พระราชบัญญัติ
สงผูรายขามแดน
พ.ศ. ๒๕๕๑
______________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกบรรดาการสงผูรายขามแดนเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับขอความตามสนธิสัญญาเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“ประเทศผูรองขอ” หมายความวา ประเทศ ดินแดน หรือองคการระหวางประเทศที่รองขอ
ใหประเทศไทยสงผูรายขามแดน
“ประเทศผูรับคํารองขอ” หมายความวา ประเทศ ดินแดน หรือองคการระหวางประเทศ
ที่ประเทศไทยรองขอใหสงผูรายขามแดน

๒
“ผูประสานงานกลาง” หมายความวา อัยการสูงสุดหรือผูซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมาย
ซึ่งมีอํานาจหนาที่ประสานงานการสงผูรายขามแดนใหประเทศผูรองขอและการรองขอใหสงผูรายขาม
แดนแกประเทศไทย รวมทั้งการอื่นที่เกีย่ วของ
“เจาหนาที่ผูมอี ํานาจ” หมายความวา พนักงานอัยการ เจาหนาที่ราชทัณฑ พนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจ หรือเจาพนักงานอื่นผูมีอํานาจหนาที่ปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนในสวนของตน
ตามที่ไดรับแจงจากผูประสานงานกลาง
มาตรา ๖ ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด ๑
หลักทั่วไปในการสงผูรายขามแดน
_____________
มาตรา ๗ ความผิดที่จะสงผูรายขามแดนไดตองเปนความผิดอาญาซึ่งกฎหมายของ
ประเทศผูรองขอและกฎหมายไทยกําหนดใหเปนความผิดอาญาซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือมีโทษจําคุก
หรือโทษจํากัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป ทั้งนี้ ไมวาจะเปนความผิดทีไ่ ดกําหนดไวใน
หมวดเดียวกัน หรือเรียกชื่อความผิดเปนอยางเดียวกันของทั้งสองประเทศหรือไมก็ตาม
การกระทําความผิดอาญาอื่นซึ่งมีโทษจําคุกหรือโทษจํากัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นนอยกวาหนึ่งป
อาจรองขอใหสงผูรายขามแดนได หากเปนความผิดเกี่ยวพันกับความผิดที่ใหมีการสงผูรายขามแดน
ตามคํารองขอแลว ไมวาจะรองขอพรอมคํารองขอในครั้งแรกหรือภายหลัง
มาตรา ๘ การสงผูรายขามแดนใหเริ่มตนดวยการมีคํารองขอใหสงผูรายขามแดน
จากประเทศผูร องขอ
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนของประเทศผูรองขอที่มีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศ
ไทยใหจัดสงไปยังผูประสานงานกลาง ในกรณีที่ประเทศผูรองขอมิไดมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน
กับประเทศไทย ใหจัดสงคํารองขอดังกลาวโดยผานวิถีทางการทูต
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารหลักฐาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารหลักฐานตามวรรคสามซึ่งจะสงศาลตองจัดทํา
คําแปลเปนภาษาไทยและรับรองความถูกตองดวย

๓
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนหรือเอกสารหลักฐานตามมาตรานี้ ศาลจะรับฟงโดยไมจําเปน
ตองมีพยานบุคคลมาเบิกความประกอบก็ได
มาตรา ๙ รัฐบาลไทยอาจพิจารณาสงบุคคลขามแดน เพื่อการฟองรองหรือรับโทษตาม
คําพิพากษาของศาลในความผิดทางอาญา ซึ่งอยูภายใตอาํ นาจดําเนินคดีของประเทศผูรองขอใหแก
ประเทศนั้น ๆ ตามคํารองขอไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) กรณีเปนความผิดที่จะสงผูรายขามแดนได และไมเขาลักษณะตองหามตามกฎหมายไทย
หรือมิใชความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรือเปนความผิดทางทหาร
(๒) กรณีที่มิไดมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกัน เมื่อประเทศผูรองขอไดแสดงโดย
ชัดแจงวาจะสงผูรายขามแดนใหแกประเทศไทยในทํานองเดียวกันเมื่อประเทศไทยรองขอ
ความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองตามวรรคหนึ่ง (๑) ไมหมายความรวมถึงความผิด
ดังตอไปนี้
(๑) การปลงพระชนม ประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย พระราชินี
หรือรัชทายาท
(๒) การฆา ประทุษรายตอรางกายหรือเสรีภาพของประมุขแหงรัฐ ผูนํารัฐบาล หรือ
สมาชิกโดยตรงในครอบครัวของบุคคลนั้น
(๓) การกระทําความผิดที่ไมถือวาเปนความผิดทางการเมืองเพื่อวัตถุประสงคในการสง
ผูรายขามแดนตามสนธิสัญญาซึ่งประเทศไทยเปนภาคี
ความผิดทางทหาร หมายความวา ความผิดอาญาทางทหารโดยเฉพาะและมิใชความผิด
ตามกฎหมายอาญาทั่วไป
มาตรา ๑๐ ถาบุคคลใดซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนนัน้ เคยไดรับการพิจารณาคดีจากศาลไทย
หรือศาลของประเทศผูรองขอในการกระทําอยางเดียวกันกับที่มีการรองขอ ใหสงขามแดนและศาลไทย
หรือศาลของประเทศผูรองขอไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหปลอยตัวหรือพิพากษาใหลงโทษและผูนั้น
ไดพนโทษแลว หรือไดรับการอภัยโทษหรือนิรโทษกรรมหรือคดีขาดอายุความหรือมีเหตุอื่นใด
ซึ่งไมสามารถดําเนินคดีแกบคุ คลนั้นตามกฎหมายของประเทศผูรองขอ หามมิใหสงบุคคลดังกลาว
เปนผูรายขามแดนเนื่องจากการกระทํานัน้ อีก
มาตรา ๑๑ การควบคุมเพื่อดําเนินคดีหรือลงโทษบุคคลซึ่งถูกสงเปนผูรายขามแดน
จากประเทศผูร ับคํารองขอมายังประเทศไทยในความผิดอื่นที่ไดกระทําลงกอนมีการสงขามแดน และ
การสงบุคคลซึ่งถูกสงเปนผูรายขามแดนจากประเทศผูรบั คํารองขอมายังประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม
จะกระทํามิได เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(๑) บุคคลนั้นเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสงผูรายขามแดน

๔
และไดกลับเขามาในราชอาณาจักรไทยใหมโดยสมัครใจ
(๒) บุคคลนั้นมิไดเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายในสี่สิบหาวันภายหลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการสงผูรายขามแดน หรือ
(๓) ประเทศผูรับคํารองขอยินยอม
หมวด ๒
กระบวนการดําเนินการตามคํารองขอใหสงผูรายขามแดน
_____________
สวนที่ ๑
บททั่วไป
_______________
มาตรา ๑๒ การดําเนินการตามคํารองขอใหสงบุคคลสัญชาติไทยเปนผูรายขามแดน
อาจกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เมื่อมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศผูรองขอกําหนดไว
(๒) บุคคลนั้นยินยอมใหสงขามแดน หรือ
(๓) เปนการสงผูรายขามแดนภายใตเงื่อนไขตางตอบแทนที่ประเทศไทยทํากับประเทศผูรองขอ
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่คํารองขอใหสงผูรายขามแดนยื่นผานวิถีทางการทูตใหกระทรวง
การตางประเทศพิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) หากเห็นวาคํารองขอดังกลาวไมกระทบกระเทือนความสัมพันธระหวางประเทศและ
ไมมีเหตุผลอื่นใดที่จะไมดําเนินการให ก็ใหสงคํารองนั้นใหผูประสานงานกลางดําเนินการตอไป
(๒) หากเห็นวาคํารองขอดังกลาวอาจกระทบกระเทือนความสัมพันธระหวางประเทศหรือ
มีเหตุผลอื่นที่ไมอาจดําเนินการใหได ก็ใหกระทรวงการตางประเทศเสนอความเห็นนั้นพรอมดวย
คํารองขอใหคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาโดยเร็ว ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอความเห็นดังกลาวของ
กระทรวงการตางประเทศ ใหพจิ ารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหดําเนินการ
สงผูรายขามแดนตามคํารองขอ ก็ใหกระทรวงการตางประเทศสงเรื่องใหผูประสานงานกลางดําเนินการ
ตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔ เมื่อไดรับคํารองขอใหสงผูรายขามแดนจากกระทรวงการตางประเทศหรือ
จากประเทศผูร องขอ ใหผูประสานงานกลางพิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นวาคํารองขอนั้นอยูใ นหลักเกณฑที่จะดําเนินการใหไดตามที่กําหนดไวใน

๕
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูประสานงานกลางแจงใหพนักงานอัยการยืน่ คํารองตอศาลขอใหออกหมายจับ
แลวจัดสงหมายจับใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือเจาหนาที่อื่นที่เกีย่ วของดําเนินการตอไป
(๒) ในกรณีทคี่ ํารองขอนั้นมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือมีเอกสารหลักฐานไมถกู ตอง
หรืออาจดําเนินการใหไดภายใตเงื่อนไขทีจ่ ําเปนบางประการ ใหผูประสานงานกลางแจงเหตุขัดของ
หรือเงื่อนไขทีจ่ ําเปนใหประเทศผูรองขอทราบ แตถาการดําเนินการตามคํารองขอใหสงผูรายขามแดน
จะกระทบกระเทือนการฟองคดีอื่นใด หรือการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับคดีอาญาซึ่งบุคคลนั้นกําลัง
ถูกดําเนินการอยูในประเทศไทย ผูประสานงานกลางจะเลื่อนการดําเนินการตามคํารองขอใหสง
ผูรายขามแดนนั้น หรือจะดําเนินการโดยกําหนดเงื่อนไขที่จําเปนก็ได ทั้งนี้ ใหแจงใหประเทศผูรองขอ
ทราบโดยไมชกั ชา
(๓) ในกรณีทคี่ าํ รองขอนั้นมิไดสงผานวิถที างการทูตใหผูประสานงานกลางแจงคํารองขอ
ดังกลาวใหกระทรวงการตางประเทศทราบเพื่อใหความเห็นกอนดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ใหนําความใน
มาตรา ๑๓ (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๔) ในกรณีทผี่ ูประสานงานกลางเห็นวาคํารองขออาจกระทบกระเทือนความสัมพันธ
ระหวางประเทศ หรือมีเหตุผลอื่นใดซึ่งไมควรดําเนินการ หรือเห็นวาคํารองขอดังกลาวไมอยูใน
หลักเกณฑที่จะดําเนินการใหไดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูประสานงานกลางแจงประเทศผูรองขอหรือ
กระทรวงการตางประเทศ แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตอไป
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวน ประเทศผูรองขออาจมีคํารองขอใหจับกุมและ
คุมขังบุคคลที่ตองการตัวไวชั่วคราวกอนก็ได คํารองขอเชนวานี้ของประเทศผูรองขอที่มีสนธิสัญญา
สงผูรายขามแดนกับประเทศไทยใหจัดสงไปยังผูประสานงานกลาง ในกรณีที่ประเทศผูรอ งขอมิไดมี
สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศไทยใหสงผานวิถีทางการทูต
คํารองขอตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่ผูประสานงานกลางกําหนด
การพิจารณาเพื่อดําเนินการใหนําความในมาตรา ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ เมือ่ จับกุมตัวบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนตามความในมาตรา ๑๕ ได
ใหนําสงพนักงานอัยการโดยมิชักชา ทั้งนี้ เพื่อยื่นคํารองใหศาลมีคําสั่งขังบุคคลซึ่งถูกรองขอไวใน
ระหวางรอคํารองขอสงผูรายขามแดนอยางเปนทางการ และเอกสารหลักฐานจากประเทศผูรองขอ
หากศาลมิไดรบั คําฟองเพื่อดําเนินคดีสงผูรายขามแดนภายในหกสิบวันนับแตวันที่บุคคล
ซึ่งถูกรองขอถูกจับ หรือภายในเวลาที่ศาลกําหนดแตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่บุคคลนั้นถูกจับ
ใหปลอยตัวบุคคลนั้นไป
ในกรณีที่มีการปลอยตัวบุคคลซึ่งถูกรองขอตามความในวรรคสอง เนื่องจากประเทศผูรองขอ
มิไดจัดสงคํารองขอใหสงผูรายขามแดนอยางเปนทางการ และเอกสารหลักฐานอันจําเปนตามมาตรา ๘

๖
หรือดวยเหตุอนื่ ใด ใหการรองขอใหจับตามมาตรา ๑๕ เปนอันยกเลิก และประเทศผูร องขอจะรองขอ
ใหจับบุคคลซึ่งถูกรองขอดังกลาวดวยเหตุเดียวกันนั้นอีกมิได แตการปฏิเสธหรือยกเลิกคํารองขอใหจับ
ดังกลาวไมมีผลเปนการหามประเทศผูรองขอที่จะรองขอใหสงบุคคลซึ่งถูกรองขอนั้นขามแดนตามปกติ
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เห็นสมควร กระทรวงการตางประเทศอาจเสนอขอเท็จจริงและ
ความเห็นเกีย่ วกับความรวมมือระหวางประเทศหรือความสัมพันธระหวางประเทศใหผูประสานงานกลาง
กอนเสนอตอศาลเพื่อประกอบการพิจารณาและใหศาลมีอํานาจเรียกกระทรวงการตางประเทศมาชี้แจง
เพื่อประกอบการพิจารณาได ทั้งนี้ ใหรวมถึงการพิจารณาในชั้นอุทธรณดวย
สวนที่ ๒
กระบวนการพิจารณาคดีสงผูรายขามแดน
_________________
มาตรา ๑๘ ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ เมื่อจับบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนไดแลว
ใหพนักงานอัยการนําคดีขนึ้ สูศาลโดยมิชักชา
ใหศาลดําเนินการพิจารณาคดีอยางตอเนื่อง เวนแตศาลจะเห็นสมควรใหเลื่อนคดีตามที่
พนักงานอัยการหรือบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนรองขอ ทั้งนี้ ใหศาลสั่งขังบุคคลซึ่งถูกรองขอ
นั้นไวระหวางการพิจารณา
การควบคุมและการดําเนินคดีสงผูรายขามแดนซึ่งพระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถามีคํารองขอใหปลอยชัว่ คราว
ใหศาลถามพนักงานอัยการวาจะคัดคานประการใดหรือไม หากมีคําคัดคานของพนักงานอัยการ
ศาลพึงรับฟงประกอบการวินิจฉัย
กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามบุคคลซึ่งถูกรองขอวามีทนายความหรือไม หากไมมแี ละตองการ
ทนายความ ใหศาลตั้งทนายความใหและใหนําประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญามาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ เมือ่ ศาลพิเคราะหพยานหลักฐานแลว เห็นวามีเหตุดังตอไปนี้ใหศาลมีคําสั่ง
ขังบุคคลนั้นไวเพื่อสงขามแดนตอไป
(๑) บุคคลซึ่งถูกจับนั้นเปนบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนและมิใชผมู ีสัญชาติไทย หรือ
เปนผูมีสัญชาติไทยแตอยูในหลักเกณฑใหสงขามแดนไดตามมาตรา ๑๒
(๒) คดีมีมูลที่จะรับฟองไวพิจารณา หากความผิดนั้นไดกระทําลงในราชอาณาจักรหรือ
มีกฎหมายบัญญัติใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร และ

๗
(๓) ความผิดซึ่งเปนเหตุใหรองขอสงผูรายขามแดนนั้น เปนความผิดซึง่ อาจสงผูรายขามแดนได
ตามพระราชบัญญัตินี้และมิใชเปนความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรือเปนความผิดทางทหาร
โดยเฉพาะ
ถาศาลพิเคราะหเห็นวาพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งไมเพียงพอ ก็ใหศาลมีคําสั่งปลอยและ
ดําเนินการปลอยบุคคลนั้นไปเมื่อสิ้นระยะเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแตไดอานคําสั่งปลอยนั้น เวนแต
ภายในระยะเวลาดังกลาว พนักงานอัยการจะไดแจงความจํานงวาจะอุทธรณ ก็ใหขังไวในระหวางอุทธรณ
และจะตองยืน่ อุทธรณภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ศาลอานคําสั่งปลอย ถามีคํารองขอ
ใหปลอยชัว่ คราวในชัน้ อุทธรณ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ หามมิใหสงบุคคลซึ่งศาลมีคําสั่งขังตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึง่ ขามแดนกอน
ครบระยะเวลาสามสิบวันนับแตวนั ที่ศาลมีคําสั่งขังเพื่อสงขามแดน
เมื่อมีเหตุอันสมควรที่จะเลื่อนกําหนดการสงบุคคลซึ่งศาลมีคําสั่งขังเพื่อสงขามแดน
ใหพนักงานอัยการยืน่ คํารองตอศาลเพื่อพิจารณามีคําสั่งขังบุคคลนั้นตอไปตามกําหนดเวลาเทาที่จาํ เปน
คํารองเชนวานั้นจะตองยืน่ กอนครบกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งถึงที่สุดใหขังเพื่อสงขามแดน
ถามิไดสงบุคคลนั้นขามแดนภายในเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งถึงที่สุดหรือภายใน
กําหนดเวลาทีศ่ าลไดอนุญาตใหขยายออกไปตามคํารองของพนักงานอัยการตามวรรคสอง ใหปลอยบุคคล
นั้นไป
สวนที่ ๓
การอุทธรณ
___________
มาตรา ๒๑ เมื่อศาลชั้นตนมีคําสั่งใหปลอยหรือขังบุคคลเพื่อสงขามแดนแลวพนักงานอัยการ
หรือบุคคลนั้นอาจยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวไปยังศาลอุทธรณภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่
ศาลไดอานคําสั่งนั้น
ในการพิจารณาอุทธรณ ใหศาลอุทธรณวินจิ ฉัยคําคัดคานเฉพาะเหตุที่ใหศาลมีคําสั่งตามที่
กําหนดไวในมาตรา ๑๙ โดยพิจารณาวาศาลชั้นตนไดมคี ําสั่งไปโดยมีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม
คําพิพากษาศาลอุทธรณใหเปนที่สุด

๘
หมวด ๓
การดําเนินการสงผูรายขามแดน
______________
มาตรา ๒๒ ภายหลังจากทีศ่ าลมีคําสั่งถึงที่สุดใหขังบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงเปนผูรายขามแดน
และรัฐบาลไทยพิจารณาใหสง บุคคลนั้นเปนผูรายขามแดนแลว การสงมอบตัวบุคคลซึ่งถูกรองขอให
สงขามแดนใหแกประเทศผูร องขอจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวนั ที่ศาลมีคําสั่ง
ถึงที่สุด หรือภายในกําหนดเวลาที่ศาลไดอนุญาตใหขยายออกไปตามคํารองของพนักงานอัยการ ทั้งนี้
รายละเอียดเกีย่ วกับ วัน เวลา สถานที่และวิธีการสงมอบตัวบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดน
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ประเทศผูรองขอมิไดดําเนินการรับมอบตัวบุคคลซึ่งถูกรองขอให
สงขามแดนภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๒ โดยไมมีเหตุอันควร หากตอมาภายหลังไดรองขอให
สงบุคคลนั้นขามแดนในความผิดเดียวกันอีก ใหปฏิเสธการสงผูรายขามแดน
การปฏิเสธการสงผูรายขามแดนตามวรรคหนึ่ง มิใหนําความในมาตรา ๒๕ มาใชบังคับ
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่บุคคลซึ่งศาลมีคําสั่งถึงที่สุดใหขังเพื่อสงเปนผูรายขามแดนกําลัง
ถูกดําเนินคดีหรืออยูระหวางรับโทษตามคําพิพากษาอยูในประเทศไทยในความผิดอื่นนอกเหนือจาก
ความผิดซึ่งขอใหมีการสงผูรายขามแดน รัฐบาลไทยอาจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) สงบุคคลดังกลาวใหแกประเทศผูรองขอ
(๒) เลื่อนการสงบุคคลนั้นจนกวาการดําเนินคดีเสร็จสิ้นลงหรือจนกวาบุคคลนั้นจะไดรับโทษ
ตามคําพิพากษาทั้งหมดหรือบางสวนแลว
(๓) สงบุคคลดังกลาวใหแกประเทศผูรองขอชั่วคราวเพือ่ การฟองคดีตามเงื่อนไขที่ตกลง
กับประเทศผูรอ งขอ และหลังจากที่บุคคลนั้นถูกสงกลับมาประเทศไทยแลว อาจถูกสงกลับไปยัง
ประเทศผูรองขออีกครั้งหนึง่ เพื่อรับโทษตามคําพิพากษา
มาตรา ๒๕ หากไมมีการสงผูรายขามแดนใหแกประเทศผูรองขอ ใหผปู ระสานงานกลาง
พิจารณาแจงใหเจาหนาที่ผูมอี ํานาจทราบเพื่อดําเนินคดีอาญาตอบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนนั้น
ตามกฎหมายไทยตอไป
มาตรา ๒๖ เวนแตคณะรัฐมนตรีจะวินิจฉัยเปนอยางอื่น ในกรณีที่ไดรบั คํารองขอให
สงผูรายขามแดนจากประเทศผูรองขอตั้งแตสองประเทศขึ้นไปใหสงบุคคลเดียวกันขามแดนไมวาจะ
ในความผิดเดียวกันหรือความผิดตางกัน ในกรณีเชนวานั้นใหผูประสานงานกลางพิจารณาวาควรจะ
สงบุคคลนั้นขามแดนใหแกประเทศผูรองขอรายใดและภายใตเงื่อนไขอยางไร หรือจะสงใหแกประเทศ

๙
ผูรองขอนั้นกอนหลังกันอยางใด ทั้งนี้ ใหนําเหตุดังตอไปนี้มาพิจารณาเปรียบเทียบประกอบการ
ใชดุลพินิจดวย
(๑) ประเทศผูรองขอมีหรือไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศไทย
(๒) สถานที่กระทําความผิด
(๓) ความรายแรงของความผิดซึ่งมีผลกระทบตอประเทศผูรองขอและอัตราโทษ
(๔) ลําดับคํารองขอที่ไดรับจากประเทศผูร องขอ
(๕) สัญชาติของผูกระทําผิด
(๖) สวนไดเสียและความพรอมในการดําเนินคดี
(๗) เหตุผลอื่นดานความสัมพันธระหวางประเทศตามความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ
เมื่อผูประสานงานกลางใชดลุ พินิจประการใดแลวใหแจงประเทศผูรองขอเหลานั้นทราบ และ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ตอไป
มาตรา ๒๗ เมื่อจับบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนไดแลว ไมวาจะไดมีคํารองขอ
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม ใหเจาหนาทีผ่ ูมอี ํานาจซึ่งจับกุมบุคคลดังกลาวสอบถามบุคคลนั้นวาจะ
ยินยอมใหสงขามแดนหรือไม
หากบุคคลซึ่งถูกรองขอตามความในวรรคหนึ่งแสดงความยินยอมใหสง ขามแดนใหจดั ทําการ
แสดงความยินยอมเปนลายลักษณอกั ษรตามแบบที่ผูประสานงานกลางกําหนดแลวใหพนักงานอัยการ
จัดใหมีการนําบุคคลนั้นไปยังศาลโดยยื่นคํารองเพื่อใหศาลตรวจสอบความยินยอมดังกลาวโดยพลัน
หากศาลเห็นวาบุคคลนั้นไดใหความยินยอมโดยสมัครใจ ใหศาลมีคําสั่งขังบุคคลนั้นไวเพื่อสงขามแดน
ตามมาตรา ๒๒ ตอไป
ความยินยอมที่ไดกระทําตอหนาศาลแลวไมอาจเพิกถอนได
ในการตรวจสอบของศาล หากบุคคลซึ่งถูกรองขอนั้นกลับคําใหความยินยอมซึ่งไดแสดงตอ
เจาหนาที่ผูมีอาํ นาจแลวนั้น ใหศาลมีคําสั่งขังบุคคลนั้นไวเพื่อดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีสง
ผูรายขามแดนตามที่บัญญัติไวในหมวด ๒ สวนที่ ๒ ตอไป
มาตรา ๒๘ กรณีที่คดีสงขามแดนอยูในระหวางการพิจารณาของศาลไมวาในศาลใด
หากบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนแสดงตอศาลวายินยอมใหสงขามแดน ใหศาลงดการพิจารณาและ
มีคําสั่งใหขังบุคคลนั้นไวเพื่อสงขามแดนตามมาตรา ๒๒ ตอไป
ความยินยอมที่ไดกระทําตอหนาศาลแลวไมอาจเพิกถอนได

๑๐
หมวด ๔
กรณีประเทศไทยรองขอใหสงผูรายขามแดน
________________________
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ประเทศไทยรองขอใหสงผูรายขามแดนซึ่งความผิดอันเปนมูลเหตุที่
ขอใหสงผูรายขามแดนนัน้ ตองระวางโทษถึงประหารชีวติ ตามกฎหมายไทยแตไมถึงโทษประหารชีวิต
ตามกฎหมายของประเทศผูรับคํารองขอและรัฐบาลจําเปนตองใหคํารับรองวาจะไมมกี ารประหารชีวิต
ก็ใหมกี ารเจรจาตกลงเพื่อใหมีการรับรองดังกลาวได ในกรณีนี้หากศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวติ
ใหรัฐบาลดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อใหมีการบังคับตามคําพิพากษาโดยวิธีจําคุกตลอด
ชีวิตแทนการประหารชีวิต ทั้งนี้ หามมิใหบุคคลนั้นไดรบั การลดหยอนผอนโทษไมวาดวยเหตุใด ๆ เวนแต
เปนการพระราชทานอภัยโทษ
มาตรา ๓๐ การรองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูร ับคํารองขอมายังประเทศไทย
ใหพนักงานอัยการหรือหนวยงานที่ประสงคจะใหมีการสงผูรายขามแดนเสนอเรื่องตอผูประสานงานกลาง
ในกรณีที่ผูประสานงานกลางมีคําวินิจฉัยวาสมควรที่จะจัดทําคํารองขอใหสงผูรายขามแดน
จากประเทศผูร ับคํารองขอ ใหผูประสานงานกลางสงเรื่องใหพนักงานอัยการจัดทําคํารองขอสงผูรายขาม
แดนและเอกสารประกอบตอไป
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนตามวรรคหนึ่งและเอกสารประกอบคํารองใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ผูประสานงานกลางกําหนด
คําวินิจฉัยของผูประสานงานกลางเกี่ยวกับการขอใหสงผูรายขามแดนใหถือเปนยุติ เวนแต
คณะรัฐมนตรีมีมติเปนอยางอื่น
การรองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอที่มิไดมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน
กับประเทศไทย ใหผูประสานงานกลางดําเนินการโดยผานวิถีทางการทูต
การรองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอที่มีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน
กับประเทศไทย ใหผูประสานงานกลางดําเนินการตามสนธิสัญญา
มาตรา ๓๑ การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๐ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจu3651 .นการแสวงหา
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคําพยานบุคคล ออกคําสั่งเรียกบุคคลใดมาใหการตอ
พนักงานอัยการ และดําเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งอาจแจงใหเจาหนาที่ผมู ีอํานาจหรือ
เจาหนาที่ของรัฐดําเนินการใดเพื่อประโยชนในการสงผูรายขามแดน
คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนคําบังคับของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๕

๑๑
คาใชจายในการดําเนินการสงผูรายขามแดน
___________________
มาตรา ๓๒ บรรดาคาใชจายเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนใหประเทศผูร องขอ หรือการขอให
สงผูรายขามแดนใหแกประเทศไทย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ ําหนด
ในกฎกระทรวง
บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๓๓ บรรดาคดีสงผูรายขามแดนทีพ่ นักงานอัยการยื่นฟองตอศาลแลวกอนหรือ
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน
พุทธศักราช ๒๔๗๒ จนกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการ
มาตรา ๓๔ ในกรณีทกี่ ฎกระทรวง ระเบียบ หรือขอบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ยังไมได
ประกาศใช หรือยังไมมีผลใชบังคับ หากมีความจําเปนตองดําเนินการใดเกีย่ วกับการสงผูรายขามแดน
ใหดําเนินการไดตามวิธีการและบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒
และสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศผูรองขอ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

๑๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน
พุทธศักราช ๒๔๗๒ ใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน ตลอดจนไม
สามารถแกไขปญหาในทางปฏิบัติหลายประการเปนเหตุใหการสงผูรายขามแดนไมอาจดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพประกอบกับในปจจุบนั หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติของนานาอารยประเทศไดพัฒนา
ไปเปนอันมาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

