
 

พระราชบัญญัติ  
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน  

พุทธศักราช ๒๔๗๒ 
 

___________________ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการด ารัส
เหนือเกล้าฯ ส่ังว่า 
โดยท่ีทรงพระราชด าริเห็นสมควรแสดงสิทธิของรัฐบาลสยามในการท่ีจะส่งตัวบุคคลท่ีต้องหาหรือท่ีพิจารณา
เป็นสัตย์ว่ากระท าผิดมีโทษอาชญาภายในเขตอ านาจศาลของต่างประเทศให้แก่ประเทศนั้นๆ แม้จะไม่มีสัญญา
ทางพระราชไมตรีก าหนดให้ส่งก็ดี และท้ังสมควรจะก าหนดวิธีการอันจะพงึปฏิบัติในเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ท้ังหลายให้ด าเนินเป็นระเบียบเดียวกันสืบไป 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยบทมาตราต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒” 
มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่บรรดาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรุงสยามเท่าท่ีไม่แย้งกับข้อความใน
หนังสือสัญญา อนุสัญญา หรือความตกลงกับรัฐบาลต่างประเทศ หรือในประกาศกระแสพระบรม-ราชโองการ
ท่ีได้ออกเกี่ยวกับหนังสือสัญญา อนุสัญญา และความตกลงนั้นๆ 
มาตรา ๔ แม้จะไม่มีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ดี ถ้ารัฐบาลสยามพิจารณาเห็นเป็นการสมควร ก็อาจส่งตัว
บุคคลผู้ต้องหา หรือท่ีพิจารณาเป็นสัตย์ว่ากระท าผิดมีโทษอาชญาภายในเขตอ านาจศาลของต่างประเทศใดๆ 
ให้แก่ประเทศนั้นๆ ได้ แต่การกระท าผิดเช่นว่านี้ ต้องเป็นความผิดซึ่งกฎหมายสยามก าหนดโทษจ าคุกไม่น้อย
กว่าหนึ่งป ี
มาตรา ๕ เมื่อมีการร้องขอให้ส่งบุคคลใดข้ามแดน ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ซึ่งศาลของประเทศใดได้
พิจารณาและพิพากษาให้ปล่อย หรือได้รับโทษในความผิดท่ีร้องขอให้ส่งข้ามแดนแล้ว ท่านว่าจะไม่ส่งตัวบุคคล
นั้นให้ไป 
มาตรา ๖ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนย่อมเริ่มด้วยมีค าร้องขอจากรัฐบาลต่างประเทศโดยทางทูตของรัฐบาลนั้นมายัง
รัฐบาลสยามให้ส่งบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งข้ามแดน หรือถ้าไม่มีทูตก็โดยทางเจ้าพนักงานกงสุลผู้มีหน้าท่ี 
มาตรา ๗ ค าร้องขอให้ส่งบุคคลข้ามแดนนั้น ต้องมีหลักฐานส่งมาประกอบคือ 
(ก) ในกรณีขอให้ส่งบุคคลท่ีได้พิจารณาเป็นสัตย์ว่า ได้กระท าความผิดมีโทษอาชญา ต้องมีส าเนาค าพิพากษา
ของศาลท่ีได้พิจารณาคดีนั้น ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีรับรองโดยชอบ 
(ข) ในกรณีขอให้ส่งบุคคลผู้ซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดมีโทษอาชญาต้องมีหมายส่ังจับของเจ้าพนักงานผู้มี



หน้าท่ีในประเทศท่ีร้องขอ หรือส าเนาหมายส่ังจับนั้น ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีรับรองโดยชอบ กับต้องมีพยานหลักฐาน
เพียงพอเช่นท่ีจะส่ังขังผู้ต้องหาเพื่อส่งไปให้ศาลพิจารณาได้ หากว่าความผิดนั้นได้กระท าในกรุงสยาม 
มาตรา ๘ นอกจากรัฐบาลสยามจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น ค าร้องขอกับท้ังเอกสารต่างๆ ท่ีส่งมาด้วยนั้นให้จัดส่ง
ต่อไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้พนักงานอัยการน าคดีขึ้นสู่ศาล กระทรวงมหาดไทยจะส่ังให้จับจ าเลย หรือ
จะขอให้ศาลออกหมายส่ังจับก็ได้ 
มาตรา ๙ เมื่อมีคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาสู่ศาล ศาลต้องแจ้งมายังเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม และด าเนินการไต่
สวนต่อไป 
มาตรา ๑๐ ถ้าเป็นการเร่งร้อน รัฐบาลต่างประเทศจะขอให้จับ และคุมขังจ าเลยไว้พลางก่อนก็ได้ ค าร้องขอนี้
ต้องแถลงประเภทความผิดให้ชัดแจ้ง และว่าได้ออกหมายส่ังจับแล้วด้วย เมื่อได้รับค าร้องขอด่ังว่านี้ นอกจาก
รัฐบาลสยามจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
กระทรวงมหาดไทยจะส่ังให้จับจ าเลย หรือจะขอให้ศาลออกหมายส่ังจับก็ได้ และต้องน าตัวจ าเลยขึ้นสู่ศาลซึ่งมี
หน้าท่ีโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะท าได้ 
ในระหว่างท่ีค าร้องขอตามระเบียบกับหนังสือหลักฐานอันจ าเป็นนั้นยังมิได้มาถึง ให้ศาลส่ังขังจ าเลยไว้ ถ้าหาก
ว่า 
(ก) มีพยานหลักฐาน (ซึ่งอาจมีอยู่ในหนังสือกระทรวงการต่างประเทศก็ได้) ว่าได้ออกหมายส่ังจับแล้วกับท้ัง
ประเภทความผิดท่ีกล่าวหาเป็นฐานใดก็ได้แถลงไว้โดยชัดแจ้งด้วยแล้ว 
(ข) ความผิดท่ีกล่าวหานั้นอยู่ในประเภทท่ีจะส่งตัวจ าเลยข้ามแดนได้และ 
(ค) ความผิดนั้นไม่ใช่เป็นความผิดอันมีลักษณะในทางการเมือง 
ถ้าศาลมิได้รับค าร้องขอตามระเบียบกับหนังสือหลักฐานอันจ าเป็นนั้นภายในเวลาสองเดือนนับต้ังแต่วันท่ีศาล
ได้ส่ังขังจ าเลยไว้ หรือภายในก าหนดเวลากว่านั้นตามท่ีศาลจะเห็นมีเหตุผลสมควรส่ังต่อไปแล้วให้ปล่อยตัว
จ าเลยไป 
มาตรา ๑๑ เมื่อจับจ าเลยได้แล้ว ต้องน าตัวขึ้นสู่ศาลโดยมิชักช้าเกินจ าเป็น และต้องด าเนินการไต่สวนตามวิธี
พิจารณาความอาชญาในกฎหมายสยามเท่าท่ีสุดท่ีจะเป็นได้ ศาลจะส่ังให้เล่ือนการไต่สวนไปเป็นครั้งคราวตาม
ค าขอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยมีเหตุอันสมควรและเพียงพอกไ็ด้ แต่ในคดีเหล่านี้ศาลไม่ควรอนุญาตให้จ าเลยมี
ประกัน 
มาตรา ๑๒ ศาลจะต้องเป็นท่ีพอใจว่า 
(๑) จ าเลยเป็นตัวบุคคลท่ีถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนแน่แล้ว 
(๒) มีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะส่ังขังผู้ต้องหาเพื่อส่งไปให้ศาลพิจารณาได้หากว่าความผิดนั้นได้กระท าในกรุง
สยาม 
(๓) ความผิดนั้นอยู่ในประเภทท่ีจะส่งตัวจ าเลยข้ามแดนได้ และไม่ใช่เป็นความผิดอันมีลักษณะในทางการเมือง  
พยานหลักฐานนั้นจะเป็นพยานบุคคลมาเบิกความต่อศาล หรือจะเป็นถ้อยค าพยานท่ีได้จดบันทึกส่งมา (ซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีได้รับรองว่าถูกต้อง) ก็ได้ 
มาตรา ๑๓ ศาลไม่จ าต้องฟังพยานหลักฐานข้อต่อสู้ฝ่ายจ าเลยนอกจากในข้อต่อไปนี้ คือ  
(๑) จ าเลยไม่ใช่ตัวบุคคลท่ีถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดน 
(๒) ความผิดนั้นไม่อยู่ในประเภทท่ีจะส่งข้ามแดนได้ หรือว่าเป็นความผิดอันมีลักษณะในทางการเมือง  
(๓) การท่ีขอให้ส่งข้ามแดนนั้น ความจริงเพื่อประสงค์จะเอาตัวไปลงโทษส าหรับความผิดอย่างอื่นอันมีลักษณะ
ในทางการเมือง 
(๔) สัญชาติของจ าเลย  



มาตรา ๑๔ ถ้าศาลพิเคราะห์เห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ก็ให้ส่ังปล่อยจ าเลยไปในเมื่อส้ินระยะเวลาส่ีสิบ
แปดช่ัวโมง นับแต่ได้อ่านค าส่ังปล่อยนั้น เว้นแต่ภายในก าหนดส่ีสิบแปดช่ัวโมงนั้น พนักงานอัยการจะได้แจ้ง
ความจ านงว่าจะอุทธรณ์ ส่วนฟ้องอุทธรณ์จะต้องยื่นภายในก าหนดสิบห้าวัน และในระหว่างอุทธรณ์ให้ศาลส่ัง
ขังจ าเลยไว้ 
มาตรา ๑๕ ถ้าศาลเป็นท่ีพอใจว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอ ก็ให้ออกค าส่ังอนุญาตให้ขังจ าเลยไว้เพื่อส่งตัว
ข้ามแดนต่อไป แต่มิให้ส่งตัวจ าเลยออกไปนอกประเทศก่อนครบก าหนดสิบห้าวัน และภายในก าหนดนั้นจ าเลย
มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ 
ถ้ามิได้ส่งตัวจ าเลยข้ามแดนภายในเวลาสามเดือน นับแต่วันท่ีค าส่ังของศาลถึงท่ีสุดหรือภายในก าหนดเวลากว่า
นั้น ตามท่ีศาลจะเห็นมีเหตุพอสมควรส่ังต่อไปแล้วให้ปล่อยตัวจ าเลยไป  
มาตรา ๑๖ เมื่อใดศาลพิเคราะห์เห็นว่าจ าเลยเป็นคนในบังคับสยามก็ดี หรือมีข้อสงสัยหรือมีความยุ่งยากใน
เรื่องระเบียบอันเกี่ยวกับการรับรองเอกสารหรือวิธีการท าค าขอให้ส่งข้ามแดนก็ดี ให้ศาลรายงานหารือเสนาบดี
กระทรวงยุติธรรมก่อนท่ีจะออกค าส่ังให้ปล่อยตัวจ าเลย 
มาตรา ๑๗ คดีอุทธรณ์ในเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดน ตกเป็นหน้าท่ีศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษา และเมื่อศาล
อุทธรณ์ตัดสินแล้วให้เป็นอันถึงท่ีสุดท้ังในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
แต่ถ้าหากว่าข้อเท็จจริงตามท่ีศาลล่างได้วินิจฉัยไว้มีพยานหลักฐานสนับสนุนเพียงพอท่ีจะออกค าส่ังนั้นแล้ว 
ศาลอุทธรณ์ไม่มีอ านาจท่ีจะแก้ไข ศาลอุทธรณ์พึงพิจารณาแต่เพียงว่าศาลล่างมีพยานหลักฐานพอท่ีจะให้
อ านาจออกค าส่ังเช่นนั้น และเพื่อการนี้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจตรวจพิจารณาพยานหลักฐานและวินิจฉัยค า
โต้เถียงในข้อเหล่านี้ คือ 
(๑) เรื่องสัญชาติของจ าเลย 
(๒) ความผิดท่ีกล่าวหานั้นไม่อยู่ในประเภทท่ีจะส่งข้ามแดนได้ 
(๓) ความผิดนั้นมีลักษณะในทางการเมือง หรือว่าการท่ีขอให้ส่งข้ามแดนนั้นแท้จริงเป็นไปเพื่อประสงค์จะเอา
ตัวจ าเลยไปลงโทษส าหรับความผิดอย่างอื่นอันมีลักษณะในทางการเมือง หรือ 
(๔) ไม่มีพยานหลักฐานแสดงต่อศาลล่างพอท่ีจะให้ศาลนั้นใช้ดุลพินิจได้ว่าควรจะออกค าส่ังนั้นหรือไม่ 

ประกาศมา ณ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๒ เป็นปีท่ี ๕ ในรัชการปัจจุบัน 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๖ ตอนท่ี ๔๓ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๔๗๒) 

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

 

http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/

