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๑. บทนำ
		 		 โดยที	่“การสง่ผูร้า้ยขา้มแดน” (Extradition)	นัน้	ถอืเปน็ความรว่มมอื 

ระหวา่งประเทศประเภทหนึง่	ซึง่ประเทศตา่ง	ๆ 	ไดร้ว่มมอืกนันำหลกัการดงักลา่ว 
มาใชส้ำหรบัเพือ่เปน็เครือ่งมอืในการตดิตามจบักมุผูก้ระทำความผดิหรอืผูต้อ้งหา 
ที่ก่ออาชญากรรมขึ้นในประเทศหนึ่งแล้วหลบหนีไปอยู่ในอีกประเทศหนึ่งเพื่อให้

พ้นอำนาจอธิปไตยของประเทศนั้น	ๆ	และเพื่อเป็นการปราบปรามอาชญากรรม 
ที่มีลักษณะเป็นองค์กรข้ามชาติอันถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมมนุษยชาติ	 
ด้วยการส่งมอบตัวผู้ต้องหาหรือผู้ต้องคำพิพากษาที่หลบหนีการดำเนินคดี 
ตามกฎหมายกลับไปลงโทษในดินแดนที่ความผิดได้เกิดขึ้น

		 		 ดังนั้น	 เพื่อให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดนซึ่งเป็นเครื่องมือในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งหลักการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน	 
พ.ศ.	๒๕๕๑	คอลัมน์การปฏิรูปกฎหมาย	 :	LAW	REFORM	จึงใคร่ขอนำเสนอ 
บทความเรือ่ง	“พระราชบญัญตัสิง่ผูร้า้ยขา้มแดน พ.ศ. ๒๕๕๑”	อนัประกอบดว้ย 
ความเป็นมาของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศไทย	 หลักเกณฑ์ของการส่ง 
ผู้ร้ายข้ามแดนตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน	พ.ศ.	๒๕๕๑	และข้อควร 
พิจารณาที่สำคัญอันเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามลำดับ	ดังนี้

๒. ความเป็นมาของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศไทย
		 		 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นเชื่อกันว่าเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่	๑๓	 

ก่อนคริสตกาล	โดยสนธิสัญญาระหว่างอียิปต์กับฮิทไทท์	(Egyptian	Hittite	Peace	 
Convention)	 ที่ทำขึ้นในปี	 ๑๒๘๐	 ก่อนคริสตกาล	 เป็นสนธิสัญญาส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดนฉบับแรกของโลก	โดยได้กล่าวถึงการส่งตัวศัตรูทางการเมืองที่หลบหนี 
ไปอยู่ในประเทศหนึ่งให้แก่อีกประเทศหนึ่ง	 และในสมัยต่อมาซึ่งการปกครอง 
เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น	กษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินต่างใช้วิธีส่งตัว 

พระราชบัญญัติ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑
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ผูก้ระทำความผดิทางการเมอืงระหวา่งกนัเพือ่ชว่ยกนัขจดัผูท้ีจ่ะโคน่ลม้ราชบลัลงัก ์
ของเหล่ากษัตริย์ด้วยกัน๑    

		 		 สำหรบัความเปน็มาของการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนในประเทศไทยนัน้	พบวา่ 
พระราชบญัญตัสิง่ผูร้า้ยขา้มแดน	พทุธศกัราช	๒๔๗๒	เปน็กฎหมายเกีย่วกบัการสง่ 
ผู้ร้ายข้ามแดนฉบับแรกที่ได้รับการตราขึ้นใช้บังคับ	พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ถูก 
ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัสิง่ผูร้า้ยขา้มแดน	พ.ศ.	๒๕๕๑	อนัถอืเปน็กฎหมายหลกั 
เกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในปัจจุบัน

		 		 นอกจากพระราชบญัญตัสิง่ผูร้า้ยขา้มแดน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึง่เปน็กฎหมาย 
ภายในแล้ว	 ประเทศไทยยังมีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในระดับ 
ทวิภาคี	(Extradition	Treaty)	กับประเทศต่าง	ๆ 	โดยมีทั้งกรณีที่เป็นสนธิสัญญา 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ประเทศนั้น	ๆ	มีความตกลงกับประเทศไทย	และสนธิสัญญา 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ประเทศนั้น	ๆ	มีการสืบสิทธิจากประเทศสหราชอาณาจักร	 
รวม	๑๔	ประเทศ	ได้แก่	ประเทศสหราชอาณาจักร๒	ประเทศเบลเยียม	ประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา	ประเทศแคนาดา	ประเทศออสเตรเลยี	ประเทศมาเลเซยี	ประเทศฟจิ	ิ
ประเทศอนิโดนเีซยี	ประเทศฟลิปิปนิส	์ประเทศจนี	ประเทศเกาหลใีต	้ประเทศลาว	
ประเทศบังกลาเทศ	และประเทศกัมพูชา	นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสนธิสัญญา 
ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา	 (Treaty	 on	Mutual	
Assistance	in	Criminal	Matters)	กับประเทศต่าง	ๆ	รวม	๖	ประเทศ	ได้แก่	
ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ประเทศแคนาดา	ประเทศสหราชอาณาจกัร	ประเทศฝรัง่เศส	
ประเทศนอรเ์วย	์และประเทศอนิเดยี	อกีทัง้ไดเ้สรจ็สิน้การเจรจาเพือ่ทำความตกลง 
ในเรื่องนี้กับประเทศจีน	ประเทศเกาหลีใต้	ประเทศโปแลนด์	ประเทศศรีลังกา	
ประเทศออสเตรเลีย	และประเทศเบลเยี่ยม๓	เป็นต้น

๓. หลักเกณฑ์ของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑

		 		 พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้กำหนดหลักการ 
ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้โดยให้ถือว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นเสมือน 
กฎหมายกลาง	และใชบ้งัคบัเทา่ทีไ่มข่ดัตอ่บรรดาสนธสิญัญาเกีย่วกบัการสง่ผูร้า้ย 
ข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน	ๆ 	หรือกับองค์กรระหว่างประเทศต่าง	ๆ   
โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

	 	 ๑พรชัย		ด่านวิวัฒน์,	กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ,	(กรุงเทพฯ	:	บริษัท	สำนักพิมพ์วิญญูชน	จำกัด,	๒๕๔๔)	หน้า	๖๕.
	 	 ๒สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ	 รัตนโกสินทรศก	 ๑๒๙	 เป็นสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉบับแรก 
ที่ประเทศไทยได้ทำขึ้นกับต่างประเทศ.
   ๓อภิญญา	 เลื่อนฉวี,	การใช้เขตอำนาจของรัฐต่อผู้กระทำความผิดโดยวิธีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน,	 เอกสารประกอบการประชุม 
วิชาการและการนำเสนอผลงานสาขานิติศาสตร์	 ครั้งที่	 ๒,	 วันพุธที่	 ๒๘	 เมษายน	 ๒๕๕๓	 ณ	 ห้องประชุมทวี	 บุณยเกตุ	 ชั้น	 ๖	
อาคารสำนักอธิการบดี	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,	หน้า	๒๕	–	๒๖.
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 ๑) บทนิยามที่สำคัญ 
    “ประเทศผู้ร้องขอ”	หมายความว่า	ประเทศ	ดินแดน	หรือองค์การ 

ระหว่างประเทศที่ร้องขอให้ประเทศไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดน
    “ประเทศผูร้บัคำรอ้งขอ”	หมายความวา่	ประเทศ	ดนิแดน	หรอืองคก์าร 

ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน	(มาตรา	๕)

 ๒) หลักทั่วไปในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
    ๒.๑) ต้องเป็นความผิดอาญาของทั้งสองประเทศ	ความผิดที่จะส่ง 

ผูร้า้ยขา้มแดนไดน้ัน้ตอ้งเปน็ความผดิอาญาตามกฎหมายทัง้ของประเทศผูร้อ้งขอ 
และกฎหมายไทย	 (Double	 –	 criminality	 หรือ	 Double	 –	 jeopardy)	 
ซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือมีโทษจำคุกหรือโทษจำกัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นตั้งแต่	
๑	ปีขึ้นไป	(มาตรา	๗)	

    ๒.๒) ไมเ่ขา้ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย	การสง่ผูร้า้ยขา้มแดนนัน้ 
กรณีจะต้องเป็นความผิดที่อาจส่งข้ามแดนได้	 กล่าวคือ	 เป็นความผิดที่ 
ระบุไว้สนธิสัญญา	และมิใช่ความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรือเป็นความผิด 
ทางทหาร	 ทั้งนี้	 ความผิดทางการเมืองในกรณีนี้ไม่รวมถึงความผิดเกี่ยวกับ 
การปลงพระชนม์	 ประทุษร้ายต่อพระองค์	 หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์						
พระราชินีหรือรัชทายาท	และการฆ่า	ประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภาพของ 
ประมุขแห่งรัฐ	ผู้นำรัฐบาล	หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวของบุคคลนั้น

		 		 			 		 และในกรณีที่มิได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน 
ประเทศผู้ร้องขอต้องแสดงโดยชัดแจ้งว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศไทย 
ในทำนองเดียวกันเมื่อประเทศไทยร้องขอซึ่งเป็นไปตามหลักต่างตอบแทน 
(Reciprocity)	(มาตรา	๙)

    ๒.๓) ต้องไม่เป็นการพิจารณาคดีซ้ำ	กล่าวคือ	บุคคลซึ่งถูกร้องขอ 
ให้ส่งข้ามแดนนั้นจะต้องไม่เคยได้รับการพิจารณาคดีจากศาลไทยหรือศาล 
ของประเทศผูร้อ้งขอในการกระทำอยา่งเดยีวกนักบัทีม่กีารรอ้งขอ	ใหส้ง่ขา้มแดน 
และศาลไทยหรือศาลของประเทศผู้ร้องขอได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ปล่อยตัว 
หรือพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว	 หรือได้รับการอภัยโทษหรือ			 
นิรโทษกรรมหรือคดีขาดอายุความหรือมีเหตุอื่นใดซึ่งไม่สามารถดำเนินคดี 
แก่บุคคลนั้น	(มาตรา	๑๐)

 ๓) กระบวนการดำเนินการตามคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
    ๓.๑) การสง่บคุคลสญัชาตไิทยขา้มแดน	การดำเนนิการตามคำรอ้งขอ 

ให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดนอาจกระทำได้ในกรณีที่มีสนธิสัญญา 
ส่งผู้ ร้ ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศผู้ ร้องขอกำหนดไว้ 	 
บุคคลนั้นยินยอมให้ส่งข้ามแดน	 หรือเป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้เงื่อนไข 
ต่างตอบแทนที่ประเทศไทยทำกับประเทศผู้ร้องขอ	(มาตรา๑๒)
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    ๓.๒) วิธีดำเนินการ	ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้าย 
ขา้มแดนกบัประเทศไทยใหจ้ดัสง่คำรอ้งขอไปยงัผูป้ระสานงานกลาง	(อยัการสงูสดุ)	
ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอมิได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทย 
ใหจ้ดัสง่คำรอ้งขอผา่นวถิทีางการทตู	และจะตอ้งมเีอกสารหลกัฐานประกอบคำรอ้ง	 
เช่น	สำเนาคำพิพากษาของศาลที่ได้พิจารณาคดีนั้น	 (มาตรา	๘)	ประเทศไทย 
จะพิจารณาคำร้องขอดังกล่าวว่ากระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะไม่ดำเนินการให้หรือไม่	หากไม่มีผลกระทบกระเทือน 
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นควรให้ส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดน	 คำร้องขอจะถูกส่งให้ผู้ประสานงานกลางดำเนินการ	 (มาตรา	 ๑๓)	 
ในกรณนีีผู้ป้ระสานงานกลางจะแจง้ใหพ้นกังานอยัการยืน่คำรอ้งขอตอ่ศาลขอให ้
ออกหมายจับ	แล้วจัดส่งหมายจับให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพ่ือดำเนินการ 
ต่อไป	(มาตรา	๑๔)	ทั้งนี้	 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน	ประเทศผู้ร้องขออาจม ี
คำร้องขอให้จับกุมและคุมขังบุคคลท่ีต้องการตัวไว้ช่ัวคราวก่อนก็ได้	(มาตรา	๑๕)

    ๓.๓) ระยะเวลาในการควบคุมตัว	 เมื่อจับกุมตัวบุคคลซึ่งถูกร้องขอ 
ให้ส่งข้ามแดนได้ให้นำส่งพนักงานอัยการโดยไม่ชักช้า	 เพื่อยื่นคำร้องให้ศาล 
มคีำสัง่ขงับคุคลซึง่ถกูรอ้งขอไวใ้นระหวา่งรอคำรอ้งขอสง่ผูร้า้ยขา้มแดนอยา่งเปน็ 
ทางการและเอกสารหลักฐานจากประเทศผู้ร้องขอ	 ในกรณีนี้หากศาลไม่ได้รับ 
คำฟ้องเพื่อดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใน	๖๐	วันนับแต่วันที่บุคคลนั้นถูกจับ	
หรือภายในเวลาที่ศาลกำหนดแต่ต้องไม่เกิน	๙๐	วันนับแต่วันที่บุคคลนั้นถูกจับ	
ให้ปล่อยตัวบุคคลนั้นไป	 และประเทศผู้ร้องขอจะร้องขอให้จับบุคคลดังกล่าว 
ด้วยเหตุเดียวกันอีกไม่ได้	อย่างไรก็ตาม	ไม่เป็นการห้ามประเทศผู้ร้องขอในการ 
ร้องขอให้ส่งบุคคลนั้นข้ามแดนตามปกติ	(มาตรา	๑๖)	 

๔) กระบวนการพิจารณาคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน
    ๔.๑) กระบวนการพจิารณาคดสีง่ผูร้า้ยขา้มแดน	ใหศ้าลดำเนนิการ 

พิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง	 เว้นแต่จะเห็นสมควรให้เลื่อนคดี	และให้นำประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม	(มาตรา	๑๘)

    ๔.๒) ในการพจิารณาคดสีง่ผูร้า้ยขา้มแดน	เมือ่ศาลพเิคราะหพ์ยาน
หลักฐานแล้วมีเหตุดังต่อไปนี้	ให้สั่งขังบุคคลนั้นไว้เพื่อส่งข้ามแดน

		 		 			 		 ก.	 บุคคลที่ถูกจับเป็นบุคคลที่ถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนและ 
ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย	หรือเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้ส่งข้ามแดน 
ได้ตามข้อ	๓.๑)

		 		 			 		 ข.	 คดีมีมูลที่จะรับฟ้องไว้พิจารณา	หากความผิดนั้นได้กระทำ 
ลงในราชอาณาจักรหรือมีกฎหมายบัญญัติว่าได้กระทำในราชอาณาจักร	และ
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		 		 			 		 ค.	 ความผิดที่ร้องขอเป็นความผิดที่อาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ 
ตามพระราชบญัญตันิี	้และไมใ่ชค่วามผดิทางการเมอืงหรอืเปน็ความผดิทางทหาร	 
(มาตรา	๑๙)

         ทัง้นี	้หา้มมใิหส้ง่บคุคลทีศ่าลมคีำสัง่ขงัขา้มแดนกอ่นครบกำหนด 
ระยะเวลา	๓๐	วันนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งขังเพื่อส่งข้ามแดน	(มาตรา	๒๐) 

๕) การอุทธรณ์
		 		 ในกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปล่อยหรือขังบุคคลเพื่อส่งข้ามแดน	 

พนักงานอัยการหรือบุคคลนั้นอาจยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ได ้
ภายใน	๓๐	วนันบัแตว่นัทีศ่าลไดอ้า่นคำสัง่	และคำพพิากษาศาลอทุธรณน์ีใ้หเ้ปน็ 
ที่สุด	(มาตรา	๒๑)

๖) กรณีประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
		 		 กรณีที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้อง 

พิจารณาและดำเนินการดังต่อไปนี้	 	
		 		 ๖.๑)	 ความผิดที่ร้องขอต้องเป็นความผิดอาญาทั้งตามกฎหมายไทย 

และตามกฎหมายของประเทศผู้รับคำร้องขอซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่	 ๑	 ปีขึ้นไป	 
อันเป็นหลักทั่วไปในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน	และ

		 		 ๖.๒)	 ในกรณีที่ความผิดที่ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้องระวางโทษ 
ถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทย	 แต่ไม่ถึงโทษประหารชีวิตตามกฎหมายของ 
ประเทศผูร้บัคำรอ้งขอ	และรฐับาลตอ้งใหค้ำรบัรองวา่จะไมม่กีารประหารชวีติกใ็ห้ 
มีการเจรจาตกลงเพ่ือให้มีการรับรองดังกล่าว	 หากต่อมาศาลพิพากษาลงโทษ 
ประหารชีวิตให้รัฐบาลดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้มีการบังคับ 
ตามคำพิพากษาโดยวิธีจำคุกตลอดชีวิตแทนการประหารชีวิต	 โดยห้ามลดหย่อน 
ผ่อนโทษไม่ว่าด้วยเหตุใด	ๆ	เว้นแต่เป็นการพระราชทานอภัยโทษ	(มาตรา	๒๙)

		 		 ๖.๓)	 การร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศผู้รับคำร้องขอ 
กรณีไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทยน้ันให้ผู้ประสานงานกลาง 
ดำเนินการโดยผ่านวิธีทางการทูต	 แต่กรณีมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ 
ประเทศไทยให้ผู้ประสานงานกลางดำเนินการตามสนธิสัญญา

๔. ข้อควรพิจารณาที่สำคัญในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน๔

		 		 พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ฉบับนี้ได้ตราขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน	พุทธศักราช	
๒๔๗๒	ซึ่งใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
และเพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

	 	 ๔ข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานสาขานิติศาสตร์	 ครั้งที่	 ๒,	 วันพุธที่	 ๒๘	 เมษายน	 ๒๕๕๓	 
ณ	ห้องประชุมทวี		บุณยเกตุ	ชั้น	๖	อาคารสำนักอธิการบดี	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓

พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน	พ.ศ.	๒๕๕๑

158

และสอดคล้องต้องกันกับสนธิสัญญาต้นแบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ของสหประชาชาติ	 (The	United	Nation	Model	Treaty	on	Extradition)	
อนัเปน็หลกัสากล	ซึง่อยา่งไรกต็าม	ยงัมปีระเดน็ขอ้ควรพจิารณาทีส่ำคญัเกีย่วกบั 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายฉบับนี้บางประการ	ดังนี้

    ๑) บทนิยามคำว่า “ประเทศผู้ร้องขอ” และ“ประเทศผู้รับคำร้องขอ”  
ตามมาตรา	๕	“ประเทศผู้ร้องขอ”	หมายความว่าประเทศ	ดินแดน	หรือองค์การ 
ระหว่างประเทศที่ร้องขอให้ประเทศไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดน	 และ	 “ประเทศ 
ผู้รับคำร้องขอ”	หมายความว่า	ประเทศ	ดินแดน	หรือองค์การระหว่างประเทศ 
ที่ประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน	ซึ่งคำว่า	“ดินแดน”	ในที่นี้ถูกบัญญัติ 
ข้ึนเพ่ือรองรับกรณีท่ีผู้ร้องขอหรือผู้รับคำร้องขอดังกล่าวมีสถานะเป็นเพียง 
ดินแดนส่วนหน่ึงภายใต้การปกครองของประเทศต่าง	ๆ	เช่น	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า	เป็นต้น		สำหรบัคำวา่	“องคก์ารระหวา่งประเทศ”	ตวัอยา่ง 
ที่พบเห็นได้ในปัจจุบันคือศาลอาญาระหว่างประเทศ	(International	Criminal	
Court)	หรอืทีเ่รยีกโดยยอ่วา่	ICC๕	ซึง่ตัง้ขึน้โดยธรรมนญูกรงุโรมวา่ดว้ยศาลอาญา 
ระหวา่งประเทศ	(Rome	Statute	of	the	International	Criminal	Court)	และ 
ประเทศไทยไดล้งนามรบัรองธรรมนญูฯ	ดงักลา่วแลว้	ถงึแมว้า่ในปจัจบุนัจะยงัไมไ่ด้
ใหส้ตัยาบนัเขา้เปน็ภาคแีละยงัไมม่พีนัธะกรณใีด	ๆ 	ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามขอ้บทตา่ง	ๆ 	 
ที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญฯ	 อย่างไรก็ตาม	 ประเทศไทยยังมีพันธกรณีทางด้าน 
ศีลธรรมที่จะไม่กระทำการใด	 ๆ	 อันเป็นการขัดขวางต่อการดำเนินงานของ 
ศาลอาญาระหวา่งประเทศ๖	กรณจีงึอาจมกีารรอ้งขอใหส้ง่หรอืรบัคำรอ้งขอใหส้ง่ 
ผูร้า้ยขา้มแดนจากศาลอาญาระหวา่งประเทศไดเ้พราะเปน็หลกัของความรว่มมอื
ทางกระบวนการยุติธรรม

    ๒) ความผิดที่มีลักษณะทางการเมือง๗	 ตามมาตรา	 ๙	 ความผิด 
ทางการเมือง	 เป็นความผิดท่ีไม่อาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่กันได้	 เพราะไม่ใช่ 
อาชญากรรมท่ีแท้จริงเป็นเพียงการกระทำความผิดเพราะมีแนวความคิดท่ีไม่ตรงกับ 
ผู้มีอำนาจบริหารประเทศในเวลาน้ัน	อย่างไรก็ตาม	 ยังไม่มีการให้คำจำกัดความ 
เก่ียวกับคำวา่ความผดิทางการเมอืงทีช่ดัเจนไว	้การตคีวามวา่การกระทำประเภทใด 
จะเป็นความผิดทางการเมืองหรือไม่จึงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของประเทศผู้รับคำร้องขอ  
ตัวอย่างของความผิดทางการเมืองอย่างแจ้งชัด	ได้แก่	การประท้วงทางการเมือง	
การก่อกบฏ	การต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจทางการเมืองหรือต่อสู้เรียกร้องเอกราช	
การวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง	เป็นต้น	

  ๕ศาลอาญาระหว่างประเทศต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี	๑	กรกฎาคม	๒๕๔๕	โดยธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ	และมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะนำตัวผู้กระทำความผิดทางอาญาระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง	เช่น	การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ	 อาชญากรรมต่อ 
มวลมนุษยชาติ	อาชญากรรมสงคราม	หรือการรุกราน	มาลงโทษ.
  ๖เกรียงศักด์ิ	 	 แจ้งสว่าง,	ศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court) กับปัญหาในการเข้าเป็นภาคี 
ของไทย, วารสารจุลนิติ	ปีท่ี	๑	ฉบับท่ี	๓	ประจำเดือนกรกฎาคม	–	สิงหาคม	๒๕๔๗,	หน้า	๓๘	–	๔๒.
  ๗อภิญญา		เล่ือนฉวี,	เพ่ิงอ้าง,	หน้า	๓๐	–	๓๓.
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		 		 			 ทัง้นี	้เพือ่ปอ้งกนัปญัหาในการตคีวามดงักลา่วประเทศตา่ง	ๆ 	จงึได ้
ลงนามในสนธสิญัญาระหวา่งประเทศเพือ่กำหนดใหช้ดัเจนวา่ความผดิประเภทใด 
ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองและสามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้	 หรือใน 
กรณีที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ลงนามในสนธิสัญญาสหภาพยุโรปว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	ค.ศ.	๑๙๙๕	กำหนดห้ามมิให้รัฐภาคีอ้างข้อยกเว้นเรื่อง 
ความผดิทางการเมอืงเปน็เหตเุพือ่ไมส่ง่ผูร้า้ยขา้มแดนในระหวา่งประเทศสมาชกิ
สหภาพยุโรปด้วยกัน

    ๓)  การสง่คนชาตขิา้มแดน ตามมาตรา ๑๒	กลุม่ประเทศทีใ่ชร้ะบบ 
กฎหมาย	Civil	Law	เช่น	ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนีนั้น	ถือหลักว่า 
ความผิดที่คนชาติได้กระทำลงไม่ว่า	ณ	ที่ใด	ย่อมจะเป็นความผิดตามกฎหมาย 
ของประเทศที่บุคคลผู้กระทำความผิดนั้นมีสัญชาติด้วย	และไม่มีความจำเป็นที่ 
จะต้องส่งคนชาติไปข้ึนศาลยังประเทศอ่ืนซ่ึงคนชาติอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ 
เสียเปรียบในเร่ืองภาษาได้	แต่สำหรับกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมาย	Common	Law	 
เช่น	 ประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกานั้น	 ถือหลักว่า 
เมื่อได้รับคำร้องขอให้ส่งคนชาติข้ามแดนก็อาจที่จะส่งคนชาติข้ามแดนได้	เพราะ 
ผู้กระทำความผิดควรได้รับการพิจารณาคดีในสถานที่ที่ความผิดได้เกิดขึ้นซึ่งมี 
พยานหลักฐานครบถ้วน	

		 		 			 สำหรบัประเทศไทยแลว้หลกัการเกีย่วกบัการสง่บคุคลสญัชาตไิทย 
ข้ามแดนตามคำร้องขอของต่างประเทศนั้น	ตามมาตรา	๑๒	ของพระราชบัญญัติ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน	พ.ศ.	๒๕๕๑	บัญญัติให้กระทำได้ภายใต้เง่ือนไขดังน้ี	คือ	มีสนธิสัญญา 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน	 บุคคลนั้นยินยอมให้ส่งข้ามแดน	 หรือเป็นการ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้เงื่อนไขต่างตอบแทน	 โดยกรณีเกี่ยวกับการส่งบุคคล 
สัญชาติไทยข้ามแดนนี้	 ในอดีตที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์ได้เคยมีคำพิพากษาในคดี 
หมายเลขแดงที	่๒๙๖๕/	๒๕๓๘๘	พพิากษายนืตามคำสัง่ของศาลชัน้ตน้ทีส่ัง่ใหข้งั 
จำเลยซึ่งเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไว้เพื่อส่งข้ามแดนตามคำร้องขอของประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา	อนัเปน็การวนิจิฉยัตามพระราชบญัญตัสิง่ผูร้า้ยขา้มแดน	พทุธศกัราช	
๒๔๗๒	และสนธสิญัญาสง่ผูร้า้ยขา้มแดนระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอเมรกิา	
ค.ศ.	๑๙๒๒

    ๔) ความผดิโทษประหารชวีติ	เปน็ขอ้ยกเวน้ของการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน 
โดยมทีีม่าจากสนธสิญัญาตน้แบบวา่ดว้ยการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนของสหประชาชาต	ิ 
ทีก่ำหนดใหค้วามผดิทีม่โีทษประหารชวีติเปน็สาเหตหุนึง่ทีป่ระเทศผูร้บัคำรอ้งขอ 
อาจปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้	 เว้นแต่ประเทศผู้ร้องขอจะให้หลักประกันที่ 
ประเทศผูร้บัคำรอ้งขอพจิารณาแลว้เหน็วา่เพยีงพอทีจ่ะเชือ่วา่จะไมม่คีำพพิากษา 
ลงโทษประหารชีวิต	หรือแม้จะมีคำพิพากษาเช่นว่านั้นก็จะไม่มีการปฏิบัติตาม 

  ๘คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีหมายเลขแดงท่ี	๒๙๖๕/๒๕๓๘	ระหว่างพนักงานอัยการ	โจทก์	และนายทนง	ศิริปรีชาพงษ์	จำเลย.
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คำพิพากษาดังกล่าว	จึงเป็นท่ีมาของบทบัญญัติในมาตรา	๒๙	ซ่ึงกำหนดให้รัฐบาลไทย 
ต้องให้คำรับรองว่าจะไม่มีการประหารชีวิต	 และหากศาลพิพากษาลงโทษ 
ประหารชีวิตรัฐบาลไทยต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้มีการ 
บังคับตามคำพิพากษาโดยวิธีจำคุกตลอดชีวิตแทนการประหารชีวิต	สำหรับกรณี 
ความผิดที่ประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีระวางโทษถึงประหารชีวิต 
ตามกฎหมายไทยแต่ไม่ถึงโทษประหารชีวิตตามกฎหมายของประเทศผู้รับคำร้องขอ	

    ๕) การรับฟังพยานหลักฐานและคำพิพากษา   ในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนน้ัน 
มาตรา	๑๙	กำหนดว่าในกรณีที่พยานหลักฐานรับฟังได้ว่า	บุคคลที่ถูกจับเป็น 
บุคคลเดียวกันกับที่ได้รับคำร้องขอและหากเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยต้องอยู่ใน 
หลักเกณฑ์ที่ส่งข้ามแดนได้	 คดีมีมูลที่จะรับฟ้องไว้พิจารณา	และเป็นความผิด 
ซึ่งอาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้และมิใช่เป็นความผิดทางการเมืองหรือเป็นความผิด 
ทางทหาร	ให้ศาลมีคำสั่งขังบุคคลนั้นไว้เพื่อส่งข้ามแดน	 โดยการพิจารณาของ 
ศาลดังกล่าวนี้ไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นที่ว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงหรือไม ่
เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของศาลในประเทศผู้ร้องขอ	 และไม่ต้องมี 
คำพิพากษาหรือคำส่ังว่าให้ส่งตัวข้ามแดนหรือเม่ือคดีถึงท่ีสุดแล้วก็ไม่ต้องออกหมาย 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดการส่งตัวแต่อย่างใดเพราะกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของ 
ฝ่ายบริหารที่จะพิจารณาและดำเนินการ

    ๖) ความผิดต่อกฎหมายพิเศษและคดีเล็กน้อย๙ ความผิดต่อ 
กฎหมายพิเศษ	เช่น	กฎหมายการล่าสัตว์	กฎหมายป่าไม้	กฎหมายการพิมพ์และ 
ความผิดฐานหลบหนีราชการทหาร	 เป็นความผิดที่มักจะไม่มีการส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดนให้แก่กันเพราะโดยหลักการแล้วถือว่าไม่ใช่ความผิดทางอาญาโดยตรง	
สำหรับความผิดในคดีเล็กน้อย	 เนื่องจากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความร่วมมือ 
ระหวา่งประเทศทีม่พีธิกีารและขัน้ตอน	รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิการ	ดงันัน้	
ความผิดเพียงเล็กน้อยจึงเป็นความผิดที่มักจะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเช่นกัน

๕. บทสรุป
		 		 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลเป็นจำนวน 

ไม่มากนัก	 เนื่องด้วยเป็นความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศซึ่งต้องอาศัย 
ความสมัพนัธท์างการทตูอนัดรีะหวา่งประเทศผูร้อ้งขอและประเทศผูร้บัคำรอ้งขอ	 
มีขั้นตอนหรือพิธีการในการดำเนินการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและมีค่าใช้จ่าย 
ค่อนข้างสูง	 ประกอบกับไม่ค่อยเป็นที่สนใจของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย 
และสังคมมากมายนัก	ทั้ง	ๆ	ที่การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามจับกุมและปราบปรามผู้กระทำความผิด	
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	เป็นการรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขของประชาคมโลก	

	 	 ๙อภิญญา		เลื่อนฉวี,	เพิ่งอ้าง,	หน้า	๓๐	–	๓๓.
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ดังนั้น	จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเรื่องนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับ 
บคุคลทัว่ไป	ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัเรือ่งการสง่ผูร้า้ย 
ข้ามแดนไม่มากก็น้อยและทันกับเหตุการณ์ของสังคมปัจจุบันที่กำลังมีการพูดคุย
ถึงเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันมากขึ้น

	 เอกสารอ้างอิง
• เกรียงศักดิ์  แจ้งสว่าง, ศาลอาญาระหว่างประเทศ	(International	Criminal	Court)	กับปัญหาในการเข้าเป็น

ภาคีของไทย, วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๔๗, หน้า ๓๘ – ๔๒
• พรชัย  ด่านวิวัฒน์, กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ, (กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, ๒๕๔๔)
• ศาลอุทธรณ์, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	:	ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ, (กรุงเทพฯ : ศาลอุทธรณ์, ๒๕๔๘)
• อภิญญา  เลื่อนฉวี, การใช้เขตอำนาจของรัฐต่อผู้กระทำความผิดโดยวิธีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน, เอกสารประกอบ 

การประชมุวชิาการและการนำเสนอผลงานสาขานติศิาสตร ์ครัง้ที ่๒, วนัพธุที ่๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ณ หอ้งประชมุทว ี บณุยเกต ุ
ชั้น ๖ อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, หน้า ๒๓ – ๔๔




