
 
การสงผูรายขามแดนกับการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

โสภาคย   วินิจนัยภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

พ.ศ. 2555 

DPU



 
Extradition and Deportation according to the Thai Immigration Law 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOPAK  WINITNAIYAPAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of Laws 

Department of Law 
Pridi Banomyong Faculty of Law, Dhurakij Pundit University 

2012 

DPU



ช 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความอนุเคราะหจากทานอาจารย ดร.อุทัย  
อาทิเวช ท่ีกรุณารับเปนอาจารยท่ีปรึกษา และไดสละเวลาอันมีคาคอยชวยเหลือและใหคําแนะนํา
ความคิดในมุมมองๆ ตลอดจนใหความชวยเหลือในดานขอมูลดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูเขียน
ขอขอบพระคุณอยางอยูไว ณ ท่ีนี ้

ผู เขียนขอขอบพระคุณทานศาสตราจารย  ดร.คณิต  ณ นคร ประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนําและช้ีแนวทางในการปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น ทานรองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต ทานอาจารยประธาน จุฬาโรจนมนตรี และทานรอง
ศาสตราจารยอัจฉรียา ชูตินันทน ท่ีใหเกียรติเปนกรรมการวิทยานิพนธและไดใหคําแนะนําตางๆ ท้ัง
มุมมองในดานกฎหมายและทางปฏิบัติอันเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 

ผูเขียนขอขอบพระคุณสํานักงานอัยการสูงสุด และหองสมุดตางๆ ท่ีชวยเหลือในดาน
ขอมูลของทําวิทยานิพนธนี้ และขอขอบพระคุณเจาหนาท่ี คณาจารยท่ีคอยเอาใจใสและใหความ
ชวยเหลือ ตลอดจนแนะนําในการจัดทําวิทยานิพนธนี้จนเสร็จสมบูรณและท่ีสําคัญผูเขียน
ขอขอบพระคุณเปนอยางมากในแรงสนับสนุนและกําลังใจจากครอบครัว ญาติมิตร เพ่ือนๆ ท่ีสาขา
กฎหมายอาญาฯ ท่ีทําใหผูเขียนมีวันนี้ได 

สุดทายหากวิทยานิพนธนี้มีคุณคาและเปนประโยชนตอการศึกษาใดๆ ผูเขียนขอนอม
อุทิศใหกับผูมีพระคุณ  ครูบาอาจารย ครอบครัว และบุพการี ตลอดจนบุคคลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ สวน
ขอผิดพลาดบกพรอง ผูเขียนขอนอมรับไวแตผูเดียว 

 
     โสภาคย  วินิจนัยภาค 

 
 

 
 
 
 
 
 

DPU



ซ 
 

สารบัญ 
 

  หนา 
บทท่ี  
         1.  บทนํา……………………………………………………………………………… 1 
               1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา....…………......…………………….. 1 
               1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา………………………………………………….. 4 
               1.3  สมมติฐานของการศึกษา................................................................................... 
               1.4  ขอบเขตของการศึกษา........………………..……………………………….... 
               1.5  วิธีดําเนินการศึกษา........................................................................................... 
               1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ………………………………………………....... 

5 
5 
5 
6 

         2.  แนวคิด หลักการ หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการสงคน 
              ออกนอกประเทศ………………………………………………………………….. 

 
7 

               2.1  แนวคิดในความรวมมือระหวางประเทศในทางอาญา…………………...….... 
               2.2  แนวคิดในการสงคนออกนอกประเทศ………………………...……………... 
               2.3  แนวคิดและหลักการในการสงผูรายขามแดน….……………………...…...… 
                      2.3.1  ความหมายของการสงผูรายขามแดน………………..…………...……. 
                      2.3.2  หลักเกณฑในการพิจารณาสงผูรายขามแดน........................................... 
                      2.3.3  ลักษณะของการดําเนินการสงผูรายขามแดน.......................................... 
                      2.3.4  แบบพิธีในการพิจารณาการสงผูรายขามแดน………………...……….. 
               2.4  แนวคิดและหลักการในการสงตัวออกนอกประเทศ...........……………..…… 
                      2.4.1  ความหมายของการสงตัวออกนอกประเทศ................……..………….. 
                      2.4.2  ความแตกตางกับการสงผูรายขามแดน………………………..……….. 
               2.5 หลักการคุมครองสิทธิของบุคคลท่ีจะถูกสงตัวออกนอกประเทศ…………...... 
                      2.5.1  หลักเกณฑการคุมครองสิทธิบุคคลในการดําเนินคดีอาญา...................... 
                      2.5.2  หลักการคุมครองสิทธิของบุคคลในการสงผูรายขามแดน...................... 
                      2.5.3  หลักประกันสิทธิของบุคคลท่ีจะถูกสงผูรายขามแดน............................. 

7 
11 
12 
14 
16 
22 
25 
28 
29 
30 
32 
33 
37 
45 

         3.  การสงคนออกนอกประเทศตามกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกา………… 54 
               3.1  กระบวนการการสงผูรายขามแดนตามกฎหมายไทย......................................... 
                      3.1.1  แบบพิธีในการสงผูรายขามแดน............................................................. 

54 
54 

DPU



ฌ 
 

สารบัญ (ตอ)  
                                                                                                                                                                                                    
                      3.1.2  การพิจารณาคดีสงผูรายขามแดน............................................................ 
                      3.1.3  หลักการคุมครองสิทธิของบุคคล............................................................ 
               3.2  กระบวนการการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายไทย...................... 
                      3.2.1  แบบพิธีในการสงตัวออกนอกราชอาณาจักร.......................................... 
                      3.2.2  ขั้นตอนการสงตัวออกนอกราชอาณาจักร......................................... 
                      3.2.3  หลักการคุมครองสิทธิของบุคคล……………………………...………. 
               3.3  กระบวนการการสงผูรายขามแดนตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา……...…..…… 
                      3.3.1  แบบพิธีในการสงผูรายขามแดน……………………………...…...…... 
                      3.3.2  การพิจารณาคดสีงผูรายขามแดน………………………………......….. 
                      3.3.3  หลักการคุมครองสิทธิของบุคคล…………………………………........ 
               3.4  กระบวนการการสงตัวออกนอกประเทศตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา……..….. 
                      3.4.1  แบบพิธีในการสงตัวออกนอกประเทศ........……....…….…...………... 
                      3.4.2  ขั้นตอนการสงตัวออกนอกประเทศ...…….……………………….. 
                      3.4.3  หลักการคุมครองสิทธิของบุคคล…………………..……………...…... 

หนา 
 

58 
61 
63 
65 
70 
71 
71 
72 
73 
75 
75 
75 
78 
79 

         4.  วิเคราะหปญหาขอกฎหมายและกระบวนการการคุมครองสิทธ ิ
               ของบุคคลในการสงคนออกนอกราชอาณาจักร........................................................ 

 
81 

               4.1  วิเคราะหปญหาขอกฎหมายในการคุมครองสิทธิของบุคคลใน 
                       การสงคนออกนอกราชอาณาจักร.................................................................... 

 
81 

               4.2  วิเคราะหปญหากระบวนการในการคุมครองสิทธิของบุคคลใน 
                       การสงคนออกนอกราชอาณาจักร.................................................................... 
         5.  บทสรุป และ ขอเสนอแนะ........................................................................................ 
               5.1  บทสรุป............................................................................................................. 
               5.2  ขอเสนอแนะ..................................................................................................... 

 
87 
91 
91 
93 

บรรณานุกรม………………………….……………………………………………………. 96 
ประวัติผูเขียน………………………………………………………………………………. 102 
  
 

 

DPU



 ค

หัวขอวิทยานิพนธ การสงผูรายขามแดนกับการสงตัวออกนอกราชอาณาจักร 
                                             ตามกฎหมายคนเขาเมือง 
ช่ือผูเขียน โสภาคย  วินิจนัยภาค 
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารย ดร.อุทัย  อาทิเวช 
สาขาวิชา นิติศาสตร 
ปการศึกษา 2554 
 

บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาเรื่องการสงบุคคลออกนอกราชอาณาจักรท่ี
เกิดขึ้นในประเทศไทยในสวนของกรณีท่ีรัฐบาลตางประเทศรองขอใหนําตัวบุคคลซ่ึงเปนท่ีตองการ
ตัวจากรัฐบาลตางประเทศเ พ่ือไปดําเนินคดีในประเทศท่ีรองขอนั้น ซ่ึงกรณีดังกลาว มี
พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 เปนหลักในการถือปฏิบัติเพ่ือดําเนินการสงบุคคล
ดังกลาวขามแดนตามความตองการของประเทศผูรอง อันเปนเรื่องของการสงผูรายขามแดน แต
รัฐบาลไทยกลับหลีกเล่ียงกระบวนการสงผูรายขามแดน ดังเชนกรณี คดีวังเตา-ชองเม็ก และคดีนาย
จอหน มารค คาร โดยการใชการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 
2522 ในการสงตัวบุคคลท่ีเปนท่ีตองการตัวจากรัฐบาลตางประเทศออกไปนอกราชอาณาจักร อาจ
ถือไดวากระบวนการสงตัวกลับนั้นเปนกระบวนการลักษณะกึ่งกฎหมายและเปนการสงผูรายขาม
แดนแบบแฝงเพ่ือหลบเล่ียงกระบวนการสงผูรายขามแดน การใชอํานาจในลักษณะนี้ของรัฐบาล
ไทยเปนการละเลยหลักนิติธรรมในสวนของหลักความเสมอภาคของบุคคลภายใตกฎหมาย 
กลาวคือ ในขอเท็จจริงเดียวกันเม่ือมีบุคคลท่ีเปนท่ีตองการตัวจากรัฐบาลตางประเทศไดเขามาอยูใน
ราชอาณาจักรสมควรใชกฎหมายฉบับเดียวกันในการสงตัวบุคคลนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร 
 สวนการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมือง คือ มาตรการท่ีรัฐใชใน
การสงคนตางดาวซ่ึงเปนท่ีไมประสงคใหอยูในรัฐออกจากรัฐนั้นไป ดังเชน มีพฤติการณเปนท่ีนา
เช่ือวาเปนบุคคลท่ีเปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายตอความสงบสุขหรือความ
ปลอดภัยของประชาชน หรือความม่ันคงแหงรัฐ กระทําความผิดอาญาอยางรายแรง ไมปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนตน ท้ังนี้รัฐนั้นจะขับไลหรือสงตัว
บุคคลท่ีกระทําความผิดใหออกไปจากรัฐ ซ่ึงเปนการใชอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐโดยใชเฉพาะบุคคล
ซ่ึงไมใชบุคคลสัญชาติของตน ซ่ึงการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมืองตาม
กฎหมายไทยนั้นใหอํานาจฝายบริหารแตเพียงฝายเดียวในการใชดุลยพินิจสงตัวคนตางดาวท่ีมี
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ลักษณะตองหามตามกฎหมายหรือเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมายออกไปนอกราชอาณาจักรโดย
ไมจําตองผานกระบวนการพิจารณาทางศาล  

จากการศึกษาพบวากฎหมายสงผูรายขามแดนและกฎหมายเขาเมืองในเรื่อง
วัตถุประสงคและหลักการของกฎหมาย  กระบวนการตามกฎหมาย และบุคคลท่ีถูกสงตัวออกนอก
ราชอาณาจักรนั้นมีความแตกตางกัน สวนเรื่องการใชอํานาจของรัฐในการสงตัวคนตางดาวออก
นอกราชอาณาจักรเพ่ือไปดําเนินคดีหรือลงโทษตามคําพิพากษาควรคํานึงถึงหลักนิติธรรมในสวน
ของความเสมอภาคของบุคคลภายใตกฎหมาย ควรใหความสําคัญในหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยตลอดจนหลักกฎหมายระหวางประเทศเพ่ิมมากขึ้น และสมควรปรับปรุงกฎหมาย
คนเขาเมืองใหมีลักษณะท่ีมีการคุมครองสิทธิมนุษยชนและใหมีหลักเกณฑท่ีแนนอนในการสงตัว
บุคคลออกนอกราชอาณาจักร 
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ABSTRACT 
 

The objective of this thesis is to study about the procedure in transferring any person 
from the Kingdom of Thailand to another country when such person is requested from foreign 
state to send him or her to stand trial in such foreign state.  In this case, the Extradition Act of 
B.E. 2551 which is recognized as the legal mechanism for transferring to another country when 
requested.  However, it appears that the government of Thailand has avoided applying such 
mechanism as stated in the extradition law in Wangtoa – Chongmek and John Mark Carr Case. In 
these two cases, deportation as prescribed in the Immigration Act B.E. 2522 were used instead. 
Such semi legal mechanism may be non – compliance with extradition principle. The execution 
of Thai Government in this way is considered as the failure to due process; in particular the 
principal of equality of person under the law, i.e., the same legislation should be applied to the 
similar facts for transferring of any requested person out of the country. 

 The deportation under the Immigration Law is the measure used by the government to 
send any undesirable person out of from the territory due to having behavior which would 
indicate possible danger to the public or likelihood of being nuisance or constituting any violence 
to the peace or safety of the public or to the security of the nation or having committed serious 
crime or violate the immigration law or any related laws. However, the said measure is only 
applied to expel or deport the foreign national. The executive agency is exclusively authorized to 
deport any alien who disqualified by law or illegally enter into the territory without any court 
trial.   

 This study found that the objective, principle, legal procedure and the category of 
transferred persons according to the immigration law and extradition law are quite different. 
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Whenever exercising the power of sending any alien out of the country, the State should 
recognize due process of law, in particular the equality of person under the law. The principle of 
human rights, humanitarian principal including international law must be taken into consideration 
at the utmost extent. For that reason, the Thai immigration law needs to be amended in order to 
protect human rights and establish more precise conditions to deport any person from the Thai 
territory. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความอนุเคราะหจากทานอาจารย ดร.อุทัย  
อาทิเวช ท่ีกรุณารับเปนอาจารยท่ีปรึกษา และไดสละเวลาอันมีคาคอยชวยเหลือและใหคําแนะนํา
ความคิดในมุมมองๆ ตลอดจนใหความชวยเหลือในดานขอมูลดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูเขียน
ขอขอบพระคุณอยางอยูไว ณ ท่ีนี ้

ผู เขียนขอขอบพระคุณทานศาสตราจารย  ดร.คณิต  ณ นคร ประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนําและช้ีแนวทางในการปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น ทานรองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต ทานอาจารยประธาน จุฬาโรจนมนตรี และทานรอง
ศาสตราจารยอัจฉรียา ชูตินันทน ท่ีใหเกียรติเปนกรรมการวิทยานิพนธและไดใหคําแนะนําตางๆ ท้ัง
มุมมองในดานกฎหมายและทางปฏิบัติอันเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 

ผูเขียนขอขอบพระคุณสํานักงานอัยการสูงสุด และหองสมุดตางๆ ท่ีชวยเหลือในดาน
ขอมูลของทําวิทยานิพนธนี้ และขอขอบพระคุณเจาหนาท่ี คณาจารยท่ีคอยเอาใจใสและใหความ
ชวยเหลือ ตลอดจนแนะนําในการจัดทําวิทยานิพนธนี้จนเสร็จสมบูรณและท่ีสําคัญผูเขียน
ขอขอบพระคุณเปนอยางมากในแรงสนับสนุนและกําลังใจจากครอบครัว ญาติมิตร เพ่ือนๆ ท่ีสาขา
กฎหมายอาญาฯ ท่ีทําใหผูเขียนมีวันนี้ได 

สุดทายหากวิทยานิพนธนี้มีคุณคาและเปนประโยชนตอการศึกษาใดๆ ผูเขียนขอนอม
อุทิศใหกับผูมีพระคุณ  ครูบาอาจารย ครอบครัว และบุพการี ตลอดจนบุคคลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ สวน
ขอผิดพลาดบกพรอง ผูเขียนขอนอมรับไวแตผูเดียว 

 
     โสภาคย  วินิจนัยภาค 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

นับแตมีรัฐสมัยใหม อํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐนั้นเปนส่ิงท่ีสําคัญยิ่ง ซ่ึง
พิจารณาไดจากแนวความคิดท่ีถือวารัฐแตละรัฐมีอํานาจในการตราและบังคับใชกฎหมาย รวมถึง
อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีในดินแดนและอาณาเขตของรัฐแตละรัฐ ซ่ึงมีผลใหการบังคับใช
กฎหมายอาญาโดยเจาหนาท่ีรัฐมีอํานาจเต็มท่ีภายในเขตอํานาจของรัฐแตละรัฐไป 

เหตุจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการคมนาคมท่ีพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว 
ทําใหการติดตอส่ือสารและการเดินทางไปมาระหวางประเทศตางๆ เปนเรื่องท่ีงายในปจจุบัน ความ
เจริญกาวหนาเชนนี้ ทําใหการหลบหนีการจับกุมของผูกระทําความผิดกฎหมายในแตละประเทศ
สามารถกระทําไดงาย และการเกิดขึ้นขององคกรอาชญากรรมท้ังในรูปแบบการอาชญากรรมขาม
ชาติ หรือการกระความผิดในรูปแบบอ่ืนๆ เชน การคามนุษย การลักลอบขนของหนีภาษี การคา
อาวุธและส่ิงเสพติด  การกระทําผิดทางการเงิน ท้ังมีการขามพรมแดนเพ่ือหลบหนีการกระทํา
ความผิดจากรัฐท่ีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาความผิดนั้น ท้ังในการผานชองทางพิธีตรวจคนเขา
เมืองตามกฎหมายและการขามพรมแดนโดยฝาฝนกฎหมายและพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

ผลจากการเดินทางไปมาระหวางประเทศหรือดินแดนของรัฐใดๆ นั้น นับวาเปนกรณี
ปกติท่ีสามารถกระทําไดโดยชอบโดยการไดรับอนุญาตและเทาท่ีมิไดมีกฎหมายของประเทศหรือ
รัฐท่ีจะเดินทางเขาไปหามไว และเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือเพ่ือประโยชนในการปองกัน
หรือปราบปรามการกระทําความผิด กฎหมายของประเทศหรือรัฐตางๆ ตางไดบัญญัติใหอํานาจใน
การท่ีจะสงบุคคลใดออกไปหรือใหกลับไปยังประเทศตนทางไดอีกดวยโดยการสงคนออกนอก
ราชอาณาจักรซ่ึงตามกฎหมายไทยนั้นสามารถกระทําไดในสองกรณี กรณีแรกคือ กระบวนการสง
ผูรายขามแดน (Extradition) ตามหลักการของการสงผูรายขามแดน ซ่ึงเปนหลักท่ัวไปของการ
ดําเนินคดีอาญา เง่ือนไขการไดตัวผูกระทําความผิดมาดําเนินคดีเปนเง่ือนไขสําคัญในการฟองรอง
คดีตอศาล ท้ังนี้ตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือใหไดตัวผูกระทําผิดซ่ึงหลบหนีไปยังรัฐ
อ่ืนนอกเขตอํานาจอธิปไตยของรัฐท่ีตองดําเนินคดีจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงวิธีการท่ีใช
กันโดยปกติและเปนการท่ัวไปในการท่ีรัฐหนึ่งจะไดการตัวผูกระทําความผิดซ่ึงหลบหนีไปตางรัฐ
มาดําเนินคดีในรัฐตนก็คือ การขอใหมีการสงผูรายขามแดน 
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ดังนั้นการสงผูรายขามแดนจึงเปนกรณีท่ีรัฐหนึ่งยินยอมสงตัวบุคคลท่ีตองหาวากระทํา
ความผิดทางอาญาหรือถูกศาลพิพากษาวาไดกระทําความผิดอาญาในรัฐอ่ืนตามคํารองขอของรัฐนั้น
เพ่ือนําตัวไปดําเนินคดีหรือรับโทษในรัฐนั้น โดยหลักสากล รัฐไมมีอํานาจในการจับกุมผูกระทําผิด
นอกเขตอํานาจอธิปไตยของตน เพราะจะเปนการใชอํานาจท่ีลวงละเมิดตออํานาจอธิปไตยเหนือ
ดินแดนของรัฐอ่ืนนั้น แตนานาประเทศไดมองเห็นความจําเปนในการปองกันมิใหผูระทําผิดอาญา
หลบพนความผิดโดยหนีไปในรัฐอ่ืน เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายไดผลมากขึ้น จึงไดเริ่มมี
แนวความคิดในการรวมมือกันสงผูกระทําความผิดอาญาท่ีหลบหนีการกระทําผิดจากรัฐอ่ืนไป
ดําเนินคดีตามกฎหมายของรัฐนั้นการสงผูรายขามแดนนี้เปนความรวมมือทางอาญาท่ีไดมีขอตกลง
ระหวางประเทศตอกัน 

ดร. พรชัย ดานวิวัฒน ไดใหความหมายของการสงผูรายขามแดนวา หมายถึง การสง
มอบตัวบุคคลอยางเปนทางการโดยรัฐหนึ่งใหแกอีกรัฐหนึ่ง เพ่ือการฟองรองคดีหรือเพ่ือลงโทษ 
ท้ังนี้ รัฐไมมีพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศท่ีจะตองสงผูรายขามแดนซ่ึงกันและกันเวนแต
จะมีสนธิสัญญาระหวางรัฐท่ีเกี่ยวของหรือตางฝายตางยึดหลักถอยทีถอยปฏิบัติ (Reciprocity)1 

ดังนั้น การสงผูรายขามแดนจึงเปนกระบวนการอันหนึ่งท่ีรัฐท้ังหลายไดใหความรวมมือ
ซ่ึงกันและกันในเรื่องทางอาญาในการสงตัวผูตองหาซ่ึงตองหาวากระทําผิดหรือตองคําพิพากษาให
ลงโทษจําคุกในรัฐหนึ่ง ซ่ึงไดหลบหนีขามพรมแดนไปยังรัฐท่ีพบหรือจับตัวไดใหกลับไปสู
กระบวนการยุติธรรมหรือกลับไปรับโทษในรัฐท่ีผูนั้นหนีขามพรมแดนไป2 

สวนกรณีท่ีสองเปนการสงบุคคลออกไปนอกราชอาณาจักร (Deportation)  คือการสง
คนออกไปนอกราชอาณาจักรดวยเหตุท่ีบุคคลนั้นเดินทางเขามาในราชอาณาจักรโดยไมชอบดวย
กฎหมาย ซ่ึงเปนการละเมิดอธิปไตย และเปนความผิดท่ีเกิดขึ้นในทันทีท่ีมีการเดินทางเขามา หรือ
เขามาอยูในราชอาณาจักรโดยชอบแลวแลวตอมาจึงถูกดําเนินคดีเพ่ือสงตัวออกนอกราชอาณาจักร
เพราะเหตุท่ีไดกระทําความผิดหรือผิดเง่ือนไขของกฎหมายคนเขาเมืองหรือกฎหมายอ่ืนๆ หรือ
ตองการท่ีจะสงตัวออกไปนอกราชอาณาจักรเพราะเหตุผลอ่ืนๆ ของรัฐบาลซ่ึงเปนอํานาจของเจา
พนักงานหรือเจาหนาท่ีตามกฎหมายในการท่ีจะสงบุคคลเชนวานั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
ตามกระบวนการสงตัวออกนอกราชอาณาจักร  (Deportation) ท่ีกฎหมายบัญญัติไวตาม
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ท่ีจะใชไดโดยชอบตามกฎหมายแตอาจจะไมถูกตองตาม
หลักนิติธรรมก็เปนได 
                                                

1  พรชัย  ดานวิวัฒน.  (2551).  “กฎหมายอาญาระหวางประเทศ”.  หนา  28. 
2  อุทัย อาทิเวช และศศิน ศุขจรัส. (2547).  ความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันและปราบปราม

องคกรอาชญากรรมและผูอิทธิพล.  หนา 11. 
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แมวาการดําเนินการตามกฎหมายท้ังสองฉบับจะมีผลใหมีการสงคนออกไปนอก
ราชอาณาจักรเชนเดียวกันก็ตาม แตดวยเจตนารมณและวัตถุประสงคของกฎหมายท้ังสองฉบับนั้นมี
ความแตกตางกัน จึงทําใหการดําเนินการมีความแตกตางกันบางประการ คือ การสงผูรายขามแดน 
ตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 กําหนดใหมีการเริ่มตนกระบวนการสงผูรายขาม
แดนดวยคํารองขอของประเทศหรือรัฐอ่ืน โดยใหศาลดําเนินการไตสวนท้ังขอเท็จจริงและขอ
กฎหมายเพ่ือใหเปนท่ีแนชัดวาสามารถสงบุคคลดังกลาวขามแดนไปเพ่ือดําเนินการตอไป และให
สิทธิแกบุคคลท่ีถูกรองขอในการอุทธรณคําส่ังตอไปได ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีมีมาตรฐานในการ
คุมครองสิทธิและเปนท่ียอมรับในระดับสากล ในขณะท่ีการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 เปนการใชอํานาจตามดุลพินิจของฝายบริหารเพ่ือการรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือความม่ันคงของประเทศ ซ่ึงตามกฎหมายสากลรัฐแตละรัฐมีอํานาจท่ีจะสง
บุคคลท่ีอยูในขายตองหามมิใหอยูในดินแดนของตนไดโดยชอบ เชน บุคคลท่ีกระทําความผิดและ
ถูกลงโทษตามกฎหมายของรัฐ หรือผูมีพฤติการณเปนภัยตอความม่ันคง เปนตน 

จากกรณี ท่ี เกิดขึ้นดังกลาวจะเห็นไดวา  หากไมสามารถสรางความชัดเจนใน
กระบวนการ วิธีการ ขัน้ตอน หลักการ และสาระสําคัญของการบังคับใชกฎหมายท้ังสองฉบับ อาจ
ทําใหการสงคนออกนอกราชอาณาจักรเกิดความลักล่ันและไมสอดคลองตอเจตนารมณของการ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว ดังกรณีท่ีมีการสงตัวนายจอหน มารค คาร (John Mark Karr) อดีตผูตอง
สงสัยวาเปนผูสังหาร ด.ญ.จอนเบเน็ต แรมซีย ซ่ึงรัฐบาลไทยโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามความตองการของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาโดยไมไดดําเนินการตามกระบวนการสงผูรายขามแดนตามปกติ อีกกรณีท่ีรัฐบาล
ไทยใชกฎหมายคนเขาเมืองเพ่ือสงบุคคลท่ีเปนท่ีตองการตัวจากรัฐบาลตางประเทศ คือ กรณีท่ี
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสงคํารองขอใหรัฐบาลไทยสงสมาชิกขบวนการกู
ชาติเรียกรองประชาธิปไตยในลาว (ขปปล) เปนผูรายขามแดนโดยอางความผิดในการสงผูรายขาม
แดนวาปลนทรัพย แตศาลช้ันตนไดพิจารณาวาไมใชการกระทําความผิดอาญาธรรมดา หากแตเปน
ความผิดอันมีลักษณะเปนการเมืองจึงไมอนุญาตใหสงเปนผูรายขามแดนและศาลอุทธรณพิพากษา
ยืนตามศาลช้ันตน แตรัฐบาลไทยก็ไดดําเนินการสงกลุมบุคคลดังกลาวตอรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยวิธีสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมือง 

ดวยเหตุซ่ึงกลาวมาขางตนนี้  ผู เขียนจึงสนใจศึกษาคนควาและคนหาจุดแบงของ
กระบวนการสงผูรายขามแดนกับการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรในประเทศไทย และศึกษาวิธีการ
ดําเนินการสงผูรายขามแดน ตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 กับการสงตัวออกนอก
ราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ตลอดจนศึกษาการคุมครองสิทธิของ
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บุคคลผูถูกสงออกนอกราชอาณาจักรในท้ัง 2 กรณี วาสมควรจะมีมาตรการการตรวจสอบในการใช
อํานาจในเรื่องดังกลาวหรือไมอยางไร โดยงานวิทยานิพนธฉบับนี้จะแสดงจุดแบงของการ
ดําเนินการสงผูรายขามแดนกับการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรวามีหลักการเปนอยางไร พรอม
อธิบายการดําเนินกระบวนการดังกลาววาเปนอยางไร อธิบายถึงหลักในการคุมครองสิทธิของ
บุคคลท่ีถูกสงออกนอกราชอาณาจักรวาควรมีบรรทัดฐานอยางไร และแสดงถึงปญหาท่ีเกิดขึ้น
ดังกลาววากระทบกระเทือนถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยางไรบาง โดยทําการศึกษาคนควาหลักเกณฑ และ
หลักกฎหมายตางประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบวาในกรณีดังกลาวนี้ ในตางประเทศมีวิธีปฏิบัติในเรื่องนี้
อยางไร และทางฝายบริหารควรมีหลักเกณฑในการใชดุลพินิจอยางไร เพ่ือจะนํามาตรการท่ี
เหมาะสมและไมขัดตอสิทธิขั้นพ้ืนฐานมาปรับใชและแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1  เพ่ือศึกษาถึงแนวความคิด หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดน รวมท้ัง
กลไกการคุมครองสิทธิของผูถูกสงออกนอกราชอาณาจักรโดยวิธีสงผูรายขามแดน 

1.2.2  เ พ่ือศึกษาถึงแนวความคิด หลักเกณฑและวิ ธีการเกี่ยวกับการสงตัวออกนอก
ราชอาณาจักร รวมท้ังกลไกการคุมครองสิทธิของผูถูกสงออกนอกราชอาณาจักรโดยวิธีสงตัวออก
นอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมือง 

1.2.3  เพ่ือศึกษาและคนหาถึงจุดแบงของกระบวนการสงผูรายขามแดนกับการสงตัวออกนอก
ราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมืองในประเทศไทย  

1.2.4  เพ่ือศึกษาสภาพปญหาท่ีปรากฏในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูถูกสงออกนอก
ราชอาณาจักร 

1.2.5  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหมาตรฐานในการคุมครองสิทธิของผูถูกสงออกนอก
ราชอาณาจักรตามกฎหมายสงผูรายขามแดน และกฎหมายคนเขาเมืองวามีมาตรฐานในเรื่องการ
คุมครองสิทธิของผูถูกสงออกนอกราชอาณาจักรวาเปนอยางไร  

1.2.6  เพ่ือศึกษาและคนหามาตรการทางกฎหมายมาใชเปนแนวทางสําหรับการคุมครองสิทธิ
ของผูถูกสงออกนอกราชอาณาจักร ใหมีมาตรฐานท่ีเหมาะสมตอหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการ
แกไขปรับปรุงกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

จากปญหาขางตนประเทศไทยควรสรางความชัดเจนในกระบวนการและสาระสําคัญใน
การสงคนออกนอกราชอาณาจักร ในกรณีการใหความรวมมือระหวางประเทศในการสงผูรายขาม
แดน และการสงตัวออกนอกราชอาณาจักร เพ่ือใหเปนไปตามหลักการคุมครองสิทธิของบุคคลตาม
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ดังนั้นจึงเปนการสมควรหรือไมท่ีประเทศไทยจะมีการพัฒนา
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางบริหาร ในเรื่องการใชอํานาจในการสงคนออกนอก
ราชอาณาจักรท้ังวิธีดําเนินการสงผูรายขามแดน ตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 
และการสงตัวออกนอกราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 เพ่ือนําไปสู
แนวทางในการใหความคุมครองสิทธิของบุคคลตามหลักกฎหมายอาญาระหวางประเทศ 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาขอมูลโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
กลาวคือ เปนการใชวิธีศึกษาโดยการคนควาและวิเคราะหขอมูลจากหนังสือบทความตลอดจน
เอกสารตางๆ เพ่ือนํามาวิเคราะหในเชิงคุณภาพในเรื่องการสงผูรายขามแดนกับการสงตัวออกนอก
ราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมืองโดยศึกษาและวิเคราะหจาก กฎหมาย ปฏิญญา กติกา ความ
ตกลงระหวางประเทศ และขอมูลท่ีไดรับจากการดําเนินการสงคนออกประเทศในประเทศไทยและ
ตางประเทศ 
 
1.5  วิธดีําเนินการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้  ได ทํ าการศึกษาการคุมครองสิทธิของบุคคลผู ถูกสงออกนอก
ราชอาณาจักร โดยเนนการศึกษาเปรียบเทียบในระหวางกระบวนการสงผูรายขามแดนกับการสงตัว
ออกนอกราชอาณาจักร และเนนพิจารณามาตรฐานในการคุมครองสิทธิของผูถูกสงออกนอก
ราชอาณาจักรตามกฎหมายสงผูรายขามแดนและกฎหมายคนเขาเมืองวามีมาตรฐานในเรื่องการ
คุมครองสิทธิของผูถูกสงออกนอกราชอาณาจักรวาเปนอยางไร โดยขอบเขตของการศึกษาเริ่มจาก
การศึกษาถึงแนวความคิด หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดน รวมท้ังกลไกการ
คุมครองสิทธิของผูถูกสงออกนอกราชอาณาจักรโดยวิธีสงผูรายขามแดน อีกท้ังศึกษาถึง
แนวความคิด หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคน
เขาเมือง รวมท้ังกลไกการคุมครองสิทธิของผูถูกสงออกนอกราชอาณาจักรโดยวิธีสงตัวออกนอก
ราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมือง และศึกษาถึงจุดแบงของกระบวนการสงผูรายขามแดนกับ
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การสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมืองในประเทศไทย จากนั้นศึกษาสภาพ
ปญหาท่ีปรากฏในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูถูกสงออกนอกราชอาณาจักร โดยเปรียบเทียบ
และวิเคราะหมาตรฐานในการคุมครองสิทธิของผูถูกสงออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายสง
ผูรายขามแดน และกฎหมายคนเขาเมืองวามีมาตรฐานในเรื่องการคุมครองสิทธิของผูถูกสงออก
นอกราชอาณาจักรวาเปนอยางไร และเปรียบเทียบกับกฎหมายตางๆ  ปฏิญญา กติกา ความตกลง
ระหวางประเทศ และขอมูลท่ีไดรับจากการดําเนินการสงคนออกประเทศไทยและตางประเทศ ท่ีจะ
นําซ่ึงมาตรการทางกฎหมายท่ีมาใชเปนแนวทางสําหรับการคุมครองสิทธิของผูถูกสงออกนอก
ราชอาณาจักร ใหมีมาตรฐานท่ีเหมาะสมตอหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการแกไขปรับปรุง
กฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.6.1  ทําใหทราบถึงแนวความคิด หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดน รวมท้ัง
กลไกการคุมครองสิทธิของผูถูกสงออกนอกราชอาณาจักรโดยวิธีสงผูรายขามแดน 

1.6.2  ทําใหทราบถึงแนวความคิด หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสงตัวออกนอก
ราชอาณาจักรรวมท้ังกลไกการคุมครองสิทธิของผูถูกสงออกนอกราชอาณาจักรโดยวิธีสงตัวออก
นอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมือง 

1.6.3  ทําใหทราบถึงสภาพปญหาท่ีปรากฏในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูถูกสงออกนอก
ราชอาณาจักร 

1.6.4  ทําใหทราบถึงผลการวิเคราะหมาตรฐานในการคุมครองสิทธิของผูถูกสงออกนอก
ราชอาณาจักรตามกฎหมายสงผูรายขามแดนและกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองวามีมาตรฐานในเรื่อง
การคุมครองสิทธิของผูถูกสงออกนอกราชอาณาจักรวาเปนอยางไร  

1.6.5  ทําใหสามารถนํามาตรการทางกฎหมายมาใชเปนแนวทางสําหรับการคุมครองสิทธิของ
ผูถูกสงออกนอกราชอาณาจักรใหมีมาตรฐานท่ีเหมาะสมหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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บทท่ี 2 

แนวคิด หลักการ หลักเกณฑ ของการสงคนออกนอกประเทศ 
 

การสงคนออกนอกประเทศ ถอยคํานี้ สามารถแยกพิจารณาไดหลายมุมมอง ตั้งแต
กระบวนการทางกฎหมายท่ียุงยากท่ีสุดคือการสงผูรายขามแดน (Extradition) การแลกเปล่ียน
นักโทษ (Prisoner exchange) การใชมาตรการตามกฎหมายคนเขาเมืองในการสงตัวออกนอก
ราชอาณาจักร (Deportation) ในท่ีนี้จะกลาวถึงในมิติท่ีเกี่ยวกับการสงบุคคลตางชาติซ่ึงเปนผูท่ี
ตองการตัวจากรัฐบาลตางประเทศ จากการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกกลาวหาวาไดกระทําผิด
กฎหมาย ซ่ึงตามปกติจะตองใชวิธีตามกระบวนการสงผูรายขามแดน เนื่องดวยความลาชาและ
กระบวนการท่ียุงยากของการสงผูรายขามแดน โดยเฉพาะความลาชาและขั้นตอนในการดําเนินการ
สงผูขามแดน ซ่ึงเปนการดําเนินคดีขนาดยอมๆ รัฐบาลหลายประเทศตางก็เคยใชวิธีการอ่ืนนอกการ
จากสงผูขามแดนในการสงตัวบุคคลออกจากประเทศ  เชนการใชการลักพาตัวบุคคลท่ีเปนท่ี
ตองการตัว ซ่ึงเปนท่ีแนนอนวาเปนการละเมิดตออํานาจอธิปไตยของรัฐและเปนการละเมิดสิทธิขั้น
พ้ืนฐานตอผูท่ีถูกลักพาตัว ดวยเหตุนี้การลักพาตัวจึงเปนหนทางสุดทายท่ีรัฐบาลตางๆ จะเลือกทํา 
จึงหันมาใชกระบวนการทางกฎหมายคนเขาเมืองซ่ึงเปนการใชอํานาจอธิปไตยของรัฐท่ีบุคคลซ่ึง
เปนท่ีตองการตัวอาศัยอยูผานมาตรการทางกฎหมายดังกลาวในการสงบุคคลท่ีรัฐนั้นไมตองการให
อยูในประเทศไปใหประเทศท่ีตองการตัวซ่ึงเปนการสงผูรายขามแดนแบบแฝง (Disguised 
Extradition)  กระบวนการดังกลาวคือ การสงตัวออกนอกราชอาณาจักร ซ่ึงจะกลาวตอไป 

 
2.1  แนวคิดในความรวมมือระหวางประเทศในทางอาญา 

จากการท่ีรัฐบาลประเทศตางๆ ตองผูกพันและเคารพซ่ึงอํานาจอธิปไตยของแตละรัฐจึง
เกิดแนวความคิดในเรื่องความรวมมือระหวางประเทศเรื่องเขตอํานาจ (Jurisdiction) เปนเรื่องท่ีตอง
นํามาพิจารณาเปนลําดับตน ในปญหาตางๆ โดยเฉพาะท่ีเกิดขึ้นประเด็นของกฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพราะมีผลกระทบโดยตรงกับอํานาจอธิปไตย ถึงตัวเขตอํานาจใน
การตรากฎหมาย ซ่ึงหมายถึงการใชอํานาจนิติบัญญัติ เขตอํานาจในการใชบังคับกฎหมาย ซ่ึง
หมายถึง อํานาจบริหาร ซ่ึงยอมรวมไปถึงการนํากฎหมายไปปฏิบัติดวย และเขตอํานาจในการ
พิจารณาอรรถคดีตางๆ ซ่ึงหมายถึงอํานาจตุลาการ หากรัฐบาลตางประเทศมาใชอํานาจอธิปไตย
เหนือดินแดนของรัฐ อันท่ีมาของเปนปญหาในเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศอยางแนแท เนื่อง
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ดวยความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการคมนาคมท่ีพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหการ
ติดตอส่ือสารและการเดินทางไปมาระหวางประเทศตางๆ เปนเรื่องท่ีงายดายในปจจุบัน โดยความ
เจริญกาวหนาเชนนี้ ทําใหการหลบหนีการจับกุมของผูกระทําความผิดกฎหมายในแตละประเทศ
สามารถกระทําไดงาย และการเกิดขึ้นขององคกรอาชญากรรมท้ังในรูปแบบการอาชญากรรมขาม
ชาติ หรือในการกระทําความผิดรูปแบบอ่ืนๆ เชน การคามนุษย การลักลอบขนของหนีภาษี การคา
อาวุธและส่ิงเสพติด  การกระทําผิดทางการเงิน อีกท้ังมีการขามพรมแดนเพ่ือหลบหนีการกระทํา
ความผิดจากรัฐท่ีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาความผิดนัน้ ท้ังในการผานชองทางพิธีตรวจคนเขา
เมืองตามกฎหมายและการขามพรมแดนอยางผิดกฎหมาย ปจจัยตางๆ เหลานี้จึงทําใหเกิดความ
รวมมือระหวางประเทศทางอาญาในรูปแบบตาง เชน การรวบรวมพยานหลักฐาน การสอบปากคํา
พยานบุคคล การสืบพยานหลักฐาน การคน ยึด หรือายัดทรัพยสินท่ีจะตองกระทํากันโดยอาศัย
ความรวมมือระหวางประเทศ โดยมี ลักษณะของความรวมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ระหวางประเทศ ดังนี้1 

1)  การสงผูรายขามแดน (Extradition) 
ตามหลักท่ัวไปของการดําเนินคดีอาญา การไดตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีเปน

เง่ือนไขท่ีสําคัญในการฟองรองคดีตอศาล ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือใหไดตัวผูกระทํา
ความผิดซ่ึงหลบหนีไปยังรัฐอ่ืนนอกเขตอํานาจอธิปไตยของรัฐท่ีตองดําเนินคดีจึงเปนเครื่องมือท่ี
สําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงวิธีการท่ีใชกันโดยปกติในการท่ีรัฐหนึ่งจะไดตัวผูกระทําผิดซ่ึงหลบหนีไปอยูนอก
ประเทศมาดําเนินคดีในรัฐตนก็คือการขอใหมีการสงผูรายขามแดน การสงผูรายขามแดนจึงเปน
กรณีท่ีรัฐหนึ่ง ยินยอมสงตัวบุคคลท่ีตองหาวาการกระทําความผิดทางอาญาหรือถูกพิพากษาวาได
กระทําความผิดอาญาในรัฐอ่ืนตามคํารองขอของรัฐนั้นเพ่ือนําตัวไปดําเนินคดีหรือรับโทษในรัฐนั้น 
โดยหลักสากล รัฐไมมีอํานาจในการจับกุมผูกระทําความผิดนอกเขตพรมแดนของตน เพราะจะเปน
การใชอํานาจท่ีลวงละเมิดตออํานาจอธิปไตยเหนือพรมแดนของรัฐอ่ืนนั้น แตนานาประเทศได
มองเห็นความจําเปนในการปองกันมิใหผูกระทําผิดอาญาหลบพนความผิดโดยหนีไปในรัฐอ่ืน
เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายไดผลมากยิ่งขึ้น จึงไดเริ่มมีแนวความคิดในการรวมมือกันสงผูกระทํา
ความผิดอาญาท่ีหลบหนีการกระทําผิดจากรัฐอ่ืนไปดําเนินคดีตามกฎหมายของรัฐนั้น การสงผูราย
ขามแดนนี้เปนความรวมมือทางอาญาประเภทแรกท่ีไดมีขอตกลงระหวางประเทศตอกัน 

 

                                                             
1  ชัยเกษม นิติสิริ.  (2539, ธันวาคม).  “ความรวมมือระหวางประเทศในการสงผูรายขามแดน.”  บท

บัณฑิตย, 52, 4.  หนา 180. 
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2)  ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา 
ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญาเปนความรวมมือในเรื่องท่ัวไปเพ่ือ

ชวยเหลือเจาหนาท่ีผูบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายของรัฐอ่ืนในการสอบสวน ฟองรองและ
กระบวนการอ่ืนๆ เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญา เชนการสืบหาตัวบุคคล การสืบพยานและ
สอบปากคําพยานบุคคล การจัดหาใหซ่ึงเอกสาร บันทึกและพยานหลักฐาน การสงเอกสาร การ
ปฏิบัติตามคํารองขอในการคน ยึด การโอนตัวผูตองขังเพ่ือสืบพยานบุคคล ซ่ึงมีผลใหการ
ดําเนินการเกี่ยวกับพยานหลักฐานตางๆ ในรัฐอ่ืนอาจใชเปนพยานหลักฐานท่ีชอบดวยกฎหมายของ
รัฐผูรองขอได ขณะเดียวกันการขอเอกสารหรือสืบปากคําพยานบุคคลบางกรณีก็จําเปนตองขอ
ความรวมมือเพ่ือใหมีการใชอํานาจรัฐผูรับการรองขอในการมีคําบังคับตอบุคคลโดยการออก
หมายเรียกซ่ึงรัฐผูรองขอไมอาจใชอํานาจรัฐของตนในดินแดนอ่ืนได ซ่ึงเม่ือมีความรวมมือระหวาง
ประเทศแลวหากผูรับหมายไดรับหมายแลว ไมปฏิบัติก็จะถูกลงโทษทางอาญาจึงไมอาจฝาฝนได 
ความรวมมือประเภทนี้แตกตางจากการสงผูรายขามแดนคือจะเปนการใหความชวยเหลือในเรื่อง
ตางๆ ในกระบวนยุติธรรมทางอาญาโดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพทางรางกายของ
ผูกระทําผิดแตอยางใด แตการสงผูรายขามแดนเปนกรณีในเรื่องการจับตัวผูกระทําความผิดไป
ดําเนินคดีในตางประเทศตามคํารองขอ 

การทําสนธิสัญญาเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศในรูปนี้ ในระยะหลังนี้ได
แพรหลายมากซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการขยายความรวมมือในดานการบังคับใชกฎหมายและการ
แสวงหาวิธีการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพท่ีสุดท่ีสามารถทําไดตามระบบกฎหมายของตนเพ่ือ
ชวยเหลือและใหความสะดวกในการดําเนินการสอบสวนและฟองรองคดีอาญาและในกระบวนวิธี
พิจารณาท่ีเกี่ยวของ โดยกระบวนการขอความชวยเหลือไมตองผานวิถีทางทางการทูต (Diplomatic 
channel) ท่ีลาชาและผานขั้นตอนหลายฝาย แตคํารองขออาจจะถูกสงไปท่ีผูประสานงานกลาง หรือ 
Central Authority ซ่ึงตามปกติไดแกเจาหนาท่ีในหนวยงานของกระบวนการยุติธรรมในประเทศ
เปนผูรับคํารองขอโดยตรง เพ่ือใหเปนแกนกลางในการประสานงานกับหนวยงานภายในของรัฐนั้น
ในการปฏิบัติตามคํารองขอ โดยผูประสานงานกลางจะสงคํารองขอตอไปยังเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ
ดําเนินการจนแลวเสร็จ หลังจากนั้นผูประสานงานกลางจะสงผลการดําเนินการกลับไปท่ีผู
ประสานงานกลางของประเทศผูรับคํารองขอโดยตรงเชนกันโดยไมตองผานกระทรวงการ
ตางประเทศหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของแตละฝาย 

การใหความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา อาจเปนไปในลักษณะการให
ความชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกตามคํารองขอของรัฐตางประเทศในดินแดนของตนดังนี ้

(1)  การสืบพยานและสอบปากคําพยานบุคคล 
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(2)  การจัดหาใหซ่ึงเอกสาร บันทึก และพยานหลักฐาน 
(3)  การสงเอกสาร 
(4)  การปฏิบัติตามคํารองขอในการคนและยึด 
(5)  การสืบหาตัวบุคคล 
(6)  การเริ่มกระบวนการทางอาญาตามคํารองขอ 
(7)  การใหความชวยเหลือในการยึดทรัพยสิน 
อยางไรก็ตามการใหความรวมมือประเภทนี้จํากัดเฉพาะแกเจาหนาท่ีของรัฐหรือ

หนวยงานของรัฐเทานั้น เอกชนไมอาจขอความรวมมือได และการติดตอในการขอความรวมมือ
จากรัฐหนึ่งจะตองติดตอกับรัฐหนึ่งจะติดตอกับรัฐหรือหนวยงานของรัฐตางประเทศเทานั้น จะขอ
ความรวมมือจากเอกชนหรือองคกรเอกชนไมได 

3)  การโอนตัวนักโทษ 
หลักการของความรวมมือในการโอนนักโทษคือเพ่ือใหผูกระทําผิดซ่ึงเปนชาว

ตางประเทศและถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุกในรัฐหนึ่งไดรับการโอนตัวไปรับโทษจําคุกในรัฐเดิม
ของผูนั้นได เหตุผลก็คือเพ่ือนใหผูกระทําผิดมีโอกาสปรับปรุงตนเองในสภาพแวดลอมท่ีคุนเคยใน
บานเมืองของตน รวมท้ังการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกผูถูกจําคุกชาวตางชาติ ซ่ึงมักมี
ปญหาดานภาษาในการติดตอส่ือสาร ความลําบากในความเปนอยูเนื่องจากปญหาความแตกตางดาน
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และการหางไกลจากญาติมิตรซ่ึงมีผลเสียหายแกนักโทษนั้น
อยางรายแรง การโอนนักโทษจะชวยใหการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดไดงายขึ้นและเพ่ือเหตุผล
ทางดานมนุษยธรรมดังกลาว ดังนั้นประเทศของคนชาตินั้นๆ จึงตองการชวยเหลือใหคนชาติของ
ตนซ่ึงไปรับโทษจําคุกอยูตางประเทศกลับเขามารับโทษจําคุกในบานเกิดเมืองนอน จึงไดมีการโอน
นักโทษระหวางกัน แตการโอนนักโทษนี้สวนใหญตองเปนไปตามความสมัครใจของนักโทษเอง
เปนสําคัญดวย กลาวคือถานักโทษไมยินยอม การโอนนักโทษไมสามารถกระทําได และการโอน
นักโทษตองไดรับความเห็นชอบรวมกันระหวางประเทศผูโอนและประเทศผูรับโอน 

4)  การยึดและอายัดทรัพยสิน 
สําหรับความรวมมือระหวางประเทศในการยึด หรืออายัดทรัพยสินนั้นเปนความ

รวมมือใหมเพ่ิงปรากฏขึ้นในระยะหลังดวยแนวความคิดท่ีวาผูกระทําผิดไมสมควรท่ีจะไดรับ
ผลประโยชนจากการกระทําผิดอาญาของตนโดยเฉพาะในความผิดรายแรงอยางความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด การยึดเอาผลประโยชนท่ีไดจากการกระทําผิดจะชวยลดแรงจูงใจในการกระทําผิดเพราะใน
ท่ีสุดแลวอาชญากรจะไมไดรับผลประโยชนในทางทรัพยสินจากการกระทําผิดอาญาของตนและ
เนื่องจากทรัพยสินตางๆ อาจมีการยักยายถายเทขามประเทศได ความรวมมือระหวางประเทศใน
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เรื่องนี้จึงเปนส่ิงจําเปนเพ่ือใหการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมดังกลาวบรรลุผลความ
รวมมือในการยึดหรืออายัดทรัพยสินจะครอบคลุมถึงทรัพยท่ีไดมาจากการกระทําความผิดไมวาจะ
อยูในรูปเงินตรา หรือเปล่ียนสภาพทรัพยท่ีไดจากการกระทําความผิดไปเปนทรัพยอ่ืนใน
ตางประเทศก็ตาม ความรวมมือระหวางประเทศในลักษณะนี้ไดรับการยอมรับวาเปนยุทธวิธีท่ีดี
ท่ีสุดประการหนึ่งการปองกันและปราบปรามความผิดเหลานี้ 

ความรวมมือตางๆ ดังท่ีไดกลาวไปขางตนเปนส่ิงสําคัญซ่ึงหากปราศจากความ
รวมมือระหวางประเทศเหลานี้แลวก็จะไมสามารถดําเนินการบังคับใชและปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายในดานความผิดอาชญากรรมภายในประเทศและอาชญากรรมขามชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ความรวมมือดังกลาวจะปรากฏจากอนุสัญญาและสนธิสัญญาระหวางประเทศจํานวน
มากมายหลายฉบับ 

อยางไรก็ตามในแงของการดําเนินการโดยเจาหนาท่ีตํารวจนอกเหนือจากการสง
ผูรายขามแดนและความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญาแลว ความรวมมืออยางไมเปน
ทางการในงานของตํารวจก็มีปรากฏในความสัมพันธระดับหนวยงาน ซ่ึงหากไมมีอนุสัญญาและ
สนธิสัญญาระหวางประเทศไมไดวางกฎเกณฑทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีตํารวจก็อาจเกิดความเสียหายในเรื่องการการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิตางๆ ซ่ึงเปน
อันตรายตอหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนและหลักการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 
2.2  แนวคิดในการสงคนออกนอกประเทศ 

ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศท่ีกลาวถึงอํานาจของรัฐในการกําหนดสถานะของ
บุคคลในรัฐวาบุคคลใดเปนคนชาติ หรือบุคคลใดจะถูกจํากัดสถานะนั้น จะคํานึงถึงอํานาจรัฐท่ีจะ
ใชดุลพินิจในการพิจารณาเกี่ยวกับการเขาและออกจากประเทศของคนตางดาว โดยรัฐนั้นจะสงวน
ไวซ่ึงเสรีภาพในการกระทําตางๆ แตอํานาจของรัฐเชนนั้นจะถูกจํากัดและควบคุมโดยความสัมพันธ
ทางกฎหมายท่ีไดกอขึ้นระหวางรัฐตางๆ ตามหลักกฎหมายและประเพณีระหวางรัฐโดยส่ิงท่ีจะมา
อธิบายในเรื่องการสงคนออกนอกประเทศนั่นก็คือ “สิทธิท่ีจะใชอํานาจอธิปไตย” โดยความชอบ
ดวยกฎหมายของสงคนออกนอกประเทศ และท่ีสําคัญจะตองพิจารณาถึงพันธกรณีของรัฐ ซ่ึงมีท่ีมา
จาก จารีตประเพณี สนธิสัญญา และหลักกฎหมายท่ัวไป กฎหมายวาดวยสัญชาติ กฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง กฎหมายท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงและกฎหมายท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ 

ในเรื่องการปกปองคุมครองและการดํารงไวซ่ึงรัฐ มาตรการท่ีสําคัญยิ่งในการรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในรัฐก็คือการควบคุมบุคคลภายในรัฐ หากเปนการกระทําผิดกฎหมายซ่ึงมี
โทษทางอาญา ก็จะดําเนินการกันออกจากสังคมคือการจําคุก หรือหากเปนบุคคลตางดาว ก็อาจใช
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มาตรการตามกฎหมายคนเขาเมืองในการสงคนออกนอกประเทศ ท้ังนี้ในการดังกลาวตองคํานึงถึง
ประโยชนสาธารณะ และความม่ันคงของรัฐเปนหลัก อาทิเชน ความม่ังคงทางดานการเมือง การ
บริหารประเทศ ภาพลักษณตอเวทีโลก การปองกันในเรื่องโรคระบาดโดย เปนตน อยางไรก็ตาม
การใชอํานาจในการขับไลบุคคลหากไมทําโดยสุจริตแลวอาจทําใหเกิดการละเมิดพันธกรณีตางๆ 
ดังปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันดังท่ีใชการสงตัวออกนอกประเทศตามกฎหมายคนเขาเมืองเปนวิธี
เล่ียงการดําเนินคดีสงผูรายขามแดนก็เปนได โดยมาตรการในการสงคนออกนอกประเทศในงาน
วิทยานิพนธนี้จะกลาวปญหาของการใชการสงตัวออกนอกประเทศตามกฎหมายคนเขาเมืองเปนวิธี
เล่ียงการดําเนินคดีสงผูรายขามแดนสงตัวและการสงผูรายขามแดนซ่ึงจะกลาวในบทตอๆ ไป 
 
2.3  แนวคิดและหลักการในการสงผูรายขามแดน 

รัฐสมัยใหมมีองคประกอบสําคัญคือ มีพลเมืองท่ีมีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐ คือมีภูมิลําเนา 
และหรือมีสัญชาตขิองรัฐนั้น ท้ังยังตองมีเขตแดนท่ีแนนอนท่ีรัฐนั้นจะใชอํานาจอธิปไตย ของตนท่ี
เปนอิสระจากรัฐอ่ืน รัฐทุกรัฐมีอํานาจท่ีจะตรากฎหมายขึ้นใชบังคับในดินแดนของตนเอง อันเปน
การยืนยันอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดน โดยท่ีรัฐอ่ืนไมอาจเขาแทรกแซงการบังคับใชกฎหมายของ
รัฐอธิปไตยนั้นได 

การท่ีรัฐใดรัฐหนึ่งมีอํานาจอธิปไตยในเชิงบังคับใชกฎหมาย กับสมาชิกซ่ึงเปนพลเมือง
หรือผูอาศัยอยูในรัฐนั้น  แตไมมีอํานาจท่ีจะใชอํานาจอธิปไตยดังกลาวกาวลวงเขาไปในดินแดน
ของรัฐอ่ืน ทําใหเกิดชองวางของการบังคับใชกฎหมายขึ้น กลาวคือ เม่ือมีการกระทําความผิดอาญา
เกิดขึ้นในดินแดนของรัฐหนึ่ง และผูกระทําผิด ไดหลบหนีพนอํานาจอธิปไตยของรัฐนั้นเขาไป
อาศัยหรือหลบซอนอยูในดินแดนท่ีเปนอํานาจอธิปไตยของอีกรัฐหนึ่ง การท่ีรัฐผูเสียหายจะใช
อํานาจเขาไปจับกุมเอาตัวผูกระทําผิดผูนั้นไปลงโทษในรัฐของตนยอมไมอาจกระทําไดเพราะเปน
การละเมิดตอกิจการภายในของรัฐอ่ืน อันเปนการขัดตอหลักกฎหมายระหวางประเทศ  นานารัฐจึง
ไดคิดหาวิธีการท่ีจะแสวงความรวมมือตอกันโดยจัดใหมีการรองขอใหมีการสงตัวบุคคลผูกระทํา
ผิดขามแดนกลับมารับการพิจารณาคดีหรือรับโทษยังดินแดนท่ีบุคคลนั้นไดกอใหเกิดการกระทําผิด
ขึ้น อันเปนท่ีมาของ “การสงผูรายขามแดน”2  กฎหมายระหวางประเทศมิไดบังคับใหรัฐจําตองสง
ตัวบุคคลขามแดนเวนไวแตรัฐนั้นจะไดถูกผูกพันโดยสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนท่ีมีตอรัฐอ่ืน 
นอกจากนั้น หลักโดยท่ัวไปของประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย  Common  Law  ก็ถือวาจะไมมีการสง

                                                             
2  จิรฉวี  อินทจาร และคณะ.  (2548).  การสงผูรายขามแดน: บทสรุปแนวคิดและแนวพิจารณาของศาล

อุทธรณ ในโชติชวง ทัพวงศ บรรณาธิการ, การสงผูรายขามแดน ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ.  หนา 20 - 21. 
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ผูรายขามแดน  ถาไมมีสนธิสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ระหวางกัน เชน ประเทศสหราชอาณาจักรและ
สหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายกําหนดไวชัดเจนวา จะตองมีสนธิสัญญาเรื่องการสงผูรายขามแดน
ระหวางกันเทานั้น จึงจะสงผูรายขามแดนได แตในบางประเทศโดยเฉพาะท่ีใชระบบกฎหมาย Civil 
Law ก็สามารถนําหลักท่ัวไปในทางระหวางประเทศเรื่องหลักตางตอบแทน  หรือหลักถอยทีถอย
ปฏิบัติ (Reciprocity) มาใชได ถาไมมีกฎหมายภายในกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  

ในกรณีท่ีเกิดขอติดขัดในการสงผูรายขามแดน เชนไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน
ระหวางกัน และประเทศผูถูกรองขอไมยินดีหรือไมเต็มใจท่ีจะสงตัวบุคคลขามแดนไปใหเพราะเหตุ
วาบุคคลท่ีถูกรองขอเปนคนชาติของรัฐนั้น  หรือเปนเพราะระดับการคุมครองสิทธิมนุษยชน หรือ
ระบบการอํานวยความยุติธรรมของประเทศผูรองขอและประเทศท่ีรับการรองขอมีความแตกตางกัน
อยางมากเปนเหตุใหไมสะดวกท่ีจะสงตัวบุคคลขามแดนไป เชนนี้ ประเทศท่ีถูกรองขออาจ
ดําเนินการฟองคดีบุคคลนั้นเสียเองโดยใชกฎหมายและเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมของตน  
ดังเชนท่ี Hugo Grotius  บิดาแหงกฎหมายระหวางประเทศไดวางหลักเกณฑการสงผูรายขามแดน
ขึ้นเปนครั้งแรกในป ค.ศ.1624 ซ่ึงทานไดกลาววา “รัฐทุกรัฐมีหนาท่ีลงโทษผูกระทําผิดทางอาญา
หรือมิฉะนั้นก็สงตัวผูกระทําผิดไปใหรัฐอ่ืนลงโทษ”  

เหตุท่ีรัฐตางๆ เห็นพองตองกันในเรื่องการสงผูรายขามแดนก็เพราะตองการบรรลุ
วัตถุประสงค 3 ประการ กลาวคือ  ประการแรก  เพ่ือยินยอมใหผูท่ีถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดไดรับ
ความยุติธรรมโดยผานการพิจารณาคดีในศาล  แทนท่ีจะปลอยใหบุคคลนั้นถูกกลาวหาวาไดกระทํา
ผิด  แตมิไดมีการพิสูจนขอกลาวหานั้นแตอยางใด  ประการท่ีสอง เพ่ือกอใหเกิดความสัมพันธท่ีดี
ระหวางรัฐภาคีคูสัญญา  โดยยินยอมใหรัฐท่ีไดรับการรองขอสงตัวผูถูกกลาวหาวาไดกระทํา
ความผิดใหกับรัฐท่ีรองขอ  และประการสุดทายเปนมาตรการท่ีใชเพ่ือปกปองประชากรของรัฐจาก
บุคคลท่ีกระทําความผิดซ่ึงถือไดวาเปนบุคคลท่ีมีอันตรายตอสวนรวมใหไดรับโทษตามกฎหมาย
ของรัฐท่ีความผิดไดเกิดขึ้น 

และเนื่องจากประเทศตางๆ มีระบบกฎหมายและเนื้อหาสาระของกฎหมายท่ีแตกตางกัน 
ดังนั้นกระบวนการในการสงผูรายขามแดนในการสงผูรายขามแดนจึงตองตั้งอยูบนหลักถอยทีถอย
ปฏิบัติหลักสันถวไมตรี และหลักการเคารพในความแตกตางของอธิปไตยทางการศาลของรัฐอ่ืน 
ท้ังนี้เพ่ือใหความรวมมือระหวางประเทศในกระบวนยุติธรรมทางอาญาเรื่องการสงผูรายขามแดนมี
ความเขมแข็ง และการบังคับใชกฎหมายภายในของรัฐผูเสียหายมีความศักดิ์สิทธ์ิ หากรัฐตางๆ ขาด
ความรวมมือซ่ึงกันและกันในการอํานวยการสงผูรายขามแดนก็จะนําไปสูการใชอํานาจทางการศาล
นอกรัฐ (Extra-judicial Process) หรือรูปแบบการสงคนขามแดนท่ีไมปกติ (Irregular forms of 
extradition) เชน การลักพาตัวบุคคลขามชาติ ดังเชนประเทศสหรัฐอเมริกาเคยสงตํารวจลับเขาไป
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ลักพาตัวผูตองหาในประเทศเม็กซิโกเพ่ือไปรับการพิจารณาคดีในประเทศของตน เปนตน หรือ
มิฉะนั้นก็เปนกรณีท่ีประเทศไทยมีการสงตัวนายฮัมบาลีไปใหประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวิธีสงตัว
ออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมืองหรือท่ีสงตัวนายจอหน มารคคาร ใหแกมลรัฐแหง
หนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใชวิธีสงตัวออกนอกราชอาณาจักรซ่ึงท้ัง 2 กรณีเปนการกระทําท่ี
ขัดตอหลักกฎหมายระหวางประเทศท่ีมุงเนนการคุมครองสิทธิของปจเจกบุคคลในการสงผูรายขาม
แดน3 

2.3.1  ความหมายของการสงผูรายขามแดน 
ความหมายของ “การสงผูรายขามแดน” มีนักกฎหมายท่ีเปนผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย

อาญาระหวางประเทศหลายทานไดใหคํานิยามไว  ดังนี้  
“การสงผูรายขามแดน” คือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐหนึ่งสงมอบผูตองหาหรือจําเลยให

เจาหนาท่ีของรัฐอีกรัฐหนึ่งเพ่ือดําเนินคดีอาญา หรือเพ่ือบังคับโทษตามคําพิพากษา4 
“การสงผูรายขามแดน” คือ การสงมอบตัวผูตองหาหรือผูตองคําพิพากษาใหลงโทษแลว

ไปยังรัฐซ่ึงผูนั้นตองหาวาไดกระทําความผิดอาญา หรือถูกพิพากษาใหลงโทษทางอาญาแลวใน
ดินแดนของรัฐท่ีขอใหสงตัวโดยรัฐซ่ึงบุคคลผูนั้นปรากฏตัวอยู”5 

“การสงผูรายขามแดน” คือ  การสงคืนบุคคลผูซ่ึงไดกระทําความผิดทางอาญาใน
ประเทศหนึ่งโดยผูมีอํานาจในอีกประเทศหนึ่ง  ซ่ึงผูกระทําความผิดไดหลบหนีไปอาศัยอยูโดย
สงไปยังประเทศท่ีผูกระทําความผิดไดกระทําลง”6 

ดร. พรชัย  ดานวิวัฒน  ไดใหความหมาย “การสงผูรายขามแดน” หมายถึง การสงมอบ
ตัวบุคคลอยางเปนทางการโดยรัฐหนึ่งใหแกอีกรัฐหนึ่ง  เพ่ือการฟองคดีหรือเพ่ือลงโทษ  โดยท่ัวไป
แลวไมมีพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศท่ีจะตองสงผูรายขามแดน เวนแตจะมีสนธิสัญญา

                                                             
3  ศศิน ศุขจรัส.  (2551).  พนักงานอัยการกับการสงผูรายขามแดน: เหตุขัดของดานสิทธิมนุษยชน.  

หนา 5. 
4  คณิต ณ นคร. (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 394. 
5  ประกอบ  ประพันธเนติวุฒิ.  (2521).  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญาแผนก

คดีอาญาตอนที่ 2.  หนา  5. 
6  John  Burke.  Osbon’s Concise Law Dictionary.  p. 141.  อางถึงใน เฉลิม นพเกา.  (2529). การสง

ผูรายขามแดนกรณีความผิดเก่ียวกับอากาศยาน.  หนา  130. 
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ตอกัน แตแมกระนั้นก็ตามการสงผูรายขามแดนก็อาจกระทําไดโดยหลักถอยทีถอยปฏิบัติ 
(reciprocity)7 

 “การสงผูรายขามแดน” เปนกระบวนการท่ีเปนทางการในการสงตัวผูถูกหาวากระทํา
ผิดไปยังรัฐท่ีความผิดไดเกิดขึ้น เพ่ือใหผูถูกกลาวหาดังกลาวไดเขาสูการพิจารณาคดีหรือรับโทษ
ตามคําพิพากษาของศาล ซ่ึงก็หมายความวาการสงผูรายขามแดนมีจุดประสงค 2 สวนคือ การสงตัว
ผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด หรือผูตองหาท่ีหลบหนีขามพรมแดนหลังจากท่ีไดกระทําความผิด
ในรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่งใหไปรับการพิจารณาคดียังรัฐท่ีความผิดเกิด หรือมิฉะนั้นก็เปนการสงตัว
จําเลยซ่ึงไดถูกศาลของรัฐหนึ่งมีคําพิพากษาใหจําคุกแตไดหลบหนีขามพรมแดนไปในระหวางนั้น
ใหกลับไปรับโทษจําคุกยังรัฐท่ีศาลมีคําพิพากษา8 

หรือ คือการท่ีรัฐหรือประเทศหนึ่งยอมสงมอบตัวบุคคลซ่ึงถูกกลาวหาวากระทํา
ความผิดหรือถูกพิพากษาลงโทษวากระทําความผิดซ่ึงมิไดกระทําลงในเขตรัฐหรือประเทศตนใหแก
อีกรัฐหรือประเทศหนึ่งซ่ึงไดรองขอใหสงตัวบุคคลนั้นขามแดนใหและรัฐหรือประเทศดังกลาวมี
อํานาจท่ีจะพิจารณาพิพากษาลงโทษได9 

การสงผูรายขามแดนนี้อาจรองขอใหดําเนินการไดกอนท่ีศาลของประเทศนั้นจะได
ดําเนินการพิจารณาลงโทษผูกระทําความผิด  วิธีการสงผูรายขามแดนนี้เปนรูปแบบของความ
รวมมือและชวยเหลือกันระหวางประเทศทางอาญาในการท่ีจะใหผูกระทําความผิดกลับมารับโทษ
ในประเทศท่ีเกิดการกระทําความผิด  อาจกลาวไดวาการสงผูรายขามแดนเปนวิธีการหนึ่งในการ
ชวยปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  คือ  ผูกระทําความผิดไมอาจอาศัยชองวางกฎหมาย
หลบหนีไปประเทศอ่ืนเพ่ือหนีการกระทําความผิดของตนได  หรือถาหากผูกระทําความผิดหลบหนี
เขาไปรัฐใดท่ีไมสามารถสงตัวผูกระทําความผิดขามแดนไดจะตองทําการพิจารณาคดีเพ่ือลงโทษ
บุคคลนั้น  เนื่องจากมีหลักกฎหมายระหวางประเทศอยูวา  ผูกระทําความผิดตองไดรับโทษโดยรัฐท่ี
ตนหลบภัย  หรือตองถูกสงตัวไปใหรัฐท่ีสามารถพิจารณาคดีและจะลงโทษบุคคลนั้นได  

 

                                                             
7  พรชัย  ดานวิวัฒน.  (2551).  “กฎหมายอาญาระหวางประเทศ”.  หนา  28. 
8  ศศิน ศุขจรัส.  เลมเดิม.  หนา 4. 
9  เชิดพันธ  วิลาวรรณ.  “หลักในการพิจารณาและแบบพิธีในการสงผูรายขามแดนตามพระราชบัญญัติ

วาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533”.  ดุลพาห ตุลาคม-ธันวาคม. 
หนา  68. 
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การสงผูรายขามแดนเปนกระบวนการท่ีรัฐหนึ่งรองขอไปยังอีกรัฐหนึ่งใหดําเนินการ
จับกุมตัวบุคคลท่ีตองหาวากระทําความผิดหรือตองคําพิพากษาวากระทําความผิดทางอาญาภายใน
เขตอํานาจศาลของอีกรัฐหนึ่งและพบตัวอยูในเขตอํานาจของรัฐนั้น  เพ่ือสงตัวบุคคลดังกลาวมา
ดําเนินการพิจารณาลงโทษตามกฎหมายตอไป  ท้ังนี้เพ่ือใหแนใจวาผูกระทําความผิดไมวาจะ
หลบหนีไปอยู ณ ท่ีใดจะตองถูกนําตัวมาฟองรองลงโทษในความผิดท่ีตนไดกระทําไว  อยางไร 
ก็ตาม  เนื่องจากการสงผูรายขามแดนนั้นเปนเรื่องท่ีมีความเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศและอํานาจอธิปไตยของแตละรัฐ  ซ่ึงโดยปกติแลวรัฐแตละรัฐไมมีพันธกรณีตามกฎหมาย
ระหวางประเทศท่ีจะตองสงตัวผูรายขามแดนใหแกรัฐอ่ืน ดังนั้น เม่ือรัฐตางๆ มีความจําเปน 
ท่ีจะตองใหความรวมมือกันในการสงผูรายขามแดนจึงไดมีการวางหลักการพ้ืนฐานเปนแบบพิธีการ
และขั้นตอนในการดําเนินการสงผูรายขามแดนเพ่ือใหเปนหลักปฏิบัติระหวางกัน  โดยแตละรัฐอาจ
มีการทําเปนสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาเรื่องการสงผูรายขามแดนระหวางรัฐตอรัฐ ในกรณีท่ีมีการ
ทําสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาระหวางกันวาดวยการสงผูรายขามแดน  แบบพิธีการในการสงผูราย
ขามแดนก็ตองเปนไปตามท่ีไดตกลงกันไว  แตหากมิไดมีการทําสนธิสัญญาระหวางรัฐ แบบพิธีการ
ในการสงผูรายขามแดนจะอาศัยหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน10 

2.3.2  หลักเกณฑในการพิจารณาสงผูรายขามแดน 
1)  ความผิดท่ีสามารถสงขามแดน (Extradition offense) 

เนื่องจากการสงผูรายขามแดนเปนกระบวนการท่ีใชงบประมาณคอนขางสูงและ
บุคคลากรจํานวนมากซ่ึงเปนท่ีส้ินเปลืองหากไมกําหนดความเหมาะสมในการพิจารณาวาความผิด
ประเภทใดสมควรนํามาเปนความผิดท่ีสามารถสงขามแดนได โดยจะกําหนดไววาเปนความผิดท่ี
สามารถสงผูรายขามแดนกันไดระหวางรัฐภาคี  โดยการกําหนดความผิดท่ีจะสงผูรายขามแดนไดจะ
ถูกกําหนดใหเปนเง่ือนไขสําคัญประการหนึ่งของสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนมาตั้งแตอดีต จนอาจ
กลาวไดวาหลักเกณฑเกี่ยวกับประเภทของความผิดท่ีจะสงผูรายขามแดนไดนีก้ลายเปนหลักสากลท่ี
ถือเปนแนวปฏิบัติกันแทบทุกประเทศ  ในความผิดท่ีสามารถสงขามแดนไดจะเปนความผิดท่ีมี
ความสําคัญและความรายแรงเพียงพอท่ีจะมีการสงผูรายขามแดนตอกันได  อยางไรก็ตามใน
ความผิดลักษณะหรือประเภทท่ีไมปรากฏอยูในสนธิสัญญาและไมมีกฎหมายภายในของรัฐบัญญัติ
ยกเวนเปนอยางอ่ืนแลว  รัฐก็ไมมีหนาท่ีหรือพันธกรณีใดๆตองสงตัวขามแดน  รวมถึงเปนการ

                                                             
10  แหลงเดิม. 
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ปองกันมิใหรัฐผูรับคํารองขอสงตัวผูกระทําความผิดขามแดนโดยอาศัยนโยบายทางอาญา ในกรณีท่ี
การกระทําเชนนั้นไมเปนความผิดอาญาตามกฎหมายของรัฐนั้นๆ 

โดยปกติในการทําสนธิสัญญาในการสงผูรายขามแดนจะกําหนดความผิดท่ีสามารถ
สงผูรายขามแดนไดไว 2 แนวทางคือ 

(1)  สนธิสัญญาประเภทระบุรายช่ือความผิด 
สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนในยุคแรก ๆ การกําหนดประเภทหรือรายช่ือ

ความผิดโดยเฉพาะเจาะจงนั้นเปนท่ีนิยมโดยมักกําหนดฐานความผิดท่ีมีความรายแรงจริงๆ เทานั้น 
เชน ประกาศสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางกรุงสยามกับสหราชอาณาจักร ไดระบุฐาน
ความผิดท่ีจะสงผูรายขามแดนกันไวถึง 31 ฐานความผิด การกําหนดประเภทระบุรายช่ือความผิด
เชนนี้กลายเปนแบบมาตรฐานในการทําสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนในปลายศตวรรษท่ี 19 และ
ตอมาสนธิสัญญาในระยะหลังมีการเพ่ิมฐานความผิดใหมากขึ้น 

จากการกําหนดประเภทหรือรายช่ือความผิดโดยเฉพาะเจาะจงทําใหเกิดปญหา
ในการไมสามารถกําหนดฐานความผิดใหเพียงพอตอการเกิดอาชญากรรมใหม ๆ ทําใหไมสามารถ
สงผูรายขามแดนกันไดดังนั้นเม่ือมีการเกิดขึ้นของอาชญากรรมใหมๆ สนธิสัญญาท่ีมีอยูเดิมก็จะไม
เพียงพอและไมครอบคลุมถึงความผิดท่ีเกิดขึ้นใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งความผิดท่ีมีลักษณะเปน
อาชญากรรมขามชาติหรืออาชญากรรมท่ีมีลักษณะระหวางประเทศ การแกไขปญหาดังกลาวจะตอง
กระทําโดยการแกไขสนธิสัญญาอยางเปนทางการ ซ่ึงมักจะไมสามารถกระทําไดโดยงายเพราะการ
แกไขสนธิสัญญาความยุงยากและใชเวลานานในการเจรจา แตหากไมมีการแกไขสนธิสัญญาก็จะ
ลาสมัยไมสามารถพัฒนาทันตอความผิดใหมๆ ท่ีเกิดขึ้นจากความกาวหนาของสังคมและกฎหมาย  
ชองวางในสนธิสัญญาท่ีไมไดกําหนดความผิดใหครอบคลุมถึงความผิดใหมๆนั้น  ทําใหเปนสิทธิ
อันชอบธรรมของรัฐผูรับคํารองขอท่ีจะปฏิเสธการสงผูรายขามแดนได  ภายใตหลักท่ีวารัฐไม
ผูกพันท่ีจะตองสงผูรายขามแดนใหรัฐอ่ืน ในกรณีท่ีไมมีความตกลงระหวางประเทศหรือไมมี
กฎหมายภายในบัญญัติไว 

(2)  สนธิสัญญาประเภทระบุอัตราโทษขั้นต่ํา 
เนื่องจากลักษณะจารีตประเพณีทางกฎหมาย การบัญญัติฐานความผิดท่ีตางกัน 

ตลอดจนนิติวิธีท่ีแตกตางกันของแตละประเทศ อาจจะกอใหเกิดความยุงยากในการตีความประเภท
หรือรายช่ือฐานความผิด ทําใหสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนในระยะหลัง ๆ ไดเปล่ียนจากการ
กําหนดประเภทหรือรายช่ือความผิดซ่ึงมีขอจํากัด ใหเปนการกําหนดอัตราโทษขั้นต่ําแทนการ
กําหนดฐานความผิด ในการการกําหนดอัตราโทษขั้นต่ําแทนการกําหนดฐานความผิดเชนนี้ ได
ปรากฏในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนพหุภาคีหลายฉบับ เชน สนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหง
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ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกาวาดวยการสงผูรายขามแดน สนธิสัญญาระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยการสงผูรายขามแดน 
และสนธิสัญญาแมแบบแหงสหประชาชาติวาดวยการสงผูรายขามแดน11 ขอดีของสนธิสัญญาสง
ผูรายขามแดนประเภทนี้  คอื  มีความยืดหยุนและทําใหเกิดความสะดวกแกรัฐภาคีแหงสนธิสัญญา
ไมตองแกไขสนธิสัญญาใหเกิดความยุงยากในกรณีท่ีเกิดความผิดอาญาฐานใหมๆ และการกําหนด
อัตราโทษขั้นต่ําก็ขึ้นอยูกับความตกลงของรัฐภาคีแหงสนธิสัญญา  ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวจะกําหนด
ความผิดท่ีสงขามแดนไดเปนความผิดท่ีลงโทษไดตามกฎหมายของรัฐภาคีท่ีมีอัตราโทษจําคุกไมต่ํา
กวา  1 ปหรือโทษอ่ืนท่ีหนักกวา ซ่ึงการกําหนดอัตราโทษยิ่งต่ําเพียงไรก็จะยิ่งชวยลดอุปสรรคใน
การสงผูรายขามแดนมากขึ้นเทานั้น อยางไรก็ตาม การจะกําหนดเง่ือนไขในสนธิสัญญาจะเปนไป
ตามนโยบายทางอาญาและความสัมพันธระหวางประเทศระหวางรัฐภาคีผูทําสนธิสัญญา 

2)  การสงคนชาติขามแดน (Surrender of Nationality) 
หลักการของ active personality principle ซ่ึงหลักกฎหมายระหวางประเทศก็ยอม

รับรองวารัฐยอมมีเขตอํานาจเหนือการกระทําของคนชาติท่ีกอขึ้นนอกประเทศ  ซ่ึงในเรื่องนี้รัฐตาง ๆ 
มีสิทธิท่ีจะสงหรือไมสงคนสัญชาติของตนเองเปนผูรายขามแดนได ซ่ึงแนวคิดของประเทศท่ีใช
ระบบกฎหมาย Civil Law จะเห็นวาการสงคนสัญชาติของตนเปนผูรายขามแดนจะทําใหคนสัญชาติ
ของตนเสียเปรียบในการตอสูคดีเนื่องจากเหตุผลในเรื่องภาษาและกฎหมายท่ีแตกตางกันในแตละ
ประเทศ อยางไรก็ตาม ประเทศซ่ึงไมสงคนชาติของตนนั้นมักจะมีกฎหมายภายในใหอํานาจในการ
ดําเนินคดีกับคนสัญชาติของตนเองแมไดกระทําความผิดในตางประเทศเพ่ือปองกันไมใหเกิด
ชองวางใหผูกระทําความผิดหลุดพนจากการลงโทษนั้นเอง สวนประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย 
Common Law สวนใหญมักจะเห็นวาประเทศท่ีเปนสถานท่ีการกระทําความผิดเกิดยอมเปนสถานท่ี
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจําเลยควรไดรับการพิจารณาคดีจึงมักยอมสงคนสัญชาติของตนเปนผูรายขาม
แดนได โดยหลักการไมสงคนชาติขามแดน  คือ  ถาผูกระทําผิดเปนบุคคลท่ีถือสัญชาติของประเทศ
ผูรับคํารองขอ  ซ่ึงสามารถเปนไปไดวาบุคคลท่ีถือสัญชาติตนไดไปกระทําความผิดในประเทศอ่ืน
และไดหลบหนีกลับเขามาประเทศของตนเอง  ดังนั้น  ประเทศท่ีผูกระทําผิดเปนบุคคลในสัญชาติ
จะปฏิเสธไมสงตัวผูกระผิดนั้นกลับไปใหประเทศท่ีความผิดเกิดขึ้นพิจารณาลงโทษได  เหตุท่ีเปน
เชนนี้เพราะถือวาบุคคลท่ีถือสัญชาติของตนจะไดรับการปกปองคุมครองภายใตกฎหมายของ
ประเทศตนไดมากกวาประเทศท่ีใชกฎหมายท่ีแตกตางกันออกไปและอาจไดรับความเกลียดชังจาก
บุคคลในประเทศอ่ืนเพราะเหตุท่ีเปนคนสัญชาติอ่ืนแตไดบังอาจเขามากระทําความผิดและหลบหนีไป

                                                             
11 UN  Model  treaty  on  Extradition  Article  1990,  Article  2. 
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นอกจากนี้ถายอมใหมีการสงตัวบุคคลท่ีกระทําความผิดนั้นไปรับการพิจารณาและลงโทษใน
ประเทศอ่ืนก็เทากับเปนการสละอํานาจอธิปไตยของประเทศตนไป 

แนวปฏิบัติของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันเกี่ยวกับการสงคนสัญชาติ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันขามแดนในฐานะผูรายขามแดนมีหลักท่ีชัดเจนวาไมสงคนชาติตนขาม
แดนโดยศาลสูงของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดมีคําตัดสินและแนวคิดวา  “รัฐไมควรใหความ
ชวยเหลือรัฐอ่ืนๆในการใชอํานาจศาลของรัฐอ่ืนๆ เหนือบุคคลท่ีมีสัญชาติของรัฐตนเม่ือรัฐอ่ืนนั้น
ไมสามารถจะใชอํานาจศาลเหนือบุคคลดังกลาวเองได”12 คํากลาวนี้ไดสะทอนใหเห็นหลักกฎหมาย
ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันวารัฐมีหนาท่ีพิเศษท่ีจะตองคุมครองบุคคลสัญชาติตน ซ่ึงหลักการ
นี้นํามาใชกับกฎหมายสงผูรายขามแดน ดังนั้น ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันจึงไมสงคน
สัญชาติเยอรมันขามแดน13 

หลักดังกลาวไดบัญญตัิไวในกฎหมายภายในของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันซ่ึงเปน
การหามสงคนชาติเยอรมันโดยเด็ดขาดโดยระบุไวในรัฐธรรมนูญ(The Basis law of Federal 
Republic)14  ซ่ึงไดรับแนวคิดจาก 4 Beshnlussกses Deatschen Bundes ค.ศ. 1854 ท่ียกเวนการสง
คนชาติไว และในประมวลกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันใหศาลมีอํานาจลงโทษบุคคลท่ี
กระทําความผิดในตางประเทศ ซ่ึงสามารถลงโทษไดโดยกฎหมายสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันและ
กฎหมายของประเทศท่ีการกระทําความผิดเกิดขึ้น15 

3)  หลักการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง (Rule of specialty) 
หลักการใหดําเนินคดีกับผูสงตัวขามแดนเฉพาะในความผิดท่ีไดระบุในคํารองขอ

เทานั้น กลาวคือ รัฐท่ีรองขอตองไมดําเนินคดีกับบุคคลท่ีถูกสงขามแดนในความผิดอ่ืน

                                                             
12 I.A.  Shearer. Extradition  in  international  law.  p.105.  อางถึงใน บุญทิวา   ลิ้มศิริลักษณ.  (2549). 

การคุมครองสิทธิของบุคคลผูถูกรองขอในการสงผูรายขามแดนแบบยอ.  หนา 63 
13 I.A.  Shearer.  Op.cit.  p.105.  เปนเรื่องท่ีแนนอนเกี่ยวกับการไมสงคนชาติของประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมันเพราะหลักกฎหมายเกาแกอันเกี่ยวกับความรับผิดชอบและหนาท่ีของรัฐท่ีมีตอคนสัญชาติตน  
ดังระบุไวใน  Article  i 6 II(1)  ของรัฐธรรมนูญท่ีวารัฐจะตองมีหนาท่ีปองกันคนชาติของตนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปองกันทางกฎหมาย. อางถึงใน บุญทิวา  ลิ้มศิริลักษณ. (2549).  การคุมครองสิทธิของบุคคลผูถูกรองขอใน
การสงผูรายขามแดนแบบยอ.  หนา 63 

14 รัฐ  จําเดิมเผด็จศึก.  (2539)  อางถึงใน บุญทิวา   ลิ้มศิริลักษณ. (2549).  การคุมครองสิทธิของบุคคลผู
ถูกรองขอในการสงผูรายขามแดนแบบยอ.  หนา 63. 

15 I.A.  Shearer.  Op.cit.  p.106. อางถึงใน บุญทิวา   ลิ้มศิริลักษณ. (2549).  การคุมครองสิทธิของบุคคล
ผูถูกรองขอในการสงผูรายขามแดนแบบยอ.  หนา 64. 
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นอกเหนือจากความผิดท่ีผูรับคํารองขออนุญาตใหสงผูรายขามแดน เวนแตจะเขาขอยกเวนบาง
ประการ เชน บุคคลนั้นไดออกจากรัฐท่ีรองขอภายหลังการสงผูรายขามแดน และไดกลับเขาไปใน
รัฐท่ีรองขอใหมโดยสมัคร หรือมีโอกาสท่ีจะออกจากดินแดนของรัฐท่ีรองขอแลว แตก็มิไดเดินทาง
ออกไปภายในเวลาอันสมควรประทวง  อนึ่งหากการกระทําความผิดท่ีรองขอใหสงผูรายขามแดน
เปนความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได  พรอมท้ังมีความผิดอ่ืนปะปนอยูดวย  บุคคลท่ีถูกขอใหสงขาม
แดนอาจจะถูกดําเนินคดีในความผิดอ่ืนนั้น ซ่ึงมักเปนความผิดท่ีมีโทษเบากวาความผิดท่ีรองขอให
สงผูรายขามแดนก็ได 

เชน สนธิสัญญาแมแบบวาดวยการสงผูรายขามแดนไดบัญญัติหลักการพิจารณา
ความผิดเฉพาะเรื่องไวในขอ  14 (Rule of specialty) บัญญัติวา  

“1. บุคคลผูถูกสงตัวขามแดนตามสนธิสัญญานี้จะไมถูกฟองรองดําเนินคดีถูก
ลงโทษ ถูกพิพากษา ถูกคุมขัง หรือถูกสงตัวขามแดนไปยังรัฐท่ีสาม หรือถูกจํากัดเสรีภาพใดๆในรัฐ
ผูรองขอเนื่องจากความผิดอาญาใดๆ ซ่ึงไดกระทํากอนถูกสงตัวขามแดน เวนแตในกรณีตอไปนี้ 

a)  ความผิดซ่ึงมีการขอใหสงตัวผูรายขามแดน 
b)  ความผิดอ่ืนๆซ่ึงรัฐผูรับคํารองขอยินยอม 
2. คําขอใหรัฐผูรับคํารองขอยินยอมในขอนี้จะตองแนบหลักฐานตามท่ีระบุไวใน 

ขอ 5(2) และบันทึกคําใหการของบุคคลผูถูกสงตัวขามแดนเกีย่วกับความผิดนั้น 
3. ขอความตามวรรค 1 ไมใชบังคับในกรณีท่ีบุคคลนั้นมีโอกาสท่ีจะออกจาก 

รัฐผูรองขอ แตมิไดออกไปภายใน (30/45 วัน) หลังจากท่ีไดถูกปลอยตัวในความผิดท่ีมีคําขอให 
สงผูรายขามแดนหรือกลับเขาไปในรัฐผูรองขอโดยสมัครใจหลังจากท่ีไดออกไปแลว” 

4)  หลักการไมลงโทษซํ้าในความผิดเดียวกัน (Double Jeopardy) 
ในการดําเนินคดีอาญามีหลักกฎหมายอยูวา บุคคลควรไดรับการพิจารณาหรือรับ

โทษครั้งเดียวสําหรับความผิดท่ีไดกระทําลง ซ่ึงหลักการดังกลาวนี้ในการพิจารณาสงผูรายขามแดน
ตามหลักกฎหมายท่ัวไปจึงถือเปนหลักวาจะไมมีการสงผูรายขามแดน หากบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัว
ไดรับการพิจารณาคดีและถูกพิพากษาลงโทษหรือปลอยตัวในประเทศหรือรัฐท่ีไดรับคํารองขอ
สําหรับความผิดท่ีขอใหสงผูรายขามแดน ดังนั้น ในการสงผูรายขามแดนจึงมีขอท่ีตองพิจารณา
ประการหนึ่งวา บุคคลนั้นถูกศาลพิพากษาหรือถูกดําเนินคดีในความผิดท่ีขอใหสงขามแดนแลว
หรือไม 

ในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางไทยกับประเทศตาง ๆ ท่ีไดจัดทําขึ้นแลว
รวม 10 ประเทศนั้นไดระบุเหตุของการปฏิเสธการสงผูรายขามแดนในหลักการไมลงโทษซํ้าใน
ความผิดเดียวกัน (Double Jeopardy) ไวทุกขอสนธิสัญญาดังตัวอยาง เชน สนธิสัญญาสงผูรายขาม
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แดนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา ขอ 5 ไดกําหนดหลักการ
เรื่องการไมดําเนินคดีซํ้าไว ดังนี ้

(1) จะไมมีการสงผูรายขามแดน ถาบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัวไดรับการพิจารณาคดีและ
ถูกพิพากษาลงโทษ หรือปลอยตัวในรัฐท่ีไดรับการรองขอสําหรับความผิดท่ีขอใหสงผูรายขามแดน 

(2) การสงผูรายขามแดนอาจจะถูกปฏิเสธถาบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัวกําลังถูกหรือได
ถูกดําเนินคดีแลวในรัฐท่ีไดรับการรองขอ สําหรับความผิดท่ีขอใหสงผูรายขามแดน 

(3) อาจจะสงผูรายขามแดนได ถึงแมวาเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของรัฐท่ีไดรับการรองขอ
ไดตัดสินท่ีจะไมฟองคดีตัวบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัวสําหรับการกระทําท่ีขอใหสงผูรายขามแดน 

นอกจากนี้หลักการดังกลาวจะเห็นไดวาปรากฏอยูในสนธิสัญญาแมแบบวาดวยการ
สงผูรายขามแดน ค.ศ.1990 ซ่ึงบัญญัติไววา 

ขอ 3 “เหตุในการปฏิเสธชนิดบังคับ การสงผูรายขามแดนไมอาจกระทําไดในกรณี
ใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

d) หากมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลแหงรัฐผูรับคําขอใหลงโทษบุคคลผูนั้น 
เนื่องจากการกระทําความผิดเดียวกันกับท่ีมีคําขอใหสงผูรายขามแดน” 

ขอ 4 “เหตใุนการปฏิเสธชนิดใหเลือก รองขอใหสงผูรายขามแดนอาจถูกปฏิเสธได
ในกรณีดังตอไปนี้ 

c) หากความผิดเดียวกันนั้นอยูระหวางการดําเนินคดีอาญาในรัฐผูรับคําขอ” 
ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา เชน อนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการ

สงผูรายขามแดน และอนุสัญญาแหงยุโรปเกี่ยวกับการโอนกระบวนพิจารณาคดีอาญาโดยรัฐภาคี
อาจยกเปนเหตุในการปฏิเสธการใหความรวมมือก็ได เชน อาจไมสงตัวผูรายขามแดนใหรัฐ
ตางประเทศไปดําเนินคด ี

จะเห็นไดวาในสนธิสัญญาดังกลาวไดมีบทบัญญัติคุมครองสิทธิบุคคลท่ีจะถูกสงตัว
ขามแดนใน 3 ระดับ คือ (1)  คุมครองเด็ดขาดกรณีศาลพิพากษาลงโทษหรือปลอยตัวผูนั้นแลว  (2)  
ในกรณีท่ีบุคคลนั้นเพียงถูกดําเนินคดีในศาลของรัฐท่ีถูกรองขอ อาจจะมีการสงหรือไมสงผูรายขาม
แดนใหแกกันหรือไมก็ได  และ (3) กรณีมีการส่ังไมฟองบุคคลผูนั้นในรัฐท่ีถูกรองขอก็ไมผูกพัน
ฝายบริหารท่ีจะสงตัวผูนั้นขามแดนไป  ท้ังนี้นาจะถือไดวาในกรณีท่ี (1) คําพิพากษาของศาลไมวา
กรณีใดถือวาเปนการพิจารณาในเนื้อหาแลววาจําเลยผูนั้นไดกระทําผิดเชนนั้นหรือไม หากผูนั้น
ไดรับโทษตามคําพิพากษาแลว หรือศาลพิพากษาใหปลอยก็ดี  บุคคลนั้นไมควรถูกลงโทษหรือ
ดําเนินคดีซํ้าซอนอีก สวน 2 กรณีหลัง เปนเรื่องท่ีผูนั้นเพียงแตถูกดําเนินคดีหรือเพียงแตถูกส่ังไม
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ฟอง ซ่ึงยังไมเด็ดขาดและยังไมมีการลงโทษหรือปลอยช่ัวคราวโดยศาล จึงอาจเปนกรณีท่ีรัฐ
คูสัญญา ใชดุลพินิจสงหรือไมสงตัวขามแดนไปได 

 
2.3.3  ลักษณะของการดําเนินการสงผูรายขามแดน 
 การสงผูรายขามแดนมีลักษณะของการพิจารณาคดีท่ีพิเศษแตกตางจากการดําเนิน

คดีอาญาท่ัวไปหลายประการ พอสรุปไดดังตอไปนี ้
1)  ความรวมมือระหวางประเทศทางอาญาดานการปองกันและปราบปราบอาชญากรรม 

การสงผูรายขามแดนถือเปนความรวมมือระหวางประเทศท่ีแตละรัฐมีใหแกกัน  
แมวาในบางกรณีอาจมีอุปสรรคจากปญหาการถือเครงครัดเรื่องอํานาจอธิปไตย  กฎหมายภายใน
หรือเหตุผลทางการเมืองระหวางประเทศ  ในปจจุบันบางประเทศมีหลักการวาอาจสงผูรายขามแดน
ใหแกรัฐอ่ืนได  แมในกรณีไมมีสนธิสัญญาระหวางกัน  ตามหลักไมตรีจิตระหวางประเทศ  
(comity) และหลักถอยทีถอยปฏิบัติ (Reciprocity) บางประเทศ เชน ในกลุมประเทศท่ีใชระบบ
กฎหมาย Common law อยางประเทศสหรัฐอเมริกา  จะถือหลักวาจะไมมีการสงผูรายขามแดน  ถา
ไมมีสนธิสัญญาหรือขอตกลงใดๆระหวางกัน  ดังนั้น  ตราบใดท่ียังไมสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน
กับประเทศใดผูกระทําความผิดยอมพนจากการถูกดําเนินคดีอาญาในสหรัฐอเมริกาจากการขอความ
รวมมือในการสงผูรายขามแดนจากประเทศนั้นได  อาจกลาวไดวาสหรัฐอเมริกาเปนสวรรคสําหรับ
ผูกระทําความผิดจากประเทศท่ียังไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับสหรัฐอเมริกา16  แตในบาง
ประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย Civil  law  สามารถนําหลักท่ัวไปในทางระหวางประเทศเรื่องหลักตาง
ตอบแทน  หรือหลักถอยทีถอยปฏิบัต ิ(Reciprocity) มาใชได  ถาไมมีกฎหมายภายในกําหนดไวเปน
อยางอ่ืน ซ่ึงหลักตางตอบแทนนี้จะมิไดกําหนดหลักการหรือรายละเอียดไว  แตจะใชหลักปฏิบัติ
ท่ัวไปในประชาคมระหวางประเทศซ่ึงจะเห็นไดวาหลักการสงผูรายขามแดนของประเทศในระบบ
กฎหมาย Civil law มีความยืดหยุนกวาประเทศในระบบกฎหมาย Common law ดังเชนระบบ
กฎหมาย  Common  Law  ก็ถือวาจะไมมีการสงผูรายขามแดน  ถาไมมีสนธิสัญญาหรือขอตกลง
ใดๆ ระหวางกัน เชน สหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายกําหนดไวชัดเจนวา 
จะตองมีสนธิสัญญาเรื่องการสงผูรายขามแดนระหวางกันเทานั้น จึงจะสงผูรายขามแดนได แตใน
บางประเทศโดยเฉพาะท่ีใชระบบกฎหมาย Civil Law ก็สามารถนําหลักท่ัวไปในทางระหวาง
ประเทศเรื่องหลักตางตอบแทนหรือหลักถอยทีถอยปฏิบัติ (Reciprocity) มาใชได ถาไมมีกฎหมาย
ภายในกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หลักการตางตอบแทนนี้เปนหลักท่ีใชสําหรับรัฐท่ีไมมีสนธิสัญญา

                                                             
16 ชัยเกษม  นิติสิริ.  เลมเดิม.  หนา  189. 
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ระหวางกัน กลาวคือ หากไมมีสนธิสัญญาระหวางกัน การรองขอใหสงผูรายขามแดนตองระบุ
ขอความในคํารองในลักษณะท่ีประเทศผูรองขอจะปฏิบัติตอบแทนในลักษณะเดียวกันถาประเทศผู
รองขอรองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรองขอ อยางไรก็ตามหลักการนี้อาจไมมีท่ีใชหาก
กฎหมายภายในประเทศผูถูกรองขอบัญญัติวาจะไมมีการสงผูรายขามแดนหากไมมีสนธิสัญญา
ระหวางกัน 

หลักนี้ไมปรากฏในพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2472 แตมีปรากฏใน
พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 9 (2) วารัฐบาลไทยอาจพิจารณาสงบุคคลขาม
แดน...ไดในกรณีตอไปนี้...(2) กรณีท่ีมิไดมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกัน เม่ือประเทศผู
รองขอไดแสดงโดยชัดแจงวาจะสงผูรายขามแดนใหแกประเทศไทยในทํานองเดียวกัน เม่ือประเทศ
ไทยรองขอ เพราะฉะนั้น หากประเทศท่ีไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกัน ยื่นคํารอง
ขอใหสงผูรายขามแดนมายังประเทศไทย คํารองขอของประเทศนั้นจะตองมีขอความในทํานอง
ดังกลาวขางตน มิฉะนั้นก็ถือวาไมเขาเง่ือนไขท่ีจะขอสงผูรายขามแดนได 

จะเห็นไดวาการท่ีประเทศตางๆยินยอมใหมีการสงตัวผูรายขามแดน แมวาจะไมไดมี
สนธิสัญญาระหวางกัน  แสดงใหเห็นวานานาประเทศเล็งเห็นถึงความสําคัญของการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม  โดยถือหลักวา “เม่ือบุคคลใดทําผิดบุคคลนั้นก็ตองไดรับโทษ” การสง
ผูรายขามแดนจึงเปนความรวมมือระหวางประเทศทางอาญารูปแบบหนึ่งท่ีนานาประเทศเล็งเห็นวา
จะชวยใหการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมถึงในปจจุบัน
หลักเกณฑบางประการของการสงผูรายขามแดนก็เอ้ือประโยชนตอการสงผูรายขามแดน 
เชน หลักการสงคนชาติของตนขามแดน หรือการผอนคลายหลักความผิดอาญาของท้ังสองประเทศ  
เปนตน17 

2)  การเนนประสิทธิภาพในปองกันและการปราบปรามอาชญากรรม 
ตามหลักการพิจารณาคดีอาญาท่ัวไปนั้นมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคท่ีจะนําตัวผูกระทํา

ความผิดมาลงโทษและชวยเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหาย  อันเปนมาตรการหนึ่งทางกฎหมาย
ท่ีชวยรักษาความสงบเรียบรอยในสังคม  โดยหลักกระบวนการพิจารณาคดีอาญาท่ัวไปนั้นจะตอง
ดําเนินการดวยความเปนธรรมในทุกๆขั้นตอนตั้งแตช้ันจับกุม สอบสวน การพิจารณาคดี และ 
คุมขัง  โดยเปนไปตามหลักทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process) คือ การพิจารณาคดีจะตองมี
ความสมดุลระหวางหลักการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมกับหลักการคุมครองสิทธิของ
ผูตองหาหรือจําเลยเจาหนาท่ีของรัฐจะตองปฏิบัติตอบุคคลเหลานี้ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

                                                             
17   บุญทิวา  ลิ้มศิริลักษณ.  เลมเดิม.  หนา 35. 
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สวนหลักการสงผูรายขามแดนเปนการนําตัวผูกระทําความผิดท่ีหลบหนีออกจากรัฐ 
ท่ีไดกระทําความผิดกลับมาลงโทษในรัฐนั้น  จากหลักการดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาการสงผูราย
ขามแดนมีขึ้นเพ่ือปองกันมิใหผูกระทําความผิดอาศัยชองวางของกฎหมายหลบหนีจากการกระทํา
ผิดของตนเองอันเปนมาตรการท่ีชวยในการปองกันและปราบปราบอาชญากรรม  โดยหลักการของ
การสงผูรายขามแดนจะใหความสําคัญกับหลักประสิทธิภาพในการดําเนินคดีอาญาตามทฤษฎี
ควบคุมอาชญากรรม คือ ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมมุติฐานท่ีวากระบวนการพิจารณาทางอาญาจะตองมี
ไวเพ่ือปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การกําราบอาชญากรรมถือเปนหนาท่ีอันสําคัญท่ีสุด
ของกระบวนการพิจารณาทางอาญา อาชญากรรมจะตองไดรับการควบคุมอยางแนนหนาเพ่ือรักษา
ไวซ่ึงความสงบเรียบรอยของสังคม โดยจุดหมายปลายทาง คือประสิทธิภาพในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม 

ตามแนวความคิดดั้งเดิมถือวาอํานาจรัฐในการตราและบังคับใชกฎหมาย  รวมถึง
อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีจํากัดเฉพาะในเขตดินแดนแหงรัฐเทานั้น  ทําใหการบังคับใช
กฎหมายอาญาโดยเจาหนาท่ีมีผลบังคับอยางจริงจังเฉพาะในเขตพรมแดนของแตละรัฐเทานั้น  แต
จากผลของความเจริญทางดานเทคโนโลยี  การคมนาคมและการส่ือสาร  อาชญากรรมอาจทําในรูป
เครือขายเช่ือมโยงกันในหลายประเทศในหลายลักษณะเปนองคกรอาชญากรรมขามชาติ  เชน
อาชญากรรมเกี่ยวกับการคามนุษย  การคายาเสพติด  การคาอาวุธและการกอการราย  เปนตน 
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดเหลานี้ไมสามารถกระทําไดโดยรัฐใดรัฐ
หนึ่งเทานั้น  แตเจาหนาท่ีของแตละรัฐตองอาศัยความรวมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ระหวางประเทศโดยผานกลไกท่ีประเทศตางๆ สรางขึ้นเพ่ือใหกระบวนการทางกฎหมายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยประเทศตางๆยอมลดขอถือสิทธิเรื่องอธิปไตยบางอยางลง  เชน  กรณี
ผูกระทําความผิดไดหลบหนีไปอยูตางประเทศ  ซ่ึงอํานาจรัฐภายในไมสามารถไปติดตามตัวมาจาก
ตางแดนได  จึงไดมีการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศทางอาญาในเรื่องการสงผูรายขามแดน
ขึ้นซ่ึงเปนความรวมมือระหวางประเทศทางอาญาท่ีนานาชาติใหการยอมรับ18 

3)  การเนนความสัมพันธระหวางประเทศ 
กฎหมายของบางประเทศกําหนดใหการสงผูรายขามแดนจะกระทําไดตอเม่ือมี

สนธิสัญญาระหวางประเทศผูรองขอและประเทศผูรับคํารองขอเทานั้น กลาวคือ กําหนดใหอํานาจ
แกรัฐบาลเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาใหความชวยเหลือในการสงผูรายขามแดนไดเปนกรณีๆ ไป  แม
ไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกัน ท้ังนี้เปนการใหอํานาจแกเจาหนาท่ีทางฝายบริหาร

                                                             
18   แหลงเดิม.  หนา 36-37. 
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หรือเจาหนาท่ีทางฝายตุลาการฝายใดฝายหนึ่งแตเพียงฝายเดียวเปนผูพิจารณา หรือใหท้ังสองฝาย
พิจารณารวมกันในการใหความรวมมือตามคํารองขอของรัฐบาลตางประเทศ  แตมีบางประเทศ เชน  
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะยินยอมใหมีการสงผูรายขามแดนตอเม่ือไดทําสนธิสัญญาไวกับ
สหรัฐอเมริกา 

สําหรับประเทศไทย  พระราชบัญญัติการสงผูรายขามแดน พ.ศ.2551 เปดโอกาสให
รัฐบาลไทยใหความรวมมือในการสงผูรายขามแดนใหแกรัฐบาลตางประเทศได แมไมมีสนธิสัญญา
สงผูรายขามแดนระหวางกันดังท่ีกลาวมาแลว ดังนั้นการพิจารณาสงผูรายขามแดนใหแกประเทศ
ตางๆ จึงขึ้นอยูกับดุลพินิจของรัฐบาลไทยท่ีจะพิจารณาใหความชวยเหลือเปนคดีๆไป โดยยึดหลัก
ไมตรีจิตระหวางประเทศ (comity) 

สําหรับหนวยงานของรัฐบาลท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการใชดุลพินิจแทนรัฐบาล  
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  10 มกราคม พ.ศ. 2538 ใหกระทรวงการตางประเทศเปนผูใช
ดุลพินิจแทนรัฐบาลไทยในกรณีท่ีเปนเรงดวนหรือเปนเรื่องเล็กนอย เวนแตกรณีใดเปนเรื่องสําคัญ
อันกระทบตอความม่ันคงของราชอาณาจักรหรือสัมพันธไมตรีระหวางประเทศอยางยิ่งจึงเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงในทางปฏิบัติกระทรวงตางประเทศจะพิจารณาดวยวาในคํารองขอสง
ผูรายขามแดนของรัฐบาลตางประเทศไดระบุวาจะสงผูรายขามแดนใหแกประเทศไทยเม่ือประเทศ
ไทยรองขอตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 

2.3.4  แบบพิธีในการพิจารณาการสงผูรายขามแดน19 
ในการสงผูรายขามแดนซ่ึงจะตองพิจารณาหลักเกณฑวาดวยการสงผูรายขามแดนดังท่ี

ไดกลาวแลวขางตน  โดยหลักปฏิบัติแลวผูมีอํานาจในการพิจารณาหลักเกณฑดังกลาวก็จะไดแก
รัฐบาลไมวาจะเปนรัฐบาลของรัฐผูรองขอหรือรัฐผูรับคํารองขอ  อยางไรก็ตาม  การพิจารณา 
สงผูรายขามแดนหรือไมนั้นเปนสิทธิเด็ดขาดของรัฐผูรับคํารองขอแตเพียงผูเดียว  ซ่ึงในแตละรัฐ 
ก็มีแบบพิธีในการพิจารณาคํารองขอสงผูรายขามแดนท่ีแตกตางกันไป  โดยในบางประเทศให
อํานาจตุลาการเขามามีสวนในการพิจารณาดวย  ซ่ึงในปจจุบันแบบพิธีท่ีใชในการสงผูรายขามแดน
ท่ีมีใชอยูในประเทศตางๆ  ตอไปนี2้0 

                                                             
19  บุญทิวา  ลิ้มศิริลักษณ.  เลมเดิม.  หนา 67. 
20  สุเทพ  อัตถากร และสฤษด์ิผล  ชมไพศาล.  (2516).  คูมือศึกษากฎหมายระหวางประเทศแผนกคดี

บุคคลและคดีอาญา.  หนา  64 - 66. อางถึงใน บุญทิวา  ลิ้มศิริลักษณ. (2549).  การคุมครองสิทธิของบุคคลผูถูก
รองขอในการสงผูรายขามแดนแบบยอ.  หนา 67. 
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กรณีแรก คือ กรณีท่ีใหศาลเขามามีบทบาทในการคนหาความจริงและพิจารณาคดีสง
ผูรายขามแดน  กรณีนี้มีใชในประเทศอังกฤษ ซ่ึงมีหลักในการพิจารณาคดีอาญาวาบุคคลจะไมถูก
สันนิษฐานวามีการกระทําความผิดเวนแตจะไดพิสูจนไดวากระทําความผิด  ในคดีการสงผูรายขาม
แดนนั้น  เม่ือมีคํารองขอผานชองทางการทูตผานกระทรวงตางประเทศ  คําขอนั้นจะถูกสงเขามาสู
การพิจารณาของศาล  โดยศาลจะมีอํานาจไมเพียงแตการพิจารณาวาเปนความผิดท่ีสงขามแดนได
หรือไม  หากแตมีอํานาจในการพิจารณาวาจําเลยกระทําความผิดจริงหรือไม  โดยพิธีการนี้ 
ศาลมีอํานาจท่ีจะพิจารณาวาจําเลยผิดจริงหรือไม  โดยจะใชหลักเกณฑท่ีเรียกวา “Prima facia case”  
ศาลท่ีพิจารณาคดีสงผูรายขามแดนจะใชมาตรฐานเดียวกับการไตสวนมูลฟองคดีอาญาธรรมดา  
กลาวคือ  ศาลจะตองพิจารณาวาหากการกระทําท่ีถูกรองขอใหสงขามแดน  กระทําขึ้นในประเทศ
ตน  ศาลจะพิจารณาวาตามพยานหลักฐานท่ีประเทศผูรองขอสงมามีมูล (Prima facia case) ตาม
กฎหมายของประเทศอังกฤษหรือไม  ถาหากวากระทําความผิดจริงก็ขังรอการสงผูรายขามแดน
ตอไป  แตถาหากวาเปนผูบริสุทธ์ิศาลก็จะปลอยตัวจําเลยไปและปฏิเสธการสงผูรายขามแดนนั้น
โดยรัฐบาลมักจะปฏิบัติตามความเห็นของศาล  หากดูเผินๆแลวอาจจะเขาใจวาประเทศอังกฤษ 
ใชเกณฑมาตรฐานการพิสูจนในการสงผูรายขามแดนเชนเดียวกับประเทศไทย  แตในความเปนจริง
มาตรฐานการพิสูจนคดีมีมูลในประเทศอังกฤษมีมาตรฐานสูงกวาประเทศไทย  คือ  ในการพิจารณา
วาคดีมีมูลหรือไม  ผูพิพากษาผูไตสวนคดีจะตองพิจารณาพยานหลักฐานอันเปนสาระ (Merit) ของ
คดีวาจําเลยเปนผูกระทําผิดจริงหรือไม  หากผูพิพากษาผูไตสวนคดีพิจารณาพยานหลักฐาน 
ท้ังหมดแลวเห็นวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดจริงจึงจะตัดสินวาคดีมีมูล  และสงเรื่องใหคณะลูกขุน
พิจารณาคดีตอไป  สวนการพิจารณาในช้ันคณะลูกขุนเกณฑพิจารณาความผิดของจําเลยยิ่งสูงขึ้นไป
อีกเนือ่งจากโดยหลักการแลวคณะลูกขุนท้ัง 12 คน  จะตองลงมติเปนเอกฉันทวาจําเลยเปนผูกระทํา
ความผิดจริงจึงจะสามารถตัดสินวาจําเลยผูนั้นผิดและลงโทษจําเลยได  อาจจะกลาวไดวาเกณฑเอา
ผิดกับจําเลยในช้ันของคณะลูกขุนนั้นสูงขึ้นอีก  12  เทา  เทียบกับช้ันไตสวนมูลฟองของประเทศ
ไทยซ่ึงมีผูพิพากษาเพียง  1  ทานเทานั้นท่ีเห็นวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดจริง21  ในการพิจารณา
ดังกลาวตองมีท้ังโจทกและจําเลยในคดีดวย  ผูรองขอก็ เปนโจทกผานทางอัยการพรอม 
ท้ังพยานหลักฐานตางๆ  เชน  สําเนาหมายจับ  สวนผูตองหาจะตอสูวาไมไดกระทําความผิดจริง 
                                                             

21  ภาควิชากฎหมายระหวางประเทศ  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  รวมกับ  สํานักงาน
อัยการสูงสุด  ศาลอุทธรณ  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพและสมาคมกฎหมายระหวางประเทศ. (2548).   
เอกสารประกอบการเสวนาโครงการเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ คร้ังที่ 1:  สถานการณดานองค
ความรูในการสงผูรายขามแดนของรัฐไทย.  หนา  37. อางถึงใน บุญทิวา  ลิ้มศิริลักษณ. (2549).   การคุมครอง
สิทธิของบุคคลผูถูกรองขอในการสงผูรายขามแดนแบบยอ.  หนา 68. 
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ขอตอสูเกี่ยวกับกฎหมายสงผูรายขามแดนวาคําขอไมถูกตองขอตอสูตางๆ  ศาลยอมรับฟงท้ังส้ิน 
แตอยางไรก็ตาม  แมวาศาลจะพิจารณาวาจําเลยกระทําความผิดจริงและส่ังขังจําเลยเพ่ือรอ 
การสงขามแดนนั้น  ไมไดหมายความวารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจะตองยอมรับ
และปฏิบัติตามคําส่ังศาลนั้นเสมอไป  รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศมีอํานาจปฏิเสธแมวา
ศาลจะพิพากษาเชนนั้น  จะเห็นไดวาพิธีการเชนวานี้เปนการพิจารณาแบบเขมงวดเนื่องจากผานการ
พิจารณาโดยองคกรยุติธรรมยอมเปนการเสียเวลา  แตประโยชนท่ีจะไดรับก็คือการคุมกันสิทธิของ
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาไดเปนอยางด ี

กรณีท่ีสอง คือ กรณีท่ีการสงผูรายขามแดนเปนดุลพินิจของฝายบริหารโดยเฉพาะ 
โดยไมใหตุลาการเขามามีสวนรวมในการพิจารณาเลย  แบบพิธีการเชนนี้มีใชในประเทศฝรั่งเศส
กลาวคือ  ศาลไมมีสิทธิเขามามีสวนในการพิจารณาคํารองขอใหสงผูรายขามแดนโดยการพิจารณา
คํารองขอสงผูรายขามแดนกระทําโดยการยื่นคํารองผานกระทรวงการตางประเทศโดยชองทาง
ทางการทูต  ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศจะทําการพิจารณาวากระทําตามแบบท่ีได
กําหนดไวหรือไม  กลาวคือ  คํารองนัน้ไดกระทําตามกระบวนการตางๆ ท่ีกําหนดไวในแบบพิธีการ
ปฏิบัติการทางการทูตถูกตองหรือไม  ถาหากคํารองไมถูกตองตามแบบท่ีกําหนดก็ไมตองสงคน
ใหแกประเทศผูรองขอ  โดยถือเปนการปฏิเสธไมสงผูรายขามแดน  แตหากคํารองขอนั้นถูกตองก็
จะสงคํารองนั้นไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  ซ่ึงจะเปนขั้นตอนของการพิจารณาเฉพาะ
ปญหาขอกฎหมายเทานั้น  อันไดแก  หลักฐานเกี่ยวกับหมายจับ  พยานบุคคลตางๆ  ขอหา  อายุความ
ขอความตางๆ อันเปนไปตามหลักเกณฑวาดวยการสงผูรายขามแดนตามสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศหรือตามกฎหมายภายในวาดวยการสงผูรายขามแดนและเปนบุคคลผูกระทําผิดจริงหรือไม
การท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาปญหาขอกฎหมายอาจจะใหพนักงานอัยการ
(ประเทศฝรั่งเศส  พนักงานอัยการขึ้นอยูกับกระทรวงยุติธรรม)  พิจารณาวาขอกฎหมายเพียงพอ
หรือยังท่ีจะสงบุคคลนั้นขามแดน  หากไมมีขอบกพรองทางปญหาขอกฎหมายแลว  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมก็จะรายงานไปยังรัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศเพ่ือส่ังขังบุคคลผูถูกรองขอ 
รอการสงผูรายขามแดนตอไป22  อยางไรก็ตามการพิจารณาในขอกฎหมายของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมนั้น  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสามารถมีดุลพินิจในการพิจารณา

                                                             
22  สุเทพ  อัตถากร และสฤษด์ิผล  ชมไพศาล.  หนา 67. อางถึงใน บุญทิวา  ลิ้มศิริลักษณ. (2549).   การ

คุมครองสิทธิของบุคคลผูถูกรองขอในการสงผูรายขามแดนแบบยอ.  หนา 69. 
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ขั้นเด็ดขาดในช้ันสุดทาย  เนื่องจากการสงผูรายขามแดนถือเปนเรื่องของความสัมพันธระหวาง
ประเทศอยางหนึ่ง  ซ่ึงอาศัยการดําเนินนโยบายของแตละประเทศเปนสําคัญ23 

กรณีท่ีสาม คือ แบบผสม ซ่ึงเปนแบบของประเทศเบลเยี่ยมและประเทศเนเธอรแลนด 
โดยมีพิธีการพิจารณาในขั้นตอนแรกเชนเดียวกับกรณีท่ีสอง  คือ  ในขั้นตอนการพิจารณาแบบ 
คํารองหากคํารองถูกตองจะสงใหศาลเปนผูพิจารณาเชนเดียวกับกรณีแรก  แตความแตกตางใน
ทางการพิจารณาของศาล  คือ  ในกรณีนี้ศาลจะไมมีอํานาจพิจารณากาวลวงไปถึงในประเด็นวา
ผูตองหานั้นไดกระทําความผิดตามกฎหมายของประเทศใดหรือไม  การพิจารณาจึงจํากัดเพียงวา
กรณีเปนไปตามหลักเกณฑวาดวยการสงผูรายขามแดนตามสนธิสัญญาหรือกฎหมายภายในหรือไม
เทานั้นเม่ือศาลพิจารณาเปนอยางไรแลวรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมจะมีอํานาจในการใช
ดุลพินิจอีกช้ันหนึ่ง24 

สําหรับในกรณีของประเทศไทยนั้นมีพิธีการท่ีคลายคลึงกับแบบของประเทศเบลเยี่ยม
และประเทศเนเธอรแลนด  กลาวคือ  ศาลเปนผูวินิจฉัยใหไดความเพียงวาจําเลยเปนบุคคลท่ีตองถูก
สงขามแดนหรือไมเทานั้น  โดยศาลไมจําตองมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังใหสงตัวจําเลยขามแดน
เนื่องจากฝายบริหารจะเปนผูใชดุลพินิจในการวินิจฉัยเพ่ือสงหรือปฏิเสธการสงผูรายขามแดนตอไป
ดังนั้น  โดยหลักแลวการพิจารณาสงผูรายขามแดนในขั้นตอนสุดทายของประเทศไทยก็เปนอํานาจ
ของฝายบริหารเชนกัน 

 
2.4  แนวคิดและหลักการในการสงตวัออกนอกประเทศ (Deportation) 

การพิจารณาถึงแนวคิดและหลักเกณฑในผลักดันหรือการสงคนดาวดาวออกไปนอก
ราชอาณาจักรนั้น สืบเนื่องมาจากผลกระทบของการเคล่ือนยายประชากรขามแดนระหวางประเทศ 
ซ่ึงการเขามาในประเทศผูรับนั้น ผูยายถ่ินฐานอาจเขามาโดยถูกตองตามกฎหมายและท่ีเขามาโดยผิด
กฎหมาย ดังนั้นหลักเกณฑท่ีใชในการดําเนินการเกี่ยวกับการผลักดันและสงกลับคนตางดาวออกไป
นอกราชอาณาจักร จึงพอจําแนกได ดังนี2้5 
                                                             

23  สุผานิต  ม่ันศุข.  (2523).  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีอาญา.  หนา  181 - 182. อางถึงใน      
บุญทิวา  ลิ้มศิริลักษณ. (2549).  การคุมครองสิทธิของบุคคลผูถูกรองขอในการสงผูรายขามแดนแบบยอ.  หนา 70. 

24  ตะวัน  พึ่งพุทธารักษ.  (2546).  ปญหาการสงผูรายขามแดนในคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร.  หนา  
23. อางถึงใน บุญทิวา  ลิ้มศิริลักษณ. (2549).   การคุมครองสิทธิของบุคคลผูถูกรองขอในการสงผูรายขามแดน
แบบยอ.  หนา 70. 

25  วรพจน  พืชผล.  (2545).  การคุมครองสิทธิมนุษยชนในการสงคนตางดาวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522.  หนา 107-108. 
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1)  เกณฑเชิงอัตถประโยชนนิยม (Utilitarianism) เปนการพิจารณาจากประโยชนใช
สอยท่ีจะไดจากคนเขาเมืองหรือคนตางดางใดเปนประโยชนตอประเทศผูรับแลวก็อาจเลือกผลักดัน
หรือสงตัวกับออกไปนอกราชอาณาจักรทีหลัง 

2)  เกณฑเชิงมนุษยธรรมนิยม (Humanitarianism) เปนการพิจารณาจากความเดือดรอน
และความจําเปนของกลุมคนตางดาวท่ีเขาเมืองมา ท่ีทําใหรัฐบาลของประเทศผูรับตองพิจารณาผอน
ผัน และใหการชวยเหลือเทาท่ีควรกระทํา คือ การผอนผันใหพํานักอยูช่ัวคราวจนกวาสภาพความ
ยากลําบากจะทุเลาเบาบางลงจึงจัดใหเดินทางกลับประเทศเกณฑในกรณีนี้ไมควรใชกับกองกําลัง
ตอตานเพราะจะทําใหมีผลกระทบตอความสัมพันธกับรัฐบาลของประเทศเพ่ือนบาน 

3)  เกณฑเชิงชาตินิยม (Nationalism) เกณฑนี้เปนการพิจารณาวากลุมคนเขาเมืองกลุม
ใดท่ีอาจเปนภัยคุกคามตอรัฐบาลหรือประเทศผูรับ หากเห็นวาเปนภัยคุกคามก็ควรถูกผลักดัน
ออกไปใหหมดส้ิน ตามเกณฑนี้กลุมท่ีกออาชญากรรมขามชาติ กลุมผูกอการราย ตองถูกผลักดัน
ออกไปโดยเรงดวนรวมไปถึงกลุมกองกําลังใดๆ ท่ีรุกลํ้าเขามาในเขตแดนของประเทศผูรับก็จะตอง
ถูกผลักดันโดยเรงดวนเชนกัน 

2.4.1  ความหมายของการสงตัวออกนอกประเทศ 
ดังนั้น การสงตัวออกนอกประเทศ คือ มาตรการท่ีรัฐใชในการสงคนตางดาวซ่ึงเปนท่ี

ไมประสงคใหอยูในรัฐออกจากรัฐนั้นไป ดังเชน มีพฤติการณเปนท่ีนาเช่ือวาเปนบุคคลท่ีเปนภัยตอ
สังคม หรือจะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายตอความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือ
ความม่ันคงแหง รัฐ กระทําความผิดอาญาอยางรายแรง ไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนตน ท้ังนี้อาจจะใหมาตรการการสงตัวออกนอกประเทศ   
ดังกลาว ซ่ึงหมายถึง การขับไลหรือสงตัวบุคคลหรือกลุมบุคคล ท่ีกระทําความผิดใหออกจากเขต
แดน อาณาจักร ประเทศ โดยหามกลับเขามายังอาณาเขตนั้นๆ เปนอันขาดเพ่ือมิใหยอนกลับเขามา
กระทําความผิดซํ้าไดอีก ซ่ึงรัฐสวนใหญจะสงวนสิทธิในการท่ีใชอํานาจรัฐสงตัวบุคคลท่ีรัฐไมพึง
ประสงคออกไป ในท่ีนี้หมายถึงการสงตัวออกนอกประเทศตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเปนการ
ใชอํานาจของเจาพนักงานโดยใชเฉพาะกับคนตางดาว  ซ่ึงไดแกบุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติของ
ประเทศท่ีสงตัวออกนอกประเทศนั้นๆ  เปนการสงตัวออกนอกประเทศท่ีไมเกี่ยวกับการสงผูราย
ขามแดน แตเปนการสงคนตางดาวออกนอกประเทศเพ่ือความม่ันคงของประเทศและความสงบ
เรียบรอยของประชาชน 

กฎหมายดังกลาวใหอํานาจแกฝายบริหารแตเพียงฝายเดียวในการใชดุลยพินิจสงตัวคน
ตางดาวท่ีมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหรือเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมายออกไปนอก
ราชอาณาจักรโดยไมจําตองผานกระบวนการพิจารณาทางศาล  
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อยางไรก็ตามการสงตัวออกนอกประเทศตามกฎหมายคนเขาเมือง ดังกลาว ในสวนของ
การใชอํานาจของรัฐจะถูกกําหนดใหการใชอํานาจนั้นอยูภายใต ขอกําหนดและเง่ือนไขดานการ
คุมครองสิทธิของบุคคลตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 
1966 (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนแหงสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 

2.4.2  ความแตกตางกับการสงผูรายขามแดน 
การสงผูรายขามแดนมีลักษณะท่ีพิเศษแตกตางจากการสงตัวออกนอกประเทศตาม

กฎหมายคนเขาเมืองหลายประการ  พอสรุปไดดังตอไปนี ้
1)  ความแตกตางในเรื่องหลักการ กลาวคือ การสงผูรายขามแดนถือเปนความรวมมือ

ระหวางประเทศท่ีแตละรัฐมีใหแกกัน  แมวาในบางกรณีอาจมีอุปสรรคจากปญหาการยึดถือ
เครงครัดเรื่องอํานาจอธิปไตย  กฎหมายภายในหรือเหตุผลทางการเมืองระหวางประเทศ  ปจจุบัน
บางประเทศมีหลักการวาอาจดําเนินการสงผูรายขามแดนใหแกรัฐอ่ืนได  แมในกรณีไมมี
สนธิสัญญาระหวางกัน  ตามหลักไมตรีจิตระหวางประเทศ (comity) และหลักถอยทีถอยปฏิบัติ
(Reciprocity) บางประเทศ เชน ในกลุมประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย Common law อยางประเทศ
สหรัฐอเมริกา  จะถือหลักวาจะไมมีการสงผูรายขามแดน  ถาไมมีสนธิสัญญาหรือขอตกลงใดๆ
ระหวางกัน  ดังนั้น  ตราบใดท่ียังไมสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศใดผูกระทําความผิด
ยอมพนจากการถูกดําเนินคดีอาญาในสหรัฐอเมริกาจากการขอความรวมมือในการสงผูรายขามแดน
จากประเทศนั้นได  อาจกลาวไดวาสหรัฐอเมริกาเปนสวรรคสําหรับผูกระทําความผิดจากประเทศท่ี
ยังไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับสหรัฐอเมริกา26 และหลักการสงผูรายขามแดนเปนการนําตัว
ผูกระทําความผิดท่ีหลบหนีออกจากรัฐท่ีไดกระทําความผิดกลับมาลงโทษในรัฐนั้น  จากหลักการ
ดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาการสงผูรายขามแดนมีขึ้นเพ่ือปองกันมิใหผูกระทําความผิดอาศัยชองวาง
ของกฎหมายหลบหนีจากการกระทําผิดของตนเองอันเปนมาตรการท่ีชวยในการปองกันและปราบ
ปราบอาชญากรรม  โดยหลักการของการสงผูรายขามแดนจะใหความสําคัญกับหลักประสิทธิภาพ
ในการดําเนินคดีอาญาตามทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) คือ ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบน
สมมุติฐานท่ีวากระบวนการพิจารณาทางอาญาจะตองมีไวเพ่ือปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  
การกําราบอาชญากรรมถือเปนหนาท่ีอันสําคัญท่ีสุดของกระบวนการพิจารณาทางอาญา  
อาชญากรรมจะตองไดรับการควบคุมอยางแนนหนาเพ่ือรักษาไวซ่ึงความสงบเรียบรอยของสังคม  
โดยจุดหมายปลายทาง คือประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

                                                             
26  ชัยเกษม  นิติสิริ.  เลมเดิม.  หนา  189. 
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สวนการสงตัวออกนอกประเทศเปนหนึ่งในมาตรการของกฎหมายคนเขาเมือง ซ่ึง
กฎหมายคนเขาเมืองเปนกฎหมายท่ีกําหนดวิธีการเขามา การอยู และการออกนอกรัฐของบุคคลตาง
ดาว โดยการเขามาของบุคคลตางดาวนั้นเปนการเขามาโดยช่ัวคราว เชน การเขามาทองเท่ียว เขามา
ทําธุรกิจตางๆ และการเขามาอยูเปนระยะเวลาหนึ่งหรือเขามาอยูถาวร ซ่ึงหลักการในการสงตัวออก
นอกประเทศตามกฎหมายคนเขาเมืองในแตละประเทศจะถูกกําหนดโดยแนวนโยบายในการ
บริหารประเทศในเรื่องการรับหรือสงตัวบุคคลเขาหรือออกจากประเทศจะถูกพิจารณาโดยรัฐบาล
ประเทศนั้นๆ และการพิจารณาวาบุคคลใดสามารถท่ีจะตั้งรกรากอยางถาวรก็จะเปนอํานาจของ
รัฐบาลประเทศนั้นๆ อีกเชนกัน และเปนเรื่องปกติท่ีในแตละประเทศจะมีการพิจารณาดังกลาวท่ี
แตกตางกันไป ตามสภาวะเศรษฐกิจ ความม่ันคง และจํานวนประชากร อยางเชนในปจจุบันประเทศ
ท่ีมีระบบเศรษฐกิจดีจะมีการหล่ังไหลของการเขาเมืองท้ังถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ดวยเหตุนี้จึง
มีมาตรการในการจัดการปญหาเรื่องคนเขาเมืองซ่ึงเปนกลไกอยางหนึ่งในฝายบริหาร ดังนั้นการสง
ตัวออกนอกราชอาณาจักรเปนหนึ่งในมาตรการของกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยปกติจะอางอึง
นโยบายทางการเมืองของแตละรัฐบาลในการควบคุมกระบวนการคนเขาเมืองในแตละประเทศ 
และพิจารณารวมกับกฎหมายวาดวยสัญชาติ เพ่ือพิจารณาสถานะทางกฎหมายของบุคคลท่ีจะเขา
เมืองเหลานั้นจากสถานะพลเมืองและสัญชาติของบุคคลเหลานั้น  

2)  ความแตกตางในเรื่องกระบวนการ กลาวคือ การสงผูรายขามแดนเปนความรวมมือ
ทางอาญาระหวางประเทศในขั้นตอนท้ังกอนการพิจารณาคดีของศาลและภายหลังการพิจารณาคดี
ของศาล  คือ  การกระบวนการสงผูรายขามแดนจะชวยใหสามารถนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ
ภายในรัฐท่ีตนไดกระทําความผิดการสงผูรายขามแดนจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกประเทศใน
โลกจึงจะประสบความสําเร็จแสดงให เห็นวากระบวนการสงผูรายขามแดนจึงเปนเรื่อง
ความสัมพันธระหวางประเทศมากกวาเปนกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ  
ประเทศตางๆไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสงผูรายขามแดนจึงทําใหนานาประเทศสวนใหญถือ
หลักวา แมมิไดมีสนธิระหวางกันก็สามารถรองขอใหมีการสงผูรายขามแดนได  เชน  ประเทศไทย  
แตก็มีเพียงบางประเทศเทานั้นเชน  ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีไมอนุญาตใหมีการสงผูรายใหแก
ประเทศท่ีมิไดทําสนธิสัญญากับประเทศสหรัฐอเมริกา  เปนตน  ในการพิจารณาคดีสงผูรายขาม
แดนจะมีการนําฝายบริหารมารวมในการตัดสินดวยวาจะใหมีการสงผูรายขามแดนใหแกรัฐท่ีรอง
ขอหรือไม  การพิจารณาคดีสงผูรายขามแดนของศาลมิใชเปนการตัดสินวาบุคคลผูถูกขอใหสงตัว
ขามแดนกระทําความผิดหรือไม เพียงแตศาลจะพิจารณาวาบุคคลนั้นจะอยูในขายท่ีจะใหสงตัวขาม
แดนหรือไมเทานั้น เม่ือศาลวินิจฉัยอยางไรแลวฝายบริหารจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวาจะสงผูรายขาม
แดนหรือไมโดยคําวินิจฉัยของศาลจะไมผูกพันหรือจํากัดอํานาจของฝายบริหาร  หลักเกณฑการสง
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ผูรายขามแดนบางประการฝายบริหารสามารถท่ีจะใชดุลพินิจในการพิจารณาวาจะสงตัวขามแดน
หรือไม27 

สวนการสงตัวออกนอกประเทศ โดยหลักแลวในบางประเทศเปนการใชอํานาจทาง
ฝายบริหารโดยแท  แตในบางประเทศจะมีการใชอํานาจทางฝายตุลาการโดยมีความประสงคเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองจากการใชอํานาจทางฝายบริหารและเพ่ือคุมครองสิทธิของผูท่ีจะถูกสงตัว
ออกนอกประเทศ อยางไรก็ตามการใชอํานาจในการสงตัวออกนอกประเทศเปนการใชอํานาจของ
ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะโดยมิตองพิจารณาถึงเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ ซ่ึงใน
กระบวนการการสงตัวออกนอกประเทศตามกฎหมายคนเขาเมืองจะมีฝายบริหารมาพิจารณาถึง
สถานะของบุคคลดังกลาววาถูกตองตามกฎหมายคนเขาเมืองหรือไม และพิจารณาวาจะสงตัวออก
นอกประเทศไดทันทีหรือไม แตในบางประเทศท่ีใหความสําคัญกับการคุมครองดานสิทธิมนุษยชน 
กฎหมายคนเขาเมืองก็จะบัญญัติใหนําเรื่องดังกลาวเขาสูการพิจารณาของฝายตุลาการ 

3)  ความแตกตางในเรื่องตัวบุคคลท่ีจะถูกสงออก กลาวคือ บุคคลท่ีจะสงขามแดน
จะตองเปนบุคคลท่ีไดกระทําความผิดประเทศหนึ่ง และหลบหนีการลงโทษไปอยูในอีกประเทศ
หนึ่งประเทศท่ีผูกระทําความผิดไปหลบซอนตัวอยูนั้น มีสิทธิสงตัวบุคคลท่ีกระทําความผิดกลับไป
รับโทษยังประเทศท่ีความผิดเกิดขึ้นได  

สวนบุคคลท่ีจะถูกสงตัวออกนอกประเทศนั้น เปนบุคคลท่ีหลบหนีเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย หรือเขาเมืองโดยถูกกฎหมายแตไมไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศนั้นตอไปอีกจึงการเปน
บุคคลท่ีไมมีสิทธิท่ีอยูในประเทศนั้นอีกตอไป ไมวาจากเหตุผลใดๆ ก็ตาม  
 
2.5  หลักการคุมครองสิทธิของบุคคลที่จะถูกสงตัวออกนอกประเทศ 

การท่ีผูกระทําความผิดไดกระทําผิดในประเทศหนึ่งแลวหลบหนีไปซอนตัวอีกประเทศ
หนึ่งเพ่ือใหพนโทษทางอาญาในประเทศท่ีไดกระทําความผิดไว  กอใหเกิดปญหาตามมาแกรัฐท่ีมี
เขตอํานาจในทางคดอีาญาท่ีจะลงโทษผูกระทําความผิดอยางมาก  เนื่องจากทุกประเทศตางมีอํานาจ
อธิปไตยเปนของตนเองและประเทศอ่ืนก็ไมอาจไปกาวลวงอํานาจนี้ได  วิธีการแกปญหาในการท่ี
จะนําตัวผูตองหาหรือจําเลยไปยังรัฐซ่ึงผูนั้นตองหาวากระทําความผิดอาญามีหลายรูปแบบ 
เชน  การเนรเทศ  การขับไล  หรือการลักพาตัว  แตรูปแบบท่ีนานาประเทศใหการยอมรับวาเปน 

                                                             
27  แหลงเดิม.  หนา  213. 
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การคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยก็คือ “การสงผูรายขามแดน” (Extradition)28 ซ่ึงเปนการ
ดําเนินคดีอาญารูปแบบหนึ่งท่ีจะตองอยูภายใตหลักในการคุมครองสิทธิของบุคคลในการดําเนินคดี
อาญาตามหลักกฎหมายท่ัวไป 

2.5.1  หลักเกณฑการคุมครองสิทธิบุคคลในการดําเนินคดีอาญา 
ในกระบวนการการสงตัวบุคคลออกนอกประเทศไมวาจะเปนกรณีการสงผูรายขาม

แดน หรือการสงตัวบุคคลออกนอกประเทศตามกฎหมายคนเขาเมืองนั้น ถือวาเปนการดําเนินคดี
อาญารูปแบบหนึ่งท่ีบุคคลดังกลาวสมควรไดรับความคุมครองอันเปนดานหนึ่งของสิทธิมนุษยชน 
การคุมครองสิทธิดังกลาวมีอยูในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) และปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ค.ศ.1948 

1)   กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค .ศ. 1966 
(International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) 

สืบเนื่องจากการท่ีปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนมิไดมีสถานะเปนกฎหมายจึง
มิอาจผูกมัดใหรัฐภาคีปฏิบัติตามได โดยเหตุดังกลาวนี้เองสหประชาชาติจึงไดแกไขจุดบกพรองใน
รูปแบบของการทําสนธิสัญญา หรือขอตกลงระหวางประเทศเพ่ือใหเกิดขอผูกพันหรือพันธกรณี
ทางกฎหมายแกรัฐสมาชิกท่ีจะตองปฏิบัติตาม และในบรรดาขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ท่ี
สหประชาชาติไดจัดทําขึ้นกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองถือเปน
“ขอตกลงระหวางประเทศ” ท่ีนานาประเทศใหการยอมรับ29 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศท่ีมีเนื้อหาสาระเปนการรับรองหลักการวาดวยสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย  หรือ
สิทธิมนุษยชนในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  โดยเฉพาะสิทธิท่ีเรียกวาสิทธิพลเมือง (Civil  
Rights) ซ่ึงถือวามนุษยทุกคนพึงมีสิทธิเชนนี้และเปนการเนนย้ําถึงพันธกรณีของรัฐภาคีภายใตกฎ
บัตรสหประชาชาติในอันท่ีจะสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ  โดยผูเขียนจะมุงเนน
เฉพาะเนื้อหาสาระของสิทธิพลเมือง (Civil Rights) ในดานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือนัย
หนึ่งคือ  สิทธิของประชาชนในสวนท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเทานั้น   
                                                             

28 อุทัย  อาทิเวช  และ ศศิน  ศุขจรัส.  (2547).  เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติวาดวย
งานยุติธรรมคร้ังที่  2  เรือง “มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมและผูมีอิทธิพล  ระหวางวันที่  
6-7  กันยายน  2547  ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธาน.ี   หนา  508. 

29  สฤษถิ์พร  พรพาณิชพันธุ.  (2545).  สิทธิของปจเจกบุคคลในการฟองคดีโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ.  
หนา  34. 
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กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ดังกลาว
มีการบัญญัติขอตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไวรวม 53 ขอ โดยแบงออกเปน 
3 สวนคือ   

(1)  สวนท่ีเกี่ยวกับหลักการท่ัวไปและพันธกรณีแหงรัฐภาคี ไดแก ภาค 1 ขอ 1 และ
ภาค 2 ขอ 2 - 5 

(2)  สวนท่ีเกี่ยวกับการรับรองสิทธิตางๆ ไดแก ภาค 3 ขอ 6 - 27 
(3)  สวนท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการเพ่ือบังคับการตามสิทธิท่ีรับรอง ไดแก ภาค 4 ขอ

28 - 53  
สําหรับมาตรการท่ีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการสงตัวออก

นอกประเทศตามกฎหมายคนเขาเมืองจะอยูในสวนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในกติกา
ระหวางประเทศฯ กลาวคือ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 
1966 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลท่ีถูกดําเนินคดีอาญาอยางละเอียดในขอ 14 โดยใหการรับรอง
หลักความเสมอภาคในการพิจารณาของศาล  โดยผูท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดมีสิทธิท่ีจะไดรับ
การพิจารณาจากศาลท่ีมีความเปนอิสระ (Independence) และความเปนกลาง (Impartiality) 
หมายความวา ผูท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดจะตองไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรมและเพ่ือให
การพิจารณาเปนธรรมอยางแทจริง  การพิจารณาคดีจะตองทําโดยเปดเผย สาธารณชนมีความชอบ
ธรรมท่ีจะเขารับฟงการพิจารณาคดี หรือติดตามการพิจารณาคดีจากส่ือมวลชนไดรวมถึงยังได
รับรองหลัก Presumption of Innocence ท่ีมีสาระสําคัญวา ผูท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา 
ยอมไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะพิสูจนไดวากระทําความผิดตามกฎหมาย  ดังนั้น 
จะปฏิบัติตอบุคคลท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดเยี่ยงผูท่ีถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิดมิได 

และในประเด็นเรื่องกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ค.ศ. 1966 ขอ 14 วรรค 3 ใหหลักประกันขั้นต่ําแกบุคคลท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดในการ
พิจารณาคดีในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

(1)  ผูท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดมีสิทธิท่ีจะไดรับแจงสภาพและขอหาแหง
ความผิดท่ีถูกกลาวหาโดยพลันและโดยละเอียดในภาษาซ่ึงบุคคลนั้นเขาใจได (ขอ 14 วรรค 3 (a))  

(2)  ผูท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดมีสิทธิท่ีจะตอสูคดีอาญาไดอยางเสมอภาค กลาวคือมี
เวลาและไดรับความสะดวกเพียงพอแกการเตรียมการเพ่ือตอสูคดแีละสามารถติดตอกับทนายความ
ไดตามประสงค 

(3)  ผูท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิด มีสิทธิไดรับการพิจารณาโดยปราศจากความลาชา
อยางไมเปนธรรม (ขอ 14 วรรค 3(c)) 
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(4)  ผูท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิด มีสิทธิไดรับความชวยเหลือดานทนาย และ
หากไมสามารถจัดหาทนายได รัฐตองจัดหาใหโดยไมคิดมูลคา (ขอ 14 วรรค 3(d)) 

(5)  ผูท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดมีสิทธิไดรับความชวยเหลือดานลามโดยไมคิด
มูลคาหากไมอาจเขาใจหรือพูดภาษาท่ีใชในศาลได (ขอ 14 วรรค 3(f)) 

(6)  ผูท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิด มีสิทธิไดรับการพิจารณาตอหนา รวมท้ังการ
ซักพยานซ่ึงเปนปรปกษตอตน นอกจากนั้นตนก็มีสิทธินําพยานฝายตนเพ่ือซักถามในศาลได (ขอ 
14 วรรค 3(d) (e)) 

(7)  ผูท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิด มีสิทธิท่ีจะใหการหรือไมก็ได และไมถูก
บังคบัใหการท่ีเปนปฏิปกษตอตนเอง (ขอ 14 วรรค 3(g)) 

(8)  กําหนดใหบุคคลท่ีถูกพิพากษาลงโทษมีสิทธิอุทธรณการลงโทษ และอุทธรณคํา
พิพากษาตอศาลสูง เพ่ือไดรับการทบทวนอีกครั้งตามกฎหมาย (ขอ 14 วรรค 5) 

(9)  การรับรองสิทธิของผูท่ีถูกดําเนินคดีจนมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว (ไมวาจะมีผล
ใหลงโทษหรือปลอยตัวแลวก็ตาม) วาจะไมถูกพิจารณา หรือลงโทษซ่ึงในการกระทําผิดใน
ขอเท็จจริงท่ีไดรับการพิจารณาแลวอีก ซ่ึงเปนไปตามหลัก “Ne bis in idem” 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีดีนั้นจะตองสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษได
ไมวาผูกระทําผิดจะหลบหนีไป  ณ  ท่ีใด  และในขณะเดียวกันก็ตองคุมครองสิทธิของผูตองหาผูถูก
กลาวหา หรือจําเลย ไปพรอมๆ กันดวย  เม่ือผูกระทําความผิดหลบหนีไปจากประเทศท่ีไดกระทํา
ความผิด วิธีการท่ีจะชวยนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษมีหลายวิธี เชน การลักพาตัว การเนรเทศ หรือ
การขับไล แตวิธีการท่ีนานาประเทศใหการยอมรับวาเปนการคุมครองสิทธิของผูตองหาก็คือ การสง
ผูรายขามแดนเม่ือไดตัวมาแลวก็จะตองนําตัวเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตอไป จะเห็นได
วาหลักการคุมครองสิทธิของบุคคลในการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and 
Political Rights, 1966) ท่ีกลาวไวขางตน จะเนนไปท่ีการคุมครองสิทธิของบุคคลในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเปนสําคัญและเปนขอตกลงระหวางประเทศท่ีนานาประเทศใหการยอมรับและ
นําไปใชเปนแนวทางในการบัญญัติกฎหมายภายในของแตละประเทศดวย  

2)  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ  ค.ศ. 1948 (Universal 
Declaration of Human Rights, 1948) 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดบัญญัติถึงการคุมครองสิทธิมนุษยชนทาง
อาญาไวเปนหลักสําคัญวา มนุษยท้ังหลายเกิดมาพรอมกับความมีอิสระ มีศักดิ์ศรี และสิทธิเทาเทียม
กัน ดังนั้น บุคคลใดจะถูกทรมานหรือไดรับการปฏิบัติหรือลงโทษโดยวิ ธีการโหดราย 
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ไรมนุษยธรรมหรือหยามเกียรติมิได และทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะไดรับการ 
คุมครองเทาเทียมกันจากการปฏิบัติท่ีเปนการลวงละเมิดปฏิญญาฯ และจากการยุยงใหเกิดการเลือก
ปฏิบัติ  และท่ีสําคัญบุคคลใดจะถูกจับ  กักขัง  โดยพลการมิไดตามท่ีบัญญัติไวในขอ 9 วา “บุคคล
ใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศไปตางถ่ินโดยพลการไมได” 

หลักการดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นชัดเจนวา มนุษยทุกคนยอมมีศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยและมีสิทธิเทาเทียมกัน  โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย  แมบุคคลนั้นจะถูก
กลาวหาวาเปนผูกระทําความผิดทางอาญาก็ตาม  การจับกุม  กักขัง  เนรเทศไปตางถ่ินโดยพลการ
ไมได รวมถึงการปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาจะตองคํานึงถึงสิทธิของผูถูกลาวหาดวย  กลาวคือ  จะตอง
กระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด  และจะตองปฏิบัติ
ตอบุคคลเหลานี้โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  แมตอมาจะพิสูจนวาบุคคลนั้นเปนผูกระทํา
ความผิดจริงก็ตาม การปฏิบัติและการลงโทษตอบุคคลดังกลาวก็จะใชวิธีการโหดราย  ไร
มนุษยธรรม  หรือหยามเกียรติความเปนมนุษยของเขามิได 

ปฏิญญาฯยังไดรับรองสิทธิของบุคคลและผูตองโทษท่ีจะไดรับการชดใชหากไดรับ
การปฏิบัติท่ีผิดกฎหมาย  ดังบัญญัติวา “ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการบําบัดอันเปนผลจริงจังจากศาล
ท่ีมีอํานาจแหงชาติตอการกระทําอันละเมิดสิทธิหลักมูลฐาน ซ่ึงตนไดรับตามรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย” 

นอกจากนี้ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  ยังไดรับรองสิทธิของผูท่ีถูกกลาวหา
วากระทําความผิดอาญาไวหลายประการ  ไดแก 

(1)  ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคเต็มท่ีในอันท่ีจะไดรับการพิจารณาท่ีเปนธรรมและ
เปดเผยจากศาลท่ีอิสระและเท่ียงธรรมในการกําหนดสิทธิและหนาท่ีของตน และการกระทํา
ความผิดอาญาใดๆ ท่ีตนถูกกลาวหา (ขอ 10)  

(2)  ทุกคนท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญา มีสิทธิไดรับการสันนิษฐานไว
กอนวาบริสุทธ์ิจนกวาจะพิสูจนไดวามีผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีของศาลโดยเปดเผย  ซ่ึง
ตนไดรับหลักประกันบรรดาท่ีจําเปนสําหรับการตอสูคดี (ขอ 11 (1)) 

(3)  จะถือวาบุคคลใดๆ มีความผิดทางอาญาเนื่องดวยการกระทําหรือละเวนการ
กระทําใดๆอันมิไดจัดเปนความผิดทางอาญาตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหวางประเทศ 
ในขณะไดกระทําการนั้นขึ้นไมได และจะลงโทษจําเลยหนักกวาท่ีใชอยูในขณะท่ีไดกระทํา
ความผิดอาญานั้นไมได (ขอ 11 (2)) 

จากหลักการท่ีกลาวมานี้ เห็นไดวาองคกรท่ีเปนกลไกในการทําหนาท่ีตัดสินช้ีขาดวา
บุคคลท่ีถูกกลาวหาไดกระทําความผิดจริงหรือไม  จะตองมีความเปนอิสระในการทําหนาท่ีของตน
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โดยปราศจากความลําเอียงและปราศจากการแทรกแซงจากองคกรฝายบริหารซ่ึงกลไกนี้ใน
ความหมายโดยท่ัวไป  ก็คือ ศาลยุติธรรม  บุคคลทุกคนท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญา
จะตองมีสิทธิเทาเทียมกันในการท่ีใหศาลเปนผูตัดสินช้ีขาด  รัฐไมมีอํานาจจะกําหนดเปนการเฉพาะ
รายหรือกลุมบุคคลวาหากบุคคลเหลานี้ไดกระทําความผิดจะตองถูกตัดสินช้ีขาดโดยองคกรอ่ืน
นอกจากศาลยุติธรรม 

นอกจากนี้ ในการปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาระหวางท่ีดําเนินการพิจารณาคดีอยูนั้นจะ
ปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาเสมือนผูนั้นเปนผูกระทําความผิดไมได เพราะยังมิไดมีคําตัดสินหรือคํา
พิพากษาช้ีขาดวาบุคคลนั้นเปนผูกระทําความผิดจึงตองปฏิบัติตอเขาเหลานี้อยางเปนผูบริสุทธ์ิโดย
ใหสันนิษฐานไวกอนวาเขามิไดกระทําความผิดจนกวาจะมีคําตัดสินช้ีขาดของศาล  หลักการนี้เปน
หลักการท่ีคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  และท่ีสําคัญการพิจารณาคดี
จะตองกระทําโดยเปดเผยใหสาธารณชนสามารถตรวจสอบและติดตามการพิจารณาคดีไดโดย
จะตองมีกฎหมายหรือมาตรการในการท่ีจะใหโอกาสผูถูกกลาวหาตอสูคดีหรือแกขอกลาวหาได
อยางเต็มท่ี 

หลักการสําคัญอีกประการหนึ่งในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ก็คือ การจะ
ลงโทษบุคคลใดในทางอาญานั้นจะตองปรากฏชัดวาบุคคลนั้นไดกระทําผิดตามกฎหมายท่ีใช
ในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิด และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายมิได  ถือวาเปนการรับรองหลัก “ไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมายบัญญัติไว 
(Nulla poena sine lege)” 

2.5.2  หลักการคุมครองสิทธิของบุคคลในการสงผูรายขามแดน 
การสงผูรายขามแดนเปนลักษณะของความรวมมือระหวางประเทศทางอาญารูปแบบ

หนึ่งท่ีมีวัตถุประสงคในการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษแมวาจะไดหลบหนีไปอยูในประเทศ
อ่ืนก็ตามกอนท่ีจะศึกษาเรื่องการคุมครองสิทธิของบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัวขามแดนนั้น  ควรท่ีทราบ
หลักเกณฑท่ีรัฐตางๆ ใชในการพิจารณาสงผูรายขามแดนและคุมครองสิทธิของบุคคลในการสง
ผูรายขามแดนสามารถพิจารณาไดจากความตกลงหรือสนธิสัญญาระหวางประเทศและกฎหมาย
ภายในของรัฐ  ซ่ึงหลักเกณฑการสงผูรายขามแดนท่ีไดรับการยอมรับและถือปฏิบัติกันเปนสากล มี
ดังตอไปนี ้

1)  ความผิดท่ีสามารถสงตัวได (Extraditable Offences) คือ ความผิดท่ีสนธิสัญญา
ระหวางประเทศนั้นไดกําหนดไววาเปนความผิดท่ีสามารถสงผูรายขามแดนไดร ะหวาง 
รัฐภาคีซ่ึงการกําหนดความผิดท่ีจะสงผูรายขามแดนไดถูกกําหนดใหเปนเง่ือนไขสําคัญประการ
หนึ่งของสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนตั้งแตอดีต  จนอาจกลาวไดวาหลักเกณฑเกี่ยวกับประเภท
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ความผิดท่ีจะสงผูรายขามแดนไดนี้กลายเปนหลักสากลท่ีถือเปนแนวปฏิบัติกันแทบทุกประเทศ30  
ไมวาจะเปนการระบุประเภทหรือรายช่ือความผิดโดยเฉพาะเจาะจง (Enumerative Approach) หรือ
การระบุอัตราโทษขั้นต่ําท่ีจะสงผูรายขามแดน (Eliminative Approach) พิธีการในการสงผูรายขาม
แดนนั้นมีความยุงยาก ส้ินเปลืองและเสียเวลา  โดยสวนใหญจึงนิยมสงเฉพาะในประเภทความผิด
อาญารายแรงหรืออุกฉกรรจเทานั้น31  เพราะถือวาเปนความผิดสากลท่ีนานาประเทศควรรวมมือกัน
ปราบปราม 

2)  หลักความผิดอาญาของท้ังสองประเทศ (Double Criminality) หมายถึง การท่ี 
รัฐผูรับคํารองของจะดําเนินการสงผูรายขามแดนใหแกรัฐผูรองขอเฉพาะในกรณีความผิดท่ีรองขอ
เปนความผิดอาญาตามกฎหมายภายในของท้ังสองรัฐ  เนื่องจากการดําเนินการในทางอาญาเปนเรื่อง
ท่ีกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของบุคคล  หลักนี้จึงเปนการปกปองสิทธิของจําเลยตามหลักไมมี
โทษโดยไมมีกฎหมาย (Nulla poena sine lege)  และเปนหลักประกันวาเสรีภาพของผูถูกสงตัวขาม
แดนจะไมถูกจํากัดโดยผลของการกระทําท่ีไมเปนความผิดตามกฎหมายของรัฐผูรับคํารองขอ 

3)  หลักการไมลงโทษซํ้าในความผิดเดียวกัน (Double Jeopardy) ซ่ึงความผิดเดียวกัน
ในลักษณะนี้จะคลอบคลุมไปถึงการท่ีผูถูกกลาวหานั้นไดรับการพิจารณาแลววาไมตองรับโทษ 
และการท่ีผูกระทําความผิดไดรับโทษไปแลวไมวาบางสวนหรือท้ังหมด ซ่ึงจะมีผลถึงการพิจารณา
ความผิดดังกลาวนั้นอีกในรัฐผูรับคํารองขอ อยางไรก็ตาม หลักเกณฑนี้บางประเทศก็ไมไดใชอยาง
เครงครัด และในบางประเทศก็ไมนําหลักเกณฑในเรื่องนี้มาใชประกอบการพิจารณาเลย32 

4)  การพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง (Rule of Specialty) มีหลักวารัฐผูรองขอไมอาจ
ดําเนินคดีในความผิดอ่ืนแกบุคคลผูถูกตองการตัวไดหากไมใชความผิดท่ีไดกลาวอางมาในคํารอง
ขอสงผูรายขามแดน  หลักนี้เปนหลักท่ีไดรับการยอมรับจากรัฐตางๆวาเปนหลักการสําคัญหลักหนึ่ง
ในการพิจารณาสงผูรายขามแดน  และเปนหลักประกันสิทธิของผูตองหาหรือผูถูกตองการตัวจาก
การดําเนินคดีในความผิดท่ีไมอาจคาดหมายได  หรือไมไดแจงใหผูตองหาหรือผูถูกตองการตัว
ทราบกอนในรัฐผูรองขอ  ซ่ึงเทากับเปนการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของรัฐผูรับคํารอง
ขอดวย หากจะเทียบกับการดําเนินคดีอาญาท่ัวไปก็เทากับเปนการละเมิดตอกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ขอ 15 วรรค 3(ก) กลาวไววา “ผูท่ีถูกกลาวหา

                                                             
30 คนึง   ฦาไชย.  (2516).  กฎหมายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการขอใหสงผูรายขามแดน.  หนา 97. 
31 ตะวัน  พึ่งพุทธารักษ.  (2546).  เลมเดิม.  หนา 14. 
32 อัญชิสา  เต็มพงศพัฒนา.  (2543).  ผลกระทบที่ประเทศไทยจะไดรับในการเขาเปนภาคีธรรมนูญศาล

อาญาระหวางประเทศ : ศึกษากรณีความรวมมือระหวางประเทศและการสงผูรายขามแดน.  หนา 33. 
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วากระทําความผิดมีสิทธิท่ีจะไดรับการแจงสภาพและขอหาแหงความผิดท่ีถูกกลาวหาโดยพลันและ
โดยละเอียดในภาษาซ่ึงบุคคลนั้นเขาใจได” 

มีบางสถานการณท่ีรัฐอธิปไตยรัฐหนึ่งอาจปฏิเสธคํารองขอใหสงผูรายขามแดนของรัฐ
อีกรัฐหนึ่ง ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีผานมาช้ีใหเห็นวากระบวนวิธีสงผูรายขามแดนของอารยรัฐท้ังหลาย
พยายามท่ีจะถวงดุลอํานาจระหวางความรวมมือกันทางกฎหมายในการตอตานอาชญากรรมและ
ความตองการท่ีจะคุมครองสิทธ์ิขั้นพ้ืนฐานของปจเจกบุคคลหรือผูตองหา โดนเฉพาะสิทธิท่ีจะ
ไดรับการปฏิบัติดวยความเปนธรรมในประเทศท่ีสงตัวไปให การงดไมสงตัวบุคคลเปนผูรายขาม
แดนยังมีเหตุผลอ่ืนนอกจากเรื่องสิทธิของปจเจกบุคคล ซ่ึงก็คืออํานาจอธิปไตยของรัฐ เชนบางรัฐ
กําหนดวาจะไมสงคนชาติของตนไปใหแกรัฐอ่ืนเปนตน สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนสมัยใหม
สวนมากพยายามจะหาจุดสมดุลระหวางการคุมครองสิทธิของปจเจกบุคคล (ผูตองหา) ซ่ึงตองการ
ใหกระบวนการสงผูรายขามแดนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและยืนอยูบนหลักการท่ีเปนปทัส
ฐานระหวางประเทศ (International Norm) ซ่ึงปทัสฐานเชนวานี้มิใชเพียงออกแบบมาเพ่ือให
กระบวนการสงผูรายขามแดนเปนไปดวยความซ่ือสัตยและเท่ียงตรงเทานั้น แตยังออกแบบมาเพ่ือ
คุมครองผูตองหาใหไดรับความเปนธรรมในการพิจารณาดวย33 หลักการขางตนไดถูกกําหนดไวใน
หลักและเง่ือนไขในการสงตัวผูรายขามแดน ในความผิดท่ีสามารถสงตัวได (Extraditable Offence) 
ดวย ซ่ึงจะเกี่ยวกับหลักความผิดอาญาของท้ังสองประเทศ (Double Criminality) หลักความผิด
เฉพาะ (Rule of Specialty) หลักความผิดทางการเมือง (The Political Offence Exception) หลักไม
ลงโทษซํ้าในความผิดเดียวกัน (Double Jeopardy) หลักการไมเลือกปฏิบัติเพราะเหตุความแตกตาง
ของบุคคล (Non-Discrimination) เปนตน 

การท่ีมีการกลาววา “การคุมครองสิทธิมนุษยชนยอมอยูเหนือพันธกรณีของรัฐในการ
สงผูรายขามแดน” นั้น ไดกอใหเกิดแรงกระเพ่ือมของการคุมครองสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคลท่ี
จะถูกสงตัวขามแดน โดยกอใหเกิดกติการะหวางประเทศหรืออนุสัญญาในระดับสากลหรือระดับ
ภูมิภาคท้ังในเรื่องการสงผูรายขามแดนและเรื่องการคุมครองสิทธิมนุษยชน เกิดขึ้นมากมาย อาทิ
เชน สนธิสัญญาตนแบบวาดวยการสงผูรายขามแดน ค.ศ.1990 (UN Model Treaty on Extradition, 
1990) อนุสัญญายุโรปวาดวยการสงผูรายขามแดน ค.ศ.1957 (European convention on extradition, 
1957) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 (International 
Covenant on Civil and Political Rights, 1966) เปนตน 

                                                             
33  ศศิน ศุขจรัส.  เลมเดิม.  หนา 5. 
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1)  สนธิสัญญาตนแบบของสหประชาชาติวาดวยการสงผูรายขามแดน ค.ศ. 1990 (UN 
Model Treaty on Extradition, 1990) 

การสงผูรายขามแดนถือเปนความรวมมือทางอาญารูปแบบหนึ่งท่ีนานาประเทศให 
การยอมรับและใหความสําคัญ  เนื่องจากวาเปนกระบวนการท่ีคุมครองสิทธิของบุคคลท่ีจะถูก 
สงตัวขามแดนมากกวาการเนรเทศหรือการขับไลออกนอกประเทศ ในป ค.ศ. 1990 องคการ
สหประชาชาติไดจัดทําสนธิสัญญาตนแบบของสหประชาชาติวาดวยการสงผูรายขามแดนเพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาความรวมมือกันอยางมีประสิทธิภาพในระดับระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา 
และเพ่ือกระตุนใหมีการนํามาตรการตอตานอาชญากรรมท่ีมีการจัดตั้งเปนองคกร และ เปน
แบบอยางใหนานาประเทศในการจัดทํากฎหมายภายในวาดวยการสงผูรายขามแดนใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน สนธิสัญญาตนแบบดังกลาวจะเปนประโยชนหรือถือเสมือนเปนคูมือในการจัดทํา
หรือทําใหการทําสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนทุกระดับมีความทันสมัยเทาทันการพัฒนาของ
กฎหมายระหวางประเทศ โดยสนธิสัญญาฉบับนี้ไดมีการวางหลักเกณฑการสงผูรายขามแดนท่ีเนน
การคุมครองสิทธิของผูถูกสงตัวขามแดนบางประการเพ่ิมจากอนุสัญญายุโรปวาดวยการสงผูราย
ขามแดน ค.ศ. 1957 แตหลักท่ีมีความสําคัญก็ยังคงถือปฏิบัติเรื่อยมา กลาวคือ บทบัญญัติตางๆ ใน
สนธิสัญญาตนแบบฉบับนี้จะมีความคลายคลึงกับบทบัญญัติในอนุสัญญายุโรปวาดวยการสงผูราย
ขามแดน ค.ศ. 1957 ดังนั้นในมาตรา 2 ของอนุสัญญาตนแบบฯ จึงพบวามีขอยกเวนท้ังโดยบังคับ
และทางเลือก (Mandatory and Optional Exceptions) ในการท่ีรัฐจะสงตัวบุคคลเปนผูรายขามแดน 

ขอยกเวนเชิงบังคับหรือโดยเด็ดขาด (Mandatory Exceptions) ท่ีหามมิใหรัฐผูถูกรอง
ขอสงตัวบุคคลเปนผูรายขามแดนไดแก ขอยกเวนความผิดทางการเมือง (Political Offence 
Exceptions) กลาวคือ หามอนุญาตใหมีการสงผูรายขามแดนในความผิดทางการเมือง34 อันเกิดมา
จากแนวคิดท่ีวา มนุษยทุกคนยอมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออก รวมตลอด
ถึงการแสดงออกในเรื่องทางการเมืองดวย โดยมีหลักการท่ีสําคัญๆไดบัญญัติไวในปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 
1966 เพ่ือสนับสนุนเรื่องหลักการไมสงผูรายขามแดนในความผิดทางการเมือง ตามปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights, 1948) ในขอ 19  บัญญัติไว
วา “คนทุกคนยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกซ่ึงรวมถึงการปราศจาก
การแทรกแซงในเรื่องดังกลาวดวย  ตลอดท้ังรับและสงขาวสารความคิดเห็นไมวาวิธีใดๆ โดยไม
คํานึงถึงเขตแดน” และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 

                                                             
34  UN  Model  Treaty  on  Extradition,  Article  3(a). 
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(International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) ไดระบุถึงสิทธิท่ีจะมีสวนรวมทาง
การเมือง ใหสิทธิประชาชนท่ีจะมีสวนรวมในการทํางานของรัฐโดยตรงหรือผานผูแทนราษฎร 
สิทธิออกเสียงและสมัครรับเลือกตั้ง รวมตลอดถึงสิทธิท่ีจะชุมนุมโดยสงบเปนสิทธิทางการเมือง 
ขอยกเวนความผิดทางทหาร (Military Law) ขอยกเวนตามหลักการเรื่องแบงแยกกีดกันหรือการ
เลือกปฏิบัติ (The rules on ‘non refoulement’) กลาวคือ จะไมมีการสงผูรายขามแดนหากมีเหตุผล
อันเช่ือไดวาคําขอใหสงผูรายขามแดนนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือจะฟองคดีหรือลงโทษบุคคลเพราะเหตุ
ในเรื่องเช้ือชาติ ศาสนา สัญชาติ ถ่ินกําเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง เพศหรือสถานะของบุคคล 
นอกจากนั้น การสงผูรายขามแดนยังตองหามหากวาบุคคลท่ีจะถูกสงตัวขามแดนอาจถูกรัฐท่ีรองขอ
กระทําทรมานหรือทารุณกรรม หรือกระทําการใดๆ หรือลงโทษท่ีเปนการลดคุณคาหรือเหยียบย่ํา
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามท่ีกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights, 1966)  ขอ 14 35 กําหนดไว 

สวนขอยกเวนทางเลือก (Optional Exceptions) ท่ีรัฐท่ีถูกรองของอาจไมสงตัวบุคคล
เปนผูรายขามแดน เชน ขอยกเวนในเรื่องการท่ีไมสงคนชาติ (Nationality) หรือขอยกเวนเรื่องโทษ
ประหารชีวิต โดยรัฐอาจไมสงตัวบุคคลขามแดนไปหากผูนั้นจะตองโทษประหารชีวิต (Death 
Penalty) ในรัฐผูรองขอท้ังนี้โดยคํานึงถึง อายุ สุขภาพ และสถานการณเฉพาะอ่ืนๆ ของบุคคลนั้น 

ในสนธิสัญญาตนแบบดังกลาวยังระบุถึงหลักความผิดเฉพาะ (Rule of Specialty) 
กลาวคือจะไมมีการสงผูรายขามแดนไปหากพบวารัฐท่ีรองขอจะนําตัวบุคคลนั้นไปฟองคดีท่ีอ่ืน
นอกเหนือจากคดีความผิดท่ีขอใหสงตัว  และหลักการสงผูรายขามแดนอยางยอ (Simplified 
Extradition Procedures) ซ่ึงกลาวการสงผูรายขามแดนแบบรวบรัดหากผูท่ีถูกสงตัวยอมรับและไม
คัดคานการสงผูรายขามแดน 

สนธิสัญญาแมแบบขององคการสหประชาชาติวาดวยการสงผูรายขามแดนจะมี
ขอกําหนดท่ีมีลักษณะยืดหยุนและกวางกวาสนธิสัญญาการสงผูรายขามแดนโดยท่ัวไป  เพ่ือเปน
การลดความขัดแยงและขจัดปญหาระหวางประเทศในการสงผูรายขามแดน  และขอบทใน
สนธิสัญญาแมแบบฉบับนี้ยังสนับสนุนใหรัฐๆ ตางใหความคุมครองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนดวย
ดังท่ีกลาวไวแลวขางตน 

 
 

                                                             
35  UN  Model  Treaty  on  Extradition,  Article  3(f). 
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 2) อนุสัญญายุโรปวาดวยการสงผูรายขามแดน ค.ศ. 1957 (European convention on 
extradition, 1957) 

ในชวงตนของทศวรรษท่ี 1950 คณะกรรมการรัฐมนตรีแหงยุโรปซ่ึงเปนองคกร
ตัดสินใจท่ีตั้งขึ้นโดยสภายุโรป ไดแตงตั้งคณะผูเช่ียวชาญเพ่ือพัฒนากฎหมายสงผูรายขามแดนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกประเทศสมาชิกในการสงผูรายขามแดนใหแกกัน ท้ังนี้เพราะประเทศ
สวนมากไมยอมสงคนชาติของตนเปนผูรายขามแดน และหลายประเทศลังเลท่ีจะสงผูรายขามแดน
ในความผิดเกี่ยวกับการเงินดังนั้นจึงมีการออกแบบกระบวนการสงผูรายขามแดนใหงายขึ้นและ
บรรจุหลักการดานมนุษยธรรมไวอยางมากมาย โดยรัฐภาคีสนธิสัญญาจะตองสงบุคคลเปนผูราย
ขามแดนใหแกประเทศผูรองขอในความผิดท่ีสามารถสงได (Extraditable offence) กลาวคือ ตองมี
อัตราโทษขั้นต่ําของท้ัง 2 ประเทศไมนอยกวาท่ีระบุไวในมาตรา 2 ประเทศสมาชิกไมตองสงผูราย
ขามแดนในกรณีความผิดทางการเมืองความผิดภายใตกฎหมายทหารและกฎหมายการคลัง ประเทศ
สมาชิกมีสิทธิปฏิเสธการสงคนชาติของตน และในบางสถานการณอาจไมสงบุคคลขามแดนหาก
ความผิดท่ีขอใหสงนั้นมีโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายของรัฐท่ีรองขอ และหากมีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดใหลงโทษผูนั้นในความผิดท่ีรองขอแลวก็จะไมสงผูรายขามแดนเชนกัน นอกจากนั้นประเทศ
สมาชิกจะตองปฏิบัติตามหลักการเรื่องความผิดเฉพาะและจะตองไมสงตัวบุคคลขามแดนตอไปยัง
ประเทศท่ีสามหากไมไดรับการยินยอมจากรัฐท่ีรองขอ และหากมีคํารองขอใหสงผูรายขามแดน
มากกวาหนึ่งประเทศ ประเทศผูรับคํารองขอจะตองติดตอไปยังประเทศท่ีกําลังมีการสงผูรายขาม
แดนไปเพ่ือสอบถามวาจะยินยอมหรือปฏิเสธการ “สงผูรายขามแดน” ไปยังประเทศท่ีขอมา
ภายหลังดวย ตอมาไดมีการเปดใหประเทศสมาชิกลงนามในพิธีสารแนบทาย (Addition Protocol) 
ในป ค.ศ. 1975 ซ่ึงเนื้อหาเพ่ิมเติมเขามาในเรื่องการใหคําจํากัดความของคําวา “ความผิดทาง
การเมือง” และหลักเรื่อง “ไมมีโทษไมมีความผิด” (ne bis in idem) ตอมาในพิธีสารแนบทายฉบับท่ี 
2 ของอนุสัญญายุโรปวาดวยการสงผูรายขามแดนไดมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิด
การเมืองและเรื่องการอานคําพิพากษาลับหลังจําเลยและการนิรโทษกรรมเขามาดวย36 

3)  อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะ
องคกร  ค.ศ. 200037 

อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร 
ค.ศ. 2000 มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือในการปองกันและปรามปรามอาชญากรรมขาม

                                                             
36  ศศิน ศุขจรัส.  เลมเดิม.  หนา  14 
37  บุญทิวา  ลิ้มศิริลักษณ.  เลมเดิม.  หนา 43. 
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ชาติท่ีกระทําโดยองคกรอาชญากรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอนุสัญญาฯฉบับนี้จะเนนท่ี
การปราบปรามอาชญากรรมเปนหลัก ดังนั้นหลักการคุมครองสิทธิของบุคคลท่ีจะถูกสงตัวขามแดน
บางประการก็มิไดนํามาบัญญัติไว 

อนุสัญญาฯฉบับนี้ไดกําหนดเรื่องการสงผูรายขามแดนไวในขอ 16 โดยมีการบัญญัติ
หลักการคุมครองสิทธิของบุคคลท่ีถูกรองขอใหสงตัวขามแดนไวดวย ดังตอไปนี ้

(1)  กําหนดใหรัฐภาคีสามารถสงผูรายขามแดนระหวางกันไดสําหรับความผิดตามท่ี
ระบุไวในอนุสัญญาฯฉบับนี้และตองเปนความผิดอาญาของท้ังสองประเทศ (Double Criminality) 
ดวยเนื่องจากการดําเนินการทางอาญาเปนเรื่องท่ีกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยตรง ถือวา
หลักนี้เปนการปองกันสิทธิของผูถูกสงตัวขามแดน  ตามภาษิตกฎหมายท่ีวา “ไมมีโทษโดยไมมี
กฎหมาย (Nulla poena sine lege)”  และเปนหลักประกันวาเสรีภาพของผูถูกสงตัวขามแดนจะไมถูก
จํากัดโดยผลของการกระทําท่ีไมเปนความผิดตามกฎหมายของรัฐผูรับคํารองขอ38 

(2)  กําหนดหลักการวาบุคคลท่ีไดรับการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีเรื่อง 
สงผูรายขามแดนจะตองไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณา 
ท้ังสิทธิและประกันตางๆตามกฎหมายภายในของรัฐภาคีท่ีบุคคลนั้นอยูในดินแดน  หลักการนี้เปน
หลักการท่ีมีปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และในกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  โดยระบุวาคนทุกคนตองไดรับการพิจารณาคดีโดยยุติธรรม
และโดยเปดเผยในศาล39 

(3)  รัฐท่ีไดรับคํารองขออาจปฏิเสธไมสงผูรายขามแดน  หากเห็นวาคํารองขอสง
ผูรายขามแดนนั้นเปนคํารองขอเพ่ือนําบุคคลนั้นไปลงโทษเพราะเหตุเรื่องเพศ  เช้ือชาติ  ศาสนา  
สัญชาติเผาพันธุ  หรือเพราะแนวความคิดทางการเมืองของบุคคลนั้น  หรือจะเปนเหตุใหบุคคลนั้น
ไดรับความไมเปนธรรมเพราะเหตุตางๆดังกลาวมาแลว40 

เนื่องจากกระบวนการสงผูรายขามแดนจะมีขั้นตอนในการพิจารณาวาจะสงผูราย
ขามแดนหรือไมหลายขั้นตอนดวยกันท้ังฝายตุลาการและฝายบริหาร  การพิจารณาเรื่องการสงผูราย
ขามแดนของท้ังฝายตุลาการและฝายบริหารจะตองเนนท่ีการคุมครองสิทธิของบุคคลท่ีจะถูกสงขาม
                                                             

38  ตะวัน  พึ่งพุทธารักษ.  (2546).  ปญหาการสงผูรายขามแดนในคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร.  หนา  
10. อางถึงใน บุญทิวา  ลิ้มศิริลักษณ. (2549).   การคุมครองสิทธิของบุคคลผูถูกรองขอในการสงผูรายขามแดน
แบบยอ.  หนา 44. 

39 อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร  ค.ศ. 2000,  ขอ 
16  วรรค 13.  

40 แหลงเดิม.  ขอ 16  วรรค 14. 
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แดนและการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมควบคูกันไปดวย  หลักการเรื่องสิทธิของบุคคลผู
ถูกรองขอใหสงตัวขามแดนถือวามีความสําคัญมากในบางกรณีอาจจะเปนเง่ือนไขท่ีรัฐผูรับคํารอง
ขอไมสงตัวผูกระทําผิดขามแดนไปใหรัฐผูรองขอหากเปนการขัดตอหลักการในกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง(ICCPR)  เชน การสงผูรายขามแดนขัดตอ
หลักการวาดวยการทารุณกรรมและการปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีไรมนุษยธรรม หรือหามมิใหมีการ
สงผูรายขามแดนในความผิดท่ีมีลักษณะทางการเมือง  หรือหามมิใหมีการสงผูรายขามแดนใน
ความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิต  เปนตน  

จากอนุสัญญาท้ัง  3  ฉบับท่ีไดกลาวไวตอนตนสามารถสรุปหลักการคุมครองสิทธิ
ของบุคคลท่ีถูกขอใหสงตัวขามแดนตามกฎหมายระหวางประเทศไดดังตอไปนี ้

(1)  หามมิใหมีการสงผูรายขามแดนในกรณีท่ีบุคคลนั้นตองถูกสงตัวขามแดนเพ่ือ
ไปรับโทษประหารชีวิต  เวนแตรัฐผูรับคํารองขอจะรับประกันวาจะไมลงโทษประหารชีวิตหากสง
ตัวขามแดนไปหลักการนี้ไดปรากฏอยูในอนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ค.ศ.1950 (The  European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, 1950 : ECHR) และสนธิสัญญาตนแบบของสหประชาชาติวาดวยการสง
ผูรายขามแดน ค.ศ.1990 (UN Model Treaty on Extradition, 1990) Article 4(4) 

(2)  หลัก non-refoulement คือ การไมสงผูรายขามแดนหากรัฐท่ีรองขอตองการเอา
ตัวบุคคลนั้นไปเพ่ือฟองลงโทษเพราะเหตุท่ีบุคคลนั้นมีเช้ือชาติ  ศาสนา สัญชาติ ความคิดทาง
การเมืองตางไปจากรัฐท่ีรองขอ  จากหลักการนี้สงผลใหอนุสัญญาตางๆ และกฎหมายวาดวยการสง
ผูรายขามแดนประเทศตางๆบัญญัติหามมิใหมีการสงผูรายขามแดนในความผิดท่ีมีลักษณะทาง
การเมือง เชน The Inter-American Convention on Extradition หรือ Harvard Draft Convention on 
Extradition Article 5 เปนตน 

(3)  หามมิใหมีการสงผูรายขามแดนไปยังรัฐท่ีรองขอหากมีเหตุอันควรเช่ือไดวา
บุคคลนั้นจะถูกกระทําทรมาน หรือทารุณโหดราย หลักการนี้ถือวาไดรับการยอมรับวาเปนจารีต
ประเพณีระหวางประเทศเปนส่ิงท่ีสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนบัญญัติหามเอาไวทุก
สนธิสัญญา  อาจจะกลาวไดวาการหามกระทําทรมานหรือทารุณโหดรายนี้เปนส่ิงท่ีกฎหมาย
ระหวางประเทศหามเด็ดขาด 

(4)  สนธิสัญญาตนแบบวาดวยการสงผูรายขามแดนไดกําหนดหลักท่ีสําคัญอีกหลัก
หนึ่ง คือ หามมิใหมีการสงผูรายขามแดน หากวาผูท่ีถูกสงตัวไปนั้นจะไมไดรับความยุติธรรมใน
กระบวนการพิจารณาคดีในรัฐท่ีรองขอ หลักการนี้ไดกําหนดไวในกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ 14 ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไดตัดสินไวตอนหนึ่งวา 
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“สิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมในกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา เปนส่ิงท่ี
สําคัญในสังคมประชาธิปไตย ศาลไมอาจละท้ิงหลักการนี้ได” ศาลไอรแลนดเคยปฏิเสธการสงผูราย
ขามแดนซ่ึงผูตองหาท่ีถูกขอใหสงตัวไปนั้นมีความเส่ียงท่ีจะถูกฆาในคุกโดยพัศดีของรัฐท่ีรองขอ 
หรือเส่ียงท่ีจะถูกพิจารณาคดีอยางไมธรรมเพราะสิทธิเหลานี้ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญของ
ไอรแลนด41 

การคุมครองสิทธิของผูถูกสงตัวรายขามแดนเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญแตบางครั้งการ
ตีความอยางกวางขวางเกินไปเพ่ือจะปกปองสิทธิของผูตองหาก็อาจสงผลตอความลมเหลวในการ
ปราบปรามอาชญากรรม  ดังนั้น  จึงมีความจําเปนตองช่ังน้ําหนักระหวางการคุมครองสิทธิของผูถูก
รองขอใหสงตัวขามแดนและการปราบปรามอาชญากรรมใหอยูในขีดท่ีเหมาะสม ซ่ึงหมายถึงสิทธิ
ของผู ถูกสงตัวขามแดนควรไดรับความคุมครอง ในขณะเดียวกันอาชญากรรมก็จะตอง 
ถูกปราบปรามดวย 

2.5.3  หลักประกันสิทธิของบุคคลท่ีจะถูกสงผูรายขามแดน 
ภายใตหลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักนิติธรรมมีแนวความคิดท่ีถือวากฎหมาย

เปนเครื่องมือในการสรางสังคม ซ่ึงวิวัฒนาการขึ้นในประเทศอังกฤษ และกลายเปนทฤษฎีกฎหมาย
ท่ีสําคัญยิ่งทฤษฎีหนึ่งของโลก หลักนิติธรรมถือวาการปกครองท่ีดีเลิศนั้นตองเปนการปกครองโดย
กฎหมาย เอ.วี.ไดซี (พ.ศ. 2375-2465) นักนิติศาสตรผูเล่ืองช่ือชาวอังกฤษไดอธิบายไวในหนังสือช่ือ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ (The Law of Constitution) อันมีช่ือเสียงยิ่งกวา หมายถึงบุคคลทุกคนเสมอ
ภาคกันตามกฎหมาย ไมมีบุคคลใดอยูเหนือกฎหมาย หรือมีอภิสิทธ์ิใด ๆ ท้ังส้ิน ไมวาบุคคลนั้นจะ
เปนเจาพนักงาน ขาราชการ หรือราษฎรสามัญชนก็ตาม และสิทธิเสรีภาพแหงมนุษยชนตองไดรับ
การยอมรับนับถือบุคคลทุกคนจะมีความผิดตอเม่ือกฎหมายบัญญัติไว และจักตองไดรับการ
พิจารณาพิพากษาศาลสถิตยุติธรรมท่ีมีอํานาจอิสระและเด็ดขาดในการช้ีขาดตัดสินตามกฎหมาย
บานเมือง42 

ในสวนของสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเปนเปาหมายเชิงคุณคาของอุดมการณหลักนิติธรรม 
การคล่ีคลายของสังคมท่ีพยายามปรับตัวเองสูดุลยภาพของความเสมอภาคอยางแทจริง หาก
พิจารณากันโดยสวนรวมท้ังหมด (global perspective)  คงกลาวไดวา กระแสคล่ืนของการ
                                                             

41 ศศิน  ศุขจรัส.  (2547).  เอกสารประกอบการสอนวิชาสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา. หนา  6. อางถึงใน บุญทิวา  ลิ้มศิริลักษณ.  (2549).   การคุมครองสิทธิของบุคคลผูถูกรองขอในการสงผูราย
ขามแดนแบบยอ.  หนา 46. 

42  วิชา  มหาคุณ. “อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ : ความม่ันคงของชาติและหลักนิติธรรม”. นิติรัฐ 
นิติธรรม. หนา 48. 
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เปล่ียนแปลงเชนนั้นหาใชจํากัดวงอยูเพียงท่ีรัฐสมัยใหมของตะวันตกท่ีพัฒนาไปสูขั้นรูปแบบของ
รัฐสวัสดิการหรือทุนนิยมเพ่ือสังคมเทานั้น แมในสวนของสังคมท่ีมีระดับพัฒนานอยกวาหรือ
ประเทศในโลกท่ีสามก็พลอยไดรับกระแสการตื่นตัวหรือความตองการความเสมอภาคหรือการ
ยอมรับในคุณคาของมนุษยท่ีเทาเทียมดุจกัน43 หลักการ สถาบัน และกระบวนการ ท่ีไมจําตองเปน
ส่ิงเดียวกัน แตคลายคลึงกันโดยท่ัวไป ซ่ึงจากประสบการณและประเพณีของนักกฎหมายใน
ประเทศตางๆ ในโลกซ่ึงมีโครงสรางทางการเมืองและพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจแตกตางกัน ไดแสดงให
เห็นแลววามันเปน หลักการ สถาบันและกระบวนการท่ีสําคัญตอการปกปองปจเจกบุคคลจากรัฐท่ี
ใชอํานาจตามอําเภอใจ และทําใหเขาสามารถช่ืนชมในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยได โดยถือวาเปน
หนาท่ีของการนิติบัญญัติในสังคมแหงเสรีภาพภายใตหลักนิติธรรมท่ีจะตอง “สรางสรรค และคงไว
ซ่ึงเง่ือนไขท่ีจะสงเสริมศักดิ์ศรีของมนุษยในฐานะปจเจกบุคคล ศักดิ์ศรีดังกลาวมิเพียงเรียกรองใหมี
การยอมรับสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (civil and political rights) เทานั้น แตหากหมาย
รวมถึง การสถาปนาเง่ือนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม ซ่ึงเปนส่ิงจําเปน 
สําหรับการพัฒนาบุคลิกภาพในตัวมนุษยอยางเต็มท่ี44 

ซ่ึงในสวนนี้ผูเขียนจะกลาวถึงการคุมครองสิทธิของบุคคลท่ีจะถูกสงเปนผูรายขาม
แดนในขั้นตอนตางๆ  

1)  การพิจารณาความผิด 
ในการพิจารณาคดีสงผูรายขามแดนจะมีการนําฝายบริหารมารวมในการตัดสิน

ดวยวาจะใหมีการสงผูรายขามแดนใหแกรัฐท่ีรองขอหรือไม  การพิจารณาคดีสงผูรายขามแดนของ
ศาลมิใชเปนการตัดสินวาบุคคลผูถูกขอใหสงตัวขามแดนทําผิดหรือไมเพียงแตศาลจะพิจารณาวา
บุคคลนั้นจะอยูในขายท่ีจะใหสงตัวขามแดนหรือไมเทานั้นเม่ือศาลวินิจฉัยอยางไรแลวฝายบริหาร
จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวาจะสงผูรายขามแดนหรือไมโดยคําวินิจฉัยของศาลจะไมผูกพันหรือจํากัด
อํานาจของฝายบริหาร หลักเกณฑการสงผูรายขามแดนบางประการฝายบริหารสามารถท่ีจะใช
ดุลพินิจในการพิจารณาวาจะสงตัวขามแดนหรือไม45 

(1)  ความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิต 
สนธิสัญญาตนแบบวาดวยการสงผูรายขามแดนของสหประชาชาติ 

ค.ศ.1990 (UN Model treaty on extradition) ขอ 4(d) ไดมีการคุมครองบุคคลผูถูกรองขอตัวไป
                                                             

43   จรัญ  โฆษณานันท.  “บริบททางสังคัมกับประวัติศาสตรของอดุมการณ หลักนิติธรรม”. นิติรัฐ นิติ
ธรรม. หนา 79. 

44   แหลงเดิม. หนา 81 
45  ชัยเกษม  นิติสิริ.  เลมเดิม.  หนา  213. 
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ดําเนินคดีสําหรับความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิต  โดยถือวาการมีโทษประหารชีวิตสําหรับความผิดท่ี
รองขอตามกฎหมายของรัฐผูรองขอนั้นเปนสาเหตุหนึ่งท่ีรัฐผูรับคํารองขออาจจะปฏิเสธไมใหความ
รวมมือในการสงผูรายขามแดนไดโดยอยูในดุลพินิจของรัฐผูรับคํารองขอ  แตอาจมีขอยกเวนบาง
กรณี  เชนรัฐผูรองขออาจใหหลักประกันวาจะมีการลดหยอนผอนโทษหรือขอใหมีการเปล่ียนโทษ
ประหารชีวิตเปนโทษอ่ืนจึงจะมีการสงผูรายขามแดนใหรัฐผูรองขอได  เชน กรณีประเทศ
สหรัฐอเมริกาในป ค.ศ.1985 รัฐบาลแคนาดาไดสงตัวผูรายขามแดนในความผิดฐานรวมกับผูอ่ืนใน
การฆาคนจํานวน 13 คน เนื่องจากเจาหนาท่ีสหรัฐอเมริกาไดรับรองวาจะไมการลงโทษประหาร
ชีวิตแกบุคคลดังกลาว เปนตน ซ่ึงกอใหเกิดปญหาตามมาวาฝายบริหารจะทําขอตกลงผูกพันศาลซ่ึง
มีอํานาจในการพิจารณากําหนดโทษแกผูกระทําความผิดไดหรือไม แตตอมาในป ค.ศ. 1989 รัฐบาล
แคนาดาก็ยอมสงผูรายขามแดนอีกคนหนึ่งในขอหาจับตัวผูอ่ืนไปเรียกคาไถและฆาคนจํานวน 
12 คน ใหแกศาลในคาลิฟอรเนียแมวาเจาหนาท่ีสหรัฐอเมริกาจะปฏิเสธการรับรองเกี่ยวกับ 
โทษประหารชีวิตก็ตามหรือแมบางคดีรัฐผูรองไมใหการรับรองวาจะไมลงโทษประหารชีวิตแตรัฐ 
ผูรับคํารองขอก็ยังสงตัวผูถูกรองขอเปนผูรายขามแดนอยู46  

(2)  ความผิดท่ีมีลักษณะทางการเมือง 
แนวความคิดเรื่องความผิดทางการเมืองซ่ึงเปนขอยกเวนท่ีจะไมสงผูราย

ขามแดนนั้น เนื่องจากจากการตองการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมและความเช่ือในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและอิสระของบุคคลทางดานความคิดทางการเมืองของประเทศผูรบัคํารองขอ แตอยางไร
ก็ตามการตีความความผิดทางการเมืองในแตละประเทศก็ยังมีความแตกตางกันก็เพราะเหตุท่ีวาการ
ตีความวาเปนความผิดทางการเมืองเปนอํานาจอธิปไตยของประเทศแหงนั้น และการตีความ
ดังกลาวก็จะคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศผูรับคํารองขอหรือผลประโยชนทางการเมืองเปน
หลัก 

ในเรื่องความผิดทางการเมือง ประเทศเบลเยี่ยมเปนประเทศแรกท่ีบรรจุ
เรื่องความผิดทางการเมืองไวในกฎหมายภายในของประเทศเม่ือป ค.ศ. 1875 และในตนศตวรรษท่ี 
19 ทุกประเทศในยุโรปก็บัญญัติเรื่องความผิดทางการเมืองไวในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน และ
ไดกลายมาเปนมาตรฐานแทบจะทุกสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนท่ัวโลกรวมท้ังกฎหมายภายในของ
เกือบทุกประเทศ ถึงแมภายหลังไดมีความพยายามท่ีจะจํากัดเรื่องการใชขอยกเวนเรื่องความผิดทาง
การเมืองมากขึ้นจากเหตุท่ีตองการปราบปรามการกอการรายและอาชญากรรมขามชาต ิ 

                                                             
46  แหลงเดิม.  หนา 197. 
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ความผิดทางการเมืองเปนการกระทําความผิดอาญาท่ีเกิดขึ้นจากบุคคลท่ี
ไมเห็นดวยกับการดําเนินการปกครอง หรือการดําเนนินโยบายของรัฐในการปกครองประเทศ โดย
การกระทําดังกลาวกระทําขึ้นเพ่ือแสดงการคัดคานหรือบีบบังคับใหมีการเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง47 ซ่ึงวัตถุประสงคของขอยกเวนการสงผูรายขามแดนอันเนื่องมาจากความผิดทางการเมือง
นี้มาจากความตองการท่ีจะคุมครองสิทธิของผูตองหาในการมีความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกตาง
กันกับความไมตองการเขาไปยุงเกี่ยวกับการกระทําท่ีมีวัตถุประสงคทางการเมืองของผูตองหาถือ
เปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับปญหาการเมืองภายในของรัฐผูรองขอ  เชน  ประเทศฝรั่งเศสไดมีคําวินิจฉัย
กรณี Bereciartua - Echarri ในป ค.ศ. 1988 ศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักกฎหมายท่ัวไปไววา ผูล้ี
ภัยทางการเมืองไมอาจถูกสงตัวไปยังประเทศท่ีเปนเหตุใหตองล้ีภัยได เปนตน แตในปจจุบัน
กฎหมายสงผูรายขามแดนของประเทศสวนใหญในโลกยังไมไดใหคํานิยามของคําวา “ความผิดทาง
การเมือง” ไว ดังนั้น จึงทําใหเกิดปญหาตามมาวาความผิดใดเปนความผิดท่ีมีลักษณะทางการเมือง 

(3)  ความผิดทางทหาร 
ความผิดทางการทหารถือเปนขอตอสูในการปฏิเสธไมสงผูรายขามแดน

และถือวาเปนกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ เนื่องจากจุดประสงคของการสงผูรายขาม
แดนนั้นเพ่ือตองการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยท่ัวไป ดังนั้นคําวาความผิดทางทหาร
นั้นตองไมเปนความผิดอาญาโดยท่ัวไปของประเทศผูรองขอ และความผิดนั้นตองไมเปนความผิด
อาญาระหวางประเทศดวย ความผิดทางการทหารนั้นมักจะเปนความผิดเกี่ยวกับวินัยทางการทหาร 
หรือกฎระเบียบของทหารโดยเฉพาะ หรือการหนีทหาร48 

(4)  การสงคนชาติขามแดน 
ขอตอสูท่ีวารัฐท่ีไดรับการรองขอไมมีสิทธิสงคนชาติเปนขอตอสูหนึ่งท่ี

ปรากฏในบางรัฐท่ีไดรับการรองขอท่ีบัญญัติการหามสงคนชาติไว ไมวาจะเปนในรัฐธรรมนูญ หรือ
อาจเปนกฎหมายภายในหรือในสนธิสัญญา เหตุผลเบ้ืองหลังก็เพราะความคิดในการปกปองคนของ
รัฐตัวเองวาการถูกดําเนินคดีในรัฐท่ีตนเองมีสัญชาติยอมไดรับการคุมครองสิทธิมากกวา และ
โอกาสท่ีจะไดรับการปฏิบัติท่ีไมเทาเทียมยอมนอยกวา อยางไรก็ตามสนธิสัญญาเกี่ยวกับการสง
ผูรายขามแดนก็มักบัญญัติไปในทางท่ีใหดําเนินคดีนั้นเองหากไมใชคนชาต ิ

หลักการไมสงคนชาตินี้สําหรับในประเทศท่ีไมมีกฎหมายภายในวาดวย
การสงผูรายขามแดนมักจะถือวาการไมสงคนชาติเปนหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ

                                                             
47 วิชญา  ลิ่มวงศ.  (2537).  ความผิดทางการเมืองในการสงผูรายขามแดน.  หนา 23. 
48  คูมือการสงผูรายขามแดน สํานักงานตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด. หนา 18. 

DPU



49 
 
และจึงปฏิเสธท่ีจะไมสงคนสัญชาติของตน ในบางครั้งอาจมีปญหาในการตีความวาการถือวาบุคคล
นั้นมีสัญชาติถือเอาขณะใดซ่ึงทางปฏิบัติท่ีเคยเกิดขึ้นจะถือเอาขณะมีการรองขอซ่ึงจะตรงกับ
วัตถุประสงคของการคุมครองคนชาต4ิ9 

(5)  หลักการไมดําเนินคดีซํ้า 
หลักการนี้มาจากภาษิตโรมันท่ีวา บุคคลไมควรถูกทําใหตกเปนอันตราย

สองครั้งในการกระทําความผิดอันเดียวกัน หลักการนี้ยังถือเปนกฎหมายจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศและถูกบรรจุไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง (The 
International Covenant on Civil and Political Rights) หรือในสนธิสัญญาของกลุมประเทศตางๆ 
สนธิสัญญาทวิภาคี และกฎหมายภายในประเทศ50 

(6)  อายุความ 
โดยหลักแลวขอตอสูเรื่องอายุความนั้นตองพิจารณาถึงอายุความใน

ประเทศผูรองขอเปนหลักเนื่องจากประเทศผูรองขอเปนรัฐท่ีตองการดําเนินคดี ซ่ึงหลักการดังกลาว
ยังปรากฏในคูมือการสงผูรายขามแดนขององคการสหประชาชาติ (Manuals on the Model Treaty 
on Extradition by United Nations Office on Drugs and Crime) อยางไรก็ตามบางครั้งรัฐผูถูกรองขอ
อาจดูอายุความตามกฎหมายของรัฐตนเองและหากขาดอายุความตามกฎหมายของตนก็อาจอางท่ีจะ
ไมสงผูรายขามแดน51 

(7)  การเปนผูล้ีภัย สิทธิมนุษยชนหรือการไมเลือกปฏิบัต ิ
การล้ีภัยนั้นปรากฏในประวัติศาสตรกอนการสงผูรายขามแดนโดยมักจะ

เปนขออางเนื่องจากความคิดเห็นแตกตางทางการเมือง หรือดานศาสนาซ่ึงมีเหตุผลสําคัญเบ้ืองหลัง
คือดานมนุษยธรรม ซ่ึงแตดั้งเดิมเปนอํานาจของประมุขของรัฐ โดยเฉพาะแลงจึงพัฒนามาเปนดุลย
พินิจของฝายบริหาร โดยในปจจุบันหลังจากปรากฏอนุสัญญาวาดวยการล้ีภัยป ค.ศ. 1951 และพิธี
สารแกไขในป ค.ศ. 1967 การล้ีภัยท่ีมุงคุมครองผูอพยพท่ีจะหลบหนีการตามลาเนื่องจากจาก
ความคิดตางทางการเมืองและบุคคลไรสัญชาติก็ไดเปนทางปฏิบัติระหวางประเทศท่ีเปนการปฏิบัติ
ในหลากหลายประเทศ การล้ีภัยไดกลายเปนกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ52 

                                                             
49  แหลงเดิม. หนา 19. 
50  แหลงเดิม. หนา 20. 
51  แหลงเดิม. หนา 21. 
52  แหลงเดิม. หนา 25. 
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โดยสรุปแลว ในการล้ีภัยนั้น ผูล้ีภัยมักจะขอล้ีภัยในรัฐท่ีมีความคิดเห็น
ทางการเมืองแตกตางจากรัฐท่ีทําการติดตามตัวอยางเห็นไดชัด ในขณะท่ีการสงผูรายขามแดนนั้นมุง
ประสงคท่ีจะรวมมือกันปราบปรามอาชญากรรม 

นอกจากการล้ีภัยแลว กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศยังคุมครอง
โดยหามการสงผูรายขามแดนในกรณีเช่ือวาจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมาตรา 3 ของ 
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ซ่ึง
ไดระบุวา หามมิใหภาคีขับไล สงตัว หรือสงผูรายขามแดนไปยังรัฐอ่ืนๆ เม่ือมีพ้ืนฐานอันควรเช่ือ
ไดวาบุคคลดังกลาวจะตกเปนอันตรายในการท่ีจะถูกทรมาน นอกจากนี้กติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (The International Covenant on Civil and 
Political Rights) ยังหามสงตัวออกนอกประเทศซ่ึงเปนการพรากไปโดยอําเภอใจซ่ึงชีวิตหรือโดย
การลงโทษหรือปฏิบัติท่ีทรมานและวิธีอ่ืนใดท่ีต่ําทราม ไรมนุษยธรรม และทารุณโหดราย และรัฐผู
ถูกรองขอยังอาจปฏิเสธไมสงผูรายขามแดนหากมีความเช่ือวาผูนั้นจะไมไดรับการพิจารณาคดีท่ี
เปนธรรม 

นอกจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลวยังมีหลักเรื่องการไมเลือกปฏิบัติ 
กลาวคือรัฐผูถูกรองขอยังมีสิทธิปฏิเสธท่ีจะดําเนินการสงผูรายขามแดนเม่ือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจมี
เหตุผลอันหนักแนนทําใหเช่ือไดวาการรองขอทําขึ้นเพ่ือใหความสะดวกแกการดําเนินคดีหรือการ
ลงโทษบุคคลเนื่องจากเหตุผลเรื่องเช้ือชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือ
กระทําโดยอําเภอใจ อันเนื่องมาจากเหตุผลดังกลาวตอบุคคลท่ีถูกรองขอ 

2)  ช้ันจับกุม 
เม่ือมีการรองขอใหจับกุมช่ัวคราวบุคคลท่ีรัฐบาลของประเทศผูรองขอตองการ

ตัวไปดําเนินคดีเปนเรื่องท่ีรัฐบาลของประเทศผูรองขอปฏิบัติเปนสวนใหญ  กอนท่ีจะมีหนังสือรอง
ขอใหประเทศผูรับคํารองขอดําเนินการสงตัวบุคคลท่ีถูกตองการตัวเปนผูรายขามแดน ท้ังนี้  
เนื่องจากการทําคํารองขอใหสงผูรายขามแดนตองใชเวลาในการเตรียมการดานเอกสาร  
พยานหลักฐานและกฎหมายท่ีเกี่ยวของนานกวาการทําคํารองขอใหจับกุมตัวช่ัวคราว  การจับกุมกุม
ตัวช่ัวคราวรัฐบาลประเทศผูรับคํารองขอตองการเพียงแตสําเนาหมายจับโดยมีการรับรองความ
ถูกตองและรายละเอียดตําหนิรูปพรรณสัณฐานของผูท่ีรัฐบาลของประเทศผูรองขอตองการตัว
เทานั้น  ดังนั้น  การจับกุมตัวบุคคลท่ีถูกรองขอช่ัวคราวจึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการท่ี
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จะนําตัวบุคคลท่ีถูกรองขอไปพิจารณาคดีหรือรับโทษตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลประเทศผูทํา
คํารองขอ53 

(1)  การควบคุมตัวกอนนําสงศาล 
หลักการพิจารณาคดีโดยไมชักชานี้สอดรับกับหลักการสากลท่ีนานา

ประเทศใหการยอมรับ  โดยในกติการะหวางประเทศวาสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ค.ศ.1966 (International Covenant on Civil and  Political Rights: ICCPR) ขอบทท่ี 14(3) ไดบัญญัติ
รับรองสิทธินี้ไววา ในการพิจารณาคดีอาญาซ่ึงบุคคลถูกกลาวหาวากระทําผิด บุคคลทุกคนยอมมี
สิทธิท่ีจะไดรับหลักประกันขั้นต่ําอยางเสมอภาคเต็มท่ี54 

(2)  การปลอยตัวช่ัวคราว 
 การประกันตัวในระหวางการไตสวนคดีสงผูรายขามแดน โดยปกติศาลไม

ควรอนุญาตใหจําเลยมีประกัน เพราะวาหากศาลอนุญาตใหประกันแลวหากบุคคลนั้นหนีประกัน
จนเปนเหตุใหไมสามารถนําตัวมาเพ่ือพิจารณาสงตัวเปนผูรายขามแดนได  อาจจะสงผลเสียหาย
อยางใหญหลวงตอความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  และ
กระทบกระเทือนตอความสัมพันธระหวางประเทศกับประเทศท่ีรองขอใหสงผูรายขามแดน 
โดยเฉพาะหากบุคคลนั้นเปนผูท่ีรัฐผูรองขอตองการตัวอยางยิ่ง55 

3)  ช้ันไตสวนคดีสงผูรายขามแดน 
(1)  การไตสวนคดีของศาล 

ในบางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกาจะมี
หลักการเบ้ืองตนของการสงผูรายขามแดนวา บุคคลใดก็ตามจะไมถูกสันนิษฐานวาไดกระทํา
ความผิด การจับกุมคุมขังบุคคลใด หรือสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาดวยความยุติธรรมนั้นถือวา  
เปนสิทธิมนุษยชนอยางหนึ่ง ซ่ึงควรจะไดรับการเคารพเปนอยางยิ่ง การสงผูรายขามแดนก็
เชนเดียวกัน  สิทธิของบุคคลท่ีเขามาอยูในดินแดนนั้นก็ยอมไดรับความเคารพดวย56  ดังนั้น เม่ือมีคํา
ขอผานมายังรัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศๆนั้นก็จะสงคําขอนั้นไปยังศาลทันที ซ่ึงมีขอสังเกตวา
ศาลจะมีอํานาจท่ีจะพิจารณาวาบุคคลไดกระทําความผิดจริงหรือไม ซ่ึงโดยปกติแลวศาลไมมีอํานาจ
                                                             

53  บุญทิวา  ลิ้มศิริลักษณ.  เลมเดิม.  หนา 50. 
54   แหลงเดิม. หนา 52. 
55   แหลงเดิม.  หนา 53. 
56  สุเทพ  อัตถากร และสฤษด์ิผล  ชมไพศาล.  (2516).  คูมือศึกษากฎหมายระหวางประเทศแผนกคดี

บุคคลและคดีอาญา.  หนา 65. อางถึงใน บุญทิวา  ลิ้มศิริลักษณ.  (2549).   การคุมครองสิทธิของบุคคลผูถูกรองขอ
ในการสงผูรายขามแดนแบบยอ.  หนา 55. 
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ตามกฎหมายการสงผูรายขามแดนท่ัวไปท่ีจะพิจารณาวาจําเลยกระทําความผิดหรือไม อํานาจของ
ศาลมีเพียงแตจะพิจารณาวาความผิดนั้นอยูในลักษณะจะสงผูรายขามแดนกันหรือไม หรือความผิด
เหลานั้นไมใชความผิดทางการเมืองหรืออัตราโทษขั้นต่ําตรงตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือไมสวน
ศาลในประเทศอังกฤษจะมีอํานาจท่ีจะพิจารณาวาจําเลยผิดจริงหรือไม (Prima facie case) ถาหากได
ความวากระทําความผิดจริงก็จะส่ังขังรอการสงผูรายขามแดนตอไป  แตถาหากวาเปนผูบริสุทธ์ิศาล
ก็จะปลอยตัวจําเลยไปและปฏิเสธการสงผูรายขามแดน57 หรือศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาจะให
เกณฑมาตรฐานท่ีเรียกวา “Probable cause”  หรือ “มูลเหตุอันควรเช่ือ” ในการพิจารณาวาคดีมีมูล
หรือไมซ่ึงหมายความวา  ศาลท่ีทําหนาท่ีพิจารณาคดีสงผูรายขามแดนจะตองพิจารณาวาตาม
พยานหลักฐานท่ีสงมาใหนั้นมีเหตุอันควรเช่ือไดวาจําเลยกระทําความผิดจริงหรือไม (the existence 
of a reasonable ground to believe the accused guilty) อันเปนหลักเดียวกับหลักการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของผูตองหาท่ีจะไมถูกออกหมายจับหรือตรวจคนเวนแตจะมีเหตุอันสมควรตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในบทแกไขเพ่ิมเติมท่ี 4 ค.ศ.1791 (The Fourth Amendment)  
ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาไดตีความวา “เหตุอันสมควร”  จะมีก็ตอเม่ือขอเท็จจริงและกรณีแวดลอมท่ี
เจาพนักงานทราบอันเปนขอมูลท่ีนาเช่ือถือและมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะทําใหวิญูชนเช่ือวา ความผิด
อาญาไดกระทําลงหรือกําลังจะกระทําความผิดนั้น โดยในคดีสงผูรายขามแดนศาลจะพิจารณาโดย
ช่ังน้ําพยานหลักฐานจากรายละเอียดขอเท็จจริงท่ีปรากฏในเอกสารถอยคําพยานวารับฟงไดและ
นาเช่ือถือพอท่ีจะทําใหเห็นวาคดีมีเหตุอันสมควรหรือไมเพียงใด58  ดังนั้นในการพิจารณาดังกลาว
จะตองมีโจทกและจําเลยในคด ีโดยผูรองขอเปนโจทกผานทางอัยการพรอมท้ังพยานหลักฐานตางๆ 
เชน สําเนาหมายจับ เปนตน สวนจําเลยจะตอสูวาไมไดกระทําความผิดหรือตอสูเกี่ยวกับกฎหมาย
สงผูรายขามแดนวาคําขอไมถูกตอง คําตอสูตางๆ นั้นศาลยอมรับฟงท้ังส้ิน59 

(2)  การยื่นอุทธรณตอศาลสูง 
การพิจารณาคดีอาญาท่ัวไปจะใหสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาทบทวนโดย

ศาลในช้ันสูงขึ้นไป โดยถือเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถูกกลาวหาท่ีจะตองไดรับความคุมครอง  
โดยท่ัวไปศาลท่ีจะทําหนาท่ีทบทวนการพิจารณาคดีของศาลลางจะมีอยู 2 ระดับ คือ ศาลอุทธรณ
และศาลฎีกาแตในกระบวนการพิจารณาคดีสงผูรายขามแดนมีลักษณะพิเศษ โดยเปนการไตสวน
ของศาลของประเทศผูรับคํารองขอวา คดีมีมูลพอ (Prima Facie) ท่ีจะสงบุคคลผูถูกรองขอไปให
                                                             

57  แหลงเดิม. 
58  บุญทิวา  ลิ้มศิริลักษณ.  เลมเดิม.  หนา 56. 
59  สุผานิต ม่ันสุข.  (2523).  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีอาญา.  หนา 182-183. อางถึงใน บุญทิวา   

ลิ้มศิริลักษณ.  (2549).   การคุมครองสิทธิของบุคคลผูถูกรองขอในการสงผูรายขามแดนแบบยอ.  หนา 57. 
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ประเทศผูรองขอดําเนินคดีหรือไม มิใชการพิสูจนความผิดอาญาของบุคคลท่ีถูกรองขอตามหลักการ
สืบพยานหลักฐานโดยท่ัวไปท่ีจะตองพิสูจนจนปราศจากขอสงสัยเหมือนในการพิจารณาคดีอาญา 
(Evidence beyond reasonable doubt) แตอยางใด การทบทวนคําส่ังของศาลช้ันตนในคดีสงผูราย
ขามแดนจึงไมจําเปนตองมีรูปแบบอยางเดียวกับการดําเนินคดีอาญาท่ัวไป ซ่ึงหลักเกณฑตาม
กฎหมายภายในของแตละประเทศในการใหสิทธิในการอุทธรณแกบุคคลท่ีถูกรองขอแตกตางกัน60 

บางประเทศใหการคุมครองบุคคลท่ีถูกรองขอมาก เชน ในกฎหมายสงผูราย
ขามแดนของประเทศแคนาดา ค.ศ.1999 ถาศาลช้ันตนมีคําส่ัง (Judicial order) อนุญาตใหสงตัว
บุคคลผูถูกรองขอสามารถอุทธรณได 2 ทาง คือ อุทธรณทางฝายบริหารใหรัฐมนตรีวากระทรวง
ยุติธรรมทบทวนและบุคคลดังกลาวสามารถอุทธรณคําส่ังของศาลช้ันตนตอศาลอุทธรณ (Court  of 
appeal) ไดอีกทางหนึ่ง และเม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีคําวินิจฉัยแลว บุคคลท่ีถูกรอง
ขอก็สามารถอุทธรณคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ตอศาลอุทธรณไดอีกทางหนึ่ง
และเม่ือศาลอุทธรณมีคําวินิจฉัยแลว คูความอาจจะยื่นฎีกาตอศาลฎีกาไดอีก แตการท่ีศาลฎีกาจะรับ
เรื่องไวพิจารณาไดนั้น จะตองเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่งตอประเทศแคนาดาเทานัน้61 

                                                             
60  บุญทิวา  ลิ้มศิริลักษณ.  เลมเดิม.  หนา 56. 
61  อุทัย  อาทิเวช  และ ศศิน  ศุขจรัส.  เลมเดิม.  หนา  520. 
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บทท่ี 3 

การสงคนออกนอกประเทศตามกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
 

หลักการของการสงคนออกนอกประเทศในแตละประเทศก็จะมีการใชมาตรการท่ี
ตางกันไปตามสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นรวมถึงปจจัยตางๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และความ
ม่ันคงของประเทศ ซ่ึงในบทนี้จะกลาวถึงการสงคนออกนอกตามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแสดงถึงกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดนกับการสงคนออกนอก
ประเทศตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองของกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกาในเรื่องของ
กระบวนตางๆ เชน แบบพิธี ตัวบุคคล กระบวนพิจารณา และหลักการคุมครองสิทธิของบุคคลตาม
กฎหมายท้ังสองฉบับ 
 
3.1  กระบวนการการสงผูรายขามแดนตามกฎหมายไทย 

กฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนในประเทศไทยถูกบัญญัติไวใน 
พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 ซ่ึงกอนหนานั้นประเทศไทยไดใชพระราชบัญญัติสง
ผูรายขามแดน พ.ศ. 2472 ใชบังคับมาเปนเวลานาน ดวยเหตุท่ีการเพ่ิมขึ้นของปญหาและความ
รายแรงของอาชญากรรมท่ีเกี่ยวพันกับหลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปญหาเรื่ององคกร
อาชญากรรมซ่ึงประเทศตางๆ เห็นถึงความจําเปนท่ีจะตองมีความรวมมือกันอยางใกลชิดในการ
ปราบปรามอาชญากรรรมเหลานี้  และไดมีการพัฒนาหลักเกณฑใหมในกฎหมายเกี่ยวกับความ
รวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญาและเรื่องการสงผูรายขามแดน ทําใหกฎหมายสงผูรายขาม
แดนของประเทศไทยท่ีใชบังคับมาตั้งแตป พ.ศ. 2472 นั้นไมทันสมัย รวมท้ังไมสอดคลองกับ
อนุสัญญาระหวางประเทศหลายฉบับซ่ึงประเทศไทยกําลังดําเนินการเพ่ือเขาเปนภาคี เชน 
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ ค.ศ. 2000 หรือ อนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ค.ศ. 2003 ทําใหมีความจําเปนท่ีประเทศไทย
จะตองปรับปรุงกฎหมายสงผูรายขามแดนใหทันสมัยสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศเหลานี้  

3.1.1  แบบพิธีในการสงผูรายขามแดน 
การพิจารณาสงผูรายขามแดนในการสงออกนอกราชอาณาจักรโดยคํารองท่ีรัฐบาล

ตางประเทศเปนผูรองใหประเทศไทยสงผูรายขามแดน (คํารองขาเขา) ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการ
ดังนี้ 
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1)  พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหการสงผูรายขามแดนให
เริ่มตนดวยการมีคํารองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรองขอ คํารองขอใหสงผูรายขามแดน
หากมาจากประเทศท่ีมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศไทยใหจัดสงไปยังผูประสานงาน
กลาง1 ในกรณีท่ีประเทศผูรองขอมิไดมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศไทย ใหจัดสงคํา
รองขอดังกลาวผานวิธีทางการทูต 

2)  เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดไดรับคํารองขอสงผูรายขามแดนจากตางประเทศไมวา
ไดรับโดยตรงจากตางประเทศหรือรับจากกระทรวงการตางประเทศก็ตาม คํารองดังกลาวเปนหนาท่ี
ของสํานักงานตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงพนักงานอัยการ สํานักงานตางประเทศจะ
พิจารณาและมีความเห็นเสนอไปตามลําดับการบังคับบัญชาไปจนถึงอัยการสูงสุดในฐานะผู
ประสานงานกลาง ซ่ึงหลักเกณฑท่ีพนักงานอัยการสํานักงานตางประเทศจะตองพิจารณามีดังนี้2 

(1)  พิจารณาวาคํารองดังกลาวมีความประสงคเพ่ือนําตัวผูรายขามแดนไปดําเนินการ
อะไร หลักการนี้บัญญัติไวในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 ซ่ึงบัญญัติ
วา “รัฐบาลไทยอาจพิจารณาสงบุคคลขามแดน เพ่ือการฟองรองหรือรับโทษตามคําพิพากษาของ
ศาลในความผิดอาญา ซ่ึงอยูภายใตอํานาจดําเนินคดีของประเทศผูรองขอใหแกประเทศนั้นๆ ...” ซ่ึง
จะเห็นวาการสงตัวผูรายขามแดนแกตางประเทศภายใตพระราชบัญญัตินี้จะตองดําเนินการเพ่ือการ
ฟองรองหรือรับโทษตามคําพิพากษา หากเปนการสงตัวเพ่ือดําเนินการอยางอ่ืนนอกจากนี้ก็จะไม
เขาหลักเกณฑการสงผูรายขามแดนตามพระราชบัญญัตินี้ (แตอาจพิจารณาพระราชบัญญัติความ
รวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญาฯ หรือพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความรวมมือระหวาง
ประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญาแลวแตกรณ)ี 

ท้ังนี้มีขอสังเกตวาการฟองรองยอมมีความหมายรวมถึงการพิจารณาคดีในช้ัน
ศาลดวยอยางไรก็ตามหากประเทศผูรองขอมีสนธิสัญญากับไทยก็ตองพิจารณาสนธิสัญญา 

(2)  คํารองขอสงผูรายขามแดนอยางเปนทางการ  ในบางครั้ง ประเทศผูรองขอจะสง
คํารองผูรายขามแดนอยางเปนทางการมาเลยโดยไมสงคํารองขอใหจับกุมช่ัวคราวมากอน ซ่ึงการ
พิจารณาวาเอกสารดังกลาวครบถวนหรือไม ก็ตองพิจารณาวาเอกสารดังกลาวครบถวนหรือไม ก็
ตองพิจารณาตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 ซ่ึงมาตรา 8 วรรค 3 กําหนดไวให
เปนไปตามกฎกระทรวง กรณีประเทศผูรองขอไมมีสนธิสัญญา หรือพิจารณาสนธิสัญญา (กรณี
                                                

1  ผูประสานงานกลาง หมายความวา อัยการสูงสุดหรือผูซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายซึ่งมีอํานาจหนาท่ี
ประสานงานการสงผูรายขามแดนใหประเทศผูรองขอ และการรองขอใหสงผูรายขามแดนแกประเทศไทย รวมท้ัง
การอื่นท่ีเกี่ยวของ. พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551, มาตรา 5. 

2  สํานักงานตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด. (2553).  คูมือการสงผูรายขามแดน.  หนา 26-30. 
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ประเทศผูรองขอมีสนธิสัญญา) ซ่ึงสนสัญญาไทย-อังกฤษจะบัญญัติวา “...การขอใหสงผูตองหาวา
กระทําความผิดมีโทษ จะตองมีหมายจับ...และจะตองมีพยานใหพอท่ีจะจับไดตามกฎหมายท่ีใชกัน
อยู ณ ท่ีพบตัวผูตองหาถาหากผูตองหาไดกระทําความผิด ณ ท่ีนั้นดวย” “ถาเปนการขอใหสงตัว
ผูรายท่ีตองรับโทษ...จะตองมีสําเนาคําตัดสิน...” ท้ังนี้สนธิสัญญาระหวางไทยกับประเทศตางๆ นั้น 
สวนใหญจะบัญญัติใหมีพยานท่ีเพียงพอจะระบุรูปพรรณสัณฐาน และท่ีอยูคําแถลงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับคดีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีระบุองคประกอบสําคัญและท่ีกําหนดฐานความผิดท่ีกําหนด
โทษ และท่ีกําหนดอายุความ รวมท้ังหมายจับและพยานหลักฐานซ่ึงใหเหตุผลของการจับในกรณี
ขอใหสงตัวเพ่ือการฟองรอง หรือสําเนาคําพิพากษา พยานหลักฐานแสดงตัวบุคคล และคําแถลง
เรื่องการรับโทษกรณีขอบุคคลท่ีถูกพิพากษาวากระทําความผิด 

(3)  พิจารณาวาคํารองนั้นสงมาถูกชองทางหรือไม โดยท่ีมาตรา 8 และมาตรา 15 
แหงพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 บัญญัติใหคํารองขอใหสงผูรายขามแดนอยางเปน
ทางการหรือคํารองขอใหจับกุมช่ัวคราวของประเทศผูรองขอท่ีมีสนธิสัญญากับไทยใหจัดสงไปยงัผู
ประสานงานกลาง แตในกรณีท่ีไมมีสนธิสัญญาใหจัดสงทางการทูต แตในกรณีท่ีมีสนธิสัญญา
ระหวางกันก็ตองพิจารณาดวยสนธิสัญญาบัญญัติไววาอยางไรเนื่องจากกรณีท่ีสนธิสัญญาบัญญัติไว
ขัดกับความใน มาตรา 8 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 ตองถือ
ตามสนธิสัญญาเปนหลัก ซ่ึงส่ิงตอไปท่ีจะพิจารณาคือ หากมีสนธิสัญญาระหวางกันก็ตองพิจารณา
ดวยวาคํารองดังกลาวเปนคํารองทางการเมืองหรือคํารองใหจับกุมช่ัวคราว เรื่องจากสนธิสัญญา
ระหวางไทยกับหลายประเทศไดกําหนดไวตางกันตอคํารองท้ังสองประเภท 

หากคํารองนั้นสงมาในชองทางท่ีไมถูกตองก็ควรสงเรื่องกลับโดยแจง
ประเทศนั้นใหสงมาใหถูกตอง มีขอสังเกตวา คํารองขอเปนทางการทุกประเทศท่ีมีสนธิสัญญาลวน
แลวแตบัญญัติใหสงทางการทูต ฉะนั้นเม่ือสนธิสัญญาและพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 
2551 ขัดกันก็ควรใชสนธิสัญญาเห็นเปนหลักเนื่องจาก มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสงผูรายขาม
แดน พ.ศ. 2551 บัญญัติไปในทางท่ีวาใหใชพระราชบัญญัติแกบรรดาการสงผูรายขามแดนเทาท่ีไม
หรือแยงกับขอความตามสนธิสัญญาเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

(4)  พิจารณาวาคํารองดังกลาวสงมาโดยประเทศท่ีมีสนธิสัญญากับไทยหรือไม 
หากประเทศนั้นมีสนธิสัญญากับไทยก็ควรเปดดูเนื้อหาในสนธิสัญญาเพ่ือดําเนินการตอ แตหากไม
มีสนธิสัญญาก็ควรพิจารณาพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 เปนหลัก ตวัอยางเชน หาก
คํารองขอใหจับกุมช่ัวคราวถูกสงมาจากประเทศท่ีมีสนธิสัญญาก็ควรพิจารณาในขอบทเกี่ยวกับคํา
รองขอใหจับกุมช่ัวคราววาสงมาโดยถูกชองทางหรือไมและเอกสารตามท่ีสนธิสัญญาระบุตองการมี
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ครบหรือไมจึงจะดําเนินการตอไป แตหากเปนประเทศไมมีสนธิสัญญาก็พิจารณาวาสงมาโดย
ทางการทูตหรือไมและพิจารณาในขอบทเกี่ยวกับการขอใหจับกุมช่ัวคราวตามพระราชบัญญัติสง
ผูรายขามแดน เปนตน 

ท้ังนี้ มีขอสังเกตวาในกรณีของสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางไทยและ
อังกฤษนั้น นอกจากผลผูกพันระหวางไทยกับอังกฤษแลว ยังมีประเทศอดีตอาณานิคมท่ียอมรับการ
ผูกพันตามสนธิสัญญาดังกลาวในฐานะผูสืบสิทธิดวยอันประกอบดวย ออสเตรเลีย แคนาดา 
มาเลเซีย และฟจิ ดังนั้น หากมีการรองขอใหสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศ
เหลานี้ ก็ตองนําสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางไทยกับอังกฤษมาใชเสมือนวาประเทศเหลานี้
มีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศไทย 

(5)  คํารองดังกลาวสงมาโดยเจาหนาท่ีผูท่ีอํานาจหรือไม  ตองพิจารณาวา การสง
คํารองนั้นหากสงโดยประเทศทีมีสนธิสัญญากับไทยในสนธิสัญญาจะระบุไววาผูใดเปนผูสง หาก
สงโดยไมชอบก็ตองสงเรื่องกลับคืนหรือประสานงานอยางไมเปนทางการขอใหรับเรื่องกลับแลว
ไปสงกลับมาใหม สําหรับประเทศท่ีไมมีสนธิสัญญากับไทยคงตองพิจารณาวาการรองขอนั้น
ดําเนินการโดยรัฐหรือโดยไดรับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ หรือไม เนื่องจากหลักการ
สงผูรายขามแดนถือวาเปนการกระทําโดยรัฐหรือดนิแดน หรือองคการระหวางประเทศ 

(6)  คํารองดังกลาวเปนไปตามหลักกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 
(Substantive Requirement) และไมเขาขอยกเวนซ่ึงอาจถูกยกเปนขอปฏิเสธ ท้ังนี้โดยท่ัวไปแลว
ประเทศไทยจะพิจารณาหลักกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน ในหลักการตางตอบแทน 
หลักการเปนความผิดสองรัฐ และความนั้นเปนความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได  

3) บทบาท หนา ท่ีข องฝ ายบ ริหารแ ละฝ ายตุ ลาการ ในการส ง ผู ร าย ข ามแด น  
พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 ก็ไดใหอํานาจศาลในการตรวจสอบภายหลังจากท่ี
สํานักงานอัยการสูงสุดและกระทรวงการตางประเทศรวมกันพิจารณาแลววาจะสงผูรายขามแดน
หรือไม หากเห็นวาสมควรสงผูรายขามแดนจึงจะสงเรื่องใหศาลตรวจสอบ ซ่ึงในการพิจารณาคํา
รองขอใหสงผูรายขามแดน หรือคํารองขอใหจับกุมช่ัวคราวระหวางกระทรวงการตางประเทศและ
สํานักงานอัยการสูงสุดนั้นสํานักงานใดจะพิจารณากอนหรือหลังก็ขึ้นอยูกับวามีสนธิสัญญาระหวาง
กันหรือไม ถาหากมีสนธิสัญญา ประเทศผูรองขอก็จะสงเรื่องใหกับอัยการสูงสุด แตหากไมมี
สนธิสัญญาก็จะสงเรื่องใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณา แตความจริงแลว เนื่องจาก
สนธิสัญญาทุกฉบับลวนแตบัญญัติใหคํารองขอใหสงผูรายขามแดนตองดําเนินการสงผานชองทาง
ทางการทูต อีกท้ังพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (3) บัญญัติในเชิง
กําหนดใหผูประสานงานกลาง (อัยการสูงสุด) ตองแจงเรื่องดังกลาวใหกระทรวงการตางประเทศ
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ทราบ ดังนั้น คํารองขอใหสงผูรายขามแดนจากตางประเทศตองสงผานกระทรวงการตางประเทศ
เสมอ ซ่ึงการพิจารณานั้นหากกระทรวงการตางประเทศหรือสํานักงานอัยการสูงสุดเห็นวาเปนเรื่อง
สําคัญก็จะสงคณะรัฐมนตรีพิจารณากอน 

ขอสังเกตวาอํานาจของฝายบริหารในการไมสงผูรายขามแดนถือเปนอํานาจท่ีเด็ดขาด
กลาวคือ หากฝายบริหารเห็นวาไมควรสงผูรายขามแดนแลวฝายบริหารก็ไมจําเปนตองสงเรื่องให
ฝายตุลาการ หรือหากเห็นวาควรสงผูรายขามแดนแลวและไดสงเรื่องใหศาลพิจารณาแลวศาลเห็นวา
มีความชอบดวยกฎหมายในการสงผูรายขามแดน ฝายบริหารก็มีอํานาจท่ีจะไมสงผูรายขามแดนได 
อยางไรก็ตาม หากฝายบริหารเห็นวาควรสงผูรายขามแดน ฝายบริหารตองสงเรื่องใหศาลตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายกอนตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 หากศาลเห็นวาไม
ชอบดวยกฎหมาย ฝายบริหารก็จะสงผูรายขามแดนไมได3 

3.1.2  การพิจารณาคดีสงผูรายขามแดน4 
พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 18 บัญญัติวา “... เม่ือจับบุคคลซ่ึง

ถูกรองขอใหสงขามแดนไดแลว ใหพนักงานอัยการนําคดีขึ้นสูศาลโดยไมชักชา...” ซ่ึงบทบัญญัติ
ดังกลาวนาจะหมายถึงกรณีท่ีประเทศผูรองขอสงคํารองเปนทางการมาเลยไมมีคํารองขอใหจับกุม
ช่ัวคราวมาเพราะหากมีคํารองขอใหจับกุมช่ัวคราวมากอน หลักจับตัวไดก็ตองนําตัวขอใหศาลส่ังขัง
เพ่ือรอคํารองเปนทางการกอน ท้ังนี้ หลังฟองคดีตอศาลแลว ศาลจะดําเนินกระบวนการพิจารณา
โดยตอเนื่องเวนแตอาจจะเล่ือนคดีตามท่ีพนักงานอัยการหรือจําเลยรองขอ 

หากมีคํารองขอใหปลอยช่ัวคราว กฎหมายบังคับใหศาลสอบถามความเห็นของ
พนักงานอัยการและศาลพึงรับฟงประกอบการวินิจฉัย และโดยท่ีคดีสงผูรายขามแดน ผูตองหาเปน
ผูท่ีหลบหนีมาแลวยอมนาเช่ืออยางยิ่งวาจะหลบหนีตอไปอีกซ่ึงเขาเกณฑตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาอยูแลว พนักงานอัยการจึงพึงคัดคานการประกัน ซ่ึงโดยท่ัวไปศาลจะมักจะ
ไมใหประกันเพราะวาผูตองหาอาจหลบหนีได 

นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดใหศาลสอบถามจําเลยกอนวามีทนายหรือไม หากไมมี
และตองการทนายความ ศาลตองตั้งทนายความให 

การนําคดีขึ้นสูศาล หลักจากยื่นคําฟองตอศาลแลว โดยท่ัวไปพนักงานอัยการจะยื่น
บัญชีระบุพยานและคํารองขอใหศาลหมายเรียกพยานบุคคล โดยบัญชีระบุพยานจะตองระบุท้ัง
พยานบุคคลและพยานคํารองขอใหศาลหมายเรียกพยานบุคคลและพยานเอกสารท้ังหมด 

                                                
3  แหลงเดิม.  หนา 39. 
4  แหลงเดิม.  หนา 46-50. 
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1)  พยานบุคคลจะประกอบไปดวย 
(1)  เจาหนาท่ีกระทรวงการตางประเทศ 
(2)  เจาหนาท่ีผูจับกุมตัว และ 
(3)  พนักงานสอบสวน 

2)  สวนพยานเอกสารจะประกอบดวย 
(1)  หนังสือกระทรวงการตางประเทศท่ีนําสงหนังสือทางการทูตและคํารองขอให

จับกุมตัวช่ัวคราว 
(2)  หนังสือสถานทูตท่ีนําสงคํารองขอใหจับกุมตัวช่ัวคราว 
(3)  คํารองขอใหจับกุมตัวช่ัวคราว 
(4)  หนังสือกระทรวงการตางประเทศท่ีนําสงหนังสือทางการทูตและคํารองเปน

ทางการ 
(5)  หนังสือสถานทูตท่ีนําสงคํารองเปนทางการ 
(6)  คํารองขอเปนทางการ 
(7)  บันทึกการจับกุมตัว 
(8)  คําใหการผูตองหาในช้ันสอบสวน 

หลังจากท่ีศาลออกหมายเรียกพยานแลว จึงดําเนินการสงหมายดังกลาวใหเจาหนาท่ี
กระทรวงการตางประเทศ เจาหนาท่ีผูจับกุมตัวและพนักงานสอบสวน 

การสืบพยาน ในการสืบพยานมักจะถามเจาหนาท่ีตามลําดับเหตุการณตั้งแตมีคํารอง
ขอใหจับกุมตัวช่ัวคราวจนกระท่ังทายสุดกระทรวงการตางประเทศแจงวามีคํารองขอเปนทางการ
พรอมกับการอางเอกสารประกอบ สวนการถามเจาหนาท่ีผูจับกุมจะถามโดยอางบันทึกการจับกุม
ประกอบ ประเดน็สําคัญในการถามเจาหนาท่ีผูจับกุม และพนักงานสอบสวนมักจะเปนประเด็นใน
แงท่ีวาบุคคลท่ีถูกจับกุมเปนคนเดียวกับบุคคลท่ีถูกขอใหสงขามแดนหรือไม หากช่ือท่ีถูกขอใหสง
ผูรายขามแดนตรงกับหนังสือเดินทางของจําเลยก็จะไมคอยมีปญหา แตหากปรากฏวาไมใชช่ือท่ี
แทจริงโดยอาจเปนฉายาหรือนามแฝง ตําหนิรูปพรรณและรูปถายจะมีความสําคัญมาก หากรูปถาย
ในการออกหมายจับตรงกันกับจําเลย จําเลยมักจะรับวาเปนบุคคลคนเดียวกันในขณะถูกจับ หรือ
หากไมรับ รูปถายท่ีตรงกับจําเลยก็จะเปนพยานหลักฐานสําคัญท่ีทําใหศาลเช่ือวาเปนบุคคลเดียวกัน  

หลักจากท่ีสืบพยานเสร็จแลว หากคดีมีความสําคัญ มีความยุงอยากหรือมีขอตอสูมาก
ศาลมักจะเปดโอกาสใหคูความท้ังสองฝายมีคําแถลงการณปดคด ี
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แมจําเลยจะมิไดใหความยินยอมในขณะถูกจับ แตถาในระหวางพิจารณาคดี บุคคลนั้น
ไดแถลงตอศาลวายินยอมใหถูกสงเปนผูรายขามแดน ศาลจะตองงดการพิจารณาและมีคําส่ังใหขัง
บุคคลนั้นเพ่ือสงขามแดน และความยินยอมท่ีไดกระทําตอศาลแลวนั้นไมสามารถเพิกถอนได 

หลักเกณฑในคําตัดสินของศาล มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 
2551 กําหนดใหศาลพิเคราะหพยานหลักฐานแลว เห็นวามีเหตุดังตอไปนี้แลวก็ใหศาลส่ังขังบุคคล
นั้นไวเพ่ือสงขามแดน 

(1)  บุคคลท่ีถูกจับเปนบุคคลซ่ึงถูกรองขอใหสงขามแดนและมิใชผูมีสัญชาติไทยหรือมี
สัญชาติไทยแตอยูในหลักเกณฑใหสงขามแดนไดตามมาตรา 12 

(2)  คดีมีมูลท่ีจะรับฟองไวพิจารณา หากความผิดนั้นไดกระทําลงในราชอาณาจักรหรือ
มีกฎหมายใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร 

(3)  ความผิดซ่ึงเปนเหตุใหรองขอใหสงผูรายขามแดนเปนความผิดซ่ึงอาจสงผูรายขาม
แดนไดตามพระราชบัญญัตินี้และมิใชความผิดท่ีมีลักษณะทางการเมืองหรือเปนความผิดทางทหาร
โดยเฉพาะ 

กรณีตาม (1) ขอเท็จจริงตองปรากฏวาบุคคลท่ีถูกจับเปนบุคคลท่ีถูกตองในการขอใหสง
ขามแดน ซ่ึงภาพถาย เอกสารบัตรประชาชน หนังสือเดินทางจะมีความสําคัญตอการพิสูจนในเรื่อง
นี้ 

กรณีตาม (2) คดีตองมีมูลหากความผิดนั้น ไดกระทําลงในราชอาณาจักรหรือมีกฎหมาย
ใหถือวาไดกระทําลงในราชอาณาจักร ซ่ึงหมายความวาการกระทํานั้นไมตองกระทําลงใน
ราชอาณาจักรจริงๆ มาตรฐานการพิจารณาวาพยานหลักฐานมีมูลนั้นแสดงใหเห็นวาคดีสงผูรายขาม
แดนนั้น ไมตองมีการพิสูจนวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดโดยปราศจากความสงสัยตามสมควรวา
จําเลยไดกระทําความผิดหรือไมตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 
227 ดังคดีท่ัวไป เพียงแคใชหลักเกณฑวา “พยานหลักฐานเทาท่ีปรากฏนั้น พอฟงไดหรือแสดง
ความเปนไปไดตามสมควร (Prima Facie Basis of Evidence) วาบุคคลท่ีถูกขอใหสงขามแดนนั้น
กระทําความผิดท่ีถูกขอใหสงขามแดนเทานั้น”5 

และกรณี (3) นั้นก็คือหลักพิจารณาในหมวด 1 ในเรื่องหลักท่ัวไปในการสงผูรายขาม
แดนตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 

คําส่ังศาล ในการท่ีศาลมีคําส่ังใหขังเพ่ือสงขามแดนนั้น มาตรา 20 วรรคแรก หามมิให
สงบุคคลดังกลาวขามแดนกอนครบกําหนด 30 วัน นับแตวันท่ีศาลมีคําส่ังขังเพ่ือสงขามแดน 

                                                
5  แหลงเดิม.  หนา 48. 
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อยางไรก็ดี จะตองสงบุคคลนั้นภายในเวลาเกาสิบวันนับแตวันท่ีศาลมีคําส่ังถึงท่ีสุด มิฉะนั้น จะตอง
ปลอยตัวบุคคลนั้นไปในกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานอัยการอาจยื่นคํารองตอศาลเพ่ือใหศาลมี
คําส่ังขังบุคคลนั้นตอไปตามกําหนดเวลาเทาท่ีจําเปน โดยพนักงานอัยการตองยื่นกอนครบกําหนด 
90 วัน นับแตวันท่ีศาลมีคําส่ังถึงท่ีสุดใหขังเพ่ือสงขามแดน ตามมาตรา 20 วรรคสอง หากศาล
อนุญาตแลว จะตองสงมอบบุคคลดังกลาวนั้นในกําหนดเวลาดังกลาว มิฉะนั้นตองปลอยบุคคลนั้น
ไป 

อยางไรก็ตาม หากศาลมีคําส่ังใหปลอยตัว พนักงานอัยการตองรีบแจงความจํานงวาจะ
อุทธรณภายใน 72 ช่ัวโมง นับแตศาลไดอานคําส่ัง เนื่องจากมาตรา 19 วรรค 3 บัญญัติวาหากศาล
พิเคราะหวาพยานหลักฐานตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ไมเพียงพอก็ใหศาลมีคําส่ังปลอยและ
ดําเนินการปลอยตัวบุคคลนั้นเม่ือส้ินระยะเวลาเจ็ดสิบสองช่ัวโมงนับแตไดอานคําส่ังปลอย เวนแต
พนักงานอัยการจะไดแจงความจํานงวาจะอุทธรณในเวลาดังกลาวซ่ึงหากพนักงานอัยการแจงความ
จํานงวาจะอุทธรณแลว ศาลจะใหขังระหวางอุทธรณโดยพนักงานอัยการตองยื่นอุทธรณภายใน 30 
วัน นับแตวันท่ีศาลอานคําส่ังปลอย ท้ังนี้หากมีคํารองขอใหปลอยช่ัวคราวระหวางอุทธรณศาลก็ตอง
สอบถามพนักงานอัยการกอนเพ่ือประกอบดุลพินิจ ตามมาตรา 19 วรรคสอง 

อุทธรณ เม่ือศาลช้ันตนมีคําส่ังแลวคูความมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของศาลช้ันตนภายใน 30 
วันนับแตวันท่ีศาลช้ันตนไดอานคําส่ัง โดยศาลอุทธรณมีอํานาจวินิจฉัยคําคัดคานเฉพาะเหตุท่ีให
ศาลมีคํา ส่ังตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 19 โดยพิจารณาวาศาลช้ันตนไดมีคํา ส่ังไป โดยมี
พยานหลักฐานเพียงพอหรือไม และคําพิพากษาศาลอุทธรณเปนท่ีสุด ซ่ึงจะเห็นวาศาลอุทธรณมี
ประเด็นท่ีจะตองวินิจฉัยเพียงวาศาลช้ันตนมีพยานหลักฐานใหพิจารณาในประเด็นตามมาตรา 19 
เพียงพอหรือไม หากเห็นเพียงวาเพียงพอศาลอุทธรณก็ไมมีอํานาจกาวลวงไปพิจารณาดุลยพินิจของ
ศาลช้ันตนแตอยางใด 

3.1.3  หลักการคุมครองสิทธิของบุคคล 
บุคคลท่ีจะถูกสงตัวขามแดนจะไดรับการคุมครองสิทธิ กลาวคือ บุคคลท่ีจะถูกสงตัว

ขามแดนนั้น จะไดรับการพิจารณาวาเขาเง่ือนไขท่ีสามารถสงตัวไดหรือไมตามกฎหมาย โดยมีการ
พิจารณาคดีเหมือนอยางคดีอาญา มีการสืบพยาน มีสิทธิในการตอสูคดี  ซ่ึงพระราชบัญญัติสงผูราย
ขามแดน พ.ศ. 2551 ไดใหอํานาจศาลในการตรวจสอบภายหลักจากท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดและ
กระทรวงการตางประเทศ หากศาลเห็นวาไมชอบดวยกฎหมาย ฝายบริหารก็จะสงผูรายขามแดน
ไมได6 ซ่ึงสิทธิตางๆ จะอยูในหลักกฎหมายระหวางประเทศ ดังท่ีกลาวมาแลวในบทกอนและยังเปน

                                                
6  แหลงเดิม.  หนา 39. 
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หลักการท่ีปรากฏในกฎหมายไทยเพ่ือใชพิจารณาดําเนินการขอสงผูรายขามแดนซ่ึงหลักดังกลาวมี
ดังตอไปนี ้

1)  หลักการถอยทีถอยปฏิบัต ิ
หลักนี้ไมปรากฏในพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2472 แตมีปรากฏใน

พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 9 (2) วารัฐบาลไทยอาจพิจารณาสงบุคคลขาม
แดน...ไดในกรณีตอไปนี้...(2) กรณีท่ีมิไดมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกัน เม่ือประเทศผู
รองขอไดแสดงโดยชัดแจงวาจะสงผูรายขามแดนใหแกประเทศไทยในทํานองเดียวกัน เม่ือประเทศ
ไทยรองขอเพราะฉะนั้น หากประเทศท่ีไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกัน ยื่นคํารอง
ขอใหสงผูรายขามแดนมายังประเทศไทย คํารองขอของประเทศนั้นจะตองมีขอความทํานอง
ดังกลาวขางตน มิฉะนั้นก็ถือวาไมเขาเง่ือนไขท่ีจะขอสงผูรายขามแดน 

2)  หลักการเปนความผิดอาญาสองประเทศ 
สําหรับพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 ในเรื่องความผิดสองรัฐนั้น

ปรากฏอยูในมาตรา 7 ซ่ึงระบุวา ความผิดท่ีจะสงผูรายขามแดนไดตองเปนความผิดอาญาซ่ึง
กฎหมายของประเทศผูรองขอและกฎหมายไทยกําหนดใหเปนความผิดอาญาซ่ึงมีโทษประหารชีวิต
หรือโทษจํากัดเสรีภาพในรูปแบบอ่ืนตั้งแตหนึ่งปขึ้นป ท้ังนี้ไมวาจะเปนความผิดท่ีไดกําหนดไวใน
หมวดเดียวกันหรือเรียกช่ือความผิดเปนอยางเดียวกันของท้ังสองประเทศหรือไมก็ตาม ซ่ึงจะเห็นได
วา ซ่ึงจะเห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาวบัญญัติหลักความผิดสองรัฐไวในทางกวางในทางท่ีใหความ
ชวยเหลือมากท่ีสุด อยางไรก็ตาม หากมีสนธิสัญญากําหนดไวก็ตองใชสนธิสัญญาเปนหลักตาม
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 

3)  ความผิดท่ีมีลักษณะทางการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 9 บัญญัติไวเพียงวา “รัฐบาล

ไทยอาจพิจารณาสงบุคคลขามแดน...ไดในกรณีตอไปนี้ (1)...หรือไมใชความผิดท่ีมีลักษณะทาง
การเมือง...” โดยมิไดใหคําจํากัดความไว และไดกําหนดใหความผิดอาญาตอไปนี้ไมถือวาเปน
ความผิดทางการเมือง กลาวคือ 

(1)  การปลงพระชนม ประทุษรายตอพระองคหรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย 
พระราชินี หรือรัชทายาท 

(2)  การฆา การประทุษรายตอรางกายหรือเสรีภาพของประมุขแหงรัฐผูนํารัฐบาล
หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวของบุคคลนั้น 

(3)  การกระทําความผิดท่ีไมถือวาเปนความผิดทางการเมืองเพ่ือวัตถุประสงคในการ
สงผูรายขามแดนตามสนธิสัญญาซ่ึงประเทศไทยเปนภาค ี
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ท้ังนี้ คําวา “สนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเปนภาคี” นั้นใหหายรวมถึงอนุสัญญาท่ี
ประเทศไทยเปนภาคีดวย เนื่องจากมีอนุสัญญาเกี่ยวของกับการตอตานการกอการรายจํานวนหลาย
ฉบับท่ีระบุใหการกระทําบางอยางไมถือวาเปนความผิดทางการเมือง ซ่ึงเม่ือประเทศไทยให
สัตยาบันไปแลวกมี็ผลผูกพัน 

4)  ความผิดทางทหาร 
ตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติไวในมาตรา 9 วา หามมิ

ใหสงผูรายขามแดนกรณีเปนความผิดทางทหารและไดใหคําจํากัดความไวชัดเจนวา ความผิดทาง
ทหาร หมายความวาความผิดอาญาทางทหารโดยเฉพาะ และมิใชความผิดอาญาตามกฎหมายอาญา
ท่ัวไป 

5)  การสงคนชาติขามแดน 
พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 12 บัญญัติเรื่องคนสัญชาติไทย

ไวโดยเฉพาะวาการสงคนสัญชาติไทยอาจทําไดเม่ือมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกําหนดไว บุคคล
นั้นยินยอมใหสงขามแดน หรือเปนการสงผูรายขามแดนภายใตเง่ือนไขตางตอบแทนท่ีประเทศไทย
ทํากับประเทศผูรองขอ   

6)  อายุความ 
พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 10 บัญญัติไวชัดเจนวา “...คดี

ขาดอายุความหรือมีเหตุอ่ืนใด ซ่ึงไมสามารถดําเนินคดีแกบุคคลนั้นตามกฎหมายของประเทศผูรอง
ขอ หามมิใหสงบุคคลดังกลาวเปนผูรายขามแดนเนื่องจากการกระทํานั้นอีก” จะเห็นไดวากฎหมาย
บัญญัติวาการขาดอายุความนั้นหมายถึงขาดอายุความตามกฎหมายของประเทศผูรองขอ 

7)  การนิรโทษกรรมและการอภัยโทษ 
พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 10 บัญญัติไวชัดเจนวาหากมีการ

อภัยโทษหรือนิรโทษกรรมแลวก็หามมิใหสงบุคคลดังกลาวเปนผูรายขามแดน 
 

3.2  กระบวนการการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายไทย 
จากหลักการจัดสรรเอกชนในทางระหวางประเทศยอมเปนไปตามกฎหมายของรัฐ

เจาของถ่ินอันเปนภูมิลําเนา  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการสงตัวบุคคลออกนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายไทยในสวนของการใชอํานาจในการกําหนดสิทธิเกี่ยวกับการอยูหรือการเขาออกของคน
ตางดาวตามหลักกฎหมายมหาชนโดยใหถือเปนสิทธิท่ีมีเง่ือนไขและตองรองขอซ่ึงอํานาจในการ
พิจารณานั้นเปนของรัฐโดยแท เวนแตจะมีสนธิสัญญาหรือจารีตประเพณีระหวางประเทศกําหนด
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ไวเปนอยางอ่ืน ซ่ึงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการสงตัวบุคคลออกนอกราชอาณาจักรของไทยในสวนนี้มีอยู 
สองฉบับ คือ พระราชบัญญัตกิารเนรเทศ พ.ศ. 2499 และพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. 2499 เปนกฎหมายท่ีกําหนดถึงการส้ินสุดสิทธิอาศัยอยู
ในประเทศไทย แตหากพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. 2499 จะ
พบไดวาใหคํานิยามของคําวา “คนตางดาว” หมายถึง “ผูท่ีมิไดมีสัญชาติไทย” กฎหมายเนรเทศจึง
เปนกฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นเพ่ือบังคับใชกับคนตางดาว ดังนั้น บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้จึงไม
นํามาใชกับผูท่ีมีสัญชาติไทย  

ในเรื่องของสิทธิอาศัยส้ินสุดลงหรือการสงตัวคนตางดาวกลับตามพระราชบัญญัติการ
เนรเทศ พ.ศ. 2499 มาตรา 5 บัญญัติไววา เม่ือปรากฏวามีความจําเปนเพ่ือความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังให เนรเทศคนตางดาวออกไปนอก
ราชอาณาจักรมีกําหนดเวลาตามท่ีจะเห็นสมควร อนึ่ง เม่ือพฤติการณเปล่ียนแปลงไป รัฐมนตรีจะ
เพิกถอนคําส่ังเนรเทศเสียก็ได กําหนดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยท่ีจะมีคําส่ังเพิก
ถอนการไดรับอนุญาตใหอาศัยอยูในประเทศไทยไดหากคนตางดาวนั้นไดกระทําการท่ีมีลักษณะ
เปนภัยตอรัฐ ซ่ึงการกระทําท่ีเปนภัยตอรัฐ คือ การกระทําท่ีทําใหประเทศไทยนั้นเกิดความไมม่ันคง
หรือความไมสงบสุขเกิดขึ้น กลาวคือ การกระทําของบุคคลนั้นมีลักษณะท่ีเปนภัยตอความม่ันคง
ของประเทศ เปนภัยตอสาธารณะสุขของคนในประเทศและเปนการสรางภาระทางเศรษฐกิจใหกับ
สังคมไทย 

สวนของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการเขาเมืองจะมี
การกําหนดสิทธิเกี่ยวกับการเขาเมืองไว และสิทธิในการเขาเมืองเปนสิทธิท่ีมีเง่ือนไข และตองรอง
ขอ ซ่ึงการอนุญาตใหเขาเมืองถือเปนดุลพินิจของรัฐโดยแท เวนแตจะมีสนธิสัญญากําหนดไวเปน
อยางอ่ืน พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายท่ีมีเนื้อหาสารและหลักการสําคัญแยก
ไดเปน 2 สวนคือ 1) สวนของการควบคุมคนตางดาวท่ีเขามาอยูในราชอาณาจักรใหมีความเปน 
ระเบียบ เรียบรอย เพ่ือประโยชนดานความม่ันคงของชาติ และ 2) สวนของงานใหบริการ อํานวย
ความสะดวกในการเขาเมืองและการพํานักอาศัยอยูในราชอาณาจักร 

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ของประเทศไทย หรือในกฎหมายลักษณะ
เดียวกันของนานาประเทศ พบวาเฉพาะบุคคลสัญชาติไทย หรือบุคคลสัญชาติเจาของดินแดน
เทานั้น ท่ีจะมีสิทธิเด็ดขาดในการเขาเมืองสวนสิทธิในการเขาเมืองของคนตางดาว8 นั้นถือเปนสิทธิ
                                                

7  พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. 2499,  มาตรา 4 “คนตางดาว” หมายความวา ผูท่ีมิไดมีสัญชาติไทย. 
8  พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522,  มาตรา 4 “คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมี

สัญชาติไทย. 
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ท่ีมีเง่ือนไข (Conditional Right or Relative Rights) นั้นคือ คนตางดาวนั้นจะไดรับสิทธิในการเขา
เมืองก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตใหเขาเมือง และเจาหนาท่ีของรัฐอนุญาตใหคนตางดาวเขาเมืองก็เฉพาะ
กรณีท่ีคนตางดาวนั้นจะตองไมลักษณะและคุณสมบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย หรือในทางตรง
ขามคนตางดาวนั้นจะตองไมมีลักษณะ และคุณสมบัติท่ีตองหาม หรือขัดตอกฎหมาย วัตถุประสงค
ก็เพ่ือคัดกรองบุคคลซ่ึงเปนคนตางดาว ท่ีเปนอันตรายและสงผลรายแกประเทศไมใหสามารถเขา
หรืออยูภายในประเทศและกอผลรายตอประเทศได โดยมาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติ
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มีท้ังการคัดกรองในพิธีการตรวจคนเขาเมือง ตลอดจนมาตรการในการสงตัว
ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือผลักดันออกไปจากราชอาณาจักร 

ในบริบทท่ีจะกลาวถึงในบทนี้จะกลาวถึงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ท่ีใช
เปนมาตรการในการสงตัวออกไปนอกราชอาณาจักรของคนตางดาวท่ีเปนท่ีตองการตัวของ
ตางประเทศไมวาจะเปนเพ่ือนําตัวไปพิจารณาคดีหรือเพ่ือลงโทษตามคําพิพากษา 

3.2.1  แบบพิธีในการสงตัวออกนอกราชอาณาจักร 
การพิจารณาถึงลักษณะการควบคุมคนตางดาว เกี่ยวกับการ เดินทางเขาออก

ราชอาณาจักร จําเปนท่ีจะตองทราบถึงสิทธิท่ีสําคัญของคนตางดาว กลาวคือ สิทธิในการเขาเมือง 
และสิทธิการอาศัยอยูในราชอาณาจักรของคนตางดาว ถือไดวาเปนสิทธิตามหลักกฎหมายมหาชน 
ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และหากพิจารณาโดยหลักแหงสิทธิในการเขา
เมืองท่ีถือเปนสิทธิซ่ึงมีเง่ือนไขและตองรองขอ ท้ังตองไดรับอนุญาตใหเขาเมืองโดยรัฐบาลไทย 
นอกเสียจากกรณีท่ีมีสนธิสัญญากําหนดเปนอยางอ่ืน ซ่ึงในการพิจารณาวาบุคคลท่ีอาจถูกสงตัวออก
นอกราชอาณาจักร จะตองอธิบายลักษณะของบุคคลดังกลาวจากสิทธิในการเขาเมือง และสิทธิการ
อาศัยอยูในราชอาณาจักรของคนตางดาว จะขอกลาวถึงสิทธิท้ังสองประการ ดังนี ้

1)  สิทธิในการเขามาในราชอาณาจักรไทยของคนตางดาว กลาวคือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพในการเดินทางของบุคคลไวใน มาตรา 34 
วา บุคคลยอมมีสิทธิเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูภายในราชอาณาจักร 

และกฎหมายท่ีเปนหลักในการจําแนกประเภทสิทธิการเขามาในราชอาณาจักรไทย
ตามบอเกิดแหงกฎหมายไทยท่ีกอตั้งสิทธิ ไดแก กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ซ่ึงในปจจุบันหลักการ
และเหตุผลก็เพ่ือท่ีจะจัดการและควบคุมการเขามาในราชอาณาจักรของคนตางดาวใหดีและรัดกุม
มากขึ้น พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ซ่ึงไดบัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับการเดินทางเขาและ
ออกราชอาณาจักรไวใน บทบัญญัติของมาตรา 11 วา “ บุคคลซ่ึงเดินทางเขามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักร จะตองเดินทางเขามาหรือออกไปตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี 
หรือทองท่ี และตามกําหนดเวลา ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีจะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา” และหาก
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ผูใดเดินทางเขามาหรือออกไปตามชองทางท่ีไมใชดานตรวจคนเขาเมืองตามก็จะมีความผิดตาม 
มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  

นอกจากผูท่ีเดินทางเขาเมืองจะตองเขาและออกตามชองทางท่ีกําหนด บุคคลท่ีจะเขา
เมืองจะตองมีหนาท่ีในการยื่นเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนดอีกดวยอันไดแก หนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมาย 
แตก็มีขอยกเวนสําหรับคนตางดาวท่ีมีสัญชาติของประเทศซ่ึงมีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทย 
สามารถเดินทางขามพรมแดนไปมาระหวางประเทศไดเปนการช่ัวคราว โดยไดรับการยกเวนไม
ตองมีหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (บัตรผานแดนช่ัวคราว) โดยเปนไปตาม
ขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศนั้นๆ  

2)  สิทธิในการอาศัยอยูในประเทศไทยของคนตางดาว ในเบ้ืองตนตองพิจารณาจากการ
จําแนกลักษณะของบุคคลธรรมดาโดยภูมิลําเนาตามกฎหมายเสียกอน ภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดา
ตามหลักกฎหมายมหาชน จะพบวาบุคคลท่ีจะมีสิทธิอยูในประเทศไทยนั้นตองเปนผูซ่ึงมีสิทธิท่ี
แทจริงวาบุคคลนั้นเปนคนท่ีมีสิทธิอาศัยอยูในประเทศไทย หรือเปนคนท่ีไมมีสิทธิอาศัยอยูใน
ประเทศไทย ในการจําแนกอาจจําแนกไดเปนบุคคลท่ีเปน คนไทย ซ่ึงมีสถานะไดโดยการเกิด กับ
การเปนคนไทยภายหลังการเกิดและคนตางดาวซ่ึงจําแนกได 2 ประเภท คือ คนท่ีเกิดในประเทศ
ไทย และคนเขาเมือง โดยในสวนของคนเขาเมืองนั้นพบวามีท้ังท่ีเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย
และมีสิทธิอาศัยแบบถาวรและแบบช่ัวคราว กับคนเขาเมืองท่ีผิดกฎหมาย หากไดรับการผอนผันก็
จะมีสิทธิอาศัยไดเชนกัน 

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสิทธิอาศัยของคนตาง
ดาวไว โดยแบงประเภทของสิทธิอาศัยในประเทศไทยของคนตางดาวออกเปน 2 ลักษณะ คือ สิทธิ
อาศัยโดยมีเง่ือนไขในลักษณะถาวร9 และสิทธิอาศัยโดยมีเง่ือนไขในลักษณะช่ัวคราว10 

โดยท่ัวไปแลวการดําเนินการของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ฉบับนี้เริ่ม
จากความรวมมืออยางไมเปนทางการ คือ การสืบคน การขาว การสอบถามจากชองทางขององคการ
ตํารวจสากลท่ีเรียกวา I24-7 ซ่ึงมีสมาชิกกวา 190 ประเทศ หรือทางหนังสือราชการในหนวยงาน
บังคับใชกฎหมายระหวางประเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยเฉพาะกองการตางประเทศใน
การรับขอมูล ตลอดการสืบหาบุคคลเพ่ือดําเนินการสงผานไปยังหนวยปฏิบัติในพ้ืนท่ีตอไป เม่ือ
สืบคนรูแลววาบุคคลท่ีตองการตัวนั้นอยูท่ี ท้ังขอเท็จจริงท่ีเปนประโยชนจนพบตัว เม่ือพบผูนั้นใน

                                                
9  พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 41, 42 และ 43. 
10  พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 34. 
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ประเทศไทย ทางฝายความรวมมือระหวางประเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และแจงให
ประเทศท่ีตองการตัวทราบวาบุคคลนั้นมีอยูจริง และดําเนินการนําสงตัวบุคคลกลับนั้นไปดําเนินคดี
ในประเทศนั้นๆ  

ซ่ึงกระบวนการสงคนออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 
2522 เริ่มตนจากมีการรองขอจากรัฐบาลตางประเทศ ผานทางสถานทูตแตจะแตกตางจาก
พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 กลาวคือ กระบวนการสงคนออกนอกราชอาณาจักรฯ
จะทําเรื่องมาท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยกําหนดรายละเอียดผูรองขอ ซ่ึงการสงคนออกนอก
ราชอาณาจักรโดยการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ให
อํานาจพนักงานเจาหนาท่ีในการใชดุลยพินิจ โดยฐานในการพิจารณาคือ ถาเปนบุคคลไมสมควรอยู
ในประเทศไมวา เหตุใดเหตุหนึ่ง ท่ีจะเกิดอันตรายกับประเทศก็สามารถสงตัว ออกนอก
ราชอาณาจักรได การสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
กําหนดไว 2 รูปแบบคือ 

 (1)  การเพิกถอนการอยูในราชอาณาจักร 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 54 บัญญัติไววา “คนตางดาวผูใด

เขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตหรือการอนุญาตนั้นส้ินสุดหรือถูกเพิกถอนแลว 
พนักงานเจาหนาท่ีจะสงตัวคนตางดาวผูนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได” กลาวคือเม่ือคน
ตางดาวผูนั้นไดถูกเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร หรือการอนุญาตไดส้ินสุดลง 

ท้ังนี้ในกรณีคนตางดาวเปนผูท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราว การเพิกถอนเกิดไดจากการใชอํานาจตาม มาตรา 36 ท่ีบัญญัติไววา “คนตางดาวซ่ึงไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว หากมีพฤติการณท่ีสมควรเพิกถอนการอนุญาตให
อยูในราชอาณาจักร ใหอธิบดีหรือคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตท่ีไดอนุญาตไวนั้นได 
ไมวาอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเปนผูอนุญาต” ซ่ึงใหอํานาจอธิบดีกรมตํารวจ (ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาต)ิ มีอํานาจเพิกถอนได 

ในกรณีท่ีคนตางดาวไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร การเพิกถอน
นั้นจะเปนไปตามมาตรา 53 ซ่ึงบัญญัติไววา “มาตรา 53 คนตางดาวซ่ึงเขามามีถ่ินท่ีอยูใน
ราชอาณาจักรแลวภายหลังปรากฏวาเปนบุคคลซ่ึงมีพฤติการณอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 12 (7)11 

                                                
 11  มาตรา 12 (7) “มีพฤติการณเปนท่ีนาเช่ือวาเปนบุคคลท่ีเปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุรายใหเกิด

อันตรายตอความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความม่ันคงแหงราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่ง
เจาหนาท่ีรัฐบาลตางประเทศไดออกหมายจับ”. 
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หรือ (8)12 หรือเปนบุคคลตามมาตรา 12 (10)13 หรือไมปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด
ตามมาตรา 43 วรรคสองหรือเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 44 หรือเปนผูไดรับโทษตาม
มาตรา 63 หรือมาตรา 64 ใหอธิบดีเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ถาคณะกรรมการเห็นวาควรเพิก
ถอนการอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร ก็ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพ่ือส่ังเพิกถอนการ
อนุญาตตอไป” โดยอํานาจในการเพิกถอนนั้นจะคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง ท้ังนี้หาก
เห็นสมควรเพิกถอนจะตองทําความเห็นเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําส่ังตอไป 

 (2)  การตกเปนคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะตองหาม 
การสงตัวออกนอกราชอาณาจักรเนื่องจากการตกเปนคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะ

ตองหาม โดยเจาหนาท่ีอาศัยจากพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 12 และมาตรา 22 
มาตรา 12 หามมิใหคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามา

ในราชอาณาจักร 
(1)  ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและยัง

สมบูรณอยู หรือมีแตไมไดรับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ
เดินทางเชนวานั้นจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศหรือจากกระทรวงการ
ตางประเทศ เวนแตกรณีท่ีไมตองมีการตรวจลงตราสําหรับคนตางดาวบางประเภทเปนกรณีพิเศษ 

การตรวจลงตราและการยกเวนการตรวจลงตราใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การตรวจลงตราตาม (1) ใหเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(2)  ไมมีปจจัยในการยังชีพตามควรแกกรณีท่ีเขามาในราชอาณาจักร 
(3)  เขามาเพ่ือมีอาชีพเปนกรรมกร หรือเขามาเพ่ือรับจางทํางานดวยกําลังกาย

โดยไมไดอาศัยวิชาความรูหรือการฝกทางวิชาการ หรือเขามาเพ่ือทํางานอ่ืนอันเปนการฝาฝน
กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว 

(4)  วิกลจริตหรือมีโรคอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                                                
 12  มาตรา 12 (8) “มีพฤติการณเปนท่ีนาเช่ือวาเขามาเพื่อการคาประเวณี การคาหญิงหรือเด็กการคายาเสพ

ติดใหโทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากรหรือเพื่อประกอบกิจการอื่นท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน”. 

 13  มาตรา 12 (10) “รัฐมนตรีไมอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 16” มาตรา 16 “ในกรณีท่ีมี
พฤติการณซึ่งรัฐมนตรีเห็นวา เพื่อประโยชนแกประเทศหรือเพื่อความสงบเรียบรอย วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี 
หรือความผาสุกของประชาชน ไมสมควรอนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาในราชอาณาจักร
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งไมอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นหรือจําพวกนั้นเขามาในราชอาณาจักรได”. 
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(5)  ยังมิไดปลูกฝปองกันไขทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอยางอ่ืนตาม
วิชาการแพทยเพ่ือปองกันโรคติดตอตามท่ีกฎหมายบัญญัติและไมยอมใหแพทยตรวจคนเขาเมือง
กระทําการเชนวานั้น 

(6)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําส่ังท่ีชอบดวย
กฎหมายหรือคําพิพากษาของศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิด
อันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดท่ียกเวนไวในกฎกระทรวง 

(7)  มีพฤติการณเปนท่ีนาเช่ือวาเปนบุคคลท่ีเปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุราย
ให เกิดอันตรายตอความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความม่ันคงแหง
ราชอาณาจักร หรือบุคคลซ่ึงเจาหนาท่ีรัฐบาลตางประเทศไดออกหมายจับ 

(8)  มีพฤติการณเปนท่ีนาเช่ือวาเขามาเพ่ือการคาประเวณี การคาหญิงหรือเด็ก
การคายาเสพติดใหโทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากรหรือเพ่ือประกอบกิจการอ่ืนท่ีขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(9)  ไมมีเงินติดตัวหรือไมมีประกันตามท่ีรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 14 
(10)  รัฐมนตรีไมอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 16 
(11)  ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลตางประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการ

อยูอาศัยในราชอาณาจักรหรือในตางประเทศมาแลว หรือถูกพนักงานเจาหนาท่ีสงกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทยเสียคาใชจาย ท้ังนี้ เวนแตรัฐมนตรีไดพิจารณายกเวนใหเปนกรณี
พิเศษเฉพาะราย 

การตรวจวินิจฉัยโรค รางกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบัติการเพ่ือปองกัน
โรคติดตอ ใหใชแพทยตรวจคนเขาเมือง 

และในมาตรา 2214 ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะ
ตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 เขาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจส่ังใหคนตางดาวผูนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได 

                                                
 14  มาตรา 22 “ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบวาคนตางดาวซึ่งมีลักษณะตองหามมิใหเขามาใน

ราชอาณาจักรตามมาตรา 12 เขาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งใหคนตางดาวผูนั้นกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรได โดยมีคําสั่งเปนหนังสือ ถาคนตางดาวผูนั้นไมพอใจในคําสั่ง อาจอุทธรณตอรัฐมนตรีได 
เวนแตกรณีตามมาตรา 12 (1) หรือ (10) หามมิใหอุทธรณคําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด แตถารัฐมนตรีมิไดมี
คําสั่งภายในเจ็ดวันนับแตวันยื่นอุทธรณ ใหถือวารัฐมนตรีมีคําสั่งวาคนตางดาวผูนั้นไมเปนผูตองหามมิใหเขามา
ในราชอาณาจักรตามมาตรา 10”. 
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ในสวนของการโตแยงหรืออุทธรณคําส่ังนั้นก็สามารถกระทําได เวนแตกรณีตาม
มาตรา 12 (1) และ (10) 

3.2.2  การขั้นตอนการสงตัวออกนอกราชอาณาจักร 
หลักจากท่ีคนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักร แลวมากระทําความผิดอาญาใน

ราชอาณาจักร เม่ือถูกดําเนินคดีนั้นๆ จนการดําเนินคดีถึงท่ีสุดแลว พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 
2522 ไดบัญญัติใหสงคนตางดาวดังกลาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ในการสงกลับจะ
ดําเนินการสงไปยังประเทศนั้นๆ ตามสัญชาติของคนตางดาว หรือตามท่ีมีการรองขอ โดยสามารถ
แยกไดเปน 2 กรณี ดังนี้15 

1) ในกรณีท่ีคนตางดาวเขาเมืองมาโดยผิดกฎหมาย เม่ือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ไดรับตัว
คนตางดาวท่ีหนวยราชการตางๆ นําสงมา ก็จะตองทําการตรวจสอบใหแนชัดวาคนตางดาวนั้นเปน
ผูท่ีถูกดําเนินคดีเสร็จส้ินแลวเทานั้น และการนําสงตองมีรายละเอียดของผลคดีประกอบมาดวย เชน 
สําเนาบันทึกการจับกุม ขอหา และพฤติการณในการกระทําความผิด สําเนาคําพิพากษาของศาล 
หรือผลคําพิพากษาซ่ึงระบุวาไดลงโทษแลว 

2)  สวนกรณีท่ีคนตางดาวถูกดําเนินคดีอาญา หรือความผิดท่ีมีโทษอาญาอ่ืนๆ ให
ตรวจสอบวาการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรส้ินสุดแลวหรือไม จากนั้นก็ดําเนินการดังนี ้

(1)  หากการอนุญาตยังไมส้ินสุดใหจัดใหคนตางดาวนั้นอยูในสถานท่ีอันสมควร 
นอกหองกัก แลวรีบโอนเรื่องไปยังงาน 1 กองกํากับการ 5 กองบังคับการอํานวยการ สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง เพ่ือพิจารณาดําเนินการวาเปนกรณีท่ีสมควรเพิกถอนการอนุญาต หรือปลอยตัว
ไป 

(2)  หากการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรส้ินสุดกอนถูกจับกุม ใหสงตัวคนตาง
ดาวไปยังพนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจสอบสวนดําเนินคดีในขอหาอยูใน
ราชอาณาจักรโดยการอนุญาตส้ินสุดกอน แลวรับตัวคนตางดาวนั้นคืนมา พรอมกับแจงคํา ส่ัง
สงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรใหคนตางดาวนั้นรับทราบ 

(3)  หากวันท่ีถูกจับกุมอยูในระหวางไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร แตการ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรไดส้ินสุดลงระหวางถูกดําเนินคดี ใหแจงคําส่ังการสงกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรใหคนตางดาวนั้นรับทราบ โดยไมตองสงตัวไปดําเนินคดีในขอหาอยูใน
ราชอาณาจักรโดยการส้ินสุดอีก 

                                                
15  วรพจน พืชผล.  (2545).   การคุมครองสิทธิมนุษยชนในการสงคนตางดาวกลับออกไปนอก

ราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522.  หนา 138-139. 
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สวนในกรณีคนตางดาวท่ีถูกจับกุมในขอหาคดีอาญา หรือมีความผิดท่ีมีโทษทาง
อาญาอ่ืนๆ และการดําเนินคดีถึงท่ีสุดแลว 

หากการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรส้ินสุดกอนถูกจับกุม และยังไมไดสงตัวคน
ตางดาวใหพนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจสอบสวนดําเนินคดีในขอหาอยูใน
ราชอาณาจักร โดยการอนุญาตส้ินสุดกอน แลวรับตัวคนตางดาวนั้นคืนมา พรอมกับแจงคํา ส่ัง
สงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรใหคนตางดาวนั้นรับทราบ 

หากการอนุญาตยังไมส้ินสุด และพฤติการณการกระทําผิดเขาขายลักษณะตองหาม
ตาม มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ใหประมวลเรื่องเสนอผูบัญชาการ
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร แลวแจงคําส่ังกลับออกนอก
ราชอาณาจักรใหคนตางดาวทราบ 

หากการอนุญาตยังไมส้ินสุดลง และพฤติการณการกระทําผิดไมเขาขายลักษณะ
ตองหามตาม มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ใหประมวลเรื่องเสนอผูบังคับ
การอํานวยการ สํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมือง 

3.2.3  หลักการคุมครองสิทธิของบุคคล 
หากพิจารณาถึงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ในสวนสิทธิของบุคคลในการ

ไดรับพิจารณาตรวจสอบจากทางศาลโดยมีลักษณะเปนการดําเนินคดีท่ีจะถูกสงตัวออกนอก
ราชอาณาจักรนั้น ไมมีปรากฏในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 คงมีแตการบัญญัติไว
เพียงแตการพิจารณาจากฝายบริหาร อันเปนดุลยพินิจจากฝายบริหารโดยแท แตก็มีสวนท่ีใหสิทธิใน
การอุทธรณคําส่ังภายในฝายบริหารนั้นเอง 

ดังนั้นหลักการคุมครองสิทธิของบุคคลท่ีจะถูกสงตัวออกนอกราชอาณาจักรคงมีแต
สิทธิท่ีมีอยูในสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชนในกฎหมายระหวางประเทศและสนธิสัญญาตางๆ 
เชน กฎบัตรสหประชาชาต ิปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ กติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และความตกลงระหวางประเทศในทํานอง
เดียวกันอันเปนการคุมครองสิทธิบุคคลโดยท่ัวไปแลว 

 
3.3  กระบวนการการสงผูรายขามแดนตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

กฎหมายสงผูรายขามแดนในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกบัญญัติไวใน United State Code 
(U.S. Code) Title 18 Crimes and Criminal Procedure Part II Criminal Procedure Chapter 209 ซ่ึง
เปนการวางหลักเกณฑ การดําเนินการสงผูรายขามแดน และกระบวนพิจารณาในศาล สวนการสง
คนกลับตามกฎหมายคนเขาเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกบัญญัติไวใน INA (Immigration and 
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Nationality Act) ในการสงผูรายขามแดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาจะตองมีสนธิสัญญาสงผูราย
ขามแดนระหวางประเทศผูรองขอกับประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาไดทํา
สนธิสัญญาดังกลาวกับหลายรอยประเทศ ภายใตนโยบายตอตานการกอการราย และการคายาเสพ
ติด ซ่ึงสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนมีความสําคัญมากในประเด็นดังกลาว 

3.3.1  แบบพิธีในการสงผูรายขามแดน 
ในเรื่องการสงผูรายขามแดน16บุคคลท่ีจะถูกสงผูรายขามแดนภายใตกฎหมายสงผูราย

ขามแดนประเทศสหรัฐอเมริกาไดนั้น กลาวคือ บุคคลท่ีถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดอาญาใน
ตางประเทศในกรณีท่ีประเทศนั้นมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศสหรัฐอเมริกา  อยางไร
ก็ตามอาจใชหลักตางตอบแทนในกรณีท่ีประเทศนั้นไมมีสนธิสัญญาระหวางกัน 

และการผูรายขามแดนซ่ึงไดกระทําความผิดอาญาเกี่ยวกับความม่ันคงของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในตางประเทศ สามารถสงผูรายขามแดนไดในกรณี ท่ีอัยการสูงสุด (Attorney 
General) ไดมีการรับรองเปนหนังสือวา พยานหลักฐานท่ีถูกเสนอโดยรัฐบาลตางประเทศวาเปน
ความผิดการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไมใชความผิดทางการเมือง 
โดยหามมิใหสงบุคคลท่ีถือสัญชาติสหรัฐอเมริกาและผูมีถ่ินท่ีอยูถาวรในประเทศตามหลักเรื่องคน
ชาต ิ

                                                
 16  United State Code, Title 18 Crimes and Criminal Procedure Part II,  Criminal Procedure Chapter 

209,  Section 3181. Scope and limitation of chapter. 
“(a)  The provisions of this chapter relating to the surrender of persons who have committed 

crimes in foreign countries shall continue in force only during the existence of any treaty of extradition with 
such foreign government. 

  (b)  The provisions of this chapter shall be construed to permit, in the exercise of comity, the 
surrender of persons, other than citizens, nationals, or permanent residents of the United States, who have 
committed crimes of violence against nationals of the United States in foreign countries without regard to the 
existence of any treaty of extradition with such foreign government if the Attorney General certifies, in writing, 
that-- 

 (1)  evidence has been presented by the foreign government that indicates that had the 
offenses been committed in the United States, they would constitute crimes of violence as defined under section 
16 of this title; and 

(2)   the offenses charged are not of a political nature. 
  (c)  As used in this section, the term ``national of the United States'' has the meaning given such 

term in section 101(a)(22) of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1101(a)(22)).”. 
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การเริ่มกระบวนการสงผูรายขามแดนโดยปกติเริ่มจากมีการสงคํารองและเอกสารท่ี
เกี่ยวของตามสนธิสัญญาท่ีมีตอกันจากรัฐบาลตางประเทศไปยังกระทรวงการตางประเทศ (State 
Department) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (Secretary of State) จะสงเรื่องตอให
กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) ดําเนินการจับกุมตอไป โดยในการจับกุมนี้บางครั้งก็ไม
รอการพิจารณาพยานหลักฐานกอน เนื่องจากมีเหตุหรือพฤติการณพิเศษทําใหตองรีบทําการจับกุม
โดยดวน 

3.3.2  การพิจารณาคดีสงผูรายขามแดน 
เขตอํานาจในการพิจารณาคดี ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีสงผูรายขามแดนเปนไดท้ังศาล

ช้ันตนประจํามลรัฐและศาลช้ันตนแหงสหรัฐอเมริกาท่ีผูนั้นถูกพบตัวภายในเขต แตกรณีศาลช้ันตน
ประจํามลรัฐนั้น มิใชวาศาลดงักลาวของทุกรัฐจะมีอํานาจพิจารณาแตจะตองพิจารณาจากกฎหมาย
ภายในของรัฐนั้นๆ วาบัญญัติใหศาลมีอํานาจพิจารณาสงผูรายขามแดนไดหรือไม17 

การพิจารณาคดี ในการพิจารณาของศาลวาจะมีการสงผูรายขามแดนกันไดหรือไมนั้น 
ศาลจะพิจารณาจากหลักเกณฑตอไปนี ้
                                                

 17  United State Code, Title 18 Crimes and Criminal Procedure Part II,  Criminal Procedure Chapter 
209,  Section 3184. Fugitives from foreign country to United States. 

“Whenever there is a treaty or convention for extradition between the United States and any 
foreign government, or in cases arising under section 3181(b), any justice or judge of the United States, or any 
magistrate judge authorized so to do by a court of the United States, or any judge of a court of record of general 
jurisdiction of any State, may, upon complaint made under oath, charging any person found within his 
jurisdiction, with having committed within the jurisdiction of any such foreign government any of the crimes 
provided for by such treaty or convention, or provided for under section 3181(b), issue his warrant for the 
apprehension of the person so charged, that he may be brought before such justice, judge, or magistrate judge, 
to the end that the evidence of criminality may be heard and considered. Such complaint may be filed before 
and such warrant may be issued by a judge or magistrate judge of the United States District Court for the 
District of Columbia if the whereabouts within the United States of the person charged are not known or, if 
there is reason to believe the person will shortly enter the United States. If, on such hearing, he deems the 
evidence sufficient to sustain the charge under the provisions of the proper treaty or convention, or under 
section 3181(b), he shall certify the same, together with a copy of all the testimony taken before him, to the 
Secretary of State, that a warrant may issue upon the requisition of the proper authorities of such foreign 
government, for the surrender of such person, according to the stipulations of the treaty or convention; and he 
shall issue his warrant for the commitment of the person so charged to the proper jail, there to remain until such 
surrender shall be made.”. 
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1)  สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศผูรอง
ตองมีผลบังคับใชอยู 

2)  จะตองเปนบุคคลท่ีถูกรองใหสงผูรายขามแดน 
3)  ตองเปนความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได  
4)  ตองเปนความผิดอาญาของท้ังสองประเทศ  
5)  ตองมีมูลเหตุท่ีอันเช่ือวาบุคคลท่ีถูกรองใหสงผูรายขามแดนไดมีการกระทํา

ความผิด (Probable cause) 
6)  เอกสารท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการสงผูรายขามแดนไดกระทําถูกตองตาม

กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 
7)  กระบวนการในการขอสงผูรายขามแดนไดดําเนินการอยางถูกตองตาม

สนธิสัญญาสงผูรายขามแดน 
ในเรื่องการทบทวน (Review) หากศาลปฏิเสธไมสงตัวผูรายขามแดน พนักงานอัยการ

ไมอาจอุทธรณคัดคานคําส่ังนั้นได แตมีสิทธิยื่นคําขอใหผูพิพากษาทานอ่ืนพิจารณาคดีใหม (de 
novo hearing) และไมถือวาเปนการดําเนินคดีซํ้า เพราะถือวาการขอใหสงผูรายขามแดนมิใชการ
ดําเนินคดีอาญา18 

เชนเดียวกันหากศาลมีคําส่ังใหขังจําเลยเพ่ือสงขามแดนจําเลยก็ไมอาจอุทธรณคัดคาน
ได เพียงแตมาสิทธิยื่นคํารองตอศาลช้ันตนแหงสหรัฐใหไตสวนโดยอางวาตนถูกคุมขังโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย (Writ of Habeas Corpus) 

ในเรื่องการสงมอบตัว เม่ือศาลไดพิจารณาคดีสงผูรายขามแดนเสร็จเรียบรอยแลว 
อํานาจในการสงตัวผูรายขามแดนขั้นสุดทายขึ้นอยูกับดุลพินิจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ ซ่ึงถือวาเปนอํานาจของฝายบริหาร19 

                                                
 18  Charles Doyle. Extradition To and From the United States: Overview of the Law and Recent 

Treaties.  p. 26. 
 19  United State Code, Title 18 Crimes and Criminal Procedure Part II,  Criminal Procedure Chapter 

209,  Section 3186. Secretary of State to surrender fugitive. 
 “The Secretary of State may order the person committed under sections 3184 or 3185 of this title 

to be delivered to any authorized agent of such foreign government, to be tried for the offense of which 
charged. 

Such agent may hold such person in custody, and take him to the territory of such foreign  
government, pursuant to such treaty. 
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3.3.3  หลักการคุมครองสิทธิของบุคคล 
การสงผูรายขามแดนในประเทศสหรัฐอเมริกามีหลักในการพิจารณาอยูหลายประการ

ดังท่ีกลาวมาขางตนแตสุดทายอํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดทายในการสงตัวอยูท่ีดุลพินิจของฝาย
บริหารเพียงแตใหฝายตุลาการเขามาตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของขั้นตอนและ
กระบวนการสงตัวอันเปนการคุมครองสิทธิภาพของผูถูกขอใหสงขามแดนประการหนึ่งเทานั้น 
หากศาลพิจารณาแลวไดความวา การสงผูรายขามแดนชอบดวยหลักเกณฑตางๆ ตามกฎหมาย
ภายในและสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน ศาลมีอํานาจเพียงส่ังใหขังบุคคลนั้นเพ่ือรอใหฝายบริหาร
สงตัวขามแดนไปเทานั้น 
 
3.4  กระบวนการการสงตัวออกนอกประเทศตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ดังท่ีกลาวมาแลววากระบวนการการสงตัวออกนอกประเทศตามกฎหมายคนเขาเมือง
นั้นเปนทางเลือกท่ีรัฐบาลในหลายประเทศนิยมใชวิธีเพ่ือหลีกเล่ียงกระบวนการสงผูรายขามแดน 
ซ่ึงอาจเรียกกระบวนการการสงตัวออกไปนั้นเปนกระบวนการกึ่งกฎหมาย (Quasi-legal) เพราะเปน
การหลีกเล่ียงการไปใชกระบวนการสงผูรายขามแดน อยางไรก็ตามในประเทศสหรัฐอเมริกาก็
ไมไดใชมาตรการตามกฎหมายคนเขาเมืองมาใชเปนประจํา แตจะใชเปนทางเลือกสุดทายในกรณีท่ี
การสงผูรายขามแดนลมเหลว หากพิจารณาเปรียบเทียบการใชกฎหมายคนเขาเมืองกับกฎหมายสง
ผูรายขามแดนแลว ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังไมมีการพัฒนาการกระบวนการตามกฎหมายคนเขา
เมืองอยางเปนระบบเทากระบวนการตามกฎหมายสงผูรายขามแดน 

3.4.1  แบบพิธีในการสงตัวออกนอกประเทศ 
บุคคลตางดาวนั้น สามารถกําหนดรัฐท่ีเขาตองการถูกสงตัวออกนอกประเทศไปได20 ถา

รัฐท่ีบุคคลตางดาวกําหนดมายินยอม และรัฐนั้นไมใชรัฐท่ีถูกรองขอมา (จากรัฐท่ีตองการใหสงตัว
ผูรายขามแดน) เชนนี้การใชการเนรเทศเสมือนการสงตัวบุคคลขามแดนก็ถือวาลมเหลว  ทายท่ีสุด 
บุคคลตางดาวในกระบวนการสงตัวออกนอกประเทศนั้น สามารถใชกระบวนการบรรเทาหรือ
เยียวยาไดหลายหลาย รวมไปถึงการขอล้ีภัย21 การขอการบรรเทาเยียวยาจากกระบวนการเนรเทศนั้น
บุคคลผูถูกเนรเทศจะตองมีคุณสมบัติตรงกับเง่ือนไขของการบรรเทาเยียวยาท่ีจะรองขอ และถาการ
บรรเทาเยียวยานั้นเปนเรื่องดุลพินิจ บุคคลตางดาวนั้นก็จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูพิพากษา
                                                                                                                                       

A person so accused who escapes may be retaken in the same manner as any person accused of 
any offense.”. 

20  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1231 (b) (2) (A).  
21  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1229 c (a), (b). 
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คนเขาเมืองกอน (Immigration Judge) ซ่ึงเหตุสําหรับการตัดสินการสงตัวออกนอกประเทศตาม
กฎหมายคนเขาเมืองอยูหลายประการ สามารถแบงเปน 6 จําพวกคือ 

1)  บุคคลตางดาวท่ีสามารถกีดกันได ณ เวลาท่ีเขามาในประเทศ22 
2)  มีการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของบุคคลตางดาวนั้น23 
3)  เหตุทางเศรษฐกิจ24 
4)  เหตุทางความม่ันคงและการเมือง25 
5)  มีความผิดพลาดในการจดทะเบียนและปลอมแปลงเอกสาร26 
6)  เหตุดานอาชญากรรม27 

ขอพิจารณาเบ้ืองตนจะตองตรวจสอบวาบุคคลท่ีจะนําตัวมามีสถานะอยางไรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และมองหาเหตุท่ีจะยกเลิก (Terminate) หรือเรียกคืนสถานะ (Revoke) ดังกลาวเชน
บุคคลท่ีสถานะภาพใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมาจากวีซาอ่ืนใดท่ีไมใชวีซาถาวร (Immigrant 
Visa) จะไมมีกระบวนการทางกฎหมายเหมือนกับวีซาถาวรอยางท่ีผูอยูอาศัยถาวรไดรับหรือ
ประชาชนของประเทศสหรัฐอเมริกา แมวาผูอยูอาศัยถาวรจะไดรับสิทธินอยกวาเม่ือกอนตาม  INA 
(Immigration and Nationality Act) 235 (c), 240 (b) และ Title V ก็ตาม ซ่ึงทําใหผูอยูอาศัยช่ัวคราว
อยูภายใต INA ซ่ึงบุคคลเหลานี้เม่ือวีซาหมดอายุ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไมมีหนาท่ีผูกพันใดๆท่ี
จะตองตออายุหรือขยายอายุวีซาใหแกบุคลดังกลาว เพราะการดําเนินการดังกลาวเปนดุลพินิจของ
บุคคลผู มีอํานาจในการตออายุเทานั้นบุคคลเหลานี้ก็จะหมดสิทธิท่ีจะอาศัยอยูในประเทศ
สหรัฐอเมริกา อีกตอไปและตองเดินทางออกนอกประเทศ  

มีคําถามเกิดขึ้นวาการเดินทางออกนอกประเทศของบุคคลดังกลาวเกิดขึ้นโดยความ
สมัครใจหรือไม และบุคคลนั้นจะเลือกจุดหมายในการเดินทางของตัวเองไดหรือไม  ถาบุคคลนั้น
เดินทางออกจากประเทศกอนท่ีวีซาจะหมดอายุก็จะมีสิทธิเดินทางไปท่ีใดก็ไดตามท่ีตัวเองประสงค 
ตองการ แตเม่ือถูกเนรเทศตามกฎหมาย Section 240 B ของ INA แลว บุคคลนั้นอาจขออกจาก
ประเทศโดยสมัครใจได แตผูมีอํานาจอาจมีดุลพินิจใหบุคคลนั้นเดินทางออกโดยสมัครใจหรือไมก็
                                                

22  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1227 (a) (1). 
23  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1227 (a) (1) (c) (i). 
24  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1227 (a) (5). 
25  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1227 (a) (4).  
26  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1227 (a) (3).  
27  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1227 (a) (2).  
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ได28 อยางไรก็ตามบุคคลนั้นสามารถยื่นอุทธรณเพ่ือขอล้ีภัยได ถาคําขอท่ีจะเดินทางออกนอก
ประเทศโดยความสมัครใจหรือการเยียวยาอ่ืนถูกปฏิเสธบุคคลตางดาวนั้นจะตองถูกสงตัวออกนอก
ประเทศ (deportation) และจะมีคําส่ังสงตัวออกนอกประเทศ ภายใต  INA บุคคลผูถูกสงตัวออก
นอกประเทศจะสามารถเลือกประเทศท่ีจะถูกสงตัวไปอยู29 อยางไรก็ตามผูมีอํานาจมีสิทธิท่ีจะ
ปฏิเสธการสงตัวออกนอกประเทศไปยังประเทศท่ีบุคคลตางดาวรองขอได ถาการสงตัวออก
ดังกลาวอาจสงผลเสียตอประเทศสหรัฐอเมริกา บุคคลตางดวยอาจถูกสงกลับประเทศของตน 
(Country of Origin) ถาประเทศดังกลาวตองการเชนเดียวกันก็จะเปนการชัดเจนวาสามารถสงตัว
บุคคลขามไปยังประเทศดังกลาวไดโดยไมตองใชพิธีการสงผูรายขามแดน อยางไรก็ตามบุคคล
ดังกลาวอาจถูกสงตัวออกไปยังประเทศท่ีไมตองการถาประเทศดังกลาวยอมรับเขาประเทศ ยกเวน
ประเทศท่ีบุคคลดังกลาวกลัววาจะเกิดอันตรายแกชีวิตและเสรีภาพดวยเหตุผลในเรื่องเช้ือชาติ, 
ศาสนา, สัญชาติ สมาชิกภาพของกลุมทางสังคม, ความคิดเห็นทางการเมือง, ดังมีอธิบายอยูใน INA 
241(b) (3) (A) จึงเปนการปลดเปล้ืองภาระในการใชพิธีการสงผูรายขามแดน จากมาตรการตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาเปนกระบวนการท่ีไมละเอียดเทาการสง
ผูรายขามแดนและมีโอกาสสําเร็จสูงกวาการสงผูรายขามแดน ทําใหการสงตัวออกนอกประเทศจึง
เปนทางเลือกหนึ่งในการหลีกเล่ียงการสงผูรายขามแดน 

INA มีขอกําหนดท้ังในเรื่องการสงตัวออกนอกประเทศตามกฎหมายคนเขาเมืองและ
การขับไลโดยมีวัตถุประสงคในการปกปองประเทศสหรัฐอเมริกาจากบุคคลตางดาวไมพึงประสงค
หรืออาจเปนท่ีไมพึงประสงค ขอความคิดโดยท่ัวไปของหลักการนี้นั้นเปนท่ียอมรับกันโดยกวาง 
ในขณะท่ีหลักการและกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการสงตัวออกนอกประเทศตามกฎหมายคนเขา
เมืองและการขับไลนัน้กลับเปนท่ีถกเถียง  คําวิพากษวิจารณนั้นมีจากท้ังสองดาน  ขอกําหนดนั้นมี
ลักษณะของความกระดางมากเกินไป ไรมนุษยธรรม และยังถูกวิจารณวาไมมีการพิจารณาโดย
ยุติธรรม อีกดานก็มีความเห็นวาขอกําหนดนี้มีความซับซอนมากเกิน (highly technical) ไปขนาดท่ี
อาจถูกการใชกลยุทธทางกฎหมาย ทําใหกฎหมายในเรื่องนี้ส้ินผลบังคับไปได และเปนการยากท่ีจะ
รองขอใหรัฐใชวิธีการสงตัวออกนอกประเทศตามกฎหมายคนเขาเมืองเพ่ือเปนหนทางในการสงตัว
ผูรายขามแดนมากกวาการใชกระบวนการกีดกันเพราะบุคคลตางดาวในกระบวนการเนรเทศนั้น
ไดรับสิทธิในการดําเนินคดีอยางเปนธรรม (due process) โดยพ้ืนฐานแลว เม่ือบุคคลตางดาวเขามา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาแลวยอมเปนการยากท่ีจะทําใหบุคคลตางดาวนั้นออกจากประเทศ  ไม

                                                
28  Code of Federal Regulations,  Title 8 Aliens and Nationality. Section 240.25. 
29  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1231 (b)(2)(a)(2000). 
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เพียงแตบุคคลตางดาวผูนั้นจะตองไดรับการดําเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย คําตัดสินของผู
พิพากษาเรื่องคนเขาเมือง (Immigration Judge) ในเรื่องการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรจะตองอยู
บนพ้ืนฐานของเหตุผล, มีมูล, มีหลักฐานท่ีพิสูจนได และถูกตั้งขึ้นโดยมีหลักฐานท่ีชัดเจนและไม
กํากวม จึงเปนเหตุใหการเนรเทศนั้นเปนการยากสําหรับรัฐในการดําเนินการ 

3.4.2  ขั้นตอนการสงตัวออกนอกประเทศ 
กระบวนการสงตัวออกนอกประเทศนั้นมักเริ่มตนดวยการสอบสวนโดย USCIS (US 

citizenship and immigration services), อดตี INS, เพ่ือตรวจสอบเบ้ืองตนวาดังกลาวเปนบุคคลตาง
ดาวหรือไมและสามารถสงตัวออกนอกประเทศไดหรือไม   

USCIS จะตองสืบสวนถึงความชัดเจนในการเปนบุคคลตางดาว วาบุคคลคนนั้นจะ
สามารถถูกสงตัวออกนอกประเทศไดหรือไม วาบุคคลดังกลาวจะเดินทางออกจาก US โดยไมผาน
กระบวนพิจารณาหรือไม วาเขาจําตองถูกจับหรือไม ถา USCIS ตัดสินใจท่ีจะดําเนินการกับบุคคล
ตางดาว USCIS จะดําเนินการยื่นหมายตอศาลตรวจคนเขาเมือง30 เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองก็จะ
ออกหมายเรียกบุคคลตางดาว โดยมีเนื้อหาบางสวนก็คือ ขอหาท่ีแจงตอบุคคลตางดาว31 อัยการ
สูงสุดอาจออกหมายจับ และดําเนินการจับกุมบุคคลตางดาว และนําไปควบคุมตัวเพ่ือรอการตัดสิน
เรื่องการสงตัวออกนอกประเทศ32 บุคคลตางดาวอาจไดรับการประกันตัว (release on bond) ดวย
จํานวนเงินไมต่ํากวา 1,500 เหรียญสหรัฐ33 หรือโดยไมมีเงินประกัน โดยมีเง่ือนไขทัณฑบน34 
บุคคลตางดาวท่ีถูกควบคุมทุกคน ตามกฎหมายแลว จะตองไดรับการแจงวาเขาสามารถติดตอกับ
เจาหนาท่ีทางการทูตของประเทศตามสัญชาติของตัวเองได35 สนธิสัญญาระหวางประเทศบางฉบับ
ระบุใหตองแจงทางการทูตของประเทศตามสัญชาติบุคคลตางดาวในทันที ไมวาบุคคลตางดวยจะ
รองขอใหมีการติดตอหรือไมก็ตาม36 

หากบุคคลตางดาวไมพอใจคําตัดสินในเรื่องเงินประกันหรือในเรื่องการควบคุมตัว 
บุคคลตางดาวอาจยื่นขอใหมีการพิจารณาตัดสินเงินประกันหรือในการควบคุมตัวใหม 

                                                
30  Code of Federal Regulations,  Title 8 Aliens and Nationality. Section 239.1 (a). 
31  Code of Federal Regulations,  Title 8 Aliens and Nationality. Section 239.1 (a). 
32  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1226 (a). 
33  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1226 (a). 
34  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1226 (a). 
35  Code of Federal Regulations,  Title 8 Aliens and Nationality. Section 236.1 (e). 
36  Code of Federal Regulations,  Title 8 Aliens and Nationality. Section 236.1 (e). 
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(Redetermination) ตอศาลตรวจคนเขาเมือง37 การพิจารณาตัดสินเงินประกันหรือในการควบคุมตัว
ใหม เปนการพิจารณาท่ีแยกออกจากการพิจารณาเรื่องการสงตัวออกนอกประเทศ และตัดสินเงิน
ประกันหรือในการควบคุมตัวใหมอาจถูกอุทธรณโดยบุคคลตางดวยหรือ USCIS ตอคณะกรรมการ
อุทธรณเรื่องตรวจคนเขาเมือง38 การพิจารณาการสงตัวออกนอกประเทศ (deportation hearing) จะ
เกิดขึ้นหลังจากมีคําส่ังเรียกใหมาศาลเพ่ืออธิบายเหตุผล (Order to Show Cause) การพิจารณาการสง
ตัวออกนอกประเทศนั้นจะกระทําตอหนาศาลตรวจคนเขาเมือง39และเจาหนาท่ีวาคดขีอง USCIS ใน
เกือบทุกกรณ4ี0  

การพิจารณาดังกลาวจะเกิดขึ้นในทองถ่ินท่ีบุคคลตางดาวถูกจับ การพิจารณาคดีสงตัว
ออกนอกประเทศนั้นเปนการพิจารณาคดีโดยเปดเผย โดยใหบุคคลสาธารณะเขารับฟงได อยางไรก็
ตามผูพิพากษาตรวจคนเขาเมือง อาจมีดุลพินิจหามบุคคลหรือสาธารณชนเขาฟงการพิจารณาได41 
ตามท่ีไดกลาวไวกอนหนานี้วาคําตัดสิน (Decision) ของผูพิพากษาตรวจคนเขาเมืองในเรื่องการ
เนรเทศนั้นตองอยูบนพ้ืนฐานของเหตุผล, มีมูล, มีหลักฐานท่ีพิสูจนได และถูกตั้งขึ้นโดยมีหลักฐาน
ท่ีชัดเจนและไมกํากวม42 และ USCIS ตองชัดเจน, แนนอน และไมกํากวมในการพิสูจนความเปน
ตางดาวและการสงตัวออกนอกประเทศ  

3.4.3  หลักการคุมครองสิทธิของบุคคลท่ีถูกสงออกนอกประเทศ 
ในการพิจารณาการสงตัวออกนอกประเทศ ซ่ึงบุคคลตางดาวจะถูกเรียกวา “ผูตอบ” 

(Respondent) มีสิทธิท่ีจะรับทราบขอกลาวหาท่ีตั้งแกบุคคลตางดาว43, สิทธิในการแสดงหลักฐาน
และสิทธิในการตรวจสอบพยาน (cross-examine witnesses)44, สิทธิท่ีจะตั้งทนาย45 ผูพิพากษาคน
เขาเมืองจะเปดการพิจารณาโดยการอาน “การกลาวหาในขอเท็จจริงและขอหาในหมายอุทธรณ” 
ตามท่ีอธิบายไวใน Code of Federal Regulations, Section 240.10 (a) (6) บุคคลตางดาวนั้นมักถูก
เรียกวาเปนพยานปากแรก และก็จะสืบพยานอีกฝายถัดไป เม่ือคดีของรัฐเสร็จสมบูรณ บุคคลตาง

                                                
37  Code of Federal Regulations,  Title 8 Aliens and Nationality. Section 236.1 (d) (1).  
38  Code of Federal Regulations,  Title 8 Aliens and Nationality. Section 236.1 (d) (1). 
39  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1229 a. 
40  Code of Federal Regulations,  Title 8 Aliens and Nationality. Section 240.2 (a) 
41  Code of Federal Regulations,  Title 8 Aliens and Nationality. Section 240.10 (a) (7) (b). 
42  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1229 a (3) (c) (a). 
43  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1229 a (a) (2). 
44  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1229 a (b) (4) (B). 
45  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1229 a (b) (4) (A). 
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ดาวสามารถโตแยงได และบุคคลตางดาวก็สามารถรองขอมาตรการเยียวยากอนท่ีผูพิพากษาตรวจ
คนเขาเมืองการคําตัดสินเรื่องการสงตัวออกนอกประเทศ 

คําพิพากษาของผูพิพากษาตรวจคนเขาเมืองนั้นถือเปนท่ีสุด หามไมใหมีการอุทธรณถา
อนุญาตใหเดินทางออกโดยความสมัครใจได และเหตุผลเดียวท่ีจะขออุทธรณคือขอเพ่ิมระยะเวลา
ในการเดินทางออกนอกประเทศขึ้น46 

กรณีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการสงตัวออกนอกประเทศนั้นสามารถอุทธรณตอคณะกรรมการ
ตรวจคนเขาเมืองภายใน 30 วันนับแตมีคําพิพากษาใหสงตัวออกนอกประเทศ47 หลังจากมีคําส่ัง
ดังกลาวใหดําเนินการโดยสมบูรณในทางการบริหารแลว บุคคลตางดาวอาจขอใหศาลมีการทบทวน
การพิจารณาหรือใชกระบวนการอ่ืนในทางการบริหาร ถามีการสละสิทธ์ิหรือครบระยะเวลา
อุทธรณ USCIS จะดําเนินการสงตัวออกนอกประเทศตอไปจนเสร็จสมบูรณ 

บุคคลตางดาวท่ีถูกสงตัวออกนอกประเทศมีสิทธิท่ีจะระบุประเทศท่ีเขาตองการจะถูก
สงไปอยู48  บุคคลตางดาวจะถูกสงตัวออกนอกประเทศไปยังประเทศท่ีเขาระบุถาประเทศนั้น
ยินยอมและการสงตัวออกนอกประเทศนั้นจะไมเปนการเสียหายแกประเทศสหรัฐอเมริกาตาม
ความเห็นของอัยการสูงสุด49  บุคคลตางดาวอาจไมไดระบุประเทศหรือเกาะซ่ึงอยูใกลกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เวนแตจะเปนประเทศท่ีบุคคลตางดวยมีสัญชาติหรือมีท่ีอยูอาศัยอยู50  ถาประเทศ
ตามท่ีบุคคลตางดาวระบุปฏิเสธ จะมีคําส่ังใหสงตัวบุคคลตางดาวไปยังประเทศท่ีมีสัญชาติ และถา
ประเทศนั้นยังปฏิเสธเขาอีก ก็จะสามารถสงตัวไปประเทศใดก็ไดท่ียอมรับบุคคลตางดาวนั้นเขา
ประเทศ51  ขอสําคัญในเรื่องการสงตัวออกนอกประเทศก็คือถาไมมีประเทศใดยินยอมจะรับบุคคล
ตางดาวนั้น กระบวนการสงตัวออกนอกประเทศก็จะไรผล เพราะบุคคลตางดาวอาจระบุประเทศท่ี
ตองการถูกสงตัวไปแคหนึ่งเดียว  และเปนดุลพินิจของอัยการสูงสุดท่ีจะไมสงตัวไปยังประเทศนั้น
ถาอาจทําใหประเทศอเมริกาเสียหาย รัฐบาลจึงมีความยืดหยุนสูงมากในการสงตัวบุคคลตางดาว
ออกนอกประเทศ ส่ิงนี้หมายความวากระบวนการสงตัวออกนอกประเทศตามกฎหมายคนเขาเมือง
นั้นสามารถใชเปนเครื่องมือในการสงบุคคลขามแดนได 

                                                
46  Code of Federal Regulations,  Title 8 Aliens and Nationality. Section 3.1 (b) (3). 
47  Code of Federal Regulations,  Title 8 Aliens and Nationality. Section 240.15. 
48  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1231 (b) (2) (A). 
49  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1231 (b) (2) (A). 
50  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1231 (b) (2) (A). 
51  United State Code,  Title 8 Aliens and Nationality.  Section 1231 (b) (2) (A). 
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บทท่ี 4 

วิเคราะหปญหาขอกฎหมายและกระบวนการการคุมครองสิทธิ 
ของบุคคลในการสงคนออกนอกราชอาณาจักร 

 
 
ปญหาการคุมครองสิทธิของบุคคลในการสงคนออกนอกราชอาณาจักรท่ีไมคํานึงถึง

สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตลอดจนการใชอํานาจรัฐซ่ึงไมเปนไปตามหลักนิติธรรม 
(Rule of Law)  ในกรณีท่ีรัฐบาลตางประเทศรองขอใหรัฐบาลไทยดําเนินการสงบุคคลตางดาวท่ีเปน
ท่ีตองการตัวซ่ึงท่ีอยูในประเทศไทยขามแดนไปเพ่ือพิจารณาคดีท่ีบุคคลดังกลาวถูกกลาวหาวา
กระทําความผิดหรือเปนการรองขอเพ่ือไปลงโทษตามคําพิพากษา วากรณีท่ีมีคํารองขอดังกลาว
รัฐบาลไทยไดกระทําถูกตองเหมาะสมตามหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของและคํานึงถึงหลักนิติธรรม 
ตลอดจนการคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางไร กรณีท่ีเปนการสงผูรายขามแดนตามพระราชบัญญัติสง
ผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 แตรัฐบาลไทยกลับใชอํานาจตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
โดยการสงบุคคลตางดาวนั้นออกนอกราชอาณาจักรเพ่ือนําไปพิจารณาคดีท่ีบุคคลดังกลาวถูก
กลาวหาวากระทําความผิดหรือเพ่ือนําไปลงโทษตามคําพิพากษา ดังนั้นการใชอํานาจดังกลาวของ
รัฐบาลไทยนั้นแสดงถึงปญหาในการคุมครองสิทธิของบุคคลถูกสงออกนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายท้ังสองฉบับนั้น วามีปญหาในเรื่องขอกฎหมายและกระบวนการในการสงคนออกนอก
ราชอาณาจักรวาเปนอยางไร  
 
4.1  วิเคราะหปญหาขอกฎหมายในการคุมครองสิทธิของบุคคลในการสงคนออกนอกราชอาณาจักร 

จากปญหาในเรื่องท่ีมีการรองขอใหสงบุคคลเพ่ือขามแดนไปเพ่ือพิจารณาคดีท่ีบุคคล
ดังกลาวถูกกลาวหาวากระทําความผิดหรือเปนการรองขอเพ่ือไปลงโทษตามคําพิพากษา จะเห็นได
วาการพิจารณาวาบุคคลใดบางท่ีสามารถสงออกไปนอกราชอาณาจักรได ในประเด็นนี้จะตอง
พิจารณาวา บุคคลท่ีจะถูกสงตัวออกนอกราชอาณาจักรดังกลาวเปนบุคคลท่ีสัญชาติไทย (คนชาติ) 
หรือเปนบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทย (คนตางดาว) 

ในปญหาดังกลาวในสวนของคนชาติมีประเด็นท่ีจะตองพิจารณาดังนี้ พระราชบัญญัติ
สงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติไวในกรณีการดําเนินการตามคํารองขอซ่ึงเปนการรองขอให
สงบุคคลสัญชาติไทยเปนผูรายขามแดน ตามหลักแลวหามสงบุคคลสัญชาติไทยเปนผูรายขามแดน 
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เวนแตเขาขอยกเวนดังนี้ คือ เม่ือมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับผูรองขอไว 
และบุคคลนั้นยินยอมหรือเปนการสงผูรายขามแดนภายใตเง่ือนไขตางตอบแทนท่ีประเทศไทยกับ
ประเทศผูรองขอ และหากไมมีการสงผูรายขามแดนในกรณีดังกลาวก็สามารถดําเนินคดีตอบุคคล
ซ่ึงถูกรองขอใหสงขามแดนตามกฎหมายไทยตอไปได 

ในสวนของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ในสวนของการสงบุคคลออกนอก
ราชอาณาจักรนั้นมุงใชบังคับกับคนตางดาวโดยเฉพาะ สวนบุคคลสัญชาติไทยหรือคนชาตินั้น ไม
อยูในบังคับของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 และบุคคลสัญชาติไทยไดรับความคุมครอง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมท้ังไดรับความคุมครองจากปฏิญญาสากลวาสิทธิ
มนุษยชนแหงสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ. 1966 

ดังนั้นในสวนของการวิเคราะหปญหาขอกฎหมายในการคุมครองสิทธิของบุคคลใน
การสงออกนอกราชอาณาจักรจะวิเคราะหเฉพาะสวนท่ีเปนปญหาในสวนสงคนตางดาวออกนอก
ราชอาณาจักรเทานั้น ดังนี ้

1)  ปญหาการขาดหลักเกณฑในการใชกฎหมาย 
หากกลาวถึงกรณีท่ีมีการรองขอใหสงบุคคลท่ีเขามาอยูในประเทศเพ่ือนําตัวบุคคล

ดังกลาวไปพิจารณาคดีท่ีบุคคลดังกลาวถูกกลาวหาวากระทําความผิด หรือนําตัวเพ่ือไปลงโทษตาม
คําพิพากษา วาควรใชแนวทางและกฎหมายใด ระหวางพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2551 หรือ
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ปรับใชกับกรณีดังกลาว ท้ังท่ีกฎหมายท้ังสองฉบับตางก็เปน
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติเหมือนกัน 

เม่ือกลาวถึงการใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 กรณีมีความตองการตัวบุคคลตางดาวท่ีอยูในประเทศไทย วา
ควรใชแนวทางใดในการพิจารณาสงบุคคลตางดาวดังกลาวออกนอกราชอาณาจักรควรใชกฎหมาย
ใดใชแกกรณีใด ซ่ึงประเทศไทยเกิดกรณีปญหาขางตนหลายครั้งดงัเชน กรณีวังเตา-ชองเม็ก ในคดี
หมายเลขดําท่ี 6872/2546 คดีหมายเลขแดงท่ี 9951/2546 ของศาลอุทธรณ คดีนี้ปรากฏขอเท็จจริง
ตามคําฟองและทางนําสืบเพ่ือขอใหสงผูรายขามแดนวาเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2543 เวลาประมาณ 
03.15 น. จําเลยท้ังหมด 17 คนพรอมกับพวกไดถืออาวุธสงครามติดตัวเขามาท่ีดานวังเตา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไดยิงปนขึ้นขมขู เขางัดแงะพังสถานท่ีราชการ บานพัก
ของเจาหนาท่ีของรัฐและประชาชน คือ หนวยงานแลกเปล่ียนเงินตราของธนาคารชาติลาว หอง
ปกหลักเขตแดน หองภาษีและรานคาเอกชนบริษัทปะซาโซก และไดจับเอาเจาหนาท่ีรักษาความ
สงบ เจาหนาท่ีรักษาความสงบดานวังเตา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดรองบอกให
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จําเลยกับพวกปลอยตัวประกันวางอาวุธและมอบตัวตอเจาหนาท่ี แตจําเลยกับพวกไมยอมทําตาม
กลับยิงกระสุนเขาใสเจาหนาท่ีของลาว เจาหนาท่ีจึงไดยิงโตตอบปองกันตัว ปรากฏวาพวกจําเลย
เสียชีวิตคาท่ี 6 คน ในจํานวนนั้นเปนคนลาว 2 คน และเปนคนไทย 4 คน จําเลยกับพวกท่ีเหลือ
หลบหนีเขามาในฝงประเทศไทย หลักเกิดเหตุเจาหนาท่ียึดไดอาวุธและถุงใสเงินสองถึงใบละ 
700,000 บาท และ 900,000 บาท โดยทางการลาวขอสงผูรายขามแดนในขอหาปลนทรัพยสินของ
รัฐและประชาชนซ่ึงเทียบกับกฎหมายไทยในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 

คดีนี้ ศาลช้ันตนไดวินิจฉัยโดยสงสัยในคําใหการของประจักษพยานหลายคนซ่ึงให
การไวหลังเกิดเหตุถึงหนึ่งป มีเพียงนายทหารยศรอยโทคนเดียวท่ีใหการสิบวันหลังเกิดเหตุ แตศาล
ช้ันตนเช่ือถือพยานฝายจําเลย ซ่ึงมีเจาหนาท่ีตํารวจไทยปฏิบัติหนาท่ีอยูท่ีดานพรมแดนท่ีสอบถาม
ชาวบานและกลุมผูกอการไดความวาเปนพวกตองการปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครอง และเช่ือ
พยานปากจําเลยและจากพฤติการณแลวถือวามีเจตนาพิเศษ ไมใชปลนทรัพยธรรมดาเพราะหากเปน
ปลนทรัพยธรรมดาคงตองรีบลงมือดําเนินการและหลบหนีใหเร็วท่ีสุด แตจําเลยท้ังหมดกับพวก
กลับเขายึดพ้ืนท่ีจับเจาหนาท่ีเปนตัวประกัน และยังเปล่ียนธงชาติของประเทศลาว เห็นวาการกระทํา
ดังกลาวมีเจตนาเพ่ือใชกําลังบังคับหรือขูเข็ญใหรัฐบาลลาวยอมปฏิบัติตามคําเรียกรองของจําเลยใน
การเปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย หาไดมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนใน
ทรัพยสินเปนสวนตัวเปนการกระทําไปเพ่ือประเทศชาติอันเปนประโยชนสวนรวมตามความ
คิดเห็นของตน จึงถือไดวาไดกระทําไปดวยความมุงหมายอันมีลักษณะในทางการเมืองเปนความผิด
อันมีลักษณะในทางการเมืองซ่ึงศาลอุทธรณก็เห็นพองดวยกับศาลช้ันตนและพิพากษายืน 

ถึงแมวากรณีกลุมบุคคลตามขอเท็จจริงจะเขาลักษณะการเปนผูล้ีภัยตามอนุสัญญาวา
ดวยสถานภาพผูล้ีภัย ค.ศ. 1951 (Convention relating to Status of Refugees) แตประเทศไทยมิได
เขาเปนภาคีสมาชิกในอนุสัญญาดังกลาว ซ่ึงมีเนื้อหาในการดูแลปญหาผูล้ีภัยอันเกิดจากการ
ประหัตประหารดวยสาเหตุทางเช้ือชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุมใดกลุมหนึ่งไมวาทาง
สังคมหรือความคิดเห็นทางการเมือง และขอเท็จจริงตามกรณีนี้เปนความผิดท่ีมีลักษณะทาง
การเมืองซ่ึงเปนเหตุในการปฏิเสธในการไมสงตัวผูรายขามแดนแตรัฐบาลไทยขณะนั้นก็ดําเนินการ
สงกลุมบุคคลดังกล าวใหแกรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไต ยประชาชนลาวโดยอาศัย
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 ในการสงตัวกลุมบุคคลดังกลาวกลับออกไป ซ่ึงวิธีการสงตัว
ออกนอกราชอาณาจักรดังกลาวนั้น เปนการเลือกใชกฎหมายตามอําเภอใจเพ่ือบังคับตอผูใดผูหนึ่ง
โดยเฉพาะจึงขัดตอหลักความเสมอภาคภายใตกฎหมาย ตามหลักนิติธรรม และไมคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย และหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนตางๆ  
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ตัวอยางท่ีสอง จากกรณีท่ีเคยเกิดขึ้นคือ รัฐบาลไทยโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
สํานักงานตํารวจแหงชาตเิคยสงตัวนายจอหน มารค คาร (John Mark Karr) อดีตผูตองสงสัยสังหาร 
ด.ญ.จอนเบเน็ต แรมซีย เทพีเด็กชาวอเมริกันวัย 6 ขวบ เหตุเกิดท่ีเมืองโบลเดอร รัฐโคโลราโด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือป พ.ศ. 2539 รับบาลไทยในขณะนั้น เม่ือไดรับคํารองขอจากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาก็รีบดําเนินการสงตัวนายจอหน มารค คาร โดยวิธีการเพิกถอนการไดรับอนุญาตให
อยูในราชอาณาจักรและดําเนินการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ. 2522 ซ่ึงกระบวนการเพิกถอนดังกลาวมีวิธีการขั้นตอนโดยยอดังนี ้

กระบวนการสงคนออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 
2522 เริ่มตนจากมีการรองขอจากรัฐบาลตางประเทศ ผานทางสถานทูตมีการรองขอผานมายัง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยกําหนดรายละเอียดผูรองขอ ซ่ึงการสงคนออกนอกราชอาณาจักร 
โดยการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรนั้น พระราชบัญญัติคนเขาเมืองใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ี
ในการใชดุลยพินิจ โดยฐานในการพิจารณา คือ ถาเปนบุคคลท่ีไมสมควรอยูในราชอาณาจักรดวย
เหตุใดเหตุหนึ่ง โดยท่ีจะเกิดอันตรายกับประเทศ ก็สามารถใชอํานาจตามพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พ.ศ. 2522 สงตัวนอกราชอาณาจักรได  

(1)  การสงตัวออกนอกราชอาณาจักรโดยพิจารณาตามมาตรา 54 ท่ีใหอํานาจในการ
เพิกถอนการอยูในราชอาณาจักร คือ ถา บุคคลเขามาอยูตามกระบวนการเขาเมืองแลวมีปญหา 
สามารถเพิกถอนการเขามาอยูโดยใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีในการสงตัวออกไปนอกประเทศ
หรือใหอํานาจในการสงตัวออกนอกราชอาณาจักร แตอยางไรก็ตามการใชมาตรา 54 ไดตอง
พิจารณารวมกับกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวของอีก 2 มาตรา คือ มาตรา 34 และ 36 ในสวนมาตรา 36 ท่ี
ใหอธิบดี (ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ) มีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตได ขณะเดียวกันพฤติการณ
ของบุคคลท่ีเปนภัยตอประเทศ เม่ือใชอํานาจตามมาตรา 54 เพ่ือสงออกนอกราชอาณาจักรแลวการ
ดําเนินการเพิกถอนจะมี 2 ลักษณะ คือ 

ก.  การอนุญาตใหอยูช่ัวคราว มิใชบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูไดรับอนุญาตเปนบุคคลตาม
มาตรา 34 เชน นักทองเท่ียว นักธุรกิจ เปนตน อธิบดี (ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต)ิ มีอํานาจเพิกถอน
ไดเลย 

ข.  การไดรับอนุญาตในถ่ินท่ีอยูจะใหเปนอํานาจของคณะกรรมการในการ
พิจารณา 

(2)  การสงตัวออกนอกราชอาณาจักรท่ีนอกเหนือจากการเพิกถอนถ่ินท่ีอยู คือ การ
ตกเปนคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะตองหาม พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ใหอํานาจในการใช

DPU



85 
 
ดุลพินิจไดโดยอาศัยฐานจาก 2 มาตรา คือ ม. 12 และมาตรา 22 ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจ
พบคนตางดาวตามมาตรา 12 ใหสงตัวออกนอกราชอาณาจักรได 

ซ่ึงกรณีการสงตัวนายจอหน มารค คาร ออกนอกราชอาณาจักรโดยวิธีการสงตัวออก
นอกราชอาณาจักร โดยอาศัยมาตรา 54 ดวยเหตุท่ีการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรถูกเพิกถอน
ตามมาตรา 36 เชนกัน 

แนวทางในการปฏิบัติตามปกติจะตองเปนการดําเนินคดีสงผูรายขามแดนตาม
พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 โดยการเริ่มตนสํานวนคดีสงผูรายขามแดนดังท่ีกลาว
มาแลว  

จากปญหาท่ีเกิดขึ้นดังกลาวจะขอวิเคราะหถึงความแตกตางในหลักการของ
พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 กลาวคือ 

(1)  ขอแตกตางเรื่องวัตถุประสงค กลาวคือ พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 
2551 มีวัตถุประสงคเพ่ือเอาตัวผูกระทําความผิดท่ีหลบหนีออกนอกประเทศมาดําเนินคดีหรือนํามา
รับโทษตามคําพิพากษาตอไป สวนพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงคเพ่ือเปน
กฎหมายท่ีกําหนดวิธีการเขามา การอยู และการออกนอกราชอาณาจักรของบุคคลตางดาว 

(2)  ขอแตกตางเรื่องหลักการ กลาวคือ หลักการของพระราชบัญญัติสงผูรายขาม
แดน พ.ศ. 2551 มาจากหลักกฎหมายในความรวมมือระหวางประเทศทางอาญาเพ่ือใหพิจารณา
ดําเนินการสงผูรายขามแดนตามหลักสากล สวนหลักการของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
มาจากแนวความคิดเรื่องอํานาจอธิปไตยของชาติและความม่ันคงของรัฐ 

จะเห็นไดวากฎหมายท้ังสองฉบับมาจากวัตถุประสงคและหลักการท่ีตางกัน การท่ี
สํานักงานตํารวจแหงชาติโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมืองนํามาตรการตามพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พ.ศ. 2522 ในการสงตัวบุคคลท่ีเปนท่ีตองการตัวจากรัฐบาลตางประเทศเพ่ือไปดําเนิน
คดีอาญานั้นเปนการใชกฎหมายท่ีผิดวัตถุประสงค เพราะหลักการของกฎหมายสงผูรายขามแดน
เปนการถวงดุลระหวางความรวมมือทางกฎหมายในการตอตานอาชญากรรมและความตองการท่ีจะ
คุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของปจเจกบุคคลหรือผูตองหา ท้ังสิทธิมนุษยชน สิทธิในการตอสูคดีใน
เรื่องการคุมครองสิทธิของบุคคลในการดําเนินคดีอาญา 

หากเรานํามาตรการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมืองซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีคํานึงถึงความม่ันคงของประเทศเปนหลักและมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการนําตัว
บุคคลเพ่ือไปถูกพิจารณาคดีหรือลงโทษตามคําพิพากษาดังเชนการสงผูรายขามแดน การนํา
มาตรการดังกลาวมาใชจึงเปนการเลือกใชอํานาจทางกฎหมายของรัฐบาลท่ีเปนการเลือกปฏิบัติโดย
ไมเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปนการท่ีบุคคลหนึ่งไดรับการปฏิบัติท่ีดอยกวา
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บุคคลอ่ืนในกรณีเดียวกัน อันเปนการใชอํานาจของฝายบริหารท่ีไมคํานึงและไมปฏิบัติใหเปนไป
ตามหลักนิติธรรมในเรื่องของความเสมอภาคของบุคคลภายใตกฎหมาย รวมท้ังเปนการไมใหความ
คุมครองสิทธิตางๆ ของบุคคลและการเพิกเฉยตอปฏิญญาสากลวาสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 
ค.ศ. 1948 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966  

2)  ปญหาการบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ซ่ึง
ขาดการตรวจสอบจากอํานาจตุลาการ 

เนื่องจาก พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ในสวนท่ีกลาวถึงกระบวนการ
ในการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรมีลักษณะเปนการพิจารณาโดยฝายบริหารฝายเดียว ปราศจาก
การพิจารณาจากฝายตุลาการแตหากเปรียบเทียบกระบวนการในการสงตัวออกนอกราชอาณาจักร
ตามกฎหมายคนเขาเมืองประเทศสหรัฐอเมริกากระบวนการในการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรจะ
มีลักษณะท่ีใหฝายบริหารเปนผูเริ่มตนในกระบวนการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรและใหฝายตุลา
การเปนผูพิจารณาวาบุคคลท่ีจะถูกสงตัวออกนอกราชอาณาจักรนั้นไดกระทําผิดตามท่ีฝายบริหาร
กลาวหาหรือไม อันเปนกระบวนการในการสงตัวบุคคลตางดาวนั้นกลับหรือไม  

เม่ือเปรียบเทียบกันในเรื่องการคุมครองสิทธิของบุคคลท่ีจะถูกสงตัวออกนอก
ประเทศระหวางการท่ีถูกพิจารณาโดยฝายบริหารฝายเดียวกับการพิจารณาโดยใหฝายศาลและฝาย
บริหารพิจารณารวมกัน มาตรฐานในการคุมครองสิทธิในกรณีดังกลาวในเรื่องหลักการคุมครอง
สิทธิของบุคคล ซ่ึงเห็นไดวามาตรการในการคุมครองสิทธิของกระบวนการสงตัวออกนอกประเทศ
ตามกฎหมายคนเขาเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา บุคคลตางดาวนั้นมีสิทธิตางๆ ในการแสดง
หลักฐานและสิทธิในการตรวจสอบพยาน สิทธิท่ีจะตั้งทนาย มีสิทธิท่ีจะโตแยงพยานอีกฝาย และ
การเยียวยาจากฝายรัฐและคําพิพากษาของผูพิพากษาตรวจคนเขาเมืองนั้นถือเปนท่ีสุด และบุคคล
ตางดาวท่ีถูกสงตัวออกนอกประเทศนั้นมีสิทธิท่ีจะระบุประเทศท่ีเขาตองการจะถูกสงไปอยูบุคคล
ตางดาวจะถูกสงตัวไปยังประเทศท่ีเขาระบุถาประเทศนั้นยินยอมและการสงตัวนั้นจะไมเปนการ
เสียหายแกประเทศสหรัฐอเมริกาตามความเห็นของอัยการสูงสุดสหรัฐอเมริกา 

เม่ือพิจารณาถึงการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ในการ
สงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมืองเชิงรูปแบบสงผูรายขามแดนแบบแฝง กับ
หลักการเรื่องการคุมครองสิทธิตางๆ ในความตกลงระหวางประเทศ วิเคราะหไดดังนี้  จากเหตุท่ี
กระบวนการการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรสมควรเปนการดําเนินคดีประเภทหนึ่งท่ีผูท่ีถูก
กลาวหาจะตองไดรับการรับรองคุมครองสิทธิของตนในกระบวนการการสงตัวออกนอก
ราชอาณาจักร หากดําเนินการอยางเชนปจจุบันก็จะเปนการละเมิดการคุมครองสิทธิท่ีมีอยูในกติกา
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ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 และปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ค.ศ.1948  
 
4.2  วิ เคราะหปญหากระบวนการในการคุมครองสิทธิของบุคคลในการสงคนออกนอก
ราชอาณาจักร 

1)  ปญหาการใชมาตรการตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 เพ่ือการสงผูราย
ขามแดนแบบแฝง 

จากปญหาท่ีกลาวมาในเรื่องความแตกตางในวัตถุประสงคและหลักการของ
กฎหมายท้ังสองฉบับ  พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติใหอํานาจสํานักงานตํารวจ
แหงชาติโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ในการพิจารณาสงตัวคนตางดาวออกนอกราชอาณาจักรไว
อยางคอนขางเด็ดขาด กลาวคือเปนการพิจารณาภายในองคกรเปนสวนใหญ อันจะทําใหเกิดการลัก
ล่ันในการนํามาวิธีการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมืองมาใชเพ่ือการหลบเล่ียง
กระบวนการสงผูรายขามแดนซ่ึงเปนวิธีการสงผูรายขามแดนแบบแฝง เนื่องจากกระบวนการทาง
กฎหมายในการดําเนินคดีสงผูรายขามแดนท่ียืดยาวและยุงยาก ทําใหรัฐบาลใชชองโหวของ
กฎหมายเพ่ือเล่ียงการใชกระบวนการสงผูรายขามแดน 

ดังท่ีกลาวมาแลววาการนํามาวิธีการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคน
เขาเมืองมาใชเพ่ือการหลบเล่ียงกระบวนการสงผูรายขามแดนเปนการใชกฎหมายท่ีผิดตอหลักการ
และขัดตอวัตถุประสงคของกฎหมายท้ังสองฉบับ 

วิเคราะหแลวเห็นวาสาเหตุมาจากการท่ีผูปฏิบัติงานไมปฏิบัติงานไปตามหลักการ
และวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือในการใชผลักดัน
คนตางดาวท่ีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายหรืออยูในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย นั่นก็คือหากเกิดกรณี
มีคนตางดาวกระทําผิดกฎหมายคนเขาเมืองขึ้น ถึงสมควรใชมาตรการตามกฎหมายคนเขาเมืองใน
การแกไขปญหาดังกลาว แตในสวนปญหาในกรณีท่ีมีคนตางดาวเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย ตอมาคน
ตางดาวผูนั้นตกเปนผูท่ีตองการตัวจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศในลักษณะ
เพ่ือนําตัวไปพิจารณาคดีความผิดทางอาญาหรือลงโทษตามคําพิพากษา อันมีลักษณะเปนการรอง
ขอใหสงผูรายขามแดน รัฐบาลไทยซ่ึงตกอยูในพันธกรณีจากความตกลงระหวางประเทศในการท่ี
จะใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนในสวนของการใหความคุมครองในสิทธิตางๆ ในการตอสูคดีสง
ผูรายขามแดนของบุคคลท่ีตกเปนท่ีตองการตัว ก็ควรจะดําเนินการตามกระบวนการสงผูรายขาม
แดนซ่ึงมีลักษณะเปนการคุมครองสิทธิของบุคคลมากกวาเพิกถอนสิทธิในการอยูในราชอาณาจักร
และดําเนินการสงตัวออกนอกราชอาณาจักร ท้ังนี้เพราะกระบวนการทางศาลในการพิจารณาคดีสง
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ผูรายขามแดน จะคํานึงถึงสิทธิของผูตองหากระทําผิด เชน หลักในการไมสงตัวผูตองหาวากระทํา
ผิดทางการเมืองขามแดนเปนการคุมครองสิทธิในการท่ีจะปกครองตนเองหรืออยูในระบอบทาง
การเมืองท่ีตนเองปรารถนา โดยปราศจาการกดขี่จากรัฐบาลท่ีปกครองอยู หรือหลักในการไม
ดําเนินคดีอาญาซํ้าซ่ึงสําหรับการความผิดเดียวกัน ซ่ึงหมายถึงเม่ือบุคคลนั้นถูกรัฐท่ีหลบหนีไปซอน
ตัวจนมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหยกฟองหรือลงโทษไปแลว รัฐนั้นหากถูกขอใหสงตัวคนนั้นเปนผูราย
ขามแดนก็จะไมสงตัวไป เพราะถือวาเปนการลงโทษซํ้าซอน เปนการไมคุมครองสิทธิของผูตองหา 
หลักการเหลานี้เปนส่ิงท่ีสังคมโลกยอมรับ และปรากฏอยูในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนท่ัวๆ ไป 
และเปนการไมปฏิบัติใหเปนไปตามหลักนิติธรรม เนื่องจากเปนการเลือกปฏิบัติในสวนของการ
บังคับใชกฎหมายตอบุคคลไมเสมอภาคเทาเทียมกัน ซ่ึงขัดกับหลักความเสมอภาคของบุคคลภายใต
กฎหมายตามหลักนิติธรรม ดังเชนกรณีวังเตา-ชองเม็กท่ีศาลอุทธรณพิพากษาแลววาไมสามารถสง
ผูรายขามแดนได แตรัฐบาลไทยก็ไดสงกลุมบุคคลท่ีตกเปนผูตองการตัวดังกลาวออกไปโดยอาศัย
กฎหมายคนเขาเมือง และกรณีนายจอหน มารค คาร ท่ีเรงรีบสงตัวออกนอกราชอาณาจักรซ่ึงเปน
การไมปฏิบัติใหถูกตองโดยการผานกระบวนการสงผูรายขามแดนใหถูกตองเสียกอน 

2)  ปญหาบทบาทในการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติและการกดดันจากรัฐบาล
ตางประเทศ 

จากปญหาภัยกอการรายในสังคมโลกในปจจุบันและปญหาอาชญากรรมตางๆ เชน 
ปญหายาเสพติดและการกระทําความผิดเกี่ยวเนื่องปญหาการคอรัปช่ัน ปญหาการลักลอบหลบหนี
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ปญหาการคามนุษย เปนตนซ่ึงปญหาเหลานี้ ไดทวีความรุนแรงมากขึ้น 
และมีลักษณะเปนองคกรซ่ึงมีลักษณะของการกระทําความผิดเปนการขามเขตแดนประเทศ หรือ
เรียกวา “องคการอาชญากรรมขามชาติ” (transnational organized crime) เนื่องจากการประกอบ
อาชญากรรมขามชาติโดยองคกรอาชญากรรมเหลานี้ ดําเนินการภายใตระบบท่ีปกปดรักษาความลับ
ขององคกร และประกอบกับการกระทําความผิดมีลักษณะเปนการขามพรมแดน ทําใหเปนการยาก
ท่ีเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมายจะสามารถดําเนินการสืบสวนจับกุมไดอยางมีประสิทธิภาพ แตถึง
อยางไรก็ตามในการปองกันและปราบปรามอาชญาขามชาตินั้น ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย 
อยางจริงจังและตอเนื่อง 

ดังนั้นประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประชาคมโลกยอมมีหนาท่ีในการปราบปราม
อาชญากรรมในลักษณะนี้ ดังกรณีท่ีเคยจับกุม นายริดวน ฮิสมามุดดิน (นายฮัมบาลี) แกนนํากลุมกอ
การรายเจมาห อิสลามิยาห (เจไอ) ซ่ึงเขามากบดานอยูในประเทศไทยและใชเปนสถานท่ีท่ีวางแผน
กอการรายตามสถานท่ีตางๆ เชน อยูเบ้ืองหลังการวางระเบิดสถานบันเทิงบนเกาะบาหลีเม่ือป พ.ศ.
2545 โจมตีศาสนสถานกอนวันศริสตมาสป พ.ศ.2543 และมีแผนโจมตีสถานทูตสหรัฐอเมริกา 
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อังกฤษและออสเตรเลียในสิงคโปร คือกรณี นายฮัมบาลี รัฐบาลไทยไดดําเนินการสงมอบตัวใหกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวิธีการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมือง โดยมิไดใช
กระบวนการสงผูรายขามแดนตามกฎหมายสงผูรายขามแดนท้ังท่ีเปนกรณีท่ีจะนําตัวผูตองหาเพ่ือ
ไปพิจารณาคดีกอการรายท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากแรงกดดันจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศไทยซ่ึงเปนพันธมิตรนอกนาโต ท่ีรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ลงนาม
ไวกับนายจอรจ บุช ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่ีวาประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาจะมี
ความรวมมือกันในการปราบปรามผูกอการราย โดยประเทศไทยจะไดรับประโยชนในดานความ
รวมมือทางทหารเปนการตอบแทน เพ่ือความปลอดภัย ความม่ันคงของประเทศ และสนับสนุนการ
ปราบปรามอาชญากรรมขามชาต ิ

แตก็มีอีกกรณีหนึ่ง คือใน เม่ือตนป พ.ศ.2553 ไดมีการจับกุมนาย วิกเตอร อนาโตล
เจวิช บูท นักคาอาวุธสงคราม ท่ีประเทศไทย โดยการวางแผนการจับกุมของเจาหนาท่ีดีอีเอ 
สหรัฐอเมริกา แตกรณีนี้นายวิกเตอร บูท ถูกดําเนินคดีสงผูรายขามแดนตามพระราชบัญญัติสงผูราย
ขามแดน พ.ศ. 2551 ประกอบกับสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา ซ่ึงศาลจะเปนผูกล่ันกรองวานายวิกเตอร บูท สามารถสงตัวเปน
ผูรายขามแดนได อยางไรก็ตามรัฐบาลก็ไดรับแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาเชนเคย แตอํานาจของ
ศาลก็อยูเหนืออํานาจฝายบริหาร เพราะไมวารัฐบาลไทยจะรีบรอนสงตัวออกจาประเทศไทยแคไหน 
แตในทางกฎหมายรัฐบาลไทยก็ไมอาจกระทําตามใจได จึงเห็นไดวากรณีคดีสงผูรายขามแดนของ
นาย วิกเตอร อนาโตลเจวิช บูท แสดงใหเห็นวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยไดอํานวย
ความยุติธรรมทางอาญาระหวางประเทศในการคุมครองสิทธิกรณีสงผูรายขามแดน โดยเคารพ
หลักการของกฎหมายสงผูรายขามแดน  

จากท้ัง 2 เหตุการณจะเห็นไดวาเปนการสงตัวใหเพ่ือไปดําเนินคดีในตางประเทศ
เหมือนกัน แตใชวิธีการท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้เปนเพราะกรณีนายฮัมบาลี เปนความผิดท่ีเปนลักษณะ
การกอการรายท่ีเปนวาระท่ีสําคญัของประชาคมโลกท่ีประเทศไทยจะตองใหความรวมมืออยางเต็ม 
อยางไรก็ตามการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรก็ขัดตอหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหวาง
ประเทศและไมปฏิบัติใหเปนไปตามหลักนิติธรรมในเรื่องความเสมอภาคของบุคคลภายใตกฎหมาย 
แตหากเปรียบเทียบการคุมครองสิทธิของผูตองหากับการความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุรายในประเทศไทย 
หรือความรวมมือในการปราบปรามการกอการราย การท่ีรัฐบาลไทยรีบดําเนินการสงตัวออกนอก
ราชอาณาจักรเพ่ือความม่ังคงและความปลอดภัยของประเทศนั้นก็มีความเหมาะสมในเหตุและผล    

สวนกรณีการดําเนินคดีสงผูรายขามแดนของนายวิกเตอร บูท  มีการเคล่ือนไหว
กดดันจากฝายประเทศสหรัฐอเมริกาใหดําเนินการสงตัวโดยเร็ว แตหากประเทศไทยดําเนินการสง
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ตัวโดยวิธีสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมืองก็จะถูกฝายประเทศรัสเซียไมพอได 
ดวยเหตุนี้จึงตองดําเนินคดีสงผูรายขามแดนตามกฎหมายสงผูรายขามแดน 

สวนในเรื่องแรงกดดันจากตางประเทศ จากกรณีตางๆ ท่ียกขึ้นมาในขางตนนั้น จะ
เปนไดวามีเรื่องแรงกดดันจากตางประเทศท้ังในกรณีคดีวังเตา-ชองเม็ก กรณีนั้นทางรัฐบาลไทย
ไดรับแรงกดดันจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะท่ีเปนประเทศเพ่ือนบานมี
พรมแดนติดตอกันเชนกัน 

จึงเห็นไดวากระบวนการสงผูรายขามแดนกับกระบวนการสงตัว ออกนอก
ราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมืองนั้น ยังเปนทางเลือกใหรัฐบาลไทยเลือกใชวาจะสงตัวบุคคล
ออกนอกราชอาณาจักรโดยวิธีใดจึงไมเปนมาตรฐานและขาดแนวทางปฏิบัติใหไปในทิศทาง
เดียวกัน ซ่ึงเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนการท่ีบุคคล
หนึ่งไดรับการปฏิบัติท่ีดอยกวาบุคคลอ่ืนในกรณีเดียวกัน อันเปนการใชอํานาจของฝายบริหารท่ีไม
คํานึงและไมปฏิบัติใหเปนไปตามหลักนิติธรรม 
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บทท่ี  5 

บทสรุป และ ขอเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 
จากปญหาในเรื่องการสงบุคคลออกนอกราชอาณาจักรท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยในสวน

ของกรณีท่ีรัฐบาลตางประเทศรองขอใหนําตัวบุคคลซ่ึงเปนท่ีตองการตัวจากรัฐบาลตางประเทศเพ่ือ
ไปดําเนินคดีในประเทศท่ีรองขอนั้น ซ่ึงกรณีดังกลาวมีพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 
เปนกฎหมายฉบับหลักในการถือปฏิบัติเพ่ือดําเนินการสงบุคคลดังกลาวขามแดนตามความตองการ
ของประเทศผูรองอันเปนเรื่องของการสงผูรายขามแดนซ่ึงเปนความรวมมือระหวางประเทศทาง
อาญาประเภทหนึ่ง โดยหลักการของการสงผูรายขามแดนตามกฎหมายสงผูรายขามแดนคือการสง
มอบตัวบุคคลอยางเปนทางการโดยรัฐหนึ่งใหแกอีกรัฐหนึ่งเพ่ือการฟองรองคดีหรือเพ่ือลงโทษตาม
สนธิสัญญาระหวางรัฐท่ีเกี่ยวของหรือตางฝายตางยึดหลักถอยทีถอยปฏิบัติ ซ่ึงวิธีการสงผูรายขาม
แดนนี้เปนรูปแบบของความรวมมือและชวยเหลือกันระหวางประเทศทางอาญาในการท่ีจะให
ผูกระทําความผิดกลับมาผานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศการกระทําความผิดเกิดขึ้น 
อาจกลาวไดวาการสงผูรายขามแดนเปนวิธีการหนึ่งในการชวยปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  
กลาวคือ ผูกระทําความผิดไมอาจอาศัยชองวางกฎหมายหลบหนีไปประเทศอ่ืนเพ่ือหนีการกระทํา
ความผิดของตนได  หรือถาหากผูกระทําความผิดหลบหนีเขาไปรัฐใดท่ีไมสามารถสงตัวผูกระทํา
ความผิดขามแดนไดจะตองทําการพิจารณาคดีเพ่ือลงโทษบุคคลนั้น 

แตรัฐบาลไทยกลับหลีกเล่ียงโดยการใชการสงตัวออกนอกราชอาณาจักตาม
พระราชบัญญัติคนเขาเ มือง พ.ศ. 2522 แทนการใชกระบวนการสงผูรายข ามแดนตาม
พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 เชน กรณีคดีวังเตา-ชองเม็ก และคดีนายจอหน มารค 
คาร ท่ีใชสงตัวออกนอกราชอาณาจักตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  ในการสงตัวบุคคล
ท่ีเปนท่ีตองการตัวจากรัฐบาลตางประเทศออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือการฟองรองคดีหรือเพ่ือ
ลงโทษ ซ่ึงเปนการสงผูรายขามแดนแบบแฝงและอาจถือไดวากระบวนการสงตัวออกนอก
ราชอาณาจักรดังกลาวนั้นเปนกระบวนการลักษณะกึ่งกฎหมาย การใชอํานาจในลักษณะนี้ของ
รัฐบาลไทยเปนการละเลยหลักนิติธรรมในสวนของหลักความเสมอภาคของบุคคลภายใตกฎหมาย
ซ่ึงเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนการท่ีบุคคลหนึ่ง
ไดรับการปฏิบัติท่ีดอยกวาบุคคลอ่ืนในกรณีเดียวกัน กลาวคือ เม่ือเปนเรื่องท่ีรัฐบาลตางประเทศ
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ตองการตัวบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทยท่ีเขามาอยูในราชอาณาจักรเพ่ือฟองรองคดีหรือเพ่ือลงโทษ
รัฐบาลไทยสมควรใชกฎหมายเดียวกันในการสงตัวบุคคลดังกลาวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร 
และกฎหมายท่ีเหมาะสมท่ีสุดในกรณนีี้คือ กฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 

ในสวนของการคุมครองดานสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยควรจะคํานึงถึงการคุมครอง
ดานสิทธิมนุษยชนใหมากขึ้น นั่นรวมถึงการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาในกรณีท่ีมีการรองขอ
จากรัฐบาลตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศเพ่ือนําตัวบุคคลดังกลาวไปพิจารณาคดีหรือ
ลงโทษตามคําพิพากษา ดังนั้นเม่ือมีการรองขอประเภทดังกลาว หากเขาหลักเกณฑท่ีจะตอง
ดําเนินคดีสงผูรายขามแดนเพ่ือการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรก็ควรจะดําเนินการใหถูกตองตาม
กฎหมาย เพราะการสงผูรายขามแดนมีจุดประสงคเพ่ือใหการคุมครองสิทธิมนุษยชนและมีการ
กล่ันกรองจากฝายศาลถึงความถูกตองยุติธรรม  

สวนหลักการของการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเขาเมือง คือ 
มาตรการท่ีรัฐใชในการสงคนตางดาวซ่ึงเปนท่ีไมประสงคใหอยูในรัฐออกจากรัฐนั้นไป เชน มี
พฤติการณเปนท่ีนาเช่ือวาเปนบุคคลท่ีเปนภัยตอสังคมหรือจะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายตอความ
สงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความม่ันคงแหงรัฐ กระทําความผิดอาญาอยาง
รายแรง ไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนตน ท้ังนี้อาจจะ
ใชมาตรการสงตัวบุคคลดังกลาวออกนอกราชอาณาจักรซ่ึงหมายถึงการขับไลหรือสงตัว ตัวบุคคล
หรือกลุมบุคคล ท่ีกระทําความผิดใหออกจาก เขตแดน อาณาจักร ประเทศ โดยหามกลับเขามายัง
อาณาเขตนั้นๆ เปนอันขาดเพ่ือมิใหยอนกลับเขามากระทําความผิดซํ้าไดอีก ซ่ึงรัฐสวนใหญจะ
สงวนสิทธิในการท่ีใชอํานาจรัฐสงตัวบุคคลท่ีรัฐไมพึงประสงคออกไป ในท่ีนี้หมายถึงการสงตัว
ออกนอกประเทศตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  เปนการใชอํานาจของเจาพนักงานโดยใชเฉพาะ
กับคนตางดาวซ่ึงมิใชสัญชาติของตนเปนการสงตัวออกนอกประเทศท่ีไมเกี่ยวกับหลักการสงผูราย
ขามแดน แตเปนการสงคนตางดาวออกนอกประเทศเพ่ือความม่ันคงของประเทศและความสงบ
เรียบรอยของประชาชน และกฎหมายคนเขาเมืองใหอํานาจแกฝายบริหารแตเพียงฝายเดียวในการใช
ดุลยพินิจสงตัวคนตางดาวท่ีมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหรือเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไมจําตองผานกระบวนการพิจารณาทางศาล ดังนั้นกฎหมายสงผูราย
ขามแดนและกฎหมายเขาเมืองจึงมีความแตกตางท้ังในเรื่องวัตถุประสงค หลักการ กระบวนการ 
บุคคลผูถูกสงออกนอกราชอาณาจักร และลักษณะการใชอํานาจจากฝายรัฐ 
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5.2  ขอเสนอแนะ 

จากปญหาท่ีกลาวมาแลวเห็นควรมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1)  การสงเสริมหลักนิติธรรม (Rule of Law) 

เนื่องจากพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชในการสง
ผูรายขามแดน และพระราชบัญญัติคนเขา พ.ศ. 2522 ท่ีใชในการสงตัวบุคคลตางดาวกลับออกนอก
ราชอาณาจักร กฎหมายท้ังสองฉบับเปนกฎหมายท่ีมีสามารถสงบุคคลออกนอกราชอาณาจักรได
เหมือนกัน แตวัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมายท้ังสองฉบับนั้นตางกัน ดังท่ีกลาวมาแลว
ปรากฏในสวนของความแตกตางของกฎหมายสงผูรายขามแดนและกฎหมายคนเขาเมือง จากกรณี
ปญหาท่ีเกิดขึ้นจะเห็นไดวารัฐบาลนั้นเลือกใชอํานาจตามกฎหมายโดยไมคํานึงถึงหลักนิติธรรมใน
สวนของหลักความเสมอภาคของบุคคลภายใตกฎหมายซ่ึงเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนการท่ีบุคคลหนึ่งไดรับการปฏิบัติท่ีดอยกวาบุคคลอ่ืนในกรณี
เดียวกัน 

จะพบวาปญหาในสวนนี้เกิดจากการปฏิบัติงานของรัฐบาลเอง จึงมิใชกรณีท่ีเกิดจาก
การบัญญัติกฎหมาย แนวทางแกไขคงทําไดเพียงสงเสริมหลักนิติธรรมในการใชอํานาจของรัฐบาล
กรณีท่ีเกิดปญหาในเรื่องการสงบุคคลออกนอกราชอาณาจักรในกรณีท่ีมีรัฐบาลตางประเทศรอง
ขอใหนําตัวบุคคลซ่ึงเปนท่ีตองการตัวเพ่ือไปดําเนินคดีในประเทศท่ีรองขอนั้นใหถูกตองและเปน
ธรรมแกบุคคลทุกคนอยางเทาเทียมกัน  

2)  การแกไขปรับปรุงกฎหมายคนเขาเมือง 
เนื่องจากพระราชบัญญัติคนเขา พ.ศ. 2522 ท่ีใชพิจารณาในการสงคนออกนอก

ราชอาณาจักรดวยวิธีการสงตัวออกนอกราชอาณาจักร มีลักษณะท่ีไมคุมครองสิทธิของบุคคลตาง
ดาวในเรื่องการพิสูจนความจริง ในเรื่องการเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ตามมาตรา 
36  เรื่องการสงตัวคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 54 

สมควรแกไขใหกระบวนการสงตัวออกนอกราชอาณาจักรมีลักษณะดังนี้ 
(1)  ในกรณีการเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ตามมาตรา 36 ปจจุบัน 

ใหอํานาจอธิบดี (ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต)ิ หรือคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาต ซ่ึง
ในกรณีท่ีมีคําส่ังเพิกถอนการอนุญาต อาจยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการได  โดยคําส่ังของ
คณะกรรมการใหเปนท่ีสุด จะเห็นไดวาไมมีการกล่ันกรองตรวจสอบทางศาล จึงสมควรให
กระบวนการดังกลาวมีการคุมครองสิทธิของคนตางดาวและไดรับการกล่ันกรองตรวจสอบทางศาล 
จึงควรปรับปรุงแกไขกฎหมายดังกลาวโดยใหกระบวนการเพิกถอนการอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักร ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมืองทําเปนสํานวนสงให
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สํานักงานอัยการสูงสุดนําตัวคนตางดาวมาฟองตอศาลเพ่ือใหศาลพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให
อยูในราชอาณาจักร ท้ังนี้เพ่ือ ใหการเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรอยูบนพ้ืนฐานของ
เหตุผลและมีหลักฐานท่ีพิสูจนได  

ศาลท่ีสมควรพิจารณาในคดีเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรนั้น 
ควรเปนศาลแขวงท่ีบุคคลตางดาวผูนั้นไดอาศัยอยูหรือสถานท่ีท่ีเกิดเหตุแหงพฤติการณท่ีสมควร
เพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร เพราะจะเปนการสะดวกในการรวบรวมพยานหลักฐาน
และสะดวกตอการพิจารณา และควรดําเนินคดีอยางรวดเร็ว เพ่ือประโยชนของท้ังผูถูกกลาวหาและ
ประเทศไทยเอง 

เม่ือมีการเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรแลว พนักงานเจาหนาท่ีจึง
สามารถสงตัวคนตางดาวผูนั้นกลับออกไปนอกราชจักรได ตามมาตรา 54  

สวนกรณีท่ี คนตางดาวท่ีเขามาหรืออยูในราชอาณาโดยไมไดรับอนุญาตหรือ
การอนุญาตส้ินสุดลง พนักงานเจาหนาท่ีสามารถสงตัวคนตางดาวนั้นกลับออกไปนอกราชจักรได 
ตามมาตรา 54 ยังคงไวเชนเดิม 

(2)  สวนกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบวาคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะตองหามมิให
เขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 เขาไปในราชอาณาจักรใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังให
คนตางดาวผูนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได ตามมาตรา 22 สมควรเพ่ิมหลักเกณฑในการออก
คําส่ังดังกลาววา หากเปนกรณีท่ีคนตางดาวผูนั้นเปนท่ีตองการตัวจากรัฐบาลตางประเทศหรือ
องคกรตางประเทศในลักษณะผูรายขามแดนเพ่ือนําตัวไปดําเนินคดีหรือไปลงโทษโดยมีคําขอใหสง
ตัวผูรายขามแดนมายังรัฐบาลไทยแลว 

พนักงานเจาหนาท่ีผูนั้นไมมีอํานาจในการส่ังใหคนตางดาวผูนั้นกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรได แตใหดําเนินการตามกฎหมายสงผูรายขามแดนตอไป 

3)  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและเรงดวนในการสงตัวคนตางดาวออกนอกราชอาณาจักร
ตามคํารองขอจากตางประเทศ 

สมควรใหมีการออกกฎหมายท่ีใหอํานาจแกคณะกรรมการชุดหนึ่งเปนพิเศษท่ี
ประกอบดวยผูแทนจาก สํานักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดานความม่ันคง เพ่ือพิจารณาใชกระบวนการตามกฎหมายคนเขาเมืองในการสงตัวบุคคลดังกลาว
ออกนอกราชอาณาจักร ในกรณีมีการจับกุมตัวบุคคลผูซ่ึงเปนท่ีตองการตัวจากรัฐบาลตางประเทศ 
หรือองคกรระหวางประเทศ ในความผิดท่ีมีลักษณะเปนอาชญากรรมรายแรง เชน การกอการราย 
การคามนุษย การคายาเสพติด เปนตน และปรากฏวาหากบุคคลผูซ่ึงเปนท่ีตองการตัวหากไดรับ
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อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตอไปอาจเกิดเหตุรายหรือเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศ โดย
คณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณาถึงความเหมาะสมวามีเหตุผลท่ีสมควร และจะเกิดหรืออาจเกิด
เหตุราย หรือเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศ  
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล นายโสภาคย   วินิจนัยภาค 
 

วัน เดือน ป เกิด 9  มิถุนายน  2526 
 

ท่ีอยู 114/27  ซอยวินิจนัยภาค  ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี

 

วุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2548  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปการศึกษา 2551  ประกาศนียบัตรวิชาวาความ รุนท่ี 32 
สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ  สภาทนายความ 
ปการศึกษา 2553  เนติบัณฑิตไทย  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง 
เนติบัณฑิตยสภา    

 

ประวัติการทํางาน มิถุนายน 2554 –  ตุลาคม 2554  นิติกรประจําสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คดีพิเศษ 5  สํานักงานอัยการสูงสุด 

 ตุลาคม   2554 – ปจจุบัน           นิติกรประจําสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คดีอัยการสูงสุด 2  สํานักงานอัยการสูงสุด 
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