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พระราชบัญญตั ิ
วาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทย 

กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

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

เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่ เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวาง

ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขาม

แดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  การสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใหเปนไปตามสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวาง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เทาที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของตน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๙๙ ก/หนา ๑๐/๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
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สนธิสัญญา 
วาดวยการสงผูรายขามแดน 

ระหวาง 
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   
 

ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ตอไปนี้เรียกวา  
คูภาคี) 

ปรารถนาที่จะสงเสริมความรวมมืออยางมีประสิทธิผลระหวางประเทศทั้งสองใน
การปองกันและการปราบปรามอาชญากรรม บนพื้นฐานของความเคารพตออธิปไตย ความเทา
เทียมกันและผลประโยชนซึ่งกันและกัน โดยการทําสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน 

ไดตกลงกันดังตอไปนี ้
 

ขอ ๑ 
ขอผูกพันในการสงผูรายขามแดน 

   
 

โดยสอดคลองกับบทบัญญัติที่ระบุไวในสนธิสัญญานี้ คูภาคีตกลงที่จะสงใหแก
กันและกัน ซึ่งตัวบุคคลที่พบในดินแดนของคูภาคีฝายหนึ่ง ซึ่งถูกตองการตัวเพื่อการฟองรอง การ
พิจารณาคดี หรือเพ่ือการกําหนดหรือดําเนินการลงโทษในดินแดนของคูภาคีอีกฝายหนึ่ง สําหรับ
การกระทําความผิดที่สงผูรายขามแดนได 

 
ขอ ๒ 

ความผดิที่สงผูรายขามแดนได 
   

 
๑. เพ่ือความมุงประสงคของสนธิสัญญานี้ ความผิดที่สงผูรายขามแดนไดคือ 

ความผิดซึ่งลงโทษไดตามกฎหมายของคูภาคี โดยโทษจําคุกหรือการกักขังในรูปแบบอื่นเปน
ระยะเวลามากกวาหนึ่งป หรือโดยโทษที่หนักกวา 

๒. ในกรณีที่คํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวของกับบุคคลที่ถูกลงโทษจําคุก 
หรือกักขังในรูปแบบอื่น โดยศาลของภาคีที่รองขอ สําหรับความผิดที่สงผูรายขามแดนได จะใหสง
ผูรายขามแดนกันได หากระยะเวลาของโทษที่จะตองรับตอตามคําพิพากษาเหลืออยูอยางนอยหก
เดือน 

๓. เพ่ือความมุงประสงคของขอนี้ การวินิจฉัยวาความผิดใดเปนความผิดตาม
กฎหมายของคูภาคี จะไมคํานึงวากฎหมายของคูภาคีไดกําหนดใหการกระทําที่กอใหเกิดความผิด
นั้นอยูในประเภทเดียวกัน หรือไดเรียกชื่อความผิดเปนอยางเดียวกันหรือไมก็ตาม 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔. เมื่อใหมีการสงผูรายขามแดนสําหรับความผิดที่สงผูรายขามแดนไดความผิด
หนึ่งแลว อาจจะใหมีการสงผูรายขามแดนในความผิดอื่นซึ่งระบุไวในคํารองขอใหสงผูรายขาม
แดนที่เปนไปตามเงื่อนไขสําหรับการสงผูรายขามแดน แมวาจะไมเขาเง่ือนไขที่เก่ียวกับระยะเวลา
ของโทษหรือคําส่ังกักขังที่ระบุไวในวรรค ๑ และ ๒ ของขอนี้ 

 
ขอ ๓ 

เหตุสําหรับการปฏิเสธไมสงผูรายขามแดน 
   

 
การสงผูรายขามแดนจะไมไดรับการอนุมัติภายใตสนธิสัญญานี้ในสถานการณ

อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) ภาคีที่ไดรับการรองขอพิจารณาวาความผิดที่ขอใหสงผูรายขามแดนโดยภาคี

ที่รองขอเปนความผิดทางการเมือง ความผิดทางการเมืองในที่นี้จะไมรวมถึงการปลงชีวิตหรือการ
พยายามปลงชีวิตหรือการประทุษรายตอรางกายของประมุขแหงรัฐหรือหัวหนารัฐบาลหรือสมาชิก
ในครอบครัวของบุคคลดังกลาว 

(๒) ภาคีที่ไดรับการรองขอมีเหตุผลหนักแนนในอันที่จะสันนิษฐานวาคํารองขอ
สงผูรายขามแดนมุงประสงคที่จะดําเนินคดี หรือดําเนินการลงโทษตอบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว โดย
มีสาเหตุจากเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือความเห็นทางการเมืองของบุคคลนั้น หรือวาสถานะของ
บุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเพื่อดําเนินคดีทางศาลจะถูกกระทบโดยสาเหตุดังกลาวขางตน 

(๓) ความผิดที่ขอใหสงผูรายขามแดนเปนความผิดเพียงเฉพาะตามกฎหมาย
ทางทหารของภาคีที่รองขอ และมิใชเปนความผิดตามกฎหมายอาญาของภาคีดังกลาว 

(๔) การฟองรองหรือการดําเนินการลงโทษสําหรับความผิดที่ขอใหสงผูรายขาม
แดนนั้นตองหามโดยเหตุที่บัญญัติไวตามกฎหมายของคูภาคีฝายใดฝายหนึ่ง รวมทั้งกฎหมายที่
เก่ียวกับอายุความ 

(๕) ภาคีที่ไดรับการรองขอไดมีคําพิพากษาตอบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวสําหรับ
ความผิดเดียวกันกอนมีคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 

 
ขอ ๔ 

เหตุสําหรับการใชดุลยพินิจปฏิเสธการสงผูรายขามแดน 
   

 
การสงผูรายขามแดนอาจถูกปฏิเสธภายใตสนธิสัญญานี้ในสถานการณอยางหนึ่ง

อยางใด ดังตอไปนี ้
(๑) ภาคีที่ไดรับการรองขอมีเขตอํานาจตามกฎหมายเหนือความผิดที่อางถึงใน

คํารองขอใหสงผูรายขามแดนและจะดําเนินคดีตอบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว 
(๒) ในกรณีพิเศษ ภาคีที่ไดรับการรองขอแมจะไดตระหนักถึงความรุนแรงของ

ความผิด และผลประโยชนของภาคีที่รองขอแลว ยังเห็นวา การสงผูรายขามแดนอาจไมสอดคลอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กับขอพิจารณาดานมนุษยธรรมอันสืบเนื่องมาจากสภาพการณสวนบุคคลของบุคคลที่ถูกขอใหสง
ตัว 

(๓) ภาคีที่ไดรับการรองขอกําลังดําเนินคดีตอบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวสําหรับ
ความผิดเดียวกัน 

 
ขอ ๕ 

การสงคนชาตขิามแดน 
   

 
๑. คูภาคีแตละฝายมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมสงคนชาติของตนขามแดน 
๒. หากการสงผูรายขามแดนไมไดรับการอนุมัติตามวรรค ๑ ของขอนี้ ภาคีที่

ไดรับการรองขอจะตองเสนอคดีนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนเพื่อฟองคดีตอไปตามคํารองขอ
ของภาคีที่รองขอ เพ่ือความมุงประสงคนี้ ภาคีที่รองขอจะตองสงเอกสารและพยานหลักฐาน
เก่ียวกับคดีใหแกภาคีที่ไดรับการรองขอ 

๓. แมจะมีวรรค ๒ ของขอนี้บัญญัติไว ภาคีที่ไดรับการรองขอไมตองเสนอคดีนั้น
ตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนเพื่อฟองคดี หากภาคีที่ไดรับการรองขอไมมีเขตอํานาจเหนือ
ความผิดนั้น 

 
ขอ ๖ 

ชองทางการตดิตอ 
   

 
เพ่ือความมุงประสงคของสนธิสัญญานี้ คูภาคีจะติดตอกันผานชองทางการทูต 

เวนแตจะมีระบุไวเปนอยางอ่ืนในสนธิสัญญานี ้
 

ขอ ๗ 
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารที่ตองการ 

   
 

๑. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนจะกระทําเปนลายลักษณอักษร และจะตองแนบ
เอกสารตอไปนี้ 

(ก) เอกสาร คําแถลง หรือพยานหลักฐานอื่น ๆ เพียงพอที่จะระบุรูปพรรณ
สัณฐาน และท่ีอยูที่อาจเปนไปไดของบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว 

(ข) คําแถลงขอเท็จจริงเก่ียวกับคดี 
(ค) บทบัญญัติของกฎหมายที่ระบุองคประกอบสําคัญและที่ กําหนดฐาน

ความผิดที่ขอใหสงผูรายขามแดน 
(ง) บทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดโทษสําหรับความผิด และ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(จ) บทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดอายุความเพื่อการฟองรอง หรือเพ่ือการ
ดําเนินการลงโทษสําหรับความผิด หากม ี

๒. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเพื่อการฟองรอง
จะตองแนบ 

(ก) สําเนาหมายจับที่ออกโดยผูพิพากษา หรืออัยการ หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
อ่ืนของภาคีที่รองขอ 

(ข) พยานหลักฐานซึ่งใหเหตุผลของการจับและการใหมีการดําเนินคดีตอบุคคล
ดังกลาวรวมถึงพยานหลักฐานที่ช้ีใหเห็นวาบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเปนบุคคลเดียวกันกับที่ระบุไว
ในหมายจับ 

๓. เมื่อคํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวของกับบุคคลที่ถูกพิพากษาวากระทํา
ผิด จะตองแนบเอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี้ ดังตอไปนี้ 

(ก) สําเนาคําพิพากษาของศาลของภาคีที่รองขอ 
(ข) พยานหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเปนบุคคลเดียวกัน

กับที่อางถึงในคําพิพากษาวากระทําผิด และ 
(ค) คําแถลงที่แสดงวาไดมีการรับโทษตามคําพิพากษาไปแลวเพียงใด 
๔. เอกสารทั้งหมดที่นําสงโดยรัฐที่รองขอตามบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้ จะมี

ลายมือช่ือหรือตราประทับอยางเปนทางการ พรอมแนบคําแปลเปนภาษาของภาคีที่ไดรับการรอง
ขอหรือภาษาอังกฤษหรือฝร่ังเศส 

 
ขอ ๘ 

ขอสนเทศเพิ่มเติม 
   

 
หากภาคีที่ไดรับการรองขอพิจารณาเห็นวา ขอสนเทศที่เสนอมาเพื่อสนับสนุนคํา

รองขอใหสงผูรายขามแดนไมเพียงพอตามสนธิสัญญานี้ในอันที่จะพิจารณาอนุมัติการสง ภาคีฝาย
นั้นอาจเรียกขอสนเทศเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด หากภาคีที่รองขอไมสามารถสงมอบ
ขอสนเทศเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาภาคีนั้นเพิกถอนคํารองขอของตนโดยสมัคร
ใจ อยางไรก็ดี ภาคีที่รองขอยอมไมถูกตัดสิทธิในการที่จะทําคํารองขอใหมเพ่ือวัตถุประสงคเดิม 

 
ขอ ๙ 

การจับกุมชั่วคราว 
   

 
๑. ในกรณีเรงดวน คูภาคีฝายหนึ่งอาจรองขอคูภาคีอีกฝายหนึ่งใหจับกุมบุคคลที่

ถูกขอใหสงตัวไวช่ัวคราวได คําขอใหจับกุมตัวชั่วคราวจะทําเปนลายลักษณอักษรโดยสงไปยังภาคี
ที่ไดรับการรองขอผานชองทางการทูต หรือโดยผานองคการตํารวจสากล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒. คํารองขอจะประกอบดวย รูปพรรณของบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว ที่อยูของ
บุคคลนั้นหากรู คําแถลงยอเก่ียวกับขอเท็จจริงในคดี คําแถลงวาไดมีหมายจับหรือไดมีคํา
พิพากษาวากระทําผิดสําหรับบุคคลนั้นดังระบุไวในขอ ๗ และคําแถลงวาจะไดสงคํารองขอใหสง
บุคคลดังกลาวขามแดนตามมา 

๓. จะมีการแจงผลของคํารองขอแกภาคีที่รองขอโดยไมชักชา 
๔. การจับกุมชั่วคราวจะสิ้นสุดลง หากภายในระยะเวลาหกสิบวันหลังการจับกุม

บุคคลที่ถูกขอใหสงตัว เจาหนาที่ผูมีอํานาจของภาคีที่ไดรับการรองขอยังมิไดรับคํารองขออยาง
เปนทางการใหสงผูรายขามแดนและเอกสารสนับสนุนที่จําเปนตามขอ ๗ 

๕. การที่การจับกุมชั่วคราวสิ้นสุดลงตามวรรค ๔ ของขอนี้ จะไมเปนอุปสรรคตอ
การสงบุคคลดังกลาวขามแดน หากมีการสงคํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารสนับสนุนที่
ระบุไวในขอ ๗ ตามมาในภายหลัง 

 
ขอ ๑๐ 

การสงมอบตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว 
   

 
๑. ภาคีที่ไดรับการรองขอจะแจงโดยไมชักชาผานชองทางการทูตใหภาคีที่รองขอ

ทราบถึงการวินิจฉัยของตนเกี่ยวกับคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 
๒. หากการสงผูรายขามแดนไดรับการอนุมัติ ภาคีที่ไดรับการรองขอและภาคีที่

รองขอจะวินิจฉัยโดยการปรึกษาหารือถึงเร่ืองการดําเนินการสงผูรายขามแดน 
๓. ภาคีที่ไดรับการรองขอตองใหเหตุผลในการปฏิเสธคํารองขอใหสงผูรายขาม

แดนบางสวนหรือทั้งหมด 
๔. จะถือวาภาคีที่รองขอไดเพิกถอนคํารองขอใหสงผูรายขามแดน หากมิไดรับตัว

บุคคลที่ถูกขอใหสงตัวภายในสิบหาวันหลังจากวันที่ไดตกลงเร่ืองการดําเนินการสงผูรายขามแดน
แลว เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนตามวรรค ๕ ของขอนี้ ภาคีที่ไดรับการรองขอจะปลอยตัว
บุคคลนั้นเปนอิสระทันที และอาจจะปฏิเสธการสงผูรายขามแดนสําหรับความผิดเดียวกันนั้นได 

๕. หากคูภาคีฝายหนึ่งไมอาจมอบหรือรับตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวภายในเวลาที่
ตกลงกันดวยเหตุที่อยูนอกเหนือการควบคุมของตน ใหแจงใหคูภาคีอีกฝายหนึ่งทราบ คูภาคีจะ
วินิจฉัยโดยการปรึกษาหารือถึงเร่ืองการดําเนินการสงผูรายขามแดนกันใหม และใหนําขอบทตาม
วรรค ๔ ของขอนี้มาใชบังคับ 

 
ขอ ๑๑ 

การเลื่อนการมอบตัวและการมอบตัวชั่วคราว 
   

 
๑. เมื่อบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวกําลังถูกดําเนินคดีหรือกําลังรับโทษในภาคีที่ไดรับ

การรองขอในความผิดนอกเหนือไปจากความผิดซึ่งขอใหมีการสงผูรายขามแดน ภาคีที่ไดรับการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รองขออาจมอบตัวบุคคลดังกลาว หรือเล่ือนการมอบตัวออกไปจนกระทั่งการดําเนินคดีเสร็จสิน้ลง
หรือไดมีการรับโทษตามคําพิพากษาทั้งหมดหรือบางสวนแลว ภาคีที่ไดรับการรองขอจะแจงแก
ภาคีที่รองขอเกี่ยวกับการเลื่อนใด ๆ 

๒. ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และในกรณีบุคคลอยูในขายจะถูกสงขาม
แดนได ภาคีที่ไดรับการรองขออาจมอบตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเปนการชั่วคราวใหแกภาคีที่รอง
ขอเพื่อวัตถุประสงคในการฟองรองตามเงื่อนไขที่จะตกลงกันระหวางคูภาคี  ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกสง
ตัวกลับมายังภาคีที่ไดรับการรองขอหลังจากการมอบตัวชั่วคราว อาจถูกมอบตัวคืนในที่สุดใหภาคี
ที่รองขอเพื่อจะรับโทษตามคําพิพากษาที่กําหนด โดยเปนไปตามบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้ 

 
ขอ ๑๒ 

คํารองขอใหสงผูรายขามแดนจากหลายรัฐ 
   

 
หากมีคํารองขอใหสงบุคคลคนเดียวกันขามแดนจากคูภาคีฝายหนึ่งและจากรัฐที่

สามอีกหนึ่งรัฐหรือมากกวา ภาคีที่ไดรับการรองขออาจตัดสินใจวาจะสงบุคคลนั้นขามแดนใหตาม
คําขอใดก็ได 

 
ขอ ๑๓ 

หลักเกณฑวาดวยการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง 
   

 
๑. บุคคลที่ถูกสงตัวขามแดนภายใตสนธิสัญญานี้ จะไมถูกควบคุมตัว พิจารณา

คดีหรือลงโทษในดินแดนของภาคีที่รองขอสําหรับความผิดอื่นนอกเหนือจากความผิดที่อนุมัติให
สงผูรายขามแดน และจะไมถูกสงตัวขามแดนโดยภาคีนั้นไปยังรัฐที่สาม นอกจาก 

ก) บุคคลนั้นไดออกจากดินแดนของภาคีที่รองขอภายหลังการสงผูรายขามแดน
และไดกลับเขาไปใหมโดยสมัครใจ 

ข) บุคคลนั้นมิไดออกไปจากดินแดนของภาคีที่รองขอภายในสามสิบวันภายหลัง
จากที่มีอิสระที่จะกระทําเชนนั้น หรือ 

ค) ภาคีที่ไดรับการรองขอไดใหความยินยอมกับการคุมขัง การพิจารณาคดีหรือ
การลงโทษบุคคลนั้นสําหรับความผิดอื่นนอกจากความผิดที่อนุมัติใหสงผูรายขามแดน หรือกับ
การสงผูรายขามแดนใหแกรัฐที่สาม เพ่ือความมุงประสงคนี้ ภาคีที่ไดรับการรองขออาจขอใหมีการ
สงเอกสารหรือคําแถลงซึ่งระบุไวในขอ ๗ รวมถึงคําใหการของบุคคลที่ถูกสงตัวขามแดนที่
เก่ียวของกับความผิดนั้น 

๒. บทบัญญัติเหลานี้จะไมใชบังคับกับความผิดที่กระทําข้ึนภายหลังการสงผูราย
ขามแดน 

 
ขอ ๑๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การสงมอบทรัพยสิน 
   

 
๑. เทาที่กฎหมายของตนอนุญาตไว และเมื่อไดรับการรองขอจากภาคีที่รองขอ 

ภาคีที่ไดรับการรองขอจะยึดและจะสงมอบทรัพยสินพรอมกับการสงผูรายขามแดน 
ก) ที่อาจตองใชเปนพยานหลักฐาน หรือ 
ข) ที่ไดมาโดยผลของการกระทําความผิด และพบอยูในความครอบครองของ

บุคคลที่ถูกขอใหสงตัวในขณะที่ถูกจับกุมหรือคนพบในภายหลัง 
๒. ทรัพยสินที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี้จะสงมอบให ถึงแมวาการสงผูรายขาม

แดนซึ่งไดอนุมัติแลวไมสามารถที่จะดําเนินการสงได เนื่องจากบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวตาย หาย
สาบสูญ หรือหลบหนีไป 

๓. เมื่อทรัพยสินดังกลาวจะตองถูกยึดหรือถูกริบในดินแดนของภาคี ที่ไดรับการ
รองขอ ภาคีที่ไดรับการรองขออาจยึดทรัพยสินนั้นไวเปนการชั่วคราว หรือสงมอบใหโดยมีเง่ือนไข
วาจะสงทรัพยสินนั้นคืนเพื่อใชในคดีอาญาที่กําลังดําเนินอยู 

๔. สิทธิใด ๆ ในทรัพยสินดังกลาวซึ่งภาคีที่ไดรับการรองขอหรือรัฐหรือบุคคลอื่น
ใดอาจไดมานั้นจะไดรับความคุมครอง ในกรณีที่สิทธิดังกลาวนี้มีอยู ทรัพยสินนั้นจะถูกคืนตามคํา
รองขอโดยไมคิดคาภาระใด ๆ ใหแกภาคีที่ไดรับการรองขอโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดภายหลังการ
พิจารณาคดี 

 
ขอ ๑๕ 

การผานแดน 
   

 
๑. เมื่อบุคคลจะถูกสงขามแดนจากรัฐที่สามใหคูภาคีฝายหนึ่งผานดินแดนของคู

ภาคีอีกฝายหนึ่ง คูภาคีฝายแรกตองรองขอตอคูภาคีฝายหลังเพ่ือขออนุญาต ในกรณีที่ใชการขนสง
ทางอากาศและมิไดมีการกําหนดที่จะลงจอดในดินแดนของคูภาคีอีกฝายหนึ่ง ไมจําเปนตองไดรับ
การอนุญาตเชนวานั้น 

๒. ภาคีที่ไดรับการรองขอจะอนุญาตตามคํารองขอใหผานแดนที่กระทําโดยคู
ภาคีอีกฝายหนึ่ง หากคํารองขอนั้นไมตองหามตามกฎหมายของตน 

 
ขอ ๑๖ 

การแจงผลการดําเนนิการ 
   

 
ภาคีที่รองขอจะแจงใหภาคีที่ไดรับการรองขอในเวลาอันควรถึงขอสนเทศ

เก่ียวกับการฟองรอง การพิจารณาคดี และการดําเนินการลงโทษตอบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวหรือ
การสงบุคคลนั้นขามแดนตอไปยังรัฐที่สาม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๗ 
การชวยเหลือและคาใชจาย 

   
 

๑. ภาคีที่ไดรับการรองขอจะปรากฏตัวในนามภาคีที่รองขอเพื่อดําเนินการตาม
กระบวนการที่เกิดจากคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 

๒. คาใชจายที่เกิดขึ้นในดินแดนของภาคีที่ไดรับการรองขอจากการดําเนินการสง
ผูรายขามแดนจวบจนถึงเวลาสงมอบตัวบุคคลซึ่งจะถูกสงผูรายขามแดนใหเปนภาระของภาคีนั้น 

 
ขอ ๑๘ 

ความสัมพันธกับอนุสัญญาพหุภาค ี
   

 
สนธิสัญญานี้จะไมกระทบกระเทือนสิทธิและพันธกรณีที่คูภาคีมีอยูตามอนุสัญญา

พหุภาคีใด ๆ 
 

ขอ ๑๙ 
การระงับขอพิพาท 
   

 
ขอพิพาทใดที่เกิดขึ้นจากการใชหรือการตีความสนธิสัญญานี้ใหระงับโดยการ

ปรึกษาหารือหรือการเจรจา 
 

ขอ ๒๐ 
การสัตยาบัน การมีผลใชบังคับ และระยะเวลา 

   
 

๑. สนธิสัญญานี้จะตองไดรับการสัตยาบัน สัตยาบันสารจะแลกเปลี่ยนกันที่
เวียงจันทน สนธิสัญญานี้จะมีผลใชบังคับสามสิบวันหลังจากวันแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร 

๒. คูภาคีฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสนธิสัญญานี้เมื่อใดก็ได โดยแจงเปนลาย
ลักษณอักษรใหภาคีอีกฝายหนึ่งทราบโดยผานชองทางการทูต สนธิสัญญานี้จะยังคงมีผลใชบังคับ
ตอไปอีกเพียงหกเดือนหลังจากวันที่คูภาคีอีกฝายหนึ่งไดรับการแจงดังกลาว การบอกเลิกจะไม
กระทบกระเทือนตอกระบวนการสงผูรายขามแดนใด ๆ ซึ่งไดเร่ิมขึ้นกอนที่จะมีการแจงดังกลาว 

 
เพ่ือเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยถูกตองจากรัฐ

แตละฝายไดลงนามสนธิสัญญานี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทําคูกันเปนสองฉบับ ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๒ เปนภาษาไทย 
ลาว และอังกฤษ ภาษาไทยและลาวถูกตองเทาเทียมกัน ในกรณีที่มีความแตกตางกันในการ
ตีความ ใหใชฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ 

 
 สําหรับราชอาณาจักรไทย สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 (นายสุรินทร พิศสุวรรณ) (นายสมสะหวาด เลงสะหวัด) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
  กระทรวงการตางประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ราชอาณาจักรไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดลงนามในสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวาง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สมควรมีกฎหมายเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามสนธิสัญญาฯ ดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 


