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พระราชบัญญัติ 
วาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทย 

กับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

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

เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทย

กับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวาง

ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  การสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชน

บังกลาเทศ ใหเปนไปตามสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศวาดวยการสงผูรายขามแดนทายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้  ท้ังน้ี เทาท่ี
เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของตน 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

                                                           
๑ รก.๒๕๔๓/๙๙ก/๔/๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สนธิสัญญา 
ระหวาง 

รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
วาดวยการสงผูรายขามแดน 

   
 

รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศตอไปนี้
เรียกวา “รัฐภาคี” 

ปรารถนาท่ีจะใหความรวมมือระหวางรัฐท้ังสองในการปราบปรามอาชญากรรมมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ปรารถนาที่จะทําสนธิสัญญาเพื่อการสงผูกระทําผิดขามแดนใหแกกันและกัน 
ไดตกลงกันดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑ 

พันธกรณีในการสงผูรายขามแดน 
   

 
๑. ภายใตบังคับบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้ รัฐภาคีตกลงที่จะสงผูรายขามแดนใหแกกัน

และกัน ซึ่งบุคคลที่พบในดินแดนของรัฐภาคีฝายหนึ่ง ผูซึ่งถูกดําเนินคดี ถูกฟอง ถูกตัดสินวามีความผิด 
หรือเปนที่ตองการตัวเพื่อการบังคับโทษตามคําพิพากษาศาล สําหรับการกระทําความผิดที่สงผูรายขาม
แดนได โดยเจาหนาที่ทางศาลของรัฐภาคีอีกฝายหนึ่ง คําวา “เจาหนาที่ทางศาล” ใหรวมถึงเจาหนาท่ีตํารวจ
และพนักงานอัยการ ซึ่งทําหนาที่ดําเนินคดีหรือฟองบุคคลเชนวาตามกฎหมายของรัฐภาคีแตละฝาย 

๒. สําหรับความผิดที่สงผูรายขามแดนไดซ่ึงไดกระทําขึ้นภายนอกดินแดนของรัฐที่รองขอ 
รัฐที่ไดรับการรองขอจะสงผูรายขามแดนใหภายใตบังคับบทบัญญัตขิองสนธิสัญญานี้ หากกฎหมายของตน
กําหนดใหลงโทษความผิดดังกลาวในสถานการณท่ีคลายคลึงกัน 

 
ขอ ๒ 

ความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได 
   

 
๑. ความผิดที่จะถือวาเปนความผิดที่สงผูรายขามแดนเพื่อการดําเนินคดีหรือเพื่อบังคับ

ตามคําพิพากษาลงโทษหรือตามคําสั่งกักขังได ก็ตอเม่ือความผิดน้ันลงโทษไดตามกฎหมายของรัฐภาคีท้ัง
สองฝาย โดยการจําคุกหรือการกักขังในรูปแบบอื่นเปนระยะเวลามากกวาหนึ่งป หรือโดยการลงโทษใดท่ี
หนักกวา 

ใหมีการสงผูรายขามแดนเพื่อการบังคับตามคําพิพากษาลงโทษหรือตามคําส่ังกักขังใน
ความผิดท่ีสงผูรายขามแดนไดเชนวา หากระยะเวลาของโทษหรือคําสั่งกักขังที่เหลือจะตองรับตอมี
ระยะเวลาอยางนอย ๖ เดือน 



   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    

๒. ความผิดจะเปนความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได หากความผิดนั้นประกอบดวยการ
ตระเตรียม หรอืการพยายามกระทําความผิด การชวยเหลือหรือสงเสริม การสนับสนุน การใหคําปรึกษา
หรือการจัดใหมีการกระทําความผิดหรือการเปนผูสมคบไมวากอนหรือหลังการกระทําสําหรับความผิดท่ี
ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี้  ท้ังน้ี ภายใตเง่ือนไขวาความผิดดังกลาวสามารถลงโทษไดตามกฎหมายของรัฐ
ภาคีท้ังสองฝาย โดยการจําคุกหรือการกักขังในรูปแบบอืน่เปนระยะเวลามากกวาหนึ่งป หรอืโดยการ
ลงโทษใดท่ีหนักกวา 

๓. เพื่อความมุงประสงคของขอนี้ ความผิดหนึ่งจะเปนความผิดที่สงผูรายขามแดนได ไม
วากฎหมายของรัฐภาคีจะจัดความผิดอยูในประเภทเดียวกันหรือจะเรียกชื่อความผิดเดียวกันหรือไมก็ตาม 

๔. เมื่อใหมีการสงผูรายขามแดนในความผิดท่ีสงผูรายขามแดนไดฐานใดฐานหนึ่งแลว 
อาจใหมีการสงผูรายขามแดนในความผิดอื่นซึ่งระบุไวในคํารองขอใหสงผูรายขามแดนที่เปนไปตาม
เงื่อนไขสําหรับการสงผูรายขามแดนโดยครบถวน ยกเวนเงื่อนไขที่เกี่ยวกับระยะเวลาของโทษหรือคําสั่ง
กักขังที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี้ 

 
ขอ ๓ 

ความผิดทางการเมืองและการทหาร 
   

 
๑. จะไมมีการสงผูรายขามแดนใหเม่ือ 
ก. ความผิดท่ีขอใหสงผูรายขามแดนเปนความผิดทางการเมือง หรอื 
ข. เปนที่ประจักษชัดวาการรองขอใหสงผูรายขามแดนมีความมุงประสงคทางการเมือง 

หรอื 
ค. ความผิดที่ขอใหสงผูรายขามแดนเปนความผิดทางทหารโดยเฉพาะ 
๒. เพื่อความมุงประสงคของสนธิสัญญานี้ การปลงชีวิตหรือการกระทําความผิดโดย

เจตนาตอชีวิตหรือรางกายของประมุขแหงรัฐของรัฐภาคีฝายหนึ่งหรือของสมาชิกในครอบครัวของบุคคล
นั้น รวมท้ังการพยายามกระทําความผิดดังกลาวมิใหถือวาเปนความผิดในความหมายของวรรค ๑ ของขอนี้ 

 
ขอ ๔ 

อํานาจศาลซอน 
   

 
รัฐที่ไดรับการรองขออาจปฏิเสธที่จะสงผูรายขามแดนบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวสําหรับ

ความผิดท่ีกฎหมายของตนถือวาไดกระทําทั้งหมดหรือบางสวนในดินแดนของตน หรือในสถานที่ที่ถือ
เสมือนเปนดินแดนของตน  ท้ังน้ี รัฐที่ไดรับการรองขอจะตองดําเนินคดีบุคคลดังกลาว สําหรับความผิดนั้น
ตามกฎหมายของตน 

 
 
 
 



   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 
การถูกลงโทษกอนในความผิดเดียวกัน 

   
 

๑. จะไมมีการสงผูรายขามแดน ถาบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวไดรับการพิจารณาคดีและถูก
พิพากษาลงโทษ หรือปลอยตัวในรัฐท่ีไดรับการรองขอสําหรับความผิดท่ีขอใหสงผูรายขามแดนแลว 

๒. การสงผูรายขามแดนอาจจะถูกปฏิเสธถาบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวกําลังถูกหรือไดถูก
ดําเนินคดีแลวในรัฐที่ไดรับการรองขอสําหรับความผิดที่ขอใหสงผูรายขามแดน 

๓. อาจจะมีการสงผูรายขามแดนได ถึงแมวาเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของรัฐท่ีไดรับการรองขอ
ไดตัดสินท่ีจะไมฟองคดีบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวสําหรับการกระทําทีข่อใหสงผูรายขามแดน 

 
ขอ ๖ 

การขาดอายุความ 
   

 
จะไมมีการสงผูรายขามแดนเมื่อการฟองคดีหรือการบังคับการลงโทษสําหรับความผิดที่

ขอใหสงผูรายขามแดนนั้นตองหามโดยการขาดอายุความตามกฎหมายของรัฐที่รองขอ 
 

ขอ ๗ 
สัญชาติ 

   
 

๑. รัฐภาคีไมผูกพันที่จะสงคนชาติของตนขามแดน 
๒. หากไมมีการสงผูรายขามแดนตามวรรค ๑ ของขอนี้ เมื่อไดรับการรองขอจากรัฐที่รอง

ขอ รัฐท่ีไดรับการรองขอจะตองเสนอคดีนั้นใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของตนเพื่อดําเนินคดีตอไป เพื่อความ
มุงประสงคนี้ รัฐที่รองขอจะตองสงสํานวน ขอมูล และพยานเอกสารหรือพยานวัตถุเกี่ยวกับคดีใหแกรัฐที่
ไดรับการรองขอ ถารัฐที่ไดรับการรองขอตองการเอกสารหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม ใหสงเอกสารหรือ
พยานหลักฐานดังกลาวไปใหโดยไมมีการเรียกคาใชจายจากรัฐนั้น 

๓. แมจะมีวรรค ๒ ของขอนี้ รัฐที่ไดรับการรองขอไมตองเสนอคดีนั้นตอเจาหนาที่ผูมี
อํานาจของตนเพื่อการดําเนนิคดี ถารัฐท่ีไดรับการรองขอไมมีอํานาจศาลเหนือความผิดนั้น 

 
ขอ ๘ 

วิธีการสงผูรายขามแดนและเอกสารที่ตองการ 
   

 
๑. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนจะกระทําโดยผานวิถีทางการทูต 
๒. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนจะตองประกอบดวย 
 



   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    

ก. เอกสาร คําแถลง หรือพยานหลักฐานอื่น ๆ ซ่ึงระบุรูปพรรณสัณฐาน และท่ีอยูท่ีอาจ
เปนไปไดของบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว 

ข. คําแถลงขอเท็จจริงเก่ียวกับคดี รวมถึงเวลาและสถานที่ที่ความผิดไดเกิดขึ้นหากเปนไป
ได 

ค. บทบัญญัติของกฎหมายที่ระบุองคประกอบสําคัญและที่กําหนดฐานความผิดท่ีขอใหสง
ผูรายขามแดน 

ง. บทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดโทษสําหรับความผิด และ 
จ. บทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดอายุความเพื่อการฟองคดีหรือเพื่อการดําเนินการ

ลงโทษสําหรับความผิด 
๓. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเพื่อการดําเนินคดีจะตอง

แนบเอกสารดังตอไปนี้ดวย 
ก. สําเนาหมายจับที่ออกโดยผูพิพากษา หรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอื่นของรัฐท่ีรองขอ 
ข. พยานหลักฐานที่แสดงวาการจับกุมและการดําเนินคดบีุคคลดังกลาวกระทําไดตาม

กฎหมายของรัฐที่ไดรับการรองขอรวมถึงพยานหลักฐานที่ชี้ใหเห็นวา บุคคลที่ถูกขอใหสงตัวเปนบุคคล
เดียวกับที่ระบุในหมายจับ 

๔. เมื่อคํารองขอใหสงผูรายขามแดนเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกพิพากษาวากระทําผิดคํารองนั้น
จะตองมีเอกสารแนบเพิ่มเติมจากเอกสารที่ระบุไวในวรรค ๒ ของขอนี้ ดังตอไปนี้ 

ก. สําเนาคําพิพากษาวากระทําผิดของศาลของรัฐท่ีรองขอ และ 
ข. พยานหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัวเปนบุคคลเดียวกันกับที่อางถึง

ในคําพิพากษาวากระทําผิด 
หากบุคคลนั้นไดถูกพิพากษาวากระทําผิดแตยังไมถูกพิพากษาลงโทษ คํารองขอใหสง

ผูรายขามแดนจะตองแนบคําแถลงในเรื่องนี้ดวย หากบุคคลที่ถูกพิพากษาวากระทําผิดไดถูกพิพากษา
ลงโทษแลว คํารองขอใหสงผูรายขามแดนจะตองแนบสําเนาคําพิพากษาลงโทษและคาํแถลงท่ีแสดงใหเห็น
ถึงโทษที่ไดรับแลว 

๕. เอกสารทั้งหมดท่ีนําสงโดยรัฐที่รองขอใหแปลเปนภาษาของรัฐที่ไดรับการรองขอ 
๖. เอกสารที่สงผานวิถีทางการทูตจะเปนที่ยอมรับใหใชในกระบวนการพิจารณาสงผูราย

ขามแดนในรัฐท่ีไดรับการรองขอ โดยไมตองมีการรับรองหรือนิติกรณอื่นเพิ่มเติมอีก 
 

ขอ ๙ 
การจับกุมชั่วคราว 
   

 
๑. ในกรณีเรงดวน รัฐภาคีฝายใดฝายหนึ่งอาจรองขอใหจับกุมบุคคลที่ถูกกลาวหาหรือถูก

พิพากษาวากระทําผิดไวชั่วคราวได คําขอใหจับกุมตัวชั่วคราวจะสงผานวิถีทางการทูต หรือโดยตรงระหวาง
กระทรวงมหาดไทยในบังกลาเทศและกระทรวงมหาดไทยในประเทศไทย ซึ่งในกรณีนี้อาจจะใชระบบการ
ติดตอของตํารวจสากล 



   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    

๒. คําขอจะประกอบดวย รูปพรรณของบุคคลที่ถูกขอใหสงตัว ที่อยูของบุคคลนั้นหากรู 
คําแถลงยอเกี่ยวกับขอเท็จจริงในคดี รวมทั้งเวลาและสถานที่ที่ความผิดไดเกิดขึ้นหากเปนไปได คําแถลงวา
ไดมีหมายจับหรือไดมีคําพิพากษาวาบุคคลนั้นกระทําผิดตามที่ระบุไวในขอ ๘ และคําแถลงวาจะสงคํารอง
ขอใหสงผูรายขามแดนสําหรับบุคคลดังกลาวตามมา 

๓. รัฐที่รองขอจะไดรับการแจงผลของคําขอโดยไมชักชา 
๔. การจับกุมชั่วคราวจะสิ้นสุดลงถา ภายในระยะเวลา ๖๐ วันหลังการจับกุมบุคคลท่ีขอให

สงตัว เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของรัฐท่ีไดรับการรองขอมิไดรับคํารองขออยางเปนทางการใหสงผูรายขามแดน
และเอกสารสนับสนุนที่จําเปนตามขอ ๘ 

๕. การที่การจับกุมชั่วคราวสิ้นสุดลงตามวรรค ๔ ของขอน้ี จะไมเปนอุปสรรคตอการสง
บุคคลท่ีขอใหสงตัวขามแดน หากมีการสงคํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารสนับสนุนที่ระบไุวใน
ขอ ๘ ในภายหลัง 

 
ขอ ๑๐ 

การวินิจฉัยและการสงมอบตัว 
   

 
๑. รัฐที่ไดรับการรองขอจะแจงโดยไมชักชาผานวิถีทางการทูตใหรัฐที่รองขอทราบถึงการ

วินิจฉัยของตนเก่ียวกับคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 
๒. รัฐที่ไดรับการรองขอตองใหเหตุผลในการปฏิเสธคํารองขอใหสงผูรายขามแดน

บางสวนหรือท้ังหมด 
๓. หากใหมีการสงผูรายขามแดนได การสงมอบตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวจะมีข้ึนภายใน

ระยะเวลาที่อาจกําหนดไวในกฎหมายของรัฐที่ไดรับการรองขอ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของรัฐภาคีจะตกลงกัน
เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ของการสงมอบตัวบุคคลที่ถูกขอใหสง อยางไรก็ตาม หากไมมีการนําตัวบุคคลนั้น
ออกไปจากดินแดนของรัฐที่ไดรับการรองขอภายในเวลาที่กําหนดไว บุคคลนั้นอาจจะถูกปลอยตัวและรัฐที่
ไดรับการรองขออาจจะปฏิเสธการสงผูรายขามแดนสําหรับความผิดเดียวกันนั้นไดในภายหลัง 

 
ขอ ๑๑ 

การเล่ือนการสงมอบตัว 
   

 
ในกรณีอนุญาตตามคําขอใหสงผูรายขามแดนบุคคลซึ่งกําลังอยูระหวางการดําเนินคดีหรือ

กําลังรับโทษในดินแดนของรัฐที่ไดรับการรองขอในความผิดอื่น รัฐท่ีไดรับการรองขออาจเล่ือนการสงมอบ
ตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวจนกวาการดําเนินคดีตอบุคคลนั้นจะเสร็จสิ้นหรือจนกวาการดําเนินการลงโทษใด
ที่อาจจะกําหนดหรือไดกําหนดไวแลวเสร็จสมบูรณ 

 
 
 
 



   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 

   
 

หากรัฐที่ไดรับการรองขอไดรับคํารองจากรัฐภาคีอีกฝายหนึ่งและจากรัฐที่สามอีกหนึ่งรัฐ
หรือมากกวา เพ่ือขอใหสงบุคคลเดียวกันขามแดน ไมวาจะในความผิดเดียวกันหรือความผิดแตกตางกัน 
รัฐที่ไดรับการรองขอจะตัดสินวาจะสงบุคคลนั้นขามแดนใหแกรัฐใด ในการวินิจฉัย รัฐดังกลาวจะพิจารณา
ถึงปจจัยท่ีเก่ียวของท้ังหมดซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะดังตอไปนี้ 

(ก) รัฐที่ความผิดไดกระทําขึ้น 
(ข) ในกรณีที่เกี่ยวกับความผิดที่แตกตางกัน รัฐท่ีขอใหสงบุคคลสําหรับความผิดซ่ึงมีโทษ

หนักที่สุดตามกฎหมายของรัฐที่ไดรับการรองขอ 
(ค) ในกรณีที่เกี่ยวกับความผิดที่แตกตางกัน ซึ่งรัฐที่ไดรับการรองขอเห็นวามีความ

รายแรงเทากัน ลําดับคํารองขอที่ไดรับจากรัฐที่รองขอ 
(ง) สัญชาติของผูกระทําผิด และ 
(จ) ความเปนไปไดในการสงผูรายขามแดนตอระหวางรัฐท่ีรองขอเหลานั้น 

 
ขอ ๑๓ 

หลักเกณฑวาดวยการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง 
   

 
๑. บุคคลที่ถูกสงตัวขามแดนภายใตสนธิสัญญานี้ จะไมถูกคุมขัง ดําเนินคดี หรือลงโทษใน

ดินแดนของรัฐที่รองขอสําหรับความผิดอื่น นอกเหนือจากความผิดที่อนุญาตใหสงผูรายขามแดน และจะ
ไมถูกสงตัวเปนผูรายขามแดนโดยรัฐน้ันไปยังรัฐท่ีสาม เวนแต 

ก. บุคคลนั้นไดออกจากดินแดนของรัฐที่รองขอ ภายหลังการสงผูรายขามแดนและไดกลับ
เขาไปในรัฐที่รองขอใหมโดยสมัครใจ 

ข. บุคคลนั้นมิไดออกไปจากดินแดนของรัฐที่รองขอภายใน ๔๕ วัน ภายหลังจากท่ีมีอิสระ
ที่จะกระทําเชนนั้น หรอื 

ค. รัฐท่ีไดรับการรองขอไดใหความยินยอมตอการคุมขัง การดําเนินคดี หรือการลงโทษ
บุคคลนั้นสําหรับความผิดอื่นนอกจากความผิดที่อนุญาตใหสงผูรายขามแดน หรือตอการสงผูรายขามแดน
ใหแกรัฐท่ีสาม เพื่อความมุงประสงคนี้ รัฐที่ไดรับการรองขออาจจะขอใหมีการสงเอกสารหรือคําแถลงซึ่ง
ระบุไวในขอ ๘ รวมถึงคําแถลงของบุคคลท่ีถูกสงตัวขามแดนท่ีเก่ียวของกับความผิดนั้น 

บทบัญญัติเหลานี้จะไมใชบังคับกับความผิดท่ีกระทําขึ้นภายหลังการสงผูรายขามแดน 
๒. หากในระหวางการดําเนินคดี ขอกลาวหาท่ีใชสงบุคคลนั้นขามแดนไดมีการ

เปลี่ยนแปลงไปโดยชอบดวยกฎหมาย อันเนื่องมาจากกฎหมายใหมหรือการกลาวหา การตอสูคดี หรอืผล
จากการพิจารณาในความผิดที่มีโทษเบากวา บุคคลนั้นอาจจะถูกดําเนินคดีหรือถูกพิพากษาลงโทษตามนั้น  
ท้ังน้ี ขอกลาวหาท่ีเปล่ียนแปลงจะตอง 



   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    

ก. มีมูลฐานตามขอเท็จจริงชุดเดียวกันกับที่ระบุไวในคํารองขอใหสงผูรายขามแดนและใน
เอกสารสนับสนุน และ 

ข. มีกําหนดโทษข้ันสูงเทาหรือตํ่ากวาความผิดท่ีบุคคลน้ันถูกสงตัวขามแดน 
 

ขอ ๑๔ 
วิธีการแบบยอ 

   
 

หากบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัวยินยอมอยางถอนไมไดเปนลายลักษณอักษรใหสงตนเปนผูราย
ขามแดน ภายหลังท่ีเจาหนาที่ผูมีอํานาจไดแจงใหตัวบุคคลนั้นทราบถึงสิทธิของตนท่ีจะไดรับการพิจารณา
ตามกระบวนการสงผูรายขามแดนอยางเปนทางการ และความคุมครองที่จะไดรับจากกระบวนการดังกลาว 
รัฐที่ไดรับการรองขออาจจะสงผูรายขามแดนใหโดยไมตองผานกระบวนการสงผูรายขามแดนอยางเปน
ทางการ 

 
ขอ ๑๕ 

การสงมอบทรัพยสิน 
   

 
๑. เมื่อไดรับการรองขอจากรัฐที่รองขอ และเทาที่กฎหมายของตนอนุญาตไว รัฐท่ีไดรับ

การรองขอจะยึดและจะสงมอบพรอมกับการสงผูรายขามแดนซึ่งทรัพยสิน 
(ก) ที่อาจตองใชเปนพยานหลักฐาน หรอื 
(ข) ท่ีไดมาโดยผลของการกระทําความผิด และพบอยูในความครอบครอง ของบุคคลซ่ึง

ถูกขอใหสงตัวในขณะที่ถูกจับกุมหรือคนพบในภายหลัง 
๒. ทรัพยสินที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอน้ีจะสงมอบให ถึงแมวาการสงผูรายขามแดนซึ่งได

อนุญาตแลว ไมสามารถที่จะดําเนินการสงไดเนื่องจากบุคคลซึ่งถูกขอใหสงตัวถึงแกความตาย หายสาบสูญ 
หรอืหลบหนีไป 

๓. เมื่อทรัพยสินดังกลาวจะตองถูกยึดหรือถูกริบในอาณาเขตของรัฐที่ไดรับการรองขอ รัฐ
ดังกลาวนี้อาจยึดทรัพยสินนั้นไวเปนการชั่วคราวหรือสงมอบใหโดยมีเง่ือนไขวา จะตองสงทรัพยสินน้ันคืน 
เพื่อใชในคดีอาญาที่กําลังดําเนินอยู 

๔. สิทธิใด ๆ ในทรัพยสินดังกลาวซึ่งรัฐท่ีไดรับการรองขอ หรือรัฐหรือบุคคลใดอาจได
มาแลวนั้นจะไดรับการสงวนรักษาไว ในกรณีท่ีสิทธิดังกลาวน้ีมีอยู ทรัพยสินน้ันจะถูกคืนตามคําขอโดยไม
คิดคาภาระใด ๆ ใหแกรัฐที่ไดรับการรองขอโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดภายหลังการดําเนินคดี 

 
 
 
 
 
 
 



   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 
การผานแดน 

   
 

๑. รัฐภาคีฝายใดฝายหนึ่งอาจอนุญาตใหบุคคลซึ่งถูกสงมอบตัวโดยรัฐที่สามใหรัฐภาคีอีก
ฝายหนึ่งผานดินแดนของตน รัฐภาคีที่รองขอการผานแดนตองสงคํารองขอผานแดนโดยวิถีทางการทูตระบุ
รายละเอียดของบุคคลที่ถูกสงผานแดนและคําแถลงยอเกี่ยวกับขอเท็จจริงในคดีใหแกรัฐที่จะใหผานแดน 
ในกรณีท่ีใชการขนสงทางอากาศและมิไดมีการกําหนดท่ีจะลงจอดในดินแดนของรัฐภาคีอีกฝายหนึ่ง การ
อนุญาตเชนวานั้นไมจําเปน 

๒. หากมีการลงจอดโดยไมไดกําหนดไวลวงหนาในดินแดนของรัฐภาคีอีกฝายหนึ่งเกิดขึ้น 
การผานแดนจะอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติวรรค ๑ ของขอนี้ รัฐภาคีนั้นอาจจะคุมขังบุคคลที่จะถูก
สงผานแดนไดเปนระยะเวลาไมเกิน ๙๖ ชั่วโมงในระหวางรอคํารองขอผานแดน 

 
ขอ ๑๗ 

คาใชจายและการชวยเหลือ 
   

 
๑. คาใชจายที่เกิดขึ้นในดินแดนของรัฐที่ไดรับการรองขอโดยเหตุแหงการสงผูรายขาม

แดน จนถึงเวลาสงมอบตัวบุคคลซึ่งจะถูกสงผูรายขามแดน ใหเปนภาระของรัฐนั้น 
๒. รัฐท่ีไดรับการรองขอจะปรากฏตัวแทนรัฐท่ีรองขอและดําเนินการตามกระบวนการท่ี

เกิดจากคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 
๓. รัฐที่ไดรับการรองขอจะไมเรียกรองจากรัฐที่รองขอ ซ่ึงคาชดใชทางการเงินอัน

เนื่องมาจากการจับกุม คุมขัง สอบสวน และสงมอบตัวบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวภายใตบทบัญญัติของ
สนธิสัญญานี้ 

 
ขอ ๑๘ 

ขอบเขตการใชสนธิสัญญา 
   

 
สนธิสัญญานี้จะใชกับความผิดที่สงผูรายขามแดนไดภายใตสนธิสัญญานี้ ซ่ึงไดกระทําข้ึน

กอนหรือหลังจากวันที่สนธิสัญญานี้เริ่มมีผลใชบังคับ 
 

ขอ ๑๙ 
การใหสัตยาบันและการเริ่มมีผลใชบังคับ 

   
 

๑. สนธิสัญญานี้จะตองไดรับการสัตยาบัน สัตยาบันสารจะแลกเปลี่ยนกันที่กรุงเทพ ฯ 
โดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได 



   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    

๒. สนธิสัญญานี้จะเริ่มมีผลใชบังคับเมื่อแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร 
 

ขอ ๒๐ 
การบอกเลิก 

   
 

รัฐภาคีฝายใดฝายหนึ่งอาจเลิกสนธิสัญญานี้เมื่อใดก็ไดโดยแจงเปนลายลักษณอักษรให
ภาคีอีกฝายหนึ่งทราบ และการเลิกจะมีผลหลังจากวันที่ไดรับการแจงดังกลาวหกเดือน การเลิกนี้จะไมทํา
ใหกระบวนการสงผูรายขามแดนใด ๆ ซ่ึงไดเร่ิมข้ึนกอนท่ีจะมีการแจงดังกลาวเส่ือมเสียไป 

 
เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยถูกตองจากรัฐบาลแตละ

ฝายไดลงนามสนธิสัญญานี้ 
 
ทําคูกันเปนสองฉบับ ณ กรุงธากา เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เปนภาษาไทย ภาษา

บังกลาเทศและภาษาอังกฤษ ทุกภาษาถูกตองเทาเทียมกัน ในกรณีท่ีมีความแตกตางกันในการตีความ ให
ใชฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 
 
สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย            สําหรับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
      (ม.ร.ว.สุขุมพันธ บริพัตร)                              (อาบูล ฮาซัน โชธูรี เอ็ม.พี.) 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ     รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   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    

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศไดลงนามในสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศวาดวยการสงผูรายขามแดน เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ สมควรมี
กฎหมายเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามสนธิสัญญา ฯ ดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ศุภสรณ / อภิสิทธ์ิ  ผูจัดทํา 

๒๐/๐๓/๒๕๔๖ 
 


