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มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน
พระราชบัญญัตนิ ้ีมบี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัตใิ ห้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี้

ให้ตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัตสิ ง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา
๒ พระราชบัญญัตนิ ้ีให้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัตสิ ง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตนิ ้ีให้ใช้บงั คับแก่บรรดาการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือ
แย้งกับข้อความตามสนธิสญ
ั ญาเกีย่ วกับการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“ประเทศผูร้ อ้ งขอ” หมายความว่า ประเทศ ดินแดน หรือองค์การระหว่างประเทศทีร่ อ้ ง
ขอให้ประเทศไทยส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน
“ประเทศผูร้ บั คําร้องขอ” หมายความว่า ประเทศ ดินแดน หรือองค์การระหว่างประเทศ
ทีป่ ระเทศไทยร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดน
“ผูป้ ระสานงานกลาง” หมายความว่า อัยการสูงสุดหรือผูซ้ ง่ึ อัยการสูงสุดมอบหมายซึง่ มี
อํานาจหน้าทีป่ ระสานงานการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนให้ประเทศผูร้ อ้ งขอและการร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนแก่
ประเทศไทย รวมทัง้ การอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
“เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจ” หมายความว่า พนักงานอัยการ เจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ พนักงาน
ฝา่ ยปกครองหรือตํารวจ หรือเจ้าพนักงานอื่นผูม้ อี าํ นาจหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนใน
ส่วนของตนตามทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูป้ ระสานงานกลาง
มาตรา ๖ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ยุตธิ รรมรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
และให้มอี าํ นาจออกกฎกระทรวงเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี ทัง้ นี้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับอํานาจหน้าทีข่ องตน
กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
หลักทัวไปในการส่
่
งผูร้ า้ ยข้ามแดน

มาตรา ๗ ความผิดทีจ่ ะส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนได้ตอ้ งเป็ นความผิดอาญาซึง่ กฎหมายของ
ประเทศผูร้ อ้ งขอและกฎหมายไทยกําหนดให้เป็ นความผิดอาญาซึง่ มีโทษประหารชีวติ หรือมีโทษจําคุก
หรือโทษจํากัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นตัง้ แต่หนึ่งปี ขน้ึ ไป ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะเป็ นความผิดทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ใน
หมวดเดียวกัน หรือเรียกชื่อความผิดเป็นอย่างเดียวกันของทัง้ สองประเทศหรือไม่กต็ าม
การกระทําความผิดอาญาอื่นซึง่ มีโทษจําคุกหรือโทษจํากัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นน้อย
กว่าหนึ่งปี อาจร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนได้ หากเป็ นความผิดเกีย่ วพันกับความผิดทีใ่ ห้มกี ารส่งผูร้ า้ ย
ข้ามแดนตามคําร้องขอแล้ว ไม่วา่ จะร้องขอพร้อมคําร้องขอในครัง้ แรกหรือภายหลัง

มาตรา

๘ การส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนให้เริม่ ต้นด้วยการมีคาํ ร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนจาก

ประเทศผูร้ อ้ งขอ
คําร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนของประเทศผูร้ อ้ งขอทีม่ สี นธิสญ
ั ญาส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนกับ
ประเทศไทยให้จดั ส่งไปยังผูป้ ระสานงานกลาง ในกรณีทป่ี ระเทศผูร้ อ้ งขอมิได้มสี นธิสญ
ั ญาส่งผูร้ า้ ยข้าม
แดนกับประเทศไทย ให้จดั ส่งคําร้องขอดังกล่าวโดยผ่านวิถที างการทูต
คําร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนและเอกสารหลักฐาน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
คําร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนและเอกสารหลักฐานตามวรรคสามซึง่ จะส่งศาลต้องจัดทํา
คําแปลเป็ นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องด้วย
คําร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนหรือเอกสารหลักฐานตามมาตรานี้ ศาลจะรับฟงั โดยไม่
จําเป็ นต้องมีพยานบุคคลมาเบิกความประกอบก็ได้
มาตรา ๙ รัฐบาลไทยอาจพิจารณาส่งบุคคลข้ามแดน เพือ่ การฟ้องร้องหรือรับโทษตาม
คําพิพากษาของศาลในความผิดทางอาญา
ซึง่ อยูภ่ ายใต้อาํ นาจดําเนินคดีของประเทศผูร้ อ้ งขอให้แก่
ประเทศนัน้ ๆ ตามคําร้องขอได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) กรณีเป็ นความผิดทีจ่ ะส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนได้ และไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายไทยหรือมิใช่ความผิดทีม่ ลี กั ษณะทางการเมืองหรือเป็ นความผิดทางทหาร
(๒) กรณีทม่ี ไิ ด้มสี นธิสญ
ั ญาส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนระหว่างกัน เมือ่ ประเทศผูร้ อ้ งขอได้แสดง
โดยชัดแจ้งว่าจะส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนให้แก่ประเทศไทยในทํานองเดียวกันเมือ่ ประเทศไทยร้องขอ
ความผิดทีม่ ลี กั ษณะทางการเมืองตามวรรคหนึ่ง (๑) ไม่หมายความรวมถึงความผิด
ดังต่อไปนี้
(๑) การปลงพระชนม์ ประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์
พระราชินีหรือรัชทายาท
(๒) การฆ่า ประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภาพของประมุขแห่งรัฐ ผูน้ ํารัฐบาล หรือ
สมาชิกโดยตรงในครอบครัวของบุคคลนัน้
(๓) การกระทําความผิดทีไ่ ม่ถอื ว่าเป็นความผิดทางการเมืองเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนตามสนธิสญ
ั ญาซึง่ ประเทศไทยเป็ นภาคี
ความผิดทางทหาร หมายความว่า ความผิดอาญาทางทหารโดยเฉพาะและมิใช่ความผิด
ตามกฎหมายอาญาทัวไป
่
มาตรา ๑๐ ถ้าบุคคลใดซึง่ ถูกร้องขอให้สง่ ข้ามแดนนัน้ เคยได้รบั การพิจารณาคดีจากศาล
ไทยหรือศาลของประเทศผูร้ อ้ งขอในการกระทําอย่างเดียวกันกับทีม่ กี ารร้องขอ ให้สง่ ข้ามแดนและศาล
ไทยหรือศาลของประเทศผูร้ อ้ งขอได้มคี าํ พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้ปล่อยตัวหรือพิพากษาให้ลงโทษและผูน้ นั ้
ได้พน้ โทษแล้ว
หรือได้รบั การอภัยโทษหรือนิรโทษกรรมหรือคดีขาดอายุความหรือมีเหตุอ่นื ใดซึง่ ไม่

สามารถดําเนินคดีแก่บุคคลนัน้ ตามกฎหมายของประเทศผูร้ อ้ งขอ ห้ามมิให้สง่ บุคคลดังกล่าวเป็ นผูร้ า้ ย
ข้ามแดนเนื่องจากการกระทํานัน้ อีก
มาตรา ๑๑ การควบคุมเพือ่ ดําเนินคดีหรือลงโทษบุคคลซึง่ ถูกส่งเป็ นผูร้ า้ ยข้ามแดนจาก
ประเทศผูร้ บั คําร้องขอมายังประเทศไทยในความผิดอื่นทีไ่ ด้กระทําลงก่อนมีการส่งข้ามแดน และการส่ง
บุคคลซึง่ ถูกส่งเป็ นผูร้ า้ ยข้ามแดนจากประเทศผูร้ บั คําร้องขอมายังประเทศไทยไปยังประเทศทีส่ ามจะ
กระทํามิได้ เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) บุคคลนัน้ เดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายหลังเสร็จสิน้ กระบวนการส่งผูร้ า้ ย
ข้ามแดนและได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยใหม่โดยสมัครใจ
(๒) บุคคลนัน้ มิได้เดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายในสีส่ บิ ห้าวันภายหลังจาก
เสร็จสิน้ กระบวนการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน หรือ
(๓) ประเทศผูร้ บั คําร้องขอยินยอม
หมวด ๒
กระบวนการดําเนินการตามคําร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดน

ส่วนที่ ๑
บททัวไป
่

มาตรา ๑๒ การดําเนินการตามคําร้องขอให้สง่ บุคคลสัญชาติไทยเป็นผูร้ า้ ยข้ามแดนอาจ
กระทําได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) เมือ่ มีสนธิสญ
ั ญาส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศผูร้ อ้ งขอกําหนด
ไว้
(๒) บุคคลนัน้ ยินยอมให้สง่ ข้ามแดน หรือ
(๓) เป็ นการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนภายใต้เงือ่ นไขต่างตอบแทนทีป่ ระเทศไทยทํากับประเทศ
ผูร้ อ้ งขอ
มาตรา ๑๓ ในกรณีทค่ี าํ ร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนยืน่ ผ่านวิถที างการทูตให้กระทรวง
การต่างประเทศพิจารณาดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) หากเห็นว่าคําร้องขอดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
ไม่มเี หตุผลอืน่ ใดทีจ่ ะไม่ดาํ เนินการให้ ก็ให้สง่ คําร้องนัน้ ให้ผปู้ ระสานงานกลางดําเนินการต่อไป

(๒) หากเห็นว่าคําร้องขอดังกล่าวอาจกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือมีเหตุผลอื่นทีไ่ ม่อาจดําเนินการให้ได้ ก็ให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอความเห็นนัน้ พร้อมด้วยคํา
ร้องขอให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาโดยเร็ว
ในกรณีทค่ี ณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อความเห็นดังกล่าวของ
กระทรวงการต่างประเทศ ให้พจิ ารณาสังการตามที
่
เ่ ห็นสมควร หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดาํ เนินการ
ส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนตามคําร้องขอ ก็ให้กระทรวงการต่างประเทศส่งเรือ่ งให้ผปู้ ระสานงานกลางดําเนินการ
ต่อไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๑๔ เมือ่ ได้รบั คําร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนจากกระทรวงการต่างประเทศหรือ
จากประเทศผูร้ อ้ งขอ ให้ผปู้ ระสานงานกลางพิจารณาดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทเ่ี ห็นว่าคําร้องขอนัน้ อยูใ่ นหลักเกณฑ์ทจ่ี ะดําเนินการให้ได้ตามทีก่ าํ หนดไว้
ในพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้ผปู้ ระสานงานกลางแจ้งให้พนักงานอัยการยืน่ คําร้องต่อศาลขอให้ออกหมายจับ
แล้วจัดส่งหมายจับให้ผบู้ ญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติหรือเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องดําเนินการต่อไป
(๒) ในกรณีทค่ี าํ ร้องขอนัน้ มิได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอนหรือมีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรืออาจดําเนินการให้ได้ภายใต้เงือ่ นไขทีจ่ าํ เป็ นบางประการ ให้ผปู้ ระสานงานกลางแจ้งเหตุขดั ข้องหรือ
เงือ่ นไขทีจ่ าํ เป็ นให้ประเทศผูร้ อ้ งขอทราบ
แต่ถา้ การดําเนินการตามคําร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนจะ
กระทบกระเทือนการฟ้องคดีอ่นื ใด
หรือการดําเนินการอื่นใดเกีย่ วกับคดีอาญาซึง่ บุคคลนัน้ กําลังถูก
ดําเนินการอยูใ่ นประเทศไทย ผูป้ ระสานงานกลางจะเลื่อนการดําเนินการตามคําร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้าม
แดนนัน้ หรือจะดําเนินการโดยกําหนดเงือ่ นไขทีจ่ าํ เป็ นก็ได้ ทัง้ นี้ ให้แจ้งให้ประเทศผูร้ อ้ งขอทราบโดยไม่
ชักช้า
(๓) ในกรณีทค่ี าํ ร้องขอนัน้ มิได้สง่ ผ่านวิถที างการทูตให้ผปู้ ระสานงานกลางแจ้งคําร้อง
ขอดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพือ่ ให้ความเห็นก่อนดําเนินการต่อไป ทัง้ นี้ ให้นําความใน
มาตรา ๑๓ (๒) มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(๔) ในกรณีทผ่ี ปู้ ระสานงานกลางเห็นว่าคําร้องขออาจกระทบกระเทือนความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
หรือมีเหตุผลอื่นใดซึง่ ไม่ควรดําเนินการ
หรือเห็นว่าคําร้องขอดังกล่าวไม่อยูใ่ น
หลักเกณฑ์ทจ่ี ะดําเนินการให้ได้ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้ผปู้ ระสานงานกลางแจ้งประเทศผูร้ อ้ งขอหรือ
กระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี เพือ่ ดําเนินการต่อไป
มาตรา ๑๕ ในกรณีทม่ี เี หตุจาํ เป็ นเร่งด่วน ประเทศผูร้ อ้ งขออาจมีคาํ ร้องขอให้จบั กุมและ
คุมขังบุคคลทีต่ อ้ งการตัวไว้ชวคราวก่
ั่
อนก็ได้ คําร้องขอเช่นว่านี้ของประเทศผูร้ อ้ งขอทีม่ สี นธิสญ
ั ญาส่ง
ผูร้ า้ ยข้ามแดนกับประเทศไทยให้จดั ส่งไปยังผูป้ ระสานงานกลาง
ในกรณีทป่ี ระเทศผูร้ อ้ งขอมิได้มี
สนธิสญ
ั ญาส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนกับประเทศไทยให้สง่ ผ่านวิถที างการทูต
คําร้องขอตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามระเบียบทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางกําหนด
การพิจารณาเพือ่ ดําเนินการให้นําความในมาตรา ๑๔ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม

มาตรา ๑๖ เมือ่ จับกุมตัวบุคคลซึง่ ถูกร้องขอให้สง่ ข้ามแดนตามความในมาตรา ๑๕ ได้
ให้นําส่งพนักงานอัยการโดยมิชกั ช้า ทัง้ นี้ เพือ่ ยืน่ คําร้องให้ศาลมีคาํ สังขั
่ งบุคคลซึง่ ถูกร้องขอไว้ใน
ระหว่างรอคําร้องขอส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนอย่างเป็ นทางการ และเอกสารหลักฐานจากประเทศผูร้ อ้ งขอ
หากศาลมิได้รบั คําฟ้องเพือ่ ดําเนินคดีสง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่
บุคคลซึง่ ถูกร้องขอถูกจับ หรือภายในเวลาทีศ่ าลกําหนดแต่ตอ้ งไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีบ่ ุคคลนัน้ ถูก
จับให้ปล่อยตัวบุคคลนัน้ ไป
ในกรณีทม่ี กี ารปล่อยตัวบุคคลซึง่ ถูกร้องขอตามความในวรรคสอง เนื่องจากประเทศผู้
ร้องขอมิได้จดั ส่งคําร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนอย่างเป็ นทางการ และเอกสารหลักฐานอันจําเป็ นตาม
มาตรา ๘ หรือด้วยเหตุอ่นื ใด ให้การร้องขอให้จบั ตามมาตรา ๑๕ เป็ นอันยกเลิก และประเทศผูร้ อ้ งขอจะ
ร้องขอให้จบั บุคคลซึง่ ถูกร้องขอดังกล่าวด้วยเหตุเดียวกันนัน้ อีกมิได้ แต่การปฏิเสธหรือยกเลิกคําร้อง
ขอให้จบั ดังกล่าวไม่มผี ลเป็นการห้ามประเทศผูร้ อ้ งขอทีจ่ ะร้องขอให้สง่ บุคคลซึง่ ถูกร้องขอนัน้ ข้ามแดน
ตามปกติ
มาตรา ๑๗ ในกรณีทเ่ี ห็นสมควร กระทรวงการต่างประเทศอาจเสนอข้อเท็จจริงและ
ความเห็นเกีย่ วกับความร่วมมือระหว่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ผปู้ ระสานงานกลาง
ก่อนเสนอต่อศาลเพือ่ ประกอบการพิจารณาและให้ศาลมีอาํ นาจเรียกกระทรวงการต่างประเทศมาชีแ้ จง
เพือ่ ประกอบการพิจารณาได้ ทัง้ นี้ ให้รวมถึงการพิจารณาในชัน้ อุทธรณ์ดว้ ย
ส่วนที่ ๒
กระบวนการพิจารณาคดีสง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดน

มาตรา ๑๘ ภายใต้บงั คับมาตรา ๒๗ เมือ่ จับบุคคลซึง่ ถูกร้องขอให้สง่ ข้ามแดนได้แล้วให้
พนักงานอัยการนําคดีขน้ึ สูศ่ าลโดยมิชกั ช้า
ให้ศาลดําเนินการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรให้เลื่อนคดีตามที่
พนักงานอัยการหรือบุคคลซึง่ ถูกร้องขอให้สง่ ข้ามแดนร้องขอ ทัง้ นี้ ให้ศาลสังขั
่ งบุคคลซึง่ ถูกร้องขอนัน้ ไว้
ระหว่างการพิจารณา
การควบคุมและการดําเนินคดีสง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนซึง่ พระราชบัญญัตนิ ้มี ไิ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้เป็ น
อย่างอื่น ให้นําประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาใช้บงั คับโดยอนุ โลม ถ้ามีคาํ ร้องขอให้ปล่อย
ชัวคราวให้
่
ศาลถามพนักงานอัยการว่าจะคัดค้านประการใดหรือไม่ หากมีคาํ คัดค้านของพนักงานอัยการ
ศาลพึงรับฟงั ประกอบการวินิจฉัย
ก่อนเริม่ พิจารณาให้ศาลถามบุคคลซึง่ ถูกร้องขอว่ามีทนายความหรือไม่ หากไม่มแี ละ
ต้องการทนายความ ให้ศาลตัง้ ทนายความให้และให้นําประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาใช้
บังคับโดยอนุ โลม

มาตรา ๑๙ เมือ่ ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้ว เห็นว่ามีเหตุดงั ต่อไปนี้ให้ศาลมีคาํ สัง่
ขังบุคคลนัน้ ไว้เพือ่ ส่งข้ามแดนต่อไป
(๑) บุคคลซึง่ ถูกจับนัน้ เป็ นบุคคลซึง่ ถูกร้องขอให้สง่ ข้ามแดนและมิใช่ผมู้ สี ญ
ั ชาติไทย
หรือเป็ นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยแต่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ให้สง่ ข้ามแดนได้ตามมาตรา ๑๒
(๒) คดีมมี ลู ทีจ่ ะรับฟ้องไว้พจิ ารณา หากความผิดนัน้ ได้กระทําลงในราชอาณาจักรหรือ
มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้ถอื ว่าได้กระทําในราชอาณาจักร และ
(๓) ความผิดซึง่ เป็ นเหตุให้รอ้ งขอส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนนัน้ เป็ นความผิดซึง่ อาจส่งผูร้ า้ ยข้าม
แดนได้ตามพระราชบัญญัตนิ ้ีและมิใช่เป็ นความผิดทีม่ ลี กั ษณะทางการเมืองหรือเป็ นความผิดทางทหาร
โดยเฉพาะ
ถ้าศาลพิเคราะห์เห็นว่าพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งไม่เพียงพอ ก็ให้ศาลมีคาํ สังปล่
่ อย
และดําเนินการปล่อยบุคคลนัน้ ไปเมือ่ สิน้ ระยะเวลาเจ็ดสิบสองชัวโมงนั
่
บแต่ได้อา่ นคําสังปล่
่ อยนัน้ เว้นแต่
ภายในระยะเวลาดังกล่าว พนักงานอัยการจะได้แจ้งความจํานงว่าจะอุทธรณ์ ก็ให้ขงั ไว้ในระหว่าง
อุทธรณ์และจะต้องยืน่ อุทธรณ์ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลอ่านคําสังปล่
่ อย ถ้ามีคาํ ร้อง
ขอให้ปล่อยชัวคราวในชั
่
น้ อุทธรณ์ ให้นําบทบัญญัตมิ าตรา ๑๘ วรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้สง่ บุคคลซึง่ ศาลมีคาํ สังขั
่ งตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ข้ามแดนก่อน
ครบระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลมีคาํ สังขั
่ งเพือ่ ส่งข้ามแดน
เมือ่ มีเหตุอนั สมควรทีจ่ ะเลื่อนกําหนดการส่งบุคคลซึง่ ศาลมีคาํ สังขั
่ งเพือ่ ส่งข้ามแดนให้
พนักงานอัยการยืน่ คําร้องต่อศาลเพือ่ พิจารณามีคาํ สังขั
่ งบุคคลนัน้ ต่อไปตามกําหนดเวลาเท่าทีจ่ าํ เป็ น คํา
ร้องเช่นว่านัน้ จะต้องยืน่ ก่อนครบกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลมีคาํ สังถึ
่ งทีส่ ดุ ให้ขงั เพือ่ ส่งข้ามแดน
่ งทีส่ ดุ หรือ
ถ้ามิได้สง่ บุคคลนัน้ ข้ามแดนภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลมีคาํ สังถึ
ภายในกําหนดเวลาทีศ่ าลได้อนุ ญาตให้ขยายออกไปตามคําร้องของพนักงานอัยการตามวรรคสอง ให้
ปล่อยบุคคลนัน้ ไป
ส่วนที่ ๓
การอุทธรณ์

มาตรา ๒๑ เมือ่ ศาลชัน้ ต้นมีคาํ สังให้
่ ปล่อยหรือขังบุคคลเพือ่ ส่งข้ามแดนแล้วพนักงาน
อัยการหรือบุคคลนัน้ อาจยืน่ อุทธรณ์คาํ สังดั
่ งกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่
วันทีศ่ าลได้อา่ นคําสังนั
่ น้

ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์วนิ ิจฉัยคําคัดค้านเฉพาะเหตุทใ่ี ห้ศาลมีคาํ สัง่
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในมาตรา ๑๙ โดยพิจารณาว่าศาลชัน้ ต้นได้มคี าํ สังไปโดยมี
่
พยานหลักฐานเพียงพอ
หรือไม่
คําพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้เป็ นทีส่ ดุ
หมวด ๓
การดําเนินการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน

มาตรา ๒๒ ภายหลังจากทีศ่ าลมีคาํ สังถึ
่ งทีส่ ดุ ให้ขงั บุคคลซึง่ ถูกร้องขอให้สง่ เป็ นผูร้ า้ ย
ข้ามแดนและรัฐบาลไทยพิจารณาให้สง่ บุคคลนัน้ เป็ นผูร้ า้ ยข้ามแดนแล้ว การส่งมอบตัวบุคคลซึง่ ถูกร้อง
ขอให้สง่ ข้ามแดนให้แก่ประเทศผูร้ อ้ งขอจะต้องดําเนินการให้เสร็จสิน้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลมี
คําสังถึ
่ งทีส่ ดุ หรือภายในกําหนดเวลาทีศ่ าลได้อนุ ญาตให้ขยายออกไปตามคําร้องของพนักงานอัยการ
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับ วัน เวลา สถานทีแ่ ละวิธกี ารส่งมอบตัวบุคคลซึง่ ถูกร้องขอให้สง่ ข้ามแดนให้
เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ในกรณีทป่ี ระเทศผูร้ อ้ งขอมิได้ดาํ เนินการรับมอบตัวบุคคลซึง่ ถูกร้องขอให้
ส่งข้ามแดนภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๒ โดยไม่มเี หตุอนั ควร หากต่อมาภายหลังได้รอ้ งขอให้สง่
บุคคลนัน้ ข้ามแดนในความผิดเดียวกันอีก ให้ปฏิเสธการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน
การปฏิเสธการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนตามวรรคหนึ่ง มิให้นําความในมาตรา ๒๕ มาใช้บงั คับ
มาตรา ๒๔ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ศาลมีคาํ สังถึ
่ งทีส่ ดุ ให้ขงั เพือ่ ส่งเป็ นผูร้ า้ ยข้ามแดนกําลัง
ถูกดําเนินคดีหรืออยูร่ ะหว่างรับโทษตามคําพิพากษาอยูใ่ นประเทศไทยในความผิดอื่นนอกเหนือจาก
ความผิดซึง่ ขอให้มกี ารส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน รัฐบาลไทยอาจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งบุคคลดังกล่าวให้แก่ประเทศผูร้ อ้ งขอ
(๒) เลื่อนการส่งบุคคลนัน้ จนกว่าการดําเนินคดีเสร็จสิน้ ลงหรือจนกว่าบุคคลนัน้ จะได้รบั
โทษตามคําพิพากษาทัง้ หมดหรือบางส่วนแล้ว
(๓) ส่งบุคคลดังกล่าวให้แก่ประเทศผูร้ อ้ งขอชัวคราวเพื
่
อ่ การฟ้องคดีตามเงือ่ นไขทีต่ กลง
กับประเทศผูร้ อ้ งขอ และหลังจากทีบ่ ุคคลนัน้ ถูกส่งกลับมาประเทศไทยแล้ว อาจถูกส่งกลับไปยังประเทศ
ผูร้ อ้ งขออีกครัง้ หนึ่งเพือ่ รับโทษตามคําพิพากษา
มาตรา ๒๕ หากไม่มกี ารส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนให้แก่ประเทศผูร้ อ้ งขอ ให้ผปู้ ระสานงานกลาง
พิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจทราบเพือ่ ดําเนินคดีอาญาต่อบุคคลซึง่ ถูกร้องขอให้สง่ ข้ามแดนนัน้
ตามกฎหมายไทยต่อไป

มาตรา ๒๖ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่น ในกรณีทไ่ี ด้รบั คําร้องขอให้สง่
ผูร้ า้ ยข้ามแดนจากประเทศผูร้ อ้ งขอตัง้ แต่สองประเทศขึน้ ไปให้สง่ บุคคลเดียวกันข้ามแดนไม่วา่ จะใน
ความผิดเดียวกันหรือความผิดต่างกัน
ในกรณีเช่นว่านัน้ ให้ผปู้ ระสานงานกลางพิจารณาว่าควรจะส่ง
บุคคลนัน้ ข้ามแดนให้แก่ประเทศผูร้ อ้ งขอรายใดและภายใต้เงือ่ นไขอย่างไร หรือจะส่งให้แก่ประเทศผูร้ อ้ ง
ขอนัน้ ก่อนหลังกันอย่างใด ทัง้ นี้ ให้นําเหตุดงั ต่อไปนี้มาพิจารณาเปรียบเทียบประกอบการใช้ดุลพินิจ
ด้วย
(๑) ประเทศผูร้ อ้ งขอมีหรือไม่มสี นธิสญ
ั ญาส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนกับประเทศไทย
(๒) สถานทีก่ ระทําความผิด
(๓) ความร้ายแรงของความผิดซึง่ มีผลกระทบต่อประเทศผูร้ อ้ งขอและอัตราโทษ
(๔) ลําดับคําร้องขอทีไ่ ด้รบั จากประเทศผูร้ อ้ งขอ
(๕) สัญชาติของผูก้ ระทําผิด
(๖) ส่วนได้เสียและความพร้อมในการดําเนินคดี
(๗)
เหตุผลอื่นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามความเห็นของกระทรวงการ
ต่างประเทศ
เมือ่ ผูป้ ระสานงานกลางใช้ดุลพินิจประการใดแล้วให้แจ้งประเทศผูร้ อ้ งขอเหล่านัน้ ทราบ
และดําเนินการตามขัน้ ตอนทีก่ าํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ีต่อไป
มาตรา ๒๗ เมือ่ จับบุคคลซึง่ ถูกร้องขอให้สง่ ข้ามแดนได้แล้ว ไม่วา่ จะได้มคี าํ ร้องขอตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ีหรือไม่ ให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจซึง่ จับกุมบุคคลดังกล่าวสอบถามบุคคลนัน้ ว่าจะยินยอม
ให้สง่ ข้ามแดนหรือไม่
หากบุคคลซึง่ ถูกร้องขอตามความในวรรคหนึ่งแสดงความยินยอมให้สง่ ข้ามแดนให้
จัดทําการแสดงความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามแบบทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางกําหนดแล้วให้
พนักงานอัยการจัดให้มกี ารนําบุคคลนัน้ ไปยังศาลโดยยืน่ คําร้องเพือ่ ให้ศาลตรวจสอบความยินยอม
ดังกล่าวโดยพลันหากศาลเห็นว่าบุคคลนัน้ ได้ให้ความยินยอมโดยสมัครใจ ให้ศาลมีคาํ สังขั
่ งบุคคลนัน้ ไว้
เพือ่ ส่งข้ามแดนตามมาตรา ๒๒ ต่อไป
ความยินยอมทีไ่ ด้กระทําต่อหน้าศาลแล้วไม่อาจเพิกถอนได้
ในการตรวจสอบของศาล หากบุคคลซึง่ ถูกร้องขอนัน้ กลับคําให้ความยินยอมซึง่ ได้แสดง
ต่อเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจแล้วนัน้ ให้ศาลมีคาํ สังขั
่ งบุคคลนัน้ ไว้เพือ่ ดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีสง่ ผูร้ า้ ย
ข้ามแดนตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ต่อไป
มาตรา ๒๘ กรณีทค่ี ดีสง่ ข้ามแดนอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลไม่วา่ ในศาลใดหาก
บุคคลซึง่ ถูกร้องขอให้สง่ ข้ามแดนแสดงต่อศาลว่ายินยอมให้สง่ ข้ามแดน ให้ศาลงดการพิจารณาและมี
คําสังให้
่ ขงั บุคคลนัน้ ไว้เพือ่ ส่งข้ามแดนตามมาตรา ๒๒ ต่อไป

ความยินยอมทีไ่ ด้กระทําต่อหน้าศาลแล้วไม่อาจเพิกถอนได้
หมวด ๔
กรณีประเทศไทยร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดน

มาตรา ๒๙ ในกรณีทป่ี ระเทศไทยร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนซึง่ ความผิดอันเป็ นมูลเหตุ
ทีข่ อให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนนัน้ ต้องระวางโทษถึงประหารชีวติ ตามกฎหมายไทยแต่ไม่ถงึ โทษประหารชีวติ
ตามกฎหมายของประเทศผูร้ บั คําร้องขอและรัฐบาลจําเป็ นต้องให้คาํ รับรองว่าจะไม่มกี ารประหารชีวติ ก็
ให้มกี ารเจรจาตกลงเพือ่ ให้มกี ารรับรองดังกล่าวได้ ในกรณีน้ีหากศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวติ ให้
รัฐบาลดําเนินการตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเพือ่ ให้มกี ารบังคับตามคําพิพากษาโดยวิธจี าํ คุกตลอด
ชีวติ แทนการประหารชีวติ ทัง้ นี้ ห้ามมิให้บุคคลนัน้ ได้รบั การลดหย่อนผ่อนโทษไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ เว้นแต่
เป็ นการพระราชทานอภัยโทษ
มาตรา ๓๐ การร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนจากประเทศผูร้ บั คําร้องขอมายังประเทศไทย
ให้พนักงานอัยการหรือหน่วยงานทีป่ ระสงค์จะให้มกี ารส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนเสนอเรือ่ งต่อผูป้ ระสานงานกลาง
ในกรณีทผ่ี ปู้ ระสานงานกลางมีคาํ วินิจฉัยว่าสมควรทีจ่ ะจัดทําคําร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้าม
แดนจากประเทศผูร้ บั คําร้องขอ ให้ผปู้ ระสานงานกลางส่งเรือ่ งให้พนักงานอัยการจัดทําคําร้องขอส่งผูร้ า้ ย
ข้ามแดนและเอกสารประกอบต่อไป
คําร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนตามวรรคหนึ่งและเอกสารประกอบคําร้องให้เป็ นไปตาม
ระเบียบทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางกําหนด
คําวินิจฉัยของผูป้ ระสานงานกลางเกีย่ วกับการขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนให้ถอื เป็ นยุติ เว้น
แต่คณะรัฐมนตรีมมี ติเป็ นอย่างอื่น
การร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนจากประเทศผูร้ บั คําร้องขอทีม่ ไิ ด้มสี นธิสญ
ั ญาส่งผูร้ า้ ย
ข้ามแดนกับประเทศไทย ให้ผปู้ ระสานงานกลางดําเนินการโดยผ่านวิถที างการทูต
การร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนจากประเทศผูร้ บั คําร้องขอทีม่ สี นธิสญ
ั ญาส่งผูร้ า้ ยข้าม
ั ญา
แดนกับประเทศไทย ให้ผปู้ ระสานงานกลางดําเนินการตามสนธิสญ
มาตรา ๓๑ การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา ๓๐ ให้พนักงานอัยการมีอาํ นาจในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคําพยานบุคคล ออกคําสังเรี
่ ยกบุคคลใดมาให้การต่อ
พนักงานอัยการ และดําเนินการอื่นๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร รวมทัง้ อาจแจ้งให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐดําเนินการใดเพือ่ ประโยชน์ในการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน
คําสังตามวรรคหนึ
่
่ง
ให้ถอื เป็ นคําบังคับของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมาย
อาญา

หมวด ๕
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน

มาตรา ๓๒ บรรดาค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนให้ประเทศผูร้ อ้ งขอ หรือการ
ขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนให้แก่ประเทศไทย ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดใน
กฎกระทรวง
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๓ บรรดาคดีสง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนทีพ่ นักงานอัยการยืน่ ฟ้องต่อศาลแล้วก่อนหรือ
ในวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับให้ดาํ เนินการต่อไปตามบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตสิ ง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดน
พุทธศักราช ๒๔๗๒ จนกว่าจะเสร็จสิน้ กระบวนการ
มาตรา ๓๔ ในกรณีทก่ี ฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตนิ ้ยี งั ไม่ได้
ประกาศใช้ หรือยังไม่มผี ลใช้บงั คับ หากมีความจําเป็ นต้องดําเนินการใดเกีย่ วกับการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนให้
ดําเนินการได้ตามวิธกี ารและบทบัญญัตติ ามพระราชบัญญัตสิ ง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒ และ
สนธิสญ
ั ญาส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศผูร้ อ้ งขอ

ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีพ่ ระราชบัญญัตสิ ง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดน
พุทธศักราช ๒๔๗๒ ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปจั จุบนั ตลอดจนไม่
สามารถแก้ไขปญั หาในทางปฏิบตั หิ ลายประการเป็ นเหตุให้การส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนไม่อาจดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับในปจั จุบนั หลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั ขิ องนานาอารยประเทศได้
พัฒนาไปเป็ นอันมาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จึง
จําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี

