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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 

เปนปที่ ๓๙ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับ

สาธารณรัฐฟลิปปนส 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวาง

ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟลิปปนส พ.ศ. ๒๕๒๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  การสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟลิปปนส ให

เปนไปตามสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐฟลิปปนสวาดวยการ
สงผูรายขามแดน ทายพระราชบัญญัตินี้ 

การแกไขเพิ่มเติมประเภทความผิดที่สงผูรายขามแดนไดในขอ ๒ แหงสนธิสัญญาตาม
วรรคหนึ่ง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๑ รก.๒๕๒๗/๑๑๔/๑พ/๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๗ 
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มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้ ท้ังน้ี เทาท่ี
เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของตน 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป. ติณสูลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่ประเทศไทยและประเทศฟลิปปนส
ไดลงนามในสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐฟลิปปนส วาดวย
การสงผูรายขามแดน เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ในการนี้จะตองมีกฎหมายเพื่ออนุวัตการให
เปนไปตามสนธิสัญญาฯ ดังกลาว ประกอบกับโดยที่สนธิสัญญาดังกลาว อาจมีการตกลงในระดับรัฐบาล
เกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมประเภทความผิดที่ระบุไวใหผูกระทําผิด ฯลฯ อาจถูกสงตัวขามแดนได ซ่ึงการ
แกไขเพิ่มเติมนี้เปนเรื่องในรายละเอียด สมควรบัญญัติใหมีผลใชบังคับไดเม่ือประกาศราชกิจจานุเบกษา
แลว โดยไมจําตองตราเปนพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(คําแปล) 
สนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง 

สาธารณรัฐฟลิปปนสวาดวยการสงผูรายขามแดน 
   

 
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐฟลิปปนส 
ดวยความปรารถนาที่จะทําใหความรวมมือระหวางประเทศทั้งสองในการปราบปราม

อาชญากรรมมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อกําหนดกฎเกณฑ และสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางประเทศทั้งสองในเรื่องการสงผูรายขามแดน 

จึงไดตกลงกันดังตอไปน้ี 
 

ขอ ๑ 
ขอผูกพันในการสงผูรายขามแดน 

   
 

รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐฟลิปปนสตกลงที่จะสงใหแกกัน
และกันภายใตพฤติการณและเงื่อนไขดังที่ระบุไวในสนธิสัญญานี้ ซึ่งตัวบุคคลที่พบในดินแดนของตน ซ่ึง
กําลังถูกกลาวหาหรือถูกดําเนินคดี ถูกตัดสินวามีความผิด หรือถูกพิพากษาลงโทษในความผิดใดความผิด
หน่ึงในขอ ๒ ของสนธิสัญญานี ้ซึ่งไดกระทําในดินแดนของอีกฝายหนึ่งหรือนอกดินแดนนั้นภายใตเงื่อนไข
ที่ระบุไวในขอ ๔ 

 
ขอ ๒ 

ความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได 
   

 
๑. บุคคลที่จะถูกสงตัวไดตามบทบัญญัติแหงสนธิสัญญานี้คือ บุคคลท่ีกําลังถูกกลาวหา

หรือถูกดําเนินคดี ถูกตัดสินวามีความผิดหรือถูกพิพากษาลงโทษในความผิดใดความผิดหน่ึงดังตอไปน้ี 
และความผิดดังกลาวเปนความผิดท่ีมีโทษตามกฎหมายของภาคีท้ังสองฝายซึ่งอาจเปนโทษประหารชีวิต 
หรือจําคุก หรือทําใหปราศจากเสรีภาพเปนระยะเวลาเกินกวา ๑ ป 

ก) ฆาหรือทําใหผูอื่นถึงแกความตาย 
ข) ขมขืนกระทําชําเรา กระทําอนาจาร กระทําการทางเพศที่ผิดกฎหมายกับหรือตอผูเยาว

ภายในอายุที่กําหนดไวในกฎหมายอาญาของภาคีทั้งสองฝาย 
ค) ลักพาตัว 
ง) ทํารายรางกาย 
จ) หนวงเหน่ียวหรือกักขังโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือโดยพลการ 
ฉ) เอาคนลงเปนทาส และความผิดอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
ช) ชิงทรัพย ลักทรัพย 
ซ) ยักยอก ฉอโกง หลอกลวง 



   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    

ฌ) กรรโชก ขมขู รีดเอาทรัพย 
ญ) ใหสินบนและฉอราษฎรบังหลวง 
ฎ) แกไขเอกสารโดยมิชอบดวยกฎหมาย เบิกความเท็จ แสดงทําและใชพยานหลักฐานอัน

เปนเท็จ 
ฏ) ปลอมเอกสาร ปลอมเงินตรา และความผิดท่ีเก่ียวของ 
ฐ) นําสินคาเขาหรือออกนอกราชอาณาจักรโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ฑ) วางเพลิง ทําลายหรือทําใหทรัพยสินเสียหายโดยเจตนาหรือโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
ฒ) ยึดอากาศยาน กระทําการอันเปนโจรสลัด กอการจลาจลในเรือ 
ณ) ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ยาอันตรายหรือยาตองหาม หรือวัตถุเคมี

ตองหาม 
ด) ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับอาวุธปน วัตถุระเบิดหรือเครื่องมือในการวางเพลิง 
๒. การสงผูรายขามแดนใหกระทําไดสําหรับการรวมกระทําความผิดใด ๆ ที่ระบุไวในขอนี้

ท้ังในฐานะตัวการหรือผูสนับสนุนและผูสมคบ รวมทั้งการพยายามหรือวางแผนกระทําความผิดใดที่กลาว
ไวขางตน ถาการรวมกระทํา การพยายามหรือวางแผนเหลานั้นเปนความผิดท่ีมีโทษตามกฎหมายของภาคี
ทั้งสองฝายโดยการจําคุกหรือทําใหปราศจากเสรีภาพเปนระยะเวลาเกินกวา  ๑ ป 

๓. การสงผูรายขามแดนอาจกระทําไดโดยดุลยพินิจของภาคีฝายที่ไดรับการรองขอใน
ความผิดอ่ืนใดท่ีอาจสงตัวใหกนัไดตามกฎหมายของภาคีท้ังสองฝายดวย 

๔. ถามีการรองขอใหสงผูรายขามแดนสําหรับความผิดใดที่รวมอยูในวรรค ๑, ๒ และ ๓ 
ของขอนี้และความผิดนั้นมีโทษตามกฎหมายของภาคีท้ังสองฝายโดยการจําคุกหรือทําใหปราศจากเสรีภาพ
เปนระยะเวลาเกินกวา  ๑ ป การสงผูรายขามแดนสําหรับความผิดนั้นจะเปนไปตามบทบัญญัติของ
สนธิสัญญานี้ ไมวากฎหมายของภาคีท้ังสองฝายจะจัดประเภทความผิดนั้นไวในความผิดประเภทเดียวกัน 
หรือเรียกชื่อความผิดเหมือนกันหรือไมก็ตาม หากองคประกอบของความผิดนั้นตรงกับองคประกอบของ
ความผิดฐานหนึ่งหรือมากกวาที่กลาวไวในขอนี้ตามกฎหมายของภาคีทั ้งสองฝาย 

 
ขอ ๓ 

สถานท่ีท่ีกระทําความผิด 
   

 
ภาคีฝายที่ไดรับการรองขออาจปฏิเสธท่ีจะสงบุคคลซึ่งถูกขอใหสงตัวขามแดนสําหรับ

ความผิดซ่ึงตามกฎหมายของตนถือวากระทําทั้งหมดหรือบางสวนในอาณาเขตของตน หรอื ณ สถานท่ีซ่ึง
ถือวาเปนอาณาเขตของตน 

 
 
 
 
 
 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอ ๔ 
อาณาเขตที่สนธิสัญญาใช 

   
 

๑. ในสนธิสัญญานี้ การอางถึงอาณาเขตของภาคีหมายถึงการอางถึงอาณาเขตทั้งหมด
ภายใตเขตอํานาจของภาคีฝายนั้น และหมายถึงเรือ อากาศยานท่ีจดทะเบียนในภาคีฝายนั้น ถาในขณะท่ี
กระทําความผิดอากาศยานนั้นกําลังบินอยูหรือเรือนั้นอยูในทะเลหลวง เพื่อวัตถุประสงคแหงสนธิสัญญานี้ 
ใหถือวาอากาศยานกําลังบินอยูนับตั้งแตขณะที่ประตูภายนอกทั้งหมดของอากาศยานปดหลังจากผูโดยสาร
ขึ้นเครื่องจนกระทั่งขณะท่ีประตูบานใดเปดออกเพื่อผูโดยสารลงจากเครื่อง 

๒. เม่ือความผิดซ่ึงถูกรองขอใหสงผูรายขามแดนไดกระทํานอกอาณาเขตของภาคีฝายที่
รองขอ ภาคีฝายท่ีไดรับการรองขอมีอํานาจอนุญาตใหสงผูรายขามแดนได ถากฎหมายของภาคีฝายที่ไดรับ
การรองขอบัญญัติการลงโทษความผิดท่ีไดกระทําในพฤติการณที่คลายคลึงกัน 

๓. การกําหนดอาณาเขตของภาคีฝายที่ไดรับการรองขอใหเปนไปตามกฎหมายแหงชาติ
ของตน 

 
ขอ ๕ 

ความผิดทางการเมือง 
   

 
๑. จะไมมีการสงผูรายขามแดน ถาความผิดที่ไดรับการรองขอนั้นภาคีฝายที่ไดรับการรอง

ขอถือวาเปนความผิดทางการเมือง 
๒. ถามีปญหาเกิดขึ้นวาคดีใดเปนความผิดทางการเมืองหรือไมใหคําวินิจฉัยของภาคีฝาย

ที่ไดรับการรองขอเปนเด็ดขาด 
๓. การปลงชีวิตหรือพยายามปลงชีวิตประมุขแหงรัฐหรือผูรักษาการแทนประมุขแหงรฐั

หรือหัวหนาคณะรัฐบาลของภาคีฝายหนึ่งฝายใดหรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกลาว มิใหถือวาเปน
ความผิดทางการเมือง ตามความมุงประสงคแหงสนธิสัญญานี้ 

 
ขอ ๖ 

การสงคนชาติขามแดน 
   

 
๑. ภาคีแตละฝายมีสิทธิที่จะปฏิเสธการสงคนชาติของตนขามแดน 
๒. ถาภาคีฝายที่ไดรับการรองขอไมสงคนชาติของตนขามแดน ภาคีฝายนั้นจะตองเสนอ

คดีนั้นใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของตนเพื่อดําเนินคดีตอไปตามคํารองขอของภาคีฝายที่รองขอเพื่อความมุง
ประสงคนี้ ภาคีฝายที่รองขอจะตองสงสํานวน ขอสนเทศ และพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่เกี่ยวกับ
ความผิดนั้นใหแกภาคีฝายที่ไดรับการรองขอ 

๓. แมจะมีวรรค ๒ ของขอนี้ ภาคีฝายที่ไดรับการรองขอไมตองเสนอคดีนั้น ใหเจาหนาท่ีผู
มีอํานาจของตนเพื่อดําเนินคดี ถาเจาหนาท่ีนั้นไมมีอํานาจในคดีนั้น 



   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 ๗ 
ขอยกเวนของขอผูกพันในการสงผูรายขามแดน 

   
 

จะไมมีการสงผูรายขามแดนในกรณีตอไปนี้ 
ก) เมื่อบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวไดถูกพิจารณาคดีและไดมีคําพิพากษาใหปลอยตัว หรอื

ไดรับโทษในดินแดนของรัฐท่ีสามสําหรับความผิดที่ไดรับการรองขอใหมีการสงผูรายขามแดนแลว 
ข) เมื่อการฟองคดีหรือการบังคับโทษสําหรับความผิดนั้นตองหามโดยอายุความหรือขาด

อายุความตามกฎหมายของภาคีฝายท่ีรองขอ 
ค) เมื่อความผิดนั้นเปนการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับทางทหารที่มิใชความผิดตาม

กฎหมายอาญาทั่วไป 
 

ขอ ๘ 
การไมลงโทษซํ้า 
   

 
จะไมมีการสงผูรายขามแดนในกรณีตอไปนี้ 
ก) ถาเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของภาคีฝายท่ีไดรับการรองขอไดมีคําพิพากษาถึง ท่ีสุดแลวตอ

บุคคลซ่ึงถูกขอใหสงตัวเก่ียวกับความผิดซ่ึงไดรับการรองขอใหสงผูรายขามแดน 
ข) ถาบุคคลที่ถูกขอใหสงตัวกําลังถูกดําเนินคดีหรือถูกฟองคดีแลว หรือถูกพิจารณาคดี

และไดรับการพิพากษาใหปลอยตัว หรือถูกลงโทษตามคําพิพากษาแลวโดยภาคีฝายที่ไดรับการรองขอ
สําหรับความผิดท่ีมีการรองขอใหสงผูรายขามแดน 

 
ขอ ๙ 

หลักเกณฑวาดวยการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง 
   

 
บุคคลผูถูกสงตัวขามแดนจะไมถูกฟองคดี ถูกพิพากษาลงโทษหรือถูกควบคุมหรือขัง

สําหรับความผิดใด ๆ ซึ่งไดกระทํากอนการสงตัวบุคคลนั้น นอกเหนือจากความผิดที่เปนเหตุใหบุคคลนั้น
ถูกสงขามแดน เวนแตในกรณีตอไปนี้ 

ก) เมื่อภาคีฝายที่ไดรับการรองขอซึ่งไดสงตัวบุคคลนั้นยินยอมคํารองขอใหใหความ
ยินยอมจะตองสงใหภาคีฝายที่ไดรับการรองขอพรอมกับเอกสารที่ระบุไวในขอ ๑๖ ในกรณีที่ความผิดที่
ขอใหใหความยินยอมนั้นเปนความผิดท่ีจะตองสงผูรายขามแดนตามบทบัญญัติของขอ ๒ แหงสนธิสัญญา
น้ีแลวจะตองใหความยินยอมเสมอ 

ข) เมื่อบุคคลนั้นมีโอกาสจะออกจากอาณาเขตของภาคีที่ถูกสงตัวไป แตมิไดออกไป
ภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ไดรับการปลอยตัวเด็ดขาดแลว หรือไดกลับเขามาในอาณาเขตนั้นอีกภายหลังท่ี
ไดออกไปแลว 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอ ๑๐ 
การจับกุมชั่วคราว 
   

 
๑. ในกรณีเรงดวนเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของภาคีฝายท่ีรองขออาจรองขอใหจับกุมบุคคลท่ี

ตองการตัวไวชั่วคราว เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของภาคีฝายท่ีไดรับการรองขอจะวินิจฉัยเรื่องนี้ตามกฎหมาย
ของตน 

๒. ในคํารองขอใหจับกุมชั่วคราวจะตองแจงวามีเอกสารที่ระบุไวในขอ ๑๖ อยูแลว และ
ประสงคจะสงคํารองขอใหสงผูรายขามแดน คํารองขอจะตองแจงดวยวาความผิดใดท่ีจะขอใหมีการสง
ผูรายขามแดนและความผิดเชนวานั้นไดเกิดขึ้นเมื่อใดและที่ใด พรอมทั้งแจงรูปพรรณของบุคคลที่ตองการ
ตัวเทาที่จะทําได 

๓. คํารองขอใหจับกุมชั่วคราวนั้น ในประเทศไทย จะตองสงใหอธิบดีกรมตํารวจและใน
ประเทศฟลิปปนส จะตองสงใหสํานักงานสอบสวนแหงชาติ โดยจะสงผานทางการทูตหรือสงโดยตรงทาง
ไปรษณียหรือโทรเลขหรือโดยผานทางองคการตํารวจสากล (อินเตอรโปล) ก็ได 

๔. ภาคีฝายที่รองขอจะตองไดรับแจงผลของการรองขอโดยไมชักชา 
๕. การจับกุมชั่วคราวอาจสิ้นสุดลงถาภายในระยะเวลา ๒๐ วันหลังการจับกุมภาคีฝายท่ีได

รับคํารองขอมิไดรับคํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารที่ระบุไวในขอ ๑๖ 
๖. การปลอยตัวจากการจับกุมชั่วคราวจะไมกระทบกระเทือนตอการจับกุมใหมและการสง

ผูรายขามแดน ถาไดรับการรองขอใหสงผูรายขามแดนในภายหลัง 
 

ขอ ๑๑ 
การสงตัวบุคคลท่ีจะสงขามแดน 

   
 

๑. ภาคีฝายที่ไดรับการรองขอตองแจงโดยผานทางการทูตใหภาคีฝายที่รองขอทราบการ
วินิจฉัยของตนเก่ียวกับคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 

๒. การปฏิเสธคํารองขอใด ๆ ตองใหเหตุผลประกอบดวย 
๓. ถาคํารองขอไดรับความเห็นชอบ ภาคีฝายที่รองขอจะไดรับแจงใหทราบถึงสถานที่และ

วันสงตัว ตลอดจนระยะเวลาท่ีบุคคลซ่ึงถูกขอใหสงตัวไดถกูคุมขังเพ่ือการสงตัวดวย 
๔. ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติวรรค ๕ ของขอนี้ ถาบุคคลซึ่งถูกขอใหสงตัวมิไดถูกรับเอา

ตัวไปในวันนัดหมาย บุคคลนั้นอาจไดรับการปลอยตัวหลังจากพนกําหนด ๑๕ วัน และไมวาในกรณีใด ๆ 
จะตองไดรับการปลอยตัวหลังจากพนกําหนด ๓๐ วัน และภาคีฝายที่ไดรับการรองขออาจปฏิเสธท่ีจะสง
บุคคลผูนั้นขามแดนในความผิดเดียวกันนั้นได 

๕. ถาโดยพฤติการณนอกเหนือการควบคุมทําใหภาคีฝายหนึ่งไมอาจสงตัวหรือรับตัว
บุคคลที่จะสงขามแดนได ภาคีฝายนั้นจะตองแจงใหภาคีอีกฝายหนึ่งทราบ ภาคีทั้งสองฝายจะตองตกลงกัน
ในเรื่องวันสงตัวครั้งใหม และใหใชบทบัญญัติวรรค ๔ ของขอน้ีบังคับ 

 



   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 ๑๒ 
การเลื่อนการสงตัว 
   

 
ภายหลังจากท่ีไดวินิจฉัยคํารองขอใหสงผูรายขามแดนแลว ภาคีฝาย 

ที่ไดรับการรองขออาจเลื่อนการสงตัวบุคคลซึ่งถูกขอใหสงตัว เพื่อดําเนินคดีตอบุคคลนั้นโดยภาคีฝายนั้น
สําหรับความผิดนอกเหนือจากความผิดซึ่งไดมีการรองขอใหสงผูรายขามแดนก็ได หรือถาบุคคลนั้นถูก
พิพากษาลงโทษในความผิดนัน้แลว เพื่อใหบุคคลนั้นรับโทษในอาณาเขตของภาคีฝายนั้น 

 
ขอ ๑๓ 

การสงมอบทรัพยสิน 
   

 
๑. เทาที่กฎหมายของตนอนุญาตไวและเมื่อไดรับการรองขอจากภาคีฝายที่รองขอภาคี

ฝายท่ีไดรับการรองขอตองยึดและสงมอบทรัพยสิน 
ก) ซึ่งอาจตองใชเปนพยานหลักฐาน หรอื 
ข) ซึ่งไดมาโดยผลของการกระทําความผิดและพบวาอยูในความครอบครองของบคุคลซ่ึง

ถูกขอใหสงตัวขณะที่ถูกจับกุมหรือคนพบในภายหลัง 
๒. ทรัพยสินที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี้ตองสงมอบ ถึงแมวาจะไมสามารถดําเนินการสง

ผูรายขามแดนตามที่ตกลงกันไวไดเนื่องจากบุคคลซึ่งถูกขอใหสงตวัตายหรือหลบหนีไป 
๓. เมื่อทรัพยสินดังกลาวจะตองถูกยึดหรือถูกริบในอาณาเขตของภาคีฝายท่ีไดรับการรอง

ขอในคดีอาญาซึ่งกําลังดําเนินอยู ภาคีฝายนั้นอาจยึดทรัพยสินนั้นไวเปนการชั่วคราว หรือสงมอบใหภาคี
อีกฝายหนึ่งโดยมีเงื่อนไขวาจะสงทรัพยสินนั้นคืน 

๔. สิทธิใด ๆ ในทรัพยสินดังกลาวซึ่งภาคีฝายที่ไดรับการรองขอหรือรัฐอื่นใด อาจไดมา
นั้นจะตองไดรับความคุมครอง ในกรณีท่ีสิทธิดังกลาวน้ีมีอยู จะตองคืนทรัพยสินนั้นโดยไมมีคาภาระใด ๆ 
ใหแกภาคีฝายที่ไดรับการรองขอโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดภายหลังการพิจารณาคดี 

 
ขอ ๑๔ 

วิธีพิจารณา 
   

 
วิธีพิจารณาเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนและการจับกุมชั่วคราวซึ่งบุคคลท่ีถูกขอใหสง

ขามแดนใหเปนไปตามกฎหมายของภาคีฝายที่ไดรับการรองขอเพียงฝายเดียว 
 
 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอ ๑๕ 
คาใชจาย 

   
 

คาใชจายที่เกิดขึ้นในอาณาเขตของภาคีฝายที่ไดรับการรองขอโดยเหตุแหงการสงผูราย
ขามแดนนั้น ใหภาคีฝายนั้นเปนผูออก 

 
ขอ ๑๖ 

คํารองขอและเอกสารสนับสนุน 
   

 
๑. คํารองขอใหสงผูรายขามแดนใหทําเปนลายลักษณอักษรและในประเทศไทย จะตองสง

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และในประเทศฟลิปปนสจะตองสงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม โดยผานทางการทูต 

๒. คํารองขอจะตองสนับสนุนโดย 
ก) ตนฉบับคําพิพากษาหรือสําเนาที่มีการรับรองซึ่งใชบังคับไดทันที หรอืของหมายจับ

หรือคําสั่งอื่นซึ่งมีผลบังคับเชนเดียวกันและไดออกตามวิธีการที่วางไวในกฎหมายของภาคีฝายที่รองขอ 
ข) คําแถลงเกี่ยวกับความผิดท่ีไดมีการรองขอใหสงผูรายขามแดน  ซึ่งระบุเวลาและ

สถานท่ีท่ีความผิดเกิดข้ึน ลักษณะตามกฎหมายของความผิดและอางบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของไว
ใหแนนอนเทาท่ีจะทําได 

ค) สําเนาตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือเม่ือไมอาจทําไดคําแถลงเก่ียวกับกฎหมายท่ี
เกี่ยวของและรูปพรรณที่แนนอนเทาที่จะทําไดของบุคคลซึ่งถูกขอใหสงตัว พรอมท้ังขอสนเทศอ่ืนใดซ่ึงจะ
ชวยใหรูจักตัวและสัญชาติของบุคคลนั้นดวย 

๓. เอกสารที่จะใหในการดําเนินการสงผูรายขามแดนจะตองจัดทําเปนภาษาอังกฤษ 
 

ขอ ๑๗ 
คํารองขอซอน 

   
 

ภาคีซ่ึงไดรับคํารองขอใหสงบุคคลคนเดียวกันขามแดนสองคํารองขอหรือมากกวานั้น ไม
วาเพื่อความผิดเดียวกันหรือความผิดที่ตางกันจะวินิจฉัยวาจะสงตัวบุคคลที่ถูกรองขอนั้นใหแกรัฐที่รองขอ
รัฐใด โดยคํานึงถึงพฤติการณตาง ๆ และโดยเฉพาะอยางย่ิง ความเปนไปไดของการสงผูรายขามแดนอีก
ตอหนึ่งระหวางรัฐที่รองขอเหลานั้น ความหนักเบาของความผิดแตละความผิด สถานที่ที่ไดกระทําความผิด 
สัญชาติของบุคคลที่ถูกรองขอ วันที่ที่ไดรับคํารองขอและบทบัญญัติของความตกลงสงผูรายขามแดนใด ๆ 
ระหวางภาคีฝายนั้นกับรัฐที่รองขออื่น ๆ 

 
 
 



   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    

ขอ ๑๘ 
การระงับขอพิพาท 
   

 
ขอพิพาทใด ๆ ระหวางภาคีท้ังสองฝายอันเกิดขึ้นจากการตีความหรือการดําเนินการให

เปนไปตามสนธิสัญญานี้ จะตองระงับโดยสันติดวยการปรึกษาหารือหรือการเจรจากนั 
 

ขอ ๑๙ 
การเริ่มใชบังคับ 
   

 
สนธิสัญญานี้จะเริ่มใชบังคับในวันแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกัน 

 
ขอ ๒๐ 

การบอกเลิก 
   

 
ภาคีฝายหนึ่งฝายใดอาจบอกเลิกสนธิสัญญานี้ในเวลาใดก็ได  โดยการแจงลวงหนาหก

เดือนถึงเจตนาที่จะบอกเลิกไปยังภาคีอีกฝายหนึ่ง การบอกเลิกสนธิสัญญาดังกลาว จะไมเปนการเสื่อมเสีย
แกการดําเนินคดีใด ๆ ซึ่งไดเริ่มไปแลวกอนวันแจงนั้น 

 
เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายนี้ซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยถูกตองจากรัฐบาลของ

ตนแตละฝาย ไดลงนามสนธิสัญญานี้ 
 
ทําคูกันเปนสองฉบับ ณ มะนิลา เม่ือวันท่ีสิบหก มีนาคม คริสตศักราชหนึ่งพันเการอย

แปดสิบเอ็ด เปนภาษาอังกฤษ 
 

สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย            สําหรับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐฟลิปปนสสิทธิ เศวตศิลา                            
คารลอส พี. โรมูโล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง                              รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศ                                      การตางประเทศ 

 
ศุภสรณ / อภิสิทธ์ิ  ผูจัดทํา 

๒๑/๐๓/๒๕๔๖ 
 


