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เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบญัญัติ
แห่งชาติ ท าหน้าท่ีรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 
๒๕๓๕” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นเก้าสิบวัน นับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป* 
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศอื่นในส่วนท่ีบัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัตินี ้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้
“ความช่วยเหลือ” หมายความว่า ความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินการสืบสวน สอบสวน ฟ้องคดี ริบ
ทรัพย์สิน และการด าเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
“ประเทศผู้รับค าร้องขอ” หมายความว่า ประเทศท่ีร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศผู้รับค าร้องขอ 
“ผู้ประสานงานกลาง” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีประสานงานในการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ 
หรือขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่
ต่างประเทศตามค าร้องขอความช่วยเหลือท่ีผู้ประสานงานกลางส่งให้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ
ตาม 
พระราชบญัญัตินี ้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 



 
 

หมวด ๑  
ผู้ประสานงานกลาง  

มาตรา ๖ ให้อัยการสูงสุดหรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมาย เป็นผู้ประสานงานกลาง 
มาตรา ๗ ผู้ประสานงานกลางมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศผู้ร้องขอและส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจ 
(๒) รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลไทยและส่งให้ประเทศผู้รับค าร้องขอ 
(๓) พิจารณาและวินิจฉัยว่าควรจะให้หรือขอความช่วยเหลือหรือไม่ 
(๔) ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่  
ต่างประเทศเสร็จส้ินโดยเร็ว 
(๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ด าเนินการอย่างอื่นเพื่อในการให ้หรือการขอความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้บรรลุผล 
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการ
ต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นไม่เกินส่ีคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการและให้ข้าราชการอัยการคนหนึ่งตามท่ี
คณะกรรมการแต่งต้ังเป็นเลขานุการ เพื่อใหค้วามเห็นประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยของผู้ประสานงาน
กลาง ในการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศและการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ท่ีอาจมีผล
กระทบกระเทือนอธิปไตย ความมั่นคงประโยชน์สาธารณะท่ีส าคัญ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางการเมือง หรือความผิดทางทหาร 
เมื่อมีการขอความช่วยเหลือตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๓๖ และผู้ประสานงานกลางได้ด าเนินการตามมาตรา 
๑๑ แล้ว ให้ผู้ประสานงานกลางส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการโดยทันทีเพื่อพิจารณาให้ความเห็น เว้นแต่
คณะกรรมการจะมีมติก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นอย่างอื่น 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นไม่ตรงกับค าวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลาง ให้ผู้ประสานงานกลางเสนอ
ความเห็นและค าวินิจฉัยดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาส่ังการตามมาตรา ๑๑ วรรค
ห้า หรือมาตรา ๓๘ วรรคสอง แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๒  

การให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือ  
ส่วนที่ ๑  
บททั่วไป  

มาตรา ๙ การให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเทศไทยอาจให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศผู้ร้องขอได้แม้ว่าไม่มีสนธิสัญญาว่าด้วย 
ความร่วมมือทางอาญาระหว่างกัน แต่ประเทศผู้ร้องขอต้องแสดงว่าจะให้ความช่วยเหลือในท านองเดียวกันเมื่อ
ประเทศไทยร้องขอ  



(๒) การกระท าซึ่งเป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือนั้นเป็นความผิดท่ีมีโทษฐานใดฐานหนึ่งตามกฎหมายไทย 
เว้นแต่เป็นกรณีท่ีประเทศไทยกับประเทศผู้ร้องขอมีสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง
อาญาต่อกันและข้อความในสนธิสัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่นท้ังนี้ ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้
(๓) ประเทศไทยอาจปฏิเสธค าร้องขอความช่วยเหลือ หากค าร้องขอนั้นกระทบกระเทือนอธิปไตย ความมั่นคง 
หรือสาธารณประโยชน์ท่ีส าคัญอื่นๆ ของประเทศไทยหรือเกี่ยวเนื่องกับความผิดทางการเมือง 
(๔) การให้ความช่วยเหลือต้องไม่เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางทหาร 
มาตรา ๑๐ ประเทศท่ีมีสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญากับประเทศไทยหาก
ประสงค์จะขอความช่วยเหลือตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้จากประเทศไทยให้ท าค าร้องขอความช่วยเหลือส่งไป
ยังผู้ประสานงานกลาง แต่ส าหรับประเทศท่ีไม่มีสนธิสัญญาดังกล่าวกับประเทศไทย ให้ส่งค าร้องขอโดยวิถีทาง
การทูต 
ค าร้องขอความช่วยเหลือให้ท าตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีผู้ประสานงานกลางก าหนด 
มาตรา ๑๑ เมื่อได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้ผู้ประสานงานพิจารณาและวินิจฉัยว่า ค า
ร้องขอนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้ได้หรือไม่ และได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนและมีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนหรือไม ่
ถ้าค าร้องขอนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะให้ความช่วยเหลือได้ และได้ด าเนินการตามข้ันตอนและมีเอกสาร
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ประสานงานกลางส่งค าร้องขอนั้นให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการ ต่อไป 
ถ้าค าร้องขอนั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะให้ความช่วยเหลือได้ หรืออาจให้ความช่วยเหลือได้ภายใต้เงื่อนไขท่ี
จ าเป็นบางประการ หรือมิได้ด าเนินการตามข้ันตอนหรือมีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้
ประสานงานกลางแจ้งปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือพร้อมด้วยเหตุผล หรือแจ้งเงื่อนไขท่ีจ าเป็นหรือเหตุขัดข้อง
ให้ประเทศผู้ร้องขอทราบ 
ค าวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลางเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือถือเป็นยุติ เว้นแต่นายกรัฐมนตรีจะมีค าส่ังเป็น
อย่างอื่น 
มาตรา ๑๒ ให้ผู้ประสานงานกลางส่งค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจดังนี้ 
(๑) ค าร้องขอให้สอบปากค าพยาน จัดหาให้ซึ่งเอกสารหรือส่ิงของอันเป็นพยานหลักฐาน ซึ่งเป็นการด าเนินการ
นอกศาล ค าร้องขอให้จัดส่งเอกสาร ค าร้องขอให้ค้น ค าร้องขอให้ยึดเอกสารหรือส่ิงของ และค าร้องขอให้สืบ
หาบุคคล ให้ส่งอธิบดีกรมต ารวจด าเนินการ 
(๒) ค าร้องขอให้สืบพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ซึ่งเป็นการด าเนินการในศาลและค าร้องขอให้
ด าเนินการริบหรือยึดทรัพย์สินให้ส่งอัยการพิเศษฝ่ายคดีด าเนินการ 
(๓) ค าร้องขอให้โอนหรือรับโอนบุคคลท่ีถูกคุมขังเพื่อสืบพยานบุคคล ให้ส่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด าเนินการ 
(๔) ค าร้องขอให้เริ่มกระบวนการคดีทางอาญา ให้ส่งอธิบดีกรมต ารวจและอัยการพิเศษฝ่ายคดี ด าเนินการ 
มาตรา ๑๓ เมื่อได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานกลาง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการให้
ความช่วยเหลือตามท่ีมีค าร้องขอนั้น เมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ให้ส่งผลการด าเนินการตลอดจนเอกสารและ
ส่ิงของท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประสานงานกลาง 
ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจประสบอุปสรรค หรือไม่อาจด าเนินการตามค าร้องขอนั้นได้ให้แจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้
ประสานงานกลางทราบ 
มาตรา ๑๔ เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการตามค าร้องขอความช่วยเหลือและแจ้งผลให้ผู้ประสานงานกลาง



ทราบแล้ว ให้ผู้ประสานงานกลางจัดการส่งผลการด าเนินงาน ตลอดจนเอกสารและส่ิงของท่ีเกี่ยวข้องให้แก่
ประเทศผู้ร้องขอ 

ส่วนที่ ๒  
การสอบสวนและการสืบพยานหลักฐาน  

มาตรา ๑๕ ในกรณีท่ีได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้สอบปากค าพยานหรือรวบรวม
พยานหลักฐานท่ีอยู่ในประเทศในช้ันสอบสวน ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจแจ้งให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ ตาม
ค าร้องขอนั้น 
ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบปากค าพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานตามค าร้องขอในวรรคหนึ่ง ในกรณี
ท่ีจ าเป็นให้มีอ านาจค้นและยึดเอกสารหรือวัตถุใดๆ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีบัญญติัไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เมื่อพนักงานสอบสวนด าเนินการสอบปากค าพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้แจ้งผลด าเนินการ
หรือส่งมอบพยานหลักฐานท่ีรวบรวมได้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการต่อไป 
มาตรา ๑๖ ถ้าสนธิสัญญาระหว่างประเทศผู้ร้องขอกับประเทศไทยว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญา ก าหนดให้ต้องมีการรับรองความถูกต้องแท้จริงแห่งเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มี
อ านาจส่ังให้บุคคลผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาเอกสารรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารนั้นตามแบบ และวิธีการท่ี
ก าหนดไว้ในสนธิสัญญาดังกล่าวหรือตามท่ีผู้ประสานงานกลางก าหนด 
มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้สืบพยานหลักฐานในศาลไทย ให้
เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจแจ้งให้พนักงานอัยการด าเนินการตามค าร้องขอนั้น 
ให้พนักงานอัยการมีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลท่ีบุคคลซึ่งจะเป็นพยานหรือบุคคลซึ่งครอบครองหรือดูแลรักษา
พยานเอกสารหรือพยานวัตถุมีภูมิล าเนาหรือมีท่ีอยู่ในเขตศาล ให้สืบพยานหลักฐานดังกล่าว และให้ศาลมี
อ านาจด าเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เมื่อศาลด าเนินการสืบพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลขอรับบันทึกค าเบิกความ
ของพยานรวมท้ังพยานหลักฐานอื่นในส านวน ไปส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจเพื่อด าเนินการต่อไป 

ส่วนที่ ๓  
การจัดหาและการให้เอกสารหรือข่าวสาร  

ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  

มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้จัดหาเอกสารหรือข่าวสารที่อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐบาลไทย ให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งไปยังหนว่ยงานท่ีครอบครองเอกสารหรือ
ข่าวสารนั้น และให้หน่วยงานดังกล่าวส่งมอบเอกสารหรือแจ้งข่าวสารนั้นแก่ผู้ประสานงานกลาง 
มาตรา ๑๙ ในกรณีท่ีเอกสารหรือข่าวสารที่ต่างประเทศร้องขอตามมาตรา ๑๘ เป็นเอกสารหรือข่าวสารที่ไม่
พึงเปิดเผยต่อสาธารณชน และหน่วยงานท่ีครอบครองเอกสารหรือข่าวสารดังกล่าว เห็นว่าไม่อาจเปิดเผย
หรือไม่สมควรเปิดเผยเอกสารหรือข่าวสารตามค าร้องขอ หรืออาจเปิดเผยได้โดยมีเงื่อนไข ให้หน่วยงาน
ดังกล่าวแจ้งเหตุขัดข้องหรือเงื่อนไขในการเปิดเผยเอกสารหรือข่าวสาร ให้ผู้ประสานงานกลางทราบ 
มาตรา ๒๐ ในการจัดหาเอกสารตามค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามบทบัญญัติในส่วนนี้ ให้
เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาเอกสารนั้นรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารดังกล่าวตามแบบและวิธีการท่ีผู้



ประสานงานกลางก าหนด ท้ังนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีได้สนธิสัญญาก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ไว้ในสนธิสัญญานัน้ 

ส่วนที่ ๔  
การจัดส่งเอกสาร  

มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้จัดส่งเอกสารทางกฎหมาย ให้
เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการตามค าร้องขอ และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ประสานงานกลางทราบ 
หากเอกสารทางกฎหมายท่ีได้รับค าร้องขอให้จัดส่งเป็นเอกสารเพื่อเรียกบุคคลไปปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี
หรือศาลในประเทศผู้ร้องขอ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจจัดส่งให้แก่ผู้รับล่วงหน้าพอสมควรก่อนก าหนด การปรากฏ
ตัว 
การแจ้งผลการส่งเอกสาร ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการท่ีผู้ประสานงานกลางก าหนด ท้ังนี้เว้นแต่ในกรณีท่ีได้มี
สนธิสัญญาก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในสนธิสัญญานั้น 
มาตรา ๒๒ บทบัญญัติว่าด้วยการลงโทษตามกฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามค าส่ังตาม
กฎหมายของเจ้าพนักงานหรือค าส่ังของศาล มิให้น ามาใช้บังคับกับบุคคลซึ่งมิใช่คนสัญชาติของประเทศผู้ร้อง
ขอท่ีได้รับเอกสารทางกฎหมาย ให้ไปปรากฏตัวต่อเจ้าพนักงานหรือศาลในประเทศผู้ร้องขอ 

ส่วนที่ ๕  
การค้นและยึด  

มาตรา ๒๓ ในกรณีท่ีได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ค้น ยึดและส่งมอบส่ิงของ ถ้ามีเหตุท่ีจะ
ออกหมายค้น หรือค้น หรือยึดส่ิงของได้ตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจมีอ านาจออกหมายค้น ค้นหรือยึด
ส่ิงของนั้นได้ 
มาตรา ๒๔ การค้นและยึดส่ิงของตามมาตรา ๒๓ ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาว่าด้วยการค้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๕ เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจซึ่งท าการค้นและยึดส่ิงของตามค าร้องขอความช่วยเหลือจะต้องท าหนังสือ
รับรองการเก็บรักษารูปพรรณ ลักษณะและความบริบูรณ์แห่งสภาพของส่ิงของนั้นและส่งมอบส่ิงของท่ีค้นและ
ยึดได้พร้อมหนังสือรับรองนั้นให้แก่ผู้ประสานงานกลาง เพื่อด าเนินการต่อไป 
หนังสือรับรองนัน้ให้ท าตามแบบและวิธีการท่ีผู้ประสานงานกลางก าหนด 

ส่วนที่ ๖  
การโอนบุคคลที่ถูกคุมขังเพื่อสืบพยาน  

มาตรา ๒๖ ในกรณีท่ีได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ส่งบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศไทยไป
เบิกความเป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอ หรือขอส่งบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศผู้ร้องขอมาเบิกความเป็นพยาน
ในประเทศไทย ถ้าผู้ประสานงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจ าเป็นและบุคคลซึ่งถูกคุมขังนั้นสมัครใจ ให้
แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการส่งตัวบุคคลนั้นไปยังประเทศผู้ร้องขอหรือรับตัวบุคคลนั้นจากประเทศผู้ร้อง
ขอเข้ามาในประเทศไทย 
การส่งตัวและรับตัวบุคคลตามความในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขก าหนดใน



กฎกระทรวง 
มาตรา ๒๗ ระยะเวลาท่ีบุคคลซึ่งถูกส่งตัวไปเบิกความเป็นพยานในต่างประเทศและอยู่ภายใต้ความควบคุม
ของประเทศผู้ร้องขอ ให้ถือว่าเป็นระยะเวลาท่ีผู้นั้นถูกคุมขังในประเทศไทย 
มาตรา ๒๘ เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจมีอ านาจคุมขังบุคคลท่ีถูกคุมขังซึ่งถูกส่งตัวมาจากต่างประเทศเพื่อเบิกความ
เป็นพยานตลอดเวลาท่ีบุคคลนั้นอยู่ในประเทศไทย เมื่อบุคคลนั้นเบิกความเป็นพยานเสร็จแล้ว ให้แจ้ง  
ผู้ประสานงานกลางทราบ 
มาตรา ๒๙ เมื่อผู้ประสานงานกลางได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจตามความในมาตรา ๒๘ ให้ผู้
ประสานงานกลางส่งตัวบุคคลนั้นกลับไปยังประเทศผู้ร้องขอทันที 

ส่วนที่ ๗  
การสืบหาบุคคล  

มาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้สืบหาตัวบุคคลซึ่งประเทศผู้ร้องขอ
ต้องการตัวเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน ฟ้องคดี หรือการด าเนินการอื่นทางอาญาโดยมีเหตุอันควรเช่ือว่า
บุคคลดังกล่าวอยู่ในประเทศไทย ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการสืบหาตัวบุคคลนั้น และแจ้งผลการ
ด าเนินการให้ผู้ประสานงานกลางทราบ 

ส่วนที่ ๘  
การเริ่มกระบวนการคดีทางอาญา  

มาตรา ๓๑ ในกรณีท่ีได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศซึ่งมีอ านาจท่ีจะเริ่มกระบวนการคดีอาญา
คดีใดคดีหนึ่งแต่ประสงค์จะให้เริ่มกระบวนการคดีอาญาคดีนั้นในประเทศไทย และคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจ
ของศาลไทย ให้ผู้ประสานงานกลางพิจารณาว่าสมควรจะเริ่มด าเนินกระบวนการคดีทางอาญาตามค าร้องขอ
หรือไม ่ถ้าเห็นสมควรให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ประสานงานกลางทราบ 

ส่วนที่ ๙  
การริบหรือยึดทรัพย์สิน  

มาตรา ๓๒ ในกรณีท่ีได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ด าเนินการริบหรือยึดทรัพย์สินท่ีอยู่ใน 
ประเทศไทย ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลท่ีทรัพย์สินนั้นอยู่ในเขตอ านาจ เพื่อขอให้ศาลพิพากษา
ริบหรือมีค าส่ังให้ยึดทรัพย์สินนั้น  
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากจ าเป็น ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจท าการสอบสวนหรือจะมอบหมายให้พนักงานสอบ
สอนคนใดท าการสอบสวนแทนก็ได้ 
มาตรา ๓๓ ศาลจะพิพากษาให้ริบทรัพย์สินตามค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศก็ได้เมื่อมีค า
พิพากษาถึงท่ีสุดของศาลต่างประเทศให้ริบทรัพย์สินนั้น และทรัพย์สินนั้นอาจถูกริบได้ตามกฎหมายไทย 
ในกรณีท่ีศาลต่างประเทศมีค าส่ังให้ยึดทรัพย์สินก่อนมีค าพิพากษาหรือมีค าพิพากษาให้ริบทรัพย์สินแล้วแต่ค า
พิพากษายังไม่ถึงท่ีสุด และทรัพย์สินนั้นอาจถูกยึดได้ตามกฎหมายไทย ถ้าศาลเห็นสมควร ศาลจะมีค าส่ังให้ยึด
ทรัพย์สินนั้นก็ได้ 



การริบหรือยึดทรัพย์สินตามมาตรานี้ ให้ศาลพิพากษาหรือมีค าส่ังได้แม้ว่าการกระท าความผิดอันเป็นเหตุให้มี
การริบหรือยึดทรัพย์สินนั้นจะมิได้เกิดขึ้นในเขตราชอาณาจักรก็ตาม 
มาตรา ๓๔ การสอบสวน การยื่นค าร้อง การพิจารณา การพิพากษา และการมีค าส่ังเกี่ยวกับการริบหรือยึด
ทรัพย์สินนั้น ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วย
การริบทรัพย์สินมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๕ ทรัพย์สินท่ีศาลพิพากษาให้ริบตามความในส่วนนี้ให้ตกเป็นของแผ่นดินแต่ศาลจะพิพากษาให้ท าให้
ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้หรือท าลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้ 

ส่วนที่ ๑๐  
วิธีขอความช่วยเหลือ  

มาตรา ๓๖ หน่วยงานของรัฐท่ีประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้เสนอเรื่องต่อผู้ประสานงาน
กลาง 
มาตรา ๓๗ ค าขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศและเอกสารทั้งปวงท่ีจะส่งไป ให้ท าตามแบบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขท่ีผู้ประสานงานกลางก าหนด 
มาตรา ๓๘ ให้ผู้ประสานงานกลางพิจารณาว่าสมควรจะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือไม่ โดย
พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ รายละเอียด ข้อเท็จจริง และเอกสารประกอบ แล้วแจ้งให้หน่วยงานผู้ขอทราบ 
ค าวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลางเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือให้ถือเป็นยุติ เว้นแต่นายกรัฐมนตรีจะมีค าส่ัง
เป็น 
อย่างอื่น  
มาตรา ๓๙ หน่วยงานผู้ขอปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีประเทศไทยมีอยู่ต่อประเทศผู้รับค าร้องขอในการใช้ข่าวสาร
หรือพยานหลักฐานตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุในค าขอ 
หน่วยงานผู้ขอต้องปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีประเทศไทยมีอยู่ต่อประเทศผู้รับค าร้องขอในการรักษาความลับของ
ข่าวสารหรือพยานหลักฐานท่ีขอรับความช่วยเหลือ เว้นแต่ข่าวสารหรือพยานหลักฐานนั้นจ าเป็นต่อการ
พิจารณาคดีโดยเปิดเผยอันเป็นผลจากการลืบสวน การสอบสวน การฟ้องคดีหรือการด าเนินการอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาท่ีระบุไว้ในค าขอ 
มาตรา ๔๐ บุคคลท่ีเข้ามาเบิกความเป็นพยานหรือไปให้ปากค าในประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ จะไม่ถูก
ส่งหมายเพื่อด าเนินคดีใดๆ หรือถูกคุมขังหรือถูกจ ากัดเสรีภาพ โดยเหตุจากการกระท าท่ีเกิดขึ้น ก่อนบุคคลนั้น
ออกจากประเทศผู้รับค าร้องขอ 
สิทธิในวรรคหนึ่งส้ินสุดลง เมื่อบุคคลนั้นมีโอกาสท่ีจะออกจากประเทศไทยภายในระยะเวลาสิบห้าวัน หลังจาก
ท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้ร้องขอแล้วไม่จ าเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยต่อไปอีก แต่ยังคงอยู่ในประเทศไทย
ต่อไป หรือบุคคลนั้นได้กลับเข้ามาโดยสมัครใจหลังจากท่ีได้ออกจากประเทศไทยแล้ว 
มาตรา ๔๑ บรรดาพยานหลักฐานและเอกสารที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเป็นพยานหลักฐาน และ
เอกสารที่รับฟังได้ตามกฎหมาย 

หมวด ๓  
ค่าใช้จ่าย  



มาตรา ๔๒ บรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศและการขอความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
อานันท ์ปันยารชุน 
นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยท่ีในปัจจุบันการประกอบอาชญากรรมมี
การท่ีจะกระท า  
ร่วม กันเป็นเครือข่ายในดินแดนของหลายประเทศ และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของแต่ละประเทศโดย
ล าพังไม่อาจป้องกันและปราบปรามได้อย่างเด็ดขาด การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าว
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ สมควรก าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ และรับความ
ช่วยเหลือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามดังกล่าวจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติ  

หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ท่ี 
กองนิติการ 
เลขท่ี 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ (662) 245-9087 โทรสาร (662) 245-9413 
 
หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ท่ี http://www.krisdika.go.th 
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