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พระราชบัญญัติ 
วาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทย 

กับราชอาณาจักรกัมพูชา 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
  โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวาง 
ราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา 
และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูราย 
ขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๔๓/๙๙ก/๑/๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๓  การสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร 
กัมพูชา ใหเปนไปตามสนธิสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาวาดวย 
การสงผูรายขามแดนทายพระราชบัญญัตินี้ 
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  มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังน้ี เทาที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ชวน หลีกภัย 
         นายกรัฐมนตรี 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สนธิสัญญา 
ระหวาง 

ราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
วาดวยการสงผูรายขามแดน 

   
 
  ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา (ตอไปนี้เรียกวา “ภาคีคูสัญญา”) 
  ปรารถนาท่ีจะสงเสริมความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพระหวางประเทศทั้งสอง 
ในการปราบปรามอาชญากรรม โดยการทําสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดน บนพื้นฐาน 
ของการเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกัน ความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน 
  ไดตกลงกันดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑ 
ความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได 

 
  ๑. เพื่อความมุงประสงคของสนธิสัญญานี้ ความผิดท่ีสงผูรายขามแดนไดคือ 
ความผิดซ่ึงลงโทษไดตามกฎหมายของภาคีคูสัญญาโดยโทษจําคุกหรือการกักขังในรูปแบบอื่น 
เปนระยะเวลามากกวาหนึ่งป หรือโดยโทษที่หนักกวาใดใด 
  ๒. ในกรณีที่คํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวของกับบุคคลที่ถูกพิพากษา 
ใหลงโทษจําคุกหรือกักขังในรูปแบบอื่น โดยศาลของภาคีท่ีรองขอ สําหรับความผิดที่สงผูราย 
ขามแดนใดใด การสงผูรายขามแดนจะไดรับอนุมัติหากระยะเวลาของโทษที่จะตองรับตาม 
คําพิพากษายังเหลืออยูอยางนอยหกเดือน 
  ๓. เพื่อความมุงประสงคของขอนี้ ในการวินิจฉัยวาความผิดใดเปนความผิด 
ตามกฎหมายของภาคีคูสัญญา จะไมคํานึงวากฎหมายของภาคีคูสัญญาไดกําหนดใหการกระทํา 
ที่เปนความผิดนั้นไวในความผิดประเภทเดียวกัน หรือไดเรยีกช่ือความผิดเปนอยางเดียวกัน 
หรือไม 
  ๔. เมื่อการสงผูรายขามแดนไดรับการอนุมัติสําหรับความผิดที่สงผู รายขามแดน 
ไดความผิดหน่ึงแลว อาจมีการอนุมัติสงผูรายขามแดนสําหรับความผิดอื่นซึ่งระบุไวในคํารองขอ 
ใหสงผูรายขามแดนท่ีเปนไปตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ สําหรับการสงผูรายขามแดนโดยครบถวน แมวา 
จะไมเขาเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับระยะเวลาของโทษหรือคําส่ังกักขังท่ีระบุไวในวรรค ๑ และ ๒ ของ 
ขอนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๒ 
ขอผูกพันในการสงผูรายขามแดน 

 
  โดยสอดคลองกับบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้ ภาคีคูสัญญาตกลงที่จะสงให 
แกกันและกัน ซึ่งบุคคลที่พบในดินแดนของภาคีคูสัญญาฝายหนึ่ง ที่ถูกตองการตัวเพื่อการฟอง 
การพิจารณาคดี หรือเพื่อการกําหนดหรือดําเนินการลงโทษในดินแดนของภาคีคูสัญญาอีก 
ฝายหนึ่งสําหรับการกระทําความผิดที่สงผูรายขามแดนได 
 

ขอ ๓ 
เหตุสําหรับการปฏิเสธไมสงผูรายขามแดน 

 
  การสงผูรายขามแดนจะไมไดรับการอนุมัติภายใตสนธิสัญญานี้ในสภาพการณ 
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  (๑) ภาคีที่ไดรับการรองขอพิจารณาเห็นวาความผิดที่ขอใหสงผูรายขามแดน 
โดยภาคีท่ีรองขอเปนความผิดทางการเมือง ความผิดทางการเมืองในที่นี้จะไมรวมถึงการปลง 
ชีวิตหรือการพยายามปลงชีวิตหรือการประทุษรายตอรางกายของประมุขแหงรฐัหรอืหัวหนา 
รัฐบาลหรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกลาว 
  (๒) ภาคีที่ไดรับการรองขอมีเหตุผลหนักแนนในอันที่จะสันนิษฐานวาคํารองขอ 
สงผูรายขามแดนของภาคีผูรองขอมีความมุงประสงคในการที่จะดําเนินกระบวนการทางอาญา 
หรือดําเนินการลงโทษบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว โดยมีสาเหตุจากเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรอื 
ความเห็นทางการเมืองของบุคคลน้ัน หรือวาสถานะของบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเพื่อดําเนินคดี 
ทางศาลจะถูกทําใหเส่ือมเสียโดยสาเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตน 
  (๓) ความผิดท่ีขอใหสงผูรายขามแดนเปนความผิดเฉพาะภายใตกฎหมาย 
ทางทหารของภาคีท่ีรองขอ และไมเปนความผิดตามกฎหมายอาญาของภาคีคูสัญญานั้น 
  (๔) การฟองคดีหรือการดําเนินการลงโทษสําหรับความผิดที่ขอใหสงผูราย 
ขามแดนนั้นตองหามโดยเหตุที่บัญญัติไวตามกฎหมายของภาคีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  
รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวกับอายุความ 
  (๕) ภาคีที่ไดรับการรองขอไดมีคําพิพากษาตอบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวสําหรับ 
ความผิดเดียวกันกอนมีคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 
  (๖) คําพิพากษาของภาคีที่รองขอไดทําลับหลังจําเลยโดยไมไดแจงใหผูถูก 
พิพากษาลงโทษทราบอยางเพียงพอถึงการดําเนินคดีและโดยไมเปดโอกาสใหผูถูกพิพากษา 
ลงโทษจัดใหมีการตอสูคดีและใหมีการพิจารณาคดีใหมตอหนาบุคคลนั้น 
 
 



   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    

ขอ ๔ 
เหตุสําหรับการใชดุลยพินิจปฏิเสธการสงผูรายขามแดน 

 
  การสงผูรายขามแดนอาจถูกปฏิเสธภายใตสนธิสัญญานี้ในสภาพการณอยางหน่ึง 
อยางใดดังตอไปน้ี 
  (๑) ภาคีท่ีไดรับการรองขอมีเขตอํานาจตามกฎหมายเหนือความผิดท่ีมีการขอ 
ใหสงผูรายขามแดนและจะดําเนินคดีกับบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัว 
  (๒) ในกรณีพิเศษ แมวาภาคีที่ไดรับการรองขอจะไดคํานึงถึงความรุนแรงของ 
ความผิด และผลประโยชนของภาคีที่รองขอแลว ยังเห็นวา เนื่องจากสภาพการณสวนบุคคล 
ของบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัว การสงผูรายขามแดนอาจไมสอดคลองกับขอพิจารณาดานมนุษยธรรม 
  (๓) ภาคีที่ไดรับการรองขอกําลังดําเนินคดีกับบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวสําหรับ 
ความผิดเดียวกัน 
  (๔) บุคคลที่ถูกขอใหสงตัวไดถูกพิพากษาลงโทษหรือจะถูกดําเนินคดีหรือ
พิพากษาลงโทษในรัฐที่รองขอโดยศาลหรือคณะตุลาการพิเศษหรือเฉพาะกิจ ขอบทนี้ไมหามการ
สงผูรายขามแดน ซึ่งเกิดจากเขตอํานาจทางอาญาตามปกติของศาลทหารถาวร 
 

ขอ ๕ 
การสงคนชาติขามแดน 

 
  ๑. ภาคีคูสัญญาแตละฝายมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไมสงคนชาติของตนขามแดน 
  ๒. หากการสงผูรายขามแดนไมไดรับการอนุมัติตามวรรค ๑ ของขอน้ี ภาคี 
ที่ไดรับการรองขอจะตองเสนอคดีนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนเพื่อฟองคดีตอไปตาม 
คํารองขอของภาคีที่รองขอ เพื่อความมุงประสงคนี้ ภาคีที่รองขอจะตองสงเอกสารและพยาน 
หลักฐานเกี่ยวกับคดีใหแกภาคีที่ไดรับการรองขอ 
  ๓. โดยไมคํานึงถึงวรรค ๒ ของขอน้ี ภาคีที่ไดรับการรองขอไมตองเสนอคดีนั้น
ตอเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของตนเพื่อฟองคดี หากภาคีท่ีไดรับการรองขอไมมีเขตอํานาจเหนือ 
ความผิดนั้น 
 

ขอ ๖ 
ชองทางการติดตอ 

 
  เพื่อความมุงประสงคของสนธิสัญญานี้ ภาคีคูสัญญาจะติดตอกันผานชองทาง 
การทูต เวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่นในสนธิสัญญานี้ 
 



   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    

ขอ ๗ 
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารที่ตองการ 

 
  ๑. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนตองทําเปนลายลักษณอักษร และจะตองแนบ 
เอกสารตอไปนี้ 
  (ก) เอกสาร คําแถลง หรือพยานหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งเพียงพอที่จะระบุรูปพรรณ 
สัณฐาน และที่อยูท่ีอาจเปนไปไดของบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว 
  (ข) คําแถลงขอเท็จจริงเกี่ยวกับคดี 
  (ค) บทบัญญัติของกฎหมายที่ระบุองคประกอบสําคัญและที่กําหนดฐาน
ความผิดท่ีขอใหสงผูรายขามแดน 
  (ง) บทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดโทษสําหรับความผิด และ 
  (จ) บทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดอายุความในการฟองคดี หรือในการ
ดําเนินการลงโทษสําหรับความผิด หากมี 
  ๒. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเพื่อการฟองคดี 
จะตองแนบ 
  (ก) สําเนาหมายจับที่ออกโดยผูพิพากษา หรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของภาคี 
ท่ีรองขอ 
  (ข) พยานหลักฐานซึ่งแสดงใหเห็นวา การจับและใหมีการดําเนินคดีบุคคล 
ดังกลาวเปนไปโดยชอบ รวมถึงพยานหลักฐานที่ชี้ใหเห็นวาบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเปนบุคคล 
เดียวกันกับที่ระบุไวในหมายจับ 
  ๓. เม่ือคํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวของกับบุคคลที่ถูกพิพากษาวา 
กระทําผิดแลว จะตองแนบเอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี้ 
  (ก) สําเนาคําพิพากษาของศาลของภาคีที่รองขอ 
  (ข) พยานหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเปนบุคคล 
เดียวกันกับที่อางถึงในคําพิพากษาวากระทําผิด และ 
  (ค) คําแถลงที่แสดงวาไดมีการรับโทษตามคําพิพากษาไปแลวเพียงใด 
  (ง) คําแถลงเกี่ยวกับหนทางทางกฎหมายที่มีใหแกบุคคลในอันที่จะเตรียม 
การตอสูคดีหรือการใหมีการพิจารณาคดีใหมตอหนาบุคคลนั้น 
  ๔. หากบุคคลถูกพิพากษาวากระทําความผิด แตยังมิไดมีการกําหนดโทษ 
นอกจากรายการซึ่งกําหนดไวตามวรรค ๑ และวรรค ๓ ของขอนี้ คําขอใหสงผูรายขามแดน 
จะตองประกอบดวย คําแถลงเกี่ยวกับความผิดซ่ึงมีการขอใหสงผูรายขามแดนและคําบรรยาย 
เกี่ยวกับการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่กอใหเกิดความผิดและคําแถลงยืนยันวามีเจตนา 
ที่จะกําหนดโทษ 
 
 



   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    

  ๕. เอกสารทั้งหมดท่ีนําสงโดยภาคีที่รองขอตามบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้ 
จะตองมีการลงลายมือชื่อหรือตราประทับอยางเปนทางการ พรอมทั้งแนบคําแปลภาษาอังกฤษ 
ท่ีไดรับการรับรองดวย 
 

ขอ ๘ 
ขอสนเทศเพิ่มเติม 

 
  หากภาคีท่ีไดรับการรองขอพิจารณาเห็นวา ขอสนเทศที่เสนอมาเพื่อสนับสนุน 
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนไมเพียงพอตามสนธิสัญญานี้ในอันที่จะพิจารณาอนุมัติการสงผูราย 
ขามแดน ภาคีฝายนั้นอาจขอใหจัดหาขอสนเทศเพิ่มเติมใหภายในระยะเวลาที่กําหนด หากภาคี 
ที่รองขอไมสามารถสงมอบขอสนเทศเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาภาคีนั้นถอน 
คํารองขอของตนโดยสมัครใจ อยางไรก็ตาม ภาคีท่ีรองขอจะไมถูกตัดสิทธิในการท่ีจะทําคํารองขอ 
ใหมเพื่อวัตถุประสงคเดิม 
 

ขอ ๙ 
การจับกุมชั่วคราว 

 
  ๑. ในกรณีเรงดวน ภาคีคูสัญญาฝายหนึ่งอาจรองขอภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 
ใหจับกุมบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวไวชั่วคราวได คําขอใหจับกุมตัวชั่วคราวอาจทําเปนลายลักษณ 
อักษรผานชองทางการทูต หรือผานองคการตํารวจสากล (อินเทอรโพล) 
  ๒. คํารองขอจะประกอบดวย รูปพรรณของบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว ท่ีอยู 
ของบุคคลนั้นหากรู คําแถลงยอเกี่ยวกับขอเท็จจริงในคดี คําแถลงวาไดมีหมายจับหรือไดมี 
คําพิพากษาวากระทําผิดสําหรับบุคคลนั้นตามที่ระบุไวในขอ ๗ และคําแถลงวาจะไดสง 
คํารองขอใหสงบุคคลดังกลาวเปนผูรายขามแดนตามมา 
  ๓. ภาคีที่รองขอจะไดรับแจงผลของการขอโดยไมชักชา 
  ๔. การจับกุมชั่วคราวจะสิ้นสุดลง หากภายในระยะเวลาหกสิบวันหลังการจับกุม 
บุคคลท่ีถูกขอใหสงตัว เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของภาคีท่ีไดรับการรองขอยังมิไดรับคํารองขอ 
อยางเปนทางการใหสงผูรายขามแดนและเอกสารสนับสนุนที่กําหนดไวในขอ ๗ 
  ๕. การสิ้นสุดการจับกุมชั่วคราวตามวรรค ๔ ของขอนี้ จะไมเปนท่ีเส่ือมเสีย 
ตอการสงบุคคลดังกลาวขามแดน หากมีการสงคํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสาร 
สนับสนุนที่ระบุไวในขอ ๗ ตามมาในภายหลัง 
 
 
 



   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    

ขอ ๑๐ 
วิธีการสงผูรายขามแดนแบบยอ 

 
  หากบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวยินยอมเปนลายลักษณอักษรอยางถอนไมไดใหสงตน 
เปนผูรายขามแดน หลังจากท่ีเจาหนาที่ผูมีอํานาจไดแจงใหทราบเปนการเฉพาะตัวถึงสิทธิ 
ของตนที่จะไดรับการพิจารณาตามกระบวนการสงผูรายขามแดนอยางเปนทางการ และความ 
คุมครองที่จะไดรับจากกระบวนการดังกลาว ภาคีที่ไดรับคํารองขออาจอนุมัติใหมีการสงผูราย 
ขามแดนไดโดยไมตองผานกระบวนการสงผูรายขามแดนอยางเปนทางการ และใหนําบทบัญญัติ 
 ขิอ ๑๒ มาใชบังคับ 
 

ขอ ๑๑ 
คําวินิจฉัยเกี่ยวกับคํารองขอ 

 
  ๑. ภาคีที่ไดรับการรองขอจะดําเนินการเกี่ยวกับคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 
ตามวิธีการท่ีกําหนดไวโดยกฎหมายของตน และจะแจงใหภาคีผูรองขอทราบถึงคําวินิจฉัยของ 
ตนโดยพลัน 
  ๒. การปฏิเสธคํารองขอบางสวนหรือท้ังหมดจะตองใหเหตุผล 
 

ขอ ๑๒ 
การสงมอบตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว 

 
  ๑. ภาคีที่ไดรับการรองขอจะแจงโดยไมชักชาผานชองทางการทูตใหภาคีท่ีรองขอ 
ทราบถึงการวินิจฉัยของตนเกี่ยวกับคํารองขอใหสงผูรายขามแดนและจะแจงใหภาคีที่รองขอ 
ทราบถึงระยะเวลาซึ่งบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวถูกกักขังกอนการสงมอบตัว 
  ๒. หากอนุมัติใหสงผูรายขามแดน ภาคีที่ไดรับการรองขอและภาคีที่รองขอ 
จะวินิจฉัยโดยการปรึกษาหารือถึงเรื่องการดําเนินการสงตัวผูรายขามแดน 
  ๓. ใหถือวาภาคีท่ีรองขอไดถอนคํารองขอใหสงผูรายขามแดน หากภาคีท่ีรองขอ 
ไมรับตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวภายในสิบหาวันหลังจากวันที่ไดตกลงกันเรื่องการดําเนินการสงตัว 
ผูรายขามแดน เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นตามวรรค ๔ ของขอนี้ ภาคีท่ีไดรับการรองขอ 
จะปลอยตัวบุคคลนั้นเปนอิสระทันทีและอาจปฏิเสธการสงผูรายขามแดนสําหรับความผิดเดียวกัน 
ได 
 
 
 



   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    

  ๔. หากภาคีคูสัญญาฝายหนึ่งไมสงมอบหรือไมรับตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว 
ภายในเวลาท่ีตกลงกันดวยเหตุที่อยูนอกเหนือการควบคุมของภาคีคูสัญญาฝายนั้น ใหแจง 
ภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบ ภาคีคูสัญญาทั้งสองจะวินิจฉัยโดยการปรึกษาหารือถึงเรื่องการ 
ดําเนินการสงตัวผูรายขามแดนอีกครั้งหนึ่ง และใหนําขอบทของวรรค ๓ ของขอน้ีมาใชบังคับ 
 

ขอ ๑๓ 
การเลื่อนการสงมอบตัวและการสงมอบตัวชั่วคราว 

 
  ๑. เม่ือบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวกําลังถูกดําเนินคดีหรือกําลังรับโทษในดินแดน 
ของภาคีท่ีไดรับการรองขอในความผิดนอกเหนือไปจากความผิดซึ่งขอใหมีการสงผูรายขามแดน 
ภาคีที่ไดรับการรองขออาจสงมอบตัวบุคคลดังกลาว หรือเลื่อนการสงมอบตัวออกไปจนกระทั่ง 
การดําเนินคดีเสร็จสิ้นลงหรือจนกระทั่งไดมีการรับโทษตามคําพิพากษาทั้งหมดหรือบางสวนแลว 
ภาคีที่ไดรับการรองขอจะแจงภาคีที่รองขอเกี่ยวกับการเลื่อนใด ๆ 
  ๒. ภายในขอบเขตที่กฎหมายของภาคีที่ไดรับการรองขออนุญาต หากเปนกรณี 
ของบุคคลท่ีอยูในขายจะถูกสงขามแดนได ภาคีที่ไดรับการรองขออาจสงมอบตัวบุคคลที่ถูกขอ 
ใหสงตัวใหแกภาคีท่ีรองขอเปนการชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงคในการฟองคดีตามเง่ือนไขท่ีภาคี 
คูสัญญาทั้งสองจะไดกําหนด  ท้ังนี้ บุคคลท่ีถูกสงตัวกลับมายังภาคีท่ีไดรับการรองขอหลังจาก 
การมอบตัวชั่วคราว อาจถูกสงมอบตัวใหแกภาคีที่รองขอในที่สุดเพื่อรับโทษตามคําพิพากษา 
โดยสอดคลองกับบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้ 
 

ขอ ๑๔ 
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนจากหลายรัฐ 

 
  หากภาคีที่ไดรับคํารองขอไดรับคํารองขอจากภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งและจาก 
รัฐที่สามอีกรัฐหนึ่งหรือมากกวา เพื่อขอใหสงบุคคลเดียวกันขามแดนไมวาจะในความผิดเดียวกัน 
หรือความผิดแตกตางกัน ภาคีที่ไดรับคํารองขอจะตัดสินวา จะสงบุคคลผูนั้นขามแดนใหแกรัฐใด 
ในการวินิจฉัยภาคีนั้นจะพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะปจจัย 
ตอไปนี้ 
  ก) รัฐซึ่งความผิดไดกระทําขึ้น 
  ข) ในกรณีที่เปนความผิดแตกตางกัน รัฐท่ีขอใหสงบุคคลในความผิดท่ีมีโทษ 
หนักท่ีสุดตามกฎหมายของภาคีท่ีไดรับการรองขอ 
  ค) ในกรณีเปนความผิดแตกตางกันซึ่งภาคีที่ไดรับการรองขอเห็นวามีความ 
รายแรงเทากัน ลําดับคํารองขอที่ไดรับจากรัฐที่รองขอ 
  ง) สัญชาติของผูกระทําผิดและ 
  จ) ความเปนไปไดในการสงผูรายขามแดนตอระหวางรัฐท่ีรองขอเหลานั้น 



   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    

ขอ ๑๕ 
หลักเกณฑวาดวยการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง 

 
  ๑. บุคคลที่ถูกสงตัวขามแดนภายใตสนธิสัญญานี้ จะไมถกูควบคุมตัว พิจารณา 
คดีหรือลงโทษในดินแดนของภาคีที่รองขอสําหรับความผิดอื่นนอกเหนือจากความผิดท่ีอนุมัติ 
ใหสงผูรายขามแดน และจะไมถูกสงตัวขามแดน โดยภาคีนัน้ไปยังรัฐท่ีสาม นอกจาก 
  ก) บุคคลนั้นไดออกจากดินแดนของภาคีที่รองขอภายหลังการสงผูรายขามแดน 
และไดกลับเขาไปใหมโดยสมัครใจ 
  ข) บุคคลนั้นมิไดออกไปจากดินแดนของภาคีท่ีรองขอภายในสามสิบวันภายหลัง 
จากที่มีอิสระที่จะกระทําเชนนั้น หรอื 
  ค) ภาคีท่ีไดรับการรองขอไดใหความยินยอมแกการคุมขัง การพิจารณาคดี 
หรือการลงโทษบุคคลนั้นสําหรับความผิดอื่นนอกจากความผิดที่อนุมัติใหสงผูรายขามแดน 
หรือกับการสงผูรายขามแดนใหแกรัฐที่สาม เพื่อความมุงประสงคนี้ ภาคีท่ีไดรับการรองขอ 
อาจขอใหมีการสงเอกสารหรือคําแถลงซึ่งระบุไวในขอ ๗ รวมถึงคําใหการใด ๆ ของบุคคล 
ท่ีถูกสงตัวขามแดนในสวนท่ีเก่ียวกับความผิดน้ัน 
  ๒. บทบัญญัติเหลานี้จะไมใชบังคับกับความผิดท่ีกระทําขึ้นภายหลังการสง 
ผูรายขามแดน 
 

ขอ ๑๖ 
การสงมอบทรัพยสิน 

 
  ๑. เทาที่กฎหมายของภาคีที่ไดรับคํารองขออนุญาตไว และเมื่อไดรับการรองขอ 
จากภาคีที่รองขอ ภาคีที่ไดรับการรองขอจะยึดและจะสงมอบพรอมกับการสงผูรายขามแดน  
ซ่ึงทรัพยสิน 
  ก) ที่อาจตองใชเปนพยานหลักฐาน หรอื 
  ข) ท่ีไดมาโดยผลของการกระทําความผิด และพบอยูในความครอบครองของ 
บุคคลที่ถูกขอใหสงตัวในขณะที่ถูกจับกุมหรือคนพบในภายหลัง 
  ๒. ทรัพยสินที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอน้ีจะสงมอบให ถึงแมวาการสงผูราย 
ขามแดนซึ่งไดอนุมัติแลวไมสามารถที่จะดําเนินการได เนื่องจากบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวตาย 
หายสาบสูญ หรอืหลบหนีไป 
  ๓. เม่ือทรัพยสินดังกลาวจะตองถูกยึดหรือถูกริบในดินแดนของภาคีท่ีไดรับ 
การรองขอ ภาคีที่ไดรับการรองขออาจยึดทรัพยสินนั้นไวเปนการชั่วคราว หรือสงมอบใหโดย 
มีเงื่อนไขวาจะตองสงทรัพยสินนั้นคืน  ท้ังนี้ เพื่อใชในคดีอาญาที่กําลังดําเนินอยู 
  ๔. สิทธิใด ๆ ในทรัพยสินดังกลาวซึ่งภาคีท่ีไดรับการรองขอหรือรัฐหรือบุคคล 
อื่นใดอาจไดมานั้น จะไดรับความคุมครอง ในกรณีท่ีสิทธิดังกลาวน้ีมีอยู ใหคืนทรัพยสินนั้น 



   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    

โดยไมคิดคาภาระใด ๆ ใหแกภาคีที่ไดรับการรองขอเมื่อภาคีนั้นขอ โดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
ภายหลังการพิจารณาคดี 
 

ขอ ๑๗ 
การผานแดน 

 
  ๑. เม่ือบุคคลจะถูกสงขามแดนจากรัฐท่ีสามไปยังภาคีคูสัญญาฝายหน่ึงผาน 
ดินแดนของภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ภาคีคูสัญญาฝายแรกจะรองขอตอภาคีคูสัญญาฝายหลัง 
เพื่อใหอนุญาตใหผานแดน ในกรณีที่ใชการขนสงทางอากาศและมิไดมีกําหนดการที่จะลงจอด 
ในดินแดนของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ไมจําเปนตองไดรับการอนุญาตเชนวานัน้ 
  ๒. ภาคีที่ไดรับการรองขอจะอนุญาตใหผานแดนตามคํารองขอที่กระทําโดยภาคี 
คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง หากคํารองขอน้ันไมตองหามตามกฎหมายของตน 
 

ขอ ๑๘ 
การแจงผลการดําเนินการ 

 
  ภาคีที่รองขอจะแจงใหภาคีที่ไดรับการรองขอทราบในเวลาอันควรถึงขอสนเทศ 
เกี่ยวกับการฟอง การพิจารณาคดี และการดําเนินการลงโทษบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวหรือการสง 
บุคคลน้ันขามแดนตอไปยังรัฐท่ีสาม 
 

ขอ ๑๙ 
การชวยเหลือและคาใชจาย 

 
  ๑. ภาคีท่ีไดรับการรองขอจะปรากฏตัวในนามภาคีท่ีรองขอและจะดําเนิน 
กระบวนวิธีใด ๆ ท่ีเกิดจากคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 
  ๒. คาใชจายที่เกิดขึ้นในดินแดนของภาคีท่ีไดรับการรองขอจากการดําเนินการ 
สงผูรายขามแดนจนถึงเวลาสงมอบตัวบุคคลซึ่งจะถูกสงผูรายขามแดนใหเปนภาระของภาคีนั้น 
 

ขอ ๒๐ 
ความสัมพันธกับอนุสัญญาพหุภาคี 

 
  สนธิสัญญานี้จะไมกระทบกระเทือนสิทธิและพันธกรณีที่ภาคีคูสัญญามีอยูตาม 
อนุสัญญาพหุภาคีใด ๆ 
 



   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    

ขอ ๒๑ 
การระงับขอพิพาท 

 
  ขอพิพาทใดที่เกิดขึ้นจากการใชหรือการตีความสนธิสัญญานี้ใหระงับโดยการ 
ปรึกษาหารือหรือการเจรจา 
 

ขอ ๒๒ 
ขอบเขตของการใชบังคับ 

 
  สนธิสัญญานี้จะใชบังคับเฉพาะกับความผิดที่ไดกระทําหลังจากที่สนธิสัญญา 
มีผลใชบังคับเทานั้น 
 

ขอ ๒๓ 
การแกไข 

 
  สนธิสัญญานี้อาจไดรับการแกไขเมื่อไดรับการรองขอจากภาคีคูสัญญาฝายใด 
ฝายหนึ่ง การแกไขใดซึ่งภาคีคูสัญญาไดตกลงกันแลวจะมีผลใชบังคับในวันที่จะตกลงรวมกัน 
และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสนธิสัญญานี้ 
 

ขอ ๒๔ 
การสัตยาบัน การมีผลใชบังคับ และระยะเวลา 

 
  ๑. สนธิสัญญานี้จะตองไดรับการสัตยาบัน สัตยาบันสารจะแลกเปลี่ยนกันที่ 
กรุงพนมเปญ สนธิสัญญานี้จะมีผลใชบังคับสามสิบวันหลังจากการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร 
  ๒. ภาคีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสนธิสัญญานี้เมื่อใดก็ได โดยแจง 
เปนลายลักษณอักษรใหภาคีอีกฝายหนึ่งทราบโดยผานชองทางการทูต สนธิสัญญานี้จะยังคง 
มีผลใชบังคับตอไปอีกหกเดือนหลังจากวันที่ภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดรับการแจงดังกลาว 
การเลิกใชสนธิสัญญานี้จะไมเปนที่เสื่อมเสียตอกระบวนการสงผูร ายขามแดนใด ๆ ซึ่งได 
เริ่มขึ้นกอนที่จะมีการเลิกใช 
 
  เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยถูกตองจากรัฐ 
ของตนไดลงนามสนธิสัญญานี้ 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ทําคูกันเปนสองฉบับ ณ กรุงเทพ เม่ือวันที่ ๖ พฤษภาคม คริสตศักราช ๑๙๙๘ 
เปนภาษาไทย กัมพูชาและอังกฤษ แตละภาษาถูกตองเทาเทียมกัน ในกรณีที่มีความแตกตางกัน 
ในการตีความ ใหใชภาษาอังกฤษเปนสําคัญ 
 
  สําหรับราชอาณาจักรไทย          สําหรับราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
 
     (สาโรจน ชวนะวิรัช)         (อุจ คิมอาน) 
        ปลัดกระทรวงการตางประเทศ        รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการ 
               ตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
ราชอาณาจักรกัมพูชาไดลงนามในสนธิสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจกัรกัมพูชา 
วาดวยการสงผูรายขามแดน เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ สมควรมีกฎหมายเพ่ืออนุวัติ 
การใหเปนไปตามสนธิสัญญาฯ ดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
        ปรียนันท/แกไข 
        ๔  /  ๓  / ๔๕ 
            A+B(C) 
 
 


