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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตามค า
พิพากษาคดีอาญา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ด าเนินการตามค าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศอื่นในส่วนท่ีบัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัตินี ้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี ้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้
“ประเทศผู้โอน” หมายความว่า ประเทศท่ีส่งนักโทษไปยังประเทศผู้รับโอน 
“ประเทศผู้รับโอน” หมายความว่า ประเทศท่ีรับนักโทษจากประเทศผู้โอน 
“นักโทษไทย” หมายความว่า บุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะมีสัญชาติอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม ซึ่งต้องค าพิพากษา
หรือค าส่ังถึงท่ีสุดให้ลงโทษและก าลังรับโทษอยู่ในต่างประเทศ 
“นักโทษต่างประเทศ” หมายความว่า บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งต้องค าพิพากษาหรือค าส่ังถึงท่ีสุดให้ลงโทษ
และก าลังรับโทษอยู่ในราชอาณาจักร 
“โทษ” หมายความว่า จ าคุก กักขัง และหมายความรวมถึงวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ 
วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษ การพักการกักกัน และการลดวันต้องโทษด้วย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพจิารณาการโอนนักโทษ 
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการ



กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และให้รัฐมนตรีแต่
ละกระทรวงมีอ านาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีกับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับราชการของกระทรวงนัน้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

หมวด ๑  
บททั่วไป  

มาตรา ๖ การโอนนักโทษไทยในต่างประเทศเพื่อมารับโทษต่อในราชอาณาจักร หรือการโอนนักโทษ
ต่างประเทศในราชอาณาจักรเพื่อไปรับโทษต่อในต่างประเทศ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเทศผู้โอนและประเทศผู้รับโอนจะต้องมีสนธิสัญญาระหว่างกันในเรื่องความร่วมมือในการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามค าพิพากษาคดีอาญา 
(๒) การโอนนักโทษจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้โอนกับประเทศผู้รับโอน และนักโทษซึง่จะได้รับ
การโอน 
(๓) ความผิดท่ีนักโทษไทยหรือนักโทษต่างประเทศได้รับโทษอยู่ต้องเป็นความผิดท่ีมีโทษฐานใดฐานหนึ่งตาม
กฎหมายของประเทศผู้รับโอน 
(๔) นักโทษซึ่งจะได้รับการโอนต้องไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินคดีอาญาในความผิดอื่นหรืออยู่ในระหว่างการรื้อ
ฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในประเทศผู้โอน 
(๕) การโอนนักโทษจะท าให้เกิดผลดีหรือเป็นประโยชน์แก่นักโทษผู้นั้น 
(๖) การโอนนักโทษจะมีผลกระทบต่อปัญหาอาชญากรรมและความรู้สึกของประชาชนในประเทศผู้โอนและ
ประเทศผู้รับโอนเพียงใดหรือไม่ เมื่อค านึงถึงลักษณะและความรุนแรงของการกระท าความผิด 
ความใน (๓) มิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสนธิสัญญาระหว่างประเทศผู้โอนและประเทศผู้รับโอนมิได้ก าหนดข้อความ
ดังกล่าวไว้ หรือมีเงื่อนไขก าหนดไว้เป็นประการอืน่ 
มาตรา ๗ บรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการโอนนักโทษ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘ การโอนนักโทษตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิท่ีนักโทษนั้นจะพึงได้รับผลจากการอภัยโทษ 
เปล่ียนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษโดยประเทศผู้โอนภายหลังการโอน 

หมวด ๒  
คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ  

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ เจ้ากรมพระธรรมนญู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา อธิบดีศาลคดี
เด็กและเยาวชนกลาง อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมต ารวจ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และอธิบดีกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมายเป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกองทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ผู้อ านวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการ
ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น



ประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึน
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอ านาจต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย 
การประชุมของคณะอนุกรรมการให้น ามาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓  
การโอนนักโทษไทย  

มาตรา ๑๒ นักโทษไทยซึ่งประสงค์จะขอโอนมารบัโทษต่อในราชอาณาจักรให้ยื่นค าขอพร้อมท้ังส่งเอกสาร
หลักฐานท่ีคณะกรรมการก าหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
ประจ าประเทศผู้โอน หรือต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ กระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๑๓ ถ้านักโทษไทยไม่สามารถยื่นค าขอได้ด้วยตนเอง หรือเป็นเด็กหรือเยาวชนตามกฎหมาย ว่าด้วย
การจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชน ให้สามีหรือภริยา ญาติหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีอ านาจยื่นค าขอตามมาตรา 
๑๒ แทนนักโทษไทยได้ 
มาตรา ๑๔ ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอตามมาตรา ๑๒ หรือ มาตรา ๑๓ ไม่สามารถจัดหาเอกสารหลักฐานประกอบ
ค าขอได้ด้วยตนเอง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้จัดหาให้ 
มาตรา ๑๕ เมื่อได้รับค าขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งค าขอและ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อเลขานุการคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 
ให้คณะกรรมการพิจารณาและมีค าส่ังอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการโอนนักโทษไทยโดยเร็ว แล้วแจ้งค าส่ัง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอทราบ โดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ และในกรณีท่ีคณะกรรมการมีค าส่ังไม่อนุญาต
เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี ้ให้คณะกรรมการแสดงเหตุผลของการมีค าส่ังไม่อนญุาตนั้น
ด้วย 
ค าส่ังของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๑๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีค าส่ังอนุญาตให้มีการโอนนักโทษไทยให้คณะกรรมการ ส่งเรื่องไปยัง
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อด าเนินการขอความเห็นชอบในการโอนนักโทษไทยดังกล่าวจากประเทศผู้โอน 
และเมื่อประเทศผู้โอนได้แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงการต่างประเทศทราบแล้วให้กระทรวงการ
ต่างประเทศแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการและผู้ยื่นค าขอทราบโดยเร็ว 
มาตรา ๑๗ เมื่อคณะกรรมการได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าประเทศผู้โอนได้ให้ความเห็นชอบใน
การขอโอนนักโทษไทยจากประเทศผู้โอนตามมาตรา ๑๖ แล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการให้มีการโอน
นักโทษไทยผู้นั้นต่อไปโดยเร็ว 
เมื่อนักโทษไทยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ในกรณีท่ีศาลของประเทศผู้โอนมีค าพิพากษาหรือค าส่ังให้
ลงโทษจ าคุกหรือกักขัง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีท าค าส่ังเป็นหนังสือส่งตัวนักโทษไทยนั้นไปคุมขังไว้ ณ สถานท่ีท่ี
จัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
ถ้านักโทษไทยนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ วิธีการส าหรับเด็ก



และเยาวชน การพักการลงโทษ และการพักการกกักัน ก็ให้น าวิธีการเช่นว่านั้นตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องท่ีใช้อยู่ในราชอาณาจักรมาใช้ตามควรแก่กรณี 
มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการโอนนักโทษไทยมารับโทษต่อในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่า
ค าพิพากษาหรือค าส่ังลงโทษของศาลแห่งประเทศผู้โอนเป็นค าพิพากษาหรือค าส่ังลงโทษของศาลท่ีมีเขต
อ านาจในราชอาณาจักร 
การอุทธรณ์ ฎีกา หรือการขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ในศาลท่ีมีเขตอ านาจใน ราชอาณาจักร
เกี่ยวกับค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ 
มาตรา ๑๙ เมื่อได้มีการตกลงรับโอนนักโทษไทย ให้คณะกรรมการใช้เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการลงโทษท่ีมี
การรับรองเป็นทางการโดยประเทศผู้โอนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ถ้าปรากฏว่าโทษตามค าพิพากษา 
หรือค าส่ังลงโทษของศาลแห่งประเทศผู้โอนตรงกับโทษตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในราชอาณาจักร ให้
คณะกรรมการท าค าส่ังเป็นหนังสือส่งไปยังเจ้าพนกังานเรือนจ าหรือเจ้าพนักงานซึง่มีอ านาจในการปฏิบัติตาม
วิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษและการพัก
การกักกัน แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ในกรณีท่ีปรากฏว่า โทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษตามกฎหมายของประเทศผู้โอนไม่ตรงกับโทษ หรือเงื่อนไข
ในการรับโทษตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยืน่ค าร้องต่อ
ศาลอาญาหรือศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง เพื่อพิจารณาส่ังปรับใช้โทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษให้เป็นไป
ตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในราชอาณาจักร ท้ังนี ้โทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษท่ีปรับใช้จะต้องไม่หนักกว่าโทษหรือ
เงื่อนไขในการรับโทษท่ีนักโทษไทยจะต้องรับในประเทศผู้โอน 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าความผิดท่ีนักโทษไทยได้รับอยู่ตามค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลแห่งประเทศผู้โอนไม่เป็น
ความผิดท่ีมีโทษฐานใดฐานหนึ่งตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในราชอาณาจักร ให้ถือว่าการท่ีนักโทษไทยผู้นั้นได้รับโทษ
ตามค าพิพากษาหรือค าส่ังดังกล่าวเป็นเงื่อนไขท่ีศาลมีอ านาจส่ังใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยได้ และให้ศาล
ปรับโทษตามค าพิพากษาหรือค าส่ังนั้นเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีศาลเห็นสมควร 
แต่ต้องไม่หนักกว่าโทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษท่ีนักโทษไทยจะต้องรับในประเทศผู้โอน ท้ังนี ้ให้น าวิธีการ
ตามวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ค าส่ังของศาลอาญาหรือศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๒๐ ให้ถือว่านักโทษไทยซึ่งได้รับการโอนมารับโทษต่อในราชอาณาจักรเป็นนักโทษเด็ดขาด หรือเป็นผู้
ถูกส่ังใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษ
และการพักการกักกัน ตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในราชอาณาจักรว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๒๑ การอภัยโทษ เปล่ียนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ การพักการลงโทษ การพักการกักกนั และการ
ลดวันต้องโทษส าหรับนักโทษไทยซึ่งรับโทษต่อในราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ใน
ราชอาณาจักร ท้ังนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีได้มีสนธิสัญญาก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน
สนธิสัญญานั้น 
มาตรา ๒๒ ในการรับโทษต่อในราชอาณาจักร ให้นักโทษไทยซึ่งได้รับการโอนได้รับประโยชน์จากเหตุ
ดังต่อไปนี ้
(๑) การหักระยะเวลาการลงโทษท่ีนักโทษไทยผู้นั้นได้รับอยู่ตามกฎหมายของประเทศผู้โอนจนถึงวันท่ีมีการรับ
มอบ 
(๒) การอภัยโทษ เปล่ียนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษของประเทศผู้โอนเฉพาะในส่วนท่ีมีผลใช้บังคับถึงนักโทษ
ไทยผู้นั้น 



(๓) กรณีท่ีมีกฎหมายของประเทศผู้โอนออกมาภายหลังและบัญญัติว่าการกระท าตามท่ีนักโทษไทยผู้นั้นได้รับ
โทษอยู่ไม่เป็นความผิดอีกต่อไป หรือบัญญัติให้เป็นคุณแก่นักโทษไทยผู้นั้น 
(๔) การแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกค าพิพากษา หรือค าส่ังลงโทษของศาลแห่งประเทศผู้โอน 
(๕) การหักระยะเวลาต้ังแต่วันท่ีมีการรับมอบนักโทษไทยผู้นั้นจนถึงวันท่ีนักโทษไทยผู้นั้นเข้ารับโทษต่อใน
ราชอาณาจักร 
เมื่อความตามวรรคหนึ่งปรากฏแก่คณะกรรมการ หรือเมื่อนักโทษไทยหรือผู้มีอ านาจยื่นค าขอตามมาตรา ๑๓ 
ร้องขอ ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าส่ังให้นักโทษไทยผู้นั้นได้รับประโยชน์ดังกล่าวได้ 
ค าส่ังของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หมวด ๔  
การโอนนักโทษต่างประเทศ  

มาตรา ๒๓ การยื่นค าขอโอนนักโทษต่างประเทศเพื่อไปรับโทษต่อในประเทศผู้รับโอน ให้ประเทศท่ีประสงค์
จะรับโอนยื่นค าขอผ่านวิถีทางการทูตตามแบบวิธีการและเอกสารหลักฐานท่ีคณะกรรมการก าหนดต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ณ กระทรวงการต่างประเทศ 
มาตรา ๒๔ เมื่อได้รับค าขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาส่งค าขอ
และเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อเลขานุการคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา  
มาตรา ๒๕ การโอนนักโทษต่างประเทศจะกระท ามิได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อโทษท่ีนักโทษต่างประเทศได้รับอยู่ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นโทษฐานกระท าความผิดต่อองค์
พระมหากษัตริย ์พระราชินี พระราชโอรสและพระราชธิดา ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายใน
ราชอาณาจักร ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร หรือความผิดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสมบัติท่ีมีค่าทางศิลปะของชาติ 
(๒) * (ก) นักโทษต่างประเทศได้รับโทษจ าคุกในราชอาณาจักรแล้วไม่ถึงหนึ่งในสามของโทษจ าคุกท้ังส้ินตามค า
พิพากษาหรือค าส่ังหรือไม่ถึงส่ีปี สุดแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า 
(ข) นักโทษต่างประเทศได้รับโทษจ าคุกในราชอาณาจักรแล้วไม่ถึงแปดปี ในกรณีท่ีเป็นความผิดฐานผลิต 
จ าหน่าย น าเข้าเพื่อจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติด ให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยา
เสพติดให้โทษ และมีค าพิพากษาหรือค าส่ังถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต  
(๓) เมื่อโทษจ าคุกท่ีนักโทษต่างประเทศจะต้องรับต่อไปในราชอาณาจักรเหลืออยู่น้อยกว่าหนึ่งปีของโทษจ าคุก
ท้ังส้ินตามค าพิพากษาหรือค าส่ัง 
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้โอนนักโทษต่างประเทศ ถ้าเห็นว่าการโอนนั้นจะมี
ผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรหรือต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน  
มาตรา ๒๗ ในกรณีท่ีนักโทษต่างประเทศผู้ใดมีหน้าท่ีต้องช าระค่าปรับ คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาหรือ
ค่าเสียหายตามค าพิพากษาในคดีอาญา หรือค าส่ังของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ นักโทษต่างประเทศผู้นั้นจะต้อง
ท าการช าระคืนหรือชดใช้ดังกล่าว ให้เสร็จส้ินก่อนท่ีคณะกรรมการจะมีค าส่ังเห็นชอบในการโอน  
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการมีค าส่ังให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการโอนนักโทษต่างประเทศ และให้
แจ้งค าส่ัง 



________________________ 
* ความเดิมในอนุ (๒) ของมาตรา ๒๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการด าเนินการตามค าพิพากษาคดีอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับพิเศษ ๑๐๔ ตอนท่ี ๒๒๐ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ และให้ใช้ความใหม่ดังท่ีปรากฏนี้แทน 

 
นั้นให้ประเทศผู้รับโอนทราบโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ 
ค าส่ังของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด และให้ถือว่าค าส่ังเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นหลักฐานในการโอน
นักโทษต่างประเทศไปยังประเทศผู้รับโอน 

หมวด ๕  
การด าเนินการรับมอบและส่งมอบนักโทษ  

มาตรา ๒๙ การรับมอบนักโทษไทยและการส่งมอบนักโทษต่างประเทศซึ่งจะได้รับการโอนให้ด าเนินการผ่าน
วิถีทางการทูต ท้ังนี้ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๓๐ เมื่อได้มีการรับมอบนักโทษไทยในประเทศผู้โอน ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดการให้นักโทษไทย ผู้นั้น
เดินทางจากประเทศผู้โอนเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเร็ว ท้ังนี้ ต้องไม่เกินสามวันนับแต่วันท่ีมีการรบัมอบ เว้น
แต่จะมีเหตุจ าเป็นอย่างอื่นและเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ต้องด าเนินการให้นักโทษไทยผู้นั้นเข้า
รับโทษต่อทันที 
มาตรา ๓๑ เมื่อได้มีการส่งมอบนักโทษต่างประเทศแล้ว นักโทษต่างประทศผู้นั้นจะต้องเดินทางออกไป  
นอกราชอาณาจักรภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่เวลาท่ีการส่งมอบเสร็จส้ินลง เว้นแต่คณะกรรมการหรอืผู้ซึ่ง  
คณะกรรมการมอบหมายจะได้ขยายระยะเวลาให้ตามความจ าเป็น 

หมวด ๖  
บทก าหนดโทษ  

มาตรา ๓๒ นักโทษไทยผู้ใดหลบหนีการควบคุมตัวในระหว่างการเดินทางจากประเทศผู้โอนมายัง
ราชอาณาจักร หรือนักโทษต่างประเทศผู้ใดหลบหนีการควบคุมตัวในระหว่างก่อนเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคหนึ่งได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายหรือ
โดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับ ไม่เกิน
เจ็ดหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ผู้กระท าต้องระวางโทษหนกักว่าโทษท่ี
บัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึง่หนึ่ง 
มาตรา ๓๓ นักโทษไทยผู้ใดขัดขืน หรือไม่ปฏิบัติตามการจัดการของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๑๗ หรือ
มาตรา ๓๐ หรือนักโทษต่างประเทศผู้ใดขัดขืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่บาท 
มาตรา ๓๔ การกระท าความผิดตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับนักโทษไทย แม้กระท านอก 
ราชอาณาจักร ให้ถือว่ากระท าความผิดในราชอาณาจักร  



มาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบความผิดตามมาตรา ๓๓ ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการ
มีอ านาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานสอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะก าหนด
หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขใดๆ ให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติการตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และให้ด าเนินการโอนนักโทษต่อไป 
ถ้าผู้กระท าความผิดไม่เสียค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายส่งตัวผู้กระท า
ความผิดให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีต่อไป  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
พลเอก ป. ติณสูลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีในปัจจุบันนี้ได้มีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่ง
รับโทษอยู่  
ในต่างประเทศเนื่องจากกระท าความผิดในต่างประเทศ และบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งรับโทษอยู่ในประเทศ
ไทย เนื่องจากกระท าความผิดในประเทศไทยอยู่เป็นจ านวนมาก สมควรท่ีจะก าหนดมาตรการให้มีการโอนตัว
ผู้กระท าความผิดดังกล่าวให้ได้รับโทษต่อในประเทศท่ีผู้นั้นมีสัญชาติได้ เพื่อประโยชน์ในการท่ีแต่ละประเทศจะ
ได้ให้การอบรมแก้ไขฟื้นฟูจิตใจผู้กระท าความผิดท่ีมีสัญชาติของประเทศของตนให้กลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไป 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ้ 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๑ ตอนท่ี ๑๓๒ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๒๗)  

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