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พระราชบัญญัติ 
วาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทย 

กับสาธารณรัฐเกาหลี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

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

เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทย

กับสาธารณรัฐเกาหลี 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวาง

ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  การสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีใหเปนไป

ตามสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีทาย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้  ท้ังน้ี เทาท่ี
เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของตน 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

 
                                                           

๑ รก.๒๕๔๓/๙๙ก/๗/๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดน 
ระหวาง 

ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี 
   

 
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (ตอไปนี้เรียกวา “ภาคีคูสัญญา”) 
ปรารถนาที่จะเพิ่มความรวมมือของประเทศทั้งสองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการปองกัน

และการปราบปรามอาชญากรรมโดยการจัดทําสนธิสัญญาวาดวยการสงผูกระทําผิดขามแดนใหแกกันและ
กันในลักษณะถอยทีถอยปฏิบัติ 

ไดตกลงกันดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑ 
ขอผูกพันในการสงผูรายขามแดน 

   
 

ภาคีคูสัญญาแตละฝายตกลงจะสงผูรายขามแดนใหอีกฝายหนึ่ง ตามบทบญัญัติแหง
สนธิสัญญานี้ ซึ่งบุคคลที่ถูกตองการตัวเพื่อการฟองคดี การพิจารณาคดี หรือเพื่อการกําหนดโทษหรือ
ดําเนินการลงโทษในดินแดนของภาคีที่รองขอสําหรับความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได 

 
ขอ ๒ 

ความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได 
   

 
๑. เพื่อความมุงประสงคแหงสนธิสัญญานี้ ความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได คือความผิดซ่ึง

ไมวาจะระบุลักษณะความผิดไวอยางไรก็ตาม สามารถลงโทษไดตามกฎหมายของภาคีคูสัญญาท้ังสองฝาย 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีศุลกากร การควบคุมการปริวรรตเงินตราตางประเทศหรือรายได
อื่น ๆ โดยการจําคุกหรือโดยการทําใหปราศจากเสรีภาพเปนระยะเวลาอยางนอยหนึ่งป หรือโทษท่ีรุนแรง
กวา 

๒. ในกรณีคํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวเนื่องกับบุคคลที่ตองคําพิพากษาอันเปนการ
ทําใหปราศจากเสรีภาพโดยศาลของภาคีท่ีรองขอสําหรับความผิดใดที่สงผูรายขามแดนไดนั้น การสงผูราย
ขามแดนจะไดรับการอนุมัติหากระยะเวลาตองโทษตามคําพิพากษายังเหลืออยูอีกไมนอยกวาหก (๖) เดือน 

๓. เพื่อวัตถุประสงคของขอนี้ในการวินิจฉัยวา ความผิดใดเปนความผิดตามกฎหมายของ
ภาคีคูสัญญาท้ังสองฝายหรือไม นั้น 

(ก) ไมจําตองคํานึงวากฎหมายของภาคีคูสัญญาไดกําหนดวาการกระทําที่ประกอบขึ้นเปน
ความผิดนั้นไวในประเภทความผิดเดียวกัน หรือจะเรียกชื่อความผิดเปนอยางเดียวกันหรือไม 

(ข) ใหพิจารณาการกระทําทัง้หมดที่ถูกกลาวหาของบุคคลซึ่งถูกขอใหสงตัวขามแดนโดย
ไมจําตองคํานึงวา ตามกฎหมายของภาคีคูสัญญาทั้งสองฝาย มีองคประกอบของความผิดแตกตางกัน
หรือไม 



   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    

๔. ในกรณีที่ความผิดกระทําขึ้นนอกดินแดนของภาคีที่รองขอ จะใหมีการสงผูรายขามแดน
ก็ตอเมื่อกฎหมายของภาคีที่ไดรับการรองขอกําหนดการลงโทษไวสําหรับความผิดซึ่งกระทํานอกดินแดนใน
พฤติการณที่คลายคลึงกัน ในกรณีที่กฎหมายของภาคีที่ไดรับการรองขอมิไดบัญญัติไวเชนนั้นภาคีที่ไดรับ
การรองขออาจใชดุลพินิจใหมีการสงผูรายขามแดนได 

๕. การสงผูรายขามแดนอาจไดรับการอนุมัติตามบทบัญญัติแหงสนธิสัญญานี้ในความผิด
ฐานใดฐานหนึ่งถาหากวา 

(ก) เปนความผิดในภาคีที่รองขอในเวลาที่การกระทํานั้นประกอบขึ้นเปนความผิดและ 
(ข) การกระทําที่ถูกกลาวหานั้น หากไดเกิดขึ้นในดินแดนของภาคีท่ีไดรับการรองขอใน

เวลาท่ีทําคํารองขอใหสงผูรายขามแดน จะประกอบขึ้นเปนความผิดตามกฎหมายที่ใชบังคับในดินแดนของ
ภาคีท่ีไดรับการรองขอ 

๖. หากคํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวเนื่องกับความผิดหลายความผดิซ่ึงแตละ
ความผิดน้ันลงโทษไดตามกฎหมายของภาคีท้ังสอง แตมีบางความผิดไมเปนไปตามขอกําหนดอื่น ๆ ของ
วรรค ๑ และวรรค ๒ ภาคีที่ไดรับการรองขออาจอนุมัติใหมีการสงผูรายขามแดนสําหรับความผิดเชนวานั้น
ได หากวาบุคคลนั้นจะตองถูกสงตัวขามแดนในความผิดท่ีสงผูรายขามแดนไดอยางนอยหนึ่งฐานความผิด 

 
ขอ ๓ 

การปฏิเสธไมสงผูรายขามแดน 
   

 
การสงผูรายขามแดนจะไมไดรับการอนุมัติภายใตสนธิสัญญานี้ในสถานการณอยางใด

อยางหน่ึง ดังตอไปนี้ 
(๑) เมื่อภาคีที่ไดรับการรองขอตัดสินวา ความผิดท่ีรองขอใหสงผูรายขามแดนน้ันเปน

ความผิดทางการเมือง ความผิดทางการเมืองในท่ีน้ีจะไมรวมถึงความผิด ดังตอไปนี้ 
(ก) การปลงชีวิตหรือการพยายามปลงชีวิตหรือการประทุษรายตอรางกายของประมุขแหง

รัฐ หรือหัวหนารัฐบาล หรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกลาว 
(ข) ความผิดซึ่งภาคีคูสัญญามีพันธกรณีจะตองดําเนินการใหมีเขตอํานาจศาลเกี่ยวกับ

ความผิดนั้น หรือจะตองใหมีการสงผูรายขามแดน ตามความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศ ซ่ึงภาคีคูสัญญา
ทั้งสองฝายเปนภาคีอยูดวย และ 

(ค) ความผิดเกี่ยวกับการฆาลางเผาพันธุ การกอการราย หรือการลักพาตัว 
๒. เมื่อบุคคลที่ถูกตองการตัวกําลังถูกดําเนินคดี หรือไดมีการพิจารณาคดีและไดรับการ

ปลอยตัวไป หรือไดถูกลงโทษแลวในดินแดนของภาคีที่ไดรับการรองขอ ในความผิดซ่ึงไดมีการรองขอให
สงตัวบุคคลน้ันขามแดน 

๓. เมื่อการฟองคดี หรือการลงโทษ สําหรับความผิดท่ีรองขอใหสงผูรายขามแดนตองหาม
โดยเหตุที่บัญญัติไวตามกฎหมายของภาคีคูสัญญาแตละฝาย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับอายุความ หรอื 

๔. เมื่อภาคีที่ไดรับการรองขอมีเหตุผลหนักแนนที่จะสันนิษฐานวา คํารองขอใหสงผูราย
ขามแดนมุงประสงคจะดําเนินคดี หรือลงโทษบุคคลที่ตองการตัว โดยมีเหตุผลจากเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ 



   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    

หรือความเห็นทางการเมือง หรือวาอาจมีอคติตอสถานภาพของบุคคลนั้นโดยเหตุผลดังกลาวแลว 
บทบัญญัติของวรรคนี้ไมใชบังคับกับความผิดที่ระบุไวในอนุวรรค(ก) (ข) และ (ค) ของวรรค ๑ แหงขอน้ี 

 
ขอ ๔ 

การใชดุลพินิจปฏิเสธการสงผูรายขามแดน 
   

 
การสงผูรายขามแดนอาจไดรับการปฏิเสธภายใตสนธิสัญญานี้ ในสถานการณอยางหนึ่ง

อยางใด ดังตอไปน้ี 
๑. เม่ือความผิดท่ีรองขอใหสงผูรายขามแดนน้ัน ตามกฎหมายของภาคีท่ีไดรับการรองขอ

ถือวาไดกระทําขึ้นทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวนในดินแดนของตน 
๒. เม่ือในท่ีสุด บุคคลที่ถูกขอใหสงตัวไดรับการปลอยตัว หรือถูกพิพากษาวากระทําผิดใน

รัฐท่ีสามสําหรับความผิดเดียวกันกับความผิดท่ีขอใหสงผูรายขามแดน และหากถูกพิพากษาวากระทําผิด 
ไดมีการลงโทษแลวท้ังหมด หรือไมอาจลงโทษไดอีก และ 

๓. ในกรณีพิเศษ ภาคีท่ีไดรับการรองขอแมจะไดพิจารณาถึงความรุนแรงของความผิด
และผลประโยชนของภาคีที่รองขอแลว ยังเห็นวา เนื่องจากสภาวการณสวนบุคคลของบุคคลที่ถูกขอใหสง
ผูรายขามแดนจะไมสอดคลองกับขอพิจารณาดานมนุษยธรรม 

 
ขอ ๕ 

การเล่ือนการสงมอบตัว หรือการสงมอบตัวชั่วคราว 
   

 
๑. เมื่อบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวกําลังถูกดําเนินคดี หรือกําลังรับโทษตามคําพิพากษาอยูใน

รัฐภาคีที่ไดรับการรองขอในความผิดนอกเหนือจากความผิดซึ่งขอใหมีการสงผูรายขามแดน ภาคีที่ไดรับ
การรองขออาจสงมอบตัวบุคคลดังกลาว หรือเลื่อนการสงมอบตัวออกไปจนกระทั่งการดําเนินคดีเสร็จสิ้น
ลงหรือจนกระทั่งไดมีการรับโทษตามคําพิพากษาทั้งหมดหรือบางสวนแลว ภาคีที่ไดรับการรองขอจะแจงให
ภาคีที่รองขอทราบการเลื่อนการสงมอบตัวใด ๆ 

๒. ภายในขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายของภาคีท่ีไดรับการรองขอ หากเปนกรณีที่
บุคคลอยูในขายที่จะถูกสงตัวขามแดนได ภาคีที่ไดรับการรองขออาจสงมอบตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเปน
การชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงคในการฟองคดีใหแกภาคีที่รองขอตามเงื่อนไขที่จะตกลงกันระหวางภาคี
คูสัญญา  ท้ังน้ี บุคคลที่ถูกสงตัวกลับคืนไปยังภาคีที่ไดรับการรองขอภายหลังจากไดมีการสงมอบตัวชั่วคราว
แลว อาจถูกสงมอบตัวใหแกภาคีที่รองขอในที่สุดเพื่อรับโทษตามคําพิพากษาโดยสอดคลองกับบทบัญญัติ
ของสนธิสัญญานี ้

 
 
 
 

 



   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 ๖ 
การสงคนชาติขามแดน 

   
 

๑. ภาคีคูสัญญาแตละฝายไมถูกผูกพันที่จะสงคนชาติของตนตามสนธิสัญญานี้แต
เจาหนาท่ีฝายบริหารของภาคีคูสัญญาแตละฝายมีอํานาจสงตัวคนชาติของตนได หากตามดุลพินิจเห็นวา
เปนการสมควรที่จะกระทําเชนนั้น 

๒. หากภาคีคูสัญญาปฏิเสธการสงผูรายขามแดนตามวรรค ๑ ของขอนี้ หากพิจารณาเปน
การสมควร ภาคีฝายนั้นอาจสงเรื่องใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของตนเพื่อดําเนินการฟองรองบุคคลนั้นใน
ความผิดท้ังมวลหรือความผิดฐานใดฐานหนึ่งซึ่งมีการขอใหสงตัวขามแดนภาคีคูสัญญานั้นจะแจงใหภาคีที่
รองขอทราบการดําเนินการและผลการฟองคดีใด ๆ การวินิจฉัยเรื่องสัญชาติใหถือในขณะที่ความผิดซึ่ง
ขอใหสงผูรายขามแดนนั้นไดกระทําขึ้น 

 
ขอ ๗ 

ชองทางการติดตอ 
   

 
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนและการติดตอทางเอกสารใด ๆ ในภายหลังใหสงโดยวิถีทาง

การทูต 
 

ขอ ๘ 
กระบวนการสงผูรายขามแดนและเอกสารที่ตองการ 

   
 

๑. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนตองกระทําเปนลายลักษณอักษร เอกสารท้ังหมดท่ีย่ืน
ประกอบคํารองขอจะตองมีการรับรองความถูกตองแทจริงตามขอ ๑๐ 

๒. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนจะตองแนบ 
(ก) เอกสารซ่ึงระบุรูปพรรณสัณฐาน และหากเปนไปได ใหระบุสัญชาติของบุคคลที่ถูก

ขอใหสงตัว 
(ข) บทบัญญัติของกฎหมายซึ่งระบุองคประกอบสําคัญและที่กําหนดฐานความผิด 
(ค) บทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดโทษสําหรับความผิด และ 
(ง) บทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดอายุความในการฟองคดี หรือในการดําเนินการ

ลงโทษสําหรับความผิดน้ัน 
๓. เม่ือคํารองขอใหสงผูรายขามแดนเก่ียวกับบุคคลท่ียังไมถูกพิพากษาวากระทําความผิด 

คํารองขอดังกลาวจะตองแนบ 
(ก) สําเนาหมายจับซึ่งออกโดยผูพิพากษา หรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอื่นของภาคีท่ีรองขอ 
(ข) ขอสนเทศที่แสดงวาบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวคือบุคคลที่หมายจับระบุไว และ 



   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    

(ค) คําแถลงระบุการกระทําที่ถูกกลาวหาวาเปนความผิดซ่ึงมีมูลที่นาเชื่อถืออันควรสงสัย
วาบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัวไดกระทําความผิดท่ีขอใหสงผูรายขามแดน 

๔. เมื่อคํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกพิพากษาวาไดกระทําความผิด คํา
รองขอจะตองแนบ 

(ก) สําเนาคําพิพากษาที่เกี่ยวของของศาลของภาคีที่รองขอ 
(ข) ขอสนเทศที่แสดงวาบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวคือบุคคลที่ถูกพิพากษาวาไดกระทํา

ความผิด และ 
(ค) คําแถลงระบุการกระทําอันเปนความผิดซึ่งบุคคลนั้นถูกพิพากษาวาไดกระทําความผิด 
๕. เอกสารทั้งหมดซ่ึงภาคีที่รองขอจะยื่นตามบทบัญญัติแหงสนธิสัญญานี้ จะตองแนบคํา

แปลเปนภาษาของภาคีที่ไดรับการรองขอหรือภาษาอื่นใดที่ภาคีนั้นยอมรบั 
 

ขอ ๙ 
ขอสนเทศเพิ่มเติม 
   

 
๑. หากภาคีที่ไดรับคํารองขอพิจารณาวา ขอสนเทศประกอบคํารองขอใหสงผูรายขามแดน

ยังไมเพียงพอตามสนธิสัญญานี้ในอันที่จะพิจารณาอนุมัตกิารสงผูรายขามแดนไดภาคีนั้นอาจขอใหจัดหา
ขอสนเทศเพิ่มเติมใหภายในระยะเวลาที่ภาคีนั้นกําหนด 

๒. หากบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวขามแดนถูกจับกุม และขอสนเทศเพ่ิมเติมท่ีจัดหาใหยังไม
เพียงพอตามสนธิสัญญานี้ หรือไมไดรับภายในระยะเวลาที่กําหนด บุคคลนั้นอาจไดรับการปลอยตัวจากการ
ควบคุม การปลอยตัวเชนวานั้น ไมเปนการตัดสิทธิภาคีที่รองขอในอันที่จะทําคํารองขอใหมใหสงตัวบุคคล
นั้นขามแดน 

๓. ในกรณีที่ปลอยตัวบุคคลจากการควบคุมตามวรรค ๒ ภาคีที่ไดรับการรองขอจะแจงให
ภาคีที่รองขอทราบในทันทีเทาที่จะสามารถกระทําได 

 
ขอ ๑๐ 

การรับรองความถูกตองแทจริงของเอกสารประกอบคํารองขอ 
   

 
๑. เอกสารที่แนบไปกับคํารองขอใหสงผูรายขามแดนตามขอ ๘ หากมีการรับรองความ

ถูกตองแทจริงแลว ใหรับฟงเปนพยานหลักฐานในกระบวนการสงผูรายขามแดนไดในดินแดนของภาคีท่ี
ไดรับการรองขอ 

๒. เอกสารที่ถือวาไดมีการรับรองความถูกตองแทจริงตามวัตถุประสงคแหงสนธิสัญญานี้
จะตองไดรับการลงนามหรือประทับตราหรือรับรองโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจของภาคีท่ีรองขอ 

 
 
 
 



   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 ๑๑ 
การจับกุมชั่วคราว 
   

 
๑. ในกรณีเรงดวน ภาคีคูสัญญาแตละฝายอาจรองขอใหจับกุมบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวไว

ชั่วคราวระหวางรอการยื่นคํารองขอใหสงผูรายขามแดนโดยวิถีทางการทูต คํารองขอนั้นอาจสงทางไปรษณีย
หรอืโทรเลข หรือโดยวิธีการอื่นใดซึ่งมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร 

๒. คํารองขอจะตองประกอบดวย รูปพรรณของบุคคลท่ีตองการตัว คําแถลงระบุวาจะรอง
ขอใหสงผูรายขามแดนโดยวิถีทางการทูต คําแถลงระบุวามีเอกสารที่เกี่ยวของดังที่กลาวไวในวรรค ๓ หรอื
วรรค ๔ ของขอ ๘ ซึ่งใหอํานาจจับกุมตัวบุคคลนั้น คําแถลงระบุโทษที่สามารถลงไดหรือโทษที่ไดลงไปแลว
สําหรับความผิดนั้น และหากไดรับการรองขอจากภาคีที่ไดรับการรองขอ จะตองมีคําแถลงโดยยอระบุการ
กระทําที่ถูกกลาวหาวาเปนความผิดดวย 

๓. ภาคีที่รองขอจะไดรับแจงผลของการรองขอโดยไมชักชา 
๔. บุคคลที่ถูกจับกุมจะถูกปลอยตัวเปนอิสระ หากภาคีที่รองขอไมสามารถยื่นคํารองขอให

สงผูรายขามแดนพรอมเอกสารแนบดังที่ระบุไวในขอ ๘ ภายในหกสิบ (๖๐) วันนับแตวันทําการจับกุม
อยางไรก็ตาม การปลอยตัวจะไมเปนอุปสรรคตอการเริ่มกระบวนการเพื่อสงบุคคลที่ถูกขอนั้นขามแดนถา
ไดรับคํารองขอใหสงผูรายขามแดนอีกในภายหลัง 

 
ขอ ๑๒ 

การสงผูรายขามแดนแบบยอ 
   

 
เม่ือบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัวแจงตอศาลหรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอื่น ๆ ของภาคีท่ีไดรับการ

รองขอวา ตนยินยอมเปนลายลักษณอักษรใหสงตัวขามแดน ภาคีท่ีไดรับการรองขอจะดําเนินมาตรการท่ี
จําเปนทั้งปวงที่จะเรงรัดการสงตัวขามแดนภายในขอบเขตที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 

 
ขอ ๑๓ 

คํารองขอที่ขัดแยงกัน 
   

 
๑. ในกรณีที่ไดรับคํารองขอจากรัฐสองรัฐหรือมากกวานั้น ใหสงตัวบุคคลเดียวกันขาม

แดนไมวาในความผิดเดียวกันหรือความผิดท่ีตางกัน ภาคีที่ไดรับการรองขอจะตองวินิจฉัยวาจะสงตัวบุคคล
นั้นใหแกรัฐใดและจะตองแจงคําวินิจฉัยตอรัฐเหลานั้น 

๒. ในการวินิจฉัยวาจะสงตัวบุคคลขามแดนใหแกรัฐใด ภาคีท่ีไดรับการรองขอจะตอง
พิจารณาสถานการณทั้งปวงที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

(ก) หากคํารองขอเกี่ยวเนื่องกับความผิดที่ตางกัน ควรพิจารณาเปรียบเทียบความรายแรง
ของความผิดเหลานั้น 

(ข) เวลาและสถานที่ของการกระทําความผิดแตละความผิด 



   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    

(ค) ลําดับวันที่ของคํารองขอ 
(ง) สัญชาติของบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัว และ 
(จ) ถิ่นที่อยูเปนปกติของบุคคลนั้น 

 
ขอ ๑๔ 

การสงมอบตัว 
   

 
๑. ภาคีที่ไดรับการรองขอจะแจงคําวินิจฉัยเกี่ยวกับคํารองขอใหสงผูรายขามแดนในทันที

ใหภาคีท่ีรองขอทราบโดยวิถีทางการทูต การปฏิเสธคํารองขอใหสงผูรายขามแดนทั้งหมดหรือแตเพียง
บางสวน จะตองแสดงเหตุผล 

๒. ภาคีท่ีไดรับการรองขอจะตกลงกันในเร่ืองเวลาและสถานท่ีท่ีจะสงมอบตัวบุคคลที่ถูก
ขอใหสงตัวใหแกเจาหนาที่ท่ีเหมาะสมของภาคีที่รองขอในดินแดนของภาคีท่ีไดรับการรองขอ 

๓. ภาคีที่รองขอจะนําตัวบุคคลนั้นออกจากดินแดนของภาคีที่ไดรับการรองขอภายใน
ระยะเวลาอันสมควรตามท่ีภาคีท่ีไดรับการรองขอกําหนด และหากบุคคลนั้นยังไมถูกนําตัวไปภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ภาคีที่ไดรับการรองขออาจปลอยตัวบุคคลนั้นเปนอิสระและอาจปฏิเสธการสงตัวขาม
แดนสําหรับความผิดเดียวกันนั้นได 

๔. หากมีสถานการณนอกเหนือการควบคุมทําใหภาคีคูสัญญาไมอาจสงมอบตัวหรือนําตัว
บุคคลที่จะถูกสงขามแดนไปได ภาคีนั้นจะตองแจงใหภาคีอีกฝายหนึ่งทราบ ภาคีคูสัญญาท้ังสองฝายจะ
วินิจฉัยรวมกันเกี่ยวกับวันสงมอบตัวหรือวันนําตัวไปครั้งใหม และใหนําบทบัญญัติวรรค ๓ ของขอน้ีมาใช
บังคับ 

 
ขอ ๑๕ 

การสงมอบทรัพยสิน 
   

 
๑. ภายในขอบเขตท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายของภาคีที่ไดรับการรองขอและขึ้นอยูกับ

สิทธิของบุคคลที่สามซึ่งจะตองไดรับการเคารพ เมื่อไดรับคํารองขอจากภาคีที่รองขอภาคีที่ไดรับการรองขอ
จะตองสงมอบทรัพยสินท้ังปวงท่ีไดพบในดินแดนของตน ซึ่งไดมาจากผลของการกระทําความผิด หรืออาจ
ตองใชเปนพยานหลักฐาน หากอนุมัติใหมีการสงผูรายขามแดนได 

๒. ภายใตบังคับวรรค ๑ ของขอนี้ ทรัพยสินที่ระบุไวขางตนจะตองสงมอบใหภาคีที่รองขอ
หากไดรับการรองขอ ถึงแมวาการสงผูรายขามแดนจะไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากการตายหรือการ
หลบหนีของบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัว 

๓. ในกรณีที่กฎหมายของภาคีที่ไดรับการรองขอกําหนดหรือเปนสิทธิของบคุคลท่ีสาม 
ทรัพยสินใด ๆ ท่ีไดสงมอบไปแลวน้ัน จะตองถูกสงคืนใหภาคีที่ไดรับการรองขอโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 
เมื่อภาคีนั้นรองขอ 

 



   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 ๑๖ 
หลักเกณฑวาดวยการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง 

   
 

๑. บุคคลที่ถูกสงตัวขามแดนภายใตสนธิสัญญานี้จะไมถูกควบคุม ถูกฟองคดีหรือถูก
พิจารณาคดี สําหรับความผิดซึ่งไดกระทํากอนการสงตัวขามแดนนอกเหนือไปจากความผิดท่ีไดรับอนุมัติ
ใหสงผูรายขามแดนและจะไมถูกสงตัวขามแดนไปยังรัฐท่ีสามสําหรับความผิดอื่นใด ยกเวนในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(ก) เมื่อบุคคลนั้นไดออกนอกดินแดนของภาคีท่ีรองขอ ภายหลังการสงผูรายขามแดน 
และไดเดินทางกลับเขาไปใหมโดยสมัครใจ 

(ข) เมื่อบุคคลนั้นมิไดเดินทางออกจากดินแดนของภาคีท่ีรองขอ ภายในระยะเวลาสี่สิบหา 
(๔๕) วัน หลังจากท่ีสามารถจะกระทําเชนนั้น หรอื 

(ค) เมื่อภาคีที่ไดรับการรองขอใหความยินยอมคํารองขอสําหรับความยินยอมน้ีจะตองย่ืน
พรอมแนบเอกสารที่ระบุไวในขอ ๘ และบันทึกถอยคําของบุคคลที่ถูกสงตัวขามแดนในสวนที่เกี่ยวกับ
ความผิดท่ีอางถึง การใหความยินยอมอาจกระทําไดเม่ือความผิดที่รองขอเปนความผิดที่สามารถสงผูราย
ขามแดนไดตามบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้ 

๒. วรรค ๑ ของขอนี้จะไมใชบังคับกับความผิดท่ีกระทําภายหลังการสงตัวขามแดน 
๓. หากลักษณะความผิดที่ถูกกลาวหาเปลี่ยนแปลงไปในระหวางดําเนินกระบวนการ

พิจารณา บุคคลที่ถูกสงตัวขามแดนจะถูกดําเนินคดีหรือถูกพิพากษาไดเฉพาะเมือ่ความผิดตามลักษณะ
ความผิดใหมแสดงองคประกอบที่เปนความผิดซ่ึงอาจอนุญาตใหสงผูรายขามแดนได 

 
ขอ ๑๗ 

การผานแดน 
   

 
๑. ภายในขอบเขตท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย สิทธิในการสงตัวบุคคลโดยรัฐท่ีสามผาน

ดินแดนของคูภาคีฝายใดฝายหนึ่งเพื่อที่จะสงมอบใหคูภาคีอีกฝายหนึ่งจะไดรับอนุญาตเมื่อไดรับคํารองขอ
เปนลายลักษณอักษรโดยวิถีทางการทูต 

๒. คํารองขออาจไดรับการปฏิเสธหากมีการคัดคานการผานแดนดวยเหตุผลในเรื่องความ
สงบเรียบรอยของประชาชน 

๓. การอนุญาตใหสงตัวผานแดนบุคคลที่จะถูกสงมอบตัว ใหรวมถึงการใหอํานาจ
เจาหนาท่ีท่ีติดตามใหสามารถควบคุมตัวบุคคลน้ัน หรือรองขอและไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของ
ภาคีที่มีการผานแดนในการควบคุมตัวบุคคลดังกลาวไว 

๔. ในกรณีที่มีการควบคุมตัวบุคคลตามวรรค ๓ ของขอนี้ ภาคีคูสัญญาซึ่งมีบุคคลที่ถูก
ควบคุมตัวอยูในดินแดนของตน อาจสั่งใหปลอยตัวบุคคลนั้น หากการสงตัวไมไดดําเนินตอเนื่องไปภายใน
ระยะเวลาที่สมควร 



   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    

๕. ในกรณีการสงตัวโดยใชการขนสงทางอากาศและไมมีกําหนดการลงจอดในดินแดนของ
ภาคีฝายที่มีการผานแดนก็ไมจําเปนตองขออนุญาตในการสงบุคคลผานแดนหากมีการลงจอดโดยไมได
กําหนดไวลวงหนาในดินแดนของภาคีดังกลาว ภาคีฝายนั้นอาจกําหนดใหภาคีอีกฝายหนึ่งยื่นคํารองขอผาน
แดนตามที่กําหนดไวในวรรค ๑ ของขอนี้ ภาคีที่มีการผานแดนจะควบคุมตัวบุคคลที่ถูกสงตัวนั้นไว
จนกระทั่งมีการเดินทางตอไป หากวาไดรับคํารองขอเชนวาภายในเกาสิบหก (๙๖) ชั่วโมงของการลงจอดที่
ไมไดกําหนดไวลวงหนา 

 
ขอ ๑๘ 
คาใชจาย 

   
 

๑. ภาคีที่ไดรับการรองขอจะดําเนินการที่จําเปนทั้งปวงและรับผิดชอบคาใชจายในการ
ดําเนินกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการยื่นคํารองขอใหสงผูรายขามแดนและจะเปนตัวแทนรักษาผลประโยชน
ของภาคีท่ีรองขอ 

๒. ภาคีที่ไดรับการรองขอจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในดินแดนของตน ในการ
จับกุมตัวบุคคลซึ่งถูกขอใหสงตัวขามแดนและในระหวางการควบคุมตัว จนกระทั่งไดมีการสงมอบตัวใหแก
บุคคลซึ่งภาคีที่รองขอไดแจงชื่อมาใหทราบ 

๓. ภาคีที่รองขอจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการนําตัวบุคคลท่ีถูกส่ังตัวขาม
แดนจากดินแดนของภาคีท่ีไดรับการรองขอ 

 
ขอ ๑๙ 

การมีผลบังคับใชและการบอกเลิก 
   

 
๑. สนธิสัญญานี้จะมีผลบังคับใชสามสิบ (๓๐) วัน หลังจากวันท่ีภาคีคูสัญญาท้ังสองฝายได

แจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษรวา ขอกําหนดเพื่อใหสนธิสัญญานี้มีผลบังคับใชไดรับการ
ปฏิบัติอยางครบถวนแลว 

๒. สนธิสัญญานี้ใหใชบังคับกับความผิดที่ระบุ ไวในขอ ๒ ซึ่งไดกระทํากอนการมีผลบังคับ
ใชของสนธิสัญญานี้ดวย 

๓. ภาคีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสนธิสัญญานี้ในเวลาใดก็ได โดยแจงเปนลาย
ลักษณอักษรลวงหนาเปนเวลาหก (๖) เดือนแกภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 

 
เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายนี้ ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากรัฐบาลของแตละฝาย

ไดลงนามสนธิสัญญานี้ 
 
ทําคูกันเปนสองฉบับ ท่ี กรุงโซล เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เปนภาษาไทยเกาหลี และ

อังกฤษ ทุกภาษาถูกตองเทาเทียมกัน ในกรณีที่มีความแตกตางในการตีความ ใหใชภาษาอังกฤษเปนเกณฑ 
 



   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    

   สําหรับราชอาณาจักรไทย                           สําหรับสาธารณรัฐเกาหลี 
   (นายศุภชัย พานิชภักดิ์)                               (นายฮง ซุน ยอง) 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี                      รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
   วาการกระทรวงพาณิชย                           การตางประเทศและการคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   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    

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
เกาหลีไดลงนามในสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี 
เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรมีกฎหมายเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามสนธิสัญญา ฯ ดังกลาว  
จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี้ 

 
ศุภสรณ / อภิสิทธ์ิ  ผูจัดทํา 

๒๐/๐๓/๒๕๔๖ 
 


