาลในประเทศผู้ร้องขอ หากผู้ประสานงานกลางเห็นว่าเป็นกรณีที่
อาจให้ความช่วยเหลือได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางผ่าน 

ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งเดินทางผ่านประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ผู้ประสานงาน
กลางกําหนดเมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว หากบุคคลนั้นมิได้เดินทางต่อไปยังประเทศผู้ร้องขอหรือ
ประเทศที่สามให้ผู้ประสานงานกลางมีอํานาจสั่งให้บุคคลนั้นเดินทางกลับไปยังประเทศที่บุคคลนั้น
ออกเดินทางมาในครั้งแรก 

ให้ประเทศผู้ร้องขอรับผิดชอบการควบคุมตัวบุคคลตามวรรคหนึ่งในระหว่างเดิน
ทางผ่านประเทศไทย  ทั้งนี้ เว้นแต่ประเทศผู้ร้องขอและผู้ประสานงานกลางตกลงกันเป็นอย่างอื่น” 

 
มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในส่วนที่ ๙ การริบหรือยึดทรัพย์สิน มาตรา ๓๒ มาตรา 

๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ของหมวด ๒ การให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือ แห่ง
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“ส่วนที่ ๙ 
การอายัด ยึด หรือริบทรัพย์สิน และการบังคับชําระเงินแทนการริบทรัพย์สิน 

   
 

มาตรา ๓๒  ในกรณีที่ได้รับคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้อายัดหรือ
ยึดทรัพย์สินใดตามคําสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจของประเทศผู้ร้องขอ 
เพื่อประโยชน์ในการริบทรัพย์สินหรือในการบังคับบุคคลใดให้ชําระเงินแทนการริบทรัพย์สิน และเป็น
กรณีที่ศาลต่างประเทศยังไม่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้อายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้มี
อํานาจยื่นคําขอต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่บุคคลผู้มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน
นั้นมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่บุคคลซึ่งอาจต้องชําระเงินแทนการริบทรัพย์สินมีภูมิลําเนา
อยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่พบตัวบุคคลนั้นอยู่ในเขตศาล แล้วแต่กรณี เพื่อมีคําสั่งอายัดหรือยึด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ทรัพย์สินนั้นไว้ก่อน ในกรณีดังกล่าวหากเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอาจยื่นคําขอต่อศาลได้สองศาลหรือกว่า
นั้น เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจจะยื่นคําขอต่อศาลใดศาลหนึ่งก็ได้ 

ให้ศาลพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งเป็นการด่วน ถ้าเป็นที่พอใจจากคําแถลงของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหรือพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจได้นํามาสืบหรือที่ศาลได้เรียกมาสืบเอง
ดังต่อไปนี้ ให้ศาลมีคําสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้นไว้ก่อนได้ 

(๑) ทรัพย์สินนั้นอาจถูกอายัด ยึด หรือริบ หรือบุคคลนั้นอาจถูกบังคับให้ชําระเงิน
แทนการริบทรัพย์สินได้ตามกฎหมายไทย 

(๒) ทรัพย์สินนั้นอาจถูกริบหรือบังคับคดีในการบังคับบุคคลใดให้ชําระเงินแทนการ
ริบทรัพย์สินตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ และ 

(๓) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการจําหน่าย จ่าย โอน ปกปิด หรือซ่อนเร้น
ทรัพย์สินนั้นให้พ้นจากการริบทรัพย์สินหรือการบังคับให้ชําระเงินแทนการริบทรัพย์สิน หรืออาจมีการ
ทําให้ทรัพย์สินไร้ประโยชน์หรือเสื่อมมูลค่าลงจนอาจทําให้การริบทรัพย์สินหรือการบังคับให้ชําระเงิน
แทนการริบทรัพย์สินนั้นไม่เป็นผล 

ถ้าศาลมีคําสั่งให้ยกคําขอ คําสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด แต่คําสั่งของศาลที่ให้อายัดหรือ
ยึดทรัพย์สินไว้ก่อน ให้อุทธรณ์ไปยังศาลชั้นอุทธรณ์ได้ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์ให้
เป็นที่สุด 

ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงของทรัพย์สินที่ศาลมีคําสั่งอายัดหรือยึดตามวรรคสอง อาจย่ืน
คําขอโดยพลันเพื่อให้ศาลสั่งยกเลิกคําสั่งนั้น หากความปรากฏแก่ศาลว่าผู้นั้นมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยใน
การกระทําอันเป็นเหตุให้ต่างประเทศมีคําร้องขอตามวรรคหนึ่ง หรือมิได้กระทําการอันเป็นเหตุตาม
วรรคสอง ให้ศาลสั่งยกเลิกคําสั่งนั้นเสีย คําสั่งของศาลเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด แต่คําสั่งของศาลที่ให้ยกคํา
ขอของผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงให้อุทธรณ์ไปยังศาลชั้นอุทธรณ์ได้ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้น
อุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

การที่ศาลมีคําสั่งยกคําขอหรือยกเลิกคําสั่งอายัดหรือยึดที่ได้ออกตามคําขอ ย่อมไม่
ตัดสิทธิเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจที่จะเสนอคําขอให้ศาลมีคําสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้นอีก หากมี
พยานหลักฐานใหม่อันสําคัญซึ่งน่าจะทําให้ศาลมีคําสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้นได้ 

มาตรา ๓๓  ในกรณีที่ได้รับคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้อายัดหรือ
ยึดทรัพย์สินตามคําสั่งก่อนมีคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ หรือให้ริบทรัพย์สินหรือบังคับบุคคลใด
ให้ชําระเงินแทนการริบทรัพย์สินตามคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ยังไม่ถึงที่สุดของศาลต่างประเทศ ให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจยื่นคําขอต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่บุคคลผู้มีกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินนั้นมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่บุคคลซึ่งต้องชําระเงินแทน
การริบทรัพย์สินมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่พบตัวบุคคลนั้นอยู่ในเขตศาล แล้วแต่กรณี 
เพื่อมีคําสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้นหรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นไว้ก่อน ในกรณีดังกล่าว หาก
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอาจยื่นคําขอต่อศาลได้สองศาล หรือกว่านั้น เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจจะยื่นคําขอต่อ
ศาลใดศาลหนึ่งก็ได้ 

ให้ศาลพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งเป็นการด่วน ถ้าเป็นที่พอใจจากคําแถลงของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหรือพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจได้นํามาสืบหรือที่ศาลได้เรียกมาสืบเอง
ดังต่อไปนี้ ให้ศาลมีคําสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้นหรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นไว้ก่อนได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ทรัพย์สินนั้นอาจถูกอายัด ยึด หรือริบ หรือบุคคลนั้นอาจถูกบังคับให้ชําระเงิน
แทนการริบทรัพย์สินได้ตามกฎหมายไทย 

(๒) ศาลต่างประเทศมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น 
และ 

(๓) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการจําหน่าย จ่าย โอน ปกปิด หรือซ่อนเร้น
ทรัพย์สินนั้นให้พ้นจากการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลต่างประเทศ หรืออาจมีการทําให้
ทรัพย์สินไร้ประโยชน์หรือเสื่อมมูลค่าลงจนอาจทําให้การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ต่างประเทศไม่เป็นผล 

ถ้าศาลมีคําสั่งให้ยกคําขอ คําสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด แต่คําสั่งของศาลที่ให้อายัดหรือ
ยึดทรัพย์สินไว้ก่อน ให้อุทธรณ์ไปยังศาลชั้นอุทธรณ์ได้ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์ให้
เป็นที่สุด 

ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงของทรัพย์สินที่ศาลมีคําสั่งอายัดหรือยึดหรือบุคคลซึ่งถูกอายัด
หรือยึดทรัพย์สินตามวรรคสอง อาจย่ืนคําขอโดยพลันเพื่อให้ศาลสั่งยกเลิกคําสั่งนั้น หากความปรากฏ
แก่ศาลว่าผู้นั้นมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําอันเป็นเหตุให้ต่างประเทศมีคําร้องขอตามวรรคหนึ่ง
หรือมิได้กระทําการอันเป็นเหตุตามวรรคสอง ให้ศาลสั่งยกเลิกคําสั่งนั้นเสีย คําสั่งของศาลเช่นว่านี้ให้
เป็นที่สุด แต่คําสั่งของศาลที่ให้ยกคําขอของผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือบุคคลซึ่งถูกอายัดหรือยึด
ทรัพย์สินนั้น ให้อุทธรณ์ไปยังศาลชั้นอุทธรณ์ได้ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

การที่ศาลมีคําสั่งยกคําขอหรือยกเลิกคําสั่งอายัดหรือยึดที่ได้ออกตามคําขอ ย่อมไม่
ตัดสิทธิเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจที่จะเสนอคําขอให้ศาลมีคําสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้นหรือทรัพย์สินของ
บุคคลนั้นอีก หากมีพยานหลักฐานใหม่อันสําคัญซึ่งน่าจะทําให้ศาลมีคําสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้น
หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้ 

มาตรา ๓๔  ในกรณีที่ได้รับคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ริบทรัพย์สิน
หรือบังคับบุคคลใดให้ชําระเงินแทนการริบทรัพย์สินตามคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดของศาล
ต่างประเทศ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจยื่นคําขอต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่
บุคคลผู้มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินนั้นมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่บุคคล
ซึ่งต้องชําระเงินแทนการริบทรัพย์สินมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่พบตัวบุคคลนั้นอยู่ในเขต
ศาล แล้วแต่กรณี เพื่อมีคําพิพากษาริบทรัพย์สินหรือให้บุคคลนั้นชําระเงินแทนการริบทรัพย์สินตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดของศาลต่างประเทศนั้น ในกรณีดังกล่าว หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอาจ
ย่ืนคําขอต่อศาลได้สองศาลหรือกว่านั้น เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจจะยื่นคําขอต่อศาลใดศาลหนึ่งก็ได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจําเป็น ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจทําการสอบสวน
หรือจะมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดทําการสอบสวนแทนก็ได้ 

เมื่อได้รับคําขอ ให้ศาลหมายเรียกเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มายังศาลและเมื่อได้ฟังบุคคลเหล่านั้นแล้ว ถ้าเป็นที่พอใจดังต่อไปนี้ ให้ศาลพิพากษาริบทรัพย์สินหรือ
ให้บุคคลนั้นชําระเงินแทนการริบทรัพย์สินตามที่กําหนดไว้ในคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดของศาล
ต่างประเทศนั้นได้ตามท่ีเห็นสมควร 

(๑) ทรัพย์สินนั้นอาจถูกริบหรือบุคคลนั้นอาจถูกบังคับให้ชําระเงินแทนการริบ
ทรัพย์สินได้ตามกฎหมายไทย และ 

(๒) ศาลต่างประเทศมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่ปรากฏว่า ในการดําเนินการพิจารณาคดีนั้น ศาลต่างประเทศไม่ได้ให้
โอกาสแก่จําเลยผู้ต้องหา หรือผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงของทรัพย์สินในการต่อสู้คดีหรือการพิสูจน์สิทธิ
ของตน หรือการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นขัดต่อหลักทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความ ให้
ศาลยกคําขอดังกล่าว 

มาตรา ๓๕  การอายัด ยึด หรือริบทรัพย์สิน และการบังคับชําระเงินแทนการริบ
ทรัพย์สินตามความในส่วนนี้ ให้ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งได้แม้ว่าการกระทําความผิดอันเป็นเหตุให้มี
การอายัด ยึดหรือริบทรัพย์สินหรือการบังคับชําระเงินแทนการริบทรัพย์สินนั้นจะมิได้เกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักร และให้ศาลพิพากษาริบทรัพย์สินหรือบังคับชําระเงินแทนการริบทรัพย์สินได้แม้ว่า
ผู้กระทําความผิดถึงแก่ความตายไปแล้ว หากความปรากฏแก่ศาลว่าคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ต่างประเทศนั้นถึงที่สุดก่อนที่ผู้นั้นจะถึงแก่ความตาย 

มาตรา ๓๕/๑ การสอบสวน การย่ืนคําขอ การพิจารณา การพิพากษา การอุทธรณ์ 
และการมีคําสั่งเกี่ยวกับการอายัด ยึด หรือริบทรัพย์สิน และการบังคับชําระเงินแทนการริบทรัพย์สิน
ตามท่ีกําหนดไว้ในคําพิพากษานั้น ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการริบทรัพย์สินมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๕/๒ ทรัพย์สินที่ศาลมีคําพิพากษาให้ริบและเงินที่ศาลมีคําพิพากษาให้
ชําระแทนการริบทรัพย์สินตามความในส่วนนี้ให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ศาลจะพิพากษาให้ทําให้
ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้หรือทําลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้ เว้นแต่กรณีที่มีสนธิสัญญาทวิภาคีระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศผู้ร้องขอกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในสนธิสัญญานั้น 
แต่การจัดการกับทรัพย์สินหรือเงินดังกล่าวจะกระทํามิได้หากจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

เมื่อมีกรณีที่ต้องคืนทรัพย์สินที่ริบหรือเงินที่ศาลมีคําพิพากษาให้ชําระแทนการริบ
ทรัพย์สินให้แก่ประเทศผู้ร้องขอตามที่กําหนดไว้ในสนธิสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประสานงานกลาง
ย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อมีคําสั่งให้ส่งทรัพย์สินหรือเงินนั้นแก่ผู้ประสานงานกลางเพื่อคืนให้แก่ประเทศผู้
ร้องขอ 

ทรัพย์สินที่ริบหรือเงินที่ศาลมีคําพิพากษาให้ชําระแทนการริบทรัพย์สินอันจะต้องคืน
ให้แก่ประเทศผู้ร้องขอนั้น เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายที่ประเทศไทยได้ใช้ไปในการดําเนินการเกี่ยวกับการริบ
หรือการบังคับให้ชําระเงินแทนการริบทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเพื่อคืนทรัพย์สินหรือเงิน
ดังกล่าวให้แก่ประเทศผู้ร้องขอแล้ว ให้ผู้ประสานงานกลางคืนทรัพย์สินหรือเงินส่วนที่เหลือให้แก่
ประเทศผู้ร้องขอ  ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีสนธิสัญญาตามวรรคหนึ่งกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ในสนธิสัญญานั้น 

ดอกผลของทรัพย์สินหรือเงินตามวรรคสองที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ยังมิได้คืนให้แก่
ประเทศผู้ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน” 

 
มาตรา ๑๑  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติความ

ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“มาตรา ๓๖/๑ ในกรณีที่ประเทศไทยร้องขอความช่วยเหลือในความผิดอันเป็น

มูลเหตุแห่งการร้องขอความช่วยเหลือนั้นต้องระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทยแต่ไม่ถึงโทษ
ประหารชีวิตตามกฎหมายของประเทศผู้รับคําร้องขอ และรัฐบาลจําเป็นต้องให้คํารับรองว่าจะไม่มี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การประหารชีวิตก็ให้มีการเจรจาตกลงเพื่อให้มีการรับรองดังกล่าวได้ ในกรณีนี้หากศาลพิพากษา
ลงโทษประหารชีวิตให้รัฐบาลดําเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้มีการบังคับตามคํา
พิพากษาโดยวิธีจําคุกตลอดชีวิตแทนการประหารชีวิต  ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลนั้นได้รับการลดหย่อน
ผ่อนโทษไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ เว้นแต่เป็นการพระราชทานอภัยโทษ” 

 
มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๑  การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากต่างประเทศ ให้นําบทบัญญัติแห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่อัยการสูงสุดในฐานะผู้
ประสานงานกลางตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาเป็นผู้มีบทบาท
และอํานาจหน้าที่ที่สําคัญตามกฎหมายดังกล่าว สมควรกําหนดเพิ่มให้อัยการสูงสุดเป็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมายนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของตน และบทบัญญัติบางประการในกฎหมายว่า
ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญายังไม่สอดคล้องกับการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทางอาญาในปัจจุบัน กล่าวคือ ผู้ประสานงานกลางไม่สามารถส่งคําร้องขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศไปให้เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นเพื่อดําเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคําร้องขอได้และผู้ประสานงานกลางไม่มีอํานาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดหรือทรัพย์สินใดไปให้ต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวน การฟ้องคดี หรือ
การพิจารณาคดีในศาล หากประเทศนั้นยังมิได้ร้องขอ อันทําให้การให้ความร่วมมือเป็นไปอย่างจํากัด 
กระบวนการค้นหรือยึดทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานและเพื่อประโยชน์ช้ัน
ที่สุดในการริบทรัพย์สินที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาจาก
การกระทําความผิดได้ นอกจากนี้การบัญญัติให้มีการเจรจาตกลงเพื่อให้มีการรับรองว่าจะไม่มีการ
ประหารชีวิตถือเป็นกลไกในการร้องขอความช่วยเหลือในความผิดอันเป็นมูลเหตุแห่งการร้องขอความ
ช่วยเหลือนั้นต้องระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทย แต่ไม่ถึงโทษประหารชีวิตตามกฎหมาย
ของประเทศผู้รับคําร้องขอ อีกทั้งการโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังยังไม่ครอบคลุมถึงการโอนบุคคลซึ่งถูกคุม
ขัง เพื่อช่วยเหลือในการดําเนินคดีในชั้นเจ้าพนักงาน การริบหรือยึดทรัพย์สินยังไม่ครอบคลุมถึงการ
บังคับชําระเงินแทนการริบทรัพย์สินตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลต่างประเทศ จึงสมควรแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพ่ือให้การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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