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ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗
เป็ นปี ที่ ๓๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการปฏิบตั ิเพื่อความร่ วมมือระหว่างประเทศในการ
ดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติการปฏิบตั ิเพื่อความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป

มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศอื่นในส่ วนที่บญั ญัติไว้
แล้วในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ประเทศผูโ้ อน” หมายความว่า ประเทศที่ส่งนักโทษไปยังประเทศผูร้ ับโอน
“ประเทศผูร้ ับโอน” หมายความว่า ประเทศที่รับนักโทษจากประเทศผูโ้ อน
“นักโทษไทย” หมายความว่า บุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยไม่วา่ จะมีสญ
ั ชาติอื่นด้วยหรื อไม่กต็ าม
ซึ่งต้องคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ถึงที่สุดให้ลงโทษและกําลังรับโทษอยูใ่ นต่างประเทศ
“นักโทษต่างประเทศ” หมายความว่า บุคคลผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทย ซึ่งต้องคําพิพากษาหรื อ
คําสัง่ ถึงที่สุดให้ลงโทษและกําลังรับโทษอยูใ่ นราชอาณาจักร
“โทษ” หมายความว่า จําคุก กักขัง และหมายความรวมถึงวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุม
ความประพฤติ วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษ การพักการกักกัน และการลดวันต้องโทษ
ด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติ
นี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
และให้รัฐมนตรี แต่ละกระทรวงมีอาํ นาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กบั ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ ในส่ วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
บททัว่ ไป

มาตรา ๖ การโอนนักโทษไทยในต่างประเทศเพื่อมารับโทษต่อในราชอาณาจักร หรื อการ
โอนนักโทษต่างประเทศในราชอาณาจักรเพื่อไปรับโทษต่อในต่างประเทศ ต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ประเทศผูโ้ อนและประเทศผูร้ ับโอนจะต้องมีสนธิสญ
ั ญาระหว่างกันในเรื่ องความ
ร่ วมมือในการดําเนินการให้เป็ นไปตามคําพิพากษาคดีอาญา

(๒) การโอนนักโทษจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศผูโ้ อนกับประเทศผูร้ ับโอน
และนักโทษซึ่งจะได้รับการโอน
(๓) ความผิดที่นกั โทษไทยหรื อนักโทษต่างประเทศได้รับโทษอยูต่ อ้ งเป็ นความผิดที่มีโทษ
ฐานใดฐานหนึ่งตามกฎหมายของประเทศผูร้ ับโอน
(๔) นักโทษซึ่งจะได้รับการโอนต้องไม่อยูใ่ นระหว่างการดําเนินคดีอาญาในความผิดอื่น
หรื ออยูใ่ นระหว่างการรื้ อฟื้ นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในประเทศผูโ้ อน
(๕) การโอนนักโทษจะทําให้เกิดผลดีหรื อเป็ นประโยชน์แก่นกั โทษผูน้ ้ นั
(๖) การโอนนักโทษจะมีผลกระทบต่อปั ญหาอาชญากรรมและความรู ้สึกของประชาชนใน
ประเทศผูโ้ อนและประเทศผูร้ ับโอนเพียงใดหรื อไม่ เมื่อคํานึงถึงลักษณะและความรุ นแรงของการกระทํา
ความผิด
ความใน (๓) มิให้ใช้บงั คับในกรณี ที่สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศผูโ้ อนและประเทศผูร้ ับ
โอนมิได้กาํ หนดข้อความดังกล่าวไว้ หรื อมีเงื่อนไขกําหนดไว้เป็ นประการอื่น
มาตรา ๗ บรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการโอนนักโทษ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๘ การโอนนักโทษตามพระราชบัญญัติน้ ีไม่เป็ นการตัดสิ ทธิที่นกั โทษนั้นจะพึง
ได้รับผลจากการอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็ นเบา และลดโทษโดยประเทศผูโ้ อนภายหลังการโอน
หมวด ๒
คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกว่า “คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ”
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็ นประธานกรรมการ เจ้ากรมพระธรรมนูญ อธิบดีผพู ้ ิพากษาศาล
อาญา อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ
อธิบดีกรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมายเป็ นกรรมการ ผูอ้ าํ นวยการกองทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ เป็ นกรรมการ
และเลขานุการ และผูอ้ าํ นวยการกองสนธิสญ
ั ญา กรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย เป็ นกรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอาํ นาจตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ ปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการให้นาํ มาตรา ๑๐ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การโอนนักโทษไทย

มาตรา ๑๒ นักโทษไทยซึ่งประสงค์จะขอโอนมารับโทษต่อในราชอาณาจักรให้ยนื่ คําขอ
พร้อมทั้งส่ งเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการกําหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานทูตไทย หรื อสถาน
กงสุ ลไทยที่มีอาํ นาจหน้าที่ประจําประเทศผูโ้ อน หรื อต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กระทรวงการต่างประเทศ
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๓ ถ้านักโทษไทยไม่สามารถยืน่ คําขอได้ดว้ ยตนเอง หรื อเป็ นเด็กหรื อเยาวชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน ให้สามีหรื อภริ ยา ญาติหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีอาํ นาจยืน่ คํา
ขอตามมาตรา ๑๒ แทนนักโทษไทยได้
มาตรา ๑๔ ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ คําขอตามมาตรา ๑๒ หรื อมาตรา ๑๓ ไม่สามารถจัดหาเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอได้ดว้ ยตนเอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั หาให้
มาตรา ๑๕ เมื่อได้รับคําขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่ งคําขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อเลขานุการคณะกรรมการเพือ่ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ให้คณะกรรมการพิจารณาและมีคาํ สัง่ อนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้มีการโอนนักโทษไทย
โดยเร็ ว แล้วแจ้งคําสัง่ ดังกล่าวให้ผยู ้ นื่ คําขอทราบโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ และในกรณี ที่

คณะกรรมการมีคาํ สัง่ ไม่อนุญาตเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้คณะกรรมการแสดง
เหตุผลของการมีคาํ สัง่ ไม่อนุญาตนั้นด้วย
คําสัง่ ของคณะกรรมการให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๑๖ ในกรณี ที่คณะกรรมการมีคาํ สัง่ อนุญาตให้มีการโอนนักโทษไทยให้
คณะกรรมการส่ งเรื่ องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดําเนินการขอความเห็นชอบในการโอนนักโทษ
ไทยดังกล่าวจากประเทศผูโ้ อน และเมื่อประเทศผูโ้ อนได้แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงการต่างประเทศ
ทราบแล้วให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการและผูย้ นื่ คําขอทราบโดยเร็ ว
มาตรา ๑๗ เมื่อคณะกรรมการได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าประเทศผูโ้ อนได้
ให้ความเห็นชอบในการขอโอนนักโทษไทยจากประเทศผูโ้ อนตามมาตรา ๑๖ แล้ว ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการให้มีการโอนนักโทษไทยผูน้ ้ นั ต่อไปโดยเร็ว
เมื่อนักโทษไทยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ในกรณี ที่ศาลของประเทศผูโ้ อนมีคาํ
พิพากษาหรื อคําสัง่ ให้ลงโทษจําคุกหรื อกักขัง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาํ คําสัง่ เป็ นหนังสื อส่ งตัวนักโทษไทย
นั้นไปคุมขังไว้ ณ สถานที่ที่จดั ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ถ้านักโทษไทยนั้นอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ
วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษ และการพักการกักกัน ก็ให้นาํ วิธีการเช่นว่านั้นตามที่
กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้อยูใ่ นราชอาณาจักรมาใช้ตามควรแก่กรณี
มาตรา ๑๘ เพือ่ ประโยชน์ในการโอนนักโทษไทยมารับโทษต่อในราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ให้ถือว่าคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ลงโทษของศาลแห่งประเทศผูโ้ อนเป็ นคําพิพากษาหรื อ
คําสัง่ ลงโทษของศาลที่มีเขตอํานาจในราชอาณาจักร
การอุทธรณ์ ฎีกา หรื อการขอให้ร้ื อฟื้ นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในศาลที่มีเขตอํานาจใน
ราชอาณาจักรเกี่ยวกับคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้
มาตรา ๑๙ เมื่อได้มีการตกลงรับโอนนักโทษไทย ให้คณะกรรมการใช้เอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการลงโทษที่มีการรับรองเป็ นทางการโดยประเทศผูโ้ อนเป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ถ้าปรากฏว่า
โทษตามคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ลงโทษของศาลแห่งประเทศผูโ้ อนตรงกับโทษตามกฎหมายที่ใช้อยูใ่ น
ราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการทําคําสัง่ เป็ นหนังสื อส่ งไปยังเจ้าพนักงานเรื อนจําหรื อเจ้าพนักงานซึ่งมี
อํานาจในการปฏิบตั ิตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน การ
พักการลงโทษและการพักการกักกัน แล้วแต่กรณี เพื่อดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณี ที่ปรากฏว่า โทษหรื อเงื่อนไขในการรับโทษตามกฎหมายของประเทศผูโ้ อนไม่ตรง
กับโทษ หรื อเงื่อนไขในการรับโทษตามกฎหมายที่ใช้อยูใ่ นราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการส่ งเรื่ องให้
พนักงานอัยการยืน่ คําร้องต่อศาลอาญาหรื อศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง เพื่อพิจารณาสัง่ ปรับใช้โทษหรื อ
เงื่อนไขในการรับโทษให้เป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้อยูใ่ นราชอาณาจักร ทั้งนี้ โทษหรื อเงื่อนไขในการรับโทษ
ที่ปรับใช้จะต้องไม่หนักกว่าโทษหรื อเงื่อนไขในการรับโทษที่นกั โทษไทยจะต้องรับในประเทศผูโ้ อน
ในกรณี ที่ปรากฏว่าความผิดที่นกั โทษไทยได้รับอยูต่ ามคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลแห่ง
ประเทศผูโ้ อนไม่เป็ นความผิดที่มีโทษฐานใดฐานหนึ่งตามกฎหมายที่ใช้อยูใ่ นราชอาณาจักร ให้ถือว่าการที่
นักโทษไทยผูน้ ้ นั ได้รับโทษตามคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขที่ศาลมีอาํ นาจสัง่ ใช้วิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยได้ และให้ศาลปรับโทษตามคําพิพากษาหรื อคําสัง่ นั้นเป็ นวิธีการเพื่อความปลอดภัยอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่หนักกว่าโทษหรื อเงื่อนไขในการรับโทษที่นกั โทษไทยจะต้องรับ
ในประเทศผูโ้ อน ทั้งนี้ ให้นาํ วิธีการตามวรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
คําสัง่ ของศาลอาญาหรื อศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๒๐ ให้ถือว่านักโทษไทยซึ่งได้รับการโอนมารับโทษต่อในราชอาณาจักรเป็ น
นักโทษเด็ดขาด หรื อเป็ นผูถ้ ูกสัง่ ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ วิธีการสําหรับเด็กและ
เยาวชน การพักการลงโทษและการพักการกักกัน ตามกฎหมายที่ใช้อยูใ่ นราชอาณาจักรว่าด้วยการนั้น
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๑ การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็ นเบาและลดโทษ การพักการลงโทษ การพัก
การกักกัน และการลดวันต้องโทษสําหรับนักโทษไทยซึ่งรับโทษต่อในราชอาณาจักร ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายที่ใช้อยูใ่ นราชอาณาจักร ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่ได้มีสนธิสญ
ั ญากําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ก็ให้เป็ นไป
ตามที่กาํ หนดไว้ในสนธิสญ
ั ญานั้น
มาตรา ๒๒ ในการรับโทษต่อในราชอาณาจักร ให้นกั โทษไทยซึ่งได้รับการโอนได้รับ
ประโยชน์จากเหตุดงั ต่อไปนี้
(๑) การหักระยะเวลาการลงโทษที่นกั โทษไทยผูน้ ้ นั ได้รับอยูต่ ามกฎหมายของประเทศผู ้
โอนจนถึงวันที่มีการรับมอบ
(๒) การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็ นเบาและลดโทษของประเทศผูโ้ อนเฉพาะในส่ วนที่มี
ผลใช้บงั คับถึงนักโทษไทยผูน้ ้ นั
(๓) กรณี ที่มีกฎหมายของประเทศผูโ้ อนออกมาภายหลังและบัญญัติวา่ การกระทําตามที่
นักโทษไทยผูน้ ้ นั ได้รับโทษอยูไ่ ม่เป็ นความผิดอีกต่อไป หรื อบัญญัติให้เป็ นคุณแก่นกั โทษไทยผูน้ ้ นั

(๔) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ลงโทษของศาลแห่ งประเทศ
ผูโ้ อน
(๕) การหักระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่มีการรับมอบนักโทษไทยผูน้ ้ นั จนถึงวันที่นกั โทษไทยผู ้
นั้นเข้ารับโทษต่อในราชอาณาจักร
เมื่อความตามวรรคหนึ่งปรากฏแก่คณะกรรมการ หรื อเมื่อนักโทษไทยหรื อผูม้ ีอาํ นาจยืน่ คํา
ขอตามมาตรา ๑๓ ร้องขอ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจออกคําสัง่ ให้นกั โทษไทยผูน้ ้ นั ได้รับประโยชน์ดงั กล่าว
ได้
คําสัง่ ของคณะกรรมการให้เป็ นที่สุด
หมวด ๔
การโอนนักโทษต่างประเทศ

มาตรา ๒๓ การยืน่ คําขอโอนนักโทษต่างประเทศเพื่อไปรับโทษต่อในประเทศผูร้ ับโอน
ให้ประเทศที่ประสงค์จะรับโอนยืน่ คําขอผ่านวิถีทางการทูตตามแบบวิธีการและเอกสารหลักฐานที่
คณะกรรมการกําหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กระทรวงการต่างประเทศ
มาตรา ๒๔ เมื่อได้รับคําขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาส่ งคําขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อเลขานุการคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณา
มาตรา ๒๕ การโอนนักโทษต่างประเทศจะกระทํามิได้ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อโทษที่นกั โทษต่างประเทศได้รับอยูไ่ ม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นโทษฐานกระทํา
ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริ ย ์ พระราชินี พระราชโอรสและพระราชธิดา ความผิดต่อความมัน่ คงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักร ความผิดต่อความมัน่ คงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร หรื อความผิดตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการคุม้ ครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของชาติ
(๒) (ก) นักโทษต่างประเทศได้รับโทษจําคุกในราชอาณาจักรแล้วไม่ถึงหนึ่งในสามของ
โทษจําคุกทั้งสิ้ นตามคําพิพากษาหรื อคําสัง่ หรื อไม่ถึงสี่ ปี สุ ดแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
(ข) นักโทษต่างประเทศได้รับโทษจําคุกในราชอาณาจักรแล้วไม่ถึงแปดปี ในกรณี ที่
เป็ นความผิดฐานผลิต จําหน่าย นําเข้าเพื่อจําหน่าย หรื อมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และมีคาํ พิพากษาหรื อคําสัง่ ถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกตลอดชีวติ

(๓) เมื่อโทษจําคุกที่นกั โทษต่างประเทศจะต้องรับต่อไปในราชอาณาจักรเหลืออยูน่ อ้ ยกว่า
หนึ่งปี ของโทษจําคุกทั้งสิ้ นตามคําพิพากษาหรื อคําสัง่
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้โอนนักโทษต่างประเทศ ถ้าเห็นว่า
การโอนนั้นจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงหรื อความปลอดภัยแห่ งราชอาณาจักรหรื อต่อความสงบ
เรี ยบร้อยของประชาชน
มาตรา ๒๗ ในกรณี ที่นกั โทษต่างประเทศผูใ้ ดมีหน้าที่ตอ้ งชําระค่าปรับ คืนทรัพย์สินหรื อ
ชดใช้ราคาหรื อค่าเสี ยหายตามคําพิพากษาในคดีอาญา หรื อคําสัง่ ของเจ้าพนักงานผูม้ ีอาํ นาจ นักโทษ
ต่างประเทศผูน้ ้ นั จะต้องทําการชําระคืน หรื อชดใช้ดงั กล่าวให้เสร็ จสิ้นก่อนที่คณะกรรมการจะมีคาํ สัง่
เห็นชอบในการโอน
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการมีคาํ สัง่ ให้ความเห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบในการโอนนักโทษ
ต่างประเทศ และให้แจ้งคําสัง่ นั้นให้ประเทศผูร้ ับโอนทราบโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ
คําสัง่ ของคณะกรรมการให้เป็ นที่สุด และให้ถือว่าคําสัง่ เห็นชอบของคณะกรรมการเป็ น
หลักฐานในการโอนนักโทษต่างประเทศไปยังประเทศผูร้ ับโอน
หมวด ๕
การดําเนินการรับมอบและส่ งมอบนักโทษ

มาตรา ๒๙ การรับมอบนักโทษไทยและการส่ งมอบนักโทษต่างประเทศซึ่งจะได้รับการ
โอน ให้ดาํ เนินการผ่านวิถีทางการทูต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๐ เมื่อได้มีการรับมอบนักโทษไทยในประเทศผูโ้ อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดั การ
ให้นกั โทษไทยผูน้ ้ นั เดินทางจากประเทศผูโ้ อนเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเร็ ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามวันนับแต่
วันที่มีการรับมอบ เว้นแต่จะมีเหตุจาํ เป็ นอย่างอื่น และเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วต้องดําเนินการ
ให้นกั โทษไทยผูน้ ้ นั เข้ารับโทษต่อทันที
มาตรา ๓๑ เมื่อได้มีการส่ งมอบนักโทษต่างประเทศแล้ว นักโทษต่างประเทศผูน้ ้ นั จะต้อง
เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรภายในยีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมงนับแต่เวลาที่การส่ งมอบเสร็ จสิ้ นลง เว้นแต่
คณะกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึงคณะกรรมการมอบหมายจะได้ขยายระยะเวลาให้ตามความจําเป็ น

หมวด ๖
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๓๒ นักโทษไทยผูใ้ ดหลบหนีการควบคุมตัวในระหว่างการเดินทางจากประเทศผู ้
โอนมายังราชอาณาจักร หรื อนักโทษต่างประเทศผูใ้ ดหลบหนีการควบคุมตัวในระหว่างก่อนเดินทางออกไป
นอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคหนึ่งได้กระทําโดยใช้กาํ ลังประทุษร้าย หรื อโดยขู่เข็ญว่าจะใช้
กําลังประทุษร้าย หรื อโดยร่ วมกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผูก้ ระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินเจ็ดปี หรื อปรับไม่เกินเจ็ดหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทําโดยมีหรื อใช้อาวุธปื นหรื อวัตถุระเบิด ผูก้ ระทําต้อง
ระวางโทษหนักกว่าโทษที่บญั ญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง
มาตรา ๓๓ นักโทษไทยผูใ้ ดขัดขืน หรื อไม่ปฏิบตั ิตามการจัดการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๑๗ หรื อมาตรา ๓๐ หรื อนักโทษต่างประเทศผูใ้ ดขัดขืนหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๑ ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๓๔ การกระทําความผิดตามมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๓๓ ในส่ วนที่เกี่ยวกับนักโทษ
ไทย แม้กระทํานอกราชอาณาจักร ให้ถือว่ากระทําความผิดในราชอาณาจักร
มาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจเปรี ยบเทียบความผิดตามมาตรา ๓๓ ได้ และในการ
นี้ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรื อพนักงานสอบสวนดําเนินการเปรี ยบเทียบ
ได้ โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบหรื อเงื่อนไขใด ๆ ให้ผไู ้ ด้รับมอบหมายปฏิบตั ิตามที่
เห็นสมควรก็ได้
เมื่อผูก้ ระทําความผิดได้เสี ยค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา และให้ดาํ เนินการโอนนักโทษต่อไป
ถ้าผูก้ ระทําความผิดไม่เสี ยค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบ ให้คณะกรรมการหรื อผูไ้ ด้รับ
มอบหมายส่ งตัวผูก้ ระทําความผิดให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปั จจุบนั นี้ได้มีบุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติ
ไทยซึ่งรับโทษอยูใ่ นต่างประเทศเนื่องจากกระทําความผิดในต่างประเทศ และบุคคลผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทยซึ่งรับ
โทษอยูใ่ นประเทศไทยเนื่องจากกระทําความผิดในประเทศไทยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก สมควรที่จะกําหนด
มาตรการให้มีการโอนตัวผูก้ ระทําความผิดดังกล่าวให้ได้รับโทษต่อในประเทศที่ผนู ้ ้ นั มีสญ
ั ชาติได้ เพื่อ
ประโยชน์ในการที่แต่ละประเทศจะได้ให้การอบรมแก้ไขฟื้ นฟูจิตใจผูก้ ระทําความผิดที่มีสญ
ั ชาติของ
ประเทศของตนให้กลับตนเป็ นพลเมืองดีต่อไป จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
พระราชบัญญัติการปฏิบตั ิเพือ่ ความร่ วมมือระหว่างประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติน้ ี คือ โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๒๕ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติการปฏิบตั ิเพือ่ ความร่ วมมือระหว่างประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ.
๒๕๒๗ ได้วางหลักเกณฑ์ไว้วา่ การโอนนักโทษต่างประเทศจะกระทํามิได้ถา้ นักโทษต่างประเทศได้รับโทษ
จําคุกไปแล้วยังไม่ถึงหนึ่งในสามของโทษตามคําพิพากษาหรื อไม่ถึงสี่ ปี แต่ระยะเวลาสี่ ปีให้เปลี่ยนเป็ นไม่
ถึงแปดปี ในกรณี ที่เป็ นโทษฐานผลิต จําหน่าย นําเข้าเพือ่ จําหน่าย หรื อมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายซึ่งยา
เสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ซึ่งถือเอาโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้ถึงจําคุกตลอด
ชีวิตเป็ นสําคัญ โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงว่าผูน้ ้ นั จะได้ถูกพิพากษาลงโทษหนักเบาประการใดอันอาจก่อให้เกิด
ความไม่เป็ นธรรมแก่นกั โทษซึ่งทําผิดในโทษฐานเดียวกัน แต่ที่ศาลเห็นว่าไม่ควรลงโทษจําคุกตลอดชีวิต
สมควรแก้ไขให้ระยะเวลาแปดปี นี้ใช้เฉพาะในกรณี ที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษถึงจําคุกตลอดชีวิตเท่านั้น จึง
จําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

