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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่ เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวาง

ราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขาม
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มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
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มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
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ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี
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สนธิสัญญา 
ระหวาง 

ราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
วาดวยการสงผูรายขามแดน 

   
 

ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา (ตอไปนี้เรียกวา “ภาคีคูสัญญา”) 
ปรารถนาที่จะสงเสริมความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพระหวางประเทศทั้งสอง

ในการปราบปรามอาชญากรรม โดยการทําสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดน บนพื้นฐานของ
การเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกัน ความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน 

ไดตกลงกันดังตอไปนี ้
 

ขอ ๑ 
ความผดิที่สงผูรายขามแดนได 

   
 

๑. เพ่ือความมุงประสงคของสนธิสัญญานี้ ความผิดที่สงผูรายขามแดนไดคือ 
ความผิดซึ่งลงโทษไดตามกฎหมายของภาคีคูสัญญาโดยโทษจําคุกหรือการกักขังในรูปแบบอื่นเปน
ระยะเวลามากกวาหนึ่งป หรือโดยโทษที่หนักกวาใดใด 

๒. ในกรณีที่คํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวของกับบุคคลที่ถูกพิพากษาให
ลงโทษจําคุกหรือกักขังในรูปแบบอื่น โดยศาลของภาคีที่รองขอ สําหรับความผิดที่สงผูรายขาม
แดนใดใด การสงผูรายขามแดนจะไดรับอนุมัติหากระยะเวลาของโทษที่จะตองรับตามคําพิพากษา
ยังเหลืออยูอยางนอยหกเดือน 

๓. เพ่ือความมุงประสงคของขอนี้ ในการวินิจฉัยวาความผิดใดเปนความผิดตาม
กฎหมายของภาคีคูสัญญา จะไมคํานึงวากฎหมายของภาคีคูสัญญาไดกําหนดใหการกระทําที่เปน
ความผิดนั้นไวในความผิดประเภทเดียวกัน หรือไดเรียกชื่อความผิดเปนอยางเดียวกันหรือไม 

๔. เมื่อการสงผูรายขามแดนไดรับการอนุมัติสําหรับความผิดที่สงผูรายขามแดน
ไดความผิดหนึ่งแลว อาจมีการอนุมัติสงผูรายขามแดนสําหรับความผิดอื่นซึ่งระบุไวในคํารอง
ขอใหสงผูรายขามแดนที่เปนไปตามเงื่อนไขอื่น ๆ สําหรับการสงผูรายขามแดนโดยครบถวน 
แมวาจะไมเขาเง่ือนไขที่เก่ียวกับระยะเวลาของโทษหรือคําส่ังกักขังที่ระบุไวในวรรค ๑ และ ๒ ของ
ขอนี้ 

 
ขอ ๒ 

ขอผูกพันในการสงผูรายขามแดน 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โดยสอดคลองกับบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้ ภาคีคูสัญญาตกลงที่จะสงใหแกกัน
และกัน ซึ่งบุคคลที่พบในดินแดนของภาคีคูสัญญาฝายหนึ่ง ที่ถูกตองการตัวเพื่อการฟอง การ
พิจารณาคดี หรือเพ่ือการกําหนดหรือดําเนินการลงโทษในดินแดนของภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
สําหรับการกระทําความผิดที่สงผูรายขามแดนได 

 
ขอ ๓ 

เหตุสําหรับการปฏิเสธไมสงผูรายขามแดน 
   

 
การสงผูรายขามแดนจะไมไดรับการอนุมัติภายใตสนธิสัญญานี้ในสภาพการณ

อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) ภาคีที่ไดรับการรองขอพิจารณาเห็นวาความผิดที่ขอใหสงผูรายขามแดนโดย

ภาคีที่รองขอเปนความผิดทางการเมือง ความผิดทางการเมืองในที่นี้จะไมรวมถึงการปลงชีวิตหรือ
การพยายามปลงชีวิตหรือการประทุษรายตอรางกายของประมุขแหงรัฐหรือหัวหนารัฐบาลหรือ
สมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกลาว 

(๒) ภาคีที่ไดรับการรองขอมีเหตุผลหนักแนนในอันที่จะสันนิษฐานวาคํารองขอ
สงผูรายขามแดนของภาคีผูรองขอมีความมุงประสงคในการที่จะดําเนินกระบวนการทางอาญา 
หรือดําเนินการลงโทษบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว โดยมีสาเหตุจากเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือ
ความเห็นทางการเมืองของบุคคลนั้น หรือวาสถานะของบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเพื่อดําเนินคดีทาง
ศาลจะถูกทําใหเส่ือมเสียโดยสาเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตน 

(๓) ความผิดที่ขอใหสงผูรายขามแดนเปนความผิดเฉพาะภายใตกฎหมายทาง
ทหารของภาคีที่รองขอ และไมเปนความผิดตามกฎหมายอาญาของภาคีคูสัญญานั้น 

(๔) การฟองคดีหรือการดําเนินการลงโทษสําหรับความผิดที่ขอใหสงผูรายขาม
แดนนั้นตองหามโดยเหตุที่บัญญัติไวตามกฎหมายของภาคีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง รวมทั้ง
กฎหมายที่เก่ียวกับอายุความ 

(๕) ภาคีที่ไดรับการรองขอไดมีคําพิพากษาตอบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวสําหรับ
ความผิดเดียวกันกอนมีคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 

(๖) คําพิพากษาของภาคีที่รองขอไดทําลับหลังจําเลยโดยไมไดแจงใหผูถูก
พิพากษาลงโทษทราบอยางเพียงพอถึงการดําเนินคดีและโดยไมเปดโอกาสใหผูถูกพิพากษา
ลงโทษจัดใหมีการตอสูคดีและใหมีการพิจารณาคดีใหมตอหนาบุคคลนั้น 

 
ขอ ๔ 

เหตุสําหรับการใชดุลยพินิจปฏิเสธการสงผูรายขามแดน 
   

 
การสงผูรายขามแดนอาจถูกปฏิเสธภายใตสนธิสัญญานี้ในสภาพการณอยางหนึ่ง

อยางใดดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ภาคีที่ไดรับการรองขอมีเขตอํานาจตามกฎหมายเหนือความผิดที่มีการ
ขอใหสงผูรายขามแดนและจะดําเนินคดีกับบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว 

(๒) ในกรณีพิเศษ แมวาภาคีที่ไดรับการรองขอจะไดคํานึงถึงความรุนแรงของ
ความผิด และผลประโยชนของภาคีที่รองขอแลว ยังเห็นวา เนื่องจากสภาพการณสวนบุคคลของ
บุคคลที่ถูกขอใหสงตัว การสงผูรายขามแดนอาจไมสอดคลองกับขอพิจารณาดานมนุษยธรรม 

(๓) ภาคีที่ไดรับการรองขอกําลังดําเนินคดีกับบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวสําหรับ
ความผิดเดียวกัน 

(๔) บุคคลที่ถูกขอใหสงตัวไดถูกพิพากษาลงโทษหรือจะถูกดําเนินคดีหรือ
พิพากษาลงโทษในรัฐที่รองขอโดยศาลหรือคณะตุลาการพิเศษหรือเฉพาะกิจ ขอบทนี้ไมหามการ
สงผูรายขามแดน ซึ่งเกิดจากเขตอํานาจทางอาญาตามปกติของศาลทหารถาวร 

 
ขอ ๕ 

การสงคนชาตขิามแดน 
   

 
๑. ภาคีคูสัญญาแตละฝายมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมสงคนชาติของตนขามแดน 
๒. หากการสงผูรายขามแดนไมไดรับการอนุมัติตามวรรค ๑ ของขอนี้ ภาคีที่

ไดรับการรองขอจะตองเสนอคดีนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนเพื่อฟองคดีตอไปตามคํารองขอ
ของภาคีที่รองขอ เพ่ือความมุงประสงคนี้ ภาคีที่รองขอจะตองสงเอกสารและพยานหลักฐาน
เก่ียวกับคดีใหแกภาคีที่ไดรับการรองขอ 

๓. โดยไมคํานึงถึงวรรค ๒ ของขอนี้ ภาคีที่ไดรับการรองขอไมตองเสนอคดีนั้น
ตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนเพื่อฟองคดี หากภาคีที่ไดรับการรองขอไมมีเขตอํานาจเหนือ
ความผิดนั้น 

 
ขอ ๖ 

ชองทางการตดิตอ 
   

 
เพ่ือความมุงประสงคของสนธิสัญญานี้ ภาคีคูสัญญาจะติดตอกันผานชองทางการ

ทูต เวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอ่ืนในสนธิสัญญานี้ 
 

ขอ ๗ 
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารที่ตองการ 

   
 

๑. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนตองทําเปนลายลักษณอักษร และจะตองแนบ
เอกสารตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) เอกสาร คําแถลง หรือพยานหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งเพียงพอที่จะระบุรูปพรรณ
สัณฐาน และท่ีอยูที่อาจเปนไปไดของบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว 

(ข) คําแถลงขอเท็จจริงเก่ียวกับคดี 
(ค) บทบัญญัติของกฎหมายที่ระบุองคประกอบสําคัญและที่ กําหนดฐาน

ความผิดที่ขอใหสงผูรายขามแดน 
(ง) บทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดโทษสําหรับความผิด และ 
(จ) บทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดอายุความในการฟองคดี หรือในการ

ดําเนินการลงโทษสําหรับความผิด หากมี 
๒. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเพื่อการฟองคดี

จะตองแนบ 
(ก) สําเนาหมายจับที่ออกโดยผูพิพากษา หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจของภาคีที่รอง

ขอ 
(ข) พยานหลักฐานซึ่งแสดงใหเห็นวา การจับและใหมีการดําเนินคดีบุคคล

ดังกลาวเปนไปโดยชอบ รวมถึงพยานหลักฐานที่ช้ีใหเห็นวาบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเปนบุคคล
เดียวกันกับที่ระบุไวในหมายจับ 

๓. เมื่อคํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวของกับบุคคลที่ถูกพิพากษาวากระทํา
ผิดแลว จะตองแนบเอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี้ 

(ก) สําเนาคําพิพากษาของศาลของภาคีที่รองขอ 
(ข) พยานหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเปนบุคคลเดียวกัน

กับที่อางถึงในคําพิพากษาวากระทําผิด และ 
(ค) คําแถลงที่แสดงวาไดมีการรับโทษตามคําพิพากษาไปแลวเพียงใด 
(ง) คําแถลงเก่ียวกับหนทางทางกฎหมายที่มีใหแกบุคคลในอันที่จะเตรียมการ

ตอสูคดีหรือการใหมีการพิจารณาคดีใหมตอหนาบุคคลนั้น 
๔. หากบุคคลถูกพิพากษาวากระทําความผิด แตยังมิไดมีการกําหนดโทษ 

นอกจากรายการซึ่งกําหนดไวตามวรรค ๑ และวรรค ๓ ของขอนี้ คําขอใหสงผูรายขามแดนจะตอง
ประกอบดวย คําแถลงเก่ียวกับความผิดซึ่งมีการขอใหสงผูรายขามแดนและคําบรรยายเกี่ยวกับ
การกระทําหรือการละเวนการกระทําที่กอใหเกิดความผิดและคําแถลงยืนยันวามีเจตนาที่จะ
กําหนดโทษ 

๕. เอกสารทั้งหมดที่นําสงโดยภาคีที่รองขอตามบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้ 
จะตองมีการลงลายมือช่ือหรือตราประทับอยางเปนทางการ พรอมทั้งแนบคําแปลภาษาอังกฤษที่
ไดรับการรับรองดวย 

 
ขอ ๘ 

ขอสนเทศเพิ่มเติม 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หากภาคีที่ไดรับการรองขอพิจารณาเห็นวา ขอสนเทศที่เสนอมาเพื่อสนับสนุนคํา
รองขอใหสงผูรายขามแดนไมเพียงพอตามสนธิสัญญานี้ในอันที่จะพิจารณาอนุมัติการสงผูรายขาม
แดน ภาคีฝายนั้นอาจขอใหจัดหาขอสนเทศเพิ่มเติมใหภายในระยะเวลาที่กําหนด หากภาคีที่รอง
ขอไมสามารถสงมอบขอสนเทศเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาภาคีนั้นถอนคํารองขอ
ของตนโดยสมัครใจ อยางไรก็ตาม ภาคีที่รองขอจะไมถูกตัดสิทธิในการที่จะทําคํารองขอใหมเพ่ือ
วัตถุประสงคเดิม 

 
ขอ ๙ 

การจับกุมชั่วคราว 
   

 
๑. ในกรณีเรงดวน ภาคีคูสัญญาฝายหนึ่งอาจรองขอภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งให

จับกุมบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวไวช่ัวคราวได คําขอใหจับกุมตัวชั่วคราวอาจทําเปนลายลักษณอักษร
ผานชองทางการทูต หรือผานองคการตํารวจสากล (อินเทอรโพล) 

๒. คํารองขอจะประกอบดวย รูปพรรณของบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว ที่อยูของ
บุคคลนั้นหากรู คําแถลงยอเก่ียวกับขอเท็จจริงในคดี คําแถลงวาไดมีหมายจับหรือไดมีคํา
พิพากษาวากระทําผิดสําหรับบุคคลนั้นตามที่ระบุไวในขอ ๗ และคําแถลงวาจะไดสงคํารองขอให
สงบุคคลดังกลาวเปนผูรายขามแดนตามมา 

๓. ภาคีที่รองขอจะไดรับแจงผลของการขอโดยไมชักชา 
๔. การจับกุมชั่วคราวจะสิ้นสุดลง หากภายในระยะเวลาหกสิบวันหลังการจับกุม

บุคคลที่ถูกขอใหสงตัว เจาหนาที่ผูมีอํานาจของภาคีที่ไดรับการรองขอยังมิไดรับคํารองขออยาง
เปนทางการใหสงผูรายขามแดนและเอกสารสนับสนุนที่กําหนดไวในขอ ๗ 

๕. การสิ้นสุดการจับกุมชั่วคราวตามวรรค ๔ ของขอนี้ จะไมเปนที่เส่ือมเสียตอ
การสงบุคคลดังกลาวขามแดน หากมีการสงคํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารสนับสนุนที่
ระบุไวในขอ ๗ ตามมาในภายหลัง 

 
ขอ ๑๐ 

วิธีการสงผูรายขามแดนแบบยอ 
   

 
หากบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวยินยอมเปนลายลักษณอักษรอยางถอนไมไดใหสงตน

เปนผูรายขามแดน หลังจากที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจไดแจงใหทราบเปนการเฉพาะตัวถึงสิทธิของตน
ที่จะไดรับการพิจารณาตามกระบวนการสงผูรายขามแดนอยางเปนทางการ และความคุมครองที่
จะไดรับจากกระบวนการดังกลาว ภาคีที่ไดรับคํารองขออาจอนุมัติใหมีการสงผูรายขามแดนได 
โดยไมตองผานกระบวนการสงผูรายขามแดนอยางเปนทางการ และใหนําบทบัญญัติขอ ๑๒ มาใช
บังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๑ 
คําวินิจฉัยเกี่ยวกับคํารองขอ 

   
 

๑. ภาคีที่ไดรับการรองขอจะดําเนินการเกี่ยวกับคํารองขอใหสงผูรายขามแดน
ตามวิธีการที่กําหนดไวโดยกฎหมายของตน และจะแจงใหภาคีผูรองขอทราบถึงคําวินิจฉัยของตน
โดยพลัน 

๒. การปฏิเสธคํารองขอบางสวนหรือทั้งหมดจะตองใหเหตุผล 
 

ขอ ๑๒ 
การสงมอบตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว 

   
 

๑. ภาคีที่ไดรับการรองขอจะแจงโดยไมชักชาผานชองทางการทูตใหภาคีที่รองขอ
ทราบถึงการวินิจฉัยของตนเกี่ยวกับคํารองขอใหสงผูรายขามแดนและจะแจงใหภาคีที่รองขอทราบ
ถึงระยะเวลาซึ่งบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวถูกกักขังกอนการสงมอบตัว 

๒. หากอนุมัติใหสงผูรายขามแดน ภาคีที่ไดรับการรองขอและภาคีที่รองขอจะ
วินิจฉัยโดยการปรึกษาหารือถึงเร่ืองการดําเนินการสงตัวผูรายขามแดน 

๓. ใหถือวาภาคีที่รองขอไดถอนคํารองขอใหสงผูรายขามแดน หากภาคีที่รองขอ
ไมรับตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวภายในสิบหาวันหลังจากวันที่ไดตกลงกันเรื่องการดําเนินการสงตัว
ผูรายขามแดน เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนตามวรรค ๔ ของขอนี้ ภาคีที่ไดรับการรองขอจะ
ปลอยตัวบุคคลนั้นเปนอิสระทันทีและอาจปฏิเสธการสงผูรายขามแดนสําหรับความผิดเดียวกันได 

๔. หากภาคีคูสัญญาฝายหนึ่งไมสงมอบหรือไมรับตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว
ภายในเวลาที่ตกลงกันดวยเหตุที่อยูนอกเหนือการควบคุมของภาคีคูสัญญาฝายนั้น ใหแจงภาคี
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบ ภาคีคูสัญญาทั้งสองจะวินิจฉัยโดยการปรึกษาหารือถึงเร่ืองการ
ดําเนินการสงตัวผูรายขามแดนอีกครั้งหนึ่ง และใหนําขอบทของวรรค ๓ ของขอนี้มาใชบังคับ 

 
ขอ ๑๓ 

การเลื่อนการสงมอบตัวและการสงมอบตวัชั่วคราว 
   

 
๑. เมื่อบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวกําลังถูกดําเนินคดีหรือกําลังรับโทษในดินแดนของ

ภาคีที่ไดรับการรองขอในความผิดนอกเหนือไปจากความผิดซึ่งขอใหมีการสงผูรายขามแดน ภาคี
ที่ไดรับการรองขออาจสงมอบตัวบุคคลดังกลาว หรือเล่ือนการสงมอบตัวออกไปจนกระทั่งการ
ดําเนินคดีเสร็จสิ้นลงหรือจนกระทั่งไดมีการรับโทษตามคําพิพากษาทั้งหมดหรือบางสวนแลว ภาคี
ที่ไดรับการรองขอจะแจงภาคีที่รองขอเกี่ยวกับการเลื่อนใด ๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒. ภายในขอบเขตที่กฎหมายของภาคีที่ไดรับการรองขออนุญาต หากเปนกรณี
ของบุคคลที่อยูในขายจะถูกสงขามแดนได ภาคีที่ไดรับการรองขออาจสงมอบตัวบุคคลที่ถูกขอให
สงตัวใหแกภาคีที่รองขอเปนการชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงคในการฟองคดีตามเงื่อนไขที่ภาคี
คูสัญญาทั้งสองจะไดกําหนด  ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกสงตัวกลับมายังภาคีที่ไดรับการรองขอหลังจากการ
มอบตัวชั่วคราว อาจถูกสงมอบตัวใหแกภาคีที่รองขอในที่สุดเพื่อรับโทษตามคําพิพากษา โดย
สอดคลองกับบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้ 

 
ขอ ๑๔ 

คํารองขอใหสงผูรายขามแดนจากหลายรัฐ 
   

 
หากภาคีที่ไดรับคํารองขอไดรับคํารองขอจากภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งและจากรัฐ

ที่สามอีกรัฐหนึ่งหรือมากกวา เพ่ือขอใหสงบุคคลเดียวกันขามแดนไมวาจะในความผิดเดียวกัน
หรือความผิดแตกตางกัน ภาคีที่ไดรับคํารองขอจะตัดสินวา จะสงบุคคลผูนั้นขามแดนใหแกรัฐใด 
ในการวินิจฉัยภาคีนั้นจะพิจารณาปจจัยที่เก่ียวของทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะปจจัย
ตอไปนี้ 

ก) รัฐซึ่งความผิดไดกระทําข้ึน 
ข) ในกรณีที่เปนความผิดแตกตางกัน รัฐที่ขอใหสงบุคคลในความผิดที่มีโทษ

หนักที่สุดตามกฎหมายของภาคีที่ไดรับการรองขอ 
ค) ในกรณีเปนความผิดแตกตางกันซึ่งภาคีที่ไดรับการรองขอเห็นวามีความ

รายแรงเทากัน ลําดับคํารองขอที่ไดรับจากรัฐที่รองขอ 
ง) สัญชาติของผูกระทําผิดและ 
จ) ความเปนไปไดในการสงผูรายขามแดนตอระหวางรัฐที่รองขอเหลานั้น 

 
ขอ ๑๕ 

หลักเกณฑวาดวยการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง 
   

 
๑. บุคคลที่ถูกสงตัวขามแดนภายใตสนธิสัญญานี้ จะไมถูกควบคุมตัว พิจารณา

คดีหรือลงโทษในดินแดนของภาคีที่รองขอสําหรับความผิดอื่นนอกเหนือจากความผิดที่อนุมัติให
สงผูรายขามแดน และจะไมถูกสงตัวขามแดน โดยภาคีนั้นไปยังรัฐที่สาม นอกจาก 

ก) บุคคลนั้นไดออกจากดินแดนของภาคีที่รองขอภายหลังการสงผูรายขามแดน
และไดกลับเขาไปใหมโดยสมัครใจ 

ข) บุคคลนั้นมิไดออกไปจากดินแดนของภาคีที่รองขอภายในสามสิบวันภายหลัง
จากที่มีอิสระที่จะกระทําเชนนั้น หรือ 

ค) ภาคีที่ไดรับการรองขอไดใหความยินยอมแกการคุมขัง การพิจารณาคดีหรือ
การลงโทษบุคคลนั้นสําหรับความผิดอื่นนอกจากความผิดที่อนุมัติใหสงผูรายขามแดน หรือกับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การสงผูรายขามแดนใหแกรัฐที่สาม เพ่ือความมุงประสงคนี้ ภาคีที่ไดรับการรองขออาจขอใหมีการ
สงเอกสารหรือคําแถลงซึ่งระบุไวในขอ ๗ รวมถึงคําใหการใด ๆ ของบุคคลที่ถูกสงตัวขามแดนใน
สวนที่เก่ียวกับความผิดนั้น 

๒. บทบัญญัติเหลานี้จะไมใชบังคับกับความผิดที่กระทําข้ึนภายหลังการสงผูราย
ขามแดน 

 
ขอ ๑๖ 

การสงมอบทรัพยสิน 
   

 
๑. เทาที่กฎหมายของภาคีที่ไดรับคํารองขออนุญาตไว และเมื่อไดรับการรองขอ

จากภาคีที่รองขอ ภาคีที่ไดรับการรองขอจะยึดและจะสงมอบพรอมกับการสงผูรายขามแดน ซึ่ง
ทรัพยสิน 

ก) ที่อาจตองใชเปนพยานหลักฐาน หรือ 
ข) ที่ไดมาโดยผลของการกระทําความผิด และพบอยูในความครอบครองของ

บุคคลที่ถูกขอใหสงตัวในขณะที่ถูกจับกุมหรือคนพบในภายหลัง 
๒. ทรัพยสินที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี้จะสงมอบให ถึงแมวาการสงผูรายขาม

แดนซึ่งไดอนุมัติแลวไมสามารถที่จะดําเนินการได เนื่องจากบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวตาย หาย
สาบสูญ หรือหลบหนีไป 

๓. เมื่อทรัพยสินดังกลาวจะตองถูกยึดหรือถูกริบในดินแดนของภาคีที่ไดรับการ
รองขอ ภาคีที่ไดรับการรองขออาจยึดทรัพยสินนั้นไวเปนการชั่วคราว หรือสงมอบใหโดยมีเง่ือนไข
วาจะตองสงทรัพยสินนั้นคืน  ทั้งนี้ เพ่ือใชในคดีอาญาที่กําลังดําเนินอยู 

๔. สิทธิใด ๆ ในทรัพยสินดังกลาวซึ่งภาคีที่ไดรับการรองขอหรือรัฐหรือบุคคลอื่น
ใดอาจไดมานั้น จะไดรับความคุมครอง ในกรณีที่สิทธิดังกลาวนี้มีอยู ใหคืนทรัพยสินนัน้โดยไมคดิ
คาภาระใด ๆ ใหแกภาคีที่ไดรับการรองขอเม่ือภาคีนั้นขอ โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดภายหลังการ
พิจารณาคด ี

 
ขอ ๑๗ 

การผานแดน 
   

 
๑. เมื่อบุคคลจะถูกสงขามแดนจากรัฐที่สามไปยังภาคีคูสัญญาฝายหนึ่งผาน

ดินแดนของภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ภาคีคูสัญญาฝายแรกจะรองขอตอภาคีคูสัญญาฝายหลัง
เพ่ือใหอนุญาตใหผานแดน ในกรณีที่ใชการขนสงทางอากาศและมิไดมีกําหนดการที่จะลงจอดใน
ดินแดนของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ไมจําเปนตองไดรับการอนุญาตเชนวานั้น 

๒. ภาคีที่ไดรับการรองขอจะอนุญาตใหผานแดนตามคํารองขอที่กระทําโดยภาคี
คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง หากคํารองขอนั้นไมตองหามตามกฎหมายของตน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๘ 

การแจงผลการดําเนนิการ 
   

 
ภาคีที่รองขอจะแจงใหภาคีที่ไดรับการรองขอทราบในเวลาอันควรถึงขอสนเทศ

เก่ียวกับการฟอง การพิจารณาคดี และการดําเนินการลงโทษบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวหรือการสง
บุคคลนั้นขามแดนตอไปยังรัฐที่สาม 

 
ขอ ๑๙ 

การชวยเหลือและคาใชจาย 
   

 
๑. ภาคีที่ไดรับการรองขอจะปรากฏตัวในนามภาคีที่รองขอและจะดําเนิน

กระบวนวิธีใด ๆ ที่เกิดจากคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 
๒. คาใชจายที่เกิดขึ้นในดินแดนของภาคีที่ไดรับการรองขอจากการดําเนินการสง

ผูรายขามแดนจนถึงเวลาสงมอบตัวบุคคลซึ่งจะถูกสงผูรายขามแดนใหเปนภาระของภาคีนั้น 
 

ขอ ๒๐ 
ความสัมพันธกับอนุสัญญาพหุภาค ี

   
 

สนธิสัญญานี้จะไมกระทบกระเทือนสิทธิและพันธกรณีที่ภาคีคูสัญญามีอยูตาม
อนุสัญญาพหุภาคีใด ๆ 

 
ขอ ๒๑ 

การระงับขอพิพาท 
   

 
ขอพิพาทใดที่เกิดขึ้นจากการใชหรือการตีความสนธิสัญญานี้ใหระงับโดยการ

ปรึกษาหารือหรือการเจรจา 
 

ขอ ๒๒ 
ขอบเขตของการใชบังคบั 

   
 

สนธิสัญญานี้จะใชบังคับเฉพาะกับความผิดที่ไดกระทําหลังจากที่สนธิสัญญามีผล
ใชบังคับเทานั้น 

 
ขอ ๒๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การแกไข 
   

 
สนธิสัญญานี้อาจไดรับการแกไขเมื่อไดรับการรองขอจากภาคีคูสัญญาฝายใดฝาย

หนึ่ง การแกไขใดซึ่งภาคีคูสัญญาไดตกลงกันแลวจะมีผลใชบังคับในวันที่จะตกลงรวมกันและให
ถือวาเปนสวนหนึ่งของสนธิสัญญานี้ 

 
ขอ ๒๔ 

การสัตยาบัน การมีผลใชบังคับ และระยะเวลา 
   

 
๑. สนธิสัญญานี้จะตองไดรับการสัตยาบัน สัตยาบันสารจะแลกเปลี่ยนกันที่กรุง

พนมเปญ สนธิสัญญานี้จะมีผลใชบังคับสามสิบวันหลังจากการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร 
๒. ภาคีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสนธิสัญญานี้เมื่อใดก็ได โดยแจง

เปนลายลักษณอักษรใหภาคีอีกฝายหนึ่งทราบโดยผานชองทางการทูต สนธิสัญญานี้จะยังคงมีผล
ใชบังคับตอไปอีกหกเดือนหลังจากวันที่ภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดรับการแจงดังกลาว การเลิกใช
สนธิสัญญานี้จะไมเปนที่เส่ือมเสียตอกระบวนการสงผูรายขามแดนใด ๆ ซึ่งไดเร่ิมขึ้นกอนที่จะมี
การเลิกใช 

 
เพ่ือเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยถูกตองจากรัฐ

ของตนไดลงนามสนธิสัญญานี้ 
 
ทําคูกันเปนสองฉบับ ณ กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม คริสตศักราช ๑๙๙๘ 

เปนภาษาไทย กัมพูชาและอังกฤษ แตละภาษาถูกตองเทาเทียมกัน ในกรณีที่มีความแตกตางกัน
ในการตีความ ใหใชภาษาอังกฤษเปนสําคัญ 

 
 สําหรับราชอาณาจักรไทย สําหรับราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
 
 (สาโรจน ชวนะวิรัช) (อุจ คิมอาน) 
 ปลัดกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการ 
  ตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ราชอาณาจักรไทยและ
ราชอาณาจักรกัมพูชาไดลงนามในสนธิสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา
วาดวยการสงผูรายขามแดน เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ สมควรมีกฎหมายเพื่ออนุวัติ
การใหเปนไปตามสนธิสัญญาฯ ดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณัฐพร/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 


