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Article 15 Repatriation and Return of Victims  

       1. The Party of which a victim of trafficking 

in persons is a national or in which the person 

had the right of permanent residence at the time 

of entry into the territory of the receiving Party 

shall facilitate and accept, with due regard for 

the safety of that person, the return of that 

person without undue or unreasonable delay.  

       2. When a Party returns a victim in 

accordance with Paragraph 1 of this Article, such 

return shall be with due regard for the safety of 

that person and for the status of any legal 

proceedings related to the fact that the person is 

a victim of trafficking in persons.  

       3. In accordance with Paragraphs 1 and 2 of 

this Article, at the request of a receiving Party, a 

requested Party shall, without undue or 

unreasonable delay, verify whether a person is 

its national or permanent resident, whichever is 

applicable, at the time of entry into the territory 

of the receiving Party.  

  การสงกลับและสงคืนผูเสียหายจากการคามนุษย 

      ๑. ใหภาคีซึ่งผูเสียหายมีสัญชาติหรือมีสิทธิพํานัก

อยูอยางถาวรในรัฐของภาคีนั้น ในเวลาท่ีผานเขาไปใน

อาณาเขตของภาคีผูรับ อํานวยความสะดวกและให

บุคคลนั้นเดินทางกลับโดยปราศจากความลาชาอันไมสม

เหตุผล โดยคํานึงถึงความปลอดภัยอยางเต็มที ่

      ๒. เมื่อภาคีดําเนินการสงผูเสียหายกลับ ตามวรรค 

๑ ของขอนี้การสงตัวกลับน้ันใหคํานึงถึงความปลอดภัย 

และสถานะในการดําเนินกระบวนการทางกฎหมาย    

ซึ่งเก่ียวของกับขอเท็จจริงท่ีวาบุคคลนั้นเปนผูเสียหายฯ  

       ๓. กรณีตามวรรค ๑ และวรรค ๒ ของขอนี้ เมื่อมี

คํารองขอจากภาคีผูรับ ใหภาคีผูไดรับการรองขอพิสูจน

วาบุคคลผูน้ันเปนผูเสียหายสัญชาติของตน หรือมีสิทธิ

พํานักอยูอยางถาวร อยางใดอยางหนึ่ง ในเวลาที่ผานเขา

ไปในอาณาเขตของภาคีผูรับหรือไม โดยปราศจากความ

ลาชาอันไมสมเหตุผล 

      ๔. เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง

กลับของผูเสียหาย ผูซึ่งไมมีเอกสารสําคัญที่ถูกตอง เมื่อ

ภาคีผูรับรองขอ ใหภาคซีึ่งบุคคลดงักลาวมีสัญชาติหรือมี

สิทธิพํานักอยางถาวรในเวลาที่ผานเขาไปในดินแดนของ

ภาคีผูรับ ยอมออกเอกสารการเดินทางและการอนุญาต
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       4. In order to facilitate the return of a victim 

of trafficking in persons who is without proper 

documentation, the Party of which that person is 

a national or in which he or she had the right of 

permanent residence at the time of entry into 

the territory of the receiving Party shall agree to 

issue, at the request of the receiving Party, such 

travel documents or other authorisation as may 

be necessary to enable the person to travel to 

and re-enter its territory.  

       5. Each Party shall adopt such legislative or 

other measures as may be necessary to establish 

repatriation programmes where appropriate, and 

if necessary, involving relevant national or 

international institutions and nongovernmental 

organisations.  

       6. This Article shall be without prejudice to 

any rights afforded to victims of trafficking in 

persons by any domestic laws of the receiving 

Party.  

       7. This Article shall be without prejudice to 

อ่ืน ๆ ที่จําเปนเพ่ือใหบุคคลเชนวาสามารถเดินทางและ

กลับเขาไปในอาณาเขตของตนได 

      ๕. ใหภาคีแตละฝายดําเนินมาตรการทางกฎหมาย

หรือมาตรการอื่น ๆ ตามที่จําเปน เพ่ือกําหนดโครงการ

สงกลับตามที่ เหมาะสม และหากจําเปนใหองคกร

ระดับชาติหรือระหวางประเทศ และองคกรที่ ไม ใช

รัฐบาลท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมดวย 

      ๖. ความในขอน้ีไมกระทบถึงสิทธิใด ๆ ที่ผูเสียหาย

ไดรับตามกฎหมายภายในของภาคีผูรับ 

      ๗. ความในขอนี้ไมกระทบถึงบทบัญญัติของความ

ตกลง ขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคทีม่ีการบังคับใช หรือ

ขอตกลงดานการตรวจคนเขาเมืองท่ีมอบสิทธิประโยชน

ที่ดีกวาใหกับผูเสียหาย  

      ซึ่ งกรณี ดั งกลาวไมตองแกกฎหมาย สามารถ

ดํ า เนิ นการได ตาม พระราช บัญ ญั ติ ป อ ง กันและ

ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ โดย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

ประกอบกับมาตรา ๓๖ ของพระราชบัญญัติดังกลาว 

       สวนเรื่องของการออกเอกสารการเดินทางหรือการ

อนุญาตอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดไวในวรรคสี่ของขอ น้ี 

สามารถดําเนินการในทางบริหารไดตามพระราชบัญญัติ
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the provisions of any applicable bilateral or 

multilateral agreement or immigration 

arrangements that provide for more favourable 

rights and privileges to victims of trafficking in 

persons. 

คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๗  

       กรณีหากจําเปนตองใหองคกรระดับชาติหรือ

ระหวางประเทศ และองคกรที่ไมใชรัฐบาลท่ีเกี่ยวของ

เขามามีสวนรวมด วย สามารถดํ าเนิ นการไดตาม

พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่อง

ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕  

Article 16 Law Enforcement and Prosecution  

       1. Each Party shall adopt such measures as 

may be necessary to ensure that competent 

authorities dealing with trafficking in persons 

cases are equipped with appropriate skills or 

knowledge in the fight against trafficking in 

persons and the protection of victims of 

trafficking in persons, and where appropriate, 

designate specialised units or authorities for this 

purpose.  

       2. Each Party shall take effective and active 

steps to detect, deter and punish corruption, 

money laundering, participation in an organised 

criminal group and obstruction of justice that 

  การใชบังคับกฎหมายและการดําเนินคดีตามกฎหมาย

กําหนดใหภาคีแตละฝาย 

     ๑. ดําเนินมาตรการตามความจําเปน เพ่ือใหแนใจวา

หนวยงานที่รับผิดชอบดานการจัดการปญหาการคา

มนุษยน้ัน มีทักษะหรือความรูที่เหมาะสมสําหรับการ

ตอตานการคามนุษยและการคุมครองผูเสียหาย และใน

กรณีที่เห็นสมควร ใหแตงตั้งสวนงานหรือหนวยงาน

เฉพาะเพื่อดําเนินการตามจุดประสงคนี ้

      ๒. ดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพและมีลักษณะ

เชิงรุก เพ่ือคนหา ขัดขวาง และลงโทษการทุจริต การ

ฟอกเงิน การมีสวนรวมในกลุมอาชญากรรมที่มีลักษณะ

องคกร และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีผลให

การคามนุษยดําเนินตอไป 

      ๓. ดําเนินการเพ่ือใหแนใจวาระบบกฎหมายของตน

ข อ ตก ล งว าด ว ยความ

ร ว ม มื อ ใน ก า รพั ฒ น า

ระบบงานยุ ติ ธรรมทาง

อาญาในคดีคามนุษย วันท่ี 

๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มีสาระสําคัญดังน้ี 

๑. ความรวมมือดานการ

ดําเนินคด ี 

   ๑ .๑ .  จั ด ใ ห มี ศู น ย

ประสานงานคดีคามนุษยใน

แ ต ล ะ ห น ว ย ง า น  เพื่ อ

ป ระส าน งาน และแก ไข

ขอขัดของในการดําเนินคดี 

รวมท้ังการคุมครองสิทธขิอง
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contributes to trafficking in persons.  

       3. Each Party shall ensure that its legal 

system is efficient to deal with trafficking in 

persons cases.  

       4. Each Party shall adopt such measures as 

may be necessary to ensure coordination of the 

policies and actions of its government's 

departments and other public agencies against 

trafficking in persons, and where appropriate, set 

up coordinating bodies to combat organised 

crimes such as trafficking in persons, corruption, 

money laundering and obstruction of justice.  

       5. Each Party shall, consistent with the 

domestic laws of the sending and the receiving 

Parties, through informal cooperation or mutual 

legal assistance where appropriate, encourage 

the victims of trafficking in persons to voluntarily 

enter and stay temporarily in the territory of the 

receiving Party for purposes of testifying or 

otherwise cooperating in the prosecution of their 

traffickers, with due regard for the safety of the 

มีประสิทธิภาพสําหรับการจัดการกับคดีการคามนุษย 

      ๔. ดําเนินมาตรการตามความจําเปน เพื่อใหมั่นใจ

ไดวามีการประสานงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติของ

หนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาล หรือองคการมหาชนอ่ืน ๆ 

ในการตอตานการคามนุษย และในกรณีท่ีเห็นสมควรให

จัดตั้งสํานักงานประสานงานเพ่ือตอตานอาชญากรรมที่มี

ลักษณะองคกร เชน การคามนุษย การทุจริต การฟอก

เงิน และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 

      ๕. สนับสนุนใหผูเสียหายฯ เขาไปพํานักในดินแดน

ของภาคี ผู รับ เป นการชั่ วคราวโดยสมั ครใจ โดย

สอดคลองกับกฎหมายภายในของภาคีผูสงและผูรับ ผาน

ชองทางความรวมมือที่ไมเปนทางการ หรือการใหความ

ชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันตามความเหมาะสม 

เพื่อวัตถุประสงคในการใหการเปนพยานหรือใหความ

รวมมือในการดําเนินคดีกับผูคามนุษย ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง

ความปลอดภัยของผูเสียหายฯ 

      ๖ . จัดหรือพัฒนาโครงการฝ กอบรมสํ าหรับ

เจาหนาที่ที่ เก่ียวของในการปองกันและปราบปราม

การคามนุษย โดยมุงเนนวิธีการปองกันการคามนุษย 

การสืบสวนและการดําเนินคดีกับผูคามนุษย ตลอดจน

การคุมครองสิทธิของผูเสียหายฯ ซึ่งรวมถึงการปกปอง

ผูเสียหายและพยาน 

   ๑.๒ รวมมือเพ่ือใหมีการ

สืบพยานไวลวงหนา โดยเร็ว

เมื่ อเกิดเหตุจําเปนตามท่ี

ก ฎ ห ม าย บั ญ ญั ติ  โด ย

คํานึงถึงโอกาสในการตอสู

คดีของผูตองหาหรือจําเลย

ประกอบดวย 

    ๑ .๓  จั ด ใ ห มี ศู น ย

ประสานงานในการจัดหา

ลามและทีมสหวิชาชีพที่

เกี่ยวของ เพ่ือประโยชนใน

ก า ร ส อ บ ส วน แ ล ะ ก า ร

พิจารณาพิพากษาคดีของ

ศาล 

    ๑ .๔  ก า ร ป ล อ ย ตั ว

ชั่วคราว และมาตรการหรือ

เงื่ อ น ไข ก า ร ป ล อ ย ตั ว

ชั่วคราวท่ีเหมาะสม เพ่ือ

ปองกันการหลบหนีหรือ

อั น ต ร า ย ที่ อ า จ เกิ ด แ ก
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victims of trafficking in persons.  

       6. Each Party shall provide or strengthen 

training programmes for relevant officials in the 

prevention of and fight against trafficking in 

persons, with focus on methods used in 

preventing trafficking, investigating and 

prosecuting the traffickers, and protecting the 

rights of the victims, including protecting the 

victims and their families from the traffickers, and 

the privacy of the victims.  

       7. Each Party shall take all necessary steps 

to preserve the integrity of the criminal justice 

process including through protecting victims and 

witnesses from intimidation and harassment, 

where necessary, and punishing perpetrators of 

such acts, in appropriate cases.  

       8. Each Party shall, where appropriate, 

establish under its domestic laws a long statute 

of limitations period in which to commence 

proceedings for any offence covered by this 

Convention and a longer period where the 

ผูเสียหายและครอบครัวจากผูคามนุษยและความเปน

สวนตัวของผูเสียหาย 

      ๗. ดําเนินทุกมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือรักษาบูรณภาพ

ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งรวมถึงการ

ปกปองผูเสียหายและพยานจากการขมขูและการคุกคาม

ตามความจําเปน และลงโทษผูกอการดังกลาวในกรณีที่

เหมาะสม 

      ๘. กําหนดอายุความภายใตกฎหมายภายในของ

ภาค ีเพ่ือเริ่มการพิจารณาคดีสําหรับการกระทําผิดใด ๆ 

ที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้ และใหกําหนดอายุความท่ี

ยาวนานยิ่งขึ้นในกรณีท่ีผูกระทําความผิดหลบเลี่ยงการ

อํานวยความยุติธรรม 

      ๙ . ไมมี สิ่ งใดในอนุสัญ ญานี้ ส งผลกระทบตอ

หลักการอธิบายลักษณะความผิดที่ กําหนดไวตาม

อนุสัญญานี้และลักษณะของการปองกันโดยชอบดวย

กฎหมาย หรือหลักกฎหมายอื่น ๆ ที่ควบคุมการกระทํา

โดยชอบดวยกฎหมายทีส่งวนไวโดยกฎหมายภายในของ

ภาคี และใหความผิดดังกลาวตองถูกดําเนินคดีและ

ลงโทษตามหลักกฎหมายน้ัน    

      ซึ่ งกรณี ดั งกลาวไมตองแกกฎหมาย สามารถ

ดําเนินการในทางบริหารไดตามมาตรา ๒๖ แห ง

ผู เสียหายหรือพยาน ทั้งนี้ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติจะ

กําหนดจุดรับและปฏิบัติ

ต ามคํ าสั่ งข องพ นั กงาน

สอบสวน หรือพนั ก งาน

อัยการหรือศาล เพ่ือปองกัน

มิ ใหผู ตอ งหาหรือ จําเลย

เดินทางออกนอกประเทศ 

    ๑ .๕  รวมมือ ให มี การ

สื บ เส า ะ ข อ มู ล ป ร ะ วั ติ      

และพฤติการณ เกี่ ย วกับ

การคามนุษยของผูตองหา

หรือจําเลยเพื่อประกอบการ

สอบสวนและการพิจารณา

พิพากษาคดีของศาล 

    ๑ .๖  ร ว ม มื อ ใน ก า ร

พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส

เพ่ือการฟ องคดีและการ

สืบพยานผานระบบการ

ประชุมทางจอภาพ 

๒. ความรวมมือดานการ



๔๙ 

 

  ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (***ขอมูลอยางไมเปนทางการ) 

พันธกรณ ี

(ระบุขอและสาระสําคัญ) 
ไมแกกฎหมาย แกกฎหมาย 

รายละเอียด 

(ระบุมาตราและสาระสําคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่

ตองแกไข) 

หมายเหตุ 

alleged offender has evaded the administration 

of justice.  

       9. Nothing contained in this Convention 

shall affect the principle that the description of 

the offences established in accordance with this 

Convention and of the applicable legal defences 

or other legal principles controlling the 

lawfulness of conduct is reserved to the 

domestic laws of a Party and that such offences 

shall be prosecuted and punished in accordance 

with that law. 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

พ .ศ . ๒๕๕๑ ภายใตอํ านาจหน าที่ ของสํ านักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย 

      สวนการสนับสนุนใหผูเสียหายฯ เขาไปพํานักใน

ดินแดนของรัฐภาคีผูรับเปนการชั่วคราว กรณีสอดคลอง

กับมาตรการทางกฎหมายและแนวปฏิบัตทิี่กลาวไวในขอ 

๑๔ วาดวยเรื่องการคุมครองผูเสียหายฯ  ตามระเบียบ

วาดวยการให ความช วยเหลื อแกบุคคลซึ่ งเป น

ผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย พ.ศ. 

๒๕๕๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ 

และมาตรา ๓๖ 

      ดานการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในคดี

ค ามนุษย น้ัน  ศาลอาญ า สํ านั กงานอัยการสู งสุ ด 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  กระทรวงยุติธรรม และ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ได

จัดทํา “ขอตกลงวาดวยความรวมมือในการพัฒนา

ระบบงานยุติธรรมทางอาญาในคดีคามนุษย” ซึ่งลง

นามในวันที่  ๑๐  สิ งหาคม พ .ศ . ๒๕๕๘  ในเรื่อง

ดังตอไปนี้   

คุมครองสิทธิของผูเสียหาย

และพยาน 

     ๒ .๑  ส นั บ ส นุ น แล ะ

ร ว ม มื อ ใ น ก า ร ฟ น ฟู   

ชวยเหลือ เยียวยา และการ

คุ มครองสวัสดิภ าพและ

ความปลอดภัยแกผูเสียหาย 

ตลอดจนการแจงใหทราบ

ถึ งสิ ท ธิ ใน ก า ร เรี ย ก ค า

สินไหมทดแทน และการ

ฟองรองบังคับคดีเพื่อใหมี

การชดใชคาสินไหมทดแทน

ดังกลาว 

     ๒.๒ ดําเนินการเพ่ือให

มีการจัดทําขอมูลประวัติ

และความคิดเห็น หรือขอ

กั งวลของผู เสี ยหาย เพ่ื อ

ประกอบการพิจารณาของ

เจ าพนั กงานในการออก

คํ าสั่ ง และการพิจารณา

พิพากษาคดีของศาล 
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       ๑. ความรวมมือดานการดําเนินคด ี 

       ๒ . ความรวมมือด านการคุ มครองสิทธิของ

ผูเสียหายและพยาน 

       ๓. ความรวมมือดานอ่ืน ๆ (รายละเอียดตามหมาย

เหตุ) 

       ซึ่ งกําหนดให ในอนาคตหากสถานการณ และ

นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับปรุง ทบทวน

และแกไขใหสอดคลองกับสถานการณและนโยบายน้ันได 

       เรื่องของของอายุความนั้น ประมวลกฎหมาย

อาญา หมวด ๙ วาดวยเรื่องอายุความ มาตรา ๙๕ – 

๑๐๑ กําหนดระยะเวลาของอายุความในการพิจารณา

คดีสําหรับการกระทําผิดใด ๆ ไว ท้ังนี้ภายใตบังคับของ 

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๒๑ เกี่ยวกับเรื่องการนับระยะเวลาอายุความ 

กรณีผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีในระหวางถูกดําเนินคดี

หรือระหวางการพิจารณาคดีของศาลในการดาํเนินคดีคา

มนุษย และกําหนดใหในกรณี จําเลยหลบหนีไปใน

ระหวางตองคําพิพากษาถึงที่ สุดใหลงโทษ มิใหนํา

บทบัญญัตมิาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใช

บังคับ 

      ๒ .๓  สนับสนุ นและ

ร วม มื อ ใน ก ารคุ ม ค รอ ง

ผู เสี ย ห าย  พ ย าน  แ ล ะ

ครอบครัวของผู เสียหาย

ห รื อ พ ย า น ใ น ต ล อ ด

ระยะเวลาดําเนินคดี  การ

แจงความคืบหนาของคดี 

ต ล อ ด จ น ก า ร ให ค ว าม

ชวยเหลือและอํานวยความ

สะดวกในการเบิกความตอ

ศาลอาญา 

๓. ความรวมมือดานอื่น ๆ  

    ๓ .๑  พั ฒ น ารู ป แ บ บ 

ร ะ บ บ ก า ร จั ด เ ก็ บ แ ล ะ

แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข อ มู ล

สารสนเทศในการดําเนินคดี

คามนุษยระหวางกัน 

    ๓ .๒  ส นั บ ส นุ น แ ล ะ

รวมมือ จัดการฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาขีดความสามารถของ

เจาหนาที่ ในการบังคับใช
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กฎหมาย การดํ าเนินคดี 

แ ล ะ ก า ร คุ ม ค ร อ งสิ ท ธิ

มนุษยชน รวมท้ังการจัดหา

และฝกอบรมลาม เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หนาที ่

    ๓ .๓  ร ว ม มื อ ใน ก า ร

พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย เ พ่ื อ

เสริมสรางประสิทธิภาพใน

การดํ า เนิ นคดี ค าม นุษย 

แ ล ะ ให ส อ ด ค ล อ ง กั บ

ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล แ ล ะ

พันธกรณี ท่ีประเทศไทยมี

ตอนานาประเทศ      

    ๓.๔ พัฒนาความรวมมือ

ระหวางเทศ กับประเทศ

เพื่อนบานและประเทศซึ่งมี

ปญหาในเรื่องการคามนุษย

ที่เก่ียวของกับประเทศไทย 

Article 17 Confiscation and Seizure    การริบและการยึดทรัพย กําหนดใหภาคีแตละฝาย  
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       1. Each Party shall adopt, to the greatest 

extent possible within its domestic legal system, 

such measures as may be necessary to enable 

confiscation of:  

           a. Proceeds of crime derived from 

offences covered by this Convention or property 

the value of which corresponds to that of such 

proceeds;  

           b. Property, equipment or other 

instrumentalities used in or destined for use in 

offences covered by this Convention.  

       2. Each Party shall adopt such measures as 

may be necessary to enable the identification, 

tracing, freezing or seizure of any item referred to 

in Paragraph 1 of this Article for the purpose of 

eventual confiscation.  

       3. If proceeds of crime have been 

transformed or converted, in part or in full, into 

other property, such property shall be liable to 

the measures referred to in this Article instead of 

the proceeds.  

      ๑. ดําเนินมาตรการมากท่ีสุดเทาที่เปนไปไดตาม

ความจําเปนภายใตกฎหมายภายในของตนเพ่ือให

สามารถริบ 

            ก. รายไดท่ีไดรับมาจากความผิดที่ครอบคลุม

โดยอนุสัญญานี้หรือทรัพยสินที่มมีูลคาเทียบไดกับรายได

เชนวานั้น 

            ข. ทรัพยสิน อุปกรณ หรือเครื่องมือเครื่องใช

อ่ืนท่ีใชหรือมีไวเพ่ือใชในความผิดทั้งหลายที่ครอบคลุม

โดยอนุสัญญานี ้

      ๒ . ดําเนินมาตรการตามความจํา เป น เพ่ือให

สามารถพิสูจนรูปพรรณสัณฐาน ติดตามรองรอย อายัด

หรือยึดทรัพยสินรายการตาง ๆ ที่อางถึงในวรรค ๑ ของ

ขอนี ้เพ่ือการริบทรัพยในทายท่ีสุด 

      ๓. หากรายไดจากอาชญากรรมถูกเปลี่ยนรูปหรือ

แปรสภาพบางสวนหรือทั้งหมดไปเปนทรัพยสินอื่น      

ใหทรัพยสินเชนวาอยูในความรับผิดตามมาตรการท่ีอาง

ถึงในขอนี้แทน  

      ๔. หากรายไดจากอาชญากรรมถูกนําไปปะปนกับ

ทรัพยสินที่ไดรับมาจากแหลงอ่ืนท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

ทรัพยสินเชนวาจะอยูในความรับผิดท่ีจะตองถูกริบไม

เกินมูลคาที่ประเมินจากรายไดที่นําไปปะปน โดยไม
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       4. If proceeds of crime have been 

intermingled with property acquired from 

legitimate sources, such property shall, without 

prejudice to any powers relating to freezing or 

seizure, be liable to confiscation up to the 

assessed value of the intermingled proceeds.  

       5. Income or other benefits derived from 

proceeds of crime, from property into which 

proceeds of crime have been transformed or 

converted or from property with which proceeds 

of crime have been intermingled shall also be 

liable to the measures referred to in this Article, 

in the same manner and to the same extent as 

proceeds of crime.  

       6. For the purposes of this Article and 

Article 21 of this Convention, each Party shall 

empower its courts or other competent 

authorities to order that bank, financial or 

commercial records be made available or be 

seized. Each Party shall not decline to act under 

the provisions of this Paragraph on the ground of 

กระทบกระเทือนตออํานาจใดท่ีเก่ียวกับการยึดหรือ

อายัดทรัพย 

      ๕. เงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากรายได  

หรือทรัพยสินซึ่งเปลี่ยนรูปหรือแปรสภาพมาจากรายได

จากอ าชญ ากรรม  ห รือจากทรัพ ย สิ น ซึ่ ง ได จาก

อาชญากรรมท่ีถูกนําไปปะปนนั้น ใหอยูในลักษณะและ

ขอบเขตความรับผิดเดียวกันกับที่ใชสําหรับรายไดจาก

อาชญากรรมตามมาตรการท้ังหมดที่อางถึงในขอนี ้

      ๖. เพ่ือความมุงประสงคของขอนี้และขอ ๒๑ ของ

อนุสัญญานี้  ใหภาคีแตละฝายกําหนดใหศาลหรือ

หนวยงานอ่ืนที่มีหนาที่รับผิดชอบ มีอํานาจสั่งใหมีการ

จัดหาบันทึกรายการทางธนาคาร สถาบันทางการเงิน

หรือการคา หรือสั่งใหยึดบันทึกเหลานั้น ภาคีแตละฝาย

จะตองไมปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามวรรคนี้ โดยอางเหตุผล

เรื่องความลับทางธนาคาร 

      ๗. อาจพิจารณาความเปนไปไดของการกําหนดให

ผูกระทําความผิดแสดงแหลงทีม่าโดยชอบดวยกฎหมาย

ของรายไดท่ีถูกกลาวหา หรือทรัพยสินอ่ืนซึ่งอยูในความ

รับ ผิ ด ท่ี จะ ถูกริบ ภ าย ใน ขอบ เขตดั งกล าว  โด ย          

สอดคลองกับหลักการตามกฎหมายภายในของตน และ

สอดคลองกับลักษณะของการดําเนินการตาง ๆ ทางศาล
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bank secrecy.  

       7. Each Party may consider the possibility of 

requiring that an offender demonstrate the 

lawful origin of alleged proceeds of crime or 

other property liable to confiscation, to the 

extent that such a requirement is consistent with 

the principles of its domestic laws and with the 

nature of the judicial and other proceedings.  

       8. The provisions of this Article shall not be 

construed to prejudice the rights of bona fide 

third parties.  

       9. Nothing contained in this Article shall 

affect the principle that the measures to which it 

refers shall be defined and implemented in 

accordance with and subject to the provisions of 

the domestic laws of a Party. 

หรือทางอ่ืน 

      ๘. จะตองไมตีความขอนี้ใหกระทบกระเทือนสิทธิ

ตาง ๆ ของบุคคลที่สามซึ่งกระทําการโดยสุจริต 

      ๙ . ไมมี สิ่ งใดในขอ น้ีจะกระทบกระเทือนตอ

หลักการกําหนดมาตรการท้ังหลายซึ่งขอนี้อางถึงตอง

ไดรับการนิยามและดําเนินการโดยสอดคลองและอยู

ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายภายในของ

ภาคี 

       ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกกฎหมาย เนื่องจาก    

การดําเนินมาตรการตาง ๆ ใหอยูภายใตหลักการตาม

กฎหมายภายในของภาคี ประเทศไทยสามารถดําเนิน

มาตรการตามกฎหมายและมาตรการในทางบริหารได 

       ทรัพยสินที่ ศาลมีอํ านาจริบ ไดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ 

       พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ซึ่ งแกไขเพิ่ ม เติมโดย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให “ความผิดมูลฐาน” 

หมายความวา ความผิดเก่ียวกับการคามนุษยตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาใน
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ความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะท่ีเก่ียวกับการตาง ๆ ท่ี

กําหนดไวในมาตราดังกลาวซึ่งมีลักษณะสอดคลองกับ

อนุสญัญาฯ ขอนี้ ซึ่งรวมถึงมาตรา ๓ (๕) (๑๖) ซึ่งแกไข

เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรา ๓ (๑๗) และ

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมใน

องคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๒ 

และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๓ วรรค

สอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

       เพื่ อ ป ร ะ โย ช น ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี ต า ม

พระราชบัญญัตินี้  มาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

กําหนดใหกรรมการธุรกรรมเลขาธิการ และพนักงาน

เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเขาไปในเคหสถาน 

สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามี

การซุกซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทํา

ความผิด หรือพยานหลักฐานที่ เกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดฐานฟอกเงิน เพ่ือตรวจคนหรือเพ่ือประโยชนใน

การติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือ
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พยานหลักฐาน  

      โดยมีสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(สํานักงาน ปปง.) มีอํานาจหนาท่ีรับหรือสงรายงานหรือ

ขอมูลเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย

อ่ืน หรือตามขอตกลงท่ีจะไดทําขึ้นระหวางหนวยงานใน

ประเทศหรือตางประเทศตามมาตรา ๔๐ (๓) ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

       มาตรา ๔๖ ในกรณีท่ีมีพยานหลักฐานตามสมควร

วาบัญชีลูกคาของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ

ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอรใด ถูกใชหรืออาจ

ถูกใชเพ่ือประโยชนในการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเปนหนังสือ

จะยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลแพง เพื่อมีคําสั่งอนุญาตให

พนักงานเจาหนาท่ีเขาถึงบัญชี ขอมูลทางการสื่อสาร 

หรือขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวน้ัน

ก็ได 

        เมื่อศาลไดสั่งอนุญาตแลว ผูเก่ียวของกับบัญชี

ขอมูลทางการสื่อสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรตามคําสั่ง

ดังกลาว จะตองใหความรวมมือเพ่ือใหเปนไปตามความ

ในมาตรานี ้
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          การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินนั้น ใหเปนไป

ตามหม วด ๖  แห งพ ระราชบัญ ญั ติ ป อ งกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๔๔๒ มาตรา ๔๘ และ

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

       เมื่อไดมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินใดตาม

มาตรา ๔๘ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามคําสั่ง โดยให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง และใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

      กรณีหากปรากฏหลักฐานท่ีเชื่อไดวาทรัพยสินใด

เปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ก็ใหผูมี

อํานาจหนาที่ตามมาตรา ๔๙ พิจารณาเพ่ือยื่นคํารอง

ขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน ตาม

มาตรา ๕๑  

      กรณีหากหลังจากที่พนักงานอัยการไดยื่นคํารอง

ตามมาตรา ๔๙ หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน 

จําหนาย หรือยักยายไปเสียซึ่งทรัพยสินที่เก่ียวกับการ

กระทําความผิด เลขาธิการจะสงเรื่องใหพนักงานอัยการ

ยื่นคําขอฝายเดียวรองขอใหศาลมีคําสั่งยึดหรืออายัด

ทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวกอนมีคําสั่งตามมาตรา ๕๑ ก็ได 
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      แตอยางไรก็ดี ผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสิน

ขางตน อาจยื่นคํารองกอนศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๕๑ 

ได โดยแสดงใหศาลเห็นวาตนเปนเจาของที่แทจริง และ

ทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทํา

ความผิ ด  ห รือต น เป น ผู รั บ โอน โดยสุ จ ริต และมี

คาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและตามสมควรในทาง

ศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะไดตามที่กําหนด

ในมาตรา ๕๐ ในกรณีท่ีศาลเห็นวาทรัพยสินตามคํารอง

ไมเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหศาลสั่ง

คืนทรัพยสินนั้นตามมาตรา ๕๑/๑ แตถาศาลมีคําสั่งให

ทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ หาก

ปรากฏกรณีตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๒ - ๕๓ จาก

การไตสวนคํารองเห็นวาฟงขึ้น หรือเห็นวากรณีตองดวย

บทบัญญัติของมาตรา ๕๐ ใหศาลสั่งคืนทรัพยสินนั้น

หรือกําหนดเงื่อนไขในการคุมครองสิทธิ หากไมสามารถ

คืนทรัพยสินหรือคุ มครองสิทธิได ให ใชราคาหรือ

คาเสียหายแทน แลวแตกรณ ี

Article 18 Mutual Legal Assistance in Criminal 

Matters  

       1. In order to combat offences of trafficking 

  ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญา เพื่อ

เปนการตอตานการคามนุษยซึ่งมีลักษณะขามชาติ

กําหนดใหบรรดาภาค ี

สนธิสัญญาวาดวยความ

รวมมือระหวางประเทศใน

เ ร่ื อ ง ท า ง อ า ญ า ข อ ง
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in persons which are transnational in nature, the 

Parties shall, subject to their respective domestic 

laws, afford one another the widest measure of 

mutual legal assistance in criminal investigations 

or criminal proceedings in relation to such 

offences established in accordance with Article 5 

of this Convention.  

       2. The Parties shall carry out their 

obligations under Paragraph 1 of this Article in 

accordance with the Treaty on Mutual Legal 

Assistance in Criminal Matters. 

      ๑ . จัดใหมีมาตรการที่กวางขวางท่ีสุดภายใต

กฎหมายภายในของตน เพ่ือใหความชวยเหลือซึ่งกัน

และกันในดานการสืบสวนและการดําเนินคดีอาญาตอ

ความผิดที่บัญญัติไวในขอ ๕ ของอนุสัญญาฯ นี ้ 

      ๒. ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตวรรค ๑ ของขอน้ี

ตามสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือระหวางประเทศใน

เรื่องทางอาญาของอาเซียน 

       ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกไขกฎหมาย กรณีเปน

เรื่องของการจัดใหมีมาตรการภายใตกฎหมายภายใน

ของภาคี โดยใหภาคีปฏิบัติตามสนธิสัญญาวาดวย

ความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญาของ

อาเซียน ซึ่งประเทศไทยไดใหสัตยาบันสนธิสัญญา

ดังกลาวเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งจะทําให

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพความรวมมือในการดําเนินคดี

คามนุษยในอาเซียนไดอีกทางหนึ่ง 

      นอกจากน้ี ประเทศไทยมีมาตรการดานการสืบสวน

และการดําเนินคดีอาญาตอความผิดตามขอ ๕ ของ

อนุสัญญาฯ ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติความรวมมือ

ระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง 

“ความชวยเหลือ” ในที่นี้หมายถึง ความชวยเหลือใน

เรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการสืบสวน สอบสวน ฟองคดี 

อาเซียน (ASEAN MLAT) 

กําหนดใหภาคีตองใหความ

รวมมืออยางกวางขวางท่ีสุด

เทา ท่ีจะเปนไปได ในการ

สอบสวน การฟองคดี และ

วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง

เปนลักษณะความรวมมือใน

เรื่องการรับพยานหลักฐาน

หรือการรับคําใหการของ

บุคคล การจัดบุคคลเพ่ือให

พ ย า น ห ลั ก ฐ า น ห รื อ

ชวยเหลือในทางอาญา การ

บริการเอกสารทางการศาล 

การคนและยึดทรัพย การ

ต ร ว จ ส อ บ วั ต ถุ ห รื อ

ตรวจสอบสถานท่ี การให

เอกสารตนฉบับ หรือฉบับ

สําเนารับรองถูกตอง รวมท้ัง

บันทึกและวัตถุพยาน การ

แยกแยะและติดตามทรัพย

ที่ไดจากการกระทําความผิด
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ริบทรัพยสิน และการดําเนินการอื่น ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับ

คดี อ าญ าต าม ท่ี กํ าห น ด ไว ใน ม าต รา  ๔  โด ย ให

นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง และอัยการ

สูงสุดมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับอํานาจ

หนาที่ของตนไดตามมาตรา ๕  และใหอัยการสูงสุดหรือ

ผูซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายเปนผูประสานงานกลาง๔ 

      ประเทศท่ีมีสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือระหวาง

ประเทศในเรื่องทางอาญากับประเทศไทย หากประสงค

จะขอความชวยเหลือตามที่บัญญัติไวในหมวด ๒ วาดวย

เรื่องการใหความชวยเหลือและการขอความเหลือจาก

ประเทศไทย ใหทําคํ ารองขอสงไปยัง            ผู

ประสานงานกลาง แตประเทศที่ไมมีสนธิสัญญาดังกลาว

กับประเทศไทย ใหสงคํารองขอโดยวิถีทางการทูต ทั้งนี้ 

ตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ผูประสานงาน

กลางกําหนด ตามที่ กําหนดไวในมาตรา ๑๐ ของ

พระราชบัญญัติดังกลาว และใหผูประสานงานกลางมี

อํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗  

ห รื อ ท รั พ ย ท่ี ใช ใน ก า ร

กระทําความผิด การอายัด

ท รั พ ย ที่ ไ ด ม า จ าก ก า ร

กระทําความผิดซึ่งอาจถูก

ริบทรัพยตอไป ริบทรัพยที่

ไ ด ม า จ า ก ก า ร ก ร ะ ทํ า

ค ว าม ผิ ด  กํ า ห น ด แ ล ะ

แ ย ก แ ย ะ พ ย า น บุ ค ค ล      

และผูตองสงสัย ตลอดจน

ความรวมมืออ่ืน ๆ ตามแต

จะตกลงกันโดยสอดคลอง

กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง

สนธิสัญญาและกฎหมาย

ของรัฐผูรับคํารองขอ   

                                                           
๔ “ผูประสานงานกลาง” หมายความวา ผูซึ่งมีอํานาจหนาที่ประสานงานในการใหความชวยเหลือแกตางประเทศ หรือขอความชวยเหลือจากตางประเทศตามพระราชบัญญัตนิี ้
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        ทั้งนี้ การใหความชวยเหลือแกตางประเทศตอง

อยูภายใตหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา ๙ โดยการรับ

ฟงพยานหลักฐานที่ไดมาจากตางประเทศนั้น ใหนํา

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาใชบังคับโดยอนุโลม ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๑ 

แหงพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศใน

เรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

Article 19 Extradition 

       1. Each of the offences established in 

accordance with Article 5 of this Convention 

shall be deemed to be included as an 

extraditable offence in any extradition treaty 

existing between Parties. The Parties undertake 

to include such offences as extraditable offences 

in every extradition treaty to be concluded 

between them. 

       2. If a Party that makes extradition 

conditional on the existence of a treaty receives 

a request for extradition from another Party with 

which it has no extradition treaty, it may consider 

  การสงผูรายขามแดน 

      ๑. ความผิดแตละขอท่ีไดกําหนดไวตามขอ ๕ ของ

อนุสัญ ญ านี้  ให ถือวาเป นความผิดที่ เข าข ายการ

ดําเนินการสงผูรายขามแดนไดตามสนธิสัญญาวาดวย

การสงผูรายขามแดนใด ๆ ท่ีมีอยูระหวางภาคี บรรดา

ภาคีสามารถดําเนินการเพ่ือระบุฐานความผิดเหลานั้น

เปนความผิดท่ีสามารถดําเนินการสงผูรายขามแดน

ภายใตสนธิสัญญาวาดวยการสงตัวผูรายขามแดน       

ทุกฉบับที่จะทําขึ้นระหวางกัน 

      ๒. หากภาคีฝายหนึ่งดําเนินการสงผูรายขามแดน

ภายใตเงื่อนไขของการมีสนธิสัญญารองรับ ไดรับคํารอง

ขอใหสงผูรายขามแดนจากภาคีอีกฝายหนึ่ งซึ่ งไมมี

สนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนรองรับ ภาคีอาจ

ประเทศไทยมีสนธิสัญญาสง

ผู ร า ย ข าม แ ด น กั บ  ๑ ๐ 

ประเทศ ซึ่งประกอบดวย

ประเทศสมาชิกอาเซียน ๔ 

ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย 

ฟ ลิ ปป นส  กั มพู ชา และ 

สปป.ลาว 
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this Convention the legal basis for extradition in 

respect of any offence established in accordance 

with Article 5 of this Convention. 

       3. Subject to the provisions of its domestic 

laws and its extradition treaties, the requested 

Party may, upon being satisfied that the 

circumstances so warrant and are urgent and at 

the request of the requesting Party, take a 

person whose extradition is sought and who is 

present in its territory into custody or take other 

appropriate measures to ensure his or her 

presence at extradition proceedings. 

       4. A Party in whose territory an alleged 

offender is found, if it does not extradite such 

person in respect of an offence established in 

accordance with Article 5 of this Convention 

applies solely on the ground that he or she is 

one of its nationals, shall, at the request of the 

Party seeking extradition, be obliged to submit 

the case without undue delay to its competent 

authorities for the purpose of prosecution. Those 

พิจารณาใหอนุสัญญานี้เปนพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับ

การสงผูรายขามแดน สําหรับความผิดท่ีถูกกําหนดไว

ตามขอ ๕ ของอนุสัญญานี ้

      ๓. ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายภายในและ

สนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดน ในกรณี ท่ี

พฤติการณแวดลอมเหมาะสมและเรงดวน และตามที่มี

การรองขอ ภาคีท่ีถูกรองขออาจนําตัวผูที่ถูกรองขอใหมี

การสงตัวขามแดนและปรากฏตัวอยูในดินแดนของภาคี

นั้น ๆ มาคุมขัง หรือดําเนินมาตรการอื่น ๆ ตามท่ี

เหมาะสม เพื่ อใหแน ใจวาบุคคลดังกลาวจะอยู ใน

กระบวนพิจารณาสงผูรายขามแดน 

     ๔. ภาคีใดท่ีมีการพบตัวผูตองหาในดินแดนของตน 

หากไมดําเนินการสงตัวบุคคลนั้นขามแดนตามที่กําหนด

ไวในขอ ๕ ของอนุสัญญานี้ เน่ืองจากบุคคลผูน้ันเปนคน

ชาติของตน หากไดรับการรองขอใหมีการสงตัวบุคคล

ดังกลาว ใหภาคีนั้นสงคดีใหสวนราชการที่เกี่ยวของ

ดําเนินคดีโดยไมลาชาและใหสวนราชการดังกลาวตัดสิน

และดําเนินคดีดังกลาวเชนเดียวกับความผิดที่รายแรง  

อ่ืน ๆ ภายใตกฎหมายภายในของภาคี โดยบรรดาภาคีที่

เกี่ยวของจะรวมมือกันในดานกระบวนการและหลักฐาน 

เพื่อรับรองวาการดําเนินคดมีีประสิทธิภาพ 
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authorities shall take their decision and conduct 

their proceedings in the same manner as in the 

case of any other offence of a grave nature 

under the domestic law of that Party. The Parties 

concerned shall cooperate with each other, in 

particular on procedural and evidentiary 

aspects, to ensure the efficiency of such 

prosecution.  

       5. For the purpose of this Article, each Party 

shall designate a central authority to be notified 

to the depositary of this Convention. 

      ๕. เพื่อความมุงหมายของขอน้ีใหภาคีแตละฝาย

แตงตั้งหนวยงานกลางเพ่ือแจงตอผูเก็บรักษาอนุสัญญานี ้

      ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกไขกฎหมาย เนื่องจาก

กรณีเปนไปตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 

๒๕๕๑ ท่ีสามารถใชบังคับแกบรรดาการสงผูรายขาม

แดนเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอความตามสนธิสัญญา

เกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนระหวางรัฐบาลไทยกับ

รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ ตามที่

กําหนดไวในมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๙

แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

      ในกรณีที่มเีหตุจําเปนเรงดวน ประเทศผูรองขออาจ

มีคํารองขอใหจับกุมและคุมขังบุคคลที่ตองการตัวไว

ชั่วคราวกอนก็ไดตามมาตรา ๑๕ 

      ทั้งนี้ กระบวนการดําเนินการตามคํารองขอใหสง

ผูรายขามแดน ใหเปนไปตามมาตรา ๑๘ - ๒๐  

      ภายหลังจากที่ศาลมีคําสั่ง ถึงที่สุดใหขังบุคคลซึ่งถูก

รองขอใหสงเปนผูรายขามแดนและรัฐบาลไทยพิจารณา

ใหสงแลว การสงมอบตัวบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขาม

แดนใหแกประเทศผูรองขอใหปฏิบัติตามมาตรา ๒๒  

     ในกรณีประเทศไทยเปนประเทศผูรองขอใหสงผูราย

ขามแดนสามารถดําเนินการได โดยอาศัยความในมาตรา 
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๒๙ - ๓๑ 

      อนึ่ง ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจออก

กฎกระทรวงในสวนที่ เกี่ ยวกับหนา ท่ีของตน เพ่ือ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ตามมาตรา ๖  

      ในกรณีท่ีภาคีอนุสัญญานี้พบตัวผูตองหาที่กระทํา

ความผิดตามขอ ๕ ของอนุสัญญาฯ ในดินแดนของตน

หากไดรับคํารองขอใหสงตัวบุคคลดังกลาวขามแดน แต

ไมไดสง เนื่องจากเปนคนชาติของตน ใหภาคีน้ันสงคดี

ดังกลาวใหสวนราชการที่เก่ียวของดําเนินคดีเชนเดยีวกับ

เปนความผิดรายแรงอื่นตามกฎหมายภายในของภาคี

โดยไมชักชานั้น มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสงผูราย

ขามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยหลักแลวหากมีสนธิสัญญาสง

ผูรายขามแดนระหวางกันและบุคคลสัญญาชาติไทยนั้น

ยินยอมใหสงขามแดน หรือเปนการสงผูรายขามแดน

ภายใตเงื่อนไขตางตอบแทน การดําเนินการตามคํารอง

ขอใหสงบุคคลสัญญาชาติไทยเปนผูรายขามแดนอาจ

กระทําได แตในกรณีที่พิจารณาแลวไมสงบุคคลสัญชาติ

ไทยเปนผูรายขามแดนตามมาตราดังกลาว ประเทศไทย

สามารถดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดคามนุษยไดตาม

พระราชบัญญัติคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับแกไข
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เพิ่มเติม ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคา

มนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดดังกลาวมาแลวใน

วิเคราะหพันธกรณีขอ ๑๐ และขอ ๑๖ ของอนุสัญญาฯ  

Article 20 Law Enforcement Cooperation  

       1. The Parties shall cooperate closely with 

one another, consistent with their respective 

domestic legal and administrative systems, to 

enhance the effectiveness of law enforcement 

action to combat the offences covered by this 

Convention. Each Party shall, in particular, adopt 

effective measures:  

           a. To enhance and, where necessary, to 

establish as well as utilise existing channels of 

communication between their competent 

authorities, agencies and services in order to 

facilitate the secure and rapid exchange of 

information concerning all aspects of the 

offences covered by this Convention, including, if 

the Parties concerned deem it appropriate, links 

with other criminal activities;  

  ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย 

      ๑. ใหบรรดาภาคีรวมมือกันอยางใกล ชิด โดย

สอดคลองกับกฎหมายภายในและระบบการบริหารของ

ภาคีแตละฝาย เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช

กฎหมายเพื่อตอตานการกระทําความผิดที่อนุสัญญานี้

ครอบคลุมถึง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหภาคีแตละฝาย

ดําเนินมาตรการดังตอไปนี้อยางมีประสิทธภิาพ 

     ก. เพื่อสงเสริม และในกรณีที่จําเปน จัดตั้งและใช

ชองทางการติดตอที่มีอยูระหวางเจาหนาที่ หนวยงาน 

หรือภาคบริการที่ เก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนใหมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับความผิดที่ อนุสัญญานี้

ครอบคลุมถึงในทุกดาน อยางรวดเร็วและปลอดภัย และ

อาจรวมถึงขอมูลความเชื่อมโยงกับการกระทําผิดทาง

อาญาอื่น ๆ หากบรรดาภาคีที่เก่ียวของเห็นสมควร 

     ข. เพื่ อรวมมือ กับภาคี อ่ืน ๆ ในการสอบสวน

ความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสญัญานี้ ในเรื่องดังน้ี 

         (๑) อัตลักษณหรือเอกลกัษณบุคคล ถ่ินท่ีอยูและ
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           b. To cooperate with other Parties in 

conducting inquiries with respect to offences 

covered by this Convention concerning:  

              (i) The identity, whereabouts and 

activities of persons suspected of involvement in 

such offences or the location of other persons 

concerned;  

              (ii) The movement of proceeds of 

crime or property derived from the commission 

of such offences;  

              (iii) The movement of property, 

equipment or other instrumentalities used or 

intended for use in the commission of such 

offences;  

           c. To provide, when appropriate, 

necessary items or quantities of substances for 

analytical or investigative purposes;  

           d. To facilitate effective coordination 

between their competent authorities, agencies 

and services and to promote the exchange of 

personnel and other experts, including, subject 

กิจกรรมของบุคคลที่ตองสงสัยวามีสวนเก่ียวของกับ

ความผิดดังกลาว หรือตําแหนงที่อยูของบุคคลอื่นที่

เกี่ยวของ 

         (๒) ความเคลื่อนไหวของทรัพยสินที่ไดจากการ

กระทําอาชญากรรม หรือทรัพยสินที่ ไดมาจากการ

กระทําความผิดดังกลาว 

         (๓) ความเคลื่อนไหวของทรัพยสิน อุปกรณหรือ

เครื่องมืออ่ืน ๆ ซึ่งใชหรือมีไวเพื่อใชกระทําความผิด

ดังกลาว 

      ค. เพื่อจัดหาสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน ตาม

ความเหมาะสม เพ่ือจุดประสงคดานการวิเคราะหหรือ

การสืบสวน 

       ง. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหมีการประสาน งาน

อยางมีประสิทธิภาพระหวางเจาหนาที่ หนวยงาน และ

ภาคบริการ และสงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ

ผู เชี่ ยวชาญ อ่ืน ๆ ซึ่ งรวมถึงการจัดใหมี เจ าหนาที่

ประสานงาน ภายใตความตกลงทวิภาคีหรือขอตกลง

ระหวางบรรดาภาคีที่เก่ียวของ 

        จ. เพื่ อแลกเปลี่ยนขอมูลกับบรรดาภาคี อ่ืน 

โดยเฉพาะในเรื่องเก่ียวกับวิธีการที่ใชโดยผูคา ซึ่งรวมถึง

เสนทางและการขนสง การใชเอกสารประจําตัวปลอม 
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to bilateral agreements or arrangements 

between the Parties concerned, the posting of 

liaison officers;  

           e. To exchange information with other 

Parties on specific means and methods used by 

traffickers, including, where applicable, routes 

and conveyances and the use of false identities, 

altered or false documents or other means of 

concealing their activities;  

           f. To exchange information and 

coordinate administrative and other measures 

taken as appropriate for the purpose of early 

identification of the offences covered by this 

Convention.  

       2. With a view to giving effect to this 

Convention, the Parties shall consider entering 

into bilateral or multilateral agreements or 

arrangements on direct cooperation between 

their law enforcement agencies and, where such 

agreements or arrangements already exist, 

amending them. In the absence of such 

เอกสารที่ถูกเปลี่ยนแปลง หรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือปกปด

ความเคลื่อนไหวของผูคาเหลานั้น 

        ฉ . เพ่ื อแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานงาน

เกี่ยวกับมาตรการบริหารและมาตรการอ่ืน ๆ ตามท่ี

เหมาะสม เพ่ือระบุความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสญัญานี้

ไดอยางทันทวงที 

     ๒. ใหบรรดาภาคีพิจารณาเขารวมในความตกลงทวิ

ภาคีหรือขอตกลงพหุภาคี เพ่ือความรวมมือโดยตรง

ระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมาย และหากมีความ   

ตกลงหรือขอตกลงดังกลาวอยูแลว ใหพิจารณาแกไข

เพิ่มเติม หากยังไมมีความตกลงหรือขอตกลงระหวาง

บรรดาภาคีที่ เก่ียวของ บรรดาภาคีอาจพิจารณาให

อนุสัญญานี้เปนพื้นฐานของความรวมมือดานการบังคับ

ใชกฎหมายรวมกัน และหากเห็นสมควรใหบรรดาภาคีใช

ประโยชนจากความตกลงหรือขอตกลงทั้งหลายอยาง

เต็มท่ี ทั้ งระดับองคการระหวางประเทศและระดับ

ภูมิภาค เพ่ือเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน

บังคับใชกฎหมายของแตละภาคเีพื่อใหอนุสัญญานี้มีผล 

     ๓. ใหบรรดาภาคีพยายามมีความรวมมือในสวนที่

สามารถกระทําไดเพื่อดําเนินการตอการกระทําผิดฐาน

คามนุษยและความผิดอ่ืน ๆ ที่ครอบคลมโดยอนสุัญญานี้
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agreements or arrangements between the Parties 

concerned, the Parties may consider this 

Convention as the basis for mutual law 

enforcement cooperation in respect of the 

offences covered by this Convention. Whenever 

appropriate, the Parties shall make full use of 

agreements or arrangements, including 

international or regional organisations, to 

enhance the cooperation between their law 

enforcement agencies.  

       3. The Parties shall endeavour to cooperate 

within their means to respond to trafficking in 

persons and other offences covered by this 

Convention committed through the use of 

modern technology. 

ที่กระทําผานการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมยั 

      ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกกฎหมาย เนื่องจาก

สามารถดําเนินมาตรการทางกฎหมายและทางบริหาร

ตามที่กลาวมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระราชบัญญัติ

ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 

๒๕๓๕  มาตรา ๑๔/๑  

Article 21 International Cooperation for 

Purposes of Confiscation 

       1. A Party that has received a request from 

another Party having jurisdiction over an offence 

covered by this Convention for confiscation of 

  ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือวัตถุประสงคในการ

ริบทรพัย 

     ๑. ภายในขอบเขตที่กวางที่สุดเทาที่เปนไปไดภายใต

ระบบกฎหมายภายใน ภาคีที่ไดรับการรองขอจากภาคี

อีกฝายหนึ่งที่มีเขตอํานาจเหนือความผิดท่ีครอบคลมุโดย
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proceeds of crime, property, equipment or other 

instrumentalities referred to in Article 17, 

Paragraph 1 of this Convention situated in its 

territory shall, to the greatest extent possible 

within its domestic legal system: 

           a. Submit the request to its competent 

authorities for the purpose of obtaining an order 

of confiscation and, if such an order is granted, 

give effect to it; or 

           b. Submit to its competent authorities, 

with a view to giving effect to it to the extent 

requested, an order of confiscation issued by a 

court in the territory of the requesting Party in 

accordance with Article 17, Paragraph 1 of this 

Convention insofar as it relates to proceeds of 

crime, property, equipment or other 

instrumentalities referred to in Article 17, 

Paragraph 1, situated in the territory of the 

requested Party. 

       2. Following a request made by another 

Party having jurisdiction over an offence covered 

อนุสัญญานี้ สําหรับการริบทรัพยสินจากอาชญากรรม 

ทรัพยสิน อุปกรณหรือเครื่องมือเครื่องใชท่ีอางถึงในขอ 

๑๗ วรรค ๑ ของอนุสัญญานี้ซึ่งอยูภายในดินแดนของ

ตนจะตอง 

        ก. ยื่นคํารองขอแกหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี

รับผิดชอบ เพื่อใหไดมาซึ่งคําสั่งริบทรัพย และหากมี

คําสั่งเชนวา ใหดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลตามน้ัน หรอื 

        ข. ยื่นคําสั่งเพ่ือการริบทรัพยที่ออกโดยศาลใน

ดินแดนของภาคีที่รองขอ ตามขอ ๑๗ วรรค ๑ ของ

อนุสัญญาน้ีตอหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ 

เพื่อดําเนินการใหเกิดผลตามขอบเขตท่ีไดรับการรองขอ

เทาที่เกี่ยวของกับทรัพยสินจากอาชญากรรม ทรัพยสิน 

อุปกรณหรือเครื่องมือเครื่องใชอ่ืนที่อางถึงในขอ ๑๗ 

วรรค ๑ ซึ่งอยูในดนิแดนของภาคทีี่ไดรับการรองขอ 

      ๒. ภายหลังจากท่ีมีการยื่นคํารองของภาคีอีกฝาย

หนึ่ง ซึ่งมีเขตอํานาจเหนือความผิดท่ีครอบคลุมโดย

อนุสัญญานี้ ใหภาคีผูไดรับคํารองขอดําเนินมาตรการ

ระบุหรือสืบหาแหลงท่ีมาและอายัดหรือยึดทรัพยสินจาก

อาชญากรรม ทรัพยสิน อุปกรณหรือเครื่องมือเครื่องใช

อ่ืนที่อางถึงในขอ ๑๗ วรรค ๑ ของอนุสัญญานี ้เพ่ือใหมี

การริบทรัพยในท่ีสุด ตามคําสั่งของภาคีผูรองขอหรือ
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by this Convention, the requested Party shall 

take measures to identify, trace and freeze or 

seize proceeds of crime, property, equipment or 

other instrumentalities referred to in Article 17, 

Paragraph 1 of this Convention for the purpose 

of eventual confiscation to be ordered either by 

the requesting Party or, pursuant to a request 

under Paragraph 1 of this Article, by the 

requested Party. 

       3. The provisions of Article 18 of this 

Convention are applicable, mutatis mutandis, to 

this Article. In addition to the information 

specified in Article 18, requests made pursuant 

to this Article shall contain: 

           a. In the case of a request pertaining to 

Paragraph 1 (a) of this Article, a description of the 

property tobe confiscated and a statement of 

the facts relied upon by the requesting Party 

sufficient to enable the requested Party to seek 

the order under its domestic laws; 

           b. In the case of a request pertaining to 

ตามคํารองขอภายใตวรรค ๑ ของขอนี้ โดยภาคีผูไดรับ

รองขอ 

      ๓. บทบัญญัติขอ ๑๘ ของอนุสัญญานี้สามารถ

นํามาใชโดยอนุโลมในขอนี้ โดยนอกเหนือจากท่ีระบุไว

ในขอ ๑๘ แลว คํารองขอตามขอนี้จะตองประกอบดวย 

          ก. กรณีคํารองขอตามวรรค ๑ (เอ) ของขอนี้

คําอธิบายลักษณะของทรัพยสินที่จะถูกริบและเอกสาร

แสดงขอเท็จจริงซึ่งภาคีผูรองขอใชอางอิง เพียงพอที่จะ

ทําใหภาคีผูรับคํารองขอมีคําสั่งภายใตกฎหมายภายใน

ของตนได 

        ข. กรณีคํารองขอตามวรรค ๑ (บี) ของขอนี้

สําเนาของคําสั่งริบทรัพยท่ีรับฟงไดตามกฎหมายซึ่งเปน

หลักฐานของคํารองขอที่ออกโดยภาคีผูรองขอ เอกสาร

แสดงขอเท็จจริงและขอสนเทศเกี่ยวกับขอบเขตการให

ปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน 

        ค. กรณีคํารองขอตามวรรค ๒ ของขอนี้เอกสาร

แสดงขอเท็จจริงตามที่ภาคีผู รองขอใชอ างอิงและ

คําอธบิายการดําเนินการท่ีรองขอ 

     ๔. คําวินิจฉัยหรือการดําเนินการตามวรรค ๑ และ 

๒ ของขอนี้จะกระทําโดยภาคีผูไดรับการรองขอโดย

สอดคลองและภายใตบังคับบทบัญญัติของกฎหมาย
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Paragraph 1 (b) of this Article, a legally admissible 

copy of an order of confiscation upon which the 

request is based issued by the requesting Party, a 

statement of the facts and information as to the 

extent to which execution of the order is 

requested; 

           c. In the case of a request pertaining to 

Paragraph 2 of this Article, a statement of the 

facts relied upon by the requesting Party and a 

description of the actions requested. 

       4. The decisions or actions provided for in 

Paragraphs 1 and 2 of this Article shall be taken 

by the requested Party in accordance with and 

subject to the provisions of its domestic laws 

and its procedural rules, any bilateral or 

multilateral treaty, agreement or arrangement to 

which it is bound in relation to the requesting 

Party, and the Treaty on Mutual Legal Assistance 

in Criminal Matters. 

       5. If a Party elects to make the taking of the 

measures referred to in Paragraphs 1 and 2 of 

ภายในและวิธีพิจารณาความของตน หรือสนธิสัญญา 

ความตกลง หรือขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีซึ่งตนอาจ

มีพันธกรณีเก่ียวของกับภาคีท่ีรองขอ และสนธิสัญญาวา

ดวยความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางอาญา 

     ๕. หากภาคีเลือกที่จะดําเนินมาตรการที่อางถึงใน

วรรค ๑ และ ๒ ของขอน้ีบนเงื่อนไขวามีสนธิสัญญาที่

เกี่ยวของบังคับอยู ใหภาคีนี้พิจารณาใชอนุสัญญานี้

เสมือนเปนพ้ืนฐานทีจ่ําเปนและเทาทีเ่พียงพอ 

     ๖ . บทบัญ ญั ติ ของขอนี้ จะไม ตีความ ในทางที่

กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลที่สามซึ่งสจุริต 

     ๗. บรรดาภาคีจะพิจารณาจัดทําสนธิสัญญาทวิภาคี

หรือพหุภาคีความตกลงหรือขอตกลง เพ่ือเพิ่มพูน

ประสิทธิผลของความรวมมือระหวางประเทศใน

ดําเนินการตามขอนี้ 

 ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกกฎหมาย เนื่องจากวรรค

สามของขอ ๒๑ กําหนดใหนําบทบัญญัติขอ ๑๘ ของ

อนุสัญญาฯ มาใชบังคับกับกับการดําเนินการตามขอนี้ได

โดยอนุโลม แตนอกเหนือไปจากท่ีระบุไวในขอ ๑๘ แลว 

คํารองขอตามขอนี้จะตองประกอบดวยขอ ๓ (เอ) – (ซี) 

และคําวินิจฉัยหรือการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและ

สองของขอนี้ ตองสอดคลองกับความตกลงหรือขอตกลง
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this Article conditional on the existence of a 

relevant treaty, that Party shall consider this 

Convention the necessary and sufficient treaty 

basis. 

       6. The provisions of this Article shall not be 

construed to prejudice the rights of bona fide 

third parties. 

       7. The Parties shall consider concluding 

bilateral or multilateral treaties, agreements or 

arrangements to enhance the effectiveness of 

international cooperation undertaken pursuant 

to this Article. 

พหุภาคีและทวิภาคีที่เก่ียวของ ตอลดจนสนธิสัญญาวา

ดวยความชวยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา และ

ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายในของภาคีเปนสําคัญซึ่ง

ประเทศไทยสามารถดําเนินมาตรการทางกฎหมายและ

ทางบริหารได เนื่องจากเปนพันธกรณีตามสนธิสัญญา

วาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญา

ของอาเซียนอยูแลว และโดยอาศัยมาตรการตาม

พระราชบัญญัติความรวมมอืระหวางประเทศในเรื่องทาง

อาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ รายละเอียดตามที่กลาวมาแลวใน

การวิเคราะหพันธกรณีขอ ๑๘ 

Article 22 Disposal of Confiscated Proceeds of 

Crime or Property 

       1. Proceeds of crime or property confiscated 

by a Party pursuant to Article 17 or Article 21, 

Paragraph 1 of this Convention shall be disposed 

of by that Party in accordance with its domestic 

laws and 

administrative procedures. 

  ก า รจํ า ห น า ย ท รั พ ย สิ น ที่ ได จ า ก ก า รก ระ ทํ า

อาชญากรรมหรือทรัพยสินท่ีถูกริบ 

    ๑. ทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําอาชญากรรมหรือ

ทรัพยสินที่ภาคี ไดริบไวตามขอ ๑๗ หรือ ขอ ๒๑     

วรรคหนึ่งของอนุสัญญานี้ จะตองถูกจําหนายโดยภาคี

นั้นตามกฎหมายภายในและวิธกีารทางบริหารของตน 

    ๒. ภายใตขอบเขตกฎหมายภายในและหากไดรับการ

รองขอ ในกรณีที่ไดดําเนินการตามคํารองขอของภาคีอีก
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       2. When acting on the request made by 

another Party in accordance with Article 21 of 

this Convention, Parties shall, to the extent 

permitted by domestic laws and if so requested, 

give priority consideration to returning the 

confiscated proceeds of crime or property to the 

requesting Party so that it can give compensation 

and assistance to the victims of trafficking in 

persons or return such proceeds of crime or 

property to their legitimate owners. 

       3. When acting on the request made by 

another Party in accordance with Article 17 and 

Article 21 of this Convention, a Party may give 

special consideration to concluding agreements 

or arrangements on sharing with other Parties, on 

a regular or case-by-case basis, such proceeds of 

crime or property, or funds derived from the sale 

of such proceeds of crime or property, in 

accordance with its domestic laws or 

administrative procedures. 

ฝายหนึ่ งตามขอ ๒๑ ของอนุสัญญานี้  ภาคีจะให

ความสําคัญแกการพิจารณาคืนทรัพยสินที่ ไดจาก

อาชญากรรม หรือทรัพยสินใดแกภาคีผูรองขอ เพ่ือให

ภาคีผูรองขอสามารถชดใชคาสินไหมทดแทนและ       

ใหความชวยเหลือแกผูเสียหายฯ หรือคืนทรัพยสิน

ดังกลาวแกเจาของโดยชอบธรรม  

    ๓. เมื่อดําเนินการตามคํารองขอโดยภาคีอีกฝายหนึ่ง

ตามขอ ๑๗ และ ๒๑ ของอนุสัญญานี้ ภาคีอาจใหการ

พิจารณาเปนพิเศษแกการจัดทําความตกลงหรือขอตกลง

ในเรื่องการแบงทรัพยสินที่ไดจากอาชญากรรมหรือ

ทรัพยสินใด หรือกองทุนที่ไดจากการขายทรัพยสินที่ได

จากอาชญากรรมหรือทรัพยสินใดกับภาคีอ่ืน เปนปกติ

กรณีหรือรายกรณีโดยสอดคลองกับกฎหมายภายในหรือ

วิธีการทางบริหาร 

     ซึ่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. 

๒๕๕๙ มาตรา ๘ กําหนดใหวิธีพิจารณาคดีคามนุษยให

ใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็วตามที่กําหนดใน

พระราชบัญญัตินี้และขอบังคับของประธานศาลฎีกา ใน

กรณี ท่ีไมมีบทบัญญัติและขอบังคับดังกลาวใหนํ า

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความแพงหรือกฎหมายวา
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ดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาใน

ศาลแขวง มาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

     มาตรา ๑๕ กําหนดใหคําพิพากษาในสวนท่ีเก่ียวกับ

คาสินไหมทดแทนและคาเสียหายเพ่ือการลงโทษใหรวม

เปนสวนหนึ่งแหงคําพิพากษาในคดีอาญา และในกรณีท่ี

ตองมีการบังคับคดี ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยดําเนินการใหความชวยเหลือทาง

กฎหมายแกผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษยเพ่ือบังคับคดี  ใหเปนไป

ตามคําพิพากษาในการดําเนินกระบวนพิจารณาเพื่อ

เรียกคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๓         

     ทั้งน้ี การจําหนายทรัพยสินที่ริบมา การคืนทรัพยสิน

ที่ ไดจากการกระทําความผิดตามอนุสัญญานี้ ใหอยู

ภายใตกฎหมายภายใน กรณี เปนไปตามที่ ไดกลาว

มาแลวในการวเิคราะหพันธกรณีในขอ ๑๗  

    ประกอบกับพระราชบัญญัติความรวมมือระหวาง

ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๕/๒ 

เพิ่มโดยพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศใน

เรื่องทางอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทรัพยสินท่ีศาล

มีคําพิพากษาใหริบและเงินที่ศาลมีคําพิพากษาใหชําระ
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แทนการริบทรัพยสินตามความในสวนนี้ใหตกเปนของ

แผนดิน แตศาลจะพิพากษาใหทําใหทรัพยสินน้ันใชไมได

หรือทําลายทรัพยสินนั้ น เสีย ก็ได  เวนแตกรณี ท่ีมี

สนธิสัญญาทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับประเทศผูรอง

ขอกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ก็ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน

สนธิสัญญาน้ันแตการจัดการกับทรัพยสินหรือเงิน

ดังกลาวจะกระทํามิไดหากจะเปนการขัดตอความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเมื่อมีกรณีที่

ตองคืนทรัพยสินที่ริบหรือเงินท่ีศาลมีคําพิพากษาให

ชําระแทนการริบทรัพยสินใหแกประเทศผูรองขอตามที่

กําหนดไวในสนธิสัญญาตามวรรคหน่ึง ใหผูประสานงาน

กลางยื่นคํารองตอศาลเพ่ือมีคําสั่งใหสงทรัพยสินหรือเงิน

นั้นแกผูประสานงานกลางเพ่ือคืนใหแกประเทศผูรองขอ 

     ทรัพยสินที่ริบหรือเงินที่ศาลมีคําพิพากษาใหชําระ

แทนการริบทรัพยสินอันจะตองคืนใหแกประเทศผูรอง

ขอนั้น เมื่อไดหักคาใชจายตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในมาตรานี ้

ใหผูประสานงานกลางคืนทรัพยสินหรือเงินสวนที่เหลือ

ใหแกประเทศผูรองขอ ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่มีสนธิสัญญา

กําหนดไวเปนอยางอ่ืน  

      สวนดอกผลของทรัพยสินหรือเงินที่ เกิดขึ้นใน

ระหวางที่ยังมิไดคืนใหแกประเทศผูรองขอใหตกเปนของ
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แผนดิน 

      สําหรับเรื่องของการดําเนินการในการจัดทําความ

ตกลงหรือขอตกลงตามวรรคสามของขอนี้  สามารถ

ดําเนินการในทางบริหารไดโดยไมตองแกกฎหมาย 

Article 23 Establishment of Coordinating 

Structures  

       Each Party shall consider establishing 

coordinating structures in the fight against 

trafficking in persons, including enhancing 

cooperation under all areas of this Convention. 

  การจัดตั้งโครงสรางการประสานงาน 

     ภาคีแตละฝ ายตองพิจารณาจัดตั้ งโครงสราง         

ก ารประสานงาน เพ่ื อการต อต าน การค าม นุษย          

โดยสงเสริมความรวมมือในทุกดานภายใตอนุสัญญานี ้

     ซึ่งกรณีดังกลาว สามารถดําเนินการในทางบริหารได

โด ย ไม ต อ งแ ก ก ฎ ห ม าย  ทั้ ง น้ี เป น ไป ต า ม ม ติ

คณะรัฐมนตรี วัน ท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘  

เห็นชอบใหจัดตั้ง “ศูนยปฏิบัติการดานการคามนุษย” 

ใน  ๓  ระดับ  คื อ  ระดับชาติ  ระดับ จั งห วัด  และ

ตางประเทศ ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยเสนอ และอนุมัติในหลักการเพ่ือการ

บริห าร จัดการ โดยมี เป าหมาย เพื่ อ ให เกิ ดกลไก

ประสานงานกลางดานการคามนุษย บูรณาการขอมูล 

บริการและความชวยเหลือจากสวนราชการทุกกระทรวง 

รวมทั้งเกิดระบบสนับสนุนขอมูล เพื่อการตัดสินใจ

สําหรับผูบริหารในระดับนโยบายในการปองกัน และ

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๔ 

มิ ถุ น ายน  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๘  

เห็ น ช อ บ ให จั ด ตั้ ง ศู น ย

ปฏิบัติการดานการคามนุษย 

๓ ระดับ ตามโครงสรางดังนี ้

ระดับชาติ ใหกระทรวงการ

พั ฒ น าสั งคม แล ะความ

มั่ น ค งข อ งม นุ ษ ย  เป น

หนวยงานกลางประสานงาน

การปองกันและปราบปราม

ก า รค า ม นุ ษ ย  ร ว ม กั บ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

 ระดับ จังหวัด  ใหแต งตั้ ง

คณ ะกรรมการจากส วน

ราชการท่ีเกี่ยวของ รวมทั้ง

ส นั บ สนุ น ให ห น วย งาน
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แกไขปญหาการคามนุษย ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยไดปรับแกชื่อศูนยปฏิบัติการฯ 

เพ่ือให สอดคลองกับพระราชบัญญั ติป องกันและ

ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดแก ศูนย

ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยแหงชาติ 

(ศปคม.แหงชาติ) (NOCHT) และศูนยปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษยจังหวัด (ศปคม.จังหวัด) 

(POCHT)๕ 

ภาครัฐ องคกรเอกชน และ

ชุ มชน เข าม ามี ส วน ร วม

ปองกันและปราบปราม

การคามนุษย 

ร ะ ดั บ ต า งป ร ะ เท ศ  ให

แ ต งตั้ งค ณ ะ ก ร รม ก า ร

ประจําประเทศตาง ๆ ทํา

หนาที่ประสานการใหขอมูล

และความชวยเหลือเหยื่อ

การคามนุษย 

Article 24 Monitoring, Reviewing and Reporting 

       1. The ASEAN Senior Officials Meeting on 

Transnational Crime (SOMTC) shall be 

responsible for promoting, monitoring, reviewing 

and reporting periodically to the ASEAN 

Ministerial Meeting on Transnational Crime 

(AMMTC) on the effective implementation of this 

  การติดตาม การตรวจสอบ และการรายงานผล 

     ๑ . ท่ี ป ระ ชุ ม เจ าห น าที่ อ า วุ โส อ า เซี ย น ด าน

อาชญากรรมขามชาติจะรับผิดชอบในการสงเสริมการ

ติดตาม การตรวจสอบ และการรายงานผลอยางเปน

ประจําตอท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรม

ขามชาติเกี่ยวกับการนําอนุสัญญานี้ไปปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

                                                           
๕ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กองตอตานการคามนุษย จาก http://www.nocht.m-society.go.th/about-us/  (สืบคนเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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Convention. 

       2. The ASEAN Secretariat shall provide the 

support for supervising and coordinating the 

implementation of this Convention and assist the 

SOMTC in all matters relating thereto. 

     ๒. สํานักเลขาธิการอาเซียนตองใหการสนับสนุนใน

การควบคุมและประสานงานการนําอนุสัญญานี้ไปปฏบัิติ

และจะชวยสนับสนุนที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน

ดานอาชญากรรมขามชาติในทุกดานที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินการน้ัน ๆ     

      ซึ่งกรณีดังกลาวสามารถดําเนินการในทางบริหารได

โดยไมตองแกไขกฎหมาย 

      สวนวรรคทายเปนบทกําหนดหนาที่ของสํานัก

เลขาธิการอาเซียนในการใหการสนับสนุนการดําเนินการ

ในวรรคแรก จึงไมมีพันธกรณีใหประเทศไทยตองปฏิบัต ิ

Article 25 Confidentiality of Documents, 

Records and Information 

       1. Each Party shall preserve the 

confidentiality and secrecy of documents, 

records and other 

information received from any other Party, 

including the source thereof. 

       2. No document, record or other 

information obtained pursuant to this 

Convention shall be disclosed to or shared with 

  การรักษาความลับของเอกสาร รายงาน และขอมลู 

    ๑. ใหภาคีแตละฝายรักษาความลับและความเปน

สวนตัวของเอกสาร รายงาน และขอมูลอ่ืน ๆ ที่ไดรบ

จากภาคีอื่นใด ซึ่งรวมถึงแหลงที่มาของเอกสาร รายงาน 

และขอมูลเหลานั้น 

    ๒. ไมใหมีการเปดเผยหรือแบงปนเอกสาร รายงาน 

หรือขอมูลอ่ืน ๆ ซึ่งไดรับมาจากการดําเนินการตาม

อนุสัญญาน้ีกับภาคีอ่ืนใด รัฐ หรือบุคคลใด เวนแตไดรับ

ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากภาคีที่จัดหา

เอกสาร รายงานหรือขอมูลนั้น ๆ 
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any other Party, State or person except with the 

prior written consent of the Party which provided 

such document, record or information. 

     ซึ่งกรณีดังกลาวสามารถดําเนินการในทางบริหารได

โดยไมตองแกกฎหมาย ทั้งยังสอดคลองกับพันธกรณีแหง

สนธิสัญญาวาดวยความรวมมือระหวางประเทศใน

เรื่องทางอาญาของอาเซียน ที่ประเทศไทยเปนภาคี   

ซึ่งกําหนดใหรัฐผูรองขอกับรัฐผูรับคํารองขอตองรักษา

ความลับของขอมูลหรือพยานหลักฐานที่สงให กันใน

ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา ซึ่งกรณี

ดังกลาวไมตองแกกฎหมาย สามารถปฏิบัติไดเนื่องจาก

สามารถดําเนินการในทางบริหารได ตามขอ ๙ ของ

สนธิสัญญาดังกลาว ซึ่งประเทศไทยสามารถดําเนิน

มาตรการทางกฎหมายและทางบริหารภายใตบทบัญญัติ

กฎหมายท่ีมีอยูไดโดยไมตองแกกฎหมาย 

Article 26 Relationship with Other 

International Instruments 

       This Convention shall not derogate from 

obligations subsisting between the Parties 

pursuant to other international agreements nor, 

where the Parties agree, shall it prevent the 

Parties from providing assistance to each other 

pursuant to other international agreements or 

  ความเกี่ยวของกบัเอกสารระหวางประเทศอื่น ๆ 

     อนุสัญญานี้จะไมลดความสําคัญของพันธกรณีอ่ืนซึ่ง

มีอยูระหวางบรรดาภาคีตามความตกลงระหวางประเทศ

อ่ืน ๆ และหากบรรดาภาคี เห็นพอง จะไมขัดขวาง

บรรดาภาคีในการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันตาม

ขอตกลงระหวางประเทศ หรือบทบัญญัติของกฎหมาย

ภายในของบรรดาภาค ี

     ซึ่ งกรณีดั งกลาวไมตองแกกฎหมาย เนื่องจาก
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the provisions of their respective domestic laws. สามารถดําเนินมาตรการทางกฎหมายและทางบริหารได 

Article 27 Settlement of Disputes 

       Any difference or dispute between the 

Parties arising from the interpretation or 

application of the provisions of this Convention 

shall be settled amicably through consultation 

and negotiation between the Parties through 

diplomatic channels or any other peaceful 

means for the settlement of disputes as agreed 

upon between the Parties. 

  การระงับขอพพิาท 

     ใหระงับความแตกตางหรือขอพิพาทใด ๆ ระหวาง

บรรดาภาคีอันเกิดจากการตีความหรือการบังคับใช

บทบัญญัติของอนุสัญญานี้อยางฉันมิตร โดยการหารือ

และการเจรจาระหวางบรรดาภาคีผานชองทางการทูต

หรือสันติวธิีอ่ืน ๆ เพ่ือการระงับขอพิพาท ตามที่ไดตกลง

กันระหวางบรรดาภาค ี

     ซึ่งกรณีดังกลาวสามารถดําเนินการในทางบริหารได

โดยไมตองแกกฎหมาย  

 

Article 28 Ratification, Approval and 

Depositary 

       1. This Convention shall be subject to 

ratification or approval in accordance with the 

internal procedures of the Parties. 

       2. The instruments of ratification or approval 

shall be deposited with the Secretary-General of 

ASEAN who shall promptly inform the other 

Parties of such deposit. 

  การใหสัตยาบัน ความเห็นชอบ และผู เก็บ รักษา

อนุสัญญา 

     ๑. อนุสัญญานี้จะตองผานการใหสัตยาบันและความ

เห็นชอบ ตามกระบวนการภายในของบรรดาภาค ี

     ๒. สัตยาบันสารหรือสารแสดงความเห็นชอบจะเก็บ

รักษาไวกับเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะแจงใหบรรดา 

ภาคีอ่ืน ๆ ทราบถึงการเก็บรักษาสัตยาบันสารดังกลาว

โดยทันที 

     ซึ่ งกรณี ดั งกลาวไมตองแกกฎหมาย เน่ืองจาก

สามารถดําเนินการในทางบริหารได 
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Article 29 Entry into Force and Amendment 

       a. This Convention shall enter into force on 

the thirtieth (30th) day following the date of the 

deposit of the sixth (6th) instrument of 

ratification or approval with the Secretary-

General of ASEAN in respect of 

those Parties that have submitted their 

instruments of ratification or approval. 

       b. For any Party ratifying or approving this 

Convention after the deposit of the sixth (6th) 

instrument of ratification or approval, but before 

the day the Convention enters into force, the 

Convention shall also apply to that Party on the 

date the Convention enters into force. In respect 

of a Party ratifying or approving this Convention 

subsequent to its entry into force pursuant to 

Paragraph 1, it shall enter into force for that 

Party on the date its instrument of ratification or 

approval is deposited. 

       c. This Convention may be modified or 

amended at any time by mutual written consent 

  การมีผลใชบังคบัและการแกไขเพิ่มเตมิ 

    ๑. อนุสัญญานี้จะมีผลใชบังคับในวันท่ี ๓๐ นับจาก

วันที่ เลขาธิการอาเซียนไดรับมอบสัตยาบันสารหรือ

ความเห็นชอบลําดับที่  ๖ จากบรรดาภาคี ท่ีไดมอบ

สัตยาบันสารหรือความเห็นชอบแลว 

    ๒. ภาคีใด ๆ ที่ไดใหสัตยาบันหรือความเห็นชอบตอ

อนุสัญญานี้ภายหลังการเก็บรักษาสัตยาบันสารหรือ

ความเห็นชอบลําดับท่ี ๖ แตกอนวันท่ีอนุสัญญามีผล

บังคับใชใหถือวาอนุสัญญามผลใชบังคับตอภาคีนั้น ใน

วันที่อนุสัญญามีผลบังคับใช สําหรับภาคีที่ใหสัตยาบัน

หรือความเห็นชอบตออนุสัญญาภายหลังจากที่อนุสญัญา

มีผลบังคับใชตามวรรค ๑ ใหถือวาอนุสัญญามีผลใช

บังคับตอภาคีนั้นในวันท่ีสตัยาบนัสารหรือความเห็นชอบ

ถูกเก็บรักษาไว 

    ๓. อนุสัญญานี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเมือ่ใดก็

ไดโดยความยินยอมเปนลายลักษณอักษรของบรรดา

ภาคีและใหการเปลี่ยนแปลงและแกไขดังกลาวมีผล

บังคับใชในวันใดก็ตามท่ีบรรดาภาคีเห็นพองกันและให

ถือวาการเปลี่ยนแปลงและแกไขดังกลาวเปนสวนหน่ึง

ของอนุสัญญานี ้

    ๔. การเปลี่ยนแปลงหรือการแกไขใด ๆ จะไมกระทบ 
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of the Parties. Such modification or amendment 

shall enter into force on such date as shall be 

mutually agreed upon 

by Parties and shall form part of this Convention. 

       d. Any modification or amendment shall not 

affect the rights and obligations of the Parties 

arising from or based on the provisions of this 

Convention before the entry into force of such 

modification or amendment. 

ตอสิทธิและพันธกรณีของบรรดาภาคีท่ีไดรับจากหรือบน

พ้ืนฐานของบทบัญญัติของอนุสัญญานี้กอนท่ีการ

เปลี่ยนแปลงหรอืแกไขดังกลาวจะมีผลบังคับใช 

     ซึ่งกรณีดังกลาวสามารถดําเนินการในทางบริหารได

โดยไมตองแกกฎหมาย 

      มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๕๘ อนุมัติการลงนามและการรับรองรางอนุสัญญาฯ 

และรางแผนปฏิบัติการอาเซียนวาดวยการตอตาน

การคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเดก็ โดยนายกรัฐมนตรี

หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย 

     ปจจุบันประเทศไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาฯ แลว

เมื่ อวันที่  ๒ ๔  กรกฎาคม  พ .ศ . ๒๕ ๕ ๙  ตามมติ

คณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบ

ในการใหสัตยาบันอนุสัญญาฯ ตามที่กระทรวงการ

ตางประเทศเสนอ 

Article 30 Withdrawal 

       1. Any Party may withdraw from this 

Convention at any time after the date of the 

entry into force of this Convention for that Party. 

       2. The withdrawal shall be notified by an 

  การถอนตวั 

      ๑. ภาคีใด ๆ สามารถถอนตัวจากอนุสัญญานี้เมื่อใด

ก็ไดภายหลังจากที่อนุสญัญานี้มีผลใชบังคับตอภาคีนั้น 

      ๒. การถอนตัวจะตองแจงตอเลขาธิการอาเซียน 

โดยใชตราสารถอน 
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instrument of withdrawal to the Secretary-

General of ASEAN. 

       3. The withdrawal shall take effect one 

hundred and eighty (180) days after the receipt 

of the instrument of withdrawal by the Secretary-

General of ASEAN. 

       4. The Secretary-General of ASEAN shall 

promptly notify all the other Parties of any 

withdrawal. 

      ๓ . การถอนตั วจะมีผล ๑๘๐ วัน  หลั งจาก ท่ี

เลขาธิการอาเซียนไดรับตราสารถอน 

      ๔. เลขาธิการอาเซียนจะตองแจงเรื่องการถอนตัว

ใหบรรดาภาคีอ่ืน ๆ ทราบโดยทันที     

      ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกกฎหมาย เนื่องจาก

สามารถดําเนินการในทางบริหารได 

Article 31 Registration 

       This Convention shall be registered by the 

Secretary-General of ASEAN to the United 

Nations Secretariat pursuant to Article 102 of the 

Charter of the United Nations. 

  การขึ้นทะเบียน 

     ใหเลขาธิการอาเซียนจดทะเบียนอนุสัญญานี้ตอ

สํานักเลขาธิการสหประชาชาติตามขอ ๑๐๒ ของกฎ

บัตรสหประชาชาต ิ

     ซึ่ งกรณี ดั งกลาวไมตองแกกฎหมาย เน่ืองจาก

สามารถดําเนินการในทางบริหารได 
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