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            โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการส่งผูร้้ายขา้มแดนระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 
            จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
 
            มาตรา 1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ "พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการส่งผูร้้ายขา้มแดนระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. 2541" 
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สนธิสัญญา 
ระหว่าง 

ราชอาณาจักรไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

--------------------- 
 

            ราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่  "ภาคีคู่สญัญา") 
            ปรารถนาท่ีจะส่งเสริมความร่วมมืออยา่งมีประสิทธิผลระหวา่งประเทศทั้งสองในการปราบปรามอาชญากรรมบน
พ้ืนฐานของความเคารพต่ออธิปไตยความเท่าเทียมกนั และผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั โดยการท าสนธิสญัญาส่งผูร้้ายขา้มแดน 

           ไดต้กลงกนัดงัตอ่ไปน้ี 
ข้อ 1 ข้อผูกพนัในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
            โดยสอดคลอ้งกบับทบญัญติัท่ีระบุไวใ้นสนธิสญัญาน้ี ภาคีคู่สญัญาตกลงท่ีจะส่งใหแ้ก่กนัและกนั ซ่ึงตวับุคคลท่ีพบใน
ดินแดนของภาคีคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงถูกตอ้งการตวัเพ่ือการฟ้องร้อง การพิจารณาคดี หรือเพ่ือการก าหนดหรือ  ด าเนินการลงโทษ
ในดินแดนของภาคีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง ส าหรับการกระท าความผดิท่ีส่งผูร้้ายขา้มแดนได ้
 
ข้อ 2 ความผดิทีส่่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ 
            1. เพ่ือความมุ่งประสงคข์องสนธิสญัญาน้ี ความผิดท่ีส่งผูร้้ายขา้มแดนไดคื้อ ความผิดซ่ึงลงโทษไดต้ามกฎหมายของภาคี
คู่สญัญา โดยโทษจ าคุกหรือการกกัขงัในรูปแบบอ่ืนเป็นระยะเวลามากกวา่หน่ึงปี หรือโดยโทษท่ีหนกักวา่ 
            2. ในกรณีท่ีค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีถูกลงโทษจ าคุกหรือกกัขงัในรูปแบบอ่ืน โดยศาลของภาคี
ท่ีร้องขอส าหรับความผิดท่ีส่งผูร้้ายขา้มแดนได ้จะใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนกนัไดห้ากระยะเวลาของโทษท่ีจะตอ้งรับ 

ต่อตามค าพิพากษาเหลืออยูอ่ยา่งนอ้ยหกเดือน 
            3. เพ่ือความมุ่งประสงคข์องขอ้น้ี การวนิิจฉยัวา่ความผดิใดเป็นความผิดตามกฎหมายของภาคีคู่สญัญา จะไม่ค านึงวา่
กฎหมายของภาคีคู่สญัญาไดก้ าหนดใหก้ารกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความผิดนั้นอยูใ่นประเภทเดียวกนั หรือไดเ้รียกช่ือ  ความผิดเป็น
อยา่งเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม 
            4. เม่ือใหมี้การส่งผูร้้ายขา้มแดนส าหรับความผิดท่ีส่งผูร้้ายขา้มแดนไดค้วามผิดหน่ึงแลว้ อาจจะใหมี้การส่งผูร้้ายขา้มแดน
ในความผิดอ่ืนซ่ึงระบุไวใ้นค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขส าหรับการส่งผูร้้ายขา้มแดนแมว้า่จะไม่เขา้
เง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัระยะเวลาของโทษหรือค าสัง่กกัขงัท่ีระบุไวใ้นวรรค 1 และ 2 ของขอ้น้ี 

 

 

 

ข้อ 3 เหตุส าหรับการปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
            การส่งผูร้้ายขา้มแดนจะไม่ไดรั้บการอนุมติัภายใตส้นธิสญัญาน้ี 
  ในสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 



            (1) ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอพิจารณาวา่ความผิดท่ีขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนโดยภาคีท่ีร้องขอเป็นความผิดทางการเมือง 
ความผิดทางการเมืองในท่ีน้ีจะไม่รวมถึงการปลงชีวติหรือการพยายามปลงชีวติหรือการประทุษร้ายต่อร่างกายของประมุขแห่ง
รัฐหรือหวัหนา้รัฐบาลหรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดงักล่าว 
            (2) ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอมีเหตุผลหนกัแน่นในอนัท่ีจะสนันิษฐานวา่ค าร้องขอส่งผูร้้ายขา้มแดนมุ่งประสงคท่ี์จะ
ด าเนินคดี หรือด าเนินการลงโทษต่อบุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวั โดยมีสาเหตุจากเช้ือชาติ ศาสนา สญัชาติ หรือความเห็น 

ทางการเมืองของบุคคลนั้น หรือวา่สถานะของบุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวัเพ่ือด าเนินคดีทางศาลจะถูกกระทบโดยสาเหตุดงักล่าว
ขา้งตน้ 
            (3) ความผิดท่ีขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนเป็นความผิดเพียงเฉพาะตามกฎหมายทางทหารของภาคีท่ีร้องขอ และมิใช่เป็น
ความผิดตามกฎหมายอาญาของภาคีดงักล่าว 
            (4) การฟ้องร้องหรือการด าเนินการลงโทษส าหรับความผดิท่ีขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนนั้นตอ้งหา้มโดยเหตท่ีุบญัญติัไวต้าม
กฎหมายของภาคีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวกบัอายคุวาม 
            (5) ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอไดมี้ค าพิพากษาต่อบุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวัส าหรับความผิดเดียวกนัก่อนมีค าร้องขอใหส่้งผูร้้าย
ขา้มแดน 
 
ข้อ 4 เหตุส าหรับการใช้ดุลยพนิิจปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
            การส่งผูร้้ายขา้มแดนอาจถูกปฏิเสธภายใตส้นธิสญัญาน้ีในสถานการณ์อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
            (1) ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอมีเขตอ านาจตามกฎหมายเหนือความผิดท่ีอา้งถึงในค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดน และจะ
ด าเนินคดีต่อบุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวั 
            (2) ในกรณีพิเศษ ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอแมจ้ะไดต้ระหนกัถึงความรุนแรงของความผดิ และผลประโยชน์ของภาคี ท่ีร้อง
ขอแลว้ ยงัเห็นวา่ การส่งผูร้้ายขา้มแดนอาจไม่สอดคลอ้งกบัขอ้พิจารณาดา้นมนุษยธรรมอนัสืบเน่ืองมาจากสภาพ-การณ์ส่วน
บุคคลของบุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวั 
            (3) ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอก าลงัด าเนินคดีต่อบุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวัส าหรับความผิดเดียวกนั 
 

ข้อ 5 การส่งคนชาตข้ิามแดน 
            1. ภาคีคู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่ส่งคนชาติของตนขา้มแดน 
            2. หากการส่งผูร้้ายขา้มแดนไม่ไดรั้บการอนุมติัตามวรรค 1 ของขอ้น้ีภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอจะตอ้งเสนอคดีนั้นให้
เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจของตนเพื่อฟ้องคดีต่อไปตามค าร้องขอของภาคีท่ีร้องขอ เพ่ือความมุ่งประสงคน้ี์ ภาคีท่ีร้องขอจะตอ้ง  ส่ง
เอกสารและพยานหลกัฐานเก่ียวกบัคดีใหแ้ก่ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอ 
            3. แมจ้ะมีวรรค 2 ของขอ้น้ีบญัญติัไว ้ ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอไม่ตอ้งเสนอคดีนั้นต่อเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจของตนเพื่อฟ้อง
คดี หากภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอไม่มีเขตอ านาจเหนือความผดินั้น 
 
ข้อ 6 ช่องทางการตดิต่อ 
            เพ่ือความมุ่งประสงคข์องสนธิสญัญาน้ี ภาคีคู่สญัญาจะติดต่อกนัผา่นช่องทางการทูต เวน้แต่จะมีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนใน
สนธิสญัญาน้ี 



 
ข้อ 7 ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและเอกสารทีต้่องการ 
            1. ค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนจะกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะตอ้งแนบเอกสารต่อไปน้ี 
               ก. เอกสาร ค าแถลง หรือพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ เพียงพอท่ีจะระบุรูปพรรณสณัฐาน และท่ีอยูท่ี่อาจเป็นไปไดข้องบุคคลท่ี
ถูกขอใหส่้งตวั 
               ข. ค าแถลงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัคดี 
               ค. บทบญัญติัของกฎหมายท่ีระบุองคป์ระกอบส าคญัและท่ีก าหนดฐานความผิดท่ีขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดน 
               ง. บทบญัญติัของกฎหมายท่ีก าหนดโทษส าหรับความผิด และ 
               จ. บทบญัญติัของกฎหมายท่ีก าหนดอายคุวามเพ่ือการฟ้องร้องหรือเพ่ือการด าเนินการลงโทษส าหรับความผิด  
                   หากมี 
            2. ค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนเก่ียวกบับุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวัเพ่ือการฟ้องร้องจะตอ้งแนบ 
               ก. ส าเนาหมายจบัท่ีออกโดยผูพ้ิพากษา หรือเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจอ่ืนของภาคีท่ีร้องขอ 
               ข. พยานหลกัฐานซ่ึงใหเ้หตผุลของการจบัและการใหมี้การด าเนินคดีต่อบุคคลดงักล่าว รวมถึงพยานหลกัฐานท่ี
ช้ีใหเ้ห็นวา่บุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวัเป็นบุคคลเดียวกนักบัท่ีระบุไวใ้นหมายจบั 
            3. เม่ือค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีถูกพิพากษาวา่กระท าผิด จะตอ้งแนบเอกสารเพ่ิมเติมจากเอกสาร
ท่ีระบุไวใ้นวรรค 1 ของขอ้น้ี ดงัต่อไปน้ี 

               ก. ส าเนาค าพิพากษาของศาลของภาคีท่ีร้องขอ 
               ข. พยานหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่บุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวัเป็นบุคคลเดียวกนักบัท่ีอา้งถึงในค าพิพากษาวา่ 
                   กระท าผิด และ 
               ค. ค าแถลงท่ีแสดงวา่ไดมี้การรับโทษตามค าพิพากษาไปแลว้เพียงใด 
            4. เอกสารทั้งหมดท่ีน าส่งโดยรัฐท่ีร้องขอตามบทบญัญติัของสนธิสญัญาน้ี จะมีลายมือช่ือหรือตราประทบัอยา่งเป็น
ทางการ พร้อมแนบค าแปลเป็นภาษาของภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอหรือภาษาองักฤษ 
 
ข้อ 8 ข้อสนเทศเพิม่เตมิ 
            หากภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอพิจารณาเห็นวา่ ขอ้สนเทศท่ีเสนอมาเพ่ือสนบัสนุนค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนไม่เพียงพอ
ตามสนธิสญัญาน้ีในอนัท่ีจะพิจารณาอนุมติัการส่ง ภาคีฝ่ายนั้นอาจเรียกขอ้สนเทศเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหากภาคีท่ี
ร้องขอไม่สามารถส่งมอบขอ้สนเทศเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใหถื้อวา่ภาคีนั้นเพิกถอนค าร้องขอของตนโดยสมคัรใจ  
อยา่งไรก็ดี ภาคีท่ีร้องขอยอ่มไม่ถูกตดัสิทธิในการท่ีจะท าค าร้องขอใหม่เพ่ือวตัถุประสงคเ์ดิม 
 
 
ข้อ 9 การจบักมุช่ัวคราว 
            1. ในกรณีเร่งด่วน ภาคีคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงอาจร้องขอภาคีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหน่ึงใหจ้บักมุบุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวัไว ้
ชัว่คราวได ้ ค าขอใหจ้บักมุตวัชัว่คราวจะท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยส่งไปยงัภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอผา่นช่องทางการทูต หรือ
โดยผา่นองคก์ารต ารวจสากล 



            2. ค าร้องขอจะประกอบดว้ย รูปพรรณของบุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวัท่ีอยูข่องบุคคลนั้นหากรู้ ค  าแถลงยอ่เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง
ในคดี ค าแถลงวา่ไดมี้หมายจบัหรือไดมี้ค าพิพากษาวา่กระท าผิดส าหรับบุคคลนั้นดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 และค าแถลงวา่จะไดส่้งค า
ร้องขอใหส่้งบุคคลดงักล่าวขา้มแดนตามมา 
            3. จะมีการแจง้ผลของค าร้องขอแก่ภาคีท่ีร้องขอโดยไม่ชกัชา้ 
            4. การจบักมุชัว่คราวจะส้ินสุดลง หากภายในระยะเวลาหกสิบวนัหลงัการจบักมุบุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวั เจา้หนา้ท่ีผูมี้
อ  านาจของภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอยงัมิไดรั้บค าร้องขออยา่งเป็นทางการใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนและเอกสารสนบัสนุนท่ีจ าเป็นตาม
ขอ้ 7 
            5. การท่ีการจบักมุชัว่คราวส้ินสุดลงตามวรรค 4 ของขอ้น้ี จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่งบุคคลดงักล่าวขา้มแดน หากมีการ
ส่งค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนและเอกสารสนบัสนุนท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7 ตามมาในภายหลงั 
 

ข้อ 10 การส่งมอบตวับุคคลทีถู่กขอให้ส่งตวั 
            1. ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอจะแจง้โดยไม่ชกัชา้ผา่นช่องทางการทูตใหภ้าคีท่ีร้องขอทราบถึงการวนิิจฉยัของตน 

เก่ียวกบัค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดน   
            2. หากการส่งผูร้้ายขา้มแดนไดรั้บการอนุมติั ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอและภาคีท่ีร้องขอจะวนิิจฉยัโดยการปรึกษาหารือถึง
เร่ืองการด าเนินการส่งผูร้้ายขา้มแดน 
            3. ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอตอ้งใหเ้หตผุลในการปฏิเสธค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนบางส่วนหรือทั้งหมด 
            4. จะถือวา่ภาคีท่ีร้องขอไดเ้พิกถอนค าร้องขอใหส่้งผูร้้ายขา้มแดนหากมิไดรั้บตวับุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวัภายใน 

สิบหา้วนัหลงัจากท่ีไดต้กลงเร่ืองการด าเนินการส่งผูร้้ายขา้มแดนแลว้ เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนตามวรรค 5    ของขอ้น้ี 
ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอจะปล่อยตวับุคคลนั้นเป็นอิสระทนัที และอาจจะปฏิเสธการส่งผูร้้ายขา้มแดนส าหรับ 

ความผิดเดียวกนันั้นได ้
            5. หากภาคีคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไม่อาจมอบหรือรับตวับุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวัภายในเวลาท่ีตกลงกนัดว้ยเหตท่ีุอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของตน  ใหแ้จง้ใหภ้าคีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบ ภาคีคู่สญัญาจะวนิิจฉยัโดยการปรึกษาหารือ 
ถึงเร่ืองการด าเนินการส่งผูร้้ายขา้มแดนกนัใหม่ และใหน้ าขอ้บทตามวรรค 4 ของขอ้น้ีมาใชบ้งัคบั 
 
ข้อ 11 การเล่ือนการมอบตวัและการมอบตวัช่ัวคราว 
            1. เม่ือบุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวัก าลงัถูกด าเนินคดีหรือก าลงัรับโทษในภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอในความผิดนอกเหนือไปจาก
ความผิดซ่ึงขอใหมี้การส่งผูร้้ายขา้มแดน ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขออาจมอบตวับุคคลดงักล่าว หรือเล่ือนการมอบตวัออกไป
จนกระทัง่การด าเนินคดีเสร็จส้ินลง หรือไดมี้การรับโทษตามค าพิพากษาทั้งหมดหรือบางส่วนแลว้ ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอจะแจง้
แก่ภาคีท่ีร้องขอเก่ียวกบัการเล่ือนใด ๆ 
            2. ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาต และในกรณีบุคคลอยูใ่นข่ายจะถูกส่งขา้มแดนได ้ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขออาจมอบตวั
บุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวัเป็นการชัว่คราวใหแ้ก่ภาคีท่ีร้องขอเพื่อวตัถุประสงคใ์นการฟ้องร้องตามเง่ือนไขท่ีจะ ตกลงกนัระหวา่ง
ภาคีคู่สญัญา ทั้งน้ี บุคคลท่ีถูกส่งตวักลบัมายงัภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอหลงัจากการมอบตวัชัว่คราว อาจถูกมอบตวัคืนในท่ีสุดให้
ภาคีท่ีร้องขอเพ่ือจะรับโทษตามค าพิพากษาท่ีก าหนด โดยเป็นไปตามบทบญัญติัของสนธิสญัญาน้ี 
 



ข้อ 12 ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากหลายรัฐ 
            หากมีค าร้องขอใหส่้งบุคคลคนเดียวกนัขา้มแดนจากภาคีคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงและจากรัฐท่ีสามอีกหน่ึงรัฐหรือ 
มากกวา่ ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขออาจตดัสินใจวา่จะส่งบุคคลนั้นขา้มแดนใหต้ามค าขอใดก็ได ้
 

ข้อ 13 หลกัเกณฑ์ว่าด้วยการพจิารณาความผดิเฉพาะเร่ือง 
 

            1. บุคคลท่ีถูกส่งตวัขา้มแดนภายใตส้นธิสญัญาน้ี จะไม่ถูกควบคุมตวัพิจารณาคดีหรือลงโทษในดินแดนของภาคีท่ีร้องขอ
ส าหรับความผิดอ่ืนนอกเหนือจากความผิดท่ีอนุมติัใหส่้งผูร้้ายขา้มแดน และจะไม่ถูกส่งตวัขา้มแดนโดยภาคีนั้นไปยงัรัฐท่ีสาม 
นอกจาก 
               ก. บุคคลนั้นไดอ้อกจากดินแดนของภาคีท่ีร้องขอภายหลงัการส่งผูร้้ายขา้มแดน และไดก้ลบัเขา้ไปใหม่โดย 
                   สมคัรใจ 
               ข. บุคคลนั้นมิไดอ้อกไปจากดินแดนของภาคีท่ีร้องขอภายในสามสิบวนัภายหลงัจากท่ีมีอิสระท่ีจะกระท าเช่นนั้น หรือ 
               ค. ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอไดใ้หค้วามยนิยอมกบัการคุมขงัการพิจารณาคดี หรือการลงโทษบุคคลนั้นส าหรับ 

ความผิดอ่ืนนอกจากความผิดท่ีอนุมติัใหส่้งผูร้้ายขา้มแดน หรือกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดนใหแ้ก่รัฐท่ีสาม  
                   เพ่ือความมุ่งประสงคน้ี์ ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขออาจขอใหมี้การส่งเอกสารหรือค าแถลงซ่ึงระบุไวใ้นขอ้ 7 รวมถึง
ค าใหก้ารของบุคคลท่ีถูกส่งตวัขา้มแดนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผิดนั้น 
            2. บทบญัญติัเหล่าน้ีจะไม่ใชบ้งัคบักบัความผิดท่ีกระท าข้ึนภายหลงัการส่งผูร้้ายขา้มแดน 
 
ข้อ 14 การส่งมอบทรัพย์สิน 
            1. เท่าท่ีกฎหมายของตนอนุญาตไว ้ และเม่ือไดรั้บการร้องขอจากภาคีท่ีร้องขอ ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอจะยดึและจะส่ง
มอบทรัพยสิ์นพร้อมกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดน 
               ก. ท่ีอาจตอ้งใชเ้ป็นพยานหลกัฐาน หรือ 
               ข. ท่ีไดม้าโดยผลของการกระท าความผิด และพบอยูใ่นความครอบครองของบุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวัในขณะท่ีถูกจบักมุ
หรือ คน้พบในภายหลงั 
            2. ทรัพยสิ์นท่ีระบุไวใ้นวรรค 1 ของขอ้น้ีจะส่งมอบให ้ ถึงแมว้า่การส่งผูร้้ายขา้มแดนซ่ึงไดอ้นุมติัแลว้ไม่สามารถท่ีจะ
ด าเนินการส่งได ้เน่ืองจากบุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวั ตาย หายสาบสูญ หรือหลบหนีไป 
            3. เม่ือทรัพยสิ์นดงักล่าวจะตอ้งถูกยดึหรือถูกริบในดินแดนของภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอ ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขออาจยดึ
ทรัพยสิ์นนั้นไวเ้ป็นการชัว่คราวหรือส่งมอบใหโ้ดยมีเง่ือนไขวา่จะส่งทรัพยสิ์นนั้นคืนเพ่ือใชใ้นคดีอาญาท่ีก าลงัด าเนินอยู ่
            4. สิทธิใด ๆ ในทรัพยสิ์นดงักล่าวซ่ึงภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอหรือรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดอาจไดม้านั้นจะไดรั้บความคุม้ครอง 
ในกรณีท่ีสิทธิดงักล่าวน้ีมีอยูท่รัพยสิ์นนั้นจะถูกคืนตามค าร้องขอโดยไม่คิดค่าภาระใด ๆ ใหแ้ก่ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอโดยเร็ว
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดภ้ายหลงัการพิจารณาคดี 
 

ข้อ 15 การผ่านแดน 
            1. เม่ือบุคคลจะถูกส่งขา้มแดนจากรัฐท่ีสามใหภ้าคีคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงผา่นดินแดนของภาคีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง ภาคี



คู่สญัญาฝ่ายแรกตอ้งร้องขอต่อภาคีคู่สญัญาฝ่ายหลงัเพ่ือขออนุญาต ในกรณีท่ีใชก้ารขนส่งทางอากาศและมิไดมี้การก าหนดท่ีจะ
ลงจอดในดินแดนของคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง ไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุญาตเช่นวา่นั้น 
            2. ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอจะอนุญาตตามค าร้องขอใหผ้า่นแดนท่ีกระท าโดยภาคีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง หากค าร้องขอนั้นไม่
ตอ้งหา้มตามกฎหมายของตน 

 

ข้อ 16 การแจ้งผลการด าเนนิการ 
            ภาคีท่ีร้องขอจะแจง้ใหภ้าคีท่ีไดรั้บการร้องขอในเวลาอนัควรถึงขอ้สนเทศเก่ียวกบัการฟ้องร้อง การพิจารณาคดี และการ
ด าเนินการลงโทษต่อบุคคลท่ีถูกขอใหส่้งตวัหรือการส่งบุคคลนั้นขา้มแดนต่อไปยงัรัฐท่ีสาม 
 
ข้อ 17 การช่วยเหลือและค่าใช้จ่าย 
            1. ภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอจะปรากฏตวัในนามภาคีท่ีร้องขอเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการท่ีเกิดจากค าร้องขอใหส่้งผูร้้าย
ขา้มแดน 
            2. ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในดินแดนของภาคีท่ีไดรั้บการร้องขอจากการด าเนินการส่งผูร้้ายขา้มแดนจวบจนถึงเวลาส่งมอบตวั
บุคคลซ่ึงจะถูกส่งผูร้้ายขา้มแดนใหเ้ป็นภาระของภาคีนั้น 
 
ข้อ 18 ความสัมพนัธ์กบัอนุสัญญาพหุภาค ี
            สนธิสญัญาน้ีจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิและพนัธกรณีท่ีภาคีคู่สญัญามีอยูต่ามอนุสญัญาพหุภาคีใด ๆ 
 
ข้อ 19 การระงบัข้อพพิาท 
            ขอ้พิพาทใดท่ีเกิดข้ึนจากการใชห้รือการตีความสนธิสญัญาน้ีใหร้ะงบัโดยการปรึกษาหารือหรือการเจรจา 
 

ข้อ 20 การสัตยาบัน การมผีลใช้บังคบั และระยะเวลา 
            1. สนธิสญัญาน้ีจะตอ้งไดรั้บการสตัยาบนั สตัยาบนัสารจะแลกเปล่ียนกนัท่ีกรุงเทพ ฯ  สนธิสญัญาน้ีจะมีผลใชบ้งัคบั
สามสิบวนัหลงัจากการแลกเปล่ียนสตัยาบนัสาร 
            2. ภาคีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกสนธิสญัญาน้ีเม่ือใดก็ไดโ้ดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหภ้าคีอีกฝ่ายหน่ึง
ทราบโดยผา่นช่องทางการทูตสนธิสญัญาน้ีจะยงัคงมีผลใชบ้งัคบัตอ่ไปอีกเพียงหกเดือนหลงัจากวนัท่ีภาคีคู่สญัญา  อีกฝ่ายหน่ึง
ไดรั้บการแจง้ดงักล่าว  การบอกเลิกจะไม่กระทบกระเทือนต่อกระบวนการส่งผูร้้ายขา้มแดนใด ๆ ซ่ึงไดเ้ร่ิมข้ึนก่อนท่ีจะมีการ
แจง้ดงักล่าว 
            เพ่ือเป็นพยานแก่การน้ี ผูล้งนามขา้งทา้ยซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจโดยถูกตอ้งจากรัฐแต่ละฝ่ายไดล้งนามสนธิสญัญาน้ีท าคู่กนั
เป็นสองฉบบั ณ กรุงปักก่ิง เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม คริสตศกัราช 1993 เป็นภาษาไทย จีน และองักฤษ      แต่ละภาษาถูกตอ้งเท่า
เทียมกนั ในกรณีท่ีมีความแตกต่างกนัในการตีความ ใหใ้ชฉ้บบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์
 

           ส าหรับราชอาณาจกัรไทย                               ส าหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 



      นาวาอากาศตรี  ประสงค ์สุ่นศิริ                                         เฉียน ฉีเซิน 
              (ประสงค ์สุ่นศิริ)                                                      (เฉียน ฉีเซิน) 
     รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ                         รองนายกรัฐมนตรี 
                                        และ 
                                                                          รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
หมายเหตุ:-  เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดล้ง
นามในสนธิสญัญาระหวา่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนวา่ดว้ยการส่งผูร้้ายขา้มแดนเม่ือ
วนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2536    สมควรมีกฎหมายเพื่ออนุวติัการใหเ้ป็นไปตามสนธิสญัญา ฯ  ดงักล่าว     จึง       จ าเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ี 
 
 


