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บทนํา

การขโมยสาธารณสมบัติจากประเทศกําลังพัฒนาเปนปญหาอยางใหญหลวงสําหรับการพัฒนา 

จํานวนเงินที่ถูกขโมยจากประเทศกําลังพัฒนาและประเทศทางผานและซุกซอนไวในตางประเทศ

ในแตละป มีคาประมาณ 20-24 พันลานเหรียญซึ่งคิดเปนรอยละ 20-40 เปอรเซ็นตของเงินชวยเหลือ

เพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ1 ความเสียหายทางสังคมที่เกิดจากการทุจริตมีมากเกินกวามูลคา

ของสินทรัพยที่ผูนําประเทศขโมยไป การทุจริตทําใหความเชื่อมั่นตอหนวยงานของรัฐลดนอยลง 

ทําลายบรรยากาศการลงทุนภาคเอกชน และทําลายกลไกการดําเนินแผนงานขจัดความยากจน     

เชน การสาธารณสุข และการศึกษา2

โดยตระหนักถึงปญหาที่รุนแรงของการทุจริตและความจําเปนในการปรับปรุงกลไกเพื่อตอสูกับ

ผลกระทบที่รายแรงและสนับสนุนการติดตามเอาคืนทรัพยสินที่ไดจากการทุจริต ประชาคม

นานาชาติจึงไดนําเสนอกรอบการทํางานแบบใหมไวในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน

การทุจริต (UNCAC) บทที่ 5 ของอนุสัญญาไดใหกรอบแนวทางน้ีไวสําหรับการสงคืนสินทรัพย    

ที่ถูกขโมยไป กําหนดใหรัฐภาคีดําเนินการมาตรการตางๆ เพื่ออายัด ยึด ริบและสงคืนทรัพยสินที่ได

จากการทุจริตโดยการใชกลไกตางๆ เชน

 ดําเนินการบังคับตามคําสั่งอายัดหรือริบทรัพยซึ่งออกโดยศาลของอีกรัฐภาคีหน่ึง3

 ดําเนินการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญาโดยเฉพาะในกรณีที่ผูกระทํา

ผิดเสียชีวิต หลบหนีหรือไมปรากฏตัวหรือในกรณีอ่ืนๆ4

 ใหอีกรัฐภาคีหน่ึงเร่ิมการฟองรองคดีแพงโดยเปนโจทกฟองเพื่อเรียกคืนสินทรัพยที่ไดมา

จากการกระทําความผิด5

 ริบทรัพยสินที่มีแหลงที่มาจากตางประเทศโดยคําพิพากษาวาเปนความผิดเกี่ยวกับ         

การฟอกเงินหรือความผิดอ่ืนๆ6

1
World Bank, Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan (Washington, DC, 2007), 9.

2 Ibid.
3 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), art. 54(1)(a) and 54(2)(a).
4 UNCAC, art. 54(1)(c).
5 UNCAC, art. 53.
6 UNCAC, art. 54(1)(b) and 54(2)(b).
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 ใหศาลของตนมีคําสั่งใหผูกระทําผิดจายคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายแกอีกรัฐภาคี

หน่ึง และใหยอมรับการอางสิทธิ์ของอีกรัฐภาคีหน่ึงในฐานะที่เปนเจาของโดยชอบ       

ดวยกฎหมายซึ่งทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําทุจริต7

 เปดเผยขอมูลแกอีกรัฐภาคีหน่ึงโดยไมตองมีคํารองขอกอน8และ

 ใหความรวมมือระหวางประเทศและการสงคืนสินทรัพย9

ถึงแมวาจะมีกรอบแนวทางน้ีแลวแตในทางปฏิบัติการติดตามสินทรัพยที่ถูกขโมยไปก็ยังคงเปน

เร่ืองสลับซับซอนเพราะเกี่ยวของกับการประสานงานและความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 

ภายในประเทศและกระทรวงตางๆในหลายๆ ประเทศที่มีระบบและวิธีการทางกฎหมายแตกตางกัน 

จําเปนตองใชทักษะและเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษเพื่อ “ติดตามเงิน” นอกเขตพรหมแดน

ของประเทศ และความสามารถที่จะดําเนินการอยางรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการยักยายถายโอน

สินทรัพย  หากจะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพเจาหนาที่ผูมีอํานาจ (“เจาหนาที่”) จะตองมี            

ขีดความสามารถในการเร่ิมและดําเนินกระบวนการทางกฎหมายในศาลภายในประเทศและในศาล

ตางประเทศหรือจัดหาใหซึ่งพยานหลักฐานหรือขอมูลลับ (หรือทั้งสองอยาง) แกเจาหนาที่ในอีก

ประเทศหน่ึง จะตองมีการพิจารณาถึงวิธีดําเนินการทางกฎหมายทุกวิธีการไมวาจะเปนการริบทรัพย

ทางอาญา การริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญา การฟองแพงหรือทางเลือกอ่ืนๆ 

กระบวนการน้ีอาจจะเปนกระบวนการที่ไมสามารถควบคุมไดแมแตกับผูปฏิบัติที่มีประสบการณ

อยางมาก โดยเฉพาะยิ่งยากเปนอยางยิ่งสําหรับผูปฏิบัติงานที่อยูในบริบทของรัฐที่ลมเหลว             

มีการทุจริตอยางแพรหลายหรือภาวะที่มีทรัพยากรจํากัด

ความลับซับซอนของกระบวนการชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมีเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน 

เพื่อชวยผูปฏิบัติงานในการดําเนินกระบวนการ โดยที่คํานึงถึงประเด็นน้ี The Stolen Asset

Recovery Initiative ซึ่งเปนความคิดริเร่ิมรวมกันของ UNODC และ World Bank มุงเนนในการ

สงเสริมและสนับสนุนการสงคืนสินทรัพยที่ถูกขโมยไปอยางเปนระบบและในเวลาที่เหมาะสมมาก

ขึ้น จึงไดพัฒนาคูมือการติดตามสินทรัพยคืนสําหรับผูปฏิบัติงาน Asset Recovery Handbook: A

Guide for Practitioners ขึ้นมาเพื่อใชเปนแนวทางใหกับผูปฏิบัติงานที่ตองตอสูด้ินรนแกปญหา

ตางๆ ทั้งทางกลยุทธ องคกร การสืบสวนสอบสวนและปญหาทางดานกฎหมาย คูมือน้ีไดกําหนด

วิธีการตางๆ ที่จะติดตามทรัพยสินที่ถูกขโมยไปซึ่งอยูในตางประเทศ ระบุถึงปญหาตางๆ               

7 UNCAC, art. 53(b) and (c).
8 UNCAC, art. 56.
9 UNCAC, art. 55 and 57.
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ที่ผูปฏิบัติงานมักจะตองเผชิญ และนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่เคยประสบผลสําเร็จมาแลว คูมือน้ีได

รวบรวมขอมูลตางๆ ที่กระจัดกระจายอยูในสาขาวิชาชีพตางๆ ใหเขามาอยูในกรอบเดียวกันซึ่งจะ

ชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานในสภาพแวดลอมการทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการ

ในการพัฒนาคูมือน้ีใหเปนเคร่ืองมือการปฏิบัติงานที่ชวยใหผูปฏิบัติงานควบคุมทิศทางเกี่ยวกับ

ประเด็นปญหา กฎหมายและทฤษฎีตางๆ the Stolen Asset Recovery Initiative ไดรวบรวมบุคคล    

ที่มีประสบการณตรงในทางปฏิบัติเร่ืองหลักๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตามสินทรัพย ผูมีสวนรวม

ประกอบดวยเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนทางการเงิน ผูพิพากษาผูทํา

การสอบสวนคดี พนักงานอัยการ ทนายความจากสํานักงานทนายความและผูบริหารสินทรัพย      

ซึ่งมีประสบการณในการริบทรัพยทางอาญา การริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญา

การฟองทางแพง การสืบสวนสอบสวน การตามรอยสินทรัพย ความรวมมือระหวางประเทศและ

การบริหารสินทรัพยจากทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาและจากระบบกฎหมาย 

civil law และ common law  พวกเขาไดทํางานกับหนวยงานภายในประเทศและผูรวมงาน             

ในตางประเทศ โดยที่มีความคุนเคยกับปญหาตางๆที่เกี่ยวของน้ีพวกเขาจึงไดพัฒนาวิธีการและ

แนวคิดของตัวเองเพื่อเอาชนะปญหาอุปสรรคตางๆ 

ก ลุ ม ผู ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ ก รุ ง เ วี ย น น า  ป ร ะ เ ท ศ อ อ ส เ ต รี ย                          

เมื่อเดือนพฤษภาคม 255210 ไดเห็นชอบรวมกันในรูปแบบและหัวขอหลักๆ ของคูมือน้ี ผูแตงจึงได

จัดทําฉบับรางขึ้นแลวนําเสนอและหารือกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที่สองที่จัดขึ้นในป

ตอมาที่เมือง Marseille ประเทศฝร่ังเศส11 หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที่สองแลวก็มีการ

หารือกันเพิ่มเติมและไดยอมรับคูมือฉบับสมบูรณน้ีรวมกัน

วิธีการใชคูมือ

คูมือการติดตามสินทรัพยน้ีไดออกแบบเพื่อเปนคูมืออางอิงที่สามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว

เปนคูมือการใชงานสําหรับผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย ผูพิพากษาผูทําการสอบสวน

คดีและอัยการรวมทั้งผูบริหารสินทรัพยและผูที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายทั้งในประเทศที่ใช

ระบบ civil law และ Common law เน่ืองจากวาการน่ังพิจารณาคดีและระบบกฎหมายมีหลากหลาย

10 ผูปฏิบัติงานที่เขารวมประชุมในกรุงเวียนนาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 เปนผูมีประสบการณในการปฏิบัติงานจากประเทศ อา

เจนตินา อาเซอรไบจาน แคนนาดา โคลัมเบีย คอสตาริกา ฝรั่งเศส เกิรนซียจอรเจีย เปรู แอฟริกาใต สวิสเซอรแลนด ยูเครน 

สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และแซมเบีย
11 อาเจนตินา อาเซอรไบจาน บราซิล คาเมรูน ซิลี โคลัมเบีย ฝรั่งเศส เยอรมนี เกิรนซีย เฮติ เปรู แอฟริกาใต สวิสเซอรแลนด
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ผูอานจึงตองคํานึงวาแนวปฏิบัติหรือกลยุทธที่ใชไดผลในประเทศหน่ึงอาจใชไมไดในอีกประเทศ

หน่ึง เชนเดียวกับเทคนิคการสืบสวนสอบสวนที่ประเทศหน่ึงยอมใหใชไดแตอีกประเทศหน่ึง    

อาจไมยอมใหใชหรืออาจมีขอกําหนดสําหรับวิธีพิจารณาที่แตกตางกัน นอกจากน้ันประเทศตางๆ 

อาจใชคําศัพทที่แตกตางกันสําหรับอธิบายแนวคิดทางกฎหมาย (ตัวอยางเชนบางประเทศใช 

“confiscation” ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ อาจใช “forfeiture”) วิธีการอยางเดียวกัน (ตัวอยางเชน      

บางประเทศสําหรับสินทรัพยอาจถูกดําเนินการโดย “seized”ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ อาจใช 

“restrained” “blocked” หรือ “frozen”)12 หรือวาประเทศตางๆ อาจกําหนดบทบาทและความ

รับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของกับการติดตามสินทรัพยแตกตางกันไปในบางประเทศการสืบสวน

สอบสวนดําเนินการโดยผูพิพากษาสอบสวนคดีในประเทศอ่ืนๆ เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายหรือ

พนักงานอัยการเปนผูดําเนินการสืบสวนสอบสวน

คูมือน้ีพยายามที่จะชี้ใหเห็นถึงความแตกตางที่มีอยูและแสดงใหเห็นวาแนวคิดหรือแนวปฏิบัติ       

ที่แตกตางกันอาจมีทางแกปญหาที่คลายๆ กันสําหรับปญหาเดียวกัน แตอยางไรก็ตามคูมือน้ีไมได

ออกแบบมาเพื่อรวบรวมรายละเอียดของกฎหมายและแนวปฏิบัติตางๆ ผูปฏิบัติงานแตละคนจะตอง

อานคูมือน้ีในบริบทของระบบกฎหมาย โครงสรางการบังคับใชกฎหมาย ทรัพยากร กฎหมายและ

วิธีพิจารณาตางๆ ที่มีอยูอยางเฉพาะเจาะจงในประเทศของตนโดยไมยึดติดกับคําศัพทหรือแนวคิด  

ที่ใชประกอบการยกตัวอยางปญหาและเคร่ืองมือตางๆ ที่ใชในการติดตามสินทรัพยอยางไดผล 

ผูปฏิบัติงานควรพิจารณาถึงบริบทของระบบกฎหมาย โครงสรางการบังคับใชกฎหมาย ทรัพยากร 

กฎหมายและวิธีพิจารณาตางๆในประเทศที่จะดําเนินกระบวนการติดตามสินทรัพยคืนดวย

จุดประสงคหลักของคูมือน้ีคือสนับสนุนการติดตามสินทรัพยคืนในบริบทของการทุจริตรายใหญ

โดยเฉพาะอยางยิ่งตามที่วางเคาโครงไวในบทที่ 5 ของ UNCAC ถึงอยางน้ันก็ตามการริบทรัพยและ

การติดตามสินทรัพยกลับคืนสามารถและควรจะนําไปใชกับความผิดตางๆอยางกวางขวาง

โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติวาดวยการริบทรัพยที่อยูในอนุสัญญาวาดวยการตอตานการลักลอบ  

คายาเสพติดใหโทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทและอนุสัญญาตอตานองคกร

อาชญากรรมขามชาติ

12 ตัวอยางเชน ใน South Africa’s Prevention of Organised Crime Act, 1998, “Confiscation” หมายถึง คําสั่งริบตามมูลคาตามบทที่ 5 ของ

กฎหมายฉบับนี้ ในประเทศอื่นคําสั่งเหลานั้นเปน “คําสั่งลงโทษที่เปนตัวเงนิ” (ตัวอยาง เชน กฎหมายการริบทรพัยของรัฐบาล

กลางและของหลายๆ รัฐในออสเตรเลีย) ในเม็กซิโกใชคําวา “forfeiture” เพราะวาคํานี้หมายถึงสินทรัพยที่ไดจากการกระทํา

ความผิดและเครื่องมือที่ใชในการการะทําความผิดแต “Confiscation” หมายถึงสินทรัพยของบุคคล ในจอรเจียใช “forfeiter” กับ

เครื่องมือที่ใชในการกระทําความผดิและ “confiscation” ใชกับการริบทรัพยสินที่ไดมาจนการกระทําความผิด
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คูมือฉบับน้ีมี 9 บท คําอภิธานศัพทและขอมูลเพิ่มเติมใน 10 ภาคผนวก บทที่ 1 ใหภาพทั่วไป      

ของกระบวนการติดตามสินทรัพยกลับคืนและชองทางทางกฎหมายสําหรับการติดตามสินทรัพยคืน

พรอมตัวอยางการปฏิบั ติ บทที่  2 นําเสนอขอพิจารณาเชิงกลยุทธสําหรับการพัฒนาและ           

บริหารจัดการคดีติดตามสินทรัพยรวมถึงการรวบรวมแหลงขอเท็จจริงและขอมูลเบื้องตน รวบรวม

ทีมงานและการสรางสัมพันธกับผูรวมงานในตางประเทศเพื่อความรวมมือระหวางประเทศ          

บทที่ 3 แนะนําเทคนิคตางๆที่ผูปฏิบัติงานอาจใชในการตามรอยสินทรัพยและวิเคราะหขอมูล       

ทางการเงินรวมถึงการไดมาซึ่งพยานหลักฐานที่เชื่อถือไดและพยานหลักฐานที่รับฟงไดสําหรับ    

คดีริบทรัพย มาตรการชั่วคราวและการวางแผนที่จําเปนตอการไดมาซึ่งสินทรัพยกอนที่จะมี         

การริบทรัพยไดกลาวไวในบทที่ 4 บทที่ 5 กลาวถึงประเด็นเร่ืองการบริหารจัดการที่ผูปฏิบัติงาน

จะตองคํานึงถึงในระหวางการดําเนินการ บทที่ 6 เนนถึงระบบการริบทรัพยรวมถึงการตรวจสอบ

ระบบ และการดําเนินงานและการปรับปรุงกระบวนการตางๆ ของระบบที่มีใชอยูในบางประเทศ 

บทที่ 7 ตรวจสอบวิธีการตางๆ ของความรวมมือระหวางประเทศที่มีอยูรวมถึงการใหความ

ชวยเหลืออยางไมเปนทางการและการรองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย และชี้แนะ

ผูปฏิบัติงานตลอดกระบวนการทั้งหมด ในบทที่ 8 และบทที่ 9 กลาวถึงชองทางในการริบทรัพย

เพิ่มเติมคือการดําเนินคดีแพงและการริบทรัพยในตางประเทศ 

อภิธานศัพทใหคํานิยามคําศัพทเฉพาะที่ใชในคูมือ เพราะวาประเทศตางๆ มักจะใชคําศัพท             

ที่แตกตางกันในการอธิบายแนวคิดหรือกระบวนการทางกฎหมายที่เหมือนกัน อภิธานศัพทไดให

ตัวอยางของคําศัพทอ่ืนๆ ที่อาจใชกันอยู

ภาคผนวกเปนขอมูลอางอิงเพิ่มเติมสําหรับเคร่ืองมือและขอมูลในการปฏิบัติเพื่อชวยเหลือ              

ผูปฏิบัติการ ภาคผนวก ก. สรุปความผิดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการฟองคดีอาญา ภาคผนวก ข. แสดง

คําศัพทและอธิบายคําศัพทที่ใชเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางธุรกิจ สําหรับผูที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ

รายงานพฤติกรรมอันควรสงสัย ภาคผนวก ฃ. แสดงตัวอยางของรายงานของ FIU ภาคผนวก ค. 

แสดงรายการขอพิจารณาเพิ่มเติมในการวางแผนดําเนินการตามหมายคนและหมายยึด ภาคผนวก ฅ. 

และ ง. แสดงตัวอยางของคําสั่งใหสถาบันการเงินมอบเอกสารและตัวอยางของแบบฟอรมแสดง

ขอมูลทางการเงิน ภาคผนวก ฆ. สรุปยอเกี่ยวกับ serial payment และ cover payment ที่ธนาคาร

ตัวแทนใชในการโอนเงินทางอิเลคทรอนิกสและกลาวถึง cover payment แบบใหมที่มีการนํามาใช

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ภาคผนวก จ. นําเสนอประเด็นที่ผูปฏิบัติงานควรพิจารณาในการ

ติดตอสื่อสารกับผูรวมงานในตางประเทศ ภาคผนวก ฉ.ใหเคล็ดลับสําหรับการรางและ                

การดําเนินการตามคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ภาคผนวก ช. นําเสนอ

เว็บไซตที่เกี่ยวของในแตละประเทศ
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1. ภาพรวมของการติดตามสินทรัพยคืน

 กระบวนการและวิธีการ

ติดตามสินทรัพยคืน

สิ่งที่ตองพิจาณาเปนอันดับแรกในกรณีติดตามคืน คือการพัฒนายุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพ       

ทั้งสําหรับการไดมาซึ่งคําพิพากษาทางอาญา (ถาเปนไปได) และการติดตามทรัพยสินที่ไดมาจาก

การทุจริตและเคร่ืองมือที่ใชในการทุจริต ผูปฏิบัติงานจะตองรูถึงวิธีการตางๆ ทางกฎหมายที่มีอยู

สําหรับการติดตามสินทรัพยรวมถึงปจจัยหรืออุปสรรคตางๆ ที่อาจนําไปสูการเลือกใชวิธีการ         

ใดวิธีการหน่ึงแทนอีกวิธีการหน่ึง ในบทน้ีจะกลาวถึงกระบวนโดยทั่วไปสําหรับการติดตาม

สินทรัพยคืนและวิธีการตางๆ ที่ใชในการติดตามสินทรัพยคืน (ซึ่งสวนใหญไดกลาวถึงอยางละเอียด

แลวในบทตอไป)

1.1 กระบวนการติดตามสินทรัพยคืนโดยท่ัวไป

ไมวาจะเปนการริบทรัพยโดยการริบทรัพยทางอาญาหรือการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษา

ลงโทษหรือโดยกระบวนพิจารณาในตางประเทศหรือโดยการฟองรองคดีแพงของเอกชน

วัตถุประสงคและกระบวนการพื้นฐานของ การติดตามสินทรัพยคืนโดยทั่วๆ ไปเหมือนกัน 

แผนภาพที่ 1.1 แสดงใหเห็นกระบวนการการติดตามสินทรัพยคืน

1.1.1 การรวบรวมขอมูลลับและพยานหลักฐานและตามรอยสินทรัพย

การรวบรวมพยานหลักฐานและตามรอยสินทรัพยกระทําโดยเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายภายใต

การกํากับดูแลหรือความรวมมืออยางใกลชิดกับพนักงานอัยการหรือผูพิพากษาไตสวนหรือโดย

นักสืบเอกชน หรือผูที่สนใจในคดีแพงที่เอกชนเปนผูฟอง นอกเหนือจากการรวบรวมขอมูล

สาธารณะที่มีอยูและขอมูลลับจากฐานขอมูลของหนวยงานบังคับใชกฎหมายหรือหนวยงานของรัฐ

อ่ืนๆ เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายสามารถใชวิธีการสืบสวนสอบสวนวิธีพิเศษได วิธีการบางอยาง

อาจจะตองไดรับอํานาจจากพนักงานอัยการหรือผูพิพากษา (ตัวอยาง เชน การใชวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสเพื่อการตรวจตรา คําสั่งคนและยึด คําสั่งเรียกหรือคําสั่งใหเฝาดูบัญชี) แตวิธีการอ่ืนๆ 

อาจจะไมตอง (ตัวอยาง เชน การสอดแนมทางกายภาพ ขอมูลสาธารณะที่มีอยู และการสอบปากคํา

พยาน) นักสืบเอกชนไมมีอํานาจเหมือนเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายแตก็สามารถใชแหลงขอมูล
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สาธารณะที่มีอยูและนําไปยื่นตอศาลเพื่อขอคําสั่งทางแพงได (เชนคําสั่งเรียก การตรวจสอบบันทึก

ตางๆ ในสถานที่จริง การใหคําเบิกความของพยานกอนการยื่นฟองหรือรายงานของผูเชี่ยวชาญ) 

เทคนิคการสืบสวนสอบสวนทางอาญาและกาติดตามรอยสินทรัพยไดกลาวไวอยางละเอียดในบทที่ 3 

และเทคนิคการสืบสวนสอบสวนทางแพงไดกลาวไวในบทที่ 8 

1.1.2 การรักษาสินทรัพย

ในระหวางกระบวนการสืบสวนสอบสวนสินทรัพยและเคร่ืองมือตางๆ ที่อยูในขายถูกริบจะตองถูก

เก็บรักษาไวอยางปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการจําหนาย ถายโอน การเคลื่อนยายหรือการถูกทําลาย     

ในบางประเทศที่ใชระบบกฎหมาย civil law หนวยงานบังคับใชกฎหมาย พนักงานอัยการ หรือ        

ผูพิพากษาไตสวนอาจจะมีอํานาจในการออกคําสั่งอายัดและยึดทรัพยที่อยูในขายถูกริบได               

แผนภาพ 1.1 กระบวนการติดตามสินทรัพยคืน

รวบรวมขอมูลลับและพยานหลักฐานและติดตามรอยสินทรัพย 

(ภายในประเทศและในตางประเทศโดยใช MLA)

รักษาสินทรัพย

(ภายในประเทศและในตางประเทศโดยใช MLA)

กระบวนการทางศาล

(เพ่ือใหไดคําพิพากษาลงโทษ (หากเปนไปได) ริบทรัพย, คาปรับ 

คาเสียหาย และ/หรือคาสินไหมทดแทน)

บังคบัตามคําส่ังศาล

(ภายในประเทศและในตางประเทศโดยใช MLA )

สงคืนสินทรัพย
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ในประเทศอ่ืนๆ ที่ใชระบบกฎหมาย civil law อาจจะตองขออํานาจศาล ในประเทศที่ใชระบบ

กฎหมาย common law จะตองขออํานาจศาลออกคําสั่งอายัดและยึดทรัพยโดยขอยกเวนบางอยาง

สําหรับการยึดทรัพย การยับยั้งและยึดทรัพยไดกลาวไวอยางละเอียดในบทที่ 4 การยับยั้งทรัพย    

ในคดีแพงที่เอกชนฟองรองไดกลาวไวในบทที่ 8 จําเปนตองมีระบบการบริหารสินทรัพย (ดูบทที่ 5)

1.1.3 ความรวมมือระหวางประเทศ

ความรวมมือระหวางประเทศมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการติดตามสินทรัพยที่ได     

ถูกโอนไปยังหรือซุกซอนอยูในตางประเทศ ความรวมมือระหวางประเทศอาจจําเปนสําหรับ            

การรวบรวมพยานหลักฐาน มาตรการชั่วคราวและเพื่อการริบในที่สุดซึ่งทรัพยสินที่ไดมาจาก      

การทุจริตและเคร่ืองมือตางๆ ที่ใชในการทุจริต และเมื่อยึดทรัพยแลวความรวมมือก็เปนสิ่งสําคัญยิ่ง

ตอการสงคืนสินทรัพยที่ยึดได ความรวมมือระหวางประเทศรวมถึง “การใหความชวยเหลืออยาง  

ไมเปนทางการ” คํารองขอความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน และการสงผูรายขามแดน13

การใหความชวยเหลืออยางไมเปนทางการมักจะใชระหวางหนวยงานที่ทํางานรวมกันในการ

รวบรวมขอมูลขาวสารและขอมูลลับเพื่อชวยในการสืบสวนสอบสวนและเพื่อใหเปนไป              

ในแนวทางเดียวกับยุทธศาสตรและขั้นตอนการติดตามสินทรัพยคืนที่กําลังจะดําเนินการ คํารองขอ

ความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันโดยทั่วไปเปนคํารองขอเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน      

(ที่เกี่ยวของกับมาตรการเชิงบังคับซึ่งรวมถึงเทคนิคการสืบสวนสอบสวน) รองขอใหใชมาตรการ

ชั่วคราวและการบังคับใชคําสั่งของศาลของตนในตางประเทศ ในบทที่ 7 ไดกลาวถึงเร่ืองความรวมมือ

ระหวางประเทศ

1.1.4 กระบวนพิจารณาของศาล

กระบวนพิจารณาของศาลอาจเกี่ยวของกับการริบทรัพยทางอาญา หรือ การริบทรัพยโดยไมตอง    

มีคําพิพากษาลงโทษ (NCB confiscation) หรือ การฟองคดีแพงโดยบุคคล (ซึ่งจะไดกลาวตอไปและ

ในบทตอไป) และจะดําเนินการติดตามสินทรัพยคืนไดโดยการใชคําสั่งศาลในการริบทรัพย         

13 สําหรับจุดประสงคของคูมือน้ี “informal assistance” ความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ รวมถึงความชวยเหลือใดๆ ที่ไมตองมี   

คํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย อยางเปนทางการ กฎหมายที่อนุญาตใหมีการชวยเหลืออยางไมเปนทางการ

ระหวางผูปฏิบัติงานอาจจะอยูในกฎหมาย ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย และอาจเกี่ยวของกับหนวยงาน สวนราชการ 

หรือการบริหารงาน “อยางเปนทางการ” ดูรายละเอียดการเปรียบเทียบกับกระบวนการ ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย 

ในหัวขอ 7.2 บทที่ 7
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การชดใชคาเสียหายหรือคาปรับ การริบทรัพยอาจเปนการริบตัวทรัพย หรือริบตามมูลคา ระบบ   

การริบตัวทรัพย (ยังหมายถึงระบบการริบ “ทรัพยสินสกปรก” (“tainted property”) ดวย) อนุญาต

ใหริบสินทรัพยที่พบวาไดมาจากการทุจริตหรือใช เปนเคร่ืองมือในการทุจริตโดยจะตองมี           

การเชื่อมโยงกันของสินทรัพยกับความผิด (ขอกําหนดน้ีมักจะพิสูจนยากเมื่อไดมีการฟอก 

เปลี่ยนแปลง หรือโอนยายเพื่อปดบังหรือซอนเรนแหลงที่มาโดยผิดกฎหมาย) ระบบริบทรัพย    

ตามมูลคา (ยังหมายถึงระบบการริบทรัพยตาม “ผลประโยชน” (“benefit”) ดวย) อนุญาตใหกําหนด

มูลคาของผลประโยชนที่ไดรับจากการกระทําผิดและริบทรัพยสินที่อาจเปนสินทรัพยสะอาดที่มี

มูลคาเทากัน บางประเทศใชเทคนิคการเพิ่มขีดความสามารถในการริบทรัพยเชนบทบัญญัติวาดวย

การริบทรัพยอ่ืนแทนหรือขอสันนิษฐานทางกฎหมายเพื่อชวยใหเปนไปตามมาตรฐานการพิสูจน 

บทที่ 6 อธิบายเร่ืองเหลาน้ีและประเด็นอ่ืนๆ เกี่ยวกับการริบทรัพย บทที่  8 อธิบายเกี่ยวกับ            

การฟองรองคดีแพงโดยบุคคล

1.1.5 การบังคับตามคําสั่งศาล

เมื่อศาลมีคําสั่งยับยั้ง ยึดหรือริบทรัพยแลวจะตองมีการดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งน้ัน ถาหาก

สินทรัพยอยูในตางประเทศจะตองสงคํารองขอความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน             

เจาพนักงานในตางประเทศอาจบังคับใหเปนไปตามคําสั่งศาลน้ันโดย (1) ยื่นและบังคับใชคําสั่งศาล

ของประเทศผูรองขอในศาลภายในประเทศของตน (การบังคับใชกฎหมายทางตรง) หรือ (2) ขอคําสั่ง

ศาลภายในประเทศของตนบนพื้นฐานขอเท็จจริง (หรือคําสั่งศาล)ที่ไดรับจากประเทศผูรองขอ  

(การบังคับใชกฎหมายทางออม)14 ในทํานองเดียวกันคําพิพากษาคดีแพงที่ฟองโดยบุคคล            

เพื่อเรียกรองคาเสียหายหรือคาชดเชยจําเปนตองบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาโดยใชวิธีการ

เชนเดียวกับคําพิพากษาทางแพงอ่ืนๆ

1.1.6 การสงคืนสินทรัพย

การบังคับตามคําสั่งริบทรัพยในประเทศที่ไดรับการรองขอมักจะมีผลใหสินทรัพยที่ถูกริบตกเปน

ของประเทศที่ไดรับการรองขอ (ไมไดสงคืนโดยตรงกลับไปยังประเทศผูรองขอ)15 จึงทําให

จําเปนตองมีกลไกอ่ืนมาจัดการการสงคืนสินทรัพยที่ริบได ถาหากสามารถใช UNCAC ไดภายใต

14 ดูใน United Nations Convention against Corruption (UNCAC), art. 54 และ55; United Nations Convention against

Transnational Organized Crime (UNTOC), art. 13; United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic

Substances, art. 5; และ the Terrorist Financing Convention, art. 8. สําหรับการยับย้ังหรือการยึดทรัพย, ดูใน UNCAC, art. 54(2)
15 Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative Secretariat, “Management of Confiscated Assets” (Washington, DC, 2009),

http://www.worldbank.org/star
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ขอ 57 ภาคีที่ไดรับการรองขอจะตองสงคืนสินทรัพยที่ริบไดคืนใหแกภาคีผูรองขอในกรณียักยอก

เงินหลวงหรือการฟอกเงินที่ยักยอกมาหรือเมื่อภาคีผูรองขอสามารถแสดงถึงความเปนเจาของ

สินทรัพยน้ันอยูกอนแลว ถาหากไมสามารถใช UNCAC ได การสงคืนหรือการแบงบันสินทรัพย   

ที่ยึดไดเปนไปตามกฎหมายภายในหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ สนธิสัญญาการใหความชวยเหลือ

ทางกฎหมายซึ่งกันและกันหรือขอตกลงพิเศษอ่ืนๆ (เชน ขอตกลงวาดวยการแบงปนสินทรัพย)      

ในทุกๆ กรณีจะตองมีการหักสินทรัพยที่รับไดใหแกประเทศที่ไดรับการรองเพื่อเปนคาชดเชย

สําหรับคาใชจายในการยับยั้ง ดูแลรักษาและการจัดการกับสินทรัพยที่ยึดไดและคาใชจาย            

ทางกฎหมายและคาครองชีพของผูเรียกรองสิทธิในสินทรัพย

สินทรัพยอาจถูกสงคืนโดยตรงไปใหแกผูเสียหายรวมถึงรัฐตางประเทศโดยคําสั่งศาล (เรียกวา   

“การสงคืนโดยตรง” (“direct recovery”))16 ศาลอาจมีคําสั่งใหจายคาชดเชยหรือคาเสียหายใหแกรัฐ

ตางประเทศโดยตรงในคดีแพงที่ฟองโดยบุคคล ศาลอาจจะมีคําสั่งใหจายคาชดเชยหรือคาชดใช

โดยตรงใหแกรัฐตางประเทศในคดีอาญาหรือในคดีริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ 

ทายที่สุดเมื่อมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการริบทรัพยบางศาลมีอํานาจในการยอมรับการอางสิทธิ    

ความเปนเจาของในสินทรัพยโดยชอบธรรมของรัฐตางประเทศ

หากผูกระทําผิดคดีอาญาลมละลาย (หรือบริษัทที่ผูกระทําผิดใชในการกระทําทุจริตมีหน้ีสิน         

ลนพนตัว) การดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีหน้ีสินลนพนตัวอาจมีสวนชวยในกระบวนการ

ติดตามสินทรัพยคืน กลไกตางๆ เหลาน้ีไดอธิบายไวในบทที่ 7 8 และ 9

ดูเหมือนวามีประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายเพิ่มมากขึ้นในชวงที่มีความพยายามติดตามสินทรัพย

ในคดีทุจริตตางๆ ประเทศที่ไดรับการรองขออาจมีความกังวลวาเงินอาจจะถูกดูดกลับออกไปอีก

โดยการทุจริตอยางตอเน่ืองหรือมีการทุจริตขึ้นใหมในรัฐผูรองขอโดยเฉพาะอยางยิ่งหากเจาหนาที่  

ที่ทุจริตยังคงอยูในอํานาจหรือทรงอิทธิพลอยู ยิ่งไปกวาน้ันประเทศผูรองขออาจคัดคานไมเห็นดวย

กับประเทศผูไดรับการรองขอในเร่ืองเงื่อนไขและมุมมองอ่ืนๆ เกี่ยวกับวิธีการที่จะใชในการริบทรัพย 

ในบางกรณีมีการใชองคการระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลกและองคกรภาคประชาสังคม 

สนับสนุนการสงคืนและติดตามตรวจสอบเงินที่ติดตามริบมาได17

16 UNCAC, art 53. กําหนดใหรัฐภาคีดําเนินมาตรการเพ่ืออนุญาตใหมีการติดตามทรัพยสินคืนโดยตรง
17 ในป 2550 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐไดย่ืนฟองริบทรัพยทางแพงประชาชนอเมริกันที่ถูกฟองในป 2546 ในขอหาจายสินบน     

ใหแกเจาหนาที่คาซัคสถานในการเจรจาเกี่ยวกับการคาน้ํามันและแกสเปนเงินประมาณ 84 ลานเหรียญ ที่เปนเงินที่ไดมาจากการ

กระทําความผิด ประชาชนอเมริกันตกลงที่จะโอนเงินเหลานั้นใหแกกองทุนทรัสตของ World Bank เพ่ือใชสําหรับโครงการตางๆ  

ในคาซัคสถาน ดูใน “U.S. Attorney for S.D.N.Y, Government Files Civil Forfeiture Action Against $84 Million Allegedly

Traceable to Illegal Payments and Agrees to Conditional Release of Funds to Foundation to Benei t Poor Children in
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1.2 วิธีการทางกฎหมายเพ่ือการติดตามสินทรัพยคืน

การดําเนินการทางกฎหมายเพื่อติดตามสินทรัพยคืนมีอยูหลากหลายวิธีซึ่งรวมถึงกลไกตางๆ ดังน้ี

 การดําเนินคดีอาญาและริบทรัพยภายในประเทศแลวจึงดําเนินการสงคํารองขอ            

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (MLA request) เพื่อใหมีการบังคับตามคําสั่ง

ศาลของตนในรัฐตางประเทศ

 ดําเนินการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ (NCB confiscation) แลวจึงดําเนินการ

สงคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (MLA request) หรือขอความรวมมือ

ระหวางประเทศในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อใหมีการบังคับตามคําสั่งศาลของตนในรัฐตางประเทศ

 การฟองคดีแพงโดยบุคคลรวมทั้งกระบวนการฟองลมละลาย

 การดําเนินคดีและริบทรัพยอาญาทางหรือ การริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ    

ที่ริเร่ิมโดยรัฐตางประเทศ (ตองมีอํานาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับความผิดน้ัน และความรวมมือ

จากประเทศที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําทุจริต)

 การริบทรัพยทางปกครอง

วิธีการเหลาน้ีที่มีอยูใหใชไดไมวาภายในประเทศหรือในตางประเทศจะขึ้นอยูกับกฎหมาย 

กฎระเบียบตางๆในประเทศที่เกี่ยวของกับการสืบสวนสอบสวนรวมทั้งอนุสัญญาและสนธิสัญญา

ระหวางประเทศหรือทวิภาคีตางๆ กลองขอความที่ 1 สรุปกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของในการใช

วิธีการทางกฎหมายเหลาน้ีสําหรับผูปฏิบัติ นอกจากน้ันยังมีสภาพความเปนจริงตางๆ ทางกฎหมาย 

ทางปฏิบัติและในการดําเนินการที่จะสงผลตอวิธีการที่เลือกใช ในบทที่ 2 ไดกลาวถึงบางประเด็น  

ที่เกี่ยวกับขอพิจารณาเชิงยุทธศาสตร ปญหาอุปสรรคและ การบริหารจัดการคดี

Kazakhstan,” news release no. 07-108, May 30, 2007,

http://www.usdoj.gov/usao/nys/pressreleases/May07/pictetforfeiturecomplaintpr.pdf; World Bank, “Kazakhstan BOTA

Foundation Established,” news release no. 2008/07/KZ, June 4, 2008,

http://siteresources.worldbank.org/INTKAZAKHSTAN/News%20and%20Events/21790077/Bota_Establishment_June08_eng.pdf

.
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กลองขอความ 1.1 กรอบกฎหมายท่ีใชสําหรับการติดตามสินทรัพยคืน

กฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณา (ภายในประเทศและในตางประเทศ) 

 บทบัญญัติวาดวยการริบทรัพย (ทางอาญา NCB ทางปกครอง)
 ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (MLA)
 บทบัญญัติของกฎหมายอาญาและประมวลวิธีพิจารณาความอาญา (การทุจริต             

การฟอกเงิน)
 บทบัญญัติของกฎหมายแพงและประมวลวิธีพิจารณาความแพง
 กฎหมายวาดวยการแบงปนสินทรัพย

อนุสัญญาและสนธิสัญญาระหวางประเทศก

 UNCAC;
 United Nations Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and

Psychotropic Substances;
 UNTOC;
 Organisation for Economic Co-operation and Development Convention on Combating

Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions;
 Southeast Asian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty;
 Inter-American Convention against Corruption;
 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the

Proceeds of Crime (1990) and the revised Council of Europe Convention on
Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds of Crime and on the
Financing of Terrorism (2005);

 Council of the European Union Framework Decision 2003/577/JHA on the Execution
in the European Union of Orders Freezing Property or Evidence;

 Council of the European Union Framework Decision 2006/783/JHA on the
Application of the Principle of Mutual Recognition to Confiscation Orders;

 Southern African Development Community Protocol against Corruption (2001);
African Union Convention on Preventing and Combating Corruption and Related
Offenses (2003);

 Commonwealth of Independent States Conventions on Legal Assistance and Legal

Relationship in Civil, Family and Criminal Matters;
 Scheme Relating to Mutual Assistance in Criminal Matters within the Commonwealth

(the Harare Scheme);
 Mercosur Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty (Dec. No. 12/01);

 สนธิสัญญาความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ทวิภาคี (Bilateral MLA Treaties)
ก. ดูขอมูลเว็บไซตในภาคผนวก ซ.
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1.2.1 การดําเนินคดีและริบทรัพยทางอาญา

เมื่อเจาพนักงานที่เกี่ยวของกับการติดตามสินทรัพยที่ถูกขโมยไปตัดสินใจที่จะดําเนินคดีอาญา    

การริบทรัพยทางอาญาก็เปนวิธีการหน่ึงของการเยียวยา ผูปฏิบัติงานจะตองรวบรวมพยานหลักฐาน 

ติดตามรอยและเก็บรักษาสินทรัพย ดําเนินการฟองรองบุคคลหรือนิติบุคคลและไดรับคําพิพากษา

ลงโทษผูกระทําผิด หลังจากมีคําพิพากษาลงโทษแลวศาลก็มีคําสั่งใหริบทรัพยได ในบางประเทศ

โดยเฉพาะประเทศที่ใชระบบกฎหมาย common law มาตรฐานการพิสูจนเกี่ยวกับการริบทรัพย    

จะตํ่ากวามาตรฐานการพิสูจนเกี่ยวกับความผิด ตัวอยางเชน “ การชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐาน        

เพื่อพิจาณาวาฝายใดนาเชื่อถือมากกวากัน” (balance of probabilities) จะใชกับการริบทรัพย 

ในขณะที่การพิสูจนเกี่ยวกับการกระทําความผิดจะตองมีการพิสูจน “โดยปราศจากขอสงสัย”

(beyond a reasonable doubt) บางประเทศใชมาตรฐานเดียวกันทั้งกับการพิสูจนความผิดและการริบทรัพย 

แผนภาพที่ 2.1 ในขอ 2.6.5 แสดงตัวอยางของมาตรฐานการพิสูจน โดยทั่วๆ ไปแลวหากไมไดมีการ

ใชบทบัญญัติที่เพิ่มขีดความสามารถในการริบทรัพยกฎหมายวาดวยการริบทรัพยใหริบทรัพยสิน   

ที่ไดมาจากการกระทําผิดและเคร่ืองมือตางๆ ที่สืบเสาะไดวาที่เกี่ยวของโดยตรงหรือทางออมกับ

การกระทําผิด18

ความรวมมือระหวางประเทศรวมถึงการใหความชวยเหลืออยางไมเปนทางการและคํารองขอ   

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (MLA request) จะถูกนํามาใชตลอดกระบวนการ       

เพื่อติดตามและเก็บรักษาสินทรัพยที่อยูในตางประเทศรวมทั้งการบังคับใหเปนไปตามคําสั่ง         

ริบทรัพยอันเปนที่สุด19

ประโยชนของการดําเนินคดีอาญาและการริบทรัพยทางอาญาคือการที่สังคมไดเห็นถึงโฉมหนาที่

เปนอาชญากรรมของการทุจริตและผลของการกระทําที่ผูกระทําผิดตองไดรับ ยิ่งกวาน้ันการลงโทษ

โดยการจําคุก ปรับและริบทรัพยน้ันเปนการปองปรามผูที่จะกระทําผิดในอนาคต นอกจากน้ัน     

18 รูปแบบและการใช “การเพ่ิมขีดความสามารถในการริบทรัพย”ในรายละเอียดอยูในบทที่ 6 การเพ่ิมขีดความสามารถทางกฎหมาย

นี้รวมถึงบทบัญญัติเร่ืองสินทรัพยทดแทนที่อนุญาตใหริบสินทรัพยอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดหากสินทรัพยที่ไดจาก

การกระทําความผิดสูญหายหรือถูกจําหนายถายโอนไปแลว ขอสันนิษฐานวามีการใชหรือไดรับสินทรัพยในสถานการณโดยไมชอบ

ดวยกฎหมาย ขอสันนิษฐานวาผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายมาจากการกระทําความผิดบางอยางและมีการผลักภาระการ

พิสูจนในบางสถานการณ
19 UNCAC, art. 54(1)(a); UNTOC, art. 13(1)(a); and United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic

Substances, art. 5(4)(a) กําหนดใหรัฐภาคีดําเนินมาตรการเพ่ือบังคับตามคําสั่งของศาลตางประเทศ
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เจาพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมโดยทั่วไปมีวิธีการที่แข็งกราวที่สุดในการรวบรวม

ขอมูลและขอมูลลับรวมถึงสามารถเขาถึงขอมูลของหนวยงานบังคับใชกฎหมายและหนวยงาน

ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ เกี่ ยวของกับการฟอกเงิน ใชมาตรการชั่วคราว                  

และการสืบสวนสอบสวนแบบใชการบังคับ (เชน การคน การตรวจตราทางอิเล็กทรอนิกส                

การตรวจสอบบันทึกทางการเงินหรือการเขาถึงขอมูลที่อยูในความครอบครองของบุคคลที่สาม) 

รวมทั้งคณะลูกขุนใหญหรือวิธีการอ่ืนๆ ของการบังคับใหเบิกความหรือพยานหลักฐาน              

และในประเทศสวนใหญจะใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (MLA) ก็เฉพาะในเร่ือง 

ที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเทาน้ัน แตอยางไรก็ตามอาจมีปญหาอุปสรรคสําคัญในการ

พิพากษาความผิดหรือการริบทรัพย เชน พยานหลักฐานไมเพียงพอ ขาดสมรรถนะหรือเจตนารมณ

ทางการเมือง หรือผูกระทําผิดเสียชีวิต หลบหนี หรือมีความคุมกัน ยิ่งไปกวาน้ันการกระทําที่เปน       

มูลของการสงคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (MLA request) อาจไมไดเปน

ความผิดในประเทศที่ถูกรองขอ ปญหาอุปสรรคเหลาน้ีและปญหาอ่ืนๆ ไดกลาวไวในบทที่ 2 

1.2.2  การริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ

การริบทรัพยอีกประเภทหน่ึงที่กําลังไดรับแรงสนับสนุนอยูทั่วโลกคือ การริบทรัพยโดยไมตองมีคํา

พิพากษาลงโทษที่เรียกวา “การริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ” (NCB confiscation)20

ซึ่งมีมีวัตถุประสงคอยางหน่ึงที่เหมือนกับการริบทรัพยทางอาญาคือการติดตามและสงคืนทรัพยสิน

ที่ไดมาจากการกระทําผิดและเคร่ืองมือที่ใชในการกระทําผิด นอกจากน้ันการริบทรัพยโดยไมตองมี

คําพิพากษาลงโทษตระหนักวาการปองปรามและตัดหนทางที่เจาหนาที่ที่ทุจริตจะไดรับเงิน       

หรือสิ่งของที่ไดมาโดยผิดกฎหมายเปนการแสดงใหเห็นถึงความเปนธรรมทางสังคม

การริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษแตกตางจากการริบทรัพยทางอาญาโดยวิธีการขั้นตอน

ที่ใชในการริบทรัพย การริบทรัพยทางอาญาจําเปนตองมีการพิจารณาคดีในศาลและมีคําพิพากษา

ลงโทษตามดวยกระบวนการริบทรัพยแตการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ                 

ไมจําเปนตองมีการพิจารณาคดีในศาลและมีคําพิพากษาลงโทษเพียงแคมีกระบวนการริบทรัพย

เทาน้ัน ในหลายๆ ประเทศการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษดําเนินการโดยใชมาตรฐาน

20 ประเทศตางๆ รวมถงึ แองกิลา แอนติกัวและบารบูดา ออสเตรเลีย บางรัฐของแคนาดา (อัลเบอรตา บริติชโคลัมเบีย มานิโตบา   

ออนทาริโอ ควิเบค ซัสแคตเชวัน) โคลมัโบ คอสตาริกา ฟจิ เกิรนซีย ฮอนดูรัส ไอรแลนด ไอเซิลออฟแมน อิสราเอล เจอรซีย            

ลิกเตนสไตน นิวซีแลนด ฟลิปปนส สโลเวเนีย แอฟริกาใต สวิสเซอรแลนด ไทย อังกฤษสหรัฐอเมริกา และแซมเบยี อนุสัญญา

ระหวางประเทศและขอตกลงพหุภาคีตางๆก็มีการระบุถงึการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญา ดูใน UNCAC, art.

53(1)(c) and recommendation 3 of the Financial Action Task Force 40+9 Recommendations
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การพิสูจนที่ตํ่ากวา (เชน “การชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานเพื่อพิจาณาวาฝายใดนาเชื่อถือมากกวากัน” 

(balance of probabilities) หรือ “การพิสูจนใหเห็นถึงพยานหลักฐานที่นาเชื่อถือกวา”

(preponderance of the evidence) ซึ่งเปนการชวยแบงเบาภาระของเจาพนักงาน สวนประเทศอ่ืนๆ 

(สวนมากที่ใชระบบกฎหมาย civil law) ตองการมาตรฐานการพิสูจนที่สูงกวาโดยเฉพาะอยางยิ่ง

เปนมาตรฐานเดียวกับที่ใชในการพิพากษาลงโทษผูกระทําผิด

แตอยางไรก็ดีการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ (NCB confiscation) ไมไดมีใชอยู      

ในทุกๆ ประเทศ ผูปฏิบัติอาจจะมีความยากลําบากในการไดรับความชวยเหลือซึ่งกันและกัน       

ทางกฎหมาย (MLA) เพื่อชวยในการสืบสวนสอบสวนและเพื่อการบังคับใชคําสั่งริบทรัพยโดย     

ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ (NCB confiscation) ในบทที่ 6 ไดกลาวถึงรายละเอียดของการริบทรัพย

โดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ (NCB confiscation)

1.2.3 การฟองคดีแพงโดยบุคคล

เจาพนักงานที่เกี่ยวของกับการติดตามสินทรัพยที่ถูกขโมยไปมีทางเลือกในการเร่ิมกระบวนการ         

ในศาลแพงภายในประเทศหรือตางประเทศเพื่อรักษาและติดตามสินทรัพยคืนและเพื่อเรียกรอง

คาเสียหายตามการละเมิด การผิดสัญญา หรือการรํ่ารวยผิดปกติ21 ศาลในตางประเทศอาจมีอํานาจ

หากจําเลยเปนบุคคล (รายบุคคลหรือองคกรธุรกิจ) อาศัยอยูหรือรวมกันเปนกลุมบริษัทในประเทศ 

(เขตอํานาจเหนือบุคคล) ถาหากสินทรัพยอยูภายในหรือไดผานเขาไปในดินแดน (เขตอํานาจเหนือ

สาระแหงคดี) หรือการกระทําทุจริตหรือการฟอกเงินไดกระทําในดินแดนของประเทศตน ในฐานะ

ที่เปนผูฟองรองคดีสวนบุคคลเจาพนักงานที่ฟองรองเรียกคาชดเชยสามารถจางทนายความ         

เพื่อสํารวจความเปนไปไดในการเรียกรองและการเยียวยา (ความเปนเจาของสินทรัพยที่ถูกยักยอก

ไป  การละเมิด การคืนกําไรที่ไดมาโดยผิดกฎหมาย การผิดสัญญา) การฟองทางแพงนํามาซึ่ง             

การรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการยักยอกเงินหรือการรับผิดตามสัญญาหรือความเสียหาย     

จากการละเมิด บอยคร้ังที่สามารถหาพยานหลักฐานโดยการรองขอความชวยเหลือตอศาลกอน      

ที่จะยื่นฟอง

21 UNCAC art 53. (a) เรียกรองใหรัฐภาคีที่อนุญาตใหอีกรัฐภาคีหนึ่งเร่ิมการฟองรองคดีแพงในศาลของตนได
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ตามธรรมดาโจทยมักจะสามารถรองขอคําสั่งศาลเพื่อการดําเนินการตางๆ ดังน้ี

 คําสั่งอายัด กักเรือสินคา ยึดทรัพยระหวางคดี ยับยั้ง (ซึ่งอาจมีผลบังคับใชทั่วโลก) 

รักษาสินทรัพยที่สงสัยวาไดมาจากการกระทําผิดกฎหมายที่คดีการอางสิทธิ์              

ในสินทรัพยน้ันยังไมสิ้นสุด ในบางประเทศอาจมีคําสั่งยับยั้งชั่วคราวจนกวาคดีจะถึงที่สุด

โดยอาจออกคําสั่งต้ังแตกอนยื่นฟองคดีโดยไมมีการแจงใหทราบและมีผลบังคับนอก

ดินแดน คําสั่งมักจะกําหนดใหผูยื่นคํารองตองวางหลักประกัน ผูค้ําประกัน หรือ หนังสือ

สัญญาอ่ืนๆ

 คําสั่งใหจําเลยใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่มาของสินทรัพยและธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับสินทรัพยของพวกเขา

 คําสั่งใหบุคคลที่สามเปดเผยหรือแสดงเอกสารที่ เปนประโยชนตอการไดมาซึ่ง

พยานหลักฐานจากธนาคาร ที่ปรึกษาทางการเงินหรือ ทนายความ

 คําสั่งไมใหเปดเผยขอมูล (gag order) ปองกันไมใหธนาคารและบุคคลที่สามอ่ืนๆ   

แจงใหจําเลยทราบถึงคําสั่งยับยั้งหรือคําสั่งใหเปดเผยขอมูล

 คําสั่ งคุมครองเพื่อรักษาสถานะเดิมและปองกันการเสื่อมราคาของสินทรัพย            

ของผูยื่นคํารอง ผลประโยชนทางกฎหมายหรือทั้งสองอยาง โดยปกติการขอคําสั่ง

ดังกลาวจะตองแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากมีความลาชาในการตัดสินใจ

ผลเสียที่สําคัญของการฟองคดีในตางประเทศ คือคาใชจ ายในการตรวจสอบสินทรัพย                 

และคาดําเนินการทางกฎหมายเพื่อรองตอศาลขอคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ แตอยางไรก็ดีผูฟองรอง

สามารถควบคุมการดําเนินคดีทางแพงและติดตามสินทรัพยที่อยูในมือของบุคคลที่สามไดมากกวา

และอาจมีขอไดเปรียบในเร่ืองของมาตรฐานการพิสูจนที่ตํ่ากวา ตัวอยาง เชน คดีแพงในประเทศ    

ที่ใชกฎหมาย common law มักจะตัดสินโดยใชมาตรฐาน“การชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานเพื่อพิจาณา

วาฝายใดนาเชื่อถือมากกวากัน” (balance of probabilities) หรือ “การพิสูจนใหเห็นถึง

พยานหลักฐานที่นาเชื่อถือกวา” (preponderance of the evidence)

ในทํานองเดียวกับวิธีพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวกับสัญญานานาชาติที่ไดรับโดยการใหสินบน

หรือผลประโยชนโดยมิชอบแกเจาหนาที่ที่ทุจริตอาจเปดชองทางตางๆรวมถึงการยกเลิกสัญญา  

และการเรียกรองเกี่ยวกับการละเมิดและคาเสียหายชองทางตางๆ เหลาน้ีไดกลาวไวอยางละเอียด          

ในบทที่ 8
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1.2.4 การดําเนินการท่ีริเร่ิมโดยเขตอํานาจศาลตางประเทศ

เจาพนักงานที่เกี่ยวของกับการติดตามสินทรัพยที่ถูกขโมยไปอาจเลือกที่จะสนับสนุนกระบวนการ     

ริบทรัพยทางอาญาหรือ การริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ (NCB confiscation)

กับเจาหนาที่ที่ทุจริตและเพื่อหรือสินทรัพยที่ระบุที่ริเร่ิมในประเทศอ่ืน เมื่อคดีเสร็จสิ้นรัฐหรือรัฐบาล

อาจไดรับสินทรัพยที่ติดตามไดคืนมาสวนหน่ึงโดยคําสั่งศาลของรัฐตางประเทศหรือตามกฎหมาย

หรือขอตกลงตางๆ22 ซึ่งถาหากจะเปนเชนน้ีไดเจาพนักงานของรัฐตางประเทศจะตองมีเขตอํานาจ

ศาล ขีดความสามารถในการดําเนินคดีและริบทรัพยและที่สําคัญที่สุดตองมีความเต็มใจที่จะแบงเงิน

ที่ริบได การริเร่ิมดําเนินคดีโดยเจาพนักงานรัฐตางประเทศอาจเกิดขึ้นไดทางใดทางหน่ึงใน 2  ทางน้ี 

คือ

1. เจาพนักงานของประเทศที่ได รับผลเสียหายจากการทุจริตอาจขอให เจาพนักงาน            

ของตางประเทศเปนผูเปดคดีเอง ซึ่งอาจทําไดโดยการยื่นคํารอง หรืองายไปกวาน้ันโดยการ

แบงปนพยานหลักฐานกลาวโทษและแฟมคดีกับเจาพนักงานของตางประเทศ ในทุกๆ    

คดีเจาพนักงานของตางประเทศจะเปนผูตัดสินใจวาจะดําเนินคดีตอหรือจะเพิกเฉย ถาหาก

ตัดสินใจดําเนินคดีเจาพนักงานของประเทศ ที่ไดรับผลเสียหายจากการกระทําผิดจะตองให

ความรวมมืออยางดีเพื่อใหแนใจวาเจาพนักงานของตางประเทศมีพยานหลักฐานสําคัญ

สําหรับคดี

2. เจาพนักงานของตางประเทศอาจเปดคดีโดยไมตองมีคํารองขอจากประเทศ ที่ไดรับผลเสีย

หายจากการทุจริต เจาพนักงานของตางประเทศอาจไดรับขอมูลที่เชื่อมโยงเจาหนาที่         

ที่ทุจริตกับเขตอํานาจศาลของตนไมวาจะโดยทางบทความในหนังสือพิมพ รายงาน

ธุรกรรมอันควรสงสัย (STR) หรือคํารองขอความชวยเหลืออยางไมเปนทางการหรือ    

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (MLA) แลวตัดสินใจที่จะทําการสืบสวน

สอบสวนเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการใหสินบนในตางประเทศที่เกิดขึ้นในดินแดนของตน

การใหผูเสียหายรวมถึงรัฐหรือรัฐบาลที่ไดรับผลเสียหายจากการกระทําทุจริตเขามามีสวนเกี่ยวของ

ในกระบวนพิจารณาดวยน้ันเปนสิ่งที่ประเทศสวนใหญสนับสนุนแตโดยทั่วไปมักจะจํากัดอยูแค

การปรึกษาหารือกับผูปฏิบัติงานเทาน้ัน และไมครอบคลุมถึงอํานาจฟองในคดี ในประเทศ civil law

บางประเทศอาจเปนไปไดที่ผูเสียหายจะเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกระบวนพิจารณาของตางประเทศ

22 UNCAC art. 53 (b) และ 53 (c) กําหนดใหรัฐภาคีดําเนินมาตรการเพ่ืออนุญาตใหมีการติดตามทรัพยคืนโดยตรง
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ในฐานะอัยการเอกชนหรือในฐานะคูความในกระบวนพิจารณาคดีแพง ในทั้งประเทศ civil law

และประเทศ common law เปนไปไดที่จะติดตามสินทรัพยคืนไดจากกระบวนพิจารณาเหลาน้ี     

ตามคําสั่งศาลใหจายคาสินไหมทดแทน คาชดใช หรือคาเสียหายในฐานะที่ไดรับผลเสียหาย       

จากการกระทําทุจริตหรือในฐานะเปนเจาของโดยชอบดวยกฎหมายในกระบวนการริบทรัพย

วิธีการน้ีเปนทางเลือกที่นาสนใจหากประเทศที่เรียกรองการเยียวยาไมมีพื้นฐานทางกฎหมาย         

ขีดความสามารถหรือพยานหลักฐานที่จะดําเนินการสืบสวนสอบสวนคดีระหวางประเทศดวย

ตัวเอง ยิ่งไปกวาน้ันหากอายุความทําใหฟองคดีในความผิดฐานทุจริตไมไดอาจเปนไปไดที่จะ

ดําเนินการสืบสวนสอบสวนความผิดฐานฟอกเงินหรือครอบครองสินทรัพยที่ถูกขโมยในประเทศ

อ่ืนๆได  ในอีกดานหน่ึงประเทศที่ไดรับผลเสียหายจากการกระทําทุจริตจะไมสามารถควบคุม

กระบวนพิจารณาคดีไดและความสํา เ ร็จของคดีขึ้นอยูกับ เจ าพนักงานของตางประเทศ 

นอกเหนือจากน้ีการคืนสินทรัพยจะขึ้นอยูกับขอตกลงแบงสินทรัพยหรือความสามารถของ          

เจาพนักงานทีจะสงคืนสินทรัพยบนพื้นฐานของการใชดุลพินิจนอกเสียจากวาศาลมีคําสั่งใหสงคืน

สินทรัพย (ดูหัวขอ 9.4 ในบทที่ 9)

1.2.5 การริบทรัพยทางปกครอง

การริบทรัพยทางปกครองไมเหมือนกับการริบทรัพยทางอาญาหรือ การริบทรัพยโดยไมตอง          

มีคําพิพากษาลงโทษ (NCB confiscation) ที่จําเปนตองมีการดําเนินคดีในศาล แตโดยทั่วไป         

การริบทรัพยทางปกครองจะเกี่ยวของกับกลไกการริบทรัพยที่ไมเกี่ยวของกับศาลสําหรับทรัพย     

ที่ใชหรือเกี่ยวของกับการกระทําผิด การริบทรัพยทางปกครองอาจเกิดขึ้นโดยการดําเนินการตาม

กฎหมายโดยวิธีการที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในกฎระเบียบตางๆ และเปนกฎระเบียบที่ใชสําหรับ

ดําเนินการกับการริบทรัพยโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย การริบทรัพย น้ี ดํา เนินการ                

โดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ (เชน หนวยงานตํารวจหรือหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่ไดรับมอบ

อํานาจ) และโดยมากมักจะดําเนินการคลายๆ กับที่ ดําเนินการในคดีหลบหนีภาษีศุลกากร           

ตามธรรมดาขั้นตอนเหลาน้ีจะตองมีการแจงใหบุคคลที่มีผลประโยชนทางกฎหมายในสินทรัพยน้ัน

ทราบและติดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน โดยทั่วไปการริบทรัพยทางปกครองมีขอจํากัดใหใชกับ

สินทรัพยที่มีมูลคาตํ่าหรือสินทรัพยบางประเภทเทาน้ัน ตัวอยางเชน กฎหมายอาจอนุญาตใหริบเงิน

เปนจํานวนเทาใดก็ไดแตหามริบอสังหาริมทรัพย การริบทรัพยที่แตกตางไปจากน้ีในบางประเทศ

เรียกวา “การสละสิทธิ์ในทรัพยสิน” (abandonment)  โดยใชวิธีการขั้นตอนคลายกัน วิธีการที่ไมใช

วิธีการทางศาลอีก วิธีห น่ึงที่ ใชในการติดตามสินทรัพยคืน  คือการเก็บภาษี เงินที่ ไดมา                    

โดยผิดกฎหมาย (ดูกลองขอความ 1.2)
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1.3 การใชวิธีการติดตามสินทรัพยคืนในทางปฏิบัติ: คดีตัวอยาง 3 คดี

ตอไปน้ีเปนคดีตัวอยาง 3 คดี ที่แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการตางๆ ที่ไดกลาวไปแลวในทางปฏิบัติ

เพื่อการติดตามสินทรัพยคืน ในแตละคดีเกี่ยวของกับหลายๆประเทศและแนวทางเชิงกลยุทธ          

ที่แตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของคดี วิธีการที่มีใหใชไดในทั้ งภายในประเทศ                

และตางประเทศหรือขอกําหนดการสงกลับคืนตางๆ 

1.3.1 คดีของ Vladimiro Montesinos และพวก

หลังจากการเผยแพรทางโทรทัศนวีดีโอที่แสดงใหเห็นวา Vladimiro Montesinos (ที่ปรึกษาสวนตัว

ของประธานาธิบดีเปรู Fujimori และหัวหนาหนวยสืบราชการลับของเปรู) ใหสินบนสมาชิกรัฐสภา

ฝายคานในเดือนกันยายน 2543 ไดมีการตามรอยเงินในหลายประเทศรวมทั้งเกาะเคยแมน            

ลักแซมเบิรก สวิสเซอรแลนด และสหรัฐอเมริกา ในทายที่สุดก็สามารถติดตามคืนไดจาก

สวิสเซอรแลนด สหรัฐอเมริกาและธนาคารในประเทศเปรูรวมมากกวา 250 ลานเหรียญ 

สําหรับสินทรัพยมูลคา 48 ลานเหรียญที่อยูในสวิสเซอรแลนด ไดมีการหารือกับผูพิพากษา

สอบสวนคดีของสวิสเซอรแลนดวามี 2 ทางเลือกคือ เจาพนักงานของเปรูอาจฟองดําเนินคดีกับ

ผูกระทําความผิดในความผิดฐานทุจริตแลวจึงดําเนินการติดตามสินทรัพยคืนผานทางคํารองขอ

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (MLA request) และเอกสารแสดงการสละสิทธิ์ หรือ

สวิสเซอรแลนดอาจดําเนินการเกี่ยวกับความผิดฐานลักลอบคายาเสพติดและความผิดตางๆ             

ที่ เกี่ยวกับการฟอกเงินที่ เกี่ยวของกับคดี สําหรับทางเลือกที่สองน้ีสินทรัพยที่ ติดตามมาได            

อาจมีจํานวนนอยลงเพราะวาเปรูอาจจะตองแบงเปอรเซ็นตของสินทรัพยที่ติดตามไดใหแก

สวิสเซอรแลนด เปรูตัดสินใจเลือกดําเนินการตามทางเลือกแรก เพื่อการวางรากฐานของคดี          

เจ าพนักงานของเปรูไดใชกฎหมายที่ ยอมรับคําสารภาพของจํา เลยวาตนเองกระทํา ผิด                     

(plea agreements) และความรวมมือในรูปแบบอ่ืนๆ23 เพื่อแลกกับการไดลดโทษจําเลยไดใหขอมูล

ที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการกระทําผิดที่แจงชัดและการกระทําความผิดที่ยังไมสามารถจําแนก

แยกแยะไดและพยานหลักฐานที่ยังไมรู ชวยใหเขาถึงทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําผิดหรือ        

ใหการยืนยันความผิดของตัวการสําคัญ นอกจากน้ันจําเลยไดลงชื่อในเอกสารแสดงการสละสิทธิ์

ยอมใหธนาคารตางประเทศโอนเงินที่ตนเองฝากไวไปเขาบัญชีรัฐบาลเปรู การใชเอกสารแสดง   

การสละสิทธิ์ทําใหสามารถติดตามสินทรัพยคืนไดหลายลานเหรียญ

23 หมายถึง“Efficient Collaboration Act” (Law 27.378)
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กลองขอความ 1.2 วิธีการทางเลือกในการติดตามสินทรัพย

การเก็บภาษีเงินท่ีไดมาโดยมิชอบ

เจาหนาที่ของรัฐหรือผูบริหารบริษัทที่ เปนของรัฐที่ได รับสินบน เงินที่ไดมาโดยมิชอบ

หรือสินทรัพยที่ถูกขโมยมาอาจจะตองเสียภาษีสําหรับเงินที่ไดมาโดยมิชอบน้ี ในกรณีเชนน้ัน

เจาพนักงานไมตองพิสูจนที่มาโดยมิชอบของสินทรัพยน้ัน เพียงแคพิสูจนไดวาเปนรายได

ที่ไมเปดเผย เจาพนักงานเพียงแคพิสูจนงายๆ วาผูเสียภาษีมีเงินที่ไดรับมาที่จะตองเสียภาษี

หรือมีรายไดที่จะตองเสียภาษีและจะตองชําระภาษีตามจํานวนที่เหมาะสมรวมถึงดอกเบี้ยและ

ตองถูกปรับถาหากไมเสียภาษีตามเวลาที่กําหนด ดังน้ันภาระในการนําเสนอหลักฐานจึงนอยกวา

ในคดีติดตามทรัพยสินทางแพง โดยที่วิธีการน้ีโดยทั่วไปไมเกี่ยวของกับกระบวนการทางศาล

กลไกน้ีนาจะมีคาใชจายนอยและรวดเร็วกวาการติดตามทรัพยทางแพงหรือการดําเนินคดีอาญา

คําสั่งใหจายคาปรับและคาสินไหมทดแทนในการพิจารณาคดีอาญา 

ในคดีอาญาศาลอาจมีคําสั่งใหจําเลยจายคาปรับหรือจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหาย

หรือทั้งสองอยาง คําสั่งเชนวาอาจมีพรอมกับคําสั่งริบทรัพยหรืออาจมีคําสั่งน้ันแทนคําสั่งริบ

ทรัพยถึงแมวาคําสั่งใหจําเลยจายคาปรับหรือจายคาสินไหมทดแทนอาจรองขอตอศาลไดงายกวา

การรองขอใหมีกระบวนการริบทรัพยแยกตางหากการบังคับใหเปนไปตามคําสั่งใหจายคาปรับ

หรือจายคาสินไหมทดแทนทําไดยากกวา การบังคับตามคําสั่งใหจายคาปรับหรือจายคาสินไหม

ทดแทนอาจดําเนินการโดยศาลแพงในขณะที่คําสั่งริบทรัพยใชกับสินทรัพยที่ไดถูกอายัดไว

กอนหนาน้ี นอกจากน้ันจํานวนเงินคาปรับอาจถูกกําหนดไวตามกฎหมายซึ่งไมเพียงพอ

ตามจํานวนสินทรัพยที่ตองการติดตามคืน

สําหรับสินทรัพยที่ถูกกลาวหาวาอยูในหมูเกาะเคยแมน เปรูไดจางทนายความทองถิ่นติดตามเงิน    

33 ลานเหรียญที่โอนผานทางธนาคารของเปรู เจาพนักงานของเปรูยังไดพบกับหนวยขาวกรอง    

ทางการเงิน( FIU) เพื่อขอความชวยเหลือ หลังจากการวิเคราะหทางการเงินเปนเวลาหลายเดือน    

เปรูก็พบวาเงินจํานวนน้ันไมเคยถูกสงไปยังหมูเกาะเคยแมนเลย แตยังคงอยูในธนาคารของเปรู 

แผนการใหเงินกูตอเน่ืองไดถูกนํามาใชในการปลอมแปลงการโอนเงินไปยังหมูเกาะเคยแมน และ

การโอนกลับมาเขาธนาคารเปรู เมื่อตรวจสอบไดแลวเงินที่อยูในธนาคารเปรูก็ถูกยึด
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Victor Venero Garrido คนใกลชิดของ Montesinos ถูกจับในสหรัฐอเมริกาโดยการประสานงาน 

กับเจาพนักงานของเปรู อพารตเมนตของเขาถูกยึดและเงินจํานวน 20 ลานเหรียญ ถูกอายัด เงินอีก 

30 ลานเหรียญ ที่อยูในชื่อของคนที่เปนหุนบังหนาก็ถูกอายัดดวย ในแคลิฟอรเนียและฟลอริดา     

ใชการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ (NCB confiscation) เพื่อติดตามเงินคืนและเงิน

ทั้งหมดก็ถูกสงคืนใหเปรู ขอตกลงในการสงคืนซึ่งทํากับสหรัฐอเมริกามีเงื่อนไขวาเปรูตองนําเงิน

น้ันไปดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนและการตอตานการทุจริตในเปรู 

เจาพนักงานของเปรูสามารถติดตามสินทรัพยคืนไดมากกวา 60 ลานเหรียญโดยการยึดทรัพยและ     

ริบทรัพย ยานพาหนะ เรือ และสินทรัพยอ่ืนๆ ดวยการดําเนินคดีอาญาประมาณ 180 คดี มีจําเลย

เกี่ยวของดวยมากกวา 1,200 คน

1.3.2 คดีของ Frederick Chiluba และพวก

ในป 2545 แซมเบียไดแตงต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อสืบสวนสอบสวนขอกลาวหา

ประธานาธิบดี Frederick กับพวกฐานทุจริตในชวงป 2534-2544 เพื่อประเมินวาจะสามารถ      

ดํา เนินคดีอาญาไดหรือไม และเพื่อหาทางเลือกที่ ดีที่สุดสําหรับการติดตามสินทรัพยคืน                           

ในป 2547 อัยการสูงสุดของแซมเบียไดฟองคดีแพงในอังกฤษเพื่อติดตามเงินที่ถูกโอนไปไว        

ในอังกฤษและยุโรประหวางป 2539 ถึง 2544 เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการใชชีวีติหรูหราฟุมเฟอย

ของอดีตประธานาธิบดีรวมถึงที่พักมูลคามากกวา 40 เทาของเงินเดือนทั้งปของอดีตประธานาธิบดี

ดวย24 การดําเนินคดีน้ีดําเนินการเพิ่มเติมจากคดีอาญาที่ดําเนินการอยูในแซมเบีย

ปจจัย 3 อยางที่นําไปสูการตัดสินใจฟองคดีแพงอีกนอกเหนือจากการดําเนินคดีอาญา คือ ประการแรก

จําเลยสวนใหญอยูในยุโรปทําใหการดําเนินคดีและการริบทรัพยทางอาญาในประเทศไมสามารถ

กระทําไดในหลายคดี25 ประการที่สองพยานหลักฐานและสินทรัพยสวนใหญอยูในยุโรปทําให

ยุโรปเปนสถานที่ที่เปนทางเลือกที่เหมาะสม และประการที่สามถึงแมวาสามารถดําเนินคดีอาญา

และริบทรัพยทางอาญาภายในประเทศไดแตการขอความรวมมือระหวางประเทศโดย การสงคํารอง

ขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (MLA request) ไมนาจะประสบผลสําเร็จ แซมเบีย 

ไมมีขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคี กระบวนการปกปองคุมครอง สมรรถนะและประสบการณ          

24 Attorney General of Zambia v. Meer Care & Desai & Others, [2007] EWHC 952 (Ch.) (U.K.)
25 แซมเบียไมมีกฎหมายวาดวยการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญาในขณะนั้นแตในภายหลังไดมีการออกกฎหมาย

นี้
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ที่จําเปนสําหรับการรวบรวมพยานหลักฐานและการบังคับใชคําสั่งริบทรัพยในประเทศตางๆ         

ในยุโรป แตในทางกลับกันคําสั่งของศาลในยุโรปจะบังคับใชไดงายกวาในประเทศที่เปนภาคี     

ของอนุสัญญาบรัสเซลลวาดวยการยอมรับคําตัดสินของศาลตางประเทศในยุโรป

กรุงลอนดอนถูกเลือกเปนสถานที่ดําเนินการฟองคดีเพราะวาเงินสวนใหญที่ออกจากแซมเบีย

ดําเนินการผานสํานักงานทนายความ 2 แหงและบัญชีตางๆในอังกฤษและอัยการสูงสุดของแซมเบีย

มีเขตอํานาจเหนือจําเลยในประเทศที่เปนภาคีของอนุสัญญาบรัสเซลลได ในทายที่สุดเปนที่คาดหวัง

วาคําตัดสินของศาลในอังกฤษจะสามารถบังคับใชในแซมเบียไดเมื่อนํามายื่นตอศาล

ศาลสูงของกรุงลอนดอนพบพยานหลักฐานเพียงพอในความผิดฐานสมคบกันโอนเงินประมาณ     

52 ลานเหรียญ จากแซมเบียไปยังบัญชีธนาคารที่ไมเกี่ยวกับกิจการของรัฐบาล“ชื่อ Zamtrop”

ในธนาคารพาณิชยของแซมเบียในกรุงลอนดอน ผูเชี่ยวชาญดานนิติวิทยาศาสตรไดตามรอยเงิน     

ที่ไดรับในบัญชี Zamtrop ไปที่กระทรวงการคลังและยังตามรอยเงินที่เอาออกไปจากบัญชี Zamtrop

แลวพบวาเงินจํานวน 25 ลานเหรียญเปนเงินที่ไดมาโดยมิชอบหรือยักยอกมา นอกจากน้ันศาลสูง 

ยังพบวาการจายเงินจํานวนประมาณ 21 ลานเหรียญที่แซมเบียจายใหแกบัลเกเรียในโครงการซื้อ

อาวุธที่ถูกกลาวหาโดยจายใหในบัญชีที่อยูในเบลเยี่ยมและสวิสเซอรแลนดน้ันไมชอบดวยกฎหมาย

ศาลไดพิพากษาวาจําเลยสมคบกันยักยอกเงิน 25 ลานเหรียญจากบัญชี Zamtrop และ 21 ลานจาก     

การจายเงินซื้ออาวุธ ศาลยังไดพิพากษาวาจําเลยผิดตอสาธารณรัฐแซมเบียในฐานะผูพิทักษทรัพยสิน

ของประเทศหรือโดยไมสุจริตใหการชวยเหลือใหมีการกระทําผิดตอหนาที่ดังกลาวทําใหจําเลย  

ตองรับผิดเปนจํานวนเทากับเงินและสินทรัพยที่ยักยอกไป

1.3.3. คดีของ Diepreye Alamieyeseigha

ในคดีที่เกี่ยวของกับ Diepreye Peter Solomon Alamieyeseigha อดีตผูวาการรัฐBayelsa ไนจีเรีย

สามารถติดตามสินทรัพยคืนมาได 17.7 ลานเหรียญโดยการดําเนินคดีภายในประเทศและดวย  

ความรวมมือของเจาพนักงานในแอฟริกาใตและอังกฤษ

ในเดือนกันยายน 2548 Alamieyeseigha ถูกตํารวจกรุงลอนดอนจับที่สนามบิน Heathrow โดยถูก

สงสัยวาเกี่ยวของกับการฟอกเงิน จากากรสืบสวนสอบสวนพบวา Alamieyeseigha มีเงิน 2.7 ลาน

เหรียญซอนไวในบัญชีธนาคารและที่บานพักในกรุงลอนดอนรวมทั้งมีอสังหาริมทรัพยมูลคา        

15 ลานเหรียญดวย Alamieyeseigha ไดรับการปลอยตัวชั่วคราวโดยการวางหลักประกันและ

เดินทางออกจากอังกฤษกลับไปไนจีเรียในเดือนพฤศจิกายน 2548
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ในไนจีเรียเขาอางสิทธิ์ในการไดรับความคุมกันจากการดําเนินคดีตอมาเขาถูกปลดจากตําแหนง 

และสูญเสียสิทธิ์ในการไดรับความคุมกันจากการดําเนินคดี ตอมาในเดือนพฤศจิกายน 2548 

คณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของไนจีเรียไดฟองเขาในขอหา

ฟอกเงินและทุจริตรวม 40 กระทง และไดรับคําสั่งศาลใหอายัดสินทรัพยของเขาที่อยูในไนจีเรีย

ความรวมมืออยางใกลชิดระหวางคณะกรรมการกับหนวยติดตามทรัพยสินที่ไดจากการกระทํา

ความผิดในกรุงลอนดอน(London Metropolitan Police’s Proceeds of Corruption Unit) มีความสําคัญ

ยิ่งตอการติดตามสินทรัพยที่อยูในประเทศอังกฤษคืน เงินสดจํานวน 1.5 ลานเหรียญ ถูกริบจากบาน

ของ Alamieyeseigha ในกรุงลอนดอนตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด

(Proceeds of Crime Act) ตามคําสั่งของศาลวาสินทรัพยน้ันเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํา

ความผิด ในเดือนพฤษภาคม 2549 ศาลมีคําสั่งใหจายเงินคืนแกไนจีเรียหลังจากน้ัน เพียง 2-3

สัปดาหเงินก็ถูกโอนไปใหไนจีเรีย สําหรับการดําเนินการที่เกี่ยวกับบัญชีธนาคารกระบวนการ         

มีปญหามากกวาเพราะสินทรัพยและพยานหลักฐานอยูในบาฮามาส หมู เกาะบริติชเวอรจิน 

สาธารณรัฐเซเชลส แอฟริกาใตและประเทศอังกฤษ เจาพนักงานของไนจีเรียตระหนักดีวาการรองขอ

ความชวยเหลือจากประเทศตางๆ เหลาน้ีจะตองใชเวลาพอสมควรและคําสั่งของศาลไนจีเรียอาจไม

สามารถดําเนินการได นอกเหนือจากน้ันการดําเนินคดีในแตละประเทศเหลาน้ียังเปนสิ่งที่นากังวล

อยูเพราะวา เจาพนักงานของไนจีเรียมีพยานหลักฐานนอย ในการเชื่อมโยง Alamieyeseigha

กับสินทรัพยเหลาน้ีรวมถึงการเชื่อมโยงสินทรัพยกับการกระทําทุจริต

ในที่สุดเจาพนักงานของไนจีเรียตัดสินใจที่จะดําเนินคดีแพงในประเทศอังกฤษพรอมๆ กันกับ             

การดําเนินคดีอาญาในไนจีเรีย เพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานเจาพนักงานของไนจีเรียไดรับคําสั่ง

ศาลใหเปดเผยพยานหลักฐานที่ตํารวจกรุงลอนดอนรวบรวมไวระหวางการสืบสวนสอบสวน26

ไนจีเรียสามารถใชพยานหลักฐานน้ีรวมกับบัญชีรายไดและทรัพยสินที่ Alamieyeseigha แสดงไว27

เพื่อรองขอคําสั่งอายัดสินทรัพยทั้งหมดของ Alamieyeseigha ทั้งที่เปนเจาของโดยตรงหรือโดยออม

ในทุกประเทศทั่วโลกและคําสั่งใหธนาคารและพวกของ Alamieyeseigha แสดงเอกสารที่มีอยู

26 การย่ืนคํารองขอคําสั่งใหมีการเปดเผยของไนจีเรียไมไดรับการคัดคานจากตํารวจกรุงลอนดอนซึ่งผิดไปจากที่เคยปฏบิัติมา          

โดยตํารวจมักจะไมยอมมอบพยานหลักฐานที่รวบรวมไดจากการสืบสวนสอบสวนทางอาญาเพ่ือใหความชวยเหลือในการฟองรอง

โดยบุคคลเพ่ือเรียกรองทางแพง
27 บัญชีรายไดและสินทรัพยไดย่ืนไวในป 2552 ตอนที่ Alamieyeseighaไดรับเลือกเปนผูวาการคร้ังแรกซึ่งระบุวาเขามีสินทรัพยเพียง

แคมากกวา 1.5 แสนเหรียญเลก็นอย และมีรายไดปละ 12,000 เหรียญ
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หนวยงานริบทรัพยของแอฟริกาใต (South African Asset Forfeiture Unit) ไดดําเนินการคูขนานไป

กับกระบวนการทางศาลเหลาน้ีโดยใช การริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ (NCB

confiscation) ทําการริบทรัพยคฤหาสนหรูของ Alamieyeseigha หลังจากขายทรัพยสินในเดือน

มกราคม 2550 แลวเงินก็ถูกสงกลับไปยังไนจีเรีย

Alamieyeseigha ยอมรับความผิดตอศาลสูงของไนจีเรียในเดือนกรกฎาคม 2550 สําหรับความผิด      

6 กระทง ฐานแสดงบัญชีทรัพยสินอันเปนเท็จและทําใหบริษัทของเขายอมรับผิดฐานฟอกเงิน    

รวม 23 กระทง เขาถูกตัดสินโทษจําคุก 2 ป และศาลมีคําสั่งใหริบทรัพยของเขาที่อยูในไนจีเรีย            

การยอมรับผิดของเขา Alamieyeseigha ทําใหขอตอสูของเขาในการพิจารณาคดีแพงในศาลสูง   

ของอังกฤษเปนโมฆะและในเดือนธันวาคม 2550 ศาลไดมีการตัดสินอยางรวบรัดใหริบทรัพย   

และบัญชีธนาคารที่อยูในประเทศอังกฤษ คําตัดสินในเดือนพฤษภาคม 2551 นําไปสูการริบทรัพย  

ที่เหลืออยูในไซปรัส เดนมารก และในอังกฤษ
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2. ขอพิจารณาเชิงกลยุทธสําหรับ

การจัดทํารายละเอียดและการบริหารคดี

ความสําเร็จของการติดตามสินทรัพยคืนจําเปนตองมีแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมซึ่งมีขั้นตอนและ

ขอพิจารณาที่สําคัญตางๆ ไวดวย ผูปฏิบัติงานจะตองรวบรวมและประเมินขอเท็จจริงเพื่อใหเขาใจ

รูปคดี รวบรวมทีมงาน ระบุพันธมิตรหลัก ติดตอสื่อสารกับผูปฏิบัติงานในตางประเทศ ตอสูกับ

ปญหาทางกฎหมาย ปญหาในทางปฏิบัติและปญหาในการดําเนินงาน28และบริหารจัดการคดีอยางมี

ประสิทธิภาพ มุมมองแตละดานจะชวยใหผูปฏิบัติงานเลือกวิธีการทางกฎหมายที่เหมาะสมที่สุด

สําหรับการติดตามสินทรัพยคืนไมวาจะโดยการริบทรัพยทางอาญาหรือการริบทรัพยโดยไมตองมี

คําพิพากษาลงโทษ (NCB) ตามดวยการสงคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย 

(MLA) เพื่อการบังคับใช การฟองคดีแพงโดยบุคคลหรือการรองขอใหเจาพนักงานตางประเทศ

ดําเนินการริบทรัพยทางอาญาหรือการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ จากประสบการณ

แสดงใหเห็นวาคําพิพากษาคดีอาญามีความสําคัญอยางมากตอการตอตานและปองปรามการทุจริต

แตการริบทรัพยทางอาญาอาจไมใชทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการติดตามสินทรัพยคืน เจาพนักงาน

บางคนอาจใชวิธีการทั้งสองรวมกันในการดําเนินการริบทรัพย29  ปญหาอุปสรรคที่มีอยูอาจทําให

ตองพิจารณาเลือกวิธีการทางกฎหมายวิธีอ่ืน ในคดีที่เกี่ยวของกับหลายประเทศอาจจะตองใชวิธีการ

ที่หลากหลายตัวอยางเชน ดําเนินการริบทรัพยภายในประเทศตามดวยการสงคํารองขอความชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันทางกฎหมาย เพื่อบังคับคดีในประเทศหน่ึงและติดตามริบทรัพยโดยคดีแพง             

ในอีกประเทศหน่ึง

บทน้ีกลาวถึงการดําเนินการในเบื้องตนและประเด็นบางอยางที่ผูปฏิบัติงานจะตองพิจารณาในการเลือก

วิธีการที่จะใชในการติดตามสินทรัพยคืน สิ่งสําคัญสําหรับผูปฏิบัติงานคือ ตองมุงมั่นและคิดอยาง

28 Th e Stolen Asset Recovery (StAR) Initiativeกําลังศึกษาปญหาอุปสรรคในการติดตามสินทรัพยคืน และคาดวาจะตีพิมพเผยแพร

ไดในตนป 2554 ซึ่งจะหาดูไดที่ www.worldbank.org/star. และดูใน “Best Practices: Confiscation (Recommendations 3 and 38),”

รับรองโดยที่ประชุมใหญของ Financial Action Task Force (FATF) เดือนกุมภาพันธ 2553 หาดูไดที่ http://www.fatf-

gafi.org/dataoecd/39/57/44655136.pdf.
29 ในสหรัฐอเมริกาพนักงานอัยการมักใชการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญาเพ่ือการอายัดหรือยึดทรัพยสินและ

ระงับคดีไวระหวางที่มีการพิจารณาคดีอาญา หากจําเลยตองคําพิพากษาลงโทษก็จะใชการริบทรัพยทางอาญาเพ่ือริบผลประโยชน

ของจําเลยที่มีในทรัพยสิน
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สรางสรรคในการพัฒนาและดําเนินยุทธศาสตรบางทีอาจมีวิธีการใหมๆที่จะแกปญหาได เชน การบัญญัติ

กฎหมายใหมหรือนําวิธีการที่แตกตางมาใชผูปฏิบัติงานควรจะตระหนักวาการตัดสินใจกระบวนการ

ที่ดําเนินการไปเร่ือยๆอยางตอเน่ือง เพราะวาวิธีคิดที่อิงกับผลที่เกิดจริงมากกวาตามทฤษฎีเปนสิ่งสําคัญ

อันดับแรกควรจะมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอเพื่อดูวาการตัดสินใจน้ันยังคงเหมาะสมกับ

พัฒนาการของคดีหรือไม

2.1 การรวบรวมขอเท็จจริง: แหลงขอมูลในเบ้ืองตน

ในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการติดตามสินทรัพยคืนเจาพนักงานวิเคราะห เบาะแส               

จากแหลงขอมูลตางๆ ที่กลาวถึงขางลางน้ี เจาพนักงานอาจเลือกที่จะดําเนินการสืบสวนสอบสวน

เบื้องตนตามวิธีการที่สรุปในบทที่ 3

 คํารองและการดําเนินคดีอาญา คํารองเรียนการทุจริต การลักขโมยหรือความผิดอ่ืนๆ         

ที่ผู เสียหาย (รวมถึงบุคคล บริษัท และประเทศที่ไดรับความเสียหายจากการทุจริต)         

หรือหนวยงานของรัฐ เชน หนวยงานกํากับดูแล หนวยงานตอตานการทุจริต หนวยงาน

ภาษี และ FIUs) ยื่นฟองเปนแหลงขอมูลที่สําคัญมาก นอกจากน้ันการสืบสวนสอบสวน        

การกระทําอาชญากรรมอ่ืนๆ อาจชี้ใหเห็นถึงการทุจริต ตัวอยางเชน การคน หรือการดักฟง

การสื่อสารในคดีคายาเสพติดอาจนําไปสูการไดพยานหลักฐานสําหรับการใหสินบน

 รายงานของหนวยขาวกรองทางการเงิน (FIUs) กฎหมายฟอกเงินกําหนดใหสถาบัน

การเงิน หนวยงานกํากับดูแลและธุรกิจและอาชีพบางที่ไม เกี่ยวกับการเงิน (เชน 

ทนายความ นักบัญชี ผูคาโลหะมีคาและอัญมณีและบริษัทผูใหบริการ) ตองรายงาน

ธุรกรรมหรือกิจกรรมอันควรสงสัย (STRs) ตอ FIUs และจะตองระแวดระวังเปนพิเศษ

เกี่ยวกับบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของทางการเมืองคือ เจาหนาที่รัฐระดับสูง ครอบครัวและ       

คนใกลชิด30 บางประเทศกําหนดใหรายงานการทําธุรกรรมทางการเงิน (CTRs) สําหรับ  

การทําธุรกรรมบางอยาง เมื่อไดรับรายงาน STR หรือ CTR จากหนวยงานที่มีหนาที่

รายงานแลว FIUs อาจดําเนินการสืบสวนสอบสวนแลวสงรายงานฉบับสมบูรณใหแก

หนวยงานบังคับใชกฎหมายหรืออัยการภายในประเทศ FIU อาจสงขอมูลใหกับ FIU

ตางประเทศผาน Egmont Group ซึ่งเปนเครือขายของ FIUs สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  

ในการใช FIUs ในการริเร่ิมและสืบสวนสอบสวนคดีติดตามสินทรัพยคืนดูกลองขอความ 

2.1 และหัวขอ 3.3.2 ของบทที่ 3 

30 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), art. 52(1) and (2); และ recommendations 6, 13, และ 16 ของ

FATF 40+9 Recommendations
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 กระบวนพิจารณาทางแพงหรือทางปกครอง กระบวนพิจารณาทางแพงหรือทางปกครอง

เชน รายงานของนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การลงโทษสถาบันการเงินของหนวยงาน

กํากับดูแล หรือการลงโทษบริษัทของธนาคารระหวางประเทศหรือธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระดับภูมิภาคอาจชี้ใหเห็นกิจกรรมที่มีการทุจริต คํารองเรียนตางๆ ถึงแมวาจะไมได

เฉพาะเจาะจงถึงการทุจริตแตก็ทําใหในการสืบสวนสอบสวนคนพบการกระทํามิชอบ     

คํารองเรียนเกี่ยวกับวัสดุที่ขาดหายไปหรือชํารุดสามารถชี้ใหเห็นวาเจาหนาที่จัดซื้อจัดจาง

รับมอบสินคาที่ชํารุดบกพรองเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินบน ในทํานองเดียวกันก็ควรที่จะให

ความสนใจกับคํารองเรียนของผูรับเหมาที่รองเรียนวากระบวนการประมูลไมเปนธรรม

 คํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ประเทศผูรองขออาจใหขอมูลอยาง

ละเอียดเกี่ยวกับบุคคลและบัญชีธนาคารที่ทําใหประเทศที่ไดรับการรองขอสามารถเปดคดี

ฟอกเงินในประเทศของตนได ขอมูลจากขอตกลงแลกเปลี่ยนขอสนเทศทางภาษีอากรก็อาจ

นํามาใชประโยชนไดดวย

 การเปดเผยขอมูลเอง หนวยงานที่รับผิดชอบในตางประเทศและ FIUs อาจใหขอมูลกับ

หนวยงานในอีกประเทศหน่ึงเกี่ยวกับการกระทําทุจริตที่ เกิดขึ้นในประเทศอ่ืนหรือ

เกี่ยวของกับคนชาติของตน การใหขอมูลเชนวาน้ีอาจสงผานทางเครือขายผูปฏิบัติงาน       

ที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ (ดูหัวขอ 7.3.5 ในบทที่ 7)

กลองขอความ 2.1 บทบาทและการเอื้อประโยชนของ FIUs ในคดีติดตามสินทรัพยคืน

FIUs เปนหนวยงานรวบรวมรายงานธุรกรรมอันควรสงสัยจากสถาบันการเงินและหนวยงานอ่ืนๆ 

ที่มีหนาที่ตองรายงาน ทําการวิเคราะหและเผยแพรขอมูลขาวกรองที่ไดใหแกหนวยงานที่มีอํานาจ

หนาที่ภายในประเทศ (โดยทั่วไปก็จะเปนหนวยงานบังคับใชกฎหมายและอัยการและ FIU

ของตางประเทศ) เพื่อตอตานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย FIUs

อาจเปนหุนสวนที่มีประโยชนตอผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการติดตามสินทรัพยคืนในการริเร่ิมคดี

และการสืบสวนสอบสวนในหลายทาง เชน

 แบงปนขอมูลขาวกรองกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายและอัยการ เมื่อการวิเคราะห

ของ FIU แสดงใหเห็นวามีการฟอกเงินหรือการกระทําผิดอาญาอ่ืนๆ FIU จะใหรายงาน

ขอมูลขาวกรองแกหนวยงานบังคับใชกฎหมายและอัยการภายในประเทศ FIUs จะให

รายงานขอมูลขาวกรองแก FIUs ตางประเทศที่มีขอตกลงทวิภาคีกันโดยสวนใหญมักจะ

ผานเว็บไซตที่มีความปลอดภัยของกลุม Egmont ซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะถูกวิเคราะหอีกแลว

อาจจะถูกสงตอไปใหกับผูบังคับใชกฎหมายและอัยการในตางประเทศ
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 การสนับสนุนขอมูลประกอบ FIU สวนใหญเก็บรักษาฐานขอมูลของ STRs CTRs

รายงานการเคลื่อนยายสกุลเงินขาพรมแดน รายงานขอมูลขาวกรองและขอสอบถาม

ที่ไดรับจากหนวยงานบังคับใชกฎหมายหรือ FIUs ตางประเทศ ขอมูลขาวกรองที่ไดรับ

และเก็บรักษาไวโดยตัวของมันเองอาจไมเพียงพอที่จะรายงานใหแกหนวยงานบังคับใช

กฎหมายแตอาจเปนประโยชนตอเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายทําใหเขาใจถึงกิจกรรม 

ของเปาหมายของการสืบสวนสอบสวน ระบุคนที่เปนพวกของผูกระทําผิดและสรางความ

เชื่อมโยงกับการสืบสวนสอบสวนของหนวยงานอ่ืนๆ

 ความเชี่ยวชาญในเร่ืองการเงิน  นักวิเคราะหขอมูลทางการเงินคุนเคยกับบริการและ

ผลิตภัณฑทางการเงินและรูปแบบวิธีการฟอกเงินและมีประสบการณในการวิเคราะห

บันทึกทางการเงินและกระแสเงิน ความเชี่ยวชาญน้ีมีความสําคัญอยางมากตลอดการ

สืบสวนสอบสวนและการฟองคดีและ FIUs อาจเปนแหลงที่มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองน้ี

 ความสัมพันธและเครือขายสวนตัว FIUs จะมีผูที่ติดตอกันอยูในสถาบันการเงินตางๆ 

หนวยงานอ่ืนภายในประเทศและ FIUsตางประเทศ (ผานทางกลุม Egmont) ซึ่งอาจเปน

ประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงาน

 ความสามารถในการออกคําสั่งทางปกครองเพื่ออายัดทรัพย FIUs บางแหงสามารถอายัด

เงินไวไดในชวงเวลาสั้นๆ (ดูหัวขอ 7.3.4) ชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปกปองทรัพยไวได

อยางรวดเร็วกอนที่จะไดรับคําสั่งศาลอยางเปนทางการ

ผูปฏิบัติงานตางๆ พบวา FIUs เปนหุนสวนที่มีประสิทธิภาพที่สุด ความสัมพันธเชนวาน้ีจะตองมี

การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวกรองที่เกี่ยวของทั้งสองทางระหวาง FIUและผูปฏิบัติงานทั้งตนทางและ

ปลายทางมากกวาการใหขอมูลฝายเดียวจาก FIUแกผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานพบวาการแลกเปลี่ยน

ขอมูลกันชวยให FIU มีขอมูลขาวกรองเพิ่มขึ้นและทายที่สุดชวยใหการวิเคราะหทางการเงิน

ของ FIU ดีขึ้น

 ผูตรวจสอบ บริษัทตางๆ จะตองไดรับการตรวจสอบงบการเงินเปนประจําทุกปและบุคคล

ธรรมดาจะถูกตรวจสอบโดยหนวยงานภาษี ในทํานองเดียวกันรัฐบาลจัดต้ังหนวย

ตรวจสอบหรือหนวยงานกํากับดูแล (ตัวอยาง เชน สํานักผูตรวจราชการ ศาล หนวยงาน

ตรวจสอบและสํานักงานบัญชี ตรวจเงินเฉพาะเร่ือง) เพื่อดูแลกรม กองตางๆ หรือ

รัฐวิสาหกิจ การตรวจสอบเหลาน้ีมักจะพบวามีความไมสอดคลองตรงกันระหวาง            



29

การเคลื่อนยายเงินและการทําธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงซึ่งสงสัญญาณวาอาจมีการทุจริตเกิดขึ้น 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวกับรายรับหรือรายจายอาจ

เปดเผยใหเห็นรูปแบบของใบเบิกปลอมที่เปนแบบฉบับที่ใชในการทุจริตหรือการให

สินบน 

 ผูแจงขอมูลเบาะแส จุดเร่ิมแรกของการนําไปสูการสืบสวนสอบสวนอาจมาจากลูกจางหรือ

บุคคลที่สงสัยวามีการทุจริตตอหนาที่ในหนวยงานของตนหรือจากผูที่กระทําความผิดและ

หวังวาจะไดรับโทษละมุนละมอม31

 รายงานของสื่อและภาคประชาสังคม กิจกรรมที่นาสงสัย หรือการจับกุมเจาหนาที่           

ในตางประเทศดวยขอหาทุจริตมักจะถูกนําเสนอโดยนักขาว นักหนังสือพิมพ หรือโดย

รายงานของภาคประชาสังคมและองคกรพัฒนาเอกชน รายงานเชนวาอาจชักนําใหเกิด   

การสืบสวนสอบสวนโดยตรงหรืออาจทําใหมีการรายงาน STR ที่นําไปสูการสืบสวน

สอบสวนในที่สุด

 การแสดงรายไดและสินทรัพยของเจาหนาท่ีรัฐ หลายๆ ประเทศกําหนดใหเจาหนาที่รัฐ 

ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและรายไดของตนเอง32 การแสดงรายไดและสินทรัพย

อาจแสดงใหเห็นถึงสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นโดยไมสอดคลองกับรายไดของบุคคลที่ไดแสดงไว

หรืออาจจะแสดงใหเห็นถึงการแสดงรายไดเปนเท็จ การเปรียบเทียบสินทรัพยที่แสดงไว

กับสินทรัพยที่เจาหนาที่รัฐไดใชไปอาจชี้ใหเห็นถึงการรํ่ารวยโดยผิดกฎหมาย

 หนวยสืบราชการลับ ขอมูลอาจไดรับจากสํานักขาวกรองหรือผานทางหนวยขาวกรองที่อยู

ในหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ (เชนหนวยงานบังคับใชกฎหมายหรือหนวยงานกํากับดูแล)     

 การสืบสวนสอบสวนเชิงรุก  ผูปฏิบัติงานอาจหาขอมูลเชิงรุกจากแหลงที่อาจเปน

แหลงขอมูล หรืออาจจะตรวจสอบกิจกรรมตางๆของอุตสาหกรรมออนไหวตางๆ หรือ

อุตสาหกรรมที่ออนไหวตอการฟอกเงินและการทุจริตเชนการสกัดทรัพยากรธรรมชาติ   

มาใชและการคาอาวุธ

31 หลายประเทศไดมีกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการและการปองกันผูใหขอมูลเบาะแส ตัวอยางเชน เฮติ แนวคิดนี้หมายถึง “public outcry”

ในรัฐธรรมนูญ 1987 ดูใน UNCAC art 33
32 UNCAC art. 8(5), 52(5) และ 52(6) กาํหนดใหรัฐภาคีพิจารณาการจัดทํากระบวนการแสดงบัญชีสินทรัพยและรายไดของ

เจาหนาที่รัฐและมีประมาณ 144 ประเทศที่มีระบบการเปดเผยขอมูลแกสํานักจริยธรรม องคกรตอตานการทุจริตและหนวยงาน

ราชการอ่ืนๆ ดูใน Theodore S. Greenberg, Larissa Gray, Delphine Schantz, Carolin Gardner, and Michael Lathem, Politically

Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector (Washington, DC: World Bank, 2010), 42; Ruxandra Burdescu,

Gary J. Reid, Stuart Gilman, and Stephanie Trapnell, Stolen Asset Recovery—Income and Asset Declarations: Tools and Trade-

off s (Washington, DC: StAR Initiative, conference edition released November 2009). หาดูไดที่ at www.worldbank.org/star
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2.2 การจัดตั้งทีมหรือหนวย คณะทํางาน และทีมสืบสวนสอบสวนรวมกับหนวยงาน

ตางประเทศ

โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีใหมและสลับซับซอนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดต้ังทีมหรือหนวยงาน      

สหวิทยาการเพื่อใหการดําเนินคดีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถยึดทรัพยไดในที่สุด ทีมน้ี

จะประกอบดวยบุคคลตางๆ รวมถึงเจาพนักงานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน และผูเชี่ยวชาญการ

วิเคราะหทางการเงิน นักบัญชีนิติเวช เจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย อัยการและผูบริหารสินทรัพย 

ผูเชี่ยวชาญอาจไดรับการแตงต้ังจากภาคเอกชนหรือขอยืมตัวจากหนวยงานอ่ืนๆ เชน หนวยงาน

กํากับดูแล FIU หนวยงานภาษี หนวยงานตรวจสอบ หรือสํานักผูตรวจราชการ คดีอาจจะตองมีการ

จัดต้ังทีมสืบสวนสอบสวนและฟองคดีและอาจมีการขยายไปเปนคณะทํางานรวมระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของหรือเปนการสืบสวนสอบสวนรวมกับประเทศอ่ืนทั้งน้ีขึ้นอยูกับเขตอํานาจ

และพฤติการณแวดลอม33

2.2.1 ทีมสืบสวนสอบสวนและฟองคดี

ทีมสืบสวนสอบสวนควรจะประกอบดวยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหเอกสาร          

ทางการเงิน เอกสารธนาคารและเอกสารทางบัญชีจํานวนมาก รวมถึงเอกสารการโอนเงินผาน

ธนาคาร งบการเงิน และขอมูลทางภาษีหรือขอมูลของกรมศุลกากร และควรจะรวมถึงเจาพนักงาน

สืบสวนสอบสวนที่มีประสบการณในการรวบรวมขอมูลขาวกรองทางธุรกิจและการเงิน สามารถ

ระบุชี้แผนการที่ผิดกฎหมาย ติดตามเสนทางเงินและสามารถใชเทคนิคการสืบสวนสอบสวนตางๆ 

เชน การตรวจตราทางอิเล็กทรอนิกส การดักฟงการสื่อสาร การสอบปากคําพยานและการตรวจคน 

ในบางคดีอาจเปนประโยชนหรือมีความจําเปนในการแตงต้ังผู เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาที่มี         

ความเชี่ยวชาญในเร่ืองการวิเคราะหทางการเงิน การบัญชีนิติเวชและการพิสูจนหลักฐานทาง

คอมพิวเตอร

อัยการก็จําเปนที่จะตองมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในทํานองเดียวกันเพื่อการนําเสนอคดี 

ในศาลอยางมีประสิทธิภาพ อาจมีการแตงต้ังอัยการพิเศษในคดีที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ระดับสูง 

เพื่อปองกันการมีผลประโยชนทับซอนเพื่อใหมั่นใจวาการสืบสวนสอบสวนเปนไปอยางอิสระ   

และเพื่อรับประกันวากระบวนการเชื่อถือได

33 คําวา “ทีมสืบสวนสอบสวน” รวมถึงการสืบสวนสอบสวนหรือรวบรวมขอมูลขาวกรองซึ่งเกิดขึ้นกอนและหลงัการต้ังขอหากับ

จําเลย ในบางประเทศ “สืบสวนสอบสวน” ใชกับการสืบสวนสอบสวนที่เกิดขึ้นหลังจากมีการต้ังขอหาอยางเปนทางการแลวเทานั้น
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โดยปกติพนักงานอัยการระดับสูงจะเปนหัวหนาทีมในการสืบสวนสอบสวนหรือติดตามการสืบสวน

สอบสวนของผูพิพากษาสืบสวนสอบสวน หรือหนวยงานบังคับใชกฎหมายเพราะวาในทายที่สุด

อัยการจะเปนผูรับผิดชอบในการนําเสนอคดีตอศาล อัยการจะตองมั่นใจวาหนวยงานบังคับใช

กฎหมายรวบรวมพยานหลักฐานสําคัญที่จะพิสูจนความผิด ดําเนินมาตรการชั่วคราวและริบทรัพย34

นอกเหนือจากน้ันอัยการยังทําหนาที่เปนผูประสานเชื่อมตอกับผูพิพากษาเมื่อเจาหนาที่   ผูบังคับใช

กฎหมายตองการขออํานาจศาลในการใชเคร่ืองมือพิเศษในการสืบสวนสอบสวน เชน การดักฟง 

การสื่อสาร การคน การจับกุมและการไกลเกลี่ยคดีอาญา (plea agreements)

หนวยงานบังคับใชกฎหมายและหนวยงานอัยการมีความรับผิดชอบหลักสําหรับความผิดเฉพาะ

อยางที่เกี่ยวของกับคดีมักจะมีขีดความสามารถในการรวบรวมและนําเสนอหลักฐานที่จําเปน      

เพื่อการริบทรัพย หากเปนไปไดควรมีการจัดต้ังหนวยพิเศษเพื่อการริบทรัพย สืบสวนสอบสวน 

และฟองคดีขึ้นมา เพื่ อใหการสนับสนุนทีมหลักที่ทํ าหนาที่สืบสวนสอบสวนคดีอาญา                   

จากประสบการณที่ผานมาชี้ใหเห็นวาเปนเร่ืองยุงยากหากเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายและ

พนักงานอัยการตองรับผิดชอบทั้งการดําเนินคดีความผิดเฉพาะอยางและการริบทรัพย ในบาง

ประเทศอัยการคดีอาญา  จะยังไมไดรับการแตงต้ังจนกวาการสืบสวนสอบสวนใกลจะเสร็จสมบูรณ

ซึ่งสายเกินไปสําหรับการริบทรัพย นอกจากน้ันพนักงานสืบสวนสอบสวนและพนักงานอัยการ

คดีอาญามีคดีที่ตองรับผิดชอบจํานวนมากและมักจะใหความสําคัญกับการไดมาซึ่งคําพิพากษา   

ทางอาญามากกวาการริบทรัพย

โดยการจัดต้ังหนวยพิเศษเพื่อการริบทรัพยขึ้นมาพนักงานสืบสวนสอบสวนและพนักงานอัยการ    

ที่รับผิดชอบการริบทรัพยมีการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการนําเสนอพยานหลักฐานอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อการบังคับใชกฎหมายวาดวยการริบทรัพย พนักงานสืบสวนสอบสวนผูรับผิดชอบ

เร่ืองการริบทรัพยโดยทั่วไปจะดําเนินการมากกวาพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในการตาม

รอยสินทรัพยเพื่อจุดประสงคในการริบทรัพยและเปนผูที่เหมาะสมที่จะดําเนินการระหวางประเทศ

ในการติดตามสินทรัพยที่ไดถูกเคลื่อนยายออกไปจากประเทศ ถาหากมีการดําเนินการตามแนวทาง

ที่กลาวขางตนผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการริบทรัพย จะตองทํางานอยางใกลชิดกับเพื่อนรวมงาน

เพื่อติดตามการฟองคดีอาญาใหลุลวงไป หากไมดําเนินการเชนน้ันแลวอาจสงผลเสียหาย              

ตอคดีอาญาและมีผลกระทบตอความพยายามในการริบทรัพยได

34 ในประเทศ civil law บางประเทศ ผูพิพากษาสืบสวนสอบสวนอาจเปนหัวหนาที่สืบสวนสอบสวนต้ังแตเร่ิมคดีจนกระทั่งมี         

คําพิพากษาตัดสินแตพนักงานอัยการก็อาจย่ืนอุทธรณได
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ทีมงานอาจจะอยูในหนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตที่มีอํานาจหนาที่ในการสืบสวน

สอบสวน ฟองคดีหรือทั้งสองอยางหรืออยูในหนวยงานบังคับใชกฎหมายและหนวยงานอัยการ

ตามปกติ ไมวาทีมงานจะอยูในหนวยงานใดก็ตามจําเปนอยางยิ่งที่กฎหมายตองใหอํานาจพนักงาน

สืบสวนสอบสวนและพนักงานอัยการในการสืบสวนสอบสวนหรือฟองคดี (หรือทั้งสองอยาง)  

และริบทรัพยและเคร่ืองมือที่ใชในการกระทําความผิด35

2.2.2 คณะทํางานรวม

หนวยงานตางๆ อาจจะพิจารณาจัดต้ังคณะทํางานรวมที่ประกอบดวยหนวยงานตางๆ หนวยงาน

บังคับใชกฎหมายและภาคเอกชนซึ่งมีผลประโยชนจากการฟองคดีหรือการติดตามสินทรัพยคืน 

(หรือทั้งสองอยาง) คณะทํางานรวมอาจรวมถึงผูแทนจากหนวยงานภาษี ศุลกากร ศาล หนวยงาน

คลัง สํานักงานตรวจคนเขาเมือง รวมทั้งผูแทนจาก FIU หนวยงานกํากับดูแล ผูประสานงานกลาง

และหนวยงานบริหารสินทรัพย คณะทํางานดังกลาวจะอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารและทักษะและใหความชวยเหลือในการปรึกษาหารือและติดตามพัฒนาการลาสุดของคดี 

เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนหรือการชิงดีชิงเดนกันระหวางหนวยงานตางๆ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

มีการกําหนดบทบาทของทีมงานและหนวยงานบังคับใชกฎมายอ่ืนๆ ใหชัดเจน

2.2.3 การสืบสวนสอบสวนรวมกับหนวยงานตางประเทศ

ในการสืบสวนสอบสวนที่มีความยุงยากและตองมีความละเอียดลออที่ตองมีการประสานงาน      

กับประเทศอ่ืนๆ ควรจะพิจารณาใชวิธีการสืบสวนสอบสวนรวมหรือคณะทํางานรวมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในประเทศอ่ืนๆ36 การสืบสวนสอบสวนรวมทําใหหลีกเลี่ยงการทํางานซ้ําซอนและชวย

ใหเกิดความรวมมือกัน การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการพัฒนากลยุทธในการทํางานรวมกัน    

(น่ันคือ อาจมีการดําเนินคดีในประเทศหน่ึงหรือหลายๆ ประเทศ) ยังชวยหลีกเลี่ยงขอควรระวัง  

ของการรองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (เชน การทําใหเปาหมายของการสืบสวน

สอบสวนไหวตัวและเสียเวลากับการอุทธรณที่ตามมา) เพราะวาผูปฏิบัติงานทุกคนตางก็ทํางานโดย

มีจุดประสงคเดียวกัน ในกรณีที่มีหลายๆ วิธีการที่สามารถใชไดกับการฟองคดีที่กําลังดําเนินอยู       

การสืบสวนสอบสวนรวม (และการประชุมทีมสหวิชาชีพ) อาจชวยใหมั่นใจไดวาคูความทั้งหลาย

ไดรับทราบถึงสิ่งตางๆ ที่ เกิดขึ้นในประเทศอ่ืนๆ ในกรณีที่สมรรถนะและกรอบกฎหมาย

35 โดยทั่วไปประเทศตางๆ จะปฏิเสธการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพ่ือการสืบสวนสอบสวนหรือการฟองคดี

โดยหนวยงานที่ไมใชหนวยงานตุลาการหรือหนวยงานที่ไมมีอํานาจตามกฎหมาย
36 UNCAC, art. 49, and United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), art. 19 เรียกรองใหรัฐภาคี

พิจารณาการดําเนินการสืบสวนสอบสวนรวมเปนกรณีๆ ไป
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ภายในประเทศสําหรับมาตรการชั่วคราวและการริบทรัพยในประเทศหน่ึงดอยประสิทธิภาพ       

การสืบสวนสอบสวนรวมอาจชวยใหมีการถายทอดทักษะในระหวางทีมงานหรือชวยใหสามารถ

ดําเนินการเร่ืองน้ันๆ ในประเทศที่มีกรอบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวาได

แตกระน้ันก็ตามการสืบสวนสอบสวนรวมอาจจะทําใหการประสานงานยุงยากและผูปฏิบัติงาน

จะตองพิจารณาวามีเงื่อนไขที่จะทําใหการสืบสวนสอบสวนรวมประสบผลสําเร็จหรือไม      

ทีมงานควรตรวจสอบความมีอยูของกรอบกฎหมายที่เหมาะสมที่จะชวยใหหนวยงานที่รับผิดชอบ

สามารถดําเนินการสืบสวนสอบสวนรวมในกรณีที่ไมมีคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกัน    

ทางกฎหมาย การรวบรวมพยานหลักฐานโดยผูปฏิบัติงานของตางประเทศและการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารกันโดยตรง เพราะวาแตละหนวยงานที่เขามารวมจะตองมีเขตอํานาจเหนือความผิด

กฎหมายที่ใหอํานาจบังคับนอกดินแดนไดจึงมีผลประโยชนอยางยิ่ง (territorial jurisdiction)

นอกจากน้ันผูปฏิบัติงานควรจะตองมั่นใจวามีทรัพยากรพอเพียง มีการฝกอบรมอยางเหมาะสม         

มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลระดับปฏิบัติการและมีบรรยากาศของความไวเน้ือเชื่อใจ

และความรับผิดชอบในการรวมงานกัน สุดทายทุกฝายตองเห็นชอบรวมกันในจุดประสงค 

ระยะเวลาและกระบวนการและวิธีการที่จะใชในการรวบรวมขอมูลขาวสารซึ่งควรจะจัดทําเปน

บันทึกความเขาใจ

2.3 การสรางชองทางติดตอกับผูรวมงานในตางประเทศและประเมินความสามารถ        

ในการไดรับความรวมมือระหวางประเทศ

การติดตอประสานงานกับผูปฏิบัติงานในตางประเทศแตเน่ินๆ ในการทําคดีจะชวยใหสามารถ

ประเมินความยุงยากตางๆ ที่จะเกิดขึ้น สรางกลยุทธในการดําเนินงาน หาขอมูลขาวสารเบื้องตน 

และขอความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ ตรวจสอบขอกําหนดของการจัดทําคํารองขอความชวยเหลือ     

ซึ่งกันและกันทางกฎหมาย และสรางความเปนมิตรในกระบวนการความรวมมือระหวางประเทศ     

การสรางความสัมพันธกับเจาหนาที่ดานการบังคับใชกฎหมายหรือเจาหนาที่ประสานงานยุติธรรม

ประจําสถานทูตเปนวิธีที่ดีในการติดตอกับหนวยงานตางๆ ในตางประเทศ ไดมีการพิสูจนแลววา  

ในคดีใหญๆ การประชุมผู รวมงานแบบพบหนากันเปนสิ่ งสํ าคัญอยางยิ่ งตอความสําเร็จ                      

ของความรวมมือระหวางประเทศ การติดตอกันโดยตรงชวยแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณ              

ทางการเมืองและอํานวยความสะดวกในการหารือเกี่ยวกับอุปสรรค กลยุทธและความชวยเหลือ     

ที่ตองการบางหนวยงานเลือกที่จะจัดการประชุมทีมสหวิชาชีพหรือประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมี

ผูแทนจากแตละหนวยงานตางประเทศที่มีผลประโยชนในคดีเขารวม ยุทธวิธีน้ีใชไดผลดีโดยเฉพาะ

กับคดีที่เกี่ยวของกับหลายๆ ประเทศหรือมีทรัพยากรจํากัดทําใหเปนขอจํากัดในการเดินทาง
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ระหวางประเทศ ทางเลือกก็คือการเดินทางไปตางประเทศ หัวขอ 7.1 อธิบายถึงกระบวนการน้ี   

และผูที่สามารถติดตอประสานงานไดในรายละเอียด

ความแตกตางในธรรมเนียมปฏิบัติทางกฎหมาย (common law กับ civil law) และระบบริบทรัพย 

(value-based กับ property- based) สรางปญหาและความอึดอัดใจในการรวมมือกับตางประเทศ 

มักจะมีความแตกตางกันเกี่ยวกับ คําศัพท กระบวนการที่ใช ภาระเกี่ยวกับพยานหลักฐาน และเวลา   

ที่ตองใชในการขอความชวยเหลือ ตัวอยาง เชน ในประเทศที่ใชกฎหมาย civil law บางประเทศ

สามารถอายัดหรือยึดสินทรัพยไดงายกวาเพราะพนักงานอัยการหรือ ผูพิพากษาสืบสวนคดีมีอํานาจ

และสามารถดําเนินการไดทันที (ตรงขามกับประเทศที่ใช common law ซึ่งตองมีการยื่นคํารองขอ

ตอศาล) ระบบการริบทรัพยตามมูลคาตองการเพียงพยานหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสินทรัพยน้ัน 

เชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกกลาวหาหรือถูกตัดสินวากระทําความผิดในขณะที่ระบบการริบทรัพย    

ตามตัวทรัพยสินจะตองมีการพิสูจนความเกี่ยวของระหวางสินทรัพยและการกระทําความผิด             

การใชคําศัพทที่ไมถูกตองหรือการที่ไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในเร่ืองพยานหลักฐาน    

อาจทําใหเกิดความสับสน ความลาชาและแมแตการปฏิเสธความชวยเหลือ คูมือน้ีพยายามที่จะเนน

ใหเห็นถึงความแตกตางเหลาน้ีแตอยางไรก็ดีสิ่งสําคัญก็คือการติดตอกันเปนการสวนตัว

แบบตอเน่ืองเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับระบบอ่ืนๆ และเพื่อใหแนใจวามีการดําเนินการอยางเหมาะสม

เจาพนักงานที่ดําเนินการเร่ืองการติดตามสินทรัพยระหวางประเทศควรจะตรวจสอบใหเร็วที่สุดวา      

สามารถดําเนินการตามเงื่อนไขในการรองขอการชวยเหลืออยางไมเปนทางการและความชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันทางกฎหมายจากประเทศอ่ืนหรือไมหรือวามีปญหาอุปสรรคอะไรบางในการขอความ

ชวยเหลือดังกลาว อุปสรรคที่อาจจะมีในการขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

คือเงื่อนไขเร่ืองความผิดตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ (dual criminality) คือการกระทําความผิด

ที่เปนมูลของการรองขอความชวยเหลือตองเปนความผิดอาญาตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ 

เพราะวาหลักการความผิดตามกฎหมายของทั้งสองประเทศควรจะต้ังอยูบนพื้นฐานของการกระทํา

ไมใชคําศัพทที่ใชซึ่งอาจแกปญหาหาไดโดยการใหขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานสนับสนุน

เกี่ยวกับการกระทําผิดซึ่งเปนที่ยอมรับไดแกประเทศที่ไดรับการรองขอ ตัวอยาง เชน หากประเทศ  

ที่ไดรับการรองขอไมมีกฎหมายเอาผิดฐานรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายผูปฏิบัติงานจะตองใหขอเท็จจริง

สนับสนุนเกี่ยวกับการกระทําผิดอยางอ่ืนที่ เปนความผิดตามกฎหมายของประเทศที่ไดรับ             

การรองขอ กลองขอความ 2.2 ไดใหตัวอยางของปญหาตางๆ ที่อาจพบไดและบทที่ 7 กลาวถึง

ประเด็นเหลาน้ีในรายละเอียด ถาคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย เพื่อการบังคับ

ใชมาตรการชั่วคราวและคําสั่งริบทรัพยของประเทศผูรองขอไมไดรับการตอบรับก็จะตองพิจารณา

หาวิธีการอ่ืนๆ อาจเปนไปไดที่จะใชการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ หรือการฟองรอง
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ทางแพง (รวมถึงกระบวนการฟองลมละลายอยางเปนทางการ) เพื่อติดตามสินทรัพยที่ถูกขโมยไป

หรือเพื่อจัดหาเอกสารและพยานหลักฐานของคดีเพื่อสนับสนุนการฟองคดีในตางประเทศ

กลองขอความ 2.2 อุปสรรคของการใหความรวมมือระหวางประเทศ

อุปสรรคดังตอไปน้ีอาจทําใหความรวมมือระหวางประเทศเปนไปไดอยางไมเต็มที่

  อุปสรรคทางกฎหมายรวมถึงการมีกฎหมายและกระบวนวิธีที่ไมเพียงพอสําหรับ       

การดําเนินการความรวมมือระหวางประเทศ การบังคับตามคําสั่งศาลตางประเทศ      

การสงคืนสินทรัพย ไมมีหนวยงานที่จะใหความรวมมืออยางไมเปนทางการ                  

มีความสามารถในการใหความชวยเหลือกอนฟองคดีอาญาอยางจํากัด ขอจํากัดในเร่ือง

เวลาสําหรับการสืบสวนสอบสวนและการฟองในประเทศผูรองขอที่อาจใหเวลา          

ในการดําเนินกระบวนการ MLA ไมเพียงพอรวมทั้งกฎหมายที่กําหนดใหเปดเผยขอมูล

แกผูถือครองสินทรัพย

  ความจําเปนที่จะตองปฏิบัติตามหลักความผิดสองประเทศ และตองขอตกลงที่จําเปน 

(เชน สัญญาตางตอบแทน ขอจํากัดการใชขอมูล หรือภาระคาใชจายหรือคาเสียหาย)

  เหตุผลในการปฏิเสธคํารองขอรวมถึงผลประโยชนอันสําคัญ ลักษณะของการลงโทษ 

กระบวนพิจารณาที่กําลังดําเนินอยูในประเทศผูรับคํารองขอ ขาดกระบวนพิจารณา       

ที่เปนธรรมในประเทศผูรองขอ และการกระทําความผิดอาญาบางอยาง (เชนการหลบ

เลี่ยงภาษี)a

  ความลาชาของกระบวนการเน่ืองมาจากพิธีการตางๆ  เวลาที่ใชในการดําเนิน

กระบวนการ และการอุทธรณ

  ขอกําหนดเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่ยากที่จะปฏิบัติตาม (เชน คํารองขออาจถูกพิจารณา

วาเปน “การเหว่ียงแห” (fishing expedition) เพราะวากวางเกินไปและมีรายละเอียด     

ไมพอเพียงที่จะระบุชี้บัญชีธนาคารที่เกี่ยวของ) และ

 ความแตกตางกันของระบบการริบทรัพยอาจทําใหมีปญหาในการบังคับใช

a. ยังไมเปนที่แนใจวาการหลบเลี่ยงภาษีเปนความผิดที่กําหนดไวภายใต UNCAC หรือไม
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2.4 การไดรับการสนับสนุนและทรัพยากรท่ีพอเพียง

การแสดงออกและเจตนารมณที่นาเชื่อถือของผูมีสวนเกี่ยวของทางการเมือง ขาราชการและกลไก

ของรัฐเพื่อการตอตานการทุจริตและติดตามสินทรัพยคืน โดยรวมคือ “ เจตจํานงทางการเมือง”     

เปนเงื่อนไขเบื้องตนที่สําคัญสําหรับการติดตามสินทรัพยคืน หากปราศจากเจตจํานงทางการเมือง

และการสนับสนุนจากผูนํารัฐบาล ขาดแคลนทรัพยากรและมีการแทรกแซงทางการเมืองก็อาจจะ

กลายเปนปญหาอุปสรรคสําคัญในการทําคดี37 ผูปฏิบัติงานจะตองระบุพันธมิตรและสรางแรง

สนับสนุนสําหรับคดีทั้งในระดับการเมืองและระหวางหนวยงานตางๆ การสนับสนุนที่เขมแข็ง   

จากสาธารณะที่เกิดจากความชวยเหลือของสื่อ (โดยเฉพาะนักขาวนักสืบ) และองคกรพัฒนาเอกชน    

ชวยสรางและรักษาระดับของเจตจํานงทางการเมือง รายงานความกาวหนาตอขาราชการเมือง

ระดับสูงอยางสม่ําเสมอโดยมีการพูดถึงความตองการและทรัพยากรอาจชวยเสริมสรางและคงไวซึ่ง

ความรับผิดชอบ ผูปฏิบัติงานจะตองพยายามอยางเต็มที่เพื่อใหมีการแทรกแซงนอยที่สุดโดยเฉพาะ

อยางยิ่งถาหากบุคคลเปาหมายเปนพันธมิตรทางการเมืองหรือเปนเพื่อนของเจาหนาที่รัฐ พันธมิตร

เหลาน้ีอาจขยายไปยังประเทศอ่ืนๆ และอาจเปนปญหาสําหรับความรวมมือระหวางประเทศ      

หรืออาจจะแจงขอมูลใหบุคคลเปาหมายทราบ

นอกเหนือจากการไดรับการสนับสนุนจากภาคการเมืองและสาธารณะแลวยังตองมั่นใจวา              

มีเงินสนับสนุนการดําเนินการติดตามสินทรัพยคืนในทุกๆ ขั้นตอนโดยนาจะกําหนดไวเปน

กฎหมาย  การสืบสวนสอบสวนสําหรับการติดตามสินทรัพยคืนอาจเปนเร่ืองเหลือบากวาแรง

สําหรับประเทศกําลังพัฒนาเพราะจะตองใชทีมผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถในการวิเคราะหบันทึก

ทางธนาคารตามรอยและเก็บรักษาเงินที่อยูในตางประเทศ จัดทําคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกัน 

และกันทางกฎหมาย และในทายที่สุดตองดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งคําสั่งริบทรัพยจากศาล

ถาหากเจาพนักงานตองการสืบสวนสอบสวนและฟองคดีภายในประเทศตนอาจจะมีประเทศอ่ืนๆ 

บางประเทศที่เต็มใจที่จะใหความชวยเหลือดานบุคคลากร (เชน ที่ปรึกษา) ดานเงินทุน หรือใหการ

ฝกอบรมแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ถึงแมวาการฟองทางแพงอาจจะไมใชเร่ืองไกลเกินเอ้ือม บางประเทศ 

ก็ไดใหความชวยเหลือทางการเงินสําหรับการฟองแพงที่เอกชนฟองเจาหนาที่รัฐที่ทุจริตยักยอกเงิน

หลวงของประเทศที่มีสมรรถนะตํ่าและสํานักกฎหมายเอกชนก็รับทําคดีโดยไมคิดคาตอบแทน  

หรือคิดคาตอบแทนเมื่อคดีลุลวงแลว ในกรณีที่การสืบสวนสอบสวนและติดตามสินทรัพยคืนโดย

37 สําหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการขาดเจตนารมณทางการเมืองจะเปนอุปสรรคตอการติดตามสินทรัพยคืนอยางไร ดูไดในการศึกษา

ที่กําลังจะเผยแพรตามที่กลาวไวในอางอิง 28
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การริบทรัพยหรือการฟองแพงภายในประเทศไมไดรับการสนับสนุนทางการเมืองและทรัพยากร     

มีไมเพียงพอพนักงานเจาหนาอาจตัดสินใจสงมอบเอกสารและพยานหลักฐานแหงคดีใหแก         

เจาพนักงานตางประเทศเพื่อชวยเหลือในกระบวนการพิจารณาคดีในตางประเทศ

กลองขอความ 2.3 การตัดสินใจเชิงกลยุทธของเปรู-การออกกฎหมายใหมีการตอรอง

การรับสารภาพ

หน่ึงในกลยุทธสําคัญที่ รัฐบาลเปรูใชในระยะแรกของการสืบสวนสอบสวน Vladimiro

Montesinos หัวหนาหนวยขาวกรองในสมัยประธานาธิบดี Alberto Fujimori คือการออก

กฎหมาย Law 27.738 กฎหมายน้ีกําหนดใหมีกลไกการตอรองคํารับสารภาพในการสืบสวน

สอบสวนการกระทําผิดที่มีลักษณะจัดต้ังเปนองคกร กฎหมายน้ีมีลักษณะเฉพาะตัวเพราะวา 

“การรับสารภาพผิด”(guilty pleas) และการตอรองคํารับสารภาพไมเคยมีมากอนในประเทศเปรู

และประเทศ civil law หลายๆ ประเทศซึ่งไมเหมือนกับประเทศ common law ที่มีการใชกันอยู 

กฎหมายน้ียอมใหสมาชิกขององคกรอาชญากรรมที่อยูในขายถูกฟองคดี (ยกเวนผูนําองคกรและ

เจาหนาที่รัฐบางคน) เจรจาตอรองคํารับสารภาพกับพนักงานอัยการซึ่งโดยสวนมากเปนการให

ขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับโทษเบาลง

กฎหมายน้ีทําใหสามารถมีคําพิพากษาลงโทษไดและหลีกเลี่ยงการใชเวลาหลายปในการฟองรอง

สิ่งที่สําคัญที่สุดคือชวยใหหนวยงานเปรูได รับขอมูลเกี่ยวกับเสนทางของเงินและโดย

กระบวนการแสดงการสละสิทธิ์ทําใหสามารถติดตามสินทรัพยที่อยูในตางประเทศคืนได

มากกวา 175 ลานเหรียญ

2.5 ประเมินกฎหมายท่ีมีอยูและพิจารณาปฏิรูปกฎหมาย

เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่เจาพนักงานจะตองระบุวามีกฎหมายอยูอยางพอเพียงและมีประสิทธิผล     

ทั้งภายในประเทศและในตางประเทศ38 ซึ่งรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการทางกฎหมายตางๆ 

รวมทั้งการบริหารสินทรัพยและความรวมมือระหวางประเทศ (ดูบทที่ 5 เร่ืองการบริหารสินทรัพย

และบทที่ 7 เร่ืองความรวมมือระหวางประเทศ ตัวอยาง เชน การริบทรัพยอาจเปนผลมาจาก

38 อินเตอรเน็ตและการติดตอกับผูปฏิบัติงานในตางประเทศมีประโยชนอยางย่ิงในการหาขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายของตางประเทศ 

บางประเทศจะเผยแพรกฎหมายและคําแนะนําเกี่ยวกับรัฐบาลไวในเว็บไซต ดูภาคผนวก ซ. สําหรับตัวอยางเว็บไซตที่ใหขอมูล

เหลานี้ แหลงขอมูลทางกฎหมายอ่ืนๆ รวมถึงInternational Money Laundering Information Network (http://www.imolin.org) and

the UNCAC Knowledge Management Consortium and the Legal Library (จะเผยแพรปลายป 2553 http://www.unodc.org)
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กฎหมายทั่วไปที่ใหริบทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดหรือเคร่ืองมือที่ใชในการกระทํา

ความผิดหรือจาก ขอกฎหมายที่บัญญัติไวสําหรับความผิดเฉพาะเร่ือง ในทั้งสองกรณีเจาพนักงาน

จะตองมั่นใจวามีความเปนไปไดทางกฎหมายที่จะริบทรัพยที่เกี่ยวของกับความผิดที่ทําการสืบสวน

สอบสวนอยู

เมื่อกฎหมายสําหรับวิธีการทางกฎหมายบางอยางมีไมพอเพียงอาจจะตองมีการพิจารณาเลือกวิธีการ

ทางกฎหมายวิธีอ่ืนแทน หรือในบางประเทศอาจเปนไปไดที่จะใชกระบวนการใหมๆ กับความผิด  

ที่ไดกระทําลงไปแลวกอนที่กฎหมายจะประกาศใช เชน การใชการไกลเกลี่ยทางอาญายอมใหจําเลย

ที่เกี่ยวของยอมรับผิดในขอหาที่เบากวาหรือเสนอใหลงโทษเบากวาโทษสูงสุดอาจทําใหไดรับ 

ความรวมมือในการระบุที่ต้ังของพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับบุคคลเปาหมายที่มีความสําคัญ

มากกวา ดังที่เกิดขึ้นในประเทศเปรู ในคดีของ Montesinos (ดูกลองขอความ 2.3) เพราะวากฎหมาย

หรือกระบวนพิจารณาที่มีผลยอนหลังจะตองถูกตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ สิ่งสําคัญ   

คือผูปฏิบัติงานตองพิจารณาถึงความพอเพียงและความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตางๆ      

ต้ังแตแรก39

2.6 การแกไขประเด็นปญหาทางกฎหมายและอุปสรรคตางๆ

ในระยะแรกของคดีติดตามสินทรัพยคืนผูปฏิบัติงานจะตองประเมินประเด็นปญหาทางกฎหมาย

และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและพิจารณาหาทางเลือกในการแกไขปญหาดังกลาวซึ่งรวมถึงประเด็น

เกี่ยวกับเขตอํานาจศาล ความคุมกันที่เจาหนาที่รัฐที่เปนผูตองสงสัยไดรับ อายุความ การสงมอบ

ทรัพยสินและการใชมาตรฐานการพิสูจน

2.6.1 เขตอํานาจ

เขตอํานาจเปนอํานาจหนาที่ในทางปฏิบัติที่มอบใหแกเจาพนักงานตามกฎหมายในการสืบสวน

สอบสวน ฟองคดี วินิจฉัยและบังคับคดี40 กอนที่จะมีการดําเนินการใดๆเจาพนักงานจะตอง

ตรวจสอบวาศาลมีเขตอํานาจในคดีน้ัน 

39 ตัวอยางเชน การมีผลยอนหลงัของกฎหมายวาดวยการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญาไดถูกหยิบยกขึ้นมาในคดี

ตางๆ ในลิคเตนสไตน ไทย และสหรัฐอเมริกา ดู Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray,

Stolen Asset Recovery—A Good Practices Guide to Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Washington, DC: World Bank,

2009), 45–46
40 UNCAC, art. 42; UNTOC, art. 15; and the United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,

art. 5 ผูกพันรัฐภาคีใหดําเนินมาตรการที่จําเปนเพ่ือกําหนดเขตอํานาจศาลของตนเหนือความผิดตามอนุสัญญา
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ในกระบวนพิจารณาคดีอาญาเขตอํานาจตามหลักดินแดนเหนือความผิดที่กระทําในดินแดน        

โดยผูกระทําผิดที่เปนคนในประเทศหรือผูกระทําผิดที่เปนคนตางชาติเปนสิ่งสําคัญ เขตอํานาจ

เหนือบุคคลอาจใหเจาพนักงานมีเขตอํานาจเหนือการกระทําผิดโดยคนชาติของตนเองหรือองคกร 

ที่จดทะเบียนในตางประเทศ  ในบางประเทศการกระทําที่เปนเพียงหน่ึงองคประกอบของความผิด 

ที่กระทําในดินแดนของตนก็ถือวาเพียงพอแลวถึงแมวาองคประกอบอ่ืนๆ จะกระทําในตางประเทศ 

ตัวอยาง เชน ความผิดฐานทุจริตไดกระทําในตางประเทศแตเงินถูกฟอกโดยใชธนาคารและ         

คนกลางภายในประเทศ เจาพนักงานบางคนจะอางวามีเขตอํานาจ ถึงแมวาการกระทําบางอยาง       

ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด “ไดสัมผัส” (“touched”) ดินแดนของตน ในกรณีที่ไมมีทั้งเขต

อํานาจเหนือดินแดนและเขตอํานาจเหนือบุคคลการฟองรองเอาผิดจะดําเนินการไดโดยเจาพนักงาน

ในตางประเทศเทาน้ัน (ดูหัวขอ 9.1 ในบทที่ 9 ในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเร่ืองเขตอํานาจศาล)41

2.6.2  ความคุมกันท่ีเจาหนาท่ีไดรับ

ความคุมกันจากการถูกฟองคดีชวยใหเจาหนาที่รัฐบางคนหลีกเลี่ยงการถูกฟองคดีอาญา ในประเทศ

สวนใหญความคุมกันที่กําหนดไวในกฎหมายภายในหรือบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเรียกวา   

“ความคุมกันคนชาติของตน” (national immunities) นอกจากน้ันมี “ความคุมกันระหวางประเทศ” 

(international immunities) ที่สามารถใชไดในทุกประเทศภายใตสนธิสัญญาและกฎหมายจารีต

ประเพณีระหวางประเทศซึ่งรวมถึงความคุมกันในการปฏิบัติหนาที่และความคุมกันสวนบุคคลดวย 

ความคุมกันในการปฏิบัติหนาที่เปนความคุมกันที่ใหแกเจาหนาที่รัฐตางประเทศที่ทําหนาที่ในนาม

ของรัฐบาล (เชน ประมุขแหงรัฐ หรือผูนํารัฐบาล รัฐมนตรีอาวุโสในคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ตางประเทศ และรัฐมนตรีกลาโหม) ความคุมกันสวนบุคคลใหความคุมกันแกเจาหนาที่ รัฐ

ตางประเทศบางคน (โดยเฉพาะอยางยิ่งประมุขแหงรัฐและผูแทนทางการทูตและผูแทนฝายกงสุล) 

จากการถูกจับกุมคุมขัง การดําเนินคดีอาญา คดีแพงหรือคดีทางปกครอง (โดยเฉพาะอยางยิ่ง  

ในขณะที่ดํารงตําแหนงอยู) การคุมกันในการปฏิบัติหนาที่อาจใหความคุมครองเจาหนาที่รัฐ

ตางประเทศหลังจากพนตําแหนงแลวในขณะที่ความคุมกันสวนบุคคลหมดลงทันทีเมื่อพนจาก

ตําแหนงแลว

41 ตัวอยางเชน ถาคนตางชาติยักยอกสินทรัพยจากองคกรในตางประเทศที่อยูในเครือของรัฐวิสาหกิจและถาหากการฟอกเงินกระทํา

ในตางประเทศ
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ถาหากการติดตามสินทรัพยคืนเกี่ยวของกับประมุขแหงรัฐ สมาชิกรัฐสภา ผูพิพากษาหรือเจาหนาที่

ระดับสูงผูปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงความคุมกันของเจาหนาที่เหลาน้ีดวย42 โดยเฉพาะอยางยิ่ง     

ในเร่ืองขอบเขตของความคุมกัน (เชน บุคคลเหลาน้ีไดรับความคุมกันในประเทศหรือความคุมกัน

ระหวางประเทศ ความคุมกันในการปฏิบัติหนาที่หรือความคุมกันสวนบุคคลและคุมกันจากความรับผิด

ทางอาญา ทางแพง หรือทางปกครองหรือไม) ความเปนไปไดในการสละความคุมกันและ ถาหากจําเปน

โอกาสในการฟองบุคคลอ่ืนที่มีสวนพัวพันกับการกระทําความผิดรวมถึงสมาชิกในครอบครัว        

ผูรวมกระทําความผิด และผูที่เกี่ยวของกับการฟอกเงิน ในบางประเทศไดมีการแกไขกฎหมายวา

ดวยความคุมกันเพื่อยอมใหมีการฟองคดีเจาหนาที่รัฐไดแตไมมีการกักขัง43 ในบางกรณีบางประเทศ

อาจไมยอมรับความคุมกันคนชาติของอีกประเทศหน่ึงและอาจดําเนินคดีสําหรับความผิดฐาน   

ฟอกเงินและการใหสินบนเจาหนาที่รัฐตางประเทศ44 และแมแตความคุมกันระหวางประเทศก็ยังถูก

เพิกเฉยในกรณีที่เกี่ยวของกับการยับยั้งและยึดสินทรัพยที่อยูในสถาบันการเงินตางประเทศ45

ถาหากไมแนใจวากระบวนพิจารณาทางอาญาจะประสบผลสําเร็จแตสามารถเอาผิดทางแพงไดควร

จะคนหาวิธีการทางกฎหมายตางๆ รวมถึงการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ และการ

ดําเนินคดีแพง

2.6.3 อายุความ

ในประเทศสวนใหญหากเลยชวงระยะเวลาหน่ึงหลังจากการกระทําผิดเกิดขึ้นจะไมสามารถเร่ิม

กระบวนพิจารณาทางอาญาหรือทางแพงได ซึ่งเวลาดังกลาวตามที่กําหนดไวก็คือ “อายุความ”  

(period of prescription หรือ statute of limitations) กําหนดเวลาจะแตกตางกันไปในแตละประเทศ

42UNCAC art 30. กําหนดใหรัฐภาคีดําเนินมาตรการที่จําเปนเพ่ือคงไวซึ่งความสมดุลอยางเหมาะสมระหวางความคุมกันและความ

เปนไปไดของประสิทธิผลในการสืบสวนสอบสวน การฟองคดีและการพิพากษาตัดสินความผิดตางๆ
43 Law 25.320 of 2000 (Argentina), http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/textos%20actualizados/

25320%20Ley%20de%20fueros.pdf.
44 อังกฤษไดฟองผูวาการรัฐของไนจีเรียในขอหากระทําทุจริตที่พัวพันกับการฟอกเงินในสถานการณที่จําเลยมีความคุมกัน ดูใน

David Chaikin and J. C. Sharman, Corruption and Money Laundering: A Symbiotic Relationship (New York: Palgrave

Macmillan, 2009), 89–90
45 ในคดีที่เกี่ยวของกับนกัธุรกจิอเมริกันใหสินบนเจาหนาที่รัฐของคาซัคสถาน ศาลสูงของสวิสเซอรแลนดปฏเิสธที่จะเพิกถอนการ

อายัดเงิน 84 ลานเหรียญที่อยูในบัญชีธนาคารของสวิส ทั้งๆ ที่คาซัคสถานอางวาเงินนั้นไดรับการคุมครองโดยอยูภายใตความคุมกัน

สําหรับรัฐและเจาหนาที่รัฐ David Chaikin, “International Anti-Money Laundering Laws: Improving External Accountability of

Political Leaders,” U4 Brief 4 (August 2010): 2–3. ในที่สุดเงินนั้นกถ็ูกริบโดยสหรัฐใชการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ

ทางอาญา
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และความรุนแรงของความผิดน่ันคือโดยทั่วไปความผิดที่รายแรงกวาก็จะมีอายุความนานกวา46

เพราะกําหนดเวลาเร่ิมนับจากวันที่กระทําผิดจุดเร่ิมตนของกําหนดเวลาอาจจะลาชาลงหรือสะดุด

หยุดอยู (tolled)ในกรณีที่มีการกระทําผิดอยางตอเน่ืองในตลอดชวงเวลาหน่ึง47 นอกจากน้ันอาจมี

การหยุดนับเวลาเอาไวหรือเร่ิมตนนับเวลาใหมเมื่อเกิดเหตุการณรวมถึงการสืบสวนสอบสวน    

โดยเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย การเร่ิมกระบวนพิจารณาอยางเปนทางการหรือผูกระทําความผิด

หลบหนี ยิ่งไปกวาน้ันในบางประเทศการเร่ิมนับอายุความอาจลาชาลงจนกวาพบวามีการกระทํา

ความผิดหรือจนกวาเจาหนาที่รัฐไดพนจากตําแหนงไปแลว48 ตัวอยางเชนใบแจงราคาสินคาและ

บัญชีเท็จปกปดซอนเรนการใหสินบนแกคนกลางการนับอายุความก็จะยังไมเร่ิมจนกวาจะพบวามี

การฉอโกง หลักการในเร่ือง “พบวา” (discovery) เปนอํานาจหนาที่ตามกฎหมายหรือบังคับโดยศาล 

บอยคร้ังที่การกําหนดวาวันใดเปนวันที่พบวามีการกระทําผิดจะถูกตัดสินกันในศาล

กําหนดเวลาหมดอายุความเปนปญหาสําหรับผูปฏิบัติงานและเปนปญหาอยางมากในคดีการทุจริต

การยักยอกทรัพยหรือหลักฐานการใหสินบนมักจะไมถูกคนพบจนกวาเจาหนาที่รัฐที่ทุจริต           

จะพนจากตําแหนงไปแลว นอกเหนือจากปญหาอุปสรรคจากอายุความมีระยะเวลาสั้นและปญหา

จากการขาดบทบัญญัติในเร่ือง discovery ในประเทศแลวบางประเทศยังกําหนดใหการฟองคดี

ความผิดมูลฐานสําหรับการฟอกเงินตองอยูในอายุความดวย นอกจากตองคํานึงถึงเร่ืองอายุความ    

ที่บังคับใชอยูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการติดตามสินทรัพยที่ถูกขโมยไปกลับคืนควรจะดําเนินการ

ดังตอไปน้ี

 ระบุชี้ความผิดที่มีอายุความมากกวา (เชน ยักยอกทรัพย ฟอกเงินและครอบครองทรัพย     

ที่ถูกขโมยไป)

 ศึกษาคนควากฎหมายหรือคําพิพากษาของศาลที่ใหชะลอการเร่ิมนับอายุความจนกวา       

จะมีการคนพบการกระทําผิดหรือจนกวาเจาหนาที่รัฐพนจากตําแหนงแลวหรือใหอายุความ

สะดุดหยุดอยูหากสินทรัพยหรือเจาหนาที่รัฐผูกระทําผิดอยูนอกประเทศ

46 ตัวอยางเชน การฟองรองคดีฆาตกรรมอาจไมมีอายุความในขณะที่การฟองคดีลักทรัพยอาจมีอายุความจํากัดเพียง 5 ป หลงัจากมี

การกระทําความผิด
47 ภายใต “หลักการการะทําผิดตอเนื่อง” ในสหรัฐอเมริกาหากความผิดดําเนินการอยางตอเนื่องก็จะมีผลทําใหมีการขยายเวลาของ

อายุความออกไป “เลยกวาเวลาที่กําหนด” Toussie v. United States, 397 U.S. 112, 114, 90 S.Ct. 858, 25 L.Ed.2d 156 (1970).

“Conspiracy . . . is the prototypical continuing offense.” United States v. Jaynes, 75 F.3d 1493, 1505 (10th Cir., 1996)
48 ในอารเจนตินา อายุความสําหรับจําเลยทั้งหมดเร่ิมนับเมื่อเจาหนาที่ผูเปนจําเลยพนจากตําแหนง (Criminal Code [Argentina],

art. 67) ฝร่ังเศสและอังกฤษก็ใชหลกัการวาเมื่อพบวามีการกระทําผิดเชนเดียวกับที่สหรัฐใชในการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษา

ลงโทษทางอาญา (Title 19, United States Code, sec. 1621)
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 ตรวจสอบวาพนักงานอัยการหรือหนวยงานบังคับใชกฎหมายไดมีการดําเนินการ            

ใหอายุความสะดุดหยุดอยูหรือมีการเร่ิมนับอายุความใหม

 คนหาวิธีการทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อระบุอายุความที่นานที่สุดรวมถึงการริบทรัพย        

ทางอาญาและการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ การฟองแพง คํารองขอให     

เจาพนักงานตางประเทศริเร่ิมกระบวนการ49 และ

 พิจารณาดําเนินการสืบสวนสอบสวนอยางตอเน่ืองเพราะวาการสืบสวนสอบสวนทางอาญา

สําหรับความผิดที่หมดอายุความแลวอาจนําไปสูการเปดเผยการกระทําความผิดอ่ืนที่ยัง     

ไมหมดอายุความ

2.6.4 บทบัญญัติวาดวยการสงมอบทรัพยสิน

ในการเลือกใชวิธีการระหวางกระบวนการพิจารณาทางอาญาภายในประเทศและกระบวนการ

พิจารณาทางอาญาในตางประเทศหรือวิธีการอ่ืนๆ สิ่งสําคัญที่จะตองพิจารณาคือจะมีผลตอจํานวน

สินทรัพยที่จะติดตามคืนอยางไร เงินกองทุนของรัฐที่ถูกยักยอกหรือถูกฟอกตามอนุสัญญา 

UNCAC จะตองสงคืนใหแกรัฐที่รองขอ50 นอกจากน้ันบางประเทศจะสงคืนสินทรัพยที่ถูกริบ    

โดยการบังคับคําสั่งศาลตางประเทศโดยตรงและมีสนธิสัญญากันอยู สินทรัพยอาจถูกสงคืน

โดยตรงใหกับเจาของเดิมที่ชอบดวยกฎหมายหรือรัฐที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําทุจริต  

โดยคําสั่งศาลเพื่อเปนคาสินไหมแทนหรือคาเสียหาย อยางไรก็ตามหากสินทรัพยถูกริบดวยวิธีการ

อ่ืนนอกเหนือไปจากน้ี เชน อาจโดยการดําเนินคดีการฟอกเงินที่ดําเนินการโดยเจาพนักงาน

ตางประเทศจํานวนที่จะสงคืนจะขึ้นอยูกับขอตกลงวาดวยการแบงปนสินทรัพยหรือสิทธิพิเศษ  

ของประเทศที่ไดรับการรองขอ51  ยิ่งไปกวาน้ันกระบวนวิธีพิจารณาของตางประเทศอาจมีขอจํากัด

สําหรับความผิดฐานฟอกเงินและอาจเปนปญหาอุปสรรคตอการริบทรัพยที่ไดจากการกระทํา

49 ในสหรัฐอเมริกาอายุความสําหรับการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญาเร่ิมนับต้ังแตเม่ือพบวามีการกระทํา

ความผิดอันนําไปสูการริบทรัพยซึ่งไมเหมือนกับคดีอาญา รวมทั้งอายุความจะสะดุดหยุดอยูหากสินทรัพยนั้นอยูนอกดินแดนสหรัฐ  

(Title 19, United States Code, sec. 1621)
50 UNCAC art 57 (3) กําหนดใหคืนสินทรัพยใหแกรัฐภาคีที่รองขอในกรณีของการยักยอกเงินหรือฟอกเงินกองทุนของรัฐที่ไดมี

การดําเนินคดีตามอนุสัญญานี้
51 เปนหนึ่งในปจจัยที่ทําใหเปรูตัดสินใจดําเนินคดีภายในประเทศเพ่ือติดตามสินทรัพยในสวิสเซอรแลนด ในคดีของ Montesinos

ถึงแมวาจะใหสวิสเซอรแลนดฟองคดบีางสวนในสวิสเซอรแลนดภายใตกฎหมายวาดวยยาเสพติดแตกฎหมายวาดวยการแบงปน

สินทรัพยที่มีอยูในขณะนั้นก็อนุญาตใหสงคืนเงินแคบางสวนใหแกเปรู จากการหารือกับสวิสเซอรแลนด เปรูตัดสินใจดําเนินคดี

ภายในประเทศแลวใชความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย และกฎหมายขอยกเวนเพ่ือเรียกเงินคืนในจํานวนที่มากกวาดู

รายละเอียดในหัวขอ 1.3.1 ในบทที่ 1
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ความผิดมูลฐานหรือความผิดเกี่ยวเน่ืองโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่จะริบเฉพาะทรัพย               

ที่เชื่อมโยงกับความผิดที่เปนมูลเหตุของการริบทรัพย (ดูหัวขอ 6.2.2 ในบทที่ 6)

2.6.5 มาตรฐานการพิสูจน

ผูปฏิบัติงานจะตองพิจารณาวาพยานหลักฐานที่ไดมามีลักษณะไดมาตรฐานการพิสูจนที่กําหนดไว

สําหรับการตามรอย การออกมาตรการชั่วคราว การริบทรัพย การฟองแพง หรือการพิพากษาลงโทษ 

ทั้งภายในประเทศและในตางประเทศในกรณีที่พยานหลักฐานน้ันใชได ถึงแมวามาตรฐานที่ใช     

ในแตละประเทศแตกตางกันแตโดยความเปนจริงทั่วไปก็คือการสืบสวนสอบสวนหรือมาตรการ   

ที่ใชยิ่งลวงลูกเจาะลึกเทาไรก็ยิ่งตองมีมาตรฐานการพิสูจนสูงขึ้นเทาน้ัน 

สําหรับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับคดีที่ตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศสิ่งสําคัญตองเขาใจ 

วาประเทศที่ใชกฎหมาย common law และ civil law ใชคําศัพทแตกตางกันและความเขาใจในเร่ือง

มาตรฐานการพิสูจนตางกัน ในประเทศ common law สวนใหญการตัดสินลงโทษผูกระทําผิด

จะตองมี “การพิสูจนโดยสิ้นสงสัย”(beyond a reasonable doubt) และสําหรับการริบทรัพย (ไมวา

การริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษหรือการริบทรัพยทางอาญา) จะกําหนดมาตรฐาน   

การพิสูจนตํ่ากวาโดยใชมาตรฐาน “การชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานเพื่อพิจาณาวาฝายใดนาเชื่อถือ

มากกวากัน” (balance of probabilities) หรือ “การพิสูจนใหเห็นถึงพยานหลักฐานที่นาเชื่อถือกวา”

(preponderance of the evidence) ที่ใชโดยทั่วไปในกระบวนพิจารณาคดีแพง  ในประเทศ civil law

สวนมากมาตรฐานการพิสูจนเหมือนกันหมดสําหรับการตัดสินลงโทษผูกระทําผิด การริบทรัพย

ทางอาญาหรือการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ หรือการที่ศาลเชื่ออยางสนิทใจในความ

แทจริงแหงพยานหลักฐานของโจทยในกระบวนพิจารณาทางแพง

ผูปฏิบัติงานควรตระหนักถึงความแตกตางเหลาน้ีเพื่อใหมั่นใจวาพยานหลักฐานที่หามาไดมาตรฐาน

การพิสูจนที่บังคับใช ในกรณีที่พยานหลักฐานไมไดมาตรฐานการพิสูจนที่กําหนดไวสําหรับ   

วิธีการหน่ึงผูปฏิบัติงานอาจเลือกพิจารณาวิธีการอ่ืน ตัวอยาง เชน การที่ไมสามารถพิพากษาลงโทษ

ทางอาญาไดดวย “การพิสูจนโดยสิ้นสงสัย” จะทําใหไมสามารถทําการริบทรัพยทางอาญาได               

ถึงกระน้ันก็ยังอาจเปนไปไดที่จะติดตามสินทรัพยที่ไดจากการทุจริตและเคร่ืองมือที่ใชในการทุจริต

โดยการฟองแพงโดยบุคคล หรือโดยการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษภายในประเทศ

หรือในตางประเทศถาหากใชมาตรฐานการพิสูจนที่แตกตางไป
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2.7 ระบุผูมีความรับผิดท้ังหมด

ในประเทศตางๆ สวนมากผูที่จงใจอํานวยความสะดวกการโอนสินทรัพยที่ไดมาจากการทุจริต   

หรือผูที่ไดรับสินทรัพยที่ไดมาโดยมิชอบอาจจะตองมีความรับผิดตามกฎหมายแพงหรือกฎหมาย

อาญารวมไปถึงการสมรูรวมคิด การสมคบ การทําไมรูไมเห็น การประมาทเลินเลอ การฉอฉล    

โดยการงดหรือละเวนการใหขอเท็จจริงโดยเฉพาะอยางยิ่งนิติบุคคลและคณะกรรมการรวมทั้ง           

นายธนาคาร ผูจัดการฝายการเงิน ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย ทนายความผูทําการรับรอง

เอกสาร และทนายความที่จงใจไมซักถามอยางสมเหตุสมผล ในบางประเทศศาลจะไมยอมรับ

ขออางวาไมรูเมื่อคาจางที่ปรึกษาไมไดสัดสวนกับบริการที่ให หรือการจายเงินใหแกตัวแทนที่ไมมี

ความชํานาญดานเทคนิคที่เกี่ยวของ ในประเทศอ่ืนๆจะตัดสินใหบริษัทแมตองมีความรับผิดตอ  

แผนภาพ 2.1 มาตรฐานการพิสูจน

Common

Law

เหตุอันควร

สงสัย

มาตรการ   
ติดตาม

การช่ังน้ําหนักพยานหลักฐาน        
หรือการพิสูจนใหเหน็ถึง
พยานหลักฐานที่นาเช่ือกวา

เหตุอันควรเช่ือไดวา
หรือเหตุผลอันสมควร

การพิสูจนจน
ปราศจากขอสงสัย
ตามสมควร

มีหลักฐานฟงไดวาพยานหลักฐาน
เพ่ือพิสูจน
ความจริง

มาตรการชัว่คราว,
เทคนิคการสืบสวน
สอบสวน(เชน 
คําสั่งคนและยึด)   

คําพิพากษา
ลงโทษ

มีหลักฐานฟงไดวา
Civil Law

พยานหลักฐาน
เพ่ือพิสูจน
ความจริง

คําส่ังริบทรัพย,
การฟองแพง
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การกระทําของบริษัทสาขา หากพนักงานและเจาหนาที่ของบริษัทแมมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับ

การกระทําน้ันๆ52

การพุงเปาไปที่ผูที่ไดรับหรือผูที่อํานวยความสะดวกในการดําเนินการเกี่ยวกับสินทรัพยที่ไดมาจาก

การกระทําความผิดไดประโยชนสองประการคือ ประการแรกเพิ่มโอกาสในการเรียกรองใหบริษัท

หรือบุคคลที่ไมใชเจาหนาที่ที่ทุจริตใหชดใชคืนหรือจายคาสินไหมทดแทน ประการที่สองบางคร้ัง

อาจจะไดรับขอมูลและความรวมมือจากบุคคลที่สามหรือผูสมรูรวมคิด แตอยางไรก็ตาม

ผูปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงขอเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทําใหการบริหารจัดการคดียุงยากซับซอน

และทําใหเสียทรัพยากรดวย

2.8 ขอควรพิจารณาเปนพิเศษในการดําเนินคดีอาญา

ขอควรพิจารณาเพิ่มเติมสําหรับผูปฏิบัติงานในการดําเนินคดีอาญา

2.8.1 ระบุการกระทําท่ีเขาขายความผิดอาญา

การใหสินบนไมใชขอหาเดียวที่สามารถฟองไดในกระบวนการพิจารณาสําหรับการติดตาม

สินทรัพยคืน แผนภาพที่ 2.2 แสดงใหเห็นขอหาอ่ืนๆ ที่ผูปฏิบัติงานควรพิจารณาฟอง การทุจริต

มักจะเกี่ยวของกับการกระทําความผิดอาญาหลายๆ ความผิด ในการเลือกความผิดที่จะดําเนินคดี

ผูปฏิบัติงานจะตองพิจารณาแงมุมตางๆ ดังน้ี ขอเท็จจริงแหงคดีวาพยานหลักฐานโดยตรงหรือพยาน

แวดลอมกรณีครบองคประกอบแหงความผิดหรือไม การใชเคร่ืองมือชวยในกระบวนพิจารณา   

เชน ขอสันนิษฐานที่อาจหักลางได53 โอกาสที่จะไดมาซึ่งคําพิพากษาลงโทษ ผลประโยชนจากการลงโทษ 

ผลประโยชนสาธารณะและความสามารถในการไดรับความชวยเหลือและการบังคับคดีในตางประเทศ 

52 Working Group on Bribery in International Business Transactions, “Typologies on the Role of Intermediaries in International

Business Transactions” (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009)
53 หลายๆ ประเทศใชขอสันนิษฐานที่อาจหักลางไดชวยใหโจทยพิสูจนหลักฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ถาหากฟองวาจําเลย

เกี่ยวของกับการกระทําความผิดที่มีลักษณะเปนองคกรสินทรัพยของจําเลยก็ถกูสันนิษฐานวาเปนสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทํา

ความผิด (ยกเวนแตวาจําเลยจะหักลางขอสันนิษฐานได) ดูตัวอยางเพ่ิมเติมในหัวขอ 6.3.1 ในบทที่ 6
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แผนภาพ 2.2 ขอหาอาญาท่ีควรพิจารณา

 ลักทรัพย

 ยักยอกทรัพย

 ฉอโกง หลอกลวง สําแดงเท็จ

 ใหสินบน (เจาหนาที่รัฐภายในประเทศ

และเจาหนาที่รัฐตางประเทศ)

 ปฏิบตัิหนาที่โดยมิชอบ

 ร่ํารวยโดยผิดกฎหมาย

 ผลประโยชนทับซอน

 สนับสนุนทางการเงินโดยมิ

ชอบดวยกฎหมายพรรค

การเมืองหรือการหาเสียง

 กรรโชกทรัพย

 ยักยาย โอนทรัพยสิน

 ปกปดและปดบังอําพราง

 ไดมา ครอบครอง หรือใชประโยชนจากทรัพยที่ไดมาจาก

การกระทําความผิด

   ละเมิดกฎระเบียบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

   ฮ้ัวประมูล

   ปลอมแปลงเอกสาร

   กระทําความผิดทางบัญชี

   กระทําผิดตามกฎหมายวาดวยภาษี

   ฉอโกงทางศุลกากร/การลักลอบหนีศุลกากร

   ฉอโกงโดยที่วิธีการทางจดหมายหรือผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางสาย

   สมคบ

   ชวยเหลือหรือยุยง

   ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

การใหสินบน

และความผิด

เก่ียวเนื่อง

ฟอก ปกปด ไดมา 

ครอบครอง หรือใช

ประโยชนสินทรัพย

ที่ไดมาจากการ

กระทําความผิด

สนับสนุนการ

กระทํา

ความผิด

ฟองคดีใน

ความผิดฐาน

ทุจริต

การเบียดบงั

หรือยักยาย

ถายเทเงนิและ

ทรัพยสิน
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นอกเหนือจากความผิดฐานทุจริตที่ชัดเจนมากกวาผูปฏิบัติงานควรพิจารณาถึงความผิดอ่ืนๆ           

ที่มีโอกาสจะไดมาซึ่งคําพิพากษาลงโทษ ความผิดเหลาน้ีรวมถึงการสมคบ การชวยเหลือและ

สนับสนุน รับหรือครอบครองทรัพยสินที่ไดมาจาการกระทําผิดหรือการฟอกเงิน54 การฟอกเงินเปน

กลองขอความ 2.4 กฎหมายวาดวยการจัดทําสมุดบัญชี บันทึก และกากรควบคุมภายใน

ของอังกฤษและสหรัฐ

ในคดีระหวาง United States v. Siemensa เจาพนักงานพบวามีการใหสินบนเจาหนาที่รัฐเพื่อใหได

ทําสัญญากับรัฐบาล เงินสินบนไดจายเปนคาที่ปรึกษาซึ่งจะสงเงินน้ีตอไปใหเจาหนาที่รัฐ Siemens

และบริษัทในเครือที่อยูในอารเจนตินา บังคลาเทศและเวเนซูเอลายอมรับสารภาพวากระทํา

ความผิดตามขอกลาวหาฐานสมคบกันและละเมิดกฎหมายวาดวยการจัดทําสมุดบัญชี บันทึก และ

การควบคุมภายใน ในการตอรองคํารับสารภาพทําใหถูกปรับ 450 ลานเหรียญ

ในกรณีที่เกี่ยวของกับบริษัท BAE Systems บริษัทไดใหสินบนเจาหนาที่รัฐหลายคนเพื่อใหไดทํา

สัญญาขายอาวุธในหลายๆ ประเทศ ในทายที่สุด BAE Systems ตกลงระงับคดีกับอังกฤษและ

อเมริกา ในอเมริกาบริษัทยอมรับสารภาพวากระทําความผิดฐานสมคบกันแสดงขอความอันเปน

เท็จในสวนที่เกี่ยวกับการเก็บเอกสารและตกลงจายเงินคาปรับ 400 ลานเหรียญ และใหคํามั่นวาจะ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในอังกฤษบริษัทยอมรับสารภาพผิดในความผิดฐานไมไดเก็บบันทึกทาง

บัญชีอยางเหมาะสมและตกลงจายเงิน 30 ลานปอนด (ประมาณ 47 ลานเหรียญ) ตามคําสั่งศาล

ความผิดที่สามารถดําเนินคดีไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุดโดยเฉพาะในประเทศที่มีการลงโทษการ

ฟอกเงินโดยตนเองและไมไดกําหนดใหมีการพิสูจนองคประกอบทั้งหมดของความผิดมูลฐาน

สําหรับการพิพากษาการลงโทษ55 กลองขอความ 2.4 แสดงตัวอยางของประเทศอังกฤษและอเมริกา 

ผูปฏิบัติงานควรจะตระหนักวาการตัดสินใจเชนวาอาจมีผลกระทบตอกระบวนพิจารณา               

ในตางประเทศ และจะตองพยายามติดตอประสานงานกับผูรวมงานในตางประเทศ

54 ในฝร่ังเศสความผิดเกี่ยวกับภาษีหรือการทําบัญชีเท็จ ยักยอก หรือการละเมิดทรัสตเปนความผิดที่มักพบคูกับการกระทําทุจริตซึ่ง

อาจจะพิสูจนงายกวาการใหสินบน
55ในเบลเย่ียมจําเลยที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมทางการเงินอาจถูกพิพากษาลงโทษในความผิดฐานฟอกเงินหากมีพยานหลักฐาน

เพียงพอวาจําเลยรูอยูวามีสินทรัพยน้ันมีแหลงที่มาโดยมิชอบดวยกฎหมายโดยพนักงานอัยการไมตองพิสูจนองคประกอบของ

ความผิดมูลฐาน
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ความผิดฐานรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายเปนเคร่ืองมือที่มีประโยชนมากในการฟองคดีเจาหนาที่รัฐ       

ที่ทุจริตในหลายๆ ประเทศ เชน อารเจนตินา บราซิลและโคลัมเบีย56 มีการลงโทษเจาหนาที่รัฐที่มี

ทรัพยสินมากกวาที่ไดแสดงบัญชีทรัพยสินไวโดยที่ไมสามารถยืนยันไดอยางสมเหตุสมผลดวย

รายไดที่ชอบดวยกฎหมาย และยังลดภาระในการฟองคดีที่อาจจะตองมีการกําหนดองคประกอบ

ตางๆ ของความผิดฐานกระทําทุจริต(น่ัน คือ การเกิดขึ้นของการกระทําทุจริต การไดรับมาซึ่ง

ผลประโยชนและอ่ืนๆ) ในบางประเทศไมถือวาการรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายเปนความผิดอาญา        

แตมีการผนวกเขาไปไวในกฎหมายแพงและกฎหมายปกครอง57 ในกรณีที่การรํ่ารวยโดยผิด

กฎหมายเปนความผิดอาญาผูปฏิบัติงานจะตองตระหนักวาการเอาความผิดน้ีมาใชอาจสรางปญหา

ในการรวมมือระหวางประเทศในประเทศที่การรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายไมไดเปนความผิดเพราะ             

ขาดเงื่อนไขเร่ืองความผิดของทั้งสองรัฐ (ดูหัวขอ 7.4.2 ของบทที่ 7)

2.8.2 ปญหาตางๆเก่ียวกับพยานหลักฐาน

ผูปฏิบัติงานจะตองพิจารณาถึงปญหาตางๆ ในการกําหนดองคประกอบเฉพาะของความผิดตาม

มาตรฐานการพิสูจนที่กําหนด (ดูตัวอยางของปญหาตางๆ ในกลองขอความ 2.5) ในบางประเทศ    

ขอสันนิษฐานที่อาจหักลางไดอาจชวยพนักงานอัยการในการกําหนดองคประกอบเหลาน้ีไมวา

สําหรับความผิดหรือในระหวางการริบทรัพย (ดูหัวขอ 6.3 ของบทที่ 6)

กลองขอความ 2.5 ตัวอยางของปญหาในการกําหนดองคประกอบของความผิด

การใหสินบนและการใชอิทธิพล อาจตองมีการพิสูจนวาไดมีการเสนอให สัญญาวาจะให หรือ 

จายเงินใหเปนสวนหน่ึงของ “ขอตกลงในการกระทําทุจริต” (ขอตกลงลวงหนาเกี่ยวกับเงื่อนไข

ของเงินสินบนและสิ่งตอบแทน) ระหวางผูใหสินบนกับเจาหนาที่รัฐ การพิสูจนเร่ืองน้ีเปนสิ่งที่ยาก

หากการสืบสวนสอบสวนดําเนินการทันทีหลังจากขอเท็จจริงปรากฏ นอกจากน้ันเมื่อมีการจาย

สินบนกันในตางประเทศโดยบริษัทในเครือหรือคนกลางพนักงานอัยการอาจจะตองพิสูจน

วาผูจัดการหรือกรรมการที่สํานักงานใหญรูหรือมีเจตนาใหบริษัทในเครือหรือคนกลางกระทํา

ความผิดน้ี จําเลยอาจอางวาลูกจางของตนผูซึ่งจายเงินสินบนใหแกเจาหนาที่รัฐตางประเทศกระทํา

การดวยตัวเองโดยไมเคารพแนวทางการปฏิบัติของบริษัท

การรํ่ารวยโดยผิดกฎหมาย จําเปนตองทําการประเมินสินทรัพยหรือรายไดที่บุคคลปกปดไว 

56 UNCAC art 20 และ Inter-American Convention against Corruption art. 9 กําหนดใหรัฐภาคีพิจารณาใหการรํ่ารวยโดยผิด

กฎหมายเปนความผิดอาญา
57 บางประเทศที่กําหนดใหการรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายเปนความผิดอาญาจะใชชองทางทางแพงเพ่ือติดตามสินทรัพยคืน
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ลักทรัพยหรือยักยอก อาจจะใชไมไดกับอสังหาริมทรัพย บริการหรือสินทรัพยที่จับตองไมได

การฟอกเงิน โดยปกติจะตองมีการพิสูจนวามีการกระทําความผิดมูลฐานและการพิสูจนการทํา

ธุรกรรมหรือแผนการที่จะทําการปกปดหรืออําพรางที่มาโดยผิดกฎหมาย ความเปนเจาของหรือ

การควบคุมสินทรัพย

การปลอมแปลง อาจจะตองมีพยานหลักฐานวาเอกสารที่ปลอมแปลงน้ันมีนัยยะหรือผลทางกฎหมาย

เอกสารอ่ืนๆ มักจะไมอยูในขายปลอมแปลง ในบางประเทศความผิดเกี่ยวกับบัญชีใชไดกับงบบัญชี 

ที่เผยแพรเทาน้ัน

ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล อาจจะใชไมไดขึ้นอยูกับแตละประเทศหรือความผิดเฉพาะอยาง

การฉอโกง เมื่อมีการฉอโกงเปนระยะเวลาติดตอกันยาวนานมักจะมีความผิดแตละอยางเขามา

เกี่ยวของเปนรอยๆ พันๆ การฟองคดีความผิดเชนน้ีเปนการยุงยาก การฟองคดีความผิดเกี่ยวพันกัน

อาจมีผลเสียตอกระบวนการริบทรัพยที่เกี่ยวของได ดูขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการใชวิธีการฟองคดี

ความผิดเกี่ยวพันกัน    ในหัวขอ 6.2.2 ในบทที่ 6

คําอธิบายเพิ่มเติมสําหรับความผิดตางๆ เหลาน้ีดูไดในภาคผนวก ก.

การตรวจสอบปญหาที่เกี่ยวของกับความผิดตางๆ ควรจะดําเนินการเปนกรณีๆไป ตัวอยาง เชน    

การรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายอาจพิสูจนความผิดไดงายกวาการใหสินบนที่ไมมีเอกสารเกี่ยวกับ        

สินบนและสิ่งตอบแทนเปนลายลักษณอักษรในระหวางการสืบสวนสอบสวนเบื้องตน58

อีกดานหน่ึงหากผูปฏิบัติงานเปดเผยพยานหลักฐานเชนวาการใหสินบนก็กลายเปนความผิดที่พิสูจน  

ไดงายขึ้นโดยเฉพาะเมื่อการรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายจําเปนตองมีการฟองคดีเพื่อการรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและสินทรัพยของจําเลย

2.8.3 การไมสามรถมีคําพิพากษาลงโทษ

ในประเทศตางๆ สวนใหญศาลไมสามารถชี้ขาดตัดสินคดีไดหากจําเลยไมมาปรากฏตัว เชน                     

ในกรณีจําเลยหลบหนีหรือเสียชีวิต ในบางประเทศที่ใชระบบ civil law อาจเปนไปไดที่จะมีการ

พิจารณาคดีอาญาลับหลังจําเลยสําหรับคดีอาญาที่จําเลยหลบหนี แตอยางไรก็ตามคําพิพากษา        

ในกรณีน้ีอาจไมใชคําพิพากษาถึงที่สุดเพราะกระบวนการยุติธรรมกําหนดใหจําเลยที่หลบหนีเมื่อ

58 การฟองคดีการรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายอาจทําใหเกิดความยุงยากในเร่ืองขอกําหนดเร่ืองความผิดสองประเทศสําหรับความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายของบางประเทศ ดูหัวขอ 7.4.2 ในบทที่ 7
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ถูกจับกุมไดสามารถอุทธรณคําตัดสินของศาลได นอกจากน้ันกฎหมายวาดวยการริบทรัพย

บางอยางไดกําหนดบทบัญญัติวาดวยการหลบหนีของผูตองหาไวโดยอนุญาตใหการดําเนินการ  

ตามกฎหมายตอไปไดถึงแมวาจําเลยหลบหนีหรือเสียชีวิต 

ถาหากจําเลยหลบหนีเจาพนักงานอาจพิจารณาขอใหมีการสงตัวจําเลยขามแดนตามบริบท          

ของอนุสัญญาพหุภาคีและทวิภาคีหรือตามกฎหมายของประเทศที่จําเลยหลบหนีไปอยู (หรือ ทั้ง

สองอยาง) การสงผูรายขามแดนอาจเปนกระบวนการที่ใชเวลานานและนาทอแท ซึ่งเกี่ยวของกับคํา

ตัดสินของศาลหลายศาลและการอุทธรณตอศาลสูงขึ้นไปอีก นอกจากน้ีหากความผิดอาญาบางอยาง

ซึ่งเปนมูลของคํารองขอถูกปฏิเสธโดยประเทศผูสงผูรายขามแดนตามหลักบุคคลที่ถูกสงตัวจะถูก

พิจารณาและลงโทษเฉพาะในความผิดที่ขอใหสงตัวเทาน้ัน (specialty principle) รัฐที่รองขอจะตอง

ยุติการสืบสวนสอบสวนหรือการฟองคดีความผิดเหลาน้ี ทางเลือกอ่ืนๆ อาจรวมถึงการยื่นฟองตอ

เจาพนักงานตางประเทศ (นําไปสูการริบทรัพยทางอาญาหรือการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษา

ลงโทษในตางประเทศ) หรือริเร่ิมกระบวนการการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ

ภายในประเทศ ถาหากจํา เลยเสียชี วิตเจ าพนักงานอาจพิจารณาฟองแพงโดยบุคคลตอ

อสังหาริมทรัพยของผูตาย (ตอศาลภายในประเทศหรือศาลตางประเทศ) หรือดําเนินการริบทรัพย

โดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ ภายในประเทศหรือในตางประเทศ

เจาพนักงานอาจมีพยานหลักฐานไมเพียงพอตามมาตรฐานการพิสูจนที่กําหนดไวสําหรับการ

พิพากษาลงโทษ ในสถานการณเชนน้ีผูปฏิบัติงานควรตรวจสอบวามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะทํา

การฟองแพงหรือการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษไดหรือไม (ดูหัวขอ 2.6.5 ขางตน

เกี่ยวกับมาตรฐานการพิสูจน)

2.9 ระบบบริหารจัดการคดี

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบตรวจสอบไดและความโปรงใสมากขึ้นสิ่งสําคัญคือ     

ตองมีนโยบายและวิธีการดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อใหมั่นใจวาผูกระทําผิดถูกต้ังขอกลาวหาอยาง

เหมาะสม เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายทําการรวบรวมพยานหลักฐานอยางถูกตองและสงใหแก

พนักงานอัยการ และศาล และการเคารพสิทธิของผูกระทําผิดตามกระบวนการยุติธรรม การไม

ปฏิบั ติตามขอกําหนดวาดวยการรักษาความลับและกระบวนการยุ ติธรรมอาจทําใหคดี

ภายในประเทศเปนโมฆะ สูญเสียความนาเชื่อถือและทําใหไมไดรับความรวมมือระหวางประเทศ

จากตางประเทศตัวอยาง นโยบายและวิธีการที่สําคัญมีดังน้ี



51

2.9.1 การวางแผนยุทธศาสตรและภาวะผูนํา

ในขณะที่จะตองกําหนดยุทธศาสตรตางๆ ต้ังแตเร่ิมคดีเจาพนักงานจะตองมั่นใจวากระบวนการ

ตัดสินใจเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองและไหลลื่น ความยุงยากหรือปญหาตางๆ ที่ไมคาดคิดอาจ

เกิดขึ้นไดทุกเวลาในการดําเนินการติดตามสินทรัพยคืนและอาจทําใหตองเปลี่ยนวิธีการสืบสวน

สอบสวนใหมหรือตองคนหาวิธีการอ่ืนๆ เพื่อใหเกิดความยืดหยุนมากที่สุดในการตรวจสอบคดี     

ที่ทําเปนประจําควรจะใหผูกําหนดนโยบาย เจาหนาที่ ผูบังคับใชกฎหมาย พนักงานอัยการ               

ผูพิพากษาผูสอบสวนคดี ผูบริหารสินทรัพย และผูแทนจากหนวยงานที่มีสวนรวมอ่ืนๆไดเขา

ประชุมรวมกัน ในการประชุมควรต้ังอยูบนพื้นฐานของรายงานหรือบันทึกการประชุมที่กระชับ 

ลาสุดและถูกตองที่มีรายละเอียดของการตัดสินใจคร้ังลาสุดพรอมทั้งเหตุผล และควรใชเวลาในการ

ประชุมใหมากกับการคาดการณปญหาหรือโอกาสตางๆ ที่จะเกิดขึ้น ในหลายๆ ประเทศพบวามี

ประโยชนอยางมากสําหรับการแตงต้ังผูรับผิดชอบคดีใหรับผิดชอบการประสานงานการประชุม 

ตัดสินใจขั้นสุดทาย จัดหาทรัพยากรอ่ืนๆ 

2.9.2 เวลาท่ีเหมาะสมและการประสานงาน

ควรมีการวางแผนบริหารคดี เพื่อใหมั่นใจวามาตรการสืบสวนสอบสวนและคํารองขอความชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันทางกฎหมาย มีการประสานกับมาตรการชั่วคราวและการจับกุมเพื่อปองกันการยักยาย

ถายโอนหรือการเคลื่อนยายสินทรัพยหรือการหลบหนีของบุคคลเปาหมาย ในกรณีที่จะมีการยึด

สินทรัพยการประเมินประเด็นปญหาตางๆ เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยควรจะเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการวางแผนบริหารคดี ควรมีกลไกใหความปลอดภัยแกพยานสําคัญ เจาหนาที่ผูบังคับใช

กฎหมาย ทนายความหรือผูพิพากษาที่ เกี่ยวของกับคดีที่ เปนเปาสายตาของสาธารณะชน              

การประสานงานในเร่ืองน้ีเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะในระยะเร่ิมแรกของการสืบสวน

สอบสวนเมื่อการรวบรวมขอมูลเบื้องตน การรองขอเอกสาร การสอบปากคําพยานและการรองขอ 

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย อาจทําใหเปาหมายไหวตัวและเปดโอกาสใหเปาหมาย

ทําลายหรือปกปดพยานเอกสาร บีบบังคับพยานสําคัญ เคลื่อนยายหรือซุกซอนสินทรัพย หาแรง

สนับสนุนทางการเมืองและหลบหนีไปตางประเทศ 

ควรจะมีการประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอและทําใหเหลือนอยที่สุดโดยการเลือกเทคนิค      

การสืบสวนสอบสวนอยางระมัดระวังในระยะเร่ิมแรกของการสืบสวนสอบสวน ตัวอยางเชน      

การตรวจตราทางอิเล็กทรอนิกส การเฝาดูไปรษณียและถังขยะหรือการใชผูใหขอมูล เมื่อจําเปนตอง

ใชเทคนิคที่เปดเผยมากขึ้น (เชน คนบานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ คําสั่งยึดหรือเรียกเอกสาร หรือ
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สอบปากคําบุคคลเปาหมายและพยาน) สิ่งสําคัญคือตองมีการประสานงานการดําเนินการตางๆ 

เหลาน้ีใหถูกจังหวะกับการจับกุมและการยับยั้งหรือยึดสินทรัพย ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับประเด็น

ตางๆ เหลาน้ีอยูในหัวขอ 3.3 (มาตรการสืบสวนสอบสวน) หัวขอ 3.1 และ 4.4 (มาตรการชั่วคราว

ในเวลาที่เหมาะสม) หัวขอ 4.2.2 และบทที่ 5 (การบริหารสินทรัพย)

2.9.3 การจัดการแฟมคดีและการเขียนรายงาน

แฟมคดีควรจัดใหเปนระเบียบเพื่อใหสามารถดําเนินการเร่ืองตางๆ ไดทันกําหนดเวลา ตัวอยางเชน 

การฟองคดีภายในกําหนดอายุความและเวลาของมาตรการชั่วคราวที่ขยายออกไป การควบคุมตัว

บุคคลเปาหมายเพื่อไมใหไปกอเหตุ หรือมีมาตรการแกไขชั่วคราวอ่ืนๆ แฟมคดีควรมีเอกสาร

เกี่ยวกับสินทรัพยที่เปนเปาหมายของการติดตามคืน แผนภาพแสดงเสนทางธุรกรรมทางการเงิน 

คําอธิบายการคํานวณมูลคาของทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด (ตามกฎหมาย

ภายในประเทศ) ประวัติอาชญากรรมของบุคคลเปาหมายและคําเบิกความของพยานและ            

พยานเอกสารตางๆ 

ควรมีการลงหมายเลขพยานหลักฐาน บันทึกลงรายการและจัดเก็บไวในที่ปลอดภัยพรอมกับบันทึก

ขั้นตอนการคุมครองพยานหลักฐาน (chain of custody) ระหวางการยึดจนถึงการจัดเก็บ ถึงแมวา

การเตรียมการตางๆเหลาน้ีจะกินเวลามากและอาจเปนอุปสรรคขัดขวางความคืบหนาของคดีแตเปน

สิ่งจําเปนเพื่อความครบถวนบริบูรณของพยานหลักฐานหรือการคุมครองพยานหลักฐาน

การเขียนรายงานก็เปนสิ่งสําคัญสําหรับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาซึ่งสวนใหญถูกละเลย

หรือไมคอยไดรับความสนใจ ในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการติดตามสินทรัพยคืนการเขียน

รายงานมีความสําคัญอยางมากเพราะการสืบสวนสอบสวนอาจตองใชเวลายาวนาน สลับซับซอน

และเกี่ยวของกับหลายๆ ประเทศ รายงานที่ถูกตอง กระชับและถูกจังหวะเวลาจะชวยใหการจัดทํา

ขอมูลพื้นฐานที่จําเปนเปนไปตามขอกําหนดวาดวยพยานหลักฐานในการทําคํารองขอความชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพื่อการสืบพยานหลักฐาน ผูปฏิบัติงานจะตองบันทึกสิ่งที่ตรวจพบตลอด

การสืบสวนสอบสวนไวเปนเอกสารเปนระยะๆ รวมทั้งหลังจากมีเหตุการณสําคัญๆ เกิดขึ้น รายงาน

ควรจะเขียนในลักษณะที่กระชับ ชัดเจนและควรจะเขียนในวันเดียวกับวันที่เกิดเหตุการณที่กลาวถึง

และควรรวมถึงขอมูลและเหตุการณที่เกี่ยวของทั้งหมดดวย รายงานตางๆ ควรใหผูบังคับบัญชา

ตรวจสอบและรับรองโดยเร็วที่สุด
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2.9.4 การตอบคําถามสื่อมวลชน

คดีทุจริตโดยเฉพาะอยางยิ่งคดีที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ที่เปนเปาสายตาของสาธารณชนมักจะไดรับ

ความสนใจเปนอันมากจากสื่อ ผูปฏิบัติงานจะตองเตรียมพรอมรับมือกับคําถามตางๆ ไมเชนน้ัน

แลวการใหขอมูลที่เปนความลับโดยประมาทเลินเลออาจสงผลเสียหายรายแรงตอคดีได

ในประเทศตางๆ สวนใหญความรับผิดชอบในการตอบคําถามของสื่อจะอยูที่อัยการสูงสุดหรือ

ผูอํานวยการหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ (ตัวอยาง เชน เจาหนาที่สารนิเทศหรือกระทรวงยุติธรรม) 

ความปกติจะมีการแตงต้ังเจาหนาที่อาวุโสในสํานักงานทองถิ่นหรือในคดีใหญๆ เจาหนาที่อาวุโส

ในทีมจะไดรับการแตงต้ังใหเปนผูติดตอประสานงานกับสื่อ บุคคลเหลาน้ีควรไดรับการฝกอบรม

อยางเหมาะสมและคุนเคยกับคูมือและวิธีการดําเนินการ (ถาหากมี) เชน วิธีการตอบขอซักถาม    

ของสื่อโดยการแถลงขาวหรือการจัดประชุม ประเภทของขอมูลที่สามารถเปดเผยไดในระหวางการ

ดําเนินการสืบสวนสอบสวนและการประสานงานกับผูรวมงานในประเทศในประเด็นตางๆ ที่มี

ความสําคัญในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค ในบางกรณีผูปฏิบัติงานพบวามีประโยชนมาก   

หากมีการแตงต้ังผูประสานงานสําหรับใหขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการดําเนินการ(ไมเกี่ยวกับสาระ 

ของคดี) เปนผูคอยอธิบายระบบการทํางานตามกระบวนการยุติธรรม ทายที่สุดจะตองใชความ

ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการใหถอยคําที่อาจเปนผลเสียตอกระบวนพิจารณาตามกฎหมายที่กําลัง

ดําเนินการอยูกับบุคคลเปาหมาย
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3.  การไดมาซึ่งพยานหลักฐานและ

การติดตามสินทรพัย

ปญหาใหญที่สุดปญหาหน่ึงในคดีที่เกี่ยวกับการริบสินทรัพยคือการหาพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงสินทรัพย

กับการกระทําผิดความอาญา (การริบทรัพยที่ตัวทรัพยสิน(property-based confiscation)) หรือการพิสูจน    

วาสินทรัพยน้ันไดรับมาจากการกระทําความผิดของบุคคลเปาหมาย (การริบทรัพยตามมูลคา (value-based

confiscation))59 เพื่อที่จะสรางความเชื่อมโยงน้ี (หมายถึง “จุดเชื่อมตอ” หรือ “หลักฐานพยานเอกสาร”) 

ผูปฏิบัติงานจะตองระบุชี้และติดตามสินทรัพยหรือ “ตามเสนทางเงิน” จนกระทั่งสามารถระบุถึงความเชื่อมโยง

กับการกระทําความผิดไดหรือจนสามารถระบุชี้ที่ต้ังของสินทรัพยได

แตอยางไรก็ตามสินทรัพยมักจะถูกเคลื่อนยายไปทั่วโลกโดยใชวิธีการที่เกี่ยวของกับศูนยกลางทางการเงิน

ระหวางประเทศ เคร่ืองมือทางธุรกิจ (corporate vehicles) และการทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ เพื่อพยายาม

ฟอกเงินและปดปงอําพรางหลักฐานพยานเอกสาร นอกจากน้ันคดีตางๆ มักจะเปนคดีที่มีเอกสารเกี่ยวของ

อยางมากมาย (paper cases) ซึ่งกินเวลามากและสลับซับซอนและตองใชทักษะหลายๆ อยางในการจัดการ 

ทักษะเหลาน้ีรวมถึงความสามารถที่จะเขาใจวาขอมูลประเภทใดที่สามารถหาไดจากสถาบันการเงิน 

ความสามารถในการหาขอมูลที่เกี่ยวของดวยวิธีการสืบสวนสอบสวนแบบด้ังเดิม ความสามารถในการ

วิเคราะหรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก บันทึกทางธุรกิจ เอกสารทางเงินและเอกสารสัญญาการไมคํานึง  

ถึงสภาพนิติบุคคลของบริษัท (pierce the corporate veil) เพื่อบงชี้หาตัวเจาของผูรับประโยชนที่แทจริง 

(ultimate beneficial owners) รวบรวมพยานหลักฐานประกอบโดยการสอบปากคําพยานหรือบุคคล

เปาหมาย ประสานงานกับเจาพนักงานตางประเทศและจัดการขอมูลตางๆ อยางครอบคลุมและสอดคลอง

กัน60

จุดมุงหมายของบทน้ีเพื่อนําเสนอเทคนิคบางอยางใหผูปฏิบัติงานสามารถนําไปใชในการติดตามสินทรัพย

และวิเคราะหขอมูลทางการเงิน และเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานที่นาเชื่อถือและพยานหลักฐานที่รับฟงได

59 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการริบทรัพยที่ตัวทรัพยและการริบทรัพยตามมูลคาในบทที่ 6
60 บางประเทศมีการจัดต้ังหนวยสืบสวนสอบสวนพิเศษขึ้นมาเพ่ือตามรอยสินทรัพยในขณะที่หนวยสืบสวนสอบสวนอ่ืนจะทําการรวบรวม

พยานหลักฐานสําหรับความผิดคดีอาญาหรือการกระทําผิดกฎหมายซึ่งมีการทํางานรวมกันอยางใกลชิดและหนวยที่ทําหนาที่ตามรอยสินทรัพย

จะดําเนินการในลักษณะทีจ่ะไมขัดกับการสืบสวนสอบสวนทางอาญา
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ในคดีริบทรัพย เทคนิคตางๆ ที่กลาวถึงน้ียังเปนประโยชนในการรวบรวมพยานเพื่อพิสูจนประกอบ        

ของความผิดที่กําลังสืบสวนสอบสวนอยู

3.1 การวางแผนงานและขอพิจารณาท่ีสําคัญ

จากประสบการณแสดงใหเห็นวาการติดตามสินทรัพยต้ังแตระยะแรกเร่ิมของการสืบสวนสอบสวนควบคู

ไปพรอมๆ กันกับการสืบสวนสอบสวนความผิดตางๆ ที่ เกี่ยวกับการทุจริต การฟอกเงินและอ่ืนๆ                

มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง การกําหนดกรอบการทํางานหรือการวางแผนการสืบสวนสอบสวนเปนกาวแรก  

ที่สําคัญสําหรับการกําหนดทิศทางการติดตามสินทรัพย แผนงานทั้งหมดหรือวิธีการที่ใชมักจะขึ้นอยูกับวา

พยานหลักฐานเบื้องตนชี้ไปที่การทุจริตหรือการฟอกเงินหรือทั้งสองอยาง สําหรับการกระทําทุจริต

เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายจะทําการสืบสวนสอบสวนการกระทําทุจริต แลวจึงติดตามเสนทางเงินเพื่อระบุชี้

และติดตามเอาทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดและเคร่ืองมือที่ใชในการกระทําความผิด ในกรณี

ของการฟอกเงินผูปฏิบัติงานเร่ิมตนดวยการวิเคราะหธุรกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการกระทําทุจริต

และการกระทําความผิดอ่ืนๆ ขั้นตอนพิเศษบางขั้นตอนรวมถึงการระบุชี้ตัวบุคคล บริษัทและสินทรัพย       

ที่เกี่ยวของในคดีและความเกี่ยวของกันของบุคคล บริษัทและสินทรัพยเหลาน้ันและการวิเคราะหสินทรัพย

และกระแสการเงิน

โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีใหญๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมสําคัญและปริมาณเอกสารมีมากผูปฏิบัติงานจะพบวา

เปนประโยชนอยางมากที่จะจัดลําดับความสําคัญกอนหลังและเนนไปที่เอกสารหรือบัญชีเฉพาะบางประเภท

หรือในชวงเวลาที่แนนอน ตัวอยาง เชน การไดมาไดรับและวิเคราะหเอกสารบัญชีธนาคารที่งายตอ         

การตีความและคลี่ออกมาเปนประโยชนอยางยิ่งในคดีการฟอกเงินที่ผูปฏิบัติงานจําเปนตองแสดงใหเห็นถึง

ความเชื่อมโยงของบุคคลกับบริษัทและแสดงใหเขาใจถึงการไหลของเงิน แตอยางไรก็ตามในกรณีที่บุคคล  

ที่มีรายไดจากเงินสินบนพยานหลักฐานที่สําคัญมากกวาอาจเปนคําใหการของพยานเกี่ยวกับผูรวมธุรกิจ 

ลูกจางและเพื่อนบาน ขอมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และขอมูลทางภาษี

ยังมีขอพิจารณาสําคัญบางอยางที่ควรคํานึงถึงในการวางแผนและดําเนินการสืบสวนสอบสวนการติดตาม

สินทรัพยคืน ประการแรกเมื่อมีการติดตามสินทรัพยผานทางภาคการเงินสิ่งสําคัญที่จะตองคํานึง               

คือสินทรัพยที่ไดมาจากการทุจริตอาจผสมปนเปอยูกับสินทรัพยอ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการกระทําความผิด     

อาจเปลี่ยนรูปและอาจเคลื่อนยายผานชองทางตางๆ  ถึงแมวาสินทรัพยที่วามีการเปลี่ยนรูป (ตัวอยาง เชน 
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เงิน 1 ลานเหรียญ ถูกนําไปฝากไวในบัญชีเงินฝากหน่ึงและตอมาไดมีการโอนไปยังบัญชีธนาคารตางๆ 

หลายบัญชีหรือไดถูกนําไปซื้อทรัพยสิน) ทรัพยสินน้ันก็อาจถูกริบได61

ประการที่สองจากประสบการณพบวาเจาหนาที่ที่ทุจริตจะไมมีสินทรัพยหรือบัญชีธนาคารในชื่อของตนเอง

แตจะอยูในชื่อของบุคคลหรือบริษัทตางๆ เพื่อปดบังอําพรางบทบาทของเจาหนาที่ในฐานะเปนเจาของผูรับ

ประโยชน เปนสิ่งสําคัญที่ผูปฏิบัติงานจะตองตรวจสอบสินทรัพยและบัญชีธนาคารของผูที่อาจมีสวน

เกี่ยวของซึ่งรวมถึง

 ญาติ เพื่อนรวมธุรกิจหรือคนสนิท

 คนกลางหรือ “หุนเชิด” ซึ่งเปนบุคคลที่ตกหลุมพรางหรือเต็มใจที่จะปกปองเจาหนาที่ที่ทุจริต      

โดยการถือครองทรัพยสินหรือเปดและจัดการบัญชีเงินฝากสวนมากมักจะแลกกับคาตอบแทนเล็กๆ 

นอยๆ และ

 เคร่ืองมือทางธุรกิจรวมทั้งบริษัท  ทรัสต หางหุนสวนจํากัด และมูลนิธิ สําหรับรายละเอียด          

ของเคร่ืองมือทางธุรกิจอยูในภาคผนวก ข62

ในกรณีที่สินทรัพยอยูในสถาบันการเงิน สถาบันการเงินบางแหงสามารถใหชื่อบุคคลธรรมดาที่เปนเจาของ

ผูรับประโยชนของบัญชี63 แตอยางไรก็ตามไมใชวาไมใชวาธนาคารทุกแหงจะไดรับขอมูลน้ีโดยเฉพาะเมื่อ

หวงโซนิติบุคคลถูกนําไปใชเพื่อปดบังอําพรางเจาของผูรับประโยชนที่แทจริง ธนาคารอาจระบุชี้ผูถือหุน

หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของแตบุคคลเหลาน้ีอาจไมใชเจาของที่แทจริง ธนาคารอาจระบุชี้ผูถือหุนหรือบุคคล

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของแตบุคคลเหลาน้ีอาจไมใชเจาของผูรับประโยชนที่แทจริง ถึงแมวาผูที่เปดบัญชีจะไดระบุ   

ชื่อเจาของผูรับประโยชนแตอาจจะเปนขอมูลเท็จที่จงใจปกปดชื่อของเจาหนาที่ที่ทุจริต ดวยขอจํากัดเหลาน้ี

61 ในเร่ืองนี้เปนสิ่งสําคัญที่ประเทศตางๆ จะตองนิยามคําวา “สินทรัพย” หรือ “ทรัพยสิน” และ “สินทรัพยที่ไดจากกระทําความผิด” อยาง

กวางๆ ในกฎหมายของตนเอง ด ูUNCAC art 2 (d) และหัวขอ 6.2.1 ในบทที่ 6 เกี่ยวกับสินทรัพยควบรวม
62 Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative กําลังศึกษาการใชเคร่ืองมือทางธุรกจิในทางมิชอบในคดีทุจริตรายใหญ (ทัง้ในการกระทําทุจริตและ

การฟอกเงินที่ไดมาจากการทุจริต) เพ่ือชวยผูกําหนดนโยบายในการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของ คาดวาจะเผยแพรเอกสารไดตนป 2554 และ

สามารถดูไดที่ http://www.worldbank.org/star
63 ประชาคมระหวางประเทศไดรับเอามาตรฐานที่กําหนดใหสถาบันการเงินทําการตรวจสอบขอเท็จจริงของลูกคาเพ่ือระบุตัวตนของลูกคาและ

เจาของผูรับประโยชน ขอขอมูลลกัษณะความสัมพันธเชิงธุรกิจและใชการตรวจสอบตัวตนลูกคาอยางเขมงวดถึงความสัมพันธกับผูมีสวน

เกี่ยวของกับการเมือง(PEP) เจาหนาที่รัฐอาวุโสรวมทั้งครอบครัวและคนใกลชิด ดู UNCAC, art. 52; และ recommendations 5 และ 6 ของ

Financial Action Task Force (FATF) 40+9 Recommendations แตมาตรฐานเหลานี้มักไมมีการนําไปใช ดู Theodore S. Greenberg, Larissa

Gray, Delphine Schantz, Carolin Gardner, and Michael Lathem, Politically Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector

(Washington, DC: World Bank, 2010), 7, 13
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รวมทั้งขอเท็จจริงที่วาสินทรัพยอ่ืนๆ จํานวนมากไมมีขอมูลของเจาของผูรับประโยชนที่แทจริง ผูปฏิบัติงาน

จะตองมั่นใจวาการสืบสวนสอบสวนดําเนินขั้นตอนที่จะสามารถระบุชี้สินทรัพยและบริษัทที่บุคคล

เปาหมายเปนเจาของผูรับประโยชน

ทายที่สุดผูปฏิบัติงานควรจะประเมินอยางตอเน่ืองวามีความเปนไปไดและในทางปฏิบัติที่จะรองขอ

มาตรการชั่วคราวเพื่อยึดหรือยับยั้งสินทรัพยที่พบในระหวางการติดตามสินทรัพย ในบางกรณีอาจตัดสินใจ

ใหบัญชีเปดไวและคอยติดตามตรวจสอบเพื่อตรวจหาเบาะแสใหมๆ อยางไรก็ตามหากมีความเสี่ยงวาบุคคล

เปาหมายจะไดรับการแจงเตือนและทําการจําหนายถายโอนหรือโยกยายทรัพยสินควรจะตองพิจารณาใช

มาตรการชั่วคราวซึ่งกลาวไวในบทที่ 4

3.2 จัดทําขอมูลของบุคคลเปาหมาย

ในทุกการสืบสวนสอบสวนจําเปนอยางยิ่งที่ผูปฏิบัติงานตองรวบรวมและบันทึกขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ

กับบุคคลเปาหมายของการสืบสวนสอบสวน ผูปฏิบัติงานจะตองรวบรวมและบันทึกขอมูลที่สามารถบงชี้

บุคคลเปาหมายไดอยางสมบูรณและจดบันทึกชื่อปลอมตางๆ ที่บุคคลเปาหมายใชเพื่อใหงายตอการอางอิง 

ขอมูลทั้งหมดควรจัดเก็บอยางเปนระเบียบอยูในที่เก็บเอกสารของคดี กลองขอความ 3.1 แสดงรายการขอมูล

ที่เกี่ยวของที่ผูปฏิบัติงานควรจะรวบรวมต้ังแตระยะแรกของการสืบสวนสอบสวน

3.3 การไดมาซ่ึงขอมูลทางการเงินและพยานหลักฐานอ่ืนๆ

เมื่อมีการระบุชี้บุคคลเปาหมายแลวผูปฏิบัติงานจะตองไดรับขอมูลและขอมูลทางการเงินและตองมั่นใจวาจะ

ไดมาซึ่งพยานหลักฐานที่นาเชื่อถือและรับฟงไดสําหรับการพิจารณาคดี ขอมูลทางการเงินอาจรวมถึง

สินทรัพยและหน้ีสินทั้งหมดและรายไดและรายจายทั้งหมดของบุคคลเปาหมายรวมถึงธุรกิจของบุคคล

เปาหมายดวยซึ่งก็ขึ้นอยูกับแผนการสืบสวนสอบสวน เอกสารและเบาะแสอ่ืนๆ จําเปนจะตองรวบรวมจาก

แหลงตางๆ รวมถึงอินเตอรเน็ต แหลงขอมูลสาธารณะอ่ืนๆ ที่มีอยู หนวยงานราชการ สถาบันการเงิน 

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ผูใหบริการทางการเงิน บริษัทกฎหมายและบัญชี ทรัสตและบริษัทผูใหบริการ 

ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย พอคางานศิลปะ คูแขงขันทางธุรกิจ การเดินทางและการใหรางวัลอ่ืนๆ 

ธุรกิจตางๆ ญาติ ลูกจางและคนสนิทของบุคคลเปาหมายและตัวบุคคลเปาหมายเอง 
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เทคนิคการสืบสวนสอบสวนตางๆ ที่จะกลาวตอไปน้ีถูกนํามาใชเพื่อชวยเหลือผูปฏิบัติงานในการดําเนินการ

ตางๆ เหลาน้ี64 เทคนิคตางๆ ที่กลาวถึงเปนตัวอยางของเทคนิคที่ใชกันอยูทั่วโลกแตไมใชวาเทคนิคตางๆ 

ทั้งหมดน้ีมีใชอยูหรือไดรับอนุญาตใหใชในทุกๆ ประเทศ ยิ่งไปกวาน้ันประเทศตางๆ ก็ยังมีความแตกตาง

กันในเร่ืองที่วาเทคนิคใดตองไดรับมอบอํานาจจากศาลหรือตองใชกระบวนการพิเศษ (โดยทั่วไปสําหรับ

มาตรการเชิงบังคับ เชน หมายคน ขอมูลบัญชีธนาคาร การตรวจตราทางอิเล็กทรอนิกส) และเทคนิคใดไมตอง 

(โดยทั่วไปสําหรับมาตรการที่ไมใชมาตรการเชิงบังคับ เชน การไดรับขอมูลสาธารณะที่มีอยูและขอมูล   

ขาวกรองจากหนวยราชการอ่ืนๆ)

ผูปฏิบัติงานจําเปนตองตัดสินใจวาเทคนิคใดสามารถดําเนินการไดตามกฎหมายและไดดําเนินการ           

ตามขอกําหนดทางกฎหมาย นโยบายและวิธีการข้ันตอนตางๆ ท้ังหมด สิ่งสําคัญอยางย่ิงคือตองเคารพหลัก      

นิติธรรมและสิทธิของผูถูกกลาวหาตามกระบวนการอันควรแหงกฎหมายโดยเฉพาะอยางย่ิงหากมีการขอ

ความรวมมือระหวางประเทศ การกระทําท่ีฝาฝนขอกําหนดทางกฎหมาย นโยบายและวิธีการข้ันตอนตางๆ 

หรือละเมิดสิทธิของผูถูกกลาวหาอาจเปนผลเสียหายรายแรงตอคดีไดอาจทําใหพยานหลักฐานท่ีไดมาโดย

เทคนิคน้ันใชไมไดและรับฟงไมได  ในกรณีท่ีมีการขอความรวมมือระหวางประเทศหลายๆ ประเทศอาจ

ปฏิเสธคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายไดถาหากคิดวามีการละเมิดสิทธิของ                   

ผูถูกกลาวหา (ดูหัวขอ 7.4 ในบทท่ี 7) สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถูกกลาวหาดูไดจาก

United Nations International Covenant on Civil and Political Rights และthe Universal Declaration

of Human Rights

กลองขอความ 3.1 รายการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน

ผูปฏิบัติงานจะตองเก็บรวบรวมและรักษาขอมูลดังตอไปน้ีตลอดชวงแรกของการสืบสวนสอบสวน

 วันเดือนปเกิด (รวมถึงนามแฝงดวย) สําเนาสูติบัตร หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน

 ชื่อและวันเดือนปเกิดของคูสมรส บุตร บิดา มารดา (และคูคนใหมถาหากมีการหยา แยกกันอยู 

หรือเปนหมาย)  พี่นอง คูสมรสของพี่นอง ญาติใกลชิด (ลุง ปา นา อา ญาติผูพี่ผูนอง ปูยาตายาย 

หลาน)

 เบอรโทรศัพทที่เกี่ยวของ (ที่ทํางาน บาน และมือถือ) อีเมล และรายละเอียดของการติดตอสื่อสาร

ทางอินเตอรเน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน ในบางประเทศอาจเปนไปไดที่จะขอรายละเอียดขอมูล

64 หัวขอนี้ไมไดเจตนาจะใหเปนคูมืออยางละเอียดสําหรับการดําเนินการในแตละเทคนิค คูมือที่มีรายละเอียดสามารถดูไดทางอินเตอรเน็ตและ

อาจหาดูไดจากหองสมุดและรานขายหนังสือ นอกจากน้ันหลายหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศไดจัดทาํคูมือไวใชเองซึ่งพรอม     

ที่จะแลกเปลี่ยนแบงปน
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สมาชิกจากผูใหบริการ

 ภาพถายของบุคคลเปาหมายและคนใกลชิดทั้งหมดที่ถายเมื่อเร็วๆ น้ี (ถาจะใหดีเปนภาพถาย

ติดบัตรที่ทางราชการออกให)

 บัตรเก็บลายน้ิวมือ

 ผลการคนหาประวัติอาชญากรรม

 ผลการคนหาขอมูลเกี่ยวกับบุคคลเปาหมายและคนใกลชิดจากขอมูลสาธารณะ การใชเคร่ืองมือ

คนหาบนอินเตอรเน็ต คนจากสื่อสังคมออนไลน รายงานของสื่อทองถิ่นและคนจากหองสมุด

 ขอมูลจากสวนราชการอ่ืนๆ (ดูในหัวขอ 3.3.2) โดยเฉพาะอยางยิ่ง

 ขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน รถยนตและสาธารณูปโภค

 บันทึกทางธุรกิจ

 บันทึกของศาล

 บันทึกทางภาษี

 การขามพรหมแดนผานพิธีการศุลกากร

 ประวัติการผานเขาออกประเทศ

 ใบแสดงการจายเงินเดือน(จากหนวยงานตนสังกัด)

 ใบแจงรายไดและทรัพยสิน

 บันทึกตางๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยรวมถึงขอตกลงการซื้อขาย การจํานอง การยื่นขอกู และ

การประเมิน

 ขอมูลที่ระบุเกี่ยวกับธนาคารและบัญชีธนาคารและองคกรอ่ืนๆ ที่อาจเก็บบันทึกทางธุรกิจ

พิจารณาขอใหศาลมีคําสั่งใหรักษาไวหามทําลาย (ดูกลองขอความ 3.6)

การเลือกใชเทคนิคใดเทคนิคหน่ึงควรจะมีการประเมินโดยถือเปนสวนหน่ึงของแผนงานหรือกรอบแนวทาง

สําหรับการสืบสวนสอบสวน โดยทั่วไปผูปฏิบัติงานควรจะใชเทคนิคขั้นพื้นฐานที่สุดและเทคนิคที่ไมใช

การบังคับ (เชน ใชวิธีตรวจสอบขอมูลแบบธรรมดาๆ) กอนที่จะใชเทคนิคที่ซับซอนกวา (เชน การดักฟง 

การการสื่อสาร) นอกจากน้ันผูปฏิบัติงานควรใชเทคนิคเชิงลับ (การตรวจตรา คนหาขอมูลสาธารณะ ขอมูล

จากหนวยงานราชการอ่ืนๆ และ การตรวจคนถังขยะกอนที่จะไปใช เทคนิคที่ เปดเผย (หมายคน)              

เพื่อหลีกเลี่ยงการทําใหบุคคลเปาหมายไหวตัว ผูปฏิบัติงานจะตองคํานึงดวยวาการใชเทคนิคใดเทคนิคหน่ึง

อาจชี้ชองทางหรือใหขอมูลที่จะเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนินมาตรการอ่ืนเพิ่มเติม การตรวจคนถังขยะหรือ 

การคนที่ทํางานหรือที่พักอาจพบเอกสารที่เชื่อมโยงบุคคลเปาหมายกับบัญชีธนาคารและขอเท็จจริงเหลาน้ี

สามารถใชสนับสนุนในการขอคําสั่งศาลเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับบัญชีธนาคารเพราะวาเอกสารที่ไดมาจาก
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คําถาม 5 ขอท่ีใชไดผลดีในการสืบสวนสอบสวน แผนภาพท่ี 3.1

ใคร?

ใครเปนผูขโมยเงิน?

ใครมีสวนเกี่ยวของ?

(ผูสมรูรวมคิด)

อะไร?

อะไรที่ถูกขโมยไป?

ท่ีไหน?

          ถูกขโมยที่ไหน?

     ขโมยแลวเอาไปไหน?

เมื่อใด?

เหตุการณเกิดขึ้นเม่ือใด?

เทาไหร อยางไร?

             ถูกขโมยไปเทาไหร?
         สนิทรัพยถูกขโมยอยางไร?
     สินทรัพยถูกเคลื่อนยายไปอยางไร?
จะเอาสินทรัพยกลับคืนมาไดอยางไร?

การคนโดย การตรวจคนถังขยะ และการคนที่ทํางานหรือที่พักทําใหเห็นความเชื่อมโยงของบุคคลเปาหมาย

กับบัญชีธนาคาร การสอดแนมทางกายภาพอาจเปดเผยใหเห็นคนที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการเชื่อมตอ     

ที่จะตองทําการสอบสวนและเอกสารที่ไดรับตามคําสั่งเรียกที่สั่งใหธนาคารมอบเอกสารอาจเปดเผยใหรูชื่อ

เจาหนาที่ธนาคารหรือบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการธุรกรรมซึ่งถาหากสอบปากคําอาจไดเบาะแสเพิ่มเติม   

ดูตัวอยางของวิธีการใชเทคนิคการสืบสวนสอบสวนในทางปฏิบัติไดในกลองขอความ 3.2

3.3.1 การใชเทคนิคพ้ืนฐาน

เทคนิคที่จะใชต้ังแตแรกเลยจะเปนคําถามหลักด้ังเดิม 5 ขอ คือ ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหรและอยางไร        

(ดูแผนภาพ 3.1) ถึงแมวาคดีติดตามสินทรัพยจะเปนคดีที่มีเอกสารสลับซับซอนแตกตางไปจากการสืบสวน

สอบสวนของผูบังคับใชกฎหมายที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา เทคนิคที่ใชในคดีฉอโกงสามารถชวยคลายปม       

ที่สลับซับซอนของคดีติดตามสินทรัพยได

กลองขอความ 3.2 การติดตามและเรียกคืนสินทรัพย-การดําเนินการในประเทศอังกฤษ

เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายในประเทศอังกฤษไดทราบถึงขอกลาวหาวาอดีตผูวาการรัฐ Plateau ในไนจีเรีย 

Joshua Dariye กระทําทุจริตและยักยอกซึ่งพวกเขาสงสัยวาสินทรัพยดังกลาวอยูในอังกฤษ ดวยเทคนิคการ

สืบสวนสอบสวนตางๆ ทําใหเจาหนาที่ของอังกฤษสามารถติดตามและเชื่อมโยงสินทรัพยกับความผิดได
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1. เทคนิค    พนักงานสอบสวนทําการคนหาขอมูลของ Dariye ในประเทศอังกฤษจากบันทึกของทาง

ราชการ (เกี่ยวกับทรัพยสิน รถยนต และการจดทะเบียนบริษัท) และหาขาวกรองจากหนวยราชการ

อ่ืนๆ รวมทั้ง FIU

ผลลัพธ  ไมมีการเชื่อมโยงกับ Dariye

2. เทคนิค   พนักงานสอบสวนสามารถระบุชี้บุคคลในครอบครัวและคนใกลชิด Dariye ไดและ

ตรวจสอบความเชื่อมโยงที่มีกับประเทศอังกฤษ 

ผลลัพธ  พนักงานสอบสวนพบวาลูกๆ ของ Dariye กําลังเรียนอยูในโรงเรียนเอกชนในอังกฤษ

3. เทคนิค พนักงานสอบสวนสอบถามไปยังธนาคารที่เกี่ยวของ (พนักงานสอบสวนทางการเงินไดรับ

มอบอํานาจใหกระทําได)

ผลลัพธ  พนักงานสอบสวนพบวา Dariye เปดบัญชีบัตรเครดิตธนาคาร Barclay โดยชําระหน้ี

บัตรเครดิตดวยเงินจากบัญชีของ Joyce Oyebanjo ซึ่งเปนนายธนาคารของ Dariye ในอังกฤษเปนผู

จายคาธรรมเนียมและคาสาธารณูปโภคตางๆ รวมทั้งคาเลาเรียนโรงเรียนเอกชนของบุตร Dariye

2 คนดวย

4. เทคนิค  พนักงานสอบสวนไดรับคําสั่งศาลเรียกเพื่อเขาถึงแฟมเอกสารของโรงเรียน

ผลลัพธ พนักงานสอบสวนยืนยันวา Joyce Oyebanjo เปนคนจายคาเลาเรียน

5. เทคนิค  พนักงานสอบสวนคนหาเกี่ยวกับ Oyebanjo จากขอมูลสาธารณที่มีอยูและขอมูลจาก

หนวยงานราชการอ่ืนๆ และยังไดรับคําสั่งศาลเรียกสําหรับบัญชีธนาคารของเธอดวย

ผลลัพธ Oyebanjo ทํางานเปน Housing Officer ในประเทศอังกฤษมีบัญชีเงินฝาก 15 บัญชีมีเงิน

รวมทั้งสิ้น 1.5 ลานปอนด (ประมาณ 2.3 ลานเหรียญ) และมีอสังหาริมทรัพยมูลคา 2 ลานปอนด 

(ประมาณ 3.1 ลานเหรียญ) ยิ่งไปกวาน้ันเธอยังจัดการทรัพยสินของ Dariye ใน Regents Park

Plaza ซึ่งซื้อในชื่อของ “Joseph Dagwan” และจายเงินโดย Plateau State Ecological fund ผานทาง

บริษัทตางๆ

6. เทคนิค  พนักงานสอบสวนทําการตรวจสอบสถานะเครดิตและบัญชีธนาคารของบุคคลเปาหมาย 

ดําเนินการติดตามสินทรัพยจากบัญชีธนาคารหน่ึงไปยังบัญชีธนาคารอ่ืนๆ ทรัพยสินและรถยนต 

คําสั่งเรียกและคําสั่งคนไดถูกนํามาใชเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมและเพื่อติดตามสินทรัพย

ผลลัพธ  พนักงานสอบสวนพบวา Dariye มีบัญชีธนาคารหน่ึงซึ่งแจงที่อยูในกรุงลอนดอน 

การตรวจสอบบัญชีธนาคารของ Dariye และ Oyebanjo พบวามีเครดิตอิเล็กทรอนิกสจากธนาคาร

ตางๆ ในไนจีเรียจํานวนมาก
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7. เทคนิค พนักงานสอบสวนใชคําสั่งเรียกเพื่อขอแฟมที่เกี่ยวกับที่อยูในกรุงลอนดอนจากทนายความ

ดานอสังหาริมทรัพย

ผลลัพธ  แฟมเอกสารแสดงใหเห็นวาทรัพยสินตามที่อยูน้ันซื้อโดยใชชื่อปลอมและจายเงินซื้อโดย

บัญชีธนาคารของไนจีเรียที่ต้ังอยูในกรุงลอนดอน

8. เทคนิค สงคํารองรอง MLA ไปยังไนจีเรียเพื่อระบุหาแหลงที่มาของเงินที่ไดรับ

ผลลัพธ  แสดงใหเห็นวากองทุนเกี่ยวกับระบบนิเวศนที่ Dariye ไดรับไดถูกหันเหเขามาเก็บและ

ปกปดไวบัญชีธนาคารของบริษัทของ Dariye ดวยความชวยเหลือของเจาหนาที่ธนาคาร เงินไดถูก

นําไปไวในบัญชีบริษัทและคนใกลชิดที่ Dariye เปดไวในไนจีเรียแลวจึงโอนไปให Dariye ใชใน

กรุงลอนดอน บริษัทไนจีเรียที่ซื้อทรัพยสินในกรุงลอนดอนก็ถูกโยงไปถึงการขโมยเงินกองทุน

เกี่ยวกับระบบนิเวศนเพราะบริษัทไดรับเงิน 100 ลานปอนด (ประมาณ 157 ลานเหรียญ) ที่ถูก

ขโมยไป บริษัทไดจายเงิน 4 แสนปอนด (ประมาณ 626,800 เหรียญ) สําหรับการซื้อทรัพยสิน

ในกรุงลอนดอนหลังจากที่ Dariye ไดเห็นชอบสัญญาติดต้ังอุปกรณโทรทัศนในรัฐ Plateau มูลคา 

37 ลานปอนด (ประมาณ 58 ลานเหรียญ)

ตัวอยางน้ีแสดงใหเห็นวาผูปฏิบัติงานจําเปนตอง “รูจักตัวทําการ” และระบุชี้ญาติและเพื่อนรวมธุรกิจที่

ใกลชิดทั้งหมดและบุคคลอ่ืนๆ ที่สามารถใหความชวยเหลือบุคคลเปาหมายในการขโมยเงินและเคลื่อนยาย

ไปตางประเทศ ผูปฏิบัติงานจะตองใชเทคนิคที่มีอยูทั้งหมด (เชน หนวยราชการอ่ืนๆ แหลงขอมูลสาธารณะ

และมาตรการเชิงบังคับ) เพราะพวกเขาไมสามารถจะรูที่มาของเบาะแสที่จะไดรับอันดับตอไปได

3.3.2 ขอมูลจากแหลงขอมูลสาธารณะและหนวยงานราชการอ่ืนๆ

ขอมูลจากแหลงขอมูลสาธารณะและหนวยงานราชการอ่ืนๆสามารถใหขอมูลพื้นฐานที่เปนประโยชน

เกี่ยวกับบุคคลเปาหมาย สมาชิกในครอบครัว คนใกลชิด และบริษัทและสามารถชวยในการระบุชี้สินทรัพย

และบุคคลที่นาจะเปนพยานไดและชวยในการรวบรวมขอมูลของบุคคลเปาหมาย(ดูหัวขอ 3.2) และขอมูล

ทางการเงินของบุคคลเปาหมาย (ดูหัวขอ 3.5)

ขอมูลสาธารณะสามารถเขาถึงไดทางอินเตอรเน็ต เว็บไซตคนหา และเครือขายสังคม (รวมถึงขอมูลสําคัญ  

ที่ถูกเก็บไวเปนแฟมถาวร) และจากเว็บไซตหรือฐานขอมูลที่ตองจายคาธรรมเนียมการใช แหลงขาวจากสื่อ 
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หองสมุดและหนวยงานราชการบางหนวย ดูรายชื่อเว็บไซตบางเว็บไซตไดในภาคผนวก ซ. ผูปฏิบัติงานควร

พิจารณาสมัครเปนสมาชิกของผูใหบริการฐานขอมูลที่มีขอมูลที่เกี่ยวของ

ควรมีการคนหาขอมูลจากหนวยราชการอ่ืนๆ (แผนภาพที่ 3.2) รวมถึงหนวยงานตางๆ ดังน้ี

FIU เปนแหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับขาวกรองทางการเงินเน่ืองจากวาเปนศูนยกลางของประเทศในการ

รวบรวม วิเคราะหและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย    

ดูในกลองขอความ 2.1 ในบทที่ 2 อธิบายถึงความสําคัญของ FIU ที่เปนแหลงขอมูลที่สําคัญในการริเร่ิมและ

สืบสวนสอบสวนคดีติดตามสินทรัพยคืน65 ตามปกติ FIU รวบรวมรายงานธุรกรรมหรือการกระทําอันควร

สงสัยจากสถาบันการเงินที่มีหนาที่รายงานผล การตรวจสอบรายงานเหลาน้ีเปนประโยชนอยางยิ่ง FIU

บางแหงยังไดรวบรวมและรักษารายงานทางการเงิน(CTRs) ดวย บางคร้ัง CTRs หมายถึง “รายงานการทํา

ธุรกรรมทางการเงินเกินกวาจํานวนที่กําหนด” FIUs สวนใหญจะทําการวิเคราะห STRs ทั้งหมดที่สงเขามา 

(เรียกวา “รายงานขอมูลขาวกรอง”) เปนกระบวนการที่สามารถประเมินบุคคลหรือธุรกิจที่เชื่อมโยงกับ 

STRs ไดอยางละเอียดถี่ถวน ดูตัวอยางรายงานของ FIU ไดในภาคผนวก C ขอมูลขาวกรองอาจจะมีการ

แลกเปลี่ยนแบงปนในระหวาง FIUs ผานทาง Egmont Group ทั้งหมดน้ีเปนแหลงขอมูลสําหรับขอมูลขาว

กรองที่ชวยในการปะติดปะตอเสนทางการเงินขึ้นมาใหม หากเปนไปได66 ผูปฏิบัติงานที่รองขอขอมูลจาก 

FIUs ควรจะขอขอมูลเหลาน้ีดวย

 STR หรือ CTR ที่เกี่ยวของกับบุคคลเปาหมาย

 STR หรือ CTR ที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่เชื่อมโยงกับบุคคลเปาหมาย

 STR หรือ CTR ที่เกี่ยวของกับคนใกลชิด/ญาติของบุคคลเปาหมาย

 รายงานขาวกรองที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดทางอาญาที่อาจจะเกิดขึ้นได (ทาง FIU

จะไมใหขอมูลน้ีหากไมมี STR)

65 ดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ FIU ใน International Monetary Fund/World Bank Group, Financial Intelligence Units: An Overview (Washington,

DC, 2004)
66 ในบางประเทศ FIU ไมไดรับอนุญาตใหจัดทําสําเนา STR หรือ CTR ใหแกหนวยงานบังคับใชกฎหมาย ในสถานการณเชนนี้รายงาน      

ขอมูลขาวกรอง (ถาหากมีการจัดทํารางไว) ก็สามารถใหไดตามคํารองขอและมีขอมูลสวนใหญเหมือนกัน
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 เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและผานเขตแดน ขอรับสําเนาแบบฟอรมหรือเอกสารอ่ืนๆ      

ที่เกี่ยวของซึ่งระบุถึงการขามเขตแดนของบุคคลเปาหมาย

 ศุลกากร ขอรับสําเนาใบศุลกากรซึ่งระบุถึงการขามเขตแดนของบุคคลเปาหมาย หากมี

ขอกําหนดใหแสดงเงินสดที่มีในการเดินทางเขาออกตองตรวจสอบวาบุคคลเปาหมายได

แสดงไวหรือไม

 หนวยงานภาษี ขอรับสําเนาขอมูลทางภาษีที่เกี่ยวของกับบุคคลเปาหมายของการสอบสวน

รวมถึงภาษีรายไดบุคคลธรรมดา ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีธุรกิจ สํานักงานประเมิน

ภาษีหรือสํานักงานที่ดินอาจใหขอมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ความเปนเจาของ รายละเอียด    

ทางกฎหมายของทรัพยสิน มูลคาของทรัพยสินและประวัติการซื้อขายทรัพยสิน

ขอมูลเบื้องตนท่ีสามารถขอไดจากสวนราชการอื่นๆ 

ผลการ

ตรวจสอบ

ภาครัฐ

ขอมูลเก่ียวกับ

การใช    

สาธารณูปโภค
ขอมูลการ

เขาออก

ประเทศ

และผานจดุการแสดงบัญชี

รายไดและ

สินทรัพย

แบบฟอรม

ศุลกากร

ความเปนเจาของ

ที่ดินและรถยนต

ขอมูล

ของศาล

ขอมูล

ทะเบียน

ราษฎร

ขอมูลและ

บันทึกทาง

ธุรกิจ

ประวัติการ

เสียภาษี

รายงานของ 

FIU

ขอมูลจาก

สวนราชการ

ตางๆ

แผนภาพที่ 3.2
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 หนวยงานตรวจสอบ หนวยงานตรวจสอบของรัฐ (ในบางประเทศเรียกวา “ สํานักผูตรวจ

ราชการ” โดยปกติมีอํานาจหนาที่ ในการตรวจสอบการดําเนินงานของสวนราชการตามที่

ได รับมอบหมายอยางเปนอิสระและเปนรูปธรรม พวกเขาจะดําเนินการสอบสวน

ตรวจสอบและจัดทําโครงการพิเศษ เพื่อสืบหาการฉอฉลและการประพฤติมิชอบและ

เสริมสรางคุณธรรม ประสิทธิภาพ การประหยัดและประสิทธิผลในการดําเนินงาน        

ของสวนราชการ หากการทุจริตมีสวนเกี่ยวของกับสวนราชการหนวยงานผูตรวจราชการ

อาจมีขอมูลหรือทรัพยากรที่สามารถใหความชวยเหลือในการสืบสวนสอบสวนได

 สํานักงานดานคุณธรรมหรือจริยธรรม   สํา นักงานที่ รับผิดชอบในการรวบรวม              

และวิเคราะหบัญชีรายไดและทรัพยสินอาจใหสําเนาบัญชีรายไดและทรัพยสินที่บุคคล

เปาหมายและญาติสนิทไดยื่นไว 67

 สํานักงานทะเบียนท่ีดินและรถยนต สํานักงานในระดับเมือง เทศบาล หรือจังหวัดอาจให

ขอมูลเกี่ยวกับเอกสารสิทธิของทรัพยสิน (แสดงผูซื้อและผูขาย) ภาระติดพัน ภาระจํานอง 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน การประเมินภาษี การขายที่ผานมาเมื่อเร็วๆ น้ี ใบอนุญาตกอสราง 

สํานักงานขนสงอาจใหขอมูลเกี่ยวกับใบจดทะเบียนรถและขอมูลวันที่มีการเปลี่ยนมือ  

หรือซื้อขาย

 คณะกรรมการกํากับดูแลการจดทะเบียนธุรกิจ สามารถใหขอมูลที่ระบุสินทรัพยของบุคคล

เปาหมายและคนใกลชิด บันทึกขอมูลตางๆ อาจชวยใหระบุชี้ผูสมรูรวมคิด การจดทะเบียน

บางอยางอาจใหขอมูลกับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับความเปนเจาของ ชื่อของตัวแทน (โดยปกติ

จะเปนทนายความหรือนักบัญชี) ผูถือหุน คณะกรรมการและเจาของผูรับผลประโยชนและ

งบการเงินของบริษัท ควรมีการคนหาขอมูลน้ีสําหรับธุรกิจทุกประเภท กิจการเจาของคน

เดียว หางหุนสวน หางหุนสวนจํากัด และบริษัท

 ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ทะเบียนราษฎรจะใหขอมูลเกี่ยวกับคูสมรสในปจจุบันและ        

คูสมรสในอดีต (บันทึกการจดทะเบียนสมรสและทะเบียนหยา) พี่นอง พอแม ปูยาตายาย 

และญาติๆ

 ฐานขอมูลทะเบียนของศาล การตรวจสอบขอมูลจากศาลสามารถแสดงใหเห็นวาบุคคล

เปาหมายคนใดเคยมีเร่ืองขึ้นศาลมากอนหรือไม ถาหากมีใหตรวจสอบการตอรอง            

67 ดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแจงบัญชีรายไดและสินทรัพยใน Ruxandra Burdescu, Gary J. Reid, Stuart Gilman, and Stephanie Trapnell,

Stolen Asset Recovery—Income and Asset Declarations: Tools and Trade offs (Washington, DC: StAR Initiative, conference edition released

November 2009)
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คํารับสารภาพและบันทึกคําใหการขอพยาน การพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวกับ

สินทรัพยหรือขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ควรจะตองตรวจสอบขอมูลจากศาลอ่ืนๆ ที่อาจจะ    

ไมมีการเชื่อมโยงขอมูลกับฐานขอมูลของหนวยงานบังคับใชกฎหมาย รวมถึงศาล

ลมละลาย ศาลแพงศาลหรือศาลครอบครัว

 สาธารณูปโภค ตรวจสอบใบเสร็จคาสาธารณูปโภคตางๆ สําหรับที่พักและสํานักงาน

ทั้งหมดที่ถูกระบุชี้ (รวมถึง คานํ้า คาไฟ คาโทรศัพท คาเคเบิลหรือสัญญาณดาวเทียม        

คากําจัดนํ้าเสียและคากําจัดขยะ) เพื่อหาบุคคลที่เปนผูรับในเสร็จ วิธีการชําระเงิน บุคคล

หรือองคกรที่เปนผูจายเงินและขอมูลเกี่ยวกับการขอใชบริการ รองขอใหมีการคนหาขอมูล

ของบุคคลเปาหมายและคนใกลชิดเพื่อระบุชี้ความเชื่อมโยงกับที่อยูอ่ืนๆ

3.3.3 การติดตามสะกดรอย 

การติดตามสะกดรอยเปนการเฝาสังเกตการณอยางลับๆ เพื่อรวบรวมขอมูลของบุคคลเปาหมาย                

ของการสืบสวนสอบสวน การบันทึกความเคลื่อนไหวของบุคคลเปาหมายอาจเปนประโยชนในการระบุ     

ชี้บุคคลที่อาจเปนพยาน ผูสมรูรวมคิด อสังหาริมทรัพยหรือสินทรัพยอ่ืนๆ ทนายความ นายธนาคารหรือ   

นักบัญชีที่อาจมีสวนเกี่ยวของกับการฟอกเงินที่ไดมาจากการทุจริต ธุรกิจตางๆ รูปแบบของการกระทํา และ

ขอมูลขาวกรองในรูปแบบอ่ืนๆ ที่อาจมีความสําคัญยิ่งตอการสืบสวนสอบสวน แตอยางไรก็ตามการเฝา

ระวังน้ีก็มีความเสี่ยงโดยบุคคลเปาหมายอาจรูตัววากําลังถูกตามประกบอยูทั้งๆ ที่ทีมเฝาระวังมีคุณภาพ   

และความชํานาญ หัวหนาทีมปฏิบัติงานจะตองหารือกับทีมงานวาผลที่จะไดรับมีมากกวาผลเสียหรือไม

การติดตามสะกดรอยใหประสบผลสําเร็จจะตองมีทรัพยากรบุคคลและเคร่ืองมืออยางเพียงพอตัวอยาง     

เชน วิทยุหรือโทรศัพทมือถือเปนเคร่ืองมือสําคัญเพื่อแจงใหคนในทีมทราบถึงที่ต้ังและการกระทําของ

บุคคลเปาหมาย เคร่ืองบันทึกภาพเหตุการณสามารถนํามาใชเพื่อบันทึกเหตุการณ หรือความเคลื่อนไหว  

ของบุคคลอ่ืนๆ ที่บุคคลเปาหมายติดตอ นอกจากน้ันควรมอบหมายหัวหนาผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  

ใหรวมทีม ประสานงานและควบคุมดูแลการเฝาระวัง หัวหนาทีมจะเปนผูกําหนดขนาดของทีม รูปแบบ   

และสถานที่ที่จะเปนจุดเฝาระวังและจะบรรยายสรุปกอนปฏิบัติการเพื่ออธิบายงานที่ไดรับมอบหมาย    

ใหแกทีมงาน ดูแลความตอเน่ืองของการทํางานในแตละรอบ และใหคําแนะนําในเร่ืองของความปลอดภัย

สวนบุคคล พวกเขาจะรับผิดชอบในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ เชน เลือกวิธีการสะกดรอย (เชน การเฝาตรวจ

ประจําที่ ใชรถตรวจเคลื่อนที่ หรือการเดินตาม) ตัดสินใจวาจะติดตามบุคคลเปาหมายอ่ืนๆ ที่พบโดยบังเอิญ

ในระหวางการสะกดรอย หรือไมและจัดทํารายงานเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติการ ถึงแมวาการ

สะกดรอย เปนเทคนิคที่มีประโยชนแตเมื่อพิจารณาถึงคาใชจายแลวอาจจะใชการสะกดรอยเปนชวงเพราะวา

การสะกดรอย วันละ 24 ช.ม. ทุกวันเสียคาใชจายสูงมากโดยปกติถือเปนขอหามปฏิบัติ
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3.3.4 ปฏิบัติการคนถังขยะ

ปฏิบัติการคนถังขยะคือการตรวจคนหาขอมูลที่เกี่ยวของจากถังขยะของบุคคลเปาหมาย เชน รายการเงินฝาก

ถอนในบัญชีเงินฝากที่โยนทิ้งไว ชื่อของเพื่อนรวมธุรกิจ จดหมายโตตอบ ใบแจงราคาสินคา ใบเสร็จ          

คาเดินทางและอ่ืนๆ พยานหลักฐานเหลาน้ีสามารถใชสนับสนุนการรองขอหมายคนโดยการแสดง        

ความเชื่อมโยงระหวางบุคคลเปาหมายกับบุคคลและทรัพยสินอ่ืนๆ 

เชนเดียวกับเทคนิคการสอบสวนอ่ืนๆ คืออันดับแรกผูปฏิบัติงานจะตองชี้ใหไดวากฎหมายอนุญาตใหทําได

หรือไมและระบุชี้ถึงขอจํากัดตางๆ เพราะวาประเทศตางๆ มีมาตรฐานในเร่ือง “สิทธิความเปนสวนตัว”     

ในสวนที่เกี่ยวของกับถังขยะแตกตางกันไป68 ในกรณีที่ยอมใหดําเนินการคนถังขยะไดควรจะดําเนินการคน

ถังขยะในที่พักและสํานักงานของบุคคลเปาหมายทุกแหง ผูปฏิบัติงานอาจเนนหาขอมูลธนาคาร ใบแจงราคา

สินคาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยทางการเงิน หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับธุรกิจ บุคคลอ่ืนๆ บริษัท 

ทนายความ นักบัญชี หรือเครดิตการด และจะตองจัดทํารายละเอียดของพยานหลักฐานที่คนได (เชน วันที่ 

เวลา เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในปฏิบัติการ หมายเลขเอกสาร) การตรวจสอบถังขยะของครอบครัว คูสมรส อดีต

คูสมรส คนใกลชิด ทนายความ นักบัญชีและคนในวงการธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับบุคคลเปาหมายควรดําเนินการ

เปนประจํา 

3.3.5 การตรวจสอบซองไปรษณีย

การตรวจสอบซองไปรษณียเปนกระบวนการที่มีการบันทึกขอมูลตางๆ ที่ปรากฏอยูบนดานนอก             

ของไปรษณียภัณฑที่ปดผนึกหรือไมปดผนึก (เชน ที่อยูสงกลับและวันที่ยกเลิกและประเทศที่ประทับตรา

ไปรษณีย) หรือเน้ือหาของไปรษณียภัณฑที่ไมไดปดผนึกใดๆ การตรวจสอบซองไปรษณียเปนแหลงขอมูล

ที่ดีมากสําหรับเบาะแสเกี่ยวกับที่ต้ังของสินทรัพย ไปรษณียภัณฑที่ไดรับจากธนาคาร สํานักงานกฎหมาย

บริษัทหรือสํานักงานบัญชีทําใหผูปฏิบัติงานทราบถึงแหลงขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่บุคคลเปาหมาย       

เปนเจาของ

ในประเทศสวนใหญมักอนุญาตใหตรวจสอบซองไปรษณียไดโดยไมตองมีหมายเพราะวาผูรับจดหมายไมมี

เหตุผลที่จะคาดหวังความเปนสวนตัวสําหรับเน้ือหาสาระที่ปรากฏอยูบนซองจดหมายหรือซองพัสดุ 

ประเทศสวนใหญกําหนดใหตองมีหมายคนหรืออํานาจทางกฎหมายในรูปแบบอ่ืนๆ ในการเปดและอาน

จดหมายและพัสดุที่ปดผนึก ในทางปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญที่ผูปฏิบัติงานจะตองพิจารณาถึงความเชื่อมโยง

68 ตัวอยางเชน ในสหรัฐอเมริกาถังขยะทีต้ั่งอยูนอกบานเพ่ือใหรถขยะมาเก็บจะไมถือวามีความเปนสวนตัวดังนั้นผูปฏิบัติงานสามารถเก็บ

รวบรวมและตรวจสอบได แตหากเปนถังขยะที่ต้ังอยูขางบานจะถือวามีความเปนสวนตัวจะตองมีหมายคน ในยูเครนไมอนุญาตใหคนถังขยะ
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ระหวางบุคคลเปาหมายกับผูสงจดหมายแตละฉบับบันทึกขอมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยูดานนอกของซอง

จดหมายหรือหีบหอ บันทึกวันเวลาที่ดําเนินการตรวจสอบซองไปรษณียและเก็บรักษาสําเนาสิ่งที่บันทึกไว

ในแฟมคดี

3.3.6  การสอบปากคํา

การสอบปากคําเปนองคประกอบสําคัญของการสืบสวนสอบสวนและสําคัญอยางยิ่งสําหรับคดีติดตาม

สินทรัพยคืน69 คําใหการสามารถยืนยันหรืออธิบายขอมูลที่ไดรับจากพยานเอกสาร เปดเผยเบาะแสใหม  

หรือระบุชี้เอกสารทางการเงินใหมๆ แหลงขอมูลสําคัญอาจรวมถึงผูรองทุกข ผูรวมธุรกิจ ญาติ เพื่อนบาน 

ลูกจาง หรือคนใกลชิดอ่ืนๆ ของบุคคลเปาหมาย คูแขงทางธุรกิจ ลูกจางของสถาบันการเงิน และแหลงอ่ืนๆ 

ที่มีการติดตอกับบุคคลเปาหมายและตัวบุคคลเปาหมายเอง สิ่งสําคัญคือตองระบุชี้และสอบปากคําตัวแทน

หุนเชิดที่เกี่ยวของกับคดีดวย คนเหลาน้ียอมรับความเสี่ยงสูงแตไดรับคาตอบแทนเล็กนอยและพวกเขา

อาจจะอยากใหขอมูลแกเจาพนักงานเกี่ยวกับบุคคลที่พวกเขาปกปดเปนหุนเชิดแทนมากกวาที่จะตองพัวพัน

กับแผนราย ผูปฏิบัติงานจําเปนตองมีความคุนเคยกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสอบปากคําบุคคลเปาหมาย

และบุคคลที่ไมใชเปาหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อทํางานกับเจาพนักงานในตางประเทศ70 บางประเทศ

กําหนดใหคําใหการตองดําเนินการโดยการรับฟงในศาล สวนประเทศอ่ืนๆ ยอมใหมีการสอบปากคํา        

ไดหลายๆ แบบ เชน   การสอบถามพยานโดยเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายที่ทําอยูเปนประจํา (ไมมีการบันทึก

อยางเปนทางการหรือการจดบันทึกอยางละเอียด) คําใหการเปนลายลักษณอักษร วีดีทัศนหรือบันทึกเสียง

คําใหการโดยแจงเตือนใหทราบหรือการบันทึกคําใหการภายใตคําสาบาน

การเตรียมการอยางละเอียดถี่ถวนมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในการสอบปากคํารวมถึงความเขาใจ

พยานหลักฐานทั้งหมด บุคคลเปาหมาย คนใกลชิด ลําดับเหตุการณและขอมูลที่รวบรวมไวในชั้นสืบสวน

สอบสวนอยางถองแท ผูปฏิบัติงานอาจเตรียมคําถามเพื่อใหครอบคลุมขอมูลที่ตองการแตอยางไรก็ตาม     

ในระหวางการสอบปากคําผูปฏิบัติงานควรจะยืดหยุนและเนนที่การตอบสนองของบุคคลเปาหมายไมใช

คําถามที่ไดเตรียมเอาไว71 เพราะวาบุคคลเปาหมายอาจจะพยายามสื่อสารกันเองและตกลงกันเลาเหตุการณ

69 บางประเทศแยกแยะระหวาง interview กับ interrogation โดยนิยาม “interview” วาเปนการสอบถามบุคคลที่ไมไดเปนบุคคลเปาหมายของ

การสืบสวนสอบสวน และ “interrogation” เปนการสอบถามบุคคลที่เปนบุคคลเปาหมายของการของการสืบสวนสอบสวน ในหัวขอนี้จะใชคํา

วา“interview” กับการสอบถาถามทั้งสองแบบ ผูปฏิบัติงานตองรับประกันวาพยาน ผูเชี่ยวชาญ ผูเสียหาย ผูใหเบาะแส และบุคคลเปาหมายที่ให

ความรวมมือไดรับความคุมครองอยางเหมาะสม ดู UNCAC art. 32, 33, และ 37
70 ผูปฏิบัติงานตองรับประกันวาไดมีการบอกถึงขอกําหนดในการสอบปากคํา (เชนตองมีการแจงเตือนผูที่จะทําการสอบปากคํา) ใหผูรวมงาน

ในตางประเทศทราบและควรสอบถามวาจะสามารถเขารวมในการสอบปากคําดวยไดหรือไม ดูรายละเอียดเร่ืองความรวมมือกับผูปฏิบัติงาน

ตางประเทศหรือการมีสวนรวมในการดําเนินการตามคํารองขอไดในหัวขอ 7.4 .6 ในบทที่ 7
71 ในเร่ืองนี้ผูปฏิบัติงานอาจะจัดทําเปนประเด็นซึ่งจะชวยไดมากกวาเปนคําถามเฉพาะเจาะจง
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ตางๆ เหมือนกัน หรือกดดันการใหการของพยานผูปฏิบัติงานอาจใชมาตรการที่เหมาะสม (หรือรองขอ   

จากหนวยงานทางตุลาการที่รับผิดชอบ) เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลเปาหมายหมดหวัง ถูกหามหรือปองกันไมให

มีการติดตอสื่อสารกันเองหรือติดตอกับพยานกอนที่จะมีการสอบปากคํา นอกจากน้ันสถานที่ที่เลือกใชเปน

ที่สอบปากคําควรเปนสถานที่ที่มีสิ่งรบกวนสมาธินอยที่สุด ทําใหเกิดความสุขุมรอบคอบและมีโอกาส        

ที่จะทําใหมีการตอบคําถามแบบเปดเผย (เชน บานพัก สถานีตํารวจหรือสํานักงาน) หากเปนไปไดจํานวน

ของผูสอบปากคําควรจํากัด แค 2 คน

3.3.7 คําสั่งใหเฝาดูบัญชี

คําสั่งใหเฝาดูบัญชีเปนคําสั่งฝายเดียว (ex parte order) ที่ออกโดยศาล (หรือผูพิพากษาผูสอบสวนคดี           

ในบางประเทศ) กําหนดใหสถาบันการเงินจะตองใหขอมูลครอบคลุมตามชวงเวลาที่กําหนดเกี่ยวกับบัญชี  

ที่ระบุในคําสั่ง ขอมูลน้ีจะตองมอบใหแกเจาหนาที่ที่เหมาะสมดวยวิธีการและตามเวลาที่กําหนดในคําสั่ง72

คําสั่งอนุญาตใหมีการเฝาตรวจการทําธุรกรรมทางการเงิน ณ เวลาที่ทําธุรกรรมซึ่งผูปฏิบัติงานสามารถ

นําไปใชในการกําหนดรูปแบบของกิจกรรมและระบุชี้บัญชีใหมๆ และยังเปนวิธีการที่จะใหเหตุผล             

ที่เพียงพอในการรองขอคําสั่งศาลเพื่อเปดเผย ยับยั้ง หรือคนและยึดสินทรัพย73 ในกรณีที่มีการถอนเงินสด

จํานวนมากอาจเปนโอกาสใหยึดเงินสดน้ันไดเพราะรูสถานที่ที่ถอนเงิน

3.3.8 หมายคนและหมายยึด

การดําเนินการตามหมายคนบานและสํานักงานเปนโอกาสที่ดีมากในการรวบรวมพยานหลักฐานการกระทํา

ความผิด คนพบขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย ระบุผูรวมสมคบ และพัฒนาเบาะแสอ่ืนเพื่อสนับสนุนการสืบสวน

สอบสวน74 ในบางคดีหรือในบางประเทศวิธีการน้ีเปนเทคนิคขั้นพื้นฐานที่จะไดรับเอกสารธนาคาร ดูหัวขอ 

3.3.9 เร่ืองคําสั่งใหเปดเผยหรือจัดหาเอกสาร

เพราะวาการคนมีลักษณะเชิงบังคับโดยปกติกฎหมายกําหนดใหการขอหมายคนตองขอโดยบุคคลที่ไดรับ

มอบอํานาจซึ่งมักจะเปนเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายหรือพนักงานอัยการและหมายคนตองออกโดย            

ผูพิพากษาหรือผูพิพากษาผูทําการสอบสวน (ยกเวนแตมีความจําเปนเรงดวน) ผูปฏิบัติงานจะตองตระหนัก

วาประเทศที่ใชระบบกฎหมาย common law และ civil law มีความแตกตางกันในเร่ืองขอกําหนดในการ

72 ในอังกฤษคําสั่งจะมีผลคร้ังละ 90 วัน
73

โดยปกติมาตรฐานการพิสูจนหรือขอกําหนดอ่ืนๆ สําหรับคําสั่งใหเฝาดูบัญชมีีความเขมงวดนอยกวาคําสั่งใหเปดเผย อายัดหรือยึด
74นอกเหนือจากบานและสํานักงานแลวรายการที่จะตองคนอาจรวมถึงธนาคาร บุคคล รถยนต เคร่ืองบิน เรือ คอมพิวเตอร และ                                 

สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ (เชน แผนดิสกและกุญแจเขารหัส) และหีบหอหรือกลองตางๆ
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อนุญาตโดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองมาตรฐานการพิสูจนเพื่อใหไดรับหมายขอกําหนดที่มีความเฉพาะเจาะจง

สําหรับพยานหลักฐานและสถานที่ต้ังของพยานหลักฐานที่จะยึด โดยทั่วไปในประเทศ common law

ขอกําหนดมีความเฉพาะเจาะจงมากกวา

การจัดทําและไดมาซึ่งหมายคน

ประเทศ common law กําหนดใหการยื่นคําขอตองทําเปนลายลักษณอักษร (ยกเวนแตมีความจําเปนเรงดวน

อาจยื่นคําขอดวยวาจาหรือโดยทางโทรศัพท) คํารองประกอบดวยเอกสาร 2 อยางคือ ตัวหมายและเอกสาร

เปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับคดี (สําหรับรายละเอียดการเขียนเอกสารน้ีดูไดในกลองขอความ 4.1 ในบทที่ 

4) ตัวหมายจะกําหนดรายละเอียดของการคนรวมทั้งระบุตัวผูที่ไดรับมอบอํานาจใหทําการคน สถานที่ เวลา

หรือวันที่จะทําการคน (เชน กลางวันหรือกลางคืน) ระยะเวลา สิ่งที่ตองการจะคน รายการสิ่งของที่เอาไป

และการจัดทํารายงานสงใหศาล เอกสารเกี่ยวกับคดีที่ยื่นในการขอหมายคนจะตองแสดงใหเห็นถึงมูล         

ที่นาเชื่อหรือ “เหตุอันควรสงสัย” วา 1) มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น  2) สิ่งที่ตองการคนหามีความเกี่ยวของ

กับการกระทําความผิดและ  3) สิ่งที่ตองการคนหานาจะอยูในสถานที่ที่จะคน (ดูกลองขอความ 3.3 สําหรับ

คําแนะนําในการเขียนเหตุผลเหลาน้ีอยางละเอียด)

ประเทศ civil law กําหนดใหแสดงขอมูลที่คลายๆ กันน้ีแตไมเปนทางการและมีมาตรฐานการพิสูจนที่อาจ

แตกตางไปจาก “มูลเหตุที่นาเชื่อไดวา” ไมจําเปนตองมีเอกสารเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับคดีและ           

เจาพนักงานอาจไดรับมอบอํานาจจากพนักงานอัยการหรือผูพิพากษาผูสอบสวนคดีให “ทําการคนที่จําเปน

ทุกอยางเพื่อพิสูจนความจริง”75

ผูยื่นคํารองจะตองระบุสิ่งของที่จะยึดและสถานที่ที่จะคนดวย ในประเทศ civil law อาจจะเพียงพูดกวางๆ  

วา “สิ่งของทุกอยางที่อาจเกี่ยวของการกระทําความผิด” ในประเทศ common law ผูยื่นคํารองจะตองระบุ

เฉพาะเจาะจงมากกวาอาจจะตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาทําไมสิ่งของน้ันควรจะถูกยึดและจะตอง

ระมัดระวังพิถีพิถันเพื่อใหครอบคลุมสิ่งของสําคัญทั้งหมด (ดูกลองขอความ 3.4)

75 ในฝร่ังเศสและประเทศ civil law อ่ืนๆ การใหอํานาจนี้มักเรียกวา “commission rogatoire”
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กลองขอความ 3.3 การขยายความมูลเหตุของการขอหมายคน

มูลเหตุที่เพียงพอตอการไดรับหมายคนไดมาจากหลายแหลงและเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูปฏิบัติงานที่จะตอง

ขยายความใหชัดเจน มูลเหตุเหลาน้ี (หรือเหตุผล) รวมถึง

 การสังเกตการณโดยตรวจและความชํานาญของพนักงานสอบสวน

 พยานที่ใหความรวมมือ

 แหลงขาว

 การเฝาตรวจทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส

 ขอมูลสาธารณะที่มีอยูและ

 ขอมูลคดีในอดีต

ประเด็นสําคัญอ่ืนๆ

 เหตุผลที่เชื่อไดวาบุคคลเปาหมายอาจทําลายพยานหลักฐาน (ในพฤติการณเชนน้ันตองอธิบาย

ใหสามารถเขาใจไดในทางปฏิบัติ

 พยานหลักฐานที่เปนรูปธรรมที่แสดงใหเห็นวาบุคคลเปาหมายพยายามที่จะขัดขวางการสืบสวน

สอบสวน

 ขอเท็จจริงที่พิสูจนวาวิธีการอ่ืนๆ ที่ทําใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานน้ันไมมีใหใชไดใชแลวไมไดผล 

หรืออาจเปนผลเสียตอการสืบสวนสอบสวน เปดเผยรูปพรรณแหลงขาวเปนอันตรายตอเจาหนาที่

นอกเคร่ืองแบบและอ่ืนๆ

การวางแผนและการดําเนินการคนและยึด

ยกเวนแตมีความจําเปนเรงดวนผูปฏิบัติงานมีโอกาสทีจะวางแผนการดําเนินการตามหมายคน ควรพิจารณา

ถึงความเปนไปไดที่จะทําการคนสํานักงานหรือบานหลายแหงพรอมๆ กันถึงแมจะในประเทศตางๆ กันเพื่อ

หลีกเลี่ยงการทําลายหลักฐานหรือหลักฐานหายไป ถึงแมวาจะตองใชการวางแผนและการประสานงาน    

อยางดีแตผลที่ไดรับก็นาพอใจ ผูปฏิบัติจะตองพิจารณาถึงประเภทของความเชี่ยวชาญที่ตองใชในการคน 

ตัวอยาง เชน ในการคนอาจตองใชผูเชี่ยวชาญดานการพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอรที่สามารถรวบรวม

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสและขอมูลในคอมพิวเตอรโดยไมทําใหสูญเสีย ทําลายหรือเกิดความเสียหายแก

ขอมูล สามารถนําเสนอในรูปแบบที่บริหารจัดการไดและสามรถรับรองวาไดดําเนินขั้นตอนที่จําเปนตางๆ 
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เพื่อทําใหหลักฐานที่ไดสามารถรับฟงไดในศาล (บางทีโดยทํา “mirror image” ของขอมูลเอาไวเพื่อ

หลีกเลี่ยงการอางวามีการเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานหลังการคน)76

กลองขอความ 3.4 สิ่งของสําคัญท่ีจะทําการยึด

เพราะวาประเทศ common law มีขอกําหนดที่เฉพาะเจาะจงในหมายคนมากกวาจึงไดอธิบายรูปแบบตางๆ 

ของสิ่งของสําคัญๆ ที่ผูปฏิบัติงานตองการที่จะยึดเพื่อนํามาใชสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนไวดังน้ี

 เอกสารทางการเงิน สมุดบัญชี บันทึก ใบเสร็จรับเงิน สมุดโนต บัญชีแยกประเภทและเอกสารอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวของกับสินทรัพย ผลประโยชนทางธุรกิจ รายการคา อสังหาริมทรัพย เลตเตอรออฟเครดิต 

ใบสั่งจายเงิน เช็ค เช็คเดินทาง ดราฟ จดหมายจากธนาคาร แคชเชียรเช็ค การโอนเงินผานธนาคาร 

เช็คธนาคาร ขอมูลสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ขอมูลบัตรเครดิต ขอมูลและกุญแจตูนิรภัย และสิ่งของ

อ่ืนๆ ที่แสดงใหเห็นวามีการปกปด โอนยายสินทรัพยหรือคาใชจายเงินลงทุน สําหรับเอกสาร

ที่จะขอจากสถาบันการเงินดูกลองขอความ 3.5 เกี่ยวกับคําสั่งใหเปดเผยหรือแสดงเอกสาร

 คอมพิวเตอรและอุปกรณเก็บขอมูล คอมพิวเตอร เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส โทรศัพทมือถือ

เคร่ืองตอบรับโทรศัพท บันทึกจัดการขอมูลสวนบุคคล CD-ROMs และอุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ 

การยึดคอมพิวเตอรควรรวมไปถึงคอมพิวเตอรฮารดแวรที่มีอยูในขณะน้ันไมใชเพียงแคสําเนา

เน้ือหาสาระในฮารดไดรฟเทาน้ัน

 สิ่งของท่ีจะระบุชี้คนใกลชิดหรือเบาะแสอื่นๆ ภาพถาย วีดีทัศน สมุดจดที่อยู ปฏิทินและถังขยะ

 ทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําผิดหรือเคร่ืองมือท่ีใชในการกระทําผิด สกุลเงิน โลหะมีคา เพชร

พลอย เคร่ืองมือทางการเงิน เชน หุนและพันธบัตร และสิ่งของมีคาอ่ืนๆ เชน งานศิลปะและ

ของสะสมอ่ืนๆ

 การดาษท่ียอยเปนเศษ เศษวัสดุตองนํามาจัดเรียงขึ้นใหม

เพราะวาการคนอาจเปนการสงสัญญาณเตือนทําใหบุคคลเปาหมายไหวตัวจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะดําเนิน

มาตรการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยที่อาจจะไมอยูในสถานที่ที่ทําการคนเชน สมุดบัญชีธนาคารไมวา

กอนหรือพรอมๆกับการคน สําหรับการยึดสินทรัพยที่ เขาขายถูกริบทรัพยดวยจําเปนที่จะตองมีการ

76 ผูใชคอมพิวเตอรจะดําเนินกลไกตางๆ เพ่ือปกปองหรือซอนขอมูลหรือทําใหไมสามารถเขาระบบไดถาหากมีความพยายามในการเขาถึง

ระบบโดยผูที่ไมไดรับมอบหมาย ผูเชี่ยวชาญการตรวจพิสูจนจะมีเคร่ืองมือตางๆเพ่ือเก็บรักษาระบบ กูขอมูล และตรวจสอบการใช Cloud

Computing (ระบบประมวลผลกลุมเมฆ)และอ่ืนๆ การรวบรวมขอมูลอยางเหมาะสมจะชวยใหมั่นใจวามีการบริหารจัดการขอมูลอยางดี
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ประสานงานกับพนักงานอัยการและเจาหนาที่บริหารสินทรัพยกอนการยึด (ดูหัวขอ 4.2 ในบทที่ 4  เร่ืองการ

วางแผนกอนดําเนินการยับยั้ง) ภาคผนวก ง. แสดงรายการสิ่งที่จะตองพิจารณาในการวางแผนการคน

การรักษาพยานหลักฐานและการปฏิบัติตามขอกําหนดหลังการดําเนินการตามหมายศาล

ทันทีหลังจากดําเนินการตามหมายศาลและยึดพยานหลักฐานไดแลวจะตองนําพยานหลักฐานไปยังสถานที่

ปลอดภัยทันทีเพื่อทําการลงบันทึกและตรวจสอบและตองบันทึกเหตุการณไวเปนเอกสารในแฟมคดี77

หากการสอบปากคําบุคคลเปาหมายหรือคนใกลชิดกระทําในระหวางการดําเนินการตามหมายศาลจะตองทํา

รายงานการสอบปากคําใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและนําไปผนวกรวมไวในแฟมคดี 

หัวหนาทีมสอบสวนจะเปนผูรับผิดชอบในการคุมครองและความครบถวนของพยานหลักฐานตลอด

ชวงเวลาการตรวจสอบและตองรับประกันวาและพยานหลักฐานทั้งหมดมีการจัดทํารายละเอียดไวใน

รายการสิ่งของ หัวหนาทีมสอบสวนยังตองรับผิดชอบในการรายงานผลตอผูพิพากษาหรือพนักงานอัยการ

ผูปฏิบัติงานควรจะตรวจสอบพยานเอกสารที่ยึดไดทั้งหมด ระบุชี้เบาะแสสําหรับการติดตามสินทรัพยหรือ

คนที่อาจเปนผูสมรูรวมคิดและหากจําเปนดําเนินการเพื่อยับยั้งสินทรัพยทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการจําหนายถาย

โอนหรือเคลื่อนยายสินทรัพย ถาหากมีการขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตางประเทศในระหวาง            

การสืบสวนสอบสวนควรจะใหเจาพนักงานเหลาน้ีทราบผลการดําเนินการตามหมายคนในเวลา                

อันเหมาะสมเพื่อพวกเขาจะไดดําเนินการที่เปนประโยชนตอผลที่เกิดขึ้น

3.3.9 คําสั่งใหเปดเผยหรือแสดงเอกสาร

การไดรับเอกสารทางธุรกิจเปนสิ่งจําเปนอยางมากสําหรับคดีติดตามสินทรัพยคืน เอกสารที่จะตองขออํานาจ

ศาลรวมถึงเอกสารที่อยูกับธนาคาร สํานักงานกฎหมายและสํานักงานบัญชี บริษัทประกัน การใหบริการ

อิเล็กทรอนิกสเมลบนเว็บ (Web-based e-mail services) ผูใหบริการอินเตอรเน็ต บริษัทที่ใหบริการดาน

สาธารณูปโภค กระบวนการใหไดมาซึ่งคําสั่งใหเปดเผยหรือแสดงเอกสารคลายๆ กันกับกระบวนการ

สําหรับหมายคน (ดูหัวขอ 3.3.8 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายคนและหมายยึด)

เชนเดียวกันกับหมายคนประเทศตางๆ มีขอกําหนดเฉพาะเจาะจงสําหรับคําสั่งใหเปดเผยเอกสารแตกตางกัน 

ประเทศ common law มีขอกําหนดมากกวา ประเทศ civil law อาจจะพอใจกับวลีทั่วไป “เอกสารทั้งหมด     

ที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิด” ในการปฏิบัติผูปฏิบัติงานจํานวนมากพบวาการรวม 2 วิธีการน้ี     

77 บางประเทศกําหนดใหมีการระบุรายละเอียดของสถานที่ที่เก็บพยานหลักฐานแตละรายการตลอดเวลาเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของ      

การคุมครองพยานหลักฐาน
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เขาดวยกัน – จัดทํารายการเอกสารที่ตองการใหกระชับและสรุปทายดวยวลีทั่วไปเพราะวาองคกรที่ตอง

เปดเผยขอมูลอาจตองการจํากัดเอกสารที่จะเปดเผย ถาหากผูปฏิบัติงานยื่นคํารองที่มีขอบเขตแคบเกินไป     

ก็อาจเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธไมใหขอมูลที่เกี่ยวของ กลองขอความ 3.5 แสดงรายการสิ่งที่จะรองขอจากสถาบัน

การเงินถึงแมวาคํารองขอควรจะกวางพอที่จะครอบคลุมขอมูลที่เกี่ยวของแตสิ่งสําคัญคือตองหลีกเลี่ยง     

การไดขอมูลที่ไมเกี่ยวของหลายกลองมากกองทวมทน – โดยเฉพาะอยางยิ่งทีมที่ติดตามสินทรัพยหรือทีม

สืบสวนสอบสวนไมสามารถตรวจสอบขอมูลทางการเงินจํานวนมหาศาลน้ันไดภายในเวลาที่เหมาะสม    

การรองขอเอกสารจํานวนมากเกินไปอาจจะทําใหการสงมอบเอกสารลาชาเพราะองคกรที่จะสงมอบเอกสาร

อาจจะตองใชเวลานานขึ้นในการผลิตเอกสารหรือองคกรที่จะตองเปดเผยเอกสารอาจจะโตแยงคําสั่งศาล  

บนพื้นฐานของความเกี่ยวของและภาระที่มากเกินไป78 ในกรณีที่มีกฎหมายวาดวยการรักษาขอมูล คําสั่ง   

ใหรักษาขอมูล หรือคําสั่งหามทําลายบันทึกตางๆ ที่อาจจะเกี่ยวของกับการสืบสวนสอบสวนในภายหลัง   

จะถูกเก็บรักษาไวโดยองคกรที่จะตองเปดเผย (ดูกลองขอความ 3.4) ผูปฏิบัติงานควรพัฒนาคดี (โดยเฉพาะ

อยางยิ่งคดีใหญๆ) ใหเปนระยะตางๆ โดยใชพยานเอกสารเปนเสมือนตัวตอ อันดับแรกควรรองขอเอกสาร  

ที่คิดวาจําเปนและยื่นคํารองขออีกเพื่อติดตามเบาะแสที่เกี่ยวของหรือเมื่อมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อเปน

การระวังไวกอนไมใหเกิดการทําลายโดยไมต้ังใจควรขอใหสถาบันการเงินเก็บรักษาบันทึกที่เกี่ยวของอ่ืนๆ 

ไวกอน การใชวิธีการตอตัวตอน้ีชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถพุงความสนใจไปที่ปริมาณขอมูลที่นอยกวาแลว

คอยติดตามเบาะแสที่เกี่ยวของทําใหหลีกเลี่ยงการเสียเวลาตรวจสอบเอกสารหลายๆ กลองและขอมูล

อิเล็กทรอนิกสจํานวนมากที่อาจจะไมมีความเกี่ยวของเลย  

หากกฎหมายอนุญาตใหทําไดเจาพนักงานผูรองควรยื่นคําขอใหศาลรับฟงฝายเดียว ex parte  (น่ันคือไมมี

การแจงใหทราบ) เพื่อหลีกเลี่ยงการทําใหบุคคลเปาหมายไหวตัว ถึงแมวาเปนคําสั่งฝายเดียวและมี

บทบัญญัติเอาไวหามผูที่ไดรับคําสั่งเรียกไมใหเปดเผยคํารองขอใหบุคคลเปาหมายทราบผูปฏิบัติงานจะตอง

ประเมินความเสี่ยงวาอาจมีการแจงใหบุคคลเปาหมายทราบและควรจะตองดําเนินการตามความจําเปนเพื่อ

ยับยั้งหรือยึดสินทรัพย79

78 พ้ืนฐานท่ีองคกรที่จะตองเปดเผยจะหยิบยกขึ้นมาคัดคานไดคือเร่ืองเอกสิทธิ (เชน เอกสิทธิระหวางทนายความกับลูกความ)
79 ในกรณีท่ีตองการ ความชวยเหลือซึ่งกนัและกันทางกฎหมาย ผูปฏิบัติงานพึงระลึกถงึขอผูกมัดในเร่ืองการเปดเผยขอมูลของประเทศผูรับ     

คํารองขอและควรจะไดมีการพูดถึงปญหานี้กอนที่จะสงคํารองขอไป (ดูหัวขอ 7.1.ในบทที่ 7)
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กลองขอความ 3.5  เอกสารท่ีตองขอจากสถาบันการเงิน

ผูปฏิบัติงานมักจะตองจัดทํารายการสิ่งที่ตองการขอจากสถาบันการเงินเกี่ยวกับบัญชีหรือบุคคล

เปาหมาย บุคคลที่เกี่ยวของ คนใกลชิดหรือบริษัทที่เกี่ยวของ ในกรณีเชนน้ีเจาหนาที่ของ FIU หรือ

ธนาคารกลางจะสามารถชวยไดอยางมากในการระบุประเภทของเอกสารที่อาจเกี่ยวของ ตัวอยางของ

บันทึกตางๆ ที่ควรจะขอมีดังตอไปน้ี (แตไมไดจํากัดเพียงแคน้ี)

 เอกสารการเปดบัญชีทั้งหมด รวมถึงแบบฟอรมที่ระบุเจาของผูรับประโยชน (ตัวอยางเชน 

ในสวิสเซอรแลนดใชแบบฟอรม A) บัตรลายเซ็นผูมอบอํานาจ ขอบังคับของบริษัทหรือ

ขอตกลงของหางหุนสวน และสําเนาบัตรประชาชนที่ใหไวตอนเปดบัญชี รวมถึงบัญชีในชื่อ

ของบุคคลเปาหมายและรวมทั้งบัญชีตางๆ ที่มีชื่อบุคคลเปาหมายเปนผูมอบอํานาจหรือผูมี

อํานาจลงนาม หรือที่แสดงถึงความสัมพันธอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

 ประวัติลูกคา บันทึกการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา บันทึกของผูจัดการฝาย

บัญชี สมุดบัญชีรายวันของธนาคาร การลงบันทึกเกี่ยวกับแคชเชียรเช็ค การตรวจสอบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาที่สถาบันการเงินดําเนินการและการตรวจสอบขอมูลเศรษฐกิจ

ของลูกคาอยางละเอียด กิจกรรมเชิงพาณิชย และการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินฝาก 

(เชน สําเนาหนังสือสัญญา ต๋ัวแลกเงิน เล็ตเตอรออฟเครดิต รายชื่อหุนสวนและบริษัทในเครือ)

 เอกสารการกูเงิน รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับการจํานอง สําเนาคําขอกูเงิน รายการและ/หรือ

รายละเอียดของหลักทรัพยค้ําประกัน (รวมถึงเงินฝากที่ใชค้ําประกัน) รายได สินทรัพยและ

บุคคลหรือธุรกิจอางอิง

 รายการฝากถอนเงินในบัญชีทั้งหมดสําหรับชวงเวลาที่อยูภายใตการสืบสวนสอบสวน

 รายงานกิจกรรมอันควรสงสัยที่พนักงานของสถาบันการเงินเปนผูรายงานรวมถึงรายงาน

ที่อาจไมไดสงไปให FIU

 เอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมของบัญชี รวมถึงใบคําสั่งของลูกคา ใบนําฝากเงิน

และใบถอนเงิน ใบแจงเขาบัญชีและใบแจงหักบัญชี และเช็ค (ดานหนาและดานหลัง)

 เอกสารการโอนเงินผานบัญชี รวมถึงแบบฟอรมขอรับใบรายงาน ใบยืนยันการชําระเงินและ

เอกสารที่เกี่ยวของอ่ืน (ดูกลองขอความ 3.7)

 แฟมเก็บขอมูลการติดตอที่สถาบันการเงินเก็บรักษาไว รวมถึงบันทึกภายในของธนาคาร 

บันทึกการเยี่ยมลูกคา บันทึกคําสั่งที่ไดรับทางโทรศัพท อีเมล แฟกซ ขอความที่บันทึกไวโดย

ผูจัดการฝายบัญชี รวมทั้งบันทึกและขอความที่บันทึกไวที่เกี่ยวของกับทั้งคําสั่งและธุรกรรม

 ขอมูลบัตรเครดิตรวมถึงคําขอ ใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต ประวัติการชําระเงิน บันทึกการทํา
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ธุรกรรมใดๆ กับเจาหนาที่ผูดูแลบัตรเครดิต และบัตรอ่ืนๆ ภายใตรมบัญชีของบุคคลเปาหมาย

แตอยูในชื่อของอีกบุคคลหน่ึง

 ขอมูลการฝากของในตูนิรภัยรวมถึงหนังสือสัญญา ประวัติการเปดตูนิรภัยและเทปวีดีโอ

ที่บันทึกภายในบริเวณที่เกี่ยวของ (ตรงบริเวณที่ไมใชบริเวณที่เปดดูของในกลอง)

 เอกสารทั้งหมดที่อาจมีความเชื่อมโยงเกี่ยวของกับความผิดที่เกิดขึ้น

กลองขอความ 3.6  คําสั่งใหเก็บรักษาหามทําลาย

ประเทศตางๆ สวนมากมีกฎหมายที่กําหนดใหธุรกิจตางๆ (เชน ธนาคาร นักบัญชี ผูใหบริการ

อินเตอรเน็ต และบริษัทที่ใหบริการโทรศัพท) เก็บรักษาขอมูลลูกคา และบันทึกๆ ตางไวเปนระยะเวลา

ตามที่กําหนด ระยะเวลาที่กําหนดจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจอาจจะเปนระยะเวลา

สั้นๆ เปนเดือน (บริษัทโทรศัพท และผูใหบริการอินเตอรเน็ต) หรืออาจยาวเปนหลายป (ธนาคาร 

นักบัญชี ทนายความ) ทางดานการสืบสวนสอบสวนผูปฏิบัติงานอาจไมมีพยานหลักฐานเพียงพอใน

เบื้องตนสําหรับยื่นคํารองขอคําสั่งใหเปดเผยหรือคําสั่งเรียกหากระยะเวลาในการเก็บรักษาเอกสารตามที่

กฎหมายกําหนดสั้นก็จะเปนปญหา 

แตโชคดีที่หลายประเทศแกไขปญหาน้ีโดยอนุญาตใหใชคําสั่งใหเก็บรักษาหรือคําสั่งหามทําลาย คําสั่ง

เชนวากําหนดใหผูครอบครองเอกสารเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวของกับบุคคลเปาหมายไวเกินกวา

ระยะเวลาที่กําหนดใหเก็บรักษาไวตามกฎหมาย ทําใหสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียขอมูลหรือ

พยานหลักฐานที่อาจเกี่ยวของ  ขอกําหนดในการยื่นคํารองขอคําสั่งเชนวาโดยทั่วไปยุงยากนอยกวา

การรองขอคําสั่งเรียกหรือคําสั่งใหเปดเผยดังน้ันจึงควรพิจารณานํามาใชในชวงแรกของการสืบสวน

สอบสวน ผูปฏิบัติงานควรประเมินวาเอกสารถูกเก็บไวที่ใด กําหนดระยะเวลาที่ตองการใหเก็บรักษา

เอกสารไว และหากจําเปนและกฎหมายอนุญาตใหทําไดก็ยื่นคํารองตอศาลขอคําสั่งใหเก็บรักษาเอกสาร

ดังกลาวไว  การดําเนินการเชนน้ีจะชวยรักษาขอมูลที่อาจมีความเกี่ยวของไวเพื่อขอคําสั่งใหเปดเผยหรือ

คําสั่งเรียกตอไป
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3.3.10 การสะกดรอยดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส

การดักฟงการสื่อสารของเปาหมายอยางลับๆ ไมวาจะเปนการสื่อสารทางสาย ทางคําพูด ทางโทรศัพท

คอมพิวเตอรหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส อ่ืนๆ ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา  “การสะกดรอยทาง

อิเล็กทรอนิกส” เปนประโยชนอยางยิ่งตอเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายโดยใหเบาะแสเพื่อการสืบสวน

สอบสวนคลายๆ กันกับที่ไดกลาวไวแลวสําหรับการสะกดรอยทางกายภาพ (ดูหัวขอ 3.3.3) การสะกดรอย

ทางอิเล็กทรอนิกสตองใชบุคลากรจํานวนมากและมีคาใชจายสูงเกินไปจนเปนสิ่งหามกระทําและเปน

เทคนิคที่มีการลวงล้ําความเปนสวนตัวสูงดังน้ันหลายๆ ประเทศจึงกําหนดใหการดําเนินการอยูภายใต     

การกํากับดูแลของศาลและบางทีตองขออนุญาตเปนพิเศษเพื่อปกปองความเปนสวนตัวและรับรองสิทธิ   

ของผูถูกกลาวหาตามกระบวนการยุติธรรม บางประเทศอาจอนุญาตใหมีการติดตามเฝาดูการสื่อสาร         

โดยความยินยอมของอีกฝายหน่ึง (ตัวอยาง เชน พยานที่ใหความรวมมือ แหลงขาวหรือสายลับ) ซึ่งการ

ดําเนินการน้ีกระทําไดโดยไมตองมีหมายศาล80 ในทุกๆ กรณีการสะกดรอยดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส  

ตองดําเนินการตามกฎหมาย นโยบายและวิธีการดําเนินการที่กําหนดไวภายในประเทศ

ผูปฏิบัติงานที่ทําการสะกดรอยดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสตองขะมักเขมนในการบันทึกรายชื่อบุคคล        

ที่ติดตาม วันที่ เวลา ระยะเวลาของการสนทนา และขอมูลที่เกี่ยวของอ่ืนๆสําหรับการดักฟงการสื่อสารทุกคร้ัง

จะตองมั่นใจวาบันทึกที่จัดทําไวเปนตนฉบับไดถูกเก็บไวเปนพยานหลักฐานอยางปลอดภัย – อาจจะใสซอง   

ปดผนึกและเก็บไวในที่ที่ปลอดภัยและมีการจัดทําสําเนาเอาไวใหแกผูปฏิบัติงานดวย บางคร้ังอาจมี      

ความจําเปนตองใชบริการแปลสําหรับการสนทนาที่ใชภาษาตางประเทศ การดักฟงจะตองดําเนินการตลอด        

24 ชั่วโมง สัปดาหละ 7 วัน เพื่อใหมั่นใจวามีการดําเนินการกับขอมูลที่มีความออนไหวในเร่ืองของเวลา     

ไดอยางทันทีทันใดและมีการประสานงานสําหรับการติดตามการดําเนินการอยางเหมาะสม ผูปฏิบัติงาน    

ควรพิจารณาใชทีมเฝาสะกดรอยประกบตัวที่จะประสานงานอยางใกลชิดกับทีมสะกดรอยทาง

อิเล็กทรอนิกสเพราะวาจะทําใหไดพยานหลักฐานที่เปนทั้งภาพและเสียง

3.3.11 ปฏิบัติการลับ

ปฏิบัติการลับเปนเทคนิคการสืบสวนสอบสวนอีกรูปแบบหน่ึงที่สามารถนํามาใชเพื่อแทรกซึมเขาไป         

ในกลุมเปาหมายและเปดเผยพยานหลักฐานและขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยได ในคดีติดตามสินทรัพยคืน       

อาจรวมถึงการสงมอบเงินภายใตการควบคุมโดยผานทางสายลับ แตอยางไรก็ตามปฏิบัติการน้ีมี            

80 บางรัฐของสหรัฐอเมริกายอมใหมี “การติดตามเฝาดูโดยความยินยอม” ดู Department of Justice, Office of the Inspector General, “Federal

Bureau of Investigation’s Compliance with the Attorney General’s Investigative Guidelines (Redacted),” special report, (Washington, DC,

September 2005), ch. 6, http://www.justice.gov/oig/special/0509/chapter6.htm หัวขอ 3.3.11 “ปฏิบัติการลับ” ใหเคล็ดลับที่สามารถนํามาใชกับ

การติดตามเฝาดูโดยความยินยอมได ในกรณีที่ไมอนุญาตใหมีการติดตามเฝาดูเชนวาจะตองใชคําสั่งศาล (เชน ในยูเครน)



78

ความซับซอนทั้งทางกฎหมายและวิธีปฏิบัติ มีความเสี่ยงและใชทรัพยากรมาก เชนเดียวกับเทคนิคอ่ืนๆ       

ที่จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมายและวิธีการตางๆ อยางเครงครัดเพื่อใหพยานหลักฐานที่ไดรับมา

เปนพยานหลักฐานที่รับฟงไดในศาล เจาหนาที่ตองมีทักษะ ผานการฝกอบรมและมีความเหมาะสมกับงาน

สืบสวนสอบสวน จะตองมีเคร่ืองมือที่เหมาะสมสําหรับปฏิบัติการลับเพื่อบันทึกและติดตามตรวจสอบ      

การพบกันระหวางเจาหนาที่นอกเคร่ืองแบบหรือแหลงขาวกับบุคคลเปาหมายหรือคนใกลชิดของบุคคล

เปาหมายและจะตองมีการตรวจสอบเคร่ืองมืออยางสม่ําเสมอเพื่อคุมครองความปลอดภัยของแหลงขาวและ

สายลับที่เกี่ยวของ81

การใชแหลงขาวอาจเปนเร่ืองยุงยากจึงมักจะนิยมใชเจาหนาที่นอกเคร่ืองแบบมากกวา ในกรณีที่การใช

แหลงขาวเปนทางเลือกทางเดียวควรจะขึ้นทะเบียนแหลงขาวใหคําแนะนําโดยเขียนอยางกระชับและชัดเจน

และใหแหลงขาวลงชื่อวาไดรับทราบและเขาใจคําแนะนําทั้งหมดดีแลว นอกจากน้ันตัวแหลงขาว 

ยานพาหนะและสิ่งของตางๆ ที่เกี่ยวของอาจจําเปนตองถูกคนทันทีกอนที่จะมีการพบกันอยางลับๆ เพื่อหา

สิ่งของตองหามเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกลาวหาวาสรางหลักฐาน ในทายที่สุดเพราะวาความปลอดภัย          

ของเจาหนาที่และแหลงขาวมีความสําคัญสูงสุดสิ่งสําคัญคือการควบคุมสถานที่ นัดพบและเลือก

สภาพแวดลอมที่จะทําใหปฏิบัติการประสบความสําเร็จและปลอดภัย

3.4 ระบุช้ีขอมูลท่ีเก่ียวของ: ตัวอยางจากแหลงขอมูลท่ัวไป

เอกสารตางๆ จะปรากฏขึ้นมาตลอดชวงเวลาของการสืบสวนสอบสวนรวมถึงสมุดบัญชีธนาคาร งบการเงิน

หนังสือสัญญา บัญชีสินคา หนังสือสําคัญ ขอตกลงผูถือหุน ขอบังคับในการกอต้ังและดําเนินการของบริษัท 

ใบเสร็จรับเงินและอ่ืนๆ เอกสารเหลาน้ีจะแสดงใหเห็นขอมูลที่เกี่ยวกับสินทรัพย การเคลื่อนยายเงิน บุคคล

และบริษัทที่เกี่ยวของกับบุคคลเปาหมายและขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ขอมูลที่เกี่ยวของที่ไดรับมาจาก

แหลงขอมูลทั่วไปที่ยกมาเปนตัวอยางน้ีจะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงาน

3.4.1 รายงานธุรกรรมอันควรสงสัย

ในกรณีที่สามารถเปดเผยแกเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายไดรายงานธุรกรรมอันควรสงสัยและเอกสาร        

ที่เกี่ยวของจะเปนแหลงขอมูลที่ดีมากสําหรับผูปฏิบัติงานเพราะวาโดยปกติรายงานน้ีจะมีทั้งขอมูลเกี่ยวกับ

81 ตัวอยางเชน ผูใหขอมูล เจาหนาที่ หรือผูที่ยินยอม จะตองใส body wireหรือซุกซอนเคร่ืองมือสื่อสาร (บางทีอาจซุกซอนไวในปากกา มือถือ 

กลองบุหร่ี กระเปาเอกสาร หรือคอมพิวเตอรแล็ปท็อป) รวมทั้งอุปกรณบันทึกเสียงแยกตางหากเพ่ือใหมั่นใจวามีการบันทึกเสียงไดอยางชัดเจน 

เพราะวาบางทีสัญญาณอาจขัดของและคุณภาพของเสียงไมดี) ในทางปฏิบัติจะตองบันทึกคําอารัมภบทลงไปในเทปบันทึกโดยบอกชื่อ

ผูปฏิบัติงาน วันเวลาและอธิบายสถานการณอยางยอๆ
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การทําธุรกรรม คําอธิบายถึงเหตุผลที่ทําใหนาสงสัยและการวิเคราะหโดยนักวิเคราะหทางการเงิน82  จํานวน

ขอมูลที่มีใหและคุณภาพของคําอธิบายถึงเหตุผลอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละประเทศ  

หรือผูจัดทํารายงาน โดยทั่วไปในรายงานธุรกรรมอันควรสงสัย จะมีขอมูลสําคัญๆ คือ

• ที่มาและที่ไปของเงิน

• คําอธิบายเกี่ยวกับความนาสงสัยของเจาหนาที่ธนาคารและขอมูลระบุตัวตนของลูกคา KYC

• ความถี่ในการโอนเงินผานธนาคาร การใชเช็คและอ่ืนๆ และ

• ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยหรือการใชบริการอ่ืนๆ ของธนาคารของบุคคลเปาหมาย

จากขอมูลน้ีผูปฏิบัติงานก็จะไดขอมูลเกี่ยวกับกระแสการเงินที่จะชวยใหสามารถติดตามเงินยอนหลัง       

เพื่อยืนยันถึงแหลงที่มาโดยมิชอบหรือตามไปขางหนาเพื่อดูวาเงินไปอยูที่ไหน ขอมูลน้ีจะใหเบาะแส

เพิ่มเติมเชน บัญชีเงินฝากที่จะขอหมายศาลเรียกมาดูและบุคคลหรือบริษัทตางๆ ที่จะตองสอบปากคําตอไป           

การพูดคุยโดยตรงกับเจาหนาที่ผูกํากับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรายงานธุรกรรมอันควรสงสัย และขอมูล

พื้นฐานอ่ืนๆ ของบุคคลเปาหมายอาจจะเปนประโยชนมากกับการสอบปากคํา ตัวอยางขอมูลที่ไดรับจาก

รายงานของ FTU ดูไดในภาคผนวก ค

3.4.2 เอกสารการเปดบัญชีเงินฝากและขอมูลระบุตัวตนของลุกคา หรือ การตรวจสอบ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา

ผูปฏิบัติงานควรตรวจสอบขอมูลการเปดบัญชีเงินฝากและขอมูลระบุตัวตนของลูกคา หรือการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาที่จัดทําโดยสถาบันการเงินทั้งหมดอยางระมัดระวัง ในกรณีของผูมีสวนเกี่ยวของ

กับการเมือง (PEPs) สถาบันการเงินควรมีขอมูลการพิสูจนทราบลูกคาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิหลังทางเศรษฐกิจ

และธุรกรรมตางๆ เก็บไวในแฟม เอกสารเหลาน้ีจะใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางมากแกผูปฏิบัติงานและ

อาจใหเบาะแสตางๆ ดวยตัวอยาง เชน

• ผูจัดการฝายบัญชีและบุคคลใดๆ ที่มีชื่อเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนสมควรที่จะตองสอบปากคํา

• เอกสารที่เจาของบัญชีเงินฝากนํามาแสดงเพื่ออธิบายแหลงที่มาของเงิน (เชน หนังสือสัญญา 

จดหมายและการขายอสังหาริมทรัพย) อาจชวยในการ

ก. ระบุชี้บุคคลที่เปนเจาของผูรับประโยชน (ดูที่สถานที่อยู บริษัทและบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ)

82 ในบางประเทศ FIU ไมไดรับอนุญาตใหจัดหาใหซึง่รายงานธุรกรรมอันควรสงสัย หรือรายงานทางการเงินแกหนวยงานบังคับใชกฎหมาย ใน

สถานการณเชนนี้รายงานขอมูลขาวกรอง (ถาหากมีการจัดทํารางไว) ก็จะจัดใหไดตามคํารองขอและมีขอมูลสวนใหญเหมือนกัน
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ข. ชวยใหเขใจภูมิหลังทางเศรษฐกิจที่ถูกกลาวหาของเงิน

ค. ทําใหเห็นถึงความขัดแยงกันกับตัวเลขหรือพยานหลักฐานอ่ืนๆ ที่รวบรวมได

ง. ระบุชี้บุคคลที่จะเปนพยานไดและ

จ. การเตรียมการสอบปากคําบุคคลเปาหมาย

• ในกรณีที่เปนบัญชีเงินฝากในชื่อของเคร่ืองมือทางธุรกิจเอกสารการจัดต้ังบริษัท ชื่อกรรมการ และ

ชื่อบุคคลที่มี อํานาจกระทําการในนามของบริษัทอาจชี้ให เห็นบุคคลตางๆ ที่ควรจะตอง

สอบปากคํา83

3.4.3 ใบแสดงรายการเงินฝากถอนของบัญชี

ขั้นตอนแรกผูปฏิบัติงานควรจะเนนที่การหาแหลงที่มาของเงินในบัญชีและเงินไดถูกโอนไปที่ไหนบาง

รวมถึงกระแสเงินไหลออกและกระแสเงินไหลเขาในบัญชีผานการฝากและถอนเงินสด การโอนผานบัญชี 

พันธบัตร เช็ค เงินกูและอ่ืนๆ ในการตรวจสอบกระแสเงินเหลาน้ีจะใชเทคนิคตางๆ เพื่อหาที่มาและที่ไป 

ของเงิน คําแนะนําตางๆ มีดังน้ี

• เงินสด การเคลื่อนยายเงินสดเปนเร่ืองยากที่จะติดตามไดเพราะไมมีขอมูลเกี่ยวกับที่มาและที่ไป 

ผูปฏิบัติงานควรจะขอใบฝากเงินและใบถอนเงินจากธนาคารซึ่งควรจะมีการระบุรูปพรรณของผูทํา

ธุรกรรมไวดวย นอกจากน้ันผูปฏิบัติงานจําเปนตองใชเทคนิคการสืบสวนสอบสวนที่ใชกันอยูเพื่อ

ติดตามความเชื่อมโยงกับเงินที่ฝากโดยทางอีเมล จดหมายและการโอนเงินผานบัญชีและโดยการดู 

ที่กิจกรรมในบัญชีอ่ืนๆ และบันทึกการเปดตูนิรภัย

• พันธบัตร ธนาคารตางๆ มีบริการรับฝากพันธบัตรระหวางกัน ผูปฏิบัติงานจะตองถามขอมูลทั้งหมด

ที่เกี่ยวกับพันธบัตรและวิธีการฝากเขาบัญชีจากธนาคารการตางๆ

• เช็ค ถาหากเปนการฝากเงินเขาบัญชีโดยเช็คผูปฏิบัติงานจะตองดูที่บัญชีธนาคารที่ออกเช็คเพื่อระบุชี้

เจาของเช็ค ถาหากเช็คมีการเซ็นชื่อหลังเช็คเพื่อขึ้นเงินฝากหรือเซ็นโอนใหคนอ่ืนควรจะดําเนินการ

ตรวจสอบเชนเดียวกับการฝากเงินสดโดยผูปฏิบัติงานจะตองระบุชี้ผูที่เซ็นชื่อหลังเช็ค นอกจากน้ัน

ควรจะตรวจสอบตรง Memo ในเช็คดวยเพราะวาอาจชี้ใหเห็นถึงกิจกรรมที่นาสงสัย ตัวอยางเชน 

เช็คที่สั่งจายใหแกบริษัทที่เกี่ยวของ เพื่อ “การบริหารจัดการ” หรือ “คาที่ปรึกษา” อาจชี้ใหเห็นวา

บริษัทกําลังฟอกเงินที่ไดมาจากการกระทําผิดผานทางบริษัทตางๆ ที่ตนเองเปนเจาของ

83 ในบางประเทศคณะกรรมการและลูกจางของตัวกลางในการเชื่อมตอ(gatekeeper)หรือผูใหบริการที่รับผิดชอบจัดต้ังบริษัทบังหนาอาจมี

ขอมูลเล็กนอยที่จะชวยเหลือในการสืบสวนสอบสวน
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แผนภาพ 3.3 กระบวนการโอนเงินระหวางประเทศแบบพืน้ฐาน

โอนคาํส่ังโอน เงนิเขาบัญชี

ลูกคาผู สัง่โอน

(ประเทศ ก)

ธนาคารผู สัง่โอน

(ประเทศ ก)

ธนาคารผู รับ

(ประเทศ ข)

ลูกคาผู รับ

ประโยชน

3.4.4 การโอนเงินผานบัญชีธนาคาร

คดีทุจริตที่ผานๆ มาแสดงใหเห็นวาเงินที่ไดจากการทุจริตจํานวนมากถูกเก็บไวในสถาบันการเงินแลว       

จึงเคลื่อนยายเงินไปทั่วโลกโดยการโอนเงินผานบัญชีธนาคาร (ซึ่งเรียกวา “การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส”)

เพื่อหลบหลีกหลักฐานเพื่อการตรวจสอบและเก็บเงินเอาไวในธนาคารที่ปกปดขอมูลเปนความลับ การโอน

เงินผานบัญชีกระทําโดยการรองขอของลูกคา (สถาบันการเงิน นิติบุคคล หรือบุคคล) ใหสงเงินไปที่อ่ืน     

ไมวาจะเปนภายในประเทศหรือตางประเทศ84 คําสั่งโอนเงินผานระบบขอความทางโทรศัพท อีเมล แฟกซ 

หรือโทรศัพทมือถือ (ดูแผนภาพ 3.3)85 กอนที่เงินที่ไดมาจากการกระทําผิดจะถึงสถานที่ซอนสุดทาย

ปลายทางไดมีการใชการโอนเงินผานบัญชี ผานทางสถาบันการเงินหลายๆ แหงและผานประเทศทางผาน

หลายประเทศโดยใชบัญชีธนาคารตัวแทนตางประเทศ การโอนเงินแบบตอเน่ือง การจายเงินแบบ cover

payment บริษัทบังหนาและประเทศนอกอาณาเขต สถาบันการเงินบางแหงสมรูรวมคิดกับนักการเมือง

ทุจริต ญาติๆ และคนใกลชิดของพวกนักการเมืองทุจริตในการฟอกเงินโดยการทําธุรกรรมที่สลับซับซอน

โดยใชเคร่ืองมือทางธุรกิจตางๆ และเปดบัญชีลูกคาสวนบุคคลที่ไดรับสิทธิพิเศษ86

84 อาจรวมถึงหวงโซของการโอนเงินผานบัญชีที่มีอยางนอยหนึ่งองคประกอบที่มีการดําเนินการขามพรหมแดน (เชน ธนาคารตัวแทนในอีก

ประเทศหนึ่ง) ดู FATF, Interpretative Note to Special Recommendation VII
85 ตาม FATF, Interpretative Note to Special Recommendation VII on Wire Transfers ที่ประกาศใชในป 2544 คําวา “wire transfer” และ 

“funds transfer” หมายถึง “ธุรกรรมใดๆ ที่ดําเนินการในนามของผูสั่ง (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ผานทางสถาบันการเงินโดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหผูรับประโยชนไดรับเงินตามจํานวนที่สถาบันการเงินอีกแหงหนึ่ง”
86 ดู United States Senate, Minority Staff of the Permanent Subcommittee on Investigations, “Money Laundering and Foreign Corruption:

Enforcement and Ef ectiveness of the Patriot Act. Case Study Involving Riggs Bank” (Washington, DC, July 15, 2004),

http://hsgac.senate.gov/public/_fi les/ACF5F8.pdf  ย่ิงไปกวานั้นธนาคารใหญๆระหวางประเทศ จะมีคูมือการฝกอบรมใหแกพนักงานเพ่ือจะได

รูวิธีการ “ตัดออก” ขอมูลจากการโอนเงินเพ่ือซอนขอเท็จจริงที่วาการโอนเงินนั้นเพ่ือใหหรือสั่งโอนโดยประเทศที่ถูกหาม ดูขอมูลที่ 

http://www.justice.gov/opa/pr/2009/December/09-ag-1358.html
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การโอนเงินผานธนาคารมี 2 องคประกอบ 1) คําสั่งโอนเงินซึ่งรวมถึงขอมูลของทั้งสถาบันการเงินผูโอน

และสถาบันการเงินผูรับโอนและ 2) เงินที่เคลื่อนยายหรือเงินที่โอน มีหลายวิธีการที่สถาบันการเงินจะสง

คําสั่งโอนเงินรวมถึงเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่มีอยูผานระบบการชําระเงินระหวางธนาคาร อีเมล แฟกซ 

โทรศัพทหรือโทรเลข วิธีการที่ธนาคารตางๆ นิยมใชมากที่สุดในการรับสงคําสั่งโอนเงินคือผานทางระบบ

พิเศษที่ระบุธนาคารและสาขาของธนาคารทั่วโลกที่รูจักในชื่อ Society for Worldwide Interbank Financial

Telecommunications (SWIFT) หากพูดถึงการเคลื่อนยายเงินที่เกิดขึ้นจริงๆ มีระบบการชําระเงินระหวาง

ธนาคารอยู 2 ระบบใหญๆ คือ Clearing House Interbank Payments System (CHIPS) และ Fedwire Funds

Service (Fedwire) นอกจากน้ันธนาคารตางๆ มักจะใชระบบการชําระเงินโดยตรงระหวางธนาคารหน่ึงกับ

อีกธนาคารหน่ึงและระบบชําระเงินผานคนกลางในการเคลื่อนยายเงินของลูกคา

Chips และ Fedwire อาจถูกใชในการโอนเงินดอลลารสหรัฐหรือเปนสวนหน่ึงของการทําธุรกรรมระหวาง

ประเทศที่เกี่ยวของกับเงินดอลลารสหรัฐ แตอยางไรก็ตาม CHIPS ไดถูกนํามาใชเพื่ออํานวยความสะดวก   

ในการโอนเงินสกุลดอลลารระหวางประเทศ SWIFT เปนเพียงระบบการสื่อสารเทาน้ันไมเหมือนกับระบบ

ชําระเงินเหลาน้ีและก็ไมไดรักษาเงินหรือโอนเงินหรือจัดการบัญชีตางๆ ในนามของสมาชิก

การโอนเงินที่ เกิดขึ้นจริงกระทําโดย “การโอนระหวางบัญชี” และอาจเกี่ยวของกับธนาคารตัวแทน

ตางประเทศ การโอนระหวางบัญชีเปนกระบวนการทางบัญชีที่สําคัญในการเคลื่อนยายเงินจากบัญชีหน่ึง  

ไปอีกบัญชีหน่ึง ถาหากลูกคาผูโอนและลูกคาผูรับโอนมีบัญชีอยูในสถาบันการเงินเดียวกันก็สามารถโอน

เงินภายในธนาคารระหวางบัญชีของลูกคาทั้งสองได ในกรณีที่มีการโอนเงินระหวางสถาบันการเงินที่ไมมี

ความเกี่ยวของกันการโอนระหวางบัญชีจะทําผานธนาคารตัวแทนหรือธนาคารตัวกลาง87 ธนาคารหลายๆ 

แหงจะรักษาบัญชีธนาคารตัวแทนเอาไวเพื่อทําการโอนและหักเงินผานบัญชีกับสถาบันการเงินที่เปนสมาชิก

และเขาถึงระบบ CHIPS หรือ Fedwire ซึ่งเปนการชวยใหสามารถดําเนินการโอนเงินในนามของลูกคาได

ถึงแมวาจะไมได เปนสมาชิกเอง การใชธนาคารตัวแทนคอนขางจะแพรหลายระหวางธนาคาร

ภายในประเทศและธนาคารตางประเทศเพราะสามารถอํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจและใหบริการ   

ในตางประเทศแกลูกคาไดโดยไมตองมีคาใชจายและเปนภาระในการที่ตองมีธนาคารของตัวเองอยู            

ในตางประเทศ88

87 ในกรณีนี้หากธนาคารผูสั่งโอนยังคงมีบัญชีตัวแทนอยูกับธนาคารผูรับประโยชนธนาคารผูสั่งโอนอาจจะสั่งใหธนาคารผูรับประโยชน       

โอนเงินออกจากบัญชีตัวแทนของตนสงไปเขาบัญชีของลูกคาผูรับประโยชนU.S. Department of Treasury, Financial Crimes Enforcement

Network, Key Electronic Funds Transfer Systems: Fedwire, CHIPS, SWIFT, Report OSA92/CB0012 (Vienna, VA, September 1992)
88ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการติดตอกับทางธนาคารตัวแทนและการใชวิธี serial payment  และ cover payment รวมถึง cover payment แบบใหมที่

พัฒนาโดย SWIFT อยูในภาคผนวก ฆ.
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การรวบรวมเอกสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของสําหรับการวิเคราะหการโอนเงินผานบัญชี

ผูปฏิบัติงานจะตองมั่นใจวาไดมีการรองขอเอกสารเกี่ยวกับการโอนเงินผานบัญชีจากสถาบันการเงินเพราะ

เอกสารเหลาน้ีมีความสําคัญมากตอการติดตามสินทรัพย เอกสารเหลาน้ีรวมถึงสําเนาขอความการโอนเงิน

รวมทั้งเอกสารอ่ืนๆ ที่สถาบันการเงินจัดทําขึ้นเพื่อการโอนหรือการรับเงิน กลองขอความ 3.7 แสดงรายการ

แบบฟอรมและเอกสารตางๆ ที่จัดทําขึ้นเพื่อใชในการโอนเงิน การตรวจสอบเอกสารและแบบฟอรมเหลาน้ี

จะชี้ใหเห็นขอมูลสําคัญๆ เชน สถาบันการเงินผูโอนและสถาบันการเงินผูรับโอน ขอมูลลูกคา จํานวนเงิน 

วันที่และขอมูลระหวางลูกคากับลูกคา หรือสถาบันการเงินกับสถาบันการเงิน

ผูปฏิบัติงานที่กําลังคนหาขอมูลควรขอขอมูลการโอนเงินผานบัญชีธนาคารทั้งในรูปแบบ spread sheet และ

ในรูปแบบเอกสารรายงานขอมูลการใชบริการถาหากมีอยู เพราะวาธนาคารตางๆ ใชแบบฟอรมตางๆ        

ไมเหมือนกัน spread sheet อาจมีขอมูลที่เขาใจงายในขณะที่ใบรายงานขอมูลการใชบริการอาจมีขอมูล                  

ที่ครอบคลุมมากกวา

กลองขอความ 3.7 แบบฟอรมและเอกสารท่ีเก่ียวกับกระบวนการโอนเงินผานบัญชีธนาคาร

สถาบันผูสั่งโอน:

 แบบฟอรมขอโอนเงิน

 สําเนาการโอนเงิน

 ใบรายงานหรือใบยืนยันการโอนเงิน

 ใบแจงหักบัญชีลูกคาผูสั่ง

 ใบแสดงรายการฝากถอนเงินในบัญชีของลูกคาประจําเดือน

 การลงบันทึกภายในของเงินที่โอนออกไป (ธนาคารตัวแทน การชําระเงินและกระบวนการ)

 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีรายวัน

สถาบันผูรับประโยชน (หรือสถาบันตัวแทน):

 แบบฟอรมขอโอนเงิน

 สําเนาการโอนเงิน

 ใบแจงเพิ่มบัญชีลูกคาผูรับประโยชน (หากมีการฝากเงิน)

 ใบแสดงรายการฝากถอนเงินในบัญชีของลูกคาประจําเดือน

 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีรายวัน
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 แคชเชียรเช็ค

 ขอมูลการโอนระหวางธนาคารที่ธนาคารเก็บไวเพื่อการหักบัญชี

อาจมีความจําเปนที่จะตองไดรับเอกสารเพิ่มเติมหรือจะตองมีความเขมงวดตรวจสอบเอกสารบางอยาง  

อยางละเอียดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสถานการณของการสืบสวนสอบสวนตัวอยาง เชน

 เอกสารอางอิงการชําระเงิน ใบรายการสินคา เอกสารการสงออก ใบเสร็จรับเงิน สัญญาวาจาง         

ที่ปรึกษาและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการโอนเงินจะแสดงใหเห็นถึงขอมูลเกี่ยวกับเงินที่ตองสงสัย

 ขอมูลแสดงตัวตนลูกคา ในระดับการทําธุรกรรมธนาคารอาจจะไมมีการระบุชี้เจาของที่แทจริงเมื่อมี

การเอาเงินออกไปจากบัญชี ขอมูลลูกคาอาจจะชวยไดในเร่ืองน้ี

 ลูกคาท่ีเปนบุคคลท่ีมีสถานะหรือเกี่ยวของกับการเมือง (Peps) ในกรณีที่เกี่ยวของกับ Peps การโอน

เงินผานบัญชีอาจตรวจสอบไดจากการใหบริการลูกคารายบุคคลรายใหญของสถาบันการเงิน       

การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ Peps ควรรวมถึงการตรวจสอบบัญชีเงินฝากทั้งหมดที่มีหนังสือ        

มอบอํานาจแนบทายและบัญชีเงินฝากทั้งหมดที่สํานักงานกฎหมายเปนผูถือไวเพราะวา Peps มักใช

วิธีการเหลาน้ีในการเคลื่อนยายเงิน

 ประตูตอเชื่อมเครือขายสําหรับลูกคารายใหญของ SWIFTและชื่อท่ีแตกตางไปท่ีสถาบันการเงินใช

การตรวจสอบประตูตอเชื่อมเครือขายสําหรับลูกคารายใหญของ SWIFT ที่ใชภายในธนาคารหรือ

สาขาของธนาคารแยกตางหากอาจเปดเผยใหเห็นคําสั่งพิเศษและแยกตางหากใหโอนเงินผานประตู

สัญญาณเหลาน้ี ชื่อที่แตกตางไปที่สถาบันการเงินใชอาจเผยใหเห็นการโอนเงินผานชองทางตางๆ 

ธนาคารหน่ึงๆ อาจมีหนวยโอนเงิน ที่อยู หรือวิธีการภายในในการระบุชี้ตัวเองหลากหลายแตกตาง

กันไป89 เพื่อใหมั่นใจวามีการจัดทํารายการประตูตอเชื่อมเครือขายและชื่อที่แตกตางไวในคําสั่งเรียก

บันทึกธนาคารผูปฏิบัติงานควรรวบรวมขอมูลเหลาน้ีโดยการสอบปาคําเจาหนาที่ธนาคาร          

(เชน เจาหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ)

 รายงานธุรกรรมอันควรสงสัย ถาหากมีรายงานธุรกรรมอันควรสงสัย หรือรายงานขอมูลขาวกรอง

อาจจะชวยแสดงใหเห็นขอมูลเกี่ยวกับการโอนเงินผานบัญชีที่มีประโยชนมากรวมถึงรายละเอียด

ของผูสั่งโอน

89 พบวาธนาคารหน่ึงมี 43 รหัสชื่อแยกจากกันแตกตางกันไปตามชื่อและที่อยู
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 สอบถามธนาคารกลางสหรัฐ สําหรับการโอนเงินผาน Fedwire ธนาคารกลางสหรัฐอาจเปน

แหลงขอมูลที่มีประโยชนเพราะวาธนาคารกลางสหรัฐจะเก็บรักษาบันทึกตางๆ เกี่ยวกับ              

การโอนเงินเอาไวเปนเวลา 180 วัน สิ่งสําคัญอยางยิ่งในการรองขอขอมูลจากธนาคารกลางสหรัฐ 

คือตองระบุชี้เกี่ยวกับธุรกรรมที่ตองการสอบถามใหเฉพาะเจาะจงโดยการอางอิงขอมูลใหมากที่สุด

เทาที่จะมากได (เชน วันที่ จํานวนเงินที่โอน ผูสั่งโอน ลูกคาผูรับประโยชน สถาบันการเงิน            

ผูรับ เลขที่บัญชีธนาคาร จุดประสงคของการโอน (ถาหากรู) และอ่ืนๆ)

 รูปแบบการทําธุรกรรมกับสถาบันใดสถาบันหน่ึง ในการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับจากธนาคารที่มี

ขนาดเล็กผูปฏิบัติงานควรตรวจดูรูปแบบการโอนเงินจํานวนมากๆ เปรียบเทียบกับขนาดของ

ธนาคาร (เชน การโอนระหวางบัญชีที่มีจํานวนคิดเปนรอยละ 80 ของเงินโอนทั้งหมดของธนาคาร

น้ันภายในหน่ึงเดือน)

 คําสั่งโอนเงินท่ีแกไข สงคืนและสงไปใหม ระบบตรวจสอบจะสราง “repair item” สําหรับขอความ 

ที่มีความผิดพลาด (เชน มีขอมูลผูโอนไมครบถวน) ขอความเหลาน้ีจะถูกระงับไวกอนและแจงเตือน

ใหเจาหนาที่ตรวจสอบ เอกสารเหลาน้ีมักจะถูกเก็บรักษาไวโดยธนาคารผูโอนและธนาคารผูรับและ

อาจชี้ใหเห็นรูแบบการกระทําของบุคคลเปาหมายหรือธนาคาร90

การทําความเขาใจเอกสารการโอนเงินผานบัญชีธนาคาร

สวนใหญในรายงานการโอนเงินและใบแจงเขาบัญชีและใบแจงหักบัญชีที่ธนาคารสงใหกับลูกคาผูสั่ง

โอนหรือผูรับโอนเปนเอกสารที่อานงายมีขอมูลที่ใชในการติดตามความเคลื่อนไหวของเงินรวมทั้งเลขที่

บัญชีและรูปพรรณของลูกคาผูสั่งโอนและผูรับโอน ในกรณีที่ไมมีเอกสารดังกลาวกระบวนการระบุชี้

และติดตามเงินจําเปนตองเขาใจวิธีการอานและทําความเขาใจระบบการสงขอความสําหรับการโอนเงิน

ระบบชําระเงิน เชน CHIPS และ Fedwire ใชรูปแบบการสงขอความที่เปนเอกเทศสําหรับการสื่อสาร

เกี่ยวกับการโอนเงินผานบัญชีระหวางสถาบันการเงินที่เปนสมาชิกแต SWIFT มีรูปแบบการสงขอความ

ที่เปนมาตรฐานสําหรับสถาบันการเงินจํานวนมากทั่วโลก สําหรับการสื่อสารผาน SWIFT มีชุด

กฎเกณฑที่กําหนดขึ้นมาเพื่อใชในการสื่อสารสําหรับทุกกลุมอุตสาหกรรม มีรหัสพิเศษสําหรับแยกแยะ

ระหวางขอมูลและทิศทาง และการเขารหัสเพื่อปองกันการละเมิดความปลอดภัยในระหวางการสง

ขอมูล เพื่อระบุประเภทของขอความที่ผาน SWIFT จะมีการกําหนดตัวเลขใหกับขอความแตละประเภท

สําหรับขอความทีระบุวาเปน “MT103” MT แสดงประเภทของขอความและตัวเลขตัวที่ตามหลัง       

90 บันทึกเหลานี้อาจเปนประโยชนในการหารูปแบบพฤติกรรมของสถาบันการเงินซึ่งอาจแสดงใหเห็นวาจงใจฟอกเงนิที่ไดมาจากการกระทํา

ความผิด นอกจากนั้นผูปฏิบัติงานควรถามหาการโอนที่ถูกปฏิเสธจากธนาคารที่กําลังตรวจสอบอยูภายในอยางนอย 90 วัน และควรจะใหความ

สนใจเปนพิเศษกับขอมลูที่ใหเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงในกรณีที่มีการโอนใหม
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เปนตัวเลขแสดงประเภทของขอความที่เฉพาะเจาะจง (ในกรณี 103 หมายถึงคําสั่งโอนเงินเพื่อบุคคล    

ที่สาม) ภายในขอความประเภทหน่ึงจะมีการใชรหัสเพื่อกําหนดเขตขอมูลสําคัญ เชน 50 (ลูกคาผูสั่ง

โอน) เปนรหัสตัวสําคัญที่จะตองสนใจเปนพิเศษในการติดตามเงินที่ถูกฟอกเพราะอาจจะแสดงขอมูล

มากกวาชื่อและที่อยูของลูกคา91 แผนภาพที่ 3.4 เปนตัวอยางของรหัสของ SWIFT ที่ผูปฏิบัติงาน       

ควรจะตองตรวจสอบ

รหัสอางอิงธนาคารของ SWIFT (BICs) เปนอีกแหลงขอมูลหน่ึงสําหรับผูปฏิบัติงานเพราะใหขอมูล

เกี่ยวกับชื่อสถาบันการเงิน ประเทศ สถานที่ต้ังและ/หรือสาขา โดยทั่วไป BICs จะมีอักขระ 8 ตัว 

ประกอบดวยรหัสชื่อธนาคาร (เฉพาะเจาะจงแตละธนาคาร) รหัสประเทศ (ระบุประเทศที่สถาบัน

การเงินต้ังอยู) และรหัสบอกตําแหนง (บอกตําแหนงที่ต้ังภายในประเทศ) บางคร้ังมีอักขระเพิ่มอีก 3 ตัว 

เปนรหัสสาขา (เพื่อระบุสาขาของสถาบันการเงิน)92

3.4.5 บันทึกทางบัญชี

ในการบัญชีธุรกิจการทําธุรกรรมทางการเงินจะตองมีเอกสารประกอบตางๆ และถูกบันทึกไวในสมุด

บันทึกซึ่งระบุชื่อบัญชีและจํานวนเงิน ซึ่งจะถูกสรุปเอาไวในงบการเงินของบริษัทรวมถึงงบกําไร

ขาดทุนและงบดุล93 เจาหนาที่ที่ทุจริตและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการฉอโกงจะปรับแตงขอมูลในบันทึก

เหลาน้ีเพื่อปกปดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตางๆ ผูปฏิบัติงานอาจพบการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย         

โดยการวิเคราะหและเปรียบเทียบการบันทึกรายการในสมุด เงินที่จายจริงและเอกสารที่ใชสนับสนุน

ในกรณีที่สงสัยวามีการจายสินบนและ/หรือมีการจายเงินโดยมิชอบใหแกบุคคลที่สามโดยทั่วไปผูรับ

สินบน (ตัวแทน คนกลางหรือบุคคลที่สาม) จะสงใบแจงราคาสินคาปลอมใหกับผูที่ใหสินบน (โดยปกติ

เปนบริษัทที่ตองการไดทําสัญญา) การจายเงินโดยมิชอบโดยการใชใบแจงราคาสินคาปลอมเปนปญหา

ที่เกิดขึ้นอยางแพรหลายและเปนการอํานวยความสะดวกในการจายเงินคาที่ปรึกษาทางธุรกิจ ตัวแทน 

คนกลางและบุคคลที่สามโดยมีจุดมุงหมายที่นาสงสัย เหตุผลหน่ึงที่มีการใชใบแจงราคาสินคาปลอม  

91 มีทางเลือก 3 ทางสําหรับการแสดงขอมูลในเขตขอมลู 50 (ลูกคาผูสั่ง) ที่อาจเปนประโยชนกับผูปฏิบัติ 1) บัญชี + รหัสชื่อ 2) รหัสชื่อ + ชื่อ +

ที่อยู 3) บัญชี + ชื่อ + ที่อยู
92 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมของ BICs ดูไดที่ http://www.swift.com ซึ่งสามารถคนหาไดตามชื่อสถาบันการเงินหรือ BICs อาจคนหาไดแคบลงไป

ถึงแตละประเทศ เมืองหรือทั้งสองอยาง
93 Journal เปนบันทึกที่บันทึกการทําธุรกรรมทางบัญชีเรียงตามลําดับเวลาซึ่งสวนใหญจะเปนใบเสร็จรับ เงินการชําระเงิน การขาย การซื้อ และ

สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภทบันทึกการทําธุรกรรมตามประเภทของบัญชี งบกําไรขาดทุนบันทึกรายไดและรายจาย งบดุลแสดงรายการ

สินทรัพยและหนี้สิน
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คือเปนการสราง “หลักฐานเพื่อการตรวจสอบ” ปลอมในบันทึกของบริษัทที่ใหสินบนและปกปด

จุดประสงคที่แทจริงของการจายเงินน้ัน นอกจากน้ันยังเปนการยากที่จะระบุชี้ใบแจงราคาสินคาปลอม

เหลาน้ีเพราะเปนเอกสารที่ดูนาเชื่อถือและถูกตองตามกฎหมาย

ถาหากสงสัยวามีการใชใบแจงราคาสินคาปลอมผูปฏิบัติงานควรจะเนนที่การระบุหาความไมตรงกัน

ของจํานวนเงินในใบแจงราคาสินคากับมูลคาที่แทจริงของสินคาหรือบริการที่ซื้อ (หรืออาจไมมีสินคา

หรือบริการน้ันๆ)  เอกสารตางๆ ที่บันทึกการทําธุรกรรม หนังสือสัญญา เอกสารที่สงใหผูจายเงิน (เชน

การแปล Code

20 เลขที่อางอิงธุรกรรม (เลขรหัสทีส่ถาบันผูส่ังโอนกําหนดไวเพ่ือระบุธุรกรรมที่โอน)

32A วันที่มีผล รหัสสกุลเงินและจํานวนเงินที่ตองการโอน

50 ลูกคาผูส่ังโอน (สถาบันการเงนิทีส่ั่งโอนเงินทาง SWIFT)

59 ผูรับประโยชน (ผูรับเงินคนสุดทาย)

อาจรวมถึงเลขรหัสอ่ืนๆ ดงันี้

52D ธนาคารผูส่ังโอน (สถาบันการเงนิที่ส่ังโอนเงินทาง SWIFT)

53D ธนาคารตัวแทนของผูสงเงิน

54D ธนาคารตัวแทนของผูรบัเงนิ

57D สถาบันการเงินที่ลูกคาผูส่ังโอนตองการใหจายเงินใหแกผูรบัประโยชน

70 วัตถุประสงคของการโอนเงิน

71A ผูรับภาระคาธรรมเนียม

72 คั่งจากธนาคารผูสงเงินถึงธนาคารผูรับเงิน

ตัวอยางรูปภาพและการแปลขอความ SWTFT

:20: PAYREF-XT78305
:32A: 091010EUR#1010000#
:50: [CUSTOMER NAME AND ADDRESS]

:59: [BENEFICIARY NAME AND ADDRESS]

แผนภาพ 3.4
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ใบแจงราคาสินคาหรืออีเมล) บันทึกการชําระเงิน ใบตราสงสินคาและกระบวนการชําระเงินอาจแสดง

ใหเห็นสัญญาณบอกเหตุ (ดูกลองขอความ 3.8) เมื่อพบความไมตรงกันอาจเปนไปไดที่จะทําการกรอง

ธุรกรรมอันควรสงสัยทั้งหมดและเนนการสืบสวนสอบสวนไปที่ผูที่ออกใบแจงราคาสินคา (ผูตองสงสัย

วาเปนผูรับสินบน) 

หากไมมีเบาะแสที่เฉพาะเจาะจงมากกวาควรพุงความสนใจไปที่รายการที่เปนเงินจํานวนมาก ไมปกติ

หรือรายการพิเศษอ่ืนๆ บันทึกอยูในบัญชีรายจาย เชน คาที่ปรึกษา คาคอมมิชชั่น คารับรอง คาเดินทาง 

และคาใชจายเบ็ดเตล็ด นอกจากน้ันผูปฏิบัติงานควรพิจารณาที่ลูกหน้ีที่ยังไมไดชําระคืนและลงไววาเปน

หน้ีเสีย

กลองขอความ 3.8  สัญญาณบอกเหตุผิดปกติในหนังสือสัญญา เอกสารจายเงิน บันทึกการ

จายเงินและกลไกการจายเงิน

หนังสือสัญญา:

 ออกใบแจงการชําระเงินจํานวนมากใหแกบุคคลที่สามโดยไมมีหนังสือสัญญาอยางเปน

ทางการ

 หนังสือสัญญาหรือขอตกลงไมไดระบุอยางเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการใหบริการ

 ขาดพยานหลักฐานยืนยันการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อยืนยันรูปพรรณและความถูกตอง

ตามกฎหมายของคูสัญญา

 สัญญาลงวันที่กอนวันทําสัญญาจริง หรือสัญญาที่มีการใหบริการและเรียกเก็บเงินกอน

วันที่ทําสัญญา

 มีการทําสัญญาหลายสัญญากับคูสัญญาตางๆ สําหรับการใหบริการแบบเดียวกันในพื้นที่

เดียวกัน (คือตองจายเงินใหผูรับจางหลายคนสําหรับบริการที่เหมือนกัน)

 มีภาคผนวกหรือขอตกลงขางเคียง (รวมถึงการตกลงกันดวยวาจา) ที่ขยายหรือ

เปลี่ยนแปลงขอบเขตของสัญญาตนฉบับอยางไมสมเหตุสมผล

 มีคาคอมมิชชั่นที่ตองจายใหแกตัวแทนถาหากผูที่จายเงินน้ีได เขาทําสัญญาหลัก

โดยเฉพาะในกรณีที่ไมมีการระบุวาตัวแทนตองทําอะไรบาง

 คาคอมมิชชั่นสูงเกินกวาอัตราตลาดในประเทศน้ัน

เอกสารการจายเงิน (ใบแจงการชําระเงิน ใบเสร็จ อีเมลแสดงถึงการจายเงิน บันทึกการประชุมและ
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เอกสารอ่ืนที่บุคคลที่สามจัดหาใหเพื่อแสดงใหเห็นถึงการจายเงินในฐานะเปนผูขายสินคาหรือ

บริการ):

 ไมมีขอมูลยืนยันวามีการใหบริการ

 ผลงานหรือรายงานที่บุคคลที่สามจัดหาใหเหมือนกัน คลายกันหรือไมไดสัดสวนกับ         

คาคอมมิชชั่นที่ตองจาย (เชน จากการคนหาในรายงานบนอินเตอรเน็ตอาจพบวาสัญญา

น้ันอาจถูกแอบอางมา)

 ใบแจงการชําระเงินที่มีการเพิ่มคาธรรมเนียมทั่วไปหรือเซอรชารจ

 ใบแจงการชําระเงินขาดขอมูลที่ควรมี เชน เลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขทะเบียน

บริษัท

 มูลคาของบริการที่สงมอบไมไดสัดสวนกับจํานวนเงินที่จายไป

 รายละเอียดของธนาคารผูรับเงินแตกตางไปจากขอมูลของประเทศหรือสถานที่ใหบริการ

 ชื่อบุคคลที่สามดูเหมือนวาเปนบริษัทบังหนาหรือบริหารจัดการโดยบริษัทบังหนา

 ชื่อผูรับเงินแตกตางไปจากชื่อของบุคคลที่สามที่เปนคูสัญญา

 มีบุคคลที่สามหลายคนใชสํานักงานเดียวกัน

 ที่ปรึกษาหลายคนมีแบบฟอรมใบเรียกเก็บเงินเหมือนกันหรือที่อยูเดียวกัน

บันทึกการจายเงินและบันทึกทางบัญชี:

 จํานวนเงินในใบแจงการชําระเงินที่บันทึกลงในบัญชีแยกประเภทมีจํานวนสูงเชน 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดหรือคาที่ปรึกษา

 มีการใชบัญชีพักหรือบัญชีชั่วคราวซึ่งในทายที่สุดก็ลงบัญชีเปนหน้ีสูญ

 การจายเงินที่ทํานอกระบบงานบัญชีเจาหน้ี (เชน การจายเงินคร้ังเดียว การจายเงินสด)

 ไมปฏิบัติตามวิธีการจายเงิน (เชน มีลายเซ็นเดียวในขณะที่กําหนดใหตองมีลายเซ็น 

2 ลายเซ็น)

 เจาหนาที่ของบริษัทไมเต็มใจที่จะอนุมัติใบแจงการชําระเงินผานชองทางปกติ เชนโดย

ทางออนไลน หรืออนุมัติโดยตรงในใบแจงการชําระเงิน

 มีการกดดันจากบุคคลที่สามหรือเจาหนาที่ของบริษัทใหดําเนินการจายเงินแบบเรงดวน

 เจาหนาที่ของบริษัทมีความสนใจอยางผิดปกติในการจายเงินใหแกบุคคลที่สามบางราย

 มีปฏิกิริยาแบบผิดปกติหรือแสดงความไมเปนมิตรจากเจาหนาที่ของบริษัทหรือบุคคล

ที่สามในการคนหาเอกสารสนับสนุนเพิ่มเติม
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 การจายเงินใหแกบุคคลที่สามโดยไมดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

กลไกการจายเงินที่บริษัทเปนผูจาย:

 การจายเงินผานประเทศที่เปนแหลงหลบภาษี

 เจาหนาที่ของบริษัทขอจายเงินโดยการนําสงถึงมือผูรับ

 แยกการจายเงินจากบัญชีของบริษัทหลายๆ บัญชีหรือสํานักงานในหลายประเทศ

 เจาหนาที่ของบริษัทขอจายเงินเปนเงินสดหรือรายการที่เทียบเทาเงินสด

  เจาหนาที่ของบริษัทขอซื้อ “ของขวัญ” ราคาแพง (เชน นาฬิกา หรือเคร่ืองเพชรพลอย)

3.4.6 กรมธรรมประกันภัย

กรมธรรมประกันชีวิตบางกรมธรรมอาจมีมูลคาสูงมากและอาจซื้อโดยการจายเงินคร้ังเดียวซึ่งนาสงสัย

วาจะเปนการฟอกเงิน ผูปฏิบัติงานควรจะตรวจสอบวาบุคคลเปาหมายมีกรมธรรมที่มีมูลคาเงินสด

หรือไม นอกจากน้ันกรมธรรมประกันภัยอาจชี้ใหเห็นสินทรัพยอ่ืนๆ ที่บุคคลเปาหมายเปนเจาของ   

(อาจเปนเพชรพลอยหรือรถยนต) โดยปกติขอมูลเหลาน้ีสามารถหาไดดวยวิธีการสืบสวนสอบสวนตางๆ 

3.4.7 เอกสารการซ้ือขาย

เอกสารที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพยไมวาจะเปนอสังหาริมทรัพย หุน ยานพาหนะ เพชรพลอย หรือ

งานศิลปะรวมถึงเอกสารการจดทะเบียนที่ดิน สัญญาตกลงซื้อขาย การกูเงิน สินเชื่อบาน งบการเงิน 

แบบแสดงรายการภาษี และรายละเอียดการใชบัตรเครดิต ผูปฏิบัติงานควรตรวจเนนไปที่มูลคาและวันที่

ซื้อขาย ชื่อผูซื้อหรือผูขาย วิธีการชําระเงิน (เงินสด เช็ค หรือสกุลเงิน) และแหลงที่มาของเงิน สินทรัพย

ที่ซื้อดวยเงินสดอาจจะตามหาวันที่หรือมูลคาที่ซื้อไดยากโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีผูที่จะขายหรือนายหนา

หลายคน (เชนเดียวกับเพชรพลอย ยานพาหนะและงานศิลปะ)  ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทาง (รวบรวมจาก

ขอมูลการเดินทางออกนอกประเทศ ขอมูลบัตรเครดิต หรือรายการรางวัลที่ใหเพื่อการเดินทาง) 

กรมธรรมประกันภัย ใบแจงหน้ีคาซอมแซมเคร่ืองประดับ หมายเลขตัวถึงรถ สต๊ิกเกอรของตัวแทน

จําหนายหรือรูปลอกที่ติดอยูบนรถยนต และนายหนาขายงานศิลปะอาจชวยบอกไดวาใครเปนผูขายงาน

และวันที่ที่ซื้อมาผูปฏิบัติงานจะตองพิจารณาถึงสินทรัพยที่ดูภายนอกวาคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด

เปนเจาของแตแทที่จริงบุคคลเปาหมายเปนผูควบคุม ครอบครอง หรือใหเปนของขวัญ (ดูหัวขอ 4.3.1 

ในบทที่ 4 ที่พูดถึงประเด็นน้ีในบริบทของมาตรการชั่วคราว)
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3.5 การจัดการขอมูล: จัดทําประวัติการเงิน

ขอมูลที่ไดมาจําเปนที่จะตองจัดทําเปนประวัติบัญชีสําหรับบัญชีธนาคารแตละบัญชีและขอมูลน้ีอาจ

นําไปรวมกับขอมูลทางการเงินอ่ืนๆ ที่หามาได (เชน การครอบครองสินทรัพยอ่ืนๆ หน้ีสิน รายไดและ

รายจาย) เพื่อจัดทําประวัติการเงินของบุคคลเปาหมายโดยใชโปรแกรม spreadsheet มาตรฐาน             

(ดูภาคผนวก ง. สําหรับตัวอยางแบบฟอรมประวัติการเงิน) ประวัติการเงินควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี

 ชื่อธนาคารและที่ต้ังสาขา

 เลขที่และประเภทของบัญชีธนาคาร

 ชื่อผูถือบัญชีธนาคาร เจาของผูรับประโยชน และผูที่ไดรับมอบอํานาจ

 วันที่เปดบัญชีหรือวันที่ปดบัญชีหากมี

 สกุลเงิน

 ยอดคงเหลือในบัญชีตอนปดบัญชี

 อัตราการหมุนเวียนของเงินออก

 อัตราการหมุนเวียนของเงินเขา

 สินทรัพยถูกยับยั้งหรือไม

ผูปฏิบัติงานอาจจะตองเขาไปดูขอมูลเพิ่มเติมในโปรแกรม spreadsheet เชน การเขาออกของเงินในบัญชี 

ในชวงเวลาที่เกี่ยวของที่อยูระหวางการสอบสวน ดูถึงวันที่ จํานวนเงินและแหลงที่มาของเงิน (ถาหากหาได) 

หรือเงินถูกสงไปไหน (ชื่อธนาคารและชื่อผูถือบัญชี)) 

ผูปฏิบัติงานควรแสดงการไหลของเงินเปนแผนภาพในรูปแบบผังงาน (flow chart) (ดูตัวอยางในแผนภาพ  

ที่ 3.5 และ 3.6) ผังงานเหลาน้ีจะแสดงใหเห็นภาพของบุคคลเปาหมาย คนใกลชิด คนกลางในการเชื่อมตอ

(gatekeeper) และบริษัทตางๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งสินทรัพย บัญชีธนาคาร และเคร่ืองมือทางธุรกิจตางๆ      

การมองภาพใน flowchart หรือ “มองภาพใหญ” น้ีนอกจากจะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานในการทําความเขาใจ

และแปลความการไหลของเงินแลวยังมีความสําคัญอยางยิ่งในการอธิบายการไหลของเงินและการเชื่อมตอที่

ทําใหเห็นชัดเจนขึ้นในระหวางการสืบสวนสอบสวนตออัยการและผูพิพากษา

นอกจากน้ันผูปฏิบัติงานควรพิจารณาใชระบบการบริหารจัดการเอกสารเขามาชวยโดยเฉพาะอยางยิ่งในคดี

ที่มีความซับซอนและมีขอมูลจํานวนมาก
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1/2/10
$2.1 million

AT

2/11/10:
$150,000

AT

2/1/10:
$25,000

AT

2/11/10:
$150,000

WT

1/12/10:
$375,000

AT

2/21/10:
$125,000

PYMT

2/1/10:
$25,000
PYMT

1/23/10:
$450,000

AT

2/22/10:
$125,000

AT

2/21/10:
$125,000

WT

2/9/10:
$500,000

WT

2/17/10:
$650,000

WT

1/13/10:
$1.0 million

WT1/13/10:
$500,000

WT

2/10/10:
$350,000

AT

แผนภาพ 3.5 ตัวอยางแผนผังเสนทางการไหลของ

เงิน

2/1/10
$25,000

WT

AT = account transfer; PYMT = payment; WT = wire transfer

3.6 การวิเคราะหขอมูล: เปรียบเทียบการไหลของเงินกับประวัติทางการเงิน

ในชวงระยะสําคัญน้ีนักวิเคราะหจะเปรียบเทียบและหาความแตกตางของวันที่ ที่มา ที่ไปของเงิน ผูถือบัญชี

ธนาคาร ธนาคารและแหลงขอมูลตางๆเพื่อที่จะทําการจัดกลุมและกระทบยอดรายการและระบุชี้ความแตกตาง

กันในขอมูล ตัวอยางเชน ในบัญชีธนาคารบัญชีหน่ึงแสดงวามีการถอนเงินสดกอนโตออกไปโดย

คนกลาง B
บัญชีธนาคาร 

#2345
(สถานที:่

ประเทศ C)

บริษทั Z
(สถานที:่

ประเทศ E)

คนกลาง A
บัญชีธนาคาร 

#1234
(สถานที:่

ประเทศ B)

คนกลาง C
บัญชีธนาคาร 

#3456
(สถานที:่

ประเทศ D)

บริษทั X
(สถานที:่

ประเทศ B)

บริษทั Y
(สถานที:่

ประเทศ A)

บุคคลเปาหมาย

(เจาของผูรบัประโยชนแทจริง)

(สถานที:่ประเทศ E)

ไดรับเงนิ

$1.3 million
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ไมมีขอมูลวาถอนไปไหนแตในอีกบัญชีหน่ึงอาจแสดงใหเห็นวาหลังจากน้ันไดมีการนําเงินมาฝากไว        

ในบัญชี น้ีหรือบางทีจากบันทึกการเฝาสะกดรอยติดตามแสดงให เห็นวาบุคคลเปาหมายเดินทาง                 

ไปตางประเทศหลังจากถอนเงินไมกี่วัน การจายเงินใหแกผูรับเหมาอาจมีสวนเชื่อมโยงกับเงินที่ไดนํามา  

เขาบัญชี ในกรณีหน่ึงพบวาจํานวนเงินที่เจาหนาที่ที่ทุจริตนําไปเขาบัญชีหลายๆ คร้ังน้ันเปนเงินจํานวน

เทากับเปอรเซ็นตที่ตองจายใหกับผูรับเหมา การวิเคราะหน้ีจะชวยใหเขาใจการไหลของสินทรัพยไดดีขึ้น

และชวยในการหาเบาะแสใหมๆ ดวย

อีกวิธีการหน่ึงที่ผูปฏิบัติงานใชคือการวิเคราะหมูลคาสินทรัพยสุทธิ-เปนการเปรียบเทียบมูลคาของสินทรัพย

ที่บุคคลเปาหมายครอบครองอยูกับรายไดที่บุคคลเปาหมายแสดง รายไดที่ไมไดแสดงมักจะมีที่มาโดยผิด

แผนภาพ 3.6 ตัวอยางผังแสดงความสัมพันธและสินทรัพย 

ผลประโยชนในสินทรัพยอ่ืนๆ

ทรัพยสินใหเชา   บริษัท             โรงงาน

เจาของ                  ทรัสตรวม

    พ่ี                     นอง

พ่ีนอง
บริษทั 
ABC
จํากัด

เจาของ
คูสมรส

เช่ือมโยง

เชื่อมโยง
ทรัสตี

เช่ือมโยงกรรมการ          

กรรมการเจาของรวม

เช่ือมโยงเช่ือมโยง

ภรรยา

อดีตภรรยา

เช่ือมโยง

ผูรวมธุรกิจ

เช่ือมโยง

เจาของทรัพยสิน

ผลประโยชน         
ทางธุรกิจของลูกเขย

เช่ือมโยง
ลูกเขย
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กฎหมายและผูปฏิบัติงานจะตองหันไปตรวจสอบความเชื่อมโยงของสินทรัพยน้ันกับการกระทําความผิด     

ในประเทศที่มีการดําเนินคดีฐานรํ่ารวยโดยกฎหมายการวิเคราะหมูลคาสินทรัพยสุทธิเปนขั้นตอนที่มีความจําเปน

ในการสืบสวนสอบสวน

การตรวจสอบขอมูลหรือการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการและสัญญาณบอกเหตุตางๆ ในการระบุชี้การกระทํา

ความผิดอาจเปนประโยชนตอการระบุแผนการทุจริตและการฟอกเงิน หนวยงานและองคการระหวางประเทศ

จํานวนมากไดเผยแพรรายงานดังกลาวซึ่งหาดูไดทางอินเตอรเน็ต ซึ่งรวมถึง

 Financial Action Task Force (FATF) typology reports (เชน รายงานรูปแบบวิธีการฟอกเงินและ

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย)

 รายงานประจําปเกี่ยวกับธุรกรรมอันควรสงสัยของ FIU และ

 รายงานตางๆ ของ FIU ผูกํากับดูแลภาคการเงินหรือสมาคมทนายความเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการและ

สัญญาณบอกเหตุสําหรับการระบุชี้การรกระทําความผิดอาญาและการฟอกเงิน

3.7 ความรวมมือระหวางประเทศ

การติดตามสินทรัพยคืนในคดีทุจริตเรามักตองดําเนินการขามพรหมแดนและเกี่ยวของกับหลายๆ ประเทศ

ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการองขอขอมูลที่เกี่ยวกับสินทรัพยและบัญชีธนาคารที่อยูในตางประเทศ ขอมูล

บางอยาง (เชน ที่ดิน รถยนต และขอมูลเกี่ยวกับบริษัทและขอมูลขาวกรองทางการเงิน) อาจขอไดโดยผาน

ทางชองทางที่ไมเปนทางการ (ซึ่งอาจไดจากผูปฏิบัติงานที่ทํางานรวมกัน สํานักประสานงานยุติธรรม  หรือ

สํานักงานระดับภูมิภาคหรือเครือขายผูปฏิบัติงาน เชน Egmont Group) มากกวาการทําคํารองขอ           

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย แตหากประเทศผูรองขอตองการเอกสารที่จะนําไปใช             

เปนพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาของศาลภายในประเทศก็จําเปนตองทําคํารองขอความชวยเหลือ   

ซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ในทุกๆ กรณีอาจเปนไปไดที่ผูปฏิบัติงานจะเขารวมในกิจกรรมตางๆ                 

ที่ดําเนินการในตางประเทศ บทที่ 7 วาดวยความรวมมือระหวางประเทศไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการขอ

ความรวมมือระหวางประเทศและปญหาตางๆ ที่พบในการติดตามสินทรัพยคืน
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4. การไดมาและรกัษาสินทรัพย

ความพยายามในการริบสินทรัพยจะไมมีคุณคาอะไรเลยหากวาในทายที่สุดแลวไมมีสินทรัพยใหริบ 

เพราะวาทรัพยสินอาจถูกซอนหรือเคลื่อนยายไปไกลเกินกวาจะติดตามไดในระยะเวลาอันสั้นและ

การสืบสวนสอบสวนและการริบทรัพยอาจตองใชเวลาเปนปๆ (ทําใหบุคคลเปาหมายมีเวลา

พอเพียงที่จะเคลื่อนยายหรือจําหนายถายโอนสินทรัพย) จึงจําเปนตองดําเนินมาตรการตางๆ ต้ังแต

แรกเพื่อใหไดมาและรักษาไวซึ่งสินทรัพยที่เขาขายถูกริบ มาตรการเหลาน้ีหมายถึงมาตรการ

ชั่วคราวซึ่งรวมถึงการยึดและยับยั้งสินทรัพย มาตรการเหลาน้ีควรจะดําเนินการเร็วที่สุดเทาที่จะเร็ว

ไดหลังจากการเร่ิมดําเนินการเกี่ยวกับคดีและหากเปนไปไดควรจะรักษาสินทรัพยไวจนกวา         

จะสิ้นสุดกระบวนการริบทรัพย94

กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกมาตรการชั่วคราวในประเทศตางๆ สวนมากเกี่ยวของกับ   

การสรางสมดุลระหวางหลักการที่ขัดแยงกัน 2 หลักการ หลักการแรกคือความสนใจของ

สาธารณชนเพื่อใหมั่นใจวาวิธีการเก็บรักษาและดูแลทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดและที่ใช

ในการกระทําความผิดไวจนกวาจะสิ้นสุดคดีริบทรัพย สําหรับหลักการที่สองคือการรักษาสิทธิ  

ของบุคคลในความเปนเจาของและการใชประโยชนทรัพยสินของตนเอง สมดุลในลักษณะเดียวกัน

เกิดขึ้นในกรณีที่บุคคลถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญารายแรงซึ่งตองมีการกําหนดวาจะอนุญาต     

ใหบุคคลน้ันคงอยูในชุมชนตอไปโดยมีการประกันตัวหรือจะคุมขังไวระหวางรอการพิจารณาคดี

4.1 คําศัพท : การยึดและการยับยั้ง

ทั้งประเทศ civil law และcommon law  ตางก็มีกลไก 2 อยางที่แยกจากกันชัดเจนในการควบคุม

และรักษาไวซึ่งสินทรัพยที่เขาขายถูกริบคือ การยึดและการยับยั้ง การยึดเปนการเขาครอบครอง

สินทรัพยเปาหมาย ถึงแมวาโดยทั่วไปจะตองขอคําสั่งศาลแตในบางประเทศใหอํานาจหนวยงาน

บังคับใชกฎหมายดําเนินการยึดทรัพยไดตัวอยางเชน เงินจํานวนมากหรือสินทรัพยอ่ืนๆ “ที่มีเหตุ

อันควรสงสัยหรือเชื่อไดวา” เปนสินทรัพยที่ไดมาจากหรือใชในการกระทําความผิดอาจถูกยึดได 

ในกรณีมีความจําเปนเรงดวน อํานาจเชนวาซึ่งโดยมากมักใชกันในกฎหมายศุลกากรมีประโยชน

94 ถึงแมวาบางประเทศจะมกีารจํากัดเวลาสําหรับการใชคําสั่งชั่วคราวแตโดยทั่วไปสามารถขยายระยะเวลาได เชน ในลิคเตนสไตน

ศาลจะตองกําหนดเวลาสําหรับการใชคาํสั่งศาลแตอาจขยายไดโดยการย่ืนคํารองขอ (Code of Criminal Procedure, sec. 97a[4])
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มากในการยึดเงินสดที่ขนผานขามแดนระหวางประเทศโดยฝาฝนกฎหมายที่กําหนดใหแจงการนํา

เงินสดเขาหรือออกนอกประเทศ

คําสั่งยับยั้ง เปนรูปแบบของคําสั่งหามกระทําการออกโดยผูพิพากษาหรือศาลเพื่อยับยั้งบุคคลใด      

มิใหดําเนินการใดๆ หรือจําหนายจายโอนสินทรัพยที่ระบุไวในคําสั่งในระหวางกระบวนพิจารณา

ริบทรัพยยังไมเสร็จสิ้น95 คําสั่งยับยั้งไมเหมือนกับคําสั่งยึดเพราะไมมีผลทําใหมีการเขาครอบครอง

สินทรัพย ตามปกติจะตองมีการขออํานาจศาลแตบางประเทศอนุญาตใหพนักงานอัยการหรือ       

เจาพนักงานอ่ืนๆ มีอํานาจออกคําสั่งยับยั้งได96 แตไมใชวาทุกประเทศใชคําศัพทคําเดียวกันสําหรับ

การยึดทรัพยและการยับยั้งทรัพยตัวอยางเชน ในประเทศหน่ึงอาจ “ยึด” (seize) บัญชีธนาคาร  

ในขณะที่อีกประเทศหน่ึงจะ “ยับยั้ง” (restrain) บัญชีธนาคาร บางประเทศใชคําวา “freezing” หรือ 

“blocking”97 ผูปฏิบัติงานควรตองทราบถึงความแตกตางของคําเหลาน้ีในการสงหรือรับคําสั่ง        

ที่เกี่ยวของกับอีกประเทศหน่ึงและตองมั่นใจวาคํารองขอใชคําศัพทที่สามารถเขาใจได ควรอธิบาย

จุดมุงหมายของคําสั่งแทนการบอกแตชื่อคําสั่งเพราะชื่อคําสั่งอาจทําใหผูรับเกิดความสับสน         

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทําคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย)

4.2 ขอกําหนดในการยื่นขอคําสั่งช่ัวคราว

คลายๆกับการยื่นขอหมายยึดและคําสั่งใหเปดเผยโดยปกติกฎหมายกําหนดใหผูพิพากษาหรือ          

ผูพิพากษาผูสืบสวนคดีเปนผูออก ในหลายประเทศอนุญาตให FIU หนวยงานบังคับใชกฎหมาย

และหนวยงานอ่ืนๆ ตามกฎหมายเปนผูบังคับใชมาตรการชั่วคราวฉุกเฉินหรือระยะสั้นได (ดูหัวขอ 

7.3.4 บทที่ 7 สําหรับรายละเอียดของการใชชองทางน้ี)

4.2.1  ขอกําหนดเก่ียวกับพยานหลักฐาน

ขอกําหนดในการไดรับคําสั่งยึด (ดูบทที่ 3) หรือคําสั่งยับยั้งโดยทั่วไปมีดังน้ี

 บุคคลเปาหมายไดกระทําความผิดทําใหไดรับทรัพยสินน้ัน(value-based confiscation)

หรือ 2) สินทรัพยน้ันเกี่ยวของกับการกระทําความผิดอาญา(property-based

95คําสั่งยับย้ังคลายคลึง (แตไมเหมือน) กบั Mareva injunctions ของประเทศ common law ดูบทที่ 8 เกี่ยวกับคําสั่งยับย้ัง
96 พนักงานอัยการมีอํานาจในการยับย้ังสินทรัพยในโคลัมเบีย เม็กซิโก ดู Law 793.02 Colombia
97 กฎหมายวาดวยการริบทรัพยบางฉบับมีทั้งคําสั่งยับย้ังและอายัดทรัพย คําสั่งยับย้ังออกโดยผูพิพากษาเปนคําสั่งระดับสูงที่สามารถ

ยับย้ังทรัพยสินทุกประเภท คําสั่งอายัดออกโดยพนักงานบังคับใชกฎหมายหรือขาราชการเปนคําสั่งระดับตํ่ากวาสามารถยับย้ังไดแค

ทรัพยสินที่มีมูลคานอยกวา
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confiscation)98 (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการริบทรัพยสินที่ตัวทรัพยและการริบทรัพยสิน

ตามมูลคาในบทที่ 6) และ

 ไดเร่ิมกระบวนการพิจารณาแลวหรือกําลังจะเร่ิมกระบวนพิจารณา99

ในประเทศ  common law ขอกําหนดเหลาน้ีโดยทั่วไปกําหนดบนพื้นฐานของมาตรฐาน       

การพิสูจน “เหตุอันควรเชื่อไดวา” หรือ “เหตุอันควรสงสัย” ทํานองเดียวกันในบางประเทศ 

civil law การตัดสินใจขึ้นอยูกับความเชื่อหรือความรูเกี่ยวกับขอกําหนดเหลาน้ีของพนักงาน

อัยการหรือผูพิพากษา ขอกําหนดเพิ่มเติมอาจรวมถึง เหตุอันควรเชื่อวาอาจมีการจําหนาย      

ถายโอนสินทรัพยหรือวาสินทรัพยน้ันเปนสินทรัพยที่เขาขายถูกริบไดหรือเปนสินทรัพย     

เพื่อจายคาเสียหาย100

4.2.2  ขอกําหนดเร่ืองวิธีการ

หลักเกณฑสําหรับการริบทรัพยที่ใชบังคับอยูอาจกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการริบทรัพยหรือ

อาจรวมเขาไปไวในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประเทศ 

common law กําหนดใหการยื่นคําขอตองทําเปนลายลักษณอักษรและคําขอหรือคํารองโดยปกติ

ประกอบดวย เอกสาร 2 ฉบับ 1) หมายยึดหรือคําสั่งยับยั้ง และ2) เอกสารสนับสนุนภายใต            

คําสาบาน (ดูกลองขอความ 4.1 สําหรับรายละเอียดของเอกสารภายใตคําสาบานและพยานหลักฐาน

สําคัญที่ตองแนบมาดวย) ประเทศ civil law อาจจะกําหนดใหมีเพียงแตการบรรยายขอเท็จจริงจาก

พยานหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวของในคดีตอหนาศาล ในประเทศ civil law บางประเทศพนักงาน

อัยการหรือผูพิพากษาผูสืบสวนคดีอาจยับยั้งหรือยึดสินทรัพยบนพื้นฐานของความจําเปนที่จะตอง

สงวนรักษาพยานหลักฐานหรือหลีกเลี่ยงการจําหนายถายโอนสินทรัพยที่เขาขายถูกริบ 

98 รูปแบบที่แนนอนของการตรวจสอบแตกตางกันไปในแตละประเทศ  เชนศาลสูงของออสเตรเลียไดนิยามคําวา reasonable belief

เหตุอันควรเชื่อหมายถึง “การที่มีใจโนมเอียงในทางเห็นพองมากกวาการปฏิเสธซึ่งขอวินิจฉัยและมลูเหตุที่สามารถจูงใจวาการโนม

เอียงซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณอาจทิ้งบางอยางไวเพ่ือการสันนิษฐานหรือการอนุมาน” (George v. Rockett, 170 CLR 104, High Court

of Australia, 1990)
99 บทบัญญัติเกี่ยวกับคําสั่งยับย้ังอนุญาตใหมีการย่ืนคํารองขอไดทุกเวลาในระหวางที่การสืบสวนสอบสวนยังดําเนินการอยู (การริบ

ทรัพยทางอาญาและการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ) ทําใหมีความยืดหยุนมากสามารถย่ืนคํารองขอคําสั่งยับย้ังไดต้ังแต

แรกเร่ิมดําเนินการสืบสวนสอบสวนเลย ซึ่งเปนพัฒนาการที่ควรไดรับการสงเสริม
100 ในประเทศที่ตองมีการใหคํามั่นสัญญาจะมีการจํากัดขอบเขตของสถานการณที่จําเปนตองมีการฟองคดีเพ่ือเรียกคาเสียหาย

โดยเฉพาะอยางย่ิงกับจําเลยในคดีอาญา การออกคําสั่งไมไดมีผลโดยอัตโนมัติที่จะใชเปนคําสั่งใหจายคาเสียหายนอกเสียจากวา

สามารถแสดงใหเห็นวาพนักงานอัยการดําเนินการอยางไมสุจริตหรือประมาณเลินเลอ
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บุคคลเปาหมายและครอบครัวหรือคนใกลชิดสามารถโตแยงหรืออุทธรณมาตรการชั่วคราว          

ไดโดยเฉพาะเมื่อผลประโยชนในทรัพยสินจํานวนมากเขาขายที่จะถูกยับยั้งหรือยึด ซึ่งมีผลทําให

กระบวนการยื่นคํารองขอใหมีมาตรการชั่วคราวอาจจะตองถูกเปลี่ยนเปนการพิจารณาคดีโดยยอ 

เมื่อขอกลาวหาสนับสนุนคํารองขอถูกคัดคาน การออกมาตรการชั่วคราวตองการเพียงแคเหตุผล  

อันควรเชื่อบนพื้นฐานของขอเท็จจริงเทาน้ันดังน้ันพนักงานอัยการควรผลักดันใหศาลหลีกเลี่ยง 

การตัดสินความถูกผิดในคดีซึ่งเปนสิ่งที่จะดําเนินการตอนพิจารณาคดี การตัดสินในเร่ืองน้ีควรเปน

เร่ืองที่ศาลจะตองดําเนินการในการฟองคดีและการริบทรัพยที่เกี่ยวของ

หลายๆ ประเทศอนุญาตใหพนักงานอัยการยื่นคําขอมาตรการชั่วคราวฝายเดียว (ex parte) หรือ        

โดยไมมีการแจงใหผูถือครองสินทรัพยทราบโดยพิจารณาวาการแจงใหทราบอาจเปนการทําใหรูตัว

และมีโอกาสที่จะเคลื่อนยายหรือซุกซอนสินทรัพยน้ัน ภายใตกฎหมายบางอยางพนักงานอัยการ

หรือผูพิพากษาผูสอบสวนคดีมีสิทธิเต็มที่ที่จะเลือกดําเนินคดีฝายเดียว ระบบกฎหมายอ่ืนๆ           

จะอนุญาตตามคําขอฝายเดียวก็ตอเมื่อมีเงื่อนไขที่แนชัดเชน มีการแสดงใหเห็นวามีโอกาส              

ที่สินทรัพยอาจถูกจําหนายถายโอน

กลองขอความ 4.1  การจัดทําคําแถลงเปนลายลักษณอักษรโดยมีการสาบาน

คําแถลงเปนลายลักษณอักษรโดยมีการสาบานเปนคําแถลงภายใตคําสาบานเกี่ยวกับขอเท็จจริง

บนพื้นฐานของความรู หรือความเชื่อสวนตัวของผูแถลง สวนใหญใชในประเทศ common law

เปนเคร่ืองชวยในการดําเนินการที่ยอมใหการแถลงเปนลายลักษณอักษรซึ่งไมตองมีการซักคาน

เปนพยานหลักฐานรับฟงได ถาหากไมมีคําแถลงเปนลายลักษณอักษรโดยมีการสาบานพนักงาน

อัยการไมสามารถเพียงแคอธิบายหรือยื่นพยานหลักฐานไดเหมือนกับที่ทําไดในประเทศ civil law

บางประเทศaแตผูยื่นคําขอหรือพนักงานอัยการตองนําพยานมาใหถอยคําตอศาล (vive voce

evidence) ซึ่งจะตองมีการซักคาน คําแถลงเปนลายลักษณอักษรโดยมีการสาบานมีประโยชนอยาง

มากในการยื่นคําขอตางๆ ตอศาลรวมถึงหมายคนและหมายยึด คําสั่งยับยั้ง คําสั่งใหเปดเผยหรือ

คําสั่งเรียกในคดีติดตามทรัพยสินคืน และอาจอนุญาตใหยื่นพยานหลักฐานบางประเภทในการ

พิจารณาคดีได

ในการยื่นคําขอเกี่ยวกับการยึดการยับยั้งหรือการใชเทคนิควิธีการสืบสวนสอบสวนอ่ืนๆ เจาหนาที่

ผูบังคับใชกฎหมายจะยื่นคําแถลงเปนลายลักษณอักษรโดยมีการสาบานซึ่งสามารถยื่นเอกสาร

ที่เกี่ยวของทั้งหมดรวมทั้งพยานบอกเลาดวยถึงแมวาจะไดมาจากหลายๆ แหลง ผูปฏิบัติงาน
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จะตองมั่นใจวาคําใหการที่เปนลายลักษณอักษรโดยมีการสาบานจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑที่ศาล

กําหนดb นอกจากน้ัน

 เพราะวาคําแถลงเปนลายลักษณอักษรโดยมีการสาบานถือเปนพยานหลักฐานสําคัญ

ในการยื่นคําขอจึงตองอธิบายให เห็นวาคดีน้ีดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับ

พยานหลักฐานสําหรับการออกคําสั่งยับยั้ง

 พยานบอกเลาสามารถนํามาใชในคําแถลงเปนลายลักษณอักษรโดยมีการสาบานและคํา

ขอใหคําสั่งศาล ในกรณีที่ผูใหการเปนพยานใหถอยคําตามขอมูลที่ไดรับจากบุคคลอ่ืนคํา

แถลงเปนลายลักษณอักษรโดยมีการสาบานจะตองระบุแหลงขอมูลและระบุวาผูใหการ

เปนพยานเชื่อวาขอมูลน้ันเปนความจริง

 เอกสารสนับสนุนตางๆ จะตองจัดทําเปนภาคผนวกของคําแถลงเปนลายลักษณอักษรโดย

มีการสาบาน

 ตองระมัดระวังเพื่อใหมั่นใจวาขอเท็จจริงในคําแถลงเปนลายลักษณอักษรโดยมีการ

สาบานมีความถูกตอง

 หากประเทศผูรองขอไดขอใหรักษาความลับในคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ทางกฎหมาย ประเทศผูรับคํารองขอจะตองไดรับความยินยอมกอนที่ขอมูลที่ไดรับจากคํา

รองขอความชวยเหลือจะนําไปยื่นตอศาลในรูปแบบของคําแถลงเปนลายลักษณอักษรโดย

มีการสาบาน
a. ในสหรัฐอเมริกาไมจําเปนตองมีคําแถลงเปนลายลักษณอักษรโดยมีการสาบานสําหรับการย่ืนฟองคดีริบทรัพยโดยไมตองมีคํา

พิพากษาลงโทษ คําอธิบายสั้นๆในคําฟองถึงขอเท็จจริงที่นํามาสูการริบทรัพยก็เพียงพอแลว b. หลายๆประเทศมีแบบฟอรมไวให

คําแนะนําแกผูปฏิบัติงาน

ถาหากมีโอกาสเสี่ยงที่การแจงใหทราบถึงเร่ืองการยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งยับยั้งจะสงผลใหเกิด

การจําหนายถายโอนสินทรัพยหรือถาสินทรัพยที่อยูในขายถูกยับยั้งมีลักษณะโดยธรรมชาติเปนของ

เคลื่อนยายได – เชน เงินในบัญชีธนาคาร เพชรพลอย เงินสด ยานพาหนะ – วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือ

การยื่นคํารองขอฝายเดียว

คําสั่งฝายเดียวอาจมีผลบังคับใชไดในเวลาจํากัดซึ่งในระหวางน้ันผูยื่นคํารองขอจะตอง  1) แจงให  

ผูถือครองสินทรัพยทราบและใหโอกาสในการเขารับฟงการพิจารราคดี หรือ 2) ยื่นคํารองขอตอ

ศาลขอขยายเวลาเพื่อดําเนินการดังกลาว บางประเทศกําหนดใหผูถือครองสินทรัพยไดรับทราบ

ขอมูลของกระบวนพิจารณา เชน คําใหการของพยาน
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4.2.3  การยับยั้งหรือยึดสินทรัพยในตางประเทศช่ัวคราว

มีวิธีการหลายอยางที่จะยึดหรือยับยั้งสินทรัพยที่อยูในตางประเทศ101 เมื่อไดรับคํารองขอจากผูรอง

ขอ เจาหนาที่ผูมีอํานาจในประเทศผูรับคํารองขออาจบังคับตามคําสั่งยับยั้งหรือคําสั่งยึดของประเทศ     

ผูรองขอ หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจในประเทศผูรับคํารองขออาจยื่นคํารองขอคําสั่งยึดหรือคําสั่งยับยั้ง

ภายในประเทศบนพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ไดรับจากประเทศผูรองขอ102 อาจมีชองทางที่ไมเปน

ทางการหรือทางฝายบริหารเพื่อการยึดและการยับยั้งสินทรัพยได (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 7) 

4.3 การวางแผนกอนการยับยั้งและการยึด

การวางแผนอยางเหมาะสมเปนสิ่งสําคัญตอประสิทธิภาพในการยับยั้งหรือการยึดขอพิจารณา         

ที่ผูปฏิบัติงานควรคํานึงมีดังน้ี

4.3.1 ระบุชี้สินทรัพยท่ีเขาขายของมาตรการชั่วคราว

สินทรัพยที่เขาขายตองอยูภายใตมาตรการชั่วคราวจะตองเปนสินทรัพยที่ทายที่สุดจะถูกริบตามคําสั่ง

ริบทรัพย คําขอใหมีมาตรการชั่วคราวควรจะจัดทําอยางละเอียดถี่ถวนเพื่อใหสอดคลองกับโทษ    

ริบทรัพยหรือบทลงโทษอ่ืนๆ (เพราะวาอาจมีโทษมากกวา 1 อยาง) ที่จะใชบังคับกับสินทรัพย       

ที่ถูกยับยั้งหรือถูกริบ 

การที่จะมั่นใจวาสินทรัพยใดเหมาะสมกับการใชมาตรการชั่วคราวขึ้นอยูกับระบบริบทรัพยที่ใชอยู 

(เปนระบบริบทรัพยที่ตัวทรัพย หรือระบบริบทรัพยตามมูลคา) ตัวอยาง เชน ถาหากระบบริบทรัพย

ที่ใชมีเพียงระบบริบทรัพยที่ตัวทรัพยก็ไมมีประโยชนอะไรที่จะยึดบานซึ่งไมเขาลักษณะของ

สินทรัพยที่ไดมาจากการทุจริตหรือที่ใชในการกระทําทุจริต แตถาหากการลงโทษเปนการริบทรัพย

ตามมูลคาหรือมีบทบัญญัติวาดวยสินทรัพยทดแทนก็มีเหตุผลดีพอในการยึดสินทรัพยเชนวา         

ถาหากมีพยานหลักฐานวาบุคคลเปาหมายไดรับประโยชนจากการกระทําความผิดที่ถูกกลาวหา

101 รายชื่อกลไกเหลานี้ดูในUnited Nations Convention against Corruption, art. 54(2)(a) และ 54(2)(b)
102 ในการใชชองทางน้ีประเทศผูรองจําเปนตองมีเขตอํานาจนอกดินแดนเหนือสินทรัพยที่อยูในตางประเทศและสินทรัพยนั้นตอง

อยูในรายการของคําสั่งยับย้ัง กฎหมายที่อนุญาตใหมีการบังคับโดยตรงในประเทศผูรับคํารองขอมักจะมีบทบัญญัติที่หามไมใหศาล

ของประเทศผูรับคํารองขอพิจารณาประเด็นและการคัดคานของบุคคลเปาหมายและครอบครัวหรือผูใกลชิดในกระบวนการริบทรัพย

ที่กําลังดําเนินอยูในประเทศผูรองขอ บทบัญญัติน้ีปองกันไมใหมีการพิพากษาเกี่ยวกับคําคัดคานที่คลายกันในสองประเทศ
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ในกรณีที่มีบทบัญญัติวาดวยขอสันนิษฐานที่อาจหักลางไดหรือภาระการพิสูจนหักลางเปนของจําเลย 

(คูความ) คําสั่งอาจขยายขอบเขตใหครอบคลุมสินทรัพยที่อาจถูกริบไดตามขอสันนิษฐานถาหาก

การพิสูจนความผิดมีขอสันนิษฐานวาสินทรัพยทั้งหมดหรือบางสวนเปนสินทรัพยที่ไดมาจาก      

การทุจริตสินทรัพยเหลาน้ีก็เขาขายภายใตมาตรการชั่วคราว (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอสันนิษฐาน     

อันอาจหักลางไดในหัวขอ 6.3.1 บทที่ 6)

สินทรัพยท่ีบุคคลเปาหมายควบคุม ครอบครองหรือไดรับจากบุคคลเปาหมายเปนของขวัญ

ถึงแมวาบางประเทศอนุญาตใหยึดทรัพยโดยไมตองพิจารณาถึงรูปพรรณของเจาของหรือ                

ผูครอบครองประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศที่ใชระบบการริบทรัพยตามมูลคาจะริบทรัพย   

เฉพาะสินทรัพยที่บุคคลเปาหมายเปนเจาของเทาน้ัน การตีความความเปนเจาของอยางเครงครัด

อาจจะทําใหเกิดปญหาไดโดยเฉพาะเมื่อเจาหนาที่ที่ทุจริตอาจถือครองสินทรัพยตางๆ ไวโดยใช

วิธีการตางๆ ที่ปดบังความเปนเจาของ ตัวอยาง เชน สินทรัพย อาจ

 เปนของสมาชิกครอบครัวหรือคนใกลชิดของบุคคลเปาหมายแตครอบครองเอาไวเพื่อ

ประโยชนของบุคคลเปาหมาย

 เปนของบริษัทหรือทรัสตที่บุคคลเปาหมายเปนเจาของหรือควบคุมโดยตรงหรือ

 เปนของขวัญที่บุคคลเปาหมายใหแกสมาชิกครอบครัว คนใกลชิดหรือบริษัท

ขีดความสามารถในการใช “หลักการไมคํานึงถึงสภาพนิติบุคคลของบริษัท” (pierce the corporate

veil) เพื่อเขาถึงสินทรัพยของบริษัทที่บุคคลเปาหมายควบคุมและเพื่อรวมถึงสินทรัพยที่อยูในมือ

ของบุคคลที่สามเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับความมีประสิทธิผลของมาตรการชั่วคราว โชคดี        

ที่ประเทศสวนใหญนิยามคําวา “เจาของ” ไวอยางกวางๆ โดยรวมถึงสินทรัพยที่บุคคลเปาหมาย

ควบคุม ครอบครอง หรือใหเปนของขวัญดวย กฎหมายเชนวาน้ันครอบคลุมเลยไปถึงสินทรัพย      

ที่เปนของทรัสต บริษัทหรือบุคคลที่มีบุคคลเปาหมายเปนผูควบคุม บางประเทศใชเคร่ืองมืออยางอ่ืน

เชน ขอสันนิษฐานที่ทําใหภาระการพิสูจนความเปนเจาของตกแกบุคคลที่สาม103 บทบัญญัติ

ดังกลาวชวยใหสามารถยับยั้งและยึดสินทรัพยที่บุคคลเปาหมายไดขายไปใหแกบุคคลที่สามในราคา

ตํ่ากวาราคาตลาดหรือโดยการธุรกรรมทางกฎหมายจําลอง (เชน การจายคาที่ปรึกษา หรือชําระหน้ี 

ที่ไมมีอยูจริง)

103 ในโคลัมเบียหากสินทรัพยถูกโอนหรือขายใหแกบุคคลที่สามแลวสินทรัพยเหลานี้สามารถถูกยับย้ังได  บุคคลที่สามนั้นจะตองมี

ภาระการพิสูจนวาไมมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการที่กระทําความผิดอาญา                                             
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ประเทศอ่ืนๆ อนุญาตใหยับยั้งหรือยึดสินทรัพยที่บุคคลเปาหมายครอบครองอยูเทาน้ันและนิยาม  

คําวา “ครอบครอง” ไวกวางๆ เพื่อครอบคลุมความเปนเจาของและสินทรัพยที่ผูอ่ืนเปนเจาของ      

แตบุคคลเปาหมายเปนผูครอบครองผลประโยชน

สวนสินทรัพยที่ใหเปนของขวัญบางประเทศอนุญาตใหยับยั้งหรือยึดสินทรัพยที่ใหเปนของขวัญ

ภายในชวงเวลาตามสมควร เชน ภายใน 5-6 ป104  บทบัญญัติคลายๆ กันกับบทบัญญัติ “เรียกคืน” 

(claw back) ที่ใชในการติดตามคืนสินทรัพยที่บุคคลหรือบริษัทที่ลมละลายจําหนายถายโอนไป 

ในชวงเวลากอนลมละลาย

ในการเชื่อมโยงบุคคลเปาหมายกับสินทรัพยหรือบัญชีที่อยูในชื่อของคนใกลชิด ญาติสนิทหรือ

บริษัทการตรวจดูการทําธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับสินทรัพยและพิจารณาปจจัยตางๆจะชวยไดมาก 

รวมถึง

 จํานวนเงินที่จายไปในการซื้อสินทรัพย (ราคาตลาด) รวมทั้งตรวจดูวามีการโอนภาระ

จํานองไปพรอมกับเอกสารสิทธิหรือไม

 แหลงที่มาของเงินที่ใชซื้อสินทรัพย

 บุคคลที่เปนผูจายเงินสําหรับคาใชจายและคาใชจายประจําที่ตองจายสําหรับสินทรัพย

 ขีดความสามารถหรือทรัพยากรของเจาของสินทรัพยในการซื้อหรือดูแลรักษาสินทรัพย

และ

 บุคคลผูครอบครอง เปนเจาของหรือควบคุมสินทรัพย

คําถามเหลาน้ีจะชวยในการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีรายละเอียดหรือทําใหศาลสามารถอนุมาน

จากขอเท็จจริงไดวาสินทรัพยที่บุคคลที่สามเปนเจาของแทที่จริงบุคคลเปาหมายเปนเจาของผูรับ

ประโยชนหรือเปนผูควบคุมสินทรัพยน้ัน ดังน้ัน (ถากฎหมายอนุญาต) สินทรัพยน้ันก็เขาขาย       

ถูกยับยั้ง ยึด หรือริบไดในที่สุด

ผลประโยชนบางสวนในสินทรัพย

บุคคลเปาหมายมักจะมีผลประโยชนบางสวนหรือมีสวนแบงในสินทรัพย ธุรกิจ หรือการลงทุน           

การยับยั้งจะตองจํากัดเฉพาะในสวนที่เปนผลประโยชนของบุคคลเปาหมายเทาน้ันนอกเสียจากวามี

104 โคลัมเบียอนุญาตใหริบสิ่งของที่ไดรับเปนของขวัญไดทุกเวลา (law793.02) ในอังกฤษกฎหมายอนุญาตใหริบไดหลังจากหกป

ไปแลวถาหากสามารถเชื่อมโยงสินทรัพยกับการกระทําความผิดได
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การกลาวหาวาผลประโยชนสวนที่เหลือมีบุคคลเปาหมายเปนเจาของผูรับประโยชนหรือเปน         

ผูควบคุม (ดูขอมูลเพิ่มเติมและคําแนะนําไดในหัวขอ 4.7 วาดวยเร่ืองผลประโยชนของบุคคลที่สาม)

4.3.2 ขอพิจารณาเก่ียวกับการบริหารสินทรัพย

นอกเหนือจากการกําหนดวาสินทรัพยใดเขาขายของมาตรการชั่วคราวแลวจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

พิจารณาวามีขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยอะไรบางในการยื่นขอยับยั้งหรือยึดสินทรัพย 

(ดูประเด็นเร่ืองการบริหารสินทรัพยได ในบทที่ 5) ซึ่งเร่ืองน้ีจะเกี่ยวของกับทีมสืบสวนสอบสวน 

(รวมถึงพนักงานสอบสวนที่มีหนาที่พิเศษในการติดตามสินทรัพย) และทีมอัยการ (รวมถึงพนักงาน

อัยการที่มีหนาที่ยื่นคํารองขอคําสั่งศาล) เมื่อมีการกําหนดวาจะมีการยับยั้งหรือยึดสินทรัพยทีมงาน

ควรจะพิจารณาใหหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการบริหารริบทรัพยเขามามีสวนรวมดวย (ถาหาก   

มีหนวยงานเชนวา) ผูบริหารสินทรัพยสามารถใหคําแนะนําที่ดีวาสินทรัพยควรถูกยับยั้งหรือถูกยึด

และโดยอํานาจและเงื่อนไขใดที่จะตองระบุไวในคําสั่งเพื่อใหการบริหารสินทรัพยเปนไป

โดยสะดวก นอกจากน้ันการที่ไดมีสวนรวมต้ังแตแรกทําใหผูบริหารสินทรัพยมีโอกาสพิจารณาได

วาจําเปนตองมีการจัดการดานโลจิสติกสเพื่อการควบคุมทรัพยทางกายภาพหรือไม

ถึงแมวาบัญชีธนาคาร ใบหุน เงินสดและสินทรัพยที่จับตองไมไดที่มีมูลคาทั้งหมดน้ีจะถูกรวมอยู

ในคําสั่งยับยั้งหรือคําสั่งยึดทรัพยควรจะมีการวิเคราะหตนทุนกําไรสําหรับสินทรัพยที่ตองการ

บริหารจัดการเพราะวามีคาใชจายที่สูงมากซึ่งอาจจะสูงกวามูลคาของสินทรัพยที่ตองการการบริหาร

จัดการ เพียงเพราะวาสินทรัพยสามารถถูกยับยั้งหรือถูกยึดไดก็ไมไดหมายความวาสินทรัพยน้ันตอง

ถูกยับยั้งหรือถูกยึด ตามหลักเกณฑทั่วไปไมควรยับยั้งหรือยึดสินทรัพยที่อาจจะตองเสียคาใชจาย 

ในการดูแลรักษา เก็บไวหรือบริหารจัดการที่สูงเกินกวาทรัพยที่ริบไดหรือทําใหผลตอบแทนจาก

ทรัพยที่ริบไดลดลงอยางมาก บางประเทศไดกําหนดมูลคาขั้นตํ่าของสินทรัพยที่จะทําการยับยั้งหรือ

ยึดเพื่อหลีกเลี่ยงการยับยั้งหรือยึดสินทรัพยที่มีมูลคาตํ่าหรือปฏิเสธที่จะยับยั้งหรือยึดสินทรัพย    

บางประเภท (เชน ปศุสัตว) ประเทศอ่ืนๆ อาจแตงต้ังผูเก็บรักษาทรัพย คนกลางผูดูแลผลประโยชน

หรือผูดูแลสินทรัพยที่มีความเสี่ยงหรือมีคาใชจายในการบริหารจัดการสูง หรืออาจอนุญาตใหยึด

และขายสินทรัพยบางรายการ

กฎเกณฑทั่วไปน้ีไมควรนํามาใชโดยไมมีการยืดหยุน อาจมีเหตุผลบางอยางในบางคดีที่การยับยั้ง

หรือการยึดทรัพยเปนที่สนใจของสาธารณะ เชน บานรางที่ถูกนําไปใชในการกระทําผิดกฎหมาย 

ถาหากสินทรัพยมีมูลคาอาจมีเหตุผลบางอยางในการยับยั้งแตอนุญาตใหใชประโยชนได 
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ตัวอยางเชน บานพักอาศัยของครอบครัวและทรัพยสินที่อยูในธุรกิจ หรือรถยนต 105ควรมีนโยบาย 

ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเร่ืองเหลาน้ีและสรางความเขาใจใหแก ผูปฏิบัติงานและผูบริหารสินทรัพยดวย106

ขอพิจารณาอีกอยางหน่ึงในชวงของการวางแผนคือ พิจารณาวาสินทรัพยน้ันสามารถที่จะเก็บรักษา

ไวโดยไมตองมีการบริหารจัดการสินทรัพยไดหรือไม เชน โดยการแจงสิทธิในการยึดหนวง

อสังหาริมทรัพยในบันทึกขอมูลสาธารณะ กลองขอความ 4.2 แสดงใหเห็นวาการวางแผนจะชวย 

ใหมีการแกไขคําสั่งที่ยื่นขอไปเพียงเล็กนอยโดยการตัดการแตงต้ังผูบริหารสินทรัพยออกไปทําให

ประหยัดคาใชจาย ลดความซับซอนและงานบริหารจัดการลงและไมทําใหสินทรัพยสูญเสียมูลคา

ไปมากนัก

4.3.3 การควบคุมบางสวนหรือการยับยั้งท่ีมีขอบเขตจํากัด

สินทรัพยบางอยางอาจถูกควบคุมที่ระดับตางๆ กันและควรมีการพิจารณาลวงหนาถึงระดับ         

การควบคุมที่จําเปนเพื่อพิทักษรักษาสินทรัพยไวเพื่อการริบทรัพย ตัวอยางเชน บุคคลเปาหมาย   

อาจเปนเจาของธุรกิจที่ดําเนินการบนที่ดินของตนเองและอาจเปนไปไดที่จะยับยั้งทั้งที่ดินและ

สิ่งกอสรางรวมทั้งตัวธุรกิจดวย คําตัดสินและการดําเนินการตามคําตัดสินเชนวามีขอพิจารณาหลาย

ประการที่ตองคํานึงถึง แมวาที่ดินอาจถูกยับยั้งโดยไมตองมีการแตงต้ังผูบริหารสินทรัพยแตการ

ดูแลรักษาอาคารสิ่งกอสรางและธุรกิจมีคาใชจายคอนขางสูงจําเปนตองมีการบริหารจัดการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับธุรกิจอาจจะตองใชทักษะการบริหารจัดการเปนพิเศษที่เกี่ยวกับการตลาด

และการจําหนาย การบริการลูกคา โลจิสติกสและการจัดหา การบริหารสินทรัพย และการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล     หากการบริหารจัดการดานใดดานหน่ึงลมเหลวอาจสงผลใหธุรกิจที่สามารถทํา

กําไรไดกลายเปนธุรกิจที่ไมมีกําไรไปได อีกอยางหน่ึงผลกําไรที่เกิดจากอาคารสิ่งกอสราง หรือ

ธุรกิจอาจไมเขาขายถูกริบนอกจากวาถูกรวมอยูในคําสั่งยับยั้งดวย ตารางที่ 4.1 แสดงใหเห็นถึง    

ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของทางเลือกตางๆ

105 ดูหัวขอ 4.5 บทที่ 4 หรือหัวขอ 5.4.2 และ 5.4.3 บทที่ 5
106 ในสหรัฐอเมริกาหามรัฐบาลยึดอสังหาริมทรัพยในระหวางกระบวนพิจารณาริบทรัพยเวนเสียแตวารัฐบาลจะแสดงใหเห็นวา

ทรัพยสินถูกละทิ้งหรือกําลงัเสื่อมราคา แตพนักงานอัยการจะตองปดประกาศที่บันทึกทะเบียนที่ดินวาที่ดินนั้นอยูระหวางการฟองคดี

ซึ่งเปนการปอกันไมใหผูขายสามารถขายที่ดินตามราคาที่เปนอยูใหผูซื้อโดยสุจริตได
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4.3.4 การเตรียมการเพ่ือการเขาครอบครองทางกายภาพ

วิธีการในการปฏิบัติเพื่อพิทักษรักษาสินทรัพยมักจะเปนการเขาครอบครองสินทรัพยทางกายภาพ 

กอนที่ผูบริหารสินทรัพยจะเขาครอบครองสินทรัพยทางกายภาพจะตองมีการเตรียมการเพื่อให

มั่นใจวาการยึด สถานที่เก็บรักษาและการเคลื่อนยายไปยังสถานที่เก็บรักษาเปนไปดวยความปลอดภัย 

ในบางกรณีการเก็บรักษาอาจทําไดคอนขางงาย ตัวอยาง เชน เพชรพลอยหรือทองคําแทงอาจเก็บ

รักษาไวไดอยางปลอดภัยในตูนิรภัยของธนาคาร สินทรัพยประเภทอ่ืนๆ เชน งานศิลปะ               

อันทรงคุณคา ยานพาหนะ หรือเรือยอชต จําเปนตองมีสถานที่เก็บเปนพิเศษซึ่งอาจจะตองใชเวลา

และมีคาใชจายสูงในการเตรียมการ

กลองขอความ 4.2 ตัวอยางของการวางแผนกอนการยับย้ัง

ในการสืบสวนสอบสวนการกระทําทุจริตของเจาหนาที่รัฐไดมีการกําหนดไววากระบวนการ

ริบทรัพยของเจาหนาที่จะดําเนินการตอนจับกุมหรือกอนจับกุมเล็กนอย ตอไปน้ีเปนรายการ

สินทรัพยของเจาหนาที่และขอพิจารณาและการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการยับยั้งและการบริหารจัดการ

 ท่ีพักอาศัยขนาดใหญท่ีเจาหนาท่ีและครอบครัวพักอาศัย เปนทรัพยสินที่ถูกรวมอยู

ในคําสั่งยับยั้งโดยมีการบันทึกไวในเอกสารสิทธิเพื่อแจงเตือนผูที่จะซื้อหรือผูปลอยกู

ที่ตองใชหลักประกัน ไมมีการแตงต้ังบริหารสินทรัพยและเจาหนาที่และครอบครัว

ไดรับอนุญาตใหพักอาศัยอยูตอไปไดโดยมีเงื่อนไขที่กําหนดไวในคําสั่งคือเจาหนาที่

ตองดูแลรักษาทรัพยสินและชําระภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดินและเงินคาผอนบาน

 บานพักชายทะเลท่ีซื้อไวเพื่อการลงทุน (โดยมีตัวแทนจัดการใหเชา) ถึงแมวาในตอน

แรกคิดว า เปนสินทรัพยที่ ตองมีการบริหารจัดการแตพบว า ตัวแทนซื้อขาย

อสังหาริมทรัพยดําเนินการบริหารจัดการทรัพยสินและผลกําไรที่ไดรับอยูแลว เปนอัน

ตกลงไดวาสินทรัพยจะถูกยับยั้งโดยไมตองมีผูบริหารสินทรัพยโดยการจัดทําคําสั่ง

กําหนดใหตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพยจายเงินที่ไดรับจากการใหเชาบานพัก

ดังกลาวเขาบัญชีธนาคารที่ถูกยับยั้งไว ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพยไดรับอํานาจ

ตามคําสั่งใหชําระเงินที่ตองจายประจําสําหรับสินทรัพยน้ันรวมทั้งคาธรรมเนียมตางๆ

จากเงินที่ไดรับจากคาเชา คําสั่งน้ีไดบันทึกไวในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์

 โรงงานผลิตพลาสติกขนาดเล็ก (ตั้งอยูในหนวยอุตสาหกรรมท่ีเจาหนาท่ีเปนเจาของ)

ดําเนินกิจการโดยบริษัทของเจาหนาท่ี เปนที่ตกลงวาโรงงานมีมูลคานอย ดุลบัญชี

เดินสะพัดตํ่าและพนักงานสอบสวนสงสัยวาโรงงานถูกใชเปนเพียงเคร่ืองมือในการ

ฟอกเงินที่ไดจากการทุจริตทําใหไมมีการขอคําสั่งยับยั้งและธุรกิจก็ถูกปลอยให



106

เจาหนาที่ดําเนินการตอไป ภายหลังการจับกุม 6 เดือนโรงงานก็ปดตัวลง

 หนวยอุตสาหกรรม พบวามีผูเชาเพียงคนเดียวคือโรงงานและโรงงานก็ไมไดชําระ

คาเชาใหแกเจาหนาที่ หนวยอุตสาหกรรมน้ีอยูภายใตคําสั่งยับยั้งซึ่งไดบันทึกไวใน

เอกสารสิทธิ์ เปนที่ตกลงกันวาโรงงานสามารถใชหนวยอุตสาหกรรมตอไปไดโดย

ไมตองชําระคาเชาแตตองดูแลรักษาอาคารสิ่งกอสรางและชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

และภาษีตางๆอยางตอเน่ือง ภายหลังจากที่การดําเนินงานของโรงงานพลาสติก

ปดตัวเองลง คําสั่งยับยั้งก็เปลี่ยนไปโดยมีการแตงต้ังผูบริหารสินทรัพยเพื่อมาบริหาร

จัดการทรัพยสินน้ี ผูบริหารสินทรัพยไดดําเนินการใหเชาทรัพยสิน จายคาใชจาย

ประจําสําหรับที่ดินและอาคารสิ่งกอสรางโดยใชเงินคาเชาและนําเงินคาเชาที่ไดมา

ไปลงทุน

 บัญชีธนาคารสวนตัวและพอรตหุน บัญชีธนาคารสวนตัวและพอรตหุนทั้งหมดก็ถูก

ยับยั้งโดยยกเวนบัญชีเดียวที่มีเงินจํานวนนอยซึ่งเปนบัญชีเงินเดือน (ที่เจาหนาที่เอาไว

ใชจายสําหรับตัวเองและครอบครัว) เพราะวาพอรตหุนมีคาไมมากนักและเปนหุนอยู

ในบริษัทที่มีเสถียรภาพจึงไมไดมีการแตงต้ังผูบริหารสินทรัพยต้ังแตแรกแตหลังจาก

ที่แตงต้ังผูบริหารสินทรัพยใหควบคุมดูแลหนวยอุตสาหกรรมพอรตหุนก็อยูในความ

ควบคุมดุแลของผูบริหารสินทรัพยดวย

 รถยนตราคาแพง 3 คัน รถยนตทั้งหมดน้ีถูกยับยั้งและอยูในความดูแลของเจาพนักงาน 

(ตามกฎหมาย) โดยมีวิธีการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการที่ชวยให

สามารถดูแลรถยนตราคาแพงไดอยางเหมาะสม

ในสวนที่วาจะยึดทรัพยอยางไรน้ันผูบริหารสินทรัพย (หรือหนวยงานบริหารสินทรัพย) ควรประสาน

กับผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่สืบสวนสอบสวนคดีอาญา หากจะตองมีการคนที่ดินและอาคารที่มี

สินทรัพยที่จะตองถูกยึดอยูชวงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเขาครอบครองสินทรัพยคือตอนที่กําลังดําเนินการ

ตามหมายคน เมื่อเจาหนาที่ไดเขาคนและเสร็จสิ้นการคนหาพยานหลักฐานแลวผูบริหารสินทรัพย  

ก็สามารถเขาตรวจสอบสินทรัพยที่ไดรับมอบอํานาจใหมายึดไดไมยากนัก107 ผูยื่นคํารองขอคําสั่งยึด

107 บางคร้ังผูปฏิบัติงานอาจไดรับอํานาจตามกฎหมายวาดวยการริบทรัพย ใหสามารถยึดสินทรัพยที่รวมอยูในรายการของคําสั่ง

ยับย้ังหรือสินทรัพยที่เชื่อวาเปนสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดหรือที่ใชเปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิดซึ่งทําใหไม

จําเปนตองใหผูบริหารสินทรัพยไปรวมในระหวางการคน แตควรไดมีการหารือกันไวลวงหนาระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบริหาร

สินทรัพยถึงวิธีการจัดการกับสินทรัพย
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ตองแนใจวาผูบริหารสินทรัพยมีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปในที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่จะคนเพราะ 

อาจไมไดรวมอยูในอํานาจหนาที่ที่ใหแกเจาพนักงาน

ตารางท่ี 4.1 ขอพิจารณาสําหรับการควบคุมบางสวนหรือการยับย้ังแบบมีขอจํากัด

ทางเลือก ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ

ยับย้ังทีด่ินอยางเดียว (ใหบุคคล

เปาหมายครอบครองธุรกิจโรงแรม

และส่ิงกอสรางตางๆ เพ่ือบริหาร

จัดการและชําระคาธรรมเนียมตางๆ 

ที่เก่ียวของ)

ยับย้ังทีด่ินและส่ิงกอสราง           

(ใหโรงแรมเชาที่ดนิ)

ยับย้ังทุกอยาง (ที่ดิน ส่ิงกอสราง 

ธุรกิจโรงแรม)

หมายเหตุ: สินทรัพย = ธุรกจิโรงแรมของ

บุคคลเปาหมายที่ดําเนินการบนที่ดินของ

ตนเอง

อาจไมตองแตงตัง้ผูบริหาร

สินทรัพยเพราะตัวธุรกิจรับผิดชอบ

ในการจายคาใชจายประจําและภาษี

ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการ    

ริบทรัพยไดความเส่ียงที่               

เจาพนักงานจะตองรบัผดิตอความ

เสียหายทางธุรกิจทีเ่กิดขึ้นหลังจาก

ถูกยับย้ังมีไมสูงมาก

ผลกําไรที่ไดจากที่ดนิในรูปของคา

เชา (หักคาใชจายประจํา) จะเขาขาย

ถูกริบ

การบริหารจดัการเก่ียวของเฉพาะ 

ที่ดินและส่ิงกอสรางซ่ึงไมยุงยาก

หรือเปนภาระจนเกินไป

มูลคาเต็มของทรัพยสินรวมทัง้

ธุรกิจโรงแรมจะถูกยับย้ังและเขา

ขายถูกริบ

ผลกําไรที่เกิดจากทีด่ินและธุรกิจจะ

ไมถูกริบดวย

หากธุรกิจถูกใชในการฟอกเงิน

ทางเลือกนีจ้ะทําใหการฟอกเงิน

ดําเนินตอไปทางที่ดคีวรพิจารณา

ทางเลือกที่สาม

อาจจําเปนตองแตงตั้งผูบรหิาร

สินทรัพย

ผลกําไรจากธุรกิจจะไมเขาขายถูก

ริบ

เปนการเขาแทรกแซงทีต่องมี

ผูจัดการที่มีความชํานาญเพ่ือดูแล

การดําเนินธุรกิจและรบัประกันวา

ผลกําไรจากธุรกิจไดถูกยับย้ังอยาง

เหมาะสม

ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการรบิ

ทรัพยได เจาพนักงานอาจจะตองรับ

ผิดตอความเสียหายทางธุรกิจที่

เกิดขึ้นหลังจากถูกยับย้ัง
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ในกรณีที่สินทรัพยจะตองถูกยึดโดยไมเกี่ยวของกับการสอบสวนคดีอาญา (ตัวอยาง เชน การบังคับ

ตามคําสั่งยึดตามกระบวนริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ) อาจจําเปนตองไดรับคําสั่งยึด     

ที่ใหอํานาจแกผูบริหารสินทรัพยในการเขาไปในที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อเขาครอบครองสินทรัพย

บางอยาง ผูบริหารสินทรัพยจะตองประสานกับเจาพนักงานเกี่ยวกับเร่ืองการรักษาความปลอดภัยและ

เจาพนักงานควรจัดเตรียมเจาหนาที่เพื่อการน้ีไวดวย

4.4 จังหวะเวลาของการใชมาตรการช่ัวคราว

จังหวะเวลาของการใชมาตรการชั่วคราวถือเปนสวนที่มีความทาทายที่สุดในการดําเนินการ          

ริบทรัพย หากใชมาตรการชั่วคราวเร็วเกินไปบุคคลเปาหมายอาจไหวตัวและหยุดความเคลื่อนไหว 

(ทําใหยากตอการรวบรวมพยานหลักฐาน ระบุชี้บัญชีเงินฝากหรือบุคคลเปาหมายหรือรูปแบบการ

กระทําอ่ืนๆ ที่ใชอยู) แตถาหากใชมาตรการภายหลังจากที่บุคคลเปาหมายรูวามีการสืบสวน

สอบสวนก็จะสงผลใหสินทรัพยถูกจําหนายถายโอนหรือซุกซอน ดังน้ันผูปฏิบัติงานที่ดําเนินการ

สืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดควรจะประสานงานกับผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการติดตาม

สินทรัพยคืนโดยจะตองระวังวาบุคคลเปาหมายอาจรูวามีการสืบสวนสอบสวนและตอง

เตรียมพรอมตลอดเวลาเพื่อใหไดคําสั่งมาตรการชั่วคราวเมื่อจําเปนตองใช บุคคลเปาหมายอาจมีการ

ไหวตัวไดในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงดังน้ี

 เมื่อมีการใชเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษบางอยาง เชน การคนที่พักหรือสํานักงาน

สอบปากคําพยาน คําสั่งเรียก หรือการสงคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทาง

กฎหมาย สิ่งสําคัญคือตองมั่นใจวาไดสินทรัพยมาเก็บรักษาไวกอน (หรือพรอมๆ กันกับ) 

การใชเทคนิคเหลาน้ี

 เมื่อบุคคลเปาหมายถูกแจงขอหากระทําผิดอาญา

 เมื่อมีการยื่นคํารองขอคําสั่งริบทรัพย

ผลของการดําเนินการผิดจังหวะจะทําใหสูญเสียสินทรัพยและพยานหลักฐานเพิ่มเติม ผูปฏิบัติงาน

ควรเร่ิมมีการปรึกษาหารือกันต้ังแตเร่ิมตนการสืบสวนสอบสวนและกอนที่จะมีปฏิบัติการ           

อันเปดเผยตอบุคคลเปาหมาย ควรจะพัฒนากลยุทธที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการสืบสวน

สอบสวนคดีอาญาควบคูไปกับการยับยั้งหรือยึดสินทรัพยของบุคคลเปาหมายในเวลาที่เหมาะสม

มาตรการชั่วคราวมีประสิทธิภาพนอยในประเทศที่อนุญาตใหใชมาตรการชั่วคราวไดหลังจากที่

บุคคลเปาหมายถูกแจงขอหาแลวเทาน้ัน การสืบสวนสอบสวนและการติดตามสินทรัพยอาจกินเวลา

หลายเดือนหรือไมก็หลายปทําใหบุคคลเปาหมายมีโอกาสมากขึ้นในการซุกซอนหรือจําหนาย     
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ถายโอนสินทรัพยหรือหลบหนีคดี โชคดีที่บางประเทศแกปญหาน้ีโดยอนุญาตใหใชมาตรการ

ชั่วคราวเมื่อใดก็ไดในระหวางการสืบสวนสอบสวน กฎหมายเกี่ยวกับการริบทรัพยโดยไมตองมีคํา

พิพากษาลงโทษยังใหโอกาสที่จะยับยั้งและยึดทรัพยไดเร็วกวามากเพราะวาอํานาจในการ

ดําเนินการดังกลาวไมไดขึ้นอยูกับการดําเนินคดีอาญา

4.5 ขอยกเวนสําหรับคาใชจายตามคําสั่งยับยั้ง

บางประเทศอนุญาตใหมีขอยกเวนในคําสั่งยับยั้งสําหรับการจายเงินสําหรับคาใชจายบางประเภท

รวมทั้งคาครองชีพของบุคคลเปาหมายและผูอยูในอุปการะ คาใชจายเพื่อดําเนินการทางกฎหมาย   

ที่เกิดขึ้นจากกระบวนพิจารณาริบทรัพยและการฟองคดีอาญาและหน้ีสินโดยสุจริตและคาใชจาย

ทางธุรกิจของบุคคลเปาหมาย

ขอยกเวนดังกลาวเปนประเด็นถกเถียงกันมาก108 คํารองขอยกเวนในคําสั่งยับยั้งจะลดทอนคุณคา

ของคําสั่งยับยั้ง คนที่มีสินทรัพยที่ถูกยับยั้งมีแรงจูงใจที่จะพยายามใชสินทรัพยที่ถูกยับยั้งดวยความกลัว

วาจะถูกริบไปมากกวาที่จะใชสินทรัพยที่ไมไดถูกยับยั้งซึ่งเปนสินทรัพยที่มีอยูโดยไมมีใครรู แตก็มี

ประเด็นเร่ืองหลักกระบวนการอันควรแหงกฎหมายและสิทธิที่จะปรึกษาทนายความที่ตองจะนํามา

พิจารณา109

ในบางประเทศที่อนุญาตใหนําเอาสินทรัพยที่ถูกยับยั้งมาใชไดผูปฏิบัติงานควรตองมั่นใจวาไมมี

สินทรัพยอ่ืนๆที่ไมไดถูกยับยั้งที่สามารถนํามาชําระคาใชจายได110 การใชเทคนิคการสืบสวน

สอบสวน (เชน คําสั่งเรียกหรือคําสั่งใหเปดเผย การสอบปากคํา คําสั่งคนและคําแถลงภายใต         

คําสาบานที่เคยทําไว) ทําใหผูปฏิบัติงานสามารถจะหาพยานหลักฐานและสินทรัพยที่ไมไดถูกยับยั้ง

ที่อยูภายในหรือนอกเขตอํานาจและใชขอมูลน้ันเสนอตอศาลเพื่อคัดคานการขอยกเวนในกรณีที่มี

สินทรัพยอ่ืนๆ ที่สามารถนํามาใชได คําแถลงอยางเปดเผยหรือการไตสวนภายใตคําสาบานที่แสดง

ใหเห็นวาเปนการพูดเท็จหรือขัดแยงกันเปนประโยชนตอพนักงานอัยการเพราะวาทําลายความนาเชื่อถือ

ของผูยื่นคําขอ (ดูหัวขอ 4.6 บทที่ 4 เร่ืองคําสั่งประกอบ)

108 Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray, Stolen Asset Recovery—A Good Practices

Guide to Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Washington, DC: World Bank, 2009), 74
109 ประเทศที่ไมอนุญาตใหมีขอยกเวนเชนวาโดยปกติมักจะใชระบบการใหความชวยเหลือทางกฎหมายหรือแตงต้ังผูปกครองดูแล
110 ในบางประเทศจะเปนความรับผิดชอบของผูย่ืนคํารอง (บุคคลเปาหมาย) ขอคําสั่งยับย้ังที่จะแสดงภายใตคําสาบานใหศาลเห็นวา

เขาหรือเธอไมมีสินทรัพยสะอาดอ่ืนๆ ที่จะนํามาเปนคาใชจาย
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เมื่อมีการพิสูจนแลววาไมมีสินทรัพยที่ไมถูกยับยั้งผูยื่นคําขอจะตองยื่นใบแจงหน้ีสําหรับคาใชจาย

ใหศาลพิจารณา บางประเทศกฎหมายจะกําหนดเพดานสําหรับคาธรรมเนียมที่ทนายความจะเรียก

เก็บไดเอาไวซึ่งมักจะเปนจํานวนที่เทียบเคียงไดกับความชวยเหลือทางกฎหมายสําหรับประชาชน111

4.6 คําส่ังประกอบ

คําสั่งประกอบเปนคําสั่งเสริมของคําสั่งยับยั้งหรือคําสั่งยึดมีจุดมุงประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของคําสั่งหลัก ตัวอยางคําสั่งประกอบ เชน

 กําหนดใหบุคคลเปาหมายหรือบุคคลใกลชิดกับบุคคลเปาหมายเปดเผยรายละเอียด        

ของลักษณะและสถานที่ต้ังของสินทรัพยของบุคคลเปาหมาย

 สงสินทรัพยที่ถูกยับยั้งหรือถูกยึดใหอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารสินทรัพย (ดูบทที่ 5)

 กําหนดใหบุคคลเปาหมายถูกไตสวนเกี่ยวกับสินทรัพยของตนเองภายใตคําสาบานตอหนา

เจาหนาที่ศาลหรือเจาหนาที่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมและ

 กําหนดใหบุคคลที่สามมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับสินทรัพยของบุคคลเปาหมาย

อํานาจในการไตสวนและใหเปดเผยเปนวิธีการที่มีประโยชนในการสืบคนการถือครองสินทรัพย   

ที่มีความซับซอนและการไดมาซึ่งพยานหลักฐานที่มีประโยชนตอการคัดคานคํารองขอใชเงิน        

ที่ถูกยับยั้งเพื่อเปนคาใชจายตางๆ พนักงานอัยการไมควรดําเนินการไตสวนนอกเสียจากวารูขอมูล  

ที่มีอยูทั้งหมดเกี่ยวกับสินทรัพยและอยูในฐานะที่จะตรวจสอบและคัดคานพยานหลักฐานที่ผูถูกไตสวน

ไดยื่นไว ขอมูลจากสถาบันการเงินอาจนํามาใชเพื่อแสดงใหเห็นวาบุคคลเปาหมายไมไดเปดเผย

เกี่ยวกับสินทรัพยและอาจนําไปสูการแจงขอหาขัดคําสั่งศาลหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล             

เพื่อคุมครองเอกสิทธิ์ของบุคคลเปาหมายหรือสิทธิที่จะไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเองอันอาจทําให

ตนเองถูกฟองคดีอาญาพยานหลักฐานที่ไดมาโดยคําสั่งประกอบไมสามารถนํามาใชในกระบวน

พิจารณาคดีอาญาที่เกี่ยวของได112  ผูทําการไตสวนควรระบุชี้บุคคลเปาหมายของกระบวนพิจารณา

111
ในออนตาริโอประเทศแคนาดากฎหมายอนุญาตใหผูอางสิทธิย่ืนคํารองตอศาลเพ่ือขอใหจายเงินสําหรับคาใชจายทางกฎหมายใน

คดีริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญา  การจายเงินอยูภายใตขอบเขตจํากัดตาม Civil Remedies Act จํานวนเงินสูงสุดที่

จะจายเปนคาใชจายทางกฎหมายคํานวณเปนรอยละของเงินทั้งหมดและมีการจํากัดอัตราคาใชจายดังกลาวดวย
112 การคุมครองน้ีโดยปกติกําหนดไวในกฎหมายหรือเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ บางประเทศกําหนดใหมีหนงัสือคําม่ันสัญญาจาก   

ผูฟองคดีดวย
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คดีอาญาและตระหนักถึงผลที่จะตามมาจากการซักไซรพยานปรักปรํา ถาหากจําเปนควรหารือกับ

พนักงานอัยการคดีอาญา

4.7 ผลประโยชนของบุคคลท่ีสาม

การเรียกรองของบุคคลที่สามเปนเร่ืองที่หลีกเลียงไมไดในกรณีที่สินทรัพยถูกยับยั้งหรือถูกยึด

บุคคลเปาหมายมักจะมีการถือครองสินทรัพยที่มีความซับซอนซึ่งเกี่ยวของกับบุคคลที่สามที่มี

ผลประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย เชน หุนสวนและผูลงทุนในธุรกิจ บุคคลที่สามอาจมี

ผลประโยชนอยูในหรือเปนเจาของเคร่ืองมือที่ใชในการกระทําผิดแตไมไดรูเห็นกับการนําไปใช

โดยผิดกฎหมาย หรือวาผลประโยชนของบุคคลที่สามยังมีปญหาในเร่ืองความชอบดวยกฎหมาย 

ในทางเอกสารบุคคลที่สามอาจเปนเจาของสินทรัพยที่ถูกกลาวหาวาควบคุมโดยบุคคลเปาหมาย

หรืออาจถูกกลาวหาวาบุคคลที่สามที่เปนเจาของไมใชผูซื้อโดยสุจริต

ในกรณีที่บุคคลที่สามมีผลประโยชนหรือหุนอยูในธุรกิจหรือมีการรวมทุนกับบุคคลเปาหมาย

ผูปฏิบัติงานจะตองมั่นใจวาผลประโยชนน้ันเปนผลประโยชนโดยสุจริตและบุคคลเปาหมายไมได

เปนเจาของผูรับผลประโยชนหรือผูควบคุมผลประโยชน ถาหากมั่นใจก็จะตองจัดทําคําสั่ง            

ในลักษณะที่ผลประโยชนของบุคคลที่สามไมถูกยับยั้งหรือถูกยึด ในกรณีเชนน้ีคําสั่งยับยั้งสามารถ

กําหนดใหธุรกิจดําเนินการไปไดตามกระบวนการปกติแตตองมีการรายงานตอศาลอยางเครงครัด

และตองอยูในความดูแลของผูบริหารสินทรัพยโดยอนุญาตใหบุคคลที่สามที่ไมเกี่ยวของมีสวนรวม

และไดรับผลประโยชนจากธุรกิจไดแตใหบุคคลที่สามเก็บผลประโยชนของบุคคลเปาหมายไวและ

หามไมใหบุคคลเปาหมายเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ถาหากบุคคลเปาหมายและบุคคลที่สามที่เปนผูลงทุนโดยสุจริตที่ใชเงินที่ถูกกฎหมายลงทุน          

ในสินทรัพยและไมไดเขาไปเกี่ยวของดวยวิธีใดๆ กับการกระทําผิดกฎหมายเปนเจาของสินทรัพย

รวมกันอาจจะไมเปนการเหมาะสมที่จะมีคําสั่งยับยั้งสินทรัพยทั้งหมด แตอาจจะยับยั้งเพียงแค 

“ผลประโยชน (ของบุคคลเปาหมาย) ในสินทรัพย ก.” ในทางปฏิบัติคําสั่งเชนน้ีจะระงับ             

การดําเนินการเกี่ยวกับสินทรัพยทั้งหมดเพราะวาเปนการยากที่บุคคลที่สามจะดําเนินการเฉพาะ

ผลประโยชนของตนเองโดยลําพัง แตอยางไรก็ตามคําสั่งเชนวาทําใหบุคคลที่สามเขาใจชัดเจน     

วาคําสั่งน้ันไมไดมีเจตนาที่จะริบทรัพยของตนทําใหสามารถหลีกเลี่ยงการมีขอพิพาทโดยไมจําเปน

กับบุคคลที่สาม 

สินทรัพยที่เขาขายถูกริบมักจะมีภาระติดพันตามสิทธิยึดหวงของเจาหน้ีหรือเปนหลักทรัพยที่ถือ

ครองโดยบุคคลหรือองคกรที่ไมไดเกี่ยวของหรือรับรูเกี่ยวกับการนําสินทรัพยไปใชโดยผิด



112

กฎหมาย (เชน ธนาคารที่ใหกูยืมเงิน) เมื่อพิสูจนไดวาเจาหน้ีไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําผิด

กฎหมายหลายๆ ประเทศไดปรับปรุงกระบวนการใหยอมรับวาเจาหน้ีเชนน้ีเปนเจาของผูบริสุทธิ์ 

บางประเทศกําหนดใหผูมีสิทธิยึดหนวงตองอางสิทธิเรียกรองในกระบวนพิจารณาริบทรัพย      

ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด เชนเดียวกับบุคคลอ่ืนๆ ที่มีผลประโยชนในสินทรัพยถาหากไมยื่นเร่ือง

เรียกรองสิทธิ์ สิทธิ์ยึดหนวงในกระบวนพิจารณาริบทรัพยจะหมดไป เมื่อกระบวนพิจารณา          

ริบทรัพยเสร็จสิ้นและสินทรัพยถูกริบและขายแลวเจาหน้ีก็จะไดรับชําระหน้ีจากเงินที่ไดมาจาก  

การกระทําความผิด

ในทุกๆ กรณีผูปฏิบัติงานควรจะเปดรับคํารองของบุคคลที่สามและถากฎหมายอนุญาตใหทําได 

ควรจะยินยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งยับยั้งหรือการถอนยับยั้งสินทรัพยหรือเคร่ืองมือที่ถือ

ครองโดยชอบดวยกฎหมาย113 แตถาหากไมสามารถใหคําอธิบายซึ่งพิสูจนไดวาเปนจริงหรือวามี

แรงกดดันจากความสนใจของประชาชน (เชน เปนแหลงคายาเสพติด) ควรใหศาลเปนผูพิจารณา  

คํารองของบุคคลที่สามตามเกณฑที่กําหนดเอาไวในกฎหมายเพื่อคุมครองหรือไมรวมผลประโยชน

ของบุคคลที่สามในการยับยั้งหรือริบทรัพย (ดูหัวขอ 6.4 ในบทที่ 6 วาดวยเร่ืองผลประโยชน      

ของบุคคลที่สามในชวงเวลาริบทรัพย)114

4.8 ทางเลือกอ่ืนๆ นอกเหนือจากมาตรการช่ัวคราว

ถึงแมวามาตรการชั่วคราวเปนกลไกที่นิยมใชในการพิทักษรักษาสินทรัพยแตก็มีบางกรณีที่มี

พยานหลักฐานไมเพียงพอที่จะใหไดมาซึ่งคําสั่งที่เกี่ยวของ ในกรณีเชนวาผูปฏิบัติงานควรพิจารณา

ทางเลือกอ่ืนๆ ที่สามารถบรรลุผลเชนเดียวกัน ในหลายๆ ประเทศกฎหมายฟอกเงินกําหนดให        

มีการรายงานธุรกรรมอันควรสงสัยซึ่งเปนเคร่ืองมือที่จะใชในการพิทักษรักษาสินทรัพยไดอีกวิธี

หน่ึง FIU อาจมีอํานาจทางปกครองที่จะยับยั้งหรือปฏิเสธการถอนยับยั้งเงินที่ไดรับรายงานวาเปน

ธุรกรรมอันควรสงสัยและสถาบันการเงินอาจตัดสินใจเองอิสระในการยับยั้งบัญชีเงินฝากเพื่อ

หลีกเลี่ยงการเขาไปพัวพันกับแผนการฟอกเงิน ถาหากผูปฏิบัติงานแจงใหสถาบันการเงินทราบ    

วาเจาหนาที่ที่ทุจริตไดถูกฟองดําเนินคดีหรือมีการกระทําที่นาสงสัยอาจทําใหธนาคารมีความสงสัย

113 เม่ือมีการถอนอายัดทรัพยสินแลวผูปฏิบัติงานจะตองมั่นใจวาบุคคลที่สามที่ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารการถอนอายัดทําขอตกลง

รับชดใชและยกเวนการเรียกรองในภายหลังกับเจาหนาที่รัฐและผูรับจางซึ่งเกีย่วของในการยึดและยับย้ังดวย
114 ขึ้นอยูกับกฎหมายของแตละประเทศและสถานการณแวดลอมของคดีอาจมีโอกาสที่รัฐบาลจะตองเปนผูจายคาเสียหายถาคําสั่ง

ริบทรัพยลมเหลวถาหากเปนที่แนชัดวามีความเสียหายเกิดขึ้น (ในมูลคาของทรัพยสินหรือรายได) และผูบริหารสินทรัพยควรจะได

ปลอยสินทรัพยใหแกบุคคลที่สาม
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มากขึ้นเพียงพอที่จะรายงานธุรกรรมอันควรสงสัยและอาจทําให FIU หรือธนาคารดําเนินการอยาง

ใดอยางหน่ึงโดยทันทีเพื่อพิทักษรักษาเงินเอาไว
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5. การบริหารสินทรัพยที่เขาขายถูกริบ

เมื่อไดมีการพิทักษรักษาสินทรัพยโดยมาตรการชั่วคราวแลวเจาพนักงานจะตองรับประกัน       

ความปลอดภัยและมูลคาของสินทรัพยจนกระทั่งทายที่สุดมีการริบทรัพย (หรือการคืนสินทรัพย      

ที่ริบไว) ซึ่งอาจกินเวลาหลายป กลไกการควบคุมเหลาน้ีบางคร้ังทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ     

โดยไมตองมีการควบคุมดูแลและบริหารจัดการอยางตอเน่ือง ตัวอยางเชน เมื่อธนาคารไดรับคําสั่ง

ยับยั้งหรือคําสั่งยึดบัญชีเงินฝากก็สามารถมั่นใจไดวาบัญชีธนาคารจะถูกระงับอยางไดผล สินทรัพย

อ่ืนๆ อาจตองมีการดูแลรักษา ควบคุมและบริหารจัดการอยางตอเน่ืองมากกวา เชน เคร่ืองมือการลงทุน   

ที่มีลักษณะเฉพาะตัว สัตวตางถิ่นหรือสัตวที่มีราคาแพงหรือบานพักสุดหรู จําเปนอยางยิ่งที่ระบบ       

ริบทรัพยจะตองมีทั้งความยืดหยุนในการควบคุมและบริหารสินทรัพยระหวางรอการริบทรัพย   

และความสามารถในการขายสินทรัพย และจายเงินกําไรที่ไดใหแกรัฐ รัฐบาล หรือผูรับที่ไดรับ

มอบหมายหลังทําการริบทรัพยแลว115

จุดเร่ิมตนของการสรางระบบการบริหารจัดการสินทรัพยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง       

คือกฎหมายที่เหมาะสมพรอมดวยระเบียบขอบังคับที่สามารถใชรักษามูลคาของสินทรัพยไดอยาง       

มีประสิทธิภาพ โปรงใสและยืดหยุน ตองจัดสรรทรัพยากรใหอยางเพียงพอและเหมาะสมรวมถึง

การกําหนดหนวยงานกลางสําหรับทําหนาที่บริหารและควบคุมสินทรัพยและแตงต้ังเจาหนาที่

ระดับอาวุโสที่มีทักษะในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมดูแลแผนงาน เราไมสามารถคิดเอาเองวา

โครงสรางการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูมีทักษะและทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการบริหารสินทรัพย

อยูแลว ถึงแมวาจะมีความสามารถขั้นพื้นฐานในเร่ืองน้ีอยูบาง ตัวอยางเชน หนวยงานบังคับใช

กฎหมายยึดและเก็บรักษาสินทรัพยที่เปนพยานหลักฐานในการกระทําความผิดอาญา แตระบบ       

ก็ไมมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะยึด หรือยับยั้งและริบสินทรัพยไดอยางกวางขวาง ถาหากไมมี

การรางกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ อยางระมัดระวังรวมทั้งเงินสนับสนุนการบริหารสินทรัพย

115 ประชาคมระหวางประเทศตระหนักถงึความสําคัญของการบริหารสินทรัพยที่ถูกยึด ด ูUNCAC art 33 (3) มีการจัดทําคําแนะนํา

สําหรับเร่ืองนี้ไวในG8 Lyon/Roma Group, Criminal Legal Affairs Subgroup, “G8 Best Practices for the Administration of Seized

Assets” (April 27, 2005), http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/web_resources/G8_BPAssetManagement.pdf; and the

General Secretariat, Organization of American States, “Model Regulations Concerning Laundering Offences Connected to Illicit

Drug Trafficking and Related Offences,” art. 7 (Washington, DC, 1992)
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ถึงแมจะมีระบบการริบทรัพยที่ดีที่สุดก็อาจไมมีประสิทธิภาพเพราะไมสามารถบริหารสินทรัพย     

ที่ยึดมา

5.1 บุคคลหลักในการบริหารจัดการสินทรัพย

ดังที่กลาวแลวในคูมือน้ีวาการริบทรัพยจําเปนตองมีการประสานงานระหวางบุคคลและหนวยงาน   

ที่ทํางานดวยกันซึ่งมีทักษะแตกตางกันรวมทั้งผูบังคับใชกฎหมาย นักวิเคราะหการเงิน พนักงาน

อัยการ ผูพิพากษาผูสืบสวนคดี และผูบริหารสินทรัพยหรือหนวยงานบริหารสินทรัพย ถึงแมวา     

ในบางเวลากลุมหน่ึงอาจจะมีสวนรวมมากกวาอีกกลุมหน่ึงแตทุกกลุมควรจะไดรับทราบวามีการ

ดําเนินการอะไรบางต้ังแตตนจนจบ

ผูบริหารสินทรัพยควรมีทักษะ ทรัพยากรและอํานาจตามกฎหมายเพื่อ  1) รักษาความปลอดภัยและ

มูลคาของสินทรัพยในระหวางรอการริบทรัพย (รวมถึงการขายสินทรัพยที่เสื่อมราคาอยางรวดเร็ว)

2)  จางผูมีความชํานาญพิเศษในการบริหารจัดการถาหากจําเปน 3) ขายสินทรัพยในราคายุติธรรม

หลังการริบทรัพยและ 4) แบงสันปนสวนเงินที่ไดมาจากการกระทําผิดตามกฎหมายที่บังคับใชอยู

หลังจากจายคาใชจายที่จําเปนแลว เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย พนักงานอัยการหรือศาลไมคอย

มีทักษะดังกลาวซึ่งจะหาความเชี่ยวชาญที่จําเปนดังกลาวไดดวยวิธีการอ่ืนๆ รวมถึง

 จัดตั้งสํานักงานบริหารสินทรัพยข้ึนมาโดยเฉพาะ จัดต้ังหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ

การบริหารสินทรัพยที่ถูกยึดหรือถูกยับยั้ง จางผูบริหารสินทรัพยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

วิเคราะหและวางแผนงานกอนการยับยั้งสินทรัพย และประสานงานการขายหรือ        

แปลงสินทรัพยใหเปนเงินภายหลังจากการริบทรัพย116

 จัดตั้งฝายบริหารสินทรัพยข้ึนภายในหนวยงานท่ีมีอยูแลว ในบางกรณีฝายที่จัดต้ังขึ้น

ใหมในหนวยงานของรัฐที่มีอยูแลวจะมีหนาที่บริหารสินทรัพยที่เขาขายถูกริบเพียง     

อยางเดียว117ซึ่งมักจะเปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสินทรัพยอยูแลว118

116 ตัวอยางของสํานักบริหารสินทรัพยที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงthe Canadian Seized Property Management Directorate and the

Haitian Bureau d’Administration du Fond Special de lutte contre la drogue FATF แนะนําสํานักบริหารสินทรัพยตางๆ ไวใน “Best

Practices: Confiscation (Recommendations 3 and 38),” ซึ่งรับรองโดยที่ประชุม FATF เต็มคณะเมื่อกุมภาพันธ 2553 The Camden

Asset Recovery Inter-Agency Network ไดเสนอแนะใหมีการจัดต้ังสํานักงานบริหารสินทรัพยไวในการประชุมสามัญประจําป 2551
117 ในโคลัมเบียหนวยงานตอตานยาเสพติดมีหนวยบริหารสินทรัพยที่ต้ังขึ้นมาเฉพาะเพ่ือรับผิดชอบสินทรัพยที่ถูกยึดและยับย้ังตาม

Colombia’s anti-drug trafficking laws ในสหรัฐอเมริกา U.S. Marshal’s Service เปนหนวยงานบังคับใชกฎหมายทั่วไปที่ทําหนาที่

บริหารสินทรัพยตาม U.S. Asset Forfeiture Program ต้ังแตป 2527
118ตัวอยางคือ the Insolvency and Trustee Service Australia หนวยงานของรัฐบาลรับผิดชอบการดําเนินการตามกฎหมาย            

การลมละลายและมีหนี้สินลนพนตัว นอกเหนือจากการปฏิบัติหนาที่หลกัในฐานะผูบริหารทรัพยสินในคดีลมละลายและบริหาร
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 มอบใหผูอื่นเปนผูบริหารสินทรัพย ในประเทศที่ไมใชวีการจัดต้ังสํานักงานบริหาร

สินทรัพยขึ้นมาใหมหรือใชประโยชนจากหนวยงานเดิมที่มีอยูก็จะมอบใหเอกชน

ภายในประเทศเปนผูจัดการดูแลทรัพยสิน119

5.2  อํานาจของผูบริหารสินทรัพย

ผูบริหารสินทรัพยมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบศาลที่มีอยูซึ่งมักจะรวมถึงอํานาจในการ

รวบรวมขอมูลสําคัญเพื่อชวยในการปฏิบัติงาน

5.2.1  อํานาจตามกฎหมาย

เมื่อศาลสั่งใหสํานักบริหารสินทรัพยเขาควบคุมสินทรัพยตามคําสั่งยับยั้งหรือคําสั่งยึดสํานักงาน 

(หรือผูจัดการ) จะตองไดรับอํานาจตามกฎหมายเพื่อดําเนินการตางๆ ที่จําเปนตามหนาที่ โดยปกติ

กฎหมายวาดวยการริบทรัพย กฎหมายวาดวยการบริหารสินทรัพย กฎหมายฟอกเงินและระเบียบ

ศาลจะใหอํานาจเหลาน้ีซึ่งรวมถึง

 อํานาจในการจายเงินที่ตองใชเปนคาใชจายและเงินที่ตองชําระซึ่งเกี่ยวของกับการยับยั้ง

หรือยึดและบริหารสินทรัพย

 อํานาจในการซื้อและขายสินทรัพยที่ถูกยึดหรือสินทรัพยที่ถูกยับยั้งที่อยูในรูปของหุน

หลักทรัพยหรือการลงทุนอ่ืนๆ

 อํานาจในการทําประกันสินทรัพยที่อยูภายใตการควบคุม

 ในกรณีของธุรกิจอํานาจในการดําเนินธุรกิจรวมถึงการจางหรือเลิกจางคนที่ทํางานใหกับ

ธุรกิจ ถาจําเปนสามารถจางผูจัดการธุรกิจและมีอํานาจในการตัดสินใจตามความจําเปนเพื่อ

บริหารจัดการธุรกิจอยางประหยัด

 ในกรณีที่สินทรัพยเปนหุนอยูในบริษัทอํานาจในการใชสิทธิเสมือนเปนผูถือหุนและ

สินทรัพยของบุคคลลมละลายหรือบริษัทที่มีหนี้สินลนพนตัว นอกจากนั้นยังใหบริการบริหารสินทรัพยเพ่ือสนับสนุนกฎหมาย     

การริบทรัพยของรัฐบาลกลางของออสเตรเลียดวย
119แอฟริกาใตเปนตัวอยางของประเทศที่ใชประโยชนจากทรัสตีเอกชน หรือผูดูแลสินทรัพยในการบริหารสินทรัพยเพ่ือเปนการ

สนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย Prevention of Organised Crime Act, 1998 ซึ่งเปนกฎหมายที่อนุญาตใหศาลแตงต้ังบุคคลขึ้นมา  

ดูแลบริหารสินทรัพยที่ถูกยึดหรือยับย้ังภายใตกฎหมายนี้ และเพ่ือจําหนายทรัพยใหเปนตัวเงินตามคําสั่งริบทรัพย Asset Forfeiture

Unit of the South African National Prosecution Authority  ไดจัดทําคูมือสําหรับบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูดแูลทรัพยตาม

กฎหมายนี้
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 อํานาจในการจายเงินเดือนใหแกผูบริหารสินทรัพยและบุคคลากรที่เกี่ยวของในการบริหาร

สินทรัพยตามอัตราเงินเดือนหรือระเบียบที่กําหนดไวหรือตามคําสั่งศาลโดยเปดเผยและ

ตองไดรับการตรวจสอบ (ดูหัวขอ 5.8 ในบทที่ 5 วาดวยคาธรรมเนียมที่จายใหกับผูบริหาร

สินทรัพย)120

บางคร้ังผูบริหารสินทรัพยมีอํานาจในการดําเนินการกับสินทรัพยเสื่อมราคาหรือสินทรัพยที่เก็บไว

นานจะเสียหายโดยเฉพาะอํานาจในการขายสินทรัพยกอนที่จะมีคําสั่งริบทรัพยเปนที่สุด (ดูหัวขอ 

5.4.4 ในบทที่ 5) ถาหากไมมีอํานาจในการดําเนินการกับสินทรัพยที่เก็บไวนานจะเสียหายหรือมี

ปญหาอ่ืนในการบริหารจัดการที่ไมมีคูมือดําเนินการโดยเฉพาะหรือใหอํานาจไวในกฎหมาย

ผูบริหารสินทรัพยจะตองขอคําแนะนําและอํานาจในการดําเนินการตอศาลที่ออกคําสั่งยับยั้ง ขอเสีย

ของกระบวนน้ีคือใชเวลามากและมีคาใชจายสูง

5.2.2  อํานาจในการรวบรวมขอมูลขาวสาร

กฎหมายวาดวยการริบทรัพยใหอํานาจในการรวบรวมขอมูลขาวสาร ในหลายกรณีเจาพนักงาน 

พนักงานอัยการหรือผูพิพากษาผูสอบสวนคดีเทาน้ันที่สามารถใชอํานาจน้ีไดแตบางคร้ังผูบริหาร

สินทรัพยที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมสินทรัพยที่ไมรูลักษณะและที่ต้ังที่แนนอนหรือเพื่อบังคับ

ตามคําสั่งศาลใหชําระเงินก็ใชอํานาจน้ีได อํานาจเหลาน้ีอาจรวมถึงคําสั่งเรียก หมายคนเอกสาร       

ที่เกี่ยวของกับการติดตามสินทรัพย คําแถลงเปดเผยสินทรัพยโดยบังคับและการไตสวน

การใชอํานาจในการสั่งใหบุคคลเปาหมายเปดเผยลักษณะและที่ต้ังสินทรัพยของตนเองภายใต        

คําสาบานแกผูบริหารสินทรัพยเปนกลยุทธที่สามารถใชไดผลทั้งในประเทศ common law และ 

civil law121 แตถึงแมวาบุคคลเปาหมายไมยอมเปดเผยสินทรัพยที่มีอยูหรือที่ต้ังของสินทรัพย          

ที่แตเดิมไมรูวาเปนสินทรัพยของบุคคลเปาหมาย คําแถลงเชนวา หรือถึงแมวาการปฏิเสธที่จะทํา       

คําแถลงก็สามารถนํามาใชประโยชนในการคัดคานคํารองของบุคคลเปาหมายเพื่อใชสินทรัพย       

ที่ถูกยับยั้งสําหรับจายเปนคาธรรมเนียมในการดําเนินการทางกฎหมายหรือคาใชจายในการดํารงชีพ  

ที่บุคคลเปาหมายยื่นมาในภายหลังได122 ถาพบวาขอมูลที่ใหไวเปนขอมูลเท็จหรือการปฏิเสธที่จะ

120 ในบางประเทศเงินเดือนของผูบริหารสินทรัพยจายจากสินทรัพยที่ถูกริบ ไมแนะนําใหจายเงินเดือนใหผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

การสืบสวนสอบสวนหรือการฟองรองที่นําไปสูการริบทรัพยโดยใชเงินที่ถกูริบเพราะวาทําใหถูกมองวาการยึดสินทรัพยทําไป

เพ่ือใหไดเงินตอบแทน
121พนักงานเจาหนาที่ในบราซิล และ อังกฤษสามารถรองขอคําสั่งใหเปดเผย
122 อํานาจในการตรวจสอบนี้บางคร้ังละเมิดสิทธิของบุคคลเปาหมายหรือสิทธิที่จะไมใหถอยคําอันเปนปฏิปกษตอตนเอง เม่ือมีการ

ละเมิดสิทธิเกิดขึ้นพนักงานเจาหนาที่จะไมสามารถใชพยานหลักฐานใดๆ ที่ไดรับจากการตรวจสอบนั้นในคดีอาญาที่เกี่ยวของ
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เปดเผยขอมูลของบุคคลเปาหมายอาจทําใหถูกฟองดําเนินคดีฐานขัดคําสั่ง หรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง

ศาลได นอกจากน้ันอํานาจในการไตสวนภายใตคําสาบานบุคคลเปาหมาย บุคคลใกลชิดกับบุคคล

เปาหมายหรือที่ปรึกษาทางวิชาชีพของบุคคลเปาหมาย (เชน นักบัญชี  นายหนาซื้อขาย

อสังหาริมทรัพยและทนายความ) ก็เปนประโยชนสําหรับการติดตามสินทรัพย

5.3 การบันทึกรายการสินทรัพยและการรายงาน

เมื่อผูบริหารสินทรัพยเขาควบคุมสินทรัพยที่ถูกยับยั้งจะตองบันทึกรายละเอียดของสินทรัพยและ

การทําธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ผูบริหารสินทรัพยจะตองจัดทํารายการสินทรัพย และบอกลักษณะ

และสภาพของสินทรัพยอยางละเอียดและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน123 อาจมีรูปภาพ

ประกอบดวยหรืออาจบันทึกเทปวิดีโอแสดงใหเห็นสภาพของสินทรัพยในขณะที่ถูกยึดหรือ        

ถูกยับยั้ง ควรมีการประเมินมูลคาสินทรัพยและรวมไวในบันทึก บันทึกตางๆ น้ีสามารถคุมครอง

ผูบริหารสินทรัพยและผูยื่นคํารองขอคําสั่งน้ันจากคํารองที่มีในภายหลังวาสินทรัพยเสียหายจาก 

การกระทําของเจาหนาที่หรือตัวแทนของผูบริหารสินทรัพย

ผูบริหารสินทรัพยควรจะระมัดระวังในการบันทึกปญหาตางๆ ในการบริหารจัดการหรือ

ขอบกพรองของสินทรัพยที่ตรวจสอบขณะที่ถูกยึดหรือถูกยับยั้ง เชน หลังคาโกดังเก็บสินคาร่ัว 

ผูบริหารสินทรัพยควรใหขอมูลเชนวาน้ีแกศาล พนักงานอัยการ หรือทั้งสองเพื่อใหมีมาตรการ       

ที่เหมาะสมและเพื่อไมใหผูบริหารสินทรัพยตองรับผิดชอบตอสภาพของสินทรัพยที่เปนอยูกอน  

ถูกยึดหรือถูกยับยั้ง

การรายงานก็ถือเปนสิ่งสําคัญตอประสิทธิภาพของระบบการบริหารสินทรัพยโดยชวยเพิ่มความโปรงใส

ในการบริหารจัดการสินทรัพยและเปนการสรางความตระหนักรับรูใหแกสาธารณะเกี่ยวกับ

จุดมุงหมายและความสําเร็จของสํานักบริหารสินทรัพย รายงานในแตละคดีจะตองสงใหผูยื่น       

ขอคําสั่งยับยั้งและถาหากกฎหมายกําหนดไวก็ตองสงใหศาลดวย รายการและมูลคาของสินทรัพย

ตองผนวกไวในรายงานดวย นอกจากน้ันอาจตองสงรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจกรรมทั่วไปและ

สถิติทั้งหมดดวย

123 การสนับสนุนทางเทคโนโลยีมีความสําคัญอยางย่ิงในการรักษาและการปรับขอมูลรายการสินทรัพยใหเปนปจจุบัน บางประเทศ

ใชระบบติดตามทางคอมพิวเตอรที่ออกแบบมาเพ่ือจุดประสงคนี้โดยเฉพาะ
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5.4 สินทรัพยประเภทตางๆและปญหาท่ีเกิดข้ึน

5.4.1 เงินสด บัญชีธนาคารและเคร่ืองมือทางการเงินท่ียึดได

การตามรอยเงินเปนเร่ืองยากแตการบริหารจัดการเงินเปนเร่ืองงาย เงินสดที่ยึดไดยกเวนเงินสด        

ที่ตองใชเปนพยานหลักฐานสวนมากมักถูกเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากที่มีดอกเบี้ย124  ในประเทศ 

ที่ยับยั้งหรือยึดบัญชีธนาคารก็ใชนโยบายน้ีเชนเดียวกัน125 เคร่ืองมือทางการเงิน (เชน แคชเชียรเช็ค 

ต๋ัวแลกเงิน บัตรเงินฝาก หุน พันธบัตรและบัญชีซื้อขายหลักทรัพย) จะตองถูกยึดดวยโดยมีขั้นตอน

ในการเก็บรักษาหรือแลกคืนมูลคา สําหรับหุน พันธบัตรและบัญชีซื้อขายหลักทรัพยจะตองจาง

ผูชํานาญการ(เชน นายหนาซื้อขายหุน)ใหทําการประเมินมูลคาของสินทรัพยและกําหนดวิธีการที่ดี

ที่สุดในการรักษามูลคาของสินทรัพย ในบางกรณีผูชํานาญการอาจกําหนดใหเจาพนักงานทําการ

ชําระบัญชี หรือถือครองดวยวิธีการอ่ืนเพื่อรักษามูลคาของสินทรัพย

5.4.2 อสังหาริมทรัพย (ท่ีดิน)

โดยหลักทั่วไปแลวอสังหาริมทรัพยและสิ่งที่ปรับปรุงเปนสินทรัพยที่เหมาะที่จะยึดเพื่อจุดประสงค

ในการริบทรัพยโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่มีระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีการ

บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และภาระติดพันไวที่สํานักทะเบียนกลางหรือสํานักงาน

ที่ดิน126 ภายใตระบบเชนวา การบันทึกสิทธิยึดหนวงหรือภาระติดพันอ่ืนๆลงในทะเบียนที่ดิน      

เปนเร่ืองงายและเปนขอสังเกตสําหรับผูซื้อที่บุคคลเปาหมายตองการขายที่ดินให (โดยฝาฝนคําสั่ง

ยับยั้ง) วาที่ดินน้ันเขาขายถูกริบ การไมลงบันทึกไวในเอกสารสิทธิอาจเปนอุปสรรคขัดขวาง        

การดําเนินการของเจาพนักงานในการริบทรัพยถึงแมวาจะมีคําสั่งยับยั้งแตบุคคลเปาหมายอาจโอน

กรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกผูซื้อโดยสุจริตซึ่งอาจเรียกรองความเปนเจาของโดยสุจริตไดในภายหลัง

ในกรณีที่ไมมีอะไรซับซอนซอนเงื่อนที่ดินมักจะถูกยับยั้งไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมตองแตงต้ัง

ผูบริหารสินทรัพย แตอยางไรก็ดีก็ยังมีปญหาตางๆอีก เชน 

124 ในโคลัมเบียเงินฝากที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐจะถูกสงไปที่U.S. Federal Reserve Bank เพ่ือตรวจสอบความแทจริงแลว      

จึงนําไปลงทุนในหลกัทรัพยที่ออกโดยรัฐบาลโคลัมเบีย
125 ในสวิสเซอรแลนดSwiss Bankers Association และหนวยงานบังคับใชกฎหมายทํางานรวมกันในระบบการบริหารจัดการบัญชี

ธนาคารที่เขาขายถูกริบ
126 ระบบเกาๆ มักจะทําดัชนลีงในสมุดทีส่าธารณะเขาถึงได ระบบใหมมกัจะจัดทําดัชนีทางเล็กทรอนิกสและสามารถเขาดูไดใน

ฐานขอมูลออนไลน
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 ภาษีท่ีดินและโรงเรือน ภาษีบํารุงทองท่ีและเงินกูท่ีมีประกัน โดยทั่วไปที่ดินจะตองเสียภาษี

ที่ดินและโรงเรือนและภาษีบํารุงทองที่และอาจมีภาระติดพันกับธนาคารโดยใชเปน

หลักประกันสินเชื่อบานหรือเงินกู เมื่อที่ดินถูกยับยั้งคําสั่งยับยั้งควรกําหนดใหบุคคล

เปาหมายหรือผูครอบครองที่ดินคนอ่ืนตองชําระภาษีและหน้ีสินอ่ืนที่เปนภาระติดพัน

สําหรับที่ดินที่ผูอ่ืนมีสิทธิครอบครองเพื่อเปนหลักประกันการชําระหน้ี ถาหากเจาของที่ดิน

ไมชําระภาษีโรงเรือนภาษีบํารุงทองที่และชําระหน้ีเงินกูศาลควรจะไดรับการแจงใหทราบ

ทางเลือกอีกทางหน่ึงคือผูบริหารสินทรัพยอาจทําขอตกลงกับบุคคลเปาหมายหรือผูที่

ครอบครองที่ดินโดยใหสิทธิครอบครองที่ดินตอไปโดยมีเงื่อนไขวาตองจายคาใชจาย

เหลาน้ีทั้งหมดและใหสิทธิผูบริหารสินทรัพยเขาครอบครองและขับไลผูครอบครองที่ดิน

ออกไปจากที่ดินหากไมทําตามเงื่อนไขที่ตกลงไว ผูบริหารสินทรัพยอาจทําสัญญาใหเชา

สินทรัพยในอัตราที่เพียงพอที่จะชําระคาใชจายทั้งหมดหรือขายสินทรัพยแลวนําเงินมา

ชําระหน้ี โดยปกติแลวในทายที่สุดการชําระภาษีและชําระหน้ีตามสิทธิยึดหนวงมีลําดับ

ความสําคัญเหนือกวาคําสั่งริบทรัพย 

 คาใชจายตางๆ คาใชจายประจําและการปรับปรุงท่ีดิน การยับยั้งที่ดินอาจยุงยากซับซอน

จากรายจายที่เกี่ยวกับสินทรัพยที่สูงมากและใบแจงหน้ีคาสาธารณูปโภคซึ่งบางอยางตอง

ชําระเปนการดวน ที่ ดินบางประเภทจําเปนตองมีคาดูแลรักษาที่สูงมากเพื่อคงมูลคา         

ของที่ดินไว เชน สนามกอลฟ หรือฟารม ถาหากมีเงินที่ไดมาจากสินทรัพยของบุคคล

เปาหมายกองทุนสินทรัพยหรือ กองทุนเฉพาะกิจอ่ืนๆ ควรนํามาใชเพื่อการดูแลรักษามูลคา

ทั้งหมดของที่ดิน ถาหากไมมีเงินกองทุนหรือไมสามารถรักษามูลคาของที่ดินเอาไวได  

การทําสัญญาใหเชาหรือขายที่ดินนาจะเปนทางเลือกที่ดีกวา (ถาหากทําไดโดยไดรับ

หรือไมไดรับความยินยอมจากเจาของ)

5.4.3 รถยนต เรือและเคร่ืองบิน

ไมมีขอโตแยงเลยวามีปญหาในการบริหารจัดการยานพาหนะที่ยุงยากและคาใชจายสูงในการเก็บ

รักษาและดูแลรักษาในชวงระหวางการยึดและการริบทรัพยซึ่งมักจะใชเวลาหลายป อาจจะมีปญหา

ขอโตแยงกันเร่ืองราคาตลาดของยานพาหนะที่ยึดมาและโดยปกติแลวราคาจะลดลงอยางรวดเร็ว

ยานพาหนะที่ผูปฏิบัติงานยึดมามักจะจอดทิ้งไวที่สนาม(ดูแผนภาพที่ 5.1) ซึ่งไมใชวิธีการบริหาร

สินทรัพยที่ เหมาะสมเพราะทําใหหนวยงานที่ยึดยานพาหนะมาตองรับผิดชอบตอคาสินไหม

ทดแทนและทําใหเงินที่ไดมาจากการขายยานพาหนะภายหลังที่ถูกริบลดลงอยางมาก
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การดูแลรักษาที่เหมาะสมสําหรับรถยนต เรือ และเคร่ืองบินตองมีสถานที่เก็บที่ปลอดภัยที่จะ

สามารถใหการดูแลรักษาไดและตองมีผูเชี่ยวชาญการดูแลรักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนด

ไวสําหรับยานพาหนะแตละประเภทที่ยึดมา สถานที่เก็บและผูดูแลรักษาที่เชี่ยวชาญมีคาใชจายสูง  

ที่หนวยงานยึดทรัพยคาตองรับผิดชอบ (เชน หนวยงานบังคับใชกฎหมายหรือผูจัดการหรือผูบริหาร

สินทรัพยตามคําสั่งยึดทรัพย) หรืออาจจะไดมาจากแหลงอ่ืนๆ (จากบุคคลเปาหมายหรือกองทุน     

ริบทรัพย) 

เมื่อพิจารณาถึงคาใชจายเหลาน้ีกับการเสื่อมราคาของยานพาหนะอาจไมคุมที่จะยึดยานพาหนะ 

เกาๆ หรือมีสภาพไมดีเพราะราคาที่ขายไดอาจไมพอกับคาใชจายในการดูแลรักษา ถาหากกฎหมาย

ใหอํานาจกระทําไดควรพิจารณาขายยานพาหนะที่ยึดมาตอนที่ยังคอนขางใหมและมีสภาพดี     

(โดยไดรับหรือไมไดรับความยินยอมจากเจาของ) เพราะวาการเปลี่ยนยานพาหนะเสื่อมราคาใหเปน

สินทรัพยที่ยังคงมูลคาหรือเก็บมูลคาเปนผลประโยชนของทุกฝายจึงมีความเปนไปไดที่จะทํา

ขอตกลงเชนวา โดยความยินยอมของทุกฝายรวมทั้งบุคคลเปาหมายดวย ทางเลือกสุดทายอีก       

ทางหน่ึงคืออนุญาตใหบุคคลเปาหมายใชรถยนตหรือยานพาหนะอ่ืนตอไปในระหวางกระบวน

พิจารณาการริบทรัพยและใหวางเงินประกันเปนจํานวนเทากับมูลคาของยานพาหนะเมื่อตอนเร่ิมคดี

5.4.4 ธุรกิจ

โดยทั่วไปแลวเปนไปไมไดที่จะยับยั้งหรือยึดธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมใหอยูภายใต    

การควบคุมของผูบริหารสินทรัพยและการกระทําเชนน้ี มีความเสี่ยงและคาใชจายสูง โดยที่ธุรกิจ
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อาจมีมูลคานอย (เชน ธุรกิจอาจไมไดเปนเจาของสินคาคงคลังหรือที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ธุรกิจ

ต้ังอยู) ควรมีการประเมินมูลคาหุนกอนยื่นคํารองขอคําสั่งยับยั้งหรือคําสั่งยึดเพื่อจะไดทราบภาระ

หน้ีและทุนที่ถูกตอง ถาหากไมสามารถประเมินมูลคาหุนไดกอนรองขอคําสั่งยับยั้งหรือคําสั่งยึด

ควรจะดําเนินการทันทีหลังจากใชมาตรการชั่วคราว สําหรับธุรกิจที่มีมูลคานอยอาจจะรวมอยูใน

สินทรัพยที่จะริบโดยไมตองรับภาระเสี่ยงทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจตอไปแตปด

กิจการหรือขายกิจการไปเสีย การระบุวาธุรกิจเขาขายตองถูกริบอาจทําใหสูญเสียมูลคาของคาความนิยม 

วิธีการหน่ึงที่จะปองกันการสูญเสียมูลคาความนิยมคืออนุญาตใหผูจัดการคนปจจุบันดําเนินธุรกิจ

ตอไปแตอยูภายใตการควบคุมของผูจัดการธุรกิจที่ผูบริหารสินทรัพยจางมาหรือศาลแตงต้ัง  

การวางแผนกอนการยับยั้งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการยับยั้งหรือยึดธุรกิจ คําสั่งยับยั้งควรเปนคําสั่ง

ฝายเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยายเงินสดและสินทรัพยของธุรกิจออกไป ควรจางบุคคลที่มีทักษะ

ในการบริหารจัดการธุรกิจและสามารถเขาควบคุมธุรกิจไดทันทีที่มีการยับยั้ง

ผูบริหารสินทรัพยหรือผูจัดการที่ไดรับการแตงต้ังหรือจางมาควรเขาควบคุมบัญชีธนาคาร ระบบ

บัญชี และบันทึกตางๆ ขอมูลทางธุรกิจที่สําคัญ (เชน ขอมูลเกี่ยวกับลูกคา) หุนที่มีมูลคา โรงงาน

และเคร่ืองมือที่มีมูลคาโดยทันที ถาหากจะมีการดําเนินธุรกิจตอไปสมุดบัญชีและบันทึกทางบัญชี

ทั้งหมดจะตองมีไวพรอมและใหผูจัดการทําการประเมิน นอกจากน้ันผูจัดการควรจะประสานกับ

เจาหนาที่และบุคลากรหลักเพื่อเตรียมตัวสําหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับความนาไววางใจของลูกจาง 

การปลดเจาหนาที่ออกอาจเปนบทเรียนราคาแพงและสงผลใหสูญเสียความรูเกี่ยวกับองคกร ลูกคา

ไมพอใจและธุรกิจขาดทุนแตการที่ใหเจาหนาที่มีความภักดีตอบุคคลเปาหมายอยูในองคกรตอไป  

ก็อาจเปนอันตรายตอธุรกิจไดเชนเดียวกัน

รายงานผลการดําเนินงานจะตองสงใหหนวยงานที่ดําเนินการฟองคดีและรับผิดชอบตอคําสั่งยับยั้ง

อยางสม่ําเสมอ เมื่อมีปญหาใดๆ ในการดําเนินธุรกิจตองหยิบยกปญหาขึ้นมาทันที

5.4.5 ปศุสัตวและฟารม

สินทรัพยประเภทน้ีมักจะเปนสวนยอยของธุรกิจเพราะวา วัว และหรือสัตวที่นํามาเลี้ยงไวลาเปน

อาหารหรือกีฬาโดยทั่วไปเปนสวนหน่ึงของธุรกิจการเกษตร หรือมาเลี้ยงไวเพื่อผสมพันธุหรือแขง

อาจเปนฟารมที่ทําเปนงานอดิเรก ไมวาจะเปนฟารมประเภทใดการบริหารจัดการสัตวเลี้ยงก็อาจ

เปนปญหาสําหรับผูบริหารสินทรัพยได

หากสินทรัพยเหลาน้ีมีมูลคาสูงในตลาด (เชน มาแขงอาจมีมูลคาเปนหลายแสนหรือหลายลาน

ดอลลาร) ผูปฏิบัติงานมักจะรวมเอาสินทรัพยเหลาน้ีไวในคําสั่งยับยั้งดวย แตการดูแลรักษาสัตว
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มักจะมีคาใชจายสูงมากซึ่งรวมถึงคาอาหารสัตว สัตวแพทย คาดูแลรักษาคอกและแปลงหญาและ

คาใชจายสําหรับเจาหนาที่ โดยที่มีคาใชจายเหลาน้ีและขอเท็จจริงทีวาไมมีเงินที่จะนํามาใชเปน

คาใชจายเหลาน้ีไดอยางเพียงพอบางประเทศจึงไมยึดปศุสัตวและฟารม สวนบางประเทศอาจให

ยับยั้งฟารมแลวจึงยึดและขายปศุสัตว (โดยไดรับหรือไมไดรับความยินยอมจากเจาของ) ถาหาก

บุคคลเปาหมายหรือบุคคลใกลชิดตองการที่จะดําเนินการตอในระหวางกระบวนพิจารณาริบทรัพย

ก็จะตองวางเงินประกัน

5.4.6 โลหะมีคา เพชรพลอยและงานศิลปะ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติและปกปองสินทรัพยดังกลาวที่มีอยูตามรายการแลว

ผูบริหารสินทรัพย จําเปนตองจางผูเชี่ยวชาญมาตรวจสอบ รับรองและประเมินมูลคาสินทรัพย

ดังกลาวดวย จะตองมีการจัดสถานที่เก็บที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยหรือตองกําหนดไวใน

กฎหมายหรือกฎระเบียบ127

5.4.7 สินทรัพยท่ีเก็บไวนานจะเสียหายและสินทรัพยเสื่อมราคา

สินทรัพยประเภทน้ีไดแก

 สินทรัพยที่เก็บไวนานจะเสียหายมาก เชน เรือบรรทุกปลาสดหรือดอกไมที่ตัดสงขาย      

ถาหากไมขายภายใน 2-3 วัน จะสูญเสียมูลคาทั้งหมด

 สินทรัพยที่เก็บไวนานจะเสียหายปานกลาง เชน พืชไรหรือสัตวที่อยูในฟารมซึ่งจะสูญเสีย

มูลคาหากไมเก็บเกี่ยวหรือขายในเวลาที่เหมาะสม (อาจเปนหลายอาทิตยหรือหลายเดือน)

 สินทรัพยเสื่อมราคา เชน รถยนต เรือ หรือเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสที่สูญเสียมูลคาปละ

ประมาณ 15-30 เปอรเซ็นต

ในสถานการณที่พึงประสงคกฎหมายวาดวยการริบทรัพยจะมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจแกผูบริหาร

สินทรัพยในการขายสินทรัพยที่เก็บไวนานจะเสียหาย หรือสินทรัพยเสื่อมราคาเร็วและเอาเงินที่ขาย

ไดฝากไวในบัญชีธนาคารที่ไดรับดอกเบี้ยที่อยูในความดูแลของผูบริหารสินทรัพยหรือศาล ในกรณี

ที่ไมมีการใหอํานาจเชนวาไว หรือไมสามารถนํามาใชไดอาจเปนไปไดที่จะรองขอใหศาลใช          

ดุลยพินิจเพื่อมีคําสั่งตามความเหมาะสมเกี่ยวกับสินทรัพยที่ถูกยับยั้ง โดยควรไดรับความยินยอม

จากทุกฝายแตถึงแมจะมีการคัดคานศาลควรมีอํานาจที่จะออกคําสั่งเชนวาได

127 ในอาเซอรไบจานเพชรที่ยึดไดจะตองเก็บรักษาไวที่สถาบันการเงิน
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5.4.8 สินทรัพยท่ีอยูในตางประเทศ

โดยความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ (เชน ผานทางชองทางการบริหาร) และตามคํารองขอ  

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (ดูหัวขอ 4.2.3. ในบทที่ 4 และบทที่ 7) สินทรัพยอาจถูก

ยับยั้งและยึดโดยรัฐตางประเทศ เมื่อมีการยื่นคําสั่งยับยั้งแลวเจาพนักงานในตางประเทศจะตอง

ดําเนินการบังคับตามคําสั่งเชนวาซึ่งศาลในตางประเทศอาจแตงต้ังใหผูบริหารสินทรัพย             

เปนผูดําเนินการ

โดยทั่วไปผูบริหารสินทรัพยในทั้งสองประเทศจะทํางานรวมกันเพื่อรักษาสินทรัพยใหคงไว         

ในขณะเดียวกันจะเปนการดีหากผูบริหารสินทรัพยในประเทศผูรองขอมีอํานาจเพิ่มเติมที่จะให

ความชวยเหลือในการบังคับใหเปนไปตามคําสั่งศาลตางประเทศและอํานาจในการบริหารสินทรัพย 

อํานาจดังกลาวน้ีจะไมใหผูบริหารสินทรัพยเขาควบคุมสินทรัพยทางกายภาพในประเทศผูรับคํารอง

ขอแตอนุญาตใหผูบริหารสินทรัพยจางคนดําเนินการ ทนายความ หรือตัวแทนอ่ืนๆ ในประเทศ       

ผูรับคํารองขอเพื่อใหขอคําสั่งศาลของประเทศผูรับคํารองขอ

อาจมีปญหาบางอยางในการดําเนินการกับตางประเทศ ประเทศผูรับคํารองขออาจไมมีเจาพนักงาน

ภายในประเทศหรือไมมีขีดความสามารถในการยับยั้งหรือยึดสินทรัพยบางประเภทตัวอยางเชน 

บางประเทศปฏิเสธที่จะยึดหรือยับยั้งสัตวมีชีวิต หรือประเทศผูรับคํารองขออาจไมมีผูบริหาร

สินทรัพยหรือเงินกองทุนที่ใชสําหรับบริหารจัดการสินทรัพย ซึ่งปญหาตางๆ เหลาน้ีอาจแกไขได

โดยการหารือกับประเทศผูรับคํารองขอถึงแมวาในทายที่สุดประเทศผูรองขออาจจะตองจายเงินจาง

ผูบริหารสินทรัพยเพื่อใหจัดการสินทรัพยที่อยูในประเทศผูรับคํารองขอ

5.5 ปญหาการบริหารจัดการท่ีมีอยูอยางตอเนื่อง

5.5.1 คาใชจาย

ในสถานการณที่เหมาะสมผูบริหารสินทรัพยจะมีสินทรัพยหลายๆ อยางปนกันทั้งสินทรัพย           

ที่กอใหเกิดรายได เงินสด ทุนและสินทรัพยเสื่อมราคาดังน้ันจึงสามารถนําเงินรายไดมาชําระ

คาใชจายตางๆ โดยยังคงรักษามูลคาทั้งหมดของพอรตการลงทุนและรักษาเอาไวจนกวาจะมีผล

ตัดสินของกระบวนพิจารณาริบทรัพย แตบางคร้ังไมมีเงินสดและไมมีรายไดที่จะนํามาใชในการ

เก็บรักษาและดูแลสินทรัพย ในกรณีเชนน้ีผูบริหารสินทรัพยจําเปนตองขายสินทรัพยหรือหารายได

ใหเพียงพอที่จะนํามาเปนคาใชจายในการดูแลสินทรัพยบางทีอาจไดเงินมาจากบุคคลเปาหมายหรือ

จากการริบทรัพยหรือกองทุนริบทรัพย (ดูหัวขอ 5.9)
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5.5.2 หนี้สินจํานวนมาก

ในบางกรณีผูบริหารสินทรัพยตองควบคุมสินทรัพยของบุคคลเปาหมายซึ่งมีหน้ีสินจํานวนมากดวย 

ผูบริหารสินทรัพยอาจยื่นคํารองตอศาลเพื่อทําสัญญาใหเชาหรือขายสินทรัพยอ่ืนที่ถูกยับยั้งเพื่อนําเงิน

มาชําระหน้ี เจาหน้ีมักจะดําเนินการแขงขันกับคดีริบทรัพยของเจาพนักงานโดยพยายามใหไดสิทธิ

ในสินทรัพยของลูกหน้ีหรือดําเนินคดีลมละลายกับบุคคลเปาหมาย

ในสถานการณเชนน้ีผูบริหารสินทรัพยตองมีความเขาใจเปนอยางดีถึงความเกี่ยวของของกฎหมาย

วาดวยการริบทรัพยกับกฎหมายลมละลาย หรือกฎหมายวาดวยการชําระบัญชีบริษัท ในบาง

ประเทศกฎหมายลมละลายหรือกฎหมายวาดวยการชําระบัญชีบริษัทมีลําดับความสําคัญมากกวา

เมื่อบุคคลหรือบริษัทถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย เจาหนาที่ผูมีอํานาจในการริบทรัพยทําได

เพียงแคไปตอแถวรวมกับเจาหน้ีที่ไมมีหลักประกันอ่ืนๆ ในประเทศอ่ืนๆ กฎหมายวาดวยการ       

ริบทรัพยไดรับความคุมกันจากการดําเนินการตามกฎหมายลมละลายและกฎหมายวาดวยการชําระ

บัญชีบริษัททําใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการริบทรัพยและคํารองตางๆ ที่ยื่นมีลําดับความสําคัญสูง

กวาเจาหน้ีอ่ืนๆ

5.5.3  คาครองชีพ คาใชจายในการดําเนินการทางกฎหมาย คาใชจายทางธุรกิจ

ผูบริหารสินทรัพยมักจะมีความรับผิดชอบตามคําสั่งศาลใหนําเงินจากสินทรัพยที่ถูกยับยั้งมาชําระ

คาครองชีพ คาใชจายในการดําเนินการทางกฎหมาย คาใชจายทางธุรกิจของบุคคลเปาหมายและ    

คนที่อยูในความอุปถัมภ (ดูขอมูลเพิ่มเติมในบทที่ 6) สวนมากคาใชจายจะถูกกําหนดไวในกฎหมาย

หรือโดยคําสั่งศาลถึงแมวาบางคร้ังผูบริหารสินทรัพยอาจมีสวนรวมในการกําหนดวาอะไร 

“เหมาะสม” กับจุดมุงหมายใดซึ่งบุคคลเปาหมายสามารถยื่นคํารองโตแยงตอศาลได

เพราะวาการจายเงินสําหรับคาใชจายตางๆ เหลาน้ีมักจะถูกโตแยงในศาลผูบริหารสินทรัพยจึงตอง

ตัดสินใจดวยความระมัดระวังและบันทึกและจัดทําเปนเอกสารรวมทั้งการทําธุรกรรมตางๆ           

ที่เกี่ยวของดวย

5.5.4  การใชประโยชนสินทรัพยท่ีเขาขายถูกริบ

การใชประโยชนสินทรัพยที่ถูกยึดแตยังไมมีคําสั่งริบมีนัยยะสําคัญทางจริยธรรมและการเงินอยาง

มาก ประเด็นที่เกี่ยวกับจริยธรรมคือ ถาหากพนักงานอัยการ ผูพิพากษา เจาพนักงาน หรือเจาหนาที่

ทางทหารไดรับอนุญาตใหใชรถยนตหรือยานพาหนะอ่ืนที่ถูกยึดไดทันทีต้ังแตชวงแรกของคดีก็อาจ

ไมมีแรงจูงใจที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาริบทรัพยจนถึงที่สุดอันเปนการตัดสิทธิของเจาของ
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สินทรัพยตลอดไปโดยไมมีคําพิพากษาของศาล การใชชั่วคราวยังทําใหเกิดแรงจูงใจที่ไมดีสําหรับ

เจาพนักงานในการยึดสินทรัพยโดยไมตองแสดงพยานหลักฐานที่จําเปน มีประเด็นเกี่ยวกับ

คาใชจายโดยเฉพาะเมื่อศาลมีคําสั่งใหคืนสินทรัพยเพราะวาการใชสินทรัพยทําใหมูลคาของ

สินทรัพยลดลงอาจตองนําเงินงบประมาณมาชดใช

5.6  การปรึกษาหารือ

ตามที่ไดกลาวแลวขางตนแลววาผูบริหารสินทรัพยจะตองมีการปรึกษาหารือกับผูปฏิบัติงานอ่ืนๆ 

เกี่ยวกับการยับยั้งที่ยื่นเสนอและการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย การปรึกษาหารือยังเปน

ประโยชนในกรณีที่การบริหารสินทรัพยที่เสนอไปหรือตัดสินใจไปแลวมีผลกระทบตอมูลคาของ

สินทรัพย การปรึกษาหารือจะชวยปกปองผูบริหารสินทรัพยใหไมตองรับผิดชอบตอความเสียหาย  

ที่เกิดจากการบริหารผิดพลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งการปรึกษาหารือที่มีบุคคลเปาหมาย ผูปฏิบัติงาน   

ที่ขอคําสั่งยับยั้งและบุคคลที่สามที่มีผลประโยชนรวมอยูดวย คําแนะนําจากทุกฝายที่รวม

ปรึกษาหารือควรจะบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรและนํามาพิจารณาอยางจริงจัง อยางไรก็ตาม    

ในทายที่สุดผูบริหารสินทรัพยจะเปนคนตัดสินใจตามคําชี้แนะของศาล

5.7  การขายสินทรัพย

เมื่อไดรับแตงต้ังใหเปนผูควบคุมสินทรัพยตามคําสั่งยับยั้งบทบาทของผูบริหารสินทรัพยโดยทั่วไป

คือการเก็บรักษา ดูแลรักษาและบริหารจัดการ สวนมากการขายสินทรัพยจะพิจารณาดําเนินการ      

ก็ตอเมื่อสินทรัพยเปนสินทรัพยที่เก็บไวนานอาจเสียหายหรือสินทรัพยเสื่อมราคาหรือหลังจาก       

มีคําสั่งใหริบทรัพยแลวเทาน้ัน นอกจากน้ันอํานาจในการขายสินทรัพยก็แตกตางกันไปในบางประเทศ

ผูบริหารสินทรัพยมีอํานาจตามกฎหมายในประเทศอ่ืนๆ ศาลตองออกคําสั่งใหอํานาจในการขาย

สินทรัพยแกผูบริหารสินทรัพย

ในการขายสินทรัพยโดยอํานาจที่ไดรับโดยปกติผูบริหารสินทรัพยสามารถใชดุลยพินิจในการ

ดําเนินกระบวนการ ควรใชวิธีการดําเนินการที่โปรงใสที่สุด เพราะจะชวยปองกันหรือลด             

ขอกลาวหาวาการบริหารผิดพลาด ดวยเหตุน้ีโดยทั่วไปวิธีการที่ดีที่สุดคือการขายทอดตลาดที่มีการ

โฆษณาอยางทั่วถึง ในบางโอกาสสินทรัพยประเภทพิเศษหรือมาจากตางประเทศซึ่งอาจขายดวย

วิธีการ(เชนขายในตลาดเฉพาะ)ที่ทําใหไดราคาสูงสุด การตัดสินใจขายสินทรัพยดวยวิธีน้ีตองไดรับ

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญและตองจัดทําเอกสารอยางดี หลายๆ ประเทศดําเนินการโดยการประมูล

ออนไลนหรือการขายบนเว็บไซตโดยกําหนดราคาประมูลขั้นตํ่าเอาไว
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5.8  คาธรรมเนียมสําหรับผูบริหารสินทรัพย

ในบางประเทศมีการกําหนดโครงสรางคาธรรมเนียมที่จายใหแกผูบริหารสินทรัพยไวอยางชัดเจน

ในกฎหมายวาดวยการริบทรัพยหรืออางอิงในกฎหมายอ่ืน (เชน กฎหมายวาดวยผูดูแลทรัพยสิน

หรือกฎหมายวาดวยการชําระบัญชีบริษัท) บางคร้ังศาลจะเปนผูกําหนดโดยตองเปดเผยและมีการ

ตรวจสอบ

โดยปกติกฎหมายวาดวยการริบทรัพยพิจารณาใหหักเอาคาธรรมเนียมสําหรับผูบริหารสินทรัพย 

จากเงินที่ริบไดไมวาจะเปนเปอรเซ็นตที่กําหนดแนนอนหรือตามอัตราคาบริการซึ่งอาจคํานวณ  

เปนอัตราตอชั่วโมงหรือตามระดับของคาจาง เพราะวาผูบริหารสินทรัพยอาจะตองบริหารจัดการ

สินทรัพยเปนระยะเวลายาวนานจึงควรจะบันทึกคาธรรมเนียมสําหรับการปฏิบัติงานที่เปนปจจุบัน

อยางสม่ําเสมอเพื่อสงใหแกพนักงานอัยการ คาธรรมเนียมที่สะสมเพิ่มมากขึ้นอาจทําใหพนักงาน

อัยการคิดถึงขอเท็จจริงวาการดําเนินการตามคําสั่งน้ันเปนการไมประหยัดและอาจจะแนะนําใหใช

วิธีการอ่ืนหรืออาจพิจารณาปรับเปลี่ยนคําสั่งใหม

ในบางสถานการณผูบริหารสินทรัพยปฏิบัติงานเปนเวลานานแตไมสามารถหักคาธรรมเนียมได 

(เชน กระบวนการพิจารณาริบทรัพยชะงักหรือไมประสบความสําเร็จ) ในสถานการณเชนน้ี

หนวยงานที่ทําหนาที่ริบทรัพยตองจายคาธรรมเนียมใหผูบริหารสินทรัพย กองทุนเพื่อการริบทรัพย

ที่มีอยูเปนเคร่ืองมือที่มีประโยชนสําหรับการจายคาบริหารสินทรัพย วิธีที่ดีควรจะมีการพิจารณา  

ถึงประเด็นเหลาน้ีและมีการตกลงกันระหวางพนักงานอัยการ ผูบริหารสินทรัพยและศาลต้ังแตแรก

เพื่อหลีกเลี่ยงการเขาใจผิดและการโตเถียงกันในภายหลัง

5.9 เงินท่ีใชในการบริหารสินทรัพย

จําเปนตองมีทรัพยากรที่จะใชในทุกๆ ระยะของการริบสินทรัพยรวมทั้งการติดตาม การยับยั้ง     

การบริหาร และการขายสินทรัพย ดังที่ไดกลาวแลวขางตนวาการบริหารสินทรัพยอาจมีคาใชจายสูง

และตองมีกลไกที่รับประกันวาการสนับสนุนทางการเงินสามารถคาดการณได เปนไปอยางตอเน่ือง

และเพียงพอ ในบางกรณีการบริหารสินทรัพยอาจไดรับเงินสนับสนุนจากงบประมาณทั่วไป         

ในกรณีอ่ืนๆ อาจไดจากกองทุนเพื่อการริบทรัพย ประเด็นเหลาน้ีไดกลาวไวในเอกสารอ่ืนๆ ของ 

Stolen Asset Recovery Initiative128

128Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray, Stolen Asset Recovery—A Good Practices

Guide to Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Washington, DC: World Bank, 2009), 90; and Stolen Asset Recovery

Secretariat, “Management of Confiscated Assets” (Washington, DC, 2009)
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6. กลไกในการริบทรัพย

การริบสินทรัพยเปนสิ่งจําเปนที่ตองทํากอนสําหรับประเทศหน่ึงประเทศใดที่ตองการใหมีวิธีการ         

ที่ครอบคลุมครบถวนสําหรับการติดตามสินทรัพยที่ไดจากการกระทําทุจริตและฟอกเงินคืน การริบ

ทรัพยเกี่ยวของกับการเพิกถอนสิทธิในสินทรัพยอยางถาวรโดยคําสั่งศาลหรือเจาพนักงาน อ่ืนๆ129

รัฐหรือรัฐบาลไดเอกสารสิทธิมาโดยไมตองจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูถือครองสินทรัพย ตราสาร

และมาตรฐานระหวางประเทศเนนย้ําถึงความสําคัญของระบบริบทรัพยโดยกําหนดใหอยางนอยที่สุด

รัฐภาคีตองมีระบบการริบทรัพยทางอาญาเพื่อเปนเคร่ืองมือในการปราบปรามและปองปรามการทุจริต 

การฟอกเงินและการกระทําความผิดรายแรงอ่ืนๆ130 UNCAC และขอแนะนํา FATF 40+9 สงเสริมใหมี

การริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษและกําลังไดรับการยอมรับอยางกวางขวางเพราะวาประเทศ

ตางๆ กําลังขยายขอบเขตการริบทรัพยใหกวางขึ้นอยางตอเน่ือง131

เหตุผลสําหรับการริบทรัพยน้ันชัดเจน ประการแรกในการกระทําผิดเกี่ยวกับการทุจริตและความผิด

ทางการเงินอ่ืนๆที่มีผูเสียหาย (ไมวาจะเปนรัฐหรือบุคคลธรรมดา)ซึ่งควรไดรับคาสินไหมทดแทนจาก

เงินที่ติดตามคืนได ประการที่สองเพราะวาความโลภเปนแรงจูงใจสําคัญของการทุจริตและการกระทํา

ความผิดทางการเงิน การริบทรัพยถือเปนการปองปรามโดยการตัดโอกาสที่ผูกระทําผิดจะไดใชเงิน     

ที่ไดมาโดยผิดกฎหมายหรือพูดอีกอยางหน่ึงวาการริบทรัพยเปนการสื่อสารใหรูวา “การกออาชญากรรม

จะไมไดเงินตอบแทน” เชนเดียวกับกฎหมายอ่ืนๆ กฎหมายวาดวยการริบทรัพยก็ถูกคัดคานในหลายประเทศ

และในศาลระหวางประเทศ การคัดคานรวมถึงการถกเถียงเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิในสินทรัพยและบุคคล

เปาหมายไดรับสิทธิตามรัฐธรรมนูญวาดวยผูถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญารวมถึงหลักการสันนิษฐาน

ไวกอนวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์ สิทธิที่จะไดรับการรับฟงและสิทธิที่จะไมใหการเปนปฏิปกษ    

ตอตนเอง การลงโทษซ้ําและการลงโทษยอนหลัง ขอถกเถียงเหลาน้ีสวนมากมุงไปในประเด็นที่วา   

129United Nations Convention against Corruption (UNCAC), art. 2; United Nations Convention against Transnational Organized

Crime (UNTOC), art. 2; United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, art. 1
130 UNCAC, art. 2, 31, 54, 55; UNTOC, art. 2, 6, 12, 13; United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic

Substances, art. 1, 5; and recommendations 3 and 38 of the Financial Action Task Force (FATF) 40+9 Recommendations
131 UNCAC, art. 54(1)(c); recommendation 3, FATF 40+9 Recommendations
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การริบทรัพยควรถูกพิจารณาวาเปนการลงโทษหรือเปนมาตรการแกไขปญหา ถาหากเปนการลงโทษ

กระบวนพิจารณาก็จะดําเนินการแบบปกปองกระบวนการทางอาญา ถาหากเปนมาตรการแกไขปญหา

ขอบเขตของการบังคับใชก็จะขยายกวางออกไปและอาจรวมถึงการไตสวนโดยหนวยงานทางปกครอง

หรือศาลแพง การใชมาตรฐานการพิสูจนที่แตกตาง การใชขอสันนิษฐานที่อาจหักลางได (ถึงแมวา

หลายๆประเทศ อนุญาตใหใชขอสันนิษฐานที่อาจหักลางไดกับความผิดอาญาบางอยาง) และการบังคับ

ใชยอนหลัง ในทายที่สุดหลายๆ ศาลยอมรับเอาวิธีการที่อนุญาตใหมีการบังคับใชในขอบเขตที่กวางขึ้น132

ระบอบการริบทรัพยจะตองมีการระบุชี้ การยึดหรือยับยั้ง การบริหารจัดการ การริบทรัพย การชําระ

บัญชี และการแบงปนหรือสงคืนสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําผิดหรือเคร่ืองมือที่ใชในการกระทําผิด 

และเพราะวาการทุจริตรายใหญและการฟอกเงินเปนการกระทําผิดขามพรหมแดนระบอบการริบทรัพย

จึงตองมีความสามารถในการบังคับตามคําสั่งศาลของตนในตางประเทศ ในบทน้ีจะกลาวถึงขั้นตอน    

ที่กําหนดไวเพื่อใหไดมาซึ่งคําสั่งริบทรัพยและเคร่ืองมือชวยในการดําเนินการที่บางประเทศใชอยู 

สําหรับขอมูลในแงมุมอ่ืนๆ ของการริบทรัพยดูไดในบทที่ 3,4,5 และ 7 ความเปนมาและพัฒนาการ      

ที่เกี่ยวของกับการริบทรัพยดูไดในกลองขอความ 6.1

พนักงานอัยการอาจมีวิธีการริบทรัพยหลายวิธีการภายใตระบอบกฎหมายภายในประเทศตนและควร

พยายามทําใหทุกๆ ทางเลือกใชไดโดยเฉพาะในกรณีที่นาจะมีการคัดคานดานการริบทรัพยและในกรณี

ที่เหตุการณที่คอยๆ พัฒนาขึ้นมาอาจตัดวิธีการหน่ึงวิธีการใดออกไปตัวอยาง เชน ถาหากการฟองคดี  

ไมเปนผลเพราะพยานหลักฐานรับฟงไมไดหรือจําเลยเสียชีวิตการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษา

ลงโทษที่ดําเนินการควบคูกันไปจะทําใหมีโอกาสที่จะริบทรัพยได  วิธีการที่มีอยูหลายๆ วิธีอาจชวยให

เจาพนักงาน ใชวิธีการหน่ึงเพื่อยึดหรือยับยั้งสินทรัพยแลวก็เปลี่ยนไปใชอีกวิธีการหน่ึงเพื่อการริบ

ทรัพย133

132 European Court of Human Rights (ECHR) ตัดสินวาในกรณีที่จํานวนเงินจํากัดอยูเพียงแคผลประโยชนที่ไดรับและไมสามารถ

ทดแทนดวยการจําคุกแตทดแทนดวยมาตรการทางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรอ่ืนๆการริบทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดก็มีลักษณะเปน

การแกไขWelch v. United Kingdom, No. 17440/90 (ECHR, February 9, 1995); Philips v. United Kingdom, No. 41087/98 (ECHR, July

5, 2001); Butler v. United Kingdom, No. 41661/98 (ECHR, June 27, 2002). ตัวอยางของบางประเทศดูไดจาก Theodore S. Greenberg,

Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray, Stolen Asset Recovery—A Good Practices Guide to Non-Conviction Based Asset

Forfeiture (Washington, DC: World Bank, 2009), 19–21
133 สหรัฐอเมริกามักจะยึดหรือยับย้ังสินทรัพยโดยใชการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญากอนที่จะย่ืนฟองแตเปลี่ยนไป

ใชการริบทรัพยทางอาญากับสินทรัพยเดียวกันเมื่อมีคําพิพากษาลงโทษแลว United States v. Candelaria-Silva, 166 F.3d 19, 43 (1st Cir.,

1999) เหตุผลในการทําเชนนี้เพราะวาผูปฏิบัติงานมักตองการยึดหรือยับย้ังสินทรัพยกอนที่จะมีหลักฐานสนับสนุนการต้ังขอหาอยางเปน
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กลองขอความ 6.1 ความเปนมาและพัฒนาการท่ีผานมาของการริบทรัพย

แนวคิดเร่ืองการริบทรัพยมีมานานแลว กฎหมายริบทรัพยในสมัยโบราณพบเปนหนังสือนานนับ

พันๆ ปมาแลว กฎหมายริบทรัพยสืบทอดมาจากกฎหมายที่มีมาแตโบราณและพัฒนาเปนสวนหน่ึง

ของทั้ง common law และ civil law ในระยะแรก เร่ิมตนดวยความพยายามอยางจริงจังในชวง 

ค.ศ. 1980s เพื่อปราบปรามขบวนการคายาเสพติดและองคกรอาชญากรรมบางประเทศจึงได

ดําเนินการทั้งการริบทรัพยทางอาญาและระบบการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ เมื่อไมนาน

มาน้ีหลายๆ ประเทศก็ไดเพิ่มความพยายามในการริบทรัพยเปนสองเทาซึ่งมักจะมีแรงจูงใจจากการที่

ติดตามสินทรัพยจากการกระทําผิดคืนไดคอนขางนอยเมื่อเทียบกับจํานวนเงินมหาศาลที่ประมาณการ

วาเกี่ยวของกับการกระทําผิดจึงทําใหกฎหมายวาดวยการริบทรัพยมีแนวโนมที่กวางขึ้นดังน้ี

 มีบทบัญญัติวาดวยการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ

 ลดมาตรฐานการพิสูจน

 ในบางสถานการณมีการผลักภาระการพิสูจนใหผูถูกกลาวหา

 มีการใชขอสันนิษฐานที่อาจหักลางไดมากขึ้น

 ใชประโยชนจากหนวยงานริบทรัพยทางปกครองมากขึ้นและยกเลิกวิธีการที่เกี่ยวของกับ

เงินสดและเคร่ืองมือที่ใชในการกระทําความผิด

เพื่อความรอบครอบควรจะไดรับคําสั่งริบทรัพยหลายคําสั่งสําหรับสินทรัพยเดียวกัน เชน คําสั่งริบทรัพย

ที่ตัวสินทรัพยและคําสั่งริบทรัพยตามมูลคา ในกรณีเชนน้ีถาหากศาลยกฟองขอหาใดขอหาหน่ึง ตองปลอยตัว

จําเลยหรือศาลอุทธรณกลับคําพิพากษาคําสั่งริบทรัพยอ่ืนอาจจะยังมีผลใชไดอยู ในบางประเทศที่มีการ

ริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษกระบวนพิจารณาการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ

จะตองถูกระงับไวกอนจนกวาจะสิ้นสุดคดีอาญาและการอุทธรณเสร็จสิ้นหากกฎหมายวาดวยการริบทรัพย

ไมไดกําหนดใหเลือกอยางใดอยางหน่ึงผูปฏิบัติงานไมควรละทิ้งบทลงโทษที่มีอยู

ทางการ แตโดยทั่วไปหากมีคําพิพากษาลงโทษในทายที่สุดก็จะเปนการงายกวา ณ จุดนั้นที่ไดรับคําสั่งริบทรัพยเปนสวนหนึ่งของการ

ลงโทษ ในทํานองเดียวกันภายใตระบบ extinción de dominio ของโคลัมเบียกระบวนการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญา

อาจดําเนินการไปไดอยางอิสระและคูขนานไปกับการดําเนินคดีอาญา แตถาจําเลยถูกพิพากษาลงโทษการริบทรัพยทางอาญาก็จะงายกวาท่ี

จะดําเนินกระบวนการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญาใหเสร็จ



131

6.1 ระบบการริบทรัพย

โดยทั่วไปการริบทรัพยเพื่อติดตามเอาคืนสินทรัพยที่ไดจากการกระทําผิดและเคร่ืองมือที่ใชในการทุจริต 

มี 3 ประเภท คือ การริบทรัพยทางอาญา การริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษและในบางประเทศ

การริบทรัพยทางปกครอง

6.1.1 การริบทรัพยทางอาญา

การริบทรัพยทางอาญาตองมีการพิสูจนความผิดโดยการพิจารณาคดีหรือจําเลยรับสารภาพผิด เมื่อไดมี

คําพิพากษาแลวศาลสามารถมีคําสั่งถึงที่สุดใหริบสินทรัพยซึ่งมักจะเปนสวนหน่ึงของคําพิพากษา

ลงโทษ ในบางประเทศการริบสินทรัพยเปนคําสั่งเชิงบังคับ ในประเทศอ่ืนๆ ศาล (หรือลูกขุน) สามารถ

ใชดุลยพินิจในการกําหนดใหมีหรือไมก็ได134 ระบบการริบทรัพยทางอาญา อาจเปนระบบริบตัวทรัพย

หรือระบบริบทรัพยตามมูลคา (อธิบายไวในหัวขอ 6.2)

ในบางประเทศอาจมีการใชมาตรฐานการพิสูจนแตกตางกันใน 2 ชวงของคดี (คือในระหวางการชี้ขาด

ตัดสินคําพิพากษาและในระหวางกระบวนพิจารณาริบทรัพย) ในระหวางการชี้ขาดตัดสินคําพิพากษา 

พนักงานอัยการมีหนาที่พิสูจนความผิดของจําเลยตามมาตรฐานการพิสูจนในคดีอาญาไมวาจะเปนหลัก 

“การพิสูจนจนสิ้นสงสัย” (beyond a reasonable doubt) หรือ “หากมีหลักฐานฟงไดวา” (intimate conviction)

โดยกอนมีคําสั่งริบทรัพยจะตองมีการพิสูจนความผิดตามมาตรฐานการพิสูจนน้ี  ภาระการพิสูจน          

ตอมาคือในชวงระหวางศาลพิจารณาคดีริบทรัพย ในบางประเทศภาระการพิสูจนในชวงที่สองน้ีอาจใช

มาตรฐานที่ตํ่ากวาคือ “การชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐาน” (balance of probabilities) ประเทศอ่ืนๆ อาจใช

มาตรฐานการพิสูจนเชนเดียวกับที่ใชในคดีอาญา

เพราะวาจะตองมีการพิสูจนความผิดกอนจึงเปนการยากที่จะใชวิธีการน้ีเพื่อริบทรัพยเมื่อผูกระทํา

ความผิดตาย หลบหนี หรือไมมาปรากฏตัว บางประเทศมีบทบัญญัติวาดวยการหลบหนีที่ใหมี             

คําพิพากษาลงโทษผูกระทําผิดเพื่อจุดมุงหมายในการริบทรัพยเมื่อพิสูจนไดวาเขาหรือเธอไดหลบหนี

การดําเนินคดี

134ในแคนเมรูนการริบทรัพยถือเปนมาตรการบังคับสําหรับคดีทุจริตบางคดี ในSection 184(4) ของ the Cameroon Criminal Code วาดวย

การเบียดบังกองทุนสาธารณะระบุไววา “ตองมีคําสั่งริบทรัพยในทุกๆ กรณี”
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6.1.2  การริบทรัพยท่ีไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ

การริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษบางคร้ังเรียกวา“objective confiscation” or “extinción de

dominio”ใหอํานาจในการริบสินทรัพยไดโดยไมตองมีการพิสูจนความผิดหรือคําพิพากษาลงโทษ135

เพราะวามักเปนการริบที่ตัวทรัพยไมใชที่บุคคลที่ครอบครอง หรือเปนเจาของสินทรัพยโดยทั่วไป

ตองการการพิสูจนวาสินทรัพยน้ันไดมาจากหรือเปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิด136 นอกจากน้ัน  

การริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษไมมีความเชื่อมโยงกับการพิสูจนความผิดหรือการไดมาซึ่ง

คําพิพากษาลงโทษ 

การริบทรัพยแบบน้ีมักเกิดขึ้นได 2 วิธี  วิธีแรกคือการริบทรัพยในกระบวนพิจารณาคดีอาญา               

แตไมจําเปนตองมีคําพิพากษาถึงที่สุดหรือพิสูจนไดวากระทําผิด137 ในสถานการณเชนน้ันกฎหมายวา

ดวยการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษจะผนวกอยูในประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายฟอกเงิน

หรือกฎหมายอาญาอ่ืนๆ ที่มีอยูและถือวาเปนกระบวนพิจารณาคดีอาญาที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา วิธีที่สองคือการริบทรัพยโดยกฎหมายที่เปนอิสระที่ใชกระบวนพิจารณาคดี        

แยกตางหากและมักจะดําเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (แทนที่จะเปนกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา)138 ในประเทศที่ใชวิธีพิจารณาความแพงใชมาตรฐานการพิสูจนตํ่ากวาคือ ใชการ

ชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานหรือ “พิสูจนโดยพยานหลักฐานที่มีนํ้าหนักมากกวา” ในการริบทรัพยซึ่งเปน

การแบงเบาภาระในการดําเนินคดี

บางประเทศจะดําเนินการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษก็ตอเมื่อกระบวนพิจารณาคดีอาญา

เสร็จสิ้นหรือในประเทศอ่ืนๆ กระบวนพิจารณาคดีริบทรัพยถูกสั่งใหหยุดไวกอนจนกวาการสืบสวน

สอบสวนคดีอาญาจะแลวเสร็จ139

135รายชื่อประเทศที่มีการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญา ดูไดในอางอิง 20
136 ในบราซิลและฟลิปปนสระบบการริบทรัพยไมไดเปนแบบการริบที่ตัวทรัพยทั้งหมดและอาจมีคําพิพากษาตอบุคคลไมใชตอสินทรัพย 

แอนติกัวและบารบูดาและออสเตรเลียใชการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญาโดยการริบตามมูลคาดวยนอกเหนือไปจาก

การริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญาโดยการริบที่ตัวทรัพย
137ตัวอยางของประเทศเหลานี้รวมถึงลิคเตนสไตน สโลเวเนีย สวิสเซอรแลนดและไทย
138ตัวอยางของประเทศเหลานี้รวมถึง โคลัมเบีย แอฟริกาใต อังกฤษและสหรัฐอเมริกา และ “Civil confiscation” หรือ “Civil forfeiture”

จัดอยูในประเภทนี้
139 กฎระเบียบวิธีการทางแพงอนุญาตใหมีการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการพิจารณา (เชน คําเบิกความของพยาน คําถามเปนลายลักษณ

อักษร และคําสั่งเรียกเอกสารหรือคําสั่งใหเปดเผยเอกสาร) อาจมีผลเสียตอการสืบสวนสอบสวนทางอาญาที่กําลังดําเนินการอยู
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การริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษมีประโยชนในบริบทตางๆ โดยเฉพาะเมื่อไมสามารถ

ดําเนินการหรือไมมีกฎหมายบัญญัติใหกระทําไดเชน 1) เมื่อจําเลยตาย หลบหนีคดีหรือไดรับความคุมกัน

จากการฟองคดี  2) พบสินทรัพยแตไมรูวาเจาของเปนใครหรือ  3) มีหลักฐานไมเพียงพอพิสูจนความผิด

ของจําเลยหรือมีการพิพากษาใหปลอยตัวจําเลย (ในประเทศที่ใชมาตรฐานการพิสูจนที่ตํ่ากวา) การริบทรัพย

ประเภทน้ีมีประโยชนสําหรับคดีใหญๆที่มีความสลับซับซอนซึ่งอยูระหวางการสืบสวนสอบสวน     

ทางอาญาและมีความจําเปนที่จะตองยับยั้งและริบสินทรัพยกอนที่จะมีการฟองคดีอาญา140

การริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษไมไดเปนไปเพื่อจุดประสงคในการแทนที่การริบทรัพย   

ทางอาญาในกรณีที่สามารถฟองคดีและมีคําพิพากษาลงโทษผูกระทําผิดไดควรมีการริบทรัพยทางอาญา

ที่มีประสิทธิภาพและคอนขางประหยัดไวใหพนักงานอัยการดําเนินการได

6.1.3  การริบทรัพยทางปกครอง

การริบทรัพยทางปกครองกระทําไดโดยไมตองมีคําวินิจฉัยของศาล โดยมากใชสําหรับการริบทรัพย 

เมื่อไมมีการคัดคานการยึดทรัพยและเปนไปตามขอกําหนดบางอยาง (เชน มีการแจงใหฝายตางๆ ทราบ

ทั่วกันโดยเปดเผยตอสาธารณะ ไมมีการยื่นคัดคาน) นอกจากน้ันอาจมีขอจํากัดทางกฎหมายสําหรับ 

การริบทรัพยทางปกครอง เชน มูลคาสูงสุดของสินทรัพยหรือสินทรัพยบางประเภทที่จะทําการริบได141

กฎหมายตางๆ ที่กําหนดใหดําเนินการริบทรัพยทางปกครองไดมักจะกําหนดใหการตัดสินใจดําเนินการ

ริบทรัพยทางปกครองตองไดรับอนุญาตจากศาล 

การริบทรัพยทางปกครองโดยทั่วไปมักจะเกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายศุลกากร กฎหมาย

ปราบปรามการคายาเสพติดและกฎหมายวาดวยการรายงานการพกพาสกุลเงินขามพรหมแดน 

ตัวอยางเชน อาจใชในการริบยานพาหนะที่ใชขนสงสิ่งของตองหามหรือเงินสดที่อยูในความครอบครอง

ของผูสงของ ในกรณีเชนน้ีเจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายโดยปกติจะเปนเจาหนาที่ตํารวจหรือ

เจาหนาที่ศุลกากร กระบวนการน้ีทําใหการริบทรัพยเปนไปอยางรวดเร็วและประหยัด

140 ประเทศ civil law หลายๆ ประเทศอนุญาตใหมีคําสั่งยับย้ังในกรณีเชนนั้น แตประเทศ common law ไมอนุญาตใหมีคําสั่งยับย้ังหรือ

กําหนดใหตองทําการย่ืนฟองภายในเวลาที่กําหนดหลังจากมีคําสั่งยับย้ังไปแลว
141ในสหรัฐอเมริกา สกลุเงินจํานวนเทาไหรก็แลวแตรวมทั้งทรัพยสินสวนตัวที่มีมูลคาตํ่ากวา 500,000  เหรียญสหรัฐ อาจถูกริบทาง

ปกครอง แตอสังหาริมทรัพยไมวาจะมีมูลคาเทาไหรจะตองถูกริบโดยกระบวนการทางศาล
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6.2  การทํางานของกระบวนการริบทรัพย

ตามที่ไดกลาวไวแลวขางตนวาคําพิพากษาใหริบทรัพยอาจเปน  1) คําพิพากษาใหริบทรัพยโดยระบุ

สินทรัพยที่จะริบ หรือ  2) คําพิพากษาใหชําระเงินตามมูลคา (กําหนดจํานวนเงินที่บุคคลจะตองชําระ) 

บางประเทศอาจใชทั้งสองระบบโดยอนุญาตใหริบสินทรัพยที่ระบุชี้และคําพิพากษาที่ใหริบไดจาก

สินทรัพยที่ชอบดวยกฎหมายของบุคคล ในสถานการณเชนน้ีระบบริบตัวทรัพยอาจเปนทางเลือกแรก

แตการริบทรัพยโดยการชําระเงินตามมูลคาสามารถนํามาใชไดเมื่อสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําผิด

ถูกจําหนายถายโอนหรือถูกซอนไว 

ทั้งสองวิธีมีเปาหมายอยูที่สินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดและมีความทับซอนกันอยางมาก    

ในการปฏิบัติตามกฎหมาย แตก็มีความแตกตางกันในวิธีการที่ใชและขอกําหนดเกี่ยวกับพยานหลักฐาน

เพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิด หัวขอน้ีพยายามชี้ใหเห็นถึงขอแตกตางเหลาน้ี

6.2.1  การริบทรัพยท่ีตัวทรัพย

ระบบการริบตัวทรัพย (หรือเรียกวาระบบการริบทรัพยที่ “ตัวทรัพยที่เปนประธานของความผิด” หรือ

สินทรัพยที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด) ซึ่งมุงเนนที่ตัวทรัพยที่เกี่ยวโยงหรือพบวาเปนสินทรัพย   

ที่ไดมาจากการกระทําความผิดหรือใชในการกระทําความผิดซึ่งกําหนดใหตองมีการพิสูจนความเชื่อมโยง

ของสินทรัพยที่ระบุชี้กับการกระทําความผิด

ระบบการริบตัวสินทรัพยมีประโยชนมากเมื่อสามารถเชื่อมโยงสินทรัพยที่ระบุชี้กับพยานหลักฐาน  

ของการกระทําผิด ตัวอยางเชน เงินที่ยึดไดจากบุคคลที่รับสินบน(เปนเงินที่ไดมาจากการกระทํา

ความผิด) หรือยานพาหนะที่ใชในการขนเงินสินบนจํานวนมากไปสงใหแกผูรับสินบน (เปนเคร่ืองมือ 

ที่ใชในการกระทําความผิด) แตอยางไรก็ตามเมื่อไมสามารถเชื่อมโยงสินทรัพยกับการกระทําความผิด

ไดเพราะบุคคลเปาหมายไมไดมีสวนรวมโดยตรงกับการกระทําผิดหรือผลประโยชนน้ันหางไกลจาก

การกระทําผิดโดยผานการฟอกเงินการริบทรัพยดวยวิธีน้ีจะกระทําไดยากยิ่งขึ้น บางประเทศได

ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ เหลาน้ี เชนใหริบสินทรัพยอ่ืนแทนไดและริบทรัพย  

ที่ไดจากการกระทําที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด (ดูหัวขอ 6.3)

ความหมายในทางกฎหมายของสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดและเคร่ืองมือที่ใชในการ

กระทําความผิดที่เขาขายถูกริบและการตีความของศาลเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูปฏิบัติงานในการระบุชี้
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สินทรัพยที่จะใสรวมไวในคํารองขอริบทรัพย ตอไปน้ีจะไดกลาวถึงประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาและ

ตัวอยางของการตีความเพื่อยึด (หรือไมยึด) สินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดและเคร่ืองมือที่ใช

ในการกระทําความผิด

สินทรัพยท่ีไดรับมาโดยตรงหรือโดยออมจากการกระทําความผิด

โดยทั่วไปสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดหมายถึง สิ่งใดที่มีมูลคาที่ไดรับมาโดยทางตรงหรือ

โดยออมอันเปนผลจากการกระทําความผิด142 “Direct Proceeds” รวมถึงเงินที่ไดรับเปนสินบนหรือเงิน

ที่เจาหนาที่ยักยอกไปจากสมบัติของชาติหรือจากโครงการของรัฐ “Indirect Proceeds” รวมถึงมูลคา     

ที่เพิ่มขึ้นของเงินสินบนหรือหุนที่ซื้อดวยเงินที่ยักยอกจากสมบัติของชาติ

Indirect Proceeds ไมใชเงินที่พอกพูนขึ้นจากการกระทําความผิดแตเปนผลประโยชนเสริมที่จะไมพอกพูน

ขึ้นมาถาหากไมไดมีการกระทําความผิด

การประเมินมูลคาของสินทรัพย (หรือในกรณี “การริบทรัพยตามมูลคา” คือการประเมินผลประโยชน)

ที่ไดรับจากการกระทําความผิดเปนเร่ืองยาก ตัวอยางเชน หากบริษัทจายสินบนเพื่อใหชนะการประมูล

ทําสัญญากับกองทัพก็มีหลายทางเลือกที่จะประเมินสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดหรือ

ผลประโยชน เชน143

 มูลคารวมของสัญญาเกี่ยวกับการปองกันประเทศ-หากสัญญาเปนการจัดหาเรือลาดตระเวน       

2 ลําๆ ละ 50 ลานเหรียญ มูลคาของผลประโยชนก็คือ 100 ลานเหรียญ  วิธีการประเมินน้ี

สันนิษฐานวาผูกระทําความผิดจะไมไดรับสัญญาหากไมมีการจายสินบน – ซึ่งเปนขอสันนิษฐาน

ที่อาจถูกตองหรือไมถูกตอง

 กําไรสุทธิท่ีไดรับจากสัญญา ในตัวอยางขางตนหากบริษัทมีคาใชจายในการจัดหาเรือเปนเงิน 

60 ลานเหรียญ กําไรสุทธิก็จะเปน 40 ลานเหรียญ

142หลายๆ ประเทศไดยอมรับเอาคํานิยาม “proceed of crime” ที่ใชอนุสัญญาสหประชาชาติรวมถึง UNCAC, art. 2; UNTOC, art. 2; และ

United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, art. 1อนุสัญญาเหลานี้คําวา “proceed of crime”

หมายถึง “ทรัพยสินใดๆ ที่เกิดจากหรือรับมาโดยตรงหรือโดยออมจากการกระทําผิด”
143 Stolen Asset Recovery Initiative กําลงัจัดทําเอกสารรวมกับ Organisation for Economic Co-operation and Development เพ่ือที่จะ

ประเมินหาจํานวนสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดคาดวาจะตีพิมพในฤดูใบไมผลิ ป 2554



136

 มูลคาของกําไรท่ีเพิ่มข้ึนจากการตัดคูแขงขันในการประมูลออกไปซึ่งเปนเร่ืองยากที่จะวัดได

เปนเร่ืองสําคัญที่ตองรูวาการรวมมูลคาที่เพิ่มขึ้นเขาไวในมูลคาของสินทรัพยไมไดหมายความวา         

จะหักลบมูลคาที่สูญหายไปได มูลคาของสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิด หรือผลประโยชน      

โดยปกติจะถูกประเมินหรือ “ทําใหชัดเจน” ตอนที่ไดรับผลประโยชนและไมสนใจความสูญเสีย          

ที่เกิดขึ้นภายหลัง

สินทรัพยท่ีไดมาจากการกระทําความผิดท่ีถูกควบรวมกับสินทรัพยอื่น

เพราะวาสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดถูกฟอกซึ่งอาจจะถูกผสมปนไปกับสินทรัพยอ่ืน         

ที่ไมใชสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดและอาจถูกเปลี่ยนสภาพไปเปนสินทรัพยในรูปแบบ

อ่ืนๆ (ดูตัวอยางในกลองขอความ 6.2) ทําใหสินทรัพยเหลาน้ีโดยทางเทคนิคแลวไมใชสินทรัพยที่ไดมา

จากการกระทําความผิดโดยตรงแตเปนสินทรัพยที่ไดรับจากสินทรัพยด้ังเดิม144 ตัวอยางของถอยคําที่ใช

ในทางกฎหมายที่นิยามสินทรัพยที่สามารถริบไดในกรณีที่มีการควบรวมสินทรัพย เชน

 “สินทรัพยใดหรือสวนหน่ึงของสินทรัพย” อนุญาตใหศาลแยกสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทํา

ความผิดที่ถูกนําไปควบรวมกับสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิด

 สินทรัพย “ท่ีไดรับ ไดมา หรือขายไดจากการกระทําความผิด” หรือ “สินทรัพยท่ีไดรับมาหรือ

ขายไดมาอยางเปนล่ําเปนสันจากการกระทําความผิด”  ทําใหมั่นใจไดวาสินทรัพยที่ไดมาจาก

การกระทําความผิดที่ถูกนําไปควบรวมกับสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทํา

ความผิดไมทําใหสถานะความเปนสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดหายไป “ไดรับอยาง

เปนล่ําเปนสัน” อาจจะจํากัดการเรียกคืนเทากับสวนหน่ึงของสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทํา

ความผิด ตัวอยางเชน ศาลคงจะไมคิดวาบัญชีในธนาคารเพื่อการลงทุน “ไดรับมาอยาง         

เปนล่ําเปนสัน” จากการกระทําทุจริตหากมีเพียงแค 10 เปอรเซ็นตเทาน้ันที่เปนสินทรัพย         

ที่ไดมาจากการกระทําความผิด

144ขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ผูกพันรัฐภาคีใหยอมใหมีการริบทรัพยที่ถูกแปรสภาพหรือถูกนําไปควบรวมกับทรัพยสินอ่ืน UNCAC,

art. 31(4) and (5); UNTOC, art. 12(3) and (4); United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, art.

5(6)(a) and (b)
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กลองขอความ 6.2 ปญหาท่ีพบในการกําหนดสินทรัพยท่ีไดมาจากการกระทําผิด:

คดีตัวอยาง

นาย ก. เปนเจาหนาที่ที่ทุจริตซึ่งรับเงินสินบนจํานวน 100,000 เหรียญเพื่อครอบงํา

กระบวนการจัดทําสัญญาของภาครัฐ ตอมามีการทําธุรกรรมหลายคร้ังเพื่อเคลื่อนยายและ

ฟอกเงิน

 นาย ก. ฝากเงินสินบนเขาบัญชีของภรรยา

 นาย ก.ใหภรรยาโอนเงินเขาบัญชีทรัสตของทนายความในตางประเทศ ซึ่งมีเงิน

ในนามของ นาย ก ในบัญชีจํานวน 900,000 เหรียญ (ไมทราบที่มาของเงิน) 

 นาย ก.สั่งใหทนายความของเขาใชเงินทั้งหมดของนาย ก. เพื่อซื้อทรัพยสินมูลคา 

1 ลานเหรียญในนามของบริษัทลงทุนซึ่งควบคุมโดยนาย ก. 

 3 ปตอมา นาย ก. ขายทรัพยสินไปในราคา 2 ลานเหรียญและนําเงินสงกลับไป

ประเทศเขาบัญชีที่ตนเองควบคุม 

เมื่อการกระทําทุจริตถูกเปดเผยพนักงานอัยการยื่นคํารองขอคําสั่งริบทรัพยสําหรับเงินจํานวน 

200,000 เหรียญ จากบัญชีธนาคารที่นาย ก.นําเงินจํานวน 2 ลานไปฝากไวบนพื้นฐานวาเปน

เงินที่ไดมาจากการกระทําความผิด เงินจํานวนน้ีคํานวณไดจากการวิเคราะหดังน้ี

 100,000 เหรียญ เปนเงินสินบนที่ไดรับโดยตรง ขอเท็จจริงที่วาสินทรัพยไดถูก

เปลี่ยนไปอยูในสินทรัพยรูปแบบอ่ืนและไดถูกควบรวมเขาไปกับสินทรัพยอ่ืนแลว

ไมมีผลตอลักษณะของเงินที่ไดรับมาจากการกระทําความผิด

 +100,000 เหรียญ เปนกําไรสวนตางราคาซื้อขายจากการขายบาน (สองเทาของ

มูลคา)  เปนเงินที่เปนผลประโยชนโดยออมที่ไดรับมาจากการกระทําความผิด

 = 200,000 เหรียญ  เปนเงินทั้งหมดที่ไดมาจากการกระทําความผิด

ถาหากกฎหมายกําหนดรวมไววา “สินทรัพยใดๆ ที่ไดถูกควบรวมกับสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิด” ก็อาจจะขอ

คําสั่งริบเงินจํานวนทั้งหมดได (2 ลานเหรียญ) อีกวิธีการหนึ่งอาจทําไดโดยการริบบัญชีธนาคารบนพ้ืนฐานวาเปนเคร่ืองมือ

ในการฟอกเงิน
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 “สินทรัพยใดๆ ท่ีมีสวนของสินทรัพยท่ีไดมากจากการกระทําผิดควบรวมอยู” วิธีการน้ีมีผล

ครอบคลุมวงกวางทําใหสินทรัพยที่ถูกควบรวมทั้งหมดตองถูกริบ145 โดยถอยคําเหลาน้ีในทาง

ทฤษฎีหากมีสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิด 1 เหรียญฝากไวในบัญชีที่มีเงิน 999 เหรียญ

จะทําใหเงินในบัญชีทั้งหมดเปนเงินสกปรกและทําใหถูกริบดวย

 เคร่ืองมือใดๆ ท่ีสินทรัพยท่ีไดมาจากการกระทําผิดถูกนําไปควบรวมดวย บางประเทศอนุญาต

ใหริบบัญชีธนาคารทั้งบัญชีที่ถูกนําไปใชในการฟอกเงินเพราะถือวาเปนเคร่ืองมือที่ใชในการ

กระทําความผิด 

สินทรัพยท่ีไดมาจากการกระทําความผิดในตางประเทศ

เพราะวาคดีทุจริตมักเกี่ยวของกับสถานการณการกระทําผิดอาญาที่เกิดขึ้นในประเทศหน่ึงและสินทรัพย

ที่ไดมาจากการกระทําผิดไดถูกนําไปลงทุนในอีกประเทศหน่ึง กฎหมายวาดวยการริบทรัพยมักจะ

อนุญาตใหติดตามคืนสินทรัพยที่ไดมาโดยการกระทําความผิดในตางประเทศ หลายๆ ประเทศ             

มีกฎหมายใหอํานาจริบสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําผิดหากการกระทําน้ันเปนความผิดในทั้งสอง

ประเทศ146  ประเทศอ่ืนๆ กําหนดใหเปนความผิดอาญารายแรงสําหรับการกระทําผิดตางๆ เชน           

การทุจริตในตางประเทศ การคายาเสพติดและการกระทําความรุนแรงเพื่อใชเปนพื้นฐานในการริบ

ทรัพย

เคร่ืองมือท่ีใชในการกระทําความผิด

เคร่ืองมือตาง  ๆโดยทั่วไปเปนสินทรัพยที่ใชหรือต้ังใจจะใชในลักษณะใดๆ หรือ เปนสวนหน่ึงของการกระทํา

หรืออํานวยความสะดวกในการกระทําความผิด ตัวอยาง เชน ยานพาหนะที่ใชในการขนเงินสดจํานวน

มากที่ใชเปนเงินสินบนไปใหแกผูรับสินบน สินทรัพยอาจกลายเปนเคร่ืองมือโดยไมคํานึงถึงขอเท็จจริง

วาสินทรัพยน้ันไดมาโดยชอบดวยกฎหมายดวยเงินที่ถูกกฎหมาย แตเปนเพราะการนําไปใชโดยผิด

กฎหมายทําใหสินทรัพยน้ันเปนเคร่ืองมือที่ใชในการกระทําความผิด 

145 ตัวอยางของบทบัญญัติ เชนวานี้คือคํานิยามของ “proceeds of unlawful activity ใน Prevention of Organised Crime Act, 1998 (South

Africa)ซึ่งรวมถึงทรัพยสิน “ซึ่งถูกนําไปควบรวมกับทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําผิดกฎหมาย”
146 ดู Proceeds of Crime Act, 2002 (United Kingdom), sec. 241; และ Criminal Code (Liechtenstein), sec. 20b(2)
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ประเด็นที่ผูปฏิบัติงานควรพิจารณาคือนิยามของคําวา “ใช” ไมวาจะนิยามโดยกฎหมายหรือตามหลัก

กฎหมายที่ถือเอาคําพิพากษาเปนบรรทัดฐาน ตัวอยางเชน เจาหนาที่ทุจริตใชโทรศัพทในบานเพื่อเจรจา

เร่ืองการรับสินบนและการจัดการเร่ืองการสงมอบเงินอาจเปนขอถกเถียงไดวาบานไดถูกใชไปอยาง

เพียงพอสําหรับการกระทําผิดหรือไม อีกตัวอยางหน่ึงคือเรือยอชทที่ใชในการรับรองเจาหนาที่ทุจริต 

ศาลในบางประเทศกําหนดวาตองมีความเกี่ยวของกันระหวางสินทรัพยและความผิดมากกวาการเกิดขึ้น

โดยบังเอิญหรือโดยไมต้ังใจ ความผิดจะตองเกี่ยวของกับ ขึ้นอยูกับ หรือไมสามารถกระทําไดโดยไมมี

หรือเปนผลโดยตรงจากการใชสินทรัพย147 ศาลในประเทศอ่ืนๆ กําหนดใหการใชสินทรัพยดวยประการ

ใดๆไมวาจะเล็กนอยแคไหนก็เปน “การใช” เพื่อจุดมุงหมายในการริบทรัพย ในกรณีเชนวาสินทรัพย       

ที่ไดถูกใชโดยออมเปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิดเขาขายถูกริบเมื่อกฎหมายกําหนดให “การใช” 

หมายถึง “เกี่ยวของกับ” การกระทําความผิด

6.2.2. การริบทรัพยตามมูลคา

คําสั่งริบตัวทรัพยมุงที่ตัวทรัพยโดยตรงตางจากการริบทรัพยตามมูลคาที่เนนที่มูลคาของผลประโยชน 

ที่ไดรับจากการกระทําความผิดและมักกําหนดโทษเปนเงินจํานวนเทากับมูลคาดังกลาว ในระบบน้ีมี

การบอกจํานวนผลประโยชนที่จําเลยไดรับโดยตรงจากการกระทําความผิด และมูลคาที่เพิ่มขึ้นที่เปนผล

มาจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย (ผลประโยชนทางออม) ในการตัดสินลงโทษศาล               

จะกําหนดใหจําเลยมีความรับผิดเทากับผลประโยชนน้ัน คําตัดสินน้ีอาจบังคับเปนหน้ีตามคําพิพากษา

หรือคาปรับกับสินทรัพยใดๆของจําเลยก็ไดไมวาสินทรัพยน้ันจะเกี่ยวของกับการกระทําความผิด

หรือไม

ถาไมมีขอกําหนดวาดวยความเกี่ยวของของสินทรัพยกับการกระทําความผิดมักจะชวยใหผูปฏิบัติงาน

ไดรับคําพิพากษาใหริบทรัพยได แตอยางไรก็ตามผลประโยชนน้ันจะตองเกี่ยวของกับการกระทํา

ความผิดซึ่งเปนมูลฐานสําหรับคําพิพากษาลงโทษจําเลยและอาจเปนปญหาไดเมื่อพนักงานอัยการ

ดําเนินคดีหรือสามารถเอาผิดไดกับบางความผิดเทาน้ัน

นอกจากน้ันสินทรัพยยังถูกจํากัดอยูเฉพาะแคสินทรัพยที่เปนของจําเลยถึงแมวาประเด็นน้ีจะแกไขได

โดยใช  ขอสันนิษฐานและคํานิยามคําวา “เปนเจาของ” กวางๆใหรวมถึงสินทรัพยที่จําเลยครอบครอง 

147 ดู Re an Application Pursuant to Drugs Misuse Act, 1986 [1988] 2 Qd. R. 506 (Australia)
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ควบคุมหรือใหเปนของขวัญ (ดูหัวขอ 4.2.1 ในบทที่ 4) กฎหมายวาดวยการริบทรัพยตามมูลคา         

อาจดําเนินการควบคูไปกับกฎหมายวาดวยการริบตัวทรัพยเพื่อใหไดผลครอบคลุมสูงสุด

เชนเดียวกับการริบตัวทรัพย คํานิยามและการตีความทางกฎหมายของคําหลักๆ มีความสําคัญอยางยิ่ง

สําหรับการริบทรัพยตามมูลคาที่ ประเด็นตางๆที่หยิบยกขึ้นมาในคําฟองมีดังตอไปน้ี

การประเมินมูลคาของประโยชน

คําวา “ผลประโยชน” โดยปกติมีความหมายกวางครอบคลุมมูลคาเต็มของผลประโยชนที่เปนเงินสด

และไมใชเงินสดที่จําเลย (หรือบุคคลที่สามโดยการสั่งการของจําเลย) ไดรับโดยตรงหรือโดยออม       

อันเปนผลจากการกระทําความผิด (ดูหัวขอ 6.2.1 สําหรับคําอธิบายคําวาโดยตรงและโดยออม) โดยปกติ

ผลประโยชนจะครอบคลุมมากกวาสิ่งที่ไดรับเปนเงิน148 ตัวอยางเชน 

 มูลคาของเงินหรือสินทรัพย (รวมถึงสินทรัพย “โดยมิชอบดวยกฎหมาย”)149 ที่ไดรับจริง       

อันเปนผลมาจากการกระทําความผิด

 มูลคาของสินทรัพยไดรับหรือขายได (โดยจําเลยหรือบุคคลที่สามโดยการสั่งการของจําเลย) 

โดยตรงหรือโดยออมจากการกระทําความผิด

 มูลคาของผลประโยชน บริการ หรือประโยชนที่เพิ่มขึ้น (แกจําเลยหรือบุคคลที่สามที่สั่งการ

โดยจําเลย) โดยตรงหรือโดยออมอันเปนผลมาจากการกระทําความผิด (ตัวอยางเชน มูลคาของ

การดูแลรับรองในกรณีการใหสินบน150  หรือ แรงงานที่ถูกบังคับ แรงงานในบานหรือแรงงาน

อ่ืนๆในกรณีการคามนุษยและลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมาย) และ

 มูลคาของผลประโยชนที่ไดรับโดยตรงหรือโดยออมจากการกระทําความผิดที่เกี่ยวของหรือ   

ที่เคยกระทํามากอนหนาน้ี

148 บางประเทศจะใหคําแนะนําไวตัวกฎหมาย เชน Proceeds of Crime Act, 2002 (Australia), sec. 122
149ผลประโยชนอาจรวมถึงสินทรัพยโดยชอบดวยกฎหมายรวมทั้งสินทรัพยที่ผิดกฎหมาย เชน สินทรัพยที่ไดจากการทําธุรกิจ                

ผิดกฎหมาย เปนการยากที่จะประเมินมลูคาของผลประโยชนที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายและจะตองประมาณการโดยขึ้นอยูกับ

พยานหลักฐานที่มีอยู ระบบการริบทรัพยตามมูลคาจะมีวิธีการประเมินที่ยืดหยุน เชน มกีารประเมินโดยใชราคาตลาดมืดและอางอิง

ชวงเวลาของการกระทําผิดตามใบเสร็จที่ไดรับในชวงเวลาที่มีขอบเขตจํากัด
150 คดีที่เกิดขึ้นเมื่อไมนานนี้แสดงใหเห็นถึงการใหสินบนในรูปแบบของการรับรองราคาแพง เชน อาหารเย็นมูลคา 90,000 เหรียญ

สําหรับ 6 คน คาใชจายในการเดินทางและทองเที่ยวสวนสนุกและการใชประโยชนสินทรัพย
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ในบางประเทศผลประโยชนที่มีอยูอาจหมายถึงมูลคาที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพยที่บุคคลครอบครองอยูกอน

และหลังจากที่ไดกระทําความผิด151

ดังที่ไดกลาวแลวขางตนจุดออนของการริบทรัพยตามมูลคาคือผลประโยชนจะตองมีความเกี่ยวของกับ

ความผิดที่เปนมูลฐานของการลงโทษจําเลย ซึ่งประเด็นน้ีเองเปนปญหาสําหรับประเทศที่พนักงาน

อัยการมักไมฟองดําเนินคดีแตละความผิด (เวนเสียแตวามีขอกําหนดใหดําเนินการเชนน้ัน) แตมักจะ

ดําเนินการฟองโดยเลือกขอกลาวหาที่ครอบคลุมความผิดทั้งหมดของจําเลยและทําใหมีทางเลือกตางๆ 

ในการลงโทษอยางเหมาะสม152 มีหลายๆ วิธีการที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในประเด็นดังกลาวดังน้ี

 ฟองคดีความผิดเกี่ยวพันกันซึ่งครอบคลุมชวงเวลาของการกระทําผิดตอเน่ือง ถากฎหมาย

อนุญาตใหกระทําไดดวยการต้ังขอกลาวหาวากระทําความผิดฐานทุจริตในชวงเวลาระหวาง

วันที่และวันที่ซึ่งจะทําใหในทายที่สุดสามารถมีคําสั่งริบทรัพยที่เปนผลประโยชนที่ไดรับมา

จากการกระทําในชวงเวลาทั้งหมด 

 ขอสันนิษฐานท่ีอาจหักลางไดและการริบทรัพยตามขอสันนิษฐานวาจําเลยไดสินทรัพยมาโดย

การกระทําความผิด ขอสันนิษฐานที่อาจหักลางไดที่ใชในการพิสูจนความผิดหน่ึง สามารถ

อนุมานไดวาผลประโยชนที่ไดรับตลอดชวงเวลาที่ระบุเปนผลประโยชนที่ไดรับมาจากการ

กระทําความผิด ขอสันนิษฐานเชนวาน้ีทําใหสามารถริบสินทรัพยที่อาจไดรับมาจากการกระทํา

ความผิดอ่ืนๆ ที่ผูกระทําความผิดไมไดถูกฟองดําเนินคดีหรือถูกพิพากษาตัดสิน ในทํานอง

เดียวกันบทบัญญัติที่อนุญาตใหศาลริบทรัพย “ความผิดที่เกี่ยวของ” อนุมัติใหศาลรวมความผิด

ที่เกี่ยวของกันหรือคลายๆ กันไวในการคํานวณมูลคาของผลประโยชนดวย (ดูหัวขอ 6.3.1 และ 

6.3.3 เพิ่มเติม)

ถาหากระบบกฎหมายที่เกี่ยวของอนุญาตใหมีคําสั่งริบทรัพยตามมูลคาไดเฉพาะการกระทําที่จําเลยตอง

คําพิพากษาวาไดกระทําความผิดผูปฏิบัติงานจะตองใชความระมัดระวังในการเลือกขอหาที่จะทําการ

ฟองจําเลย (คือตองเลือกความผิดใหสอดคลองกับการริบทรัพยที่ตองการ) นอกจากน้ันการถอนฟอง

151 การอนุมานเกี่ยวกับผลประโยชนที่มีอยูในประเทศที่มีกฎหมายลงโทษฐานรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายหรือมีแหลงที่มาไมชอบธรรม เชน 

ในอาเจนตินาและโคลัมเบีย
152 จะไมเปนปญหาหากมีการดําเนินกระบวนการกับความผิดฐานรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายหรือมีแหลงที่มาโดยไมชอบธรรมเพราะวา

ผลประโยชนทั้งหมดก็จะเชื่อมโยงกับความผิดเดียว
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หรือแกไขคําฟองจะตองพิจารณาอยางระมัดระวังเพราะวาการตัดสินใจเชนวาอาจมีผลอยางมากตอการคิด

คํานวณผลประโยชน

ผลประโยชนรวมหรือผลประโยชนสุทธิ

ในประเทศสวนใหญคําวา “ผลประโยชน” หมายถึง “ผลประโยชนรวม” ไมใช “ผลประโยชนสุทธิ”

หรือ “กําไร” หลังจากหักคาใชจายที่เกิดขึ้นในการไดรับมาซึ่งผลประโยชนออกแลว การคํานวณโดยใช

หลัก “ผลประโยชนสุทธิ” จะชวยใหเจาหนาที่ทุจริตนําเอาคาใชจายที่จายเปนคาดําเนินการทางกฎหมาย 

คาดําเนินการทางธนาคาร คาเดินทางและคาใชจายอ่ืนๆที่ใชไปในขบวนการฟอกเงินมาหักออกและชวย

ใหยังคงเก็บสวนของสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดเอาไวได การคํานวณผลประโยชนรวม 

ไมควรลดนอยลงโดยมูลคาที่สูญเสียไปหรือการจําหนายถายโอนสินทรัพยเพราะวามูลคาของ

ผลประโยชนจากการกระทําความผิด “ชัดเจน” อยูแลวต้ังแตเวลาที่ผลประโยชนน้ันเกิดขึ้น

ความรับผิดรวมกันและแทนกัน

ในบางประเทศจําเลยตองมีความรับผิดรวมกันและแทนกันตามคําสั่งริบทรัพยตามมูลคาซึ่งมีผลทําให

สามารถเรียกคืนมูลคาทั้งหมดจากจําเลยที่ตองคําพิพากษาวามีความผิดคนใดคนหน่ึงได เชน มีผูกระทํา

ความผิดรวมกัน 5 คน เกิดผลประโยชนทั้งหมด 500,000 เหรียญ เงินจํานวนน้ีทั้งหมดเรียกคืนไดจาก

คนใดคนหน่ึงแทนที่จะเรียกคืนจากแตละคนๆ ละ 100,000 เหรียญ ในกรณีเชนน้ีมีประโยชนมาก    

หากจําเลยอีก 4 คนไมมีเงินแตคนที่ 5 มีสินทรัพยมูลคา 1 ลานเหรียญ

6.2.3 ดุลยพินิจในการริบทรัพย

อํานาจของศาลในการมีคําสั่งริบทรัพยมักจะตองใชดุลยพินิจ153 กฎหมายวาดวยการริบทรัพยบางฉบับ

กําหนดปจจัยตางๆ ที่ศาลตองพิจารณาในการใชดุลยพินิจออกคําสั่งหรือไมออกคําสั่งริบทรัพย           

ปจจัยตางๆ รวมถึง

 ความยากลําบากที่จะเกิดแกบุคคลหน่ึงบุคคลใดอันเปนผลมาจากคําสั่งริบทรัพย

 การใชประโยชนตามปกติจากสินทรัพยที่เขาขายถูกริบ

 สัดสวนของความผิดกับจํานวนที่จะริบ154

153 กฎหมายเชนวาจะระบุวาศาล “อาจ” มีคําสั่งริบทรัพยไดหากปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนแลว
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6.2.4 การใชผูเช่ียวชาญและสรุปคําเบิกความเพ่ือนําเสนอพยานหลักฐานในศาลสําหรับ       

การริบทรัพย

พยานหลักฐานที่ใชในการแสดงความเกี่ยวของของสินทรัพยและการกระทําความผิดหรือมูลคาของ

ผลประโยชนอาจจะสลับซับซอนและยากสําหรับผูพิพากษา (ลูกขุน) ที่จะทําความเขาใจได 

พยานหลักฐานเชนวาควรจะนําเสนอดวยการใช Flow Chart และ spreadsheets ที่แสดงใหเห็นเอกสาร

ทางการเงินในรูปแบบที่สามารถเขาใจไดงายขึ้น (ดูแผนภาพ 3.5 และ 3.6 ในบทที่ 3) นักบัญชีนิติเวช 

พรอมพนักงานสืบสวนสอบวนทางการเงินที่ไดรับการฝกอบรมและมีประสบการณในการนําเสนอ

พยานหลักฐานสามารถชวยในเร่ืองน้ีไดมาก ถาหากกฎหมายอนุญาตพยานอาจนําเสนอสรุปหลักฐาน 

ในรูปแบบ spreadsheets หรือ Flow Chart ซึ่งถาหากมีการจัดทําอยางเหมาะสมสามารถแสดงใหเห็น

อยางชัดเจนวาผลประโยชนไดรับมาอยางไรและแผนการที่สลับซับซอนดําเนินไปอยางไร ควรจะตอง

ใชความระมัดระวังเพื่อใหมั่นใจวาเคร่ืองมือที่ใชชวยในการนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงพยานหลักฐาน

ในเอกสารตนฉบับอยางเที่ยงตรงและถูกตอง ขอผิดพลาดเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือวิธีการที่ใชอาจ          

ลดความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานทําใหเกิดชองโหวในคดี

6.3 เคร่ืองมือเสริมสรางประสิทธิผลในการริบทรัพย

ประเทศสวนใหญมีเคร่ืองมือชวยในการดําเนินการหรือการเพิ่มขีดความสามารถที่จัดทําขึ้นเพื่อ          

เพิ่มประสิทธิภาพใหแกกฎหมายริบทรัพยหรือเพื่อใหครอบคลุมสินทรัพยตางๆ ไดกวางขวางมากขึ้น155

นอกจากบทบัญญัติวาดวยสินทรัพยที่ใชแทนกันไดซึ่งจําเปนตองใชเฉพาะในระบบการริบตัวทรัพย

เทาน้ันเคร่ืองมือเหลาน้ีสวนใหญแลวก็สามารถใชไดทั้งระบบริบตัวทรัพยและระบบริบตามมูลคา

154 ความยากลําบาก การใชตามปกติ และตามสัดสวน มักจะนํามาใชในคดีที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือที่ใชในการกระทําความผิด เชน 

บานพักของครอบครัวที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งถูกนํามาใชเปนฐานในการกระทําผิดกฎหมาย (ทั้งที่มีจุดมุงหมายที่ถูกกฎหมายและ

ไมถูกกฎหมาย) ดู National Director of Public Prosecutions v. Prophet, [2006] ZACC 17 (Constitutional Court of South Africa)
155 เคร่ืองมือเสริมสรางประสิทธิผลตางๆ ไดรับการสงเสริมในอนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศตางๆ UNCAC, art. 48, 59; the

European Council Framework Decision 2005/212/JHA of 24 February 2005 on Confiscation of Crime Related Proceeds,

Instrumentalities and Property, art. 3
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6.3.1 ขอสันนิษฐานท่ีอาจหักลางได

ขอสันนิษฐานที่อาจหักลางไดคือการอนุมานความจริงของขอเสนอหรือขอเท็จจริงที่ไดจาก

กระบวนการใหเหตุผลตามความนาจะเปนในสถานการณที่ขาดความแนใจอยางแทจริง ดังน้ันถาหาก

ผูปฏิบัติงานสามารถระบุพฤติการณแวดลอมพอเพียงที่จะยกเปนขอสันนิษฐานไดคูความที่ถูกต้ัง         

ขอสันนิษฐานมีภาระนําสืบพยานหลักฐานหักลางเพื่อหักลางขอสันนิษฐานน้ัน ถาหากพิสูจนหักลาง

ไมไดขอสันนิษฐานที่พอเพียงก็จะกลายเปนขอเท็จจริงที่สิ้นสงสัย

ในกฎหมายอาญาใหความสําคัญกับขอสันนิษฐานวา “บุคคลทุกคนเปนผูบริสุทธิ์” สิทธิตามกฎหมาย

หรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญของผูถูกกลาวหาที่จะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจน

ไดวากระทําความผิด ภาระการพิสูจนอยูที่พนักงานอัยการที่จะตองพิสูจนความผิดตามมาตรฐานที่

กําหนดหากพิสูจนไมไดก็จะตองปลอยตัวผูถูกกลาวหาไป ขอสันนิษฐานที่อาจหักลางไดใชไมบอยนัก

ในคดีอาญาเพราะวาทําใหภาระการพิสูจนตกไปอยูกับคูความอีกฝายหน่ึง156 แตก็ใชกันมากในกระบวน

ริบทรัพย และกระบวนแพงหรือกระบวนพิจารณาอ่ืนๆ ที่ไมไดใชหลักการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์

เพราะไมมีความเสี่ยงเกี่ยวกับทั้งความรับผิดทางอาญาหรือเสรีภาพของบุคคล157

ขอสันนิษฐานตางๆ มีประโยชนอยางมากในคดีริบทรัพยที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่รัฐที่ทุจริตเพราะวา

เจาหนาที่เหลาน้ีมีอายุการทํางานเปนเวลานานมีโอกาสสูงมากในการยักยอกและปกปดซอนเรนเงินและ

มีอิทธิพลตอพยานและขัดขวางการสืบสวนสอบสวน ในคดีที่ปลดเปลื้องภาระการพิสูจนวาความรํ่ารวย

ที่ไมสามารถอธิบายไดมีความเกี่ยวของกับการกระทําความผิดหรือผลประโยชนที่ไดรับจากการกระทํา

ความผิดออกไปทําใหมีโอกาสสูงมากที่จะไดมาซึ่งคําพิพากษาใหริบทรัพย

ขอสันนิษฐานเปนเคร่ืองมือที่ใชไดผลดีและผูปฏิบัติงานจะตองมั่นใจวานําไปใชอยางเหมาะสม การนํา

เคร่ืองมือที่มีอยูในระบบริบทรัพยไปใชผิดๆอยางตอเน่ือง อาจทําใหระบบการริบทรัพยเสื่อมเสีย158

156 ตัวอยางเชน บุคคลที่ครอบครองยาเสพติดเกินกวาจํานวนที่กําหนดหากไมมีพยานหลักฐานมายืนยันไปในทิศทางตรงกันขามก็จะถูก

เชื่อวาเปนผูคายาเสพติด
157 จะมีการตัดสินพิพากษาใหริบทรัพยทางอาญาหลังจากมีการพิพากษาลงโทษในคดีอาญาแลว กฎหมายวาดวยภาษีและกฎหมาย

ศุลกากรก็ใชสมมติฐานเชนวาในการดําเนินกระบวนการ
158 บางประเทศใหมกีารใชขอสันนิษฐานบางอยางสําหรับความผิดรายแรงเทานั้น Confiscation Act, 1987 (Victoria, Australia) and the

Proceeds of Crime Act, 2002 (Commonwealth of Australia) ในอังกฤษการใชขอสันนิษฐานในคดีริบทรัพยตามมูลคาจะไดรับอนุญาต

เฉพาะในคดีที่มีการพิจารณาถึง “ความประพฤติของผูกระทําผิด” Proceeds of Crime Act, 2002, sec. 6 (United Kingdom)
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ตัวอยางเชน ใชขอสันนิษฐานเพื่อริบทรัพยทั้งหมดของบุคคลที่กระทําความผิดเพียงเล็กนอยอาจทําให

เกิดความสงสัยในคุณธรรมของระบบริบทรัพย มูลฐานทั่วไปที่ใชในการต้ังขอสันนิษฐานมีดังน้ี

 การครอบครอง ภายใตขอสันนิษฐานน้ีสินทรัพยตางๆ ที่พบอยูในความครอบครองของบุคคล

ใดบุคคลหน่ึงในขณะที่กระทําความผิดหรือไมนานกอนหนาหรือหลังจากการกระทําความผิด

ถือวาเปนสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดหรือใชเปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิด

 ผูใกลชิด ขอสันนิษฐานน้ีไดถูกนํามาใชในคดีองคกรอาชญากรรมซึ่งสันนิษฐานวาสินทรัพย

ของบุคคลที่มีสวนรวมหรือสนับสนุนองคกรอาชญากรรมเปนสินทรัพยที่อยูภายใตการจัดการ

ขององคกรอาชญากรรมและสามารถริบได159 การใชเคร่ืองมือเพิ่มขีดความสามารถทาง

กฎหมายน้ีชวยในการทําลายฐานเศรษฐกิจของกลุมอาชญากรรมที่ฝงรากลึก

 รูปแบบการดําเนินชีวิต160  ขอสันนิษฐานน้ีอาจถูกหยิบยกขึ้นมาเมื่อพนักงานอัยการสามารถ

แสดงใหเห็นวาผูกระทําความผิดไมมีแหลงรายไดที่ถูกกฎหมายเพียงพอที่จะอธิบายถึงมูลคา

ของสินทรัพยที่สะสมไดในชวงเวลาหน่ึง161 สินทรัพยบางรายการที่ผูกระทําความผิดสามารถ

แสดงใหเห็นวาไดมาโดยชอบดวยกฎหมายก็จะถูกตัดออกจากคําสั่งริบทรัพย ขอสันนิษฐานน้ี

กําหนดใหผูกระทําความผิดตองใหคําอธิบายสําหรับสินทรัพยอ่ืนๆ นอกเหนือจากสินทรัพย   

ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเฉพาะอยางดวย

 การโอนสินทรัพย กฎหมายอาจใชขอสันนิษฐานวาการโอนสินทรัพยใหแกคนในครอบครัว

และผูใกลชิดหรือการโอนสินทรัพยโดยราคาตํ่ากวาราคาตลาดเปนการไมชอบดวยกฎหมาย162

159 ในป 2548 ศาลสงูของสวิสเซอรแลนดไดตัดสินวา อดีตประธานาธิบดีของไนจีเรีย Sani Abacha ครอบครัวและคนใกลชิดเปนองคกร

อาชญากรรมและมีคําสั่งใหริบทรัพยและคืนสินทรัพยจํานวน 458 ลานเหรียญของสินทรัพยที่เกี่ยวของกับ Abacha โดยใชบทบัญญัติ

เหลานี้ดูในCriminal Code (Switzerland), art. 72
160 ขอสันนิษฐานที่อยูบนพ้ืนฐานของความประพฤติของผูกระทําผิดไดถูกแยกออกและแตกตางจากความผิดฐานรํ่ารวยโดยผิดกฎหมาย

หรือมีแหลงที่มาไมเปนธรรม ถงึแมวาคํานิยามมักจะเหมือนกันแตวิธีการที่ใชแตกตางกัน
161ในแอฟริกาใตขอสันนิษฐานครอบคลุมเวลา 7 ป กอนเร่ิมกระบวนพิจารณา Prevention of Organised Crime Act, Second

Amendment, 1999, sec. 22 ในอังกฤษระยะเวลาสําหรับจําเลยที่ถูกระบุวามีการใชชีวิตแบบอาชญากรคือ 6 ป Proceeds of Crime Act

(United Kingdom), sec. 10(8); also see Criminal Code (France), art. 131-21
162ในประเทศไทยการโอนทรัพยสินใหแกสมาชิกครอบครัวสันนิษฐานวาเปนการโอนโดยไมสุจริต พระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51 และ 52
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ผูถือเอกสารสิทธิจะตองพิสูจนใหไดวาเปนสินทรัพยที่ไดมาจากการซื้อขายกันโดยทั่วไป    

ตามมูลคาราคาตลาด163 ถาหากหักลางขอสันนิษฐานไมไดการโอนน้ันก็เปนโมฆะ

 ลักษณะของการกระทําความผิด ขอสันนิษฐานน้ีโดยปกติเกี่ยวของกับการพิพากษาลงโทษ    

กลุมความผิดรายแรง เชน ลักลอบขนยาเสพติด การทุจริตหรือการฉอโกง การกรรโชกทรัพย 

หรืออาชญากรรมองคกร เมื่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงถูกตัดสินวากระทําความผิดดังกลาว             

ขอสันนิษฐานก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาและสินทรัพยตางๆ ที่สะสมไวในชวงที่กระทําความผิด     

ก็จะถูกสันนิษฐานวาเปนสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดและเขาขายถูกริบ 

ถึง แมวาภาระการพิสูจนหักลางอยูที่ผูกระทําความผิดแตโดยทั่วไปแลวพนักงานอัยการก็จะ

นําเสนอขอมูลเพื่อแยงพยานหลักฐานหักลางที่ ผูกระทําผิดนําเสนอและเพื่อชวยใหศาล                

ลงความเห็นไดวาสินทรัพยน้ันไดมาดวยเงินที่ผิดกฎหมายหรือเปนเคร่ืองมือที่ใชในการกระทํา

ความผิด การนําเสนอเอกสารเชนน้ีจะทําใหยิ่งยากลําบากสําหรับผูกระทําความผิดที่จะหักลาง      

ขอสันนิษฐานเพียงแคยืนยันแหลงที่มาและการใชสินทรัพยอยางถูกกฎหมายเทาน้ัน

6.3.2 บทบัญญัติวาดวยสินทรัพยทดแทน

บทบัญญัติวาดวยสินทรัพยทดแทนชวยแกปญหาที่มักพบในระบบการริบทรัพยที่ตัวทรัพย เชน         

การติดตามสินทรัพยหรือเชื่อมโยงสินทรัพยกับการกระทําความผิด – โดยใหริบสินทรัพยที่ไมเกี่ยวของ

กับการกระทําความผิด ซึ่งจะตองมีการพิสูจนวา

 สินทรัพยด้ังเดิมที่ไดรับมาเปนผลประโยชนจากการกระทําความผิดหรือสินทรัพยบางอยาง     

ไดถูกใชเปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิดและ

 ไมรูวาสินทรัพยต้ังอยูที่ไหนหรือไมสามารถนํามาใชได

เมื่อพิสูจนไดวาผูกระทําความผิดไดจําหนายถายโอนสินทรัพยที่ไดรับมาโดยตรงจากการกระทําผิด    

ไปแลวพนักงานอัยการอาจยื่นขอคําสั่งริบมูลคาที่เทียบเทาจากสินทรัพยที่ไมสกปรกของผูกระทําผิด

163 ในโคลัมเบียคูความฝายที่จะหักลางขอสันนิษฐานจะตองพิสูจนใหไดวามีการโอนเกิดขึ้นจริงๆ (นั่นคือฝายที่ซื้อมีรายไดเพียงพอที่จะ

ซื้อและฝายที่ขายไดรับเงิน)
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กฎหมายริบทรัพยตามมูลคาไมจําเปนตองมีบทบัญญัติวาดวยสินทรัพยทดแทนเพราะกําหนดจํานวนเงิน

ที่บุคคลที่ไดรับผลประโยชนตองรับผิดซึ่งสามารถบังคับเอาจากสินทรัพยใดๆ ของบุคคลน้ันได164

6.3.3 การริบทรัพยท่ีไดจากการกระทําท่ีเก่ียวของกับความผิด

ในบางประเทศอนุญาตใหศาลริบ (รวมไวในการประเมินผลประโยชน) สินทรัพยที่ไดรับจากการกระทํา

ความผิดคลายกันหรือที่เกี่ยวของกัน165 โดยที่ผูกระทําความผิดไมจําเปนตองโดนต้ังขอกลาวหาวา

กระทําความผิดสําหรับการกระทําอ่ืนๆที่เกี่ยวของ แตศาลตองเห็นวาการกระทําอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของน้ัน     

มีความเกี่ยวของกับความผิดอยางเพียงพอ (ดูตัวอยางในกลองขอความ 6.3) ในบางประเทศศาลอาจ   

อนุญาตใหริบสินทรัพยทั้งหมดของผูตองคําพิพากษาหรือสินทรัพยบางสวนโดยไมคํานึงวาจะซื้อมา

กอนหรือหลังการกระทําความผิด166 บทบัญญัติดังกลาวมักจะใชจํากัดอยูเฉพาะความผิดรายแรง- เชน 

การกอการราย การฟอกเงิน หรือการคายาเสพติด และจะใชบังคับกับสินทรัพยเฉพาะที่เปนของ

ผูกระทําความผิดเทาน้ัน

6.3.4 กลไกในการทําใหการโอนสินทรัพยเปนโมฆะ

นอกเหนือจากการใชขอสันนิษฐานในการทําใหการโอนสินทรัพยเปนโมฆะแลว (ดูหัวขอ 6.3.1)

บางประเทศไดออกกฎหมายที่บัญญัติใหกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่ถูกริบเปนของรัฐหรือรัฐบาลต้ังแต 

การกระทําผิดกฎหมายซึ่งนําไปสูการริบทรัพยเกิดขึ้น167  ถาหากตอมามีการโอนสินทรัพยไปแลว

สินทรัพยน้ันก็ยังเขาขายถูกริบยกเวนการโอนใหแกผูซื้อโดยสุจริตซึ่งไมรูวาสินทรัพยน้ันเขาขายถูกริบ

164 ในสหรัฐอเมริกาสินทรัพยทดแทนอาจถูกริบโดยการริบทรัพยทางอาญาสามารถแตไมใชโดยการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษา

ลงโทษทางอาญา
165 ประเทศตางๆ ในสหภาพยุโรปมีการใหอํานาจในการริบทรัพยที่ไดจากการกระทําที่เกี่ยวของกับความผิด Council of the European

Union Framework Decision 2005/212/JHA of February 24, 2005, on Confiscation of Crime Related Proceeds, Instrumentalities and

Property, art. 3 ในแอฟริกาใต Prevention of Organised Crime Act, 1998, sec. 18(1)(c) อนุญาตใหคําสั่งริบทรัพยตามมูลคาประเมิน

สินทรัพยที่ไดรับจากกิจกรรมที่เกี่ยวของดวย
166 Criminal Code (France), art. 131-21
167 แนวความคิดนี้ใชสําหรับการริบทรัพยบางอยางในสหรัฐอเมริกาและเรียกวา “relation back doctrine.” Title 21, United States Code,

sec. 853(c) and 881(h); and Title 18, United States Code, sec. 1963(c) บทบัญญัติเชนนี้อาจพบไดในกฎหมายวาดวยการริบทรัพย         

ทางปกครอง
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6.3.5 การริบทรัพยท่ีทําไดทันทีเม่ือมีคําพิพากษาลงโทษ

บทบัญญัติในลักษณะน้ีไมมีผลกับการใชขอสันนิษฐานที่หักลางไดแตมีผลกับการริบที่เกิดขึ้นจริง         

ที่ดําเนินการไดเลยตามกฎหมาย บทบัญญัติเชนน้ีทําใหไมจําเปนตองมีการพิจารณาคดีของศาลอีก           

เมื่อมีเงื่อนไขครบตามที่กําหนด168 บุคคลที่อางวามีผลประโยชนในสินทรัพยที่เขาขายถูกริบโดย

อัตโนมัติไมวาจะเปนจําเลย เจาของผูบริสุทธิ์หรือบุคคลที่สามอาจยื่นคํารองขอใหตัดสินทรัพยออกจาก

รายการสินทรัพยที่เขาขายถูกริบอัตโนมัติโดยการนําสืบวาไดสินทรัพยมาและใชสินทรัพยโดยถูก

กฎหมาย ผูอางสิทธิมีภาระการพิสูจน

168 การริบทรัพยโดยอัตโนมัติใชอยูในประเทศออสเตรเลีย

กลองขอความ 6.3 การใช “กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ” เพื่อครอบคลุมผลประโยชนท้ังหมด

ในชวงระยะเวลา 2 เดือน เจาหนาที่ศุลกากรชื่อ ก. รับสินบนจากสายลับ 3 คร้ังเปนเงินทั้งสิ้น 

20,000 เหรียญ พยานหลักฐานที่ไดรับแสดงใหเห็นวาเธอไดวางแผนดําเนินการเพื่อใหไดสินบน

เพิ่มขึ้นไปอีกและเธอมีเงินเพิ่มขึ้น 500,000 เหรียญ เกินไปจากเงินที่เธอจะสามารถเก็บออมไดจาก

เงินเดือนที่ไดรับจากรัฐบาลภายในชวงเวลา 2 ปที่ผานมา นอกจากน้ันยังมีรายงานธุรกรรมอันควร

สงสัยที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ ก. เปนเงินจํานวนมากโดยอธิบายไมได

เจาหนาที่ ก. ถูกพิพากษาวามีความผิดฐานทุจริต 3 กระทง จากการรับสินบนจากสายลับ พนักงาน

อัยการไดยื่นขอคําสั่งศาลเพื่อริบทรัพยที่เปนผลประโยชนที่ไดมาจากการกระทําความผิดทั้ง 

3 กระทงและจาก “กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด” ซึ่งเปนทางเลือกที่สามารถ

กระทําไดตามกฎหมายวาดวยการริบทรัพยที่มีใชอยูในประเทศ พนักงานอัยการยื่นพยานหลักฐาน

วาเจาหนาที่ ก. เกี่ยวของกับการเรียกรับสินบนจากผูนําเขาสินคาและเงินจํานวน 500,000 เหรียญ 

ที่เธอมีเพิ่มขึ้นโดยไมสามารถอธิบายไดเปนเงินที่ไดรับจากการดําเนินการโดยทุจริตที่เกี่ยวของกับ

ความผิดตางๆ ที่เธอตองคําพิพากษา ศาลมีคําพิพากษาใหริบเงินจํานวน 520,000 เหรียญ ซึ่งเปน

เงินจากการรับสินบน 3 คร้ังบวกกับมูลคาของความรํ่ารวยที่ไดรับจากการกระทําความผิด

ที่เกี่ยวของa

a. ถาหากไมมีวรรควาดวย “กิจกรรมที่เกี่ยวของ” อยูในกฎหมายพนักงานอัยการก็จะขอคําสั่งริบทรัพยไดเพียง 20,000 เหรียญ

(จํานวนเงินสินบนที่ไดรับ 3 คร้ัง)
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6.4 ผลประโยชนของบุคคลท่ีสาม

บุคคลที่สามซึ่งมีผลประโยชนทางกฎหมายอยูในสินทรัพยที่เขาขายถูกริบจะตองไดรับแจงใหทราบ    

ถึงกระบวนพิจารณาและมีโอกาสที่จะไดรับการพิจารณา169 โดยปกติเอกสารแจงใหทราบจะถูกสงไปยัง

บุคคลที่เจาพนักงานเชื่อวาอาจมีผลประโยชนทางกฎหมายอยูในสินทรัพยดังกลาว วิธีการน้ีควรนํามาใช

อยางกวางขวาง และถาหากอีกฝายระบุวามีผลประโยชนอยูในสินทรัพยน้ันจะตองมีการแจงอยางเปน

ทางการ เพราะวาการริบทรัพยตัดสิทธิทุกอยางในสินทรัพยโดยทั่วไปควรจะมีการแจงใหประชาชน

ทั่วไปทราบโดยผานทางหนังสือพิมพ จุลสารกฎหมายหรือทางอินเตอรเน็ต ควรจะมีวิธีการขั้นตอนการ

ยอมรับผลประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลที่สามในคําสั่งยับยั้ง (ดูหัวขอ 4.5ในบทที่ 4)

ขั้นตอนการยืนยันผลประโยชนของบุคคลที่สามอาจแตกตางกันไปขึ้นกับวาเปนการริบทรัพยทางอาญา

หรือการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ โดยทั่วไปสําหรับการริบทรัพยทางอาญากระบวน

พิจารณาสําหรับความผิดที่เปนมูลคดีจะตองเสร็จสิ้นแลวและผลประโยชนของจําเลยไดถูกคําสั่งใหริบ

กอนที่ศาลจะพิจารณาผลประโยชนของบุคคลที่สาม บางประเทศกอนสั่งออกคําพิพากษาศาลจะอนุญาต

ใหบุคคลที่สามมาศาลในฐานะคูความที่จะสามารถแกตางโดยอางเหตุผล เชน คําสั่งยับยั้งชั่วคราวทําให

เกิดความยากลําบากหรือสินทรัพยไดมาโดยชอบดวยกฎหมายและมีความจําเปนสําหรับการยังชีพ     

ตามระบบการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษโดยทั่วไปการอางสิทธิของบุคคลที่สามจะไดรับ

การพิจารณาในชวงของการฟองคดีในเบื้ องตนซึ่ งโดยปกติบุคคลที่สามจะตองพิสูจนว า                       

1) มีผลประโยชนที่สามารถรับรูไดตามกฎหมายอยูในสินทรัพย  2) ผลประโยชนน้ันไดรับมากอนที่จะ

มีการกระทําความผิดใดๆ และไมมีเหตุผลที่จะเชื่อวาสินทรัพยน้ันเกี่ยวของกับความผิดที่เปนมูลคดี 

หรือ  3) ผลประโยชนในสินทรัพยเกิดขึ้นหลังจากมีการกระทําความผิดแลวและบุคคลที่สามเปนผูซื้อ

โดยสุจริตสําหรับมูลคาของสินทรัพย

6.5 การริบทรัพยท่ีอยูในตางประเทศ

เปนเร่ืองธรรมดาที่การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการทุจริตและการฟอกเงินจะตองดําเนินการ           

ขามพรหมแดน ดังน้ันจึงตองการความรวมมือกับตางประเทศ การที่ตางประเทศเขามามีสวนเกี่ยวของ

169UNCAC, art. 31(9), 35, 55(3)(c), 57; UNTOC, art. 12(8), 13(8); United Nations Convention against Narcotic Drugs and

Psychotropic Substances, art. 5(8)
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ดวยทําใหคดียุงยากซับซอนแตก็เปดโอกาสใหมีชองทางใหมๆ ดวย ตัวอยาง เชน ถาคดีเกี่ยวกับการ

ทุจริตและฟอกเงินในประเทศและความผิดฐานฟอกเงินในตางประเทศมีชองทางตางๆ หลายชองทาง

ดังน้ี

 กระบวนริบทรัพยในประเทศอาจนําไปบังคับในตางประเทศโดยผานชองทางคํารองขอความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย และการสงสินทรัพยคืนแกประเทศผูรองขอตามขอตกลง

ระหวางประเทศ สนธิสัญญาหรือขอตกลงอ่ืนๆ (ดูบทที่ 7)170

 ดําเนินกระบวนริบทรัพยในตางประเทศแลวสงคืนสินทรัพยที่ริบไดใหแกประเทศที่ไดรับ

ความเสียหายจากการกระทําทุจริตโดยวิธีการติดตามสินทรัพยคืนโดยตรงหรือขอตกลงแบงปน

สินทรัพย (ดูบทที่ 9) 

 ดําเนินกระบวนริบทรัพยทั้งในประเทศและตางประเทศไปดวยกัน

แผนภาพที่ 6.1 แสดงใหเห็นชองทางเหลาน้ี

170 ดูในบทบัญญัติเร่ืองการสงคืนสินทรัพยใน UNCAC art 57

แผนภาพ 6.1 การริบทรัพยในตางประเทศ 

ความผิดฐาน

ทุจริต

ความผิดฐานฟอก

เงินตามกฎหมาย

ในประเทศ

    ความผิดฐานฟอก

เงินตามกฎหมาย

ตางประเทศ

โทษริบทรัพยตามกฎหมายภายใน
บังคบัตามบทลงโทษของกฎหมาย
ภายในโดย MLA

โทษรบิทรัพยตามกฎหมาย
ตางประเทศ

แนวแบงเขต

ระหวางประเทศ

ที่มา: ผูแตง

MLA = ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางกฎหมาย
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6.6 การติดตามสินทรัพยคืนโดยการริบทรัพยใหแกผูเสียหายจากการกระทําความผิด

กลไกการริบทรัพยเพื่อเปนเคร่ืองมือในการชดใชคืนใหแกผูเสียหายจากการกระทําความผิดถูกนํามาใช

กันทั่วไปมากขึ้น171 กฎหมายและกฎระเบียบตางๆไดถูกออกแบบมาเพื่อใหความสําคัญกับผูเสียหาย

เหนือกวาคลังหลวงหรือกองทุนริบทรัพยของรัฐบาล ถาหากมีสินทรัพยอยูเพียงพอสําหรับคําสั่ง        

ริบทรัพยและคําสั่งใหชดใชสินทรัพยที่ถูกริบอาจจะถูกจัดการใหเปนประโยชนแกรัฐหรือรัฐบาล

หลังจากผูเสียหายไดรับการชดใชคืนแลว

กลไกเชนน้ีทําใหมั่นใจไดวาคําสั่งริบทรัพยไมไดทําใหเกิดความสูญเสียแกผูเสียหายซึ่งควรจะไดรับ 

การชดใชอันเปนผลจากการกระทําความผิดอันเปนมูลของคดี ประโยชนอีกอยางหน่ึงคือบทบัญญัติ

เร่ืองการยับยั้งเพื่อการริบทรัพยอนุญาตใหมีการยับยั้งชั่วคราวอยางรวดเร็วทันทีที่มีการฟองคดีเพื่อให

ผูเสียหายไดรับการชดใชหรือไดรับคาสินไหมทดแทนซึ่งในการฟองแพงไมคอยมีการใชกลไกน้ี 

ทายที่สุดการใชการริบทรัพยเพื่อใหผูเสียหายไดรับการชดใชชวยใหผูเสียหายไมตองเสียคาธรรมเนียม

ตางๆ จํานวนมากหรือตองจายเปนรอยละของเงินที่ไดคืนซึ่งตามปกติกําหนดไวในคดีแพง

6.7 การจัดการสินทรัพยท่ีถูกริบ

กฎหมายวาดวยการริบทรัพยมักจะกําหนดใหมีการชําระบัญชีสินทรัพยที่ถูกริบและใหนํากําไรไปใสไว

ในบัญชีของรัฐบาลหรือกระทรวงการคลัง หลายประเทศกําหนดใหมีกองทุนริบทรัพยซึ่งสินทรัพย      

ที่ขายไดตองสงเขากองทุนน้ี172 กองทุนน้ีมีไวสําหรับใชในการดําเนินการบังคับใชกฎหมายและการริบทรัพย 

รวมถึงการซื้อเคร่ืองมือ อุปกรณ การฝกอบรม คาใชจายในการสืบสวนสอบสวนและดําเนินคดี         

และคาใชจายในการบริหารสินทรัพยและการชําระบัญชี173 (ดูบทที่ 5)

171 แนวปฏิบัติไดรับการสนับสนุนในขอตกลงตางๆระหวางประเทศ ดใูน UNCAC, art. 57(3)(c); and UNTOC, art. 14(2)
172ประเทศตางๆ เหลานี้รวมถึง ออสเตรเลีย แคนาดา อิตาลี ลักแซมเบอรก นามิเบีย สเปน แอฟริกาใตและสหรัฐอเมริกา สําหรับรายชื่อ

ประเทศที่มีกองทุนริบทรัพยดูใน Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray, Stolen Asset Recovery—

A Good Practices Guide to Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Washington, DC: World Bank, 2009), 91.
173 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับทางเลือกเหลานีดู้ใน Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray, Stolen

Asset Recovery—A Good Practices Guide to Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Washington, DC: World Bank, 2009), 90–94; and

Stolen Asset Recovery Initiative Secretariat, “Management of Confiscated Assets” (Washington, DC, 2009)
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7. ความรวมมือระหวางประเทศในการติดตามสินทรพัยคืน

คดีเกี่ยวกับการทุจริตและการฟอกเงินโดยทั่วไปตองมีการติดตามสินทรัพยคืนขามพรหมแดน

บางสวนของการกระทําความผิดอาจกระทําในตางประเทศ เชน บริษัทที่จายสินบนเพื่อใหไดสัญญา

อาจมีสํานักงานใหญอยูในอีกประเทศหน่ึงซึ่งไมใชประเทศที่มีการจายสินบนกันและเจาหนาที่ที่รับ

สินบนอาจนําเงินที่ไดมาโดยมิชอบไปฟอกในอีกประเทศหน่ึง นอกจากน้ันภาคการเงินระหวาง

ประเทศเปนที่ดึงดูดใหคนเอาเงินไปฟอกและทําใหเปนอุปสรรคตอการติดตามสินทรัพย คนกลาง

หรือ gatekeepers เชน นักบัญชี ทนายความ หรือ ทรัสตและบริษัทผูใหบริการชวยใหเจาหนาที่

ทุจริตเขาถึงภาคการเงินและปดบังซอนเรนการทําธุรกรรมและการเปนเจาของสินทรัพย เจาหนาที่

ทุจริตใชแผนการทางการเงินที่ซับซอนซึ่งโดยมากมักจะเกี่ยวของกับศูนยการเงินในตางประเทศ 

บริษัทบังหนาและเคร่ืองมือทางธุรกิจเพื่อฟอกเงินที่ไดมาจากการทุจริต นอกจากน้ันการเคลื่อนยาย

เงินทําไดเร็วมากซึ่งมักจะทําไดทันทีเพียงแคคลิกที่แปนคียบอรดหรือปุมบนโทรศัพทมือถือ        

ดวยความชวยเหลือของเคร่ืองมือตางๆ เชน การโอนเงินผานบัญชีธนาคาร เล็ตเตอรออฟเครดิต 

บัตรเครดิตและบัตรเดบิต เคร่ืองรับจายเงินอัตโนมัติ (ATM) และอุปกรณเคลื่อนที่ตางๆ

ในทางตรงขามการติดตามและเรียกสินทรัพยคืนของเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายและพนักงาน

อัยการอัยการอาจใช เวลาหลาย เ ดือนหรือหลายป เพราะ ว าหลัก อํานาจอธิปไตยจํากั ด                      

ขีดความสามารถของเจาพนักงานของประเทศหน่ึงในการสืบสวนสอบสวน การดําเนินการ        

ทางกฎหมายและการบังคับใชในตางประเทศ ความสําเร็จในการติดตามและเรียกสินทรัพยคืน

ขึ้นอยูกับความชวยเหลือของตางประเทศซึ่งเปนกระบวนการที่อาจจะชาหรือซับซอนเน่ืองจาก

ความแตกตางกันในธรรมเนียมปฏิบัติทางกฎหมายและวิธีดําเนินการ ภาษา เขตเวลา และขีด

ความสามารถ

ในบริบทเชนน้ีความรวมมือระหวางประเทศเปนสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จของการติดตาม      

เอาสินทรัพยที่ถูกนําไปซอนไวในตางประเทศคืน ประชาคมระหวางประเทศไดจัดทําสนธิสัญญา      

พหุภาคีหรือตราสารตางๆกําหนดใหรัฐภาคีตองใหความรวมมือซึ่งกันและกันในการสืบสวน

สอบสวน การจัดหาพยานหลักฐาน มาตรการชั่วคราวและการริบทรัพยและการคืนสินทรัพย           

(ดูกลองขอความ 1.1 ในบทที่ 1) แผนภาพ 7.1 แสดงใหเห็นวาความรวมมือระหวางประเทศ    

บูรณาการอยูในการติดตามสินทรัพยคืนทุกๆ ระยะ
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ที่มา: ภาพประกอบของผูแตง

ผูปฏิบัติงานควรจะคํานึงวาวาความรวมมือระหวางประเทศเปนแบบ “ซึ่งกันและกัน” ไมใชเพียงแค

ประเทศที่สินทรัพยถูกยักยอกไปจะขอความชวยเหลือไปยังประเทศที่สินทรัพยถูกนําไปซุกซอนไว

เพียงฝายเดียวแตจําเปนตองใหขอมูลหรือพยานหลักฐานแกประเทศตางๆ ที่สินทรัพยถูกซุกซอนไว

เพื่อใหสามารถดําเนินการติดตามสินทรัพยคืนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันผูปฏิบัติงาน

จะตองดําเนินการเชิงรุกเพื่อแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศรวมทั้งการแจงเตือนผูรวมงาน 

ในตางประเทศเมื่อพบวาอาจจะมีการกระทําความผิดฐานทุจริตเกิดขึ้น  ตัวอยางของรูปแบบ     

ความรวมมือที่สําคัญรวมถึงการใหความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ174 การเปดเผยขอมูลเอง   

174สําหรับจุดประสงคของคูมือนี้ “ความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ” รวมถึงความชวยเหลือใดๆ ที่ไมตองมีคํารองขอความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายอยางเปนทางการ กฎหมายที่อนุญาตใหมีการชวยเหลืออยางไมเปนทางการระหวางผูปฏิบัติงาน

แผนภาพ 7.1 ข้ันตอนการติดตามสินทรัพยคืนและความรวมมือระหวางประเทศ

1.ตามรอย
สินทรัพยและ

รวบรวม
พยานหลักฐาน

4. คืน

สินทรัพย

ความรวมมือ

ระหวางประเทศ

2. อายัด

สินทรัพย

3. ริบทรัพย
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โดยไมมีการรองขอ การสืบสวนสอบสวนรวม การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย               

การโอนการดําเนินคดีใหประเทศอ่ืน การดําเนินการตามกฎหมายที่อนุญาตใหมีการติดตาม

สินทรัพยคืนโดยตรง การบังคับตามคําสั่งยับยั้งชั่วคราวหรือคําสั่งริบทรัพยของประเทศอ่ืนและ    

การสงผูรายขามแดน175

การตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการใหความชวยเหลือแตกตางกันไปในแตละคดี บทน้ี

จะแสดงใหเห็นถึงขอพิจารณาเชิงยุทธศาสตร ปญหาและลักษณะของทางเลือกตางๆ ที่ผูปฏิบัติงาน

จะตองเผชิญในการดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศ

7.1 หลักการสําคัญ

ผูปฏิบัติงานที่ตองการความรวมมือระหวางประเทศพึงยึดหลักการสําคัญ 4 ประการต้ังแตแรกเร่ิม

ดําเนินการ

7.1.1. ผนวกความรวมมือระหวางประเทศเอาไวในทุกๆ ระยะของการดําเนินคดี

เมื่อคดีมาถึงจุดที่ตองมีการดําเนินการนอกเขตแดนของประเทศผูปฏิบัติงานจะตองมุงเนนในเร่ือง

ความรวมมือระหวางประเทศทันทีและตองรักษาใหคงไวตลอดชวงเวลาของคดี เจาพนักงานบางคน

รอจนกระทั่งศาลในประเทศมีคําพิพากษาลงโทษและมีคําสั่งใหริบทรัพยกอนจึงจะเร่ิมกระบวนการ

ติดตามและรักษาสินทรัพยในตางประเทศซึ่งมักจะทําใหเกิดผลเสีย ความลาชาทําใหเจาหนาที่ทุจริต

มีโอกาสมากที่จะโอนเงินไปไวในประเทศที่รักษาความลับทางธนาคารหรือประเทศที่ไมใหความรวมมือ 

ดังน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหเจาพนักงานในตางประเทศมีสวนรวมดวยต้ังแตตน อยางนอย   

ก็ดวยวิธีการอยางไมเปนทางการ การติดตอกันเชิงรุกต้ังแตระยะแรกจะชวยใหผูปฏิบัติงานทําความเขาใจ

กับระบบกฎหมายของตางประเทศและปญหาที่จะเกิดขึ้น ไดรับเบาะแสเพิ่มเติมและการจัดทํา

ยุทธศาสตร นอกจากน้ันยังชวยใหตางประเทศมีโอกาสที่จะเตรียมบทบาทของตนเองในการให

ความรวมมือ

กับผูปฏิบัติงานอาจจะอยูในกฎหมายวาดวยความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย และเกี่ยวของกับหนวยงาน สวนราชการ  

หรือฝายบริหาร สําหรับรายละเอียดของความชวยเหลือประเภทนี้และการเปรียบเทียบกับคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

ทางกฎหมาย ดูในหัวขอ 7.2 
175 การสงผูรายขามแดนเปนกระบวนการที่ประเทศหนึ่งสงตัวผูตองหาหรือผูตองคําพิพากษาลงโทษทางอาญา สวนหนึ่งของ

กระบวนการสงผูรายขามแดนและขอกําหนดตางๆ จะคลายกับความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย แตก็มีประเด็นตางๆ 

นอกเหนือจากนั้น เชน การสงตัวคนชาติ หลกัความผิดเฉพาะเร่ืองและ doctrine of non-inquiry การกลาวถึงรายละเอียดของประเด็น

ตางๆ เหลานี้อยูนอกขอบเขตของคูมือเลมนี้
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7.1.2 พัฒนาและรักษาความสัมพันธสวนตัว

การสรางความสัมพันธสวนตัวกับผูรวมงานในตางประเทศเปนสิ่งรับประกันความสําเร็จในการติดตาม

สินทรัพยคืน ตองมีการติดตอทางโทรศัพท ติดตอทาง e-mail หรือการประชุมพบปะกับเพื่อน

รวมงานในตางประเทศควบคูไปตลอดไปจนกวาการทําคดีจะเสร็จสิ้นซึ่งมีความสําคัญในทุกๆ 

ระยะ ต้ังแตการไดรับขอมูลและขาวกรอง การตัดสินใจเชิงกลยุทธ การทําความเขาใจกับขอกําหนด

ในการใหความชวยเหลือของตางประเทศ การจัดทําคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกัน        

ทางกฎหมาย หรือการติดตามผลของคํารองขอความชวยเหลือ ชวยลดความลาชาโดยเฉพาะในกรณี

ที่มีการใชคําศัพทที่เกี่ยวของและธรรมเนียมปฏิบัติทางกฎหมายที่ตางกันทําใหเกิดความเขาใจผิด

และยังเปนการแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นจริงจังในการดําเนินคดีจึงทําใหเกิดความไวเน้ือเชื่อใจกัน

ในทุกๆ ฝายทําใหเกิดความเอาใจใสและมุงมั่นในการดําเนินคดี

ในคดีใหญๆ การประชุมพบปะกันระหวางผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการสืบสวนสอบสวนต้ังแต

ระยะแรกๆ ของการดําเนินคดีจะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน นอกจากน้ันยังชวย

ใหผูรวมงานสรางความไวเน้ือเชื่อใจกัน ประเมินยุทธศาสตรและเรียนรูเกี่ยวกับขอกําหนดในการสง

คํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (ดูกลองขอความ 7.1) ในบางกรณีโดยเฉพาะ

เมื่อมีขอจํากัดในเร่ืองทรัพยากรหรือในกรณีที่เกี่ยวของกับหลายๆ ประเทศผูปฏิบัติงานจะมีการเชิญ

ผูแทนจากตางประเทศเขารวมในการประชุมคดีที่จัดขึ้นในประเทศ176 ในบางกรณีผูปฏิบัติงานเลือก

ที่จะเดินทางไปประเทศที่เกี่ยวของในคดี

การสรางความสัมพันธสวนตัวอาจเปนเร่ืองยาก ผูปฏิบัติงานจํานวนมากไมมีอินเทอรเน็ตใชเพื่อ  

หาวาจะติดตอกับใคร ไมไดรับอนุญาตใหใชโทรศัพททางไกลขามประเทศและไมมีทรัพยากร

สนับสนุนการเขารวมประชุมระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคที่จะชวยสรางเครือขาย

ความสัมพันธสวนตัวขึ้นได ถึงแมวาจะมีชื่อและเบอรโทรศัพทของผูที่จะติดตอดวยแตการใชภาษา

ตางกันก็เปนอุปสรรค

ความสัมพันธสวนตัวมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในการติดตามสินทรัพยคืนจึงตองใช  

ความพยายามทุกวิถีทางสรางความสัมพันธสวนตัวใหเกิดขึ้นใหได เวลาและความพยายามที่ใชไป

เพื่อสรางความสัมพันธสวนตัวน้ันคุมคากับผลที่ไดรับไมวาจะเปนการไดรับคําแนะนําถึงวิธีการที่ดี

ที่สุดในการดําเนินคดี รวบรวมเบาะแสของคดีหรือขอความชวยเหลือในการจัดทําคํารองขอความชวยเหลือ

176 ผูปฏิบัติงานในบราซิลใชทางเลือกในการจัดการประชุมรวม
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ซึ่งกันและกันทางกฎหมาย กลองขอความ 7.2 แสดงชองทางตางๆ ในการสรางความสัมพันธ

สวนตัว

กลองขอความ 7.1 การติดตอระหวางบุคคล-ตัวอยางจากประเทศเปรู

ในเดือนกันยายน 2543 วีดีทัศนที่เผยแพรทางทีวีแสดงใหเห็นวาVladimiro Montesinos หัวหนา

หนวยขาวกรองของประธานาธิบดีAlberto Fujimoriใหสินบนสมาชิกวุฒิสภา ตอมาประเทศ

สวิสเซอรแลนดใชการเปดเผยขอมูลเองเพื่อแจงใหรัฐบาลเปรูทราบวามีเงินที่ถูกอายัดอยูใน

สวิสเซอรแลนดและยินดีใหรัฐบาลเปรูสงคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

พนักงานอัยการของเปรูติดตอเปนการสวนตัวกับผูพิพากษาไตสวนในสวิสเซอรแลนดทั้งโดยทาง

โทรศัพทและพบกันในซูริค การสรางความสัมพันธสวนตัวน้ีมีผลดังน้ี

 ชวยใหเกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรท่ีสําคัญ โดยการหารือถึงทางเลือกตางๆ 

ในการติดตามสินทรัพยคืนทําใหในทายที่สุดเปรูตัดสินในที่จะดําเนินคดีภายในประเทศ

และใชคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายและการสละสิทธิ์ทางกฎหมาย

ติดตามสินทรัพยที่ถูกอายัดอยูในสวิสเซอรแลนดคืน

 ทําใหเขาใจขอกําหนดขอการสงคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

ชัดเจนข้ึน การติดตอกันทําใหเปรูเขาใจระบบของสวิสเซอรแลนดดีขึ้นและเขาใจวา

จะตองพิสูจนและจัดหาอะไรใหแกสวิสเซอรแลนดบางเพื่อใหคํารองขอความชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันทางกฎหมายประสบผลสําเร็จ

 พัฒนาความเชื่อมั่น การติดตอกันสวนตัวแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณทางการเมืองและ

ความมุงมั่นของทั้งสองฝายและชวยสรางเสริมความเชื่อมั่นระหวางทั้งสองฝาย

ผลการสรางความสัมพันธสวนตัวมีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับการสงคืนสินทรัพยมูลคา 

93 ลานเหรียญภายในเวลา 2 ป

7.1.3 การใชชองทางความชวยเหลืออยางไมเปนทางการกอน ระหวางและหลังจากสง     

คํารองขอความชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางกฎหมาย

ผูปฏิบัติงานจํานวนมากหันไปใชการจัดทําคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

ทันทีเมื่อตัดสินใจวาตองการความรวมมือจากตางประเทศ แตอยางไรก็ดีขอมูลสําคัญบางอยาง

สามารถไดมาเร็วกวาและเปนทางการนอยกวาดวยการติดตอโดยตรงกับผูรวมงานที่เปนผูบังคับใช
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กฎหมายในตางประเทศและ FIU หรือจากเจาหนาที่ประสานงานยุติธรรมหรือเจาหนาที่บังคับใช

กฎหมายตางประเทศที่มาประจําอยูในประเทศหรือในภูมิภาค ความชวยเหลือที่วาน้ีอาจชวยให

สามารถระบุชี้สินทรัพยไดอยางรวดเร็ว ตอบรับการใหความชวยเหลือและที่สําคัญยิ่งกวาคือเปน

การปูพื้นฐานที่ดีสําหรับคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย การติดตอดังกลาว    

ยังชวยใหมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการและระบบของตางประเทศและชวยในการประเมินทางเลือก

เชิงกลยุทธ การติดตอกันอยางไมเปนทางการจําเปนตองทําความเขาใจกันอยางชัดเจนผานทาง

เจาหนาที่ผูประสานงานกลางในประเทศของตนเองเพื่อใหมั่นใจวาไมมีการละเมิดพิธีการทูตกับ

ประเทศอ่ืนและมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขอความชวยเหลือ

จากตางประเทศ177

กลองขอความ 7.2  การติดตอสําหรับความรวมมือระหวางประเทศ

รายชื่อผูติดตอ : ผูที่มีความสัมพันธสวนตัวจากการติดตอกันในคดีกอนๆ ติดตอกันตอนเขารวม

การประชุมวิชาการและอ่ืนๆ

บุคคลอางอิง : ผูรวมงาน รายชื่อผูติดตอ ผูประสานงานยุติธรรมหรือเจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย

เครือขาย และองคการระหวางประเทศ (เชน World Bank และ UNODC) อาจมีรายชื่อบุคคล

อางอิงจากเครือขายสวนตัว

ผูรวมงานในตางประเทศ :

 หนวยงานบังคับใชกฎหมาย (เชน ตํารวจและหนวยงานปราบปรามการทุจริต ศุลกากร 

เจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดและความพยายามในการจัดเก็บภาษี)

 หนวยขาวกรองทางการเงิน (FIU)

 หนวยงานกํากับดูแล (ธนาคาร, หลักทรัพย)

 พนักงานอัยการ

 ผูพิพากษาไตสวน

 ทนายความตางชาติ (บางประเทศจะจางทนายความที่คุนเคยกับวิธีการและขอกําหนด

ตางๆ ของตางประเทศ)

177 การดําเนินการโดยไมสรางความกระจางชัดอยางเหมาะสมอาจเปนผลเสียตอการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับตางประเทศ
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เจาหนาท่ีประสานงานยุติธรรมและเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมายท่ีประจําอยูในภูมิภาค:

หลายประเทศมีเจาหนาที่ประจําการอยูในสถานทูตหรือสถานกงสุลในตางประเทศเพื่ออํานวย

ความสะดวกในการใหความรวมมือระหวางประเทศกับประเทศตางๆ เจาหนาที่เหลาน้ีจะมี

ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการตางๆ ของทั้งประเทศตนเองและประเทศที่ไปประจําการ และ

ความรูเหลาน้ีจะชวยผูปฏิบัติงานใหสามารถหลีกเลี่ยงขอติดขัดตางๆ ในการทํางานกับระบบ

กฎหมายที่แตกตางกัน เจาหนาที่ เหลาน้ีมีบทบาทแตกตางกันไปแตโดยทั่วไปจะอํานวย

ความสะดวกในการติดตอกับผูรวมงานใหความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ ชวยเหลือในการ

จัดทําคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (ตรวจสอบรางคํารองขอ) และชวย  

ในการติดตามเร่ืองเกี่ยวกับคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ผูปฏิบัติงาน

อาจจะติดตอกับสถานทูตของประเทศตางๆ สถานกงสุลที่ต้ังอยูในประเทศ หรือกระทรวง

การตางประเทศเพื่อดูวามีเจาหนาที่ดังกลาวประจําอยูหรือไม

ตัวอยางของประเทศที่มีเจาหนาที่ดังกลาวรวมถึง อารเจนตินา ชิลี โคลัมเบีย ฝร่ังเศส อังกฤษ 

และสหรัฐอเมริกา (the Federal Bureau of Investigation and Immigration and Customs

Enforcement)

ผูประสานงานกลาง :

 ในประเทศ:ผูประสานงานกลางในประเทศอาจชวยใหรายชื่อผูติดตอในตางประเทศแก

ผูปฏิบัติงานและใหขอมูลเกี่ยวกับประเทศที่มีขอตกลงพหุภาคีหรือขอตกลงทวิภาคี

 ในประเทศผูรับคํารองขอ: ผูประสานงานกลางในประเทศผูรับคํารองขอจะชวยให

คําแนะนําในการดําเนินการตามความตองการของประเทศผูรองขอและคําแนะนํา

เกี่ยวกับกฎหมายของประเทศผูรับคํารองขอ สํานักงานผูประสานงานกลางหลายแหงให

ความชวยเหลือในการจัดทําคํารองขอดวย

เครือขายของผูปฏิบัติงาน:

 Stolen Asset Recovery/Interpol Focal Point List: ไดจัดทํารายชื่อของเจาหนาที่

ของประเทศตางๆ ที่สามารถใหการชวยเหลือได เมื่อมีการรองขอความรวมมือ

ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ อ ย า ง เ ร ง ด ว น ต ล อ ด 24ชั่ ว โ ม ง ทุ ก วั น ซึ่ ง ดู ไ ด จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต

http://www.interpol.int/public/corruptionstar/default.aspEgmont Group

 Egmont Group: เปนเครือขายระหวางประเทศของ FIU

 Interpol, Europol, Aseanpol, Ameripol: เปนองคกรตํารวจที่อํานวยความสะดวกในการ

ใหความรวมมือของตํารวจขามพรหมแดน
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 World Customs Organization และเจาหนาที่ประสานการขาวประจําภูมิภาค

 Camden Assets Recovery Inter-Agency Network (CARIN): เปนเครือขายอยางไมเปน

ทางการขององคกรตํารวจและตุลาการทํางานรวมกันเพื่อการริบทรัพยสินที่ไดมาจาก

การกระทําความผิด

 Asset Recovery Inter-Agency Network for Southern Africa:เปนเครือขายอยางไมเปน

ทางการขององคกรตํารวจและตุลาการในสาธารณรัฐอัฟริกาใตทํางานรวมกันเพื่อการริบ

ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดแบบเดียวกับ CARIN

 Arab Anti-Corruption and Integrity Network

 Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos

 Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional Hemispheric Infor-

mation Exchange Network

 Organization of American States network: ตรวจสอบและเชื่อมโยงผูปฏิบัติงาน

โดยระบบซอฟแวรที่ปลอดภัย

 European Judicial Network: ผูแทนของหนวยงานตุลาการและอัยการที่ไดรับ

การแตงต้ังใหเปนผูติดตอสําหรับคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

 Eurojust: ผูพิพากษาและอัยการจากประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปที่ใหความ

ชวยเหลือเจาพนักงานในประเทศในการสืบสวนสอบสวนและดําเนินคดีอาญารายแรง

ขามพรหมแดน

7.1.4  คํานึงถึงปญหาอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน

ผูปฏิบัติงานอาจประสบปญหาตางๆ มากมายในการขอความรวมมือระหวางประเทศดังน้ัน          

สิ่งสําคัญคือตองตระหนักถึงอุปสรรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดและดําเนินการทุกอยางที่จําเปนเพื่อ

แกปญหา178 ปญหาตางๆ เหลาน้ีรวมถึง ความแตกตางในธรรมเนียมปฏิบัติทางกฎหมายและระบบ     

ริบทรัพย ปญหาเร่ืองเขตอํานาจ ความแตกตางในวิธีการ อุปสรรคทางกฎหมายและความลาชา       

(ดูหัวขอ 2.6 ในบทที่ 2) ผูปฏิบัติงานตองระมัดระวังวาขอมูลที่ใหแกตางประเทศอยางไมเปนทางการ

178 Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative กําลังศึกษาปญหาอุปสรรคของการติดตามสินทรัพยคืน คาดวาจะเผยแพรเอกสารได

ตนป 2554 และสามารถดูไดที่ http://www.worldbank.org/star
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หรือโดยคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย อาจทําใหตางประเทศสามารถ

ดําเนินการสืบสวนสอบสวนภายในประเทศและในภายหลังอาจปฏิเสธที่จะใหความชวยเหลือ     

เมื่อกําลังดําเนินกระบวนพิจารณาภายในประเทศ นอกจากน้ันขอบังคับในเร่ืองการเปดเผยขอมูล

อาจ    

กลองขอความ 7.3 ขอผูกมัดในเร่ืองการเปดเผยขอมูล-อุปสรรคของคํารองขอความชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

มีสองสามประเทศ – ลิกเตนสไตน ลักแซมเบอรกและสวิสเซอรแลนด มีขอผูกมัดในเร่ืองการ

เปดเผยขอมูล ซึ่งกําหนดใหเจาพนักงานแจงใหบุคคลเปาหมายของคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกัน

และกันทางกฎหมายทราบและใหสิทธิบุคคลเปาหมายในการอุทธรณการใหความชวยเหลือตาม 

คํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ซึ่งเปนปญหาในการรองขออยางยิ่ง

โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารและการดําเนินมาตรการชั่วคราว ขอผูกมัดเหลาน้ีไม

เพียงแตทําใหเกิดความเสี่ยงที่สินทรัพยจะถูกจําหนายถายโอนไปหลังจากบุคคลเปาหมายไดรับ

แจงแตยังทําใหเกิดความลาชาอยางมาก บุคคลเปาหมายจะใชชองทางที่มีอยูทั้งหมดเพื่อขัดขวาง

การใหความชวยเหลือและจะอุทธรณทุกขั้นทุกตอนซึ่งเปนกระบวนการที่อาจใชเวลาหลายเดือน

หลายป แนวคิดเพื่อแกปญหาเหลาน้ีมีดังตอไปน้ี

 หารือเกี่ยวกับประเด็นปญหาและแนวทางแกไขกับผูรวมงานในตางประเทศ

 พิจารณาใชการสืบสวนสอบสวนรวมหรือใหขอมูลแกเจาพนักงานของตางประเทศ

เพื่อใหสามารถดําเนินการสืบสวนสอบสวนและดําเนินมาตรการชั่วคราว ทางเลือกใด

ทางเลือกหน่ึงอาจตัดชองทางที่ทําใหเกิดความลาชาเพราะวา สามารถเลื่อนการเปดเผย

ขอมูลแกกลุมบุคคลเปาหมายออกไปเพื่อดําเนินการสืบสวนสอบสวนและดําเนิน

มาตรการชั่วคราวภายในประเทศกอน

 ตองมั่นใจวาคํารองขอไมกวางจนเกินไปเพื่อปองกันขอโตแยงวาคํารองขอละเมิดความ

เปนสวนตัว

 ตองมั่นใจวาขอเท็จจริงและเหตุผลสําหรับคํารองขอไดสรุปเอาไวอยางชัดเจนเพื่อ

แกปญหาขอโตแยงเร่ืองความผิดของทั้งสองรัฐ – ซึ่งก็คือบุคคลเปาหมายอาจโตแยงวา

คํารองขอเปนเร่ืองการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเร่ืองภาษีแตทําใหเปนการสืบสวน

สอบสวนเร่ืองการทุจริตและจงใจที่จะตอกย้ําหลักการของความผิดของทั้งสองรัฐ
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ทําใหกระทบการใหความชวยเหลือมีความลาชาอยางมากถึงแมวาจะมีขอกําหนดในเร่ืองการรักษา

ความลับตามสนธิสัญญาความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย แตก็มักจะมีการร่ัวไหลของ

ขอมูลเกิดขึ้น

เพื่อวัดวามีความเสี่ยงมากนอยแคไหนผูปฏิบัติงานควรใชการติดตอสวนตัวเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับระบบ

ของประเทศอ่ืน ตัดสินใจเร่ืองกลยุทธและหารือเกี่ยวกับผลของการใหขอมูลกอนที่จะหารือกัน     

ในเร่ืองเน้ือหาสาระสําคัญ เพื่อใหการดําเนินการตอไปเปนไปโดยไมละเมิดกฎหมายวาดวยการรักษา

ความลับผูปฏิบัติงานมักจะใชคําสมมุติในชวงแรกของคดีและการวางแผน เชน “บุคคลชื่อ X

กระทําการ Y จะดําเนินการ Z ในตางประเทศสําเร็จไดอยางไร” 

กลองขอความ 7.3 อธิบายแนวคิดในการแกปญหาเร่ืองขอผูกมัดในการเปดเผยขอมูล

7.2 ภาพรวมเปรียบเทียบความชวยเหลืออยางไมเปนทางการกับคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกัน 

และกันทางกฎหมาย

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเปนกระบวนการที่ประเทศตาง  ๆแสวงหาและใหความชวยเหลือ

ในการรวบรวมขอมูลขาวกรองและพยานหลักฐานเพื่อการสืบสวนสอบสวน การดําเนินมาตรการ

ชั่วคราวและการบังคับตามคําสั่งและคําพิพากษาของศาลตางประเทศ คูมือฉบับน้ีแยกแยะระหวาง

ความชวยเหลือที่ตองทําคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย และความชวยเหลือ   

ที่สามารถใหกันไดอยางไมเปนทางการโดยปกติการยื่นคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกัน    

ทางกฎหมาย ตองทําเปนหนังสือและตองดําเนินการตามวิธีการขั้นตอนเฉพาะ พิธีการ และเงื่อนไข

ที่กําหนดไวในขอตกลงพหุภาคีหรือขอตกลงทวิภาคีหรือกฎหมายในประเทศ ในชวงของการ

สืบสวนสอบสวนคํ ารองขอความชวย เหลือซึ่ งกันและกันทางกฎหมายมักจะ เปนการ                     

ขอพยานหลักฐาน ขอใหดําเนินมาตรการชั่วคราว หรือการใชเทคนิคการสืบสวนสอบสวนบางวิธี 

(เชน อํานาจในการบังคับใหจัดหาใหซึ่งเอกสารเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ขอคําสั่งคนและคําสั่งยึด           

การสอบปากคําพยาน และการจัดสงเอกสารให) โดยทั่วไปจําเปนตองมีคํารองขอความชวยเหลือ  

ซึ่งกันและกันทางกฎหมาย เพื่อการบังคับตามคําสั่งริบทรัพย

การใหความชวยเหลืออยางไมเปนทางการโดยปกติเปนการใหความชวยเหลือนอกเหนือจากบริบท

ของคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย บางประเทศพิจารณาวาการใหความชวยเหลือ

แบบไมเปนทางการวา “เปนทางการ” เพราะแนวคิดไดถูกกําหนดไวในกฎหมายวาดวย ความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายและเกี่ยวของกับเจาพนักงาน หนวยงานและการบริหารงาน

อยางเปนทางการ ความสําคัญของความรวมมือดังกลาวไดถูกเนนย้ําไวในขอตกลงระหวางประเทศ
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ตางๆ179  ตรงกันขามกับคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ขอมูลที่รวบรวมได

โดยความชวยเหลืออยางไมเปนทางการอาจรับฟงไมไดในศาลแตมีลักษณะเปนขาวกรองหรือ

ขอมูลพื้นฐานมากกวาซึ่งสามารถนํามาใชในการพัฒนาการสืบสวนสอบสวนและอาจนําไปสูการ

ทําคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย180 กระบวนการ “อยางไมเปนทางการ”    

อาจเกิดขึ้นโดยการโทรศัพทคุยกันระหวางผูรวมงาน (ระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมาย             

ผูพิพากษาเจาของคดีหรือพนักงานอัยการ) ผานทางความรวมมือกันของฝายบริหาร (ตัวอยาง เชน 

FIU) หรือโดยการประชุมพบปะกันระหวางผูรวมงาน181 ซึ่งอาจรวมถึงการมาตรการการสืบสวน

สอบสวนที่ไมใชการบังคับ เชน การรวบรวมขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ การสะกดรอยเฝาดู และ

การไดรับขอมูลจาก FIU และอาจขยายขอบเขตไปถึงการเปดเผยขอมูลของการสืบสวนสอบสวน

รวม หรือการขอใหเจาพนักงานในตางประเทศเปดคดี ในบางประเทศการขอใหมีมาตรการชั่วคราว

เรงดวนอาจเปนไปไดโดยความชวยเหลืออยางไมเปนทางการถึงแมวาจะตองสงคํารองขอความชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันทางกฎหมายตามไปดวย ตาราง 7.1 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางความชวยเหลือ

อยางไมเปนทางการกับคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

7.2.1 กระบวนการความรวมมือระหวางประเทศ

ตามที่ไดกลาวแลวขางตนกระบวนการติดตามสินทรัพยคืนจะใชวิธีการรวมกันทั้งการขอความชวยเหลือ

อยางไมเปนทางการและคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายอยางเปนทางการ

เพื่อใหไดขอมูล ขาวกรอง พยานหลักฐาน มาตรการชั่วคราว การริบทรัพย และทายที่สุดการสงคืน

สินทรัพย แตโชคไมดีที่กระบวนการน้ีไมใชเร่ืองงายๆ ที่ใครจะรองขอทุกๆ อยางไดทันทีทันใดดวย

การสงคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ขอมูลในบัญชีธนาคาร 

179United Nations Convention against Corruption (UNCAC), art. 48 and 50; United Nations Convention against Transnational

Organized Crime (UNTOC), art. 26 and 27; United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,

art. 9; recommendation 40 of the Financial Action Task Force (FATF) 40+9 Recommendations
180โดยทั่วไปประเทศ common law จะไมอนุญาตใหใชผลที่ไดจากการชวยเหลืออยางไมเปนทางการมาเปนพยานหลักฐานในศาล 

แตประเทศ civil law อาจอนุญาตใหผูพิพากษาพิจารณาขอมูลที่รวบรวมไดผานทางความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ ตัวอยางเชน 

ชิลีและสวิสเซอรแลนดอนุญาตใหหลกัฐานเชนวารับฟงได
181UNCAC art. 49 กําหนดใหรัฐภาคีตองใหความชวยเหลือที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินการในลักษณะบังคับโดยไมตองคํานึงถงึ

เร่ืองความผิดอาญาในทั้งสองประเทศในกรณีที่สอดคลองกับแนวคิดพ้ืนฐานของระบบกฎหมายของตน Recommendation 37 of the

Financial Action Task Force (FATF) 40+9 Recommendations กําหนดใหประเทศตางๆ ควรจะใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน     

ทางกฎหมายในขอบเขตกวางที่สุดเทาที่จะทําไดแมวาจะไมเปนความผิดอาญาในทั้งสองประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับมาตรการ

ที่ไมมีลักษณะบังคับและมีการลวงล้ํานอย
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ตาราง 7.1  ความแตกตางระหวางความชวยเหลืออยางไมเปนทางการและคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและ

กันทางกฎหมาย

ปจจัย ความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ คํารองขอความชวยเหลือซ่ึงกันและกันทาง

กฎหมาย

จุดมุงหมาย

ประเภทของความ

ชวยเหลือ

กระบวนการ

ติดตอ

ขอกําหนด

ประโยชน

 ไดรับขาวกรองและขอมูลเพ่ือใช

ในการสืบสวนสอบสวน

 มาตรการช่ัวคราวเรงดวนในบาง

ประเทศ

มาตรการสืบสวนสอบสวนโดยไมใช

กําลังบังคับ;การเปดเผยขอมูลเอง;

การสืบสวนสอบสวนรวม ; การเปด

คดี

โดยตรง : เจาหนาที่ผูบังคับใช

ก ฎ ห ม า ย พ นั ก ง า น อั ย ก า ร ห รื อ ผู

พิพากษาไตสวนติดตอโดยตรงกับ

ผูรวมงาน FIU ผูกํากับดูแลธนาคาร

และหลักทรัพย

 โดยปกติ เปนแคการติดตอ กั น

ระหวางหนวยงาน ; บางครั้งก็มี

การจัดทํา MOU

 จะตองเปนไปโดยถูกตองตาม

กฎหมายในทั้งสองประเทศ

 ไดรับขอมูลโดยรวดเร็ว;ไมตอง

ดําเนินการตามระเบียบแบบแผน

ของคํารองขอความชวยเหลือซ่ึง

ไดรับพยานหลักฐานเพ่ือใชในการพิจารณา

คดีอาญาและริบทรัพย (ในบางกรณี การริบ

ทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ)

 การบังคับตามคําส่ังยับย้ังหรือ  คําพิพากษาให

ริบทรัพย

มาตรการสืบสวนสอบสวนแบบใช กําลัง

บังคับ (เชน คําส่ังคน) และการชวยเหลือทาง

ศาล(เชนการบังคับคดีตามมาตรการช่ัวคราว

หรือคําพิพากษาใหริบทรัพย)

โ ด ย ทั่ ว ไ ป ไ ม ไ ด ติ ด ต อ กั น โ ด ย ต ร ง  :

ผูประสานงานกลางในแตละประเทศจะเปน

ผูติดตอกับหนวยงานตามความเหมาะสม 

(เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย เจาพนักงาน

ปกครอง พนักงานอัยการหรือผูพิพากษา) การ

สงคํารองจากศาลในประเทศผูรองขอไปยังศาล

ของประเทศผูรับคํารองขอโดยผานกระทรวง

การตางประเทศ

อาจรวมถึงเรื่องความผิดของทั้งสองประเทศ;

การตางตอบแทน; ขอจํากัดการใช;การสืบสวน

สอบสวนคดีอาญาที่กําลังดําเนินการอยูหรือ

ความเช่ือมโยงของสินทรัพยกับการกระทํา

ความผิด

พยานหลักฐานรับฟงไดในศาลสามารถบังคับ

ตามคําส่ังศาลได
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ขอจํากัด

กันและกันทางกฎหมาย  (เชนเรื่อง

ความผิดของทั้งสองประเทศ)

 เปนประโยชนในการตรวจสอบ

ความถูกตองของขอเท็จจริงและให

ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําคํา

รองขอความชวยเหลือซ่ึงกันและ

กันทางกฎหมาย

ขอมูลที่ไดรับไมสามารถนําไปใช

เปนพยานหลักฐานได ;เปนการยากที่

จะระบุบุคคลที่จะติดตอ;มีทรัพยากร

จํากัดสําหรับใชในการติดตอสราง

เครือขาย;มีโอกาสที่ขอมูลจะรั่วไหล

ใชเวลามาก ; ใชทรัพยากรมาก ; มีขอกําหนด

มากซ่ึงมักจะดําเนินการไมได;มีโอกาสที่ขอมูล

จะรั่วไหล

ที่มา :  จากการรวบรวมของผูแตง

a. อาจมีขอตกลงพหุภาคีหรือทวิภาคีที่อนุญาตใหมีผูปฏิบัติงานสามารถติดตอกันโดยตรงได

สําเนาเอกสารของธนาคาร และการยับยั้งหรือยึดหรือริบทรัพยที่พบวาเกี่ยวของกับบุคคลเปาหมาย

หรือการกระทําความผิดที่ถูกพิพากษาลงโทษ ถึงแมวาดูจะเปนการงายหากจะขอทุกๆ อยางในคํารองขอ

ความชวยเหลือซึ่ งกันและกันทางกฎหมายในคราวเดียว แตคํ ารองขอเชนวามักจะขาด

พยานหลักฐานตามที่กําหนด-โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงทายที่ตองการขอมาตรการชั่วคราวและริบ

ทรัพย ยิ่งไปกวาน้ันคํารองขอที่รองขอทุกๆ อยางในคราวเดียวกันอาจทําใหซับซอนเกินไปสําหรับ

ประเทศผูรับคํารองขอซึ่งตองระดมความรวมมือจากหลายๆ หนวยงานและสุดทายทําใหเกิดความลาชา

เปนเวลานานในการตอบสนองตามคํารองขอ

วิธีที่ดีกวาคือใชกระบวนการที่เปนขั้นเปนตอนซึ่งขอมูลหรือหลักฐานที่ไดรับจากหน่ึงคํารองขอ   

ถูกนํามาใชในการสนับสนุนคํารองขอฉบับตอไป ตัวอยาง เชน ดวยความชวยเหลืออยางไมเปน

ทางการอาจไดรับรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่เปนพื้นฐานสําคัญและขอมูลพื้นฐานสําหรับ

การทําคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย เพื่อยึดเอกสารเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร 

กิจกรรมที่พบในเอกสารเหลาน้ีจะชวยใหผูปฏิบัติงานติดตามสินทรัพยและระบุชี้บัญชีธนาคาร       

ที่จะตองยับยั้งและยึดเพิ่มขึ้น และยังอาจจะชวยในการรวบรวมพยานหลักฐานที่จําเปนสําหรับ   การ
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ขอมาตรการชั่วคราวไมวาจะเปนมาตรการชั่วคราวเรงดวน (ดวยความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ)

หรือคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ในทายที่สุดขอมูลและพยานหลักฐาน      

ที่รวบรวมไดจะเปนพื้นฐานสําหรับการริบทรัพยและการบังคับภายในประเทศ

การดําเนินกระบวนการทีละขั้นทีละตอนชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ        

ในแตละขั้นตอนได นอกจากน้ันยังทําใหมีการสื่อสารระหวางผูรวมงานมากขึ้นซึ่งทําใหเกิด      

ความไวเน้ือเชื่อใจกันระหวางประเทศตางๆ แผนภาพ 7.2 แสดงการดําเนินกระบวนการทีละขั้น ทีละตอน

7.2.2  ความชวยเหลือท่ีจะรองขอได

ขอมูล พยานหลักฐานหรือมาตรการทางศาลที่จะรองขอไดอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ   

และในทายที่สุดขึ้นอยูกับขอตกลงในสนธิสัญญาและกฎหมายภายในประเทศ นอกจากน้ันประเทศ

ตาง  ๆก็ยังมีความแตกตางกันในเร่ืองของการใหความชวยเหลือวาจะใหความชวยเหลือแบบไมเปนทางการ

หรือจะตองทําคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ตัวอยางเชน บางประเทศ

อนุญาตใหดําเนินการผานทางชองทางการใหความชวยเหลืออยางไมเปนทางการสําหรับมาตรการ

ชั่วคราวเรงดวน (ฉุกเฉิน) – ผานทาง FIU กระทรวงยุติธรรม พนักงานอัยการหรือผูพิพากษาไตสวน 

ดูขอมูลเพิ่มเติมในหัวขอ 7.3.4 

ในขณะเดียวกันมีขอตกลงในเร่ืองทั่วไปเกี่ยวกับความชวยเหลือที่สามารถรองขอไดและขั้นตอน

วิธีการเพื่อใหไดรับความชวยเหลือ (ดูแผนภาพ 7.3) เทคนิคการสืบสวนสอบสวนโดยใชเทคนิค 

การสืบสวนสอบแบบไมใชการบังคับโดยทั่วไปสามารถดําเนินการไดผานทางความชวยเหลือแบบ      

ไมเปนทางการแตสําหรับการสืบสวนสอบสวนโดยใชเทคนิคการสืบสวนสอบแบบใชการบังคับ

และมาตรการทางศาลจําเปนตองทําคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

รายละเอียดของมาตรการเหลาน้ีอยูในหัวขอตอไป

7.3  การใหความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ

ในสวนตอไปน้ีเปนรายละเอียดของชองทางตางๆสําหรับความชวยเหลืออยางไมเปนทางการและ

รูปแบบการใหความชวยเหลืออยางไมเปนทางการที่อาจเปนประโยชนในการติดตามทรัพยสินคืน –

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการติดตามสินทรัพย มาตรการชั่วคราวฉุกเฉิน การเปดเผยขอมูลเองและ     

การขอใหอีกประเทศหน่ึงเปดคดี หัวขอที่ 2.2.3 ในบทที่ 2 ไดกลาวไวแลวเกี่ยวกับการสืบสวน

สอบสวนรวมซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงของความรวมมือที่อาจริเร่ิมโดยการความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ

หรือโดยคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ในภาคผนวก จ. ไดรวบรวมประเด็น 

ที่ผูปฏิบัติงานควรจะพูดคุยหารือกันกับผูรวมงาน
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ที่มา :  จากการรวบรวมของผูแตง

หมายเหตุ: FIU= หนวยขาวกรองทางการเงิน ในบางประเทศสามารถรองขอพยานหลักฐานและมาตรการ ช่ัวคราว

ไดในคราวเดียวกัน

แผนภาพ 7.2 แผนผังความรวมมือระหวางประเทศ

ติดตอเบื้องตนกับผูรวมงานใน
ตางประเทศ
 อธิบายเก่ียวกับการสืบสวน

สอบสวนและส่ิงที่ตองการ ;
ขอคําแนะนํา

 ใชโทรศัพทหรืออีเมลดีที่สุด

สอบถามอยางรอบครอบถ่ีถวนโดย
หนวยงานตางประเทศ

 (การใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน)

 FIU ขอมูลสาธารณะ ธนาคาร 
(หากเปนไปได)

ดําเนินการตามคํารองขอ
ในรูปของการใหขาวกรอง

คํารองขอ MLA: พยานหลักฐาน
 ขอเอกสารเก่ียวกับบัญชี

ธนาคาร คําใหการพยาน
 ขอคําแนะนําในการจดัทําราง

คําขอกอนสงคํารองขอ

ผูประสานงานกลางตรวจสอบ
คํารองขอ

 ใหเปนไปตามขอกําหนด
 สงใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่

เพ่ือทําการสืบสวนสอบสวนและ
รวมรวมพยานหลักฐาน

รวบรวมพยานหลักฐานและ
ดําเนินการตามคํารองขอ

รองขอ(MLA):ใหมีมาตรการช่ัวคราว 

 รองขอแบบเรงดวน (อาจไมมี 
MLA)

 บังคบัตามคําส่ังศาลตางประเทศ 
(ตองมีคํารองขอ MLA)

มาตรการช่ัวคราว

 บังคบัโดยตรงตามคําส่ังศาล
ตางประเทศ

 บังคบัโดยออมโดยอายัดภายใน 
ประเทศตามหลักฐานที่ใหมา

คํารองขอ MLA: ใหรบิทรัพย

 บังคบัตามคําพิพากษาของ  
ศาลตางประเทศ

การริบทรัพย

 บังคบัโดยตรงตามคําพิพากษา
ของศาลตางประเทศ

 บังคบัโดยออมโดยคําพิพากษา
ศาลภายในประเทศบนพ้ืนฐาน
ของพยานหลักฐานทีใ่หมา

การสงคืน

 การบังคับโดยตรง
 กลไกการแบงปน
 คําส่ังศาลใหจายคาสินไหม

ทดแทน
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ที่มา :  จากการรวบรวมของผูแตง

a. ไมวาจะเปนความชวยเหลืออยางไมเปนทางการหรือคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายอยางเปนทางการ(หรือทั้ง

สองอยาง) ขึ้นอยูกับแตละประเทศ

b. อาจไมตองมีคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายอยางเปนทางการในการขอคําสั่งในตอนแรกแตอาจตองมีสําหรับ

การขอใหคงคําสั่งนั้นไว

แผนภาพ 7.3 จะรองขออะไรไดบางผานทางความชวยเหลืออยางไมเปนทางการและคํารองขอ MLA อยางเปน
ทางการ

ความชวยเหลือในการ
สืบสวนสอบสวน

(แบบไมใชการบังคบั)

 รายงานธุรกรรม
และกิจกรรมอัน
ควรสงสัย

 ขอมูลสาธารณะ
หรือขอมูลการจด
ทะเบียน (รถยนต 
บริษทั ที่ดนิ)

 การตรวนคนโดย
ความยินยอม

 การสะกดรอย
เฝาดู

 สอบปากคําพยาน
a

อ่ืนๆ
ความชวยเหลือในการสืบสวน
สอบสวน(แบบใชการบังคับ)
และพยานหลักฐานเพ่ือการ

พิจารณาคดี

มาตรการช่ัวคราว การริบทรัพย

 ขอใหเปดคดีใน
ตางประเทศ

 การสืบสวน
สอบสวนรวมa

 การเปดเผยขอมูล
โดยไมตองรองขอ

 มาตรการช่ัวคราว
ฉุกเฉินb

 รับรองเอกสาร
 คําส่ังเรียก
 หมายคนและ

หมายยึด
 คําส่ังใหเฝาดู

บัญชี
 คําใหการภายใต

คําสาบานและการ
สอบปากคําพยาน

a

 การสืบสวน
สอบสวนรวมa

 การบังคับตาม
คําส่ังยับย้ังหรือ
คําส่ังยึดของศาล
ตางประเทศ

 การบังคับโดย
ออมผานทาง
คําส่ังยับย้ังหรือ
คําส่ังยึดของศาล
ภายในประเทศ

 การบังคับโดยตรง
ตามคําส่ังริบ
ทรัพยของศาล
ตางประเทศ

 การบังคับโดย
ออมตามคําส่ังริบ
ทรัพยของศาล
ภายในประเทศ

โดยทั่วไปขอผานทางความ
ชวยเหลืออยางไมเปนทางการ

โดยทั่วไปตองทําคํารองขอ MLA
อยางเปนทางการ
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7.3.1  ชองทางตางๆ สําหรับความรวมมือ

ชองทางทั่วไปที่ใชสําหรับการติดตอขอความชวยเหลืออยางไมเปนทางการไดแก

 ผูรวมงานไมวาจะเปนเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายพนักงานอัยการหรือผูพิพากษาไตสวน     

ยังรวมถึงเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายและเจาหนาที่ประสานงานยุติธรรมที่ประจําการอยู          

ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลในตางประเทศที่สามารถชวยติดตอกับผูรวมงานเพื่อใหความชวยเหลือ

อยางไมเปนทางการ ชวยในการจัดทําคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย  

และติดตามความคืบหนา (ดูกลองขอความ 7.2 สําหรับบางประเทศที่มีบุคลากรเหลาน้ี)

 FIUs จํานวนและรูปแบบของความชวยเหลือที่จะใหไดแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะ      

ของ FIU (วาเปนเชิงบริหารหรือเชิงบังคับใชกฎหมาย) แตโดยทั่วไปก็สามารถจะแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวกรองทางการเงินกับ FIU อ่ืนๆ ได FIU บางแหงมีอํานาจในการยับยั้งเงินหรือ       

การอนุญาตใหดําเนินการเกี่ยวกับกระทําที่อาจจะเกี่ยวกับการฟอกเงินที่ตองหามตามที่กําหนดไว 

(ดูหัวขอ 7.3.4)

 หนวยงานกํากับดูแล เชน หนวยงานกํากับดูแลธนาคาร หลักทรัพยและบริษัท ความรวมมือกับ

หนวยงานเหลาน้ีมักจะมีขีดจํากัดเพราะจะตองมีการทํา MOU และอาจมีขอจํากัดในการแบงปน

ขอมูลเพื่อจุดประสงคในการบังคับใชกฎหมาย

จะเร่ิมตนติดตอขอความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศอยางไร สวนใหญมักดําเนินการ    

โดยการติดตอกันโดยสวนตัวกับผูที่เคยติดตอกันในคดีเกาๆ ไมวาจะเปนการติดตอกันเอง

โดยตรงหรือผานทางเครือขายที่เปนสมาชิกดวยกัน (ตัวอยาง เชน Interpol and the World

Customs Organization สําหรับการบังคับใชกฎหมาย, the Egmont Group สําหรับFIUs, and the

Camden Assets Recovery Inter-Agency Network or the Organization of American States’

network สําหรับพนักงานอัยการหรือผูพิพากษาไตสวน) ปญหาที่ผูปฏิบัติงานพบในการติดตอ

กับหนวยงานตางประเทศคือหลายๆ ประเทศมีหนวยงานบังคับใชกฎหมายหลายหนวยงาน   

ทําใหเปนการยากที่จะเลือกวาจะติดตอกับหนวยงานใด (ดูกลองขอความ 7.4 ตัวอยางของ 4 ประเทศ) 

หนวยงานเหลาน้ีอาจรวมถึงหนวยงานตํารวจกลาง หนวยงานตํารวจระดับรัฐ จังหวัดและระดับ

เทศบาล หนวยงานปราบปรามการทุจริต หนวยงานศุลกากร หนวยงานปราบปรามยาเสพติด

หรือหนวยงานทางภาษี ซึ่งหมายความวาผูปฏิบัติงานอาจจะตองติดตอกับหลายๆ หนวยงาน

และขอคําแนะนําวามีหนวยงานที่อาจจะเกี่ยวของดวยอีกอีกหรือไม
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7.3.2  ขอพิจารณาท่ัวไป

ถึงแมวาความชวยเหลืออยางไมเปนทางการจะมีขอจํากัดนอยกวาคํารองขอความชวยเหลือซึ่ง      

กันและกันทางกฎหมายแตก็ยังมีขอจํากัดบางอยางที่ผูปฏิบัติงานควรทราบ ขอมูลที่รองขอหรือ

แลกเปลี่ยนกันจะตองไดรับมาอยางถูกตองตามกฎหมายของทั้งประเทศผูรองขอและประเทศ         

ผูรับคํารองขอและตองไดรับอนุญาตสําหรับการติดตอสื่อสารกันดวย และเพราะวาโดยปกติการให

ความรวมมือกันจะเกิดขึ้นจากผูรวมงานใหแกผูรวมงานในตางประเทศ (ดูกลองขอความ 7.5  

วิธีการที่ประเทศตางๆ กําลังพยายามที่จะขจัดขอจํากัดน้ี) ตัวอยางเชน แทนที่หนวยงานบังคับใช

กฎหมายจะติดตอกับ FIU ตางประเทศ FIU ภายในประเทศอาจใชชองทางของ Egmont Group

เพื่อขอขอมูลจาก FIU ตางประเทศแลวสงขอมูลตอใหเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย ในบางกรณี

นอกจากการเปนสมาชิกของ Egmont Group แลวหนวยงานตางๆ จะตองลงนามใน MOU หรือ

ขอตกลงเร่ืองการรักษาความลับ

ผูปฏิบัติงานจะตองชั่งนํ้าหนักระหวางความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและประโยชนที่จะไดรับจากกระบวน

พิจารณาที่ไดรับความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ ตัวอยางเชน การสอบปากคําพยานที่ใหการโดย

สมัครใจหรือแมแตการที่ผูรวมงานในตางประเทศละเมิดขอตกลงในเร่ืองการรักษาความลับอาจทํา

ใหบุคคลเปาหมายไหวตัวเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและทําใหพวกเขามีโอกาสที่จะทําลาย

พยานหลักฐาน เคลื่อนยายสินทรัพยหรือหลบหนีคดี

กลองขอความ  7.4  อํานาจการสืบสวนสอบสวนในฝร่ังเศส สวิสเซอรแลนด สหรัฐอเมริกาและ 

สหราชอาญาจักร

หลายๆ ประเทศมีหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่มีอํานาจสืบสวนสอบสวนและฟองคดีทุจริตและ

ฟอกเงินหลายหนวยงาน ดังตัวอยางตอไปน้ี

ฝร่ังเศส

 ศุลกากร

 หนวยงานทางทหารดูแลอาชญากรรมรายแรงระดับชาติและรักษาความสงบในเขตชุมชน 

(Gendarmerie National)

 ศาลพิเศษระหวางภูมิภาคเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมและอาชญากรรมทางการเงิน

 ผูพิพากษาไตสวน

 ตํารวจศาลโดยเฉพาะอยางยิ่ง l’Office Central de Repression de la Grand Delin-

quance Financiere

 สํานักงานอัยการ
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สวิสเซอรแลนด

 Federal Police Office

 Federal investigating magistrates ( juges d’instruction)a

 Ministère public de la Confédération (อัยการกลาง)

แตละรัฐมีพนักงานอัยการ หนวยงานบังคับใชกฎหมายและหนวยงานผูพิพากษาไตสวน

ของตัวเอง

สหราชอาญาจักร (อังกฤษและเวลส)

 Crown Prosecution Service and the Revenue and Customs Prosecution Office

 Her Majesty’s Revenue and Customs for England and Wales

 Serious Fraud Office

 Serious Organised Crime Agency

นอกจากน้ันมีกองตํารวจภูมิภาค 43 แหงในอังกฤษและเวลส ซึ่งบางหนวยมีฝายปราบปราม

การทุจริตและการฟอกเงินโดยเฉพาะรวมถึงตํารวจนครบาลและตํารวจกรุงลอนดอน

สหรัฐอเมริกา

 Customs and Border Protection

 Department of Homeland Security

 Department of Justice the central authorit

 Department of the Treasury

 Drug Enforcement Agency

 Federal Bureau of Investigation

 Immigration and Customs Enforcement

 Internal Revenue Service Criminal Investigation

 U.S. Postal Service

นอกจากน้ันยังมีสํานักงานตํารวจรัฐและทองถิ่น

a.ในป 2550 ผูพิพากษาไตสวน(ทั้งระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ)จะถูกยกเลิกแตพนักงานอัยการยังคงมีอยู
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กลองขอความ 7.5 การอํานวยความสะดวกสําหรับการใหความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ

การใหความชวยเหลืออยางไมเปนทางการโดยทั่วไปเปนการใหความชวยเหลือระหวางผูรวมงาน

กับผูรวมงานดวยกันเปนกระบวนการที่มีคนกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลบางอยางเพราะ

หนวยงานบังคับใชกฎหมายจะตองติดตอผานทาง FIU ในประเทศเพื่อขอรับขอมูลจาก FIU

ในตางประเทศ บางประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหการแลกเปลี่ยนขอมูลอยางไมเปนทางการ

สะดวกยิ่งขึ้นโดยอนุญาตใหมีการใหความรวมมือกันโดยตรงโดยไมคํานึงวาหนวยงาน

ตางประเทศเปนหนวยงานผูรวมงานหรือไม ตัวอยางเชน the U.S. Financial Crimes Enforcement

Network ใหความรวมมือโดยตรงกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายจากประเทศสมาชิกสหภาพ

ยุโรปในบางสถานการณและก็ไดรับความรวมมือลักษณะเดียวกันเปนการตอบแทน

7.3.3  การติดตามริบทรัพยและการสืบสวนสอบสวนอ่ืนๆ

เพราะวาการติดตามสินทรัพยใชเวลามากและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการติดตามสินทรัพยคืน     

บางประเทศจึงไดพัฒนาเคร่ืองมือตางๆ ขึ้นเพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางรวดเร็ว

กอนที่จะยื่นคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงขอมูลการรายงาน

ธุรกรรมอันควรสงสัย (STR) ขอมูลจากบันทึกขอมูลสาธารณะ (ตัวอยางเชน บันทึกขอมูลเกี่ยวกับ

ที่ดิน รถยนต และการจดทะเบียนนิติบุคคล) และขอมูลที่เกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่เขาถึงไดอยางจํากัด 

ผูปฏิบัติงานจําเปนตองปรึกษากับผูรวมงานเพื่อระบุชี้วามีขอมูลอะไรบางที่มีใหไดโดยไมตองใชคํา

รองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย และขอมูลอะไรบางที่ตองใชคํารองขอความชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

การติดตามสินทรัพยมักจะถูกขัดขวางเพราะไมมีขอมูลเพียงพอที่จะทําใหการคนหาแคบลงถึง

ธนาคาร สาขา หรือที่ต้ังที่แนชัดได ซึ่งขอมูลดังกลาวอยูในตางประเทศที่มีสถาบันการเงินและสาขา

ตางๆ จํานวนมาก (ไมมีใครยอมใหขอมูล) ไมเชนน้ันแลวก็จะเปนคํารองขอที่ตองใชความพยายาม

มากเกินควร เคร่ืองมือที่ใชเพื่อแกบัญหาน้ีก็คือการจัดทําฐานขอมูลกลางลงทะเบียนบัญชีธนาคาร182

ซึ่งมีการดําเนินการในบราเซิล ชิลี ฝร่ังเศส อิตาลีและเยอรมัน183 การลงทะเบียนแบบน้ีเก็บขอมูลไว

182เมื่อไมนานน้ี FATF ก็ไดยอมรับการจัดต้ังสํานักทะเบียนกลางวาเปนแนวปฏิบติัที่เปนเลิศใน “Best Practices: Confiscation

(Recommendations 3 and 38),” ซึ่งที่ประชุมใหญรับรองเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2553 หาดูเอกสารนี้ไดที่ http://www.fatf-gai

.org/dataoecd/39/57/44655136.pdf
183 กฎหมายที่ใหมีการจัดต้ังสํานักทะเบียนกลางกําลงัอยูระหวางการเสนอรัฐสภาในสเปน
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จํากัด (เชน เลขที่บัญชี ชื่อ และที่ต้ังสาขา) และมีระบบปองกันความปลอดภัยเพื่อรับประกัน         

วาขอมูลสวนตัวไดรับการปกปองและจํากัดการเขาถึงใหแกหนวยงานเฉพาะบางหนวยงานและ       

บางสถานการณเทาน้ัน ในประเทศฝร่ังเศส FIU อาจจะทําการคนหาขอมูลในฐานขอมูลไดก็ตอเมื่อ

มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการเงินแกการกอการรายเทาน้ัน ผูปฏิบัติงาน

ของตางประเทศจะตองใหขอมูลอยางเพียงพอตามที่กําหนดไวและอาจจะตองทําคํารองขอความชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ดวย

7.3.4  มาตรการช่ัวคราวฉุกเฉิน

ถึงแมวาจะมีบางสถานการณที่รักษาเงินไวไดโดยการยื่นคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ทางกฎหมายใหดําเนินการบังคับตามคําสั่งยับยั้งแตก็ยังมีสถานการณที่ตองการความเรงดวน     

อยางมาก บุคคลเปาหมายอาจรูระแคะระคายเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนจากการจับกุมหรือขอมูล

ร่ัวไหล เพราะวาบุคคลเปาหมายสามารถเคลื่อนยายสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดจาก

ประเทศหน่ึงไปยังอีกประเทศหน่ึงดวยความรวดเร็วผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติการดวยความรวดเร็ว 

โชคดีที่หลายๆ ประเทศมีมาตรการที่สามารถยึดหรือยับยั้งเงินไดทันทีในสถานการณเรงดวน                  

การดําเนินการอยางรวดเร็วน้ีมักดําเนินการในรูปแบบของมาตรการชั่วคราวที่ตองมีคํารองขอความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายสงตามมาภายในเวลาที่กําหนด184  ถาหากไมยื่นคํารองขอ   

ตามกําหนดเวลาก็จะตองถอนอายัดหรือยับยั้งเงินน้ัน ตัวอยางของมาตรการชั่วคราวฉุกเฉินไดแก

 คําสั่งทางปกครอง เจาพนักงานฝายปกครอง เจาหนาที่ฝายบริหาร (โดยปกติมักเปน

เจาหนาที่ FIU) จะออกคําสั่งใหสถาบันการเงินสงวนรักษาเงินไวเปนเวลาสั้นๆ คําสั่ง    

ทางบริหารน้ีบางคร้ังก็จํากัดอยูเฉพาะกรณีที่เกี่ยวของกับฐานความผิดที่กําหนดไว185

บางประเทศดําเนินการภายใต “consent regime” กําหนดใหสถาบันการเงินเก็บเงินที่เปน

ธุรกรรมอันควรสงสัยที่ไดสงรายงานให FIU ไวกอนจนกวา FIU จะอนุญาตใหปลอยเงิน

หรือเก็บไวชวงเวลาหน่ึงตามที่กําหนด (ทําให FIU หรือเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายมีเวลา

ดําเนินมาตรการชั่วคราว)

184 อาจมีการอนุญาตใหขยายเวลาตามคํารองขอในบางประเทศ
185 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ประเทศไทย) มาตรา 48 ใหอํานาจคณะกรรมการธุรกรรมใน

การยับย้ังหรือยึดทรัพยไดภายในเวลาไมเกิน 90 วัน “หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรน

ทรัพยสินใดที่เปนทรัพยที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด” ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน การดูแล 

เก็บรักษานําทรัพยสินออกขายทอดตลาดเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
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 คําสั่งชั่วคราวของผูพิพากษาไตสวน ในประเทศที่ใชระบบกฎหมาย civil law มีผูพิพากษา

ไตสวนซึ่งอาจมีคําสั่งใหใชมาตรการชั่วคราวหากมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวาจะมีคําสั่ง      

ริบทรัพยในที่สุดหรือวาสินทรัพยอาจจะถูกจําหนายถายโอนหรือทั้งสองอยาง186

 มาตรการชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการฟองคดีหรือการจับกุม บางประเทศอนุญาตใหยับยั้ง

หรือยึดสินทรัพยที่เขาขายถูกริบไวชั่วคราวเมื่อมีการจับกุมในอีกประเทศหน่ึง187 ประเทศ        

ผูรองขอจะตองจัดใหซึ่งพยานหลักฐานที่ใชในการจับกุมและสรุปขอเท็จจริงขอคดี         

เงินจะถูกยับยั้งไวรอพยานหลักฐานเพิ่มเติมและระยะเวลาในการยับยั้งสามารถขยายได 

โดยการยื่นคํารอง โดยทั่วไปไมจําเปนตองมีการติดตามวาสินทรัพยมีความเกี่ยวของกับ 

การกระทําความผิดและไมจําเปนตองมีสนธิสัญญาตอกันดวยและกระบวนพิจารณา       

เปนการดําเนินการฝายเดียวโดยไมมีการแจงใหผูถือครองสินทรัพยทราบ

 การสงคํารองขอโดยตรงใหพนักงานอัยการ ในบางประเทศคํารองขอใหยับยั้งหรือ           

ริบทรัพยที่สงเขามาจะถูกสงไปใหพนักงานอัยการเพื่อใหการใหความรวมมือระหวางประเทศ

ในการดําเนินมาตรการชั่วคราวและการริบสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดและ

เคร่ืองมือที่ใชในการกระทําความผิดอยูในระดับเดียวกับการดําเนินการที่เกี่ยวกับคดี        

ในประเทศ 188 ซึ่งอาจจําเปนตองมีพยานหลักฐานของการกระทําความผิดและผลประโยชน

หรือพยานหลักฐานวาสินทรัพย น้ันเปนสินทรัพยที่ไดจากการกระทําความผิดหรือ          

เปนเคร่ืองมือที่ใชในการกระทําความผิด 

บางประเทศอาจตองใหมีคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย สําหรับการดําเนิน

มาตรการชั่วคราวแตสําหรับการพิจารณาคดีอาจดําเนินการไดโดยแจงกะทันหันและดําเนินการ  

ฝายเดียว189 ประเทศอ่ืนๆ อาจมีเงื่อนไขที่เขมงวดกวา เชน อาจตองมีการจับกุมหรือแจงขอหา       

ในกรณีเชนน้ีผูปฏิบัติงานอาจตองพิจารณาทางเลือกอ่ืน เชน อาจริเร่ิมการสืบสวนสอบสวนรวม 

หรือจัดหาขอมูลใหศาลตางประเทศอยางเพียงพอโดยผานชองทางความชวยเหลืออยางไมเปน

ทางการเพื่อใหสามารถดําเนินมาตรการชั่วคราวตามกฎหมายภายในประเทศน้ันได ทางเลือกเหลาน้ี

จะใชไดก็ตอเมื่อเจาพนักงานของตางประเทศมีเขตอํานาจเหนือบางองคประกอบของความผิด        

ที่เปนมูลคดี เชน การฟอกเงิน

186 ใชอยูในสวิสเซอรแลนดและสามารถสงแฟกซไปที่ Federal Office of Justice
187คําสั่งยับย้ังชั่วคราว (30 วัน) ซึ่งสามารถออกไดเมื่อมีการแจงขอกลาวหาหรือจับกุม Title 18, United States Code, sec. 984(b)(4)
188Proceeds of Crime Act, 2002 (External Requests and Orders), order 2005, sec. 6
189 ในฮองกงจะจัดใหมกีารพิจารณาคดีไดเมื่อมีการแจงแบบกะทันหัน
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7.3.5 การเปดเผยขอมูลโดยไมตองรองขอ

อีกรูปแบบหน่ึงของความชวยเหลืออยางไมเปนทางการที่ชวยในการติดตามสินทรัพยที่ไดมาจาก

การทุจริตกลับคืนคือการเปดเผยขอมูลเองโดยไมตองรองขอ190ซึ่งเปนรูปแบบการใหความชวยเหลือ    

ที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจและ FIU ใชในการแจงตางประเทศใหทราบถึงการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับ

การฟอกเงินที่กําลังดําเนินการอยูในประเทศของตนและระบุวาพยานหลักฐานที่มีอยู เชน บัญชี

ธนาคารของบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของทางการเมืองอาจเปนประโยชน

กลองขอความ 7.6  การเปดเผยขอมูลของสวิสเซอรแลนด

การเปดเผยขอมูลของสวิสเซอรแลนด ไดแก

 ขอมูลเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวมถึงชื่อผูถูกกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงและ

ความผิด

 รายละเอียดของพยานหลักฐานที่อาจเปนประโยชนรวมถึงชื่อธนาคารและชื่อผูถือบัญชี 

เลขที่บัญชี จํานวนเงินในบัญชีที่ถูกอายัดและการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของ

 เหตุผลของการใหขอมูล (เชน การสืบสวนสอบสวนที่ยังดําเนินการอยูหรือที่จะดําเนินการ

ในประเทศผูรับขอมูล)

 หนังสือขอใหสงคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย และ

 คํารองขอไมใหนําขอมูลไปใชเพื่อจุดประสงคอ่ืนใด

กลองขอความ 7.6  แสดงขอมูลที่สวิสเซอรแลนดอาจสงใหประเทศอ่ืนๆ191 ประเทศผูรับขอมูล   

อาจนําขอมูลไปใชในการสืบสวนสอบสวนและจัดทําคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทาง

กฎหมาย การเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนประโยชนมากในคดีการกระทําทุจริตเพราะวากรณีดังกลาว

เปนที่สนใจของสื่อตางชาติ ซึ่งอาจทําใหธนาคารในตางประเทศรีบสงรายงานธุรกรรมอันควรสงสัย 

190 UNCAC art. 46 (4) และ 56 กําหนดใหรัฐภาคีเปดเผยขอมูลโดยไมตองรองขอ
191กฎหมายที่อนุญาตใหมีการเปดเผยขอมูลไดโดยไมตองรองขอในสวิสเซอรแลนดคือ art. 67a of the Federal Act on International

Mutual Assistance in Criminal Matters กฎหมายนี้อนุญาตใหหนวยงานสงขอมูลหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินคดีความผิด

ซึ่งรวบรวมไดจากการสืบสวนสอบสวนของตนเองใหแกหนวยงานตางประเทศโดยไมตองมีคํารองขอเมื่อเห็นวาการสงใหดงักลาว

จะ 1) ทําใหสามารถเปดกระบวนพิจารณาคดีอาญาได  2) อํานวยความสะดวกใหแกการสืบสวนสอบสวนทางอาญาที่กําลัง

ดําเนินการอยู โดยการสงใหเชนนั้นจะตองไมมีผลกระทบตอกระบวนพิจารณาคดีอาญาในสวิสเซอรแลนด
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(ซึ่งจะทําใหเกิดการสืบสวนสอบสวนในตางประเทศ) หรือผูปฏิบัติงานในตางประเทศอาจริเร่ิม 

การสืบสวนสอบสวนเอง192

ผูรับขอมูลจากการเปดเผยเองควรจะติดตอกับเจาของขอมูลเพื่อความชัดเจนของขอมูลที่เปดเผย 

และหาขอมูลเกี่ยวกับคดีในตางประเทศ เพื่อใหแนใจวาสินทรัพยยังคงถูกอายัดไวและหารือ         

ถึงขั้นตอนตอไป

7.3.6  คํารองขอใหเปดคดีในตางประเทศ

ในบางสถานการณเจาพนักงานอาจไมสามารถดําเนินคดีริบทรัพยทางอาญาหรือการริบทรัพย    

โดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษหรือกระบวนการทางแพงภายในประเทศของตนได บางทีอาจเปน

เพราะวาไมมีขัดความสามารถ ขาดเจตนารมณทางการเมือง หรือกรอบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ    

ในสถานการณเชนน้ี เจาพนักงานอาจจะหาเอกสารของคดีใหแกผูรวมงานในตางประเทศและขอให

ริเร่ิมกระบวนพิจารณาในประเทศน้ัน ในทายที่สุดเจาพนักงานในตางประเทศจะตัดสินใจวา          

จะดําเนินการหรือไมและจะดําเนินกระบวนพิจารณาอยางไร (ดูรายละเอียดในบทที่ 9)

7.4  คํารองขอความชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางกฎหมาย

ตามที่ไดกลาวมากอนหนาน้ีแลววาผูปฏิบัติงานไมควรเร่ิมตนขอความรวมมือระหวางประเทศ   

ดวยการสงคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ถาหากมีชองทางความชวยเหลือ

อยางไมเปนทางการอยูผูปฏิบัติงานควรจะติดตอกับผูรวมงานเพื่อหารือวามีอะไรบางที่จําเปน

สําหรับการดําเนินการตามคํารองขอและปญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อผูปฏิบัติงานทราบแลว

วาการดําเนินการบางอยางจําเปนตองมีคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

เชน เรียกดูบันทึกทางการเงิน การใหการโดยบังคับหรือหมายคนและหมายยึด หรือการบังคับตามคําสั่ง

ยับยั้งชั่วคราวก็จะตองดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดและขั้นตอนวิธีการของคํารองขอ     

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

ขอกําหนดตางๆ อาจแตกตางกันไปในแตละประเทศดังน้ันผูปฏิบัติงานจะตองตรวจสอบ             

กับผูประสานงานกลางกอน การปรึกษาหารือกับผูรวมงานตางประเทศหรือผูที่ ติดตอดวย           

อาจเปนประโยชนอย างมากในเร่ืองน้ีถึงแมว าหลายประเทศจะกําหนดให ผูปฏิบั ติงาน                 

ตองดําเนินการอยางเปนทางการโดยผานทางผูประสานงานในประเทศของตนเองในการจัดทํา     

192 การเปดเผยขอมูลโดยไมตองรองขอสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางเปรูและสวิสเซอรแลนดในคดี Montesinos
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คํารองขอหรือเมื่อไดสงคํารองขอไปแลว นอกจากน้ันหลายๆ ประเทศมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ

ขอกําหนดในการจัดทําคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย และบางประเทศ         

มีตัวอยางแบบฟอรมสําหรับการจัดทําคํารองขอที่ถูกตองตรงตามขอกําหนดไวบนเว็บไซต           

ของผูประสานงานกลาง (ดูรายชื่อเว็บไซตของประเทศตางๆ ในภาคผนวก ฆ. และตัวอยางของคํารองขอ

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ในภาคผนวก ฉ.)193 UNODC จัดทําทําเนียบ                   

ผูประสานงานกลางและพัฒนาเคร่ืองมือในการจัดทําคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกัน       

ทางกฎหมาย194เพื่อชวยผูปฏิบัติงาน195 เอกสารเผยแพรที่จัดทําโดยองคกรเอกชนหรือองคกรพหุภาคี

ตางๆ ก็ชวยผูปฏิบัติงานได196

7.4.1  พ้ืนฐานทางกฎหมายสําหรับความรวมมือระหวางประเทศ

ในการดําเนินการตามคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย จะตองมีพื้นฐาน        

ทางกฎหมายสําหรับการใหความรวมมือซึ่งจะตองระบุไวในคํารองขอ พื้นฐานทางกฎหมาย         

อาจมาจาก 1) อนุสัญญา สนธิสัญญาหรือขอตกลงพหุภาคีที่มีบทบัญญัติวาดวยความรวมมือระหวาง

ประเทศเร่ืองความชวยเหลือซึ่งกันในเร่ืองทางอาญา  2) สนธิสัญญาและขอตกลงทวิภาคีวาดวย

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย  3) กฎหมายภายในประเทศที่อนุญาตใหมีความรวมมือ

ระหวางประเทศในคดีอาญาหรือ  4) สัญญาตางตอบแทนผานวิธีทางการทูต (ที่เรียกวา “letters

rogatory” หรือบางประเทศเรียกวา “comity”) ชองทางที่กลาวมาขางตนไมไดแยกจากกัน         

อยางเด็ดขาดและคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย อาจใชชองทางเหลาน้ี

193 ตัวอยางเชน ฮองกงและอังกฤษมีสมุดคูมือเพ่ือชวยเหลือผูปฏิบัติงาน
194United Nations Office on Drugs and Crime’s Mutual Legal Assistance Request Writer Tool ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่

http://www.unodc.org/mla/en/index.html) เปนซอฟแวรโปรแกรมที่ใชชวยในการเขียนคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกนัและกัน      

ทางกฎหมาย คํารองขอตองเปนไปตามขอมูลของแตละประเทศแตเคร่ืองมือนี้จะชวยในการจัดทําคํารองขอ เคร่ืองมือนี้กําลังจะ  

ขยายขอบเขตใหครอบคลุมถึงการติดตามสินทรัพยคืนดวย
195 องคกรพหุภาคีอ่ืนๆ จัดทํารายชื่อผูประสานงานกลางรวมถึง Organisation for Economic Co-operation and Development

(OECD), the Organization of American States, และ Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
196เอกสารการศึกษาปญหาอุปสรรคในการติดตามสินทรัพยคืนที่กําลังจะพิมพเผยแพรของ StAR Initiative จะรวมถึงขอมูลความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายของประเทศที่เปนศูนยกลางทางการเงิน 15 ประเทศ ดูรายละเอียดในอางอิง 28 เอกสารอ่ืนๆ       

ที่เกี่ยวของมี Asian Development Bank (ADB)/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, “Mutual Legal

Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and the Pacific: Frameworks and Practices in 27 Asian

and Pacific Jurisdictions” (Manila, 2007); and the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, “Asset

Recovery and Mutual Legal Assistance in Asia and the Pacific” (Manila, 2008)
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ชองทางหน่ึงหรือมากกวาขึ้นอยูกับมูลความแหงคดีและผลที่คาดวาจะไดรับ (ดูกลองขอความ 7.7)

แตละชองทางเหลาน้ีไดอธิบายไวดังน้ี

กลองขอความ 7.7 การคัดเลือกพื้นฐานทางกฎหมายท่ีใชในคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ทางกฎหมาย 

ในการคัดเลือกพื้นฐานทางกฎหมายที่ใชในคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย 

ผูปฏิบัติงานจํานวนมากพบวาการทํารายการสนธิสัญญา ขอตกลงหรือวากฎหมายที่เกี่ยวของ

ทั้งหมดเรียงตามลําดับสิทธิพิเศษมีประโยชนอยางมาก วิธีการน้ีจะชวยเพิ่มโอกาสในการนําไป

ปรับใชเพราะวาประเภทของการใหความชวยเหลือและเหตุผลในการปฏิเสธการใหความ

ชวยเหลือแตกตางกันไปในแตละสนธิสัญญา คํารองขออาจไดรับการตอบรับบนพื้นฐานทาง

กฎหมายหน่ึงแตถูกปฏิเสธบนอีกพื้นฐานทางกฎหมายหน่ึง รายการดังกลาวควรจัดลําดับตามสิทธิ

พิเศษ โดยทั่วไปสนธิสัญญาทวิภาคีเปนทางเลือกที่ดีที่สุดรองลงมาคือสนธิสัญญาพหุภาคี (ทั้งสอง

ประเทศตองเปนรัฐภาคี) เพราะวาสนธิสัญญาทวิภาคีจัดทําขึ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติและทางเลือก

ทางกฎหมายของประเทศคูสัญญาทั้งสอง (ตางกับแนวทาง “one-size- fits-all” ของสนธิสัญญา

พหุภาคี)  ลําดับตอไปเปนกฎหมายภายในประเทศ (หากมี) และสัญญาตางตอบแทนเพราะวา

สนธิสัญญาและกฎหมายภายในประเทศดําเนินการใหความรวมมือไดเร็วกวาสัญญาตางตอบแทน

และ letters rogatory

อนุสัญญา สนธิสัญญาหรือขอตกลงพหุภาคีตางๆ

อนุสัญญา สนธิสัญญาหรือขอตกลงพหุภาคีตางๆมีบทบัญญัติที่ผูกพันใหรัฐผูลงนามตองให      

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายภายใตกฎหมายระหวางประเทศ บทบัญญัติเหลาน้ีได

กําหนดคํานิยามของความชวยเหลือและวิธีการใหความชวยเหลือไวทําใหกระบวนการมีความชัดเจน

และสามารถคาดการณได ขอตกลงเหลาน้ีมักจะใหความรวมมือในรูปแบบที่ครอบคลุมมากกวา

สัญญาตางตอบแทนที่เคยปฏิบัติหรือ letters rogatory เชนการติดตอสื่อสารกันระหวาง                    

ผูประสานงานกลาง (แทนที่จะเปนการติดตอผานวิธีทางการทูตอยางเปนทางการ)

UNCAC เปนสนธิสัญญาพหุภาคีที่สามารถนํามาใชบังคับในการติดตามสินทรัพยที่ไดจากการทุจริต

คืนและการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย มีประเทศที่ใหสัตยาบันแลวกวา 140 ประเทศ 

ซึ่งรัฐภาคีเหลาน้ีมีพันธะที่จะตองใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายในขอบเขตที่กวาง

ที่สุดในการสืบสวนสอบสวน การฟองคดี และกระบวนการทางศาลที่ เกี่ยวกับการทุจริต 
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นอกจากน้ัน UNCAC และสนธิสัญญาสหประชาชาติฉบับอ่ืนๆ แลวพื้นฐานทางกฎหมายอาจมาจาก

สนธิสัญญาหรือขอตกลงระดับภูมิภาควาดวยการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย   

เชน the Southeast Asian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty and the Inter-

American Convention against Corruption

อีกประเด็นหน่ึงเกี่ยวกับอนุสัญญา สนธิสัญญาหรือขอตกลงพหุภาคีตางๆ ที่ผูปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึง

คือวิธีการที่ประเทศอ่ืนไดปรับปรุงแกไขกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับพันธกรณี            

ที่เกี่ยวของกระบวนการที่เรียกวา “domestication”

ในทางทฤษฏีเมื่อสองรัฐไดลงนามใหสัตยาบันสนธิสัญญาพหุภาคี (เชน UNCAC UNTOC หรือ

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานยาเสพติดและสารกลอมประสาท) ก็สามารถสงคํารอง

ขอตอกันได197 แตอยางไรก็ตามขอบทที่เปนบทบังคับของสนธิสัญญาเหลาน้ีจัดทําขึ้นในลักษณะ

ทั่วไปทําใหมีชองวางสําหรับการตีความหรือความไมแนใจ ตัวอยางเชน ในสนธิสัญญาอาจไมได

ระบุชองทางในการติดตอสื่อสารหรือวิธีการและเอกสารที่ตองใชในการบังคับใชกฎหมายหรือ

พยานหลักฐานที่เฉพาะเจาะจงหรือวิธีดําเนินการที่ตองขออํานาจศาล บางประเทศออกกฎหมาย

ภายในใหรายละเอียดเฉพาะเจาะจงประเทศอ่ืนๆ มีกฎหมายภายในที่สอดคลองกับพันธะตาม

สนธิสัญญาคอนขางจํากัดหรือไมมีเลยและใชกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาที่มีอยูโดยการ

ปรับเปลี่ยนตามสนธิสัญญา เพราะวาบางหนวยงานชอบที่จะใหประเทศผูรับคํารองขอมีกฎหมาย

ภายในที่ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับพันธะตามสนธิสัญญาผูปฏิบัติงานจึงตองพิจารณาประเด็นน้ี

และใหความสนใจรายละเอียดในการดําเนินการตามสนธิสัญญาพหุภาคีในกฎหมายภายในประเทศ

นอกจากน้ันอาจมีการตกลงกันโดยสมัครใจกับประเทศหรือกลุมภูมิภาคอ่ืนๆ (เชน the Commonwealth

Secretariat’s Scheme on Mutual Assistance in Criminal Matters [Harare Scheme]) ถึงแมวาจะ

ไมไดเปนตราสารทากฎหมายหรือสนธิสัญญาที่มีขอผูกพันภาคีทั้งหลายก็ถูกคาดหวังวาจะนํา

บทบัญญัติตางๆ ของสนธิสัญญาไปใชในกฎหมายภายในของตนและใหความชวยเหลือ             

ตามบทบัญญัติเหลาน้ี

ขอตกลงและสนธิสัญญาทวิภาคีวาดวยการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

คลายๆ กันกับสนธิสัญญาพหุภาคีสนธิสัญญาทวิภาคีก็มีบทบัญญัติที่ผูกพันใหรัฐผูลงนามให   

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันและกําหนดวิธีการที่ผูปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติตามนอกจากน้ันยังอาจ

197 UNCAC, art. 46 และ 55; UNTOC, art. 18; และ United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic

Substances, art. 7
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ใหความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบที่ไมมีในขอตกลงอ่ืนๆ เชน การติดตอกันโดยตรง

ระหวางผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่ผูมีอํานาจและผูพิพากษา (โดยผูประสานงากลางมีสวนเกี่ยวของดวย

ในขอบเขตจํากัด)

กฎหมายภายในประเทศ

หลายๆ ประเทศผานกฎหมายที่อนุญาตใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายกับประเทศ    

ที่ไมไดมีสนธิสัญญาตอกันโดยมักจะมีเงื่อนไขวาจะตองใหความชวยเหลือตางตอบแทน (น่ันคือ

ประเทศผูรองขอจะใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายในทํานองเดียวกัน) การดําเนินการ

ในลักษณะน้ีไมมีขอผูกมัดระหวางประเทศวาจะใหความชวยเหลือตามที่รองขอซึ่งตางจากการ

ดําเนินการตามสนธิสัญญาความยืดหยุนเชนน้ีทําใหเกิดความไมแนนอนวาคํารองขอจะไดรับการ

ตอบรับ198

สัญญาตางตอบแทนผานวิธีทางการทูต (Letters Rogatory)

รูปแบบการชวยเหลือที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติน้ีอาจมีประโยชนถาหากไมมีสนธิสัญญาระหวางกัน

หรือ ไมมีกฎหมายภายในประเทศผูรับคํารองขอ (บางประเทศกําหนดใหมีหนังสือคํามั่นสัญญาตาง

ตอบแทนดวยถึงแมวาจะจัดทําคํารองขอบนพื้นฐานของสนธิสัญญาพหุภาคีหรือทวิภาคี) ความ

ชวยเหลือแบบน้ีอนุญาตใหมีการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการระหวางผูพิพากษา อัยการ หรือ

เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายของประเทศหน่ึงกับผูรวมงานในอีกประเทศหน่ึง เปนกระบวนการ   

ที่ใชเวลามากขึ้นเพราะวาตองมีกระทรวงการตางประเทศและพิธีการทางการทูตเขามาเกี่ยวของดวย

7.4.2 ขอกําหนดท่ัวไป

แตละประเทศจะมีขอกําหนดทางกฎหมายที่ประเทศผูรองขอตองดําเนินการใหครบถวนในการยื่น

คํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ และขอควรพิจารณาสําหรับ

ผูปฏิบัติงานมีดังน้ี

198 บางตัวอยางรวมถึง Mutual Assistance in Criminal Matters Act (Singapore); Law on International Mutual Legal Assistance in

Criminal Matters (Liechtenstein); Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Ordinance, cap. 525 (Hong Kong SAR, China);

และ the Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters (Switzerland)
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ลักษณะของเร่ือง

โดยทั่วไปคํารองขอจะตองเกี่ยวกับเร่ืองทางอาญาถึงแมวาบางประเทศจะใหความชวยเหลือ       

ตามคํารองขอใหริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ (เพราะวาโดยปกติมักจะเกี่ยวเน่ืองกับ

การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา) และในคดีแพงและคดีทางปกครอง199 มีความแตกตางกันในแตละ

ประเทศในเร่ืองของการสืบสวนสอบสวนและการพิจารณาทางอาญาเมื่อสามารถใหความชวยเหลือ

ได แมวาประเทศสวนใหญยอมใหมีคํารองขอในชวงระหวางการสืบสวนสอบสวนประเทศอ่ืนๆ 

อาจมีขอกําหนดที่ยุงยากมากกวา สําหรับการยึดหรือยับยั้งสินทรัพยชั่วคราว (เชน กําหนดใหตองมี

การยื่นฟองแลวหรือตองมีคําสั่งถึงที่สุดใหริบทรัพย) หลายๆ ประเทศอาจไมใหความชวยเหลือ      

ถาหากกระบวนพิจารณาทางอาญาเสร็จสิ้นแลว หากมีขอกําหนดที่ยุงยากมากขึ้นผูปฏิบัติงานควร

คํานึงถึงจังหวะเวลาและการประสานงานในการทําคํารองขอมาตรการชั่วคราวและการจับกุมเพื่อ

หลีกเลี่ยงการจําหนายถายโอนเงิน

ความผิดของท้ังสองประเทศ

หลายๆ ประเทศมีขอกําหนดเร่ืองความผิดของทั้งสองประเทศ (หรือตองริบทรัพยไดในทั้งสอง

ประเทศ ถาหากรองขอใหริบทรัพย) หมายความวาการกระทําที่เปนมูลกรณีแหงคํารองขอความชวยเหลือ

ตองเปนความผิดอาญาในทั้งสองประเทศ บางประเทศจะยกเวนขอกําหนดน้ีในบางสถานการณ200

บางประเทศต้ังขอกําหนดในเร่ืองน้ีอยางเครงครัดกวา  (กําหนดใหตองเหมือนกันทั้งชื่อ              

หรือองคประกอบสําคัญแหงความผิด) แตอยางไรก็ตามประเทศตางๆ ก็มักจะใชแนวทางที่ยึดเอา

การกระทําเปนพื้นฐาน (พวกเขาจะพิจารณาที่การกระทําและกําหนดวาการกระทําน้ันตองเปน

ความผิดอาญาตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ)201 ไมวาในการประชุมใดๆ การใชชองทางความชวยเหลือ

อยางไมเปนทางการจะเปนเร่ืองสําคัญของการพูดคุยหารือ ระบุปญหาอุปสรรคและแนวทาง

แกปญหาที่เกิดจากขอกําหนดเร่ืองความผิดของสองประเทศ

199ดูหัวขอ 7.5 และ 7.6 เกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศในการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญา และคดีแพง 

นอกจากนั้น UNCAC art 43 (1) และ 54 (1) (c) กําหนดใหรัฐภาคีชวยเหลือซึ่งกันและกันในเร่ืองทางแพงและทางปกครองและ

อนุญาตใหมีการริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญา
200เจอรซียเปนประเทศที่ไมมีขอกําหนดเร่ืองความผิดสองประเทศ
201 อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศกําหนดใหรัฐภาคีใชแนวทางที่ยึดการกระทําเปนพ้ืนฐาน UNCAC, art. 43(2);

recommendation 37 of FATF 40+9 Recommendations
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แนวทางที่ยึดการกระทําเปนพื้นฐานอาจมีประโยชนในคดีการทุจริตตางๆ เพราะความผิดเฉพาะ

บางอยางที่เกี่ยวของไมไดเปนความผิดอาญาในทุกประเทศ (เชน การรํ่ารวยโดยผิดกฎหมาย การให

สินบนเจาหนาที่รัฐตางประเทศ การหลบเลี่ยงภาษีหรือการริบทรัพยจากการกระทําความผิด            

ที่เกี่ยวของ)

กลองขอความ 7.8  การแกปญหาเกี่ยวกับความผิดของสองประเทศ – การรํ่ารวยโดยผิดกฎหมาย

และการทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐตางประเทศ

ความผิดฐานรํ่ารวยโดยผิดกฎหมาย (การที่เจาหนาที่รัฐมีสินทรัพยเพิ่มขึ้นจํานวนมากโดยไม

สามารถอธิบายอยางสมเหตุสมผลวาไดรับมาโดยชอบดวยกฎหมาย) และการใหสินบนเจาหนาที่

รัฐตางประเทศไมไดถูกกําหนดใหเปนความผิดอาญาในหลายๆ ประเทศ ถาหากตีความอยาง

เครงครัดตามคําที่ใชเรียกความผิดก็จะไมเปนความผิดของสองประเทศและก็จะไมมีการใหความ

ชวยเหลือจากประเทศเหลาน้ัน

ปญหาน้ีอาจแกไดโดยเวลาที่จะพิจารณาวาเปนความผิดของสองประเทศหรือไมใหใช

การประเมินบนพื้นฐานของการกระทําเพราะวาขอเท็จจริงที่ไดจากการสืบสวนสอบสวน

ในประเทศผูรองขออาจเปนองคประกอบของอีกความผิดหน่ึงในประเทศผูรับคํารองขอ สําหรับ

การรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายการกระทําที่ทําใหรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายอาจเปนองคประกอบ

ของอีกความผิดหน่ึงภายใตกฎหมายภายในของประเทศผูรับคํารองขอ (เชน การรับสินบน) 

ในสวนของการใหสินบนเจาหนาที่รัฐตางประเทศประเทศผูรับคํารองขออาจพิจารณาวาเปน

ความผิดฐานใหสินบนเจาหนาที่รัฐในประเทศไมใชเจาหนาที่รัฐตางประเทศa เมื่อไดระบุ

ความผิดคูขนานที่พิจารณาบนพื้นฐานของการกระทําอยางเดียวกันก็ถือไดวาเปนไปตาม

ขอกําหนดเร่ืองความผิดของสองประเทศ

ผูปฏิบัติงานที่ใชแนวทางน้ีตองระมัดระวังในการระบุขอเท็จจริงและความผิดในคํารองขอ

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ตัวอยาง เชน คงไมเปนการเพียงพอที่จะสงคํารองขอ

ที่ระบุวา

Mr. X เปนเจาหนาที่รัฐในกระทรวงการคมนาคมมีรายไดเดือนละ 3,000 เหรียญ เมื่อเขารับ

ตําแหนง 5 ป ที่แลวไมมีเงินออมเลยแตปจจุบันมีเงิน 5 ลานเหรียญโดยที่ไมสามารถอธิบายได

และเขามีความผิด
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ควรใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมที่อาจสนับสนุนการกระทําความผิดในตางประเทศ

Mr. X เปนเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการจัดจางสําหรับโครงการกอสราง ในชวง 3 ป ที่แลวไดจัดทํา

สัญญาโครงการใหญกับบริษัทใหญ 3 แหง ตัวเลขในบัญชีธนาคารของเขาแสดงวากอนหนาที่ 

จะมีการทําสัญญาเพียงเล็กนอยมีเงินเขาบัญชี 2 คร้ัง จํานวน 400,000 เหรียญ เมื่อเร็วๆ น้ี

เงินจํานวน 1 ลานเหรียญไดถูกโอนไปเขาบัญชีประเทศ Y การขอใหผูรวมงานในประเทศผูรับคํา

รองขอชวยตรวจดูรางคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย กอนที่จะสงอาจชวย

ใหการดําเนินการสะดวกขึ้น ผูรวมงานอาจชวยใหคําแนะนําในการรางคํารองขอที่จะทําให

สามารถดําเนินการตามคํารองขอได

a. แนวทางนี้ไดรับการยอมรับโดยคําวินิจฉัยของศาลสูงแหงสมาพันธรัฐสวิส (ATF12911442) ศาลเห็นวาขอกลาวหาวากระทํา

ผิดฐานทุจริตเปนไปตามขอกําหนดเร่ืองความผิดของสองประเทศทั้งๆ ที่ไมมีฐานความผิดเร่ืองการทุจริตของเจาหนาที่รัฐ

ตางประเทศในกฎหมายของสวิส ในการมีคําพิพากษาศาลไดพิจารณาที่ขอเท็จจริงและการกระทําและเห็นวาประเทศผูรองขอ

ดําเนินการเปนไปตามขอกําหนดบนพ้ืนฐานความผิดอ่ืนๆ ; การรับสินบนของเจาหนาที่รัฐในประเทศเปนความผิดตามกฎหมาย

ของสวิส

ควรจะมีการใหรายละเอียดของความผิดมากกวาเพียงแตระบุชื่อความผิดเพราะวาประเทศผูรับ      

คํารองขออาจไมมีผูเชี่ยวชาญที่รูระบบกฎหมายของประเทศผูรองขอและอาจจะตองประเมินวา  

การกระทําน้ันสามารถลงโทษไดตามชื่อความผิดที่แตกตางกันในกฎหมายภายในของตนหรือไม         

(ดูกลองขอความ 7.8) สิ่งสําคัญคือในการจัดทําคํารองขอตองอธิบายใหเห็นถึงความเกี่ยวของ     

ของความผิดที่เปนมูลกรณีของคํารองขอกับการกระทําความผิดอาญา นอกจากน้ันผูปฏิบัติงาน  

ควรหลีกเลี่ยงการใชคําและวลีบางอยางที่จะทําใหเกิดความสับสน ตัวอยาง เชน คําวา “illicit flow”

อาจเปนปญหาในบางประเทศเพราะคําน้ีมักจะหมายถึง การหนีภาษีและการโยกยายเงินทุนออกจาก

ประเทศ ทางที่ดีควรใชคําวา “criminal flows”

อนุสัญญาและมาตรฐานระหวางประเทศก็กําหนดใหมีการใหความชวยเหลือสําหรับมาตรการ       

ที่ไมใชการบีบบังคับในกรณีที่ไมเขากฎเกณฑเร่ืองความผิดของสองประเทศ202

202 UNCAC, art. 46(9); recommendation 37 of FATF 40+9 Recommendations. UNCAC art. 46(9)(a) ก็กําหนดใหรัฐภาคีคํานึงถึง

ความมุงประสงคของอนุสัญญาเมื่อมีการนําเร่ืองความผิดสองประเทศมาใช



183

การใหคํารับรองและคํามั่นสัญญา (สัญญาตางตอบแทน การรักษาความลับ ขอจํากัดการใชและ   

การรับภาระคาใชจายและคาเสียหาย)

หลายๆ ประเทศกําหนดใหตองมีคํารับรองวาจะดําเนินการตางตอบแทนโดยจัดทําเปนลายลักษณ

อักษรวาประเทศผูรองขอจะใหความรวมมือในทํานองเดียวกันแกประเทศผูรับคํารองขอในอนาคต

และหลายๆ ประเทศกําหนดใหประเทศผูรองขอระบุไวดวยหากตองการใหเก็บคํารองขอไวเปน

ความลับ นอกจากน้ันประเทศตางๆ อาจกําหนดใหประเทศผูรองขอรับรองวาจะใชขอมูลที่ไดรับมา

เฉพาะสําหรับคดีที่ไดระบุไวในคํารองเทาน้ันไมนําไปใชเปนพยานหลักฐานสําหรับคดีอ่ืนและ    

จะไมเปดเผยขอมูลแกบุคคลที่สาม บางประเทศอาจขอใหประเทศผูรองขอรับภาระคาใชจายและ       

คาเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการตามคํารองขอใหแกประเทศผูรับคํารองขอ203

คํารับรองเหลาน้ีอาจไดรับการยกเวนเปนกรณีไปแตการยกเวนจะตองมีการหารือทําความตกลงกับ

ประเทศอ่ืน ผูปฏิบัติงานบางคนลังเลหรือปฏิเสธที่จะใหคํารับรองเหลาน้ีเพราะในประเทศของตน

ไมมีการใชคํารับรองเหลาน้ี (ประเทศ civil law จํานวนมากไมใชคํารับรองเหลาน้ี) และผูปฏิบัติงาน

ก็ไมแนใจวามีอํานาจในการใหคํารับรองเหลาน้ีหรือไม แตอยางไรก็ตามคํารับรองเหลาน้ีมักจะ

ไมใชการปฏิบัติที่เปนทางเลือกวาจะปฏิบัติหรือไมและความชวยเหลืออาจถูกปฏิเสธถาหากไมมี      

คํารับรองเหลาน้ีหรือไมไดมีการพูดคุยตกลงกันกอนยื่นคํารองขอ

7.4.3  ขอกําหนดเก่ียวกับพยานหลักฐาน

ผูปฏิบัติงานจะตองจัดหาพยานหลักฐานที่รับฟงไดอยางเพียงพอใหแกเจาหนาที่ของประเทศผูรับ    

คํารองขอเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดขั้นตํ่าเกี่ยวกับพยานหลักฐานสําหรับการดําเนินการ         

ตามคํารองขอที่ศาลในประเทศกําหนดไว  ซึ่งประเด็นน้ีอาจเปนปญหาเพราะขอกําหนด                 

วาพยานหลักฐานใดเปนพยานหลักฐานที่รับฟงไดแตกตางกันไปในแตละประเทศ ประเทศผูรับ   

คํารองขออาจกําหนดมาตรฐานที่เขมงวดสําหรับบางมาตรการมากกวามาตรฐานของประเทศผูรอง

ขอคํารองขอหน่ึงอาจไดรับการพิจารณาวาเหมาะสมใชไดแลวสําหรับประเทศหน่ึงแตอาจถูกมอง 

วากวางเกินไปเปนการจัดทําคํารองแบบเหว่ียงแหสําหรับอีกประเทศหน่ึง

ความยุงยากน้ีมีมากขึ้นเมื่อเปนการแลกเปลี่ยนกันระหวางประเทศ civil law และประเทศ common

law หรือระหวางระบบการริบทรัพยที่แตกตางกัน (การริบทรัพยตามมูลคากับการริบทรัพยที่ตัวทรัพย

203 หนึ่งในเหตุผลนี้กค็ือประเทศผูรับการรองขออาจดําเนินการและอาจตองมีความรับผิดและรัฐผูรองขออาจไมสามารถดําเนินการ

พิสูจนตามที่ใหสัญญาไวไดรัฐภาคีผูรับคํารองขออาจจะเสียคาใชจายโดยไมใชความผิดของตนเอง
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หรือการริบทรัพยทางอาญากับการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ) เพราะวามาตรฐาน

การพิสูจนและการตรวจพยานหลักฐานและขอกําหนดในเร่ืองการรับฟงไดของพยานหลักฐาน   

อาจแตกตางกันอยางมาก ตัวอยาง เชน ถาหากขอเท็จจริงเกี่ ยวกับคดีจะสามารถใช เปน

พยานหลักฐานที่รับฟงไดสําหรับประเทศ common law จะตองมีคําแถลงเปนลายลักษณอักษร

ภายใตคําสาบานหรือในรูปแบบของคํารับรอง ประเทศ civil law โดยทั่วไปไมมีขอกําหนดเชนน้ี    

(ดูการจัดทําคําแถลงเปนลายลักษณอักษรภายใตคําสาบานในกลองขอความ 4.1 บทที่ 4)

หากไมมีพยานหลักฐานที่รับฟงไดอยางเพียงพอตามเกณฑที่กําหนดหรือไมไดใชวิธีการรุกล้ํา   

นอยที่สุดในขั้นตอนแรกของการรวบรวมพยานหลักฐานอาจทําใหคํารองขอถูกปฏิเสธหรือสงกลับ

คืน ดังน้ันผูปฏิบัติงานควรหารือกับผูรวมงานในตางประเทศเกี่ยวกับขอกําหนดเกี่ยวกับ

พยานหลักฐานมาตรฐานของพยานหลักฐานและตัวอยางของพยานหลักฐานที่รับฟงไดกอนที่จะสง

คํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย เมื่อจําเปนตองจัดสงคํารองขอความชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ควรพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน 3 ขั้นตอนตอไปน้ีกอนที่จะสง     

คํารองขอ

 ขั้นตอนที่ 1 กําหนดวาตองการอะไรบาง (ตัวอยาง เชน การเรียกหรือยึดบันทึกทางการเงิน

หรือบันทึกทางธุรกิจ การคนหาสถานที่ต้ังของสินทรัพย การยึดหรือยับยั้งสินทรัพย หรือ      

การริบทรัพย) วิธีที่ดีที่สุดที่มักจะใชคือ การดําเนินการทําคํารองขอแบบทีละขั้นทีละตอน

แทนที่จะรองขอทุกอยางในคราวเดียว

 ขั้นตอนที่ 2 กําหนดวิธีการลุกล้ํานอยที่สุดสําหรับใชในการรวบรวมขอมูลและมาตรฐาน

การพิสูจนและพยานหลักฐานตามที่ประเทศผูรับคํารองขอกําหนด (ตัวอยางเชน ขอเท็จจริง

ที่เฉพาะเจาะจง สถานที่ต้ังของสินทรัพย ความเชื่อมโยงระหวางสินทรัพยกับความผิดและ

คําสั่งถึงที่สุดของศาล)

 ขั้นตอนที่ 3 กําหนดรูปแบบของพยานหลักฐานที่รับฟงไดในประเทศผูรับคํารองขอและ

เอกสารอ่ืนๆ ตามที่กําหนด (ดูหัวขอ 7.4.4)

โดยทั่วไปแลวอาจพูดไดวายิ่งใชมาตรฐานที่รุกล้ํามากมาตรฐานการพิสูจนก็ยิ่งสูง เชน ตองพิสูจน 

วา 1) ไดมีการกระทําความผิด  2) สินทรัพยที่ตองการติดตามคืนมีความเชื่อมโยงกับความผิดและ

ผูกระทําผิดหรือเขาขายถูกริบในประเทศผูรองขอและ 3) สถานที่ต้ังของสินทรัพยที่ตองการยับยั้ง

หรือติดตามคืนอยูที่ไหน ตามปกติประเทศ common law อนุญาตสําหรับมาตรการสืบสวน

สอบสวนหรือมาตรการชั่วคราวหาก “มีเหตุอันควรเชื่อไดวา” หรือ “มีเหตุอันสมควร” สําหรับ    

การริบทรัพยตองใชมาตรฐานพิสูจนที่สูงกวาคือ “การชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐาน” หรือ “การพิสูจน
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ใหเห็นถึงพยานหลักฐานที่นาเชื่อถือกวา”  ยกเวนในบางกรณีประเทศ civil law สวนใหญ             

จะอนุญาตสําหรับมาตรการสืบสวนสอบสวนหรือมาตรการชั่วคราวตามาตรฐานวามีเหตุอันควร

เชื่อไดแตตองใชมาตรฐานที่สูงกวา (“หากมีหลักฐานฟงไดวา”) สําหรับการริบทรัพย แผนภาพ       

ที่ 2.1ใน   บทที่ 2 แสดงใหเห็นมาตรฐานที่แตกตางกัน หัวขอ 7.4.6 ใหรายละเอียดเฉพาะเจาะจง

สําหรับขอกําหนดเกี่ยวกับพยานหลักฐานในการติดตามสินทรัพย การดําเนินมาตรการชั่วคราว  

และการริบทรัพย มาตรฐานการพิสูจนและขอมูลที่เกี่ยวของ

7.4.4 รูปแบบและสาระสําคัญของคํารองขอ

คํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรและตองเปนไป

ตามขอกําหนดในเร่ืองภาษา สาระและรูปแบบของประเทศผูรับคํารองขอ สนธิสัญญาที่บังคับใช

หรือของผูปฏิบัติงานของผูประสานงานกลางของประเทศผู รับคํารองขอ ตามที่กลาวแลว

ผูปฏิบัติงานจะตองทราบขอกําหนดเหลาน้ีและไดตัวอยางคํารองขอกอนที่จะจัดทําและสงคํารองขอ 

ถาหากไดรับอนุญาตใหทําไดผูปฏิบัติงานควรจะสงรางคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกัน   

ทางกฎหมายไปใหผูประสานงานกลางหรือหนวยงานที่จะดําเนินการเกี่ยวกับคํารองขอในประเทศ         

ผูรับคํารองขอ กระบวนการรางและความชวยเหลือที่ไดรับจะชวยใหมั่นใจไดวาคํารองขอเปนไป

ตามขอกําหนด ขอเท็จจริงของคดีมีความชัดเจนและการใชคําเปนไปอยางถูกตองและยังชวยให

ผูปฏิบัติงานของประเทศผูรองขอหลีกเลี่ยงความลาชาโดยไมจําเปนหรือถูกปฏิเสธการใหความชวยเหลือ

และทําใหประเทศผูรับคํารองขอมีโอกาสที่จะเตรียมการที่จะดําเนินการตอไป

ในสวนที่เกี่ยวกับภาษาคํารองขอตองจําทําเปนภาษาที่ประเทศผูรับคํารองขอยอมรับ ประเทศผูรอง

ขอตองรับผิดชอบในการแปลเอกสารถึงแมวาบางประเทศมีบริการแปลเอกสารใหหากประเทศ      

ผูรองขอตกลงจายคาแปล ในบางกรณีที่ผานมาประเทศพัฒนาแลวตกลงที่จะรับผิดชอบคาใชจาย

สําหรับประเทศกําลังพัฒนา ถาหากมีการแปลเอกสารควรใชบริการแปลเอกสารมืออาชีพ               

ที่มีความคุนเคยกับคําศัพททางกฎหมายเพราะความผิดพลาดในการแปลเอกสารอาจทําใหเกิด  

ความคลุมเครือที่ตองการคําอธิบายจากประเทศผูรองขอซึ่งจะมีผลทําใหกระบวนการลาชา 

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการจัดทําคําขอในภาษาของตนเองจะตองคํานึงถึงวาจะตองมีการแปล   

เปนภาษอ่ืนจึงควรเขียนใหกระชับ ถูกตองตามความจริงและใชภาษางายๆ เพื่อใหคนแปลแปลได

อยางสะดวกและหลีกเลี่ยงการแปลผิดพลาด ประโยคบอกเลาสั้นๆ เรียงลําดับตามเหตุการณจะแปลงาย

ขอมูลสําหรับการติดตอกับหัวหนาพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการควรใสไวในคํารองขอ

ดวย 
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ผูปฏิบัติงานควรจะกําหนดรูปแบบของคํารองขอและขอมูลเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว บางประเทศได

จัดทําแมแบบสําหรับหัวขอตางๆ ไวชวยในการจัดทําคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกัน      

ทางกฎหมาย (ดูภาคผนวก ช. สําหรับตัวอยางคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย)

อาจจําเปนตองรวมเอกสารตางๆ ใสไวในคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายดวย 

เชน คําแถลงเปนลายลักษณอักษรภายใตคําสาบานและตนฉบับหรือสําเนาที่มีการรับรองของคําสั่ง

ศาลใหเรียกหรือยึดเอกสารที่มีการรับรอง การละเมิดการรักษาความลับทางธนาคาร การออก

มาตรการชั่วคราว หรือ ใหริบทรัพย เอกสารเหลาน้ีอาจจะตองมีการรับรองจากศาลหรือลงนาม  

โดยผูจัดทํา พยานและผูสาบานตน204

ทายที่สุดถาหากประเทศผูรองขอมีขอกําหนดทางกฎหมายสําหรับการดําเนินการตามคํารองขอ     

ในประเทศผูรับคํารองขอก็จะตองระบุลงไปใหชัดเจนในคํารองขอ (ตัวอยาง เชน คําเตือนเปนพิเศษ

สําหรับผูใหปากคํา) ผูปฏิบัติงานควรจะระบุถึงสถานการณที่ตองการความเรงดวนและใหขอมูล   

วาทําไมถึงตองการขอมูลและตองการใชขอมูลเมื่อไหร (ตัวอยาง เชน บอกกําหนดวันพิจารณาคดี)

7.4.5  เหตุผลท่ีปฏิเสธ

นอกเหนือจากขอกําหนดทั่วไปและขอกําหนดเกี่ยวกับพยานหลักฐานแลวการดําเนินการเกี่ยวกับ

การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายสวนมากเปดโอกาสใหประเทศผูรับคํารองขอ    

ใชดุลยพินิจในการปฏิเสธการใหความชวยเหลือในบางสถานการณเปนกรณีไป205 สนธิสัญญา    

บางฉบับ (รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติดวย) ไดอธิบายไวอยางละเอียดสําหรับขอหามในการปฏิเสธ     

การใหความชวยเหลือ เชน การอางวาเปนเร่ืองเกี่ยวกับการเงินการคลังหรือความลับทางธนาคาร       

(ดูตัวอยางในกลองขอความ 7.9) ผูปฏิบัติงานจะตองดําเนินการกับปญหาที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเร่ือง

เหลาน้ีอยางจริงจังกอนที่จะสงคํารองขอ (ถาหากเปนไปได) เพราะวาถาหากคํารองขอที่สงไป       

ถูกปฏิเสธจะเปนเร่ืองที่ยุงยากมากยิ่งขึ้น การปรึกษาหารือกับผูรวมงานในตางประเทศเปนสิ่งสําคัญ

204 คําแถลงที่เปนลายลกัษณอักษรโดยมีการสาบานของผูจัดทําโดยมีผูใหคําสาบานเปนพยานดวย (เชน ผูทําหนาที่รับรองลายมือ

ชื่อ) หนังสือรับรองจะออกโดยผูพิพากษา ผูพิพากษาศาลแขวง หรือเจาหนาที่ศาล)
205 ตัวอยางเชน UNCAC อนุญาตใหปฏิเสธคํารองขอไดเมื่อเปนเร่ืองเล็กๆ นอยๆ ไมสําคัญหรือมีวิธีการอ่ืนๆ ที่จะขอความ

ชวยเหลือได คํารองขอไมเปนไปตามขอกําหนดเร่ืองวิธีการหรือประเด็นสําคัญๆ (เชน เร่ืองความผิดสองประเทศ) คาํรองขอนั้นอาจ

กระทบตออธิปไตย ความมั่นคง ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือผลประโยชนอันสําคัญย่ิงของรัฐผูรับคํารองขอหรือกฎหมาย

ภายในหามมิใหดําเนินการตามคํารองขอ UNCAC, art. 46(9)(b) และ (21); และ UNCAC, art. 46(23) กําหนดใหการปฏิเสธคํารอง

ขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายตองมีเหตุผลประกอบ
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มากสําหรับเร่ืองน้ี เหตุผลที่ประเทศตางๆ ใชในการปฏิเสธการใหความชวยเหลือและขอแนะนํา  

ในการแกปญหามีดังน้ี

ประโยชนอันสําคัญย่ิง การใหความชวยเหลืออาจถูกปฏิเสธไดหากการดําเนินการตามคํารองขอ

สงผลกระทบตอ “ประโยชนอันสําคัญยิ่ง” ของประเทศผูรับคํารองขอ ประโยชนอันสําคัญยิ่งไมได

มีการใหคํานิยามเฉพาะไวในอนุสัญญาใดๆ แตอาจมีคํานิยามเฉพาะสําหรับ อํานาจอธิปไตย ความสงบ

เรียบรอยของประชาชน ความมั่นคงและภาระหนักเกินไปดานทรัพยากร นาเสียดายที่การตีความ 

“ประโยชนอันสําคัญยิ่ง” กวางเกินไปอาจเปนอุปสรรคสําหรับความรวมมือระหวาง

กลองขอความ 7.9 ความลับทางธนาคารและความผิดเกี่ยวกับการคลัง – เหตุผลในการปฏิเสธ

คํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

UNCAC หามมิใหใชความลับทางธนาคารและความผิดเกี่ยวกับการคลังเปนเหตุผลในการ

ปฏิเสธคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย หากเปนไปไดผูปฏิบัติงานควร

อางอิงบทบัญญัติตางๆของสนธิสัญญา

 ความผิดเกี่ยวกับการคลัง UNCAC article 46(22), UNTOC article 18(22), และ

United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

article 3(10) UNCAC หามมิใหใชความผิดเกี่ยวกับการคลังเปนเหตุผลในการปฏิเสธ

คํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

 ความลับทางธนาคาร OECD Bribery Convention article 9(3), UNCAC article 46(8),

and UNTOC Article 18(8) หามมิใหใชความลับทางธนาคารเปนเหตุผลในการปฏิเสธ

คํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

 UNCAC article 31(7) and UNTOC article 12(6) กําหนดใหรัฐภาคีใหอํานาจศาล  

หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจอ่ืนใดในการสั่งใหยึดยึดไวซึ่งบันทึกของธนาคาร บันทึก

ทางการเงินหรือบันทึกทางการคาในคดีภายในประเทศและคดีภายระหวางประเทศ

 UNCAC article 40 กําหนดใหรัฐภาคีรับประกันวาจะมีอยูซึ่งกลไกอันเหมาะสม     

เพื่อแกปญหาเร่ืองความลับทางธนาคารที่เกิดขึ้นในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

ภายในประเทศ ถึงแมวาบทบัญญัติน้ีใชกับการสืบสวนสอบสวนภายในประเทศแตก็

เปนการแสดงใหเห็นถึงความพยายามที่จะลดเร่ืองความลับทางธนาคารลงและจะชวย

ไดมากในกรณีที่ประเทศผูรับคํารองขอถูกขอใหดําเนินคดีภายในประเทศสําหรับ   

การฟอกเงินบนพื้นฐานของความผิดมูลฐานในตางประเทศ
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ประเทศ ตัวอยาง เชน ประเทศผูรับคํารองขออาจปฏิเสธการใหความรวมมือในคดีการใหสินบน    

ที่จะทําใหตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

สินทรัพยท่ีมีมูลคาเล็กนอย ตามที่ไดกลาวไวแลววากระบวนการขอความรวมมือระหวางประเทศ

ตองใชเวลานานและใชทรัพยากรมากทั้งของประเทศผูรองขอและประเทศผู รับคํารองขอ           

และประเทศผูรับคํารองขออาจกําหนดมูลคาขั้นตํ่าหรือหลักเกณฑอ่ืนๆ (เชน ความรายแรง         

ของความผิด)206 ผูปฏิบัติงานจะตองจัดลําดับความสําคัญและกลั่นกรองคํารองขอความชวยเหลือ 

ซึ่งกันและกันทางกฎหมายในกรณีที่สินทรัพยมีมูลคาเล็กนอยหรือไมมีโอกาสที่จะมีคําพิพากษา

ลงโทษ มูลคาที่จะพิจารณาวาเล็กนอยแตกตางกันไปในแตละประเทศและประเทศสวนใหญ        

จะพิจารณาคํารองขอที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่มีมูลคาตํ่ากวาที่กําหนดหากเปนเร่ืองที่ประชาชน   

ใหความสนใจมาก เชน คํารองขอที่เกี่ยวกับการทุจริตของนักการเมืองอาวุโส

การฟองซ้ําในคดีอาญาและกระบวนพิจารณาหรือการสืบสวนสอบสวนท่ีกําลังดําเนินอยูในประเทศ

ผูรับคํารองขอ เมื่อบุคคลเปาหมายไดถูกพิพากษาลงโทษหรือปลอยตัวไปแลวในความผิดเดียวกัน

หรือกําลังอยูในระหวางกระบวนพิจารณาหรือการสืบสวนสอบสวนการกระทําเดียวกันในประเทศ

ผูรับคํารองขอประเทศผูรับคํารองขอน้ันอาจปฏิเสธการใหความชวยเหลือ เร่ืองน้ีเปนปญหาอยางยิ่ง

สําหรับคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพราะวาคํารองขอโดยตัวของมันเอง

อาจใหขอมูลที่เพียงพอแกประเทศผูรับคํารองขอสําหรับเปดคดีภายในประเทศตนเองและมีหนังสือ

ตอบวา “ขอบคุณสําหรับคํารองขอและไมสามารถใหความชวยเหลือไดเพราะไดเร่ิมดําเนินการ

สืบสวนสอบสวนภายในประเทศแลวบนพื้นฐานขอมูลที่จัดหาให” ดังน้ันจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตอง

ประเมินปญหาน้ีกอนที่จะสงคํารองขอไป (โดยการติดตอสวนตัวหรือผานทางเครือขาย) และตอง

พิจารณาวาปญหาน้ีจะมีผลตอแผนการดําเนินคดีอยางไรบาง

ลักษณะและความรุนแรงของบทลงโทษ บางประเทศปฏิเสธใหความชวยเหลือหากเปนความผิด     

ที่มีโทษรุนแรงเกินไป เชน โทษประหารชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งกับสําหรับการริบสินทรัพย           

ที่ลักษณะของการลงโทษอาจทําใหไดรับความรวมมือนอยลง เมื่อประเทศผูรับคํารองขอไมมี

206 การปฏิเสธคํารองขอบนพ้ืนฐานเชนวา ดําเนินการไดตาม UNCAC art. 46, art. 55(7) และ 55(8) นอกจากนั้นเหตุผล

ประกอบการปฏิเสธคํารองขอที่อยูใน UNCAC art. 46 art. 55 (7) และ 55 (8) ระบุวา การใหความรวมมืออาจถูกปฏิเสธหรือมาตรการ

ชั่วคราวอาจถูกยกเลกิหากรัฐภาคีผูรับคํารองขอไมไดรับพยานหลักฐานที่เพียงพอภายในเวลาอันควรหรือหากสินทรัพยนั้นมีมูลคา

เล็กนอย
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บทลงโทษแบบเดียวกัน (เชน การริบทรัพยจากการกระทําความผิดเกี่ยวเน่ือง) ปญหาน้ีอาจแกได

โดยการใหคํารับรองหรือคํามั่นสัญญาวาจะไมบังคับใชบทลงโทษบางอยาง

ความคุมกัน โดยทั่วไปประเทศตางๆ จะปฏิเสธใหความชวยเหลือหากบุคคลเปาหมายมีความคุมกัน

จากการฟองคดีซึ่งอาจแกปญหาได โดยประเทศผูรองขอสละความคุมกัน ตัวอยาง เชน ในคดีของ 

Ferdinand Marcos รัฐบาลสมัยตอมาของฟลิปปนสไดสละความคุมกันเพื่อใหอีกประเทศหน่ึงที่มี

สวนเกี่ยวของกับคดีสามารถดําเนินการฟองรองได ดูรายละเอียดในหัวขอ 2.6.2 ในบทที่ 2

ขาดกระบวนการอันถูกตองชอบธรรม ผูปฏิบัติงานจะตองแสดงใหประเทศผูรับคํารองขอเห็นวา

ผูกระทําความผิดไดรับการปฏิบัติตามกระบวนการอันถูกตองชอบธรรม ในคํารองขอใหออกมาตรการ

ชั่วคราวและริบทรัพยบุคคลที่สามที่มีผลประโยชนในสินทรัพยก็จะตองไดรับการปฏิบัติดวย

กระบวนการอันชอบธรรม โดยทั่วไปกระบวนการอันชอบธรรมรวมถึงการพิจารณาอยางเปนธรรม 

ใหเวลาพอเพียงในการเตรียมการสําหรับคดี การใหความคุมครองบุคคลที่สาม การใหความคุมครอง

สิทธิที่จะไมใหการอันเปนผลรายตอตนเองและการไมเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สัญชาติ 

เพศ และศาสนา207 สิ่งสําคัญคือผูปฏิบัติงานจะตองพิจารณาวาการใชประเด็นเร่ืองกระบวนการ    

อันชอบธรรมเปนเหตุผลในการปฏิเสธความชวยเหลือจะตองพิจารณาเปนกรณีไปไมใชวิเคราะหที่

ระบบกฎหมายทั้งระบบเชนเดียวกับเหตุผลอ่ืนๆ ที่ใชในการปฏิเสธ ดังน้ันจึงจําเปนที่จะตองอธิบาย

รายละเอียดใหชัดเจนในคํารองขอเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาภายในประเทศสิทธิที่คูความไดรับ 

(ตัวอยางเชนไดรับการแจงใหทราบและโอกาสที่จะไดรับการรับฟง) และการตัดสินใจเกี่ยวกับ

วิธีการตางๆ

เหตุผลเพิ่มเติมสําหรับปฏิเสธการใหความชวยเหลือจะใชในกรณีสงผูรายขามแดน208

207 ดูใน United Nations International Covenant on Civil and Political Rights และ Universal Declaration of Human Rights
208 การสงผูรายขามแดนอาจถูกปฏิเสธหากความผิดนั้นกระทํา (แมเพียงบางสวน) ในดินแดนของประเทศผูรับคํารองขอหรือ

ความผิดนั้นมีลักษณะเปนความผิดทางการเมือง ขอพึงสังเกตใน UNCAC art. 44 (4) ระบุวาความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาไมถือวา

เปนความผิดทางการเมือง
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7.4.6  ขอพิจารณาเฉพาะเร่ือง:  การติดตามสินทรัพย มาตรการช่ัวคราวและการริบทรัพย

การสืบสวนสอบสวนและการติดตามสินทรัพย

ตามที่ไดสรุปเอาไวในบทที่ 3 วามีเคร่ืองมือในสืบสวนสอบสวนหลายอยางที่ใชในการติดตาม

สินทรัพยและการขอขอมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับการสืบสวนสอบสวน เคร่ืองมือเหลาน้ี

หลายอยางตองมีคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย รวมถึง  1) คําสั่งเรียกหรือ

คําสั่งยึดเพื่อสั่งใหสถาบันการเงินจัดหาใหหรือมอบเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 2) คําสั่งใหเผาดูบัญชี

เพื่อสั่งใหสถาบันการเงินจัดหาใหซึ่งขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมและกิจกรรมตางๆ ของบัญชี 

ในชวงเวลาหน่ึงเวลาใด 3) หมายคนและหมายยึดวัตถุพยานและพยานเอกสารที่อยูในความ

ครอบครองของเอกชนหรือธุรกิจและ 4) สอบปากคําพยาน ตัวอยางเงื่อนไขที่มักจะทําใหคํารองขอ

บังเกิดผลมีดังน้ี

 คํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย เปนไปตามขอกําหนดและไมมีมูลเหตุ

ที่จะปฏิเสธ

 มีเหตุอันควรสงสัยวา (หรือเชื่อไดวา) ขอมูลที่รองขอมีความเกี่ยวของกับการสืบสวน

สอบสวนและจะหาไดจากบัญชีเงินฝากหรือสถานที่ที่จะทําการคน

 มีขอมูลมากที่สุดเทาที่จะมากไดเกี่ยวกับสถานที่ต้ังของสินทรัพยที่จะตองเฝาดู บันทึก

เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่จะตองจัดหาให และชวงระยะเวลาที่ตองการตรวจสอบเพื่อ

หลีกเลี่ยงการถูกกลาวหาวาจัดทําคํารองขอที่กวางเกินไป (ดูกลองขอความ 7.10 สําหรับ

เคล็ดลับเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธ)

ในประเทศ civil law บางประเทศพนักงานอัยการหรือผูพิพากษาไตสวนสามารถออกคําสั่ง

บางอยางไดสําหรับประเทศ common law คําสั่งเหลาน้ีโดยปกติมักออกโดยศาล ใครเปนผูออก

คําสั่งอาจมีผลตอรูปแบบและขอกําหนดสําหรับการจัดทําคํารองขอรวมทั้งและระยะเวลาที่จะใชใน

การดําเนินการตามคํารองขอ (ถาตองขออํานาจศาลจะตองใชรูปแบบที่เปนพิธีการและเวลามากขึ้น)

ในคดีใหญๆ หรือคดีที่ซับซอนที่เกี่ยวของกับเอกสารทางการเงินและเอกสารทางธนาคารจํานวน

มากผูปฏิบัติงานควรจะเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการตามคํารองขอดวย

หากอนุญาตใหทําไดการที่ผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการสืบสวนสอบสวนเขาไปมีสวนรวมในการ

บังคับตามคําสั่งคนและคําสั่งยึด การยึดและคัดแยกเอกสารและการสอบถามพยานและผูเชี่ยวชาญ
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อาจจะชวยใหการบังคับตามคํารองขอเปนไปโดยสะดวกอยางมาก209 ประเทศผูสงคํารองขอจะมี

ความเขาใจในคดีและขอกําหนดตางๆ สําหรับพยานหลักฐานที่รับฟงไดมากกวาดังน้ันจึงเปนผูที่จะ

ระบุชี้เอกสารที่เกี่ยวของไดดีกวาและจะทําใหมั่นใจไดวาไดดําเนินการภายใตวิธีพิจารณาความแบบ

ปองกัน (procedural safeguards) (ตัวอยาง เชน การอานคําเตือนใหพยานฟง) การเขาไปมีสวนรวม

โดยตรงทําใหไมตองมีการติดตามคํารองขอเพราะวาสามารถติดตามเบาะแสที่เกี่ยวของได ผูที่เขาไป  

มีสวนรวมอาจรวมถึงผูพิพากษาที่รับผิดชอบการสืบสวนสอบสวน ผูแทนของหนวยงานที่เปน       

ผูดําเนินกระบวนพิจารณา (กระทรวงอัยการ, สํานักงานอัยการ) เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย 

(รวมทั้งนักวิเคราะหและเจาหนาที่ทางเทคนิค) ผูถูกกลาวหาและทนายความของผูถูกกลาวหาและ

เอกชนแลทนายความของเอกชน มีมาตรการปองกันบางอยางเพื่อความมั่นใจวากระบวนการ         

ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายไดรับความเคารพ : ถึงแมวาผูปฏิบัติงานตางประเทศ

จะไดดูเอกสารแตสําเนาของเอกสารก็จะยังไมถูกสงไปใหจนกวาประเทศผูรับคํารองขอจะไดรับคํา

รองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายและตอบรับใหความชวยเหลือแลว โดยมักจะตอง

มีการทําหนังสือสัญญาวาจะไมใชขอมูลน้ันกอนที่จะไดรับคําตอบรับอยางเปนทางการ

เชนเดียวกันในคดีใหญๆ ผูปฏิบัติงานควรพิจารณาจัดทําขอบเขตของคํารองขอใหแคบ การสืบสวน

คดีทุจริตหลายๆ คดีใชเวลานานหลายปบางคร้ังเปนสิบๆ ป และเกี่ยวของกับบัญชี ผูถือบัญชี 

ผลิตภัณฑ บริษัท และเคร่ืองมือทางธุรกิจตางๆ จํานวนมาก ถาหากประเทศผูรองขอตองการเอกสาร

ธนาคารและเอกสารอ่ืนๆ ในชวงระยะเวลาน้ีคงจะตองใชเวลาหลายเดือนหรือหลายปที่จะรวบรวม

ขอมูลทั้งหมดที่ตองการ และเมื่อไดรับขอมูลมาแลวผูปฏิบัติงานจะตองกลั่นกรองคัดเลือกเอกสาร

จํานวนมากเหลาน้ีทีละกลองซึ่งมีเอกสารจํานวนมากที่ไมเกี่ยวของ สิ่งสําคัญคือตองจัดลําดับคํารอง

ขอและหลีกเลี่ยงการตีกรอบคํารองขอใหกวางเกินไปทําใหตองรองขอเอกสารเปนจํานวนมาก 

(ตัวอยาง เชน เอกสารทางบัญชีของบุคคลจํานวนมากและบริษัทตางๆ ในชวงเวลา 10 ป) จะเปน

การดีกวาถาหากคร้ังแรกรองขอเพียงแครายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากและการทําธุรกรรม    

ที่สําคัญๆ หลังจากน้ันคอยรองขอเอกสารเพิ่มเติมหลังจากการตรวจสอบเอกสารที่ไดรับชุดแรกแลว 

การทําเชนน้ีไมเพียงแตทําใหขอบเขตของคํารองขอแคบทําใหกระบวนการของคํารองขอทําไดเร็ว

209ในสวิสเซอรแลนด อังกฤษและประเทศอ่ืนๆ อนุญาตใหทําได ในสวิสเซอรแลนดพนักงานสืบสวนสอบสวนตางประเทศถูกหาม

ไมใหเขาถึง “ขอมูลที่ถือวาเปนความลับ” (“information within the scope of secrecy”) ซึ่งเปนขอมูลที่ไดรับความคุมครองจาก

กฎหมาย ขอมูลสําคัญของธนาคารและความลับเชิงพาณิชย “การเขาถึง” หมายถึงการมอบสําเนาเอกสาร การจดบันทึก                  

การบันทึกเสียง การน่ังพิจารณาคดีหรือรวบรวมสิ่งใดที่คลายคลึงกันที่เปนองคประกอบของการพิสูจนเพ่ือนําไปใชในศาล         

ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดน้ี เจาพนักงานของตางประเทศอาจเขาไปมีสวนรวมบนเงื่อนไขวาจะไมใชขอมูลดังกลาว       

กอนที่จะดําเนินการตามขั้นตอนของความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเสร็จสิ้น



192

ขึ้นแตยังหลีกเลี่ยงการรองขอที่ไมจําเปนและความพยายามที่ตองหมดไปกับเอกสารที่ไมเกี่ยวของ

ในบางประเทศที่กําหนดใหเปดเผยขอมูลแกผูถือครองสินทรัพยคํารองขอที่ชัดเจนจะทําใหเปน  

การยากมากขึ้นสําหรับผูถือครองสินทรัพยในการคัดคานโดยอางเหตุวาคํารองขอกวางเกินไป

ดูคําแนะนําในการรองขอเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อชวยในการติดตามสินทรัพยไดในหัวขอที่ 3.4

ในบทที่ 3

มาตรการชั่วคราว

เมื่อระบุสินทรัพยไดแลวเจาพนักงานมักจะดําเนินการยึดหรือยับยั้งสินทรัพยเพื่อปองกันไมใหมี 

การจําหนายถายโอนกอนที่จะมีการริบทรัพยในทายที่สุด ผูปฏิบัติงานควรพิจารณาขอใหเจา

พนักงานตางประเทศออกมาตรการทางปกครองหรือมาตรการชั่วคราวฉุกเฉิน (โดยผานทาง FIU

เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายหรือเจาพนักงานอ่ืนตามกฎหมายภายในของประเทศน้ัน) กอนที่จะทําคํารอง

ขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย210 แตในทายที่สุดก็จะตองสงคํารองขอความชวยเหลือ     

ซึ่งกันและกันทางกฎหมาย สําหรับการออกมาตรการชั่วคราว (ยึดหรือยับยั้ง) เพื่อใหคงมาตรการไว

การดําเนินการใหเปนไปตามคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายในการออกมาตรการ

ชั่วคราวโดยปกติจะเกี่ยวของกับการที่ประเทศผูรับคํารองขอดําเนินการบังคับตามคําสั่งศาลของ

ประเทศผูรองขอโดยตรงหรือดําเนินการบังคับทางออมโดยใชพยานหลักฐานที่ประเทศ ผูรองขอ 

สงใหถูกนําไปใชในการจัดทําคํารองขอคําสั่งศาลภายในประเทศเพื่อยับยั้งหรือยึดสินทรัพย211

กลองขอความ 7.10  หลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

ท่ีกวางเกินไป

หน่ึงในเหตุผลที่มักจะใชปฏิเสธคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย หรือคํารอง

ขอขอมูลเพิ่มเติมคือคํารองขอเปนแบบ “เหว่ียงแห” กวางเกินไปและรองขอเกินขอบเขตของ

ความผิดที่กําลังดําเนินการสืบสวนสอบสวน ตัวอยาง เชน คํารองขอที่อาจเปดเผยบัญชีอ่ืนๆ ที่อยู

นอกเหนือการสืบสวนสอบสวนและกวางเกินไป เชน Mr. X “เปนผูตองสงสัยวากระทําทุจริต 

กรุณาใหรายชื่อบัญชีของ Mr. X ที่มีอยูในประเทศของทานและดําเนินการยับยั้งทันที” ที่สําคัญยิ่ง

210 UNCAC art. 54 (2) ไดกลาวถึงมาตรการชั่วคราวเพ่ืออายัดหรือยึดทรัพยสินตามคําสั่งของศาลตางประเทศหรือคํารองขอหรือ

กรณีที่จําเปนเพ่ือรักษาทรัพยสินไวบนพ้ืนฐานการจับกุมหรือการพิจารณาคดีอาญาของตางประเทศซึ่งเกี่ยวกับทรัพยสินเชนวา
211 UNCAC art. 54(1)(a) และ (b) และ 55(1)(a) และ (b)ไดกลาวไวถึงขอผูกพันของประเทศผูรับคํารองขอดูเพ่ิมเติมใน United

Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, art. 5; UNTOC, art. 13; และ Terrorist Financing

Convention art. 8
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ไปกวาน้ันในประเทศที่มีสถาบันการเงินหลายพันแหงและมีคนกลางหลายหมื่นรายการรวบรวม

ขอมูลเหลาน้ีเปนภาระที่หนักเกินไป ถึงแมวาจะมีสถาบันการเงินใหญๆไมกี่แหงแตละแหงก็มี

หลายรอยสาขา คํารองขอทําใหเกิดภาระเปนอยางมากเพราะโดยทั่วไปธนาคารตางๆ จะไมเก็บ

ขอมูลไวในฐานขอมูลกลาง

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธหรือความลาชาเพราะวาการจัดทําคํารองขอแบบเหว่ียงแหคํารองขอ

จะตองอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพยและสถานที่ต้ังใหละเอียดชัดเจนมากที่สุด และตอง

แสดงความเชื่อมโยงของสินทรัพยกับความผิดที่กําลังสืบสวนสอบสวน ในคํารองขอตองระบุ

ธนาคารหรือสื่อกลางทางการเงินที่อาจเปนที่เก็บสินทรัพยไวและรายชื่อของผูที่อาจเปนตัวแทน 

(เชน ภรรยา บุตร บริษัทบังหนา ทรัสต คนใกลชิด ทนายความและอ่ืนๆ) อาจเปนการยากที่จะ

รวบรวมแตขอมูลก็เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการจัดทําคํารองขอ ขอแนะนําสําหรับการรวบรวม

ขอมูลไดแก

 ใชการสืบสวนสอบสวนในประเทศและชองทางการขอความชวยเหลืออยางไมเปน

ทางการรวมทั้ง Egmont Group ผานทาง FIU ในประเทศเพื่อรวบรวมขอมูลใหไดมาก

ที่สุดเทาที่จะมากได

 เมื่อไมสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับเลขที่บัญชีธนาคารและที่ต้ังสาขาไดควรหันไปหาขอมูล

อ่ืนๆ ที่จะชวยใหประเทศผูรับคํารองขอสามารถระบุที่ ต้ังของบัญชีได ตัวอยาง เชน 

เบอรโทรศัพทหรือโทรสารของธนาคาร ชื่อผูจัดการฝายบัญชี หรือนามบัตร จุดหมาย

ปลายทางของการเดินทาง ใบเสร็จโรงแรม บันทึกของบัตรเครดิต สําเนาขอมูลการโอน

เงินทางธนาคารและขอมูลที่คลายๆ กัน

ประเทศที่สามารถใหความชวยเหลือไดเมื่อมีพยานหลักฐานใหเพียงเล็กนอยมีนอยประเทศ 

เชน ประเทศที่เล็กหรือประเทศที่มีการขึ้นทะเบียนขอมูลบัญชีธนาคารแหงชาติ (บราซิล ชิลี 

ฝร่ังเศส อิตาลี เยอรมนี และสเปน) แตอยางไรก็ตามในประเทศเหลาน้ีก็มีการกําหนดเงื่อนไข

บางอยาง เชน ตองมีความเชื่อมโยงระหวางสินทรัพยกับความผิด เชนเดียวกับที่ประเทศอ่ืนๆ 

กําหนด

ถาหากประเทศผูรับคํารองขอดําเนินการบังคับตามคําสั่งโดยทางออม (คือดําเนินการริบสินทรัพย

โดยการฟองคดีตอศาลภายในประเทศเอง) ประเทศผูยื่นคํารองขอจะตองจัดหาใหซึ่งพยานหลักฐาน

ที่จําเปนซึ่งผูปฏิบัติงานจําเปนตองใชในการพิสูจนสําหรับคดี ภาระการพิสูจนและประเภท        
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ของพยานหลักฐานจะเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายภายในของประเทศผูรับคํารองขอถึงแมวา

จะมีคําสั่งริบทรัพยตางหากจากประเทศผูรองขอ ถาหากประเทศผูรับคํารองขอใชมาตรฐาน        

การพิสูจนตํ่ากวาสําหรับการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษกระบวนการน้ีจะเปน

ประโยชนอยางยิ่ง

การบังคับตามคําสั่งยึดหรือยับยั้งของศาลตางประเทศทําไดโดยประเทศผูรับคํารองขอยื่นคําสั่งศาล

ตางประเทศตอศาลภายในประเทศแลวจึงดําเนินการบังคับตามคําสั่งดวยวิธีการเดียวกับการบังคับ

คําสั่งศาลในประเทศ212 ประเทศผูรองขอจะตองมอบใหแกประเทศผูรับคํารองขอ คําสั่งยับยั้ง    

หรือคําสั่งยึดรวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาและเหตุอันควรเชื่อวาจะมีคําสั่งริบทรัพย     

(ในรูปแบบคําแถลงภายใตคําสาบานหรือหนังสือรับรองที่ใชในประเทศ common law)

บางประเทศยอมใหยื่นสําเนาโทรสารคําสั่งไดแตอยางไรก็ตามจะตองจัดสงคําสั่งที่เปนเอกสาร 

อยางเปนทางการเพื่อคงไวซึ่งการยับยั้งหรือการยึดหลังจากน้ันประเทศผูรับคํารองขอสามารถยื่น

คําสั่งศาลตางประเทศตอศาลภายในประเทศตน กระบวนการน้ีงายและเร็วกวาการบังคับโดยออม

เพราะวาหลีกเลี่ยงการทํางานซ้ําซอนและรองขอคําสั่งอีกคร้ัง แตก็ไมสามารถดําเนินการเชนน้ีได

ทุกกรณี อาจไมมีพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับการบังคับโดยตรงในสนธิสัญญาหรือกฎหมายหรือ

ประเทศผูรับคํารองขออาจมีความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการไดมาซึ่งคําสั่ง

เงื่อนไขที่จําเปนเพื่อใหคํารองขอมีผลไดแก

 คํารองขอเปนไปตามขอกําหนดทั่วไปและไมมีเหตุที่จะปฏิเสธ

 มีเหตุอันควรเชื่อไดวาสินทรัพยที่กําลังติดตามมีความเชื่อมโยงกับการกระทําผิดอาญา  

หรือวาบุคคลเปาหมายไดกระทําความผิดและไดรับสินทรัพยจากการกระทําความผิดน้ัน

 มีเหตุอันควรเชื่อไดวาสินทรัพยจะถูกริบ

 มีการใหสถานที่ต้ังของสินทรัพยที่จะยับยั้ง

 อาจรองขอใหปลอยทรัพยไดหากมีการดําเนินกระบวนพิจารณาในประเทศผูรับคํารองขอ

212 กฎหมายที่อนุญาตใหย่ืนและบังคับคําพิพากษาของศาลตางประเทศใหริบทรัพยโดยมากมักจะไมอนุญาตใหศาลในประเทศ        

ผูรับคํารองขอคัดคานการริบทรัพยที่อาจมีการหยิบยกขึ้นมาในศาลของประเทศผูรับคํารองขอ ถึงแมวาจะไมไดระบุไวในกฎหมาย

อยางใหชัดเจนผูปฏิบัติงานควรโตแยงวาศาลในประเทศผูรับคํารองขอไมไดรับฟงคําคัดคานแบบเดียวกันกับที่อาจถูกหยิบยกขึ้นมา

ในศาลของประเทศผูรองขอ ตราบเทาที่ผูอางสิทธิไดรับการแจงอยางเพียงพอถึงกระบวนพิจารณาและไดรับโอกาสในการที่จะย่ืน    

คําคัดคาน 
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(หรือสินทรัพยที่เขาขายถูกริบก็เปนสินทรัพยที่เขาขายถูกริบในประเทศผูรับคํารองขอ

ดวย)213

 สําเนา (ตองมีการรับรองสําเนาหากจําเปน) ของคําสั่งศาลที่เกี่ยวของตองรวมไวในคํารอง

ขอและตองเปนคําสั่งที่สามารถบังคับไดในประเทศผูรับคํารองขอ

คลายๆ กันกับคําสั่งขอใหทําการสืบสวนสอบสวนคําสั่งใหมีมาตรการชั่วคราวก็สามารถออกโดย

พนักงานอัยการหรือผูพิพากษาไตสวนในประเทศ civil law แตในประเทศ common law โดยทั่วไป

ตองไดรับอํานาจจากศาล ซึ่งอาจมีผลตอรูปแบบและขอกําหนดสําหรับคํารองขอรวมถึงเวลาที่จะใช

ในการดําเนินการตามคํารองขอ

ประเด็นเพิ่มเติมที่ผูปฏิบัติงานควรจะตองพิจารณา

 การแจงใหผูถือครองสินทรัพยทราบ ประเทศตางๆ สวนใหญจะออกมาตรฐานชั่วคราว  

ฝาย เดียวแตโดยปกติกฎหมายจะกําหนดใหตองแจงให ผูถือครองสินทรัพยและ                  

ผูที่มีผลประโยชนทางกฎหมายในสินทรัพยทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด หนังสือแจง

ในตางประเทศจะตองมีการแปล (หากจําเปน) และประกาศใหทราบทั่วกันซึ่งเปนสิ่ง        

ที่ผูปฏิบัติจะตองคํานึงถึงคาใชจาย บางประเทศอนุญาตใหประกาศทางอินเตอรเน็ต          

ซึ่งประหยัดคาใชจาย บางประเทศไมอนุญาตใหเจาพนักงานตางประเทศประกาศหรือ          

สงหนังสือแจงขอกําหนดสิทธิ์ตามกฎหมาย (แมแตการสงทางไปรษณียหรือโดยบริการสง

ของ) ภายในดินแดนของตนการสงหนังสือแจงจะตองทําคํารองขอความชวยเหลือ            

ซึ่งกันและกันทางกฎหมาย และจะตองเปดเผยคําสั่งใหผูถือครองทรัพยสินทราบ                

ดูกลองขอความ 7.3)

 ความเสี่ยงท่ีจะมีการจําหนายถายโอนมากข้ึน บางประเทศอนุญาตใหหักคาธรรมเนียม   

ทางกฎหมายและคาครองชีพ (คาเลาเรียน คาเชา เงินผอนคาเงินกูซื้อบาน) จากสินทรัพย    

ที่ถูกยึดหรือยับยั้งทําใหสินทรัพยที่จะถูกริบเหลือนอยลง ศาลในประเทศผูรับคํารองขอ 

อาจสั่งใหจายเงินเหลาน้ีถึงแมวากฎหมายของประเทศผูรองขอไมอนุญาตใหกระทําได214

213 เงื่อนไขนี้ยากที่จะปฏิบัติไดโดยเฉพาะอยางย่ิงเพราะวาประเทศตางๆ ก็มีการปลอยทรัพยแตกตางกัน ซึ่งโดยทั่วไปรวมถึงสิ่งใด      

ที่มีมูลคาท่ีไดมาโดยทางตรงหรือทางออมจากการกระทําความผิดและเคร่ืองมือที่ใชโดยเกี่ยวของกับกระทําความผิด แตอยางไร        

ก็ตามการปลอยทรัพยอาจรวมถึงคาปรับ สินทรัพยทดแทน การริบทรัพยจากการกระทําความผิดเกี่ยวเนื่องและสินทรัพยที่มีเจตนา

นําไปใชเพ่ือการกระทําความผิด
214 ในบางประเทศอาจมีขอโตแยงวาหากประเทศผูรับคํารองขอบังคับตามคําสั่งศาลของรัฐผูรองขอก็ควรจะดําเนินการตามวิธีการ

และบทบัญญัติของกฎหมายของรัฐผูรองขอ
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 รูปแบบการริบทรัพยท่ีแตกตางกัน ในกรณีที่ประเทศที่รวมมือกันมีรูปแบบการริบทรัพย

ตางกันผูปฏิบัติงานจะตองตระหนักถึงความแตกตางในขอกําหนดเกี่ยวกับพยานหลักฐาน

และมาตรฐานการพิสูจน ตัวอยาง เชน ประเทศหน่ึงอาจใชการริบทรัพยตามมูลคาซึ่ง

ตองการพยานหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาจําเลยไดรับประโยชนทางการเงินจากการกระทํา

ผิดและเปนเจาของสินทรัพยในขณะที่อีกประเทศหน่ึงอาจใชการริบทรัพยที่ตัวทรัพยสิน

ซึ่งตองการพยานหลักฐานที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางสินทรัพยกับการกระทําความผิด 

นอกจากน้ันบางประเทศอนุญาตใหมาตรการชั่วคราวที่สามารถใชไดกวางขวางกวา         

(ดูกลองขอความ 7.11 คําสั่งที่สงออกไปทั่วโลกจากประเทศอังกฤษ)

กลองขอความ 7.11 คําสั่งในประเทศอังกฤษท่ีมีผลท่ัวโลก

ในคดีที่เกี่ยวของกับสินทรัพยในประเทศอังกฤษไดมีคํารองขอใหมีคําสั่งอายัดหรือเปดเผยที่มีผล

ในทุกประเทศ (ดูหัวขอ 7.2.2 ในบทที่ 8) คําสั่งกําหนดใหบุคคลเปาหมายสงเงินกลับหรือเปดเผย

เอกสาร (เชน bank statement) ที่ครอบครองอยูในตางประเทศเพื่อใหรวมกันเปนสินทรัพยกลุม

เดียวอยูในประเทศเดียว

บางคร้ังมีการแตงต้ังผูรักษาทรัพยเพื่อติดตามเงินที่สงกลับมาตลอดชวงเวลาของการยับยั้งหรือยึด

โดยใชหนังสือมอบอํานาจ

คําสั่งน้ีอาจมีผลจํากัดเพราะขึ้นอยูกับการปฏิบัติตามของบุคคลเปาหมายและคนอ่ืนๆ ที่มีชื่ออยูใน

คําสั่ง ในบางกรณีการต้ังขอหาเพิ่มเติมฐานละเมิดอํานาจศาล หรือ ไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลก็เพียง

พอที่จะทําใหมีการปฏิบัติตาม

การริบทรัพย

ในทายที่สุดผูปฏิบัติงานจะตองสงคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพื่อการริบทรัพย 

ในทํานองเดียวกันกับคําสั่งสําหรับมาตรการชั่วคราวคําสั่งริบทรัพยอาจบังคับโดยตรงโดยการยื่น

คําสั่งตอศาลและบังคับตามคําสั่งในประเทศผูรับคํารองขอ หรือ โดยทางออมโดยการยื่นคํารองขอ

คําสั่งศาลภายในประเทศของผูรับคํารองขอโดยใชพยานหลักฐานที่ประเทศผูรองขอสงใหในการ

สนับสนุนคํารองขอคําสั่งริบทรัพยภายในประเทศ (ดูหัวขอ “มาตรการชั่วคราว” ที่กลาวแลวขางตน
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สําหรับรายละเอียดการบังคับโดยตรงและการบังคับโดยออม) สําหรับขอมูลที่จําเปนสําหรับคํารอง

ขอริบทรัพยในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาดูไดในกลองขอความ 7.12

เงื่อนไขที่จําเปนเพื่อใหไดมาซึ่งคําพิพากษาริบทรัพย รวมถึง

 เงื่อนไขตางๆ สําหรับการยื่นคําขอมาตรการชั่วคราวที่กลาวไวแลวขางตน

 การยับยั้งชั่วคราวในชวงเวลาระหวางการฟองคดีเพื่อใหมั่นใจวาสินทรัพยไมไดถูก

เคลื่อนยายหรือจําหนายถายโอน

 คําพิพากษาถึงที่สุดใหริบทรัพยที่ไมสามารถอุทธรณไดและ

 ขอพิสูจนวาไดมีการแจงใหผูที่จะคัดคานทั้งหมดไดทราบและผูที่จะคัดคานไดรับโอกาส  

ที่นําเสนอขอโตแยงที่ยอมรับไดตามกฎหมาย

กลองขอความ 7.12 หลักเกณฑสําหรับการบังคับโดยตรงตามคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกัน

และกันทางกฎหมายเพื่อการริบทรัพยในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

ในสหรัฐอเมริกาคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพื่อบังคับตามคําพิพากษา

ริบทรัพยของศาลตางประเทศจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามกฎหมาย
a

และ

ไดรับการรับรองโดยอัยการสูงสุดของสหรัฐ เจาพนักงานของสหรัฐจะยื่นคํารองเพื่อบังคับตาม

คําสั่งเสมือนเปนคําสั่งที่ออกโดยศาลสหรัฐ ศาลแขวงจะมีคําสั่งใหบังคับตามคําพิพากษาในนาม

ของศาลตางประเทศเวนเสียแตพบวาคําพิพากษาน้ีไดมาภายใตระบบที่ขัดกับหลักเกณฑของ

กระบวนการอันควรแหงกฎหมาย ไดมาโดยการฉอโกงหรือ ศาลตางประเทศไมมีเขตอํานาจ

เหนือสาระแหงคดีหรือเขตอํานาจเหนือบุคคล

ในอังกฤษรัฐมนตรีจะสงเร่ืองการดําเนินการตามคําสั่งจากคําพิพากษาลงโทษทางอาญาของศาล

ตางประเทศใหแกหัวหนาหนวยงาน อัยการสูงสุดหรืออัยการเกี่ยวกับคดีภาษีและศุลกากร 

ศาลชั้นกลางเปนผูตัดสินใจวาจะยื่นคําสั่งภายนอกตอศาลซึ่งทําใหคําสั่งมีผลหรือไมซึ่งจะยื่น

เฉพาะคําสั่งที่มีหลังจากมีคําพิพากษาถึงที่สุดลงโทษบุคคลที่มีชื่ออยูในคําสั่ง ซึ่งไมสามารถ

อุทธรณไดและเปนคําสั่งที่เปนไปตาม Human Right Act1998 การอุทธรณตอศาลอุทธรณและ 

สภาสูงอาจดําเนินการได

a.คํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพ่ือใหบังคับคําสั่งศาลตางประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาจําเปนตองมี

สนธิสัญญาและตองรวมถึงสรุปสาระของคดีรายละเอียดของกระบวนที่ไดมาซึ่งคําสั่งริบทรัพย สําเนาคําสั่งริบทรัพยที่มี

การรับรองและคําแถลงเปนลายลักษณอักษรภายใตคําสาบานวาไดมีการสงหนังสือแจงและคําตัดสินมีผลบังคับและไมสามารถ

อุทธรณได
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บางประเทศอาจตองการขอมูลเพิ่มเติม เชน จํานวนเงินที่ยังริบไมไดตามคําสั่งริบของประเทศผูรอง

ขอหรือคํายืนยันวาบุคคลน้ันถูกพิพากษาวากระทําความผิด ขอกําหนดอยางหลังน้ีอาจเปนอุปสรรค

ไดหากไมสามารถมีคําพิพากษาได เพราะผูถูกกลาวหาตาย หลบหนี หรือไดรับความคุมกันจากการ

ฟองคดี หลายประเทศไมสามารถมีคําพิพากษาลับหลังไดหรือโดยใชบทบัญญัติวาดวยการหลบหนี     

แตอาจมีคําสั่งถึงที่สุดใหริบทรัพยไดโดยใชบทบัญญัติของกฎหมายอาญาหรือการริบทรัพยโดยไม

ตองมีคําพิพากษาลงโทษ

7.4.7  การยื่นคํารองขอความชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางกฎหมาย การติดตามและ        

การแกปญหาการถูกปฏิเสธ

เมื่อจัดทําคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเสร็จแลวเจาพักงานผูมีอํานาจ        

ตามความเหมาะสมในประเทศผูรองขอตองลงนามในคํารองขอแลวจึงสงไปยังเจาหนาที่ผูมีอํานาจ

ตามที่ระบุไวในสนธิสัญญา กฎหมายหรือขอตกลงที่บังคับใชซึ่งโดยมากมักจะเปนผูประสานงาน

กลาง ถึงแมวาสนธิสัญญาพหุภาคีและสนธิสัญญาทวิภาคีบางฉบับอนุญาตใหสงคํารองขอโดยตรง

ไปใหผูปฏิบัติงานที่เปนผูบังคับใชกฎหมายโดยตรงโดยสงสําเนาใหผูประสานงานกลางดวย 

ประเทศอ่ืนๆ อาจกําหนดใหใชกระบวนการที่เปนแบบด้ังเดิมมากกวาโดยการผานวิถีทางการทูต 

(คือผานกระทรวงการตางประเทศ) แผนภาพ 7.4 แสดงใหเห็นเสนทางการสงคํารองขอ

หลังจากสงคํารองขอแลวผูปฏิบัติงานจะตองติดตามความกาวหนา หากเปนไปไดควรจะสอบถาม

จากผูที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการตามคํารองขอโดยตรงเพราะจะเปนโอกาสใหไดอธิบาย

คําศัพทบางคําหรือประเด็นปญหาที่เกิดจากการแปลเอกสารใหชัดเจน ตรวจสอบวาคํารองขอ

เปนไปตามหลักเกณฑหรือไม และใหขอมูลเพิ่มเติม ประเทศผูสงคํารองขออาจถูกขอใหสงขอมูล

สนับสนุนคํารองขอเพิ่มเติม การขอขอมูลเพิ่มเติมไมใชการปฏิเสธและไมควรถูกมองวาเปนการปฏิเสธ 

จํานวนของขอกําหนดและโอกาสที่จะเขาใจผิดหมายความวาคํารองมักจะตองมีขอมูลมากขึ้นถึงแม

กับประเทศที่มีประสบการณมากในการสงคํารองขอก็ตาม ผูประสานงานตองสอบถามผูที่ติดตอกัน

สวนตัววาตองการขอมูลอะไรและดําเนินการจัดหาขอมูลสงไปใหเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความลาชา

ถาหากไมไดรับการตอบรับหรือคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายถูกปฏิเสธ

ผูปฏิบัติงานตองติดตอสอบถามกับผูรวมงานในประเทศผูรับคํารองขอถึงเหตุผลที่ไมตอบรับหรือ

ปฏิเสธ UNCAC กําหนดใหรัฐภาคีตองใหเหตุผลสําหรับการปฏิเสธการใหความชวยเหลือ215

215UNCAC, art. 46(23); UNTOC, art. 18(23); United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,

art. 7(16) หากประเทศผูรองขอไดทราบเหตุผลในการปฏิเสธคํารองกอนที่จะมีการตอบอยางเปนทางการก็จะเปนประโยชนเพราะวา

จะไดมีโอกาสแกไขคํารองขอได
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อาจเปนไปไดวาไมสามารถรับประกันการถูกปฏิเสธได บางทีอาจเปนเพราะมูลเหตุที่ตองหาม   

(เชน ความผิดทางการเงินการคลังหรือความลับทางธนาคาร) การตีความขอเท็จจริงผิดหรือการนํา

ขอเท็จจริงไปใชอยางไมถูกตองหรือความเห็นทั่วไปของระบบกฎหมายหรือกระบวนการอันควร

แทนที่จะเปนไปตามขอเท็จจริงของคดี หากมีขอผิดพลาดผูปฏิบัติงานผูสงคํารองขอตองแจงให

ประเทศผูรับคํารองขอทราบและขอคําแนะนําสําหรับการดําเนินการตอไป คํารองขออาจถูกร้ือฟน

ขึ้นมาอีกและแกไขหรือถูกแทนที่ดวยคํารองขอฉบับใหม

ถาหากยังไมมีการตอบรับหรือปฏิเสธที่จะดําเนินการกับความผิดพลาดของเหตุผลที่ใชปฏิเสธ

ผูปฏิบัติงานก็ตองหาชองทางอ่ืน ในบางกรณีการใชแรงกดดันจากบุคคลที่สามผานทางประเทศ

อ่ืนๆ หรือองคการระหวางประเทศก็มีประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เกี่ยวของกับหลาย

ประเทศ ประเทศผูรับคํารองขอประเทศหน่ึงอาจติดตอกับประเทศผูรับคํารองขออีกประเทศหน่ึง   

ที่ปฏิเสธการใหความชวยเหลือไดดีกวาประเทศผูรองขอโดยเฉพาะอยางยิ่งหากประเทศผูรับคํารอง

ขอทั้งสองประเทศน้ันมีความสัมพันธกัน กรณีตัวอยาง: ประเทศ X รองขอความชวยเหลือจาก

สถาบันการเงินหลัก 2 แหง ในประเทศ Y และประเทศ Z (ทุกประเทศลงนามใน UNCAC) ประเทศ 

Y ตอบรับใหความชวยเหลือแตประเทศ Z ปฏิเสธ ประเทศ Y เคยรวมมือกับประเทศ Z ในคดีอ่ืนๆ 

มีหนังสือแจงใหประเทศ Z ทราบวาตนกําลังใหความชวยเหลือประเทศ X และขอใหเจาหนาที่     

ในประเทศ Z พิจารณาใหความชวยเหลือประเทศ X ดวยเพราะวาเหตุผลที่ใชปฏิเสธความชวยเหลือ

ขัดตอ UNCAC

อีกวิธีหน่ึงที่จะชวยในการจัดทําคํารองขอ การสงคํารองขอและการติดตามคํารองขอ คือ การจาง

ทนายความในประเทศผูรับคํารองขอซึ่งเปนประโยชนเพราะเปนคนที่อยูในพื้นที่มีสายสัมพันธ

ติดตอและเขาใจภาษา แตขอเสียคือตองเสียคาใชจาย
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7.5  ความรวมมือในกรณีการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ

ถึงแมวาประเทศที่รับเอากฎหมายที่อนุญาตใหริบทรัพยไดโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ            

จะมี จํานวนมากขึ้นและในสนธิสัญญาพหุภาคีก็มีการสง เสริมให นํามาใชโดยผูกําหนด

มาตรฐานสากล216 ความรวมมือระหวางประเทศในการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ

ยังคงเปนปญหาทาทายอยูดวยเหตุผลหลายประการ ประการแรกถึงแมวาจะเปนประเด็น              

ทางกฎหมายที่กําลังเกิดขึ้นแตก็ยังไมไดเปนสากลดังน้ันไมใชวาทุกประเทศจะอนุญาตใหมีการริบทรัพย

โดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ บังคับตามคําสั่งริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ ของศาล

ตางประเทศ หรือทั้งสองอยาง ประการที่สองในกรณีที่มีการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษา

ลงโทษระบบที่ใช

ที่มา :  จากการรวบรวมของผูแตง

หมายเหตุ: ถาหากตองใช letters rogatory จะตองมีกระทรวงการตางประทศของทั้งสองประเทศในกระบวนการดวย

a.ผูปฏิบัติงานอาจรวมถึงพนักงานอัยการหรือผูพิพากษาไตสวนหรือเจาหนาที่ ผูบังคับใชกฎหมาย

216UNCAC art. 54 กําหนดใหรัฐภาคีใหความรวมมือในกรณีที่ผูกระทําความผิดเสียชีวิต หลบหน ีหรือไมปรากฏตัวหรือในกรณี

อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม Recommendation 3 of the FATF 40+9 Recommendations กําหนดใหประเทศตางๆ พิจารณาใชมาตรการ

ซึ่งยอมใหริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษรวมถึงยอมรับคําสั่งริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษของศาล

ตางประเทศดู “Best Practices: Confiscation (Recommendations 3 and 38),”รับรองโดยที่ประชุมใหญของ Financial Action Task

Force (FATF) เดือนกุมภาพันธ 2553

แผนภาพ 7.4 แผนผังการสงคํารองขอ MLA ในกรณีท่ีมีสนธิสัญญาหรือกฎหมายภายใน

ผูปฏบิัติงาน
a

(ในประเทศ)

 จัดทําคํารองขอ

 ตองตอบสนองตอ
คํารองขอขอมูล
เพ่ิมเติม

ผูประสานงานกลาง 
(ในประเทศ)

 ตรวจสอบคํารองขอ
และดําเนินการอยาง
ใดอยางหนึ่ง

 สงคํารองขอ
 ขอขอมูลเพ่ิมเติม
 ปฏิเสธไมสงคํารอง

ขอ

ผูประสานงานกลาง
(ตางประเทศ)

 ตรวจสอบคํารองขอ
และดําเนินการอยาง
ใดอยางหนึ่ง

 สงคํารองขอ
 ขอขอมูลเพ่ิมเติม
 ปฏิเสธไมสงคํารองขอ

ผูปฏบิัติงาน
a

(ตางประเทศ)

 ดําเนินการตาม       
คํารองขอ

 อาจขอขอมูล
เพ่ิมเติม

 อาจปฏเิสธคํารอง
ขอ

บางสนธิสัญญาอนุญาตใหผูปฏิบัติงานติดตอกันโดยตรง
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ก็มีความแตกตางกันอยางมาก บางประเทศดําเนินกระบวนการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษา

ลงโทษแยกตางหากในศาลแพง (การริบทรัพยหมายถึง “การริบทรัพยทางแพง”) ดวยมาตรฐาน  

การพิสูจนที่ตํ่ากวาคดีอาญา (โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐาน” หรือ “การพิสูจน

ใหเห็นถึงพยานหลักฐานที่นาเชื่อถือกวา” ) ประเทศอ่ืนๆ ใชการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษา

ลงโทษในศาลอาญาและกําหนดมาตรฐานการพิสูจนที่สูงกวา บางประเทศอาจดําเนินการริบทรัพย

โดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษหลังจากกระบวนการทางอาญาถูกยกเลิกหรือดําเนินการไมสําเร็จ

ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ ดําเนินการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษในกระบวนพิจารณา

คูขนานไปกับกระบวนพิจารณาทางอาญาที่เกี่ยวเน่ืองกัน217

มีความสําเร็จบางในการขจัดอุปสรรคเหลาน้ี บางประเทศสามารถใสความรวมมือในการริบทรัพย

โดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษไวในสนธิสัญญาหรือขอตกลงทวิภาคี ประเทศอ่ืนๆใหขอมูล

เกี่ยวกับคดีแกตางประเทศและประเทศที่ไดรับขอมูลสามารถดําเนินคดีภายใตกฎหมายของตนได 

ทายที่สุดบางประเทศก็สามารถบังคับคําสั่งริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษของศาล

ตางประเทศไดทั้งๆ ที่มีความแตกตางกันในกฎหมายที่เกี่ยวของ218 หรือทั้งๆ ที่ไมมีระบบการริบทรัพย

โดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษในประเทศของตนเอง219

ถึงแมวาประเทศผูรองขอไมมีระบบการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษแตอาจใชการริบทรัพย

โดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษในประเทศผูรับคํารองขอที่มีการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษา

217อังกฤษจะดําเนินการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาทางอาญาก็ตอเมื่อกระบวนพิจารณาทางอาญาดําเนินการไมสําเร็จ 

สหรัฐอเมริกามักจะดําเนินการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษควบคูไปกับกระบวนพิจารณาทางอาญา
218ในคดีเกี่ยวกับการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษที่สหรัฐรองขอไปยังสวิสเซอรแลนด (สินทรัพยที่ไดมาจากการ

กระทําความผิดอาญาถูกยับย้ังอยูในศาลอาญา) ศาลสูงของสวิสเซอรแลนดพิพากษาวาอาจมีสถานการณที่การริบทรัพยอาจคลายกับ

คดี “ท่ีมีลักษณะเปนคดีอาญา” ถึงแมวาจะไมมีการพิจารณาคดีอาญาในรัฐตางประเทศ  (A____ Company v. Federal Office of

Justice [U.S.A.] [1A.32612005, ATF 132 II 178]) ประเทศก็มีสิทธใินการลงโทษถึงแมวาเจาพนักงานไมมีเจตนาที่จะดําเนินการ 

ถึงแมวาในสหรัฐอเมริกาจะดําเนินการตามขอกําหนดนี้ได(ประเทศที่ดําเนินการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษควบคูไป

กับหรือกอนที่การดําเนินคดีอาญาจะสิ้นสุด) แตไมสามารถดําเนินการไดในประเทศที่ดําเนินการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษา

ลงโทษก็ตอเมื่อการดําเนินคดีอาญาไมประสบผลสําเร็จหรือมีคําสั่งไมฟอง
219 ฮองกงและเจอรชียมีกฎหมายอนุญาตใหบังคับตามคําสั่งริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษของตางประเทศแตไมอนุญาต

ใหริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษในประเทศ Civil Asset Recovery (International Cooperation) Law 2007 (Jersey)

ประเทศละตินอเมริกาบางประเทศยอมรับคําสั่งริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษของศาลตางประเทศแลวย่ืนฟองในศาลแพง

เพ่ือบังคับตามคําสั่งน้ัน ในฝร่ังเศสศาลยอมรับและบังคับตามคําสั่งริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษของศาลอิตาลีตาม the

1990 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds of Crime ทั้งๆ ที่ฝร่ังเศส     

ไมมีระบบการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ Cour de cassation, November 13, 2003, No. 3 03-80371, case Crisafulli

ศาลยอมรับเพราะปจจัย 2 อยาง อยางแรกพยานหลักฐานที่ใชพิสูจนวาทรัพยสินเปนผลมาจากการกระทําความผิดมีความคลายคลึง

กับขอกําหนดที่ใชในการพิจารณาตัดสินในคดีอาญา อยางที่สองผลที่จะเกิดขึน้กับทรัพยสินของบุคคลก็คลายกับการลงโทษทาง

อาญา
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ลงโทษได การทําเชนน้ีจะตองสงคํารองขอใหประเทศอ่ืนเพื่อใหเปดคดีตางประเทศในประเทศ      

ผูรับคํารองขอ ซึ่งอาจเปนวิธีเดียวที่จะติดตามสินทรัพยคืนในบางคดีโดยเฉพาะอยางยิ่งคดีที่ผูกระทํา

ความผิดตาย หลบหนี หรือไดรับความคุมกันจากการฟองคดี (ดูขอมูลเพิ่มเติมในบทที่ 9)220

 7.6  ความรวมมือในคดีเรียกคืนทางแพง (กฎหมายเอกชน)

ความรวมมือระหวางประเทศในคดีติดตามสินทรัพยคืนทางแพง (กฎหมายเอกชน) อาจจะยุงยาก

ถึงแมวารัฐจะเปนผูฟองรองในคดีบุคคล ถึงแมวาขอมูลที่รวบรวมไดโดยชองทางความชวยเหลือ

อยางไมเปนทางการจะชวยในการสืบสวนสอบสวนขอตกลงความชวยเหลือซึ่งกันและกัน           

ทางกฎหมายสวนมากก็จะกําหนดขอจํากัดการใชขอมูลและไมอนุญาตใหนําไปในการฟองรอง  

โดยบุคคลเพื่อใหมีคําพิพากษาทางแพง  คําพิพากษาทางแพงสามารถบังคับไดระหวางประเทศ    

โดยผานกระบวนการ เชน การบังคับตามคําพิพากษาตางตอบแทนและกฎหมายที่เกี่ยวของ

ในขณะเดียวกันประชาคมระหวางประเทศตระหนักดีวาการติดตามสินทรัพยคืนทางแพงเปนเพียง

หนทางเดียวสําหรับคดีทุจริตและแนะนําใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในเร่ืองทางแพงและ      

ทางปกครอง221 มีผลทําใหประเทศตางๆ มักจะยินยอมใหความชวยเหลือดังกลาวไมวาในกรณี        

มีสนธิสัญญาหรือเปนกรณีๆ ไป

7.7  การสงคืนสินทรัพย

โดยทั่วไปการสงคืนสินทรัพยที่มีการสงคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพื่อ

การริบทรัพยหรือการจายคาสินไหมทดแทนทําได 2 วิธี วิธีแรกคือการติดตามสินทรัพยคืนโดยตรง

โดยกระบวนการทางศาลซึ่งเกิดขึ้นไดถาประเทศผูรับคํารองขออนุญาตใหศาลมีคําสั่งใหจาย        

คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายใหแกรัฐตางประเทศโดยตรงหรืออนุญาตใหศาลหรือเจาหนาที่     

ผูมีอํานาจยอมรับวารัฐตางประเทศเปนเจาของโดยชอบดวยกฎหมายในคดีริบทรัพย การเรียกคืน

สินทรัพยโดยตรงอาจเกิดขึ้นได “โดยความสมัครใจ” โดยการทําขอตกลงกันวาจําเลยยินยอม       

220 วิธีการนี้ไดถูกนํามาใชในหลายๆ คด ี: สหรัฐสงเงิน 20 ลานเหรียญคืนใหเปรูในดคีของ Victor Venero Garrido, และ คนใกลชิด

ของMontesinos สหรัฐสงเงิน 2.7 ลานเหรียญคืนใหนิคารากัวในคดีของ Bryon Jerez อดีตผูอํานวยการการเก็บภาษี แอนติกัวและ

บารบูดาและสหรัฐไดสงเงินคืนใหแกยูเครนในคดีของ Pavlo Lasarenko อดีตนายกรัฐมนตรียูเครน 
221 ดูใน UNCAC, art. 43(1); และ recommendation 37 of the Commonwealth Secretariat’s August 2005 “Report of the

Commonwealth Working Group on Asset Repatriation,” ซึ่งระบุไววาระบอบความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายในประเทศ 

Commonwealth จะอนุญาตใหพยานหลักฐานที่รวบรวมสําหรับการพิจารณาคดีอาญาสามารถนํามาใชไดในกระบวนพิจารณาทาง

แพง และคํารองขอเพ่ือใชพยานหลักฐานเชนวาจะไดรับการอนุญาตในคดีทุจริต
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โดยสมัครใจจะสงสินทรัพยที่อยูในตางประเทศคืนใหแกศาลที่มีคําพิพากษาลงโทษจําเลย222

ในกรณีเชนน้ันผูปฏิบัติงานจะขอใหรัฐตางประเทศยกเลิกคําสั่งยับยั้งชั่วคราวที่ไดรองขอ             

ใหบังคับใชกับสินทรัพยน้ัน คําสั่งริบทรัพยทั่วโลกก็สามารถบังคับโดยตรงโดยศาลไดโดยไมตองมี

สนธิสัญญา (ดูกลองขอความ 7.13) 

กลองขอความ 7.13  การติดตามสินทรัพยคืนตามคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ทางกฎหมาย ในประเทศฝร่ังเศส

ในประเทศฝร่ังเศสกระทรวงยุติธรรมจะสงคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

บนพื้นฐานของคําตัดสินของศาลตางประเทศไปใหสํานักงานอัยการที่มีอํานาจที่จะขอใหศาลริบ

ทรัพย ถาหากศาลพิจารณาวาควรริบทรัพยสินทรัพยที่ ริบไดจะตกเปนของรัฐบาลฝร่ังเศส 

เจาหนาที่ผูมีอํานาจ (โดยเฉพาะที่อยูในกระทรวงการคลัง) จะเปนผูกําหนดวาฝร่ังเศสมีพันธะ

ผูกพันที่จะตองสงคืนสินทรัพยตามขอตกลงระหวางประเทศหรือไม ถึงแมวาจะไมมีพันธะเชนวา

สินทรัพยอาจถูกสงคืนตามดุลยพินิจของรัฐบาลหรือตามขอตกลงเฉพาะกิจกับประเทศผูรองขอ

วิธีการสงคืนสินทรัพยวิธีที่สองที่นิยมใชกันทั่วไป คือดําเนินการตามสนธิสัญญาขอตกลงตางๆ 

หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายจายแจกสินทรัพยหลังจากศาลมีคําสั่งถึงที่สุดใหริบทรัพย 

ถาหากมีการสงคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ตาม UNCAC รัฐภาคีมีพันธะ  

ที่จะตองสงคืนสินทรัพยที่รับไดในคดีการทุจริตเงินของรัฐ หรือในกรณีที่รัฐผูรองขอไดพิสูจน 

อยางมีเหตุผลสมควรวาตนเปนเจาของสินทรัพย เชนวาอยูกอนหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นแกตน223

ในกรณีอ่ืนๆ สนธิสัญญาพหุภาคีหรือทวิภาคี ขอตกลงการแบงปนสินทรัพย (ไมวาจะเปนกรณีไป

หรือโดยขอตกลงอยางถาวร) และเจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายอาจถูกนํามาใชในการแบงปน

หรือสงคืนสินทรัพยที่ติดตามมาได (ดูรายละเอียดในบทที่ 9)

222ในคดีของ Montesinos ในเปรูติดตามเงินคืนจากสวิสเซอรแลนดไดโดยระบบการสละสิทธิทางกฎหมาย (คือผูที่ยอมรับความผิด

ใหขอมูลและลงชื่อในเอกสารแสดงการสละสิทธิใหเปรูมีสิทธใินเงินนั้น)
223 UNCAC, art. 57(3)(a) และ57(3)(b) ในทั้งสองกรณีขอผูกพันใชไดเฉพาะความผิดตามอนุสัญญาและกําหนดใหปฏบิัติตาม

บทบัญญัติของ UNCAC วาดวยความรวมมือระหวางประเทศและคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลในประเทศผูรองขอ (ขอกําหนดเร่ือง   

คําพิพากษาสามารถละเวนได)
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8.  การดําเนินคดีแพง

ในประเทศสวนใหญเจาพนักงานที่ดําเนินการติดตามสินทรัพยที่ไดจากการทุจริตคืนสามารถริเร่ิม

การดําเนินคดีแพง224ภายในประเทศหรือในศาลแพงตางประเทศไดเชนเดียวกับประชาชนที่เปน

เอกชน225 ในบางกรณีเจาพนักงานอาจดําเนินคดีอาญาเมื่อมีคําพิพากษาลงโทษแลวจึงใช             

การดําเนินคดีแพงเพื่อติดตามสินทรัพยที่ไดจากการทุจริตคืน226

การดําเนินคดีแพงจะถูกนํามาใชดวยเหตุผลหลายประการรวมทั้งการที่ไมสามารถไดมาซึ่ง         

การริบทรัพยทางอาญา การริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ หรือไมไดรับความชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพื่อการบังคับคําสั่งริบทรัพย (รายละเอียดเร่ืองเหลาน้ีและปญหา

อุปสรรคที่ทําใหตองเลือกใชแนวทางการริบทรัพยแนวทางหน่ึงแทนที่จะใชอีกแนวทางหน่ึงดูได

ในบทที่ 1) นอกจากน้ันยังมีขอไดเปรียบในกระบวนพิจารณาดวย การดําเนินคดีแพงอาจทําได    

ลับหลังจําเลยที่ไดมีการแจงใหทราบแลวอยางเหมาะสมและอยางนอยในประเทศ common law

คําพิพากษาใชมาตรฐานการพิสูจนที่ตํ่ากวา (โดยปกติใชการชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐาน) ในสวนที่

เกี่ยวกับบุคคลที่สาม คนกลางและผูดําเนินการตามวิชาชีพที่อํานวยความสะดวก มีสวนรวมหรือให

ความชวยเหลือในการรับ โอนหรือจัดการกับสินทรัพยที่สงสัยการดําเนินคดีแพงจะทําไดงายกวา

การดําเนินคดีอาญาในบางประเทศ227 ในกรณีที่ตองมีการดําเนินการในตางประเทศประเทศ           

ที่ตองการติดตามสินทรัพยคืนสามารถควบคุมการดําเนินคดีแพงไดมากกวาการดําเนินคดีอาญาและ

เปนวิธีการที่ไดผลเร็วกวาคอยใหศาลตางประเทศดําเนินการบังคับให

224 “กระบวนพิจารณาทางแพง” แยกออกจากกันและแตกตางจาก “civil confiscation,” “civil forfeiture,” หรือรูปแบบอ่ืนๆ ของการ

ริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญา
225 UNCAC art. 53 กําหนดใหรัฐภาคีดําเนินมาตรการเพ่ืออนุญาตใหอีกรัฐภาคีหนึ่งเร่ิมการฟองแพงในศาลของตนและเพ่ือขอใหมี

การจายคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย
226 ในบางประเทศกระบวนพิจารณาจะดําเนินการคูขนานกันไป ในประเทศอ่ืนๆ กระบวนพิจารณาทางแพงจะถูกระงับไวกอน

จนกวาการดําเนินคดีอาญาจะเสร็จสิ้นนอกจากนั้นการจายคาเสียหายทางแพงอาจสงผลกระทบตอคําสั่งริบทรัพย ในบางประเทศ    

การริบทรัพยเปนการใชดุลยพินิจไมใชมาตรการบังคับเหมือนในกรณีมีคําสั่งใหใชคาเสียหายทางแพง
227 ในสถานการณเชนนี้อาจจะเปนการยากที่จะพิสูจนเจตนาในการรวมสมคบและการพิสูจนความรับผิดชอบทางแพงงายกวา
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ขอเสียเปรียบของการดําเนินคดีแพงคือคาใชจายในการติดตามสินทรัพยและคาดําเนินการ           

ทางกฎหมายในการขอคําสั่งศาล นอกจากน้ันคดีแพงอาจใชเวลาหลายปและโดยปกตินักสืบเอกชน

จะไมมีเคร่ืองมือตางๆหรือการเขาถึงขอมูลขาวกรองที่มีไวสําหรับผูบังคับใชกฎหมาย

เมื่อตัดสินใจวาจะดําเนินการฟองคดีแพงตอศาลภายในประเทศหรือศาลตางประเทศผูปฏิบัติงาน

ตองสํารวจดูถึงการเรียกรองที่อาจมีขึ้นและแนวทางแกไขเยียวยา (รวมถึงความเปนเจาของ

สินทรัพยที่ถูกยักยอก การเรียกเอาผลกําไรที่ไดมาโดยมิชอบคืน การชดเชยคาเสียหายและการทําให

สัญญาเปนโมฆะ) หรือทางเลือกอ่ืนๆ (เชน กระบวนการลมละลาย) ตอจากน้ันผูปฏิบัติจะตอง

กําหนดวิธีการริเร่ิมการฟองรอง การรวบรวมพยานหลักฐาน การรักษาสินทรัพย และการบังคับ      

คําพิพากษาของศาลตางประเทศ ในที่น้ีจะกลาวถึงทางเลือกและเทคนิคตางๆ เหลาน้ี

8. 1 การเรียกรองท่ีอาจมีข้ึนและการเยียวยา

8.1.1 การอางสิทธิความเปนเจาของ

มูลฟองคดี

ในประเทศตางๆ สวนใหญสินทรัพยที่ถูกยักยอกและเงินสินบนที่จายใหแกเจาหนาที่รัฐอาจถูก

เรียกรองโดยประเทศที่ตองการใหชดใชในฐานะเปนเจาของโดยชอบและแทจริง กลองขอความ 8.1 

นําเสนอตัวอยางการฟองคดีแพงเพื่อเรียกรองสิทธิความเปนเจาของสินทรัพยในคดีทุจริต 3 คดี

การเยียวยา

ศาลจะพิจารณาใหสงคืนหรือชดใชคืนสินทรัพยใหแกเจาของโดยชอบผานการเยียวยาแกผูเปนเจาของ

ดวยวิธีการตางๆ ที่มีอยู การเยียวยาเหลาน้ีมีขอไดเปรียบมากกวาการจายคาชดเชยหรือการเยียวยา

ตามสัญญาเพราะวาสิทธิของผูอางสิทธิไมตองแขงแยงกันกับเจาหน้ีอ่ืนๆ และวิธีพิจารณาความแพง

ก็มักจะอนุญาตใหศาลออกคําสั่งยึดและคําสั่งยับยั้งไดถึงแมวาผูอางสิทธิจะไมไดแสดงใหเห็นวาจะ

มีโอกาสที่จะมีการจําหนายถายโอนสินทรัพย ถาหากสินทรัพยที่ไดมาจากการทุจริตถูกนําไปลงทุน

ผูอางสิทธิอาจมีสิทธิที่จะไดรับผลประโยชนหรือกําไรที่จําเลยไดจากการลงทุนตามที่ไดกลาวแลว

ในกลองขอความ 8. 1ในคดีของ Pertamina และคดีของAttorney General of Hong Kong อยางไร    

ก็ตามการอางสิทธิความเปนเจาของและการเยียวยาอาจดําเนินการไมไดหากไมสามารถติดตาม

สินทรัพยที่ไดมาจากการทุจริตเพราะวาไดถูกฟอกไปทั่วโลกแลว นอกจากน้ันบางประเทศยังไม

ยอมรับวาเงินสินบนที่เจาหนาที่รัฐไดรับหรือผลกําไรที่ไดรับจากสัญญาที่ฉอโกงเปนทรัพยสิน   

ของรัฐหรือของรัฐบาล
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กลองขอความ 8.1 คดีตัวอยางการอางสิทธิความเปนเจาของ

คดีท่ี 1: Federal Republic of Nigeria v. Santolina Investment Corp., Solomon & Peters, and

Diepreye Alamieyeseigha (2007)
a

ในเดือนธันวาคม ป 2510 ศาลสูงของกรุงลอนดอนตัดสินวาประเทศไนจีเรียเปนเจาของที่แทจริง

ของที่พักอาศัย 3 แหงในกรุงลอนดอนและวงเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากบางบัญชี ทรัพยสินและ

เงินถือครองอยางเปนทางการโดยบริษัท 2 แหงซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนใน Seychelles และ Virgin

Islands บริษัททั้ง 2 แหงน้ี ควบคุมโดย Diepreye Alamieyeseigha ผูวาการรัฐ Bayelsa Stateต้ังแต

เดือนพฤษภาคม 2542 จนกระทั่งเขาถูกถอดถอนและปลดออกจากตําแหนงในเดือนกันยายน 2548

ในกระบวนพิจารณาแยกตางหากในไนจีเรีย ทั้งสองบริษัทโดย Alamieyeseigha เปนผูแทน

รับสารภาพวากระทําความผิดในขอหาฟอกเงินที่เกี่ยวเน่ืองกับการรับสินบนในการอนุมัติการทํา

สัญญาของรัฐบาล

บนพื้นฐานของกระบวนพิจารณาในไนจีเรียกับพยานแวดลอมอ่ืนๆ ศาลสูงของกรุงลอนดอน

อนุมานวายอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารและเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ถือครองโดยบริษัท

ทั้ง 2 แหงที่ Alamieyeseigha ควบคุมเปนเงินสินบนและผลกําไรที่ไดมาอยางลับๆ ที่จะตองสงคืน

ใหแกรัฐบาลไนจีเรียในฐานะเปนเจาของโดยชอบของสินทรัพยเหลาน้ัน

คดีท่ี 2: Kartika Ratna Thahir v. Pertamina (1992–94)b

Pertamina เปนรัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซียทําธุรกิจสํารวจ แปรรูปและขายนํ้ามันและกาช

ธรรมชาติตองการติดตามคืนสินบนที่ผูรับสัญญาจางจายใหแกผูบริหารของ Pertamina เพื่อให

ไดรับเงื่อนไขสัญญาที่ดีขึ้นและสิทธิพิเศษ Haji Achmad Thahir เงินสินบนไดถูกนําไปฝากไวใน

ธนาคารที่สิงคโปร Pertamina รูเร่ืองบัญชีเงินฝาก (ที่ใชชื่อของ Thahir รวมกับภรรยาของเขา

Kartika Ratna Thahir) ในสิงคโปรหลังจากการเสียชีวิตของ Thahire และไดดําเนินการฟองรอง  

ในสิงคโปรเรียกรองสิทธิในเงินในบัญชี

ศาลชั้นตนตัดสินวา เงินสินบนและดอกผลที่ ได รับถือครองโดยผูบริหารของ Pertamina

ในฐานะทรัสตีที่เกิดจากการตีความแบบขยายความ (Constructive Trustee) ศาลอุทธรณพิพากษา

ยืนตามศาลชั้นตนและยืนยันวาผูที่ไดรับความไววางใจซึ่งรับสินบนโดยการทําผิดหนาที่ตามทรัสต

ถือเงินสินบนในทรัสตเพื่อประโยชนของบุคคลที่ตนมีหนาที่ตองทําตามคําสั่ง จึงมีผลทําให 
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8.1.2 การกระทําละเมิด

มูลคดี

ตามอนุสัญญา UNCAC รัฐภาคีจะตองยอมใหรัฐผูรองขอเรียกรองคาชดเชยความเสียหายที่เกิดจาก

การทุจริต228 คาเสียหายจากการละเมิดจายเพื่อชดเชยใหแกโจทกสําหรับความสูญเสีย ความเสียหาย 

หรือผลรายที่ เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทําผิดตอหนาที่รวมถึงการกระทําผิดทางอาญา               

228 UNCAC, art. 53; และ the Council of Europe Civil Law Convention on Corruption, art. 5 (Strasbourg, 4.XI.1999)

Pertimina มีสิทธิที่จะเรียกรองเงินที่อยูในสิงคโปรได

คดีท่ี 3: Attorney General of Hong Kong v. Reid (1994)c

ในคดีน้ี Independent Commission against Corruption of Hong Kong (ICAC) ตองการติดตาม

ทรัพยสินที่อดีตอัยการ Warwick Reid ซื้อไวในนิวซีแลนดดวยเงินสินบนที่รับมาเพื่อแลกกับการ

ไมฟองผูกระทําผิดบางคน มีทรัพยสิน 2 รายการอยูในชื่อของ Reid และภรรยาและอีกรายการหน่ึง

อยูในชื่อของที่ปรึกษากฎหมายของเขา ผูพิพากษาตัดสินวาทรัพยสินเหลาน้ีซึ่งเปนตัวแทนของเงิน

สินบนที่ Reid รับมาถืออยูในทรัสตเพื่อรัฐตามที่ศาลอธิบายไววา

เมื่อสินบนไดรับโดยผูที่ไดรับความไววางใจโดยกระทําผิดหนาที่ผูน้ันถือเงินสินบน

น้ันไวในทรัสตเพื่อบุคคลที่ตนมีหนาที่ตองทําตามคําสั่ง ถาหากทรัพยสินที่เปนตัวแทน

ของเงินสินบนมีมูลคาลดลงผูที่ไดรับความไววางใจน้ันจะตองจายเงินสวนตางระหวาง

มูลคากับจํานวนแรกเร่ิมของเงินสินบนเพราะเขาไมควรรับสินบนหรือทําใหเกิดความ

เสี่ยงที่จะขาดทุน หากทรัพยสินมีมูลคาเพิ่มขึ้นผูที่ไดรับความไววางใจไมมีสิทธิในสวน

ที่เพิ่มขึ้นจากมูลคาแรกรับของสินบนเพราะเขาไมไดรับอนุญาตใหหากําไรไมวาดวย

วิธีการใดๆ จากการกระทําผิดตอหนาที่

คดีน้ียังคงถูกมองวาเปนหน่ึงในคดีแนวหนาสําหรับประเทศ common law ที่นํา Constructive

Trusts มาใชในการติดตามเงินสินบนคืนจากผูที่ไดรับความไววางใจที่ไมซื่อสัตย

a. Federal Republic of Nigeria v. Santolina Investment Corp., Solomon & Peters and Diepreye Alamieyeseigha [2007] EWHC

437 (Ch.) (U.K.). b. Kartika Ratna Thahir v. PT Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) [1994] 3 SLR 257;

[1994] SGCA 105 (Singapore). c. Attorney General of Hong Kong v. Reid [1994] 1 AC 324 PC (U.K.).
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การประพฤติผิดศีลธรรม และความผิดกอนทําสัญญา เมื่อมีการกระทําทุจริตเกิดขึ้นโดยทั่วไป   

โจทยจะตองพิสูจนวาไดรับความเสียหายที่สมควรไดรับชดใช พิสูจนวาจําเลยกระทําผิดตอหนาที่

และมีความเชื่อมโยงระหวางการทุจริตกับความเสียหายที่วาน้ัน

นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่มีสวนรวมในการกระทําทุจริตโดยตรงและโดยรูอยูแกใจจะตองรับ

ผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากน้ันศาลอาจตัดสินใหผูที่มีสวนสนับสนุนการกระทําทุจริต

หรือไมดําเนินการตามความเหมาะสมเพื่อปองกันการกระทําทุจริตตองรับผิดดวย ซึ่งอาจเปนกรณี

ของทนายความหรือคนกลางที่ชวยเหลือในการกระทําทุจริตหรือสําหรับบริษัทแมและนายจาง      

ที่ไมควบคุมบริษัทลูกหรือลูกจางของตนเองอยางเหมาะสม

ในประเทศ civil law บางประเทศบุคคลใดไดรับผลรายที่เกิดจากการกระทําความผิดโดยตรง

สามารถเรียกรองคาเสียหายจากการละเมิดไดในศาลแพงหรือศาลอาญาหลังจากที่จําเลยตองคํา

พิพากษาลงโทษแลว229  ในการเรียกคืนจากจําเลยในประเทศอ่ืนๆ กฎหมายวาดวยความรับผิดทั่วไป

กําหนดเพียงใหโจทกแสดงใหเห็นวาการกระทําหรือการละเวนการกระทําของจําเลยกอใหเกิด

ความเสียหายแกโจทก

ในกรณีของการใหสินบน ศาลในบางประเทศอาจพิจารณาวาผูใหสินบนและผูรับสินบนไดรวมกัน

กระทําละเมิด ซึ่งผูเสียหายมีสิทธิเรียกรองความเสียหายทั้งหมดจากฝายหน่ึงฝายใดก็ได230 เมื่อมีการ

ใหสินบนเกิดขึ้นก็มีขอสันนิษฐานที่ไมอาจโตแยงไดวาสินบนน้ันใหโดยมีเจตนาที่จะจูงใจ            

ใหเจาหนาที่กระทําการอันเอ้ือประโยชนตอผูจายสินบนและไมเอ้ือตอผูบังคับบัญชา ขอสันนิษฐาน

น้ีเพียงพอที่จะพิสูจนวาการกระทําเปนผลหรือไดรับอิทธิพลจากการจายเงิน231 ในประเทศอ่ืนๆ 

ผูบังคับบัญชาหรือนายจางก็มีการเรียกรองจากลูกจางผูรับสินบนบนพื้นฐานของความภักดีที่ตอง    

มีตอนายจางตามที่ระบุไวในสัญญาจางแตในทางปฏิบัติเปนการยากที่จะพิสูจนวาการรับสินบน 

เปนสาเหตุโดยตรงของความสูญเสียที่สําคัญ232 กลองขอความ 8.2 แสดงตัวอยางของการกระทํา

ละเมิดในสหรัฐอเมริกา

229 ในปานามาการกออาชญากรรมหรือการกระทําผิดกฎหมายตางๆทําใหมีการเรียกรองคาเสียหายซึ่งสามารถดําเนินการไดโดย 

การฟองคดีอาญาตอศาลอาญาหรือโดยการฟองแพงตอศาลแพงเพ่ือเรียกคาเสียหาย ในฝร่ังเศสอนุญาตใหโจทกเรียกรองคาเสียหาย

ในศาลอาญาได (ดู art. 2, Criminal Code of Procedure [France])
230 ในอังกฤษจําเลยอาจมีสวนรวมชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดรวมภายใต Civil Liability (Contributions) Act

of 1978
231 Industries & General Mortgage Co. Ltd. v. Lewis [1949] 2 All ER 573 (U.K.)
232 Kevin E. Davis, “Civil Remedies for Corruption in Government Contracting: Zero Tolerance Versus Proportional Liability,”

International Law and Justice Working Paper 2009/4 (New York: New York University School of Law, 2009)
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กลองขอความ 8.2 กฎหมายวาดวยองคกรทุจิตของสหรัฐอเมริกา (The U.S. Racketeer

Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Statute)

ในประเทศสหรัฐอเมริการัฐบาลตางประเทศหรือชาวตางชาติที่เปนโจทกในคดีแพงอาจเรียกรอง

คาสินไหมทดแทนสําหรับผลเสียหายที่เกิดจาการทุจริตหลอกลวง อาจใช Alien Tort Claims Act

(ประกาศใชป 2332) เพื่อฟองฐานละเมิดอนุสัญญาระหวางประเทศรวมทั้งการทุจริตหรือ

การฉอโกง ศาลไดตัดสินวาไมมีสิทธิสวนบุคคลสําหรับการกระทําภายใต Foreign Corrupt

Practices Act (FCPA) ซึ่งบังคับตามคําฟองอาญาหรือฟองแพงโดยหนวยงานของรัฐ แตอยางไร

ก็ตามโจทกสามารถไดรับคาสินไหมทดแทนภายใตกฎหมาย RICO สําหรับความเสียหายที่เกิด

จากการทุจริต

กฎหมาย RICO กําหนดใหเปนความผิดหากมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออมในการดําเนินกิจการ

ที่เปนขบวนการทุจริตหรือการเรียกเก็บหน้ีอันไมถูกกฎหมาย ขบวนการทุจริตที่สามารถพิจารณา

ไดวาเปน “การกระทํามูลฐาน” ของการละเมิดกฎหมาย RICO ไดแกการใหสินบน ยักยอก 

ใชอํานาจหนาที่กรรโชกทรัพย ฉอโกง ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและฟอกเงิน การกระทํามูล

ฐานตางๆ ถือวาเปนการกระทําแบบขบวนการทุจริตเมื่อ “มีจุดประสงค ผลลัพธ ผูมีสวนรวม 

ผูเสียหาย หรือวิธีกระทําที่เหมือนกันหรือคลายๆ กัน” กฎหมายน้ีบังคับใชกับจําเลยที่ไดกระทํา

การมูลฐาน  2 การกระทําภายในระยะเวลา 10 ป ในทางปฏิบัติศาลไดวินิจฉัยวาการละเมิด FCPA

อาจถือวาเปนการกระทํามูลฐานสําหรับความรับผิดทางแพงสําหรับการกระทําที่เปนการกระทํา

แบบขบวนการทุจริต คาเสียหายตองจายเปนสามเทาถึงแมวาบางประเทศมองวาการเรียก

คาเสียหายแบบน้ีเปนการลงโทษและจะไมบังคับใช

การเยียวยา

ในประเทศตางๆ สวนใหญหลักเกณฑเบื้องตนในการระบุความเสียหายคือจะตองใหผูเสียหาย     

อยูในสถานการณที่ใกลเคียงที่สุดกับสถานการณที่ควรจะเปนของผูเสียหายถาหากไมไดมีการทุจริต

ที่ทําใหเกิดความเสียหายขึ้น ศาลอาจสั่งใหจายคาสินไหมชดเชยสําหรับการสูญเสียกําไรที่ควรจะ

ไดรับแตไมไดรับอันเปนผลมาจากการกระทําทุจริตและความเสียหายที่ไมไดเปนตัวเงินที่ไมสามารถ

คํานวณไดในทันที สิทธิของโจทกที่จะไดคาสินไหมทดแทนอาจลดลงหรือหมดไปในกรณี
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ประมาทเลินเลอ สําหรับคดีทุจริต (ตัวอยางในกลองขอความ 8.3) ประเทศ common law

บางประเทศสั่งใหจายคาสินไหมทดแทนเทากับมูลคาความเสียหายที่คิดเปนตัวเงิน

กลองขอความ 8.3 คาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดจากยักยอกทรัพย

ในคดี Attorney General of Zambia v. Meer Care & Desai & Others (2007)a ศาลสูงของ

กรุงลอนดอนพบวามีพยานหลักฐานเพียงพอวาเงิน 25 ลานเหรียญ ถูกยักยอกและนําไปใช

ในทางที่ผิดและไมมีพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับการที่แซมเบียตองจายเงิน 21 ลานเหรียญตาม

สัญญาซื้ออาวุธกับบุลกาเรียซึ่งถูกกลาวหา จําเลยตองรับผิดทางละเมิดสําหรับการกระทําเหลาน้ี 

นอกจากน้ันยังพบวาจําเลยกระทําผิดตอหนาที่ที่ไดรับความไววางใจที่มีตอสาธารณรัฐแซมเบีย

หรือวาไดกระทําโดยไมสุจริตใหการชวยเหลือในการกระทําผิดตอหนาที่เชนวาเปนผลใหจําเลย

ทั้งหมดตองรับผิดตอมูลคาของสินทรัพยที่ยักยอกไปb

a. Attorney General of Zambia v. Meer Care & Desai & Others [2007] EWHC 952 (Ch.)

(U.K.).b. ทนายความผูมีสวนเกี่ยวของในการทําธุรกรรมตางๆ ก็มีความรับผิดดวยตาม

คําพิพากษาของศาลสูงแหงกรุงลอนดอนแตหลังจากอุทธรณศาลก็ยกคํารองคดีที่พวกเขาถูกฟอง

ความยุงยากเปนพิเศษในการคํานวณความเสียหายอาจเกิดขึ้นไดในคดีทุจริต ในบางประเทศความสูญเสีย

ที่ไดเกิดขึ้นมีมูลคาเทากับมูลคาของสินบน แตจํานวนเงินที่เปนสินบนอาจไมเพียงพอสําหรับ    

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นหากวาประโยชนอันมิชอบน้ันรวมอยูในการตัดสินใจของรัฐบาลหรือ         

ในสัญญาการใหสินบนอาจทําใหราคาสินคาและบริการสูงกวาราคาตลาดหรืออาจทําใหมีการใช

หรือการขายทรัพยากรของรัฐบาลในราคาตํ่ากวาราคาตลาด นอกจาน้ันอาจมีความเสียหาย          

ทางสังคมหรือสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาวาจาง

ในสถานการณเชนน้ีเพื่อจะใหไดรับคาสินไหมทดแทนครบถวนเจาหนาที่หรืองคกรของรัฐบาล

จะตองพิสูจนใหเห็นความแตกตางของผลประโยชนที่ควรจะไดรับหากไมมีการใหสินบนและ

ผลประโยชนที่ไดรับหลังจากที่มีการทําสัญญาที่ฉอโกง233  อาจไมเปนการเพียงพอที่จะแสดงใหเห็น

233 Kevin E. Davis, “Civil Remedies for Corruption in Government Contracting: Zero Tolerance Versus Proportional Liability,”

International Law and Justice Working Paper 2009/4 (New York: New York University School of Law, 2009)
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วาราคาสินคาและบริการไดถูกกําหนดไวสูงกวาราคาตลาด ศาลอาจกําหนดใหมีการวัดอัตราราคา  

ที่เที่ยงตรงมากขึ้นที่ผูเจรจาตอรองที่มีความเชี่ยวชาญจะยอมรับไดในตลาดสินคาและบริการที่มี

คุณภาพเทาเทียมกัน การกําหนดวิธีการวัดแบบน้ีอาจเปนปญหาไดในบางสถานการณและในกรณี 

ที่ไมมีราคาตลาดอางอิงอยางชัดเจน234  ในสถานการณเชนน้ีการกําหนดมูลคาความเสียหายมักจะ

ตองมีพยานหลักฐานที่เปนขอตกลงลับระหวางผูใหสินบนและเจาหนาที่ทุจริตและ/หรือผูให   

ความชวยเหลือทางดานเทคนิคหรือบัญชี235

ในบางประเทศเมื่อมีการเปดเผยการกระทําทุจริตหลังจากที่เหตุการณเกิดขึ้นหลายปผานไปศาล  

อาจสันนิษฐานวาสินบนน้ันไดถูกรวมเขาไปในราคาตามสัญญาแลว สําหรับความสูญเสียอ่ืนๆ 

โจทกจะตองเปนผูพิสูจนและระบุจํานวน236

ในประเทศอ่ืนๆ ผูใหสินบนอาจตองรับผิดสําหรับความสูญเสียที่ผูเสียหายไดรับในการเขาทําสัญญา 

ที่ไมเปนธรรม237  บางศาลสันนิษฐานวาราคาที่แทจริงที่เจาหนาที่ซื้อตามสัญญาที่ฉอโกงน้ันเพิ่มขึ้น

อยางนอยเทากับจํานวนเงินสินบน238 และความเสียหายที่เกิดขึ้นเกินไปจากน้ีจะตองมีการพิสูจน239

ในบริบทของความสัมพันธของนายจาง/ลูกจางประเทศอ่ืนๆ ไดกําหนดเปนพื้นฐานไววาทั้งลูกจาง

ที่รับสินบนและผูใหสินบนตองมีความรับผิดตอนายจางอยางนอยเทากับจํานวนเงินสินบน240

และบริษัทก็ตองรับผิดตอการกระทําละเมิดของลูกจางดวย241 ในกรณีที่ไมมีเคร่ืองวัดที่เที่ยงตรง 

การวัดที่สมเหตุสมผลอาจเปนตัวสินบนเอง242 ผลกําไร243 หรือผลเสียหายที่เกิดขึ้นจาการกระทํา   

234 โดยเฉพาะอยางย่ิงในการกอสรางหรือเคร่ืองมือบางอยางและสําหรับการใหบริการเกี่ยวกับการใหแนวคิด รวมถึงการให

คําปรึกษาในการทําการศึกษาวิจัย
235ตัวอยางเชน พยานหลักฐานเชนวาอาจเปนเอกสารที่แสดงวาผูใหสินบนและเจาหนาที่ที่ทุจริตมีการตกลงกันอยางลับๆ ใหเพ่ิม

ราคาโดยเจาะจงเปนจํานวนเงินหรือเปอรเซ็นต การเปรียบเทียบกับการเสนอราคาของคูแขงที่เขารวมประมูล หรือบันทึกคําสนทนา

หรือรายงานการประชุมที่มีการพูดถึงขอตกลงในการทําทุจริต
236 O. Meyer, ed., Civil Law Consequences of Corruption (Baden Baden: Nomos Verlag, 2009)
237Salford Corporation v. Lever (No. 2) (1891) 1 QB 168 (U.K.).
238 Ibid.
239 Solland International Ltd. v. Daraydan Holdings Ltd. [2002] EWHC 220 (TCC) (U.K.)
240Williams Electronic Games, Inc. v. Garrity, 479 F.3d 904 (7th Cir., 2007) (U.S. Court of Appeals)
241 เยอรมนีใชหลักการนี้
242Continental Management, Inc. v. United States, 527 F.2d 613, 620, 208 (Ct. Cl. 501 1975) (U.S. Court of Claims)
243 ศาลสหรัฐไดสรุปวาผลประโยชนที่ควรไดรับอาจเปนตัวที่ใชวัดคาความเสียหายไดอยางสมเหตุสมผลเพราะวาเปนการ

รับประกันการจายคาสินไหมทดแทนใหแกโจทกปองกันการรํ่ารวยโดยไมชอบของจําเลยและเปนการปองปรามการจงใจละเมิด

กฎหมาย
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มูลฐานของรูปแบบของการดําเนินกิจการที่ผิดกฎหมาย244 คดี Fyffes v. Templeman และพวก

(กลองขอความ 8.4) แสดงใหเห็นวิธีการที่ศาลระบุชี้ความเสียหายและจํานวนความเสียหายดังกลาว

กลองขอความ 8.4 Fyffes v. Templeman and Others (2000)a

Fyffes เปนบริษัทที่ทําการคาเกี่ยวกับกลวยหอมอางวาลูกจางที่เปนคนเจรจาตกลงกันผูรับจาง

ขนสงสินคารับเงินสินบนมากกวา 1.4 ลานเหรียญ ในชวงป 2545-2549 การใหสินบนน้ีถูกเปดเผย

เมื่อสํานักงานภาษีของอเมริกาไดรับแจงวามีการจายเงินที่ไมไดแสดงรายการที่ลูกจางของบริษัท

รับเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาจากบริษัทที่จดทะเบียนในไซปรัส

Fyffes ตองการเรียกเงินคาเสียหายจากลูกจาง บริษัทขนสงสินคาและตัวแทน จําเลยทั้งหมดถูก

ตัดสินวาตองรับผิดรวมกันสําหรับมูลคาของสินบน ศาลวินิจฉัยวา “ไมสามารถมีขอโตแยงไดเลย

วาผูรับจางไดพิจารณาแลวในการตกลงคาขนสงในแตละปซึ่ง Fyffes ควรจะจายนอยกวาถาหาก

จะตองจายเพียงตามจํานวนที่ผูรับจางรับได”

บริษัทขนสงและตัวแทนมีความรับผิดตองจายคาสินไหมทดแทนเพิ่มเติมสําหรับการที่ Fyffes

ไดรับความเสียหายจากการเขาทําสัญญาที่ไมนาพอใจ ศาลไดระบุวาในแตละป Fyffes ควรจะตอง

จายเงินเทาไหรหากวาผูเจรจาตอรองเปนผูที่ซื่อสัตยสุขุมรอบคอบ ไมมีพยานหลักฐานที่แสดงให

เห็นวาเงินที่จายจริงน้ันมีความแตกตางในป 2535 2537 และ 2538  แตศาลไดวินิจฉัยวาเงินที่จาย

จริงนาจะสูงกวาที่ควรตองจายเปนเงิน 830,002 เหรียญ ในป 2546 และ 1.1 ลานเหรียญในป 2549

สําหรับเงินที่เปนผลกําไรของผูรับจางถูกสาลปฏิเสธเพราะวา “มีความเปนไปไดสูงกวา Fyffes

นาจะไดตกลงทําสัญญาใชบริการของผูรับจางหากวาเจาหนาที่ไมไดกระทําการอันไมซื่อสัตย” 

มีผลทําให “กําไรตามปกติที่เกิดขึ้นจากสัญญาไมไดเกิดจากการใหสินบนแตเกิดจากการใหบริการ

ซึ่งเกิดขึ้นหากมีการทําสัญญาไมวากรณีใด”

a. Fyffes Group Ltd. v. Templeman [2000] 2 Lloyd’s Rep 643 (U.K.).

244 ใน County of Oakland, et al. v. Vista Disposal, Inc., et al., 900 F. Supp. 879 (E.D. Mich. 1995) (U.S. District Court) ศาล

แขวงตัดสินวาการวัดมูลคาความเสียหายทางแพงในคดี Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act คือผลเสียหายที่เกิด

จากการกระทํามูลฐานของรูปแบบการดําเนินกิจการท่ีผิดกฎหมาย ในกรณีของสัญญากําจัดขยะของเมือง คาเสียหายคือผลตางของ

ราคาที่ถูกเรียกเก็บเงินกับราคาที่ควรจะจายถาหากไมมีการทุจริต
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8.1.3 การฟองบนพ้ืนฐานสัญญาเปนโมฆะหรือการละเมิดสัญญา

มูลคดี

ศาลหรืออนุญาโตตุลาการอาจตัดสินวาสัญญาที่ไดรับหลังจากที่เจาหนาที่รัฐไดกระทําทุจริตถือเปน

สัญญาที่ไมชอบดวยกฎหมายดังน้ันจึงเปนโมฆะหรือใชบังคับไมได245 การเปนโมฆะอาจอยูบน

พื้นฐานขอเท็จจริงที่วาสัญญาถูกบิดเบือนโดยการฉอโกงและการยินยอมน้ันถูกทําใหเปนโมฆะ 

โดยการทุจริต

การละเมิดสัญญาเปนอีกเร่ืองหน่ึงที่นํามาฟองไดในบางประเทศโดยเฉพาะเมื่อสัญญามีการระบุไว

วาผูรับจางจะไมใหสิ่งจูงใจแกเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของกับการอนุมัติใหทําสัญญาหรือการบริหาร

สัญญา การละเมิดขอหามน้ีทําใหรัฐบาลมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาไมตองทําตามขอผูกพันและ

เรียกรองคาเสียหายได246

การเยียวยา

การเยียวยาสําหรับสัญญาที่เปนโมฆะหรือการละเมิดสัญญารวมถึงความเสียหายที่เปนตัวเงิน      

เชน คาสินไหมทดแทน คาเสียหายจาการผิดสัญญาและอ่ืนๆ (เชน คาเสียหายที่กําหนดไวลวงหนา

หรือเบี้ยปรับเน่ืองจากความลาชา) ในบางกรณีศาลอาจจํากัดคาเสียหายไวเทากับเงินตามสัญญาที่ได

จายไปแลวและไมรวมถึงเงินที่ยังไมไดจายตามสัญญา247ในบางประเทศการบอกเลิกสัญญาก็อาจ

ดําเนินการไดโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีการใหสินบนและการฮ้ัวประมูล248  ขออางที่จะทําการบอกเลิก

สัญญาจะตองมีการพิสูจนวาองคกรของรัฐบาลนาจะปฏิเสธการทําสัญญาหากไมมีการกระทําที่เปน

การฉอโกง ถาหากไมเปนเชนน้ันองคกรของรัฐบาลจะมีสิทธิไดรับเพียงคาเสียหายในการเขาทําสัญญา

ที่มีเงื่อนไขเอ้ือประโยชนใหนอยกวาที่ควรจะไดรับตามที่ตกลงกันหากไมมีการกระทําที่เปน      

การละเมิดสัญญา

245 UNCAC art. 34 อนุญาตในรัฐภาคีดําเนินการเชนนั้นได
246 อางถึงประเทศอังกฤษ
247 ใน S.T. Grand, Inc. v. City of New York, 32 NY2d 300, 344 NYS2d 938 (1973) (U.S.) ศาลวินิจฉัยวาผูรับจางที่จายเงินสินบน

เพ่ือใหไดทําสัญญาทําความสะอาดอางเก็บน้ําของกรุงนิวยอรกไมสามารถเรียกเก็บเงินในสวนที่ยังไมจาย แตเมืองนวิยอรกสามารถ

เรียกคืนเงินทัง้หมดที่จายไปได ศาลอ่ืนๆ วินิจฉัยวาเทศบาลมีสิทธิที่จะไดรับเพียงคาสินไหมทดแทนความเสียหาย ที่เกิดจากการทํา

สัญญาโดยมิชอบดวยกฎหมาย
248 Ross River Ltd. v. Cambridge City Football Club Ltd. [2007] EWHC 2115 (Ch) (U.K.) นอกจากนั้นศาลฝร่ังเศสวินิจฉัยวา

หนวยงานรัฐบาลที่ทําสัญญาหลังจากทีผู่ประมูลมีการฮ้ัวกันเพ่ือไมใหมีการแขงขันกันในกระบวนการประกวดราคามีสิทธิเลิกสัญญา

หรือเรียกคาเสียหาย
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กลองขอความ 8.5 World Duty Free Company Limited v. The Republic of Kenya (2006)a

ในป 2532 ประเทศเคนยาไดเขาทําสัญญากับ World Duty Free Company (WDF) เพื่อการกอสราง 

บํารุงรักษาและดําเนินกิจการศูนย Duty Free ที่สนามบินไนโรบีและมอมบาซา เพื่อใหได

ทําสัญญา WDF ไดจายสินบนใหแกอดีตประธานาธิบดีเคนยา Daniel arap Moi ตอมาในป 2541

WDF ถูกคําสั่งพิทักษทรัพยโดยศาลสูงของเคนยา และมีศาลมีคําตัดสินและคําพิพากษาในป 2544

โอนความเปนเจาของผูไดรับประโยชนใหแกเจาพนักงานรักษาทรัพย ในการคัดคานคําสั่ง

ตอ ICSID WDF อางวาประเทศเคนยาไดทําลายโดยไมชอบดวยกฎหมายซึ่งสิทธิตามสัญญาโดย

คําสั่งพิทักษทรัพย รัฐบาลเคนยาแยงวา WDF ไดเขาทําสัญญาดวยการใหสินบนซึ่งเปนการละเมิด

กฎหมายของอังกฤษและเคนยาที่บังคับใชกับสัญญาและยังละเมิดนโยบายระหวางประเทศดวย

ดังน้ันรัฐบาลจึงมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไมตองปฏิบัติตามขอผูกมัดของสัญญา

องคคณะตุลาการไดวินิจฉัยวา เคนยามีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายที่จะไมปฏิบัติตามสัญญาและ

ก็ไมปฏิบัติตามสัญญาไปแลวโดยชอบดวยกฎหมาย

ในขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาการลงทุนระหวางประเทศอาจมีการพิจารณาถึงหลักการในเร่ือง 

“ความรับผิดชอบแหงรัฐ” ผูกมัดใหรัฐบาลตองมีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ตอการกระทํา         

ของตัวแทน249  ทําใหสัญญาตางๆ อาจยังมีผลใชไดทั้งๆ ที่เปนการตกลงยินยอมโดยผิดกฎหมาย

หรือบกพรองที่เกิดจากการทุจริตและการเยียวยาควรจะจํากัดอยูแคคาเสียหาย การปรับสัญญาและ

การลดราคา250 อีกดานหน่ึง “นโยบายระหวางประเทศ” (หมายถึง “ความสงบเรียบรอยของประชาชน

ระหวางประเทศ”) ไดถูกนํามาใช เพื่อสนับสนุนการไมปฏิบัติตามสัญญาในคดีที่ นําขึ้นสู             

การพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการของ ICSID (ดูกลองขอความ 8.5)251

องคกรเอกชนรวมถึง TI ไดสงเสริมใหมีการทําขอตกลง Integrity Pact ซึ่งองคกรของรัฐบาลและ     

ผูเขาประมูลงานของรัฐตกลงรวมกันถึงบทลงโทษที่ประกาศใหทราบกอนสําหรับการละเมิด

ขอตกลงที่จะไมใหสินบนแกเจาหนาที่รัฐ บทลงโทษที่ศาลหรืองคคณะอนุญาโตตุลาการจะนํามาใช

วาจะเปนการปฏิเสธหรือไมไดรับสัญญา ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดกับผูวาจางและผูรวม

249Hilmar Raeschke-Kessler and Dorothee Gottwald, “Corruption,” in The Oxford Handbook of International Investment Law,

ed. Peter Muchlinski, Federico Ortino, and Christoph Schreuer (Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2008), 584–616
250Davis, “Civil Remedies for Corruption in Government Contracting.”
251 ยังไมเปนที่กระจางชัดวาอนุญาโตตุลาการในทางการคาระหวางประเทศจะสนับสนุนผลที่เกิดขึ้นนี้หรือไมในกรณีที่ไมมี

กฎหมายภายในบังคับใชอยูเกี่ยวกับกฎเกณฑการถือเปนโมฆียกรรม
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ประมูลที่เขาแขงขันรายอ่ืนๆและการหามผูละเมิดขอตกลงเขาเสนอราคาเปนระยะเวลาตามความเหมาะสม

จะขึ้นอยูกับขอตกลงที่ไดทําไว เพื่อหลีกเลี่ยงการโตแยงที่สลับซับซอนเกินไปเกี่ยวกับระดับของ

ความเสียหายอาจมีการกําหนดไวลวงหนาสําหรับมูลคาของ “คาเสียหายที่กําหนดไวลวงหนา”     

ซึ่งอาจกําหนดเปนรอยละของรายไดหรือกําไรตามสัญญา (หรือเปนจํานวนที่เปนผลคูณของเงิน

สินบน เชน 200% หรือ 300% ของเงินสินบน) มีการใช Integrity Pacts ในหลายๆ ประเทศ เชน 

อารเจนตินา จีน โคลัมเบีย เอควาดอร เยอรมัน อินเดีย เม็กซิโกและปากีสถาน และประเทศอ่ืนๆ  

เมื่อมีการบังคับใช Integrity Pact อาจชวยใหรัฐบาลเรียกคืนเงินที่จายหรือผลประโยชนที่ไดรับโดย

มิชอบจาการจายเงินทุจริตใหแกเจาหนาที่รัฐบาล252

8.1.4 การฟองคดีบนพ้ืนฐานของการรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายหรือลาภอันมิควรได

การฟองรองเรียกคืนหรือใหชดใชคืนผลกําไรที่ไดจากการกระทําผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม    

อยูบนพื้นฐานของหลักการทางกฎหมายและศีลธรรมที่วาไมมีใครควรจะไดรับผลประโยชนจาก

การกระทําผิดหรือจากการรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายหรือจากลาภอันมิควรได (ดูกลองขอความ 8.6)

ศาลอาจสั่งใหจําเลยจายคืนผลกําไรโดยมิชอบถึงแมวาผูเสียหายจะไมไดรับความสูญเสียหรือการ

เสียประโยชนอ่ืนใดก็ตาม253

ในบางประเทศศาลไดวินิจฉัยวาการรับสินบนทําใหมีความรับผิดบนพื้นฐานของความไมซื่อสัตย

หรือเกิดการฟองรองใหชดใชคืนผลกําไรโดยไมจําเปนตองคํานึงถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้น254  ซึ่งมีผล

ใหผูใหสินบนมีความรับผิดเทากับจํานวนเงินสินบน ความเสียหายในสวนที่เกินไปจากจํานวนเงิน

สินบนจะตองเรียกคืนเปนคาเสียหาย

8.2. การฟองคดีแพงเพ่ือติดตามสินทรัพยคืน

8.2.1 การเร่ิมกระบวนการทางแพง

การฟองคดีแพงตอศาลหรืออนุญาโตตุลาการเพื่อติดตามสินทรัพยคืน  ศาลตางประเทศอาจมีอํานาจ

ถาจําเลย (บุคคล) อาศัยอยูหรือจดทะเบียนบริษัทหรือทําธุรกิจ (องคกร) ในประเทศน้ัน ถาสินทรัพย

252 Transparency International, “The Integrity Pact, a Powerful Tool for Clean Bidding,” http://www.transparency.org
253 โดยหลักการกฎหมายแพงของเยอรมันสนับสนุนมุมมองที่วาจะตองไมอนุญาตใหตัวแทนหรือผูกระทําผิดเก็บเงินทีไ่ดรับสินบน

ไว
254 Dubai Aluminum Company Ltd. v. Salaam and Others [2002] All ER (D) 60 (Dec) (U.K.)
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อยูภายในหรือผานประเทศ หรือถาการกระทําทุจริตหรือการฟอกเงินเกิดขึ้นในดินแดนประเทศน้ัน 

โดยทั่วไปเปนไปไดที่จะนําพยานหลักฐานที่รวบรวมไวในกระบวนการทางอาญามาใชในการฟอง

คดีแพง

กลองขอความ 8.6 การเรียกเอาผลกําไรโดยมิชอบคืน – แนวปฏิบัติในสหรัฐอเมริกา

ในสหรัฐอเมริกาการเรียกเอาผลกําไรโดยมิชอบคืนมักดําเนินการโดยคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยและกระทรวงยุติธรรมในการฟองคดีแพงหรือคดีอาญาเพื่อการบังคับใชกฎหมาย 

FCPA ขอตกลงระงับคดีมักจะรวมถึงการเรียกคืนผลประโยชนที่ไดรับจากการกระทําผิดหรือ

การรํ่ารวยโดยผิดกฎหมาย ในกรณีที่สัญญาที่ทํากับรัฐบาลไดมาโดยการใหสินบนการรํ่ารวย

โดยผิดกฎหมายมักจะคํานวณโดยการหักคาใชจายโดยตรงและคาใชจายโดยชอบดานกฎหมาย

ที่เกี่ยวเน่ืองกับสัญญาออกจากรายไดทั้งหมด จํานวนเงินสินบนและภาษีไมคิดเปนรายจายที่จะ

นํามาหักได ในการฟองคดีแพงอ่ืนๆ ที่เอกชนเปนโจทกศาลสหรัฐไดวินิจฉัยวานายจางหรือผูซื้อ

มีสิทธิที่จะเรียกเอาคืนจํานวนเงินสินบนที่ลูกจางไดรับถึงแมวาสินคาและบริการตางๆจะเปนไป

ตามที่นายจางตองการและแมแตราคาจะสมเหตุสมผลก็ตามa

a. Sears, Roebuck & Co. v. American Plumbing & Supply Co., 19 F.R.D. 334, 339 (E.D.Wis., 1956) (U.S.).

อาจมีการใชอนุญาโตตุลาการหากสัญญานานาชาติมีขอกําหนดการใชอนุญาโตตุลาการหรืออีก

ทางเลือกหน่ึงคือการใชสนธิสัญญาทวิภาคีวาดวยการลงทุนเปนพื้นฐานของอนุญาโตตุลาการเพื่อ

ระงับขอพิพาทที่เกิดจากการลงทุน สนธิสัญญาทวิภาคีวาดวยการลงทุนสวนใหญกําหนดใหมีกลไก

ระงับขอพิพาทเชิงบังคับหรืออนุญาตใหขอความชวยเหลือจากอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ

ของ ICSID เขตอํานาจของ ICSID ครอบคลุมขอพิพาททางกฎหมายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการลงทุน

ระหวางรัฐคูสัญญา (หรือเขตปกครองยอยหรือหนวยงานของรัฐคูสัญญาที่แตงต้ังโดยรัฐน้ัน)     

และคนชาติของรัฐคูสัญญาอ่ืนซึ่งคูสัญญาแหงขอพิพาทมีหนังสือยินยอมยื่นตอ ICSID

8.2.2 การรวบรวมพยานหลักฐานและรักษาสินทรัพย

เชนเดียวกันกับกระบวนการทางอาญาโจทกในศาลแพงจะตองจัดหาพยานหลักฐานโดยตรงหรือ

พยานแวดลอมกรณีเพื่อพิสูจนการกระทํา กลองขอความ 8.7 อธิบายการใชพยานแวดลอมกรณี    

ในกระบวนการทางแพงที่เอกชนเปนโจทก
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กลองขอความ 8.7 พยานแวดลอมกรณีท่ีนํามาใช Federal Republic of Nigeria v. Santolina

Investment Corp., Solomon & Peters, and Diepreye Alamieyeseigha (2007)a

การตัดสินคดีกระทําลับหลังจําเลยซึ่งไดรับหมายแจงแลว ศาลอาศัยขอสรุปที่วาเงินน้ันฝากไว

ในบัญชีธนาคารในกรุงลอนดอนและทรัพยสินอยูในชื่อของบริษัท 2 แหงที่ควบคุมโดย 

Diepreye Alamieyeseigha เปนสินบนและผลกําไรกับที่ตองคืนใหแกรัฐบาลไนจีเรีย เพื่ออธิบาย

ขอสรุปน้ีศาลไดกลาวถึงหลายๆ องคประกอบที่เปนพยานแวดลอมกรณี

 มีความไมสอดคลองกันอยางมากระหวางสินทรัพยและรายไดที่แสดงไวอยางเปน

ทางการโดย Diepreye Alamieyeseigha กับเงินที่ฝากไวในบัญชีธนาคารตางประเทศ

 จําเลยถือครองบัญชีธนาคารตางประเทศโดยละเมิดขอหามตามรัฐธรรมนูญ

 จําเลยไมสามารถอธิบายอยางมีเหตุผลและชอบธรรมตามกฎหมายไดถึงความสามารถ 

ที่จะมีสินทรัพยในจํานวนเงินเทาน้ันนอกประเทศไนจีเรียได

 เงินถูกโอนไปโดยผูรับสัญญาจากรัฐบาลโดยการทําธุรกรรมแยกกันและถือครองโดย

เคร่ืองมือทางธุรกิจนอกประเทศ

 ทรัพยสินที่เปนที่พักอาศัยซื้อโดยใชเงินที่โอนหรือกูจากเคร่ืองมือทางธุรกิจเหลาน้ัน 
a. Federal Republic of Nigeria v. Santolina Investment Corp., Solomon & Peters and Diepreye Alamieyeseigha [2007]

EWHC 437 (Ch.) (U.K.).

การใชพยานหลักฐานท่ีรวบรวมไดจากกระบวนการทางอาญา

ถึงแมวาโดยทั่วไปอาจเปนไปไดที่จะนําพยานหลักฐานที่รวบรวมไดในกระบวนการทางอาญามาใช

ในการฟองคดีแพงแตในบางประเทศก็ไมอนุญาตใหใชเพราะเปนเร่ืองเกี่ยวกับความลับและ        

การรักษาความลับตามกฎหมายวาดวยการสืบสวนสอบสวน255 ในทํานองเดียวกันพยานหลักฐาน   

ที่เร่ิมแรกรวบรวมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและการฟองคดีอาญาในตางประเทศอาจถูก

นํามาใชในการดําเนินคดีแพงที่ริเร่ิมในประเทศ common law บางประเทศ256

255ในประเทศฝร่ังเศสการเปดเผยองคประกอบของกระบวนพิจารณาทางอาญาที่ดําเนินการอยูถือเปนความผิดอาญา แตอยางไรก็

ตามเมื่อกระบวนพิจารณาทางอาญาเสร็จสิ้นแลว คูความที่เปนเอกชนไดรับอนุญาตใหนําเอกสารที่เกี่ยวของไปใชและเปดเผยใน

กระบวนพิจารณาทางแพงได
256 ในคดีFederal Republic of Nigeria v. Santolina, Solomon & Peters and Diepreye Alamieyeseigha Proceeds of Corruption Unit

of the Metropolitan Policeไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและการกระทําทุจริตของ Alamieyeseigha เพ่ือสนับสนุนการสืบสวน

สอบสวนทางอาญาและเพ่ือดําเนินการตามคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายจากรัฐบาลไนจีเรีย Alamieyeseigha
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คําสั่งใหเปดเผยและคําสั่งไมใหเปดเผยขอมูล

เอกสารที่คูความและบุคคลที่สามยึดถืออยูเขาขายที่ตองเปดเผยขึ้นอยูกับวิธีพิจารณาความแพง       

ที่บังคับใชอยู ในคดีติดตามสินทรัพยคืนเปนประโยชนอยางยิ่งที่จะรองขอใหเปดเผยเอกสาร          

ที่บุคคลที่สามยึดถืออยู – เอกสารธนาคารและเอกสารทางการเงินรวมถึงแบบฟอรมขอเปดบัญชี 

รูปพรรณของเจาของผูรับประโยชนของบัญชีหรือของบริษัทและทรัสต รายการเงินฝากถอน       

ในบัญชีเงินฝาก และขอมูลเกี่ยวกับตัวตนของลูกคา บุคคลที่สามารถถูกสั่งใหเปดเผยรูปพรรณ   

ของผูกระทําผิดดวย257

ในประเทศ civil law บางประเทศการใหเปดเผยขอมูลเปนคําสั่งที่ออกโดยผูพิพากษาและสามารถ

บังคับใชไดโดยไมตองมีระเบียบแบบแผน258  ในประเทศ civil law อ่ืนๆ อาจมีการรองขอฝายเดียว

ตอศาลแพงเพื่อใหออกคําสั่งขอพยานหลักฐานกอนที่จะยื่นฟองแพง ในประเทศ common law

คูความจะตองใหขอมูลที่เกี่ยวของที่อยูในความควบคุมของตนเองแกคูความฝายตรงขามและ

สามารถยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อขอใหบุคคลที่สามเปดเผยเอกสาร

ในบางประเทศศาลไดรับอนุญาตใหออกคําสั่งใหเปดเผยสินทรัพยทั่วโลก (ดูกลองขอความ 7.11

ในบทที่ 7) เพื่อใหคําสั่งเชนวามีประสิทธิภาพอยางแทจริงในตางประเทศคําสั่งน้ันจะตองสามารถ

บังคับไดโดยศาลตางประเทศ คําสั่งเชนวามักจะเปนคําสั่งฝายเดียว

เพื่อปองกันไมใหบุคคลที่สามรวมถึงธนาคารตางๆ แจงใหจําเลยทราบวามีคําสั่งใหเปดเผยเอกสาร

ศาลอาจมีคําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลดวย(“gag” หรือ “no-say”) การละเมิดขอหามเร่ืองการรักษา

ความลับอาจถูกพิจารณาวาเปนการหมิ่นศาล ศาลอาจออกคําสั่งใหเปดเผยและยับยั้งบัญชีธนาคาร

กอนที่จะสงหมายใหแกจําเลย259

หนีออกจากอังกฤษกอนที่จะมีการฟองคดีและเขามีความคุมกันจากการถูกฟองคดีในไนจีเรียขณะที่ยังปฏิบัติหนาที่อยู ไนจีเรียฟอง

คดีแพงในอังกฤษเพ่ือติดตามสินทรัพยคืน ศาลสูงของอังกฤษสัง่ใหตํารวจกรุงลอนดอนเปดเผยขอมูลที่รวบรวมไดในระหวางการ

สืบสวนสอบสวนทางอาญาใหแกไนจีเรียโดยหนวยงานตํารวจยืนยันวาการเปดเผยเชนวาจะไมเปนผลเสียตอการสืบสวนสอบสวน

ของตํารวจ
257 Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Commissioners [1974] AC 133 (U.K.).
258 Code of Civil Procedure (France), art. 139
259 คําสั่งนี้หมายถึง “bankers trust” orders ในบางประเทศ
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คําสั่งยับย้ัง

มาตรการคุมครองชั่วคราวหรือคําสั่งยับยั้งมักจะถูกนํามาใชเพื่อยับยั้งทรัพยที่ตองสงสัยวาเปน

สินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิด260 คําสั่งยับยั้งอาจไดรับมาในระหวางการดําเนินคดี 

(เพื่อใหมั่นใจวาจําเลยมีสินทรัพยเพียงพอสําหรับคําตัดสินพิพากษา) หรือหลังมีคําพิพากษาแลว 

(เพื่อบังคับตามคําตัดสินของศาล)

ผูยื่นคํารองขอคําสั่งศาลตองปฏิบัติตามขอกําหนดซึ่งแตกตางกันไปในแตละประเทศ โดยทั่วไป      

ผูรองขอตองแสดงใหศาลเห็นวามีเหตุผลเพียงพอที่จะออกคําสั่งน้ัน (ในกรณีที่มีขอโตแยง) และความเสี่ยง

ที่จะมีการจําหนายถายโอนสินทรัพย ผูรองขออาจจะตองทําหนังสือสัญญาหรือวางหลักประกัน    

วาจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกจําเลยสําหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นหากศาลพิจารณาวาไมนาจะมี

คําสั่งเชนน้ันออกไป (ดูกลองขอความ 8.8)

การยื่นคํารองขอฝายเดียวอาจไดรับอนุญาตใหทําไดทั้งในประเทศ civil law และประเทศ common

law เพื่อหลีกเลี่ยงการทําใหผูถือครองสินทรัพยไหวตัวและเกิดความเสี่ยงที่สินทรัพยจะถูกจําหนาย

ถายโอน ในบางประเทศที่กําหนดใหผูยื่นคํารองจะตองเปดเผยอยางเต็มที่และตรงไปตรงมาซึ่ง

องคประกอบที่เปนขอเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดที่อยูในความครอบครองของตนเอง261

ประเทศอ่ืนๆ ตองการพยานหลักฐานวาจะทําใหเกิดความเสี่ยงที่สินทรัพยจะถูกจําหนายถายโอน

หากมีการแจงใหทราบ

บางประเทศอนุญาตใหศาลออกคําสั่งยับยั้งทั่วโลกเพื่อใหครอบคลุมสินทรัพยทั้งในประเทศที่กําลัง

มีปญหาและในตางประเทศและอาจครอบคลุมถึงจําเลยผูซึ่งไมไดอาศัยอยูภายในประเทศ (ดูกลอง

ขอความ 7.11 ในบทที่ 7)262 ในทํานองเดียวกับคําสั่งใหเปดเผยทั่วโลกที่กลาวถึงขางตนคําสั่งยับยั้ง

ทั่วโลกจะตองบังคับไดโดยศาลตางประเทศเพื่อใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริงในตางประเทศ 

จําเลยหรือบุคคลที่สาม (รวมถึงธนาคารและทนายความ) ผูซึ่งไดรับแจงแลวอาจถูกวินิจฉัยวาละเมิด

อํานาจศาลหากไมปฏิบัติตามคําสั่งเชนวา บทลงโทษรวมถึงการจําคุก โทษปรับ หรือการยึด

สินทรัพย

260 มักจะหมายถงึ “Mareva injunctions,” after Mareva Compania Naviera S.A. v. International Bulk Carriers S.A. [1980] 1 All

ER 213; [1975] 2 Lloyd’s Rep. 509 (CA) (U.K.)
261 เปนขอกําหนดในอังกฤษดูใน U.K. Ministry of Justice, Rules of Civil Procedure, Practice Direction, Freezing Injunctions
262 ใน International Bulk Carriers S.A., 1 All ER at 213 and 2 Lloyd’s Rep. at 509 ศาลครอบคลุมสินทรัพยทั้งในอังกฤษและใน

ตางประเทศ
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กลองขอความ 8.8  ขอกําหนดสําหรับการขอคําสั่งยับย้ังในประเทศฝร่ังเศส ปานามา และอังกฤษ

ในประเทศฝร่ังเศสaศาลอาจมีคําสั่งยับยั้งหรือยึดสินทรัพย (เคลื่อนที่ไดหรือเคลื่อนที่ไมได จับตอง

ไดหรือจับตองไมได) ระหวางรอผลของการพิจารณาคดีเมื่อผูรองขอแสดงใหเห็นวามีความเสี่ยง  

ที่สินทรัพยจะถูกจําหนายถายโอน สําหรับเงินในบัญชีธนาคารผูยื่นคํารองขอตองแสดงใหเห็นวา

คําสั่ง “มีความชอบธรรมโดยหลักการ” และมี “ภัยที่เกิดจากการเรียกคืนหน้ี”

ในประเทศปานามาโจทกตองตองดําเนินการตามขอกําหนดเบื้องตนสําหรับคําใหการและตอง

วางเงินประกันอยางเพียงพอตามที่ศาลกําหนด ยิ่งไปกวาน้ันหลังจากมีคําสั่งยับยั้งแลวโจทกจะตอง

ดําเนินการตามกฎหมายกับจําเลย คําสั่งยับยั้งยังคงมีผลอยูนอกเสียจากวาไมเปนไปตามขอกําหนด

เหลาน้ี เมื่อมีคําตัดสินใหโจทกชนะคดีแลวโจทกก็มีสิทธิเรียกคืนเอาจากสินทรัพยที่ถูกอายัดไว  

ถาหากจําเลยไมจายเงินใหตามคําตัดสินของศาล แตถาฝายจําเลยชนะคดีฝายที่สินทรัพยถูกอายัดไว 

ก็สามารถเรียกคืนเอาจากเงินประกันที่โจทกไดวางไว 

ในอังกฤษผูยื่นคํารองจะตองแสดงใหเห็นวาคดีของตัวเองเปนคดีที่มีมูลที่จะโตแยงไดและมี

พยานหลักฐานเพียงพอที่จะระบุชี้สินทรัพยและบอกสถานที่ต้ังของสินทรัพยได และมีความเสี่ยง

ที่จะจําหนายถายโอนสินทรัพยจริงๆ ผูยื่นคํารองตองใหคํามั่นสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายใหแก

จําเลยถาหากศาลพบวาไมควรออกคําสั่งยับยั้งน้ัน

a. ในประเทศฝร่ังเศสศาลหมายถึง le juge de l’exécution.

ผูเสียหายที่ไดรับผลจากการกระทําทุจริตอาจใช “Mareva by letter”  เทคนิคที่แจงใหบุคคลที่สาม  

ที่รักษาหรือถือครองสินทรัพยทรายวาสินทรัพยน้ันอาจจะเปนสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทํา

ทุจริต263 การแจงใหทราบเชนน้ันมีผลโดยทันทีและโดยพฤตินัยในการยับยั้งสินทรัพยและหลีกเลี่ยง

กระบวนการที่มีคาใชจายสูงและใชเวลานานในการยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อขอคําสั่งยับยั้ง เทคนิคน้ี

เปนตัวเหน่ียวนําใหมีการดําเนินการตามขอกําหนดเร่ืองการตรวจสอบและการรายงานที่สถาบัน

การเงินและธุรกิจที่ไมเกี่ยวกับการเงินมีใชอยูแลวสําหรับการตรวจจับและปองกันการฟอกเงิน ที่ได

มากจากการกระทําความผิด การไดรับแจงใหทราบวาผูถือบัญชีหรือเจาของผูรับประโยชน (ผูซึ่ง

ไมใชผูที่กําลังดูแลรักษาหรือผูถือครองสินทรัพย) ถือครองสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิด

263Martin S. Kenney, “‘Mareva by Letter’—Preserving Assets Extra-Judicially—Destroying a Bank’s Defence of Good Faith by

Exposing It to Actual Knowledge of Fraud” (November 27, 2006), http://www.martindale.com/international-law/article_Martin-

Kenney-Co._258798.htm (2010)
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น้ันเปนการเพียงพอใหสถาบันการเงินหรือธุรกิจสงรายงานธุรกรรมอันควรสงสัยและระงับเงินไว

กอนไมเชนน้ันก็อาจจะตองมีความรับผิดในฐานะเปนผูสมรูรวมคิดในการกระทําความผิด Mareva

by letter จะมีผลโดยการสงจดหมายแจงใหผูที่กําลังดูแลรักษาหรือผูถือครองสินทรัพยทราบวา

เจาของที่แทจริงหรือเจาของผูรับประโยชนถือครองสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดและให

คําแนะนําเตือนวาเขาหรือเธออาจตกเปนผูสมรูรวมคิดสําหรับความรับผิดทางแพงหรือทางอาญา

หากเงินน้ันถูกนําออกไปหรือถูกโอนไป จดหมายที่สงไปตองมีสิ่งที่พิสูจนไดอยางเพียงพอ           

วาเจาของที่แทจริงหรือเจาของผูรับประโยชนมีความเกี่ยวของกับการกระทําความผิดสงไปพรอม

ดวยเพื่อใหผูถือครองที่เปนบุคคลที่สามมีเหตุผลอยางเพียงพอสําหรับการยับยั้ง

ในบางกรณีโจทกอาจไดรับประโยชนจากการยับยั้งสินทรัพยซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นฐานของบทบัญญัติ

แหงกฎหมายอาญา (ดูกลองขอความ 8.9)

คําสั่งคนและคําสั่งยึด

การดําเนินคดีแพงอาจอนุญาตใหทนายความของโจทกเขาไปในบริเวณสถานที่ เพื่อรักษา

พยานหลักฐานซึ่งอาจถูกทําลาย (ซึ่งเรียกวา “Anton Piller orders หรือคําสั่งเพื่อเขาสืบคน

พยานหลักฐานไวกอน) ในบางประเทศศาลอาจมีคําสั่งเชนวาหากมีพยานหลักฐานเบื้องตนที่หนักแนน

วาเอกสารปรักปรําอยูในความครอบครองของจําเลยและมีโอกาสอยางมากที่เอกสารน้ันจะถูก

ทําลาย นอกจากน้ันการกระทําของจําเลยตองกอใหเกิดความเสียหายรายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือ

เกิดขึ้นจริงตอผลประโยชนของโจทก264

8.3 การประนีประนอมยอมความกัน

ในหลายๆ กรณีคูกรณีเลือกที่จะตกลงกันกอนหรือหลังจากที่ศาลเร่ิมกระบวนพิจารณา โดยปกติ  

ทั้งสองฝายจะมีแรงจูงใจอยางแรงกลาที่จะตกลงกันเพื่อหลีกเลี่ยงคาใชจายตางๆ (เชน คาธรรมเนียม 

ทนายความและพยานผูเชี่ยวชาญ) เวลา และความเครียดที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาคดี และเพื่อรักษา

ระดับการควบคุมจํานวนเงินที่จะถูกศาลมีคําสั่งถึงที่สุด เจาหนาที่จะตองตรวจสอบวาขอตกลง

264 คํารองขอคําสั่งคน (รวมทั้งคําสั่งอายัดชั่วคราว) ที่ย่ืนตอผูพิพากษาผูมีอํานาจจะตองมีพยานหลักฐานภายใตคําสาบาน

ประกอบดวย การย่ืนคํารองขอฉุกเฉินกระทําไดโดยไมตองแจงกอนและสามารถทําไดกอนที่จะย่ืนคําฟอง ในกรณีที่ไมสามารถ      

จัดใหมีการนั่งพิจารณาไดการย่ืนคํารองอาจกระทําโดยการโทรศัพทหรือสงแฟกซถึงผูพิพากษาที่เขาเวรปฏิบัติหนาที่ดูรายละเอียดใน

U.K. Ministry of Justice, Rules of Civil Procedure, Freezing and Search Orders and Practice Direction 25A (Supplements), para.

4.5. For additional details, see http://www.justice.gov.uk/civil/procrules_i n/contents/practice_directions/pd_part25a.htm
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จะตองไมมีการยกเวนเร่ืองการเรียกรองในภายหลังเกี่ยวกับสินทรัพยที่ไมไดเปดเผยจนหมดสิ้นใน

เวลาที่ทําขอตกลงกัน

กลองขอความ  8.9 คด ีAo Man Long

ในป 2551   Ao Man Long อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและสาธารณูปโภคของมาเกาถูก

พิพากษาลงโทษฐานทุจริตเงินจํานวน 800 ลานเหรียญฮองกง (ประมาณ 103 ลานเหรียญสหรัฐ) 

เขาถูกตัดสินจําคุก 27 ป ที่มาเกา และถูกคําสั่งริบทรัพยประมาณ 250 ลานเหรียญฮองกง 

(ประมาณ 32 ลานเหรียญสหรัฐ)

เงินจํานวนมากจากสินบนที่เขาไดรับถูกนําไปฝากไวในบัญชีที่ฮองกง ฮองกงและมาเกาไมมี

ขอตกลงความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายแตหนวยงานในมาเกาใชชองทางอยางไม

เปนทางการ (ผานทาง Hong Kong Independent Commission against Corruption-ICAC)

เพื่อยับยั้งสินทรัพยที่ไดจากการกระทําความผิดและขอหมายคน เพราะวาไมมีชองทางการขอ     

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย เพื่อการติดตามสินทรัพยที่ไดจากการกระทําผิดคืน   

มาเกาจึงไดฟองแพงในฮองกงสําหรับเงินจํานวนมากกวา 230 ลานเหรียญฮองกง (ประมาณ 30 

ลานเหรียญสหรัฐ) คําสั่งยับยั้งที่ไดรับเพราะเปนไปตามกฎหมายตอตานการใหสินบนในฮองกง

ถึงแมจะไมมีการฟองคดีอาญาในฮองกงก็ตามa

a. Simon N. M. Young, “Why Civil Actions against Corruption?” Journal of Financial Crime 16, no. 2 (2009): 144–59.

อีกทางเลือกหน่ึงก็คือทั้งสองฝายตองรอคําตัดสินของศาลซึ่งอาจมีขึ้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนพิจารณา

อาจมีการรองขอใหมีคําพิพากษารวบรัดเมื่อประเทศที่เรียกรองคาชดเชยแสดงพยานหลักฐาน         

ที่หนักแนนและเมื่อจําเลยไมมีขอแกตางที่สมเหตุสมผล ในทํานองเดียวกันศาลอาจมีคําพิพากษาคดี

ขาดนัดเมื่อจําเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลใหยื่นรายละเอียดคําอธิบายเกี่ยวกับขอเท็จจริงและเอกสาร

ใหจําเลยแพคดี ทั้งคําพิพากษารวบรัดและคําพิพากษาคดีขาดนัดชวยใหกระบวนการของศาลสั้นลง

และมีคําตัดสินโดยไมตองมีการพิจารณาคดีอยางเต็มรูปแบบตามกระบวนวิธีพิจารณา

ในการฟองคดีแพงการไมปรากฏตัวของจําเลยเปนอุปสรรคตอการวินิจฉัยชี้ขาดคดีนอยกวาใน

คดีอาญา แตอยางไรก็ตามอาจทําใหการบังคับในตางประเทศมีปญหายุงยาก (ดูกลองขอความ 8.10)
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กลองขอความ  8.10  การบังคับตามคําพิพากษาเมื่อจําเลยไมมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดี

ในคดี Attorney General of Zambia v. Meer Care & Desai & Others (2007)a ไดมีการฟองคดี

แพงอดีตประธานาธิบดีแซมเบีย Frederick Chiluba และคนใกลชิด (ดูหัวขอ 1.3.2 ในบทที่ 1 

สําหรับรายละเอียดของคดี) เพราะวาในการใหประกันตัวไดกําหนดใหจําเลยตองอยูในประเทศ

แซมเบียโดยศาลไดใหมีการจัดการเปนพิเศษเพื่อการน้ีซึ่งรวมถึงการใหอยูในแซมเบียในฐานะ

ผูตรวจสอบพิเศษเพื่อรับฟงพยานหลักฐานและสําหรับกระบวนพิจารณาในกรุงลอนดอนให

ทําการถายทอดภาพวิดีโอสดระหวางกรุงลอนดอนกับประเทศแซมเบียและทําการบันทึกไวทุกวัน

ศาลในกรุงลอนดอนตัดสินใหอัยการสูงสุดของแซมเบียชนะคดีซึ่งตอมาอัยการสูงสุดไดยื่น

คําพิพากษาตอศาลสูงกรุงลูซากาในแซมเบีย อดีตประธานาธิบดียื่นคํารองขอเพิกถอนคําพิพากษา

ดวยเหตุผลวาตัวเขาไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการพิจารณาคดีในกรุงลอนดอนและไมมี

โอกาสชี้แจงตอสภานิติบัญญัติ (เพราะเขาถูกเพิกถอนความคุมกันจากการฟองคดีอาญา

ในแซมเบีย) ในป 2553 ศาลสูงสุดของแซมเบียปฏิเสธคํารองอุทธรณของ Chiluba บนพื้นฐาน

วาไดมีการดําเนินการไปอยางเพียงพอแลว

a. Attorney General of Zambia v. Meer Care & Desai & Others [2007] EWHC 952 (Ch.) (U.K.).

8.4 กระบวนการลมละลายอยางเปนทางการ

กระบวนการลมละลายเปนการเยียวยากลุม ดังน้ันจึงไมมีการจายคืนใหแกเจาหน้ี (หรือผูเสียหาย) 

รายหน่ึงรายใดเพียงรายเดียว แตขอเท็จจริงที่วาระบอบลมละลายอยางเปนทางการเหลาน้ันเปน

เคร่ืองมือที่ทรงพลังสําหรับการสืบสวนสอบสวน การรักษาและติดตามสินทรัพยคืนมีความสําคัญ

มากกวาลักษณะของกระบวนการที่ดําเนินการเปนกลุม

ภายใตกระบวนการลมละลายอยางเปนทางการหลายๆ กระบวนการมีการระงับการจําหนาย         

ถายโอนสินทรัพยไวชั่วคราวโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแตงต้ังเจาหนาที่รัฐผูรับผิดชอบแลว ทําใหหาก

ผูกระทําผิดมีสินทรัพยอยูภายในประเทศที่ตนเองถูกคําสั่งลมละลายระบอบลมละลายจะปองกัน

ไมใหมีการจําหนายถายโอนสินทรัพยใดๆ ตอไป ผลของการระงับการจําหนายถายโอนสินทรัพย

ไวชั่วคราวในระดับสากลคอนขางจะซับซอนแตโดยที่มีระบอบสากล เชน the Council of the

European Union’s regulation on insolvency proceedings265 และthe Model Law on Cross-Border

265Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of May 29, 2000, on insolvency proceedings
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Insolvency of the United Nations Commission on International Trade Law ทําใหกระบวนการ     

ที่ดําเนินอยูมีผลบังคับนอกเขตอํานาจ

อํานาจการสืบสวนสอบสวนมักรวมถึงความสามารถที่จะซักคานบุคคลลมละลายและกรรมการ 

ของบริษัทที่มีหน้ีสินลนพนตัวรวมถึงบุคคลใดซึ่งมีขอมูลเกี่ยวของกับบุคคลหรือบริษัทที่มีหน้ีสิน

ลนพนตัว (รวมถึงนักบัญชีและทนายความ) อํานาจดังกลาวเปนอํานาจที่กวางขวางและสามารถ

บังคับใชโดยคําสั่งศาลซึ่งสวนมากจะมีความสามารถที่จะจับกุมและคุมขังลูกหน้ีที่ด้ือแพงเปนตัว

ชวยสนับสนุนดวย266 โดยปกติอํานาจในการสืบสวนสอบสวนยังเกี่ยวของกับความสามารถที่จะสั่ง

ใหแสดงสมุดบัญชีและบันทึกตางๆ รวมทั้งของธนาคารและทนายความดวย โดยปกติสิทธิพิเศษ

ทางกฎหมายใดๆ ของบุคคลลมละลายหรือบริษัทที่มีหน้ีสินลนพนตัวจะถูกยกเลิกทําใหผูกระทําผิด

ไมสามารถหลบอยูขางหลังที่ปรึกษาทางกฎหมายได

โดยทั่วไปความหมายของทรัพยสินที่เปนของบุคคลลมละลายหรือบริษัทที่มีหน้ีสินลนพนตัว             

ถูกตีความกวางๆ เพื่อใหครอบคลุมไมเพียงแตทรัพยสินที่จับตองไดแตรวมถึงทรัพยสินที่จับตอง

ไมไดและรวมถึงทรัพยสินใดๆที่เกิดจากทรัพยสินเชนวาที่ติดตามมาได เจาหนาที่รัฐผูรับผิดชอบ

การลมละลาย (ทรัสต ผูบริหาร ผูชําระบัญชีตัวแทนลูกหน้ีลมละลายหรือบุคคลผูมีหนาที่คลายๆ กัน

ซึ่งมีสวนเกี่ยวของในระบบการทํางานในคดีลมละลาย) อาจเรียกรองเพื่อเรียกคืนสินทรัพยซึ่ง      

ฝายอ่ืนไมสามารถเรียกรองได เชน การเรียกรองในกรณีที่มีการทําผิดกฎหมาย การมีสิทธิพิเศษ  

การทําธุรกรรมที่มีมูลคาตํ่ากวามูลคาจริง และการทําการคาที่ผิดกฎหมายและฉอโกง การเยียวยา

สําหรับการเรียกรอง เชนวามักรวมถึงความสามารถที่จะยกเลิกการทําธุรกรรม การโอนทรัพยสิน

กลับไปใหบุคคลที่สามและยกเลิกสิทธิในหลักทรัพย

266 ในอังกฤษไมมีสิทธิพิเศษเร่ืองการใหถอยคําอันเปนปฏิปกษตอตนเองและการไมตอบคําถามอาจทําใหถูกจําคุกในขอหา             

ดูหมิ่นศาล
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9. กระบวนการรบิทรัพยภายในประเทศ

ที่ดําเนนิการในตางประเทศ

ผูปฏิบัติงานอาจพบวาตัวเองตกอยูในสถานการณที่ไมสามารถไดมาซึ่งคําสั่งริบทรัพยทางอาญา

หรือคําสั่งริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญาจากศาลภายในประเทศตนและการ

บังคับในตางประเทศตามคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายและกระบวนพิจารณา

ทางแพงไมสามารถดําเนินการไดโดยอาจเน่ืองจากมีกรอบกฎหมายไมพอเพียง มีปญหาทาง

กฎหมาย (เชน ความคุมกัน อายุความหรือการปฏิเสธการสงผูรายขามแดน) และการขาดทรัพยากร

และเจตนารมณทางการเมือง (ดูรายละเอียดในบทที่ 2) ในสถานการณเชนน้ันประกอบกับการ

กระทําความผิดในตางประเทศดวย (เชนโดยการใหสินบนหรือการฟอกเงินที่ไดมาโดยการกระทํา

ทุจริต) ผูปฏิบัติงานอาจจะตัดสินใจสนับสนุนความพยายามของเจาพนักงานตางประเทศในการฟอง

ริบทรัพยหรือฟองคดีแพงบุคคลผูกระทําผิดและสินทรัพยเหลาน้ันที่อยูในเขตอํานาจ อีกทางเลือก

หน่ึงเจาพนักงานตางประเทศอาจตัดสินใจโดยลําพังที่จะเร่ิมกระบวนการริบทรัพยทางอาญาหรือ

กระบวนการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ หรือกระบวนการทางแพง

เมื่อศาลตางประเทศฟองบุคคลเปาหมายในคดีริบทรัพยหรือคดีแพงเจาพนักงานของประเทศ          

ที่ไดรับผลเสียหายจากการกระทําทุจริตก็จะไมสามารถควบคุมการดําเนินคดีไดเพราะวาเปนคดี

ภายในของตางประเทศ เจาพนักงานของประเทศที่ไดรับผลเสียหายจากการกระทําทุจริตไมมีอํานาจ

ในการเลือกทิศทางของกระบวนพิจารณาหรือตัดสินใจวาจะดําเนินคดีอยางไรและมีอํานาจฟอง 

จํากัด (ถามีบาง) และอาจมีทางเลือกไมมากนักสําหรับการติดตามสินทรัพยคืน ทําใหผูปฏิบัติงาน

มักจะเลือกใชวิธีการน้ีก็ตอเมื่อไดพิจารณาหรือพยายามใชกลไกอ่ืนๆ ทั้งหมดแลวรวมทั้ง

กระบวนการริบทรัพยทางอาญาหรือกระบวนการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษ

ภายในประเทศ (และบังคับตามคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย) หรือ

กระบวนการทางแพง การเลือกใชวิธีการน้ีขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางซึ่งจะตองมีการตรวจสอบ

ต้ังแตแรกรวมถึงขีดความสามารถและความเต็มใจของตางประเทศที่จะดําเนินการสืบสวน

สอบสวนและกระบวนการริบทรัพย ความมุงมั่นของประเทศที่ไดรับผลเสียหายจากการกระทํา

ทุจริตในการจัดสงคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย เพื่อใหเร่ิมกระบวนพิจารณา

ในตางประเทศและขอตกลงในการสงคืนสินทรัพย
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9.1  เขตอํานาจ

เจาพนักงานตางประเทศจะตองมีเขตอํานาจในการสืบสวนสอบสวนและฟองคดีความผิด

สนธิสัญญาระหวางประเทศกําหนดไวหรือสงเสริมใหรัฐภาคีตองรับเอามาตรการที่กําหนดเขต

อํานาจเหนือความผิดฐานทุจริตใหกวาง267 รัฐภาคี UNCAC จะตองมีเขตอํานาจเหนือความผิดฐาน

ทุจริตซึ่งกระทําในดินแดนของตนโดยคนชาติของตน หรือตอคนชาติของตนหรือโดยคนไรสัญชาติ

หรือตอคนไรสัญชาติที่อาศัยอยูในดินแดนของตน268 ในกรณี “สงผูรายขามแดนหรือฟองคดี” เขต

อํานาจกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย

ในกรณีที่ไมเกี่ยวของกับคนชาติของตนและมีเพียงบางองคประกอบของความผิดอาญาที่ไดกระทํา

ขึ้นในตางประเทศ หรือทําความเสียหายแกตางประเทศ การกําหนดเขตอํานาจเหนือความผิดน้ันก็

ยังอาจจะเปนไปได บางหนวยงานก็อางเขตอํานาจถึงแมวาการกระทําที่เกี่ยวของกับความผิดแค 

“สัมผัส” ดินแดนของตน (ดูกลองขอความ 9.1) 

กฎหมายสวนใหญขยายเขตอํานาจครอบคลุมไปเกินกวาคนชาติเพื่อรวมเอาบริษัทที่จดทะเบียน 

(เพียงแคดําเนินการ) ในดินแดนตนสําหรับการใหสินบนที่กระทําในอีกประเทศหน่ึง (ดูกลอง

ขอความ 9.2)269

กฎหมายมักใชคํานิยามกวางๆ สําหรับความผิดฐานฟอกเงินเพื่อกําหนดเขตอํานาจเชนกฎหมายที่

อนุญาตใหการกระทําผิดมูลฐานของการฟอกเงินเปนการกระทําที่เกิดขึ้นในอีกประเทศหน่ึง          

(ดูกลองขอความ 9.3) ในบางประเทศเจาพนักงานจะฟองดําเนินคดีความผิดประกอบที่กระทําขึ้น

267 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), art. 42; United Nations Convention against Transnational

Organized Crime (UNTOC), art. 15; United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, art. 4.

ดูใน Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Bribery Convention, art. 4. Recommendation 1 of the

Financial Action Task Force 40+9 Recommendations ซึ่งระบุวา “ความผิดมูลฐานสําหรับการฟอกเงินควรจะครอบคลุมถงึการ

กระทําซึ่งเกิดขึ้นในอีกประเทศหนึง่ซึ่งถือเปนความผิดในประเทศนั้นและซึง่ก็ถือเปนความผิดมูลฐานถาเกิดขึ้นในประเทศของ

ผูกระทําผิดนั้นเอง”
268 UNCAC art. 42 ความผิดภายใตอนุสัญญารวมถึงการใหสินบนแกเจาหนาทีข่องรัฐและการใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐ

ตางประเทศ (art. 15-16) การยักยอก การเบียดบังหรือการยักยายถายเททรัพยสินโดยเจาหนาที่ของรัฐ (art. 17) และการถือครอง     

การครอบครองหรือการใชซึ่งทรัพยสินโดยรูในเวลาที่ไดรับมาวาทรัพยสินเชนวาเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําผิดอาญาและ

การฟอกเงิน (art. 23) ความผิดที่ UNCAC สงเสริมใหรัฐภาคีกําหนดใหเปนความผิดอาญารวมถึงการใชอิทธิพลเพ่ือใหไดมาซึ่ง

ประโยชนอันมิชอบ การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ การรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายและการใหสินบนในภาคเอกชนหรือการยักยอก

ทรัพยสินในภาคเอกชน
26937 ประเทศในจํานวนประเทศสมาชิกของ OECD 38 ประเทศมีเขตอํานาจศาลเหนือคนชาติและบริษัท
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ภายในประเทศซึ่งมีเจตนาที่จะเตรียมการหรือสนับสนุนการกระทําทุจริตในอีกประเทศหน่ึง 

ตัวอยางเชน การสมคบ การรับของโจร และการเปนผูรวมกระทําผิด270 บางประเทศอนุญาตให

ดําเนินการริบทรัพยโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษสําหรับบัญชีธนาคารตัวแทนของธนาคาร

ตางชาติซึ่งมีสินทรัพยที่ไดมาโดยผิดกฎหมายฝากอยูในบัญชีของลูกคาในตางประเทศ271

9.2  กระบวนการในการเร่ิมฟองคดี

เปนสิ่งสําคัญสําหรับผูปฏิบัติงานที่จะตองทราบวากระบวนการริบทรัพยในตางประเทศไมไดขึ้นอยู

กับคํารองขอจากประเทศที่ไดรับผลเสียหายจากการกระทําทุจริตเพียงอยางเดียว เจาพนักงาน

ตางประเทศอาจเร่ิมคดีเองโดยอาศัยขอมูลที่ไดรับจากชองทางตางๆ (ดูกลองขอความ 9.4) ดังที่ได

กลาวแลวขางตนเจาพนักงานตางประเทศเปนผูตัดสินใจวาดําเนินคดีหรือไมและจะดําเนินคดี

อยางไร

9.3 บทบาทของประเทศท่ีไดรับผลเสียหายจากการทุจริตในการสืบสวนและฟองคดี     

ในตางประเทศ

เมื่อมีการสืบสวนสอบสวนในตางประเทศผูปฏิบัติงานในตางประเทศจําเปนตองรวบรวม

พยานหลักฐานตางๆ ในประเทศที่ไดรับความเสียหายจากการทุจริตเพื่อพิสูจนความผิดฐานกระทํา

ทุจริตหรือความผิดมูลฐานของการฟอกเงิน ถึงแมวาประเทศผูไดรับความเสียหายจากการทุจริตจะ

ไดจัดหาใหซึ่งแฟมคดีต้ังแตแรกแลว แตตางประเทศก็ยังตองการขอมูลและความชวยเหลือทาง

กฎหมายเพิ่มเติม (รวมถึงคําใหการของพยาน บันทึกทางการเงิน และเอกสารของธนาคารหรือ

เอกสารของบริษัท) ขอมูลเหลาน้ีอาจขอผานทางความชวยเหลืออยางไมเปนทางการหรือคํารองขอ

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย เปนสิ่งสําคัญมากที่จะตองตอบสนองความตองการ

ขอมูลเหลาน้ัน เพราะหากไมใหความสนใจในคดีและตอบสนองตอคํารองขอของตางประเทศอยาง

ตอเน่ือง โอกาสที่การดําเนินคดีในตางประเทศจะสําเร็จก็มีนอยหรือเปนไปไมไดเลย (ดูกลอง

ขอความ 9.5)

270 ตัวอยางเชน เจาพนักงานของฝร่ังเศสอาจต้ังขอหาคนตางชาติในฐานมีสวนรวมในการสมคบกันโดยเจตนาเพ่ือเตรียมการ       

ฟอกเงินในฝร่ังเศสถึงแมวาเขา/เธอจะไมไดกระทําความผิดอาญาในฝร่ังเศส Cassation Court, February 20, 1990
271ภายใต Title 18, United States Code, sec. 981(k) ศาลในสหรัฐอเมริกามีอํานาจที่จะสัง่ใหริบเงินจํานวนที่อยูในบัญชธีนาคาร      

ตัวแทนท่ีอยูในสหรัฐเปนเงินจํานวนเทากับจํานวนเงินที่ไดมาโดยผิดกฎหมายที่ฝากไวโดยลูกคาในธนาคารตางประเทศ บทบัญญัตินี้

โดยทั่วไปใชเมื่อรัฐตางประเทศไมสามารถหรือไมยินดีใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพ่ือยับย้ังหรือริบสินทรัพย

เหลานั้น
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กลองขอความ 9.1  การกําหนดเขตอํานาจเมื่อมีการกระทําท่ีถูกจํากัดเกิดข้ึนในดินแดน

อาจจะเปนการยากที่จะกําหนดเขตอํานาจในกรณีที่ไมเกี่ยวของกับคนชาติและกรณีที่มีเพียง

บางองคประกอบของความผิดไดกระทําขึ้นหรือกระทําตอประเทศใดประเทศหน่ึง แตหลายๆ 

ประเทศก็ไดวางพื้นฐานสําหรับวิธีการที่เปนนวัตกรรมใหมซึ่งมีปจจัยตางๆ ที่ไดรับความ

สนใจคือ

 ธุรกรรมทางการเงินท่ีกระทําในดินแดน ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาพิพากษายืนตาม

คําพิพากษาลงโทษจําเลยที่ใชการโอนเงินระหวางรัฐในการฉอโกงรายไดจากภาษี

ของรัฐบาลa

 จุดตั้งตนของการกระทํา ในบราซิล โทรศัพท โทรสารหรืออีเมลที่สงจากบราซิลก็

เพียงพอที่จะกําหนดเขตอํานาจเหนือการใหสินบนเจาหนาที่รัฐตางประเทศได

 ความเชื่อมโยงกับความผิดอาญาอื่นๆ ท่ีกระทําในดินแดน ในประเทศฝร่ังเศสสามารถ

กําหนดเขตอํานาจเหนือความผิดที่กระทําในตางประเทศไดหากความผิดเหลาน้ัน

เชื่อมโยงกับความผิดที่กระทําในประเทศฝร่ังเศสb

 การโอนเงินตราของชาติ (ถึงแมวาจะกระทํานอกดินแดน) ในป 2552 กระทรวง

ยุติธรรมสหรัฐฟองริบทรัพยสินที่ไดมาจากการใหสินบน (ในสิงคโปรดวยสกุลเงิน

สหรัฐ) โดยบริษัทตางชาติที่ใหแก บุตรชายของอดีตนายรัฐมนตรีบังคลาเทศc

กระทรวงยุติธรรมไดใหเหตุผลวาการโอนสกุลเงินสหรัฐระหวางสถาบันการเงินนอก

ประเทศสหรัฐอเมริกาจําเปนตองดําเนินการผานธนาคารตัวแทนของสหรัฐอเมริกา

สิ่งที่สนับสนุนการกําหนดเขตอํานาจอีกอยางหน่ึงคือบริษัทที่ใหสินบนเปนบริษัทที่

จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยนิวยอรกและอยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบของ

สหรัฐ

 ความผิดตอผลประโยชนของชาติ ชาวตางชาติตองมีความรับผิดทางอาญาสําหรับ

ความผิดที่กระทํานอกประเทศยูเครนหากเปนการกระทําความผิดตอสิทธิและเสรีภาพ

ของคนยูเครนหรือตอผลประโยชนของประเทศยูเครน
a. Pasquantino v. United States, 544 U.S. 349 (2005) (U.S.). b. Cour de cassation, April 23, 1981, January 15, 1990

(France). c. Title 18, United States Code, sec. 981(a)(1)(C): any property.

ในประเทศสวนมากจะใหประเทศที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําทุจริตสามารถมีสวนรวม

อยางมีขอบเขตในฐานะเจาทุกขหรือผูเสียหาย (ในบางประเทศหมายถึง “โจทก”) ในการสืบสวน

สอบสวน การพิจารณาคดีและการลงโทษหรือกระบวนการริบทรัพย เจาทุกขและผูเสียหายอาจเขา
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รวมฟงการพิจารณาคดีและหารือกับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับความกาวหนาของการสืบสวนสอบสวน

และการดําเนินคดี หลายๆ ประเทศสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานดึงเอาผูเสียหายเขามามีสวนรวมดวย

ในทุกๆ ระยะโดยเฉพาะอยางยิ่งในการลงโทษหรือการริบทรัพยเพื่ออํานวยความสะดวกในการ

เรียกคืนสินทรัพยโดยตรงของศาล อาจมีการปรึกษาหารือกับผูเสียหายเกี่ยวกับคําสั่งที่จะตองขอตอ

ศาลหรืออาจใหโอกาสผูเสียหายไดใหคําเบิกความ แตการตัดสินใจวาจะดําเนินการอยางไร           

จะสอบปากคําใคร บันทึกใดที่ตองการและคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายที่จะรองขอตอศาล

เหลาน้ีลวนแตขึ้นอยูกับผูปฏิบัติงาน

กลองขอความ 9.2  การกําหนดความผิดเหนือคนชาติในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

ในประเทศอังกฤษกฎหมายวาดวยการใหสินบน พ.ศ. 2553 กําหนดโทษอาญาสําหรับองคกร

หรือบริษัทที่ลูกจาง บริษัทลูก ตัวแทนหรือที่ปรึกษาใหสินบนในบริบทของกิจกรรมทางธุรกิจ

ขององคกรไมวาที่ใดในโลก ธนาคารตางชาติที่มีสาขาเล็กๆ ในกรุงลอนดอนตองมีความรับผิด

ทางอาญาหากลูกจาง ตัวแทนหรือสาขาจายสินบนในประเทศหน่ึงประเทศใดถึงแมสินบนน้ันจะ

ไมไดอนุมัติหรือจายโดยสาขาในกรุงลอนดอนเพียงแคมีสํานักงานสาขาอยูในประเทศอังกฤษก็

ทําใหอัยการและศาลของอังกฤษมีเขตอํานาจแลว

ในสหรัฐอเมริกา Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) มีเขตอํานาจเหนือบุคคลใด บริษัท 

เจาหนาที่  กรรมการ ลูกจางหรือตัวแทนของบริษัทที่ออกหลักทรัพยซึ่งจดทะเบียนใน

สหรัฐอเมริกา นิติบุคคลที่จัดต้ังภายใตกฎหมายสหรัฐ หรือสํานักงานใหญที่อยูในสหรัฐและ

ประชาชนของสหรัฐที่กระทําการที่เกี่ยวของกับการจายเงินโดยทุจริตถึงแมวาการกระทํา

เหลาน้ันเกิดนอกประเทศสหรัฐอเมริกา FCPA กําหนดใหคนตางชาติหรือบริษัทตางชาติ

ที่กระทําการอันเปนการสงเสริมการจายเงินโดยทุจริตในขณะที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ  

ผูที่ทําใหมีการสื่อสารทางสายระหวางรัฐหรือระหวางประเทศเขามาในหรือผานประเทศ

สหรัฐอเมริกาตองมีความรับผิด เจาหนาที่รัฐตางประเทศที่ไดรับเงินที่จายโดยทุจริตไดรับการ

ยกเวนไมถูกฟองดําเนินคดีภายใตกฎหมาย FCPA แตสามารถถูกฟองในความผิดฐานฟอกเงิน

ที่เกี่ยวเน่ืองจากการจายเงินทุจริตหากสหรัฐอเมริกามีเขตอํานาจเหนือความผิดฐานฟอกเงิน 

นอกจากน้ันเจาหนาที่รัฐตางประเทศที่รับเงินที่จายโดยทุจริตอาจถูกดําเนินคดีภายใต Travel Act

(Title 18, United States Code, sec. 1952) หรือการฉอโกงผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางสาย

หรือการฉอโกงโดยวิธีการทางจดหมาย (Title 18, United States Code, sec. 1341 and 1343) และ

ขอกฎหมายที่เกี่ยวของถึงแมวาจะไมถูกดําเนินคดีภายใต FCPA

a. The Bribery Act, 2010 (United Kingdom), is expected to enter into force in April 2011.
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กลองขอความ 9.3  เขตอํานาจในการดําเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินในประเทศฝร่ังเศส 

อังกฤษและสหรัฐอเมริกา

ในประเทศฝร่ังเศสศาลไดมีคําพิพากษาลงโทษจําเลยที่ถูกกลาวหาไดรับทรัพยสินที่ไดมาจาก

การกระทําความผิดในตางประเทศa เมื่อพยานแวดลอมกรณีไดพิสูจนใหเห็นวาจําเลยทราบ

หรือควรทราบวาสินทรัพย น้ันมีที่มาโดยผิดกฎหมายb ในทํานองเดียวกันฝร่ังเศสได

กําหนดใหการฟอกเงินที่ไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐานที่กระทําในตางประเทศเปน

ความผิดอาญา ตัวอยางเชน ศาลฝร่ังเศสพิพากษาลงโทษรัฐมนตรีของไนจีเรียที่ใชเงินสินบน

ที่ไดรับในประเทศไนจีเรียมาซื้อที่พักอาศัยในฝร่ังเศส องคประกอบของการกระทําผิด

เกี่ยวกับสินบนทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศไนจีเรียแตศาลฝร่ังเศสใชเขตอํานาจศาลเหนือการ

กระทําที่เปนการฟอกเงินc

ในอังกฤษเจาพนักงานอาจฟองคดีในความผิดฐานปกปด อําพราง เปลี่ยนสภาพ หรือโอน

สินทรัพยที่ไดรับมาจากการกระทําความผิดในตางประเทศถาหากวาความผิดมูลฐานน้ันเปน

ความผิดภายใตกฎหมายของอังกฤษd พนักงานอัยการสามารถใชพยานแวดลอมกรณีเพื่อ

พิสูจนวาสินทรัพยน้ันไดมาจาก “การกระทําความผิด” โดยไมตองแสดงใหเห็นวาสินทรัพย

น้ันไดรับมาดวยวิธีการกระทําผิดใดโดยเฉพาะเจาะจงe

ในสหรัฐอเมริกาความผิดมูลฐานของการฟอกเงินรวมถึงการใหสินบนเจาหนาที่ รัฐ

ตางประเทศ การยักยอกเงินหลวง การฉอโกงที่กระทําโดยหรือกระทําตอธนาคารตางชาติ 

และการกระทําความผิดใดๆ ที่สหรัฐมีขอผูกพันที่จะตองสงผูรายขามแดนตามสนธิสัญญา

ระหวางประเทศf ในการดําเนินคดีอดีตนายกรัฐมนตรียูเครนฐานฟอกเงินพนักงานอัยการ

มีเขตอํานาจโดยแสดงใหเห็นวาเงินที่ไดรับผานธนาคารในซานฟรานซิสโก แคลิฟอรเนีย

เปนสินทรัพยที่ไดจากการกรรโชกทรัพยและสินบนในยูเครนg

a. Article 321–1 of France’s Criminal Code criminalizes recel—the receiving, retaining, concealing, or transferring of ill-gotten

items or acting as an intermediary therein, knowing that the items were obtained by a felony or misdemeanor.

b. Tribunal of Paris, 11th chamber, 3d section, October 29, 2009, “Angolagate.” c. Court of Appeals of Paris, criminal chamber,

section A, March 8, 2009 (France). d. Title 18, United States Code, sec. 1956(c)(7)(B) and sec. 981. NCB confiscation actions may

be used to confiscate the proceeds of those same foreign criminal offenses, as well as assets involved in money laundering

transactions (sec. 981[a][1][C]). In such cases, the United States can seek confiscation of corruption proceeds held inside and

outside of the United States if the underlying crime occurred in the United States (sec. 1355[b][2]). e. United States of America

v. Lazarenko, 564 F.3d 1026 (9th Cir., 2009) (U.S.). f. Proceeds of Crime Act, 2002 (United Kingdom), sec. 327 and 340(2). . g.

Crown Prosecution Service, Proceeds of Crime Act, 2002, Money Laundering Offenses (United Kingdom).Prosecution Service,

Proceeds of Crime Act, 2002, Money Laundering Offenses (United Kingdom).
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ในบางประเทศ civil law หรือประเทศที่ใชระบบผสมผูเสียหาย (รวมถึงรัฐหรือรัฐบาล) อาจริเร่ิม

การสืบสวนสอบสวนหรือการดําเนินคดีอาญาในตางประเทศในฐานะเปนคูความที่เปนพลเรือน 

คูความที่เปนพลเรือนอาจไดรับอนุญาตใหยื่นพยานหลักฐานหรือรองทุกขตอพนักงานอัยการหรือ   

ผูพิพากษาไตสวน มีสวนรวมในการสอบปากคําพยานและบุคคลเปาหมาย และเขาถึงแฟมคดี       

ในทายที่สุดพนักงานอัยการและผูพิพากษาไตสวนจะเปนผูกําหนดวาคดีมีพยานหลักฐานเพียง

พอที่จะพิจารณาคดีตอไปหรือไม ถาหากมีการพิจารณาคดีคูความที่เปนพลเรือนอาจรองขอตอศาล

ใหพิพากษาใหมีการจายคาเสียหายในลักษณะเดียวกันกับศาลแพง (ดูบทที่ 8) การฟองเรียก

คาเสียหายดําเนินการในคดีอาญาบนพื้นฐานและพยานหลักฐานเดียวกัน บางประเทศอาจอนุญาตให

เจาทุกขและคูความที่เปนพลเรือนเขาถึงขอมูลของคดีรวมทั้งสําเนาสํานวน ตัวอยางเชน ถาหากมี

การแตงต้ังพนักงานอัยการหรือผูพิพากษาไตสวนก็จะตองมอบสําเนาสํานวนคดีใหแกทนายความ

ของผูเสียหายที่รวมฟองคดีในฐานะคูความที่เปนเอกชนตามที่รองขอ272

9.4 การติดตามสินทรัพยคืนจากตางประเทศ

ในบางประเทศศาลหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจอ่ืนๆ จะมีคําสั่งใหชดใชแกผูเสียหายดวยสินทรัพยที่ถูก

ยึดหรือยับยั้งไวโดยเปนสวนหน่ึงของกระบวนพิจารณาคดีอาญา คําสั่งเชนวาอาจอยูในรูปของคําสั่ง

ใหจายคาสินไหมทดแทน คาเสียหาย หรือการอางสิทธิความเปนเจาของโดยชอบดวยกฎหมาย           

ซึ่งสามารถออกคําสั่งเชนน้ีใหแกประเทศที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดฐานทุจริต273

สินทรัพยใดๆ ที่ไมไดมีคําสั่งใหสงคืนตามคําสั่งศาลจะตองตกเปนของตางประเทศ ประเทศที่

ตองการติดตามสินทรัพยคืนควรจะไดพิจารณาต้ังแตตนวามีโอกาสที่จะไดรับคืนหรือแบงปน

สินทรัพยที่ถูกริบหรือไม  ขึ้นอยูกับแตละประเทศและวิธีพิจารณาที่ใชในการติดตามสินทรัพยคืน

อาจทําไดโดยใชอนุสัญญาระหวางประเทศ สนธิสัญญาความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

ขอตกลงแบงปนสินทรัพย หรือกฎหมาย ถึงแมวาตางประเทศจะเร่ิมคดีเองโดยอิสระประเทศที่

ไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดฐานทุจริตก็สามารถดําเนินการเองเพื่อขอรับคาชดใชจาก

สินทรัพยน้ันได

272 Code of Criminal Procedure (France), art. 114, R.155, R.165
273 UNCAC, art. 53
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กลองขอความ 9.4  กระบวนริบทรัพยท่ีริเร่ิมโดยเจาพนักงานตางประเทศ

 ประเทศท่ีไดรับผลเสียหายจากการกระทําความผิดฐานทุจริตย่ืนฟองหรือแบงปน

พยานหลักฐานและแฟมคดีกับเจาพนักงานในตางประเทศ วิธีการน้ีมักจะใชเมื่อ

ประเทศที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําทุจริตตองการดําเนินคดีในตางประเทศ 

ในประเทศ civil law ประเทศที่ไดรับผลเสียหายจากการกระทําทุจริตที่ตองการ

ติดตามสินทรัพยที่ไดรับมาจากการทุจริตคืนอาจไดรับอนุญาตใหเร่ิม (เปนผูเสียหาย) 

การสืบสวนทางอาญาหรือกระบวนพิจารณาที่ เกี่ยวของกับสินทรัพย เหลาน้ัน 

ตัวอยางเชนการสืบสวนสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟอกสินทรัพย

เหลาน้ัน

 ประเทศท่ีไดรับผลเสียหายจากการกระทําทุจริตสงคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกัน

และกันทางกฎหมาย โดยปกติคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายจะ

มีรายละเอียดของบุคคลเปาหมาย ความผิดที่กลาวหา และการเคลื่อนยายเงินและ

ขอมูลเหลาน้ีอาจเปนชองทางใหประเทศผูรับคํารองขอเร่ิมดําเนินการสืบสวน

สอบสวนความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินการใหสินบนเจาหนาที่ตางประเทศหรือ

ความผิดอ่ืนๆ ที่อาจกระทําในดินแดนตนหรือเกี่ยวของกับคนชาติของตน เร่ืองน้ีมี

การดําเนินการอยางเปนระบบในสวิสเซอรแลนดและบอยๆ คร้ังในประเทศอ่ืนๆ  

ในคดีสวนใหญจะมีการดําเนินกระบวนพิจารณา 2 อยางที่แตกตางกันในประเทศผู

รับคํารองขออยางแรกดําเนินการตามคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทาง

กฎหมาย และอยางที่สองจะดําเนินการฟองภายในประเทศในขอหาฟอกเงิน

 รายงานของสื่อเกี่ยวกับการทุจริตและการฟอกเงิน คดีทุจริตโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับ

บุคคลผูมีสวนเกี่ยวของทางการเมืองมักจะดึงดูดสื่อทุกแขนงซึ่งอาจจะเปดเผยความ

เชื่อมโยงกับตางประเทศและผูปฏิบัติงานตางประเทศอาจจะหยิบยกขึ้นมาแลว

ตัดสินใจเร่ิมคดีหรือเจาหนาที่ธนาคารผูดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับเปน

ผูยื่นรายงานธุรกรรมอันควรสงสัย (STR)ซึ่งในทายที่สุดนําไปสูการสืบสวนสอบสวน

 ย่ืนรายงานธุรกรรมอันควรสงสัย สถาบันการเงินที่สงสัยวากิจกรรมหรือการทํา

ธุรกรรมอาจมีสวนเกี่ยวของกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการ

กอการรายจะตองรายงานความสงสัยดังกลาวตอ FIU โดยการรายงานธุรกรรมอันควร

สงสัย FIU จะตองวิเคราะห STR และเผยแพรรายงานแกเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย

หรือ FIU อ่ืนๆ โดยผานทาง Egmont Group หนวยงานบังคับใชกฎหมายอาจตัดสินใจ

ที่จะดําเนินการสืบสวนสอบสวนบนพื้นฐานของขอมูลที่ไดรับจาก FIU
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 ใชหลักการ “สงตัวผูรายขามแดนหรือฟองคดี” ประเทศตางๆ ที่ปฏิเสธการสงตัวคน

ชาติของตนเองตาม UNCAC มีขอผูกพันที่จะตองสงเร่ืองใหหนวยงานภายในประเทศ

เพื่อการฟองคดีถาหากไดรับการรองขอจากประเทศผูรองขอ   ในประเทศฝร่ังเศส

ความผิดที่มีโทษจําคุกอยางนอย 5 ป จะตองถูกดําเนินคดีเมื่อการสงผูรายขามแดนไป

ยังประเทศผูรองขอถูกปฏิเสธบนมูลแหงกระบวนการยุติธรรมอันควรหรือบทลงโทษ

ในประเทศผูรองขอไมสอดคลองกับความสงบเรียบรอยของประชาชนในฝร่ังเศส

 การโอนการดําเนินคดี ตามบทบัญญัติขอ 47 ของ UNCAC รัฐภาคีตองพิจารณาความ

เปนไปไดในการโอนใหแกกันและกันซึ่งการดําเนินคดีเพื่อการฟองคดีในความผิด

ที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี ในกรณีที่พิจารณาวาการโอนเชนวาจะเปนประโยชนแก

การบริหารกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวของกับเขต

อํานาจศาลหลายเขตโดยมุงเนนใหมีการฟองคดีได

a. UNCAC, art. 44(11); United Nations Convention against Transnational Organized Crime, art. 16(12); United

Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, art. 6(9)2. b. Criminal Code (France),

art. 113–8–1.

9.4.1  การอางสิทธิความเปนเจาของสินทรัพยท่ีถูกขโมยมาในระหวางการสืบสวน

สอบสวนทางอาญา

ในบางประเทศการอางสิทธิความเปนเจาของสินทรัพยที่ถูกขโมยมาอาจดําเนินการไดในระยะแรกๆ 

ของการสืบสวนสอบสวน274 เมื่อพบสินทรัพยและไมรู ตัวผูกระทําผิดพนักงานอัยการหรือ                  

ผูพิพากษาไตสวนจะพยายามพิสูจนหรือระบุวาสินทรัพยน้ันเปนสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทํา

ความผิดหรือใชเปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิดที่กลาวหา ถาหากพิสูจนความเชื่อมโยงไดอาจมี

คําสั่งใหจายคาชดใชจากสินทรัพยที่ถูกยับยั้ง คําสั่งเหลาน้ีสามารถอุทธรณได

9.4.2  การติดตามสินทรัพยคืนโดยตรงโดยผานทางศาลตางประเทศ

หลายๆ ศาลจะสั่งใหตางประเทศติดตามสินทรัพยคืนโดยตรงไดหากแสดงใหเห็นวาเปนผูเสียหาย

หรือเปนเจาของสินทรัพยโดยชอบดวยกฎหมาย แนวปฏิบัติน้ีรวมอยูในขอตกลงระหวางประเทศ

และอนุญาตใหศาลมีคําสั่งใหจายคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายใหแกประเทศที่ไดรับผลเสีย

274 ฝร่ังเศสและสวิสเซอรแลนดอนุญาตใหใชวิธีการนี้ได
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หายจากการกระทําความผิดฐานทุจริตและอนุญาตใหศาลหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนยอมรับ

การอางสิทธิความเปนเจาของสินทรัพยโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศที่ไดรับความเสียหายใน

กระบวนริบทรัพย275

กลองขอความ  9.5  บทบาทสําคัญของประเทศท่ีไดรับความเสียหายจากการทุจริต – กรณีตัวอยาง

จากประเทศเฮติ

ระหวางเดือนพฤษภาคม 2544 ถึงเดือนเมษายน 2546 Robert Antoine อดีตผูอํานวยการฝายกิจการ

ตางประเทศของบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของเฮติไดรับสินบนจากบริษัท

สื่อสารโทรคมนาคมของสหรัฐ 3 บริษัทและทําการฟอกเงินผานคนกลาง

เฮติไมสามารถดําเนินคดีกับ Antoine และคนกลางใดๆ ที่เกี่ยวของไดเพราะวาไมมีบทบัญญัติทาง

กฎหมายที่เพียงพอรวมถึงกฎหมายตอตานการทุจริตและเคร่ืองมือในการสืบสวนสอบสวนที่จะ

พิสูจนความผิด เจาพนักงานของเฮติตรวจสอบคดีรวมกับเจาหนาที่ของสหรัฐและทายที่สุด

ตัดสินใจวาวิธีการที่ดีที่สุดคือใหการสนับสนุนคดีที่เร่ิมโดยฝายสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเร่ิมคดีโดยฟอง Antoine ในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินที่เกี่ยวของกับการให

สินบนเจาหนาที่รัฐตางประเทศและฟองผูใหสินบนและคนกลางฐานสมคบกันกระทําควรอันเปน

การละเมิดกฎหมาย FCPA และฟอกเงิน เจาพนักงานของเฮติใหความรวมมือโดยการแสวงหา

พยานหลักฐานอยางจริงจังและมอบพยานหลักฐานและผูเชี่ยวชาญทั้งหมดตามที่พนักงานอัยการ

ของสหรัฐตองการ มีหนวยงานตางๆ จํานวนมากที่รองขอความชวยเหลือและใหความชวยเหลือ 

รวมถึง FIU สํานักงานตํารวจแหงชาติและกระทรวงยุติธรรมและความมั่นคง หากไมมีความ

รวมมือเปนพิเศษเชนน้ีคงไมมีทางดําเนินคดีในสหรัฐอเมริกาได

Antoine ยอมรับผิดและถูกตัดสินในเดือนมิถุนายน 2553 ใหจําคุก 48 เดือนและถูกสั่งใหจายเงิน

ชดใชจํานวน 1,852,209 เหรียญ และถูกริบทรัพยมากกวา 1,500,000 เหรียญa ขณะน้ีอยูระหวาง

การหารือกันเร่ืองแบงปนสินทรัพย
a. Department of Justice, Office of Public Affairs, “Former Haitian Government Offcial Sentenced for His Role in Money

Laundering Conspiracy Related to Foreign Bribery Scheme,” news release, June 2, 2010,

http://www.justice.gov/opa/pr/2010/June/10-crm-639.html.

275 UNCAC, art. 53
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การติดตามสินทรัพยคืนโดยตรงมักจะไดรับการสนับสนุนโดยการมีสวนรวมของประเทศที่ไดรับ

ผลเสียจากการกระทําความผิดฐานทุจริตไมวาจะเปนโจทกในการฟองคดีแพง เจาทุกขหรือ

ผูเสียหาย (โจทก) ในกระบวนพิจารณาภายในประเทศหรือเปนคูความฝายพลเรือนในการฟอง

คดีอาญา ในประเทศตางๆ ที่อนุญาตใหคูความที่ไดรับความเสียหายเขารวมเปนคูความฝายพลเรือน

ประเทศที่ไดรับผลเสียหายจากการกระทําความผิดฐานทุจริตก็มีโอกาสที่จะยื่นคํารองตอศาลขอ      

คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย หรือมีฉะน้ันอาจจะหารือกับพนักงานอัยการถึงความเปนไปได 

ที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายซึ่งพนักงานอัยการอาจจะยื่นคํารองตอศาลขอคําสั่งศาล 

กลองขอความ 9.6  แสดงตัวอยางของแนวทางปฏิบัติในการติดตามทรัพยสินคืนโดยตรง

การดําเนินการกับคํารองเรียนเรียกคาเสียหายในกรณีที่จําเลยถูกปลอยตัวแตกตางกันไปในแตละ

ประเทศ ในบางแหงไมสามารถพิจารณาคํารองเรียนดังกลาวไดผูที่ไดรับความเสียหายตองยื่นฟอง

คดีแพงเพื่อเรียกคาเสียหาย ในที่อ่ืนๆ ศาลอาจมีคําตัดสินเกี่ยวกับคาเสียหายทั้งๆ ที่มีการปลอยตัว

จําเลยหากวามีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะพิสูจนได

9.4.3  การติดตามสินทรัพยคืนตามสนธิสัญญา ขอตกลง หรืออํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย

อนุสัญญาระหวางประเทศหลายๆ ฉบับกําหนดขอผูกพันสําหรับรัฐภาคีในการสงสินทรัพยคืน276

ในการบังคับตามอนุสัญญาระหวางประเทศเหลาน้ีหรือเมื่อไมสามารถนํามาใชไดจึงมักจะมีการนํา

สนธิสัญญาพหุภาคีและทวิภาคี (เชน สนธิสัญญาความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย)

ขอตกลงตางๆ และอํานาจหนาที่ตามกฎหมายมาใชในการสงคืนสินทรัพย

หากไมมีขอผูกมัดที่จะตองสงคืนสินทรัพยที่ริบไดขอตกลงพหุภาคีและทวิภาคีเร่ืองการแบงปน

สินทรัพยระหวางประเทศตางๆ อาจกําหนดวิธีการเฉพาะสําหรับกลไกการแบงปนสินทรัพย

เหลาน้ี277 ขอตกลงเชนวาอาจมีการเจรจาตกลงกันเปนกรณีไปหรือเพื่อความสะดวกมากขึ้นโดยใช

276UNCAC, art. 57; UNTOC, art. 14; United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, art. 5

ในบทบัญญัติของ UNCAC ไดกําหนดใหการสงคืนสินทรัพยเปนขอบทบังคบัตรงขามกับ UNTOC and the United Nations

Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances ที่กําหนดใหเปนการใชดลุยพินิจ
277ขอตกลงในเร่ืองการแบงปนสินทรัพยถูกรวมอยูในขอตกลงระหวางประเทศตางๆ รวมถึง UNCAC, art. 57; UNTOC, art. 14;

United Nations Convention against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, art. 5
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กลองขอความ 9.6  การติดตามสินทรัพยคืนโดยตรงในทางปฏิบัติ

 คูความในกระบวนพิจารณาทางอาญา ในประเทศฝร่ังเศสมาตรา 2 ของประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไววาผูเสียหายอาจไดรับการชดเชยทางแพงจาก

การกระทําความผิดอาญาหากโจทกสามารถพิสูจนไดวาเปนผูไดรับความเสียหายโดย

สวนตัวและโดยตรงจากการกระทําความผิดฐานทุจริต ในคดีความผิดฐานทุจริตที่

เกี่ยวของกับอดีตนายกเทศมนตรีเมืองคานส เทศบาลเมืองคานสที่มีสวนรวมในการฟอง

คดีอาญาในฐานะผูเสียหายไดรับคําสั่งศาลใหไดรับคาเสียหายแตไมไดรับคาสินไหม

ทดแทนอันสําคัญ คาเสียหายที่ไดรับอยูบนพื้นฐานของความเสียหายที่มีตอชื่อเสียงแต

คําสั่งใหจายคาสินไหมทดแทนถูกปฏิเสธบนพื้นฐานวาความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนผล

จากการตัดสินใจเพิกถอนและปฏิเสธการใหใบอนุญาตไมใชเกิดจากการทุจริต

 คาสินไหมทดแทนตามขอตกลงตอรองคํารับสารภาพในคดีอาญา ในประเทศอังกฤษ

บริษัท Mabey & Johnson Ltd.,ซึ่งเปนบริษัทกอสรางสะพานยอมรับสารภาพวาสมคบ

กันในการจายเงินสินบนใหแกเจาหนาที่รัฐในกานาและจาเมกาและ “จัดเตรียมเงินไว” 

เพื่อจายเปนสินบนใหแกระบอบซัดดัม ฮุสเซนในอิรักสําหรับการไดรับสัญญาจางตาม

โครงการนํ้ามันเพื่ออาหารของสหประชาชาติ บริษัทยอมรับวาวงเงินของสัญญาจางควร

จะนอยกวาน้ีและประชาชนอิรักก็สูญเสียเงินที่ถูกนําไปใชเปนเงินสินบนa

ขอตกลงระงับคดีรวมถึงโทษทางอาญาเปนเงิน 4.6 ลานปอนด (ประมาณ 7.2 ลาน

เหรียญ) และคาชดเชยและเงินที่ตองจายใหรัฐบาลกานา อิรักและจาเมกา อีก 2 ลาน

ปอนด (ประมาณ 3.1 ลานเหรียญ) ในกรณีของอิรักศาลสั่งใหริบทรัพยเปนมูลคา 4.22 

ลานปอนดบวกดอกเบี้ย (ประมาณ 5.4 ลานเหรียญ) และคาสินไหมทดแทนอีก 418,484 

ปอนด (ประมาณ 969,100 เหรียญ) สําหรับประชาชนของอิรัก (กองทุนพัฒนาอิรัก)

 คาสินไหมทดแทนจากการฟองคดีแพง  ในกรณี เงินและอสังหา ริมทรัพยใน

กรุงลอนดอนที่ถือครองในนามของเจาหนาที่ไนจีเรียที่ทุจริตจากการสืบสวนสอบสวน

ของตํารวจกรุงลอนดอนทําใหผูจัดการทรัพยสินตองคําพิพากษาลงโทษในความผิดฐาน

ฟอกเงิน หลังจากศาลมีคําพิพากษาสํานักงานกฎหมายในอังกฤษก็ไดยื่นฟองคดีแพงตอ

ศาลสูงของกรุงลอนดอนทําใหสามารถติดตามสินทรัพยคืนใหแกไนจีเรียได

a. คําแถลงขาวและคําแถลงเปดคดขีองอัยการดูไดที่ http://www.sfo.gov.uk/press-room/latest-press-releases/press-releases-

2009/mabey—johnson-ltd-sentencing-.aspx.
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กลองขอความ 9.7  ทางเลือกสําหรับการสงคืนสินทรัพย ท่ีดํา เนินการไดในประเทศ

สวิสเซอรแลนด

สินทรัพยในสวิสเซอรแลนดจะถูกสงคืนใหแกเจาของโดยชอบดวยกฎหมายหากผูพิพากษา 

“ปกใจเชื่อ” วาสินทรัพยน้ันเกี่ยวของกับการกระทําความผิดและไดมีการพิสูจนความเปน

เจาของอยางชัดแจงแลว หากความเปนเจาของยังไมชัดเจนหรือไมสามารถระบุชี้ได (เงินที่โอน, 

ถอนหรือควบรวมกับจํานวนเงินอ่ืนๆ) ผูพิพากษาจะมีคําสั่งใหริบทรัพยสินที่ไดมาจากการ

กระทําความผิดหรือสินทรัพยและสินทรัพยที่ถูก ริบจะตกเปนทรัพยสินของรัฐบาล

สวิสเซอรแลนด ประเทศที่ตองการติดตามสินทรัพยที่ถูกขโมยไปคืนอาจเจรจาตอรองกับฝาย

การเมืองของสวิสเพื่อขอรับคืนสินทรัพยที่ถูกริบบนพื้นฐานของขอตกลงเปนการเฉพาะหรือ

โดยดุลยพินิจของฝายสวิส หรือศาลอาญาอาจสั่งใหจายเงินจํานวนเทากับมูลคาความเสียหายจาก

สัญญาหรือความเสียหายจาการละเมิดใหแกประเทศที่เรียกรองคาชดใช

ขอตกลงแบงปนสินทรัพยที่ใชอยูซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อใหครอบคลุมทุกๆกรณีที่เกิดขึ้น278บางประเทศ

เลือกที่จะเจรจาตอรองการแบงปนสินทรัพยกอนสงคํารองขอใหยับยั้งสินทรัพยหรือหลังจากยับยั้ง

สินทรัพยแลวแตกอนที่จะมีคําสั่งถึงที่สุดใหริบทรัพย

สินทรัพยที่ถูกริบอาจถูกสงคืนภายใตขอตกลงเฉพาะกิจที่ทํากับประเทศผูรองขอ ในกรณีที่ไมมี

สนธิสัญญาหรือขอตกลงบางประเทศอาจมีบทบัญญัติของกฎหมายใหรัฐหรือรัฐบาลหรือเจาหนาที่

ผูมีอํานาจใชดุลยพินิจในการสงคืนสินทรัพย กลองขอความ 9.7 แสดงทางเลือกในการสงคืน

สินทรัพยที่ใชอยูในประเทศสวิสเซอรแลนด

278 ในสหรัฐจะยังไมมีการยืนยันขอตกลงในเร่ืองการแบงปนสินทรัพยจนกวาจะปดคดีและขึ้นอยูกับการใหความรวมมือของแตละ

ประเทศโดยจะแบงให 50-80 เปอรเซ็นต หากใหความชวยเหลือซึ่งเปนสวนจําเปนที่สุด 40-50 เปอรเซ็นต หากใหความชวยเหลือ

อยางเต็มที่ และไมเกิน 40 เปอรเซ็นต หากใหความชวยเหลือในการอํานวยความสะดวก
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ภาคผนวก ก. ความผิดที่ควรพิจารณาในการฟองคดีอาญา

แผนภาพ ก.1 ขอหาอาญาท่ีควรพิจารณา
 ลักทรัพย

 ยักยอกทรัพย

 ฉอโกง หลอกลวง สําแดงเท็จ

 ใหสินบน (เจาหนาที่รัฐภายในประเทศ

และเจาหนาที่รัฐตางประเทศ)

 ปฏิบตัิหนาที่โดยมิชอบ

 ร่ํารวยโดยผิดกฎหมาย

 ผลประโยชนทับซอน

 สนับสนุนทางการเงินโดย      

มิชอบดวยกฎหมายพรรค

การเมืองหรือการหาเสียง

 กรรโชกทรัพย

 ยักยาย โอนทรัพยสิน

 ปกปดและปดบังอําพราง

 ไดมา ครอบครอง หรือใชประโยชนจากทรัพยที่ไดมาจาก

การกระทําความผิด

   ละเมิดกฎระเบียบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

   ฮ้ัวประมูล

   ปลอมแปลงเอกสาร

   กระทําความผิดทางบัญชี

   กระทําผิดตามกฎหมายวาดวยภาษี

   ฉอโกงทางศุลกากร/การลักลอบหนีศุลกากร

   ฉอโกงโดยที่วิธีการทางจดหมายหรือผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางสาย

   สมคบ

   ชวยเหลือหรือยุยง

   ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

ฟองคดีใน

ความผิด

ฐานทุจริต

การเบียดบงั

หรือยักยาย

ถายเทเงนิและ

ทรัพยสิน

การใหสินบน

และความผิด

เก่ียวเนื่อง

ฟอก ปกปด 
ไดมา 

ครอบครอง หรือ
ใชประโยชน

สินทรัพยที่ไดมา
จากการกระทํา

ความผิดสนับสนุน

การกระทํา

ความผิด
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การเบียดบังหรือยักยายถายเทเงินหรือทรัพยสิน (UNCAC article.17)

 การลักทรัพย ความผิดน้ีโดยทั่วไปหมายถึงการเอาไปเปนของตนโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

ซึ่งสินทรัพยที่มีเจาของและจับตองไดโดยมีเจตนาทําใหเจาของโดยชอบดวยดานกฎหมาย

สูญเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพยน้ัน ในกรณีน้ีเปนการเอาทรัพยสินไปโดยไมไดรับความยินยอม

จากเจาของโดยชอบดวยกฎหมาย (หรือในบางประเทศไดรับความยินยอมดวยการฉอฉล) 

การเขาไปเก็บเกี่ยวโดยไมไดรับอนุญาตในเขตคุมครองหรือปาสงวนหรือฉกเงิน เช็ค และ

ตราสารทางการเงินจากธนาคารแหงชาติเปนตัวอยางที่รูจักกันดีของการลักทรัพยโดย

เจาหนาที่รัฐ ในหลายๆ ประเทศอสังหาริมทรัพย บริการ หรือสินทรัพยที่จับตองไมได      

ไมรวมอยูในทรัพยตามความหมายของการลักทรัพย

 การยักยอกทรัพย ความผิดน้ีโดยทั่วไปหมายถึงการโอนทรัพยสินโดยฉอฉลโดยบุคคลหรือ

นิติบุคคลที่ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งทรัพยซึ่งเปนของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 

ความผิดอาญาน้ีใชกับเจาหนาที่รัฐหรือผูบริหารซึ่งเบียดบังเอาเงินหรือทรัพยสินซึ่งตนเอง

เปนผูมีหนาที่บริหารจัดการสําหรับหนวยงานของรัฐบาล (การบริหารราชการสวนกลาง 

การบริหารราชการสวนทองถิ่นหรือเทศบาล หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ) เปนการ

ละเมิดขอตกลงแหงความไววางใจที่มอบหมายใหผูกระทําผิดถือครองสินทรัพยและบริหาร

จัดการเพื่อผลประโยชนแกเจาของโดยชอบดวยกฎหมาย ในหลายๆ ประเทศการเบียดบัง

อสังหาริมทรัพยหรือบริการไมถือเปนการยักยอกทรัพย ตัวอยางเชน การยักยอกรวมถึงการ

จางและการจายเงินแกลูกจางที่ไมไดมาทํางาน การซื้อสินคาหรือบริการสูงกวาราคาตลาด 

การจายเงินสําหรับสินคาหรือบริการที่ไมมีอยูจริงซึ่งไมสอดคลองกับสินคาหรือบริการที่มี

อยูจริง (Fictitious billing)

 การฉอโกง หลอกลวง การแสดงขอความอันเปนเท็จ ความผิดเหลาน้ีโดยทั่วไปหมายถึงการ

ไดมาซึ่งเอกสารสิทธิ์ หรือครอบครองทรัพยสินที่เปนของผูอ่ืนโดยมีเจตนาหลอกลวงหรือ

แสดงถอยคําอันเปนเท็จเกี่ยวกับขอเท็จจริงในอดีตหรือปจจุบัน ในบางประเทศความผิด     

ที่บังคับใชอาจพิจารณาวาเปนความผิดฐานลักทรัพยโดยใชกลอุบายเพียงเพราะมีการเขาไป

ครอบครองทรัพยสิน ในประเทศอ่ืนๆ ความผิดจะครอบคลุมการไดครอบครองทรัพยสิน

ถึงแมจะไมมีเอกสารสิทธิ์ ถึงแมวาคํานิยามของความผิดน้ีมักจะอยูบนพื้นฐานของการมี

เจตนาหลอกลวงแตคํานิยามทางกฎหมายเฉพาะของการกระทําอันเปนการหลอกลวงอาจ

แตกตางออกไป ตัวอยางที่เปนบรรทัดฐานได คือเจาหนาที่รัฐสั่งใหผูใตบังคับบัญชาจายเงิน

หรือใหเงินกูแกบริษัทที่ไมมีตัวตนซึ่งไมมีการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยางแทจริงและ

บริหารจัดการโดยหุนเชิดหรือญาติของเจาหนาที่ 



240

การใหสินบน การใชอิทธิพลเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนอันมิชอบ การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบและ

ความผิดเกี่ยวเน่ือง

 การใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐ (UNCAC, article. 15) เมื่อกระทําโดยเจตนา

(ก) การสัญญา การเสนอ หรือการใหแกเจาหนาที่ของรัฐโดยทางตรงหรือทางออม         

       ซึ่งประโยชนที่มิควรไดสําหรับเจาหนาที่ผูน้ันเองหรือสําหรับบุคคลหรือกลุมบุคคล

       อ่ืนใด เพื่อใหเจาหนาที่ผูน้ันกระทําหรือละเวนจากการกระทําใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่

        ของตน

(ข) การเรียก หรือการรับโดยเจาหนาที่ของรัฐโดยทางตรงหรือทางออม ซึ่งประโยชน          

ที่มิควรไดสําหรับเจาหนาที่ผูน้ันเองหรือบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนใด เพื่อใหเจาหนาที่

ผูน้ันกระทําหรือละเวนจากการกระทําใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ของตน

 การใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐตางประเทศและเจาหนาท่ีขององคการภาครัฐระหวาง

ประเทศ (UNCAC, article. 16) เมื่อกระทําโดยเจตนา

(ก) การสัญญา การเสนอ หรือการใหโดยเจตนาแกเจาหนาที่ของรัฐตางประเทศหรือ

เจาหนาที่ขององคการภาครัฐระหวางประเทศโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งประโยชน  

ที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือบุคคลหรือ กลุมบุคคลอ่ืนใดเพื่อใหเจาหนาที่ผูน้ันกระทํา

หรือละเวนจากการกระทําใดๆในการปฏิบัติหนาที่ของตน เพื่อใหไดรับหรือคงไวซึ่ง

ผลประโยชนทางธุรกิจหรือประโยชนอ่ืนใดที่มิควรไดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ระหวางประเทศ

(ข) การเรียกหรือการรับโดยเจตนาโดยเจาหนาที่ของรัฐตางประเทศหรือเจาหนาที่ของ

องคการภาครัฐระหวางประเทศโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งประโยชนที่มิควรได

สําหรับตนเองหรือบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนใดเพื่อใหเจาหนาที่ผูน้ันกระทําหรือละเวน

จากการกระทําใดๆในการปฏิบัติหนาที่ของตน

 การใชอํานาจหนาท่ีเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนอันมิชอบ (UNCAC, article. 18)

เมื่อกระทําโดยเจตนา

(ก) การสัญญา การเสนอ หรือการใหแกเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืน โดยทางตรง 

หรือทางออม ซึ่งประโยชนที่มิควรไดเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐผูน้ัน หรือบุคคล

ดังกลาวใชอํานาจหนาที่ซึ่งมีอยูจริงหรือคิดวามีไปในทางที่มิชอบ เพื่อใหผูยุยง       

ใหเกิดกระทําการดังกลาวหรือบุคคลอ่ืนใดไดรับประโยชนที่มิควรไดจากเจาหนาที่

ฝายบริหาร หรือเจาหนาที่ของรัฐภาคีน้ัน
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(ข) การเรียกหรือการรับโดยเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนไมวาโดยตรงหรือโดยออม

ซึ่งประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันหรือ

บุคคลดังกลาวใชอํานาจหนาที่ซึ่งมีอยูจริงหรือคิดวามี   ไปในทางที่มิชอบ โดยหวัง

วาจะไดรับประโยชนที่มิควรไดจากเจาหนาที่ฝายบริหารหรือเจาหนาที่ของรัฐภาคี

 การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ (UNCAC, article. 19) การกระทําหรือละเวนการกระทําใดๆ 

ของเจาหนาที่ของรัฐโดยฝาฝนกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ของตน เพื่อใหไดมาซึ่ง

ประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนใด

 การรํ่ารวยโดยผิดกฎหมาย (UNCAC, article. 20) โดยทั่วไปหมายถึง “การที่เจาหนาที่ 

ของรัฐมีสินทรัพยเพิ่มขึ้นมาก โดยเจาหนาที่ผูน้ันไมสามารถอธิบายโดยชอบดวยเหตุผลถึง

ความเกี่ยวโยงของทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นน้ันกับรายไดโดยชอบดวยกฎหมายของตน”                 

เจาพนักงานผูฟองคดีการรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายไมจําเปนตองแสดงแหลงที่มาโดยไมชอบ

ดวยกฎหมายของทรัพยสินเพื่อใหไดมาซึ่งคําพิพากษาลงโทษหรือคําสั่งริบทรัพย เปนการ

เพียงพอแลวที่จะแสดงใหเห็นวารายไดโดยชอบดวยกฎหมายของเจาหนาที่รัฐไมสามารถ

อธิบายสินทรัพยหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้น เจาหนาที่ผูน้ันตองอธิบายวาทรัพยสินน้ันเพิ่ม

ขึ้นมาจากแหลงที่มาที่ถูกกฎหมายอยางไร (ดูกลองขอความ ก 1 ตัวอยางจากประเทศ

ฝร่ังเศส)

 ผลประโยชนทับซอน ในบางประเทศถือเปนความผิดอาญาหากเจาหนาที่รัฐมีหรือไดรับ

ผลประโยชนโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาหรือการตัดสินใจภายใตความเห็น                 

การควบคุมดูแล การควบคุมหรือการบริหารของเขาหรือเธอ ในหลายประเทศถือเปน

ความผิดอาญาหากขาราชการผูซึ่งมีหนาที่ควบคุมดูแลกิจกรรมหรือบริษัทเอกชนมี

ผลประโยชนทางการเงินในกิจกรรมหรือบริษัทเหลาน้ัน ตัวอยางที่เปนบรรทัดฐานของ

ผลประโยชนทับซอนคือการใหบริษัทซึ่งเจาหนาที่เปนเจาของหรือควบคุมโดยตรงหรือ    

โดยออมไดเขาทําสัญญากับรัฐ

 การสนับสนุนทางการเงินโดยมิชอบดวยกฎหมายแกพรรคการเมืองหรือการหาเสียง

ครอบคลุมอยูภายใตกฎหมายวาดวยการใหการสนับสนุนทางการเงินโดยมิชอบดวย

กฎหมายแกกิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทุจริต  การดําเนินการ

เหลาน้ีโดยปกติจะเกี่ยวของกับผูรับสัญญาจะทําใหราคาของสัญญาที่ทํากับรัฐบาลสูงขึ้น 

ผูรับสัญญาจะสงตอกําไรที่ไดจากการคิดราคาเกินจริงไปใหกับบริษัท “taxi” (ที่เรียกอยางน้ี

เพราะวาบริษัทพวกน้ีจะไดรับเงินจํานวนเทากับภาษีผิดกฎหมาย) ที่เปนผูออกใบ invoice

ปลอม บริษัท taxi เหลาน้ีก็จะนําเงินไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองเปนการตอบแทน 
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แผนการเหลาน้ีเขาขายผิดกฎหมายวาดวยการกรรโชกทรัพยเมื่อเปนที่ชัดเจนวาผูรับสัญญา

ที่ไมสมัครใจจะไมไดทําธุรกิจกับรัฐบาลหากพวกเขาปฏิเสธที่จะเขารวมในแผนการ

 การกระโชกทรัพย ในบางประเทศความผิดน้ีหมายถึงการเก็บคาธรรมเนียมโดยมิชอบดวย

กฎหมายโดยเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ดวยวิธีการขมขูดวยวาจาหรือหนังสือ     

ทําใหเกิดความกลัว การขูบังคับและการคุกคามขมขู

กลองขอความ  ก.1 กฎหมายวาดวยการรํ่ารวยโดยผิดกฎหมายในฝร่ังเศส

ในประเทศฝร่ังเศสบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของในบริบทของการรํ่ารวยโดยผิด

กฎหมายมี 2 ขอ คือ

 กระบวนพิจารณาพิพากษาลงโทษ ขอ 321 – 6 บัญญัติไววาบุคคลสามารถถูกพิพากษา

ลงโทษได เพราะวาไมสามารถอธิบายไดอยางมีเหตุผลถึงรายไดที่สอดคลองกับ        

การดํา เนินชี วี ติหรือแหลงที่มาของทรัพยสินโดยที่ ยังคงรักษาความสัมพันธ

อยางสม่ําเสมอกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนซึ่งเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับ

โทษอาญารายแรง หรือโทษสถานเบาที่มีโทษจําคุกอยางนอย 5 ปที่พวกเขาไดรับ

ผลประโยชนโดยตรงหรือโดยออมหรือผูเสียหายจากการกระทําความผิดเหลาน้ี 

ความผิดน้ีมีโทษจําคุก 2 ถึง 5 ป และริบสินทรัพยทั้งหมดของผูถูกตัดสินลงโทษ

 กระบวนริบทรัพย ขอ 131 – 21 บัญญัติไวใหริบทรัพยสินทั้งหมดของจําเลยไดเวนแต

วาเขาหรือเธอสามารถอธิบายไดอยางมีเหตุผลวาทรัพยสินเหลาน้ันมีที่มาโดยชอบ

ดวยกฎหมาย ความผิดที่จะริบทรัพยไดตองมีโทษจําคุกอยางนอย 5 ป และจะตอง

ไดรับผลประโยชนโดยตรงหรือโดยออม

การฟอกเงิน การปกปด การไดมา การครอบครอง หรือการใชประโยชนจากสินทรัพย   

ท่ีไดมาโดยการกระทําผิด

 ความผิดเหลาน้ีนิยามไวใน UNCAC ขอ 23 และ 24 ดังน้ี

(ก) การเปลี่ยนสภาพหรือโอนทรัพยสิน โดยรูวาทรัพยสินน้ันเปนผลที่ไดจากการ

กระทําความผิดทางอาญา  เพื่อปกปด หรืออําพรางที่มาอันมิชอบดวยกฎหมายของ

ทรัพยสินดังกลาวหรือเพื่อชวยบุคคลใดซึ่งเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน

ในการหลบเลี่ยงผลทางกฎหมายสําหรับการกระทําความผิดน้ัน
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(ข) การปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริง แหลงที่มา  ที่ต้ัง การโอนการครอบครอง   

การเคลื่อนยาย หรือความเปนเจาของ หรือสิทธิเหนือทรัพยสิน โดยรูวาทรัพยสิน

น้ันเปนผลที่ไดจากการกระทําความผิดอาญา

(ค) การไดมา การเปนเจาของ หรือการใชซึ่งทรัพยสินโดยรูในเวลาที่ไดรับทรัพยสิน

น้ันมาวาเปนทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดอาญา          

(ง) การรวมกระทํา  เขารวม  หรือการสมคบกันกระทําความผิด การพยายามกระทํา

ความผิด การชวยเหลือ การยุยง การสงเสริม  และการใหคําปรึกษาหรือในการ

กระทําความผิดที่กําหนด

(จ) การปกปดหรือเก็บทรัพยสินน้ันเอาไวทั้งที่รูวาทรัพยสินน้ันไดมาจากการกระทํา

ความผิดที่กําหนด

 ความผิดฐานฟอกเงินโดยปกติสามารถบังคับใชไดกับสถาบันการเงินและสถาบันที่        

ไมเกี่ยวกับการเงิน ธุรกิจ บุคคล และคนกลางทั้งหมดที่โดยรูขอเท็จจริงเขารวมในการทํา

ธุรกรรมที่มีเจตนาจะอําพรางแหลงที่มาโดยผิดกฎหมายของทรัพยสิน ควรพิจารณาใช

การฟองคดีในขอหาฟอกเงินในการวางแผนกลยุทธในการติดตามสินทรัพยคืนเพราะวา

เจาหนาที่ที่ทุจริตจําเปนตองลงทุนหรือใชจายทรัพยสินที่ไดมาโดยผิดกฎหมายใน

ศูนยกลางทางการเงินตางๆ ในคดีทุจริตหลายๆ คดีแผนการฟอกเงินสนับสนุนใหเกิดการ

กระทําความผิดฐานทุจริตโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่บริษัทจายเงินสําหรับการออก 

fictitious invoice โดยสงเงินเขาบัญชีเงินฝากในตางประเทศที่อยูในชื่อของผูรับสัญญา

หรือที่ปรึกษา คนกลางเหลาน้ันก็นําเงินน้ันไปจายเปนสินบนในนามของบริษัทใหแก

เจาหนาที่ที่ทุจริต ในเขตอํานาจของกฎหมายสวนใหญแลว เงินที่ใชในการใหสินบน

(slush funds) เชนวาอยูภายใตกฎหมายวาดวยการฟอกเงิน

การสนับสนุนการกระทําความผิด

 การฝาฝนกฎระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เมื่อเจาหนาที่ไมปฏิบัติตาม

กฎระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางสวนใหญมักจะมีเจตนาที่จะใหประโยชนอันมิชอบแก

ผูรับสัญญาบางคน ตัวอยางเชน เจาหนาที่รัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางอาจให

ขอมูลที่ออนไหวแกผูเขาประมูลรายหน่ึงรวมถึง ประมาณการราคาของทางราชการ

เพื่อใหผูที่จะเปนผู รับสัญญารายน้ีมีขอมูลที่ได เปรียบ ในทํานองเดียวกันสัญญา         

ขนาดใหญๆ อาจถูกแบงเปนสัญญาขนาดเล็กลง เพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการประมูลที่ตอง

มีการแขงขันซึ่งเปนเปนขอบังคับตามมูลคาของโครงการ หรือในชวงการบริหารสัญญา

เจาหนาที่ผูบริหารอาจตกลงจายเงินสําหรับสินคาที่ไมไดสงมอบ หรือบริการที่ไมได        
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มีการใหบริการหรือสินคาที่จํานวนหรือคุณภาพไมตรงตามที่กําหนดในสัญญา สัญญาจาง

ของรัฐที่ทําหรือบริหารโดยการใชราคาที่สูงเกินจริงทําใหผูรับจางไดผลประโยชน        

โดยมิชอบดวยกฎหมาย เพื่อเปนการตอบแทนเจาหนาที่รัฐก็จะไดรับเงินใตโตะหรือ

ผลประโยชนอ่ืนๆ จากผูรับจาง

 การฮั้วประมูล ขอตกลง (โดยปกติทํากันอยางลับๆ) ระหวางบุคคลสองคนหรือมากกวา

ในการหลอกลวง ทําใหเขาใจผิด หรือฉอโกงสิทธิทางกฎหมายของบุคคลอ่ืนเพื่อใหไดมา

ซึ่งวัตถุประสงคที่ตองหามตามกฎหมายหรือเพื่อใหไดประโยชนโดยไมเปนธรรม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งขอตกลงลับระหวางบริษัทตางๆ หรือระหวางบริษัทหน่ึงกับเจาหนาที่

รัฐเพื่อจํากัด หรือดําเนินการในการแขงขันหรือกําหนดราคาในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

มักจะพบไดบอยในคดีทุจริตตางๆ เจาหนาที่รัฐที่จัดทํารายละเอียดของงานหรือเงื่อนไข

สัญญาในกระบวนการประมูลงานที่มีการแขงขันกันโดยใชขอมูลที่ไดรับจากผูที่จะ       

เขารวมประมูลถือเปนการกระทําความผิดฐานฮ้ัวประมูล

 การปลอมแปลงเอกสาร ความผิดน้ีเกี่ยวของกับการปลอมหรือดัดแปลงเน้ือหาสาระ วันที่

หรือลายเซ็นของคูความ หรือพยานในเอกสารของเอกชนหรือเอกสารมหาชนที่มีผลทํา

ใหเกิดขอผูกมัด การสิ้นสุด หรือ การโอนการครอบครอง

 การกระทําความผิดทางบัญชี เปนเคร่ืองมือที่ใชกันอยางกวางขวางในการกระทําหรือ

สนับสนุนการกระทําทุจริตหรือการเบียดบังเงินหลวงรวมถึงการทําสมุดบัญชี บันทึกหรือ

รายงานการเงินเปนเท็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทตางๆ จะออกหรือบันทึกใบแจงราคา

สินคาปลอมเพื่อแสดงเหตุผลและปกปดการจายเงินอยางไมเหมาะสมแกคนกลางเพื่อ

บริหารจัดการเงินที่ใชในการใหสินบนและเพื่อจายสินบน แผนการที่ใชกันอยาง

กวางขวางคือบริษัทเอกชนจายเงินตามใบแจงราคาสินคาปลอมที่คนกลาง ซึ่งแกลงทํา

เปนที่ปรึกษาสงให ในกรณีน้ีบัญชีรับจายของทั้งบริษัทและ “ที่ปรึกษา” จะมีการบันทึก

รายการที่แตงขึ้นมา

 การกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยภาษี การสําแดงรายการในบัญชีรับจายหรือบันทึกทาง

การเงินของบริษัทเปนเท็จจะทําใหการประเมินสินทรัพย รายได หรือรายจายของบริษัท

สูงหรือตํ่าเกินไปและจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายไดที่ตองเสียภาษีหรือรายจายที่นํามา

หักออกได ซึ่งโดยปกติเปนกรณีของการทําใบแจงราคาสินคาปลอมซึ่งทําใหบัญชีรายจาย

สูงขึ้นผลกําไรที่จะตองเสียภาษีของบริษัทลดลง 

 การฉอโกงทางศุลกากร/การลักลอบหนีศุลกากร การทุจริต เบียดบังสินทรัพย และฟอกเงิน 

มักจะเกี่ยวของกับการขนเงินโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือการขนสินคาออกหรือเขาไป
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ในประเทศที่เปนผูเสียหาย การฉอโกงทางศุลกากรอาจเกี่ยวของกับสินคาปลอดภาษี       

ที่ควรจะเดินทางผานประเทศแตแทที่จริงนํามาขายอยางผิดกฎหมายในประเทศ

 การฉอโกงโดยวิธีการทางจดหมาย หรือโดยผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางสาย (mail and

wire fraud)  บางประเทศถือวา mail and wire fraud เปนความผิดอาญา เชน                    

ในสหรัฐอเมริกาถือเปนความผิดอาญาสําหรับการวางแผนฉอฉล หรือไดมาซึ่งเงินหรือ

ทรัพยสินโดยวิธีการหลอกลวงใหผูอ่ืนหลงเชื่อและเพื่อใชการสงจดหมายทางไปรษณีย

หรือใชโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารโทรคมนาคม (โทรศัพท สงโทรสาร และอีเมล) 

เพื่อการดําเนินการตามแผน ความผิดอาญาน้ีบังคับใชกับเจาหนาที่รัฐผูซึ่งไดรับเงินดวย

วิถีทางที่โดยทั่วไปอาจจะไมไดระบุวาเปนการผิดกฎหมาย

 การสมคบ ความผิดน้ีเกี่ยวของกับการตกลงระหวางบุคคลสองคนหรือมากกวาเพื่อ

กระทําผิดกฎหมายในเวลาหน่ึงเวลาใดในอนาคต การกระทําที่ไดตกลงกันในการสมคบ

มักรวมถึงการฉอโกง การทุจริต การเบียดบังทรัพยสิน ในบางประเทศการฟองขอหา

สมคบจะกระทําไดก็ตอเมื่อผูกระทําผิดมีการกระทําอยางเปดเผยอยางนอยหน่ึงการ

กระทําเพื่อดําเนินการตอไปขอตกลงที่ไดสมคบกันไว

 การใหความชวยเหลือโดยการชวยเหลือ หรือยุยง ผูรวมการกระทําความผิดไมไดมีสวน

ในการกระทําความผิดเลยแตมีสวนรวมโดยใหความชวยเหลือผูกระทําความผิดที่เปน

ตัวการผูรวมกระทําความผิดตองถูกดําเนินคดีในความผิดเดียวกันและไดรับโทษเดียวกัน

กับผูที่เปนตัวการ

 การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม UNCAC ขอ 25 ประกอบดวย

(ก) การใชกําลังบังคับ การคุกคาม หรือการขมขู หรือการใหคํามั่นสัญญา การเสนอ

หรือ การใหประโยชนอันมิควรเพื่อจูงใจใหมีการเบิกความอันเปนเท็จหรือรบกวน

การใหคําเบิกความหรือการนําพยานหลักฐานมาสืบในการบวนการพิจารณาคดี    

ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญาฉบับน้ี

(ข) การใชกําลังบังคับ คุกคามหรือขมขูเพื่อรบกวนการปฏิบัติหนาที่ราชการของ          

ผูพิพากษาหรือเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด

ที่กําหนดตามอนุสัญญาน้ี 
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ภาคผนวก ข. คําอธิบายศัพทเก่ียวกับธุรกิจ

และเครื่องมือทางธุรกิจ

“เคร่ืองมือทางธุรกิจ” เปนแนวความคิดกวางๆ ที่หมายถึงนิติบุคคลและขอตกลงทางกฎหมาย                  

ทุกรูปแบบที่มีกิจกรรมทางพาณิชยหลากหลายกิจกรรมดําเนินการผานและเปนที่ยึดถือสินทรัพยตางๆ 

ความหมาย รายละเอียดและตัวอยางของเคร่ืองมือและศัพททางธุรกิจที่เกี่ยวของมีดังน้ี 

ตัวแทน (Agency): ภายใตความสัมพันธกับตัวแทน นายจาง (ตามธรรมดา คือลูกคา) จางใหตัวแทนทํา

หนาที่ตามขอตกลง เชน ความสัมพันธระหวางนายจางกับตัวแทน ไดแก ลูกคากับทนายความ/นักบัญชี 

หรือนายจางกับลูกจาง ตัวแทนอาจสรางเคร่ืองมือทางธุรกิจขึ้นมาหรือเปดบัญชีธนาคารหรือใหบริการ

ดวยการบริหารจัดการในนามของนายจาง แตจะไมใชชื่อของนายจาง เมื่อมีการกําหนดความสัมพันธ

กับตัวแทนแลวไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบัญชีสินทรัพยไมเหมือนกับทรัสต  กรรมสิทธิ์ตาม

กฎหมายยังคงเปนของนายจาง

สมาคม (Association): เปนองคกรที่กอต้ังโดยสมาชิกซึ่งสมาชิก (นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา) 

หรือผูแทนที่ไดรับเลือกประกอบกันขึ้นเปนผูบริหารสูงสุดของสมาคม สมาคมอาจกอต้ังขึ้นมาเพื่อ

ทําประโยชนใหแกสาธารณะหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนรวมกันของสมาชิก สมาคมจะเปน

นิติบุคคลหรือไมขึ้นอยูกับการจดทะเบียน สมาคมที่จดทะเบียนก็อาจไดรับประโยชนตางๆ 

เชนเดียวกับนิติบุคคลอ่ืนๆ

หุนท่ีออกใหแกผูถือหุน (Bearer share): ตราสารเปลี่ยนมือน้ีเปนหุนที่ผูมีใบหุนที่ออกใหผูถือมี

สวนรวมเปนเจาของกิจการ บุคคลที่ครอบครองใบหุนที่ออกใหผูถือถือวาเปนผูถือหุนตามกฎหมาย

ของกิจการที่ออกใบหุนน้ันและมีสิทธิทุกอยางในฐานะผูถือหุน หลายๆ ประเทศไดมีมาตรการ

คุมครองเพื่อไมใหมีการใชตราสารเหลาน้ีโดยมิชอบ เชน กําหนดใหใบหุนที่ออกใหผูถือตองฝากไว

กับผูดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพยหรือบริษัทผูใหบริการที่มีใบอนุญาต ผูถือหุนจะตองแสดงใบหุน

ที่ออกใหผูถือในรูปแบบการบันทึกในคอมพิวเตอรยืนยันสิทธิของตนวาเปนผูถือหุนเพื่อใชสิทธิใน

การออกเสียง รับเงินปนผล และการควบคุมกํากับ

เจาของผูรับผลประโยชน (Beneficial owner): คือบุคคลธรรมดาผูเปนเจาของหรือควบคุมเคร่ืองมือ

ทางธุรกิจหรือผลประโยชนจากเคร่ืองมือทางธุรกิจในขั้นสุดทายบุคคลซึ่งไดมีการทําธุรกรรมแทน

หรือทั้งสองอยาง นอกจากน้ียังหมายถึงบุคคลซึ่งใชอํานาจควบคุมอยางมีประสิทธิผลในขั้นสุดทาย

เหนือนิติบุคคลหรือขอตกลงทางกฎหมาย
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เครือขายเคร่ืองมือทางธุรกิจ (Chain of corporate vehicles): หมายถึงกลุมของเคร่ืองมือทางธุรกิจ

ต้ังแตสองหรือมากกวาที่มีความเกี่ยวของกันโดยความเปนเจาของตามกฎหมาย

การควบคุม (Control): หมายถึงการมีอํานาจโดยตรงหรือโดยออมที่จะชี้นําหรือกําหนดทิศทางการ

บริหารจัดการและนโยบายของเคร่ืองมือทางธุรกิจ

กรรมการบริษัท (Corporate director): เปนองคกรในรูปบริษัทไมใชบุคคลธรรมดาที่เปนและทํา

หนาที่เปนกรรมการใหแกบริษัทอ่ืน

บริษัท(Corporation):บริษัทคงสภาพนิติบุคคลแยกตางหากจากผูถือหุนซึ่งเปนเจาของบริษัท 

โดยทั่วไปกรรมการเปนผูควบคุมการดําเนินการของบริษัทและผูถือหุนมีอํานาจจํากัดในการเขามา

บริหารบริษัทโดยตรง อํานาจที่ใหแกผูถือหุนโดยปกติรวมถึงสิทธิในการเลือกกรรมการ การเขา

รวมและลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผูถือหุนและเพื่ออนุมัติการทําธุรกรรมพิเศษใดๆ ของ

บริษัทอันอาจมีผลกระทบตอยอดการขายของบริษัท โดยปกติบริษัทจะไมจํากัดระยะเวลาการจัดต้ัง 

สวนใหญผูถือหุนของบริษัทจะไดรับความคุมครอง ซึ่งหมายความวาความรับผิดของผูถือหุนตอ

บริษัทและเจาหน้ีของบริษัทจํากัดเพียงแคเงินที่ไดลงทุนไป ในหลายๆ ประเทศอนุญาตใหจด

ทะเบียนบริษัทตางชาติ/บริษัทการคานอกประเทศและบริษัทธุรกิจระหวางประเทศ/บริษัทที่ไดรับ

การยกเวน บริษัทตางชาติ/บริษัทการคานอกประเทศเปนบริษัทที่จัดต้ังในประเทศอ่ืนๆ และจด

ทะเบียนเพื่อทําธุรกิจในประเทศที่ธุรกิจต้ังอยู บริษัทธุรกิจระหวางประเทศ/บริษัทที่ไดรับการ

ยกเวนเปนบริษัทที่ จัด ต้ังในประเทศที่บ ริษัท ต้ังอยูแตไมได รับอนุญาตให ดํ า เนินธุรกิจ

ภายในประเทศซึ่งโดยทั่วไปจะไดรับการยกเวนภาษีทองถิ่น 

ธุรกิจและการประกอบวิชาชีพท่ีไมใชภาคสถาบันการเงิน (Designated nonfinancial businesses

and professions): รวมถึงสถานการพนัน (ซึ่งรวมถึงการพนันบนอินเตอรเน็ต) นายหนาซื้อขาย

ที่ดิน ผูคาโลหะมีคา ผูคาอัญมณี ทนายความ ผูรับรองเอกสาร ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายและบัญชี

อิสระอ่ืนๆ และทรัสต และผูใหบริการแกบริษัท

บริษัทตางชาติ/บริษัทการคานอกประเทศ (Foreign/offshore company): บริษัทเหลาน้ีจัดจางใน

ประเทศอ่ืน แตจดทะเบียนเพื่อทําธุรกิจในประเทศที่ธุรกิจต้ังอยู

มูลนิธิ (Foundation): เปนนิติบุคคลที่ประกอบไปดวยทรัพยสินที่ไดรับโอนเขามาเพื่อจุดประสงค

ใดเฉพาะไมมีเจาของและผูถือหุน มูลนิธิบริหารจัดการโดยคณะกรรมการมูลนิธิตามขอกําหนดใน

ขอบังคับของมูลนิธิ บางประเทศก็จํากัดใหต้ังมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชนบางประเทศอนุญาตให

ต้ังมูลนิธิเพื่อจุดประสงคของเอกชน (มูลนิธิเอกชน) ประเทศ common law อนุญาตใหมีการจัดต้ัง

บริษัทจํากัดประเภทที่สมาชิกตางรับผิดจํากัดเพียงจํานวนเงินที่ตนเองตกลงจะสนับสนุนทรัพยสิน

ของบริษัท (เทากับมูลนิธิตามกฎหมายแพง) แตกํากับดูแลโดยกฎหมายวาดวยบริษัท บางประเทศ

เหลาน้ียังอนุญาตใหจัดต้ังบริษัทประเภทที่สมาชิกตางรับผิดจํากัดเพียงจํานวนเงินที่ตนเองตกลงจะ
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สนับสนุนทรัพยสินของบริษัท และมีหุนดวย (เปนบริษัทลูกผสม) บริษัทลูกผสมดําเนินการเหมือน

มูลนิธิแตออกหุนเหมือนกับบริษัท

บริษัทธุรกิจระหวางประเทศ (International business corporation (IBC)): เคร่ืองมือน้ีบางที

เรียกวา บริษัทที่ไดรับการยกเวน (exempt company) เปนรูปแบบบริษัทหลักที่ประกอบการโดยผูที่

ไมไดมีถิ่นที่อยูในประเทศในศูนยกลางทางการเงินระหวางประเทศ มีลักษณะโครงสรางของบริษัท

แตไมไดรับอนุญาตใหดําเนินธุรกิจภายในประเทศที่จดทะเบียนบริษัทและโดยทั่วไปไดรับการ

ยกเวนภาษีทองถิ่น ในประเทศสวนใหญ IBC ไมไดรับอนุญาตใหดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับธนาคาร         

การประกันภัยและการใหบริการทางการเงินอ่ืนๆ

ผูถือกรรมสิทธิ์ (Legal owner): ผูถือกรรมสิทธิ์ในเคร่ืองมือทางธุรกิจหมายถึงบุคคลธรรมดา            

นิติบุคคลหรือทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เปนเจาของเคร่ืองมือทางธุรกิจตามกฎหมาย

นิติบุคคล (Legal person): หมายถึง องคกร มูลนิธิ สถาบัน การเปนหุนสวน สมาคมหรือองคกร

ทํานองเดียวกันใดๆ ซึ่งสามารถสรางความสัมพันธเชิงลูกคาอยางถาวรกับสถาบันการเงินหรือมี

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดวยประการอ่ืน

หนังสือแสดงความประสงค (Letter of wishes): หนังสือน้ีมักจะมีคูกับทรัสตสุดแลวแตใจของทรัส

ตี (discretionary trusts) ระบุความประสงคของผูกอต้ังทรัสตเกี่ยวกับความตองการใหทรัสตปฏิบัติ

หนาที่อยางไร ผูที่จะออกคําสั่งแกทรัสต และผูที่จะเปนผูรับประโยชน (อาจรวมถึงตัวผูกอต้ังทรัสต

เองดวย) ถึงแมวาจดหมายแสดงความประสงคจะไมมีผลผูกพันทรัสตีทางกฎหมาย แตโดยปกติ

แลวทรัสตีก็จะดําเนินการตามความประสงคที่ระบุไวในหนังสือ

บริษัทจํากัดความรับผิด (Limited liability company (LLC)): เปนองคกรทางธุรกิจที่เจาของ

บริษัทมีความรับผิดจํากัดไมเหมือนกับบริษัทที่มีสภาพนิติบุคคลแยกออกจากเจาของบริษัท LLC

เปนเคร่ืองมือที่มีจุดประสงคดําเนินการในเร่ืองภาษี ดังน้ันผลกําไรและขาดทุนจะจัดสรรใหและเก็บ

ภาษีในระดับสมาชิก LLC อาจจะบริหารจัดการโดยสมาชิกเองหรือโดยผูจัดการหน่ึงคนหรือ

มากกวาที่ LLC จางมาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบังคับขององคกร

กรรมการตัวแทน (Nominee director): เปนบุคคลที่ปรากฏวาจดทะเบียนเปนกรรมการในบริษัท

ในนามของบุคคลอ่ืน (โดยทั่วไปไมเปดเผยชื่อ) ผูซึ่งเปนเจาของผูรับผลประโยชน ขอตกลงเกี่ยวกับ

กรรมการตัวแทนซึ่งเปนเอกสารทางกฎหมายที่เปนความลับ (เชน ขอตกลงเร่ืองอํานาจหนาที่ 

ขอตกลงการใหบริการหรืออ่ืนๆในทํานองเดียวกัน) จัดทําโดยตัวแทนและเจาของผูรับประโยชน

เปนผูถือไว เมื่อกรรมการตัวแทนเปนบริษัทนิติบุคคล ตัวแทนหมายถึงกรรมการบริษัท บางประเทศ

ไมยอมรับกรรมการตัวแทนทําใหบุคคลที่ยอมรับเปนกรรมการตัวแทนจะตองดําเนินการตาม

ขอกําหนดและขอผูกพันของกรรมการ (รวมทั้งขอผูกพันที่ตองทําหนาที่ที่ไดรับความไววางใจ) 



249

โดยไมคํานึงวาเขาหรือเธอปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทน ในบางประเทศกรรมการตัวแทนจะไมไดรับ

ชดใชคาเสียหายจากเจาของ   ผูประโยชน 

ผูถือหุนแทน (Nominee shareholder): เปนบริษัทหรือบุคคลที่ปรากฏวาลงทะเบียนเปนผูถือหุน 

ในบริษัทแตเปนผูทรงหุนในนามของบุคคลอ่ืน (โดยทั่วไปไมเปดเผยชื่อ) ผูซึ่งเรียกวาเจาของผูรับ

ประโยชนบางคร้ังในขอตกลงการถือหุนแทนซึ่งเปนเอกสารทางกฎหมายที่เปนความลับ (เชน 

หนังสือประเทศของบุคคลวาตนยึดถือทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอ่ืน หนังสือโอน ขอตกลงการ

ใหบริการของผูถือหุนแทนหรืออ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน) ผูถือหุนแทนจะเปนผูจัดทําและเจาของ

ผูรับประโยชนเปนผูถือไว ในสวนที่เกี่ยวกับการซื้อขายหุนในตลาดที่มีการซื้อขายกันสาธารณะ     

ตัวแทนที่ลงทะเบียนเปนผูถือหุนในนามของนายหนาซื้อขายหลักทรัพยถูกนํามาใชอยางแพรหลาย

โดยถูกกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย

หางหุนสวน (Partnership): เปนสมาคมที่บุคคลสองคนหรือมากกวาหรือองคกรที่จัดต้ังขึ้นโดยมี

จุดประสงคเพื่อดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยแตกตางจากบริษัท หางหุนสวนแบบเดิมเปนองคกร

ซึ่งหุนสวนอยางนอยหน่ึงคน (ในกรณีหางหุนสวนจํากัด) หรือหุนสวนทั้งหมด (ในกรณีหาง

หุนสวนสามัญ) มีความรับผิดไมจํากัดตอบรรดาหน้ีของหางหุนสวน ในหางหุนสวนจํากัดผูเปน

หุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดหากไมสอดเขาไปเกี่ยวของจัดการงานของหางหุนสวนผูน้ันก็มี

ความรับผิดจํากัดหรือกระทําการผูกพันหางหุนสวน เมื่อไมกี่ปมาน้ีบางประเทศไดมีการดําเนินการ

หางหุนสวนจํากัดความรับผิดซึ่งหุนสวนทั้งหมดไมวาจะมีสวนเกี่ยวของในการจัดการงานของหาง

หุนสวนมากนอยแคไหนก็มีความรับผิดจํากัด สําหรับเร่ืองภาษีหางหุนสวนจะตองเปนเคร่ืองมือ

ไหลผานที่ยอมใหมีการแบงสวนกําไรและขาดทุนและหักภาษีในระดับหุนสวน

หนังสือมอบอํานาจ (Power of attorney): หนังสือมอบอํานาจหรือจดหมายมอบฉันทะในระบบ

กฎหมาย common law หรือการจัดงานตามสั่งในระบบกฎหมาย civil law เปนการมอบอํานาจให

กระทําการในนามของผูอ่ืนในเร่ืองทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ ผูที่มอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําคือ

ตัวการผูมอบ หรือผูใหอํานาจและผูที่ รับมอบอํานาจคือตัวแทน ตัวแทนผูรับมอบอํานาจหรือ        

(ในประเทศ common law หลายๆ ประเทศ) เรียกเพียงสั้นๆ วา ผูรับมอบอํานาจ

บริษัททรัสตเอกชน (Private trust company (PTC))เปนบริษัทที่กอต้ังขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเดียว 

ที่ชัดเจนคือเปนทรัสตใหแกทรัสตีใดทรัสตหน่ึงโดยเฉพาะหรือกลุมของทรัสตโดยผู รับ

ผลประโยชนของทรัสตเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับผูกอต้ังทรัสตและผูกอต้ังทรัสตเชนวาแตละ

คนก็เปนบุคคลผูมีความเกี่ยวของกับผูกอต้ังของทรัสตอ่ืนใดๆ ที่บริษัทเปนผูใหบริการธุรกิจทรัสต 

“บุคคลผูเกี่ยวของ” รวมถึงความสัมพันธที่มีโดยสายเลือด การแตงงานและการรับบุตรบุญธรรม 

PTC ตองไมเรียกรองธุรกิจทรัสตจากหรือใหบริการธุรกิจทรัสตแกสาธารณะ โดยทั่วไป PTC
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บริหารจัดการโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยสมาชิกครอบครัวหรือผูแทนและผูประกอบ

วิชาชีพที่มีประสบการณเกี่ยวกับกฎหมายทรัสตและการบริหารจัดการ

ผูพิทักษ (Protector): คือผูไดรับอํานาจในการกํากับดูแลบริษัท ทรัสตหรือมูลนิธิ ผูจดทะเบียน

บริษัท ผูกอต้ัง  ทรัสต หรือผูกอต้ังมูลนิธิเปนผูกําหนดอํานาจที่จะใหแกผูพิทักษ ถึงแมวาผูพิทักษ

ไมใชทรัสตี กรรมการหรือคณะกรรมการมูลนิธิเขาหรือเธอก็มีสิทธิที่จะไดรับขอมูลอยางครบถวน

รวมทั้งสิทธิที่จะเขารวมประชุมดวย ผูพิทักษอาจมีอํานาจยับยั้งในเร่ืองสําคัญๆ ดวย เชน 

คาธรรมเนียม เวลาและบุคคลที่จะไดรับเงินปนผลและการแตงผูรับผลประโยชนและอาจมีอํานาจ

ในการจางทรัสตีและกรรมการหรือการใหออก

ทรัสตตามความมุงหมาย(Purpose trust): สําหรับทรัสตแบบน้ีทรัสตียึดถือกองทุนของทรัสตไว

เพื่อดําเนินการตามความมุงหมายที่กําหนดไวแทนที่จะทําเพื่อผลประโยชนของผูรับผลประโยชน 

ทรัสตตามความมุงหมายอาจเปนทรัสตการกุศลหรือไมใชการกุศลก็ไดแลวแตแตละประเทศ ทรัสต

ปกปองทรัพยสินเปนทรัสตตามความมุงหมาย 

Shelf Company คือบริษัทที่ไดจดทะเบียนไวแลวแตยังไมไดประกอบธุรกิจ เปนการดําเนินการที่มี

การจดทะเบียนบริษัท (มีหนังสือบริคนธสนธิหรือกฎขอบังคับของบริษัทหรือมีผูถือหุน กรรมการ

และเลขานุการบริษัทที่อยูเฉยๆ ไมไดทําอะไร) และปลอยไวเฉยๆโดยมีจุดมุงหมายเพื่อขายบริษัท

ในภายหลัง เมื่อบริษัทถูกขายไปแลวผูถือหุนที่อยูเฉยๆ ก็จะทําการโอนหุนใหแกผูซื้อและกรรมการ

และเลขานุการก็ยื่นใบลาออก ในการโอนผูซื้อตองรับสภาพหน้ีและประวัติการจายภาษีของบริษัท

ดวย 

บริษัทบังหนา (Shell company): เปนบริษัทที่ไมมีการดําเนินการอยางเปนเอกเทศ ไมมีสินทรัพย

ชัดเจนไมมีการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ หรือไมมีลูกจาง บริษัทบังหนาไมผิดกฎหมายและอาจมี

จุดมุงหมายทางธุรกิจที่ชอบดวยกฎหมาย

ทรัสต (Trust): เปนเคร่ืองมือทางธุรกิจที่แยกความเปนเจาของตามกฎหมายออกจากความเปน

เจาของผูรับประโยชน เปนการจัดการใหบุคคลหน่ึงจัดการทรัพยสิน (รวมถึง อสังหาริมทรัพย 

ทรัพยจับตองได และทรัพยจับตองไมได) เพื่อประโยชนของบุคคลอ่ืนๆ ทรัสตกอต้ังโดยผูกอต้ัง

หน่ึงคนหรือมากกวาผูซึ่งมอบทรัพยสินใหทรัสตีหน่ึงคนหรือหลายคนดูแล ทรัสตียึดถือกรรมสิทธิ์

ในทรัพยสินแตมีหนาที่ยึดถือทรัพยเพื่อประโยชนของผูรับผลประโยชน (โดยปกติดผูกอต้ังจะระบุ

ผูรับประโยชนไดตามหลักเอ็คตวิต้ี) ทรัสตีมีหนาที่ตามที่ไดรับความไววางใจจากผูรับผลประโยชน

ผูซึ่งเปนเจาของผูรับผลประโยชนของทรัสต ทรัสตโดยตัวของมันเองไมมีสภาพนิติบุคคล การทํา

ธุรกรรมตางๆ โดยทรัสตกระทําในนามของทรัสตี ถึงแมวาทรัสตีจะเปนเจาของผูมีกรรมสิทธิ์

ทรัพยสินของทรัสตเปนเงินกองทุนแยกตางหากไมไดเปนสวนหน่ึงของสินทรัพยของทรัสตี ดังน้ัน
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ไมวาสินทรัพยสวนตัวหรือความรับผิดสวนตัวของทรัสตีที่มีตอทรัสตและสินทรัพยของทรัสต

ไดรับการปกปองจากเจาหน้ีสวนตัวใดๆ ของทรัสตี

ทรัสตและบริษัทผูใหบริการ (Trust and company service provider):  หมายถึงบุคคลหรือธุรกิจ

ใดที่ใหบริการแกบุคคลที่สามดังน้ี เปนตัวแทนทําการจดทะเบียนใหแกนิติบุคคล เปน (หรือจัดการ

ใหผูอ่ืนมาเปน) กรรมการหรือเลขานุการของบริษัท เปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือตําแหนง

คลายๆ กันที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลอ่ืนๆ จัดหาสํานักงานจดทะเบียน ที่ต้ังสํานักงานและสํานักงาน 

ที่อยูสําหรับติดตอหรือที่อยูที่ใชเพื่อการบริหารสําหรับบริษัท หางหุนสวน หรือนิติบุคคลหรือ

ขอตกลงทางกฎหมายอ่ืนๆ เปนทรัสตีใหแก (หรือจัดการใหผูอ่ืนมาเปน) ทรัสตโดยแจงชัด (express

trust) เปน (หรือจัดการใหผูอ่ืนมาเปน) ผูถือหุนแทนบุคคลอ่ืน
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ภาคผนวก ฃ. ตัวอยางรายงานของ FIU

หนวยขาวกรองทางการเงิน

ถึง : ผูบัญชาการตํารวจ สํานักงานอัยการหรือหนวยงานที่มีอํานาจอ่ืนๆ

จาก : ผูอํานวยการหนวยขาวกรองทางการเงิน

วันที่ :  3 มีนาคม 2553

เร่ือง : กองทุนการกุศล John Smith

ลับท่ีสุด

เอกสารน้ีเปนความลับและพิจารณาวาเปนขอมูลทางการเงินที่ออนไหวในการบังคับใช

กฎหมาย ขอมูลที่อยูในเอกสารน้ีตองใชเพื่อเปนขอมูลขาวกรองเทาน้ันจะเผยแพรหรือเปดเผย

ทั้งหมดหรือบางสวนแกบุคคล หนวยงานหรือองคกรใดๆ ไมไดและไมสามารถนําไปใชใน

กระบวนการทางศาลหรือกระบวนการทางปกครองใดๆ กอนไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก 

หนวยขาวกรองทางการเงิน

คดีน้ีเร่ิมโดย หนวยขาวกรองทางการเงิน (FIU) หลังจากไดรับรายงานธุรกรรมอันควรสงสัย (STR)

ระบุวามีความผิดปกติในบัญชีที่เกี่ยวของกับกองทุนการกุศล John Smith ความผิดปกติชี้ใหเห็นวา

กองทุนการกุศล John Smith อาจจะเกี่ยวของกับการฝาฝนกฎหมายฟอกเงิน

วันที่ 25 มกราคม 2553 FIU ไดรับ STR เกี่ยวกับธุรกรรมอันควรสงสัยของกองทุนการกุศล John

Smith FIUพบวาบัญชีเลขที่ 17026557 เกี่ยวของกับธุรกรรมอันควรสงสัย 48 รายการ แตละธุรกรรม

เปนเงิน 9,000 เหรียญ เลขที่บัญชีน้ีเปนขององคกรของเอกชนชื่อกองทุนการกุศล John Smith

ซึ่ง    จดทะเบียนเลขที่ 5110282 ในชื่อกองทุนการกุศล John Smith เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 ตาม

ระเบียบ 1985 ขอ 18 วาดวยการจดทะเบียนและการดําเนินงานองคกรเอกชน ใบจดทะเบียนเลขที่ 

99951 สถานที่ติดตอคือ 100 Palm Street, Smithville, Smith Islands, โทรศัพทมือถือ 255-401-050

โทรสารหมายเลข 251-401-202 กิจกรรมขององคกรเอกชนแหงน้ีตามที่ระบุในเอกสารจดทะเบียน 
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คือ “พัฒนาเงินชวยเหลือที่ไดรับจากประชาชนของ Smith Island และจากสถาบันและองคกร

เอกชนและองคกรการกุศลตางๆ จัดคอนเสิรต การแสดง และตัดการแขงขันกีฬา” มีผูกอต้ัง 3 คน

1. Robert Frank เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2513 ที่ Janesville, Smith Island ID 1000718145;

ที่อยู 195 Palm Street, Smithville; โทรศัพทมือถือ 255-505-233; ปจจุบันเปน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกีฬาและเปนสมาชิกพรรคการเมือง Alliance for the Smith

Islands เปนลูกพี่ลูกนองของนายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน Thomas Mark,

2. Betty FRANK เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2518 ที่ Jonesville, Smith Islands; ID 1009875847;

ที่อยู 195 Palm Street, Smithville; โทรศัพทมือถือ 255-211-440;

email betty.frank@gmail.com; spouse of Robert FRANK.

3. Anthony SMITH เกิดวันที่ 14 มิถุนายน 1965 ที่ Marksville, Smith Islands;

ID1000719109; ที่อยู 8097 Yankee Way, Marksville; โทรศัพทมือถือ 255-540-050;

email tony.smith@gmail.com; เปนผูไดรับมอบอํานาจใหเปดและจัดการบัญชีชื่อกองทุน

การกุศล John Smithที่ธนาคาร Peoples Bank Mountain Bank และ River Bank; เปนนัก

ธุรกิจเจาของรวมของ Smithville Brewery; เปนญาติของ Robert FRANK; เปนที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันและเปนเหรัญญิกของพรรค ASI

บัญชีเลขที่ 17026557 เปดที่ Peoples Bank ระหวางวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 3 มกราคม 2552 

ธนาคารไดบันทึกกระแสเงินสดทั้งหมดของบัญชีเปนเงิน 733,987.52 เหรียญ Anthony SMITH

เปนผูเซ็นชื่อในใบนําฝากเงินที่ตองสงสัยดังกลาว SMITH ไป peoples Bank อยางนอย 3 คร้ัง 

พรอมดวยเงินจํานวนหลายแสนเหรียญที่เปนธนบัตรใหมเอ่ียมใบละ 100 เหรียญ ปกละ 100 ใบ     

เขาบอกเจาหนาที่ธนาคารวาเงินน้ันเปนเงินบริจาคที่ไดรับจากผูคนจํานวนมากและเขาไปธนาคาร

เพื่อนําเงินน้ีไปฝากเขาบัญชีของกองทุน ในแตละคร้ังเขาเขียนใบนําฝากหลายใบสวนใหญเปนเงิน

ใบละ 9,000 (ถึงแมวาจะมีบางใบนําฝากที่มีเงินจํานวนนอยกวาน้ี)โดยเซ็นชื่อในใบนําฝากแตละใบ

ในชื่อของตัวเอง ปจจุบันไมมีขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่มาที่แทจริงของเงินที่นํามาฝาก

ระหวาง 19 สิงหาคม 2552 ถึง  24 มิถุนายน 2552 มีเงินฝากเขาบัญชีน้ีรวมทั้งสิ้น 492,000 เหรียญ 

เงินสวนใหญเปนการฝากคร้ังละ 9,000 เหรียญ 48 คร้ัง รายการเงินฝากมีดังน้ี
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วันท่ี จํานวนคร้ัง จํานวนเงิน

08/19/2008

09/05/2008

09/05/2008

09/05/2008

09/06/2008

09/06/2008

09/20/2008

10/03/2008

5

20

1

3

20

7

2

1

9,000

9,000

10,000

5,000

9,000

5,000

9,000

9,000

มีการทําธุรกรรมทั้งหมดในบัญชีกองทุนการกุศล John Smith 59 รายการ สวนใหญฝากเงินคร้ังละ 

9,000 เหรียญ ประมาณ 48 คร้ัง และฝากโดยบุคคลเดียว องคกรเอกชนกองทุนการกุศล John Smith

เปดบัญชีเงินฝากในธนาคารทุกธนาคารที่เปดใน Smith Islands โดย Anthony SMITH เปนผูไดรับมอบ

อํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีธนาคารทุกบัญชี ต้ังแต 1 มกราคม 2551 เงินหมุนเวียนทั้งหมด

ในบัญชีเหลาน้ีมีประมาณ 1,766,039.47 เหรียญ
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ภาคผนวก ค. การวางแผนดําเนินการตาม

หมายคนและหมายยึด

 ระบุชี้สินทรัพยในบัญชีธนาคารและดําเนินการเพื่อรักษาทรัพยไมวาจะดําเนินการลวงหนา

หรือดําเนินการไปพรอมๆ กับการคน (เชน ดําเนินการโดยคําสั่งอายัด)

 ระบุชี้สถานที่ที่จะทําการคน – ที่พักหรือสํานักงาน

 ระบุโอกาสที่จะมีประชาชนหรือบุคคลที่ไมใชเปาหมายที่อาจจะมาปรากฏตัวและ

เตรียมการวางแผนรับมือ หากเปนไปไดควรหลีกเลี่ยงชวงเวลาทําการซึ่งมีคนมาก

 พิจารณาปดสํานักงานในชวงที่ทําการคนถาหากเปนการสมควร

 ระบุจํานวนเจาหนาที่ที่จะตองใชปฏิบัติการเพื่อใหการคนเปนไปอยางปลอดภัยและถี่ถวน

 ตองใชความระมัดระวังเพื่อใหการคนดําเนินการไดครบถวนสมบูรณ ตองระมัดระวังไมให

บุคคลเปาหมายรูเร่ืองการคนที่กําลังจะมีขึ้น

 ดําเนินการตามหมายตามที่ไดรับอํานาจน้ันคือ ดําเนินการในชวงเวลาทําการปกติ

 ถาหากกฎหมายอนุญาตและเปนประโยชนตอการสืบสวนสอบสวนพิจารณาดําเนินการ

ตามหมายคนนอกเวลาทําการ

 ระบุวาสถานที่ที่จะคนมีการติดต้ังระบบเตือนภัย หรือมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

พรอมอาวุธ   มีกลอง สุนัขตํารวจ และอ่ืนๆ ที่คลายกันหรือไมและเตรียมพรอมรับมือตาม

สถานการณ

 บรรยายสรุปอยางครบถวนแกเจาหนาที่ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามหมาย

 สรุปขอมูลขาวกรองที่เกี่ยวของกับบุคคลเปาหมายและสถานที่ที่จะคนในการบรรยายสรุป

แกเจาหนาที่ดวย

 จัดหาแผนที่ ภาพ แผนผังหรือขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับที่พักอาศัยหรือสํานักงานหากมี

 หัวหนาทีมสืบสวนสอบสวนมอบหมายบทบาทใหแกเจาหนาที่แตละคนที่เกี่ยวของในการ

ดําเนินการตามหมาย ดังน้ี

 ชุดเขา เปนชุดที่เขาไปในที่หมายกอนและรักษาความปลอดภัยของสถานที่เพื่อให

เจาหนาที่คนอ่ืนๆ เขาคนไดอยางปลอดภัยและถี่ถวน เจาหนาที่ชุดน้ีตองทําการตัด

สายโทรศัพทเมื่อเขามาในอาคารสถานที่แลว
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 ชุดปดลอม อาจเปนประโยชนในกรณีทําการคนในสภาพแวดลอมที่ไมเปนมิตร

เจาหนาที่ชุดน้ีจะรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทําใหเจาหนาที่ตรวจคนทําการคนหาได

อยางปลอดภัยและถี่ถวน

 เจาหนาที่ตรวจคน ทํางานกันเปนคูหากเปนไปไดเพื่อหลีกเลี่ยงหรือหักลางการ

กลาวหาวาสรางพยานหลักฐาน หัวหนาทีมสืบสวนสอบสวนอาจระบุจุดเฉพาะสําหรับ

ใหแตละทีมคน

 ชางบันทึกวีดีทัศน/ชางภาพ บันทึกภาพการดําเนินการตามหมายคนและบันทึกสถานที่

ที่พบพยานหลักฐาน หากสามารถดําเนินการตามความเหมาะสมไดควรแสดงการวัด

ขนาดเมื่อมีการถายภาพโดยวางไมบรรทัดหรือวัตถุอ่ืนที่สามารถบอกขนาดไดขางวัตถุ

ที่ถูกถายภาพ

 ผูดูแลรักษาพยานหลักฐานไดรับและบันทึกพยานหลักฐานทั้งหมดที่พบและยึดไดจาก

เจาหนาที่ที่ทําการคนเปนการรักษาบันทึกการคุมครองพยานหลักฐาน

 ทีมสอบปากคํา รวมถึงหัวหนาทีมสืบสวนสอบสวนควรจะมีการกําหนดทีมกันในชวง

การวางแผน : ถาหากบุคคลเปาหมายปรากฏตัวและตกลงใหสอบปากคํา การต้ังคําถาม

ควรจะสอบถามในประเด็นที่มีสวนชวยในการสอบปากคําและไมเปนการขัดขวางการ

คนหาที่กําลังดําเนินการอยู

 ผูเชี่ยวชาญการตรวจสอบหลักฐานทางคอมพิวเตอร อาจจะมีประโยชนในการรวบรวม

และรักษาพยานหลักฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสและขอมูลในคอมพิวเตอรจะตอง

รวบรวมดวยวิธีการที่หลีกเลี่ยงการสูญ การทําลายหรือทําใหเสียหายและเปนการ

หลีกเลี่ยงการอางของผูตองสงสัยวาขอมูลถูกเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายบิดเบือนใน

ภายหลัง (เชน การทําคูสําเนาของขอมูล ถาหากไมมีผูเชี่ยวชาญการตรวจสอบหลักฐาน

ทางที่ไดรับการอบรมมาอยางดีภายในแผนกของเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือ

แผนกที่ เกี่ยวของอ่ืนๆ พนักงานสืบสวนสอบสวนควรพิจารณาใชบริการของ

ภาคเอกชนหรือขอความชวยเหลือจากประเทศอ่ืนๆ ที่มีสมรรถนะทางดานน้ี
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ภาคผนวก ฅ. ตัวอยางเอกสารคําส่ังเรียกพยานหลักฐาน

สําหรับสถาบันการเงิน

คําสั่งเขียนพยานเอกสารธนาคารABC เพื่อสงใหแกเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของธนาคาร ABC

เร่ือง การสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับ

 บัญชีเลขที่ 12345678 ของธนาคาร ABC ในชื่อของ John Doe

 บริษัท XYZ จดทะเบียนใน Delaware สหรัฐอเมริกาโดยตัวแทนจดทะเบียนใน Douglas,

Isle of Man และสํานักงานในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 เจาของผูรับประโยชนของบัญชีหรือกองทุนที่เกี่ยวของกับบุคคลและบริษัทขางตน

คําสั่งเรียกพยานเอกสาร

ตาม (กฎหมายที่บังคับใชได) ผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจของธนาคาร ABC ถูกสั่งใหแสดงเอกสาร

ตามที่ระบุขางลางน้ีแกสํานักงานอัยการ [ผูพิพากษา ผูพิพากษาไตสวนหรือเจาหนักงานอ่ืนๆ             

ตามความเหมาะสม] ใน [วันที่] การจงใจไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียกพยานเอกสารน้ีเปนความผิดอาญา

ซึ่งมีโทษปรับ จําคุกหรือทั้งจําทั้งปรับ

[ในกรณีที่กฎหมายใหอํานาจดําเนินการได] ธนาคาร ABC ถูกสั่งหามเปดเผยแกผูใดภายนอก

ธนาคาร ABC ซึ่งขอเท็จจริงของคําสั่งเรียกพยานเอกสารน้ี รูปพรรณของบุคคลตามคําสั่งเรียกหรือ

เอกสารที่ถูกสั่งใหแสดง หรือไมเปดเผยซึ่งสิ่งที่ไดแสดงแกสํานักงานอัยการ [ผูพิพากษา ผูพิพากษา

ไตสวนหรือเจาหนักงานอ่ืนๆตามความเหมาะสม] จนกวาจะมีคําสั่งตอไป

คําสั่งน้ีครอบคลุมชวงเวลาต้ังแต[วันที่] ถึง [วันที่] หรือเร่ิมต้ังแตวันที่ธนาคาร ABC ไดรับคําสั่งน้ี

คําสั่งน้ีจะครอบคลุมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของกับบุคคล นิติบุคคลและเจาของผูรับผลประโยชนที่

อยูในรายการขางตนไมวาจะของแตละบุคคลหรือรวมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนดวย และเอกสาร

สําหรับบัญชีซึ่งบุคคลเหลาน้ีเปนหรือเคยเปนทรัสตี มีหรือเคยมีอํานาจในการลงนาม หนังสือมอบ

อํานาจ หรือมีอํานาจในการทําธุรกรรมทางธุรกิจซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดอยูเพียงแคสิ่งตอไปน้ี

เอกสารการเปดบัญชี การระบุรูปพรรณลูกคา และคําสั่งตางๆ

1. เอกสารการเปดบัญชีสําหรับบริการหรือประเภทของธุรกิจที่ใหบริการโดยธนาคาร ABC

รวมถึงแตไมจํากัดอยูเพียงแคสาขาหรือสถาบันตัวแทนใดๆถาหากเปนไปไดเอกสารการ
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ปดบัญชีสําหรับบัญชีที่เกี่ยวของกับบุคคลและนิติบุคคลที่อยูในรายชื่อขางตนสําหรับ

บริษัท XYZ เอกสารจะตองรวมถึงหนังสือบริคณหสนธิ บันทึกและมติของที่ประชุมบริษัท 

ขอตกลงหุนสวน หนังสือมอบอํานาจ และบัตรตัวอยางลายมือชื่อ (ทั้งดานหนาและ

ดานหลัง) ของผูที่เกี่ยวของและเจาของผูรับผลประโยชนที่อางถึงขางตน

2. ใบแจงยอดเงินฝากถอนจากธนาคาร ใบแจงยอดเงินฝากถอนจากธนาคารเมื่อสิ้นงวดและ 

ใบรายงานสถานะทางการเงินของบัญชีเงินฝากของบุคคลและเจาของผูรับผลประโยชนที่

กลาวถึงขางตน

3. รูปพรรณของเจาของผูรับผลประโยชนของบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวของกับบุคคลที่กลาวถึง

ขางตนและเอกสารตางๆ ที่มีขอมูลเหลาน้ีปรากฏอยู ซึ่งรวมถึงแตไมไดจํากัดเพียงแคขอมูล

สนับสนุนทั้งหมดที่ไดรับจากคูสัญญาหรือเจาของผูรับผลประโยชนหรือจัดทําโดยสถาบัน

การเงิน ลูกจางหรือ บุคคลที่สามในนามของคูสัญญาหรือเจาของผูรับผลประโยชน

4. ขอมูลเกี่ยวกับรูปพรรณและหลักฐานยืนยันของบุคคลหรือเจาของผูรับผลประโยชนใดๆ  

ที่กลาวถึงขางตนที่ธนาคาร ABC ไดรับได

5. เลขที่บัตรประชาชน เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายเลขประจําตัวลูกคา วันเดือนปเกิดและ

เลขที่หรือวิธีอางอิงอ่ืนใด (นอกจากเลขที่บัญชี) ที่ธนาคาร ABC ใชในการระบุชี้บุคคลหรือ

เจาของผูรับผลประโยชนใดๆ ที่กลาวถึงขางตน

6. สําหรับบุคคลใดที่อางถึงขางตน สัญญาฝากของในตูนิรภัย รูปพรรณของบุคคลที่สามารถ

เปดตูนิรภัยได เอกสารแสดงวันเวลาที่มีการเปดตูนิรภัยและเทปวีดีโอหรือวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ที่แสดงใหเห็นบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจซึ่งไดเขาไปในบริเวณตูนิรภัย

7. คําสั่งของลูกคาเกี่ยวกับเวลาและวิธีการสงรายการเคลื่อนไหวในบัญชีและคําสั่งเกี่ยวกับ

การติดตอทางไปรษณีย อิเล็กทรอนิกสหรือทางเสียงจากธนาคาร ABC

8. รูปพรรณของพนักงานของธนาคาร ABC ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับบัญชีของบุคคลหรือผูรับ

ผลประโยชนที่อางถึงถึงขางตน

9. บันทึกคาโทรศัพทภายในประเทศและโทรศัพททางไกลทั้งหมดรวมทั้งคาใชจายในการใช

โทรศัพทและบันทึกคาใชบริการสื่อสารอ่ืนๆ โทรเลข บริการสงไปรษณียและพัสดุทั้งหมด

ของหรือที่ใชในนามของบุคคลหรือเจาของผูรับผลประโยชนคนใดที่กลาวถึงขางตน ในแต

ละกรณีที่มีการติดตอกับธนาคารจะตองระบุพนักงานธนาคารที่ติดตอดวย รวมทั้งตองมอบ

บันทึกเอกสารและขอมูลที่ใหไปหรือไดรับในระหวางการติดตอหรือการสงหรือไดรับ

พัสดุ จดหมาย โทรสารและอีเมลทั้งหมดดวย
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เอกสารการพิสูจนทราบลูกคา

10. เอกสารการพิสูจนทราบลูกคาที่ธนาคาร ABC จัดทําสําหรับบุคคลหรือเจาของผูรับ

ผลประโยชน

11. ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวของกับธุรกรรม บัญชี การโอนเงินผานบัญชี – ขอความรับ/สงผาน 

SWIFT หรือการกระทําอ่ืนๆ ที่ระบุโดยคําสั่งน้ีโดยผูที่ธนาคาร ABC ระบุชี้วาเปนเจาของ

ผูรับผลประโยชนหรือเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับการเมือง (PEP) (ตามที่ระบุไวในนโยบาย

และวิธีการของธนาคารของทาน) จะตองมอบเอกสารดังตอไปน้ี

ก. แฟมเกี่ยวกับการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาและการตรวจสอบลูกคาในลักษณะ

ที่เขมงวดกวากลุมอ่ืนที่ไดจัดทําไวทั้งหมด

ข. เอกสารที่ระบุระเบียบและการแจงเตือนที่ใชอยูในระบบประมวลและกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานเพื่อระบุชี้และแยกแยะธุรการที่เกี่ยวของกับลูกคา บัญชี บุคคลที่เกี่ยวของกับ

การเมือง เจาหนาที่รัฐอ่ืนๆ บุคคลที่เพิ่งออกจากการเปนเจาหนาที่รัฐและเจาของผูรับ

ผลประโยชน และทั้งเอกสารที่เกี่ยวของกับธุรกรรมหรือขอสงสัยที่ทําใหเกิดการแจง

เตือนและ

ค. รูปพรรณของพนักงานของธนาคาร ABC ที่เปนผูรับผิดชอบแฟมตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาและระบบแจงเตือนที่เกี่ยวของตามคําสั่งน้ี

การเขาโอนเงินเขาและออกจากบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของ

12. เอกสารที่เกี่ยวของกับการโอนเงินเขาและออกจากบัญชีทั้งภายในประเทศและระหวาง

ประเทศ (เชน โอนโดย Fed wire CHIPS หรือ CHAPS) สําหรับหรือในนามของบุคคลหรือ

เจาของผูรับประโยชนคนใดตามที่อางถึงขางตน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงแคแบบฟอรม      

คําขอโอนเงิน ใบแจงธุรกรรม หนังสือยืนยันยอดปลายทาง ใบแจงหักบัญชีบันทึกรายการ

รายวัน หรือบันทึกภายใน

13.  เอกสารที่เกี่ยวกับขอความ SWIFT ที่สั่งดําเนินการ ยกเลิกหรือผานธนาคาร ABC และ

สถาบันที่ เปนคนกลางหรือตัวแทนของหรือในนามของบุคคลหรือเจ าของผู รับ

ผลประโยชนคนใดที่อางถึงขางตนรวมถึงแตไมจํากัดเพียงแต

ก. ขอความที่ผาน SWIFT รวมถึงแตไมจํากัดเพียงแต SWIFT MT 100, MT 103, MT

202, MT 202 Cov, MT 199, และ MT299  และขอความที่ผาน SWIFT อ่ืนๆ (รวมทั้งที่

เกี่ยวของกับหลักทรัพยและการทําธุรกรรมทางการเงิน)
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ข. โทรสาร ไปรษณีย อีเมล หรือคําสั่งทางโทรศัพท แบบฟอรมคําขอโอนเงิน ใบแจง

ธุรกรรม หนังสือยืนยันยอดปลายทาง ใบแจงหักบัญชีบันทึกรายการรายวัน หรือ

บันทึกภายใน

ค. รายการโอนเงินหรือขอความที่สงผาน SWIFT ที่ตองแกไขหรือถูกตีกลับและเอกสาร

ใดๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคล นิติบุคคลหรือเจาของผูรับประโยชนคนใดตามที่อางถึง

ขางตน

14. รหัสอางอิงธนาคารของ SWIFT (BICs) สําหรับธนาคาร ABC รวมถึงประเภทธุรกิจ               

ที่ดําเนินการ (เชน ธนบดีธนกิจ (Private Banking)) ธนาคารในเครือและสาขาซึ่งใชรหัส           

ที่แตกตางไปจากรหัสอางอิงหลัก

15. ชื่อของธนาคาร ABC และธนาคารในเครือที่ถูกระบุชี้ทั้งหมด

การทําธุรกรรมทางบัญชี

16. เอกสารที่เกี่ยวของกับกองทุนที่เขามาหรือออกไปจากบัญชีของธนาคาร ABC ที่เกี่ยวของ

กับบุคคล หรือเจาของผูรับประโยชนคนใดตามที่อางถึงขางตนรวมถึงคําสั่งของลูกคา      

ใบฝาก รายการถอน (ทั้งดานหนาและดานหลัง) ใบถอนและเช็คที่ไดสั่งจายเงินแลว 

(ดานหนาและดานหลัง) ใบแจงหักและเพิ่มบัญชี การโอนเงินระหวางบัญชีธนาคารและ   

ใบโอนเงินระหวางธนาคารที่เกี่ยวของกับบุคคล หรือเจาของผูรับประโยชนคนใดตามที่

อางถึงขางตน

17. เอกสารที่สงใหหรือไดรับจากสถาบันการเงินคนกลางหรือตัวแทนที่เกี่ยวของกับบุคคล 

หรือเจาของผูรับประโยชนคนใดตามที่อางถึงขางตน

ธุรกรรมอ่ืนๆ

18. สําเนาบัตรเงินฝากรวมทั้งดอกเบี้ยที่จายให บันทึกการไถถอนคืนและการจัดการกับผล

กําไรที่เกี่ยวของกับบุคคล หรือเจาของผูรับประโยชนคนใดตามที่อางถึงขางตน

19. บันทึกการซื้อขายพันธบัตรชนิดจายเงินแกผูถือหรือหลักทรัพยอ่ืนๆ โดยบุคคล หรือ

เจาของผูรับประโยชนคนใดตามที่อางถึงขางตน

20. เอกสารการซื้อ manager’s checks แคชเชียรเช็ค ต๋ัวแลกเงินธนาคารพรอมกับเช็คที่ซื้อโดย

หรือในนามของบุคคล หรือเจาของผูรับประโยชนคนใดตามที่อางถึงขางตน

ธนาคาร ABC ยื่นตอหนวยขาวกรองทางการเงิน [ในกรณีที่มีอํานาจ]

21. รายงานการทําธุรกรรมทางการเงินในสวนที่เกี่ยวของในลักษณะใดๆ กับบุคคล หรือ

เจาของผูรับประโยชนคนใดตามที่อางถึงขางตน
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22. รายงานสกุลเงินและเคร่ืองมือทางการเงินในสวนที่เกี่ยวของในลักษณะใดๆ กับบุคคล หรือ

เจาของผูรับประโยชนคนใดตามที่อางถึงขางตน

23. รายงานกิจกรรมหรือธุรกรรมอันควรสงสัยในสวนที่เกี่ยวของในลักษณะใดๆ กับบุคคล 

หรือเจาของผูรับประโยชนคนใดตามที่อางถึงขางตน

รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมทั้งหมดที่อาจมีสวนเชื่อมโยงกับความผิดที่กระทํา

คํานิยามและวิธีใช

ก. คําวา “ธนาคาร ABC” และ “บริษัท XYZ” หมายถึงองคกรธุรกิจที่คําสั่งน้ีมีไปถึงรวมถึง

ธุรกิจในเครือ กิจการรวมคา สาขา แผนกยอย และผูรับชวงตอผลประโยชนและกรรมการทั้ง

ในอดีตและปจจุบันทุกคน เจาหนาที่ หุนสวน ลูกจาง ตัวแทนและบุคคลอ่ืนๆ ที่ต้ังใจจะ

กระทําการในนามของบุคคลหรือองคกรที่ไดกลาวถึงกอนหนาน้ี

ข. คําวา “เอกสาร” หมายถึง เร่ืองราวใด ที่เขียนหรือพิมพเปนทางการหรือไมเปนทางการ

รวมทั้งตนฉบับและสําเนาที่ไมเหมือนตนฉบับ (ไมวาจะตางจากตนฉบับดวยเหตุผลของการ

ทําหมายเหตุ บันทึกหรือเคร่ืองหมายใดๆ) ลงไปบนสําเนาหรือยางอ่ืนที่อยูในความ

ครอบครอง ดูแลรักษา หรือความควบคุมของบริษัทไมวาจะอยูที่ใดรวมถึงโดยไมจํากัด

กระดาษ การติดตอสื่อสารทางจดหมาย บันทึกขอความ บันทึก บันทึกสั้นๆ สมุดจดบันทึก 

เอกสารทางสถิติ จดหมาย โทรเลข บันทึกการประชุม หนังสือสัญญา รายงาน การศึกษาวิจัย 

เช็ค ขอความ ใบเสร็จ ผลตอบแทน บทสรุป แผนพับ หนังสือการติดตอสื่อสารภายใน

สํานักงานและระหวางสํานักงาน ขอเสนอ การบันทึกการสนทนา โทรศัพทติดตอ            

การประชุมหรือการสื่อสารอ่ืนๆ จุลสาร เร่ืองที่เกี่ยวกับหน้ีสิน สิ่งพิมพออกจากเคร่ือง

คอมพิวเตอร ฮารดดิสก แฟลชไดรฟ ฮารดดิสดถอดออกได ฟลอปปดิสก ขอมูลในเมนเฟรม

และเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองโทรพิมพ ขอความโทรเลข ใบแสดงราคาสินคา worksheets

ตนราง การแกไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในทุกลักษณะหรือทุกชนิดที่กระทํากับ

สิ่งที่กลาวมาแลวขางตน ยังรวมถึงการบันทึกภาพและเสียงหรือการดําเนินการแทนทุกชนิด 

เทปวิดีโอ การบันทึกเสียงและภาพยนตร การบันทึกโดยใชเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองกล

หรือดวยไฟฟาใดๆ รวมถึงแตไมจํากัดเพียงแค เทป คาสเซท ดิสก สิ่งที่บันทึกไวและ

ภาพยนตร

ฃ. คําวา “เอกสาร” ยังหมายถึง กลอง แฟมใสเอกสารหรือที่ที่ปดลอมไวโดยมีเคร่ืองหมาย        

บงบอกซึ่งเปนที่เก็บเอกสารอ่ืนๆ แตไมรวมถึงตูเก็บแฟม ในทุกๆ กรณีที่เอกสารตนฉบับ

และสําเนาที่ไมเหมือนตนฉบับไมไดอยูในความครอบครอง ดูแลรักษา และตามควบคุมของ
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นิติบุคคลที่คําสั่งน้ีมีไปถึง คําวา “เอกสาร” จะรวมถึงสําเนาเอกสารตนฉบับและสําเนาที่ไม

เหมือนเอกสารตนฉบับดวย

ค. คําวา “และ” จะตองตีความวา รวมถึง “หรือ” และในทางกลับกัน

ฅ. คําวา “บุคคล” จะหมายถึงบุคคลธรรมดา นิติบุคคล เจาของธุรกิจ บริษัท หาหุนสวน กิจการ

รวมคา สมาคมไมไดจดทะเบียนและหนวยงานของรัฐหรือฝาย สาขา เจาหนาที่ กรรมการ 

ลูกจาง ตัวแทน หรือผูแทนของบุคคลเหลาน้ัน

ฆ. คําวา “เจาของผูรับประโยชน” รวมถึงบุคคลธรรมดาผูซึ่งเปนเจาของหรือควบคุมใน          

ขั้นสุดทายตอลูกคา และ/หรือบุคคลซึ่งไดมีการทําธุรกรรมแทนนอกจากน้ียังหมายถึงบุคคล

ซึ่งใชอํานาจควบคุมอยางมีประสิทธิผลในขั้นสุดทายเหนือนิติบุคคลหรือขอตกลงทาง

กฎหมายและบุคคลที่สามที่เกี่ยวของ

ง. คําวา “รูปพรรณ” หมายถึง ชื่อเต็มรวมถึงชื่อกลาง วันเดือนปเกิด สถานที่เกิด เลขที่บัตร

ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ตําแหนงที่เคยดํารงเมื่อยังทํางานอยูทุกตําแหนงวันที่ทํางาน 

ความรับผิดชอบและหนาที่ในแตละตําแหนง วันที่สิ้นสุดการทํางานและเหตุผล

จ. “เจาหนาที่รัฐ” หมายถึง (1) บุคคลใดๆ ซึ่งดํารงตําแหนงดานนิติบัญญัติ บริหาร ปกครอง 

หรือตุลาการ ไมวาโดยการแตงต้ังหรือการเลือกต้ังไมวาถาวรหรือชั่วคราวไมวาไดรับ

คาตอบแทนหรือไมโดยไมคํานึงถึงระดับอาวุโสของบุคคลน้ัน (2) บุคคลอ่ืนใด

ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหนาที่ราชการ รวมถึงการปฏิบัติหนาที่สําหรับหนวยงานของรัฐ 

หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือใหบริการสาธารณะ

ฉ.  คําวา “wire transfer” และ fund transfer” หมายถึงการทําธุรกรรมใดๆ ในนามของบุคคลผาน

สถาบันการเงินดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกสเพื่อบุคคลผูรับประโยชนไดรับเงินที่สถาบันการเงิน

อีกแหงหน่ึง ผูที่เปนผูทําธุรกรรมและผูรับผลประโยชนอาจเปนบุคคลเดียวกัน

ช. “การโอนเงินขามพรหมแดน” หมายถึงการโอนเงินที่โอนสถานบันที่ทําการโอนและสถาบัน

ผูรับประโยชนอยูคนละประเทศ นอกจากน้ันยังหมายถึงหวงโซของการโอนเงินทางสายที่มี

องคประกอบของการดําเนินการขามพรหมแดนอยางนอย 1 องคประกอบ

ซ. “ผูทําการโอน” เปนผูถือบัญชี ในกรณีที่ไมมีบัญชี “ผูทําการโอน” คือคนที่เปนผูสั่งการโอน

ตอสถาบันการเงิน

ฌ. “SWIFT” หมายถึง Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications

ญ. “CHIPS” หมายถึง Clearing House Interbank Payments System

ฎ. “Fedwire” หมายถึง ระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่ U.S. Federal Reserve System

เปนเจาของและผูดําเนินการ

ฏ. “CHAPS” หมายถึง Clearing House Automated Payments System ซึ่งโอนเงินปอนดและเงิน

ยูโรภายในวันเดียวกัน



263

การเรียกรองสิทธิพิเศษ (เอกสิทธิ)

ถาหากเอกสารใดที่ธนาคาร ABC ยึดถือไวภายใตการเรียกรองสิทธิพิเศษรวมทั้งสิทธิพิเศษระหวาง

ทนายความและลูกคาธนาคาร ABC จะตองสงมอบตารางกําหนด วันที่ ชื่อและตําแหนงของผูจัดทํา 

ผูรับ และชื่อเร่ืองของเอกสารแตละฉบับ ลักษณะของเอกสิทธิที่เรียกรอง พื้นฐานของการเรียกรอง

เอกสิทธิ และระบุวาเปนไปตามคําสั่งในขอใด

การระบุชี้เอกสาร

เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่ยื่นตามคําสั่งน้ี เพื่อรักษารูปพรรณของ

เอกสารทั้งหมดและเพื่อใหมั่นใจวาการสงคืนเอกสารเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว จะตองมีการ

ใสหมายเลขกํากับเอกสารแตละรายการและตองจัดเรียงกันอยางตอเน่ืองเปนลําดับโดยการใส

หมายเลขเฉพาะในเอกสารหนาแรกของเอกสารที่มีหลายหนาหรือเอกสารที่เย็บติดกันมาเปนปก

หรือเปนเลมและบอกจํานวนหนาทั้งหมดของเอกสารดวย เอกสารควรจะคงอยูในแฟมเอกสารที่เคย

ถูกเก็บไวเหมือนตอนที่ไดรับคําสั่งน้ี แฟมเอกสารจะตองใสหมายเลขกํากับเชนเดียวกันเสมือนเปน

เอกสารอีกชิ้นหน่ึง เอกสารในแตละแฟมเอกสารควรจะคงอยูในลําดับเดียวกับที่เคยเปนอยูตอนที่

ไดรับคําสั่งน้ี เอกสารที่มีหลายแผนจะตองคงไวในรูปแบบเดิมไมเปลี่ยนแปลง

การแสดงพยานเอกสาร

บุคคลที่จะไปปรากฏตอหนาศาลหรือพนักงานอัยการตามหมายเรียกน้ีจะตองเปนบุคคลที่รูเร่ือง

เกี่ยวกับการคนเอกสารของธนาคาร ABC ตามหมายเรียกน้ีเปนอยางดีและตองเปนผูที่สามารถ

รับรองความถูกตองแทจริงของเอกสารวาเปนบันทึกทางธุรกิจจริง หากบุคคลคนเดียวกันน้ันไม

สามารถทําหนาที่ตามขอกําหนดทั้งสองอยางไดธนาคาร ABC จะตองมอบหมายใหบุคคลอ่ืนไป

ปรากฏตัวตอหนาศาลในวันเวลาเดียวกันตามความจําเปน

เอกสารที่อยูในรูปอิเล็กทรอนิกสจะตองแสดงทั้งทางแบบอิเล็กทรอนิกสและสําเนาเปนเอกสาร

รับรองโดยธนาคาร ABC ซึ่งเปนผูดูแลรักษาบันทึกวาเปนสําเนาจริงและถูกตองตามเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสตนฉบับ เอกสารทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดจะตองแสดงในลักษณะที่สามารถใช

ประโยชนและคนหาไดโดยไมตองใชซอฟแวรเฉพาะใดๆ

การแสดงเอกสารตนฉบับ

คําสั่งน้ีกําหนดใหแสดงเอกสารตนฉบับของเอกสารที่กําหนดในคําสั่งทั้งหมดยกเวนตามที่กลาวถึง

ขางลางน้ี การยื่นเอกสารที่เปนเอกสารที่ถายเอกสารมาจากตนฉบับเปนการไมปฏิบัติตามคําสั่งน้ี
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ภาคผนวก ฆ.Serial และ Cover Payment

วิธีการโอนเงินทางอิเลคทรอนิกส

การสงขอความผานระบบ SWIFT เปนสวนหน่ึงของการสื่อสารกันของธนาคารตัวแทน

ตางประเทศระหวางสถาบันการเงินที่ไมมีความสัมพันธทางบัญชีโดยตรงกับอีกฝายหน่ึง SWIFT

ไดทําการพัฒนารูปแบบการสงขอความที่กําหนดไวอยางแนนอนสําหรับวิธีการชําระเงิน 2 แบบ         

ที่ใชกันระหวางสถาบันเชนวาคือ serial (หรือ sequential) method และ cover method

วิธีการชําระเงินแบบ serial method ตามแผนภาพ ฆ 1. แสดงใหเห็นการโอนเงินจากสถาบันการเงิน

ของลูกคาตนทางผานธนาคารตัวแทนตางประเทศแลวจึงสงตอไปยังสถาบันการเงินของลูกคาผูรับ

ผลประโยชน ขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการน้ีเปนไปตามลําดับโดยที่การหักบัญชีและการชําระหน้ี

เกิดขึ้นโดยตรงในแตละจุด ดังน้ันขอมูลการชําระเงินและขอมูลของลูกคาจะถูกเก็บรักษาไวควบคู

กันไปตลอดกระบวนการ รูปแบบของการสงขอมูลที่ใชในการโอนเงินเชนวาคือ MT 103 เปนคําสั่ง

ใหจายเงินโดยตรงแกธนาคารของผูรับผลประโยชนที่มีทั้งขอมูลของผูทําการโอนตนทางและของ

ผูรับผลประโยชน MT103 เปนรูปแบบการสงขอความที่ใชกันมากในเครือขาย SWIFT มีปริมาณ  

ถึง 15 เปอรเซ็นตของปริมาณการการสงขอมูลผาน SWIFT ทั้งหมด

การชําระเงินแบบ cover payment ก็ใชธนาคารตัวแทนเพื่อเปนตัวกลางในการโอนเงินจากธนาคาร

หน่ึงถึงอีกธนาคารหน่ึงซึ่งไมมีความสัมพันธกัน แตตามที่แผนภาพ ฆ 1. แสดงใหเห็นวาการที่ไมมี

ความสัมพันธระหวางธนาคารทําใหตองมีบัญชีตัวแทนระหวางธนาคารเพื่ออํานวยความสะดวกใน

การชําระหน้ี ในกรณีน้ีธนาคารผูสงอาจสั่งโดยตรงใหธนาคารผูรับจายเงินใหแกลูกคาและบอกวา

เงินที่โอนไปเพื่อการชําระหน้ีไดดําเนินการผานบริการระหวางธนาคารแยกตางหาก การชําระหน้ี

สําหรับเงินที่โอนไปอาจดําเนินการผานอีกธนาคารตัวแทนหน่ึงถาหากธนาคารตัวแทนของธนาคาร

ผูสงไมมีความสัมพันธกับสถาบันการเงินผูรับ ดวยวิธีการน้ีลูกคาผูรับผลประโยชนจะไดรับเงินเขา

บัญชีจากธนาคารที่ตนเองมีบัญชีอยูกอนที่การชําระหน้ีระหวางธนาคารจะดําเนินการเสร็จสิ้น

โดยเฉพาะเมื่อมีความสัมพันธเชิงพาณิชยกันอยู cover payment มักจะถูกนํามาใชบอยๆ เพื่อลด

คาใชจายและเวลาในการทําธุรกรรมเชิงพาณิชยสําหรับธนาคารรับหักบัญชี 

ในบริบทของการสงขอความผาน SWIFT คําสั่งจากธนาคารหน่ึงถึงอีกธนาคารตัวแทนเพื่อให

จายเงินที่ธนาคารผูสงมีขอผูกพันที่จะตองจายใหแกธนาคารผูรับผลประโยชนสุดทายจะใช
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แบบฟอรม MT202 ขอความเหลาน้ีจะใชสําหรับการจายเงินและการชําระหน้ีระหวางสถาบัน

การเงิน (เชน การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การจายดอกเบี้ยและอ่ืนๆ) ที่สําคัญ

คือธนาคารตัวแทนที่ไดรับแบบคําสั่งจายเงิน MT 202 cover payment จะไมไดรับ MT103

ซึ่งหมายความวาธนาคารแหงน้ีไมสามารถติดตามตรวจสอบหรือกลั่นกรองรายละเอียดตางๆ ของ

การจายเงินที่อยูใน MT 103 หรือไมสามารถระบุจุดหมายของการโอน (ซึ่งก็คือ cover payment

หรือการชําระหน้ีระหวางธนาคาร) ดวยเหตุผลน้ีจึงเปนสิ่งสําคัญที่พนักงานสืบสวนสอบสวนตอง

ไดรับ MT 103 ที่เกี่ยวของกับ cover payment ที่รับเขามาและที่สงออกไป

MT 202 COV มาตรฐานใหมสําหรับการโอนเงินแบบ cover payment

FATF พูดถึงการแกปญหาเฉพาะการโอนเงินแบบ sequential payment (SWIFT MT103s) ซึ่งขอมูล

ที่สงใหแกสถาบันผูรับจะสงผานคนกลางตางๆ FATF ไมไดดําเนินการกับปญหาเกี่ยวกับ cover

payment ซึ่งขอมูลการจายเงินที่สถาบันการเงินผูสงมีอยูไมไดมีการสื่อสารไปถึงธนาคารตัวแทนที่

เกี่ยวของกับการจายเงินทําใหการใชสถาบันการเงินหลายแหงและการใชการโอนเงินระหวาง

ธนาคารเพื่ออํานวยความสะดวกในการโอนเงินในนามของลูกคาใหแกผูรับผลประโยชนซึ่งอยูที่อ่ืน 

(มักจะเปนในอีกประเทศหน่ึง) โดยเฉพาะที่เปนการโอนเงินระหวางประเทศสรางความกังวล

เกี่ยวกับการเก็บรักษาและความโปรงใสของขอมูลและอาจมีผลอยางสําคัญตอการฟอกเงินและการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (ดูกลองขอความ ฆ.1) ในฐานะที่เปนผูนําทางดานการ

สื่อสารระหวางธนาคารทั่วโลกและทุมเทความพยายามที่จะใหแนวปฏิบัติในการสงขอความ

ระหวางประเทศในการโอนเงินขามพรหมแดนเปนมาตรฐานเดียวกัน SWIFT จึงไดพัฒนา

มาตรฐานใหมสําหรับ cover payment ขึ้นมาตรฐานน้ีมีผลบังคับใชเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552        

MT 202 COV ซึ่งปรับเปลี่ยนมาจาก MT 202 มีจุดประสงคที่จะทําใหเกิดความโปรงใสมากขึ้นโดย

การเปดเผยขอมูลการจายเงินทั้งหมดที่สถาบันการเงินผูสั่งโอนมีอยูทั้งหมดใหแกสถาบันอ่ืนๆ ที่อยู

ในกระบวนการโอนเงินทั้งหมดดวย MT202 COV ซึ่งในปจจุบันไดถูกนํามาใชสําหรับ cover

payment ทั้งหมดแลวลอกเอาการเก็บขอมูลบางสวนมาจาก MT103 (ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับผูสั่งโอน

และผูรับผลประโยชน) MT202 อาจจะยังคงมีการใชอยูในการชําระหน้ีระหวางประเทศแตไมใช

สําหรับ cover payment การสรางมาตรฐานใหมน้ีกําหนดใหสถาบันการเงินและโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ธนาคารตัวแทนดําเนินการตรวจสอบความเสี่ยงลูกคาและขอมูลการโอนเงินซึ่งเมื่อกอนน้ีพวกเขา

ไมเคยรูมากอน

ถึงแมวา MT202 COV กําหนดใหมีขอมูลระบุตัวตนลูกคาและสถาบันการเงินทั้งหมด แต SWIFT

ก็ไมไดมีบทบาทในการตรวจสอบความถูกตองหรือกํากับดูแลมาตรฐานน้ี ความรับผิดชอบน้ีตกอยู

แกสถาบันที่เปนสมาชิกทั้งหลาย ระบบ SWIFT จะปฏิเสธการโอนเงินที่สวนขอมูลของผูสั่งโอน
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และผูรับผลประโยชนเวนวางไว แตไมสามารถระบุชี้ไดหากขอมูลที่กรอกมาเปนขอมูลเท็จหรือไม

ครบถวน

ลูกคาผูสั่ง

โอน

ธนาคาร

ผูสั่งโอน

ธนาคารตัวแทน

ของธนาคาร

ผูส่ังโอน

ธนาคารตัวแทน

ของธนาคาร

ผูรับผลประโยชน

ธนาคารผูรับ

ผลประโยชน

ลูกคาผูรับ

ประโยชน

MT 103 MT 103

สถานที่ : ประเทศ ก สถานที่ : ประเทศ ข สถานที่ : ประเทศ ค

สถานที่ : ประเทศ ก สถานที่ : ประเทศ ข สถานที่ : ประเทศ ค

MT 202 MT 202a
MT 9xx

MT 103

แผนภาพ ฆ .1 วิธีการโอนเงินแบบ serial payment และcover payment

Cover Payment Chain

Serial/Sequential Payment Chain

ลูกคา

ผูสั่งโอน

ลูกคาผูรับ

ผลประโยชน

ธนาคารผูรับ

ผลประโยชน

ธนาคาร

ผูสั่งโอน
ธนาคารตัวแทน

ของธนาคาร

ผูส่ังโอน

ธนาคารตัวแทน

ของธนาคาร

ผูรับผลประโยชน

ลูกคาผูรับ

ผลประโยชน

ที่มา: ปรับจาก Basel Committee on Banking Supervision, “Due Diligence and Transparency Regarding Cover

Payment Messages Related to Cross-Border Wire Transfers” (May 2009), p. 3.

a. อาจเปน clearing systemภายในประเทศ
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กลองขอความ ฆ.1 ปกปดขอมูลของลูกคาผูสั่งโอนเงิน

เพื่อปกปดขอมูลของลูกคาผูสั่งโอนเงินการโอนเงินมักจะมีขอมูลไมครบถวน การกดแปนพิมพ

ที่ไมมีความหมาย หรือชื่อลูกคาเปนชื่อปลอม (เชน “Mickey Mouse”) ตามที่คณะทํางานดาน

การกํากับดูแลสถาบันการเงินกําหนดไววา [ในกรณีที่มีสวนขอมูลที่ปรากฏขอมูลที่ไมมี

ความหมายหรือไมครบถวนควรมีการดําเนินการดังน้ี เชน (1) ติดตอธนาคารผูสั่งหรือธนาคาร

ตัวกลางกอนหนาเพื่อขอคําอธิบายหรือขอขอมูลในสวนขอมูลที่ตองการใหครบถวน (2)

พิจารณาวาควรมีการจํากัดหรือยกเลิกความสัมพันธกับธนาคารตัวแทนหรือธนาคารตัวกลาง 

(ในกรณีที่เกิดเหตุการณซ้ําๆ กับตัวแทนเดิม หรือในกรณีที่ ตัวแทนปฏิเสธที่จะใหขอมูล

เพิ่มเติม) ธนาคารควรรายงานสถานการณดังกลาวใหผูกํากับดูแลทราบดวยและ/หรือ (3) สง

รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมอันควรสงสัยใหหนวยงานภายในประเทศทราบเมื่อสถานการณน้ัน

เปนไปตามขอกําหนดใหมีการรายงานใหหนวยงานภายในประเทศทราบ”a การปฏิบัติเหลาน้ีจะ

มีการบันทึกไวเปนหลักฐานภายในธนาคารซึ่งจะชวยใหพนักงานสืบสวนสอบสวนสามารถ

ติดตามและเปดเผยเงินที่ถูกฟอก
หมายเหตุ: a. Basel Committee on Banking Supervision, “Due Diligence and Transparency Regarding Cover Payment

Messages Related to Cross-Border Wire Transfers” (May 2009), para. 30.

กลองขอความ ฆ.2 บันทึกการตรวจสอบจากสถาบันการเงิน

โดยทั่วไปสถาบันการเงินใชการตรวจสอบเกี่ยวกับการโอนเงินทางสาย 2 แบบคือ

1.Sanction screening (กลั่นกรองบุคคลตองหาม) ระบบจะดําเนินการโดยอัตโนมัติและตาม

เวลาจริงโดยจะอานขอมูลเกี่ยวกับผูสั่งโอน ผูรับผลประโยชนและการจายเงินและตรวจสอบ

หาชื่อที่ตรงกันกับรายชื่อบุคคลตองหามของสหประชาชาติหรือรายชื่อบุคคลตองหามอ่ืนๆ 

ถาหากมีชื่อตรงกันขอความน้ันจะถูกแยกออกมาตรวจสอบและการจายเงินอาจดําเนินการ

ตอไปหรืออาจมีการแจงให FIU หรือเจาหนาที่ อ่ืนตามความเหมาะสมทราบตอไป 

กระบวนการน้ีทั้งหมดจะทําการบันทึกทางอิเล็กทรอนิกสและบันทึกในแผนกระดาษ

ซึ่งพนักงานสอบสวนตองขอหมายเรียกเอกสารเหลาน้ีจากธนาคารและทําการตรวจสอบ

2. Back-end monitoring (การตรวจสอบสวนหลัง) ดําเนินการหลังมีการสงขอมูลแลวซึ่งใช

วิธีการตรวจสอบความเสี่ยงที่มองหารูปแบบของการกระทําที่แสดงความผิดปกติหรือนาสงสัย

กระบวนการน้ีจะสรางบันทึกขึ้นมาซึ่งพนักงานสืบสวนสอบสวนจะตองขอหมายเรียกบันทึก

เชนวาน้ีจากธนาคารและทําการตรวจสอบ



ภาคผนวก ง.ตัวอยางแบบฟอรมขอมูลทางการเงิน

Financial Profile

Surname URN

Last names

Alias Date of Birth

Address

Commercial Drugs

Criminal Case Officer ................................ Team/Branch

Tel

Financial Investigator.................................. Team/Branch

Tel

Criminal Case Solicitor..............................

Tel ............................. Fax .............................

Criminal Case Counsel ............................................................................

Tel ............................. Fax .............................

Financial Solicitor.....................................................................................

Tel............................. Fax.............................

Financial Counsel......................................................................................

Tel............................. Fax.............................

Forensic Accountant..................................................................................

Tel............................. Fax.............................
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Financial Profile — Index & Check Sheet

Part 1: Personal Financial Profile

Cash/valuables seized

Bank accounts

Other bank/building society accounts

National savings

Premium bonds

Shares
ASSETS

Unit trusts

Life policies/endowments

Motor vehicles

Boats/caravans etc.

Other

Value of gifts to third parties

Credit cards

Store cards

Credit agreements

Maintenance/CSA payment
LIABILITIES

Court judgments/fines/previous forfeiture orders

Other liabilities/debts

Overdraft current

Personal solvency

Employment

DECLARED Previous employment

INCOME Income tax details

Other sources of income in property

Property details

Occupiers

Rented property

Owned property

Value
PROPERTY

Mortgage

Other property charges

Ground rent (leasehold)

Third-party interest

House contents
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Community charge

Water rates

Electricity
UTILITIES (Property

Gas
Liabilities)

Telephone

Mobile telephone

Property insurance

Part 2: Business Financial Profile

Bank accounts

Motor vehicles

Plant/machinery etc.

Office/trade fixtures and fittings

BUSINESS ASSETS Other valuable property

Stock in trade

Work in progress

Fully secured debtors

Partly secured debtors

Employees

Fully secured creditors

Partly secured creditors

Credit cards

Debit cards

BUSINESS Credit agreements

LIABILITIES Direct debit/standing orders

Court judgments

Winding-up order/voluntary liquidation

Other contractual liabilities

Corporation tax/income tax

Value added tax

Preliminary assessment

Trading partnership/company

BUSINESS Company directors/partners

INTEREST Company’s documentation

Interest in business

Realizable property held by business
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Assets

Other occupiers

Liabilities

Mortgage (business)

Other charges on property

Rates/business expenses

BUSINESS

PREMISES
Water rates (business)

Electricity (business)

Gas (business)

Telephone (business)

Premises insurance (business)

Contents insurance (business)

Company insurance claims

Part 1: Personal Financial Profile of..............................

DECLARED INCOME

Employment

Current Employment Previous Employment

Name of employer or

self-employed:

Occupation:

Net income:

Weekly/monthly or annually:

Commencement date:

Leaving date:

Notes:

Income Tax Details

Period covered:

Tax reference number:

Tax paid:

Tax office:

Notes:
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Other Sources of Income

Source of income

Notes:

PROPERTY

Property Details

Current Property Previous Address

Full address and postcode:

Date of purchase:

Purchase price:

Current value:

Date last value:

Valuer’s name and

address:

Name in which property

heId:

Mortgage/charges:

Land registry office copy,

attached (Y/N), and date:

Notes:

Mortgage

Name of mortgagee:

Address of mortgagee:

Account name(s):

Account number:

Amount borrowed:

Date commenced:

Balance of account:

Payment week/month:

Method of payment:

Arrears:

Notes:
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Other Charges on Property

Charge holder:

Address:

Amount of charge:

Date of charge:

Reason for charge:

Notes:

Ground Rent (leasehold property)

Name of landlord:

Address of landlord:

Payable month/year:

When due:

Method of payment:

Notes:

Third-Party Interest in Property

Status:

Name:

Amount:

Contribution mortgage:

Contribution expenses:

Notes:

House Contents (significant value only, antiques, paintings, jewelry, etc., and
videos/photos)

Description Value

Notes:
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UTILITIES (Property Liabilities) (include mortgage payments

from above)

Community Charge

Community
Charge Water Rates Electricity Gas

Authority paid:

Payable annually:

When and how paid:

Current arrears:

Notes:

Telephone

Mobile
Telephone Telephone

Telephone number:

Authority paid:

Payable annually:

When and how paid:

Current arrears:

Itemized billing attached

(Y/N):

Notes:

Property Insurance

Insurance company:

Amount insured:

Risks covered:

Amount paid

week/year:

When paid:

How paid:

Any special risks:

Notes:
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ASSETS

Cash/Valuables Seized by Police/Customs

Amount/value:

Where deposited:

Date of deposit:

Deposit reference:

From where seized:

Restrained (Y/N):

Notes:

Bank/Building Society Accounts

Bank name:

Bank address:

Sort code:

Account number:

Type of account:

Full name of account holder:

Current balance:

Annual credit turnover:

Annual debit turnover:

Notes:

National Savings

Certificate numbers:

Value:

Where held:

Amount held and dates of acquisition:

Notes:

Premium Bonds

Certificate numbers:

Value:

Where held:

Amount held and dates of acquisition:

Notes:
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Shares

Quoted Shares Nonquoted Shares

Name of company:

Amount of holding:

Location of certificates:

Value of holding:

Share transfer office:

Notes:

Unit Trusts

Description of trusts:

Number of units held:

Value:

Name and address of

holder:

Notes:

Life Policies/Endowments

Insurance company:

Branch address:

Policy details:

Surrender value:

Beneficiary:

Premium amount week/month/year:

How and when paid:

Mortgage linked (Y/N):

Notes:

Motor Vehicles, Boats/Caravans, etc.

Motor Vehicles Boats/Caravans etc.

Make and model:

Location:

Registration mark (if applicable):

Dealer’s details (motor vehicles):
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Motor Vehicles Boats/Caravans etc.

Purchase price:

Current value:

(Registered) keeper:

Hire purchase (Y/N):

Name of company:

Address of company:

Date of agreement:

Balance of agreement:

Notes:

Other Personal Property

Purchase
Description Holder Location Price Value

Notes:

Gifts to Third Parties

Purchase

Description Holder Location Price Value

LIABILITIES

Credit Cards

Name of card, i.e., access:

Amount owed or credit:

Average payments:

Name of holder:

Notes:
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Store Cards

Name of card:

Amount owed or credit:

Average payments:

Name of holder:

Notes:

Credit Agreements

Name of company:

Branch:

Purpose of loan:

Amount borrowed:

Amount owed:

Monthly payments:

Arrears:

Notes:

Maintenance Payment

Court/office:

Date of order:

Beneficiary:

Amount of payment:

When payable:

Method of payment:

Notes:

Court Judgments/Fines/Previous Forfeiture Orders

Court:

Date of order:

Beneficiary:

Amount of payment:

When payable:

Method of payment:

Notes:
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Other Liabilities/Debts

Creditor:

Creditor address:

Amount of debt/liability:

Particulars of debt:

Notes:

Actual Overdrafts

Bank:

Address and telephone no.:

Sort code/Account no.:

Amount:

Notes:

Personal Solvency

Bankruptcy order (Y/N):

Date of order:

Trustee/official receiver:

Address:

Contact and telephone no.:

Notes:

Part 2: Business Financial Profile of..............................

BUSINESS INTEREST

Preliminary Assessment

Sole trader and business premises are

realizable property (Y/N):

Substantial interest in partnership/limited

company and interest is in itself realizable

property (Y/N):

Partnership/company holds realizable property

(Y/N):

Notes:
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Trading Partnership/Company

Name:

Date commenced:

Company registration no.

(if applicable):

VAT registration no.:

Trading address:

Registered address:

Notes:

Company Directors/Partners

Name:

Address:

Position:

Notes:

Company’s Documentation

Company details (Y/N): Dated:

Financial accounts (Y/N): Dated:

Annual returns: Dated:

Notes:

Subject’s Interest in Business

Details Value

Notes:

Realizable Property Held by Business

Details Value

Notes:
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BUSINESS PREMISES

Assets

Trading name:

Business address:

Freehold/leasehold/rented

(if rented, see below):

Registered land (Y/N):

Title number:

Purchase price:

Date of purchase:

Amount outstanding:

Current arrears:

Current value:

Date last valued:

Name of valuer:

Address of valuer:

Notes:

Other Occupiers

Part of premises

sublet (Y/N):

Details of area 1 sublet:

Name of lessee:

Address of lessee:

Amount paid:

To whom paid:

Details of area 2 sublet:

Name of lessee:

Address of lessee:

Amount paid:

To whom paid:

Details of any third-party

interest:

Notes:
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Rented Premises

Landlord’s name:

Landlord’s address:

Rental week/month:

How paid/by whom:

Notes:

Mortgage

Name of mortgagee:

Address of mortgagee:

Account number:

Account name(s):

Amount of loan:

Payment week/month:

How paid/by whom:

Notes:

Other Charges on Property

Name of charge holder:

Address of charge holder:

Amount of charge:

Date of registration:

Notes:

Business Expenses

Rates/
Business
Charge Water Electricity Gas Telephone

Authority paid:

Amount week/

month:

Method of

payment:

Current arrears:

Notes:
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Business Insurance

Premises Contents

Name of insurer:

Address of insurer:

Amount insured:

Risks covered:

Payment week/month:

How/by whom paid:

Notes:

Company Insurance Claims

Insurance company:

Date claimed:

Claim type:

Amount claimed:

Amount paid:

When paid:

How paid:

Copy of claim attached (Y/N):

Notes:

BUSINESS ASSETS

Business Bank Accounts

Name of bank:

Branch address:

Sort code:

Account number:

Account name(s):

Current balance:

Date of balance:

Credit turnover:

Debit turnover:

Account signatories:

Name:

Notes:
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Motor Vehicles, Plant/Machinery, etc.

Motor Vehicles Plant/Machinery etc.

Make and model:

Registration mark if applicable:

Dealer’s details (motor vehicles):

Purchase price:

Current value:

(Registered) keeper:

Hire purchase (Y/N):

Name of company:

Address of company:

Date of agreement:

Balance of agreement:

Notes:

Office/Trade Fixtures and Fittings

Make and model:

Serial number:

Purchase price:

Current value:

Lease purchase (Y/N):

Name of lease company:

Address of company:

Date of agreement:

Notes:

Other Valuable Property

Details:

Registration details if applicable:

Purchase price:

Current value:

Keeper/location:

Hire/lease purchase (Y/N):

Name of company:

Address of company:
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Date of agreement:

Balance of agreement:

Notes:

Stock in Trade

Details Value Date of Value

Notes:

Work in Progress

Details Value Date of Value

Notes:

Fully Secured Debtors (Business)

Name Address Amount Security

Notes:

Partly Secured Debtors (Business)

Name Address Amount Security

Notes:

BUSINESS LIABILITIES

Employees

Full time:

Part time:

Outstanding wages:

Notes:
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Fully Secured Creditors

Name Address Amount Security

Notes:

Partly Secured Creditors

Name Address Amount Security

Notes:

Credit Cards, Debit Cards

Credit Cards Debit Cards

Name of card:

Amount owed or credit:

Average payments:

Name of holder:

Notes:

Credit Agreements (Business)

Name of company:

Branch:

Purpose of loan:

Amount borrowed:

Amount owed:

Monthly payments:

Arrears:

Notes:

Direct Debit/Standing Orders

Bank name:

Branch details:

Account number:

Account name(s):

Amount week/month:
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When due:

Payable to:

Notes:

Court Judgments

Court:

Date of order:

Amount of order:

Method of payment:

Notes:

Winding-Up Order/Voluntary Liquidation

Winding up (Y/N):

Liquidation (Y/N):

Date of order:

Resolution:

Notes:

Other Contractual Liabilities

Details Amount When Payable

Notes:

Corporation Tax/Income Tax

Tax inspector name:

Tax inspector address:

District:

Reference number:

Amount due:

Notes:
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Value Added Tax

VAT office:

Address:

VAT registration no.:

Amount due:

Prosecutions pending (Y/N):

Notes:

Articles on Premises Controlled by Subject but Not Belonging to Subject (such
as goods on hire, on loan, for repair, or otherwise claimed by some other
person) (Supporting evidence of claim should be sought.)

Article Value Third-Party Interest

Notes:

Source: Reproduced from Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray, Stolen Asset
Recovery—A Good Practices Guide to Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Washington, DC: World Bank, 2009), 213.
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ภาคผนวก จ. ประเด็นสนทนากับผูที่ติดตอดวย –ในชวงของ

การขอความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ

ประเด็นสนทนา

 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ

 ขอขอมูลและขอมูลขาวกรองเพื่อการติดตามสินทรัพยและการสืบสวนสอบสวนรวมทั้ง

ขอมูลขาวกรองทางผานทาง FIU

 ขอขอมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนคํารองขอ MLA เพื่อการติดตามและยึดหรือยับยั้งสินทรัพย 

(เชน ชื่อ วันเดือนปเกิดและสถานที่อยูของพยาน สถานที่อยูของบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี

ธนาคาร ความเชื่อมโยงกับสินทรัพยและการกระทําความผิดหรือผูกระทําผิด)

 ยืนยันใหมั่นใจถึงขอกําหนดหรือวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งมาตรการที่ไมใชการบังคับ

 เรียนรูเกี่ยวกับทางเลือกตางๆ สําหรับการขอใหมีมาตรการชั่วคราวฉุกเฉิน (non-MLA)

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดการจําหนายถายโอนสินทรัพย ถาหากมีทางเลือกเชนวามี

วิธีการและขอกําหนดอยางไร

 ระบุชี้ความตองการเพิ่มเติม : ความเรงดวน การรักษาความลับ วิธีการที่จะตองปฏิบัติตาม

 ทบทวนยุทธศาสตรของคดี รวมทั้งปญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการขอความรวมมือ

ระหวางประเทศ ชองทางที่ดีที่สุดในการฟองคดี ความเปนไปไดในการสืบสวนสอบสวน

รวมหรือการทํา case conference

 ในกรณีที่มีหนวยงานสืบสวนสอบสวน หลายหนวยงานระบุชี้หนวยงานที่สามารถใหความ

ชวยเหลือได

 ทบทวนประเด็นเร่ืองทรัพยากรที่จะใช

 ขอคําแนะนําแนวทางในการดําเนินการขั้นตอนตอไปรวมทั้งขอกําหนด กระบวนการและ         

ผูติดตอสําหรับ MLA

ประเด็นท่ีควรคํานึงถึง (และคุยกับผูรวมงานใหชัดเจนกอนท่ีจะคุยกันเร่ืองเน้ือหาสาระ)

 ในบางประเทศอาจจําเปนตองมี MOU เร่ืองการแลกเปลี่ยน

 ความแตกตางในธรรมเนียมปฏิบัติทางกฎหมายและระบบริบทรัพยอาจมีผลทําใหมีความ

แตกตางความชวยเหลือที่ใหได ขอกําหนดและกระบวนการ

 ขอมูลที่ไดใหไปอาจถูกนําไปใชโดยตางประเทศเพื่อเปดคดีเอง
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 ขอมูลที่รองขอจะตองรวบรวมอยางถูกกฎหมายทั้งในประเทศที่ถูกรองขอและประเทศ       

ผูรองขอ

 ในคดีใหญๆควรพิจารณาถึงการสืบสวนสอบสวนรวมและการประชุมกับผูรวมงานแบบ

พบหนากัน
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ภาคผนวก ฉ. ตนแบบและเคล็ดลับการรางคํารองขอ MLA

คํารองขอ

ถึง: [ชื่อและที่อยูของผูประสานงานกลางในประเทศผูรับคํารองขอ]

จาก: [ชื่อและที่อยูของผูพิพากษา พนักงานอัยการ ผูประสานงานกลางหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจ

อ่ืนๆ ตามกฎหมายภายในของประเทศผูรองขอ]

[ขาพเจา/เราจัดทําคํารองขอฉบับน้ีตาม [ใสชื่อกฎหมายภายในที่ใหอํานาจในการทําคํารองขอ]

[ขาพเจา/เราประสงคจะขอความชวยเหลือจากทานในเร่ืองที่กับคดีอาญา [การสืบสวนสอบสวน

หรือการฟองคดี] ที่ [ชื่อหนวยงาน] กําลังดําเนินการอยู

 ใสชื่อและขอมูลสําหรับการติดตอของพนักงานสืบสวนสอบสวนและพนักงานอัยการ            

ที่เปนหัวหนาทีมในการดําเนินการ

พ้ืนฐานทางกฎหมาย

คํารองขอจัดทําขึ้นตาม [ระบุพื้นฐานทางกฎหมาย (เชน สนธิสัญญาภายในประเทศหรือสนธิสัญญา 

พหุภาคี)]

ลักษณะของเร่ืองทางอาญา

คํารองขอน้ีเกี่ยวของกับ [การฟองคดีหรือการสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวของกับการยับยั้งสินทรัพย              

ที่สงสัยวาเปนสินทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิดและอยูในขายที่จะตองถูกริบซึ่งกําลัง

ดําเนินการตอ] บุคคลดังตอไปน้ี

[รายชื่อบุคคลเปาหมาย]

 ระบุสินทรัพยที่จะถูกยับยั้งโดยวิธีที่ดีที่สุดมักจะทํารายการสินทรัพยเหลาน้ีไวในภาคผนวก

และอางถึงภาคผนวกน้ันไวในน้ี

 รายชื่อบุคคลเปาหมายพรอมดวยขอมูลมากที่สุดที่จะมากได-หมายเลขหนังสือเดินทาง           

วันเดือนปเกิด สัญชาติ ที่อยู นายจาง

ความชวยเหลือที่ตองการรองขอเกี่ยวของกับความผิดดังตอไปน้ี (รายการความผิดพรอมดวยโทษ

สูงสุดของความผิดน้ันๆ)
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 การกลาวถึงความผิดตางๆ โดยวิธีที่ดีที่สุดคือใชคําที่ใชในการต้ังขอกลาวหาหรือการฟอง

คดีพรอมกับอางถึงหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายที่ใชบังคับ คัดลอกกฎหมายภายในที่

เกี่ยวของใสไวในภาคผนวกและอางถึงภาคผนวกน้ันเอาไวในน้ี

จุดประสงคของคํารองขอ

[ระบุสั้นๆ ถึงความชวยเหลือที่ตองการ]

 โปรดคํานึงดวยวา MLA เปนกระบวนที่ดําเนินการทีละขั้นทีละตอน หลีกเลี่ยงการรองขอ

ทุกสิ่งทุกอยาง (เอกสาร การยับยั้ง และการริบทรัพย) ในคํารองขอเดียว

ถอยแถลงเก่ียวกับขอเท็จจริง

[อธิบายขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับคดีในลักษณะที่ชัดเจนและกระชับสั้นๆ ไดใจความ]

 จะตองมีขอเท็จจริงอยางพอเพียงเพื่อใหเจาพนักงานของรัฐตางประเทศประเมินไดวา       

คํารองขอเปนไปตามขอกําหนด MLA (เชน เร่ืองความผิดของทั้งสองประเทศ) และจะให

ความชวยเหลือหรือไม

 ใสคําอธิบายความเชื่อมโยงระหวางสินทรัพยกับการกระทําความผิดหรือบุคคลเปาหมาย

 หากมีคําขอใหใชมาตรการบังคับ (เชน หมายคนหรือคําสั่งเรียก) ตองใสขอเท็จจริงอยาง

พอเพียงที่จะแสดงใหเห็นวาเปนไปตามขอกําหนดของประเทศผูรับคํารองขอ (ดูตัวอยาง

ขอกําหนดตางๆ ในบทที่ 4)

 ใสเอกสารตางๆ ที่อาจจะชวยในการดําเนินการตามคํารองขอไวในภาคผนวกและอางถึง

ภาคผนวกน้ันเอาไวในน้ี เชน สําเนาคําสั่งศาลที่มีการรับรอง ถอยแถลงที่มีคําสาบานหรือ

หนังสือรับรองสนับสนุนการยื่นคํารอง

ความชวยเหลือท่ีตองการ

[ระบุความชวยเหลือที่ตองการ] เราประสงคขอใหมีคําสั่งศาลหรือคําสั่งอ่ืนๆ ที่จําเปนที่จะทําให

สามารถใหความชวยเหลือตามที่รองขอได

 คําอธิบายเกี่ยวกับความชวยเหลือควรจะเนนในสิ่งที่ตองการความชวยเหลือไมใชชื่อ

มาตรการเพื่อใหไดมาซึ่งความชวยเหลือน้ันเพราะวามาตรการตางๆ ที่ใชอาจจะแตกตางกัน

ไปในแตละประเทศ เชน ประเทศหน่ึงใชคําสั่งคนและคําสั่งยึดเพื่อใหไดมาซึ่งบันทึกของ

ธนาคารแตอีกประเทศหน่ึงใชคําสั่งเรียก
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 อธิบายเหตุผลความจําเปนที่จะตองรองขอความชวยเหลือโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขอใหใช

มาตรการบังคับ

 ใหรายละเอียดของวิธีการที่จะตองปฏิบัติในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใหเปน

พยานหลักฐานที่รับฟงได รวมทั้งคําสาบานหรือคําเตือนตามที่กําหนดหรือรูปแบบของ

พยานหลักฐาน เชน คําใหการของพยานตองมีการบันทึกเทป เอกสารตางๆ จะตองมีการ

รับรอง

 สําหรับการติดตามสินทรัพยจะตองใหขอมูลมากที่สุดเทาที่จะมากไดเกี่ยวกับสถานที่ต้ัง

ของสินทรัพย หากรองขอใหยับยั้งและริบทรัพยจะตองมีขอมูลที่เฉพาะเจาะจงอยางมาก 

เชน ชื่อของผูถือบัญชี เลขที่บัญชี สาขาของธนาคาร จํานวนเงินที่ขอใหยับยั้ง สถานที่ต้ัง

ของทรัพยสินและอ่ืนๆ

 สําหรับคําสั่งยับยั้งอาจจําเปนตองอธิบายถึงความเสี่ยงที่จะมีการจําหนายถายโอน          

ตองยืนยันวาจะมีคําพิพากษาลงโทษที่มีผลตอสินทรัพยที่จะถูกยับยั้ง (และทํารายการ

สินทรัพยน้ันไวในภาคผนวก) ใหชื่อหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย แสดงใหเห็นวา

ประเทศที่รองขอมีอํานาจบังคับนอกดินแดนเหนือสินทรัพยและอธิบายถึงกระบวนการ

ยับยั้งที่ไดดําเนินการไปแลว

 สําหรับการสอบปากคําควรพิจารณารวมแนวคําถามที่จะใหตอบไวในภาคผนวก

 เพื่อเปดชองสําหรับขอมูลเพิ่มเติมควรเพิ่มเติมขอความ (ถึงแมจะไมเพียงพอโดยตัวเอง) 

เชน “อาจมีคําถามอ่ืนๆ ที่ตองสอบถามและพยานหลักฐานอ่ืนที่ตองรวบรวมซึ่งปรากฏวามี

ความจําเปนในการขยายผลการสืบสวนสอบสวน”

การรักษาความลับ

[หากมีขอกําหนดเร่ืองการรักษาความลับใหมีคําแถลงวาขอใหเก็บเปนความลับและเหตุผลที่จะตอง

เก็บเปนความลับ]

ระยะเวลาในการดําเนินการตามคํารองขอ

[ใหรายละเอียดวาตองการใชขอมูลเมื่อใดหากเปนไปไดใหระบุวันที่ศาลนัดพิจารณาดวย การรอง

ขอเปนกรณี “เรงดวน” ควรเก็บไวใชในกรณีดวนจริงๆ]
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คํารับประกันหรือขอตกลงตางๆ

สัญญาตางตอบแทน : รัฐบาล [ชื่อของประเทศผูรองขอ] จะปฏิบัติตามคํารองขอของรัฐบาล 

[ชื่อประเทศผูรับคํารองขอ] สําหรับคํารองขอในทํานองเดียวกันโดยจะใหความชวยเหลือที่มีผล

เทียบเคียงกับความผิดที่เทากันในคดีน้ี ซึ่งรองขอจากรัฐบาลของ [ชื่อประเทศผูรับคํารองขอ]

ขอจํากัดการใช : [อาจจําเปนตองใหคํามั่นสัญญาวาจะใชขอมูลที่ไดรับเพียงเพื่อการสืบสวน

สอบสวนที่ระบุไวเทาน้ัน บางประเทศไมตองการคํารับประกันเชนน้ี และอาจจะระบุอยางชัดเจนวา

สามารถนําขอมูลไปใชเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ ได]

การติดตอท่ีเคยมีมากอนหรือการใชชองทางอ่ืนๆ 

เคยมีการติดตอกันระหวาง [ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานในประเทศผูรองขอ] กับ [ชื่อสวน

ราชการหรือหนวยงานในประเทศผูรับคํารองขอ]

ขอมูลของผูติดตอ

[ผูพิพากษา, พนักงานอัยการ หรือเจาหนาที่ ผูประสานงานกลาง] ผูรับผิดชอบเร่ืองน้ีคือ                       

[ชื่อเจาหนาที่] ติดตอไดที่ [ชื่อถนน เบอรโทรศัพท อีเมล]

เจาหนาที่คดีใน [หนวยงานบังคับใชกฎหมายหรือหนวยงานดําเนินคดี] ผูซึ่งรูรายละเอียดเร่ืองน้ี คือ 

[ชื่อเจาหนาที่] สามารถติดตอไดที่ [ชื่อถนน เบอรโทรศัพท อีเมล]
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กลองขอความ ฉ.1 เคล็ดลับในการรางและการดําเนินการตามคํารองขอ MLA

 ติดตอผูรวมงาน (รวมถึงโดยการประชุมแบบเห็นหนากันหากเปนไปได) เพื่อ

 ตรวจสอบใหแน ใจ เกี่ ยวกับขอกํ าหนดทั่วไปและขอกําหนดเกี่ ยวกับ

พยานหลักฐาน

 หารือวิธีการที่จะดําเนินการตามขอกําหนดและขอตัวอยางของพยานหลักฐานที่

ตองการ

 ตรวจสอบใหแนใจเกี่ยวกับรูปแบบของพยานหลักฐาน (เชน คําแถลงภายใตคํา

สาบาน คําแถลงที่มีการเซ็นชื่อ เอกสารจากศาลที่มีการรับรอง)

 หารือเกี่ยวกับขอตกลงหรือคํารับประกันที่อาจกําหนดใหตองมี

 หารือเกี่ยวกับความจําเปนที่ตองดําเนินการโดยเรงดวน การรักษาความลับหรือ

วิธีการ

 ขอความชวยเหลือในการจัดทําราง และตนแบบคํารองขอ

 หารือความเปนไปไดในการเขามีสวนรวมในการดําเนินการตามคํารองขอ 

 ประเมินอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินการใหเปนไปตามคํารองขอ เชน

ขอผูกมัดในเร่ืองการเปดเผย และ

 หยิบยกประเด็นเร่ืองทรัพยากรที่จะใช

 ตองมั่นใจวาไดปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปและขอกําหนดเร่ืองพยานหลักฐาน

 ตัดคํารองขอเร่ืองทรัพยสินออกไปหากทรัพยสินมีมูลคานอย

 อธิบายขอเท็จจริงและสถานะของกระบวนพิจารณาที่ดําเนินการอยูในประเทศผูรอง

ขออยางชัดเจนและกระชับ

 หากตองมีการแปลเอกสารตองใชผูแปลเอกสารมืออาชีพ

 หากมีการติดตามหรืออายัดสินทรัพยตองใหรายละเอียดใหมากที่สุดเทาที่จะมากได

เกี่ยวกับสถานที่ต้ังสินทรัพยและความเชื่อมโยงระหวางสินทรัพยกับการกระทํา

ความผิดหรือผูกระทําผิด

 อยารองขอทุกๆอยาง (ติดตาม อายัดและริบทรัพย) ในคํารองขอเดียว ใหเร่ิมตน

ต้ังแตแรกและคอยๆไปทีละขั้นทีละตอน

 ใหเวลาเพียงพอสําหรับกระบวนการยื่นคํารองขอและการดําเนินการตามคํารองขอ

 รับประกันวากระบวนการสืบสวนสอบสวนและดําเนินคดีในประเทศของตน

ดําเนินการอยางตอเน่ืองเพราะวาจะตองมีคําสั่งถึงที่สุดใหริบทรัพยกอนที่จะสงเงิน

คืน และตองรับประกันวาการดําเนินการเปนไปตามกระบวนพิจารณาที่เปนธรรม 

(รวมถึงการแจงใหทุกฝายทราบและการใหโอกาสที่จะไปปรากฏตัว)
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ภาคผนวก ช. Web Site Resources

Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative

 StAR: http://www.worldbank.org/star

World Bank Group

 World Bank: http://www.worldbank.org

Financial Market Integrity Group: http://www.worldbank.org/amlct

United Nations

 United Nations: http://www.un.org

 United Nations Office on Drugs and Crime: http://www.unodc.org

 United Nations Mutual Legal Assistance Request Writer Tool (for justice system

practitioners only): http://www.unodc.org/mla/introduction.html

International Conventions, Treaties, and Agreements

 United Nations Convention against Corruption (UNCAC): http://www.unodc.org/

unodc/en/treaties/CAC/index.html

 United Nations Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycho-

tropic Substances, 1988: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html

 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC):

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html

 Organization for Economic Co-operation and Development Convention on Combating

Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions:

http://www.oecd.org/document/20/0,3343,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html

 Southeast Asian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty:

http://www.aseansec.org/17363.pdf

 Inter-American Convention against Corruption: http://www.oas.org/juridico/

english/treaties/b-58.html

 Council of Europe Conventions: http://conventions.coe.int
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º Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of

the Proceeds of Crime, 1990; and revised Council of Europe Convention on

Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds of Crime and on the

Financing of Terrorism, 2005

º European Convention on Human Rights

º Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and

Commercial Matters (Convention of Lugano):

http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/lug.htm

 Council of the European Union Decisions and Regulations: http://eur-lex.europa.eu

º Council of the European Union Framework Decision 2003/577/JHA on the Execution

in the European Union of Orders Freezing Property or Evidence and Corrigendum to

Council Framework Decision 2003/577/JHA

º Council of the European Union Framework Decision 2005/212/JHA of 24 February

2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property

º Council of the European Union Framework Decision 2006/783/JHA on the

Application of the Principle of Mutual Recognition to Confiscation Orders

º Council Decision 2007/845/JHA of 6 December 2007 Concerning Cooperation

between Asset Recovery Offices of the Member States in the Field of Tracing and

Identification of Proceeds from, or Other Property Related to, Crime

º Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the

Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters

º Council Regulation (EC) No. 1206/2001 of 28 May 2001 on Cooperation between the

Courts of the Member States in the Taking of Evidence in Civil or Commercial

Matters

 Southern African Development Community Protocol against Corruption 2001:

http://www.sadc.int/index/browse/page/122

 African Union Convention on Preventing and Combating Corruption and Related

Offences, 2003: http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_%20

Conventions_%20Protocols/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf
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 Commonwealth of Independent States Convention on Legal Assistance and Legal

Relations in Civil, Family and Criminal Matters:

http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_info01e.pdf

Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering

 FATF: http://www.fatf-gai.org

 FATF 40+9 Recommendations: http://http://www.fatf-gai .org/pages/0,3417,en_

32250379_32236920_1_1_1_1_1, 00.html

G-8 Best Practice Principles

 G-8 Best Practice Principles on Tracing, Freezing and Confiscation of Assets:

http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/g82004/G8_Best_Practices_on_

Tracing.pdf

 G-8 Best Practices for the Administration of Seized Assets: http://www.apgml.

org/issues/docs/15/G8%20Asset%20Management%20Best%20practices%20

042705%20FINAL.doc

European Union and Council of the European Union

 Main sites: http://europa.eu/index_en.htm and http://www.consilium.europa.eu/

showPage.aspx?lang=EN

 Civil and commercial matters:

º Civil and commercial matters: general framework for community activity;

European judicial network; judicial cooperation between member-states; service of

documents; taking evidence; jurisdiction, recognition, and enforcement of judgments:

 http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm

 http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/doc_civil_intro_en.htm

 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial

_cooperation_in_civil_matters/index_en.htm

 Criminal matters:

º General Framework for Community Activity: http://ec.europa.eu/justice_

home/doc_centre/criminal/assistance/doc_criminal_assistance_en.htm
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º Green Paper on Obtaining Evidence in Criminal Matters From One Member State to

Another and Securing Its Admissibility, November 2009: http://eur-lex.europa.eu

/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0624:FIN:EN:PDF

Country Legislation

 International Money Laundering Information Network: http://www.imolin.org

 UNCAC Knowledge Management Consortium and Legal Library: http://www.unodc.org

(to be launched in fall 2010)

Asset Tracing Resources

Free sites (general information, public records, business records):

 http://www.google.com (general information, news)

 http://www.icerocket.com (blog search)

 http://www.archive.org/web/web.php (Internet archives)

 http://www.searchsystems.net (“invisible Web” search of public records, company

records—worldwide)

 http://www.publicrecordi nder.com (public records, company records— worldwide)

 http://www.sec.gov/edgar.shtml (U.S. company records)

 http://www.zoominfo.com (people and company finder)

 http://www.superpages.com (people finder)

Subscription sites:

 http://www.worldlii.org (legislation, court decisions)

 http://www.lexisnexis.com (public records, court decisions, media, business records,

people search)

 http://www.companydocuments.com (business records—worldwide)

 http://www.clear.thomsonreuters.com (public records, company records— worldwide)

 http://www.corporateinformation.com (company records)

 http://www.companieshouse.gov.uk (U.K. company records)
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 http://www.pacer.gov (US court records)http://www.freeerisa.com (US employee

benefits data)

Professional and international organizations:

 International Association of Prosecutors: http://www.iap-association.org/

 Camden Asset Recovery Inter-Agency Network: http://www.europol.europa.eu/

publications/Camden_Assets_Recovery_Inter-Agency_Network/CARIN_Europol.pdf

 The Egmont Group: http://www.egmontgroup.org

 Latin American Association of Public Ministers (in Spanish and Portuguese only):

http://www.aiamp.net

 MLA and Confiscation Information: http://www.aiamp.net/fichasaiamp/index.html

Country-specific Mutual Legal Assistance Resources

Australia:

 Information on mutual legal assistance, treaty agreements, and a checklist:

http://www.ilsac.gov.au

 Information on civil processes, service of documents, taking of evidence, and model

letter of request: http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf

 Ministry of Foreign Affairs: http://www.afp.gov.au/

 Attorney-General of Australia: http://www.ag.gov.au/

 Australian Transaction Reports and Analysis Centre (financial intelligence unit):

http://www.austrac.gov.au/

 Commonwealth Director of Public Prosecutions: http://www.cdpp.gov.au/

Brazil:

 Department of Asset Recovery and International Legal Cooperation (within the Ministry

of justice):http://portal.mj.gov.br/drci/data/Pages/MJ7A4BFC59ITEMID401B422470464

DA481D21D6F2BBD1217PTBRNN.htm

 Ministry of Foreign Affairs: http://www.itamaraty.gov.br/

 Ministry of Justice: http://portal.mj.gov.br
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 Council for Financial Activities Control (Financial intelligence unit):

http://www.coaf.fazenda.gov.br/

France:

 Ministry of Foreign Affairs, Office of Conventions and Mutual Legal Assistance:

http://www.Diplomatie.gouv.fr

 Ministry of Justice: http://www.justice.gouv.fr

 Tracfin (financial intelligence unit): http://www.bercy.gouv.fr

Germany:

 Information on civil processes, judicial cooperation, taking of evidence and mode of

proof, service of documents, and enforcement of judgments:

º http://www.bmj.bund.de/enid/9de2c6dac41fc4c549b89d79e577a825,0/

Legal_and_Justice_Policy/Judical_Cooperation_in_Civil_Matters_15b.html

º http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ger_en.htm

Federal Foreign Office: http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Startseite.html

 Federal Ministry of Justice: http://www.bmj.bund.de/enid/9de2c6dac41fc4c549b

89d79e577a825,0/aktuelles_13h.html

 Financial intelligence unit: http://www.bka.de/

Hong Kong SAR, China:

 MLA information:281 http://www.legislation.gov.hk/choice.htm#intro

 Foreign Ministry of Affairs (Commissioner’s Office of China’s Foreign Ministry in

Hong Kong SAR, China): http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/

 Department of Justice (International Law Division, Mutual Legal Assistance Unit):

http://www.doj.gov.hk/publications/doj2010/en/international.html

 Independent Commission Against Corruption: http://www.icac.org.hk/

 Joint Financial Intelligence Unit: http://www.ji u.gov.hk/

281
คูมือสําหรับใหความชวยเหลือประเทศตางๆหาไดที่สํานักงาน International Mutual Assistance in Criminal Matters (IMAC)ใน

ฮองกง
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India:

 MLA information: http://www.mha.nic.in/uniquepage.asp?ID_PK=241&Search

=mutual%20legal%20assistance

 Investigation assistance, letters rogatory, MLA treaties (Indian Central Bureau of

Investigation): http://cbi.nic.in/interpol/assist.php

 Ministry of Justice: http://lawmin.nic.in/

 State anticorruption bureaus (for example, Anti-Corruption Bureau, Maharashtra):

http://www.acbmaharashtra.org/

 Financial intelligence unit: http://i uindia.gov.in/

Luxembourg:

 Information on civil processes, taking of evidence and mode of proof, and service of

documents: http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_lux_en.htm

 Ministry of Foreign Affairs: http://www.mae.lu

 Ministry of Justice: www.mj.public.lu/

 Financial intelligence unit: http://www.gouvernement.lu/dossiers/justice/crf/index.html

Mexico:

 Information on letters rogatory: http://www.sre.gob.mx/english/

 Tracking service for letters rogatory: http://webapps.sre.gob.mx/rogatorias/ 281. A

manual for assisting countries is available from the International Mutual Assistance in

Criminal Matters (IMAC) office in Hong Kong SAR, China.

 Ministry of Foreign Affairs: http://www.sre.gob.mx/english

 Attorney-General’s Office (requests and receives MLA requests on criminal matters):

http://www.pgr.gob.mx/

 Assistant Attorney General for Special Investigations and Organized Crime:

http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/coms07/170407.shtm

 Financial intelligence unit: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/uif/index.html
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Singapore:

 MLA information and forms: http://www.agc.gov.sg/criminal/mutual_legal_asst.htm

 Ministry of Foreign Affairs: http://www.mfa.gov.sg

 Suspicious Transaction Reporting Office (financial intelligence unit):

http://www.cad.gov.sg/amlct /STRO.htm

South Africa:

 MLA treaties: http://www.justice.gov.za/docs/emlatreaties.htm

 National Prosecuting Authority (central authority for MLA): http://www.npa.gov.za/

 Department of International Relations and Cooperation: http://www.dfa.gov.za

 Department of Justice and Constitutional Development: http://www.justice.gov.za/

 Financial Intelligence Centre (financial intelligence unit): http://www.i c.gov.za/

Default.aspx

 Public Service Commission (anticorruption authority): http://www.psc.gov.za/

 Asset Forfeiture Unit: http://www.npa.gov.za/ReadContent387.aspx

Spain:

 Information on civil processes, taking of evidence and mode of proof, and service of

documents: http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_spa_es.htm

 Ministry of Foreign Affairs and Cooperation: http://www.maec.es/en

 Ministry of Justice: http://www2.mjusticia.es/

 Financial intelligence unit: http://www.sepblac.es/ingles/acerca_sepblac/acercade.htm

Switzerland:

 MLA information on civil and criminal matters:

http://www.bj.admin.ch/bj/en/home/themen/sicherheit/internationale_rechthilfe.html

 Database of Swiss localities and courts: http://www.elorge.admin.ch/elorge/e/

 Swiss Foreign Ministry: http://www.eda.admin.ch/eda/en/home.html

 Office of the Attorney-General: http://www.ba.admin.ch/ba/en/home.html

 Federal Office of Justice: http://www.bj.admin.ch/bj/en/home.html
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 Federal Department of Justice and Police, Section for Mutual Legal Assistance in

Criminal Matters: http://www.rhf.admin.ch

 Money Laundering Reporting Office (Financial intelligence unit): http://www .fedpol.

admin.ch/fedpol/en/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei.html

United Arab Emirates (UAE):

 Ministry of Justice: http://www.elaws.gov.ae/DefaultEn.aspx

 Abu Dhabi Office of Public Prosecution:

http://www.adjd.gov.ae/en/portal/public.prosecution.aspx

 Central Bank of the UAE, Anti-Money Laundering and Suspicious Case Unit (financial

intelligence unit): http://www.centralbank.ae/AMLSU.php

United Kingdom:

 MLA information

º Homes Office: http://www.homeoi ce.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/

Assistance-from-UK/

º Serious Fraud Office: http://www.sfo.gov.uk/about-us/what-we-do-and-who-we-

work- with/international-collaboration.aspx

º Crown Prosecution Service: http://www.cps.gov.uk/legal/l_to_o/obtaining_evidence_

and_information_from_abroad/mutual_legal_assistance_(mla)_-_letters_of_request/

º Serious Organized Crime Agency (financial intelligence unit):

http://www.soca.gov.uk/

United States:

 Office of International Affairs, Department of Justice:

http://www.usdoj.gov/ criminal/oia.html

 Department of Justice Asset Forfeiture and Money-Laundering Section:

http://www.justice.gov/criminal/afmls/

 Department of State: http://www.state.gov

 Financial Crimes Enforcement Network (Financial intelligence unit):

http://www.i ncen.gov/
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อภิธานศัพท

Administrative confiscation การริบทรัพยทางปกครอง เปนกลไกที่ไมเกี่ยวของกับศาลเพื่อการ 

ริบทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดหรือสินทรัพยที่ใชหรือเกี่ยวของในการกระทําความผิด

Assets สินทรัพย สินทรัพยทุกประเภทไมวาจะมีรูปรางหรือไมมีรูปราง เคลื่อนยายไดหรือ

เคลื่อนยายไมได จับตองไดหรือจับตองไมได และเอกสารทางกฎหมายหรือตราสารแสดง

กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชนในสินทรัพยเชนวา282 คําน้ีใชสลับกันไปมากับคําวาทรัพยสิน

Bona fide purchaser ผูซื้อโดยสุจริต ดูเจาของโดยสุจริต

Civil action การฟองคดีแพง   ดูการฟองตามกฎหมายเอกชน

Claimant ผูขอคืนทรัพยสินท่ีถูกริบ  ฝายที่ยืนยันผลประโยชนในสินทรัพย อาจรวมถึงบุคคล        

ท่ีสาม เจาของโดยสุจริต จําเลย บุคคลเปาหมายหรือผูกระทําผิด

Commingled assets สินทรัพยท่ีถูกควบรวม ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดหรือ

ทรัพยสินที่ใชในการกระทําความผิดที่ไดถูกผสมรวมเขากับสินทรัพยอ่ืนๆ ที่อาจจะไมใชสินทรัพย

ที่ไดมาจากการกระทําความผิด 

Confiscation การริบทรัพย เปนการการสูญเสียสินทรัพยโดยถาวรโดยคําสั่งศาลหรือเจาหนาที่ผูมี

อํานาจอ่ืน283 คําน้ีใชสลับกันไปมากับคําวา forfeiture บุคคลหรือองคกรตางๆ ที่ยึดถือผลประโยชน

อยูในกองทุนหรือสินทรัพยอ่ืนตามที่ระบุ โดยหลักการในเวลาที่มีการริบทรัพยจะสูญเสียสิทธิ

ทั้งหมดในกองทุนหรือสินทรัพยอ่ืนๆ ที่ถูกริบ284

Conviction-based confiscation การริบทรัพยท่ีตองมีคําพิพากษาลงโทษ หมายถึงการริบทรัพย          

ทุกรูปแบบที่กําหนดใหจําเลยตองไดรับการพิพากษาลงโทษสําหรับความผิดกอนที่จะเร่ิม

กระบวนการริบทรัพยและกอนที่จะมีการริบทรัพย 

Criminal confiscation การริบทรัพยทางอาญา ดูการริบทรัพยท่ีตองมีคําพิพากษาลงโทษ

282
United Nations Convention against Corruption (UNCAC), art. 2(e)

283
UNCAC, art. 2(g). See also “Best Practices: Confiscation (Recommendations 3 and 38),” รับรองโดยที่ประชุมใหญ FATF,

19 กุมภาพันธ 2553
284

FATF, “Interpretative Note to Special Recommendation III: Freezing and Confiscating Terrorist

Assets,”para. 7(c), http://www.fatf-gai.org/dataoecd/53/32/34262136.pdf
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Defendant จําเลย คูความผูซึ่งจะตองตอบคํารองของโจทยตอหนาศาลในคดีแพง หรือคูความใด             

ผูซึ่งเคยถูกฟองหรือถูกกลาวหาวาละเมิดกฎหมายอาญา

Ex parte proceedings กระบวนพิจารณาฝายเดียว กระบวนพิจารณาทางกฎหมายที่ดําเนินการ  

โดยบุคคลคนเดียวโดยไมมีฝายอ่ืนๆ และไมมีตัวแทนหรือการแจงฝายอ่ืนๆ ใหทราบ

Financial intelligence unit (FIU) หนวยขาวกรองทางการเงิน “เปนหนวยงานกลางของประเทศ

เพื่อรับ (และรองขอตามที่ไดรับอนุญาต) วิเคราะหและเผยแพรแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจ เปดเผยขอมูล

ทางการเงิน: (1) เกี่ยวกับสินทรัพยที่ตองสงสัยวาเปนสินทรัพยที่ไดจากการกะทําความผิดและการ

อุดหนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ (2) ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศกําหนด

เพื่อการตอตานการฟอกเงินและการอุดหนุนทางการเงินแกการกอการราย285

Forfeiture ดูการริบทรัพย

Freezing การอายัด ดูมาตรการชั่วคราว ดูในบทที่ 4 ดวย

Gatekeeper รวมถึงนักบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผูประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ ที่ยึดถือ

บัญชีในสถาบันการเงินและกระทําการในนามของลูกคาของพวกเขาไมวาจะโดยรูขอเท็จจริงหรือ

โดยไมต้ังใจเพื่อเคลื่อนยายหรือปกปดทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําที่ผิดกฎหมาย อาชญากร

อาจจะใช gatekeeper เพื่อเขาถึงระบบการเงินโดยตนเองยังคงปดบังชื่อ286

Hearsay พยานบอกเลา คําบอกเลานอกศาลมักจะถูกนํามาใชในศาลเพื่อเปนพยานหลักฐานในการ

พิสูจนความจริงของเร่ืองที่ยืนยัน ในขณะที่ประเทศ civil law มักจะไมตัดพยานบอกเลาออกจาก

กระบวนพิจารณาแตในประเทศ common law พยานบอกเลารับฟงไมได (โดยมีขอยกเวนหลายขอ) 

หากมีการยอมรับพยานบอกเลาศาลจะตองพิจารณาใหนํ้าหนักกับพยานหลักฐานอยางเหมาะสม

Informal assistance ความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ กิจกรรมหรือความชวยเหลือใดๆ ที่จัดให

โดยไมจําเปนตองมีคํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายอยางเปนทางการ อาจมี

กฎหมายที่อนุญาตใหมีการใหความชวยเหลือแบบผูปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูปฏิบัติงาน

ดวยกันเองรวมทั้งกฎหมาย วาดวยความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ดวย

285
คํานิยามทีร่ับรองโดยที่ประชุมใหญ Egmont Group, Rome, Italy, November 1996; แกไขโดยที่ประชุมใหญ Egmont ที่ Guernsey,

มิถุนายน 2547
286

FATF, “Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing: High Level Principles and

Procedures” (June 2007), http://www.fatf-gai.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf; FATF, “Report on Money Laundering Typologies, 2000—

2001” (February 2001), http://www.fatf-gai.org/dataoecd/29/36/34038090.pdf
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Innocent owner เจาของโดยสุจริต บุคคลที่สามที่มีผลประโยชนในสินทรัพยที่อยูในขายถูก            

ริบทรัพย ซึ่งไมไดมีสวนรูเห็นกับการกระทําอันนําไปสูการริบทรัพยหรือเมื่อรูถึงการกระทําที่

นําไปสูการริบทรัพยไดกระทําการทุกอยางที่เปนไปไดภายใตสถานการณเพื่อยกเลิกการใช

สินทรัพย คําน้ีใชสลับสับกันกับ bona fide purchaser for value

In personam เปนภาษาละตินแปลวา “โดยตรงตอบุคคลใดบุคคลหน่ึง” ในบริบทของการริบทรัพย

หรือการฟองคดี เปนการดําเนินการทางกฎหมายตอบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ 

In rem ภาษาละตินแปลวา “ตอสิ่งของ” ในบริบทของการริบทรัพยเปนการดําเนินการทางกฎหมาย

ตอสิ่งของหรือสินทรัพยใดโดยเฉพาะดู property based confiscate

Instrument or instrumentality เคร่ืองมือ สินทรัพยที่ใชในการอํานวยความสะดวกในการกระทํา

ความผิด เชนระบบการชวยเหลือเพี่อที่ใชในการขนสงยาเสพติดหรือเงินสด

Know your customer การรูจักลูกคา เปนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาและ

ขอกําหนดของธนาคารที่สถาบันการเงินและหนวยงานกํากับดูแลอ่ืนๆ จะตองดําเนินการเพื่อระบุ

ตัวตนลูกคาและตรวจสอบใหแนใจในขอมูลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการทําธุรกิจทางการเงินกับลูกคา 

Letters Rogatory เปนคํารองขออยางเปนทางการจากศาลถึงศาลตางประเทศเพื่อขอความชวยเหลือ

ทางศาลบางอยาง เปนการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการระหวางตุลาการ พนักงานอัยการหรือ

เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายของประเทศหน่ึงกับผูรวมงานของเขาหรือเธอในอีกประเทศหน่ึงเปน

การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย แบบหน่ึง

Mutual legal assistance การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย เปนกระบวนการ         

ที่ประเทศตางๆ ใชในการขอและใหความชวยเหลือในการรวบรวมขอมูล ขอมูลขาวกรอง และ

พยานหลักฐานเพื่อการสืบสวนสอบสวน การดําเนินมาตรการชั่วคราว และการบังคับคําสั่งและคํา

พิพากษาของศาลตางประเทศ คูมือฉบับน้ีแยกแยะอยางชัดเจนระหวางความชวยเหลือที่สามารถให

ไดอยางไมเปนทางการ (ดู ความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ) และอยางเปนทางการ (ดู คํารองขอ

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย)

Mutual legal assistance request คํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย แตกตางจาก

ความชวยเหลืออยางไมเปนทางการ คํารองขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย เปนคํารอง

ขอที่ตองจัดทําเปนหนังสือซึ่งจะตองเปนไปตามวิธีการ ระเบียบพิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

ขอตกลงพหุภาคีหรือทวิภาคีหรือในกฎหมายภายใน คํารองขอโดยทั่วไปมักจะใชในการรวบรวม

พยานหลักฐาน (รวมถึงการสืบสวนสอบสวนโดยวิธีการบังคับ) เพื่อขอใหมีมาตรการชั่วคราว และ

ขอใหบังคับคําสั่งของศาลภายในประเทศในตางประเทศ
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Non-conviction based confiscation (NCB confiscation) การริบทรัพยท่ีไมตองมีคําพิพากษา

ลงโทษ (การริบทรัพยNCB) การริบทรัพยที่ไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทางอาญา287

Politically exposed persons (PEPs) บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการเมือง หมายถึง “บุคคลผูซึ่งไดรับหรือ

เคยไดรับความเชื่อถือใหปฏิบัติหนาที่สาธารณะอันสําคัญรวมถึงสมาชิกครอบครัวและคน

ใกลชิด”288

Practitioner ผูปฏิบัติงาน หมายถึง พนักงานสืบสวนสอบสวน ผูพิพากษาไตสวน ทนายความ

เอกชน นักบัญชีนิติเวช นักวิเคราะหทางการเงินและพนักงานอัยการ บทบาทใดบทบาทหน่ึงหรือ

ทุกบทบาทเหลาน้ีอาจจะเกี่ยวของในองคประกอบของการสืบสวนสอบสวนขึ้นอยูกับกฎหมายของ

แตละประเทศ

Proceeds of crime ทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด สินทรัพยใดที่ไดรับมาจากหรือไดมา

โดยตรงหรือโดยออมโดยการกระทําความผิด289ในประเทศตางๆ สวนใหญรวมถึงสินทรัพยที่ถูก

ควบรวมดวย290

Property ทรัพยสิน ดูสินทรัพย

Property-based confiscation เปนการฟองริบทรัพยที่มุงที่สิ่งของหรือสินทรัพยเฉพาะเจาะจง              

ที่พบวาเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดหรือเปนเคร่ืองมือที่ ใชในการกระทําความผิด 

หรือเรียกวา in rem confiscation หรือ tainted property system

Provisional measures มาตรการชั่วคราว เปนการหามการโอน เปลี่ยนสภาพ จัดการหรือ

เคลื่อนยายสินทรัพยเปนการชั่วคราวหรือการเขาไปดําเนินการเก็บรักษาหรือควบคุมสินทรัพย

ชั่วคราวโดยคําสั่งของศาลหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจอ่ืนๆ291 คําน้ีใชสลับสับกันกับคําวา อายัด ยับยั้ง 

ยึด และสกัดกั้น

Requested jurisdiction ประเทศผูรับคํารองขอ คือประเทศที่ถูกรองขอใหความชวยเหลือ            

อีกประเทศหน่ึงเพื่อจุดประสงคในการชวยเหลือการสืบสวนสอบสวนหรือ ฟองคดีหรือบังคับ              

คําพิพากษาในตางประเทศ

287
“Best Practices: Confiscation (Recommendations 3 and 38),” รับรองโดยที่ประชุมใหญ FATF, 19 กุมภาพันธ 2553

288
Theodore S. Greenberg, Larissa Gray, Delphine Schantz, Carolin Gardner, and Michael Lathem, Politically Exposed Persons: Preventive

Measures for the Banking Sector (Washington DC: World Bank, 2010), 3,

http://www.worldbank.org/star
289

UNCAC, art. 2(e)

290
ดูหัวขอ 6.2.1 บทที่ 6

291
ปรับจาก UNCAC, art. 2(f)
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Requesting jurisdiction ประเทศผูรองขอ คือประเทศที่รองขอความชวยเหลือจากอีกประเทศหน่ึง

เพื่อจุดประสงคในการสืบสวนสอบสวนในหรือฟองคดี หรือบังคับตามคําพิพากษาภายในประเทศ

Restraint การยับย้ัง ดูมาตรการชั่วคราว ดูในบทที่ 4 ดวย

Seizure การยึด ดูมาตรการชั่วคราว ดูในบทที่ 4 ดวย

Seller for valve ดู Innocent owner เจาของโดยสุจริต

Substitute assets สินทรัพยทดแทน หมายถึง สินทรัพยที่ไมสามารถเชื่อมโยงกับความผิดที่นํามาสู

การริบทรัพยแตอาจถูกริบแทนสินทรัพยเชนวาหากไมรูวาสินทรัพยที่เขาขายถูกริบโดยตรงอยูที่

ไหนหรือไมสามารถหาได

Suspicious activity report รายงานกิจกรรมอันควรสงสัย ดูรายงานธุรกรรมอันควรสงสัย

Suspicious transaction report (STR) รายงานธุรกรรมอันควรสงสัย หมายถึงรายงานที่ยื่นโดย

สถาบันการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมหรือกิจกรรมที่สงสัยหรือนาสงสัย รายงานน้ียื่นตอ FIU ของ

ประเทศ 

Tainted property ทรัพยสินสกปรก ดู property-based confiscation

Target or targets บุคคลเปาหมาย หมายถึงผูตองสงสัยในการสืบสวนสอบสวน

Value-based confiscation การริบทรัพยสินตามมูลคา หมายถึง การฟองริบทรัพยเพื่อเรียกคืนมูลคา

ของผลประโยชนที่ไดรับจากการกระทําความผิดและลงโทษใหชําระเงินตามมูลคา


