พระราชบัญญัติ
การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการดาเนินการตามคาพิพากษาคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๒๗
________________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗
เป็นปีที่ ๓๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดาเนินการตามคา
พิพากษาคดีอาญา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ดาเนินการตามคาพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศอื่นในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ประเทศผู้โอน” หมายความว่า ประเทศที่ส่งนักโทษไปยังประเทศผู้รับโอน
“ประเทศผู้รับโอน” หมายความว่า ประเทศที่รับนักโทษจากประเทศผู้โอน
“นักโทษไทย” หมายความว่า บุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะมีสัญชาติอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม ซึ่งต้องคาพิพากษา
หรือคาสั่งถึงที่สุดให้ลงโทษและกาลังรับโทษอยู่ในต่างประเทศ
“นักโทษต่างประเทศ” หมายความว่า บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดให้ลงโทษ
และกาลังรับโทษอยู่ในราชอาณาจักร
“โทษ” หมายความว่า จาคุก กักขัง และหมายความรวมถึงวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ
วิธีการสาหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษ การพักการกักกัน และการลดวันต้องโทษด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีแต่
ละกระทรวงมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนัน้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การโอนนักโทษไทยในต่างประเทศเพื่อมารับโทษต่อในราชอาณาจักร หรือการโอนนักโทษ
ต่างประเทศในราชอาณาจักรเพื่อไปรับโทษต่อในต่างประเทศ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศผู้โอนและประเทศผู้รับโอนจะต้องมีสนธิสัญญาระหว่างกันในเรื่องความร่วมมือในการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามคาพิพากษาคดีอาญา
(๒) การโอนนักโทษจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้โอนกับประเทศผู้รับโอน และนักโทษซึง่ จะได้รับ
การโอน
(๓) ความผิดที่นักโทษไทยหรือนักโทษต่างประเทศได้รับโทษอยู่ต้องเป็นความผิดที่มีโทษฐานใดฐานหนึ่งตาม
กฎหมายของประเทศผู้รับโอน
(๔) นักโทษซึ่งจะได้รับการโอนต้องไม่อยู่ในระหว่างการดาเนินคดีอาญาในความผิดอื่นหรืออยู่ในระหว่างการรื้อ
ฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในประเทศผู้โอน
(๕) การโอนนักโทษจะทาให้เกิดผลดีหรือเป็นประโยชน์แก่นักโทษผู้นั้น
(๖) การโอนนักโทษจะมีผลกระทบต่อปัญหาอาชญากรรมและความรู้สึกของประชาชนในประเทศผู้โอนและ
ประเทศผู้รับโอนเพียงใดหรือไม่ เมื่อคานึงถึงลักษณะและความรุนแรงของการกระทาความผิด
ความใน (๓) มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สนธิสัญญาระหว่างประเทศผู้โอนและประเทศผู้รับโอนมิได้กาหนดข้อความ
ดังกล่าวไว้ หรือมีเงื่อนไขกาหนดไว้เป็นประการอืน่
มาตรา ๗ บรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการโอนนักโทษ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ การโอนนักโทษตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่นักโทษนั้นจะพึงได้รับผลจากการอภัยโทษ
เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษโดยประเทศผู้โอนภายหลังการโอน
หมวด ๒
คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ เจ้ากรมพระธรรมนูญ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา อธิบดีศาลคดี
เด็กและเยาวชนกลาง อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมตารวจ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และอธิบดีกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมายเป็นกรรมการ ผู้อานวยการกองทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ผู้อานวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอานาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการให้นามาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๓
การโอนนักโทษไทย
มาตรา ๑๒ นักโทษไทยซึ่งประสงค์จะขอโอนมารับโทษต่อในราชอาณาจักรให้ยื่นคาขอพร้อมทั้งส่งเอกสาร
หลักฐานที่คณะกรรมการกาหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยที่มีอานาจหน้าที่
ประจาประเทศผู้โอน หรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๓ ถ้านักโทษไทยไม่สามารถยื่นคาขอได้ด้วยตนเอง หรือเป็นเด็กหรือเยาวชนตามกฎหมาย ว่าด้วย
การจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน ให้สามีหรือภริยา ญาติหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีอานาจยื่นคาขอตามมาตรา
๑๒ แทนนักโทษไทยได้
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอตามมาตรา ๑๒ หรือ มาตรา ๑๓ ไม่สามารถจัดหาเอกสารหลักฐานประกอบ
คาขอได้ด้วยตนเอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดหาให้
มาตรา ๑๕ เมื่อได้รับคาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งคาขอและ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อเลขานุการคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ให้คณะกรรมการพิจารณาและมีคาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการโอนนักโทษไทยโดยเร็ว แล้วแจ้งคาสั่ง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอทราบ โดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ และในกรณีที่คณะกรรมการมีคาสั่งไม่อนุญาต
เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการแสดงเหตุผลของการมีคาสั่งไม่อนุญาตนั้น
ด้วย
คาสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาสั่งอนุญาตให้มีการโอนนักโทษไทยให้คณะกรรมการ ส่งเรื่องไปยัง
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อดาเนินการขอความเห็นชอบในการโอนนักโทษไทยดังกล่าวจากประเทศผู้โอน
และเมื่อประเทศผู้โอนได้แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงการต่างประเทศทราบแล้วให้กระทรวงการ
ต่างประเทศแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการและผู้ยื่นคาขอทราบโดยเร็ว
มาตรา ๑๗ เมื่อคณะกรรมการได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าประเทศผู้โอนได้ให้ความเห็นชอบใน
การขอโอนนักโทษไทยจากประเทศผู้โอนตามมาตรา ๑๖ แล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการให้มีการโอน
นักโทษไทยผู้นั้นต่อไปโดยเร็ว
เมื่อนักโทษไทยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ในกรณีที่ศาลของประเทศผู้โอนมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้
ลงโทษจาคุกหรือกักขัง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาคาสั่งเป็นหนังสือส่งตัวนักโทษไทยนั้นไปคุมขังไว้ ณ สถานที่ที่
จัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ถ้านักโทษไทยนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ วิธีการสาหรับเด็ก

และเยาวชน การพักการลงโทษ และการพักการกักกัน ก็ให้นาวิธีการเช่นว่านั้นตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้องที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักรมาใช้ตามควรแก่กรณี
มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการโอนนักโทษไทยมารับโทษต่อในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่า
คาพิพากษาหรือคาสั่งลงโทษของศาลแห่งประเทศผู้โอนเป็นคาพิพากษาหรือคาสั่งลงโทษของศาลที่มีเขต
อานาจในราชอาณาจักร
การอุทธรณ์ ฎีกา หรือการขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ในศาลที่มีเขตอานาจใน ราชอาณาจักร
เกี่ยวกับคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้
มาตรา ๑๙ เมื่อได้มีการตกลงรับโอนนักโทษไทย ให้คณะกรรมการใช้เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการลงโทษที่มี
การรับรองเป็นทางการโดยประเทศผู้โอนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ถ้าปรากฏว่าโทษตามคาพิพากษา
หรือคาสั่งลงโทษของศาลแห่งประเทศผู้โอนตรงกับโทษตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักร ให้
คณะกรรมการทาคาสั่งเป็นหนังสือส่งไปยังเจ้าพนักงานเรือนจาหรือเจ้าพนักงานซึง่ มีอานาจในการปฏิบัติตาม
วิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ วิธีการสาหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษและการพัก
การกักกัน แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ปรากฏว่า โทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษตามกฎหมายของประเทศผู้โอนไม่ตรงกับโทษ หรือเงื่อนไข
ในการรับโทษตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยืน่ คาร้องต่อ
ศาลอาญาหรือศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง เพื่อพิจารณาสั่งปรับใช้โทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ โทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษที่ปรับใช้จะต้องไม่หนักกว่าโทษหรือ
เงื่อนไขในการรับโทษที่นักโทษไทยจะต้องรับในประเทศผู้โอน
ในกรณีที่ปรากฏว่าความผิดที่นักโทษไทยได้รับอยู่ตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลแห่งประเทศผู้โอนไม่เป็น
ความผิดที่มีโทษฐานใดฐานหนึ่งตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักร ให้ถือว่าการที่นักโทษไทยผู้นั้นได้รับโทษ
ตามคาพิพากษาหรือคาสั่งดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ศาลมีอานาจสั่งใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยได้ และให้ศาล
ปรับโทษตามคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควร
แต่ต้องไม่หนักกว่าโทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษที่นักโทษไทยจะต้องรับในประเทศผู้โอน ทั้งนี้ ให้นาวิธีการ
ตามวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
คาสั่งของศาลอาญาหรือศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๐ ให้ถือว่านักโทษไทยซึ่งได้รับการโอนมารับโทษต่อในราชอาณาจักรเป็นนักโทษเด็ดขาด หรือเป็นผู้
ถูกสั่งใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ วิธีการสาหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษ
และการพักการกักกัน ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักรว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๑ การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ การพักการลงโทษ การพักการกักกัน และการ
ลดวันต้องโทษสาหรับนักโทษไทยซึ่งรับโทษต่อในราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้อยู่ใน
ราชอาณาจักร ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีสนธิสัญญากาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
สนธิสัญญานั้น
มาตรา ๒๒ ในการรับโทษต่อในราชอาณาจักร ให้นักโทษไทยซึ่งได้รับการโอนได้รับประโยชน์จากเหตุ
ดังต่อไปนี้
(๑) การหักระยะเวลาการลงโทษที่นักโทษไทยผู้นั้นได้รับอยู่ตามกฎหมายของประเทศผู้โอนจนถึงวันที่มีการรับ
มอบ
(๒) การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษของประเทศผู้โอนเฉพาะในส่วนที่มีผลใช้บังคับถึงนักโทษ
ไทยผู้นั้น

(๓) กรณีที่มีกฎหมายของประเทศผู้โอนออกมาภายหลังและบัญญัติว่าการกระทาตามที่นักโทษไทยผู้นั้นได้รับ
โทษอยู่ไม่เป็นความผิดอีกต่อไป หรือบัญญัติให้เป็นคุณแก่นักโทษไทยผู้นั้น
(๔) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคาพิพากษา หรือคาสั่งลงโทษของศาลแห่งประเทศผู้โอน
(๕) การหักระยะเวลาตั้งแต่วันที่มีการรับมอบนักโทษไทยผู้นั้นจนถึงวันที่นักโทษไทยผู้นั้นเข้ารับโทษต่อใน
ราชอาณาจักร
เมื่อความตามวรรคหนึ่งปรากฏแก่คณะกรรมการ หรือเมื่อนักโทษไทยหรือผู้มีอานาจยื่นคาขอตามมาตรา ๑๓
ร้องขอ ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งให้นักโทษไทยผู้นั้นได้รับประโยชน์ดังกล่าวได้
คาสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด ๔
การโอนนักโทษต่างประเทศ
มาตรา ๒๓ การยื่นคาขอโอนนักโทษต่างประเทศเพื่อไปรับโทษต่อในประเทศผู้รับโอน ให้ประเทศที่ประสงค์
จะรับโอนยื่นคาขอผ่านวิถีทางการทูตตามแบบวิธีการและเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการกาหนดต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ กระทรวงการต่างประเทศ
มาตรา ๒๔ เมื่อได้รับคาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาส่งคาขอ
และเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อเลขานุการคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
มาตรา ๒๕ การโอนนักโทษต่างประเทศจะกระทามิได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อโทษที่นักโทษต่างประเทศได้รับอยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นโทษฐานกระทาความผิดต่อองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระราชโอรสและพระราชธิดา ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายใน
ราชอาณาจักร ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของชาติ
(๒) * (ก) นักโทษต่างประเทศได้รับโทษจาคุกในราชอาณาจักรแล้วไม่ถึงหนึ่งในสามของโทษจาคุกทั้งสิ้นตามคา
พิพากษาหรือคาสั่งหรือไม่ถึงสี่ปี สุดแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
(ข) นักโทษต่างประเทศได้รับโทษจาคุกในราชอาณาจักรแล้วไม่ถึงแปดปี ในกรณีที่เป็นความผิดฐานผลิต
จาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพติด ให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยา
เสพติดให้โทษ และมีคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกตลอดชีวิต
(๓) เมื่อโทษจาคุกที่นักโทษต่างประเทศจะต้องรับต่อไปในราชอาณาจักรเหลืออยู่น้อยกว่าหนึ่งปีของโทษจาคุก
ทั้งสิ้นตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้โอนนักโทษต่างประเทศ ถ้าเห็นว่าการโอนนั้นจะมี
ผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรหรือต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่นักโทษต่างประเทศผู้ใดมีหน้าที่ต้องชาระค่าปรับ คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาหรือ
ค่าเสียหายตามคาพิพากษาในคดีอาญา หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานผู้มีอานาจ นักโทษต่างประเทศผู้นั้นจะต้อง
ทาการชาระคืนหรือชดใช้ดังกล่าว ให้เสร็จสิ้นก่อนที่คณะกรรมการจะมีคาสั่งเห็นชอบในการโอน
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการมีคาสั่งให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการโอนนักโทษต่างประเทศ และให้
แจ้งคาสั่ง

________________________
* ความเดิมในอนุ (๒) ของมาตรา ๒๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการดาเนินการตามคาพิพากษาคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับพิเศษ ๑๐๔ ตอนที่ ๒๒๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ และให้ใช้ความใหม่ดังที่ปรากฏนี้แทน
นั้นให้ประเทศผู้รับโอนทราบโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ
คาสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด และให้ถือว่าคาสั่งเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นหลักฐานในการโอน
นักโทษต่างประเทศไปยังประเทศผู้รับโอน
หมวด ๕
การดาเนินการรับมอบและส่งมอบนักโทษ
มาตรา ๒๙ การรับมอบนักโทษไทยและการส่งมอบนักโทษต่างประเทศซึ่งจะได้รับการโอนให้ดาเนินการผ่าน
วิถีทางการทูต ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๐ เมื่อได้มีการรับมอบนักโทษไทยในประเทศผู้โอน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการให้นักโทษไทย ผู้นั้น
เดินทางจากประเทศผู้โอนเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามวันนับแต่วันที่มีการรับมอบ เว้น
แต่จะมีเหตุจาเป็นอย่างอื่นและเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ต้องดาเนินการให้นักโทษไทยผู้นั้นเข้า
รับโทษต่อทันที
มาตรา ๓๑ เมื่อได้มีการส่งมอบนักโทษต่างประเทศแล้ว นักโทษต่างประทศผู้นั้นจะต้องเดินทางออกไป
นอกราชอาณาจักรภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่การส่งมอบเสร็จสิ้นลง เว้นแต่คณะกรรมการหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายจะได้ขยายระยะเวลาให้ตามความจาเป็น
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๒ นักโทษไทยผู้ใดหลบหนีการควบคุมตัวในระหว่างการเดินทางจากประเทศผู้โอนมายัง
ราชอาณาจักร หรือนักโทษต่างประเทศผู้ใดหลบหนีการควบคุมตัวในระหว่างก่อนเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคหนึ่งได้กระทาโดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้ายหรือ
โดยร่วมกระทาความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับ ไม่เกิน
เจ็ดหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทาโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ผู้กระทาต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่
บัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึง่ หนึ่ง
มาตรา ๓๓ นักโทษไทยผู้ใดขัดขืน หรือไม่ปฏิบัติตามการจัดการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ หรือ
มาตรา ๓๐ หรือนักโทษต่างประเทศผู้ใดขัดขืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
มาตรา ๓๔ การกระทาความผิดตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ในส่วนที่เกี่ยวกับนักโทษไทย แม้กระทานอก
ราชอาณาจักร ให้ถือว่ากระทาความผิดในราชอาณาจักร

มาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการมีอานาจเปรียบเทียบความผิดตามมาตรา ๓๓ ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการ
มีอานาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนดาเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะกาหนด
หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขใดๆ ให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติการตามที่เห็นสมควรก็ได้
เมื่อผู้กระทาความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และให้ดาเนินการโอนนักโทษต่อไป
ถ้าผู้กระทาความผิดไม่เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายส่งตัวผู้กระทา
ความผิดให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดีต่อไป
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันนี้ได้มีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่ง
รับโทษอยู่
ในต่างประเทศเนื่องจากกระทาความผิดในต่างประเทศ และบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งรับโทษอยู่ในประเทศ
ไทย เนื่องจากกระทาความผิดในประเทศไทยอยู่เป็นจานวนมาก สมควรที่จะกาหนดมาตรการให้มีการโอนตัว
ผู้กระทาความผิดดังกล่าวให้ได้รับโทษต่อในประเทศที่ผู้นั้นมีสัญชาติได้ เพื่อประโยชน์ในการที่แต่ละประเทศจะ
ได้ให้การอบรมแก้ไขฟื้นฟูจิตใจผู้กระทาความผิดที่มีสัญชาติของประเทศของตนให้กลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไป
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๗)
หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
กองนิติการ
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 245-9087 โทรสาร (662) 245-9413
หรือสานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ http://www.krisdika.go.th

