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กฎหมายการโอนนักโทษของราชอาณาจักรไทย 

ไทยมีกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการโอนตัวนักโทษ คือ พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตามค าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ รวมทั้งมีสนธิสัญญา
ระดับทวิภาคี ๓๗ ฉบับ ทั้งกับประเทศสมาชิกอาเซียนและภายนอกอาเซียน ซึ่งมีประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ๔ ประเทศ คือ ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ส าหรับหลักการพื้นฐานในการโอนตัว
นักโทษ ได้แก่  

(๑) มีสนธิสัญญาระดับทวิภาคีกับประเทศคู่เจรจาในเรื่องดังกล่าว  
(๒) ความยินยอมจาก ๓ ฝ่าย  
(๓) หลักความผิดสองรัฐ  
(๔) นักโทษซึ่งจะไดรับการโอนต้องไมอยู่ในระหว่างการด าเนินคดีอาญาในความผิดอื่นหรืออยู ใน

ระหวา่งการรือ้ฟืน้คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในประเทศผู้โอน  
(๕) การโอนนักโทษจะท าให้เกิดผลดีหรือเปน็ประโยชนแกนักโทษผู้น้ัน  
(๖) การโอนนักโทษจะมีผลกระทบต่อปัญหาอาชญากรรมและความรูสึกของประชาชนในประเทศผู้

โอนและประเทศผู้รับโอนเพียงใดหรือไม เมื่อค านึงถงึลักษณะและความรุนแรงของการกระท าความผิด  
โดยมีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ ทั้งนี้ ผู้มีอ านาจในการ

พิจารณา คือ คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ
ความท้าทายในการด าเนินการของไทย ได้แก่ (๑) ค่าใช้จ่ายในการรับโอนนักโทษสัญชาติไทย (๒) นโยบายที่
เข้มงวดเกี่ยวกับการช าระโทษปรับ (๓) อุปสรรคทางภาษาเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ (๔) ปัญหาจากการ
ด าเนินการอ่ืนๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพิจารณา   

กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการโอนตัวนักโทษเด็ดขาดระหว่างประเทศมาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๓ ซึ่ง
สนธิสัญญาการโอนนักโทษฉบับแรกที่ประเทศไทยได้ท าไว้กับต่างประเทศ  คืออนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส  ว่าด้วยความร่วมมือในการด าเนินการลงโทษทาง
อาญา แต่ประเทศแรกที่ประเทศไทยได้โอนตัวนักโทษกลับไปรับโทษต่อจริงๆ  คือประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ประเทศไทยได้มีการโอนนักโทษสัญชาติอเมริกัน จ านวน ๓ คน กลับไปรับ
โทษต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา   
            นับถึงปัจจุบัน (เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) ประเทศไทยได้ท าสนธิสัญญาการโอนนักโทษกับประเทศต่างๆ 
และสนธิสัญญามีผลบังคับใช้แล้ว จ านวน ๓๗ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม กัมพูชา 
แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง อิหร่าน อิสราเอล อิตาลี สาธารณรัฐ
มาลี เนเธอร์แลนด์ ไนจีเรีย นอร์เวย์ ปากีสถาน โปแลนด์ สเปน สวาซิแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ โปรตุเกส เกาหลีใต้ จีน อินเดีย มัลดีฟส์  เปรู ลาว ฟิลิปปินส์ 
เวียดนาม กัมพูชา และได้โอนตัวนักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศกลับไปรับโทษต่อยังประเทศที่นักโทษมี
สัญชาติจ านวน ๑,๐๖๐ คน และในทางกลับกันได้รับโอนตัวนักโทษเด็ดขาดสัญชาติไทยที่ต้องโทษใน
ต่างประเทศกลับมารับโทษต่อในราชอาณาจักร จ านวน ๑๕ คน 
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ชื่อกฎหมาย พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตามค าพิพากษา
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑. วันที่บังคับใช้ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๗ 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ - 

๓. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการโอนตัวนักโทษ  

คุณสมบัติของผู้ต้องขังขอโอนตัว ทั้งกรณีผู้ต้องขังไทยซึ่งถูกคุมขังอยู่ในต่างประเทศโอนตัว
กลับมาเพื่อมารับโทษต่อในประเทศไทยหรือการโอนผู้ต้องขังชาวต่างชาติในประเทศไทยเพื่อไปรับ
โทษต่อในต่างประเทศ ไวด้ังนี ้

๑) นักโทษต่างประเทศ หมายถึง บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่สุด
ให้ลงโทษและก าลังรับโทษอยู่ในประเทศไทย 

๒) นักโทษไทย หมายถึง บุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะมีสัญชาติอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามซึ่งต้อง
ค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดให้ลงโทษและก าลังรับโทษอยู่ในต่างประเทศ 

๓) ความผิดที่ผู้ต้องขังไทยหรือผู้ต้องขังต่างประเทศได้รับโทษอยู่ต้องเป็นความผิดที่มีโทษ
ฐานใดฐานหนึ่งตามกฎหมายของประเทศผู้รับโอน แต่ไม่รวมถึงกรณีที่สนธิสัญญา
ระหว่างประเทศผู้โอนและผู้รับโอนมิได้ก าหนดข้อความข้างต้นไว้ หรือมีเงื่อนไขก าหนด
ไว้เป็นประการอื่น 

๔) ผู้ต้องขังซึ่งจะได้รับการดอนต้องไม่อยู่ระหว่างการด าเนินคดีอาญาในความผิดอื่นหรืออยู่
ในระหว่างรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในประเทศผู้โอน 

๕) ในกรณีที่ผู้ต้องขังชาวต่างชาติมีหน้าที่ต้องช าระค่าปรับ คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาหรือ
ค่าเสียหายตามค าพิพากษาในคดีอาญา หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ ผู้ต้องขัง
ต้องช าระคืนหรือชดใช้ให้เสร็จสิ้นก่อนที่คณะกรรมการจะมีค าสั่งเห็นชอบในการโอน 

ข้อยกเว้น 
          การโอนนักโทษต่างประเทศจะกระท าไม่ได้ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี ้
(๑) เมื่อโทษที่นักโทษต่างประเทศได้รับอยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นโทษฐานกระท าความผิดต่อ
องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระราชโอรสและพระราชธิดา ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายใน
ราชอาณาจักร ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร หรือความผิดตามกฎหมายที่
เกี่ยวกบัการคุ้มครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของชาต ิ
(๒) (ก) นักโทษต่างประเทศได้รับโทษจ าคุกในราชอาณาจักรแล้วไม่ถึงหนึ่งในสามของโทษจ าคุกทั้งสิ้น
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือไม่ถึงสี่ปีสุดแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า 
     (ข) นักโทษต่างประเทศได้รับโทษจ าคุกในราชอาณาจักรแล้วไม่ถึงแปดปี ในกรณีที่เป็นความผิด
ฐานผลิต จ าหน่าย น าเข้าเพื่อจ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และมีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
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(๓) เมื่อโทษจ าคุกที่นักโทษต่างประเทศจะต้องรับต่อไปในราชอาณาจักรเหลืออยู่น้อยกว่าหนึ่งปีของ
โทษจ าคุกทั้งสิ้นตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง (มาตรา ๒๕) 

 
     การโอนนักโทษไทยในต่างประเทศเพื่อมารับโทษต่อในราชอาณาจักร หรือการโอน

นักโทษต่างประเทศในราชอาณาจักรเพื่อไปรับโทษต่อในตา่งประเทศ ตองอยู่ในหลักเกณฑด์ังตอ่ไปน้ี  
(๑) ประเทศผู้โอนและประเทศผู้รับโอนจะต้องมีสนธิสัญญาระหว่างกันในเรื่องความร่วมมือ

ในการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาคดีอาญา  
(๒) การโอนนักโทษจะต้องไดรับความเห็นชอบจากประเทศผู้โอนกับประเทศผู้รับโอน และ

นักโทษซึ่งจะไดรับการโอน  
(๓) ความผิดที่นักโทษไทยหรือนักโทษต่างประเทศไดรับโทษอยู่ต้องเป็นความผิดที่มีโทษฐาน

ใดฐานหนึ่ง ตามกฎหมายของประเทศผูรับโอน  
(๔) นักโทษซึ่งจะไดรับการโอนต้องไมอยูใ่นระหว่างการด าเนินคดีอาญาในความผิดอื่นหรืออยู

ในระหว่าง การรือ้ฟืน้คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในประเทศผู้รับโอน  
(๕) การโอนนักโทษจะท าให้เกิดผลดีหรือเปน็ประโยชนแกนักโทษผู้น้ัน  
(๖) การโอนนักโทษจะมีผลกระทบต่อปัญหาอาชญากรรมและความรูสึกของประชาชนใน

ประเทศผู้โอน และประเทศผู้รับโอนเพียงใดหรือไม เมื่อค านึงถึงลักษณะและความรุนแรงของการ
กระท าความผิด (มาตรา ๖) 

 
๔. ผู้มีอ านาจในการพิจารณาโอนตัวนักโทษ 

    ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ” 
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ เจากรมพระธรรมนูญ อธิบดีผู้พิพากษา
ศาลอาญาอธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางอธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมต ารวจอธิบดีกรมราชทัณฑ์
และอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเป็นกรรมการผู้อ านวยการกองทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑเป็น
กรรมการและเลขานุการและผู้อ านวยการกองสนธิสัญญากรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นกรรมการ
ผู้ช่วย เลขานุการ (มาตรา ๙) 
  ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ 
   การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึง จะเปน็องค์ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหน้าที่
ไดให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง หนึ่งเป็นเสยีงช้ีขาด (มาตรา ๑๐) 
   คณะกรรมการมีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่ างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย การประชุมของคณะอนุกรรมการให้น ามาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(มาตรา ๑๑) 
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๕. ค่าใช้จ่ายในการโอนตัวนักโทษ 
บรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการโอนนักโทษนั้น ผู้ยื่นค าขอ ซึ่งก็คือตัวนักโทษเอง สามี 

ภริยา ญาติ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักโทษ จะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น โดยผู้ยื่นค าขอ
จะต้องระบุค ารับรองเช่นว่านี้อย่างชัดแจ้งในแบบค าขอโอนตัวนักโทษ อย่างไรก็ดี กรณีนักโทษไทยซึ่ง
ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย เมื่อครั้งที่ยื่นค าร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ นักโทษไทยผู้นี้
ได้เคยท าสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายไว้แก่กระทรวงการต่างประเทศว่า ถ้าตนประพฤติเป็นที่เสื่อม
เสียหรือมีเหตุที่กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าไม่ควรให้คงอยู่ในต่างประเทศต่อไป ยินยอมให้จัดการ
ส่งตัวกลับประเทศไทยและยินยอมชดใช้เงินที่ได้ใช้จ่ายในการจัดการส่งตัวกลับให้กระทรวงการ
ต่างประเทศด้วย ฉะนั้นอาจเป็นไปได้ว่ากระทรวงการต่างประเทศอาจทดรองค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้ว
เรียกชดใช้ค่าใช้จ่ายคืนจากนักโทษในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของคนไทย
หรือประเทศไทย เพื่อศีลธรรมหรือเพื่อมนุษยธรรมก็ได้1 
 

๖. วิธีปฏิบัติและขั้นตอนการโอนตัวนักโทษ 
๖.๑ นักโทษไทย 
นักโทษไทยซึ่งประสงค์จะขอรับโอนมารับโทษต่อในราชอาณาจักรให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งส่ง

เอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการก าหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่
มีอ านาจหน้าที่ประจ าประเทศผู้รับโอนหรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กระทรวงการต่างประเทศ 
แล้วแต่กรณี (มาตรา ๑๒) โดยถ้านักโทษไทยนั้นไม่สามารถยื่นค าขอได้ด้วยตนเองหรือเป็นเด็กหรือ
เยาวชน ให้สามีหรือภริยา ญาติหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยื่นค าขอแทนนักโทษไทยได้ (มาตรา ๑๓) หรือ
กรณีที่นักโทษไทยหรือผู้มีอ านาจยื่นค าขอแทนนักโทษไทยไม่สามารถจัดหาเอกสารหลักฐานประกอบ
ค าขอได้ด้วยตนเอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดหาให้ (มาตรา ๑๔) 

ในการยื่นค าขอโอนนักโทษไทย ผู้ยื่นค าขอจะต้องใช้แบบพิมพ์ของทางราชการ “แบบค าขอ
โอนนักโทษไทย” พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบดังนี้ 

๑. หลักฐานแสดงสัญชาติของนักโทษ เช่น สูติบัตร บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียน
บ้าน หนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่น 

๒. ส าเนาค าพิพากษาของศาล 
๓. ทะเบียนประวัติการต้องโทษ ส าเนาหมายจ าคุกหรือกักขังเมื่อคดีถึงที่สุด และถ้ามีหมาย

ลดโทษให้แนบมาด้วย 
๔. ในกรณีที่นักโทษไม่ได้ยื่นค าขอด้วยตนเอง ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับนักโทษด้วย2 

                                                            
1 ประสพสุข บุญเดช.  ๒๕๓๒  มกราคม-กุมภาพันธ์.  .”การโอนตัวนักโทษ”.  ดุลพาห.  ปีที่ ๓๒(๑).  ๑๙    
2 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษว่าด้วยการยื่นค าขอโอนนักโทษ และการด าเนินการรับมอบส่งมอบนักโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๒๙ ข้อ ๔ 
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เมื่อได้รับค าขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งค าขอและ

เอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อเลขานุการคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 

คณะกรรมการต้องพิจารณาโดยเร็ว แล้วแจ้งค าสั่งให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยผ่านกระทรวงการ

ต่างประเทศ และในกรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งไม่อนุญาต เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม

พระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการแสดงเหตุผลของการไม่อนุญาตนั้นด้วย และค าสั่งของ

คณะกรรมการให้เป็นที่สุด (มาตรา ๑๕) 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งอนุญาตให้มีการโอนนักโทษไทยให้คณะกรรมการส่งเรื่องไปยัง
กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือด าเนินการขอความเห็นชอบในการโอนนักโทษไทยดังกล่าวจากประเทศ 

 
ผู้รับโอน (มาตรา ๑๖) เมื่อประเทศผู้โอนได้ให้ความเห็นชอบในการขอโอนนักโทษไทยจากประเทศผู้
โอนแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการให้มีการโอนนักโทษไทยผู้นั้นโดยเร็ว เมื่อนักโทษไทยเดิน
ทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ในกรณีที่ศาลของประเทศผู้โอนมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ลงโทษ
จ าคุกหรือกักขัง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าค าสั่งเป็นหนังสือส่งตัวนักโทษไทยนั้นไปคุมขังไว้ ณ สถานที่
ที่จัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แต่ถ้านักโทษไทยนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย, การคุมประพฤต,ิ วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน, การพักการลงโทษ หรือการพักการกักกัน 
ก็ให้น าวิธีการเช่นว่านั้นมาใช้ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักรก าหนดตามควรแก่กรณี (มาตรา 
๑๗) และเพื่อประโยชน์ในการโอนนักโทษมารับโทษต่อในราชอาณาจักรให้ถือว่าค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ลงโทษของศาลแห่งประเทศผู้โอนเป็นค าพิพากษาหรือค าสั่งลงโทษของศาลที่มีเขตอ านาจใน
ราชอาณาจักร การอุทธรณ์ ฎีกา หรือการขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในศาลที่มีเขตอ านาจ
ในราชอาณาจักรเกี่ยวกับค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลจะกระท ามิได้ (มาตรา ๑๘) 

เมื่อได้มีการตกลงรับโอนนักโทษไทย ให้คณะกรรมการใช้เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการลงโทษ
ที่มีการรับรองเป็นทางการโดยประเทศผู้โอนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ถ้าปรากฏว่าโทษตามค า
พิพากษาหรือค าสั่งลงโทษของศาลแห่งประเทศผู้โอนตรงกับโทษตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักร 
ให้คณะกรรมการท าค าสั่งเป็นหนังสือส่งไปยังเจ้าพนักงานเรือนจ าหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจในการ
ปฏิบัติตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย, การคุมความประพฤติ, วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน, การพัก
การลงโทษและการพักการกักกัน แล้วแต่กรณีเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีที่ปรากฏว่า โทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษตามกฎหมายของประเทศผู้โอนไม่ตรงกับ
โทษ หรือเงื่อนไขในการรับโทษตามกฎหมายที่ ใช้อยู่ในราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้
พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลอาญาหรือศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง เพื่อพิจารณาสั่งปรับใช้โทษ
หรือเง่ือนไขในการรับโทษให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ โทษหรือเง่ือนไขในการ
รับโทษที่ปรับใช้จะต้องไม่หนักกว่าโทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษที่นักโทษไทยจะต้องรับในประเทศผู้
โอน 
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ในกรณีที่ปรากฏว่าความผิดที่นักโทษไทยได้รับอยู่ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลแห่ง
ประเทศผู้โอนไม่เป็นความผิดที่มีโทษฐานใดฐานหนึ่งตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักร ให้ถือว่า
การที่นักโทษไทยผู้นั้นได้รับโทษตามค าพิพากษาหรือค าสั่งดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ศาลมีอ านาจสั่งใช้
วิธีการเพื่อความปลอดภัยได้ และให้ศาลปรับโทษตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นเป็นวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ต้องไม่หนักกว่าโทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษที่
นักโทษไทยจะต้องรับในประเทศผู้โอน (มาตรา ๑๙) โดยในเรื่องการอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนัก
เป็นเบาและลดโทษ การพักการลงโทษ การพักการกักกันและการลดวันต้องโทษส าหรับนักโทษไทย 
ซึ่งรับโทษต่อในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการ
ท าสนธิสัญญาก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสนธิสัญญานั้น (มาตรา ๒๑) และ
ในการรับโทษต่อในราชอาณาจักร ให้นักโทษไทยซึ่งได้รับการโอนได้รับประโยชน์จากเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑) การหักระยะเวลาการลงโทษที่นักโทษไทยผู้นั้นได้รับอยู่ตามกฎหมายของประเทศผู้โอน
จนถึงวันที่มีการรับมอบ 

(๒) การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษของประเทศผู้โอนเฉพาะในส่วนที่มีผล
ใช้บังคับถึงนักโทษไทยผู้นั้น 

(๓) กรณีที่มีกฎหมายของประเทศผู้โอนออกมาภายหลังและบัญญัติว่า การกระท าตามที่
นักโทษไทยผู้นั้นได้รับโทษอยู่ไม่เป็นความผิดอีกต่อไป หรือบัญญัติให้เป็นคุณแก่นักโทษไทยผู้นั้น 

(๔) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกค าพิพากษาหรือค าสั่งลงโทษของศาลแห่งประเทศผู้
โอน 

(๕) การหักระยะเวลาตั้งแต่วันที่มีการรับมอบนักโทษไทยผู้นั้นจนถึงวันที่นักโทษไทยผู้นั้นเข้า
รับโทษต่อในราชอาณาจักร 

เมื่อความดังกล่าวปรากฏแก่คณะกรรมการหรือหรือเมื่อนักโทษไทยหรือผู้มีอ านาจยื่นค าขอ
แทนร้องขอ ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งให้นักโทษไทยผู้นั้นได้รับประโยชน์ดังกล่าวได้ โดย
ค าสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด (มาตรา ๒๒) 
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แผนภาพที ่๑ แสดงขั้นตอนการโอนตัวนักโทษไทยในต่างประเทศ 
 

๖.๒ นักโทษของต่างประเทศ 
การยื่นค าขอโอนนักโทษต่างประเทศเพื่อไปรับโทษต่อในประเทศผู้รับโอน ให้

ประเทศที่ประสงค์จะรับโอนยื่นค าขอผ่านวิถีทางการทูตตามแบบวิธีการและเอกสาร
หลักฐานที่คณะกรรมการก าหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กระทรวงการต่างประเทศ 
(มาตรา ๒๓) 

 

     ยื่นค าขอพร้อมทั้งส่ง
เ อกสารหลั ก ฐ านต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ 
สถานทูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทย  
     ถ้านักโทษไทยนั้นไม่
สามารถยื่นค าขอได้ด้วย
ตนเอง ให้สามีหรือภริยา 
ญ า ติ ห รื อ ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องยื่นค าขอแทน
ได้ 
 

เมื่อได้รับค าขอพร้อม
ด้วยเอกสารหลักฐาน
ค ร บ ถ้ ว น แ ล้ ว  ใ ห้
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ง
ค า ขอและ เ อกสา ร
หลักฐานดังกล่าวต่อ
เ ล ข า นุ ก า ร
คณะกรรมการ เพื่ อ
เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 

 

คณะกรรมการมีค าสั่งไม่อนุญาต  

 
คณะกรรมการมีค าสั่งอนุญาต  

 

ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการ

ต่างประเทศพร้อมให้แสดง

เหตุผลของการไม่อนุญาตนั้น 

 ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อด าเนินการขอ
ความเห็นชอบในการโอน
นักโทษไทย 
 

เมื่อประเทศผู้โอนได้ให้ความ
เห็นชอบในการขอโอนนักโทษ
ไทยแล้ว  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการให้มีการโอน
นักโทษไทยผู้นั้นโดยเร็ว  
 

เมื่อนักโทษไทยเดินทางเข้ามาใน

ราชอาณาจักร 

 

กรณีที่ศาลของประเทศผู้โอนมีค าพิพากษา

หรือค าสั่งให้ลงโทษจ าคุกหรือกักขัง  

 

กรณีนักโทษไทยอยู่ภายใต้เงื่อนไขตาม
วิธีการเพื่อความปลอดภัย, การคุมประพฤติ, 
วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน, การพัก
การลงโทษ หรือการพักการกักกัน  

 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าค าสั่งเป็นหนังสือ

ส่งตัวนักโทษไทยนั้นไปคุมขังไว้ ณ 

สถานที่ที่จัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการ

นั้น 

ให้น าวิธีการเช่นว่านั้นมาใช้ตามกฎหมายที่ใช้

อยู่ในราชอาณาจักรก าหนดตามควรแก่กรณี 
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เอกสารประกอบค าร้องขอโอนตัวนักโทษฯ มีดังนี้ 
๑) หนังสือค าร้องขอโอนตัวผู้ต้องขังจากประเทศผู้รับโอน โดยให้แจ้งข้อมูล

ดังต่อไปนี ้
ก) การให้ความเห็นชอบในการรับโอนผู้ต้องขังของประเทศผู้รับโอน 
ข) ระบุความผิดของผู้ต้องขังที่ได้รับโทษอยู่ว่าเป็นความผิดที่มีโทษฐานใด

ฐานหนึ่งในประเทศผู้รับโอน 
ค) แนวทางการบริหารโทษของประเทศผู้รับโอนต่อความผิดและก าหนด

โทษที่เหลืออยู่ของผู้ต้องขังที่ขอโอนตัวว่า เมื่อโอนตัวไปแล้วจะมีการ
บริหารโทษที่เหลืออยู่ของผู้ต้องขังอย่างไร เช่น วันที่นักโทษจะได้รับ
การปล่อยตัวพ้นโทษ การพักการลงโทษ การอภัยโทษ การปล่อยตัว
คุมประพฤติ หรือการปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไข เป็นต้น 

๒) หนังสือแสดงความยินยอมในการขอโอนตัวของผู้ต้องขัง 
๓) หนังสือรับรองสัญชาติของผู้ต้องขังที่ออกโดยประเทศผู้รับโอน โดยให้ระบุ 

วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลขหนังสือ
เดินทาง และ/หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 

๔) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีของผู้ต้องขัง (ขอคัดส าเนาได้ที่ศาล) ได้แก่ ส าเนา
ค าพิพากษาทุกศาล (ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา) 

๕) เอกสารลงทะเบียนประวัติการต้องโทษของผู้ต้องขัง (ขอคัดส าเนาได้ที่
เรือนจ าที่ผู้ต้องขังถูกคุมขังอยู่) 
ก) ส าเนาหมายจ าคุกเมื่อคดีถึงที่สุด (ทุกฉบับ) 
ข) ส าเนาหมายอภัยโทษ และผลการค านวณการได้รับพระราชทานอภัย

โทษ (หากได้รับ) 
ค) ส าเนาหมายอายัตตัว 
ง) ส าเนาทะเบียนรายตัว 
จ) ภาพถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือ 
ฉ) รายละเอียดการต้องโทษ ระยะเวลาที่รับโทษมาแล้ว โดยรวมถึง

ระยะเวลาที่ถูกกักขังชั่วคราว การลดวันต้องโทษ การอภัยโทษ และ
วิธีการมาตรการอื่นๆ เกี่ยวกับการลงโทษ ตลอดจนชั้นของนักโทษ 

๖) กรณีที่ผู้ต้องขังมิได้ยื่นค าร้องขอด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นค าขอแสดงหลักฐาน
ความเก่ียวข้องกับผู้ต้องขังด้วย 

๗) เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกฎหมายของประเทศผู้รับโอน3 
 

                                                            
3 ราชทัณฑต่์างประเทศ ส านักทัณฑวิทยา.  การโอนตัวผู้ต้องขังเด็ดขาดระหว่างประเทศ 
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เมื่อได้รับค าขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาส่งค าขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อเลขานุการคณะกรรมการเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา (มาตรา ๒๔) โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้โอน
นักโทษต่างประเทศ ถ้าเห็นว่าการโอนนั้นจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือ
ความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรหรือต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 
๒๖)  

ในกรณีที่นักโทษต่างประเทศผู้ใดมีหน้าที่ต้องช าระค่าปรับ คืนทรัพย์สินหรือ
ชดใช้ราคาหรือค่าเสียหายตาม ค าพิพากษาในคดีอาญา หรือค าสั่งของเจาพนักงานผู้มี
อ านาจ นักโทษต่างประเทศผู้นั้นจะต้องท าการช าระคืนหรือชดใช้ดังกล่าวให้เสร็จสิ้น
ก่อนที่คณะกรรมการจะมีค าสั่งเห็นชอบในการโอน (มาตรา ๒๗) 

ให้คณะกรรมการมีค าสั่งให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการโอนนักโทษ
ต่างประเทศ และให้แจ้งค าสั่งนั้นให้ประเทศผู้รับโอนทราบโดยผ่านกระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้ค าสั่งของคณะกรรมการเป็นที่สุด และให้ถือว่าค าสั่งเห็นชอบของ
คณะกรรมการเป็นหลักฐานในการโอนนักโทษต่างประเทศไปยังประเทศผู้รับโอน 
(มาตรา ๒๘) 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒  แสดงขั้นตอนการโอนตัวนักโทษต่างประเทศในประเทศไทย 

 
๗. การด าเนินการรับมอบและส่งมอบนักโทษ 

การรับมอบนักโทษไทยและการส่งมอบนักโทษต่างประเทศซึ่งจะได้รับการโอนให้ด าเนินการ
ผ่านวิถีทางการทูตตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด (มาตรา ๒๙) โดยเมื่อได้มีการรับมอบนักโทษ
ไทยในประเทศผู้โอนให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการให้นักโทษไทยผู้นั้นเดินทางจากประเทศผู้โอนเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามวันนับแต่วันที่มีการรับมอบ เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นอย่าง
อื่นและเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วต้องด าเนินการให้นักโทษไทยผู้นั้นเข้ารับโทษต่อทันที 
(มาตรา ๓๐)  

 
 

ประเทศที่ประสงค์จะรับ

โอนยื่นค าขอผ่านวิถีทาง

การทูตตามแบบวิธีการ

และเอกสารหลักฐาน 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ 

กระทรวงการต่างประเทศ 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาส่ง

ค าขอและเอกสารหลักฐาน

ดั ง ก ล่ า ว ต่ อ เ ล ข า นุ ก า ร

คณะกรรมการเพื่อเสนอให้

คณะกรรมการพิจารณา 

คณะกรรมการเห็นชอบ 

คณะกรรมการไม่เห็นชอบ 

แจ้งค าสั่งนั้นให้ประเทศ

ผู้รับโอนทราบโดยผ่าน

กระทรวงการต่างประเทศ 
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ในการรับโทษต่อนี ้
(๑) ถ้านักโทษไทยผู้นั้นเป็นผู้ที่ศาลของประเทศผู้โอนมีค าพิพากษา หรือค าสั่งให้ลงโทษ 

จ าคุก โดยจะมีโทษอย่างอื่น หรือเงื่อนไขในการรับโทษเป็นอย่างอื่นด้วยหรือไมก็ตาม ให้
พนักงานเจาหนา้ที่ท าค าสั่งเปน็หนังสอืสง่ตัวไปคุมขังไวที่เรือนจ ากลางคลองเปรมส าหรับ
นักโทษชาย และทัณฑสถานหญิงส าหรับนักโทษหญิง 

(๒) ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งลงโทษกักขังโดยจะมีโทษอย่างอื่นที่มิใช่โทษ 
จ าคุก หรือเงื่อนไขในการรับโทษเป็นอย่างอื่นด้วยหรือไมก็ตาม ให้พนักงานเจาหน้าที่ท า
ค าสั่งเปน็หนังสอืสง่ตัวผู้ต้องกักขังไปกักขังไว้ ณ สถานกักขังกลาง กรมราชทัณฑ์ 

(๓) ถ้าผู้น้ันอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติวิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษ และการพักการกักกัน ให้พนักงานเจาหน้าที่
ส่งตัวผู้นั้น ให้แก เจาหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามลักษณะแห่งเงื่อนไขนั้น ๆ เพื่อน าวิธีการ
เดียวกันตามที่ก าหนดไวในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง มาบังคับใช้ตามควรแกกรณี 

(๔) ถ้าศาลของประเทศผู้โอนสั่งลงโทษ หรือก าหนดเงื่อนไขในการรับโทษไวไมตรงกับ โทษ 
หรือเงื่อนไขที่มีอยู่ตามกฎหมายไทย ให้ส่งตัวผู้นั้นไปอยู่ในความควบคุมของกรม
ราชทัณฑ แต่ถ้าผู้นั้นเป็นเด็กหรือเยาวชนให้ส่งตัวผู้นั้นไปควบคุมไวณ สถานพินิจและ
คุม้ครองเด็กกลาง 

(๕) ในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษท าให้การปฏิบัติตาม ๑ ถึง ๔ ไมเหมาะสม คณะกรรมการ 
จะก าหนดใหส้ง่ตัวนักโทษผู้น้ันไปยังสถานท่ีท่ีเหมาะสมกว่าก็ได 

 
ส าหรับกรณีการโอนนักโทษต่างประเทศนั้น เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

ในการโอนนักโทษต่างประเทศ ให้แจ้งค าสั่งให้ประเทศผูรับโอน และนักโทษทราบ โดย
ให้เลขานุการคณะกรรมการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
ยุติธรรม กรมต ารวจ และกรมราชทัณฑเพื่อด าเนินการต่อไปโดยเร็ว เมื่อเจาพนักงาน
เรือนจ าไดรับค าสั่งของคณะกรรมการที่ให้ความเห็นชอบในการโอน นักโทษต่างประเทศ 
และประเทศผู้รับโอนพรอมที่จะรับมอบ ให้ส่งมอบนักโทษต่างประเทศผู้นั้นแกพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อคุมตัวไปส่งให้เจ้าหน้าที่ของประเทศผู้รับโอนโดยเร็ว4 

นักโทษต่างประเทศผู้นั้นจะต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรภายในยี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่เวลาที่การส่งมอบเสร็จสิ้นลง เว้นแต่คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายจะได้ขยายระยะเวลาให้ตามความจ าเป็น (มาตรา ๓๑) 

 
 
 

                                                            
4 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษฯ ข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๑ 
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๘. บทก าหนดโทษ 
พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดโทษส าหรับนักโทษไทยและนักโทษต่างประเทศไว้ในกรณี

ดังต่อไปนี ้
(๑)  นักโทษไทยหลบหนีการควบคุมตัวในระหว่างการเดินทางจากประเทศผู้โอนมายัง

ราชอาณาจักร หรือนักโทษต่างประเทศหลบหนีการควบคุมตัวในระหว่างก่อนเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร และนักโทษเหล่านี้จะได้รับโทษหนักขึ้นถ้าได้กระท าการดังกล่าวโดยใช้ก าลัง
ประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคน
ขึ้นไป หรือกระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด (มาตรา ๓๒) 

(๒)  นักโทษไทยขัดขืนหรือไม่ปฏิบัติตามการจัดการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการส่งตัวไปคุม
ขัง คุมความประพฤติ การพักการกักกันหรือวิธีการใดๆ หรือน าตัวนักโทษเดินทางมารับโทษใน
ราชอาณาจักร หรือนักโทษต่างประเทศผู้ใดขัดขืนไม่ปฏิบัติตามในการเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรเมื่อได้มีการส่งมอบนักโทษต่างประเทศแล้ว (มาตรา ๓๓) โดยในกรณีนี้  ให้
คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบความผิดได้ และให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบได้โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบหรือเงื่อนไขใดๆ ให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามที่เห็นสมควรก็ได้  

เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้ด าเนินการโอนนักโทษต่อไป  ถ้าผู้กระท าความผิดไม่เสีย
ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายส่งตัวผู้กระท าความผิดให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินคดีต่อไป (มาตรา ๓๕) 

 

ข้อมูลการโอนตัวครั้งล่าสุด 

        ค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ ที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อ วนัที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้

โอนตัวนักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศ ๖ ราย กลับไปรับโทษต่อยังประเทศที่นักโทษมีสัญชาติ ได้แก ่

  - เดนมาร์ก จ านวน ๑ คน 

  - สวีเดน จ านวน ๑ คน  

  - นอร์เวย์ จ านวน ๑ คน  

  - ฝรั่งเศส จ านวน ๒ คน  

 - อิหร่าน จ านวน ๑ คน 
การโอนตัวนักโทษนอกจากจะเป็นการช่วยลดภาระในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังต่างชาติของกรม

ราชทัณฑ์แล้ว ยังจะเกิดผลดีในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังต่างชาติ ซึ่งจะได้ถูกคุมขังต่อไปในเรือนจ าของ
ประเทศตนเอง ภายใต้สภาพแวดล้อมของคนสัญชาติเดียวกัน และครอบครัวญาติมิตร สามารถเข้าเยี่ยมเยียน
ให้ก าลังใจได้ง่ายกว่าการถูกคุมขังในต่างแดน และนอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศคู่สัญญาได้อีกด้วย 
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ไทยมีสนธิสัญญาระดับทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียน ๔ ประเทศ คือ ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 

กัมพูชา ดังนี ้
 

ไทย-ลาว 
ชื่อกฎหมาย สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนลาวว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้อง 
ค าพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาในคดีอาญา  
 

๑. วันที่บังคับใช้ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักรไทย คือ คณะกรรมการพิจารณาการโอนตัวนักโทษ หน่วยงาน

กลางส าหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ กระทรวงป้องกันความสงบ 
 

๓. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการโอนตัวนักโทษ  
การใช้บังคับสนธิสัญญานี้ให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ีกล่าวคอื 

(ก) การกระท าหรือการงดเว้นการกระท าอันเป็นสาเหตุของการมีค าพิพากษาให้ลงโทษนั้นเป็น
ความผิดทางอาญาตามกฎหมายของรัฐผู้รับหรือถือเป็นความผิดทางอาญาหากได้กระท าใน
ดินแดนของรัฐผู้นั้น 

(ข) ผู้ต้องค าพิพากษาเป็นคนชาติของรัฐผู้รับ 
(ค) ผู้ต้องค าพิพากษามิได้ถูกพิพากษาให้รับโทษเกี่ยวกับความผิดดังนี้ 

            (๑) ในกรณีของราชอาณาจักรไทย 
                          - ต่อความมั่นคงภายในหรือภายนอกของรัฐ 
                          - ต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีหรือพระราชโอรสหรือพระราชธิดาหรือ 
                          - ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของชาต ิ
            (๒) ในกรณีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                 - ต่อประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภรรยา 

     - ความมั่นคงภายในของรัฐรวมทั้งการกระท าความผิดทางอาญาที่กระท าต่อประธานสภา
แห่งชาติและภรรยาหรือนายกรัฐมนตรีและภรรยาหรือต่อความมั่นคงภายนอกของรัฐหรือ 

                - ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของชาต ิ
(ง) โทษตามค าพิพากษาที่ลงแก่ผู้ต้องค าพิพากษาเป็นโทษจ าคุกกักขังหรือการท าให้สูญเสีย
อิสรภาพไม่ว่าจะเป็นในรูปอื่นใดก็ตาม 

- ตลอดชีวิต 
- โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนอันเป็นผลจากความบกพร่องทางจิตหรือ 
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 - โดยมีก าหนดระยะเวลาซึ่งระยะเวลาที่จะต้องรับโทษอย่างเหลืออยู่อย่างน้อย 1 ปี
ในขณะที่ร้องขอการโอนตัว 

(จ) ผู้ต้องค าพิพากษาไม่อาจถูกโอนตัวได้เว้นแต่จะได้รับโทษโดยการจ าคุกกักขังหรือท าให้สูญเสีย
อิสรภาพไม่ว่าจะเป็นในรูปอื่นใดในรัฐผู้โอนเป็นระยะเวลาขั้นต่ าสุดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ของรัฐผู้โอนแล้ว 
(ฉ) ค าพิพากษาได้ถึงที่สุดแล้วและไม่มีการด าเนินคดีอื่นเกี่ยวเนื่องกับความผิดน้ันหรือที่เกี่ยวเนื่อง
กับความผิดอื่นใดยังค้างพิจารณาอยู่ในรัฐผู้โอน 
(ช) รัฐผู้โอนและรัฐผู้รับและผู้ต้องค าพิพากษาต่างก็เห็นชอบต่อการโอนตัวทั้งน้ีเว้นแต่เมื่อค านึงถึง
อายุหรือสภาพร่างกายหรือสภาพทางจิตใจของผู้ต้องค าพิพากษาแล้วท่าขี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็น
จ าเป็นก็อาจให้บุคคลผู้มีสิทธิ์ท าการแทนผู้ต้องค าพิพากษาให้ความยินยอมแทนได้ 
(ซ) การโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาไม่กระทบกระเทือนต่ออธิปไตยความมั่นคงความสงบเรียบร้อย
หรือผลประโยชน์ที่จ าเป็นอื่นของภาคีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
(ฌ) ผู้ต้องค าพิพากษาอาจไม่ได้รับการโอนตัว เว้นแต่ว่าได้ช าระค่าปรับคืนทรัพย์สินหรือชดใช้
ค่าเสียหายตามค าพิพากษาในคดีอาญาของศาลในรัฐผู้โอน 

 
๔. ผู้มีอ านาจในการพิจารณาโอนตัวนักโทษ 

 หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักรไทย คือ คณะกรรมการพิจารณาการโอนตัวนักโทษ 
หน่วยงานกลางส าหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ กระทรวงป้องกันความสงบ 

 
๕. ค่าใช้จ่ายในการโอนตัวนักโทษ 
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาหรือในการบังคับโทษต่อตามค าพิพากษาภายหลัง
การโอนตัวให้เป็นภาระของรัฐผู้รับอย่างไรก็ตามรัฐผู้รับอาจหาทางเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการโอนตัวคืนทั้งหมด
หรือบางส่วนจากผู้กระท าผิดได ้
 
๖. วิธีการปฏิบัติและขั้นตอนในการโอนตัวนักโทษ     

 (๑) ภาคีทั้งสองฝ่ายจะแจ้งให้ผู้ต้องค าพิพากษาทราบถึงสาระของสนธิสัญญานี้ 
 (๒) ในทุกกรณีการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาตามสนธิสัญญานี้ให้เริ่มโดยรัฐผู้รับท าการร้องขอเป็นลาย
ลักษณ์อักษรผ่านวิถีทางการทูตไปยังรัฐผู้โอน รัฐผู้โอนจะต้องแจ้งไปยังรัฐผู้รับโดยผ่านทางวิถีทางเดียวกัน
และโดยไม่ชักช้า ถึงการตัดสินใจว่าจะเห็นชอบหรือปฏิเสธค าร้องขอให้โอนตัว หากรัฐผู้โอนเห็นชอบด้วย
กับค าร้องขอน้ันแล้ว ภาคีทั้งสองฝ่ายจะเริ่มด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้มีการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษา 
 (๓) รัฐผู้โอนจะจัดหาข้อสนเทศดังต่อไปน้ีให้แก่รัฐผู้รับ 
      (ก) บทคัดย่อเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอันเป็นพื้นฐานของค าพิพากษาลงโทษตัวบทของบทบัญญัติ
กฎหมายซึ่งก าหนดความผิดและบทสรุปของค าพิพากษาของศาล 
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      (ข) ก าหนดวันพ้นโทษระยะเวลาที่ผู้ต้องค าพิพากษาได้รับโทษมาแล้วตลอดจนเหตุผลหย่อนโทษ
อื่นๆที่ผู้ต้องค าพิพากษามีสิทธิ์ได้รับอันเนื่องมาจากการท างานที่ได้ส าเร็จลุล่วงไป ความประพฤติดี การคุม
ขังก่อนการด าเนินคดีชั้นศาล หรือจากเหตุผลอื่นๆ  
      (ค) ส าเนาที่รับรองถูกต้องของค าพิพากษาและโทษค าพิพากษาทั้งมวลที่เกี่ยวกับผู้ต้องค า
พิพากษาและกฎหมายอันเป็นพื้นฐานของค าพิพากษาและโทษตามค าพิพากษานั้น 
      (ง) ข้อสนเทศเพิ่มเติมอื่นใดที่รัฐผู้รับร้องขอเพียงเท่าที่ข้อสนเทศเช่นว่านั้นอาจจะมีนัยยะส าคัญต่อ
การโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาน้ันและต่อการบังคับโทษตามค าพิพากษาที่ลงต่อบุคคลผู้นั้น 
 (๔) หากได้รับค าขอเช่นนั้นตาคลีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องจัดหาเท่าที่จะสามารถท าได้ซึ่งข้อสนเทศ
เอกสารหรือถ้อยแถลงใดๆที่เกี่ยวข้องให้ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่จะได้มีการร้องขอให้โอนตัวหรือก่อนมีการ
ตัดสินใจว่าจะตกลงให้โอนตัวหรือไม ่
 (๕) หากเป็นความปรารถนาของรัฐผู้รับรัฐผู้โอนจะต้องเปิดโอกาสให้รัฐผู้รับตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายโดยรัฐให้รับก่อนการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาว่าผู้ต้องค าพิพากษาหรือบุคคลผู้มีสิทธิ์ท า
การแทนผู้ต้องค าพิพากษาน้ันได้ให้ความยินยอมที่จ าเป็นในการโอนตัวของสนธิสัญญานี้ด้วยความสมัครใจ
และด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงผลทางกฎหมายต่างๆอันสืบเนื่องจากการโอนตัวนั้น 
 (๖) การส่งมอบตัวผู้ต้องค าพิพากษาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้โอนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับนั้นจะ
กระท าในวันและ ณ สถานที่ภายในรัฐผู้อื่นตามที่ภาคีทั้งสองฝ่ายตกลงกัน 
 
                            ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านวิถีทางการทูต 
 
                                       
                            แจ้งกลับ กรณีเห็นชอบ/ปฏิเสธค าร้องขอโอนตัว 
 

แผนภาพที่ ๓ ขั้นตอนการโอนตัวนักโทษในสนธิสัญญาไทย-ลาว 
 

๗. ขั้นตอนการด าเนินการลงโทษตามค าพิพากษา 
 (๑) รัฐผู้รับจะถูกผูกมัดโดยลักษณะทางกฎหมายของโทษ และระยะเวลาของโทษตามค าพิพากษาที่ได้
ก าหนดโดยรัฐผู้โอน รัฐผู้รับจะบังคับโทษตามค าพิพากษาประหนึ่งว่าโทษนั้นได้รับการพิพากษาในรัฐผู้รับ 
 (๒) การบังคับโทษตามค าพิพากษาต่อภายหลังการโอนตัว ให้เป็นไปตามกฎหมายและวิธีการของรัฐ
ผู้รับ รวมทั้งกฎหมายและวิธีการที่ใช้บังคับกับเงื่อนไขของการรับโทษจ าคุก กักขัง หรือการท าให้สูญเสีย
อิสรภาพอื่นๆโดยวิธีการคุมประพฤติ ปล่อยโดยมีเงื่อนไข อภัยโทษ หรืออื่นๆ 
 (๓) รัฐผู้รับจะต้องไม่ด าเนินการลงโทษตามค าพิพากษาที่ท าให้สูญเสียอิสรภาพในลักษณะที่จะเป็น
การขยายเวลาการลงโทษให้เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาลงโทษของศาลของรัฐผู้โอน 
 (๔) หากรัฐผู้โอนแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกค าพิพากษาหรือโทษตามค าพิพากษาหรือโทษตามค า
พิพากษาตามความในข้อ 6 ของสนธิสัญญานี้ หรือลดโทษเปลี่ยนแปลงโทษให้เบาลงหรือยกเลิกโทษตามค า

รัฐผู้รับ รัฐผู้โอน 
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พิพากษาด้วยประการอื่นใดรัฐผู้รับจะต้องด าเนินการให้เกิดผลตามนั้นตามความในข้อนี้เมื่อได้รับแจ้งถึงค า
วินิจฉัยนั้น 
 (๕) รัฐผู้รับอาจปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าผิดของเยาวชนของตนต่อผู้ต้องค าพิพากษาใดๆ
ที่ตามกฎหมายของตนจัดอยู่ในเกณฑ์ของผู้เยาว์โดยไม่ต้องค านึงถึงสถานภาพของผู้ต้องค าพิพากษานั้นตาม
กฎหมายของรัฐผู้โอน 
 (๖) รัฐผู้รับจะต้องจัดหาข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษให้แก่รัฐผู้คนดังนี้ 
      (ก) หากผู้ต้องค าพิพากษาได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขและเมื่อบุคคลผู้นั้นได้รับการปล่อยตัว
เมื่อครบก าหนดโทษตามค าพิพากษาแล้ว 
      (ข) หากผู้ต้องค าพิพากษาได้หลบหนีจากการคุมขังก่อนที่การบังคับโทษตามค าพิพากษาจากครบ
ก าหนดหรือ 

       (ค) หากรฐัผู้โอนร้องขอรายงาน 
 
 ๘. บทก าหนดโทษ 
      -  
 
ไทย – เวียดนาม 
ชื่อกฎหมาย สนธิสัญญาระหว่าง ราชอาณาจักรไทย กับ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ว่าด้วยการโอนตัวผู้

ต้องค าพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาในคดีอาญา 

๑. วันที่บังคับใช้ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักรไทย คือ คณะกรรมการพิจารณาการโอนตัวนักโทษ 

หน่วยงานกลางส าหรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คือ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ 
 

๓. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการโอนตัวนักโทษ 
 ผู้ต้องค าพิพากษาที่อาจให้โอนตัวตามสนธิสัญญานี้ เมื่ออยู่ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

๑)  ถ้าการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าอันเป็นสาเหตุของการมีค าพิพากษาให้ลงโทษนั้น เป็น       

ความผิดทางอาญาตามกฎหมายของรัฐผู้รับ หรือถือเป็นความผิดทางอาญาได้ หากได้กระท าใน    

ดินแดนของรัฐนั้น 

๒) ถ้าบุคคลนั้นเป็นคนชาติของรัฐผู้รับ และบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นคนชาติของรัฐผู้โอน 

๓) ถ้าโทษตามค าพิพากษาที่ลงแก่ผู้ต้องค าพิพากษาเป็นโทษจ าคุก กักขัง หรือการท าให้สูญเสีย

อิสรภาพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอื่นใดก็ตาม 
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๔) ผู้ต้องค าพิพากษาได้รับโทษโดยการจ าคุก กักขัง หรือการท าให้สูญเสียอิสรภาพไม่ว่าจะเป็นในรูป

อื่นใดในรัฐผู้โอนเป็นระยะเวลาขั้นต่ าสุดตามที่บทบัญญัติไว้ในกฎหมายของรัฐผู้โอนแล้ว 

๕) ถ้าผู้ต้องค าพิพากษายังมีระยะเวลาที่จะรับโทษอย่างน้อยหนึ่งปีในขณะที่ได้รับการร้องขอการโอน

ตัว 

๖) ถ้ารัฐผู้โอน และรัฐผู้รับ และผู้ต้องค าพิพากษา ต่างก็เห็นชอบต่อการโอนตัว ทั้งนี้ เว้นแต่เมื่อ

ค านึงถึงอายุ หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจของผู้ต้องค าพิพากษาแล้ว ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็น

จ าเป็นก็อาจให้บุคคลผู้มีสิทธิท าการแทนผู้ต้องค าพิพากษาให้ความยินยอมได้ 

ข้อยกเว้น 
ค าร้องขอโอนตัวของผู้ต้องค าพิพากษาตามสนธิสัญญานี้จะถูกปฏิเสธภายใต้เง่ือนไชดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 

๑) ถ้าผู้ต้องค าพิพากษาได้ถูกพิพากษาให้รับโทษเกี่ยวกับความผิดภายใต้กฎหมายของรัฐผู้โอน 

ดังนี ้

- ต่อความมั่นคงภายในหรือภายนอกของรัฐ 

- ต่อประมุขแห่งรัฐ หรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว หรือ 

- ต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของชาติ 

๒) ถ้าค าพิพากษายังไม่ถึงที่สุดแล้ว และมีการด าเนินคดีอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดนั้นหรือที่

เกี่ยวเนื่องกับความผิดอื่นใดที่ยังค้างพิจารณาอยู่ในรัฐผู้โอน 

๓) ถ้าการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษากระทบกระเทือนต่ออธิปไตย ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย 

หรือผลประโยชน์ที่จ าเป็นอื่นของภาคีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
 

๔. ผู้มีอ านาจในการพิจารณาโอนตัวนักโทษ 
    หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักรไทย คือ คณะกรรมการพิจารณาการโอนตัวนักโทษ 

หน่วยงานกลางส าหรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คือ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ 
 

๕. ค่าใช้จ่ายในการโอนตัวนักโทษ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาหรือในการบังคับโทษต่อตามค าพิพากษา

ภายหลัง การโอนตัวให้เป็นภาระของรัฐผู้โอน อย่างไรก็ตาม รัฐผู้รับอาจหาทางเรียกร้องค่าใช้จ่ายใน
การโอนตัวคืนทั้งหมดหรือบางส่วนจากผู้ต้องค าพิพากษาได ้

 
๖. วิธีการปฏิบัติและขั้นตอนในการโอนตัวนักโทษ 

๑) ภาคีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะแจ้งให้ผู้ต้องค าพิพากษาทราบถึงสาระของสนสัญญานี้ 

๒) ในทุกกรณีการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาตามสนธิสัญญานี้ ให้เริ่มโดยรัฐผู้รับท าการร้องขอเป็นลาย 
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ลักษณ์อักษรผ่านวิธีทางการทูตไปยังรัฐผู้โอน รัฐผู้โอนจะต้องแจ้งไปยังรัฐผู้รับโดยผ่านวิถีทางเดียวกัน

และโดยไม่ชักช้า ถึงการตัดสินใจว่าจะเห็นชอบหรือปฏิเสธค าร้องขอให้โอนตัว หากรัฐผู้โอนเห็นชอบ

ด้วยกับค าร้องนั้นแล้ว ภาคีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเริ่มมาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้มีการโอนตัวผู้พิพากษา 

๓) รัฐผู้โอนจะจัดหาข้อสนเทศดังต่อไปนี้ให้แก่รัฐผู้รับ 

ก) ถ้อยแถลงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอันเป็นพื้นฐานของการลงโทษ 

ข) ก าหนดวันพ้นโทษ ระยะเวลาที่ผู้ต้องค าพิพากษาได้รับโทษมาแล้ว ตลอดจนเหตุผลหย่อน

โทษอื่นๆ ที่ผู้ต้องค าพิพากษามีสิทธิได้รับอันเนื่องมาจากการท างานที่ได้ส าเร็จลุล่วงไป ความ

ประพฤติดี การถูกคุมขังก่อนการด าเนินคดีช้ันศาล หรือจากเหตุผลอื่นๆ 

ค) ส าเนาที่รับรองถูกต้องของค าพิพากษาและโทษตามค าพิพากษาทั้งมวลที่เกี่ยวกับผู้ต้องค า

พิพากษา และกฎหมายอันเป็นพ้ืนฐานของค าพิพากษาและโทษตามค าพิพากษานั้น 

ง) ข้อสนเทศเพิ่มเติมอื่นใดที่รัฐผู้รับร้องขอ เพียงเท่าที่ข้อสนเทศเช่นว่านั้นอาจจะมีนัยส าคัญต่อ

การโอนตวัผู้ต้องค าพิพากษานั้น และต่อการบังคับโทษตามค าพิพากษาที่ลงต่อบุคคลผู้นั้น 

๔) หากได้รับค าขอเช่นนั้น ภาคีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดหาเท่าที่จะสามารถท าได้ซึ่ง

ข้อสนเทศ เอกสารหรือถ้อยแถลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้ภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่จะได้มีการร้อง

ขอให้โอนตัวหรือก่อนมีการตัดสินใจว่าจะตกลงให้โอนตัวหรือไม่ 

๕) หากเป็นความปรารถนาของรัฐผู้รับ รัฐผู้โอนจะต้องเปิดโอกาสให้รัฐผู้รับตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมายโดยรัฐผู้รับก่อนการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาว่า ผู้ต้องค าพิพากษาหรือบุคคลผู้มีสิทธิ

ท าการแทนผู้ต้องค าพิพากษานั้น ได้ให้ความยินยอมที่จ าเป็นในการโอนตัวตามความในข้อ ๔ (๖) ของ

สนธิสัญญานี้ ด้วยความสมัครใจและด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงผลทางกฎหมายต่างๆ อันสืบ

เนื่องจากการโอนตัวนั้น 

๖) การส่งมอบตัวผู้ต้องค าพิพากษาโดนเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้โอนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับนั้ น จะ

กระท าในวันและ ณ สถานที่ภายในรัฐผู้โอนตามที่ภาคีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน 

 

                        ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านวิถีทางการทูต 
 

                                       
                      แจ้งกลับ กรณีเห็นชอบ/ปฏิเสธค าร้องขอโอนตัว 
 

แผนภาพที่ ๔ ขั้นตอนการโอนตัวนักโทษในสนธิสัญญาไทย-เวียดนาม 
 

รัฐผู้รับ รัฐผู้โอน 
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      ๗. ขั้นตอนการด าเนินการลงโทษตามค าพิพากษา 

๑) การด าเนินการลงโทษตามค าพิพากษาต่อภายหลังการโอนตัว ให้เป็นไปตามกฎหมายและวิธีการ

ของรัฐผู้รับ รวมทั้งกฎหมายและวิธีการที่ใช้บังคับกับเงื่อนไขของการรับโทษจ าคุก กักขัง หรือการท า

ให้สูญเสียอิสรภาพอื่นๆ และกฎหมายและวิธีการที่เกี่ยวกับการลดระยะเวลาการจ าคุก กักขัง หรือการ

ท าให้สูญเสียอิสรภาพอื่นๆ โดยวิธีการคุมประพฤติ ปล่อยโดยมีเงื่อนไข อภัยโทษ หรืออื่นๆ 

๒) ภายในบังคับของวรรค ๓ ของข้อนี้ รัฐผู้ถูกรับจะถูกผูกมัดโดยลักษณะของความผูกพันทาง

กฎหมายของโทษตามค าพิพากษาที่ก าหนดโดยรัฐผู้โอน หากภายใต้กฎหมายของรัฐผู้รับ ศาลที่มีเขต

อ านาจของรัฐผู้รับต้องมีค าวินิจฉัย หรือค าพิพากษา เพื่อลงโทษตามค าพิพากษาโดยศาลของรัฐผู้โอน

แก่ผู้ต้องค าพิพากษา รัฐผู้รับจะต้องจัดท าค าวินิจฉันหรือค าพิพากษาของศาลดังกล่าวก่อนการโอนตัว

ผู้ต้องค าพิพากษาโดยรัฐผู้โอนในกรณีที่ระยะเวลาของการลงโทษตามค าพิพากษาที่ก าหนดโดยศาล

ของรัฐผู้รับน้อยกว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของโทษตามค าพิพากษา ซึ่งผู้ต้องค าพิพากษาต้องรับแล้ว รัฐ

ผู้โอนย่อมมีสิทธิที่จะปฏิเสธค าร้องขอนั้น 

๓) รัฐผู้รับจะต้องไม่ด าเนินการลงโทษตามค าพิพากษาที่ท าให้สูญเสียอิสรภาพในลักษณะที่จะเป็นการ

ขยายเวลาการลงโทษให้เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาลงโทษของศาลของรัฐผู้โอน การ

ด าเนินการลงโทษเช่นนั้น จะต้องสอดคล้องกับโทษที่ก าหนดในรัฐผู้โอนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

๔) หากรัฐผู้โอนแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกค าพิพากษาหรือโทษตามค าพิพากษาตามความในข้อ ๗ 

ของสนธิสัญญานี้ หรือลดโทษ เปลี่ยนแปลงท าให้เบาลง หรือยกเลิกโทษตามค าพิพากษาด้วยประการ

อื่นใด รัฐผู้รับจะต้องด าเนินการให้เกิดผลตามนั้น ตามความในข้อนี้ทันทีที่ได้รับแจ้งถึงค าวินิจฉัยนั้น 

๕) รัฐผู้รับอาจปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าผิดของเยาวชนของตนต่อผู้ต้องค าพิพากษาใดๆ 

ที่ตามกฎหมายของตนจัดอยู่ในเกณฑ์ของผู้เยาว์ โดยไม่ต้องค านึงถึงสถานภาพของผู้ต้องค าพิพากษา

นั้นตามกฎหมายของรัฐผู้โอน 

๖) รัฐผู้รับจะต้องจัดหาข้อสนเทศที่เกี่ยวกับการบังคับโทษให้แก่รัฐผู้โอน ดังนี้ 

ก) หากผู้ต้องค าพิพากษาได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไข และเมื่อบุคคลนั้นได้รับการปล่อยตัว

เมื่อครบก าหนดโทษตามค าพิพากษาแล้ว 

ข) หากผู้ต้องค าพิพากษาได้หลบหนีจากการคุมขังก่อนที่การบังคับโทษตามค าพิพากษาจะครบ

ก าหนด หรือ 

ค) หากรัฐผู้โอนร้องขอรายงาน 

     ๘. บทก าหนดโทษ 
      -  
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ไทย – ฟิลิปปินส์ 
ชื่อกฎหมาย สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องค า

พิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาในคดีอาญา 

๑. วันที่บังคับใช้ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
      หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักรไทย คือ คณะกรรมการพิจารณาการโอนตัวนักโทษ หน่วยงาน

กลางส าหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ กระทรวงยุติธรรม  
 

๓. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการโอนตัวนักโทษ 
การใช้บังคับสนธิสัญญานี้ให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี กล่าวคือ 

ก) การกระท าหรือการงดเว้นการกระท าอันเป็นสาเหตุของการมีค าพิพากษาให้ลงโทษนั้น เป็น

ความผิดทางอาญาตามกฎหมายของรับผู้รับ หรือถือเป็นความผิดทางอาญาหากได้กระท าใน

ดินแดนของรัฐนั้น 

ข) ผู้ต้องค าพิพากษาเป็นคนชาติของรัฐผู้รับ 

ค) ผู้ต้องค าพิพากษามิได้ถูกพิพากษาให้รับโทษเกี่ยวกับความผิด ดังนี้ 

(๑) ในกรณีของราชอาณาจักรไทย 

- ต่อความมั่นคงภายในหรือภายนอกของรัฐ 

- ต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระราชโอรส หรือพระราชธิดา หรือ 

- ต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของชาติ 

(๒) ในกรณีของสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์

- ต่อความมั่นคงภายในหรือภายนอกของรัฐ 

- ต่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คู่สมรส หรือบุตรหรือธิดาของประธานาธิบด ี

ง) โทษตามค าพิพากษาที่ลงแก่ผู้ต้องค าพิพากษาเป็นโทษจ าคุก กักขัง หรือการท าให้สูญเสีย

อิสรภาพไม่ว่าจะเป็นในรูปอื่นใดก็ตาม 

- ตลอดชีวิต 

- โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนอันเป็นผลจากความบกพร่องทางจิต หรือ 

- โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา ซึ่งระยะเวลาที่จะต้องรับโทษยังเหลืออยู่อย่างน้อยหนึ่งปี

ในขณะที่ร้องขอการโอนตัว 
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จ) ผู้ต้องค าพิพากษาไม่อาจถูกโอนตัวได้เว้นแต่จะได้รับโทษโดยการจ าคุก กักขัง หรือการท าให้

สูญเสียอิสรภาพไม่ว่าจะเป็นในรูปอื่นใดในรัฐผู้โอนเป็นระยะเวลาขั้นต่ าสุดตามที่บัญญัติไว้ใน

กฎหมายของรัฐผู้โอนแล้ว ในกรณีของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หากไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

ระยะเวลาขั้นต่ าสุดคือหนึ่งในสาม ของระยะเวลาขั้นสูงสุดที่ก าหนดโดยศาลหรือสี่ปี สุดแต่

ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า 

ฉ) ค าพิพากษาได้ถึงที่สุดแล้ว และไม่มีการด าเนินคดีอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดนั้นหรือที่

เกี่ยวเนื่องกับความผิดอื่นใดยังค้างพิจารณาอยู่ในรัฐผู้โอน 

ช) รัฐผู้โอน และรัฐผู้รับ และผู้ต้องค าพิพากษา ต่างก็เห็นชอบต่อการโอนตัว ทั้งนี้ เว้นแต่เมื่อ

ค านึงถึงอายุ หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจของผู้ต้องค าพิพากษาแล้ว ภาคีฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งเห็นจ าเป็นก็อาจให้บุคคลผู้มีสิทธิท าการแทนผู้ต้องค าพิพากษาให้ความยินยอมแทนได้ 

ซ) การโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาไม่กระทบกระเทือนต่ออธิปไตย ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย 

หรือผลประโยชน์ที่จ าเป็นอื่นของฝ่ายภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ฌ) ผู้ต้องค าพิพากษาอาจไม่ได้รับการโอนตัว เว้นแต่ว่าได้ข าระค่าปรับคืนทรัพย์สิน หรือชดใช้

ค่าเสียหายตามค าพิพากษาในคดีอาญาของศาลในรัฐผู้โอน 
 

๔. ผู้มีอ านาจในการพิจารณาโอนตัวนักโทษ 
      หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักรไทย คือ คณะกรรมการพิจารณาการโอนตัวนักโทษ หน่วยงาน

กลางส าหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ กระทรวงยุติธรรม 
  

๕. ค่าใช้จ่ายในการโอนตัวนักโทษ 
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาหรือในการบังคับโทษต่อตามค าพิพากษาภายหลัง
การโอนตัวให้เป็นภาระของรัฐผู้รับ อย่างไรก็ตาม รัฐผู้รับอาจหาทางเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการโอนตัวคืนทั้งหมด
หรือบางส่วนจากผู้กระท าผิดได ้
 

๖. วิธีการปฏิบัติและขั้นตอนในการโอนตัวนักโทษ 
๑) ภาคีทั้งสองฝ่ายจะแจ้งให้ผู้ต้องค าพิพากษาทราบถึงสาระของสนธิสัญญานี ้

๒)   ในทุกกรณีการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาตามสนธิสัญญานี้ให้เริ่มโดยรัฐผู้รับท าการร้องขอเป็นลาย  

      ลักษณ์อักษรผ่านวิถีทางการทูตไปยังรัฐผู้โอน รัฐผู้โอนจะต้องแจ้งไปยังรัฐผู้รับโดยผ่านวิถีทาง   

      เดียวกันและโดยไม่ชักช้า ถึงการตัดสินใจว่าจะเห็นชอบหรือปฏิเสธค าร้องขอโอนตัว หากรัฐผู้โอน 

      เห็นชอบด้วยกับค าร้องขอนั้นแล้ว ภาคีทั้งสองฝ่ายจะเริ่มด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้มีการ 

      โอนตัวผู้ต้องค าพิพากษา 
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๓)   รัฐผู้โอนจะจัดหาข้อสนเทศดังต่อไปนี้ให้แก่รัฐผู้รับ 

ก) บทคัดย่อเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอันเป็นพื้นฐานของค าพิพากษาลงโทษตัวบทของบทบัญญัติ  

      กฎหมาย ซึ่งก าหนดความผิดและบทสรุปของค าพิพากษาของศาล 

ข) ก าหนดวันพ้นโทษ ระยะเวลาที่ผู้ต้องค าพิพากษาได้รับโทษมาแล้ว ตลอดจนเหตุผลหย่อน 

     โทษอื่นๆ ที่ผู้ต้องค าพิพากษามีสิทธิได้รับอันเนื่องมาจากการท างานที่ได้ส าเร็จลุล่วงไป ความ    

     ประพฤติดี การถูกคุมขังก่อนการด าเนินคดีช้ันศาล หรือจากเหตุผลอื่นๆ 

ค) ส าเนาที่รับรองถูกต้องของค าพิพากษาและโทษตามค าพิพากษาทั้งมวล ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้อง 

     ค าพิพากษา และกฎหมายอันเป็นพื้นฐานของค าพิพากษาและโทษตามค าพิพากษาน้ัน 

ง) ข้อสนเทศเพิ่มเติมอื่นใดที่รัฐผู้รับร้องขอ เพียงเท่าที่ข้อสนเทศเช่นว่านั้น อาจจะมีนัยส าคัญต่อ 

     การโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาน้ันและต่อการบังคับโทษตามค าพิพากษาที่ลงต่อบุคคลผู้นั้น 

๔)   หากได้รับค าขอเช่นนั้น ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดหาเท่าที่จะสามารถท าได้ ซึ่งข้อสนเทศ 

      เอกสารหรือถ้อยแถลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้ภาคีอีกฝา่ยหนึ่งก่อนที่จะได้มีการร้องขอให้โอนตัวหรือ   

      ก่อนมีการตัดสินใจว่าจะตกลงให้โอนตัวหรือไม่ 

๕) หากเป็นความปรารถนาของรัฐผู้รับ รัฐผู้โอนจะต้องเปิดโอกาสให้รัฐผู้รับตรวจสอบโดย 

      เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยรัฐผู้รับก่อนการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษา ว่าต้องค าพิพากษาหรือ    

      บุคคลผู้มีสิทธิท าการแทนผู้ต้องค าพิพากษานั้น ได้ให้ความยินยอมที่จ าเป็นในการโอนตัวตาม   

      ความในข้อ ๔(ข) ของสนธิสัญญานี้ ด้วยความสมัครใจและด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงผลทาง   

      กฎหมายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการโอนตัวนั้น 

๖) การส่งมอบตัวผู้ต้องค าพิพากษาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้โอนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับนั้น จะ 

       กระท าในวันและ ณ สถานที่ภายในรัฐผู้โอนตามที่ภาคีทั้งสองฝ่ายตกลงกัน 

 

                            ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านวิถีทางการทูต 
 
                                       
                            แจ้งกลับ กรณีเห็นชอบ/ปฏิเสธค าร้องขอโอนตัว 

 

แผนภาพที่ ๕ ขั้นตอนการโอนตัวนักโทษในสนธิสัญญาไทย-ฟิลิปปินส ์
 
 
 
 
 
 
 

รัฐผู้รับ รัฐผู้โอน 
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๗. ขั้นตอนการด าเนินการลงโทษตามค าพิพากษา 
๑) รัฐผู้รับจะถูกผูกมัดโดยลักษณะทางกฎหมายของโทษ และระยะเวลาของโทษตามค าพิพากษาที่ได้

ก าหนดโดยรัฐผู้โอน รับผู้รับจะบังคับโทษตามค าพิพากษาประหนึ่งว่าโทษนั้นได้รับการพิพากษา

ในรัฐผู้รับ 

๒) การบังคับโทษตามค าพิพากษาต่อภายหลังการโอนตัว ให้เป็นไปตามกฎหมายและวิธีการของรัฐ

ผู้รับ รวมทั้งกฎหมายและวิธีการที่ใช้บังคับกับเงื่อนไขของการรับโทษจ าคุก กักขังหรือการท าให้

สูญเสียอิสรภาพอื่นๆ ตลอดจนกฎหมายและวิธีการที่เกี่ยวกับการลดระยะเวลาการจ าคุก กักขัง 

หรือการท าให้สูญเสียอิสรภาพอื่นๆ โดยวิธีการคุมประพฤติ ปล่อยโดยมีเงื่อนไขอภัยโทษ หรือ

อื่นๆ 

๓) รัฐผู้รับจะต้องไม่ด าเนินการลงโทษตามค าพิพากษาที่ท าให้สูญเสียอิสรภาพในลักษณะที่จะเป็น

การขยายเวลาการลงโทษให้เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาลงโทษของศาลของรัฐผู้

โอน 

๔) หากรัฐผู้โอนแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกค าพิพากษาหรือโทษตามค าพิพากษาตามความในข้อ 

๖ ของสนสัญญานี้ หรือลดโทษ เปลี่ยนแปลงโทษให้เบาลง หรือยกเลิกโทษตามค าพิพากษาด้วย

ประการอื่นใด รัฐผู้รับจะต้องด าเนินการให้เกิดผลตามนั้น ตามความในข้อนี้ เมื่อได้รับแจ้งถึงค า

วินิจฉัยนั้น 

๕) รับผู้รับอาจปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าผิดของเยาวชนของตนต่อผู้ต้องค าพิพากษาใดๆ 

ที่ตามกฎหมายของตนจัดอยู่ในเกณฑ์ของผู้เยาว์ โดยไม่ค านึงถึงสถานภาพของผู้ต้องค าพิพากษา

นั้นตามกฎหมายของรัฐผู้โอน 

๖) รัฐผู้รับจะต้องจัดหาข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษให้แก่รัฐผู้โอน ดังนี้ 

ก) หากผู้ต้องค าพิพากษาได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไข และเมื่อบุคคลนั้นได้รับปล่อยตัวเมื่อ

ครบก าหนดโทษตามค าพิพากษาแล้ว 

ข) หากผู้ต้องค าพิพากษาได้หลบหนีจากการคุมขังก่อนที่การบังคับโทษตามค าพิพากษาจะครบ

ก าหนด หรือ หากรัฐผู้โอนร้องขอรายงาน 

๘. บทก าหนดโทษ 

      -  
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ไทย – กัมพูชา 
ชื่อกฎหมาย ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องค า
พิพากษา และความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาในคดีอาญา 
 

๑. วันที่บังคับใช้ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
       หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักรไทยคือคณะกรรมการพิจารณาการโอนตัวนักโทษ หน่วยงาน

กลางส าหรับราชอาณาจักรกัมพูชา คือ กระทรวงยุติธรรม 
 

๓. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการโอนตัวนักโทษ 
การใช้บังคับความตกลงนี้ให้อยู่ภายใต้เง่ือนไชดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 
ก) การกระท าหรือการงดเว้นการกระท าอันเป็นมูลเหตุของการมีค าพิพากษาให้ลงโทษเป็น  
    องค์ประกอบ   
    ส าคัญของความผิดทางอาญาตามกฎหมายของรัฐผู้รับ หรือถือเป็นองค์ประกอบเช่นว่านั้นของ  
    ความผิดทางอาญาหากได้กระท าในดินแดนของรัฐนั้น 
ข) ผู้ต้องค าพิพากษาเป็นคนชาติของรัฐผู้รับ 
ค) ผู้ต้องค าพิพากษามิได้ถูกพิพากษาให้รับโทษเกี่ยวกับความผิดภายใต้กฎหมายจองรัฐผู้โอน 

-  ต่อความมั่นคงภายในหรือภายนอกของรัฐ 
-  ต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี หรือพระราชโอรส หรือพระราชธิดา หรือ 
-  ต่อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของชาต ิ

ง) โทษตามค าพิพากษาของผู้ต้องค าพิพากษาเป็นโทษจ าคุก กักขัง หรือรูปแบบอื่นใดของการท าให้   
     สูญเสียอิสรภาพ 

- ตลอดชีวิต 
- โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนอันเป็นผลจากการไร้ความสามารถทางจิต หรือ 
- โดยมีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน ซึ่งระยะเวลาที่จะต้องรับโทษยังเหลืออยู่อย่างน้อยหนึ่งปี 

ในขณะที่มีการร้องขอให้โอนตัว 
จ) ผู้ต้องค าพิพากษาไม่อาจถูกโอนตัวได้ เว้นแต่จะได้รับโทษจ าคุกในรัฐผู้โอนมาแล้ว 

๑) เป็นระยะเวลาหนึ่งในสาม หรือสี่ปีของโทษจ าคุกทั้งสิ้นในความผิดทางอาญาตามค า
พิพากษาหรือค าสั่ง สุดแตร่ะยะเวลาใดจะน้อยกว่า หรือ 

๒) เป็นระยะเวลาแปดปีส าหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งโทษตามค าพิพากษาคือให้
ลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

ฉ) ค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วและไม่มีการด าเนินทางกฎหมายอื่นที่เก่ียวเน่ืองความผิดน้ันหรือความผิด 
    อื่นใดที่ยังค้างการพิจารณาอยู่ในรับผู้โอน 
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ช) รัฐผู้โอนและรัฐผู้รับ และผู้ต้องค าพิพากษา ต่างเห็นชอบต่อการโอนตัว เว้นแต่เมื่อค านึงถึงอายุ 
    หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพทางจิตใจของผู้กระท าผิดแล้ว ภาคีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเห็นว่าจ าเป็น  
    การให้ความยินยอมของผู้ต้องค าพิพากษา อาจให้ไว้โดยบุคคลผู้มีสิทธิกระท าการในนามผู้ต้องค า 
    พิพากษาผู้นั้นก็ได้ 
ซ) การโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาไม่กระทบเสียหายต่ออธิปไตย ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย หรือ 
    ผลประโยชน์ที่ส าคัญอื่นของภาคีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
ฌ) ให้รัฐผู้รับด าเนินการต่างๆ เพื่อบังคับโทษต่อผู้ต้องค าพิพากษาตามค าพิพากษาของศาลของรัฐผู้ 
    โอน การตัดสินใจเกี่ยวกับการบังคับโทษตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลดังกล่าว จะต้องกระท า 
    ก่อนการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษา ในกรณีที่ ตามกฎหมายและข้อบังคับของรับผู้รับ ระยะเวลาที่  
    เหลือในการบังคับโทษตามค าพิพากษาต่อในรัฐผู้รับน้อยกว่าระยะเวลาที่เหลือของโทษตามค า 
    พิพากษาที่ผู้ต้องค าพิพากษาจะต้องรับ รัฐผู้โอนมีสิทธิปฏิเสธค าร้องดังกล่าว 

 
๔. ผู้มีอ านาจในการพิจารณาโอนตัวนักโทษ 

          หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักรไทยคือคณะกรรมการพิจารณาการโอนตัวนักโทษ หน่วยงาน

กลางส าหรับราชอาณาจักรกัมพูชา คือ กระทรวงยุติธรรม 

 

๕. ค่าใช้จ่ายในการโอนตัวนักโทษ 
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาหรือในการบังคับโทษตามค าพิพากษาภายหลังการ
โอนตัว ให้เป็นภาระของรัฐผู้รับ อย่างไรก็ตาม รัฐผู้รับอาจหาทางเรียกค่าใช้จ่ายในการโอนตัวทั้งหมดหรือ
บางส่วนคืนจากผู้ต้องค าพิพากษาได ้
 

๖. วิธีการปฏิบัติและขั้นตอนในการโอนตัวนักโทษ 
๑) ให้ภาคีทั้งสองพยายามแจ้งให้ผู้ต้องค าพิพากษาซึ่งอยู่ภายในขอบข่ายของความตกลงนี้ทราบถึง
สาระส าคัญของความตกลงนี ้
๒) ให้ทุกการโอนตัวภายใต้ความตกลงนี้ เริ่มโดยค าร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐผู้รับผ่าน
วิถีทางทูตไปยังรัฐผู้โอน ให้รัฐผู้โอนแจ้งรัฐผู้รับโดยผ่านวิถีทางเดียวกันและโดยไม่ชักช้าถึงการตัดสินใจ
ว่าจะเห็นชอบหรือปฏิเสธค าร้องขอให้โอนตัว หากรัฐผู้โอนเห็นชอบด้วยกับค าร้องขอให้ภาคีทั้งสอง
ด าเนินมาตรการที่จ าเป็นทั้งปวงเพ่ือให้การโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาเป็นผลขึ้น 
๓) ให้รัฐผู้โอนจัดหาข้อสนเทศดังต่อไปนี้ให้แก่รัฐผู้รับ 

ก) ถ้อยแถลงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอันเป็นพื้นฐานของการพิพากษาลงโทษ 
ข) ก าหนดวันพ้นโทษ ระยะเวลาที่ผู้ต้องค าพิพากษาได้รับโทษมาแล้ว ตลอดจนเหตุลดหย่อน
ผ่อนโทษอื่นๆ ที่ผู้ต้องค าพิพากษามีสิทธิได้รับอันเนื่องมาจากการท างานที่ส าเร็จลุล่วง ความ
ประพฤติดี การถูกคุมขังก่อนการด าเนินคดีช้ันศาล หรือจากเหตุผลอื่นๆ 
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ค) ส าเนารับรองถูกต้องของค าพิพากษารวมทั้งโทษตามค าพิพากษาทั้งปวงที่เกี่ยวกับผู้ต้องค า
พิพากษาและกฎหมายอันเป็นพื้นฐานของค าพิพากษาและโทษตามค าพิพากษาน้ัน 
ง) ข้อสนเทศเพิ่มเติมอื่นใดที่รัฐของผู้รับร้องขอ ตราบเท่าที่ข้อสนเทศเช่นว่านั้นอาจมี
ความส าคัญต่อการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษานั้น และต่อการลงโทษตามค าพิพากษาของผู้ต้องค า
พิพากษาผู้นั้น 

๔) หากได้รับค าขอเช่นนั้น ให้ภาคีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจัดหาเท่าที่จะสามารถท าได้ ซึ่งข้อสนเทศเอกสาร
หรือถ้อยแถลงใดๆ ให้แก่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่จะได้มีการร้องขอให้โอนตัวหรือก่อนมีการจัดสินใจว่า
จะตกลงให้โอนตัวหรือไม ่
๕) หากเป็นความปรารถนาของรับผู้รับ ให้รัฐผู้โอนเปิดโอกาสให้รัฐผู้รับตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้รับที่ได้รับมอบหมาย ก่อนการโอนตัวว่าผู้ต้องค าพิพากษาหรือบุคคลผู้มีสิทธิกระท าการในนามผู้
ต้องค าพิพากษานั้นได้ให้ความยินยอมตามความในข้อ ๔(ข) ของความตกลงนี้ ด้วยความสมัครใจและ
ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงผลทางกฎหมายของการโอนตัวนั้น 
๖) ให้การส่งมอบตัวผู้ต้องค าพิพากษาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้โอนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับนั้น
กระท าขึ้นในวันและสถานที่ภายในรัฐผู้โอนตามที่ภาคีทั้งสองตกลงกัน 
 
 
                         ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านวิถีทางการทูต 
 
                                      
                         แจ้งกลับ กรณีเห็นชอบ/ปฏิเสธค าร้องขอโอนตัว 
 

แผนภาพที่ ๖ ขั้นตอนการโอนตัวนักโทษในสนธิสัญญาไทย-กัมพูชา 
 

๗. ขั้นตอนการด าเนินการลงโทษตามค าพิพากษา 
๑) การบังคับโทษตามค าพิพากษาต่อภายหลังการโอนตัว ให้เป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนของรัฐ
ผู้รับ รวมทั้งกฎหมายและขั้นตอนที่ใช้บังคับกับเงื่อนไขของการรับโทษจ าคุก กักขัง หรือการท าให้
สูญเสียอิสรภาพในรูปแบบอ่ืน และกฎหมายและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการลดระยะเวลาจ าคุก กักขัง หรือ
การท าให้สูญเสียอิสรภาพในรูปแบบอื่นโดยการพักการลงโทษ การปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไข การลดโทษ 
หรืออื่นๆ 
๒) ภายใต้บังคับของวรรค ๓ ของข้อนี้ ให้รัฐผู้รับถูกผูกพันโดยลักษณะทางกฎหมายของโทษและ
ก าหนดระยะเวลาของโทษตามค าพิพากษาที่ได้ก าหนดโดยรัฐผู้โอน 
๓) รัฐผู้รับจะต้องไม่บังคับโทษตามค าพิพากษาที่ท าให้สูญเสียอิสรภาพในลักษณะที่จะเป็นการขยาย
ระยะเวลาการบังคับโทษให้เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโทษตามค าพิพากษาของศาลของรัฐผู้โอน

รัฐผู้รับ รัฐผู้โอน 
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ให้การบังคับโทษตามค าพิพากษาเช่นว่านั้นโดยรับผู้รับ สอดคล้องกับโทษตามค าพิพากษาที่สั่งโดย
ศาลของรัฐผู้โอนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
๔) หากรัฐผู้โอนแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกค าพิพากษา รวมทั้งโทษตามค าพิพากษาตามความใน
ข้อ ๖ ของความตกลงนี้ หรือมิฉะนั้น ลดโทษ เปลี่ยนโทษตามค าพิพากษาจากหนักเป็นเบาหรือยกเลิก
โทษตามค าพิพากษา ให้รัฐผู้รับด าเนินการให้เกิดผลตามนั้นเมื่อได้รับแจ้งถึงค าวินิจฉัยนั้น 
๕) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ของรัฐผู้รับ รัฐผู้รับอาจปฏิบัติต่อผู้ต้องค าพิพากษาที่จัดอยู่ใน
เกณฑ์ของผู้เยาว์ตามกฎหมายของรัฐผู้รับได้ โดยไม่ค านึงถึงสถานภาพของผู้ต้องค าพิพากษานั้นตาม
กฎหมายของรัฐผู้โอน 
๖) ให้รัฐผู้รับจัดหาข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษตามค าพิพากษาให้แก่รัฐผู้โอน 

ก) หากผู้ต้องค าพิพากษาได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไข และเมื่อผู้ต้องค าพิพากษานั้นได้รับ
การปล่อยตัวเมื่อครบก าหนดการลงโทษตามค าพิพากษาแล้ว 
ข) หากผู้ต้องค าพิพากษาได้หลบหนีจากการคุมขัง ก่อนที่การบังคับโทษตามค าพิพากษาจะ
ครบถ้วน หรือ 
ค) หากรัฐผู้โอนร้องขอรายงาน 

 
๘. บทก าหนดโทษ 
      - 
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ตารางเปรียบเทียบสนธิสัญญาระดบัทวิภาคี ระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซยีน 
 

 ไทย-กัมพูชา ไทย-ลาว ไทย-ฟิลิปปินส์ ไทย-เวียดนาม 
ชื่อสนธิสัญญา ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย

กับราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการ
โอนตัวผู้ต้องค าพิพากษา และความ
ร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามค า
พิพากษาในคดีอาญา 

สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนลาว ว่าด้วยการโอนตัวผู้
ต้องค าพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับ 
ให้เป็นไปตามค าพิพากษาในคดีอาญา  
 

สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ว่าด้วยการโอนตัวผู้
ต้องค าพิพากษาและความร่วมมือในการ
บั งคั บ ให้ เป็ น ไปตามค าพิพากษาใน
คดีอาญา 

สนธิสัญญาระหว่าง ราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ว่า
ด้วยการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาและ
ความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไป
ตามค าพิพากษาในคดีอาญา 

วันที่บังคับใช้ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
 

หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักร
ไทยคือคณะกรรมการพิจารณาการโอน
ตัวนักโทษ  
หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักร
กัมพูชา คือ กระทรวงยุติธรรม 

หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักรไทย คือ 
คณะกรรมการพิจารณาการโอนตัวนักโทษ 
หน่วยงานกลางส าหรับสาธารณรัฐประชาธิป- 
ไตยประชาชนลาว คือ กระทรวงป้องกันความ
สงบ 
 

หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักรไทย 
คือ คณะกรรมการพิจารณาการโอนตัว
นักโทษ  
หน่ วยงานกลางส าหรั บสาธารณรั ฐ
ฟิลิปปินส์ คือ กระทรวงยุติธรรม  
 

หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักร
ไทย คือ คณะกรรมการพิจารณาการ
โอนตัวนักโทษ 
หน่วยงานกลางส าหรับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม คือ กระทรวง
ความมั่นคงสาธารณะ 
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คุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ใน
การโอนตัว
นักโทษ  
 

การใช้บังคับความตกลงนี้ให้อยู่ภายใต้
เงื่อนไชดังต่อไปน้ี กล่าวคือ 
ก) การกระท าหรือการงดเว้นการกระท า

อันเป็นมูลเหตุของการมีค าพิพากษา
ให้ลงโทษเป็นองค์ประกอบ ส าคัญ
ของความผิดทางอาญาตามกฎหมาย
ของรัฐผู้รับ หรือถือเป็นองค์ประกอบ
เช่นว่านั้นของความผิดทางอาญาหาก
ได้กระท าในดินแดนของรัฐนั้น 

ข) ผู้ต้องค าพิพากษาเป็นคนชาติของรัฐ
ผู้รับ 

ค) ผู้ต้องค าพิพากษามิได้ถูกพิพากษาให้
รับโทษเกี่ ยวกับความผิดภายใต้
กฎหมายจองรัฐผู้โอน 

    - ต่อความมั่นคงภายในหรือ       
      ภายนอกของรัฐ 

- ต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี 
หรือพระราชโอรส หรือพระราช
ธิดา  

-  ต่อกฎหมายเกี่ยวกับการ  
   คุ้มครองสมบัติที่มีค่าทาง    
   ศิลปะของชาต ิ

การใช้บังคับสนธิสัญญานี้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้กล่าวคือ 
ก) การกระท าหรือการงดเว้นการกระท าอัน

เป็นสาเหตุของการมีค าพิพากษาให้ลงโทษ
นั้นเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายของ
รัฐผู้รับหรือถือเป็นความผิดทางอาญาหาก
ได้กระท าในดินแดนของรัฐผู้นั้น 

ข) ผู้ต้องค าพิพากษาเป็นคนชาติของรัฐผู้รับ 
ค) ผู้ต้องค าพิพากษามิได้ถูกพิพากษาให้รับโทษ

เกี่ยวกับความผิดดังนี้ 
 ๑) ในกรณีของราชอาณาจักรไทย 
     - ต่อความมั่นคงภายในหรือภายนอก  
       ของรัฐ 
     - ต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี 
        หรือพระราชโอรสหรือพระราชธิดา 
     - ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับการ 
        คุ้มครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของ  
        ชาติ 

       ๒) ในกรณีของสาธารณรัฐประชาธิปไตย   
           ประชาชนลาว 
  - ต่อประธานประเทศสาธารณรัฐ  
              ประชาธิปไตยประชาชนลาวและ 

การใช้บังคับสนธิสัญญานี้ให้อยู่ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 
ก) การกระท าหรือการงดเว้นการกระท า

อันเป็นสาเหตุของการมีค าพิพากษาให้
ลงโทษนั้น เป็นความผิดทางอาญาตาม
กฎหมายของรับผู้ รับ หรือถือเป็น
ความผิดทางอาญาหากได้กระท าใน
ดินแดนของรัฐนั้น 

ข) ผู้ต้องค าพิพากษาเป็นคนชาติของรัฐ
ผู้รับ 

ค) ผู้ต้องค าพิพากษามิได้ถูก  พิพากษาให้
รับโทษเกี่ยวกับความผิด ดังนี ้
๑)  ในกรณีของราชอาณาจักรไทย 

- ต่อความมั่นคงภายในหรือ  
    ภายนอกของรัฐ 
-  ต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระ

ราชินี หรือพระราชโอรส หรือ
พระราชธิดา หรือ 

-  ต่ อกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บการ
คุ้มครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะ
ของชาต ิ

๒)  ในกรณีของสาธารณรัฐ 

ผู้ต้องค าพิพากษาที่อาจให้โอนตัวตาม
สนธิสัญญานี้ เมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
๑)  ถ้าการกระท าหรือการงดเว้นการ

กระท าอันเป็นสาเหตุของการมีค า
พิ พ า ก ษ า ใ ห้ ล ง โ ท ษ นั้ น  เ ป็ น
ความผิดทางอาญาตามกฎหมาย
ของรัฐผู้รับ หรือถือเป็นความผิด
ทางอาญาได้  

หากได้กระท าใน ดินแดนของรัฐ
น้ัน 

๒)  ถ้าบุคคลนั้นเป็นคนชาติของรัฐ
ผู้รับ และบุคคลดังกล่าวมิได้เป็น
คนชาติของรัฐผู้โอน 

๓) ถ้าโทษตามค าพิพากษาที่ลงแก่ผู้
ต้องค าพิพากษาเป็นโทษจ าคุก 
กักขั ง  หรือการท า ให้สูญ เสี ย
อิสรภาพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอื่น
ใดก็ตาม 

๔) ผู้ต้องค าพิพากษาได้รับโทษโดย
การจ าคุก กักขัง หรือการท าให้
สูญเสียอิสรภาพไม่ว่าจะเป็นในรูป
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ง)   โทษตามค าพิพากษาของผู้ต้องค า
พิพากษาเป็นโทษจ าคุก กักขัง หรือ
รูปแบบอื่นใดของการท าให้สูญเสีย
อิสรภาพ 
- ตลอดชีวิต 
- โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาที่ 
   แน่นอนอันเป็นผลจากการไร ้    
   ความสามารถทางจิต หรือ 
- โดยมีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน   
   ซึ่งระยะเวลาที่จะต้องรับโทษยัง   
   เหลืออยู่อย่างน้อยหนึ่งป ีในขณะ   
   ที่มีการร้องขอให้โอนตัว 

จ) ผู้ต้องค าพิพากษาไม่อาจถูกโอนตัวได้ 
เว้นแต่จะได้รับโทษจ าคุกในรัฐผู้โอน
มาแล้ว 
๑) เป็นระยะเวลาหนึ่งในสาม หรือสี่

ปีของโทษจ าคุกทั้งสิ้นในความผิด
ทางอาญาตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง สุดแต่ระยะเวลาใดจะน้อย
กว่า หรือ 

๒) เป็นระยะเวลาแปดปีส าหรับ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งโทษ

              ภรรยา 
           - ความมั่นคงภายในของรัฐรวมทั้ง  
             การกระท าความผิดทางอาญาที่  
             กระท าต่อประธานสภาแห่งชาต ิ
             และภรรยาหรือนายกรัฐมนตร ี
             และภรรยาหรือต่อความมั่นคง 
             ภายนอกของรัฐหรือ 
 - ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับการ 
             คุ้มครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะ  
             ของชาต ิ
ง)  โทษตามค าพิพากษาที่ ลงแก่ผู้ ต้องค า

พิพากษาเป็นโทษจ าคุกกักขังหรือการท า
ให้สูญเสียอิสรภาพไม่ว่าจะเป็นในรูปอื่นใด
ก็ตาม 
- ตลอดชีวิต 
- โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนอนั      
   เป็นผลจากความบกพร่องทางจิตหรือ 
- โดยมีก าหนดระยะเวลาซึ่งระยะเวลาที ่ 
  จะต้องรับโทษอย่างเหลืออยู่อย่างน้อย    
  ๑ ปีในขณะที่ร้องขอการโอนตัว 

จ) ผู้ต้องค าพิพากษาไม่อาจถูกโอนตัวได้เว้นแต่
จะได้รับโทษโดยการจ าคุกกักขังหรือท าให้

ฟิลิปปินส ์
-   ต่ อความมั่ นค งภายในหรื อ

ภายนอกของรัฐ 
-   ต่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์  คู่สมรส หรือบุตร
หรือธิดาของประธานาธิบดี 

ง) โทษตามค าพิพากษาที่ลงแก่ผู้ต้องค า
พิพากษาเป็นโทษจ าคุก กักขัง หรือ
การท าให้สูญเสียอิสรภาพไม่ว่าจะเป็น
ในรูปอื่นใดก็ตาม 
- ตลอดชีวิต 
-   โ ดย ไม่ มี ก า หนด ระยะ เ ว ล าที่

แ น่ น อนอั น เ ป็ น ผล จ ากคว าม
บกพร่องทางจิต หรือ 

-   โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา ซึ่ ง
ระยะเวลาที่ จะต้องรับ โทษยั ง
เหลืออยู่อย่างน้อยหนึ่งปีในขณะที่
ร้องขอการโอนตัว 

จ) ผู้ต้องค าพิพากษาไม่อาจถูกโอนตัวได้
เว้นแต่จะได้รับโทษโดยการจ าคุก 
กักขัง หรือการท าให้สูญเสียอิสรภาพ
ไม่ว่าจะเป็นในรูปอื่นใดในรัฐผู้โอนเป็น

อื่นใดในรัฐผู้โอนเป็นระยะเวลา
ขั้นต่ าสุดตามที่บทบัญญัติไว้ใน
กฎหมายของรัฐผู้โอนแล้ว 

๕) ถ้ า ผู้ ต้ อ ง ค า พิ พ า ก ษ า ยั ง มี
ระยะเวลาที่จะรับโทษอย่างน้อย
หนึ่งปีในขณะที่ได้รับการร้องขอ
การโอนตัว 

๖) ถ้ารัฐผู้โอน และรัฐผู้รับ และผู้
ต้องค าพิพากษา ต่างก็เห็นชอบ
ต่อการโอนตัว ทั้งนี้ เว้นแต่เมื่อ
ค านึงถึงอายุ หรือสภาพร่างกาย 
หรือสภาพจิตใจของผู้ต้องค า
พิพากษาแล้ว ภาคีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเห็นจ าเป็นก็อาจให้บุคคลผู้มี
สิ ท ธิ ท า ก า ร แ ท น ผู้ ต้ อ ง ค า
พิพากษาให้ความยินยอมได ้

 
ข้อยกเว้น 
ค าร้องขอโอนตัวของผู้ต้องค าพิพากษา
ตามสนธิสัญญานี้จะถูกปฏิเสธภายใต้
เงื่อนไชดังต่อไปน้ี กล่าวคือ 

๑) ถ้ า ผู้ ต้ อ ง ค า พิ พ า ก ษ า ไ ด้ ถู ก
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ตามค าพิพากษาคือให้ลงโทษ
จ าคุกตลอดชีวิต 

ฉ) ค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วและไม่มีการ
ด าเนินทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
ความผิดนั้นหรือความผิดอื่นใดที่ยัง
ค้างการพิจารณาอยู่ในรับผู้โอน 

ช) รัฐผู้โอนและรัฐผู้รับ และผู้ต้องค า
พิพากษา ต่างเห็นชอบต่อการโอนตัว 
เว้นแต่เมื่อค านึงถึงอายุหรือสภาพ
ร่างกาย หรือสภาพทางจิตใจของ
ผู้กระท าผิดแล้ว ภาคีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
เห็นว่าจ าเป็น การให้ความยินยอม
ของผู้ต้องค าพิพากษา อาจให้ไว้โดย
บุคคลผู้มีสิทธิกระท าการในนามผู้
ต้องค าพิพากษาผู้นั้นก็ได ้

ซ) การโอนตัวผู้ ต้องค าพิพากษาไม่
กระทบเสียหายต่ออธิปไตย ความ
มั่นคง ความสงบเรียบร้อย หรือ
ผลประโยชน์ที่ส าคัญอื่นของภาคีฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใด 

ฌ) ให้รัฐผู้รับด าเนินการต่างๆ เพื่อบังคับ
โทษต่อผู้ต้องค าพิพากษาตามค า

สูญเสียอิสรภาพไม่ว่าจะเป็นในรูปอื่นใดใน
รัฐผู้ โอนเป็นระยะเวลาขั้นต่ าสุดตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายของรัฐผู้โอนแล้ว 

ฉ) ค าพิพากษาได้ถึงที่สุดแล้วและไม่มีกา
ด าเนินคดีอื่นเกี่ยวเนื่องกับความผิดนั้นหรือ
ที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ งกับความผิดอื่ น ใดยั งค้ า ง
พิจารณาอยู่ในรัฐผู้โอน 

ช) รัฐผู้โอนและรัฐผู้รับและผู้ต้องค าพิพากษา
ต่างก็เห็นชอบต่อการโอนตัวทั้งนี้เว้นแต่เมื่อ
ค านึงถึงอายุหรือสภาพร่างกายหรือสภาพ
ทางจิตใจของผู้ต้องค าพิพากษาแล้วท่าขี้ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งเห็นจ าเป็นก็อาจให้บุคคลผู้มีสิทธิ์
ท าการแทนผู้ต้องค าพิพากษาให้ความ
ยินยอมแทนได ้

ซ )  ก า ร โ อ น ตั ว ผู้ ต้ อ ง ค า พิ พ า ก ษ า ไ ม่
กระทบกระเทือนต่ออธิปไตยความมั่นคง
ความสงบเรียบร้อยหรือผลประโยชน์ที่
จ าเป็นอื่นของภาคีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

ฌ) ผู้ต้องค าพิพากษาอาจไม่ได้รับการโอนตัว 
เว้นแต่ว่าได้ช าระค่าปรับคืนทรัพย์สินหรือ
ชด ใช้ ค่ า เ สี ยหายตามค าพิ พากษา ใน
คดีอาญาของศาลในรัฐผู้โอน 

ระยะเวลาขั้นต่ าสุดตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายของรัฐผู้โอนแล้ว ในกรณีของ
ส า ธ า รณ รั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์  ห า ก ไ ม่ มี
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ระยะเวลาขั้น
ต่ าสุดคือหนึ่งในสาม ของระยะเวลาขั้น
สูงสุดที่ก าหนดโดยศาลหรือสี่ปี สุดแต่
ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า 

ฉ) ค าพิพากษาได้ถึงที่สุดแล้ว และไม่มี
การด า เนินคดีอื่ นที่ เกี่ ยว เนื่ องกับ
ความผิ ดนั้ นหรื อที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ งกั บ
ความผิดอื่นใดยังค้างพิจารณาอยู่ในรัฐ
ผู้โอน 

ช) รัฐผู้ โอน และรัฐผู้รับ และผู้ต้องค า
พิพากษา ต่างก็เห็นชอบต่อการโอนตัว 
ทั้งนี้  เว้นแต่เมื่อค านึงถึงอายุ หรือ
สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจของผู้
ต้องค าพิพากษาแล้ว ภาคีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเห็นจ าเป็นก็อาจให้บุคคลผู้มีสิทธิ
ท าการแทนผู้ต้องค าพิพากษาให้ความ
ยินยอมแทนได ้

ซ) การ โอนตั วผู้ ต้ อ งค าพิ พากษา ไม่
กระทบกระเทือนต่ออธิปไตย ความ

พิพากษา ให้ รั บ โทษเกี่ ย วกั บ
ความผิดภายใต้กฎหมายของรัฐผู้
โอน ดังนี ้
- ต่ อความมั่ นคงภายในหรื อ
ภายนอกของรัฐ 
- ต่อประมุขแห่งรัฐ หรือสมาชิก
ในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว 
หรือ 
- ต่ อกฎหมายที่ เ กี่ ย วกับการ
คุ้มครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะ
ของชาต ิ

๒) ถ้าค าพิพากษายังไม่ถึงที่สุดแล้ว 
แ ล ะ มี ก า ร ด า เ นิ น ค ดี อื่ น ที่
เกี่ยวเนื่องกับความผิดนั้นหรือที่
เกี่ยวเนื่องกับความผิดอื่นใดที่ยัง
ค้างพิจารณาอยู่ในรัฐผู้โอน 

๓) ถ้าการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษา
กระทบกระเทือนต่ออธิปไตย 
ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย 
หรือผลประโยชน์ที่จ าเป็นอื่นของ
ภาคีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
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พิพากษาของศาลของรัฐผู้โอน 
 

 
 

มั่ นคง  ความสงบเรี ยบร้ อย  หรื อ
ผลประโยชน์ที่จ าเป็นอื่นของฝ่ายภาคี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ฌ) ผู้ต้องค าพิพากษาอาจไม่ได้รับการโอน
ตั ว  เ ว้นแต่ ว่ า ได้ ข า ระค่ าปรั บคื น
ทรัพย์สิน หรือชดใช้ค่าเสียหายตามค า
พิพากษาในคดีอาญาของศาลในรัฐผู้
โอน 

 

ผู้มีอ านาจในการ
พิจารณาโอนตัว
นักโทษ 

หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักร
ไทยคือคณะกรรมการพิจารณาการโอน
ตัวนักโทษ  
หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักร
กัมพูชา คือ กระทรวงยุติธรรม 

หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักรไทย คือ 
คณะกรรมการพิจารณาการโอนตัวนักโทษ 
ห น่ ว ย ง า น ก ล า ง ส า ห รั บ ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ กระทรวง
ป้องกันความสงบ 

หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักรไทย 
คือ คณะกรรมการพิจารณาการโอนตัว
นักโทษ  
หน่ วยงานกลางส าหรั บสาธารณรั ฐ
ฟิลิปปินส์ คือ กระทรวงยุติธรรม 

หน่วยงานกลางส าหรับราชอาณาจักร
ไทย คือ คณะกรรมการพิจารณาการ
โอนตัวนักโทษ 
หน่วยงานกลางส าหรับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม คือ กระทรวง
ความมั่นคงสาธารณะ 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
โอนตัวนักโทษ 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการโอนตัวผู้ต้องค า
พิพากษาหรือในการบังคับโทษตามค า
พิพากษาภายหลังการโอนตัว ให้เป็น
ภาระของรัฐผู้รับ อย่างไรก็ตาม รัฐผู้รับ
อาจหาทางเรียกค่าใช้จ่ายในการโอนตัว
ทั้งหมดหรือบางส่วนคืนจากผู้ต้องค า

ค่าใช้จ่ ายที่ เกิดขึ้นในการโอนตัวผู้ ต้องค า
พิพากษาหรือในการบังคับโทษต่อตามค า
พิพากษาภายหลังการโอนตัวให้เป็นภาระของ
รัฐผู้รับอย่างไรก็ตามรัฐผู้รับอาจหาทางเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายในการโอนตัวคืนทั้งหมดหรือบางส่วน
จากผู้กระท าผิดได ้

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการโอนตัวผู้ต้องค า
พิพากษาหรือในการบังคับโทษต่อตามค า
พิพากษาภายหลังการโอนตัวให้เป็นภาระ
ของรัฐผู้รับ อย่างไรก็ตาม รัฐผู้รับอาจ
หาทางเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการโอนตัวคืน
ทั้งหมดหรือบางส่วนจากผู้กระท าผิดได้ 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการโอนตัวผู้ต้อง
ค าพิพากษาหรือในการบังคับโทษต่อ
ตามค าพิพากษาภายหลังการโอนตัวให้
เป็นภาระของรัฐผู้โอน อย่างไรก็ตาม 
รัฐผู้รับอาจหาทางเรียกร้องค่าใช้จ่าย
ในการโอนตัวคืนทั้งหมดหรือบางส่วน
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พิพากษาได้ จากผู้ต้องค าพิพากษาได้ 

วิธีการปฏิบัติ
และขั้นตอนใน
การโอนตัว
นักโทษ  

๑) ให้ภาคีทั้งสองพยายามแจ้งให้ผู้ต้อง
ค าพิพากษาซึ่งอยู่ภายในขอบข่าย
ข อ ง ค ว า ม ต ก ล ง นี้ ท ร า บ ถึ ง
สาระส าคัญของความตกลงนี ้

๒) ให้ทุกการโอนตัวภายใต้ความตกลงนี้ 
เริ่มโดยค าร้องขอเป็นลายลักษณ์
อักษรจากรัฐผู้รับผ่านวิถีทางทูตไปยัง
รัฐผู้โอน ให้รัฐผู้โอนแจ้งรัฐผู้รับโดย
ผ่านวิถีทางเดียวกันและโดยไม่ชักช้า
ถึงการตัดสินใจว่าจะเห็นชอบหรือ
ปฏิเสธค าร้องขอให้โอนตัว หากรัฐผู้
โอนเห็นชอบด้วยกับค าร้องขอให้ภาคี
ทั้งสองด าเนินมาตรการที่จ าเป็นทั้ง
ปวง เพื่ อ ให้ การโอนตั วผู้ ต้ อ งค า
พิพากษาเป็นผลขึ้น 

๓) ให้รัฐผู้โอนจัดหาข้อสนเทศดังต่อไปนี้
ให้แก่รัฐผู้รับ 

ก) ถ้อยแถลงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอัน
เป็นพื้นฐานของการพิพากษา
ลงโทษ 

ข) ก าหนดวันพ้นโทษ ระยะเวลาที่ผู้

๑) ภาคีทั้งสองฝ่ายจะแจ้งให้ผู้ต้องค าพิพากษา
ทราบถึงสาระของสนธิสัญญานี ้

๒) ในทุกกรณีการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาตาม
สนธิสัญญานี้ให้เริ่มโดยรัฐผู้รับท าการร้องขอ
เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านวิถีทางการทูตไป
ยังรัฐผู้โอน รัฐผู้โอนจะต้องแจ้งไปยังรัฐผู้รับ
โดยผ่านทางวิถีทางเดียวกันและโดยไม่ชักช้า 
ถึงการตัดสินใจว่าจะเห็นชอบหรือปฏิเสธค า
ร้องขอให้โอนตัว หากรัฐผู้โอนเห็นชอบด้วย
กับค าร้องขอนั้นแล้ว ภาคีทั้งสองฝ่ายจะเริ่ม
ด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้มีการโอนตัว
ผู้ต้องค าพิพากษา 

 ๓) รัฐผู้โอนจะจัดหาข้อสนเทศดังต่อไปนี้ให้แก่ 
รัฐผู้รับ 

      ก) บทคัดย่อเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอันเป็น
พื้นฐานของค าพิพากษาลงโทษตัวบทของ
บทบัญญัติกฎหมายซึ่งก าหนดความผิดและ
บทสรุปของค าพิพากษาของศาล 

      ข) ก าหนดวันพ้นโทษระยะเวลาที่ผู้ต้องค า
พิพากษาได้รับโทษมาแล้วตลอดจนเหตุผล
หย่อนโทษอื่นๆที่ผู้ต้องค าพิพากษามีสิทธิ์

๑) ภาคีทั้งสองฝ่ายจะแจ้งให้ผู้ต้องค า
พิ พ า ก ษ า ท ร า บ ถึ ง ส า ร ะ ข อ ง
สนธิสัญญานี ้

๒) ในทุ กกรณี ก าร โอนตั วผู้ ต้ อ งค า
พิพากษาตามสนธิสัญญานี้ให้เริ่มโดย
รัฐผู้รับท าการร้องขอเป็นลายลักษณ์
อักษรผ่านวิถีทางการทูตไปยังรัฐผู้
โอน รัฐผู้โอนจะต้องแจ้งไปยังรัฐผู้รับ
โดยผ่านวิถีทางเดียวกันและโดยไม่
ชักช้า ถึงการตัดสินใจว่าจะเห็นชอบ
หรือปฏิเสธค าร้องขอโอนตัว หากรัฐผู้
โอนเห็นชอบด้วยกับค าร้องขอนั้น
แล้ว ภาคีทั้งสองฝ่ายจะเริ่มด าเนิน
มาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้มีการโอนตัว
ผู้ต้องค าพิพากษา 

๓) รัฐผู้โอนจะจัดหาข้อสนเทศดังต่อไปนี้
ให้แก่รัฐผู้รับ 
ก) บทคัดย่อเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอัน

เป็นพื้นฐานของค าพิพากษา
ลงโทษตัวบทของบทบัญญัติ  

                กฎหมาย ซึ่งก าหนดความผิด   

๑) ภาคีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะแจ้งให้
ผู้ต้องค าพิพากษาทราบถึงสาระ
ของสนสัญญานี ้

๒) ในทุกกรณีการโอนตัวผู้ต้องค า
พิพากษาตามสนธิสัญญานี้ ให้เริ่ม
โดยรัฐผู้รับท าการร้องขอเป็นลาย
ลักษณ์อักษรผ่านวิธีทางการทูตไป
ยังรัฐผู้โอน รัฐผู้โอนจะต้องแจ้งไป
ยังรัฐผู้รับโดยผ่านวิถีทางเดียวกัน
และโดยไม่ชักช้า ถึงการตัดสินใจ
ว่าจะเห็นชอบหรือปฏิเสธค าร้อง
ข อ ใ ห้ โ อ น ตั ว  ห า ก รั ฐ ผู้ โ อ น
เห็นชอบด้วยกับค าร้องนั้นแล้ว 
ภาคีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเริ่ม
มาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้มีการ
โอนตัวผู้พิพากษา 

๓) รั ฐ ผู้ โ อนจะจั ดห าข้ อ สน เทศ
ดังต่อไปนี้ให้แก่รัฐผู้รับ 

ก) ถ้อยแถลงเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
อันเป็นพื้นฐานของการลงโทษ 

ข) ก าหนดวันพ้นโทษ ระยะเวลาที่
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ต้องค าพิพากษาได้รับโทษมาแล้ว 
ตลอดจนเหตุลดหย่อนผ่อนโทษ
อื่นๆ ที่ผู้ต้องค าพิพากษามีสิทธิ
ได้รับอันเนื่องมาจากการท างานที่
ส าเร็จลุล่วง ความประพฤติดี การ
ถูกคุมขังก่อนการด าเนินคดีชั้น
ศาล หรือจากเหตุผลอื่นๆ 

ค) ส า เนารับรองถู กต้ องของค า
พิพากษารวมทั้ ง โทษตามค า
พิพากษาทั้งปวงที่เกี่ยวกับผู้ต้อง
ค าพิพากษาและกฎหมายอันเป็น
พื้นฐานของค าพิพากษาและโทษ
ตามค าพิพากษานั้น 

ง) ข้อสนเทศเพิ่มเติมอื่นใดที่รัฐของ
ผู้รับร้องขอ ตราบเท่าที่ข้อสนเทศ
เช่นว่านั้นอาจมีความส าคัญต่อ
การโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษานั้น 
แ ล ะ ต่ อ ก า ร ล ง โ ท ษ ต า ม ค า
พิพากษาของผู้ต้องค าพิพากษาผู้
น้ัน 

๔) หากได้รับค าขอเช่นนั้น ให้ภาคีฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดจัดหาเท่าที่จะสามารถท า

ได้รับอันเนื่องมาจากการท างานที่ได้ส าเร็จ
ลุล่วงไป ความประพฤติดี การคุมขังก่อน
การด าเนินคดีชั้นศาล หรือจากเหตุผลอื่นๆ  

        ค )  ส า เนาที่ รั บรองถู กต้ อ งของค า
พิพากษาและโทษค าพิพากษาทั้งมวลที่
เกี่ยวกับผู้ต้องค าพิพากษาและกฎหมายอัน
เป็นพื้นฐานของค าพิพากษาและโทษตามค า
พิพากษานั้น 

        ง) ข้อสนเทศเพิ่มเติมอื่นใดที่รัฐผู้รับร้อง
ขอเพียงเท่าที่ข้อสนเทศเช่นว่านั้นอาจจะมี
นัยยะส าคัญต่อการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษา
นั้นและต่อการบังคับโทษตามค าพิพากษาที่
ลงต่อบุคคลผู้นั้น 

๔)   หากได้รับค าขอเช่นนั้นตาคลีฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดจะต้องจัดหาเท่าที่จะสามารถท าได้ซึ่ง
ข้อสนเทศเอกสารหรือถ้อยแถลงใดๆที่
เกี่ยวข้องให้ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่จะได้มี
การร้องขอให้โอนตัวหรือก่อนมีการตัดสินใจ
ว่าจะตกลงให้โอนตัวหรือไม่ 

๕) หากเป็นความปรารถนาของรัฐผู้รับรัฐผู้โอน
จะต้องเปิดโอกาสให้รัฐผู้รับตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยรัฐให้รับ

                และบทสรุปของค าพิพากษา  
                ของศาล 

ข)  ก าหนดวันพ้นโทษ ระยะเวลาที่ผู้
ต้ อ งค าพิ พ ากษา ได้ รั บ โทษ
มาแล้ว ตลอดจนเหตุผลหย่อน
โทษอื่นๆ ที่ผู้ต้องค าพิพากษามี
สิทธิได้รับอันเนื่องมาจากการ
ท างานที่ได้ส าเร็จลุล่วงไป ความ    

          ประพฤติดี การถูกคุมขังก่อน      
          การด าเนินคดีชั้นศาล หรือจาก   
          เหตุผลอื่นๆ 

ค) ส าเนาที่รับรองถูกต้องของค า
พิ พ า ก ษ า แ ล ะ โ ท ษ ต า ม ค า
พิพากษาทั้งมวล ที่เกี่ยวข้องกับผู้
ต้องค าพิพากษา และกฎหมายอัน
เป็นพื้นฐานของค าพิพากษาและ
โทษตามค าพิพากษาน้ัน 

ง) ข้อสนเทศเพิ่มเติมอื่นใดที่รัฐผู้รับ
ร้องขอ เพียงเท่าที่ข้อสนเทศเช่น
ว่านั้น อาจจะมีนัยส าคัญต่อการ
โอนตัวผู้ต้องค าพิพากษานั้นและ
ต่อการบังคับโทษตามค าพิพากษา

ผู้ต้องค าพิพากษาได้รับโทษ
มาแล้ว ตลอดจนเหตุผลหย่อน
โทษอื่นๆ ที่ผู้ต้องค าพิพากษามี
สิทธิได้รับอันเนื่องมาจากการ
ท างานที่ได้ส าเร็จลุล่วงไป ความ
ประพฤติดี การถูกคุมขังก่อน
การด าเนินคดีชั้นศาล หรือจาก
เหตุผลอื่นๆ 

ค) ส าเนาที่รับรองถูกต้องของค า
พิ พ า ก ษ า แ ล ะ โ ท ษ ต า ม ค า
พิพากษาทั้งมวลที่เกี่ยวกับผู้ต้อง
ค าพิพากษา และกฎหมายอัน
เป็นพื้นฐานของค าพิพากษา
และโทษตามค าพิพากษานั้น 

ง) ข้อสนเทศเพิ่มเติมอื่นใดที่รัฐ
ผู้ รั บ ร้ อ ง ข อ  เ พี ย ง เ ท่ า ที่
ข้อสนเทศเช่นว่านั้นอาจจะมี
นัยส าคัญต่อการโอนตัวผู้ต้องค า
พิพากษานั้น และต่อการบังคับ
โทษตามค าพิพากษาที่ลงต่อ
บุคคลผู้นั้น 

๔) หาก ได้ รั บค า ขอ เช่ นนั้ น  ภาคี
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ได้ ซึ่งข้อสนเทศเอกสารหรือถ้อย
แถลงใดๆ ให้แก่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่ ง
ก่อนที่จะได้มีการร้องขอให้โอนตัว
หรือก่อนมีการจัดสินใจว่าจะตกลงให้
โอนตัวหรือไม่ 

๕) หากเป็นความปรารถนาของรับผู้รับ 
ให้รั ฐผู้ โอนเปิดโอกาสให้รัฐผู้ รับ
ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับที่
ได้รับมอบหมาย ก่อนการโอนตัวว่าผู้
ต้องค าพิพากษาหรือบุคคลผู้มีสิทธิ
กระท าการในนามผู้ต้องค าพิพากษา
นั้นได้ให้ความยินยอมตามความใน
ข้อ ๔(ข) ของความตกลงนี้  ด้วย
ความสมัครใจและด้วยความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ถึงผลทางกฎหมายของ
การโอนตัวนั้น 

๖) ให้การส่งมอบตัวผู้ต้องค าพิพากษา
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ โอนให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับนั้นกระท าขึ้นใน
วันและสถานที่ภายในรัฐผู้โอนตามที่
ภาคีทั้งสองตกลงกัน 
 

ก่อนการโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาว่าผู้ต้อง
ค าพิพากษาหรือบุคคลผู้มีสิทธิ์ท าการแทนผู้
ต้องค าพิพากษานั้นได้ให้ความยินยอมที่
จ าเป็นในการโอนตัวของสนธิสัญญานี้ด้วย
ความสมัครใจและด้วยความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ถึงผลทางกฎหมายต่างๆอันสืบเนื่องจาก
การโอนตัวนั้น 

๖) การส่ งมอบตัวผู้ ต้องค าพิพากษาโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้โอนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับนั้นจะกระท าในวันและ ณ สถานที่
ภายในรัฐผู้อื่นตามที่ภาคีทั้งสองฝ่ายตกลง
กัน 

 

ที่ลงต่อบุคคลผู้นั้น 
จ) หากได้รับค าขอเช่นนั้น ภาคีฝ่าย

ใดฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดหาเท่าที่จะ
สามารถท า ได้  ซึ่ งข้ อสนเทศ
เอกสารหรือถ้อยแถลงใดๆ ที่
เกี่ ยวข้องให้ภาคีอีกฝ่ ายหนึ่ ง
ก่อนที่จะได้มีการร้องขอให้โอนตัว
หรือก่อนมีการตัดสินใจว่าจะตก
ลงให้โอนตัวหรือไม่ 

๔) หากเป็นความปรารถนาของรัฐผู้รับ 
รัฐผู้โอนจะต้องเปิดโอกาสให้รัฐผู้รับ
ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบ 

      หมายโดยรัฐผู้รับก่อนการโอนตัวผู้
ต้องค าพิพากษา ว่าต้องค าพิพากษา
หรือบุคคลผู้มีสิทธิท าการแทนผู้ต้อง
ค าพิพากษานั้น ได้ให้ความยินยอมที่
จ าเป็นในการโอนตัวตามความในข้อ 
๔(ข) ของสนธิสัญญานี้  ด้วยความ
สมัครใจและด้วยความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ถึงผลทางกฎหมายต่างๆ อัน
สืบเนื่องจากการโอนตัวนั้น 

๕)   การส่งมอบตัวผู้ต้องค าพิพากษาโดย

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้อง
จัดหาเท่าที่จะสามารถท าได้ซึ่ง
ข้อสนเทศ เอกสารหรือถ้อยแถลง
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้ภาคีคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่จะได้มีการร้อง
ขอ ให้ โ อนตั วหรื อก่ อนมี ก า ร
ตัดสินใจว่าจะตกลงให้ โอนตัว
หรือไม ่

๕) หากเป็นความปรารถนาของรัฐผู้รับ 
รัฐผู้ โอนจะต้องเปิดโอกาสให้รัฐ
ผู้รับตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายโดยรัฐผู้รับก่อนการโอน
ตัวผู้ต้องค าพิพากษาว่า ผู้ต้องค า
พิพากษาหรือบุคคลผู้มีสิทธิท าการ
แทนผู้ต้องค าพิพากษานั้น ได้ให้
ความยินยอมที่จ าเป็นในการโอนตัว
ต ามคว าม ในข้ อ  ๔  ( ๖ )  ขอ ง
สนธิสัญญานี้ ด้วยความสมัครใจ
และด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ถึงผลทางกฎหมายต่างๆ อันสืบ
เนื่องจากการโอนตัวนั้น 

๖) การส่งมอบตัวผู้ต้องค าพิพากษา
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 เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ ผู้ โ อ น ใ ห้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับนั้น จะกระท า
ในวันและ ณ สถานที่ภายในรัฐผู้โอน
ตามที่ภาคีทั้งสองฝ่ายตกลงกัน 

 

โดนเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้โอนให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับนั้น จะกระท า
ในวันและ ณ สถานที่ภายในรัฐผู้
โอนตามที่ภาคีคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ตกลงกัน 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนนิการ
ลงโทษตามค า
พิพากษา 

๑) การบังคับโทษตามค าพิพากษาต่อ
ภายหลังการโอนตัว ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขั้นตอนของรัฐผู้ รับ 
รวมทั้งกฎหมายและขั้นตอนที่ ใช้
บังคับกับเงื่อนไขของการรับโทษ
จ าคุก กักขัง หรือการท าให้สูญเสีย
อิสรภาพในรูปแบบอื่น และกฎหมาย
แล ะขั้ น ตอนที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ล ด
ระยะเวลาจ าคุก กักขัง หรือการท า
ให้สูญเสียอิสรภาพในรูปแบบอื่นโดย
การพักการลงโทษ การปล่อยตัวโดย
มีเงื่อนไข การลดโทษ หรืออื่นๆ 

๒) ภายใต้บังคับของวรรค ๓ ของข้อนี้ 
ให้รัฐผู้รับถูกผูกพันโดยลักษณะทาง
กฎหมายของ โทษและก าหนด
ระยะเวลาของโทษตามค าพิพากษาที่

๑ )  รั ฐผู้ รั บจะถู กผู กมั ด โดยลั กษณะทาง
กฎหมายของโทษ และระยะเวลาของโทษ
ตามค าพิพากษาที่ได้ก าหนดโดยรัฐผู้โอน รัฐ
ผู้รับจะบังคับโทษตามค าพิพากษาประหนึ่ง
ว่าโทษนั้นได้รับการพิพากษาในรัฐผู้รับ 

๒) การบังคับโทษตามค าพิพากษาต่อภายหลัง
การโอนตัว ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
วิธีการของรัฐผู้รับ รวมทั้งกฎหมายและ
วิธีการที่ใช้บังคับกับเงื่อนไขของการรับโทษ
จ าคุก กักขัง หรือการท าให้สูญเสียอิสรภาพ
อื่นๆโดยวิธีการคุมประพฤติ ปล่อยโดยมี
เงื่อนไข อภัยโทษ หรืออื่นๆ 

๓) รัฐผู้รับจะต้องไม่ด าเนินการลงโทษตามค า
พิพากษาที่ท าให้สูญเสียอิสรภาพในลักษณะ
ที่จะเป็นการขยายเวลาการลงโทษให้เกิน
กว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษา

๑) รัฐผู้รับจะถูกผูกมัดโดยลักษณะทาง
กฎหมายของโทษ และระยะเวลาของ
โทษตามค าพิพากษาที่ได้ก าหนดโดยรัฐ
ผู้ โอน รับผู้รับจะบังคับโทษตามค า
พิพากษาประหนึ่งว่าโทษนั้นได้รับการ
พิพากษาในรัฐผู้รับ 

๒) การบังคับโทษตามค าพิพากษาต่อ
ภายหลังการโอนตัว ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและวิ ธี ก ารของรั ฐผู้ รั บ 
รวมทั้งกฎหมายและวิธีการที่ใช้บังคับ
กับเงื่อนไขของการรับโทษจ าคุก กักขัง
หรือการท าให้สูญเสียอิสรภาพอื่นๆ 
ตลอดจนกฎหมายและวิ ธี ก า รที่
เกี่ยวกับการลดระยะเวลาการจ าคุก 
กักขัง หรือการท าให้สูญเสียอิสรภาพ
อื่นๆ โดยวิธีการคุมประพฤติ ปล่อย

๑) การด า เนินการลงโทษตามค า
พิพากษาต่อภายหลังการโอนตัว 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและวิธีการ
ของรัฐผู้รับ รวมทั้งกฎหมายและ
วิธีการที่ใช้บังคับกับเงื่อนไขของ
การรับโทษจ าคุก กักขัง หรือการ
ท าให้สูญเสียอิสรภาพอื่นๆ และ
กฎหมายและวิธีการที่เกี่ยวกับการ
ลดระยะเวลาการจ าคุก กักขัง 
หรือการท าให้สูญเสียอิสรภาพ
อื่นๆ โดยวิ ธีการคุมประพฤติ 
ปล่อยโดยมี เงื่อนไข อภัยโทษ 
หรืออื่นๆ 

๒) ภายในบังคับของวรรค ๓ ของข้อนี้ 
รัฐผู้ถูกรับจะถูกผูกมัดโดยลักษณะ
ของความผูกพันทางกฎหมายของ
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ได้ก าหนดโดยรัฐผู้โอน 
๓) รัฐผู้รับจะต้องไม่บังคับโทษตามค า

พิพากษาที่ท าให้สูญเสียอิสรภาพใน
ลักษณะที่จะเป็นการขยายระยะเวลา
การบังคับโทษให้เกินกว่าระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในโทษตามค าพิพากษาของ
ศาลของรัฐผู้โอนให้การบังคับโทษ
ตามค าพิพากษาเช่นว่านั้นโดยรับ
ผู้ รั บ  สอดคล้ อ งกับ โทษตามค า
พิพากษาที่สั่งโดยศาลของรัฐผู้โอนให้
มากที่สุดเท่าที่จะท าได ้

๔) หากรัฐผู้โอนแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกค าพิพากษา รวมทั้งโทษตาม
ค าพิพากษาตามความในข้อ ๖ ของ
ความตกลงนี้ หรือมิฉะนั้น ลดโทษ 
เปลี่ยนโทษตามค าพิพากษาจากหนัก
เป็น เบาหรือยกเลิก โทษตามค า
พิพากษา ให้รัฐผู้รับด าเนินการให้
เกิดผลตามนั้นเมื่อได้รับแจ้งถึงค า
วินิจฉัยนั้น 

๕) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ของ
รัฐผู้รับ รัฐผู้รับอาจปฏิบัติต่อผู้ต้องค า

ลงโทษของศาลของรัฐผู้โอน 
๔) หากรัฐผู้โอนแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

ค าพิพากษาหรือโทษตามค าพิพากษาหรือ
โทษตามค าพิพากษาตามความในข้อ ๖ ของ
สนธิสัญญานี้ หรือลดโทษเปลี่ยนแปลงโทษ
ให้เบาลงหรือยกเลิกโทษตามค าพิพากษา
ด้วยประการอื่นใดรัฐผู้รับจะต้องด าเนินการ
ให้เกิดผลตามนั้นตามความในข้อนี้เมื่อได้รับ
แจ้งถึงค าวินิจฉัยนั้น 

๕) รัฐผู้รับอาจปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
กระท าผิดของเยาวชนของตนต่อผู้ต้องค า
พิพากษาใดๆที่ตามกฎหมายของตนจัดอยู่
ในเกณฑ์ของผู้ เยาว์โดยไม่ต้องค านึงถึง
สถานภาพของผู้ต้องค าพิพากษานั้นตาม
กฎหมายของรัฐผู้โอน 

๖) รัฐผู้รับจะต้องจัดหาข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การบังคับโทษให้แก่รัฐผู้คนดังน้ี 

    ก) หากผู้ต้องค าพิพากษาได้รับการปล่อยตัว
โดยมีเงื่อนไขและเมื่อบุคคลผู้นั้นได้รับ
การปล่อยตัวเมื่อครบก าหนดโทษตามค า
พิพากษาแล้ว 

 ข) หากผู้ต้องค าพิพากษาได้หลบหนีจาก

โดยมีเงื่อนไขอภัยโทษ หรืออื่นๆ 
๓) รัฐผู้รับจะต้องไม่ด าเนินการลงโทษตาม

ค าพิพากษาที่ท าให้สูญเสียอิสรภาพใน
ลักษณะที่จะเป็นการขยายเวลาการ
ลงโทษให้เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในค าพิพากษาลงโทษของศาลของรัฐ
ผู้โอน 

๔) หากรัฐผู้โอนแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกค าพิพากษาหรือโทษตามค า
พิพากษาตามความในข้อ ๖ ของสน
สัญญานี้ หรือลดโทษ เปลี่ยนแปลง
โทษให้เบาลง หรือยกเลิกโทษตามค า
พิพากษาด้วยประการอื่นใด รัฐผู้รับ
จะต้องด าเนินการให้เกิดผลตามนั้น 
ตามความในข้อนี้ เมื่อได้รับแจ้งถึงค า
วินิจฉัยนั้น 

๕) รับผู้รับอาจปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การกระท าผิดของเยาวชนของตนต่อผู้
ต้องค าพิพากษาใดๆ ที่ตามกฎหมาย
ของตนจัดอยู่ในเกณฑ์ของผู้เยาว์ โดย
ไม่ค านึงถึงสถานภาพของผู้ต้องค า
พิพากษานั้นตามกฎหมายของรัฐผู้โอน 

โทษตามค าพิพากษาที่ก าหนดโดย
รัฐผู้โอน หากภายใต้กฎหมายของ
รัฐผู้รับ ศาลที่มีเขตอ านาจของรัฐ
ผู้ รับต้องมีค าวินิ จฉัย  หรือค า
พิพากษา เพื่ อลงโทษตามค า
พิพากษาโดยศาลของรัฐผู้โอนแก่
ผู้ต้องค าพิพากษา รัฐผู้รับจะต้อง
จัดท าค าวินิจฉันหรือค าพิพากษา
ของศาลดังกล่าวก่อนการโอนตัวผู้
ต้องค าพิพากษาโดยรัฐผู้โอนใน
กรณีที่ระยะเวลาของการลงโทษ
ตามค าพิพากษาที่ก าหนดโดยศาล
ของรัฐผู้รับน้อยกว่าระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของโทษตามค าพิพากษา 
ซึ่งผู้ต้องค าพิพากษาต้องรับแล้ว 
รัฐผู้โอนย่อมมีสิทธิที่จะปฏิเสธค า
ร้องขอนั้น 

๓) รั ฐผู้ รั บจะต้อง ไม่ด า เนินการ
ลงโทษตามค าพิพากษาที่ท าให้
สูญเสียอิสรภาพในลักษณะที่จะ
เป็นการขยายเวลาการลงโทษให้
เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
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พิพากษาที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของผู้เยาว์
ตามกฎหมายของรัฐผู้รับได้ โดยไม่
ค านึ งถึ งสถานภาพของผู้ต้องค า
พิพากษานั้นตามกฎหมายของรัฐผู้
โอน 

๖) ให้รัฐผู้รับจัดหาข้อสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการบังคับโทษตามค าพิพากษา
ให้แก่รัฐผู้โอน 
ก) หากผู้ต้องค าพิพากษาได้รับการ

ปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไข และเมื่อ
ผู้ต้องค าพิพากษานั้นได้รับการ
ปล่อยตัวเมื่อครบก าหนดการ
ลงโทษตามค าพิพากษาแล้ว 

ข) ห า ก ผู้ ต้ อ ง ค า พิ พ า ก ษ า ไ ด้
หลบหนีจากการคุมขัง ก่อนที่
การบังคับโทษตามค าพิพากษา
จะครบถ้วน หรือ 

ค) หากรัฐผู้โอนร้องขอรายงาน 
 

การคุมขังก่อนที่การบังคับโทษตามค า
พิพากษาจากครบก าหนดหรือ 

ค)       ค) หากรัฐผู้โอนร้องขอรายงาน 
 
 

๖) รั ฐผู้ รั บจะต้ องจั ดหาข้ อสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษให้แก่รัฐผู้
โอน ดังนี ้

ก) หากผู้ต้องค าพิพากษาได้รับการ
ปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไข และเมื่อ
บุคคลนั้นได้รับปล่อยตัวเมื่อครบ
ก าหนดโทษตามค าพิพากษา
แล้ว 

ข) ห า ก ผู้ ต้ อ ง ค า พิ พ า ก ษ า ไ ด้
หลบหนีจากการคุมขังก่อนที่
การบังคับโทษตามค าพิพากษา
จะครบก าหนด หรือ หากรัฐผู้
โอนร้องขอรายงาน 

ค าพิพากษาลงโทษของศาลของ
รัฐผู้โอน การด าเนินการลงโทษ
เช่นนั้น จะต้องสอดคล้องกับโทษ
ที่ก าหนดในรัฐผู้โอนให้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได ้

๔) หากรัฐผู้โอนแก้ไข เปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกค าพิพากษาหรือโทษ
ตามค าพิพากษาตามความในข้อ 
๗ ของสนธิสัญญานี้ หรือลดโทษ 
เปลี่ยนแปลงท าให้เบาลง หรือ
ยกเลิกโทษตามค าพิพากษาด้วย
ประการอื่นใด รัฐผู้ รับจะต้อง
ด าเนินการให้เกิดผลตามนั้น ตาม
ความในข้อนี้ทันทีที่ได้รับแจ้งถึง
ค าวินิจฉัยนั้น 

๕) รัฐผู้รับอาจปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการกระท าผิดของเยาวชน
ของตนต่อผู้ต้องค าพิพากษาใดๆ 
ที่ตามกฎหมายของตนจัดอยู่ใน
เกณฑ์ของผู้ เยาว์  โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงสถานภาพของผู้ต้องค า
พิพากษานั้นตามกฎหมายของรัฐ
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ผู้โอน 
๖) รัฐผู้รับจะต้องจัดหาข้อสนเทศที่

เกี่ยวกับการบังคับโทษให้แก่รัฐผู้
โอน ดังนี ้
ก) หากผู้ต้องค าพิพากษาได้รับ

การปล่อยตัวโดยมี เงื่อนไข 
และเมื่อบุคคลนั้นได้รับการ
ปล่อยตัวเมื่อครบก าหนดโทษ
ตามค าพิพากษาแล้ว 

ข) หากผู้ ต้ อ งค าพิพากษา ได้
หลบหนีจากการคุมขังก่อนที่
ก า ร บั ง คั บ โ ท ษ ต า ม ค า
พิพากษาจะครบก าหนด หรือ 

ค) หากรัฐผู้โอนร้องขอรายงาน 
 

บทก าหนดโทษ - - - -  
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ภาคผนวก 



 

 
พระราชบัญญัติ 

การปฏิบัติเพื่อความรวมมือระหวางประเทศ 
ในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา 

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

เปนปท่ี ๓๙ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปฏิบัติเพื่อความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดี
อาญา 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินการตามคํา
พิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗” 
 มาตรา ๒   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓   บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศอื่นในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 มาตรา ๔   ในพระราชบัญญัตินี้ 
     “ประเทศผูโอน” หมายความวา ประเทศที่สงนักโทษไปยังประเทศผูรับโอน 
     “ประเทศผูรับโอน” หมายความวา ประเทศที่รับนักโทษจากประเทศผูโอน 
     “นักโทษไทย”  หมายความวา บุคคลผูมีสัญชาติไทยไมวาจะมีสัญชาติอื่นดวยหรือไมก็ตาม ซึ่งตองคําพิพากษา
หรือคําสั่งถึงที่สุดใหลงโทษและกําลังรับโทษอยูในตางประเทศ 
      “นักโทษตางประเทศ” หมายความวา บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย ซึ่งตองคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดใหลง
โทษและกําลังรับโทษอยูในราชอาณาจักร 
      “โทษ” หมายความวา จําคุก กักขัง และหมายความรวมถึงวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ วิธี
การสําหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษ การพักการกักกัน และการลดวันตองโทษดวย 
     “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ 



  ๔๘๖

     “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 มาตรา ๖   การโอนนักโทษไทยในตางประเทศเพื่อมารับโทษตอในราชอาณาจักร หรือการโอนนักโทษตางประเทศใน
ราชอาณาจักรเพื่อไปรับโทษตอในตางประเทศ ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
    (๑)   ประเทศผูโอนและประเทศผูรับโอนจะตองมีสนธิสัญญาระหวางกันในเรื่องความรวมมือในการดําเนิน
การใหเปนไปตามคําพิพากษาคดีอาญา 
    (๒)   การโอนนักโทษจะตองไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูโอนกับประเทศผูรับโอน และนักโทษซึ่งจะได
รับการโอน 
    (๓)   ความผิดที่นักโทษไทยหรือนักโทษตางประเทศไดรับโทษอยูตองเปนความผิดที่มีโทษฐานใดฐานหนึ่ง
ตามกฎหมายของประเทศผูรับโอน 
    (๔)   นักโทษซึ่งจะไดรับการโอนตองไมอยูในระหวางการดําเนินคดีอาญาในความผิดอื่นหรืออยูในระหวาง
การรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมในประเทศผูโอน 
     (๕)   การโอนนักโทษจะทําใหเกิดผลดีหรือเปนประโยชนแกนักโทษผูนั้น 
      (๖)   การโอนนักโทษจะมีผลกระทบตอปญหาอาชญากรรมและความรูสึกของประชาชนในประเทศผูโอน
และประเทศผูรับโอนเพียงใดหรือไม เมื่อคํานึงถึงลักษณะและความรุนแรงของการกระทําความผิด 
      ความใน (๓) มิใหใชบังคับในกรณีที่สนธิสัญญาระหวางประเทศผูโอนและประเทศผูรับโอนมิไดกําหนดขอ
ความดังกลาวไว หรือมีเงื่อนไขกําหนดไวเปนประการอื่น 
 มาตรา ๗   บรรดาคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับการโอนนักโทษ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๘   การโอนนักโทษตามพระราชบัญญัตินี้ไมเปนการตัดสิทธิที่นักโทษนั้นจะพึงไดรับผลจากการอภัยโทษ เปลี่ยน
โทษหนักเปนเบา และลดโทษโดยประเทศผูโอนภายหลังการโอน 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ 
 
 มาตรา ๙   ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ” ประกอบดวยปลัดกระทรวงยุติ
ธรรมเปนประธานกรรมการ เจากรมพระธรรมนูญ อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง อธิบดีกรมอัยการ 
อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมราชทัณฑ และอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปนกรรมการ ผูอํานวยการกองทัณฑวิทยา กรม
ราชทัณฑ เปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เปนกรรมการและผูชวย
เลขานุการ 



  ๔๘๗

 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๑๐   การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึง
จะเปนองคประชุม 
 ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
 กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
 มาตรา ๑๑   คณะกรรมการมีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การโอนนักโทษไทย 
 
  มาตรา ๑๒   นักโทษไทยซึ่งประสงคจะขอโอนมารับโทษตอในราชอาณาจักรใหยื่นคําขอพรอมทั้งสงเอกสารหลักฐานที่
คณะกรรมการกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยที่มีอํานาจหนาที่ประจําประเทศผูโอน หรือตอ
พนักงานเจาหนาที่ ณ กระทรวงการตางประเทศ แลวแตกรณี 
 มาตรา ๑๓   ถานักโทษไทยไมสามารถยื่นคําขอไดดวยตนเอง หรือเปนเด็กหรือเยาวชนตามกฎหมาย   วาดวยการจัดตั้ง
ศาลคดีเด็กและเยาวชน ใหสามีหรือภริยา ญาติหรือผูมีสวนเกี่ยวของมีอํานาจยื่นคําขอตามมาตรา ๑๒ แทนนักโทษไทยได 
 มาตรา ๑๔   ในกรณีที่ผูยื่นคําขอตามมาตรา ๑๒ หรือ มาตรา ๑๓ ไมสามารถจัดหาเอกสารหลักฐานประกอบคําขอไดดวย
ตนเอง ใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูจัดหาให 
 มาตรา ๑๕   เมื่อไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารหลักฐานครบถวนแลว ใหพนักงานเจาหนาที่สงคําขอและเอกสารหลักฐาน
ดังกลาวตอเลขานุการคณะกรรมการเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา 
 ใหคณะกรรมการพิจารณาและมีคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการโอนนักโทษไทยโดยเร็ว แลวแจงคําสั่งดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอทราบ โดยผานกระทรวงการตางประเทศ และในกรณีที่คณะกรรมการมีคําสั่งไมอนุญาตเนื่องจากไมเขาหลักเกณฑตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการแสดงเหตุผลของการมีคําสั่งไมอนุญาตนั้นดวย 
 คําสั่งของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 มาตรา ๑๖   ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําสั่งอนุญาตใหมีการโอนนักโทษไทยใหคณะกรรมการ          สงเรื่องไปยัง
กระทรวงการตางประเทศเพื่อดําเนินการขอความเห็นชอบในการโอนนักโทษไทยดังกลาวจากประเทศผูโอน และเมื่อประเทศผู
โอนไดแจงผลการพิจารณาใหกระทรวงการตางประเทศทราบแลวใหกระทรวงการตางประเทศแจงผลการพิจารณาใหคณะ
กรรมการและผูยื่นคําขอทราบโดยเร็ว 
 มาตรา ๑๗   เมื่อคณะกรรมการไดรับแจงจากกระทรวงการตางประเทศวาประเทศผูโอนไดใหความเห็นชอบในการขอ
โอนนักโทษไทยจากประเทศผูโอนตามมาตรา ๑๖ แลว ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการใหมีการโอนนักโทษไทยผูนั้นตอไปโดย
เร็ว 
 เมื่อนักโทษไทยเดินทางเขามาในราชอาณาจักรแลว ในกรณีที่ศาลของประเทศผูโอนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหลงโทษจํา
คุกหรือกักขัง ใหพนักงานเจาหนาที่ทําคําสั่งเปนหนังสือสงตัวนักโทษไทยนั้นไปคุมขังไว ณ สถานที่ที่จัดไวตามกฎหมายวาดวยการ



  ๔๘๘

นั้น 
 ถานักโทษไทยนั้นอยูภายใตเงื่อนไขตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน 
การพักการลงโทษ และการพักการกักกัน ก็ใหนําวิธีการเชนวานั้นตามที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของที่ใชอยูในราชอาณาจักรมา
ใชตามควรแกกรณี 
 มาตรา ๑๘   เพื่อประโยชนในการโอนนักโทษไทยมารับโทษตอในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาคํา
พิพากษาหรือคําสั่งลงโทษของศาลแหงประเทศผูโอนเปนคําพิพากษาหรือคําสั่งลงโทษของศาลที่มีเขตอํานาจในราชอาณาจักร 
 การอุทธรณ ฎีกา หรือการขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม ในศาลที่มีเขตอํานาจใน                                                                               
ราชอาณาจักรเกี่ยวกับคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได 
 มาตรา ๑๙   เมื่อไดมีการตกลงรับโอนนักโทษไทย ใหคณะกรรมการใชเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการลงโทษที่มีการรับ
รองเปนทางการโดยประเทศผูโอนเปนหลักเกณฑในการพิจารณา ถาปรากฏวาโทษตามคําพิพากษา                                                                              
หรือคําสั่งลงโทษของศาลแหงประเทศผูโอนตรงกับโทษตามกฎหมายที่ใชอยูในราชอาณาจักร ใหคณะกรรมการทําคําสั่งเปน
หนังสือสงไปยังเจาพนักงานเรือนจําหรือเจาพนักงานซึ่งมีอํานาจในการปฏิบัติตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ 
วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษและการพักการกักกัน แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 ในกรณีที่ปรากฏวา โทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษตามกฎหมายของประเทศผูโอนไมตรงกับโทษ หรือเงื่อนไขในการ
รับโทษตามกฎหมายที่ใชอยูในราชอาณาจักร ใหคณะกรรมการสงเรื่องใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลอาญาหรือศาลคดีเด็ก
และเยาวชนกลาง เพื่อพิจารณาสั่งปรับใชโทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชอยูในราชอาณาจักร ทั้งนี้ โทษ
หรือเงื่อนไขในการรับโทษที่ปรับใชจะตองไมหนักกวาโทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษที่นักโทษไทยจะตองรับในประเทศผูโอน 
 ในกรณีที่ปรากฏวาความผิดที่นักโทษไทยไดรับอยูตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแหงประเทศผูโอนไมเปนความผิดที่
มีโทษฐานใดฐานหนึ่งตามกฎหมายที่ใชอยูในราชอาณาจักร ใหถือวาการที่นักโทษไทยผูนั้นไดรับโทษตามคําพิพากษาหรือคําสั่งดัง
กลาวเปนเงื่อนไขที่ศาลมีอํานาจสั่งใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยได และใหศาลปรับโทษตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นเปนวิธีการ
เพื่อความปลอดภัยอยางใดอยางหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควร แตตองไมหนักกวาโทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษที่นักโทษไทยจะตอง
รับในประเทศผูโอน ทั้งนี้  ใหนําวิธีการตามวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 คําสั่งของศาลอาญาหรือศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางใหเปนที่สุด 
 มาตรา ๒๐   ใหถือวานักโทษไทยซึ่งไดรับการโอนมารับโทษตอในราชอาณาจักรเปนนักโทษเด็ดขาด หรือเปนผูถูกสั่งใช
วิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษและการพักการกักกัน ตาม
กฎหมายที่ใชอยูในราชอาณาจักรวาดวยการนั้น แลวแตกรณี 
 มาตรา ๒๑   การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ การพักการลงโทษ การพักการกักกัน และการลดวันตอง
โทษสําหรับนักโทษไทยซึ่งรับโทษตอในราชอาณาจักร ใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชอยูในราชอาณาจักร ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ไดมี
สนธิสัญญากําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสนธิสัญญานั้น 
 มาตรา ๒๒   ในการรับโทษตอในราชอาณาจักร ใหนักโทษไทยซึ่งไดรับการโอนไดรับประโยชนจากเหตุดังตอไปนี้ 
       (๑) การหักระยะเวลาการลงโทษที่นักโทษไทยผูนั้นไดรับอยูตามกฎหมายของประเทศผูโอนจนถึงวันที่มี
การรับมอบ 
      (๒) การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษของประเทศผูโอนเฉพาะในสวนที่มีผลใชบังคับถึง
นักโทษไทยผูนั้น 
       (๓) กรณีที่มีกฎหมายของประเทศผูโอนออกมาภายหลังและบัญญัติวาการกระทําตามที่นักโทษไทยผูนั้น
ไดรับโทษอยูไมเปนความผิดอีกตอไป หรือบัญญัติใหเปนคุณแกนักโทษไทยผูนั้น 



  ๔๘๙

       (๔) การแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคําพิพากษา หรือคําสั่งลงโทษของศาลแหงประเทศผูโอน 
       (๕) การหักระยะเวลาตั้งแตวันที่มีการรับมอบนักโทษไทยผูนั้นจนถึงวันที่นักโทษไทยผูนั้นเขารับโทษตอ
ในราชอาณาจักร 
  เมื่อความตามวรรคหนึ่งปรากฏแกคณะกรรมการ หรือเมื่อนักโทษไทยหรือผูมีอํานาจยื่นคําขอตามมาตรา ๑๓ 
รองขอ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งใหนักโทษไทยผูนั้นไดรับประโยชนดังกลาวได 
  คําสั่งของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๔ 
การโอนนักโทษตางประเทศ 

 
 มาตรา ๒๓   การยื่นคําขอโอนนักโทษตางประเทศเพื่อไปรับโทษตอในประเทศผูรับโอน ใหประเทศที่ประสงคจะรับโอน
ยื่นคําขอผานวิถีทางการทูตตามแบบวิธีการและเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กระทรวงการตาง
ประเทศ 
 มาตรา ๒๔   เมื่อไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารหลักฐานครบถวนแลว ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาสงคําขอและเอกสาร
หลักฐานดังกลาวตอเลขานุการคณะกรรมการเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา 
 มาตรา ๒๕   การโอนนักโทษตางประเทศจะกระทํามิไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
      (๑) เมื่อโทษที่นักโทษตางประเทศไดรับอยูไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเปนโทษฐานกระทําความผิดตอองค
พระมหากษัตริย พระราชินี พระราชโอรสและพระราชธิดา ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ความผิดตอความ
มั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองสมบัติที่มีคาทางศิลปะของชาติ 
      (๒) *(ก)   นักโทษตางประเทศไดรับโทษจําคุกในราชอาณาจักรแลวไมถึงหนึ่งในสามของโทษจําคุกทั้งสิ้น
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งหรือไมถึงสี่ป สุดแตระยะเวลาใดจะนอยกวา 
               (ข)   นักโทษตางประเทศไดรับโทษจําคุกในราชอาณาจักรแลวไมถึงแปดป ในกรณีที่เปนความผิดฐาน
ผลิต จําหนาย นําเขาเพื่อจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด ใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ และ
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกตลอดชีวิต 
        (๓) เมื่อโทษจําคุกที่นักโทษตางประเทศจะตองรับตอไปในราชอาณาจักรเหลืออยูนอยกวาหนึ่งปของโทษ
จําคุกทั้งสิ้นตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
 มาตรา ๒๖   คณะกรรมการอาจพิจารณาไมอนุญาตใหโอนนักโทษตางประเทศ ถาเห็นวาการโอนนั้นจะมีผลกระทบ
กระเทือนตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยแหงราชอาณาจักรหรือตอความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 มาตรา ๒๗   ในกรณีที่นักโทษตางประเทศผูใดมีหนาที่ตองชําระคาปรับ คืนทรัพยสินหรือชดใชราคาหรือคาเสียหายตาม
คําพิพากษาในคดีอาญา หรือคําสั่งของเจาพนักงานผูมีอํานาจ นักโทษตางประเทศผูนั้นจะตองทําการชําระคืนหรือชดใชดังกลาว ให
เสร็จสิ้นกอนที่คณะกรรมการจะมีคําสั่งเห็นชอบในการโอน 
 มาตรา ๒๘   ใหคณะกรรมการมีคําสั่งใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในการโอนนักโทษตางประเทศ และใหแจงคําสั่ง
                                                 
*

 ความเดิมในอนุ (๒) ของมาตรา ๒๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ. การปฏิบัติเพื่อความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดี
อาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ ๑๐๔ ตอนที่ ๒๒๐ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ และใหใชความใหมดังท่ี
ปรากฏนี้แทน 

 



  ๔๙๐

นั้นใหประเทศผูรับโอนทราบโดยผานกระทรวงการตางประเทศ 
 คําสั่งของคณะกรรมการใหเปนที่สุด และใหถือวาคําสั่งเห็นชอบของคณะกรรมการเปนหลักฐานในการโอนนักโทษตาง
ประเทศไปยังประเทศผูรับโอน 
 

หมวด ๕ 
การดําเนินการรับมอบและสงมอบนักโทษ 

 
 มาตรา ๒๙   การรับมอบนักโทษไทยและการสงมอบนักโทษตางประเทศซึ่งจะไดรับการโอนใหดําเนินการผานวิถีทาง
การทูต ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา ๓๐   เมื่อไดมีการรับมอบนักโทษไทยในประเทศผูโอน ใหพนักงานเจาหนาที่จัดการใหนักโทษไทย  ผูนั้นเดินทาง
จากประเทศผูโอนเขามาในราชอาณาจักรโดยเร็ว ทั้งนี้ ตองไมเกินสามวันนับแตวันที่มีการรับมอบ  เวนแตจะมีเหตุจําเปนอยางอื่น
และเมื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักรแลว ตองดําเนินการใหนักโทษไทยผูนั้นเขารับโทษตอทันที 
 มาตรา ๓๑   เมื่อไดมีการสงมอบนักโทษตางประเทศแลว นักโทษตางประทศผูนั้นจะตองเดินทางออกไป                      
นอกราชอาณาจักรภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่การสงมอบเสร็จสิ้นลง เวนแตคณะกรรมการหรือผูซึ่ง                                      
คณะกรรมการมอบหมายจะไดขยายระยะเวลาใหตามความจําเปน 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 
 มาตรา ๓๒   นักโทษไทยผูใดหลบหนีการควบคุมตัวในระหวางการเดินทางจากประเทศผูโอนมายังราชอาณาจักร หรือ
นักโทษตางประเทศผูใดหลบหนีการควบคุมตัวในระหวางกอนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 ถาความผิดดังกลาวในวรรคหนึ่งไดกระทําโดยใชกําลังประทุษรายหรือโดยขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายหรือโดยรวม
กระทําความผิดดวยกันตั้งแตสามคนขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับ ไมเกินเจ็ดหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
 ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาโทษที่บัญญัติไว
ในสองวรรคกอนกึ่งหนึ่ง 
 มาตรา ๓๓   นักโทษไทยผูใดขัดขืน หรือไมปฏิบัติตามการจัดการของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๓๐ 
หรือนักโทษตางประเทศผูใดขัดขืนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 มาตรา ๓๔   การกระทําความผิดตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ในสวนที่เกี่ยวกับนักโทษไทย  แมกระทํานอก 
ราชอาณาจักร ใหถือวากระทําความผิดในราชอาณาจักร 
 มาตรา ๓๕   ใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามมาตรา ๓๓ ได และในการนี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนดําเนินการเปรียบเทียบได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือ
เงื่อนไขใดๆ ใหผูไดรับมอบหมายปฏิบัติการตามที่เห็นสมควรก็ได 
 เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และใหดําเนินการโอนนักโทษตอไป 



  ๔๙๑

ถาผูกระทําความผิดไมเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบ ใหคณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายสงตัวผูกระทําความผิดให
พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอไป 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
     พลเอก ป. ติณสูลานนท 
           นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ :   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันนี้ไดมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยซึ่งรับโทษอยู 
                     ในตางประเทศเนื่องจากกระทําความผิดในตางประเทศ และบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยซึ่งรบัโทษอยูในประเทศไทย 

เนื่องจากกระทําความผิดในประเทศไทยอยูเปนจํานวนมาก สมควรที่จะกําหนดมาตรการใหมีการโอนตัวผูกระทํา
ความผิดดังกลาวใหไดรับโทษตอในประเทศที่ผูนั้นมีสัญชาติได เพื่อประโยชนในการที่แตละประเทศจะไดใหการอ
บรมแกไขฟนฟูจิตใจผูกระทําความผิดที่มีสัญชาติของประเทศของตนใหกลับตนเปนพลเมืองดีตอไป จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๗) 
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