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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวาง

ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการสงผูรายขามแดน

ระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  การสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียใหเปนไปตามสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วาดวยการสงผูรายขามแดน ทายพระราชบัญญัตินี ้

การแกไขเพิ่มเติมรายชื่อความผิดในภาคผนวกแหงสนธิสัญญาตามวรรคหนึ่งเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้ท้ังน้ี
เทาที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน 
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สนธิสัญญา 

ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
วาดวยการสงผูรายขามแดน 

   
 

รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย 
และ 

รัฐบาลแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 
มีความปรารถนาที่จะกระชับความผูกพันแหงมิตรภาพที่มีมาใน

ประวัติศาสตรระหวางประเทศทั้งสอง 
พิจารณาเห็นวา เพื่อความรวมมือกันอยางมีประสิทธิผลระหวาง

ประเทศท้ังสองในกระบวนการยุติธรรมนั้น จะตองมีการทําสนธิสัญญาวาดวยการสง
ผูรายขามแดนกันไว 

จึงไดทําความตกลงกัน ดังตอไปน้ี 
 

ขอ ๑ 
ขอผูกพันในการสงผูรายขามแดน 

   
 

ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติและเงื่อนไขตามที่ระบุในสนธิสัญญานี้ 
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รับวาจะสงตัว
บุคคลทุกคน ซึ่งเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของภาคีฝายท่ีรองขอกําลังดําเนินคดี หรือซ่ึง
เจาหนาที่ดังกลาวตองการตัวเพื่อลงโทษตามคําพิพากษา ใหแกกันและกัน 

 
ขอ ๒ 

ความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได 
   

 
(๑) ใหมีการสงผูรายขามแดนไดสําหรับความผิดบรรดาที่มีรายชื่ออยู

ในภาคผนวกแหงสนธิสัญญานี้ 
(๒) ความผิดบรรดาที่บัญญัติไวในวรรค (๑) ของขอนี้ ใหรวมถึงการ

ใชสนับสนุน และการพยายามกระทําความผิดเชนวานั้นดวย 
(๓) การแกไขเพิ่มเติมภาคผนวกที่กลาวไวในวรรค (๑) อาจกระทําได

เปนครั้งคราว โดยความตกลงรวมกันระหวางภาคีท้ังสองฝาย ความตกลงเชนวานั้นให
บันทึกไวในหนังสือแลกเปล่ียนทางการทูต 

 



ขอ ๓ 
ความผิดทางการเมือง 

   
 
(๑) จะไมมีการสงผูรายขามแดน ถาความผิดท่ีไดรับการรองขอนั้น

ภาคีฝายที่ไดรับการรองขอถือวาเปนความผิดทางการเมือง 
(๒) การปลงชีวิตหรือพยายามปลงชีวิตประมุขแหงรัฐ หรือสมาชิกใน

ครอบครัวของประมุขแหงรัฐ หรือผูรักษาการแทนประมุขแหงรัฐ มิใหถือวาเปน
ความผิดทางการเมือง เพื่อความมุงประสงคแหงสนธิสัญญานี ้

 
ขอ ๔ 

การสงคนชาติขามแดน 
   

 
(๑) ภาคีแตละฝายมีสิทธิที่จะปฏิเสธการสงคนชาติของตนขามแดน 
(๒) ถาภาคีฝายที่ไดรับการรองขอไมสงคนชาติของตนขามแดนเมื่อ

ภาคีฝายที่รองขอไดรองขอมา ภาคีฝายนั้นจะตองเสนอคดีนั้นใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ
ของตนเพื่อฟองรองตอไป เพื่อความมุงประสงคนี้ ภาคีฝายที่รองขอจะตองสงสํานวน 
ขอสนเทศ และพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่เกี่ยวกับความผิดนั้นใหแกภาคีฝายที่
ไดรับการรองขอ 

(๓) โดยไมคํานึงถึงวรรค (๒) ของขอนี้ ภาคีฝายท่ีไดรับการรองขอไม
ตองเสนอคดีนั้นใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของตนเพื่อฟองรอง ถาเจาหนาท่ีดังกลาวไมมี
อํานาจในคดีนั้น 

 
ขอ ๕ 

สถานท่ีท่ีความผิดเกิดข้ึน 
   

 
ภาคีฝายท่ีไดรับการรองขออาจปฏิเสธท่ีสงบุคคลซ่ึงถูกขอใหสงตัวขาม

แดนสําหรับความผิดซ่ึงตามกฎหมายของตนถือวาเกิดขึ้นทั้งหมดหรือแตบางสวนใน
อาณาเขตของตน หรอื ณ สถานที่ซึ่งถือวาเปนอาณาเขตของตน 

 
ขอ ๖ 

ความผิดเดียวกันซึ่งอยูระหวางการดําเนินคดี 
   

 



ภาคีฝายที่ไดรับการรองขออาจปฏิเสธท่ีจะสงบุคคลซึ่งถูกใหขอสงตัว
ขามแดน ถาเจาหนาที่ผูมีอํานาจของภาคีเชนวานั้นกําลังดําเนินคดีตอบุคคลผูนั้นอยู
เกี่ยวกับความผิดซึ่งไดรับการรองขอใหสงผูรายขามแดน 

 
ขอ ๗ 

การไมลงโทษซํ้า 
   

 
จะไมมีการสงผูรายขามแดนถาเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของภาคีฝายท่ี

ไดรับการรองขอไดมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแลวตอบุคคลซึ่งถูกขอใหสงตัวเกี่ยวกับ
ความผิดซ่ึงไดรับการรองขอใหสงผูรายขามแดน 

 
ขอ ๘ 

หลักเกณฑวาดวยการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง 
   

 
บุคคลผูถูกสงตัวขามแดนแลวจะไมถูกฟอง ถูกลงโทษ หรือถูกคุมขัง

สําหรับความผิดใด ๆ ซึ่งไดกระทํากอนสงตัวบุคคลนั้น นอกจากความผิดท่ีบุคคลนั้น
ถูกสงขามแดน เวนแตในกรณีตอไปนี ้

(ก) เมื่อภาคีฝายที่ไดรับการรองขอ ซ่ึงไดสงตัวบุคคลน้ันยินยอมคํา
รองขอใหใหความยินยอมจะตองสงใหภาคีฝายที่ไดรับการรองขอพรอมกับเอกสารที่ได
กลาวไวในขอ ๑๕ และในกรณีท่ีความผิดท่ีขอใหใหความยินยอมน้ัน เปนความผิดท่ีจะ
สงผูรายขามแดนตามบทบัญญัติของขอ ๒ แหงสนธิสัญญานีแ้ลว จะตองใหความ
ยินยอมเสมอ 

(ข) เมื่อบุคคลนั้นมีโอกาสจะออกจากอาณาเขตของภาคีที่ตนไดถูกสง
ตัวไปให แตมิไดออกไปภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ไดรับการปลอยตัวเด็ดขาดแลว หรอื
ไดกลับเขามาในอาณาเขตนั้นอีกภายหลังที่ไดออกไปแลว 

 
ขอ ๙ 

การจับกุมชั่วคราว 
   

 
(๑) ในกรณีเรงดวน เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของภาคีฝายท่ีรองขออาจรอง

ขอใหจับกุมบุคคลที่ตองการตัวไวชั่วคราว เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของภาคีฝายท่ีไดรับการ
รองขอจะวินิจฉัยเรื่องนี้ตามกฎหมายของตน 

(๒) ในคํารองขอใหจับกุมชั่วคราวจะตองระบุวามีเอกสารที่กลาวไวใน
ขอ ๑๕ อยูแลว และวาตนตั้งใจจะสงคํารองขอใหสงผูรายขามแดน คํารองขอนั้นจะตอง



ระบุดวยวา ความผิดใดท่ีจะรองขอใหมีการสงผูรายขามแดน และความผิดเชนวานั้นได
เกิดข้ึนเม่ือใด และท่ีใด กับจะตองแจงรูปพรรณของบุคคลที่ตองการตัวเทาที่จะทําได 

(๓) คํารองขอใหจับกุมชั่วคราวนั้น ในประเทศไทยจะตองสงใหอธิบดี
กรมตํารวจ และในประเทศอินโดนีเซียจะตองสงใหสํานักงานกลางแหงชาติ(เอน.ซี.บ)ี 
อินโดนีเซีย องคการตํารวจสากล โดยจะสงโดยทางการฑูต หรอืสงโดยตรงทาง
ไปรษณียหรือโทรเลข หรือโดยผานทางองคการตํารวจสากล (อินเตอรโปล) ก็ได 

(๔) ภาคีฝายที่รองขอจะตองไดรับแจงผลการรองขอของตนโดยไม
ชักชา 

(๕) การจับกุมชั่วคราวอาจใหสิ้นสุดลงถาภายในระยะเวลา ๒๐ วัน
หลังการจับกุม ภาคีฝายที่ไดรับการรองขอมิไดรับคํารองขอใหสงผูรายขามแดนและ
เอกสารที่กลาวไวในขอ ๕ 

(๖) การปลอยตัวจะไมเปนการกระทบกระเทือนแกการจบักุมใหม 
และการสงตัวผูรายขามแดน ถาไดรับคํารองขอใหสงผูรายขามแดนในภายหลัง 

 
ขอ ๑๐ 

การสงตัวบุคคลท่ีจะสงขามแดน 
   

 
(๑) ภาคีฝายที่ไดรับการรองขอจะตองแจงโดยทางการทูตใหภาคีฝาย

ที่รองขอทราบการวินิจฉัยของตนเกี่ยวกับคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 
(๒) การปฏิเสธคํารองขอใด ๆ จะตองใหเหตุผลประกอบดวย 
(๓) ถามีการตกลงตามคํารองขอ จะตองแจงใหภาคีฝายที่รองขอ

ทราบสถานท่ีและวันสงตัว ตลอดจนระยะเวลาท่ีบุคคลซ่ึงถูกขอใหสงตัวไดถูกคุมขังเพ่ือ
การสงตัวดวย 

(๔) ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติวรรค (๕) ของขอนี้ ถาบคุคลซึ่งถูก
ขอใหสงตัวมิไดถูกรับเอาตัวไปในวันนัดหมาย บุคคลนั้นอาจไดรับการปลอยตัว
หลังจากพนเวลา ๑๕ วัน และไมวาในกรณีใด ๆ จะตองไดรับการปลอยตัวหลังพนเวลา 
๓๐ วัน และภาคีฝายที่ไดรับการรองขออาจปฏิเสธที่จะสงบุคคลผูนั้นขามแดนใน
ความผิดเดียวกันนั้นได 

(๕) ถาโดยพฤติการณนอกเหนือการควบคุมของภาคีฝายหนึ่งฝายใด
ทําใหภาคีฝายนั้นไมอาจสงตัวหรือรับตัวบุคคลที่จะตองสงขามแดนนั้นได ภาคีฝายนั้น 
จะตองแจงใหภาคีอีกฝายหนึ่งทราบ ภาคีท้ังสองฝายจะตองตกลงกันในเร่ืองวันสงตัว
คร้ังใหม และใหใชบทบัญญัติวรรค ๔ ของขอน้ีบังคับ 

 
ขอ ๑๑ 

การเลื่อนการสงตัว 
   



 
ภายหลังจากที่ภาคีฝายที่ไดรับการรองขอไดวินิจฉัยในเรื่องคํารอง

ขอใหสงผูรายขามแดนแลว ภาคีฝายนั้นอาจเลื่อนการสงตัวบุคคลซึ่งถูกขอใหสงตัว 
เพื่อดําเนินคดีตอบุคคลนั้นโดยภาคีนั้นก็ได หรือถาบุคคลนั้นไดถูกตัดสินลงโทษแลว 
เพื่อบุคคลนั้นจะไดรับโทษในอาณาเขตของภาคีฝายนั้น สําหรับความผิดนอกเหนือจาก
ความผิดซ่ึงไดมีการรองขอใหสงผูรายขามแดน 

 
ขอ ๑๒ 

การสงมอบทรัพยสิน 
   

 
(๑) เทาที่กฎหมายของตนอนุญาตไว และเมื่อไดรับการรองขอจาก

ภาคีฝายที่รองขอ ภาคีฝายท่ีไดรับการรองขอจะตองยึดและสงมอบทรัพยสิน 
(ก) ซึ่งอาจตองใชเปนพยานหลักฐาน หรอื 
(ข) ซึ่งไดมาโดยผลการกระทําความผิดและซ่ึงพบวาอยูในความ

ครอบครองของบุคคลซึ่งถูกขอใหสงตัวขณะที่ถูกจับกุม หรือซึ่งคนพบในภายหลัง 
(๒) จะตองสงมอบทรัพยสินที่กลาวไวในวรรค (๑) ของขอน้ี แมวาจะ

มิไดดําเนินการสงผูรายขามแดนดังที่ไดตกลงกันไว เนื่องจากบุคคลซึ่งถูกขอใหสงตัวได
ตายหรือไดหลบหนีไป 

(๓) เมื่อทรัพยดังกลาวจะตองถูกยึดหรือถูกริบในอาณาเขตของภาคี
ฝายท่ีไดรับการรองขอ ในสวนที่เกี่ยวกับคดีอาญาซึ่งกําลังดําเนินอยู ภาคีฝายนั้นอาจยึด
ทรัพยสินนั้นไวเปนการชั่วคราว หรือสงมอบใหภาคีอีกฝายหน่ึงโดยมีเง่ือนไขวาจะสง
ทรัพยสินนั้นคืน 

(๔) สิทธิใด ๆ ในทรัพยสินดังกลาวซึ่งภาคีฝายที่ไดรับการรองขอหรือ
บุคคลที่สาม อาจไดมานั้นจะตองไดรับความคุมครอง ในกรณีท่ีสิทธิดังกลาวน้ีมีอยู 
จะตองคืนทรัพยสินนั้นโดยไมมีคาภาระใด ๆ ใหแกภาคีฝายท่ีไดรับการรองขอโดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะทําไดภายหลังการพิจารณาคดี 

 
ขอ ๑๓ 
วิธีพิจารณา 

   
 
วิธีพิจารณาเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนและการจับกุมชั่วคราว ซ่ึง

บุคคลท่ีถูกขอใหสงขามแดน ใหเปนไปตามกฎหมายของภาคีฝายที่ไดรับการรองขอ
เพียงฝายเดียว 

 
ขอ ๑๔ 
คาใชจาย 



   
 
คาใชจายที่เกิดขึ้นในอาณาเขตของภาคีฝายที่ไดรับการรองขอโดยเหตุ

แหงการสงผูรายขามแดนนั้น ใหภาคีฝายนั้นเปนผูออก 
 

ขอ ๑๕ 
คํารองขอและเอกสารสนับสนุน 

   
 
(๑) คํารองขอใหสงผูรายขามแดนใหทําเปนลายลักษณอักษร และใน

ประเทศไทยจะตองสงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และในประเทศ
อินโดนีเซียจะตองสงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยทางการทูต 

(๒) คํารองขอจะตองมีเอกสารสนับสนุน คือ 
(ก) ตนฉบับหรือสําเนาที่มีการรับรองของคําพิพากษาลงโทษซึ่งใช

บังคับไดทันที หรือของหมายจับหรือคําสั่งอื่นซึ่งมีผลบังคับเชนเดียวกัน และไดออก
ตามระเบียบการที่วางไวในกฎหมายของภาคีฝายที่รองขอ 

(ข) คําแถลงเก่ียวกับความผิดท่ีไดมีการรองขอใหสงผูรายขามแดน ซ่ึง
ระบุเวลาและสถานที่ที่ความผิดเกิดขึ้น ลักษณะตามกฎหมายของความผิด และการอาง
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของไวใหแนนอนเทาที่จะทําได และ 

(ค) สําเนาตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของ และรูปพรรณที่แนนอนเทาที่จะ
ทําไดของบุคคลซ่ึงถูกขอใหสงตัว พรอมท้ังขอสนเทศอ่ืนใดซ่ึงจะชวยใหรูจักตัวและ
สัญชาติของบุคคลนั้นดวย 

(๓) เอกสารที่จะใหในการดําเนินการสงผูรายขามแดนจะตองจัดทํา
เปนภาษาอังกฤษ 

 
ขอ ๑๖ 

การระงับขอพิพาท 
   

 
ขอพิพาทใด ๆ ระหวางภาคีท้ังสองฝายอันเกิดขึ้นจากการตีความ หรอื

การดําเนินการใหเปนผลตามสนธิสัญญานี้ จะตองระงับโดยสันติดวยการปรึกษาหารือ
หรือดวยการเจรจากัน 

 
ขอ ๑๗ 

การเริ่มใชบังคับ 
   

 



สนธิสัญญานี้จะตองไดรับสัตยาบัน และจะเริ่มใชบังคับในวัน
แลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกัน 

 
ขอ ๑๘ 
การเลิกใช 

   
 
ภาคีฝายหนึ่งฝายใดอาจบอกเลิกสนธิสัญญานี้ในเวลาใดก็ได โดยการ

บอกกลาวลวงหนาหกเดือนถึงเจตนาที่จะบอกเลิกไปยังภาคีอีกฝายหนึ่ง 
การเลิกสนธิสัญญานี้จะไมเปนการเสียหายแกการดําเนินคดีใด ๆ ซ่ึง

ไดเริ่มไปแลวกอนวันเลิกเชนวานั้น 
 
เพื่อเปนพยานแกการนี ้ผูลงนามขางทายนี้ซึ่งไดรับมอบอํานาจโดย

ถูกตองจากรัฐบาลของตนแตละฝาย ไดลงนามสนธิสัญญานี ้
 
ทําคูกันเปนสองฉบับ ณ กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ีย่ีสิบเกา มิถุนายน 

ริสตศักราชหนึ่งพันเการอยเจ็ดสิบหก เปนภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย และ
ภาษาอังกฤษ ตัวบททุกฉบับใชเปนหลักฐานไดเทากัน ในกรณีที่มีความแตกตางกัน ให
ถือตัวบทภาษาอังกฤษเปนสําคัญ 

 
สําหรับรัฐบาลแหง                  สําหรับรัฐบาลแหง 
ราชอาณาจักรไทย                   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
   พิชัย รัตตกุล                      มอคตาร  กุสุมาตมัดจา 



 
ภาคผนวกที่อางถึงในขอ ๒ 

รายชื่อความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได 
   

 
(๑) ฆาผูอื่นโดยเจตนา 
(๒) ฆาผูอื่นโดยประมาท หรือฆาผูอ่ืนโดยไมชอบดวยกฎหมาย แตไม

ถึงขั้นฆาผูอื่นโดยเจตนา 
(๓) ขมขืนกระทําชําเรา 
(๔) พรากผูเยาวและลักพาตัว 
(๕) ทํารายรางกาย 
(๖) หนวงเหน่ียวหรือกักขังโดยมิชอบ 
(๗) ซื้อหรือจําหนายบุคคลใดเพื่อจะเอาบุคคลนั้นลงเปนทาส หรอื

ติดตอซ้ือขายทาสเปนปกติวิสัย 
(๘) ความผิดซ่ึงมีโทษตามกฎหมายเก่ียวกับหญิงและเด็กหญิง 
(๙) บุกรุกเขาไปในเคหสถาน ลักทรัพยในเคหสถาน ลักทรัพย และ

ความผิดอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(๑๐) ชิงทรัพย 
(๑๑) ปลอมเอกสารและความผิดท่ีเก่ียวของ 
(๑๒) เบิกความเท็จ แสดง ทํา และใชพยานหลักฐานเท็จ 
(๑๓) ทําลายทรัพยสินหรือทําใหทรัพยสินเสียหาย โดยจงใจหรือโดย

ไมชอบดวยกฎหมาย 
(๑๔) ยักยอก 
(๑๕) ฉอโกงและหลอกลวง 
(๑๖) ใหสินบนและฉอราษฎรบังหลวง 
(๑๗) กรรโชก 
(๑๘) ความผิดเกี่ยวกับธนบัตร เหรียญกษาปณ และแสตมปของ

รัฐบาล 
(๑๙) นําสินคาเขาหรือออกนอกราชอาณาจักรโดยไมขอบดวย

กฎหมาย 
(๒๐) วางเพลิง 
(๒๑) ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาอันตรายและยาเสพ

ติดใหโทษ 
(๒๒) มีไวในครอบครองหรือคาอาวุธปน เครื่องกระสุน หรือวัตถุ

ระเบิดโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
(๒๓) โจรสลัดตามกฎหมายระหวางประเทศ 



(๒๔) จมหรือทําลายเรือในทะเล หรือสมคบกันกระทําความผิด
ดังกลาว 

(๒๕) ประทุษรายบนเรือในทะเลหลวงโดยเจตนาฆา หรือทําราย
รางกาย 

(๒๖) กอการจลาจลหรือสมคบกันเพื่อการกอจลาจลตั้งแตสองคนขึ้น
ไปในเรือทะเลหลวงตออํานาจหนาท่ีของนายเรือ 

(๒๗) ความผิดอื่นใดที่เพิ่มเติมจากภาคผนวกนี้ตามวรรค (๓) ของขอ 
๒ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยที่ประเทศไทย และสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียไดลงนามในสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย วาดวยการสงผูรายขามแดน เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ในการนี้จะตองมีกฎหมาย
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