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เป็นปีที ่๓๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกาศวา่ 

  
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยการปฏิบติัเพื่อความร่วมมือระหวา่งประเทศในการ

ดาํเนินการตามคาํพิพากษาคดีอาญา 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของ

รัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
  
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการปฏิบติัเพื่อความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศในการดาํเนินการตามคาํพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗” 
  
มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป 
  



มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศอ่ืนในส่วนท่ีบญัญติัไว้
แลว้ในพระราชบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 

  
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ประเทศผูโ้อน” หมายความวา่ ประเทศท่ีส่งนกัโทษไปยงัประเทศผูรั้บโอน 
“ประเทศผูรั้บโอน” หมายความวา่ ประเทศท่ีรับนกัโทษจากประเทศผูโ้อน 
“นกัโทษไทย” หมายความวา่ บุคคลผูมี้สญัชาติไทยไม่วา่จะมีสญัชาติอ่ืนดว้ยหรือไม่กต็าม

ซ่ึงตอ้งคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ถึงท่ีสุดใหล้งโทษและกาํลงัรับโทษอยูใ่นต่างประเทศ 
“นกัโทษต่างประเทศ” หมายความวา่ บุคคลผูไ้ม่มีสญัชาติไทย ซ่ึงตอ้งคาํพิพากษาหรือ

คาํสัง่ถึงท่ีสุดใหล้งโทษและกาํลงัรับโทษอยูใ่นราชอาณาจกัร 
“โทษ” หมายความวา่ จาํคุก กกัขงั และหมายความรวมถึงวิธีการเพื่อความปลอดภยั การคุม

ความประพฤติ วิธีการสาํหรับเดก็และเยาวชน การพกัการลงโทษ การพกัการกกักนั และการลดวนัตอ้งโทษ
ดว้ย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการพิจารณาการโอนนกัโทษ 
“พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติั

น้ี 
  
มาตรา ๕ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
และใหรั้ฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอาํนาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีกบัออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบติัการตาม
พระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวกบัราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
  

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

                    
  

มาตรา ๖ การโอนนกัโทษไทยในต่างประเทศเพื่อมารับโทษต่อในราชอาณาจกัร หรือการ
โอนนกัโทษต่างประเทศในราชอาณาจกัรเพื่อไปรับโทษต่อในต่างประเทศ ตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(๑) ประเทศผูโ้อนและประเทศผูรั้บโอนจะตอ้งมีสนธิสญัญาระหวา่งกนัในเร่ืองความ
ร่วมมือในการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาคดีอาญา 



(๒) การโอนนกัโทษจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากประเทศผูโ้อนกบัประเทศผูรั้บโอน 
และนกัโทษซ่ึงจะไดรั้บการโอน 

(๓) ความผดิท่ีนกัโทษไทยหรือนกัโทษต่างประเทศไดรั้บโทษอยูต่อ้งเป็นความผดิท่ีมีโทษ
ฐานใดฐานหน่ึงตามกฎหมายของประเทศผูรั้บโอน 

(๔) นกัโทษซ่ึงจะไดรั้บการโอนตอ้งไม่อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินคดีอาญาในความผดิอ่ืน
หรืออยูใ่นระหวา่งการร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ในประเทศผูโ้อน 

(๕) การโอนนกัโทษจะทาํใหเ้กิดผลดีหรือเป็นประโยชนแ์ก่นกัโทษผูน้ั้น 
(๖) การโอนนกัโทษจะมีผลกระทบต่อปัญหาอาชญากรรมและความรู้สึกของประชาชนใน

ประเทศผูโ้อนและประเทศผูรั้บโอนเพียงใดหรือไม่ เม่ือคาํนึงถึงลกัษณะและความรุนแรงของการกระทาํ
ความผดิ 

ความใน (๓) มิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีท่ีสนธิสญัญาระหวา่งประเทศผูโ้อนและประเทศผูรั้บ
โอนมิไดก้าํหนดขอ้ความดงักล่าวไว ้หรือมีเง่ือนไขกาํหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน 

  
มาตรา ๗ บรรดาค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เก่ียวกบัการโอนนกัโทษ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดใน

กฎกระทรวง 
  
มาตรา ๘ การโอนนกัโทษตามพระราชบญัญติัน้ีไม่เป็นการตดัสิทธิท่ีนกัโทษนั้นจะพึง

ไดรั้บผลจากการอภยัโทษ เปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา และลดโทษโดยประเทศผูโ้อนภายหลงัการโอน 
  

หมวด ๒ 
คณะกรรมการพิจารณาการโอนนกัโทษ 

                    
  

มาตรา ๙ ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการพิจารณาการโอนนกัโทษ” 
ประกอบดว้ยปลดักระทรวงยติุธรรมเป็นประธานกรรมการ เจา้กรมพระธรรมนูญ อธิบดีผูพ้ิพากษาศาล
อาญา อธิบดีศาลคดีเดก็และเยาวชนกลาง อธิบดีกรมอยัการ อธิบดีกรมตาํรวจ อธิบดีกรมราชทณัฑ ์และ
อธิบดีกรมสนธิสญัญาและกฎหมายเป็นกรรมการ ผูอ้าํนวยการกองทณัฑวิทยา กรมราชทณัฑ ์เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และผูอ้าํนวยการกองสนธิสญัญา กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย เป็นกรรมการและ
ผูช่้วยเลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี 
  



มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
  
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอาํนาจตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหน้าํมาตรา ๑๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  

หมวด ๓ 
การโอนนกัโทษไทย 

                    
  

มาตรา ๑๒ นกัโทษไทยซ่ึงประสงคจ์ะขอโอนมารับโทษต่อในราชอาณาจกัรใหย้ืน่คาํขอ
พร้อมทั้งส่งเอกสารหลกัฐานท่ีคณะกรรมการกาํหนดต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ สถานทูตไทย หรือสถาน
กงสุลไทยท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีประจาํประเทศผูโ้อน หรือต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ กระทรวงการต่างประเทศ 
แลว้แต่กรณี 

  
มาตรา ๑๓ ถา้นกัโทษไทยไม่สามารถยืน่คาํขอไดด้ว้ยตนเอง หรือเป็นเดก็หรือเยาวชนตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลคดีเดก็และเยาวชน ใหส้ามีหรือภริยา ญาติหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีอาํนาจยืน่คาํ
ขอตามมาตรา ๑๒ แทนนกัโทษไทยได ้

  
มาตรา ๑๔ ในกรณีท่ีผูย้ืน่คาํขอตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ไม่สามารถจดัหาเอกสาร

หลกัฐานประกอบคาํขอไดด้ว้ยตนเอง ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัหาให ้
  
มาตรา ๑๕ เม่ือไดรั้บคาํขอพร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานครบถว้นแลว้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี

ส่งคาํขอและเอกสารหลกัฐานดงักล่าวต่อเลขานุการคณะกรรมการเพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
ใหค้ณะกรรมการพิจารณาและมีคาํสัง่อนุญาตหรือไม่อนุญาตใหมี้การโอนนกัโทษไทย

โดยเร็ว แลว้แจง้คาํสัง่ดงักล่าวใหผู้ย้ืน่คาํขอทราบโดยผา่นกระทรวงการต่างประเทศ และในกรณีท่ี



คณะกรรมการมีคาํสัง่ไม่อนุญาตเน่ืองจากไม่เขา้หลกัเกณฑต์ามพระราชบญัญติัน้ี ใหค้ณะกรรมการแสดง
เหตุผลของการมีคาํสัง่ไม่อนุญาตนั้นดว้ย 

คาํสัง่ของคณะกรรมการใหเ้ป็นท่ีสุด 
  
มาตรา ๑๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีคาํสัง่อนุญาตใหมี้การโอนนกัโทษไทยให้

คณะกรรมการส่งเร่ืองไปยงักระทรวงการต่างประเทศเพ่ือดาํเนินการขอความเห็นชอบในการโอนนกัโทษ
ไทยดงักล่าวจากประเทศผูโ้อน และเม่ือประเทศผูโ้อนไดแ้จง้ผลการพจิารณาใหก้ระทรวงการต่างประเทศ
ทราบแลว้ใหก้ระทรวงการต่างประเทศแจง้ผลการพิจารณาใหค้ณะกรรมการและผูย้ืน่คาํขอทราบโดยเร็ว 

  
มาตรา ๑๗ เม่ือคณะกรรมการไดรั้บแจง้จากกระทรวงการต่างประเทศวา่ประเทศผูโ้อนได้

ใหค้วามเห็นชอบในการขอโอนนกัโทษไทยจากประเทศผูโ้อนตามมาตรา ๑๖ แลว้ ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการจดัการใหมี้การโอนนกัโทษไทยผูน้ั้นต่อไปโดยเร็ว 

เม่ือนกัโทษไทยเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรแลว้ ในกรณีท่ีศาลของประเทศผูโ้อนมีคาํ
พิพากษาหรือคาํสัง่ใหล้งโทษจาํคุกหรือกกัขงั ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทาํคาํสัง่เป็นหนงัสือส่งตวันกัโทษไทย
นั้นไปคุมขงัไว ้ณ สถานท่ีท่ีจดัไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

ถา้นกัโทษไทยนั้นอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขตามวธีิการเพื่อความปลอดภยั การคุมความประพฤติ 
วิธีการสาํหรับเดก็และเยาวชน การพกัการลงโทษ และการพกัการกกักนั กใ็หน้าํวิธีการเช่นวา่นั้นตามท่ี
กาํหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรมาใชต้ามควรแก่กรณี 

  
มาตรา ๑๘ เพือ่ประโยชน์ในการโอนนกัโทษไทยมารับโทษต่อในราชอาณาจกัรตาม

พระราชบญัญติัน้ี ใหถื้อวา่คาํพิพากษาหรือคาํสัง่ลงโทษของศาลแห่งประเทศผูโ้อนเป็นคาํพิพากษาหรือ
คาํสัง่ลงโทษของศาลท่ีมีเขตอาํนาจในราชอาณาจกัร 

การอุทธรณ์ ฎีกา หรือการขอใหร้ื้อฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ในศาลท่ีมีเขตอาํนาจใน
ราชอาณาจกัรเก่ียวกบัคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ของศาลตามวรรคหน่ึงจะกระทาํมิได ้

  
มาตรา ๑๙ เม่ือไดมี้การตกลงรับโอนนกัโทษไทย ใหค้ณะกรรมการใชเ้อกสารหลกัฐาน

เก่ียวกบัการลงโทษท่ีมีการรับรองเป็นทางการโดยประเทศผูโ้อนเป็นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา ถา้ปรากฏวา่
โทษตามคาํพพิากษาหรือคาํสัง่ลงโทษของศาลแห่งประเทศผูโ้อนตรงกบัโทษตามกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่น
ราชอาณาจกัร ใหค้ณะกรรมการทาํคาํสัง่เป็นหนงัสือส่งไปยงัเจา้พนกังานเรือนจาํหรือเจา้พนกังานซ่ึงมี
อาํนาจในการปฏิบติัตามวิธีการเพื่อความปลอดภยั การคุมความประพฤติ วิธีการสาํหรับเดก็และเยาวชน การ
พกัการลงโทษและการพกัการกกักนั แลว้แต่กรณี เพื่อดาํเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 



ในกรณีท่ีปรากฏวา่ โทษหรือเง่ือนไขในการรับโทษตามกฎหมายของประเทศผูโ้อนไม่ตรง
กบัโทษ หรือเง่ือนไขในการรับโทษตามกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร ใหค้ณะกรรมการส่งเร่ืองให้
พนกังานอยัการยืน่คาํร้องต่อศาลอาญาหรือศาลคดีเดก็และเยาวชนกลาง เพื่อพิจารณาสัง่ปรับใชโ้ทษหรือ
เง่ือนไขในการรับโทษใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร ทั้งน้ี โทษหรือเง่ือนไขในการรับโทษ
ท่ีปรับใชจ้ะตอ้งไม่หนกักวา่โทษหรือเง่ือนไขในการรับโทษท่ีนกัโทษไทยจะตอ้งรับในประเทศผูโ้อน 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่ความผดิท่ีนกัโทษไทยไดรั้บอยูต่ามคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ของศาลแห่ง
ประเทศผูโ้อนไม่เป็นความผดิท่ีมีโทษฐานใดฐานหน่ึงตามกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร ใหถื้อวา่การท่ี
นกัโทษไทยผูน้ั้นไดรั้บโทษตามคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ดงักล่าวเป็นเง่ือนไขท่ีศาลมีอาํนาจสัง่ใชว้ิธีการเพื่อ
ความปลอดภยัได ้และใหศ้าลปรับโทษตามคาํพิพากษาหรือคาํสัง่นั้นเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภยัอยา่งใด
อยา่งหน่ึงตามท่ีศาลเห็นสมควร แต่ตอ้งไม่หนกักวา่โทษหรือเง่ือนไขในการรับโทษท่ีนกัโทษไทยจะตอ้งรับ
ในประเทศผูโ้อน ทั้งน้ี ใหน้าํวิธีการตามวรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

คาํสัง่ของศาลอาญาหรือศาลคดีเดก็และเยาวชนกลางใหเ้ป็นท่ีสุด 
  
มาตรา ๒๐ ใหถื้อวา่นกัโทษไทยซ่ึงไดรั้บการโอนมารับโทษต่อในราชอาณาจกัรเป็น

นกัโทษเดด็ขาด หรือเป็นผูถู้กสัง่ใชว้ิธีการเพื่อความปลอดภยั การคุมความประพฤติ วิธีการสาํหรับเดก็และ
เยาวชน การพกัการลงโทษและการพกัการกกักนั ตามกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรวา่ดว้ยการนั้น 
แลว้แต่กรณี 

  
มาตรา ๒๑ การอภยัโทษ เปล่ียนโทษหนกัเป็นเบาและลดโทษ การพกัการลงโทษ การพกั

การกกักนั และการลดวนัตอ้งโทษสาํหรับนกัโทษไทยซ่ึงรับโทษต่อในราชอาณาจกัร ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีไดมี้สนธิสญัญากาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน กใ็หเ้ป็นไป
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสนธิสญัญานั้น 

  
มาตรา ๒๒ ในการรับโทษต่อในราชอาณาจกัร ใหน้กัโทษไทยซ่ึงไดรั้บการโอนไดรั้บ

ประโยชน์จากเหตุดงัต่อไปน้ี 
(๑) การหกัระยะเวลาการลงโทษท่ีนกัโทษไทยผูน้ั้นไดรั้บอยูต่ามกฎหมายของประเทศผู ้

โอนจนถึงวนัท่ีมีการรับมอบ 
(๒) การอภยัโทษ เปล่ียนโทษหนกัเป็นเบาและลดโทษของประเทศผูโ้อนเฉพาะในส่วนท่ีมี

ผลใชบ้งัคบัถึงนกัโทษไทยผูน้ั้น 
(๓) กรณีท่ีมีกฎหมายของประเทศผูโ้อนออกมาภายหลงัและบญัญติัวา่ การกระทาํตามท่ี

นกัโทษไทยผูน้ั้นไดรั้บโทษอยูไ่ม่เป็นความผดิอีกต่อไป หรือบญัญติัใหเ้ป็นคุณแก่นกัโทษไทยผูน้ั้น 



(๔) การแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ลงโทษของศาลแห่งประเทศ
ผูโ้อน 

(๕) การหกัระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ีมีการรับมอบนกัโทษไทยผูน้ั้นจนถึงวนัท่ีนกัโทษไทยผู ้
นั้นเขา้รับโทษต่อในราชอาณาจกัร 

เม่ือความตามวรรคหน่ึงปรากฏแก่คณะกรรมการ หรือเม่ือนกัโทษไทยหรือผูมี้อาํนาจยืน่คาํ
ขอตามมาตรา ๑๓ ร้องขอ ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจออกคาํสัง่ใหน้กัโทษไทยผูน้ั้นไดรั้บประโยชน์ดงักล่าว
ได ้

คาํสัง่ของคณะกรรมการใหเ้ป็นท่ีสุด 
  

หมวด ๔ 
การโอนนกัโทษต่างประเทศ 

                    
  

มาตรา ๒๓ การยืน่คาํขอโอนนกัโทษต่างประเทศเพื่อไปรับโทษต่อในประเทศผูรั้บโอน 
ใหป้ระเทศท่ีประสงคจ์ะรับโอนยืน่คาํขอผา่นวิถีทางการทูตตามแบบวิธีการและเอกสารหลกัฐานท่ี
คณะกรรมการกาํหนดต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ กระทรวงการต่างประเทศ 

  
มาตรา ๒๔ เม่ือไดรั้บคาํขอพร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานครบถว้นแลว้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี

พิจารณาส่งคาํขอและเอกสารหลกัฐานดงักล่าวต่อเลขานุการคณะกรรมการเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการ
พิจารณา 

  
มาตรา ๒๕ การโอนนกัโทษต่างประเทศจะกระทาํมิไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(๑) เม่ือโทษท่ีนกัโทษต่างประเทศไดรั้บอยูไ่ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นโทษฐานกระทาํ

ความผดิต่อองคพ์ระมหากษตัริย ์พระราชินี พระราชโอรสและพระราชธิดา ความผดิต่อความมัน่คงของรัฐ
ภายในราชอาณาจกัร ความผดิต่อความมัน่คงของรัฐภายนอกราชอาณาจกัร หรือความผดิตามกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัการคุม้ครองสมบติัท่ีมีค่าทางศิลปะของชาติ 

(๒) (ก) นกัโทษต่างประเทศไดรั้บโทษจาํคุกในราชอาณาจกัรแลว้ไม่ถึงหน่ึงในสามของ
โทษจาํคุกทั้งส้ินตามคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ หรือไม่ถึงส่ีปี สุดแต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 

(ข) นกัโทษต่างประเทศไดรั้บโทษจาํคุกในราชอาณาจกัรแลว้ไม่ถึงแปดปี ในกรณีท่ี
เป็นความผดิฐานผลิต จาํหน่าย นาํเขา้เพื่อจาํหน่าย หรือมีไวใ้นครอบครองเพ่ือจาํหน่ายซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ และมีคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ถึงท่ีสุดใหล้งโทษจาํคุกตลอดชีวติ 



(๓) เม่ือโทษจาํคุกท่ีนกัโทษต่างประเทศจะตอ้งรับต่อไปในราชอาณาจกัรเหลืออยูน่อ้ยกวา่
หน่ึงปีของโทษจาํคุกทั้งส้ินตามคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ 

  
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตใหโ้อนนกัโทษต่างประเทศ ถา้เห็นวา่

การโอนนั้นจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความมัน่คงหรือความปลอดภยัแห่งราชอาณาจกัรหรือต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน 

  
มาตรา ๒๗ ในกรณีท่ีนกัโทษต่างประเทศผูใ้ดมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระค่าปรับ คืนทรัพยสิ์นหรือ

ชดใชร้าคาหรือค่าเสียหายตามคาํพิพากษาในคดีอาญา หรือคาํสัง่ของเจา้พนกังานผูมี้อาํนาจ นกัโทษ
ต่างประเทศผูน้ั้นจะตอ้งทาํการชาํระคืน หรือชดใชด้งักล่าวใหเ้สร็จส้ินก่อนท่ีคณะกรรมการจะมีคาํสัง่
เห็นชอบในการโอน 

  
มาตรา ๒๘ ใหค้ณะกรรมการมีคาํสัง่ใหค้วามเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการโอนนกัโทษ

ต่างประเทศ และใหแ้จง้คาํสัง่นั้นใหป้ระเทศผูรั้บโอนทราบโดยผา่นกระทรวงการต่างประเทศ 
คาํสัง่ของคณะกรรมการใหเ้ป็นท่ีสุด และใหถื้อวา่คาํสัง่เห็นชอบของคณะกรรมการเป็น

หลกัฐานในการโอนนกัโทษต่างประเทศไปยงัประเทศผูรั้บโอน 
  

หมวด ๕ 
การดาํเนินการรับมอบและส่งมอบนกัโทษ 

                    
  

มาตรา ๒๙ การรับมอบนกัโทษไทยและการส่งมอบนกัโทษต่างประเทศซ่ึงจะไดรั้บการ
โอน ใหด้าํเนินการผา่นวิถีทางการทูต ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

  
มาตรา ๓๐ เม่ือไดมี้การรับมอบนกัโทษไทยในประเทศผูโ้อน ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีจดัการ

ใหน้กัโทษไทยผูน้ั้นเดินทางจากประเทศผูโ้อนเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยเร็ว ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินสามวนันบัแต่
วนัท่ีมีการรับมอบ เวน้แต่จะมีเหตุจาํเป็นอยา่งอ่ืน และเม่ือเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรแลว้ตอ้งดาํเนินการ
ใหน้กัโทษไทยผูน้ั้นเขา้รับโทษต่อทนัที 

  
มาตรา ๓๑ เม่ือไดมี้การส่งมอบนกัโทษต่างประเทศแลว้ นกัโทษต่างประเทศผูน้ั้นจะตอ้ง

เดินทางออกไปนอกราชอาณาจกัรภายในยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีการส่งมอบเสร็จส้ินลง เวน้แต่
คณะกรรมการหรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการมอบหมายจะไดข้ยายระยะเวลาใหต้ามความจาํเป็น 



  
หมวด ๖ 

บทกาํหนดโทษ 
                    

  
มาตรา ๓๒ นกัโทษไทยผูใ้ดหลบหนีการควบคุมตวัในระหวา่งการเดินทางจากประเทศผู ้

โอนมายงัราชอาณาจกัร หรือนกัโทษต่างประเทศผูใ้ดหลบหนีการควบคุมตวัในระหวา่งก่อนเดินทางออกไป
นอกราชอาณาจกัร ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

ถา้ความผดิดงักล่าวในวรรคหน่ึงไดก้ระทาํโดยใชก้าํลงัประทุษร้าย หรือโดยขู่เขญ็วา่จะใช้
กาํลงัประทุษร้าย หรือโดยร่วมกระทาํความผดิดว้ยกนัตั้งแต่สามคนข้ึนไป ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่
เกินเจด็ปี หรือปรับไม่เกินเจด็หม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ถา้ความผดิตามมาตราน้ีไดก้ระทาํโดยมีหรือใชอ้าวธุปืนหรือวตัถุระเบิด ผูก้ระทาํตอ้ง
ระวางโทษหนกักวา่โทษท่ีบญัญติัไวใ้นสองวรรคก่อนก่ึงหน่ึง 

  
มาตรา ๓๓ นกัโทษไทยผูใ้ดขดัขืน หรือไม่ปฏิบติัตามการจดัการของพนกังานเจา้หนา้ท่ี

ตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๓๐ หรือนกัโทษต่างประเทศผูใ้ดขดัขืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๑ ตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

  
มาตรา ๓๔ การกระทาํความผดิตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ในส่วนท่ีเก่ียวกบันกัโทษ

ไทย แมก้ระทาํนอกราชอาณาจกัร ใหถื้อวา่กระทาํความผดิในราชอาณาจกัร 
  
มาตรา ๓๕ ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจเปรียบเทียบความผดิตามมาตรา ๓๓ ได ้และในการ

น้ีใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานสอบสวนดาํเนินการเปรียบเทียบ
ได ้โดยจะกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขใด ๆ ใหผู้ไ้ดรั้บมอบหมายปฏิบติัตามท่ี
เห็นสมควรกไ็ด ้

เม่ือผูก้ระทาํความผดิไดเ้สียค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแลว้ ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา และใหด้าํเนินการโอนนกัโทษต่อไป 

ถา้ผูก้ระทาํความผดิไม่เสียค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ ใหค้ณะกรรมการหรือผูไ้ดรั้บ
มอบหมายส่งตวัผูก้ระทาํความผดิใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินคดีต่อไป 

  
  

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 



พลเอก ป. ติณสูลานนท ์
นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีในปัจจุบนัน้ีไดมี้บุคคลผูมี้สญัชาติ
ไทยซ่ึงรับโทษอยูใ่นต่างประเทศเน่ืองจากกระทาํความผดิในต่างประเทศ และบุคคลผูไ้ม่มีสญัชาติไทยซ่ึงรับ
โทษอยูใ่นประเทศไทยเน่ืองจากกระทาํความผดิในประเทศไทยอยูเ่ป็นจาํนวนมาก สมควรท่ีจะกาํหนด
มาตรการใหมี้การโอนตวัผูก้ระทาํความผดิดงักล่าวใหไ้ดรั้บโทษต่อในประเทศท่ีผูน้ั้นมีสญัชาติได ้เพื่อ
ประโยชน์ในการท่ีแต่ละประเทศจะไดใ้หก้ารอบรมแกไ้ขฟ้ืนฟจิูตใจผูก้ระทาํความผดิท่ีมีสญัชาติของ
ประเทศของตนใหก้ลบัตนเป็นพลเมืองดีต่อไป จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
  
พระราชบญัญติัการปฏิบติัเพือ่ความร่วมมือระหวา่งประเทศในการดาํเนินการตามคาํพิพากษาคดีอาญา 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัน้ี คือ โดยท่ีบทบญัญติัมาตรา ๒๕ (๒) แห่ง
พระราชบญัญติัการปฏิบติัเพือ่ความร่วมมือระหวา่งประเทศในการดาํเนินการตามคาํพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 
๒๕๒๗ ไดว้างหลกัเกณฑไ์วว้า่การโอนนกัโทษต่างประเทศจะกระทาํมิไดถ้า้นกัโทษต่างประเทศไดรั้บโทษ
จาํคุกไปแลว้ยงัไม่ถึงหน่ึงในสามของโทษตามคาํพิพากษาหรือไม่ถึงส่ีปี แต่ระยะเวลาส่ีปีใหเ้ปล่ียนเป็นไม่
ถึงแปดปี ในกรณีท่ีเป็นโทษฐานผลิต จาํหน่าย นาํเขา้เพือ่จาํหน่าย หรือมีไวใ้นครอบครองเพ่ือจาํหน่ายซ่ึงยา
เสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ ซ่ึงถือเอาโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวถึ้งจาํคุกตลอด
ชีวิตเป็นสาํคญั โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงวา่ผูน้ั้นจะไดถู้กพิพากษาลงโทษหนกัเบาประการใดอนัอาจก่อใหเ้กิด
ความไม่เป็นธรรมแก่นกัโทษซ่ึงทาํผดิในโทษฐานเดียวกนั แต่ท่ีศาลเห็นวา่ไม่ควรลงโทษจาํคุกตลอดชีวิต 
สมควรแกไ้ขใหร้ะยะเวลาแปดปีน้ีใชเ้ฉพาะในกรณีท่ีศาลพิพากษาใหล้งโทษถึงจาํคุกตลอดชีวิตเท่านั้น จึง
จาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 


