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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญตั ิ
การปฏิบัติเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศในการดาํเนินการ 

ตามคาํพิพากษาคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

เปนปที่ ๓๙ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปฏิบัติเพ่ือความรวมมือระหวาง

ประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความ

รวมมือระหวางประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศอื่นในสวนที่

บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใช
พระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ประเทศผูโอน” หมายความวา ประเทศที่สงนักโทษไปยังประเทศผูรับโอน 
“ประเทศผูรับโอน” หมายความวา ประเทศที่รับนักโทษจากประเทศผูโอน 
“นักโทษไทย” หมายความวา บุคคลผูมีสัญชาติไทยไมวาจะมีสัญชาติอ่ืนดวย

หรือไมก็ตามซึ่งตองคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดใหลงโทษและกําลังรับโทษอยูในตางประเทศ 
“นักโทษตางประเทศ” หมายความวา บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย ซึ่งตองคํา

พิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดใหลงโทษและกําลังรับโทษอยูในราชอาณาจักร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๓๒/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๗ กันยายน ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“โทษ” หมายความวา จําคุก กักขัง และหมายความรวมถึงวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย การคุมความประพฤติ วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษ การพักการ
กักกัน และการลดวันตองโทษดวย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖  การโอนนักโทษไทยในตางประเทศเพื่อมารับโทษตอในราชอาณาจักร 
หรือการโอนนักโทษตางประเทศในราชอาณาจักรเพื่อไปรับโทษตอในตางประเทศ ตองอยูใน
หลักเกณฑดังตอไปนี ้

(๑) ประเทศผูโอนและประเทศผูรับโอนจะตองมีสนธิสัญญาระหวางกันในเรื่อง
ความรวมมือในการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาคดีอาญา 

(๒) การโอนนักโทษจะตองไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูโอนกับประเทศ
ผูรับโอน และนักโทษซึ่งจะไดรับการโอน 

(๓) ความผิดที่นักโทษไทยหรือนักโทษตางประเทศไดรับโทษอยูตองเปน
ความผิดที่มีโทษฐานใดฐานหนึ่งตามกฎหมายของประเทศผูรับโอน 

(๔) นักโทษซึ่งจะไดรับการโอนตองไมอยูในระหวางการดําเนินคดีอาญาใน
ความผิดอื่นหรืออยูในระหวางการรื้อฟนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหมในประเทศผูโอน 

(๕) การโอนนักโทษจะทําใหเกิดผลดีหรือเปนประโยชนแกนักโทษผูนั้น 
(๖) การโอนนักโทษจะมีผลกระทบตอปญหาอาชญากรรมและความรูสึกของ

ประชาชนในประเทศผูโอนและประเทศผูรับโอนเพียงใดหรือไม เมื่อคํานึงถึงลักษณะและความ
รุนแรงของการกระทําความผิด 

ความใน (๓) มิใหใชบังคับในกรณีที่สนธิสัญญาระหวางประเทศผูโอนและ
ประเทศผูรับโอนมิไดกําหนดขอความดังกลาวไว หรือมีเง่ือนไขกําหนดไวเปนประการอื่น 

 
มาตรา ๗  บรรดาคาใชจายตาง ๆ เก่ียวกับการโอนนักโทษ ใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๘  การโอนนักโทษตามพระราชบัญญัตินี้ไมเปนการตัดสิทธิที่นักโทษนั้น

จะพึงไดรับผลจากการอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบา และลดโทษโดยประเทศผูโอนภายหลัง
การโอน 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ 
   

 
มาตรา ๙  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาการโอน

นักโทษ” ประกอบดวยปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธานกรรมการ เจากรมพระธรรมนูญ อธิบดี
ผูพิพากษาศาลอาญา อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมตํารวจ 
อธิบดีกรมราชทัณฑ และอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปนกรรมการ ผูอํานวยการกองทัณฑ
วิทยา กรมราชทัณฑ เปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกองสนธิสัญญา กรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางหนึง่

อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การโอนนักโทษไทย 
   

 
มาตรา ๑๒  นักโทษไทยซึ่งประสงคจะขอโอนมารับโทษตอในราชอาณาจักรให

ย่ืนคําขอพรอมทั้งสงเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานทูต
ไทย หรือสถานกงสุลไทยที่มีอํานาจหนาที่ประจําประเทศผูโอน หรือตอพนักงานเจาหนาที่ ณ 
กระทรวงการตางประเทศ แลวแตกรณ ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  ถานักโทษไทยไมสามารถยื่นคําขอไดดวยตนเอง หรือเปนเด็กหรือ
เยาวชนตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน ใหสามีหรือภริยา ญาติหรือผูมีสวน
เก่ียวของมีอํานาจยื่นคําขอตามมาตรา ๑๒ แทนนักโทษไทยได 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ไมสามารถ

จัดหาเอกสารหลักฐานประกอบคําขอไดดวยตนเอง ใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูจัดหาให 
 
มาตรา ๑๕  เมื่อไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารหลักฐานครบถวนแลว ให

พนักงานเจาหนาที่สงคําขอและเอกสารหลักฐานดังกลาวตอเลขานุการคณะกรรมการเพื่อเสนอให
คณะกรรมการพิจารณา 

ใหคณะกรรมการพิจารณาและมีคําส่ังอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการโอนนักโทษ
ไทยโดยเร็ว แลวแจงคําส่ังดังกลาวใหผูย่ืนคําขอทราบโดยผานกระทรวงการตางประเทศ และใน
กรณีที่คณะกรรมการมีคําส่ังไมอนุญาตเนื่องจากไมเขาหลักเกณฑตามพระราชบัญญัตินี้ ให
คณะกรรมการแสดงเหตุผลของการมีคําส่ังไมอนุญาตนั้นดวย 

คําส่ังของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําส่ังอนุญาตใหมีการโอนนักโทษไทยให

คณะกรรมการสงเร่ืองไปยังกระทรวงการตางประเทศเพื่อดําเนินการขอความเห็นชอบในการโอน
นักโทษไทยดังกลาวจากประเทศผูโอน และเมื่อประเทศผูโอนไดแจงผลการพิจารณาใหกระทรวง
การตางประเทศทราบแลวใหกระทรวงการตางประเทศแจงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการและผู
ย่ืนคําขอทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๗  เมื่อคณะกรรมการไดรับแจงจากกระทรวงการตางประเทศวา 

ประเทศผูโอนไดใหความเห็นชอบในการขอโอนนักโทษไทยจากประเทศผูโอนตามมาตรา ๑๖ 
แลว ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการใหมีการโอนนักโทษไทยผูนั้นตอไปโดยเร็ว 

เมื่อนักโทษไทยเดินทางเขามาในราชอาณาจักรแลว ในกรณีที่ศาลของประเทศผู
โอนมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหลงโทษจําคุกหรือกักขัง ใหพนักงานเจาหนาที่ทําคําส่ังเปนหนังสือ
สงตัวนักโทษไทยนั้นไปคุมขังไว ณ สถานที่ที่จัดไวตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ถานักโทษไทยนั้นอยูภายใตเง่ือนไขตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความ
ประพฤติ วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษ และการพักการกักกัน ก็ใหนําวิธีการ
เชนวานั้นตามที่กําหนดไวในกฎหมายที่เก่ียวของที่ใชอยูในราชอาณาจักรมาใชตามควรแกกรณ ี

 
มาตรา ๑๘  เพ่ือประโยชนในการโอนนักโทษไทยมารับโทษตอในราชอาณาจักร

ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาคําพิพากษาหรือคําส่ังลงโทษของศาลแหงประเทศผูโอนเปนคํา
พิพากษาหรือคําส่ังลงโทษของศาลที่มีเขตอํานาจในราชอาณาจักร 

การอุทธรณ ฎีกา หรือการขอใหร้ือฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมในศาลที่มีเขต
อํานาจในราชอาณาจักรเกี่ยวกับคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อไดมีการตกลงรับโอนนักโทษไทย ใหคณะกรรมการใชเอกสาร

หลักฐานเกี่ยวกับการลงโทษที่มีการรับรองเปนทางการโดยประเทศผูโอนเปนหลักเกณฑในการ
พิจารณา ถาปรากฏวาโทษตามคําพิพากษาหรือคําส่ังลงโทษของศาลแหงประเทศผูโอนตรงกับ
โทษตามกฎหมายที่ใชอยูในราชอาณาจักร ใหคณะกรรมการทําคําส่ังเปนหนังสือสงไปยังเจา
พนักงานเรือนจําหรือเจาพนักงานซึ่งมีอํานาจในการปฏิบัติตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุม
ความประพฤติ วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษและการพักการกักกัน แลวแต
กรณี เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

ในกรณีที่ปรากฏวา โทษหรือเง่ือนไขในการรับโทษตามกฎหมายของประเทศผู
โอนไมตรงกับโทษ หรือเง่ือนไขในการรับโทษตามกฎหมายที่ใชอยูในราชอาณาจักร ให
คณะกรรมการสงเร่ืองใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลอาญาหรือศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง 
เพ่ือพิจารณาสั่งปรับใชโทษหรือเง่ือนไขในการรับโทษใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ราชอาณาจักร  ทั้งนี้ โทษหรือเง่ือนไขในการรับโทษที่ปรับใชจะตองไมหนักกวาโทษหรือเง่ือนไขใน
การรับโทษที่นักโทษไทยจะตองรับในประเทศผูโอน 

ในกรณีที่ปรากฏวาความผิดที่นักโทษไทยไดรับอยูตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของ
ศาลแหงประเทศผู โอนไมเปนความผิดที่มี โทษฐานใดฐานหนึ่งตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ราชอาณาจักร ใหถือวาการที่นักโทษไทยผูนั้นไดรับโทษตามคําพิพากษาหรือคําส่ังดังกลาวเปน
เง่ือนไขที่ศาลมีอํานาจสั่งใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยได และใหศาลปรับโทษตามคําพิพากษาหรือ
คําส่ังนั้นเปนวิธีการเพื่อความปลอดภัยอยางใดอยางหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควร แตตองไมหนัก
กวาโทษหรือเง่ือนไขในการรับโทษที่นักโทษไทยจะตองรับในประเทศผูโอน  ทั้งนี้ ใหนําวิธีการ
ตามวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

คําส่ังของศาลอาญาหรือศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๐  ใหถือวานักโทษไทยซึ่งไดรับการโอนมารับโทษตอในราชอาณาจักร

เปนนักโทษเด็ดขาด หรือเปนผูถูกส่ังใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ วิธีการ
สําหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษและการพักการกักกัน ตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ราชอาณาจักรวาดวยการนั้น แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๒๑  การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ การพักการ

ลงโทษ การพักการกักกัน และการลดวันตองโทษสําหรับนักโทษไทยซึ่งรับโทษตอในราชอาณาจักร 
ใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชอยูในราชอาณาจักร  ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ไดมีสนธิสัญญากําหนดไว
เปนอยางอ่ืน ก็ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสนธิสัญญานั้น 

 
มาตรา ๒๒  ในการรับโทษตอในราชอาณาจักร ใหนักโทษไทยซึ่งไดรับการโอน

ไดรับประโยชนจากเหตุดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) การหักระยะเวลาการลงโทษที่นักโทษไทยผูนั้นไดรับอยูตามกฎหมายของ
ประเทศผูโอนจนถึงวันที่มีการรับมอบ 

(๒) การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษของประเทศผูโอนเฉพาะ
ในสวนที่มีผลใชบังคับถึงนักโทษไทยผูนั้น 

(๓) กรณีที่มีกฎหมายของประเทศผูโอนออกมาภายหลังและบัญญัติวา การ
กระทําตามที่นักโทษไทยผูนั้นไดรับโทษอยูไมเปนความผิดอีกตอไป หรือบัญญัติใหเปนคุณแก
นักโทษไทยผูนั้น 

(๔) การแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคําพิพากษาหรือคําส่ังลงโทษของศาล
แหงประเทศผูโอน 

(๕) การหักระยะเวลาตั้งแตวันที่มีการรับมอบนักโทษไทยผูนั้นจนถึงวันที่นักโทษ
ไทยผูนั้นเขารับโทษตอในราชอาณาจักร 

เมื่อความตามวรรคหนึ่งปรากฏแกคณะกรรมการ หรือเมื่อนักโทษไทยหรือผูมี
อํานาจยื่นคําขอตามมาตรา ๑๓ รองขอ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังใหนักโทษไทยผูนั้น
ไดรับประโยชนดังกลาวได 

คําส่ังของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๔ 
การโอนนักโทษตางประเทศ 

   
 

มาตรา ๒๓  การยื่นคําขอโอนนักโทษตางประเทศเพื่อไปรับโทษตอในประเทศ
ผูรับโอน ใหประเทศที่ประสงคจะรับโอนยื่นคําขอผานวิถีทางการทูตตามแบบวิธีการและเอกสาร
หลักฐานที่คณะกรรมการกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กระทรวงการตางประเทศ 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารหลักฐานครบถวนแลว ให

พนักงานเจาหนาที่พิจารณาสงคําขอและเอกสารหลักฐานดังกลาวตอเลขานุการคณะกรรมการเพื่อ
เสนอใหคณะกรรมการพิจารณา 

 
มาตรา ๒๕  การโอนนักโทษตางประเทศจะกระทํามิไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดังตอไปนี ้
(๑) เมื่อโทษที่นักโทษตางประเทศไดรับอยูไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเปนโทษ

ฐานกระทําความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระราชโอรสและพระราชธิดา ความผิด
ตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร 
หรือความผิดตามกฎหมายที่เก่ียวกับการคุมครองสมบัติที่มีคาทางศิลปะของชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)๒ (ก) นักโทษตางประเทศไดรับโทษจําคุกในราชอาณาจักรแลวไมถึงหนึ่งใน
สามของโทษจําคุกทั้งส้ินตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง หรือไมถึงส่ีป สุดแตระยะเวลาใดจะนอยกวา 

(ข) นักโทษตางประเทศไดรับโทษจําคุกในราชอาณาจักรแลวไมถึงแปดป 
ในกรณีที่เปนความผิดฐานผลิต จําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
ซึ่งยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ และมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดให
ลงโทษจําคุกตลอดชีวิต 

(๓) เมื่อโทษจําคุกที่นักโทษตางประเทศจะตองรับตอไปในราชอาณาจักร
เหลืออยูนอยกวาหนึ่งปของโทษจําคุกทั้งส้ินตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง 

 
มาตรา ๒๖  คณะกรรมการอาจพิจารณาไมอนุญาตใหโอนนักโทษตางประเทศ 

ถาเห็นวาการโอนนั้นจะมีผลกระทบกระเทือนตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยแหง
ราชอาณาจักรหรือตอความสงบเรียบรอยของประชาชน 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่นักโทษตางประเทศผูใดมีหนาที่ตองชําระคาปรับ คืน

ทรัพยสินหรือชดใชราคาหรือคาเสียหายตามคําพิพากษาในคดีอาญา หรือคําส่ังของเจาพนักงานผู
มีอํานาจ นักโทษตางประเทศผูนั้นจะตองทําการชําระคืน หรือชดใชดังกลาว ใหเสร็จสิ้นกอนที่
คณะกรรมการจะมีคําส่ังเห็นชอบในการโอน 

 
มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการมีคําส่ังใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในการ

โอนนักโทษตางประเทศ และใหแจงคําส่ังนั้นใหประเทศผูรับโอนทราบโดยผานกระทรวงการ
ตางประเทศ 

คํา ส่ังของคณะกรรมการให เปนที่ สุด  และให ถือว าคํ า ส่ั ง เ ห็นชอบของ
คณะกรรมการเปนหลักฐานในการโอนนักโทษตางประเทศไปยังประเทศผูรับโอน 

 
หมวด ๕ 

การดําเนินการรับมอบและสงมอบนักโทษ 
   

 
มาตรา ๒๙  การรับมอบนักโทษไทยและการสงมอบนักโทษตางประเทศ ซึ่งจะ

ไดรับการโอน ใหดําเนินการผานวิถีทางการทูต  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๐  เมื่อไดมีการรับมอบนักโทษไทยในประเทศผูโอน ใหพนักงาน

เจาหนาที่จัดการใหนักโทษไทยผูนั้นเดินทางจากประเทศผูโอนเขามาในราชอาณาจักรโดยเร็ว  
ทั้งนี้ ตองไมเกินสามวันนับแตวันที่มีการรับมอบ เวนแตจะมีเหตุจําเปนอยางอ่ืน และเมื่อเดิน
ทางเขามาในราชอาณาจักรแลว ตองดําเนินการใหนักโทษไทยผูนั้นเขารับโทษตอทันที 
                                                 

๒ มาตรา ๒๕ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความรวมมือระหวาง
ประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๑  เมื่อไดมีการสงมอบนักโทษตางประเทศแลว นักโทษตางประเทศผู

นั้นจะตองเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่การสงมอบเสร็จสิ้น
ลง เวนแตคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจะไดขยายระยะเวลาใหตามความ
จําเปน 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๒  นักโทษไทยผูใดหลบหนีการควบคุมตัวในระหวางการเดินทางจาก

ประเทศผูโอนมายังราชอาณาจักร หรือนักโทษตางประเทศผูใดหลบหนีการควบคุมตัวในระหวาง
กอนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่น
บาท 

ถาความผิดดังกลาวในวรรคหนึ่งไดกระทําโดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยขูเข็ญ
วาจะใชกําลังประทุษราย หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสามคนขึ้นไป ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด ผูกระทํา
ตองระวางโทษหนักกวาโทษที่บัญญัติไวในสองวรรคกอนกึ่งหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๓  นักโทษไทยผูใดขัดขืน หรือไมปฏิบัติตามการจัดการของพนักงาน

เจาหนาที่ตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๓๐ หรือนักโทษตางประเทศผูใดขัดขืนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๔  การกระทําความผิดตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ในสวนที่

เก่ียวกับนักโทษไทย แมกระทํานอกราชอาณาจักร ใหถือวากระทําความผิดในราชอาณาจักร 
 
มาตรา ๓๕  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามมาตรา ๓๓ ได 

และในการนี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวน
ดําเนินการเปรียบเทียบได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขใด ๆ ใหผู
ไดรับมอบหมายปฏิบัติตามที่เห็นสมควรก็ได 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และใหดําเนินการโอนนักโทษตอไป 

ถาผูกระทําความผิดไมเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบ ใหคณะกรรมการหรือผู
ไดรับมอบหมายสงตัวผูกระทําความผิดใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอไป 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พลเอก ป. ตณิสูลานนท 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันนี้ไดมีบุคคลผู
มีสัญชาติไทยซึ่งรับโทษอยูในตางประเทศเนื่องจากกระทําความผิดในตางประเทศ และบุคคลผูไม
มีสัญชาติไทยซึ่งรับโทษอยูในประเทศไทยเนื่องจากกระทําความผิดในประเทศไทยอยูเปนจํานวน
มาก สมควรที่จะกําหนดมาตรการใหมีการโอนตัวผูกระทําความผิดดังกลาวใหไดรับโทษตอใน
ประเทศที่ผูนั้นมีสัญชาติได เพ่ือประโยชนในการที่แตละประเทศจะไดใหการอบรมแกไขฟนฟู
จิตใจผูกระทําความผิดที่มีสัญชาติของประเทศของตนใหกลับตนเปนพลเมืองดีตอไป  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษา
คดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๒๕ (๒) 
แหงพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษา
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดวางหลักเกณฑไววาการโอนนักโทษตางประเทศจะกระทํามิไดถานักโทษ
ตางประเทศไดรับโทษจําคุกไปแลวยังไมถึงหนึ่งในสามของโทษตามคําพิพากษาหรือไมถึงส่ีป แต
ระยะเวลาสี่ปใหเปลี่ยนเปนไมถึงแปดป ในกรณีที่เปนโทษฐานผลิต จําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย 
หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ ซึ่ง
ถือเอาโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวถึงจําคุกตลอดชีวิตเปนสําคัญ โดยไมตองคํานึงถึงวาผูนั้นจะ
ไดถูกพิพากษาลงโทษหนักเบาประการใด อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกนักโทษซึ่งทําผิด
ในโทษฐานเดียวกัน แตที่ศาลเห็นวาไมควรลงโทษจําคุกตลอดชีวิต สมควรแกไขใหระยะเวลาแปด
ปนี้ใชเฉพาะในกรณีที่ศาลพิพากษาใหลงโทษถึงจําคุกตลอดชีวิตเทานั้น  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปทมา/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๒๒๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 


