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สารพันปัญหากฎหมาย

หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย 
ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

สารพนัปัญหากฎหมายฉบบัน้ีขอนำเสนอเกรด็ความรู้ทางกฎหมายท่ีกำลงัเปน็ 
ทีส่นใจของสังคมปัจจุบันคือปัญหาเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศนั้น
ได้มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการพิจารณาอย่างไร มีกรณีใดจึงจะสามารถส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนได้หรือมีกรณีใดทีไ่ม่สามารถทีจ่ะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ ดังนั้น เพื่อให้ทันกับ 
สถานการณ์ท่ีเกดิขึ้นดงักลา่ว ฉบบัน้ีจึงใครข่อเสนอเรื่อง “หลกัเกณฑ์ทางกฎหมายใน 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน” ดังนี้

 ๑.  ความหมายของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  

      การส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition) หมายถึง “การส่งมอบตัวผู้ต้องหา 
หรอืผู้ซึ่งตอ้งคำพพิากษาใหล้งโทษแลว้ไปยังรฐัซึ่งผู้น้ันตอ้งหาว่ากระทำความผดิอาญา 
หรือถูกพิพากษาให้ลงโทษทางอาญาแล้วในดินแดนของรัฐทีร่้องขอให้ส่งตัวโดยรัฐซึ่ง 
บุคคลน้ันปรากฏตวัอยู่เพื่อสง่ตวับคุคลดงักลา่วมาดำเนินการพจิารณาพพิากษาลงโทษ 
ตามกฎหมายต่อไป”

  จากหลักการความหมายดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น  
เป็นเครื่องมือทางการศาลหรอืความรว่มมอืกันในทางระหว่างประเทศทางการศาลเพื่อ 
การใช้อำนาจของรัฐหนึ่งได้ร้องขอไปยังอีกรัฐหนึ่งให้ดำเนินการจับกุมตัวบุคคล 
ผู้ตอ้งหาว่ากระทำความผดิหรอืตอ้งคำพพิากษาวา่กระทำความผดิทางอาญาภายในเขต 
อำนาจศาลของรัฐตนและบุคคลผู้กระทำความผิดนั้นได้หลบหนีเข้ามาอยูใ่นดินแดน 
ของอีกรัฐหนึง่คือรัฐที่รับคำร้องขอนั้น เพื่อให้ส่งตัวบุคคลดังกล่าวกลับมาดำเนิน 
กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิจารณาพิพากษาลงโทษตามกฎหมายภายในของรัฐที ่
การกระทำความผิดนั้นได้เกิดขึ้นในดินแดนของรัฐที่ร้องขอ 

  ทัง้นี ้ เพราะประเทศผู้เสียหายหรือประเทศทีม่ีการกระทำความผิดเกิดขึ้น 
นัน้ย่อมไม่สามารถทีจ่ะดำเนินคดีกับบุคคลผู้กระทำความผิดดังกล่าวได้ และการที ่
ประเทศผูเ้สียหายจะเข้าไปจับกุมผู้กระทำความผิดในเขตอำนาจของประเทศอื่น 
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เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีในประเทศตนนั้น ย่อมถือเป็นการล่วงละเมิด 
อำนาจอธิปไตยของประเทศนั้น ๆ ด้วยเหตุดังกล่าว วิธีการทีด่ีทีสุ่ดในการเยียวยา 
ปัญหาท่ีเกดิขึ้นกค็อืความรว่มมือระหว่างประเทศท้ังสองดงักลา่ว โดยประเทศผู้เสยีหาย 
นัน้จะต้องทำการร้องขอไปยังประเทศทีผู่ ้กระทำความผิดนั ้นได้ไปอาศัยหรือ 
หลบซ่อนตัวอยูใ่นประเทศนั้นให้ดำเนินการส่งตัวบุคคลดังกล่าวมายังประเทศตนเพื่อ
ดำเนินคดีอาญากับบุคคลนั้น ๆ  

  การส่งผูร้้ายข้ามแดนจึงถือเป็นความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
เพือ่ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
โดยการจัดส่งตัวผู้ทีก่ระทำความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำ 
ความผิดและหลบหนีไปยังประเทศอืน่คืนกลับไปยังประเทศทีไ่ด้
มีการกระทำความผิดเกดิขึ้น และการส่งผู้รา้ยขา้มแดนน้ันจะตอ้ง 
เป็นการร้องขอโดยผ่านพิธีการทางการทูต 

๒. หลั ก เกณฑ์ทั ่ว ไปในการส่ งผู ้ร้ า ยข้ ามแดน  
     การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงเป็นเรื่องทีม่ีความเกี่ยวข้อง 
กบัความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศและอำนาจอธิปไตยของแต่ละรฐั 
ซึ่งโดยปกตแิล้วรฐัแต่ละรฐัไม่มีพนัธกรณีระหวา่งประเทศท่ีจะตอ้งสง่ตวัผู้รา้ยขา้มแดน 
ให้แก่รัฐอืน่ ดังนั้น เมือ่รัฐต่าง ๆ มีความจำเป็นทีจ่ะต้องให้ความร่วมมือกันในการ 
ส่งผู้รา้ยขา้มแดน จงึไดมี้การวางหลกัพื้นฐานเปน็แบบพธีิและขั้นตอนในการดำเนินการ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนขึ้น เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติระหว่างกัน โดยแต่ละรัฐอาจมีการทำเป็น 
สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันไว้ แต่อย่างไรก็ดี 
ในกรณีทีไ่ม่ได้มีการทำสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันไว้นั้นก็ 
อาจกระทำโดยอาศยั “หลักถ้อยทถ้ีอยปฏิบติัตอ่กนั” กลา่วคอื หากรฐัหน่ึงยอมสง่ตวั 
ผู้รา้ยข้ามแดนใหแ้กอี่กรฐัหนึ่งท่ีรอ้งขอแลว้ รฐัท่ีไดร้บัการรอ้งขอย่อมมีพนัธกรณท่ีีจะ 
ต้องส่งตัวผูร้้ายข้ามแดนไปให้รัฐทีร่้องขอเช่นกัน  ดังนั้น เมื่อมีการร้องขอให้ส่งตัว 
ผู้ร้ายข้ามแดนเกดิขึ้น ในเบื้องต้นน้ันจะต้องมกีารพิจารณาเปน็ลำดับแรกเสยีกอ่นว่า 
รัฐทัง้สองรัฐดังกล่าวนั้นไดม้ีการทำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้ระหว่างกัน 
หรือไม ่และกฎหมายภายในของรฐัที่ได้รบัการรอ้งขอให้สง่ตัวผู้รา้ยขา้มแดนนั้นได้ม ี
บทบญัญติักำหนดในเรื่องดังกลา่วน้ันไว้อยา่งไรบา้ง ซ่ึงหากไมม่สีนธสิญัญาสง่ผู้รา้ย 
ข้ามแดนระหว่างกันแล้วก็ต้องถือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน  

   สำหรบัในส่วนของประเทศไทยปจัจบุนัไดม้ี “สนธสิญัญาเพ่ือการสง่ผู้รา้ย 
ข้ามแดนระหว่างประเทศ”กับนานาประเทศรวมจำนวนทัง้สิ ้น ๑๔ ประเทศ๑  

  ๑ที่มา : http://www.nond9972.multiply.com/journal/item/50
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ได้แก่ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เบลเย ีย่ม ออสเตรเลีย  
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ บังกลาเทศ และฟิจิ  
นอกจากน้ียังมี “สนธสิญัญาวา่ด้วยความชว่ยเหลอืซ่ึงกันและกันในเรื่องทางอาญา” 
กับประเทศต่าง ๆ อีก ๖ ประเทศ๒ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส 
นอร์เวย์ และอินเดีย  และนอกจากนี้ยังได้มีการเจรจาตกลงกันในด้านความร่วมมือ 
ทางอาญานีก้ับประเทศจีน เกาหลีใต้ โปแลนด์ ศรีลังกา เบลเยีย่ม และออสเตรเลีย  
เสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ

  แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะยังไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาเกี ่ยวกับ 
การก่อการร้ายทัง้หมด และยังไม่มีความตกลงว่าด้วยการส่งผู ้ร้ายข้ามแดนและ 
ความตกลงว่าด้วยความชว่ยเหลอืซ่ึงกันและกันในเรื่องทางอาญากับทุกประเทศก็ตาม  
แต่ประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญและความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและให้ 
ความชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนัในเรื่องทางอาญากบัประเทศตา่ง ๆ  ได ้หากวา่ประเทศตา่ง ๆ   
เหล่านัน้ ได้มีการร้องขอผ่านทางพิธีการทูต เพื่อขอความร่วมมือจากประเทศไทยใน 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยให้คำม่ันว่าหากประเทศไทยได้มีการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ก็พรอ้มท่ีจะให้ความรว่มมือกับประเทศไทยเปน็การตอบแทนดจุเดยีวกัน ซึ่งถอืวา่เปน็ 
การปฏบัิตติามหลักกฎหมายระหว่างประเทศตามหลกัต่างตอบแทน ท้ังน้ี เพื่อเปน็หลกั 
ประกันว่าผูก้่อการร้ายนั้นไม่สามารถทีจ่ะหลบหนีจากกระบวนการยุติธรรมและ 
ใช้ดินแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นสถานที่หลบภัยได้

๓. ลักษณะของความผิดท่ีจะขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ตามกฎหมายไทย มีดังน้ี

   ๑) ต้องเป็นความผิดอาญาซึ ่งกฎหมายของประเทศผู ้ร้องขอและ 
กฎหมายไทยกำหนดให้เป็นความผิดอาญาซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือมีโทษจำคุก 
หรือโทษจำกัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นตัง้แต่ ๑ ปีขึ ้นไป อย่างไรก็ดีการกระทำ 
ความผิดอาญาอืน่ซึ่งมีโทษจำคุกหรือโทษจำกัดเสรีภาพในรูปแบบอืน่น้อยกว่า ๑ ปี 
อาจร้องขอให้ส่งผูร้้ายข้ามแดนได้ หากเป็นความผิดเกี่ยวพันกับความผิดทีใ่ห้มี 
การส่งผูร้้ายข้ามแดนตามคำร้องขอแล้ว ไม่ว่าจะร้องขอพร้อมคำร้องขอในครั้งแรก 
หรือภายหลัง๓ 

      ๒)  ต้องมิใช่ความผิดที ่มีลักษณะทางการเมืองหรือเป็นความผิด 
ทางทหาร๔ ทั้งนี้เพราะความผิดทางการเมือง หรือความผิดทางการทหารนั้นอาจเป็น 
ความผิดท่ีเกดิขึ้นเพราะมีความคดิเหน็ทางการเมอืงท่ีไมต่รงกันโดยถอืวา่เปน็เรื่องทาง
การเมืองของรฐัน้ัน ๆ  ซึ่งในทางกฎหมายระหวา่งประเทศมหีลกักฎหมายกำหนดไวว้า่ 

   ๒ทีม่า : http://www.inter.ago.go.th/umnaj/ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื ่องทางอาญา.ppt,สืบค้น 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒.

    ๓พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗.

    ๔พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙.



หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๒148

“รฐัจะไม่พงึดำเนนิการใด ๆ  ในทางกฎหมายท่ีเปน็การแทรกแซงกิจการภายในของรฐั
อ่ืน ซึ่งถอืวา่เปน็การกระทำท่ีขดัต่อหลักกฎหมายระหวา่งประเทศ” ดงัน้ัน ความผดิใน
กรณีดังกล่าวจึงเป็นข้อยกเว้นโดยเด็ดขาดที่จะไม่ต้องส่งตัวนักโทษให้แก่กัน 

   ๓) ต้องไม่ใช่กรณีทีบ่ ุคคลซึ ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนนั ้นได้รับการ 
พิจารณาคดีจากศาลไทยหรือศาลของประเทศผู้ร้องขอในการกระทำอย่างเดียวกัน 
กับที ่มีการร้องขอให้ส่งผู ้ร้ายข้ามแดนและศาลไทยหรือศาลของประเทศ 
ผู้ร้องขอได้มีการพิพากษาถึงที่สุดให้ปล่อยตัวหรือพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้
พ้นโทษแล้วหรือได้รับการอภัยโทษหรือนิรโทษกรรมหรือคดี 
ขาดอายุความหรือมีเหตุอืน่ใดซึ่งไม่สามารถดำเนินคดีแก่บุคคล
นัน้ตามกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอห้ามมิให้ส่งบุคคลดังกล่าว 
เป็นผู้รา้ยข้ามแดนเนื่องจากการกระทำนั้นอีก๕ ซึ่งเปน็ไปตามหลกั 
การหา้มลงโทษซำ้ซอ้นในความผิดฐานเดียวกันตามหลกักฎหมาย  
“non bis in idem”

 ๔. หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

      ๑) ต้องเป็นความผิดที ่อาจมีการส่งผู ้ร้ายข้ามแดนได้ กล่าวคือ  
เป ็นความผิดทีส่นธิสัญญาระหว่างประเทศนั ้นได้ระบุฐานความผิดนั ้นไว้โดย 
เฉพาะเจาะจง เช่น ระบุให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้เฉพาะกรณีบุคคลทีถู่กกล่าว 
หาหรือพิพากษาให้ลงโทษในประเทศผู้ร้องขอว่าได้กระทำความผิดฐานฆ่าคนตาย 
โดยเจตนา ปลอมเอกสารหรือปลอม แปลงเงินตรา วางเพลิง ข่มขืนกระทำชำเรา 
หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ เป็นต้น

     ๒) ต้องเป็นความผิดที่สามารถลงโทษได้ทั้งตามกฎหมายของรัฐผู้ร้อง
ขอและรัฐผู้รับคำร้องขอ กล่าวคือ รัฐผูร้ับคำร้องขอจะดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ให้เฉพาะในกรณีเป็นความผิดทางอาญาทั้งในประเทศผู้ร้องขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
และในประเทศผู้รับคำขอ

      ๓) รัฐผู้ร้องขอจะดำเนินคดีได้เฉพาะในความผิดที่ได้ระบุในคำร้องขอ 
หมายความวา่ รฐัผู้รอ้งขอไม่อาจจะดำเนนิคดใีนความผดิอ่ืนแก่บคุคลท่ีจะถกูสง่ตัวเปน็ 
ผูร้้ายข้ามแดนได้หากว่าความผิดทีเ่ขากระทำนั้นไม่ใช่ความผิดทีไ่ด้กล่าวอ้างมาใน 
คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น

๕. บุคคลที่อาจถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน 

      ๑) ผู้กระทำผิดเป็นบุคคลในสัญชาติของประเทศผู้ร้องขอ กรณีนี้ถือ 
เป็นหลักสากลทีท่ัว่โลกยอมรับให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันได้เสมอ เช่น บุคคล 

   ๕พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐.
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สัญชาติไทยได้กระทำความผิดอาญาในประเทศไทยแล้วหลบหนีเข้าไปอาศัยอยูใ่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยก็สามารถทีจ่ะร้องขอให้ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ส่งตัวบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ร้ายข้ามแดน เพื่อมาดำเนินกระบวนการพิจารณาหรือ 
พิพากษาคดีและรับโทษตามคำพิพากษาของศาลในประเทศไทยได้ การทีป่ระเทศ 
ผูร้้องขอต้องการบุคคลสัญชาติของตนเอง ประเทศผู้รับคำร้องขอต้องอนุญาตให้ 
ส่งผูร้้ายข้ามแดนตามคำร้องขอนั้นได้เสมอ เว้นแต่จะเป็นกรณียกเว้นด้วยเหตุ 
ประการอื่น เช่น เป็นความผิดทางการเมือง เป็นต้น

     ๒) ผู ้กระทำผิดเป็นบุคคลในสัญชาติของประเทศผู ้รับคำขอ  
เป็นกรณีทีบ่ ุคคลสัญชาติของประเทศผู ้รับคำร้องขอกระทำความผิดในประเทศ 
อืน่แล้วหลบหนีกลับเข้าไปยังประเทศทีต่นมีสัญชาติอยู ่ ตามหลักทัว่ไปประเทศ 
เจ้าของสัญชาติผูก้ระทำความผิดจะไม่ยอมส่งตัวบุคคลผู้กระทำความผิดนั้นไปให้ 
ประเทศอืน่พิจารณาพิพากษาคดีเพื่อลงโทษโดยถือหลักทีว่่า “ไม่ยอมส่งคนสัญชาติ
ตนข้ามแดนให้ประเทศอื่น” ก็สามารถกระทำได้ เช่น บุคคลสัญชาติไทยได้กระทำ 
ความผิดตามกฎหมายอาญาในประเทศฟิลิปปินส์แล้วหลบหนีกลับเข้ามายัง 
ประเทศไทย ประเทศไทยจะไม่ส่งบุคคลดังกล่าวนี้เป็นผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อไปให้ศาล 
ฟิลิปปินส์พิจารณาพิพากษาคดีก็สามารถที่จะกระทำได้

        ๓) ผู้กระทำผดิเปน็บคุคลในสญัชาตขิองประเทศที่สาม ในกรณีนี้ตาม 
ธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศ ประเทศผู้รับคำร้องขอจะต้องแจ้งให้ประเทศที ่
สามท่ีเป็นเจา้ของสัญชาตผิู้กระทำผดิทราบเสยีกอ่นท่ีจะดำเนินการตามขั้นตอนตอ่ไป  
เพื่อรักษาสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติประเทศเจ้าของ 
สัญชาตผู้ิกระทำความผิดก็จะสอบถามขอ้เท็จจรงิแหง่คด ีโดยไมอ่าจหา้มมิใหป้ระเทศ
ผู้รับคำร้องขอนั้นส่งตัวบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนได้

 ๖. กรณีที่ไม่อาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้

     ๑) ความผิดทางการเมือง ซึ่งนานาประเทศถือหลักปฏิบัติว่าจะไม่มีการ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนสำหรับความผิดประเภทน้ีเพราะถือว่าไม่เป็น“อาชญากรรมท่ีแท้จริง”  
แต่เป็นเพียงเพราะผูก้ระทำความผิดมีแนวคิดทีไ่ม่ตรงกับผู้มีอำนาจบริหารประเทศ 
โดยมีเหตุผลดังนี้ 

           (๑) เพื่อปกป้องสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
           (๒) เพื่อปกป้องบุคคลทีถู่กตามล่าตัว เนื่องจากรัฐทีม่ีคำร้องขอให้ 

ส่งผู้รา้ยขา้มแดนคอืรฐัที่เปน็ปฏปิกัษ์ตอ่ผู้กระทำผดิ ฉะน้ันจึงเกรงวา่ผู้กระทำความผดิ 
จะไม่ได้รับความยุติธรรมจากรัฐผู้ร้องขอ
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           (๓) เพื ่อเป็นการถ้อยทีถ้อยปฏิบัติกับรัฐอืน่ในการไม่ส่งผู ้กระทำ 
ความผิดทางการเมืองซึ่งกันและกัน  

   ๒)  สถานะพิเศษบางประการของผู้กระทำความผิด

     ผู้กระทำความผิดบางคนมีสถานะพเิศษบางประการท่ีได้รบัการยกเว้น 
ไม่ต้องถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ดังนี้ 

     (๑) ผูก้ระทำความผิดนัน้ได้ถูกศาลมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเนื่องจากได้ 
รับโทษตามความผิดนั้นครบถ้วนแล้วหรือศาลได้พิพากษายกฟ้องในความผิดนั้นแล้ว  
ท้ังน้ีเพราะหลักกฎหมายอาญากำหนดไว้ว่า “บคุคลจะตอ้งไมถ่กู
พิจารณาในความผิดเดียวกันเป็นครั้งที่สอง”

     (๒)  ผูก้ระทำความผิดนัน้ได้กระทำความผิดทีม่ี 
โทษหนักสถานเดียวคือโทษประหารชีวิต ประเทศผู้รับคำขอ 
ชอบทีจ่ะปฏิเสธการขอให้ส่งตัวข้ามแดนเพื่อไปรับโทษประหาร 
ชวีติน้ันไดเ้พราะถอืหลกัมนษุยธรรมท่ีประเทศผู้รบัคำขอไม่สมควร 
ท่ีจะส่งตัวบุคคลท่ีเข้ามาพ่ึงอำนาจของประเทศน้ันไปให้ประเทศอ่ืน
ประหารชีวิต

        (๓) ผู้กระทำความผิดมีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต  

 ๗. วิธีการและขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศไทย 

     ๑) แม้จะไม่มีสนธสัิญญาส่งผู้รา้ยขา้มแดนระหว่างประเทศตอ่กันไว้ก็ตาม 
ถ้ารัฐบาลไทยเห็นสมควรก็อาจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยทีต่้องคำพิพากษาให้ลงโทษ 
ข้ามแดนให้แก่ประเทศผู้ร้องขอได้ แต่ความผิดทีจ่ะให้มีการส่งตัวข้ามแดนนั้นจะต้อง 
เป็นความผิดซึ่งกฎหมายไทยกำหนดให้ลงโทษจำคุกไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยจะต้องม ี
คำร้องขอจากรัฐบาลต่างประเทศมายงัรัฐบาลไทย และจะต้องมีหลักฐานประกอบ 
คำร้องนั้นด้วย ดังนี้ 

           ก) ในกรณีท่ีให้ส่งตัวบุคคลที่ตอ้งคำพพิากษาวา่ไดก้ระทำผดิตอ้งมสีำเนา 
คำพิพากษาของศาลที่ได้พิจารณาคดีนั้น 

            ข)  ในกรณีขอให้ส่งบุคคลซ่ึงตอ้งหาวา่กระทำผดิ จะตอ้งมีหมายหรอื 
สำเนาหมายสั่งจับของเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ในประเทศที่ร้องขอ 

   ๒) การขอให้ส่งผูร้้ายข้ามแดนเริ ่มด้วยการมีคำร้องขอจากรัฐบาล 
ต่างประเทศโดยผ่านพิธีทางการทูต มายังกระทรวงการต่างประเทศ โดยกระทรวง 
การต่างประเทศจะเป็นผู ้พิจารณาส่งคำร้องขอไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื ่อให้ 
พนักงานอัยการนำคดีขึ้นสู่ศาลทีม่ีเขตอำนาจเหนือคดีนั้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทย 
จะออกคำสั่งให้จับกุมจำเลยหรือจะขอให้ศาลออกหมายจับก็ได้  

    ๓) เมือ่จับกุมจำเลยได้แล้ว ต้องนำตัวขึ้นสู่ศาลโดยเร็วและดำเนินการ 
ไต่สวนตามวิธีพิจารณาความอาญา แต่ศาลไม่ควรอนุญาตให้จำเลยได้รับการประกันตัว 
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    ๔)  ในการไต่สวนคำร้องขอให้ส่งผู ้ร้ายข้ามแดนนั ้น ศาลไม่จำต้อง 
พิจารณาโดยละเอียดว่าผู้ต้องหาจะมีความผิดตามข้อกล่าวหาทีข่อให้ส่งตัวข้ามแดน 
หรือไม่ หากแต่จะต้องเป็นทีพ่อใจว่า จำเลยเป็นบุคคลผู้ถูกร้องขอให้ส่งตัวข้ามแดน 
แน่นอน ไม่ใช่มีการจับผิดตัว หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งขังผู้ต้องหาเพื่อส่ง 
ไปใหศ้าลพจิารณาไดห้ากวา่ความผดิน้ันไดก้ระทำขึ้นในประเทศไทย หรอืความผดินั้น
อยู่ในประเภทที่จะส่งตัวข้ามแดนได้และไม่ใช่ความผิดทางการเมือง 

 ๘. ปัญหาข้อกฎหมายในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน
  การส่งผูร้้ายข้ามแดนและการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง 

ทางอาญา น ับเป ็นมาตรการระหว่างประเทศทางกฎหมายท ีส่ำคัญของรัฐ 
ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอาญาในคดีทีเ่กิดขึ้นและเกี่ยวพันกันระหว่าง 
ประเทศ โดยเฉพาะในปัจจุบันนานาประเทศได้ตระหนักถึงความร้ายแรงและความ 
ซับซ้อนซ่อนเงื่อนยากทีจ่ะพิสูจน์ความผิดได้ เช่น คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  หรือการค้ายาเสพติด เป็นต้น ดังนั้น การให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมดังกล่าวจึงเป็นสิ่งทีจ่ำเป็น 
อย่างยิง่ โดยเฉพาะการดำเนินคดีกับผู้ทีก่ระทำความผิดในประเทศหนึ่งแต่หลบหนี 
มาพำนักอาศัยหรือมาทำธุรกิจในอีกประเทศหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ  
การดำเนินคดส่ีงผู้รา้ยขา้มแดนของทุกประเทศยังประสบกับปญัหาขอ้กฎหมายซ่ึงนบั
เป็นข้อยกเว้นที่สำคัญในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่

  ๙. ผลของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

    ประเทศที่ร้องขอเมื่อได้รับตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปแล้วจะควบคุม ดำเนินคดี 
หรือลงโทษจำเลยในความผิดอย่างอื่นนอกเหนือจากความผิดทีอ่นุญาตให้ส่งผู้ร้าย 
ขา้มแดนน้ันไม่ได ้แม้วา่ความผดิน้ันจะมีอัตราโทษท่ีกฎหมายกำหนดไว้ตำ่กว่าความผดิ 
ที่อนุญาตให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ตาม 

    ดังนัน้ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงถือเป็นมาตรการระหว่างประเทศในการ 
สรา้งความรว่มมือกนัเพ่ือการปราบปรามอาชญากรรมระหวา่งประเทศ โดยอาศยัหลกั 
การข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งมักจะ 
ปรากฏในรูปของสนธิสัญญา จะพบว่าหลักเกณฑ์การส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นจะอยูบ่น 
พื้นฐานของหลักตา่งตอบแทน หลกัพนัธไมตรรีะหว่างประเทศ และหลกัความยุตธิรรม 
แต่ไม่ได้หมายความว่าหากไม่มีการทำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันไว้กับรัฐอื่น ๆ  
นัน้จะไม่สามารถสร้างความร่วมมือในทางอาญาระหว่างประเทศได้ ทัง้นี้ รัฐยังคง 
สร้างความร่วมมือได้โดยอาศัยหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 
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     การส่งผูร้้ายข้ามแดนเป็นกระบวนการความร่วมมือในกระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศ เพื่อสนองตอบต่อการบังคับใช้กฎหมายอาญา 
ให้มีประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะทำใหป้ระเทศตา่ง ๆ  รว่มมือกันในการปราบปราม 
ผูป้ระกอบอาชญากรรมในประเทศหนึ่ง แล้วหลบหนีไปอาศัยอยูใ่นอีกประเทศ 
หนึง่ รวมถึงการประกอบอาชญากรรมทีม่ีลักษณะเป็นองค์กรข้ามชาติ ให้สามารถ 
ทีจ่ะส่งตัวไปดำเนินคดีในความผิดทีเ่ขาได้กระทำลงไป อีกทัง้การส่งผู ้ร้าย 
ข้ามแดนนัน้เป็นการกระทำเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันถึงความยุติธรรมระหว่าง 
ประเทศในการพิจารณาและลงโทษ

ผูก้ระทำความผิดให้ได้รับโทษทีเ่หมาะสมตามสภาพของกฎหมายที ่
ระบุความผิดและมาตรการในการลงโทษซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันของประชาคมโลก  
เพราะหากไม ่ม ีการให้ความร่วมมือระหว่างกันในการส่งตัวผู ้ร้ายข้ามแดน  
เพื ่อ ใ ห้ผ ูป้ ระกอบอาชญากรรมได้ ถู กส่ งตั ว ไปลงโทษในความผิดท ีเ่ ขา 
ได้ก่อไว้แล้ว บรรดาผู้กระทำความผิดทัง้หลายก็สามารถทีจ่ะหาทางหลบหนี 
จากการถูกลงโทษไปได้ ซึ ่งจะทำให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายต้องเสียไป  
และย ่อมส ่งผลกระทบต่อความสงบสุขของสั งคมโดยส่วนรวมได้ดั งนั ้น 
วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณส์ำคัญของการส่งผู ้ร้ายข้ามแดนก็เพื ่อทีจ่ะหาทาง 
รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยให้แกสั่งคม ซึ่งทุกประเทศในโลกจำเปน็ตอ้งมีสว่นรว่มดว้ย 
เท่าทีเ่กี่ยวข้องกับตน ทุกประเทศต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปราบปราม 
อาชญากรรมและต้องไม่ยินยอมให้ผู้กระทำความผิดทางอาญาจากประเทศหนึ่ง 
หลบหนีมาหลบซ่อนตัวอยูใ่นดินแดนของประเทศตน ทัง้นี้ เพื่อความสงบสุขของ 
สังคมประชาชาติ ประกอบกับเพื่อให้ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ทางศาลเป็นที่เคารพของประชาคมโลกสืบต่อไป
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