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พระราชบัญญัติ
สงผูรายขามแดน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ า หนดหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒
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มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ใ หใ ชบังคับ แกบรรดาการสงผูรายขามแดนเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับขอความตามสนธิสัญญาเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“ประเทศผูรองขอ” หมายความวา ประเทศ ดินแดน หรือองคการระหวางประเทศที่รองขอ
ใหประเทศไทยสงผูรายขามแดน
“ประเทศผูรับคํารองขอ” หมายความวา ประเทศ ดิน แดน หรือองคการระหวางประเทศ
ที่ประเทศไทยรองขอใหสงผูรายขามแดน
“ผูป ระสานงานกลาง” หมายความว า อัย การสู ง สุด หรื อผู ซึ่ งอั ยการสูง สุ ดมอบหมาย
ซึ่งมีอํานาจหนาที่ประสานงานการสงผูรายขามแดนใหประเทศผูรองขอและการรองขอใหสงผูรายขามแดน
แกประเทศไทย รวมทั้งการอื่นที่เกี่ยวของ
“เจาหนาที่ผูมีอํานาจ” หมายความวา พนักงานอัยการ เจาหนาที่ราชทัณฑ พนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจ หรือเจาพนักงานอื่นผูมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนในสวนของตน
ตามที่ไดรับแจงจากผูประสานงานกลาง
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน
กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด ๑
หลักทั่วไปในการสงผูรายขามแดน
มาตรา ๗ ความผิ ด ที่ จ ะส ง ผู ร า ยข า มแดนได ต อ งเป น ความผิ ด อาญาซึ่ ง กฎหมายของ
ประเทศผูรองขอและกฎหมายไทยกําหนดใหเปนความผิดอาญาซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือมีโทษจําคุก
หรือโทษจํากัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป ทั้งนี้ ไมวาจะเปนความผิดที่ไดกําหนดไวใน
หมวดเดียวกัน หรือเรียกชื่อความผิดเปนอยางเดียวกันของทั้งสองประเทศหรือไมก็ตาม
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การกระทําความผิดอาญาอื่นซึ่งมีโทษจําคุกหรือโทษจํากัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นนอยกวาหนึ่งป
อาจรองขอใหสงผูรายขามแดนได หากเปนความผิดเกี่ยวพันกับความผิดที่ใหมีการสงผูรายขามแดน
ตามคํารองขอแลว ไมวาจะรองขอพรอมคํารองขอในครั้งแรกหรือภายหลัง
มาตรา ๘ การส ง ผู ร า ยข า มแดนให เ ริ่ ม ต น ด ว ยการมี คํ า ร อ งขอให ส ง ผู ร า ยข า มแดน
จากประเทศผูรองขอ
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนของประเทศผูรองขอที่มีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศไทย
ใหจัดสง ไปยังผู ประสานงานกลาง ในกรณีที่ป ระเทศผู รองขอมิไดมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน
กับประเทศไทย ใหจดั สงคํารองขอดังกลาวโดยผานวิถีทางการทูต
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารหลักฐาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
คํารองขอให สงผูรา ยขามแดนและเอกสารหลัก ฐานตามวรรคสามซึ่ง จะสงศาลตอ งจัดทํ า
คําแปลเปนภาษาไทยและรับรองความถูกตองดวย
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนหรือเอกสารหลักฐานตามมาตรานี้ ศาลจะรับฟงโดยไมจําเปน
ตองมีพยานบุคคลมาเบิกความประกอบก็ได
มาตรา ๙ รัฐ บาลไทยอาจพิจารณาสงบุคคลขามแดน เพื่อการฟองรองหรือรับโทษตาม
คําพิพากษาของศาลในความผิดทางอาญา ซึ่งอยูภายใตอํานาจดําเนินคดีของประเทศผูรองขอใหแ ก
ประเทศนั้น ๆ ตามคํารองขอไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) กรณีเปนความผิดที่จะสงผูรายขามแดนได และไมเขาลักษณะตองหามตามกฎหมายไทย
หรือมิใชความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรือเปนความผิดทางทหาร
(๒) กรณีที่มิไดมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกัน เมื่อประเทศผูรองขอไดแสดงโดย
ชัดแจงวาจะสงผูรายขามแดนใหแกประเทศไทยในทํานองเดียวกันเมื่อประเทศไทยรองขอ
ความผิ ด ที่ มี ลั ก ษณะทางการเมื อ งตามวรรคหนึ่ ง (๑) ไม ห มายความรวมถึ ง ความผิ ด
ดังตอไปนี้
(๑) การปลงพระชนม ประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย พระราชินี
หรือรัชทายาท
(๒) การฆา ประทุษรายตอรางกายหรือเสรีภาพของประมุขแหงรัฐ ผูนํารัฐบาล หรื อ
สมาชิกโดยตรงในครอบครัวของบุคคลนั้น
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(๓) การกระทํา ความผิดที่ ไมถือ วาเปน ความผิ ดทางการเมืองเพื่อวั ตถุประสงคใ นการส ง
ผูรายขามแดนตามสนธิสัญญาซึ่งประเทศไทยเปนภาคี
ความผิดทางทหาร หมายความวา ความผิดอาญาทางทหารโดยเฉพาะและมิ ใ ชความผิ ด
ตามกฎหมายอาญาทั่วไป
มาตรา ๑๐ ถาบุคคลใดซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนนั้นเคยไดรับการพิจารณาคดีจากศาลไทย
หรือศาลของประเทศผูรองขอในการกระทําอยางเดียวกันกับที่มีการรองขอ ใหสงขามแดนและศาลไทย
หรือศาลของประเทศผูรองขอไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหปลอยตัวหรือพิพากษาใหลงโทษและผูนั้น
ไดพ น โทษแล ว หรือไดรั บการอภั ยโทษหรือ นิร โทษกรรมหรื อคดีข าดอายุค วามหรื อมี เหตุอื่ น ใด
ซึ่งไมสามารถดําเนิน คดีแกบุคคลนั้นตามกฎหมายของประเทศผูรองขอ หามมิใ หสงบุคคลดังกลาว
เปนผูรายขามแดนเนื่องจากการกระทํานั้นอีก
มาตรา ๑๑ การควบคุ ม เพื่ อ ดํ า เนิ น คดี ห รื อ ลงโทษบุ ค คลซึ่ ง ถู ก ส ง เป น ผู ร า ยข า มแดน
จากประเทศผูรับคํารองขอมายังประเทศไทยในความผิดอื่นที่ไดกระทําลงกอนมีการสงขามแดน และ
การสงบุคคลซึ่งถูกสงเปนผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอมายังประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม
จะกระทํามิได เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(๑) บุคคลนั้นเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสงผูรายขามแดน
และไดกลับเขามาในราชอาณาจักรไทยใหมโดยสมัครใจ
(๒) บุคคลนั้นมิไดเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายในสี่สิบหาวันภายหลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการสงผูรายขามแดน หรือ
(๓) ประเทศผูรับคํารองขอยินยอม
หมวด ๒
กระบวนการดําเนินการตามคํารองขอใหสงผูรายขามแดน
สวนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๑๒ การดํ า เนิ น การตามคํ า ร อ งขอให ส ง บุ ค คลสั ญ ชาติ ไ ทยเป น ผู ร า ยข า มแดน
อาจกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
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(๑) เมื่อมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศผูรองขอกําหนดไว
(๒) บุคคลนั้นยินยอมใหสงขามแดน หรือ
(๓) เปนการสงผูรายขามแดนภายใตเงื่อนไขตางตอบแทนที่ประเทศไทยทํากับประเทศผูรองขอ
มาตรา ๑๓ ในกรณี ที่ คํ าร องขอให ส งผู ร ายข ามแดนยื่ น ผ านวิ ถี ทางการทู ตให กระทรวง
การตางประเทศพิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) หากเห็น วาคํารองขอดังกลาวไมกระทบกระเทือนความสัม พัน ธระหวางประเทศและ
ไมมีเหตุผลอื่นใดที่จะไมดําเนินการให ก็ใหสงคํารองนั้นใหผูประสานงานกลางดําเนินการตอไป
(๒) หากเห็นวาคํารองขอดังกลาวอาจกระทบกระเทือนความสัม พันธระหวางประเทศหรือ
มีเหตุผลอื่นที่ไมอาจดําเนินการใหได ก็ใหกระทรวงการตางประเทศเสนอความเห็น นั้น พรอมดวย
คํารองขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอความเห็นดังกลาวของ
กระทรวงการตางประเทศ ใหพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหดําเนินการ
สงผูรายขามแดนตามคํารองขอ ก็ใหกระทรวงการตางประเทศสงเรื่องใหผูประสานงานกลางดําเนินการ
ตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔ เมื่ อได รับ คํา ร องขอใหส ง ผูร ายข ามแดนจากกระทรวงการตา งประเทศหรื อ
จากประเทศผูรองขอ ใหผูประสานงานกลางพิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นวาคํารองขอนั้นอยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการใหไดตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูประสานงานกลางแจงใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลขอใหออกหมายจับ
แลวจัดสงหมายจับใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
(๒) ในกรณีที่คํารองขอนั้น มิไดดําเนิน การตามขั้น ตอนหรือมีเอกสารหลักฐานไมถูกตอง
หรืออาจดําเนินการใหไดภายใตเงื่อนไขที่จําเปนบางประการ ใหผูประสานงานกลางแจงเหตุขัดของ
หรือเงื่อนไขที่จาํ เปนใหประเทศผูรองขอทราบ แตถาการดําเนินการตามคํารองขอใหสงผูรายขามแดน
จะกระทบกระเทือนการฟองคดีอื่นใด หรือการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับคดีอาญาซึ่งบุคคลนั้นกําลัง
ถูกดํา เนิน การอยูในประเทศไทย ผูป ระสานงานกลางจะเลื่ อนการดํา เนิน การตามคํ ารอ งขอใหส ง
ผูรายขามแดนนั้น หรือจะดําเนินการโดยกําหนดเงื่อนไขที่จําเปนก็ได ทั้งนี้ ใหแจงใหประเทศผูรองขอ
ทราบโดยไมชักชา
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(๓) ในกรณีที่คํารองขอนั้นมิไดสงผานวิถีทางการทูตใหผูป ระสานงานกลางแจงคํารองขอ
ดังกลาวใหกระทรวงการตางประเทศทราบเพื่อใหความเห็นกอนดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ใหนําความใน
มาตรา ๑๓ (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๔) ในกรณีที่ ผู ป ระสานงานกลางเห็น ว า คํา ร อ งขออาจกระทบกระเทื อ นความสั ม พั น ธ
ระหวางประเทศ หรือมีเหตุผลอื่นใดซึ่งไมควรดําเนินการ หรือเห็นวาคํารองขอดังกลาวไมอยูในหลักเกณฑ
ที่ จ ะดํ า เนิ น การให ไ ด ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให ผู ป ระสานงานกลางแจ ง ประเทศผู ร อ งขอหรื อ
กระทรวงการตางประเทศ แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตอไป
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีเหตุจําเปน เรงดวน ประเทศผูรองขออาจมีคํารองขอใหจับกุมและ
คุมขังบุคคลที่ตองการตัวไวชั่วคราวกอนก็ได คํารองขอเชนวานี้ของประเทศผูรองขอที่มีสนธิสัญญา
สงผูรายขามแดนกับประเทศไทยใหจัดสงไปยังผูประสานงานกลาง ในกรณีที่ประเทศผูรองขอมิไดมี
สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศไทยใหสงผานวิถีทางการทูต
คํารองขอตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่ผูประสานงานกลางกําหนด
การพิจารณาเพื่อดําเนินการใหนําความในมาตรา ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ เมื่อจับกุม ตัวบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนตามความในมาตรา ๑๕ ได
ใหนําสงพนักงานอัยการโดยมิชักชา ทั้งนี้ เพื่อยื่น คํารองใหศาลมีคําสั่งขังบุคคลซึ่งถูกรองขอไวใ น
ระหวางรอคํารองขอสงผูรายขามแดนอยางเปนทางการ และเอกสารหลักฐานจากประเทศผูรองขอ
หากศาลมิไดรับคําฟองเพื่อดําเนิน คดีสงผูรายขามแดนภายในหกสิบวัน นับ แตวัน ที่บุคคล
ซึ่งถูกรองขอถูกจับ หรือภายในเวลาที่ศาลกําหนดแตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่บุคคลนั้นถูกจับ
ใหปลอยตัวบุคคลนั้นไป
ในกรณีที่มีการปลอยตัวบุคคลซึ่งถูกรองขอตามความในวรรคสอง เนื่องจากประเทศผูรองขอ
มิไดจัดสงคํารองขอใหสงผูรายขามแดนอยางเปนทางการ และเอกสารหลักฐานอันจําเปนตามมาตรา ๘
หรือดวยเหตุอื่นใด ใหการรองขอใหจับตามมาตรา ๑๕ เปนอันยกเลิก และประเทศผูรองขอจะรองขอ
ใหจับบุคคลซึ่งถูกรองขอดังกลาวดวยเหตุเดียวกั น นั้น อีกมิได แตการปฏิ เสธหรือยกเลิกคํารองขอ
ใหจับดังกลาวไมมีผลเปนการหามประเทศผูรองขอที่จะรองขอใหสงบุคคลซึ่งถูกรองขอนั้นขามแดน
ตามปกติ
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มาตรา ๑๗ ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร กระทรวงการตา งประเทศอาจเสนอข อเท็ จ จริ ง และ
ความเห็นเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศหรือความสัมพันธระหวางประเทศใหผูประสานงานกลาง
กอนเสนอตอศาลเพื่อประกอบการพิจารณาและใหศาลมีอํานาจเรียกกระทรวงการตางประเทศมาชี้แจง
เพื่อประกอบการพิจารณาได ทั้งนี้ ใหรวมถึงการพิจารณาในชั้นอุทธรณดวย
สวนที่ ๒
กระบวนการพิจารณาคดีสงผูรายขามแดน
มาตรา ๑๘ ภายใตบั งคับ มาตรา ๒๗ เมื่อจั บบุ คคลซึ่งถู กรอ งขอใหส งขา มแดนได แ ล ว
ใหพนักงานอัยการนําคดีขึ้นสูศาลโดยมิชักชา
ใหศ าลดํ าเนิน การพิจารณาคดี อยา งต อเนื่ อง เวน แตศ าลจะเห็น สมควรใหเลื่ อนคดีต ามที่
พนักงานอัยการหรือบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนรองขอ ทั้งนี้ ใหศาลสั่งขังบุคคลซึ่งถูกรองขอ
นั้นไวระหวางการพิจารณา
การควบคุมและการดําเนินคดีสงผูรายขามแดนซึ่งพระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถามีคํารองขอใหปลอยชั่วคราว
ใหศ าลถามพนักงานอัยการวาจะคัดคานประการใดหรือไม หากมีคําคัดคานของพนักงานอัยการ
ศาลพึงรับฟงประกอบการวินิจฉัย
กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามบุคคลซึ่งถูกรองขอวามีทนายความหรือไม หากไมมีและตองการ
ทนายความ ใหศาลตั้งทนายความใหและใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ เมื่อศาลพิเคราะหพยานหลักฐานแลว เห็น วามีเหตุดังตอไปนี้ใ หศ าลมีคําสั่ ง
ขังบุคคลนั้นไวเพื่อสงขามแดนตอไป
(๑) บุคคลซึ่งถูกจับนั้นเปนบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนและมิใชผูมีสัญชาติไทย หรือ
เปนผูมีสัญชาติไทยแตอยูในหลักเกณฑใหสงขามแดนไดตามมาตรา ๑๒
(๒) คดีมีมูลที่จะรับฟองไว พิจารณา หากความผิดนั้น ไดกระทําลงในราชอาณาจักรหรื อ
มีกฎหมายบัญญัติใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร และ
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(๓) ความผิดซึ่งเปนเหตุใหรองขอสงผูรายขามแดนนั้น เปนความผิดซึ่งอาจสงผูรายขามแดนได
ตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ แ ละมิใ ช เ ปน ความผิ ด ที่มี ลั ก ษณะทางการเมื อ งหรื อ เป น ความผิ ด ทางทหาร
โดยเฉพาะ
ถาศาลพิเคราะหเห็นวาพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งไมเพียงพอ ก็ใหศาลมีคําสั่งปลอยและ
ดําเนินการปลอยบุคคลนั้นไปเมื่อสิ้นระยะเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแตไดอานคําสั่งปลอยนั้น เวนแต
ภายในระยะเวลาดังกลาว พนักงานอัยการจะไดแจงความจํานงวาจะอุทธรณ ก็ใหขังไวในระหวางอุทธรณ
และจะตองยื่น อุทธรณภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับ แต วัน ที่ศ าลอานคําสั่งปลอย ถามีคํารองขอ
ใหปลอยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ หามมิใหสงบุคคลซึ่งศาลมีคําสั่งขังตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ขามแดนกอน
ครบระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งขังเพื่อสงขามแดน
เมื่ อ มี เ หตุ อั น สมควรที่ จ ะเลื่ อ นกํ า หนดการส ง บุ ค คลซึ่ ง ศาลมี คํ า สั่ ง ขั ง เพื่ อ ส ง ข า มแดน
ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลเพื่อพิจารณามีคําสั่งขังบุคคลนั้นตอไปตามกําหนดเวลาเทาที่จําเปน
คํารองเชนวานั้นจะตองยื่นกอนครบกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งถึงที่สุดใหขังเพื่อสงขามแดน
ถามิได สงบุคคลนั้นขามแดนภายในเวลาเกาสิบวั นนับแตวันที่ ศาลมี คําสั่งถึงที่สุ ดหรือภายใน
กําหนดเวลาที่ศาลไดอนุญาตใหขยายออกไปตามคํารองของพนักงานอัยการตามวรรคสอง ใหปลอยบุคคลนั้นไป
สวนที่ ๓
การอุทธรณ
มาตรา ๒๑ เมื่อศาลชั้นตนมีคําสั่งใหปลอยหรือขังบุคคลเพื่อสงขามแดนแลวพนักงานอัยการ
หรือบุคคลนั้นอาจยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวไปยังศาลอุทธรณภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวัน ที่
ศาลไดอานคําสั่งนั้น
ในการพิจารณาอุทธรณ ใหศ าลอุทธรณวินิจฉัยคําคัดคานเฉพาะเหตุที่ใ หศ าลมีคําสั่งตามที่
กําหนดไวในมาตรา ๑๙ โดยพิจารณาวาศาลชั้นตนไดมีคําสั่งไปโดยมีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม
คําพิพากษาศาลอุทธรณใหเปนที่สุด
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หมวด ๓
การดําเนินการสงผูรายขามแดน
มาตรา ๒๒ ภายหลังจากที่ศาลมีคําสั่งถึงที่สุดใหขังบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงเปนผูรายขามแดน
และรัฐบาลไทยพิจารณาใหสงบุคคลนั้นเปนผูรายขามแดนแลว การสงมอบตัวบุคคลซึ่งถูกรองขอให
สงขามแดนใหแกประเทศผูรองขอจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง
ถึงที่สดุ หรือภายในกําหนดเวลาที่ศาลไดอนุญาตใหขยายออกไปตามคํารองของพนักงานอัยการ ทั้งนี้
รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ วั น เวลา สถานที่ แ ละวิธี ก ารสง มอบตัว บุค คลซึ่ งถู กร อ งขอใหส ง ขา มแดน
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ประเทศผูรอ งขอมิไดดํ าเนิน การรับมอบตัว บุคคลซึ่งถู กรองขอให
สงขามแดนภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๒ โดยไมมีเหตุอันควร หากตอมาภายหลังไดรองขอให
สงบุคคลนั้นขามแดนในความผิดเดียวกันอีก ใหปฏิเสธการสงผูรายขามแดน
การปฏิเสธการสงผูรายขามแดนตามวรรคหนึ่ง มิใหนําความในมาตรา ๒๕ มาใชบังคับ
มาตรา ๒๔ ในกรณี ที่ บุ คคลซึ่ งศาลมี คํ าสั่ งถึ งที่ สุ ดให ขั งเพื่ อส งเป น ผู ร ายข ามแดนกํ าลั ง
ถูกดําเนินคดีหรืออยูระหวางรับโทษตามคําพิพากษาอยูในประเทศไทยในความผิดอื่น นอกเหนือจาก
ความผิดซึ่งขอใหมีการสงผูรายขามแดน รัฐบาลไทยอาจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) สงบุคคลดังกลาวใหแกประเทศผูรองขอ
(๒) เลื่อนการสงบุคคลนั้นจนกวาการดําเนินคดีเสร็จสิ้นลงหรือจนกวาบุคคลนั้นจะไดรับโทษ
ตามคําพิพากษาทั้งหมดหรือบางสวนแลว
(๓) สงบุคคลดังกลาวใหแ กประเทศผูรองขอชั่วคราวเพื่อการฟองคดีตามเงื่อ นไขที่ตกลง
กับประเทศผูรองขอ และหลังจากที่บุคคลนั้น ถูกสงกลับมาประเทศไทยแลว อาจถูกสงกลับไปยัง
ประเทศผูรองขออีกครั้งหนึ่งเพื่อรับโทษตามคําพิพากษา
มาตรา ๒๕ หากไมมีการสงผูรายขามแดนใหแกประเทศผูรองขอ ใหผูประสานงานกลาง
พิจารณาแจงใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจทราบเพื่อดําเนินคดีอาญาตอบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนนั้น
ตามกฎหมายไทยตอไป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๒๖ เว น แต คณะรั ฐ มนตรี จ ะวินิ จ ฉั ย เปน อย า งอื่ น ในกรณี ที่ ได รั บ คํ า รอ งขอให
สงผูรายขามแดนจากประเทศผูรองขอตั้งแตสองประเทศขึ้น ไปใหสงบุคคลเดียวกันขามแดนไมวาจะ
ในความผิดเดียวกันหรือความผิดตางกัน ในกรณีเชนวานั้นใหผูประสานงานกลางพิจารณาวาควรจะ
สงบุคคลนั้นขามแดนใหแกประเทศผูรองขอรายใดและภายใตเงื่อนไขอยางไร หรือจะสงใหแกประเทศ
ผูรองขอนั้น กอนหลัง กัน อยางใด ทั้งนี้ ใหนําเหตุดังตอไปนี้ม าพิจารณาเปรีย บเทียบประกอบการ
ใชดุลพินิจดวย
(๑) ประเทศผูรองขอมีหรือไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศไทย
(๒) สถานที่กระทําความผิด
(๓) ความรายแรงของความผิดซึ่งมีผลกระทบตอประเทศผูรองขอและอัตราโทษ
(๔) ลําดับคํารองขอที่ไดรับจากประเทศผูรองขอ
(๕) สัญชาติของผูกระทําผิด
(๖) สวนไดเสียและความพรอมในการดําเนินคดี
(๗) เหตุผลอื่นดานความสัมพันธระหวางประเทศตามความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ
เมื่อผูประสานงานกลางใชดุลพินิจประการใดแลวใหแจงประเทศผูรองขอเหลานั้นทราบ และ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ตอไป
มาตรา ๒๗ เมื่ อ จั บ บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ร อ งขอให ส ง ข า มแดนได แ ล ว ไม ว า จะได มี คํ า ร อ งขอ
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจซึ่งจับกุมบุคคลดังกลาวสอบถามบุคคลนั้นวาจะ
ยินยอมใหสงขามแดนหรือไม
หากบุคคลซึ่งถูกรองขอตามความในวรรคหนึ่งแสดงความยินยอมใหสงขามแดนใหจัดทําการ
แสดงความยินยอมเปนลายลักษณอักษรตามแบบที่ผูประสานงานกลางกําหนดแลวใหพนักงานอัยการ
จัดใหมีการนําบุคคลนั้น ไปยังศาลโดยยื่น คํารองเพื่อใหศาลตรวจสอบความยินยอมดังกลาวโดยพลัน
หากศาลเห็นวาบุคคลนั้นไดใหความยินยอมโดยสมัครใจ ใหศาลมีคําสั่งขังบุคคลนั้นไวเพื่อสงขามแดน
ตามมาตรา ๒๒ ตอไป
ความยินยอมที่ไดกระทําตอหนาศาลแลวไมอาจเพิกถอนได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ในการตรวจสอบของศาล หากบุคคลซึ่งถูกรองขอนั้นกลับคําใหความยินยอมซึ่งไดแสดงตอ
เจาหน าที่ผูมี อํานาจแลวนั้ น ให ศ าลมี คําสั่งขั งบุคคลนั้น ไว เพื่อดํ าเนิน กระบวนการพิ จารณาคดีส ง
ผูรายขามแดนตามที่บัญญัติไวในหมวด ๒ สวนที่ ๒ ตอไป
มาตรา ๒๘ กรณี ที่ ค ดี ส ง ข า มแดนอยู ใ นระหว า งการพิ จ ารณาของศาลไม ว า ในศาลใด
หากบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนแสดงตอศาลวายินยอมใหสงขามแดน ใหศาลงดการพิจารณาและ
มีคําสั่งใหขังบุคคลนั้นไวเพื่อสงขามแดนตามมาตรา ๒๒ ตอไป
ความยินยอมที่ไดกระทําตอหนาศาลแลวไมอาจเพิกถอนได
หมวด ๔
กรณีประเทศไทยรองขอใหสงผูรายขามแดน
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ประเทศไทยรองขอใหสงผูรายขามแดนซึ่งความผิดอันเปน มูลเหตุที่
ขอใหสงผูรายขามแดนนั้นตองระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทยแตไมถึงโทษประหารชีวิต
ตามกฎหมายของประเทศผูรับคํารองขอและรัฐบาลจําเปนตองใหคํารับรองวาจะไมมีการประหารชีวิต
ก็ใหมีการเจรจาตกลงเพื่อใหมีการรับรองดังกลาวได ในกรณีนี้หากศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิต
ใหรัฐบาลดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อใหมีการบังคับตามคําพิพากษาโดยวิธีจําคุกตลอดชีวิต
แทนการประหารชีวิต ทั้งนี้ หามมิใหบุคคลนั้นไดรับการลดหยอนผอนโทษไมวาดวยเหตุใด ๆ เวนแต
เปนการพระราชทานอภัยโทษ
มาตรา ๓๐ การรองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอมายังประเทศไทย
ใหพนักงานอัยการหรือหนวยงานที่ประสงคจะใหมีการสงผูรายขามแดนเสนอเรื่องตอผูประสานงานกลาง
ในกรณีที่ผูประสานงานกลางมีคําวินิจฉัยวาสมควรที่จะจัดทําคํารองขอใหสงผูรายขามแดน
จากประเทศผูรับคํารองขอ ใหผูประสานงานกลางสงเรื่องใหพนักงานอัยการจัดทําคํารองขอสงผูรายขามแดน
และเอกสารประกอบตอไป
คํา รอ งขอให ส งผู รา ยขา มแดนตามวรรคหนึ่ งและเอกสารประกอบคํ าร อ งใหเ ป น ไปตาม
ระเบียบที่ผูประสานงานกลางกําหนด

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
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คําวินิจฉัยของผูประสานงานกลางเกี่ยวกับการขอใหสงผูรายขามแดนใหถือเปนยุติ เวนแต
คณะรัฐมนตรีมีมติเปนอยางอื่น
การรองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอที่มิไดมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน
กับประเทศไทย ใหผูประสานงานกลางดําเนินการโดยผานวิถีทางการทูต
การรองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอที่มีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน
กับประเทศไทย ใหผูประสานงานกลางดําเนินการตามสนธิสัญญา
มาตรา ๓๑ การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๐ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจในการแสวงหา
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคําพยานบุคคล ออกคําสั่งเรียกบุคคลใดมาใหการตอ
พนักงานอัยการ และดําเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็น สมควร รวมทั้งอาจแจงใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจหรือ
เจาหนาที่ของรัฐดําเนินการใดเพื่อประโยชนในการสงผูรายขามแดน
คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนคําบังคับของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๕
คาใชจายในการดําเนินการสงผูรายขามแดน
มาตรา ๓๒ บรรดาคาใชจายเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนใหประเทศผูรองขอ หรือการขอให
ส ง ผู ร า ยข า มแดนให แ ก ป ระเทศไทย ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๓ บรรดาคดี สง ผู ร ายข า มแดนที่ พ นั กงานอัย การยื่ น ฟอ งต อ ศาลแล ว ก อนหรื อ
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน
พุทธศักราช ๒๔๗๒ จนกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการ
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่กฎกระทรวง ระเบียบ หรือขอบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ยังไมได
ประกาศใช หรือยังไมมีผลใชบังคับ หากมีความจําเปนตองดําเนินการใดเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก
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ใหดําเนินการไดตามวิธีการและบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒
และสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศผูรองขอ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน
พุทธศักราช ๒๔๗๒ ใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน ตลอดจนไมสามารถ
แกไขปญหาในทางปฏิบัติหลายประการเปนเหตุใหการสงผูรายขามแดนไมอาจดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับในปจจุบันหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติของนานาอารยประเทศไดพัฒนาไปเปนอันมาก สมควร
ปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

