รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๒๗๗/๒๕๕๒
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตคิ วามรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕
ดังตอไปนี้
(๑) แกไขเพิ่มเติมเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการตามคํารองขอความชวยเหลือจาก
ตางประเทศ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒)
(๒) กําหนดใหผูประสานงานกลางมีอํานาจสงขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือ
ทรัพยสินใดไปใหตางประเทศเพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวน การฟองคดี หรือการพิจารณาคดี
ในศาลแมประเทศนั้นยังมิไดรองขอ (เพิ่มมาตรา ๑๔/๑)
(๓) แกไขเพิ่มเติมใหศาลสงบันทึกคําเบิกความของพยานรวมทั้งพยานหลักฐานอื่น
ในสํานวนไปยังพนักงานอัยการผูยื่นคํารองเพื่อสงใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการตอไป
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗ วรรคสาม)
(๔) แกไขเพิ่มเติมกระบวนการคน อายัด หรือยึดทรัพยสินเพื่อประโยชนในการ
รวบรวมพยานหลักฐาน และเพื่อประโยชนชั้นที่สุดในการริบทรัพยสินหรือในการบังคับบุคคลใด
ใหชําระเงินแทนการริบทรัพยสินในกรณีที่ศาลตางประเทศยังไมมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหอายัด
หรือยึดทรัพยสินนั้น แมวาการกระทําความผิดอันเปนเหตุใหมีการคน อายัด หรือยึดจะมิไดเกิดขึ้น
ในราชอาณาจักร (แกไขเพิ่มเติมชื่อสวนที่ ๕ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ และเพิ่มมาตรา ๒๓/๑)
(๕) แกไขเพิ่มเติมการโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังใหครอบคลุมถึงการโอนบุคคล
ซึ่งถูกคุมขังเพื่อชวยเหลือในการดําเนินคดีทั้งชั้นเจาพนักงานและชั้นศาล (แกไขเพิ่มเติม
ชื่อสวนที่ ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘)
(๖) กําหนดหลักเกณฑก ารดํา เนินการกรณีที่ไดรับคํารองขอความชวยเหลือจาก
ตางประเทศ ใหบุคคลซึ่งถูกควบคุมโดยประเทศผูรองขอหรือประเทศที่สามเดินทางผานประเทศไทย
เพื่อชวยเหลือในการดําเนินคดีชั้นเจาพนักงานหรือชั้นศาลในประเทศผูรองขอ (เพิ่มมาตรา ๒๙/๑)

๒
(๗) แกไขเพิ่มเติมการริบหรือยึดทรัพยสินใหครอบคลุมการอายัดทรัพยสิน
และการบังคับชําระเงินแทนการริบทรัพยสินตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลตางประเทศ
(แกไขเพิ่มเติมชื่อสวนที่ ๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ และเพิ่มมาตรา ๓๕/๑)
(๘) กําหนดใหถือวาบรรดาพยานหลักฐาน เอกสาร และขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ที่ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้เปนพยานหลักฐานและเอกสารที่รับฟงไดตามกฎหมาย (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๑)
เหตุผล
โดยที่กฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญามีบทบัญญัติ
บางประการไมสอดคลองกับการใหความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญาในปจจุบัน
โดยผูประสานงานกลางไมสามารถสงคํารองขอความชวยเหลือจากตางประเทศไปใหเจาพนักงาน
หรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายอื่นเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับคํารองขอได
และผูประสานงานกลางไมมีอํานาจสงขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือทรัพยสินใด
ไปใหตางประเทศเพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวน การฟองคดี หรือการพิจารณาคดีในศาล
หากประเทศนั้นยังมิไดรองขอ อันทําใหการใหความรวมมือเปนไปอยางจํากัด กระบวนการคน
หรือยึดทรัพยสินเพื่อประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐานและเพื่อประโยชนชั้นที่สุดในการ
ริบทรัพยสินที่เปนอยูในปจจุบันไมสามารถปองกันการยักยายถายเททรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํา
ความผิดได อีกทั้งการโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังยังไมครอบคลุมถึงการโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขัง
เพื่อชวยเหลือในการดําเนินคดีในชั้นเจาพนักงาน การริบหรือยึดทรัพยสินยังไมครอบคลุมถึง
การบังคับชําระเงินแทนการริบทรัพยสินตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลตางประเทศ นอกจากนี้
ขอมูลที่ไดรับความรวมมือจากตางประเทศในปจจุบัน สวนใหญ เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส จึงตองมี
บทบัญญัตริ องรับใหขอมูลดังกลาวเปนพยานหลักฐานและเอกสารที่รับฟงไดตามกฎหมายดวย
สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวเพื่อใหการใหความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
..................................
..................................
..................................
.................................................................................................................
.................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางประเทศ
ในเรื่องทางอาญา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๑
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย
.................................................................................................................
.................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศ
ในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรวมมือระหวาง
ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒ ใหผูประสานงานกลางสงคํารองขอความชวยเหลือจากตางประเทศ
ใหแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจดังตอไปนี้เพื่อดําเนินการตอไป

๒
(๑) คํารองขอใหสอบปากคําพยานหรือจัดหาใหซึ่งเอกสารหรือทรัพยสินอันเปน
พยานหลักฐานซึ่งเปนการดําเนินการนอกศาล คํารองขอใหจัดสงเอกสาร คํารองขอใหคน คํารอง
ขอใหสืบหาบุคคล และคํารองขอใหอายัดหรือยึดเอกสารหรือทรัพยสินเพื่อประโยชนในการรวบรวม
พยานหลักฐาน ใหสงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรืออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๒) คํารองขอใหสืบพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุซึ่งเปนการ
ดํา เนิน การในศาล คํารองขอใหอายัดหรือยึด ทรัพยสินเพื่อประโยชน ชั้น ที่สุด ในการริบทรัพยสิน
หรือในการบังคับบุคคลใดใหชําระเงินแทนการริบทรัพยสิน และคํารองขอใหอายัด ยึด
หรือริบทรัพยสิน หรือบังคับชําระเงินแทนการริบทรัพยสินตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลตางประเทศ ใหสงพนักงานอัยการ
(๓) คํารองขอใหโอนหรือรับโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพื่อสืบพยานบุคคล
ใหสงอธิบดีกรมราชทัณฑ
(๔) คํารองขอใหเริ่มกระบวนการคดีทางอาญา ใหสงพนักงานอัยการ
ในกรณีที่เห็นสมควร ผูประสานงานกลางอาจสงคํารองขอความชวยเหลือจาก
ตางประเทศใหแกเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายอื่นเพื่อดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวกับคํารองขอนั้นก็ได”
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๔/๑ ในสวนที่ ๑ บททั่วไป
ของหมวด ๒ การใหความชวยเหลือและการขอความชวยเหลือ แหงพระราชบัญญัติความรวมมือ
ระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๔/๑ ในกรณีจําเปนและมีเหตุผลอันสมควร ผูประสานงานกลาง
อาจสงขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือทรัพยสินใดไปใหตางประเทศเพื่อประโยชนในการ
สืบสวนสอบสวน การฟองคดี หรือการพิจารณาคดีไดแมประเทศนั้นยังมิไดรองขอความชวยเหลือ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การสงขอมูลดังกลาวตองไมกระทบกระเทือนตอการสืบสวนสอบสวน
การฟองคดี หรือการพิจารณาคดีในประเทศไทย”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“เมื่อสืบพยานหลักฐานเสร็จแลว ใหศาลสงบันทึกคําเบิกความของพยาน รวมทั้ง
พยานหลักฐานอื่นในสํานวนไปยังพนักงานอัยการผูยื่นคํารองเพื่อสงใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
เพื่อดําเนินการตอไป”

๓
มาตรา ๖ ใหยกเลิกชื่อสวนที่ ๕ การคนและยึด และมาตรา ๒๓ ของหมวด ๒
การใหความชวยเหลือและการขอความชวยเหลือ แหงพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศ
ในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“สวนที่ ๕
การคน อายัด หรือยึด
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ไดรับคํารองขอความชวยเหลือจากตางประเทศใหคน อายัด
ยึด และสงมอบทรัพยสินเพื่อประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ถามีเหตุที่จะออกคําสั่งหรือ
หมายใหคน อายัด หรือยึดทรัพยสินไดตามกฎหมาย ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการขอใหศาล
ออกคําสั่งหรือหมายใหคน อายัด หรือยึดทรัพยสินนั้นได”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๓/๑ แหงพระราชบัญญัติความรวมมือ
ระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๓/๑ เมื่อไดรับคํารองขอความชวยเหลือจากตางประเทศใหอายัดหรือยึด
ทรัพยสินใดเพื่อประโยชนชั้นที่สุดในการริบทรัพยสินหรือในการบังคับบุคคลใดใหชําระเงินแทนการ
ริบทรัพยสินและเปนกรณีที่ศาลตางประเทศยังไมมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหอายัดหรือยึดทรัพยสินนั้น
ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจยื่นคําขอตอศาลที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยูในเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอายัดหรือยึด
ทรัพยสินนั้น
ใหศาลพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งเปนการดวน ถาเปนที่พอใจจากคําแถลง
ของเจาหนาที่ผูมีอํานาจหรือพยานหลักฐานที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจไดนํามาสืบหรือที่ศาลไดเรียก
มาสืบเองวาคดีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการจําหนาย จาย โอน ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินนั้น
ใหพน จากการริบทรัพยสิน หรือการบังคับใหชําระเงินแทนการริบทรัพยสิน หรืออาจมีการทําให
ทรัพยสินนั้นไรประโยชนหรือเสื่อมมูลคาลงจนอาจทําใหการริบทรัพยสินหรือการบังคับใหชําระเงิน
แทนการริบทรัพยสินนั้นไมเปนผล ใหศาลมีคําสั่งอายัดหรือยึดทรัพยสินนั้นไวกอนได
ผูเปนเจาของที่แทจริงของทรัพยสินที่ศาลมีคําสั่งอายัดหรือยึดตามวรรคสอง
อาจยื่นคําขอโดยพลันเพื่อใหศาลสั่งยกเลิกคําสั่งนั้น หากความปรากฏแกศาลวาผูนั้นมิไดรูเห็น
เปนใจดวยในการกระทําอันเปนเหตุใหตางประเทศมีคํารองขอตามวรรคหนึ่งและมิไดกระทําการ
อันเปนเหตุตามวรรคสอง ใหศาลสั่งยกเลิกคําสั่งนั้นเสีย
การที่ศาลมีคําสั่งยกคําขอหรือยกเลิกคําสั่งอายัดหรือยึดที่ไดออกตามคําขอ
ยอมไมตัดสิทธิเจาหนาที่ผูมีอํานาจที่จะเสนอคําขอใหศาลมีคําสั่งอายัดหรือยึดทรัพยสินนั้นใหม”

๔
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติความรวมมือระหวาง
ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช
บังคับกับการออกคําสั่งหรือหมายใหคน อายัด หรือยึด และการคน อายัด หรือยึดตามความในสวนนี้
ดวยโดยอนุโลม และใหดําเนินการไดแมวาการกระทําความผิดอันเปนเหตุใหมีการคน อายัด หรือยึด
จะมิไดเกิดขึ้นในราชอาณาจักรก็ตาม”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกชื่อสวนที่ ๖ การโอนบุคคลที่ถูกคุมขังเพื่อสืบพยาน
และมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ของหมวด ๒ การใหความชวยเหลือและการขอ
ความชวยเหลือ แหงพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“สวนที่ ๖
การโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพื่อชวยเหลือในการดําเนินคดีชั้นเจาพนักงานหรือชั้นศาล
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ไดรับคํารองขอความชวยเหลือจากตางประเทศใหสงบุคคล
ซึ่งถูกคุมขังในประเทศไทยไปเพื่อชวยเหลือในการดําเนินคดีชั้นเจาพนักงานหรือชั้นศาลในประเทศ
ผูรองขอ หรือขอสงบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศผูรองขอมาเพื่อชวยเหลือในการดําเนินคดี
ชั้นเจาพนักงานหรือชั้นศาลในประเทศไทย ถาผูประสานงานกลางพิจารณาแลวเห็นวาเปนการ
จําเปนและบุคคลซึ่งถูกคุมขังนั้นสมัครใจ ใหแจงเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการสงตัวบุคคลนั้น
ไปยังประเทศผูรองขอหรือรับตัวบุคคลนั้นจากประเทศผูรองขอเขามาในประเทศไทย
การสงตัวและรับตัวบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ระยะเวลาที่บุคคลซึ่งถูกสงตัวไปเพื่อชวยเหลือในการดําเนินคดี
ชั้นเจาพนักงานหรือชั้นศาลในตางประเทศและอยูภายใตความควบคุมของประเทศผูรองขอ ใหถือวา
เปนระยะเวลาที่ผูนั้นถูกคุมขังในประเทศไทย
มาตรา ๒๘ เจาหนาที่ผูมีอํานาจมีอํานาจคุมขังบุคคลซึ่งถูกคุมขังที่ถูกสงตัวมาจาก
ตางประเทศเพื่อชวยเหลือในการดําเนินคดีชั้นเจาพนักงานหรือชั้นศาลตลอดเวลาที่บุคคลนั้นอยูใน
ประเทศไทย เมื่อบุคคลนั้นชวยเหลือในการดําเนินคดีในชั้นเจาพนักงานหรือในชั้นศาลเสร็จแลว
ใหแจงผูประสานงานกลางทราบ”

๕
มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๙/๑ ในสวนที่ ๖ การโอนบุคคล
ซึ่งถูกคุม ขังเพื่อชวยเหลือในการดําเนิน คดีชั้นเจาพนักงานหรือชั้น ศาล ของหมวด ๒ การใหความ
ชวยเหลือและการขอความชวยเหลือ แหงพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๙/๑ ในกรณีที่ไดรับคํารองขอความชวยเหลือจากตางประเทศใหบุคคล
ซึ่งถูกควบคุมโดยประเทศผูรองขอหรือประเทศที่สามเดินทางผานประเทศไทยเพื่อชวยเหลือในการ
ดําเนินคดีชั้นเจาพนักงานหรือชั้นศาลในประเทศผูรองขอ หากผูประสานงานกลางเห็นวาเปนกรณี
ที่อาจใหความชวยเหลือได ใหแจงเจาหนาที่ผูมีอํานาจเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางผาน
ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งเดินทางผานประเทศไทยภายในระยะเวลา
ที่ผูประสานงานกลางกําหนด เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว หากบุคคลนั้นมิไดเดินทางตอไป
ยังประเทศผูรองขอหรือประเทศที่สาม ใหผูประสานงานกลางมีอํานาจสั่งใหบุคคลนั้นเดินทาง
กลับไปยังประเทศที่บุคคลนั้นออกเดินทางมาในครั้งแรก
ใหประเทศผูรองขอรับผิดชอบการควบคุมตัวบุคคลตามวรรคหนึ่งในระหวาง
เดินทางผานประเทศไทย ทั้งนี้ เวนแตประเทศผูรองขอและผูประสานงานกลางตกลงกัน
เปนอยางอื่น”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกชื่อสวนที่ ๙ การริบหรือยึดทรัพยสิน และมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ของหมวด ๒ การใหความชวยเหลือและการขอความชวยเหลือ
แหงพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“สวนที่ ๙
การอายัด ยึด หรือริบทรัพยสิน และการบังคับชําระเงินแทนการริบทรัพยสิน
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลตางประเทศ
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ไดรับคํารองขอความชวยเหลือจากตางประเทศใหอายัด
หรือยึดทรัพยสินตามคําสั่งกอนมีคําพิพากษาของศาลตางประเทศ หรือใหริบทรัพยสินหรือบังคับ
บุคคลใดใหชําระเงินแทนการริบทรัพยสินตามคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ยังไมถึงที่สุดของศาลตางประเทศ
ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจยื่นคําขอตอศาลที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยูในเขตอํานาจหรือศาลที่พบตัวบุคคลนั้น
อยูในเขตอํานาจ แลวแตกรณี เพื่อมีคําสั่งอายัดหรือยึดทรัพยสินนั้นหรือทรัพยสินของบุคคลนั้น
ไวกอน

๖
ใหศาลพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งเปนการดวน ถาเปนที่พอใจจากคําแถลง
ของเจาหนาที่ผูมีอํานาจหรือพยานหลักฐานที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจไดนํามาสืบหรือที่ศาลไดเรียก
มาสืบเองวาศาลตางประเทศมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
และคดีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการจําหนาย จาย โอน ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใหพนจาก
การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลตางประเทศ หรืออาจมีการทําใหทรัพยสินไรประโยชน
หรือเสื่อมมูลคาลงจนอาจทําใหการบังคับการตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลตางประเทศ
ไมเปนผล ใหศาลมีคําสั่งอายัดหรือยึดทรัพยสินนั้นหรือทรัพยสินของบุคคลนั้นไวกอนได
ผูเปนเจาของที่แทจริงของทรัพยสินที่ศาลมีคําสั่งอายัดหรือยึดหรือบุคคล
ซึ่งถูกอายัดหรือยึดทรัพยสินตามวรรคสอง อาจยื่นคําขอโดยพลันเพื่อใหศาลสั่งยกเลิกคําสั่งนั้น
หากความปรากฏแกศาลวาผูนั้นมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําอันเปนเหตุใหตางประเทศ
มีคํารองขอตามวรรคหนึ่งและมิไดกระทําการอันเปนเหตุตามวรรคสอง ใหศาลสั่งยกเลิกคําสั่งนั้นเสีย
การที่ศาลมีคําสั่งยกคําขอหรือยกเลิกคําสั่งอายัดหรือยึดที่ไดออกตามคําขอ
ยอมไมตัดสิทธิเจาหนาที่ผูมีอํานาจที่จะเสนอคําขอใหศาลมีคําสั่งอายัดหรือยึดทรัพยสินนั้น
หรือทรัพยสินของบุคคลนั้นใหม
มาตรา ๓๓ เมื่อไดรับคํารองขอความชวยเหลือจากตางประเทศใหริบทรัพยสิน
หรือบังคับบุคคลใดใหชําระเงินแทนการริบทรัพยสินตามคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดของ
ศาลตางประเทศ ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจยื่นคําขอตอศาลที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยูในเขตอํานาจหรือศาล
ที่พบตัวบุคคลนั้นอยูในเขตอํานาจ แลวแตกรณี เพื่อมีคําพิพากษาริบทรัพยสินหรือใหบุคคลนั้น
ชําระเงินแทนการริบทรัพยสินตามคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดของศาลตางประเทศนั้น
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจําเปน ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจทําการสอบสวน
หรือจะมอบหมายใหพนักงานสอบสวนคนใดทําการสอบสวนแทนก็ได
เมื่อไดรับคําขอ ใหศาลหมายเรียกเจาหนาที่ผูมีอํานาจและบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย
มายังศาล และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว หากศาลเห็นวา ศาลตางประเทศมีเขตอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น และในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้น ศาลตางประเทศ
ไดใหโอกาสแกจําเลย ผูตองหา และผูเปนเจาของที่แทจริงของทรัพยสินในการพิสูจนสิทธิของตน
ใหศาลพิพากษาริบทรัพยสินหรือใหบุคคลนั้นชําระเงินแทนการริบทรัพยสินตามที่กําหนดไวใน
คําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดของศาลตางประเทศนั้น

๗
มาตรา ๓๔ การอายัด ยึด หรือริบทรัพยสิน และการบังคับชําระเงิน
แทนการริบทรัพยสินที่กําหนดไวในคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลตางประเทศตามสวนนี้
ใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งไดแมวาการกระทําความผิดอันเปนเหตุใหมีการอายัด ยึด
หรือริบทรัพยสินหรือการบังคับชําระเงินแทนการริบทรัพยสินนั้นจะมิไดเกิดขึ้น
ในราชอาณาจักร และใหศาลพิพากษาริบทรัพยสินหรือบังคับชําระเงินแทนการริบทรัพยสินได
แมวาผูกระทําความผิดถึงแกความตายไปแลว หากความปรากฏแกศาลวาคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลตางประเทศนั้นถึงที่สุดกอนที่ผูนั้นจะถึงแกความตาย
มาตรา ๓๕ การสอบสวน การยื่นคําขอ การพิจารณา การพิพากษา และการ
มีคําสั่งเกี่ยวกับการอายัด ยึด หรือริบทรัพยสิน และการบังคับชําระเงินแทนการริบทรัพยสิน
ตามที่กําหนดไวในคําพิพากษานั้น ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และประมวลกฎหมายอาญาวาดวยการริบทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕/๑ ทรัพยสินที่ศาลมีคําพิพากษาใหริบและเงินที่ศาลมีคําพิพากษา
ใหชําระแทนการริบทรัพยสินตามความในสวนนี้ใหตกเปนของแผนดิน แตศาลจะพิพากษาให
ทําใหทรัพยสินนั้นใชไมไดหรือทําลายทรัพยสินนั้นเสียก็ได ทั้งนี้ เวนแตกรณีทมี่ ีสนธิสัญญา
กําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสนธิสัญญานั้น
เมื่อมีกรณีที่ตองคืนทรัพยสินที่ริบหรือเงินที่ศาลมีคําพิพากษาใหชําระแทนการ
ริบทรัพยสินใหแกประเทศผูรองขอตามที่กําหนดไวในสนธิสัญญา ใหผูประสานงานกลางยื่นคํารอง
ตอศาลเพื่อมีคําสั่งใหสงทรัพยสินหรือเงินนั้นแกผูประสานงานกลางเพื่อคืนใหแกประเทศผูรองขอ
ทรัพยสินที่ริบหรือเงินที่ศาลมีคําพิพากษาใหชําระแทนการริบทรัพยสินอันจะตอง
คืนใหแกประเทศผูรองขอนั้น เมื่อไดหักคาใชจายที่ประเทศไทยไดใชไปในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การริบหรือการบังคับใหชําระเงินแทนการริบทรัพยสิน และคาใชจายอันจําเปนเพื่อคืนทรัพยสิน
หรือเงินดังกลาวใหแกประเทศผูรองขอแลว ใหผูประสานงานกลางคืนทรัพยสินหรือเงิน
สวนที่เหลือใหแกประเทศผูรองขอ ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่มีสนธิสัญญากําหนดไวเปนอยางอื่น
ก็ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสนธิสัญญานั้น
ดอกผลของทรัพยสินหรือเงินตามวรรคสองที่เกิดขึ้นในระหวางที่ยังมิไดคืนใหแก
ประเทศผูรองขอ ใหตกเปนของแผนดิน”

๘
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติความรวมมือระหวาง
ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๑ บรรดาพยานหลักฐานและเอกสารที่ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้
ไมวาจะอยูในรูปแบบใด ใหถือวาเปนพยานหลักฐานและเอกสารที่รับฟงไดตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ใหรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้ดวย”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
....................................
นายกรัฐมนตรี

