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ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ 
วาดวยการย่ืนคําขอโอนนักโทษ และการดําเนินการรับมอบ 

สงมอบนักโทษ 
พ.ศ. 2529 
---------- 

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 มาตรา 23 และมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการ
ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติเพื่อความรวมมือระหวางประเทศ ในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 
คณะ 
กรรมการพิจารณาการโอนนักโทษจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
     ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา `ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ วาดวยการย่ืนคําขอ
โอน 
นักโทษ และการดําเนินการรับมอบสงมอบนักโทษ พ.ศ. 2529' 
     ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
     ขอ 3 การขอโอนนักโทษตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความรวมมือระหวางประเทศ ใน
การดําเนินการ 
ตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 ใหย่ืนคําขอพรอมท้ังสงเอกสารหลักฐานตามวิธีการท่ี
กําหนด 
ไวในระเบียบนี ้
                                  หมวด 1 
                             การยื่นคําขอโอนนักโทษ 
     ขอ 4 ใหนักโทษไทยซึ่งประสงคจะขอโอนกลับมารับโทษตอในราชอาณาจักร หรอืสามี ภรรยา 
ญาติ หรือผูมีสวนเก่ียวของกับนักโทษน้ัน ย่ืนคําขอตามแบบทายระเบียบนี ้พรอมท้ังสงเอกสาร
หลักฐานตอ 
พนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 12 ดังตอไปนี ้
          4.1 หลักฐานแสดงสัญชาติของนักโทษ เชน สูติบัตร บัตรประจําตัวประชาชน สําเนา 
ทะเบียนบาน หนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
          4.2 สําเนาคําพิพากษาของศาล 
          4.3 ทะเบียนประวัติการตองโทษ สําเนาหมายจําคุก หรือกักขังเม่ือคดีถึงท่ีสุด หมายลด
โทษ 
(ถามี) 
          4.4 ในกรณีที่นักโทษมิไดยื่นคําขอดวยตนเอง ใหผูย่ืนคําขอแสดงหลักฐานความเก่ียวของ 
สัมพันธกับนักโทษดวย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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     ขอ 5 ใหเจาหนาที่ผูรับเรื่องราวตรวจสอบความถูกตองครบถวนตามแบบการยื่นคําขอ และ
เอกสาร 
หลักฐานประกอบคําขอ รวมทั้งใหขอแนะนําแกผูยื่นคําขอในการจัดหาเอกสารหลักฐาน 
     ขอ 6 ในกรณีนักโทษตางประเทศ ประเทศผูรับโอนที่ประสงคจะขอโอนนักโทษสัญชาติของตน
ไปรับ 
โทษตอยังประเทศผูรับโอน จะตองย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ กระทรวงการตางประเทศ 
โดยใหมี 
เอกสารหลักฐานตามขอ 4 โดยอนุโลม 
     ขอ 7 เมื่อไดรับคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน ใหเจาหนาที่สงคําขอและเอกสารหลักฐานดัง
กลาว 
ตอเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว 
                                  หมวด 2 
                             การรับมอบนักโทษไทย 
     ขอ 8 เมื่อประเทศผูโอนใหความเห็นชอบในการโอนนักโทษไทยจากประเทศผูโอน และ
กระทรวง 
การตางประเทศไดแจงใหคณะกรรมการทราบแลว ใหเลขานุการคณะกรรมการประสานงานกับ
กระทรวง 
การตางประเทศ กรมตํารวจ และกรมราชทัณฑ เพื่อรับมอบนักโทษไทยตอไปโดยเร็ว 
     ขอ 9 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดควบคุมตัวนักโทษไทยเขามาในราชอาณาจักรแลว ใหสงตัวนัก
โทษ 
ไทยผูนั้นแกพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 17 วรรคสอง หรือวรรคสาม แลวแตกรณีทันที 
          9.1 ถานักโทษไทยผูนั้นเปนผูที่ศาลของประเทศผูโอนมีคําพิพากษา หรือคําส่ังใหลงโทษ
จําคุก 
โดยจะมีโทษอยางอ่ืน หรือเงื่อนไขในการรับโทษเปนอยางอื่นดวยหรือไมก็ตาม ใหพนักงานเจา
หนาท่ีทําคํา 
ส่ังเปนหนังสือสงตัวไปคุมขังไวท่ีเรือนจํากลางคลองเปรมสําหรับนักโทษชายและทัณฑสถานหญิง
สําหรับ 
นักโทษหญิง 
          9.2 ถาผูน้ันเปนผูตองคําพิพากษาหรือคําส่ังลงโทษกักขังโดยจะมีโทษอยางอ่ืนท่ีมิใชโทษ
จําคุก 
หรือเงื่อนไขในการรับโทษเปนอยางอื่นดวยหรือไมก็ตาม ใหพนักงานเจาหนาที่ทําคําสั่งเปน
หนังสือสงตัวผู 
ตองกักขังไปกักขังไว ณ สถานกกัขังกลาง กรมราชทัณฑ 
          9.3 ถาผูนั้นอยูภายใตเงื่อนไขตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤต ิวิธี
การ 



   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    

สําหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษ และการพักการกักกัน ใหพนักงานเจาหนาที่สงตัวผูนั้น
ใหแก 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตามลักษณะแหงเง่ือนไขน้ัน ๆ เพื่อนําวิธีการเดียวกันตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายท่ี 
เก่ียวของ มาบังคับใชตามควรแกกรณ ี
          9.4 ถาศาลของประเทศผูโอนส่ังลงโทษ หรือกําหนดเงื่อนไขในการรับโทษไวไมตรงกับ 
โทษ หรือเง่ือนไขท่ีมีอยูตามกฎหมายไทย ใหสงตัวผูน้ันไปอยูในความควบคุมของกรมราชทัณฑ 
แตถาผูนั้น 
เปนเด็กหรือเยาวชนใหสงตัวไปควบคุมไว ณ สถานพินิจและคุมครองเด็กกลาง 
          9.5 ในกรณีที่มีพฤติการณพิเศษทําใหการปฏิบัติตาม 9.1 ถึง 9.4 ไมเหมาะสม คณะ
กรรมการ 
จะกําหนดใหสงตัวนักโทษผูน้ันไปยังสถานท่ีท่ีเหมาะสมกวาก็ได 
          เม่ือดําเนินการตาม 9.1 9.2 9.3 9.4 หรอื 9.5 แลวใหพนักงานเจาหนาท่ีรายงานให 
คณะกรรมการทราบ เพื่อดําเนินการตอไป 
                                  หมวด 3 
                          การสงมอบนักโทษตางประเทศ 
     ขอ 10 เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบในการโอนนักโทษตางประเทศ ใหแจงคําส่ังให
ประเทศผูรับโอน 
และนักโทษทราบ โดยใหเลขานุการคณะกรรมการประสานงานกับกระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงยุติธรรม กรมตํารวจ และกรมราชทัณฑ เพื่อดําเนินการตอไปโดยเร็ว 
     ขอ 11 เมื่อเจาพนักงานเรือนจําไดรับคําสั่งของคณะกรรมการที่ใหความเห็นชอบในการโอน
นักโทษ 
ตางประเทศ และประเทศผูรับโอนพรอมที่จะรับมอบ ใหสงมอบนักโทษตางประเทศผูนั้นแก
พนักงานเจาหนา 
ที่เพื่อคุมตัวไปสงใหเจาหนาที่ของประเทศผูรับโอนโดยเร็ว 
                              ประกาศ ณ วันที ่29 เมษายน พ.ศ. 2529 
                                        สวัสด์ิ โชติพานิช 
                             ประธานคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ 
 
 
 
 


