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พระราชบัญญตั ิ
สงผูรายขามแดน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 

๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกบรรดาการสงผูรายขามแดนเทาที่ไม

ขัดหรือแยงกับขอความตามสนธิสัญญาเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ประเทศผูรองขอ” หมายความวา ประเทศ ดินแดน หรือองคการระหวาง

ประเทศที่รองขอใหประเทศไทยสงผูรายขามแดน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๒ ก/หนา ๓๖/๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
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“ประเทศผูรับคํารองขอ” หมายความวา ประเทศ ดินแดน หรือองคการระหวาง
ประเทศที่ประเทศไทยรองขอใหสงผูรายขามแดน 

“ผูประสานงานกลาง” หมายความวา อัยการสูงสุดหรือผูซึ่งอัยการสูงสุด
มอบหมายซึ่งมีอํานาจหนาที่ประสานงานการสงผูรายขามแดนใหประเทศผูรองขอและการรอง
ขอใหสงผูรายขามแดนแกประเทศไทย รวมทั้งการอื่นที่เก่ียวของ 

“เจาหนาที่ผูมีอํานาจ” หมายความวา พนักงานอัยการ เจาหนาที่ราชทัณฑ 
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือเจาพนักงานอื่นผูมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสง
ผูรายขามแดนในสวนของตนตามที่ไดรับแจงจากผูประสานงานกลาง 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของตน 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
หลักทั่วไปในการสงผูรายขามแดน 

   
 

มาตรา ๗  ความผิดที่จะสงผูรายขามแดนไดตองเปนความผิดอาญาซึ่งกฎหมาย
ของประเทศผูรองขอและกฎหมายไทยกําหนดใหเปนความผิดอาญาซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือมี
โทษจําคุกหรือโทษจํากัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป ทั้งนี้ ไมวาจะเปนความผิดที่ได
กําหนดไวในหมวดเดียวกัน หรือเรียกชื่อความผิดเปนอยางเดียวกันของทั้งสองประเทศหรือไมก็
ตาม 

การกระทําความผิดอาญาอื่นซึ่งมีโทษจําคุกหรือโทษจํากัดเสรีภาพในรูปแบบอื่น
นอยกวาหนึ่งปอาจรองขอใหสงผูรายขามแดนได หากเปนความผิดเกี่ยวพันกับความผิดที่ใหมีการ
สงผูรายขามแดนตามคํารองขอแลว ไมวาจะรองขอพรอมคํารองขอในครั้งแรกหรือภายหลัง 

 
มาตรา ๘  การสงผูรายขามแดนใหเร่ิมตนดวยการมีคํารองขอใหสงผูรายขาม

แดนจากประเทศผูรองขอ 
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนของประเทศผูรองขอที่มีสนธิสัญญาสงผูรายขาม

แดนกับประเทศไทยใหจัดสงไปยังผูประสานงานกลาง ในกรณีที่ประเทศผูรองขอมิไดมีสนธสัิญญา
สงผูรายขามแดนกับประเทศไทย ใหจัดสงคํารองขอดังกลาวโดยผานวิถีทางการทูต 

คํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารหลักฐาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

คํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารหลักฐานตามวรรคสามซึ่งจะสงศาล
ตองจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรองความถูกตองดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คํารองขอใหสงผูรายขามแดนหรือเอกสารหลักฐานตามมาตรานี้ ศาลจะรับฟง
โดยไมจําเปนตองมีพยานบุคคลมาเบิกความประกอบก็ได 

 
มาตรา ๙  รัฐบาลไทยอาจพิจารณาสงบุคคลขามแดน เพ่ือการฟองรองหรือรับ

โทษตามคําพิพากษาของศาลในความผิดทางอาญา ซึ่งอยูภายใตอํานาจดําเนินคดีของประเทศผู
รองขอใหแกประเทศนั้นๆ ตามคํารองขอไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีเปนความผิดที่จะสงผูรายขามแดนได และไมเขาลักษณะตองหามตาม
กฎหมายไทยหรือมิใชความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรือเปนความผิดทางทหาร 

(๒) กรณีที่มิไดมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกัน เมื่อประเทศผูรองขอ
ไดแสดงโดยชัดแจงวาจะสงผูรายขามแดนใหแกประเทศไทยในทํานองเดียวกันเมื่อประเทศไทย
รองขอ 

ความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองตามวรรคหนึ่ง (๑) ไมหมายความรวมถึง
ความผิด ดังตอไปนี ้

(๑) การปลงพระชนม  ประทุษร ายตอพระองค  หรือเสรีภาพของ
พระมหากษัตริย พระราชินีหรือรัชทายาท 

(๒) การฆา ประทุษรายตอรางกายหรือเสรีภาพของประมุขแหงรัฐ ผูนํา
รัฐบาล หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวของบุคคลนั้น 

(๓) การกระทําความผิดที่ ไม ถือวา เปนความผิดทางการเมืองเ พ่ือ
วัตถุประสงคในการสงผูรายขามแดนตามสนธิสัญญาซึ่งประเทศไทยเปนภาคี 

ความผิดทางทหาร หมายความวา ความผิดอาญาทางทหารโดยเฉพาะและมิใช
ความผิดตามกฎหมายอาญาทั่วไป 

 
มาตรา ๑๐  ถาบุคคลใดซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนนั้นเคยไดรับการพิจารณาคดี

จากศาลไทยหรือศาลของประเทศผูรองขอในการกระทําอยางเดียวกันกับที่มีการรองขอ ใหสงขาม
แดนและศาลไทยหรือศาลของประเทศผูรองขอไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหปลอยตัวหรือพิพากษา
ใหลงโทษและผูนั้นไดพนโทษแลว หรือไดรับการอภัยโทษหรือนิรโทษกรรมหรือคดีขาดอายุความ
หรือมีเหตุอ่ืนใดซึ่งไมสามารถดําเนินคดีแกบุคคลนั้นตามกฎหมายของประเทศผูรองขอ หามมิให
สงบุคคลดังกลาวเปนผูรายขามแดนเนื่องจากการกระทํานั้นอีก 

 
มาตรา ๑๑  การควบคุมเพื่อดําเนินคดีหรือลงโทษบุคคลซึ่งถูกสงเปนผูรายขาม

แดนจากประเทศผูรับคํารองขอมายังประเทศไทยในความผิดอื่นที่ไดกระทําลงกอนมีการสงขาม
แดน และการสงบุคคลซึ่งถูกสงเปนผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอมายังประเทศไทยไป
ยังประเทศที่สามจะกระทํามิได เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) บุคคลนั้นเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
สงผูรายขามแดนและไดกลับเขามาในราชอาณาจักรไทยใหมโดยสมัครใจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) บุคคลนั้นมิไดเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายในสี่สิบหาวันภายหลัง
จากเสร็จสิ้นกระบวนการสงผูรายขามแดน หรือ 

(๓) ประเทศผูรับคํารองขอยินยอม 
 

หมวด ๒ 
กระบวนการดาํเนินการตามคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 

   
 

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๑๒  การดําเนินการตามคํารองขอใหสงบุคคลสัญชาติไทยเปนผูรายขาม
แดนอาจกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) เมื่อมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศผูรองขอ
กําหนดไว 

(๒) บุคคลนั้นยินยอมใหสงขามแดน หรือ 
(๓) เปนการสงผูรายขามแดนภายใตเง่ือนไขตางตอบแทนที่ประเทศไทยทํากับ

ประเทศผูรองขอ 
 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่คํารองขอใหสงผูรายขามแดนยื่นผานวิถีทางการทูตให

กระทรวงการตางประเทศพิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) หากเห็นวาคํารองขอดังกลาวไมกระทบกระเทือนความสัมพันธระหวาง

ประเทศและไมมีเหตุผลอื่นใดที่จะไมดําเนินการให ก็ใหสงคํารองนั้นใหผูประสานงานกลาง
ดําเนินการตอไป 

(๒) หากเห็นวาคํารองขอดังกลาวอาจกระทบกระเทือนความสัมพันธระหวาง
ประเทศหรือมีเหตุผลอื่นที่ไมอาจดําเนินการใหได ก็ใหกระทรวงการตางประเทศเสนอความเห็น
นั้นพรอมดวยคํารองขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอ
ความเห็นดังกลาวของกระทรวงการตางประเทศ ใหพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร หาก
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหดําเนินการสงผูรายขามแดนตามคํารองขอ ก็ใหกระทรวงการ
ตางประเทศสงเร่ืองใหผูประสานงานกลางดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อได รับคํารองขอใหสงผูร ายขามแดนจากกระทรวงการ

ตางประเทศหรือจากประเทศผูรองขอ ใหผูประสานงานกลางพิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เห็นวาคํารองขอนั้นอยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการใหไดตามที่

กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหผูประสานงานกลางแจงใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอใหออกหมายจับแลวจัดสงหมายจับใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือเจาหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ
ดําเนินการตอไป 

(๒) ในกรณีที่คํารองขอนั้นมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือมีเอกสารหลักฐานไม
ถูกตองหรืออาจดําเนินการใหไดภายใตเง่ือนไขที่จําเปนบางประการ ใหผูประสานงานกลางแจง
เหตุขัดของหรือเง่ือนไขที่จําเปนใหประเทศผูรองขอทราบ แตถาการดําเนินการตามคํารองขอให
สงผูรายขามแดนจะกระทบกระเทือนการฟองคดีอ่ืนใด หรือการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับคดีอาญา
ซึ่งบุคคลนั้นกําลังถูกดําเนินการอยูในประเทศไทย ผูประสานงานกลางจะเลื่อนการดําเนินการตาม
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนนั้น หรือจะดําเนินการโดยกําหนดเงื่อนไขที่จําเปนก็ได ทั้งนี้ ใหแจง
ใหประเทศผูรองขอทราบโดยไมชักชา 

(๓) ในกรณีที่คํารองขอนั้นมิไดสงผานวิถีทางการทูตใหผูประสานงานกลางแจง
คํารองขอดังกลาวใหกระทรวงการตางประเทศทราบเพื่อใหความเห็นกอนดําเนินการตอไป ทั้งนี้ 
ใหนําความในมาตรา ๑๓ (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๔) ในกรณีที่ผูประสานงานกลางเห็นวาคํารองขออาจกระทบกระเทือน
ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือมีเหตุผลอื่นใดซึ่งไมควรดําเนินการ หรือเห็นวาคํารองขอ
ดังกลาวไมอยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการใหไดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูประสานงานกลางแจง
ประเทศผูรองขอหรือกระทรวงการตางประเทศ แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตอไป 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวน ประเทศผูรองขออาจมีคํารองขอให

จับกุมและคุมขังบุคคลที่ตองการตัวไวช่ัวคราวกอนก็ได คํารองขอเชนวานี้ของประเทศผูรองขอที่มี
สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศไทยใหจัดสงไปยังผูประสานงานกลาง ในกรณีที่ประเทศผู
รองขอมิไดมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศไทยใหสงผานวิถีทางการทูต 

คํารองขอตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่ผูประสานงานกลางกําหนด 
การพิจารณาเพื่อดําเนินการใหนําความในมาตรา ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๖  เมื่อจับกุมตัวบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนตามความในมาตรา 

๑๕ ไดใหนําสงพนักงานอัยการโดยมิชักชา ทั้งนี้ เพ่ือย่ืนคํารองใหศาลมีคําส่ังขังบุคคลซึ่งถูกรอง
ขอไวในระหวางรอคํารองขอสงผูรายขามแดนอยางเปนทางการ และเอกสารหลักฐานจากประเทศ
ผูรองขอ 

หากศาลมิไดรับคําฟองเพ่ือดําเนินคดีสงผูรายขามแดนภายในหกสิบวันนับแต
วันที่บุคคลซึ่งถูกรองขอถูกจับ หรือภายในเวลาที่ศาลกําหนดแตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่
บุคคลนั้นถูกจับใหปลอยตัวบุคคลนั้นไป 

ในกรณีที่มีการปลอยตัวบุคคลซึ่งถูกรองขอตามความในวรรคสอง เนื่องจาก
ประเทศผูรองขอมิไดจัดสงคํารองขอใหสงผูรายขามแดนอยางเปนทางการ และเอกสารหลักฐาน
อันจําเปนตามมาตรา ๘ หรือดวยเหตุอ่ืนใด ใหการรองขอใหจับตามมาตรา ๑๕ เปนอันยกเลิก 
และประเทศผูรองขอจะรองขอใหจับบุคคลซึ่งถูกรองขอดังกลาวดวยเหตุเดียวกันนั้นอีกมิได แต



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การปฏิเสธหรือยกเลิกคํารองขอใหจับดังกลาวไมมีผลเปนการหามประเทศผูรองขอที่จะรองขอให
สงบุคคลซึ่งถูกรองขอนั้นขามแดนตามปกติ 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่เห็นสมควร กระทรวงการตางประเทศอาจเสนอขอเท็จจริง

และความเห็นเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศหรือความสัมพันธระหวางประเทศใหผู
ประสานงานกลางกอนเสนอตอศาลเพื่อประกอบการพิจารณาและใหศาลมีอํานาจเรียกกระทรวง
การตางประเทศมาชี้แจง เพ่ือประกอบการพิจารณาได ทั้งนี้ ใหรวมถึงการพิจารณาในชั้นอุทธรณ
ดวย 

 
สวนที่ ๒ 

กระบวนการพจิารณาคดีสงผูรายขามแดน 
   

 
มาตรา ๑๘  ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ เมื่อจับบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดน

ไดแลวใหพนักงานอัยการนําคดีข้ึนสูศาลโดยมิชักชา 
ใหศาลดําเนินการพิจารณาคดีอยางตอเนื่อง เวนแตศาลจะเห็นสมควรใหเล่ือน

คดีตามที่พนักงานอัยการหรือบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนรองขอ ทั้งนี้ ใหศาลสั่งขังบุคคลซึ่ง
ถูกรองขอนั้นไวระหวางการพิจารณา 

การควบคุมและการดําเนินคดีสงผูรายขามแดนซึ่งพระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติ
ไวเปนอยางอ่ืน ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถามีคํารอง
ขอใหปลอยชั่วคราวใหศาลถามพนักงานอัยการวาจะคัดคานประการใดหรือไม หากมีคําคัดคาน
ของพนักงานอัยการศาลพึงรับฟงประกอบการวินิจฉัย 

กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามบุคคลซึ่งถูกรองขอวามีทนายความหรือไม หากไมมี
และตองการทนายความ ใหศาลตั้งทนายความใหและใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อศาลพิเคราะหพยานหลักฐานแลว เห็นวามีเหตุดังตอไปนี้ใหศาล

มีคําส่ังขังบุคคลนั้นไวเพ่ือสงขามแดนตอไป 
(๑) บุคคลซึ่งถูกจับนั้นเปนบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนและมิใชผูมีสัญชาติ

ไทย หรือเปนผูมีสัญชาติไทยแตอยูในหลักเกณฑใหสงขามแดนไดตามมาตรา ๑๒ 
(๒) คดีมีมูลที่ จะรับฟองไว พิจารณา  หากความผิดนั้นไดกระทําลงใน

ราชอาณาจักรหรือมีกฎหมายบัญญัติใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร และ 
(๓) ความผิดซึ่งเปนเหตุใหรองขอสงผูรายขามแดนนั้น เปนความผิดซึ่งอาจสง

ผูรายขามแดนไดตามพระราชบัญญัตินี้และมิใชเปนความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรือเปน
ความผิดทางทหารโดยเฉพาะ 

ถาศาลพิเคราะหเห็นวาพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งไมเพียงพอ ก็ใหศาลมีคําส่ัง
ปลอยและดําเนินการปลอยบุคคลนั้นไปเมื่อส้ินระยะเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแตไดอานคําส่ัง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปลอยนั้น เวนแตภายในระยะเวลาดังกลาว พนักงานอัยการจะไดแจงความจํานงวาจะอุทธรณ ก็ให
ขังไวในระหวางอุทธรณและจะตองย่ืนอุทธรณภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ศาลอานคาํส่ัง
ปลอย ถามีคํารองขอใหปลอยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  หามมิใหสงบุคคลซึ่งศาลมีคําส่ังขังตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ขาม

แดนกอนครบระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังขังเพ่ือสงขามแดน 
เมื่อมีเหตุอันสมควรที่จะเล่ือนกําหนดการสงบุคคลซึ่งศาลมีคําส่ังขังเพ่ือสงขาม

แดนใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลเพื่อพิจารณามีคําส่ังขังบุคคลนั้นตอไปตามกําหนดเวลา
เทาที่จําเปน คํารองเชนวานั้นจะตองย่ืนกอนครบกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังถึงที่สุด
ใหขังเพ่ือสงขามแดน 

ถามิไดสงบุคคลนั้นขามแดนภายในเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังถึงที่สุด
หรือภายในกําหนดเวลาที่ศาลไดอนุญาตใหขยายออกไปตามคํารองของพนักงานอัยการตามวรรค
สอง ใหปลอยบุคคลนั้นไป 

 
สวนที่ ๓ 
การอุทธรณ 

   
 

มาตรา ๒๑  เมื่อศาลช้ันตนมีคําส่ังใหปลอยหรือขังบุคคลเพื่อสงขามแดนแลว
พนักงานอัยการหรือบุคคลนั้นอาจยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาวไปยังศาลอุทธรณภายในระยะเวลา
สามสิบวันนับแตวันที่ศาลไดอานคําส่ังนั้น 

ในการพิจารณาอุทธรณ ใหศาลอุทธรณวินิจฉัยคําคัดคานเฉพาะเหตุที่ใหศาลมี
คําส่ังตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๙ โดยพิจารณาวาศาลช้ันตนไดมีคําส่ังไปโดยมีพยานหลักฐาน
เพียงพอหรือไม 

คําพิพากษาศาลอุทธรณใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๓ 
การดําเนินการสงผูรายขามแดน 

   
 

มาตรา ๒๒  ภายหลังจากที่ศาลมีคําส่ังถึงที่สุดใหขังบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงเปน
ผูรายขามแดนและรัฐบาลไทยพิจารณาใหสงบุคคลนั้นเปนผูรายขามแดนแลว การสงมอบตัว
บุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนใหแกประเทศผูรองขอจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเกา
สิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังถึงที่สุด หรือภายในกําหนดเวลาที่ศาลไดอนุญาตใหขยายออกไปตาม
คํารองของพนักงานอัยการ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่และวิธีการสงมอบตัว
บุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ประเทศผูรองขอมิไดดําเนินการรับมอบตัวบุคคลซึ่งถูก

รองขอใหสงขามแดนภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๒ โดยไมมีเหตุอันควร หากตอมาภายหลัง
ไดรองขอใหสงบุคคลนั้นขามแดนในความผิดเดียวกันอีก ใหปฏิเสธการสงผูรายขามแดน 

การปฏิเสธการสงผูรายขามแดนตามวรรคหนึ่ง มิใหนําความในมาตรา ๒๕ มาใช
บังคับ 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่บุคคลซึ่งศาลมีคําส่ังถึงที่สุดใหขังเพ่ือสงเปนผูรายขามแดน

กําลังถูกดําเนินคดีหรืออยูระหวางรับโทษตามคําพิพากษาอยูในประเทศไทยในความผิดอื่น
นอกเหนือจากความผิดซึ่งขอใหมีการสงผูรายขามแดน รัฐบาลไทยอาจดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี ้

(๑) สงบุคคลดังกลาวใหแกประเทศผูรองขอ 
(๒) เล่ือนการสงบุคคลนั้นจนกวาการดําเนินคดีเสร็จสิ้นลงหรือจนกวาบุคคลนั้น

จะไดรับโทษตามคําพิพากษาทั้งหมดหรือบางสวนแลว 
(๓) สงบุคคลดังกลาวใหแกประเทศผูรองขอชั่วคราวเพื่อการฟองคดีตาม

เง่ือนไขที่ตกลงกับประเทศผูรองขอ และหลังจากที่บุคคลนั้นถูกสงกลับมาประเทศไทยแลว อาจ
ถูกสงกลับไปยังประเทศผูรองขออีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับโทษตามคําพิพากษา 

 
มาตรา ๒๕  หากไมมีการสงผูรายขามแดนใหแกประเทศผูรองขอ ใหผู

ประสานงานกลางพิจารณาแจงใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจทราบเพื่อดําเนินคดีอาญาตอบุคคลซึ่งถูก
รองขอใหสงขามแดนนั้นตามกฎหมายไทยตอไป 

 
มาตรา ๒๖  เวนแตคณะรัฐมนตรีจะวินิจฉัยเปนอยางอ่ืน ในกรณีที่ไดรับคํารอง

ขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรองขอตั้งแตสองประเทศขึ้นไปใหสงบุคคลเดียวกันขามแดน
ไมวาจะในความผิดเดียวกันหรือความผิดตางกัน ในกรณีเชนวานั้นใหผูประสานงานกลางพิจารณา
วาควรจะสงบุคคลนั้นขามแดนใหแกประเทศผูรองขอรายใดและภายใตเง่ือนไขอยางไร หรือจะสง
ใหแกประเทศผูรองขอนั้นกอนหลังกันอยางใด ทั้งนี้ ใหนําเหตุดังตอไปนี้มาพิจารณาเปรียบเทียบ
ประกอบการใชดุลพินิจดวย 

(๑) ประเทศผูรองขอมีหรือไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศไทย 
(๒) สถานที่กระทําความผิด 
(๓) ความรายแรงของความผิดซึ่งมีผลกระทบตอประเทศผูรองขอและอัตราโทษ 
(๔) ลําดับคํารองขอที่ไดรับจากประเทศผูรองขอ 
(๕) สัญชาติของผูกระทําผิด 
(๖) สวนไดเสียและความพรอมในการดําเนินคด ี
(๗) เหตุผลอื่นดานความสัมพันธระหวางประเทศตามความเห็นของกระทรวง

การตางประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อผูประสานงานกลางใชดุลพินิจประการใดแลวใหแจงประเทศผูรองขอ
เหลานั้นทราบ และดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ตอไป 

 
มาตรา ๒๗  เมื่อจับบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนไดแลว ไมวาจะไดมีคํารอง

ขอตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจซึ่งจับกุมบุคคลดังกลาวสอบถามบุคคลนั้น
วาจะยินยอมใหสงขามแดนหรือไม 

หากบุคคลซึ่งถูกรองขอตามความในวรรคหนึ่งแสดงความยินยอมใหสงขามแดน
ใหจัดทําการแสดงความยินยอมเปนลายลักษณอักษรตามแบบที่ผูประสานงานกลางกําหนดแลวให
พนักงานอัยการจัดใหมีการนําบุคคลนั้นไปยังศาลโดยยื่นคํารองเพื่อใหศาลตรวจสอบความ
ยินยอมดังกลาวโดยพลันหากศาลเห็นวาบุคคลนั้นไดใหความยินยอมโดยสมัครใจ ใหศาลมีคําส่ัง
ขังบุคคลนั้นไวเพ่ือสงขามแดนตามมาตรา ๒๒ ตอไป 

ความยินยอมที่ไดกระทําตอหนาศาลแลวไมอาจเพิกถอนได 
ในการตรวจสอบของศาล หากบุคคลซึ่งถูกรองขอนั้นกลับคําใหความยินยอมซึ่ง

ไดแสดงตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจแลวนั้น ใหศาลมีคําส่ังขังบุคคลนั้นไวเพ่ือดําเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีสงผูรายขามแดนตามที่บัญญัติไวในหมวด ๒ สวนที่ ๒ ตอไป 

 
มาตรา ๒๘  กรณีที่คดีสงขามแดนอยูในระหวางการพิจารณาของศาลไมวาใน

ศาลใดหากบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนแสดงตอศาลวายินยอมใหสงขามแดน ใหศาลงดการ
พิจารณาและมีคําส่ังใหขังบุคคลนั้นไวเพ่ือสงขามแดนตามมาตรา ๒๒ ตอไป 

ความยินยอมที่ไดกระทําตอหนาศาลแลวไมอาจเพิกถอนได 
 

หมวด ๔ 
กรณีประเทศไทยรองขอใหสงผูรายขามแดน 

   
 

มาตรา ๒๙  ในกรณีที่ประเทศไทยรองขอใหสงผูรายขามแดนซึ่งความผิดอันเปน
มูลเหตุที่ขอใหสงผูรายขามแดนนั้นตองระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทยแตไมถึงโทษ
ประหารชีวิตตามกฎหมายของประเทศผูรับคํารองขอและรัฐบาลจําเปนตองใหคํารับรองวาจะไมมี
การประหารชีวิตก็ใหมีการเจรจาตกลงเพื่อใหมีการรับรองดังกลาวได ในกรณีนี้หากศาลพิพากษา
ลงโทษประหารชีวิตใหรัฐบาลดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อใหมีการบังคับตามคํา
พิพากษาโดยวิธีจําคุกตลอดชีวิตแทนการประหารชีวิต ทั้งนี้ หามมิใหบุคคลนั้นไดรับการลดหยอน
ผอนโทษไมวาดวยเหตุใดๆ เวนแตเปนการพระราชทานอภัยโทษ 

 
มาตรา ๓๐  การรองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอมายัง

ประเทศไทยใหพนักงานอัยการหรือหนวยงานที่ประสงคจะใหมีการสงผูรายขามแดนเสนอเรื่องตอ
ผูประสานงานกลาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูประสานงานกลางมีคําวินิจฉัยวาสมควรที่จะจัดทําคํารองขอใหสงผูราย
ขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอ ใหผูประสานงานกลางสงเร่ืองใหพนักงานอัยการจัดทําคํารอง
ขอสงผูรายขามแดนและเอกสารประกอบตอไป 

คํารองขอใหสงผูรายขามแดนตามวรรคหนึ่งและเอกสารประกอบคํารองให
เปนไปตามระเบียบที่ผูประสานงานกลางกําหนด 

คําวินิจฉัยของผูประสานงานกลางเกี่ยวกับการขอใหสงผูรายขามแดนใหถือเปน
ยุติ เวนแตคณะรัฐมนตรีมีมติเปนอยางอ่ืน 

การรองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอที่มิไดมีสนธิสัญญาสง
ผูรายขามแดนกับประเทศไทย ใหผูประสานงานกลางดําเนินการโดยผานวิถีทางการทูต 

การรองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอที่มีสนธิสัญญาสงผูราย
ขามแดนกับประเทศไทย ใหผูประสานงานกลางดําเนินการตามสนธิสัญญา 

 
มาตรา ๓๑  การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๐ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจในการ

แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคําพยานบุคคล ออกคําส่ังเรียกบุคคลใด
มาใหการตอพนักงานอัยการ และดําเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งอาจแจงใหเจาหนาทีผู่
มีอํานาจหรือเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการใดเพื่อประโยชนในการสงผูรายขามแดน 

คําส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนคําบังคับของพนักงานอัยการตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
หมวด ๕ 

คาใชจายในการดําเนินการสงผูรายขามแดน 
   

 
มาตรา ๓๒  บรรดาคาใชจายเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนใหประเทศผูรองขอ 

หรือการขอใหสงผูรายขามแดนใหแกประเทศไทย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๓  บรรดาคดีสงผูรายขามแดนที่พนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลแลว
กอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
สงผูรายขามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒ จนกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่กฎกระทรวง ระเบียบ หรือขอบังคับตามพระราชบัญญัตินี้

ยังไมไดประกาศใช หรือยังไมมีผลใชบังคับ หากมีความจําเปนตองดําเนินการใดเกี่ยวกับการสง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรายขามแดนใหดําเนินการไดตามวิธีการและบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน 
พุทธศักราช ๒๔๗๒ และสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศผูรองขอ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสงผูราย
ขามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒ ใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 
ตลอดจนไมสามารถแกไขปญหาในทางปฏิบัติหลายประการเปนเหตุใหการสงผูรายขามแดนไม
อาจดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบกับในปจจุบันหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติของ
นานาอารยประเทศไดพัฒนาไปเปนอันมาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 
 


