
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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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พระราชบัญญัติ 
วาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทย 

กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

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

เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทย

กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวาง

ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  การสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ใหเปนไปตามสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจกัรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้  ท้ังนี้ เทาท่ี
เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของตน 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

                                                           
๑ รก.๒๕๔๓/๙๙ก/๑๐/๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สนธิสัญญา 
วาดวยการสงผูรายขามแดน 

ระหวาง 
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   
 

ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ตอไปนี้เรียกวาคูภาคี) 
ปรารถนาที่จะสงเสริมความรวมมืออยางมีประสิทธิผลระหวางประเทศทั้งสองในการ

ปองกันและการปราบปรามอาชญากรรม บนพื้นฐานของความเคารพตออธิปไตย ความเทาเทียมกันและ
ผลประโยชนซึ่งกันและกัน โดยการทําสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน 

ไดตกลงกันดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑ 
ขอผูกพันในการสงผูรายขามแดน 

   
 

โดยสอดคลองกับบทบัญญัติที่ระบุไวในสนธิสัญญานี้ คูภาคีตกลงที่จะสงใหแกกันและกัน 
ซึ่งตัวบุคคลที่พบในดินแดนของคูภาคีฝายหนึ่ง ซึ่งถูกตองการตัวเพื่อการฟองรอง การพิจารณาคด ีหรอื
เพื่อการกําหนดหรือดําเนินการลงโทษในดินแดนของคูภาคีอีกฝายหนึ่ง สําหรับการกระทําความผิดท่ีสง
ผูรายขามแดนได 

 
ขอ ๒ 

ความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได 
   

 
๑. เพื่อความมุงประสงคของสนธิสัญญานี้ ความผิดท่ีสงผูรายขามแดนไดคือความผิดซ่ึง

ลงโทษไดตามกฎหมายของคูภาคี โดยโทษจําคุกหรือการกักขังในรูปแบบอื่นเปนระยะเวลามากกวาหนึ่งป 
หรือโดยโทษท่ีหนักกวา 

๒. ในกรณีที่คํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวของกับบุคคลที่ถูกลงโทษจําคุกหรือกักขัง
ในรูปแบบอื่น โดยศาลของภาคีท่ีรองขอ สําหรับความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได จะใหสงผูรายขามแดนกัน
ได หากระยะเวลาของโทษท่ีจะตองรับตอตามคําพิพากษาเหลืออยูอยางนอยหกเดือน 

๓. เพื่อความมุงประสงคของขอนี้ การวินิจฉัยวาความผิดใดเปนความผิดตามกฎหมาย
ของคูภาคี จะไมคํานึงวากฎหมายของคูภาคีไดกําหนดใหการกระทําที่กอใหเกิดความผิดนั้นอยูในประเภท
เดียวกัน หรือไดเรียกชื่อความผิดเปนอยางเดียวกันหรือไมก็ตาม 

๔. เมื่อใหมีการสงผูรายขามแดนสําหรับความผิดที่สงผูรายขามแดนไดความผิดหนึ่งแลว 
อาจจะใหมีการสงผูรายขามแดนในความผิดอื่นซึ่งระบุไวในคํารองขอใหสงผูรายขามแดนที่เปนไปตาม
เง่ือนไขสําหรับการสงผูรายขามแดน แมวาจะไมเขาเง่ือนไขที่เกี่ยวกับระยะเวลาของโทษหรือคําสั่งกักขังท่ี
ระบุไวในวรรค ๑ และ ๒ ของขอนี้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอ ๓ 
เหตุสําหรับการปฏิเสธไมสงผูรายขามแดน 

   
 

การสงผูรายขามแดนจะไมไดรับการอนุมัติภายใตสนธิสัญญานี้ในสถานการณอยางใด
อยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

(๑) ภาคีที่ไดรับการรองขอพิจารณาวาความผิดที่ขอใหสงผูรายขามแดนโดยภาคีที่รองขอ
เปนความผิดทางการเมือง ความผิดทางการเมืองในที่นี้จะไมรวมถึงการปลงชีวิตหรือการพยายามปลงชีวิต
หรือการประทุษรายตอรางกายของประมุขแหงรัฐหรือหัวหนารัฐบาลหรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคล
ดังกลาว 

(๒) ภาคีที่ไดรับการรองขอมีเหตุผลหนักแนนในอันที่จะสันนิษฐานวาคํารองขอสงผูราย
ขามแดนมุงประสงคท่ีจะดําเนินคดี หรือดําเนินการลงโทษตอบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว โดยมีสาเหตุจากเช้ือ
ชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือความเห็นทางการเมืองของบุคคลน้ัน หรือวาสถานะของบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว
เพื่อดําเนินคดีทางศาลจะถูกกระทบโดยสาเหตุดังกลาวขางตน 

(๓) ความผิดท่ีขอใหสงผูรายขามแดนเปนความผิดเพียงเฉพาะตามกฎหมายทางทหาร
ของภาคีท่ีรองขอ และมิใชเปนความผิดตามกฎหมายอาญาของภาคีดังกลาว 

(๔) การฟองรองหรือการดําเนินการลงโทษสําหรับความผิดที่ขอใหสงผูรายขามแดนนั้น
ตองหามโดยเหตุท่ีบัญญัติไวตามกฎหมายของคูภาคีฝายใดฝายหนึ่ง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับอายุความ 

(๕) ภาคีที่ไดรับการรองขอไดมีคําพิพากษาตอบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวสําหรับความผิด
เดียวกันกอนมีคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 

 
ขอ ๔ 

เหตุสําหรับการใชดุลยพินิจปฏิเสธการสงผูรายขามแดน 
   

 
การสงผูรายขามแดนอาจถูกปฏิเสธภายใตสนธิสัญญานี้ในสถานการณอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ภาคีท่ีไดรับการรองขอมีเขตอํานาจตามกฎหมายเหนือความผิดท่ีอางถึงในคํารอง

ขอใหสงผูรายขามแดนและจะดําเนินคดีตอบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว 
(๒) ในกรณีพิเศษ ภาคีที่ไดรับการรองขอแมจะไดตระหนักถึงความรุนแรงของความผิด 

และผลประโยชนของภาคีที่รองขอแลว ยังเห็นวา การสงผูรายขามแดนอาจไมสอดคลองกับขอพิจารณา
ดานมนุษยธรรมอันสืบเนื่องมาจากสภาพการณสวนบุคคลของบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว 

(๓) ภาคีที่ไดรับการรองขอกําลังดําเนินคดีตอบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวสําหรับความผิด
เดียวกัน 

 
 
 
 



   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    

ขอ ๕ 
การสงคนชาติขามแดน 

   
 

๑. คูภาคีแตละฝายมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไมสงคนชาติของตนขามแดน 
๒. หากการสงผูรายขามแดนไมไดรับการอนุมัติตามวรรค ๑ ของขอนี้ ภาคีท่ีไดรับการรอง

ขอจะตองเสนอคดีนั้นใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของตนเพื่อฟองคดีตอไปตามคํารองขอของภาคีท่ีรองขอ เพื่อ
ความมุงประสงคนี้ ภาคีที่รองขอจะตองสงเอกสารและพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีใหแกภาคีที่ไดรับการรอง
ขอ 

๓. แมจะมีวรรค ๒ ของขอนี้บัญญัติไว ภาคีที่ไดรับการรองขอไมตองเสนอคดีนั้นตอ
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของตนเพื่อฟองคดี หากภาคีท่ีไดรับการรองขอไมมีเขตอํานาจเหนือความผิดนั้น 

 
ขอ ๖ 

ชองทางการติดตอ 
   

 
เพื่อความมุงประสงคของสนธิสัญญานี้ คูภาคีจะติดตอกันผานชองทางการทูตเวนแตจะมี

ระบุไวเปนอยางอื่นในสนธิสัญญานี้ 
 

ขอ ๗ 
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารที่ตองการ 

   
 

๑. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนจะกระทําเปนลายลักษณอักษร และจะตองแนบเอกสาร
ตอไปนี้ 

(ก) เอกสาร คําแถลง หรือพยานหลักฐานอื่น ๆ เพียงพอท่ีจะระบุรูปพรรณสัณฐาน และที่
อยูที่อาจเปนไปไดของบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว 

(ข) คําแถลงขอเท็จจริงเก่ียวกับคดี 
(ค) บทบัญญัติของกฎหมายที่ระบุองคประกอบสําคัญและที่กําหนดฐานความผิดท่ีขอให

สงผูรายขามแดน 
(ง) บทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดโทษสําหรับความผิด และ 
(จ) บทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดอายุความเพื่อการฟองรอง หรือเพื่อการดําเนินการ

ลงโทษสําหรับความผิด หากมี 
๒. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเพื่อการฟองรองจะตอง

แนบ 
(ก) สําเนาหมายจับที่ออกโดยผูพิพากษา หรืออัยการ หรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอื่นของภาคี

ท่ีรองขอ 



   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    

(ข) พยานหลักฐานซึ่งใหเหตุผลของการจับและการใหมีการดําเนินคดีตอบุคคลดังกลาว
รวมถึงพยานหลักฐานที่ชี้ใหเห็นวาบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเปนบุคคลเดียวกันกับที่ระบุไวในหมายจับ 

๓. เมื่อคํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวของกับบุคคลที่ถูกพิพากษาวากระทําผิด 
จะตองแนบเอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี้ ดังตอไปนี้ 

(ก) สําเนาคําพิพากษาของศาลของภาคีที่รองขอ 
(ข) พยานหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัวเปนบุคคลเดียวกันกับที่อางถึง

ในคําพิพากษาวากระทําผิด และ 
(ค) คําแถลงที่แสดงวาไดมีการรับโทษตามคําพิพากษาไปแลวเพียงใด 
๔. เอกสารทั้งหมดท่ีนําสงโดยรัฐที่รองขอตามบทบัญญัติของสนธิสัญญานี ้จะมีลายมือชื่อ

หรือตราประทับอยางเปนทางการ พรอมแนบคําแปลเปนภาษาของภาคีท่ีไดรับการรองขอหรือ
ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส 

 
ขอ ๘ 

ขอสนเทศเพิ่มเติม 
   

 
หากภาคีท่ีไดรับการรองขอพิจารณาเห็นวา ขอสนเทศที่เสนอมาเพื่อสนับสนุนคํารองขอให

สงผูรายขามแดนไมเพียงพอตามสนธิสัญญานี้ในอันที่จะพิจารณาอนุมัติการสง ภาคีฝายนั้นอาจเรียก
ขอสนเทศเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด หากภาคีที่รองขอไมสามารถสงมอบขอสนเทศเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาภาคีนั้นเพิกถอนคํารองขอของตนโดยสมัครใจ อยางไรก็ดี ภาคีที่รอง
ขอยอมไมถูกตัดสิทธิในการที่จะทําคํารองขอใหมเพื่อวัตถุประสงคเดิม 

 
ขอ ๙ 

การจับกุมชั่วคราว 
   

 
๑. ในกรณีเรงดวน คูภาคีฝายหนึ่งอาจรองขอคูภาคีอีกฝายหนึ่งใหจับกุมบุคคลที่ถูกขอให

สงตัวไวช่ัวคราวได คําขอใหจับกุมตัวชั่วคราวจะทําเปนลายลักษณอักษรโดยสงไปยังภาคีท่ีไดรับการรองขอ
ผานชองทางการทูต หรือโดยผานองคการตํารวจสากล 

๒. คํารองขอจะประกอบดวย รูปพรรณของบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว ท่ีอยูของบุคคลน้ันหาก
รู คําแถลงยอเก่ียวกับขอเท็จจริงในคดี คําแถลงวาไดมีหมายจับหรือไดมีคําพิพากษาวากระทําผิดสําหรับ
บุคคลนั้นดังระบุไวในขอ ๗ และคําแถลงวาจะไดสงคํารองขอใหสงบุคคลดังกลาวขามแดนตามมา 

๓. จะมีการแจงผลของคํารองขอแกภาคีที่รองขอโดยไมชักชา 
๔. การจับกุมชั่วคราวจะสิ้นสุดลง หากภายในระยะเวลาหกสิบวันหลังการจับกุมบุคคลที่

ถูกขอใหสงตัว เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของภาคีท่ีไดรับการรองขอยังมิไดรับคํารองขออยางเปนทางการใหสง
ผูรายขามแดนและเอกสารสนับสนุนที่จําเปนตามขอ ๗ 



   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    

๕. การที่การจับกุมชั่วคราวสิ้นสุดลงตามวรรค ๔ ของขอน้ี จะไมเปนอุปสรรคตอการสง
บุคคลดังกลาวขามแดน หากมีการสงคํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารสนับสนุนที่ระบุไวในขอ ๗ 
ตามมาในภายหลัง 

 
ขอ ๑๐ 

การสงมอบตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว 
   

 
๑. ภาคีที่ไดรับการรองขอจะแจงโดยไมชักชาผานชองทางการทูตใหภาคีท่ีรองขอทราบถึง

การวินิจฉัยของตนเกี่ยวกับคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 
๒. หากการสงผูรายขามแดนไดรับการอนุมัติ ภาคีที่ไดรับการรองขอและภาคีที่รองขอจะ

วินิจฉัยโดยการปรึกษาหารือถึงเรื่องการดําเนินการสงผูรายขามแดน 
๓. ภาคีท่ีไดรับการรองขอตองใหเหตุผลในการปฏิเสธคํารองขอใหสงผูรายขามแดน

บางสวนหรือท้ังหมด 
๔. จะถือวาภาคีที่รองขอไดเพิกถอนคํารองขอใหสงผูรายขามแดน หากมิไดรับตัวบุคคลท่ี

ถูกขอใหสงตัวภายในสิบหาวันหลังจากวันท่ีไดตกลงเร่ืองการดําเนินการสงผูรายขามแดนแลว เวนแตจะได
กําหนดไวเปนอยางอื่นตามวรรค ๕ ของขอนี้ ภาคีที่ไดรับการรองขอจะปลอยตัวบุคคลนั้นเปนอิสระทันที 
และอาจจะปฏิเสธการสงผูรายขามแดนสําหรับความผิดเดียวกันนั้นได 

๕. หากคูภาคีฝายหนึ่งไมอาจมอบหรือรับตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวภายในเวลาท่ีตกลงกัน
ดวยเหตุที่อยูนอกเหนือการควบคุมของตน ใหแจงใหคูภาคีอีกฝายหนึ่งทราบ คูภาคีจะวินิจฉัยโดยการ
ปรึกษาหารือถึงเรื่องการดําเนินการสงผูรายขามแดนกันใหม และใหนําขอบทตามวรรค ๔ ของขอนี้มาใช
บังคับ 

 
ขอ ๑๑ 

การเลื่อนการมอบตัวและการมอบตัวชั่วคราว 
   

 
๑. เมื่อบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวกําลังถูกดําเนินคดีหรือกําลังรับโทษในภาคีท่ีไดรับการรอง

ขอในความผิดนอกเหนือไปจากความผิดซึ่งขอใหมีการสงผูรายขามแดน ภาคีที่ไดรับการรองขออาจมอบ
ตัวบุคคลดังกลาว หรือเลื่อนการมอบตัวออกไปจนกระทั่งการดําเนินคดีเสร็จสิ้นลงหรือไดมีการรับโทษตาม
คําพิพากษาทั้งหมดหรือบางสวนแลว ภาคีที่ไดรับการรองขอจะแจงแกภาคีท่ีรองขอเกี่ยวกับการเลื่อนใด ๆ 

๒. ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และในกรณีบุคคลอยูในขายจะถูกสงขามแดนได 
ภาคีที่ไดรับการรองขออาจมอบตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเปนการชั่วคราวใหแกภาคีที่รองขอเพื่อ
วัตถุประสงคในการฟองรองตามเงื่อนไขท่ีจะตกลงกันระหวางคูภาคี  ท้ังน้ี บุคคลท่ีถูกสงตัวกลับมายังภาคี
ที่ไดรับการรองขอหลังจากการมอบตัวชั่วคราว อาจถูกมอบตัวคืนในที่สุดใหภาคีที่รองขอเพื่อจะรับโทษ
ตามคําพิพากษาที่กําหนด โดยเปนไปตามบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้ 

 



   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    

ขอ ๑๒ 
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนจากหลายรัฐ 

   
 

หากมีคํารองขอใหสงบุคคลคนเดียวกันขามแดนจากคูภาคีฝายหนึ่งและจากรัฐที่สามอีก
หนึ่งรัฐหรือมากกวา ภาคีที่ไดรับการรองขออาจตัดสินใจวาจะสงบุคคลนั้นขามแดนใหตามคําขอใดก็ได 

 
ขอ ๑๓ 

หลักเกณฑวาดวยการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง 
   

 
๑. บุคคลที่ถูกสงตัวขามแดนภายใตสนธิสัญญานี้ จะไมถูกควบคุมตัว พิจารณาคดีหรือ

ลงโทษในดินแดนของภาคีที่รองขอสําหรับความผิดอื่นนอกเหนือจากความผดิท่ีอนุมัติใหสงผูรายขามแดน 
และจะไมถูกสงตัวขามแดนโดยภาคีนั้นไปยังรัฐที่สาม นอกจาก 

ก) บุคคลนั้นไดออกจากดินแดนของภาคีที่รองขอภายหลังการสงผูรายขามแดนและได
กลับเขาไปใหมโดยสมัครใจ 

ข) บุคคลนั้นมิไดออกไปจากดินแดนของภาคีท่ีรองขอภายในสามสิบวันภายหลังจากท่ีมี
อิสระที่จะกระทําเชนนั้น หรอื 

ค) ภาคีท่ีไดรับการรองขอไดใหความยินยอมกับการคุมขัง การพิจารณาคดีหรือการ
ลงโทษบุคคลนั้นสําหรับความผิดอื่นนอกจากความผิดที่อนุมัติใหสงผู รายขามแดน หรือกับการสงผูราย
ขามแดนใหแกรัฐท่ีสาม เพื่อความมุงประสงคนี้ ภาคีที่ไดรับการรองขออาจขอใหมีการสงเอกสารหรือคํา
แถลงซึ่งระบุไวในขอ ๗ รวมถึงคําใหการของบุคคลที่ถูกสงตัวขามแดนท่ีเกี่ยวของกับความผิดนั้น 

๒. บทบัญญัติเหลานี้จะไมใชบังคับกับความผิดท่ีกระทําขึ้นภายหลังการสงผูรายขามแดน 
 

ขอ ๑๔ 
การสงมอบทรัพยสิน 

   
 

๑. เทาที่กฎหมายของตนอนุญาตไว และเมื่อไดรับการรองขอจากภาคีที่รองขอภาคีท่ีไดรับ
การรองขอจะยึดและจะสงมอบทรัพยสินพรอมกับการสงผูรายขามแดน 

ก) ที่อาจตองใชเปนพยานหลักฐาน หรอื 
ข) ท่ีไดมาโดยผลของการกระทําความผิด และพบอยูในความครอบครองของบุคคลท่ีถูก

ขอใหสงตัวในขณะที่ถูกจับกุมหรือคนพบในภายหลัง 
๒. ทรัพยสินที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอน้ีจะสงมอบให ถึงแมวาการสงผูรายขามแดนซึ่งได

อนุมัติแลวไมสามารถที่จะดําเนินการสงได เน่ืองจากบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัวตาย หายสาบสูญ หรอืหลบหนี
ไป 



   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    

๓. เมื่อทรัพยสินดังกลาวจะตองถูกยึดหรือถูกริบในดินแดนของภาคี ท่ีไดรับการรองขอ 
ภาคีที่ไดรับการรองขออาจยึดทรัพยสินนั้นไวเปนการชั่วคราว หรือสงมอบใหโดยมีเง่ือนไขวาจะสง
ทรัพยสินนั้นคืนเพื่อใชในคดีอาญาที่กําลังดําเนินอยู 

๔. สิทธิใด ๆ ในทรัพยสินดังกลาวซึ่งภาคีที่ไดรับการรองขอหรือรัฐหรือบุคคลอืน่ใดอาจ
ไดมานั้นจะไดรับความคุมครอง ในกรณีท่ีสิทธิดังกลาวน้ีมีอยู ทรัพยสินนั้นจะถูกคืนตามคํารองขอโดยไม
คิดคาภาระใด ๆ ใหแกภาคีที่ไดรับการรองขอโดยเร็วท่ีสุดเทาที่จะทําไดภายหลังการพิจารณาคดี 

 
ขอ ๑๕ 

การผานแดน 
   

 
๑. เม่ือบุคคลจะถูกสงขามแดนจากรัฐท่ีสามใหคู ภาคีฝายหนึ่งผานดินแดนของคูภาคีอีก

ฝายหนึ่ง คูภาคีฝายแรกตองรองขอตอคูภาคีฝายหลังเพื่อขออนุญาต ในกรณีที่ใชการขนสงทางอากาศและ
มิไดมีการกําหนดที่จะลงจอดในดินแดนของคูภาคีอีกฝายหนึ่ง ไมจําเปนตองไดรับการอนุญาตเชนวานั้น 

๒. ภาคีที่ไดรับการรองขอจะอนุญาตตามคํารองขอใหผานแดนที่กระทําโดยคูภาคีอีกฝาย
หน่ึง หากคํารองขอนั้นไมตองหามตามกฎหมายของตน 

 
ขอ ๑๖ 

การแจงผลการดําเนินการ 
   

 
ภาคีที่รองขอจะแจงใหภาคีที่ไดรับการรองขอในเวลาอันควรถึงขอสนเทศเกี่ยวกับการ

ฟองรอง การพิจารณาคดี และการดําเนินการลงโทษตอบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวหรือการสงบุคคลนั้นขาม
แดนตอไปยังรัฐท่ีสาม 

 
ขอ ๑๗ 

การชวยเหลือและคาใชจาย 
   

 
๑. ภาคีท่ีไดรับการรองขอจะปรากฏตัวในนามภาคีท่ีรองขอเพื่อดําเนินการตาม

กระบวนการที่เกิดจากคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 
๒. คาใชจายที่เกิดขึ้นในดินแดนของภาคีท่ีไดรับการรองขอจากการดําเนินการสงผูราย

ขามแดนจวบจนถึงเวลาสงมอบตัวบุคคลซึ่งจะถูกสงผูรายขามแดนใหเปนภาระของภาคีนั้น 
 
 
 
 
 
 
 



   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    

ขอ ๑๘ 
ความสัมพันธกับอนุสัญญาพหุภาคี 

   
 

สนธิสัญญานี้จะไมกระทบกระเทือนสิทธิและพันธกรณีที่คูภาคีมีอยูตามอนุสัญญาพหุภาคี
ใด ๆ 

 
ขอ ๑๙ 

การระงับขอพิพาท 
   

 
ขอพิพาทใดที่เกิดขึ้นจากการใชหรือการตีความสนธิสัญญานี้ใหระงับโดยการปรึกษาหารือ

หรือการเจรจา 
 

ขอ ๒๐ 
การสัตยาบัน การมีผลใชบังคับ และระยะเวลา 

   
 

๑. สนธิสัญญานี้จะตองไดรับการสัตยาบัน สัตยาบันสารจะแลกเปลี่ยนกันที่เวียงจันทน 
สนธิสัญญานี้จะมีผลใชบังคับสามสิบวันหลังจากวันแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร 

๒. คูภาคีฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสนธิสัญญานี้เมื่อใดก็ได โดยแจงเปนลายลักษณ
อักษรใหภาคีอีกฝายหนึ่งทราบโดยผานชองทางการทูต สนธิสัญญานี้จะยังคงมีผลใชบังคับตอไปอีกเพียง
หกเดือนหลังจากวันที่คูภาคีอีกฝายหนึ่งไดรับการแจงดังกลาว การบอกเลิกจะไมกระทบกระเทือนตอ
กระบวนการสงผูรายขามแดนใด ๆ ซึ่งไดเริ่มขึ้นกอนที่จะมีการแจงดังกลาว 

 
เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยถูกตองจากรัฐแตละฝาย

ไดลงนามสนธิสัญญานี้ 
 
ทําคูกันเปนสองฉบับ ณ กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๔๒ เปนภาษาไทยลาว และ

อังกฤษ ภาษาไทยและลาวถูกตองเทาเทียมกัน ในกรณีท่ีมีความแตกตางกันในการตีความ ใหใชฉบับ
ภาษาอังกฤษเปนเกณฑ 
 
       สําหรับราชอาณาจักรไทย             สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
       (นายสุรินทร พิศสุวรรณ)                         (นายสมสะหวาด เลงสะหวัด) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
                                                                     กระทรวงการตางประเทศ 
 
 
 
 



   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    

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดลงนามในสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒ สมควรมีกฎหมายเพ่ืออนุวัติ
การใหเปนไปตามสนธิสัญญา ฯ ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ศุภสรณ / อภิสิทธ์ิ  ผูจัดทํา 
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