Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters๑ ***ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ
รายละเอียด
พันธกรณี
ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย
(ระบุมาตราและสาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่
(ระบุข้อและสาระสาคัญ)
ต้องแก้ไข)
ARTICLE 1. SCOPE OF ASSISTANCE
ขอบเขตความช่วยเหลือ
✓
1. The Parties shall, in accordance with this
๑. ภายใต้ บั งคับ ของสนธิสั ญ ญานี้แ ละกฎหมาย
Treaty and subject to their respective domestic
ภายในของบรรดาภาคี บรรดาภาคีจะให้ความช่วยเหลือ
laws, render to one another the widest possible
ซึ่ ง กั น และกั น ในเรื่ อ งทางอาญ าด้ ว ยมาตรการที่
measure of mutual legal assistance in criminal
กว้ า งขวางที่ สุ ด เท่ าที่ จะเป็ น ไป ได้ ใน เรื่ อ ง ข อ ง
matters, namely investigations, prosecutions and
การสืบสวนสอบสวน การฟ้องร้องคดี และการดาเนิ น
resulting proceedings.
กระบวนการที่เป็นผลจากการนั้น
2. Mutual assistance to be rendered in
๒. การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ตาม
accordance with this Treaty may include:
สนธิสัญญานี้อาจรวมถึง
(a) taking of evidence or obtaining voluntary
(ก) การสื บ พยานหลั ก ฐานหรื อ การได้ ม าซึ่ ง
statements from persons;
การให้ปากคาจากบุคคลโดยสมัครใจ
(b) making arrangements for persons to give
(ข) การให้ บุ ค คลเบิ ก ความเป็ น พยานหรื อ ให้
evidence or to assist in criminal matters;
ความช่วยเหลือในเรื่องทางอาญา
(c) effecting service of judicial documents;
(ค) การส่งเอกสาร
(d) executing searches and seizures;
(ง) การตรวจค้นและการยึดทรัพย์สิน
(e) examining objects and sites;
(จ) การตรวจวัตถุและสถานที่
(f) providing original or certified copies of
(ฉ) การจัดหาให้ซึ่งต้นฉบับเอกสารหรือสาเนา
relevant documents, records and items of
บันทึกและสิ่งของอันเป็นพยานหลักฐาน
evidence;
(ช) การชี้ระบุหรือติดตามร่องรอยของทรัพย์สิน
(g) identifying or tracing property derived
ที่ได้มาจากการกระทาความผิดหรือที่ได้ใช้ในการกระทา
๑
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from the commission of an offence and
ความผิด
instrumentalities of crime;
(ซ) การห้ ามการจัด การกั บทรัพ ย์สิน ชั่วคราว
(h) the restraining of dealings in property or
หรือการอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทาความผิ ด
the freezing of property derived from the
ที่อาจคืนหรือริบได้ตามกฎหมาย
commission of an offence that may be
(ฌ) การได้คืนหรือการริบทรัพย์สินที่ได้มาจาก
recovered, forfeited or confiscated;
การกระทาความผิด
(i) the recovery, forfeiture or confiscation of
(ฐ) การค้นหาหรือการระบุตัวพยานและผู้ต้อง
property derived from the commission of an
สงสัย และ
offence;
(ฏ) การให้ความช่วยเหลืออื่นใดตามที่ได้ตกลง
(j) locating and identifying witnesses and
กัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญานี้ และ
suspects; and
กฎหมายของภาคีผู้รับคาร้องขอ
(k) the provision of such other assistance as
๓. สนธิ สั ญ ญานี้ จ ะใช้ เพื่ อ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
may be agreed and which is consistent with the
ระหว่างกันในบรรดาภาคีเท่านั้น โดยจะไม่ก่อให้เกิดสิทธิ
objects of this Treaty and the laws of the
ใด ๆ แก่บุคคลใดที่จะรับไว้ ปิดบัง หรือไม่ยินยอมให้ซึ่ง
Requested Party.
พยานหลักฐานใด ๆ หรือห้ามการปฏิบัติตามคาร้องขอ
3. This Treaty applies solely to the provision
ความช่วยเหลือใด ๆ
of mutual assistance among the Parties. The
๔. ก าหนดให้ ค าว่ า “เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการกระท า
provisions of this Treaty shall not create any right
ความผิด ” หมายถึง ทรัพ ย์สินที่ใช้เกี่ยวกับการกระท า
on the part of any private person to obtain,
ความผิด หรือราคาที่เท่ากับมูลค่าของทรัพย์สินนั้น
suppress or exclude any evidence or to impede
the execution of any request for assistance.
กรณี ดั ง กล่ า วไม่ ต้ อ งแก้ ก ฎหมาย เนื่ อ งจาก
4. For the purposes of this Treaty, the expression
บทบัญ ญั ติของสนธิสัญ ญาไม่ว่าในส่วนขอบเขตการให้
๒
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"instrumentalities of crime" means property used
ความช่วยเหลือและรายละเอียดของความช่วยเหลือที่
in connection with the commission of an offence
ประเทศภาคีจะให้ต่อกันในแต่ละเรื่องล้วนแต่กาหนดไว้
or the equivalent value of such property.
อย่างแจ้งชัดว่าประเทศภาคีผู้รับคาร้องขอจะให้ความ
ช่วยเหลือ ได้ หรือ ไม่เพี ย งใด และอย่ างไร ให้ ขึ้น อยู่กั บ
กฎหมายภายในและแนวปฏิบัติของประเทศภาคีผู้รับคา
ร้ อ งขอ ซึ่ ง ประเทศไทยมี มาตรการทางกฎหมาย
ที่ ส ามารถรองรั บ พั น ธกรณี ได้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.
๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ง
มาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดขอบเขต
ของการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ครอบคลุมไปถึงการให้ความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับ
การดาเนินการสืบสวน สอบสวน ฟ้องคดี ริบทรัพย์ และ
การดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ARTICLE 2. NON-APPLICATION
การไม่ใช้บังคับ
✓
1. This Treaty does not apply to ๑. สนธิสัญญานี้ไม่ใช้บังคับกับ
(a) the arrest or detention of any person
(ก) การจั บ กุ ม หรื อ คุ ม ขั งบุ ค คลใดเพื่ อ ส่ งบุ ค คลนั้ น
with a view to the extradition of that person;
ข้ามแดน
(b) the enforcement in the Requested Party
(ข) ก ารบั งคั บ ค ดี ใน ภ าคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอต าม
of criminal judgements imposed in the
คาพิพากษาคดีอาญาของศาลในภาคีผู้ร้องขอ เว้นแต่ใน
Requesting Party except to the extent permitted
ขอบเขตที่กระทาได้ตามกฎหมายของประเทศผู้รับ คา
by the law of the Requested Party;
ร้องขอ
๓
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(c) the transfer of persons in custody to
(ค) การโอนตัวบุคคลที่ถูกคุมขังไปรับโทษ และ
serve sentences; and
(ง) การโอนกระบวนการพิ จารณาในเรื่องทาง
(d) the transfer of proceedings in criminal
อาญา
matters.
๒. ไม่มี ก รณี ใดตามสนธิสั ญ ญานี้ ให้ สิท ธิภ าคี ฝ่ าย
2. Nothing in this Treaty entitles a Party to
หนึ่งทีจ่ ะเข้าไปในดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง
undertake in the territory of another Party the
กรณี ดั งกล่ า วไม่ ต้ อ งแก้ ก ฎหมาย เนื่ อ งจากแม้
exercise of jurisdiction and performance of
สนธิสัญญานี้จะไม่ครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือใน
functions that are reserved exclusively for the
เรื่ อ งดั ง กล่ า ว แต่ ส ามารถด าเนิ น มาตรการในทาง
authorities of that other Party by its domestic
กฎหมายและมาตรการในทางบริหารตามพั น ธกรณี ที่
laws.
ประเทศมี อ ยู่ ต ามสนธิ สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงระหว่ า ง
ประเทศอื่น ๆ และมีกฎหมายภายในประเทศอนุวัติการ
พันธกรณีเหล่านั้น โดยเฉพาะพระราชบัญญัติส่งผู้ร้าย
ข้ ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ และสนธิสั ญ ญาส่ งผู้ร้ ายข้า ม
แดนที่ ป ระเทศไทยท าไว้ กั บ ประเทศอื่ น ๆ ซึ่ งข้ อ ๒๓
ของสนธิสัญญาฯ ยังได้บัญญัติไว้แจ้งชัดว่าสนธิสัญญานี้
จะไม่ขัดขวางบรรดาภาคีจากการให้ความช่วยเหลือแก่
กันและกันตามสนธิสัญญา ข้อตกลงอื่น หรือบทบัญญัติ
ของกฎหมายของภาคีเหล่านั้น
ARTICLE 3. LIMITATIONS ON ASSISTANCE
ข้อจากัดด้านความช่วยเหลือ
✓
1. The Requested Party shall refuse
๑. ภาคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอจะปฏิ เสธการให้ ค วาม
assistance if, in its opinion ช่วยเหลือ ถ้าภาคีนั้นเห็นว่า
(a) the request relates to the investigation,
(ก ) ค าร้ อ งข อ ค วาม ช่ วย เห ลื อ เกี่ ย วกั บ
๔
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prosecution or punishment of a person for an
การสืบสวนสอบสวน การฟ้องร้องคดี หรือการลงโทษ
offence that is, or is by reason of the
บุ ค คลในคดี ที่ มี ลั ก ษณะในทางการเมื อ ง หรื อ คดี ที่ มี
circumstances in which it is alleged to have been
พฤติการณ์ของการกระทาเกี่ยวเนื่องกับทางการเมือง
committed or was committed, an offence of a
(ข ) ค าร้ อ งข อ ค วาม ช่ วย เห ลื อ เกี่ ย วกั บ
political nature;
การสืบสวนสอบสวน การฟ้องร้องคดี หรือการลงโทษ
(b) the request relates to the investigation,
บุคคลที่เกี่ยวกับการกระทาหรืองดเว้นการกระทา ที่หาก
prosecution or punishment of a person in
เกิดขึ้นในภาคีผู้รับคาร้องขอจะเป็นความผิดทางทหาร
respect of an act or omission that, if it had
ตามกฎหมายของภาคีผู้รับคาร้องขอ ซึ่งไม่เป็นความผิด
occurred in the Requested Party, would have
ตามกฎหมายอาญาธรรมดาของภาคีผู้รับคาร้องขอ
constituted a military offence under the laws of
(ค) มีเหตุผลสาคัญที่ทาให้เชื่อได้ว่าภาคีผู้รับคา
the Requested Party which is not also an offence
ร้ อ งขอได้ ท าค าร้ อ งขอเพื่ อ การสื บ สวนสอบสวน
under the ordinary criminal law of the Requested
การฟ้องร้องคดี การลงโทษ หรือภาคีผู้ร้องขอได้ทาคา
Party;
ร้องขอเพื่อก่อให้เกิดผลร้ายแก่บุคคลอันเนื่องมาจากเชื้อ
(c) there are substantial grounds for
ชาติ ศาสนา เพศ ชาติ กาเนิ ด สัญ ชาติ หรือความเห็ น
believing that the request was made for the
ในทางการเมืองของบุคคลนั้น
purpose of investigating, prosecuting, punishing
(ง) คาร้องขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสืบสวน
or otherwise causing prejudice to a person on
การฟ้องร้องคดี หรือการลงโทษบุคคลสาหรับความผิดที่
account of the person's race, religion, sex, ethnic
บุคคล
origin, nationality or political opinions;
(๑) ถูกตัดสินว่ามีความผิด ถูกตัดสินปล่อย
(d) the request relates to the investigation,
ตัว หรือได้รับการอภัยโทษ โดยศาลที่มีเขตอานาจ หรือ
prosecution or punishment of a person for an
เจ้าหน้าที่อื่ นผู้ มีอานาจในภาคีผู้ ร้อ งขอ หรือภาคี ผู้รับ
offence in a case where the person คาร้องขอ หรือ
๕
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(i) has been convicted, acquitted or
(๒ ) ได้ รั บ โทษตามกฎหมายของภาคี
pardoned by a competent court or other
ผู้ร้องขอ หรือภาคีผู้รับคาร้ องขอที่เกี่ยวกับความผิดนั้น
authority in the Requesting or Requested Party;
หรื อ ความผิ ด อื่ น ที่ เ กิ ด จากการกระท าหรื อ งดเว้ น
or (ii) has undergone the punishment provided
การกระทาอันเป็นความผิดที่ได้กล่าวในตอนแรก
by the law of that Requesting or Requested
(จ) ค าร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
Party, in respect of that offence or of another
การสืบสวนสอบสวน การฟ้องร้องคดี หรือการลงโทษ
offence constituted by the same act or omission
บุ ค คลอั น เกี่ ย วกั บ การกระท าหรื อ งดเว้ น การกระท า
as the first-mentioned offence;
ซึ่งถ้าได้เกิดขึ้นในภาคีผู้รับ คาร้องขอจะไม่เป็นความผิด
(e) the request relates to the investigation,
ตามกฎหมายของภาคีดังกล่าว เว้นแต่ภาคีผู้รับคาร้อง
prosecution or punishment of a person in
ขออาจให้ความช่วยเหลือได้ ถ้ากฎหมายภายในของภาคี
respect of an act or omission that, if it had
ผู้รับคาร้องขออนุญาตให้กระทาได้ แม้ การกระทาหรือ
occurred in the Requested Party, would not have
งดเว้ น การกระท าดั ง กล่ า วจะไม่ เ ป็ น ความผิ ด ตาม
constituted an offence against the laws of the
กฎหมายของภาคีผู้รับคาร้องขอ
Requested Party except that the Requested Party
(ฉ) การให้ความช่วยเหลือจะกระทบกระเทือน
may provide assistance in the absence of dual
ต่ ออ ธิ ป ไต ย ค วาม มั่ น ค ง ค วาม ส งบ เรี ย บ ร้ อ ย
criminality if permitted by its domestic laws;
ผลประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์สาคัญ ของภาคี
(f) the provision of the assistance would
ผู้รับคาร้องขอ
affect the sovereignty, security, public order,
(ช) ภาคีผู้ร้องขอไม่ได้ให้คารับรองว่าจะปฏิบั ติ
public interest or essential interests of the
ต่างตอบแทนเมื่อได้รับการร้องขอลักษณะเดียวกันจาก
Requested Party;
ภาคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอเกี่ ย วกั บ ความช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ ง
(g) the Requesting Party fails to undertake
ทางอาญา
that it will be able to comply with a future
(ซ) ภาคีผู้ร้องขอไม่ได้ให้คารับรองว่าจะปฏิบัติ
๖
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request of a similar nature by the Requested
ต่างตอบแทนเมื่อได้รับการร้องขอลักษณะเดียวกันจาก
Party for assistance in a criminal matter; (h) the
ภาคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอเกี่ ย วกั บ ความช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ ง
Requesting Party fails to undertake that the item
ทางอาญา
requested for will not be used for a matter other
(ซ) ภาคีผู้ร้องขอไม่ ได้ให้ค ารับรองว่าจะไม่ น า
than the criminal matter in respect of which the
รายการความช่วยเหลือที่ได้รับไปใช้ในกรณีอื่นนอกจาก
request was made and the Requested Party has
กรณี ที่ ไ ด้ ร้ อ งขอ และภาคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอไม่ ยิ น ยอม
not consented to waive such undertaking;
ที่จะต้องให้คารับรองนั้น
(i) the Requesting Party fails to undertake to
(ฌ) ภาคีผู้ร้องขอไม่ได้ให้คารับรองว่า เมื่อได้รับ
return to the Requested Party, upon its request,
การร้องขอ ภาคีผู้ร้องขอจะคืนรายการความช่วยเหลือ
any item obtained pursuant to the request upon
ให้ แ ก่ ภ าคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอ เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การใช้ ค วาม
completion of the criminal matter in respect of
ช่วยเหลือทางอาญาที่ได้ร้องขอนั้นแล้ว
which the request was made;
(ญ) การให้ความช่วยเหลืออาจส่งผลกระทบต่อ
(j) the provision of the assistance could
คดี อ าญาที่ ก าลั งด าเนิ น การอยู่ ในภาคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอ
prejudice a criminal matter in the Requested
หรือ
Party; or
(ด) การให้ความช่วยเหลือจะต้องดาเนินการตาม
(k) the provision of the assistance would
มาตรการที่ฝ่าฝืนกฎหมายของภาคีผู้รับคาร้องขอ
require steps to be taken that would be contrary
๒. ภาคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขออาจปฏิ เ สธการให้ ค วาม
to the laws of the Requested Party.
ช่วยเหลือ ถ้าภาคีนั้นเห็นว่า
2. The Requested Party may refuse assistance
(ก) ภาคีผู้ร้องขอมิได้ปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้ใน
if, in its opinion ข้ อ สาระส าคั ญ หรื อ ข้ อ ก าหนดที่ เกี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ อั น
(a) the Requesting Party has, in respect of
เกี่ยวกับคาร้องขอนั้น
that request, failed to comply with any material
(ข) การให้ความช่วยเหลือจะหรืออาจจะกระทบ
๗
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terms of this Treaty or other relevant
ต่อความปลอดภัยของบุคคลใด ไม่ว่าบุคคลนั้น จะอยู่ใน
arrangements;
หรือนอกราชอาณาจักรของภาคีผู้รับคาร้องขอ หรือ
(b) the provision of the assistance would, or
(ค) การให้ความช่วยเหลือจะก่อให้เกิดภาระแก่
would be likely to prejudice the safety of any
ทรัพยากรของภาคีผู้รับคาร้องขอมากเกินสมควร
person, whether that person is within or outside
๓. เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องวรรคหนึ่ ง (ก) ความผิ ด
the territory of the Requested Party; or
ดั งต่ อ ไปนี้ ไม่ ใ ห้ ถื อ ว่ า เป็ น ความผิ ด อั น มี ลั ก ษณะใน
(c) the provision of the assistance would
ทางการเมือง
impose an excessive burden on the resources of
(ก) ความผิดต่อชีวิต ร่างกายของประมุขแห่งรัฐ
the Requested Party.
หรือบุคคลในครอบครัวของประมุขแห่งรัฐ
3. For the purposes of subparagraph 1 (a), the
(ข) ความผิด ต่อชีวิต หรือร่างกายของผู้นา หรือ
following offences shall not be held to be
รัฐมนตรีของรัฐ
offences of a political nature:
(ค) ความผิ ด ที่ อ ยู่ ใ นขอบข่ า ยของอนุ สั ญ ญา
(a) an offence against the life or person of a
ระหว่างประเทศใด ๆ ที่ ทั้งภาคีผู้ร้องขอและภาคีผู้รับ
Head of State or a member of the immediate
การร้องขอเป็ น ภาคี ซึ่งกาหนดให้บ รรดาภาคีมี ห น้ าที่
family of a Head of State;
ต้องส่งบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดข้ามแดน
(b) an offence against the life or person of a
หรือต้องฟ้องร้องบุคคลดังกล่าวและ
Head of a central Government, or of a Minister of
(ง) การพยายาม การสนั บ สนุ น หรือ การสมคบ
a central Government; (c) an offence within the
ใด ๆ เพื่อกระทาผิดตามวรรคสาม (ก) – (ค)
scope of any international convention to which
๔. ภาคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขออาจจ ากั ด การให้ ค วาม
both the Requesting and Requested Parties are
ช่ ว ยเหลื อ ใด ๆ ที่ ร้ อ งขอตามวรรคสาม ตามที่ ภ าคี
parties to and which imposes on the Parties
ผู้ ร้ อ งขอได้ ก าหนดให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ดั ง กล่ า วไว้ ใ น
thereto an obligation either to extradite or
กฎหมายของตนหรือไม่ก็ได้
๘
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prosecute a person accused of the commission
๕. การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ จะไม่ ถู ก ปฏิ เสธเพี ย ง
of that offence; and
เหตุผลของความลับ ของธนาคาร และสถาบัน การเงิน
(d) any attempt, abetment or conspiracy to
ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น แต่ อ ย่ า งเดี ย ว หรื อ เพี ย งเหตุ ผ ล ว่ า
commit any of the offences referred to in
ความผิดนั้นถือว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วย
subparagraphs (a) to (c).
๖. ภาคีผู้รับ คาร้องขออาจเลื่อนการปฏิบั ติตามค า
4. The Requested Party may restrict the
ร้ อ งขอ ถ้ า การปฏิ บั ติ ต ามค าร้ อ งขอในทั น ที จะเป็ น
application of any of the provisions made under
การแทรกแซงการด าเนิ น การในทางอาญาที่ ก าลั ง
paragraph 3 according to whether the Requesting
ดาเนินการอยู่ในภาคีผู้รับคาร้องขอ
Party has made similar provision in its laws.
๗. ก่อนการปฏิเสธหรือเลื่อนการดาเนินการตามคา
5. Assistance shall not be refused solely on
ร้อ งขอ ภาคี ผู้ รับ ค าร้ อ งขอจะต้ อ งพิ จ ารณาว่า อาจให้
the ground of secrecy of banks and similar
ความช่วยเหลือได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการหรือไม่
financial institutions or that the offence is also
๘. ถ้ าภาคี ผู้ร้อ งขอยอมรับ ความช่ วยเหลื อ ภายใต้
considered to involve fiscal matters.
ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขตามวรรคเจ็ ด ของข้ อ นี้ ภาคี
6. The Requested Party may postpone the
ผู้ร้องขอจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้น
execution of the request if its immediate
๙. ถ้ าภาคี ผู้ ร้ อ งขอปฏิ เสธหรื อ เลื่ อ นการให้ ค วาม
execution would interfere with any ongoing
ช่วยเหลือ ภาคีผู้รับคาร้องขอจะต้องแจ้งเหตุ ผลในการ
criminal matters in the Requested Party.
ปฏิ เ สธหรื อ เลื่ อ นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นั้ น แก่ ภ าคี
7. Before refusing a request or postponing its
ผู้ร้องขอ
execution pursuant to this Article, the Requested
๑๐. บรรดาภาคีจะต้องปฏิบัติต่างตอบแทนซึ่งกัน
Party shall consider whether assistance may be
และกั น ภายใต้ บั งคั บ กฎหมายภายในของแต่ ล ะภาคี
granted subject to certain conditions.
ในการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับความผิดที่เหมือนกัน
8. If the Requesting Party accepts assistance
โดยไม่ต้องคานึงถึงโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
๙
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subject to the terms and conditions imposed
กรณี ไม่ ต้ อ งแก้ ก ฎหมาย เนื่ อ งจากสนธิ สั ญ ญาฯ
under paragraph 7, it shall comply with such
กาหนดให้ ขึ้น อยู่ กับ กฎหมายภายในของประเทศภาคี
terms and conditions.
ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอ ซึ่ ง กรณี ที่ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศ
9. If the Requested Party refuses or
ผู้รับคาร้องขอ พระราชบัญ ญั ติความร่วมมือระหว่าง
postpones assistance, it shall promptly inform
ประเทศในเรื่ อ งทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙
the Requesting Party of the grounds of refusal or
กาหนดให้ ก ารที่ ป ระเทศไทยจะให้ ค วามช่วยเหลือ แก่
postponement.
ต่างประเทศหรือไม่ และเพี ยงใด ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์
10. The Parties shall, subject to their
ดังต่อไปนี้ (๑) อาจให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศผู้ร้อง
respective domestic laws, reciprocate any
ขอได้แม้ว่าไม่มีสนธิสัญญาว่าด้ วยความร่วมมือระหว่าง
assistance granted in respect of an equivalent
ประเทศในเรื่องทางอาญาระหว่างกัน แต่ประเทศผู้ ร้อง
offence irrespective of the applicable penalty.
ขอต้องแสดงว่าจะให้ความช่วยเหลือในทานองเดียวกัน
เมื่อไทยร้องขอ (๒) การกระทาซึ่งเป็นมูลกรณีของความ
ช่วยเหลือนั้น ต้องเป็น ความผิดที่ มีโทษฐานใดฐานหนึ่ ง
ตามกฎหมายไทย เว้น แต่ เป็ น กรณี ที่ ไทยกั บ ประเทศ
ผู้ ร้ อ งขอมี ส นธิ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศในเรื่ อ งทางอาญาต่ อ กั น และข้ อ ความใน
สนธิ สั ญ ญาระบุ ไ ว้ เป็ น อย่ า งอื่ น แต่ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
(๓) ประเทศไทยอาจปฏิเสธคาร้องขอความช่วยเหลือ ได้
หากคาร้องขอนั้นกระทบกระเทือนอธิปไตย ความมั่นคง
หรือสาธารณประโยชน์ที่สาคัญอื่น ๆ ของประเทศไทย
หรือเกี่ยวเนื่องกับความผิดทางการเมือง และ (๔) การให้
๑๐
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ความช่วยเหลือต้องไม่เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางทหาร
ARTICLE 4. DESIGNATION OF CENTRAL
การแต่งตั้งผู้ประสานงานกลาง
✓
AUTHORITIES
๑. แต่ละภาคีจะต้องแต่งตั้งผู้ประสานงานกลางเพื่อ
1. Each Party shall designate a Central
จัดทาและรับคาร้องขอความช่วยเหลือตามสนธิสัญญานี้
Authority to make and receive requests pursuant
๒. การแต่งตั้งผู้ประสานงานกลางจะต้องกระทาใน
to this Treaty.
เวลาที่ ยื่ น สั ต ยาบั น สาร สารยอมรั บ สารให้ ค วาม
2. The designation of the Central Authority
เห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารตามสนธิสัญญานี้
shall be made at the time of the deposit of the
๓. ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
instrument of ratification, acceptance, approval
ในการแต่งตั้งผู้ประสานงานกลางต่อภาคีอื่นโดยเร็ว
or accession to this Treaty.
๔. ผู้ ป ระสานงานกลางจะต้ อ งติ ด ต่ อ กั น โดยตรง
3. Each Party shall expeditiously notify the
แต่อาจเลือกติดต่อโดยทางช่องทางการทูตได้
others of any change in the designation of its
กรณี ดั ง กล่ า วไม่ ต้ อ งแก้ ก ฎ ห มาย เนื่ อ งจาก
Central Authority.
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
4. The Central Authorities shall communicate
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖ กาหนดให้อัยการ
directly with one another but may, if they
สูงสุดหรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ประสานงาน
choose, communicate through the diplomatic
กลาง และมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๗
channel.
รวมถึงด าเนิ น การอย่างอื่นเพื่ อให้ก ารให้ ห รือ ขอความ
ช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติดังกล่าวบรรลุผล
ARTICLE 5. FORM OF REQUESTS
แบบของคาร้องขอ
✓
1. Requests for assistance shall be made in
๑. คาร้องขอความช่วยเหลือจะต้องทาลายลักษณ์
writing or, where possible, by any means capable
อั ก ษร หรื อ ถ้ า เป็ น ไปได้ อ าจท าโดยวิ ธี ก ารใด ๆ ซึ่ ง
of producing a written record under conditions
สามารถท าบั น ทึ ก เป็ น หนั งสื อ ภายใต้ เงื่ อ นไขที่ ภ าคี
๑๑
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allowing the Requested Party to establish
ผู้ รับ ค าร้ อ งขอจะพิ สู จ น์ ค วามถู ก ต้ อ งแท้ จ ริงได้ ทั้ งนี้
authenticity. In urgent situations and where
ค าร้ อ งขอความช่ ว ยอาจท าด้ ว ยวาจาในสถานการณ์
permitted by the law of the Requested Party,
เร่ งเด่ น และกฎหมายของภาคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขออนุ ญ าต
requests may be made orally, but in such cases
แต่ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์ภายใน ๕ วัน
the requests shall be confirmed in writing within
๒. ผู้ป ระสานกลางจะต้องดาเนินการส่ งคาร้องขอ
five days.
ความช่ วยเหลือ ทั้ งมวล และการติ ด ต่ อ ใด ๆ เกี่ย วกั บ
2. Central Authorities shall deal with the
การนั้น ในสถานการณ์เร่งด่วนและซึ่งกฎหมายของภาคี
transmission of all requests and any
ผู้รับ คาร้องขออนุ ญ าต ค าร้อ งขอความช่ วยเหลือ และ
communication related thereto. In urgent
การ ติดต่อใด ๆ เกี่ยวกับคาร้องขอนั้น อาจส่งไปโดยทาง
situations and where permitted by the law of the
องค์การตารวจสากล (INTERPOL) หรือองค์การตารวจ
Requested Party, requests and any
อาเซียน (ASEANAPOL)
communication related thereto may be
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
transmitted through the International Criminal
ด าเนิ น มาตรการทางกฎหมายและมาตรการในทาง
Police Organization (INTERPOL) or the Southeast
บ ริ ห ารได้ ซึ่ งอยู่ ใน ขอ บ เขต อ าน าจ ห น้ าที่ ขอ ง
Asian Police Organization (ASEANAPOL).
ผู้ประสานงานกลาง ตามพระราชบัญญัติความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศในเรื่ อ งทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๗
ARTICLE 6. CONTENTS OF REQUESTS
เนื้อหาคาร้องขอ
✓
1. A request for assistance in criminal matters
๑. คาร้องขอความช่วยเหลือในทางอาญาจะต้องมี
shall contain such information as the Requested
ข้ อ สนเทศตามที่ ภ าคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอก าหน ดเพื่ อ
Party requires to execute the request, including ดาเนินการตามคาร้องขอ ซึ่งรวมถึง
(a) the name of the requesting office and the
(ก) ชื่อหน่วยงานที่ร้องขอและเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ
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competent authority conducting the investigation
ที่ ด าเนิ น การสื บ สวนสอบสวน หรื อ กระบวนการ
or criminal proceedings to which the request
ทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับคาร้องขอ
relates;
(ข) วัตถุ ป ระสงค์ของค าร้องขอและลั กษณะของ
(b) the purpose of the request and the
ความช่วยเหลือที่ประสงค์
nature of the assistance sought;
(ค) รายละเอี ยดของลักษณะของเรื่องทางอาญา
(c) a description of the nature of the
และสถานะของเรื่ อ งในปั จ จุ บั น และค าแถลงสรุ ป
criminal matter and its current status, and a
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
statement setting out a summary of the relevant
(ง) รายละเอียดของความผิดที่เกี่ยวข้องกับคาร้อง
facts and laws;
ขอรวมทั้งอัตราโทษสูงสุด
(d) a description of the offence to which
(จ) รายละเอี ย ดข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ก ล่ า วหาว่ า เป็ น
the request relates, including its maximum
การกระท า หรือ เรื่องที่ ถูก กล่ าวหา หรือ ที่ต้ อ งการหา
penalty;
ความกระจ่าง
(e) a description of the facts alleged to
(ฉ) รายละเอี ย ดของการกระท าหรื อ การงดเว้ น
constitute the offence and a statement or text of
การกระท า หรือ เรื่อ งที่ ถู ก กล่ า วหาหรื อ ที่ ต้ อ งการหา
the relevant laws;
ความกระจ่าง
(f) a description of the essential acts or
(ช) รายละเอียดของพยานหลักฐาน ข้อสนเทศหรือ
omissions or matters alleged or sought to be
ความช่วยเหลืออื่นที่แสวงหา
ascertained;
(ซ) เหตุผลและรายละเอียดของวิธีการเฉพาะหรือ
(g) a description of the evidence,
ข้อกาหนดใด ๆ ที่ภาคีผู้ร้องขอประสงค์ดาเนินการ
information or other assistance sought;
(ฌ) รายละเอียดของข้อจากัดเรื่องเวลาซึ่งประสงค์
(h) the reasons for and details of any
จะดาเนินการกากับคาร้องขอ
particular procedure or requirement that the
(ญ) ข้ อ ก าหนดพิ เ ศษอื่ น ๆ ส าหรั บ การรั ก ษา
๑๓
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Requesting Party wishes to be followed;
ความลับและเหตุผลเกี่ยวกับการนั้นและ
(i) specification of any time limit within
(ด) ข้อสนเทศ หรือการดาเนินการอื่นซึ่งกฎหมาย
which compliance with the request is desired;
ภายในของภาคีผู้รับคาร้องขอประสงค์หรือจาเป็นเพื่อ
(j) any special requirements for
การดาเนินการตามคาร้องขออย่างถูกต้องเหมาะสม
confidentiality and the reasons for it; and
๒. ในขอบเขตที่จาเป็นคาร้องขอความช่วยเหลืออาจ
(k) such other information or undertakings
มีขอ้ สนเทศต่อไปนี้ด้วย
as may be required under the domestic laws of
(ก) รู ป พรรณ สั ญ ชาติ และที่ อ ยู่ ข องบุ ค คลผู้
the Requested Party or which is otherwise
ถูกสืบสวนสอบสวนหรือดาเนินการทางอาญา
necessary for the proper execution of the
(ข) รูปพรรณและที่อยู่ของของบุคคลซึ่งภาคีผู้ร้อง
request.
ขอประสงค์จะแสวงหาพยานหลักฐาน
2. Requests for assistance may also, to the
(ค) รูปพรรณและที่อยู่ของบุคคลที่ประสงค์จะส่ง
extent necessary, contain the following
หมายให้ ความเกี่ย วพันของบุคคลนั้นกับกระบวนการ
information:
ทางอาญาและวิ ธี ก ารซึ่ งประสงค์ จ ะให้ ด าเนิ น การใน
(a) the identity, nationality and location of
การส่งหมาย
the person or persons who are the subject of the
(ง) ข้ อ สนเทศเกี่ ย วกั บ รู ป พรรณและที่ อ ยู่ ข อง
investigation or criminal proceedings;
บุคคลซึ่งภาคีผู้ร้องขอประสงค์จะหาที่อยู่
(b) the identity and location of any person
(จ) รายละเอี ย ดของวิ ธี ก ารในการซั ก ถามและ
from whom evidence is sought;
บันทึกคาเบิกความและการให้ถ้อยคา
(c) the identity and location of a person to
(ฉ) รายการคาถามที่จะถามพยาน
be served, that person's relationship to the
(ช) รายละเอียดของเอกสาร บันทึก หรือรายการ
criminal proceedings and the manner in which
พยานหลักฐานที่ต้องจัดหาให้ตลอดจนรายละเอียดของ
service is to be made;
บุคคลที่สมควรให้สอบถามเพื่อการดาเนินการดังกล่าว
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(d) information on the identity and
และในขอบเขตที่มิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น แบบที่ใช้ใน
whereabouts of a person to be located;
การคัดลอกและยืนยันความถูกต้องแท้จริง
(e) a description of the manner in which
(ฌ) รายละเอียดของทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือสิ่งของ
any testimony or statement is to be taken and
ที่เกี่ยวกับคาร้องขอ รวมถึงลักษณะและที่อยู่ และ
recorded;
(ญ) คาสั่งศาลที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ร้องขอ
(f) a list of questions to be asked of a
และคาแถลงว่าคาสั่งนั้นถึงที่สุดแล้ว
witness;
๓. คาร้องขอ เอกสารสนับสนุน และการติดต่อใด ๆ
(g) a description of the documents, records
ที่ ด าเนิ น การตามสนธิ สั ญ ญานี้ จะต้ อ งกระท าเป็ น
or items of evidence to be produced as well as a
ภาษาอั งกฤษ และในกรณี จ าเป็ น ให้ แ นบค าแปลเป็ น
description of the appropriate person to be
ภาษาของภาคีผู้รับคาร้องขอหรือภาษาอื่นที่ภาคีผู้รับคา
asked to produce them and, to the extent not
ร้องขอยอมรับไปด้วย
otherwise provided for, the form in which they
๔. ในกรณี ที่ ภ าคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอพิ จ ารณาเห็ น ว่ า
should be reproduced and authenticated;
ข้อสนเทศที่มีในคาร้อง ไม่พอที่จะให้ดาเนินการตามคา
(h) a statement as to whether sworn or
ร้องได้ ภาคีผู้รับคาร้องขออาจขอข้อสนเทศเพิ่มเติมได้
affirmed evidence or statements are required;
ภาคีผู้รับคาร้องขอจะต้องให้ข้อสนเทศเช่นว่านั้นเพิ่มเติม
(i) a description of the property, asset or
ตามที่ ภ าคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอพิ จ ารณาเห็ น ว่ า จ าเป็ น ใน
article to which the request relates, including its
การดาเนินการตามคาร้องขอ
identity and location; and
กรณี ดั ง กล่ า วไม่ ต้ อ งแก้ ก ฎ ห มาย เนื่ อ งจาก
(j) any court order relating to the assistance
บทบัญญัติในข้อนี้กาหนดให้รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา
requested and a statement relating to the finality
ของค าร้องขอความช่ วยเหลือ นั้ น ให้ เป็ นไปตามที่ ภ าคี
of that order.
ผู้รับคาร้องขอกาหนด และประเทศไทยสามารถดาเนิน
3. Requests, supporting documents and other
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการในทางบริหารได้
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communications made pursuant to this Treaty
ตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศใน
shall be in the English language and, if necessary,
เรื่อ งทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐ วรรคสอง
accompanied by a translation into the language
ที่ ก าหนดให้ ค าร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ให้ ท าตามแบบ
of the Requested Party or another language
หลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารและเงื่ อ นไขที่ ผู้ ป ระสานงานกลาง
acceptable to the Requested Party.
กาหนด
4. If the Requested Party considers that the
information contained in the request is not
sufficient to enable the request to be dealt with,
the Requested Party may request additional
information. The Requesting Party shall supply
such additional information as the Requested
Party considers necessary to enable the request
to be fulfilled.
ARTICLE 7. EXECUTION OF REQUESTS
การดาเนินการตามคาร้องขอ
✓
1. Requests for assistance shall be carried out
๑. คาร้องขอความช่วยเหลือจะต้องดาเนินการโดย
promptly, in the manner provided for by the
ทันทีตามวิธีการที่กาหนดโดยกฎหมายและวิธีปฏิบัติของ
laws and practices of the Requested Party.
ภาคีผู้รับคาร้องขอ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับกฎหมายภายใน
Subject to its domestic laws and practices, the
และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องภาคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอ ๆ จะต้ อ ง
Requested Party shall carry out the request in
ด าเนิ น การตามค าร้ อ งขอด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ภ าคี ผู้ ร้ อ งขอ
the manner specified by the Requesting Party.
กาหนด
2. The Requested Party shall, if requested to
๒. ในกรณี ที่ ได้ รับ การร้ อ งขอและภายใต้ บั งคั บ
do so and subject to its domestic laws and
กฎหมายและวิธีปฏิบัติภายใน ภาคีผู้รับคาร้องขอจะต้อง
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practices, make all necessary arrangements for
ด าเนิ น ก ารต าม ที่ จ าเป็ น แ ท น ภ าคี ผู้ ร้ อ งข อ ใน
the representation of the Requesting Party in the
กระบวนการใด ๆ ทางอาญาตามค าร้ อ งขอความ
Requested Party in any criminal proceedings
ช่วยเหลือ และจะต้องเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของภาคี
arising out of a request for assistance and shall
ผู้ร้องขออีกประการหนึ่งด้วย
otherwise represent the interests of the
๓. ภาคีผู้ รับค าร้องขอจะต้ องตอบสนองโดยเร็ว
Requesting Party.
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่ภาคีผู้ร้องขอประสงค์จะ
3. The Requested Party shall respond as soon
ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของการปฏิบัติตามคาร้องขอ
as possible to reasonable inquiries by the
๔. ภาคีผู้รับคาร้องขออาจขอให้ภาคีผู้ร้องขอจัดส่ง
Requesting Party concerning progress toward
ข้อสนเทศในแบบที่จาเป็นเพื่อให้สามารถดาเนินการตาม
execution of the request.
คาร้องขอได้ หรือให้ดาเนินการที่จาเป็นภายใต้กฎหมาย
4. The Requested Party may ask the
และวิธีปฏิบัติของภาคีผู้รับการร้องขอ เพื่อให้บังเกิดผล
Requesting Party to provide information in such
ในการดาเนินการตามคาร้องขอ
form as may be necessary to enable it to
กรณี ดั ง กล่ า วไม่ ต้ อ งแก้ ก ฎหมาย เนื่ อ งจาก
execute the request or to undertake any steps
การด าเนิ น การตามค าร้ อ งขอตามสนธิ สั ญ ญาฯ อยู่
which may be necessary under the laws and
ภายใต้บั งคั บกฎหมายภายในและวิธีป ฏิบั ติของภาคี ผู้
practices of the Requested Party in order to give
รับคาร้องขอ และประเทศไทยสามารถดาเนินการตาม
effect to the request received from the
พันธกรณีดังกล่าวได้ตาม พระราชบัญญัติความร่วมมือ
Requesting Party.
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๑ – มาตรา
๑๔/๑ ภายใต้ก ารดาเนิน งานของผู้ ประสานงานกลาง
และเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจดาเนินการตามคาร้องขอความ
ช่วยเหลือทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ
๑๗
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ARTICLE 8. LIMITATIONS ON USE OF EVIDENCE
ข้ อ จ ากั ด การใช้ พ ยานหลั ก ฐานที ไ ด้ ม าจากการ
✓
OBTAINED
ช่วยเหลือ
1. The Requesting Party shall not, without the
๑. ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมจากภาคี ผู้ รั บ
consent of the Requested Party and subject to
ค าร้ อ งขอ และภายใต้ ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขที่ ภ าคี
such terms and conditions as the Requested
ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอพิ จ ารณาเห็ น ว่ า จ าเป็ น ภาคี ผู้ ร้ อ งขอ
Party considers necessary, use or disclose or
จะต้องไม่ใช้ห รือ เปิ ดเผยหรือ โอนไปซึ่งข้อสนเทศหรือ
transfer information or evidence provided by the
พยานหลั ก ฐานที่ ภ าคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอจั ด หาให้ เพื่ อ
Requested Party for purposes other than those
วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคาร้องขอ
stated in the request.
๒. โดยไม่คานึงถึงวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ได้มีการแก้ไข
2. Notwithstanding paragraph 1, in cases
ข้ อ กล่ า วหา เมื่ อ ได้ รั บ ความยิ น ยอมจากภาคี ผู้ รั บ
where the charge is amended, the information or
ค าร้ อ งขอ ภ าคี ผู้ ร้ อ งขออาจ ใช้ ข้ อ ส น เท ศ ห รื อ
evidence provided may be used, with the prior
พยานหลักฐานที่ภาคีผู้รับคาร้องขอจัดหาให้ตราบเท่าที่
consent of the Requested Party, in so far as the
ความผิดที่ถูกกล่าวหาเป็ นความผิดที่ สามารถให้ความ
offence, as charged, is an offence in respect of
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกั น และกั น ตามสนธิ สั ญ ญาได้ และเป็ น
which mutual legal assistance could be provided
ความผิดที่เป็นมูลของการทาคาร้องขอ
under this Treaty, and which is made out by the
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากข้อจากัด
facts on which the request was made.
ก า ร ใช้ พ ย า น ห ลั ก ฐ า น ใน ข้ อ นี้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่ างประเทศในเรื่อง
ทางอาญ า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๙ วรรคแรก
ที่ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานผู้ ข อต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี
ที่ ป ระเทศไทยมี ต่ อ ประเทศผู้ รั บ ค าร้ อ งขอในการใช้
ข่าวสารหรือพยานหลักฐานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ ไว้
๑๘

หมายเหตุ

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters๑ ***ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ
รายละเอียด
พันธกรณี
ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย
(ระบุมาตราและสาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่
(ระบุข้อและสาระสาคัญ)
ต้องแก้ไข)
ในคาขอ
ARTICLE 9. PROTECTION OF CONFIDENTIALITY
การรักษาความลับ
✓
1. The Requested Party shall, subject to its
๑. ภายใต้บั งคับ ของกฎหมายภายใน ภาคีผู้รับค า
domestic laws, take all appropriate measures to
ร้องขอจะต้องดาเนินการตามสมควรที่จะรักษาความลับ
keep confidential the request for assistance, its
ของค าร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ เนื้ อ หาและเอกสาร
contents and its supporting documents, the fact
สนั บ สนุ น ค าร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ใน
of granting of such assistance and any action
การอนุญาตให้ความช่วยเหลือ และการดาเนินการที่ได้
taken pursuant to the request. If the request
ท าไปตามค าร้ อ งขอ ถ้ า การปฏิ บั ติ ต ามค าร้ อ งขอไม่
cannot be executed without breaching
สามารถด าเนิ น การได้ โ ดยไม่ ฝ่ า ฝื น ข้ อ ก าหนดเรื่ อ ง
confidentiality requirements, the Requested
ความลับ ภาคีผู้รับคาร้องขอจะต้องแจ้งภาคีผู้ร้องขอใน
Party shall so inform the Requesting Party, which
กรณี ดังกล่าว ซึ่งภาคีผู้ร้องขอจะต้องตัดสินใจว่าจะให้
shall then determine whether the request
ปฏิบัติตามคาร้องขอหรือไม่
should nevertheless be executed.
๒. ภายใต้บังคับกฎหมายภายใน ภาคีผู้รับคาร้องขอ
2. The Requesting Party shall, subject to its
จะต้องใช้มาตรการตามสมควรที่จะ
domestic laws, take all appropriate measures to (ก) รัก ษาข้ อสนเทศและพยานหลั ก ฐานที่ ภ าคี
(a) keep confidential information and
ผู้รับคาร้องขอจัดหาให้ไว้ แป็นความลับ เว้นแต่ภายใน
evidence provided by the Requested Party,
ขอบเขตที่จาเป็นต้องใช้พยานหลักฐานและข้อสนเทศนั้น
except to the extent that the evidence and
เพือ่ วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในคาร้องขอ และ
information is needed for the purposes described
(ข) ทาให้มั่นใจว่าข้อสนเทศและพยานหลักฐาน
in the request; and
จะได้รับการป้องกันการสูญหายและการเข้าถึง การใช้
(b) ensure that the information and
การดั ดแปลง การเปิ ดเผย หรือการใช้ในทางที่ผิ ดโดย
evidence is protected against loss and
ไม่ได้รับอนุญาต
๑๙
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unauthorized access, use, modification,
กรณี ดั ง กล่ า วไม่ ต้ อ งแก้ ก ฎหมาย เนื่ อ งจาก
disclosure or other misuse.
ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทาง
บ ริ ห ารที่ ส าม ารถ รอ งรั บ พั น ธก รณี ดั งกล่ าว ได้
นอกเห นื อ ไป จาก ม าตรา ๓ ๙ วรรคแรก ของ
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการวิเคราะห์พันธกรณีข้อ ๘
ของส น ธิ สั ญ ญ าฯ ยั งมี ม าต รา ๓ ๙ วรรค ส อ ง
ที่ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานผู้ ข อต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี
ที่ประเทศไทยมีต่อประเทศผู้รับคาร้องขอในการรัก ษา
ความลั บ ของข่ า วสารหรื อ พยานหลั ก ฐานที่ ข อรั บ
ความช่วยเหลือ เว้นแต่จาเป็นต่อการพิจารณาคดีโดย
เปิดเผยอันเป็นผลจากการสืบสวน สอบสวน การฟ้องคดี
หรือการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาที่ระบุ
ไว้ในคาขอ อีกทั้งยังมีพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖
ทีส่ ามารถรองรับพันธกรณีดังกล่าวได้อีกด้วย
ARTICLE 10. OBTAINING VOLUNTARY
การได้มาซึ่งการให้ถ้อยคาโดยสมัครใจ
✓
STATEMENTS
ในกรณี ที่ คาร้องขอได้ท าขึ้น เพื่อ ให้ ได้ม าซึ่งการให้
Where a request is made to obtain a
ถ้ อ ยค าของบุ ค คลเพื่ อ ความมุ่ ง หมายในทางอาญา
statement from a person for the purpose of a
ในภาคีผู้ร้องขอ ภาคีผู้รับคาร้องขอจะพยายามให้ ได้มา
criminal matter in the Requesting Party, the
ซึ่ ง ถ้ อ ยค าดั ง กล่ า ว โดยความยิ น ยอมของบุ ค คล
Requested Party shall endeavor, with the
ผู้ให้ถ้อยคา
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consent of that person, to obtain that statement.
กรณี ดั ง กล่ า วไม่ ต้ อ งแก้ ก ฎหมาย ประเทศไทย
สามารถดาเนินมาตรการทางกฎหมายรองรับพันธกรณี
ดังกล่าวได้ ตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๕
ที่กาหนดให้พนักงานสอบสวนที่ได้รับแจ้งถึงคาร้องขอ
ความช่ วยเหลือจากต่างประเทศให้ สอบปากค าพยาน
หรือรวบรวมพยานหลักฐานที่อยู่ในประเทศไทยในชั้น
สอบสวน ให้ดาเนินการตามคาร้องขอนั้นตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่บัญ ญั ติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๓๓ กาหนดให้พนักงานสอบสวน
มีอานาจออกหมายเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใดซึ่งมีเหตุ
อันควรเชื่อว่าถ้อยคาของเขาอาจเป็ นประโยชน์ แก่ค ดี
เพื่อถามปากคาบุคคลนั้นได้
ARTICLE 11. OBTAINING OF EVIDENCE
การได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
✓
1. The Requested Party shall, subject to its
๑. ภายใต้บังคับกฎหมายภายใน ภาคีผู้รับคาร้องขอ
domestic laws, arrange to have evidence,
จะต้ องดาเนิ นการให้ ได้พ ยานหลั กฐาน รวมถึ งค าเบิ ก
including sworn or affirmed testimony,
ความภายใต้ ก ารสาบานหรื อ ปฏิ ญ าณ เอกสารหรื อ
documents or records taken or obtained from
บันทึ กที่ได้ จัดทาขึ้นหรือที่ ได้มาจากบรรดาพยานตาม
witnesses for the purpose of a criminal matter
วัตถุประสงค์ในเรื่องทางอาญาเพื่อส่งให้ภาคีผู้ร้องขอ
for transmission to the Requesting Party.
๒. ภายใต้บังคับกฎหมายภายในของภาคีผู้รับคาร้อง
2. Where sworn or affirmed testimony is to
ขอในกรณี ที่ จ ะต้ องได้ ค าเบิ ก ความภายใต้ การสาบาน
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be taken under this Article, the parties to the
หรือปฏิญาณมาตามข้อนี้ บรรดาคู่ความในกระบวนการ
relevant criminal proceedings in the Requesting
ทางอาญาในภาคีผู้ร้องขอ หรือบรรดาผู้แทนของคู่ความ
Party or their legal representatives may, subject
ดังกล่าวอาจมาศาล และถามบุคคลที่เบิกความนั้นได้
to the domestic laws of the Requested Party,
๓. ความในข้ อ นี้ จ ะไม่ มี ก รณี ใดที่ จะขั ด ขวาง
appear and question the person giving that
การเชื่อมต่อสัญญาณสดทางวิดีทัศน์ หรือโทรทัศน์ หรือ
evidence.
การติ ดต่ อสื่อ สารอื่น ๆ ตามสมควร อั นสอดคล้อ งกั บ
3. Nothing in this Article shall prevent the use
กฎ ห มายแล ะวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องภ าคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอ
of live video or live television links or other
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะด าเนิ น การตามข้ อ นี้ หากเป็ น
appropriate communications facilities in
การสะดวกเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะกระทา
accordance with the laws and practices of the
เช่นนั้น
Requested Party for the purpose of executing
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากประเทศ
this Article if it is expedient in the interests of
ไทยมีมาตรการทางกฎหมายที่สามารถรองรับพันธกรณี
justice to do so.
ดั งกล่ า วได้ กล่ า วคื อ พระราชบั ญ ญั ติ ค วามร่ ว มมื อ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ มาตรา ๑๒ ที่กาหนดให้ผู้ประสานงานกลางส่ง
ค าร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศให้ แ ก่
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อ านาจดั งก าหนดไว้ ใ น (๑) – (๓) ของ
มาตราดั ง กล่ า วเพื่ อ ด าเนิ น การต่ อ ไป ซึ่ ง ค าร้ อ งขอ
ดังกล่าวได้แก่ คาร้องขอให้สอบปากคาพยานหรือ เพื่อ
ด าเนิ น การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง เอกสารหรื อ สิ่ ง ของอั น เป็ น
พยานหลั ก ฐาน หรื อ ค าร้ อ งขอเพื่ อ ประโยชน์ ใ น
การรวบรวมพยานหลักฐาน และคาร้องขอให้สืบพยาน
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บุคคล เป็นต้น และในกรณีที่เห็นสมควร ผู้ประสานงาน
กลางอาจส่งคาร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ให้แก่เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
อื่น เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับคาร้องขอดังกล่าว
ก็ได้ แล้วดาเนิน การตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๗
ต่อไป
ARTICLE 12. RIGHT TO DECLINE TO GIVE
สิทธิที่จะปฏิเสธการใช้พยานหลักฐาน
✓
EVIDENCE
๑. บุ ค คลซึ่ ง ภาคี ผู้ ร้ อ งขอประสงค์ ใ ห้ เบิ ก ความ
1. A person who is required to give sworn or
ภายใต้ ก ารสาบานหรื อ ปฏิ ญ าณ หรื อ ให้ ส่ งเอกสาร
affirmed testimony or produce documents,
บั น ทึ ก ห รื อ พยานห ลั ก ฐานอื่ น ตาม ข้ อ ๑ ๑ ของ
records or other evidence under Article 11 of this
สนธิสัญญานี้ในภาคีผู้รับคาร้องขออาจปฏิเสธไม่กระทา
Treaty in the Requested Party pursuant to a
การดังกล่าวถ้า
request for assistance may decline to do so
(ก) กฎหมายของภาคีผู้รับคาร้องขออนุญาตหรือ
where ก าห นดให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วปฏิ เสธการกระท านั้ น
(a) the law of the Requested Party permits
ในพฤติการณ์ทานองเดียวกันในกระบวนพิจารณาคดีที่
or requires that person to decline to do so in
ริเริ่มในภาคีผู้รับคาร้องขอ หรือ
similar circumstances in proceedings originating in
(ข) กฎหมายของภาคี ผู้ ร้ อ งขออนุ ญ าตหรื อ
the Requested Party; or
ก าหนดให้ บุ ค คลดั งกล่ า วปฏิ เสธการกระท าการนั้ น
(b) the law of the Requesting Party permits
ในพฤติ การณ์ ทานองเดียวกั นในกระบวนพิ จารณาคดี
or requires that person to decline to do so in
ที่ริเริ่มในภาคีผู้ร้องขอ
similar circumstances in proceedings originating in
๒. ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวอ้างว่ามีสิทธิที่จะปฏิเสธ
the Requesting Party.
การเบิกความภายใต้การสาบานหรือปฏิญ าณ หรือส่ง
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2. If the person claims that there is a right to
เอกสาร บั น ทึ ก หรื อ พยานหลั ก ฐานอื่ น ตามข้ อ ๑๑
decline to give sworn or affirmed testimony or
ของสนธิสั ญ ญาฯ ตามกฎหมายของภาคี ผู้ ร้อ งขอ ถ้ า
produce documents, records or other evidence
ได้ รั บ การร้ อ งขอ ภาคี ผู้ ร้ อ งขอจะต้ อ งจั ด หาให้ ซึ่ ง
under Article 11 of this Treaty under the law of
ใบรับรองว่าสิทธินั้นมีอยู่จริงหรือไม่
the Requesting Party, the Requesting Party shall,
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
if so requested, provide a certificate to the
ดาเนินการในทางบริหาร
Requested Party as to the existence or otherwise
of that right.
ARTICLE 13. PROVISION OF PUBLICLY
ก ารจั ด ให้ ได้ ม าซึ่ งเอ ก ส ารแ ล ะ บั น ทึ ก อื่ น ๆ
✓
AVAILABLE DOCUMENTS AND OTHER RECORDS
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ได้
1. The Requested Party shall provide to the
๑. ภาคีผู้รับคาร้องขอจะต้องจัดหาให้ซึ่งสาเนาของ
Requesting Party copies of publicly available
เอกสารหรือบัน ทึก ที่ป ระชาชนใช้ป ระโยชน์ได้ ที่อยู่ใน
documents or records in the possession of
ความครอบครองของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
government departments and agencies.
แก่ภาคีผู้ร้องขอ
2. The Requested Party may, subject to its
๒. ภายใต้ บั ง คั บ กฎหมายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ภ ายใน
domestic laws and practices, provide the
ภาคี ผู้ รับค าร้อ งขออาจจัด หาให้ ซึ่ งส าเนาของเอกสาร
Requesting Party with copies of any documents
หรือบันทึกที่ประชาชนใช้ประโยชน์ได้แก่ภาคีผู้ร้องขอ
or records in the possession of government
ภาคีผู้รับคาร้องขออาจใช้ดุลพินิจปฏิเสธคาร้องขอตาม
departments and agencies that are not publicly
วรรคนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน
available. The Requested Party may in its
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากประเทศ
discretion deny, entirely or in part, a request
ไทยมีมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางบริหาร
pursuant to this paragraph.
ทีส่ ามารถรองรับพันธกรณีได้ กล่าวคือ มาตรา ๑๘ ของ
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พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกาหนดให้ ในกรณี ที่ ได้ รับ
คาร้องขอในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งไป
ยังหน่วยงานที่ครอบครองเอกสารหรือข่าวสารนั้น และ
ให้หน่วยงานดังกล่าวส่งมอบเอกสารหรือแจ้งข่าวสารนั้น
แก่ผู้ประสานงานกลาง
ARTICLE 14. ATTENDANCE OF PERSON IN THE
การปรากฏตัวของบุคคลในภาคีผู้ร้องขอ
✓
REQUESTING PARTY
๑. ภายใต้บังคับของกฎหมายและวิธีปฏิบัติภายใน
1. The Requested Party may, subject to its
ภาคีผู้รับคาร้องขออาจช่วยดาเนินการให้บุคคลเข้าไปใน
domestic laws and practices, assist in arranging
ภาคีผู้ร้องขอโดยความยินยอมของบุคคลดังกล่าว
the attendance of a person in the Requested
(ก) เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ในการสื บ สวนสอบสวน
Party, subject to his consent, in the Requesting
เกี่ยวกับเรื่องทางอาญาในภาคีผู้ร้องขอ หรือ
Party(ข) เพื่ อ ปรากฏตั ว ในกระบวนการพิ จ ารณา
(a) to assist in the investigations in relation
เกี่ยวกับเรื่องทางอาญาในภาคีผู้ร้องขอในกรณีที่บุคคล
to a criminal matter in the Requesting Party; or
ดังกล่าวมิได้เป็นผู้ถูกกล่าวหา
(b) to appear in proceedings in relation to a
๒. ในกรณีเป็นที่พอใจว่า การจัดการเกี่ยวกับความ
criminal matter in the Requesting Party unless
ปลอดภัยของบุคคลดังกล่าวในภาคีผู้ร้องขอจะเป็นที่น่า
that person is the person charged.
พอใจ ภาคีผู้รับคาร้องจะเชื้อเชิญบุคคลไปให้การหรือส่ง
2. The Requested Party shall, if satisfied that
พยานหลั ก ฐานหรื อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
satisfactory arrangements for that person's safety
ทางอาญาในภาคี ผู้ ร้ อ งขอโดยแจ้ งให้ บุ ค คลดั งกล่ า ว
will be made by the Requesting Party, invite the
ทราบเรื่องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใด ๆ ด้วย
person to give or provide evidence or assistance
๓. ภาคีผู้รับ คาร้องขอจะต้อ งแจ้งการตอบรับ ของ
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in relation to a criminal matter in the Requesting
บุคคลดังกล่าวให้ภาคีผู้ร้องขอทราบทันทีและในกรณีที่
Party. The person shall be informed of any
บุคคลดังกล่าวยินยอม จะต้องดาเนินการที่จาเป็นเพื่อให้
expenses or allowances payable.
ความสะดวกในการที่บุคคลดังกล่าวไปปรากฏตัวในภาคี
3. The Requested Party shall promptly inform
ผู้ร้องขอ
the Requesting Party of the person's response
๔. ไม่ มี ก รณี ใ ดตามความในข้ อ นี้ ที่ จ ะขั ด ขวาง
and, if the person consents, take any steps
การเชื่อมต่อสัญญาณสดทางวิดีทัศน์หรือโทรทัศน์ หรือ
necessary to facilitate the person's attendance in
การติ ดต่ อสื่อ สารอื่น ๆ ตามสมควร อั นสอดคล้อ งกั บ
the Requesting Party.
กฎหมายและวิธีปฏิบัติของภาคีผู้รับคาร้องขอหากเป็น
4. Nothing in this Article shall prevent the use
การสะดวกที่ จ ะด าเนิ น การเช่ น นั้ น เพื่ อ ประโยชน์
of live video or live television links or other
แห่งความยุติธรรม
appropriate communications facilities in
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
accordance with the laws and practices of the
ดาเนินมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางบริหาร
Requested Party if it is expedient in the interests
ได้ตามพระราชบัญญั ติความร่วมมือระหว่างประเทศ
of justice to do so.
ในเรื่ อ งทางอาญ า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๑ ที่
กาหนดให้ ในกรณีที่ได้รับคาร้องขอความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศให้จัดส่งเอกสารทางกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ มี อ านาจด าเนิ น การตามค าร้ อ งขอ และแจ้ ง ผล
การด าเนิ นการ (ตามแบบและวิธีการที่ ผู้ป ระสานงาน
กลางกาหนด) ให้ผู้ประสานงานกลางทราบ อย่างไรก็ดี
หากเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับคาร้องขอให้จัดส่งนั้น
เป็ น เอกสารเพื่ อ เรี ย กบุ ค คลไปปรากฏตั ว ต่ อ หน้ า
เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ศาลในประเทศผู้ ร้ อ งขอ ให้ เจ้ า หน้ า ที่
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ผู้ มี อ านาจจั ด ส่ งให้ แ ก่ ผู้ รั บ ล่ ว งหน้ า พอสมควรก่ อ น
กาหนดการปรากฏตัว เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีสนธิสัญญา
ก าหนดไว้ เป็ น อย่ า งอื่ น ก็ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้
ในสนธิสัญญานั้น
ARTICLE 15. ATTENDANCE OF PERSON IN
การปรากฏตัวของบุคคลที่ถูกคุมขังในภาคีผู้ร้องขอ
✓
CUSTODY IN THE REQUESTING PARTY
๑. ภายใต้บังคับกฎหมายและวิธีการปฏิบัติภายใน
1. The Requested Party may, subject to its
ภาคีผู้รับคาร้องขออาจอนุญาตให้โอนตัวบุคคลผู้ถูกคุม
domestic laws and practices, agree to allow a
ขังตามกฎหมายของภาคีผู้รับคาร้องขอไปยังภาคีผู้ร้อง
person in custody in the Requested Party,
ขอชั่ ว คราว โดยความยิ น ยอมของบุ ค คลนั้ น เพื่ อ ให้
subject to his consent, to be temporarily
ถ้อยคาเป็นพยานหลักฐานหรือช่วยเหลือในการสืบสวน
transferred to the Requesting Party to give
สอบสวน
evidence or to assist in the investigations.
๒. โดยที่บุคคคลผู้ถูกโอนตัวดังกล่าวจะต้องถูกคุม
2. While the person transferred is required to
ขังตามกฎหมายของภาคี ผู้รับ คาร้องขอ ภาคีผู้ร้อ งขอ
be held in custody under the law of the
จะต้องคุมขังบุคคลนั้นและจะส่งตัวบุคคลที่ถูกคุมขังนั้น
Requested Party, the Requesting Party shall hold
คืนภาคีผู้รับคาร้องขอเมื่อดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ขอ
the person in custody and shall return that
โอนตั ว ไปเสร็ จ สิ้ น แล้ ว หรื อ ในเวลาก่ อ นนั้ น เมื่ อ ไม่
person in custody to the Requested Party at the
ประสงค์ให้บุคคคลดังกล่าวอยู่ในภาคีผู้ร้องขออีกต่อไป
conclusion of the matter in relation to which
๓. ในกรณีที่ภาคีผู้รับคาร้องขอแจ้งภาคีผู้ร้องขอ
transfer was sought or at such earlier time as the
ว่าไม่ประสงค์ให้บุคคลผู้ถูกโอนตัว ถูกคุมขังต่อไป ภาคี
person's presence is no longer required.
ผู้ ร้ อ งขอจะต้ อ งปล่ อ ยตั ว บุ ค คลดั งกล่ า ว และบุ ค คล
3. Where the Requested Party advises the
ดังกล่าวจะต้องได้รับการปฏิบัติเช่ นเดียวกับบุคคลตาม
Requesting Party that the transferred person is
ข้อ ๑๔ ของสนธิสัญญาฯ
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no longer required to be held in custody, that
๔. ภาคีผู้ร้องขอจะต้องไม่ขอให้ภาคีผู้รับคาร้องขอ
person shall be released from custody and be
ริเริ่มกระบวนพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพื่อส่งบุคคล
treated as a person referred to in Article 14 of
ผู้ถูกโอนตัวกลับคืน
this Treaty.
๕. ระยะเวลาระหว่างที่บุคคลดังกล่าวถูกคุมขังใน
4. The Requesting Party shall not require the
ภาคีผู้ร้องจะต้องนับให้เป็นระยะเวลาของการจาคุกหรือ
Requested Party to initiate extradition
คุมขังในภาคีผู้รับคาร้องขอด้วย
proceedings for the return of the person
๖. การโอนตั ว บุ ค คลผู้ ถู ก คุ ม ขั งตามข้ อ นี้ จ ะไม่
transferred.
เกิดขึ้นถ้าภาคีผู้ร้องขอไม่ให้คายืนยันว่า
5. The period during which such person was
(ก) จะรับภาระและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
under the custody of the Requesting Party shall
อันเกิดจากการโอนตัวผู้ถูกคุมขัง
count towards the period of his imprisonment or
(ข) จะคุ ม บุ ค คลดั งกล่ า วตามกฎหมายตลอด
detention in the Requested Party.
ระยะเวลาการโอนตัว และ
6. No transfer under this Article shall be
(ค) จะส่งตัวบุคคลดังกล่าวคืนภาคีผู้รับคาร้อง
effected unless the Requesting Party gives an
ขอทั น ที เมื่ อ บุ ค คลดั ง กล่ า วได้ ป รากฏตั ว ต่ อ หน้ า
undertaking เจ้ าหน้ าที่ ผู้ มี อ านาจหรือ ศาลในภาคี ผู้ ร้อ งขอ และได้
(a) to bear and be responsible for all the
ดาเนินการตามวัตถุป ระสงค์ที่ ให้ มีการโอนตัวเสร็จสิ้น
expenses of the transfer of custody;
แล้ว
(b) to keep the person under lawful
๗. ไม่ มี ก รณี ใ ดตามความในข้ อ นี้ ที่ จ ะขั ด ขวาง
custody throughout the transfer of his custody;
การเชื่อมต่อสัญญานสดทางวิดีทัศน์ หรือโทรทัศน์ หรือ
and
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารอื่ น ๆ ตามสมควรอั น สอดคล้ อ งกั บ
(c) to return him into the custody of the
กฎหมายและวิธีปฏิบั ติของภาคีผู้รับคาร้องขอ หากเป็น
Requested Party immediately upon his
การสะดวกที่ จะดาเนิ น การเช่ น นั้ น เพื่ อประโยชน์ แห่ ง
๒๘
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attendance before the competent authority or
ความยุติธรรม
court in the Requesting Party is dispensed with.
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
7. Nothing in this Article shall prevent the use
ดาเนินมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางบริหาร
of live video or live television links or other
ได้ ตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ
appropriate communications facilities in
ใน เรื่ อ งท างอ าญ า (ฉ บั บ ที่ ๒ ) พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๙
accordance with the laws and practices of the
มาตรา ๒๖ ที่กาหนดให้ในกรณีที่ได้รับคาร้องขอความ
Requested Party if it is expedient in the interests
ช่ วยเหลื อ จากต่ า งประเทศให้ ส่ งบุ ค คลซึ่ งถู ก คุ ม ขั งใน
of justice to do so.
ประเทศไทยไปเบิกความเป็นพยานในชั้นศาลหรือเพื่อ
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการสืบสวนสอบสวนในฐานะ
พยานในประเทศผู้ร้องขอ หรือขอส่งบุคคลซึ่งถูกคุมขัง
ในประเทศผู้ร้องขอมาเพื่อช่วยเหลือในทานองเดียวกัน
ในประเทศไทย ถ้าผู้ประสานงานกลางพิจารณาแล้วเห็น
ว่ า เป็ น การจ าเป็ น และบุ ค คลซึ่ งถู ก คุ ม ขั งนั้ น สมั ค รใจ
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจดาเนินการส่งตัวบุคคลนั้นไป
ยั งประเทศผู้ ร้อ งขอหรือ รับ ตั วบุ ค คลนั้ น จากประเทศ
ผู้ร้องขอเข้ามาในประเทศไทย ทั้งนี้ การส่งตัว การรับ
ตั ว และการคุ ม ขั ง บุ ค คลดั ง กล่ า ว ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ป ร ะ ก อ บ กั บ ม าต ร า ๒ ๘ – ม าต รา ๒ ๙ ข อ ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว
สาหรับการนับระยะเวลาการถูกคุมขังตามวรรคห้า
ของข้อนี้ สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติ
๒๙
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ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กาหนดให้ระยะเวลาที่บุคคลซึ่งถูก
ส่งตัวไปเพื่อช่วยเหลือในการดาเนินคดีชั้นเจ้ าพนักงาน
หรือชั้นศาลในต่างประเทศและอยู่ภายใต้การคุมขังของ
ประเทศผู้ร้องขอ ให้ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ผู้นั้นถูกคุมขัง
ในประเทศไทย
ARTICLE 16. SAFE CONDUCT
หลักประกัน
✓
1. Subject to paragraph 2, where a person is
๑. ภายใต้บังคับวรรคสองในกรณีที่บุคคลปรากฏ
present in the Requesting Party pursuant to a
ตัวในภาคีผู้ร้องขอตามคาร้องขอในข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๕
request made under Article 14 or 15 of this
ของสนธิสัญญาฯ
Treaty (ก) บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่ถูกคุมขัง ฟ้องร้อง
(a) that person shall not be detained,
ลงโทษหรือจากัดเสรีภาพด้วยวิธีอื่นใดในภาคีผู้ร้องขอ
prosecuted, punished or subjected to any other
อั น เกี่ ย วกั บ การกระท าหรื อ งดเว้ น การกระท า หรื อ
restriction of personal liberty in the Requesting
การลงโทษในความผิดใด ๆ ต่อกฎหมายของภาคีผู้ร้อง
Party in respect of any acts or omissions or
ขอซึ่งมีการกล่าวหาว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทาความผิด
convictions for any offence against the law of the
ก่อนออกจากภาคีผู้รับคาร้องขอ
Requesting Party that is alleged to have been
(ข) บุ คคลดังกล่าวจะต้ อ งไม่ ถูก บั งคับ ให้ เบิ ก
committed, or that was committed, before the
ความเป็ น พยานในเรื่ อ งทางอาญาใด ๆ โดยไม่ ได้ รั บ
person's departure from the Requested Party;
ความยินยอม นอกจากเรื่องในทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับ
(b) that person shall not, without that
คาร้องขอ หรือ
person's consent, be required to give evidence in
(ค) บุค คลดั งกล่ าวจะต้ องไม่ อ ยู่ภ ายใต้บั งคั บ
any criminal matter in the Requesting Party other
ของคดีแพ่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทาความหรือการงด
๓๐
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than the criminal matter to which the request
เว้ น การกระท าใด ที่ มี ก ารกล่ า วหาว่ า ได้ เกิ ด ขึ้ น ก่ อ น
relates; or
ที่บุคคลนั้นได้ออกจากภาคีผู้รับคาร้องขอ
(c) that person shall not be subjected to
๒. ความในวรรคหนึ่ งจะหยุ ด ใช้ บั งคั บ ถ้ าบุ ค คล
any civil suit in respect of any act or omission of
ดังกล่ าวซึ งมี อิส ระและสามารถที่ จ ะเดิน ทางออกจาก
the person that is alleged to have occurred, or
ภาคี ผู้ ร้ อ งขอได้ ไม่ อ อกไปจากภาคี ผู้ ร้ อ งขอภายใน
that had occurred, before the person's departure
ระยะเวลา ๑๕ วัน ติดต่ อกัน ภายหลั งที่ ได้รับ การแจ้ ง
from the Requested Party.
อย่ า งเป็ น ทางการ หรื อ ได้ รั บ แจ้ ง ว่ า บุ ค คลดั ง กล่ า ว
2. Paragraph 1 shall cease to apply if that
ไม่จาเป็นต้องอยู่ในภาคีผู้ร้องขอต่อไป หรือเมื่อบุคคล
person, being free and able to leave, has not left
ดังกล่าวซึ่งได้ออกไปจากภาคีผู้ร้องขอแล้วได้กลับมาใน
the Requesting Party within a period of 15
ภาคีผู้ร้องขอโดยสมัครใจ
consecutive days after that person has been
๓. บุคคลซึ่งปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหรือ
officially told or notified that his presence is no
ศาลในภาคีผู้ร้องขอตามคาร้องขอในข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๕
longer required or, having left, has voluntarily
ของสนธิสัญญาฯ จะต้องไม่อยู่ภายใต้บังคับของการฟ้อง
returned.
คดีอาญาอันเนื่องมาจากการให้การเป็นพยานดังกล่าว
3. A person who attends before a competent
เว้นแต่บุคคลนั้นอยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายของภาคี
authority or court in the Requesting Party
ผู้ ร้ อ งขอเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด อ านาจศาลและการแจ้ ง
pursuant to a request made under Article 14 or
ความเท็จ
15 of this Treaty shall not be subject to
๔. บุคคลซึ่งไม่ยินยอมไปปรากฏตัวในภาคีผู้ร้อง
prosecution based on such testimony except
ขอตามคาร้องขอในข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๕ ของสนธิสัญญา
that that person shall be subject to the laws of
นี้ จะต้องไม่ถูกลงโทษหรือมีความรับผิดใด ๆ หรือได้รับ
the Requesting Party in relation to contempt of
ผลร้ า ยตามกฎหมายในประการอื่ น โดยเหตุ เ พี ย ง
court and perjury.
การปฏิ เสธหรือ ไม่ ยิ น ยอมดั งกล่า ว โดยไม่ ค านึ งถึ งว่ า
๓๑
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4. A person who does not consent to attend
คาร้องขอจะกาหนดให้ต้องถูกลงโทษหรือมีความรับผิด
in the Requesting Party pursuant to a request
หรือได้รับผลร้ายดังกล่าว
made under Article 14 or 15 of this Treaty shall
กรณี ดั ง กล่ า วไม่ ต้ อ งแก้ ไ ขกฎหมาย เนื่ อ งจาก
not by reason only of such refusal or failure to
ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายรองรับพันธกรณี
consent be subjected to any penalty or liability
ดังกล่าว ได้แก่ มาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติความ
or otherwise prejudiced in law notwithstanding
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศในเรื่ อ งทางอาญา พ.ศ.
anything to the contrary in the request.
๒๕๓๕ ที่กาหนดคุ้มครองบุคคลที่เข้ามาเบิกความเป็น
พยานหรือให้ปากคาในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ
นี้ โดยจะไม่ถูกส่งหมายเพื่อดาเนินคดีใด ๆ หรือถูกคุมขัง
หรือถูกจากัดเสรีภาพ โดยเหตุจากการกระทาที่เกิ ดขึ้น
ก่ อ นบุ ค คล นั้ น ออกจากป ระเทศ ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอ
อย่างไรก็ดี สิทธิดังกล่าวข้างต้นจะสิ้นสุดลงเมื่อบุคคลนั้น
มีโอกาสที่จะออกจากประเทศไทยภายในระยะเวลา ๑๕
วั น หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง แล้ ว ว่ า ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งอยู่ ใ น
ประเทศไทยต่อไปอีก แต่ยังคงอยู่ในประเทศไทยต่อไป
หรือ บุค คลนั้ นได้ก ลับ เข้ามาโดยสมัค รใจหลังจากที่ ได้
ออกจากประเทศไทยแล้ว
ARTICLE 17. TRANSIT OF PERSONS IN CUSTODY
การเดินทางผ่านของบุคคลซึ่งถูกคุมขัง
✓
1. The Requested Party may, subject to its
๑. ภายใต้บังคับกฎหมายและวิธีปฏิบัติภายในของ
domestic laws and practices, authorize the transit
ภาคีผู้รับคาร้องขออาจอนุญาตให้บุคคลซึ่งถูกคุมขังโดย
through its territory of a person held in custody,
ภาคีผู้ร้องขอหรือรัฐที่สาม และซึ่งภาคีผู้ร้องขอได้ร้อง
by the Requesting Party or a third State, whose
ขอให้ ป รากฏตั ว ในภาคี ผู้ ร้ อ งขอในเรื่ อ งทางอาญา
๓๒
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personal appearance has been requested by the
เดินทางผ่านดินแดนของภาคีผู้รับคาร้องขอได้
Requesting Party in a criminal matter.
๒. ในกรณที่ที่เครื่องบิน เรือ หรือรถไฟ ซึ่งบุคคล
2. Where the aircraft, vessel or train by which
ดังกล่าวโดยสารมาได้ลงจอด แวะรับ หรือหยุดในภาคี
the person is being transported lands or calls or
ผู้รับคาร้องขอ ผู้อารักขาหรือเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มกันของภาคี
stops in the Requested Party, the custodial or
ผู้ ร้ อ งขอ หรื อ ถ้ า ได้ รั บ ความยิ น ยอมจากรั ฐ ที่ ส ามซึ่ ง
escorting officers of the Requesting Party or, if
ช่วยเหลือภาคีผู้ร้องขอให้ได้รับความสะดวกในการโอน
applicable, the third State that is assisting the
ตัวบุคคลดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบในการคุมขังบุคคล
Requesting Party to facilitate the transfer shall
ซึ่ ง เดิ น ทางมาดั ง กล่ า วต่ อ ไป ขณะเดิ น ทางผ่ า นภาคี
continue to be responsible for the custody of
ผู้รับค าร้อ งขอ ถ้าไม่มี การตกลงเป็ นอย่างอื่ นโดยภาคี
the person being transported while he is on
ผู้รับคาร้องขอ
transit in the Requested Party, unless otherwise
๓. ในกรณีที่ภาคีผู้รับคาร้องขอยินยอมและไม่เป็น
agreed by the Requested Party.
การเสื่อมเสียต่อวรรคสอง บุคคลซึ่งเดินทางมาดังกล่าว
3. Without prejudice to paragraph 2 and
อาจถู ก คุ ม ขั งไว้โดยเจ้าหน้ าที่ ผู้ มี อ านาจของภาคี ผู้ รั บ
where the Requested Party agrees, the person
คาร้องขอชั่วคราวจนกว่าจะเดินทางต่อไป
being transported may be kept temporarily in the
๔. ในกรณีที่บุคคลถูกขุมขังในภาคีผู้รับคาร้องขอ
custody of a competent authority of the
ขณะเดินทางผ่านและบุคคลดังกล่าวไม่ได้เดินทางต่อไป
Requested Party until his transportation is
ภายในเวลาอั น สมควร ภาคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขออาจสั่ งให้
continued.
บุ ค คลดั งกล่ า วเดิ น ทางภายใต้ ก ารคุ ม ขั งต่ อ ไปยั งรั ฐ ที่
4. Where a person is being held in custody in
บุคคลดังกล่าวเดินทางมาในตอนแรก
the Requested Party on transit and the person's
๕. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่ ภาคีผู้รับ
transportation is not continued within a
ค าร้ อ งขอรัฐ ผิ ด ชอบใช้ จ่ า ยไปเกี่ ย วกั บ วรรคสามและ
reasonable time, the Requested Party may direct
วรรคสี่ ภาคีผู้ร้องขอจะต้องใช้คืน
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that the person be transported in custody to the
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
State from which the person was first
ดาเนินมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางบริหาร
transported.
ได้ ตามพระราขบัญญัติความร่วมมือ ระหว่างประเทศ
5. All costs and expenses incurred by the
ในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๙/๑ ซึ่งแก้ไข
Requested Party in respect of paragraphs 3 and 4
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
shall be reimbursed by the Requesting Party.
ประเทศในเรื่อ งทางอาญา (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๙ ที่ ก าหนดให้ ก รณี ที่ ไ ด้ รั บ ค าร้ อ งขอความ
ช่วยเหลื อ จากต่ างประเทศให้ บุ คคลซึ่ งถูก ควบคุ ม โดย
ประเทศผู้ร้องขอหรือประเทศที่สามเดินทางผ่านประเทศ
ไทยเพื่อช่วยเหลือในการดาเนินคดีชั้นเจ้าพนักงานหรือ
ชั้นศาลในประเทศผู้ร้องขอ หากผู้ประสานงานกลางเห็น
ว่าเป็นกรณีที่อาจให้ความช่วยเหลือได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจเพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางผ่านให้
บุ ค คลดั ง กล่ า วเดิ น ทางผ่ า นประเทศไทยภายใน
ระยะเวลาที่ ผู้ ป ระสานงานกลางก าหนด เมื่ อ พ้ น
กาหนดเวลาดั งกล่ าวแล้ ว หากบุ ค คลนั้ น มิ ได้ เดิ น ทาง
ต่ อ ไป ยั งป ระ เท ศ ผู้ ร้ อ งข อ ห รื อ ป ระ เท ศ ที่ ส าม
ให้ผู้ประสานงานกลางมี อานาจสั่งให้บุคคลนั้นเดินทาง
กลับไปยังประเทศที่บุคคลนั้นออกเดินทางมาในครั้งแรก
โดยให้ประเทศผู้ร้องขอรับผิดชอบการควบคุมตัวบุคคล
ดั งกล่ า วในระหว่ า งเดิ น ทางผ่ า นประเทศไทย ทั้ ง นี้
เว้นแต่ประเทศผู้ร้องขอและผู้ประสานงานกลางตกลงกัน
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เป็นอย่างอื่น
สาหรับ บรรดาค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในกรณี ที่ ป ระเทศ
ไทยเป็นภาคีผู้ ร้องขอความช่วยเหลือ ซึ่งสนธิสัญ ญาฯ
กาหนดให้ ต้ อ งชาระคื น แก่ ภ าคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอส าหรั บ
การด าเนิ น การตามวรรคสามและวรรคสี่ ข องข้ อ นี้
มาตรา ๔๒ ของพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่ อ งทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง
ARTICLE 18. SEARCH AND SEIZURE
การค้นและยึดทรัพย์สิน
✓
1. The Requested Party shall, subject to its
๑. ภายใต้ บั งคั บ ของกฎหมายภายใน ภาคี ผู้ รั บ
domestic laws, execute a request for the search,
คาร้อ งขอจะต้ อ งปฏิ บั ติต ามค าร้อ งขอให้ ค้ น ยึด และ
seizure and delivery of any documents, records
ส่ งเอกสาร บั น ทึ ก หรื อ รายการใดไปยั งภาคี ผู้ ร้ อ งขอ
or items to the Requesting Party if there are
ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เอกสาร บันทึก หรือรายการ
reasonable grounds for believing that the
ดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องในทางอาญาในภาคีผู้ร้องขอ
documents, records or items are relevant to a
๒. ภาคีผู้ร้องขอจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ภาคีผู้
criminal matter in the Requesting Party.
รั บ ค าร้ อ งขอก าหนดเกี่ ย วกั บ เอกสาร บั น ทึ ก หรื อ
2. The Requesting Party shall observe any
รายการใดที่ยึดได้ที่ภาคีผรู้ ับคาร้องส่งไปให้ในกรณีที่ภาคี
conditions imposed by the Requested Party in
รั บ ค าร้ อ งขอพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า จ าเป็ น เพื่ อ ป้ อ งกั น
relation to any seized documents, records or
เอกสาร บันทึก หรือรายการที่ส่งไปให้นั้น
items which may be delivered to the Requesting
๓. ภาคีผู้รับคาร้องขอจะต้องแจ้งภาคีผู้ร้องขอให้
Party that are considered necessary by the
ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ถึงผลของการค้นสถานที่
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Requested Party to protect the documents,
และพฤติ ก ารณ์ ข องการยึ ด และการเก็ บ รั ก ษาต่ อ มา
records or items to be transferred.
ซึ่งเอกสาร บันทึกหรือรายการใด ๆ ที่ยึดไว้นั้น
3. The Requested Party shall as soon as
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากประเทศ
practicable inform the Requesting Party of the
ไทยมีมาตรการทางกฎหมายที่สามารถรองรับพันธกรณี
result of any search, the place and
ดั งกล่ าวได้ กล่ าวคื อ พระราชบั ญ ญั ติค วามร่วมมื อ
circumstances of seizure, and the subsequent
ระหว่างประเทศในเรื่อ งทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง
custody of the documents, records or items
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง
seized.
ประเทศในเรื่อ งทางอาญา (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ดังนี้
มาตรา ๑๒ รายละเอี ย ดตามที่ ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว
ตอนต้ น ในการวิ เ คราะห์ พั นธกรณี ข้ อ ๑ ๔ ของ
สนธิสัญญาฯ ซึ่งมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติดังกล่าว
ได้ บั ญ ญั ติ ค รอบคลุ ม ไปถึ งค าร้ อ งขอให้ จั ด ส่ งเอกสาร
คาร้องขอให้ค้น คาร้องขอให้อายัดหรือยึดเอกสาร หรือ
สิ่งของเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานด้วย
มาตรา ๑๕ กาหนดให้ในกรณีที่พนักงานสอบสวน
ได้รับแจ้งถึงคาร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้
สอบปากค าพยานหรื อ รวบรวมพยานหลั ก ฐานที่ อ ยู่
ในประเทศไทยในชั้ น สอบสวน ในกรณี ที่ จ าเป็ น ให้ มี
อ าน าจค้ นแล ะยึ ด เอกสารห รื อ วั ต ถุ ใ ด ๆ ทั้ งนี้
ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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มาตรา ๒๓ ก าหนดให้ ในกรณี ที่ ได้ รับ ค าร้อ งขอ
ความช่วยเหลือจากต่ างประเทศให้ค้ น อายัด หรือยึ ด
และส่ ง มอบสิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรวบรวม
พยานหลักฐาน ถ้ามีเหตุที่ จะออกหมายนั้ น ๆ ได้ต าม
กฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจดาเนินการเพื่อขอให้
ศาลออกหมายดังกล่าวตาม
มาตรา ๒๔ กาหนดให้นาบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญามาใช้ บั ง คั บ กั บ
การออกหมายค้น หรือคาสั่งอายัดหรื อยึด และการค้น
อายัด หรือยึดตามความในส่วนนี้ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ ก าหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ มี อ านาจซึ่งท า
การค้น และอายัดหรือยึดสิ่งของตามคาร้องขอ จะต้อง
ทาหนังสือรับรอง (ตามแบบและวิธีการที่ผู้ประสานงาน
กลางกาหนด) เกี่ยวกับการเก็บรักษารูปพรรณ ลักษณะ
และความบริบูรณ์แห่ง สภาพของสิ่งของนั้น และส่งมอบ
สิ่งของที่ค้น และอายัดหรือยึดได้พร้อมหนังสือรับรองนั้น
ให้แก่ผู้ประสานงานกลางเพื่อดาเนินการต่อไป
ARTICLE 19. RETURN OF EVIDENCE
การส่งคืนพยานหลักฐาน
✓
1. The Requesting Party shall at the
๑. ภาคี ผู้ร้อ งขอจะต้ องคื น เอกสาร บั น ทึ ก หรื อ
conclusion of the criminal matter in respect of
รายการใด ๆ ที่ ภ าคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอได้ จั ด หาให้ ต าม
which the request for assistance was made
ส น ธิ สั ญ ญ านี้ แ ก่ ภ าคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งข อ เมื่ อเส ร็ จ
return to the Requested Party any documents,
การดาเนินการในเรื่องทางอาญาอันเกี่ยวกับคาร้องขอ
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records or items provided to the Requesting
ความช่วยเหลือแล้ว
Party pursuant to a request under this Treaty.
๒. แม้จะมีกาหนดไว้ในวรรคหนึ่งแล้วก็ตาม ภาคี
2. Notwithstanding paragraph 1, the
ผู้ร้องขอจะต้องส่งคืนเอกสาร บันทึก หรือรายการใด ๆ
Requesting Party shall at any time, upon request,
ที่ภาคีผู้รับคารองขอจัดหาให้แก่ภาคีผู้ร้องขอตามคาร้อง
temporarily return to the Requested Party any
ขอตามสนธิสัญญานี้ ให้แก่ภาคีผู้รับคาร้องขอไปชั่วคราว
documents, records or items provided to the
ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม เมื่อได้รับการร้องขอในกรณีที่เป็น
Requesting Party pursuant to a request under
ความจาเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางอาญาในภาคีผู้รับคาร้อง
this Treaty if these are needed for a criminal
ขอ
matter in the Requested Party.
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากพันธกรณี
ในข้อนี้ อยู่ในขอบเขตของความช่วยเหลือตามมาตรา ๔
ของพระราชบัญญั ติความร่วมมือระหว่างประเทศใน
เรื่ อ งทางอาญ า พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่ า วคื อ เป็ น การ
ดาเนิ น การอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ คดี อาญา ซึ่ ง มาตรา
๑๓ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจเมื่อได้ดาเนินการให้
ความช่วยเหลือ ตามค าร้องขอเสร็จแล้ว ให้ ส่งเอกสาร
และสิ่งของที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประสานงานกลาง และให้
ผู้ ป ระสานงานกลางจั ด การส่ ง เอกสารและสิ่ งของที่
เกี่ยวข้องให้แก่ประเทศผู้ร้องขอตามมาตรา ๑๔ ต่อไป
และในกรณีที่ประสบอุปสรรคหรือไม่อาจดาเนินการได้
ให้แจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้ประสานงานกลางทราบ
ARTICLE 20. LOCATION OR IDENTIFICATION OF
การค้นหาที่อยู่หรือการระบุตัวบุคคล
✓
PERSONS
ภายใต้บังคับกฎหมายภายใน ภาคีผู้รับ คาร้องขอ
๓๘
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The Requested Party shall, subject to its
จะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสืบให้รู้แน่ชัดถึง
domestic laws, use its best endeavors to
ที่ อ ยู่ ห รื อ รู ป พรรณของบุ ค คลที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นค าร้ อ งขอ
ascertain the location or identity of a person
และซึ่งมีเหตุผลเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในดินแดนของ
specified in the request and who is reasonably
ภาคีผู้รับคาร้องขอ
believed to be within its territory.
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากประเทศ
ไทยมีมาตรการทางกฎหมายที่สามารถรองรับพันธกรณี
ดั งกล่ า วได้ กล่ า วคื อ พระราชบั ญ ญั ติ ค วามร่ วมมื อ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ดังนี้
มาตรา ๑๒ รายละเอี ย ดตามที่ ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว
ตอนต้ น ในการวิ เ คราะห์ พั นธกรณี ข้ อ ๑ ๔ ของ
สนธิ สั ญ ญาฯ ซึ่ ง (๑) ของมาตราดั งกล่ า วได้ ก าหนด
ค รอบ ค ลุ ม ไป ถึ ง การด าเนิ น การต าม ค าร้ อ งขอ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้สืบหาบุคคลด้วย
มาตรา ๓๐ ก าหนดให้ ในกรณี ที่ ได้ รั บ ค าร้ อ งขอ
ความช่วยเหลื อจากต่ างประเทศให้ สืบ หาตัวบุ ค คลซึ่ ง
ประเทศผู้ ร้ อ งขอต้ อ งการตั ว เกี่ ย วกั บ การสื บ สวน
สอบสวน ฟ้ อ งคดี หรื อ การด าเนิ น การอื่ น ทางอาญา
โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในประเทศไทย
ให้ เจ้า หน้ าที่ ผู้ มี อ านาจด าเนิ น การสื บ หาตั วบุ ค คลนั้ น
และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ประสานงานกลางทราบ
ARTICLE 21. SERVICE OF DOCUMENTS
การส่งเอกสาร
✓
๓๙
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1. The Requested Party shall, subject to its
ภายใต้บังคับกฎหมายภายใน ภาคีผู้รับคาร้องขอ
domestic laws, use its best endeavors to effect
จะต้อ งใช้ ความพยายามอย่ างดีที่ สุ ด เพื่ อส่งเอกสารที่
service of any document in respect of a criminal
เกี่ยวกับเรื่องทางอาญา ซึ่งศาลในภาคีผู้ร้องขอออกคาสั่ง
matter issued by any court in the Requesting
ให้ส่ง
Party.
๒. ภาคีผู้ร้องขอจะต้องส่งคาร้องขอเพื่อให้จัดส่ง
2. The Requesting Party shall transmit any
เอกสาร ซึ่งกาหนดให้มีการตอบรับหรือปรากฏตัวในภาคี
request for the service of a document which
ผู้ร้องขอไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนกาหนดการตอบรับ
requires a response or appearance in the
หรือการปรากฏตัวดังกล่าว
Requesting Party not later than thirty days before
๓. ภาคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอจะต้ อ งส่ งคื น ใบแจ้ งผล
the scheduled response or appearance.
การส่งเอกสารตามแบบที่บรรดาภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
3. The Requested Party shall return a proof
กาหนด
of service in the manner mutually agreed by the
๔. ให้ถ้อยคาว่า “แจ้งผลการส่งเอกสาร” ในวรรค
Parties concerned.
สาม หมายความรวมถึงข้ อสนเทศในรูปของคาให้ การ
4. For the purposes of paragraph 3, the
เป็ น ลายลั กษณ์ อั กษรว่าได้ ส่ งเอกสารเมื่ อไร อย่างไร
expression "proof of service" includes information
ถ้าเป็นไปได้ใบรับที่บุคคลผู้รับเอกสารลงชื่อและถ้าเจ้า
in the form of an affidavit on when and how the
พนั ก งานผู้ ส่ งเอกสารไม่ ส ามารถให้ ผู้ รั บ ได้ ก็ ใ ห้ ร ะบุ
document was served and, where possible, a
ข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ส่งเอกสารให้ไม่ได้ด้วย
receipt signed by the person on whom it was
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากประเทศ
served and if the serving officer has not been
ไทยมีมาตรการทางกฎหมายที่สามารถรองรับพันธกรณี
able to cause the document to be served, that
ดั งกล่ า วได้ กล่ า วคื อ พระราชบั ญ ญั ติ ค วามร่ ว มมื อ
fact and the reason for the failure.
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ มาตรา ๑๒ รายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในการ
๔๐
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วิเคราะห์พันธกรณีข้อ ๑๔ ของสนธิสัญญาฯ
ARTICLE 22. ASSISTANCE IN FORFEITURE
ความช่วยเหลือในการดาเนินการริบทรัพย์สิน
✓
PROCEEDINGS
๑. ภายใต้บังคับกฎหมายภายใน ภาคีผู้รับคาร้อง
1. The Requested Party shall, subject to its
ขอจะต้องพยายามหาแหล่งที่อยู่ ติดตาม ยึด อายัด ริบ
domestic laws, endeavor to locate, trace,
ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม าจากการกระท าความผิ ด และที่ เ ป็ น
restrain, freeze, seize, forfeit or confiscate
เครื่องมือในการกระทาความผิดซึ่งภาคีผู้รับ คาร้องขอ
property derived from the commission of an
สามารถให้ ความช่วยเหลื อได้ หากภาคีผู้ร้องขอจัดหา
offence and instrumentalities of crime for which
ข้อสนเทศทั้งมวลที่ภาคีผู้รับคาร้องขอพิจารณาเห็นว่า
such assistance can be given provided that the
จาเป็นให้
Requesting Party provides all information which
๒. ในกรณี ที่ภาคีผู้ร้องขอทาคาร้องขอตามวรรค
the Requested Party considers necessary.
หนึ่ ง ค าร้ อ งขอนั้ น จะต้ อ งประกอบด้ ว ยต้ น ฉบั บ หรื อ
2. Where a request is made under paragraph
สาเนาที่ถูกต้องแท้จริงของคาสั่งหรือคาพิพากษา
1, the request shall be accompanied by the
๓. ค าร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ตามข้ อ นี้ จ ะท าได้
original signed order, or a duly authenticated
ต่ อ เมื่ อ ได้ มี ค าสั่ งหรื อ ค าพิ พ ากษาที่ อ อกภายหลั ง ที่
copy of it.
สนธิสัญญานี้มีผลใช้บังคับแล้ว
3. A request for assistance under this Article
๔. ภายใต้บังคับกฎหมายภายในของภาคีผู้รับคา
shall be made only in respect of orders and
ร้องขอ ทรัพย์สินที่ริบตามข้ อบทนี้อาจตกเป็นของภาคี
judgements that are made after the coming into
ผู้ร้องขอ ถ้าไม่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ
force of this Treaty.
๕. ภายใต้บั งคั บกฎหมายภายในและข้อ ตกลงที่
4. Subject to the domestic laws of the
อาจมี ภาคี ผู้ รั บ ค าร้ อ งขอจะต้ อ งโอนส่ ว นแบ่ ง ของ
Requested Party, property forfeited or
ทรัพย์สินที่ได้คืนมาให้แก่ภาคีผู้ร้องขอ หลังจากภาคีผู้
confiscated pursuant to this Article may accrue
รับคาร้องขอได้หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไป
๔๑
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to the Requesting Party unless otherwise agreed
ในการบังคับตามคาสั่งริบทรัพย์สินนั้น
in each particular case.
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากการริบ
5. The Requested Party shall, subject to its
ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญานั้น โดยหลักแล้ว
domestic laws, pursuant to any agreement with
นอกจากศาลจะมีอานาจริบทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มีไว้เป็น
the Requesting Party transfer to the Requesting
ความผิดแล้ว ศาลยังมีอานาจริบทรัพย์สินตามประมวล
Party the agreed share of the property recovered
กฎหมายอาญามาตรา ๓๓ กล่าวคือ (๑) ทรัพย์สินซึ่ง
under this Article subject to the payment of
บุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิด หรือ
costs and expenses incurred by the Requested
(๒) ทรัพ ย์สิ นซึ่ งบุ ค คลได้ มาโดยได้ กระทาความผิ ดได้
Party in enforcing the forfeiture order.
ด้วย
นอกจากนี้ ในทางระหว่างประเทศนั้น ประเทศไทย
ยังมีมาตรการทางกฎหมายที่สามารถรองรับพันธกรณี
ดั งกล่ า วได้ กล่ า วคื อ พระราชบั ญ ญั ติ ค วามร่ ว มมื อ
ระหว่ า งประเทศในเรื่ อ งทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓๒ – ๓๕/๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๐
ของพระราชบัญญั ติความร่วมมือระหว่างประเทศใน
เรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
ม าตรา ๓ ๒ ใน กรณี ที่ ได้ รั บ ค าร้ อ งขอจ าก
ต่างประเทศให้ อ ายัด หรือ ยึด ทรัพ ย์สิ น ใดตามค าสั่งซึ่ ง
ออกโดยเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ งมี อ านาจของประเทศผู้ ร้ อ งขอ
เพื่อประโยชน์ในการริบทรัพย์สินหรือในการบังคับบุคคล
ใดให้ชาระเงินแทนการริบทรัพย์สิน และเป็นกรณีที่ศาล
ต่างประเทศยังไม่มีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้อายัดหรือ
๔๒
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ยึดทรัพย์สินนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจยื่นคาขอต่อศาล
แล้ วแต่ ก รณี เพื่ อ มี คาสั่ งอายั ด หรือยึ ด ทรัพ ย์ สิน นั้ น ไว้
ก่ อ น และเมื่ อศ าลพิ จารณ าค าขอดั ง กล่ า วแล้ ว
เป็ น ที่ พ อใจแก่ ศ าลจากค าแถลงของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
พยานหลักฐาน ให้ศาลมีคาสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้น
ไว้ก่อนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ทรัพ ย์สิ น นั้ น อาจถูก อายัด ยึ ด หรือ ริบ หรื อ
บุคคลนั้นอาจถูกบังคับให้ชาระเงินแทนการริบทรัพย์สิน
ได้ตามกฎหมายไทย
(ข) ทรัพ ย์สิ น นั้ น อาจถู ก ริบ หรือ บั งคั บ คดี ในการ
บั ง คั บ บุ ค คลใดให้ ช าระเงิ น แทนการริ บ ทรั พ ย์ สิ น
ตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศ และ
(ค) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการจาหน่าย จ่าย
โอน ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินนั้นให้พ้นจากการริบ
ทรั พ ย์ สิ น หรื อ การบั ง คั บ ให้ ช าระเงิ น แทนการริ บ
ทรัพย์สิน หรืออาจมีการทาให้ทรัพย์สินไร้ประโยชน์หรือ
เสื่ อ มมู ล ค่ า ลงจนอาจท าให้ ก ารริ บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
การบังคับให้ชาระเงินแทนการริบทรัพย์สินนั้นไม่เป็นผล
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ได้รับคาร้องขอความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศให้อายัดหรือยึดทรัพย์สินตามคาสั่งก่อน
มีคาพิพากษาของศาลต่างประเทศ หรือให้ริบทรัพย์สิน
หรือบังคับบุคคลใดให้ชาระเงินแทนการริบทรัพย์สินตาม
๔๓
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ค าพิ พ ากษ าห รื อ ค าสั่ งที่ ยั งไม่ ถึ งที่ สุ ด ขอ งศ าล
ต่ างประเทศ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ มี อ านาจยื่ น ค าขอต่ อ ศาล
แล้วแต่กรณี เพื่อมีคาสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้นหรือ
ทรัพย์สินของบุคคลนั้นไว้ก่อนได้ และเมื่อศาลพิจารณา
คาขอดังกล่าวแล้วเป็นที่พอใจแก่ศาลจากคาแถลงของ
เจ้าหน้าที่และพยานหลักฐาน ให้ศาลมีคาสั่งอายัด หรือ
ยึดทรัพย์สินนั้นไว้ก่อนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ทรัพย์สินนั้นอาจถูกอายัด ยึด หรือริบ หรือ
บุคคลนั้นอาจถูกบังคับให้ชาระเงินแทนการริบทรัพย์สิน
ได้ตามกฎหมายไทย
(ข) ศาลต่ า งประเทศมี เ ขตอ านาจพิ จ ารณ า
พิพากษาคดีที่มีคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้น และ
(ค) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการจาหน่าย จ่าย
โอน ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินนั้นให้พ้นจากการริบ
ทรั พ ย์ สิ น หรื อ การบั ง คั บ ให้ ช าระเงิ น แทนการริ บ
ทรัพย์สิน หรืออาจมีการทาให้ทรัพย์สินไร้ประโยชน์หรือ
เสื่ อ มมู ล ค่ าลงจนอาจท าให้ ก ารริ บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ การ
บังคับให้ชาระเงินแทนการริบทรัพย์สินนั้นไม่เป็นผล
มาตรา ๓๔ ในกรณี ที่ ไ ด้ รั บ ค าร้ อ งขอความ
ช่ วยเหลื อ จากต่ างประเทศให้ ริบ ทรัพ ย์ สิ น หรื อ บั งคั บ
บุ ค ค ลใดให้ ช าระเงิ น แทนการริ บ ทรั พ ย์ สิ น ตาม
ค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ถึ งที่ สุ ด ของศาลต่ า งประเทศ
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ให้ เจ้ าหน้ า ที่ ผู้ มี อ านาจยื่ น ค าขอต่ อ ศาล แล้ วแต่ ก รณี
เพื่อมีคาพิพากษาริบทรัพย์สินหรือให้บุคคลนั้นชาระเงิน
แทนการริบทรัพย์สินตามคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุด
ของศาลต่ า งประเทศนั้ น ทั้ ง นี้ ในการด าเนิ น การ
ดั งกล่ า ว หากจ าเป็ น ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อ านาจท าการ
สอบสวนหรือจะมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใด
ทาการสอบสวนแทนก็ได้ และเมื่อได้รับคาขอ ให้ศาล
หมายเรียกเจ้ าหน้ าที่ ผู้มี อานาจและบุ คคลที่ เกี่ย วข้อ ง
ทุ ก ฝ่ า ยมายั ง ศาลและเมื่ อ ได้ ฟั ง บุ ค คลเหล่ า นั้ น แล้ ว
ถ้าเป็นที่พอใจดังต่อไปนี้ ให้ศาลพิพากษาริบทรัพย์สิน
หรื อ ให้ บุ ค คลนั้ น ช าระเงิ น แทนการริ บ ทรั พ ย์ สิ น
ตามที่กาหนดไว้ในคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดของศาล
ต่างประเทศนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
(ก) ทรัพย์สินนั้นอาจถูกริบหรือบุคคลนั้นอาจถูก
บังคับให้ชาระเงินแทนการริบทรัพย์สินได้ตามกฎหมาย
ไทย และ
(ข) ศาลต่ า งประเทศมี เ ขตอ านาจพิ จ ารณ า
พิพากษาคดีที่มีคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้น
มาตรา ๓๕ การอายัด ยึด หรือริบทรัพย์สิน และ
การบั ง คั บ ช าระเงิ น แทนการริ บ ทรั พ ย์ สิ น ตามความ
ในส่วนนี้ ให้ศาลพิพากษาหรือมีคาสั่งได้แม้ว่าการกระทา
ความผิดอันเป็นเหตุให้มีการอายัด ยึดหรือริบทรัพย์สิน
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หรือการบังคับชาระเงินแทนการริบทรัพย์สินนั้นจะมิได้
เกิ ด ขึ้ น ในราชอาณ าจั ก ร และให้ ศ าลพิ พ ากษาริ บ
ทรัพ ย์ สิน หรือ บั งคั บ ชาระเงิน แทนการริบ ทรัพ ย์ สิน ได้
แม้ว่าผู้กระทาความผิดถึงแก่ความตายไปแล้ว หากความ
ปรากฏแก่ ศ าลว่ า ค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ของศาล
ต่างประเทศนั้นถึงที่สุดก่อนที่ผู้นั้นจะถึงแก่ความตาย
มาตรา ๓๕/๑ การสอบสวน การยื่ น ค าขอ การ
พิ จารณา การพิ พ ากษา การอุท ธรณ์ และการมี ค าสั่ ง
เกี่ยวกับการอายัด ยึด หรือริบทรัพย์สิน และการบังคับ
ช าระเงิ น แทนการริ บ ทรั พ ย์ สิ น ตามที่ ก าห นดไว้
ในค าพิ พ ากษานั้ น ให้ น าบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณ าความอาญ าและประมวล
กฎหมายอาญาว่ า ด้ ว ยการริ บ ทรั พ ย์ สิ น มาใช้ บั ง คั บ
โดยอนุโลม
อนึ่ง วิธีขอความช่วยเหลือในกรณีที่ประเทศไทยเป็น
ประเทศภาคีผู้ร้องขอนั้น ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา ๓๖ - ๔๗ ของพระราชบัญญัติดังกล่าว
ARTICLE 23. COMPATIBILITY WITH OTHER
ความสอดคล้องกับข้อตกลงอื่น
✓
ARRANGEMENTS
ไม่ มี กรณี ใดในสนธิสั ญ ญานี้ ที่ จ ะขั ด ขวางบรรดา
Nothing in this Treaty shall prevent the
ภาคี จ ากการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ กั น และกั น ตาม
Parties from providing assistance to each other
สนธิสัญ ญา ข้อตกลงอื่น หรือบทบัญ ญั ติของกฎหมาย
pursuant to other treaties, arrangements or the
ของภาคีเหล่านั้น
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provisions of their national laws.
กรณีดังกล่าวสามารถดาเนินการในทางบริหารได้
โดยไม่ต้องแก้กฎหมาย
ARTICLE 24. CERTIFICATION AND
การรับรองและการยืนยันความถูกต้องแท้จริง
✓
AUTHENTICATION
๑. เมื่อได้รับคาร้องขอ ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องรับรอง
1. Each Party shall, upon request,
ความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร หรือวัตถุอื่นที่ส่งไปให้
authenticate any documents or other material to
ภาคีผู้ร้องขอตามสนธิสัญญานี้
be transmitted to the other Party under this
๒. จะถือ ว่าเอกสารได้ รับ การรับ รองความถู กต้ อ ง
Treaty.
แท้จริงตามที่กาหนดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญา
2. A document is duly authenticated for the
นี้ ถ้า
purposes of this Treaty if (ก) เอกสารนั้นถูกลงนามหรือรับรองความถูกต้อง
(a) it purports to be signed or certified by a
โดยผู้พิ พากษาหรือเจ้าหน้าที่ ในภาคีหรือของภาคีที่ส่ง
judge, magistrate, or officer in or of the Party
เอกสารตามที่กฎหมายของภาคีนั้นได้ให้อานาจไว้โดย
transmitting the document duly authorized by
ชอบและ
the law of that Party; and
(ข) กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(b) either (๑) เอกสารนั้ น ได้รับการยืนยันความถูกต้อง
(i) it is verified by the oath or affirmation
แท้ จ ริ ง ด้ ว ยค าสาบานหรื อ ปฏิ ญ าณโดยพยานหรื อ
of a witness, or of an officer of the government
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลของภาคีดังกล่าว หรือ
of that Party; or
(๒) เอกสารนั้ น ได้ มี ก ารประทั บ ตราของ
(ii) it purports to be sealed with an
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของภาคีนั้น หรือรัฐมนตรีหรือ
official or public seal of that Party or of a
กรม หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลของภาคีนั้น
Minister of State, or of a department or officer of
๓. ไม่มีกรณี ใดในข้อนี้ที่จะขัดขวางการพิ สูจน์ใน
the government, of that Party.
เรื่องใด หรือการรับเอกสารใดไว้เป็นพยานหลักฐานตาม
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3. Nothing in this Article shall prevent the
กฎหมายของภาคีผู้ร้องขอ
proof of any matter or the admission in evidence
๔. ภายใต้ บั งคั บ กฎหมายภายในของภาคี แต่ ล ะ
of any document in accordance with the law of
ฝ่าย
the Requesting Party.
(ก) เอกสารที่ ล งนามด้ ว ยลายมื อ ชื่ อ ดิ จิ ต อล
4. Subject to the domestic laws of each Party
หรื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามกฎหมายภายในของภาคี ที่
เกี่ยวข้องจะต้องมี ผลผูกพั นตามกฎหมายเช่นเดียวกับ
(a) a document signed with a digital or
เอกสารที่ ล งลายมื อ ชื่ อ หรื อ ลายพิ ม พ์ นิ้ ว มื อ หรื อ
electronic signature in accordance with the laws
เครื่องหมายอื่นใด และ
of the Party concerned shall be as legally binding
(ข) ลายมือชื่อดิจิตอล หรืออิเล็กทรอนิ กส์ที่ลง
as a document signed with a handwritten
ไว้ต ามกฎหมายของภาคี ที่ เกี่ ย วข้ อ งจะต้ องถื อ ว่ าเป็ น
signature, an affixed thumb-print or any other
ลายมือชื่อที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
mark; and
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากประเทศ
(b) a digital or electronic signature created
ไทยมีมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางบริหาร
in accordance with the laws of the Party
สามารถรองรับพันธกรณีได้ กล่าวคือ พระราชบัญญัติ
concerned shall be deemed to be a legally
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.
binding signature.
๒๕๓๕ มาตรา ๑๖ ซึ่งกาหนดให้ในกรณี ที่สนธิสัญญา
ระหว่างประเทศผู้ร้องขอกับประเทศไทยว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา กาหนดให้ต้อง
มีก ารรับ รองความถู กต้ อ งแท้ จริงแห่ งเอกสารอย่ างใด
อย่างหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจมีอานาจสั่งให้บุคคล
ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารรับรองความถูกต้องแท้จริง
ของเอกสารนั้ น ตามแบบและวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ใ น
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สนธิ สั ญ ญาดั ง กล่ า วหรื อ ตามที่ ผู้ ป ระสานงานกลาง
กาหนด
มาตรา ๒๐ ในการจั ด หาเอกสารตามค าร้ อ งขอ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามบทบัญญัติในส่วนนี้
(การจัดหาและการให้เอกสารหรือข่า วสารที่อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ) ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
เก็ บ รัก ษาเอกสารนั้ น รั บ รองความถู ก ต้ อ งแท้ จ ริงของ
เอกสารดังกล่าวตามแบบและวิธีก ารที่ ผู้ป ระสานงาน
กลางก าหนด ทั้ งนี้ เว้ น แต่ ในกรณี ที่ ได้ มี ส นธิ สั ญ ญา
กาหนดไว้ เป็ น อย่า งอื่ น ก็ ให้ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ ใน
สนธิสัญญานั้น
ARTICLE 25. COSTS
ค่าใช้จ่าย
✓
1. The Requested Party shall assume all
๑. ภาคีผู้ รับค าร้องขอจะต้องรับผิ ดชอบค่ าใช้ จ่าย
ordinary expenses of fulfilling the request for
ปกติทั้งสิ้นในการปฏิบัติตามคาร้องขอความช่วยเหลือ
assistance except that the Requesting Party shall
เว้นแต่ภาคีผู้ร้องขอจะรับผิดชอบดังต่อไปนี้
bear (ก) ค่าจ้างทนายความที่ภาคีผู้ร้องขอร้องขอให้จ้าง
(a) the fees of counsel retained at the
(ข) ค่ า ธรรมเนี ย ม และค่ า ใช้ จ่ า ยของพยาน
request of the Requesting Party;
ผู้เชี่ยวชาญ
(b) the fees and expenses of expert
(ค) ค่าใช้จ่ายในการแปลและการถอดความคาแปล
witnesses;
(ง) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนาบุคคลใดไปยัง หรือไป
(c) the costs of translation, interpretation
จากดิน แดนของภาคีผู้รับ คาร้องขอและค่าธรรมเนีย ม
and transcription;
ค่ า ป่ ว ยการและค่ า ใช้ จ่ า ยให้ บุ ค คลผู้ เกี่ ย วข้ อ งขณะที่
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(d) the expenses associated with conveying
บุ ค คลนั้ น อยู่ ในภาคี ผู้ ร้อ งขอตามค าร้อ งขอในข้ อ ๑๔
any person to or from the territory of the
หรือข้อ ๑๕ ของสนธิสัญญานี้ และ
Requested Party and the fees, allowances and
(จ) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนาผู้อารักขาหรือ
expenses payable to the person concerned while
เจ้าหน้าที่ผู้คุ้มกันไปด้วย
that person is in the Requesting Party pursuant
๒. ถ้ าบรรดาภาคี มิ ได้ ต กลงกัน เป็ น อย่ า งอื่ น ภาคี
to a request made under Article 14 or 15 of this
ผู้ร้องขอจะต้องจ่ายคืนค่าใช้จ่ายให้แก่ภาคีผู้รับคาร้องขอ
Treaty; and
ดั ง นี้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ตั้ ง และค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ
(e) the expenses associated with conveying
การให้บริการการเชื่อมต่อสั ญญาณสดทางวิดีทัศน์หรือ
custodial or escorting officers.
โทรทั ศ น์ หรื อ เครื่ อ งมื อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารอื่ น ๆ ตาม
2. The cost of establishing live video or
สมควร ค่าตอบแทนล่ามที่ภาคีผู้รับคาร้องขอจัดหาให้
television links or other appropriate
และค่าป่วยการพยาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
communications facilities, the costs related to
ของพยานในภาคีผู้รับคาร้องขอ
the servicing of live video or television links or
๓. ถ้ า ในระหว่ า งการปฏิ บั ติ ต ามค าร้ อ งขอเป็ น ที่
other appropriate communications facilities, the
ปรากฏชัดว่ามีค่าใช้จ่ายในการลักษณะพิเศษหรือสาคัญ
remuneration of interpreters provided by the
ในการปฏิ บั ติ ต ามค าร้ อ งขอให้ เสร็ จ ไป บรรดาภาคี
Requested Party and allowances to witnesses
จะต้องปรึกษาเพื่อตัดสินใจเรื่องข้อกาหนดและเงื่อนไข
and their traveling expenses in the Requested
ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติตามคาร้องขอมีประสิทธิ ภาพหรือ
Party shall be refunded by the Requesting Party
ดาเนินการต่อไปได้
to the Requested Party, unless the Parties
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากประเทศ
mutually agree otherwise.
ไทยมีมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางบริหาร
3. If during the execution of the request it
ที่ ส ามารถรองรั บ พั น ธกรณี ดั ง กล่ า วได้ กล่ า วคื อ
becomes apparent that expenses of an
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
๕๐
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extraordinary or substantial nature are required
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๒ ที่ ก าหนดให้
to fulfill the request, the Parties shall consult to
บรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
determine the terms and conditions under which
แก่ ต่ า งประเทศและการขอความช่ ว ยเหลื อ จาก
the execution of the request is to be effected or
ต่ า งประเทศนั้ น เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและ
continued.
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ARTICLE 26. CONSULTATION
การปรึกษาหารือ
✓
1. The Central Authorities of the Parties shall
๑. ผู้ ป ระสานงานกลางของบรรดาภาคี จ ะต้ อ ง
consult, at times mutually agreed upon by them,
หารื อ กั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ ส นธิ สั ญ ญ านี้ อย่ า งมี
to promote the most effective use of this Treaty.
ประสิทธิภาพที่สุดตามที่ได้ตกลงร่วมกันเป็นครั้งคราว
2. The Parties may develop such practical
๒. บรรดาภาคีอาจพัฒนามาตรการในทางปฏิบัติที่
measures as may be necessary to facilitate the
อาจมี ความจาเป็ นเพื่อ ความสะดวกในการปฏิ บัติ ตาม
implementation of this Treaty.
สนธิสัญญานี้ให้บรรลุผล
กรณี ดังกล่าวสามารถดาเนินการในทางบริหารได้
โดยไม่ต้องแก้กฎหมาย
ARTICLE 27. AMENDMENT
การแก้ไขเพิ่มเติม
✓
1. This Treaty may be modified or amended
๑. สนธิ สั ญ ญานี้ อ าจได้ รั บ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
at any time by mutual written consent of the
ในเวลาใด ๆ โดยความยินยอมร่วมกัน เป็น ลายลักษณ์
Parties. Such modification or amendment will
อักษรของบรรดาภาคี การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผล
enter into force on such date as may be
ใช้บังคับ ในวันที่ บรรดาภาคีได้ต กลงร่วมกัน และให้ถื อ
mutually agreed upon by the Parties and will
เป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญานี้
form part of this Treaty.
๒. การแก้ ไขเพิ่ มเติ มใด ๆ จะไม่ก ระทบต่ อสิ ท ธิ
2. Any modification or amendment will be
และพันธกรณีที่เกิดขึ้นหรือมีพื้นฐานมาจากสนธิสัญญานี้
๕๑
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without prejudice to the rights and obligations
ก่อนหรือในวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลใช้บังคับ
arising from or based on this Treaty before or up
กรณีดังกล่าวสามารถดาเนินการในทางบริหารได้
to the date such modification or amendment
โดยไม่ต้องแก้กฎหมาย
enters into force.
ARTICLE 28. SETTLEMENT OF DISPUTES
การระงับข้อพิพาท
✓
Any difference or dispute between the
ความแตกต่ า งหรื อ ความขั ด แย้ งใด ๆ ระหว่ า ง
Parties arising from the interpretation or
บรรดาภาคีที่เกิด ขึ้นจากการตีความ หรือการอนุวัติการ
implementation of the provisions of this Treaty
ตามบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้จะต้องได้รับการจัดการ
shall be settled amicably through consultation or
อย่างฉันท์มิตร โดยการปรึกษาหารือ หรือเจรจาระหว่าง
negotiation between the Parties through
บรรดาภาคีโดยวิธีการทางการทูต หรือทางสันติวิธีอื่นใด
diplomatic channels or any other peaceful
เพื่อระงับข้อพิพาทตามที่ตกลงกันระหว่างภาคี
means for the settlement of disputes as agreed
กรณีดังกล่าวสามารถดาเนิน การในทางบริหารได้
between the Parties.
โดยไม่ต้องแก้กฎหมาย
ARTICLE 29. RESERVATIONS
ข้อสงวน
✓
This Treaty shall not be subject to
สนธิสัญญานี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของข้อสงวนใด ๆ
reservations.
กรณี ดั งกล่ า วไม่ ต้ อ งแก้ ก ฎหมาย เนื่ อ งจากเป็ น
บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ห้ ามมิ ให้ ภ าคี ตั้ งข้ อ สงวนใด ๆ ต่ อ
สนธิ สั ญ ญานี้ ซึ่ ง ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด พั น ธกรณี เ พิ่ ม เติ ม แก่
ประเทศไทย
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ARTICLE 30. SIGNATURE, RATIFICATION,
การลงนาม การให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ การเก็บ
ประเทศไทยให้สตั ยาบัน
✓
ACCESSION, DEPOSIT AND REGISTRATION
รักษาและการลงทะเบียน
สนธิสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๓๑
1. This Treaty shall be subject to ratification,
๑ . ส นธิ สั ญ ญ านี้ จ ะต้ องมี การให้ สั ต ยาบั น มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖๒
acceptance, approval or accession in accordance
การยอมรับ การให้ความเห็นชอบ หรือการภาคยานุวัติ
with the constitutional procedure of the
ตามวิธีการตามรัฐธรรมนูญของภาคีผู้ลงนาม
signatory States.
๒. รัฐใด ๆ อาจภาคยานุ วัติ ส นธิ สัญ ญานี้ ได้ เมื่ อ
2. Any State may accede to this Treaty upon
บรรดาภาคีเดิมเห็นชอบด้วย
consensus by the original Parties.
๓. สั ต ยาบั น สาร สารยอมรั บ สารให้ ค วาม
3. The instruments of ratification, acceptance,
เห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารจะต้องมอบให้กับรัฐบาล
approval or accession shall be deposited with
มาเลเซียนซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นภาคีผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา
the Government of Malaysia which is designated
นี้
as the Depositary State.
๔. ภาคีผู้เก็บรักษาสนธิสัญญาจะต้องแจ้งรัฐอื่นซึ่ง
4. The Depositary State shall inform the other
เป็นภาคีสนธิสัญญานี้ เกี่ยวกับการมอบสัตยาบันสาร สร
States that are Parties to this Treaty on the
ยอมรับ สารให้ความเห็นชอบหรือภาคยานุวัติสาร
deposit of instruments of ratification, acceptance,
๕. ภาคีผู้เก็บรักษาสนธิสัญญานี้จะต้องลงทะเบียน
approval or accession.
ส น ธิ สั ญ ญ านี้ ต าม ข้ อ บ ท ที่ ๑ ๐ ๒ ขอ งก ฎ บั ต ร
5. The Depositary State shall register this
สหประชาชาติ
Treaty pursuant to Article 102 of the Charter of
กรณีดังกล่าวสามารถดาเนินการในทางบริหารได้
the United Nations.
โดยไม่ต้องแก้กฎหมาย
ARTICLE 31. ENTRY INTO FORCE, APPLICATION
การมีผลใช้บังคับ การใช้บังคับและการบอกเลิก
ปัจจุบันสนธิสญ
ั ญาฯ มีผล
✓
AND TERMINATION
๑. สนธิสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับกับแต่ละภาคีผู้ให้ ใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่
๒

http://agreement.asean.org/agreement/detail/56.html
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1. This Treaty shall enter into force for each
สั ต ยาบั น การยอมรั บ ความ เห็ นชอบ หรื อ การ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.
Party ratifying, accepting, approving or acceding
ภาคยานุวัติสนธิสัญญาในวันมอบสัตยาบันสาร สารการ ๒๕๔๗
to it on the date of the deposit of its instrument
ยอมรับ สารให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร
of ratification, acceptance, approval or accession.
๒. สนธิสัญญานี้จะใช้บังคับกับบรรดาคาร้องขอที่
2. This Treaty shall apply to requests
เสนอภายหลั งวัน ที่ มี ผ ลใช้บั งคั บ สาหรับ ภาคี ทั้ งสองที่
presented after the date of its entry into force
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าการกระทาหรือการงดเว้นการกระทาที่
for both the Parties concerned whether the
เป็นความผิดจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันนั้น
relevant acts or omissions constituting the
๓. ภาคีใดอาจยกเลิกสนธิสัญญานี้ได้โดยการแจ้ง
offence occurred before or after that date.
การยกเลิ ก เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรต่ อ ภาคี ผู้ เก็ บ รั ก ษา
3. Any Party may denounce this Treaty by
สนธิสัญญา การยกเลิกจะมีผลหลังจากหกเดือนนับแต่
written notification to the Depositary State.
วัน ที่ ภ าคี ผู้ เก็ บ รัก ษาสนธิสั ญ ญาได้ รับ แจ้ งการยกเลิ ก
Denunciation shall take effect six months
สนธิสัญญา
following the date on which notification is
๔. การยกเลิกสนธิสัญ ญานี้จะไม่กระทบต่อสิท ธิ
received by the Depositary State.
และพันธกรณีที่เกิดขั้นหรือมีพื้นฐานมาจากสนธิสัญญานี้
4. Denunciation of this Treaty shall be
และไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของคาร้องขอใด ๆ ที่ได้
without prejudice to the rights and obligations
กระท าตามสนธิ สั ญ ญานี้ ก่ อ นหรื อ จนถึ งวั น ที่ ย กเลิ ก
arising from or based on this Treaty and to the
สนธิสัญญานี้
completion of any requests made pursuant to
๕. การยกเลิกสนธิสัญญานี้จะมีผลต่อภาคีที่ได้รับ
this Treaty before or up to the date of
แจ้งการยกเลิกสนธิสัญญาเท่านั้น สนธิสั ญญานี้ยังคงมี
denunciation.
ผลใช้บังคับกับบรรดาภาคีอื่น ๆ
5. The denunciation of this Treaty shall have
กรณีดังกล่าวสามารถดาเนินการในทางบริหารได้
effect only as regards the Party that has notified
โดยไม่ต้องแก้กฎหมาย
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it. The Treaty shall remain in force for the other
Parties.
ARTICLE 32. DEPOSITARY OF TREATY
ผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา
✓
The original of this Treaty shall be deposited
ต้น ฉบั บ สนธิ สัญ ญานี้ จะต้ องเก็บ รักษาไว้กับ ภาคี
with the Depositary State which shall send
ผู้เก็ บ รัก ษาสนธิ สัญ ญา ซึ่งจะส่ งส าเนาที่ รับ รองความ
certified copies of it to all the Parties.
ถูกต้องของสนธิสัญญาให้แก่บรรดาภาคีทั้งมวล
เพื่อเป็นพยานแห่งการนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายซึ่งได้รับ
มอบอ านาจโดยถู ก ต้ อ งจากรั ฐ บาลของตนได้ ล งนาม
สนธิสัญญานี้
กรณี ดั งกล่าวสามารถด าเนิ น การในทางบริห ารได้
โดยไม่ต้องแก้กฎหมาย
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