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การสงคนตางดาวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรตามกฎหมายไทย
และกฎหมายระหวางประเทศ
ที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี

๑. ความนํา
จากกรณีทีม่ ีขาวที ่ปรากฏตอสื ่อมวลชนในชวงสถานการณบานเมืองที ่เกิดความไมสงบ

อันเนื่องจากการชุมนุมประทวงทางการเมืองเมื่อประมาณตนเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ ที่ผานมา 
เกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาล (ชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) โดยศูนยรักษาความสงบ
แหงชาติ (ศรส.) ไดมีหนังสือแจงใหสํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการ
เนรเทศนายสาธิต เซกัล นักธุรกิจสัญชาติอินเดีย ซึ่งเปนคนตางดาวทีไ่ดรับอนุญาตใหเขามามีถิ่นที่อยู
ในประเทศไทยสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เพราะไดมีชื่อเปนแกนนําและไดเขารวมขึ้นปราศรัย
แสดงความคิดเห็นบนเวทีของกลุมผูชุมนุมเพื่อขับไลรัฐบาล กระทั่งตอมานายสาธิต เซกัล ไดเปนโจทก
ยืน่ฟองผูทีเ่กี่ยวของกับการออกคําสั่งดังกลาวตอศาลแพง และศาลแพงไดมีคําสั่งใหคุมครองชั่วคราว
หามจําเลยดําเนินการใหพนักงานเจาหนาท่ีสงตวัโจทกกลบัออกไปนอกราชอาณาจักรไวชั่วคราวจนกวา
คดีจะถึงทีสุ่ดหรือศาลจะมีคําสัง่เปนอยางอื่น ซึ่งจากกรณีศึกษาดังกลาวไดกอใหเกิดประเด็นคําถามที่
นาสนใจหลายประการ อาทิ หลักการเกี่ยวกบัการสงคนตางดาวกลบัไปนอกราชอาณาจกัรนั้นไดมบีญัญติั
ไวในกฎหมายฉบับใดบาง มีหลกัเกณฑอยางไร และในเรื่องดังกลาวนี้ตามความตกลงระหวางประเทศ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับหลักสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยไดเขาเปนภาคี อันมีผลใหประเทศไทย
ตองปฏิบัติตามนัน้ ไดมกีารบัญญตัิหลักการเกีย่วกับการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ไวหรือไม อยางไร

ดวยเหตุดังกลาวขางตน ทางคอลัมน “มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ” ฉบับนี้ จึงขอเสนอ
บทความ เรื่อง “การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหวางประเทศที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี” ดังนี้

๒. การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายไทย
 การที ่คนตางดาวไดรับอนุญาตใหเข ามาในราชอาณาจักรก็ดีหรือเขามามีถิ ่นทีอ่ย ูใน

ราชอาณาจักรก็ดีมิไดหมายความวาคนตางดาวผูนั ้นจะมีสิทธิอยูอาศัยในประเทศไทยไดตลอดไป
แตอยางใดไม ทัง้นี ้เน่ืองจากคนตางดาวอาจตองถกูสงตวักลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรหรอือาจถกูเนรเทศ
ใหออกไปนอกราชอาณาจกัรไดตามกฎหมาย ซ่ึงจากการศกึษาพบวาประเทศไทยไดมีกฎหมายที่มหีลกั
การเกี่ยวกบัการสงคนตางดาวกลบัออกไปนอกราชอาณาจักรซึง่ยังมผีลบงัคบัใชอยูรวม ๒ ฉบบัดวยกนั 
กลาวคือ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
ซึ่งกฎหมายดังกลาวมีหลักการที่สําคัญ ดังนี้
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 (ก) การสงคนตางดาว๑กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรตามพระราชบญัญัตคินเขาเมอืง พ.ศ. ๒๕๒๒
  ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกําหนดเงื่อนไขในการสงคนตางดาว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรนั้นใหสามารถกระทําไดรวม ๔ กรณีดวยกัน คือ
  กรณีแรก การสงคนตางดาวซึง่มลีกัษณะตองหามมใิหเขามาในราชอาณาจกัรตามมาตรา ๑๒๒ 
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร๓ ซึ่งเปนกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไดตรวจพบวามีคนตางดาวซึ่งมี
ลกัษณะตองหามมใิหเขามาในราชอาณาจกัรตามมาตรา ๑๒ เขามาในราชอาณาจกัร กฎหมายไดกาํหนด
ใหพนกังานเจาหนาทีม่อีาํนาจส่ังใหคนตางดาวผูนัน้กลับออกไปนอกราชอาณาจักรได โดยมีคาํสัง่เปนหนังสอื 
และหากคนตางดาวผูนัน้ไมพอใจในคาํสัง่ดงักลาว อาจอทุธรณตอรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยได 
เวนแตเขากรณีตามมาตรา ๑๒ (๑) หรอื (๑๐) ทีห่ามมใิหอทุธรณ โดยคําสัง่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยนั้นใหเปนที่สุด แตในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมิไดมีคําสั่งภายใน ๗ วัน
นับแตวันยื่นอุทธรณ กฎหมายใหถือวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งวาคนตางดาวผูนั้น
ไมเปนผูตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ 
  กรณีที่สอง การเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว๔ ซึ่งเปน
กรณีคนตางดาวซ่ึงไดรบัอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว หากมีพฤติการณทีส่มควรเพิกถอน
การอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร กฎหมายไดกาํหนดใหผูบญัชาการตํารวจแหงชาติหรอืคณะกรรมการ
พิจารณาคนเขาเมืองมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตที่ไดอนุญาตไวนั้นแลวได ซึ่งในกรณีที่ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาต คนตางดาวซ่ึงถูกเพิกถอนการอนุญาตนั้นอาจย่ืนอุทธรณ

๑ คนตางดาว หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย (พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔).
๒ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ บัญญัติวา 
“มาตรา ๑๒ หามมิใหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามาในราชอาณาจักร 
(๑) ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและยังสมบูรณอยู หรือมีแตไมไดรับการตรวจ

ลงตราในหนังสอืเดนิทางหรือเอกสารใชแทนหนังสอืเดนิทางเชนวานัน้จากสถานทูตหรอืสถานกงสุลไทยในตางประเทศ หรอืจากกระทรวง
การตางประเทศ เวนแตกรณีที่ไมตองมีการตรวจลงตราสําหรับคนตางดาวบางประเภทเปนกรณีพิเศษ

การตรวจลงตราและการยกเวนการตรวจลงตราใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
การตรวจลงตราตาม (๑) ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) ไมมีปจจัยในการยังชีพตามควรแกกรณีที่เขามาในราชอาณาจักร
(๓) เขามาเพื่อมีอาชีพเปนกรรมกร หรือเขามาเพื่อรับจางทํางานดวยกําลังกาย โดยไมไดอาศัยวิชาความรูหรือการฝก

ทางวิชาการ หรือเขามาเพื่อทํางานอื่นอันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว
(๔) วิกลจริตหรือมีโรคอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๕) ยังมิไดปลูกฝปองกันไขทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอยางอื่นตามวิชาการแพทยเพื่อปองกันโรคติดตอ

ตามที่กฎหมายบัญญัติและไมยอมใหแพทยตรวจคนเขาเมืองกระทําการเชนวานั้น
(๖) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือคําพิพากษาของศาลตางประเทศ 

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดที่ยกเวนไวในกฎกระทรวง
(๗) มีพฤติการณเปนที่นาเชื่อวาเปนบุคคลท่ีเปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายตอความสงบสุข

หรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือบุคคลซึ่งเจาหนาที่รัฐบาลตางประเทศไดออกหมายจับ
(๘) มพีฤตกิารณเปนทีน่าเชือ่วาเขามาเพือ่การคาประเวณี การคาหญิงหรอืเด็ก การคายาเสพติดใหโทษ การลกัลอบหนภีาษี

ศุลกากรหรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๙) ไมมีเงินติดตัวหรือไมมีประกันตามทีร่ัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๑๔
(๑๐) รัฐมนตรีไมอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๖
(๑๑) ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลตางประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยูอาศัยในราชอาณาจักรหรือในตางประเทศ

มาแลว หรือถูกพนักงานเจาหนาที่สงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทยเสียคาใชจาย ทั้งนี้ เวนแตรัฐมนตรีไดพิจารณา
ยกเวนใหเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

การตรวจวินิจฉัยโรค รางกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบัติการเพื่อปองกันโรคติดตอ ใหใชแพทยตรวจคนเขาเมือง”.
๓ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๒๒.
๔ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๖.
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ตอคณะกรรมการพจิารณาคนเขาเมอืงได โดยคาํสั่งของคณะกรรมการพจิารณาคนเขาเมอืงใหเปนที่สดุ 
แตในกรณีทีค่ณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาต คําสั่งของคณะกรรมการ
พิจารณาคนเขาเมืองก็ใหเปนที่สุด เชนเดียวกัน
  กรณีทีส่าม การเพิกถอนการอนุญาตใหมีถิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักร๕ ซึ่งเปนกรณี
คนตางดาวซึ่งเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรแลวภายหลงัปรากฏวาเปนบคุคลซ่ึงมพีฤตกิารณอยางใด
อยางหนึ่งตามมาตรา ๑๒ (๗) หรอื (๘) หรอืเปนบคุคลตามมาตรา ๑๒ (๑๐) หรอืไมปฏบิตัติามระเบยีบ
ที่คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองกําหนดตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง๖ หรือเปนผูมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๔๔ หรอืเปนผูไดรบัโทษตามมาตรา ๖๓๗ หรอืมาตรา ๖๔๘ กใ็หผูบญัชาการตาํรวจแหงชาติ
เสนอเรื่องไปยงัคณะกรรมการพจิารณาคนเขาเมอืง ซึ่งถาคณะกรรมการพจิารณาคนเขาเมอืงพจิารณาแลว
เห็นวาควรเพิกถอนการอนุญาตใหมถีิ่นทีอ่ยูในราชอาณาจักร ก็ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งเพิกถอนการอนุญาตตอไป

  กรณีสุดทาย การสงคนตางดาวซึ่งเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต
หรือการอนุญาตนัน้สิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแลวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร๙ ซึ่งเปนกรณีที่
คนตางดาว “เขามา” หรือ “อยู” ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายเพราะวาไมไดรับอนุญาต
หรอืการอนญุาตนั้นส้ินสุดหรอืถกูเพกิถอนแลว กฎหมายไดกาํหนดใหพนกังานเจาหนาท่ีจะสงคนตางดาว
ผูนัน้กลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได แตบทบัญญัติในมาตรานีม้ิใหใชบังคับแกคนตางดาวซึง่เขามา
อยูในราชอาณาจกัรกอนวันท่ี ๑๙ ธนัวาคม ๒๔๘๐ ซึ่งเปนวนัท่ีพระราชบญัญตัคินเขาเมอืง พทุธศกัราช 
๒๔๘๐ ใชบังคับ

๕ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๓.
๖ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ วรรคสอง บัญญัติวา
“เพื่อประโยชนในการตรวจสอบเกี่ยวกบัเงนิตราตางประเทศที่นาํเขามาลงทนุ คนตางดาวซึ่งไดรบัอนญุาตใหเขามามถีิ่นท่ีอยู

ในราชอาณาจกัรตามวรรคหนึ่งตองแสดงฐานะการเงนิตามระเบยีบท่ีคณะกรรมการพจิารณาคนเขาเมอืงกาํหนดเปนเวลาไมนอยกวา
๒ ป แตไมเกิน ๕ ป ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองเห็นสมควร”.

๗ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๓ บัญญัติวา
“มาตรา ๖๓ ผูใดนําหรือพาคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรหรือกระทําการดวยประการใด ๆ อันเปนการอุปการะหรือ

ชวยเหลือ หรือใหความสะดวกแกคนตางดาวใหเขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ ป 
และปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ และภายในพาหนะนั้นมีคนตางดาวซึ ่งเขามา
ในราชอาณาจกัรโดยฝาฝนพระราชบญัญัติน้ีใหสนันษิฐานไวกอนวาเจาของพาหนะหรอืผูควบคมุพาหนะนั้นไดกระทําความผดิตามวรรคหนึ่ง 
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมสามารถรูไดวาภายในพาหนะนั้นมีคนตางดาวดังกลาวอยู แมวาไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว”.

๘ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๔ บัญญัติวา
“มาตรา ๖๔ ผูใดรูวาคนตางดาวคนใดเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ใหเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือ

ชวยดวยประการใด ๆ เพื่อใหคนตางดาวนั้นพนจากการจับกุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท
 ผูใดใหคนตางดาวซึง่เขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินีเ้ขาพักอาศัย ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนัน้

รูวาคนตางดาวดงักลาวเขามาในราชอาณาจกัรโดยฝาฝนพระราชบญัญตันิี้ เวนแตจะพสิจูนไดวาตนไมรูโดยไดใชความระมดัระวงัตามสมควร
แลว ถาการกระทาํความผดิตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทาํเพื่อชวยบดิา มารดา บตุร สามหีรอืภรยิาของผูกระทาํ ศาลจะไมลงโทษกไ็ด”.

๙ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔.
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การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายไทย
และกฎหมายระหวางประเทศที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี

จุลนิติ

 (ข) การเนรเทศคนตางดาว๑๐ ออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการเนรเทศ 
พ.ศ. ๒๔๙๙
  ตามพระราชบญัญตักิารเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ นัน้ ไดกาํหนดใหเมือ่ปรากฏวามคีวามจาํเปน
เพือ่ความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยมอีาํนาจ
ออกคําสั่งใหเนรเทศคนตางดาวออกไปนอกราชอาณาจักรมีกําหนดเวลาตามที่จะเห็นสมควร แตหาม
มใิหสงตวัผูถกูสัง่เนรเทศออกไปนอกราชอาณาจกัรกอนครบกาํหนด ๑๕ วนันบัแตวนัแจงคาํสัง่เนรเทศ
ใหผูซึ่งถูกสั่งเนรเทศนั้นทราบ อนึ่ง เมื่อพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จะเพิกถอนคําสั่งเนรเทศนั้นก็ได
  เมือ่ไดออกคาํสัง่ใหเนรเทศผูใดแลว ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยหรอืเจาพนกังาน
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายสั่งใหจับกุมและควบคุมผูนั้นไวในที่แหงใดแหงหนึ่ง
จนกวาจะไดจัดการใหเปนไปตามคําสั่งเนรเทศ และในขณะที่ไดดําเนินการขอรับคําสั่งรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเนรเทศผูใด กฎหมายกําหนดใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผูใหญจะดําเนินการจับกุมและควบคุมผูนั้นไวกอนก็ได และในระหวางที่ผูถูกสั่งเนรเทศถูกควบคุม
เพือ่รอการเนรเทศเนือ่งจากยงัไมสามารถสงตวัผูถกูสัง่เนรเทศออกไปนอกราชอาณาจกัรได หากผูถกูสัง่
เนรเทศนั้นรองขอ ก็ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งผอนผันใหสงไปประกอบอาชีพ 
ณ ที่แหงใดแทนการควบคุมเพื่อรอการเนรเทศตามที่เห็นสมควรได ทั้งนี้ โดยใหผูถูกสั่งเนรเทศนั้น
มีประกัน หรือมีทั้งประกันและหลักประกันหรือทําทัณฑบนไวก็ได และใหบุคคลดังกลาวมารายงานตน 
ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่กําหนดไว
  นอกจากนี้ ใหผูถูกสั่งเนรเทศมีสิทธิยื่นอุทธรณตอนายกรัฐมนตรี เพื่อขอใหเพิกถอน
คําสั่งเนรเทศ หรือขอมิใหสงตัวออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได และถามีการอุทธรณดังกลาวข้ึน
ก็ใหรอการเนรเทศไวจนกวานายกรัฐมนตรีจะไดมีคําสั่ง

๓. หลักการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ระหวางประเทศที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี
 กฎหมายระหวางประเทศทีม่หีลกัการเกีย่วกบัการสงคนตางดาวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร ไดแก 

 (ก) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights -UDHR)๑๑ ซึง่มหีลักการสาํคญัทีเ่ก่ียวกบัการสงคนตางดาวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร ดงันี ้  
  “ขอ ๙ 

  บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศตามอําเภอใจไมได
  ขอ ๑๓
  (๑) ทกุคนมีสทิธิในอสิรภาพแหงการเคลือ่นยายและการอยูอาศยัภายในพรมแดนของแตละรฐั  
  (๒) ทุกคนมีสิทธิที่จะออกนอกประเทศใด รวมทั้งประเทศของตนเอง และสิทธิที่จะกลับ

สูประเทศตน”
๑๐ คนตางดาว หมายความวา ผูที่มิไดมีสัญชาติไทย (พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๔).
๑๑  ไดรับการรับรองและประกาศโดยขอมติสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึ่งประเทศไทย

ไดใหการรับรองดวย.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๒๗

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

  ดังนั้น ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีทีจ่ะตอง
แสดงเหตุผลในการกักขัง จับกุม หรือเมื่อจะเนรเทศสงตัวบุคคลใดออกนอกประเทศตามขอ ๙ ของ
ปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน เน่ืองจากบคุคลแมจะเปนคนตางดาวยอมมสีทิธิในอิสรภาพแหงการ
เคลื่อนยายและการอยูอาศยัในแตละรฐั โดยรฐัอาจออกระเบียบและเงื่อนไขในการอยูในแตละรฐัไดในกรณี
ท่ีเกี่ยวของกบัความม่ันคงของรฐัตามขอ ๑๓ ของปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน

 (ข) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)๑๒ ซึ่งมีหลักการสําคัญทีเ่กี่ยวกับการสง
คนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ดังนี้   

  “ขอ ๑๒
  ๑. บุคคลทุกคนที่อยูในดินแดนของรัฐใดโดยชอบดวยกฎหมาย ยอมมีสิทธิในเสรีภาพ

ในการโยกยาย และเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในดินแดนของรัฐนั้น
  ๒. บุคคลทุกคนยอมมีเสรีที่จะออกจากประเทศใด ๆ รวมทั้งประเทศของตนได  
  ๓. สิทธิดังกลาวขางตนไมอยูภายใตขอจํากัดใด ๆ เวนแตเปนขอจํากัดตามกฎหมาย และ

ท่ีจาํเปนเพื่อรกัษาความม่ันคงของชาต ิความสงบเรยีบรอย การสาธารณสขุ หรอืศลีธรรมของประชาชน
หรอืเพื่อคุมครองสิทธเิสรภีาพของบคุคลอื่น และขอจาํกดันั้นสอดคลองกบัสทิธอ่ืิน ๆ ท่ีรบัรองไวในกตกิานี้

  ๔. บุคคลจะถูกลิดรอนสิทธิในการเดินทางเขาประเทศของตนโดยอําเภอใจมิได 
  ขอ ๑๓  
  คนตางดาวผูอยูในดินแดนของรฐัภาคแีหงกตกิานี้โดยชอบดวยกฎหมายอาจถกูไลออกจากรฐั

น้ันไดโดยคาํวินิจฉัยอันไดมาตามกฎหมายเทานั้น และผูนั้นยอมไดรบัอนญุาตใหชี้แจงแสดงเหตผุลคดัคาน
การขับไลออกจากรัฐนัน้ และขอใหมีการทบทวนเรือ่งของตนโดยเจาหนาทีผู่ มอีาํนาจ หรือบุคคล 
หรือคณะบุคคล ทีแ่ตงตั ้งขึ ้นเฉพาะการนี้โดยเจาหนาทีผู่ มีอํานาจโดยไดรับอนุญาตใหมีผู แทน
เพื่อวัตถปุระสงคขางตนไดเวนแตในกรณีท่ีมเีหตผุลจาํเปนอยางอื่นดานความมั่นคงแหงชาต”ิ

  ดังนั้น ในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กําหนดใหรัฐ
สามารถออกกฎหมายขอบังคบัเกี่ยวกบัการจาํกดัการเขาเมอืงของคนตางดาวไดหากเปนไปเพื่อความมั่นคง
ของชาติ ความสงบเรยีบรอย การสาธารณสขุ หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืเพือ่คุมครองสทิธิ
เสรภีาพของบคุคลอ่ืนและขอจาํกดันั้นสอดคลองกับสทิธิอ่ืน ๆ  ท่ีรบัรองไวในกตกิาน้ี นอกจากน้ันในกรณี
ท่ีประเทศไทยมีความจาํเปน การขบัไลหรอืสงตวับคุคลตางดาวออกนอกประเทศก็สามารถทาํไดภายใต

๑๒  ไดรับรองโดยสมัชชาใหญสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๙ และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๙ 
ประเทศไทยเขาเปนภาคี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และมีผลใชบังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐.
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การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายไทย
และกฎหมายระหวางประเทศที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี

จุลนิติ

กฎหมาย แตตองชีแ้จงเหตผุลดวยวาเหตุใดจึงสงตวับคุคลดังกลาวออกจากประเทศไทยตามขอ ๑๒ และ
ขอ ๑๓ ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

 (ค) อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย 
ไรมนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment- CAT)๑๓ ซึ่งมีหลักการสําคัญที่เกี่ยวกับการ
สงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ดังนี้   

  “ขอ ๓ 
  ๑. รัฐภาคีตองไมขับไล สงกลับ (ผลักดันกลับออกไป) หรือสงบุคคลเปนผูรายขามแดน

ไปยังอีกรัฐหนึ่ง เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้นจะตกอยูภายใตอันตรายที่จะถูกทรมาน 
  ๒. เพื่อความมุงประสงคที่จะวินิจฉัยวามีเหตุอันควรเช่ือเชนวาหรือไม เจาพนักงาน

ผูมีอํานาจตองคํานึงถึงขอพิจารณาท้ังปวงท่ีเก่ียวของ รวมทั้งการท่ีมีรูปแบบท่ีตอเน่ืองของการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในรัฐนั้นอยางรายแรง โดยซึ่งหนา หรืออยางกวางขวางดวย หากมี”

  เม่ือประเทศไทยเปนภาคีในอนุสัญญาดังกลาวแลวน้ัน ประเทศไทยจึงตองปฏิบัติตาม
พันธกรณีขอ ๓ ของอนุสัญญาดังกลาว การสงตัวคนตางดาวกลับออกไปนอกประเทศนั้นจึงสามารถ
ที่จะกระทําไดแตมีเงื่อนไขสําคัญคือวา ตองไมขับไลหรือสงกลับไปหากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้น
จะตกอยูในอันตรายที่จะถูกทรมาน

๔. บทสรุป
 ดงันัน้ เมือ่พจิารณาหลักกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายระหวางประเทศตามท่ีประเทศไทย
เปนภาคีเกี่ยวกับการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรดังกลาวขางตนแลวจะเห็นไดวา 
การที่จะพิจารณาสงตัวคนตางดาวกลับออกไปจากนอกราชอาณาจักรไดนั้น กฎหมายกําหนดใหตอง
ผานกระบวนการตาง ๆ ในหลายขั้นตอน ทั้งการสอบสวน และการใหสิทธิในการอุทธรณตาง ๆ 
ที่บุคคลน้ันพึงจะได อีกทั้งแมจะผานหลักเกณฑของกฎหมายท่ีเกี่ยวของภายในประเทศ กลาวคือ 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ แลว ยังจะตอง
พจิารณาในสวนของพนัธกรณทีีเ่ปนกฎหมายระหวางประเทศฉบบัตาง ๆ  ซึง่ประเทศไทยไดเขาเปนภาคี
ซึ่งมีผลใหประเทศไทยตองปฏิบัติตามดวย ไมวาจะเปนปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (UDHR) 
กตกิาระหวางประเทศวาดวยสิทธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง (ICCPR) อนุสญัญาวาดวยการตอตาน
การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักดิ์ศรี (CAT) 
รวมตลอดถงึความตกลงระหวางประเทศอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของประกอบดวย ซึง่รฐับาลไทยจะตองพจิารณา
ใหละเอยีดรอบคอบกอนทีจ่ะมคีาํส่ังสงคนตางดาวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร ทัง้นี ้เพือ่ทีจ่ะไมทาํให
ประเทศไทยกระทําผดิพนัธกรณีอนัเปนความตกลงระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเขาผกูพนัดงักลาว 

๑๓  ไดรับการรับรองโดยสมัชชาใหญสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๐ ประเทศไทยไดเขาเปนภาคี โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และมีผลบังคับใชกับประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปนตนไป.
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