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	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 ๑๔๑	 วรรคท้าย	 กำหนดว่าถ้าผู้ต้องหาอยู่ 
ต่างประเทศให้พนักงานอัยการจัดการเพื่อขอให้ส่งตัวข้ามแดนมา	 ดังนั้น	 หน้าที่ในการดำเนินคดี 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนตามกฎหมาย
	 หากถามว่าการดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นแตกต่างจากการดำเนินคดีอาญาในประเทศไทย 
ปกติหรือไม	่ ก็ตอบได้ว่าต่างกันเหมือนอ่านหนังสือคนละเล่มเพราะการดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น 
เป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งนักกฎหมายไทยย่อมไม่มีความคุ้นเคยด้วย	นอกจากนั้น	
การดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนยังต้องดำเนินการตามหลักสากลว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและตาม 
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เกี่ยวข้องซึ่งย่อมแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศคู่สัญญา	 เงื่อนไข 
ทีแ่ตกตา่งกนัดงักลา่วทำใหก้ารดำเนนิคดสีง่ผูร้า้ยขา้มแดนนายราเกซ		สกัเสนา	มคีวามยากเยน็อยา่งยิง่	
ทั้งนี้	 ยังไม่นับข้อเท็จจริงที่ว่า	นายราเกซ  สักเสนา	 เป็นบุคคลที่มีความฉลาดเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป	
ขนาดที	่นายเกรกิเกยีรต ิ ชาลจีนัทร์	อดตีกรรมการผูจ้ดัการของธนาคารกรงุเทพฯ	พาณชิยก์าร	(BBC)	
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงิน	 และคอลัมนิสต์รายหนึ่งในประเทศแคนาดาได้ยกย่อง 
นายราเกซว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดคนหนึ่งที่เขาเคยพบเป็นบุคคลที่ทั้งดูจริงใจและเต็มไปด้วยกลอุบาย 
ในขณะเดียวกัน

	 *อัยการสูงสุด	เปิดบันทึกประสบการณ์ในกระบวนการขอส่งตัวนายราเกซ	สักเสนา	อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
ธนาคารกรุงเทพฯ	พาณิชย์การ	หรือบีบีซี	ซึ่งต้องคดียักยอกทรัพย์	ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน	จากประเทศแคนาดา	กลับมาดำเนินคดี 
ในประเทศ	ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคจำนวนมาก	จนต้องใช้เวลายาวนานถึง	๑๓	ปี	
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	 การดำเนนิคดสีง่ผูร้า้ยขา้มแดนนายราเกซ		สกัเสนา	ทีว่า่ยากเยน็ยิง่นกันัน้	สะทอ้นออกมาใหเ้หน็ 
ในแง่ของการใช้ระยะเวลาในการดำเนินคดีถึง	๑๓	ปี	พนักงานอัยการได้ประสบปัญหาอุปสรรคต่าง	ๆ 	 
มากมายตลอดการดำเนินคดีทั้ง	 ๑๓	 ปี	 ซึ่งขอยกตัวอย่างเล่าถึงอุปสรรคบางประการเพื่อเป็นกรณี 
ศึกษาต่อไป	ดังนี้	
	 ๑.	 อุปสรรคด้านภาษา	 การดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศแคนาดาจะต้องดำเนินการ 
เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด	เมื่อพิจารณาปริมาณเอกสาร	และปริมาณสำนวนคำให้การพยานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการนำเสนอขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายตอ่ศาลแคนาดาและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม 
ของแคนาดาในแต่ละประเด็นที่นายราเกซโต้แย้งตลอดระยะเวลา	 ๑๓	 ปี	 แล้วการดำเนินคดีส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดนนายราเกซ	จะต้องใช้ความสามารถทางภาษาเป็นอย่างมาก	 ประกอบกับงบประมาณที่จำกัด 
ของทางราชการ	 ทำให้พนักงานอัยการ	 สำนักงานต่างประเทศจะต้องดำเนินการต่าง	ๆ 	ทั้งหมดเอง	 
ซึ่งรวมถึงการจัดทำคำแปลและรับรองคำแปลทั้งหมดเพื่อยื่นต่อศาลแคนาดาและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรมของแคนาดาด้วย
	 ๒.	 อุปสรรคด้านความแตกต่างของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาระหว่างประเทศไทย 
และประเทศแคนาดา	ปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาที่พนักงานอัยการประสบตั้งแต่ชั้นเริ่มต้นคดีจนถึงขนาด
ที่ทำให้พนักงานอัยการจะต้องสอบคำให้การพยานใหม่	และจัดทำคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนคดีนี้ใหม่
ทั้งหมดรวมทั้งสอบคำให้การพยานเพิ่มเติมอีกจำนวนหลายปาก
	 	 คำรอ้งขอสง่ผูร้า้ยขา้มแดนนายราเกซฉบบัแรกนัน้ถกูจดัทำโดยกรมตำรวจในสมยันัน้	ซึง่เปน็ 
การจัดทำในระหว่างที่พนักงานอัยการยังไม่มีคำสั่งฟ้องนายราเกซ	 คำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ 
กรมตำรวจเปน็การแปลสำนวนการสอบสวนในประเทศไทยทัง้หมดสง่เปน็เอกสารใหก้บัทางการแคนาดา	 
แต่เมื่อกรมตำรวจส่งคำร้องขอดังกล่าวให้กับทางการแคนาดาแล้ว	 ทางการแคนาดากลับแจ้งว่าจะยัง 
ไม่ดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนนายราเกซให้กับประเทศไทยจนกว่าพนักงานอัยการของไทยจะมีคำสั่ง
ฟ้องนายราเกซแล้ว	ต่อมาเมื่ออัยการสูงสุดมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายราเกซ	ในเดือนกันยายน	๒๕๓๙		
(ค.ศ.	 ๑๙๙๖)	 พนักงานอัยการจึงได้รับช่วงต่อสำนวนคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากกรมตำรวจเพื่อมา 
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 ๑๔๑	
วรรคท้าย	ซึ่งกำหนดให้พนักงานอัยการ	“จัดการเพื่อขอให้ส่งตัวข้ามแดนมา”
	 	 เมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาชั้นศาลแคนาดา	 ศาลแคนาดาได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้ว 
มีคำสั่งไม่รับฟังพยานจำนวน	 ๓	 ปากที่กรมตำรวจจัดทำขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะไม่รับฟังพยาน 
ปากอื่น	 ๆ	 อีกจำนวนหลายปากเนื่องจากศาลแคนาดาไม่เข้าใจในระบบและกระบวนการสอบสวน 
ของไทย	โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น	๒	เรื่องใหญ่	ๆ	คือ	
	 	 ๒.๑	การสาบานตนของพยานชั้นสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ของไทย
	 	 	 	 ทัง้นี	้ตามสนธสิญัญาวา่ดว้ยสง่ผูร้า้ยขา้มแดนกนัระหวา่งกรงุสยามกบัองักฤษ	ซึง่ประเทศ 
แคนาดาสืบสิทธิใช้บังคับกับประเทศไทย	 ข้อ	 ๑๐	 กำหนดให้คำให้การพยานที่จะรับฟังได้นั้นจะต้อง 
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เปน็คำใหก้ารพยานทีม่กีารสาบานตนแลว้	ดงันัน้คำใหก้ารพยานของฝา่ยไทยจะรบัฟงัในศาลแคนาดาได ้
ต่อเมื่อพยานเหล่านั้นสาบานตนแล้วเท่านั้น	 อย่างไรก็ตาม	 อย่างที่แจ้งให้ทราบแล้วว่าเอกสาร 
ขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของกรมตำรวจนั้นเป็นการแปลสำนวนการสอบสวนทั้งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ 
แล้วส่งให้กับทางการแคนาดาซึ่งปกติแล้วในการสอบสวนพยานของพนักงานสอบสวนของไทยนั้น	 
กฎหมายไทยไม่ได้กำหนดให้พยานจะต้องสาบานตนด้วยวาจาก่อนให้ปากคำ	 แม้แบบฟอร์มบันทึก 
คำให้การพยานของกรมตำรวจมีถ้อยคำว่า	“ข้าพเจ้าสาบานตนแล้วขอให้การว่า”	 อยู่ในแบบฟอร์ม 
อยู่แล้วเป็นมาตรฐานแต่ปกติแล้วพนักงานสอบสวนของไทยก็ไม่ได้ให้พยานสาบานตนด้วยวาจา 
กอ่นใหป้ากคำ	เพยีงแตเ่มือ่พยานใหก้ารเสรจ็แลว้พนกังานสอบสวนกจ็ะอา่นบนัทกึคำใหก้ารของพยาน 
ใหพ้ยานฟงัและใหพ้ยานนัน้ลงลายมอืชือ่ไวเ้ปน็หลกัฐาน	นายราเกซโตแ้ยง้ในประเดน็นีโ้ดยไดน้ำพยาน 
ที่ให้ถ้อยคำกับพนักงานสอบสวนของไทยไปเบิกความในศาลแคนาดาชี้แจงว่า	 แท้จริงแล้วพนักงาน 
สอบสวนไมไ่ดใ้หพ้ยานสาบานตนกอ่นเบกิความ	แมบ้นัทกึคำใหก้ารพยานจะแจง้วา่	“ขา้พเจา้สาบานตน 
แล้วขอให้การว่า”	ก็ตาม	โดยนัยแล้วเป็นการบอกว่าพนักงานสอบสวนบันทึกถ้อยคำอันเป็นเท็จลงใน 
บันทึกคำให้การซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเอกสารเป็นอย่างมาก	เมื่อบันทึกคำให้การพยานขัดกับ 
ความเป็นจริงเช่นนี้ทำให้ศาลแคนาดามีคำสั่งตัดพยานสำคัญ	 ๓	 ปาก	 โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าบันทึก 
คำให้การพยานนั้นพยานไม่ได้สาบานตนก่อนให้การตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสนธิสัญญาฯ	ข้อ	๑๐
	 	 	 	 พนักงานอัยการของไทยจึงได้ขอให้อัยการแคนาดาร้องขอต่อศาลแคนาดาเพื่อเปิด 
โอกาสให้พนักงานอัยการของไทยชี้แจงข้อกฎหมายไทยในประเด็นดังกล่าว	 (เรื่องการสาบานตน)	 ว่า 
ตามกฎหมายไทยการสาบานตนชั้นสอบสวนกฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบของการสาบานตนไว้	ดังนั้น	 
การสาบานตนในชั้นสอบสวนสามารถทำในรูปแบบใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวาจาหรือลายลักษณ ์
อักษร	 และการดำเนินการของพนักงานสอบสวนของไทยก็เข้าข่ายเป็นการให้พยานสาบานตนโดย 
ลายลักษณ์อักษรแล้ว	 (Written	 Oath)	 เนื่องจากพนักงานสอบสวนได้มีการอ่านบันทึกคำให้การ 
ทั้งฉบับให้พยานฟังและให้พยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน	 นอกจากนี้พนักงานอัยการของไทย 
ยังจัดให้มีการสอบสวนพยานชุดเดิมใหม่ทั้งหมดโดยกำหนดให้มีการสาบานตนด้วยวาจาก่อนและ 
ส่งบันทึกคำให้การของพยานเหล่านั้นให้ศาลแคนาดาก่อนที่ศาลแคนาดาจะตัดสินชี้ขาดในประเด็น 
เรื่องนี้	 อีกทั้งพนักงานอัยการของไทยยังได้นำพยานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไทยซึ่งเป็นอดีต 
ผู้พิพากษาศาลฎีกาไปเบิกความยืนยัน 
ในประเด็นข้อกฎหมายเรื่ องนี้ ในศาล 
แคนาดาอีกด้วย	 ต่อมาศาลแคนาดาจึงมี 
คำสั่งให้รับฟังพยานของฝ่ายไทยทุกปาก 
ที่พนักงานอัยการจัดทำไปให้ใหม่
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		 	 ๒.๒	การทีก่รมตำรวจใชโ้รงแรมดสุติธานเีปน็สถานทีท่ำการสอบสวน	แต่ลงบนัทึกในบันทกึ
คำให้การพยานว่าสอบสวนพยานที่กรมตำรวจ
	 	 	 	 เรื่องนี้ฝ่ายนายราเกซ	ได้ตั้งข้อสังเกตเพื่อทำลายน้ำหนักคำให้การพยานของฝ่ายไทย 
ว่าขณะที่กรมตำรวจสอบสวนคำให้การพยานนั้นได้สอบสวนที่โรงแรมดุสิตธานี	 กรุงเทพฯ	แต่กลับ 
บันทึกในคำให้การพยานว่าสอบสวนที่กรมตำรวจ	 โดยนายราเกซได้นำพยานที่ให้การไว้กับพนักงาน 
สอบสวนไปเบิกความในศาลแคนาดาว่าที่แท้จริงแล้วมีการสอบสวนคำให้การพยานที่โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพฯ	มิใช่กรมตำรวจ	อันทำให้ศาลแคนาดาสงสัยในความถูกต้องของข้อเท็จจริงในบันทึกคำให้การพยาน 
ในส่วนอื่น	ๆ 	ไปด้วย	 ซึ่งหากศาลแคนาดาเชื่อเช่นนั้นจะเป็นผลเสียต่อน้ำหนักพยานของฝ่ายไทย 
เป็นอย่างมาก	 พนักงานอัยการของไทยได้พยายามชี้แจงข้อกฎหมายกับศาลแคนาดาว่า	 เนื่องจาก 
กรมตำรวจต้องการเร่งรัดการสอบสวนคดีนี้จึงได้ใช้งบประมาณของกรมตำรวจเพื่อเช่าสถานที่ 
ในโรงแรมดสุติธานเีพือ่จดัทำเปน็สำนกังานชัว่คราวของกรมตำรวจ	ดงันัน้	โดยนยัแหง่ความเปน็จรงิแลว้ 
สถานที่เช่าในโรงแรมดุสิตธานีจึงถือเสมือนเป็นสถานที่ทำงานของกรมตำรวจเพื่อการเฉพาะกิจนั้นเอง	
ประกอบกับพนักงานอัยการได้จัดทำบันทึกคำให้การพยานซึ่งมีการสอบสวนที่สำนักงานอัยการสูงสุด 
ใหม่ทั้งหมดเพื่อเสนอต่อศาลแคนาดาก่อนที่ศาลแคนาดาจะมีคำสั่งในเรื่องนี้	 ต่อมาภายหลังเมื่อ 
ศาลแคนาดาได้รับฟังคำชี้แจงของพนักงานอัยการของไทย	จึงไม่ติดใจในประเด็นนี้อีกต่อไป

 ๓.	 การพิสูจน์ความผิดสองรัฐ	 (Double	 criminality)	 การดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น 
การพิสูจน์ว่าผู้ต้องหากระทำความผิดตามกฎหมายไทยเท่านั้นไม่เพียงพอ
	 	 ตามหลักสากลว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและสนธิสัญญาว่าด้วยส่งผู้ร้ายข้ามแดนกัน 
ระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษซึ่งประเทศแคนาดาสืบสิทธิใช้บังคับกับประเทศไทยนั้น	 จะต้องมีการ 
พิสูจน์ด้วยว่าการกระทำของผู้ต้องหาดังกล่าวเป็นความผิด	ตามกฎหมายแคนาดา	ฉบับไหน	มาตราใด	
จึงจะสามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้	 ซึ่งเป็นส่วนที่ยากของพนักงานอัยการของไทยซึ่งคุ้นเคยกับ 
กฎหมายไทยเท่านั้น
	 	 ดังนั้น	 พนักงานอัยการของไทยจึงต้องศึกษากฎหมายของประเทศแคนาดาพอสมควร 
และจะต้องประสานงานกับพนักงานอัยการแคนาดาอย่างใกล้ชิดในการพิสูจน์ความผิดสองรัฐ 
ดังกล่าว	ซึ่งประเด็นสำคัญที่สุดที่พนักงานอัยการจะต้องนำสืบให้ศาลแคนาดาเห็นชัดคือประเด็นที่ว่า	 
นายราเกซได้ทรัพย์สินเข้าประเป๋าตนเองอย่างไร	 ซึ่งพนักงานอัยการได้สอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติม 
อีกจำนวนหลายปากและนำเสนอเอกสารหลายฉบับเพื่อชี้ให้ศาลแคนาดาเห็นเส้นทางการเงิน	 รวมทั้ง 
ผลประโยชน์ที่นายราเกซได้ไปจากการกระทำความผิด	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ศาลแคนาดาเห็นว่าการกระทำ 
ของนายราเกซ	เป็นความผิดตามกฎหมายแคนาดาด้วย	

 ๔.	 การนำพยานปากสำคัญไปเบิกความที่ศาลแคนาดา	 แม้ปกติแล้วการดำเนินคดีส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดน	 ศาลจะยอมรับฟังคำให้การพยานซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรได้	 แต่เนื่องจากการต่อสู้คดีของ 
นายราเกซมักจะนำพยานฝ่ายของตนไปเบิกความที่ศาลแคนาดา	 ซึ่งอาจจะทำให้พยานของฝ่าย 
นายราเกซมนีำ้หนกัมากขึน้	พนกังานอยัการจงึตอ้งนำพยานปากสำคญัไปเบกิความทีป่ระเทศแคนาดา
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ด้วยตนเอง	ซึ่งการนำพยานไปเบิกความ	พนักงานอัยการจะต้องดำเนินการอย่างรัดกุมที่สุด	เนื่องจาก 
นายราเกซอาจเปิดประเด็นใหม	่ ๆ	 อยู่เสมอ	 และอาจมีการเรียกพนักงานอัยการของไทยที่เดินทางไป 
ประเทศแคนาดาขึ้นเบิกความในศาลแคนาดาด้วยซึ่งจะทำให้การพิจารณาคดีชั้นศาลเนิ่นช้าออกไปอีก

 ๕.	 ระบบการอุทธรณ์ในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศแคนาดา	 ตามกฎหมายไทย 
คดสีง่ผูร้า้ยขา้มแดนสามารถอทุธรณไ์ดเ้พยีงศาลเดยีว	คำตดัสนิของศาลอทุธรณถ์อืเปน็ทีส่ดุไมส่ามารถ 
ฎีกาต่อไปได้อีก	แต่ในประเทศแคนาดาซึ่งใช้ระบบกฎหมาย	Common	Law	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหา 
คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนสามารถอุทธรณ์	ฎีกาได้อย่างน้อย	๔	ศาล	กล่าวคือ	เมื่อศาลชั้นต้นตัดสินสามารถ
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์	 เมื่อศาลอุทธรณ์ตัดสินสามารถร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาได้อีก	 และเมื่อ 
ผ่านขั้นตอนของศาลแล้วเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของแคนาดามีคำสั่งให้ส่งตัวแล้ว	 
นายราเกซยงัสามารถอทุธรณค์ำสัง่ของรฐัมนตรตีอ่ศาลอทุธรณไ์ดอ้กี	และเมือ่ศาลอทุธรณม์คีำตดัสนิแลว้	 
นายราเกซยงัขอใชส้ทิธริอ้งขออนญุาตฎกีาตอ่ศาลฎกีาไดอ้กีซึง่ขัน้ตอนการอทุธรณแ์ละขออนญุาตฎกีา
แต่ละช่วงกินระยะเวลานานนับปีจึงทำให้คดีล่าช้าเป็นอย่างมาก

 ๖.	 การเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 นายราเกซได้ใช้สาเหตุของการ 
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐	ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	และ	๒๕๔๙	มาเป็น 
เหตุแห่งการโต้แย้งของคดีทำให้คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนล่าช้าออกไปเป็นระยะเวลานานถึง	 ๑๓	 ปี	
กล่าวคือ
	 	 ๖.๑	เมื่อประเทศไทยเริ่มใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐	
	 	 	 	 นายราเกซได้ยื่นข้อโต้แย้งต่อรัฐมนตรียุติธรรมของแคนาดา	 อ้างว่าหมายจับที่ทางการไทย 
ใช้ในการจับกุมตนที่ประเทศแคนาดาเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 นั้น	 ได้สิ้นผลไปแล้วโดยผลของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ซึ่งกำหนดให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้ออกหมายจับ	 
แต่หมายจับที่ใช้ในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนนายราเกซนั้นเป็นหมายจับที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
ก่อนรัฐธรรมนูญ	 ปี	 ๒๕๔๐	 มีผลใช้บังคับและหมายจับดังกล่าวสิ้นผลบังคับใช้ไปแล้ว	 ซึ่งพนักงาน 
อัยการต้องชี้แจงข้อกฎหมายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของแคนาดาถึงความสมบูรณ์ 
ของหมายจับเดิมที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้ประสานกับศาลยุติธรรมในการออกหมายจับ 
ฉบับใหม่ส่งไปยังประเทศแคนาดา	 ซึ่งต่อมาศาลแคนาดายอมรับถึงความสมบูรณ์ของทั้งหมายจับ 
ฉบับเก่าและฉบับใหม่	ซึ่งพนักงานอัยการส่งไปให้
	 	 ๖.๒	เหตุการณ์ปฏิวัติวันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๔๙	
	 	 	 	 เหตุการณ์ปฏิวัติดังกล่าวทำให้ในวันที่	 ๓	 ตุลาคม	 ๒๕๔๙	 นายราเกซอาศัยเป็นเหตุ 
ยื่นคำร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของแคนาดา	 โดยอ้างว่าการรัฐประหารในประเทศไทย 
เมื่อวันที่	 ๑๙	 กันยายน	 ๒๕๔๙	 ทำให้สิทธิของตนตามกฎหมายไทยถูกกระทบและไม่เป็นไปตาม 
คำรับรองที่รัฐบาลไทยเคยให้ไว้กับทางการแคนาดาว่าประเทศไทยจะรับรองเรื่องความปลอดภัย 
และสุขภาพของนายราเกซ	 สิทธิในการติดต่อทนายความ	 และการเข้าเยี่ยมโดยสถานเอกอัครราชทูต 
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แคนาดา	ซึง่ตอ่มาพนกังานอยัการของไทยไดย้ืน่เรือ่งชีแ้จงตอ่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมแคนาดา	 
จนรัฐมนตรีเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยและต่อมาวันที่	 ๑๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๑	 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรมของแคนาดา	 มีคำสั่งยืนตามคำสั่งเดิมที่ให้ส่งนายราเกซเป็นผู้ร้ายข้ามแดนให้ 
ประเทศไทย	อยา่งไรกต็ามประเดน็ดงักลา่วทำใหน้ายราเกซมสีทิธอิทุธรณค์ำสัง่รฐัมนตรตีอ่ศาลอทุธรณ ์
แคนาดา	 และยื่นขออนุญาตฎีกาต่อไป	 ทำให้คดียืดยาวออกไปอีก	 โดยนายราเกซได้ยื่นคำร้องขอ 
อนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาแคนาดาและศาลฎีกาแคนาดามีคำสั่งไม่ให้ฎีกาในวันที	่ ๒๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๒	
(ค.ศ.	 ๒๐๐๙)	 จึงทำให้คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนนายราเกซถึงที่สุด	 รวมระยะเวลาการต่อสู้คดีถึง	 ๑๓	 ปี	
ข้ามศตวรรษจากปี	ค.ศ.	๑๙๙๖	ถึงปี	ค.ศ.	๒๐๐๙
	 	 	 	 ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการต่อสู้คดีกับพ่อมดทางการเงินรายสำคัญ 
ของไทยแม้ประเทศไทยจะได้รับตัวนายราเกซกลับมาแล้ว	 แต่การดำเนินคดีอาญากับนายราเกซ 
ในประเทศไทยเพิง่จะเริม่ขึน้	พนกังานอยัการยงัคงตอ้งดำเนนิคดกีบันายราเกซอกีครัง้โดยตอ้งนำพยาน 
เข้าสืบในชั้นศาลไทยใหม่ทั้งหมด	 แต่คราวนี้เป็นการต่อสู้ในประเทศไทยตามกฎหมายไทยซึ่งพนักงาน 
อัยการมีความชำนาญอยู่แล้ว	 คงต้องจับตามองกันต่อไปว่านายราเกซจะมีข้อต่อสู้อะไรใหม่	ๆ 	 
ให้พนักงานอัยการได้พิจารณาอีกในอนาคต 




