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การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาแนวคิด หลักการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ได้รับ

การยอมรับและถือปฎิบัติในระดับสากล กฎหมายและขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียน 2. ศึกษาแนวคิด หลักการในการใช้กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการให้ความ
รว่มมือระหว่างประเทศในการส่งคนชาติ และคนไร้สัญชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 3. ศึกษาแนวคิดในการรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืนกับกลไกในการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ตลอดทั้งขององค์การสหประชาชาติด้วย 4. วิเคราะห์
เชิงเปรียบเทียบการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงกรณี การส่งคนชาติและคนไร้
สัญชาติที่อาศัยอยู่ถาวรในประเทศเป็นผู้ร้ายข้ามแดน 5. เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข เพ่ิมเติม
กฎหมายภายใน และแนวทางในการพัฒนารูปแบบ แนวคิด หลักการการให้ความร่วมมือในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้บริบทของ
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน   

วิธีการศึกษาเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพจากเอกสารทางวิชาการเป็นหลัก โดยอาศัยข้อมูลปฐม
ภูม ิเช่น อนุสัญญา สนธิสัญญาและกฎหมายภายใน และวรรณกรรมต่าง ๆ เช่น ต ารา หนังสือ ผลงาน
ทางวิชาการ ค าพิพากษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยสืบค้นข้อมูลมาจากฐานข้อมูลของ
องค์การในประเทศและองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีขอบเขต
ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และประเทศไทย และยังศึกษาภาพรวมประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศด้วย 

โดยแบ่งกรอบการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายภายในของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ส่วนสอง ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับประเทศ เพ่ือให้เข้าใจปัญหา อุปสรรคในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน อันจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบ การก าหนดเงื่อนไขทาง
กฎหมายต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยน าการรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืนของโลก ที่ผู้เขียนเห็น
ว่าส าคัญ ได้แก่ ภูมิภาคยุโรป และภูมิภาคแอฟริกา มาประกอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์  

ผลจากการศึกษา พบว่า ปัญหาความหมาย ขอบเขตของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ปัญหาภายใต้
สนธิสัญญาทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ปัญหาส าคัญประการแรก คือ 
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ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการสร้างความร่วมมือระหว่างกันน้อยมาก และสนธิสัญญาที่มีผลใช้บังคับยัง
ไม่ทันต่อสถานการณ์ ทั้งมีความแตกต่างกันในส่วนของการก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ปัญหาการ
ก าหนดเงื่อนไขความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ การก าหนดเงื่อนไขโทษประหารชีวิต การส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ อีกท้ัง กรณีที่มีผลจากแนวคิด หลักปฎิบัติจากระบบกฎหมายอันเป็นพ้ืนฐานที่
แตกต่างกัน ได้แก่ การส่งคนชาติ และคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศข้ามแดน ซึ่งหากไม่ก าหนด
เป็นเงื่อนไขหนึ่งในสนธิสัญญาซึ่งจะมีขึ้นในอนาคต ย่อมเกิดปัญหาเขตอ านาจในทางอาญาซ้อน ส่วน
ปัญหาภายใต้สนธิสัญญาพหุภาคีส าหรับความผิดร้ายแรง ได้แก่ การทุจริต อาชญากรรมข้ามชาติที่
จัดตั้งในลักษณะองค์กร และการก่อการ้าย คือ ข้อจ ากัดฐานความผิด ไม่ครอบคลุมความผิดอาญาใน
ลักษณะอ่ืน ๆ ส่วนปัญหาภายในกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน คือ ล้าสมัย และไม่
สอดคล้องกับแนวปฎิบัติสากล เช่น เหตุปฎิเสธเพราะการเลือกปฎิบัติ การก าหนดโทษประหารชีวิต 
การน ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ อีกทั้ง ลักษณะเฉพาะของระบบการเมืองการปกครอง
และแนวคิดของระบบกฎหมายอันเป็นพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน ก็ส่งผลต่อการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย และประการส าคัญในปัจจุบัน ภายใต้การร่วมกลุ่มภูมิภาค
อาเซียน ยังไม่ข้อตกลงแบบพหุภาคีระหว่างประเทศสมาชิกว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนทั้ง 10 
ประเทศ 

ข้อเสนอแนะ การพัฒนารูปแบบ การก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายในการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมภายในการรวมกลุ่ม
ภูมิภาคอาเซียน ผู้เขียนเห็นว่า ควรจัดท าอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นสนธิสัญญาแบบพหุภาคี โดยมีเงื่อนไขทางกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้  ความผิดที่ส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ ให้ใช้วิธีการแบบไม่ได้ก าหนดฐานความผิดอาญาเฉพาะเจาะจงเป็นหลัก หลัก
ความผิดอาญาสองรัฐ หลักการด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง หลักการไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน 
ความผิดทางการเมือง ความผิดทางการทหาร ความผิดเกี่ยวกับการเงิน การส่งผู้ ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็น
คนชาติและคนไร้สัญชาติ เงื่อนไขโทษประหารชีวิต อายุความในคดีอาญา การส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อ
ประเทศที่สาม การจับชั่วคราว การส่งผ่านแดน การปฏิเสธค าร้องขอโดยศาลพิเศษในรัฐผู้ถูกร้องขอ 
การนิรโทษกรรม เหตุเลือกปฎิบัติ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม และ
กระบวนการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด หลักการที่มีการพัฒนาในระดับ
สากลและระดับภูมิภาค ตลอดทั้งต้องตระหนักในการน าแนวคิด หลักการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมา
ใช้อย่างจริงจัง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ ใน
ลักษณะเดียวกับสหภาพยุโรปและประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก 
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This study has the following objectives.  First, it aims to look into the ideas or 

principles behind the extradition laws and practices which are commonly accepted 
by international community with emphasis on those extradition laws and processes 
established between Thailand and other ASEAN countries. Secondly, it looks into 
particular cases of judicial cooperation between Thailand and other ASEAN countries 
in which criminal law and extradition process are enforced upon a person or a group 
of person (both those who are stateless and those who belong to a particular 
nationality). Thirdly, it reviews the formation of other international communities and 
the kind of extradition treaties agreed or practiced among them. Also, it reviews 
those extradition principles or practices endorsed by the United Nations. Fourthly, 
the study is a comparative analysis of judicial cooperation in criminal matters 
between Thailand and other ASEAN countries, including the deportation or 
extradition of those (with or without a nationality) who are permanently residing in 
Thailand. Finally, the study recommends the legal amendments necessary for 
enhancing the judicial cooperation between Thailand and other ASEAN countries 
concerning the extradition treaty. The recommendations are practical and are made 
with considerations to the ASEAN context. 

The study is conducted through qualitative research of written materials. 
Primary sources include international conventions, treaties, and domestic laws. 
Literature review includes (Thai and non-Thai) books, textbooks, academic journals, 
and court’s verdicts. Materials are culled from Thai and international organizations’ 
databases, and also from experts' opinions. Research scope is limited to judicial 
cooperation between or extradition practices of Lao People’s Democratic Republic, 
Republic of the Philippines, Socialist Republic of Vietnam, and Thailand. An overview 
of the judicial cooperation between all 10 ASEAN countries is also included. The first 
part of the study concerns with the domestic criminal laws of each ASEAN country 
while the second part compare those laws to their equivalence in Thai laws. The 
purpose is to clearly understand the issues which may obstruct the extradition 
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process within ASEAN community, and to recommend the legal solutions to those 
issues. The researcher has in mind the legal system within European and African 
communities as a possible model or solution for ASEAN countries.  

The study has founded that issues concerning extradition arise mainly from 
the problematic definition of ‘extradition’ itself and from the bilateral agreement (or 
a lack, thereof) between Thailand and other ASEAN countries. The lack of 
international judicial cooperation within ASEAN community, the outdated extradition 
treaty, and the conflicting differences in criminal law (such as what constitutes the 
due cause for extradition, what offences are considered capital, what are the due 
processes in extraditing a criminal, etc.) greatly reduce the effectiveness of 
extradition process among ASEAN nations. Also, the different nationality laws of each 
country further complicate the extradition process of both the stateless person and 
the citizen, and may also result in overlapping of criminal jurisdiction in the future. 
Under the existing multilateral treaty, extradition can only be enforced in case of 
corruption, transnational organized crime, and terrorism. Other criminal offences are 
still not considered extraditable. Other issues of extradition within ASEAN community 
include outdatedness of domestic criminal laws which are not pursuant to 
international legal standards (such as some discriminatory laws, the use of capital 
punishment, or the practice of extraditing without due process). The differences in 
legal-political systems among ASEAN nations also affect judicial cooperation, 
especially under the present circumstance in which the multilateral treaty regarding 
extradition has not been ratified. To increase the effectiveness of extradition process 
within ASEAN community, the researcher recommends that legal conventions should 
be established between ASEAN nations, ideally the bilateral form of cooperation is 
preferred. Such convention or treaty should incorporate all possible criminal 
offences that constitute double criminality and also take into account numerous 
issues and principles such as the principle of separation of offence, the double 
jeopardy rights, the offences which are of political, military, or financial nature, 
citizenship and statelessness, capital punishment, statute of limitations, extradition to 
a third country, detention process, the special tribunal and amnesty law, 
discrimination, the protection of human rights during trial, and the extrajudicial 
rendition during the extradition process. These numerous aspects should be adapted 
from the examples of those extradition treaties within European and African 
international communities, improved, and put into practice among ASEAN nations in 
order to unite them against regional criminal offences. 
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4.1 ความหมายคนชาติ คนไร้สัญชาติ     218 
4.2 กฎบัตรอาเซียนกับคนชาติและคนไร้สัญชาติ     220 
4.3 การส่งผู้ร้ายข้ามแดน กรณีการส่งคนชาติและคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่   221 
     ในประเทศ  

 4.3.1 การส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติของประเทศไทยกับ    221 
 ประเทศสมาชิกอาเซียน     

4.3.1.1 ประเทศท่ีมีแนวคิด หลักปฎิบัติไม่เอื อต่อการส่ง    222 
บุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติข้ามแดน     
1) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม     225 
2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว       226 

4.3.1.2 ประเทศท่ีมีแนวคิด หลักปฎิบัติที่เอื อต่อการส่ง   228 
บุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติข้ามแดน    

  1) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์    232 
4.3.1.3 ประเทศไทย     235 

4.3.2 การส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่    245 
ในประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
4.3.2.1 ประเทศท่ีมีแนวคิด หลักปฎิบัติไม่เอื อต่อการส่ง    246 

บุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติข้ามแดน 
1) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม     246 
2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว      247 

 4.3.2.2 ประเทศท่ีมีแนวคิด หลักปฎิบัติที่เอื อต่อการส่งบุคคลที่ถูก   249 
 ร้องขอซึ่งเป็นคนไร้ชาติข้ามแดน: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 4.3.2.3 ประเทศไทย    249 

4.4 กฎบัตรอาเซียนกับแนวทางพัฒนาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็น    253 
 คนชาติ คนไร้สัญชาติระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  
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บทที่ 5 วิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทย  261 
 กับประเทศสมาชิกอาเซียน    
 5.1 วิเคราะห์ปัญหาความหมายและบ่อเกิดของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  261 
 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน     
 5.1.1 ปัญหาการก าหนดความหมายของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน    261 
 5.1.2 ปัญหาอันเกิดจากบ่อเกิดของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน   263 
  5.1.2.1 ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ  263 
   ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้สนธิสัญญา 
   แบบทวิภาค ีส าหรับความผิดอาญาทั่วไป   
 5.1.2.2 ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ  264 
  ประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้สนธิสัญญา 
  แบบพหุภาคี ส าหรับความผิดอาญาเฉพาะ   
 5.1.2.3 ปัญหาภายใต้กฎหมายภายใน    266 
 5.1.2.4 ปัญหาภายใต้หลักปฏิบัติต่างตอบแดน   272 
 5.2 วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแนวคิด หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่าง  273 
 ประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ 
 ประเทศสมาชิกอาเซียน    
  5.2.1 ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ (Extraditable Offences)   273 
 5.2.2 ความผิดอาญาสองรัฐ (Double Criminality)    276 
 5.2.3 การด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง (Rule of Specialty)    282 
 5.2.4 การไม่ลงโทษซ  าในความผิดเดียวกัน (Double Jeopardy)        283 
 5.2.5 ความผิดทางการเมือง (Political Offences)    283 
 5.2.6 โทษประหารชีวิต (Death Penalty)       287 
 5.2.7 อายุความในการด าเนินคดีอาญา (Lapse of Time)     288 
 5.2.8 ความผิดเกี่ยวกับการเงิน (Fiscal Offences)    289 
 5.2.9 ความผิดทางทหาร (Military Offences)    290 
 5.2.10 เหตุการเลือกปฏิบัติ (Discrimination)    290 

 5.2.11 การค านึงถึงอธิปไตยของประเทศอ่ืน (Sovereignty)   291 
 5.3 วิเคราะห์การพัฒนากลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก  291 
 ภายในประชาคมอาเซียน    
 5.3.1 วิเคราะห์การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  291 
 ภายในประชาคมอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน   
 5.3.1.1 การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั นพื นฐาน  293 
 1) การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั นพื นฐาน 294 
 กับความผิดที่มีโทษประหารชีวิต   
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 2) การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั นพื นฐาน 297 
  กับความผิดทางการเมือง   

 3) การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั นพื นฐาน 298 
 กับกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างย่อ   
 4) การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั นพื นฐาน 299 
 กับการเลือกปฏิบัติ   
 5.3.1.2 การเคารพอ านาจอธิปไตยกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  300 
 5.3.1.3 หลักการพื นฐานและหลักความชอบธรรมในทางอาญา      301 

5.3.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์การพัฒนาความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 302 
 ระหว่างประเทศสมาชิกภายในประชาคมอาเซียน 
 ผ่านการรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืน   

     5.3.2.1 วิเคราะห์ลักษณะการรวมกลุ่มระดับภูมิภาค    302 
  5.3.2.2 วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบและข้อผูกพัน    305 
 5.3.2.3 สังเคราะหแ์นวคิด หลักการให้ความร่วมมือ    309 
  ระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใน   

  ประชาคมอาเซียนผ่านการรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืน  
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ    320 
 6.1 บทสรุป    320 
      6.1.1 ปัญหาภายใต้กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน    324 
 6.1.2 ปัญหาภายใต้สนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับ     327 
  ประเทศสมาชิกอาเซียน   
 6.1.3 การพัฒนากลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก     331 
  ภายในประชาคมอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน 
  6.1.3.1 การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั นพื นฐานกับ   333 
   ความผิดที่มโีทษประหารชีวิต 
  6.1.3.2 การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั นพื นฐานกับ   334 
   ความผิดทางการเมือง 
  6.1.3.3 การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั นพื นฐานกับ   334 
   กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างย่อ 
  6.1.3.4 การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั นพื นฐานกับ   335 
   การเลือกปฎิบัติ 
  6.1.3.5  การเคารพอ านาจอธิปไตยกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน     336 
  6.1.3.6  หลักการพื นฐานและหลักความชอบธรรมในทางอาญา    336 
 6.1.4 การพัฒนาความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก  337 
  ภายในประชาคมอาเซียนผ่านการรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืน 
  6.1.4.1 ลักษณะการรวมกลุ่มระดับภูมิภาค     337 
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  6.1.4.2 รูปแบบและข้อผูกพัน     338 
  6.1.4.3 การก าหนดเงื่อนไขในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนผ่าน    340 
   การรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืน 
 6.2 ข้อเสนอแนะ     340 
 6.2.1 การปรับปรุง แก้ไขกฎหมายภายใน        341 
 6.2.2 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก   342 
 ของประชาคมอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน       
 
บรรณานุกรม   360 
ภาคผนวก   379 
 ภาคผนวก ก กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  380 
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 ภาคผนวก ข กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน    400 
   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ภาคผนวก ค กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน    431 
   สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ภาคผนวก ง เปรียบเทียบระหว่างอนุสัญญา EU อนุสัญญา ECOWAS   437 
 และร่างข้อเสนอแนะอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่ง 
 ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประวัติผู้เขียน   453
   
    



 
สารบัญตาราง 

 
ตารางที่  หน้า         
  
 2.1 เปรียบเทียบแนวคิด หลักการการควบคุมอาชญากรรมกับ 20 
       แนวคิด หลักการกระบวนการที่เป็นธรรม  
 2.2 ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (UN)  56 
 2.3 ความแตกต่างระหว่างการรวมกลุ่มภูมิภาคนิยมเก่าและภูมิภาคนิยมใหม่    58 
 2.4 สาระส าคัญเงื่อนไขในอนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน   62 

     ของสภาพยุโรป    
3.1 การจัดท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบทวิภาคีระหว่างประเทศ  92 
 สมาชิกอาเซียน    

  3.2 กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน    98 
  3.3 การจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทย  101
  3.4 เปรียบเทียบสาระส าคัญสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน  117 
      ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ 
      ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
     3.5 ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภาคีอนุสัญญา UNCAC  133 
      3.6 ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภาคีอนุสัญญา UNTOC  137 
  3.7 สถิติการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแดนระหว่างปี พ.ศ. 2552-2557   173 
  3.8 เปรียบเทียบสาระส าคัญในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายภายใน  175 
      ของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน   
 3.9 เปรียบเทียบสาระส าคัญเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา  211 
       ของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน   
  5.1 เปรียบเทียบข้อเด่น ข้อด้อยของการก าหนดความผิด  274 
       ที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้     
     5.2 ตัวอย่างลักษณะความผิดทางอาญาของประเทศสมาชิก     277 
      5.3 ระบบการเมืองและการปกครองประเทศสมาชิกอาเซียน     286 
      5.4 เปรียบเทียบเงื่อนไขในอนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน    310 
       ของ EU กับ ECOWAS   
 6.1 เปรียบเทียบสาระส าคัญเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา   322 
       ของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
     6.2 ร่างแนวคิด หลักการอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 344 
  ระหว่างประเทศสมาชิก 



 
สารบัญภาพ 

 
ภาพที่   หน้า         
 
 1.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา          12 
 3.1 ขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ขาออก)  147 

3.2 ขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ขาเข้า)  148 
 3.3 ขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ขาออก) 155 
 3.4 ขั้นตอนกรณีท่ัวไป (ขาเข้า)       156 

3.5 ขั้นตอนกรณีเร่งด่วน (ขาเข้า)       157 
 3.6 ขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ขาออก)   162 

3.7 ขั้นตอนกรณีท่ัวไป (ขาเข้า)        163 
 3.8 ขั้นตอนกรณีเร่งด่วน (ขาเข้า)       163 
 3.9 ขั้นตอนกรณีมีสนธิสัญญากับประเทศผู้รับค าร้องขอ (ขาออก)   169 
 3.10 ขั้นตอนกรณีไม่มีสนธิสัญญากับประเทศผู้รับค าร้องขอ (ขาออก)   169 
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บทท่ี 1 

  
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

เป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ เมื่อมีการกระท าความผิดอาญาเกิดขึ้น 
เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะต้องท าการค้นหาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ
ตามแนวคิดการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) ไม่ว่า ผู้กระท าความผิดนั้นจะเป็นคน
ชาติ (Nationals) หรือคนต่างด้าว (Aliens) หรือคนไร้สัญชาติ (Stateless Persons) แต่การจะบรรลุ
เป้าหมายเช่นนั้น ในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากการกระท าความผิดมีลักษณะที่ซับซ้อน รุนแรง 
กระทบต่อความเสียหายในวงกว้าง ไม่ว่า อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) 
อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) หรือแม้แต่อาชญากรรมธรรมดา (Street Crime) และ
การจะบรรลุเป้าหมายยิ่งมีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น หากผู้กระท าความผิดได้หลบจากดินแดนที่ตนได้
กระท าความผิดไปหลบซ่อนในรัฐอ่ืน โดยอาศัยช่องทางการคมนาคมข้ามพรมแดนระหว่างประเทศที่มี
หลายช่องทางและที่มีความสะดวก รวดเร็วหรือจุดผ่านแดนที่ผิดกฎหมาย การจะน าตัวผู้กระท า
ความผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรมจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือให้รัฐที่ผู้กระท า
ความผิดหลบซ่อนตัวอยู่นั้นส่งตัวกลับมา เพ่ือพิสูจน์ความผิดตามกระบวนการต่อไป ซึ่งความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่กล่าวมานั้นและถูกน าไปใช้กันแพร่หลายในระดับสากล คือ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(Extradition)  

ดังนั้น การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้อุดช่องว่างการหลบหนีให้พ้นจากการถูก
ด าเนินคดีอาญาของประเทศที่ความผิดเกิดและใช้เป็นเครื่องมือที่ท าให้เป้าหมายของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาบรรลุผล ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของทุกประเทศที่จะต้องให้ความร่วมมือเพ่ือรักษา
ความสงบสุขของสังคมระหว่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็น
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา ที่เป็นเรื่องของกฎหมายภายในเป็นส่วนใหญ่  (Domestic 
Law) หากจะมีส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศอยู่บ้างก็เฉพาะในส่วนของขั้นตอนในการจัดท า
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนเท่านั้น มิใช่กฎหมายระหว่างประเทศโดยแท้จริง เนื่องจากบรรดาบท
กฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นสาระส าคัญในการพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่างเป็นกฎหมายภายในของแต่ละ
รัฐที่บัญญัติข้ึนทั้งสิ้น ทั้งนี้รวมถึงประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Members) 
 เนื่องจากโดยหลักการ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศนั้นไม่ใช่พันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ทีป่ระเทศผู้ถูกร้องขอต้องปฏิบัติตามและจะใช้มาตรการบังคับใดก็ไม่ได้ แม้ประเทศอ่ืนมีสิทธิ
ท าค าร้องขอก็ตาม และประเทศหนึ่งประเทศใด ก็ไม่สามารถใช้อ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนของ
ประเทศอ่ืนได้ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของประเทศที่ความผิดเกิด ไม่สามารถเข้าไปติดตามจับกุมตัว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมาสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของตนในประเทศอ่ืนได้ เพราะรัฐมีเพียง
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อ านาจในการบัญญัติกฎหมายให้มีผลสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และจับกุมผู้กระท ามาด าเนินคดี
ภายในรัฐเท่านั้น การใช้อ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนประเทศอ่ืนนั้นย่อมเป็นการละเมิดอ านาจ
อธิปไตย เว้นแต่ระหว่างรัฐมีการให้ความร่วมมือระหว่างกัน โดยการจัดท าเป็นข้อตกลงในรูปของ
สนธิสัญญาแบบทวิภาคี (Bilateral Treaty) สนธิสัญญาแบบพหุภาคี (Multilateral  Treaty) หรือ
ข้อตกลงในรูปแบบอื่น ๆ จึงจะมีพันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติระหว่างกัน ทั้งใช้บังคับกับความผิดอาญาทั่วไป
กับความผิดอาญาเฉพาะ ดังนั้นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นานาประเทศจึงนิยม
สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยตกลงเป็นสนธิสัญญาแบบทวิภาคีและแบบพหุภาคี ทั้งนี้การ
สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศด้วย โดยสนธิสัญญาเหล่านี้ได้มีการก าหนด
เงื่อนไขแนวคิด หลักการ ตลอดทั้งกฎเกณฑ์ทางกฎหมายภายในประเทศ ในการให้ความร่วมมือ
ระหว่างกัน เช่น การก าหนดเงื่อนไขส าหรับความผิดที่อาจจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ (Extradition 
Offences) การก าหนดเงื่อนไขของหลักความผิดทางอาญาสองรัฐ (Double Criminality) การ
ก าหนดหลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน (Double Jeopardy) หลักความผิดเฉพาะเรื่อง (Rule 
of Specialty) เหตุปฎิเสธส าหรับความผิดทางการเมือง (Political Offences) เหตุส าหรับความผิด
ทางอาญาที่มีโทษประหารชีวิต การส่งคนชาติของประเทศผู้รับค าร้องขอ เป็นต้น ซึ่งหลักการต่าง ๆได้
มีการพัฒนาการก าหนดเงื่อนไขอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้รับการยอมรับ 
ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวคิดใหม่ ๆ เช่น การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของ
บุคคลผู้ถูกร้องขอ เพ่ือให้ความร่วมมือทางกฎหมายมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน  
 ส่วนบางประเทศก็อาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศอ่ืนได้ แม้ไม่มีสนธิสัญญาต่อกัน หา
กฎหมายภายในประเทศเปิดช่องให้กระท าได้ โดยอาศัยหลักปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity) แต่
หาใช่พันธกรณีที่ผูกพันต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ จารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
ประกอบกับหลักปฎิบัติต่างตอบแทนนี้มิได้การก าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดไว้แต่อย่างใด  
 ดังนั้น การส่งผู้ร้ายข้ามแดน จึงนิยมมีการจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการใน
รูปของสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา แล้วแต่กรณี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการให้ความ
ร่วมมือ เพ่ือปราบปรามอาชญากรรมอย่างเป็นทางการ และสะท้อนให้เห็นว่าประเทศนั้น ๆ ได้
ตระหนักถึงข้อจ ากัดในการใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐ ปัญหาอาชญากรรมอันเป็นภัยคุกคามความ  
สงบเรียบร้อยของประชาชน ที่ทุกประเทศจะต้องไม่ละเลยให้ประเทศของตน เป็นสถานที่ที่ท าให้
อาชญากรใช้เป็นที่หลบหนีจากการถูกลงโทษ ซึ่งเป็นผลเสียหายร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อยทั้ง
ภายในประเทศและนอกประเทศ 
 ส าหรับการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  ในหลาย
ประเทศมีการจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบทวิภาคี โดยเฉพาะประเทศไทยมีการ
จัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันมากที่สุด นอกจากนี้
ประเทศสมาชิกอ่ืนยังมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งมีผลผูกพันระหว่างประเทศสมาชิกอ่ืน แม้จะยัง
ไม่ครอบคลุมทั้ง 10 ประเทศ เช่น สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กับราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น ตลอดททั้งมีกฎหมายภายในของแต่ละประเทศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และข้ันตอนในการด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนใช้บังคับด้วย   
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 ส าหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการให้
ความร่วมมือกันระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพ่ือปราบปรามอาชญากรรม ดังจะได้เห็น
จากมีกฎหมายภายในตั้งแต่ พ.ศ. 2472 และจัดท าข้อตกลงว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับหลาย
ประเทศในโลก รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประเทศไทยได้มีการจัดท าข้อตกลงระหว่าง
ประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศด้วยกันซึ่งมากที่สุด โดยจัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคี 
(Bilateral Treaty) ได้แก่ สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Treaty Between the Kingdom of Thailand and the Kingdom of 
Cambodia on Extradition) สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Treaty Between the Government of the 
Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Indonesia Relating to 
Extradition) สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว (Treaty 
on Extradition Between The Kingdom of Thailand and The Lao People is Democratic 
Republic) สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Treaty between The Kingdom of Thailand and the Government 
of the Republic of Philippine Relating to Extradition) และสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษกับกรุง
สยาม ซึ่งรวมประเทศมาเลเซียด้วย (Extradition Treaty between Great Britain and Siam 
(Including Malaysia-Thailand Extradition) ส่วนอีก 4 ประเทศสมาชิกไม่มีสนธิสัญญากับประเทศ
ไทย ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
(Republic of Singapore) บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) และสหภาพพม่า (The 
Union of Myanmar) นอกจากการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบทวิภาคี ที่ใช้บังคับ
กับความผิดอาญาทั่วไป ดังกล่าวมาแล้ว ยังมีการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศตามอนุสัญญา
ความผิดเฉพาะที่ได้ก าหนดการส่งผู้ร้ายข้ามแดนรวมอยู่ในอนุสัญญาเหล่านี้ด้วย อาทิ ความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against Corruption: UNCAC) หรือความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 
2000 (The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime: UNTOC) 
ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่ใช้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมระดับโลก ส่วน
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย ค.ศ. 2011 
(ASEAN Convention on Counter Terrorism: ACCT) เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในระดับภูมิภาค 
ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศต่างเป็นภาคีอนุสัญญาทั้ง 3 เหล่านี้ จึงมีพันธะทางกฎหมาย
ที่ต้องให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้ความผิดตามอนุสัญญาเหล่านี้ด้วย 
 จากที่กล่าวมา ประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสนธิสัญญาแบบทวิภาคีกับประเทศ
ไทยหรือไม่ ต่างมีกฎหมายภายในใช้บังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการภายในประเทศทั้งสิ้น อาทิ บรูไนดารุสซาลามมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน (Extradition Act 2006) สหภาพพม่ามีพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Burma 
Extradition Act 1904) ราชอาณาจักรกัมพูชา มีประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการส่งผู้ร้าย
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ข้ามแดน (Penal Code: Part 2: Extradition 2007) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกฎหมายว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน (Law on Extradition 1979) หรือประเทศมาเลเซียมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน (Extradition Act 1992) ส่วนของประเทศไทยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
พ.ศ. 2551 ที่ประกาศใช้บังคับภายหลังกฎบัตรอาเซียน ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ซึ่งเหตุผลในการตรา
กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในการร่วมกันเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ แต่อย่างใด โดยกฎหมายฉบับนี้ใช้ในการพิจารณาให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อความตามสนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ซึ่งสามารถน าไปใช้กับการจัดท า
สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในอนาคตได้ด้วย โดยวิทยานิพนธ์นี้จะได้ศึกษา
ถึงภาพรวมของการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกและกฎหมายและ
ขั้นตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของแต่ละประเทศทั้ง 10 ประเทศแล้ว ยังมุ่งวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
กับประเทศจาก 2 กลุ่มประเทศสมาชิก ได้แก่ กลุ่มประเทศท่ีมีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
กับประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic 
Republic (Lao PDR)) กับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) ประกอบกันทั้ง 2 
ประเทศมีแนวคิดของระบบกฎหมายอันเป็นพ้ืนฐานที่แตกต่างกันด้วย และกลุ่มประเทศที่ไม่มี
สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เนื่องจากเป็นประเทศที่มีแนวคิดของระบบกฎหมายอันเป็นพ้ืนฐานเช่นเดียวกับประเทศไทย และไม่มี
สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศสมาชิกอาเซียน แม้นิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนดังกล่าวจะอยู่นอกกรอบอาเซียน
เพราะมีผลใช้บังคับก่อนการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน แต่สนธิสัญญาเหล่านี้ก็มียังมีผลผูกพันภาคี
คู่สัญญาที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ทั้งยังเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับการพัฒนาสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนตามที่ได้ก าหนดในแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง จึงเป็นฐานส าคัญที่
จะน ามาศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ อันจะน าไปสู่การสังเคราะห์ รูปแบบ แนวคิด หลักการต่าง ๆ 
เพ่ือก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมาย ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนภายใต้กฎบัตรอาเซียนได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 ซึ่งจากที่กล่าวมา จึงพอชี้ให้เห็นว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างตระหนักถึงข้อจ ากัดใน
อ านาจอธิปไตยของประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการปราบปราบอาชญากรรม จึงได้น าแนวคิด หลักการ
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาใช้บังคับ ดังจะเห็นได้จาก ประเทศต่าง ๆ ต่างมีกฎหมายภายใน ใช้เป็น
กฎเกณฑ์ในการพิจารณาด าเนินการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ทั้งในฐานะประเทศตนเป็นประเทศผู้ร้อง
ขอหรือประเทศผู้รับค าร้องขอ เพ่ือเป็นเครื่องมือของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
 อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนต่างตระหนักในความส าคัญที่จะให้
ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพ่ือปราบปรามอาชญากรรม แต่ปัญหาส าคัญในการให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน นอกจากปัญหาส าคัญที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนด้วยกันยังไม่มีการจัดท าสนธิสัญญาระหว่างกันเองอย่างครอบคลุม สนธิสัญญาว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีผลใช้บังคับ ยังมีแนวทางในการก าหนดเงื่อนไขที่มีความแตกต่างและยังไม่
ทันสมัย ตลอดทั้งยังไม่สอดคล้องกับหลักการสากล นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างระหว่างกฎหมาย
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ภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความเป็นธรรม ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยปัญหา
ต่าง ๆ อันเกิดจากความแตกต่าง ล้าสมัย อาทิ ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ เหตุปฏิเสธใน
ความผิดที่ร้องขอซึ่งมีโทษประหารชีวิต และความผิดทางการเมือง อายุความในการด าเนินคดี การส่ง
คนชาติ และคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศผู้รับค าร้องขอ หรือกระบวนการพิจารณาการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนแบบปกติเท่านั้น เป็นต้น และปัญหาอันเกิดจากข้อจ ากัดของความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดน
แก่กันได้ตามอนุสัญญาแบบพหุภาคีส าหรับความผิดเฉพาะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภาคี ซึ่งจะได้
ศึกษาเปรียบเทียบในวิทยานิพนธ์นี้ ยังมีปัญหาส าคัญอันเป็นผลมาจากแนวคิดอันเป็นพ้ืนฐานและ
กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของแต่ละรัฐที่มีความแตกต่างกัน  หรือขาด
หลักการ แนวทางท่ีชัดเจน จึงก่อให้เกิดปัญหาและเพ่ิมความยุ่งยากในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน จนท าให้
ผู้กระท าความผิดใช้เป็นช่องทางหลบหนีและหลุดพ้นจากถูกลงโทษ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
 โดยกรณีศึกษา ที่จะน ามาใช้ในการศึกษาอย่างละเอียด เพ่ือชี้ให้เป็นปัญหา อุปสรรคและ
ปัญหาการก าหนดเงื่อไนขในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน คือ 
การส่งคนชาติ (Nationals) และคนไร้สัญชาติ (Stateless Persons) ที่อาศัยอยู่ในประเทศผู้รับค า
ร้องขอ เป็นผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งกรณี การส่งคนชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดนยังมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน กล่าวคือ ในกลุ่มประเทศที่มีแนวคิด หลักปฏิบัติที่สนับสนุนหรือเปิดช่องให้มี
การส่งคนชาติข้ามแดนได้ เช่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นต้น 
ด้วยเหตุที่กฎหมายภายในของแต่ละประเทศไม่ห้ามหรือไม่ปฏิเสธหลักการส่งคนชาติของตนไป
ด าเนินคดีในประเทศอ่ืนที่เป็นสถานที่หรือดินแดนในการกระท าความผิด และการที่ผู้กระท าความผิด
หลบหนีออกจากดินแดนที่กระท าความผิดไปได้ ไม่น่าจะท าให้ผู้กระท าความผิดรอดพ้นจากการ
ลงโทษไปได้ ควรได้รับการส่งตัวกลับไปลงโทษได้ และมีเหตุผลสนับสนุน อีกประการ คือ ความผิดนั้น
เป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าในดินแดนนั้น คนที่ไปอยู่ใน
ต่างประเทศย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้น เพ่ือแลกกับความ
คุ้มครองทีร่ัฐนั้นให้แก่ตนโดยเท่าเทียมกับความคุ้มครองที่รัฐให้แก่คนชาติ  
 ส่วนอีกกลุ่มประเทศที่มีแนวคิด หลักปฏิบัติที่ไม่สนับสนุนการส่งคนชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดน  
เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา 
เป็นต้น เนื่องจากประเทศเจ้าของสัญชาติมีหน้าที่ต้องคุ้มครองปกปักษ์รักษาความปลอดภัยให้แก่
บุคคลผู้ถูกร้องขอ (ผู้ต้องหาหรือจ าเลย) ในฐานะเป็นประชาชนของรัฐ โดยตามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยรัฐจะใช้อ านาจเหนือบุคคลในการที่บุคคลนั้นเดินทางออกนอกประเทศ และเมื่อได้รับ
ความเสียหายจากรัฐอ่ืน ประกอบกับเหตุผลของการไม่สนับสนุนการส่งคนชาติ คือ 1. เป็นเรื่อง
ศักดิ์ศรีของรัฐหรืออ านาจอธิปไตยของรัฐ 2. ความไม่แน่ใจในมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมของ
รัฐผู้ร้องขอ นอกจากที่กล่าวมายังมีเหตุผลจากแนวคิด หลักการการใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมาย
อาญาอันท าให้การบัญญัติกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายอาญามีความแตกต่างกันด้วย จึงท าให้การส่ง
คนชาติข้ามแดนมีแนวทาง หลักปฏิบัติแตกต่างกัน ส่วนกรณี การส่งคนไร้สัญชาติซึ่งอาศัยอยู่ใน
ประเทศเป็นผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากคนไร้สัญชาติ
เหล่านี้ยังไม่มีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐใด ซึ่งหากกระท าความผิดทางอาญาในดินแดนของรัฐหนึ่ง แล้ว
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หลบหนีมาอยู่ดินแดนของอีกรัฐหนึ่ง ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ เพราะ
รัฐผู้รับค าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาจปฏิเสธไม่ส่งคนไร้สัญชาติข้ามแดนได้ ด้วยสาเหตุที่ไม่มีการ
ก าหนดไว้ในข้อตกลงโดยเฉพาะในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบทวิภาคี จึงไม่ข้อผูกพันในการ
ด าเนินการและไม่เกิดประโยชน์แก่รัฐ อีกทั้งกฎหมายภายในบางประเทศ เช่น ประเทศไทย 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ยังไม่มีการบัญญัติในหลักการ กฎเกณฑ์ในการพิจารณาให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่ง
แตกต่างกับประเทศอ่ืน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาธารณรัฐมอนโดวา เป็นต้น ที่บัญญัติห้ามไม่ให้ส่งคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเป็นผู้ร้ายข้าม
แดน และมีเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาเหนือคนไร้สัญชาติเหล่านี้ได้ตามกฎหมายภายในด้วย 
ดังนั้น นอกจากการไม่มีสนธิสัญญาระหว่างกัน สนธิสัญญาไม่มีข้อก าหนดไว้ และกฎหมายภายในมี
ความแตกต่างกัน ย่อมเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธไม่ส่งคนไร้สัญชาติเหล่านี้ เป็นผู้ร้ายข้ามแดนและท าให้
ผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติ หลุดพ้นจากถูกลงโทษได้หรืออาจได้รับการพิจารณาคดีที่ไม่เป็น
ธรรม  นอกจากนี้หากไม่มีการก าหนดเงื่อนไข ในกรณี คนชาติ และคนไร้สัญชาติ อย่างเหมาะสมไว้ใน
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะมีขึ้นในอนาคต จะส่งผลให้เกิดปัญหาเขตอ านาจในทางอาญาซ้อน 
(Concurrent Criminal Jurisdiction) ตามมาอีกด้วย 
 ฉะนั้น หากพิจารณาในบริบทที่ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วย 10 
ประเทศ  ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of 
Cambodia) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (Lao People’s Democratic Republic) ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) สหภาพพม่า (The 
Union of Myanmar) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) สาธารณรัฐสิงคโปร์
(Republic of Singapore) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) และ
ประเทศไทย (Kingdom of Thailand) ที่มีข้อปรารถนาที่จะรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) โดยตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วมกันและการพ่ึงพาอาศัยด้วยความผูกพันกัน
ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนมีวัตถุประสงค์และชะตากรรมร่วมกันที่จะด ารงอยู่ในภูมิภาคอย่างสันติ มี
ความมั่นคง มีเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และมีความก้าวหน้าทางสังคม ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มภูมิภาคในรูปแบบ
แบบใหม่ (New Regionalism) เนื่องจากมีวัตถุประสงค์หลายประการกว้างขวางครอบคลุมหลาย
หลายมิติ โดยมีกฎบัตรอาเซียน (Charter of the Association of Southeast Asian Nations        
(ASEAN Charter 2007)) เสมือนเป็นธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของอาเซียน เป็นความตกลง
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่ก าหนดกรอบโครงสร้างองค์กร เป้าหมาย หลักการ กลไกท่ีส าคัญต่าง 
ๆ ภายในอาเซียน ซึ่งประชาคมอาเซียนประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก (Pillars) คือ เสาแรกประชาคม
เศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) เสาสองประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN 
Socio-Cultural Community: ASCC) และเสาสามประชาคมการเมือง-ความมั่นคง (ASEAN 
Political-Security Community: APSC) 

เมื่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน เกิดขึ้นตามแผนในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 
2015) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ย่อมส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อโครงสร้าง
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะผลกระทบทางลบต่อความสงบเรียบร้อย
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และความมั่นคงของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะผลกระทบอันเกิดจากปัญหาอาชญากรรมรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งที่เป็นการกระท าความผิดภายในประเทศ การกระท าความผิดข้ามชาติ หรือ
การกระท าผิดในรัฐหนึ่งแล้วข้ามพรมแดนไปยังอีกประเทศของประเทศสมาชิก เนื่องจากประชาชน
หรือคนสัญชาติของประเทศสมาชิกภายในประชาคมอาเซียนรวมกันราว 650 ล้านคน ยังไม่รวมคนไร้
สัญชาติ ย่อมมีการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนไปด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหลายมิติ เนื่องจากมีแผนงานใน
การเปิดเสรี ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเสรีด้านการค้า การบริการ ด้านการค้าการลงทุน ด้านการ
เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ท าให้ประชาชนอาเซียนมีการย้ายถิ่นฐานระหว่างกันอันอาจเกิด
จากการเข้าไปลงทุนในประเทศสมาชิก ประชาชนสามารถท่องเที่ยวข้ามพรมแดนระหว่างกันมากขึ้น 
หรือการเข้าไปท างานในประเทศสมาชิกทั้งแรงงานไร้ฝีมือและมีฝีมือ ทั้งเป็นการถาวรหรือชั่วคราว 
และมีนิติสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในหลากหลายมิติตามมาด้วย เช่น การสมรสระหว่างประชาชนใน
ประชาคมอาเซียนหรือมีนิติกรรมระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความส าคัญ
กับประชาคมนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นประชาคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของประชาชนส่วนใหญ่  

ดังนั้น จึงจ าเป็นที่ประเทศสมาชิกต้องมีความพร้อมในทางกฎหมาย ทั้งกฎหมายภายในและ
กฎหมายระหว่างประเทศหรือตราสารของอาเซียน รวมถึงตราสารการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ที่จะสร้างความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมยิ่งขึ้น เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือที่จะท าให้เป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบรรลุผล เพราะปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ในการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมาย ส าหรับการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิกในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้นย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลต่ออุปสรรค
ในการปราบปราบอาชญากรรมและท าให้ผู้กระท าความผิดหลุดพ้นจากการถูกลงโทษ ซึ่งเป็นสิ่งที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนไม่พึงปรารถนาอย่างแน่นอน  

จากการศึกษาที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ตระหนักถึงผลกระทบทางลบของการ
รวมกลุ่มประชาคมเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากที่ปรากฎความประสงค์และหลักการข้อ 1 ความมุ่ง
ประสงค์ข้อย่อย 8 ในกฎบัตรอาเซียน ที่ประสงค์จะตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความ
มั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติต่อสิ่งท้ายทายทุกรูปแบบ อาชญากรรมข้ามชาติและสิ่งท้ายข้ามพรมแดน 
จากความประสงค์ดังกล่าวมาน ามาสู่กรอบความร่วมมือหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านความมั่นคง
ปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมตามแผนจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 
Political-Security Community Blueprint: APSC Blueprint) เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง
ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง ซึ่งรวมถึงปัญหา
อาชญากรรมระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหา
แรงงานสตรีและเด็กข้ามชาติ ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
และปัญหาการก่อการร้าย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมในรูปแบบใด หากผู้กระท าความผิดได้กระท า
ความผิดในดินแดนของประเทศสมาชิกแล้ว หลบหนีมาไปซ่อนตัวในประเทศสมาชิก อ่ืน อัน
เนื่องมาจากการข้ามพรมแดนมีความสะดวก รวดเร็ว ทั้งทางบกและอากาศหรือช่องทางข้ามพรมแดน
ที่ผิดกฎหมาย ย่อมท าให้การน าตัวผู้กระท าความผิดมาพิจารณาลงโทษมีความยากล าบากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากประเทศที่ความผิดเกิดในดินแดนไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่หรือเข้าไปด าเนินการใด ๆ ใน
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ประเทศสมาชิกอ่ืนได้ เพราะเป็นการละเมิดอ านาจอธิปไตยของประเทศสมาชิกอ่ืน ซึ่งไม่ว่า ประเทศ
สมาชิกนั้นจะเป็นประเทศเล็กหรือใหญ่ ต่างก็มีอ านาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ จากที่กล่าวมา ประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะท าให้ผู้กระท าความผิดหลุดรอดหรือหลุดพ้นจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นอย่างดี ประเทศสมาชิกอาเซียนจ าเป็นต้องการหาแนวทาง 
หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรม ให้เป็นที่ยอมรับทั้ง
จากประเทศสมาชิกและระดับสากล ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีแผนงานจัดตั้งประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนซึ่งเป็นเอกสารหลัก (Principled Document) ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการให้
บรรลุความประสงค์และหลักการที่วางไว้ในกฎบัตรอาเซียน ที่ได้กล่าวถึงแผนการหรือยุทธศาสตร์ใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้ โดยระบุไว้ว่า เพ่ือยกระดับความร่วมมือด้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่ก็ไม่
ปรากฎแนวทาง หลักการในการพัฒนาเพ่ือยกระดับความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน
ให้ต้องด าเนินการอย่างไร กฎบัตรอาเซียน จึงเป็นกรอบทางกฎหมายสูงสุด ซึ่งจะสร้างกฎเกณฑ์ส าหรับ
องค์กรอาเซียนให้สมาชิกมีพันธะทางกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม (Legal Binding) รวมถึงพัฒนาการให้
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย และประเด็นที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนรวมถึงประเทศไทย ต้องน ามาพิจารณาประกอบการพัฒนาการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมถึงการส่งคนชาติและคนไร้สัญชาติข้ามแดน คือ การคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลผู้ถูกร้องขอทั้งคนสัญชาติและคนไร้สัญชาติ ในการด าเนินคดีอาญา
ตามแนวคิดกระบวนการนิติธรรม (Due Process Model or The Rule of Law) เนื่องจากบุคคลผู้
ถูกร้องขอกลุ่มหนึ่งยังคงได้รับ การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่า
จ าเลยเป็นผู้กระท าความผิดจริง (Presumption of Innocence) ซึ่งกฎบัตรอาเซียน (ASEAN 
Charter) ไดร้ะบถุึง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานและยึดถือกฎบัตร
สหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศสมาชิกยอมรับด้วย รวมถึงปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนด้วย (ASEAN Human Rights Declaration) เพราะการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดี ไม่ได้มุ่งเน้นใน
การปราบปรามอาชญากรรมตามแนวคิด หลักการในการควบคุมอาชญากรรม เพียงประการเดียว 
 ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงมุ่งศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการ
ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน ในฐานะที่ประเทศไทยมีข้อตกลงแบบทวิภาคีกับหลายประเทศในสมาชิกอาเซียน ซึ่ง
จะศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างสนธิสัญญาแบบทวิภาคีและอนุสัญญาแบบพหุภาคีส าหรับ
ความผิดเฉพาะที่ส าคัญ ๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างเป็นภาคีอนุสัญญาเหล่านี้ และน ากรณี การ
ส่งคนชาติและคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเป็นผู้ร้ายข้ามแดนมาศึกษาอย่างละเอียด ตลอดทั้ง
กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาศึกษา เพ่ือชี้ให้เห็นปัญหา อุปสรรคต่าง ๆที่
เกิดขึ้นและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน และถือเป็นฐานส าคัญท่ีต้องหาแนวทางการแก้ไข พัฒนาภายใต้บริบทการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียนที่มีกฎบัตรอาเซียนเป็นกรอบกฎหมายสูงสุด และน ารูปแบบ แนวคิด หลักการในการก าหนด
เงื่อนไขต่างๆ เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในประเทศสมาชิกของ
การร่วมกลุ่มภูมิภาคยุโรป คือ สหภาพยุโรป (European Union: EU) และการรวมกลุ่มภูมิภาค
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แอฟริกา คือ ประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกา (African Economic Community: AEC) โดยเฉพาะ
ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก (The Economic Community of West African 
States: ECOWAS) ซึ่งทั้งสองภูมิภาคต่างเป็นองค์การะหว่างประเทศระดับภูมิภาค และรูปแบบ 
แนวคิด หลกการขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ซึ่งมีสถานะเป็นองค์การระหว่าง
ประเทศระดับโลก (Word International Organization) มาประกอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนให้เป็นรูปธรรม ภายใต้การร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ได้รับการยอมรับและถือปฎิบัติใน
ระดับสากล กฎหมายและขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. เพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการในการใช้กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการส่งคนชาติ และคนไร้สัญชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน 

3. เพ่ือศึกษาแนวคิดในการรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืนกับกลไกในการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ตลอดทั้งขององค์การสหประชาชาติด้วย 

4. เพ่ือวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงกรณี การส่ง
คนชาติและคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศผู้รับค าร้องขอ เป็นผู้ร้ายข้ามแดน 

5. เพ่ือเสนอแนะการแก้ไข เพ่ิมเติมกฎหมายภายใน และการพัฒนารูปแบบ แนวคิด 
หลักการในการก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้บริบทของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน  

 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 

ขอบเขตเนื้อหา นอกจากศึกษาปัญหาต่าง ๆ ในภาพรวมของการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ยังมุ่งศึกษาปัญหาในการส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคน
ชาติและคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ประเทศผู้รับค าร้องขอเป็นผู้ร้ายข้ามแดนด้วย ไม่รวมคนไร้รัฐ โดยมุ่ง
ศึกษาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนตามสนธิสัญญาแบบทวิภาคี (Bilateral 
Treaties) ส าหรับความผิดทางอาญาธรรมดา และสนธิสัญญาแบบพหุภาคี (Multilateral Treaties) 
ส าหรับความผิดทางอาญาเฉพาะเรื่องที่ส าคัญ ที่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามไว้ด้วย ได้แก่ 
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต ความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดเกี่ยวกับการ
ก่อการร้าย และกฎหมายภายในเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีฐานะเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประชาคมอาเซียนมาวิเคราะห์ ในการพัฒนาความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสมาชิก
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ภายในประชาคมอาเซียน  โดยน าแนวคิดในการรวมกลุ่มภูมิภาคของโลกที่ส าคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป 
(European Union: EU) และการรวมกลุ่มภูมิภาคแอฟริกา คือ ประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกา 
(African Economic Community: AEC) โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก 
(The Economic Community of West African States: ECOWAS) และแนวคิด หลักการของ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน มาประกอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้เห็นรูปแบบ แนวคิด 
หลักการในการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรม  

ขอบเขตประเทศ นอกจากศึกษา ภาพรวมการให้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 
10 ประเทศแล้ว ยังมุ่งศึกษาโดยละเอียดประเทศสมาชิกเหล่านี้ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งมาจาก 2 
กลุ่มประเทศที่มีและไม่มีสนธิสัญญาแบบทวิภาคีกับประเทศไทย และมีแนวคิดของระบบกฎหมายอัน
เป็นรากฐานแตกต่างกัน 
 ค าถามในการศึกษา 
 1.  ค าถามหลัก คือ ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสมาชิกอาเซียนเป็น
อย่างไร และภายใต้การรวมกลุ่มประชาคม จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร รวมถึงกรณีการส่งบุคคลผู้ที่
ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติและคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ 
 2.  ค าถามย่อย ซึ่งเป็นองค์ประกอบของค าถามหลัก มี 3 ข้อ 
 1) การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีหลักเกณฑ์ ซึ่งเป็นข้อเหมือนและข้อแตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อปัญหาในการให้
ความร่วมมือและประสิทธิภาพในการด าเนินคดีอาญาที่ดี อย่างไร 
 2) การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงกรณี 
การส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติและคนไร้สัญชาติ เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อเป้าหมายของการ
ด าเนินคดีอาญา อย่างไร 
 3) จากปัญหาต่าง ๆ การพัฒนาความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) จะมีรูปแบบและหลักการที่
เป็นรูปธรรม อย่างไร  
 
1.4  สมมติฐานในการศึกษา 
 
 เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศมีข้อปรารถนาร่วมกันที่จะรวมกลุ่มภูมิภาคเป็น
ประชาคมอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) นอกเหนือจากผลประโยชน์ในทางบวก
ด้านเศรษฐกิจแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงไปพร้อมกัน คือ ผลกระทบทางลบต่อความสงบเรียบร้อยใน
ภูมิภาค อันเกิดจากปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามพรมแดนที่ต้องมีเพ่ิมขึ้น ซึ่งรวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องสร้างความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก  
 อย่างไรก็ดี ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างมีระบบกฎหมายอันเป็นพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน คือ
ระบบกฎหมายคอมมอ ลอว์กับระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ รวมทั้งมีระบบการเมืองการปกครอง 
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กฎหมายภายใน และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อ
แนวคิด หลักการในบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศสมาชิก อาทิ การ
ก าหนดความผิดทางอาญาที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน ฐานความผิด ความผิดทางเมือง โทษประหารชีวิต 
การส่งคนชาติ คนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ ความผิดทางทหาร ความผิดการเงิน หรือการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
 ส่วนความตกลงระหว่างประเทศสองฝ่ายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน ซึ่งจะแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน ประการ
หนึ่งได้ แต่ก็ยังมีระหว่างกันไม่ครบทุกประเทศและมีการก าหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 
 และความตกลงระหว่างประเทศหลายฝ่ายที่ประเทศสมาชิกเป็นภาคี ส าหรับความผิดทาง
อาญาเฉพาะ ในด้านอาชญากรรมข้ามชาติ การทุจริต และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอ่ืน ๆ ซึ่งมี
บทบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ด้วย ก็ยังมีข้อจ ากัด โดยเฉพาะฐานความผิดที่จะส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมอาชญากรรมในหลายประเภทความผิด  
 นอกจากนี้ ความตกลงระหว่างประเทศหลายฝ่ายว่าด้วย การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศภายใต้ประชาคม ก็ยังไม่มีในปัจจุบัน แม้จะด าริในเรื่องนี้ก็ตาม 
 ปัญหาดังกล่าวมา จึงเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงมีสมมติฐานว่า ความส าเร็จในการจัดท าความตกลงหลายฝ่ายว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะสามารถแก้ไขปัญหาการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนดังกล่าวได้ โดยความตกลงนี้ ควรก าหนดเงื่อนไขทาง
กฎหมายให้ครอบคลุมปัญหาเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างกว้างขวาง ให้อยู่ภายใต้หลักการ
เดียวกัน อาทิ การก าหนดความผิดทางอาญาที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน หลักความผิดสองรัฐ ความผิด
ทางการเมือง โทษประหารชีวิต การไม่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน การส่งคนชาติ คนไร้สัญชาติ
ที่อาศัยอยู่ในประเทศ การส่งผู้ร้ายผ่านแดน การส่งผู้ร้ายไปยังประเทศที่สาม หลักการไม่ลงโทษซ้ า 
อายุความในการด าเนินคดี ความผิดทางการทหาร ความผิดการเงิน เพ่ือความเป็นเอกภาพในการ
ปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาค  
 
1.5  วิธีที่ใช้ในการศึกษา 
 
 การวิจัยนี้ใช้กระบวนทัศน์ในการศึกษาแบบปรากฎการณ์นิยม (Phenomenology) ซึ่งเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิทยานิพนธ์นี้ เป็น
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) อาทิ อนุสัญญา สนธิสัญญา และกฎหมายภายในแต่ละประเทศ และศึกษาค้นคว้าจาก
วรรณกรรมต่าง ๆ เช่น ต ารา หนังสือ ข้อเขียนทางวิชาการ บทความทางวิชาการ สารนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ค าพิพากษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทั้งยกตัวอย่างประกอบ โดย
สืบค้นข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลขององค์การในประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยน าข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบอย่างเป็น
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ระบบ เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กฎบัตรอาเซียนและตราสาร
อาเซียนอื่น โดยอาศัยแนวทางจากการรวมกลุ่มในภูมิภาคที่ส าคัญมาใช้ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะ ในการ
พัฒนาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน   
 
 
 
 
          
 
                   
                         
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 
1.6  ประโยชน์คาดว่าที่จะได้รับจากการศึกษา 
 
 เมื่อได้วิเคราะห์ สังเคราะห์การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนใน
ประเด็นศึกษาแล้ว เนื้อหาจากบทต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษายังมีประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
 1.  เข้าใจแนวคิด หลักการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ได้รับการยอมรับและถือปฎิบัติในระดับ
สากล กฎหมายและขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน  
  2.  แนวคิด หลักการในการใช้กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การส่งคนชาติและคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่อย่างถาวรเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 3.  เข้าใจแนวคิดในการรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืนในโลกกับกลไก รูปแบบ แนวคิด หลักการในการ
ก าหนดเงื่อนไขการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของการการร่วม
กลุ่มนั้น ๆ รวมถึงแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศ
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 
 4.  เข้าใจปัญหา อุปสรรคในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงกรณี การส่งคนชาติและคนไร้สัญชาติข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน  

แนวคิด หลักการในการรวมกลุ่มเป็นประชาคม 
 

การพัฒนาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

แนวคิด หลักการการก าหนดเงื่อนไข
และกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

เป้าหมายการ
ด าเนินคดีอาญา 

 

กลไกทางกฎหมายภายใน
ประชาคม 

เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา 
 (กรณีศึกษา) และปัญหาทาง

กฎหมายอ่ืนๆ 
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 5. ได้ข้อเสนอแนะการแก้ไข เพ่ิมเติมกฎหมายภายในและการพัฒนารูปแบบ แนวคิด 
หลักการในการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายต่าง ๆของความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ส าคัญ อย่างเป็นรูปธรรม 
 6.  เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาและค้นคว้าเพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืน โดยส่วนผู้ศึกษา
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งหรือศึกษาต่อยอดองค์ความรู้
ในโอกาสต่อไป  
 
 



 
บทท่ี 2 

 
แนวคิด หลักการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

และการส่งผูร้้ายข้ามแดน 
 
 การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน 
นอกจากจะถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการควบคุมอาชญากรรม ที่ผู้กระท าผิดได้หลบหนี
ออกนอกเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของรัฐที่ตนได้กระท าแล้ว เพ่ือให้ตนเองหลุดพ้นจากการ
ถูกด าเนินคดีอาญาแล้ว ยังคงต้องค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลที่ถูกร้องขอ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยด้วย เพราะบุคคลผู้ถูกร้องขอเหล่านี้อีกกลุ่มยังได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าความผิดจริง 
 การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศจึงจ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้มีแนวคิด หลักการ
ทีต่รงกนั เพราะหากการเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ก็จะเป็นอุปสรรคและท าลายวัตถุประสงค์ของการด าเนินคดี
อาญาได้ รวมถึงวัตถุประสงค์ของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย และยิ่งหากมีหลายประเทศเข้ามารวมกลุ่ม
กันเป็นสหภาพหรือประชาคม ก็ยิ่งต้องหาหลักการที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทั้งในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับสากล เพ่ือกระบวนการยุติธรรมที่ดีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
 ดังนั้น บทนี้จึงได้ศึกษาถึงแนวคิด หลักการในการด าเนินคดีอาญา และแนวคิด หลักการใน
การก าหนดเงื่อนไขของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ได้รับการยอมรับในสังคมระหว่างประเทศ ตลอดทั้ง
หลักการใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
โดยเฉพาะในประเด็นการส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติ (Nationals) และคนไร้สัญชาติที่อาศัย
อยู่ในประเทศ (Stateless Persons) ของประเทศผู้รับค าร้องขอ ตลอดทั้งแนวทางในการให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการรวมกลุ่มภูมิภาคที่ส าคัญ อันจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ภายใต้กรอบกฎบัตรอาเซียนต่อไป ดังนี้ 
 
2.1  แนวคิด หลักการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
  
 ปัจจุบันระบบการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสมัยใหม่มี 2 แนวคิดส าคัญ1 คือ 
แนวคิด หลักการการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) และแนวคิด หลักการกระบวน
ที่เป็นธรรม (Due Process Model) ซึ่ง 2 แนวคิดนี้มีจุดเด่นที่มีความแตกต่าง จนอาจขัดแย้งกันได้ 
ท าให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศหลายประเทศ พยายามสร้างความสมดุลระหว่าง

                                                           
1Packer Herbert L., The Limits of the Criminal Sanction (California: Stanford 

University Press, 1968), pp. 152-153. 
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แนวคิด หลักการในการควบคุมอาชญากรรมกับการคุ้มครองสิทธิ  เสรีภาพตามแนวคิด หลักการ
กระบวนการนิติธรรม เพราะถือเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดีที่สุด ดังนั้นการพิจารณาให้
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาจึงต้องค านึงถึงแนวคิด หลักการของทั้งสองแนวคิดประกอบด้วย โดยมีสาระส าคัญของแนวคิด 
หลักการในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีดังนี้ 
 

2.1.1  แนวคิด หลักการการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) 
           แนวคิด หลักการในการควบคุมอาชญากรรมนี้  อยู่บนพ้ืนฐานของบทสันนิษฐานที่ว่าให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีความผิด (Presumption of Guilt) เพราะประชาชนที่ถูกจับในกระบวนการ
ยุติธรรมมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้กระท าความผิด2 ดังนั้นตามแนวคิด หลักการนี้จึงมุ่งเน้นในด้าน
ประสิทธิภาพของการด าเนินกระบวนการยุติธรรม ด้วยความเกรงกลัวต่ออาชญากรในสังคม จึงมุ่งที่
จะควบคุม ระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเป็นส าคัญ ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่ของรัฐใด ไม่สามารถที่
จะปราบปรามอาชญากรรมหรือลงโทษผู้กระท าความผิดได้ ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมธรรมดา 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมข้ามชาติได้ ประชาชนในรัฐนั้นหรือประชาคมระหว่าง
ประเทศ (International Community) ย่อมไม่มีความปลอดภัยและสูญเสียความสงบเรียบร้อยใน
สังคม ถ้าหากว่ากฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถจับกุม
ผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้แล้ว จะเป็นสาเหตุให้มีการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพ่ิมมากขึ้น ประชาชนผู้
สุจริตตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมสิทธิจะถูกรุกล้ า และผลประโยชน์จะถูกละเมิด เสถียรภาพในชีวิต
และทรัพย์สินของเขาย่อมจะลดน้อยถอยลงไป3 จากแนวคิด หลักการนี้การด าเนินการปราบปราม
อาชญากรรมจึงมีความรวดเร็วในการด าเนินการ แต่ก็มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดหรือการด าเนินการที่ไม่
เป็นธรรมได้มาก 
 ในขณะเดียวกัน หากผู้กระท าความผิดได้กระท าความผิดในรัฐหนึ่ง แล้วหลบหนีไปอยู่อีกรัฐ
หนึ่ง แนวคิดท่ีจะน าตัวผู้กระท าความผิดที่หลบหนีให้กลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมเพ่ือน าตัวผู้กระท า
ความผิดมาลงโทษจึงต้องน ามาใช้ โดยวิธีปฏิบัติและยอมรับ คือ การให้ความร่วมมือระหว่างกันเพ่ือให้
มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition) ดังนั้นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิดหลุดพ้นจากการถูกลงโทษจากการ
กระท าความผิดที่ตนเองได้กระท าตามแนวคิด หลักการควบคุมอาชญากรรม การให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงมีความส าคัญต่อแนวคิด หลักการควบคุมอาชญากรรม 
(Crime Control Model) เพราะจะน าให้แนวคิด หลักการนี้บรรลุผลส าเร็จ แนวคิดนี้จึงตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานที่ว่ากระบวนพิจารณาทางอาญาจะต้องมีไว้ เพ่ือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การน า

                                                           
2Joel Samaha, Criminal Justice, 6th ed. (Minneapolis, MN.: University of 

Minnesota, 2003), p. 12. 
3ประธาน วัฒนวานิช, “ระบบความยุติธรรมทางอาญา: แนวความคิดเก่ียวกับการควบคุม

อาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9, 2 
(กันยายน-พฤศจิกายน 2520): 150. 
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ตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษจึงถือเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญา 
อาชญากรรมจะต้องได้รับการควบคุมทุกวิถีทาง เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคม โดย
จุดมุ่งหมายปลายทาง คือ ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ท าให้ปัจจุบัน
นานาประเทศได้พัฒนาขั้นตอนของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น กอปรกับหาก
พิจารณาตามแนวคิดดั้งเดิม การควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) เกิดขึ้นเฉพาะในดินแดนของ
รัฐใดรัฐหนึ่งเท่านั้น แต่ปัจจุบัน การคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนมีความสะดวกรวดเร็ว ผู้กระท า
ความผิดจึงอาศัยเป็นช่องทางหลบหนี รัฐที่เก่ียวข้องทั้งรัฐที่ความผิดเกิดและรัฐที่ผู้กระท าความผิด จึง
ต้องให้ความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือให้การควบคุมอาชญากรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจ าเป็นต้อง
ลดอ านาจอธิปไตยลง เพ่ือให้ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรม เช่น การก าหนดเงื่อนไข
ส าหรับค าร้องขอในคดีท่ีมีโทษประหารชีวิต ซึ่งอดีตมักไม่ถูกห้ามให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน การ
ห้ามส่งคนชาติข้ามแดน มักถูกห้ามมิให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน เหตุปฎิเสธส าหรับความผิดทาง
การเมือง เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่ารัฐต่าง ๆ ต่างให้ความส าคัญต่อการควบคุมอาชญากรรมทั้งสิ้น4 
เนื่องจากรัฐเหล่านั้นต้องยอมรับเงื่อนไขในสนธิสัญญา ตลอดทั้งการออกกฎเกณฑ์ภายในประเทศ เพ่ือ
ไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อพันธกรณีในสนธิสัญญา 
 ดังนั้น  ในบริบทของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ต่างต้องให้ความส าคัญและน าแนวคิดการควบคุมอาชญากรรมมาใช้อย่างจริงจัง เพ่ือ
ความมั่นคง ปลอดภัยภายในประชาคมและให้ความร่วมมือในทุกรูปแบบ เพ่ือสกัดกั้นช่องทางที่
ผู้กระท าความผิดจะรอดพ้นจากการถูกพิจารณาด าเนินคด ี
 

2.1.2  แนวคิด หลักการกระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process Model) 
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามแนวคิด หลักการกระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process 
Model) มีเหตุผลสนับสนุนประการส าคัญ คือ บทสันนิษฐานที่ว่า ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา
หรือจ าเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิดจริง 
(Presumption of Innocence)5 ซึ่งหลักการนี้เป็นหลักสากล จึงจ าเป็นต้องได้รับการปกป้อง
คุ้มครองจนกว่าจะหาพยานหลักฐานพิสูจน์ ให้ปราศจากข้อสงสัยว่าเขาเป็นผู้กระท าความผิดจริงโดย
ศาล ซึ่งแนวคิด หลักการกระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process Model) นักกฎหมายไทยส่วนใหญ่
รู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะมีการอ้างถึงทั้งในทางต าราและบรรยายอยู่เสมอ ส่วนหลักนิติธรรม (The 
Rule of Law) นั้นนักกฎหมายไทยรู้จักน้อยกว่าแนวคิด หลักการกระบวนการที่เป็นธรรมตาม

                                                           
4บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์, การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบ

ย่อ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 
2549), หน้า 36-37. 

5James A. Fagin, Criminal Justice: A Brief Introduction (Oxford: Lincoln 
College, 2006), p. 17. 
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กฎหมาย (Due Process of Law) แต่ทั้งสองหลักมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก6 กล่าวคือ แนวคิด 
หลักการกระบวนการที่เป็นธรรม หมายถึง ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและมีเหตุผล ซึ่งตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริการวมถึงรัฐหรือรัฐบาลกลาง จะด าเนินคดีต่อผู้ต้องหาหรือจ าเลยใน
คดีอาญาด้วยหลักของความเป็นธรรมและวิธีพิจารณาตามกฎหมายจะต้องให้ความคุ้มครองต่อบุคคล
ตามมาตรฐานขั้นต่ าภายใต้หลักแห่งเสรีภาพ (Liberty) นอกจากนั้นกระบวนการตามกฎหมายในรัฐ
ประชาธิปไตยซึ่งด าเนินไปในแต่ละขั้นตอน ปฏิบัติถูกต้องเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่”7นอกจากนี้ 
แนวคิด หลักการกระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process) ยังหมายถึง การด าเนินกระบวนการทาง
กฎหมาย รวมถึงการบัญญัติกฎเกณฑ์และหลักการในการปกป้องและการบังคับใช้ส าหรับสิทธิของ
บุคคล รวมถึงการแจ้งและให้สิทธิ ส าหรับการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นธรรมก่อนศาลที่มีอ านาจ
พิพากษาคดี8  ดังนั้น แนวคิด หลักการกระบวนการอันชอบธรรม (Due Process) จึงให้น้ าหนักต่อ
การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนมาก เพราะได้รับอิทธิพลมาจากสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อเสรีภาพและกระบวนการคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพของประชาชน ดังปรากฎในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาว่า “. . . ไม่มีมลรัฐใดจะพรากชีวิตของ
บุคคล เสรีภาพและทรัพย์สินของบุคคลโดยมิได้เป็นไปตามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 
(Due Process of Law) และไม่อาจปฎิเสธบุคคลใดที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐอเมริกาในอันที่จะได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน”9 
 ส่วนค าว่าหลักนิติธรรม (The Rule of Law) นั้น มีพ้ืนฐานมาจากระบบกฎหมายคอมมอน 
ลอว์ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิการทางนิติศาสตร์ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรมไว้ เช่น ศาสตราจารย์
ธานินทร์ กรัยวิเชียร ให้ความหมายของค าว่า หลักนิติธรรม (The Rule of Law) คือ  
 

 “หลักการพ้ืนฐานแห่งกฎหมายที่ส าคัญในระบอบประชาธิปไตยที่เทิดทูน
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และยอมรับนับถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่มุม รัฐต้องให้
ความอารักขาคุ้มครองมนุษยชนให้พ้นจากลัทธิทรราชย์ หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น 
ไม่ว่าระหว่างรัฐกับเอกชนหรือเอกชนกับเอกชน ศาลย่อมมีอ านาจอิสระในการตัดสิน
ข้อพิพาทนั้นโดดเด็ดขาดและโดยยุติธรรม ตามกฎหมายของบ้านเมืองที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม” 
 
 
 

                                                           
6กุลพล พลวัน, หลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

(กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556) (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่หน้า), หน้า 14. 
7ประธาน วัฒนวานิช, เรื่องเดิม, หน้า 154. 
8Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 2nd ed. (Paul, Minn: West, 2001),      

p. 223. 
9กุลพล พลวัน, เรื่องเดิม, หน้า 19. 
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  หรือศาสตราจารย์ ดร.ก าชัย จงจักรพันธ์ คือ 
 

“หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย รวมถึงการบัญญัติกฎหมาย การใช้การตีความ
กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จะต้องไม่ฝ่าฝืนหรือขัดแย้ง
ต่อหลักนิติธรรมนี้ โดยแนวคิด หลักการนี้อยู่เหนือกฎหมายทั้งปวง อยู่เหนือแม้กระทั้ง
รัฐธรรมนูญ มีองค์ประกอบส าคัญคือ กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป กฎหมายจะ
บัญญัติให้การกระท าใด เป็นความผิดอาญาและมีโทษย้อนหลังหรือมีโทษย้อนหลัง
หนักกว่าเดิมไม่ได้ ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยบริสุทธิ์
จนกว่าจะมีค าพิพากษาเด็ดขาด. . .”  

 
 นอกจากนีห้ลักนิติธรรม (The Rule of Law) ยังถือเป็นความชอบธรรมที่รัฐต้องให้ความส าคัญ 
เพราะรัฐจะไม่มีความชอบธรรม หากรัฐไม่สามารถให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนได้10 และหลักนิติธรรม
เป็นหลักการสากลของมวลมนุษย์ (Universal Principle of Mankind) ส าหรับปกป้องสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน จากที่กล่าวมาจึงชี้ให้เห็นว่าแนวคิด หลักการกระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process 
Model) กับแนวคิด หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีหลักการใกล้เคียงกันมาก คือ การยึดถืออ านาจ
สูงสุดของกฎหมายเป็นส าคัญ (Supremacy of Law) โดยให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพของมนุษยชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งมิติในการบัญญัติกฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย
และการด าเนินกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ด้วย (Procedure Criminal Justice and Procedure Criminal Fairness) ดังนั้น กล่าวโดยสรุป
ระหว่างหลักนิติธรรม (Rule of Law) และหลักการกระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process) มีความ
สอดคล้องกัน ไม่แตกต่างกันนัก หากจะแตกต่างก็แตกต่างกันเพียงบริบททางประวัติศาสตร์และสังคม
เท่านั้น11 แต่แกนหลักยังคงเหมือนกันดังกล่าวมา ท าให้การพัฒนาแนวคิด หลักการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดี ภายใต้หลักนิติธรรม (Rule of Law) หรือหลักการกระบวนการที่
เป็นธรรม (Due Process) แล้วแต่จะเรียกชื่อ จึงไม่แตกต่างในเนื้อหาสาระส าคั หรือถูกเรียกว่าและ
อธิบายว่า หลักศุภนิติกระบวน (Due Process of Law) เป็นหลักประกันในความถูกต้องชอบธรรมใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของหลักนิติธรรม 12 อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักนิติธรรมด้วย    

                                                           
10Samuel J. M. Donnelly, “Reflecting on the Rule of Law: It’s Reciprocal 

Relation with Rights, Legitimacy and Other Concepts and Institutions,” The Annals of 
the America Academic of Political and Social Science 603 (January 2006): 43. 
 11วิสิฐ ญาณภิรัต, บริบทหลักนิติธรรมในต่างประเทศ (รายงานการวิจัยเสนอต่อ
คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม, 2557), หน้า 112. 
 12ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, “สาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฎิรูป,” ใน เอกสาร
ประกอบการสัมมนาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง
รัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2558), หน้า 57.  
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 จากลักษณะของแนวคิด หลักการกระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process Model) ข้างต้น 
ส่งผลให้ไม่เห็นพ้องกับการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไม่เป็นทางการของแนวคิด หลักการการควบคุม
อาชญากรรม เพราะแนวคิด หลักการกระบวนการที่เป็นธรรม จะเน้นทางด้านวิธีการแสวงหา
ข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือละเมิดกฎหมาย ศาลจะใช้
ดุลพินิจให้ปล่อยตัวจ าเลยหรือให้มีการพิจารณาคดีใหม่ได้13 จากที่กล่าวมาจึงพอชี้ให้เห็นว่า แนวคิด 
หลักการกระบวนการที่เป็นธรรม คือ กฎหมายต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
หรือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน14 เพราะอีกรัฐหนึ่งอาจไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมของอีกรัฐ
หนึ่งได้ โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกร้องขอในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นเหตุผลปฏิเสธการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ 
ดังนั้น รัฐผู้ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นจะต้องค านึงถึงสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลที่ถูกร้องขอด้วย เช่น 
สิทธิในการต่อสู้ทางการศาล สิทธิการมีทนาย เหตุการเลือกปฎิบัติ การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูก
ร้องขอที่ไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ า เป็นต้น มาเป็นเหตุส าหรับปฎิเสธค าร้องขอ จึงเห็นได้ชัดว่าหลักสิทธิ
มนุษยชนนั้น เป็นกระบวนการน าแนวคิด หลักการนิติธรรมมาท าให้เกิดผลในทางรูปธรรม ดังจะเห็น
ได้จากมีการจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบต่างขององค์การสหประชาชาติ (United 
Nations) เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) (Universal Declaration 
of Human Rights 1948: UDHR) หรือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิ
พลเมือง ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) (International Covenant on Civil and Political Right 1966:  
ICCPR) ที่รัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติต้องปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งการบัญญัติกฎหมาย การ
บังคับใช้กฎหมาย และการพิจารณาพิพากษาคดีภายในประเทศอย่างเคร่งครัด เพราะกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบที่สอดคล้องกับแนวคิด หลักการกระบวนการนิติธรรม นอกจากจะได้รับ
การยอมรับว่าปฏิบัติตามหลักสากลแล้ว ยังสร้างความสมดุลให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดียิ่ง เนื่องจากการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน ไม่ได้มีแนวคิด หลักการในควบคุมอาชญากรรมเพียงประการเดียว แต่ยังมีมิติที่เกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจ าเลยตามแนวคิด หลักการ
กระบวนการนิติธรรมด้วย  
  ดังนั้น เพ่ือให้เห็นลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างแนวคิด หลักการทั้ง 2 ข้างต้น จึงสรุปเป็น
ตารางเปรียบเทียบแนวคิด หลักการการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) กับ แนวคิด 
หลักการกระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process Model)15 ได ้ดังตารางที่ 2.1  

                                                           
13สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต, ประสิทธิภาพในการด าเนนิคดีอาญาศึกษา ระบบการด าเนินคดี

ชั้นเจ้าพนักงานและช้ันศาล (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2552), หน้า 50. 

14ก าชัย จงจักรพันธ์, “ค ากล่าวรายงานและชี้แจงร่างเสนอ ความหมาย สาระส าคัญและผล
ของการฝ่าฝืนหลักนิติธรรม,” ใน สัมมนาใหญ่ เรื่อง หลักนิติธรรม, 31 ตุลาคม 2556, ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ส านักงานอัยการสูงสุด อาคาร A ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ, หน้า 1. 

15Joel Samaha, op. cit., p. 13. 
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ตารางท่ี 2.1  เปรียบเทียบแนวคิด หลักการการควบคุมอาชญากรรมกับแนวคิด หลักการกระบวน    
 การทีเ่ป็นธรรม 
 

แนวคิด หลักการการควบคุมอาชญากรรม 
(Crime Control Model) 

แนวคิด หลักการกระบวนการที่เป็นธรรม 
(Due Process Model) 

1.เน้นการควบคุมอาชญากรรม (Control Crime)  1. เน้นกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรม 
(Fair Procedures) 

2. ความเกรงกลัวต่ออาชญากรในสังคม 2. ความไม่ไว้วางใจต่อการใช้อ านาจของฝ่าย
ปกครอง 

3. ความจ าเป็นของสังคมต่อการสร้างความสงบ
เรียบร้อย 

3. เคารพต่อสิทธิของปัจเจกบุคคล 

4. ไว้วางใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและ
พนักงานอัยการ 

4. ไม่ไว้วางใจอ านาจในการปกครอง 

5. ให้ความส าคัญต่อกระบวนการเจรจาต่อรอง 5. ให้ความส าคัญต่อกระบวนในระบบ
กล่าวหาของศาล 

6. เชื่อถือการแสวงหาข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นทางการ 6. เชื่อถือการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างเป็น
ทางการ 

7. ให้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ต ารวจและพนักงานอัยการ
กว้างขวาง 

7. จ ากัดอ านาจในการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจและพนักงานอัยการ 

8. มีบทสันนิษฐานว่า ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็น
ผู้กระท าความผิด (Presumption of Guilt) 

8. มีบทสันนิษฐานว่า ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค าพิพากษาว่าเป็น
ผู้กระท าความผิดจริง (Presumption of 
Innocence) 

9. ให้ความส าคัญต่อขั้นตอนก่อนการสอบสวน 9. ให้ความส าคัญต่อการพิจารณาคดีในศาล 
10. มีความรวดเร็วในการด าเนินการ แต่มีโอกาสเกิด
ข้อผิดพลาดหรือการด าเนินการที่ไม่เป็นธรรมได้มาก 

10. ด าเนินการได้ช้าแต่เป็นธรรมในการ
พิจารณาด าเนินคดี 

  
 จากการศึกษาข้างต้น แนวคิด หลักการควบคุมอาชญากรรมและแนวคิด หลักการกระบวน 
การที่เป็นเป็นธรรม แม้จะมีความแตกต่างโดยเฉพาะการให้น้ าหนักของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
แตกต่างกันไป แต่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือ การปราบปรามอาชญากรรม เพื่อการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคม ซึ่งแนวคิดในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน จึงไม่มีกฎหมายของ
ประเทศใดที่จะใช้เพียงแนวคิด หลักการในแนวคิด หลักการเดียว หากแต่มีลักษณะที่เป็นการผสมของ
แนวคิด หลักการทั้งสอง16 เพ่ือให้การด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความสมดุลระหว่างการ

                                                           
16อารีย์ รุ่งพรทวีวัฒน์, การบังคับใช้กฎหมายอาญาโดยกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), หน้า 68-69. 
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มุ่งปราบปรามอาชญากรรมกับหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ าเลยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรม โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ตามแนวคิด หลักการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
หลักนิติธรรม และเป้าหมายของการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องมีสาเหตุมาจากการพิจารณา
ตัดสินด้วยความถูกต้องผ่านกระบวนการที่เป็นธรรมด้วย17 และหากกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
ใด ที่ปราศจากการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมแล้ว ย่อมไม่อาจเ รียกว่า
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา จะเป็นได้แต่เพียงกระบวนการลงโทษทางอาญาเท่านั้น  
 ดังนั้น แนวคิด หลักการในการก าหนดเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในระยะ
หลัง ๆ จึงมีแนวโน้มที่ค านึงถึงมิติในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลผู้ถูกร้องขอ
มากกว่าในอดีต ดังจะเห็นได้จากสนธิสัญญาสมัยใหม่ มักจะก าหนดเหตุปฎิเสธ ไม่ส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอ 
หากมีเหตุหรือหลักฐานอันควรเชื่อว่า จะไม่ได้รับการคุ้มครองหรือไม่ได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม 
หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าเป็น แนวคิด หลักการของสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานในระบบการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน (Human Rigth on Extradition System) 
 ส าหรับประชาคมอาเซียนแนวคิด หลักการนิติธรรม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้
ปรากฎชัดเจนในตราสารอาเซียน คือ กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ดังนั้นจึงเห็นว่า การ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสมาชิกอาเซียน ต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
แนวคิด หลักการเหล่านี้ 
 
2.2   แนวคิด หลักการส าคัญของเงื่อนไขในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
  
 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นเชื่อกันว่าเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ก่อนคริสตกาล โดย          
อนุสนธิสัญญาระหว่างอียิปต์กับฮิทไทท์ (Egyptian Hittite Peace Convention) เป็นสนธิสัญญาส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนฉบับแรกของโลกที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางการเมือง18 โดยได้กล่าวถึงการส่งตัวศัตรู
ทางการเมืองที่หลบหนีไปอยู่ในประเทศหนึ่งให้แก่อีกประเทศหนึ่งและในสมัยต่อมาซึ่งการปกครอง
เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น กษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินต่างใช้วิธีส่งตัวผู้กระท าความผิดทาง
การเมืองระหว่างกัน เพ่ือช่วยกันขจัดผู้ที่จะโค่นล้มราชบัลลังก์ของเหล่ากษัตริย์ด้วยกัน19 ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1957 สหภาพยุโรปก็ได้มีการจัดท าอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1957 
(European Convention on Extradition 1957) เป็นอนุสัญญาหลักที่ได้มีการกล่าวถึงแนวคิด 
หลักการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย ซึ่งต่อมาองค์การสหประชาชาติ (United Nations) จึงได้ท า
สนธิสัญญาต้นแบบของสหประชาชาติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ.1990 (พ.ศ 2533) (United 

                                                           
17Andrew Ashworth and Mike Redmayne, The Criminal Process, 3rd ed. 

(Oxford: Oxford University Press, 2005), p. 375. 
18Geoff Gilbert, Responding to International Crime (Martinus: Nijhoff, 2006), 

p. 17. 
19พรชัย ด่านวิวัฒน์, กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2544), หน้า 65. 
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Nations Model Treaty on Extradition 1990) เพ่ือเป็นต้นแบบให้นานาประเทศ น าไปจัดท าเป็น
เป็นกฎหมายภายในและสนธิสัญญาว่าด้วย การส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน20 เพ่ือ
เป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อตกลงเท่านั้น ซึ่งแตกต่างกับอนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1957 ที่เป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ใช้
ภายในสหภาพยุโรป ส่วนประเทศแรกในโลก ซึ่งบัญญัติกฎหมายภายในเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
คือ ประเทศเบลเยี่ยม ในปี ค.ศ. 1833 ต่อจากนั้นประเทศอังกฤษได้บัญญัติกฎหมายภายในเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ข้ึนในปี ค.ศ. 1870 โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและเป็นผลให้ประเทศ
อังกฤษเข้าท าสนธิสัญญากับประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลก21 รวมถึงประเทศไทยด้วย คือ สนธิสัญญาส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศอังกฤษกับสยาม 
 ดังนั้น ประวัติศาสตร์ของการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น 
อาจแบ่งออกได้เป็น 4 ยุค22 คือ ยุคแรก ยุคเก่าจนถึงคริสศตวรรษที่ 17 เป็นยุคของการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนที่เก่ียวกับทางการเมืองและศาสนา ยุคที่ 2 ยุคคริสศตวรรษที่ 18-ครึ่งแรกของคริสศตวรรษที่ 19 
เป็นยุคของการท าสนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเกี่ยวด้วยความผิดทางการทหาร ยุคต่อมา
คือ คริสตศักราช (ค.ศ.) 1833-ปัจจุบัน เป็นยุคของการยับยั้งและปราปรามอาชญากรรม และยุคหลัง 
คริสตศักราช (ค.ศ.) 1948 เป็นยุคที่มีวิวัฒนาการ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
กระบวนการอันชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

ฉะนั้น การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงเป็นที่รู้จักและใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเห็นได้ว่า 
แนวคิด หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในปัจจุบันและ
แนวโน้มในการพัฒนาการให้ความร่วมมือในอนาคต จึงมักให้ความร่วมมืออย่างเป็นทางการหรือการ
จัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศมากกว่าอาศัยหลักปฎิบัติต่างตอบแทน โดยค านึงถึงแนวคิดในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลผู้ถูกร้องขอ มาประกอบ ตลอดทั้ง การ
ก าหนดเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือที่มุ่งยับยั้งปราบปรามอาชญากรรมและการด าเนินกระบวนการ
ที่เป็นธรรม ท าให้นานาประเทศต่างบัญญัติ แก้ไข เพ่ิมเติมกฎหมายภายใน เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนในการพิจารณาด าเนินการในฐานะประเทศผู้ร้องขอหรือประเทศผู้รับค ารอง  เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมในการพิจารณาคด ี

 
 2.2.1  ความหมายและวัตถุประสงค์ 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ จึงมุ่งศึกษาเฉพาะการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน (Extradition) เท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา ซึ่งชื่อใน

                                                           
20บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์, เรื่องเดิม, หน้า 40-41. 
21ทัศนา พฤติการณ์กิจ, “การส่งผู้ร้ายข้ามแดน,” วารสารทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อิส

เทอร์น 3, 1 (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2552): 12. 
 22ชัชวาล สุขสมจิต, ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม, 2542), หน้า 
8. 
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ภาษาอังกฤษ “Criminal International Law” ภาษาฝรั่งเศส “Droit Penal International” ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Law/Droit International 
Penal) เพราะแท้ที่จริงแล้ว กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ คือ กฎหมายระหว่างประเทศที่มีเนื้อหา
ทางอาญา เช่น อาชญากรรมสงคราม (War Crime) อาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) 
ในขณะที่กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา คือ กฎหมายอาญาภายในประเทศที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบระหว่างประเทศ23  

2.2.1.1  ความหมาย (Definitions) 
ในปัจจุบัน ยังไม่มีค านิยามหรือบทวิเคราะห์ศัพท์ที่ชัดเจนของการส่งผู้ร้ายข้ามที่มี

ความหมายเดียวกัน แต่ก็มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ส่วนค าว่า “ผู้ร้าย” เป็นค าที่ใช้กันมานาน
และเป็นค าที่ทราบกันโดยทั่วไป ดังจะเห็นได้จาก มีนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศต่าง ได้
ให้ความหมายไว้ เช่น การส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ บุคคลที่ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดน (กล่าวคือ การยอมส่ง
มอบ) โดยรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่ง เพ่ือพวกเขาอาจถูกพิจารณาในรัฐที่ร้องขอ ส าหรับความผิดตาม
กฎหมาย การส่งผู้ร้ายข้ามแดนยังรวมถึงการยอมจ านนของผู้ที่ศาลตัดสินซึ่งได้หลบหนีออกมาก่อน
การลงโทษจะสมบูรณ์24 การส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ การที่รัฐหนึ่งยอมส่งบุคคลผู้ต้องหาว่ากระท า
ความผิดหรือต้องค าพิพากษาว่ามีความผิดให้แก่รัฐที่มีอ านาจที่จะพิจารณาและพิพากษาลงโทษนั้น25 
หรือ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ การส่งมอบตัวผู้ต้องหาหรือผู้ต้องค าพิพากษาให้ลงโทษแล้วไปยังรัฐซึ่ง
ผู้นั้นต้องหาว่าได้กระท าความผิดอาญาหรือถูกพิพากษาให้ลงโทษทางอาญาแล้วในดินแดนของรัฐที่
ขอให้ส่งตัวโดยรัฐซึ่งบุคคลนั้นปรากฎตัวอยู่26 การส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ การส่งคืนบุคคลซึ่งได้กระท า
ความผิดทางอาญาในประเทศหนึ่งโดยผู้มีอ านาจในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งผู้กระท าความผิดได้หลบหนีไป
อาศัยอยู่ โดยส่งไปยังประเทศที่ผู้กระท าได้กระท าความผิด27 การส่งผู้ร้ายข้ามแดน หมายถึง การที่รัฐ
หนึ่งยอมรับที่จะปฏิบัติตามค าร้องขอที่จะส่งบุคคลผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดหรือบุคคลที่ต้องค า
พิพากษาให้จ าคุกให้แก่รัฐที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือลงโทษบุคคลดังกล่าวนั้นได้ 28และ
นอกจากนี้ยังมีบางประเทศได้ให้ค านิยามของการส่งผู้ร้ายข้ามข้ามแดนไว้ในกฎหมายภาย ใน เช่น 

                                                           
23ปกป้อง ศรีสนิท, ค าอธิบายกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: โครงการต ารา

และเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 20.  
 24Michael Akehurst, A Modern Introduction to International Law, 7th ed. 
(New York: Routledge, 1997), p. 117. 

25ลาวัล ถนัดศิลปกุล, “การส่งผู้ร้ายข้ามแดน,” วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 21, 2 (ธันวาคม
2552): 49. 

26ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา ตอน
ที่ 2 แผนกคดีอาญา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2527), หน้า 42. 

27John Burk, Osborn’s Concise Law Dictionary Sixth edition (London: Sweet 
and Maxwell, 1976), p. 141. 

28สุเทพ อัตถากร และสกฤษดิ์ ชมไพศาล, คู่มือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
และคดีอาญาบันทึกสังเขปประกอบกฎหมาย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2516), หน้า 42. 
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กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Extradition Law 1977) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ การน าตัวผู้ต้องหาออกจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่จะน าตัวบุคคลนั้นให้กับหน่วยงานต่างประเทศตามค าขอของประเทศ หรือรัฐบาลของ
ประเทศนั้น ๆ เพ่ือควบคุมตัวบุคคล ๆ นั้นเพ่ือการสอบสวนอาชญากรรมที่ก่อขึ้นหรือ ด าเนินการ
ลงโทษที่มีตอ่บุคคล ๆ นั้นภายใต้กฎหมายการลงโทษหรือกฎหมายอาญาของประเทศ หรือรัฐบาลของ
ประเทศที่ท าการร้องขอนั้น หรือกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (Extradition  Law 2012) ได้ให้ความหมายว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ การส่งมอบ
ผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิดที่ต้องการตัวโดยรัฐที่ร้องขอ เพ่ือน าไปด าเนินคดีอาญาหรือปฏิบัติโทษ
อยู่ในรัฐที่ร้องขอ ในขณะที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ไม่มีบทนิยามค า
ว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไว้ในกฎหมายฉบับนี้ ด้วยเหตุผลหลายประการ 29 เช่น หากพิจารณา
บทบัญญัติทั้งหมด จะทราบถึงความหมายของการส่งผู้ร้ายแดน การส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีความเข้าใจ
โดยทั่วไปอยู่แล้ว การบัญญัติความหมายไว้ในกฎหมายอาจมีข้อจ ากัดในอนาคตได้ เป็นต้น แต่กลับไป
ปรากฎ การให้ความหมายในที่ประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้พิพากษาทุกคนที่อยู่
ปฏิบัติหน้าที่ เห็นว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างรัฐ เพ่ือประโยชน์ใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยจัดส่งผู้กระท าความผิดหรือผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดแล้วหลบหนีไปยังรัฐอ่ืนคืนไปยังรัฐที่ความผิดเกิดขึ้น อันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีอาญา30 

ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอสรุปความหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ดังนี้ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
คือ กระบวนการในการพิจารณาส่งมอบบุคคลผู้ถูกร้องขอ โดยเป็นผู้ซึ่งก าลังถูกกล่าวหาหรือถูก
ด าเนินคดี ถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือถูกพิพากษาลงโทษในความผิดใดความผิดหนึ่ง ซึ่งหลบหนีไป
ปรากฎตัวอยู่ในรัฐผู้รับค าร้องขอ เพ่ือกลับไปสู่กระบวนการพิจารณาด าเนินคดีอาญาหรือบังคับโทษใน
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศที่ร้องขอ ซึ่งมีเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาในการพิจารณาและ
ลงโทษ โดยเฉพาะในสถานที่ที่ความผิดเกิด โดยในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะความร่วมมือใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศหรือระหว่างรัฐเท่านั้น 

นอกจากนี้ ยังมีการส่งคนออกนอกราชอาณาจักรที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือใกล้เคียง
กับในการส่งร้ายข้ามแดน (Extradition) ดังนั้น เพ่ือให้ความแตกต่างและไม่ให้เกิดความสับสน จึงขอ
กล่าวถึงลักษณะการส่งคนออกนอกราชอาณาจักรดังกล่าว พอสังเขป คือ กรณีแรก การส่งคน
นอกจากราชอาณาจักรหรือการเนรเทศ (Deportation)  คือ การที่รัฐหนึ่งเพ่ือความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยแห่งรัฐตน รัฐจึงจ าเป็นต้องเนรเทศบุคคลซึ่งกระท าการอันสร้างความไม่สงบ
เรียบร้อยและปลอดภัยให้ออกจากประเทศของตน โดยวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ โดยไม่ได้
พิเคราะห์ถึงรัฐใดทั้งสิ้น โดยถือเป็นดุลพินิจของฝ่ายบริหาร โดยไม่ผ่านการกระบวนการกลั่นกรองของ
ศาล อย่างไรก็ตาม การส่งคนกลับตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองนี้ ถือว่าเป็นอ านาจโดยชอบธรรม

                                                           
29คณะกรรมาธิการวิสามัญ, บันทึกรายงานการประชุมร่างพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

พ.ศ….(ฉบับที่ 4), 18 กรกฎาคม 2550 
30ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ 2965/2538 (ศาลอุทธรณ์), หน้า 191. 
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ของรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายภายในของตน รัฐแต่ละรัฐมีอ านาจที่จะส่งบุคคลที่อยู่ในข่าย
ต้องห้ามมิให้อยู่ในดินแดนของตนโดยมิชอบ เช่น ผู้มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ31 

กรณีสอง การโอนตัวนักโทษ (Prisoners Transfer) คือ การที่นักโทษในประเทศหนึ่ง
ถูกย้ายไปรับโทษจ าคุกในประเทศที่ตนมีสัญชาติ โดยรัฐบาลของประเทศผู้โอน รัฐบาลแห่งประเทศ
ผู้รับโอน และนักโทษที่ได้รับโอนต่างก็จะต้องเห็นชอบหลักการนี้ แต่การโอนตัวนักโทษจะกระท าได้
ต่อเมื่อมีสนธิสัญญาการโอนตัวนักโทษต่อกัน เพราะเป็นหลักการพิเศษ ซึ่งไม่อาจใช้ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
ต่อกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากการโอนตัวนักโทษเป็นเรื่องที่กระทบต่ออ านาจอธิปไตย
ของรัฐโดยตรง เพราะรัฐจะต้องยอมรับและบังคับตามค าพิพากษาคดีอาญาของศาลอีกรัฐหนึ่ง จึงต้อง
ใช้หลักพันธกรณีผูกพันเฉพาะคู่สัญญา คือ ให้ปฏิบัติตามในรูปแบบของสนธิสัญญา32 

จากลักษณะการส่งคนออกนอกราชอาณาจักรทั้งสองลักษณะดังกล่าว นอกจาก
ชี้ให้เห็นความแตกต่างกันแล้ว ยังมีความแตกต่างกับแนวคิด หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนอย่างชัดเจน อีกทั้งการด าเนินการในการส่งคนออกนอก
ราชอาณาจักรยังมีแนวคิด หลักการและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจใช้ทดแทนหรืออ าพราง
ระหว่างกันได้  

 2.2.1.2  วัตถุประสงค ์(Objectives) 
 ส าหรับวัตถุประสงค์ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความสงบ

เรียบร้อยให้แก่สังคม ซึ่งทุกประเทศในโลกจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ทุกรัฐต้อง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการให้ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมและต้องไม่ยินยอมให้
ผู้กระท าความผิดทางอาญาจากประเทศหนึ่งหลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในดินแดนของประเทศตน ทั้งนี้เพ่ือ
ความสงบสุขของสังคมระหว่างประเทศ ซึ่งตามหลักการทั่วไปแล้วการพิจารณาพิพากษาและการ
ลงโทษผู้กระท าความผิดนั้น จะพึงต้องกระท าในประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพราะประเทศนั้น
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนได้ถูกกระทบกระเทือน และจ าเป็นที่จะต้องจัดป้องกันมิให้เกิดมีการ
กระทบกระเทือนเช่นนั้นขึ้นอีก โดยจัดให้มีการลงโทษไว้ให้เห็นเป็นเยี่ยงอย่าง นอกจากที่กล่าวแล้วนี้ 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนยังเป็นประโยชน์ท าให้การไต่สวนพิจารณาความผิดง่าย สะดวกขึ้นมาก เพราะ
การค้นคว้ารวบรวมร่องรอยพยานหลักฐานและสักขีพยาน การน าเอามาใช้อ้างอิงนั้น ย่อมเป็นการ

                                                           
31ส านักงานกิจการยุติธรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม, “การส่งคนออก

นอกราชอาณาจักรโดยกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการเนรเทศ,” ใน เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง การส่งคนออกนอก
ราชอาณาจักรโดยกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการเนรเทศ, วันที่ 23 พฤษภาคม 2550, ห้อง
กมลทิพย์ โรงแรมสยามชิติ, หน้า 36. 

32พรชัย ด่านวิวัฒน์ และสุพรรณวษา โชติกญาน, การโอนตัวนักโทษ (หัวข้อที่10 ของ
โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” 
ระยะที่ 2) (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548), หน้า 2. 
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กระท าได้สะดวกดีมาก ถ้าเป็นการกระท าในสถานที่เดี่ยวกันกับที่ซึ่งความผิดได้เกิดขึ้น 33 ดังนั้นกล่าว
โดยสรุปส าหรับจุดมุ่งหมายของความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา ซึ่งรวมถึง การส่งผู้ร้ายข้าม
แดนด้วย ก็เพื่อ34 1. พยายามให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
และอาชญากรรมต่าง ๆ 2. ตามหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาที่ว่า ผู้กระท าความผิดทางอาญาจะต้อง
ได้รับโทษ เพ่ือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 3. ป้องกันมิให้ผู้กระท าผิดอาศัย
การหลบหนีไปอีกประเทศหนึ่ง เพ่ือให้ตนรอดพ้นความรับผิดทางอาญา สอดคล้องกับค ากล่าวของ
ประธานศาล Queen’s Bench ในประเทศอังกฤษที่ได้กล่าวถึง การส่งผู้ร้ายข้ามแดนว่า กฎหมายว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นต้องการให้ผู้กระท าความผิดในทางอาญาถูกลงโทษและหลักนี้ก็ได้เป็น
ส่วนหนึ่งในการที่รัฐต่าง ๆ ได้ร่วมมือกันปฏิบัติในการที่จะน าตัวผู้กระท าความผิดในทางอาญากลับมา
ลงโทษในรัฐที่เกิดการกระท าความผิด35 

 
 2.2.2  บ่อเกิดของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 ส าหรับบ่อเกิดของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น สามารถแยกบ่อเกิดของการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ คือ36 
 2.2.2.1  สัญญาระหว่างประเทศ (International Agreement) 
 ในทางปฏิบัติถ้อยค าที่ ใช้ เ พ่ือเรียกสัญญาระหว่างประเทศ ได้แก่ สนธิสัญญา 
(Treaties, Traite) อนุสัญญา (Convention) กติกา (Pacts, Pacte) กฎบัตร (Charte, Charter) 
ธรรมนูญ (Statut, statute) กฎ (Act, Acte) ปฏิญญา (Declaration) พิธีสาร (Protocole) ความตก
ลง (Accord) รัฐธรรมนูญ (Constitution) ฯลฯ แต่ถึงแม้ว่าแบบของสัญญาจะไม่เหมือนกันก็ดี หรือ
ชื่อที่เรียกจะผิดแผกแตกต่างกันก็ดี แต่ความแตกต่างนี้ไม่ท าให้ผลทางกฎหมายแตกต่างกันไปด้วย 
เพราะต่างก็มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกันทั้งสิ้น37 ส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ได้รับการพัฒนามา
ตั้งแต่ข้อตกลงเฉพาะกิจ (Ad Hoc Agreements) สู่สนธิสัญญาและอนุสัญญา เนื่องจากโดยหลักการ
ไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศบังคับให้รัฐอ่ืนจ าต้องส่งตัวบุคคลข้ามแดน แม้รัฐนั้นมีสิทธิจะขอ เว้นแต่
รัฐจะมีข้อผูกพันโดยสนธิสัญญาทั้งทวิภาคี (Bilateral) และพหุภาคี (Multilateral) อนุสัญญา 

                                                           
33เอกูต์ เอซ, ค าบรรยายกฎหมายอาชญา (กรุงเทพฯ: ร้านกาญจนพิมพ์ดีด, 2477), หน้า 

51. 
34ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547), หน้า 169. 
35D. W. Greig, International Law (London: Butterworth, 1970), p. 322 อ้างถึงใน 

พงศ์ธร บุญอารี, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 แผนกคดีอาญา (นครปฐม: งานผลิตเอกสารและ
ต าราโรงเรียนนายร้อยต ารวจ, 2539), หน้า 796. 

36ประมุข สวัสดิ์มงคล, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน, หน้า 9-10, ค้นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 
จาก http://www.library.coj.go.th 

37อุกฤษ มงคลนาวิน, ค าบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520), หน้า 161-162. 

http://www.library.coj.go.th]/
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(Convention) หรือความตกลงระหว่างประเทศ38 ดังนั้น บ่อเกิดการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เกิดจาก
สัญญาต่างประเทศถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ โดยสนธิสัญญา (Treaty) 
เป็นค าที่มีความหมายทั่วไป (Generic Term)39 ซึ่งหมายความว่า สัญญาที่ท าระหว่างบุคคลระหว่าง
ประเทศ (รัฐ รัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ) ก่อให้เกิดสิทธิและพันธกรณีระหว่างกันภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญาและความตกลงมักจะเป็นค าที่ใช้สลับหรือแทนกันได้ในความ
เข้าใจของบุคคลทั่วไป หากจะเปรียบเทียบกับสัญญาตามกฎหมายภายในสัญญาหมายความว่าสัญญา
ที่ท าระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคลซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันที่ต่างกัน คือ อยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายภายในประเทศของประเทศนั้น ๆ ส่วนค านิยามของสนธิสัญญา ซึ่งเป็นประมวลหลัก
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศเก่ียวกับการจัดท าสนธิสัญญาระหว่างรัฐ หมายถึง ความตกลง
ระหว่างประเทศ ระหว่างรัฐซึ่งจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ไม่
ว่าจะจัดท าอยู่ในตราสารฉบับเดียวหรือสองฉบับหรือหลายฉบับที่เกี่ยวเนื่องกัน  และไม่ว่าจะมีชื่อ
เฉพาะเช่นใด40 
 ดังนั้น สัญญาระหว่างประเทศจึงนับได้ว่าเป็นบ่อเกิดของกฎหมายหรือพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่มีบทบาทและความส าคัญมากที่สุดประเภทหนึ่งของการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งการส่งผู้ร้ายข้ามแดนส่วนใหญ่จะถูกก าหนดให้อยู่ในรูปแบบของ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศทั้งทวิภาคี (Bilateral)และพหุภาคี (Multilateral) เช่น สนธิสัญญาแบบ
ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย, อนุสัญญาประชาคมทางเศรษฐกิจแอฟริกาใต้
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Economic Community of West African State Convention on 
Extradition) อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (The European Convention on 
Extradition) อนุสัญญาแบบพหุภาคีของสหประชาชาติว่าด้วยการการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
(United Nations Convention Against Corruption: UNCAC) ข้อ 44 ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน หรืออนุสัญญาแบบพหุภาคีของสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (The United Nation Convention Against Transnational 
Organized Crime: UNTOC) ข้อ 16 ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นต้น  
 

                                                           
38Bassiouni M. Cherif, International Law Extradition and World Public Order 

(Sitjhoff-Oceana: Dobbs Ferry, 1974), p. 6. 
39กระทรวงการต่างประเทศ, กรมสนธิสัญญา, สนธิสัญญา, ค้นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 

จาก http://test.mfa.go.th/treaty/handbook/forward.html  
40Article 2 Use of terms  Vienna Convention on the law of  Treaties   1969   
1. For the purposes of the present Convention:  
(a) “treaty” means an international agreement concluded between States in 

written form and governed by international law, whether embodied in a single 
instrument or in two or more related instruments and whatever its particular 
designation; 
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 2.2.2.2  กฎหมายภายใน  (Domestic Law) 
 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เกิดจากฎหมายภายใน เป็นกรณีที่รัฐต้องออกกฎหมายให้มีผล

ใช้บังคับเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในประเทศ โดยปรากฎหลักการ กฎเกณฑ์และขั้นตอน
เกี่ยวกับการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และบทบัญญัติเกี่ยวกับอนุวัตรการให้เป็นไปตาม
สนธิสัญญา ดังจะเห็นได้จากกรณีของประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน พ.ศ. 2551 ซึ่งหลักการ ก าหนดกฎเกณฑ์และขั้นตอนที่จะใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ได้
เท่าท่ีไม่ขัดแย้งกับสนธิสัญญา กล่าวคือ ประเทศที่มีหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนดังในข้อที่ 1 ประเทศไทยต้องถือปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้น แต่กับประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญา
ระหว่างกัน ประเทศไทยจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือราชอาณาจักรกัมพูชามีบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Penal Code 2007 (Part 2 on Extradition)) 
ซึ่งตามกฎหมายอาญานี้ ได้ก าหนดว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในส่วนเกี่ยวกับโทษนั้นต้องเป็นโทษตาม
กฎหมายอาญา โดยค าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้องร้องขอผ่านช่องทางการทูตพร้อมข้อมูลผู้ที่ถูกร้อง
ขอและความผิดที่ได้กระท า ส่วนประเทศมาเลเซียนมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเช่นกัน 
คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition Act 1992) ได้วางหลักเกี่ยวกับการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนไว้ 2 กรณีเช่นกัน คือ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีสนธิสัญญาและไม่มีสนธิสัญญา จาก
กฎหมายเหล่านั้น ส่วนขั้นตอนในการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการสามารถแบ่ง
ออกได้ 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ41 คือ 1. พิจารณาค าร้องและเอกสารประกอบเบื้องต้นว่าควรให้ความ
ร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ อย่างไร เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 2. หากเห็นควรจะส่งให้
ศาลพิจารณาว่ามีเหตุต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 3. เมื่อศาลวินิจฉัยอย่างไรแล้ว ฝ่าย
บริหารย่อมเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ อย่างไรเช่น สหพันธรัฐเยอรมัน ใช้
แบบพิธีแบบผสมโดยฝ่ายบริหารเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจ ส่วนฝ่ายตุลาการจะเข้ามาเกี่ยวข้องก็เพียงแต่
กลั่นกรองในเรื่องค าร้องขอเท่านั้น ประเทศอังกฤษ ศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดจริงหรือไม่ และความผิดนั้นอยู่ในลักษณะที่จะส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ ซึ่งเมื่อศาลตัดสิน
อย่างไร ฝ่ายบริหารโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ชี้ขาดอีกครั้ง โดยในทาง
ปฏิบัติแล้วมักจะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของศาล42 และสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา เป็นต้น แม้ใน
บางประเทศจะมอบอ านาจพิเศษในการควบคุมอยู่ที่ฝ่ายบริหารหรือศาล แต่ประเทศส่วนใหญ่จะใช้

                                                           
41พรชัย ด่านวิวัฒน์ และสุพรรณวษา โชติกญาน, เขตอ านาจในการด าเนนิคดี (ข้อ 15) 

และการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการโอนตัวนักโทษ (ข้อ 16, ข้อ 17) ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2) (รายงานการวิจัย 
เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548), หน้า 15. 

42ปีตีสาร ธารสุวรรณวงศ์, สนธิสัญญาแม่แบบของสหประชาชาติว่าด้วยการส่งผู้ร้าย    
ข้ามแดน: การปรับปรุงกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทย 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 44. 
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ระบบผสม43 (Hybrid System) อย่างที่กล่าวมา รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ด้วย แม้มี
บางความเห็นว่า ควรการโอนสิทธิในการตัดสินจากอ านาจของฝ่ายบริหารไปเป็นอ านาจของศาล 
เพราะการโอนสิทธิในการตัดสินในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากอ านาจของฝ่ายบริหารไปเป็นอ านาจของ
ศาล อาจมีความจ าเป็นด้วยเหตุผลส าคัญประการหนึ่ง คือ ผู้ พิพากษามีแนวโน้มจะจัดล าดับ
ความส าคัญของสิทธิผู้ต้องหาได้ดีกว่าฝ่ายบริหาร44และป้องกันการแทรกจากการเมืองทั้งในและ
ภายนอกประเทศ นอกจากขั้นตอนในการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการแล้ว ยังมี
การพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบง่ายหรือแบบย่อ (Simplified Extradition Procedure) ดังจะ
เห็นได้จาก อนุสัญญาว่าด้วยกกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างง่ายระหว่างประเทศสมาชิกของ
สภาพยุโรป ข้อ 5-ข้อ 8 (Convention on Simplified Extradition Procedure Between the 
Member States of the European Union 1995)หรือข้อตกลงว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ข้อ 11 (Agreement on Extradition between The 
European Union and the United State of America 2003) แม้กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ด้วยวิธีนี้จะยังไม่เป็นที่แพร่หลาย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากกระบวนการนี้
อาศัยความยินยอมโดยสมัครใจของบุคคลผู้ถูกร้องขอเป็นส าคัญ เพ่ือท าให้กระบวนการพิจารณาการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการด าเนินการตามวิธีการปกติ ทั้งยังถือเป็นการคุ้มครอง
สิทธิ เสรีภาพของบุคคลผผู้ถูกร้องขอที่ยอมสละสิทธิที่พึงจะได้รับการคุ้มครองบางประการในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนตามปกติ นอกจากนี้ยังมีบางประเทศ เช่น ประเทศแคนาดา45 ประเทศอังกฤษ46 
สหพันธรัฐเยอรมัน47 บรูไนดารุซาราม และประเทศไทย ที่ได้มีการน าแนวคิด หลักการนี้มาบัญญัติ
เป็นกฎเกณฑใ์นการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในประเทศอีกด้วย โดยกฎหมายและขั้นตอนใน
การพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็นอย่างไร จะได้ศึกษาโดย
ละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป 

 ส่วนกฎหมายภายในอีกลักษณะ คือ การอนุวัติสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ให้ เป็นกฎหมายภายใน เพ่ือให้มีผลใช้บังคับภายในประเทศ เช่น ประเทศไทยประกาศใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2522 
โดยให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้เป็นไปตามสนธิสัญญา
ระหว่างรัฐบาลไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พระราชบัญญัติว่าด้วยการ

                                                           
43Llias Bantekas and Susan Nash, International Criminal Law, 3rd ed. (New 

York: Routledge-Cavendish, 2007), p. 294. 
44Gennadiy Sergiy Bogutskiy, Improving Extradition Procedure through 

Strengthening the Legal Status of an Individual and Transferring the Decision 
Making Right from the Executive to Judiciary Branch of Power (Master’s thesis, 
Graduate Department of Faculty of Law, University of Toronto, 2012), p. 22. 

45Article 71, Article 72 Extradition Act  1999 on Consent  
46Article 45, Article 46 Extradition Act 2003 on Consent to Extradition 
47Section 18, Section  19 A Extradition Act 1988 on Consent to Extradition 



30 

ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533 โดยให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา ให้เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นต้น ซึ่งการอนุวัติการ (Implementation) สนธิสัญญามาเป็นกฎหมาย
ภายในลักษณะนี้เป็นไปตามทฤษฎีทวินิยม (Dualism)48 เช่นเดียวกับการอนุวัตรการสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศมาเป็นกฎหมายภายในของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม49 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์50 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว51 
 2.2.2.3  หลักปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity) 
 หลักการปฏิบัติต่างตอบแทนหรือหลักต่างตอบแทนนี้ (Reciprocity) มีนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมาย ไว้ว่า เป็นกรณีที่ไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน แตป่ระเทศหนึ่งอาจท าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่กันได้ โดยยึดถือหลักปฏิบัติ
ตอบแทนซึ่งกันและกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ คือ ท าความตกลงถือปฏิบัติต่อกันว่าประทศที่
ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนคราวนี้จะต้องยอมรับผูกพันที่จะส่งผู้ร้ายให้แก่ประเทศผู้รับค าร้องขอใน
โอกาสต่อไปเช่นกัน เพ่ือเป็นการตอบแทนกัน52 โดยแจ้งความประสงค์การปฏิบัติตอบแทนต่อกัน หรือ
หมายถึงในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ รัฐหนึ่งจะให้เอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษแก่คนในบังคับของอีกรัฐหนึ่ง

                                                           
48คือ สนธิสัญญากับกฎหมายภายในเป็นคนละระบบ รัฐจะใช้สนธิสัญญา รัฐจะต้องแปลง 

(Transformation) ให้อยู่ในรูปของกฎหมายภายในประเทศก่อน 
49Tannetje Bryant and Brad Jessup, Fragmented Pragmatism: the 

Conclusion and Adoption of International Treaties in Vietnam (Asian Socialism 
and Legal Change: The Dynamics of Vietnamese and Chinese Reform, 2005), p. 
302, Retrieved April 29, 2014 from http://press. Australian National University.edu.au/ 

50The International Commission of Jurists (ICJ), Alternative Report of the 
International Commission of Jurists (ICJ) to the UN Human Rights Committee on 
the Fourth Periodic Report of the Philippines under the International Covenant 
on Civil and Political Right,  106th Session of the UN Human Rights Committee, 
September 2012, p. 1, Retrieved April 27, 2014 from http://www2.ohchr.org/english/ 
bodies/.../ICJ_Philippines106.pdf  

51บุญสวาท บุปผา, สนธิสัญญาตามกฎหมายภายในของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), 
หน้า 80. 

52United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Manual on Mutual 
Legal Assistanceand Extradition (New York: United Nations Office at Vienna, 2012), 
p. 23. 
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ภายใต้เงื่อนไขว่า คนในบังคับของรัฐแรกนั้นจะได้รับเอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษในท านองเดียวกันจากอีก
รัฐหนึ่ง53 
 ดังนั้น ในการพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศต่าง ๆ จึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
รฐัที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณี ๆ ไป โดยยึดหลักไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) โดยใน
ปัจจุบันประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ (Common Law System) ได้แก้ไขกฎหมาย
ภายในว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้สามารถอนุญาตให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยปราศจาก
ข้อตกลงในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้54 เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา เป็นต้น ซึ่งแตกต่างกับ
อดีตที่ห้ามไม่ให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีที่ไม่มีสนธิสัญญาระหว่างกัน ซึ่งบางประเทศยังถือ
ปฏิบัติอยู่ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศอ่ืนเฉพาะที่มีสนธิสัญญาส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนกับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น55 ส่วนในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ (Civil Law 
System) เช่น สหพันธรัฐเยอรมัน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เป็นต้น สามารถน าหลักท่ัวไปในทางระหว่างประเทศเรื่องหลักปฎิบัติต่างตอบแทน มาใช้ได้ 
ดังนั้น แนวคิดของระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ จึงมีความยืดหยุ่นในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมากกว่าระบบ
กฎหมายคอมมอน ลอว์ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม หลักปฎิบัติต่างตอบแทนนี้ ไม่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์
รายละเอียดไว้ แต่อย่างใด  
 ดังนั้น หากประเทศใดจะส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยอาศัยหลักปฎิบัติต่างตอบแทน 
กฎหมายภายในของตนต้องบัญญัติเปิดช่องให้กระท าได้ เนื่องจากกฎหมายภายในบางประเทศ
ดังกล่าวมาไม่เปิดช่องให้กระท าได้ นอกจากมีการจัดท าสนธิสัญญาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเท่านั้น จึง
จะให้ความร่วมมือได้ 
 ในส่วนของประเทศไทยหลักนี้ปรากฎในพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 
ของประเทศไทยได้ก าหนดไว้ในมาตรา 9 ว่า รัฐบาลไทยอาจพิจารณาส่งบุคคลข้ามแดน เพ่ือการ
ฟ้องร้องหรือรับโทษตามค าพิพากษาของศาลในความผิดทางอาญา ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจด าเนินคดีของ
ประเทศผู้ร้องขอให้แก่ประเทศนั้นๆ ตามค าร้องขอได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (2) กรณีที่มิได้มีสนธิสัญญาส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน เมื่อประเทศผู้ร้องขอได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่
ประเทศไทยในท านองเดียวกัน เมื่อประเทศไทยร้องขอ จากบทบัญญัติดังกล่าว เท่ากับประเทศไทย 
ยอมรับหลักการในเรื่องการปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity) ตามแนวคิดของระบบกฎหมายซีวิล 
ลอว์ โดยวิธีการสร้างหลักฐานตามหลักปฎิบัติต่างตอบแทน จึงต้องให้ประเทศผู้ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้าม
แดนมีหนังสือทางการทูตแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่รับค าร้องขอว่าในอนาคตหากได้รับค าร้องขอส่ง

                                                           
53Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 8th ed. (Paul, Minn: West, 2004),       

p. 586. 
54Sibylle Kapferer, The Interface between Extradition and Asylum (Geneva: 

United Nation High Commissioner for Refugees, 2003), p. 4, Retrieved October 12, 
2014 from http://www.unhcr.org/3fe84fad4.html 

55อภิญญา เลื่อนฉวี, กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551), หน้า 94. 
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ผู้ร้ายข้ามแดนที่จะปฏิบัติตามหลักปฎิบัติต่างตอบแทนซึ่งเป็นข้อผูกพันระหว่างประเทศ หากไม่มีการ
ท าหนังสือทางการทูตไว้เป็นหลักฐาน เมื่อฝ่ายไทยจะเป็นจะเป็นฝ่ายขอให้ต่างประเทศส่งผู้ร้ายข้าม
แดนให้เรา ฝ่ายต่างประเทศอาจไม่ยอมส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้เรา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็อาจจะถูก
ต าหนิได้56  
 ดังนั้น หลักปฎิบัติต่างตอบแทน จึงมีลักษณะของสภาพบังคับหรือพันธกรณีที่แตกต่าง
กับการจัดท าข้อตกลงในรูปแบบของสนธิสัญญา เนื่องจากหากมีการจัดท าสนธิสัญญาระหว่างกัน รัฐ
ภาคีสนธิสัญญาต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ตกลงกันไว้ ส่วนหลักปฎิบัติต่างตอบแทนเป็น
ดุลพินิจที่รัฐจะให้ความร่วมมือหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายภายในบัญญัติให้กระท าได้ด้วย 
 

2.2.3  แนวคิด หลักการส าคัญในการก าหนดเงื่อนไขการส่งผู้ร้ายข้ามแดนสากล 
โดยหลักการระหว่างประเทศ (International Principle) การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่ใช่พันธกรณี

ทางกฎหมายระหว่างรัฐ (International Legal Obligation) หรือจารีตประเพณีระหว่างรัฐ ที่รัฐหนึ่ง
ต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่อีกรัฐหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องอ านาจอธิปไตยของรัฐ โดยจะใช้มาตรการบังคับ
ใดก็ไม่ได้ เช่น การส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐตนเข้าไปด าเนินการจับกุมผู้ร้ายข้ามหรือใช้อิทธิพลบังคับให้
ปฎิบัติตามค าร้องขอก็ไม่ได้ ถือเป็นการละเมิดอ านาจอธิปไตยของอีกรัฐหนึ่ง เพราะทุกรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
รัฐเล็ก รัฐใหญ่หรือรัฐพัฒนาแล้ว รัฐที่ก าลังพัฒนา ด้อยพัฒนา ต่างมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เว้นแต่ระหว่างรัฐเหล่านั้นจะมีการให้ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญกรรม
ระหว่างกัน ในนามของสนธิสัญญาแบบทวิภาคี (Bilateral) หรือแบบพหุภาค (Multilateral) หรือ
อาศัยหลักปฎิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity) เพ่ือใช้เป็นกลไกในการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนระหว่างสองประเทศหรือระหว่างหลายประเทศสมาชิกของการรวมกลุ่มภูมิภาคด้วยกัน 

 และด้วยความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรม จึงจ าเป็นต้อง
วางหลักการทางกฎหมายในการให้ความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ภายในประเทศ 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการ ซึ่งแนวคิด หลักการดังจะได้ศึกษาต่อไป เป็นแนวคิด หลักการในการก าหนด
เงื่อนไขที่ได้รับการยอมรับและถือปฎิบัติในระดับภูมิภาคและระดับสากล ในการให้ความร่วมมือใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน ดังนี้ 

2.2.3.1   หลักความผิดที่จะมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ (Extraditable Offences) 
 ความผิดที่จะมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ หมายถึง ความผิดทางอาญาที่สนธิสัญญา

ระหว่างประเทศนั้นได้ระบุ ให้เป็นความผิดที่จะถูกน ามาพิจารณาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน 
ซึ่งไม่ใช้กับความผิดทางอาญาเล็ก ๆ น้อย ๆ (Minima Non Curat Praotor) ดังนั้น คดีเล็กน้อยจะไม่
มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน เพราะคดีใดเป็นคดีเล็กน้อย อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ57 และ
อัตราโทษก็น้อยตามไปด้วย ซึ่งเห็นว่า ไม่คุ้มค่า เสียเวลาต่อการพิจารณาด าเนินการต่าง ๆ 

                                                           
56สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร และพรชัย ด่านวิวัฒน์, กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: 

วิญญูชน, 2555), หน้า 77. 
57คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 

2546), หน้า 289. 
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  ดังนั้น สนธิสัญญาระหว่างประเทศส่วนใหญ่ จึงมักก าหนดเป็นความผิดทางอาญา ที่มี
โทษจ าคุกหรือจ ากัดเสรีภาพตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยความผิดที่จะมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ ซึ่งสามารถ
แยกได้ 2 กลุ่ม คือ  

 กลุ่มแรก สนธิสัญญาได้มีการระบุฐานความผิดอาญาไว้เฉพาะเจาะจง (Enumerative 
Approach) เช่น สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุงสยามกับประเทศอังกฤษการขยาย (ผล
บังคับรวมถึง ประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐฟิจิและประเทศแคนาดา ซึ่งเป็น
ประเทศในเครือจักรภพ และรวมถึงดินแดนในอารักขาของประเทศอังกฤษด้วย) ข้อ 2 ความผิดอันมี
โทษทั้งหลาย ซึ่งจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันนั้นมี 31 ฐานความผิด เช่น ความผิดฐานปลอมแปลง
เงินตรา หรือแปลงเงินตราหรือจ าหน่ายใช้เงินปลอมแปลงหรือแปลง ความผิดฐานกระท าเครื่องมือ
หรือจักรกลไกซึ่งรู้ว่าส าหรับจะใช้หรือเจตนาจะใช้ส าหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา เป็นต้น  หรือ
สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรั ฐฟิลิปปินว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน ที่ได้ก าหนดความผิดอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันไว้ 17 ฐานความผิด เช่น 
ความผิดฐานฆ่าหรือท าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา กระท าอนาจาร 
กระท าทางเพศที่ผิดกฎหมายกับหรือต่อผู้เยาว์ภายในอายุที่ก าหนดไว้ในกฎหมายของภาคีคู่สัญญา 
ความผิดฐานลักพาตัว ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยพลการ 
เป็นต้น 

กลุ่มท่ีสอง สนธิสัญญาไม่ได้ก าหนดฐานความผิดเฉพาะเจาะจงไว้ แต่ได้ระบุอัตราโทษ
ขั้นต่ าส าหรับความผิดอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Eliminative Approach)58 เช่น สนธิสัญญาว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้าม
แดนได้ตามข้อ 2 (1) ซึ่งสามารถลงโทษได้ตามกฎหมายของประเทศคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย. . .โดยการ
จ าคุกหรือโดยการท าให้ปราศจากเสรีภาพเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีหรือโทษที่รุนแรงกว่า  หรือ
สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน โดยความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ ข้อ 2 (1) ความผิดที่จะถือว่าเป็นความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
คือ ความผิดนั้นลงโทษได้ตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ โดยการจ าคุกหรือการกักขังในรูปแบบอ่ืน
เป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีหรือโดยการลงโทษที่หนักกว่า เป็นต้น โดยมีข้อสังเกตว่า เรื่องอัตราโทษ
นี้ มิใช่หมายถึง โทษขั้นต่ า ในการพิจารณาให้ดูที่โทษขั้นสูง ถ้าอัตราโทษขั้นสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป แม้
อัตราโทษขั้นต่ าจะไม่ถึงหนึ่งปี ก็เป็นความผิดที่มีโทษที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้59  

ดังนั้น การก าหนดความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ถูกก าหนดให้เป็นเงื่อนไขส าคัญ
ประการหนึ่งของสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนตั้งแต่ในอดีต จนอาจกล่าวได้ว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

                                                           
58Sibylle Kapferer, op. cit, pp. 19-20. 

 59ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์, “พันธกรณีเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามอนุสัญญาสหประชา 
ชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 กับพระราชบัญญัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551,” 
วารสารวิชาการ ป.ป.ช.  4, 1 (มกราคม 2554): หน้า 12-13. 
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ประเภทความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้นี้กลายเป็นหลักสากลที่ถือปฏิบัติกันแทบทุกประเทศ 60และ
ในปัจจุบันแนวโน้มการท าสนธิสัญญาสมัยใหม่จะนิยมก าหนดความผิดที่จะมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(Extraditable Offences) ตามแนวทางของกลุ่มที่ 2 เพ่ือแก้ไขปัญหาความยุ่งยากในแง่ของการต้อง
แก้ไข เพ่ิมเติมฐานความผิดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังและส่งผลให้เกิดข้อก าจัดในการพิจารณาการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนหากใช้แนวทางของกลุ่มแรก 

 2.2.3.2  หลักความผิดสองรัฐ (Double Criminality) 
 ตามหลักความผิดสองรัฐ (Double Criminality or Dual Criminality) นี้ถือว่า 

ความผิดที่รัฐผู้รับค าร้องขอจะด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้เฉพาะในกรณีเป็นความผิดอาญาทั้งใน
ประเทศผู้ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและในประเทศผู้ รับค าร้องขอให้ส่งตัว เนื่องจากการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ส่งผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชน การให้ความ
ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือจะกระท าได้ ต่อเมื่อกระท าความผิดอาญาซึ่งเป็นมูลความผิดที่ร้องขอให้
ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายของตนด้วยเท่านั้น อีกทั้งเป็นหลักที่แสดงถึง
ความชอบด้วยกฎหมายอาญา (Legality Principle) ซึ่งทุกประเทศต่างมีบทบัญญัตินี้ทั้งในระดับ
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอาญา ดังนั้นหลักนี้จึงเป็นหลักการส าคัญของความรับผิดทางอาญาของ
บุคคลตามหลักไม่มีความผิด ไม่โทษ โดยไม่มีกฎหมาย (Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege) 
หากการส่งบุคคลซึ่งถูกต้องการตัว โดยกฎหมายอาญาภายในประเทศไม่ได้บัญญัติความผิดอาญาใน
ขณะที่ร้องขอ ย่อมกระทบต่อหลักการดังกล่าวได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีบางอนุสัญญา เช่น 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 
against Corruption: UNCAC) ข้อที่ 44.2 ที่ก าหนดให้ ประเทศสมาชิกอาจยินยอมให้มีการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนภายใต้อนุสัญญานี้ ซึ่งไม่สามารถลงโทษได้ภายใต้กฎหมายภายในของตนเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
ได้ ซึ่งไม่เคยปรากฎมาก่อนในสนธิสัญญาและอนุสัญญาใด ฉะนั้น เพ่ือยังคงคุ้มครองความชอบด้วย
กฎหมายอาญา โดยเฉพาะหลักความผิดสองรัฐและหลักไม่มีความผิด ไม่โทษ โดยไม่มีกฎหมายให้
ขยายขอบเขตออกไปมากจนกระทบสิทธิ เสรีภาพโดยเฉพาะบุคคลที่ต้องการตัว ประเทศผู้รับค าร้อง
ขอควรต้องยึดหลักการนี้ ในการให้ความร่วมมือระหว่างในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพราะถือเป็น
หลักการสากลและอนุสัญญา สนธิสัญญาต่าง ๆ ไดย้ึดถือกันมาตั้งแตใ่นอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 โดยในอดีต มักเกิดปัญหาในการพิจารณาฐานความผิดตามกฎหมายภายในของรัฐแต่
ละรัฐ เนื่องจากอาจมีองค์ประกอบความผิดแตกต่างกันหรือเรียกชื่อฐานความผิดแตกต่างกัน จึงท าให้
ในระยะต่อมาสนธิสัญญาก าหนดให้ยึดถือดูข้อเท็จจริงและการกระท าความผิดนั้นว่าเข้าข่ายเป็น
ความผิดตามกฎหมายของรัฐสองรัฐหรือไม่ หาใช่พิจารณาเฉพาะถ้อยค าหรือองค์ประกอบความผิดว่า
กันทุกประการ เช่น สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ข้อ 2 (3) การวินิจฉัยว่าความผิดใดเป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศคู่สัญญา 
จะไม่ค านึงว่า กฎหมายของประเทศคู่สัญญา ได้ก าหนดให้การกระท าที่ก่อให้เกิดความผิดนั้นอยู่ใน    

                                                           
60คนึง ฦาไชย, “กฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน,” ใน หนังสือ

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายกวี มนุญปิจุ (กรุงเทพฯ: สินทว,ี 2516) หน้า 97.  
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ประเภทเดียวกัน หรือได้เรียกชื่อความผิดเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ก็ตาม หรือ สนธิสัญญาระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ข้อ 2 (3) การวินิจฉัยว่า
ความผิดใดเป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศคู่สัญญา จะไม่ค านึงว่ากฎหมายของประเทศ
คู่สัญญา ได้ก าหนดให้การกระท าที่ก่อให้เกิดความผิดนั้นอยู่ในประเภทเดียวกันหรือได้เรียกชื่อ
ความผิดเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ก็ตาม หรือสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ข้อ 2 (2) ความผิดจะเป็นความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ 
หากความผิดนั้นประกอบด้วย การตระเตรียมหรือการพยายามกระท าความผิด การช่วยเหลือหรือ
ส่งเสริม การสนับสนุน การให้ค าปรึกษาหรือการจัดให้มีการกระท าความผิดหรือการเป็นผู้สมคบไม่ว่า
ก่อนหรือหลังการกระท า ส าหรับความผิดใด แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ความผิดดังกล่าวสามารถ 
ลงโทษได้ตามกฎหมายของประเทศคู่สัญญา เป็นต้น 

 ดังนั้น การวินิจฉัยว่าความผิดทางอาญาฐานใด เพ่ือการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันใน
ปัจจุบันจึงใช้หลักการในการพิจารณาข้อเท็จจริงโดยรวมของการกระท าทั้งหมดว่าเข้าข่ายเป็น
ความผิดตามกฎหมายของทั้งสองประเทศหรือไม่ ก็เพียงพอที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน หาใช่
พิจารณาเฉพาะถ้อยค าหรือองค์ประกอบความผิดหรือฐานความผิด จึงท าให้สนธิสัญญาในระยะหลัง
ใช้หลักในการพิจารณาความผิดสองรัฐให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าในอดีต การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะ
สามารถกระท าได้ หากการกระท าความผิดอาญามีมูลความผิดที่ร้องขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเป็น
ความผิดตามกฎหมายของตนและไม่ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ใด ก็เพียงพอส าหรับการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนตามค าร้องขอ  
  2.2.3.3  หลักความผิดเฉพาะเรื่อง (Rule of Specialty) 
  หลักความผิดเฉพาะเรื่อง (Rule of Specialty) เป็นหลักการหนึ่งที่ถูกก าหนด
น ามาใช้ ส าหรับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยรัฐผู้ร้องขอไม่อาจคุม
ขัง ฟ้องร้อง หรือลงโทษในความผิดฐานอื่นแก่บุคคลผู้ถูกร้องขอ หากไม่ใช่ความผิดที่ได้กล่าวอ้างมาใน
ค าร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน61 ซึ่งผู้ต้องหา จ าเลยอาจยกเป็นข้อต่อสู้ในการด าเนินคดีของตนได้ 
แม้ประเทศผู้รับค าร้องขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจะมิได้ทักท้วงก็ตาม เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ได้บัญญัติไว้ใน
ข้อ 13 คือ บุคคลที่ถูกส่งตัวข้ามแดนจะไม่ถูกควบคุมตัว พิจารณาคดีหรือลงโทษในดินแดนของรัฐผู้
ร้องขอส าหรับความผิดอ่ืน นอกเหนือจากความผิดที่อนุมัติให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและจะไม่ถูกส่งตัวข้าม
แดนโดยภาคีนั้นไปยังรัฐที่สาม นอกจากบุคคลนั้นได้ออกจากดินแดนของภาคีที่ร้องขอภายหลังการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนและได้กลับเข้าไปใหม่โดยสมัครใจหรือบุคคลนั้นมิได้ออกไปจากดินแดนของภาคีที่ร้อง
ขอภายในสามสิบวันภายหลังจากที่มีอิสระที่จะกระท าเช่นนั้น หรือภาคีที่ได้รับการร้องขอได้ให้ความ
ยินยอมกับการคุมขัง การพิจารณาคดีหรือการลงโทษบุคคลนั้นส าหรับความผิดอ่ืนนอกจากความผิดที่
อนุมัติให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน หรือกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่รัฐที่สาม เพ่ือความมุ่งประสงค์นี้ ภาคีที่
ได้รับการร้องขออาจขอให้มีการส่งเอกสารหรือค าแถลงซึ่งระบุไว้ในข้อ 7 รวมถึง ค าให้การของบุคคล

                                                           
61Gavan Griffith QC and Claire Harris, “Recent Developments in the Law of 

Extradition,” Melbourne Journal of International Law 6 (May 2005): 17. 
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ที่ถูกส่งตัวข้ามแดนที่เกี่ยวข้องกับความผิดนั้น โดยไม่ใช้บังคับกับความผิดที่กระท าขึ้นภายหลังการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน62 ซึ่งมาจากเหตุผลดั้งเดิมที่ว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นข้อตกลงสัญญาระหว่างรัฐ ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงเงื่อนไขที่รัฐผู้ถูกร้องขอจ านนสิทธิอธิปไตยของตนเหนือผู้ต้องหา
หรือจ าเลยภายในอาณาเขตของตน และรัฐผู้ร้องขอยอมจ านนอ านาจอธิปไตยภายในดินแดนเช่นกัน63 
 นอกจากนี้ ยังมีหลักการห้ามส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศที่สาม (Re-Extradition) 
ซึ่งหลักนี้เป็นหลักที่มีความสัมพันธ์กับหลักความผิดเฉพาะเรื่อง กล่าวคือ รัฐที่ร้องขอไม่อาจส่งบุคคลผู้
ถูกร้องขอไปยังประเทศที่สาม ส าหรับความผิดอื่นได้ โดยปราศจากความยินยอมของรัฐที่ถูกร้องขอ 
  2.2.3.4  หลักการไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน (Double Jeopardy) 
  หลักการพ้ืนฐานของหลักการไม่พิจารณาลงโทษซ้ าในการกระท าเดียวกัน (Double 
Jeopardy) สืบเนื่องมาจากหลักสากลที่ว่า บุคคลไม่ควรถูกพิจารณา เพ่ือลงโทษสองครั้งในการ
กระท าครั้งเดียวกัน เพื่อให้เกิดสภาพเด็ดขาดทางกฎหมาย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นภาษาลาติน คือ  Non 
Bis in Idem64 ซึ่งแปลว่า ไม่มีครั้งที่สองส าหรับเรื่องเดิม (Not Twice for the Same) เป็นหลักที่ใช้
ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ ซึ่งจะไม่เคร่งครัดมาก ส าหรับการด าเนินคดีซ้ าส าหรับ
ความผิดเดี่ยวกันในรัฐเดียวกันในรัฐเดี่ยวกัน แต่ไม่ห้ามไม่ให้ด าเนินคดีในรัฐอ่ืนซ้ าสอง ส าหรับ
ความผิดความผิดเดียวกัน ซึ่งจะแตกต่างกับหลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน (Double 
Jeopardy) ซึ่งใช้ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ ที่เน้นการห้ามด าเนินคดีซ้ า
ส าหรับความผิดเดียวกันในรัฐใดรัฐหนึ่งเท่านั้น65 โดยหลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดี่ยวกัน ถือเป็นเหตุ
ในการปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ โดยเป็นข้อต่อสู้อย่างหนึ่งตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
โดยในหลาย ๆ ประเทศยังรับรองสิทธิไว้ในรัฐธรรมนูญอีกด้วย ซึ่งหมายความถึง การที่จ าเลยไม่อาจ
ถูกด าเนินคดีอาญาในความผิดอย่างเดียวกันเป็นครั้งที่สองได้ ในระบบคอมมอน ลอว์ จ าเลยสามารถ
ยกเป็นข้อต่อสู้ เพ่ือแสดงว่าตนได้ถูกพิพากษาในข้อหาความผิดเดียวกันมาแล้วได้ โดยศาลก็จะมีค าสั่ง
ปล่อยตัวจ าเลยไปได้ โดยหลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกันปรากฎในการก าหนเงื่อนไขการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนสนธิสัญญาแทบทุกฉบับ เช่น สนธิสัญญาระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับฮ่องกงว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1995 ข้อ 5 (3) หรือสนธิสัญญาระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 2002 ข้อ 3 เป็นต้น 
 โดยหลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน (Double Jeopardy) จึงหมายถึง การที่
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่อาจถูกด าเนินคดีอาญาในความผิดอย่างเดียวกันเป็นครั้งที่สองได้ แม้รัฐนั้นจะมี

                                                           
62อภินันท์ ศรีศิริ, “การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทยกับ สปป. ลาว,” วารสารวิชาการ     

ม.อบ. 12, 1 (มกราคม-เมษายน 2553): 86. 
63Gavan Griffith QC and Claire Harris, op.cit., p. 17. 
64Michael John Garcia and Charles Doyle, “Extradition to the United States: 

Overview of the Law and Recent Treaties,” In CRS Report Congress,  p. 15, Retrieved 
May 8, 2015 from https://www.hsdl.org/?view&did=455535 

65กระทรวงยุติธรรม, ส านักงานกิจการยุติธรรม, ศาลอาญาระหว่างประเทศ, ค้นวันที่ 18 
ธันวาคม 2556 จาก https://www.coj.go.th/iad/userfiles/file/reportcriminalcourt.doc 
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เขตอ านาจเหนือคดีอาญานั้น66 ดังนั้น รัฐผู้รับค าร้องขอจึงมีสิทธิปฎิเสธค าร้องขอได้ หากความผิดที่
ร้องขอได้มีค าพิพากษาไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐผู้รับค าร้องขอ แม้รัฐผู้ร้องขอจะมี
เขตอ านาจในทางอาญาเหนือความผิดหรือเหนือบุคคลผู้ถูกร้องขอ โดยหลักดังกล่าวประเทศส่วนใหญ่
ยังได้บัญญัติให้มีผลใช้บังคับภายในประเทศ เช่น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 10 ของประเทศไทยหรือตามกฎหมายว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2007 มาตรา 35 เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดสภาพเด็ดขาดในการใช้
บังคับทางกฎหมายนั้นเอง  
  2.2.3.5  ความผิดทางการเมือง (Political Offences)  
 ความผิดทางการเมือง เป็นความผิดที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล ซึ่งเก่ียวข้องกับอ านาจ
ในการปกครองด้วย (Sovereignty) โดยรัฐที่ได้รับค าร้องขอให้ส่งตัวข้ามแดนสามารถปฏิเสธไม่ส่งตัว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยข้ามแดนได้และหลายฝ่ายเห็นด้วยกับเหตุไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนส าหรับความผิด
ดังกล่าว นอกจากนี้ การที่รัฐต่าง ๆ ปฎิเสธไม่ส่งผู้ต้องหาหรือจ าเลยในความผิดทางการเมืองถือเป็นการ
ยอมรับและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดทางการเมืองตามแนวคิด หลักการในกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้วย ดังจะเห็นได้จากมีการก าหนดใน
สนธิสัญญา เช่น สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) ข้อ 3 (1) สนธิสัญญาระหว่างสปป.ลาวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ข้อ 3 (a) อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน ค.ศ. 1957 ข้อ 4 เป็นต้น เพราะความผิดทางการเมืองเป็นความผิดที่เกิดจากบุคคลที่ไม่เห็น
ด้วยกับการปกครองหรือการด าเนินนโยบายของรัฐและพยายามคัดค้าน หรือบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลง
ภายในของประเทศ และยังหมายความรวมถึงการกระท าทุกอย่างที่กระทบกระเทือนต่อความปลอดภัย
ภายนอกรัฐด้วย เช่น เอกราชการของประเทศ ความสัมพันธ์กับประเทศอ่ืนๆ ด้วย ด้วยเหตุผลพ้ืนฐาน
แห่งการปฏิเสธความผิดทางการเมือง67 เพราะ 1. ต้องการปกป้องสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในประเทศนั้น 2. ต้องการปกป้องคุ้มครองบุคคลที่ถูกกล่าวหา (จากรัฐบาลที่ผู้ร้องขอ) ให้พ้น
จากความไม่เป็นธรรมในการด าเนินคดีจากรัฐผู้ร้องขอนั้น 3. เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศในความผิดทางการเมือง ทั้งนี้เนื่องจากบางรัฐส่งรัฐอาจไม่ส่งจึงอาจเกิดปัญหาตามมาได้ แม้มี
นักวิชาการได้ให้ความหมายความผิดทางการเมืองซึ่งเป็นความผิดทางอาญาไว้หลากหลาย68 อาทิ        
ฟิลังจิเอรี (Filangiari) นิยามว่า ความผิดทางการเมืองเป็นการกระท าทั้งหมดที่มุ่งต่อรัฐธรรมนูญของ
รัฐบาลและต่ออ านาจอธิปไตย เฮาส์ (Haus) กล่าวว่า ความผิดทางการเมือง หมายถึง อาชญากรรม

                                                           
66Arvinder Sambei, “Extradition and International Arrest Warrant,” Prisoners  

Abroad Journal (January 2009): 3, Retrieved April 28, 2013 from http://www.prisoner 
sabroad.org.uk/uploads/.../Extradition.pdf  
 67วิชญา ลิ่มวงศ์, ความผิดทางการเมืองในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537), หน้า 32-34. 
 68บัญญัติ สกลผดุลเขตต์, ความผิดการเมืองกับการไม่ส่งข้ามแดน (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2503), หน้า 14-15. 
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และความผิดที่ประทุษร้ายโดยเฉพาะต่อระบบการเมืองและมุ่งจะล้างระบบนั้น โดยการเปลี่ยนแปลง
หรือก่อความยุ่งยาก ระบบการเมืองภายนอกประเทศประกอบด้วยเอกราชของประชาชาติและบูร
ภาพแห่งอาณาเขตภายใน ได้แก่ ระบอบการปกครองสถาปนาขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้
อ านาจอธิปไตยของประเทศหนึ่ง ได้แก่ รัฐสภาและพระมหากษัตริย์ การละเมิดมิได้ซึ่งพระองค์มหา
กษัตริย์และกฎหมายว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์หรือ สจ๊วต มิลล์ (Stuart Mill) นิยามว่า ความผิดทาง
การเมือง คือ การกระท าทั้งมวลที่เกิดขึ้นในระหว่างสงครามกลางเมือง กบฏ หรือเหตุจลาจลทาง
การเมือง โดยความผิดทางการเมืองสามารถแบ่งออกได้ 2 ประการใหญ่69 คือ 
 1. ความผิดทางการเมืองโดยแท้ (Purely Political Offences) คือ ความผิดที่
กระท าต่อองค์รัฐฐาธิปัตย์หรือท าลายสาระส าคัญของรัฐโดยตรง เช่น กบฏ ล้มล้างรัฐธรรมนูญหรือ
การท าลายความมั่นคง การจารกรรม ยุยงส่งเสริมให้มีการกบฏ เป็นต้น โดยไม่มีความผิดอาญาสามัญ
พ่วงเลย  
 2. ความผิดทางการเมืองแบบผสม (Relative Political Offences) คือ ความผิดที่
มีลักษณะเหมือนความผิดทางการเมือง แต่เนื่องจากความผิดดังกล่าวมีจุดประสงค์ทางการเมืองควบคู่
ไปกับจุดประสงค์ส่วนตัว เช่น การฉ้อโกงเพ่ือน าเงินที่ได้ไปใช้เพ่ือล้มล้างรัฐบาลหรือในการระหว่าง
การปลุกระดม หรือประท้วงทางการเมือง มีการวางเพลิงเพ่ือเรียกร้องทางการเมือง70 เป็นต้น โดยการ
พิจารณาดูน้ าหนักว่าความผิดที่ได้กระท านั้นมุ่งประสงค์ต่อรัฐมากกว่าเอกชน หากมีน้อยกว่าย่อมเป็น
ความผิดอาญาท่ีไม่ใช่ความผิดอาญาทางการเมือง 
 ซึ่งแม้จะมีแบ่งประเภทความผิดทางการเมืองไว้ แต่ความผิดทางการเมืองก็ไม่มี
ความหมายหรือองค์ประกอบที่ชัดเจนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้น  การพิจารณาว่าการ
กระท าใด เป็นความผิดความผิดทางเมือง ต้องพิจารณาแนวคิด หลักการของประเทศผู้รับค าร้องขอ 
ไม่เกี่ยวกับหลักการของประเทศผู้ร้องขอและถือเป็นอ านาจอธิปไตยในการพิจารณาค าร้องขอของ
ประเทศผู้รับค าร้องขอด้วย ดังนั้นการพิจารณาค าร้องขอส าหรับความผิดทางการเมืองจึงขึ้นอยู่กับ
ประเทศผู้รับค าร้องขอว่าจะใช้หลักหรือเกณฑ์ ในการพิจารณาอย่างไร เช่น กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ประเทศอังกฤษ (Extradition Act 2003) ข้อ 13 (a) (b)71 ที่ได้บัญญัติไว้เป็นเหตุส าหรับการ

                                                           
69James J. Kinneally III, “The Political Offense Exception: Is the United States 

United Kingdom Supplementary Extradition on Extradition Treaty the Beginning of the 
End,” American University Journal of International Law and Policy 2, 1 (July 
1987): 208-209. 

70ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพาณิช, “ข้อยกเว้นของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน,” วารสารจุลนิติ 7, 1  
(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553): 43-44. 

71Article 13 Extraneous considerations 
A person’s extradition to a category 1 territory is barred by reason of 

extraneous considerations if (and only if) it appears that 
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พิจารณาเกี่ยวกับความผิดทางการเมืองอันเนื่องมาจากความคิดเห็นทางการเมือง ( Political 
Opinions) ไว้ สองลักษณะ คือ พิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการร้องขอหรือการพิจารณาคดีความผิด 
การลงโทษที่ไม่เป็นธรรม ค าร้องให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกปฏิเสธ หากปรากฎมาจากเหตุผลดังกล่าว 
ส าหรับ ประเทศฝรั่งเศส ถือหลักว่า ถ้าการกระท าดังกล่าวกระทบต่อรัฐธรรมนูญและรัฐบาล  โดยมุ่ง
หมายที่จะเปลี่ยนแปลงหรือล้มอ านาจอธิปไตย ก็ถือว่าการกระท านั้นเป็นความผิดทางการเมือง72 
 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติในความหมายที่สมบูรณ์ได้ เนื่องจากการ
พิจารณาขอบเขตของความผิดทางการเมืองที่มีความแตกต่างกัน มาจากพ้ืนฐานแนวคิดระบบการ
ปกครองของรัฐแต่ละรัฐมีความแตกต่างกันด้วย ท าให้หลายประเทศไม่มีการบัญญัติเรื่องความผิดทาง
การเมืองไว้ จึงได้ระบุแยกความผิดบางฐานที่เกี่ยวเนื่องออกจากความผิดทางการเมือง เพ่ือป้องกันปัญหา
การพิจารณาความผิดทางเมือง เช่น การปลงพระชนม์ ประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภาพหรือพยายาม
ปลง ประทุษร้ายต่อพระชนม์กษัตริย์ ราชินี หรือการฆ่า ประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภาพของประมุข
แห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) หรือ ความผิดฐานก่อการร้าย (Terrorism) เป็น
ต้น รวมถึงความผิดทางการทหาร แล้วแต่ละกรณี ยกเว้นไม่ให้เป็นความผิดทางการเมือง เช่น มาตรา  9 
ของพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศมาเลเซีย (Extradition Act 1992) มาตรา 5 ของ
กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Law on Extradition 1979) หรือ มาตรา 9(2) ของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 เป็นต้น 
 ดังนั้น ความผิดทางการเมืองยังคงเป็นข้อยกเว้นหรือเหตุปฎิเสธของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
หากแต่การพิจารณาความผิดทางการเมือง เป็นอ านาจของรัฐผู้รับค าร้องขอ ที่จะพิจารณาว่า ความผิด
นั้นเป็นความผิดทางการเมืองตามกฎหมายภายในของตน เช่น ประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
สหพันธรัฐเยอรมัน เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่ในสนธิสัญญาหรือกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ไม่ได้
ก าหนดความหมายหรือขอบเขต องค์ประกอบเอาไว้ส าหรับลักษณะความผิดทางการเมือง 
 2.2.3.6  โทษประหารชีวิต (Death Penalty)  
 ส าหรับการก าหนดเงื่อนไขส าหรับค าร้องขอความผิดทางอาญาที่มีโทษประหารชีวิตนั้น 
ในอดีตการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสามารถกระท าได้ แม้ความผิดที่ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้าม
แดนจะมีโทษประหารชีวิตในรัฐผู้ร้องขอ เพราะในอดีตนั้น รัฐผู้รับค าร้องขอมักจะค านึงถึงความ
จ าเป็นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมร่วมกันมากกว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงมักส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศผู้ร้องขอ ต่อมามีการเรียกร้องจากบุคคลผู้ถูกร้องขอและทนายความ โดย
อาศัยกลไกของกฎหมายระหว่างประเทศในการต่อสู้ช่วยเหลือบุคคลผู้ถูกร้องขอ ท าให้ได้รับการ

                                                           

(a) the Part 1 warrant issued in respect of him (though purporting to be issued 
on account of the extradition offence) is in fact issued for the purpose of prosecuting 
or punishing him on account of his race, … or political opinions, or 

(b) if extradited he might be prejudiced at his trial or punished, detained or 
restricted in his personal liberty by reason of his race, … or political opinions. 

72ประสพสุข บุญเดช, “การส่งผู้ร้ายข้ามแดน” ใน การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ทฤษฎีและแนว
ปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: ศาลอุทธรณ์, 2548), หน้า 43. 
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คุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น73 ประกอบกับนานาประเทศได้ให้ความส าคัญต่อ
แนวคิดในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ซ่ึงได้รับความสนใจจาก
หลายประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากที่มีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ค.ศ. 1948 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง ค.ศ . 1966 ท าให้ใน
หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต ซึ่งการยกเลิก
โทษประหารชีวิตดังกล่าวส่งผลต่อการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย กล่าวคือ รัฐผู้ถูกร้องขอ
สามารถปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ไปสู่การพิจารณาคดีอาญา เพ่ือรับโทษประหารชีวิตในรัฐผู้ร้อง
ขอได้ เพราะเห็นว่า เป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งปรากฎตัวอย่างชัดเจนในอนุสัญญายุโรปว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (European Union on Extradition 1957) ซึ่งต่อมาแนวคิดนี้ได้มีผลักดัน
ให้มีการบัญญัติเรื่องโทษประหารชีวิตลงในสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเกือบทุกฉบับและแต่
มีความยืดหยุ่นลง โดยให้รัฐผู้ร้องขอซึ่งมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายภายในจะต้องให้ค ารับรองว่า
จะไม่พิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือลงโทษประหารชีวิตตามค าพิพากษาตามกฎหมายอาญาของรัฐ
ตนเอง เพราะหากไม่ด าเนินการตามท่ีกล่าวมา รัฐผู้ถูกร้องขอมีสิทธิปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัฐ
ผู้ร้องขอที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีโทษประหารชีวิตในความผิดที่ร้องขอ เช่น สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1983 (พ.ศ.
2526) ข้อ 6 ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของฮ่องกงและรัฐบาลของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่ง
มอบตัวผู้ต้องหาและนักโทษ ค.ศ.1995 ข้อ 6 (2)  
 ในขณะที่บางสนธิสัญญา ก็ไม่มีการบัญญัติเงื่อนไข โทษประหารชีวิตไว้ในสนธิสัญญา 
เช่น สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ค.ศ. 1993 สนธิสัญญาระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า
ด้วย การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2002 เป็นต้น 
 ดังนั้น การส่งผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดทางอาญาที่มีโทษประหารชีวิตซึ่งมักถูกปฏิเสธ
โดยประเทศผู้ถูกร้องขอ ส่งผลให้ไม่อาจน าตัวผู้กระท ามาสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื่องจาก
การบัญญัติความผิดทางอาญาที่มีโทษประหารชีวิตนอกจากเป็นเรื่องกฎหมายภายในประเทศแล้ว ยัง
มีแนวคิดที่เกิดจากความขัดแย้งพ้ืนฐานมาจากการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและวัตถุประสงค์ในการ
ลงโทษ ท าให้เกิดแนวคิดที่แตกต่างกัน ส่งผลให้หลายประเทศไม่เห็นด้วยกับข้อยกเว้นดังกล่าว จึง
พยายามผลักดันให้มีการยกเลิกข้อยกเว้นเรื่องโทษประหารชีวิตออกจากเหตุในการปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนไป โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. ข้อยกเว้นดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการปราบปรามอาชญากรรม 2. เป็นการรุกล้ าและก้าวก่ายอ านาจดุลพินิจทางตุลาการ (Judicial 
Discretion) ของประเทศผู้ร้องขอ (Requesting State) 3. สถาบันที่ใช้อ านาจทางการทูตและสถาบัน
ที่ใช้อ านาจทางตุลาการอยู่คนละสถาบันกัน อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างสองหน่วยงานของรัฐย่อม
เกิดข้ึนเสมอ กรณ ีอาจเป็นไปได้ที่รัฐบาลของประเทศผู้ร้องขออาจให้ค ายืนยันว่าจะไม่ให้มีการลงโทษ
ประหารชีวิตกับผู้ต้องหาหรือจ าเลย แต่ศาลอาจใช้ดุลพินิจทางตุลาการลงโทษประหารชีวิตได้  ซึ่ง

                                                           

 73ณัฐธยาน์ จุวิวัฒน์, ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่มีโทษประหารชีวิต (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550), หน้า 82. 
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ความไม่ลงตัวดังกล่าวอาจท าให้เกิดความขัดแย้งและเป็นผลให้ท าลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ทั้งสองได้74 จากเหตุผลดังกล่าวมาท าให้บางสนธิสัญญา ไม่มีการบัญญัติเงื่อนไขความผิดทางอาญาที่
มีโทษประหารชีวิตไว้ในสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ดังกล่าวมา 
 2.2.3.7  อายุความในการด าเนินคดอีาญา (Lapse of Time) 
 ส าหรับเหตุต้องห้ามตามกฎหมายภายใน กรณีอายุความในการด าเนินคดีความผิด
อาญา (Lapse of Time) ซึ่งเหตุผลในการก าหนดอายุความในการด าเนินคดีอาญา มีเหตุผลส าคัญ 2 
ประการ คือ ความทรงจ าเกี่ยวกับพยานหลักฐาน เพราะยิ่งระยะเวลายาวนานเท่าไร พยานหลักฐานที่
จะน ามาสืบพิสูจน์ความเป็นจริงในคดีจะยิ่งมีข้อผิดพลาดมากขึ้น โดยเฉพาะพยานบุคคล ที่อาจลืม
เลือนข้อเท็จจริงได้ เหตุผลประการต่อมา คือ หากผู้กระท าสามารถหลบหนีให้พ้นจากอายุความในการ
ด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด ถือว่าเป็นการทรมานที่สาสมแล้ว ดังนั้น โดยหลักการแล้วการ
ด าเนินคดีอาญาคดีใดนั้น จะต้องปรากฎว่าคดีนั้นต้องไม่ขาดอายุความ การพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินคดีอาญาต้องน าเรื่องอายุความไปพิจารณาประกอบ กล่าวคือ 
ความผิดนั้นจะต้องไม่ขาดอายุความตามกฎหมายของประเทศท่ีร้องขอและนอกจากนี้หากความผิดนั้น
ขาดอายุความตามกฎหมายของประเทศผู้ถูกร้องขอแล้วจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่ได้เช่นกัน75 ดังที่
ปรากฎตัวย่างในสนธิสัญญา เช่น สนธิสัญญาว่าด้วย การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2542 ข้อ 3 ค (3) ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของฮ่องกงและรัฐบาลของ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ส าหรับการส่งมอบผู้ต้องหาและนักโทษ ข้อ 2 (4) ดังนั้นจึงมีข้อพึงพิจารณา คือ 
อายุความในการด าเนินคดีอาญาของแต่ละประเทศซึ่งถือเป็นเหตุเฉพาะคดี ส าหรับความผิดอาญาฐาน
เดียวกันตามหลักความผิดสองรัฐ (Double Criminality) มีความแตกต่างกัน จึงอาจเป็นเหตุปฏิเสธ
ของรัฐผู้ร้องขอหรือรัฐผู้ถูกร้องขอได้ ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่ภาคีคู่สัญญาจะต้องมีข้อตกลงให้ชัดเจน
ในการจัดท าสนธิสัญญา อย่างที่กล่าวมา 
 2.2.3.8  ความผิดทางทหาร (Military Offences) 
 ส าหรับความผิดทางทหาร ถือเป็นลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกระท าความผิดทาง
อาญาทหารของเหล่าทหารหาร จึงอยู่ในเขตอ านาจในการใช้กฎหมายทหารหรือศาลทหารมีอ านาจ
หน้าที่พิจารณาคดี ประกอบมีวิธีพิจารณาความอาญาทหารเป็นการเฉพาะ ดังนั้น ความผิดทางทหาร
จึงเป็นเหตุให้ปฏิเสธตามค าร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เช่น อนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (Convention Relating to Extradition 
between the Member States of the European Union 1997) ข้อ 4 ก าหนดให้ความผิด
ทางการทหารไม่อยู่ภายใต้อนุสัญญาสัญญานี้หรืออนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยประชาคมทาง
เศรษฐกิจว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (The Economic Community of West African States 
Convention on Extradition 1994) โดยก าหนดให้ความผิดทางการทหารภายใต้บทบัญญัติข้อ 7 

                                                           
74ปรวิชย์ มะกรวัฒนะ, “ปัญหาข้อกฎหมายในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน,” วารสารจุลนิติ 4, 5 

(กันยายน-ตุลาคม 2550): 92. 
75ประสพสุข บุญเดช, เรื่องเดิม, หน้า 44. 
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ไม่อยู่ภายใต้อนุสัญญาสัญญานี้ ดังนั้นความผิดทางการเมืองจึงเป็นความผิดลักษณะเฉพาะภายในเขต
อ านาจของศาลเฉพาะพิจารณาความผิดทางวินัยและความผิดทางอาญาของทหารเป็นหลัก 
 2.2.3.9 ความผิดทางการเงิน (Fiscal Offences)  
 ส าหรับความผิดทางการคลังในอดีตที่ผ่านมา สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
จ านวนมากมายปฎิเสธความผิดทางการคลัง เพราะความผิดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของรัฐ
ในการบังคับเรียกเก็บภาษีและเป็นภาระความรับผิดเหนือประชาชนของรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมา
ด้วยการเพ่ิมขึ้นของอาชญกรรมข้ามแดน การฟอกเงิน การทุจริตและการแทรกแซงกระบวนการทาง
อาญาที่เก่ียวกับเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้มีแนวโน้มที่ชัดเจน ซึ่งแยกออกจากพ้ืนฐานในการเหตุปฎิ
เสธ ท าให้สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนสมัยใหม่จ านวนมากบัญญัติให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ไม่สามารถปฎิเสธเพียงอยู่บนพ้ืนฐานของความผิดทางการคลัง ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับผลมาจาก
อนุสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนขององค์การสหประชาชาติ  (United Nations Model 
Treaty on Extradition) เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
(United Nations Convention Against Corruption: UNCAC) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 (The United Nation 
Convention Against Transnational Organized Crime: UNTOC) รวมถึงอนุสัญญาแบบพหุภาคี
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสหภาพยุโรป (European Union) และประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกา
ตะวันต (Economic Community of West Africa States) ด้วย ที่ได้ก าหนดให้การส่งผู้ร้ายข้าม
แดนไม่อาจปฎิเสธบนพ้ืนฐานที่ว่าความเป็นทางการคลังหรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการคลัง ดังนั้น
แนวโน้มในปัจจุบันความผิดทางการคลัง จึงนิยมก าหนดเงื่อนไขตามแนวทางที่ออกโดยองค์การ
สหประชาชาติ 
 2.2.3.10  การเคารพอธิปไตยประเทศอ่ืน (Sovereignty) 
 อย่างที่ได้ศึกษาข้างต้น การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ใช่พันธกรณีทาง
กฎหมายที่ประเทศในโลกมีพันธะต้องปฎิบัติตาม ดังนั้น การจะให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน จึงต้อง
วางเงื่อนไขทางกฎหมายให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เป็นการละเมิดอ านาจอธิปไตยของประเทศนั้น 
โดยเฉพาะประเทศผู้รับค าร้องขอ ซึ่งการค านึงถึงอธิปไตยของประเทศในการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศก็ปรากฎให้เห็นในการวางเงื่อนไขของการให้ความร่วมมือตั้งแต่อดีต อาทิ การส่งผู้ร้ายข้ าม
แดนผ่านประเทศท่ีสาม ที่ต้องได้รับความยินยอมจากประเทศที่สามในการผ่านแดนหรือเหตุปฎิเสธค า
ร้องขอ หากประเทศผู้รับค าร้องขอก าลังพิจารณา ด าเนินคดีกับความผิดนั้นอยู่หรือหลักการพิจารณา
คดีเฉพาะเรื่องที่ประเทศผู้ค าร้องขอจะพิจารณา ลงโทษในความผิดอ่ืนนอกเหนือจากค าร้องขอไม่ได้ 
หรือการพิจารณาความผิดทางการเมืองโดยประเทศผู้รับค าร้องขอ เป็นต้น การก าหนดเงื่อนไขเหล่านี้ 
ส่วนหนึ่งถือเป็นการก าหนดที่ค านึงถึงหรือเคารพในอ านาจอธิปไตยของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดย
ปรากฎเงื่อนไขทางกฎหมายในการจัดท าสนธิสัญญา อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้ความร่วมมือใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเสมอ และถือเป็นแนวคิด หลักการส าคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพราะโดยหลักการ ทุกประเทศต่างมีอ านาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ภายในดินแดนของตน  
 ส่วนการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมาย กรณีการส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอ ซึ่งเป็นคนชาติ
และคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศผู้รับค าร้องขอ ซึ่งในอดีตมักถูกห้ามไม่ให้ส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน 



43 

แต่ในปัจจุบันแนวคิด หลักปฎิบัติมีความยืดหยุ่นลงไปมาก จนถึงขั้นการก าหนดเงื่อนไขให้สามารถส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกได้ภายในภูมิภาคเดียวกัน อย่างเช่น สหภาพยุโรป ซึ่งถือว่าเป็น
การก าหนดเงื่อนไขท่ีมีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันแนวคิด ปฏิบัติในการส่ง
คนชาติยังมีความแตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและเป็นช่องทางที่ท าให้ผู้กระท าหลุดพ้นจาก
การถูกด าเนินคดีอาญาได้ โดยเฉพาะประเทศที่ขาดการพัฒนาแนวคิดในการก าหนดเงื่อนไขการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนอย่างต่อเนื่องหรือยังคงยึดถือแนวคิดจากระบบกฎหมายอันเป็นพ้ืนฐาน จนมีบาง
ความเห็นให้ยกเลิกการส่งคนชาติออกจากหลักการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งจะได้น าไปศึกษา
วิเคราะห์ โดยละเอียดต่อไปในบทที่ 4  
 

2.2.4  แนวคิด หลักการเขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญากับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
การใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐ (Sovereignty of State) ย่อมมีเหนืออาณาเขตของรัฐ รวมถึง

การกระท าความผิดซึ่งเกิดขึ้นในอาณาเขต ย่อมอยู่ภายใต้อ านาจของรัฐที่จะลงโทษผู้กระท าความผิด
นั้นได้ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นบุคคลสัญชาติของรัฐหรือเป็นคนต่างด้าว เนื่องจากกระบวนการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน มีรากฐานส าคัญมาจากแนวคิดในเรื่องเขตอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดน (Territorial 
Jurisdiction) กล่าวคือ รัฐหนึ่งไม่สามารถด าเนินการพิจารณาหรือลงโทษผู้หลบหนีซึ่งได้กระท า
ความผิดหรือก่ออาชญากรรมในดินแดนของรัฐอีกรัฐหนึ่งได้ เพราะศาลของรัฐซึ่งผู้กระท าความผิดได้
หลบหนีเข้าไปนั้น ไม่มีเขตอ านาจเหนือการกระท าความผิดนั้น76กล่าวอีกนัย รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อม
มีอ านาจในทางตุลาการ อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจทางการบริหารภายในอาณาเขตของตนเท่าน้น 
นอกจากนี้รัฐยังมีอ านาจอธิปไตยเหนือบุคคลสัญชาติของรัฐอีกด้วยทั้งในทางบังคับและคุ้มครองบุคคล
นั้น ไมว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในหรือนอกอาณาเขตของรัฐนั้น เหตุนี้รัฐจึ งยังมีอ านาจที่จะลงโทษบุคคล
สัญชาติของรัฐที่กระท าความผิดต่อกฎหมายของรัฐได้ แม้จะกระท านอกอาณาเขตก็ตาม และมีอ านาจ
ลงโทษบุคคลไม่ว่าสัญชาติใดที่ได้กระท าความผิดต่อบุคคลสัญชาติของรัฐนอกอาณาเขตเช่นเดียวกัน 
ปัญหาเกี่ยวกับการกระท าความผิด ซึ่งพาดพิงไปถึงรัฐต่างประเทศและคนต่างด้าวนี้จัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา ในปัจจุบันแต่ละรัฐจะต้องร่วมมือในการปราบปราม
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นทุกที เนื่องจากสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นระหว่างรัฐ
และบุคคลของแต่ละรัฐ เพราะ ความสะดวกในการคมนาคม และจ านวนคนต่างด้าวในรัฐหนึ่ง ๆที่
เพ่ิมขึ้น การใช้อ านาจลงโทษการกระท าความผิดนอกอาณาเขตรัฐจึงโน้มเอียงไปในทางกว้างยิ่งขึ้น 77

และเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาเป็นเรื่องส าคัญที่นักกฎหมาย โดยเฉพาะนักกฎหมายอาญาที่
ต้องสร้างความเข้าใจเป็นอย่างมาก เพราะกฎหมายอาญาเป็นเรื่องผลประโยชน์สาธารณะ จึงเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับผลประโยชน์ของประเทศ และเขตอ านาจทางอาญาถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ชี้ว่า  รัฐมี
อ านาจอธิปไตย (Manifestation of State Sovereignty)  

                                                           
76Arvinder Sambei and John R. W. D. Jones, Extradition Law Handbook 

(Oxford: Oxford University Press, 2005), p. 1.  
77จิตติ ติงศภัทิย์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: 

ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2536), หน้า 84. 
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ดังนั้น หลักการเขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญาตามกฎหมายภายใน จึงมีความสัมพันธ์
กับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย กล่าวคือ รัฐผู้ร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนย่อมต้องมีเขตอ านาจใน
การใช้กฎหมายอาญาเหนือความผิด หรือเหนือผู้กระท าความผิดและรัฐผู้รับค าร้องขอก็อาจจะปฏิเสธ
ค าร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยอาศัยหลักการเขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญา เพ่ือเป็น
หลักการในการบัญญัติขอบเขตการใช้กฎหมายอาญาภายในประเทศ ในทางกลับกัน รัฐผู้รับค าร้องขอ
ย่อมปฏิเสธค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐผู้ร้องขอไม่สามารถด าเนิน
คดีอาญากับบุคคลผู้ถูกร้องขอได้ เนื่องจากไม่มีเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาภายในรัฐ ดังนั้นจึง
ไม่อาจถือว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีลักษณะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะส่วนใหญ่เป็นไปตาม
กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ78 ดังจะได้ศึกษาในบทที่ 3 ดังนั้น หลักเขตอ านาจรัฐในการใช้
กฎหมายอาญาจึงมีความเกี่ยวข้องกับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
โดยหลักการเขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญามีหลักการส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
 2.2.4.1  เขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักดินแดน (Territorial 
  Principle) 

การใช้เขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักดินแดน เป็นหลัก
พ้ืนฐานที่ส าคัญที่ถูกน ามาใช้บ่อยที่สุดด้วยเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ต่าง ๆในดินแดน จน
ได้รับการยอมรับจากบรรดารัฐต่าง ๆจนเป็นสากลปราศจากข้อโต้แย้ง โดยดินแดน รวมถึง พ้ืนดิน 
(Land Mass) น่านน้ าภายใน (Internal Water) บริเวณรอบ ๆ (Internal Water’s Beds) ทะเล
อาณาเขต (Territorial Sea) และพ้ืนดินด้านล่าง (Subsoil) และอากาศเหนือทั้งหมดที่กล่าวมา79 
และยังเป็นหลักการที่สะท้อนถึงแง่มุมเรื่องความสามารถใช้อ านาจอธิปไตยเหนือดินแดน กล่าวคือรัฐ
สามารถอ้างเขตอ านาจต่ออาชญากรรมที่ได้กระท าลงบนดินแดนของตน และก่อให้เกิดผลทาง
กฎหมายต่ออาชญากรรมนั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติของอธิปไตยเหนือดินแดน ดังนั้น หลักดินแดน
จึงเป็นหลักการอันจะขาดไม่ได้ในการบัญญัติเขตอ านาจรัฐต่อการบังคับใช้กฎหมายอาญาตาม
กฎหมายภายในของแต่ละรัฐ80 

โดยรัฐอาจใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาบังคับกับสิ่งต่าง ๆที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ดินแดนอย่างแท้จริง อันได้แก่ บุคคลไม่ว่าจะเป็นคนชาติของรัฐ หรือคนต่างด้าว คนไร้สัญชาติ ซึ่งมีถิ่นที่
อยู่อย่างถาวร หรือพักอาศัยอยู่ในดินแดนเป็นการชั่วคราวทรัพย์ สิ่งของ กิจการ ธุรกิจและเหตุการณ์
ตั้งอยู่หรือเกิดขึ้นภายในดินแดนของรัฐ กรณีนี้ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของรัฐย่อมเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับ
การพิจารณาเขตอ านาจของรัฐ และการใช้หลักดินแดนจะมีประโยชน์ที่สุด เพ่ือหาพยานหลักฐานและตัว

                                                           
78ประสิทธิ เอกบุตร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 สนธิสัญญา, พิมพ์ครัง้ที่ 4 แก้ไข

เพ่ิมเติม (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2551), หน้า 30. 
79S. A. William and A. L. C. de Mestral, An Introduction to International Law: 

Chiefly as Interpreted and Applied in Canada (Toronto: Butterwort, 1986), p. 127. 
80Malcolm N. Shaw, International Law, 3rd ed. (Cambridge: Grotius, 1991),        

p. 400.  
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ผู้กระท าความผิดอยู่ในดินแดนของรัฐที่ใช้เขตอ านาจ81 และเมื่อการกระท าความผิดเกิดขึ้นในดินแดน
ของรัฐใดย่อมกระทบกระเทือนสร้างความเสียหายให้กับรัฐนั้นโดยตรงด้วย โดยมีแนวคิด หลักการที่
เกี่ยวกับการใช้เขตอ านาจของรัฐ ในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักดินแดน ดังนี้ 

 1)  เขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยหลักดินแดนแบบอัตตะวิสัย 
  (Subjective Territorial Principle)  

 โดยหลักนี้ เป็นหลักความสามารถจ าเป็นของรัฐอธิปไตยที่จะใช้เขตอ านาจ
เหนือบุคคล และสิ่งของซึ่งอยู่ในดินแดน ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งรัฐย่อมมีเขตอ านาจในทาง
นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการที่จะออกกฎหมาย และใช้บังคับกฎหมายของรัฐเหนือบุคคล ทรัพย์สิน
หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นภายในดินของตนได้ โดยไม่จ าเป็นว่าบุคคลนั้นจะมีสัญชาติของ
รัฐดังกล่าวหรือไม่ และไม่จ ากัดว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของคนชาติตนหรือไม่ ดังนั้น คนต่างด้าวที่เข้า
มาภายในดินแดนรัฐย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐและต้องรับผิด เมื่อกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย
ของรัฐไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญา82 

 แต่ทั้งนี้ การกระท าความผิดบางครั้งมิได้เกิดขึ้น และจบลงภายในดินแดนของ
รัฐแต่เพียงรัฐเดียวหรือความผิดบางประเภทมีการกระท าหลายส่วนอันเป็นองค์ประกอบของความผิด 
ซึ่งตามหลักดินแดนเป็นอัตตะวิสัย หากการกระท าความผิดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการกระท า
ความผิดเริ่มต้นในดินแดนของรัฐ รัฐเจ้าของดินแดนที่การกระท าความผิดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการ
กระท าความผิดเริ่มต้นขึ้นย่อมสามารถใช้เขตอ านาจโดยอาศัยหลักดินแดนได้  

2)  เขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยหลักดินแดนแบบภาวะวิสัย 
 (Objective Territorial Principle)  

 หากเป็นกรณีที่การกระท าความผิดมิได้เริ่มต้นในดินแดนของรัฐ แต่กลับมา
สิ้นสุดลงภายในแดนดินหรือรัฐเป็นผู้ได้ผลกระทบจากการะท าความผิดแล้ว รัฐที่ความผิดนั้นสิ้นสุดลง
หรือเป็นรัฐที่ได้รับผลกระท า สามารถใช้เขตอ านาจเหนือคดีโดยอาศัยหลักดินแดนแบบภาวะวิสัย 
(Objective Territorial Principle)83 หรือหลักผลของการกระท า (Effects Doctrine) และถูก
น ามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี The Lotus v. Boz-Kourt 192784 ซึ่งรัฐมีสิทธิที่ชอบด้วย
กฎหมายที่จะบัญญัติกฎหมายภายในของตน เพ่ือปราบปรามอาชญากรรมที่เมื่อผลความผิดทางอาญา

                                                           
81Timothy Hillier, Principles of Public International Law, 2nd ed. (London: 

Cavendish, 1999), p. 127. 
82จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสาร

ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), หน้า 244. 
83เรื่องเดียวกัน, หน้า 244. 
84France v. Turkey (Permanent Court of International Justice, 1927); โดยซึ่งศาล

ประจ ายุติธรรมระหว่างประเทศ (PCIJ) ถือหลักว่าในกรณีที่การกระท าความผิดเกิดขึ้นในเขตทะเล
หลวงหากแต่ผลเกิดบนเรือ รัฐเจ้าของสัญชาติเรือสามารถใช้กฎหมายอาญาของตนบังคับใช้ได้ตามหลัก
ดินแดน โดยถือว่าผลที่เกิดบนเรือเสมือนว่าเกิดขึ้นในอาณาเขตของรัฐนั้น 
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เกิดข้ึนภายในดินแดนหรืออาณาเขตของตน85 เหตุผลส าคัญอันเป็นรากฐานของหลักดินแดนนั้น มีอยู่
ด้วยกันหลายประการ ดังนี้86 คือ 

1. เหตุผลตามหลักและนโยบายระหว่างประเทศ แต่ละรัฐย่อมมีอ านาจใน
การรักษาความสงบภายในดินแดนของตัว อย่างเต็มที่ มีความชอบธรรมที่จะลงโทษผู้กระท าความผิด
ที่ท าลายความสงบในดินแดนของตน โดยปราศจากการแทรกแซงจากต่างชาติ “แต่ละคนย่อมเป็น
ใหญ่ในบ้านของตัว” ในท านองกลับกัน เรื่องที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรของตัวก็ต้องไม่เข้ าไป
เกี่ยวข้องด้วย 

2. เหตุผลตามหลักและนโยบายทางอาญา การพิจารณาการกระท าความผิด 
ณ ที่เกิดเหตุย่อมดีกว่าที่ใดอ่ืน เพราะเป็นที่ ๆ ได้รับความเสียหาย กระทบกระเทือนผู้ที่อยู่อาศัย การ
พิจารณาลงโทษในดินแดนดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ทั้งในแง่การชดเชยความรู้สึกของผู้ที่อยู่ ในที่เกิด
เหตุและมีผลในแง่ข่มขู่เพ่ือป้องปรามการกระท าความผิดซ้ า 

3. เหตุผลตามหลักความชอบของกฎหมายอาญา เพราะผู้ที่กระท าความผิด
ใดย่อมเสมือนว่าได้ยอมรับกฎหมายอ านาจที่ใช้ ณ ที่นั้น 

4. เหตุผลในด้านการพิจารณาคดีในทางอาญา ผู้พิพากษาคดีย่อมมีความ
คล่องตัว ทั้งในแง่การค้นหาข้อเท็จจริง เพราะพยานหลักฐานทั้งหลายย่อมพร้อมมูลอยู่ ณ ที่เกิดเหตุ 
และในแง่ข้อกฎหมายเพราะได้ใช้กฎหมายผู้พิพากษาได้ศึกษาไม่ต้องพิจารณาแนวคิด หลักกฎหมาย
ต่าง ๆ ประเทศ การพิจาณาคดีนอกราชอาณาจักรย่อมท าให้เกิดการสิ้นเปลืองทั้งค่าใช้จ่ายและ
เสียเวลาท าให้คดีเกิดความล่าช้า  
 กล่าวโดยสรุป ในบรรดาหลักเขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญา การใช้กฎหมาย
อาญาโดยอาศัยหลักดินแดนถือเป็นหลักการทั่วไป ส่วนหลักอ่ืน ๆ เป็นเพียงหลักยกเว้น เพราะ
ความผิดอาญาย่อมกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของท้องที่ ที่ความผิดได้เกิดขึ้นมากว่าที่อ่ืน 
การพิสูจน์ความผิดนั้นตามปกติก็ท าได้ง่าย ณ ที่ใด ๆ เกิดกระท าความผิดยิ่งกว่าที่อ่ืน ๆ87และยังมีผู้
เห็นว่าการใช้กฎหมายในท้องที่ที่ความผิดเกิด ย่อมเป็นการประกันสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้กระท า
ความผิดไดด้ีกว่า เพราะถือไว้ว่าบุคคลนั้นไดร้ับรู้กฎหมายของรัฐหรือท้องที่นั้น  

2.2.4.2 เขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัย หลักสัญชาติ 
(Nationality Principle)  

 การใช้เขตอ านาจของรัฐโดยอาศัยหลักสัญชาติหรือหลักบุคคล (Nationality or 
Personality Principle) หมายถึง อ านาจที่รัฐใช้เหนือคนชาติของตน โดยอาศัยสัญชาติเป็นเสมือน
สะพานหรือจุดเชื่อมโยง หากบุคคลใดอาศัยอยู่ภายใต้ดินแดนของรัฐ สัญชาติจะเป็นเครื่องมือบ่งบอก

                                                           

 85Abdulmohsen Alothman,  State Jurisdiction in the Area of International 
Criminal Law, p. 16, Retrieved August 12, 2014 from http://faculty.ksu.edu.sa/aloth 
man/Documents/State%20jurisdiction%20in%20intternational%20criminal%20law.pdf 

86พงศ์ธร บุญการีย์, กฎหมายระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา (กรุงเทพฯ:   
วิญญูชน, 2540), หน้า 37. 

87จิตติ ติงศภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 86. 

http://faculty.ksu.edu.sa/alothman/
http://faculty.ksu.edu.sa/alothman/
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ความแตกต่างระหว่างการเป็นคนชาติกับคนต่างด้าว คนไร้สัญชาติ โดยคนชาติย่อมมีสิทธิหลายอย่าง
เป็นพิเศษแตกต่างจากคนต่างด้าว คนไร้สัญชาติ 

 แต่การใช้อ านาจรัฐเหนือบุคคลดังกล่าวมา ต้องแยกระหว่างการใช้อ านาจในการ
บัญญัติกฎหมายและเขตอ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย เพราะเหตุว่ารัฐมีอ านาจบัญญัติกฎหมาย เพ่ือ
ควบคุมการกระท าของบุคคลสัญชาติของรัฐได้ และการบังคับใช้กฎหมายนั้นจะต้องปรากฎว่า
ผู้กระท าความผิดได้เข้ามาอยู่ภายในรัฐ จึงจะลงโทษได้ หากปรากฎว่าผู้กระท าความผิดหลบหนีจาก
การบังคับใช้กฎหมายไปรัฐอ่ืน รัฐนั้นไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ตนไปด าเนินการใด ๆ เช่น ควบคุม 
จับกุมตัวในดินแดนของรัฐอ่ืนได้ เพราะแต่ละรัฐย่อมมีอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนตน รัฐจะ
ด าเนินการได้ก็แต่ด้วยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 88 
(Extradition)  

โดยหลักอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญา โดยอาศัยหลักสัญชาติมี 2 ลักษณะ 
ดังนี้ คือ 

  1)  เขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติผู้กระท า 
   (Active Nationality Principle)  

 การใช้เขตอ านาจรัฐตามหลักนี้ เป็นการใช้เขตอ านาจโดยการพิจารณาถึง
สัญชาติของบุคคล และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ซึ่งรัฐผู้ให้สัญชาติย่อมมีสิทธิที่จะ
ใช้เขตอ านาจเหนือบุคคล นิติบุคคล หรือทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นเรือหรืออากาศยานที่มีสัญชาติรัฐ โดย
ไม่จ าต้องค านึงถึงว่าบุคคล นิติบุคคล หรือทรัพย์สินนั้นอยู่ที่ใด โดยหลักนี้รัฐสามารถใช้เขตอ านาจของ
ตนโดยมีมูลฐานมาจากสัญชาติของผู้กระท าความผิด เช่น ตามบทบัญญัติในมาตรา 8 (ก) ของ
ประมวลกฎหมายอาญาไทย มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เป็นต้น 

  2)  เขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติผู้เสียหาย 
   (Passive Nationality Principle) 

  การใช้เขตอ านาจรัฐตามหลักสัญชาติผู้ เสียหายหรือหลักผู้ถูกกระท านี้  
(Passive Nationality Principle) คือ รัฐมีเขตอ านาจเหนือคนต่างด้าวซึ่งกระท าการอันก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลสัญชาติของรัฐนั้น แม้ว่าการกระท านั้นจะเกิดขึ้นภายนอกดินแดนของรัฐก็ตาม 
เหตุผลสนับสนุนหลักนี้คือ แต่ละรัฐมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะคุ้มครองคนชาติของตนเองในต่างแดน และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากรัฐเจ้าของดินแดนซึ่งมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นเพิกเฉยหรือไม่ลงโทษบุคคล
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายได้ ผู้เสียหายถือสัญชาติมีสิทธิที่จะให้ความคุ้มครองคนชาติของตนซึ่งได้ รับ

                                                           

 88จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547), หน้า 
281. 
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ความเสียหาย หากบุคคลที่ต้องรับผิดได้เข้าอยู่ในอ านาจของรัฐนั้น 89 แต่มีนักกฎหมายระหว่าง
ประเทศบางท่านได้โต้แย้งหลักดังกล่าวด้วยเหตุผล90 ดังต่อไปนี้ 

  ประการแรก โอกาสที่รัฐต่าง ๆ จะใช้อ านาจตามหลักสัญชาติผู้เสียหายนี้ 
ค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากอาชญากรรมที่มีองค์ประกอบต่างประเทศเข้าเกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่แล้ว
มักจะตกอยู่ภายใต้เขตอ านาจของรัฐอ่ืนอักอย่างน้อยหนึ่งรัฐ ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักเขตอ านาจรัฐในการ
ใช้กฎหมายอาญาหลักใดหลักหนึ่งในบรรดาหลักต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่รับอยู่แล้ว ได้แก่ หลักดินแดน หลัก
สัญชาติ หลักป้องกัน หลักอ านาจลงโทษสากล 

  ประการที่สอง หลักสัญชาติผู้เสียหาย จะก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ คือ คน
ชาติของรัฐใดก็ย่อมมีความคุ้มครองตามกฎหมายของรัฐเจ้าของสัญชาตินั้นติดตามไปด้วยเสมอ ไม่ว่า
คนชาตินั้นจะไปอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม 

  ประการที่สาม หลักสัญชาติผู้เสียหาย ไม่เพียงแต่เป็นหลักที่ขยายเขตอ านาจ
ของรัฐออกไปโดยไม่จ าเป็น หากแต่หลักดังกล่าวนี้ยังอาจก่อให้เปิดปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมาก 

   ดังนั้น ปัญหาในเรื่องนี้ คือ รัฐจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรที่จะพิจารณาว่าความ
เสียหายที่คนชาติของตนได้รับนั้นอยู่ในระดับใดที่รัฐพึงใช้เขตอ านาจของตนในกรณีนี้91 อย่างไรก็ตาม 
หลักก็ได้รับการยอมรับรับรองเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังที่ปรากฎในประมวลกฎหมายอาญาประเทศไทย
มาตรา 8(ข)92 ในบางฐานความผิดที่ร้ายแรงที่กระท าต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นคนชาติไทย 

 จากที่กล่าวมา หลักสัญชาติของผู้กระท า (Active Nationality Principle) รัฐสามารถ
ใช้เขตอ านาจของตนโดยมีมูลฐานมาจากสัญชาติของผู้กระท าความผิด ในขณะที่ตามหลักสัญชาติของ
ผู้เสียหาย (Passive Nationality Principle) เขตอ านาจของรัฐกับอาศัยมูลฐานจากสัญชาติของผู้ถู
กระท าหรือผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิด โดยหลักนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาในกรณี 
การส่งคนชาติและคนไร้สัญชาติซึ่งอาศัยอยู่อย่างถาวรในรัฐนั้นของประเทศผู้รับค าร้องขอข้ามแดน จึง
อาศัยหลักการใช้เขตอ านาจรัฐตามหลักสัญชาติของผู้กระท า (Active Nationality Principle) 
พิจารณาประกอบ เนื่องจากประเทศผู้ร้องขอต้องการให้ประเทศผู้รับค าร้องขอส่งผู้ต้องหาจ าเลยหรือ

                                                           
89J. G. Stake, Introduction to International Law, 10th ed. (Kent: Butterworths, 

1994), p. 233. 
90มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขานิติศาสตร์, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย

ระหว่างประเทศ หน่วยที่ 1-8 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), หน้า 3-62. 
91พรชัย ด่านวิวัฒน์ และสุพรรณวษา โชติกญาณ, เขตอ านาจในการด าเนนิคดี (ข้อ 15) 

และการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการโอนตัวนักโทษ (ข้อ 16, ข้อ 17) ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2), หน้า 11. 

92มาตรา 8 ประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า“ผู้ใดกระท าความผิดนอกราชอาณาจักร และ 
(ก)… 
(ข) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและ

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ 
ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้ จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร คือ...” 
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ผู้ต้องค าพิพากษา ไปยังประเทศผู้ร้องขอ เพ่ือพิจารณาคดีและลงโทษในดินแดนขอประเทศผู้ร้องขอ 
ซึ่งส่วนใหญ่ประเทศผู้ร้องขอมักเป็นประเทศที่ความผิดทางอาญาได้เกิดขึ้นในดินแดน ดังจะได้
วิเคราะห์โดยละเอียดในบทที่ 4 ต่อไป 

 2.2.4.3  เขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมาอาญาโดยอาศัยหลักป้องกัน (Protective 
   Principle)  

 การใช้เขตอ านาจของรัฐโดยอาศัยหลักป้องกัน (Protective Principle) คือ รัฐย่อมมี
เขตอ านาจเหนือการกระท าความผิดบางประการซึ่งกระท าภายนอกดินแดนของรัฐนั้น แต่เป็นการ
กระท าความผิดที่มุ่งต่อความมั่นคงของรัฐนั้นหรือต่อรัฐบาลของรัฐนั้นหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของรัฐนั้น ทั้งนี้โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้กระท าความผิดดังกล่าวจะคนสัญชาติของรัฐนั้นหรือไม่93และเป็น
สิทธิทางกฎหมายของรัฐบนพ้ืนฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่จะขยายเขตอ านาจในการใช้
กฎหมายอาญาต่อความเสียหายด้านความมั่นคง แม้ได้กระท าโดยบุคคลในต่างประเทศ ถึงแม้ว่าหลัก
นี้ถือเป็นการใช้เขตอ านาจรัฐนอกอาณาเขตหรือนอกดินแดน (Extraterritoriality)94 ก็ตาม  ดังนั้นจึง
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะสร้างหลักการใหม่ที่ช่วยให้รัฐสามารถปกป้องประเทศ และประชาชนจากการถูก
ละเมิดในการกระท าทางอาญาบางลักษณะ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยการใช้หลักดินแดนและหลัก
สัญชาติ โดยหลักนี้ก็ได้รับการยอมรับตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่หลักการนี้ ก็เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายภายในอย่างสมบูรณ์เช่นกัน เพราะฉะนั้นรัฐแต่ละรัฐจึงมีความแตกต่างกันในวิธีการบัญญัติ
กฎหมายภายใน95 ซึ่งส่วนใหญ่หลักนี้ถูกใช้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิด
เกี่ยวกับการเข้าเมือง ความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ96 เช่น ในประมวลกฎหมายอาญาประเทศไทยมาตรา 
7(2)97 ดังนั้น หลักนี้รัฐจึงมีความชอบธรรมที่บัญญัติกฎหมายภายใน เพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ ใน
ด้านต่าง ๆ หากมีการกระท าใดที่เป็นความผิด ที่รัฐนั้นได้บัญญัติว่าเป็นความผิดต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง ทั้งในและนอกประเทศ ที่รัฐจะต้องคุ้มครองปกป้องเป็นพิเศษ 

 2.2.4.4  เขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักอ านาจลงโทษสากล 
    (Universality Principle)  
  การใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักอ านาจลงโทษสากล มีรัฐจ านวนไม่มากท่ีขยายว่า
หลักนี้ หมายความว่า รัฐสามารถใช้เขตอ านาจในทางกฎหมายอาญาเหนือทุกความผิดทั้งหมด โดยไม่
ค านึงว่าเป็นบุคคลใดได้กระท าความผิดและสถานที่ไหนที่ได้กระท า แต่ส่วนใหญ่เห็นว่าหลักนี้อยู่บน
พ้ืนฐานที่เคยถูกใช้ในความผิดระหว่างประเทศที่มีความรุนแรง เช่น ประเทศแคนาดา ใช้เพ่ือ
ปราบปราม การเพ่ิมขึ้นของการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ประเทศแคนาดาจึงได้บัญญัติไว้ใน

                                                           
93จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ, หน้า 288-290. 
94Abdulmohsen  Alothman, op. cit., p. 40. 
95Ibid., p. 41. 
96Timothy Hiller, op. cit., p. 130. 
97มาตรา 7 ผู้ใดกระท าความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษใน

ราชอาณาจักร คือ… (2) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 240 ถึง
มาตรา 249, มาตรา 254, มาตรา 256, มาตรา 257 และมาตรา 266(3) และ (4). . . 
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ประมวลกฎหมายอาญาให้มีเขตอ านาจในการบังคับใช้ ถ้าผู้กระท าความผิดได้ปรากฎตัวในประเทศ
แคนาดา98 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การใช้เขตอ านาจของรัฐโดยอาศัยหลักอ านาจลงโทษสากล โดยหลักไม่
ใช้กับอาชญากรรมทุกรูปแบบ แต่ยอมรับว่าเฉพาะความผิดร้ายแรง ตามปกติมักจะมีกฎหมายหรือ
ข้อตกลงที่เห็นร่วมกันระหว่างรัฐก าหนดลักษณะความผิดบางลักษณะที่กระท ากระเทือนต่อ
ผลประโยชน์ร่วมกันของรัฐทั้งหลาย99 เช่น การกระท าความผิดอันเป็นโจรสลัด (Piracy) ในทะเล
หลวงหรือสถานที่อ่ืนใดนอกอาณาเขตอ านาจรัฐ ไม่ว่าจะเป็นโดยใช้เรือหรืออากาศยาน ความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมสงคราม การค้าทาส การจี้เครื่องบิน การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือรูปแบบต่าง ๆของ
การก่อการร้ายข้ามชาติ100 ซึ่งเป็นความผิดต่อทุกรัฐ รัฐทุกรัฐจึงมีเขตอ านาจในการจับกุมผู้กระท า
ความผิดและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเช่นนั้นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้กระท าความผิดจะมี
สัญชาติใด รัฐใดจับผู้กระท าความผิดได้ก่อน ย่อมมีเขตอ านาจด าเนินคดีก่อนรัฐอ่ืน แต่หลักอ านาจ
ลงโทษสากลนั้นยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจน จึงเป็นไปตามกฎหมายอาญาของแต่ละรัฐที่จะ
บัญญัติ101 ให้มีผลใช้บังคับภายในประเทศ เช่น ในประมวลกฎหมายอาญาประเทศไทยมาตรา 7 
ความผิดฐานชิงทรัพย์และความผิดฐานปล้นทรัพย์ในเขตทะเลหลวง ความผิดฐานก่อการร้าย เป็นต้น
 กล่าวโดยสรุป รัฐมีอ านาจในการบัญญัติให้การกระท าใดการกระท าหนึ่งเป็นการกระท าที่เป็น
ความผิดอาญา แต่การกระท าใดการกระท าหนึ่งที่รัฐบัญญัติให้เป็นความผิดอาญานั้นไม่อาจเป็นการ
กระท าท่ีต้องรับโทษตามกฎหมายของรัฐทุกการกระท า เพราะกฎหมายอาญาของรัฐไม่อาจครอบคลุม
การกระท าทุกการกระท า โดยไม่ค านึงถึงอาณาเขตของรัฐและสัญชาติของผู้กระท าความผิด กล่าวคือ 
การกระท าใดการกระท าหนึ่งอาจกระท าลงในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศหรือโดยคนชาติของรัฐ
ต่างประเทศ เพ่ือขจัดปัญหาเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญาบังคับรัฐทุกรัฐจึงมีความจ าเป็นต้องบัญญัติ
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาขึ้น ดังกล่าวมาว่า กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา
เป็นกฎหมายภายใน เมื่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาเป็นกฎหมายภายในรัฐทุกรัฐที่มี
อธิปไตยที่สมบูรณ์จึงมีอ านาจอย่างเต็มที่ในการบัญญัติกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาออก
ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม ในการบัญญัติกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญานั้น รัฐจะวาง
หลักเกณฑ์เอาตามใจชอบว่าให้การกระท าใดที่เกี่ยวข้องกับรัฐต่างประเทศหรือการกระท าใดของคน
ต่างด้าวหรือการกระท าใดที่กระท าต่อคนต่างด้าวเป็นการกระท าที่ต้องใช้กฎหมายอาญาของรัฐบังคับ
หาได้ไม่ เพราะกรณีอาจเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐอ่ืนที่ร้ายแรงจนไม่อาจยอมรับกันได้ใน
ประชาคมระหว่างประเทศก็เป็นได้ ฉะนั้น ในการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีอาญารัฐจึงต้องค านึงถึงจุดเกาะเกี่ยวที่ส าคัญ ๆ ไว้ด้วยเสมอ และจุดเกาะเกี่ยวนั้นจะต้องเป็น
จุดเกาะเกี่ยวที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ านาจรัฐตนด้วย จุดเกาะเกี่ยวที่เป็นความชอบธรรมของการใช้

                                                           
98S. A. William and A. L. C. de Mestral, op. cit., pp. 130-131. 
99ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รวมกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552), หน้า 6. 
100Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 

7th rev. ed. (Abingdon: The Taylor and Francis Group, 1997), p. 112. 
101ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, เรื่องเดิม, หน้า 16. 
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อ านาจรัฐในคดีอาญานี้102 โดยหลักเขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญา 4 หลักเป็นหลักที่ชอบ
ด้วยกฎหมายที่รัฐทุกรัฐจะสามารถด าเนินการได้ แต่ในการวางบทบัญญัติในการใช้กฎหมายอาญานั้น 
รัฐต่าง ๆ หาได้ใช้หลักใดหลักหนึ่ง หากแต่จะใช้หลายหลักผสมผสานกันไป ดังนั้นในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 
จะได้ศึกษาบทบัญญัติเกี่ยวกับเขตอ านาจการใช้กฎหมายอาญาของประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน เพ่ือน าไปวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบความแตกต่างในการบัญญัติเขตอ านาจในการใช้บังคับ
กฎหมายอาญา และความแตกต่างเหล่านั้นจะน าไปสู่ปัญหา อุปสรรคในการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยเฉพาะในการส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติ (Nationals) 
และคนไร้สัญชาติ (Stateless Persons) ที่อาศัยอยู่อย่างในประเทศ โดยได้ศึกษาในรายละเอียดใน
บทที่ 3 
 
2.3 แนวคิดและหลักการขององค์การสหประชาชาติกับกลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ระหว่างประเทศสมาชิก 
 
เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ

ระดับโลก (World International Organization) ซึ่งปัจจุบันมีประเทศสมาชิก (Members of 
States) ทั้งหมด 193 ประเทศ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ103 ได้แก่ การธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง
ระหว่างประเทศ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การเคารพในหลักความยุติธรรมและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรโลก ตลอดจนการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  

และส าหรับแนวคิด หลักการกลไกในการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพ่ือปราบปรามอาชญากรรมในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศสมาชิกนั้น ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งในวัตถุประสงค์ องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดท าสนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(Model Treaty on Extradition 1990) ดังนั้นสนธิสัญญาแม่แบบนี้จึงเป็นเครื่องมือทางกฎหมาย
ของประชาคมโลก ที่จะน าไปใช้เป็นแนวทาง หลักการในการด าเนินการในการสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

โดยสนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Model Treaty on Extradition 1990) 
มีการก าหนดเงื่อนไขของหลักการต่าง ๆ ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไว้ 18 ข้อ โดยมี
สาระส าคัญ104 ดังต่อไปนี้ 

 

                                                           
102คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2554), 

หน้า 99. 
103ขจิต จิตตเสวี, องค์การระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์และภูมิภาคาภิวัฒน์ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552), หน้า 44. 
104ประพันธ์ นัยโกวิท และสมใจ เกษรศิริเจริญ, “สนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม

แดน (Model Treaty on Extradition),” วารสารอัยการ 17, 195 (พฤษภาคม 2537): 60-66. 
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ข้อ 1  ข้อผูกพันที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Obligation to Extradite) 
รัฐคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะส่งตัวบุคคลใด ซึ่งรัฐผู้ร้องขอต้องการตัวเพ่ือฟ้องร้องด าเนินคดี 

หรือเพ่ือก าหนดโทษหรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษาแก่บุคคลผู้นั้น ในข้อหาความผิดอาญาซึ่งอาจส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนได้ (Extraditable Offence) ตามสนธิสัญญาฉบับนี้ 

 ข้อ 2  ความผิดอาญาที่อาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ (Extraditable Offence) 
1.  ความผิดอาญาที่อาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ ได้แก่ ความผิดซึ่งตามกฎหมายแห่งรัฐภาคีทั้ง

สองก าหนดโทษจ าคุกหรือคุมขงัอย่างสูงตั้งแต่ 1 หรือ 2 ปีขึ้นไป หรือโทษหนักกว่านั้น ถ้าค าร้องขอให้
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นกรณี เพ่ือให้บุคคลที่ถูกต้องการตัวมารับโทษตามค าพิพากษา การส่งผู้ร้ายข้าม
แดนจะกระท าได้ต่อเมื่อโทษจ าคุกหรือคุมขังนั้นคงเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 4 หรือ 6 เดือน 

2.  ในการวินิจฉัยว่าความผิดใดมีโทษตามกฎหมายของรัฐภาคีทั้งสองหรือไม่นั้น  ไม่จ าต้อง
ค านึงว่า 

ก)  กฎหมายแห่งรัฐภาคีท้ังสองได้จัดหมวดหมู่ความผิดอาญา ซึ่งเกิดจากการกระท านั้นไว้
ในหมวดหรือลักษณะเดียวกัน หรือใช้ถ้อยค าอย่างเดียวกันในการบัญญัติถึงความผิดนั้น 

ข)  ตามกฎหมายของรัฐภาคีทั้งสองก าหนดองค์ประกอบความผิดไว้แตกต่างกัน  แต่พึง
พิจารณาลักษณะโดยรวมของการกระท าหรือละเว้นการกระท านั้นทั้งหมด 

3.  หากค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้  
ภาษีศุลกากรหรือภาษีอ่ืนใด รัฐผู้รับค าร้องขอไม่อาจปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยอ้างว่า  รัฐผู้ร้อง
ขอไม่ได้จัดเก็บภาษีหรืออากรชนิดเดียวกันกับรัฐผู้รับค าร้องขอ 

4.  หากค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนรวมถึงการกระท าหลายกรรมต่างกัน ซึ่งแต่ละกรรม
เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายของรัฐภาคีท้ังสอง แต่บางกรรมไม่เข้าเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1
รัฐผู้รับค าขออาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ได้ หากมีความผิดอย่างน้อยกรรมหนึ่งเป็นความผิดซึ่งอาจส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนได ้

ข้อ 3  เหตุในการปฏิเสธชนิดบังคับ (Mandatory Grounds for Refusal) โดยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนไม่อาจกระท าได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

ก)  หากความผิดซึ่งมีการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีลักษณะเป็นความผิดทางการเมือง 
ข)  หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าค าร้องขอมีเจตนาที่จะฟ้องร้อง ด าเนินคดีหรือลงโทษบุคคลใด

บุคคลหนึ่งหนึ่งด้วยสาเหตุทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ก าเนิดเผ่าพันธุ์ความคิดเห็นทางการเมือง 
เพศหรือสถานะของบุคคล หรือฐานะของบุคคลนั้นอาจได้รับความกระทบกระเทือนเนื่องจากสาเหตุ
ดังกล่าว 

ค)  หากความผิดนั้น เป็นความผิดทางกฎหมายทางทหาร และไม่ใช่ความผิดตามกฎหมาย
อาญาธรรมดา 

ง)   หากมีค าพิพากษาถึงที่สุดของศาลแห่งรัฐผู้รับค าขอให้ลงโทษบุคคลผู้นั้น เนื่องจากการ
กระท าความผิดเดียวกันกับที่มีค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

จ)   หากบุคคลซึ่งถูกขอให้ส่งตัวข้ามแดน เป็นผู้มีเอกสิทธิคุ้มกันจากการถูกด าเนินคดีอาญา
หรือลงโทษไม่ว่าโดยเหตุใด ๆ รวมถึงการขาดอายุความ หรือการอภัยโทษตามกฎหมายของรัฐผู้ร้อง
ขอ หรือรับผู้รับค าขอ 
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ฉ)  หากบุคคลนั้นจะถูกกระท าทรมานหรือทารุณหรือไม่ได้รับการปฏิบัติเยี่ยงมนุษย์ หรือ
อาจจะไม่ได้รับหลักประกันในการถูกด าเนินคดีอาญาตามที่บทบัญญัติไว้ในกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Right)  

ช)  หากค าพิพากษาของศาลแห่งรัฐผู้ร้องขอได้กระท าโดยลับหลังจ าเลยโดยผู้ถูกลงโทษไม่ได้
รับการแจ้งตามสมควรเกี่ยวกับการพิจารณา หรือไม่มีโอกาสในการเตรียมต่อสู้คดี หรือไม่มีโอกาส 
หรือจะไม่มีโอกาสในการร้องขอให้รื้อฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่ 

ข้อ 4  เหตุในการปฏิเสธชนิดให้เลือก (Optional Grounds for Refusal) โดยค าร้องขอให้
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาจถูกปฏิเสธได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

ก)  หากบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัวข้ามแดนเป็นคนชาติของรัฐผู้รับค าร้องขอ 
          ข)  หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของรัฐผู้รับค าขอได้วินิจฉัยที่จะไม่ด าเนินคดี หรือยุติก าร
ด าเนินคดีแก่บุคคลผู้ถูกขอให้ส่งตัวในความผิดเกี่ยวกับที่มีการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
          ค)  หากความผิดเดียวกันนั้นอยู่ระหว่างการด าเนินคดีอาญาในรัฐผู้รับค าขอ 
          ง)  หากความผิดนั้นตามกฎหมายของรัฐผู้ร้องขอมีโทษถึงประหารชีวิต เว้นแต่ รัฐผู้ร้องขอ
ไม่ให้ค ารับรองต่อรัฐผู้ถูกร้องขอจนเป็นที่พอใจว่าจะไม่ค าพิพากษาลงโทษประหารชีวิต หรือแม้จะมีค า
พิพากษาเช่นว่า ก็จะไม่มีการปฎิบัติตามค าพิพากษาดังกล่าว 
          จ)  หากความผิดนั้นได้กระท านอกเขตแดนของรัฐภาคีทั้งสองฝ่ายและรัฐผู้รับค าขอไม่มีเขต
อ านาจศาลเหนือความผิดที่ได้กระท านอกราชอาณาจักรนั้นตามกฎหมายของตน 
         ฉ)  หากความผิดนั้นตามกฎหมายของรัฐผู้รับค าขอถือว่าได้กระท าทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วน
ใดในเขตแดนของรัฐตน 
         ช)  หากบุคคลผู้ถูกร้องขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนถูกศาลพิพากษา หรือจะต้องถูกด าเนินคดีใน
รัฐผู้ร้องขอโดยศาลพิเศษหรือศาลเฉพาะกิจหรือคณะบุคคล (Extraordinary or Ad Hoc Court or 
Tribunal) 
         ซ)  หากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่สอดคล้องกับหลักการทางมนุษยธรรมเกี่ยวกับอายุ สุขภาพ 
หรือพฤติการณ์ส่วนบุคคลของบุคคลนั้น 

ข้อ 5  ช่องทางในการติดต่อ (Channels of Communication) 
ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้องกระท าเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเอกสารประกอบ โดย

ส่งผ่านทางวิถีทางการทูต (Diplomatic Channels) หรือโดยตรงระหว่างกระทรวงยุติธรรมหรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 6  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนวิธีการแบบย่อ (Simplified Extradition Procedure) 
รัฐผู้รับค าขออาจยินยอมส่งผู้ร้ายข้ามแดนหลังจากได้รับค าขอให้จับกุมชั่วคราว  หากบุคคลผู้

ถูกต้องการให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแสดงความยินยอม โดยชัดแจ้งต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ 
 ข้อ 7  การรับรองความถูกต้องและแท้จริง (Certification and Authentication) 
 ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและเอกสารประกอบหรือเอกสารสนับสนุนอ่ืน ๆ ไม่จ าเป็นต้อง
มีการรับรองความถูกต้องหรือแท้จริง เว้นแต่ในกรณีที่สนธิสัญญาฉบับนี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  
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ข้อ 8  ข้อมูลเพิ่มเติม (Additional Information) 
 หากรัฐผู้รับค าร้องขอ เห็นว่า ข้อมูลซึ่งแจ้งมาในค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ยังไม่เพียงพอ 
ก็อาจขอให้รัฐผู้ร้องขอส่งข้อมูลเพ่ิมเติมภายในเวลาอันสมควร ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามที่ได้
ระบุไว้ก็ได้ 

ข้อ 9  การจับกุมชั่วคราว (Provisional Arrest)  
1.   ในกรณีเร่งด่วน รัฐผู้ร้องขออาจขอให้รัฐผู้รับค าขอจับกุมบุคคลผู้ถูกต้องการตัวชั่วคราวไว้

พลางก่อนระหว่างรอค าขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ได้ 
2.   ค าขอให้จับกุมชั่วคราว จะต้องระบุถึงลักษณะรูปพรรณของบุคคลผู้ถูกต้องการตัว 

ข้อความซึ่งแสดงถึงการมีอยู่ของเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 (2) ข้อความแสดงถึงก าหนดโทษส าหรับ
ความผิด ซึ่งผู้นั้นได้รับหรืออาจจะได้รับและข้อเท็จจริง โดยย่อเกี่ยวคดีและสถานที่ที่จะพบตัวบุคคล
นั้นถ้าหากทราบ 

3.   รับผู้รับค าขอจะต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับค าขอ  และแจ้งให้แก่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยไม่
ชักช้า 

4.   บุคคลผู้ถูกจับกุมจะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระ เมื่อพ้นก าหนด 40 วัน หากรัฐผู้รับค า
ขอยังมิได้รับค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน และหลักฐานประกอบภายในระยะเวลาดังกล่าว  

5.   การปล่อยตัวเช่นว่านั้นไม่เป็นการห้ามรัฐผู้รับค าร้องขอ ในการจับกุมบุคคลผู้นั้นอีกครั้ง
หนึ่ง รวมถึงการด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากได้รับค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นอีกภายหลัง 

ข้อ 10  การวินิจฉัยเกี่ยวกับค าร้องขอ (Decision on the Request) 
1.  รัฐผู้รับค าร้องขอจะต้องแจ้งค าวินิจฉัยเกี่ยวกับค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่รัฐภาคี

อีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยเร็ว 
2.  การปฏิเสธค าร้องขอดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องให้เหตุผลประกอบด้วย 
ข้อ 14  หลักความผิดเฉพาะเรื่อง (Rule of Specialty) 
1.  บุคคลผู้ถูกส่งตัวข้ามแดนตามสนธิสัญญานี้จะไม่ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีถูกลงโทษ ถูก

พิพากษา ถูกคุมขัง หรือถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังรัฐที่สามหรือถูกจ ากัดเสรีภาพใด ๆ ในรัฐผู้ร้องขอ
เนื่องจากความผิดอาญาใด ๆ ซึ่งได้กระท าก่อนถูกส่งตัวข้ามแดน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

ก)  ความผิดซึ่งมีการขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน 
ข)  ความผิดอื่น ๆ ซึ่งรัฐผู้รับค าขอยินยอม 

2.  ค าขอให้รัฐผู้ร้องขอยินยอมในข้อนี้จะต้องแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 (2) และ
บันทึกค าให้การของบุคคลผู้ถูกส่งตัวข้ามแดนเกี่ยวกับความผิดนั้น 

3.  ข้อความตามวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บุคคลนั้นมีโอกาสที่จะออกจากรัฐผู้ร้อง แต่
มิได้ออกไปภายใน 30 หรือ 45 วัน หลังจากที่ถูกปล่อยตัวในความผิดที่มีค าขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
หรือกลับเข้าไปในรัฐผู้ร้องขอโดยสมัครใจ หลังจากท่ีได้ออกไปแล้ว 

ข้อ 15  การส่งตัวผ่านแดน (Transit) 
1.  ในกรณีที่มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากรัฐที่สาม ผ่านดินแดนของรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่ง เพ่ือส่ง

ตัวไปยังรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งรัฐภาคีซึ่งรับตัวผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องขอความยินยอม จากรัฐภาคีที่ถูกผ่าน
แดนนั้นด้วย 
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2.  รัฐภาคีซึ่งถูกผ่านแดนจะต้องให้ความยินยอมโดยเร็ว เว้นแต่ผลประโยชน์ที่ส าคัญของตน
จะได้รับความกระทบกระเทือน 

3.  รัฐภาคีที่ถูกผ่านแดนจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้ผู้ถูกส่งตัวข้ามแดน
ถูกควบคุมตัวระหว่างการเดินทางผ่านแดน 

4.  ในกรณีทีเหตุที่ไม่คาดหมายท าให้มีการน าพาหนะโดยสารลงจอดในดินแดนของรัฐภาคี 
หากมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตัว รัฐภาคีเจ้าของดินแดนอาจควบคุมตัวบุคคลผู้ถูกส่งตัวข้าม
แดนไว้ได้ 48 ชั่วโมงระหว่างรอค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายผ่านแดน (Transit Request) ในรัฐตน 

ข้อ 16  ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนซ้อน (Concurrent Requests) 
ในกรณีที่มีค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากรัฐภาคีหรือรัฐภายนอกซึ่ง ขอให้ส่งตัวบุคคลคน

เดียวกันข้ามแดน ย่อมอยู่ในดุลพินิจของรัฐผู้รับค าร้องขอว่าจะส่งตัวบุคคลผู้นั้นให้แก่รัฐใด 
 ดังนั้น สนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนขององค์การสหประชาชาติ จึงเป็น
แนวคิด หลักการที่พยายามสร้างความสมดุลระหว่างการมุ่งปราบปรามอาชญากรรมกับการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอ ตลอดทั้งการพัฒนาแนวคิดในการให้ความร่วมมือมือระหว่างประเทศให้
เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยสนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนี้  มี
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการจัดท าสนธิสัญาต้นแบบ105

 คือ  
1.  เพ่ือให้ประเทศสมาชิกยอมรับสนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งอยู่ใน

ภาคผนวกของมติที่ประชุมฉบับปัจจุบันไปใช้ เพ่ือเป็นกรอบการท างานในการที่จะช่วยเหลือประเทศ
ต่าง ๆเกี่ยวกับการเจรจาและจัดท าข้อตกลงสนธิสัญญาแบบทวิภาคี โดยมีจุดประสงค์ให้ความร่วมมือ
กัน เพ่ือป้องกันการก่ออาชญากรรมและการร่วมกันในการด าเนินคดีอาญาให้ประสบความส าเร็จ 

2.  เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกที่ยังมิได้มีการท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ
ประเทศอ่ืนหรือประเทศสมาชิกที่ต้องทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนฉบับที่ใช้บังคับ
อยู่ว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ 

3.  กระตุ้นให้ประเทศทุกประเทศพยายาม สร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือกันเกี่ยวกับการ
ด าเนินคดีอาญาระหว่างประเทศ 

4.  เรียกร้องให้เลขาธิการแห่งองค์การสหประชาชาติ  น ามติฉบับปัจจุบันและตัวอย่าง
สนธิสัญญาแจ้งแก่ประเทศสมาชิก  

5.  กระตุ้นให้ประเทศสมาชิกแจ้งต่อเลขาธิการแห่งองค์การสหประชาชาติเป็นระยะ ๆถึง
การด าเนินการพยายามท าข้อตกลงในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

6.  เรียกร้องให้คณะกรรมธิการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เมื่อได้รับการร้องขอ
สามารถให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกในการพัฒนากฎหมาย ให้เอ้ือต่อการน า
ข้อตกลงในสนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปบังคับใช้ 

7.  เชิญชวนประเทศสมาชิกตรากฎหมาย ที่เปิดช่องให้เลขาธิการแห่งองค์การสหประชาชาติ
สามารถให้ค าปรึกษาต่อการบังคับใช้และพัฒนากฎหมายในเรื่องนี้ในอนาคต 

                                                           
105Model Treaty on Extradition 1990 (Adopted by General Assembly 

Resolution 45/116 Subsequently amended by General Assembly Resolution 52/88) 
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 จากการศึกษาข้างต้น จะพบว่า แนวคิด หลักการกลไกในการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือปราบปรามอาชญากรรมโดยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations) ตามสนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Model 
Treaty on Extradition ค.ศ. 1990) ก็เป็นอีกรูปแบบสนธิสัญญาหนึ่ง อีกทั้งแนวทางในการก าหนด
เงื่อนไขทางกฎหมายต่าง ๆ ที่ส าคัญที่สะท้อนให้เห็น การค านึงถึงแนวคิด หลักการที่มีความแตกต่าง 
ตลอดทั้งจุดเน้นหรือเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้มีประสิทธิภาพและสร้าง
ความเป็นธรรม อันถือได้ว่าเป็นเครื่องมือของประชาคมโลก ที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ประชาคมอาเซียน ( ASEAN 
Community) แม้ประชาคมอาเซียนจะมีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค (Regional 
International Organization) ซึ่งมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ยังไม่ได้เป็น
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติก็ตาม แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศต่างก็เป็นสมาชิกของ
องค์การสหประชาชาติทั้งสิ้น ดังตารางที่ 2.2 ที่สามารถน าแนวคิด หลักการต่าง ๆ ในการก าหนดเงื่อน
ไปใช้วิเคราะห์สนับสนุน แนวทางในการพัฒนาการความร่วมมือระหว่างกันในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ 
 
ตารางท่ี 2.2  ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (UN) 
 

ประเทศสมาชิกอาเซียน สมาชิกองค์การสหประชาชาติ 
(United Nations) 

วันเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

บรูไนดารุสซาลาม เป็น เมื่อวันที่ 21-09-1984 
ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็น เมื่อวันที่ 14-12-1955 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็น เมื่อวันที่ 28-09-1950 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

เป็น เมื่อวันที่ 14-12-1955 

ประเทศมาเลเซีย เป็น เมื่อวันที่ 17-09-1957 
สหภาพพม่า เป็น เมื่อวันที่ 19-04-1948 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็น มื่อวันที่ 24-10-1945 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็น เมื่อวันที่ 21-09-1965 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็น เมื่อวันที่ 20-09-1977 
ประเทศไทย เป็น เมื่อวันที่ 16-12-1946 
 

ดังนั้น แนวทาง หลักการขององค์การสหประชาชาติ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะน ามาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ เพ่ือชี้ให้เห็นรูปแบบ แนวคิด หลักการในการสร้างกลไกการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในฐานะองค์การระหว่างประเทศระดับโลก ซึ่งมีประเทศต่าง ๆของประชาคมโลกเป็น
สมาชิก รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดของอนุสัญญานี้ คือ ไม่อาจบังคับให้
รัฐสมาชิกมีพันธผูกพันทางกฎหมายที่ต้องปฎิบัติตาม (Legal Binding) เพราะยังเป็นอ านาจอธิปไตย
ของรัฐสมาชิกอย่างสมบูรณ์ว่าที่จะเลือกปฎิบัติตามหรือน าไปก าหนดเงื่อนไข เพ่ือจัดท าข้อตกลงแบบ
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ทวิภาคีระหว่างกันหรือไม่ เพราะประเทศต่าง ๆยังไม่มีข้อปรารถนา หลักการร่วมกัน โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม เหมือนแนวคิด หลักการและจุดประสงค์ของการร่วมกลุ่ม
ภูมิภาค 
 
2.4  แนวคิดในการรวมกลุ่มภูมิภาคของโลกกับกลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง

ประเทศสมาชิก 
 
 แนวคิดในการรวมกลุ่มในภูมิภาคหรือภูมิภาคา เริ่มมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 แต่เพ่ิงจะมา
ได้รับความสนใจอย่างจริงจังในทศวรรษที่ 1950-1960 อย่างไรก็ดี การรวมกลุ่มในภูมิภาคต่าง ๆ
ยกเว้นยุโรปไม่ประสบความส าเร็จเท่าใดนัก ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1990 ความสนใจเกี่ยวกับการ
รวมกลุ่มภูมิภาคก็ได้เพ่ิมข้ึนมาก106 ด้วยปัจจัยส าคัญ 3 ประการคือ ปัจจัยการเมือง ที่ส่งเสริมความไว้
เนื้อเชื่อใจกันและการเพ่ิมอ านาจต่อรอง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการขยายตลาดการค้าและการ
ลงทุน ตลอดทั้งผลักดันให้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศ และปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะกระแส
โลกาภิวัฒน์หรือการรวมกลุ่มภูมิภาคต่าง ๆ มีส่วนกระตุ้นให้ประเทศในภูมิภาคหันมาให้ความสนใจ 
เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองและส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาข้าม
ชาติ107 (Transnational Issues) เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม โรคระบาด ภัยพิบัติ ความมั่นคงทางอาหาร 
และวิกฤติที่กระทบต่อความมั่นคงอันเกิดจากปัญหาอาชญากรรมในทุกรูปแบบ ประเทศต่าง ๆ 
เหล่านั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเพ่ือสร้างความร่วมมือกันในระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับอนุ
ภูมิภาค หรือระดับภูมิภาค เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง การรวมกลุ่มประเทศจึงมีตั้งแต่
ระดับสมาคม (Association) การรวมกลุ่มเป็นประชาคม (Community) หรือการรวมกลุ่มเป็นสหภาพ 
(Union) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มในลักษณะใด ส่วนใหญ่ประเทศสมาชิกล้วนแล้ว  แต่อยู่เขต
ภูมิศาสตร์เดียวกัน ดังนั้น การรวมกลุ่มว่าด้วยภูมิภาคนั้นโดยหลักการพ้ืนฐานแล้วเป็นแนวคิดด้าน
ภูมิศาสตร์ มักจะมีเหตุผลเบื้องต้นอยู่ที่รัฐต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตภูมิศาสตร์เดียวกันหรืออยู่ใน
ทวีปเดียวกัน ที่ต้องเผชิญและแก้ไขปัญหาร่วมกันและการที่รัฐอยู่ใกล้เคียงกัน มักจะมีภูมิหลังร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม108 ซึ่งเมื่อมีข้อปรารถนารวมกลุ่มกันแล้ว ย่อมมีกลไก
ภายในประชาคมหรือสหภาพ เช่น ธรรมนูญ (Constitution) กฎบัตร (Charter) และโครงสร้าง 
(Structure) และสถาบัน (Organizations) ท าหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
รวมกัน และหาทางออกในอุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อขัดข้องทางกฎหมายอันเนื่องจากความ
แตกต่างกันของกฎหมายภายใน (Domestic Law) อันมีพ้ืนฐานของระบบกฎหมาย แนวคิด หลักการ
ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ทุกประเทศต่างมีอ านาจอธิปไตยในการบัญญัติ บังคับใช้กฎหมายภายในรัฐ
ของตนเอง เมื่อมีการรวมกลุ่มย่อมเกิดปัญหาความแตกต่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

                                                           
106ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ, เอเชียตะวันออกบนเส้นทางการเป็นประชาคม (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 253. 
107เรื่องเดียวกัน, หน้า 263-266. 
108ขจิต จิตตเสวี, เรื่องเดิม, หน้า 45. 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การรวมกลุ่มมีเอกภาพ สามารถเผชิญหน้าและหาทางออกร่วมกัน จึงจ าเป็นที่
ทุกประเทศสมาชิกต้องร่วมแรง ร่วมใจ หากลไกเพ่ือสร้างคุณค่าพ้ืนฐานทิศทางอย่างเดียวกัน มีการ
ตระหนักถึงปัญหา จนน าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและยึดมั่นในหลักการเดียวกันในที่สุด ส าหรับ
การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในภูมิภาคหรือประชาคมก็เช่นกัน 
ด้วยความจ าเป็นต้องให้ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรม เพราะเมื่ออาชญากรรมเกิดขึ้น
ย่อมมีผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งในประเทศหรือระหว่างประเทศ ดังนั้นประเทศสมาชิกต้อง
แสวงหาแนวทาง หลักการที่ได้รับการยอมรับร่วมกันของประเทศสมาชิกและสังคมระหว่างประเทศ 
เพ่ือแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากโดยหลักการประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ไม่มีพันธกรณีที่
ต้องให้ความช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือแก่กัน เพราะทุกประเทศไม่ว่าประเทศที่มีประชาชนจ านวน
มากหรือน้อยต่างมีอ านาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ ทีไ่ม่อาจบังคับรัฐอ่ืนให้ปฏิบัติตามค าร้องขอได้ 
 และเพ่ือให้เห็นลักษณะความแตกต่างของการรวมกลุ่มภูมิภาคนิยมเก่าและใหม่ จึงได้ยกการ
เปรียบเทียบสาระส าคัญ ดังตารางที่ 2.3 มาเพ่ือให้เห็นสาระส าคัญ 
 
ตารางท่ี 2.3  ความแตกต่างระหว่างการรวมกลุ่มภูมิภาคนิยมเก่าและภูมิภาคนิยมใหม่109 
 
ภูมิภาคนิยมเก่า ทศวรรษที่  1950–1960 ภูมิภาคนิยมใหม่ ตั้งแต่ทศวรรษที่  1980 
1. การร่วมกลุ่มที่ประเทศสมาชิกไม่จ าเป็นต้อง
อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน  

1. การร่วมกลุ่มที่ประเทศสมาชิกอยู่ในภูมิภาค
เดียวกัน  

2. ด้านเศรษฐกิจ เน้นความพอเพียงของภูมิภาค 
ความเป็นอิสระไม่พ่ึงพาเศรษฐกิจโลก 

2. ด้านเศรษฐกิจ เน้นแบบตลาดเสรี และมุ่งเน้น
การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคในระบ
เศรษฐกิจโลก ผ่อนปรนกฎระเบียบ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

3. ก่อตั้งภายใต้บริบทของยุคสงครามเย็นที่
การเมืองโลกแบ่งเป็นสองขั่วอ านาจ คือ เสรี
ประชาธิปไตยกับคอมนิว นิสต์ 

3. ก่อตั้งภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่ท่ีการเมือง
โลกเปลี่ยนจากสองข่ัวอ านาจไปสู่หลายขั่ว
อ านาจและกระแสโลกาภิวัฒน์เข้ามีบทบาท
อย่างยิ่งกับเศรษฐศาสตร์การเมืองโลก 

4. มีวัตถุประสงค์ด้านการเมืองและความมั่นคง
เป็นหลัก 

4. เน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและขยาย
ความร่วมมือด้านอื่น ๆ มากข้ึน 

 

  
 ที่กล่าวมาจึงจ าเป็นที่ต้องศึกษาแนวคิดในการรวมกลุ่มของภูมิภาคอ่ืนในสังคมระหว่าง
ประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ การร่วมกลุ่มภูมิภาคยุโรป (European Region) และการร่วมกลุ่มภูมิภาค
แอฟริกา (African Region) ในการพัฒนากลไก รูปแบบ ตลอดทั้งการก าหนดเงื่อนไขในการให้ความ
ร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศสมาชิกของการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค มาวิเคราะห์ 
                                                           

 109อรณิช รุ่งธิปานนท์, ภูมิภาคนยิมกับอาเซียน (กรุงเทพฯ: ส านักการพิมพ์ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557), หน้า 9-10.  
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สังเคราะห์ ประกอบข้อเสนอแนะในการพัฒนาความร่วมมือทางกฎหมายในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้  
 
 2.4.1 แนวคิดในการรวมกลุ่มของภูมิภาคยุโรปกับกลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง

ประเทศสมาชิก 
 โดยการรวมกลุ่มภูมิภาคยุโรป มีการพัฒนาการรวมกลุ่มตั้งแต่การรวมกลุ่มประชาคมสหภาพ
ยุโรป โดยปัจจุบันสหภาพยุโรปมีธรรมนูญ (Constitution) เป็นกฎหมายสูงสุด โดยธรรมนูญเพ่ือยุโรป
ถือเป็นก้าวส าคัญในการบูรณาการด้านต่าง ๆ ของสหภาพยุโรป โดยธรรมนูญเพ่ือยุโรปมีสาระส าคัญ
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ของสถาบันต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปอันจะ
น าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยประเทศสมาชิกยินยอมโอนอ านาจอธิปไตยให้องค์กร เช่น คณะมนตรี
ยุโรป (The European Council) สภารัฐมนตรี (The Council of Minister) คณะกรรมาธิการยุโรป 
(The European Commission) สภายุโรป (The European Parliament) และศาลยุติธรรมยุโรป 
(The Court of Justice of The European Union) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
กฎบัตรสิทธิพ้ืนฐาน (Charter of Foundational Right) ของพลเมืองยุโรป โดยพลเมืองในประเทศ
สมาชิกถือว่าเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป ซึ่งความเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป เป็นส่วนที่ได้รับ
เพ่ิมเติมและไม่สามารถเข้าแทนที่ความเป็นพลเมืองของรัฐได้ 110 โดยกฎบัตรสิทธิพ้ืนฐาน ให้
หลักประกันในการเคารพเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และที่ส าคัญ สิทธิที่จะเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมและได้รับการพิจารณาตัดสินที่เป็นธรรม สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานว่า เป็นผู้
บริสุทธิ์ ประการส าคัญอีกประการ เนื่องจากประเทศสมาชิกมีความแตกต่างหลายประการ การพัฒนา
ให้เป็นสหภาพ จึงจ าเป็นต้องอยู่บนคุณค่าพ้ืนฐานและเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือ การสร้างสันติภาพ 
การด ารงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การยึดหลักนิติธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน 
จากที่กล่าวมาสหภาพยุโรป (European Union) จึงเป็นองค์การที่มีกลไกการด าเนินงานเหนือรัฐ
สมาชิก (Supranational) กล่าวคือ ประชาคมยุโรปเป็นองค์การทีม่ีอ านาจเหนือประเทศสมาชิกและมี
ตัวบทกฎหมายของประชาคม เป็นกฎหมายที่มีค่าบังคับสูงกว่ากฎหมายภายในของประเทศสมาชิก
และมีผลให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามหรือออกกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามนั้น อันเป็นการสะท้อน
แนวคิดการท าให้เป็นยุโรป (Europeanization) หมายถึง กระบวนการสร้างหรือตีความ เผยแพร่และ
การท าให้เป็นสถาบันซึ่งกฎเกณฑ์ วิธีพิจารณา นโยบาย ตลอดจนบรรทัดฐานและความเชื่อมั่นร่วมกัน
ในระดับประชาคม เพ่ือความเป็นระบบยุโรปเดียวกันในหมู่สมาชิกของประชาคม ซึ่งอ านาจในการ
ออกกฎหมายของประชาคมยุโรป เป็นของรัฐสภายุโรปร่วมกับคณะมนตรีและคณะกรรมาธิการ
ยุโรป111 ซึ่งกฎหมายของสหภาพยุโรปมีอยู่ 5 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ 1.  ข้อบังคับ (Regulations) 

                                                           
110อภิญญา เลื่อนฉวี, กฎหมายสภาพยุโรป (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548), หน้า 35. 
111วันดี สุชาติกุลวิทย์ และศิริพร เอี่ยมธงชัย, “องค์การปฏิรูปกฎหมายทีส่ าคัญ,” ใน 

องค์การปฏิรูปกฎหมายกับการเปรียบเทียบกฎหมาย (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2550), หน้า 12-15. 
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2. ข้อก าหนด (Directives) 3. ค าสั่ง (Decisions) 4. ความเห็น (Opinions) 5. การแนะน า 
(Recommendations) ซึ่งลักษณะที่ 1 ถึงลักษณะที่ 3 เท่านั้นที่มีผลผูกมัด  

จากที่กล่าวมาจึงน ามาสู่แนวคิดที่จะให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เนื่องจากสหภาพยุโรป
มีแนวคิดที่จะท าให้แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง
สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญของสภาสหภาพยุโรป (The European Parliament) โดยคณะ
มนตรียุโรป จึงได้เริ่มปรึกษาหารือหารือเกี่ยวกับการจัดท าอนุสัญญาในปี  ค.ศ. 1951 ตามจดหมาย
เหตุส่วนต้น ในส่วนของค าถามเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยเลขาธิการใหญ่ (Secretariate-
General) ที่ได้บันทึกความวิตกกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปฏิเสธของรัฐสมาชิกยุโรปเกือบทั้งหมด
ส าหรับการส่งคนชาติของพวกเขาเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวปฏิบัติของแองโกล แซกซอน 
(Anglo-Saxon)112 จากการปรึกษาหารือดังกล่าวจึงน ามาสู่การจัดท าจัดท าอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน (European Convention on Extradition 1957) โดยสภาสหภาพยุโรป มี
เป้าหมายเพ่ือให้บรรลุความเป็นเอกภาพ (Unity) ให้มากที่สุด โดยการยอมรับกฎเกณฑ์เดียวกัน
ระหว่างประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน113 ซึ่งประสบผลส าเร็จ โดยการยอมรับเงื่อนไข
ของหลักการต่าง ๆ ร่วมกัน เมื่อ 27 กันยายน ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) หลังจากนั้นสภายุโรปได้ร่าง
อนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปขึ้น  (Convention 
Relating to Extradition between the Member States of the European Union 1997) โดย
ประเทศสมาชิกลงนามและให้สัตยาบันทุกประเทศ เพ่ือเสริมบัญญัติ ปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขที่ส าคัญ
และก่อให้เกิดผลในการบังคับใช้และแก้ไขปัญหาบางประการอันเกิดจากแนวคิดที่แตกต่างกันด้วย 
โดยหลักการที่ปรากฎในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1957 มีการก าหนดเงื่อนไข
ส าคัญหลายประการ อาทิ ความผิดทางอาญาที่จะส่งข้ามแดนได้แก่กัน (Extraditable Offences) 
หลักการด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง (Rule of Specialty) ความผิดทางการเมือง (Political Offences) 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติ (Extradition of Nationals) การลงโทษประหารชีวิต (Death 
Punishment) เป็นต้น ส าหรับเหตุผลเบื้องหลัง การพัฒนาความร่วมมือตามอนุสัญญานี้ ปรากฎ
ชัดเจนในบทน า และประการส าคัญประเทศสมาชิกเห็นพร้อมอย่างเอกฉันท์ในนโยบายทางอาญาและ
ยิ่งกว่านั้น ประเทศสมาชิกมีความมั่นใจในระบบยุติธรรมที่เหมาะสมภายในประเทศ โดยเฉพาะการ
พิจารณาคดีอาญาซึ่งเคารพในพันธะที่เกิดจากการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Human Right) และ 
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental Freedoms) และเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขมุมมองอันเป็น
พ้ืนฐานของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอีกด้วย114 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการความร่วมมือในการปราบปราม

                                                           
112Alun Jones, QC, Extradition and Assistance (London: Sweet and Maxwell, 

2001), p. 258. 
113European Convention on Extradition 1957 
114“Convention Relating to Extradition between the Member States of the 

European, Explanatory Report,” Official Journal of the European Community 191, 
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อาชญากรรม โดยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในกลุ่มภูมิภาคยุโรปตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน (European Convention on Extradition 1957) ซึ่งเป็นอนุสัญญาหลัก (Mother 
Convention) ของสหภาพยุโรปกับอนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (Convention relating to Extradition between the Member 
States of the European Union 1997) ที่เสริมบทบัญญัติและอ านวยในการบังคับใช้หลักการที่
ปรากฎในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1957 โดยเปิดช่องให้กระท าได้ตามข้อ  
28 (2)115 ซึ่งอนุสัญญา (Convention) ทั้ง 3 ดังจะกล่าวต่อไปล้วนแต่เป็นกฎหมายระดับข้อบังคับ 
(Regulation) ที่ใช้บังคับแก่รัฐสมาชิกทั้งหมด โดยไม่ต้องผ่านความเป็นชอบจากรัฐสภาของประเทศ
สมาชิก กฎหมายภายในของรัฐสมาชิกหากมีบทบัญญัติที่ขัดแย้งต่อข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับไม่ได้ โดย
ข้อบังคับของสหภาพนี้ให้บังคับโดยตรงและทันทีกับประเทศสมาชิกทุกประเทศ หลังจากที่ได้มีการ
พิมพ์ประกาศลงในจุลสารทางการ (Official Journal) โดยอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนและอนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป 
มีการก าหนดหลักการต่าง ๆ อันเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก โดยมี
สาระส าคัญ ดังตารางที่ 2.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

26 (May 1997), p. 13, Retrieved September 20, 2014 from http://eur-lex.europa 
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1997.191.01.0013.01.ENG 
 115Article 28 The Contracting Parties may conclude between themselves 
bilateral or multilateral agreements only in order to supplement the provisions of 
this Convention or to facilitate the application of the principles contained therein. 
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ตารางท่ี 2.4  สาระส าคัญเงื่อนไขในอนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสภาพยุโรป    
 

หลักการส าคัญ สหภาพยุโรป (อนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้าย

ข้ามแดน) 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
(อนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการส่ง

ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรป) 

รูปแบบของข้อตกลงที่
เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน 

อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(European Convention 
on Extradition 1957)  
โดยอนุสัญญาหลักนี้จะใช้
แทนบทบัญญัติของ
สนธิสัญญาทวิภาคีใด ๆ 
อนุสัญญาหรือข้อตกลงว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างภาคีคู่สัญญา เป็น
ต้นแบบให้ภาคีอนุสัญญานี้
น าไปใช้  

โดยอนุสัญญาแบบพหุภาควี่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรป 
(Convention on Extradition 
between the Member States of 
the European Union 1997) เพ่ือ
เสริมบทบัญญัติและง่ายในการบังคับ
หลักการที่ปรากฎในอนุสัญญายุโรปว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 1957  

พันธะในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน (Obligation to 
Extradite) 

ภาคีอนุสัญญาต้องปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีได้
ก าหนดไว้ในอนุสัญญานี้
ส าหรับการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน (Obligation to 
Extradite) อยู่ภายใต้
บทบัญญัตขิ้อ  1  

มีผลเฉพาะประเทศสมาชิก 28 
ประเทศ 

ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้าม
แดนได้ (Extraditable 
Offences) 

ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ได้ (Extraditable 
Offences) อยู่ภายใต้
บทบัญญัตขิ้อ  2 (1) 

ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้
(Extraditable Offences) อยู่ภายใต้
บทบัญญัตขิ้อ  2 วรรคหนึ่ง แต่
เปลี่ยนแปลงอัตราโทษขั้นต่ าส าหรับ
ความผิดในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน จาก   
12 เดือนลงเหลือ 6 เดือน 
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ)    
 

หลักการส าคัญ สหภาพยุโรป(อนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้าย

ข้ามแดน) 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
(อนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการส่ง

ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรป) 

หลักความผิดอาญาสอง
รัฐ (Double 
Criminality) 

หลักความผิดอาญาสองรัฐ 
(Double Criminality) อยู่
ภายใต้บทบัญญัติข้อ  2 (1)  

ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้
(Extraditable Offences) อยู่ภายใต้
บทบัญญัตขิ้อ 2 วรรคหนึ่ง นอกจากนี้ 
ข้อ 3 ยังมีการบัญญัติเงื่อนไขยกเว้น
ส าหรับความผิดฐานสมคบและร่วมกัน
กระท าความผิดเนื่องจากรูปแบบสมคบ
และร่วมกันกระท าของประเทศสมาชิก
มีหลากหลาย ซึ่งเป็นบทบัญญัติยกเว้น
หลักความผิดอาญาสองรัฐ 

การด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง
(Rule of Specialty) 

 หลักการด าเนินคดีเฉพาะ
เรื่องท่ีร้องขอ (Rule of 
Specialty) ซึ่งตกอยู่ภายใต้
บทบัญญัตขิ้อ 14 

หลักการด าเนินคดีเฉพาะเรื่องที่ร้องขอ 
(Rule of Specialty) อยู่ภายใต้
บทบัญญัตขิ้อ 10 เกี่ยวเนื่องกับข้อ  14 
ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน แต่มีบทบัญญัติใหม่ เพ่ือให้
ง่ายต่อการด าเนินการและสละสิทธิ์ใน
หลักการด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง เช่น 
ความยินยอมของรัฐที่ร้องถูกร้องขอ 
และข้อสันนิษฐานส าหรับความยินยอม
ของประเทศสมาชิกที่ถูกร้องของตาม
ข้อ 11 เป็นกลไกภายใต้ข้อ 14 .1 (a) 
ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน 
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ)    
 
 

หลักการส าคัญ สหภาพยุโรป (อนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้าย

ข้ามแดน) 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
(อนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ

สมาชิกของสหภาพยุโรป) 
ความผิดทางการเมือง
(Political Offences) 

ความผิดทางการเมือง 
(Political Offences) และ
ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความผิดทางการเมือง  (An 
Offence Connected 
with a Political   
Offence) อยู่ภายใต้
บทบัญญัติข้อ 3 จะต้องไม่
ถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน 

ความผิดทางการเมือง (Political 
Offences) อยู่ภายใต้บทบัญญัติข้อ  
5 ที่ก าหนดไว้เป็นหลักว่า ห้ามมิให้
อ้างข้อยกเว้นเรื่องความผิดทาง
การเมืองเป็นเหตุเพ่ือไม่ส่งผู้ร้ายข้าม
แดนในระหว่างประเทศสมาชิกสภาพ
ยุโรปด้วยกัน และนอกจากนี้มี
บทบัญญัติเพ่ิมเติมให้ความผิดฐานก่อ
การร้าย (Tourism) เป็นข้อยกเว้น
ของความผิดทางการเมืองตาม
ความหมายของข้อ 3 (1) อนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ความผิดทางการทหาร 
(Military Offences) 

ความผิดทางการทหาร  
(Military Offences) 
ภายใต้บทบัญญัติข้อ  4  
ซึ่งไม่อยู่ภายใต้อนุสัญญา
สัญญานี้ 

 

ความผิดเกี่ยวกับการเงิน
(Fiscal Offences) 

ความผิดเกี่ยวกับการเงิน 
(Fiscal Offences) ภายใต้
บทบัญญัติข้อ 5 จะถูกส่ง
เป็นผู้ร้ายข้ามแดนเฉพาะ
ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับ 
ภาษีอากร ภาษีศุลกากร 
การแลกเปลี่ยนเงินตรา 
เท่านั้น 

ความผิดเกี่ยวกับการเงิน (Fiscal 
Offences) ได้มีการบัญญัติเสริม
เพ่ือให้มีความชัดเจน แก้ไขปัญหา
ความยุ่งยาก ภายใต้บทบัญญัติข้อ  6  
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ)    
 

หลักการส าคัญ สหภาพยุโรป (อนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้าย

ข้ามแดน) 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
(อนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ

สมาชิกของสหภาพยุโรป) 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่ง
เป็นคนชาติ (Extradition 
of Nationals) 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็น
คนชาติ (Extradition of 
Nationals) มีสิทธิที่จะ
ปฏิเสธ การส่งคนชาติของ
ตนแต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติข้อ 6 1(a) ซึ่ง
ภาคีคู่สัญญามีสิทธิปฏิเสธไม่
ส่งคนชาติของตนข้ามแดน 
และคู่ภาคีแต่ละฝ่ายอาจ
จัดท าค าแถลงว่าบุคคลใด
เป็นคนชาติของตนในขณะที่
ท าการให้สัตยาบันหรือภาค
ยานุวัตร 
กรณีไม่ส่งคนชาติ ต้องต้อง
ด าเนินให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ของตนเพ่ือฟ้องร้องต่อไป
ตามข้อ 6 (2)  

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติ 
(Extradition of Nationals) ตาม
บทบัญญัติข้อ 7 คือ การส่งคนชาติไม่
อาจถูกปฏิเสธบนพื้นฐานของสัญชาติ
ของประเทศสมาชิกผู้ถูกร้องขอ ซึ่งอยู่
ภายในขอบเขตของอนุสัญญายุโรปว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  
และไม่ได้ให้บทนิยามของ “คนชาติ”
ไว้ในอนุสัญญานี้ ซึ่งภาคีอาจก าหนด
บทนิยามได้ 
  

การลงโทษประหารชีวิต
(Death Punishment) 

ถ้าความผิดที่ร้องขอให้มีการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีการ
ลงโทษประหารชีวิต ค าร้อง
ขออาจถูกปฏิเสธ เว้นแต่รัฐ
ที่ร้องขอจะให้ค ารับรองว่า
จะไม่ด าเนินการทั้งนี้ตามใต้
บทบัญญัติข้อ  11  
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ)    
 

หลักการส าคัญ สหภาพยุโรป (อนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้าย

ข้ามแดน) 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
(อนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง

ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป) 
อายุความในการด าเนินคดี
อาญา (Lapse of Time) 

การสิ้นสุดระยะเวลา
ฟ้องร้องและลงโทษ ในกรณี
นี้ จะต้องไม่มีการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนแก่กัน ภายใต้
บทบัญญัติข้อ  10  

การสิ้นสุดระยะเวลาฟ้องร้องและ
ลงโทษ (Lapse of Time) ตาม
บทบัญญัติข้อ  8 และอยู่ภายใต้ข้อ  
10 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อ
ประเทศที่ 3 
(Re-Extradition to a 
Third State) 

รัฐที่ร้องขอจะต้องไม่ส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนต่อประเทศที่
สาม ภายใต้บทบัญญัติข้อ  
15  

 

การจับชั่วคราว
(Provisional Arrest) 

ในกรณีเร่งด่วนรัฐที่ร้องขอ
อาจขอให้มีการจับชั่วคราว 
ซึ่งตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติ
ข้อ  16 

 

การส่งผ่านแดน (Transit) 
 

การส่งผ่านแดนภายใต้
บทบัญญัติข้อ 21  
 

การส่งผ่านแดน (Transit) ภายใต้
บทบัญญัติข้อ 16 เสริมบทบัญญัติ
ข้อ  21 อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน เช่น ข้อมูลที่
จ าเป็นส าหรับการตัดสินใจ 

ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้าม
แดนที่จากหลายรัฐ 
(Conflicting Requests) 

ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้าม
แดนที่จากหลายรัฐ 
(Conflicting Requests) 
ต้องพิจารณาความร้ายแรง
และสถานที่กระท าความผิด 
ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติข้อ  
17 
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ)    
 

หลักการส าคัญ สหภาพยุโรป (อนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้าย

ข้ามแดน) 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
(อนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ

สมาชิกของสหภาพยุโรป) 
การนิรโทษกรรม 
(Amnesty)  

 รัฐที่ถูกร้องขออาจปฏิเสธ ส าหรับ
ความผิดที่ได้รับนิรโทษกรรมในรัฐตน
ภายใต้บทบัญญัติข้อ 9 ซึ่งเป็น
บทบัญญัติที่ได้ก าหนดขึ้นใหม่ใน
อนุสัญญานี้ 

การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ในกระบวนการ
ด าเนินคดีอาญา 
(Discrimination) 

ภายใต้บทบัญญัติข้อ  3 (2) 
ภาคผีู้รับค าร้องขอจะไม่ส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน หากมีเหตุว่า
ภาคีผู้ร้องขอ จะเลือก
ปฎิบัติ โดยมีสาเหตุจากเชื่อ
ชาติ ศาสนาสัญชาติ หรือ
ความเห็นทางการเมืองของ
บุคคลนั้นหรือว่าสถานะของ
บุคคลที่ถูกขอ ส าหรับการ
ฟ้องร้องหรือลงโทษ 

 

กระบวนการในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน 
(Procedure for 
Extradition) 

การด าเนินกระบวนในการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการ
จับชั่วคราวให้อยู่ภายใน
กฎหมายของรัฐที่ถูกร้องขอ
ตามบทบัญญัติข้อ 22 

นอกจากกระบวนการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนตามกฎหมายภายในประเทศ
สมาชิกแล้ว ยังมีการจัดท าอนุสัญญา
ว่าด้วยกกระบวนการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนอย่างง่ายระหว่างประเทศสมาชิก
ของสภาพยุโรป ค.ศ. 1995 ด้วย         

  
 ดังนั้น โดยผลของอนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1957 และ ค.ศ. 1977 ประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรป จึงมีพันธกรณีที่จะต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่กันตามบทบัญญัติและเงื่อนไข
ทางกฎหมายของความตกลงทั้งสองฉบับ ซึ่งมีผลใช้บังคับเหนือกฎหมายภายในของประเทศเหล่านี้ 
 นอกจากนี ้ระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปยังมีการจัดท าอนุสัญญาว่าด้วยกระบวนการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างง่ายระหว่างประเทศสมาชิกของสภาพยุโรปด้วย (Convention on Simplified 
Extradition Procedure Between the Member States of the European Union 1995) ที่ออก 
โดยคณะมนตรีความมั่นคงยุโรป ซึ่งมีทั้งหมด 17 ข้อ โดยมีเป้าหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกและ   
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ลดความซับซ้อนของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในการบังคับใช้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามอนุสัญญายุโรปว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก โดยได้บัญญัติรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยประเทศ
สมาชิกต้องด าเนินการภายในอนุสัญญานี้ เช่น เงื่อนไขในการพิจารณา ข้อมูลที่จะจัดหาโดยรัฐที่ร้อง
ขอ การให้ความยินยอมของบุคคลที่ถูกจับ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัฐสมาชิกอ่ืน การส่งผ่านแดน 
การสละสิทธิ์หลักความผิดเฉพาะเรื่อง เป็นต้น ซึ่งค านึงถึงหลักการพ้ืนฐานทางกฎหมาย รวมถึง
หลักการของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยเฉพาะการปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลที่ถูกร้องขอ เนื่องจากกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายภายใน
ของประเทศสมาชิกยังคงใช้อยู่ เพียงแต่มีกระบวนการและวิธีการซับซ้อน โดยต้องท าค าร้องขออย่าง
เป็นทางการ กล่าวโดยสรุปกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างง่ายในสหภาพยุโรปมีหลักการส าคัญ 3 
ประการ คือ บุคคลผู้ถูกร้องขอต้องให้ความยินยอม ประเทศผู้รับค าร้อขอต้องให้ความยินยอม 
สามารถน าตัวบุคคลผู้ถูกร้องขอส่งไปยังประเทศผู้ร้องโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ตามขั้นตอนปกติ โดยประเทศผู้ร้องขอต้องเตรียมข้อมูล เช่น ชื่อ ลักษณะ รูปพรรณของบุคคลที่ถูก
ร้องขอ หน่วยงานที่ออกหมายจับ หมายจับหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่มีผลทางกฎหมายอย่างเดียวกันหรือ
ค าพิพากษาที่มีผลใช้บังคับ ลักษณะการกระท าความผิด การบรรยายพฤติการณ์ของความผิด 
ผลกระทบของการกระท าผิดกฎหมายตราบเท่าที่เป็นไปได้ เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ประเทศผู้รับค า
ร้องขอยังคงมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเพ่ิมเติม ถ้าข้อมูลที่ใช้พิสูจน์ไม่เพียงพอ116 ซึ่งวิธีแนวคิดหลักการนี้ท า
ให้กระบวนการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในสหภาพยุโรป 
 แม้ในปัจจุบัน สภาพยุโรปได้มีการพัฒนากระบวนการในการส่งมอบตัวบุคคลผู้ถูกร้องขอใน
นามของหมายจับยุโรป (European Arrest Warrant: EAW) ซึ่งถือเป็นการพัฒนาการให้ความร่วมมือ
ทางกฎหมายที่เหนือไปกว่าการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยหมายจับยุโรปได้พัฒนาและ
ใช้บังคับ ในปี ค.ศ. 2004 เข้าแทนท่ีระบบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก โดยใช้แทนที่
อนุสัญญาที่เกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีอยู่ขณะนั้น117 เช่น อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน ค.ศ. 1957 อนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกสภาพยุโรป ค.ศ. 1997 
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกสหภาพยังคงอ านาจอธิปไตยในการจัดท าสนธิสัญญาต่าง ๆ 
กับประเทศอ่ืน ๆ ส าหรับหลักการของหมายจับยุโรป ค าสั่งศาลใด ๆ คือ ค าสั่งออกหมายจับและค าสั่ง
ออกหมายกักขัง ซึ่งออกโดยประเทศสมาชิกหนึ่งในการให้ประเทศสมาชิกอีกประเทศหนึ่งที่ต้องการตัว
บุคคลท าการจับหรือท าการส่งมอบตัว ซึ่งโดยหลักการโดยทั่วไป หมายจับ หมายกักขังที่ออกใน
ประเทศใด ย่อมใช้ได้ในประเทศนั้นเท่านั้น โดยหลักการของหมายจับยุโรปนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 
คือ การจับเพ่ือการบังคับโทษจ าคุก การฟ้องร้องคดีออาญา และการบังคับตามค าสั่งให้กักขัง โดย
หมายจับยุโรปใช้ส าหรับการกระท าความผิดที่มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และหากเป็นการจับ
เพ่ือมารับโทษ โทษที่จะลงกับจ าเลยต้องเหลือไม่น้อยกว่า 4 เดือน คณะมนตรีแห่งสภาพยุโรปยังมี

                                                           

 116European Union, European Arrest Warrant, Retrieved January 13, 2015 from 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in
criminal_matters/l14015a_en.htm 

117Ibid. 
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ความตกลงกันล่วงหน้าและอาจเพ่ิมฐานความผิดได้ในอนาคต หรือระบุความผิดบางฐานที่ส าคัญไว้ เช่น 
การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ การมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งหากมีหมายจับยุโรปที
ออกในฐานความผิดเหล่านี้ ประเทศในสหภาพต้องด าเนินการจับให้โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักความผิด
สองรัฐ (Double Criminality) แต่ส าหรับความผิดโดยทั่วไปประเทศอาจปฎิเสธไม่ด าเนินการจับตาม
หมายจับตัวได้ โดยอ้างหลักไม่ตามหลักเกณฑ์ความผิดสองรัฐ หรือขัดต่อหลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิด
เดียวกัน (Ne Bis in Idem)118จากหลักการทั่วไปนี้จะพบว่า การพัฒนาหมายจับยุโรป ถือเป็นการ
ยอมรับหมายจับซึ่งออกโดยอ านาจอธิปไตยของรัฐสมาชิกอ่ืนให้มีผลใช้บังคับเหนืออ านาจอธิปไตย
ภายในรัฐสมาชิกหนึ่งได้ หรือเป็นการยอมรับการด าเนินกระบวนการยุติธรรมของอีกประเทศหนึ่ง โดย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2004 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามค าร้องขอของประเทศสมาชิกใดจะต้อง
ด าเนินการตามค าสั่งขอบข่ายเรื่องหมายจับยุโรปและกระบวนการส่งมอบตัวระหว่างประเทศสมาชิก
ของสหภาพยุโรป แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกใดอาจท าบันทึกชี้แจง ในฐานะประเทศสมาชิกที่
ต้องปฎิบัติตามหมายจับยุโรปจะใช้บทบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปกับค าร้องขอส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนก่อนวันที่ค าสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีการระบุเหตุผลโดยชัดแจ้ง119 
 ดังนั้น การพัฒนาแนวคิด หลักการหมายจับยุโรปและกระบวนการส่งมอบบุคคลผู้ถูกร้องขอ
ระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จึงเป็นการพัฒนา เพ่ือยกระดับแนวคิด หลักการในการให้ความ
ร่วมมือทางกฎหมาย ซึ่งไม่เคยปรากฎในการให้ความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศใดในโลก
หรือการร่วมกลุ่มภูมิภาคใด ซึ่งถือเป็นความส าเร็จสูงสุดของการร่วมกลุ่มภูมิภาคยุโรป เพ่ือขยายและ
เร่งกระบวนการทั่งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและการบริหาร โดยเปลี่ยนจากอ านาจฝ่ายบริหารมา
เป็นการใช้เครื่องมือทางการศาลแทน ซึ่งเห็นว่า สหภาพยุโรปสามารถท าได้ เพราะมีการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการใช้บังคับที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ
สหภาพด้วยกัน ส่วนการพัฒนาประชาคมอาเซียน ยังไม่มีความพร้อมในหลายประการโดยเฉพาะ
ประเทศสมาชิกที่ต้องพัฒนามาตรฐานการด าเนินคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมตามแนวคิด 
หลักการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดี  เพราะประเทศสมาชิกยังไม่มั่นใจในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาซึ่งกันและกัน และประการส าคัญ คือ โครงสร้างประชาคมอาเซียนที่ยังคงการสงวน
ไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยของรัฐสมาชิกอย่างเต็มที่และไม่ใช้องค์การระหว่างประเทศเหนือรัฐสมาชิก 
ดังนั้น การพัฒนาความร่วมมือในทางอาญาของประชาคมอาเซียน จึงเห็นว่า ไม่ควรยกระดับการ
พัฒนาเป็นหมายจับเดียวในภูมิภาคอาเซียนเหมือนสหภาพยุโรป แต่ควรพัฒนาความร่วมมือทาง
กฎหมายตามแนวคิด หลักการของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ดีที่สุด ภายใต้กรอบประชาคมการเมือง

                                                           

 118สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ, โครงการจัดท ากรอบความร่วมมือการป้องกัน
อาชญากรรมอันอาจเกิดจากการถ่ายโอนแรงงาน/แรงงานข้ามชาติของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
(โครงการระยะที่ 1) (เอกสารวิจัย โครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2557), หน้า 80-81. 

119สมบัติ พฤติพงศภัค, “หมายจับยุโรป (European Arrest Warrrant),” วารสารศาล
ยุติธรรมปริทัศน์ 3 (มีนาคม 2550): 74-75. 
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และความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community) ดังจะได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ในบทที่ 5 
และบทที่ 6 ต่อไป  
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า นอกจากประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปจะตระหนักในการให้
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพ่ือปราบปรามอาชญากรรมแล้ว ยังมีการ
พัฒนาปรับปรุงแนวคิด หลักการ ตลอดทั้งสร้างวิธีการขั้นตอนใหม่ ๆ เพ่ือให้การบังคับใช้อนุสัญญา
เกิดประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายการด าเนินคดี อีกทั้งตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ถูก
ต้องการตัวด้วย ดังนั้น การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงเป็นส่วนหนึ่งของการรวมกันเป็นสหภาพตั้งแต่ต้น ซึ่ง
สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบ ในการพัฒนารูปแบบ แนวทาง หลักการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายของ
การใหค้วามร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างด ี  
 
 2.4.2  แนวคิดในการรวมกลุ่มของภูมิภาคแอฟริกากับกลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง

ประเทศสมาชิก 
 โดยในภูมิภาคแอฟริกา ก็มีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกา (African Economic 

Community: AEC) ซึ่งมีฐานะเป็นองค์การระหว่างประเทศตามสนธิสัญญาจัดตั้งประชาคม (Treaty 
Establishing the African Economic Community) หรือที่รู้จักกันในอนุสัญญาอาบูจา โดยมี
องค์กรส าคัญตามสนธิสัญญาดังกล่าว120 เช่น สมัชชาใหญ่ของประมุขแห่งรัฐและรัฐบาล (The 
Authority of Heads of State and Government) ที่ปรึกษาการบริหาร (The Council of 
Ministers) สภาแห่งแอฟริกา (The Pan-African Parliament: PAP) คณะกรรมาธิการด้านสังคม
และเศรษฐกิจ (The Economic and Social Commission) ศาลยุติธรรม (The Court of Justice) 
เป็นต้น ท าหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่ม โดยประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐ
แอฟริกาตะวันตก (The Economic Community of West African States: ECOWAS) เป็นหนึ่ง
ในห้าของประชาคมทางเศรษฐกิจแอฟริกา (AEC)121 โดยประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจแห่ง
รัฐแอฟริกาตะวันตกทั้งหมด 16 ประเทศ122 เป็นการรวมกลุ่มของประเทศในแอฟริกาตะวันตกตาม
สนธิสัญญาประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก (Treaty of the Economic Community 
of West African States 1975) และต่อมีการมีปรับปรุงแก้ไขในปี ค.ศ. 1993 (Revised Treaty of 
the Economic Community of West African States) โดยมีฐานะเป็นบุคคลตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ123 และมีองค์กรส าคัญตามสนธิสัญญา124 เช่น สมัชชาใหญ่ของประมุขแห่งรัฐและ

                                                           
120Article 7 Treaty Establishing the African Economic Community 1991 

 121กระทรวงการต่างประเทศ, กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา, ประชาคม
เศรษฐกิจแอฟริกา (African Economic Community: AEC), ค้นวันที่ 27 มีนาคม 2557 จาก 
http://sameaf.mfa.go.th/th/organization/detail.php?ID=4110#_ftnref1. 

122The Economic Community of West African States: ECOWAS, Retrieved 
April 19, 2014 from http://www.ecowas.int 

123Revised Treaty of the Economic Community of West African States 1993 
Article 88 (1) Status, Privileges and  Immunities 

http://sameaf.mfa.go.th/th/organization/detail.php?ID=4110#_ftnref1
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รัฐบาล (The Authority of Heads of State and Government) ที่ปรึกษาด้านบริหาร (The 
Council of Ministers) สภาแห่งประชาคม (The Community Parliament) คณะกรรมาธิการด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ (The Economic and Social Council) ศาลยุติธรรมแห่งประชาคม (The 
Community Court of Justice) เป็นต้น โดยองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ต่างมีอ านาจ หน้าที่เป็นอิสระ 

(Independence) จากประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกา (AEC) เพ่ือท าหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายส าเร็จ โดยมีผ่านการประสานความร่วมมือและการบูรณาการอย่างกลมกลืนในกิจกรรมของ
การรวมกลุ่มนี้ตามข้อ 3 ของสนธิสัญญา ค.ศ. 1993 นี้ ส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในประชาคม 
ได้มีการจัดท าอนุสัญญาประชาคมทางเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(The Economic Community of West African States Convention on Extradition 1994) 
แบบพหุภาคี โดยการลงนามของผู้น ารัฐบาลของสมาชิกประชาคมซึ่งมี 16 ประเทศ โดยประเทศมอริ
ตอเนียได้ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกเหลือ 15 ประเทศ เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในทางอาญาและการท างานร่วมกันต่อการหยุดยั้งต่ออาชญากรรมในดินแดนทั่วทุกแห่งของประชาคม
และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพส าหรับการด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าความผิดที่ได้หลบหนีจาก
ดินแดนของรัฐสมาชิกหนึ่งไปอาศัยอยู่ในดินแดนของอีกรัฐหนึ่ง และมีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตาม
กฎบัตรว่าด้วยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแอฟริกา (African Charter on Human 
and Peoples Rights) โดยเฉพาะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา125 เช่น สิทธิจะอุทธรณ์ค า
พิพากษา สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และได้รับการพิจารณาโดยศาลที่เป็น
ธรรม เป็นต้น ซึ่งจะถูกน ามาพิจารณาประกอบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย โดยอนุสัญญาประชาคมทาง
เศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีลักษณะเบื้องต้น คือ รูปแบบของ
ข้อตกลงที่ เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นอนุสัญญาแบบพหุภาคี (Multilateral 
Convention) โดยสนธิสัญญานี้มีพันธะในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งมีผลใช้บังคับระหว่างประเทศ
สมาชิกในปัจจุบัน 15 ประเทศของประชาคมนี้ โดยยอมรับรูปแบบ แนวคิด หลักการในการก าหนด
เงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้ความร่วมมือทางกฎหมายของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกา
ตะวันตก โดยอนุสัญญาประชาคมทางเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
มีทั้งหมด 36 ข้อ126 ซ่ึงมีสาระส าคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   

 
 
 
 

                                                           

1. The Community shall enjoy international legal personality. 
124Article 6  Revised Treaty of the Economic Community of West African 

States 1993 
125African Charter on Human and Peoples Rights 1986 
126The Economic Community of West African States Convention on Extradition 

1994 
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 1.  หลักการทั่วไปการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Principle of Extradition) 
 1)  ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ผูกพันที่จะปฎิบัติตามบทบัญญัติและเงื่อนไขในอนุสัญญานี้ 
ทุกคนที่อยู่อาณาเขตของรัฐผู้ถูกร้องขอซึ่งถูกต้องการตัวเพ่ือฟ้องร้องส าหรับความผิด หรือบุคคลผู้ร้อง
ขอโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของรัฐผู้ร้องขอส าหรับด าเนินการตามค าพิพากษา 
 2)  ในกรณีบุคคลผู้ถูกร้องเป็นผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 18 ปี ในขณะที่ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้าม
แดน เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของรัฐผู้ร้องขอและรัฐผู้ถูกร้อขอค านึงถึงประโยชน์ให้มากที่สุดตามความใน
ข้อ 2 
 2.  หลักความผิดสองรัฐและเงือ่นไขส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Condition for   
 Extradition)  

1)  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องอยู่ภายใต้ความผิดทางอาญาซึ่งถูกลงโทษได้ตามกฎหมาย
ของรัฐผู้ร้องขอและรัฐผู้ถูกร้องขอ ซึ่งมีโทษจ ากัดเสรีภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีโทษที่
จะต้องรับต่อในรัฐผู้ร้องขอไม่น้อยกว่า 6 เดือน จากบทบัญญัตินี้ คือ หลักความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้าม
แดนแก่กันได้ (Extradible Offence) กับหลักความผิดอาญาสองรัฐ (Double Criminality) นั้นเอง 

2)  ถ้าค าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนรวมความผิดหลายอย่างแยกกัน รัฐผู้รับค าร้องขอมีสิทธิ
จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่กันได้ ซึ่งถูกลงโทษภายใต้กฎหมายของรัฐผู้ร้องขอและรัฐผู้รับค าร้องขอมี
โทษจ ากัดเสรีภาพตามข้อ 1 รัฐผู้ถูกร้องขอมีสิทธิส่งผู้ร้ายข้ามแดนส าหรับความผิดทางอาญาที่เกิด
ภายหลัง โดยต้องเป็นความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ ตามข้อ 3 
 3.  ความผิดทางการเมือง (Political Offences) 
 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องไม่ถูกส่ง ถ้าความผิดตามค าร้องขอพิจารณาเป็นความผิดทาง
การเมืองหรือความผิดเกี่ยวเนื่องกับความผิดทางการเมือง ตามข้อ 4 (1) 
 4.  เหตุปฎิเสธ เพราะการเลือกปฎิบัติ 
 ประเทศผู้รับค าร้องขอใด หากมีเหตุผลหนักแน่นว่าค าร้องขอส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนใน
ความผิดอาญาใด ได้ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ในการฟ้องร้องหรือลงโทษบุคคลเพราะ เชื้อชาติ 
เผ่าพันธุ์ ศาสนา สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง เพศหรือสถานะของบุคคล ตามข้อ 4(2) 
 5.  การปฏิบัติหรือลงโทษอย่างไร้มนุษยธรรมหรือทรมาน (Inhuman or Degrading   
  Treatment or Punishment) ตามความในข้อ 5 
 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องถูกปฎิเสธ ถ้าบุคคลผู้ถูกร้องขอถูกหรือจะถูกทรมาณหรือกระท า
โหดร้ายหรือการปฏิบัติหรือลงโทษอย่างไร้มนุษยธรรมหรือทรมานในรัฐผู้ร้องขอหรือบุคคลนั้นไม่รับ
หรือจะไม่ได้รับหลักประกันขั้นต่ าในการด าเนินคดีอาญาตามข้อ 7 ว่าด้วยกฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิ
ของมนุษย์และประชาชน (African Charter on Human and Peoples Rights 1986) อาทิ สิทธิที่
จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ว่าเป็นผู้กระท าความผิดจริง สิทธิที่จะ
ไม่ถูกโทษ หากการกระท านั้นไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ในขณะกระท าผิด  
 6.  การพิจารณาว่าด้วยมนุษยธรรม (Humanitarian Consideration)  
 ประเทศผู้ถูกร้องขออาจจะปฎิเสธต่อการส่งบุคคลข้ามแดน ถ้าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะเป็น
การขัดกับการพิจารณาว่าด้วยมนุษยธรรมว่าด้วยอายุและสุขภาพ ตามความในข้อ 6 
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 7.  ความผิดทางการทหาร (Military Offences) 
 ความผิดส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน อยู่ภายใต้กฎหมายทหาร ซึ่งไม่ใช่ความผิดตาม
กฎหมายอาญาท่ัวไป จะต้องไม่ถูกส่งภายใต้อนุสัญญานี้ ตามความในข้อ 7 
 8.  เหตุปฎิเสธ กรณีศาลเฉพาะกิจหรือศาลพิเศษ 
 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาจจะถูกปฎิเสธ ถ้าบุคคลผู้ถูกร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ถูก
พิพากษาคดหีรือจะถูกพิจารณาคดีในรัฐผู้ร้องขอ โดยศาลพิเศษหรือศาลเฉพาะกิจ ตามความในข้อ 8 
 9.  ความผิดทางการเงิน (Fiscal Offences) 
 ส าหรับความผิดที่เกี่ยวข้องกับภาษี ภาษีศุลกากร  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องด าเนินการ
ระหว่างรัฐต่าง ๆ ตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ ถ้าเป็นความผิดภายในกฎหมายของประเทศผู้ถูก
ร้องขอ และมีลักษณะเดียวกันกับความผิดภาษี ภาษีอากรหรือภาษีศุลกากร แม้กฎหมายของประเทศ
นั้น ไม่ได้บัญญัติความผิดเกี่ยวกับชนิดความผิดภาษี ภาษีศุลกาการก็ตาม ทั้งนีต้ามความในข้อ 9 
 10.  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติ (Extradition of Nationals)  
 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนคนชาติของประเทศที่ถูกร้องขอ เป็นดุลยพินิจของรัฐนั้น สัญชาติจะ
ได้รับการพิจารณาในขณะที่มีการกระท าความผิด หากประเทศที่ถูกร้องขอที่ไม่ยอมส่งผู้ร้ายซึ่งเป็นคน
ชาติของตน ประเทศนั้นจะต้องส่งเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ เพ่ือด าเนินคดี หากเห็นสมควร โดย
ประเทศที่ร้องขอต้องมอบเอกสาร พยานหลักฐานต่าง ๆ ให้รัฐที่ถูกร้องขอไปด าเนินคดี ตามความใน
ข้อ 10127  
 11.  หลักไม่พิจารณาคดีซ้ า (Double Jeopardy) 
 ประเทศผู้ถูกร้องขออาจจะปฎิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศ
นั้นก าลังพิจารณาความผิดของบุคคลผู้ถูกร้องขอ ตามข้อ 12 
 12.  หลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน (Double Jeopardy) 
 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องไม่ถูกอนุญาต หากมีค าพิพากษาถึงที่สุดโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
ของรัฐผู้รับค าร้องขอต่อบุคคลผู้ถูกร้องขอส าหรับความผิดตามค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือ การ

                                                           
127Article 10 Nationals  
1. Extradition of a national of the requested State shall be a matter of 

discretion for that State. Nationality shall be determined at the time of the offence 
for which extradition is being requested.  

2. The requested State which does not extradite its nationals, shall at the 
request of the requesting State submit the case to its competent authorities in order 
that proceedings may be taken if they are considered appropriate. For this purpose, 
the files, information and exhibits relating to the offence shall be transmitted, 
without charge, through the diplomatic channel or by such other means as shall be 
agreed upon by the States concerned. The requesting State shall be informed of the 
result of its request.  



74 

ส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาจจะถูกปฎิเสธ หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของรัฐผู้รับค าร้องขอ ได้ตัดสินด าเนินการ
ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือยุติการพิจารณาคดีในความผิดอย่างเดียวกัน ตามข้อ 13 
 13.  คดีขาดอายุความ (Lapse of Time) 
 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องไม่ถูกอนุญาต เมื่อคดีขาดอายุความฟ้องร้องหรือลงโทษตาม
กฎหมายของประเทศผู้ร้องขอหรือประเทศผู้ถูกร้องขอ ตามข้อ 15 
 14.  การนิรโทษกรรม (Amnesty) 
 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะไม่ถูกอนุญาต ส าหรับความผิดที่ได้มีการนิรโทษกรรมตามกฎหมาย
ของประเทศผู้ถูกร้องขอและประเทศนั้นมีอ านาจในการฟ้องร้องภายในกฎหมายอาญาของตน ตามข้อ 
16 
 15.  การลงโทษประหารชีวิต (Capital Punishment) 
 ถ้าความผิดส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีโทษประหารชีวิตภายใต้กฎหมายของประเทศผู้ร้อง
ขอ แต่ความผิดเช่นว่านั้นไม่ได้บัญญัติโทษประหารชีวิตในประเทศผู้ถูกร้องขอ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
อาจจะไม่ถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ตามข้อ 17 
 16.  หลักความผิดเฉพาะเรื่อง (Rule of Specialty) 
 บุคคลผู้ถูกส่งตัวข้ามแดนจะไม่ถูกฟ้องคดี ถูกพิพากษาลงโทษหรือถูกควบคุมส าหรับความผิด
อืน ๆซึ่งได้กระท าก่อนการส่งตัวบุคคลนั้น นอกจากความผิดที่เป็นเหตุให้บุคคลนั้นถูกส่งข้ามแดนตาม
ความในข้อ 20 เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้  

(a)   เมื่อรัฐซึ่งได้รับการร้องขอซึ่งได้ส่งตัวบุคคลนั้นยินยอม ค าร้องขอให้ความยินยอม
จะตอ้งถูกส่งให้ไปยังรัฐผู้รับค าร้องขอ พร้อมเอกสารตามข้อ 18    

(b)   เมื่อบุคคลนั้นมีโอกาสจะออกจากอาณาเขตของภาคีที่ถูกส่งตัวไป แต่มิได้ออกไป
ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวเด็ดขาดแล้วหรือได้กลับเข้ามาในอาณาเขตนั้นอีก
ภายหลังที่ได้ออกไป 

 นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดเงื่อนไขอ่ืนๆ อาทิ หลักรัฐที่ร้องขอจะต้องไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อ
ประเทศที่สาม (Re-Extradition to a Third State) ภายใต้บทบัญญัติข้อ 21 การจับชั่วคราว 
(Provisional Arrest) ภายใต้บทบัญญัติข้อ 22 การส่งผ่านแดน (Transit) ภายใต้บทบัญญัติข้อ 27 ค า
ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนท่ีจากหลายรัฐ (Conflicting Requests) ภายใต้บทบัญญัติข้อ 23 และการ
ด าเนินกระบวนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ภายใต้กฎมายของรัฐที่ถูกร้องขอตามบทบัญญัติข้อ 28  

โดยอนุสัญญานี้ มีประเทศสมาชิกของประชาคมได้ลงนามทุกประเทศ เพ่ือยอมรับและปฏิบัติ
ตามหลักการเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฎในอนุสัญญานี้ เพ่ือประสิทธิภาพในการให้ความร่วมมือในการ
ปราบปรามอาชญากรรมและสร้างความมั่นคงภายใต้ประชาคม ดังนั้นรูปแบบ แนวทาง หลักการใน
การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกภายในการรวมกลุ่มภูมิภาคแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก
(West African States) จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนของการรวมกลุ่มภูมิภาค ที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประกอบการ
พัฒนาการให้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ประชาคมอาเซียน  (ASEAN 
Community) 
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กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของภูมิภาคยุโรปและ
ภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก จะพบว่ามีรูปแบบ แนวทางและหลักการ ที่มีความเหมือนและความ
แตกต่างกัน พอสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ คือ ข้อเหมือน ได้แก่ รูปแบบเป็นอนุสัญญาแบบพหุภาคี มีผล
ผูกพันประเทศสมาชิกทุกประเทศ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของภูมิภาค ในการให้ความร่วมมือในทาง
อาญาระหว่างกัน ข้อแตกต่าง ได้แก่ สภาพบังคับของความตกลงเหล่านี้ กล่าวคือ ในส่วนของสหภาพ
ยุโรป โดยอนุสัญญา (Convention) ทั้ง 3 ได้แก่ อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
อนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป และอนุสัญญาว่าด้วย
กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างง่ายระหว่างประเทศสมาชิกของสภาพยุโรป ดังจะกล่าวมา ล้วนแต่
เป็นกฎหมายระดับข้อบังคับ (Regulation) ที่ใช้บังคับแก่รัฐสมาชิกทั้งหมด โดยไม่ต้องผ่านความเป็น
ชอบจากรัฐสภาของประเทศสมาชิก กฎหมายภายในของรัฐสมาชิก หากมีบทบัญญัติที่ขัดแย้งต่อ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับไม่ได้ โดยข้อบังคับของสหภาพนี้ให้บังคับโดยตรงและทันทีกับประเทศสมาชิก
ทุกประเทศ หลังจากที่ได้มีการพิมพ์ประกาศลงในจุลสารทางการ (Official Journal) เช่นเดียวกับ
ประชาคมแอฟริกาตะวันตกที่ประเทศสมาชิก ต่างยอมรับรูปแบบสนธิสัญญาแบบพหุภาคีหรือ
อนุสัญญา และแนวคิด หลักการในทิศทางเดียวกัน โดยประเทศสมาชิกทุกประเทศได้ผูกพันปฎิบัติ
ตามหลักการของเงื่อนไขทางกฎหมายต่างในอนุสัญญาประชาคมทางเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกา
ตะวันตกว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ส่วนการก าหนดเงื่อนไขของหลักการต่าง ๆ ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
ของ 2 อนุสัญญาในการร่วมกลุ่มระดับภูมิภาค มีข้อเหมือนของหลักการอยู่หลายประการ เช่น 
ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ (Extraditable Offences) หลักความผิดอาญาสองรัฐ (Double 
Criminality) การด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง (Rule of Specialty) หลักการไม่ลงโทษซ้ าในความผิด
เดียวกัน (Double Jeopardy or Non bis in idem) ความผิดทางการทหาร (Military Offences) 
การลงโทษประหารชีวิต (Capital Punishment) การสิ้นสุดอายุความในการฟ้องร้องและลงโทษ 
(Lapse of Time) การส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อประเทศที่สาม (Re-extradition to a Third State) การ
จับชั่วคราว (Provisional Arrest) การส่งผ่านแดน (Transit) ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนท่ีจากหลาย
รัฐ (Conflicting Requests) การนิรโทษกรรม (Amnesty) เป็นต้น ส่วนการก าหนดเงื่อนก็มีความ
แตกต่างที่ส าคัญ อาทิ ความผิดทางการเมือง (Political Offences) การส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคน
ชาติ (Extradition of Nationals) การปฏิเสธค าร้องขอโดยศาลพิเศษในรัฐผู้ถูกร้องขอ (Ad Hoc 
Court or Tribunal) กระบวนการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อหรือแบบง่าย (Simplified 
Extradition Procedure) ที่ก าหนดเป็นอนุสัญญาอีกฉบับใช้ระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ด้วย เป็นต้น 
 จากผลการศึกษาข้างต้น จะเห็นว่า อนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบพหุภาคีของ
กลุ่มประเทศสมาชิกที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคม (Community) หรือสหภาพ (Union) ซึ่งเป็น
เครื่องมือระดับภูมิภาค (Regional Instrument) ในการร่วมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรมที่
ทุกประเทศต่างต้องมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่มีแนวคิด หลักการที่ยึดถืออย่างเดียวกัน มีเพียงบางแนวคิด 
หลักการที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุผลอันเป็นพ้ืนฐานของการรวมกลุ่มที่แตกต่างกัน เพราะต้องการขจัด
ปัญหาความแตกต่างภายในไม่ให้เกิดขึ้นและเป็นการเสริมสร้างหลักการอันเป็นวัตถุประสงค์ของการ
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รวมกลุ่ม เช่น ความผิดทางการเมือง การส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติ ไม่ให้เกิดความแตกต่างกัน
ในกลุ่มประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ดังนั้น เห็นว่าลักษณะการรวมกลุ่ม รูปแบบของอนุสัญญา 
ข้อผูกพันระหว่างสมาชิก การก าหนดเงื่อนไขให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ
สมาชิก หลักการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ของอนุสัญญาทั้งสองที่ใช้เป็นเครื่องมือของการรวมกลุ่มประเทศใน
ระดับภูมิภาค เพ่ือสร้างความร่วมมือในทางอาญาในการปราบปรามอาชญากรรมภายในภูมิภาคได้
เป็นอย่างด ีสามารถน าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนากลไก รูปแบบ หลักการในการก าหนเงื่อนไขต่าง ๆ
ของการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 
Region) ได้เป็นอย่างดยีิ่ง เพราะอยู่ในระดับของการร่วมกลุ่มภูมิภาค 
 

2.4.3 แนวคิดในการรวมกลุ่มภูมิภาคอาเซียนกับกลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิก 

 จากแนวคิดการรวมกลุ่มภูมิภาค ภูมิภาคอาเซียนก็เป็นอีกกลุ่มภูมิภาคที่มีข้อปรารถนาที่จะ
รวมกลุ่มกันโดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรมในภูมิภาค โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งเริ่มตั้งแต่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (Association of South East Asian Nations 2007) สู่การพัฒนาเป็นประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community: AC) ซึ่งปัจจุบันมีประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ 
ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ประเทศมาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรไทย ได้มีข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์ที่เป็นกรอบทางกฎหมาย 
ในนาม กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Charter of  the Association of 
South East Asian Nations) ซึ่งเรียกว่า กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) โดยกฎบัตรอาเซียน
ประกอบด้วยข้อบทต่าง ๆ จ านวน 13 หมวด 55 ข้อย่อย รวมทั้งวรรคอารัมภบทหรือวรรคเกริ่นน าที่
ระบุถึงความเป็นมาของอาเซียนและเหตุผลในการจัดท ากฎบัตร ฯ และการย้ าเจตนารมณ์ในการสร้าง
ประชาคมอาเซียนซึ่งมีประชาคมทั้ง 3 เป็นองค์ประกอบ โดยสถานะทางกฎหมาย (Legal 
Personality) ของประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลตามข้อ  3 
ของกฎบัตรอาเซียน ไม่ใช่องค์การระหว่างประเทศเหนือรัฐ (Supra-National International 
Organization) มีโครงสร้างแตกต่างกับสหภาพยุโรป128และมีข้อแตกต่างอีกหลายประการ เช่น 
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ส่วนใหญ่ใช้ระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีระบบการ
ด าเนินคดีที่เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศสมาชิก นอกจากนี้ยังไม่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายระหว่าง
ประเทศทั่ว ๆ ไป ท าให้เกิดระบบกฎหมายยุโรปหรือระบบกฎหมายประชาคม มีผลผูกพันรัฐสมาชิก

                                                           

 128ประสิทธิ์ เอกบุตร,  ระบบกฎหมายของอาเซียน (ASEAN Legal System) (กรุงเทพฯ: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556).  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 9. 
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ให้ต้องปฏิบัติตาม โดยไม่สามารถตั้งข้อสงวนได้129 ส่วนโครงสร้างประชาคมอาเซียน รัฐแต่ละรัฐยังมี
ฐานะเท่าเทียมกันและทรงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย มีกลไกตัดสินใจสูงสุด โดยใช้มติชี้ขาด (Decision) 
ของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เข้าแก้ไขปัญหาตามข้อ 5.3130 ประกอบข้อ 20131 
โดยใช้หลักฉันทามติ (Consensus) และไม่ก้าวก่ายกิจการภายในซึ่งกันและกัน ดังนั้นกฎบัตรอาเซียน
จึงเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่ส าคัญสูงสุดที่จะพัฒนาสามประชาคม ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้และอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป นอกจากนี้ประเทศสมาชิก
ทั้งหมดต่างเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ที่ต้องเคารพกฎบัตรของ
องค์การสหประชาชาติด้วย ในขณะที่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งมีฐานะเป็น
องค์การระหว่างประเทศยังไม่เป็นภาคสีมาชิกขององค์การสหประชาชาติ แต่อย่างใด 
 ดังนั้น วิทยานิพนธ์เล่มนี้ จึงจ าเป็นต้องศึกษากฎหมายภายใน (Domestic Laws) สนธิสัญญา
แบบทวิภาคี (Bilateral Theaties) แบบพหุภาคี (Multilateral Theaties) ที่เกี่ยวกับการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน ภายใต้ความผิดอาญาทั่วไปและความผิดอาญาเฉพาะ และ
กฎบัตรอาเซียนที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ดังจะได้ศึกษาในบทที่ 3 เป็นฐานส าคัญในอันที่จะน ามา
ศึกษาเพ่ือวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้ความร่วมมือภายใต้
กฎบัตรของประชาคมอาเซียน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมภายในภูมิภาคนี้ 
ถึงแม้ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีเป็นสนธิสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทางอาญาของอาเซียน (ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in 
Criminal Matters 2004: ASEAN MLAC) โดยมีข้อปรารถนา ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ป้องกัน การสอบสวน และการฟ้องร้องการกระท าความผิด โดยการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในทางอาญา โดยมีขอบเขตการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาด้วย
มาตรการที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อาทิ การสืบสวน สอบสวน การฟ้องร้องและการ
ด าเนินการที่เป็นผลจากการนั้น รวมถึง การสืบพยานหลักฐานหรือการได้มาซึ่งการให้ปากค าจาก
บุคคลโดยสมัครใจ การให้บุคคลเบิกความเป็นพยานหรือช่วยเหลือในเรื่องทางอาญา การส่งเอกสาร 
การค้นและการยึด การตรวจวัตถุและสถานที่ การจัดหาให้ซึ่งต้นฉบับเอกสารหรือส าเนา บันทึก และ

                                                           
129ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการเตรียมการรองรับการเคลื่อน 

ย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (รายการการวิจัย เสนอต่อส านักงานปลัด กระทรวง
แรงงาน, 2555), หน้า 14. 

130ข้อ 5.3 ในกรณีการละเมิดกฎบัตรอย่างร้ายแรง หรือการไม่ปฏิบัติตาม ให้การด าเนินการ
ตามข้อ 20 

131หมวด 7 การตัดสินใจ ข้อ 20 การปรึกษาหารือและฉันทามติ  
1.  โดยหลักการพ้ืนฐาน ให้การตัดสินใจของอาเซียนอยู่บนพ้ืนฐานของการปรึกษาหารือและ

ฉันทามติ 
2.  หากไม่สามารถหาฉันทามติได้ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอาจตัดสินว่า จะท าการตัดสินใจ

เฉพาะเรื่องนั้นอย่างไร 
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สิ่งของอันเป็นพยานหลักฐาน การชี้ระบุหรือติดตามร่องรอยของทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท า
ความผิดหรือที่ใช้เป็นการกระท าความผิด การห้ามการจัดการกับทรัพย์สินชั่วคราวหรือการอายัด
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าผิดที่อาจได้คือหรือริบได้ตามกฎหมาย การได้คืนหรือการริบทรัพย์สิน
ที่ได้มาจากการกระท าความผิด การค้นหาและการระบุตัวพยานและผู้ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม 
อนุสัญญานี้ ไมไ่ด้ใช้บังคับกับการจับกุมหรือคุมขังบุคคลใด เพ่ือพิจารณาในการส่งบุคคลนั้นเป็นผู้ร้าย
ข้ามแดนตามข้อ 2 (1) a132 ส่งผลให้ปัจจุบัน ประชาคมอาเซียนยังขาดเครื่องมือทางกฎหมายในการ
ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน แม้จะมีด าริไว้ในแผนงานของประชาคม
การเมืองและความม่ันคง แต่ก็ยังขาดความเป็นเอกภาพในการพัฒนารูปแบบ แนวคิด หลักการในการ
ก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายอย่างกว้างขวางทันต่อสถานการณ์ 

กล่าวโดยสรุป จากแนวคิดในการรวมกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็น
ประชาคม (Community) หรือสหภาพ (Union) การกลุ่มภูมิภาคทั้ง 3 ถือเป็นการรวมกลุ่มภูมิภาค
แบบใหม่ (New Regionalism) เนื่องจากมีวัตถุประสงค์หลายประการกว้างขวางครอบคลุมหลาย
หลายมิติ เช่น เศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคม วัฒนธรรม แตกต่างกับความร่วมมือแบบเก่า (Old 
Regionalism) ที่เน้นวัตถุประสงค์ด้านเดียวหรือเฉพาะเจาะจง เช่น North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) หรือ Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)  

ดังนั้น เมื่อมีการรวมกลุ่มภูมิภาคจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศสมาชิก จ าเป็นต้องแสวงหา
แนวทาง หลักการที่เหมาะสมภายใต้ความแตกต่างของประเทศสมาชิก เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพ
หรือการปรับหลักเกณฑ์ภายในประเทศไปจนถึงการยอมสละอ านาจอธิปไตยบางส่วน เห็นชัดเจนที่สุด 
คือ การรวมกลุ่มของภูมิภาคยุโรปที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการรวมกลุ่ม 
ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Donald J. Puchala133 ที่ได้กล่าวถึง การรวมกลุ่มภูมิภาค ว่า 

 
การรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค คือ การค่อย ๆ ลดอ านาจอธิปไตยและเอก

สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความสงบ ประนีประนอม เมื่อมีการลดอ านาจอธิปไตยและ
เอกสิทธิของรัฐเอกราชแล้ว จะมีหน่วยที่มีอ านาจสิทธิ์ขาดเหนือทุกประเทศใน
ภูมิภาคนั้นเกิดขึ้นมาแทน นอกจากนี้การรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคนั้นเป็น
สถานการณ์ที่ประชาชนในประเทศและชนชั้นผู้น าของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มค่อย ๆ 
ปรับตัวให้มีค่านิยม มีนโยบายและภาพพจน์ร่วมกัน รวมทั้งมีการรวมรัฐบาลและ
ดินแดนของประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย 

                                                           
132Article 2 Non-Application (1) This Treaty does not apply to 
(a)  The arrest or detention of any person with a view to the extradition of 

that person:  
 133Donald J. Puchala, “The Pattern of Contemporary Regional Integration,” 
International Studies Quarterly 12 (1968) อ้างถึงใน สีดา สอนศรี,  แนวความคิดและทฤษฎี
การวมกลุ่มและภูมิภาคนิยม (รายงานการวิจัย เสนอต่อศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2527), หน้า 32. 
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ทั้งนี้ รวมถึงการสร้างกฎเกณฑ์ที่มีทิศทางเดียวกันของประชาคม (Uniform Rule of 
Community) เพ่ือความเป็นเอกภาพในการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่ง
รวมถึงการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย เพ่ือช่วยเหลือกันใน
การปราบปรามอาชญากรรม ให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายในการด าเนินคดีอาญา  



 
บทท่ี 3 

 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกรูปแบบและการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรม ไม่ว่า จะเป็นอาชญากรรมธรรม (Street 
Crime) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) หรืออาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational 
Crime) ถือเป็นภาระหน้าที่ของทุกประเทศบนโลกต้องร่วมมือกันด าเนินการ แม้การให้ความร่วมมือ
จะไม่อาจบังคับกันได้ เพราะทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐเล็กหรือรัฐใหญ่ รัฐร่ ารวยหรือยากจน หรือ
ระบบเศรษฐกิจหรือการเมืองการปกครองอย่างไรต่างมีอ านาจอธิปไตยสมบูรณ์ภายในดินแดนหรือ
อาณาเขตของรัฐ และเท่าเทียมกันทุกประเทศ การเข้าไปแทรกแซงหรือกระท าการใด ๆ นอกอาณา
เขตย่อมถือเป็นการล่วงละเมิดอธิปไตยของรัฐอ่ืน การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนก็เป็นความร่วมมือรูปแบบหนึ่งที่มีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะท าให้เปูาหมายในการ
ด าเนินคดีอาญาบรรลุเปูาหมายและท าให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศท่ีทุกประเทศต้องตระหนักร่วมกัน โดยเฉพาะประเทศท่ีมีข้อปรารถนาที่จะก้าวไปสู่การพัฒนา
เป็นประชาคมเดียวกันอย่างประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
 ดังนั้น ในบทนี้จะได้ศึกษาถึงการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนที่มีหรือไม่มีการจัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคีกับประเทศไทย และอนุสัญญาแบบพหุ
ภาคีส าหรับความผิดเฉพาะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างเป็นภาคีสมาชิก ตลอดทั้งหลักการ กฎเกณฑ์ 
ขั้นตอนภายในของประเทศที่เก่ียวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ที่เอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อการให้ความ
ร่วมมือ เพ่ือปราบปรามอาชาญกรรม อันจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม ส าหรับ
การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ 
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เนื่องจากกฎบัตรนี้เป็นกรอบทางกฎหมายสูงสุดที่ประเทศสมาชิก
มีพันธะทางกฎหมาย (Legal Binding) ที่ต้องยึดถือเป็นแกนหลักที่ใช้ในการพัฒนาประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community: AC) ผ่าน 3 ประชาคม ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic 
Community: AEC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 
และประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community: APSC) ในมิติ
ต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนากลไกการให้ความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย 
 
3.1  กฎบัตรอาเซียนกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในประเทศสมาชิก 
 
 ในหัวข้อนี้จะศึกษา สาระส าคัญกฎบัตรอาเซียนในฐานะที่เป็นกรอบกฎหมายสูงสุดที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมีพันธะผูกพันทางกฎหมาย (Legal Binding) ต้องปฎิบัตตาม ทั้งการ
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พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข กฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่างๆ 
ให้สอดคล้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎบัตรนี้ เนื่องจากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้ให้สัตยาบัน   
กฎบัตรแล้ว โดยกฎบัตรอาเซียนมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551 
 ดังนั้น กฎบัตรอาเซียน จึงมีส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนารูปแบบ แนวคิด หลักการในการ
ก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายต่าง ๆ ส าหรับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งของการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ดังจะไดน้ าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อไปในบทที่ 4 และบทที่ 5  
 

3.1.1  สาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
 โดยเฉพาะหมวด 1 วัตถุประสงค์และหลักการ (Chapter 1 Purposes and Principles) ได้
แสดงให้เห็นว่ากฎบัตรนี้ ได้ขยายวัตถุประสงค์ของอาเซียน ก้าวสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ส่งเสริม
หลักนิติธรรม และการปกปูองสิทธิ มนุษยชนและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ตามกฎบัตรองค์การสหประชาชาติ 
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 134 โดยกฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter) มีแนวคิด หลักการอันเป็นสาระส าคัญ135 ดังนี้ 
อารัมภบท (Preamble)  
 เราบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) โดยมีประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สหภาพพม่า
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เป็นผู้แทน 
 รับทราบ ด้วยความพึงพอใจในความส าเร็จอย่างสูงและการขยายตัวของอาเซียนนับตั้งแต่มี
การก่อตั้งขึ้นท่ีกรุงเทพมหานครด้วยการประกาศใช้ปฏิญญาอาเซียน 
 โดยระลึกถึงการตัดสินใจจัดท ากฎบัตรอาเซียนตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ ปฏิญญา
กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการจัดท ากฎบัตรอาเซียน และปฏิญญาเซบูว่าด้วยแผนแม่บทของกฎบัตร
อาเซียน 
 ตระหนักถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกันและการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างประชาชนและรัฐ
สมาชิกอาเซียน ซึ่งมีความผูกพันกันทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนมีวัตถุประสงค์และชะตาร่วมกัน 
 ได้รับแรงบันดาลใจและรวมกันภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน อัตตะลักษณ์เดียวกัน และประชาคม
ที่มีความเอ้ืออาทรเดียวกัน 

                                                           

 134Prapee Apichatsakol, “The Importance of ASEAN Charter In ASEAN 
Community,” วารสารดุลพาห 61, 1 (มกราคม-เมษายน 2556): 134. 

135ศูนย์ประสานงานส านักเลขาธิการอาเซียนประจ าประเทศไทย, กฎบัตรอาเซียน (ASEAN 
Charter) (กรุงเทพฯ: ศูนย์ประสานงานส านักเลขาธิการอาเซียนประจ าประเทศไทย, 2551), หน้า 1-7. 
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 รวมกันด้วยความปรารถนาและเจตจ านงร่วมกันที่จะด ารงอยู่ในภูมิภาคแห่งสันติภาพ ความ
มั่นคงและเสถียรภาพที่ถาวร มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีความมั่งคั่งและความก้าวหน้าทาง
สังคมร่วมกันและท่ีจะส่งเสริมผลประโยชน์ อุดมการณ์ และแรงดลใจที่ส าคัญของอาเซียน 
 เคารพความส าคัญพ้ืนฐานของมิตรภาพและความร่วมมือและหลักการแห่งอธิปไตย ความ
เสมอภาคบูรณภาพแห่งดินแดน การไม่แทรกแซงในกิจการภายใน ฉันทามติและเอกภาพในความ
หลากหลาย 
 ยึดมั่นในหลักการแห่งประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และธรรมภิบาล การเคารพและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
 ตกลงใจที่จะประกันการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของประชาชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต
และตั้งมั่นให้ความอยู่ดีกินดี การด ารงชีวิตและสวัสดิการของประชาชนเป็นแกนของกระบวนการสร้าง
ประชาคมอาเซียน 
 เชื่อมั่นในความจ าเป็นที่จะกระชับสายสัมพันธ์ที่มีอยู่ของความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในระดับ
ภูมิภาคเพ่ือบรรลุประชาคมอาเซียนที่มีความเหนียวแน่นทางการเมือง การรวมตัวทางเศรษฐกิจ และ
มีความรับผิดชอบทางสังคม เพ่ือที่จะตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อความท้าทายและโอกาสใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 ผูกพันที่จะเร่งสร้างประชาคมโดยผ่านความร่วมมือและการรวมตัวในภูมิภาคที่เพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยประชาคมความมั่นคงอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตามที่ระบุไว้ในปฏิญญา
บาหลีว่าด้วยข้อตกลงอาเซียนฉบับที่ 2 
 ในการนี้ จึงตกลงใจที่จะจัดตั้งกรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของอาเซียนโดยกฎบัตรนี้ 
 และเพ่ือการนี้ ประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมาประชุมกันที่
สิงคโปร์ในวาระประวัติศาสตร์ครบรอบ 40 ปีของการจัดตั้งอาเซียน ได้เห็นชอบกับกฎบัตรอาเซียนนี้ 
 โดยอารัมภบท (Preambles) ส่วนนี้เป็นการกล่าวถึงที่มาที่ไป แรงบันดาลใจ จุดประสงค์ 
ความมุ่งหมาย หลักการส าคัญ ทั้งที่ผ่านมาในอดีต และจะมีต่อไปในอนาคต มักใช้ค าดังต่อไปนี้ 
Taking Note (พิเคราะห์) Recognizing That (ยอมรับ) Taking into Account (ค านึง) Mindful 
(ค านึ ง )  Recalling (ระลึ กถึ ง )  Respecting (ค านึ ง )  Adhering (ยึ ดมั่ น )  Resolved (ตกลง ) 
Convinced (เชื่อม่ัน) Committed (ให้ค ามั่น) Considering (พิจารณา) Emphasizing (ย้ า) เป็นต้น 
ดังทีป่รากฎในกฎบัตรอาเซียนซึ่งมีฐานะเป็นสัญญาระหว่างประเทศ136 (International Agreement) 
ซึ่งความส าคัญของวรรคอารัมภบท คือ วรรคอารัมภบทเป็นวรรคที่ส าคัญมาก เพราะถือเป็นบริบท 
(Context) ของสนธิสัญญาที่จะต้องน ามาใช้ประกอบในการตีความบทบัญญัติในวรรคปฏิบัติการของ 
(Operative Paragraphs) ของสนธิสัญญาด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการตีความสนธิสัญญาตาม

                                                           
136ธเนศ สุจารีกุล, “Gatt กับการค้าและสิ่งแวดล้อม,” ใน วารสารรวมบทความทาง

วิชาการเพื่อเป็นอาจาริยบูชา ศาสตราจารย์ ดร. อรุณ ภาณุพงศ์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 276. 
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กฎหมายระหว่างประเทศจารีตประเพณี137 (Customary Rules of Interpretation of Public 
International Law) ซ่ึงได้รับการประมวลไว้ในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา 
(Vienna Convention on the Law of Treaties: VCLT 1969) ข้อ (Article) 31138 
วัตถุประสงค์ (Purposes) 
 ข้อ 1 เพ่ือธ ารงรักษาและเพ่ิมพูนสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพกับทั้งเสริมสร้าง
คุณค่าทางสันติภาพในภูมิภาคให้มากขึ้น 
 ข้อ 2 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการปรับตัวสู่สภาวะปกติของภูมิภาค โดยการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมให้แน่นแฟูนยิ่งขึ้น 
  ข้อ 3 เพ่ือธ ารงรักษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และปราศจาก
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงอื่น ๆ ทุกชนิด 
  ข้อ 4 เพ่ือให้มั่นใจว่าประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซียนอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้  โดย
สันติในสภาวะที่เป็นธรรม มีประชาธิปไตยและมีความสมานสามัคคี 
  ข้อ 7 เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย เพ่ิมพูนธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม ตลอดจนส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน โดยค านึงถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐสมาชิกของ
อาเซียน 
  ข้อ 8 เพ่ือเผชิญหน้าอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติต่อสิ่งท้า
ทายทุกรูปแบบ อาชญากรรมข้ามชาติ และสิ่งท้าทายข้ามพรมแดนอ่ืน ๆ 
  ข้อ 11 เพ่ือเพ่ิมพูนความเป็นอยู่ที่ดีและการด ารงชีวิตของประชาชนอาเซียนด้วยการให้
ประชาชนมีโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม และความยุติธรรม 
  ข้อ 13 เพ่ือส่งเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการ
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการสร้างประชาคมอาเซียน 
  ข้อ 15 เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความเป็นศูนย์รวมและบทบาทเชิงรุกของอาเซียนในฐานะพลังขับเคลื่อน
ขั้นแรกของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาค ในภาพแบบของ
ภูมิภาคที่เปิดกว้าง โปร่งใสและไม่ปิดก้ัน 
 
 
 

                                                           
137ธเนศ สุจารีกุล, อดีตเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 28 เมษายน 2557, การสัมภาษณ์. 
138Section 3: Interpretation of Treaties Article 31 General rule of interpretation 
1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary 

meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its 
object and purpose. 

2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall 
comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes. . . ” 
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หลักการ (Principles) คือ 
ข้อ 1 ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 อาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียน

ยืนยันและยึดมั่นในหลักการพื้นฐานที่ปรากฎในปฏิญญา ความตกลง อนุสัญญา ข้อตกลง สนธิสัญญา
และตราสารอื่น ๆ ของอาเซียน 
          ข้อ 2 อาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนจะปฏิบัติตามหลักการ ดังต่อไปนี้  
 (ก) การเคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน และอัตลักษณ์
แห่งชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง 
 (ข) ความผูกพันและความรับผิดชอบร่วมกันในการเพ่ิมพูนสันติภาพ ความมั่นคงและความมั่ง
คั่งของภูมิภาค 
 (ค) การไม่ใช้การรุกรานและการข่มขู่ว่าจะใช้หรือการใช้ก าลังหรือการกระท าอ่ืนใดในลักษณะ
ที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ 
 (ง) การอาศัยการระงับข้อพิพาท โดยสันติ 
 (จ) การไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 
 (ฉ) การเคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธ ารงประชาชาติของตนโดยปราศจากการ
แทรกแซง การบ่อนท าลาย และการบังคับจากภายนอก 
 (ช) การปรึกษาหารือที่เพ่ิมพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ร่วมกัน
ของอาเซียน 
 (ซ) การยึดมั่นหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ 
 (ฌ) การเคารพเสรีภาพพ้ืนฐาน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมความ
ยุติธรรมทางสังคม 
 (ญ) การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศที่รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ 
 (ฎ) การละเว้นจากการมีส่วนร่วมในนโยบายหรือกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการใช้ดินแดนของตน
ซึ่งด าเนินการโดยรัฐสมาชิกอาเซียนหรือรัฐที่มิใช่สมาชิกอาเซียนหรือผู้กระท าที่มิใช่รัฐใดๆซึ่งคุกคาม
อธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดน หรือเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน 
 นอกจากอารัมภบทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริบท (Context) ดังกล่าวมาแล้ว ยังมีถ้อยค า 
(Wording) ในความหมายสามัญ และวัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย (Objects and Purposes) ที่
ต้องน ามาใช้ในการตีความอีกด้วย ซึ่งในบริบทของกฎบัตรอาเซียนก็ได้ก าหนดไว้ในท านองเดียวกัน
กับข้อ 31 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ดังปรากฎในข้อ 3.1139 ของพิธีสาร
กฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท (Protocol to The ASEAN Charter on Dispute 
Settlement Mechanism: ASEAN PDSM) ที่ต้องตีความตามหลักจารีตประเพณีของการตีความ
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นอารัมภบท วัตถุประสงค์ 

                                                           
139Article 3 General Provisions 1. This Protocol shall be interpreted in 

accordance with the customary rules of treaty interpretation of public international 
law 
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หลักการ เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ต้องน ามาใช้เป็นเป็นเครื่องมือในการตีความกฎบัตรอาเซียน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน 
 ดังนั้น กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) จึงท าหน้าที่เสมือนเป็นธรรมนูญหรือกรอบ
กฎหมายสูงสุดของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เป็นความตกลงระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ก าหนดกรอบโครงสร้างองค์กร นโยบาย เปูาหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ และ
กลไกที่ส าคัญต่างๆ ภายในอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก140 1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค 2. เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค 3. 
เพ่ือใช้เป็นเวทีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในภูมิภาค โดยการบังคับใช้ของกฎบัตรอาเซียนจะท าให้
อาเซียนเป็นองค์กรทีมีกติกาของการด าเนินงานอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการประชุมผู้น าอาเซียน 
(ASEAN Summit) ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ที่บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ผู้น าอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord 
II or Bali Concord II) เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายใน 
พ.ศ. 2563 ซึ่งต่อมาเห็นชอบร่วมกันเป็น พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยประชาคมอาเซียนประกอบไป
ด้วย 3 เสาหลัก141 คือ 1. ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) ที่มุ่งให้เกิด
การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ซึ่งจะท าให้
ภูมภาคมีความเจริญมั่งค่ัง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน
ประเทศอาเซียน 2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 
มุ่งให้ประชาชนแต่ละประเทศอยู่ร่วมกัน ภายใต้แนวคิดของสังคมที่เอ้ืออาทร มีสวัสดิ์การที่ดีและมี
ความมั่นคง 3. ประชาคมการเมือง-ความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community: APSC) 
ที่มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มี
เสถียรภาพรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือ เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ เพ่ือให้ประชาชน มีความปลอดภัยและมั่นคง โดยจะมีการเปิดแรกในที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) คือ เสาประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) 

นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนยังได้ร่วมกันจัดท าปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Human Rights Declaration) เพ่ือเสริมสร้างแนวคิด หลักการในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนให้สอดคล้องกับบริบทของภูมิภาค โดยผู้น าอาเซียนได้ให้การรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนนี้ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 21 ควบคู่กับการลงนามในแถลงการณ์
พนมเปญ( Phnom Penh Statement on The Adoption of The ASEAN Human Rights 
Declaration (AHRD) เพ่ือรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยปฏิญญานี้มีบทบัญญัติ
ทั้งหมด 40 ข้อ ประกอบไปด้วย อารัมภบท หลักการทั่วไป สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิในการพัฒนา สิทธิในสันติภาพ ความร่วมมือในการส่งเสริม

                                                           
140วริยา ล้ าเลิศ, กฎหมายและนโยบายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กรุงเทพฯ: คณะ

นิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555).  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 13  
141ส านักนายกรัฐมนตรี, ส านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ, ประเทศไทยกับอาเซียน 

(กรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพันธ์, 2552), หน้า 52.  
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และปกปูองสิทธิมนุษชนชนและแม้ปฏิญญานี้ไม่มีข้อมูกมัดทางกฎหมาย142 แม้จะมีบางความเห็นว่า 
ประเทศอาเซียน ยังมองว่า สิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องมือของชาติตะวันตกที่ถูกออกแบบมาเพ่ือ
แทรกแซงกิจการภายในของรัฐและยังห่างไกลจากค าว่าสมบูรณ์แบบหรืออาจจะเป็นการก้าวถอยหลัง
เพราะลดทอนสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานในระดับสากลก็ตาม143  

แต่ผู้เขียนเห็นว่า ประเทศสมาชิกอาเซียน ควรยอมรับสิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานซึ่งได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล เพราะประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงเป็นสมาชิกของประชาคมโลก และที่ส าคัญ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนถือเป็นความก้าวหน้าใหม่ของอาเซียน ดังนั้น ปฎิญญานี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่
ส าคัญกับพัฒนา ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เป็นรูปธรรมในการด าเนินกิจกรรมในมิติต่าง ๆ
ของประชาคมอาเซียน รวมถึงมิติในการพัฒนาแนวคิด หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย 
เพราะนอกจากนี้ปฏิญญานี้ยังยึดมั่นมาตรฐานว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลที่รัฐสมาชิกเป็น
ภาคี144 และยืนยันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเปูาประสงค์และหลักการ
ตามท่ีบัญญัติในกฎบัตรอาเซียน 

ซึ่งในประเด็นนี้การรวมกลุ่มสหภาพยุโรป ถือเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาคมอาเซียน ในแง่ที่ว่า 
ประเทศท่ีมีความแตกต่างในระดับท่ีมากกว่าภูมิภาคอาเซียน และเคยก่อสงครามระหว่างกันหลายครั้ง
ในประวัติศาสตร์ ยังสามารถรวมกลุ่มกันได้ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดถือ
หลักการสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานที่ส าคัญประการหนึ่ง นอกเหนือจากหลักประชาธิปไตยและหลักนิติ
ธรรม145 จึงไม่มีเหตุใด ๆ ที่ความแตกต่างด้านต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนจะถูกหยิบยกเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา ปรับปรุงประชาคมตามแนวคิด หลักการสิทธิมนุษยชนสากล 

ดังนั้น การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขในมิติต่าง ๆ จึงต้องด าเนินการร่วมกันระหว่างประชาคม
อาเซียนกับประเทศสมาชิกบนหลักการพ้ืนฐานตามกฎบัตรเป็นหลัก เพราะความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมาชิก ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายระหว่างประเทศท่ัวไป โดยเฉพาะกฎหมายระหว่าง

                                                           
142กระทรวงการต่างประเทศ, กรมอาเซียน, ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

(กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน, 2556), หน้า 5. 
 

143สุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง และวัฒนี ชีวีวัฒน์, “สิทธิมนุษยชนกับอาเซียน,” วารสาร
กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 32, 2 (กันยายน 2557): 106-107. 

144ASEAN Human Rights Declaration: Reaffirming Further our commitment to 
the University Declaration of Human Rights, the Charter of the United Nation, the 
Vienna Declaration and Program of Action, and other international Human Rights 
instrument to Which ASEAN Member States are parties:  
 145เสรี นนทสูติ, “ความท้าทายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน,” ใน
หนังสือรวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาส 65 ปี อาจารย์เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557), หน้า 162. 
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ประเทศในลักษณะต่าง ๆ146 เช่น สนธิสัญญาสองฝุาย สนธิสัญญาหลายฝุายหรืออนุสัญญา ความตก
ลงระหว่างประเทศ เป็นต้น และแม้ประชาคมอาเซียน จะมีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียงองค์การ
ระหว่างประเทศตามกฎบัตรนี้ ไม่ได้วางโครงสร้างองค์กรที่ให้อ านาจบังคับตามนโยบายและกฎหมาย 
อ านาจเลขาธิการอาเซียนก็เรียกได้ว่าเป็นอ านาจอย่างอ่อนที่ใช้ในการติดตาม ประสานงาน การ
อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการน าข้อผูกพันระดับอาเซียนไปปฎิบัติภายในรัฐ ไม่มีอ านาจแทรกแซง
การปฎิบัติหน้าที่ขององค์การภายในหรือการด าเนินกิจกรรมของรัฐสมาชิกที่ออกนอกลู่นอกทาง และ
อ านาจตามกฎหมายของผู้แทนอาเซียนค่อนข้างจ ากัดด้วย147 แตกต่างจากโครงสร้างของการรวมกลุ่ม
ภูมิภาคยุโรปก็ตาม 

 
 3.1.2  กฎบัตรอาเซียนกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในประเทศสมาชิก  
 อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าประชาคมอาเซียนประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก (Pillars) คือ             

เสาแรกประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) เสาที่สอง ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) และเสาที่สาม ประชาคมการเมือง-
ความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community: APSC) ซึ่งแม้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะ
มีการเปิดประชาคมแรก คือ ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) ซึ่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนย่อม
ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
โดยเฉพาะผลกระทบทางลบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
ผลกระทบอันเกิดจากปัญหาอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งที่เป็นการกระท าความผิด
ภายในประเทศ การกระท าความผิดข้ามชาติ หรือการกระท าผิดในรัฐหนึ่งแล้วข้ามพรมแดนไปยังอีก
ประเทศของประเทศสมาชิก เนื่องจากประชาชนหรือคนสัญชาติของประเทศสมาชิกภายในประชาคม
อาเซียนรวมกันราว 650 ล้านคน ยังไม่รวมคนไร้สัญชาติ ย่อมมีการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนไปด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในหลายมิติ เนื่องจากมีแผนงานในการเปิดเสรี หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเสรีด้านการค้า 
การบริการ ด้านการค้าการลงทุน ด้านแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ท าให้ประชาชนอาเซียนมีการย้ายถิ่น
ฐานระหว่างกันอันอาจเกิดจากการเข้าไปลงทุนในประเทศสมาชิก ประชาชนสามารถท่องเที่ยวข้าม
พรมแดนระหว่างกันมากขึ้น หรือการเข้าไปท างานในประเทศสมาชิกทั้งแรงงานไร้ฝีมือและมีฝีมือ ทั้ง
เป็นการถาวรหรือชั่วคราวและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันประชาชนในหลากหลายมิติ เช่น การสมรส
ระหว่างประชาชนในประชาคมอาเซียนหรือมีนิติกรรมระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งแม้หลายฝุายได้ให้
ความส าคัญกับประชาคมนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นประชาคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ดังนั้นเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาเพ่ือหาแนวทาง หลักการในการให้
ความร่วมมือประเทศสมาชิกในการปราบปรามอาชญากรรมตามผลพวงของการเปิดประชาคม
อาเซียน ซึ่งเห็นว่าเป็นหน้าที่ของประเทศสมาชิกในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการให้

                                                           

 146ชาติชาย เชษฐสุเมน, ประชาคมอาเซียนผลกระทบต่อกฎหมายไทย (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 
2555), หน้า 14. 
 147อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ, “ลักษณะเฉพาะของระบบกฎหมายอาเซียน,” วารสารกฎหมาย 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 32, 2 (กันยายน 2557): 51. 
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ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันเป็นอุปสรรคทุกรูปแบบ รวมถึงการให้ความร่วมมือระหว่าง
กันในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพ่ือสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมซึ่งส่งผลต่อความสงบสุขของ
ภูมิภาค  

โดยกฎบัตรอาเซียน ได้เห็นความส าคัญของผลกระทบดังกล่าว ดังจะเห็นได้จาก หมวด 1 ว่า
ด้วยความมุ่งประสงค์และหลักการ ข้อ 1 ความมุ่งประสงค์ ข้อย่อยที่ 8148 น ามาสู่การรับรองแผน
จัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community 
Blueprint: APSC Blueprint) ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ได้กล่าวถึงแผนการหรือ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือยกระดับความร่วมมือด้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพ่ือตอบสนองและเสริมสร้างความ
ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยสอดคล้องครอบคลุมทุกมิติจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 
อาชญากรรมข้ามชาติและความท้าท้ายข้ามแดน ซึ่งปรากฎในแผนในการจัดตั้งประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนข้อ B.4.1149 ดังนั้น แผนปฏิบัติของ APSC จึงเป็นเอกสารหลัก (Principled 
Document) ที่วางรากฐานของกิจกรรมที่จ าเป็นต่อการด าเนินการให้ APSC บรรลุเปูาประสงค์ที่วาง
ไว้ภายใต้กฎบัตรอาเซียนและความยืดหยุ่นที่จะสานต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินการหลังปี พ.ศ. 
2558 ด้วย 

ด้วยเหตุดังกล่าวมา ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน จึงเป็นกรอบที่มีความเกี่ยว
โยงกับกระบวนการยุติธรรมมากที่สุด เนื่องจากเป็นกรอบความร่วมมือที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ค่านิยมและแนวปฏิบัติร่วมกันของประเทศในกลุ่มอาเซียนด้านต่าง ๆ เสริมสร้างขีดความสามารถของ
อาเซียนในการเผชิญกับภัยคุกคามความม่ันคงท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ บนพ้ืนฐานของหลักการ
ว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์ โดยเอกสารแผนงานจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
(ASEAN Political-Security Community: APSC) ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงให้ประชาคม
การเมืองและความม่ันคง ประกอบไปด้วยคุณลักษณะส าคัญ 3 ประการภายใต้กฎบัตรอาเซียน ดังนี้ 

ข้อ 1 ประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน (A Rules-Based 
Community of Shared Values and Norms) ซึ่งเป็น 2 หลักการที่ Counter-Balance ซึ่งกันและ

                                                           
148ASEAN Charter: Charter I Purposes and Principle Article 1 Purpose 
8. To respond effectively, in accordance with the principle of comprehensive 

security, to all forms of threats, transnational crimes and transboundary challenges; 
149ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint (แผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน)  
B.4.1: Strengthen cooperation in addressing non-traditional security issues, 

particularly in combating transnational crimes and other transboundary challeng  
Actions iv: Meeting, to enhance cooperation on the issue of extradition; 

Further strengthen criminal justice responses to trafficking in persons, bearing in mind 
the need to protect victims of trafficking in accordance with the ASEAN Declaration 
Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children, and where applicable 
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กัน กล่าวคือ 1. การไม่แทรกแซงกิจการภายในและ 2. ส่งเสริมคุณค่าของประชาคม (Community 
Values)  

ข้อ 2 ประชาคมที่ท าให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่ง พร้อม
ทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ (A Cohesive, 
Peaceful and Resilient Region with Share Responsibility for Comprehensive Security) 
ซึ่งเป็นความพยามที่จะส่งเสริมให้อาเซียนพ่ึงพาอาศัยไกกลของตนมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาและ
ความท้าท้ายต่าง ๆ ในภูมิภาค 

 ข้อ 3 ประชาคมที่ท าให้ภูมิภาคที่มีพลวัต และมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัวและ
ลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น (A Dynamic and Outward Looking Region in An 
Increasing Integrated and Interdependent World) ซึ่งสะท้อนถึงการที่อาเซียนยอมรับว่าไม่ควร
มุ่งเพียงเรื่องภายใน แต่เน้นการสร้างหุ้นส่วนกับโลกภายนอกให้บรรลุเปูาหมายร่วมกัน 

และยังมีคุณลักษณะและองค์ประกอบของประชาคม คือ ท าให้ความร่วมมือด้านการเมือง
และความมั่นคงของอาเซียนมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยเป็นหลักประกันต่อประชาชนและประเทศ
สมาชิกอาเซียนให้อยู่อย่างสันติระหว่างกันและกับโลกภายนอกภายในบรรยากาศของความเป็น
ประชาธิปไตย ความยุติธรรมและการมีความปรองดองต่อกันและจะส่งเสริมพัฒนาการด้านการเมือง 
โดยยึดหลักการของประชาธิปไตย นิติธรรม ธรรมาภิบาล ความเคารพ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานภายใต้กฎบัตรอาเซียน โดยจะเป็นตัวเชื่อมต่อให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนมีการติดต่อและมีความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือสร้างบรรทัดฐานกฎเกณฑ์และกลไกร่วมกันใน
การบรรลุเปูาหมายอาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคง ซึ่งจะท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมและได้ผลประโยชน์จากกระบวนการ
รวมตัวและการสร้างประชาคม โดยไม่มีค านึงถึง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาหรือพ้ืนเพทางสังคมและ
วัฒนธรรม ในการปฏิบัติตามแผนงาน อาเซียนจะต้องพยายามส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความ
ร่วมมือ150 ดังนั้น การพัฒนาภายใต้หลักการในประชาคมการเมืองและความมั่นคง เท่ากับเป็นการ
พัฒนาบนพ้ืนฐานกฎบัตรอาเซียนด้วยนั้นเอง โดยเฉพาะการยึดหลักการของประชาธิปไตย นิติธรรม 
ความเคารพ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
 นอกจากนี้ ในแผนงานจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Blueprint) 
โดยมีจุดประสงค์ เพ่ือตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีให้สอดคล้องกับหลักด้านความ
มั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ จากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ อาชญากรรมข้ามชาติและความท้าท้ายข้าม
พรมแดน และได้กล่าวถึงแผนการหรือยุทธศาสตร์ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกที่
เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายแดน (Extradition) คือ เพ่ือยกระดับความร่วมมือด้านการส่งผู้ร้ายข้าม

                                                           
150กระทรวงการต่างประเทศ, กรมอาเซียน, กองอาเซียน 1, แผนงานจัดตั้งประชาคม

การเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community APSC Blueprint) 
(กรุงเทพฯ: เพจเมคเกอร์, 2553), หน้า 5. 
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แดน151 แต่ก็ไม่ปรากฎแนวทาง แนวคิด หลักการ เพ่ือการยกระดับที่ชัดเจน โดยก าหนดเพียงให้
คณะท างานปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามความเห็นชอบของที่ประชุมรัฐมนตรียุติธรรมของอาเซียน  
เพ่ือยกระดับความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเท่านั้น โดยให้ด าเนินการในรูปแบบของสนธิสัญญา
แม่แบบ (Model on Extradition) ด้วยความเคารพผู้เขียน ไม่เห็นด้วยกับการจัดท าเป็นเพียง
สนธิสัญญาแม่แบบ ดังจะได้วิเคราะห์ในบทที่ 5 และจากการศึกษาพบว่า มีการจัดประชุมไปแล้ว 3 
ครั้งของที่ประชุมคณะท างานเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกฎหมายอาเซียน (The ASEAN Senior Law 
Officials Meeting: ASLOM) แต่ยังมีข้อถกเถียงกันหลายประการ เช่น รูปแบบในการจัดท า
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งบรูไนดารุสซาลาม ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เห็นว่า
ควรจัดท าเป็นสนธิสัญญาระดับภูมิภาค (Regional Treaty) เพราะเป็นประโยชน์มากกว่า ส่วน
สิงคโปร์เห็นว่าควรจัดท าเป็นสนธิสัญญาต้นแบบ (Model Treaty)152 และการก าหนดเงื่อนไขทาง
กฎหมายต่าง ๆ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ซึ่งเห็นว่า ปัญหาในการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนส่วนใหญ่ จะพบปัญหาต่าง ๆ ดังจะได้
ศึกษาในวิทยานิพนธ์นี้ ดังนั้น การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิก จึงต้องน าแนวคิด หลักการของวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคง ภายใตก้ฎบัตรอาเซียนมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ประกอบ เพ่ือหารูปแบบ แนวคิด หลักการ
ในการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมที่สุด แม้ในปัจจุบันประเทศสมาชิก
อาเซียนมีสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาของอาเซียน (ASEAN 
MLAC) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาแบบพหุภาคี (Multilateral Theaty) โดยเป็นการให้ความร่วมมือในเรื่อง
ทางอาญา และวัตถุประสงค์ใช้กับคดีอาชญากรรมข้ามชาติ เน้นอาชญากรรมร้ายแรง153 และประการ
ส าคัญอนุสัญญานี้ ไม่รวมการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยเป็นการด าเนินการภายใต้แผนงานเพ่ือจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

                                                           
151ASEAN Political-Security Community Blueprint, B 4. NON-Traditional Security 

Issues, B. 4.1 Strengthen cooperation in addressing non-traditional issues, particularly 
in combating transnational crime and other transboundary challenges: Actions (iii).  
Continue the work of the working group, as mandated by the ASEAN Law Ministers’ 
Meeting, to enhance cooperation on the issue of extradition 

152คณะท างานเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกฎหมายอาเซียน, รายงานการประชุมการพัฒนาความ
ร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Working Group on Extradition) ณ กรุงจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, ครั้งที่ 3/2554, 26-28 กรกฎาคม 2554 (กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม, 2554), หน้า 4-6. 

153สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และปกปูอง ศรีสนิท, “แนวทางการปูองกันอาชญากรรมอันอาจ
เกิดจากการถ่ายโอนแรงงาน/แรงงานข้ามชาติของประเทศในภูมิภาคอาเซียน,” ใน เอกสารการ
ประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการ แนวทางการป้องกันอาชญากรรมอัน
อาจเกิดจากการถ่ายโอนแรงงาน/แรงงานข้ามชาติของประเทศในภูมิภาคอาเซียน (กรุงเทพฯ: 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557).  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 8.  
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(APSC Blueprint) ข้อ ข. 4.1 ก าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพยายามที่จะให้สัตยาบันสนธิสัญญา
ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรื่องทางอาญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและการมุ่งยกระดับ
ให้เป็นสนธิสัญญาอาเซียน ซึ่งได้ด าเนินการจนส าเร็จในปี ค.ศ. 2004 ดังได้ศึกษาแล้วในบทที่ 2   
หัวข้อที่ 2.4.3 เพราะประเทศสมาชิกอาเซียนต้องการปรับปรุง ประสิทธิภาพและพยายามลดช่องว่าง
ทางกฎหมายอันเกิดจากระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน และอุปสรรคส าคัญในการสืบสวนสอบสวนและ
การฟูองร้อง จึงได้จัดท าอนุสัญญานี้ขึ้น154 
 ดังนั้น การพัฒนาการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน 
จะต้องเข้าในปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ของการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในปัจจุบัน และ
ถือเป็นหลักฐานอันส าคัญ เพ่ือจะแนวทางการปรับปรุง แก้ไขและน ามาใช้ในการพัฒนาในอนาคต ซึ่ง
การพัฒนาดังกล่าวนอกจากต้องค านึงถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพ่ือจะแก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ได้
แล้ว ยังถือเป็นเป็นโอกาส ในการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน 
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ครอบคลุมทั้งภูมิภาคด้วย ฉะนั้นในส่วนต่อไป จะศึกษาการให้ความ
ร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในปัจจุบันของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งตามสนธิสัญญา อนุสัญญา
และกฎหมายภายใน  
 
3.2 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้

สนธิสัญญาแบบทวิภาคี ส าหรับความผิดอาญาทั่วไป 
 

นอกจากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน แบบพหุภาคี 
ส าหรับความผิดทางอาญาเฉพาะดังจะได้ศึกษาในหัวข้อที่ 3.3 แล้ว การให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน เพ่ือปราบปราบผู้กระท าความผิดทางอาญาทั่วไป 
ส่วนใหญ่นิยมจัดท าเป็นสนธิสัญญาแบบทวิภาคี (Bilateral Treaty) เพราะสนธิสัญญาลักษณะนี้มีผล
ใช้บังคับครอบคลุมกับความผิดทางอาญาส่วนใหญ่มากกว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามอนุสัญญา
ความผิดทางอาญาเฉพาะ ดังนั้น เพ่ือให้เห็นภาพการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ว่าประเทศใดบ้างมสีนธิสัญญาแบบทวิภาคีในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน และยังเป็นสนธิสัญญา
ทีม่ีผลใช้บังคับระหว่างคู่ภาคีในปัจจุบัน จึงขอสรุปเป็นตารางแสดงสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนแบบทวิภาคใีนภาพรวมทีป่ระเทศสมาชิกอาเซียนมีระหว่างกัน ดังตารางที่ 3.1 
 

                                                           

 154กรรภิรมย์ วิชาธร, “สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของ
อาเซียนพัฒนาการและกลไกของสนธิสัญญา,” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 32, 2 (กันยายน 2557): 80.  
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ตารางท่ี 3.1  การจัดท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
 
 
 
                                                           

155Treaty between The Lao People's Democratic Republic and The Kingdom of Cambodia on Extradition 1999 
156Treaty between The Kingdom of Thailand and The Kingdom of Cambodia on Extradition 1998 
157Extradition Treaty between The Republic of The Philippine and The Republic of Indonesia 1976 
158Treaty between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia Relating to Extradition 1974 
159Treaty between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Republic of Indonesia Relating to 

Extradition 1976  

ประเทศ
สมาชิก
อาเซียน 

ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 

 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย

ประชาชน
ลาว 

บรูไน
ดารุส
ซาลาม 

ประเทศ
มาเลเซีย 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 

 

สหภาพ
พม่า 

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม 

ประเทศ
ไทย 

บรูไนดารุสซา
ลาม  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

- ไม่มี มี155 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่ มี156 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

ไม่มี มี157 ไม่มี ไม่มี มี158 - ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี159 
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 

                                                           
160Treaty on Extradition between The Kingdom of Thailand and The Lao People's Democratic Republic 1999 
161Extradition Treaty between Great Britain and Siam (Including Malaysia-Thailand Extradition) 1911 
162Treaty between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Republic of the Philippines 

Relating to Extradition 1981 

ประเทศ
สมาชิก
อาเซียน 

ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 

 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย

ประชาชน
ลาว 

บรูไน
ดารุส
ซาลาม 

ประเทศ
มาเลเซีย 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 

 

สหภาพ
พม่า 

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม 

ประเทศ
ไทย 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

มี (คู่ภาคีเดิม) ไม่มี - ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี160 

ประเทศ
มาเลเซีย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - มี 
(คู่ภาคีเดิม) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี161 

สหภาพพม่า ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 
สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 

ไม่มี - ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี 
(คู่ภาคีเดิม) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี162 
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 
 

ประเทศ
สมาชิก
อาเซียน 

ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 

 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย

ประชาชน
ลาว 

บรูไน
ดารุส
ซาลาม 

ประเทศ
มาเลเซีย 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 

 

สหภาพ
พม่า 

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม 

ประเทศ
ไทย 

สาธารณรัฐ
สิงคโปร์  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี 

ประเทศไทย มี(คู่ภาคีเดิม) มี 
(คู่ภาคีเดิม) 

มี(คู่ภาคีเดิม) ไม่มี มี 
(คู่ภาคีเดิม) 

มี 
(คู่ภาคีเดิม) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี - 
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 จากตารางที่ 3.1 ข้างต้น สามารถสรุป ให้เห็นภาพรวมของการจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้ 
 กรณี ประเทศไทย มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน 5 
ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย 
 กรณี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้วยกัน 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย 
 กรณี ราชอาณาจักรกัมพูชา มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน 
2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย 
 กรณี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนด้วยกัน 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศไทย 
 กรณี ประเทศมาเลเซีย มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน 2 
ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย และ 
 กรณี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศสมาชิกด้วยกัน 2 
ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย 

ส่วน ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศสมาชิกใด ได้แก่ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม และสหภาพพม่า 
 จากตารางที่ 3.1 จึงชี้ให้เห็นว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศยังไม่มีการจัดท า
สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน จึงเป็นปัญหาส าคัญประการแรกของการให้ความร่วมมือใน
ปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ ซึ่งแตกต่างกันกับประเทศไทย ที่มีการจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศสมาชิกอาเซียนมากที่สุด โดยสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน มีดังนี้ สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2541 สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2519  ความ
ตกลงว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุงสยาม-อังกฤษ (ลงนามเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1991 
(พ.ศ. 2454) รวมประเทศมาเลเซีย (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล) สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2527 และ
สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พ.ศ. 2542 แม้จะมีความแตกต่างกันในการก าหนดเงื่อนไขหรือไม่สอดคล้องกับ
แนวทางของสนธิสัญญาแม่แบบขององค์การสหประชาชาติ แตอ่ย่างน้อยแสดงให้เห็นว่าได้ตระหนักถึง
การให้น าแนวคิด หลักการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาใช้ เพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ปราบปรามอาชญากรรม 
 ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ ไมป่รากฎว่ามีความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนในรูปของสนธิสัญญาแบบทวิภาคี (Bilateral Treaty) กับประเทศไทย ได้แก่ 
บรูไนดารุสซาลาม สหภาพพม่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แต่ประเทศ
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เหล่านี้ก็อาจให้ความร่วมมือกันในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันได้ โดยอาศัยหลักปฎิบัติต่างตอบแทน 
(Reciprocity) หากกฎหมายภายในบัญญัติเปิดช่องให้กระท าได้ และในปัจจุบันประเทศเหล่านี้ต่าง
มีการให้ความร่วมมือในรูปแบบอ่ืนๆ และแนวนโยบายในการด าเนินกิจการต่างประเทศที่ชัดเจนกับ
ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ดังนี้ 

1.  สหภาพพม่า 
 นโยบายต่างประเทศโดยรวม นโยบายต่างประเทศของสหภาพพม่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้
ประกาศไว้ตั้งแต่ได้รับเอกราชเมื่อปี พ.ศ. 2491 และปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีหลักการส าคัญ163 ดังนี้ 

1)  รักษาหลัก 5 ประการของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (1 . การเคารพเอกราชและ
อธิปไตย 2. การไม่รุกราน 3. การไม่แทรกแซงกิจการภายใน 4. การรักษาผลประโยชน์ร่วมกันและเท่า
เทียมกัน 5. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ) 

2)  รักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับทุกประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3)  สนับสนุนสหประชาชาติและองค์กรของสหประชาชาติ 
4)  ด าเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีในกรอบของนโยบาย

ต่างประเทศที่เป็นอิสระ 
5)  ประสานงานและร่วมมือกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
6)  ด าเนินการอย่างแข็งขันเพ่ือสันติภาพของโลกและความมั่นคง ต่อต้านลัทธิจักรวรรดิ

นิยม อาณานิคม และอาณานิคมในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการแทรกแซงกิจการภายในและการมี
อ านาจเหนือรัฐอื่นและเพ่ือความเสมอภาคทางด้านเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบัน สหภาพพม่าให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน 
รัฐบาลสหภาพพม่ายืนกรานที่จะด าเนินการทางการเมืองตามแนวทางของตน ไม่ให้ฝุายใดเข้ามาก้าว
ก่ายกิจการภายในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อ
สหภาพพม่า โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเพ่ือเป็นพันธมิตรในการรับมือกับแรงกดดันจากประเทศ
ตะวันตก นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างสหภาพพม่ากับประเทศไทย โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ อาท ิ

1.  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท และสารตั้งต้น ลงนามเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2544 

2.  บันทึกความเข้าใจเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพ่ือการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับคณะกรรมการ
ควบคุมการฟอกเงิน (Central Control Board on Money Laundering) สหภาพพม่าลงนามวันที่ 
30 กรกฎาคม 2548  
 2.  สาธารณรัฐสิงคโปร์  
 ส าหรับนโยบายด้านกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์จะให้ความส าคัญในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียน (โดยเฉพาะ ประเทศมาเลเซียกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย) รวมทั้ง

                                                           
163กระทรวงการต่างประเทศ, สหภาพพม่า, ค้นวันที่ 12 ธันวาคม 2556 จาก http://test 

.mfa.go.th/business/2386.php?id=49 
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มหาอ านาจส าคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุุน สหภาพยุโรปและ
ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนและการ
แก้ไขปัญหาการก่อการร้ายส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยนั้น 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เป็นประเทศแรก ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยต่อกรณีพิบัติภัยของ
ประเทศไทยและก็มีการมาเยือนของผู้น าระดับสูงอย่างต่อเนื่อง164 
 3.  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียน
การเมืองมีเสถียรสูงมีความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งปัจจุบัน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก าลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในเมืองส าคัญ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แม้ไม่ปรากฎ
ว่ามีความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในรูปของสนธิสัญญาแบบทวิภาคี (Bilateral 
Treaty) แต่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ดังนี้165 เช่น  

1) ความตกลงว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม ลงนามเมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2547 

2) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกฎหมายและการศาล ลงนามเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2541  

3) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด สารออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทและสารตั้งต้น ลงนามเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541 
 4.  บรูไนดารุสซาลาม 
 รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2527 ของบรูไนดารุสซาลามก าหนดให้สมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็น
อธิปัติย์ ซึ่งเป็นทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรี โดยบรูไนดารุสซาลามมีนโยบายเกี่ยวกับกิจการ
ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การรักษาอธิปไตย 
อิสรภาพและบูรณภาพแห่งดินแดน การสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคม และการรักษา
เอกลักษณ์ทางการเมือง วัฒนธรรมและศาสนา รวมทั้งส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง ความมี
เสถียรภาพและความรุ่งเรืองในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยใช้กลไกในระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศเป็นเครื่องมือหลักในการด าเนินนโยบายต่างประเทศเพ่ือต่อรอง เสริมสร้างความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาเซียนซึ่งถือเป็นเสาหลักของนโยบาย
ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีหลักการในการด าเนินนโยบายการต่างด้วย คือ ไม่แทรกแซงและเคารพ
อ านาจอธิปไตย เอกราชและความมั่นคงของรัฐ166 

                                                           
164กระทรวงการต่างประเทศ, สหภาพพม่า, สาธารณรัฐสิงคโปร์, ค้นวันที่ 19 ธันวาคม 2556 

จาก http://www.mfa.go.th/web/2386.php?id=225 
165กระทรวงการต่างประเทศ, สหภาพพม่า, สาธารณรัฐสิงคโปร์, สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม, ค้นวันที่ 13 มกราคม 2557 จาก http://test.mfa.go.th/business/2386.php?id=273 
166กระทรวงการต่างประเทศ, สหภาพพม่า, สาธารณรัฐสิงคโปร์, สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม, บรูไนดารุสซาลาม, ค้นวันที่ 13 มกราคม 2557 จาก http://test.mfa.go.th/ 

http://www.mfa.go.th/web/2386.php?id=225
http://test.mfa.go.th/
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 จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศไทย มีความร่วมมือ
และข้อตกลงกันในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านสังคมและความมั่นคง ซึ่งนอกจากจะมีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน การร่วมมือกันในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม ก็ยังให้ความส าคัญไม่น้อย 
เพราะถือเป็นภารหน้าร่วมกันที่จะท าให้สังคมปลอดภัย และยิ่งในสถานการณ์ที่ทุกประเทศต่างเป็น
สมาชิกของประชาคมอาเซียน ที่มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้ภูมิภาคแล้ว ยิ่ง
ต้องอาศัยความจริงจังในการแก้ไข พัฒนาความร่วมมือในมิติต่าง ๆ รวมถึงการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมในภูมิภาค และการพัฒนาความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันให้มากท่ีสุด  
 ส าหรับความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ได้มี
ความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับประเทศไทย และแม้บางประเทศสมาชิกอาเซียนจะไม่มีสนธิสัญญา
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันครบทุกประเทศ แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดรวมถึง
ประเทศไทย ต่างก็มีกฎหมายภายในที่ก าหนดหลักการ ขั้นตอนในการด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนทุก
ประเทศ ทั้งนี้ ตามตารางกฎหมายภายในส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนประเทศสมาชิกอาเซียน 
(Domestic Law on Extradition) ดังตารางที่ 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2  กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ประเทศสมาชิกอาเซียน กฎหมายภายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
บรูไนดารุสซาลาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน   

(Extradition Act 2006) 
สหภาพพม่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  

(Extradition Act 1904) 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งผู้ร้าย

ข้ามแดน   
(Penal Code: Part 2: Extradition 2007) 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน   
(Law on Extradition 1979) 

ประเทศมาเลเซีย พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  
(Extradition Act 1992) 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน   
(Extradition Law 1977) 
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ตารางท่ี 3.2  (ต่อ)   
 

ประเทศสมาชิกอาเซียน กฎหมายภายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน   

(Extradition Act 1987) 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กฎหมายว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมาย  (ใหม่)   

(Law on Legal Assistance 2007) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  (ใหม่)  
(Extradition  Law 2012) 

ประเทศไทย  
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ. ศ. 2551 
ฉบับปัจจุบัน (Extradition Act 2008) 

  
จากการบทบัญญัติของกฎหมายให้มีผลใช้บังคับภายในประเทศดังกล่าว แม้กฎหมายของบาง

ประเทศจะยังขาดการปรับปรุง แก้ไข แต่อย่างน้อยก็พอชี้ให้เห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศต่างยอมรับแนวคิด หลักการ และให้ความส าคัญในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพราะมีกฎหมายภายในพิจารณาด าเนินการในประเทศ เพ่ือให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีความชัดเจน 
เพ่ือสนับสนุนการปราบปรามอาชญากรรม และเป็นหลักประกันที่ส าคัญที่แสดงให้เห็นว่า โอกาสที่
ผู้กระท าผิดจะหลุดพ้นจากการพิจารณาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น 
 
 3.2.1  กรณี ไม่มีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทย 

จากตารางที่ 3.1 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนมี 4 
ประเทศที่ไม่ปรากฎว่ามีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทยหรือกับประเทศ
สมาชิกอ่ืนใด ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม สหภาพพม่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม แต่ประเทศเหล่านี้ ก็อาจให้ความร่วมมือกันในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันได้  โดยอาศัย
หลักต่างตอบแทน (Reciprocity) หากกฎหมายภายในของตนมีบทบัญญัติเปิดช่องให้สามารถให้
ความร่วมมือ โดยอาศัยหลักดังกล่าวได้ โดยวิทยานิพนธ์นี้เลือกศึกษากฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้วยเหตุผล คือ เป็นประเทศหนึ่งในประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ไม่มีการจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทย แต่ใน
ขณะเดียวกันสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไดมี้การจัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนกับเกาหลีเหนือ สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นต้น และมีกฎหมายภายในเกี่ยวกับการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนซึ่งมีการแก้ไข เพ่ิมเติมฉบับใหม่ที่มีหลักเกณฑ์ รายละเอียดมากขึ้น และประการส าคัญ คือ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีแนวคิดของระบบกฎหมายอันเป็นพ้ืนฐานเช่นเดียวกับประเทศไทย 
จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่น ามาศึกษา 
 3.2.1.1  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   

 เมื่อพิจารณาในส่วนเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พบว่า ไม่ปรากฎว่ามีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในรูปของ
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สนธิสัญญาแบบทวิภาคี (Bilateral Treaty) แต่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือในรูปแบบอ่ืน ๆ ดังได้
กล่าวมาแล้ว รวมถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) 
โดยให้สัตยาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 และเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (The United Nation Convention 
against Transnational Organized Crime: UNTOC) โดยการให้สัตยาบันวันที่ 8 มิถุนายน 2555 
ซึ่งทั้งสองอนุสัญญานี้เป็นอนุสัญญาแบบพหุภาคี จึงมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วย ซึ่งการให้ความ
ร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ก็ตกอยู่ภายใน
อนุสัญญาแบบพหุภาคีทั้งสอง แต่อนุสัญญาทั้งสองนี้ใช้บังคับเฉพาะความผิดทางอาญาตามอนุสัญญา
ความผิดเฉพาะนี้เท่านั้น ส่งผลให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเกิดข้อจ ากัดตามไปด้วย 

 อนึ่ง ส าหรับความผิดอาญาทั่วไป ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อาจ
ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยอาศัยหลักต่างตอบแทน (Reciprocity) 
ได้ เพราะกฎหมายภายในเปิดช่องให้กระท าได้ โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ยอมหลักหลัก
ต่างตอบแทนมาใช้ ตามที่ปรากฎในบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างกัน 
ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) (Law on Legal Assistance, Law No. 08/2007/QH 12) มาตรา  4(2) 
ว่าด้วยหลักการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 167 ส่วนกรณีของประเทศไทยก็ปรากฎใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 12(3)168 ดังนั้น การให้ความร่วมมือ
ระหว่างในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสองประเทศส าหรับความผิดอาญาทั่วไป กฎหมายภายในของ
แต่ละประเทศก็เปิดช่องให้สามารถท าได้ แม้ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน แต่ถึงอย่างไรก็
ตาม หลักปฎิบัติต่างตอบแทนนี้มิได้การก าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดไว้แต่อย่างใด ซึ่งเป็นดุลพินิจ
ของแต่ละประเทศจะให้ความร่วมมือหรือไม่ก็ได้ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย 
ซึ่งท าการให้ความช่วยเหลือไม่มีความแน่นอนระหว่างกันด้วย 

 
 
 

                                                           
167Article 4 Legal assistance principles (2) where there exist no treaties on 

legal assistance between Vietnam and foreign countries, legal assistance activities 
follow the principle of reciprocity which, however, do not contravene Vietnamese 
law and conform to international law and practice. 

168มาตรา 12 การด าเนินการตามค าร้องขอให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดนอาจกระท า
ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศผู้ร้องขอก าหนดไว้ 
(2) บุคคลนั้นยินยอมให้ส่งข้ามแดน หรือ 
(3) เป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้เงื่อนไขต่างตอบแทนที่ประเทศไทยท ากับประเทศผู้ร้อง

ขอ 

http://www.lawfirm.vn/
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101 

 

 
 

101 

 3.2.2  กรณี มีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทย 
อย่างที่กล่าวมาแล้ว ประเทศไทยไดจ้ัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาควี่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

กับประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศและนอกประชาคมอาเซียนอีกหลายประเทศ ดังตารางที่ 3.3 
 

ตารางท่ี 3.3  การจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทย 
 

ประเทศ วันลงนาม สถานที่ในการลงนาม วันเข้าร่วม 
มีผลบังคับใช้ 

1.  สหราชอาณาจักร 4 มีนาคม 1911 กรุงเทพมหานคร 19 สิงหาคม 1912 

2.  ประเทศเบลเยียม 14 มกราคม 1936 กรุงเทพมหานคร 14 มกราคม 1937 

3.  สหรัฐอเมริกา 14 พฤศจิกายน 1983 วอชิง ตัน ดี ซี
(Washington D.C.) 

17 พฤษภาคม 
1991 

4.  สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

26 สิงหาคม  1993 ปักก่ิง (Beijing) 7 มีนาคม 1999 

5.  สาธารณรัฐประชาชน
บังคลาเทศ 

9 กรกฎาคม 1998 ธาคา (Dhaka) 1 มีนาคม 2001 

6.  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 26 เมษายน 1999 กรุงโซล (Seoul) 31 มีนาคม 2001 

  
 และนอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีการพิจารณาร่างสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐรัสเซีย และการเจรจาจัดท าสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
ประเทศออสเตรเลียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ยิ่งท าให้เห็นว่าประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะ
สร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆในกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือประโยชน์ให้บรรลุเปูาหมาย
ของการด าเนินกระบวนการยุติธรรม  

 วิทยานิพนธ์นี้  ผู้ เขียนมุ่งศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มี
สนธิสัญญาแบบทวิภาคีกับประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซ่ึงนอกจากมีกฎหมายภายในประเทศบัญญัติหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนแล้ว ทั้งสองประเทศยังมีรากฐานทางระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อแนวคิด 
หลักการและการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนที่แตกต่าง ดังจะได้ศึกษาในบทต่อไป และนอกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จะมีการจัดท าสนธิสัญญากับไทยแล้ว ยังพบว่า ยังมีการจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
กับหลายประเทศ อาทิ กับราชอาณาจักรกัมพูชา กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ได้จัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบทวิภาคี  อาทิ กับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย กับประเทศฮ่องกง กับประเทศแคนาดา กับสาธารณรัฐประชาชนจีน กับประเทศ
ออสเตรเลียอีกด้วย ซึ่งอย่างน้อยพอสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักถึงปัญหาอาชญากรรมว่าไม่ใช่
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ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องร่วมมือในการปราบปรามการ
กระท าความผิดที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

3.2.2.1  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
  ประชาชนลาว 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  นอกจากจะได้จัดมีสนธิสัญญาแบบทวิภาคีว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ยังได้มีสนธิสัญญากับประเทศสมาชิก
อาเซียนหลายประเทศด้วย เช่น กับราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศไทย 

ส่วนกฎหมายภายในเดิมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่มีกฎหมาย
ภายในเป็นพิเศษส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่แยกเป็นการเฉพาะ แต่ไปปรากฎในบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 2004 
มาตรา 117 ถึง มาตรา 120 แต่ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ประกาศใช้
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ฉบับใหม่ที่ได้แยกกฎหมายออกมาเป็น
การเฉพาะ ซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ให้ความส าคัญต่อการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเพ่ือความร่วมมือในทางอาญา เพ่ือไม่ให้ผู้กรท าความผิดหลุดพ้นจากการถูกด าเนินคดีและมี
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ส าหรับประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แม้จะเป็นบ้านพ่ีเมือง
น้องมีความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันมาอย่างช้านาน แต่ทั้งสองประเทศต่างก็มีอ านาจอธิปไตยเหนือ
ดินแดนของตน ซึ่งอีกประเทศไม่สามารถที่จะล่วงละเมิดอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐอ่ืนได้
เช่นกัน กล่าวคือ เมื่อมีผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนีไปอยู่ประเทศเพ่ือนบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศไทยที่มีอ านาจตามกฎหมายก็ไม่สามารถใช้อ านาจ
ตามกฎหมายเหนือดินแดนของประเทศเพ่ือนบ้านได้ ในทางตรงข้ามเช่นกันสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ก็ไม่สามารถใช้อ านาจตามกฎหมายของตนล่วงล้ าอธิปไตยของประเทศไทยเพ่ือติดตาม
น าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไปรับโทษตามกฎหมายตนได้เช่นกัน ดังนั้นจึงต้องกลับมาพิจารณาว่าทั้งสอง
ประเทศเพ่ือนบ้านนี้ มีข้อตกลงว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันและการก าหนดเงื่อนไขทาง
กฎหมาย อย่างไร 

จากการศึกษา พบว่า ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ได้จัดท าข้อตกลงซึ่งอยู่ในความหมายของค าว่า สนธิสัญญาระหว่างประเทศ คือ สนธิสัญญาส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Treaty on Extradition 
between The Kingdom of Thailand and The Lao People's Democratic Republic) เมื่อ
วันที่ 5 มีนาคม 2542 โดยสัญญาเป็นการท าระหว่างบุคคลระหว่างประเทศ  (รัฐ รัฐบาล 
องค์การระหว่างประเทศ)ก่อให้เกิดสิทธิและพันธกรณีระหว่างกันภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน  โดยปรากฎข้อปรารถนาร่วมกัน คือ ปรารถนาที่จะ
ส่งเสริมความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลระหว่างประเทศทั้งสองในการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมบนพ้ืนฐานของความเคารพต่ออธิปไตย ความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
โดยการท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่กัน และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2543 จึงได้มีการ
ประกาศใช้บังคับให้มีผลเป็นกฎหมายภายในเพ่ือเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาฉบับ
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ดังกล่าว คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2543 โดยมีสาระส าคัญ คือ ให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นไปตามสนธิสัญญาว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท้าย
พระราชบัญญัตินี้  (สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) ดังนั้นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมีหลักเกณฑ์และสาระส าคัญของการก าหนดเงื่อนไขการให้ความ
ร่วมมือระหว่างกันอย่างไร ต้องไปศึกษาสนธิสัญญาที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงท าร่วมกันในรูปแบบของ
สนธิสัญญาประกอบกับพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ของประเทศไทย ได้
บัญญัติไว้ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ฉบับนี้ให้ใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อความตามสนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัฐบาลประเทศไทยกับ
รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  

การให้ความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ได้มีการก าหนดเงื่อนไข
ทางกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญตามสนธิสัญญาทวิภาคี169 ดังนี้ 

1.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลระหว่างกัน ในการปูองกันและการ

ปราบปรามอาชญากรรม บนพื้นฐานของการเคารพอธิปไตย ความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน ซึ่งสนธิสัญญาส่วนใหญ่ มักจะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ในลักษณะนี้ 

 2.  หลักการทั่วไป 
 ประเทศคู่สัญญาอาจเป็นประเทศที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรืออาจเป็นประเทศผู้ร้องขอ 

ให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ได้ แล้วแต่กรณี โดยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้เริ่มต้น โดยประเทศผู้ร้องขอมี
ค าร้องขอไปยังประเทศผู้รับค าร้องขอตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในสนธิสัญญา 

 3.  พันธผูกพันในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 ประเทศคู่สัญญาตกลงที่จะส่งให้แก่กันและกัน ซึ่งตัวบุคคลที่พบในดินแดนของฝุาย

หนึ่ง ซึ่งถูกต้องการตัว เพ่ือการฟูองร้อง การพิจารณาคดีหรือเพ่ือการก าหนดหรือด าเนินการลงโทษใน
ดินแดนของอีกฝุายหนึ่ง ส าหรับการกระท าความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้170  

 ซึ่งการก าหนดในลักษณะดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า การก าหนดนี้เป็นไป เพ่ือประโยชน์
ในการก าหนดขอบเขตของบุคคลผู้ถูกร้องขอให้ชัดเจน ปูองกันความสับสนหรือการปฎิบัติที่แตกต่าง
กัน ถือเป็นแนวทางท่ีดี ที่จะน าไปใช้ก าหนดขอบเขตบุคคลที่จะตกอยู่ภายใต้กระบวนการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน แต่ทั้งนี้ ต้องน าไปวิเคราะห์ว่าสอดคล้องกับกฎหมายภายในหรือไม่ อย่างไร  

                                                           
169มาตรา 3 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ให้เป็นไปตามสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

170ข้อ 1 สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 2543 
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 4.  การก าหนดความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน 
 โดยสนธิสัญญานี้ ใช้แนวทางการก าหนดความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน โดย

การระบุอัตราโทษการจ ากัดเสรีภาพขั้นต่ า ส าหรับความผิดอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน 
(Eliminative Approach) เป็นหลัก เพราะมีจุดด้อยน้อยกว่าการระบุฐานความผิด โดยก าหนด ให้
ความผิดให้ความผิดทางอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ ต้องมีโทษจ าคุกหรือการกักขังในรูปแบบ
อ่ืนเป็นระยะมากกว่าหนึ่งปีหรือโทษที่หนักกว่า171การก าหนดตามแนวทางนี้ ท าให้เห็นว่าเป็นการ
ก าหนดเงื่อนไขที่ทันต่อเหตุการณ์เสมอ เพราะสามารถน าไปใช้กับการกระท าความผิดทางอาญาใน
ลักษณะอ่ืน ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้  

 5.  หลักความผิดสองรัฐและการพิจารณา 
 นอกจากแนวทางการก าหนดเงื่อนไข ความผิดทางอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน 

ยังได้ก าหนดเงื่อนไข เรื่องหลักความผิดสองรัฐ (Double Criminality) มาเป็นหลักการส าคัญด้วย ซึ่ง
เงื่อนไขนี้ มีความสัมพันธ์กับหลักการพ้ืนฐานในทางอาญา คือ ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มี
กฎหมาย (Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege) กล่าวคือ หากกฎหมายอาญาของคู่ภาคีฝุาย
หนึ่งไมไ่ดบ้ัญญัติให้กระท านั้น เป็นความผิด ย่อมไม่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้  

 ส่วนการวินิจฉัยว่าความผิดใด เป็นความผิดตามกฎหมายของคู่สัญญาหรือไม่ ไม่
ค านึงว่ากฎหมายของคู่สัญญาได้ก าหนดให้การกระท าที่ก่อให้เกิดความผิดนั้นอยู่ในประเภทเดียวกัน
หรือได้เรียกชื่อความผิดเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่172 หลักนี้ได้ผ่อนคลายมาจากหลักการความผิดสอง
รัฐ   (Double Criminality) กล่าวคือ การวินิจฉัยว่าความผิดใด เป็นความผิดตามกฎหมายของ
คู่สัญญา จะไม่ค านึงว่ากฎหมายของทั้งสองประเทศได้ก าหนดให้กระท าความผิดนั้นอยู่ในประเภท
เดียวกันหรือได้เรียกชื่อความผิดเป็นอย่างเดียวกัน  

 ดังนั้น สนธิสัญญานี้ จึงยึดถือข้อเท็จจริงโดยรวมของการกระท าความผิดนั้น ว่าเข้า
ข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐทั้งสองหรือไม่ ก็พอที่จะพิจารณาเข้าข่ายเป็นความผิดตามหลัก
ความผิดสองรัฐ  

 6.  หลักการด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง (Rule of Specailty) 
 ตามหลักการนี้ บุคคลที่ถูกส่งตัวข้ามแดนจะไม่ถูกควบคุมตัวพิจารณาคดีหรือลงโทษ

ในดินแดนของประเทศผู้ร้องขอส าหรับความผิดอ่ืน นอกเหนือจากความผิดที่อนุมัติให้ส่งผู้ร้ายข้าม
แดนและจะไม่ถูกส่งตัวข้ามแดนโดยคู่สัญญานั้นไปยังประเทสที่สาม นอกจากบุคคลนั้นได้ออกจาก
ดินแดนของประเทศผู้ร้องขอภายหลังการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและได้กลับเข้าไปใหม่โดยสมัครใจหรือ
บุคคลนั้นมิได้ออกไปจากดินแดนของประเทศผู้รอ้งขอภายใน 30 วันภายหลังจากที่มีอิสระที่จะกระท า
เช่นนั้น หรือประเทศผู้รับการร้องขอ ได้ให้ความยินยอมกับการคุมขัง การพิจารณาคดีหรือการลงโทษ

                                                           
171ข้อ 2 สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 2543 
 172ข้อ 2 สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 2543 
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บุคคลนั้น ส าหรับความผิดอ่ืนนอกจากความผิดที่อนุมัติให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน หรือกับการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนให้แก่รัฐที่สาม 

 ซึ่งการก าหนดเงื่อนไขในลักษณะนี้ไว้ในสนธิสัญญา มีลักษณะเดียวกันกับแนว
ทางการก าหนดเงื่อนไขของสนธิสัญญาอ่ืน ๆ โดยผู้เขียนเห็นว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นข้อตกลง
สัญญาระหว่างประเทศ ดังนั้น ประเทศผู้ถูกร้องขอยินยอมปฎิบัติตามค าร้องขอในความผิดฐานใดที่มี
ต่อบุคคลผู้ถูกร้องขอเท่าใด ประเทศเทศผู้ร้องขอย่อมต้องปฎิบัติตามเพียงเท่านั้น เว้นแต่เป็นไปตาม
ข้อยกเว้น 

 7.  หลักการไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียว 
 สนธิสัญญานี้ก าหนดว่า ภาคีฝุายผู้รับค าร้องขออาจปฏิเสธค าร้องขอ หากคดีอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาบุคคลที่ร้องขอในความเดียวกันหรือมีเขตอ านาจตามกฎหมายอาญาเหนือ
ความผิดที่รอ้งขอและจะด าเนินคดีต่อบุคคลที่ถูกร้องขอ173หรือค าร้องขอจะถูกปฎิเสธ หากบุคคลที่ถูก
ขอให้ส่งตัวข้ามแดนได้ถูกตัดสิน โดยมีค าพิพากษาจากประเทศผู้รับค าร้องขอในความผิดเดียวกัน 
ก่อนมีค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน174 ซึ่งการก าหนดเงื่อนไขนี้ ถือเป็นการยอมรับ สภาพเด็ดขาดทาง
กฎหมาย ที่ต้องเด็ดขาดเพียงครั้งเดียว ปูองกันผลทางทางกฎหมยที่อาจขัดแย้งกันได้ เช่น ประเทศผู้
รับค าร้องขอ มีค าพิพากษายกฟูอง ส่วนประเทศผู้ร้องขอพิพากษาลงโทษ ในความผิดเดียวกัน ซึ่งอาจ
เกิดข้ึนได้  

 โดยหลักการนี้ สอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานในทางอาญาที่ว่า บุคคลไม่ควรถูก
พิจารณาลงโทษซ้ าสองครั้ง ในการกระท าอันเป็นความผิดเดียวกัน 

 8.  ความผิดทางการเมือง  
 จากการศึกษาพบว่า สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนเกือบทุกฉบับ ได้น าเงื่อนไขนี้มา

ก าหนด เพราะเหตุผลที่ก าหนดให้ความผิดทางการเมืองไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ทั้งนี้ เพ่ือต้องการปกปูอง
สิทธิในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศนั้น คุ้มครองบุคคลที่ถูกกล่าวหาจากรัฐบาลที่ต้องการ
ตัว ให้พ้นจากความไม่เป็นธรรมจากการด าเนินคดีในประเทศนั้นๆ อีกทั้งเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศในความผิดทางการเมือง เพราะระบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกัน ท าให้บาง
ประเทศอาจพิจารณาไม่เป็นความผิดทางการเมือง หรือบางประเทศอาจพิจารณาเป็นความผิดทาง
การเมือง ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ ดังนั้นจึงขจัดปัญหาดังกล่าว จึงยอมรับหลักการ
ปฎิเสธไม่ส่งผู้ร้ายในความผิดทางการเมืองระหว่างกัน 

 โดยสนธิสัญญานี้ ก็ได้ก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายให้ความผิดทางการเมือง เป็นหนึ่ง
ในเหตุปฎิเสธิไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันเช่นกัน โดยก าหนดว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะไม่ได้รับการ
อนุมัติในสถานการณ์ ที่ประเทศผู้รับค าร้องขอพิจารณาว่าความผิดที่ได้ร้องขอนั้นเป็นความผิดทาง
การเมือง อย่างไรก็ดี การะท าความผิดบางฐานเป็นความผิดร้ายแรง เช่น ความผิดฐานปลงชีวิต หรือ

                                                           
173ข้อ 4 (1) (3) สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2543 
 174ข้อ 3 สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 2543 
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การพยายามปลงชีวิตหรือการประทุษร้ายต่อร่างกายของประมุขแห่งรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาล  ไม่เป็น
ความผิดทางการเมืองด้วย175 ท าให้หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก เพราะกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ จึงไม่ยอมให้ถือว่าเป็นความผิดทางการเมือง 

 9.  ความผิดทางการทหาร 
 ความผิดทางการทหาร ก็อาจเป็นเหตุปฎิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้เช่นกัน โดย

สนธิสัญญานี้ได้ ก าหนดว่า หากความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความผิดตามกฎหมายทางทหาร
ของประเทศผู้ร้องขอ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนถูกปฎิเสธ เนื่องจากความผิดทางการทหาร เป็นความผิด
เฉพาะของเหล่าทหาร ที่มีวิธีพิจารณาและศาลเป็นการเฉพาะ เช่น ประมวลกฎหมาอาญาทหาร หรือ
พระธรรมนูญศาลทหาร เป็นต้น  

 ดังนั้น การก าหนดเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือระหว่างสองประเทศ จึงใช้เฉพาะ
ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ส าหรับความผิดอาญาของบุคคลธรรมดาหรือพลเรือนเท่านัน้ 

 10.  การส่งคนชาติ 
 การก าหนดเงื่อนไขการส่งคนชาติตามสนธิสัญญานี้ คือ ประเทศคู่ภาคี แต่ละฝุายมี

สิทธิที่จะปฏิเสธไม่ส่งคนชาติของตนข้ามแดน ถ้าการปฎิเสธเช่นว่านั้น ประเทศผู้รับค าร้องขอ จะต้อง
เสนอคดีนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของตน เพ่ือฟูองคดีต่อไปตามค าร้องขอของประเทศผู้ร้องขอ เว้น
แต่ ในกรณีที่การกระท าที่ถูกกล่าวหา ประเทศผู้รับค าร้องขอไม่มีเขตอ านาจเหนือความผิดนั้น ส่วน
กรณีที่ประเทศผู้รับค าร้องขอมีเขตอ านาจ ประเทศผู้รับค าร้องขออาจขอให้ประเทศผู้ร้องขอส่ง
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาให้ด้วยก็ได้176 ซึ่งเป็นการน าหลักการ หากไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ต้อง
พิจารณาด าเนินคดีเอง (Aut Dedere Aut Judicare) มาใช้ เพราะหากไม่ก าหนดเงื่อนไขนี้ไว้ใน
สนธิสัญญา จะเกิดปัญหาการใช้เขตอ านาจในทางอาญาซ้อน (Concurrent Criminal Jurisdiction) ได้ 

 ดังนั้น การก าหนดเงื่อนไขลักษณะดังกล่าวไว้ในสนธิสัญญา จึงเป็นแนวทางการที่
สามารถแก้ไขปัญหาการใช้เขตอ านาจในทางอาญาซ้อนได้   

 11.  อายุความในการด าเนินคดีอาญา 
 ตามหลักการในการด าเนินคดีอาญาคดีใดนั้น จะต้องปรากฎว่าคดีนั้นต้องไม่ขาดอายุ

ความ ซึ่งกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินคดี  ต้องน าเหตุอายุความมา
พิจารณาประกอบ การด าเนินการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย กล่าวคือ ความผิดทางอาญาที่ร้องขอ
นั้นจะต้องไม่ขาดอายุความตามกฎหมายของประเทศคู่สัญญา เพราะหากความผิดนั้นขาดอายุความ
ตามกฎหมายไม่ว่าฝุายใด จะไม่มีการด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

                                                           

 175ข้อ 3 (1) สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 2543 

176ข้อ 5 สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 2543 
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 โดยสนธัญญานี้ก็ได้ก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักการในการ
ด าเนินคดีอาญาว่า ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกปฎิเสธระหว่างกัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่า 
คดีนั้นขาดอายุความในคดีอาญาตามกฎหมายของประเทศภาคีฝุายหนึ่งฝุายใด177 

 12.  เหตุการเลือกปฎิบัติ 
 ตามสนธิสัญญานี้ ได้ก าหนดให้ การเลือกปฎิบัติถือเป็นเหตุไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่

กันได้ หากมีเหตุอันควรเชื่อว่า การร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น มีสาเหตุจากเชื้อชาติ ศาสนา 
สัญชาติ หรือความเห็นทางการเมืองของบุคคลนั้น หรือว่าสถานะของบุคคลที่ถูกขอให้ส่ง ตัว178 ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นว่า การก าหนดเงื่อนไขนี้มาจากแนวคิด หลักการของการห้ามผลักดันกลับ (Non-
Refounlement Principle)179 ซึ่งเป็นมิติในทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

 ดังนั้น หากประเทศผู้ร้องขอต้องการเอาตัวบุคคลลักษณะนี้ไป เพ่ือฟูองลงโทษ 
เพราะเหตุที่บุคคลนั้นมีเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมืองต่างไปจากประเทศผู้ร้อง
ขอ หากประเทศผู้รับค าร้องขอมีเหตุผลหนักแน่นว่าค าร้องขอมุ่งประสงค์ ที่จะด าเนินคดีเพราะสาเหตุ
เหล่านี้ อาทิ เชื้อชาติ หมายถึง ต้นก าเนิดทางเชื้อชาติ ต้นก าเนิดทางชาติพันธ์ สีผิว การสืบเชื้อสาย 
ศาสนา รวมถึง วัฒนธรรมหรือความเชื่อ ค าสอนทางศาสนา การปฎิบัติในศาสนากิจ การเคารพบูชา
สิ่งศักดิ์ร่วมกัน180หรือ สัญชาติ คือ บุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายที่ผูกพันกับประเทศนั้น ประเทศผู้
รับค าร้องขอ มีสิทธิปฎิเสธไม่ส่งบุคคลเหล่านี้ได้ ทั้งนี้ เพ่ือปูองกันการคุกคามสิทธิมนุษยชนและการ
เลือกปฎิบัติจากประเทศผู้ร้องขอ ถือเป็นยกระดับการก าหนดเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 

 13.  การจับกุมชั่วคราว 
 การจับกุมชั่วครว ถือเป็นอีกแนวทางท่ีถูกน ามาใช้เพ่ือให้การด าเนินการจับกุมบุคคล

ผู้ถูกร้อขอมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น ในกรณีเร่งด่วน ประเทศคู่สัญญาอาจร้องขอให้มีการจับกุม

                                                           

 
177ข้อ 3 (4) สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 2543 
 178ข้อ 3 (2) สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 2543 

179หลักการห้ามผลักดันกลับ มีแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นว่าหากการส่งคนกลับไปยังอีกรัฐหนึ่ง
จะก่อให้เกิดการคุกคามด้วยสาเหตุเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือสิทธิ เสรีภาพ ดังเช่นปรากฎใน
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 (Convention Relating to The Status of 
Refugees) 

180วชิราภรณ์ กฤษเจริษ, หลักการห้ามผลักดันกลับสิทธิของผู้ลี้ภัยและผู้ผลัดถิ่นใน
กฎหมายระหว่างประเทศ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 22. 
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ชั่วคราวก่อนได้181 ส่วนวิธีพิจารณาในการด าเนินการจับอย่างไร ย่อมเป็นไปตามกฎหมายภายในของ
ประเทศผู้รับค าร้องขอ 

 14.  การเคารพอธิปไตยของคู่สัญญา 
 นอกจากเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวมา สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับนี้ ยังได้ค านึงมิติในการเคารพอ านาจอธิปไตยคู่สัญญาระหว่างกัน ดัง
จะได้ได้จากเงื่อนไข กรณี ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากหลายรัฐ ที่ก าหนดว่า ในกรณีที่มีค าร้อง
ขอให้ส่งบุคคลเดียวกันข้ามแดนจากประเทศคู่สัญญาฝุายหนึ่งและจากประเทศที่สามหรือมากกว่า 
ประเทศผู้รับการร้องขออาจตัดสินใจว่าจะส่งบุคคลนั้นข้ามแดนให้ตามค าขอใดก็ได้  หรือการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนไปยังประเทศที่ 3 โดยต้องได้รับความยินยอมจากประเทศผู้รับค าร้องขอด้วย182หรือการ
ส่งผ่านแดนที่ต้องได้รับอนุญาตจากประเทศคู่สัญญา183 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ยังคงค านึงถึงอ านาจอธิปไตย
ของประเทศอ่ืนประกอบด้วย 

 ส่วนวิธีการและข้ันตอนในการด าเนินการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญานี้ไม่ได้
ระบุ ซึ่งเห็นว่า ในอนาคต เพ่ือความชัดเจน ควรก าหนดเหมือนสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนอ่ืน ๆ  

 จากผลการศึกษา สนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จะพบว่า มีการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายในการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ชัดเจน ส่วนใหญ่สอดคล้องกับการก าหนดเงื่อนไขในสนธิสัญญาทวิภาคีและพหุภาคี 
ที่ใช้เป็นหลักการในปัจจุบัน เช่น การก าหนดความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน หลักความผิดสอง
รัฐ หลักการด าเนินคดีเฉพาะเรื่องหลักการไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียว ความผิดทางการเมือง การส่ง
คนชาติ ความผิดทางการทหาร และการค านึงถึงการเคารพอ านาจอธิปไตยของประเทศคู่สัญญา 
อย่างไรก็ตาม ยังขาดการก าหนดเงื่อนไขบางหลักการ เช่น เงื่อนไขส าหรับความผิดที่มีโทษประหาร
ชีวิต เงื่อนไขของการน ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ มาใช้ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาการให้
ความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคตต่อไป เห็นว่า ควรปรับปรุง แก้ไขในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้
ด้วย 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นวิธีการ ขั้นตอนในการให้ความร่วมมือระหว่างสอง
ประเทศ ตามท่ีไดศ้ึกษามา จึงขอยกตัวอย่างประกอบ ดังนี้  

 คดีตัวอย่าง การร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวกับประเทศไทย เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นถึงขั้นตอน หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

                                                           

 181ข้อ 9 สนธิสัญญาว่าด้วยการสง่ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 2543 
 182ข้อ 13 (ค) สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณ 
รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2543 
 183ข้อ 15 สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 2543 
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ตามสนธิสัญญาและตามกฎหมายภายใน คือ คดีระหว่าง พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
(โจทก์) กับนายเติม พรมเวที หรือท้าวเติม พมเทวีและพวก 16 คน (จ าเลย)184 

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พุทธศักราช 2472 (ฉบับ
เดิม) มาตรา 3, มาตรา 4, มาตรา 6, มาตรา 7, มาตรา 8, มาตรา 11, มาตรา 12, มาตรา 15 

โจทก์ฟูองและแก้ไขค าฟูองว่า รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ส่งค า
ร้องให้รัฐบาลประเทศไทยส่งจ าเลยทั้งสิบเจ็ดซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติลาวเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ไปด าเนินคดี
ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยกล่าวหา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2543 เวลาประมาณ 
3.15 นาฬิกา จ าเลยทั้งสืบเจ็ดกับพวกร่วมกันปล้นทรัพย์สินของรัฐและประชานไปโดยใช้ก าลัง
ประทุษร้าย ถืออาวุธสงครามติดตัวเข้าที่ ด่านวังเต่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและยิง
ปืนขึ้นข่มขู่พร้อมกับงัดแงพังหน่วยแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารชาติ ห้องปักหลักเขตแดน ห้อง
ภาษีซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ ร้านค้าเอกชนบริษัทปะชาโซก แล้วจับเจ้าหน้าของรัฐและพนักงาน
บริษัทเอกชนเป็นตัวประกัน เพ่ือให้พ้นจากการจับกุมและยึดถือทรัพย์สินที่ปล้นมาไว้ส านักงานอัยการ
ประชาชน จังหวัดจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้ออกหมายจับจ าเลยทั้งสิบ
เจ็ดกับพวกไว้แล้ว การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเทียบได้ตามกฎหมายประเทศไทย คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 อันเป็น
ความผิดที่ลงโทษจ าคุกเป็นระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปี อีกทั้งไม่เป็นความผิดอันมีลักษณะทางการเมือง
และการทหาร และคดีไม่ขาดอายุความ ในการนี้รัฐบาลประเทศไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรด าเนินการให้ตามค าร้องขอดังกล่าวได้ ต่อมาวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 เจ้า
พนักงานต ารวจจับกุมจ าเลยทั้งสิบเจ็ดกับพวกรวม 28 คนได้ ขอให้มีค าสั่งขังจ าเลยทั้งสิบเจ็ดไว้เพ่ือ
ด าเนินการส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปด าเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตาม
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พุทธศักราช 2472 ตามมาตรา 3, มาตรา 4, มาตรา 6, มาตรา 7, 
มาตรา 8, มาตรา 11, มาตรา 12, มาตรา 15 

 จ าเลยทั้งสิบเจ็ดให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลที่ถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนจริง 
 ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีค าสั่งให้ยกค าร้องของโจทก์ ให้ปล่อยจ าเลยทุกคนไป ในเมื่อ

สิ้นระยะเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่ได้อ่านค าสั่งนี้ เว้นแต่โจทก์จะได้แจ้งความจ านงว่าจะอุทธรณ์ตาม
มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พุทธศักราช 2472 

 ต่อมาโจทก์ได้แจ้งความจ านงว่าจะอุทธรณ์และได้ยื่นอุทธรณ์ 
 ศาลอุทธรณ์ตรวจส านวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางไต่สวนโจทก์น าสืบว่าประเทศไทย

กับ สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันแต่มีผลบังคับ
ใช้วันที่ 1 มีนาคม 2544 หลังเกิดเหตุคดีนี้ กรณีจึงต้องด าเนินการไปตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้าม
แดนพุทธศักราช 2472 มาตรา 13(3) ประกอบมาตรา 14 ซึ่งการกระท าของจ าเลยที่ 1 ถึงที่ 8 และที่
10 ถึงที่ 17 ไม่ใช่กากระท าความผิดอาญาธรรมดา หากเป็นความผิดอันมีลักษณะในทางการเมืองสม
ตามที่จ าเลยที่ 1 ถึงที่ 8 และที่ 10 ถึงที่ 17 ต่อสู้ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2543 เวลา
ประมาณ 3 นาฬิกา จ าเลยที่ 1 ถึงที่ 8 และที่ 18 กับพวกได้ร่วมกันกระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์เหตุ

                                                           
184ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ 9951/2546 (ศาลอุทธรณ์),  หน้า 1-20. 
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เกิดที่ด่านวังเต่า อ าเภอโพนทอง จังหวัดจ าปาสัก รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนลาว 
แล้วหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยซึ่งความผิดดังกล่าวอยู่ในประเภทที่ส่งตัวจ าเลยที่ 1 ถึง 8 และที่ 10 
ถึง 17 ข้ามแดนได้ คงมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าการกระท าของจ าเลยที่ 1 ถึง 8 
และที่ 10 ถึง 17 เป็นการกระท าความผิดอาญาธรรมดาไม่ใช่เป็นการกระท าความผิดอันมีลักษณะ
ในทางการเมืองหรือไม่  เห็นว่าปัญหาดังกล่าวจ าเลยที่ 1 ถึง 8 และที่10 ถึง 17 ได้น าสืบถึง
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งสรุปความได้ว่าจ าเลยที่ 1 ถึง 8 และที่ 10 ถึง 17 เป็นสมาชิกขบวนการกู้ชาติ
เรียกร้องประชาธิปไตยในลาว (ขปปล.) ในขณะเกินเหตุ จ าเลยที่ 1 ถึง 8 และที่ 10 ถึง 17 กับพวก
รวมประมาณ 60 คน ได้เข้ายึดสถานที่ราชการที่เกิดเหตุเพ่ือเป็นข้อต่อรองเรียกร้องประชาธิปไตยคืน
มาจากฝุายรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะนายดาบต ารวจ กฤษฎีกา บุปผา 
ร้อยต ารวจโท ฉลอง บริบูรณ์และร้อยต ารวจเอก มนตรี ไชยเสริฐ พยานจ าเลยที่ 1 ถึงที่ 8  และที่10 
ถึงที่ 17 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด่านช่องเม็ก ต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานีตรงข้ามวังเต่า เบิกความสนับสนุนฝุายจ าเลยว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 3 
นาฬิกา พยานทั้งสามได้ยินเสียงปืนดังมาจากทางที่เกิดเหตุ จึงปิดกั้นชายแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไว้ 

 ต่อมาเม่ือถึงเวลารุ่งเช้าพยานทั้งสามเห็นกลุ่มชายซึ่งชาวบ้านบริเวณนั้นเรียกว่าพวก
กองก าลังลาวกู้ชาติจ านวนประมาณ 30 ถึง 40 คน แต่งกายชุดทหารและชุดพลเรือนอยู่ปะปนกัน มี
ผ้าพันคอสีแดง บางส่วนถืออาวุธปืน มีธงชาติพ้ืนสีแดงรูปช้างสามเศียรเป็นสัญลักษณ์ยึดด่านวังเต่าได้  
กองก าลังลาวกู้ชาติดังกล่าวได้เปลี่ยนธงชาติสถานที่ราชการที่ยึดไว้ได้จากธงสาธารณประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็นธงพ้ืนสีแดง รูปช้างสามเศียร ต่อมาเวลาประมาณ 8 นาฬีกา ทหารรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเคลื่อนก าลังเข้ามาในบริเวณทีเกิดเหตุแล้วใช้อาวุธปืนยิงกอง
ก าลังลาวกู้ชาติ กองก าลังลาวกู้ชาติยิงโต้ตอบแล้วแยกย้ายกันหลบหนีไป โดยบางส่วนหลบหนีเข้า
มายังประเทศไทย เห็นว่า ในขณะเกิดเหตุพยานทั้งสามปากเป็นเจ้าพนักงานต ารวจปฏิบัติหน้าที่อยู่
ใกล้ชิดกับทีเหตุเกิด โดยพยานเหล่านี้ได้เฝูาดูแลระมัดระวังความปลอดภัยให้กับประเทศไทยและเมื่อ
เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ด่านวังเต่าก็ได้ปิดกั้นชายแดนไว้ จึงน่าเชื่อว่าพยานเหล่านี้เห็นเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนจริง ทั้งไมป่รากฎว่าพยานเหล่านี้มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียกับฝุายใด จึงไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่า
จะเบิกความให้ผิดจากความเป็นจริงไป  

 นอกจากนี้ยังมีค าชี้แจงเหตุการณ์จริงเกี่ยวกับคดีอาญาค าให้การของผู้เสียหายและ
บันทึกการปรึกษาหารือระหว่างอ าเภอโพนทอง จังหวัดจ าปาสักกับอ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ด้วย จากพฤติการณ์ตามท่ีจ าเลยที่ 1 ถึง 8 และที่ 10 ถึง 17 น าสืบมาฟังได้ว่า จ าเลยที่ 1 ถึง 8 และที่ 
10 ถึง 17 กับพวกมีความมุ่งหมายเพ่ือใช้ก าลังบังคับขู่เข็ญรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวให้ปฏิบัติตามค าเรียกร้องของจ าเลยที่ 1 ถึง 8 และที่ 10 ถึง 17 กับพวกเพ่ือให้บรรลุผลในการ
ปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีลักษณะในทางการเมือง การกระท าของจ าเลยที่ 1 ถึง 
8 และที่ 10 ถึงที่ 17 จึงไม่ใช่การกระท าความผิดอาญาธรรมดา หากแต่เป็นความผิดอันมีลักษณะ
ในทางการเมืองสมตามที่จ าเลยที่ 1 ถึง 8 และที่  10 ถึง 17 ต่อสู้ กรณีต้องด้วยบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พุทธศักราช 2472 มาตรา 13(3) ประกอบมาตรา 14 
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 ฉะนั้น การที่จะอนุญาตให้ขังจ าเลยที่ 1 ถึง 8 และที่ 10 ถึง 17 ไว้ เพ่ือส่งตัวข้าม
แดนไปตามค าขอของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมิอาจกระท าได้ และพิพากษา
ยืน 

 จากตัวอย่างคดีข้างต้น จะพบว่า รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้
ส่งค าร้องขอให้ส่งจ าเลยทั้ง 17 คนซึ่งกระท าความผิดในดินแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่ได้หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย ให้กลับไปสู่การพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยค าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนขอผ่านช่องทางการทูต 
(Diplomatic Channel) โดยประเด็นที่ต้องพิจารณาล าดับชั้น คือ ประเทศสองประเทศมีสนธิสัญญา
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจากที่กล่าวมาจะเห็นทั้งสองประเทศที่มีการจัดท า
สนธิสัญญาระหว่างกัน ดังนั้น การพิจารณาจึงต้องด าเนินการตามหลักการตามที่ปรากฎในสนธิสัญญา 
คือ เป็นความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ (Extraditable Offences) เนื่องจากเป็นความผิดทางอาญาซึ่ง
มีโทษจ าคุกเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่ถึงโทษประหารชีวิตและเป็นความผิดทางอาญาทั้งของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทยตามหลักความผิดอาญาสองรัฐ (Double Criminality) 
นอกจากนี้สนธิสัญญาได้ก าหนดว่า การวินิจฉัยความผิดทางอาญา ไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้การกระท า
ที่ก่อให้เกิดความผิดนั้นอยู่ในประเภทเดียวกันหรือเรียกชื่อเดียวกันก็ได้ โดยความผิดทางอาญาตามค า
ร้องขอนั้น เทียบได้กับการกระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามมาตรา 340 ตามประมวลกฎหมาย
อาญา และระหว่างการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนคดีอาญาดังกล่าว ยังไม่ขาดอายุความในการ
ด าเนินคดี ทั้งไม่ปรากฎว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีหรือเคยถูกศาลมีค าพิพากษาในประเทศ
ไทยตามหลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน (Double Jeopardy) หรือคดีดังกล่าวเป็นคดีความผิด
ทางการเมือง (Political Offences) หรือไม่ หรือผู้กระท าเป็นคนสัญชาติไทยหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นเหตุ
ปฏิเสธไม่ส่งบุคคลที่ถูกร้องขอได้ 

 ส่วนขั้นตอนในการพิจารณาตามกฎหมายภายในของประเทศไทยคือพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2472 (ฉบับเดิม) จะเห็นว่า การร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นการ
ด าเนินการผ่านช่องทางการทูตโดยกระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานอัยการสูงสุด ตามล าดับ 
ส่วนศาลจะเข้าพิจารณาตรวจสอบว่ามีเงื่อนไขหรือเหตุปฏิเสธตามสนธิสัญญาหรือไม่อย่างไร จากกรณี
ดังกล่าว ศาลทีมีอ านาจในการพิจารณาค าร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนคือศาลชั้นต้น และศาล
อุทธรณ์ในการกรณีอุทธรณ์ โดยค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด ต้องห้ามฎีกาไปยังศาลฎีกา 
โดยคดีดังกล่าวศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยค าร้องขอให้จ าเลย 17 คนซึ่งเป็นคนสัญชาติลาวทั้งหมด ว่าไม่
อาจท าได้ ด้วยเหตุผลว่าการกระท าของนายเติมกับพวกเป็นความผิดอันมีลักษณะในทางการเมืองสมอ
ยู่หรือความผิดทางการเมืองแบบผสม จึงไม่อนุญาตให้ส่งจ าเลยกับพวกเป็นผู้ร้ายข้ามแดนตาม
หลักการความผิดทางการเมือง (Political Offence) ที่ปรากฎในสนธิสัญญาข้อ 3 โดยประเทศไทยใน
ฐานะผู้รับค าร้องขอพิจารณาว่าความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความผิดทางการเมืองหรือไม่ ถึง
อย่างไรก็ตามสนธิสัญญาดังกล่าว และกฎหมายภายของประเทศไทย ก็ไม่ได้ก าหนดความหมาย 
ลักษณะ องค์ประกอบของการกระท าความผิดทางการเมืองไว้ ซึ่งหากพิจารณาจากส านวนคดีเห็นว่า 
การกระท าความผิดเหล่านั้น หาใช่ความผิดทางการเมืองโดยแท้ (Purely Political Offences) ที่
ผู้กระท ามุ่งกระท าต่อองค์รัฐฐาธิปัตย์หรือท าลายสาระส าคัญของรัฐโดยตรง หากแต่เป็นความผิดที่มี
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ลักษณะเหมือนความผิดทางการเมือง เนื่องจากความผิดดังกล่าวมีจุดประสงค์ทางการเมืองควบคู่ด้วย
หรือเป็นความผิดทางการเมืองแบบผสม (Relative Political Offenses) แต่ท้ายที่สุดจ าเลยทั้ง 16 
คน ซึ่งเคยถูกศาลจังหวัดอุบลราชธานีลงโทษฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติตรวจ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ก็ถูกส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยอาศัยบทบัญญัติตามกฎหมายฉบับ
ดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ซึ่งสามารถกระท าได้
ภายใต้วัตถุประสงค์ของกฎหมาย หาใช่การส่งบุคคลที่ถูกร้องขอตามแนวคิด หลักการตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

จากที่กล่าวมา การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาที่จะน าตัวผู้กระท าความผิดไปลงโทษและที่ส าคัญยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสอง
ประเทศ เนื่องจากมีข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการในรูปของสนธิสัญญาอย่างที่ได้กล่าวมา ท าให้
เกิดความชัดเจนและสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม แม้ปัจจุบัน
ความผิดทางการเมืองซึ่งมีเหตุผลสนับสนุนจนน ามาสู่การก าหนดเป็นความผิดอาญาที่เป็นเหตุแห่งการ
ปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ปรากฎในสนธิสัญญาเกือบทุกฉบับรวมถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ความผิดทางการเมืองก็ยังไม่ได้การก าหนดความหมายหรือลักษณะ
องค์ประกอบเอาไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายภายในหรือระหว่างประเทศ ประกอบกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนยังมีระบบการปกครองที่แตกต่างไปด้วย ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนกับประเทศไทย ต้องหาแนวทาง หลักการในการก าหนดเงื่อนไขที่ยอมรับได้ร่วมกันต่อไป 
 3.2.2.2  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 แม้สาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะมีกฎหมายภายในเกี่ยวกับขั้นตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ที่มีผลใช้บังคับนานที่อาจล้าหลังที่อาจต้องแก้ไขให้ทันสมัย แต่อย่างน้อยย่อมสะท้อนให้เห็นว่า
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ให้ความส าคัญต่อการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
มาอย่างช้านาน อีกทั้งยังมีการจัดท าสนสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา 
 ส่วนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น  ปัจจุบันสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้จัดท า
สนธิสัญญากับ 2 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศไทย โดยในการศึกษานี้จะศึกษา
เปรียบเทียบกับสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เนื่องจากมี
การจัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคีและมีแนวคิดของระบบกฎหมายอันเป็นรากฐานที่แตกต่างกับ
ประเทศไทย ที่ส่งผลต่อการปัญหาในการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนใน
ประเด็นต่าง ๆ หรือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเงื่อนไขในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน ในระดับภูมิภาคด้วย 
 โดยสนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน มีการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายในการให้ความร่วมมือ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้   
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1.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองในการปราบปรามอาชญากรรมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ และการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศซึ่งกันและกัน 

โดยสนธิสัญญาแบบทวิภาคีที่ประเทศต่าง ๆท าระหว่างกัน  มักจะมีวัตถุประสงค์ 
หลักการ 

2.   พันธะผูกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ส าหรับเงื่อนไขข้อนี้ ถือเป็นข้อสัญญาเบื้องต้นว่า ทั้งสองประเทศมีพันธกรณีทาง

กฎหมายที่จะให้ความร่วมมือ ภายใต้การก าหนดเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกัน และก าหนดขอบเขตของ
บุคคลที่จะตกภายใต้การด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างชัดเจนด้วย 

โดยก าหนดไว้ว่า ทั้งสองประเทศตกลงที่จะส่งให้แก่กัน ภายใต้พฤติการณ์และเงื่อนไข 
ตามที่ระบุไว้ในสนธิสัญญานี้ ซึ่งตัวบุคคลที่พบในดินแดนของตน ซึ่งก าลังถูกกล่าวหาหรือถูกด าเนินคดี 
ถูกตัดสินว่ามีความผิด หรือถูกพิพากษาลงโทษ ในความผิดใดความผิดหนึ่ง ซึ่งได้กระท าในดินแดน
ของอีกฝุายหนึ่งหรือนอกดินแดนนั้น185 

3.  การก าหนดความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน 
การก าหนดความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันตามสนธิสัญญานี้ ใช้การระบุฐาน

ความผิดอาญาไว้เฉพาะเจาะจง (Enumerative Approach) เป็นหลัก ซึ่งมีสนธิสัญญาบางสนธิสัญญา
ก็ใช้แนวทางนี้ เพราะสามารถก าหนดความผิดทางอาญาระหว่างกัน ซึ่งจะไม่มีปัญหาการวินิ จฉัยว่า
เป็นความผิดสองรัฐหรือไม่ 

ส าหรับความผิดในสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทีพิจารณา
ในการด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีทั้งหมด 17 ข้อ186 เช่น ฆ่าหรือท าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ข่มขืน
กระท าช าเรา กระท าอนาจาร กระท าการทางเพศที่ผิดกฎหมายกับหรือตอผู้เยาว์ภายในอายุที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายอาญาของภาคีทั้งสองฝุาย ลักพาตัว ท าร้ายร่างกาย หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือโดยพลการ ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง หลอกลวง กรรโชก ข่มขู่ รีดเอา
ทรัพย์ ให้สินบนและฉ้อราษฎร์บังหลวง แก้ไขเอกสารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เบิกความเท็จ แสดงท า
และใช้พยานหลักฐานอันเป็นเท็จ เป็นต้น ภายใต้ความผิดเหล่านี้ ที่มีโทษจ ากัดเสรีภาพเป็นระเวลา
เกินกว่า 1 ปี หรือประหารชีวิตก็ได้ 

โดยมีข้อยกเว้น หากการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดอ่ืน ๆ ที่มีโทษตาม
กฎหมายของสองประเทศ หากมกีารจ าคุกหรือท าให้ปราศจากเสรีภาพเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1ปี187 

                                                           
185ข้อ 1 สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2527 
186ข้อ 2 (1) สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2527 

 
187ข้อ 2(4 ส่วนต้น) สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2527 
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4.  หลักความผิดสองรัฐและการพิจารณา 
จากการก าหนดความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันข้างต้น โดยหลัก การวินิจฉัยว่า

ความผิดใดเป็นความผิดตามกฎหมายของอีกประเทศหนึ่งหรือไม่ ตามสนธิสัญญานี้ ไม่มีปัญหา เพราะ
ใช้แนวทางการระบุฐานความผิดอาญา แต่ปรากฎเป็นข้อยกเว้นส าหรับความผิดอ่ืน ๆ นอกเหนือ
ความผิดที่ได้ระบุ โดยก าหนดว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ส าหรับความผิดนั้นจะเป็นไปตามบทบัญญัติ
ของสนธิสัญญานี้ ไม่ว่า กฎหมายของสองประเทศจะจัดประเภทความผิดนั้น ไว้ในความผิดประเภท
เดียวกันหรือเรียกชื่อความผิดเหมือนกันหรือไม่ก็ตาม หากองค์ประกอบของความผิดนั้นตรงกับ
องค์ประกอบของความผิดฐานหนึ่งหรือมากกว่า188 ก็เป็นความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ หาก
การร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดอ่ืน ๆ ที่มีโทษตามกฎหมายของสองประเทศ โดยการจ าคุก
หรือท าให้ปราศจากเสรีภาพเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี 

5.  หลักการด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง (Rule of Specailty) 
หลักการด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง ยังคงเป็นหลักที่ถูกน ามาก าหนดเป็นเงื่อนไขในการห้าม

ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งเห็นว่า อีกเหตุผลมาจาก ความไม่เป็นธรรมต่อบุคคลผู้ถูกร้องขอด้วย นอกเหตุผล
การยอมรับต่ออ านาจอธิปไตยของประเทศผู้รับค าร้อง ซึ่งสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ก็ได้ก าหนดในลักษณะเดียวกัน ว่า โดยหลัก บุคคลผู้ถูกส่งตัวข้ามแดนจะไม่ถูก
ฟูองคดี ถูกพิพากษาลงโทษหรือถูกควบคุมหรือขังส าหรับความผิดใด ๆ ซึ่งได้กระท าก่อนการส่งตัว
บุคคลนั้น นอกเหนือจากความผิดที่เป็นเหตุให้บุคคลนั้นถูกส่งข้ามแดน เว้นแต่อาศัยความยินยอมของ
บุคคลผู้ถูกร้องขอและความยินยอมของประเทศผู้รับค าร้อง หรือบุคคลผู้ถูกร้องขอ มีโอกาสจะออก
จากประเทศของประเทศผู้รับค าร้องขอ แต่มิได้ออกไปในเวลาที่ก าหนด (ภายใน 45 วัน) หรือได้กลับ
เข้ามาในประเทศผู้รับค าร้องขออีก189 

6.  หลักการไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียว 
หลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน ซึ่งเป็นอีกหลักการพ้ืนฐานในทางอาญา ถูก

น ามาใช้ในการก าหนดเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือระหว่างสองประเทศ อันแสดงให้เห็นว่า ทั้งสอง
ประเทศ ต้องการคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอ ไม่ให้ถูกด าเนินคดีมากว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งไม่เป็น
ธรรมและอาจส่งผลท าให้เกิดปัญหาสภาพบังคับทางกฎหมายที่ขัดแย้งกันได้ อาทิ ประเทศหนึ่งอาจ
พิพากษายกฟูอง ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งพิพากษาลงโทษ ในความผิดเดียวกัน เป็น ดังนั้น
สนธิสัญญานี้ จึงได้ก าหนดเงื่อนไขไว้ว่า จะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่มีอ านาจ 
(ศาล) ของประเทศที่ได้รับการร้องขอได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วต่อบุคคลซึ่งถูกขอให้ส่งตัวเกี่ยวกับ
ความผิดซึ่งได้รับการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน หรือ หากบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัวก าลังถูกด าเนินคดี

                                                           

 
188ข้อ 2 (4 ส่วนท้าย) สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2527 
189ข้อ 9 สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2527 
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หรือถูกฟูองคดีแล้ว หรือถูกพิจารณาคดีและได้รับการพิพากษาให้ปล่อยตัว หรือถูกลงโทษตามค า
พิพากษาแล้ว โดยประเทศผู้รับการร้องขอ ส าหรับความผิดอาญาที่ร้องขอ190 

7.  ความผิดทางการเมือง 
การก าหนดเงื่อนไขความผิดทางการเมืองตามสนธิสัญญานี้ ได้ก าหนดให้เป็นเหตุ    

ปฎิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเช่นกัน โดยก าหนดว่า จะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ถ้าความผิดที่ได้รับการ
ร้องขอนั้น ประเทศผู้รับค าร้องขอถือว่าเป็นความผิดทางการเมือง และให้เป็นอ านาจเด็ดขาดแก่
ประเทศ ผู้รับค าร้องขอพิจารณาว่าคดีใดเป็นความผิดทางการเมืองและก าหนดให้ความผิดบาง
ลักษณะ ไม่ให้ถือเป็นความผิดทางการเมือง อาทิ การปลงชีวิตหรือพยายามปลงชีวิตประมุขแห่งรัฐ 
หรือหัวหน้าคณะรัฐบาล เป็นต้น191 

8.  ความผิดทางการทหาร 
เมื่อความผิดที่ร้องขอเป็นความผิดตามกฎหมายหรือข้อบังคับทางทหารที่ไม่ใช่ความผิด

ตามกฎหมายอาญาทั่วไป เป็นเหตุปฎิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้192 
9.  อายุความ 
เมื่อการฟูองคดีหรือการบังคับโทษส าหรับความผิดนั้นขาดอายุความตามกฎหมายของ

ประเทศที่ร้องขอ193 
10.  การส่งคนชาติ 
เป็นอีกสนธิสัญญาสองฝุายที่ได้มีการน าแนวคิด หลัก หากไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ก็ให้

ประเทศผู้รับค าร้องขอด าเนินคดีเองหรือหลัก Aut Dedere Aut Judicare มาใช้ เพ่ือหลีกเลี่ยง
ปัญหาการใช้เขตอ านาจทางอาญาซ้อน โดยก าหนดว่าทั้งสองประเทศมีสิทธิที่จะปฏิเสธการส่งคนชาติ
ของตนข้ามแดน หากประเทศผู้รับการร้องขอ ไม่ส่งคนชาติของตนข้ามแดน จะต้องเสนอคดีนั้นให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของตนเพ่ือด าเนินคดีต่อไป โดยให้ประเทศผู้ร้องขอจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบ เว้นแต่ประเทศผู้รับค าร้องขอไม่มีเขตอ านาจในทางอาญา194 เพราะทั้งสองประเทศมีแนวคิด 
หลักปฎิบัติที่ได้รับอิทธิพลมาจากระบบกฎหมายอันเป็นพ้ืนฐานแตกต่างกัน ดังจะได้ศึกษาต่อไป  ใน
บทที่ 4 

 

                                                           
190ข้อ 8 สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2527 
191ข้อ 5 สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2527 
192ข้อ 7 (ค) สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2527 
 193ข้อ 7 (ข) สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2527 

194ข้อ 6 สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2527 
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11.  การจับกุมชั่วคราว 
การจับกุมชั่วครว ถือเป็นอีกแนวทางที่ถูกน ามาใช้เพ่ือให้การด าเนินการจับกุมบุคคลผู้

ถูกร้อขอ ให้มีความรวดเร็วและปูองกันการหลบหนีออกไปจากประเทศนั้น โดยสนธิสัญญานี้ก็ได้
ก าหนดเงื่อนไข เพ่ือจับกุมชั่วคราวในกรณีเร่งด่วน โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิด 
ชอบ ระยะเวลาและการแจ้งผลการด าเนินการ195 

12.  การเคารพอธิปไตยของคู่สัญญา 
การก าหนดเงื่อนไขในกรณี หากมคี าร้องขอซ้อน สนธิสัญญานี้ก าหนดให้อ านาจในการ

พิจารณาแก่ประเทศผู้รับค าร้อง โดยพิจารณาพฤติการณ์หลายประการองค์ประกอบว่า  จะส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนให้แก่ประเทศผู้ร้องขอใด196 

13.  วิธีพิจารณาและข้ันตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
โดยสนธิสัญญานี้ ก าหนดให้ การวิธีพิจารณาด าเนินการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและ

การจับกุมชั่วคราว เป็นไปตามกฎหมายของประเทศผู้รับค าร้องขอ197 
ดังนั้น เพ่ือให้ทราบข้อเหมือน ข้อแตกต่างของการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมาย ตลอด

ทั้งการก าหนดเงื่อนไขการให้ความร่วมมือที่ยังไม่สอดคล้องกับแนวปฎิบัติของนานา ๆ ประเทศ อันจะ
น าไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ สังเคราะห์การพัฒนาการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายของภูมิภาค
อาเซียนต่อไป เพ่ือความชัดเจน ผู้เขียนจึงได้จัดท าเป็นตารางเปรียบเทียบสาระส าคัญระหว่าง
สนธิสัญญาแบบทวิภาคีท้ังสอง ดังตารางที่ 3.4  

 

  

                                                           

 195ข้อ 10 สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2527 
 196ข้อ 17 สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2527 
 197ข้อ 14 สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2527 
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ตารางท่ี 3.4  เปรียบเทียบสาระส าคัญสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทยกับสาธารณรัฐ   
 ฟิลิปปินส์ 

 
การก าหนดเงื่อนไข

ระหว่างกัน 
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทย 

กับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ข้อเหมือน/ 
ข้อแตกต่าง 

ปี พ.ศ.ในการจัดท า
ข้อตกลง 

2542 2527 แตกต่าง 

ข้อปรารถนา (Desire) ปรารถนาที่จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผล
ระหว่างประเทศท้ังสองในการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมบนพื้นฐานของความเคารพต่ออธิปไตย  
ความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

ด้วยความปรารถนาที่จะท าให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทัง้สองในการปราบปรามอาชญากรรม มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพ่ือก าหนด
กฎเกณฑ์และส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศทั้ง
สองในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

แตกต่าง 

ข้อผูกพันในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน
(Obligation to 
Extradite) 

 โดยประเทศคู่สัญญาตกลงที่จะส่งให้แก่กันและกัน ซึ่ง
ตัวบุคคลที่พบในดินแดนของประเทศฝุายหนึ่ง ซึ่งถูก
ต้องการตัวเพ่ือการฟูองร้อง การพิจารณาคดีหรือเพ่ือ
การก าหนดหรือด าเนินการลงโทษในดินแดนของ
คูส่ัญญาอีกฝุายหนึ่ง  ส าหรับการกระท าความผิดที่ส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนได้ ตามข้อ 1 

โดยคู่สัญญาตกลงทีจ่ะส่งให้แก่กันและกันภายใต้
เงื่อนไขในสนธิสัญญานี้ ซึ่งตัวบุคคลที่พบในดินแดนของ
ตน ซึ่งก าลังถูกกล่าวหาหรือถูกด าเนินคดีถูกตัดสินว่า มี
ความผิดหรือถูกพิพากษาลงโทษในความผิดใดความผิด
หนึ่งในสนธิสัญญานี้ ซึ่งได้กระท าในดินแดนของอีกฝุาย
หนึ่งหรือนอกดินแดนนั้น ตามข้อ 1  

ไม่แตกต่าง 
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ตารางท่ี 3.4  (ต่อ) 
 

การก าหนดเงื่อนไข
ระหว่างกัน 

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทย 
กับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ข้อเหมือน/ 
ข้อแตกต่าง 

ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้าม
แดนได้ (Extraditable 
Offences) 

ใช้วิธีการระบุอัตราโทษการจ ากัดเสรีภาพขั้นต่ าส าหรับ
ความผิดอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Eliminative 
Approach) เป็นหลัก โดยก าหนด  ความผิดซึ่งลงโทษ
ไดต้้องมี โทษจ าคุกหรือการกักขังในรูปแบบอ่ืนเป็น
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี ตามข้อ 2  

ใช้การระบุฐานความผิดอาญาไว้เฉพาะเจาะจง 
(Enumerative Approach) เป็นหลัก  เช่น  ความผิด
ฐานฆ่าหรือท าให้ผู้อื่นถึงแก่ความตา ข่มขืนกระท า
ช าเรา กระท าอนาจาร เป็นต้น  ตามข้อ 2 (1)  
 

แตกต่าง (การ
ระบุความผิดที่
ส่งผู้ร้ายข้าม

แดน) 

หลักความผิดสองรัฐ
และการพิจารณา
(Double 
Criminality) 

  การวินิจฉัยว่าความผิดใด เป็นความผิดตามกฎหมาย
ของคูส่ัญญาหรือไม่ ไม่ค านึงว่ากฎหมายของคู่สัญญาได้
ก าหนดให้การกระท าที่ก่อให้เกิดความผิดนั้นอยู่ใน
ประเภทเดียวกันหรือได้เรียกชื่อความผิดเป็นอย่าง
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม ใช้เป็นหลัก ส าหรับการพิจารณา
ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน ตามข้อ 2 (3)  

ส าหรับความผิดอื่น ๆ นอกเหนือความผิดที่ได้ระบุ โดย
ก าหนดว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ส าหรับความผิดนั้น 
จะเป็นไปตามบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้ ไม่ว่า 
กฎหมายของสองประเทศจะจัดประเภทความผิดนั้น ไว้
ในความผิดประเภทเดียวกันหรือเรียกชื่อความผิด
เหมือนกันหรือไม่ก็ตาม ใช้เป็นข้อยกเว้นส าหรับการ
พิจารณาความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันอื่น ตาม
ข้อ 2 (4) 

แตกต่างกัน 

หลักการด าเนินคดี
เฉพาะเรื่อง (Rule of 
Specialty) 

โดยหลัก บุคคลที่ถูกส่งตัวข้ามแดนภายใต้สนธิสัญญานี้ 
จะไม่ถูกควบคุมตัว พิจารณาคดีหรือลงโทษในดินแดน
ของประเทศท่ีร้องขอส าหรับความผิดอื่น เว้นแต่เข้า
เงื่อนไขตามข้อ 13  

โดยหลัก บุคคลที่ถูกส่งตัวข้ามแดนภายใต้สนธิสัญญานี้ 
จะไม่ถูกควบคุมตัว พิจารณาคดีหรือลงโทษในดินแดน
ของประเทศท่ีร้องขอส าหรับความผิดอื่น เว้นแต่เข้า
เงื่อนไข ตามข้อ 9 

ไม่แตกต่าง 
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ตารางท่ี 3.4  (ต่อ) 
 

การก าหนดเงื่อนไข
ระหว่างกัน 

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทย 
กับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ข้อเหมือน/ 
ข้อแตกต่าง 

หลักการไม่ลงโทษซ้ า
ในความผิดเดียว 
(Double Jeopardy 

  1. ประเทศท่ีรับค าร้องขอก าลังด าเนินคดีต่อบุคคลที่
ถูกร้องขอให้ส่งตัว ตามข้อ 4 (3) เป็นดุลพินิจปฎิเสธค า
ร้องขอ 
 2. ประเทศท่ีได้รับค าร้องขอได้มีค าพิพากษาต่อบุคคล
ที่ถูกขอให้ส่งตัวส าหรับความผิดเดียวกันก่อนมีค าร้อง
ขอ ตามข้อ 3 (5) การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะไม่ได้รับการ
อนุมัติ  
 

จะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ตามข้อ 8 ดังนี้  
1. ประเทศที่ได้รับการร้องขอได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสุด

แล้วต่อบุคคลซึ่งถูกขอ  
2.  ถ้าบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัวก าลังถูกด าเนินคดีหรือ

ถูกฟูองคดีแล้วหรือถูกพิจารณาคดีและได้รับการ
พิพากษาให้ปล่อยตัว หรือถูกลงโทษตามค าพิพากษา
แล้ว  

แตกต่าง 
(โดยเฉพาะ
บุคคลที่ถูกร้อง
ขออยู่ระหว่าง
พิจารณาที่
สนธิสัญญา
ประเทศไทย-
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชน
ลาว ให้เป็น
ดุลพินิจ 
ส่วนประเทศ
ไทย-สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ห้ามไม่
ส่งข้ามแดน) 
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ตารางท่ี 3.4  (ต่อ) 
 

การก าหนดเงื่อนไข
ระหว่างกัน 

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทย 
กับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ข้อเหมือน/ 
ข้อแตกต่าง 

ความผิดทางการเมือง
(Political Offences)  

 ความผิดทางการเมือง โดยความผิดทางการเมืองจะไม่
รวมถึงการปลงชีวิตหรือการพยามยามปลงชีวิตหรือ
การประทุร้ายต่อร่างกายของประมุขแห่งรัฐหรือ
หัวหน้ารัฐบาลหรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคล
ดังกล่าว เป็นเหตุปฎิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ตามข้อ 
3 (1)  

ความผิดทางการเมือง โดยการปลงชีวิตหรือพยามยาม
ปลงชีวิตประมุขแห่งรัฐหรือผู้รักษาการแทนประมุขแห่ง
รัฐหรือหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศฝุายหนึ่งฝุายใด
หรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว มิให้ถือว่า
เป็นความผิดทางการเมือง และประเทศที่ได้รับการร้อง
ขอเป็นฝุายพิจารณาเด็ดขาด ตามข้อ 5  

ไม่แตกต่าง 

โทษประหารชีวิต 
(Capital or Death 
Punishment) 

ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่แตกต่าง 

ความผิดทางการทหาร
(Military Offences) 

หากความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความผิดตาม
กฎหมายทางทหารของประเทศผู้ร้องขอ การส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนไม่จะถูกอนุมัติ เป็นเหตุปฎิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้าม
แดนได ้ตามข้อ 3 (3) 
 

เมื่อความผิดที่ร้องขอเป็นความผิดตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับทางทหารที่มิใช่ความผิดตามกฎหมายอาญา
ทั่วไปตามข้อ 7 (ค) เป็นเหตุปฎิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ได้ 

ไม่แตกต่าง 

 
 
 
 



 
 

 
 

121 

ตารางท่ี 3.4  (ต่อ) 
 

การก าหนดเงื่อนไข
ระหว่างกัน 

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทย 
กับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ข้อเหมือน/ 
ข้อแตกต่าง 

ความผิดทางการเงิน
(Fiscal Offences)  

ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่แตกต่าง 

การส่งคนชาติข้ามแดน
(Extradition of 
Nationals) 

1. ประเทศแต่ละฝุาย มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ส่งคนชาติ
ของตนข้ามแดน 
2. หากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่ได้รับการอนุมัติตาม
วรรคหนึ่ง ของข้อนี้ ภาคีท่ีได้รับการร้องขอจะต้อง
เสนอคดีนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของตนเพ่ือฟูองคดี
ต่อไปตามค าร้องขอของประเทศที่ร้องขอ เพื่อความ
ประสงค์นี้ ประเทศที่ร้องขอจะต้องส่งเอกสารและ
พยาน หลักฐานเกี่ยวกับคดีให้แก่ประเทศที่ได้รับการ
ร้องขอ 
3. ประเทศที่ได้รับการร้องขอไม่ต้องเสนอคดีนั้นต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของตนเพ่ือฟูองคดี หากประเทศที่
ได้รับการร้องขอไม่มีเขตอ านาจเหนือความผิดนั้น ตาม
ข้อ 5  

1. ประเทศแต่ละฝุาย มีสิทธิที่จะปฏิเสธการส่งคนชาติ
ของตนข้ามแดน 
2. ถ้าประเทศท่ีได้รับการร้องขอไม่ส่งคนชาติของตน
ข้ามแดนภาคีฝุายนั้นจะต้องเสนอคดีนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจของตนเพ่ือด าเนินคดีต่อไปตามค าร้องขอของ
ประเทศที่ร้องขอเพื่อความมุ่งประสงค์นี้ ประเทศที่ร้อง
ขอจะต้องส่งส านวน ข้อสนเทศ และพยานเอกสารหรือ
พยานวัตถุท่ีเกี่ยวกับความผิดนั้นให้แก่ภาคีฝุายที่ได้รับ
การร้องขอ 
3. ประเทศท่ีได้รับการร้องขอไม่ต้องเสนอคดีนั้น ให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของตนเพ่ือด าเนินคดี ถ้าเจ้าหน้าที่
นั้นไม่มีอ านาจในคดีนั้น ตามข้อ 6  

ไม่แตกต่างใน
ส่วนของการ
ก าหนดเงื่อนไข
ทางกฎหมาย
ตามสนธิสัญญา 
แตกต่างใน
กฎหมายภายใน
อันเป็นผลพวง
จากระบบ
กฎหมายที่
ต่างกัน ดังจะได้
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ในบท
ที่ 4 
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ตารางท่ี 3.4  (ต่อ) 
 

การก าหนดเงื่อนไข
ระหว่างกัน 

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทย 
กับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ข้อเหมือน/ 
ข้อแตกต่าง 

อายุความในการ
ด าเนินคดีอาญา
(Lapse of Time) 

การฟูองร้องหรือการด าเนินการลงโทษ ต้องไม่ขาดอายุ
ความไม่ว่างของคู่สัญญาฝุายใด ตามข้อ 3 (4) 

เมื่อการฟูองคดีหรือการบังคับโทษส าหรับความผิดนั้น
ขาดอายุความตามกฎหมายของประเทศที่ร้องขอ ตาม
ข้อ 7 (ข)  

แตกต่าง 

เหตุการเลือกปฎิบัติ
(Discrimination) 

หากการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น หากมีเหตุผล
หนักแน่นว่า ค าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนมุ่งประสงค์ท่ี
จะด าเนินคดีหรือด าเนินการลงโทษต่อบุคคลที่ถูกขอให้
ส่งตัว โดยมีสาเหตุจากเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือ
ความเห็นทางการเมืองของบุคคลนั้น หรือว่าสถานะ
ของบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัว เพ่ือด าเนินคดีทางศาลจะ
ถูกกระทบโดยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ค าร้องขอจะ
ถูกปฎิเสธ  ตามข้อ 3 (2)  

ไม่ระบุ แตกต่าง 

ค าร้องขอซ้อน
(Conflicting 
Requests)  
 

ในกรณีที่มีค าร้องขอให้ส่งบุคคลเดียวกันข้ามแดนจาก
ประเทศคูส่ัญญาฝุายหนึ่งและจากประเทศที่สาม 
ประเทศผู้รับการร้องขอ อาจตัดสินใจว่าจะส่งบุคคลนั้น
ข้ามแดนให้ตามค าขอใดก็ได้ ตามข้อ 12 

สนธิสัญญานี้ก าหนดให้อ านาจในการพิจารณาแก่
ประเทศผู้รับค าร้อง โดยพิจารณาพฤติการณ์หลาย
ประการองค์ประกอบตามที่ก าหนดในข้อ 17 

ไม่แตกต่างกัน 

การจับกุมชั่วคราว
(Provisional Arrest) 
 

ในกรณีเร่งด่วน ประเทศคู่สัญญาอาจร้องขอให้มีการ
จับกุมชั่วคราวก่อนได้ ตามข้อ 9  
 

จับกุมชั่วคราวในกรณีเร่งด่วน โดยก าหนดอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานที่รับผิด ชอบ ระยะเวลาและการแจ้งผล 
ตามข้อ 10      

ไม่แตกต่าง 



 
 

 
 

123 

ตารางท่ี 3.4  (ต่อ) 
 

การก าหนดเงื่อนไข
ระหว่างกัน 

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทย 
กับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ข้อเหมือน/ 
ข้อแตกต่าง 

ช่องทางการติดต่อ 
(Channel) 

เพ่ือความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญานี้ ประเทศ
คู่สัญญาจะติดต่อกันผ่านช่องทางการทูต เว้นแต่จะ
ก าหหนดในสนธิสัญญาเป็นอย่างอ่ืน ตามข้อ 6 

ไม่ระบุ แตกต่าง 

การผ่านแดน (Transit) เมื่อบุคคลจะถูกส่งข้ามแดนจากประเทศที่สามให้
ประเทศฝุายหนึ่งผ่านดินแดนของประเทศอีกฝุายหนึ่ง 
ประเทศคู่สัญญาฝุายแรก ต้องร้องขอต่อประเทศ
คู่สัญญาฝุายหลัง เพื่อขออนุญาต และประเทศที่ได้รับ
การร้องขอจะอนุญาตตามค าร้องขอให้ผ่านแดน หาก
ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายของตน ตามข้อ 15  

ไม่ระบุ แตกต่าง 

วิธีการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนแบบย่อ 
(Simplified 
Extradition 
Procedure) 

ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่แตกต่าง 

 
 
 
 



 
 

 
 

124 

ตารางท่ี 3.4  (ต่อ) 
 
การก าหนดเงื่อนไข
ระหว่างกัน 

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทย 
กับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ข้อเหมือน/ 
ข้อแตกต่าง 

วิธีพิจารณา 
(Extradition 
Procedure) 

ไม่ระบุ วิธีพิจารณาเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการ
จับกุมชั่วคราวซึ่งบุคคลที่ถูกขอให้ส่งข้ามแดนให้เป็นไป
ตามกฎหมายของประเทศท่ีได้รับการร้องขอ เพียงฝุาย
เดียว ตามข้อ 14  

แตกต่าง 

ความสัมพันธ์กับ
อนุสัญญาพหุภาคี 
(Relations with 
Mutilateral 
Treaties) 

สนธิสัญญานี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิและพันธกรณี
ที่ทั้งสองประเทศมีอยู่ตามอนุสัญญาพหุภาคีใด ๆ ตาม
ข้อ 18  

ไม่ระบุ แตกต่าง 
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จากสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ดังกล่าวมา ประเทศไทยได้มีการด าเนินการแปลงรูปหรือ
ปรับเปลี่ยน (Transformation) สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (รวมถึงกับประเทศอ่ืน ๆ ที่มี
สนธิสัญญากับประเทศไทยด้วย) ให้เป็นกฎหมายภายใน โดยการตรากฎหมายภายในฉบับใหม่ขึ้นมา
รองรับเพ่ือให้มีผลบังคับภายในประเทศ โดยการแปลสนธิสัญญาดังกล่าวมาเป็นภาษาไทย และใช้
แนบท้ายพระราชบัญญัติ ดังนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2543198ซึ่งตราขึ้น เพ่ือให้มีผลรองรับสนธิสัญญาว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1999 
จึงท าให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็นไปตามสนธิสัญญาที่ได้ตกลงกัน และพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2527199ซึ่งตราขึ้น เพ่ือให้มีผลรองรับสนธิสัญญา
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน 1981 จึงท าให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นไปตามสนธิสัญญาที่ได้ตกลงกันแลมีผลบังคับภายในประเทศ  เช่นเดียวกับ
หลายๆ ประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม เนื่องจากใช้การอนุวัตรสนธิสัญญามาเป็นกฎหมายภายในตามทฤษฎีทวินิยม 
(Dualism Theory)  

จากตารางเปรียบเทียบสาระส าคัญของสนธิสัญญาว่าด้วยส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสนธิสัญญาว่าด้วยส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในประการที่ส าคัญ ไดด้ังนี้ คือ  

1. ข้อปรารภในการจัดท าสนธิสัญญา โดยเฉพาะสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การให้ความร่วมมืออยู่บนพ้ืนฐานของความเคารพต่อ
อธิปไตย ซึ่งอาจท าให้การพิจารณาหรือการพัฒนาความร่วมมือมีข้อจ ากัดมากกว่าสนธิสัญญากับ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ให้ความส าคัญต่อการปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพและการก าหนด
กฎเกณฑ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามมากว่าการหวง
แหนอ านาจอธิปไตย เพราะการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในบาง
ประเด็นเกี่ยวข้องกับยกเลิกกฎเกณฑ์ กฎหมายภายในประเทศเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนได ้

2. ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ ซึ่งท าให้สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีข้อจ ากัดในการพิจารณาความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนมากกว่ากับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวคือ ความผิดที่อาจจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
                                                           

198มาตรา 3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2543 

199มาตรา 3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2527 
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยเงื่อนไขโดยหลักใช้เฉพาะฐานความผิดที่ได้ระบุไว้เท่านั้น (Enumerative 
Approach) คือ 17 ฐานความผิด หากเป็นความผิดฐานใหม่ เช่น ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กโทรนิกส์
ตามมาตรา 269/1-269/7 ในประมวลกฎหมายอาญาประเทศไทย หากผู้กระท าความผิดได้กระท า
ความผิดเหล่านี้แล้วหลบหนีไปยังสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ย่อมไม่อาจถูกพิจารณาให้มีการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนแก่กันได้ เนื่องจากไม่มีในฐานความผิดที่ปรากฎในสนธิสัญญาดังกล่าว แม้ในสนธิสัญญาจะมี
หมายเหตุให้มีการตกลงกันในระดับรัฐบาลส าหรับความผิดฐานใหม่เกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมประเภท
ความผิดที่ระบุไว้ที่อาจถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ แต่จากการศึกษายังไม่พบว่ามีข้อตกลงระดับรัฐบาลที่
ได้มีการก าหนดความผิดฐานใหม่ที่จะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้สนธิสัญญาแบบทวิ
ภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีผลใช้บังคับระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ยังมีหลาย
สนธิสัญญาที่ ใช้วิธีการระบุเฉพาะฐานความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้  (Enumerative 
Approach) เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย (Extradition Treaty between the Republic of the Philippine and the 
Republic of Indonesia) ข้อ 2 สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียกับประเทศมาเลเซีย (Treaty between the Government of the Republic of 
Indonesia and The Government of Malaysia Relating to Extradition) ข้อ 2 ประกอบ
ภาคผนวก (Annex), สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย (Treaty between the Government of the Kingdom of Thailand and the 
Government of the Republic of Indonesia Relating to Extradition) ข้อ 2 (1) ประกอบ
ภาคผนวก (Annex) และสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างอังกฤษกับสยาม รวมถึง
ประเทศมาเลเซีย (Extradition Treaty between Great Britain and Siam (Including Malaysia-
Thailand Extradition) ข้อ 2 ซึ่งวิธีการระบุเฉพาะฐานความผิดในสนธิสัญญาเหล่านี้เป็นหลัก จึงเกิด
ปัญหาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในลักษณะเดียวกันกับที่ได้วิเคราะห์ในสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2527 

ส่วนสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็นสนธิสัญญาไม่ได้ก าหนดฐานความผิดอาญาเฉพาะเจาะจงไว้ แต่ได้ระบุอัตราโทษ
ขั้นต่ าส าหรับความผิดอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้ (Eliminative Approach) จึงท าให้สนธิสัญญา
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยืดหยุ่นและสามารถน าไป
ปรับใช้กับการกระท าความผิดในรูปแบบใหม่โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมสนธิสัญญา ซึ่งส่วนหนึ่งมา
จากการจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ใช้
รูปแบบเก่า เนื่องจากจัดท าข้อตกลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 กว่า 30 ปี และยังไม่มีการปรับปรุง แก้ไข
จุดอ่อนให้สอดคล้องกับแนวทางของอนุสัญญาแม่แบบขององค์การสหประชาชาติ ประกอบกับ ได้รับ
อิทธิพลในการจัดท ามาจากประเทศเจ้าของอาณานิคม คือ ประเทศอังกฤษด้วยจึงนิยมจัดท า
สนธิสัญญาในลักษณะดังกล่าว ในขณะที่การจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในระยะ
หลัง นิยมจัดท าข้อตกลงกันในลักษณะเดียวกันกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา นอกจากนี้สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนแบบทวิภาคีที่มีผลใช้บังคับระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ยังมีอีกสองสนธิสัญญาที่ใช้
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วิธีการแบบไม่ไดก้ าหนดฐานความผิดอาญาเฉพาะเจาะจง (แบบที่ 2) ได้แก่ สนธิสัญญาว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับราชอาณาจักรกัมพูชา (Treaty 
between The Lao People's Democratic Republic and the Kingdom of Cambodia on 
Extradition) ข้อ 2 สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา (Treaty between the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Cambodia on 
Extradition) ข้อ 1 ซึ่งวิธีการก าหนดแบบไม่ได้ก าหนดฐานความผิดอาญาเฉพาะเจาะจงไว้ใน
สนธิสัญญา จะส่งผลดีต่อการพิจารณาความผิดทางอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้กว้างขวางระหว่าง
ประเทศคู่ภาคีมากกว่า ท าให้สนธิสัญญาในระยะหลังนิยมก าหนดความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนใน
ลักษณะนี้ 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า นอกการจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทย
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมีความแตกต่างกันดังได้กล่าวมาแล้ว ยังชี้ให้เห็นว่า
สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ ยังมี
ลักษณะของข้อตกลงแบบระบุความผิดอาญาที่จะส่งผู้ ร้ายข้ามแดนแก่กัน  (Enumerative 
Approach) มากกว่าวิธีการแบบไม่ได้ก าหนดฐานความผิดอาญาเฉพาะเจาะจง (Eliminative 
Approach) โดยใช้การระบุอัตราโทษขั้นต่ าส าหรับความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน ซึ่งใช้ได้กับ
ความผิดอาญาทุกฐานความผิด  ซึ่งมีข้อเด่นมากกว่าดังจะวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 5 

ดังนั้น แนวคิดในการก าหนดเงื่อนไขของความผิดอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน โดยการ
ระบุฐานความผิดของสนธิสัญญาส่วนใหญ่ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน จึงถือเป็นข้อจ ากัด
อีกประการต่อการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประชาคมอาเซียน ในกรณีที่มีการบัญญัติ
ความผิดทางอาญารูปแบบใหม ่ๆ 

3. การส่งผู้ร้ายซึ่งเป็นคนชาติ ซึ่งแม้สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะมีการก าหนดเงื่อนไขไว้ในลักษณะเดียวกัน 
รวมถึงสนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิกด้วย คือ ประเทศภาคีแต่ละฝุายมีสิทธิ์ที่จะ
ปฏิเสธไม่ส่งคนชาติของตนข้ามแดน แต่หากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่ได้รับการอนุมัติดังกล่าว ประเทศ
ผู้รับค าร้องขอจะต้องเสนอคดีนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของตนเพ่ือฟูองคดีต่อไปตามค าร้องขอของ
ประเทศผู้ร้องขอเพ่ือความประสงค์นี้ ซึ่งก็คือหลักไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่ต้องพิจารณาฟูองร้องลงโทษ
เอง (Aut Dedere Aut Judicare) โดยปัญหาการก าหนดเงื่อนไขนี้มาจากแนวคิด หลักการปฏิบัติ
แตกต่างกันแล้ว ท าให้มีการบัญญัติกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันตามไปด้วย ส่งผลให้เกิด
ปัญหา อุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการด าเนินคดีอาญา  

เมื่อพิจารณาในบริบทของการพัฒนาความร่วมมือภายในประชาคมอาเซียน หากประเทศ
สมาชิกอาเซียน ไม่สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือจัดท าข้อตกลงระหว่าง
ประเทศแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี โดยการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายในการส่งคนชาติเป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อตกลงเหล่านั้น ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมเกิดปัญหา อุปสรรคในการพิจารณาคดีอาญา
ได้ โดยเฉพาะปัญหาเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาซ้อน (Concurrent Criminal Jurisdiction) 
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รวมถึงการใช้เขตอ านาจในทางอาญาซ้อน กรณีคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศด้วย ดังจะได้ศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อไปในบทที่ 4 

4. ความแตกต่างประการต่อมา คือ ความผิดทางการเมือง แม้ถือหลักเดียวกัน คือ รัฐผู้รับค า
รองขอสามารถปฏิเสธค าร้องขอได้ หากเป็นความผิดทางการเมือง แต่สนธิสัญญาทั้งสองแตกต่างกัน 
ตรงที ่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นว่าคดีใดเป็นความผิดทางการเมืองหรือไม่ สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ก าหนดว่า ให้ค าวินิจฉัยของภาคีฝุายที่ได้รับการร้องขอเป็นเด็ดขาด ซึ่ง
สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ไม่ได้ก าหนดให้ค า
วินิจฉัยประเทศผู้รับค าร้องขอเป็นเด็ดขาด นอกจากนี้ทั้งสองสนธิสัญญานี้ก็ไม่ได้ก าหนดขอบเขต 
องค์ประกอบของความผิดทางการเมืองไว้ จึงอาจเกิดปัญหาข้อถกเถียงในภายหลังได้ เพียงแต่ก าหนด
ข้อยกเว้นความผิดบางฐานไม่ให้ถือเป็นความผิดทางการเมือง เพ่ือปูองกันปัญหาจากการตีความ
ส าหรับความผิดทางการเมือง จึงก าหนดให้ความผิดเหล่านี้ ไม่ใช่ความผิดทางการเมือง เช่น การปลง
ชีวิตหรือการพยายามปลงชีวิตหรือการประทุษร้ายต่อร่างกายของประมุขแห่งรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาล
หรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคล เป็นต้น ดังนั้น การก าหนดขอบเขตความผิดทางการเมืองในแคบ
ลงสมเจตนาอันแท้จริงของเหตุปฎิเสธความผิดทางการเมือง คือ การพิจารณาก าหนดความผิดบาง
ลักษณะออกจากความผิดทางการเมือง ซึ่งแนวทางนี้ถูกน าไปใช้ส าหรับความผิดร้ายแรง ดังจะได้
ศึกษาต่อไปในส่วนของอนุสัญญาแบบพหุภาคี ส าหรับความผิดเฉพาะ 

และกรณีความผิดทางอาญาที่ร้องขอมีโทษประหารชีวิต ซ่ึงในสนธิสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าว 
ไม่มีการก าหนดเงื่อนไขไว้ในสนธิสัญญา เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในการปฏิเสธค าร้องขอเหมือนหลาย ๆ
สนธิสัญญา หรือความผิดทางการเงิน หรือวิธีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ ก็ไม่ได้ระบุเช่นกัน ซึ่งความ
แตกต่างและการก าหนดเงื่อนไขที่ไม่ทันต่อสถานการณ์หรือแนวโน้มในปัจจุบัน จะได้น าไปวิเคราะห์ 
เพ่ือสังเคราะหแ์นวทางการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายภายใต้ประชาคมอาเซียนในบทที่ 5 และบทที่ 
6 ต่อไป 
 นอกจากความแตกต่างและปัญหาดังกล่าวมา จากตารางที่ 3.4 เปรียบเทียบสาระส าคัญ
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย
กับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ส่วนหนึ่งยังสะท้อนให้เห็นการก าหนดเงื่อนไขในแนวคิด หลักการอันเป็นข้อ
เหมือนหลายประการ ที่สอดคล้องกับการก าหนดเงื่อนไขการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
ในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค อาทิ หลักความผิดสองรัฐ หลักความผิดเฉพาะเรื่อง  หลักไม่ลงโทษ
ซ้ าในความผิดเดียวกัน ความผิดทางทหาร อายุความในการด าเนินคดีอาญา การจับกุมชั่วคราว การ
ส่งผ่านแดน ค าร้องขอซ้อน เป็นต้น ซึ่งสามารถน าไปเป็นฐานเหตุผลสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือ
ในอนาคตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้  
 และการจะสร้างความร่วมมือในทางอาญาภายในประชาคมในรูปแบบ และก าหนดเงื่อนไข 
อย่างไร จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาสนธิสัญญาสองฝุาย สนธิสัญญาหลายฝุาย กฎหมายภายในที่มีผล
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นฐานที่จะน าไปสู่การวางเงื่อนไขทางกฎหมายต่าง ๆระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับสากลต่อไป และไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อ
พันธกรณีตามสนธิสัญญาหลายฝุายที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภาคีด้วย 
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3.3 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้
สนธิสัญญาแบบพหุภาคี ส าหรับความผิดอาญาเฉพาะ 

 
 นอกจากนี้ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ส าหรับ
ความผิดอาญาทั่วไป ที่มีบ่อเกิดมาจากสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบทวิภาคีระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ดังได้ศึกษาในหัวข้อที่ 3.2 แล้ว ยังมีบ่อเกิดได้จากอนุสัญญาแบบพหุภาคี
ส าหรับความผิดทางอาญาเฉพาะเรื่อง ที่ได้ก าหนดการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศภาคีไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งจากการศึกษาพบหลายความผิดทางอาญา แต่ความผิดทางอาญาที่จ
น ามาศึกษาเป็นความผิดทางอาญาเฉพาะเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการทุจริต
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations 
Convention against Corruption: UNCAC) ความผิดอาชญากรรมข้ามชาติตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (The 
United Nation Convention against Transnational Organized Crime : UNTOC) และความผิด
ทางอาญาฐานการก่อการร้ายตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (ASEAN 
Convention on Counter Terrorism: ACCT) ซึ่งอนุสัญญาความผิดเฉพาะเหล่านี้ ประเทศซึ่งเป็น
ภาคีสมาชิกมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนด้วย ดังนั้นในส่วนต่อไป จึงแนวคิด หลักการในการก าหนดเงื่อนไขตามอนุสัญญาเหล่านี้ ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  
 

3.3.1 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้าน       
การทุจริต  

โดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations 
Convention against Corruption) ซึ่งในอนุสัญญานี้ ได้ก าหนดเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศภาคีในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนรวมอยู่ด้วย เพ่ือประสิทธิภาพในการปราบปรามการ
ทุจริต ส าหรับความผิดภายในอนุสัญญานี้ ซึ่งจะเป็นความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ 200 ได้แก่ 
การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ 15 การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศตามข้อ 16 การยักยอก การเบียดบัง หรือการยักย้าย
ถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ 17 การใช้อิทธิพลเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบตาม
ข้อ 18 การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามข้อ 19 การร่ ารวยโดยผิดกฎหมายตามข้อ 20 การให้สินบนใน
ภาคเอกชนตามข้อ 21 การยักยอกทรัพย์สินในภาคเอกชนตามข้อ 22 การฟอกทรัพย์สินที่ได้มาจาก
การกระท าความผิดทางอาญาตามข้อ 23 การปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินตามข้อ 24 การขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรมตามข้อ 25 ความรับผิดของนิติบุคคลตามข้อ 26 การมีส่วนร่วมในการกระท า
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ความผิดและการพยายามกระท าความผิดตามข้อ 27 ซึ่งการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้อนุสัญญานี้ โดยมีสาระส าคัญตามข้อ 44 (1) ถึง (18)201 ดังนี้ 

1.  หลักความผิดสองรัฐและข้อยกเว้น  
โดยความผิดที่จะขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นต้องสามารถลงโทษได้ตามกฎหมายภายใน

ของทั้งรัฐผู้ร้องขอและรัฐที่ได้รับการร้องขอและ 
แม้จะมีข้างต้น ประเทศผู้ร้องขอซึ่งกฎหมายของตนอนุญาตให้กระท าเช่นนั้นได้ อาจยินยอม

ให้มีการส่งบุคคลที่กระท าความผิดใด ๆ ภายใต้อนุสัญญานี้ ซึ่งไม่สามารถลงโทษได้ภายใต้กฎหมาย
ภายในของตนเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ตามข้อ 14 (1-2) 
 2.  การร้องขอความผิดหลายฐาน 
 หากค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนรวมถึงความผิดหลายฐานแยกจากกัน ซึ่งอย่างน้อยที่สุด
หนึ่งในความผิดนั้นสามารถส่งให้ผู้ร้ายข้ามแดนได้ ในขณะที่บางความผิดไม่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ได้โดยเหตุผลเรื่องระยะเวลาของการจ าคุกกักขัง แต่เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ก าหนดตาม
อนุสัญญานี้ประเทศที่ได้รับการร้องขออาจใช้บังคับข้อนี้กับความผิดเหล่านี้ได้ด้วย ตามข้อ 14 (3) 

3.  การรับเอาความผิดตามอนุสัญญานี้ไปใช้  
 1)  การรับเอาความผิดไปใช้ กรณี มีสนธิสัญญาระหว่างกัน  
ให้แต่ละความผิดในอนุสัญญานี้ อาทิ การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้สินบนแก่

เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ การยักยอก การเบียด
บัง หรือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เป็นต้น ซึ่งใช้บังคับ ให้ถือว่ารวมอยู่ใน
ความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนใดๆที่มีอยู่ระหว่างกัน ประเทศ
เหล่านั้นรับที่จะรวมเอาความผิดเช่นว่าเป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ในสนธิสัญญาส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนทกุฉบับที่จะจัดท าข้ึนระหว่างกัน ตามข้อ 14 (4) 

 2)  การรับเอาความผิดไปใช้ กรณี ไม่มีสนธิสัญญาระหว่างกัน 
 ประเทศสมาชิกที่มิได้ก าหนดให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการมีอยู่ซึ่ง
สนธิสัญญา ต้องยอมรับให้ความผิดซึ่งข้อนี้ใช้บังคับเป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ระหว่าง
รัฐภาคีเหล่านั้น ตามข้อ 14 (7) 

4.  ข้อยกเว้นความผิดทางการเมือง 
ประเทศสมาชิกทีใ่ช้อนุสัญญานี้เป็นพื้นฐานในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ต้องไม่ถือว่าความผิดใดที่

ก าหนดตามอนุสัญญานี้เป็นความผิดทางการเมือง ในกรณีที่กฎหมายของตนอนุญาตให้กระท าเช่นนั้น
ได ้ตามข้อ 14 (4) 

5.  เงื่อนไขการใช้อนุสัญญานี้เป็นฐานในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
หากประเทศสมาชิกใดซึ่งก าหนดให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการมีอยู่ของ

สนธิสัญญาได้รับค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากอีกประเทศสมาชิกหนึ่ง ซึ่งไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้าย

                                                           
201คณะกรรมการพิจารณาพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ

ทุจริต ค.ศ. 2003, ค าแปลอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
(กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อปปี้, 2549), หน้า 26-29. 
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ข้ามแดนต่อกัน ประเทศที่ได้รับค าร้องขออาจพิจารณาใช้อนุสัญญานี้เป็นพื้นฐานทางกฎหมาย ส าหรับ
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เก่ียวกับความผิดใด ๆ ซึ่งข้อนี้ใช้บังคับอยู่ ตามข้อ 14 (5) 

โดยก าหนดให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการมีอยู่ซึ่งสนธิสัญญาต้อง
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ ตามข้อ 14 (6) 
 (ก) ต้องแจ้งในเวลาที่มีการมอบสัตยาบันสาร สารให้การยอมรับหรือสารแสดงความเห็นชอบ
หรือภาคยานุวัติสารของอนุสัญญานี้ว่าตนจะใช้อนุสัญญานี้เป็นพ้ืนฐานทางกฎหมายส าหรับความ
ร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศอ่ืนของอนุสัญญานี้หรือไม่ และ 
 (ข)  หากรัฐภาคีไม่ใช้อนุสัญญานี้เป็นพื้นฐานทางกฎหมาย ประเทศเหล่านั้นต้องหาทางจัดท า
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศสมาชิก เพ่ือปฏิบัติ 
 6.  ขั้นตอนและเงื่อนไขในการปฎิเสธตามกฎหมายภายใน 
 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บัญญัติไว้โดยกฎหมายภายในของประเทศที่ได้รับค า
ร้องขอหรือโดยสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ใช้บังคับ โดยนอกจากประการอ่ืนแล้ว รวมทั้งเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องกับโทษขั้นต่ าส าหรับความผิดที่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และเหตุผลที่ประเทศที่ได้รับค าร้อง
ขออาจปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ ตามข้อ 14 (8) 
 7.  การพัฒนากฎหมายภายในในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 ให้ทุกประเทศสมาชกพยายามเร่งรัดกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้รวดเร็วขึ้นและลดความ
ยุ่งยากของข้อก าหนดเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เกี่ยวกับ
ความผิดใดๆ ตามข้อ 14 (9) 
 8.  การจับคุมชั่วคราว 
 ในสถานการณ์ที่มีเหตุผลสมควรและเร่งด่วน และโดยการร้องขอจากประเทศผู้ร้องขอใด 
ประเทศที่ได้รับค าร้องขออาจด าเนินการคุมขังบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนและ
ปรากฎตัวอยู่ในดินแดนของประเทศที่ได้รับการร้องขอนั้น หรืออาจด าเนินมาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสม
เพ่ือประกันการปรากฎตัวของบุคคลนั้นในกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายภายในและสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนของตน ตามข้อ 14 (10) 
 9.  การส่งคนชาติ 
 หากบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่า กระท าความผิดปรากฎตัวอยู่ในดินแดนของตน ไม่ส่งตัวบุคคล
เป็นผู้ร้ายข้ามแดน ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดตามอนุสัญญานี้ใช้บังคับ โดยมีเหตุเพียงประการเดียวว่า
บุคคลนั้นเป็นคนชาติของตน ให้ประเทศผู้รับค าร้องขอนั้นมีพันธกรณีที่จะเสนอคดีไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจของตน เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการฟูองคดีโดยปราศจากความล่าช้าเกิน เมื่อมีการร้องขอจาก
ประเทศที่ร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น เจ้าหน้าที่เหล่านั้นต้องด าเนินการวินิจฉัยและด าเนิน
กระบวนการต่างๆของตนในลักษณะเช่นเดียวกับในคดีความผิดที่มีลักษณะร้ายแรงอ่ืนใดภายใต้
กฎหมายภายในของประเทศนั้น ตามข้อ 14 (11) 

1)  การส่งคนชาติกลับมารับโทษในประเทศตน 
หากกฎหมายภายในอนุญาตให้ประเทศผู้รับค าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน หรือส่งตัวบุคคล

ใดซึ่งเป็นคนชาติของตนได้ เฉพาะภายใต้เงื่อนไขว่าบุคคลนั้นจะถูกส่งตัวกลับมายังตน เพ่ือรับโทษที่
ก าหนดโดยผลของการพิจารณาคดีหรือกระบวนการใดๆในเรื่องที่ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือส่งตัว
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บุคคลนั้น และประเทศที่ได้รับค าร้องขอกับประทเศที่ร้องขอ ให้ส่งตัวบุคคลนั้นเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
เห็นชอบกับทางเลือกนี้ ให้ถือว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือการส่งตัว เพียงพอส าหรับการปฏิบัติตาม
พันธกรณตีามข้อ 14 (12) 

2)  การลงโทษคนชาติตามค าพิพากษากฎหมายภายในของประเทศผู้ร้องขอ 
หากประเทศสมาชิกใดปฏิเสธการร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน ที่มีความมุ่งประสงค์ในการ

บังคับการลงโทษตามค าพิพากษา เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการร้องขอนั้นเป็นคนชาติของประเทศที่
ได้รับการร้องขอนั้น เมื่อมีการยื่นค าขอจากประเทศผู้ร้องขอ ให้ประเทศที่ได้รับการร้องขอพิจารณา
การบังคับให้มีการลงโทษตามท่ีก าหนดไว้ในค าพิพากษาศาลภายใต้กฎหมายภายในของประเทศที่ร้อง
ขอหรือพิจารณาการบังคับให้มีการลงโทษตามค าพิพากษาศาลในส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
ภายในของประเทศท่ีได้รับการร้องขอ ตามข้อ 14 (13) 
 10.  การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอ 
 บุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างถูกด าเนินคด ีต้องได้รับประกันการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในทุกขั้นตอน
ของการด าเนินคดี รวมทั้งได้รับสิทธิและหลักประกันตามที่ก าหนดโดยกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่
บุคคลนั้นปรากฎตัวอยู่ ตามข้อ 14 (14) 
 11.  เหตุปฎิเสธเพราะการเลือกปฎิบัติ 
 ไม่มีพันธกรณีใด ห้ามปฎิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากประเทศที่ได้รับการร้องขอมีเหตุผล
ส าคัญที่จะเชื่อว่า ค าร้องขอนั้นได้ท าขึ้นเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการฟูองคดีหรือการลงโทษบุคคลด้วย
เหตุแห่งเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เผ่าพันธุ์ก าเนิด หรือความคิดเห็นทางการเมืองของบุคคลนั้น 
หรือการปฏิบัติตามค าร้องขอนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานะของบุคคลผู้นั้น ตามข้อ 14 (15)  
 12.  ความผิดการคลัง 
 ประเทศสมาชิกใดไม่อาจปฏิเสธค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ ด้วยเหตุผลเพียงว่าความผิด
นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการคลัง ตามข้อ 14 (16) หรือความผิดการเงิน 
 13.  การให้ชี้แจงก่อนการปฎิเสธค าร้องขอ 
 ก่อนปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  ในกรณีที่เหมาะสม ให้รัฐภาคีที่ได้รับการร้องขอหารือกับ
รัฐภาคีท่ีร้องขอเพ่ือให้โอกาสรัฐภาคีท่ีร้องขออย่างเพียงพอที่จะเสนอความคิดเห็นของตนและจัดหาให้
ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของตน ตามข้อ 14 (17) 
 14.  การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 ทุกประเทศต้องหาทางจัดท าความตกลงหรือข้อตกลงระดับทวิภาคีและพหุภาคี             
เพ่ือด าเนินการหรือเพ่ิมพูนประสิทธิผลของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ตามข้อ 14 (18) 

ปัจจุบันมีภาคีอนุสัญญานี้ทั้งหมดรวม 171 ประเทศ ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ 
ได้ให้สัตยาบันและลงนามในอนุสัญญานี้ โดยเฉพาะประเทศอาเซียน ดังตารางที่ 3.5 
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ตารางท่ี 3.5  ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภาคีอนุสัญญา UNCAC 
 

ภาคีอนุสัญญา 
(Participant) 

การลงนาม
(Signature) 

 

การให้สัตยาบัน (Ratification), การ
ยอมรับ (Acceptance: A), การให้
ความเห็นชอบ (Approval: AA), 
การภาคยานุวัติ (Accession: a), 
การสืบสิทธิ์ (Succession: d) 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(Viet Nam) 

10 ธันวาคม 2003 19 สิงคมคม 2009 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(Philippines) 

9 ธันวาคม 2003 8 พฤศจิกายน 2006 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (Lao PDR) 

10 ธันวาคม 2003 25 กันยายน 2009 

ประเทศไทย (Thailand) 9 ธันวาคม 2003 1 มีนาคม 2011   

  
 ดังนั้น หากมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน 10 ประเทศ 
รวมถึงประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หรือสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ส าหรับความผิดเรื่องการทุจริตภายใต้อนุสัญญานี้ ต้องปฏิบัติตาม
หลักการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามที่ได้ศึกษาข้างต้นนี้ เพราะประเทศเหล่านี้เป็นภาคีอนุสัญญา
ความผิดทางอาญาเฉพาะ 
  นอกจากนี้ องค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ในระดับภูมิภาค รวมถึงประเทศสมาชิกของการ
รวมกลุ่มภูมิภาคยังได้เป็นภาคีอนุสัญญานี้ด้วย ได้แก่ สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก โดยสหภาพ
ยุโรปที่มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศเป็นภาคีแล้ว ประเทศสมาชิกท้ัง 28 ประเทศของสหภาพ
ยุโรป ยังเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ทุกประเทศ
นี้อีกด้วย ส่วนประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตกและประเทศสมาชิก แม้ประชาคมเศรษฐกิจ
แอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) ซึ่งมีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญานี้ แต่
ประเทศสมาชิกของประชาคม 14 ประเทศสมาชิกได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 นี้ ส่วนแกมเบียอยู่ระหว่างด าเนินการให้สัตยาบัน ซึ่งมีลักษณะ
เดียวกันกับประชาคมอาเซียน 
 

3.3.2 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้าน
 อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร  

โดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กร ค.ศ. 2000 (The United Nation Convention against Transnational Organized 
Crime) โดยในอนุสัญญานี้ ได้ก าหนดหลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือประสิทธิภาพในการการปูองกันและปราบปรามต่อต้าน

https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-14&chapter=18&lang=en#EndDec
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-14&chapter=18&lang=en#EndDec
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-14&chapter=18&lang=en#EndDec
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อาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร เช่น ความผิดฐานมีส่วนร่วมในการอาชญากรรมที่จัดตั้งใน
ลักษณะองค์กรตามข้อ 5 ความผิดฐานฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมตามข้อ 6 ความผิดฐาน
ฉ้อราษฏร์บังหลวงตามข้อ 8 เป็นต้น โดยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (Organized 
Criminal Group) หมายถึง กลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่ด ารง
อยู่เป็นระเวลาหนึ่งและที่มีการประสานการด าเนินงานกันโดยมีเปูาหมายในการก่ออาชญากรรม
ร้ายแรงตั้งแต่หนึ่งฐานความผิดขึ้นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ในอนุสัญญานี้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม โดยอาชญากรรมร้ายแรง 
(Serious Crime) หมายถึง การกระท าที่เป็นความผิดซึ่งสามารถลงโทษโดยท าให้สูญเสียเสรีภาพขึ้น
สูงสุดเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปีหรือโดยโทษที่รุนแรงกว่า โดยอนุสัญญานี้ได้มีการก าหนดการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนระหว่างประเทศภาคีในความผิดตามอนุสัญญานี้ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศภาคี จึงปฏิบัติตามหลักการ แนวทางในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามที่ก าหนดในข้อ 16 
(1)-(17)202 ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้   

1.  หลักความผิดสองรัฐ 
ความผิดที่อนุสัญญานี้ครองคลุมถึงหรือกรณีความผิดที่ก าหนดในข้อ 3 วรรคหนึ่ง (a) หรือ(b) 

เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรท่ีจัดตั้งในลักษณะองค์กร อาทิ การมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรรม เพ่ือก่อ
อาชญากรรมร้ายแรง เช่น การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธสงคราม หรือการฟอกเงินที่ได้จากการก่อ
อาชญากรรมร้ายแรง และผู้ซึ่งถูกร้องขอให้ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ภายในอาณาเขตของประเทศที่
ได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ความผิดที่จะขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นต้องสามารถลงโทษได้ ตาม
กฎหมายภายในของประเทศผู้ร้องขอและประเทศที่ได้รับการร้องขอ ตามข้อ 16 (1) 

2.  การร้องขอความผิดหลายฐาน 
หากค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมถึงอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งแยกจากกันหลายความผิด 

บางความผิดไม่ครอบคลุมถึง ประเทศที่ได้รับค าร้องขออาจน าการส่งผู้ร้ายข้ามแดน มาใช้บังคับกับ
ความผิดที่ไม่ครอบคลุมได ้ตามข้อ 16 (2)  
 3.  การน าเอาความผิดตามอนุสัญญานี้ไปใช้ 

1)  การรับเอาความผิดไปใช้ ในกรณีมีสนธิสัญญาระหว่างกัน 
ความผิดตามอนุสัญญา อาทิ การมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรรม เพ่ือก่ออาชญากรรม

ร้ายแรง เช่น การค้าอาวุธสงคราม หรือการฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมร้ายแรง ให้ถือว่า
รวมอยู่ในความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนใดๆที่มีอยู่ระหว่างกัน 
โดยประเทศสมาชิกรับที่จะรวมเอาความผิดเช่นว่าเป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ใน
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนทุกฉบับที่จะจัดท าข้ึนระหว่างกัน ตามข้อ 16 (3) 

 
 

                                                           
202กิติพงษ์ กิตยารักษ์ และคณะ, ค าแปลอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน

อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร พ.ศ. 2543 (The United Nation 
Convention against Transnational Organized Crime 2000) (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม: 2552), หน้า 121-123. 
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2)  การรับเอาความผิดไปใช้ ในกรณีไม่มีสนธิสัญญาระหว่างกัน 
หากประเทศสมาชิกใดซึ่งมิได้ก าหนดให้ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการมี

อยู่ซึ่งสนธิสัญญา ต้องยอมรับให้ความผิดตามอนุสัญญานี้ไปใช้บังคับเป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนได ้ตามข้อ 16 (6) 
       4.  เงื่อนไขการใช้อนุสัญญานี้เป็นฐานในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 หากประเทศสมาชิกใด ซึ่งก าหนดให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการมีอยู่ของ
สนธิสัญญา ได้รับค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากอีกประเทศมาชิกหนึ่งแต่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนระหว่างกัน ประเทศที่ได้รับค าร้องขออาจพิจารณาใช้อนุสัญญานี้เป็นพ้ืนฐานทางกฎหมาย 
ส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เก่ียวกับความผิดใดตามอนุสัญญานี้ได้ ตามข้อ 16 (4) 
 หากประเทศสมาชิกใด ซึ่งได้ก าหนดให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการมีอยู่ซึ่ง
สนธิสัญญาต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
 (ก)  แจ้งในเวลาที่มีการมอบสัตยาบันสาร สารให้การยอมรับหรือสารแสดงความเห็นชอบ
หรือภาคยานุวัติสารของอนุสัญญานี้ว่า ตนจะใช้อนุสัญญานี้เป็นพ้ืนฐานทางกฎหมายส าหรับความ
ร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศสมาชิกอ่ืนของอนุสัญญานี้หรือไม่ และ 
 (ข)  หากประเทศสมาชิกใดไม่ใช้อนุสัญญานี้ เป็นพื้นฐานทางกฎหมายส าหรับความร่วมมือใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ให้ประเทศสมาชิกนั้นพยายามหาทางจัดท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ
ประเทศสมาชิกอ่ืน เพ่ือปฏิบัติ ตามข้อ 16 (5) 
 5.  ขั้นตอนและในการปฎิเสธตามกฎหมายภายใน 
 ให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายภายในของประเทศที่ได้รับค าร้องขอหรือ
โดยสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ใช้บังคับ นอกจากประการอ่ืนรวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโทษขั้น
ต่ า ส าหรับความผิดที่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและเหตุผลที่ประเทศที่ได้รับค าร้องขออาจปฏิเสธการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนได้ ตามข้อ 16 (7) 
           6.  การพัฒนากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 ประเทศสมาชิกต้องพยายามเร่งรัดกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้รวดเร็วขึ้นและลดความ
ยุ่งยากของข้อก าหนดเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของความผิด
ใดๆ ภายใต้กฎหมายภายในของตน ตามข้อ 16 (8) 
          7.  การจับคุมชั่วคราว 
 ในสถานการณ์ที่มีเหตุผลสมควรและเร่งด่วนและโดยการร้องขอจากประเทศสมาชิกใด 
ประเทศที่ได้รับค าร้องขอ อาจด าเนินการคุมขังบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนและ
ปรากฎตัวอยู่ในดินแดนของประเทศที่ได้รับการร้องขอนั้น หรืออาจด าเนินมาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสม
เพ่ือประกันการปรากฎตัวของบุคคลนั้นในกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายภายใน
และสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนของตน ตามข้อ 16 (9) 
          8.  การส่งคนชาติ 
 หากบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่า กระท าความผิดปรากฎตัวอยู่ในดินแดนของตน ไม่ส่งตัวบุคคล
เป็นผู้ร้ายข้ามแดน ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดตามอนุสัญญานี้ใช้บังคับ โดยมีเหตุเพียงประการเดียวว่า
บุคคลนั้นเป็นคนชาติของตน ให้ประเทศผู้รับค าร้องขอนั้นมีพันธกรณีที่จะเสนอคดีไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มี
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อ านาจของตน เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการฟูองคดีโดยปราศจากความล่าช้าเกิน เมื่อมีการร้องขอจาก
ประเทศที่ร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น เจ้าหน้าที่เหล่านั้นต้องด าเนินการวินิจฉัยและด าเนิน
กระบวนการต่าง ๆ ของตนในลักษณะเช่นเดียวกับในคดีความผิดที่มีลักษณะร้ายแรงอ่ืนใดภายใต้
กฎหมายภายในของประเทศนั้น ตามข้อ 16 (10) 

1)  การส่งคนชาติกลับมารับโทษในประเทศตน 
หากกฎหมายภายในอนุญาตให้ประเทศผู้รับค าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน หรือส่งตัวบุคคล

ใดซึ่งเป็นคนชาติของตนได้ เฉพาะภายใต้เงื่อนไขว่าบุคคลนั้นจะถูกส่งตัวกลับมายังตน เพ่ือรับโทษที่
ก าหนดโดยผลของการพิจารณาคดีหรือกระบวนการใด ๆ ในเรื่องที่ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือส่ง
ตัวบุคคลนั้น และประเทศที่ได้รับค าร้องขอกับประทเศที่ร้องขอ ให้ส่งตัวบุคคลนั้นเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
เห็นชอบกับทางเลือกนี้ ให้ถือว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือการส่งตัว เพียงพอส าหรับการปฏิบัติตาม
พันธกรณ ีตามข้อ 16 (11) 

2)  การลงโทษคนชาติตามค าพิพากษากฎหมายภายในของประเทศผู้ร้องขอ 
หากประเทศสมาชิกใดปฏิเสธการร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน ที่มีความมุ่งประสงค์ในการ

บังคับการลงโทษตามค าพิพากษา เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการร้องขอนั้นเป็นคนชาติของประเทศที่
ได้รับการร้องขอนั้น เมื่อมีการยื่นค าขอจากประเทศผู้ร้องขอ ให้ประเทศที่ได้รับการร้องขอพิจารณา
การบังคับให้มีการลงโทษตามท่ีก าหนดไว้ในค าพิพากษาศาลภายใต้กฎหมายภายในของประเทศที่ร้อง
ขอหรือพิจารณาการบังคับให้มีการลงโทษตามค าพิพากษาศาลในส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
ภายในของประเทศท่ีได้รับการร้องขอ ตามข้อ 16 (12) 9 
 9.  การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอ 
 บุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีต้องได้รับประกันการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในทุกขั้นตอน
ของการด าเนินคดี รวมทั้งได้รับสิทธิและหลักประกันตามที่ก าหนดโดยกฎหมายภายในของประเทศ
สมาชิกที่บุคคลนั้นปรากฎตัวอยู่ ตามข้อ 16 (13) 
 10.  เหตุปฎิเสธเพราะการเลือกปฎิบัติ 
 ไม่มีพันธกรณีใด ห้ามปฎิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากประเทศที่ได้รับการร้องขอมีเหตุผล
ส าคัญที่จะเชื่อว่า ค าร้องขอนั้นได้ท าข้ึนเพื่อความมุ่งประสงค์ในการฟูองคดี หรือการลงโทษบุคคลด้วย
เหตุแห่งเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เผ่าพันธุ์ก าเนิด หรือความคิดเห็นทางการเมืองของบุคคลนั้น
หรือการปฏิบัติตามค าร้องขอนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานะของบุคคลผู้นั้น ตามข้อ 16 (14) 
 11.  ความผิดการคลัง 
 ประเทศสมาชิกใดไม่อาจปฏิเสธค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ด้วยเหตุผล เพียงว่าความผิด
นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องการคลังหรือการเงิน ตามข้อ 16 (15) หรือความผิดการเงิน 
 12.  การให้ชี้แจงก่อนการปฎิเสธ 
 ก่อนปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ให้ประเทศที่ได้รับการร้องขอหารือกับประเทศที่ร้องขอ 
เพ่ือให้โอกาสประเทศที่ร้องขอ เสนอความคิดเห็นของตนและจัดหาให้ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อกล่าวหาของตน ตามข้อ 16 (16) 
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 13.  การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 ประเทศสมาชิกต้องพยายามหาทางจัดท าความตกลงหรือข้อตกลงระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
เพ่ือด าเนินการหรือเพ่ิมพูนประสิทธิผลของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ตามข้อ 16 (17) 
 โดยในปัจจุบันภาคีอนุสัญญานี้ มีทั้งหมด 179 ประเทศ รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน
ดังต่อไปนี้ซึ่งมีฐานะเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติฉบับนี้203 ดังตารางที่ 3.6  
 
ตารางท่ี 3.6  ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภาคีอนุสัญญา UNTOC 
 

ภาคีอนุสัญญา 
(Participant) 

การลงนาม
(Signature) 

 

การให้สัตยาบัน (Ratification), 
การยอมรับ (Acceptance: A),  

การให้ความเห็นชอบ (Approval: 
AA), การภาคยานุวัติ (Accession: 
a), การสืบสิทธิ์ (Succession: d) 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(Viet Nam) 

13 ธันวาคม 2000 8 มิถุนายน 2012 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
(Philippines) 

14 ธันวาคม 2000 28 พฤษาคม 2002 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
(Lao PDR) 

 
- 

26 กันยายน 2003 (a) 

ประเทศไทย (Thailand) 13 ธันวาคม 2000 17 ตุลาคม 2013 
 
 ดังนั้น หากมีการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันของประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในความผิด
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรตามอนุสัญญาเฉพาะนี้ ประเทศเหล่านี้ต้องปฏิบัติตาม
หลักการ แนวทางตามที่อนุสัญญานี้ก าหนด ตามที่ได้ศึกษามาแล้ว รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน
อ่ืนๆที่เป็นภาคีอนุสัญญานี้ด้วย 
 ส าหรับองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ในระดับภูมิภาค ได้แก่  สหภาพยุโรป ซึ่งมีสถานะเป็น
องค์การระหว่างประเทศเป็นภาคีแล้ว และประเทศสมาชิกทั้ง 28 ประเทศของสหภาพยุโรป ยังเป็น
ภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 
ค.ศ. 2000 ทุกประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกของปชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตก ยัง
ได้เป็นภาคีอนุสัญญาเฉพาะนี้ด้วย 

                                                           
203United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 

Retrieved September 20, 2014 from https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src 
=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en 

https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-14&chapter=18&lang=en#EndDec
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-14&chapter=18&lang=en#EndDec
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-14&chapter=18&lang=en#EndDec
https://treaties.un.org/pages/
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 จากผลการศึกษาข้างต้น ยังพบว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัฐภาคี 179 ประเทศ (รวมถึง
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน)มีพันธะกรณีต้องปฎิบัติตามภายใต้
อนุสัญญา UNCAC และอนุสัญญา UNTOC เป็นเครื่องมือของประชาคมโลกหรือนานาประเทศ 
(International Instrument) ในการร่วมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้ ไม่ใช่เครื่องมือ
ในระดับภูมิภาคหรือระดับประชาคมอาเซียน (Instrument of ASEAN Comunity) ซึ่งแตกต่างกับ
สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาของอาเซียน (ASEAN MLAC) หรือ
อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (ASEAN Convention on Counter Terrorism 
2011) ที่เป็นเครื่องมือของประชาคมอาเซียน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาดังจะศึกษาต่อไป  
 

3.3.3 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย   
 การก่อการร้ายถือเป็นภัยแรงต่อความสงบของโลก ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตระหนักถึงภัย
คุกคามของการก่อการร้ายเป็นอย่างดี จึงได้จัดท าอนุสัญญานี้ โดยผู้น าอาเซียนได้ลงนามในการ
ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ 12 วันที่ 11-15  มกราคม พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้ให้สัตยาบันแล้ว ซึ่งถือเป็น
อนุสัญญาแรกในการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการยกระดับ เพ่ือการเติมเต็มแผน
แผนงานจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Blueprint) โดยมีขอบเขตความ
ร่วมมือทั้งการปูองกัน การบังคับใช้กฎหมาย และการบ าบัดฟื้นฟูผู้กระท าความผิด โดยเฉพาะการระบุ
ห้ามมิให้ใช้ศาสนา เชื้อชาติ อุดมการณ์และการเมืองเป็นข้ออ้างในการก่อการร้าย ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการภายใต้แผนงานเพ่ือจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเช่นกัน ข้อ ข. 4.2 
เพ่ิมความพยายามในการต่อต้ายการก่อการร้ายโดยการให้สัตยาบันโดยเร็วและด าเนินการอย่างเต็มที่
ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งก็ได้ด าเนินการจนส าเร็จในปี ค.ศ. 2011 
นอกจากนี้ ภายใต้อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (ASEAN Convention on 
Counter Terrorism 2011: ACCT) นี้ ยังก าหนดเงื่อนไขในหลักการต่าง ๆ ส าหรับการให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศภาคใีนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้โดยเฉพาะในข้อ 13 และข้อ 14  
 นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนยืนยันความมุ่งมั่นที่จะปกปูองสิทธิมนุษยชน การปฎิบัติ
การที่เป็นธรรม หลักนิติธรรมและกระบวนการอันชอบธรรมในการด าเนินการต่อต้านการก่อการร้าย 
โดยยืนยันว่าด้วยการก่อการร้ายไม่อาจจะและไม่ควรจะไปมีส่วนเชื่อมโยงผูกพันกับศาสนา สัญชาติ 
อารยธรรม หรือกลุ่มชาติพันธุ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในอันที่จะเสริมสร้างความร่วมมือ 
เพ่ือต่อต้านการก่อการร้าย ทั้งในด้านการปูองกัน ปราบปรามการก่อการร้ายในทุกรูปแบบ ซึ่งการก่อ
การร้ายไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด ๆ ท าที่ไหน เมื่อไร โดยบุคคใด ล้วนเป็นการคุกคามสันติภาพและ
ความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างยิ่งยวด เป็นการท้าทายโดยตรงต่อเปูาหมายของการบรรลุซึ่ง
สันติภาพ ความก้าวหน้าและความมั่นคงของอาเซียน ตลอดจนเปูาหมายของประชาคมอาเซียนอีก
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ด้วย โดยมีกรอบความร่วมมือ (Areas of Cooperation) ทั้งหมดมี 13 เรื่อง ตามที่ปรากฎในข้อ 6204 
ดังนี้ คือ 

1. จัดการตามขั้นตอนที่จ าเป็นปูองกันมิให้เกิดการก่อการร้าย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน เพ่ือการเตือนภัยล่วงหน้า 

2. ปูองกันมิให้ผู้ก่อการร้าย ผู้สนับสนุนการเงิน มิให้ใช้อาณาเขตในประเทศสมาชิก เพ่ือการ
ก่อการร้าย 

3. ปูองกันและขัดขวางกระบวนการสนับสนุนทางการเงินต่อผู้ก่อการร้าย 
4. ปูองกันการเคลื่อนไหวย้ายถิ่นที่โดยกระบวนการตรวจสอบเข้มงวดในการเดินทางผ่านข้าม

แดน ตรวจทานกระบวนการท าเอกสารปลอมต่าง ๆ 
5. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการท างานร่วมมือกัน โดยผ่านการฝึกอบรม 

ประชุมสัมมนา ความร่วมมือทางเทคนิค 
6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ของสาธารณชน การให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่อต้านการก่อการร้าย ตลอดจนส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มชนในสังคมที่ต่างอารยธรรม 
7. เสริมสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดน 
8. เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลและข่าวกรอง 
9. พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้ายในระดับภูมิภาคเอเชียนภายใต้การก ากับดูแล

ขององค์กรที่เกี่ยวข้องของอาเซียน 
10. พัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมในการรับมือกับการก่อการร้ายที่ใช้อาวุธเคมี 

ชีวภาพ รังสีนิวเคลียร์ อินเตอร์เน็ตและรูปแบบใหม่ๆ ส าหรับการก่อการร้ายในปัจจุบัน 
11. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ

มาตรการการต่อต้านการก่อการร้าย 
12. สนับสนุนให้ใช้ระบบสื่อสารผ่านการประชุมทางวีดีทัศน์ และเทคโนโลยีอ่ืนที่เหมาะสมใน

การสื่อสารระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนด้วยกัน 
13. สร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อการร้าย เพ่ือ

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 ดังนั้น การให้ความให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
จึงเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือภายใต้อนุสัญญานี้ เพ่ือให้การปราบปราบการก่อการร้ายบรรลุ
เปูาหมายอีกด้วย โดยเงื่อนไขความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน มีสาระส าคัญ205 ในข้อ 13 และข้อ 
14 ดังนี้  
 1. การพิจารณาฟูองร้องคดีการก่อการร้าย 
 ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งบุคคลที่ถูกต้องการได้ปรากฎตัวในดินแดน ไม่ว่า คดีใด ๆ ในข้อ 7 
(ว่าด้วยเหตุอ านาจศาล) ของอนุสัญญานี้น ามาใช้บังคับ หากบุคคลนั้นไม่ถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ต้อง
                                                           

204Article VI  (Areas of Cooperation), ASEAN Convention on Counter Terrorism 
2011  

205อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2554 (ASEAN Convention 
on Counter Terrorism 2011)  
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ถูกผูกพันปราศจากข้อยกเว้นประการใด ๆ และไม่ว่าผู้กระท าความผิดได้กระท าในดินแดนหรือไม่ ให้
เสนอคดีโดยไม่ล้าช้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้อ านาจ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการฟูองร้องผ่านกระบวนการตาม
กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น เจ้าหน้าที่นั้นจะต้องพิจารณาตัดสินใจเป็นหนึ่งในฐาน
ความผิดในสนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีมาก่อนหน้าที่ภายใต้กฎหมายภายในของ
ประเทศนั้นตามข้อ 13 (1) 
 2. การน าความผิดตามอนุสัญญานี้ไปใช้ 
 ให้ถือว่าความผิดต่าง ๆ ภายใต้ข้อ 2 ของอนุสัญญานี้ อาทิ การยึดอากาศยานโดยมิชอบ การ
กระท าอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของพลเรือน การสนันสนุนทางการเงินแก่ลัทธิก่อการ
ร้าย การก่อการร้ายโดยใช้นิวเคลียร์ การวางระเบิดเพ่ือการก่อการร้าย  ให้ถือว่าถูกน าไปรวมเป็น
ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้าแดนในสนธิสัญญาใด ๆ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับระหว่างภาคีใด ๆ ก่อนการเข้า
มาผูกพันตามอนุสัญญานี้ ภาคีต่าง ๆ รับที่จะรวมเอาความผิดเช่นว่าเป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนได้ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนทุกฉบับที่จะจัดท าข้ึนระหว่างกันในภายหลังตามข้อ 13 (2) 
 3. การใช้อนุสัญญานี้เป็นฐานในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 เมื่อประเทศสมาชิกใด ซึ่งก าหนดให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการมีอยู่ของ
สนธิสัญญาได้รับค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากอีกประเทศสมาชิกหนึ่ง ซึ่งไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนต่อกัน ประเทศที่ได้รับค าร้องขออาจพิจารณาใช้อนุสัญญานี้เป็นพ้ืนฐานทางกฎหมายส าหรับ
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เก่ียวข้องความผิดต่าง ๆ เช่น การยึดอากาศยาน การก่อการร้ายโดยนิวเคลียร์
เป็นต้น ไดต้ามข้อ 13 (3) 

4 ข้อยกเว้นความผิดทางการเมือง (Political Offences Exception) 
ไม่มีความผิดใด ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อ 2 ของอนุสัญญานี้ เช่น การยึดอากาศยานโดยมิชอบ การ

กระท าอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของพลเรือน การสนันสนุนทางการเงินแก่ลัทธิก่อการ
ร้าย การก่อการร้ายโดยใช้นิวเคลียร์ การวางระเบิดเพ่ือการก่อการร้าย เป็นต้น จะต้องถูกพิจารณา
เป็นความผิดทางการเมืองหรือเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางการเมืองหรือเป็นความผิดซึ่งมี
มูลเหตุจูงใจ โดยมีวัตถุประสงค์ทางการเมือง ดังนั้น ค าร้องขอส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายในเรื่องทางอาญาซึ่งอยู่บนความผิดใดก็ตาม ไม่สามารถถูกปฏิเสธบน
เหตุผลอย่างเดียวกันว่า เกี่ยวข้องกับความผิดทางการเมืองหรือเป็นความผิดซึ่งมีมูลเหตุจูงใจหรือมี
วัตถุประสงค์ทางการเมืองตามข้อ 14206 กล่าวคือ ความผิดเกี่ยวกับความผิดฐานก่อการร้ายตาม
                                                           

206Article XIV Article XIV Political Offences Exception  
None of the offences covered in Article II of this Convention shall be regarded 

for the purposes of extradition under Article XIII of this Convention or mutual legal 
assistance in criminal matters under Article XII of this Convention as a political 
offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired 
by political motives. Accordingly, a request for extradition or for mutual legal 
assistance in criminal matters based on such an offence may not be refused on the 
sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a 
political offence or an offence inspired by political motives. 
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อนุสัญญานี้ ไม่สามารถอ้างเหตุว่าเป็นความผิดทางการเมืองหรือเป็นข้อยกเว้นของความผิดทาง
การเมือง เพ่ือปฎิเสธค าร้องขอได้ 

นอกจากนี้อนุสัญญานี้ โดยเฉพาะข้อ 8 ที่ค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานและ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา แม้เป็นคดีการก่อการร้าย ซึ่งเป็นคดีร้ายแรง  
โดยก าหนดว่า บุคคลใดที่ถูกควบคุมตัวหรือถูกปฏิบัติโดยมาตรการใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับอนุสัญญานี้
จะต้องได้รับหลักประกันว่าด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมถึงการคงไว้ซึ่งสิทธิ และหลักประกัน
ต่างๆตามกฎหมายในอาณาเขตของรัฐภาคี  อันเป็นอาณาเขตที่บุคคลผู้ต้องสงสัยนั้นถูกควบคุมตัว 
และให้รวมไปถึงสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ชี้ให้เห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความส าคัญกับการแนวคิด หลักการกระบวนการที่
เป็นธรรม (Due Process Model) เพ่ือเป็นหลักการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดีด้วย 

จากอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายดังกล่าว เป็นผลให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนต่างต้องมีพันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตามหลักการ กลไกต่าง ๆ ที่ปรากฎในอนุสัญญาแบบพหุภาคี
นี้ (Multilateral Treaty) ซึ่งมีกรอบด าเนินการอยู่หลายประการ หนึ่งในนั้นคือ การให้ความร่วมมือ
ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดฐานก่อการร้ายด้วย และทีส่ าคัญยังให้ถือว่าความผิดในอนุสัญญานี้ 
ไปรวมเป็นความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้าแดนในสนธิสัญญาใด ๆ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับระหว่างภาคีใดๆ 
ก่อนการเข้ามาผูกพันตามอนุสัญญาด้วย ดังจะได้วิเคราะห์ต่อไป ดังนั้น อนุสัญญานี้จึงเป็นอนุสัญญา
ระดับภูมิภาค อนุสัญญาแรกของประชาคมอาเซียน ที่ใช้เป็นเครื่องมือของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา เพ่ือต่อต้านการก่อการร้าย 
 
3.4 กฎหมายและขั้นตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนประเทศสมาชิกอาเซียนกับ  

ประเทศไทย 
 
 โดยในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาตลอดทั้งเปรียบเทียบกฎหมายภายใน (Domestic Law) และ
ขั้นตอน ข้อก าหนดต่าง ๆ ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งถือเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ ที่จะได้กล่าวถึง 
บรรดากฎเกณฑ์ภายใน ข้อจ ากัดและข้อยกเว้น และกระบวนการในการพิจารณาในการให้ความ
ร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการพิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ โดยในส่วนต้นจะศึกษาถึงภาพรวมของกฎหมายดังกล่าวของประเทศสมาชิก
อาเซียน ซ่ึงต่างมีกฎหมายภายในเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยขอแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
 กลุ่มแรก กลุ่มประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาแบบทวิภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศ
ไทย ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม สหภาพพม่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 บรูไนดารุสซาลาม มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition Act 2006) 
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็น
การยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉบับเดิมโดยมีการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับ
หลักกฎหมายระหว่างประเทศ ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติและส่งเสริมให้กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
สามารถปฏิบัติได้โดยง่ายและไม่ซับซ้อน โดยโทษที่จะส่งบุคคลข้ามแดนได้นั้น จะต้องเป็นโทษทาง
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อาญาตามกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอและบรูไนดารุสซาลาม ที่อาจสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต หรือ
โทษจ าคุกไม่น้อยกว่าหนึ่งปี การส่งค าร้องของส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นจะต้องจัดท าขึ้นโดยเจ้าหน้าที่
ทางการทูต กงสุลหรือรัฐมนตรีของประเทศผู้ร้องขอ โดยให้ยื่นต่อส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งจะเป็น
หน่วยงานในการพิจารณาและน าเสนอค าร้องต่อศาลเพ่ือพิจารณาให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป  
กระบวนการในการพิจารณาส่งบุคคลข้ามแดนไปยังประเทศผู้ร้องขอนั้น อาจกระท าในสองลักษณะ 
คือ (1) บุคคลที่ถูกร้องขอยินยอมต่อศาลให้มีการส่งตัวไปยังประเทศผู้ร้องขอด้วยความสมัครใจซึ่งเป็น
กระบวนการที่ไม่จ าต้องพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  (2) บุคคลที่ถูก
ร้องขอไม่ยนิยอมให้มีการส่งตัว ซึ่งส านักงานอัยการสูงสุดจะต้องด าเนินการตามกระบวนการในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งจะเสนอค าร้องขอและการพิจารณานั้นต่อศาล และจะต้องได้รับการพิจารณา
ทบทวนจากศาลสูงอีกชั้นหนึ่ง207 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition Act 1987) 
โดยบทบัญญัติตามกฎหมายฉบับนี้ โดยประเทศผู้ร้องขอต้องท าการร้องขอผ่านศาล โดยความผิดที่จะ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ต้องเป็นความผิดอาญาที่สามารถลงโทษได้ตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ 
(Double Criminality) หลักความผิดเฉพาะเรื่อง (Rule of Specialty) หลักห้ามลงโทษซ้ าใน
ความผิดเดียวกัน (Double Jeopardy) นอกจากนี้ยังมีเหตุอันเป็นพ้ืนฐานในการปฏิเสธค าร้องขอ 
เช่น หากวัตถุประสงค์ส าหรับการฟูองร้องหรือลงโทษ ด้วยเหตุเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองหรือมีลักษณะเป็นความผิดทางการเมือง แต่ไม่มีข้อยกเว้นส าหรับการห้ามส่งคน
ชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ส าหรับการวิธีการเมื่ออัยการสูงสุด (The Attorney-General’s Chambers: 
AGC) ในฐานะผู้ประสานงานกลาง ได้รับเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว ศาลจะส่งค าร้องขอไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม208  

สหภาพพม่า มีกฎหมายภายในเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นการเฉพาะ โดยมีแนวปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Burma Extradition Act 1904) ซึ่งยังมีผลใช้บังคับ
อยู่ แต่ไม่สามารถบังคับได้ในทางปฏิบัติ เพราะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมี
การด าเนินการเป็นกรณี ๆ ไป (Case by Case Basis) เนื่องจากยังไม่มีการจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศใด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศใช้กฎหมายส าหรับการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่209 และ 
 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีกฎหมายภายในฉบับใหม่ คือ กฎหมายว่าด้วยความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) (Law on Legal Assistance, Law No. 
08/2007/QH12) โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ อ านาจ ค าสั่งและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
ข้อก าหนดของการช่วยเหลือตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา การส่งผู้ร้ายข้ามแดน หรือ การ
โอนย้ายบุคคลที่ถูกตัดสินจ าคุก ระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศอ่ืนๆ ตลอดจนหน้าที่รับผิดชอบ
ของหน่วยงานภาครัฐของเวียดนามในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายรวมอยู่ในกฎหมายฉบับ

                                                           

 207Extradition Act 2006 of Brunei Darussalam 
 208Extradition Act 1987 of Singapore 
 209Extradition Act 1904 of Myanmar 
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เดียวกันมีทั้งหมด 72 มาตรา รวม 7 หมวด โดยการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนปรากฎในบทบัญญัติในหมวด 4 (Chapter VI) ตั้งแต่มาตรา 32 ถึงมาตรา 48 ซึ่งก าหนด
หลักการและข้อจ ากัด ตลอดทั้งกระบวนการในการด าเนินการพิจารณาค าร้องขอหรือค าร้องโดย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะได้ศึกษาโดยละเอียดต่อไป 
 กลุ่มที่สอง กลุ่มประเทศที่มีสนธิสัญญาแบบทวิภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศ
ไทย ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา มีประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  
(Penal Code: Part 2: Extradition 2007 (พ.ศ. 2551)) โดยส่วนที่ 2 การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งโทษ
ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้นั้นต้องเป็นโทษตามกฎหมายอาญา โดยค าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้องร้อง
ขอผ่านช่องทางการทูตพร้อมข้อมูลผู้ที่ถูกร้องขอและความผิดที่ได้กระท า เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมพิจารณา ก่อนจะส่งต่อให้ส านักงานอัยการสูงสุด น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา210  

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Law on 
Extradition 1979) ซ่ึงตามกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉบับนี้ ได้ระบุค าจ ากัดความในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน โดยมีหลักการส าคัญ คือ ต้องมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศผู้ร้องขอและประเทศผู้ส่งโดยยึดหลัก
ความผิดอาญาที่สามารถลงโทษได้ตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ (Double Criminality) และ
ความผิดนั้นต้องเป็นไม่ใช่ความผิดทางการเมืองและทางการทหาร หรือเป็นกรณีต้องห้ามตามที่ได้ระบุ
ไว้ในมาตรา 5 และมาตรา 7 (เหตุแห่งการปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน) โดยประธานาธิบดีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะพิจารณาร่วมกันว่าจะมีการส่งหรือไม่ ทั้งนี้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จะปฏิเสธการส่งคนชาติให้แก่ผู้ร้องขอให้เป็นผู้ร้ายข้ามแดน ยกเว้นประเทศผู้ร้องขอจะระบุเรื่องหลัก
ปฎิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity) ไว้ด้วย และจะปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีมีโทษประหาร
ชีวิต ยกเว้นประเทศผู้ร้องขอจะให้ค ามั่นว่าจะไม่ลงโทษประหารแก่บุคคลนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร211  

 ประเทศมาเลเซีย มีบทบัญญัติในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition  Act 1992) โดยกฎหมายฉบับนี้วางหลักเก่ียวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้ 
2 กรณี คือ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีสนธิสัญญาและไม่มีสนธิสัญญา ในกรณีที่มีสนธิสัญญาระหว่าง 
กันกฎหมายก าหนดให้ประเทศผู้ร้องขอส่งค าร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้
ประสานงานกลาง) พิจารณา หากไม่มีสนธิสัญญาจะต้องส่งค าร้องผ่านช่องทางการทูต เพ่ือน าส่ง
ต่อไปยังผู้ประสานงานกลางต่อไป นอกจากนั้นยังสามารถส่งผ่านมายังส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตได้ด้วย การพิจารณาว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามได้หรือไม่ ต้อง
พิจารณาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและศาล โดยยึดหลักความผิดอาญาที่สามารถลงโทษ
ได้ตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ (Double Criminality) และความผิดนั้นต้องไม่ใช่ความผิด
ทางการเมืองและทางการทหาร212 อย่างไรก็ตาม หากประเทศผู้ร้องขอไม่มีสนธิสัญญากับประเทศ

                                                           

 210Penal Code: Part 2 on Extradition 2007 of Cambodia 
 211Law on Extradition 1979 of Indonesia 
 212Extradition Act 1992 of Malaysia 



144 

 

 
 

144 

มาเลเซียก็สามารถใช้หลักปฎิบัติต่างตอบแทนได้ (Reciprocity) โดยในปัจจุบันประเทศมาเลเซียมี
สนธิสัญญากับประเทศไทย (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุง) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา 
ประเทศออสเตรเลีย และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ฉบับใหม่ (Extradition Law 2012) ยกเลิกบทบัญญัติในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งอยู่ในกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 2004 ไป โดยกฎหมายฉบับใหมน่ี้มีทั้งหมด 44 มาตรา รวม 9 หมวด ซึ่งก าหนด
หลักการและข้อจ ากัด ตลอดทั้งกระบวนการในการด าเนินการพิจารณาค าร้องขอหรือค าร้องโดย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะได้ศึกษาโดยละเอียดต่อไป และ 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้ประกาศใช้กฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตั้งแต่ ค.ศ. 1977 และยังมี
ผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีบทบัญญัติทั้งหมวด 21 มาตรา ที่ก าหนดหลักการ กฎเกณฑ์ในการ
พิจารณาด าเนินการตามค าร้องขอจากต่างประเทศหรือค าร้องของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เช่น รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ พนักงานอัยการ ศาลชั้นต้น
ประจ าจังหวัด เป็นต้น ซึ่งจะได้ศึกษาโดยละเอียดต่อไป ส่วน 

ประเทศไทย เดิมประเทศไทยไดป้ระกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตั้งแต่ 
พ.ศ. 2472 มีผลใช้บังคับกว่า 79 ปี ซึ่งต่อมากฎหมายฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติทั้งหมวด 34 มาตรา 5 หมวด ที่บัญญัติหลักการ 
กฎเกณฑ์ในการพิจารณาด าเนินการตามค าร้องขอจากต่างประเทศหรือค าร้องของประเทศไทย ให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยจะได้ศึกษาโดยละเอียดต่อไป 

วิทยานิพนธ์นี้ จะเลือกศึกษากฎหมายและขั้นตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมาย
ภายในจากประเทศสมาชิกของ 2 กลุ่มประเทศโดยละเอียด ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  และประเทศไทย เพ่ือท าให้เกิดความ
เข้าใจกฎหมายและขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบให้เห็นข้อเหมือน ข้อแตกต่าง โดยอาศัยตารางในการเปรียบเทียบ อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อไป ดังนี้  

 
 3.4.1  กฎหมายและข้ันตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญากับ       
         ประเทศไทย 

 โดยในส่วนนี้เป็นการศึกษากระบวนการ ข้อก าหนดต่าง ๆ ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตาม
กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และน าไปวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอ่ืน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรมยิ่งขึ้น 

3.4.1.1 กฎหมายและขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ส าหรับกฎหมายภายในในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนถูกรวมไว้ในบทที่ IV ของกฎหมายว่า

ด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมาย ค.ศ. 2007213 ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
                                                           

 213Law on Legal Assistance 2007 
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ซึ่งมีหลักการในการให้ความช่วยเหลือบนพ้ืนฐานของการเคารพเอกราช อธิปไตย และเอกภาพแห่ง
ดินแดน ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน ความเสมอภาคและผลประโยชน์ระหว่างกันตาม
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กฎหมายและสนธิสัญญาซึ่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเป็นภาคี โดยแบ่งสาระส าคัญตามกฎหมาย214 ไดด้ังต่อไปนี้ 
 1)  ข้อก าหนดในกฎหมาย  
 (1) ความผิดสองรัฐ หลักการพิจารณาความผิดสองรัฐอยู่ภายใต้มาตรา 
33 โดยความผิดซึ่งอาจถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนได้ ต้องสามารถถูกลงโทษได้ภายใต้กฎหมายอาญาทั้ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศผู้ร้องขอ และการกระท าทางอาญาของบุคคล ไม่
จ าเป็นต้องอยู่ในหมวดความผิดเดียวกันหรือความผิดเดียวกัน 
 (2) ความผิดเฉพาะเรื่อง ซ่ึงความผิดเฉพาะเรื่องอยู่ภายใต้มาตรา 34 ที่
บุคคลที่เป็นผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกมอบตัว ถ้ารัฐผู้ร้องขอรับรองว่าผู้ต้องหาจะไม่ถูกฟูองร้องหรือส่งข้าม
แดนไปยังประเทศที่ 3 ส าหรับความผิดอื่นท่ีได้กระท าก่อนการมอบตัว 
 (3) การพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน โดยการพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน
หรือมาตรฐานการพิสูจน์ในการพิจารณาค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายว่า
ด้วยการพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน 

 2)  ข้อจ ากัดและข้อยกเว้น 
 (1) การห้ามลงโทษซ้ าในความผิดเดียว หรือที่เรียกว่า Non Bis in 

Idem (Not Twice for the same) ภายใตม้าตรา 35(1) (c) ค าร้องขอจะถูกปฏิเสธ ถ้าบุคคลถูกร้อง
ขอให้ส่งข้ามแดนได้ถูกพิพากษาว่ามีความผิดเรียบร้อยแล้วโดยศาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ส าหรับการปฏิบัติการต่อรัฐที่เกี่ยวข้องหรือกรณีได้ถูก “งดไว้ก่อน” ค าร้องอาจถูกปฏิเสธด้วยภายใต้
มาตรา 35(2) (b) ถ้าบุคคลผู้ซึ่งการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้พบตัวก าลังถูกฟูองร้องในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ส าหรับความผิด ซึ่งการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ร้องขอ 

 (2) การส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นเป็นพลเมือง โดยกฎหมายนี้ได้
ก าหนดว่า พลเมืองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไม่สามารถถูกส่งข้ามแดนภายใต้บทบัญญัติใน
มาตรา 35(1) (a)   

 (3) อายุความในการด าเนินคดีอาญา อยู่ภายใต้มาตรา 35(1) (b) ที่
บุคคลที่ถูกร้องขอให้ส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน จะถูกปฏิเสธ เนื่องจากข้อจ ากัด เรื่องการสิ้นสุดอายุความ
หรือเหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ 

 (4) ความผิดทางการเมืองหรือความผิดทางการทหาร ไม่มีข้อยกเว้นที่
ได้บัญญัติในกฎหมาย ส าหรับความผิดทางการเมืองหรือความผิดทางการทหารหรือก าหนดลักษณะ
ความผิดทางการเมืองไว้ในกฎหมายฉบับนี้ 

 (5) สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองบุคคลผู้ถูกร้องขอโดยอาศัยแนวคิดของ
สิทธิมนุษยชนบางลักษณะมาใช้ปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยปรากฎในมาตรา 15(1) (d) ค าร้อง
                                                           

 214United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), ASEAN Handbook on 
International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases (Indonesia: The 
Association of Southeast Asian Nations, 2010), pp. 191-192 
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จะถูกปฏิเสธ ถ้ามีพ้ืนฐานทางเหตุผลเชื่อได้ว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกพิจารณาฟูองร้องหรือ
ลงโทษบุคคลผู้ถูกร้องขอ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สัญชาติ สถานะทางสังคมหรือ ความ
คิดเห็นทางการเมือง  

  (6) โทษประหารชีวิต กรณีความผิดทางอาญาที่ร้องขอมีโทษประหาร
ชีวิต ตามกฎหมายฉบับนี้ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมาย ส าหรับข้อยกเว้นโทษประหารชีวิต หรือ การให้
ค ารับรองว่าจะไม่มีการประหารชีวิตตามกฎหมาย 

  (7) เขตอ านาจศาล โดยเขตอ านาจศาลในการพิจารณาตามกฎหมาย ไม่
มีข้อยกเว้นทีส่าธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีเขตอ านาจในการตัดสิน ฟูองร้องความผิดที่เกี่ยวข้อง 
 3)  กระบวนการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน มีสาระส าคัญ ดังนี้  

(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานในการด าเนินการในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน ได้แก่ รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งรัฐในฐานะผู้ประสานงานกลางในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(Central Authority for Extradition) ท าหน้าที่ในการรับ ส่ง พิจารณาและท าให้ส าเร็จมีผลตาม
กฎหมายส าหรับค าร้องขอจากต่างประเทศกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงการ
ต่างประเทศ (The Ministry of Foreign Affairs) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (The Ministry of 
Justice) อัยการประชาชนสูงสุด (The Supreme People’s Procuracy: SPP) และศาลประชาชน
สูงสุด (Supreme People’s Courts) 

(2) รูปแบบและเนื้อหา โดยรูปแบบและรายละเอียดในเนื้อหาใน
ข้อก าหนดในกฎหมายส าหรับค าร้องขอประกอบอยู่ในมาตรา 36 และมาตรา 37 โดยค าร้องเขียนเป็น
ลายลักษรโดยหน่วยงานที่มีอ านาจในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และเอกสารค าร้องขอจะต้องเตรียม 3 ชุด
ภายในบทบัญญัติของกฎหมายนี้และกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอ และการใช้ภาษาตามมาตรา 5 
โดยมีรายละเอียด เช่น วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ท าค าร้องขอ เหตุผลในการยื่นค าร้องขอ  ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ต้องหา (ชื่อเต็ม เพศ วันเกิด สัญชาติ สถานที่อาศัย และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น) และ
สาระส าคัญของความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

(3) การส่งผ่าน ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นสามารถท าได้ โดยผ่าน
ช่องทางการทูต (Diplomatic Channel) ถึงรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งรัฐหรือตามสนธิสัญญาก าหนดไว้ 

(4) สิทธิการมีทนายความ การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอโดยให้
สิทธิมีทนายความนั้นอยู่ภายใต้มาตรา 40 4(ค) ว่า การตัดสินใจส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่บัญญัติให้
ทนายความ หรือตัวแทนตามกฎหมายของบุคคลที่ถูกร้องขอให้ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดน จะแสดง
ความคิดเห็นในการพิจารณาค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

(5) การจับตัวชั่วคราว เป็นกรณีการร้องขอในกรณีฉุกเฉิน โดยกฎหมาย
ฉบับนี้ไม่มีบทบัญญัติ ส าหรับขั้นตอนในการจับตัวชั่วคราวไว้เป็นการเฉพาะให้แตกต่างกับกรณีค าร้อง
ขอกรณีท่ัวไปภายใต้มาตรา 44(3)  

(6) ภาษา เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาค าร้องขอ ได้ก าหนดภาษาไว้
ภายใตม้าตรา 5 ค าร้องขอเป็นภาษาท่ีได้มีการระบุ ในสนธิสัญญาที่ใช้บังคับหรือ ถ้าไม่มีในสนธิสัญญา 
ถูกแปลเป็นภาษาของประเทศผู้ถูกร้องขอ นั้นคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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(7) ความยินยอม ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายต่อการให้ความยินยอมของ
บุคคลผู้ถูกร้องขอส าหรับการส่งผู้ร้ายข้าม อันจะท าให้กระบวนการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
กระชับหรือรวดเร็วขึ้น 

(8) ข้อจ ากัดเวลา เพ่ือให้การพิจารณาค าร้องขอเป็นไปอย่างรวดเร็ว
กฎหมายได้ก าหนดให้ ศาลประชาชน ต้องพิจารณาค าร้องของส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใน 10 
วันนับแต่ได้รับค าร้องขอภายใตม้าตรา 40 

(9) ค าร้องขอร่วมกันส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
เนื่องจากประเทศต่างมีเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาในความผิดฐานเดียวกัน เช่น ความผิดฐาน
ก่อการร้าย ซึ่งเป็นความผิดสากลทุกประเทศต่างมีเขตอ านาจในการพิจารณาคดี ดังนั้นในกฎหมาย
ฉบับนี้ภายใต้มาตรา 39 จึงได้ก าหนดให้ ในกรณีรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งรัฐ ได้รับค าร้องขอให้ส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนจากหลายประเทศในความผิดเดียวกัน ให้ด าเนินการร่วมกันกับรัฐมนตรีกระทรวงการ
ต่างประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม อัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดพิจารณา
ร่วมกัน โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบการพิจาณา เช่น เวลา สถานที่กระท าความผิด สัญชาติที่ได้รับผล 
สถานที่ล่าสุดที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่หรือผลประโยชน์ของรัฐผู้ร้องขอและสัญชาติของผู้เสียหาย เป็นต้น 

(10) การมอบตัวบุคคลผู้ถูกร้องขอ หลังจากได้รับค าตัดสินของศาล
เกี่ยวกับคดีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องด าเนินการจับบุคคลที่ต้องการตามกระบวนการ
วิธีพิจาณาความอาญาภายใต้มาตรา 42(2) ตามวันเวลาที่ก าหนดในค าตัดสินของศาลตามมาตรา 43 
หลังจากบุคคลที่ถูกร้องขอจะถูกน าตัวส่งมอบแต่ประเทศผู้ร้องขอ ตามวัน เวลา และสถานที่  ๆ 
ก าหนดขึ้น โดยรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งรัฐ 
 4)  ขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยสังเขป 

(1)   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยัง  
  ประเทศผู้รับค าร้องขอ (ขาออก)  
 

ค าร้องขอ 
 

                                     ชอ่งทางการทูตหรือ 
           ตามสนธิสัญญา 
 

 
 

 
ภาพที่ 3.1  ขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ขาออก) 

 
 
 

รัฐมนตรีความมั่งคงแห่งชาติ 
(ผู้ประสานงานกลาง) 

 

กระทรวงการต่างประเทศ 
 

 
 

ประเทศผู้รับค าร้องขอ 
(Requested State) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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(2) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้รับค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 จากประเทศผู้ร้องขอ (ขาเข้า) 

   (2.1) กรณีท่ัวไป 
 

                   ค าร้องขอผ่านชอ่งทางการทูต 
   หรือตามสนธิสัญญา 

 
 
 
 

          ค าร้องขอ        ค าตัดสิน 
 
 

 กรณีอุทธรณ์ 
 
 

 

 
ภาพที่ 3.2  ขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ขาเข้า) 
 
   (2.2) กรณเีร่งด่วน 
    เนื่องจากมีเหตุเร่งด่วนรัฐที่ร้องขอ อาจร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ชั่วคราวได้ โดยบุคคลที่ถูกร้องขอให้ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศที่ร้องขอให้มีการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ได้ ซึ่งจากการศึกษา การส่งผู้ร้ายข้ามแดนชั่วคราวไม่มีบทบัญญัติ
ได้ก าหนดขั้นตอนแตกต่างกับกรณีทั่วไป ดังนั้นจึงต้องด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกรณีทั่วไป 
นอกจากนี้ยังก าหนดให้บุคคลที่อยู่ภายใต้ค าสั่งการส่งผู้ร้ายข้ามแดนชั่วคราว จะต้องถูกส่งตัวกลับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในทันที หลังการพิจารณาคดีอาญาในประเทศที่ร้องขอสิ้นสุดลง หรือ 
เมื่อระยะเวลาของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนชั่วคราวที่ตกลงกันไว้ระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และประเทศอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องสิ้นสุดลง ภายใต้การร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนใหม่นี้ของประเทศที่
ร้องขอ ศาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะพิจารณาภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายฉบับนี้ เพ่ือตก
ลงตามการร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนใหม่ ถ้ามีเหตุผลที่น่าเชื่อถือดังกล่าวทั้งนี้ตามมาตรา 44 (3)  
 โดยปัจจุบันแนวโน้มของอาชญากรที่ได้กระท าความผิดแล้วหลบหนีจากสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามไปยังต่างประเทศและจากต่างประเทศเข้ามาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีจ านวน
มากขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ จึงจ าเป็นที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต้องตระหนักในการให้ความ
ร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรม โดยการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด าเนินการ
ผ่าน 2 ช่องทางคือ ต ารวจสากล (International Police) โดยส่วนใหญ่อาศัยหลักต่างตอบแทนและ

รัฐมนตรีความมั่งคงแห่งชาติ             
(ผู้ประสานงานกลาง) ตาม   

มาตรา 38 
 

ประเทศผู้ร้องขอ 
(Requesting State) 

 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

 

  ค าตัดสินถือเป็นที่สุด
ตามมาตรา 40 วรรคหก 

 ศาลประชาชนเขตจังหวัดพิจารณา
ตัดสิน ด้วยองค์ประกอบผู้ พิพากษา
และอัยการตามมาตรา 40 ด้วยเสียง
ส่วนใหญ ่

ศาลประชาชนสูงสุด  
(ในกรณีคัดค้านศาลประชาชนฯ) 
พิจารณาตามมาตรา 40 วรรคห้า 
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ช่องทางการทูต (Diplomatic Channel) ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานโดยเฉพาะสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางอาญาและสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 215 โดย
ปัจจุบันสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีสนธิสัญญาแบบทวิภาคีในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ยังไม่มาก
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ในขณะที่มีสนธิสัญญาแบบทวิภาคีว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในทางอาญากับอีกหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐรัฐเชีย ประเทศอังการี สาธารณรัฐเกาหลีเหนือ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐเบรารุส สาธารณรัฐคิวบรา เป็นต้น โดยการ
จัดท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับต่างประเทศแบบทวิภาคี 
แต่จากศึกษาพบว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้จัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคีว่าด้วยส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนกับสาธารณรัฐเกาหลี216และประเทศออสเตรีย217 สาธารณรัฐอินเดีย218 ส่วนระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนด้วยกัน ไม่พบว่า มีการจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศ
สมาชิกอ่ืนเพ่ือให้มีผลใช้บังคับ มีเพียงสนธิสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางอาญาระหว่างกัน 
(Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004: MLAC) ซึ่งจัดท ากับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ219 คือ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้ไม่น าไปใช้บังคับกับกรณีการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน220 
 โดยในปี 6 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2011 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้รับค าร้องขอให้
ความช่วยเหลือทางอาญา 74 ค าร้องขอและค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2 ค าร้องขอจากประเทศ
ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และในขณะเดียวกันสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามได้ส่งค าร้องขอความช่วยเหลือในทางอาญาจ านวน 54 ค าร้องขอและ 2 ค าร้องขอส าหรับ
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากต่างประเทศ ซึงส่วนใหญ่เป็นเรื่องขอเอกสาร การจัดหาพยานหลักฐาน และ
การฟูองร้องคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรง เช่น การฆาตกรรม ยาเสพติด การทุจริต
และการฟอกเงิน เป็นต้น มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่องส าหรับการร้องขอ221  
                                                           

215Chu Van Dung, Extradition by the Police of Vietnam Theory and 
practice, Retrieved June 12, 2014 from http://www.hvcsnd.edu.vn/en/Acedemy/ 
Research-Exchange/166/1785/Extradition-by-the-Police-of-Vietnam-Theory-and-
Practice.aspx 

216Treaty on Extradition between the Republic of Korea and the Socialist 
Republic of Vietnam 2003 

217 Treaty on Extradition between the Socialist Republic of Vietnam  and 
Australia 2012 

218Treaty on Extradition between the Socialist Republic of Vietnam   and 
Republic of India 2011 

219Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004  
220Article 2.1, Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004   
221Thi Quynh Anh Ngo, Country Presentation of Vietnam, p. 176, Retrieved  

June 13, 2014 from http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF.../05-8_VietNam.pdf 
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3.4.2  กฎหมายและขั้นตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนประเทศที่ มีสนธิสัญญากับ     
ประเทศไทย 

 ในหัวข้อนี้จะศึกษาขั้นตอน ข้อก าหนด ข้อจ ากัด ข้อยกเว้นของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งหลายคนมองว่ากฎหมายของประเทศนี้มีความล้าสมัย 
ดังนั้น เพ่ือสร้างความเข้าใจ และน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อเหมือน ข้อต่างกับประเทศสมาชิกอ่ืน 
ในอันที่จะน าไปปรับปรุง แก้ไขภายใต้ตราสารอาเซียนต่อไป  

3.4.2.1 กฎหมายและขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

  ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition Law) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยสภาแห่งชาติ (The National Assembly) 
และประธานประเทศได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 โดยกฎหมายนี้ไม่เพียงแต่
มีหลัก กฎเกณฑ์ส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่ยังมีบทบัญญัติเก่ียวกับผู้ประสานงานกลาง (Central 
Authority) ซึ่งเป็นหน่วยงานของอัยการสูงสุดและองค์การอ่ืน เช่น กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงยุติธรรม และศาลประชาชนสูงสุด222 ซึ่งเดิมไม่ปรากฎ กฎหมายภายในประเทศแยกเป็น
พิเศษส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 2004 มาตรา 117, 
มาตรา 118, มาตรา 119 และมาตรา 120223 ซึ่งได้บัญญัติว่าความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกัน 

                                                           
222Somphet Chanthalivong, Mutual Legal Assistance and Extradition, 

(United Nations ASIA and Far East Institute: UNAFEI, 2013), p. 77, Retrieved April 
25, 2014 from http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_GG6.../05-3_Lao.pdf  

223ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2004  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
หมวด 14 กระบวนการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา 

มาตรา 117 หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในกระบวนการพิจารณาทาง
อาญา ว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศในกระพิจารณาทางอาญาระหว่างองค์กรที่มีอ านาจกระท า
การในกระบวนการพิจารณาทางอาญาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับองค์กรซึ่งมี
อ านาจของต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามหลักของการเคารพความเป็นอิสระ , อ านาจอธิปไตยในทาง
ดินแดนของรัฐ, ไม่แทรกแซงในกิจการภายใน, ความเสมอภาคและผลประโยชน์ระหว่างกัน,สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และหลักการพ้ืนฐานของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ            

มาตรา 118 หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในกระบวนการพิจารณาทาง
อาญา ว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศในกระบวนการพิจารณาทางอาญาต้องปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ลงนามกับต่างประเทศหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศที่เข้า
ร่วมและตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ถ้าหากว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังไม่ได้ลงนามหรือยังไม่ได้เข้าร่วม
อนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการพิจารณาทางอาญา จะปฏิบัติตามหลักการของ
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อาจจะมีวัตถุประสงค์ของการส่งผู้ร้ายข้ามหรือการแลกเปลี่ยนนักโทษ แต่ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition Law) มีผลใช้บังคับแทน ท าให้บทบัญญัติดังกล่าวถูกยกเลิกไป 
 ดังนั้น ในปัจจุบันการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึง
ต้องด าเนินการภายใต้บัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2012 ซึ่งมสีาระส าคัญ224 
ดังนี้  
 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ดังนี้ เคารพเอกราชอธิปไตย พ้ืน
แผ่นดิน  ไม่แทรกแซงกิจการภายในกันเองร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านยุติธรรม การเคารพ
และปฏิบัติสัญญาและสนธิสัญญาสากลที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภาคี และต้อง
เป็นการกระท าที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายอาญาของรัฐที่ร้องขอและรัฐที่ถูกร้องขอเคารพศักดิ์ศรีและ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ต้องการตัว โดยกฎหมายฉบับนี้มาใช้บังคับกับพลเมืองลาว คนต่างประเทศ 
คนต่างด้าวและคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในหรือนอกดินแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่
ได้กระท าผิดทางอาญาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรืออยู่รัฐต่างประเทศ และนี้
น ามาใช้ส าหรับการส่งร้ายข้ามแดนทั้งที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภาคีหรือไม่ได้
เป็นภาคีของสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

1)  ข้อก าหนดในกฎหมาย 
(1)  หลักความผิดสองรัฐ อยู่ภายใตท้บบัญญัติมาตรา 7 โดยความผิดที่

จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ต้องเป็นความผิดอาญาของประเทศผู้ร้องขอและกฎหมายสาธารณรัฐ
                                                           

ความร่วมมือระหว่างกัน แต่จะไม่เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

มาตรา 119 ส่วนเสริมส าหรับการบังคับตามค าพิพากษาต่างประเทศ ว่า ในบทบัญญัติของ
การบังคับตามค าพิพากษาต่างประเทศ, องค์กรที่มีอ านาจจะด าเนินการกระบวนพิจารณาทางอาญา
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ได้ลงนามกับต่างประเทศหรืออนุสัญญาว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
เป็นภาคีและปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 

บทบัญญัติส าหรับการบังคับตามค าพิพากษาต่างประเทศ อาจมีวัตถุประสงค์ของการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนหรือการแลกเปลี่ยนนักโทษหรือการจับกุมหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหรือจ าเลยหรือการ
บังคับค าพิพากษาหรือความร่วมมือในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามพรมแดนหรือกรณีอ่ืน 

มาตรา 120 การปฏิเสธส าหรับใช้บังคับการบังคับตามค าพิพากษาว่า องค์กรที่มีอ านาจได้
ด าเนินการในการกระบวนพิจารณาทางอาญาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจปฏิเสธ
ต่อการบังคับตามค าพิพากษา ในกรณีดังต่อไปนี ้

1. ค าร้องขอส าหรับการบังคับตามค าพิพากษาไม่สอดคล้องกับข้อตกลงที่ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ลงนามกับต่างประเทศหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศที่ซึ่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภาคีหรือกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

2. บทบัญญัติส าหรับการบังคับตามค าพิพากษาจะมีผลต่ออธิปไตย ความปลอดภัยหรือความ
มั่นคงของชาติหรือ ผลประโยชน์ส าคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
 

224Extradition Law 2012 
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งก าหนดโทษตัดสินทางอาญาเกินกว่า  12 เดือน โดยไม่ขึ้นกับว่า
กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือของรัฐที่ร้องขอได้ก าหนดเป็นกระท า
ผิดสถานเดียวกันหรือไม่ใช่สถานเดียวกันก็ตาม 

(2)  ความผิดเฉพาะเรื่อง โดยมีข้อก าหนดในกฎหมายโดยบุคคลที่ต้อง
ตัวตามค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน จะไม่ถูกด าเนินคดีอ่ืนหรือถูกลงโทษในสถานการณ์กระท า
ความผิดอ่ืนและจะไม่ถูกส่งไปยังรัฐที่ 3 ภายใต้มาตรา 25 

(3)  การพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานหรือมาตรฐานการพิสูจน์ด้วย
พยานหลักฐานในการพิจารณาค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน จากการศึกษาไม่ปรากฎบทบัญญัติใน
กฎหมาย 

2)  ข้อจ ากัดและข้อยกเว้น 
(1)  หลักห้ามลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน มีข้อก าหนดในกฎหมาย

เป็นการเฉพาะภายใต้มาตรา 10 โดยการปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีสิทธิอ านาจตามกฎหมาย ในการด าเนินคดีต่อการกระท าผิดใด ที่ได้อ้างถึงอยู่ในค า
ร้องของส่งผู้ร้ายข้ามแดนและจะด าเนินคดีต่อบุคคลที่ต้องการตัวหรือก าลังด าเนินคดีต่อบุคคลที่ถูก
ร้องขอให้ส่งตัวเกี่ยวกับการกระท าผิดเดียวกัน 

(2)  การส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติ ปรากฎการส่งบุคคลผู้ถูก
ร้องขอซึ่งเป็นคนชาติ อยู่ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 11 โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ปฏิเสธการส่งพลเมืองลาว คนต่างด้าว หรือคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งได้กระท าผิดทางอาญาอยู่นอกดินแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เว้น
แต่สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน การปฏิเสธส่งบุคคลดังกล่าว
ข้ามแดนตามค าร้องขอ ไม่เป็นเหตุพาผู้ต้องการตัวหลุดพ้นจากความรับผิดทางอาญา และถูกด าเนิน
คดีอาญาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

(3)  ห้ามการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดทางการเมืองหรือความผิด
ทางการทหาร ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 8 การปฏิเสธค าร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในความผิด
ทางการเมืองและความผิดทางการทหาร แม้ไม่ปรากฎหลักเกณฑ์ หรือองค์ประกอบเกี่ยวกับความผิด
ทางเมืองในกฎหมายฉบับนี้ แต่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในบางฐานความผิดที่อาจเกี่ยวข้องกับความผิด
ทางการเมือง กฎหมายฉบับนี้จึงได้มีบทบัญญัติก าหนดให้ลักษณะความผิดเหล่านี้ ไม่ถือว่าเป็นการ
กระท าทางการเมืองไว้ในมาตรา 9 เช่น การฆาตกรรมหรือการพยายามฆาตกรรมหรือท าร้ายร่างการ
ประมุขรัฐ ประธานสภาแห่งชาติ หัวหน้ารัฐบาลหรือผู้น าอ่ืนและสมาชิกในครอบครัวของบุคคล
ดังกล่าว การโจรกรรม การบุกรุก การคุมขัง การกระท าผิดต่อประเทศเพ่ือนมิตร การลักพาตัวหรือ
การจับเป็นตัวประกัน การวางระเบิด การจุด การน าใช้อุปกรณ์หรือสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
หรือสร้างความเสียหายที่ร้ายแรงต่อร่างกายหรือต่อทรัพย์สินหวงแหน เป็นต้น 

(4)   สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองบุคคลผู้ถูกร้องขอโดยอาศัยแนวคิด
ของสิทธิมนุษยชนบางลักษณะมาใช้ปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งมีลักษณะเหมือนกันกับบทบัญญัติ
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจปฏิเสธค าร้องขอ



153 

 

 
 

153 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากเห็นว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่สอดคล้องกับมนุษยธรรมอันเนื่องจาก
ปัญหาเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคมของบุคคลที่ต้องการตัว 
ซึ่งอาจถูกปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม 

3)  กระบวนการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(1)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาค าร้องขอในการส่งผู้ร้าย

ข้ามแดนมีหน่วยงานหรือองค์กรที่มีสิทธิอ านาจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ 
กระทรวงการต่างประเทศองค์กรอัยการประชาชนสูงสุด ศาลประชาชนสูงสุด กระทรวงยุติธรรมและ
กระทรวงปูองกันความสงบ โดยกระทรวงการต่างประเทศท าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หากมีเนื้อใน
และเอกสารประกอบครบถ้วนและถูกต้องตามที่ได้ก าหนดไว้ ให้ส่งต่อให้อัยการสูงสุด เพ่ือด าเนินตาม
ขั้นตอนการพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังศาลประชาชนสูงสุดตามขั้นตอนต่อไป 

(2)  การส่งค าร้องขอ โดยการยื่นค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากรัฐที่
ร้องขอมายังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ไปยังรัฐที่ถูกร้องขอให้ด าเนินผ่านช่องทางการทูต (Diplomatic Channel) ส าหรับการยื่นค าร้อง
ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภาคีให้ปฏิบัติตามกลไกที่ได้ก าหนดไว้ใน
สนธิสัญญานั้ 

(3)  สิทธิการมีทนายความ ถือเป็นการให้สิทธิแก่บุคคลผู้ถูกร้องขอใน
การที่ปรึกษาทางกฎหมาย โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดภายใต้บทบัญญัติมาตรา 18 โดยการ
พิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในวันที่ประชุมศาลให้มีแต่ตัวแทนศาล หัวหน้าองค์การอัยการ
ประชาชน เจ้าหน้าที่ต ารวจ บุคคลที่ต้องการตัวและทนายความ . . . มีอ านาจตามกฎหมายนี้ 

(4)  รูปแบบและเนื้อหา ส าหรับรูปแบบหรือรายละเอียดในเนื้อหาใน
ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรและมีเนื้อหาตามที่กล่าวไว้ในข้อนี้ เช่น 
ชื่อขององค์การที่ร้องขอ ชื่อและนามสกุล อายุ เพศ สัญชาติ รูปถ่าย ประเทศและเลขที่ของเอกสาร
เกี่ยวกับรูปพรรณ หรือลักษณะพิเศษ อาชีพหรือที่อยู่หรือที่พักอาศัยของบุคคลที่ต้องการตัวและข้อมูล
อ่ืนของบุคคลนั้น บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาหรือสถานการกระท าผิด โทษ 
และสิทธิอ านาจของศาลของรัฐที่ร้องขอ และบทบัญญัติของก าหมายที่เกี่ยวข้องอายุความในการ
ฟูองร้องหรืออายุความเกี่ยวกบัการปฏิบัติโทษตามบทบัญญัติในมาตรา 13(1) ถึง (5) 

(5)  การออกหมายจับกรณีทั่วไปและกรณีเร่งด่วน ได้ก าหนดในกรณีที่
องค์การอัยการประชาชนสูงสุด หากเห็นว่าค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว ก็จะ
มอบให้องค์การอัยการประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ ออกค าสั่งรับตัวบุคคลที่ต้องการตัว ภายใน
ก าหนดเวลา 7 วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอดังกล่าว จากกระทรวงการต่างประเทศเป็นต้นไปเพ่ือสั่ง
ให้ศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ พิจารณาตัดสินเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีที่องค์การ
อัยการประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ หากเห็นว่าค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่มีข้อมูลเพียงพอ ก็
จะรายงานให้องค์การอัยการประชาชนสูงสุด เพ่ือเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศทวงเอาข้อมูล
เพ่ิมเติม ส าหรับการจับตัวหรือกักขังพรางบุคคลที่ต้องการตัวนั้น 
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ในกรณีเร่งด่วนรัฐที่ร้องขอ อาจร้องขอให้จับตัวและกักขังพรางบุคคลที่
ต้องการตัวไว้ก่อนชั่วคราว ก่อนจะส่งค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายแดน อย่างเป็นทางการโดยผ่านทางการทูต
หรือสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้รายข้ามแดน เมือ่ได้รับค าร้องขอแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ จะส่ง
ให้องค์การอัยการประชาชนสูงสุด เพ่ือมอบให้องค์การอัยการประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ออก
ค าสั่งจับตัวภายในก าหนดเวลา 3 วันตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เมื่อได้จับตัวและกักขังพรางบุคคลที่ต้องการตัวตามค าร้องขอแล้ว ค า
ว่ารัฐที่ร้องขอ หากไม่ส่งค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนพร้อมเอกสารต่างๆอย่างเป็นทางการตาม
กฎหมายฉบับนี้ ภายในก าหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันได้รับตัวและกักขังพรางหรือตามก าหนดเวลาที่
ได้ก าหนดไว้ในสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ต้องปล่อยตัวบุคคลที่ถูกกักขังพรางนั้น
ภายใต้บทบัญญัตมิาตรา 17 

(6)  การพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีที่ได้รับตัวบุคคลที่ต้อง
ตัวแล้ว องคก์ารอัยการประชาชนนครเวียงจันทน์ ต้องส่งส านวนคดีภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่
วันได้จับตัว เป็นต้นไป  ให้ศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์พิจารณาตัดสินเป็นขั้นต้น ภายใน
ก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งฟูองเป็นตันไปการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในที่
ประชุมศาลให้มีแต่ตัวแทนศาล  หัวหน้าองค์การอัยการประชาชน เจ้าหน้าที่ต ารวจ บุคคลที่ต้องการ
ตัว ทนายความ ผู้แปลภาษา สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของรัฐที่ร้องขอและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การอ่ืนที่มีสิทธิ์อ านาจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เท่านั้นภายใต้บทบัญญัติ
มาตรา 18 

(7)  ข้อจ ากัดเรื่องเวลา เพ่ือให้การด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีความ
รวดเร็ว เพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์หาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ ได้ก าหนดให้  ภายหลังที่ค า
ตัดสินหรือค าพิพากษาของศาลใช้ได้อย่างเด็ดขาดแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ ต้องประสานส าทับ
กับองค์การอ่ืนที่มีสิทธิอ านาจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือตระเตรียม และ
ด าเนินการส่งบุคคลที่ต้องการตัวไปยังรัฐที่ร้องขอภายในก าหนดเวลา 30 วันหรือภายในก าหนดเวลาที่
ได้ขอไว้ในสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน นับแต่วันที่ได้อ่านค าตัดสินหรือค าพิพากษาเป็นต้น
ไป 

(8)  การร้องขอร่วมกันส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีมีค าร้อง
ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากสองหรือหลายรัฐพร้อมกัน ที่ต้องการบุคคลเดียวกันในความผิดเดียวกัน
หรือต่างกัน กระทรวงต่างประเทศ จะเป็นผู้ตัดสินใจ โดยค านึงถึง หลักการหรือพันธะที่ได้ก าหนดไว้
ในสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เวลา และสถานที่กระท าความผิด ระดับความเป็นอันตราย
ของความผิด เวลาได้รับค าร้องขอ ผู้เสียหายหรือจุดประสงค์ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ประกอบการ
ตัดสินใจภายใต้บทบัญญัติมาตรา 15 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับบทบัญญัติในกฎหมายของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 

(9)  การมอบตัวบุคคลผู้ถูกร้องขอ โดยมีขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
โดยกระทรวงการต่างประเทศ ต้องตกลงกับรัฐผู้ร้องขอเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ หากรัฐที่ร้องขอ ไม่
รับเอาบุคคลที่ต้องการตัว โดยไม่มีเหตุผลภายในก าหนดเวลาที่ได้ตกลงกันหรือตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
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สนธิสัญญาและต่อมาได้ร้องขอให้ส่งบุคคลนั้นข้ามแดน ในสถานการณ์กระท าความผิดเดียวกันอีก ให้
ปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีนี้ องค์การที่มีสิทธิอ านาจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ต้องปล่อยตัวบุคคลที่ต้องการตัวในทันใด หลังจากก าหนดเวลาตามที่ได้บ่งไว้ในมาตรานี้ได้สิ้นสุด
ลง และในกรณีที่รัฐที่ร้องขอ ไม่สามารถรับเอาหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่
สามารถส่งมอบบุคคลที่ต้องการตัวนั้นภายในก าหนดเวลา ตามที่ได้ก าหนดไว้ด้วยเหตุพ้นวิสัย เช่น 
จากภัยธรรมชาติ  ให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือรัฐผู้ร้องขอ ต้องแจ้งให้ทราบใน
ทันใด เพ่ือตกลงเก่ียวกับวัน เวลา สถานที่และอ่ืน ๆ ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป 

 4)  ขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยสังเขป 
  (1)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ไปยังประเทศผู้รับค าร้องขอ (ขาออก) 
 

 ค าร้องขอ 
 

                ผ่านช่องทางการทูต
          หรือตามสนธิสัญญา 

                             

 

 
ภาพที่ 3.3  ขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ขาออก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรอัยการประชาชนสูงสุด 
พิจารณาค าร้องขอตามมาตรา 13 และ
มาตรา 14 
 

กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเทศผู้รับค าร้องขอ 
(Requested State) 

 

องค์กรอัยการประชาชนนครหลวงเวียงจันทร์
ด าเนินการตามมาตรา 31  
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(2)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับค าร้องขอให้ส่งผู้ร้าย     
ข้ามแดนจากประเทศผู้ร้องขอ (ขาเข้า)  

(2.1) กรณีท่ัวไป 
 

              ช่องทางการทูต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             อุทธรณ์ 
 

 
 

ภาพที่ 3.4  ขั้นตอนกรณีท่ัวไป (ขาเข้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศผู้ร้องขอ 
(Requesting 

State) 
 

กระทรวงการ
ต่างประเทศพิจารณา

ตามมาตรา 16 
 

อัยการประชาชนสูงสุดตาม
มาตรา 16 วรรคสาม 

 

องค์กรอัยการประชาชนนคร
หลวงเวียงจันทร์ด าเนินการ

ตามมาตรา 17 

 

 

ศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทร์
ด าเนินการตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง, 

มาตรา 18 

 

ศาลประชาชนภาคกลาง (ศาลอุทธรณ์) 
(ในกรณีคัดค้านศาลประชาชนฯ) ตาม

มาตรา 20-21 

ค าตัดสินถือเป็นที่สุด
ตามมาตรา 21 
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(2.2) กรณเีร่งด่วน 
            
              ช่องการทูต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.5  ขั้นตอนกรณเีร่งด่วน (ขาเข้า) 

 
นอกจากนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังมีความร่วมมือในทางกฎหมายกับ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อ ค.ศ. 1998 ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งในทางแพ่งและทางอาญา ไม่
รวมการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทยแล้ว ดังจะได้
กล่าวมาแล้ว ยังพบว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้การจัดท าสนธิสัญญากับหลาย
ประเทศ ได้แก่ สนธิสัญญาแบบทวิภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับราชอาณาจักรกัมพูชา225 
สนธิสัญญาแบบทวิภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน226 ดังนั้น แม้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมีกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2012 (ฉบับใหม่) 
แต่สนธิสัญญาเหล่านี้ก็ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป จากที่กล่าวมา ย่อมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้แสดงความตระหนักถึงปัญหาของอาชญากรรมข้ามชาติใน
ปัจจุบันว่ามิได้เป็นเพียงปัญหาของชาติใดชาติหนึ่ง แต่ได้ทวีความรุนแรงเป็นปัญหาทั้งในระดับโลก
และระดับภูมิภาค นอกจากอาชญากรรมโดยทั่วไปแล้ว การกระท าความผิดรูปแบบใหม่ที่เป็นปัญหา
อยู่ในปัจจุบันนั้นยังรวมถึง ปัญหาการคอร์รัปชั่น การฟอกเงิน ผู้ก่อการร้าย การค้ายาเสพติด    

                                                           
225Treaty between The Lao People’s Democracy Republic and The Kingdom 

of Cambodia on Extradition 1999 
226Treaty on Extradition between The Lao People’s Democracy Republic and 

the People’s Republic of China 2002 

ประเทศผู้ร้องขอ 
(Requesting State) 

 

กระทรวงการ
ต่างประเทศพิจารณา

ตามมาตรา 16 
 

องค์กรอัยการ
ประชาชนสูงสุด 

 

องค์กรอัยการประชาชนนคร
หลวงเวียงจันทร์ด าเนินการตาม

มาตรา 17 วรรคสี่ 

 
 

ศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทร์ด าเนินการ
ตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง วรรรคสอง 
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การค้ามนุษย์ องค์กรอาชญากรรมท่ีมีลักษณะข้ามชาติด้วย และเพ่ือต่อสู้กับปัญหาดังกล่าวและเพ่ือให้
กฎหมายภายในของลาวมีความสอดคล้องกับพันธะกรณีระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2548 จึงได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาในหลายประการ เช่น การฟอกเงิน การมีและใช้
อาวุธเคมี องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติผู้ก่อการร้าย การค้ามนุษย์การค้ายาเสพติด คอร์รั่ปชัน เป็นต้น 

ส าหรับคดีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้อธิบายไว้ในรายงานต่อส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) ในปี 
ค.ศ. 2012 ว่ามีอย่างน้อย 4 คดีส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามให้กับ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
เกาหลีและ 2 คดีกับประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ไม่มีข้อมูลจ านวนบุคคลที่ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีคดีตัวอย่าง การส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว227 ดังนี้ 

 1.  คดีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้กระท าชาวจีน 
   ในปี ค.ศ. 2011 ต ารวจของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ส่งหนังสือค าร้องขอมาที่

ต ารวจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านช่องทางทางการทูต ส าหรับการส่งผู้กระท า
ความผิดคนจีน ซึ่งได้ฉ้อโกงเงินของพลเมืองชาวจีนผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และได้อาศัยอยู่ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเวลานี้ หลังจากพิจารณาค าร้องขอตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 117-119 ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ (ฉบับเดิม) และ
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับสาธารณรัฐประชาชน
จีนที่ได้ลงนามไปใน ปี พ.ศ. 2002 ต ารวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ได้กักขังผู้กระท า
จ านวน 68 คน หลังจากค าร้องดังกล่าวได้รับพิจารณาค าร้องโดยรัฐบาลและการประชุมร่วมทั้งสอง
ฝุาย ผู้กระท าท้ังหมดถูกส่งต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2011 ในการส่งมอบนี้ 
ทั้งสองฝุาย ได้ลงนามในเอกสารว่าจะตระหนักในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง
อาญาอยู่บนพ้ืนฐานของสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบทวิภาคีและหลักการให้ความร่วมมือระหว่าง
กัน 

 2.  คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร้องขอ 
 ในวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 ผู้กระท าผิดจ านวน 16 ได้หลบหนีเข้ามาผ่านจุด

ผ่านแดนวังเต่าบริเวณชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-ประเทศไทย พร้อมอาวุธปืน
และได้เข้าคุกคามจุดแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคาร เจ้าหน้าที่ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวและร้าย
ค้าเอกชน โดยปล้นทรัพย์สิน ด้วยอาวุธและคุกคามต่อหน้าที่และประชาชนท้องถิ่น หลังจากนั้น พวก
เขาได้หลบหนีเข้ามาที่ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ได้เจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศไทยและส่งค าร้องมาที่เจ้าหน้าที่ของประเทศ
ไทยส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนบุคคลเหล่านั้นต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตาม
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ทังสองประเทศมีระหว่างกัน สุดท้ายเจ้าหน้าที่ได้ส่ง 16 คนร้ายต่อ
                                                           

227United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Country Review 
Report of Lao People’s Democratic Republic (New York: United Nations Office at 
Vienna, 2011).  (Unpublished Manuscript), p. 89. 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อกระบวนการทางกฎหมาย หลังจากนั้นการพิจารณาโดย
ศาล ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 118 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฉบับ
เดิม) และมาตรา 1 มาตรา 3 และมาตรา  4 ของกฎหมายอาญา ศาลอาญาจ าป าสัก ได้ตัดสินให้กลุ่ม
ผู้ร้ายทั้งหมด มีความผิดฐานปล้นทรัพย์ของรัฐและพลเมือง ซึ่งแต่ละคนได้ถูกตัดสินจ าคุก 2 ปี 6 
เดือน โดยอาวุธทั้งหมดได้ถูกยึดเป็นของรัฐและจ าเลยทั้ง 16 คนต้องจ่ายค่าเสียหายชดเชยจ านวน 
5,282 บาท (หรือประมาณ 172,000 เหรียญ) 
 3.4.2.2  กฎหมายและขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 ส าหรับกฎหมายและขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ปรากฎ
ตามกฎหมายภายในโดยมีการน าออกมาแยกบัญญัติต่างหาก โดยกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นค าสั่งของประธานาธิบดี เลขที่ 1069 การก าหนดระเบียบปฏิบัติในการส่ง
บุคคลที่ก่ออาชญากรรม ด้วยเหตุที่กฎหมายรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้ปรับใช้หลัก
กฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับกันทั่วไป ให้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในประเทศ และยึดมั่น
ในนโยบายความสงบ ความเสมอภาพ ความยุติธรรม อิสรภาพ ความร่วมมือและมิตรภาพกับนานา
ประเทศ ด้วยเหตุที่ การปราบปรามอาชญากรรมเป็นภารกิจไม่เพียงแต่ในดินแดนที่อาชญากรรม
เกิดขึ้นเท่านั้น แต่รวมไปถึงประเทศที่อาชญากร อาจหลบหนีไปซ่อนตัวด้วย เพราะเป็นการท าลาย
พ้ืนฐานของชีวิตในสังคมและสร้างความแค้นเคืองให้กับมนุษยชาติส่วนใหญ่ และยังเป็นความสนใจ
ของสังคมท่ีเจริญแล้วที่จะไม่ปล่อยให้อาชญากรลอยนวล ด้วยเหตุดังกล่าวมาจึงยอมรับของหลักการนี้
ส าหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และได้ท าสนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้ว 
เมื่อเร็ว ๆ นี้ (ค.ศ. 1976) และตั้งใจที่จะท าสนธิสัญญาที่คล้ายกันนี้กับประเทศอ่ืน ๆ ที่สนใจด้วย ด้วย
เหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้องมีกฎระเบียบในการน าทางให้ฝุายบริหารและฝุายศาลด าเนินการอย่าง
ถูกต้องตามสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นฝุายลงนาม 
 ดังนั้น ภายใต้บทบัญญัติของของกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1977228 
จึงการก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยแบ่งสาระส าคัญ229 ได้ดังนี้ 
 1)  ข้อก าหนดในกฎหมาย  
 (1)  หลักความผิดสองรัฐ อยู่ภายใต้มาตรา 3(a) (b) ความผิดในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนต้องถูกลงโทษ โดยการจ าคุกภายใต้กฎหมายทั้งสองรัฐผู้ร้องขอและสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ในฐานะที่เป็นรัฐที่ถูกร้องขอตามที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
หรือต้องโทษจ าคุกตามค าตัดสินของศาลในประเทศ หรือ รัฐบาลของประเทศที่ร้องขอ ในระยะเวลา
จองจ าตามที่ก าหนดไว้ในสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และเป็นไปตามอ านาจศาล 
และเป็นการลงโทษส าหรับการกระท าผิดกฎหมายของผู้ต้องหา ภายใต้เขตอ านาจศาลของประเทศ
หรือรัฐบาลของประเทศท่ีร้องขอ 
 (2)  ความผิดเฉพาะเรื่อง จากการศึกษากฎหมายฉบับนี้ไม่ปรากฎว่ามี
บทบัญญัติ ก าหนดหลักความผิดเฉพาะเรื่องที่เป็นหลักประกันว่าประเทศผู้รับค าร้องขอจะให้การ

                                                           

 228Extradition Law 1977 
229United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), op. cit., pp. 179-180. 
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รับรองว่าจะไม่ด าเนินคดีอ่ืนนอกจากความผิดที่ร้องขอ แต่ทั้งนี้อาจก าหนดไว้ในสนธิสัญญาหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 (3)  การพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน หรือมาตรฐานในการพิสูจน์ค าร้อง
ขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 10 ที่ต้องให้เหตุผลเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็น
คดีที่มีมูล มิฉะนั้นแล้วศาลย่อมยกค าร้องขอ นอกจากนี้การพิจารณาคดีต้องมีความเป็นธรรมและ
ความรวดเร็วของคดีภายใต้มาตรา 9 
 2)  ข้อจ ากัดและข้อยกเว้น  
 ไม่มีข้อจ ากัดและข้อยกเว้นภายในกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดและข้อยกเว้นอยู่ภายใต้สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องจะน ามาใช้บังคับ230 
เช่น โทษประหารชีวิต ความผิดทางการเมืองหรือความผิดทางการทหาร การห้ามส่งคนชาติ เป็นต้น 
 3)  กระบวนการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 (1)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ (The Secretary of Foreign Affairs) ในฐานะผู้
ประสานงานกลางในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Central Authority for Extradition) ท าหน้าที่ตาม
มาตรา 5 ในการรับ ส่ง พิจารณาและท าให้ส าเร็จมีผลตามค าตัดสินของศาลตามมาตรา 16 ซึ่งตาม
กฎหมายของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ก าหนดไว้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ จะเป็นบุคคล
แรกที่จะท าการพิจารณาว่า การร้องขอนั้นเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและสนธิสัญญาที่
เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างเช่นการยื่นต้นฉบับ หรือส าเนาที่ได้รับการรับรองของค าตัดสิน หรือค าพิพากษา
ลงโทษผู้ต้องหา หรือ ความผิดทางอาญาและหมายจับที่เป็นรายละเอียดของความผิดที่ต้องการให้มี
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมถึงรายเอียดของชื่อและเอกลักษณ์ของผู้ต้องหาที่อยู่ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
การกระท าหรือการละเว้นที่เกิดขึ้น ตลอดจนเวลาและสถานที่ซึ่งการกระท าความผิดดังกล่าวและ
เอกสารและข้อมูลสนับสนุนอ่ืน ๆ เมื่อทั้งหมดเป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวแล้ว การร้องขอ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะถูกส่งให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยจะแต่งตั้งพนักงาน
อัยการของรัฐ เพื่อด าเนินการคดีต่อไป ดังนั้น ค าร้องขอจากต่างประเทศจะมีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (The Secretary of Justice) โดยฝุายกิจการต่างประเทศ 
(International Affair Division) ของกระทรวงยุติธรรมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ฝุายกิจการ
ต่างประเทศ จะประกอบด้วย พนักงานอัยการของรัฐ และที่ปรึกษาของรัฐ ฝุายกิจการ  ฝุาย
ต่างประเทศดังกล่าว รับผิดชอบต่อการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศที่ยื่นเสนอโดยหน่วยงานใน
ท้องถิ่น และเป็นส านักหลักที่จัดการกับการร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนทั้งหมดส าหรับบุคคลที่
หลบหนีเข้ามาในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และศาลจังหวัดหรือเมืองที่มีเขตอ านาจ (Court of the 
Province or City) 
 (2)  รูปแบบและเนื้อหา ส าหรับรูปแบบและเนื้อหาในค าร้องขอได้
ก าหนดในมาตรา 4(2) โดยการร้องขอดังกล่าวสามารถท าได้ด้วยวิธีการทูตต่างประเทศของประเทศ 
หรือ รัฐบาลของประเทศที่ร้องขอที่ท าเรื่องถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อม
เอกสารประกอบดังต่อไปนี้ (a) ต้นฉบับหรือส าเนาของ (1) การตัดสินหรือค าพิพากษาที่ก าหนดโทษ
                                                           

230United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), op. cit., p. 180. 



161 

 

 
 

161 

ของผู้ต้องหาที่ออกโดยศาลในประเทศ หรือ รัฐบาลของประเทศที่ร้องขอ หรือ  (2) ข้อกล่าวหาทาง
อาญาหรือหมายจับผู้ต้องหาที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศ หรือรัฐบาลของประเทศที่ร้องขอ
ที่มีเขตอ านาจศาลในคดีดังกล่าว หรือ มีอ านาจบังคับใช้กฎหมายเทียบเท่า (b) รายละเอียดของ
ความผิดที่ต้องการให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมถึงรายเอียดของชื่อและเอกลักษณ์ของผู้ต้องหา ที่อยู่
ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ถ้ามี การกระท าหรือการละเว้นที่เกิดขึ้น ตลอดจนเวลาและสถานที่ซึ่งการ
กระท าความผิดดังกล่าวเกิดขึ้น (c) บทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้ หรือ เนื้อหาสาระของกฎหมาย
ดังกล่าว ค าอธิบาย หรือรายละเอียดของความผิดตามกฎหมาย ซึ่งต้องมากพอส าหรับการประเมิน
การร้องขอดังกล่าว และ (d) เอกสารและข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ ของการร้องขอ 
 (3) การจับตัวชั่วคราว  นอกจาการจับกรณีทั่วไปแล้วภายใต้มาตรา 
20 ได้บัญญัติกรณกีารจับตัวชั่วคราวหรือกรณีเร่งด่วนด้วย กล่าวคือ ส าหรับบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งยังไม่
ตัดสินตามค าร้องขออาจจะถูกจับตัวในกรณีเร่งด่วน ค าร้องขอส าหรับการจับตัวชั่วคราวอาจจะถูก
กักขังส่งถึงผู้บัญชาการส านักงานสอบสวนแห่งชาติ (The Director of the National Bureau of 
Investigation) มะนิลา (Manila) ไม่ว่าด้วยตรงหรือผ่านช่องทางทางการทูตหรือ ส่งโดยตรงทาง
ไปรษณีย์ หรือทางโทรเลข โดยผู้อ านวยการส านักงานการสอบสวนแห่งชาติ หรือ เจ้าหน้าที่คนใดที่
ปฏิบัติหน้าที่แทน จะรับค าร้องนั้น และออกค าสั่งให้ประธานผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ าจังหวัด หรือ 
เมือง ที่มี เขตอ านาจศาลในพ้ืนที่ดังกล่าวให้ เป็นผู้ออกหมายจับกุมผู้ต้ องหาชั่วคราวในทันที 
ผู้อ านวยการส านักงานการสอบสวนแห่งชาติ จะแจ้งผลของการร้องขอให้ประเทศที่ร้องขอให้รับทราบ 
ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 
 (4) ภาษา ไม่มีบทบัญญัติที่ได้บัญญัติเกี่ยวกับภาษาส าหรับการร้องขอ 
แต่ทั้งนี้อาจก าหนดในสนธิสัญญาก็ได้ 
 (5) การส่งผ่าน เป็นช่องทางในการส่งผ่านค าร้องขอในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนซึ่งอยู่ภายใต้มาตรา 4(2) ค าร้องขอถูกส่งผ่านช่องทางทางการทูตถึงหรือรัฐบาลของประเทศ
ที่ร้องขอที่ท าเรื่องถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 (6) สิทธิการมีทนายความ กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดไว้ในบทบัญญัติ
มาตรา 7 ว่า หากในวันที่มีการพิจารณาคดี บุคคลผู้ถูกร้องขอไม่มีที่ปรึกษาทางกฎหมาย ประธานผู้
พิพากษาจะแต่งตั้งนักกฎหมายคนใดภายใต้เขตอ านาจศาลของตนให้เป็น ทนายความฝุายจ าเลย 
ให้กับบุคคลผู้ถูกร้องขอเพ่ือช่วยในการพิจารณาคดีและต่อสู้คดี 
 (7) ความยินยอม จากการศึกษากฎหมายไม่ปรากฎบทบัญญัติส าหรับ
การใหค้วามยินยอมของบุคคลผู้ถูกร้องขอต่อการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 (8) ข้อจ ากัดเวลา เพ่ือเป็นหลักประกันในการพิจารณาคดีให้รวดเร็ว
ขึ้น ได้ก าหนดว่า ถ้าค าร้องขอไม่ได้รับการพิจารณาภายใน 20 วันของการจับตัวชั่วคราว ผู้ต้องหาอาจ
ถูกปล่อยภายใต้มาตรา 20(d)  
 (9) การร้องขอร่วมกันส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน อยู่ภายใต้
บทบัญญัติมาตรา 15 ในกรณีที่การส่งผู้ร้ายข้ามแดนบุคคลเดียวกันได้รับการร้องขอจากสองประเทศ 
หรือมากกว่านั้น รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ หลังจากที่ได้ปรึกษากับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
แล้ว จะตัดสินว่าค าร้องขอของประเทศใดจะได้รับการพิจารณาก่อน และส าเนาของค าตัดสินก่อนหน้า
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นั้นจะถูกส่งให้ทนายความท่ีรับผิดชอบในคดีนั้น ๆ ทันที แต่ถ้ามีค าร้องขอจากประเทศเดียว ให้ส่งผ่าน
กระทรวงยุติธรรม 
 (10)   การมอบตัวบุคคลผู้ถูกร้องขออยู่ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 16 
หลังจากท่ีค าตัดสินของศาลเกี่ยวกับคดีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนถึงที่สุดและด าเนินการ ผู้ต้องหาจะถูกน า
ตัวส่งหน่วยงานของประเทศ หรือ รัฐบาลของประเทศท่ีร้องขอตามวัน เวลาและสถานที่ ๆ ก าหนดขึ้น
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หลังจากที่ท าการปรึกษากับทูตต่างประเทศของ 
ประเทศ หรือรัฐบาลของประเทศท่ีร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 4)  ขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยสังเขป 
  (1)  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศ       
ผู้รับค าร้องขอ (ขาออก)  
 

                                     ค าร้องขอ (ช่องทางการทูต) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.6  ขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ขาออก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงการต่างประเทศ 
(ผู้ประสานงานกลาง) 

 

ประเทศผู้รับค าร้องขอ 
(Requested State) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสงค์ 
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  (2)  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์รับค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศ  
ผู้ร้องขอ (ขาเข้า) 

 (2.1)  กรณีทั่วไป 
 

                        ค าร้องขอ (ช่องทางการทูต) 
 

 

 

                                                           

 

                                                                          กรณีอุทธรณ์ 

 
 

ภาพที่ 3.7  ขั้นตอนกรณีท่ัวไป (ขาเข้า) 
 
 (2.2)  กรณีเร่งด่วน 
 
                              
                                     
 

         แจ้งผล 
 

 
ภาพที่ 3.8  ขั้นตอนกรณีเร่งด่วน (ขาเข้า) 

 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว พบว่า กฎหมายเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ในปัจจุบันนั้น เป็นกฎหมายซึ่งประกาศใช้บังคับเมื่อปี พ.ศ. 2520 ซึ่งกระบวนการในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนนั้นจะด าเนินการได้ใน 2 กรณี คือ การด าเนินการในกรณีทั่วไปและการด าเนินการใน
กรณีเร่งด่วน 1. การด าเนินการในกรณีทั่วไป ประเทศผู้ร้องขอจะต้องยื่นค าร้องและเอกสารประกอบ
ที่จ าเป็นผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งหากเป็นการค าร้องขอของประเทศที่มีสนธิสัญญา
ระหว่างกัน กระทรวงการต่างประเทศจะด าเนินการส่งค าร้องนั้นต่อไปยังกระทรวงยุติธรรม  เพ่ือให้
อัยการผู้มีอ านาจเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งจะต้องยื่นค าร้องต่อศาลที่มีอ านาจเพ่ือพิจารณาต่อไปและ 2. ใน
กรณีด าเนินการโดยเร่งด่วน ประเทศผู้ร้องขออาจต้องยื่นค าร้องเพ่ือให้มีการจับกุมตัวไปยังผู้บัญชาการ 

ประเทศผู้ร้องขอ 
(Requesting 

State) 
 

กระทรวงการต่างประเทศ 
(ผู้ประสานงานกลาง) 

ด าเนินการตามมาตรา 5(1) 
 พนักงานอัยการ 

 

ศาลชั้นต้นประจ าจังหวัด
หรือเมืองตามมาตรา 5 

(2) (3) และมาตรา 9-10 

กระทรวงยุติธรรม 

ฝุายกิจการต่างประเทศ 
(IAD) 

 

ประเทศผู้ร้องขอ 
(Requesting State) 
 

  ผู้บัญชาการส านักงานสอบสวนแห่งชาติ 

กระทรวงการตา่งประเทศ 

 

ศาลชั้นต้น
ด าเนินการตาม
มาตรา 20 (3) 

 

 

 

 

   โดยตรง 

       ช่องการทูต 
 

ศาลอุทธรณ์ 
ด าเนินการตามมาตรา 12 

ค าตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
ตามมาตรา 12 (1) 
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(Director) ของส านักงานสอบสวนแห่งชาติ (National Bureau of Investigation: NBI) เพ่ือให้มีการ
จับกุมตัวไว้ก่อนที่จะมีการยื่นค าร้องอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหากภายในระยะเวลา 20 วัน หากกระทรวง
การต่างประเทศยังมิได้รับค าร้องขออย่างเต็มรูปแบบจากประเทศผู้ร้องขอ  ก็จะต้องปล่อยตัวผู้ที่ถูก
จับกุมไป อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาบางฉบับอาจก าหนดเวลาไว้นานกว่านี้ 

 นอกจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกับประเทศไทย
แล้ว ดังได้กล่าวโดยละเอียดแล้ว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก็ได้จัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนกับหลายประเทศ ไม่ว่า จะเป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศออสเตรเลีย231 
สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศแคนาดา232 สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน233สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศฮ่องกง234 
สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย235สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนกับสวิตเซอร์แลนด์ และสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสหรัฐอเมริกา236  
ส าหรับสถิติการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ข้อมูล ณ วันที่เดือนกันยายน 2001)  
 1.  ประเทศท่ีร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีดังต่อไปนี้ 

1)   ประเทศท่ีร้องขอ คือ สหรัฐอเมริกา 10 (ควบคุมตัว 4 ราย เนรเทศ 1 ราย) 
2)   ประเทศท่ีร้องขอ คือ ประเทศออสเตรเลีย 3 (เนรเทศ 3 ราย)  
3)   ประเทศท่ีร้องขอ คือ ประเทศฮ่องกง 1 (ควบคุมตัว) 

  โดยคิดเป็นร้อยละของการร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากต่างประเทศ 
1) ประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 72 
2) ประเทศออสเตรเลีย คิดเป็นร้อยละ 2 
3) ประเทศฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 7 
4) ประเทศอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0 

  2.  การร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีดังต่อไปนี้ 
1)   ประเทศท่ีได้รับการร้องขอ คือ สหรัฐอเมริกา 12 ราย 
2)   ประเทศท่ีได้รับการร้องขอ คือ แคนนาดา 2 ราย 

                                                           
231Treaty on Extradition between Australia and the Republic of the Philippines 

1988 
232Treaty on Extradition between Canada and the Republic of the Philippines 

1989 
233Treaty on Extradition between the Republic of the Philippines and the 

People’s Republic of the China  2001 
234Treaty on Extradition between the Republic of the Philippines and Hong 

Kong 1995 
235Extradition Treaty between the Republic of the Philippines and the Republic 

of Indonesia 1976 
236Extradition Treaty between the Government of the United States of 

America and the Government of the Republic of the Philippines 1994 
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3)   ประเทศท่ีได้รับการร้องขอ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 ราย 
 โดยร้อยละของการร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้ดังนี้  

1)  ประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 80 
2)  ประเทศแคนาดา คิดเป็นร้อยละ 13 
3)  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ 7 
4)  ประเทศอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0 

 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เป็นว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้รับการร้องขอจากประเทศ
สหรัฐอเมริกามากที่สุด ในท านองเดียวกัน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ส่งค าร้องขอไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกามากที่สุดเช่นกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะมีชาวฟิลิปปินส์อาศัยอยู่หรือเข้าออกสหรัฐอเมริกา
จ านวนมาก และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ให้ความส าคัญการให้ความร่วมมือในการ
ปราบปรามอาชญากรรมด้วย 
 
 3.4.3  กฎหมายและข้ันตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนประเทศไทย  

ส าหรับประเทศไทยมีกฎหมายภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการส่ งผู้ ร้ ายข้ามแดน คือ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ที่ประกาศใช้บังคับภายหลังกฎบัตรอาเซียน 
2007 (พ.ศ. 2550) โดยกฎหมายฉบับนี้ใช้ในการพิจารณาให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อความตามสนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
รัฐบาลประเทศไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ส าหรับเหตุผลในการ
ประกาศใช้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 ใช้บังคับมาเป็น
เวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติหลาย
ประการเป็นเหตุให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่อาจด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับปัจจุบัน 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติของนานาประเทศได้พัฒนาไปเป็นอันมาก จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไข โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 โดยกฎหมายนี้จะน าไปใช้บังคับเพ่ือ
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ต่อเมื่อไม่ขัดหรือแย้งกับข้อความตามสนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างรัฐบาลประเทศไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งมีสาระส าคัญ237 
ดังต่อไปนี้ 

3.4.3.1  ข้อก าหนดในกฎหมาย 
 1) หลักความผิดสองรัฐ อยู่ภายใต้มาตรา 7 ว่าความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้าม

แดนได้ต้องเป็นความผิดอาญาซึ่งกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอและกฎหมายประเทศไทย ก าหนดให้
เป็นความผิดอาญา ซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือมีโทษจ าคุกหรือโทษจ ากัดเสรีภาพในรูปแบบอ่ืนตั้งแต่
หนึ่งปีขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความผิดที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดเดียวกัน หรือเรียกชื่อความผิดเป็นอย่าง
เดียวกันของทั้งสองประเทศหรือไม่ก็ตาม 

 2) หลักต่างตอบแทน เป็นกรณีที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ
ประเทศไทย อาจให้ความยินยอมให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันโดยอาศัยหลักต่างตอบแทน เมื่อ

                                                           

 237พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 
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ประเทศผู้ร้องขอได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศไทยในท านองเดียวกันเมื่อ
ประเทศไทยร้องขอภายใต้มาตรา 9 

 3) ความผิดเฉพาะเรื่อง ปรากฎบทบัญญัตินี้ภายใต้มาตรา 11 ว่า ห้ามการ
ควบคุม เพ่ือด าเนินคดีหรือลงโทษบุคคลซึ่งถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศผู้รับค าร้องขอมายัง
ประเทศไทยในความผิดอ่ืนที่ได้กระท าลงก่อนมีการส่งข้ามแดน และการส่งบุคคลซึ่งถูกส่งเป็นผู้ร้าย
ข้ามแดนจากประเทศผู้รับค าร้องขอมายังประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม 

 4) การพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน หรือมาตรฐานในการพิจารณาค าร้องตาม
กฎหมายนี้ตกอยู่ภายใต้มาตรา 19(2) คดีมีมูลที่จะรับฟูองไว้พิจารณา หากความผิดนั้นได้กระท าลงใน
ราชอาณาจักรหรือมีกฎหมายบัญญัติให้ถือว่าได้กระท าในราชอาณาจักร และโดยศาลพิเคราะห์
พยานหลักฐานและไม่มีเหตุต้องห้าม เช่น บุคคลซึ่งถูกจับนั้นเป็นบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนและ
มิใช่ผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้ส่งข้ามแดนได้ตามมาตรา 12 หรือ
ความผิดซึ่งเป็นเหตุให้ร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น เป็นความผิดซึ่งอาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ตาม
พระราชบัญญัตินี้และมิใช่เป็นความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรือเป็นความผิดทางทหารโดยเฉพาะ 
เพ่ือส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป 

3.4.3.2  ข้อจ ากัดและข้อยกเว้น 
 1) หลักห้ามลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกันในมาตรา 10 คือ ห้ามมิให้ลงโทษ

ซ้ าส าหรับบุคคลใดซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนนั้นเคยได้รับการพิจารณาคดีจากศาลประเทศไทยหรือ
ศาลของประเทศผู้ร้องขอในการกระท าอย่างเดียวกันกับที่มีการร้องขอ ให้ส่งข้ามแดนและศาล
ประเทศไทยหรือศาลของประเทศผู้ร้องขอได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ปล่อยตัวหรือพิพากษาให้ลงโทษ
และผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว 

 2) การส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติ ภายใต้มาตรา 12 ได้ก าหนด
เงื่อนไขเป็นพิเศษให้การร้องขอให้ส่งคนชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดนอาจกระท าได้หากสนธิสัญญาส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนก าหนดไว้ หรือผู้ต้องหายินยอมให้ส่งข้ามแดน หรือภายใต้เงื่อนไขต่างตอบแทน 
ประกอบมาตรา 19 

 3) ห้ามการส่งผู้ร้ายในความผิดทางการเมืองหรือความผิดทางการทหาร 
โดยหลักนี้อยู่ ภายใต้มาตรา 9(1) ที่รัฐบาลประเทศไทยอาจพิจารณาส่งบุคคลข้ามแดน เพ่ือการ
ฟูองร้องหรือรับโทษตามค าพิพากษาของศาลในความผิดทางอาญา มิใช่ความผิดที่มีลักษณะทาง
การเมืองหรือเป็นความผิดทางทหาร โดยความผิดที่มีลักษณะทางการเมือง ไม่หมายความรวมถึง
ความผิด ดังต่อไปนี้ การปลงพระชนม์ ประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ พระ
ราชินีหรือรัชทายาท หรือ การฆ่า ประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภาพของประมุขแห่งรัฐ ผู้น ารัฐบาล 
หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวของบุคคลนั้นหรือ การกระท าความผิดที่ไม่ถือว่าเป็นความผิดทาง
การเมืองเพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี ความผิด
ทางทหาร หมายความว่า ความผิดอาญาทางทหารโดยเฉพาะและมิใช่ความผิดตามกฎหมายอาญา
ทั่วไปและกรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประเทศไทย 
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 4) สิทธิมนุษยชน ไม่มีบทบัญญัติส าหรับการปฏิเสธค าร้องขอการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน หากเห็นว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่สอดคล้องกับมนุษยธรรมอันเนื่องจากปัญหาเชื้อชาติ 
สัญชาติศาสนา เพศ สถานะทางเศรษฐกิจ 

 5)  โทษประหารชีวิต เป็นกรณีที่ประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนใน
ความผิดทางอาญาที่มีโทษประหารชีวิต ซึ่งกฎหมายฉบับปัจจุบันภายใต้มาตรา 29 ได้ก าหนดเงื่อนไข
ไว้ ดังนี้ หากเป็นกรณีที่ประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งความผิดอันเป็นมูลเหตุที่ขอให้ส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนนั้น ต้องระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายประเทศไทยแต่ไม่ถึงโทษประหารชีวิต
ตามกฎหมายของประเทศผู้รับค าร้องขอและรัฐบาลจ าเป็นต้องให้ค ารับรองว่าจะไม่มีการประหารชีวิต
ก็ให้มีการเจรจาตกลงเพ่ือให้มีการรับรองดังกล่าวได้ ในกรณีนี้หากศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิต
ให้รัฐบาลด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพ่ือให้มีการบังคับตามค าพิพากษาโดยวิธีจ าคุก
ตลอดชีวิตแทนการประหารชีวิต 

 6) เขตอ านาจในการด าเนินคดี ไม่มีการบัญญัติเป็นข้อยกเว้นต่อการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนในคดีท่ีประเทศไทยมีเขตอ านาจในการฟูองร้องหรือด าเนินคดี 
 3.4.3.3  กระบวนการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยมีสาระคัญ238 ดังนี้ 
 1)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวในการพิจารณาการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนมีดังนี้ อัยการสูงสุด (The Attorney General) หรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายในฐานะผู้
ประสานงานกลางในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Central Authority) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ประสานงานการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ประเทศผู้ร้องขอและการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่ประเทศไทย รวมทั้งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น พิจารณาว่าร้องขอดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์หรือไม่ เอกสารครบถ้วนหรือไม่ 
นอกจากนี้ยังหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ (The Ministry of Foreign 
Affair) มีหน้าที่พิจารณาค าร้องขอตามมาตรา 13 ว่ากระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และศาลชั้นต้น (The Trial Court) นอกจากมีอ านาจพิจารณาออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว ยังมีหน้าที่
พิจารณาพยานหลักฐานแล้วว่ามีมูลเพียงพอหรือไม่ เพ่ือออกค าสั่งขังบุคคลเพ่ือส่งข้ามแดนต่อไป ศาล
อุทธรณ์ (The Appeal Court) มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งศาลชั้นต้นและค าสั่งถือเป็นที่สุด 
 2)  รูปแบบและเนื้อหา อยู่ภายใต้มาตรา 18 ซึ่งเป็นกรณีที่เมื่อจับบุคคลซึ่ง
ถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนได้แล้วให้พนักงานอัยการน าคดีขึ้นสู่ศาลโดยมิชักช้าและศาลด าเนินการ
พิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง และค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและเอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 3)  การออกหมายจับกรณีเร่งด่วน ภายใต้มาตรา 15 และมาตรา 16 ใน
กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ประเทศผู้ร้องขออาจมีค าร้องขอให้จับกุมและคุมขังบุคคลที่ต้องการตัวไว้
ชั่วคราวก่อนก็ได้ เมื่อจับตัวบุคคลผู้ถูกร้องขอได้ตามมาตรา 15 ให้น าส่งพนักอัยการโดยไม่ชักช้า เพ่ือ
ยื่นค าร้องให้ศาลสั่งขังในระหว่างรอค าร้องอย่างเป็นทางการและเอกสารหลักฐานจากประเทศผู้ร้อง
ขอ ซึ่งมีบทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแตกต่างกับการออกหมายจับกรณีทั่วไปตามมาตรา 14  

                                                           
238United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), op. cit., pp. 185-186. 
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 4)  ภาษาในค าร้องขอ โดยค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและเอกสาร
หลักฐาน ซึ่งจะส่งศาลต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องด้วยภายใต้มาตรา 8 
วรรคสาม 
 5)  การส่งค าร้องขอ โดยค าร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนสามารถ
ด าเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ ประเทศใดที่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทยอาจจะยื่นค า
ร้องขอโดยตรงต่อผู้ประสานงานกลาง (อัยการสูงสุด) ส่วนประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
กับประเทศต้องยื่นค าร้องของผ่านช่องทางการทูต (Diplomatic Channel) 
 6)  สิทธิการมีทนายความ โดยก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามบุคคลซึ่งถูกร้อง
ขอว่ามีทนายความหรือไม่ หากไม่มีและต้องการทนายความ ให้ศาลตั้งทนายความให้และให้น า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ได้ก าหนดให้ คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปี 
ก่อนเริ่มถามค าให้การ พิจารณาให้ถามว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้ ส่วน
คดีที่มีอัตราโทษจ าคุก ก่อนเริ่มถามค าให้การ พิจารณาให้ถามว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและ
ต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้239 ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 18 วรรคสี่ 
 7)  ความยินยอม ส าหรับความยินยอมของบุคคลผู้ถูกร้องขอเพ่ือให้ส่งตน
เป็นผู้ร้ายข้ามแดนนั้น กฎหมายฉบับปัจจุบันได้ก าหนดเงื่อนไขภายใต้มาตรา 28 ว่าผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยอาจยินยอมให้ส่งตนเป็นผู้ร้ายข้ามได้ และมาตรา 27 เมื่อจับบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดน
ได้แล้ว ไม่ว่าจะได้มีค าร้องขอตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจซึ่งจับกุมบุคคล
ดังกล่าวสอบถามบุคคลนั้นว่าจะยินยอมให้ส่งข้ามแดนหรือไม่ และความยินยอมที่ได้กระท าต่อหน้า
ศาลแล้วไม่อาจเพิกถอนได้ ซึ่งในพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 (ฉบับเดิม) 
ไม่ปรากฎ จึงถือว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้ได้น าแนวคิด หลักการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบง่ายมาใช้ เพ่ือให้
กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีความสะดวก รวดเร็วและเป็นการให้สิทธิแก่บุคคลผู้ถูกร้องขอ 
 8)  ข้อจ ากัดเรื่องเวลา เพ่ือให้การด าเนินการมีความรวดเร็ว เมื่อจับกุมตัว
บุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนให้น าส่งพนักงานอัยการโดยมิชักช้า ทั้งนี้ เพ่ือยื่นค าร้องให้ศาลมี
ค าสั่งขังบุคคลซึ่งถูกร้องขอไว้ในระหว่างรอค าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการ และเอกสาร
หลักฐานจากประเทศผู้ร้องขอ หากศาลมิได้รับค าฟูองเพ่ือด าเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่บุคคลซึ่งถูกร้องขอถูกจับ หรือภายในเวลาที่ศาลก าหนดแต่ต้องไม่เกิน  90 วันนับแต่วันที่
บุคคลนั้นถูกจับให้ปล่อยตัวบุคคลนั้นไปภายใตบ้ทบัญญัติมาตรา 16 
 9)  การร้องขอร่วมกันส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ โดยใน
กรณีนี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 26 ว่า ในกรณีที่ได้รับค าร้อง
ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศผู้ร้องขอตั้งแต่สองประเทศข้ึนไปให้ส่งบุคคลเดียวกันข้ามแดนไม่ว่า
จะในความผิดเดียวกันหรือความผิดต่างกัน ในกรณีเช่นว่านั้นให้ผู้ประสานงานกลางพิจารณาว่าควรจะ
ส่งบุคคลนั้นข้ามแดนให้แก่ประเทศผู้ร้องขอรายใดและภายใต้เงื่อนไขอย่างไร หรือจะส่งให้แก่ประเทศ
ผู้ร้องขอนั้นก่อนหลังกันอย่างใด ทั้งนี้ ให้น าเหตุดังต่อไปนี้มาพิจารณาเปรียบเทียบประกอบการใช้
                                                           

239มาตรา 134/1 และมาตรา 173 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 
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ดุลพินิจด้วย เช่น  ประเทศผู้ร้องขอมีหรือไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทย สถานที่
กระท าความผิด ความร้ายแรงของความผิดซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศผู้ร้องขอและอัตราโทษ สัญชาติ
ของผู้กระท าผิด ส่วนได้เสียและความพร้อมในการด าเนินคดี เป็นต้น 
 10.  การมอบตัวบุคคลผู้ถูกร้องขอ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในมาตรา 22 หาก
ภายหลังจากท่ีศาลมีค าสั่งถึงที่สุดให้ขังบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนและรัฐบาลประเทศ
ไทยพิจารณาให้ส่งบุคคลนั้นเป็นผู้ร้ายข้ามแดนแล้ว การส่งมอบตัวบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดน
ให้แก่ประเทศผู้ร้องขอจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งถึงที่สุด แล 
ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอมิได้ด าเนินการรับมอบตัวบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ ามแดนภายใน
ก าหนดเวลาตามมาตรา 22 โดยไม่มีเหตุอันควร หากต่อมาภายหลังได้ร้องขอให้ส่งบุคคลนั้นข้ามแดน
ในความผิดเดียวกันอีก ให้ปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้มาตรา 23  

3.4.3.4 ขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยสังเขป 
(1) ประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศผู้รับค า

ร้องขอ (ขาออก) 
(1.1) กรณีมีสนธิสัญญากับประเทศผู้รับค าร้องขอ 

                  
         ค าร้องขอ 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 3.9  ขั้นตอนกรณีมีสนธิสัญญากับประเทศผู้รับค าร้องขอ (ขาออก) 

 
(1.2) กรณีไม่มีสนธิสัญญากับประเทศผู้รับค าร้องขอ 

 
                                                         ค าร้องขอ 
 

           ช่องทางการทูต 

 

 

 
ภาพที่ 3.10  ขั้นตอนกรณีไม่มีสนธิสัญญากับประเทศผู้รับค าร้องขอ (ขาออก) 

อัยการสูงสุด 

(ผู้ประสานงานกลาง) ด าเนินการ
ตามมาตรา 30 วรรคสาม 

 

กระทรวงการต่างประเทศ 

ประเทศผู้รับค าร้องขอ 
(Requested State) 

 
หน่วยงานที่ประสงค์ 

ตามมาตรา 30  
 

 

 

อัยการสูงสุด 
(ผู้ประสานงานกลาง) ด าเนินการ

ตามมาตรา 30 วรรคสาม 
 

ประเทศผู้รับค าร้องขอ 
(Requested State) 

 

หน่วยงานที่ประสงค์ตามมาตรา 30  
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 (2)  ประเทศไทยได้รับค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศ  
ผู้ร้องขอ (ขาเข้า) 

(2.1)  กรณีมีสนธิสัญญากับประเทศผู้ร้องขอและกรณีเร่งด่วน 
                                
                              ค ารอ้งขอ                        
 
 
 
 
                                       
                                     กรณีอุทธรณ์ 
 
 
 

ภาพที่ 3.11  ขั้นตอนกรณีมีสนธิสัญญากับประเทศผู้ร้องขอและกรณีเร่งด่วน (ขาเข้า) 
 

(2.2) กรณีไม่มีสนธิสัญญากับประเทศผู้ร้องขอและกรณีเร่งด่วน 
 

                   ค าร้องผ่านช่องทางการทูต 
 
 
 
 
 
        
             กรณีอุทธรณ ์
 
 

 
ภาพที่ 3.12  ขั้นตอนกรณีไม่มีสนธิสัญญากับประเทศผู้ร้องขอและกรณีเร่งด่วน (ขาเข้า) 

 
 
 
 
 
 

ประเทศผู้ร้องขอ 
(Requesting State) 
 

กระทรวงการต่างประเทศ 
พิจารณาตามมาตรา 13 

 

ศาลชั้นต้นด าเนินการ
ตามมาตรา 16, 

มาตรา 18, มาตรา 19 
 

อัยการสูงสุด
พิจารณาตาม
มาตรา 14 

 
 

 

ประเทศผู้ร้องขอ 
(Requesting 

State) 
 

ศาลชั้นต้นด าเนินการตามมาตรา 
16 มาตรา 18 มาตรา 19 

อัยการสูงสุด (ผู้ประสานงานกลาง)  
พิจารณาตามมาตรา 14 

 
 

ศาลอุทธรณ์ 
 พิจารณาตามมาตรา 21 

ค าพิพากษาถือเป็นที่สุด 

ศาลอุทธรณ์ 
 พิจารณาตามมาตรา 21 

ค าพิพากษาถือเป็นที่สุด 
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(2.3)  กรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างง่ายหรืออย่างย่อ 
 

   

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.13  ขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทยอย่างย่อ (ขาเข้า) 
 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการจัดท าสนธิสัญญากับต่างประเทศ ทั้งสนธิสัญญาแบบ
ทวิภาคีและพหุภาคี โดยสนธิสัญญาแบบพหุภาคี ที่ประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาและได้ให้
สัตยาบันแล้ว คือ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กร ค.ศ. 2000 (UNTOC) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ตามข้อ 38 ของ
อนุสัญญานี้กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค .ศ. 2003 (UNCAC) ซึ่งมีผลใช้
บังคับเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2554 และสนธิสัญญาแบบทวิภาคี นอกจากประเทศไทยได้ท าสนธิสัญญา
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันมากที่สุดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมี
การจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับอีกหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชน   
บังคลาเทศ240 ประเทศเบลเยียม สาธารณรัฐเกาหลี241 และสหรัฐอเมริกา242 สาธารณรัฐประชาชน
จีน243และนอกจากนี้ ยังมีสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันกับประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมด้วย เช่น ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้นจากสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษกับสยาม244

แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 

                                                           
240สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชน   

บังคลาเทศว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2544 
241สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี 

พ.ศ. 2542 
242สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 

2526 
243สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม

แดน พ.ศ. 2536 
244สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างอังกฤษกับสยาม (Extradition Treaty between 

Great Britain and Siam 1911) 

บุคคลที่ถูกร้องขอ 
(ผู้ต้องหาหรือจ าเลย) 

 

ความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษร
ให้ส่งตนข้ามแดน 

พนักงานอัยการ 
 

ศาลด าเนินการตาม
มาตรา 27 ประกอบ

มาตรา 22 
 

ประเทศผู้ร้องขอ 
(Requesting State) 
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2551 ประเทศไทยยังไม่มีการเจรจาขอจัดท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศใด รวมถึง
ประเทศอาเซียนเพ่ิมเติม245 ประกอบกับที่ผ่านมา เกิดปัญหาการจัดท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (รัฐธรรมนูญฉบับเดิม) ซึ่งก าหนดให้อ านาจในการจัดท า
หนังสือสัญญาเป็นของฝุายบริหาร เว้นแต่หนังสือสัญญา 5 ประเภทที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาใด มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขต
พ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ เพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือ
มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้าน
การค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งยังมีปัญหาในการใช้และการ
ตีความที่แตกต่างกันของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดท า246 ซึ่งต่อมาถูกยกเลิกโดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 โดยเฉพาะความในมาตรา 23 ส่วนใหญ่คงเนื้อหาของ
มาตรา 190 โดยแก้ไขเพียง การยกเลิกหนังสือสัญญามีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณ
ของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ ออกไป และเพ่ิมเติมความในมาตรา 23 วรรคสาม ให้หนังสือสัญญาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หมายถึง หนังสือสัญญา
เกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือท าให้ประเทศต้องสูญเสีย
สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วนหรือการอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ247 จึงเห็นว่า การ
เจรจาขอจัดท าสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศใดในอนาคต ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
245ประวิทย์ ร้อยแก้ว, อัยการผู้เชี่ยวชาญและเลขานุการ ส านักงานต่างประเทศ, ส านักงาน

อัยการสูงสุด, วันที่ 8 ตุลาคม 2556, การสัมภาษณ์ 
246ธเนศ  สุจารีกุล, การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับปัญหา อุปสรรคและ

ผลกระทบจากการรวมเป็นประชาคมอาเซียน (กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2557), หน้า 4. 
 247มาตรา 23 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
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ตารางท่ี 3.7  สถิติการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างปี พ.ศ. 2552-2557 
 

 
 คดีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างปี พ.ศ. 2555จ านวน 31 คดี249 
 1.  การส่งผู้ร้ายข้ามแดน กรณี ต่างประเทศขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน จ านวน 30 คด ี
 2.  การร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 
 โดยในปี พ.ศ. 2555 มี 1 คดี คือ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอให้ส านักงานศาลยุติธรรมส่ง
ตัว จ าเลยนายเกา วัน อัน (Cao Van an) ภูมิล าเนาอยู่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นผู้ร้ายข้าม
แดน 
 คดีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างปี พ.ศ. 2556 จ านวน 26 คดี250 
 1.  การส่งผู้ร้ายข้ามแดน กรณี ต่างประเทศขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน จ านวน 21 คด ี
 2.  การส่งผู้ร้ายข้ามแดน กรณี ประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน จ านวน 5 คดี
 คดีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในปี พ.ศ. 2557 จ านวน 9 คดี (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 
2557)251 
 1.  การส่งผู้ร้ายข้ามแดน กรณี ต่างประเทศร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน จ านวน 7 คด ี
                                                           

248ข้อมูลสถิติจากส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการพิเศษฝุายกิจการต่างประเทศ 2 
249ส านักงานอัยการสูงสุด, รายงานประจ าปี 2555 (กรุงเทพฯ: บางกอกบล๊อก, 2555), หนา้ 

83-85. 
250ส านักงานอัยการสูงสุด, รายงานประจ าปี 2556 (กรุงเทพฯ: บางกอกบล๊อก, 2556), หนา้ 

83-85. 
251ข้อมูลสถิติ ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการพิเศษ ฝุายกิจการต่างประเทศ 2 

สรุปส านวนส่งผู้ร้ายข้ามแดน248 

ปี พ.ศ.  จ านวนส านวน 

จ าแนกตามค าขอ 

ประเทศไทยร้อง
ขอไป (ขาออก) 

ต่างประเทศร้องขอ
มา (ขาเข้า) 

รวม 

2552 14 5 9 14 

2553 21 9 12 21 

2554 18 12 6 18 

2555 31 1 30 31 

2556 26 5 21 26 

2557 9 2 7 9 

รวมทั้งสิ้น 119 34 85 119 
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 2.  การส่งผู้ร้ายข้ามแดน กรณี ประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน จ านวน 2 คด ี
 จากสถิติคดีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศในช่วงปี พ.ศ. 
2555-2557 ขอสรุปภาพรวมของแต่ละประเทศและกลุ่มประเทศกับประเทศไทย โดยคิดเป็นร้อยละ 
ได ้ดังนี้ 
 โดยสรุปจากข้อมูลทั้งหมด พบว่า คดีระหว่างสหรัฐอเมริกา 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 
18.2 คดีระหว่างประเทศอังกฤษ 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.2 คดีระหว่างสาธารณรัฐรัสเซีย 5 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 7.6 คดีระหว่างประเทศออสเตรีย 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.6 คดีระหว่างประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.1 คดีระหว่างประเทศเบลเยี่ยม 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.1 คดี
ระหว่างสหพันธรัฐเยอรมนี 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.6 คดีระหว่างประเทศสเปน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 
3 คดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.2 และคดีระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 13 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 19.7 
 จากข้อมูลสถิติข้างต้น จะเห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญต่อการ
ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมกับประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะกับ
ประเทศที่มีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศ
อังกฤษ เป็นต้น ซึ่งการจัดท าสนธิสัญญาระหว่างการส่งผู้ร้ายข้ามแดนดังกล่าว เห็นว่ามีสัมพันธ์กับ
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศด้วย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศเข้าออกหรือเข้ามาลงทุนในประเทศจ านวนมาก โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2556 ที่มี
นักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรปจ านวน 6,305,945 คน สหรัฐอเมริกาจ านวน 1,166,633 คน และ
นักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียนจ านวน 7,282,266 คน252 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ดังนั้น 
โอกาสทีน่ักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเหล่านั้นจะมากระท าความความผิดในประเทศไทยแล้วหลบหนีออก
จากประเทศไทยเมื่อกระท าผิดแล้วหรือหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยฐานะนักท่องเที่ยวย่อมมีมาก 
และยิ่งในอนาคตอันใกล้ ในปี พ.ศ. 2558 ที่จะมีการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ประชาชนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนย่อมเข้าและออกระหว่างกัน เพ่ือท านิติกรรมต่าง ๆมากขึ้น 
และสิ่งที่ตามมาการเข้ามากระท าความผิดข้ามดินแดนหรือกระท าความผิดในดินแดนของตนแล้ว 
หลบหนีกลับไปยังประเทศอีกประเทศหนึ่งย่อมมีเพ่ิมมากขึ้นด้วย แม้อดีตที่ผ่านมาจากข้อมูลข้างต้น
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนจ านวนไม่มากก็ตาม แต่การตระหนักถึงความส าคัญต่อการให้ความร่วมมือในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ประชาคมอาเซียนเกิดความสงบเรียบร้อยและ
ลดโอกาสที่ดินแดนของตนจะเป็นแหล่งพักของผู้กระท าความผิด ดังนั้น การสร้างหรือแสวงหารูปแบบ 
แนวทาง หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน จึงถือเป็นภารกิจหนึ่งของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องพัฒนาร่วมกัน 
 
 
                                                           

252กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สถิตินักท่องเที่ยวตามสัญชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2556,        
ค้นวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 จาก http://tourism.go.th/index.php?mod=webtourism&file=  
content&cID=276 
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ตารางท่ี 3.8  เปรียบเทียบสาระส าคัญในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายภายในของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

สาระส าคัญ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

หมาย
เหตุ 

กฎหมายภายใน 
(Domestic Law) 

พระราชบัญญัติว่าด้วย การส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 

กฎหมายว่าด้วย การส่งผู้ร้าย
ข้าม ค.ศ. 2012 

กฎหมายว่าด้วย การช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย ค.ศ. 2007 

กฎหมายว่าด้วย การส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน ค.ศ 1977 

 

การนิยามการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน 
(Definition) 

ไม่มีการบัญญัติบทนิยามไว้ใน
กฎหมายฉบับนี้ 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ การ
ส่งมอบผู้ต้องหาหรือผู้กระท า
ความผิดที่ต้องการตัว เพ่ือ
น าไปด าเนินคดีอาญาหรือ
ปฏิบัติโทษอยู่ในรัฐที่ร้องขอ 
และผู้ร้ายข้ามแดน  คือ บุคคล
ที่ถูกล่าวหาหรือได้ถูกศาล
ตัดสินว่าเป็นผู้กระท าผิดทาง
อาญาอยู่รัฐต่างประเทศ แต่ได้
เอาตัวหลบหนีมาอยู่ดินแดน
ของประเทศหรือถูกกล่าวหา
หรือถูกศาลตัดสินอยูป่ระเทศ 
แต่ได้เอาตัวหลบหนีไปอยู่
ดินแดนของรัฐต่างประเทศ 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน หมายถึง 
การส่งมอบบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ที่กระท าความผิดทางอาญา
หรือถูกตัดสินว่ามีความผิดทาง
อาญาและปรากฎตัวในดินแดน
ของประเทศหนึ่งไปยังอีก
ประเทศหนึ่งและถูกน าตัวกลับ
สู่ดินแดนของตน เพ่ือให้
ประเทศที่ร้องขอให้มีการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนพิจารณาความ
รับผิดทางอาญา หรือการ
บังคับคดีตามค าพิพากษาต่อ
บุคคลดังกล่าว 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ การ
น าตัวผู้ต้องหาออกจาก
ประเทศ เพ่ือจะน าตัวบุคคล
นั้นให้กับหน่วยงาน
ต่างประเทศตามค าขอของ
ประเทศหรือรัฐบาลนั้นๆ เพื่อ
ควบคุมตัวบุคคล ๆ นั้นเพือ่
การสอบสวนอาชญากรรมที่ก่อ
ขึ้นหรือลงโทษตามกฎหมาย
หรือกฎหมายอาญาของ
ประเทศหรือรัฐบาลของ
ประเทศที่ท าการร้องขอนั้น 
และผู้ต้องหา คือ บุคคลซึ่งเป็น
หรือผู้ที่ก าลังตกเป็นผู้ต้อง
สงสัยว่ามีความผิด 

แตกต่าง 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 

  

สาระส าคัญ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

หมาย
เหตุ 

ความผิดที่จะส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนแก่
กันได้
(Extraditable 
Offences) 

ภายใต้มาตรา 7 วรรคสอง 
โดยหลักต้องเป็นความผิดทาง
อาญาซึ่งมีโทษประหารชีวิต
หรือโทษจ าคุกหรือโทษจ ากัด
เสรีภาพตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ไม่
ว่าจะเป็นความผิดในหมวด
เดียวกันหรือเรียกชื่อความผิด
อย่างเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 

ภายในมาตรา  7 วรรคหนึ่ง 
การกระท าผิดที่พาให้มีการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ต้องเป็น
การกระท าผิด ซึ่งก าหนดโทษ
ตัดสิ้นสารภาพเกินกว่า 12 
เดือน โดยไม่ขึ้นกับว่า
กฎหมายอาญาของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว หรือของรัฐที่
ร้องขอได้ก าหนดเป็นกระท า
ผิดสถานเดียวกันหรือไม่ใช่
สถานเดียวกันก็ตาม 

 

ภายในมาตรา 33(a) (b) 
ความผิดซึ่งที่จะส่งผู้ร้ายข้าม
แดนแก่กันได้ ได้ก าหนดโทษ
จ าคุกตั้งแต่ หนึ่งปีขึ้นไป หรือ
จ าคุกตลอดชีวิต หรือให้
ประหารชีวิต หรือ เป็นบุคคล
ที่เคยถูกตดัสินจ าคุกโดยศาล
ในประเทศท่ีร้องขอ และยังมี
ระยะเวลาจ าคุกอีกไม่ต่ ากว่า 
หกเดือน ทั้งนี้ไม่จ าเป็น
จะต้องเป็นอาชญากรรม
ประเภทเดียวกัน หรือ
อาชญากรรมที่เหมือนกัน 
และองค์ประกอบของการ
กระท าความผิด 

ภายใต้มาตรา  3(a) (b) 
ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้าม
แดนแก่ได้ ต้องเป็นความผิด
จ าคุก หรือต้องโทษอ่ืนใด 
หรือต้องโทษจ าคุกตาม     
ค าตัดสินของศาลในประเทศ 
หรือ รัฐบาลของประเทศท่ี
ร้องขอ ในระยะเวลาจองจ า
ตามท่ีก าหนดไว้ใน
สนธิสัญญาหรืออนุสัญญา
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ไม่
แตกต่าง 



 
 

 
 

177 

ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

สาระส าคัญ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

หมาย
เหตุ 

หลักความผิดสอง
รัฐ (Double 
Criminality) 

ภายใต้มาตรา 7 เป็นความผิด
ที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ต้อง
เป็นความผิดอาญาซึ่ง
กฎหมายของประเทศผู้ร้องขอ
และกฎหมายประเทศไทย
ก าหนดให้เป็นความผิดอาญา 
 

ภายใต้มาตรา 7 เป็นความผิด
ที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ต้อง
เป็นความผิดอาญาของ
ประเทศผู้ร้องขอและกฎหมาย
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  
 

อยู่ภายใต้มาตรา 33 
ความผิดซึ่งอาจถูกส่งเป็น
ผู้ร้ายข้ามแดนได้ ต้อง
สามารถถูกลงโทษได้ภายใต้
กฎหมายอาญาทั้งของ
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามและประเทศผู้ร้อง
ขอ 

ภายใต้มาตรา 3(a) ความผิด
ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้อง
ถูกลงโทษ โดยการจ าคุก
ภายใต้กฎหมายทั้งสองรัฐผู้
ร้องขอและสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ในฐานะที่เป็นรัฐที่
ถูกร้องขอ 
 

ไม่
แตกต่าง 

หลักต่างตอบแทน 
(Reciprocity)  

ถ้าไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนกับประเทศไทย 
อาจให้ความยินยอมให้มีการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันโดย
อาศัยหลักต่างตอบแทน 

ภายใต้มาตรา 6 ตอนท้าย  
รัฐสนับสนุนความสัมพันธ์
ร่วมมือกับต่างประเทศ 
นอกจากสนธิสัญญาแล้วยัง
ปฏิบัติตามหลักการช่วยเหลือ
ซึ่งกันละกันทางด้านยุติธรรม 
 

หลักต่างตอบแทนดังที่
ปรากฎในบทบัญญัติมาตรา 
4(2) ว่าด้วยหลักการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย ทั้งนี้ 
จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และต้องเป็นไป
ตามหลักปฏิบัติและกฎหมาย
สากล 
 

ไมป่รากฎว่ามีบทบัญญัติที ่
ก าหนดเปิดช่องให้น าหลัก
ต่างตอบแทนมาใช้ภายใน 
ประเทศ ส าหรับการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน 
 

แตกต่าง 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

  

สาระส าคัญ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

หมาย
เหตุ 

หลักความผิด
เฉพาะเรื่อง (Rule 
of Specialty) 

ภายใต้มาตรา 11 เป็นกรณีที่
ห้ามการควบคุม เพื่อ
ด าเนินคดีหรือลงโทษบุคคล
ซึ่งถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
จากประเทศผู้รับค าร้องขอ
มายงัประเทศไทยในความผิด
อ่ืนที่ได้กระท าลงก่อนมีการ
ส่งข้ามแดน และการส่ง
บุคคลซึ่งถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้าม
แดนจากประเทศผู้รับค าร้อง
ขอมายังประเทศไทยไปยัง
ประเทศที่สาม 

มีข้อก าหนดในกฎหมายโดย
บุคคลที่ต้องตัวตามค าร้อง
ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน  จะ
ไม่ถูกด าเนินคดอ่ืนหรือถูก
ลงโทษในสถานการณ์กระท า
ความผิดอื่นและจะไม่ถูก
ส่งไปยังรัฐที่  3 ภายใต้ข้อ 
25   
 

ภายใต้มาตรา 34 การส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกมอบตัว 
ถ้ารัฐผู้ร้องขอรับรองว่า
บุคคลที่ต้องการตัวจะไม่ถูก
ฟูองร้องหรือส่งข้ามแดนไป
ยังประเทศท่ี 3 ส าหรับ
ความผิดอื่นที่ได้กระท าก่อน
การมอบตัว 
 

ไมป่รากฎว่ามีบทบัญญัติ 
ก าหนดหลักความผิดเฉพาะ
เรื่อง แต่อย่างไรก็ตาม อาจ
ก าหนดไว้ในสนธิสัญญา
ระหว่างคู่ภาคีได้ 
 

แตกต่าง 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

สาระส าคัญ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

หมาย
เหตุ 

หลักห้ามลงโทษ
ซ้ าในความผิด
เดียวกัน (Double 
Jeopardy) 

ภายใต้ ม. 10 ห้ามมิให้
ลงโทษซ้ าส าหรับบุคคลใดซึ่ง
ถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนนั้น
เคยได้รับการพิจารณาคดีจาก
ศาลประเทศไทยหรือศาล
ของประเทศผู้ร้องขอในการ
กระท าอย่างเดียวกันกับที่มี
การร้องขอ ให้ส่งข้ามแดน
และศาลประเทศไทยหรือ
ศาลของประเทศผู้ร้องขอได้มี
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้ปล่อย
ตัวหรือพิพากษาให้ลงโทษ
และผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว 

มีข้อก าหนดในกฎหมายเป็น
การเฉพาะ ส าหรับค าร้องขอ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้
มาตรา  10  การปฏิเสธการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน หาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ก าลัง
ด าเนินคดีต่อบุคคลที่ถูกร้อง
ขอให้ส่งตัวเกี่ยวกับการ
กระท าผิดเดียวกัน  
      และมาตรา 8(4) ศาล
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ได้ตัดสินหรือ
ได้พิพากษาอย่างเด็ดขาดแล้ว
ว่าเกี่ยวกับบุคคลที่ต้องการ
ตัวในสถานการกระท าผิด
เดียวกัน ก่อนการร้องขอให้
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ภายใต้มาตรา  35(1) (c) ค า
ร้องขอจะถูกปฏิเสธ ถ้า
บุคคลถูกร้องขอให้ส่งข้าม
แดนได้ถูกพิพากษาว่ามี
ความผิดเรียบร้อยแล้วโดย
ศาลสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ส าหรับการ
ปฏิบัติการต่อรัฐที่เกี่ยวข้อง
หรือกรณีได้ถูก “งดไว้ก่อน” 
ค าร้องอาจถูกปฏิเสธด้วย
ภายใต้มาตรา  35(2) (b)  
ถ้าบุคคลผู้ซึ่งการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนได้พบตัวก าลังถูก
ฟูองร้องในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ส าหรับ
ความผิด ซึ่งการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนได้ร้องขอ 

ไม่มีปรากฎหลักนีใ้นกฎหมาย
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม 
ข้อจ ากัดและข้อยกเว้นอาจ
อยู่ภายใต้สนธิสัญญาได้  

แตกต่าง 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

สาระส าคัญ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

หมาย
เหตุ 

การส่งคนชาติ 
และคนไร้สัญชาติ
ซึ่งอาศัยอยู่ใน
ประเทศ 
(Extradition of 
Nationals and 
Stateless 
Persons) 

ภายใต้มาตรา 12 การร้อง
ขอให้ส่งคนชาติไทยเป็นผู้ร้าย
ข้ามแดนอาจกระท าได้หาก
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ก าหนดไว้หรือผู้ต้องหา
ยินยอมให้ส่งข้ามแดน หรือ
ภายใต้เงื่อนไขต่างตอบแทน 
    ไม่ปรากฎบทบัญญัติว่า
ด้วยการส่งคนไร้สัญชาติ 

มีข้อก าหนดในกฎหมายเป็น
การเฉพาะ ส าหรับค าร้องขอ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้
มาตรา 11 การปฏิเสธการส่ง
พลเมืองลาว คนต่างด้าวหรือ
คนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

พลเมืองของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ไม่
สามารถถูกส่งข้ามแดน 
ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 
35(1) (a) รวมถึงคนไร้
สัญชาติที่ก าลังอาศัยอยู่ใน
ประเทศด้วย (d)  
 

ไม่มีข้อจ ากัดและข้อยกเว้นว่า
ด้วย การส่งคนชาติ และคน
ไร้สัญชาติซึ่งอาศัยอยู่ใน
ประเทศ อย่างไรก็ตาม
ข้อจ ากัดและข้อยกเว้นอาจ
อยู่ภายใต้สนธิสัญญา 
อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องจะ
น ามาใช้บังคับได้ 
 

แตกต่าง 
ทั้งนี้ จะ
ได้ศึกษา
วิเคราะห์
โดย
ละเอียด
ต่อไปใน
บทที่ 4 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

  

สาระส าคัญ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

หมาย
เหตุ 

ห้ามการส่งผู้ร้าย
ในความผิดทาง
การเมืองและ
ความผิดทางการ
ทหาร(Political 
and Military 
Offences) 

ภายใต้มาตรา 9(1) โดยหลัก
แล้ว รัฐบาลประเทศไทยอาจ
พิจารณาส่งบุคคลข้ามแดน 
เพ่ือการฟูองร้องหรือรับโทษ
ตามค าพิพากษาของศาลใน
ความผิดทางอาญา มิใช่
ความผิดที่มีลักษณะทาง
การเมืองหรือเป็นความผิด
ทางทหาร 

ภายในมาตรา  8 การปฏิเสธ
ค าร้องขอในกรส่งผู้ร้ายข้าม
แดนในความผิดทางการเมือง
และความผิดทางการทหาร 
และมีบทบัญญัติก าหนด
ลักษณะความผิดบางลักษณะ
ที่ไม่ถือว่าเป็นการกระท าทาง
การเมือง ไว้ในมาตรา 9 

ไม่มีข้อยกเว้นที่ได้บัญญัติใน
กฎหมาย ส าหรับความผิด
ทางการเมืองหรือความผิด
ทางการทหารไว้อย่างชัดเจน 
เพียงแต่ก าหนดไว้ในมาตรา  
35(1) (d) การปฏิเสธการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนไปต่างประเทศ 
หากบุคคลที่ถูกร้องขอให้มี
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นเป็น
ผู้ที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามด้วย
เหตุผลของการบีบบังคับของ
ประเทศที่ร้องขอให้มีการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน ที่เกิดจากการ
เลือกปฏิบัติเพราะความ
คิดเห็นทางการเมือง 

ไม่มีข้อจ ากัดและข้อยกเว้น
ภายในกฎหมายกฎหมายส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม
ข้อจ ากัดและข้อยกเว้นอยู่
ภายใต้สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง
จะน ามาใช้บังคับ 
 

แตกต่าง 
ทัง้นี้จะ
ศึกษา
กฎหมาย 
ใน
ประเด็น
เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

สาระส าคัญ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

หมาย
เหตุ 

สิทธิมนุษยชน:
ด้วยเหตุผลทาง
เชื้อชาติ ศาสนา 
เพศ สัญชาติ 
สถานะทางสังคม
หรือ ความคิดเห็น
ทางการเมือง 
(Discrimination)  

ไม่มีข้อจ ากัดและข้อยกเว้นใน
พระราชบัญญัตินี้ที่อาจะ
ปฏิเสธ บนพ้ืนฐานเหตุผล 
ศาสนา เพศ สัญชาติ สถานะ
ทางสังคม  

ภายใต้มาตรา 10 การส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนอาจถูกปฏิเสธ
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง หากเห็น
ว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดน อาจ
ไม่สอดคล้องกับมนุษยธรรม
อันเนื่องจากปัญหาเชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานะ
ทางเศรษฐกิจ สถานะทาง
สังคม ซึ่งอาจถูกปฏิบัติอย่าง
ไร้มนุษยธรรม 

ภายใต้มาตรา 15(1) (d) ค า
ร้องจะถูกปฏิเสธ ถ้ามีพ้ืนฐาน
ทางเหตุผลเชื่อได้ว่า การส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนได้ถูกพิจารณา
ในการฟูองร้องหรือลงโทษ
บุคคลที่ได้ค้นหา ด้วยเหตุผล
ทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ 
สัญชาติ สถานะทางสังคม 
หรือความคิดเห็นทางการ
เมือง 

ไม่มีข้อจ ากัดและข้อยกเว้น
ภายในกฎหมายส่งผู้ร้ายข้าม
แดนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แต่
อย่างไรก็ตาม อาจก าหนดไว้
ในสนธิสัญญาก็ได้ 
 

แตกต่าง 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

 
 
 
 

สาระส าคัญ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

หมาย
เหตุ 

โทษประหารชีวิต 
(Death and 
Capital 
Punishment 

ภายใต้มาตรา 29 เป็นกรณีที่
ประเทศไทยร้องขอให้ส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งความผิดอัน
เป็นมูลเหตุที่ขอให้ส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนนั้นต้องระวางโทษ
ถึงประหารชีวิตตามกฎหมาย
ประเทศไทยแต่ไม่ถึงโทษ
ประหารชีวิตตามกฎหมาย
ของประเทศผู้รับค าร้องขอ
และรัฐบาลจ าเป็นต้องให้ค า
รับรองว่าจะไม่มีการประหาร
ชีวิตก็ให้มีการเจรจาตกลง
เพ่ือให้มีการรับรองดังกล่าว
ได้ 

ไมป่รากฎว่ามีบทบัญญัติใน
การเรื่องโทษประหารชีวิต 

ไม่มีบัญญัติในกฎหมาย 
ส าหรับข้อยกเว้นโทษ
ประหารชีวิต 
 

ไมป่รากฎว่ามีบทบัญญัติใน
การเรื่องโทษประหารชีวิต 

แตกต่าง 
ทัง้นี้จะ
ศึกษา
กฎหมาย
ภายใน
ประเด็น
เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

สาระส าคัญ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

หมาย
เหตุ 

การออกหมายจับ
ชั่วคราว
(Provisional 
Arrest) 
 

ภายใต้มาตรา 15 ในกรณีมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วน ประเทศผู้
ร้องขออาจมีค าร้องขอให้
จับกุมและคุมขังบุคคลที่
ต้องการตัวไว้ชั่วคราวก่อนก็
ได้ 

ภายใต้มาตรา 17 วรรคสาม 
ในกรณีเร่งด่วนรัฐที่ร้องขอ 
อาจร้องขอให้จับตัวและกักขัง
พรางบุคคลที่ต้องการตัวไว้
ก่อนชั่วคราวผ่านช่องทางการ
ทูต 

มีบทบัญญัติในทางกฎหมาย 
ส าหรับการจับตัวชั่วคราว
ภายในมาตรา 44(2) (3) การ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนชั่วคราว
ส าหรับบุคคลที่ถูกร้องขอให้ส่ง
ตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ไปยัง
ประเทศที่ร้องขอให้มีการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน ที่อยู่ภายใต้
กฎหมายฉบับนี้ได้ โดยจะต้อง
ถูกส่งตัวกลับสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามในทันที หลัง
การพิจารณาคดีอาญาใน
ประเทศที่ร้องขอสิ้นสุดลง  

 ภายใต้มาตรา 20 การจับตัว
ชั่วคราว ส าหรับผู้ต้องหาซึ่ง
ยังไม่ตัดสินตามค าร้องขอ
อาจจะถูกจับตัวในกรณี
เร่งด่วน ค าร้องขอส าหรับการ
จับตัวชั่วคราวอาจจะถูกกักขัง
ส่งถึงผู้บัญชาการกรม
สอบสวนแห่งชาติ กรุงมะนิลา 
(The Director of the 
National Bureau of 
Investigation) ไม่ว่าด้วยตรง
หรือผ่านช่องทางทางการทูต 
 

แตกต่าง 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

สาระส าคัญ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

หมาย
เหตุ 

รูปแบบและ 
เนื้อหา (Form 
and Content)  

ภายใต้มาตรา 18 เป็นกรณี
ที่เมื่อจับบุคคลซึ่งถูกร้อง
ขอให้ส่งข้ามแดนได้แล้วให้
พนักงานอัยการน าคดีขึ้นสู่
ศาลโดยมิชักช้าและศาล
ด าเนินการพิจารณาคดีอย่าง
ต่อเนื่อง 

ภายใต้มาตรา 13 (1)-(5)  ค า
ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีเนื้อหาตามที่กล่าวไว้ใน
มาตรานี้  
 

รูปแบบและเนื้อหาใน
ข้อก าหนดในกฎหมาย 
ส าหรับค าร้องขอประกอบอยู่
ในมาตรา 36 และมาตรา  
37 
 

รูปแบบและเนื้อหา ส าหรับ
ค าร้องขอถูกก าหนดภายใต้
ในมาตรา 4(2) ก-ง 

ไม่
แตกต่าง 

ภาษาในค าร้องขอ 
(Language) 

ภายใต้มาตรา 8 วรรคสาม 
ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
และเอกสารหลักฐาน ซึ่งจะ
ส่งศาลต้องจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาไทยและรับรองความ
ถูกต้องด้วย 
 

ไม่มีบทบัญญัติใดเกี่ยวข้อง
กับภาษาที่ใช้ในการร้องขอ 

ภายใต้มาตรา 5 ค าร้องขอ
เป็นภาษาท่ีได้มีการระบุ ใน
สนธิสัญญาที่ใช้บังคับหรือ ถ้า
ไม่มีในสนธิสัญญา ถูกแปล
เป็นภาษาของระเทศผู้ถูกร้อง
ขอ นั้นคือ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

ไม่มีบทบัญญัติที่ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับภาษาส าหรับการ 
ร้องขอ 
 

แตกต่าง 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

  

สาระส าคัญ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

หมาย
เหตุ 

ช่องทางในการส่ง
ค าร้องขอ 
(Channel) 

รัฐใดที่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนกับประเทศไทย
อาจจะยื่นค าร้องขอโดยตรง
ต่อผู้ประสานงานกลาง 
(อัยการสูงสุด) ส่วนรัฐที่ไม่มี
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
กับประเทศต้องยื่นค าร้อง
ของผ่านช่องทางการฑูต 
(Diplomatic Channel) 

ภายใต้มาตรา 12 โดย
หลักการค าร้องขอในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนหรือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ยื่นค าร้อง
ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ให้ใช้
ช่องทางทางการทูต เว้นแต่
ในสนธิสัญญาก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน 

ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ผ่านช่องทางการทูตผ่าน
กระทรวงการต่างประเทศถึง
รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งรัฐ
หรือตามสนธิสัญญาก าหนด
ไว้ 

ภายใต้มาตรา 4(2) ค าร้องขอ
ถูกส่งผ่านช่องทางทางการทูต
ถึงรัฐมนตรีกระทรวงการ  
ต่างประเทศ 
 

แตกต่าง 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

  

สาระส าคัญ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

หมาย
เหตุ 

สิทธิการมี
ทนายความ 
(Right to 
Counsel) 

ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาล
บุคคลผู้ถูกร้องขอว่ามี
ทนายความหรือไม่ หากไม่มี
และต้องการทนายความ ให้
ศาลตั้งทนายความให้โดยน า
วิธีพิจารณาความอาญามาใช้  

ภายใต้มาตรา 18 การ
พิจารณาการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน โดยในวันที่ประชุมศาล
ให้มีแต่ตัวแทนศาล  หัวหน้า
องค์การอัยการประชาชน  
เจ้าหน้าที่ต ารวจ บุคคลที่
ต้องการตัวและทนายความ 
มีอ านาจตามกฎหมายนี้ 
 

ภายใต้มาตรา 40 4.(C) การ
ตัดสินใจส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่
บัญญัติให้ทนายความ หรือ
ตัวแทนตามกฎหมายของ
บุคคลที่ถูกร้องขอให้ส่งตัว
เป็นผู้ร้ายข้ามแดน จะแสดง
ความคิดเห็นในการพิจารณา
ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 

ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 7 
การแต่งตั้งทนายความฝุาย
จ าเลย หากในวันที่มีการ
พิจารณาคดี ผู้ต้องหาไม่มีที่
ปรึกษาทางกฎหมาย 
ประธานผู้พิพากษา จะ
แต่งตั้งนักกฎหมายคนใด
ภายใต้เขตอ านาจศาลของตน
ให้เป็น ทนายความฝุาย
จ าเลย ให้กับผู้ต้องหาเพ่ือ
ช่วยผู้ต้องหาในการพิจารณา
คดี 

ไม่
แตกต่าง 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

 

 

สาระส าคัญ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

หมาย
เหตุ 

วิธีการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนแบบย่อ 
(Simplified 
Extradition) 

ภายใต้มาตรา ประกอบ
มาตรา 27 และมาตรา 28 
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยอาจ
ยินยอมให้ส่งตนเป็นผู้ร้าย
ข้ามได้ เป็นความยินยอม
แบบเพิกถอนไม่ได้ 
 

ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมาย
ส าหรับความยินยอมต่อการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายต่อ
การให้ความยินยอมส าหรับ
การส่งผู้ร้ายข้าม 
 

ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมาย
ส าหรับความยินยอมต่อการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน มีเพียงระบุ
ให้ การพิจารณาคดีจะถูก
จัดท าในลักษณะวิสัยของ
ความเป็นธรรมและความ
รวดเร็วของคดีตามความใน
มาตรา  9 

แตกต่าง 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

  

สาระส าคัญ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

หมาย
เหตุ 

มาตรฐานในการ
พิสูจน์ด้วย
พยานหลักฐาน 
(Standard of 
Proof) 

ภายใต้มาตรา 19(2) ศาล
พิเคราะห์พยานหลักฐาน 
เห็นว่า คดีมีมูล (A Prima 
Facie) ที่จะรับฟูองไว้
พิจารณา หากความผิดนั้นได้
กระท าลงในราชอาณาจักร
หรือมีกฎหมายบัญญัติให้ถือ
ว่าได้กระท าในราชอาณาจักร 
ศาลจะมีค าสั่งขังบุคคลเพ่ือ
ส่งข้ามแดนต่อไป 

ไม่มีข้อก าหนดในกฎหมาย
เป็นการเฉพาะ ส าหรับค า
ร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ภายใต้กฎหมายภายใน 
ประเทศ 
 

ไม่มีบทบัญญัตใินกฎหมายว่า
ด้วยการพิสูจน์ด้วย
พยานหลักฐาน 
 

ภายใต้มาตรา  10 เมื่อถึง
บทสรุปของการพิจารณาคดี 
ศาลจะเป็นผู้ตัดสินอนุญาตให้
มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และ
ให้เหตุผลเพื่อแสดงให้เห็นว่า
เป็นคดีที่มีมูล (A Prima 
Facie) มิฉะนั้นแล้วจะเป็น
การยก 

แตกต่าง 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

 
  

สาระส าคัญ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

หมาย
เหตุ 

การรับฟังค า
สาบานตนของ
พยาน (Oath) 

ไมป่รากฎบทบัญญัติใน
กฎหมาย 

ไมป่รากฎบทบัญญัติใน
กฎหมาย 

ไมป่รากฎบทบัญญัติใน
กฎหมาย 

ค าสาบานที่ใช้เป็นหลักฐาน
ในการพิจารณาคดีการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนจะได้การ
ยอมรับว่าเป็นหลักฐานได้นั้น 
จะต้องผ่านหลักการทางการ
ทูตที่ผ่านการรับรองอย่าง
ถูกต้องและโดยชอบด้วย
กฎหมาย หรือผ่านเจ้าหน้าที่
กงสุลของสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ที่ประจ าต าแหน่ง
อยู่ในประเทศที่ร้องขอภายใต้
มาตรา  9 
 

แตกต่าง 
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 จากตารางที่ 3.8 เปรียบเทียบสาระส าคัญในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายภายใน
ของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนข้างต้น จะเห็นว่าหลักการในกฎหมายภายในแต่ละ
ประเทศมีข้อเหมือน เช่น หลักความผิดสองรัฐ เขตอ านาจในการด าเนินคดี รูปแบบและเนื้อหาในค า
ร้องขอ เป็นต้น ข้อแตกต่างกันในหลายประการ เช่น หลักความผิดเฉพาะเรื่อง การส่งคนชาติ 
ความผิดทางการเมือง หรือโทษประหารชีวิต เป็นต้น โดยเฉพาะข้อแตกต่างที่จะเป็นสาเหตุที่ท าให้
การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีปัญหา เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้
ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้บริบทของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนได้ ดังจะได้
น าไปวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในบทที่ 5 ต่อไป 
 
3.5  เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศไทย 
 

เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาเป็นฐานส าคัญต่อการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition) และเพ่ือปูองกันการหลุดพ้นจากเขตอ านาจในทางอาญา 
กล่าวคือ โดยหลักรัฐมีอ านาจด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าความผิดที่ได้กระท าในดินแดนของรัฐ หาก
ผู้กระท าความผิดหลบหนีไปอยู่ในรัฐอ่ืน รัฐไม่สามารถเข้าไปด าเนินการจับกุมบุคคลผู้กระท าความผิด
ตามกฎหมายอาญาของได้ เพราะเป็นการละเมิดอ านาจอธิปไตยของรัฐอ่ืน การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงถูก
น ามาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะปูองกันไม่ให้ผู้กระท าความผิดอาศัยข้อจ ากัดในการใช้กฎหมายอาญา 
เพ่ือหลุดพ้นจากการด าเนินคดีอาญา โดยความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็น
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา ที่เป็นเรื่องของกฎหมายภายในเป็นส่วนใหญ่ หากจะมีส่วน
ของกฎหมายระหว่างประเทศอยู่บ้างก็เฉพาะในส่วนของขั้นตอนในการจัดท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้าม
แดนเท่านั้น ซึ่งท้ายที่สุดก็ต้องกลับมาใช้กฎหมายภายในเพ่ือด าเนินการต่อไป253และรัฐจะบัญญัติ
กฎหมายภายในให้การกระท าใดที่เกี่ยวข้องกับรัฐอ่ืนหรือการกระท าใดของคนชาติอ่ืนหรือการกระท า
ใดที่กระท าต่อคนชาติเป็นการกระท าที่ต้องใช้กฎหมายอาญาของรัฐตนเพ่ือใช้บังคับย่อมไม่สามารถ
กระท าได้ เพราะกรณีอาจเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐอ่ืน ดังนั้นในการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ใช้กฎหมายอาญา รัฐจึงต้องค านึงถึงจุดเกาะเกี่ยวที่ส าคัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับเขตอ านาจรัฐในการใช้
กฎหมายอาญาดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ไม่ว่าจะเป็น เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัย
หลักดินแดน โดยอาศัยหลักสัญชาติ โดยอาศัยหลักปูองกันและโดยหลักอ านาจลงโทษ ดังนั้นในหัวข้อ
ต่อไปจะได้ศึกษาถึงเขตอ านาจรัฐในการบังคับใช้กฎหมายอาญาดังที่ปรากฎในกฎหมายภายในของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทย ซึ่งจาการศึกษาเบื้องต้น พบว่าประเทศสมาชิกอาเซียน
ต่างมีประมวลกฎหมายอาญา (Penal Code) ที่ใช้บังคับภายในประเทศของตนทั้งสิ้น โดยการศึกษานี้
จะมุ่งศึกษาเฉพาะเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศไทยที่ปรากฎในบทบัญญัติประมวล

                                                           
253ประสิทธิ์ เอกบุตร, ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ณรงค์  ใจหาญ และปกปูอง ศรีสนิท,  รายงาน

วิจัย เรื่อง โลกาภิวัตน์กับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (รายงานการวิจัย เสนอต่อสถาบัน
รพีพัฒนศักดิ์ ส านักงานศาลยุติธรรม, 2551), หน้า 7. 



192 
 

 

192 

กฎหมายอาญาที่ประเทศเหล่านี้มีสิทธิบัญญัติเขตอ านาจในทางอาญาได้อย่างเต็มที่เท่ากัน เพ่ือน าไปสู่
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบให้เห็นข้อเหมือน ข้อแตกต่างที่ส่งผลต่อปัญหาในการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการส่งบุคคลที่ถูกร้องขอ โดยเฉพาะการส่งคนชาติ (Nationals) และคนไร้สัญชาติ
ที่อาศัยอยู่ (Stateless Persons) ในประเทศผู้รับค าร้องขอข้ามแดน และปัญหาเหล่านี้หากพิจารณา
ในบริบทการวมกลุ่มประชาคมอาเซียนย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ จึงขอแยกเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของแต่ละ
ประเทศออกเป็น 2 กรณี คือ เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาในดินแดน (Intra-Territorial 
Application) กับเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญานอกดินแดน (Extra-Territorial Application) 

 
3.5.1  เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ตามประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ค.ศ. 1999 (Penal Code of 

Vietnamese 1999) แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2009 ซึ่งมีทั้งหมด 344 มาตราและแบ่งออกเป็น 24 หมวด 
โดยกฎหมายอาญาถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เฉียบขาดและมีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและต่อสู้กับ
อาชญากรรม ที่เอ้ือต่อการปูองกันเอกราช อธิปไตย ความเป็นเอกภาพ และบูรณาการของดินแดนอัน
เป็นแผ่นดินแม่เวียดนามซึ่งเป็นสังคมนิยม คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐ เป็นสิทธิที่ถูกต้องและ
ผลประโยชน์ขององค์กรและประชาชน นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการรักษาระเบียบทางสังคมและการ
รักษาความปลอดภัยและจัดการการสั่งซื้อทางเศรษฐกิจและมีความปลอดภัยส าหรับทุกคนที่จะอยู่ใน
ที่ปลอดภัย สุขภาพ และสังคม และระบบนิเวศอย่างมีมนุษยธรรมในขณะเดียวกันกฎหมายอย่างแข็ง
ขันจัดสรรท าทันที ด้วยองค์ประกอบที่ขัดขวางกระบวนการของการต่ออายุและชาติอุตสาหกรรมและ
ความทันสมัยให้เจริญรุ่งเรือง ประชาชน ประเทศท่ีเข้มแข็งและสังคมอย่างเป็นธรรม และมีวัฒนธรรม
ประมวลกฎหมายอาญานี้ได้รับการท าบนพ้ืนฐานของการสืบทอดและส่งเสริมหลักการและสถาบัน
กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี ค.ศ.1985 ประมวล
กฎหมายอาญา รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้มาจากความเป็นจริงของการต่อสู้ เพ่ือปูองกันและต่อสู้กับ
อาชญากรรมกว่าหลายทศวรรษของกระบวนการและการปูองกันการก่อสร้างแห่งชาติ 
 ประมวลกฎหมายอาญา เป็นเครื่องพิสูจน์เจตนารมณ์ส าหรับการปูองกันอย่างเด็ดเดี่ยวต่อสู้
กับอาชญากรรมผ่านการลงโทษ เพ่ือยับยั้ง อบรม เปลี่ยนแปลงผู้กระท าความผิดในหมู่ประชาชนที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยเหตุนี้ พลเมืองทุกคนมีจิตวิญญาณและความรู้สึกของการเป็นต้นแบบของ
สังคม ความรู้สึกของการปฏิบัติตามกฎหมายและการมีส่วนร่วมในการปูองกันและต่อต้าน
อาชญากรรม ดังนั้นการเคร่งครัดในการใช้บังคับประมวลกฎหมายอาญา จึงเป็นการร่วมกันของทุก
หน่วยงาน องค์กร และประชาชนทั้งหมด254 อีกทั้งหน้าที่ของกฎหมายอาญา คือ ประมวลกฎหมาย
อาญามหีน้าที่ส าหรับการปกปูองระบอบสังคมนิยมการปกครองของประชาชนที่เท่าเทียมกันในหมู่คน
หลากหลายเชื้อชาติผลประโยชน์ของรัฐที่สิทธิที่ถูกต้องและผลประโยชน์ของประชาชนและองค์กร
ปกปูองเพ่ือกฎหมายสังคมนิยมที่ต่อต้านการกระท าทั้งหมดของความผิดทางอาญา ความผิดในเวลา
เดียวกันความรู้แก่ประชาชนในแง่ของการปฏิบัติตามกฎหมายและการต่อสู้เพ่ือปูองกันอาชญากรรม

                                                           
254Foreword of The Penal Code of Vietnamese 1999 
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และการต่อสู้เพ่ือที่จะด าเนินงานดังกล่าวประมวลกฎหมายอาญาก าหนดอาชญากรรมและบทลงโทษ
ส าหรับผู้ที่กระท าผิด255 โดยในส่วนของเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาปรากฎในมาตรา 5 กับ
มาตรา 6 ของประมวลกฎหมายนี้ ดังนี้  

3.5.1.1  เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาในดินแดน (Intra-Territorial Application)         
โดยประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้ ใช้บังคับต่อการกระท าทั้งหมดส าหรับความผิดที่ได้

กระท าในดินแดนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยไม่ได้ค านึงว่าผู้กระท าจะเป็นคนชาติ คน
ต่างด้าวหรือคนไรส้ัญชาติ หากได้กระท าความผิดในดินแดนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ย่อม
ต้องได้รับโทษทางอาญาตามกฎหมายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แต่หากเป็นกรณีคนต่างชาติที่
กระท าความผิดในอาณาเขตของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แต่จะมีสิทธิได้รับการคุ้มกันทางการ
ทูตหรือกงสุลสิทธิและความคุ้มกันภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สนธิสัญญา
ระหว่างประเทศที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ลงนามหรือภาคยานุวัติหรือหลักปฏิบัติสากล โดย
ผ่านช่องทางการทูต256 ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติในมาตรา 5 ซึ่งการเขตอ านาจในกรณีนี้อาศัยแนวคิด 
หลักการเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา โดยอาศัยหลักดินแดนแบบอัตตะวิสัย (Subjective 
Territorial Principle)  

3.5.1.2 เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญานอกดินแดน (Extra-Territorial 
 Application) 

หากเป็นพลเมืองสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่กระท าผิดที่อยู่นอกดินแดนของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอาจจะถูกพิจารณาความรับผิดทางอาญาในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามตามประมวลกฎหมายนี้ และบทบัญญัตินี้ยังใช้กับคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่อย่างถาวรใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม257 หากพลเมืองสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระท าความผิดอาญา

                                                           
255Chapter 1 Fundamental Provisions Article 1 The Tasks of The Penal Code  
256Article 5 The effect of the Penal Code on criminal acts committed in the 

territory of the Socialist Republic of Vietnam 
1. The Penal Code applies to all acts of criminal offenses committed in the 

territory of the Socialist Republic of Vietnam. 
2. For foreigners who commit offense in the territory of the Socialist Republic 

of Vietnam but are entitled to diplomatic immunities or consular privileges and 
immunities under Vietnamese laws, international treaties which the Socialist Republic 
of Vietnam has signed or acceded to or the international practices, their criminal 
liabilities shall be settled through diplomatic channels. 

257Penal Code : Section 6 
Article 6 The effect of the Penal Code on criminal acts committed outside 

the territory of the Socialist Republic of Vietnam 
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ในทุกฐานความผิดตามกฎหมายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนอกดินแดน กฎหมายอาญาย่อมมี
เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาด าเนินคดีกับพลเมือง ทั้งนี้รวมถึงคนไร้สัญชาติ  แล้วแต่กรณี ที่จะ
ถูกพิจารณาให้รับผิดทางอาญาตามมาตรา 6 ของประมวลกฎหมายนี้ 

หากคนต่างชาติที่กระท าผิดที่อยู่นอกดินแดนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อาจจะถูกพิจารณาความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามในกรณีที่บัญญัติไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ลงนาม
หรือภาคยานุวัติ258 โดยในกรณีตามมาตรา 6(2) นี้เป็นกรณีของคนต่างชาติที่กระท าผิดที่อยู่นอก
ดินแดนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อาจจะถูกพิจารณาความรับผิดทางอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในกรณีที่บัญญัติไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ลงนาม เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการปูองกับและลงโทษอาชญากรฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide 1948) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมแบ่งแยกสีผิว (International 
Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid 1973)  
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการกระท าผิดกฎหมายโดยการยึดอากาศยาน (Convention for the 
Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 1970) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการกระท าผิด
กฎหมายต่อความปลอดภัยการบินพลเรือน (Convention for the Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety of Civil Aviation 1971) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการกระท าผิด
กฎหมายต่อความปลอดภัยการเดินเรือทางทะเล (Convention for the Suppression of 
Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation 1988) อนุสัญญาว่าด้วยการ
สนับสนุนทางการเงินต่อลัทธิก่อการร้าย (International Convention for the Suppression of 
the Financing of Terrorism1999) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 
2003 (United Nations Convention against Corruption) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (The United Nation 
Convention against Transnational Organized Crime) อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้ายการ

                                                           

(1)  Vietnamese citizens who commit offenses outside the territory of the 
Socialist Republic of Vietnam may be examined for penal liability in Vietnam 
according to this Code. 

(2) This provision also applies to stateless persons who permanently reside in 
the Socialist Republic of Vietnam. 

258Article 6 The effect of the Penal Code on criminal acts committed outside 
the territory of the Socialist Republic of Vietnam 

(2) Foreigners who commit offenses outside the territory of the Socialist 
Republic of Vietnam may be examined for penal liability according to the Penal 
Code of Vietnam in circumstances provided for in the international treaties which the 
Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to. 
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ก่อการร้าย (ASEAN Convention on Counter-Terrorism 2011) เป็นต้น ส าหรับข้อยกเว้นของ
อนุสัญญาว่าด้วยการปูองกันและการลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือสนธิสัญญาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องซึ่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เป็นภาคีที่บัญญัติส าหรับหน้าที่ทั่วไปของรัฐภาคีต่อการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือฟูองร้องผู้กระท าท่ีถูกกล่าวหา โดยไม่ต้องค านึงถึง สัญชาติของผู้กระท าความผิด
หรือสถานที่ที่ความผิดได้เกิดขึ้น ดังนั้น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสามารถใช้เขตอ านาจในทาง
อาญาที่ซึ่งผู้กระท าความผิดได้ปรากฎตัวในดินแดนและที่ซึ่งผู้กระท าไม่ถูกตัดสินให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
หรือไปยังรัฐอ่ืน ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นไม่ใช่คนสัญชาติเวียดนามและไม่ได้กระท าความผิดในดินแดนของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม259 

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เขตอ านาจในทางอาญาบาง
กรณีด้วย โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพิจารณาเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัย
หลักอ านาจลงโทษสากลเป็นอ านาจของรัฐ เพ่ือฟูองร้องบุคคลหรือความผิดอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศร้ายแรง โดยไม่ต้องค านึงถึงสถานที่ที่ความผิดเกิดหรือสัญชาติของผู้กระท าความผิดที่ถูก
กล่าวหา สัญชาติของผู้เสียหายหรือผลประโยชน์ของรัฐนั้น โดยเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา
โดยอาศัยหลักอ านาจลงโทษสากลอาจจะมีเง่ือนไขและหลักการ ดังต่อไปนี้260 

(a) เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักอ านาจลงโทษสากล อาจถูกใช้
เหนืออาชญากรรมร้ายแรง เช่น ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และอาชญากรสงคราม 

(b) เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักอ านาจลงโทษสากล เป็นเสริม
เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญากรณีอ่ืน ๆ ทั้งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอาชญากร เช่น          
เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักดินแดน หรือเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดย
อาศัยหลักสัญชาติ ในกรณี รัฐที่ซึ่งความผิดได้เกิดขึ้นหรือรัฐเจ้าของสัญชาติของผู้กระท าความผิดที่ถูก
กล่าวหาหรือรัฐเจ้าของสัญชาติของผู้เสียหาน สามารถฟูองร้องอาชญากร โดยไม่ต้องใช้เขตอ านาจใน
การใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักอ านาจลงโทษสากล รัฐควรใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา
โดยอาศัยหลักอ านาจลงโทษสากลเหนืออาชญากรรม เมื่อผู้กระท าที่ถูกกล่าวหาได้ปรากฎตัวใน
ดินแดน 

(c) รัฐใด ๆ มีการควบคุมตัวผู้กระท าความผิดที่ถูกกล่าวหา ก่อนการใช้เขตอ านาจใน
การใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักอ านาจลงโทษสากล ควรปรึกษารัฐที่ซึ่งความผิดได้เกิดขึ้นและรัฐ
เจ้าของสัญชาติของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ว่าจะฟูองร้องหรือส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ถ้ารัฐเหล่านั้นไม่
สามารถหรือไม่มีเจตนาที่จะใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาตามกฎหมายของพวกเขาเหนือ
อาชญากรรม รัฐผู้ดูแลอาจฟูองโดยอาศัยเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา โดยอาศัยหลักอ านาจ
ลงโทษสากลได ้

                                                           
259General Assembly, The Scope and Application of the Principle of Universal 

Jurisdiction, Sixty-seventh Sessions, p. 6, Retrieved March 17, 2014 from http://www. 
un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/67/116. 

260Ibid., pp. 9-10. 
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(d) การใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักอ านาจลงโทษสากลควร
ใช้บนหลักความผิดสองรัฐ 

(e) การฟูองร้องหรือการพิจารณาคดีส าหรับผู้กระท าความผิดที่ถูกกล่าวหา อยู่บน
พ้ืนฐานของเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักอ านาจลงโทษสากล ต้องประกอบไป
ด้วยมาตรฐานการยอมรับสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยชนระหว่างประเทศ 
  กล่าวโดยสรุป การใช้เขตอ านาจในทางอาญาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สอดคล้องกลับแนวคิด หลักการใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 
โดยเฉพาะหลักเขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยหลักดินแดนแบบแบบอัตตะวิสัยและ
หลักอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติของผู้กระท าและหลักอ านาจลงโทษ
สากล แตกต่างก็เฉพาะแต่เขตอ านาจในทางอาญาเหนือคนไร้สัญชาติ ซึ่งอาศัยอยู่อย่างถาวรใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเห็นว่าเป็นการน าหลักเขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดย
อาศัยหลักสัญชาติของผู้กระท า (Active Nationality Principle) มาขยายให้มีผลเหนือการกระท า
ความผิดซึ่งกระท าโดยคนไร้สัญชาติ 

 
3.5.2  เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ตามประมวลกฎหมายอาญา (Lao PDR Penal Law 2005) ฉบับปัจจุบันของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้ปรับปรุงและรับรองให้มีผลศักดิ์สิทธิ์  (ผลใช้บังคับ) โดยประธาน
ประเทศ โดยมีบทบัญญัติทั้งหมด 179 มาตรา แบ่งออกเป็น 10 หมวด โดยประมวลกฎหมายอาญา
ฉบับนี้ ได้ก าหนดหลักการรวมและหน้าที่ของกฎหมายอาญาไว้ด้วย คือ กฎหมายอาญามีหน้าที่ในการ
รักษาระบอบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรรมสิทธิ์ของ
รัฐ ของส่วนรวม และของบุคคล ชีวิต สุขภาพ สิทธิและเสรีภาพของพลเมือง ความสงบเรียบร้อยของ
ชาติและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ต้านและจับกุมการะท าความผิด และใช้ส าหรับ
การศึกษาส าหรับพลเมืองทุกคนให้มีความตื่นตัวปฏิบัติตามกฎหมาย และเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
กฎหมายฉบับนี้ ไดก าหนดว่า การกระท าอันใดที่เป็นอันตรายต่อสังคมให้เป็นการกระท าความผิดทาง
อาญา ซึ่งได้ก าหนดโทษไว้แก่ผู้กระท าความผิด261 โดยในส่วนของ เขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมาย
อาญาปรากฎในหมวด 2 ขอบเขตในการใช้บังคับกฎหมายอาญาในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3 
กับมาตรา 4 โดยบัญญัติไว้ ดังนี้  

3.5.2.1 เ ขตอ าน า จ ในการ ใ ช้ กฎหมายอาญา ในดิ นแดน  ( Intra-Territorial 
 Application) 

โดยเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาในดินแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์หรือใช้บังคับในอาณาเขตของประเทศ โดยก าหนดให้ บุคคลผู้ใด
หากได้กระท าความผิดอาญาในประเทศ ก็จะได้รับผิดชอบตามกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืนที่ได้
ก าหนดโทษทางอาญาผู้แทนทางการทูตหรือบุคคลที่ได้รับอภิสิทธิ์ทางการฑูตตามสัญญาระหว่างชาติ

                                                           
261Chapter  1 General Principles Articles 1 Role of The Penal Law of Lao PDR 

Penal Law 2005 
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ซึ่งได้กระท าผิดในดินแดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็จะได้รับการช่วยเหลือผ่านช่อง
ทางการทูต262 ทั้งนี ้ตามบทบัญญัติในมาตรา 3 

จากบทบัญญัติดังกล่าว เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นในดินแดนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้กระท าผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว หรือหลักการใช้เขตอ านาจในทางอาญาโดยอาศัยหลักดินแดน (Territoriality Principle 
Jurisdiction) นั้นเอง โดยดินแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ พ้ืนดิน พ้ืนน้ า 
อากาศเหนือพ้ืนดิน พ้ืนน้ าอันประกอบเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยไม่มีเขตแดน
ทางทะเล เนื่องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่มีเขตแดนด้านใดติดทะเล (Land 
Locked) โดยไม่ต้องค านึงถึงสัญชาติของผู้กระท าความผิดหรือผู้เสียหาย ดังนั้นหากผู้ต้องหา หรือจ าเลย
ได้หลบหนีออกนอกเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว 
กระบวนการยุติธรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็สามารถติดตามตัวคนเหล่านี้มาลงโทษได้ 
โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition) ซึ่งอาศัยฐานเขตอ านาจใน
การใช้กฎหมายอาญาดังกล่าวได ้

ส่วนกรณี นักการทูตหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับอภิสิทธิ์ทางการทูตตามสัญญาระหว่างประเทศ 
หากกระท าความผิดทางอาญาในดินแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะด าเนินคดีทันทีไม่ได้ ต้องด าเนินการทางการทูตผ่าน
รัฐบาลเจ้าของฑูตซึ่งแตกต่างกับการด าเนินคดีกับบุคคลทั่วไป  

3.5.2.2 เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญานอกดินแดน (Extra-Territorial 
 Application) 

เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญานอกดินแดนของของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ปรากฎในบทบัญญัติของมาตรา 4263 ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 
2 กรณไีด ้ดังนี้ 

                                                           
262Article 3 Lao PDR Penal law 2005 (New) Application of Penal Law within the 

Territory of the Lao People's Democratic Republic  
This law is binding in the territory of the Lao People's Democratic Republic. 

An individual who commits an offence within the territory of the Lao People's 
Democratic Republic may be charged and punished in accordance with the Penal 
Law or other laws of the Lao People's Democratic Republic that define criminal 
penalties. 

In the event that diplomatic representatives or individuals benefiting from the 
diplomatic immunity conferred by international conventions commit offences in the 
territory of the Lao People's Democratic Republic, these cases shall be solved 
through diplomatic channels 

263Article 4 Application of Penal Law outside the Territory of the Lao People's 
Democratic Republic  
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กรณีแรก คือ พลเมืองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผู้กระท าผิด
ทางอาญาอยู่นอกดินแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ก็จะได้รับผิดชอบทางอาญา ถ้า
หากว่าการกระท าดังกล่าว หากได้ก าหนดไว้ในกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืนของ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้ก าหนดโทษอาญา หมายถึง กรณีที่บุคคลสัญชาติสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว หากกระท าความผิดอาญานอกดินแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ก็สามารถถูกพิจารณาลงโทษได้ตามกฎหมาย หากการกระท าผิดนั้นเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีโทษทางอาญา โดยไม่
จ ากัดฐานความผิด แต่ถ้าการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศอ่ืน การกระท านั้นไม่
เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บุคคลนั้นก็ไม่ต้องรับผิดหรือ
โทษตามกฎหมาย  

ทั้งนี้ เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติหรือบุคคล
ผู้กระท า (Active Nationality Principle) ซึ่งก าหนดให้รัฐเจ้าของสัญชาติ สามารถใช้เขตอ านาจ
ในทางอาญาของตนเหนือบุคคลหรือทรัพย์สินที่มีสัญชาติรัฐนั้นได้ไม่ว่าบุคคลนั้นหรือทรัพย์สินจะอยู่ที่
ใด จึงเป็นกรณีทีส่าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ออกฎหมายในการก าหนดขอบเขตในการ
ใช้กฎหมายอาญาบังคับเหนือพลเมืองลาว ที่กระท าความผิดทางอาญาในประเทศอ่ืน หากการกระท า
นั้นเป็นความผิดตามกฎหมายภายในของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กรณีท่ีสอง คือ คนต่างด้าวและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ (คนไร้สัญชาติ) ที่อยู่หรืออาศัยอยู่
ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หากได้กระท าผิดทางอาญาอยู่นอกดินแดน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จะต้องรับผิดชอบทางอาญาเช่นเดียวกัน กรณีนี้เป็นกรณีที่กฎหมาย
อาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก าหนดความรับผิดต่อคนต่างด้าวหรือคนไม่มีสัญชาติที่
อาศัยหรืออยู่ ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่กระท าผิดทางอาญานอกดินแดน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็รับผิดตามกฎหมายลาวด้วย เห็นว่า เป็นการน าหลักเขต
อ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติของผู้กระท า (Active Nationality 

                                                           

Lao citizens who commit offences outside the territory of the Lao People's 
Democratic Republic shall be charged with and punished for such offences if they 
are defined [as offences under] the Penal Law of the Lao People's Democratic 
Republic.  

Aliens and apatrids residing in the Lao People's Democratic Republic who 
commit offences outside the territory of the Lao People's Democratic Republic shall 
also be charged and punished.  

Foreign individuals who commit offences outside the territory of the Lao 
People's Democratic Republic shall be charged and punished as provided in the 
Penal Law of the Lao People's Democratic Republic if such a case is provided for in 
international conventions. 
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Principle) มาขยายให้มีผลเหนือการกระท าความผิดซึ่งกระท าโดยคนไร้สัญชาติ เช่นเดียวกับ
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งกรณีนี้หมายถึง การกระท า
ดังกล่าวผิดทั้งกฎหมายของรัฐอ่ืน และการกระท าผิดตามกฎหมายลาวด้วย เพราะหากการกระท านั้น
ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายลาว ย่อมไม่ต้องรับผิดหรือโทษตามกฎหมายลาวตามที่ระบุหลักการใน
มาตรา 2 (ใหม่) พ้ืนฐานของความรับผิดทางอาญา 

หากเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือรัฐบาลหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของรัฐนั้น โดยไม่ค านึงว่ากระท าความผิดจะเป็นคนสัญชาติรัฐนั้นหรือไม่ หลักกฎหมายนี้จึงรับรองเขต
อ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญาที่ให้รัฐทุกรัฐมีอ านาจรัฐในการด าเนินการกับคดีเกี่ยวกับความมั่นคง
ของตนได้ แม้บุคคลที่กระท าจะไม่ใช่คนชาติรัฐนั้นหรือการกระท าผิดนั้นจะเกิดขึ้นนอกรัฐของตนก็
ตาม แต่ตามกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในส่วนนี้เพ่ิมหลักภูมิล าเนาหรือ
ถิ่นที่อยู่ของผู้กระท าผิดว่า ถ้าอยู่หรืออาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กระท าความผิด
นอกดินแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หากความผิดนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็บังคับสามารถถูกลงโทษตามกฎหมายอาญาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้หลักการในส่วนนี้สอดคล้องกับหลักกฎหมาระว่างประเทศว่าด้วยเขต
อ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญาในเรื่องหลักปูองกัน (Protective Principle) ซึ่งวางหลักให้สามารถ
ใช้เขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญาเหนือการกระท าผิดบางอย่าง แม้กระท าความผิดนอกรัฐได้264 

กรณีที่สาม คือ คนต่างประเทศที่ได้กระท าผิดทางอาญาอยู่นอกดินแดน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จะได้รับผิดทางอาญาต่อกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในกรณีที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาระหว่างชาติ (ระหว่างประเทศ) กรณีนี้เป็นกรณีที่คน
ต่างประเทศได้กระท าทางอาญานอกดินแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็อาจต้อง
รับโทษตามกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ ถ้าเป็นกรณีท าความผิดที่ก าหนดไว้
เป็นความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือตามที่รัฐบาลได้ท าความตกลงกับประชาคมระหว่าง
ประเทศด้วย ซึ่งหลักการนี้มีความสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตอ านาจรัฐใน
การใช้กฎหมายอาญาว่าด้วยหลักอ านาจลงโทษสากล (Universal Principle) ซึ่งก าหนดขึ้นอาทิ 
ความผิดฐานโจรสลัด (Piracy) การค้ามนุษย์ (Human Trafficking) โดยรัฐทุกรัฐมีอ านาจในการ
ด าเนินคดีอาญากับบุคคลที่กระท าความผิดระหว่างประเทศนี้ได้ มิใช่คนชาติของรัฐหรือการกระท า
ความผิดในดินแดนของรัฐ ทั้งนี้ เพ่ือรักษาความสงบปลอดภัยของสังคมระหว่างประเทศร่วมกัน 

แต่อย่างไรก็ตาม การที่รัฐต่าง ๆจะลงโทษกับบุคคลที่กระท าผิดนอกรัฐตามกฎหมาย
ภายในของแต่ละรัฐได้นั้น รัฐดังกล่าวที่ต้องการจะลงโทษหรือด าเนินคดีภายใต้กฎหมายภายในของตน 
ก็ต้องมีบทบัญญัติว่าด้วยความผิดฐานนั้น เพราะโดยหลักความชอบด้วยกฎหมายอาญา (Legality 
Principle) ผู้กระท าไม่ต้องโทษในทางอาญา หากกระท านั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ในขณะกระท าว่า
เป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ ดังสุภาษิตลาตินที่ว่า Nullum Crimen, Nulla Poena, Sine Lege 

                                                           
264คฑารัตน์  เฮงตระกูล, “หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตอ านาจรัฐในกฎหมาย

อาญาลาว,” วารสารศรีนครนิทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา 1, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2552): 27-28. 
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จากการใช้เขตอ านาจในกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ส่วนใหญ่สอดคล้องกับแนวคิด หลักการเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา โดยเฉพาะหลักเขตอ านาจ
ในการใช้กฎหมายอาญาโดยหลักดินแดนแบบแบบอัตตะวิสัยและหลักอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมาย
อาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติของผู้กระท าและหลักอ านาจลงโทษสากล แตกต่างก็เฉพาะแต่เขตอ านาจ
ในทางอาญาเหนือคนไร้สัญชาติ ซึ่งอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเห็นว่าเป็น
การน าหลักเขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติของผู้กระท า (Active 
Nationality Principle) มาขยายให้มีผลเหนือการกระท าความผิดซึ่งกระท าโดยคนไร้สัญชาติที่อาศัย
อยู่ในประเทศในลักษณะเช่นเดียวกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ดังไดศ้ึกษามาแล้ว 
 

3.5.3  เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบันของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเมื่อ

วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1930 รู้จักในนาม The Revised Penal Code of the Philippines 
(กฎหมายอาญาฉบับปรับปรุง) ซ่ึงได้รับการยอมรับว่าเป็นกฎหมายซึ่งเป็นการรวบรวมกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ในการบังคับใช้กฎหมายอาญา เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาฉบับเดิมไม่มีลักษณะเป็นประมวล
กฎหมายในส่วนของข้อความในการบัญญัติ เพราะครึ่งหนึ่งจาก 367 มาตรา ถูกเขียนตามประมวล
กฎหมายอาญาสเปน ค.ศ. 1870265 โดยประมวลกฎหมายปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 367 มาตรา แบ่ง
ออกเป็น 2 บรรพ (Books) บรรพ 1 (Book One) ที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติทั่วไป เกี่ยวกับเวลาของ
การบังคับ และการใช้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญานี้มาย และเกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิด ความรับผิดของบุคคล และการลงโทษ ส่วนบรรพ 2 (Book Two) เกี่ยวกับความผิดทาง
อาญาและบทลงโทษ เช่น ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศ ความผิดเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดต่อกฎหมายพ้ืนฐานแห่งรัฐ การกระท าความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของรัฐ  ความผิด
ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ความผิดต่อชื่อเสียง เป็นต้น ดังนั้น ลักษณะทั่วไปของกฎหมายอาญา
ของประเทศจึงมีอิทธิพลต่อทุกคนในประเทศ ไม่ค านึงถึงความเชื่อ เพศหรือความเชื่อ แต่ก็มีข้อยกเว้น
บางอย่างที่น ามาจากข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น เอกอัครราชทูต หัวหน้าของรัฐและเจ้าหน้าที่
ทางการทูตอ่ืน ๆ ที่มีได้รับการคุ้มกันจากการใช้กฎหมายอาญา เมื่ออยู่ในประเทศที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ กฎหมายอาญาเป็นสาขาของกฎหมายมหาชนเพราะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับรัฐที่ก าหนดลักษณะการกระท าความผิดและการลงโทษ ซึ่งเป็นสิทธิของรัฐที่จะลงโทษและ
เป็นความรับผิดของผู้กระท าผิด  

 ส าหรับเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาปรากฎในบทบัญญัติบรรพ 1 มาตรา 2 ซึ่ง
สามารถแยกขอบเขตในการใช้กฎหมายอาญาออกเป็น 2 กรณี266 คือ เขตอ านาจในการใช้กฎหมาย

                                                           
265Francisco Capistrano, “The Revised Penal Code,” Philippine Law Journal 

(PLJ) 11, 8 (February 1932): 245. 
266Article 2 Application of its provisions: Except as provided in the treaties and 

laws of preferential application, the provisions of this Code shall be enforced not 

http://plj.upd.edu.ph/category/volume-11-no-8-february-1932/
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อาญาของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีผลใช้บังคับทั้งในดินแดนและนอกดินแดนตามที่กฎหมายก าหนด 
เว้นแต่ ได้บัญญัติไว้ในสนธิสัญญาและกฎหมายใด ๆส าหรับการใช้บังคับลักษณะพิเศษ ดังนี้ 

3.5.3.1 เ ขตอ าน า จ ในการ ใ ช้ กฎหมายอาญา ในดิ นแดน  ( Intra-Territorial 
 Application) 

ส าหรับเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาในดินแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติให้มีผลใช้บังคับกับกระท าความผิดในหมู่เกาะ
ฟิลิปปินส์ รวมถึง ชั้นบรรยากาศภายในน่านน้ าและทะเลอาณาเขต เพราะ เขตอ านาจในการใช้
กฎหมายอาญาอยู่เหนือการกระท าความผิดในที่เกิดในดินแดนทะเลอาณาเขตหรือน่านน้ าภายในของ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตามหลัก Archipelagic ซึ่งปรากฎหลักนี้ในรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งหมด 18 มาตรา (The Constitution of the Republic of the Philippines 
1987) กล่าวคือ โดยอาณาเขตหรือดินแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกอบได้ด้วยหมู่เกาะ
ฟิลิปปินส์ กับเกาะทั้งหมดและแม่น้ าต่าง ๆที่ประกอบเข้าด้วยกันและเขตดินแดนอ่ืนๆทั้งหมดที่
ครอบคลุม ซึ่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีอ านาจอธิปไตยหรือเขตอ านาจ และอาณาเขตที่ประกอบด้วย
พ้ืนดิน พ้ืนน้ าและอากาศ รวมถึงทะเลอาณาเขต พ้ืนดินใต้ ทะเล ดินชั้นใต้ผิว เกาะที่เป็นโขดหิน และ
พ้ืนที่ใต้ท้องทะเลอ่ืน แม่น้ าต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบระหว่างหรือเกี่ยวเนื่องกับเกาะของหมู่เกาะ โดยไม่
ค านึงถึง ความกว้างและมิติใด ๆ ส่วนของรูปทรงของแม่น้ าต่าง ๆ ภายในของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์267 
และนอกจากนี้ รัฐจะต้องปกปูองทรัพย์สมบัติเกี่ยวกับทะเลของชาติในแม่น้ าต่าง ๆ  อันเป็นหมู่เกาะ 
ทะเลอาณาเขตและเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสงวนการใช้และความสุขไว้เฉพาะส าหรับพลเมือง
ฟิลิปปินส์268 ดังนั้น The Archipelagic Rule คือ ส่วนประกอบทั้งหมด ที่ประกอบไปด้วยทะเลอาณา
เขตและน่านน้ าที่ภายในเกาะมีความแตกต่างกันในหมู่เกาะ ประกอบไปด้วยหมู่เกาะ เป็นส่วนหนึ่ง
ของดินแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยไม่ค านึงถึงความกว้าง ลึกหรือขนาด และในเขตอ านาจน้ า 
ในปัจจุบันตามกฎหมายระหว่างประเทศได้รับการยอมรับ เพราะสาธารณรัฐฟิลิปปินส์น าหลัก 

                                                           

only within the Philippine Archipelago, including its atmosphere, its interior waters 
and maritime zone, but also…” 

267Article I National Territory: The national territory comprises the Philippine 
archipelago, with all the islands and waters embraced therein, and all other territorial 
over which the Philippine has sovereignty or Jurisdiction, consisting of its terrestrial, 
fluvial and aerial domains, Including its territorial sea, the seabed, the subsoil, the 
insular shelves, and other submarine areas, The waters around, between, and 
connecting the island of the archipelagic, regardless of their breadth and dimensions, 
form part of the internal waters of the Philippines. 

268Article XII Section 2 the State shall protect the nation’s marine wealth in its 
archipelagic water, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use 
and enjoyment exclusively to Filipino citizens. 
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Archipelagic มาใช้ เมื่อช่องแคบภายในประเทศมีความกว้างมากกว่า 6 ไมล์ช่องศูนย์กลางเกิน 3 
ไมล์ ทั้งสองข้างถือเป็นน่านน้ าสากล (International Waters) 

หากความผิดทางอาญาใด ๆ ที่กระท าในน่านน้ าภายในซึ่งประกอบไปด้วยหมู่เกาะ
ฟิลิปปินส์หรือกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวมาจะอยู่ภายใต้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายนี้ และถึงแม้ว่าจะเป็น
การกระท าความผิดบนเรือ หรือเรือพาณิชย์สัญชาติต่างประเทศ หากอยู่ในน่านน้ าสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ กฎหมายของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์บังคับใช้ แต่อย่างไรก็ตาม มี 2 สถานการณ์ที่
ต่างประเทศอาจจะไม่ใช้กฎหมายทางอาญาของตน แม้ว่าอาชญากรรมมีความกระท าบนเรือในน่านน้ า
ของตน269 คือ 1. เมื่อการกระท าความผิดได้กระท าในเรือสงครามต่างประเทศ เพราะเรือสงครามเป็น
ส่วนหนึ่งของอ านาจอธิปไตยของประเทศ ที่จะมีการบังคับเรือพวกเขาอยู่ 2. ขณะที่ต่างประเทศอยู่ใน
น่านน้ าที่มีการกระท าความผิดได้เกิดขึ้นตามหลักการของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งใช้เฉพาะกับล าเรือ  
ยกเว้นเมื่อการกระท าความผิดมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือความสงบเรียบร้อยของ
ต่างประเทศ 

จากบทบัญญัติในมาตรา 2 วรรคหนึ่งส่วนแรก ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขตอ านาจใน
การใช้กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะหมู่เกาะฟิลิปปินส์ แต่ยังรวมถึง
บรรยากาศภายในน่านน้ าและทะเลอาณาเขตและอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด หลักการเขตอ านาจ
รัฐโดยอาศัยหลักดินแดน (Territorial Principle) เพราะสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใน
หมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก270 จ านวนกว่า 7,000 เกาะ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่กล่าวถึงดินแดนอาณาเขต
ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้จ ากัดเฉพาะพ้ืนดินเท่านั้น เมื่อมีการกระท าความผิดภายในดินแดน
หรืออาณาเขตดังกล่าวมา ผู้กระท า ไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติใด หรือคนไร้สัญชาติ ต้องอยู่ภายใต้การ
พิจารณาด าเนินคดีเพื่อรับโทษตามกฎหมายอาญา 

3.5.3.2 เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญานอก ดินแดน (Extra-Territorial 
 Application) 

ส่วนเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญานอกดินแดนซึ่งปรากฎบทบัญญัติในมาตรา 2 
ของประมวลกฎหมายนี้เช่นกัน โดยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญานี้จะต้องถูกใช้บังคับ ไม่
เพียงแต่ในดินแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตามที่กล่าวแล้วเท่านั้น ยังใช้บังคับการซึ่งกระท าโดย
บุคคลเหล่านั้นที่ได้กระท านอกเขตอ านาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ตามอนุมาตรา 1-5271 ดังนี้ 

                                                           
269Elmer P. Brabante, Criminal Law Reviewer Book 1 (Barrister Examination, 

2012), pp. 4-5, Retrieved March 27, 2014 from mclaw08.files.wordpress.com/2011/ 
07/criminal-law-review-2012.pdf  

270กระทรวงยุติธรรม, กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงาน และแนวปฏิบัติของ
กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมของประเทศในอาเซียน, 
(กรุงเทพฯ: พี เอส พริ้นติ้ง แอนด์ ดีไซน์, 2556), หน้า 45. 

271Article 2 “… But also outside of its jurisdiction, against those who:  
1. Should commit an offense while on a Philippine ship or airship;  
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อนุมาตรา 1 จะต้องได้กระท าความผิดในขณะอยู่บนเรือฟิลิปปินส์หรืออากาศยาน โดย
เรือฟิลิปปินส์หรืออากาศยานจะต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เรือ
ดังกล่าวเมื่อนอกเหนือจากทะเลอาณาเขตถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแห่งชาติของสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ แต่ถ้าเรือของฟิลิปปินส์หรืออากาศยานภายในอาณาเขตของต่างประเทศ เมื่อการกระท า
ความผิดเกิดข้ึนกฎหมายของประเทศนั้นจะน ามาใช้บังคับ 

อนุมาตรา 2 จะต้องได้ปลอมหรือแปลงเหรียญหรือธนบัตรใด ๆ ของสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์หรือพันธบัตรและหลักทรัพย์ของรัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

อนุมาตรา 3 จะต้องรับผิดส าหรับการกระท าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับการน าเข้ามา
พันธบัตร และหลักทรัพย์ดังที่ได้กล่าวมา 

ดังนั้น กรณีท่ีอนุมาตรา 2กับอนุมาตรา 3 เป็นความผิดเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางการ
เงินแของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ ดังนั้นแม้จะมีการ
กระท าความผิดลักษณะนี้นอกดินแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้กระท าอยู่ในเขตอ านาจในการ
บังคับใช้กฎหมายอาญา สอดคล้องกับหลักการเขตอ านาจรัฐโดยอาศัยหลักปูองกัน (Protective 
Principle) 

1.  ในขณะเป็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือลูกจ้าง ได้กระท าความผิดในต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ หรือ กล่าวคือ เป็นความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ ซึ่งความผิดที่ได้กระท าโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐในต่างประเทศ ซึ่งต้องดูที่การปฏิบัติหน้าที่ของเขาเช่นเดียวกับการให้สินบนหรือ ทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเป็นการน าแนวคิดหลักการเขตอ านาจรัฐโดยอาศัยหลักสัญชาติของผู้กระท า 
(Active Personality Principle) มาใช้นั้นเอง โดยบทบัญญัตินี้ไม่ได้น าไปใช้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐของ
รัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่ได้รับความคุ้มกันทางการทูต เพราะกรณีเช่นนี้ จะน าหลักการของ
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองมาใช้บังคับกับบุคคลเหล่านี้ 

2.  จะต้องได้กระท าความผิดใด ต่อความมั่นคงของรัฐและกฎหมายของชาติที่ได้ก าหนด
ไว้ในหมวด 1 บรรพ 2 ของประมวลกฎหมายนี้ (Title One of Book Two of this Code) ซึ่ง 
เกี่ยวกับการกระท าความผิด เช่น การปูองกันการด ารงอยู่ของรัฐ โจรสลัด ซึ่งจะถูกฟูองร้องคดีที่ใดก็
ได้ โจรสลัดและการกบฏเป็นอาชญากรรมต่อกฎหมายของประเทศ ในขณะที่ความผิดฐานกบฏและ
การจารกรรมเป็นความผิดต่อความมั่นคงแห่งชาติของรัฐ 

                                                           

2. Should forge or counterfeit any coin or currency note of the Philippine 
Islands or obligations and securities issued by the Government of the Philippine 
Islands;  

3. Should be liable for acts connected with the introduction into these 
islands of the obligations and securities mentioned in the presiding number;  

4. While being public officers or employees, should commit an offense in the 
exercise of their functions; or  

5. Should commit any of the crimes against national security and the law of 
nations, defined in Title One of Book Two of this Code. 
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  นอกจากนี้ การใช้เขตอ านาจตามกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มียังมีอีก
กรณี ซึ่งเป็นข้อยกเว้นจากบทบัญญัติในมาตรา 2 ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในสนธิสัญญาและกฎหมายใด 
ๆส าหรับการใช้บังคับลักษณะพิเศษ จากการศึกษาพบว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้เป็นภาคีอนุสัญญา 
เช่น สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 
Against Corruption: UNCAC) โดยให้สัตยาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และเป็นภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 
(The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime: UNTOC) โดย
การให้สัตยาบันวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 ซึ่งทั้งสองอนุสัญญานี้เป็นอนุสัญญาแบบพหุภาคี จึงมี
พันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตาม รวมถึงเขตอ านาจที่รัฐภาคีจะรับเอามาตรการตามที่จ าเป็นที่จะท าให้ตนมี
เขตอ านาจเหนือความผิดที่ได้บัญญัติไว้ในอนุสัญญา เช่น ความผิดนั้นได้กระท า ในอาณาเขตของรัฐ 
หรือกระท าบนเรือที่ธงชาติของรัฐภาคีนั้น หรือบนอากาศยานที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ของรัฐนั้น ในขณะที่กระท าความผิด หรือความผิดนั้นกระท าต่อคนชาติของรัฐ ความผิดนั้นกระท าโดย
คนชาติหรือคนไร้สัญชาติ เป็นต้น ดังนั้น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ย่อมมีเขตอ านาจในการใช้กฎหมาย
อาญาต่อการกระท าตามอนุสัญญาที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นภาคีได้ 
  บทบัญญัติของการใช้กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ดังกล่าวมา ชี้ให้เห็นถึง
แนวคิดที่ให้ความส าคัญต่อการใช้เขตอ านาจโดยอาศัยหลักดินแดนมากกว่าหลักการใช้เขตอ านาจ
ในทางอาญาในกรณีอ่ืน โดยเฉพาะหลักเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติที่ไม่
ปรากฎบทบัญญัติที่ชัดเจนในประมวลกฎหมายนี้ เพ่ือที่จะบังคับหรือคุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติ
ของตน ซึ่งแตกต่างกับเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่บัญญัติให้มีผลบังคับใช้คนชาติ คนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศ 
 

3.5.4  เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของประเทศไทย   
 เดิมเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาปรากฎในหมวด 2 ของประมวลกฎหมายลักษณะ
อาญา ร.ศ. 127 โดยเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาในดินแดนปรากฎในมาตรา  9 หากบุคคลใด
กระท าความผิดในสยามประเทศ ต้องได้รับตามทางอาญาตามกฎหมายนี้  และเขตอ านาจในการใช้
กฎหมายอาญานอกดินแดนตามมาตรา 10 หากผู้ใดกระท าความผิดภายนอกสยามประเทศต้องรับ
อาญา ภายในพระราชอาณาจักรในความผิด 3 ลักษณะเท่านั้น ส่วนกรณีผู้กระท าเป็นคนชาติของ
สยาม หรือของประเทศไทยไปกระท าความผิดนอกราชอาณาจักร กฎหมายอาญามีผลใช้บังคับตาม
ตามมาตรา 10 อนุมาตรา 4 เฉพาะความผิด 3 ลักษณะ คือ คดีที่กระท าผิดคิดประทุษร้ายต่อพระ
เจ้าอยู่หัว หรือประทุษร้ายต่อพระราชอาณาจักร คดีที่เป็นความผิดในทางปลอมแปลงเงินตรา ปลอม
ดวงตรา หรือปลอมบัตรหลวง และคดีที่เป็นความผิดในสฐานโจรสลัด หากมีเหตุ 4 ประการ272 จึงจะ

                                                           
272มาตรา 10 ผู้ใดกระท าความผิดภายนอกสยามประเทศต้องรับอาญา ภายในพระราชอาณา 

จักร แต่ในคดีเหล่านี้ คือ . . . 
(4) คดีท่ีคนในบังคับสยามไปกระท าผิดประกอบพร้อมด้วยเหตุ 4 ประการนี้ คือ 
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สามารถพิจารณาลงโทษผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นคนไทยได้ ในขณะที่บทบัญญัติดังกล่าวไม่ปรากฎ 
กรณี ผู้กระท าเป็นคนต่างด้าวซึ่งได้กระท าต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นคนไทยในขณะอยู่นอกราชอาณาจักร 
ซึ่งหากคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทย ประเทศไทยไม่มีเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา และไม่มี
เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาที่สอดคล้องกับหลักการใช้เขตอ านาจในทางอาญาที่ครอบคลุม จึง
เป็นผลให้มีการร่างหลักเกณฑ์ในการใช้กฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบัน ซึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา 2499 (ฉบับปัจจุบัน) ซึ่งมีทั้งหมด 398 มาตรา โดยเขตอ านาจในการใช้
กฎหมายอาญาปรากฎในหมวดที่ 2 ว่าด้วยการใช้กฎหมายอาญาตั้งแต่มาตรา 4 ถึงมาตรา 9 เพ่ือ
ชี้ให้เห็นขอบเขตของเขตอ านาจในทางอาญาที่จะด าเนินคดี เอาโทษกับผู้กระท าได้อย่างไร ซึ่งไม่
แตกต่างกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน เรื่อง การใช้กฎหมาย
อาญา (Application of Provision) ดังได้กล่าวมาแล้ว โดยเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของ
ประเทศไทยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  3.5.4.1  เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาในดินแดน (Intra-Territorial     
    Application) 
  โดยผู้ใดกระท าความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมาย และหากได้การ
กระท าความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ให้ถือว่ากระท าความผิดใน
ราชอาณาจักร โดยราชอาณาจักร หมายความถึงดินแดนของประเทศไทย273 ซึ่งประกอบด้วย 
 1. พ้ืนดิน พ้ืนน้ า ภูเขา เกาะต่าง ๆ รวมทั้งน่านน้ าภายในด้วย ที่ประกอบกันเป็น
ประเทศไทย 
 2. ทะเลอันเป็นอ่าวไทย ตามพระราชบัญญัติก าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน 
พ.ศ. 2502 
 3. ทะเลอันห่างจากฝั่งที่เป็นดินแดนของประเทศไทยไม่เกิน 12 ไมล์ทะเลตาม
ประกาศก าหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตของประเทศไทย เป็นประกาศเรื่องใช้อนุสัญญากรุงเจนี
วา ว่าด้วย กฎหมายทะเลมีผลบังคับส าหรับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2511 เป็นต้นมา 
 4.  พ้ืนอากาศที่อยู่เหนือพ้ืนดิน พ้ืนน้ าและทะเลอาณาเขตตาม (1) และ (2) และ (3) 

                                                           

ประการที่ 1 รัฐบาลประเทศอ่ืน หรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายได้ร้องฟูองขอให้ท าโทษ 
ประการที ่2 ความผิดที่ได้กระท านั้น กฎหมายในเมืองที่ผู้นั้นกระท าผิด บัญญัติว่าจะต้องถูก

ลงอาญา 
ประการที่ 3 ความผิดที่กระท านั้น แม้กระท าในสยามประเทศ พระราชก าหนดกฎหมายก็

บัญญัติว่าจะต้องถูกลงอาญา 
ประการที่ 4 ผู้กระท าผิดนั้น ศาลในประเทศที่มันไปกระท าผิดไม่ได้ตัดสิน ปล่อยมันเสียโดย

ว่าไม่มีโทษ หรือศาลตัดสินให้ลงอาญาแล้ว แต่มันยังไม่ได้รับอาญาตามค าตัดสินหรือยังไม่พ้นอาญา
ด้วยความยกเว้น แลลดหย่อนผ่อนทาให้แก่มัน 

273ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎมายอาญา ฉบับอ้างอิง, พิมพ์ครั้งที่ 28 แก้ไขเพ่ิมเติม
(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555), หน้า 48-49. 
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 เมื่อผู้ใดกระท าความผิดในราชอาณาจักรไทยแล้ว ต้องรับโทษตามกฎหมาย โดยความ
ในวรรคหนึ่ง นี้เป็นการใช้เขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักดินแดนแบบอัตตะวิสัย 
(Subjective Territoriality Principle Jurisdiction) การใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาตาม
หลักนี้เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับจากรัฐต่าง ๆ ในประชาคมระหว่างประเทศ และมีการใช้อยู่
ทั่วไป โดยหลักการแล้วหลักดินแดนจะพิจารณาถึงสถานที่ที่การกระท าความผิดเกิดขึ้น ไม่ว่า  บุคคล
นั้นๆ จะเป็นคนชาติของรัฐหรือไม่ คนต่างด้าว คนไร้สัญชาติ หรือทรัพย์สินนั้นจะเป็นทรัพย์สินของคน
ชาติของตนหรือไม่ก็ตาม และไม่ค านึงถึงผลจากการกระท าความผิดนั้น เพราะหากการกระท า
ความผิดนั้นเกิดขึ้นในดินแดนของรัฐ รัฐย่อมมีอ านาจภายในเขตดินแดน เพ่ือประโยชน์ในการในการ
ด าเนินคดีอาญาและเป็นความชอบธรรมของกฎหมายอาญาที่จะลงโทษผู้ทีกระท าผิดภายในเขต
ดินแดน และนอกจากกระท าความผิดในราชอาณาจักร ต้องรับโทษตามกฎหมายตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ยังรวมถึงการกระท าความผิดซึ่งเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานซึ่งมีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด 
ให้ถือว่ากระท าความผิดในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นกรณีเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของรัฐ ซึ่งได้
ขยายออกไปพิเศษถึงการกระท าความผิดนอกดินแดนของประเทศไทย รวมถึงกรณีที่การกระท า
ความผิดเกิดขึ้นคาบเกี่ยวกับดินแดนประเทศไทยหรือเกิดขึ้นในสถานที่พิเศษ เช่น เรือหรืออากาศยาน
ที่มีสัญชาติไทยตามท่ีปรากฎในมาตรา 4 วรรคสอง 
 ดังนั้น การใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักดินแดนนี้ พิจารณาที่
สถานที่ที่การกระท าความผิดเกิดขึ้นเป็นหลัก ว่าต้องเป็นกรณีที่การกระท าความผิดนั้นเกิดขึ้นใน
ดินแดนของรัฐ ต าราหลายเล่มจึงเรียกว่า สถานที่ในการใช้กฎหมายอาญา แต่ส าหรับสถานทูต
ประเทศไทยในต่างประเทศ ไม่ถือเป็นราชอาณาจักรไทยและสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยก็ไม่
ถือว่าเป็นดินแดนต่างประเทศเช่นเดียวกัน สถานทูตต่าง ๆ เพียงแต่ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่
ให้แก่คณะทูตตามกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น 
 ส่วนกรณี ความผิดใดที่การกระท าแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระท าในราชอาณาจักรก็ดี 
ผลแห่งการกระท าเกิดในราชอาณาจักรโดยผู้กระท าประสงค์ให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร  หรือโดย
ลักษณะแห่งการกระท าผลที่เกิดขึ้น ควรเกิดในราชอาณาจักร หรือย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิด
ในราชอาณาจักรก็ดี ให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระท าในราชอาณาจักรตามมาตรา 5 
 ในกรณีการตระเตรียมการหรือพยายามกระท าการใดซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด 
แม้การกระท านั้นจะได้กระท านอกราชอาณาจักร ถ้าหากการกระท านั้นจะได้กระท าตลอดไปจนถึงขั้น
ความผิดส าเร็จ ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ให้ถือว่าการตระเตรียมการหรือพยายามกระท า
ความผิดนั้นได้กระท าในราชอาณาจักร 
 ความผิดใดที่ได้กระท าในราชอาณาจักร หรือที่ประมวลกฎหมายนี้ ถือว่าได้กระท าใน
ราชอาณาจักร แม้การกระท าของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ของผู้สนับสนุน หรือของผู้ใช้ให้กระท าความผิด
นั้นจะได้กระท านอกราชอาณาจักร ก็ให้ถือว่าตัวการ ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระท า ได้กระท าใน
ราชอาณาจักรมาตรา 6 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวมาข้างต้นในมาตรา 5 และมาตรา 6 เป็นการน าหลักเขต
อ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักดินแดนแบบภาวะวิสัย (Objective Territorial 
Principle) โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงสัญชาติของผู้กระท าความผิดและสัญชาติของผู้เสียหาย โดยให้
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ถือว่าได้กระท าในราชอาณาจักรซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานตามกฎหมายที่หักล้างไม่ได้หรือข้อสันนิษฐาน
เด็ดขาดนั้นเอง (Praesumtiones Juris Ed Jure-Rebutable Presumption of Law) ส่วน
บทบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 เป็นน าหลักการใช้อ านาจของรัฐโดยอาศัยหลัก
ดินแดนแบบอัตตะวิสัย (Subjective Territorial Principle) 
 ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่น าหลักการใช้อ านาจของรัฐโดยอาศัยหลักดินแดน
มาใช้ทั้งสองกรณี แต่ไม่ปรากฎเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาเหนือคนไร้สัญชาติที่กระท า
ความผิดนอกราชอาณาจักร เหมือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

 3.5.4.2  เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญานอกดินแดน (Extra-Territorial  
  Application) 

 ส่วนเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญานอกดินแดนของประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อยกเว้น
ของหลักดินแดนตามท่ีกล่าวมา โดยปรากฎในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 7 มาตรา 
8 และมาตรา 9 กล่าวในเบื้องต้น คือ แม้การกระท าลักษณะเหล่านี้ได้กระท าความผิดนอก
ราชอาณาจักร แต่ผู้กระท าจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอาญาประเทศไทย ดังนี้ คือ 

 กรณีแรก ตามมาตรา 7 ผู้ใดกระท าความผิดความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อร้าย ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิด
เกี่ยวกับเพศ และความผิดฐานชิงทรัพย์ในเขตทะเลหลวง นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษใน
ราชอาณาจักร274 ซึ่งเป็นความผิดที่ได้รับการยอมรับในสังคมระหว่างประเทศและมีความร้ายแรง รัฐ
สามารถลงโทษผู้กระท าความผิดนอกราชอาณาจักรได้ โดยไม่ต้องสัญชาติของผู้เสียหายหรือผู้กระท า
ความผิด แต่เฉพาะกรณีบางกรณีที่กระทบกระเทือนต่อประชาคมระหว่างประเทศ เพราะประเทศ 
ต่าง ๆ ยังไม่นิยมใช้หลักการลงโทษสากลโดยไม่มีข้อจ ากัด โดยสามารถแยกได้ ดังนี้ 

1.  การลงโทษในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ เป็นการที่รัฐใช้อ านาจปูองกัน
ตนต่อการกระท าอันกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งชีวิตของรัฐ ส าหรับความผิดเกี่ยวกับการก่อ
ร้ายตามที่บัญญัติในมาตรา 7(1/1) เนื่องจากในปี พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีเห็นความส าคัญอันเกิด

                                                           
274มาตรา 7  ผู้ใดกระท าความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษใน

ราชอาณาจักร คือ 

(1) ความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 107 ถึงมาตรา 
129 

 (1/1) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 135/1 มาตรา 135/2 
มาตรา 135/3 และมาตรา 135/4 

(2) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 240 ถึงมาตรา 249 
มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 257 และมาตรา 266(3) และ (4) 

(2 ทวิ) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 282 และมาตรา 283 

(3) ความผิดฐานชิงทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 339 และความผิดฐานปล้นทรัพย์ ตามท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรา 340 ซึ่งได้กระท าในทะเลหลวง 
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จากภัยคุกคามจากการก่อการร้าย ซึ่งสถานการณ์ขณะนั้นปรากฎว่ามีภัยคุกคามจากการก่อการร้าย
โดยมุ่งประสงค์ต่อชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือท าลายทรัพย์สินให้เกิดความเสียหายเพ่ือสร้าง
ความปั่นปุวนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนและท าให้เกิดความวุ่นวายในประเทศ หรือ
เพ่ือบังคับขู่เข็ญให้รัฐบาลประเทศไทย รัฐบาลของรัฐใด หรือองค์การระหว่างประเทศ จ ายอมต้อง
กระท าหรือละเว้นการกระท าตามที่มีการเรียกร้องของผู้ก่อการร้าย ซึ่งการกระท าเช่นนั้นได้เกิดขึ้นใน
ประเทศใกล้เคียงและมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นภายในประเทศอันจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ การกระท าดังกล่าวยังเป็นการกระท าในลักษณะการร่วมมือกระท า
ความผิดระหว่างประเทศ ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติที่ 1373 เมื่อวันที่ 28 
กันยายน ค.ศ. 2001 ขอให้ทุกประเทศร่วมมือด าเนินการปูองกันและปราบปรามการกระท าใดที่เป็น
การก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางทรัพย์สินหรือกรณีอ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์จะน าไปใช้
ด าเนินการก่อการร้ายหรือเป็นสมาชิกขององค์กรก่อการร้ายโดยเหตุที่การก่อการร้ายเป็นการกระท าที่
เป็นภัยร้ายแรงต้องแก้ไขปัญหาให้ยุติลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วน อันมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัยสาธารณะ 275 จึงได้มี
การบัญญัติให้ความผิดฐานนี้เป็นความผิดสากล ซึ่งเป็นการใช้เขตอ านาจโดยอาศัยหลักอ านาจลงโทษ 

2.  การลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับ
แสตมป์รัฐบาล ความผิดเกี่ยวกับปลอมใบหุ้น ใบหุ้นกู้หรือใบส าคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้หรือตัวเงิน
ซึ่งเป็นการกระท าที่กระทบกระเทือนต่อความมั่งคงทางเศรษฐกิจของรัฐ หรือเรียกว่า เขตอ านาจใน
การใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักปูองกันทางเศรษฐกิจ 

3.  การลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการพรากเด็ก ผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร ซึ่ง ปรากฎ
ว่ามีการกระท าความผิดต่อหญิงและเด็กโดยการซื้อ ขาย จ าหน่าย พา หรือจัดหาหญิงหรือเด็กนั้นไป
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือส าเร็จความใคร่ทั้งแก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อการอนาจาร หรือเพ่ือประโยชน์อย่าง
อ่ืนอันมิชอบ ไม่ว่าโดยการขายเด็กให้เด็กเป็นขอทาน หรือท างานในสภาพที่ใช้แรงงานโดยทารุณ
โหดร้าย จึงได้ก าหนดความผิดใหม่ให้ครอบคลุมการกระท าดังกล่าว นอกจากนั้นในปัจจุบันการกระท า
ดังกล่าวไม่จ ากัดเฉพาะการกระท าต่อหญิงหรือเด็กหญิงเท่านั้น แต่ได้ขยายไปยังเด็กชาย และมี
แนวโน้มเป็นการกระท าต่อบุคคลโดยไม่จ ากัดเพศ จึงได้มีการแก้ไขฐานความผิดที่เกี่ยวข้องให้
กว้างขวางขึ้น ทั้งให้ศาลประเทศไทยมีอ านาจลงโทษการกระท าความผิดดังกล่าว แม้จะกระท าใน
ต่างประเทศ โดยแยกไว้เป็นเอกเทศให้เห็นเด่นชัดในมาตรา 7 ซึ่งให้อ านาจของศาลประเทศไทยใน
การลงโทษการกระท าความผิดอันมีลักษณะเป็นความผิดอาญาระหว่างประเทศได้  จึงได้มีบทบัญญัติ
ดังกล่าว 

4.  การกระท าความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ในเขตทะเลหลวง ซึ่งเคยเรียกว่า
โจรสลัดในกฎหมายลักษณะอาญามาตรา 320 เดิม ซึ่งเป็นความผิดในกฎหมายระหว่างประเทศต่อรัฐ
ทั่วไป เพราะขดัต่อความปลอดภัยในทะเลหลวง ซึ่งทะเลหลวง คือ น่านน้ าซึ่งมิได้อยู่ในอาณาเขตของ
ประเทศใดโดยเฉพาะ276 

                                                           

 275มาตรา 3 แห่งพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546  
276จิตติ ติงศภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 101-102.  
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โดยมีข้อสังเกต หลักอ านาจลงโทษสากล คือ 1. การกระท าความผิดเกิดขึ้นนอก
ราชอาณาจักร แต่จะต้องมิใช่ในสถานที่ซึ่งถือว่าเป็นการกระท าความผิดในราชอาณาจักร เช่น เรือไทย 
หรืออากาศยานไทย และมิใช่กรณีตามมาตรา 5 และมาตรา 6 เพราะหากเป็นการกระท าความผิดตาม
มาตราเหล่านั้นย่อมต้องบังคับตามนั้น 2. ไม่ค านึงถึงสัญชาติผู้กระท าและผู้เสียหาย 3. ไม่ต้องมีการ
ร้องขอให้ลงโทษเหมือนมาตรา 8 ก็สามารับโทษตามกฎหมายประเทศไทยได ้

กรณีสอง ตามมาตรา 8 ต้องค านึงถึงสัญชาติของผู้กระท าความผิด หรือสัญชาติของ
ผู้เสียหายประกอบกับฐานความผิดซึ่งมี 13 อนุมาตราประกอบด้วย ซึ่งหากพิจารณาลักษณะความผิด
ต่าง ๆ ดังระบุไว้ จะพบว่า ความผิดส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายในตัวเอง (Mala in Se) เช่น 
ความผิดฐานข่มขืน กระท าอนาจาร ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน ความผิด
ฐานท าร้ายร่างกาย ความผิดฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความผิดฐานฉ้อโกง เป็นต้น ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรงที่ควรบังคับกับคนชาติซึ่งกระท าความผิดร้ายแรงเหล่านี้ด้วย 
นอกจากนี้ความผิดเหล่านี้ หากกระท าเกิดขึ้นในดินแดนของประเทศใด การกระท าเหล่านั้นย่อมเป็น
สิ่งที่กฎหมายในประเทศนั้นก าหนดให้เป็นความผิดทั้งสิ้น เพราะถือเป็นความชั่วร้ายฝืนความรู้สึกของ
คนในประเทศนั้นเช่นกัน ดังนั้น หากคนชาติของตนหลบหนีเข้ามาในประเทศ รัฐเจ้าของสัญชาติก็ควร
ด าเนินคดีอาญาโดยอาศัยเขตใช้เขตอ านาจในทางอาญาเหนือผู้กระท าซึ่งเป็นคนชาติที่ได้ความผิด
เหล่านี้ โดยบัญญัติให้มีผลใช้บังคับตามกฎหมายภายในด้วย โดยหลักตามมาตรา 8 นี้สามารถแยก
ออกได้ 2 ลักษณะ277 คือ 

                                                           
277มาตรา 8 ผู้ใดกระท าความผิดนอกราชอาณาจักร และ 

(ก) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิดได้เกิดขึ้น หรือ
ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ 

(ข) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย และ
ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ 

ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้ จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร คือ 

(1) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 217, 
มาตรา 218, มาตรา 221 ถึงมาตรา 223  ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีเกี่ยวกับมาตรา 220 วรรคแรก และ
มาตรา 224, มาตรา 226, มาตรา 228 ถึงมาตรา 232, มาตรา 237 และมาตรา 233 ถึงมาตรา 
236 ทั้งนี้ เฉพาะเมื่อเป็นกรณีต้องระวางโทษตามมาตรา 238 

(2) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 264, มาตรา 265 มาตรา 266(1) 
และ (2) มาตรา 268  ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีเก่ียวกับมาตรา 267 และมาตรา 269 

(2/1)  ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 269/1 ถึงมาตรา 
269/7 

(2/2) ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 269/8 ถึงมาตรา 269/15 

(3) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 280 และมาตรา 285  ทั้งนี้ 
เฉพาะที่เกี่ยวกับมาตรา 276 

(4) ความผิดต่อชีวิต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290 
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ลักษณะแรก เป็นกรณีที่ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่
ความผิดได้เกิดขึ้น หรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้ 
จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักรแม้จะกระท าความผิดนอกราชอาณาจักร เพราะกฎหมายต้องการ
บังคับกับคนชาติของ เมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่า การบัญญัติขึ้นมาในกรณีนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศ
ไทยจะไม่ยอมส่งคนชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition) ไปสู่พิจารณาคดีในต่างประเทศในความผิด
ทั้ง 13 อนุมาตรา เนื่องจากความผิดทั้ง 13 อนุมาตราถูกพิจารณาแล้วว่าเป็นความผิดที่ส าคัญ ที่ทุก
ประเทศต่างก็ถือว่าเป็นความผิดด้วยกัน ที่ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายในประเทศ
ทั้งสิ้น เช่น ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เป็นต้น ถ้ าหากเป็นความผิดอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีได้บัญญัติใน 13 อนุมาตรา จะร้องขอให้ลงโทษตามกฎหมายประเทศไทยไม่ได้ 

ลักษณะสอง เป็นกรณีที่ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลประเทศไทย
หรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดดังระบุไว้
ต่อไปนี้ จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร เพราะต้องการคุ้มครองประโยชน์คนชาติของรัฐนั้น หาก
คนต่างด้าว (ไม่มีสัญชาติไทย) ได้กระท าความผิดต่อรัฐบาลประเทศไทยหรือคนชาติไทยตามฐาน
ความผิด 13 อนุมาตรานี้ ถ้าหากเป็นความผิดอ่ืนนอกเหนือจากที่ได้บัญญัติใน 13 อนุมาตรา จะร้อง
ขอให้ลงโทษตามกฎหมายประเทศไทยไม่ได้เช่นกันกับกรณีแรก 

ประการสุดท้ายส าหรับมาตรา 8 ทั้งกรณีแรกและกรณีสอง คือ การที่จะลงโทษ
ผู้กระท าความผิดนอกราชอาณาจักรนี้ได้ ต้องมีการร้องขอ หรือเรียกว่า “หลักร้องขอ” ซึ่งกรณีแรก 
ผู้กระท าความผิดเป็นคนไทย ผู้ร้องขออาจเป็นรัฐบาลที่ความผิดเกิดขึ้นในดินแดนหรือผู้เสียหายเป็น
ฝุายร้องขอก็ได้ ส่วนกรณีสอง ที่ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว ผู้ร้องขอต้องผู้เสียหายซึ่งเป็นคน
ไทยเท่านั้น เพราะหากมีการร้องของประเทศที่ความผิดเกิด ย่อมต้องด าเนินการในการขอร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition) เพราะหากไม่มีการร้องขอ ย่อมไม่สามารถ
ลงโทษตามกฎหมายได้ 

                                                           

(5) ความผิดต่อร่างกาย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 295 ถึงมาตรา 298 

(6) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปุวยเจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 306 ถึง
มาตรา 308 

(7) ความผิดต่อเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 312 ถึงมาตรา 
315 และมาตรา 317 ถึงมาตรา 320 

(8) ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336 
(9) ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 

337 ถึงมาตรา 340 
(10) ความผิดฐานฉ้อโกง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 341 ถึงมาตรา 344 มาตรา 346 และ

มาตรา 347 
(11) ความผิดฐานยักยอก ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 352 ถึงมาตรา 354 
(12) ความผิดฐานรับของโจร ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 357 
(13) ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 358 ถึงมาตรา 360 
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กรณีสาม ตามมาตรา 9 เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไทย
นอกราชอาณาจักร278 ซึ่งเป็นกรณีของหลักบุคคล (Aktives Personalitats Prinzip or Active 
Personality Principle) ซ่ึงเจ้าพนักงานมีความหมาย ดังต่อไปนี้ 1. เจ้าพนักงาน หมายถึง บุคคลซึ่งมี
พระราชบัญญัติพิเศษระบุให้เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายของกฎหมายอาญาและ 2.  เจ้าพนักงาน
หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าทีราชการไม่ว่าประจ าหรือชั่วคราว ความส าคัญอยู่ที่งาน
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติว่ามีลักษณะเป็น “ราชการ” หรือไม่279 ดังนั้น เมื่อเจ้าพนักงานที่ใช้อ านาจรัฐ
กระท าความผิด กรณีย่อมเป็นการเสียหายแก่รัฐ จึงชอบที่จะต้องลงโทษตามกฎหมายอาญาประเทศไทย  

 จากทีไ่ด้ศึกษามาแล้วในหัวข้อ 3.5 นอกจากจะได้วิเคราะห์ให้เห็นว่า กฎหมายอาญา
ของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทย ได้มีการน าแนวคิด หลักการเขตอ านาจในการใช้
กฎหมายอาญามาบัญญัติให้มีผลใช้บังคับภายในประเทศในลักษณะต่าง ๆ แล้ว เนื่องจากหากแต่ละ
ประเทศไม่มีการน าแนวคิด หลักการดังกล่าวมาบัญญัติให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายเพ่ือใช้บังคับ
ภายในประเทศ ประเทศแล้ว ประเทศนั้นย่อมไม่มีเขตอ านาจในการพิจาณาด าเนินคดีเพ่ือลงโทษกับ
ผู้กระท าเหล่านั้นตามกฎหมายของตนได ้

 และในส่วนต่อไป ไดจ้ัดท าตารางเพ่ือให้เข้าใจในข้อเหมือน ข้อแตกต่างในการใช้เขต
อ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย ดังตารางที่ 3.9 

 
ตารางท่ี 3.9 เปรียบเทียบสาระส าคัญเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของประเทศไทยกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
เขตอ านาจในการ
ใช้กฎหมายอาญา 

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 

ประเทศไทย 

หลักดินแดน  
   -หลักดินแดน
แบบอัตวิสัย 
   -หลักดินแดน
แบบภาวะวิสัย 

 
มี 
 
 

ไม่มี 

 
มี 
 
 

ไม่มี 

 
มี 
 
 

ไม่มี 

 
มี 
 
 
มี 

                                                           
278มาตรา 9 เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 147 ถึง

มาตรา 166 และมาตรา 200 ถึงมาตรา 205 นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร 
279หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญาภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 19 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2547), หน้า 25. 
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ตารางท่ี 3.9  (ต่อ) 
 
เขตอ านาจในการ
ใช้กฎหมายอาญา 

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 

ประเทศไทย 

หลักสัญชาติ 
คนชาติ 
- ผู้กระท าผิดเป็น

คนชาติ 
- ผู้เสียหายเป็น
คนชาติ 

คนต่างด้าว 
คนไร้สัญชาติอาศัย
อยู่ในประเทศ 

 
 
มี 
 

ไม่มี 
 
มี 
 
มี 

 
 
มี 
 

ไม่มี 
 
มี 
 
มี 

 
 

มื (เฉพาะจนท.) 
 

ไม่มี 
 
มี 
 

ไม่มี 

 
 

มี (จ ากัดฐาน
ความผิด) 

มี (จ ากัดฐาน
ความผิด) 

มี 
 

ไม่มี 
หลักป้องกัน ไม่มี ไม่มี มี มี 
หลักอ านาจลงโทษ
สากล 

มี มี มี มี 

 
 จากตารางที่ 3.9 เปรียบเทียบสาระส าคัญเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของ
ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนข้างต้น แสดงให้เข้าใจถึงข้อเหมือน ได้แก่ ในการน าแนวคิด 
หลักการใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักดินแดนหลักดินแดนแบบอัตตะวิสัย 
(Subjective Territorial Principle) มาบัญญัติเหมือนกันทุกประเทศ แม้จะมีความแตกต่างกันใน
ลักษณะของภูมิประเทศอันเป็นองค์ประกอบของดินแดนต่างกันก็ตาม ส่วนหลักดินแดนแบบ     
ภาวะวิสัย (Objective Territorial Principle) ไม่ปรากฎว่ามีบทบัญญัติในกฎหมายอาญาของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่น า
แนวคิด หลักการนี้มาบัญญัติให้มีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียที่ได้
บัญญัติถึงเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาภายในประเทศในลักษณะเดียวกับกฎหมายอาญา
ประเทศไทยมาตรา 4 และมาตรา 5 เช่น ประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาชนจีนมาตรา 
3280 ประมวลกฎหมายอาญาเกาหลีมาตรา 2281 และมาตรา 4282 หรือประมวลกฎหมายอาญา
ประเทศญี่ปุุน  มาตรา 1283 

                                                           
280Article 3 This Law is application to anyone who commits a crime within the 

territory of the People’s Republic of china, unless the case is covered by special 
legal provisions.   

This Law is also applicable to anyone who commits a crime on board a ship 
or airplane of the People Republic of china. 
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 การใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติ เฉพาะกรณีคนชาติ
ของรัฐซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดนอกดินแดน (Active Nationality Principle) ได้มีการน ามาบัญญัติใช้
บังคับเช่นกัน กล่าวคือ รัฐเจ้าของสัญชาติของผู้กระท าความผิดนอกราชอาณาจักรย่อมมีเขตอ านาจใน
การใช้กฎหมายอาญาในทุกฐานความผิดที่กระท าโดยคนชาติ ดังปรากฎในกฎหมายอาญาของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับ
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา (Criminal Code of the French Republic 2005) ของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส มาตรา 113-6284 ว่าด้วย การกระท าความผิดนอกดินแดน และประมวลกฎหมาย
อาญา (Criminal Code of the Federal Republic of Germany 1998) ของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน มาตรา 7(2)285 ว่าด้วยการกระท านอกดินแดน ซึ่งแตกต่างกับประมวลกฎหมายอาญาของ

                                                           

If the criminal act or its consequence takes place within the territory of the 
People’s Republic of china, the crime shall be deemed to have been committed 
within the territory of the People’s Republic of China. 

281Article 2 (Domestic Crimes) 
This Act Shall apply to both Korean nation and  aliens who commit crime in  

the territory of the Republic of Korean 
282Article 4 (Crimes by Aliens on Board Korean Vessel, etc, outside Korea) 
This Act shall apply to aliens who commit crimes on board a Korean vessel or  

Korean aircraft outside  the  territory  of the Republic of Korea. 
283Article 1 (Crimes Committed within Japan) 
(1)  This Code shall apply to anyone who commits a crime within the  

territory of Japan. 
(2)  This same shall apply to anyone who commits a crime on board a Japan 

vessel or aircraft outside the territory of Japan. 
284Article 113-6 
French criminal law is applicable to any felony committed by a French  

national outside the territory of  the French  Republic. 
It is application to misdemeanours committed by French nationals outside  

the territory of the French Republic if the conduct is punishable under the  legislation 
of the country in which it was committed. 

 The present article applies even if the offender has acquired French 
nationality after the commission of the offence of which he is accused.  

285 Section 7 Offences committed abroad (other cases) 
(1) German criminal law shall apply to offences committed abroad against a 

German, if the act is a criminal offence at the locality of its commission or if that 
locality is not subject to any criminal jurisdiction.  
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ประเทศไทยที่มีการใช้บังคับเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติของผู้กระท าซึ่ง
เป็นคนชาติที่ได้กระท าความผิดนอกราชอาณาจักร โดยมีการจ ากัดฐานความผิดทางาอาญาไว้ 13 
อนุมาตราเท่านั้น ซึ่งเห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรงเท่านั้น หรือของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่ง มีบาง
ประเทศค านึงถึงลักษณะความผิดเช่นเดียวกับประเทศไทย เช่น ประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมาตรา 4286 เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การบัญญัติเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา
โดยอาศัยหลักสัญชาติของผู้กระท าซึ่งเป็นคนชาติที่กระท าความผิดนอกราชอาณาจักรในประเทศ
สมาชิกอาเซียน มี 2 ลักษณะ คือ 1. ระบุฐานความผิดทางอาญา 2. ความผิดทางอาญาทุกฐานหรือ
ไม่ได้ระบุฐานความผิดทางอาญา ส่วนกรณีคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศก็มี 2 ลักษณะเช่นกัน 
คือ  

1. กฎหมายภายในได้บัญญัติเขตอ านาจในการใช้กฎหมายไว้ ได้แก่ กฎหมายอาญา
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้บัญญัติให้มีผล
ใช้บังคับเหนือคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในดินแดน หากไปกระท าความผิดทางอาญาทุกฐานความผิด
นอกดินแดนด้วย ส่วน      

2. กฎหมายภายในไม่ได้บัญญัติเขตอ านาจในการใช้กฎหมายไว้ ได้แก่ กฎหมายอาญา
ของประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งส่งผลต่อการก าหนดเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือในการ
ส่งผู้ร้ายซึ่งเป็นคนชาติ และคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ 
 ส่วนการบัญญัติการใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา โดยอาศัยหลักสัญชาติ
ผู้เสียหายหรือหลักผู้ถูกกระท านี้ (Passive Nationality) โดยกรณีนี้เป็นกรณีที่คนชาติเป็นผู้เสียหาย
จากการกระท าความผิดของคนต่างด้าวนอกราชอาณาจักร ซึ่งไม่ปรากฎในบทบัญญัติว่าด้วยการ
บังคับใช้กฎหมายอาญาในประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ

                                                           

(2) German criminal law shall apply to other offences committed abroad if 
the act is a criminal offence at the locality of its commission or if that locality is not 
subject to any criminal law jurisdiction, and if the offender: 

1. was German at the time of the offence or became German after the 
commission; or… 

286Article 4 This Law is applicable to the citizens of the People’s Republic of  
China who commit any of following crimes outside the territory of the People 
Republic of China: 

(1) counterrevolution; 
(2) counterfeiting national currency (Article 122) and counterfeiting valuable 

securities (Article 123); 
(3) embezzlement (Article 155),accepting  bribes and divulging state secrets 

(Article 186); and 
(4) Posing as a state function to practice fraud (Article166) and forging official 

documents certificates and seals (Article 167). 
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แต่ปรากฎในบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
อาญาประเทศไทยมาตรา 8(ข) ดังกล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีบางประเทศบังคับใช้กฎหมายอาญา
โดยอาศัยหลักนี้ ด้วย เช่น ประมวลกฎหมายอาญาสหพันธรัฐเยอรมันมาตรา 7287 ประมวลกฎหมาย
อาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตรา 113-7288 ประมวลกฎหมายอาญาเกาหลีมาตรา 6289 และประมวล
กฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาชนจีนมาตรา 6290 เป็นต้น 
 การใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา โดยอาศัยหลักปูองกันตามบทบัญญัติใน
กฎหมายอาญาของแต่ละประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ไม่ปรากฎว่ามีการน าแนวคิด หลักการเขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัย
หลักปูองกันมาบัญญัติในกฎหมายภายใน แต่มีในบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ
ไทยมาตรา 7 และประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มาตรา 2 นอกจากนี้ยังมีบางประเทศ
ทีได้บัญญัติถึงการใช้เขตอ านาจในทางอาญาโดยอาศัยหลักการปูองกันทางเศรษฐกิจ และปูองความ

                                                           
287Section 7 Offences committed abroad-other cases. 
(1)  German criminal law shall apply to offences committed abroad against a 

German, if the act is a criminal offence at the locality of its commission or if that 
locality is not subject to any criminal jurisdiction. 

288Article  113-7 
French Criminal law is applicable to any felony, as well as to any  

misdemeanour punished by imprisonment, committed by a French or foreign  
national outside the territory of the French Republic, where the victim is a French  
national at the time the offence took place. 

289Article 6 (Foreign Crimes against Republic of Korea and Korea National 
outside Korea) 

This Act shall apply to aliens who commit crimes, other than those specified 
in the preceding Article, against the Republic of Korea or her nationals outside the 
territory of the Republic of Korea: Provided, That this shall not apply in case where 
such act under Act in effect at the time of the act do not constitute a crime, or the 
prosecution thereof or the execution of the punishment therefore is remitted. 

290Article 6 This Law may be applicable to any foreigner who commits a crime 
outside the territory of the People’s Republic of china, against the state of the 
People’s Republic of China or against its citizens, if for that crime this Law prescribes 
a minimum punishment of fixed term imprisonment of not less than three year; 
however, this does not apply to a crime that is not punishable according to the law 
of the place where it was committed. 



216 
 

 

216 

มั่นคงแห่งรัฐ เช่น ประมวลกฎหมายอาญาสหพันธรัฐเยอรมันมาตรา 5291 ประมวลกฎหมายอาญา
เกาหลีมาตรา 5(4) (5)292 เป็นต้น 

และการใช้เขตอ านาจทางอาญา โดยอาศัยหลักอ านาจลงโทษสากล จะเห็นได้ว่าทุกประเทศ
ยอมรับหลักการนี้มาใช้ โดยเฉพาะความผิดอาญาร้ายแรงที่ประชาคมระหว่างประเทศยอมรับ 
โดยเฉพาะการยอมรับหลักการตามข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฝุายหรือสนธิสัญญาแบบพหุภาคี 
เช่น ความผิดฐานก่อการร้ายตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการการต่อต้านการทุจริต ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร เป็น
ต้น ซึ่งล้วนแล้ว แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศต่างเป็นภาคขีองอนุสัญญาเหล่านี้ 

จากผลการศึกษาข้างต้น โดยเฉพาะกรณีค าร้องขอให้ส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติ 
(Nationals) คนไร้สัญชาติ (Stateless Persons) ซึ่งอาศัยอยู่ประเทศผู้รับค าร้องขอ จะพบว่า ความ
แตกต่างของเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ได้กระท าความผิดนอก
ราชอาณาจักร ส่งผลต่อปัญหาในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และเป็นอุปสรรคต่อการ
ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมตามวัตถุประสงค์ของการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน จนอาจเป็นช่องว่างให้ผู้กระท าเหล่านี้หลุดพ้นการถูกลงโทษได้ และประการส าคัญความแตกต่าง
ดังกล่าวจะน าไปสู่การก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 
อย่างไร จะขอยกไปวิเคราะห์ สังเคราะหอ์ย่างละเอียดบทที่ 4 ต่อไป 

                                                           
291Section 5 Offences committed abroad against domestic legal interests 

German criminal law shall apply, regardless of the law applicable in the locality 
where the act was committed, to the following acts committed abroad. 

292Article5 (Crimes by Aliens outside Korea) . . .  
4. Crimes concerning currency; 
5. Crimes concerning securities, postage and revenue stamps; 



 
บทท่ี 4 

 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน  

กรณีศึกษา การส่งคนชาติและคนไรส้ัญชาติอาศัยอยู่ในประเทศ 
 

 โดยทั่วไป บุคคลผู้ถูกร้องขอที่ได้กระท าผิดในประเทศหนึ่งแล้วหลบหนีไปอยู่ ณ ประเทศอีก
ประเทศหนึ่งนั้น ประเทศซึ่งบุคคลผู้ถูกร้องขอได้หลบหนีไปซ่อนตัวหรือพ านักอาศัยอยู่ โดยหลักไม่มี
หน้าที่ต้องส่งบุคคลเหล่านั้นกลับมายังประเทศที่ความผิดเกิดขึ้นตามที่ได้รับค าร้องขอ เพราะการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนไม่ใช่พันธกรณีระหว่างกัน เว้นแต่มีสนธิสัญญา (Treaty) อนุสัญญา (Convention) หรือ
กฎหมายภายในเปิดช่องให้ด าเนินการให้ความร่วมมือได้ โดยอาศัยหลักปฎิบัติต่างตอบแทน 
(Reciprocity) ดังกล่าวมา แต่ไม่ว่าการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีใด บุคคลที่ถูกร้องขอให้ส่ง
เป็นผู้ร้ายข้ามแดนมีอยู่ 4 กลุ่มบุคคลใหญ่ ๆ โดยถือการมีสัญชาติหรือการไร้สัญชาติ ในขณะกระท า
ความผิด ดังนี้ คือ  
 กรณีที่ 1 บุคคลผู้ร้องขอเป็นคนชาติของประเทศที่สามซึ่งไม่ใช้คนชาติของประเทศผู้ร้องขอ
หรือประเทศผู้รับค าร้องขอ ซ่ึงกรณีนี้แทบทุกประเทศถือหลักการลักษณะเดียวกัน คือ หากไม่เข้าเหตุ
ต้องห้ามตามหลักการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน บุคคลผู้ถูกร้องขอจะถูกพิจารณาตามหลักการต่าง ๆ
เพ่ือส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนได้ เช่น นายพล คนสัญชาติลาว ไปกระท าผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนในดินแดนของ
ประเทศไทย และหลบหนีไปอยู่ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งฟิลิปปินส์มีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนกับประเทศไทย และเป็นกรณีที่ไม่ต้องห้ามตามหลักการในสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน นายพลยอมถูกพิจารณาส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ความผิดเกิด ซึ่งมีเขตอ านาจใน
การใช้กฎหมายอาญาตามมาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 แต่โดยธรรมเนียมปฏิบัติ
ระหว่างประเทศ ประเทศผู้รับค าร้องขอจะต้องแจ้งให้ประเทศที่สามที่ผู้กระท ามีสัญชาติทราบ
เสียก่อน เพ่ือรักษาสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติ  ประเทศที่ผู้กระท าผิดมีสัญชาติ
มักจะเพียงสอบถามข้อเท็จจริงแห่งคดี293เท่านั้น  
 กรณีท่ี 2 บุคคลผู้ถูกร้องขอเป็นคนชาติของประเทศผู้ร้องขอ กรณีนี้เช่นกัน แทบทุกประเทศ
ถือหลักการเดียวกันที่ยินยอมให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันได้เสมอ โดยไม่มีแนวคิด หลักการอันเป็น
เหตุผลสนับสนุนการปฏิเสธไม่ส่งคนชาติของประเทศผู้รับค าร้องขอ เช่น คนไทยท าความผิดทางอาญา
ในประเทศไทยแล้ว หลบหนีไปอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทยก็มีค าร้อง
ขอให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งตัวคนไทยข้ามแดนเข้ามาเพ่ือพิจารณาคดีตาม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยตามสนธิสัญญาระหว่างกัน ประเทศผู้รับค าขอ คือ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวย่อมพิจารณาค าขอ

                                                           
293ประสพสุข บุญเดช, เรื่องเดิม, หนา้ 43. 
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ว่ามีเหตุต้องห้ามอ่ืนที่ไม่ใช่เกี่ยวกับแนวคิด หลักการในการบังคับหรือคุ้มครองคนชาติไทยตาม
กฎหมายอย่างไรหรือไม่ เพราะไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ได้เสียของประชาชนตน และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่มีหน้าที่จะต้องคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของคนสัญชาติประเทศอ่ืน 
ในกรณีเช่นนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็จะอนุญาตให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามค าร้องขอ
เสมอ โดยบุคคลตามกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ไม่มีปัญหาในการร้องขอในการส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ด้วย
เหตุผล โดยพิจารณาตามเงื่อนไขปกติในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามที่ปรากฎในข้อตกลงระหว่างกันหรือ
สนธิสัญญาดังกล่าวมาข้างต้นและคนไร้สัญชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศผู้รับค าร้องขอ การพิจารณา
ให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ย่อมใช้หลักการทั่วไปตามสนธิสัญญาหรืออาจใช้หลักปฎิบัติ
ต่างตอบแทน คือ การพิจารณาส่งไปยังประเทศผู้ร้องขอที่ความผิดเกิดในดินแดน 
 ส่วนกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคต่อการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายของการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน คือ 
 กรณีท่ี 3 บุคคลผู้ถูกร้องขอเป็นคนชาติ (Nationals) ของประเทศผู้รับค าร้องขอ และ 
 กรณีท่ี 4 บุคคลผู้ถูกร้องขอเป็นคนไร้สัญชาติ (Stateless Persons) โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศผู้รับค าร้องขอ  
 ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นส าหรับกรณีที่ 3 และกรณีที่ 4 นั้น พบว่า มีแนวคิด หลักปฏิบัติที่
แตกต่างกันด้วยเหตุผลหลายประการ และส่งผลกระทบหรือเกี่ยวเนื่องกับประเด็นต่าง ๆ ในหลายมิติ 
อันส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการปราบปรามอาชญากรรมและเกิดช่องว่างให้ผู้กระท าหลุดพ้นจากการ
ถูกด าเนินคดีอาญา เช่น มิตเิขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา มิติที่เก่ียวเนื่องกับอ านาจอธิปไตยของ
รัฐในการบัญญัติกฎหมาย มิติด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาและที่ส าคัญ มิติต่อกฎบัตรอาเซียน ว่าจะมีการก าหนดเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกอย่างไร บนแนวคิด หลักปฎิบัติที่แตกต่างกัน เพราะกฎบัตรอาเซียนได้ให้ความส าคัญ
กับการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ดังจะได้ศึกษาวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบโดยละเอียดต่อไป และนอกจากนี้ปัญหานี้ ยังเกิดขึ้นกับประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะ
ประเทศที่เป็นแม่แบบในการพัฒนาระบบกฎหมายซีวิล ลอว์  (Civil Law System) และระบบ
กฎหมายคอมมอน  ลอว์ (Common Law System) และประเทศที่ได้รับอิทธิพลกฎหมายจากระบบ
กฎหมาย 2 ระบบนี้ ซึ่งส่งผลต่อการก าหนดเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเหล่านั้น
ด้วย 
 ส่วนปัญหา อุปสรรคในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นอ่ืน ๆ จะน าไปศึกษาวิเคราะห์ในบทที่ 5 เพ่ือ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนากลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกภายในประชาคม
อาเซียนต่อไป 
 
4.1  ความหมายคนชาติ คนไร้สัญชาติ 
 

ก่อนที่จะศึกษาถึงความหมายของคนชาติ (Nationals) คนไร้สัญชาติ (Stateless Persons)  
จะศึกษาลักษณะส าคัญโดยทั่วไปของสัญชาติ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าบุคคลนั้นมีสัญชาติหรือไร้
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สัญชาติ ซึ่งสัญชาติ หมายถึง เครื่องมือผูกมัดบุคคลไว้กับประเทศในทางกฎหมาย เป็นเหตุให้บุคคลมี
สิทธิและหน้าที่ต่อประเทศท่ีบุคคลมีสัญชาติ294 พจนานุกรม กฎหมายระหว่างประเทศ ได้ให้บทนิยาม
ค าว่า สัญชาติ คือ สิ่งผูกพันทางกฎหมายและทางการเมือง อันมีลักษณะถาวร ซึ่งยึดเหนี่ยวบุคคลไว้
กับรัฐหนึ่ง ก าหนดขึ้นโดยกฎหมายของรัฐนั้นโดยถือเอาจากการที่รัฐยอมรับในข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคล
นั้นผูกพันโดยใกล้ชิดกับพลเมืองของรัฐนั้นมากกว่าพลเมืองของรัฐอ่ืนใด สิ่งผูกพันเช่นว่านี้เป็นส่วน
ส าคัญทีช่่วยในการก าหนดสถานะทางกฎหมายของบุคคลนั้นเอง และท าให้บุคคลนั้นมีหน้าที่ต่อรัฐซึ่ ง
ตนเป็นคนชาติ พร้อมกับท าให้ตนมีสิทธิที่จะได้รับคุ้มครองและมีสิทธิที่จะขอให้รัฐนั้นเรียกร้องเพ่ือ
ประโยชน์ของตนจากรัฐ อ่ืนให้ เคารพกฎหมายระหว่าง ประเทศ295และพจนานุกรรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า สัญชาติว่า หมายถึง สถานะตามกฎหมายของ
บุคคลที่แสดงว่าพลเมืองหรือคนในบังคับของประเทศใดประเทศหนึ่ง 296 ทั้งนี้  ค าว่า คนชาติ 
(Nationals) ในปัจจุบันได้ถูกน ามาใช้แทนที่ค าว่าพลเมือง (Citizens) หรือคนใต้บังคับหรือคนใน
บังคับ (Subjects)  

โดยการได้สัญชาติของบุคคลธรรมดานั้น จะได้สัญชาติมาจาก 2 สถานการณ์297คือ จากการ
เกิดและภายหลังการเกิด โดยประการแรก การได้สัญชาติโดยการเกิด อาจได้มาโดยอาศัยหลักสืบสาย
โลหิต (Jus Sanguinis) หรือได้สัญชาติโดยหลักดินแดน (Jus Soli) ส่วนการได้สัญชาติภายหลังการ
เกิดอาจได้จากการสมรส (Marriage) หรือแปลงสัญชาติ (Naturalization) ก็ได้ ดังนั้นบุคคลธรรมดา
อาจมีสัญชาติเดียว (Single Nationality) หรือสองสัญชาติ (Dual Nationality) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
กฎหมายภายในของแต่ละประเทศในการยอมหลักการสากลไปใช้  และเพ่ือให้ความเข้าใจของ
ความหมายของคนชาติ (Nationals) คนไร้สัญชาติ (Stateless Persons) ผู้เขียนจึงขอสรุปความหมาย
ของคนชาติและคนไร้สัญชาติ ตามความหมายที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายระหว่างประเทศและ
หน่วยงานระหว่างประเทศ ดังนี้  
 คนชาติ (National) หมายถึง บุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายที่ผูกพันกับรัฐนั้น เช่น คนไทยจะ
มีสัญชาติไทย (Thai) คนลาวจะมีสัญชาติลาว (Laotian) คนฟิลิปปินส์มีสัญชาติฟิลิปปินส์ (Filipino) 
คนเวียดนามมีสัญชาติเวียดนาม (Vietnamese) คนมาเลเซียมีสัญชาติมาเลเซีย (Malaysian) เป็นต้น 

                                                           
294หยุด แสงอุทัย, ค าอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคลว่าด้วย การขัดกัน

แห่งกฎหมาย กฎหมายสัญชาติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524), หน้า 147. 
295วิเชียร วัฒนคุณ, ค าอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล (กรุงเทพฯ: คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508), หน้า 53. 
296ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546), หน้า 1162. 
297สญชัย นินนาท, กฎหมายระหว่างประเทศเอกชน แผนกคดีบุคคล (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 

2551), หน้า 42-43. 
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 คนไร้สัญชาติ (Stateless Persons) หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้รับการรับรองว่าเป็น
พลเมืองตามผลของกฎหมายของรัฐใด298 โดยค านิยามนี้ได้ถูกระบุไว้ในข้อ 1 ของอนุสัญญาว่าด้วย
สถานภาพคนไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 (Convention Relating to the Status of Stateless Persons) 
ดังนั้น คนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ จึงหมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้รับการรับรองว่าเป็น
พลเมืองตามผลของกฎหมายของรัฐใด แต่ได้อาศัยดินแดนของรัฐนั้นอยู่ประจ าหรือชั่วคราว  
 จากความหมายข้างต้น ท าให้เห็นความแตกต่างระหว่างลักษณะคนชาติกับคนไร้สัญชาติที่
อาศัยอยู่ในประเทศ เป็นอย่างดี ทั้งนี้โดยสถานะของคนชาติ คนไร้สัญชาติมีผลต่อการบังคับและ
คุ้มครองตามกฎหมายโดยเฉพาะตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ซึ่งอาจได้รับการบังคับหรือ
คุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายภายในที่แตกต่างกันจากสถานะดังกล่าวได้ ทั้งนี้รวมถึงการตกเป็น
บุคคลที่ถูกร้องขอหรือเป็นผู้ร้ายข้ามแดนด้วย ดังจะได้กล่าวต่อไป 
 ดังนั้น วิทยานิพนธ์นี้จึงมุ่งศึกษาเฉพาะกรณีคนชาติ คนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศผู้
รับค าร้องขอเท่านั้น ไม่รวมกรณี คนไร้รัฐ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับการยอมรับให้มีสิทธิอาศัย (Right to 
Live) ไม่ว่าในรัฐใดในโลก299 อาทิ โรฮีนจา (Ruaingga) ซึ่งความแตกต่างระหว่างคนไร้สัญชาติกับคน
ไร้รัฐ ในสาระส าคัญ คือ การมีสิทธิอาศัยในประเทศใด เนื่องจากคนไร้สัญชาติ เป็นคนที่มีสิทธิอาศัยใน
รัฐหนึ่ง เพียงแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติตามกฎหมายให้ผูกพันกับรัฐนั้น 
 
4.2  กฎบัตรอาเซียนกับคนชาติและคนไร้สัญชาติ 
 

จากที่กล่าวมา สัญชาติหรือไร้สัญชาติเป็นสถานะของบุคคลตามกฎหมาย ในอันที่จะได้รับ
การปกปูอง คุ้มครองจากรัฐเจ้าของสัญชาติ โดยผ่านกระบวนการทางกฎหมายภายในรัฐนั้นหรือไม่ 
อย่างไร กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีสถานะเป็นสัญญา
ระหว่างประเทศ (International Agreement) และเป็นกรอบกฎหมายสูงสุดของประชาคมอาเซียน 
จึงไม่มีอ านาจให้หรือไม่ให้สัญชาติของรัฐใดแก่บุคคลใดได้ เป็นแต่เพียงกรอบควบคุมไม่ให้ประเทศ
หนึ่งประเทศใดให้สัญชาติแก่บุคคลใด โดยปราศจากพ้ืนฐานทางกฎหมาย ได้แก่ การได้สัญชาติโดย
การเกิดกับภายหลังการเกิด ดังกล่าวมา เพราะการใช้อ านาจเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่พัวพันกับ

                                                           
298ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ, “บทน า,” ใน รายงานการประชุม 

ผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการระบุขอบเขต การป้องกัน การลดภาระไร้
สัญชาติ และการคุ้มครองคนไร้สัญชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 28 -29 ตุลาคม 2553, ณ 
กรุงเทพมหานคร, หน้า 2. 
 299พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, ความเป็นคนไร้รัฐและคนไร้สัญชาติในประเทศ
ไทย: คือ อะไร และควรจัดการอย่างไร, ค้นวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 จาก http://www. 
archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=278&d_id=277 

http://www/
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สัญชาติเป็นเรื่องที่แต่ละรัฐจะก าหนดตามดุลพินิจหรือหลักเกณฑ์ที่แต่ละรัฐได้สร้างไว้เอง 300 แต่ต้อง
ไม่เกินขอบเขตตามหลักการในกฎหมายระหว่างวางกรอบไว้ เช่น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสัญชาติ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2508 กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ค.ศ. 2008 
(Law on Vietnamese Nationality) หรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ค.ศ. 2004 (The Law on Nationality) เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษากฎบัตรอาเซียนก็
ไม่ได้ให้ค าจ ากัดความของคนชาติ (Nationals) หรือคนไร้สัญชาติ (Stateless Persons) ดังนั้นการได้
สัญชาติ การเสียสัญชาติ หรือการกลับคืนสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนจึงจ าเป็นต้องศึกษา
กฎหมายภายในของแต่ละประเทศที่ได้ก าหนดเงื่อนไขไว้ เพราะประชาคมอาเซียนยังไม่มีกลไกทาง
กฎหมายในการให้สัญชาติบุคคลเหมือนสหภาพยุโรป โดยในส่วนต่อไปจะเป็นการศึกษา การส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน กรณีศึกษา การส่งคนชาติและคนไร้สัญชาติ 

 
4.3  การส่งผู้ร้ายข้ามแดน กรณีการส่งคนชาติและคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ  
 

ส าหรับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน แม้จะมีแนวคิด หลักการ
หลายประการตลอดทั้งกฎเกณฑ์ในการด าเนินการตามกฎหมายภายในที่ชัดเจนดังได้ศึกษาในบทที่ 2 
และบทที่ 3 แต่ปัญหาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนก็ยังมีปัญหา อุปสรรค
อยู่หลายประการดังจะได้วิเคราะห์ในบทที่ 5 ส่วนในบทที่ 4 นี้จะศึกษาปัญหา อุปสรรคต่อการให้
ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2 กรณี  คือ การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งบุคคล
ผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติของประเทศผู้รับค าร้องขอ และการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศผู้รับค าร้องขอ โดยแยกศึกษาได้ ดังนี้  

 
 4.3.1  การส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

โดยปัญหา อุปสรรคในการส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศไทยนั้น เกิดจากแนวคิด หลักปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุผลสนับสนุนที่แตกต่าง กล่าวคือ 
บางประเทศสมาชิกมีแนวคิด หลักปฎิบัติที่ไม่เอ้ือต่อการส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติหรือ
พลเมืองของตนข้ามแดน โดยมีบทบัญญัติกฎหมายภายในห้าม และมีเขตอ านาจทางอาญาในการใช้
บังคับเหนือคนชาติที่ได้กระท าความผิดทางอาญาในทุกฐานความผิดทางอาญา ส่วนอีกกลุ่มประเทศมี
แนวคิด หลักปฎิบัติที่เอ้ือหรือเปิดช่องให้สามารถส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติหรือพลเมืองของ
ตนข้ามแดน โดยไม่มีกฎหมายภายในบัญญัติห้ามและไม่มีเขตอ านาจทางอาญาในการใช้บังคับเหนือ
คนชาติที่ได้กระท าความผิดทางอาญาในทุกฐานความผิดทางอาญา ดังนี้  

 

                                                           
300อานนท์ มาเม้า, “พลานุภาพในทางกฎหมายของสัญชาติ,” ใน หนังสือรวมบทความ

วิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือน
ตุลา, 2555), หน้า 314. 
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 4.3.1.1 ประเทศที่มีแนวคิด หลักปฎิบัติไม่เอ้ือต่อการส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็น    
  คนชาติข้ามแดน 
 จากการศึกษาพบว่า ประเทศท่ีมเีหตุผลไม่เอ้ือหรือไม่สนับสนุนการส่งคนชาติข้ามแดน
ส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ (Civil Law System)301 โดยมีเหตุผลที่ไม่
เอ้ือต่อการส่งคนชาติข้ามแดน คือ โดยทั่วไป มักไม่ม่ันใจระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศผู้ร้อง
ขอและเสียเปรียบในเรื่องภาษาสืบพยานได้302 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ประเทศเจ้าของสัญชาติที่ผู้ถูกขอให้ส่ง
ข้ามแดน ก็ต้องการที่จะปกปูองและคุ้มครองคนชาติของตน ซึ่งมีเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา
ครอบคลุมอาชญากรรมที่กระท าโดยคนชาตินอกราชอาณาจักรจ าเป็นเพ่ือปูองกันอาชญากรรม
หลบหนีจากการถูกฟูองร้อง303 ดังนั้น รัฐย่อมมีอ านาจตราเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาให้มีผล
เหนือบุคคลซึ่งเป็นคนชาติ ในการที่คนชาตินั้นเดินทางออกนอกประเทศตามกฎหมายภายใน และหาก
ได้รับความเสียหายจากรัฐอ่ืน รัฐจะต้องปกปูองคนชาติในฐานะผู้เสียหาย โดยใช้การปกปูองทางการ
ทูต (Diplomatic Protection) ในขณะเดียวกันรัฐก็จะต้องคุ้มครองคนชาติ เมื่อคนชาติซึ่งเป็น
ผู้ต้องหาว่าได้กระท าความผิดข้ามแดนเข้ามาอยู่ในรัฐของตน รัฐมีอ านาจที่จะพิจารณาด าเนินคดี
ลงโทษคนชาติได้ แม้ความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ดังกล่าวมา ดังนั้น หากคนชาติเข้ามาอยู่ใน
ดินแดนของรัฐเจ้าของสัญชาติรัฐเจ้าของสัญชาติก็จะไม่ส่งตัวออกนอกประเทศ หากส่งตัวไปก็อาจจะ
ถือได้ว่าฝุาฝืนหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้304 คือ เกิดความห่วงใย
บุคคลสัญชาติของตนที่ถูกส่งตัวไปจะไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าที่ควรจากศาลต่างประเทศ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอกับประเทศผู้รับค าขอ เป็นปฏิปักษ์หรือมีกรณี
พิพาททางการเมืองระหว่างกัน และเท่ากับเป็นการยอมลดหรือสละอ านาจอธิปไตยของประเทศผู้
รับค าขอ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงมีแนวคิด หลักปฎิบัติที่ไม่เอ้ือหรือไม่สนับสนุนต่อการส่งคนชาติของตน
เป็นผู้ร้ายข้ามแดน 
 ส าหรับแนวคิด หลักปฏิบัติที่ไมเ่อ้ือต่อการส่งคนชาติข้ามแดนนั้น เริ่มต้นโดยมีรากฐาน
มาจากสมัยกรีกและโรมัน เนื่องจากแนวคิด หลักการของระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ (Civil Law 
System) มีที่มาจากระบบกฎหมายโรมัน (Roman Law) ในสมัยที่ชาวโรมันเรืองอ านาจนั้น 

                                                           
301Luz Del Carmen Ibanez Carranza and others, “Refusal of Mutual Legal 

Assistance or Extradition, International Training Course Reports of the Seminar,”In 
Annual Report and Resource Material Series, No. 57 (Japan: UNAFEI 2001): 190. 

302พรชัย ด่านวิวัฒน์, “การส่งคนชาติข้ามแดนตามกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน,” วารสารดุล
พาห 42, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2538): 60. 

303Zsuzsanna Deen-Racsmán, Active Personality and Non-Extradition of 
Nationals in International Criminal Law at the Dawn of the Twenty-First Century 
(Doctoral dissertation, Law of Faculty, The Leiden University, 2007), p. 24. 

304รัฐ จ าเดิมเผด็จศึก, ปัญหาการส่งคนชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ
ประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2539), หน้า 14. 
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อาณาจักรโรมันมีอาณาเขตกว้างขวางแผ่ขยายไปท่ัวคาบสมุทรอิตาลี ตลอดจนบางส่วนของทวีปเอเชีย 
ชาวโรมันต้องปกครองคนหลายชาติหลายภาษาและหลายวัฒนธรรม การใช้กฎหมายของชาวโรมันจึง
ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าบุคคลนั้นมีสัญชาติใด โดยกฎหมายที่ใช้เฉพาะกับพลเมืองชาวโรมัน เรียกว่า 
Jus Civile (กฎหมายของพลเมือง) ส่วนกฎหมายที่ใช้ในคดีที่ชาวต่างชาติพิพาทกันเองหรือชาวโรมัน
พิพาทกับชาวต่างชาติเรียกว่า Jus Gentium) (กฎหมายนานาชาติ)305 การแบ่งแยกประเภทของ
กฎหมายตามสัญชาติของบุคคลนี้เองท าให้พ้ืนฐานของระบบกฎหมายระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ (Civil 
Law System) ให้ความส าคัญกับสัญชาติของบุคคลเป็นอย่างมากและได้พัฒนาเป็นหลักคนชาติหรือ
หลักสัญชาติในที่สุด306 ส่งผลให้กลุ่มประเทศที่มีแนวคิดระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ยึดถือหลักการใช้เขต
อ านาจโดยอาศัยหลักสัญชาติ (The Nationality Principle) รวมถึงเขตอ านาจในการใช้กฎหมาย
อาญามากกว่า 
 ที่กล่าวมาข้างต้น แนวคิด หลักปฏิบัติที่ไม่เอ้ือต่อการส่งคนชาติข้ามแดนนั้น มี
วิวัฒนาการมาจากอาณาจักรโรมันจึงมีอิทธิพลต่อประเทศในแถบยุโรปที่มีระบบกฎหมายแบบซีวิล 
ลอว์ (Civil Law System) เช่น สาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศเบลเยี่ยม และ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น ที่จะไม่ส่งตัวคนสัญชาติของตนให้กับรัฐที่ร้องขอ โดยข้อห้ามการส่งคนชาติ
ของแต่ละประเทศจะมีการบัญญัติไว้ในกฎหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยมบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายและสนธิสัญญาที่ท ากับประเทศต่าง 
ๆ แต่ส าหรับข้อห้ามการส่งคนชาติของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันจะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
(The Basic Law of Federal Republic of Germany) ซึ่งศาลสูงของสหพันธรัฐเยอรมัน (Federal 
Supreme Court) ได้มีค าตัดสินและแนวคิดว่า รัฐไม่ควรให้ความช่วยเหลือกับรัฐอ่ืน ๆ ในการใช้
อ านาจศาลของรัฐอ่ืน ๆ เหนือบุคคลที่มีสัญชาติของรัฐตนเมื่อรัฐอ่ืนนั้นไม่สามารถจะใช้อ านาจศาล
เหนือบุคคลดังกล่าวเองได้ ค าตัดสินนี้ได้สะท้อนให้เห็นหลักกฎหมายของสหพันธรัฐเยอรมันว่า รัฐมี
หน้าที่พิเศษท่ีจะคุ้มครองบุคคลสัญชาติตน ซึ่งหลักการนี้น ามาใช้กับกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน ดังนั้น 
สหพันธรัฐเยอรมันจึงยึดหลักไม่ส่งคนสัญชาติเยอรมันข้ามแดนมาโดยตลอด307 โดยหลักนี้เดิมได้
บัญญัติไว้ในกฎหมายภายในของสหพันธรัฐเยอรมันซึ่งห้ามส่งคนชาติเยอรมันโดยเด็ดขาด โดยบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวมา ต่อมาปัจจุบัน มีการแก้ไขบทบัญญัติเปิดช่องให้ส่งคนชาติข้ามแดนได้ 
โดยจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ส าหรับการส่งคนชาติเยอรมันไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ

                                                           
305ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2541), หน้า 125-127. 
306เชิดพันธุ์ วิลาวรรณ, “หลักในการพิจารณาและแบบพิธีในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ 2533,” 
วารสารดุลพาห 42, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2538): 80. 

307Shearer Ivan Anthony, Extradition in International Law (Manchester: 
Manchester University Press, 1971), p. 105.  
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ศาลระหว่างประเทศ308 เนื่องจากในประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐเยอรมัน (Criminal Code 
2009 (Amended)) สหพันธรัฐเยอรมันมีเขตอ านาจในการพิจารณา พิพากษาการกระท าของคนชาติ
เยอรมัน ซึ่งได้กระท าความผิดในต่างประเทศ หากการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดในต่างประเทศหรือ
คนต่างด้าวเป็นผู้กระท าความผิดและพบตัวในเยอรมัน โดยเยอรมันไม่ได้ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนด้วย 
เหตุผลระยะเวลาหรือการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่สามารถกระท าได้309 ซึ่งเป็นเหตุปฎิเสธไม่ส่งคนชาติ  
โดยอาศัยพ้ืนฐานของหลักความผิดสองรัฐ (Double Criminallity) ที่จะพิจารณาคดีเอง และ
นอกจากนี้ กฎหมายอาญาสหพันธรัฐเยอรมันจะบังคับกับการกระท าความผิดที่เกิดขึ้นนอกดินแดน
กรณีนี้ด้วย ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างชาติในขณะที่กระท าความผิด หรือถ้าผู้กระท าความผิดถูก
พบตัวในสหพันธรัฐเยอรมันและถึงแม้ว่ากฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะอนุญาตให้ส่งบุคคลดังกล่าว
ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน เนื่องจากได้กระท าความผิดตามที่กล่าวมาแล้วนั้นได้ ผู้กระท าความผิด
ดังกล่าวก็จะไม่ถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน เนื่องจากค าร้องส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่ได้ถูก
ส่งในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมหรือถูกยกค าร้องหรือการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่สามารถกระท าได้ตาม
มาตรา 7(2) 2 ของประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน 
 จากที่กล่าวมา พบว่า ประเทศเหล่านี้ซึ่งถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาแนวคิด หลักการ
ของระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ ได้ให้ความส าคัญกับหลักการใช้กฎหมายอาญา โดยอาศัยหลักสัญชาติ
ผู้กระท า ส่งผลให้ประเทศอ่ืน ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของระบบกฎหมายนี้หรือได้รับอิทธิพล
จากประเทศเหล่านี้ มีแนวโน้มส าหรับแนวคิด หลักปฏิบัติที่ไม่เอ้ือต่อการส่งคนชาติของตนข้ามแดน 
โดยน าแนวคิด หลักการการใช้เขตอ านาจโดยอาศัยหลักบุคคลไปบัญญัติให้มีผลบังคับตามกฎหมาย
ภายใน ให้มีผลครอบคลุมการกระท าของคนชาติที่ได้กระท านอกประเทศ ไปจนถึงการบัญญัติห้ามการ
ส่งคนชาติไว้ในกฎหมายภายใน ซึ่งรวมถึงบางประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ได้รับอิทธิพลของแนวคิดจาก
ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ ดังจะได้วิเคราะห์ต่อไป  

                                                           
308Article 16 (Citizenship Extradition) (II) No German may be extradited to a 

foreign country. The law may provide otherwise for extraditions to a member state of 
the European Union or to an international court, provided that the rule of law is 
observed. 

309Section 7 Offences Committed Abroad – other Cases (2) German criminal 
law shall apply to other offences committed abroad if the act is a criminal offence at 
the locality of its commission or if that locality is not subject to any criminal law 
jurisdiction, and if the offender. 

1. was German at the time of the offence or became German after the 
commission; or 

2. was a foreigner at the time of the offence is discovered in Germany and, 
although the Extradition Act would permit extradition for such an offence, is not 
extradited because a request for extradition within a reasonable period of time is not 
made, is rejected, or the extradition is not feasible.  
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1) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 เมื่อกลับมาศึกษาแนวคิด หลักการในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนซึ่งคนชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้รับอิทธิพลมา
จากแนวคิด หลักปฏิบัติของระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ด้วย เนื่องจากแนวคิดของระบบกฎหมาย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็มีรากฐานมาจากแนวคิดระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมายของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส (French Civil Law) หรือระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ (Civil Law System)310

เนื่องจากในยุคก่อนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ตกเป็นอาณานิคมของของสาธารณรัฐฝรั่งเศส  
ซึ่งการเข้ามาของระบอบอาณานิคมสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในดินแดนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
นอกจากเป็นการน าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าไปสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่311 แล้วยังมีผล
แนวคิดระบบกฎหมายอีกด้วย กล่าวคือ ลักษณะระบบกฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึง
ได้รับอิทธิพลและมีความคล้ายคลึงกับระบบกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศต้นแบบ
ในการพัฒนาแนวคิด หลักการของระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับระบบกฎหมาย
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน312 ได้รับอิทธิพลของแนวคิดทางกฎหมายจากระบบกฎหมายซีวิล ลอว์
เช่นกัน โดยจากการศึกษากฎหมายภายในของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเฉพาะประมวลกฎ
หมาอาญาและกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พบว่า เดิมกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปรากฎในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 343-
346 ซึ่งปรากฎในบทบัญญัติในมาตรา 344 1(a) มีเหตุส าหรับการปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ใน
กรณีดังต่อไปนี้ คือ บุคคลที่ถูกร้องขอให้ส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนเป็นพลเมืองของเวียดนาม 313 และ
ปรากฎในกฎหมายสัญชาติ (Law on Vietnamese Nationality 1998) มาตรา 4 ที่ก าหนดว่า 
จะต้องไม่ส่งพลเมืองเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศอ่ืน ซึ่งต่อมากฎหมาย 2 ฉบับดังกล่าวถูกยกเลิก

                                                           

 310Institute of Developing Economics (IDE-JETRO), “Doing Legal Research in 
Asian Countries,” Asian Law Series 30 (2003): 196, Retrieved  May 8, 2015 from 
www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Als/pdf/23.pdf 

311สุด จอนเจิดสิน, ประวัติศาสตร์เวียดนาม ตั้งแต่ยุคสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปัจจุบัน 
(กรุงเทพฯ: ศูนย์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศในเอเชีย ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้า 25. 

312พัชรา สินลอยมา และคณะ, โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาและความร่วมมือในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2555), 
หน้า 191-192. 

313Article 344 Refusal to extradite  
1. The bodies with procedure-conducting competence of the Socialist 

Republic of Vietnam may refuse to extradite persons in one of the following cases: 
    a/ The persons requested to be extradited are citizens of the Socialist 

Republic of  Vietnam; 
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ไปและได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมาย (ฉบับใหม่) ค.ศ. 2007 (พ.ศ.2550) 
ซึ่งรวมการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้ในหมวดที่ 4 ก็ยังคงมีบทบัญญัติในปรากฎในเหตุ การปฏิเสธการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนไปยังต่างประเทศที่สามารถปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้ายซึ่งเป็นพลเมืองเวียดนามข้ามแดนภายใต้
มาตรา 35(1) a314 ได้ และเป็นเหตุปฏิเสธชนิดจ าเป็นต้องกระท า (Compulsory Refusal)315 คือ 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่อาจกระท าได้ในกรณีนี้ เพ่ือต้องการพิจารณาด าเนินคดีต่อพลเมืองภายใต้เขต
อ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของตน ดังนั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติเขตอ านาจในการใช้กฎหมาย
อาญาตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว มีบทบัญญัติที่สัมพันธ์กัน โดยอาศัยเขตอ านาจในการใช้
กฎหมายอาญาด้วยหลักสัญชาติหรือหลักบุคคลของผู้กระท าตามมาตรา 6 ประมวลกฎหมายอาญา 
โดยพลเมืองเวียดนามที่กระท าผิดที่อยู่นอกดินแดนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอาจจะถูก
พิจารณาความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายนี้ ดังนั้นหากบุคคลผู้ถูกร้องขอหลบหนีจาก
ดินแดนของประเทศที่ความผิดเกิดเข้ามาอยู่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามย่อมมีสิทธิปฏิเสธไมส่่งพลเมืองของตน แต่จะพิจารณาด าเนินคดีเอง เพราะมีเขตอ านาจ
ในการใช้กฎหมายอาญาตามกฎหมายภายใน โดยที่บัญญัติให้มีผลบังคับใช้กับทุกฐานความผิดทาง
อาญาอีกด้วยและเปิดช่องให้กระท าได้ นอกจากนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติให้รัฐต้อง
ปกปูองสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายและผลประโยชน์ของพลเมืองเวียดนามด้วย316 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้ความส าคัญต่อการปกปูองคุ้มครองคนชาติเป็นอย่างยิ่ง แม้คนชาติ
ของตนจะถูกกล่าวหาหรือถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดทางอาญาในรัฐอ่ืนก็ตาม 
 จากการศึกษาข้างต้น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงเป็นประเทศที่มีแนวคิด หลัก
ปฏิบัติที่ไม่เอ้ือต่อการส่งคนชาติของตนเป็นผู้ร้ายข้ามแดนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้จาก
การศึกษายังพบว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไม่มีข้อตกลงว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนใด อันเป็นอุปสรรคส าคัญประการหนึ่งต่อการให้ความร่วมมือในการ
ปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาคอีกด้วย 

2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
       จากการศึกษาพบว่า กฎหมายภายในของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่

ห้ามไม่ให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นคนชาติของตนเอง ประกอบกับการบัญญัติเกี่ยวกับเขตอ านาจ
ในการใช้กฎหมายอาญากับคนชาติก็มีลักษณะเดียวกันกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับแนวคิดในการใช้ระบบกฎหมายที่มีพ้ืนฐานมาจาก

                                                           
314Chapter IV Extradition, Article 35. Refusal of extradition to foreign countries  
1. Competent proceedings-conducting bodies of Vietnam may refuse 

extradition if the extradition requests fall into one of the following cases: 
  a/ The persons requested for extradition are Vietnamese citizens; 
315Thi Quynh Anh Ngo, op. cit., p. 174. 
316Article 75 Vietnamese residing abroad form part of the Vietnamese 

population community. The State protects the legitimate rights and interest of 
overseas Vietnamese. 
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ประเพณีโบราณขนบธรรมเนียมฝรั่งเศส และแนวทางปฏิบัติแบบสังคมนิยมเช่นกัน เพราะสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 
อาณาจักรอินโดจีนฝรั่ งเศส (French Indochina)317 ดังนั้น ระบบกฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงได้รับแนวคิดอันเป็นพ้ืนฐานมาจากระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ (Civil 
Law System) จึงส่งผลให้มีการใช้ระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษรตั้งแต่นั้นมา รวมถึงแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้รับอิทธิพลเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมมาจากประเทศทางยุโรป 
คือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นอกจากนั้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้น าเอาระบบ
กระบวนการยุติธรรมของฝรั่งเศสมาผสมกับแนวคิดในทางกฎหมายแบบสังคมนิยม อย่างเช่นในอดีต
ของสหภาพโซเวียตและได้น ามาผสมผสานกับจารีตประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในประเทศ
ให้เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายในสังคม จึงออกมาเป็นระบบกฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งต่อมามีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาด้วย ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับราชอาณาจักรกัมพูชาที่
ได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายของฝรั่งเศส และระบบกฎหมายแบบสังคมนิยมที่เข้ามาผสมผสานกับ
จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น318 

 ส าหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเคยตกเป็นอาณานิคมของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นประเทศสังคมนิยมเช่นเดียวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนั้นแนวคิด 
หลักการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งคนชาติของตนเป็นผู้ร้ายข้ามแดน จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
กล่าวคือ กฎหมายภายในเป็นเหตุการปฎิเสธการส่งคนชาติ และให้อ านาจรัฐในการพิจารณาลงโทษ
คนชาติ ในความผิดซึ่งได้กระท าในต่างประเทศ ดังปรากฎในกฎหมายภายใน 3 ฉบับ ดังนี้ 

 1.  กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ (Extradition Law 2012) ใช้บังคับ 
โดยบทบัญญัติในหลักการด าเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน โดยการร้องขอให้ส่งคนชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
ปรากฎในมาตรา 11 ว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปฏิเสธการส่งพลเมืองลาว ซึ่งได้
กระท าผิดทางอาญาอยู่นอกดินแดนสปป.ลาว เว้นแต่สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

 2.  การใช้กฎหมายอาญาในประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 2005 ที่ให้ความส าคัญกับ
เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติผู้กระท า โดยเฉพาะพลเมืองลาวที่ได้กระท า
ความผิดทุกฐานความผิดทางอาญานอกราชอาณาจักร จะต้องรับผิดทางอาญาตามกฎหมาย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาเหนือพลเมืองที่ได้กระท าความผิด
ทางอาญานอกประเทศตามมาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา 

 3.  กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ (The Law on Nationality 2004) มาตรา 6 ว่าด้วยการ
ห้ามส่งพลเมืองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่า ประชาชนของสาธารณรัฐ

                                                           
317ดาณุภา ไชยพรธรรม, ย้อนรอยประวัติศาสตร์ 10 ประเทศในอาเซียน (History of 10 

ASEAN Countries) (กรุงเทพฯ: นายิก, 2556), หน้า 101. 
318The Central Intelligence Agency (CIA), Retrieved August 28, 2014 from 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html. 
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว จะต้องไม่ถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัฐต่างประเทศ319 ซึ่งเป็นการ
บัญญัติซ้ าถึงหลักการปฏิเสธไม่ส่งคนชาติอีกด้วย 

 ดังนั้น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงเป็นอีกประเทศหนึ่งในประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่มีแนวคิด หลักปฏิบัติทีไ่มเ่อ้ือต่อการส่งคนชาติของตนเป็นผู้ร้ายข้ามแดน 

 โดยสรุป สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ต่างก็มีแนวคิด หลักปฏิบัติที่ไม่เอ้ือต่อการส่งผู้ร้ายซึ่งเป็นคนชาติของตนข้ามแดน และชี้ให้เห็นว่า 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่างมีพ้ืนฐานแนวคิดใน
การใช้กฎหมายมาจากระบบกฎหมายแบบซีวิล ลอว์ (Civil Law Systems) โดยยึดถือหลักการการใช้
กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักอ านาจเหนือบุคคล โดยเฉพาะเหนือสัญชาติของผู้กระท า (Active 
Nationality Principle) จากบทบัญญัติดังกล่าว ท าให้สองประเทศมีเขตอ านาจในการพิจารณา
ด าเนินคดีกับผู้กระท าซึ่งเป็นคนชาติของตนที่ได้กระท าความผิดทางอาญานอกดินแดนได้ เพราะถือ
หลักว่าบุคคลสัญชาติตน แม้จะอยู่ ณ ที่ใด หากการกระท าใดเป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศที่
บุคคลนั้นมีสัญชาติและรัฐนั้นจะสามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดได้  โดยสาเหตุส าคัญของ
การปฎิเสธ คือ การอาศัยเขตอ านาจเหนือคนชาติผู้กระท า เพ่ือจะพิจารณาลงโทษคนชาติ หาก
หลบหนีกลับเข้ามาในประเทศของตนได้ 

 ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ที่ได้รับแนวคิดระบบกฎหมายมาจากระบบ
กฎหมายซีวิล ลอว์ (Civil Law System) เช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย320 ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส ก็มีบทบัญญัติโดยหลักห้ามส่งคนชาติเช่นกัน 

 และอีกประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับได้รับอิทธิพลของแนวคิดในทางกฎหมายมาจาก
ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ คือ ประเทศไทย ดังจะได้วิเคราะห์ต่อไป 

4.3.1.2  ประเทศที่มีแนวคิด หลักปฎิบัติที่เอ้ือต่อการส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็น    
คนชาติข้ามแดน  

 ส าหรับแนวคิด หลักปฏิบัติที่ เ อ้ือต่อการส่งคนชาติข้ามแดนนั้น มีรากฐานจาก
ความเห็นของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของอังกฤษ (The British 
Royal Commission on Extradition) ในปี ค.ศ. 1878 คือ เมื่อการกระท าเป็นความผิดตามกฎหมาย
อาญาของประเทศที่ความผิดเกิดหรือในดินแดนของประเทศใด ผู้กระท าที่ไปอาศัยอยู่ในประเทศนั้น 
ย่อมมีหน้าทีจ่ะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้น เพ่ือแลกกับความปกปูองคุ้มครอง
จากรัฐนั้นที่มีให้แก่ตนอย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับการปกปูอง คุ้มครองที่รัฐมีให้แก่คนชาติของรัฐนั้น 
บุคคลผู้ถูกร้องขอให้การส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน จึงไมค่วรถูกปฎิบัติหรือได้รับการพิจารณาคดี ในสภาวะ
ที่แตกตา่งไปจากบุคคลอื่น ๆ ทีก่ระท าความผิดในประเทศนั้น แต่ต้องได้รับการปกปูองอย่างเสมอภาค

                                                           
319The Law on Nationality 2004, Article 6 Non-extradition of Lao Citizens “The 

Lao People’s Democratic Republic shall not extradite its citizens to a foreign state”  
 320Article 7(1) A request for the extradition of a national of the Republic of 
Indonesia shall be refused. 
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กับทุกคนภายในเขตอ านาจศาล321 หรือเขตอ านาจทางอาญา นอกจากนี้ประเทศอังกฤษ ซึ่งถือเป็นต้น
ก าเนิดในการพัฒนาแนวคิดของระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ (Common Law System) ซึ่งมี
วิวัฒนาการจากรากเหง้าของลัทธิศักดินา (Feudalism) ในสมัยโบราณ (Ancient Age) อังกฤษแบ่ง
การปกครองเป็นก๊กเป็นเหล่า การปกครองแยกออกเป็นแคว้น ๆมีเจ้าผู้ครองนครเป็นผู้ปกครองเป็น
ใหญ่ในแว่นแคว้นของตน322 ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศอังกฤษซึ่งมีลักษณะเป็น
เกาะแยกจากแผ่นดินอย่างชัดเจน323 ดังนั้น เมื่อเกิดข้อพิพาทจะตัดสินชี้ขาด โดยอาศัยจารีตประเพณี
ท้องถิ่นเป็นหลักและหากมีเรื่องใด ๆ เกิดในท้องถิ่นอ่ืน ก็ให้ยึดหลักในคดีที่เคยเกิดขึ้นจึงพัฒนา
เรื่อยมาเป็นแนวคิดของระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ ที่กล่าวมาจะเห็นว่าอังกฤษมีการปกครองยึดที่
ถืออาณาเขตเป็นหลัก ซึ่งต่อมาพัฒนาจนเป็นหลักดินแดน โดยประเทศที่มีแนวคิดพ้ืนฐานของระบบ
กฎหมายคอมมอน ลอว์ เช่น สหรัฐอเมริกา ก็ได้รับแนวคิด หลักการการใช้อ านาจเหนือดินแดนเป็น
หลักการส าคัญ จึงมีแนวคิด หลักปฏิบัติที่เอ้ือให้มีการส่งคนชาติของตนข้ามแดน โดยถือหลักว่า 
ผู้กระท าความผิดที่ใด ย่อมจะถูกด าเนินคดี ณ สถานที่ที่กระท าความผิด เพราะกระบวนการยุติธรรม
จะด าเนินไปได้อย่างดีในรัฐที่ความผิดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านพยานหลักฐาน พยานบุคคลและ
ผู้เสียหาย324 ตลอดทั้ง เป็นการแก้ไขและเยียวยา อันเกิดจากความเสียหายที่กระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ หากมีการด าเนินคดีค้นหาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรมในประเทศได้ จากเหตุผลดังกล่าวมาจึงส่งผลให้ประเทศในกลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอน 
ลอว์ให้ความส าคัญและยึดถือหลักการใช้เขตอ านาจโดยอาศัยหลักดินแดน (The Territorial 
Principle) รวมถึงเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาด้วย 

 ดังจะเห็นได้จาก ข้อก าหนดที่ประเทศอังกฤษได้จัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคีกับ
ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่ได้รับแนวคิดที่ในระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์เหมือนกัน เช่น
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้  ตามสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศอังกฤษกับ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2003 ที่ให้พลเมืองสามารถถูกพิจารณาส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนได้อย่างเต็มที่ตาม
ภาระท่ัวไปในสนธิสัญญาระหว่างกัน325 สนธิสัญญาระหว่างประเทศอังกฤษกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2009 มาตรา 5326 ว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติจะไม่ถูก
ปฏิเสธบนพื้นฐานของความเป็นพลเมือง ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ประเทศคู่ภาคีมีสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจอย่างเต็มที่
ในการส่งคนชาติตนไปยังประเทศคู่ภาคหีนึ่งได้ หรือการจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

                                                           
321Shearer Ivan Anthony, op.cit., p. 119.  
322ปรีดี เกษมทรัพย์, เรื่องเดิม, หน้า 134. 
323เชิดพันธุ์ วิลาวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 80.  
324อภิญญา เลื่อนฉลี, “การใช้เขตอ านาจรัฐกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน,” วารสารสุทธิปริทัศน์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 24, 74 (กันยายน-ธันวาคม 2553): 137. 
325William Magnuson, “The Domestic Politics of International Extradition,” 

Virginia Journal of International Law 52, 839 (2012): 883. 
326Article 5 Extradition of Nationals, Extradition shall not be refused on the 

ground that the person sought is a citizen of the Requested State. 
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กับประเทศไทยในปี ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454) และในปี พ.ศ. 2555 ได้เกิดคดีที่ส าคัญในรอบหลายสิบ
ปีที่ประเทศอังกฤษได้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติของตนได้กลับมาสู่การพิจารณาคดีตามค าร้อง
ขอของประเทศไทย ในคดีนายลองเฟลโล ดาห์ชาน (Longfellow Dashawn) อายุ 23 ปี สัญชาติ
อเมริกัน อดีตนาวิกโยธินประเทศสหรัฐอเมริกา (United State of America) และนักเรียนฝึกมวล
ไทย ถูกแทงเข้าที่หน้าอกตัดขั้วหัวใจ 2 แผลจนเสียชีวิต เหตุเกิดที่รีสอร์ทยะนุ้ยพาราไดร์ บีซ รีสอร์ท 
ห้องหมายเลข 9/35 หมู่ 6 ซอยยะนุ้ย ต าบล ราไวย์ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2553 หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีภูธรฉลอง ได้สืบสวนจนกระทั้งทราบว่าผู้ลงมือก่อเหตุ
ครั้งนี้ คือนายลี ออเฮาล์ (Lee Aldhouse) อายุ 30 ปี สัญชาติอังกฤษ ชาวต่างชาติที่มาชกมวยไทย
จนมีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต หลังจากก่อเหตุได้หลบหนีออกจากเกาะภูเก็ตไปกับแฟนสาวชาวไทย 
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับกุมตัว แต่นายลี ออเฮาล์หลบหนีเข้าประเทศกัมพูชา ก่อนที่จะขึ้น
เครื่องบินไปท่ีประเทศสิงค์โปร์เพ่ือหลบหนีไปยังประเทศอังกฤษ 

 อย่างไรก็ตาม ขณะที่เครื่องบินลงจอดที่รันเวย์ (Runway) เจ้าหน้าที่ต ารวจของ
ประเทศอังกฤษจับกุมตัวนายลี ออเฮาส์ไว้ได้ ก่อนประสานมายังส านักงานต ารวจไทยให้ด าเนินการรับ
ตัวด าเนินคดีในประเทศไทย เนื่องจากก่อคดีความผิดในประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่อัยการสูงสุดฝุาย
การต่างประเทศเป็นผู้ติดต่อประสานเพ่ือรับตัวนายลี ออเฮาส์ ผู้ร้ายข้ามแดนมาด าเนินคดีในประเทศ
ไทยในข้อหาฆ่าผู้อ่ืนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) ซึ่งการ
ติดต่อขอตัวนายลี ออเฮาส์ มาด าเนินคดีในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า 2 ปีก่อนที่จะได้รับการ
อนุมัติส่งตัวมาด าเนินคดีในประเทศไทย ส าหรับการด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องมีสนธิสัญญา
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกัน ไม่เช่นนั้นต้องมีหลักการปฏิบัติต่างตอบแทน ซึ่งคดีดังกล่าวประเทศไทยมี
สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสหราชอาณาจักรเมื่อปี พ.ศ. 2454 จนถึงขณะนี้รวม 101 
ปี ซึ่งตั้งแต่มีการท าสนธิสัญญาระหว่างกัน เคยขอให้ประเทศอังกฤษส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาด าเนินคดีใน
ประเทศไทยหลายคดีแล้ว แต่ไม่เคยได้รับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาให้ประเทศไทยด าเนินคดีแม้แต่
คดีเดียว ดังนั้น คดีนี้จึงเป็นคดีแรกในรอบ 101 ปีที่สหราชอาณาจักรส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาให้ประเทศ
ไทยด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 หากย้อนหลังไป 3 ปีที่ผ่านมา ทางการไทยโดยส านักงานอัยการสูงสุดประสานงาน
ร่วมกันกับต ารวจสากล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เราได้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปให้สหราชอาณาจักรไป
กว่า 20 ราย คดีนี้คือเป็นคดีที่ส าคัญมา เพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นที่สนในของคนทั่วโลก ทั้งโลกจะ
สนใจความสงบเรียบร้อยของจังหวัดภูเก็ตและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด ซึ่งการ
ขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีนี้เป็นการร้องขอที่ยากที่สุด ประเทศไทยต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาใน
เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยเฉพาะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของทางส
หราชอาณาจักรที่ต้องไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย เมื่อสหราชอาณาจักรส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนมาแล้ว เราจะต้องปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนที่ก าหนดไว้ในระหว่างประเทศ รวมทั่งเราจะต้อง
ให้ความเป็นธรรมในการด าเนินคดีสิทธิที่จะต้องมีทนาย มีล่าม การควบคุมต้องไม่มีการท าร้ายหรือ
การข่มขู่ใด ๆ ทั้งสิ้น โดยได้ประสานอัยการจังหวัดภูเก็ตแล้ว เพ่ือให้ด าเนินคดีเป็นไปตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด ทุกขั้นตอนต้องท าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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อัยการพิเศษ ส านักงานอัยการสูงสุด ฝุายกิจการต่างประเทศ 2 กล่าว327 นอกจากนี้ ผู้ต้องหายังมี
ความกังวลต่อการพิจารณาคดีอาญาของประเทศไทย โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา จ าเลย
ที่อาจไม่ได้มาตรฐานตามหลักการสากล ซึ่งในประเด็นนี้จึงเห็นว่า เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของไทย ที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นหรือยืนยันในการหลักการให้ปรากฎว่ากระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยได้พัฒนาตามแนวคิดสากลแล้ว 

 จากคดีตัวอย่างดังกล่าว ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์อีกหนึ่งคดี ที่ชี้ให้เห็นว่าแนวคิด หลัก
ปฏิบัติในการส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติ (National) ของประเทศอังกฤษ เนื่องจากประเทศ
อังกฤษยอมส่งผู้ต้องหานายลี ออเฮาส์ซึ่งมีสัญชาติอังกฤษข้ามแดนในความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้าม
แดนแก่กันได้ตามข้อ 2 (1) ฆ่าคนอื่นตายโดยเจตนาซึ่งเป็นความผิดสองรัฐและแม้ในข้อ 3 สนธิสัญญา
จะให้สิทธิรัฐบาลฝุายหนึ่งฝุายใดหากเห็นว่า ไม่ควรส่งคนในบังคับ (Subject) ก็ไม่ต้องส่งให้แก่กันก็
ได้328 แต่ประเทศอังกฤษได้พิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาสู่การพิจารณาด าเนินคดีอาญาของประเทศ
ไทยตามพันธะกรณีที่มีระหว่างกัน ชี้เห็นว่า ประเทศอังกฤษให้ความส าคัญต่อหลักการใช้เขตอ านาจ
ในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักดินแดน (The Territorial Principle) มากกว่าหลักการใช้เขต
อ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติ (The Nationality Principle) ดังกล่าวมา 
นอกจากนี้ ประเทศอังกฤษยังไม่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อโต้แย้งในเรื่องการส่งคนชาติของตนข้าม
แดนว่า ไม่สามารถจะกระท าได้ตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศหรือขัดต่อบทบัญญัติของ
กฎหมายหรือสนธิสัญญาใด ๆ ประกอบกับการศึกษากฎหมายภายในของประเทศ เช่น กฎหมาย
อาญา (Penal Code 2008) กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition Act 1989) ไม่มี
บทบัญญัติของกฎหมายที่ปฏิเสธหรือห้ามส่งคนชาติของตนเป็นผู้ร้ายข้ามแดนให้ไปสู่การพิจารณา
ด าเนินคดีในประเทศอ่ืน ส าหรับคดีตัวอย่างข้างต้น ปัจจุบันนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินคดีใน
ศาลจังหวัดภูเก็ต 

 ที่กล่าวมาจะพบว่า ประเทศซึ่งเป็นต้นแบบในการพัฒนาแนวคิดของระบบกฎหมาย
คอมมอน ลอว์ อย่างประเทศอังกฤษมีแนวคิด หลักปฏิบัติเอ้ือหรือสนับสนุนให้มีการส่งคนชาติของตน
เป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปสู่การพิจารณาลงโทษในประเทศที่ความผิดเกิด มากกว่าประเทศที่ผู้กระท ามี
สัญชาติ จากแนวคิด เหตุผลตามประเทศแม่แบบอย่างประเทศอังกฤษ จึงส่งผลให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนบางประเทศ เช่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศ
ทีเ่คยตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ329หรือสหรัฐอเมริกา เบื้องต้นจึงเห็นว่า ประเทศเหล่านี้มี
แนวโน้มแนวคิด หลักปฏิบัติที่เปิดช่องหรือเอ้ือต่อการส่งคนชาติข้ามแดนด้วย ดังจะได้ศึกษาวิเคราะห์ 
อย่างละเอียดต่อไป 

 

                                                           
327“ครั้งแรกในรอบ 101 ปีผู้ดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่ไทย,” ไทยรัฐ, ค้นวันที่ 29 กันยายน 

2556 จาก http://www.thairath.co.th/content/310296 
328สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ ค.ศ. 1911 

 329วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย, “ระบบกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์,” วารสารดุลพาห 61,   
2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557): 37. 
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1) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 ส าหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับอิทธิพลของระบบ

กฎหมายมาจากระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ (Common Law System) เนื่องจากสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลของศาสนาอิสลามและอยู่ภายในอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกา ท าให้
ระบบกฎหมายมีลักษณะรวม ๆ กฎหมายทั้ง 3 ระบบเข้าไว้ ได้แก่ ระบบกฎหมายอิสลาม (Muslim 
Law) ระบบโรมัน (Civil Law) และระบบแองโกล-อเมริกา (Anglo-American Law) เพราะต้นตอ
รากเหง้าหรือต้นตอของระบบแองโกล -อเมริกามีพ้ืนฐานมาจากระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ 
นั้นเอง330 โดยหลักกฎหมายคอมมอน ลอว์ก็ได้มีอิทธิพลเหนือกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ
มาก ดังปรากฎในพระราชบัญญัติต่าง ๆ ตลอดทั้งกฎหมายพาณิชย์ กฎหมายปกครองและกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ในทางปฏิบัติศาลแห่งฟิลิปปินส์ก็ได้ยึดถือค าพิพากษาของศาลอเมริกาเป็นหลัก
ประกอบการวินิจฉัยเป็นส่วนมาก331 ส่วนระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ (Civil Law System) มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ครอบครัว มรดก สัญญา ส่วนในตอนใต้ของเกาะฟิลิปปินส์ กฎหมายอิสลามยังคงได้รับ
การปฏิบัติตามอยู่332 ฟิลิปปินส์จึงได้รับอิทธิพลระบบกฎหมาย 3 ระบบดังกล่าวมา แต่แนวคิด หลัก
ปฏิบัติในการสนับสนุนให้มีการส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นซึ่งเป็นคนชาติข้ามแดน เห็นว่าได้รับ
อิทธิพลมาจากแนวคิด หลักปฏิบัติของระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ (Common Law System) อัน
เนื่องจากไมม่ีกฎหมายภายในบัญญัติห้ามประกอบกับตัวอย่างดังกล่าว นอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Extradition Law 1977) ไม่มีบทบัญญัติเปิดช่องให้ส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่รัฐอ่ืน หากไม่มีสนธิสัญญาระหว่างกัน ซึ่งเป็นแนวคิด หลักการของระบบกฎหมาย
คอมมอน ลอว์ด้วยและสหรัฐอเมริกา (United State of America) เป็นประเทศหนึ่งที่มีแนวคิด
พ้ืนฐานทางกฎหมายมาจากระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ จึงท าให้การก าหนดเงื่อนไข การส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนกรณีการส่งคนชาติตามข้อที่ 6 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับสหรัฐอเมริกาดังกล่าวมาว่า การส่งคนชาติจะต้องไม่ถูกปฏิเสธบนพ้ืนฐานการ
เป็นคนชาติของประเทศผู้รับค าร้องขอ ซึ่งข้อก าหนดนี้มีลักษณะเดียวกับความในข้อ 3 ของ
สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหราชอาณาจักร333 (Extradition 
Treaty between the Government of  United State of America and the Government of 
The Government of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2003) 
แต่มีความแตกต่างกับเงื่อนไขในข้อ 6 ของสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล

                                                           
330ดวงจิตต์ ก าประเสริฐ, กฎหมายแองโกลอเมริกันเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2539), หน้า 1. 
331ฐานันท์ วรรณโกวิท และชินวัฒน์ ศุภนิตย์, “ระบบศาลและวิชาชีพทางกฎหมายใน

ฟิลิปปินส์ ตอนที่ 1,” ข่าวเนติบัณฑิตยสภา 26, 285 (เมษายน 2556): 19. 
332Kraichitti Sansern, Legal Systems in the ASEAN Region (Bangkok: the 

ASEAN Law Association, 1987), p. 11.  
333Article 3 Extradition shall not be refused based on the nationality of the 

person sought. 
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แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2527 และข้อ 5 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2543 ที่
ก าหนดให้ แต่ละประเทศคู่ภาคีมีสิทธิที่จะปฏิเสธการส่งคนชาติของตนข้ามแดนได้ หากตกอยู่ในฐานะ
เป็นประเทศผู้รับค าร้องขอ โดยประเทศผู้รับค าร้องขอจะต้องพิจารณาฟูองร้องคดีเอง เว้นแต่ประเทศ
ผู้รับค าร้องขอไม่มีเขตอ านาจเหนือความผิดนั้น จากข้อก าหนดดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ลักษณะการ
ก าหนดเงื่อนไขของสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนดังกล่าว ต้องการสงวน
จุดต่างของแนวคิด หลักการในการส่งคนชาติด้วยเหตุผลอันเป็นพ้ืนฐานที่แตกต่างกันไป ตลอดทั้งยัง
เป็นการเคารพอ านาจอธิปไตยในการบัญญัตเขตอ านาจในทางอาญา ซึ่งทุกประเทศต่างมีความเท่า
เทียมกันในการบัญญัติโดยอาศัยแนวคิด หลักการเขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญา โดยให้
ประเทศสมาชิกมีสิทธิปฎิเสธ หากมีเขตอ านาจในทางอาญาในการพิจารณาลงโทษตามกฎหมาย
ภายใน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประเทศผู้รับค าร้องขอไม่อาจปฎิเสธ หากไม่มีเขตอ านาจในทางอาญาการ
พิจารณาด าเนินคดีนั้น 

เมื่อศึกษาหลักการในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน กรณี การคนชาติ
ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พบว่า กฎหมายภายในของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอาญาโดยเฉพาะเขต
อ านาจในการใช้กฎหมายอาญา ไม่ปรากฎบัญญัติเกี่ยวกับการใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา
โดยอาศัยหลักสัญชาติหรือเหนือผู้กระท า ในลักษณะเหมือนกันกับกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 3.9 
เปรียบเทียบสาระส าคัญเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน และไม่มีกฎหมายภายในบัญญัติห้ามมิให้มีการส่งคนชาติฟิลิปปินส์เป็นผู้ร้ายข้ามแดน 
ประกอบกับเคยมีคดีการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติฟิลิปปินส์ จึงขอหยิบยกมาศึกษา 
ดังนี้ คือ 

คดีมาร์ค เจมิเนซ (Mark Jimenez)334 ที่เป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดี   โดยในวันที่           
26 ธันวาคม 2002 (พ.ศ. 2545) รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ส่งนายมาร์ค เจมิเนซ ชาวฟิลิปปินส์ ผู้ต้องหาใน
ข้อหาที่ว่าเขาได้ให้การสนับสนุนการรณรงค์ที่ผิดกฎหมายและได้กระท าการเลี่ยงภาษี ฉ้อโกงทาง
จดหมายและสมคบและจัดท ารายงานทางบัญชีเท็จ โดยนายมาร์ค เจมิเนซ อายุ 55 ปี เป็นคนสัญชาติ
ฟิลิปปินส์โดยก าเนิด เกิดที่มาริโอ แบทาแคน เครสโป (Mario Batacan Crespo) โดยเขาได้หลบหนี
ไปช่วงสั้น ๆ อยู่ในสหรัฐอเมริกา (United State of America) ในปี ค.ศ. 1998 ก่อนที่กระทรวง
ยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้แจ้งข้อกล่าวหาเขา ส าหรับความผิดฐานสมคบเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมาย
การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาที่ห้ามมิให้มีการสนับสนุนเงินจ านวนมากจากคนสัญชาติต่างประเทศ โดย
ในปี ค.ศ. 1999 สหรัฐอเมริกาขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของนายมาร์ค เจมิเนซ ในปี ค.ศ. 2001 ความ
เสียหายและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในการเดินทางมีพลังเอสตราดาจากส านักงานในปี เดียวกันนั้น

                                                           
334Bruce Zagaris, “Philippines Extradites Computer Executive on Campaign-

Finance Charges,” International Enforcement Law Reporter 19 (2003): 47, Retrieved 
February12, 2014 from http://www.lexisnexis.com/ap/auth/?customer=NIDA. 

http://www.lexisnexis.com/ap/auth/
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เมเนซได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ ก่อนวันที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนนายเมาร์ค เจ
มิเนซ โดย นายมาร์ค เจมิเนซ ได้ยื่นฟูองเป็นคดีที่เขาได้กล่าวหาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ฟิลิปปินส์และอีกสองคนขู่เข็ญเงินจ านวน 2,000,000 เหรียญสหรัฐจากเขา เพ่ือที่เขาจะได้ไม่ต้องเป็น
พยานกับเอสตราดา 

จากคดีดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน 335 โดยปรากฎ
ข้อก าหนดในการส่งคนชาติในข้อที่ 6 ว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องไม่ถูกปฏิเสธบนพ้ืนฐานบุคคลผู้
ถูกต้องขอเป็นคนชาติของประเทศผู้รับค าร้องขอ ดังนั้นหากพิจารณาความในข้อ 6 แล้วจะพบว่า
สนธิสัญญาระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับสหรัฐอเมริกาต่างมีแนวคิด หลักปฎิบัติที่เอ้ือต่อการส่งคน
ชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน และสะท้อนให้เห็นแนวคิดของระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ ได้
เป็นอย่างดี เพราะทั้งสองประเทศต่างได้รับอิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ ดังนั้นการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ความส าเร็จของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการให้ความร่วมมือในการ
ปราบปรามอาชญากรรมระหว่างสองประเทศในเรื่องทางอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน ซึ่งคดีนี้ท าให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลายเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งใน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และตระหนักถึงความส าคัญของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและนอกจากนี้ยังแสดงให้
เห็นว่า อ านาจในการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นอ านาจหน้าที่ของฝุายบริหารหรือรัฐบาล อีก
ด้วย 

จากศึกษา กฎหมายภายในและตัวอย่างคดีดังกล่าว ย่อมชี้ให้เห็นว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เป็นประเทศที่มีแนวคิด หลักปฏิบัติที่เอ้ือต่อการส่งผู้ร้ายซึ่งเป็นคนชาติข้ามแดนไปสู่กระบวนการ
ยุติธรรมในประเทศผู้ร้องขอหรือประเทศที่ความผิดเกิดขึ้น เพราะสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ให้ความส าคัญ
ต่อหลักการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักดินแดนมากกว่าตามที่ได้ศึกษาในบทบัญญัติมาตรา 2 
ของประมวลกฎหมายอาญาในหัวข้อที่ 3.5.3.1 เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาในดินแดน 

นอกจากนี ้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีแนวคิดของระบบกฎหมายซึ่งได้รับมาจากแนวคิดของ
ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ (Common Law System) คือ บรูไนดารุสซาลาม ประเทศมาเลเซีย 
สหภาพพม่า และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษเพราะเป็นอดีต
เจ้าอาณานิคมของประเทศเหล่านี้ เช่นกัน จึงท าให้บางประเทศมีแนวคิด หลักปฎิบัติที่เอ้ือต่อการส่ง
คนชาติ เช่น336 สหภาพพม่า ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้บางประเทศสมาชิกยังได้รับอิทธิพลจาก
ระบบกฎหมายอื่นผสมอยู่ด้วย เช่น บรูไนดารุสซาลาม มีระบบกฎหมายแบบชารีอะร์ ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานและใช้กันอย่างกว้างขวาง ได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนานควบคู่
กับแนวคิดระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์  
                                                           

335Extradition Treaty between the government of  United State of America 
and the Government of the Republic of the Philippines 

 336Shearer Ivan Anthony, Non-Extradition of Nations (Chicago: Northwestern 
University, 1966), p. 280, Retrieved April 29, 2014 from http://www.austlii.edu.au/ 
au/journals/AdelLawRw/1966/1.pdf 
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 4.3.1.3  ประเทศไทย 

 แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกเหมือนประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นที่เข้ามาแผ่ขยายในแถบภูมิภาคเอเชีย แต่ประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลทางกฎหมายมาจาก
ชาติตะวันตกเช่นกัน โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส ดังนั้นแนวคิดทางกฎหมายประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็น
แม่แบบในการพัฒนาแนวคิดระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ (Civil Law System) ซึ่งโดยแนวคิด หลักการ
ส่วนใหญ่ ในการพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศไทยจะยึดถือแนวคิดของระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ 
รวมถึงแนวคิด หลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติและการใช้เขตอ านาจโดย
อาศัยหลักสัญชาติด้วย ดังจะเห็นจากการบทบัญญัติเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลัก
สัญชาติตามประมวลกฎหมายอาญา ฉบับปัจจุบัน มาตรา 8(ก) ที่ได้บัญญัติเขตอ านาจในการใช้
กฎหมายอาญาเหนือคนชาติที่ได้กระท าความผิดนอกราชอาณาจักร ในความผิดทางอาญาร้ายแรง 13 
อนุมาตรา แม้จากการศึกษากฎหมายภายในจะไม่ปรากฎบทบัญญัติที่ห้ามการส่งคนชาติเป็นผู้ร้ายข้าม
แดนอย่างชัดเจนเหมือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่
ได้รับอิทธิพลของแนวคิดทางกฎหมายมาจากระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ แต่จากบทบัญญัติดังกล่าวใน
มาตรา 8 ประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉบับเดิมและ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 (ฉบับปัจจุบัน) ก็พอจะชี้ให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่ที่มีแนวคิดที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการส่งคนชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด หลักการของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ 
 แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็ยังเปิดช่องให้มีการส่งคนชาติไทยข้ามแดนได้ โดยไม่ได้มี
บทบัญญัติกฎหมายภายในห้ามเป็นหลักหรือไม่มีบทบัญญัติเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาเหนือ
ผู้กระท าซึ่งเป็นคนชาติที่ได้กระท าความผิดนอกราชอาณาจักรในทุกฐานความผิดอาญาเหมือน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้เห็นว่า เนื่องจาก
อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอ ลอว์ ที่ยังมีอิทธิพลต่อกฎหมายไทย และประเทศไทยยังได้จัดท า
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างอังกฤษกับสยาม พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) เป็นชาติแรก และยังมี
ตัวอย่างการส่งคนชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังต่างประเทศด้วย ดังจะได้ศึกษาต่อไป จากที่กล่าวมาจึง
ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทย ยังคงยึดถือแนวคิด หลักการที่ได้รับอิทธิพลกฎหมายมาจากระบบกฎหมาย   
ซีวิล ลอว์ ที่มีแนวคิด หลักปฏิบัติที่ไม่เอ้ือต่อการส่งคนชาติข้ามแดน โดยมีกฎหมายภายในซึ่งบัญญัติ
หลักเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติของผู้กระท า เพ่ือบังคับคุ้มครองคนชาติ
ของตนดังปรากฎในมาตรา 8 ผสมกับแนวคิดของระบบกฎหมายคอมมอ ลอว์ ที่ยังเปิดช่องให้สามารถ
ส่งผู้ร้ายซึ่งเป็นคนชาติข้ามแดนได้ ในบางกรณี ดังจะเห็นได้จาก พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับปัจจุบัน ก็ได้ก าหนดไว้กรณีการส่งคนชาติซึ่งเป็นผู้กระท า
ความผิดไว้ในมาตรา 12 ว่าด้วย การด าเนินการตามค าร้องขอให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้าม
แดน อาจกระท าได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เมื่อมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศผู้ร้องขอก าหนดไว้ (2) บุคคลนั้นยินยอมให้ส่งข้ามแดน หรือ (3) เป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ภายใต้เงื่อนไขต่างตอบแทนที่ประเทศไทยท ากับประเทศผู้ร้องขอ  ส่วนการส่งคนชาติตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 (ฉบับเดิม) ปรากฎในมาตรา 16 ที่ก าหนด 
เมื่อใดศาลพิเคราะห์เห็นว่า จ าเลยเป็นคนในบังคับสยามก็ดี  . . . ให้ศาลรายงานหารือเสนาบดี
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กระทรวงยุติธรรมก่อนที่จะออกค าสั่งให้ปล่อยจ าเลย และมาตรา 13 ศาลไม่จ าต้องฟังพยานหลักฐาน 
ข้อต่อสู้ฝุายจ าเลย นอกจากในข้อต่อไปนี้ คือ . . . (4) สัญชาติจ าเลย นอกจากเพ่ือให้การด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 มีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 
มีนาคม พ.ศ. 2540 ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค าร้องขอให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้าม
แดน ดังนี้  

1.   ค าร้องขอให้ส่งคนสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ต้องเป็นไปตามข้อผูกพันใน
สนธิสัญญา 

2.   ให้ปฎิเสธค าร้องขอในกรณีที่ความผิดที่เป็นมูลฐานในการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
เป็นความผิดที่ศาลไทยมีเขตอ านาจเหนือคดีนั้นด้วย 

3.   ให้เลื่อนการพิจารณาค าร้องขอ หากผู้ร้องขอให้ส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนก าลังถูกด าเนิน
คดีอาญาในความผิดอื่นในประเทศไทย 

4.   ค าร้องขอที่ไม่เข้าหลักการข้อ 2 หรือข้อ 3 ข้างต้นให้กระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาด าเนินการแทนรัฐบาลไทย 

5.   เมื่อได้ค าร้องขอ ให้กระทรวงกาต่างประเทศส่งค าร้องขอให้ส านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณา หากส านักงานอัยการสูงสุดเห็นว่าค าร้องขอเข้าตามหลักการข้อ 2 หรือข้อ 3 ให้ส านักงาน
อัยการสูงสุดแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพ่ือด าเนินการตอบประเทศที่ร้องขอ 

ข้อสังเกต เมื่อพิจารณามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 ประกอบ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 มติดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายฉบับ
ใหม่ จึงไม่มีผลใช้เห็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่อไป เนื่องจากกฎหมายฉบับใหม่ก าหนดเงื่อนไขให้
การส่งคนชาติสามารถกระท าได้ 3 ประการ และจะเห็นว่า กฎหมายฉบับใหม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจน
มากกว่ากฎหมายฉบับเก่า อาทิ การก าหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนที่เปิดช่องให้พิจารณาการส่งคนชาติได้
หรือเปลี่ยนจากค าว่า คนในบังคับเป็นคนชาติ เป็นต้น ดังนั้น จึงเห็นว่า ควรมีการพิจารณาให้มีมติ
คณะรัฐมนตรีใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายใหม่ เพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการพิจารณาการส่ง
คนชาติต่อไป 

ส าหรับเงื่อนไขมาตรา 12(1) พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ที่
อาจส่งคนชาติได้ หากมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศผู้ร้องขอก าหนด
ไว้ จากบทบัญญัตินี้ เมื่อพิจารณาสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ที่ก าหนด ทั้งสองประเทศมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ส่งคนชาติของตนข้ามแดน หากการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนไม่ได้รับการอนุมัติ ประเทศนั้นต้องเสนอคดีนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของตนเพ่ือฟูองคดี
ต่อไปตามค าร้องขอ และประเทศผู้ร้องขอจะต้องส่งเอกสารและพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีให้แก่
ประเทศซึ่งพิจารณาคดี และไม่ต้องเสนอคดีนั้นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของตนเพ่ือฟูองคดี หาก
ประเทศของตนไม่มีเขตอ านาจเหนือความผิดนั้น ดังนั้น เมื่อพิจารณาประกอบฐานความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย มาตรา 8 ก าหนดไว้ 13 อนุมาตราที่จะมีอ านาจพิจารณาคดี
ไดห้รือใช้เป็นเหตุปฎิเสธไม่ส่งคนชาติ เพราะมีเขตอ านาจในทางอาญาที่จะด าเนินคดีอาญากับคนชาติ
ของตนได้ แต่ในทางตรงข้าม เห็นว่า หากนอกเหนือจากฐานความผิดใน 13 อนุมาตรา อาทิ ความผิด
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ทางอาญาตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา ซึ่งมีอยู่จ านวนมากกว่า 100 ฉบับ ที่ไม่ได้น าแนวคิด 
หลักเขตอ านาจโดยอาศัยสัญชาติของผู้กระท า มาบัญญัติให้มีผลใช้บังคับภายในประเทศ ประเทศไทย
ย่อมไม่อาจปฎิเสธการส่งคนชาติของตนข้ามแดนได้ ด้วยเหตุผลด้านข้อจ ากัดฐานความผิดตามเขต
อ านาจในทางอาญาของกฎหมายภายใน เพราะหากปฎิเสธการส่งคนชาติ ในขณะที่ไม่มีเขตอ านาจ
ในทางอาญา ย่อมท าให้เกิดช่องว่างในการด าเนินคดีอาญากับบุคคลผู้ถูกร้องขอ และท าให้บุคคล
เหล่านี้หลุดพ้นจากการถูกพิจารณาและลงโทษได้ และเห็นว่า การพิจารณาปฎิเสธการส่งคนชาติของ
ประเทศไทย หน่วยงานที่มีอ านาจ ได้แก่ ฝุายตุลาการ ฝุายบริหาร ควรพิจารณาถึงเขตอ านาจในทาง
อาญาประกอบการพิจารณาความผิดที่คนชาติตนเป็นผู้กระท า ดังจะได้วิเคราะห์ในคดีตัวอย่าง 
ระหว่างพนักงานอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด โจทยก์กับนายทนง ศิริปรีชาพงษ์ จ าเลย 

   คดีตัวอย่าง337 (พอสังเขป) เพ่ือชี้ให้เห็นแนวคิด หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการส่งคน
ชาติของประเทศไทยประกอบระหว่างพนักงานอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด โจทก์กับนายทนง ศิริ
ปรีชาพงษ์ จ าเลยซึ่งเกิดจากสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนของสนธิสัญญา กฎหมายภายใน ดังนี้ 

   ระหว่างปี ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2530) จ าเลยลักลอบน าเข้าและสมคบ
กันลักลอบน ากัญชาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอันเป็นการละเมิดประมวลกฎหมายแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาและมีส่วนร่วมกระท าความผิดอ่ืน ๆ อีก รวมทั้งร่วมกับบุคคลจ านวน 5 คน หรือ
มากกว่านั้นในการด าเนินการจัดการซึ่งท าให้จ าเลยได้รับรายได้จ านวนมากจากการลักลอบค้ากัญชา
ดังกล่าว อันเป็นการละเมิดประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาและระหว่างเดือนมิถุนายน 
ค.ศ. 1987 (พ.ศ.2530) จ าเลยได้ลักลอบน ากัญชาหนัก 4 ตัน เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอันเป็นการ
ละเมิดประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการลักลอบ
กระท าการดังกล่าวอันเป็นการละเมิดกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ในระหว่างปี 
ค.ศ. 1986 ถึง ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2530) จ าเลยสมคบกับผู้อ่ืนลักลอบน าเข้ากัญชาเข้า
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการละเมิดประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา เหตุเกิดที่มลรัฐแคริฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกาพนักงานอัยการแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟูองจ าเลยนี้ต่อศาลเขตประเทศ
สหรัฐอเมริกาประจ าเขตแคลิฟอร์เนียเหนือ ศาลดังกล่าวได้รับฟูองและออกหมายจับจ าเลยเมื่อวันที่ 
15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) รัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาได้ส่งค าร้องขอผู้ร้ายข้ามแดนมายัง
กระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลประเทศไทย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที 10 มกราคม 
พ.ศ. 2538 ให้ฟูองจ าเลยต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งขังจ าเลยไว้เพ่ือส่งตัวจ าเลยข้ามแดนไปด าเนินคดี
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ความผิดทั้งสามข้อหาดังกล่าวเป็นความผิดที่ลงโทษจ าคุกตามกฎหมาย
สหรัฐอเมริกาและกฎหมายประเทศไทยเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปีหรือการลงโทษที่หนักกว่า แต่ไม่มี
ความผิดที่ทีระวางโทษประหารชีวิตและคดียังไม่ขาดอายุความ อีกทั้งมิใช่ความผิดทางการเมืองหรือมี
ความมุ่งประสงค์ทางการเมืองหรือเป็นความผิดทางทหาร จ าเลยมิได้อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีตาม
ข้อหาที่ขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศไทยและยังไม่เคยได้รับการพิจารณาและพิพากษาลงโทษหรือ
ปล่อยตัวในประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อน ขอให้ศาลมีค าสั่งขังจ าเลยไว้เพ่ือด าเนินการส่งตัวจ าเลยข้าม
แดนไปด าเนินคดีที่ศาลเขตประเทศสหรัฐอเมริกาประจ าเขตแคลิฟอร์เนียเหนือตามพระราชบัญญัติส่ง

                                                           
337ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ 2965/2538 (ศาลอุทธรณ์), หน้า 1-15. 
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ผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2526 

  จ าเลยยื่นค าค้านและแก้ไขค าคัดค้านว่า โจทก์ไม่อาจขอให้ศาลสั่งขังจ าเลยเพ่ือ
ด าเนินการส่งตัวไปด าเนินคดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เพราะคณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีมติให้ส่งตัว
จ าเลยไปด าเนินคดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อันเป็นการข้ามขั้นตอนตามกฎหมายและลักษณะ
ความผิดที่ระบุในฟูองเป็นการกระท าความผิดนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ระบุว่ากระท าความผิดที่
ใด จึงไม่อาจลงโทษได้ทั้งกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายประเทศไทย อีกทั้งจ าเลยไม่ใช่บุคคล
เดียวกับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขอให้ประเทศไทยส่งตั วไปด าเนินคดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
นอกจากนี้ รัฐบาลประเทศไทย ไม่สามารถส่งคนสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดนได้ เนื่องจากต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 มาตรา 16 และประการสุดท้าย การฟูองของโจทย์
ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ ขอให้ยกฟูองได ้

  ศาลชั้นต้นมีค าสั่งให้ขังจ าเลยไว้เพ่ือส่งตัวข้ามแดนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป 
แต่มิให้ส่งตัวจ าเลยออกไปนอกประเทศก่อนครบก าหนด 15 วัน และหากมิได้มีการส่งตัวจ าเลยข้าม
แดนภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ค าสั่งศาลถึงที่สุด ให้ปล่อยตัวจ าเลยไปตามนัยมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 จ าเลยอุทธรณ์ 

  ศาลอุทธรณ์: อุทธรณ์จ าเลยทุกข้อฟังไม่ข้ึนพิพากษายืน 
  โดยจากค าพิพากษาดังกล่าว จึงมีมีประเด็นศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งผู้ต้องซึ่งเป็น

คนชาติ กับเขตอ านาจในทางอาญา ดังนี้338 คือ  
  การส่งตัวจ าเลยซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดน มีกฎหมายใดห้ามมิให้

ศาลประเทศไทย ส่งจ าเลยซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทยข้ามแดนหรือไม่  เมื่อศึกษาวิเคราะห์จะเห็นว่า 
กฎหมายที่ห้ามมิให้ศาลประเทศไทย ส่งจ าเลยซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทยข้ามแดน คือ มาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 ก าหนดว่า “เมื่อใดศาลพิเคราะห์เห็นว่าจ าเลยเป็น    
คนในบังคับสยาม . . .ให้ศาลรายงานหารือเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมก่อนที่จะออกค าสั่งให้ปล่อยตัว
จ าเลย” 

 แต่เนื่องจากมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 ก าหนดว่า 
“พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่บรรดาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรุงสยามเท่าที่ไม่แย้งกับข้อความใน
หนังสือสัญญา อนุสัญญาหรือความตกลงกับรัฐบาลต่างประเทศ หรือในประเทศ กระแสพระบรมราช
โองการที่ได้ออกเกี่ยวกับหนังสือสัญญา อนุสัญญา และความตกลงนั้น ๆ” ดังนี้ มาตรา 16 จึงอยู่
ภายใต้บังคับของมาตรา 3 ไม่เป็นบทกฎหมายที่ห้ามศาลประเทศไทยส่งจ าเลยซึ่งมีสัญชาติไทยข้าม
แดน หากเป็นกรณีที่ตกอยู่ภายใต้สนธิสัญญาที่ผูกพันประเทศไทยเป็นอย่างอ่ืนและเมื่อพิจารณา
ประกอบกับมาตรา 13(2) แห่งพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 ก าหนดให้ศาลชั้นต้น ฟัง
พยานหลักฐานข้อต่อสู้ฝุายจ าเลยเกี่ยวกับสัญชาติของจ าเลย ทั้งนี้เพราะในกรณีที่ไม่มีสนธิสัญญา
ผูกพันประเทศไทยเป็นอย่างอ่ืน การส่งผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดนย่อมจะไม่ได้ นอกจากนั้น

                                                           
338ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ, “การส่งคนสัญญาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดน,” วารสาร

รามค าแหง 23, ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม-กันยายน 2549): 24-25. 
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มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 ยังก าหนดให้อ านาจแก่ศาลที่จะออก
ค าสั่งให้ปล่อยตัวจ าเลยเมื่อใดก็ตามที่ศาลพิเคราะห์เห็นว่า จ าเลยเป็นคนในบังคับสยาม กล่าวคือ มี
สัญชาติไทย แต่ในข้อเท็จจริงของการร้องขอให้ส่งนายทนง  ศิริปรีชาพงษ์ ข้ามแดนนั้น เป็นกรณีที่
สนธิสัญญาก าหนดเป็นอย่างอ่ืน เพราะในกรณีนี้มขี้อ 8 (1)339 แห่งสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2526 ก าหนดว่า ในกรณีที่ประเทศไทยเป็น
รัฐที่ได้รับการร้องขอ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอาจจะส่งคนชาติของตนข้ามแดนได้ หากมิได้ถูกห้ามให้
กระท าเช่นนั้น 

 ดังนั้น จ าเลยต่อสู้ว่ามาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 ห้าม
รัฐบาลประเทศไทย มิให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดน แต่อัยการโจทก์ต่อสู้ว่ามาตรา 16 ไม่
มีผลในกรณีนี้ เพราะกรณีตกอยู่ภายใต้ข้อ 8 แห่งสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2526 และภายใต้ข้อ 8 แห่งสนธิสัญญาว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาข้ึนอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ คือ ประการ
แรก เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจมีดุลพินิจให้ส่งบุคคลนั้นเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ประการที่สอง มิได้มีกฎหมาย
ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจให้ส่งบุคคลนั้นเป็นผู้ร้ายข้ามแดน จึงกล่าวได้ว่าศาลจะมีค าสั่งอนุญาตให้ขัง
จ าเลยไว้ เพ่ือส่งตัวข้ามแดนภายใต้เงื่อนไขทั้งสองประการนี้ 

 จากค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ และการวิเคราะห์ข้างต้น สรุปได้ว่า การส่งตัวจ าเลยซึ่ง
เป็นบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดนสามารถกระท าได้ หากประเทศไทยมีพันธกรณีผูกพันกับ
ประเทศผู้ร้องขอที่จะต้องกระท าเช่นนั้น ประกอบกับในขณะนั้น ไม่มีข้อห้ามตามกฎหมายภายในที่
                                                           

339
 Article  8 Nationality  

(1) Neither Contracting Party shall be bound to extradite its own nationals.  
In a case in which the United States of America is the Requested State, the 

Executive Authority shall have the power to extradite its nationals if,in its discretion, 
it is deemed proper to do so. 

 In a case in which Thailand is the Requested State, the competent authority 
may extradite its nationals if not prevented from doing so.  

(2) If extradition is not granted pursuant to paragraph (1) of this Article, the 
Requested State shall, at the request of the Requesting State, submit the case to its 
competent authority for prosecution. For this purpose, the Requesting State shall 
submit the files, information, and exhibits relating to the case of the Requested 
State. If the Requested State requires additional documents or evidence, such 
documents or evidence shall be submitted without charge to that State. 

(3) Notwithstanding paragraph (2) of this Article, the Requested State shall not 
be required to submit the case to its competent authority for prosecution if the 
Requested State has no jurisdiction over the offense.  
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ห้ามส่งคนชาติ รวมถึงการพิจารณาการส่งคนชาติไทยไม่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เพราะการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนไม่ใช่เป็นการเนรเทศบุคคลให้ออกนอกประเทศอย่างถาวร เป็นเพียงการส่งบุคคลผู้ถูก
ร้องขอไปเพ่ือพิจารณาด าเนินคดีหรือลงโทษอาญา ในอันที่จะสร้างหลักประกันความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ แม้ประเทศไทยจะมีเขตอ านาจใน
การใช้กฎหมายอาญา โดยอาศัยหลักสัญชาติผู้กระท าความผิด (Active Nationality Principle) ตาม
มาตรา 5 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 
โดยพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาซึ่งถือเป็นกฎหมายอาญาได้น าหลักการดังกล่าวมาบัญญัติให้มี
ผลใช้บังคับที่ครอบคลุมความผิดนี้นอกราชอาณาจักรดังกล่าวด้วยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ 
นอกเหนือจากเขตอ านาจทางอาญาใน มาตรา 8 อนุมาตรา (1)-(13) ของประมวลกฎหมายอาญา
ประเทศไทยก็ตาม ซึ่งอาจปฎิเสธ เพ่ือพิจารณาด าเนินคดีอาญากับคนชาติของตนได้ แต่ศาลอุทธรณ์ก็
ได้พิจารณาไม่ปฎิเสธ โดยมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลชั้นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา แต่อย่างก็ตาม 
อ านาจในการพิจารณาว่าจะส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ คือ ฝุายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งนายทนง ศิริ
ปรีชาพงษ์ ตามค าร้องขอของประเทศผู้ร้องขอ คือ สหรัฐอเมริกา แม้ในที่ประชุมนี้เจ้าหน้าที่กระทรวง
ต่างประเทศจะมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ผลสุดท้าย ศาลคงจะไม่ส่งตัวจ าเลย เพราะต้องห้ามตาม
กฎหมายไทย แต่ในที่สุดคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้ส่งนายทนง ศิริปรีชาพงษ์340  

ด้วยความเคารพผู้เขียน เห็นว่า หากพิจารณาความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน 2472 (ฉบับเดิม) มาตรา 13 มาตรา 16 หากจ าเลยยกข้อต่อสู้เรื่องสัญชาติ เพ่ือเป็นเหตุปฎิ
เสธตนเอง และสนธิสัญญาระหว่างกันก็ไม่ได้ก าหนดเป็นบทบังคับ กล่าวคือ ใช้ดุลพินิจได้ เพราะใช้ค า
ว่า อาจจะส่งคนชาติของตนข้ามแดนได้ หากมิได้ถูกห้ามให้กระท าเช่นนั้น ประกอบกับประเทศไทยมี
เขตอ านาจทางอาญาเหนือความผิดทางอาญา ที่จะพิจารณาด าเนินคดีเองได้และสอดคล้องกับแนวคิด 
หลักปฎิบัติของประเทศท่ีมีพ้ืนทางกฎหมายในระบบซีวิล ลอว์ และเป็นการคุ้มครองคนชาติ ศาลก็น่า
ต้องปล่อยตัวจ าเลย เพ่ือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ซึ่งสามารถอ้างเหตุผล
ประกอบการปฎิเสธกับประเทศผู้ร้องขอได้ เพราะถือเป็นอ านาจอธิปไตยของประเทศไทยเช่นกัน แม้
จะมีนักวิชาการบางท่าน เห็นว่า ผลของการปฎิเสธที่ตามมา คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะใช้หลัก
ต่างตอบแทน (Reciprocity) ในการปฎิบัติการตามสนธิสัญญากับประเทศไทย กล่าวคือ  เมื่อประเทศ
ไทยไม่ยอมส่ง ประเทศไทยก็ไม่อาจคาดหวังว่า สหรัฐอเมริกาจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีสัญชาติอเมริกัน
ให้แก่ประเทศไทยเมื่อเป็นฝุายร้องขอก็ตาม341 

 นอกจากนี้ เห็นว่า หากเป็นความผิดทางอาญาอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อาศัยแนวคิด หลักสัญชาติ
ผู้กระท าความผิด (Active Nationality Principle) มาบัญญัติให้มีผลใช้บังคับภายในประเทศเหนือ
ความผิดเหล่านั้น เห็นว่า ประเทศไทยย่อมไม่อาจปฎิเสธการส่งคนชาติของตนข้ามแดนได้ เพราะตาม
กฎหมายภายใน โดยเฉพาะมาตรา 8 ประมวลกฎหมายอาญามีข้อจ ากัดฐานความผิด เพราะหาก   

                                                           

 340พันธุ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา สายสุนทร, “อุทธรณ์วิเคราะห์ที่ 2965/2538 การส่งผู้ร้ายซึ่งมี
สัญชาติไทยข้ามแดน,” วารสารดุลพาห 43, 1 (มกราคม-มีนาคม 2539): 190. 
 341เรื่องเดียวกัน, หน้า 222. 
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ปฎิเสธการส่งคนชาติ ในขณะที่ไม่มีเขตอ านาจในทางอาญา ย่อมท าให้เกิดช่องว่างในการด าเนินคดี
อาญากับบุคคลผู้ถูกร้องขอ และท าให้บุคคลเหล่านี้หลุดพ้นจากการถูกพิจารณาและลงโทษได้ เว้นแต่ 
จะมีการยกเลิกการระบุฐานความผิดทั้ง 13 อนุมาตราของมาตรา 8 ประมวลกฎหมายอาญา หรือ
แก้ไข เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาที่มีอยู่ทั้งหมด ให้มีลักษณะบทบัญญัติเหมือนมาตรา 
5342 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 

 จากการวิเคราะห์ข้างต้น จะพบว่า ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีแนวคิด หลัก
ปฏิบัติตามแนวคิดของระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ เพียงแต่เปิดช่องหรือยืดหยุ่นให้กระท าได้มากกว่าใน
อดีตตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 (ฉบับใหม่) 
นอกจากนี้ยังเห็นว่า การพิจารณาส่งคนชาติของตนหรือไม่ นอกจากพิจารณาเงื่อนไขทางกฎหมาย
ตามสนธิสัญญาแล้ว ควรน าเขตอ านาจในทางอาญามาใช้ในการพิจารณาประกอบการส่งคนชาติด้วย 

 โดยสรุปหัวข้อ 4.3.1 นี้ภาพรวมแนวคิด หลักปฎิบัติในการส่งคนชาติประเทศสมาชิก
อาเซียนกับประเทศไทย นอกจากปัญหาแนวคิด หลักปฏิบัติในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติของประเทศผู้รับค าร้องขอของประเทศสมาชิกอาเซียนกับ
ประเทศไทยจะมีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุผลอันเป็นพ้ืนฐานแตกต่างกันยังส่งผลให้มีการบทบัญญัติ
ในกฎหมายภายในกรณีการส่งคนชาติของรัฐแตกต่างกันตามไปด้วย โดยเฉพาะต่อการบัญญัติเขต
อ านาจในการใช้กฎหมายอาญาโดยเฉพาะอาศัยหลักสัญชาติผู้กระท า (Active Personality 
Principle) กล่าวคือ ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จาก
ตารางที่ 3.9 เปรียบเทียบสาระส าคัญเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา . . . ที่มีการจ ากัดฐาน
ความผิดเฉพาะความผิดในอนุมาตรา 1-13 ของมาตรา 8(ก) เท่านั้นที่มีกฎหมายอาญามีเขตอ านาจใน
การด าเนินคดีเหนือการกระท าความผิดที่คนชาติไทยได้กระท านอกราชอาณาจักร เพ่ือใช้เป็นเหตุ
ปฏิเสธไม่ส่งคนชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดน หากผู้กระท าหลบหนีจากประเทศที่ตนได้กระท าความผิด
สามารถกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ ซึ่งในทางหลักการ หากเป็นกระท าความผิดอ่ืนที่นอกเหนือจาก
ความผิดในอนุมาตรา 1-13 ผู้เขียนเห็นว่า ประเทศไทยย่อมไม่มีเหตุ ไม่ส่งคนชาติของตนข้ามแดนได้ 
โดยอาศัยเขตอ านาจในทางอาญาตามมาตรา 8 ประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบันได้ เพราะหาก   
ปฎิเสธไม่ส่งผู้กระท าความผิดซึ่งคนชาติ จะส่งผลให้เกิดช่องทางที่ท าให้ผู้กระท าความผิดหลุดพ้นจาก
การถูกพิจารณาลงโทษได ้

 ในขณะที่บทบัญญัติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไม่ได้มีการจ ากัดหรือระบุฐานความผิดในการใช้บังคับ
กฎหมายอาญาไว้ ส่งผลให้รัฐสามารถใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของตนกับการกระท า
ความผิดในทุกฐานความผิดทางอาญา หากบุคคลที่ถูกร้องขอเป็นคนชาติดังกล่าวไปกระท าความผิด
นอกราชอาณาจักร ประเทศเหล่านี้ย่อมมีเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาเหนือคนชาติเพ่ือด าเนิน

                                                           

 
342มาตรา 5 ผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แม้จะกระท านอกราชอาณาจักร ผู้นั้น

จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร ถ้าปรากฎว่า 
(1) ผู้กระท าความผิดหรือผู้ร่วมกระท าความผิดคนใด คนหนึ่ง เป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ใน

ประเทศไทย หรือ . . . 
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คดีอาญาเอง และสามารถอ้างเป็นเหตุปฏิเสธไม่ส่งคนชาติของตนข้ามแดน ประกอบกับหากพิจารณา
กฎหมายภายในของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มี
บทบัญญัตปิฏิเสธมิให้ส่งคนชาติของตนเองข้ามแดนอีกด้วย ส่วนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แม้มีเขตอ านาจ
ในการใช้กฎหมายอาญาเหนือคนชาติที่ได้กระท าความผิดอาญาทุกฐานความผิดอาญาที่ได้กระท านอก
ราชอาณาจักรดังกล่าวมา แต่จากการศึกษากฎหมายภายใน ก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามการส่ง
คนชาติของตนเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่มีการเปิดช่องให้มีการส่งคนชาติของตนได้ 
ประกอบมีคดีตัวอย่างที่ส่งคนชาติฟิลิปปินส์ข้ามแดนดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้น หากมีค าร้องขอในกรณี
เช่นนี้เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ โอกาสที่ผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนชาติจะถูกพิจารณาด าเนินคดีในรัฐที่ความผิดเกิด
ย่อมมีโอกาสมาก เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์มีแนวคิดทางกฎหมายอันมีรากฐานมาจากระบบ
กฎหมายคอมมอน ลอว์ด้วย นอกจากนี้จากการศึกษายังมีบางประเทศที่ไม่ได้ระบุฐานความผิดเหมือน 
3 ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ประมวลกฎหมายอาญาเกาหลีมาตรา 3343 ประมวลกฎหมายอาญา
ญี่ปุุนมาตรา 3344 

 แม้ในปัจจุบัน ไม่อาจแยกได้อย่างชัดเจนว่า ประเทศในกลุ่มที่มีแนวคิดของระบบ
กฎหมายอันเป็นพ้ืนฐานระหว่างระบบกฎหมายซีวิล ลอว์หรือระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ ที่มี
แนวคิด หลักปฎิบัติที่เอ้ือต่อหรือไม่เอ้ือต่อการส่งคนชาติมากกว่ากัน แต่จากการผลการศึกษาข้างต้น 
จะพบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ ยังคงยึดถือแนวปฎิบัติดั้งเดิมของระบบกฎหมายที่ประเทศ
ของตนได้รับอิทธพลมา แม้จะมีความยืดหยุ่นลงกว่าในอดีตก็ตาม ดังนั้น การก าหนดเงื่อนไขการให้
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติระหว่างประเทศสมาชิกภายใน
บริบทประชาคมอาเซียน ต้องสร้างเงื่อนไขเพ่ือแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่างของแนวคิด หลักปฎิบัติที่
แตกต่างดังกล่าว เหมือนที่ก าหนดไว้ในสนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน หรือสนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนขององค์การสหประชาติ ดังจะได้
วิเคราะห์ต่อไปหัวข้อที่ 4.4 

 นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศไทย กรณีบุคคลผู้ถูกร้องขอเป็นคนชาติของประเทศผู้
รับค าร้องขอ จากการศึกษาข้างต้นส่งผลต่อการใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาซ้อน 
(Concurrent Criminal Jurisdiction) กล่าวคือ เนื่องจากประเทศผู้ร้องขอซึ่งเป็นสถานที่กระท า
ความย่อมอ้างเขตอ านาจในการด าเนินคดีโดยอาศัยเขตอ านาจรัฐโดยอาศัยหลักดินแดน (Territorial 
Principle) ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทยต่างมีบทบัญญัติการใช้เขตอ านาจลักษณะนี้ ส่วน

                                                           
343Article 3 (Crimes by Korean outside Korea) 
This  Act  shall  apply  to  all  Korean  nationals  who  commit  crimes 

outside  the  territory  of  the  Republic  of  Korea. 
344Article 3 (Crimes  Committed  by  Japanese  National  outside Japan) 
This  Code  shall  apply  any  Japan  national   who  commits  one  of 

following  crimes  outside  the territory  of  Japan 
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ประเทศผู้รับค าร้องขอซึ่งเป็นเจ้าของสัญชาติของบุคคลผู้ถูกร้องขอย่อมอ้างเขตอ านาจในการใช้เขต
อ านาจรัฐโดยอาศัยหลักสัญชาติผู้กระท า (Active Personality Principle) เช่น นาย ก คนสัญชาติ
เวียดนาม เข้ามากระท าความผิดฆ่าผู้อ่ืนตายในประเทศไทย ต่อมาได้หลบหนีข้ามพรหมแดนกลับไป
ยังประเทศของตน คือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่ประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่างมีเขตอ านาจในการด าเนินคดีอาญา กล่าวคือ โดยหลัก
ผู้กระท าต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอาญาของประเทศไทยโดยอาศัยหลักดินแดนในมาตรา 4 แต่เมื่อ
ผู้กระท าหลบหนีกลับไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามย่อมปฏิเสธ
ไม่ส่งคนชาติของตนข้ามแดน เพราะต้องห้ามตามกฎหมายภายในและประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ก็ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน ในขณะที่พยานหลักฐานส าคัญอยู่
ในประเทศไทย ย่อมเกิดปัญหาในการน าพยานหลักฐานไปพิสูจน์ความผิดและเป็นช่องทางให้ผู้กระท า
หลุดพ้นจากการถูกด าเนินคดีอาญา จากตัวอย่างดังกล่าวมา ส่งผลต่อการพิจารณาคดีอาญาเพราะมี
เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาซ้อนกัน ปัญหาคือ บุคคลผู้ถูกร้องขอควรถูกพิจารณาด าเนินคดีใน
ประเทศใด และปัญหานี้ย่อมเกิดขึ้นหากมีการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศเป็น
ประชาคมอาเซียน  จากปัญหาดังกล่าว เห็นว่า หากพิจารณาเปูาหมายในการด าเนินคดีอาญาแล้ว 
การจะหาข้อสรุปว่าประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศใดควรจะพิจารณาด าเนินคดีอาญานั้น สิ่งที่ต้อง
พิจารณาเชื่อมโยงคือ เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญากับลักษณะการกระท าความผิดนั้น ๆ ตลอด
ทั้งความเสียหายและพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้นด้วย และประการส าคัญการพิจารณา
ด าเนินคดีอาญามีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อบุคคลผู้ถูกร้องขอสอดคล้องกับแนวคิดในการควบคุม
อาชญากรรม (Crime Control Model) และแนวคิดกระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process of 
Law) มากกว่าการยึดถือเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาตามกฎหมายของตนเป็นหลัก เพราะ
เปูาหมายในการด าเนินคดีอาญาที่ดีที่สุด คือ การค้นหาความจริง โดยน าตัวผู้กระท าความผิดมา
ลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมตามแนวคิดในการควบคุมอาชญากรรมกับแนวคิดกระบวนการที่เป็น
ธรรมอย่างสมดุล 

 ดังนั้น ปัญหาอุปสรรคลักษณะเดียวกันนี้ ย่อมเกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่
ไม่มีการจัดท าข้อตกลงในการให้ความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้ง การมีแนวคิด หลักปฎิบัติที่แตกต่าง
กันและการไม่เชื่อมันในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ย่อมเป็นผลเสียต่อประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามอาชญากรรม จึงเห็นว่า ภายใต้การรวมกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 
10 ประเทศ ควรน ากรณีการส่งคนชาติไปก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการพัฒนาแนวคิด 
หลักการในการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนร่วมกัน เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพภายใต้การ
ก าหนดเงื่อนไขและหลักการเดียวกัน โดยอาศัยแนวทางหลักปฎิบัติของการให้ความร่วมมือในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสองประเทศหรือหลายประเทศ ทั้งในระดับการร่วมกลุ่มภูมิภาค ระดับสากล 
ดังจะได้วิเคราะห์ต่อไป 

 ส่วนกรณี การจัดท าสนธิสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน จากการศึกษาพบว่า 
ประเทศสมาชิก ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศไทย ยังไม่ มีการจัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่างกันให้
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ครอบคลุมทุกประเทศในการให้ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญ
ขั้นต้นต่อเปูาหมายในการด าเนินคดีอาญา 

 แม้ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ดังกล่าวมาในบทที่ 3 ซึ่งมีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน โดยปรากฎ
การส่งคนชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดนในข้อ 6 และข้อ 5 ของแต่ละสนธิสัญญาตามล าดับ โดยก าหนดให้แต่
ละฝุายมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ส่งคนชาติของตนข้ามแดน หากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่ได้รับการอนุมัติ 
ประเทศผู้รับค าร้องขอจะต้องเสนอคดีนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของตนเพ่ือฟูองคดีต่อไป โดยประเทศ
ผู้ร้องขอจะต้องส่งเอกสารและพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีให้แก่ประเทศผู้รับการร้องขอ แต่ทั้งนี้ไม่ต้อง
เสนอคดีนั้นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของตนเพ่ือฟูองคดี หากประเทศผู้รับการร้องขอไม่มีเขตอ านาจ
ในทางอาญาเหนือความผิดนั้น คือ หลักไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่ต้องพิจารณาฟูองร้องลงโทษเอง (Aut 
Dedere Aut Judicare) ย่อมชี้ให้เห็นว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการน าแนวคิด หลักการนี้มาใช้
ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งคนชาติข้ามแดนแม้ว่าหลักการนี้ ในปัจจุบันในทาง
ปฏิบัติกบัมีการน าไปใช้เพียงเล็กน้อย345 เนื่องจากประเทศผู้รับค าร้องขอนั้นไม่จริงจังต่อการน าคดีไปสู่
การพิจารณาฟูองร้อง หรือหากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศผู้รับค าร้องขอไม่ได้รับ
ความเชื่อมั่น เช่น บุคคลผู้ถูกร้องขอจะได้รับการพิจารณาลงโทษที่ไม่เป็นธรรม หรือปัญหาการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ าเลย หรือปัญหาในการยอมรับพยานหลักฐานที่จะน ามาพิสูจน์
ความผิด เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงกับกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนท้ังสิ้น 

 ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของประเทศผู้รับค าร้องขอหรือประเทศผู้ร้องขอต้องพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ตลอดทั้งการด าเนินการที่จริงจัง เพ่ือ
น าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ ส่วนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว แม้กฎหมายภายในจะเปิดช่องให้สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้โดยอาศัยหลักปฏิบัติต่าง
ตอบแทน (Reciprocity) หากมีค าร้องขอจากประเทศผู้ร้องขอได้ก็ตาม แต่ในกรณีบุคคลผู้ถูกร้องขอ
เป็นคนชาติข้ามแดน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็
สามารถปฏิเสธค าร้องขอภายใต้กฎหมายภายใน อีกทั้งหลักปฎิบัติต่างตอบแทน ก็ไม่มีพันธะกรณีที่
ต้องปฎิบัติระหว่างกันด้วย 

 นอกจากนี้ ยังมีอีกประเด็นปัญหาเกี่ยวเนื่องหากบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งถือสองสัญชาติ
ตามกฎหมายภายในของประเทศผู้ร้องขอและประเทศผู้รับค าร้องขอซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน 
โดยอาศัยหลักได้สัญชาติโดยอาศัยหลักสืบสายโลหิต (Jus Sanguinis) หรือ หลักดินแดน (Jus Soli) 
และได้สัญชาติโดยการสมรส (Marriage) หรือ แปลงสัญชาติ (Naturalization) ก็ได้ ซ่ึงสามารถ
เกิดข้ึนได้ แม้กฎหมายของประเทศสมาชิก เช่น กฎหมายว่าด้วยสัญชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ค.ศ. 2004 (The Law on Nationality) มาตรา 3 ไม่อนุญาตให้พลเมืองลาวมีหลาย

                                                           
345John Dugard and Chistine Van den Wyngaert, “Reconciling Extradition with 

Human Rights,” American Journal of International Law 92, 2 (1998): 209-210 อ้างใน 
ภัทระ ลิมป์ศิระ และคณะ, “จุดสมดุลของสิทธิมนุษยชนกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน,” บทบัณฑิตย์ 66, 
2 (มิถุนายน 2553): 188. 
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สัญชาติควบกัน และมาตรา 2 ที่ก าหนดว่า ผู้ที่มีสัญชาติลาวถือว่าเป็นพลเมืองลาว รวมถึงบาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่ยอมรับการมีสัญชาติเดียว
เท่านั้น ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงและความจงรักภักดีต่อชาติก็ตาม ซึ่งเดิม สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ก็ยอมรับการมีสัญชาติเดียวเท่านั้น แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 ได้มีการแก้ไขกฎหมาย
สัญชาติเปิดช่องให้พลเมืองถือหลายสัญชาติ โดยก าหนดในมาตรา 4 ว่า ให้พลเมืองถือสัญชาติ
เวียดนามเพียงสัญชาติเดียว เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนตามกฎหมายนี้ แม้จะเป็นเพียงข้อยกเว้น 
แต่ก็ชี้ให้เห็นว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไม่ปฎิเสธหลักการบุคคลอาจมีหลายสัญชาติได้ 
เช่นเดียวกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ที่กฎหมายได้บัญญัติเป็นหลักการอย่างชัดเจนให้ถือ
สองสัญชาติได้ตามรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มาตรา 4 (1)-(5) ที่กฎหมายเปิดช่องพลเมือง
ฟิลิปปินส์ถือสองสัญชาติได้ ส่วนพระราชบัญญัติว่าด้วยสัญชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2508 มาตรา 7 
กับมาตรา 13 ก็เปิดช่องอนุญาตให้ถือได้สองสัญชาติเช่นกัน แสดงให้เห็นว่ากฎหมายสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และประเทศไทยยอมรับหลักการให้สัญชาติทั้ง 2 หลักซึ่งต่างกับประเทศสมาชิกที่ยึดเพียง
หลักการให้สัญชาติเพียงประการเดียว ดังกล่าวมา ปัญหาที่ตามมาส าหรับกรณีที่บุคคลถือ 2 สัญชาติ 
คือ ประเทศใดจะใช้เขตอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายอาญาเหนือคนชาติระหว่างประเทศผู้ ร้องขอ
หรือประเทศผู้รับค าร้องขอ ยิ่งเพ่ิมความยุ่งยากให้กับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งกรณีนี้ เห็นว่า ควรน าแนวคิด หลักไม่ส่งผู้ร้ายข้าม
แดน แต่ต้องพิจารณาฟูองร้องลงโทษเอง (Aut Dedere Aut Judicare) มาใช้ก าหนดเป็นเงื่อนไข ใน
สนธิสัญญา เพ่ือปูองกันปัญหาเขตอ านาจทางอาญาซ้อน และความร่วมมือทางกฎหมายที่อยู่บน
พ้ืนฐานที่ตรงกัน เหมือนกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติของประเทศผู้รับค าร้องขอเท่านั้น  
 
 4.3.2  การส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยกับประเทศ 

 สมาชิกอาเซียน 
 เมื่อกล่าวถึง คนไร้สัญชาติซึ่งเป็นบุคคลที่ควรได้รับสิทธิแตกต่างหรือน้อยกว่าคนชาติของรัฐ  
แต่ในเรื่องของการได้รับการคุ้มครอง ในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพ้ืนฐานย่อมต้องได้รับ
การปกปูองคุ้มครองไม่ต่างกันโดยเฉพาะสิทธิในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดังจะเห็น
ได้จาก การที่กฎบัตรสหประชาชาติมีข้อผูกมัดรัฐสมาชิกทุกรัฐให้การเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน
ของทุกคน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเห็นว่ารวมถึง คนไร้สัญชาติด้วย ในบริบทของประเทศสมาชิก
อาเซียนย่อมอยู่ในข้อผูกมัดดังกล่าวด้วย เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศต่างเป็นสมาชิก
ขององค์การสหประชาชาติ346 (United Nations) โดยจ านวนคนไร้สัญชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน
มีราว 1,400,000 (แม้บางประเทศไม่ปรากฎข้อมูล) ซึ่งประเทศไทยมีจ านวนถึง 506,197 คนเป็น
อันดับ 2 ของประเทศสมาชิกอาเซียนรองจากสหภาพพม่าซึ่งมีจ านวน 808,075 คน347 ซึ่งคนไร้

                                                           
346องค์การสหประชาชาติ, สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ, วันที่ 29 ธันวาคม 2556 

จาก http://www.un.org/en/members 
347High Commissioner for Refugees, UNHCR Global Trends 2012 (Switzerland: 

UNHCR, 2013), p. 41. 

http://www.un.org/en/members/
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สัญชาติเป็นผลมาจากการเลือกปฏิบัติจากรัฐ ในการพิจารณาให้สัญชาติ ท าให้คนไร้สัญชาติมีโอกาส
สูงที่จะตกเป็นเครื่องมือของการแสวงหาประโยชน์หรือการถูกเลือกปฏิบัติไม่ได้รับการคุ้มครอง
แตกต่างกับคนชาติของรัฐ และอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดทางอาญาร้ายแรงได้ 
          เมื่อกลับมาพิจารณาในมิติในการด าเนินคดีอาญากับบุคคลเหล่านี้ ย่อมมี โอกาสไม่ต่างกับ
บุคคลที่มีสัญชาติ กล่าวคือ เมื่อคนไร้สัญชาติได้กระท าความผิดทางอาญาในดินแดนของรัฐหนึ่ง และ
อาศัยช่องทางต่าง ๆ หลบหนีไปหลบซ่อนตัวในอีกรัฐหนึ่ง ปัญหาที่ตามมา คือ รัฐที่ผู้กระท าความผิด
หลบซ่อนตัวจะด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติอย่างไร และกฎหมายภายในของ
ประเทศได้บัญญัติให้รัฐมีเขตอ านาจในทางอาญาเหนือคนไร้สัญชาติหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากเขต
อ านาจในการใช้กฎหมายอาญา ถือเป็นฐานอันส าคัญต่อการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยเฉพาะ
กรณีการส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติและคนไร้สัญชาติ เพราะโดยหลักแล้วรัฐมีอ านาจ
ด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าความผิดเฉพาะที่กระท าความผิดในดินแดนของรัฐหรือที่รัฐมีเขตอ านาจใน
การใช้กฎหมายอาญานอกดินแดนตามที่กฎหมายภายในบัญญัติ แต่ถ้าผู้กระท าความผิดได้หลบหนีไป
นอกเขตอ านาจในการด าเนินคดี ก็ไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ในดินแดนของรัฐอ่ืนได้ จึงจ าเป็นต้องใช้
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามแนวคิด หลักการที่กล่าวมาในบทที่  2 จาก
การศึกษาสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนดังกล่าว
มา ไม่ปรากฎบทบัญญัติว่าด้วยการส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศผู้
รับค าร้องขอ เหมือนกรณีการส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติ จึงจ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์
กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแยกการส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติข้ามที่อาศัย
อยู่อย่างถวารในรัฐผู้รับค าร้องขอของประเทศสมาชิกอาเซียน ออกได้ 2 กรณี ดังนี้ 
 4.3.2.1 ประเทศที่มีแนวคิด หลักปฎิบัติไม่เอ้ือต่อการส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็น    
  คนไร้สัญชาติข้ามแดน 

         1)  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 จากการศึกษา กฎหมายภายในว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและเขตอ านาจ

ในการใช้กฎหมายอาญา พบว่า ประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Penal 
Code of Vietnamese 1999) ให้บังคับกับคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่อย่างถาวรในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามด้วยตามมาตรา 6(a)348 ดังนั้น หากคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่อย่างถาวรในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ได้กระท าความผิดนอกดินแดนในทุกฐานความผิดตามกฎหมายอาญา คนไร้
สัญชาติย่อมตกอยู่ภายใต้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา ซึ่งสามารถด าเนินคดีกับคนไร้สัญชาติ 

                                                           
348Penal Code  Section 6,  Article 6 The effect of the Penal Code on criminal 

acts committed outside the territory of the Socialist Republic of Vietnam 
(1)  Vietnamese citizens who commit offenses outside the territory of the 

Socialist Republic of Vietnam may be examined for penal liability in Vietnam 
according to this Code. 

This provision also applies to stateless persons who permanently reside in 
the Socialist Republic of Vietnam. 
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ให้ต้องรับผิดความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายนี้ได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณากฎหมายว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2007 ที่ก าหนดว่า หากบุคคลที่ถูกร้องขอส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
เป็นผู้ที่ได้อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งรวมถึงคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม มีเหตุผลที่เป็นไปได้ว่าจะถูกบีบบังคับในรัฐที่ร้องขอ เพราะการเลือกปฏิบัติของ
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สัญชาติ ชาติพันธุ์ สถานะทางสังคมหรือความคิดเห็นทางการเมือง349 หากคนไร้
สัญชาตินั้นไดก้ระท าความผิดนอกดินแดนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แล้วสามารถหลบหนีเข้ามา
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอาจปฏิเสธค าร้องขอให้ส่งคนไร้
สัญชาติที่อาศัยอยู่อย่างถาวรในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยอาศัยเหตุผลในเรื่องเขตอ านาจใน
การใช้กฎหมายอาญาและเหตุตามบทบัญญัติในมาตรา 35 (d) ได้ 

 2)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีแนวคิด 

หลักปฎิบัติที่ไม่เอ้ือต่อการส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติ เพราะจากการศึกษากฎหมาย
ภายในว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา พบว่า ประมวลกฎหมาย
อาญา (Lao PDR Penal Law 2005) ฉบับปัจจุบันใช้บังคับกับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ (คนไร้สัญชาติ) ที่
อยู่หรืออาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หากได้กระท าผิดทางอาญาอยู่นอก
ดินแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะต้องรับผิดชอบทางอาญาเช่นเดียวกัน กล่าวคือ 
การกระท าความผิดดังกล่าว ผิดทั้งกฎหมายของรัฐอ่ืนและกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวด้วย เพราะหากการกระท านั้นไม่เป็นความผิดตามกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ย่อมไม่ต้องรับผิดหรือโทษตามหลักความชอบด้วยกฎหมายอาญา ดังนั้น หากคนไร้
สัญชาติกระท าความผิดอาญานอกดินแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้วสามารถ
หลบหนีเข้ามาในดินแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ย่อมปฏิเสธไม่ส่งคนไร้สัญชาติ โดยอาศัยเหตุผลในเรื่องเขตอ านาจในการใช้กฎหมาย
อาญาได้ นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ.  2012 (พ.ศ. 2555) มี
ข้อก าหนดในกฎหมายเป็นการเฉพาะ ส าหรับค าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้มาตรา 11350 ว่าด้วย 
เหตุแห่งการปฏิเสธการคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้ร้ายข้าม
แดน และยังมีบทบัญญัติคุ้มครอง ปูองกันสิทธิของคนไร้สัญชาติในรัฐธรรมนูญหมวดที่ 4 สิทธิและ
พันธะพ้ืนฐานของพลเมืองว่า คนต่างด้าวและคนไม่มีสัญชาติ มีสิทธิได้รับการปูองกันสิทธิและเสรีภาพ

                                                           
349Article 35 Refusal of extradition to foreign countries (d) The persons 

requested for extradition are those who are residing in Vietnam for reasons of 
possible coercion in the extradition-requesting country due to discrimination of race, 
religion, gender, nationality, ethnicity, social class or political viewpoint; 

350ข้อ 11 กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2012 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ปฏิเสธการส่งพลเมืองลาว คนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งได้กระท าผิดทางอาญาอยู่นอกดินแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เว้นแต่สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสิทธิฟูองร้องต่อศาลและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพันธะเคารพรัฐธรรมนูญและระเบียบ
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว351 ซึ่งในทางต าราของ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ “เป็นผลแห่งยอดรวมของสติปัญญาและการสอบถาม
ความเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่ได้มุ่งถึงเจตจ านงอันยาวนานและการตัดสินใจอย่างแรงกล้าของ
วงศ์คณะญาติแห่งชาติ ที่พร้อมกันต่อสู้กับอุปสรรคจนบรรลุจุดหมาย สร้างประเทศลาวให้ให้มี
อุดมการณ์ร่วมกันที่ได้สะท้อนการต่อสู้อย่างยากลงมากและยาวนาน”352 

 ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงเป็นที่มีแนวคิด หลักปฏิบัติที่ไม่เอ้ือต่อการส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็น
คนไร้สัญชาติข้ามแดนที่อาศัยอยู่ในประเทศผู้รับค าร้องขอ นอกจากนี้ยังมีบางประเทศนอกจาก
สมาชิกประชาคมอาเซียนก็มีแนวคิด หลักปฏิบัติเช่นกัน โดยปรากฎในกฎหมายกภายในประเทศ เช่น 
ประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐจอเจีย (Criminal Code of Georgia 1999) ที่ก าหนดว่า353 
บุคคลไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่อย่างถาวรในสาธารณรัฐจอเจีย จะไม่มีทางถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนถึงรัฐ
อ่ืน เพ่ือฟูองร้องคดีอาญาหรือเพ่ือรับค าพิพากษา เว้นแต่ มีบทบัญญัติในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ของสาธารณรัฐจอเจียหรือประมวลกฎหมายอาญาของประเทศยูเครน (Criminal Code of Ukraine 
2001) ก าหนดว่า354 บุคคลไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่อย่างถาวรในประเทศยูเครน ได้กระท าความผิดทาง
อาญานอกประเทศยูเครน จะต้องไม่ถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัฐอ่ืนส าหรับการฟูองร้องและการ
พิจารณาลงโทษ  

 

                                                           
351ข้อ 50 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 

2556) 
352บุญพร เฮืองมณี, “รัฐธรรมนญูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,” ใน รวม

บทความกฎหมายลาว (กรุงเทพฯ: โครงการจัดตั้งศูนย์กฎหมายเอเชีย คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 3-6. 

353Article 6 Extradition and surrender of the Criminal 
1. The citizen of Georgia as well as the stateless person permanently residing 

in Georgia shall in no way be extradited to the other state for criminal prosecution or 
for serving a sentence unless otherwise provided by the International Treaty of 
Georgia. 

354Article 10 Extradition of a person accused of a criminal offense and a 
person convicted of a criminal offense  

1. Citizens of Ukraine and stateless persons permanently residing in Ukraine, 
who have committed criminal offenses outside Ukraine, shall not be extradited to a 
foreign state for criminal prosecution and committal for trial. 
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4.3.2.2 ประเทศที่มีแนวคิด หลักปฎิบัติที่เอ้ือต่อการส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็น    
คนไร้สัญชาติข้ามแดน: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 ส าหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จากการศึกษา กฎหมายภายในของฟิลิปปินส์เกี่ยวกับ
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition Law 1977) และเขต
อ านาจในการใช้กฎหมายอาญาตามกฎหมายอาญา พบว่า ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไม่ให้มีการส่ง
บุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติข้ามแดนเหมือนกฎหมายภายในของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศฟิลิปปินส์
กับประเทศอ่ืน ๆ รวมถึงประเทศไทยตามที่ได้ศึกษามาในบทที่ 3 ก็ไม่มีบทบัญญัติห้ามการส่งคนไร้
สัญชาติข้ามแดนเช่นกัน ย่อมแสดงให้เห็นว่า ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ให้ความส าคัญกับเขตอ านาจใน
การใช้กฎหมายอาญาเหนือดินแดน ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในเรื่องเขตอ านาจในการใช้กฎหมาย
อาญาที่ไม่ปรากฎบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้เขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญาเหนือบุคคลอย่าง
ชัดเจน จากท่ีกล่าวมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์จึงเป็นประเทศที่มีแนวคิดที่เปิดช่องเอ้ือต่อการส่งบุคคลผู้
ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติไปยังประเทศผู้ร้องขอที่ความผิดเกิดข้ึนในดินแดน  
 4.3.2.3  ประเทศไทย 
 ส าหรับประเทศไทย จากการศึกษากฎหมายภายในของประเทศไทย เกี่ยวกับการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนคือ พระราชบัญญัติบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 และเขตอ านาจใน
การใช้กฎหมายอาญาตามกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบัน โดยเฉพาะมาตรา 8 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การใช้เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาเหนือบคุคลที่ได้กระท าความผิดนอกดินแดนและสนธิสัญญา
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะกับประเทศสมาชิกอาเซียนดังกล่าวมา ไม่
พบว่า มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามไม่ให้มีการส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติข้ามแดน
รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิคนไร้สัญชาติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จากบทบัญญัติเหล่านั้น ย่อม
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่มีแนวคิด หลักปฏิบัติที่ห้ามการส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนไร้
สัญชาติข้ามแดน เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายภายในบัญญัติห้ามการส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนไร้
สัญชาติข้ามแดนอย่างชัดเจน ในทางกลับกันถือได้ว่าเป็นการเปิดช่องให้สามารถกระท าได้ และเห็นว่า
กรณีนี้ ประเทศไทยให้ความส าคัญต่อการใช้หลักเขตอ านาจของรัฐเหนือดินแดน จึงไม่มีการบัญญัติ
เขตอ านาจทางอาญาเหนือคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ได้กระท าความผิดนอกดินแดน ในการ
ที่จะบังคับคุ้มครองบุคคลดังกล่าว ดังนั้นการส่งคนไร้สัญชาติไปยังประเทศที่ความผิดเกิดจึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อประสิทธิภาพในการพิจารณาด าเนินคดีอาญามากกว่า 
 ดังนั้น ประเทศที่มีแนวคิดที่เปิดช่องต่อการส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติ
ข้ามแดนที่อาศัยอยู่อยู่ในประเทศ คือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศไทย เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติตาม
กฎหมายภายในห้ามมิให้ส่งคนไร้สัญชาติและไมม่ีการบัญญัติเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาเหนือ
คนไร้สัญชาติอย่างเช่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
นอกจากนี้ยังมีบางประเทศที่มีกฎหมายภายในที่บัญญัติ เปิดช่องให้มีการส่งคนไร้สัญชาติข้ามแดนได้
อย่างชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการใช้บังคับ เช่น กฎหมายว่าด้วยสถานะของพลเมืองต่างชาติและคนไร้
สัญชาติในสาธารณะรัฐมอนโดวา (Law on Legal Status of Foreign Citizens and Stateless 
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Persons in The Republic of Moldova 1994) มาตรา 23355 กฎหมายเปิดช่องให้สามารถส่งคนไร้
สัญชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดนได้หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐโรมาเนีย มาตรา 19(3)356 ที่
ก าหนดว่า คนไร้สัญชาติอาจจะถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนได้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศหรือหลัก
ปฏิบัติต่างตอบแทน 
 ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการส่งบุคคลที่ถกูร้องขอซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากจะยังไม่มีการก าหนดไว้ในสนธิสัญญาแล้ว ยังพบว่าแนวคิด 
หลักปฏิบัติที่แตกต่างกันส่งผลให้กฎหมายภายในมีความแตกต่างกันด้วย โดยปัญหาการส่งบุคคลผู้ถูก
ร้องขอซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า กฎหมายอาญาของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผลบังคับใช้เหนือ
บุคคลไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศด้วย และห้ามมิให้มีการส่งคนไร้สัญชาติดังกล่าวเป็นผู้ร้ายข้าม
แดน ซึ่งบทบัญญัติลักษณะเดียวกันกับกรณีการส่งบุคคลผู้ถูกร้อขอซึ่งเป็นคนชาติข้ามแดน ตามที่ได้
วิเคราะห์แล้วข้างต้น จากการบัญญัติกฎหมายอาญาโดยอาศัยใช้เขตอ านาจในทางอาญาเหนือคนไร้
สัญชาติดังกล่าว เห็นว่า เป็นการขยายหลักการคุ้มครองโดยอาศัยหลักสัญชาติผู้กระท า  (Active 
Nationality Principle) ให้กว้างขวางครอบคลุมการกระท าความผิดอาญาของคนไร้สัญชาติที่ได้
กระท าความผิดทางอาญานอกราชอาณาจักร โดยอาศัยแนวคิด หลักการในการบังคับและคุ้มครอง
บุคคลดังกล่าวเหมือนกับกรณีคนชาติ เพ่ือให้สามารถพิจารณาลงโทษคนไร้สัญชาติได้ จึงมีบทบัญญัติ
ในกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของทั้งสองประเทศ ส าหรับเหตุแห่งการปฏิเสธการส่งคนไร้
สัญชาติ จากที่กล่าวมาจึงชี้ให้เห็นว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวให้ความส าคัญกับหลักการใช้เขตอ านาจในทางอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติ 
(Nationality Principle) มากกว่าหลักการใช้เขตอ านาจในทางอาญาโดยอาศัยหลักดินแดน 
(Territorial Principle) และจากบทบัญญัติในกฎหมายภายในกรณีคนไร้สัญชาติ มีลักษณะเดียวกัน
การใช้เขตอ านาจในทางอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติในกรณีผู้กระท าเป็นคนชาติ และเห็นว่าแนวคิด 
หลักการนี้ได้รับอิทธิพลในการใช้เขตอ านาจทางอาญามาจากแนวคิดของระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ 
(Civil Law System) ที่ให้ความส าคัญต่อการใช้เขตอ านาจในทางอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติ
มากกว่าด้วย 
 ส่วนกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับประเทศไทย ไม่ปรากฎบทบัญญัติเขต
อ านาจในการใช้กฎหมายอาญาเหนือคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ ในประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับประเทศไทย ยังคงให้ความส าคัญต่อแนวคิด หลักการใช้เขตอ านาจในการใช้

                                                           
355Article 23 (2) Foreign citizens and stateless persons can be extradited only 

on the basis of the international conventions or according to the reciprocity on the 
basis of court judgment. 

356Article 19 Extradition and expulsion (3) Aliens and stateless persons may be 
extradited only in compliance with an international convention or in terms of 
reciprocity.  
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กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักดินแดน กฎหมายอาญาภายในประเทศไม่มีผลเหนือความผิดที่ผู้กระท า
ซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติได้กระท าความผิดนอกราชอาณาจักร แม้จะอาศัยอยู่ ในประเทศอย่างถาวร เขต
อ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของสองประเทศไม่บังคับและคุ้มครอง เพราะยังไม่มีจุดเกาะเกี่ยวทาง
สัญชาติ ดังนั้นหากผู้กระท าซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศได้กระท าความผิดนอก
ราชอาณาจักรแล้วหลบหนีกลับเข้ามาในประเทศไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทั้งสองประเทศไม่ปฏิเสธ
การส่งคนไร้สัญชาติข้ามแดน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ทั้งสองประเทศมีแนวคิด หลักปฎิบัติที่เอ้ือต่อการ
ส่งคนไร้สัญชาติข้ามแดน เพ่ือกลับไปสู่ประเทศที่ความผิดเกิดในดินแดน เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใน
การใช้เขตอ านาจในทางอาญาที่จะด าเนินคดีหรือเหนือคนไร้สัญชาติ เว้นแต่ความผิดที่คนไร้สัญชาติ
กระท าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศไทย มีเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาเหนือการกระท า
ความผิดบางประการซึ่งกระท าภายนอกดินแดนของรัฐนั้นโดยอาศัยหลักปูองกัน  (Protective 
Principle) หรือหลักอ านาจลงโทษสากล (Universality Principle) แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายอาญา เห็นว่า ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ควรมี
บทบัญญัติในลักษณะการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติในลักษณะเดียวกับสาธารณะรัฐมอนโด
วา ที่บัญญัติเปิดช่องให้สามารถส่งคนไร้สัญชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดนได้หรือตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของสาธารณรัฐโรมาเนีย ที่ก าหนดว่า คนไร้สัญชาติอาจจะถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนได้ตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศหรือหลักปฏิบัติต่างตอบแทน เป็นต้น เพราะจ านวนคนไร้สัญชาติในประเทศสมาชิก
อาเซียนซึ่งมีจ านวนมาก ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจเป็นผู้กระท าความผิดอาญาเองหรืออาจถูกใช้เป็น
เครือ่งมือในการกระท าความผิดร้ายแรงได้ เช่น การก่อการร้าย (Torrorism) การค้ายาเสพติด (Drug 
Trafficking) เป็นต้น 
 นอกจากแนวคิด หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งบุคคลผู้ถูก
ร้องซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติที่ยังมีความแตกต่างกัน ดังวิเคราะห์ข้างต้นแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศ
สมาชิกยังยึดมั่นอยู่กับแนวความคิดของระบบกฎหมายอันเป็นรากฐานที่ได้รับอิทธิพลอย่างเคร่งครัด 
ซึ่งการยึดมั่นในลักษณะดังกล่าวย่อมไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศทาง
กฎหมายในเฉพาะในกลุ่มภูมิภาครวมถึงการพัฒนาการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนด้วย เนื่องจากความแตกต่างในกรณีดังกล่าว ส่งผลต่อการใช้เขตอ านาจในทางอาญาซ้อน
ระหว่างสองรัฐ (Concurrent Criminal Jurisdiction) โดยอาศัยเหตุผลการใช้เขตอ านาจในทาง
อาญาตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศต่างกัน เช่น หากคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามากระท าความผิดในประเทศไทยหรือสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แล้ว
หลบหนีกลับไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ ซึ่งโดยหลักกฎหมายสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ปฏิเสธไม่ส่งคนไร้สัญชาติอาศัยในประเทศข้ามแดน เพราะต้องห้ามตาม
กฎหมายภายในประเทศและในสนธิสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว จะด าเนินคดีกับคนไร้สัญชาติ เนื่องจากมีเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาเหนือคนไร้สัญชาติ 
ในขณะที่พยานหลักฐานต่าง ๆ อยู่ในดินแดนที่ความผิดเกิด การจะน าพยานหลักฐานไปสืบพิสูจน์
ความผิดย่อมยาก และท าให้ผู้ต้องหาหลุดพ้นจากการถูกลงโทษได้ ประการส าคัญกระทบเหตุผลอัน
ส าคัญอันเป็นรากฐานของหลักดินแดน คือ ประเทศที่ความผิดเกิดย่อมมีความชอบธรรมที่จะพิจารณา
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ลงโทษผู้ที่เข้ามากระท าความผิดภายในดินแดนอันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การ
พิจารณาลงโทษในประเทศท่ีความผิด มีผลทั้งในแง่การเยียวยาความเสียหาย 
 นอกจากนี้ ยังเห็นว่า การบัญญัติเขตอ านาจตามกฎหมายภายในของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นการขยายแนวคิด หลักการใช้เขต
อ านาจรัฐโดยอาศัยสัญชาติผู้กระท า (Active Nationality Principle) มาบัญญัติครอบคลุมถึงผู้กระท า
ซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการบังคับคุ้มครองบุคคลเหล่านี้มากขึ้น ซึ่ง
การบัญญัติเขตอ านาจทางอาญาตามกฎหมายภายในของทั้งสองประเทศ ย่อมส่งผลเกิดต่อการใช้เขต
อ านาจทางอาญาซ้อน และการใช้เขตอ านาจทางอาญาซ้อนยิ่งเพ่ิมขึ้น หากประเทศสมาชิกอ่ืนน า
แนวคิดนี้ไปบัญญัติในลักษณะเดียวกัน ประกอบกับกรณีการส่งคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ ยัง
ได้ถูกน าไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในข้อตกลงระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ให้ชัดเจนเหมือน
กรณีการส่งคนชาติของประเทศผู้รับค าร้องขอ ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหา ในเบื้องต้นจึงเห็นว่า ควรน า
กรณีการส่งคนไร้สัญชาติ ไปก าหนดไว้ในสนธิสัญญาไม่ว่าทวิภาคีหรือพหุภาคี ที่จะจัดขึ้นในอนาคต 
เพ่ือลดและปูองกันการใช้เขตอ านาจทางอาญาซ้อน ดังนั้น การลดปัญหาเขตอ านาจทางอาญาซ้อน วิธี
หนึ่งที่ใช้แก้ไขปัญหาได้ คือ การก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายไว้ในข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือการ
ปฎิบัติตามพันธผูกพันที่ตรงกัน 
 ส่วนความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมายภายใน ในการส่งคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่
ในประเทศข้ามแดนของประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นั้น อาจท าให้เกิดช่องว่างที่ท าให้
ผู้กระท าความผิดหลุดพ้นจากการด าเนินคดีอาญา เช่น หากคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์หรือ
ประเทศไทยไปกระท าผิดที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามแล้ว หลบหนีกลับมายังสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หรือประเทศไทยหรือสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่ง
ประเทศทั้งสองไม่มีเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาเพ่ือด าเนินคดีอาญากับบุคคลดังกล่าว และใน
สนธิสัญญาก็ไม่ปรากฎเกี่ยวกับการส่งคนไร้สัญชาติด้วย ดังนั้น จึงเห็นว่า เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
คุ้มครองคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ควรมีการแก้ไข เพ่ิมเติม
กฎหมาย โดยระบุว่า การส่งคนไร้สัญชาติซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศ อาจกระท าได้ หากไม่มีเขตอ านาจ
ในทางอาญา หรือการส่งคนไร้สัญชาติซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศ อาจถูกปฎิเสธ โดยอาศัยเขตอ านาจทาง
อาญา เพ่ือพิจารณาด าเนินคดีเอง โดยกรณีแรกประเทศไทยกับสาธารณัฐฟิลิปปินส์ ไม่ต้องมีการแก้ไข
กฎหมายภายในที่มีผลใช้ในปัจจุบัน ดังได้ศึกษามาแล้ว แต่กรณีหลังนี้ ประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ต้องบัญญัติเขตอ านาจทางอาญาไว้ในกฎหมายภายใน หากต้องการปฎิเสธไม่ส่งคนไร้
สัญชาติ ทั้งนี้เห็นว่าประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ควรพิจารณาด าเนินการในกรณีแรก โดย
ก าหนด การส่งคนไร้สัญชาติซึ่งอาศัยอยู่ ในประเทศ อาจกระท าได้ ภายใต้กฎหมายบทบัญญัติของ
กฎหมายอาญาที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเห็นว่า แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีแรกหรือกรณี
หลัง ควรมีการก าหนดเงื่อนไขการส่งคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ ในประเทศ ไว้ในข้อตกลงระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะมีขึ้นในอนาคต เพ่ือปูองกันการอ้างการใช้เขตใช้เขตอ านาจทางอาญา
ซ้อน เหมือนกรณีการส่งคนชาติของประเทศผู้รับค าร้องขอ  
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4.4 กฎบัตรอาเซียนกับแนวทางพัฒนาการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนซึ่ง เป็นคนชาติ            
คนไร้สัญชาติระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter 2007) กับการพัฒนาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใน

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน กรณีการบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติ (Nationals) และ
คนไร้สัญชาติ (Stateless Persons) เพราะกฎบัตรอาเซียนซึ่งมีฐานะเป็นสัญญาระหว่างประเทศอย่าง
หนึ่งของประชาคมอาเซียนและเป็นกรอบกฎหมายสูงสุด อันเป็นแกนกลางในการพัฒนาประชาคมให้
บรรลุเปูาหมายที่ว่างไว้ ส าหรับแนวทางในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติ คนไร้สัญชาติระหว่าง
ประเทศสมาชิกนั้น ในเบื้องต้นกฎบัตรอาเซียน ไม่มีอ านาจให้หรือไม่ให้สัญชาติแก่บุคคลใดได้ เพราะ
เป็นอ านาจของรัฐ และไม่ได้มีการก าหนดความหมายของคนชาติ คนไร้สัญชาติ ไว้แต่อย่างไร มี
เพียงแต่ระบุถึงค าว่า ประชาชน (Peoples) ไว้ในข้อต่าง ๆ เช่น ข้อ 1.4357 ข้อ 1.13358 ของกฎบัตร
เท่านั้น ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาประชาคมอาเซียนให้สมบูรณ์นั้น ประชาชนของประชาคมถือป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนา โดยเห็นว่า คนชาติ คนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตของประเทศสมาชิก 10 
ประเทศ คือ ประชาชนของอาเซียน (ASEAN’s Peoples) ทั้งสิ้น อันเพ่ิงได้รับการบังคับและคุ้มครอง
ภายใต้กฎบัตรนี้เช่นนั้น เพียงแตอ่ านาจเกี่ยวกับการให้สัญชาติหรือไม่ให้สัญชาติเป็นอ านาจของแต่ละ
ประเทศ ทีจ่ะก าหนดหลักเกณฑ์ของแต่ละรัฐ ดังนั้นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติ คนไร้สัญชาติ
ดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับอ านาจอธิปไตย เพราะเป็นการเรียกร้องการใช้อ านาจอธิปไตยของแต่ละ
ประเทศในการบัญญัติกฎหมายให้มีผลใช้บังคับภายในประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศต่างมีอ านาจอธิปไตย
สมบูรณ์เป็นของตน รวมถึงการส่งคนชาติ คนไร้สัญชาติที่อาศัยในประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติ
การเอ้ือหรือไม่เอ้ือต่อการส่งผู้ร้ายข้ามแดนรวมถึงการใช้เขตอ านาจในทางอาญาด้วย นอกจากนี้กฎ
บัตรอาเซียนซึ่งท าหน้าที่เสมือนเป็นธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของประชาคมอาเซียน  ยังได้
ก าหนดให้อาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติการตามหลักการ ในการเคารพเอกราช อธิปไตย 
ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน และอัตลักษณ์แห่งชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง โดย
ประชาคมอาเซียนในฐานะองค์การระหว่างประเทศตามกฎบัตรอาเซียนนี้ซึ่งไม่มีสถานะเหนือประเทศ
สมาชิกอาเซียน จึงไม่สามารถอาศัยกลไกตามกฎบัตรนี้ดึงหรือจ ากัดอ านาจอธิปไตยของประเทศ
สมาชิก เว้นแต่ การจัดท าข้อตกระหว่างประเทศรวมกัน เพราะทุกประเทศสมาชิกต่างมีอ านาจ
อธิปไตยโดยสมบูรณ์ที่เท่าเทียมกัน 

                                                           
357Article 1.4 To ensure that the peoples and Member States of ASEAN live in 

peace with the world at large in a just, democratic and harmonious environment;  
358Article 1.13 To promote a people-oriented ASEAN in which all sectors of 

society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN 
integration and community building;  
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 ดังนั้น แนวทางประการส าคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติ 
และคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศผู้รับค าร้องขอ ไม่ให้เกิดปัญหาเขตอ านาจในการใช้กฎหมาย
อาญาซ้อนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (Concurrent Criminal jurisdiction) เนื่องจากแนวคิด 
หลักปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุผลสนับสนุนอันมีพ้ืนฐานจากการให้ความส าคัญในเขตอ านาจในการ
ใช้กฎหมายอาญาที่แตกต่างกันดังได้วิเคราะห์มาแล้วข้างต้น จึงเห็นว่า ประชาคมอาเซียนในฐานะเป็น
องค์การระหว่างประเทศ ควรจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิก โดยยอมรับหลักการเดียวกัน 
โดยมีสิทธิปฎิเสธการส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติ คนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศผู้รับค า
ร้องขอระหว่างกันได้ แต่รัฐผู้รับค าร้องขอต้องพิจารณาด าเนินคดีอาญาเอง หากมีเขตอ านาจทาง
อาญาตามกฎหมายภายใน โดยต้องมอบค าร้องขอของรัฐที่ร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจเพ่ือ
ด าเนินคด ีโดยไม่ชักช้า และประเทศผู้ร้องขอต้องมอบเอกสาร พยานหลักฐานต่างให้ประเทศผู้ถูกร้อง
ขอด าเนินการ ซ่ึงสอดคล้องกับหลัก หากไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ก็ให้พิจารณาฟูองร้องด าเนินคดีเอง เว้น
แต่ ประเทศผู้รับค าร้องขอไม่มีเขตอ านาจในทางอาญาเหนือความผิดอาญานั้น ซึ่งภาษาลาตินเรียกว่า 
Aut Dedere Aut Judicare (Either Extradite or Prosecute) ประกอบกับหลักการนี้ ได้ถูกพัฒนา
ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าในอดีต เพราะถือเป็นการสงวนไว้ซึ่งจุดต่างของแนวคิด หลักการของ
ประเทศคู่ภาคี โดยถูกน าไปใช้ในลักษณะเดียวกันกับหลักการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติ 
(Extradition of Nationals) ภายใต้บทบัญญัติข้อ 10 อนุสัญญาประชาคมทางเศรษฐกิจแห่งรัฐ
แอฟริกาตะวันตกว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (The Economic Community of West African 
States Convention on Extradition 1994) และข้อ 4 (ก) ซึ่งเป็นเหตุในการปฏิเสธชนิดให้เลือก 
(Optional Grounds for Refusal) ของสนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Model 
Treaty on Extradition 1990) ดังนั้น ประชาคมอาเซียนในนามขององค์การระหว่างประเทศ จึงควร
วางแนวคิด หลักการในการส่งคนชาติ คนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศผู้รับค าร้องขอดังกล่าวมา 
เพ่ือให้ประเทศสมาชิกเข้าเป็นภาคีตามสนธิสัญญาแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี (ดังจะได้วิเคราะห์ถึง
ลักษณะรูปแบบ พันธผูกพันภายใต้กฎบัตรอาเซียนต่อไปในบทที่ 5) ที่จะมีขึ้นในอนาคต ในการให้
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

 โดยมีความแตกต่างกับแนวคิด หลักการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติ (Extradition of 
Nationals) ของสหภาพยุโรป เนื่องจากสหภาพยุโรปมีความตั้งใจที่จะขจัดข้อจ ากัดทางสัญชาติ
ระหว่างประเทศสมาชิก จึงมีการเริ่มด าเนินการตามข้อตกลงเชงเกน (Schengen Agreement) ใน 
ค.ศ. 1990 เกี่ยวกับการส่งคนชาติตามข้อ 66 ก าหนดไว้ว่า ถ้าการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของบุคคลผู้ถูก
ร้องขอ ไม่ถูกห้ามไว้อย่างชัดเจนภายใต้กฎหมายของประเทศผู้ถูกร้องขอ แม้จะยังไม่ชัดเจนแต่ก็
สะท้อนให้เห็นว่ามีความพยายามที่จะขจัดข้อจ ากัดเรื่องสัญญา และแสดงให้เห็นว่า ข้อตกลงเชงเกน 
ได้กระตุ้นให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ลดความเข้มงวดของแนวปฎิบัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็น
คนชาติลง จนในที่สุดน าไปสู่บทบัญญัติในอนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (Convention on Extradition between the Member States 
of the European Union 1997) ข้อ 7 ที่ก าหนดให้ การส่งคนชาติไม่อาจถูกปฏิเสธบนพ้ืนฐานของ
สัญชาติของประเทศสมาชิกผู้ถูกร้องขอ กล่าวคือ ห้ามปฎิเสธการส่งคนชาติของตนเพียงเพราะมี
พ้ืนฐานของสัญชาติ จากหลักการดังกล่าวมีเหตุผลมาจากพลเมืองในประเทศสมาชิกถือว่าเป็นพลเมือง
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ของสหภาพยุโรป ซึ่งความเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป เป็นส่วนที่ได้รับเพ่ิมเติมและไม่สามารถเข้า
แทนที่ความเป็นพลเมืองของรัฐ ทั้งนี้ ตามอนุสัญญาอัมสเตอร์ดัม ที่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปและของประเทศสมาชิก ประกอบกับสหภาพยุโรปซึ่งมีสถานะเป็น
องค์กรเหนือรัฐสมาชิกและระบบกฎหมายของประชาคมยุโรป เป็นกฎหมายที่มีค่าบังคับสูงกว่า
กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก โดยอนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ค.ศ. 1997 เป็นกฎหมายระดับข้อบังคับ (Regulation) ที่ใช้บังคับ
แก่รัฐสมาชิกท้ังหมด โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาของประเทศสมาชิก กฎหมายภายของ
รัฐสมาชิกหากมีบทบัญญัติที่ขัดแย้งต่อข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับไม่ได้ โดยข้อบังคับของสหภาพนี้ให้
บังคับโดยตรงและทันทีกับประเทศสมาชิกทุกประเทศ เพ่ือเสริมบทบัญญัติและท าให้การบังคับใช้
หลักการที่ปรากฎในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1957 ไม่เกิดปัญหาหรือเกิด
ความแตกต่างระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป 

 จากที่กล่าวมา จึงถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สหภาพยุโรป ต้องการลดอุปสรรคอย่างหนึ่งออก
จากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก ด้วยเจตนาที่มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมกัน แนว
ปฎิบัติทางกฎหมายเดียวกัน และความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ในการท าหน้าที่อย่างถูกต้องของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ดังนั้น สหภาพยุโรป จึงเป็นภูมิภาค
เดียวในโลก ที่สามารถลดความแตกต่างการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติระหว่างประเทศสมาชิก
ของสหภาพยุโรป นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังได้มีกฎบัตรว่าด้วยสิทธิพ้ืนฐาน ให้หลักประกันในการ
เคารพเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และที่ส าคัญ สิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
และได้รับการพิจารณาตัดสินที่เป็นธรรม ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ประการส าคัญอีก
ประการที่ท าให้ประเทศสมาชิกมีความแตกต่างหลายประการจึงจ าเป็นต้องอยู่บนคุณค่าพ้ืนฐานอย่าง
เดียวกัน รวมถึงแนวทาง หลักการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันระหว่างสมาชิกของสหภาพยุโรป รวมถึงการส่งคนชาติภายในสหภาพยุโรป กรณีนี้จึงถือเป็น
ก้าวส าคัญในการเปลี่ยนแปลงข้อห้ามดั้งเดิม ส าหรับการส่งคนชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ
สมาชิก โดยมีเหตุผลส าหรับการเปลี่ยนแปลง คือ ค่านิยมร่วมกัน ธรรมเนียมเกี่ยวกับกฎหมายร่วมกัน
และความเชื่อมันซึ่งกนัและกันในการท าหน้าที่ที่ถูกต้องของระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป359 ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากสาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ที่ต่างเป็นประเทศสมาชิกที่แนวคิด หลักปฎิบัติที่ไม่เอ้ือต่อการส่งคนชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดน แต่เมื่อ
ประเทศเหล่านี้ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของการรวมกลุ่มภูมิภาคในนามของสหภาพยุโรป จึงมีการแก้ไข 
เพ่ิมเติมกฎหมายภายใน กล่าวคือ ในอดีต สหพันธรัฐเยอรมันจะไม่ยอมส่งผู้ร้ายข้ามแดนของคนใน

                                                           
359Zsuzsanna Deen-Racsmány and Judge Rob Blekxtoon, The Decline of the 

Nationality Exception in European Extradition? The Impact of the Regulation of 
(Non-) Surrender of Nationals and Dual Criminality under the European Arrest 
Warrant, p. 6, Retrieved September 13, 2014 from http://www.asser.nl/upload/ 
eurowarrant-webroot/documents/cms_eaw_id702_1_Deen-RacsmanyBlekxtoon% 
20mod.doc 

http://www.asser.nl/upload/
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ชาติ ด้วยเหตุผลพ้ืนฐานที่ได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร ปรากฎในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ แต่ต่อมามีการแก้ไขเปิดช่องให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ตามความในรัฐธรรมนูญ (The basic 
of Law) มาตรา 16 ที่บัญญัติไว้เป็นข้อยกเว้น กฎหมายอาจจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนส าหรับประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป เนื่องจากสหภาพยุโรปมีแนวคิดที่จะท าให้แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องยอมรับแนวคิด หลักการเดียวกันตาม
เปูาหมายของสหภาพยุโรป นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังมีอนุสัญญาสหภาพยุโรปว่าด้วยสัญชาติ 
(European Convention on Nationality 1997) ซึ่งเป็นอนุสัญญาแบบพหุภาคี เพ่ือบรรลุเปูาหมาย
อย่างเป็นเอกภาพระหว่างประเทศสมาชิก สามารถน าไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติ หลายสัญชาติ 
และความไร้สัญชาติได้ โดยสนับสนุนการพัฒนาที่ก้าวหน้าของหลักการทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ 
และการปรับปรุงกฎหมายภายในและปรารถนาจะหลีกเลี่ยงกรณี่ความไร้สัญชาติของประชาชน และ
หลีกเลี่ยงการเลือกปฎิบัติเกี่ยวกับสัญชาติ โดยอนุสัญญานี้ยังยืนยันให้อ านาจในการให้สัญชาติแก่
บุคคลเป็นอ านาจของแต่ละประเทศ และก าหนดให้ทุกคนมีสิทธิได้รับสัญชาติ และความไร้สัญชาติ
จะต้องถูกหลีกเลี่ยง จึงเห็นว่า แนวทาง หลักการด าเนินการเกี่ยวกับสัญชาติ คนไร้สัญชาติ คนหลาย
สัญชาติตามอนุสัญญานี้ ควรน ามาศึกษวิเคราะห์เปรียบเทียบภายใต้บริบทการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียนต่อไป 

 เมื่อกลับมาพิจารณาลักษณะของการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนแล้ว จะพบว่า ไม่มี
สถานะเหนือองค์กรเหนือรัฐสมาชิกและไม่มีระบบกฎหมายของประชาคมที่มีค่าบังคับสูงกว่ากฎหมาย
ภายในของประเทศสมาชิกเหมือนสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงมีอธิปไตยสมบูรณ์ใน
การบัญญัติกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการพิจารณาพิพากษาคดี ตลอดทั้งการให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยเฉพาะกรณีการส่งคนชาติ การน าแนวคิด 
หลักการในการส่งคนชาติระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมาใช้จึงเป็นเรื่องล าบาก เพราะมี
แนวคิด หลักการที่แตกต่างกันอันมีพ้ืนฐานมาจากกลไกทางกฎหมายภายในประชาคมดังกล่าวมา แต่
อย่างไรก็ตาม การสร้างความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมในระดับภูมิภาคอาเซียนยังมี
ความจ าเป็นต่อภูมิภาค โดยเห็นว่า การส่งคนชาติ และคนไร้สัญชาติระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ภายใต้ประชาคมเดียวกันหรือการก าหนดเงื่อนไขของหลักการในระดับภูมิภาคอาเซียน จึงควรยอมรับ
หลัก Aut Dedere  Aut Judicare อีกทั้งหลักการดังกล่าวยังมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนด้วยกัน น ามาใช้มากขึ้น เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2542 ข้อ 5 และสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2527 ข้อ 6 ก็ได้
ยอมรับหลักการนี้ด้วย และปรากฎในสนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Model 
Treaty on Extradition 1990) ด้วย นอกจากนี้ยังเห็นว่า ควรเพ่ิมหลักการอันเป็นมาตรการเร่งรัด 
คือ ให้รัฐผู้รับค าร้องขอด าเนินการฟูองร้อง โดยปราศจากความล่าช้าเกินควร ซึ่งมาตรการนี้ไม่ปรากฎ
ในสนธิสัญญาแบบทวิภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศไทย 
แต่เป็นมาตรการใหม่ที่ปรากฎในอนุสัญญาแบบพหุภาคีส าหรับความผิดเฉพาะ เช่น อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 2003 ข้อ 44.11 เป็นต้น ดังนั้นจึงเห็นว่า การพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในประชาคมอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน 
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ควรน าแนวคิดการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายเดียวกันนี้ไปใช้ เพ่ือให้เป็นไปในหลักการ ทิศทาง
เดียวกัน 

 นอกจากนี้ หากประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะสมาชิกอาเซียน ได้พิจารณาลงนามในยอมรับหลักการ
การก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมาย ที่ว่า หากไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ต้องพิจารณาคดีเอง (Either 
Extradition or Prosecute) เว้นแต่ ประเทศผู้รับค าร้องขอไม่มีเขตอ านาจในทางอาญาเหนือ
ความผิดอาญา ซึ่งจะเสนอแนะในบทที่ 6 โดยการก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายภายใน ทั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของประเทศเหล่านี้ 
เว้นแต่ ในกรณีที่ประเทศไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หากต้องการพิจารณาด าเนินคดีกับคนชาติ คนไร้
สัญชาติตามกฎหมายของตน ต้องมีการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมบทบัญญัติเขตอ านาจในการใช้
กฎหมายอาญาให้ครอบคลุม เพ่ือให้มีเขตอ านาจทางอาญาเหนือความผิด ซึ่งกระท าโดยบุคคลเหล่านี้ 
โดยเฉพาะความผิดร้ายแรงตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) 360 
และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 
(UNTOC)361 และอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (ACCT) ข้อ 7 (1) (2)362 ที่รัฐ
ภาคี รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน อาจก าหนดเขตอ านาจของตนเหนือความผิดใด ๆ เมื่อความผิด
นั้นได้กระท าโดยคนชาติของรัฐภาคีนั้น หรือบุคคลไร้สัญชาติซึ่งมีถิ่นพ านักในดินแดนของรัฐภาคีนั้นซึ่ง
เป็นดุลพินิจของรัฐภาคีเพราะบทบัญญัติข้อนี้ไม่ได้บังคับ ผู้เขียนเห็นว่า เพ่ือปูองกันช่องว่างของเขต
อ านาจของตน ประเทศไทย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ควรแก้ไขเพ่ิมเติมเขตอ านาจทางอาญาเหนือ
การกระท าความผิดตามอนุสัญญา UNCAC และอนุสัญญา UNTOC ซึ่งกระท าโดยคนชาติ คนไร้
สัญชาติ ประกอบกับเมื่อพิจารณาบทบัญญัติซึ่งก าหนดให้ รัฐภาคีแต่ละรัฐ ต้องด าเนินมาตรการที่อาจ
จ าเป็นเพ่ือก าหนดเขตอ านาจศาลของตนเหนือความผิดที่ก าหนดในอนุสัญญาเหล่านี้ หากผู้ถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผิดได้ปรากฎตัวในดินแดนของรัฐนั้น หากรัฐนั้นไม่ส่งบุคคลเช่นนั้นเป็นผู้ร้าย
ข้ามแดนโดยเหตุผลเพียงบุคคลนั้นเป็นคนชาติของตน ดังนั้น จึงเป็นพันธกรณีที่ประเทศสมาชิกต้อง
น าปฎิบัติให้มีผลใช้บังคับ ไม่ว่าทางใด เพ่ือไม่ให้ผู้กระท าความผิดอาศัยช่องว่างของเขตอ านาจในทาง
อาญา หลุดพ้นจากการพิจารณาคดีและลงโทษ 

                                                           
360ข้อ 42 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003  
361ข้อ 15 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ

องค์กร ค.ศ 2000  
362Article VII Jurisdiction 
1.  A Party shall take such measures as may be necessary to establish its 

jurisdiction over the offences covered in Article II of this Convention when: 
C. The offence is committed by a national of that Party. 
2.  A Party may also establish its jurisdiction over any such offence when: 
D. The offence is committed by a stateless person with habitual residence in 

the territory of that Party.  
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 โดยเฉพาะกรณี คนชาติประเทศไทย ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีร่างอนุสัญญา
อาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามข้อเสนอแนะในบทที่ 6 แล้ว ควรแก้ไข เพ่ิมเติมบทบัญญัติว่า
ด้วย การใช้เขตอ านาจในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับปัจจุบัน) มาตรา 8 เพ่ือให้
ครอบคลุมความผิดอาญาทุกประเภทตามประมวลกฎหมายอาญาและไม่ให้เกิดข้อจ ากัด และยัง
สามารถใช้บังคับความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาอ่ืนด้วย 

 ประเทศไทย ควรแก้ไข เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาให้มีลักษณะเดียวกันกับกฎหมาย
อาญาของสาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพราะสองประเทศต่างเป็นแม่แบบในการพัฒนา
ระบบกฎหมายอันเป็นพ้ืนฐาน คือ ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ ซึ่งประเทศไทยได้รับอิทธิพลของแนวคิด 
หลักการมาจากระบบนี้ ดังนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 2009 (ฉบับแก้ไข) ของสหพันธรัฐ
เยอรมัน มาตรา 7 โดยก าหนดว่า สาธารณรัฐเยอรมัน มีเขตอ านาจในการพิจารณา พิพากษาการ
กระท าของคนชาติเยอรมัน ซึ่งได้กระท าความผิดในต่างประเทศ หากการกระท าดังกล่าวเป็นความผิด
ในต่างประเทศและเป็นความผิดในสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งก็คือ เป็นความผิดอาญาสองรัฐ (Double 
Criminality) หรือตามประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 2005 มาตรา 113-6363 
ก าหนดว่า กฎหมายอาญาฝรั่งเศสใช้ได้กับความผิดทางอาญาใด ๆ ที่กระท าโดยคนสัญชาติฝรั่งเศส 
นอกดินแดนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส หากการกระท านั้น สามารถลงโทษภายใต้กฎหมายของประเทศที่
ได้กระท าความผิดและต้องเป็นความผิดตามกฎหมายฝรั่งเศสด้วย จึงปฎิเสธการส่งคนชาติได้ภายใต้
หลักความผิดสองรัฐนั้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 2005 
มาตรา 696-4364 ก าหนดว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกปฎิเสธ เมื่อบุคคลผู้ถูกร้องขอเป็นคนสัญชาติ
ฝรั่งเศส ในวันเวลาที่กระท าความผิด 

 ทั้งนี้ หากมีการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงบทบัญญัติของมาตรา 8 ประมวลกฎหมายอาญา
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็ไม่เป็นเหตุให้ขัดแย้งต่อพันธกรณีทางกฎหมายตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ ใน
ร่างอนุสัญญา ฯ ในบทที่ 6 
 กล่าวโดยสรุป การพิจารณาการส่งผู้ร้ายซึ่งเป็นคนชาติหรือคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศผู้รับค าร้องขอหรือไม่นั้น นอกจากแนวคิด หลักปฎิบัติอันเป็นพ้ืนฐานระบบกฎหมายและข้อ
ห้ามตามกฎหมายภายในของประเทศผู้รับค าร้องขอแล้ว เห็นว่า ประเทศผู้รับค าร้องขอ ต้องพิจารณา
เขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาตามกฎหมายภายในของตนประกอบ เพราะหากไม่พิจารณาเขต

                                                           

 363Penal Code 2005 Article 113-6 French criminal law is applicable to any 
felony committed by a French national outside the territory of the French Republic. 
 If the conduct is punishable under the legislation of the country in which it 
was committed. 
 The present article applies even if the offender has acquired French 
nationality after the commission of the offence of which he is accused. 
 364Article 694-4 Extradition is not granted: 
 1. Where the requested person is of French nationality, as determined at the 
date of the offence for which the extradition is requested. 
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อ านาจในการใช้กฎหมายอาญา ประกอบอาจเป็นเหตุให้บุคคลผู้ถูกร้องขอ หลุดพ้นจากการถูก
พิจารณาลงโทษ ดังได้วิเคราะห์มาแล้ว 

ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ (Individual Country) หากจะจัดท าข้อตกลง
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศต่าง ๆ นอกสมาชิกประชาคมอาเซียนในอนาคต โดยเฉพาะเงื่อนไข
การส่งคนชาติและคนไร้สัญชาติ เห็นว่า ควรน าแนวคิด หลักการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายนี้ไปใช้
ด้วย ทั้งยังเป็นการยอมรับแนวคิด หลักการในสนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(Model Treaty on Extradition 1990) ขององค์การสหประชาชาติที่ประเทศสมาชิกต่างเป็นสมาชิก
ขององค์การระหว่างประทศระดับโลกนี้ โดยเฉพาะข้อ 4 (ก) เหตุในการปฏิเสธชนิดให้เลือก 
(Optional Grounds for Refusal) โดยค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาจถูกปฏิเสธได้ หากบุคคลที่
ถูกขอให้ส่งตัวข้ามแดนเป็นคนชาติของรัฐผู้รับค าร้องขอ ตลอดทั้งแนวคิด หลักการอ่ืนๆตาม
สนธิสัญญาสัญญาแม่แบบนี้ไปใช้ เพ่ือสร้างความร่วมมือทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรม
ให้ครอบคลุมที่สุด เท่าท่ีจะสามารถกระท าได้ 

ประการส าคัญอีกประการ หากน าแนวคิด หลักการไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่ต้องพิจารณา
ฟูองร้องลงโทษเอง (Aut Dedere Aut Judicare) ไปใช้ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างจริงจังแล้ว 
ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ควรน าแนวคิด หลักการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตามแนวคิด หลักการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) และแนวคิด หลักการใน
กระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process Model) ไปใช้ เพ่ือพัฒนาการด าเนินกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาภายในประเทศให้มีความสมดุลระหว่างการมุ่งปราบปรามอาชญากรรมกับหลักการคุ้มครอง
สิทธิของผู้ต้องหาหรือจ าเลยหรือบุคคลผู้ถูกร้องขอ อย่างน้อยในการด าเนินคดีอาญาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลขั้นต่ าตามที่ก าหนดในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 
of Human Rights 1948) โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil 
and Political Rights 1966) ข้อ 14 ซึ่งเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพ่ือเป็นหลักการ
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทางอาญาด้วย นานาประเทศรวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันจะได้
ไม่ปฎิเสธหรือไมย่อมรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายในประเทศที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ใน
ค าปรารภของกฎบัตรอาเซียน ยังก าหนดเน้นย้ าที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะยึดมั่น หลักนิติธรรม การ
เคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน อีกทั้งมีการจัดท าปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration 2012) รวมกันอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นการน า
หลักการในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพตามแนวคิดกระบวนการที่เป็นธรรมมาใช้ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาเปูาหมายของประชาคมอาเซียนด้วย ซึ่งรวมถึงเปูาหมายในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาที่ดีอีกด้วย เพราะกระบวนการยุติธรรมที่ดี ต้องมีสาเหตุมาจากการพิจารณาตัดสินด้วย
ความถูกต้องผ่านกระบวนการที่เป็นธรรมด้วย และน ามาเป็นเหตุผลการปฏิเสธข้ออ้างที่ว่า หากส่งคน
ชาติ คนไร้สัญชาติขอตนไปยังประเทศสมาชิกอ่ืน เกรงจะไม่ได้รับการพิจาณาคดีที่ไม่เป็นธรรมหรือ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทาอาญา 

 และเห็นว่ายังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน ข้อ 11 คือ เพ่ือเพ่ิมพูนความ
เป็นอยู่ที่ดีและการด ารงชีวิตของประชาชนอาเซียน ด้วยการให้ประชาชนมีโอกาสที่ทัดเทียมกันในการ
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เข้าถึงความยุติธรรมอีกด้วย เพราะการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดี ไม่ว่าจะเป็นของ
ประเทศสมาชิกใด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญชาติหรือไร้สัญชาติของบุคคล เพราะประชาชนอาเซียนทุกคน 
ถือเป็นผู้ทรงสิทธิในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเช่นว่านั้นทุกคน  



 
บทท่ี 5 

 
วิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทย 

กับประเทศสมาชิกอาเซียน  
 

 นอกจากที่ได้มีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในบทที่ 3 โดยเฉพาะกรณีศึกษา การส่งคนชาติและคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศในบทที่ 4 ไปแล้ว ในบทนี้จะได้วิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูลเนื้อหาจากตารางเปรียบเทียบในบท
ที่ 3 โดยเฉพาะตารางที่ 3.4 และตารางที่ 3.8 เป็นหลักที่จะน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพ่ือชี้ให้เห็น
ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่าง
ชัดเจน เพราะถือเป็นฐานส าคัญที่จะศึกษาอันจะน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในระดับ
ภูมิภาค (Regional Instrument) ที่มีประสิทธิภาพต่อการปราบปรามอาชญากรรมภายในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกได้เป็นอย่างดียิ่ง  
 ดังนั้น ในบทที่ 5 นี้ จึงได้แยกการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ได้แก่ 1. วิเคราะห์
ความหมายและบ่อเกิดของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2. วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแนวคิด หลักการในการ
ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน และ 3. วิเคราะห์การพัฒนากลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกภายใน
ประชาคมอาเซียน ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 
5.1  วิเคราะห์ปัญหาความหมายและบ่อเกิดของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ

ไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน  
 
 แม้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะไม่ใช่พันธผูกพันทางกฎหมาย ที่ประเทศผู้ร้องขอจะต้องปฎิบัติ
ตามค าร้องขอ และยังไม่มีการก าหนดบทนิยามไว้ในตราสารกฎหมายระหว่างประเทศใดก็ตาม แต่การ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ยังถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของการให้ความร่วมระหว่างประเทศในทางอาญาที่
ประเทศต่าง ๆต้องตระหนัก โดยประเทศส่วนใหญ่ในโลก มักสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการ  ไม่
ว่า สองฝ่ายและหลายฝ่าย ดังนั้น เพ่ือให้ปัญหาเช่นนี้ระหว่างประเทศสมาชิก จึงแยกวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
 
 5.1.1  ปัญหาการก าหนดความหมายของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  
 แม้ในปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดความหมายของการส่งผู้ร้ายข้ามให้มีความหมายเดียวกันเป็น
สากลก็ตาม แต่ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้มีการก าหนดความหมายได้อย่างชัดเจน
ในกฎหมายภายในของตน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก าหนดให้ การส่งผู้ร้ายข้าม
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แดน คือ การส่งมอบผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิดที่ต้องการตัว โดยรัฐที่ร้องขอให้แก่รัฐที่ร้องขอ เพ่ือ
น าไปด าเนินคดีอาญาหรือปฏิบัติโทษอยู่ในรัฐที่ร้องขอ ส่วนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ก าหนด การส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน คือ การน าตัวผู้ต้องหาออกจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะน าตัวบุคคลนั้น
ให้กับหน่วยงานต่างประเทศตามค าขอของประเทศหรือรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ เพ่ือควบคุมตัว
บุคคล ๆ นั้น เพ่ือการสอบสวนอาชญากรรมที่ก่อขึ้นหรือด าเนินการลงโทษที่มีต่อบุคคลๆนั้นภายใต้
กฎหมายการลงโทษหรือกฎหมายอาญาของประเทศ หรือรัฐบาลของประเทศที่ท าการร้องขอนั้น จาก
ข้อก าหนดดังกล่าว ย่อมเกิดความเข้าใจและเป็นประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งแตกต่างกัน
เพียงในการก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาความหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเท่านั้น แตกต่างจาก
กฎหมายภายในของประเทศไทยที่ไมม่ีการก าหนดความหมายของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและผู้ร้ายข้าม
แดน หมายถึงใคร ไว้ในกฎหมายฉบับเดิม คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2472 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ฉบับปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้บังคับ
ขอบเขตการของกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ แต่หากพิจารณาเนื้อหาภาพรวมของกฎหมายและ
แนวค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้ว จะพอเข้าใจได้ว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ การส่งมอบบุคคลผู้
ถูกร้องขอ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย และผู้ที่ศาลตัดสินว่าได้กระท าความผิดแล้ว แต่ได้หลบหนีไป
ปรากฎตัวอยู่ในรัฐผู้รับค าร้องขอ เพ่ือกลับไปสู่กระบวนการพิจารณาด าเนินคดีอาญาหรือลงโทษ 
 จากผลการศึกษาข้างต้น จึงกล่าวโดยสรุปว่า ทุกประเทศต่างมีเข้าใจในทิศทางเดียวกัน แม้
บางประเทศ เช่น ประเทศไทย จะไม่ได้ก าหนดความหมายไว้ในกฎหมายภายใน แต่เข้าใจและถือ
ปฎิบัติว่า บุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งมีฐานะเป็นผู้ร้ายข้ามแดน คือ ผู้ถูกล่าวหาว่าได้กระท าความผิด ในชั้น
เจ้าพนักงานหรือชั้นศาลและผู้ที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา แม้จะเรียกชื่อบุคคลเหล่านั้น
แตกต่างกันก็ตาม เช่น ผู้ต้องหา จ าเลย หรือผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้กระท าผิด เป็นต้น 
 ส่วนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในกลุ่มภูมิภาค
อาเซียน ที่ยังไม่มีการก าหนดความหมายของการส่งผู้ร้ายข้ามในเอกสารทางกฎหมายของประชาคม
หรือตามกฎหมายภายในของบางประเทศสมาชิก เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการก าหนดขอบเขตของ
บุคคลผู้ถูกร้องขอหรือผู้ร้ายที่จะถูกส่งข้ามแดน การให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน เห็นว่า ควรก าหนดไว้ในข้อผูกพันของสนธิสัญญาที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต 
เหมือนกับหลายสนธิสัญญา เช่น สนธิสัญญาแบบทวิภาคระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ข้อ 1365 โดยเห็นว่า เพ่ือให้ครอบคลุมลักษณะของผู้ร้ายข้ามแดนตามความในกฎหมายภายในและ
หลักปฎิบัติในประเทศที่ได้ด าเนินมา โดยเห็นว่า ควรก าหนดให้ผู้ร้ายข้ามแดน คือ บุคคลซึ่งก าลังถูก
กล่าวหาหรือถูกด าเนินคดี ถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือถูกพิพากษาลงโทษในความผิดนั้น  
 ดังนั้น จุดร่วมของขอบเขตการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทสสมาชิกอาเซียน คือ การส่ง
บุคคลผู้ถูกร้องขอจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยผู้ร้ายข้ามแดน คือ บุคคลซึ่งก าลังถูก

                                                           

 365ข้อ 1 ทั้งสองประเทศตกลงที่จะส่งให้แก่กันและกันภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสนธิสัญญา 
ซึ่งตัวบุคคลที่พบในดินแดนของตน ซึ่งก าลังถูกกล่าวหาหรือถูกด าเนินคดี ถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือ
ถูกพิพากษาลงโทษในความผิดใดความผิดหนึ่งในสนธิสัญญานี้ ซึ่งได้กระท าในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง
หรือนอกดินแดนนั้น 
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กล่าวหาหรือถูกด าเนินคดี ถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือถูกพิพากษาลงโทษในความผิดนั้น จึงเป็น
ขอบเขตที่ครอบคลุม ที่ควรน าไปก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะมีขึ้นใน
อนาคตต่อไป 
 
 5.1.2  ปัญหาอันเกิดจากบ่อเกิดของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 ส าหรับหัวข้อนี้นี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการวิเคราะห์ จึงขอแยกการวิเคราะห์ปัญหาของ
บ่อเกิดของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนออกเป็น 2 กรณี คือ 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้สนธิสัญญาแบบทวิภาคี  
ส าหรับความผิดอาญาทั่วไป กับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
ภายใต้สนธิสัญญาแบบพหุภาคี ส าหรับความผิดทางอาญาเฉพาะ ดังนี้ 
   5.1.2.1  ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
     ภายใต้สนธิสัญญาแบบทวิภาคี ส าหรับความผิดอาญาทั่วไป 
   จากผลการศึกษา ภาพรวมของการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทย พบว่า อุปสรรคที่ส าคัญประการแรกในการให้
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน คือ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมีการจัดท า
สนธิสัญญาระหว่างกันน้อยมาก โดยประเทศส่วนใหญ่ร้อยละ 82.22 ยังไม่มีการจัดท าสนธิสัญญาแบบ
ทวิภาคีในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันมีกา รจัดท า
สนธิสัญญาแบบทวิภาคีเพียงร้อยละ 17.78 เท่านั้น และส่งผลให้เกิดอุปสรรคส าหรับการการ
ปราบปรามอาชญากรรมทั่วไปที่อยู่มากนอกเหนือความผิดอาญาเฉพาะดังจะได้ศึกษาต่อไป แม้
ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีการจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันประเทศสมาชิก
อาเซียนมากที่สุด แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังไม่มีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกับ
ประเทศไทย เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม สหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เป็นต้น หรือมีสนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิก แต่ก็เป็นสนธิสัญญาที่ล้าสมัย เช่น 
สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่มีผล
ใช้บังคับมากว่า 39 ปีหรือสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียและรัฐบาลของประเทศ
มาเลเซียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ที่มีผลใช้บังคับมากว่า 41 ปี ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันนานาประเทศได้มีการพัฒนาแนวคิด หลักเกณฑ์ใน
การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากขึ้น  เช่น แนวคิดในการ
คุม้ครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอ ตลอดทั้งฐานความผิดทางอาญาใหม่ๆ เกิดขึ้น ประการส าคัญยังมี
บางประเทศสมาชิกที่ไม่มีการท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคีกับประเทศสมาชิกใด เช่น สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินคดีอาญา 
  ส่วนการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้สนธิสัญญาแบบทวิภาคี ส าหรับความผิดอาญาทั่วไป ที่มีผลใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 1. สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว พ.ศ. 2542 กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นเพียง
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กลไกในระดับทวิภาคีเท่านั้น ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า สนธิสัญญาทั้งสองฉบับมีความเหมือน เช่น 
การก าหนดเงื่อนไขของหลักความผิดสองรัฐ การก าหนดเงื่อนไขหลักพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง 
การก าหนดเงื่อนไขการจับกุมชั่วคราวกรณีเร่งด่วน การก าหนดเงื่อนไขการส่งคนชาติ การก าหนด
เงื่อนไขหลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน เป็นต้น ที่จะน าไปเป็นฐานในการวิเคราะห์การพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กฎบัตรอาเซียนต่อไป เนื่องจากถือเป็นจุดร่วมหรือยอมรับการ
ก าหนดเงื่อนไขหลักการของประเทศสมาชิก ในทางตรงข้ามก็ยังมีแนวคิด หลักการหลายประการที่ยัง
แตกต่างกัน เช่น การก าหนดเงื่อนไขของความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ การก าหนดเงื่อนไข
ในการปฎิเสธเพราะเหตุเลือกปฎิบัติ อีกทั้งสนธิสัญญาเหล่านี้ยังมีแนวทางที่ไม่สอดคล้องกับแนวทาง
สากล และล้าสมัย ได้แก่ ความผิดทางอาญาที่มีโทษประหารชีวิต กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบ
ย่อ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์โดยละเอียดในหัวข้อ 5.2 และหัวข้อ 5.3 
ต่อไป โดยเฉพาะความแตกต่างและแนวทางที่ไม่สอดคล้องกันกับแนวทางสากลและล้าสมัย ซึ่งจะ
พัฒนาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างไร ภายใต้หลักการในกฎบัตรอาเซียนเดียวกัน 
 ส าหรับสนธิสัญญาแบบทวิภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ ผู้เขียนเห็นว่า ร่างอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนระหว่างประเทศสมาชิกตามข้อเสนอแนะในบทที่ 6 สามารถระบุ ให้ร่างอนุสัญญาฯนี้ไปใช้บังคับ
แทนสนธิสัญญาแบบทวิภาคีได้ เพราะเป็นเรื่องเดียวกันและประเทศคู่สัญญาตามสนธิสัญญาทวิภาคี
เหล่านั้น ต่างเป็นภาคีของร่างอนุสัญญาอาเซียนฯ จึงเป็นผลให้สนธิสัญญาแบบทวิภาคีว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนที่มีผลอยู่ในปัจจุบันเหล่านั้นสิ้นสุด โดยเป็นเหตุแห่งการสิ้นสุดตามบทบัญญัติของร่าง
อนุสนธิสัญญาฯ 
 5.1.2.2  ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ภายใต้สนธิสัญญาแบบพหุภาคี ส าหรับความผิดอาญาเฉพาะ 
 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้สนธิสัญญาแบบพหุภาคี ส าหรับกรณีความผิดทางอาญา
เฉพาะ ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ . 2003 (UNCAC) และ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 
(UNTOC) มีภาคสีมาชิกตามอนุสัญญานี้นอกเหนือจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งถือว่า
อนุสัญญาทั้งสองเป็นเครื่องมือระดับสากล (International Instrument) ไม่ใช่เครื่องมือของประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community Instrument) เพียงแต่ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภาคีอนุสัญญา
เหล่านี้ ดังนั้นในหัวข้อนี้จึงขอวิเคราะห์เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนเท่านั้น ที่ต้องมีพันธกรณีต้องปฎิบัติตาม ส่วนอีกอนุสัญญา คือ อนุสัญญาอาเซียนว่า
ด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย ค.ศ. 2007 (ACCT) เป็นอนุสัญญาพหุภาคีที่เป็นเครื่องมือของ
ประชาคมอาเซียนในการต่อต้านกับอาชญากรรมร้ายแรงฉบับแรกของประเทศสมาชิกอาเซียน  แต่
อย่างไรก็ตาม 3 อนุสัญญาไม่มีผลใช้บังคับกับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน ส าหรับความผิดทางอาญาในลักษณะรูปแบบอ่ืนหรืออาญากรรมทั่วไปนอกเหนือความผิดอาญา
เฉพาะนี้ ดังนั้น การส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในอนุสัญญาแบบพหุภาคีเหล่านี้ จึงมีข้อจ ากัดส าคัญ 2 
ประการ คือ จ ากัดฐานความผิดเฉพาะในอนุสัญญานี้ ส่งผลให้การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีได้เฉพาะความผิดตามอนุสัญญาเท่านั้น และไม่มีบทบัญญัติการด าเนินการให้
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ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้เป็นการเฉพาะ แต่อนุสัญญาเหล่านี้ ได้บัญญัติให้ขั้นตอนใน
การพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นไปตามกฎหมายภายในของภาคีที่มีใช้บังคับอยู่หรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่จะมีขึ้นในอนาคต เพราะหากรัฐภาคีไม่ใช้อนุสัญญานี้เป็นพ้ืนฐานทางกฎหมาย 
ประเทศเหล่านั้นต้องหาทางจัดท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศสมาชิก เพ่ือปฏิบัติต่อไป 
 ดังนั้น ปัญหาการด าเนิการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้สนธิสัญญาแบบพหุภาคีส าหรับ
ความผิดทางอาญาเฉพาะเหล่านี้ จึงมีผลมาจากกฎหมายภายในของประเทศภาคีด้วย เพราะหาก
กฎหมายภายในของประเทศภาคี ไม่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรม ย่อมส่งผลต่อการให้ความ
ร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้ด้วย โดยจะวิเคราะห์กฎหมายภายในต่อไป 
 นอกเหนือจากข้อจ ากัดข้างต้น การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัฐภาคี (รวมถึงระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน) ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการการต่อต้านการทุจริต 
2003 (UNCAC) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองค์กร ค.ศ 2000 (UNTOC) ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา อุปสรรคในการพิจารณาเงื่อนไขทาง
กฎหมาย ในการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศประเทศสมาชิกอาเซียน
ส าหรับอนุสัญญาเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ การก าหนดหลัก
ความผิดสองรัฐ การก าหนดความผิดทางการเมืองและเหตุในการเลือกปฎิบัติ การส่งคนชาติ คนไร้
สัญชาติ นอกจากนี้อนุสัญญาเหล่านี้ยังให้ดุลพินิจแก่รัฐภาคีในการบัญญัติเขตอ านาจทางอาญาเหนือ
ความผิดซึ่งกระท าโดยคนชาติ คนไร้สัญชาติด้วยดังได้วิเคราะห์แล้วในบทที่ 4 และประการส าคัญ เมื่อ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ลงนามเป็นภาคีอนุสัญญา มีต้องมีพันธกรณีที่ต้องปฎิบัติตามโดยอนุวัตร
การ (Implement) ให้มีผลใช้บังคับภายในประเทศตามท่ีอนุสัญญาเหล่านี้ได้ก าหนดต่อไป 
 อนุสัญญาแบบพหุภาคี ส าหรับความผิดเฉพาะเหล่านี้ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
นอกจากจะก าหนดให้ประเทศภาคีมีพันธกรณีท่ีจะรวมเอาความผิดตามอนุสัญญาเหล่านี้ เป็นความผิด
ที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนทุกฉบับที่จะจัดท าขึ้นระหว่างกัน ดังนั้น 
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นภาคีของอนุสัญญา ย่อมมีพันธกรณีที่จะต้องน าความผิดเหล่านี้ไปใช้
เป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ในสนธิสัญญาทุกฉบับที่จะจัดท าขึ้นระหว่างกัน ซึ่ง รวมถึง 
ร่างอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ตามข้อเสนอแนะ
ในบทที่ 6 ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตด้วย นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเห็นว่า ร่างอนุสัญญาอาเซียน ฯ นี้สามารถ
ก าหนด ให้พันธะผูกพันตามร่างอนุสนธิสัญญาอาเซียนฯ ไม่ ให้มีผลกระทบกระเทือนสิทธิและ
พันธกรณีที่มีอยู่ตามอนุสัญญาพหุภาคีอ่ืน ๆ ได้ ส่งผลให้พันธกรณีทางตามสนธิสัญญาแบบพหุภาคี 
ส าหรับความผิดเฉพาะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภาคี ยังคงมีผลใช้บังคับระหว่างภาคีสมาชิกต่อไป 
 ส่วนอนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่ใช้บังคับครอบคลุมความผิดอาญาทุก
ประเภท ยังไม่มีในปัจจุบัน ซึ่งผลจากการศึกษาในวิทยานิพนธ์นี้ จะได้เสนอแนะแนวทางรูปแบบ และ
การก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายต่าง ๆ ในบทที่ 6 ต่อไป เพราะจากการศึกษาการรวมกลุ่มภูมิภาค 
(Regional integration) ประเทศสมาชิกมักสร้างรูปแบบกลไกภายใน ในการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิก โดยยึดรูปแบบข้อตกลง หลักการของการก าหนดเงื่อนไขในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการให้ความร่วมมือทางกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เช่น การรวมกลุ่มภูมิภาคยุโรป 
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(European Union) การรวมกลุ่มภูมิภาคแอฟริกา (African Community) ดังนั้น แนวทาง หลักการ
ในการก าหนดเงื่อนไขทางของการรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืน ๆ จึงเป็นแบบอย่างที่ดี ที่จะน ามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ประกอบการพัฒนาภายใต้การรวมกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 
 5.1.2.3  ปัญหาภายใต้กฎหมายภายใน 
 จากผลศึกษาพบว่า ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนรวมประเทศไทยต่างมีกฎหมายภายใน
เกี่ยวกับขั้นตอนในการพิจารณาด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ทั้งขั้นตอนในกรณีที่เป็นประเทศที่ถูกร้อง
ขอและประเทศผู้ร้องขอ โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งหลักการ 
กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการด าเนินการ เพราะการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน นอกจากนิยมจัดท าเป็นสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาแล้ว สนธิสัญญาเหล่านั้นยังมักก าหนดให้การ
ด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทศผู้รับค าร้องขอ ดังนั้น  
ประสิทธิภาพของการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศของจึงต้องอาศัยกฎหมายภายในที่ทันสมัยด้วย 
 โดยในส่วนนี้ จะวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างที่ส าคัญ ในการ
พิจารณาตามกฎหมายภายใน ให้เข้าใจและท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินการ ตลอดทั้งการ
ปรับปรุง แก้ไข เพ่ือใช้กับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันหรือประเทศอ่ืน ๆ ต่อไปให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนี้  
 1) ปัญหาประการส าคัญประการแรกของกฎหมายภายในของประเทศ
สมาชิกอาเซียน คือ ความล้าสมัยของกฎหมายบางประเทศสมาชิก เช่น กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่ประกาศใช้บังคับตั้งแต่ ค.ศ. 1977 ที่ไม่ได้ก าหนดกระบวนการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนอย่างย่อ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่อาจด าเนินการได้
อย่างมีรวดเร็วหรือเป็นอีกช่องทางที่ให้สิทธิแก่บุคคลผู้ถูกร้องขอ ซึ่งในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้มีการ
พัฒนาแนวปฎิบัติ หลักเกณฑ์นี้ไปมาก และหลายประเทสขาดการพัฒนากฎหมายภายใน เพ่ือให้ทัน
ต่อสถานการณ์หรือแนวคิดใหม่ ๆ ดังจะวิเคราะห์โดยละเอียดต่อไป  
 2) โครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวของในการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ตามกฎหมายภายในมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายศาล  
แม้จะมีความแตกต่างในส่วนของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ แต่ช่องทางในการส่งค าร้องขอ จะใช้ช่องทาง
การทูต (Diplomatic Channel) เว้นแต่สนธิสัญญาจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน เช่น กฎหมายภายใน
ของประเทศไทยก าหนดในกรณีมีสนธิสัญญาให้ยื่นค าร้องผ่านผู้ประสานงานกลาง (Central 
Authority) คือ อัยการสูงสุด (The Attorney General) หรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายในฐานะผู้
ประสานงานกลางในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ส่วนระยะเวลาในการพิจารณาด าเนินการมีความแตกต่าง
กันในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในประเทศ จึงท าให้กระบวนการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนตามวิธีปกติมีความล้าช้าได้ 
 ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการกระบวนการ
พิจารณาด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไป 
กล่าวคือ รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งรัฐในฐานะผู้ประสานงานกลางในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Central 
Authority for Extradition) รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ (The Ministry of Foreign Affairs) 
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (The Ministry of Justice) อัยการประชาชนสูงสุด (The Supreme 
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People’s Procuracy: SPP) และศาลประชาชนสูงสุด (Supreme People’s Courts) ตามกฎหมาย
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หน่วยงานที่มีอ านาจใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ องค์กรอัยการประชาชนสูงสุด ศาลประชาชน
สูงสุด กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงป้องกันความสงบ ส่วนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีกระทรวง
การต่างประเทศ (The Secretary of Foreign Affairs) ในฐานะผู้ประสานงานกลางในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน (Central Authority for Extradition) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (The Secretary of 
Justice) ศาลจังหวัดหรือเมืองที่มีเขตอ านาจ (Court of the Province or City) และประเทศไทย
อัยการสูงสุด (The Attorney General) หรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายในฐานะผู้ประสานงานกลาง
ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Central Authority) กระทรวงการต่างประเทศ (The Ministry of Foreign 
Affair) และศาลชั้นต้น (The trial Court) และศาลอุทธรณ์ (The Appeal Court) ซึ่งสามารถ
ออกเป็น 2 หน่วยงานที่มีอ านาจในการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลา
การ แต่ท้ายที่สุดการตัดสินในขั้นสุดท้ายในการด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของแต่ละประเทศเป็น
อ านาจของฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการจะเข้ามาเกี่ยวข้องก็เพียงแต่กลั่นกรองในเรื่องค าร้องขอว่ามีเหตุ
ต้องห้ามตามกฎหมายอย่างไรหรือไม่ ดังนั้นขั้นตอนในการพิจารณาด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงเป็น
ระบบผสม (Hybrid System) สอดคล้องกับแนวทาง หลักปฎิบัติของประเทศส่วนใหญ่ 
 3) สิทธิในการมีทนายความมาตรา 18 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน พ.ศ. 2551 ให้อนุโลมน าสิทธิการมีทนายความตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้ 
โดยเฉพาะคดีอาญาที่บุคคลผู้ถูกร้องขอในคดีอาญาที่มีอัตราโทษประหารชีวิติหรือคดีที่บุคคลผู้ถูกร้อง
ขออายุไม่เกินสิบแปดปี ต้องมีทนายความร่วมการพิจารณาเสมอภายใต้มาตรา 18 กฎหมายว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตรา 40 4 (ค) ของกฎหมายว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและบทบัญญัติมาตรา 7 ของกฎหมายว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่ให้สิทธิการมีทนายความของบุคคลผู้ถูกร้องขอร่วมในการ
พิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพราะสิทธิในการมีทนายความเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการ
พิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและมีผลในทางปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลผู้ถูกร้องขอด้วย 
ซึ่งถือเป็นหลักการพ้ืนฐานตามแนวคิด หลักการกระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process Model) 
และหากไม่เห็นด้วยหรือเห็นต่างในประเด็นใด ก็สามารถน าไปใช้โต้แย้งในชั้นอุทธรณ์ต่อไป เนื่องจาก
บุคคลผู้ถูกร้องขออาจเป็นบุคคลที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมาย ซึ่งจะเป็นปัญหาในการใช้สิทธิได้ จึง
จ าเป็นต้องมีทนายความร่วมกันการพิจารณา 
 4) การออกหมายจับตัวชั่วคราว มีบทบัญญัติในกรณีมีเหตุขอให้ออก
หมายจับตัวชั่วคราวในกฎหมายว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมาย (ฉบับใหม่) ค.ศ. 2007 ของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีการด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีการออกหมายจับกรณีทั่วไป 
แตกต่างกับการออกหมายจับตัวชั่วคราวตามกฎหมายภายในของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทย ที่มีบทบัญญัติก าหนดขั้นตอนแตกต่างกับกรณีทั่วไป  จึง
เห็นว่าเพ่ือให้การด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรน าแนวคิด หลักการ
ออกหมายจับตัวชั่วคราวไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างประเทศในการพัฒนาแนวคิด 
หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียนด้วย แม้บาง
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ประเทศสมาชิกอาเซียนการออกหมายจับตัวชั่วคราวจะไม่มีความแตกต่างจากการออกหมายจับกรณี
ทั่วไปก็ตาม แต่ประเทศสมาชิกสามารถตกลงไว้ในสนธิสัญญาได้ 
 5) การ พิสู จน์ ด้ วยพยานหลั กฐานและมาตรฐานการพิ สู จน์ ด้ ว ย
พยานหลักฐาน (Standard of Proof) เป็นกรณีการน าพยานหลักฐานมาพิสูจน์ในเบื้องต้น เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาความในเบื้องต้น
ด้วยพยานหลักฐาน ซึ่งประเทศส่วนใหญ่จะพิจารณาในระดับคดีมีมูล (Prima Facie) เท่านั้น ส่วน
มาตรฐานการพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน ในการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน จากการศึกษา พบว่า ยังมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ กฎหมายว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไม่มี
ข้อก าหนดในกฎหมายเป็นการเฉพาะ ส าหรับการร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนภ ายใต้กฎหมาย
ภายในประเทศว่าด้วยมาตรฐานการพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน ส่วนประเทศไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ใช้ระดับการพิจารณาด้วยพยานหลักฐานในระดับ คดีมีมูลอันควรเชื่อว่า (Prima Facie Case) คือ 
ศาลประเทศผู้รับค าร้องขอที่ท าหน้าที่ในการพิจารณาค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยพิจารณาว่า
พยานหลักฐานที่ประเทศผู้ร้องขอส่งมานั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ต้องหาหรือจ าเลยกระท าความผิดจริง 
ซึ่งมีเค้ามูลเป็นอย่างนั้น โดยไม่จ าเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความโน้มเอียงว่าจะเป็นเช่นนั้นจริง ๆ ไม่
ต้องถึงขนาดเกิดร้อยละ 50 ไม่ถึงขั้น Strike The Balance of Probability แต่เพียงแค่ชี้ให้เห็น
ความโน้มเอียงได้ก็พอแล้ว ซึ่งมาตรฐานการพิสูจน์ระดับนี้มีความหมายในทางเนื้อหาตรงกันกับระดับ
การพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันมีพยานหลักฐานเพียงพอ (Probable Cause) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานขั้น
ต่ าสุดของการพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน366 ไม่ถึงขั้นการพิสูจน์ให้ได้ความชัดเจนโดยปราศจากข้อ
สงสัยตามสมควรหรือปราศจากเหตุอันควรสงสัย (Beyond Reasonable Doubt) ซึ่งเป็นมาตรฐาน
การพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานในระดับสูงสุด เพ่ือพิสูจน์ความผิดของจ าเลยในคดีอาญา เนื่องจากการ
พิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ เป็นกระบวนการพิจารณาที่ยังไม่ต้องพิสูจน์ด้วย
พยานหลักฐานว่าเป็นผู้กระท าความผิดโดยปราศจากข้อสงสัยตามค าร้องขอ นอกจากนี้มาตรฐานการ
พิสูจน์คดีมีมูลอันควรเชื่อว่า ยังถูกน าไปใช้ในการพิจารณาค าร้องขอในกฎหมายภายในของประเทศ
สมาชิกอาเซียนอ่ืน เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ปรากฎในมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition Act 1987) ประเทศมาเลเซียมาตรา 19(4) พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition Act 1992) ส่วนมาตรฐานในการพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานภายใต้
กฎหมายว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างกัน (ใหม่) ค.ศ. 2007 ของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (ใหม่) ค.ศ. 2012 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จากการศึกษาพบว่า ไม่ปรากฎบทบัญญัติในระดับการพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานว่าใช้
มาตรฐานการพิสูจน์ในระดับใด ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งในรัฐผู้รับค าร้องขอว่า คดีที่ได้รับค าร้องขอให้
เพ่ือพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดน จะพิจารณาโดยใช้ระดับการพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานในระดับใดเป็น

                                                           

 366อุดม รัฐอมฤต, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพ่ิมเติม
(กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2555), หน้า 182. 
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เกณฑ์ และประเทศผู้ร้องขอ ก็ไม่สามารถทราบได้ว่า จะเสนอพยานหลักฐานในระดับใด จึงจะ
เพียงพอต่อการน าไปพิจารณาความผิดส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งส่งผลต่อความล้าช้าในการ
ด าเนินคดีอาญาในข้ันตอนต่อไปด้วย 
 ด้วยความเคารพ แม้แต่สนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
1999 ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ
ก็ไม่ได้บัญญัติเรื่องนี้เอาไว้ ผู้เขียนจึงเห็นว่า หากทั้งสองประเทศ จะพัฒนามาตรฐานการพิสูจน์ด้วย
พยานหลักฐานในการด าเนินกระบวนการพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดน ควรใช้ระดับการพิจารณาด้วย
พยานหลักฐานในระดับ คดีมีมูลอันควรเชื่อว่า (Prima Facie Case) ก็เพียงพอส าหรับการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน 
 นอกจากนี้  กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ยังมี
บทบัญญัติของการพิจารณาค าสาบานพยาน (Oath) ว่า ค าสาบานที่ใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณา
คดีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนใดๆจะได้รับและยอมรับว่าเป็นหลักฐานได้นั้น จะต้องผ่านหลักการทางการ
ทูตที่ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องและโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผ่านเจ้าหน้าที่กงสุลของสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ที่ประจ าต าแหน่งอยู่ในประเทศที่ร้องขอ ซึ่งไม่ปรากฎบทบัญญัติลักษณะนี้ในกฎหมายว่า
ด้วยส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ดังนั้น พยานหลักฐานที่จะรับฟังเป็นได้ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ต้องมีการสาบานตน
ก่อนเบิกความ ซึ่งเคยมีกรณีข้อโต้แย้งนี้ เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับแคนาดา ในกรณีการร้องขอให้
ส่งนายราเกซ สักเสนาเป็นผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุง
สยามกับอังกฤษ ซึ่งรวมถึงแคนาดาด้วย เนื่องจากสืบสิทธิในการบังคับกับประเทศไทยตามความในข้อ 
10 ที่ก าหนดให้ค าให้การพยานที่จะรับฟังได้นั้นจะต้องเป็นค าให้การพยานที่มีการสาบานตนแล้ว 
ดังนั้นค าให้การพยานของไทยจะรับฟังในศาลแคนาดาได้ต่อเมื่อพยานเหล่านั้นสาบานตนแล้วเท่านั้น 
โดยนายราเกซโต้แย้งในประเด็นนี้ โดยได้น าพยานที่ให้ถ้อยค ากับพนักงานสอบสวนของไทยไปเบิก
ความในศาลแคนาดา ชี้แจงว่า พนักงานสอบสวนของไทยไม่ได้ให้ตนสาบานตนก่อนเบิกความจริง แม้
บันทึกค าให้การพยานจะแจ้งว่า “ข้าพเจ้าสาบานตนแล้วขอให้การว่า” ก็ตาม ท าให้ศาลแคนามีค าสั่ง
ตัดพยานส าคัญ 3 ปาก โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าบันทึกค าให้การพยานนั้นพยานไม่ได้สาบานตนก่อนให้
การตามที่ก าหนดไว้ในสนธิสัญญาข้อ 10 ต่อมาพนักงานอัยการของไทยได้ร้องขอให้อัยการแคนาดา ชี้
แจ้งข้อกฎหมายในประเด็นดังกล่าว ว่าการสาบานตนในชั้นสอบสวนตามวิธีพิจารณาความอาญาของ
ประเทศไทยไม่ได้ก าหนดรูปแบบของการสาบานตนไว้ ซึ่งอาจท าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ 
การด าเดินการของพนักงานสอบสวนจึงเข้าข่ายเป็นให้พยานการสาบานโดยลายลักษณ์อักษรแล้ว 
(Written Oath) และสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างดังกล่าว ท าให้ศาลประเทศแคนาดา มีค าสั่งให้
รับฟังพยานของไทยทุกปาก367 ดังนั้น พยานหลักฐานที่จะรับฟังได้ภายในกฎหมายสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ต้องเป็นพยานที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีการสาบานตนของพยานและด าเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการพิจารณาในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอ่ืน ๆกับ

                                                           
367จุลสิงห์ วสันตสิงห์, “ล่าข้ามศตวรรษ 13 ปีแห่งการต่อสู้กับนายราเกซ,” วารสารจุลนิติ 7 

(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553): 36-37. 
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่ต้องเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศด้วย เพ่ือหากไม่
ด าเนินการย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้กระบวนการในการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเกิดความล่าช้า
ออกไป เช่นตัวอย่างคดีระหว่างไทยกับแคนาดาท่ีใช้เวลากว่า 10 ปี 
 6)  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่ออาศัยหลัก
ความยินยอมของบุคคลผู้ถูกร้องขอเป็นหลัก ส าหรับกรณีความยินยอมของบุคคลผู้ถูกร้องขอให้ส่งตน
เป็นผู้ร้ายข้ามแดนนั้น ปรากฎเฉพาะในพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 
มาตรา 28 ของประเทศไทยและพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2006 มาตรา 11 
ของบรูไนดารุสซาลาม โดยการให้ความยินยอมในกรณีดังกล่าว ท าให้กระบวนการในการพิจารณาส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และประการส าคัญสะท้อนให้เห็นแนวคิดในการคุ้มครองและ
เคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลผู้ถูกร้องขอโดยสมัครใจไปสู่กระบวนการยุติธรรมของรัฐผู้ร้องขอ ซึ่ง
ตามกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่มีบทบัญญัติเปิดช่องหรือน าแนวคิดของ
กระบวนการในเรื่องดังกล่าวมาใช้ แต่กลับปรากฎวิธีการการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อในสนธิสัญญา
แบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งมี
สนธิสัญญาเดียวจากสนธิสัญญาทั้งหมดระหว่างประเทศสมาชิกที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันที่ได้น า
หลักความยินยอมของบุคคลผู้ถูกร้องมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนในการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามวิธี
ปกติ โดยปรากฎในข้อ 10 ว่าด้วยวิธีการการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ ซึ่งก าหนดให้บุคคลผู้ถูกร้อง
ขอให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถอนไม่ได้ให้ส่งตนเป็นผู้ร้ายข้ามแดนหลังจากเจ้าหน้าที่
ผู้มีอ านาจได้แจ้งสิทธิให้ทราบเป็นการเฉพาะตัวถึงสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาตามกระบวนการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนและความคุ้มครองที่จะไดรับตามวิธีการปกติ นอกจากนี้กฎหมายภายในประเทศอ่ืนที่
ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการน าแนวคิด หลักความยินยอมมาใช้ เช่น กฎหมายส่งผู้ร้ายข้าม
แดนประเทศแคนาดา มาตรา 70 และมาตรา 71368 กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนอังกฤษ มาตรา 45 
มาตรา  46369 กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนสาธารณรัฐเยอรมันมาตรา 9(5)  มาตรา 18370 เป็นต้น 
ชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ได้พัฒนาแนวคิด หลักการในการด าเนินการให้การส่งผู้ร้ายข้าม
แดนภายในประเทศให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไปอย่างมาก ส่งผลต่อ
เป้าหมายในการด าเนินคดีอาญาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรม จึงเห็นว่าการพัฒนาแนวคิด 
หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้การรวมกลุ่มภูมิภาค ควรน า
แนวคิด หลักการนี้ไปใช้ด้วย นอกเหนือจากการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายภายในของประเทศสมาชิก 
 สรุปได้ว่า กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียนต่างใช้ระบบผสม (Hybrid 
System) ที่ให้อ านาจในการพิจารณาด าเนินการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตุลาการ ส่วนปัญหาต่าง ๆ ที่ได้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกฎหมายภายในของประเทศสมาชิก
ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ปัญหาต่าง ๆ ส่วนใหญ่ เช่น ขอบเขตของผู้ร้ายข้ามแดน การก าหนด

                                                           

 368Article 70, Article 71 Consent of Extradition Act 1999 
 369Article 45 Consent to Extradition, Article 46 Extradition order following 
Consent of Extradition Act 2003 
 370Article 9, Article 18 of Extradition Act 1988 
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เงื่อนไขโทษประหารชีวิต การส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ เป็นต้น สามารถแก้ไขได้ โดยการน าปัญหา
เหล่านั้น ไปก าหนดไว้ในเงื่อนไขการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนตามที่จะได้
เสนอแนะต่อไปในบทที่ 6 เพราะประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อให้สัตยาบันร่างอนุสัญญาฯตาม
ข้อเสนอแนะ ประเทศภาคีย่อมมีพันธผูกพันทางกฎหมายต้องปฎิบัติต่อไป นอกจากนี้ ยังเห็นว่า 
ประเทศสมาชิกอาเซียน อาจจะน าประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษานี้ ไปปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย
ภายในของตน เพือ่ใช้บังคับกับพิจารณาด าเนินการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศตนกับประเทศอ่ืน 
ๆ นอกประชาคมอาเซียนได ้หากพิจารณาเห็นสมควร 
 ส าหรับอนุสัญญาส าหรับความผิดเฉพาะ ได้แก่ อนุสัญญา UNCAC อนุสัญญา 
UNTOC และอนุสัญญา ACCT ไม่ได้ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้เป็น
การเฉพาะ โดยให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บัญญัติไว้โดยกฎหมายภายในของประเทศ
ผู้รับค าร้องขอหรือโดยสนธิสัญญาที่มีผลใช้บังคับอยู่  ดังที่ได้ศึกษาในบทที่ 3 แต่ได้ก าหนดให้รัฐภาคี
พยายามเร่งรัดกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้รวดเร็วขึ้นและลดความยุ่งยากของข้อก าหนดเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เกี่ยวกับความผิดใด  ๆ ซึ่งเห็นว่า 
บทบัญญัตินี้กระตุ้นให้รัฐภาคีรวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน ท าให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันมี
ความรวดเร็วและลดความยุ่งยาก โดยการแสวงหากระบวนการหรือมาตรการใหม่ ๆ   มาใช้ในการ
ด าเนินการ ดังนั้นกระบวนการ ใหม่ ๆ ที่จะเสนอให้น ามาใช้ คือ กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบ
ย่อ (Simplified Procedural on Extradition) ซึ่งมีบางประเทศสมาชิกอาเซียนน ามาใช้ เช่น 
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 28 หรือในสัญญา
แบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ข้อ 10 เป็นต้น ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า 
หากจะมีการพัฒนาแนวคิด หลักการในการให้ความร่วมมือภายในภูมิภาคอาเซียน ควรน าแนวคิด 
หลักการนี้ไปใช้ ดังจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ภายใต้กฎบัตรอาเซียนต่อไป และประการส าคัญ
สามารถน ามาใช้ด าเนินการกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้อนุสัญญาความผิดเฉพาะได้ โดยไม่ขัดหรือ
แย้ง 
 และอนุสัญญา UNCAC และอนุสัญญา UNTOC ยังก าหนดแนวทาง หลักประกันการ
ด าเนินการการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยรัฐภาคี (ประเทศสมาชิกอาเซียน) ต้องให้หลักประกันการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมในทุกขั้นตอนของการด าเนินคดี รวมทั้งได้รับสิทธิและหลักประกันตามที่ก าหนดโดย
กฎหมายภายในของรัฐภาคีที่บุคคลร้องขอปรากฎตัว และรัฐภาคีต้องหาทางจัดท าความตกลงหรือ
ข้อตกลงระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือด าเนินการหรือเพ่ิมพูนประสิทธิผลของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ซึ่งจะท าให้การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการยุติธรรมเกิดหลักการที่มีประสิทธิและเป็นธรรม สร้างความสมดุลระหว่างแนวคิดหลักการ
ในควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) และแนวคิด หลักการในกระบวนการที่เป็นธรรม 
(Due Process Model)  
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 5.1.2.4  ปัญหาภายใต้หลักปฏิบัติต่างตอบแดน 
 ส าหรับหลักปฎิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity) จะถูกน ามาใช้ในกรณีที่ประเทศผู้ร้อง
ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศผู้ได้รับค าร้องขอไม่มีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างกัน จึงจ าเป็นต้องอาศัยอาศัยหลักไมตรีระหว่างประเทศ (Comity) มาพิจารณา ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ. ศ. 2551 มาตรา 9 ของประเทศไทย 
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (ใหม่) ค.ศ. 2012 มาตรา 6 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างกัน (ใหม่) ค.ศ. 2007 มาตรา 
4(2) ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีบทบัญญัติเปิดช่องให้สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดย
อาศัยหลักปฎิบัติต่างตอบแทนได้ ซึ่งแตกต่างกับกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1977 
ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่ไม่มีบทบัญญัติเปิดช่องให้กระท าได้ ส่งผลให้ประเทศซึ่งไม่มีสนธิสัญญาว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมายังสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค าร้องขอนั้น
ย่อมถูกปฏิเสธ เพราะไม่สามารถให้ค ารับรองแก่ประเทศผู้ร้องขอว่าจะปฎิบัติตอบแทน ด้วย เหตุผลที่
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยังคงยึดถือหลักการที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดของระบบกฎหมายอันมีพ้ืนฐานมา
จากระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ (Common Law System) แม้ในปัจจุบันประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายคอมมอน ลอว์ ได้ยืดหยุ่น โดยแก้ไขกฎหมายภายในให้สามารถอนุญาตให้มีการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน แม้ไม่มีข้อตกลงในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ก็ตาม แต่ส าหรับกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เห็นว่า มีการประกาศมาเป็นเวลานาน คือ ในตั้งแต่ ค.ศ. 1977 ซึ่งยังคงมี
ผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน บทบัญญัติกรณีนี้จึงมีความล้าสมัย ไม่ยืดหยุ่น แตกต่างกับแนวคิดของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีแนวคิดระบบกฎหมายอันเป็นพ้ืนฐานมาจากระบบซีวิล ลอว์ เช่น ประเทศ
ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่เอ้ือต่อการให้ความ
ร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมากกว่า 
 นอกจากนี้ แม้หลักปฎิบัติต่างตอบแทนจะเป็นบ่อเกิดของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ แต่ก็
ไม่ได้มีความแน่นอนในหลักปฏิบัติ ในการให้ความร่วมมือทางกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
เนื่องจากหลักนี้เป็นดุลพินิจของรัฐผู้รับค าร้องขอและขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมายภายในเปิดช่อง
ให้กระท าได้หรือไม่ นอกจากนี้แม้จะมีกฎหมายภายในเปิดช่องให้กระท าได้ แต่ประเทศผู้รับค าร้องขอ
อาจใช้ดุลพินิจที่จะให้ความช่วยเหลือหรือไม่ให้ก็ได้ เพราะไม่มีพันธกรณีต้องปฏิบัติเหมือนการจัด
สนธิสัญญาหรืออนุสัญญา ประกอบกับหลักปฎิบัติต่างตอบแทนนี้มิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ใน
รายละเอียดไว้แต่อย่างใด 
 ดังนั้น จึงเห็นว่า บ่อเกิดของการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนใน
กลุ่มภูมิภาคเดียวกัน ควรต้องมีการจัดท าสนธิสัญญาซึ่งอาจจะเป็นสนธิสัญญาแบบทวิภาคีหรือพหุ
ภาคีระหว่างกัน เพราะถือเป็นการให้ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และแสดงออกถึงเจตนาของ
ประเทศสมาชิกที่จะร่วมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรม โดยไม่ปล่อยให้ผู้กระท าความผิดหลุด
พ้นจากการถูกพิจารณาลงโทษ ดังจะได้วิเคราะห์ในหัวข้อ 5.3 วิเคราะห์การพัฒนากลไกการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกภายในประชาคมอาเซียน 
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5.2 วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแนวคิด หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
ส าหรับหัวข้อนี้ วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบโดยอาศัยเนื้อหาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้สนธิสัญญาแบบทวิภาคี ส าหรับความผิดอาญาทั่วไปที่มี
ผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 2542 กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2527 เป็นหลักและ
สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนระหว่างประเทศสมาชิกมาประกอบ ซึ่งจากจากการศึกษา
กลับพบว่า สนธิสัญญาทั้งสองยังมีความเหมือน ความแตกต่าง และมีแนวทางที่ไม่สอดคล้องกันกับ
แนวทางสากล และล้าสมัยหลายประการ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาแนวคิด หลักการในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนภายใต้กฎบัตรเซียน เพ่ือร่วมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาค จึงได้น ามา
วิเคราะห์โดยละเอียดในหัวข้อนี้ ดังนี้ 

 
 5.2.1  ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได ้(Extraditable Offences) 

 ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ (Extraditable Offences) โดยความผิดที่จะส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนแก่นั้น ต้องเป็นเป็นความผิดทางอาญาเท่านั้น โดยความผิดทางอาญาเหล่านั้นไม่ใช่ความผิด
เล็กน้อยหรือความผิดลหุโทษ (Misdemeanor Crime) ซึ่งมีเป็นโทษปรับ ริบทรัพย์สิน เป็นความผิด
ทางอาญาซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกหรือจ ากัดเสรีภาพ ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความผิดที่จะมีการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนสามารถแยกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 สนธิสัญญาได้มีการระบุฐานความผิดอาญาไว้
เฉพาะเจาะจง (Enumerative Approach) เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์กับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียกับประเทศมาเลเซีย สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างอังกฤษกับสยาม รวมถึง 
ประเทศมาเลเซีย กลุ่มท่ี 2 สนธิสัญญาไม่ได้ก าหนดฐานความผิดเฉพาะเจาะจงไว้ แต่ได้ระบุอัตราโทษ
ขั้นต่ าส าหรับความผิดอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Eliminative Approach) เช่น สนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับ
สหรัฐอเมริกา และตามกฎหมายภายในของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและประเทศไทย ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายภายใน คือ โทษจ าคุกหรือโทษจ ากัดเสรีภาพ
ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป รวมถึงโทษประหารชีวิตด้วย ส่วนฟิลิปปินส์ไม่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายภายใน โดย
ระบุเพียงให้เป็นไปตามระยะเวลาจองจ าตามที่ก าหนดไว้ในสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน ซึ่งจากการศึกษาสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน เช่น สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ก็ได้ระบุไว้ในข้อ 2 ของอนุสัญญา คือ เป็น
ความผิดทางอาญาซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือจ ากัดเสรีภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งทั้งความผิดที่จะมีการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน 2 กลุ่มนั้นมีข้อเด่น ข้อด้อยที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 5.1 
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ตารางท่ี 5.1  เปรียบเทียบข้อเด่น ข้อด้อยของการก าหนดความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ 
 

  
 ส่วนอนุสัญญาแบบพหุภาคีส าหรับความผิดทางอาญาเฉพาะ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 
ประเทศต่างมีฐานะเป็นภาคีอนุสัญญา ได้แก่ อนุสัญญา UNCAC อนุสัญญา UNTOC และอนุสัญญา 
ACCT เหล่านี้ ซึ่งนอกจากจะมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆแล้ว พันธกรณีที่ต้องให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย โดยอนุสัญญา UNCAC ข้อ 44.4 อนุสัญญา 
UNTOC ข้อ 16.3 และอนุสัญญา ACCT ข้อ 13.2 ได้ก าหนดให้ความผิดตามอนุสัญญาเหล่านี้ ถือว่า
รวมอยู่ในความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนใด ๆ ที่มีอยู่ระหว่างรัฐ
ภาคี ดังนั้น สนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 8 สนธิสัญญา รวมถึงระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ต้องรวมความผิดตาม
อนุสัญญาทั้ง 3 ฉบับเป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดน แม้จากการศึกษาจะพบว่า สนธิสัญญา
แบบทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ฟิลิปปินส์กับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียกับประเทศมาเลเซีย สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างอังกฤษกับสยาม รวมถึง ประเทศมาเลเซีย
และสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็น
สนธิสัญญาแบบทวิภาคีที่ ได้ระบุฐานความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันไว้เป็นการเฉพาะ 
(Enumerative Approach) ซึ่งบางฐานความผิดตามอนุสัญญาไม่ปรากฎเป็นฐานความผิดที่ระบุไว้ใน

ความผิดที่จะมีการส่ง 
ผู้ร้ายข้ามแดน 

(Extraditable Offences) 
 

ข้อเด่น ข้อด้อย 

แบบที่ 1 สนธิสัญญาได้มีการ
ระบุฐานความผิดอาญาไว้
เฉพาะเจาะจง (Enumerative 
Approach) 

เลือกเฉพาะฐานความผิดส าคัญ
ได้ โดยไม่ค านึงถึงโทษ  
มีความชัดเจนของฐานความผิด
ที่จะให้ความร่วมมือแก่กัน 

เกิดข้อจ ากัดในการให้ความ
ร่วมมือ  
ต้องแก้ไข เพิ่มเติมฐาน
ความผิดใหม่ ๆ ให้ทันต่อ
เหตุการณ์ 

แบบที่ 2 สนธิสัญญาไม่ได้
ก าหนดฐานความผิด
เฉพาะเจาะจงไว้ แต่ได้ระบุ
อัตราโทษขั้นต่ าส าหรับ
ความผิดอาญาทีจ่ะส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน (Eliminative 
Approach) 

ครอบคลุมฐานความผิดอาญาได้
ทุกฐาน ไม่ต้องแก้ไข เพ่ิมฐาน
ความผิด เพราะค านึงถึงโทษ
เป็นหลัก ไม่เกิดข้อจ ากัดในการ
ให้ความร่วมมือในการ
ปราบปรามอาชญากรรม 

ไม่ปรากฎ 
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สนธิสัญญาเหล่านี้  แตกต่างกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอีกกลุ่มหนึ่ง เช่น 
สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ
ราชอาณาจักรกัมพูชาและสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา ที่ใช้วิธีการแบบไม่ได้ก าหนดฐานความผิดอาญาเฉพาะเจาะจง (Eliminative Approach) แต่
ได้ระบุอัตราโทษขั้นต่ าส าหรับความผิดอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้ ซึ่งมีความยืดหยุ่นหรือมีข้อเด่น
กว่าสนธิสัญญากลุ่มแรกดังได้วิเคราะห์มาแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการปฎิบัติตามพันธกรณี
ตามอนุสัญญา UNCAC อนุสัญญา UNTOC และอนุสัญญา ACCT เหล่านี้ เพราะให้ถือว่าความผิดใน
อนุสัญญาเหล่านี้รวมอยู่ในความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนใด ๆ 
ที่มีอยู่ระหว่างรัฐภาคี และเป็นพันธกรณีที่ประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะภาคีอนุสัญญาต้องปฎิบัติ
ตาม ถึงแมจ้ริงๆแล้วความผิดตามอนุสัญญาเหล่านี้ จะไม่ได้ถูกรวมมาตั้งแต่ต้น แต่สนธิสัญญาแบบพหุ
ภาคีที่มีผลใช้บังคับภายหลัง ย่อมมีใช้บังคับเหนือสนธิสัญญาแบบทวิภาคีในเรื่องเดียวกัน ดังนั้น
ความผิดตามอนุสัญญา UNCAC เช่น ความผิดฐานการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ 15 
ความผิดฐานการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐระหว่าง
ประเทศตามข้อ 16 ความผิดฐานการยักยอก การเบียดบัง หรือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ 17 ความผิดฐานการใช้อิทธิพลเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบตามข้อ 18 
ความผิดฐานการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามข้อ 19 ความผิดฐานการร่ ารวยโดยผิดกฎหมายตามข้อ 
20 เป็นต้น ความผิดอนุสัญญา UNTOC เช่น ความผิดฐานมีส่วนร่วมในการอาชญากรรมที่จัดตั้งใน
ลักษณะองค์กรตามข้อ 5 ความผิดฐานฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมตามข้อ 6 ความผิดฐาน
ฉ้อราษฏร์บังหลวงตามข้อ 8 เป็นต้น และความผิดตามอนุสัญญา ACCT ที่ก าหนดให้ความผิดตาม
อนุสัญญาเหล่านี้เป็นความผิดฐานก่อการร้าย (Criminal Acts of Terrorism) เช่น ความผิดตาม
อนุสัญญาเพ่ือการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อาทิ ความผิดฐานยึดหรือเข้า
ควบคุมอากาศยานในระหว่างการบินโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายผู้อ่ืน
หรือขู่เข็ญว่าจะกระท าอันตรายต่ออากาศยานนั้น ส่วน ความผิดตามอนุสัญญาเพ่ือการปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่ลัทธิการก่อการร้าย อาทิ ความผิดฐานจัดหาเงินทุนให้หรือการรวบรวม
เงินทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามข้อ 2 เป็นต้น ความผิดตามอนุสัญญาเฉพาะเหล่านี้ ล้วนแต่
เป็นความผิดร้ายแรง จึงเป็นเหตุให้อนุสัญญาความผิดเฉพาะก าหนดให้ถือ เป็นความผิดที่สามารถส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ 
 และนอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะภาคีอนุสัญญา UNCAC อนุสัญญา UNTOC 
และอนุสัญญา ACCT รับที่จะรวมเอาความผิดเช่นนี้เป็นความผิดที่จะสามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ใน
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนทุกฉบับที่จะจัดท าขึ้นระหว่างกัน ดังนั้น 
หากประเทศสมาชิกอาเซียนจะจัดท าข้อตกลงในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันทั้งแบบทวิภาคีหรือ
พหุภาคีในอนาคต ย่อมมีพันธกรณีที่ต้องน าความผิดตามอนุสัญญาเหล่านี้ ไปใช้ เป็นความผิดที่จะ
สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังไม่มีสนธิสัญญาระหว่างกัน เช่น 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม เป็นต้น แต่มีฐานะเป็นภาคี
ของอนุสัญญา UNCAC และอนุสัญญา UNTOC อาจพิจารณาใช้อนุสัญญาทั้งสองเป็นพ้ืนฐานทาง
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กฎหมายในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้  ซึ่งเป็นดุลยพินิจของสอง
ประเทศ  

จากการวิเคราะหข์้างต้น จึงเห็นว่า ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนภายใต้บริบทของการรวมกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ควรเป็นความผิดทางอาญาซึ่งมีโทษจ าคุกหรือ
จ ากัดเสรีภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี เพราะเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรง โดยไม่ต้องก าหนดฐานความผิด
เฉพาะเจาะจง แต่ใช้วิธีการระบุอัตราโทษขั้นต่ าส าหรับความผิดอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(Eliminative Approach) ตามแนวทางของกลุ่มที่ 2 เพ่ือแก้ไขความยุ่งยากในการแก้ไข เพ่ิมเติม
ความผิดทางอาญาฐานใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถใช้บังคับครอบคลุมฐานความผิดทาง
อาญาได้ทุกฐานความผิดที่มีโทษจ าคุกหรือจ ากัดเสรีภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันแนวโน้มการท า
สนธิสัญญามักนิยมก าหนดความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ (Extraditable Offences) ตาม
แนวทางของกลุ่มที่ 2 เพราะมีข้อเด่นมากกว่าและสามารถแก้ไขปัญหาความยุ่งยากอันเกิดจาก
ข้อจ ากัดฐานความผิดได้ และประการส าคัญ ยังสอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ตามกฎหมายภายในที่มีการแก้ไขใหม่ของแต่ละประเทศด้วย อาทิ มาตรา 7 กฎหมายว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2012 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ของประเทศไทย หรือมาตรา 33 กฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือทาง
กฎหมาย ค.ศ. 2007 ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
 นอกจากนี้ อัตราโทษ ส าหรับความผิดทางอาญา ดังจะศึกษาในหัวข้อ ความผิดสองรัฐ
(Double Criminality) ส่วนใหญ่มีโทษจ าคุกหรือจ ากัดอิสระภาพขั้นสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป แม้อัตรา
โทษขั้นต่ าจะไม่ถึงหนึ่งปีก็ตาม ก็เป็นความผิดที่มีโทษที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ อาทิ ความผิดต่อ
ชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดต่อความมั่นคงภายในประเทศ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดทาง
อาญาตามอนุสัญญาเฉพาะ เป็นต้น  
 ส่วนโทษทางอาญาอ่ืน เช่น การเฆี่ยนของสาธารณรัฐสิงคโปร์ โทษปรับและริบทรัพย์ของ
ประเทศไทยหรือโทษดัดสร้าง แต่ไม่ตัดอิสรภาพ โทษต าหนิวิจารย์ต่อมหาชนหรือปรับไหมของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือโทษเตือน โทษขับไล่ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
หรือโทษการเนรเทศ (Destierro) โทษถูกระงับสิทธิออกเสียงลงคะแนน โทษโดยการต าหนิต่อ
สาธารณะ (Public Censure) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งมีอยู่ตามกฎหมายอาญาประเทศสมาชิก
เหล่านี้ ไม่เข้าข่ายประเภทโทษ ส าหรับความผิดทางอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ เนื่องจากไม่ใช่
โทษจ าคุกหรือตัดอิสระภาพ อีกท้ัง โทษเหล่านั้น ถูกก าหนดส าหรับความผิดทางอาญาเล็กน้อยเท่านั้น 
และโดยหลัก การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ จะไม่ใช้กับความผิดทางอาญาเล็ก ๆ น้อย ๆ 
(Minima Non Curat Praotor) เว้นแต่ความผิดนั้นจะมีโทษจ าคุกหรือจ ากัดอิสระรวมอยู่ด้วย เช่น ทั้ง
จ าคุกและเฆี่ยน ทั้งจ าคุกและปรับ หรือทั้งจ าคุกและปรับไหม เป็นต้น 
 
 5.2.2  ความผิดอาญาสองรัฐ (Double Criminality) 
 การให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือจะกระท าได้ ต่อเมื่อกระท าความผิดอาญาซึ่งเป็น
มูลความผิดที่ร้องขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายของตนด้วยเท่านั้น อีกทั้ง
เป็นหลักที่แสดงถึงความชอบด้วยกฎหมายอาญา (Legality Principle) ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียน 



277 

 

 
 

เช่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
และประเทศไทย ต่างยอมรับหลักนี้ตามที่บัญญัติในกฎหมายภายใน หลักนี้จึงเป็นหลักการส าคัญของ
ความรับผิดทางอาญาของบุคคลตามหลักไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย (Nullum Crimen 
Nulla Poena Sine Lege) ดังนั้นการส่งบุคคลซึ่งถูกร้องขอ ซึ่งกฎหมายอาญาภายในประเทศของ
ประเทศผู้รับค าร้องขอไม่ได้บัญญัติความผิดอาญาในขณะที่ร้องขอย่อมกระทบต่อหลักการนี้ได้ หลัก
ความผิดสองรัฐ ถือเป็นหลักการพ้ืนฐานในทางอาญาที่ถูกน ามาใช้ เป็นเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากแต่มีความยึดหยุ่นในการพิจารณาวินิจฉัยกว่าในอดีต 
กล่าวคือ เนื่องจากในอดีตความผิดสองรัฐ มักเกิดปัญหาในการพิจารณาฐานความผิดตามกฎหมาย
ภายในของรัฐแต่ละรัฐ เนื่องจากอาจมีองค์ประกอบความผิดแตกต่างกันหรือเรียกชื่อฐานความผิด
แตกต่างกัน ส่งผลให้การจัดท าสนธิสัญญาในระยะหลัง ก าหนดให้ยึดถือดูข้อเท็จจริงและการกระท า
ความผิดนั้นว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐสองรัฐหรือไม่ หาใช่พิจารณาเฉพาะถ้อยค า
หรือองค์ประกอบความผิดว่ากันทุกประการ รวมถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น 
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้อ 2 
ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ 3. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ การวินิจฉัยว่าความผิดใดเป็น
ความผิดตามกฎหมายของคู่ภาค ีจะไม่ค านึงว่ากฎหมายของคู่ภาคีได้ก าหนดให้การกระท าที่ก่อให้เกิด
ความผิดนั้นอยู่ในประเภทเดียวกัน หรือได้เรียกชื่อความผิดเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ก็ตาม หรือ
สนธิสัญญาระหว่างปรเทศไทยกับกัมพูชาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2541 ข้อ 1(3) เป็นต้น โดยขอ
ยกลักษณะความผิดทางอาญาที่ส าคัญมาประกอบ ดังตารางที่ 5.2 
 
ตารางท่ี 5.2  ตัวอย่างลักษณะความผิดทางอาญาของประเทศสมาชิก  
 

กฎหมายอาญา
ประเทศสมาชิก 

ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

หมวด 2 ว่าด้วยการกระท าผิดต่อชีวิต  
เช่น มาตรา 88 ว่าด้วย การฆาตกรรม โดย
เจตนา           
มาตรา 89 ว่าด้วย การกระท าให้ผู้อื่น
เสียชีวิต ด้วยความไม่ระมัดระวัง        

หมวด 2 ว่าด้วยการกระท าผิด
ต่อร่างกาย  
เช่น มาตรา 90  ว่าด้วย การ
ท าให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ โดย
เจตนา        
การท าให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ
สาหัส  
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ตารางท่ี 5.2  (ต่อ) 
 

กฎหมายอาญา
ประเทศสมาชิก 

ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย 

สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

หมวด 12 ความผิดอันเป็นการละเมิดต่อ
ชีวิตของมนุษย์ 
เช่น มาตรา 93 บุคคลใดกระท าการฆ่า
บุคคลในกรณีเหล่านี้ เช่น ฆ่ามากว่า 1 คน 
ฆ่าผู้หญิงตั้งครรภ์ ฆ่าเด็ก ฆ่าปู่ ย่า ตา ยาย 
พ่อแม่ เป็นต้น  
มาตรา 94 การฆ่าเด็กทารก  
มาตรา 95 การยุยงให้บุคคลอ่ืนฆ่าตัวตาย  
 

หมวด 12 ความผิดอันเป็นการ
ละเมิดต่อร่างกาย 
เช่น มาตรา 104 บุคคลใด
กระท าโดยเจตนาท าให้ผู้อ่ืน
ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายต่อ
ร่างกาย แต่หากระท าความผิด
ในกรณีดังต่อไปนี้ เช่น การใช้
ท าร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธ
อันตราย การกระท าต่อเด็ก 
หญิงมีครรภ์ หรือคนชรา เป็น
ต้น  มาตรา 105 การท าร้าย
ร่างกายโดยการบันดาลโทสะ  
มาตรา 106 การท าร้าย
ร่างกายโดยการป้องกันเกิน
สมควรแต่เหตุ  
    หากมีเหตุฉกรรจ์ต้องรับ
โทษ เช่น การกระท าต่อบุคคล
มากกว่า 1 

สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 

หมวด  1 การฆ่าบิดา มารดา ฆ่าผู้อื่น  
เช่น มาตรา 246 บุคคลใดต้องฆ่าบิดา 
มารดา หรือลูก ไม่ว่าจะชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ ผู้สืบสายโลหิต หรือลูกหลายสาย
ตรง จะต้องถูกลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
มาตรา 248 บุคคลใดฆ่าผู้อ่ืน นอกจาก
บทบัญญัติมาตรา 246 ต้องถูกลงโทษจ าคุก 
มาตรา 255 การฆ่าทารกหรือการท าแท้ง  

หมวด 2 ว่าด้วยการท าร้าย
รา่งกาย  
เช่น มาตรา 262 การท าร้าย
ผู้อื่นถึงพิการ  
มาตรา 263 การท าร้ายถึง
อันตรายสาหัส  
มาตรา 264 การท าร้ายโดย
การใช้สารเคมีหรือเครื่องดื่ม 
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ตารางท่ี 5.2  (ต่อ) 
 

กฎหมายอาญา
ประเทศสมาชิก 

ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย 

ประเทศไทย ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต หมวด 1 
ความผิดต่อชีวิต  
เช่น มาตรา 288 ผู้ใดฆาผู้อื่น 
มาตรา 289 ฆ่าโดยมีเหตุฉกรรฉ์ เช่น ฆ่า
บุพการี ฆ่าเจ้าพนักงาน ฆ่าโดยไตร่ตรองไว้
ก่อน 
มาตรา 291 ผู้ใดกระท าโดยประมาทเป็น
เหตุให้ถึงแกความตาย  
 

ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับ
ร่างกาย หมวด 2 ความผิดต่อ
ร่างกาย 
 เช่น มาตรา 295 ผู้ใดท าร้าย
ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแกกาย หรือจิตใจ 
มาตรา 297 การกระท า
ความผิดฐานท าร้ายรางกาย 
ให้ได้รับอันตรายสาหัส เช่น 
ตาบอด หูหนวก แท้งลูก เป็น  
มาตรา 300 การกระท าโดย
ประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับ
อันตรายสาหัส  

         

  
 จากตัวอย่าง ลักษณะความผิดอาญาของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ล้วนแต่เป็นการ
กระท าการฆ่า การท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนทั้งสิ้น แตกต่างเพียง เหตุที่ท าให้ต้องรับโทษหนักขึ้น เช่น บิดา 
มารดา เด็กทารก เพราะเป็นบุคคลที่กฎหมายต้องการคุ้มครองเป็นพิเศษ หรือผลที่ท าให้ต้องรับโทษ
หนักขึ้น เช่น ท าร้ายจนสาหัส ท าร้ายถึงพิการ เป็นต้น ดังนั้น จึงมีการก าหนดหมวด ลักษณะเนื้อหา
ในการบทบัญญัติที่แตกต่างตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ แต่หากพิจารณาเนื้อหา
สาระส าคัญหรือองค์ประกอบส าคัญโดยรวมแล้ว การกระท าเหล่านั้นย่อมเข้าข่ายเป็นความผิดทาง
อาญาสองรัฐที่จะพิจารณาด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ และยังเห็นว่า ความผิดที่เป็นความผิด
ในตัวเอง (Mala in se) หรือความผิดร้ายแรงอ่ืน ๆ เช่น ความผิดต่อความมั่นคงภายในประเทศ 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อเสรีภาพ ชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร เงินตรา 
หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เป็นต้น กฎหมายอาญาของแต่
ละประเทศ ย่อมต้องบัญญัติให้การกระท าความผิดเหล่านี้เป็นความผิดตามกฎหมายภายใน อาจจะ
แตกต่างกันไปบ้างในส่วนของเหตุ (เหตุฉกรรฉ์) หรือผล (ผลฉกรรฉ์) ที่ท าให้ต้องรับโทษหนักขึ้น 
เพราะสาระส าคัญของความผิดเหล่านี้ย่อมขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ สังคมและประชาชน 
เป็นการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเสรีภาพ ชื่อเสียง และเป็นการกระท าที่ล่วงละเมิดต่อ
ศีลธรรมอันดี ซึ่งย่อมอยู่ในขอบเขตทีก่ารวินิจฉัยว่าเป็นเป็นความผิดทางอาญาสองรัฐได ้ 
 ส่วนความผิดทางอาญาบางลักษณะที่มีเฉพาะบางกลุ่มประเทศสมาชิก เช่น ความผิดฐานมี
เพศสัมพันธ์ที่ผิดธรรมชาติ (Unnatural Intercourse) อาทิ การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก (Anal 
Sex) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก (Oral Sex) ระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกัน ได้แก่ ชายกับชาย หญิง
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กับหญิง ซึ่งมเีหตุผลพ้ืนฐานการบัญญัติมาจากแนวคิดทางศาสนาอิสลาม ที่ว่า การมีเพศสัมพันธ์ ต้อง
มีเพ่ือการสืบพันธุ์เท่านั้น จึงเป็นเหตุให้กฎหมายในบางกลุ่มประเทศมีนับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ 
ได้บัญญัติให้การกระท าลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา (Penal Code) แม้จะเกิด
จากความยินยอมก็ตาม เช่น ในกฎหมายอาญามาตรา 377A ของประเทศมาเลเซีย371 มาตรา 377 
ของบรูไนดารุสซาลาม372  มาตรา 377 ของสหภาพพม่า373 มาตรา 377A ของประเทศสิงคโปร์374 
หรือประกาศฟัตวาของสภาศาสนาของประเทศอินโดนีเซีย แม้จะไม่ผลบังคับใช้กับกฎหมายของ
อินโดนีเซีย375 แต่กฎหมายเหล่านี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นว่า แนวคิดของศาสนาอิสลามยังมีอิทธิพลอย่าง
มากเหนือรัฐและคนชาติที่นับถือศาสนานี้ จึงส่งผลต่อการบัญญัติกฎหมายภายในประเทศด้วย ตรง
ข้ามกับประเทศสมาชิกอ่ืน เช่น ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา ไม่ได้บัญญัติให้การกระท าลักษณะเป็นความผิดทางอาญา 
เว้นแต่การกระท านั้นเข้าลักษณะเป็นความผิดลักษณะอ่ืน เช่น ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา 
ความผิดฐานกระท าอนาจาร เป็นต้น 
 จากตัวอย่างความผิดในลักษณะดังกล่าว เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ผู้เขียนเห็นว่า ควร
ก าหนดไว้เป็นข้อยกเว้นในร่างอนุสัญญาอาเซียน ฯ โดยระบุว่า ในกรณีจ าเป็น ประเทศภาคี อาจจะ
พิจารณาระบุความผิดบางลักษณะ เป็นความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ ทั้งนี้ภายใต้หลักการ
ความผิดสองรัฐและโทษจ าคุกหรือจ ากัดเสรีภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยระบุแนบท้ายร่างอนุสัญญาฯ 
เช่น ความผิดฐานมีเพศสัมพันที่ผิดธรรมชาติ นอกจากนี้ผู้เขียนยัง เห็นว่า การพิจารณาใช้วิธีการ

                                                           

 371Article 377A any person who has sexual connection with another person by 
the introduction of the penis into the anus or mouth of the other person is said to 
commit carnal intercourse against the order of nature. 
 372Article 377 whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of 
nature with any man, woman, or animal, shall be punished with imprisonment for a 
term which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine. (Unnatural 
offences) 
 373Article 377 whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of 
nature with any man, woman or animal shall be punished with transportation for life, 
or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, 
and shall also be liable to fine. 
 374Article 377A any male person who, in public or private, commits, or abets 
the commission of, or procures or attempts to procure the commission by any male 
person of, any act of gross indecency with another male person, shall be punished 
with imprisonment for a term which may extend to 2 years. (Outrages on decency) 
 375ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย, สภาศาสนาของอินโดนีเซียประกาศฟัตวาคน
รักเพศเดียวกัน มีโทษประหารชีวิต, ค้นวันที่ 1 มิถุนายน 2558 จาก http://aseanwatch.org/ 
2015 /03/31/ อินโดนีเซีย 

http://aseanwatch.org/
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ดังกล่าวใช้เฉพาะกับความผิดทางอาญาที่มีบัญญัติในบางกลุ่มประเทศ ไม่ใช่มีบัญญัติเพียงในประเทศ
ใดประเทศเดียว เพราะหากประเทศผู้รับค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่ได้บัญญัติเป็นความผิด
อาญาตามกฎหมายภายในประเทศ เช่น ความผิดฐานมิจฉาจาร มาตรา 126 กฎหมายอาญา ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ย่อมไม่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ เพราะขัดต่อหลัก
ความผิดสองรัฐ (Double Criminality) ซึ่งเป็นหลักการที่มพ้ืีนฐานมาจากหลักความชอบในทางอาญา 
และถูกน ามาก าหนดเป็นเงื่อนไขการให้ความร่วมมือระหว่างในทุก ๆ สนธิสัญญา อนุสัญญา  
 ส่วนความผิดทางอาญาภายใต้อนุสัญญาความผิดเฉพาะ ได้แก่ อนุสัญญา UNCAC เช่น 
ความผิดฐานการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ 15 ความผิดฐานการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศตามข้อ 16 ความผิดฐานการยักยอก 
การเบียดบัง หรือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ 17 ความผิดฐานการใช้
อิทธิพลเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบตามข้อ 18 เป็นต้น ความผิดอนุสัญญา UNTOC เช่น 
ความผิดฐานมีส่วนร่วมในการอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรตามข้อ 5 ความผิดฐานฟอกเงินที่
ได้จากการก่ออาชญากรรมตามข้อ 6 ความผิดฐานฉ้อราษฏร์บังหลวงตามข้อ 8 เป็นต้น และความผิด
ตามอนุสัญญา ACCT เช่น ความผิดตามอนุสัญญาเพ่ือการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย อาทิ ความผิดฐานยึดหรือเข้าควบคุมอากาศยานในระหว่างการบินโดยใช้ก าลัง
ประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายผู้อ่ืนหรือขู่เข็ญว่าจะกระท าอันตรายต่ออากาศยานนั้น 
ส่วนความผิดตามอนุสัญญาเพ่ือการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ลัทธิการก่อการร้าย อาทิ 
ความผิดฐานจัดหาเงินทุนให้หรือการรวบรวมเงินทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามข้อ 2 เป็นต้น 
ดังนั้น ความผิดทางอาญาตามอนุสัญญาเฉพาะเหล่านี้ จึงเป็นความผิดที่ประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ฐานะภาคีอนุสัญญา มีพันธะผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องน าไปอนุวัติการให้มีผลใช้บังคับในแต่ละ
ประเทศสมาชิก ส่งผลให้ความผิดอาญาเหล่านี้ไม่มีปัญหาในการวินิจฉัยความผิดสองรัฐ  
 นอกจากนี้ พบว่า อนุสัญญา UNCAC ข้อ 44.2 ได้ก าหนดให้ รัฐภาคี (รวมถึงประเทศ
สมาชิกอาเซียน) อาจยินยอมให้มีการส่งบุคคลที่กระท าความผิดใด ๆ ภายใต้อนุสัญญา UNCAC ซึ่งไม่
สามารถลงโทษได้ภายใต้กฎหมายภายในของตนเป็นผู้ร้ายข้ามแดน แตกต่างกันกับอนุสัญญา UNTOC 
และอนุสัญญา ACCT ซึ่งไม่มีบทก าหนดไว้เช่นนี้ ผู้เขียนเห็นว่า การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับประเทศสมาชิก
อาเซียน ไม่ควรน าหลักการตามอนุสัญญา UNCAC ข้อ 44.2 นี้มาใช้ เพราะถือเป็นการขยายหลัก
ความผิดสองรัฐ (Double Criminality) ออกไป กระทบต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายอาญา 
(Legality Principle) ซึ่งทุกประเทศต่างมีบทบัญญัตินี้ทั้งในระดับรัฐธรรมนูญ และกฎมายอาญา และ
หลักความผิดสองรัฐ (Double Criminality) เป็นหลักการส าคัญของความรับผิดทางอาญาของบุคคล
ตามหลักไม่มีความผิด ไม่โทษ โดยไม่มีกฎหมาย (Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege) 
ดังนั้น หากประเทศผู้รับค าร้องให้ความร่วมมือทางกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไป โดยความผิด
นั้นไม่สามารถลงโทษได้ภายใต้กฎหมายของตนเท่ารัฐนั้นปฎิเสธหลักความชอบด้วยกฎหมายอาญา 
และประการส าคัญความในข้อ 44.2 นี้ไม่ใช่บทบัญญัติบังคับให้ต้องปฏิบัติด้วย ประเทศผู้รับค าร้องขอ
ไม่ควรปฎิเสธค าร้องขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา ส่วนหลักความผิดสองรัฐ (Double Criminality) ทั้ง
อนุสัญญา UNCAC อนุสัญญา UNTOC และอนุสัญญา ACCT ยังคงยึดมั่นในหลักการความผิดที่จะ
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ขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น ต้องสามารถลงโทษได้ ตามกฎหมายภายในของรัฐผู้ร้องขอและรัฐที่
ได้รับการร้องขอ  
 จึงเห็นว่า การพัฒนาแนวคิด หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกภายใน
กลุ่มภูมิภาคอาเซียนต้องน าเงื่อนไขของหลักความผิดสองรัฐ (Double Criminality or Dual 
Criminality) นี้ไปใช้ เพราะถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญของความรับผิดทางอาญา ส่วนการวินิจฉัยว่า
ความผิดทางอาญาใดเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐผู้ร้องขอหรือไม่ เห็นว่าควรก าหนดเงื่อนไขที่มี
ความยืดหยุ่นในลักษณะเดียวกันกับสนธิสัญญาในระยะหลัง ๆ โดยให้การวินิจฉัยความผิดทางอาญา
ใดเป็นความผิดตามกฎหมายของทั้งสองรัฐ โดยไม่ค านึงว่ากฎหมายของทั้งสองรัฐได้ก าหนดให้การ
กระท าที่ก่อให้เกิดความผิดนั้นอยู่ในประเภทเดียวกัน หรือได้เรียกชื่อความผิดเป็นอย่างเดียวกัน
หรือไม่ก็ตาม แต่ให้ยึดถือดูข้อเท็จจริงและการกระท าความผิดนั้นว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย
ของสองรัฐหรือไม่ ก็เพียงพอต่อการพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะถ้อยค าว่าต้อง
เหมือนกันทุกประการหรือขยายหลักความผิดสองรัฐจนถึงการส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอ แม้กฎหมาย
ภายในไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิด 
 
 5.2.3  การด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง (Rule of Specialty) 

 การด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง (Rule of Specialty) จากตารางที่ 3.8 จะพบว่า กฎหมายว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นกฎหมายภายในของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทยต่างมีบทบัญญัติที่ห้ามไม่ให้มีด าเนินคดีหรือลงโทษ
บุคคลซึ่งถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศผู้รับค าร้องขอมายังประเทศผู้ร้องขอในความผิดอ่ืนที่ ได้
กระท าลงก่อนมีการส่งข้ามแดนหรือเข้าใจง่าย ๆ คือ ร้องขอฐานใด พิจารณาคดีหรือลงโทษเฉพาะ
ฐานนั้น เพราะหากด าเนินการในความผิดอย่างอ่ืน ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ยังแสดงถึง
การยอมรับอ านาจหรือบริสุทธิ์ใจของรัฐผู้ร้องขอที่จะแสดงออกต่อรัฐผู้รับค าร้องขอด้วย นอกจากนี้
หลักการด าเนินคดีเฉพาะเรื่องยังรวมถึงห้ามรัฐผู้รับค าร้องขอจะไม่ถูกส่งไปยังรัฐที่สามด้วย (Re-
Extradition) ส่วนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แม้ไม่ปรากฎว่ามีบทบัญญัติก าหนดหลักความผิดเฉพาะเรื่อง
ในกฎหมายภาย แต่ก็มีการก าหนดไว้ในสนธิสัญญาระหว่างคู่ภาคีได้ เช่น ในข้อ 7 ของสนธิสัญญา
ระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับสาธารณรัฐอินโดนีเซียหรือข้อ 7 ของสนธิสัญญาระหว่างสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์กับประเทศไทย เป็นต้น ดังนั้นแนวคิด หลักการด าเนินคดีเฉพาะเรื่องจึงเป็นอีกหลักการหนึ่ง
ที่ชี้ให้เห็นว่าประเทศสมาชิกทั้ง 4 ประเทศต่างยอมรับหลักการนี้ และถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
เงื่อนไขที่รัฐผู้ร้องขอและรัฐผู้รับค าร้องขอ ได้ยินยอมสิทธิในอธิปไตยของตนเฉพาะแต่การด าเนินคดี
ส าหรับความผิดที่ร้องขอเท่านั้น และหลักนี้ยังรวมถึงรัฐผู้ร้องขอไม่อาจส่งบุคคลผู้ถูกร้องไปยังประเทศ
ที่สามได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมด้วย 

ดังนั้น หากจะมีการพัฒนาแนวคิด หลักการในการก าหนดเงื่อนไขการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกภายในประชาคมอาเซียน เห็นว่า ควรน าหลักการนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการให้
ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งจะมีข้ึนในอนาคต 
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 5.2.4  การไม่ลงโทษซ  าในความผิดเดียวกัน (Double Jeopardy)  
 หลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน (Double Jeopardy) หรือหลัก Non bis in Idem ซึ่ง

จากการศึกษาจะเห็นว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ประเทศไทยต่างมีบทบัญญัติที่ ห้ามมิให้ลงโทษซ้ าส าหรับบุคคลใดซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนนั้นเคย
ได้รับการพิจารณาคดีจากศาลหรือศาลของประเทศผู้ร้องขอในการกระท าอย่างเดียวกันกับที่มีการร้อง
ขอ ให้ส่งข้ามแดนและศาลหรือศาลของประเทศผู้ร้องขอได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ปล่อยตัวหรือ
พิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว ซึ่งถือเป็นข้อต่อสู้หรือปฏิเสธค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ได้ แม้ไม่ปรากฎหลักนี้ในกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แต่หลักนี้กลับไปปรากฎใน
สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตกลงกับต่างประเทศ เช่น สนธิสัญญา
ระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้อ 8 ที่ก าหนดไว้เช่นกันว่า จะไม่มีการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่รัฐผู้รับค าร้องขอได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดต่อบุคคลซึ่งถูกขอให้ส่งตัวเกี่ยวกับ
ความผิดซึ่งได้รับการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือก าลังถูกด าเนินคดีหรือถูกฟ้องคดีแล้วหรือถูก
พิจารณาคดีและได้รับการพิพากษาให้ปล่อยตัว หรือถูกลงโทษตามค าพิพากษาแล้ว นอกจากนี้ยัง
ปรากฎในหลักการนี้ในรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Constitution of Republic of The 
Philippines 1987) มาตรา 21376 

 จากที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่า หลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกันในทางอาญา ถูก
น ามาใช้เป็นเงื่อนไขในการปฎิเสธค าร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย เพราะหลักการนี้ถือเป็นหลัก
ที่สืบเนื่องมาจากหลักสากลที่ว่า บุคคลไม่ควรถูกพิจารณา เพ่ือลงโทษสองครั้งในการกระท าครั้ง
เดียวกัน เพ่ือให้เกิดสภาพเด็ดขาดทางกฎหมาย และชี้ให้เห็นว่า ประเทศสมาชิกดังกล่าวต่างยอมรับ
การพิจารณาด าเนินคดีอาญาหรือการบังคับตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญาของอีกประเทศหนึ่ง
ภายใต้กฎหมายภายในหรือข้อตกลงระหว่างประเทศภาคีที่จะไม่ด าเนินคดีซ้ าในความผิดเดียวกัน (Non 
Double Jeopardy) 

 ดังนั้น จึงเห็นว่า หากพัฒนาแนวคิด หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
ภายในประชาคมอาเซียน หลักนี้ควรน าไปเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ความร่วมมือในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนด้วย 

 
 5.2.5  ความผิดทางการเมือง (Political Offences) 

 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดทางการเมือง จากการศึกษากฎหมายภายในของแต่ะละ
ประเทศ พบว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดทางการเมือง ไม่ปรากฎบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วย
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (ใหม่) ค.ศ. 2007 ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือเป็น
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองตามกฎหมายของ
ประชาชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1977 ของ

                                                           

 376Section 21 No person shall be twice put in jeopardy of punishment for the 
same offense. If an act is punished by a law and an ordinance, conviction or acquittal 
under either shall constitute a bar to another prosecution for the same act. 
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งแตกต่างกับกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (ใหม่) ค.ศ. 2012 ข้อ 8 
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 
2551 มาตรา 9 ของประเทศไทยที่มีบทบัญญัติยกเว้นความผิดบางฐาน เช่น การปลงชีวิตหรือการ
พยามยามปลงชีวิตหรือการประทุร้ายต่อร่างกายของประมุขแห่งรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลหรือสมาชิกใน
ครอบครัวของบุคคลดังกล่าว ไม่ถือเป็นความผิดทางการเมือง ไม่ให้เป็นความผิดทางการเมืองไว้ใน
กฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ความผิดทางการเมืองตามกฎหมายภายในของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย ยังไม่มีการ
ก าหนดบทนิยามหรือความหมายที่ชัดเจน ตลอดทั้งการก าหนดขอบเขตในการพิจารณาความผิดทาง
การเมืองท าให้การพิจารณาความผิดทางการเมืองแตกต่างกันได้  ซึ่งเคยมีคดีตัวอย่างเกิดขึ้นระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ 9951/2546 
ระหว่าง พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด (โจทก์) กับนายเติม พรมเวที หรือท้าวเติม พมเทวี
และพวก 16 คน (จ าเลย) ดังได้ศึกษาแล้วในบทที่ 3 ซึ่งจากแนวค าพิพากษาดังกล่าว ศาลอุทธรณ์ก็
ไม่ได้วางหลักการในการก าหนดลักษณะหรือองค์ประกอบของความผิดทางเมืองไว้ เพียงแต่ได้
พิจารณาโดยการประมวลข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในคดีมาพิจารณาองค์ประกอบการเมืองเท่านั้น โดยเห็น
ว่า แนวทางค าพิพากษาดังกล่าวค่อนข้างที่จะพิจารณาวินิจฉัยใกล้เคียงกับหลัก Objective-
Subjective Test ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส เนื่องจากพิจารณาถึงการกระท าความผิดและวัตถุประสงค์
ของการกระท าผิดเพ่ือบรรลุผลทางการเมืองประกอบกัน377 ซึ่งเห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าว 
เนื่องจากประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลของระบบกฎหมายมาจากระบบกฎหมายซี
วิล ลอว์ ที่มีสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นต้นแบบในการพัฒนาแนวคิดของระบบกฎหมายนี้ ซึ่งเห็นว่า
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับอิทธิพลของระบบกฎหมายนี้ จะใช้แนวทางนี้ในการพิจารณาความผิด
ทางการเมืองเช่นกัน  

หรือกรณีประเทศไทยร้องขอให้ส่ง อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะ
เป็นผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ที่ปรากฎตัวในราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่ง
ประเด็นส าคัญส าหรับการพิจารณาค าร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา คือ ความผิดที่ร้องขอมีลักษณะของความผิดทางการเมือง  (Political 
offences) หรือไม่ เนื่องจากตามสนธิสัญญาแบบทวิภาคีว่าด้วย การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับกัมพูชา โดยเฉพาะข้อ 3 (1) ได้ก าหนดเงื่อนไขว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะไม่ได้รับการ
อนุมัติ หากความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความผิดทางการเมือง ซึ่งประเทศไทยในฐานะผู้ร้อง
ขอ เห็นว่า ความผิดในคดีประมูลซื้อที่ดินรัชดาตามค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง378 เป็นความผิดอาญาธรรมดา (Street Crime) ในทางตรงข้ามประเทศผู้รับค า
ร้องขอ คือ สาธารณรัฐกัมพูชา พิจารณาว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดการเมือง (Political 

                                                           

 377จอมวิชญ์ จันทร์พรหมมา, ปัญหาความผิดทางการเมืองในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), หน้า 75. 

378คดีหมายเลขแดงที่ อม.1/2550 (คดีประมูลซื้อขายที่ดินรัชดา) (ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง), หน้า 1-39.  



285 

 

 
 

offences) ด้วยเหตุส าคัญ 2 ข้อ379 คือ สัญญาการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ไม่นับรวมในกรณีที่เป็น
นักโทษทางการเมืองและอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย โดยเป็น
คดีท่ีเกิดขึ้นหลังการท ารัฐประหารที่ประเทศไทย ซึ่งไม่มีความเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แบบ จึง
ได้ปฎิเสธค าร้องขอไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน จากที่กล่าวมา จะพบว่า แม้ในสนธิสัญญาไม่ได้ก าหนด
องค์ประกอบ ขอบเขตของความผิดทางการเมืองไว้ และในสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชาจะไม่ได้ระบุไว้ ว่าการพิจารณาความผิดทางเมืองเป็นอ านาจเด็ดขาดของ
ประเทศใด เหมือนสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2527 ข้อ 5.2380 ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม เห็นว่า อ านาจในการพิจารณาว่าความผิดที่
ร้องขอเป็นความผิดทางการเมืองหรือเกี่ยวเนื่องกับความผิดทางการเมืองหรือไม่ เป็นอ านาจอธิปไตย
ของประเทศผู้รับค าร้องขอ ที่จะพิจารณาว่าความผิดที่ร้องขอนั้นเป็นความผิดทางการเมือง โดยอาจใช้
เกณฑ์พิจารณาโดยอาศัยหลักความผิดทางการเมืองโดยแท้ (Purely Political Offences) หรือ
ความผิดทางการเมืองแบบผสม (Relative Political Offences) ก็ได้ ส่งผลให้การพิจารณาความผิด
ทางการเมืองแตกต่างกันไปได้ ดังนั้น ด้วยความเคารพ เมื่อประเทศผู้รับค าร้องขอ คือ ราชอาณาจักร
กัมพูชา พิจารณาความผิดที่ร้องขอว่าเป็นความผิดทางการเมืองแล้ว ประเทศไทยควรเคารพในอ านาจ
ในการพิจารณาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ านาจอธิปไตยของประเทศอ่ืน ประเทศไทยในฐานะผู้ร้องขออาจ
ท าให้เพียงการท าหนังสือสร้างความเข้าใจประกอบค าร้องขอให้ส่งบุคคลผู้ร้องขอไปยังประเทศผู้รับค า
ร้องขอเท่านั้น ส่วนประเทศผู้รับค าร้องจะเข้าใจหรือเห็นต่างด้วยเหตุผลใด ก็เป็นอ านาจในการ
พิจารณาของประเทศนั้น จากกรณีดังกล่าวนี้ เห็นว่า เหตุผลที่ราชอาณาจักรกัมพูชาปฎิเสธค าร้องขอ
ในกรณีนี้  คือ พิจารณาว่าความผิดที่ร้องขอที่ถูกพิจารณาด าเนินคดีตามคดีหมายเลขแดงที่ 
อม.1/2550 (คดีประมูลซื้อขายที่ดินรัชดา) มีลักษณะเป็นความผิดทางการเมืองแบบผสม (Relative 
Political Offences) เนื่องจากความผิดดังกล่าวมีจุดประสงค์ทางการเมืองควบคู่ไปกับจุดประสงค์อ่ืน 
เนื่องจากมีจุดประสงค์ที่กระทบต่อหัวหน้ารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรี โดยมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลง
หรือล้มอ านาจอธิปไตยด้วย ซึ่งก็อยู่ในความหมายของความผิดทางการเมืองที่เป็นเหตุปฎิเสธค าร้อง
ขอ ซึ่งเป็นถือเป็นแนวทางของประเทศฝรั่งเศส เพราะได้รับอิทธิผลของระบบกฎหมายมาจากระบบ
กฎหมายซีวิล ลอว์ ในทางตรงข้าม หากราชอาณาจักรกัมพูชามีค าร้องขอให้ประเทศไทยส่งผู้ร้ายใน
ความผิดทางการเมืองข้ามแดน ประเทศไทยก็ย่อมมีอ านาจอธิปไตยในการพิจารณาว่าจะส่งหรือไม่
เช่นกัน เพราะพ้ืนฐานของการปฎิเสธความผิดทางการเมือง นอกจากการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานโดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดทางการเมืองของประชาชนแล้ว ยังต้องการปกป้อง
สิทธิในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศนั้น ต้องการปกป้องคุ้มครองบุคคลที่ถูกร้องขอ ให้พ้น
จากความไม่เป็นธรรมในการด าเนินคดีจากรัฐผู้ร้องขอนั้น และเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศในความผิดทางการเมือง  

                                                           
379“ฮุนเซนโอ๋ทักษิณ กษัตริย์ตั้ง ส่งตัวกลับไม่ได้,”  ไทยรัฐ,  ค้นวันที่ 15 มีนาคม 2558 จาก

http://www.thairath.co.th/content/pol/46093  
 380ข้อ 5.2 ถ้ามีปัญหาเกิดข้ึนว่าคดีใดเป็นความผิดทางการเมืองหรือไม่ ให้ค าวินิจฉัยของภาคี
ฝ่ายที่ได้รับการร้องขอเป็นเด็ดขาด 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fserichon.org%2Fboard%2Findex.php%3Ftopic%3D31119.0%3Bwap2&ei=BeTvVK2eMMmOuAS48IL4Dg&usg=AFQjCNFi7EtJKST_xt1BBfY1t4BYCWOXkA&bvm=bv.87269000,d.c2E
http://www.thairath.co.th/content/pol/46093
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 ดังนั้น เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศไทย ต่างมีระบบการเมือง
การปกครองที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 5.3 
 
ตารางท่ี 5.3  ระบบการเมืองและการปกครองประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ประเทศสมาชิกอาเซียน ระบบการเมือง การปกครอง 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระบอบพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

ระบบการปกครองสังคมนิยมคอมนิวนิสต์ (ทางการ สปป.
ลาว ใช้ ระบบประชาธิปไตยประชาชนลาว)  

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระบบประชาธิปไตย (แบบสหรัฐอเมริกา) 
ประเทศไทย ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

ตามธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)    
มาตรา  2 

  
 จากความแตกต่างของระบบการเมือง การปกครองดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อการพิจารณา
ลักษณะความผิดทางการเมืองที่แตกต่างกันด้วย เพราะลักษณะความความผิดทางการเมืองของแต่ละ
ประเทศย่อมขึ้นอยู่กับระบบการเมืองการปกครองและสถานการณ์หรือพฤติกรรมทางการเมืองการ
ปกครองภายในของแต่ละประเทศ ท าให้การก าหนดองค์ประกอบหรือฐานความผิดทางอาญาทาง
การเมืองไม่อาจจะกระท าได้โดยง่าย และนอกจากนี้ความผิดทางการเมืองยังเป็นความผิดที่ได้รับการ
ยอมรับเป็นสากลซึ่งเก่ียวข้องกับอ านาจในการปกครองด้วย (Sovereignty) โดยรัฐที่ได้รับค าร้องขอให้
ส่งตัวข้ามแดนสามารถปฏิเสธไม่ส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอได้และหลายฝ่ายเห็นด้วยกับเหตุไม่ส่งผู้ร้ายข้าม
แดนส าหรับความผิดดังกล่าว นอกจากนี้ การที่รัฐต่าง ๆ ปฎิเสธไม่ส่งผู้ต้องหาหรือจ าเลยในความผิดทาง
การเมืองถือเป็นการยอมรับและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดทางการเมือง ดังนั้น เพ่ือเป็น
การคุ้มครองสิทธิของประชาชนภายในประเทศสมาชิกอาเซียนในการแสดงออกทางการเมืองตาม
เจตนารมณ์ของการก าหนดความผิดทางการเมืองให้เป็นข้อยกเว้นความผิดในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าแนวคิด หลักการความผิดการเมืองนี้ไปใช้เป็นเงื่อนไขปฎิเสธค าร้องขอ ทั้งนี้ 
โดยให้อ านาจในการพิจารณาความผิดทางการเมืองให้เป็นอ านาจของประเทศผู้รับค าร้องขอไว้ใน
สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาที่จะมีการพัฒนาการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศภายในประชาคม
อาเซียนต่อไป และประการส าคัญประเทศผู้รับค าร้องขอต้องพิจารณาความผิดทางการเมืองอย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะเจตนาที่จะให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลผู้ถูกร้องขอในการต่อสู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศ  
  ดังนั้น จากความแตกต่างทางการเมืองตามที่ได้วิเคราะห์มา การก าหนดเงื่อนไขการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับความผิดทางการเมืองภายใต้กฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter) จะเป็นอย่างไร จะน าไปวิเคราะห์ต่อไปในหัวข้อที่ 5.3.1 
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 ในขณะเดียวกัน แม้กฎหมายภายในและสนธิสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับ
ประเทศไทย จะไม่ได้ก าหนดบทนิยาม ขอบเขตหรือองค์ประกอบของความผิดทางการเมือง 
(Political Offence) ไว้ ดังกล่าวมา แต่วิธีการหนึ่งที่ท าให้ขอบเขตของความผิดทางการเมืองแคบลง 
ตรงตามเหตุผลพ้ืนฐานของการปฎิเสธความผิดทางการเมือง และป้องกันปัญหาการตีความขยายความ
ความผิดทางการเมือง คือ การก าหนดให้ความผิดบางประเภทที่ร้ายแรงหรือที่ส าคัญซึ่งอาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับความผิดทางการเมือง ไม่เป็นความผิดทางการเมือง เช่น ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย 
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต ดังที่ได้ก าหนดไว้ในอนุสัญญา UNCAC อนุสัญญา UNTOC และอนุสัญญา 
ACCT ที่ก าหนดให้ ความผิดใดๆ ตามอนุสัญญาเหล่านี้ไม่ให้ถือว่าเป็นความผิดทางการเมือง ป้องกัน
การตีความขยายขอบเขตความผิดทางการเมืองเกินไป และประการส าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิด 
หลักการ และวัตถุประสงค์ของการก าหนดความผิดทางการเมือง ให้เป็นเหตุปฎิเสธการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนอย่างแท้จริง ซึ่งนานาประเทศต่างยอมรับ 
 

5.2.6  โทษประหารชีวิต (Death Penalty) 
   ปัจจุบันโทษประหารชีวิตในประเทศต่าง ๆ ในบนโลกมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศที่ยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต กับกลุ่มประเทศที่ยังไม่ยกเลิกโทษประหารชีวิตจากฎหมายภายใน ดังนั้นจึงมีความ
แตกต่างของการลงโทษประหารชีวิต ซ่ึงแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปที่มีการ
ยกเลิกโทษประหารชีวิต ส่วนในภูมิภาคอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศยังมีบทลงโทษ
ประหารชีวิตตามกฎหมายภายใน เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศไทย เป็นต้น ส่วนประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต คือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตามประกาศใน
กฎหมาย เรื่อง ข้อห้ามในการลงโทษประหารชีวิต วันที่ 24 มิถุนายน 2006 (Act No. 9346 An 
Prohibiting The Imposition of Death Penalty in The Philippines)และราชอาณาจักรกัมพูชา 
ซึ่งแตกต่างกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยมาตรา 18 ที่ปรากฎโทษประหาร
ชีวิต โดยวิธีการฉีดยาหรือสารพิษ ประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาตรา 28 
(G) ที่ปรากฎโทษประหารชีวิต โดยวิธีการฉีดยา และประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาตรา 28(4) ทีป่รากฎโทษประหารชีวิต โดยวิธีการยิงเป้า นอกจากนี้ยังมีบางประเทศ
อ้างว่าแม้มีโทษประหารชีวิต แต่ในทางพฤตินัยก็ ไม่มีการตัดสินลงโทษประหารชีวิต เช่น บรูไนดารุส
ซาลาม สหภาพพม่า จากที่กล่าวมา จึงท าให้การลงโทษประหารชีวิตไม่ถูกน ามาก าหนดในหลักการใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศไทย ดังจะเห็นได้จาก สนธิสัญญา
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
พ.ศ. 2527 หรือ สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2542 ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันอีก 5 สนธิสัญญาที่มีผลอยู่ในปัจจุบัน มีเพียงสนธิสัญญาว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่น าแนวคิด หลักการ
ลงโทษประหารชีวิตไว้ในข้อตกลงโดยปรากฎในข้อที่ 10 จึงชี้ให้เห็นว่า แนวคิด หลักการในการน าโทษ
ประหารชีวิตมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาประกอบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศสมาชิกอาเซียน 

http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10278-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10278-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1.html
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ยังมคีวามแตกต่างกัน ด้วยเหตุผลส าคัญ คือ บางประเทศยังคงมีโทษประหารชีวิตในกฎหมาย อีกบาง
ประเทศได้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว  
  ดังนั้น ความแตกต่างของการก าหนดโทษประหารชีวิตในกฎหมายภายใน จะถูกน ามาก าหนด
เป็นเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) อย่างไร จะขอยกน าไปวิเคราะห์ต่อไปในหัวข้อที่ 
5.3.1.1 
 
 5.2.7  อายุความในการด าเนินคดีอาญา (Lapse of Time) 
 อายุความในการด าเนินคดีอาญา โดยหลักการแล้ว การด าเนินคดีอาญาคดีใดนั้น จะต้อง
ปรากฎว่าคดีนั้นต้องไม่ขาดอายุความ การพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินคดีอาญาต้องน าเรื่องอายุความไปพิจารณาประกอบ โดยปัญหาเรื่องอายุความในการด าเนินคดี
อาญาตามกฎหมายภายในที่ส่งผลต่อการส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ กรณีที่ผู้กระท าไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหา
หรือจ าเลย หลบหนีจากรัฐที่พิจารณาและการลงโทษ โดยอายุความยังคงนับต่อเนื่องไป ซึ่งส่งผลท าให้
คดีดังกล่าวขาดอายุความในการฟ้องร้องหรือลงโทษได้ และสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสังคม 
ประกอบกับกระบวนการในการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้องผ่านขั้นตอนในการด าเนินการตาม
กฎหมายภายในหลายขั้นตอนดังกล่าวมาในบทที่ 3 มีความล้าช้าอันเกิดจากอุปสรรคต่าง ๆ ด้วย  
 ซึ่งในกรณีดังกล่าว กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ก าหนดให้อายุความสะดุดหยุดลงหรืออายุความสะดุดหยุดอยู่ไว้ใน
กฎหมายอาญา กล่าวคือ ประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาตรา 23 วรรคสาม 
ซึ่งก าหนดให้ระยะเวลาในการด าเนินคดีอาญาจะไม่ถูกน ามาใช้บังคับในกรณีที่ผู้กระท าความผิด
หลบหนี โดยเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่พบตัวหรือถูกจับกุมตัว ส่วนประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ปรากฎในมาตรา 51 วรรคสอง เป็นกรณีอายุความการลงโทษ ในกรณี
ผู้กระท าความผิดหลบหนีให้นับอายุความตั้งแต่จับหรือพบตัวผู้กระท าและมาตรา 26 วรรคสอง เป็น
กรณีท่ีผู้กระท าหลบหนีจากการถูกด าเนินคดี ให้เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่พบตัวหรือวันที่เขาถูกจับกุม  
 ส่วนประมวลกฎหมายอาญาฟิลิปปินส์และประเทศไทย ไม่มีบทบัญญัติกรณีก าหนดให้อายุ
ความสะดุดหยุดอยู่หรืออายุความสะดุดหยุดลง อันเนื่องมาจากที่ผู้กระท าหลบหนีจากการฟ้องร้อง
หรือการลงโทษ เพียงปรากฎในมาตรา 76 และมาตรา 157 ของกฎหมายอาญาฟิลิปปินส์ที่เป็นกรณี
ระยะเวลาตามกฎหมายที่จะพิจารณาระยะเวลาของโทษและการหลบหนีจากการบังคับค าพิพากษา
ของศาลจะถูกบังคับเป็นระยะเวลาสูงสุด ส่วนตามประมวลกฎหมายอาญาประเทศไทยตามมาตรา 95 
และมาตรา 98 ที่ผู้กระท าความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินก าหนด
ดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณาก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความ
เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นกรณีขาดอายุความฟ้องร้อง หรือกรณีถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาเพ่ือรับโทษนับแต่วันที่มี
ค าพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแต่วันที่ผู้กระท าความผิดหลบหนีแล้วแต่กรณี เกินก าหนดเวลา ให้คดีขาด
อายุความการลงโทษ ซึ่งไม่ใช่กรณีให้ก าหนดให้อายุความสะดุดหยุดอยู่หรือหยุดลงในกฎหมาย
เนื่องจากการหลบหลบหนีของผู้กระท า และไม่สามารถน าอายุความในคดีแพ่งมาใช้ได้ เนื่องจาก
กฎหมายอาญาบัญญัติเรื่องอาญาความในคดีอาญาไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะแล้ว จะน าบทบัญญัติเรื่อง
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อายุความสะดุดหยุดอยู่หรืออายุความสะดุดหยุดอยู่หรือการขยายอายุความตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 175 และมาตรา 176 มาใช้ในคดีอาญาไม่ได้381 จึงเห็น ควรมีการแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายภายใน เพ่ือลดช่องทางที่ท าให้ผู้กระท าความผิดหลุดพ้นจากการถูกพิจารณา
ด าเนินคดี โดยอาศัยเหตุแห่งการขาดอายุความ เพราะการหลบหนีจากประเทศที่ความผิดเกิด โดย
ก าหนดให้อายุความสะดุดหลุดลงหรือสะดุดหยุดอยู่ ในกรณีที่ผู้กระท าหลบหนีจากระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศนั้น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีที่ต้องปฎิบัติตามอนุสัญญาความผิดทางอาญา
ร้ายแรง ได้แก่ อนุสัญญา UNCAC ข้อ 29 และอนุสัญญา UNTOC ข้อ 11 (5) ที่ก าหนดให้ รัฐภาคี
รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน ต้องก าหนดอายุความภายใต้กฎหมายของตนให้การเริ่มพิจารณา 
ส าหรับความผิดที่ก าหนดตามอนุสัญญาให้มีระยะเวลานานและก าหนดให้อายุความนั้นนานขึ้นหรือให้
อายุความสะดุดหยุดลง ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดได้หลบหนีกระบวนการยุติธรรม 
 
 5.2.8  ความผิดเกี่ยวกับการเงิน (Fiscal Offences)  
 ความผิดทางการเงินหรือการคลัง จากผลการศึกษาพบว่า ความผิดทางการคลังไม่มีการ
ก าหนดเงื่อนไขไว้เห็นเหตุปฎิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนในสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2527 และสนธิสัญญาว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 
2542 ท าให้เห็นว่าความผิดทางคลังแตกต่างกับการจัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนใน
อดีตที่ผ่านมาที่มักจะปฎิเสธความผิดทางการคลัง เพราะในปัจจุบันการจัดท าสนธิสัญญาในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนส่วนใหญ่ได้ก าหนด ให้ความผิดทางการคลังไม่ใช่เหตุปฎิเสธส าหรับการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนและรัฐผู้รับค าร้องขอก็ไม่อาจปฏิเสธโดยอ้างว่ารัฐผู้ร้องขอไม่ได้จัดเก็บภาษีหรืออากรชนิด
เดียวกันกับรัฐผู้รับค าร้องขอด้วย ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากปัญหาอาชญกรรมข้ามแดน การฟอกเงิน 
การทุจริตและการแทรกแซงกระบวนการทางอาญาท าให้มีแนวคิดที่ต้องการแยกออกจากเหตุปฎิเสธ 
และการเรียกเก็บภาษีต่าง ๆ อันเป็นงบประมาณของรัฐแต่ละรัฐย่อมมีลักษณะที่แตกต่างกันตามแต่
ความประสงค์ของรัฐ จึงยากท่ีจะก าหนดเหมือนกันได้ทุกลักษณะของภาษี ดังนั้น เพ่ือความชัดเจนใน
การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เห็นว่า 
ควรก าหนดตามแนวทางของอนุสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนขององค์การสหประชาชาติ
ข้อ 2 (3) หรืออนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพ
ยุโรปข้อ 6 โดยบัญญัติให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่อาจปฎิเสธเพียงเพราะเป็นความผิดทางการคลังหรือ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการคลัง ซึ่งการก าหนดเช่นนี้มีแนวโน้ม (Trend) ของการยอมรับในการให้
ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันมากในปัจจุบัน ดังเช่นปรากฎในอนุสัญญา UNCAC 
ข้อ 44.16 อนุสัญญา UNTOC ข้อ 16.15 ที่ก าหนด รัฐภาคีไม่อาจปฎิเสธค าร้องของให้ส่งผู้ร้ายข้าม
แดนได้ ด้วยเหตุผลเพียงว่าความผิดนั้นพิจารณาได้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการคลังด้วย 
 
 

                                                           

 381ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4635/2531 (ศาลฎีกา), หน้า 1-2. 
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 5.2.9  ความผิดทางทหาร (Military Offences)  
 จากผลการศึกษา สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2527 และสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2542 ก็ได้ยอมรับแนวคิด 
หลักการนี้ในการบัญญัติเป็นหลักการตรงกัน จึงไม่มีปัญหาในการให้ความร่วมมือในความผิดทางทหาร
นี้ ทั้งสอดคล้องกับแนวทาง หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างประเทศสมาชิกใน
ความผิดนี้ภายใต้การรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืน ๆ ด้วย เพราะความผิดทางการทหาร ยอมรับเป็นหลักการ
ทั่วไปว่าเป็นลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางอาญาทหารของเหล่าทหารหาร เช่น ละ
ทิ้ง ท าลายทรัพย์ในการยุทธ จึงอยู่ในเขตอ านาจในการใช้กฎหมายทหาร ศาลทหารมีอ านาจพิจารณา
คดี ประกอบวิธีพิจารณาความอาญาทหารเป็นการเฉพาะ เช่น ประมวลกฎหมาอาญาทหาร ร.ศ. 131 
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารหรือกฎหมายทหาร (Military 
Servant Law 1995) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีศาลทหารพิจารณา (Law on 
Military Court 2013)  
 ดังนั้น ความผิดทางทหารจึงเป็นเหตุให้ปฏิเสธตามค าร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน อีกทั้ง
แนวคิดในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมุ่งใช้กับการให้ความร่วมมือในทางอาญาที่ผู้กระท าซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือพลเรือนและอยู่ภายใต้การพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามปกติ 
 
 5.2.10  เหตุการเลือกปฎิบัติ (Discrimination) 
 นอกจากเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวมา ยังมีเหตุปฎิเสธเพราะการเลือกปฎิบัติ ซึ่งแนวโน้มในปัจจุบัน 
ถูกน ามาพิจารณาประกอบการให้ความร่วมมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน บาง
สนธิสัญญาแล้ว อาทิ อนุสัญญา UNCAC ข้อ 44.15 และ อนุสัญญา UNTOC ข้อ 16.14 ที่ก าหนดให้ 
รัฐภาคีท่ีได้รับการร้องขอมีเหตุผลส าคัญที่จะเชื่อว่า ค าร้องขอนั้นได้ท าขึ้นเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการ
ฟ้องคดี หรือการลงโทษบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เผ่าพันธุ์ก าเนิด หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองของบุคคลนั้น หรือการปฏิบัติตามค าร้องขอนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานะ
ของบุคคลผู้นั้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งของเหตุดังกล่าวนั้น ซึ่งแนวคิด หลักการนี้มีในสนธิสัญญา กฎหมาย
หมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงอนุสัญญาแม่แบบขององค์การสหประชาชาติ เช่น 
ข้อ 3 ตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว หรือข้อ 3 ตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาหรือข้อ 
15 (1) (d) กฎหมายว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างกัน ค.ศ. 2007 หรือข้อ 4 (2) ตาม
อนุสัญญาประชาคมทางเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1994 
และข้อ 3 เหตุในการปฏิเสธชนิดบังคับ (Mandatory Grounds for Refusal) ตามสนธิสัญญา
แม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ.1990 สะท้อนให้เห็นว่าแนวคิด หลักการนี้ มีการน าไปใช้
อย่างอย่างกว้างขวางแล้วในปัจจุบัน ในทางตรงข้ามบางสนธิสัญญาไม่มีการก าหนดเงื่อนไขไว้ใน
สนธิสัญญา เช่น สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ.  1981 สนธิสัญญา
ระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับประเทศมาเลเซีย ค.ศ. 1974 หรือสนธิสัญญาระหว่างสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ.  1976 โดยสนธิสัญญาเหล่านี้  พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

http://x.vindicosuite.com/click/fbfpc=1;v=5;m=3;l=401071;c=776283;b=3368032;dct=http%3A/www.ilp.gov.la/Lao_Law/Military_servant_Law95.pdf
http://x.vindicosuite.com/click/fbfpc=1;v=5;m=3;l=401071;c=776283;b=3368032;dct=http%3A/www.ilp.gov.la/Lao_Law/Military_servant_Law95.pdf
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สนธิสัญญาที่ได้จัดท ากันมานาน ล้าสมัย ดังนั้น จึงเห็นว่า หากจะให้สนธิสัญญาเหล่านี้ทันต่อแนวคิด
ในการคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานบุคคลผู้ถูกร้อขอ ควรมีการปรับปรุง แก้ไขสนธิสัญญาหรือพัฒนาการให้
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกภายในภูมิภาคอาเซียนภายใต้กรอบกฎบัตรและตราสารอาเซียน
ที่ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ดังจะได้
วิเคราะห์ต่อไป 
 

5.2.11  การค านึงถึงอธิปไตยของประเทศอ่ืน (Sovereignty) 
จากผลการศึกษาพบ ความแตกต่างในการก าหนดเงื่อนไขระหว่างสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้าม

แดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรณีการส่งผ่านแดน (Transit) ที่ต้องขอความยินยอมผ่านแดนจาก
ประเทศท่ีสาม และเงื่อนไขที่ก าหนดให้ ประเทศผู้ร้องขอจะไม่ส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอต่อไปยังประเทศที่
สาม (Re-Extradition to Third State) โดยเงื่อนไขทั้งสองกรณีนี้ ปรากฎเฉพาะในสนธิสัญญาส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งได้จัดท าภายหลัง 
และชี้ให้เห็นว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ไม่ได้ค านึงถึงหรือเคารพใน
อธิปไตยของประเทศอ่ืน นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดในการก าหนดเงื่อนไขของสนธิสัญญา
แม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ข้อ 14 และข้อ 15 ขององค์การสหประชาชาติ 

และภายใต้การก าหนดเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกภายในภูมิภาค
อาเซียน ควรค านึงและเคารพในอ านาจอธิปไตยของรัฐสมาชิกอ่ืน ๆ ภายใต้กรอบกฎบัตรอาเซียน ดัง
จะได้วิเคราะห์ต่อไป 

 
5.3 วิเคราะห์การพัฒนากลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกภายใน

ประชาคมอาเซียน  
 
 จากผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ จะพบปัญหา อุปสรรคซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากความ
แตกต่าง ข้อจ ากัด และความล้าสมัยของสนธิสัญญา อนุสัญญาและ กฎหมายภายในของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหลายประการ ดังนั้น
การพัฒนาในบริบทของประชาคมอาเซียนที่มีกฎบัตรอาเซียนเป็นแก่นกลางทางกฎหมาย ที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีพันธะทางกฎหมายร่วมกัน ที่จะพัฒนาแนวทางรูปแบบ การก าหนดเงื่อนไขทาง
กฎหมายของหลักการต่าง ๆของการให้ความร่วมมือภายในภูมิภาคอย่างไร จะได้วิเคราะห์ สังเคราะห์
ในหัวข้อ 5.3.1 และหัวข้อ 5.3.2 ตามล าดับ ต่อไป  
 

5.3.1 วิเคราะห์การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใน
ประชาคมอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน 

 จากการศึกษากฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งเป็นกรอบกฎหมายสูงสุดที่ก าหนด
นโยบาย  เป้าหมาย หลักการ ในการบรรลุตามวัตถุประสงค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาคมทั้ง 3 ที่
ประเทศสมาชิกต้องน าไปปฏิบัติหรือมีพันธกรณีต้องน าไปใช้เป็นฐานในการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย
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ภายในของตนหรือสร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน เพ่ือปฏิบัติไม่ให้ขัดหรือแย้งหรือเพ่ือให้
สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียนนี้ โดยเฉพาะมิติเกี่ยวกับการศึกษาในวิทยานิพนธ์นี้ คือ นโยบาย 
เป้าหมายในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดี ซึ่งรวมถึง มิติการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในภูมิภาคด้วย จากการศึกษากฎบัตรอาเซียนและตรา
สารอาเซียนอ่ืน ๆ ไม่ปรากฎนโยบาย เป้าหมาย หลักการอย่างชัดเจนที่ส่งผลต่อทิศทางในการ
ด าเนินคดีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายในประชาคมอาเซียนโดยตรง เพราะปัจจุบันประเทศ
สมาชิกต่างมีพัฒนาระบบการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของตนเองก่อนการรวมกันเป็น
ประชาคมอาเซียน และยังมีผลใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
 อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ พบว่า 1 ใน 3 ประชาคมหลักของประชาคมอาเซียน ที่มี
กรอบเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญามากที่สุด คือ ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community) เนื่องจากเป็นกรอบตามความร่วมมือที่มี
เป้าหมายที่สร้างความสามารถในการเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่   
 โดยการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ปรากฎในแผนงานจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community Blueprint) ซึ่งปรากฎในแผนการหรือยุทธศาสตร์ข้อที่ B.4.1 เสริมสร้างความร่วมมือ
ในการรับมือประเด็นปัญหาความมั่นคงรูปใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
ความท้าท้ายข้ามพรมแดนอ่ืน โดยมีกิจกรรมข้อที่ 3382 เพ่ือยกระดับความร่วมมือด้านการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนต่อสู้กับอาชญากรรม โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีด้านกฎหมายของอาเซียนด าเนินการ แม้จะมี
การด าเนินการประชุมไปแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ประกอบกับสถานะทางกฎหมายของ
แผนจัดตั้งประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน มีผลทางกฎหมายที่จะบังคับต่อประเทศสมาชิก
อย่างไร จะได้วิเคราะห์ต่อไป 
 ดังนั้น การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
และความมั่นคงภายในประชาคมอาเซียน นอกจากต้องค านึงไปควบคู่กันแล้ว ประการส าคัญต้อง
พัฒนาตามหลักการของกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ที่ได้ก าหนดไว้ เพราะกฎบัตรอาเซียนมี
สถานะเป็นสัญญาระหว่างประเทศ (International Agreement) อย่างหนึ่งที่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย (Legal Binding) ที่ประเทศสมาชิกต้องน าไปปรับปรุง แก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้อง 
ตลอดทั้ง พัฒนาความร่วมมือมือระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพ่ือปราบปราบอาชญากรรม ภายหลังจากได้มีการอนุวัติการให้มีผล
ใช้บังคับภายในประเทศ โดยเฉพาะแนวคิด หลักการส าคัญที่ปรากฎในกฎบัตรอาเซียน ที่จะน ามา
วิเคราะห์อันจะน าไปสู่การพัฒนาการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกภายในภูมิภาคอาเซียนใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้กรอบประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-
Security Community: APSC) เพราะการพัฒนาประชาคมการเมืองและความมั่น คงยังยึดหลักกการ
ของประชาธิปไตย ความเคารพ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานซึ่งกฎบัตร
อาเซียนได้ก าหนดไว้อยู่นั้นเอง คือ  

                                                           

 382B.4.1 (3)  ASEAN Political - Security Community Blueprint (APSC) 
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 5.3.1.1  การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
 โดยการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดไว้ในข้อ 2 
หลักการ ข้อย่อย 2 (ซ) (ฌ) การพัฒนาแนวคิดของระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นอกจากจะ
ค านึงถึงแนวคิดหลักการควบคุมอาชญากรรมแล้ว ยังต้องค านึงถึงหรือหาความสมดุลกับแนวคิด
หลักการกระบวนการนิติธรรมด้วย จึงจะถือว่าเป็นระบบกระบวนการยุติธรรมที่ดีและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ทั้งนี้รวมถึงแนวคิด หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน ที่เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยแนวคิด หลักการของ
กระบวนนิติธรรมนั้น เป็นปรัชญาหรืออุดมการณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม และมีการให้ความหมาย
แตกต่างกันไป แต่พอชี้ให้เห็นว่า แนวทาง หลักการของกระบวนการนิติธรรม คือ กฎหมายหรือ
กระบวนทางกฎหมายต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชน เพราะอีกรัฐหนึ่งอาจไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมของอีกรัฐหนึ่งได้ โดยเฉพาะการ
คุ้มครองสิทธิบุคคลผู้ถูกร้องขอ เพราะอีกประเทศหนึ่งอาจไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมของอีก
ประเทศหนึ่งในการด าเนินคดีอาญาที่ไม่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นเหตุผลปฏิเสธการให้ความร่วมมือ
ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้อง
ค านึงถึงสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลที่ถูกร้องขอด้วย จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการท าให้แนวคิด หลักการนิติ
ธรรมมีความเป็นรูปธรรม คือ การน าแนวคิด หลักการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาใช้ โดย
จ าเป็นต้องมีข้อตกลงระหว่างประเทศและการน ามาบัญญัติเป็นกฎหมายภายในในมิติต่าง ๆ 
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่ได้จัดท าปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration 2012) เพ่ือสะท้อนให้เห็นการน าแนวคิด หลักการ
กระบวนการนิติธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประชาคมอีกด้วย แม้ปฏิญญานี้ไม่มีข้อมูกมัดทาง
กฎหมาย383 แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญกับส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ยังยึดมั่นมาตรฐานว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ที่รัฐสมาชิกเป็นภาคี 384 โดย
ปฏิญญานี้สร้างมูลค่าเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับบริบทของภูมิภาค 
 กล่าวโดยสรุป คือ แนวคิดการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของสาระส าคัญและมีความสัมพันธ์กับหลักนิติธรรม เพราะกฎหมายหรือกระบวนการ
ทางกฎหมายที่ดี จะต้องสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย์มาตั้งแต่ก าเนิด385 หรือไม่ท าลายสาระส าคัญแห่งสิทธิ เสรีภาพเหล่านี้  เช่น สิทธิในชีวิต 

                                                           

 383กระทรวงการต่างประเทศ, กรมอาเซียน, เรื่องเดิม, หน้า 5 
 384Reaffirming Further our commitment to the University Declaration of 
Human Rights, the Charter of the United Nation, the Vienna Declaration and 
Programeme of Action, and other international Human Rights instrument to Which 
ASEAN Member States are parties:  
 385คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.), หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) ความหมาย สาระส าคัญ และผลของการฝ่าฝืนหลักนิติธรรม (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ, 2557), หน้า 11. 
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เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ เป็นต้น เพราะถือ
เป็นสิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน จึงกล่าวได้ว่าหลักนิติธรรมเป็นหลักการสากลของมวลมนุษยชาติ 
(Universal Principle of mankind) 
 ดังนั้น การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามกฎบัตรอาเซียน จะ
น ามาวิเคราะห์ประกอบการพัฒนาแนวคิด หลักการและการก าหนดเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของการรวมกลุ่มภูมิภาคอาเซียน เพราะเป็นการ
พัฒนาการให้ความร่วมมืออย่างยั้งยืน ดังนี้ 

1)   การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานกับความผิดที่
มีโทษประหารชีวิต  

  การยอมรับแนวคิด หลักการในการก าหนดเงื่อนไขของความผิดที่มีโทษ
ประหารชีวิตมาใช้ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในปัจจุบันมีความแตกต่างกับในอดีต เพราะในอดีตไม่มีการ
ก าหนดเหตุปฎิเสธส าหรับค าร้องขอที่มีโทษประหารชีวิต เพราะประเทศต่าง ๆ ยังมีแนวปฎิบัติในการ
ลงโทษประหารชีวิตเหมือนกัน แต่ต่อมาแนวคิด ในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือสิทธิ
มนุษยชน และสิทธิขั้นพ้ืนฐานได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ท าให้ประเทศต่าง ๆ รวมถึง
กลุ่มประเทศในโลก เริ่มพิจารณายกเลิกโทษประหารชีวิตภายในประเทศของตน เช่น สหภาพยุโรป 
ซึ่งมีกฎบัตรสิทธิพ้ืนฐานของสหภาพยุโรปที่ก าหนดว่าในข้อ 2 (2)386 ไม่มีบุคคลใด จะต้องถูกตัดสิน
ความผิดโทษประหารชีวิตหรือถูกประหารชีวิต ส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ยกโทษประหาร
ชีวิตไปหมดแล้ว ซึ่งถือเป็นแนวคิดในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ก้าวไปไกลกว่ากติกา
ระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติด้วย แตกต่างกับอีกกลุ่มประเทศที่ยังคงมีการก าหนดโทษ
ประหารชีวิตไว้ภายใต้กฎหมายภายใน โดยเฉพาะประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ของประชาคมอาเซียน เช่น 
ประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นต้น 
  จากความแตกต่างของการยกเลิกโทษประหารชีวิตอันมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิด
ของการคุ้มครองศักดิ์ความเป็นมนุษย์ ท าให้สนธิสัญญาส่วนใหญ่ที่ด าเนินการโดยประเทศท่ีได้ยกเลิก
โทษประหารชีวิตไปแล้วหรือเพ่ือชี้ให้เห็นว่าประเทศภาคี ได้ให้ความส าคัญต่อแนวคิดในการคุ้มครอง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงได้น าเงื่อนไขการลงโทษประหารชีวิต มาใช้เป็นเงื่อนไขในการปฎิเสธค าร้อง
ขอการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เช่น อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1957 อนุสัญญา
ประชาคมทางเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1994 หรือ 
สนธิสัญญาแบบบทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1983  โดย
ก าหนด ให้ประเทศผู้ร้องขอซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือลงโทษประหารชีวิตตามกฎหมายภายในจะต้อง
ให้ค ารับรองว่าจะไม่พิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือลงโทษประหารชีวิตตามค าพิพากษาตาม
กฎหมายของตน เพราะหากไม่ด าเนินการเช่นนั้น ประเทศผู้ถูกร้องขอมีสิทธิปฎิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ไปยังประเทศผู้ร้องขอได้ แต่ในทางตรงข้าม สนธิสัญญาบางส่วน ก็ไม่น าเงื่อนไขการลงโทษประหารชีวิต 

                                                           

 386Charter of Fundamental Rights of the European Union 2010 Article 2.2. 
(Right to life) No one shall be condemned to the death penalty, or executed. 
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มาใช้เป็นเงื่อนไขในการปฎิเสธค าร้องขอ โดยเฉพาะสนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน อาทิ สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) หรือสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ซึ่งขณะจัดท าสนธิสัญญานั้น ประเทศ
เหล่านี้ยังคงโทษประหารชีวิตตามกฎหมายภายใน แต่ปัจจุบัน ประเทศสมาชิกส่วนหนึ่ง อาทิ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว และมีบาง
ประเทศก าลังศึกษาความเป็นไปได้ ในการยกเลิกโทษประหารชีวิต เช่น ประเทศไทย 
  หากพิจารณาในบริบทของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนที่มีกฎบัตร
อาเซียนเป็นกฎหมายสูงสุดของประชาคม จะแก้ไขและพัฒนากลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิกภายใต้ความแตกต่างของการโทษประหารชีวิตของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างไร 
เห็นว่า ภายใต้กฎบัตรอาเซียนที่ให้ความส าคัญต่อแนวคิด หลักการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน จนน ามาสู่ก าหนดเป็นหลักการที่ทุกประเทศสมาชิกต้องยึดถือ
ปฎิบัติตาม อีกทั้งมีปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จึงชี้ให้เห็นว่า ประชาคมอาเซียนได้ให้
คุณค่ากับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสิทธิในการมี
ชีวิต (Right to Life) แม้กฎบัตรอาเซียนและปฎิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่เอกสารทาง
กฎหมายของประชาคมท่ีบังคับให้ประเทศสมาชิกใด ต้องยกเลิกโทษประหารชีวิตเหมือนสหภาพยุโรป
ก็ตาม ดังนั้น การพิจารณายกเลิกโทษประหารชีวิตของประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ จึงไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎบัตรอาเซียนนี้ 
  ดังนั้น การพัฒนาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้กฎ
บัตรอาเซียน จึงเห็นว่า ควรน าเงื่อนไขโทษประหารชีวิตมาก าหนดในการพิจารณาประกอบการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน โดยก าหนดว่า หากความผิดที่ร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน มีโทษประหารชีวิตใน
ประเทศผู้ร้องขอ แต่ความผิดเช่นนั้นไม่ได้บัญญัติโทษประหารชีวิตในประเทศผู้รับค าร้องขอ ค าร้องขอ
อาจถูกปฎิเสธได้ เว้นแต่ ประเทศผู้ร้องขอจะให้ค ารับรองว่าจะไม่ด าเนินการลงโทษประหารชีวิตนั้น 
ซึ่งเป็นเหตุในการปฏิเสธชนิดให้เลือก (Optional Grounds for Refusal) เพราะใช้ค าว่า อาจถูก
ปฏิเสธได้ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนต้องยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว เพ่ือเป็นการยกระดับการให้ความ
ร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลผู้ถูกร้องขอ และถือเป็นการ
ก าหนดเงื่อนไขในการแสวงหาจุดร่วมของการลงโทษประหารชีวิตที่มีความแตกต่างกัน โดยการ
ก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวก็ไม่ได้ห้ามการพิพากษาลงโทษประหารชีวิต แต่เป็นเพียงการให้ค ารับรอง
ส าหรับกระบวนการบังคับโทษซึ่งจะมีในภายหลังจากการลงโทษประหารชีวิต เช่น การลดโทษ พัก
การลงโทษ หรือกระบวนการทางทัณฑวิทยา เป็นต้น และเพ่ือให้การให้ค ารับรองดังกล่าวมีผลใช้
บังคับและน าไปปฎิบัติตามกฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน ควรออกเป็นบทบัญญัติเหมือน
มาตรา 29387 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ของประเทศไทย และ

                                                           

 387มาตรา 29 ในกรณีที่ประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งความผิดอันเป็นมูลเหตุที่
ขอให้  ส่งผู้รายข้ามแดนนั้นตองระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทยแต่ไม่ถึงโทษประหารชีวิต
ตามกฎหมายของประเทศผูรับค ารองขอและรัฐบาลจ าเป็นต้องให้ค ารับรองว่าจะไม่มีการประหารชีวิต
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มาตรา 13 กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ของประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือให้สอดรับกับเงื่อนไข
ตามข้อเสนอข้างต้น และการก าหนดเงื่อนไขตามข้อเสนอดังกล่าว ก็ไม่ใช่ข้อผูกพันทางกฎหมายที่จะ
ให้ประเทศสมาชิกต้องยกเลิกโทษประหารชีวิตตามกฎหมายภายในประเทศของตน โดยการก าหนด
เงื่อนไขดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทาง หลักการสากลทั้งอนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระดับ
สากลและระดับภูมิภาค เช่น สหภาพยุโรป ประชาคมเศรษฐกิจของแอฟริกาตะวันตก หรือองค์การ
สหประชาชาติ เป็นต้น ในทางตรงข้าม หากไม่มีการก าหนดเงื่อนไขส าหรับโทษประหารชีวิตไว้ หรือ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะผู้ถูกร้องขอ ได้ปฎิบัติตามค าร้องขอ โดยการส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอให้
ไปรับโทษประหารชีวิตในประเทศผู้ร้องขอซึ่งมีโทษประหารชีวิต โดยไม่มีค าร้องขอว่าจะไม่ด าเนินการ
ลงโทษประหารชีวิต ประเทศผู้ถูกร้องขอความผิดที่ไม่ได้บัญญัติโทษประหารชีวิต อาจถูกมองว่าไม่
ส่งเสริม แต่กลับสนับสนุน ท าลายสิทธิในการมีชีวิตของมนุษย์ อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของ
บุคคลลง และเห็นว่า การปฎิบัติตามค าร้องขอลักษณะนี้ เป็นการขัดกับหลักการของกฎบัตรอาเซียน 
หากบุคคลผู้ถูกร้องขอได้รับการลงโทษประหารชีวิตจริง ดังที่นายโรเซียน ไลฟ388 (Roseann Rife) 
กล่าวว่า “การลงโทษประหารชีวิตเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน” 
  นอกจากนีท้ิศทางในปัจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีโทษประหารชีวิตใน
กฎหมายภายใน มีแนวโน้มการลงโทษประหารชีวิตลดลง389 เช่น ประเทศสิงคโปร์ บรูไนเดรูซาราม 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งพอชี้ให้เห็นว่า ประเทศสมาชิก
อาเซียน อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพ่ือทบทวน แนวคิดในการลงโทษประหารชีวิตตามหลักมนุษยชนสากล 
ซึ่งในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่ประเทศสมาชิกอาเซียน จะยกเลิกโทษประหารชีวิตตามกฎหมาย
ภายในเพิ่มขึ้น 
  ดังนั้น การก าหนดเงื่อนไขโทษประหารชีวิต มาก าหนดในการพิจารณา
ประกอบการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เห็นว่า ถือเป็นการยกระดับเพ่ือสร้างความสมดุล ในการให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้ก้าวหน้า โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

                                                           

ก็ใหมีการเจรจาตกลงเพ่ือใหมีการรับรองดังกลาวได้ ในกรณีนี้หากศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิต 
ให้รัฐบาลด าเนินการตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายเพ่ือใหมีการบังคับตามค าพิพากษาโดยวิธีจ าคุก
ตลอดชีวิตแทนการประหารชีวิต ทั้งนี้ ห้ามมิใหบุคคลนั้นได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ๆ เว้นแตเ่ป็นการพระราชทานอภัยโทษ 
  388กระทรวงยุติธรรม, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และมหาวิทยาลัยมหิดล , บทสรุป
เอกสารทางวิชาการแนวทางความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตในสังคมไทย
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557), หน้า 9  

  389แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและ
การประหารชีวิต ปี 2556 (กรุงเทพฯ: แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล พับบลิเคชันส์, 2557), หน้า 
17. 
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2) การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานกับความผิด
ทางการเมือง  

  การยอมรับแนวคิด หลักการในการปฏิเสธค าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนใน
ความผิดทางการเมือง หากพิจารณาถึงระบบการปกครองที่หลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ดังตารางที่ 5.3 ระบบการเมืองการปกครองประเทศสมาชิกอาเซียน ย่อมมีแนวโน้มที่ประชาชนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
ตามที่กฎบัตรอาเซียนได้ก าหนดไว้ในหลักการข้อ 2 ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องปฏิบัติตาม
หลักการ โดยยึดมั่นต่อหลักการประชาธิปไตย ทั้งเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็นทางการเมือง วิพากวิจารย์ เรียกร้องอันเป็นสิทธิ เสรีภาพในทางการเมืองขั้นพ้ืนฐานตาม
วิถีทางของระบอบประชาธิปไตย อันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง และประการส าคัญ เป็นการยึดมั่นในการเคารพและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎบัตรอาเซียนก าหนดไว้ด้วย 
  ซึ่งมีความแตกต่างกับสหภาพยุโรป (European Union) ที่ได้ก าหนดเป็น
เงื่อนไข ให้ประเทศสมาชิกจะต้องมีระบบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยตามมาตรฐานโฮเปนเฮ
เกนก่อนเข้ามาเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแนวคิด หลักการส าหรับความผิดทาง
การเมืองในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่อาจน าแนวคิด หลักการ
ของการรวมกลุ่มภูมิภาคยุโรปมาใช้ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียนได้ทุกกรณี  ทั้งนี้ตามข้อ 4 ของ
อนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ค.ศ. 1997 
  ดังนั้น เห็นว่า ประชาคมอาเซียนจึงก าหนดเงื่อนไขเหตุปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้าม
แดนในความผิดทางการเมืองเป็นหลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนได้ โดยอ านาจในการพิจารณาว่าความผิดทางการเมืองเป็นอ านาจอธิปไตยของรัฐผู้รับค าร้อง
ขอและไม่ขัดหรือแย้งกับหลักการในกฎบัตรอาเซียนนี้ และประเทศสมาชิกอ่ืนก็ไม่อาจแทรกแซงหรือ
ก้าวก่ายอ านาจในการพิจารณานี้ได้ แม้กฎหมายภายในหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันจะไม่ได้ก าหนดขอบเขตหรือลักษณะ
ของความผิดทางการเมืองไว้ แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถตกลงระบุให้ความผิดร้ายแรงบางฐาน
ที่ส าคัญซึ่งเก่ียวเนื่องกับข้อพิพาททางการเมือง ให้อยู่นอกเหนือความผิดทางการเมือง เช่น อนุสัญญา
แบบพหุภาควี่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ข้อ 5 ที่ก าหนดให้ 
ความผิดฐานก่อการร้ายระหว่างประเทศ (Terrorism) ไม่เป็นความผิดทางการเมือง หรืออนุสัญญาแบบ
พหุภาคีส าหรับความผิดเฉพาะ เช่น อนุสัญญา UNTAC อนุสัญญา UNCAC เป็นต้น 
  จากท่ีกล่าวมา จึงเห็นว่าการก าหนดเงื่อนไขความผิดทางการเมืองภายใต้กฎ
บัตรอาเซียน ควรก าหนดเงื่อนไขว่า ความผิดทางการเมืองและความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับความผิด
ทางการเมือง เป็นเหตุปฏิเสธไม่ส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน โดยให้อ านาจในการพิจารณาความผิด
เป็นอ านาจเด็ดขาดของประเทศผู้รับค าร้องขอและเคารพในอ านาจอธิปไตยของประเทศผู้รับค าร้องขอ
ด้วย จึงจะสอดคล้องกับแนวคิดเหตุผลพ้ืนฐานของการก าหนดความผิดทางการเมือง เป็นเหตุปฎิเสธ
ค าร้องขอไม่ส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนอาจอยู่ในฐานะเป็นได้ทั้งประเทศผู้รับค า
ร้องขอหรือประเทศผู้ร้องขอ ดังนั้นการก าหนดเงื่อนไขดังกล่าว จึงไม่ใช่การก าหนดเพ่ือประโยชน์
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ประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่ง แต่ถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะสิทธิในทางการเมืองของประชาชนอาเซียนในภูมิภาคนี้ด้วย 
   ประกอบ การก าหนดเงื่อนไขให้ความผิดทางการเมืองเป็นเหตุปฎิเสธไม่ส่ง
ผู้ร้ายตามข้อเสนอแนะข้างต้น ยังเห็นว่ามี กลไกของอาเซียนไว้รับรองด้วย คือ การคุ้มครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐานตามปฎิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 16390 กล่าวคือ หากบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็น
ผู้ร้ายในความผิดทางการเมือง ได้หลบหนีไปอยู่ในประเทศสมาชิกใด และประเทศสมาชิกนั้นในฐานะ
เป็นประเทศผู้รับค าร้องขอได้ปฎิเสธไม่ส่งบุคคลนั้นเป็นผู้ร้ายข้ามแดน เพราะได้พิจารณาแล้วว่าเป็น
ความผิดทางการเมือง ประเทศสมาชิกนั้นควรต้องพิจารณาที่ลี้ภัยให้บุคคลนั้น ซึ่งเห็นว่ารวมถึง 
สถานที่ลี้ภัยให้กับผู้ลี้ภัยทางการเมือง (Political Asylum) ด้วย ทั้งนี้ตามกฎหมายของประเทศ
สมาชิกและข้อตกลงระหว่างประเทศ จึงจะถือเป็นการรับรองสิทธิตามปฎิญาญาข้อ 16 นี้ ซึ่งกลไกนี้
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ควรต้องพัฒนาแนวทางด าเนินการให้มีผลภายในประเทศ
ต่อไป เพ่ือให้ครบวงจรในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน
รวมถึงผู้ร้ายในความผิดทางการเมือง ในภูมิภาคอาเซียน 

3) การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานกับ
กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างย่อ 

  กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างย่อหรือการให้ความยินยอม (Consent) 
เนื่องจากการให้ความยินยอมของบุคคลผู้ร้องขอถือเป็นปัจจัยและกลไกหนึ่งในการรับรองเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานในการแสดงออกด้วยความยินยอมของบุคคลผู้ถูกร้องขอ ให้เป็นส่วนส าคัญของกระบวนการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบง่าย (Simplified Procedure) แตกต่างกับกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบ
ปกติ ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนในการด าเนินการหลายขั้นตอน เหมือนที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้มี
การจัดท าอนุสัญญาว่าด้วยกกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างง่ายระหว่างประเทศสมาชิกของสภาพ
ยุโรปด้วย (Convention on Simplified Extradition Procedure between the Member 
States of the European Union) เพ่ือความสะดวกและลดขั้นตอนความซับซ้อนของกระบวนการ
และขั้นตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายภายในประเทศแบบปกติ ซึ่งวิธีดังกล่าวคือ บุคคลที่
ต้องการตัว (ผู้ต้องหาหรือจ าเลย) ต้องให้ยินยอมด้วยความสมัครใจ ไม่ถูกแทรกแซง หลอกลวง หรือท า
ให้บุคคลผู้ต้องการตัวส าคัญผิด ในกรณีต่าง ๆ และขอสละสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะได้รับ
ตามแนวคิดหลักการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามขั้นตอนปกติ เช่น สิทธิการมีทนาย โดยยินยอมให้ส่ง
ตนไปสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศผู้ร้องขอ โดยศาลจะมีค าสั่งให้ขัง เพ่ือส่งเป็นผู้ร้าย
ข้ามแดน โดยไม่ต้องพิจารณาหลักฐานว่า บุคคลนั้นเป็นบุคคลคนเดียวกับที่ถูกขอให้ส่งข้ามแดน
หรือไม่ คดีมีมูลหรือไม่ และความผิดที่ขอให้ส่งข้ามแดนสามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้หรือไม่ หรือเป็น

                                                           

 390Article 16 every person has the right to seek and receive asylum in another 
State in accordance with the laws of such State and applicable international 
agreements. 
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ความผิดทางการเมืองหรือทางการทหารโดยเฉพาะหรือไม่ อันเป็นประเด็นตามวิธีการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนตามปกติที่ศาลจะต้องพิจารณาและวินิจฉัย391 
  ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ควรน าแนวคิดหลักการในการ
พัฒนากลไกในการด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อไปใช้บังคับภายในประเทศ อีกช่องทางหนึ่ง 
เพราะถือเป็นช่องทางที่รวดเร็ว (Fast Track) ดังเช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 27 ของประเทศไทย หรือก าหนดหลักการกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อนี้ 
ไว้ข้อตกลงระหว่างประเทศในภูมิภาค ตามร่างอนุสัญญาซึ่งจะมีขึ้นในอนาคตก็ได้ เพราะหากประเทศ
สมาชิกลงนามให้สัตยาบันเป็นภาคีตามร่างอนุสัญญานี้ ย่อมมีพันธกรณีที่ต้องน าไปอนุวัติรการให้มีผล
ใช้บังคับภายในประเทศต่อไป โดยไม่ต้องแยกเป็นอีกอนุสัญญาหนึ่งเหมือนสหภาพยุโรปก็ได้ 

4) การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานกับการเลือก
ปฎิบัติ 

  การวิเคราะห์การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานกับ
การก าหนดเงื่อนไขในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเด็นต่าง ๆ  แล้ว อีกประเด็นที่น ามาพิจารณา
ประกอบเพื่อสร้างความสมดุลให้การพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีความชอบธรรมมากขึ้น คือ ต้องไม่มุ่ง
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยการเลือกปฎิบัติให้แตกต่างกับผู้ร้ายคนอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์ใดเป็นการเฉพาะ 
ดังนั้น การพัฒนากลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในภูมิภาคอาเซียน เห็นว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ภายในภูมิภาค ไม่ควรถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือ เพ่ือวัตถุประสงค์ใด กรณีใดเป็นการเฉพาะหรือเลือก
ปฎิบัติ เพราะขัดต่อหลักมนุยธรรมไม่ชอบด้วยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ที่มุ่งให้
ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรม และไม่ปล่อยให้ผู้ร้ายหลุดพ้นจากการถูกลงโทษเป็นหลัก 
ไม่ได้มุ่งให้ความร่วมมือโดยมีวัตถุประสงค์เลือกปฎิบัติ โดยควรน าแนวคิด หลักการการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนจะถูกปฏิเสธ หากมีเหตุผลหนักแน่นว่าค าร้องขอ มีวัตถุประสงค์ในการฟ้องร้องหรือลงโทษบุคคล
เพราะ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง เพศหรือสถานะของบุคคล และ
ค าร้องขออาจถูกปฎิเสธพิจารณา หากบุคคลที่ขอให้มีการส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนถูกด าเนินคดีโดยศาล
เฉพาะกิจในประเทศผู้ร้องขอ ซึ่งอนุสัญญาของประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) 
อนุสัญญาแม่แบบขององค์การสหประชาชาติ (UN Model) หรืออนุสัญญา UNCAC และอนุสัญญา 
UNTOC ก็ได้มีการน ามาใช้เช่นกัน 
  จากการศึกษาข้างต้น จะพบว่า แม้กรอบแนวคิด หลักการในกฎบัตร
อาเซียนไม่ได้ก าหนดแนวทาง นโยบายหลักการในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมถึง
การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างชัดเจน แต่จากการวิเคราะห์ข้างต้น
การพัฒนาความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้กฎบัตรอาเซียน แม้จะมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือ
ควบคุมอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมทั้งรูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ภายในประชาคม แต่ยัง
ค านึงถึงกรอบแนวคิด หลักการในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ทั้งนี้รวมถึง
บุคคลผู้ถูกร้องขอด้วยตามที่ปรากฎในกฎบัตรอาเซียนและปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Human Rights Declaration) ดังนั้น ประชาคมอาเซียนจึงสามารถพัฒนาแนวคิดในการ

                                                           

 391ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์, เรื่องเดิม, หน้า 20.  
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ด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดี โดยอาศัยแนวคิด หลักการในควบคุมอาชญากรรม (Crime 
Control Model) และแนวคิด หลักการในกระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process Model) ภายใต้
กฎบัตรอาเซียนมาใช้ได้ แม้หลัก   นิติธรรมที่ปรากฎในกฎบัตรอาเซียน จะยังมีความเห็นที่แตกต่างกัน 
และอาจต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจและตระหนักไปยังประเทศสมาชิก หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนต่างๆ ในภูมิภาค  
 ผู้เขียน เห็นว่า แนวคิด หลักการนี้ ตลอดทั้งการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
สิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ก็คุ้มค่าที่จะน ามาเป็นแกนหลักการในพัฒนาประชาคมอาเซียนในมิติต่าง ๆ 
รวมถึงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
  5.3.1.2  การเคารพอ านาจอธิปไตยกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
  แม้โดยหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่ใช่พันธะผูกพัน
ทางกฎหมายที่ประเทศต่าง ๆ ต้องให้ความร่วมมือในการส่งผู้กระท าความผิดที่ได้หลบหนีเข้ามาใน
อาณาเขตของประเทศตน เพราะถือเป็นอ านาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ของรัฐที่จะพิจารณาด าเนินการ
หรือไม่ก็ได้ แต่ด้วยความจ าเป็นที่ป้องกันไม่ให้ผู้กระท าความผิดอาศัยเป็นช่องทางการหลบหนีและ
ปราบปรามอาชญากรรม ประเทศต่าง ๆ ของประชาคมโลกจึงหันมาสร้างความร่วมมือระหว่างกันทั้ง
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากลตั้งแต่อดีต โดยการวางเงื่อนไขทางกฎหมายต่าง ๆ 
เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดทั้งพัฒนาแนวคิด หลักการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง  
  ส าหรับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนภายใต้กฎบัตรอาเซียน ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนควรค านึงถึงหลักการในข้อ 2 (ก) (จ) (ฉ) ได้แก่ 
การเคารพเอกราช อธิปไตย การไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน การเคารพสิทธิของ
รัฐสมาชิกทุกรัฐ โดยปราศจากการแทรกแซง การบ่อนท าลาย และการบังคับจากภายนอก 
ประกอบการก าหนดเงื่อนไข ดังนั้น จึงเห็นว่า การก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายในการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิก ต้องค านึงถึงมิตหิลักการดังกล่าว ในฐานะที่บุคคลผู้ถูกร้องขออยู่ภายในอ านาจ
อธิปไตยหรืออยู่ในดินแดนของประเทศนั้น การก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมาย ได้แก่ 

1. การส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อประเทศที่สาม (Re-Extradition to a Third State)  
กล่าวคือ ประเทศผู้ร้องขอจะต้องไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อประเทศที่สาม เนื่องจากประเทศผู้รับค าร้อง
ขอได้พิจารณาด าเนินการตามค าร้องขอของประเทศผู้ร้องขอเท่านั้น ไม่รวมประเทศอ่ืน เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมจากประเทศผู้ร้องขอและบุคคลผู้ถูกร้องขอ เพราะประเทศผู้รับค าร้องขอได้ยอมส่ง
ตัวบุคคลผู้ถูกร้องขอตามค าร้องของประเทศผู้ร้องขอเท่านั้น กล่าวอีกนัยถือเป็นการยอมรับอ านาจ
อธิปไตยของประเทศผู้ร้องขอเท่านั้น ไม่ใช่ประเทศที่สาม ดังนั้นหากประเทศผู้ร้องขอต้องการส่งไปยัง
ประเทศท่ีสาม ก็จะแจ้งหรือให้ประเทศผู้ถูกร้องขอยินยอม 

2. การส่งผ่านแดน (Transit) เป็นกรณีที่การส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอจากประเทศผู้รับค า
ร้องขอไปยังประเทศผู้ร้องขอ ซึ่งต้องผ่านอ านาจอธิปไตยของประเทศอ่ืน ซึ่งการผ่านแดนดังกล่าว ก็
ควรต้องได้รับความยินยอมหรืออนุญาตให้ผ่านได้ ซึ่งถือเป็นการเคารพในอ านาจอธิปไตยของประเทศ
อ่ืนด้วยและประเทศที่ถูกผ่านแดนควรให้ความยินยอมโดยเร็ว เว้นแต่ได้รับผลกระทบต่อประโยชน์อัน
ส าคัญ 
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3. การได้รับความยินยอมจากประเทศผู้รับค าร้องขอส าหรับการใช้กระบวนการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนอย่างง่าย นอกเหนือจากความยินยอมของบุคคผู้ถูกร้องขอดังวิเคราะห์แล้ว เพราะ
บุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งปรากฎตัวในดินแดนหรือภายใต้อ านาจอธิปไตยของประเทศผู้รับค าร้องขอ  การ
ด าเนินการใดๆก็ควรต้องได้รับความยินยอมจากประเทศผู้รับค าร้องขอด้วย 

4. หลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียว ซึ่งถือเป็นเหตุปฎิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เห็น
ว่ามีแนวคิดอันเป็นการเคารพอ านาจอธิปไตยในการพิจารณาคดีของประเทศผู้รับค าร้องขอด้วย 
กล่าวคือ หากประเทศผู้รับค าร้องขอก าลังด าเนินคดีต่อบุคคลผู้ถูกร้องขอให้ส่งตัว ส าหรับความผิด
เดียวกันหรือประเทศผู้รับค าร้องขอได้มีค าพิพากษาต่อบุคคลผู้ถูกขอให้ส่งตัวส าหรับความผิดเดียวกัน
ก่อนมีค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพราะถือเป็นการเคารพในอ านาจอธิปไตยส าหรับการพิจารณา
หรือตัดสินคดีของประเทศผู้รับค าร้องขอด้วย 
 และการเคารพในอ านาจอธิปไตยในการพิจารณาความผิดทางการเมือง  ที่ยังไม่
สามารถก าหนดองค์ประกอบความผิดให้เป็นที่ยอมรับได้ในปัจจุบัน การเชื่อมั่นในการพิจารณาของ
ประเทศ   ผู้รับค าร้องขอ จึงถือเป็นที่ประเทศผู้ร้องขอควรยอมรับ ดังได้วิเคราะห์มาแล้วในหัวข้อที่ 
5.2.5 และเห็นว่า ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาของประเทศผู้รับค าร้องขอ คือ ค านึงวัตถุประสงค์อัน
แท้จริง โดยปราศจากการแทรกแซงจากภายใน ภายนอกประเทศ 
 ดังนั้น การก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายเหล่านี้ ถือเป็นการเคารพและค านึงถึงอ านาจ
อธิปไตยในการพิจารณาค าร้องขอของประเทศผู้รับค าร้องขอ เพราะประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศต่างมีอ านาจอธิปไตยเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการขออนุญาตและความยินยอมจากประเทศผู้
รับค าร้องขอหรือการพิจารณาค าร้องขอของประเทศผู้รับค าร้องส าหรับความผิดทางการเมือง อีกทั้ง 
การก าหนดเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ ไม่เป็นการก าหนดเงื่อนไขที่ขัดหรือแย้งต่อหลักการในกฎบัตร
อาเซียน ทั้งยังสอดคล้องกันแนวทาง หลักการในการก าหนดเงื่อนไขในระดับภูมิภาค ได้แก่ อนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ข้อ 15 และข้อ 21 และอนุสัญญาประชาคมทางเศรษฐกิจแห่งรัฐ
แอฟริกาตะวันตกว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ข้อ 21 และข้อ 27 ระดับสากล คือ อนุสัญญาแม่แบบ
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนข้อ 14 และข้อ 15 องค์การสหประชาชาติ ด้วย 
  5.3.1.3  หลักการพื้นฐานและหลักความชอบธรรมในทางอาญา   
  นอกจากแนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนข้างต้นที่ถูกน ามาใช้
เป็นเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือในทางกฎหมายแล้ว ยังมีแนวคิด หลักการส าคัญในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนซึ่งถือเป็นหลักการพ้ืนฐานและหลักความชอบธรรมในทางอาญา ได้แก่ หลักความผิดที่ส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนได้ (Extraditable Offences) หลักความผิดอาญาสองรัฐ (Double Criminality) หลักการ
ด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง (Rule of Specialty) หลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน (Double 
Jeopardy) ที่ประเทศสมาชิกต้องยึดถือแนวคิด หลักการเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาความร่วมมือในการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกภายในประชาคมอาเซียน เพราะถือเป็นหลักการสากลในการ
ให้ความร่วมมือทางกฎหมาย ดังที่ได้ศึกษาในอนุสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ
องค์การสหประชาชาติ (Model Treaty on Extradition 1999) อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน 1957 (European Convention on Extradition 1957) อนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วย
ประชาคมทางเศรษฐกิจว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (The Economic Community of West 
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African States Convention on Extradition 1994) และสนธิสัญญาแบบทวิภาคี (Bilateral 
Treaties) ของประเทศต่าง ๆ ในโลก รวมถึงสนธิสัญญาและกฎหมายภายในของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ก็ได้ยึดถือแนวคิด หลักการเหล่านี้ ดังที่วิเคราะห์ไปแล้วข้างต้น  
แตกต่างกันเพียงในรายละเอียดของบางหลักการเท่านั้น เช่น ลักษณะการก าหนดความผิดที่จะส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ จะใช้แบบเจาะจงฐานความผิดหรือไม่เจาะจงฐานความผิด ดังได้วิเคราะห์ใน
ข้อเด่น ข้อด้อยไปแล้ว นอกจากนี้ยังเห็นว่าหลักการพื้นฐานและหลักความชอบธรรมในทางอาญาตาม
หลักการต่าง ๆ นั้น เป็นการน าแนวคิด หลักนิติธรรม และการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่มีลักษณะเป็นนามธรรม มาเป็นสร้างเป็นกฎเกณฑ์ให้มีผลเชิงรูปธรรมอีกด้วย 
 

5.3.2   วิเคราะห์และสังเคราะห์การพัฒนาความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิกภายในประชาคมอาเซียนผ่านการรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืน  

การพัฒนาความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจาก
ต้องอยู่บนพื้นฐานทางกฎหมายของตราสารของประชาคมอาเซียนแล้ว เห็นว่า จ าต้องพิจารณาเรื่องนี้ 
ในบริบทของกลไกการร่วมกลุ่มภูมิภาคอ่ืนประกอบว่ามีรูปแบบ ข้อผูกพันระหว่างสมาชิก หลักการใน
การก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างไร ดังนั้นในส่วนต่อจึงได้น าการรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืน มาประกอบการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ดังนี้ 

  5.3.2.1  วิเคราะห์ลักษณะการรวมกลุ่มระดับภูมิภาค 
 เมื่อมีการรวมกลุ่มภูมิภาคที่ทุกประเทศต่างมีเป้าหมายบนพ้ืนฐานแนวคิด หลักการ 

ตลอดทั้งวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มภูมิภาคเดียวกัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศสมาชิกจ าเป็นต้อง
แสวงหาแนวทางหลักการในการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมภายใต้ความแตกต่าง
ของประเทศสมาชิกแต่อยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายสูงสุดของภูมิภาค เช่น กฎบัตร ธรรมนูญ เป็นต้น 
เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพหรือการปรับหลักเกณฑ์ภายในไปจนถึงการยอมสละอ านาจอธิปไตย
บางส่วน เพ่ือผูกพัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มภูมิภาค ซึ่งรวมถึง การ
พัฒนากลไกการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกด้วย เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรม ดังจะเห็นได้จากแนวทางของการ
รวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืน ๆ ในโลกที่ส าคัญ ได้แก่ ภูมิภาคยุโรป หรือในนามสหภาพยุโรป (European 
Union) ซ่ึงถือเป็นการรวมกลุ่มที่มีความก้าวหน้าและประสพผลส าเร็จในเรื่องต่าง ๆ มากที่สุดของโลก 
และความก้าวหน้าประการหนึ่งในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือทางกฎหมาย คือ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition) โดยแนวคิดของ
สหภาพยุโรป มีแนวคิดที่จะวางแนวทาง หลักการในการปฎิบัติเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้เป็นไป
ในทางทิศทางเดียวกันทั้งสหภาพ จึงน ามาสู่การจัดท าอนุสัญญาเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิกของสหภาพส าคัญ 3 อนุสัญญา ได้แก่ อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(European Convention on Extradition 1957) อนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (Convention on Extradition between the 
Member States of the European Union 1997) และอนุสัญญาว่าด้วยกระบวนการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนอย่างง่ายระหว่างประเทศสมาชิกของสภาพยุโรปด้วย (Convention on Simplified 
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Extradition Procedure Between the Member States of the European Union 1995) 
ส าหรับเหตุผลเบื้องหลังของการพัฒนาความร่วมมือตามอนุสัญญาเหล่านี้ ปรากฎชัดเจนในบทน า 
และประการส าคัญประเทศสมาชิกเห็นพร้อมอย่างเอกฉันท์ในนโยบายทางอาญาและยิ่งกว่านั้น
ประเทศสมาชิกมีความมั่นใจในระบบยุติธรรมที่เหมาะสมภายในประเทศ โดยเฉพาะการพิจารณา
คดีอาญาซึ่งเคารพในพันธะที่เกิดจากการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Human Right) และเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐาน (Fundamental Freedoms) และเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขมุมมองอันเป็นพื้นฐานของการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนอีกด้วย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรม 
โดยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในกลุ่มภูมิภาคยุโรปตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(European Convention on Extradition 1957) ซึ่งเป็นอนุสัญญาหลัก (Mother Convention) 
ของสหภาพยุโรปกับ อนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรป (Convention relating to Extradition between the Member States of the 
European Union 1997) ที่เสริมบทบัญญัติและอ านวยในการบังคับใช้หลักการที่ปรากฎในอนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 1957 ส่วนการจัดท าอนุสัญญาว่าด้วยกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
อย่างง่ายระหว่างประเทศสมาชิก (Convention on Simplified Extradition Procedure 
Between the Member States of the European Union 1995) มีเป้าหมายเพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลดความซับซ้อนของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในการบังคับใช้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตาม
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก โดยได้บัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติม 

ดังนั้น การรวมกลุ่มภูมิภาคของสหภาพยุโรป จึงชี้ให้เห็นแนวทาง ลักษณะรูปแบบ
และหลักการในการวางกฎเกณฑ์การให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม บนหลักการเดียวกัน 

ส่วนภูมิภาคแอฟริกา เป็นอีกภูมิภาคหนึ่ง ที่มีการรวมกลุ่มที่ถือเป็นการรวมกลุ่มแบบ
ใหม่เหมือนกับการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป แม้จะมีบ่อเกิดหรือเป้าหมายของการรวมกลุ่มที่มีความ
แตกต่างกัน แต่ส าหรับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น  มีรูปแบบ 
แนวคิด หลักการคล้ายคลึงกันมาก แตกต่างกันเพียงลักษณะของรูปแบบและบางหลักการเท่านั้น โดย
ประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตก (The Economic Community of West 
African) ได้ยอมรับรูปแบบ แนวคิดและหลักการเดียวกันภายใต้อนุสัญญาประชาคมทางเศรษฐกิจ
แห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (The Economic Community of West 
African States Convention on Extradition 1994) เช่นเดียวกับสหภาพยุโรป (European 
Union) โดยเฉพาะรูปแบบของข้อตกลงแบบพหุภาคี (Multilateral Convention) นอกจากนี้อนุ
สนธิสัญญานี้มีผลผูกพันระหว่างประเทศสมาชิก 15 ประเทศของประชาคมนี้ โดยทุกประเทศต่างลง
นามในอนุสัญญา โดยวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา คือ เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในทาง
อาญาและการท างานร่วมกันต่อการหยุดยั้งต่ออาชญากรรมในดินแดนทั่วทุกแห่งของประชาคมและ
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพส าหรับการด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าความผิดที่ได้หลบหนีจาก
ดินแดนของรัฐสมาชิกหนึ่งไปอาศัยอยู่ในดินแดนของอีกรัฐหนึ่งและมีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามกฎ
บัตรว่าด้วยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแอฟริกา 
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ดังนั้น รูปแบบ แนวทาง หลักการในการก าหนดเงื่อนไขการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกภายในการรวมกลุ่มภูมิภาคแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก (West African States) จึงเป็น
อีกแนวทางหนึ่ง ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศสมาชิก
ภายในการรวมกลุ่มภูมิภาค เพ่ือความเป็นเอกภาพในการปราบปรามอาชญากรมภายใต้หลักการ
เดียวกัน ทั่วทั้งภูมิภาค 

ส าหรับการรวมกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในนามของประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community: AC) ภายใต้เป้าหมายรวมกันในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ที่มุ่งสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมในภูมิภาค โดยมี 10 ประเทศเป็นสมาชิก ได้แก่ 
บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ประเทศมาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามและราชอาณาจักรไทย ดังนั้นกฎบัตรอาเซียนจึงเป็นกรอบกฎหมายสูงสุดในการพัฒนา
ประชาคมให้บรรลุเป้าหมาย โดยการพัฒนาผ่าน 3 ประชาคมหลัก ซึ่งจากการศึกษากฎบัตรอาเซียน 
กฎบัตรอาเซียนไม่ไดม้ีการก าหนดหลักการของการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายในการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในการรวมกลุ่มภูมิภาคอย่างชัดเจน เพียงแต่
ปรากฎในแผนจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community Blueprint: APSC Blueprint) ข้อ B.4.1 แต่ก็ไม่ระบุการก าหนดเงื่อนไข สาระส าคัญ
ของหลักการใด ๆ เพ่ือใช้ในการยกระดับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในภูมิภาค ดังนั้น การก าหนดเงื่อนไข
ทางกฎหมายใด ๆ ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก จึงต้องอยู่ภายใต้หลักการกฎบัตร
อาเซียนและตราสารอาเซียน ดังได้วิเคราะห์มาแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ประชาคมการเมือง-ความมั่นคง ก็เป็นประชาคมที่มีใกล้ชิดกับการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญามากที่สุด รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย แม้อดีตที่ผ่าน
มาจากข้อมูลสถิติการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับกับประเทศสมาชิกอาเซียนจะมี
แนวโน้มไม่มากนัก แต่เมื่อมีการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนสมบูรณ์ ประชาชนสามารถเข้า-ออกไปมา
เพ่ือท านิติกรรมต่าง ๆระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ผลกระท าทางลบหรืออัตราการกระท าความผิดแล้ว
หลบหนีออกนอกประเทศสมาชิกย่อมมีมากตามไปด้วย ดังนั้น การตระหนักถึงความส าคัญต่อการให้
ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันประเทศสมาชิกอาเซียน จึงถือเป็นภารกิจหนึ่งของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องพัฒนาร่วมกัน ด้ วยเหตุผลดังกล่าวมา 
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกภายใน
ประชาคม จึงต้องศึกษารูปแบบ แนวคิด หลักการของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนตามสนธิสัญญาแบบทวิภาคีและแบบพหุภาคี ทั้งที่ใช้บังคับกับความผิดทางอาญาธรรมดา 
และความผิดทางอาญาเฉพาะเรื่อง ตลอดท้ังกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมถึงแนวคิดในการรวมกลุ่มภูมิภาคของโลกที่ส าคัญกับกลไกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างประเทศสมาชิก มาประกอบการวิเคราะห ์สังเคราะห ์

ดังนั้น จากแนวคิดในการรวมกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาค การรวมกลุ่มภูมิภาค
อาเซียน ก็เป็นอีกกลุ่มภูมิภาคที่มีข้อปรารถนาที่จะรวมกลุ่มกันโดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ
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ภายใต้กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เช่น การส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง 
เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้โดยสันติในสภาวะที่เป็น
ธรรม มีประชาธิปไตยและมีความสมานสามัคคี เพ่ิมพูนความเป็นอยู่ที่ดีและการด ารงชีวิตของ
ประชาชนอาเซียน สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มั่นคงและปราศจากยาเสพติด เป็นต้น ซึ่ง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) มีสถานะเป็นบุคคลทางกฎหมาย (Legal Personality) 
โดยเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล (Governmental Organization) แต่มีโครงสร้างการ
ด าเนินการแตกต่างกับสหภาพยุโรปและประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตก และประชาคมอาเซียน
ไม่ได้มีฐานะเป็นองค์การเหนือรัฐสมาชิกเหมือนสหภาพยุโรป ซึ่งมีฐานะทางกฎหมายเท่ากับรัฐสมาชิก 

อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นสหภาพ (Union) 
หรือประชาคม (Community) รวมถึงประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน ถือเป็นการรวมกลุ่มภูมิภาคแบบ
ใหม่ (New Regionalism) และมีสถานะทางกฎหมายแยกจากรัฐสมาชิก เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ของ
การรวมกลุ่มทีม่ีวัตถุประสงค์หลายประการครอบคลุมหลากหลายมิติ เช่น มิติด้านเศรษฐกิจ มิติความ
มั่นคง มิติด้านสังคม และมิติด้านวัฒนธรรม แตกต่างกับความร่วมมือแบบเก่า (Old Regionalism) ที่
เน้นวัตถุประสงค์ด้านเดียวหรือเฉพาะเจาะจง เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก (Asia-
Pacific Economic Cooperation: APEC) แม้เมื่อแรกเริ่มช่วงปี พ.ศ. 2510 อาเซียน จะถือว่ามี
วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มภูมิภาคแบบเก่า เพราะเน้นให้ความร่วมมือทางการเมืองเป็นหลักก็ตาม 

ดังนั้น จึงเห็นว่า จ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาคมอาเซียนซึ่งมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 
ต้องยอมสละอ านาจอธิปไตย เพ่ือสร้างรูปแบบ แนวคิด หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกอย่างครอบคลุม เพ่ือความเป็นเอกภาพในการหยุดยั้งอาชญากรรม ซึ่งท าลายความ
สงบเรียบร้อยในภูมิภาค ให้อยู่บนคุณค่าและหลักการพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียนภายใต้
ประชาคมการเมืองและความมั่งคง ให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับการรวมกลุ่มภูมิภาคยุโรปและภูมิภาค
แอฟริกา  

 5.3.2.2  วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบและข้อผูกพัน 
 ส าหรับรูปแบบและข้อผูกพันของการให้ความร่วมมือส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียนภายในประชาคมอาเซียนระหว่างจัดท าข้อตกลงเป็นสนธิสัญญาแบบทวิภาคี
หรือแบบพหุภาคีนั้น เห็นว่า แม้กฎบัตรอาเซียนจะไม่ได้วางหลักการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ต้อง
พัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ รวมกันรวมถึงการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ต้องจัดท าเป็นสนธิสัญญาแบบทวิ
ภาคีหรือแบบพหุภาคี แต่เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดร่วมกันในการรักษาความสงบเรียบร้อยในประชาคม 
และสร้างความเป็นเอกภาพในการปราบปรามอาชญากรรมครอบคุลมประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศ และสามารถให้ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมได้ทุกประเภท ไม่ว่า จะเป็น
อาชญากรรมทั่วไปและอาชญากรรมร้ายแรง และประการส าคัญสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ใน
สนธิสัญญาพหุภาคีเดียวกันได้ จึงเห็นว่า ประชาคมอาเซียนควรจัดท าข้อตกลงว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นสนธิสัญญาแบบพหุภาคีภายใต้แนวคิด หลักการเดียวกัน แม้
จะมีความยุ่งยากบางหลักการ เช่น การพิจารณาและการก าหนดเงื่อนไขของหลักความผิดสองรัฐ 
ความผิดทางการเมือง การส่งคนชาติ คนไร้สัญชาติ เป็นต้น แต่ความยุ่งยากเหล่านั้นสามารถแก้ไขได้
ดังได้วิเคราะห์ไปแล้ว มากกว่าการจัดท าข้อตกลงเป็นสนธิสัญญาแบบทวิภาคี โดยเห็นว่า สนธิสัญญา
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แบบทวิภาคจีะมีความเหมาะสม หากประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ได้มีข้อปรารถนาที่จะรวมกลุ่มภูมิภาค
เป็นประชาคมเดียวกัน เพราะสามารถเลือกภาคีคู่สัญญาได้ อีกทั้งการจัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคี 
เป็นการจัดท าสนธิสัญญาที่มักจะมีการเลือกประเทศภาคีคู่สัญญาที่ประเทศนั้น ๆ มีความไว้เนื้อเชื่อใจ 
ตลอดทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ส่งผลให้การจัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคีเกิดข้อจ ากัดในการ
ปราบปรามอาชญากรรมตามไปด้วย หากพิจารณาในบริบทของการรวมกลุ่มประชาคม การให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ควรร่วมมือกันให้ครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะท าได้ ประการส าคัญ จาก
การศึกษาในวิทยานิพนธ์นี้ จะพบว่า การจัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีผลใช้อยู่ในปัจจุบัน แม้จะมีสนธิสัญญาแม่แบบขององค์การสหประชาชาติ (UN Model 
Treaty on Extraditon 1990) ซึ่งทุกประเทศสมาชิกควรจะน ามาใช้ในการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างกัน แต่ประเทศสมาชิกหลายประเทศไม่ได้ตระหนักในการสร้างความร่วมมือทางกฎหมาย
ระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญอันเกิดลักษณะของสนธิสัญญาแม่แบบนี้ ที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็น
พันธกรณีทางกฎหมาย ที่ทุกประเทศภาคีต้องปฎิบัติตาม จึงท าให้หลายประเทศ รวมถึงประเทศ
สมาชิกอาเซียนไม่ตระหนักท่ีจะน าแนวทางการก าหนดเงื่อนไขตามสนธิสัญญานี้ไปใช้ให้เกิดผล อีกทั้ง
สนธิสัญญาทวิภาคีที่มีผลใช้ในปัจจบัน ยังมีแนวคิด หลักการที่แตกต่างหรือล้าสมัย ไม่ได้รับการ
ปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับแนวทางสากล โดยเฉพาะตามสนธิสัญญาแม่แบบ ดังกล่าวมา เช่น 
รูปแบบการก าหนดความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน การก าหนดเงื่อนไขของความผิดที่มีโทษ
ประหารชีวิต เป็นต้น 

 ส าหรับการจัดสนธิสัญญาแบบพหุภาคี นอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ดังกล่าวได้แล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียน ยังสามารถก าหนดให้สนธิสัญญาแบบพหุภาคีนี้ไปมีผลบังคับ
ใช้แทนสนธิสัญญาแบบทวิภาคีใด ๆ ระหว่างภาคีคู่สัญญาที่มีผลใช้อยู่ได้ และน าไปใช้กับอนุสัญญา
แบบพหุภาคีภายใต้ความผิดเฉพาะ เช่น อนุสัญญา UNCAC อนุสัญญา UNTOC อนุสัญญา ACCT ได้
ด้วย เนื่องจากอนุสัญญาแบบพหุภาคีภายใต้ความผิดทางอาญาเฉพาะ ได้ก าหนดเปิดช่องให้น า
ความผิดตามอนุสัญญาเหล่านี้ ให้ถือว่ารวมอยู่ในความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้  อีกทั้ง
ประเทศภาคี ซึ่งรวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน รับที่จะรวมเอาความผิดตามอนุสัญญาเหล่านี้ เป็น
ความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนทุกฉบับที่จะจัดท าขึ้นระหว่าง
กัน 

 ดังนั้น จึงเห็นว่า การพัฒนาประชาคมอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน ควรจัดท าเป็น
สนธิสัญญาแบบพหุภาคีของประชาคมอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ให้เป็นตราสารของ
ประชาคมอาเซียน ในลักษณะเดียวกันกับการรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืน ๆของโลก โดยเฉพาะรูปแบบ
เหมือนอนุสัญญาของประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) ภายใต้อนุสัญญาเดียว 
มากกว่าอนุสัญญาพหุภาคีของของสหภาพยุโรป (European Union) ซึ่งมีอยู่ 3 อนุสัญญาหลักที่
เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพราะการรวมกลุ่มและสถานะของสหภาพยุโรปมีลักษณะที่พิเศษ
และก้าวหน้า ตลอดทั้งอนุสัญญทั้ง 3 มีผลบังคับเหนือประเทศสมาชิกทั้งหมด โดยไม่ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากประเทศสมาชิก เพราะเป็นกฎหมายระดับข้อบังคับ (Regulation) จึงเห็นว่า รูปแบบ
สนธิสัญญาแบบพหุภาคีเหมือนอนุสัญญาของประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตกเหมาะสมกว่า 
ประกอบกับกฎบัตรอาเซียน ได้ก าหนดให้ ประเทศสมาชิกยังคงมีอ านาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ 
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ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ไม่สามารถบังคับ แทรกแซงกันได้ รวมถึงการที่จะบังคับให้
ยอมรับลงนามตามรูปแบบ แนวคิด หลักการในการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน
ก็ไม่ได้ เพราะเป็นอ านาจอธิปไตยของแต่ละรัฐ  แต่ด้วยความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือปราบปราม
อาชญากรรม จึงต้องให้สร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยต้องวางหลักการและก าหนดขั้นตอน ในการ
ให้ความร่วมมือทางกฎหมาย ซึ่งหากประเทศสมาชิกอาเซียน มองเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง 
ความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพที่ถาวรในภูมิภาคร่วมกัน การจ ากัดอ านาจอธิปไตยของรัฐลง
บางส่วนซึ่งไม่ใช่การสูญเสียอ านาจอธิปไตย เพ่ือเข้าผูกพันและสร้างประโยชน์ของภูมิภาครวมกัน  ดัง
จะเห็นได้จากการร่วมลงนามของประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตกทั้ง 15 
ประเทศภายใต้อนุสัญญาประชาคมทางเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
จึงนับว่าจ าเป็นยิ่งในการพัฒนาประชาคมอาเซียนให้สมบูรณ์ เพราะการยึดมั่นในอ านาจอธิปไตยอย่าง
แข็งขัน โดยไม่ค านึงผลประโยชน์ของภูมิภาค ย่อมไม่ส่งผลดีต่อการพัฒนาความร่วมมือภายใน
ประชาคม ที่ประเทศสมาชิกมีข้อปรารถนาเดียวกันและเจตจ านงร่วมกันที่จะด ารงอยู่ในภูมิภาคแห่ง
สันติภาพถาวร ประกอบกับ การจัดท าสนธิสัญญาแบบพหุภาคีที่ใช้เป็นเครื่องมือในระดับภูมิภาค หา
ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียนไม่เคยมีการจัดท า เพราะปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนมีสนธิสัญญาว่า
ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาของอาเซียน (ASEAN Treaty on Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters 2004: ASEAN MLAC) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาแบบพหุภาคี เพ่ือ
ประโยชน์และความเป็นเอกภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการสอบสวน และการฟ้องร้องการ
กระท าความผิด โดยการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางอาญาในภูมิภาค และ
อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (ASEAN Convention on Counter Terrorism 
2011: ACCT) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาแบบพหุภาคีเช่นกัน เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือต่อต้านการก่อ
การร้าย ทั้งในด้านการป้องกัน การก าจัดขัดขวางการก่อการร้ายในทุกรูปทุกแบบ เพราะการก่อการ
ร้ายถือเป็นภัยคุกคามสันติภาพ ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประชาคมโลก 

 ดังนั้น การจัดท าอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบพหุภาคี จึงไม่ใช่
เรื่องใหม่ของประชาคมอาเซียน และยังสอดคล้องกับคุณลักษณะส าคัญของแผนงานจัดตั้งประชาคม
การเมืองและความม่ันคงอาเซียน (APSC) ที่เป็นกรอบภายใต้กฎบัตรอาเซียนที่มีความเกี่ยวโยงกับการ
ด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญามากที่สุด เพราะเป็นกรอบความร่วมมือที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
สร้างค่านิยมและแนวปฏิบัติร่วมกันของประเทศในกลุ่มอาเซียนด้านต่าง ๆ เสริมสร้างขีด
ความสามารถของอาเซียน ในการเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ บน
พ้ืนฐานของหลักการว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์ โดยเป็นประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยม
และบรรทัดฐานร่วมกัน (A Rules-Based Community of Shared Values and Norms) และเป็น
ประชาคมที่ท าให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่งพร้อมทั้งมีความ
รับผิดชอบร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ (A Cohesive, Peaceful and 
Resilient Region with Share Responsibility for Comprehensive Security) ซึ่งเป็นความ
พยามที่จะส่งเสริมให้อาเซียนพึ่งพาอาศัยไกกลของตนมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาและความท้าท้ายต่าง 
ๆในภูมิภาค จึงเห็นว่า แผนงานเพ่ือจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC 
Blueprint) มีสถานะทางกฎหมายเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกตามข้อ 2 (1) (a) อนุสัญญา
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กรุงเวียนนา 1969392 เนื่องจากเป็นการด าเนินการ โดยองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนของประเทศ
สมาชิก ในฐานะเป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนภายในกรอบกฎบัตรอาเซียน และแผนดังกล่าว
ได้จัดท าซึ่งมีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษร จึงก่อให้การสิทธิและหน้าที่ระหว่างประเทศสมาชิกในการ
ปฎิบัติตาม แผนจัดตั้ง APSC Blueprint จึงมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกิดจากตราสารทา
งกฎหมายของอาเซียนที่มีลักษณะเป็นสนธิสัญญา ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของกฎหมายของประชาคม
อาเซียน ที่ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีทางกฎหมายต้องปฎิบัตาม แม้จะมีบางความเห็นว่า แผนจัดตั้ง
นี้ ไม่เข้าข่ายเป็นสนธิสัญญา เพราะ ไม่ได้ถูกผนวกไว้ในกฎบัตรอาเซียนก็ตาม อย่างไรก็ตาม ผู้เขียน
เห็นว่า การพัฒนากลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจัดท าเป็น
สนธิสัญญาแบบพหุภาคี จะท าให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่มีกติกา มีบรรทัดฐานและเป็น
ภูมิภาคที่มีความเป็นเอกภาพ แม้จากการศึกษาจะพบว่า ให้คณะท างานปฎิบัติตามความเห็นชอบของ
ที่ประชุมรัฐมนตรียุติธรรม ซึ่งเห็นชอบให้จัดท าในรูปแบบสนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนอาเซียน (Model ASEAN Extradition Treaty)393 ก็ตาม ด้วยความเคารพ ผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับ
รูปแบบสนธิสัญญาแม่แบบนี้ ด้วยเหตุผลตามท่ีไดว้ิเคราะห์ข้างต้น และมีข้อเสนอให้ประชาคมอาเซียน 
มีการพิจารณาทบทวนในโอกาสต่อไป 

 นอกจากนี้ ยังเห็นว่ารูปแบบ เงื่อนไขทางกฎหมายของหลักการต่าง ๆ ตามร่าง
อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกตามข้อเสนอแนะในบทที่ 6 
สามารถน าเข้าสู่การพิจารณาและรับรอง โดยผ่านการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน (ASEAN Summit) 
เพราะถือเป็นกลไกในการตัดสินใจสูงสุดของประชาคมอาเซียนเหนือกว่าการประชุมรัฐมนตรียุติธรรม 
เพ่ือให้มีผลผูกพันประเทศสมาชิกต่อไปและใช้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายของประชาคมอาเซียน
(ASEAN Legal Instrument) หรือในระดับภูมิภาค (Region) นอกจากนี้หากพิจารณาความในกฎ
บัตรอาเซียน ข้อ 5394 ที่ก าหนดให้ ประเทศสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีที่เท่าเทียมกัน โดยให้ประเทศ
สมาชิกมีมาตรการที่จ าเป็นทุกประการ รวมถึงการออกกฎหมายภายในที่เหมาะสม เพ่ืออนุวัติ

                                                           

 392ข้อ 2 (1) (a) อนุสัญญากรุงเวียนนา 1969 สนธิสัญญา หมายถึง ความตกลงระหว่าง
ประเทศที่กระท าขึ้นระหว่างรัฐ เป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ไม่ว่าจะกระท าข้ึนเป็นตราสาสน์ ฉบับเดียว หรือสองฉบับ หรือหลายฉบับที่มีความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กัน และไม่ว่าจะมีชื่อเฉพาะเรียกว่าอย่างไรก็ตาม  
 393ASEAN,  Joint  Communique of the 6th ASEAN Law Ministers Meeting 
(ALAWMM) Ha Noi, Viet Nam, 19-20 September 2005, Retrieved March 19, 2015 
from http://www. asean.org/communities/asean-political-security-community/ 
category/asean-law-ministers-meeting-alawmm 

394Article 5 Rights and obligations 
1.  Member States shall have equal rights and obligations under this Charter. 

 2. Member States shall take all necessary measures, including the 
enactment of appropriate domestic legislation, to effectively implement the 
provisions of this Charter and to comply with all obligations of membership.   
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บทบัญญัติของกฎบัตรนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือปฎิบัติตามพันธกรณีทั้งหมดของรัฐสมาชิก ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่า การจะน ากลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามแนวคิด หลักการต่าง ๆ ในร่างอนุสัญญาอาเซียน
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนดังข้อเสนอแนะในบทที่ 6 ไปใช้ ให้มีผลเป็นกฎหมายภายในของประเทศ
สมาชิกต่าง ๆ จะต้องมีการแปลงสภาพ (Transformation) ตามร่างอนุสัญญาอาเซียนฯนี้ไปใช้ตาม
แนวคิด ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศ อาทิ ประเทศไทย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ใช้แนวคิดตามทฤษฎี
ทวินิยม (Dualism) 

 ส่วนการสร้างความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ ( Individual 
Countries) กับประเทศอ่ืน ๆ ภายนอกประชาคมอาเซียน ควรน าแนวทางในการจัดท าสนธิสัญญา
แม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนขององค์การสหประชาชาติ (Model Treaty on Extradition 
1990) มาใช้เป็นแนวทางในการวางหลัก กฎเกณฑ์เงื่อนไขและหลักปฎิบัติในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ใน
การจัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคีกับประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะจัดท าขึ้น
ในอนาคตหรือ น าแนวคิด หลักการในอนุสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไปปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ิมเติมสนธิสัญญาซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ตาม
วัตถุประสงค์ของสนธิสัญญาแม่แบบที่มุ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกที่ยังมิได้มีการท าสนธิสัญญาว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศอ่ืนหรือประเทศสมาชิกที่ท่ีต้องทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนฉบับที่ใช้บังคับอยู่ว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ และกระตุ้นให้ประเทศทุกประเทศพยายาม สร้าง
ความเข้มแข็งในการร่วมมือกันเก่ียวกับการด าเนินคดีอาญาระหว่างประเทศ 

5.3.2.3  สังเคราะห์แนวคิด หลักการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่ง
ผู้ร้ายขา้มแดนภายในประชาคมอาเซียนผ่านการรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืน 

  ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในบทที่ 4 และบทที่ 5 การให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตลอดทั้ง
ภาพรวมทั้ง 10 ประเทศ ทั้งตามสนธิสัญญาแบบทวิภาคี (Bilateral Treaties) และแบบพหุภาคี 
(Multilateral Treaties) ที่ใช้บังคับกับความผิดอาญาธรรมดาและความผิดทางอาญาเฉพาะเรื่อง 
ตลอดทั้งกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน (Domestic Law) พบปัญหา อุปสรรคของ
แนวคิด หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความแตกต่าง ล้าสมัยหลายประการ จึงน ามาสังเคราะห์ เพ่ือพัฒนา
กลไก ตลอดทั้งสามารถน ามาแก้ไข ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกให้สอดคล้อง
กับกฎบัตรอาเซียนด้วย 

 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนากลไกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่ง จึงน ารูปแบบ แนวคิด หลักการที่ถูกน ามาก าหนดเป็น
เงื่อนไขในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกของการรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืนที่ส าคัญมาวิเคราะห์ 
สนับสนุน เพ่ือเป็นต้นแบบในการสังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือหรือตราสารในภูมิภาคอาเซียน 
ได้แก่ สหภาพยุโรป (EU) ประชาคมทางเศรษฐกิจของแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) โดยมี
สาระส าคัญ ดังตารางที่ 5.4 
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ตารางท่ี 5.4  เปรียบเทียบเงื่อนไขในอนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ EU กับ ECOWAS 
 
หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
(The Member States of the 

European Union) 
28 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทาง
เศรษฐกิจของแอฟริกาตะวันตก 

(The Economic Community of 
West African States) 

16 ประเทศ 
รูปแบบของข้อตกลง
ที่เก่ียวข้องกับการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน 
(Form) 

อนุสัญญาแบบพหุภาควี่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรป 
(Convention Relating to 
Extradition between the 
Member States of the European 
Union 1997) เป็นอนุสัญญาที่มี
บทบัญญัติเสริมและเพ่ือให้มีผล
อ านวยให้การใช้บังคับหลักการที่
ปรากฎในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน (European 
Convention on Extradition 
1957) ให้อ านาจกระท าได้ เพ่ือให้มี
ผลใช้บังคับกับประเทศสมาชิก
สหภาพมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นโดยหลักการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจึง
ต้องยึดหลักการในอนุสัญญาหลัก
(Mother Convention) ด้วย  

อนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วย
ประชาคมทางเศรษฐกิจว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน (The Economic 
Community of West African 
States Convention on 
Extradition 1994) ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ระหว่างประเทศสมาชิก 
 

พันธะในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน 
(Obligation to 
Extradite ) 

มีผลเฉพาะประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรป ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
เงือ่นไขที่ได้ก าหนดไว้ในอนุสัญญานี้
ส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  

มีผลเฉพาะประเทศสมาชิก ที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่ได้
ก าหนดไว้ในอนุสัญญานี้ส าหรับการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน  
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ตารางท่ี 5.4  (ต่อ) 
 
หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
(The Member States of the 

European Union) 
28 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทาง
เศรษฐกิจของแอฟริกาตะวันตก 
(The Economic Community 

of West African States) 
16 ประเทศ 

ความผิดที่ส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนได้
(Extraditable 
Offences) 

ภาคีอนุสัญญาต้องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ใน
อนุสัญญานี้ส าหรับการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน (Obligation to Extradite ) 
อยู่ภายใต้บทบัญญัติข้อ1 อนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ค.ศ. 1957) 

ปรากฎในเงื่อนไขส าหรับการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน (Conditions for 
Extradition) ข้อ 3 (1) การส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนจะต้องอยู่ภายใต้ความผิด
ทางอาญาซึ่งมีโทษจ ากัดเสรีภาพเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมี
โทษที่จะต้องรับต่อในรัฐผู้ร้องขอไม่
น้อยกว่า 6 เดือน 

หลักความผิดอาญา
สองรัฐ (Double 
Criminality)  

หลักความผิดอาญาสองรัฐ อยู่ภายใต้
บทบัญญัติข้อ 2 (1) อนุสัญญายุโรป
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 
1957 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้องเป็น
ความผิดทางอาญาซึ่งถูกลงโทษได้
ตามกฎหมายของรัฐผู้ร้องขอและรัฐผู้
ถูกร้องขอ 

ปรากฎในเงื่อนไขส าหรับการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน (Conditions for 
Extradition) ข้อ 3 (1) เช่นกัน การ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องอยู่ภายใต้
ความผิดทางอาญาซึ่งถูกลงโทษได้
ตามกฎหมายของรัฐผู้ร้องขอและรัฐผู้
ถูกร้องขอ 
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ตารางท่ี 5.4  (ต่อ) 
 
หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง
กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป  
(The Member States of the 
European Union) 
28 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทาง
เศรษฐกิจของแอฟริกาตะวันตก 
(The Economic Community of 
West African States) 
16 ประเทศ 

การด าเนินคดีเฉพาะ
เรื่อง (Rule of 
Specialty) 

 หลักการด าเนินคดีเฉพาะเรื่องที่ร้อง
ขอ ซ่ึงตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติข้อ14 
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน ค.ศ. 1957 นอกจากนี้
อนุสัญญาแบบพหุภาควี่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก
ของสหภาพยุโรป ค.ศ. 1997 ภายใต้
บทบัญญัติข้อ 10 มีบทบัญญัติเสริม 
เพ่ือให้ง่ายต่อการด าเนินการโดย
สามารถสละสิทธ์ในหลักการ
ด าเนินคดีเฉพาะเรื่องได้ เช่น ความ
ยินยอมของรัฐที่ร้องถูกร้องขอ 
และข้อสันนิษฐานส าหรับความ
ยินยอมของประเทศสมาชิกที่ถูกร้อง
ของตามข้อ11 เป็นกลไกภายใต้ข้อ 
14 .1(a) ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1957 

 การด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง อยู่ภายใต้
บทบัญญัติข้อ 20 บุคคลผู้ถูกส่งตัว
ข้ามแดนจะไม่ถูกฟ้องคดี ถูกพิพากษา
ลงโทษหรือถูกควบคุมส าหรับความผิด
อ่ืน ซึ่งได้กระท าก่อนการส่งตัวบุคคล
นั้น 

หลักการไม่ลงโทษซ้ า
ในความผิดเดียวกัน 
(Double Jeopardy 
or (Non bis in 
idem) 

หลักการไม่ลงโทษซ้ าในความผิด
เดียวกัน ตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติข้อ 9 
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน ค.ศ.1957 

หลักการไม่ลงโทษซ้ าในความผิด
เดียวกัน ภายใต้บทบัญญัติข้อ 13 การ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องไม่ถูกอนุญาต 
หากมีค าพิพากษาถึงที่สุดโดย
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของรัฐผู้รับค าร้อง
ขอส าหรับความผิดตามค าร้องขอให้
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมถึงคดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาตัดสินในรัฐนั้น 
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ตารางท่ี 5.4  (ต่อ) 
 
หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
(The Member States of the 

European Union) 
28 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทาง
เศรษฐกิจของแอฟริกาตะวันตก 

(The Economic Community of 
West African States) 

16 ประเทศ 
ความผิดทาง
การเมือง (Political 
Offences) 

ความผิดทางการเมือง อยู่ภายใต้
บทบัญญัติข้อ 5 อนุสัญญาว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรป ค.ศ. 1997 
ที่ก าหนดไว้เป็นหลักว่า ห้ามมิให้อ้าง
ข้อยกเว้นเรื่องความผิดทางการเมือง
เป็นเหตุเพ่ือไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนใน
ระหว่างประเทศสมาชิกสภาพยุโรป
ด้วยกัน และนอกจากนี้มีบทบัญญัติ
เพ่ิมเติมให้ความผิดฐานก่อการร้าย 
(Tourism) เป็นข้อยกเว้นของ
ความผิดทางการเมืองตามความหมาย
ของข้อ3 (1) ของอนุสัญญายุโรปว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  

ความผิดทางการเมืองภายใต้
บทบัญญัติข้อ 4 การส่งผู้ร้ายข้ามแน
จะต้องไม่ถูกส่ง ถ้าความผิดตามค า
ร้องขอพิจารณาเป็นความผิดทาง
การเมืองหรือความผิดเกี่ยวเนื่องกับ
ความผิดทางการเมือง 

ความผิดทาง
การทหาร (Military 
Offences) 

ความผิดทางการทหาร ภายใต้
บทบัญญัติข้อ 4 ซึ่งไม่อยู่ภายใต้
อนุสัญญาสัญญานี้ 

ความผิดทางการทหารภายใต้
บทบัญญัติข้อ 7 ไม่อยู่ภายใต้
อนุสัญญาสัญญานี้ 
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ตารางท่ี 5.4  (ต่อ) 
 
หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
(The Member States of the 

European Union) 
28 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทาง
เศรษฐกิจของแอฟริกาตะวันตก 

(The Economic Community of 
West African States) 

16 ประเทศ 
ความผิดเกี่ยวกับ
การเงิน (Fiscal 
Offences) 

ข้อ 6 ของอนุสัญญานี้เสริมข้อ 5 ขอ
อนุสัญญาหลัก โดยก าหนดให้ 
ความผิดที่เกี่ยวกับภาษีอากร ภาษี
ศุลกากร การแลกเปลี่ยนเงินตรา 
จะต้องถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้
อนุสัญญานี้ตามกฎหมายของประเทศ
ผู้รับค าร้องขอ และจะไม่ถูกปฎิเสธบน
พ้ืนที่ว่ากฎหมายของประเทศผู้รับค า
ร้องขอไม่ได้ก าหนดชนิดเดียวกันกับ
ภาษีอากรต่าง ๆ หรือไม่มีชนิด
เดียวกันกับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับภาษี
อากร ต่าง ๆ ภาษีศุลกากร การ
แลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมาย
ประเทศผู้ร้องขอ 

ความผิดเกี่ยวกับการเงิน ภายใต้
บทบัญญัติข้อ 9 ความผิดที่เกี่ยวข้อง
กับภาษี ภาษีศุลกากร การส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนจะต้องด าเนินการ ตาม
บทบัญญัติของอนุสัญญานี้ 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ซึ่งเป็นคนชาติ
(Extradition of 
Nationals) 

ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรป 1997 การส่งผู้ร้ายข้าม
แดนซึ่งเป็นคนชาติ ตามบทบัญญัติข้อ
7 คือ การส่งคนชาติไม่อาจถูกปฏิเสธ
บนพื้นฐานของสัญชาติของประเทศ
สมาชิกผู้ถูกร้องขอ ซึ่งอยู่ภายใน
ขอบเขตของอนุสัญญายุโรปว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1957 และ
อนุสัญญาหลักนี้ ไม่ได้ให้บทนิยามของ 
“คนชาติ” ซึ่งภาคีอาจก าหนดบท
นิยามได้ 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติ 
ภายใต้บทบัญญัติข้อ 10 การส่งคน
ชาติของประเทศท่ีถูกร้องขอ เป็นดุลย
พินิจของรัฐนั้น สัญชาติจะได้รับการ
พิจารณาในขณะที่มีการกระท า
ความผิด หากประเทศที่ถูกร้องขอที่ไม่
ยอมส่งผู้ร้ายซึ่งเป็นคนชาติของตน 
ประเทศนั้นจะต้องส่งเรื่องต่อ
เจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจ เพ่ือด าเนินคดี 
หากเห็นสมควร 
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ตารางท่ี 5.4  (ต่อ) 
 
หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
(The Member States of the 

European Union) 
28 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทาง
เศรษฐกิจของแอฟริกาตะวันตก 

(The Economic Community of 
West African States) 

16 ประเทศ 
การลงโทษประหาร
ชีวิต (Capital 
Punishment) 

ถ้าความผิดที่ร้องขอให้มีการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนมีการลงโทษประหารชีวิต ค า
ร้องขออาจถูกปฎิเสธ เว้นแต่รัฐที่ร้อง
ขอจะให้ค ารับรองว่าจะไม่ด าเนินการ
ทั้งนี้ตามบทบัญญัติมาตรา 11 
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน ค.ศ. 1957 

ถ้าความผิดส าหรับการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนมีโทษประหารชีวิตภายใต้
กฎหมายของรัฐผู้ร้องขอ แต่ความผิด
เช่นว่านั้นไม่ได้บัญญัติโทษประหาร
ชีวิตในรัฐผู้ถูกร้องขอ การส่งผู้ร้ายข้าม
แดนอาจจะไม่ถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้าม
แดน เว้นแต่รัฐที่ร้องขอจะให้ค า
รับรองว่าจะไม่ด าเนินการภายใต้
บทบัญญัติข้อ 17 

อายุความในการ
ด าเนินคดี (Lapse of 
Time) 

การสิ้นสุดระยะเวลาฟ้องร้องและ
ลงโทษ จะต้องไม่มีการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนแก่กัน ภายใต้บทบัญญัติมาตรา
10 อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน ค.ศ. 1957 

การสิ้นสุดระยะเวลา ภายใต้
บทบัญญัติข้อ15 การสิ้นสุดระยะเวลา
ฟ้องร้องและลงโทษ จะต้องไม่มีการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ต่อประเทศที่สาม
(Re-Extradition to 
a Third State) 

รัฐที่ร้องขอจะต้องไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ต่อประเทศที่สาม ภายใต้บทบัญญัติ
ข้อ15อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1957 

รัฐที่ร้องขอจะต้องไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ต่อประเทศที่สาม ภายใต้บทบัญญัติ
ข้อ 21  

การจับชั่วคราว
(Provisional Arrest) 

ในกรณีเร่งด่วนรัฐที่ร้องขออาจขอให้มี
การจับชั่วคราว ซึ่งตกอยู่ภายใต้
บทบัญญัติข้อ16 อนุสัญญายุโรปว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1957 

การจับชั่วคราว ภายใต้บทบัญญัติข้อ 
22 สามารถร้องขอให้จับตัวชั่วคราวได้  

การส่งผ่านแดน 
(Transit) 

การส่งผ่านแดน ภายใต้บทบัญญัติข้อ 
21 อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน ค.ศ. 1957 

การส่งผ่านแดน ภายใต้บทบัญญัติข้อ 
27 การส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอผ่าน
ประเทศที่สามต้องได้รับความยินยอม
จากประเทศนั้น 
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ตารางท่ี 5.4  (ต่อ) 
 
หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
(The Member States of the 

European Union) 
28 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทาง
เศรษฐกิจของแอฟริกาตะวันตก 

(The Economic Community of 
West African States) 

16 ประเทศ 
ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนที่จากหลาย
รัฐ (Conflicting 
Requests) 

ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่จาก
หลายรัฐต้องพิจารณาความร้ายแรง
และสถานที่กระท าความผิด ทั้งนี้
ภายใต้บทบัญญัติข้อ 17 อนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ค.ศ. 1957 

ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่จาก
หลายรัฐภายใต้บทบัญญัติข้อ 23 
 

การปฏิเสธค าร้องขอ
โดยศาลพิเศษในรัฐผู้
ถูกร้องขอ (Ad Hoc 
Court or Tribunal) 

ไมป่รากฎ ค าร้องขอ อาจถูกปฎิเสธพิจารณา 
หากบุคคลที่ขอให้มีการส่งเป็นผู้ร้าย
ข้ามแดนถูกด าเนินคดีโดยศาลเฉพาะ
กิจในรัฐผู้ร้องขอภายใต้บทบัญญัติข้อ 
8  

การนิรโทษกรรม 
(Amnesty) 

รัฐที่ถูกร้องขออาจปฏิเสธส าหรับ
ความผิดที่ได้รับนิรโทษกรรมในรัฐตน
ภายใต้บทบัญญัติข้อ9 ซึ่งเป็นปรากฎ
ขึ้นใหมภ่ายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก
ของสหภาพยุโรป ค.ศ. 1997 

รัฐที่ถูกร้องขออาจปฎิเสธส าหรับ
ความผิดที่ได้รับนิรโทษกรรมในรัฐตน
ภายใต้บทบัญญัติข้อ 16 

เหตุส าหรับการเลือก
ปฎิบัติ (Discrimina 
tion) 

   การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกปฎิเสธ
หากมีเหตุผลหนักแน่นว่าการฟ้องร้อง
หรือลงโทษจะมีการเลือกปฎิบัติเพราะ
ความแตกต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือสถานะของบุคคลทั้งนี้ตามข้อ 3 
(2)  

    การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกปฏิเสธ 
หากมีเหตุผลหนักแน่นว่าค าร้องของ
ส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนใน
ความผิดอาญาทั่วไป ได้ด าเนินการโดย
มีวัตถุประสงค์ในการฟ้องร้องหรือ
ลงโทษบุคคลเพราะ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ 
ศาสนา สัญชาติ ความคิดเห็นทางการ
เมือง เพศหรือสถานะของบุคคลตาม
ความในข้อ 4 
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ตารางท่ี 5.4  (ต่อ) 
 
หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง
กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป  
(The Member States of the 
European Union) 
28 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทาง
เศรษฐกิจของแอฟริกาตะวันตก 
(The Economic Community of 
West African States) 
16 ประเทศ 

การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรม 
(Human Rights) 

ไม่ปรากฎ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ภายใต้
บทบัญญัติข้อ 5 และข้อ 6 ประกอบ 
กฎบัตรว่าด้วยคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และสิทธิประชาชนแอฟริกา หากรัฐที่
ร้องขอไม่ยอมรับมาตรฐานขั้นต่ าของ
กฎบัตรนี้ ค าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน
จะถูกปฏิเสธ 

กระบวนการในการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ปกติและแบบย่อ 
(Normal and 
Simplified 
Extradition 
Procedure) 

การด าเนินกระบวนในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนและการจับชั่วคราวให้อยู่
ภายในกฎหมายของรัฐที่ถูกร้องขอ
ตามบทบัญญัติข้อ 22 อนุสัญญายุโรป
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ.
1957 และ อนุสัญญาว่าด้วยกกระ
บวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างง่าย
ระหว่างประเทศสมาชิกของสภาพ
ยุโรปด้วย (Convention on 
Simplified Extradition Procedure 
Between the Member States of 
the European Union 1995) 

การด าเนินกระบวนในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนอยู่ภายในกฎมายของรัฐที่ถูก
ร้องขอตามบทบัญญัติข้อ 28  

  
 จากตารางที่ 5.4 ข้างต้น จะเห็นว่า เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของภูมิภาค 
(Unity of Region) รวมถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการให้ความร่วมมือทางกฎหมายในการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกภายในภูมิภาคเดียวกัน ต้องยอมรับแนวคิด หลักการใน
ทิศทางเดียวกัน อาทิ ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ หลักความผิดอาญาสองรัฐ การด าเนินคดีเฉพาะ
เรื่อง หลักการไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน ความผิดทางการเมือง การส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคน
ชาติ การลงโทษประหารชีวิต ความผิดทางการทหาร ความผิดทางการคลัง การสิ้นสุดอายุความใน
การฟ้องร้องและลงโทษ เหตุส าหรับการเลือกปฎิบัติ กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ เป็นต้น 
มาเป็นเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก แม้จะมีบางหลักการที่แตกต่างกันตาม
อนุสัญญาของสหภาพยุโรปกับประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตกก็ตาม แต่ รูปแบบ แนวคิด 
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หลักการต่าง ๆ เหล่านั้นโดยหลักแล้ว ถูกน ามาใช้เป็นแนวทางการสร้างกฎหมายเอกรูป (Uniform 
Rule) ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกภูมิภาค และประการส าคัญแนวคิด หลักการ
ตามที่ปรากฎในอนุสัญญาระดับภูมิภาคเหล่านี้ ยังสอดคล้องกัน และยังสอดคล้องกับการพัฒน
รูปแบบ แนวคิด หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนตามที่ได้วิเคราะห์
ภายใต้กฎหมายอาเซียนแล้ว และจะเห็นการสังเคราะห์ภาพรวมตามข้อเสนอแนะการพัฒนาความ
ร่วมมือของประชาคมอาเซียนในบทที่ 6 ต่อไปด้วย 
 ดังนั้น ส าหรับการรวมกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในนามประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) เห็นว่า เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรม 
ภายใต้ประชาคมการเมืองและความม่ังคงบนแนวคิด หลักการของกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
การจัดท าอนุสัญญาแบบพหุภาคีในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก โดยก าหนดเงื่อนไข
ของแนวคิด หลักการต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน โดยให้มีผลผูกพันครอบคลุม 10 ประเทศ 
ใช้บังคับกับความผิดทางอาญาทุกประเภท และแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ได้ ดังนั้นรูปแบบการ
พัฒนาความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกในประชาคมเดียวกันได้ดีที่สุด คือ การ
ยอมรับและผูกพันภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศเดียวกัน เพราะหากจะให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
จัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่างกัน การจัดท าสนธิสัญญาเหล่านั้นย่อมมีความแตกต่างกันภายใต้
ประชาคมเดียวกัน ขาดเอกภาพในการปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาค อีกทั้งจากการศึกษา
สนธิสัญญาแบบทวิภาคี ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน พบว่า ประเทศสมาชิกจัดท าข้อตกลงเพ่ือให้
ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนน้อยมาก และสนธิสัญญาที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ยังมีความ
แตกต่างหลายประการหรือไม่ทันต่อสถานการณ์ ดังได้วิเคราะห์มาแล้ว ซึ่งประเทศสมาชิกสามารถ
พัฒนาความร่วมมือตามสนธิสัญญาแม่แบบขององค์การสหประชาติได้ แต่ก็ยังไม่ตระหนักในการสร้าง
ความร่วมมือกันและไม่สอดคล้องกับทิศทางหลักการในสนธิสัญญาแม่แบบนี้ 
 ดังนั้น การจัดท าสนธิสัญญาแบบพหุภาคี จึงเห็นว่า เป็นแนวทางที่จะประสบ
ผลส าเร็จในการปราบปรามอาชญากรรมมากที่สุด และประการส าคัญจะสามารถแก้ไขปัญหาการหวง
แหนอ านาจอธิปไตยของประเทศสมาชิกได้ และหลักการที่ก าหนดในร่างอนุสัญญาอาเซียน ฯ ยัง
สามารถแก้ไขปัญหาจากการศึกษาสนธิสัญญาทวิภาคีหรืออนุสัญญาความผิดเฉพาะระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้ อาทิ ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ครอบคลุมทั้ง 10 ประเทศ ไม่
ครอบคลุมอาชญากรรมทั้งหมด ปัญหาแนวทางการก าหนดเงื่อนไขความผิดทางอาญาที่จะส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนแก่กัน การวินิจฉัยความผิดทางอาญาสองรัฐ ปัญหาการก าหนดเงื่อนไขการส่งคนชาติ คนไร้
สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีแนวคิด หลักปฎิบัติที่แตกต่างกัน ปัญหาการก าหนดเงื่อนไขความผิด
ทางอาญาที่มีโทษประหารชีวิตซึ่งมีความแตกต่างกัน ปัญหาการก าหนดความผิดทางการเมืองบน
ระบบการการเมือง การปกครองที่แตกต่างกัน ปัญหาการก าหนดเงื่อนไขในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ
การเลือกปฎิบัติ ปัญหาความล้าสมัยของกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นต้น แม้จุดด้อยของการ
จัดท าสนธิสัญญาแบบพหุภาคี คือ ความยุ่งยากจากความต้องการที่มีต่างกันหลายฝ่าย จึงใช้เวลานาน
ก็ตาม จากประเด็นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ดังที่ได้วิเคราะห์ในส่วนต่าง ๆ จนน ามาสู่การสังเคราะห์
กลไกการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกภายในกฎบัตรอาเซียนนั้น จึงสามารถลดปัญหา 
อุปสรรค และสงวนจุดต่างของแนวคิด หลักปฎิบัติที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิกได้ ตลอดทั้ง 
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แก้ปัญหาจุดด้อยของกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพ่ือท าให้การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนบรรลุเป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และสอดคล้องทิศทาง
แนวคิด หลักปฎิบัติในการก าหนดเงื่อนไขของนานาประเทศในปัจจุบัน 
 หากประเทศสมาชิกใดที่ได้ลงนาม ให้สัตยาบัน ให้การยอมรับหรือเข้าภาคยานุวัติร่าง
อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกตามข้อเสนอแนะในบทที่ 6 ยัง
ไม่พร้อมในการปฎิบัติตามพันธกรณีตามเงื่อนในการก าหนดหลักการตามร่างอนุสัญญาอาเซียนฯ ใด ก็
สามารถตั้งข้อสงวน (Reservation) ได้ ตามข้อ 2 (d)395ของอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1969 เพราะ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศอนุสัญญาจะมีผลผูกพันประเทศใด ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะหลักการจัดท าสนธิสัญญา และนิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนสู่ประชาคมอาเซียนวางอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป396 
 ในขณะเดียวกัน แม้จะมีการพัฒนากลไกการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนดังได้วิเคราะห์แล้ว ผู้เขียนยังเห็นว่า การพัฒนาแนวคิด หลักการด าเนินกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้งหมด ควรน าแนวคิด หลักการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) และแนวคิด 
หลักการในกระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process Model) ไปใช้ เพ่ือพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาภายในประเทศของตนให้มีความสมดุลระหว่างการมุ่งปราบปรามอาชญากรรมกับการ
คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ โดเฉพาะสิทธิขั้นพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรม เพราะทั้งสองแนวคิด 
หลักการดังกล่าวถือเป็นแกนหลักในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
เพราะประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีแนวคิด หลักการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีความ
แตกต่างกัน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแนวโน้มในการใช้แนวคิด หลักการควบคุม
อาชญากรรม (Crime Control Model) เป็นการยึดถือหรือมุ่งที่การควบคุมและปราบปราม
อาชญากรรมเป็นส าคัญ โดยเน้นไปที่ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ต้องเด็ดขาด รวดเร็ว ส่วน
ประเทศไทย มีแนวโน้มให้ความส าคัญกับแนวคิด หลักการกระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process 
Model) โดยมุ่งเน้นที่การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของบุคคล มุ่งให้ขั้นตอนของกระบวนการเป็นไปด้วย
ความเป็นธรรมและถูกต้อง397 ซึ่งแม้จะมีระบบกฎหมายอันเป็นรากฐานอย่างเดียวกันก็ตาม ดังนั้น 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสมาชิก จึงต้องได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดดี้วย 
 

                                                           

 395Article 2 (d)  Reservation means  a  unilateral  statement,  however  
phrased  or  named, made by a State,  when signing,  ratifying,  accepting,  approving 
or acceding to a treaty, whereby it  purports  to  exclude  or  to  modify the  legal  
effect  of certain  provisions  of the  treaty  in  their  application  to  that  State. 
 396ชาติชาย เซษฐสมุน, เรื่องเดิม, หน้า 61. 

397สุภาสิทธิ์  รอวันชัย, กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบไทย-ลาว (วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 195. 



 
บทท่ี 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป 
 
 การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ถือเป็นความร่วมมือทาง
กฎหมายมีความส าคัญมากตั้งแต่ในอดีต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปราบปรามอาชญากรรม อีกทั้งท า
ให้กระบวนการยุติธรรมไม่เกิดช่องว่าง เติมเต็มกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้สมบูรณ์ ครบวงจร
ของกระบวนการ แม้โดยหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่สามารถ
บังคับให้ปฎิบัติตามหรือประเทศผู้รับค าร้องขอ ต้องมีพันธกรณีต้องปฎิบัติตามค าร้องขอก็ตาม ซึ่งมี
พ้ืนฐานมาจากอ านาจอธิปไตยของรัฐ ไม่อาจละเมิดกันได้ จากขอบเขตอ านาจอธิปไตยของรัฐซึ่งไม่
อาจแทรกแซงกันได้ ประเทศต่าง ๆ ในโลกจึงแสวงหาแนวคิด หลักการในการก าหนดเงื่อนไขการให้
ความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือการปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งแนวคิด 
หลักการที่ถูกน ามาใช้ในการให้ความร่วมมือระหว่างรัฐ คือ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition)  
 การส่งผู้ร้ายข้ามแดน จึงถือเป็นแนวคิด หลักการสากลที่ถูกน าใช้อย่างกว้างขว้างทั่วโลก เพ่ือ
ปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิดใช้เป็นช่องทางหลบหนีจากการถูกลงโทษทางอาญา นอกจากนี้แนวคิด 
หลักการในการก าหนดเงื่อนไขหลายประการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแนวโน้มในการให้ความร่วมมือที่ได้ก าหนดเงื่อนไขที่
ต้องค านึงถึง มิติด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลผู้ถูกร้องขอมากขึ้น  
 แม้ในปัจจุบันการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ยังไม่มีการก าหนดความหมายไว้ในระดับสากล แต่ทุก
ประเทศต่างเข้าใจทิศทางเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่การโอนนักโทษ การส่งคนนอกจากราชอาณาจักรหรือการ
เนรเทศ  
 ส าหรับบ่อเกิดของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น ส่วนใหญ่การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศมัก
จัดท าเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ไม่ว่า จะเป็นแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี นอกจากนี้ ยังมีกฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศท่ีจะก าหนดเงื่อนไข ขั้นตอนในการด าเนินการ เพ่ือให้การด าเนินการตามค า
ร้องขอหรือการร้องขอมีหลักการขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งถือเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ส่วนการ
ให้ความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยอาศัยหลักปฏิบัติต่างตอบแทนนั้น ไม่ใช่พันธกรณีที่ต้องปฎิบัติ 
ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในเปิดช่องให้กระท าได้หรือไม่ โดยมีพ้ืนฐานของระบบกฎหมายแตกต่างกัน
ด้วย ซึ่งในอดีตประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ กฎหมายภายในมัก
ไม่เปิดช่องให้ความร่วมมือโดยอาศัยหลักการนี้ แตกต่างจากประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากระบบ
กฎหมายซีวิล ลอว์ แต่อย่างไรก็ตาม หลักปฎิบัติต่างตอบแทนนี้  มิได้การก าหนดหลักเกณฑ์
รายละเอียดไว้แต่อย่างใด  
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ดังนั้น จากขอบเขตของอ านาจอธิปไตยของรัฐจ ากัดเฉพาะภายในรัฐเท่านั้น  แต่ด้วยความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ร่วมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรมและอุดช่องว่างของอ านาจ
อธิปไตย กล่าวคือ รัฐใดไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าไปด าเนินการจับกุมตัวผู้ร้ายในอีกรัฐหนึ่งได้ 
ดังนั้น ประเทศส่วนใหญ่ในโลก จึงมักให้ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในการจัดท าสนธิสัญญา 
อนุสัญญา หรือข้อตกลงระดับทวิภาคี หรือระดับภูมิภาคเพ่ือให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างกัน โดยก าหนดเงื่อนไขหลักการทางกฎหมาย ตลอดทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งใน
ปัจจุบันแนวคิด หลักการที่ได้รับการยอมรับและถือปฎิบัติก าหนดเงื่อนไขในระดับสากล ได้แก่ 
ความผิดทางอาญาที่จะมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extraditable Offences) หลักความผิดสองรัฐ 
(Double Criminality) หลักความผิดเฉพาะเรื่อง (Rule of Specialty) หลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิด
เดียวกัน (Double Jeopardy) หลักการส่งคนชาติ และคนไร้สัญชาติ ความผิดทางการเมือง 
(Political Offences) โทษประหารชีวิต (Death Penalty) หรือเหตุต้องห้ามตามกฎหมายภายใน 
กรณี อายุความในการด าเนินคดีความผิดอาญา (Lapse of Time) ความผิดทางการเงินหรือการคลัง 
(Fiscal Offences) และความผิดทางการทหาร (Military Offences) การส่งผ่านแดน (Transit) 
ตลอดทั้ง แนวคิดในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลผู้ถูกร้องขอ ได้แก่ กระบวนการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ เหตุปฎิเสธหากค าร้องขอจะมีการเลือกปฎิบัติ  ดังนั้นแนวคิด หลักการเหล่านี้ 
จึงเป็นหลักการที่ถูกก าหนดในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งอาจมีบางหลักการที่มีแนวโน้มยืดหยุ่นกว่าใน
อดีต เพ่ือลดปัญหาอุปสรรคในการพิจารณาด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและสนับสนุนแนวคิดในการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคผู้ถูกร้องขอมากข้ึน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่า การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน นอกจากจะถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการควบคุม
อาชญากรรม ที่ผู้กระท าผิดได้หลบหนีออกนอกเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของรัฐที่ตนได้
กระท าแล้ว ยังคงต้องค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลที่ถูกร้องขอ เพราะบุคคลผู้ถูก
ร้องขอบางกรณี เช่น ผู้ต้องหา หรือผู้ถูกกล่าวหา ยังไดร้ับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่า
จะมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าความผิดจริง ดังนั้น กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดี จึงต้องค านึงถึงแนวคิด หลักการการ
ควบคุมอาชญากรรมและแนวคิด หลักการกระบวนการที่เป็นธรรม ไปพร้อมกันด้วย 
 ส าหรับหลักการเขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญากับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น เนื่องจาก
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน มีรากฐานมาจากแนวคิดในเรื่องเขตอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดน เป็นหลัก 
(Territorial Jurisdiction) เพราะโดยปกติ รัฐผู้ร้องขอต้องเป็นรัฐที่มีเขตอ านาจในการใช้กฎหมาย
อาญาที่ความผิดเกิดขึ้นในดินแดน รัฐผู้ร้องขอจึงต้องร้องขอบุคคลผู้ถูกร้องขอที่ได้กระท าความผิดใน
ดินแดนกลับมาสู่กระบวนการด าเนินคดีอาญา โดยหลักการเขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญาที่
ได้รับการยอมรับตามกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ประเทศต่าง ๆ จะน าไปบัญญัติเพ่ือให้มีผลใช้บังคับ
ภายในประเทศจึงมีหลักการส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  
 1.  เขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยหลักดินแดน  
 1)  เขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยหลักดินแดนแบบอัตตะวิสัย 
 2)  เขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยหลักดินแดนแบบภาวะวิสัย  
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 2. เขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติ 
 1)  เขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติของผู้กระท า 
 2)  เขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติผู้เสียหาย 
 3.  เขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักป้องกัน 
 4.  เขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญาโดยอาศัยหลักอ านาจลงโทษสากล 
 หลักเขตอ านาจของรัฐในการใช้กฎหมายอาญา 4 หลัก จึงเป็นหลักที่ชอบด้วยกฎหมายที่รัฐ
ทุกรัฐจะสามารถด าเนินการได้ แต่ในการวางบทบัญญัติในการใช้กฎหมายอาญานั้น รัฐต่าง ๆ หาได้ใช้
หลักใดหลักหนึ่ง หากแต่จะใช้หลายหลักผสมผสานกันไป โดยในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จะได้ศึกษา
บทบัญญัติเกี่ยวกับเขตอ านาจการใช้กฎหมายอาญาของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มี
ความแตกต่างกันในการบัญญัติเขตอ านาจการใช้บังคับกฎหมายอาญา และความแตกต่างเหล่านั้น 
น าไปก าหนดเงื่อนไขอย่างไร ในการพัฒนาการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน โดยเฉพาะการส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติ (Nations) และคนไร้สัญชาติ (Stateless 
Persons) ที่อาศัยอยู่ในประเทศผู้รับค าร้องขอ  
 ดังนั้น หลักการเขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญาตามกฎหมายภายในจึงมีความสัมพันธ์
กับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย กล่าวคือ รัฐผู้ร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนย่อมต้องมีเขตอ านาจใน
การใช้กฎหมายอาญาเหนือความผิดหรือเหนือบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งก็อาจปฏิเสธค าร้องขอในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน โดยอาศัยหลักการเขตอ านาจรัฐในการใช้กฎหมายอาญา เพ่ือเป็นหลักการการบัญญัติ
ขอบเขตการใช้กฎหมายอาญาภายในประเทศ ในทางกลับกัน รัฐผู้รับค าร้องขอย่อมปฏิเสธค าร้อง
ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐผู้ร้องขอไม่สามารถด าเนินคดีอาญากับบุคคลผู้ถูก
ร้องขอ เนื่องจากไม่มีเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาภายในรัฐ ซึ่งจากการศึกษาเขตอ านาจในการ
ใช้กฎหมายอาญาของประเทศสมาชิกอาเซียน ดังตารางที่ 6.1  
 
ตารางท่ี 6.1 เปรียบเทียบสาระส าคัญเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาของประเทศไทยกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
เขตอ านาจในการ
ใช้กฎหมายอาญา 

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 

ประเทศไทย 

หลักดินแดน  
   -หลักดินแดน
แบบอัตวิสัย 
   -หลักดินแดน
แบบภาวะวิสัย 
 

 
มี 
 
 

ไม่มี 

 
มี 
 
 

ไม่มี 

 
มี 
 
 

ไม่มี 

 
มี 
 
 
มี 
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ตารางท่ี 6.1  (ต่อ) 
 

เขตอ านาจใน
การใช้กฎหมาย

อาญา 

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 

ประเทศไทย 

หลักสัญชาติ 
คนชาติ 
- ผู้กระท าผิด

เป็นคนชาติ 
- ผู้เสียหายเป็น
คนชาติ 

คนต่างด้าว 
คนไร้สัญชาติ
อาศัยอยู่ใน
ประเทศ 

 
 
มี 
 

ไม่มี 
 
มี 
 
มี 

 
 
มี 
 

ไม่มี 
 
มี 
 
มี 

 
 
มี 

(เฉพาะจนท.) 
ไม่มี 

 
มี 
 

ไม่มี 

 
 

มี(จ ากัดฐาน
ความผิด) 

มี(จ ากัดฐาน
ความผิด) 

มี 
 

ไม่มี 

  
 จากตารางที่ 6.1 ดังกล่าว พบว่า มีข้อเหมือนของการใช้เขตอ านาจทางอาญา อาทิ หลัก
ดินแดนแบบอัตวิสัย ส่วนเขตอ านาทางอาญา โดยอาศัยหลักสัญชาติของผู้กระท า ซึ่งเป็นคนชาติ และ
คนไร้สัญชาติ มีความแตกต่างกันส่งผลให้แนวคิด หลักปฎิบัติการส่งคนชาติ คนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่
ในประเทศผู้รับค าร้องขอเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ดังจะได้วิเคราะห์ต่อไป  
 และจากการศึกษากฎหมายภายในของแต่ละประเทศ อาทิ กฎหมายว่าด้วยความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย (ใหม่) ค.ศ. 2007 ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน (ใหม่) ค.ศ. 2012 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน ค.ศ. 1977 ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ. ศ. 
2551 สนธิสัญญาแบบทวิภาคี อาทิ สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2542 สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  พ.ศ. 2527 และ
อนุสัญญาความผิดเฉพาะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภาคี โดยมีการก าหนดเงื่อนไขการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนไว้ อาทิ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 
(UNTOC) และอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย ค.ศ. 2007 (ACCT) โดยกฎหมาย
ภายใน สนธิสัญญา และอนุสัญญาเหล่านี้มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
จากการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ พบปัญหา อุปสรรคในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประการ แม้ในปัจจุบันระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
จะมีการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนทั้งสนธิสัญญาแบบทวิภาคีและพหุ
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ภาคีดังกล่าวมา แต่สนธิสัญญา อนุสัญญาเหล่านั้นยังไม่ครอบคลุมทุกประเทศ และไม่ครอบคลุม
อาชญากรรมในทุกรูปแบบ อีกทั้งปัญหาในการก าหนดเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือยังแตกต่างกัน 
ปัญหาจากการยึดแนวคิด หลักการจากระบบกฎหมายอันเป็นพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน อันส่งผลให้
แนวคิด หลักปฎิบัติในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกแตกต่างกัน อีกทั้งมิติในการ
ส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศยังแตกต่างกัน ท าให้การปราบปรามอาชญากรรม
และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ขาดเอกภาพ 
ประสิทธิภาพและขาดความเป็นธรรมในการด าเนินการ อีกทั้งความล้าสมัยด้วย ดังนั้นส่วนต่อไปจะ
เป็นการสรุปปัญหาต่าง ๆ ในภาพรวมระหว่างประเทศสมาชิก โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 

6.1.1  ปัญหาภายใต้กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  จากการศึกษากฎหมายภายในว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศสมาชิกอาเซียน พบ
ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้การพิจารณาด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเกิดอุปสรรค ไม่รวดเร็วและไม่เป็น
ธรรมแก่บุคคลผู้ถูกร้องขอได้ ดังนี้  

ปัญหาการก าหนดความหมายของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ผู้ร้ายข้ามแดนไว้ในกฎหมาย ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่ามีเพียงประเทศไทยที่ไม่ได้ก าหนดความหมายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหา
ในการบังคับใช้และไม่เป็นประโยชน์ส าหรับประเทศสมาชิกอ่ืนซึ่งต้องการศึกษากระบวนการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนของประเทศไทย  

หลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน จากการศึกษาไม่ปรากฎหลักนี้ในกฎหมายส่งผู้ร้ายข้าม
แดนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แต่กลับไปปรากฎในสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ตกลงกับต่างประเทศเหมือนสนธิสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน และยังปรากฎ
หลักการนี้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 21 ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งแตกต่างกับประเทศสมาชิกอาเซียน
อ่ืน ที่ได้รับหลักนี้ไปบัญญัติอย่างชัดเจนในกฎหมายภายในว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ประกาศใช้มากกว่า 38 ปีซึ่งมี
ความล้าสมัย ต่างกับกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนที่ได้ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมให้ทันต่อ
หลักการในการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  

การส่งคนชาติและคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีแนวคิด หลัก
ปฎิบัติที่แตกต่างกัน โดยมีเหตุผลสนับสนุนแตกต่างกัน คือ กรณีการส่งคนชาติ ของประเทศผู้รับค า
ร้องขอเป็นผู้ร้ายข้ามแดน พบว่ามีแนวคิด หลักปฎิบัติที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุผลอันเป็นพ้ืนฐานจาก
ระบบกฎหมาย กล่าวคือ ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับอิทธิพลระบบกฎหมายมาจากระบบกฎหมาย
ซีวิล ลอว์ อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีแนวคิด 
หลักปฎิบัติที่ไม่เอ้ือต่อการส่งคนชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดน โดยมีเหตุผลพ้ืนฐานที่ไม่เอ้ือต่อการส่งคนชาติ 
คือ ความไม่มั่นใจในระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศผู้ร้องขอ และประเทศเจ้าของสัญชาติ
บุคคลผู้ถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดน ก็ต้องการทีจ่ะปกป้องและคุ้มครองคนชาติของตน ท าให้ประเทศส่วน
ใหญ่ที่ได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายนี้ อย่างเช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ก็มีแนวโน้มที่จะปฎิเสธ ดังจะเห็นได้จาก บทบัญญัติในกฎหมายว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนท่ีก าหนดเหตุปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังต่างประเทศที่สามารถปฏิเสธ
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ไมส่่งผู้ร้ายซึ่งเป็นคนชาติ เว้นแต่มีข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งก็เป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น ประกอบ
กับ เมื่อพิจารณาเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญา ที่มุ่งท่ีจะปกป้องและคุ้มครองคนชาติ โดยการน า
แนวคิด หลักการใช้เขตอ านาจในทางอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติผู้กระท ามาบัญญัติให้มีผลบังคับต่อ
ผู้กระท าซึ่งกระท าโดยคนชาติที่ได้กระท านอกราชอาณาจักรด้วย ตรงข้ามกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
อาทิ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย ที่ได้รับมาจากแนวคิดของระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ 
(Common Law System) มักมีแนวคิด หลักปฎิบัติที่เอ้ือต่อการส่งคนชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดน โดย
เหตุผลสนับสนุนพื้นฐาน คือ ผู้กระท าความผิดที่ใด ย่อมจะถูกด าเนินคดี ณ สถานที่ที่กระท าความผิด 
เพราะกระบวนการยุติธรรมจะด าเนินไปได้อย่างดีในรัฐที่ความผิดเกิดขึ้น ไม่ว่า  จะเป็นในด้าน
พยานหลักฐาน พยานบุคคลและผู้เสียหาย ตลอดทั้งเป็นการแก้ไขและเยียวยาอันเกิดจากความ
เสียหายที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ประกอบกับเมื่อศึกษาเขตอ านาจในการใช้
กฎหมายอาญาและกฎหมายภายในว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ไม่มีการก าหนดเหตุ  ปฎิเสธการส่ง
คนชาติและไม่ก าหนดเขตอ านาจทางอาญาโดยอาศัยหลักสัญชาติผู้กระท าอย่างกว้างขวางเหมือน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ส่วนประเทศไทยก็เป็นอีก
ประเทศหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากระบบกฎหมายซีวิล ลอว์เช่นกัน ซึ่งจากการศึกษาการบัญญัติ
กฎหมายของประเทศไทยแตกต่างกับประเทศสมาชิกข้างต้น กล่าวคือ โดยไม่ได้มีบทบัญญัติกฎหมาย
ห้ามเป็นหลักหรือไม่มีบทบัญญัติเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาเหนือผู้กระท าซึ่งเป็นคนชาติที่ได้
กระท าความผิดนอกราชอาณาจักรในทุกฐานความผิดอาญาเหมือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเพียง 13 อนุมาตราเท่านั้นตามมาตรา 8 ชี้ให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งมีแนวคิด หลักปฎิบัติที่ไม่เอ้ือต่อการส่งคนชาติเป็นหลัก แต่ก็ยังเปิด
ช่องให้กระท าได้ 3 กรณีตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 
ส่วนกรณี การส่งคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ ก็ยังมีแนวคิด หลักปฎิบัติที่แตกต่างระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีลักษณะเดียวกับกรณีการส่งคนชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดน กล่าวคือ ประเทศ
ที่มีแนวคิด หลักปฎิบัติ ไม่เอ้ือต่อการส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติข้ามแดน อาทิ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ส่วนประเทศท่ีมีแนวคิด หลัก
ปฎิบัติที่เอ้ือต่อการส่งบุคคลที่ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติข้ามแดน อาทิ สาธารณรัฐฟิลิปินส์ และ
ประเทศไทย เนื่องจากไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามและเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอาญาก็ไม่บัญญัติ
ครอบคลุมถึงกรณีคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ   

จากที่กล่าวมา ปัญหาการส่งคนชาติ และคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ จะยิ่งเป็นปัญหา
มากขึ้น เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนไม่มีการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ คือ 
การจัดท าข้อตกลงระหว่างกัน ดังนั้น การพัฒนาการให้ความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการก าหนดเงื่อนไขในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน จึงจ าเป็นต้องพยายามแสวงหาจุดร่วม 
สงวนจุดต่างของแนวคิดในการให้ความร่วมมือระหว่างกันให้มากที่สุด โดยเฉพาะกรณีคนชาติ และคน
ไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ เพราะหากไม่ก าหนดไว้เป็นเงื่อนไขทางกฎหมายในการให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศแล้ว จะท าให้เกิดปัญหาเขตอ านาจในทางอาญาซ้อนได้ (Concurrent 
Criminal Jurisdiction) 
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ปัญหามาตรฐานในการพิสูจน์ค าร้องขอ ให้ส่ งผู้ ร้ ายข้ามแดน โดยการพิสูจน์ด้วย
พยานหลักฐาน ยังมีความแตกต่างกันซึ่งประเทศส่วนใหญ่รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น 
ประเทศไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ใช้ระดับคดีมีมูล (Prima Facie) เท่านั้น ดังนั้นพยานหลักฐานที่จะ
น ามาพิสูจน์เพียงว่ากรณีมีมูลพอที่จะส่งข้ามแดนได้หรือไม่เท่านั้นก็พอ ไม่ถึงขั้นพิสูจน์จนปราศจากข้อ
สงสัยว่าผู้นั้นได้กระท าความผิดจริงหรือไม่ เหมือนมาตรฐานการพิสูจน์ความผิด ซึ่งบางประเทศไม่
ปรากฎในกฎมายว่าด้วยส่งผู้ร้ายข้ามแดน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ย่อมเกิด
ปัญหาถึงความไม่แน่นอนในการพิจารณาไต่สวนว่า ค าร้องขอส่งตัวบุคคลผู้ถูกร้องขอข้ามแดน จะรับ
ฟังพยานหลักฐานกันในระดับใด และเกิดปัญหาต่อประเทศผู้ร้องขอที่ไม่ทราบว่าจะต้องเตรียม
พยานหลักฐานอย่างไรด้วย 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ เนื่องจากมีหลายประเทศน าแนวคิด หลักการนี้มาใช้แล้ว โดย
อาศัยหลักความยินยอมของบุคคลผู้ถูกร้องขอเป็นหลัก เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน พ.ศ. 2551 มาตรา 28 และในสนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพ่ือลดขั้นตอนในการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามวิธีปกติ  
ในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศยังไม่มีน าแนวคิด หลักการนี้ไปใช้ทั้งในระดับกฎหมาย
ภายใน หรือสนธิสัญญา ซึ่งแนวคิด หลักการนี้ยังปรากฎในอนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ
สหภาพยุโรป และอนุสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนขององค์การสหประชาชาติ   

อายุความในคดีอาญา จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไม่มี
บทบัญญัติว่าด้วยเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงหรืออายุความหยุดอยู่เหมือนกฎหมายอาญาของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรณีที่ผู้กระท าความผิด
หลบหนีจากการพิจารณาหรือลงโทษ จึงเป็นเหตุให้เกิดช่องว่างที่ท าให้ผู้กระท าความผิดหลุดพ้นจาก
การพิจารณาหรือลงโทษ เพียงเพราะอาศัยการหลบหนีจากกระบวนการยุติธรรมไปนอกประเทศ 

การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลผู้ถูกร้องขอ มี 2 กรณี คือ การก าหนด
เงื่อนไขในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งมีโทษประหารชีวิต และเหตุการเลือกปฎิบัติ ที่สะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความส าคัญกับสิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในระดับที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

กรณีแรก โทษประหารชีวิต การก าหนดเงื่อนไขในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีโทษประหาร
ชีวิต ยังมีหลักปฎิบัติที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุผลพ้ืนฐาน คือ การสนับสนุน ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน ท าให้บางประเทศสมาชิกยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว เช่น 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และราชอาณาจักรกัมพูชา ส่วนประเทศที่ยังไม่ยกเลิกโทษประหารชีวิต เช่น 
ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น ส่งผล
ให้การก าหนดเงื่อนไขในกฎหมายภายในมีความแตกต่างกันไปด้วย กล่าวคือ กฎหมายภายในว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไม่
มีบทบัญญัติกรณีนี้ในกฎหมาย แตกต่างกับประเทศไทย แม้จะมียังคงมีโทษประหารชีวิตในกฎหมาย
อาญาเหมือนสองประเทศ แต่กฎหมายภายในว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉบับปัจจุบัน มาตรา 29 ได้
บัญญัติเงื่อนไข โทษประหารชีวิต โดยก าหนด ในกรณี ที่ประเทศไทยร้องขอให้สงผูรายขามแดนซึ่ง
ความผิดอันเปนมูลเหตุที่ขอใหส่งผูราย ข้ามแดนนั้น ตองระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทย 
แตไมถึงโทษประหารชีวิตตามกฎหมายของประเทศผู รับค ารองขอ และรัฐบาลจ าเปนตองใหค า



327 
 

 
 

รับรองวาจะไมมีการประหารชีวิตก็ใหมีการเจรจาตกลงเพ่ือใหมีการรับรองดังกลาวได ในกรณีนี้หาก
ศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตใหรัฐบาลด าเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพ่ือใหมีการบังคับ
ตามค าพิพากษาโดยวิธีจ าคุกตลอดชีวิตแทนการประหารชีวิต ทั้งนี้ หามมิใหบุคคลนั้นไดรับการลดหย
อนผอนโทษไมวาดวยเหตุใดๆ เวนแตเปนการพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีแนวคิด หลักปฎิบัติที่แตกต่างกัน อันส่งผลต่ออุปสรรคในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันในปัจจุบันและอนาคตได้ หากพิจารณาในบริบท
ของการรวมกลุ่มประชาคมกรณีนี้ ประเทศสมาชิกต้องหาทางออกร่วมกันบนพ้ืนฐานกฎหมายสูงสุด
ของประชาคมอาเซียน คือกฎบัตรอาเซียน เพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาความร่วมมือ เพ่ือ
ปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาค 

กรณีสอง เหตุการเลือกปฎิบัติ จากการศึกษาพบว่าการ การคุ้มครองบุคคลผู้ถูกร้องขอกรณี
เหตุผลทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สัญชาติ สถานะทางสังคมหรือความคิดเห็นทางการเมือง ไม่ปรากฎ
ในกฎหมายภายในของประเทศไทย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แต่ปรากฎในกฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งท าให้เห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียน
ยังมีแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอแตกต่างกัน ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีการ
ก าหนดเงื่อนไขกรณีโทษประหารชีวิตดังกล่าวมา อย่างไรก็ตาม เห็นว่าการพัฒนาการให้ความร่วมมือ
ระหว่างกัน ภายในภูมิภาคอาเซียนภายในกฎบัตรอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเคารพคุณค่า
บนพื้นฐานเดียวกัน โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
แม้ต้องอาศัยระยะเวลานาน แต่ก็คุ้มค่าในการด าเนินการ 

 
6.1.2 ปัญหาภายใต้สนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศ   

สมาชิกอาเซียน   
 ปัญหาภายใต้สนธิสัญญาทวิภาคีท่ีส าคัญประการแรก ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน คือ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมีการจัดท าสนธิสัญญาระหว่างกันน้อย
มาก เพราะมีหลายประเทศที่ยังไม่มีสนธิสัญญาแบบทวิภาควี่าด้วยการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม สหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม หรือมีสนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิก แต่ก็เป็นสนธิสัญญาที่ล้าสมัย 
เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ค.ศ. 1976 สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียและรัฐบาลของประเทศมาเลเซียว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1974 อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพราะปจัจุบันนานาประเทศได้มีการพัฒนาแนวคิด หลักเกณฑ์ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากขึ้น ในขณะเดียวกัน แม้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้สนธิสัญญาแบบทวิภาคี ส าหรับความผิดอาญาทั่วไป ที่มีผลใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน เช่น สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
พ.ศ. 2542 กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นเพียงกลไก
ในระดับทวิภาคีเท่านั้น ซ่ึงยังมีความแตกต่างหลายประการ เช่น การก าหนดเงื่อนไขส าหรับความผิดที่
จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ แนวคิด หลักปฎิบัติในการส่งคนชาติ คนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ
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ผู้รับค าร้องขอ และสนธิสัญญาเหล่านี้ยังมีแนวทางที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางสากล และล้าสมัย อาทิ 
ความผิดทางอาญาที่มีโทษประหารชีวิต การก าหนดเหตุปฎิเสธจากการเลือกปฎิบัติ เป็นต้น 
  ปัญหาภายใต้สนธิสัญญาพหุภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน การส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากจะมีพันธกรณีตามสนธิสัญญา
แบบทวิภาคีวิเคราะห์มาแล้วข้างต้น ยังมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้สนธิสัญญาแบบพหุภาคี ส าหรับ
กรณีความผิดทางอาญาเฉพาะ ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศต่างเป็นภาคีอนุสัญญา
ทั้งสิ้น โดยน ามาวิเคราะห์ 3 อนุสัญญา ได้แก่ อนุสัญญา UNCAC และอนุสัญญา UNTOC มีภาคี
สมาชิกตามอนุสัญญานี้นอกเหนือจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งถือว่าอนุสัญญาทั้งสอง
เป็นเครื่องมือระดับสากล (International Instrument) ไม่ใช่เครื่องมือของประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community Instrument) เพียงแต่ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภาคีอนุสัญญาเหล่านี้ ดังนั้นในหัวข้อ
นี้จึงขอวิเคราะห์เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเท่านั้น ที่
ต้องมีพันธกรณีต้องปฎิบัติตาม ส่วนอีกอนุสัญญา คือ อนุสัญญา ACCT เป็นอนุสัญญาพหุภาคี ที่เป็น
เครื่องมือของประชาคมอาเซียนในการต่อต้านกับอาชญากรรมร้ายแรงฉบับแรกของประเทศสมาชิก
อาเซียน แต่อย่างไรก็ตาม 3 อนุสัญญาไม่มีผลใช้บังคับกับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ส าหรับความผิดทางอาญาในรูปแบบอื่นหรือาญากรรมทั่วไปที่อยู่นอกเหนือความผิด
อาญาเฉพาะนี้ ดังนั้นการส่งผู้ร้ายข้ามภายในอนุสัญญาแบบพหุภาคีเหล่านี้ จึงมีข้อจ ากัดส าคัญ 2 
ประการ คือ จ ากัดฐานความผิดเฉพาะในอนุสัญญานี้ ส่งผลให้การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีได้เฉพาะความผิดตามอนุสัญญาเท่านั้น และไม่มีบทบัญญัติการด าเนินการให้
ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้เป็นการเฉพาะ อนุสัญญาเหล่านี้ได้บัญญัติให้การพิจารณาการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนส่วนใหญ่ยึดโยงกับสนธิสัญญาแบบทวิภาคีและกฎหมายภายในของภาคีที่มีใช้บังคับ
อยู่หรือข้อตกลงที่จะมีข้ึนในอนาคต ดังนั้น ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้สนธิสัญญาแบบพหุภาคี
ส าหรับความผิดทางอาญาเฉพาะเหล่านี้ เกิดจากการไม่มีสนธิสัญญาแบบพหุภาคีที่ครอบคลุมความผิด
ทางอาญาทั้งหมดและเป็นเครื่องมือขององค์การระหว่างประเทศระดับโลก ไม่ใช่เครื่องมือในระดับ
ภูมิภาค นอกเหนือจากข้อจ ากัดภายใต้อนุสัญญา UNCAC อนุสัญญา UNTOC และอนุสัญญา ACCT 
ดังวิเคราะห์แล้ว และจากการศึกษาอนุสัญญาเหล่านี้ ไม่มีปัญหา อุปสรรคในการให้ความร่วมมือใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศประเทศสมาชิกอาเซียน เพราะประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ลง
นามเป็นภาคีอนุสัญญามีพันธกรณีที่ต้องปฎิบัติตาม โดยอนุวัตรการ (Implement) ให้มีผลใช้บังคับ
ต่อไป 
 นอกจากปัญหาอันเกิดจากบ่อเกิดของการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ คือ สนธิสัญญา 
อนุสัญญาและกฎหมายภายในที่มีความแตกต่างกัน ล้าสมัยหรือมีข้อจ ากัด ดังกล่าวมา ยังมีปัญหาการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน ที่ยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดในการก าหนดเงื่อนไขการให้ความร่วมมือระดับภูมิภาค ระดับ
สากล ดังนี้  
 1.  ปัญหาการก าหนดเงื่อนไขส าหรับความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้  จากการศึกษา
พบว่า ความผิดที่จะมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถแยกได้ 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ 1 สนธิสัญญาได้มีการระบุฐานความผิดอาญาไว้เฉพาะเจาะจง (Enumerative Approach) 
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กับ กลุ่มท่ี 2 สนธิสัญญาไม่ได้ก าหนดฐานความผิดเฉพาะเจาะจงไว้ แต่ได้ระบุอัตราโทษขั้นต่ าส าหรับ
ความผิดอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Eliminative Approach) ซึ่งความผิดที่จะมีการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนแก่กัน 2 กลุ่มนั้น มีข้อเด่น ข้อด้อย ที่แตกต่างกัน ชี้ให้เห็นว่าการก าหนดเงื่อนไขส าหรับความผิด
ที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม 
ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้บริบทของการรวมกลุ่ม
ภูมิภาคอาเซียน ควรเป็นความผิดทางอาญาซึ่งมีโทษจ าคุกหรือจ ากัดเสรีภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยไม่
ต้องก าหนดฐานความผิดเฉพาะเจาะจง เพ่ือแก้ไขความยุ่งยากในการแก้ไข เพ่ิมเติมความผิดทางอาญา
ฐานใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถใช้บังคับครอบคลุมฐานความผิดทางอาญาได้ทุกฐาน
ความผิดที่มีโทษจ าคุกหรือจ ากัดเสรีภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี ประกอบปัจจุบันแนวโน้มการท าสนธิสัญญา
สมัยใหม่มักนิยมก าหนดความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ตามแนวทางของกลุ่มที่ 2 เพราะมี
จุดเด่นมากกว่าและสามารถแก้ไขปัญหาความยุ่งยากอันเกิดจากการจ ากัดฐานความผิดได้ 
 2.  ปัญหาการส่งคนชาติและคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ โดยปัญหา อุปสรรคในการ
ส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติและคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศผู้รับค าร้องขอ เกิดจาก
แนวคิด หลักปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุผลสนับสนุนอันมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดของระบบกฎหมาย
อันเป็นพื้นฐานที่แตกต่าง กล่าวคือ บางประเทศสมาชิกมีแนวคิด หลักปฎิบัติที่ไม่เอ้ือต่อการส่งบุคคลผู้
ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติหรือพลเมืองของตนข้ามแดนและคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ โดยมี
บทบัญญัติกฎหมายภายในห้าม และมีเขตอ านาจทางอาญาในการใช้บังคับเหนือคนชาติที่ได้กระท า
ความผิดทางอาญาในทุกฐานความผิดทางอาญา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น ส่วนอีกกลุ่มประเทศมีแนวคิด หลักปฎิบัติที่เอ้ือหรือเปิดช่อง
ให้สามารถส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอซึ่งเป็นคนชาติหรือพลเมืองของตนข้ามแดนและคนไร้สัญชาติที่อาศัย
อยู่ในประเทศผู้รับค าร้องขอ โดยไมม่ีกฎหมายภายในบัญญัติห้ามและไม่มีเขตอ านาจทางอาญาในการ
ใช้บังคับเหนือคนชาติที่ได้กระท าความผิดทางอาญาในทุกฐานความผิดทางอาญา ได้แก่ สาธารรัฐ
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ดังนั้น หากพิจารณาภายใต้การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มภูมิภาค 
จึงเห็นว่า ควรก าหนดเงื่อนไขบนหลักการเดียวกัน คือ หากไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ก็ให้พิจารณาฟ้องร้อง
คดีเอง เว้นแต่ ประเทศผู้รับค าร้องขอไม่มีเขตอ านาจทางอาญาเหนือความผิดนั้นหรือหลัก Aut 
Dedere Aut Judicare (Extradite or Prosecute) ซึ่งสอดคล้องกับสนธิสัญญา อนุสัญญาว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนส่วนใหญ่ เช่น สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2527 สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2543 อนุสัญญาแบบพหุ
ภาคีว่าด้วยประชาคมทางเศรษฐกิจแห่งแอฟริกาตะวันตกว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1994 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาแม่แบบขององค์การสหประชาชาติ  ที่ก าหนดให้เป็นเหตุในการปฏิเสธ
ชนิดให้เลือก (Optional Grounds for Refusal) ยังเห็นว่า หากหลักการดังกล่าวถูกน ามาก าหนดเป็น
เงื่อนไขตามข้อเสนอแนะ ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ควรน าแนวคิด หลักการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามแนวคิด หลักการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) 
และแนวคิด หลักการในกระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process Model) ไปใช้ เพ่ือพัฒนาการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายในประเทศให้ มีความสมดุลระหว่างการมุ่งปราบปราม
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อาชญากรรมกับหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ าเลยหรือบุคคลผู้ถูกร้องขอด้วย และท าให้
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสมาชิกเป็นที่มั่นใจของประเทศสมาชิกอ่ืนและนานา
ประเทศ เพราะเหตุผลอันเป็นพ้ืนฐานในการปฎิเสธการส่งคนชาติประการหนึ่ง คือ การไม่มั่นใจใน
กระบวนการยุติธรรมของประเทศผู้ร้องขอ 

 3. ปัญหาการก าหนดเงื่อนไขโทษประหารชีวิต เนื่องจากปัจจุบันโทษประหารชีวิตใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ บางประเทศสมาชิกได้มีการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต ออกจากกฎหมายภายในประเทศ ส่วนประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ยังคงก าหนดโทษ
ประหารชีวิตไว้ในกฎหมาย ด้วยความแตกต่างนี้ นอกจากส่งผลต่อการน าไปก าหนดเงื่อนไขใน
กฎหมายภายในว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศสมาชิกอาเซียนดังกล่าวมาแล้ว ยังส่งผลต่อ
การก าหนดเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย ท าให้
สนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ส่วนใหญ่ไม่ได้ก าหนดเงื่อนความผิดที่
มีโทษประหารชีวิตไว้ในสนธิสัญญา ตรงข้ามกับหลักการที่ได้รับการยอมรับของนานาประเทศที่
เงื่อนไขกรณีโทษประหารชีวิต ถูกน ามาก าหนดเป็นเงื่อนใขในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่ว่าจะเป็น
สนธิสัญญาทวิภาคี อนุสัญญาในระดับภูมิภาค  
 ดังนั้น ภายใต้ความแตกต่างของโทษประหารชีวิต แนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา
ภายใต้บริบทของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะเป็นอย่างไร จะน าไปวิเคราะห์ภายใต้กฎบัตร
อาเซียนต่อไป 
 4.  ปัญหาความผิดทางการเมือง จากการศึกษากฎหมายภายใน สนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่ปรากฎองค์ประกอบ ขอบเขตของ
ความผิดทางเมืองหรือความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางการเมืองไว้ และยิ่งประเทศสมาชิก
อาเซียนต่างมีระบบการเมือง การปกครองที่แตกต่างกัน ลักษณะหรือพฤติกรรมทางเมือง ตลอดทั้ง
สถานการณ์การเมืองภายในประเทศย่อมมีความแตกต่างกัน ยิ่งเพ่ิมความยุ่งยากให้กับการพิจารณา
ความผิดทางการเมือง ซึ่งแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการจ ากัดขอบเขตความผิดทางการเมืองไม่ให้ขยายไปวง
กว้าง คือ ก าหนดให้ความผิดบางลักษณะไม่เป็นความผิดทางการเมือง เช่น ตามอนุสัญญา UNCAC 
อนุสัญญา UNTOC เป็นต้น  
 ด้วยความแตกต่างของลักษณะทางการเมืองภายในประเทศดังกล่าวมา การก าหนดเงื่อนไข
ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ภายใต้กฎบัตรอาเซียนจะเป็นอย่างไร 
จะน าไปวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งในเบื้องต้น เห็นว่าอ านาจในการพิจารณาความผิดทางเมือง  ควรเป็น
อ านาจของประเทศผู้รับค าร้องขอ 
 5. ปัญหาการก าหนดเหตุการเลือกปฎิบัติ เป็นเหตุปฎิเสธ คือ เป็นเหตุถูกก าหนดว่า หาก
ประเทศผู้รับค าร้องขอมีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อว่า ค าร้องขอนั้นได้ท าขึ้นเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการ
ฟ้องคดี หรือการลงโทษบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เผ่าพันธุ์ก าเนิด หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองของบุคคลนั้น หรือการปฏิบัติตามค าร้องขอนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานะ
ของบุคคลผู้นั้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งของเหตุดังกล่าวนั้น ค าร้องขออาจถูกปฎิเสธได้ จึงถูกน ามาใช้อย่าง
กว้างขว้าง เพราะถือเป็นหลักการที่ให้การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอด้วย โดยสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ก็ได้น ามาใช้เช่นกัน ในขณะที่อีกบางกลุ่มสนธิสัญญายังไม่มีการ
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น ามาใช้ จากความแตกต่างดังกล่าว ประกอบกับไม่สอดคล้องกับการก าหนดเงื่อนไขของการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนที่มีแนวโน้มยอมรับแนวคิด หลักการนี้ ดังนั้น ความแตกต่างของการก าหนดเงื่อนไขการเลือก
ปฎิบัติ ชี้ให้เห็นว่า การจัดท าสนธิสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ขาดความเป็นเอกภาพใน
การสร้างความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมท่ีเป็นธรรม  
 ดังนั้น การพัฒนาการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้การ
รวมกลุ่มภูมิภาคอาเซียน จะน าแนวคิดหลักการต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้ จะขัดหรือแย้งกับกฎอาเซียน
หรือไม่ อย่างไร จะน าไปศึกษาวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป  
 

6.1.3 การพัฒนากลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกภายในประชาคม
อาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรคหลายประการดังกล่าวมา จึงถือเป็นฐานส าคัญใน
การน ามาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนากลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้การ
รวมกลุ่มภูมิภาคอาเซียน เพราะเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศที่มีข้อปรารถนาร่วมกันที่จะ
รวมกลุ่มภูมิภาคเป็นประชาคมอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซ่ึงจะเกิดขึ้นในวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) นี้ นอกเหนือจากผลประโยชน์ในทางบวกด้านเศรษฐกิจอันมา
จากการค้า การขาย ลงทุน ท่องเที่ยว แรงงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้าม คือ ผลกระทบทางลบ 
อันเกิดจากปัญหาอาชญากรรม เพราะประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายถิ่น
ฐานหรือมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันในหลายมิติดังกล่าวมารวมถึงอาชญากรด้วย ท าให้อาชญากรรมมี
ลักษณะข้ามแดนมากข้ึน กล่าวคือ ผู้กระท าความผิดสามารถหลบหนีจากประเทศที่มีความผิดมากขึ้น
ตามไปด้วย การติดตามตัวมาสู่การพิจารณาลงโทษยิ่งยากขึ้นและยุ่งยากขึ้น หากประเทศสมาชิก
อาเซียนไม่มีการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพ่ือใช้ในการปราบปราม
อาญกรรมอย่างครอบคลุม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศสมาชิกต้องเตรียมความพร้อมในทางกฎหมาย 
เพ่ือป้องกันและร่วมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรมภายในภู มิภาคอย่างมี เอกภาพ 
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดังจะเห็นจากการศึกษา แนวทางกลไกในการให้ความร่วมมือของการร่วม
กลุ่มภูมิภาคอ่ืนของโลก ได้แก่   
 การรวมกลุ่มภูมิภาคยุโรป ในนามของสหภาพยุโรป ก็มีแนวคิดที่จะวางแนวทาง หลักการใน
การปฎิบัติเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันทั้งสหภาพ จึงน ามาสู่การจัดท า
อนุสัญญาเก่ียวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพส าคัญ 3 อนุสัญญา ได้แก่ 
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (European Convention on Extradition 1957) 
อนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป 
(Convention on Extradition between the Member States of the European Union 1997) 
และอนุสัญญาว่าด้วยกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างง่ายระหว่างประเทศสมาชิกของสภาพยุโรป
ด้วย (Convention on Simplified Extradition Procedure Between the Member States of 
the European Union 1995) เพ่ือความเป็นเอกภาพในการปราบปรามอาชญากรรม  
 ส่วนภูมิภาคแอฟริกา โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตก (The Economic 
Community of West African) ซึ่งมีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศเช่นกัน แม้จะมีเป้าหมายที่
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แตกต่างกันกับสหภาพยุโรป หรือไม่ได้มีสถานะเป็นองค์การเหนือรัฐเหมือนสหภาพยุโรป แต่ส าหรับ
การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในประชาคมในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น ประเทศสมาชิก
ของประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตกต่างยอมผูกพันลงนามตามรูปแบบ แนวคิด หลักการ
เดียวกันภายใต้การรวมกลุ่มประชาคม โดยจัดท าอนุสัญญาประชาคมทางเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกา
ตะวันตกว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (The Economic Community of West African States 
Convention on Extradition 1994) ซึ่งเป็นอนุสัญญาแบบพหุภาคี (Multilateral Convention) 
โดยทุกประเทศต่างลงนามในอนุสัญญาส่งผลท าให้ประเทศสมาชิก 15 ประเทศของประชาคมนี้ มี
พันธกรณีต้องปฎิบัติตามอนุสัญญา ซึ่งจากการศึกษา พบว่า มีรูปแบบ พันธกรณี แนวคิด หลักการ
ส่วนใหญ่ในลักษณะเดียวกันกับสหภาพยุโรป เช่น ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ โดยใช้
วิธีการระบุอัตราโทษขั้นต่ าส าหรับความผิดอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Eliminative Approach) 
ตามแนวทางของกลุ่มที่ 2 หลักความผิดสองรัฐ หลักความผิดเฉพาะเรื่อง หลักการไม่ลงโทษซ้ าใน
ความผิด ความผิดเกี่ยวกับการคลัง ความผิดทางทหาร เงื่อนไขการลงโทษประหารชีวิต อายุความใน
การด าเนินคดีอาญา เป็นต้น แตกต่างกันเพียงบางหลักการเท่านั้น เช่น การส่งคนชาติเป็นผู้ร้ายข้าม
แดน การก าหนดความผิดทางการเมือง เป็นต้น 
 เมื่อกลับมาพิจารณาภายในบริบทประชาคมอาเซียนแล้ว การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และความมั่นคงภายในประชาคมอาเซียนตาม
แผนที่วางไว้ จึงต้องพัฒนาตามกรอบกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เพราะกฎบัตรอาเซียนมี
สถานะเป็นสัญญาระหว่างประเทศ (International Agreement) ซ่ึงมีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legal 
Binding) ที่ประเทศสมาชิกต้องน าไปปรับปรุง แก้ไขกฎหมายภายใน ตลอดทั้งพัฒนาความร่วมมือมือ
ระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึง การพัฒนากลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก
ด้วย ซึ่งจากการศึกษากฎบัตรอาเซียน แม้จะไม่ได้ก าหนดรูปแบบ แนวคิด หลักการในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน ที่จะต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขทางกฎหมายอย่างไร แต่แนวคิด หลักการที่ปรากฎในกฎ
บัตรอาเซียน สามารถน ามาวิเคราะห์อันจะน าไปสู่การพัฒนาการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกภายในภูมิภาคอาเซียนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ โดยเฉพาะในหมวดที่ 1 วัตถุประสงค์และ
หลักการที่อาเซียนและประเทศสมาชิกต้องปฎิบัติตามหลักการที่ปรากฎในข้อ 2 (ก) (จ) (ฉ) โดย
อาเซียนและรัฐสมาชิกต้องเคารพเอกราช อธิปไตย การไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิก
อาเซียน การเคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐ โดยปราศจากการแทรกแซง การบ่อนท าลาย การบังคับ
จากภายนอก เคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในข้อ 2 (ซ) (ฌ) ตามล าดับ 
ดังนั้น การพัฒนาแนวคิดของระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมถึงการส่งผู้ร้ายข้ามแดน การ
ให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(Criminal Justice System) ซึ่งนอกจากจะถูกน ามาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมแล้ว ยังต้อง
ค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลผู้เกี่ยวข้องตามแนวคิด หลัก
กระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process Model) ซึ่งจะท าให้กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในภูมิภาค
อาเซียน นอกจากจะได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมแล้ว ยังสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย นอกจากนี้ การก าหนดเงื่อนไขบางประการ ยังคง
ค านึงการเคารพอ านาจอธิปไตยของประเทศสมาชิกอ่ืนด้วย  
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 ดังนั้นแนวคิด หลักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน การเคารพอธิปไตยตาม     
กฎบัตรอาเซียนเป็นแนวคิด หลักการที่ประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-
Security Community: APSC) ยึดมั่นอีกด้วย เพ่ือน ามาพัฒนากลไกรูปแบบ การก าหนดเงื่อนไขทาง
กฎหมายต่าง ๆ ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นตราสารของประชาคมอาเซียน 
ดังนี้  

6.1.3.1 การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานกับความผิดที่มี       
โทษประหารชีวิต  

   การก าหนดเงื่อนไขส าหรับความผิดทางอาญาที่มีโทษประหารชีวิตที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ยังมีแนวทาง หลักการในการใช้ที่แตกต่างกัน เนื่องจากบางประเทศได้ยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตออกจากโทษทางอาญา เช่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตภายใต้รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน (The Constitution of the Republic of the Philippines ค.ศ. 1987) ซึ่งถือเป็น
ประเทศแรกในประชาคมอาเซียน ส่วนอีกกลุ่มประเทศที่ยังคงโทษประหารชีวิต เช่น สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 28(4) ก าหนด โทษประหารชีวิต 
โดยวิธีการยิงเป้า ส่วนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 28(G) 
ปรากฎ โทษประหารชีวิต โดยวิธีการฉีดยา และประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 
ปรากฎ โทษประหารชีวิต โดยวิธีการฉีดยาหรือสารพิษ จึงท าให้สนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่มีการน าเงื่อนไขความผิดที่มีโทษประหารชีวิตไปก าหนดในสนธิสัญญญา 
  หากพิจารณาภายใต้หลักการในกฎบัตรอาเซียน เห็นว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิด 
หลักการที่ประเทศสมาชิกจะคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ประเทศสมาชิกใดอาจ
พิจารณายกเลิกการลงโทษประหารชีวิตในความผิดทางอาญา เพราะเป็นการส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และเป็นการพัฒนาสิทธิมนุษยชนที่ก้าวหน้า โดยทั้งนี้ กฎบัตรอาเซียนและปฎิญญาอาเซียนว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่เอกสารทางกฎหมายของประชาคมที่บังคับให้ประเทศสมาชิกใดต้องยกเลิก
โทษประหารชีวิต ซึ่งแตกต่างกับสหภาพยุโรป ซึ่งมีกฎบัตรสิทธิพ้ืนฐานของสหภาพยุโรป (Charter of 
Foundational Right 2010) ที่ก าหนดว่าในข้อ 2 (2) ไม่มีบุคคลใด จะต้องถูกตัดสินความผิดให้รับ
โทษประหารชีวิตหรือถูกประหารชีวิต เท่ากับ เป็นบทบัญญัติให้ประเทศสมาชิกต้องพิจารณายกเลิก
โทษประการชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ยกโทษประหารชีวิตไป
หมดแล้ว ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ก้าวไปไกลกว่ากติการะหว่างประเทศด้วย หากประเทศสมาชิกอาเซียน
ใด จะพิจารณายกเลิกโทษประหารชีวิต ก็เป็นอ านาจที่สามารถกระท าได้ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎบัตร
อาเซียน ในทางตรงข้าม หากประเทศใด จะยังคงมีการลงโทษประหารชีวิตก็เป็นอ านาจที่สามารถ
กระท าได้เช่นกัน 
  ดังนั้น ภายใต้ความแตกต่างกันของโทษประหารชีวิต การก าหนดเงื่อนไขความผิด
ทางอาญาที่มีโทษประหารชีวิตบนพ้ืนฐานของกฎบัตรอาเซียน โดยเฉพาะหลักการที่ว่า ประเทศ
สมาชิกจะคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ผู้เขียนจึงเห็นว่า ควรน าเงื่อนไขโทษ
ประหารชีวิตมาก าหนดในการพิจารณาประกอบการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยก าหนดว่า หากความผิดที่
ร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน มีโทษประหารชีวิตในประเทศผู้ร้องขอ ค าร้องขออาจถูกปฎิเสธได้ 
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เว้นแต่ ประเทศผู้ร้องขอจะให้ค ารับรองว่าจะไม่ด าเนินการลงโทษประหารชีวิตนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทาง หลักในการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายทั้งในระดับภูมิภาค และระดับสากล  

6.1.3.2  การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานกับความผิดทาง 
การเมือง  

  การยอมรับแนวคิด หลักการในการปฏิเสธค าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนในความผิด
ทางการเมือง หากพิจารณาถึงระบบการปกครองที่หลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน ย่อมมี
แนวโน้มที่ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนจะเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
ระบบประชาธิปไตยตามที่กฎบัตรอาเซียนได้ก าหนดไว้ในหลักการข้อ 2 ที่ประเทศสมาชิกอาเซียน
จะต้องปฏิบัติตามหลักการ โดยยึดมั่นต่อหลักการประชาธิปไตย ทั้งเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงออกซึ่งความคิดตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และ
ประการส าคัญ เป็นการยึดมั่นในการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามที่
กฎบัตรอาเซียนด้วย ซึ่งมีความแตกต่างกับสหภาพยุโรป (European Union) ที่ได้ก าหนดเป็นเงื่อนไข 
ให้ประเทศสมาชิกจะต้องมีระบบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยตามมาตรฐานโฮเปนเฮเกนก่อน
เข้ามาเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแนวคิด หลักการส าหรับความผิดทาง
การเมืองในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่อาจน าแนวคิด หลักการ
ของการรวมกลุ่มภูมิภาคยุโรปมาใช้ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียนได้ทุกกรณี 
  ดังนั้น ประชาคมอาเซียน จึงควรก าหนดเหตุปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนในความผิด
ทางการเมือง เป็นหลักในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนตาม
วัตถุประสงค์และเหตุผลพ้ืนฐานของความผิดทางการเมือง 

6.1.3.3 การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานกับกระบวน   
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างย่อ  

  กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างย่อหรือการให้ความยินยอม (Consent) เนื่องจาก
การให้ความยินยอมของบุคคลผู้ร้องขอถือเป็นปัจจัยและกลไกหนึ่งในการรับรองเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานใน
การแสดงออกด้วยความยินยอมของบุคคลผู้ถูกร้องขอ ให้เป็นส่วนส าคัญของกระบวนการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนแบบง่าย (Simplified Procedure) แตกต่างกับกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบปกติ ซึ่งต้อง
ผ่านขั้นตอนในการด าเนินการหลายขั้นตอน เหมือนที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้มีการจัดท า
อนุสัญญาว่าด้วยกกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างง่ายระหว่างประเทศสมาชิกของสภาพยุโรปด้วย 
(Convention on Simplified Extradition Procedure between the Member States of the 
European Union) เพ่ือความสะดวกและลดขั้นตอนความซับซ้อนของกระบวนการและขั้นตอนใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายภายในประเทศแบบปกติ ซึ่งวิธีดั งกล่าวคือ บุคคลที่ต้องการตัว 
(ผู้ต้องหาหรือจ าเลย) ต้องให้ยินยอมด้วยความสมัครใจ ไม่ถูกแทรกแซง หลอกลวง หรือท าให้บุคคลผู้
ต้องการตัวส าคัญผิดในกรณีต่าง ๆ และขอสละสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะได้รับตามแนวคิด
หลักการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามขั้นตอนปกติ โดยยินยอมให้ส่งตนไปสู่กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาของประเทศผู้ร้องขอ  
  ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ควรน าแนวคิด หลักการในการพัฒนา
กลไกในการด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อไปใช้บังคับภายในประเทศ อีกช่องทางหนึ่ง ดังเช่น 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 27 ของประเทศไทยหรือก าหนด
หลักการการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อนี้ ไว้ข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาค ดังข้อเสนอแนะ
ในหัวข้อ 6.2 เพราะหากประเทศสมาชิกลงนามในเป็นภาคีตามร่างอนุสัญญานี้ ย่อมมีพันธกรณีที่ต้อง
น าไปอนุวัตรการให้มีผลใช้บังคับระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป โดยไม่ต้องแยกเป็นอีก
อนุสัญญาหนึ่งเหมือนสหภาพยุโรปก็ได้ 

6.1.3.4 การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานกับการเลือก
ปฎิบัติ 

  การวิเคราะห์การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานกับการ
ก าหนดเงื่อนไขในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเด็นต่าง ๆ แล้ว อีกประเด็นที่น ามาพิจารณาประกอบ 
เพ่ือสร้างความสมดุลให้การพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีความชอบธรรมมากขึ้น คือ ต้องไม่มุ่งส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนโดยการเลือกปฎิบัติให้แตกต่างกับผู้ร้ายคนอ่ืนๆหรือสถานการณ์ใดเป็นการเฉพาะ ดังนั้น 
การพัฒนากลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในภูมิภาคอาเซียน เห็นว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใน
ภูมิภาค ไม่ควรถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือ เพ่ือวัตถุประสงค์ใด กรณีใดเป็นการเฉพาะหรือเลือกปฎิบัติ
เพราะขัดต่อหลักมนุยธรรม ไม่ชอบด้วยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ที่มุ่งให้ความ
ร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรม และไม่ปล่อยให้ผู้ร้ายหลุดพ้นจากการถูกลงโทษเป็นหลัก ไม่ได้
มุ่งให้ความร่วมมือโดยมีวัตถุประสงค์เลือกปฎิบัติ โดยควรน าแนวคิด หลักการการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะ
ถูกปฏิเสธ หากมีเหตุผลหนักแน่นว่าค าร้องขอ มีวัตถุประสงค์ในการฟ้องร้องหรือลงโทษบุคคล เพราะ
เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง เพศหรือสถานะของบุคคล และค าร้อง
ขออาจถูกปฎิเสธพิจารณา หากบุคคลที่ขอให้มีการส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนถูกด าเนินคดีโดยศาลเฉพาะ
กิจในประเทศผู้ร้องขอ ซึ่งอนุสัญญาของประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) อนุสัญญา
แม่แบบขององค์การสหประชาชาติ (UN Model) หรืออนุสัญญา UNCAC และอนุสัญญา UNTOC ก็
ได้มีการน ามาใช้เช่นกัน 
  ดังนั้น การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน จึงถือเป็นหัวใจใน
การน าไปพัฒนาบ่อเกิด การบัญญัติ การบังคับ การตีความ ตลอดทั้งกระบวนการต่าง ๆ  ในทาง
กฎหมาย โดยส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม อันเป็นหลักการพ้ืนฐานแห่งกฎหมายที่ส าคัญใน
ระบอบประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิ เสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ทุกแง่มุม รวมถึงการพัฒนา
กลไก แนวคิด หลักการในก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ส าหรับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน แม้ปัจจุบัน หลักนิติธรรม จะยังไม่มีการก าหนดความหมาย 
องค์ประกอบของหลักนิติธรรม แต่หลักนิติธรรม ก็ได้รับการยอมรับในทิศทางเดียวกันในระดับสากล 
รวมถึงประชาคมอาเซียนที่ก าหนดซ้ าแล้วซ้ าอีกในกฎบัตรอาเซียนทั้งในอารัมภบท ความมุ่งประสงค์
ข้อ 7 หลักการข้อ 2 (ซ)  
  โดยสรุป แนวคิด หลักการเคารพ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน จึงเป็น
อีกแนวคิด หลักการประชาคม ต้องน าไปสู่การพัฒนาประชาคมให้มีผลเป็นรูปแบบธรรมต่อไป 
โดยเฉพาะสิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 
 



336 
 

 
 

  6.1.3.5  การเคารพอ านาจอธิปไตยกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
  การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ภายใต้กฎบัตรอาเซียนที ่ประเทศสมาชิกอาเซียนควรค านึงถึงหลักการในข้อ 2 (ก) (จ) (ฉ) ได้แก่ การ
เคารพเอกราช อธิปไตย การไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน การเคารพสิทธิของรัฐ
สมาชิกทุกรัฐ โดยปราศจากการแทรกแซง การบ่อนท าลาย และการบังคับจากภายนอก ดังนั้น จึงเห็น
ว่า การก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกต้องค านึงถึง
หลักการเหล่านี้ โดยเฉพาะการเคารพอ านาจอธิปไตยในการพิจารณาค าร้องขอของประเทศผู้รับค าร้อง 
หรือการขออนุญาตและความยินยอมจากประเทศผู้รับค าร้องขอ ในฐานะที่บุคคลผู้ถูกร้องขออยู่
ภายในอ านาจอธิปไตยหรืออยู่ในดินแดนของประเทศนั้น การก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมาย อาทิ การ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อประเทศที่สาม การส่งผ่านแดน หลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียว หลักความผิด
เฉพาะเรื่อง การพิจารณาความผิดทางการเมือง ถือเป็นการก าหนดเงื่อนไขที่ยังคงค านึงถึงการเคารพ
ในการอ านาจอธิปไตยของประเทศสมาชิก และการก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้สอดคล้องและไม่เป็น
การขัดหรือแย้งต่อหลักการในกฎบัตรอาเซียน    

6.1.3.6  หลักการพื้นฐานและหลักความชอบธรรมในทางอาญา  
  นอกจากแนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนข้างต้น ซึ่งถูกน ามาใช้
เป็นเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือในทางกฎหมายแล้ว ยังมีแนวคิด หลักการส าคัญในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนซึ่งถือเป็นหลักการพ้ืนฐานและหลักความชอบธรรมในทางอาญา ได้แก่ หลักความผิดที่ส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนได้ (Extraditable Offences) หลักความผิดอาญาสองรัฐ (Double Criminality) หลักการ
ด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง (Rule of Specialty) หลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน (Double 
Jeopardy) ที่ประเทศสมาชิกต้องยึดถือแนวคิด หลักการเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาความร่วมมือในการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกภายในประชาคมอาเซียน เพราะถือเป็นหลักการสากลในการ
ให้ความร่วมมือทางกฎหมาย ดังที่ได้ศึกษามาแล้วในอนุสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ขององค์การสหประชาชาติ (Model treaty on Extradition 1999) อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน (European Convention on Extradition 1957) อนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วย
ประชาคมทางเศรษฐกิจว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (The Economic Community of West 
African States Convention on Extradition 1994) และสนธิสัญญาแบบทวิภาคี (Bilateral 
Treaties) ของประเทศต่าง ๆ ในโลก ล้วนแล้วแต่น าแนวคิด หลักการนี้ไปใช้ก าหนดเป็นเงื่อนไขใน
การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนทั้งสิ้น แตกต่างกันเพียงรายละเอียด
เท่านั้น รวมถึงสนธิสัญญาทวิภาคีและกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีผลใช้บังคับอยู่
ในปัจจุบัน ก็ได้ยึดถือแนวคิด หลักการเหล่านี้ ดังที่วิเคราะห์ไปแล้วข้างต้น  นอกจากนี้ยังเห็นว่า 
หลักการพ้ืนฐานและหลักความชอบธรรมในทางอาญาดังกล่าวมานั้น เป็นหลักการที่มีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับแนวคิดหลักนิติธรรม และการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะหลักความผิดอาญาสองรัฐ ซึ่งมีเหตุผลสนับสนุนมาจากหลักไม่มีความผิด ไม่มีโทษ หากไม่มี
กฎหมายในขณะนั้นบัญญัติเป็นความผิด หรือหลักไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน ด้วยเหตุผล คือ 
กฎหมายต้องมีสภาพบังคับท่ีเด็ดขาด เป็นต้น  
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6.1.4 การพัฒนาความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกภายใน
ประชาคมอาเซียนผ่านการรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืน  

 การพัฒนาความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกภายในประชาคม
อาเซียน เป็นสิ่งที่ส าคัญที่ประเทศสมาชิกต้องเตรียมความพร้อมต่อปัญหาอาชญากรรมในภูมิภาค แม้
จะเป็นสิ่งที่ภูมิภาคไม่ต้องการ แต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น โดยเฉพาะภายใต้การพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจที่ยึดถือเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย (Free Movement) ที่อาชญากรจะใช้เป็นช่องทาง
หลบหนีข้ามพรมแดนได้ง่ายขึ้น  
 ดังนั้น การเตรียมความพร้อม โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ พันธกรณีในการ
รวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกจึงเป็นสิ่งส าคัญ อันจะ
ท าให้เห็นว่าภูมิอ่ืน ๆ นั้นมีด าเนินการอย่างไร โดยน าแนวคิดการรวมกลุ่มภูมิภาคของโลกที่ส าคัญ 
ได้แก่ สหภาพยุโรป (EU) และการรวมกลุ่มภูมิภาคแอฟริกา คือ ประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกา (AEC) 
โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) มาวิเคราะห์ ดังนี้  
 6.1.4.1  ลักษณะการรวมกลุ่มระดับภูมิภาค 
 จากแนวคิดการรวมกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาค การรวมกลุ่มภูมิภาคอาเซียนก็เป็น
อีกกลุ่มภูมิภาคที่มีข้อปรารถนาที่จะรวมกลุ่มกันโดยมีวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้กฎบัตร
อาเซียน โดยประชาคมอาเซียนมีสถานะเป็นบุคคลทางกฎหมาย (Legal Personality) เป็นองค์การ
ระหว่างประเทศระดับรัฐบาลตามความข้อ 3 ซึ่งมีโครงสร้างการด าเนินการแตกต่างกับสหภาพยุโรป
และประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตก แต่เพราะการรวมกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคทั้ง 3 
ภูมิภาค ถือเป็นการรวมกลุ่มภูมิภาคแบบใหม่ (New Regionalism) 
 เมื่อมีการรวมกลุ่มภูมิภาคที่ทุกประเทศสมาชิกต่างมีเป้าหมายบนพ้ืนฐานแนวคิด 
หลักการ ตลอดทั้งวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มภูมิภาคเดียวกัน การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขในด้าน
ต่าง ๆ จึงต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือกฎหมายกลาง ซึ่งในบริบทประชาคมอาเซียน ก็คือ กฎบัตร
อาเซียน ซึ่งการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข รวมถึงการพัฒนารูปแบบ แนวคิด หลักการของการให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้กรอบประชาคมด้านการเมืองและความ
มั่นคง (ASEAN Political-Security Community: APSC) 
 ส าหรับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของการ
รวมกลุ่มภูมิภาคของโลก ได้แก่ สหภาพยุโรป ก็มีแนวคิดที่จะวางแนวทาง หลักการในการปฎิบัติ
เกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันทั้งสหภาพ จึงน ามาสู่การจัดท า
อนุสัญญาเก่ียวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพส าคัญ 3 อนุสัญญา ได้แก่ 
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (European Convention on Extradition 1957) 
อนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการส่งผู้ ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป 
(Convention on Extradition between the Member States of the European Union 1997) 
และอนุสัญญาว่าด้วยกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างง่ายระหว่างประเทศสมาชิกของสภาพยุโรป
ด้วย (Convention on Simplified Extradition Procedure Between the Member States of 
the European Union 1995) 
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 ส่วนภูมิภาคแอฟริกา ก็เป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีการรวมกลุ่มที่ถือเป็นการรวมกลุ่มแบบ
ใหมแ่ละก าลังพัฒนาไปสู่องค์การระหว่างประเทศเหนือรัฐสมาชิกเหมือนการรวมกลุ่มสภาพยุโรปด้วย 
ซ่ึงแม้จะมีบ่อเกิดของการรวมกลุ่มหรือเป้าหมายการรวมกลุ่มที่แตกต่าง แต่ส าหรับการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น เห็นว่ามีรูปแบบ แนวคิด หลักการส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน 
แตกต่างกันเพียงลักษณะโครงสร้างของรูปแบบอนุสัญญา และบางหลักการเท่านั้น เช่น การส่งคนชาติ 
การโทษประหารชีวิต โดยประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) มี
รูปแบบ แนวคิด หลักการภายใต้อนุสัญญาประชาคมทางเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน (The ECOWAS on Extradition 1994) เดียวกัน เช่นเดียวกับสหภาพยุโรป 
โดยเฉพาะรูปแบบของข้อตกลง ซึ่งเป็นสนธิสัญญาแบบพหุภาคี (Multilateral Treaty)  แต่เพียง
อนุสัญญาเดียว คือ อนุสัญญาประชาคมทางเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน โดยมีผลผูกพันประเทศสมาชิกทั้ง 15 ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของประชาคม ECOWAS 
โดยการลงนาม (Signature) โดยประมุขแห่งรัฐ นายกรัฐมนตี หรือประธานาธิบดี ทุกประเทศ เพ่ือ
ผูกพันตามอนุสัญญานี้ 
 ดังนั้น การรวมกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในนามของประชาคมอาเซียน ภายใต้เป้าหมาย
รวมกันในกฎบัตรอาเซียนที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค โดยมี 10 ประเทศเป็นสมาชิก ดังนั้น กฎบัตรอาเซียนจึงเป็นกรอบกฎหมายสูงสุดในการ
พัฒนาประชาคมให้บรรลุเป้าหมาย โดยการพัฒนาผ่าน 3 ประชาคมหลัก ซึ่งจากการศึกษา กฎบัตร
อาเซียนไม่ได้มีบทบัญญัติก าหนด รูปแบบ แนวทาง หลักการในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในการรวมกลุ่มภูมิภาคอย่างชัดเจน ปรากฎเพียงในแผนจัดตั้ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ให้ประเทศสมาชิกยกระดับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนใน
ภูมิภาคเท่านั้น ซึ่งไม่ระบุว่ายกระดับอย่างไร ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงเห็นว่า ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการ
รวมกลุ่มภูมิภาคแบบใหม่ (New Regionalism) จึงต้องพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในภูมิภาค เพ่ือความเป็นเอกภาพในการปราบอาชญากรรม เหมือนสหภาพ
ยุโรป หรือประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตก ทั้งนี้จะมีรูปแบบ และข้อผูกพันอย่างไร จะวิเคราะห์
ในส่วนต่อไป 

 6.1.4.2  รูปแบบและข้อผูกพัน 
 แม้กฎบัตรอาเซียนจะไม่ได้วางแนวทาง หลักการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะ

ยกระดับความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ว่าต้องจัดท าเป็นสนธิสัญญาแบบทวิภาคีหรือแบบพหุ
ภาคี เห็นว่า เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดร่วมกันในการรักษาความมั่งคง ความสงบเรียบร้อยในประชาคม 
และสร้างความเป็นเอกภาพ ในการปราบปรามอาชญากรรมครอบคุลมประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศ ประชาคมอาเซียน ควรจัดท าข้อตกลงว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนเป็นสนธิสัญญาแบบพหุภาคี ภายใต้แนวคิด หลักการเดียวกันดังจะได้กล่าวมา แม้จะมีความ
ยุ่งยากในเจรจา เพราะมีประเทศคู่เจรจาถึง 10 ประเทศ ประกอบแต่ละประเทศสมาชิกต่างมีแนวคิด 
หลักการของระบบกฎหมาย ระบบการเมือง การปกครอง ตลอดทั้งมีท่าที่ที่ยังสงวนอ านาจอธิปไตย
ของตนที่แตกต่างกัน แต่หากประเทศสมาชิกอาเซียน มองเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อยและเสถียรภาพที่ถาวรในภูมิภาคร่วมกันภายใต้กฎบัตรอาเซียนเดียวกัน การยอมรับแนวคิด 
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หลักการทางกฎหมายให้มีความยืดหยุ่นและการจ ากัดอ านาจอธิปไตยของรัฐลงบางส่วนไม่ใช่การ
สูญเสียอ านาจอธิปไตย เพ่ือเข้าผูกพันและสร้างประโยชน์ของภูมิภาครวมกัน จึงนับว่าจ าเป็นยิ่งในการ
พัฒนาประชาคมอาเซียนให้สมบูรณ์ เพราะการยึดมั่นในอ านาจอธิปไตยหรือแนวคิดทางกฎหมายอัน
เป็นพ้ืนฐานอย่างแข่งขัน โดยไม่ค านึงผลประโยชน์ของภูมิภาค ย่อมไม่ส่งผลดีต่อการพัฒนาและการ
สร้างความร่วมมือภายในประชาคม ที่ประเทศสมาชิกต่างมีข้อปรารถนาเดียวกันและเจตจ านงร่วมกัน
ที่จะด ารงอยู่ในภูมิภาคแห่งสันติภาพถาวร มากกว่าให้ประเทศสมาชิกไปจัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคี 
เพราะการท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคีเห็นว่า อาจเป็นผลดี หากประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่ได้มีข้อ
ปรารถนาที่จะรวมกลุ่มภูมิภาคเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งสามารถเลือกคู่สัญญาได้ ประกอบกับการ
จัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคี มักอาศัยการจัดท ากับประเทศที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจ และความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างกัน แต่หากพิจารณาในบริบทของการรวกลุ่มภูมิภาค การจัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคี จึง
ส่งผลต่อการให้ความร่วมมือทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมเกิดข้อจ ากัด  คือ มีผลใช้
บังคับระหว่างสองประเทศเท่านั้น และหากประเทศสมาชิกในภูมิภาค เกิดมีข้อพิพาทระหว่างกันหรือ
มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี การจัดท าสนธิสัญญาย่อมเกิดขึ้นได้ยากหรือไม่เกิดขึ้น อีกทั้ง การจัดท า
สนธิสัญญาแบบทวิภาคีที่ต่างฝ่ายต่างไปเจรจา ท าให้การก าหนดเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือใน
ภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ขาดเอกภาพในการปราบปรามอาชญากรรม 

 ประการส าคัญ ผลจากการศึกษานี้ พบว่า การจัดท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีผลใช้อยู่ในปัจจุบัน ประเทศสมาชิกหลายประเทศไม่ได้ตระหนักในการ
สร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างกันซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญ อีกทั้งมีแนวคิด หลักการในการ
ก าหนดเงื่อนไขที่แตกต่างและไม่สอดคล้องกับหลักปฎิบัติสากล แม้จะมีสนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนขององค์การสหประชาชาติ (UN) ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาก็ตาม ดังวิเคราะห์
มาแล้วในบทที่ 5 

 ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 
ประเทศภายใต้กรอบประชาคมการเมืองและความม่ังคง (APSC) ที่ยึดถือหลักการจากกฎบัตรอาเซียน 
จึงควรจัดท าเป็นสนธิสัญญาแบบพหุภาคีของประชาคมอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ใน
ลักษณะเดียวกันกับการรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก คือ สหภาพยุโรป (EU) และประชาคม
เศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) แม้ตามกฎบัตรอาเซียนจะก าหนดให้ ประเทศสมาชิกยังคงมี
อ านาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ ประเทศใดไม่สามารถบังคับ แทรกแซงกันได้ก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ว่า 
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะไม่สามารถยินยอมผูกผันทางกฎหมายได้ เพราะโดยหลักการสากล การส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนไม่ใช่พันธกรณีตามกฎหมายระหว่างเทศ เพราะเป็นอ านาจอธิปไตยของแต่ละรัฐอยู่แล้ว
ที่สร้างความร่วมมือระหว่างกัน แต่ด้วยความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือในการ
ปราบปรามอาชญากรรม ประชาคมโลกและประชาคมภูมิภาค จึงได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันใน
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนขึ้น ซึ่งประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนจึงต้องค านึงถึงความจ าเป็นนี้และถือ
เป็นการร่วมกันสร้างความสงบสุขอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันด้วย ส่วนการจัดท าสนธิสัญญาแบบพหุ
ภาคีระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้ประชาคมอาเซียน ก็หาใช่ว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนจะไม่เคยมี
การจัดท า เพราะปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน มีสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศใน
เรื่องทางอาญาของอาเซียน (ASEAN MLAC) และอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย 
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(ACCT) ดังนั้น การจัดท าสนธิสัญญาแบบพหุภาคี  ก็ไม่ใช่แนวคิด รูปแบบใหม่ของการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน ในการพัฒนาเครื่องมือทางกฎหมายในการให้ความร่วมมือในการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 นอกจากนี้ การจัดสนธิสัญญาแบบพหุภาคีที่จะมีขึ้นในภายหน้านี้ ได้ก าหนดให้น าไปมี
ผลบังคับใช้แทนสนธิสัญญาแบบทวิภาคีใด ๆ ระหว่างภาคีคู่สัญญาที่มีผลใช้อยู่ได้ ส่งผลให้สนธิสัญญา
ทวิภาคี สิ้นสุดผลใช้บังคับระหว่างคู่สัญญา และมีพันธกรณีต้องปฎิบัติตามสนธิสัญญาแบบพหุภาคี 
ตามข้อเสนอแนะในบทที่ 6  

 ส่วนสนธิสัญญาแบบพหุภาคีที่จะมีขึ้นในภายหน้านี้  สามารถน าไปใช้บังคับกับ
อนุสัญญาแบบพหุภาคีส าหรับความผิดเฉพาะ เช่น อนุสัญญา UNTOC อนุสัญญา UNCAC เพราะ
อนุสัญญาเหล่านี้ได้บัญญัติเปิดช่องให้น าความผิดซึ่งใช้บังคับไปใช้ได ้และสนธิสัญญาแบบพหุภาคีที่จะ
มีขึ้นในภายหน้านี้ตามข้อเสนอแนะในบทที่ 6 นี้ยังได้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างสนธิสัญญา โดย
ก าหนด ไม่กระทบกระเทือนต่อพันธกรณีทางกฎหมายภายใต้อนุสัญญา ส าหรับความผิดเฉพาะ 

 6.1.4.3  การก าหนดเงื่อนไขในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนผ่านการรวมกลุ่มภูมิภาคอ่ืน 
 โดยสรุป การก าหนดเงื่อนไขในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนผ่านการร่วมกลุ่มภูมิภาคอ่ืน ซึ่ง

จากการศึกษาการร่วมกลุ่มภูมิภาค ได้แก่ สหภาพยุโรป ประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตก ต่างมี
การก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก โดยหลักการในการก าหนด
เงื่อนไขส่วนใหญ่เหมือนกันระหว่าง 2 อนุสัญญาในระดับภูมิภาค อาทิ ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ 
หลักความผิดอาญาสองรัฐ การด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง หลักการไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน 
ความผิดทางการเมือง การส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติ การลงโทษประหารชีวิต ความผิดทาง
การทหาร ความผิดเกี่ยวกับการเงินหรือคลัง การสิ้นสุดอายุความในการฟ้องร้องและลงโทษ เหตุ
ส าหรับการเลือกปฎิบัติ การส่งผ่านแดน เป็นต้น แม้จะมีบางหลักการหรือรายละเอียดในบางหลักการ 
มีแตกต่างกันบ้างระหว่างอนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของภูมิภาคทั้งสอง เช่น โทษประหาร
ชีวิต ความผิดทางการเมือง การส่งคนชาติ การปฏิเสธค าร้องขอโดยศาลพิเศษในประเทศผู้ถูกร้องขอ  

 แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนากลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน ไดน้ าแนวคิด หลักการเหล่านี้มาประกอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์การก าหนดเงื่อนไขในการ
ให้ความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ดังได้วิเคราะห์แล้วในบทที่ 4 และบทที่ 
5 และจะปรากฎเป็นผลรวมของข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบ การก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมาย  
ต่าง ๆ ส าหรับการให้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน เพ่ือใช้เป็นตราสารของ
ประชาคม ในหัวข้อที่ 6.2.2 ต่อไป 

 
6.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 จากปัญหาประเด็นต่าง ๆ ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกส าหรับการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันแล้ว ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นฐานที่ส่งผลภายใต้บริบทของ
ประชาคมอาเซียน เนื่องจากประเทศไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต่างเป็นสมาชิกของประชาคม ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความ
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พร้อมในการพัฒนาการให้ความร่วมมือทางกฎหมายภายในภูมิภาคอาเซียน นอกจากการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและของประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้วยกันแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนควรน าแนวคิด หลักการในควบคุมอาชญากรรม (Crime 
Control Model) และแนวคิด หลักการกระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process Model) มาใช้ใน
การพัฒนาอย่างสมดุล เพ่ือให้กระบวนด าเนินการยุติธรรมทางอาญาในแต่ละขั้นตอนมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม เพ่ือให้การปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม ภายใต้กรอบประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security 
Community: APSC) และสอดคล้องกับทิศทาง กลไก และแนวโน้มในการพัฒนาการให้ความร่วมมือ
ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของนานา ๆ ประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล  
 จึงเห็นว่า ประเทศสมาชิกควรปรับปรุง แก้ไข กฎหมายภายในประเทศ ตลอดทั้งการพัฒนา
กลไก รูปแบบ การก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศหรือเป็นตรา
สารของประชาคมอาเซียนเอง ภายใต้แนวคิด หลักการในกฎบัตรอาเซียนและตราสารอาเซียนอ่ืน 
ตามล าดับ ดังนี้ 
 
 6.2.1  การปรับปรุง แก้ไขกฎหมายภายใน 

 จากผลการการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกฎหมายภายในของบทที่ 5 จะพบปัญหา
ความล้าสมัย ความแตกต่างหลายประการ ได้แก่ การก าหนดความหมายและขอบเขตของการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน หลักห้ามลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน เหตุปฎิเสธเพราะเหตุการเลือกปฎิบัติ การก าหนด
เงื่อนไขส าหรับโทษประหารชีวิต การด าเนินกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ เห็นว่า ปัญหา
เหล่านี้สามารถแก้ไขระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้ โดยประเทศสมาชิกน าเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้
ไปก าหนดไว้ในเงื่อนไขในร่างอนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ตามข้อเสนอแนะข้อ 6.2.2 เพราะเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้สัตยาบันร่างอนุสัญญาฯดังกล่าว
แล้ว ย่อมมีพันธกรณีทางกฎหมายที่ต้องอนุวัติการ (Implement) ให้มีผลภายในประเทศของตน 
เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีทางกฎหมายตามร่างอนุสัญญา ฯ นี้ รวมถึงการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย
ภายในให้สอดคล้องกับร่างอนุสัญญาด้วย 

 แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการตามพันธกรณีทางกฎหมายตาม
ร่างอนุสัญญาฯ เห็นว่าควรปรับปรุง แก้ไขบทบัญญัติกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกในลักษณะ
เดียวกันว่า ให้กฎหมายภายในใชบังคับกับการสงผูรายขามแดนเท่าที่ไมขัดหรือแยงกับข้อความใน
สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาเกี่ยวกับการส่งผูรายขามแดนระหวางประเทศ เช่น ในบทบัญญัติมาตรา 4 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ของประเทศไทยหรือมาตรา 3 กฎหมายว่า
ด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมาย ค.ศ. 2007 ของสาธารัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 จากที่กล่าวมา การแก้ไขปัญหาความแตกต่างระหว่างประเทศสมาชิกสามารถแก้ไข โดยการ
น าความแตกต่างไปก าหนดไว้ในเงื่อนไขทางกฎหมายในร่างอนุสัญญาอาเซียน ฯ ดังปรากฏในข้อ 
เสนอแนะข้อ 6.2.2 โดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไข เพ่ิมกฎหมายภายในทุกประเด็น นอกจากนี้ผู้เขียนยังเห็น
ว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่ชี้ให้เห็นในวิทยานิพนธ์นี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิก ที่จะน าไปพิจารณา
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ปรับปรุงกฎหมายภายใน เพ่ือใช้กับการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศต่าง ๆ 
นอกประชาคมอาเซียน 

  ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ผู้เขียนเห็นว่า ควรใช้มาตรฐานการพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานในการพิจารณาการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน โดยใช้ระดับคดีมีมูล (Prima Facie) ว่าพอที่จะส่งข้ามแดนได้หรือไม่เท่านั้น โดยน า
มาตรฐานการพิสูจน์ในระดับคดีมีมูลนี้ไปบัญญัติไว้ในกฎหมายภายใน เพ่ือความชัดเจนและประโยชน์
สูงสุดในการเตรียมพยานหลักฐานของประเทศผู้ร้องขอ ในลักษณะเดียวกันกับบทบัญญัติในมาตรา 
19(2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ของประเทศไทยและมาตรา 10 
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1977 ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 และผู้เขียนเห็นว่า ปัญหามาตรฐานการพิสูจน์นี้ ไม่ควรแก้ไข โดยน าไปก าหนดในเงื่อนไขร่าง
อนุสัญญา ฯ เพราะเป็นแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายในประเทศมากเกินไป ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักปฎิบัติในอนุสัญญาในระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นของสหภาพยุโรปหรือประชาคม
เศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตก และสนธิสัญญาแม่แบบขององค์การสหประชาชาติ ที่ไม่ได้น ามาตรฐาน
การพิสูจน์ไปก าหนดไว้ในอนุสัญญาหรือสนธิสัญญาเหล่านั้น โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการพิสูจน์
ของกฎหมายภายในแต่ละประเทศ 
 

6.2.2 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนว่าด้วย 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

 จากผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในประเด็นต่าง ๆ ในบทที่ 4 และบทที ่5 ชี้ให้เห็นการให้
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่ขาดประสิทธิภาพ และเป็นธรรม อีกทั้งขาดเอกภาพใน
การปราบปรามอาชญากรรม ภายใต้บริบทการรวมกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีกฎบัตรอาเซียนเป็น
กรอบกฎหมายสูงสุด เพ่ือใช้ในการพัฒนาในมิติต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาการให้ความร่วมมมือในการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย จึงเห็นว่า ประชาคมอาเซียน ควรต้องเตรียม
ความพร้อมในพัฒนากลไก รูปแบบ การก าหนดเงื่อนไขของหลักการต่าง ๆทางกฎหมายในความร่วมมือ
ทางกฎหมายระหว่างกันในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ตลอดทั้งการปรับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายให้เข้าหากัน 
(Harmonization of Legal Rule) เพ่ือสร้างหลักการร่วมกันของประชาคมอาเซียน (Common Rules 
of ASEAN Community) เพราะจากผลการศึกษา พบว่า ปัญหาการก าหนดเงื่อนไขในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนมีความแตกต่าง ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาหลายประการ อาทิ การก าหนด
ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ การก าหนดเงื่อนไขความผิดที่ร้องขอซึ่งมีโทษประหารชีวิต การ
ส่งคนชาติและคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลผู้ถูก
ร้องขอ เป็นต้น 
 ดังนั้น การให้ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ควรยึดรูปแบบ แนวคิด หลักการในการ
ก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะในร่างอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิก และสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ดังได้วิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์นี้ โดยเฉพาะ
การตระหนักต่อการยกระดับทั้งรูปแบบ และการก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายในการให้ความร่วมมือ
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อย่างเป็นทางการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ครอบคลุมประเทศ 10 สมาชิก ภายใต้กรอบประชาคม
ด้านการเมืองและความม่ันคง (ASEAN Political-Security Community: APSC) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6.2  ร่างแนวคิด หลักการอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก 
 
 

หลักการการก าหนดเงื่อนไขความ
ร่วมมือทางกฎหมาย 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  
(The ASEAN Member States of ASEAN Community) 

ข้อสังเกต 

รูปแบบข้อตกลงระหว่างประเทศ 
(International Agreement Form)  

จัดท าอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก   
แบบพหุภาคี ฉบับเดียว โดยมีผลใช้บังคับระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 

แตกต่างกับสหภาพยุโรปทีม่ี 3 
อนุสัญญาพหุภาคี แตม่ีลักษณะ
เหมือนอนุสัญญาประชาคม
เศรษฐกิจแอฟริกา ซึ่งอยู่ภายใต้
อนุสัญญาพหุภาคีเดียว 

วัตถุประสงค์ (Objective) เพ่ือเป็นการส่งเสริมความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลและเป็นธรรม ในการป้องกัน
และการปราบปรามอาชญากรรมระหว่างกัน บนพ้ืนฐานของการเคารพอธิปไตย 
ความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกันใน
ภูมิภาค 

สนธิสัญญา อนุสัญญาว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ส่วนใหญ่มักมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมในลักษณะ
ดังกล่าว 

พันธะในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(Obligation to Extradite ) 

ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีได้ก าหนดไว้ใน
อนุสัญญานี้ ส าหรับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ส าหรับตัวบุคคลที่พบในดินแดนของตน ซึ่งก าลังถูกกล่าวหาหรือถูกด าเนินคดี   
ถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือถูกพิพากษาลงโทษในความผิดใดความผิดหนึ่งใน     
อนุสนธิสัญญานี้ ซึ่งได้กระท าในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง 

ทั้งนี ้ไม่มีผลผูกพันการจัดท า
สนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
กับประเทศอ่ืนๆนอกประชาคม 
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ตารางท่ี 6.2  (ต่อ) 
 

หลักการการก าหนดเงื่อนไขความ
ร่วมมือทางกฎหมาย 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  
(The ASEAN Member States of ASEAN Community) 

ข้อสังเกต 

ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้
(Extraditable Offences) 

ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ใช้วิธีการแบบไม่ได้ก าหนดฐานความผิดอาญา
เฉพาะเจาะจง (Eliminative Approach) โดยระบุอัตราโทษข้ันต่ า โดยมีโทษจ าคุก
หรือจ ากัดเสรีภาพไม่ต่ ากว่า 1 ปีส าหรับความผิดอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้       

สอดคล้องกับหลักการใน
กฎหมายภายในของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและอนุสัญญา
แม่แบบ UN อนุสัญญา EU 
และอนุสัญญา ECOWAS  

หลักความผิดอาญาสองรัฐ  
(Double Criminality)  

หลักความผิดอาญาสองรัฐมาใช้ โดยไม่ค านึงว่ากฎหมายของประเทศผู้รับค าร้องขอ
และประเทศผู้รับค าร้องขอได้ก าหนดให้การกระท าความผิดนั้นอยู่ในประเภทเดียวกัน
หรือเรียกชื่อความผิดอย่างเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ซึ่งหากองค์ประกอบความผิดไว้
แตกต่างกัน ให้พิจารณาลักษณะโดยรวมของการกระท าท้ังหมด 
ในกรณีจ าเป็น ประเทศภาคี อาจจะพิจารณาระบุความผิดบางลักษณะ เป็นความผิด
ที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ ทั้งนี้ภายใต้หลักการความผิดสองรัฐและโทษจ าคุก
หรือจ ากัดเสรีภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการ
พิจารณาจากข้อเท็จจริง
โดยรวมของการกระท า
ทั้งหมดว่าเข้าข่ายเป็น
ความผิดสองรัฐ เช่น 
อนุสัญญาแม่แบบ UN  มี
ความยืดหยุ่นกว่าในอดีต 
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ตารางท่ี 6.2  (ต่อ) 
 
หลักการการก าหนดเงื่อนไขความ

ร่วมมือทางกฎหมาย 
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  

(The ASEAN Member States of ASEAN Community) 
ข้อสังเกต 

หลักการด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง  
(Rule of Specialty) 

บุคคลผู้ถูกส่งตัวข้ามแดนจะไม่ถูกควบคุมตัว พิจารณาคดีหรือลงโทษในดินแดน
ของประเทศผู้ร้องขอ ส าหรับความผิดอื่นนอกเหนือจากความผิดที่อนุมัติให้ส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน 
เว้นแต่ บุคคลนั้นออกจากประเทศผู้ร้องขอภายหลังผู้ร้ายข้ามแดนและได้กลับเข้า
ไปใหม่โดยสมัครใจหรือประเทศผู้รับค าร้องขอยินยอม 

สอดคล้องสนธิสัญญาแบบทวิ
ภาคีระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนและอนุสัญญาแม่แบบ 
UN อนุสัญญา EU และอนุสัญญา 
ECOWAS 

หลักการไม่ลงโทษซ้ าในความผิด
เดียวกัน (Double Jeopardy) 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกปฎิเสธ ในกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
ประเทศผู้รับค าร้องขอก าลังด าเนินคดีต่อบุคคลผู้ถูกร้องขอให้ส่งตัว ส าหรับ
ความผิดเดียวกัน 
ประเทศผู้รับค าร้องขอได้มีค าพิพากษาต่อบุคคลผู้ถูกขอให้ส่งตัวส าหรับความผิด
เดียวกันก่อนมีค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

สอดคล้องสนธิสัญญาแบบทวิ
ภาคีระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนและอนุสัญญาแม่แบบ 
UN อนุสัญญา EU อนุสัญญา 
ECOWAS และสนธิสัญญา
แม่แบบ UN 
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ตารางท่ี 6.2  (ต่อ) 
 

หลักการการก าหนดเงื่อนไขความ
ร่วมมือทางกฎหมาย 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  
(The ASEAN Member States of ASEAN Community) 

ข้อสังเกต 

ความผิดทางการเมือง  
(Political Offences) 

ความผิดทางการเมือง และความผิดที่เก่ียวเนื่องกับความผิดทางการเมือง เป็นเหตุ
ปฏิเสธไม่ส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน โดยให้อ านาจในการพิจารณาความผิดเป็น
อ านาจเด็ดขาดของประเทศผู้รับค าร้องขอ  
ทั้งนี้ การปลงชีวิตหรือพยายามปลงชีวิตประมุขแห่งรัฐหรือผู้รักษาการแทนประมุข
แห่งรัฐหรือหัวหน้าคณะรัฐบาล ไม่ว่าของคู่สัญญาฝ่ายใด ไม่ให้ถือว่าเป็นความผิด
ทางการเมือง 

สอดคล้องกับสนธิสัญญาแบบทวิ
ภาคีระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนและอนุสัญญาแม่แบบ 
UN และอนุสัญญา ECOWAS 

ความผิดทางการทหาร 
(Military Offences) 

ความผิดตามกฎหมายหรือข้อบังคับทางการทหาร ไม่อยู่ภายใต้ร่างอนุสัญญานี้ 
หรือเป็นเหตุปฏิเสธค าร้องขอ 

ซึ่งสอดคล้องกฎหมายภายในและ
สนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนและ
อนุสัญญาแม่แบบ UN และ
อนุสัญญา ECOWAS เพราะเป็น
ความผิดทางอาญาของทหารหาร
ตามกฎหมายทหาร 
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ตารางท่ี 6.2  (ต่อ) 
 

หลักการการก าหนดเงื่อนไขความ
ร่วมมือทางกฎหมาย 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
(The ASEAN Member States of ASEAN Community) 

ข้อสังเกต 

ความผิดเกี่ยวกับการเงิน 
(Fiscal Offences) 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่อาจถูกปฎิเสธ เพียงเพราะเป็นความผิดที่เก่ียวกับภาษี
อากร ภาษีศุลกากร หรือภาษีอ่ืนใดที่เกี่ยวกับภาษีการเงิน หรือเพราะประเทศผู้
รับค าร้องขอ ไม่ได้จัดเก็บภาษีนั้นชนิดเดียวกับประเทศผู้ร้องขอ 

แนวโน้มสนธิสัญญาและอนุสัญญา
ความผิดเฉพาะ เช่นทุจริตตามข้อ 
16และอาชญากรรมข้ามแดนข้อ15 
ต่างมีแนวคิด หลักการเดียวกัน คือ 
ไม่อาจปฎิเสธ เพียงเพราะเรื่องการ
คลัง เช่น เดียวกับอนุสัญญา EU 
อนุสัญญา ECOWAS และ
สนธิสัญญาแม่แบบ UN  



 

 
 

 349 

ตารางท่ี 6.2  (ต่อ) 
 

หลักการการก าหนดเงื่อนไขความ
ร่วมมือทางกฎหมาย 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
(The ASEAN Member States of ASEAN Community) 

ข้อสังเกต 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติ 
(Extradition of Nationals) 

ประเทศผู้รับค าร้องขอมีสิทธิปฏิเสธไม่ส่งคนชาติ รวมถึง คนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่
ในประเทศของตนข้ามแดนได้ โดยหากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้รับการปฎิเสธ 
ประเทศผู้รับค าร้องขอจะต้องเสนอคดีนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของตนเพ่ือฟ้อง
คดีต่อไป โดยปราศจากความล่าช้าเกินควรและให้ประเทศผู้ร้องขอจะต้องส่ง
เอกสารและพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีให้แก่ภาคีที่ได้รับการร้องขอและประเทศ  
ผู้ถูกร้องขอไม่ต้องเสนอคดีนั้นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของตนเพื่อฟ้องคดี หาก
ประเทศผู้รับค าร้องขอไม่มีเขตอ านาจทางอาญาเหนือความผิดนั้น โดยการวินิจฉัย
เรื่องสัญชาติ ให้ถือขณะที่ความผิดซึ่งขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นได้กระท าขึ้น 

มีลักษณะคล้ายกับสนธิสัญญาทวิ
ภาคีระหว่างประเทศสมาชิกส่วน
ใหญ่และอนุสัญญาแบบพหุภาคี
ของ ECOWAS ข้อ 10 แตกต่าง
กับอนุสัญญาแบบพหุภาครีะหว่าง
ประเทศสมาชิกของ EU ข้อ 7 
และอนุสัญญาแบบแม่ UN  
และสอดรับกับแนวคิดหลักการใน
การใหค้วามช่วยเหลือ ด้าน
พยานหลักฐานตามอนุสัญญา 
MLAC ของประชาคมอาเซียน
ด้วย 
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ตารางท่ี 6.2  (ต่อ) 
 

หลักการการก าหนดเงื่อนไขความ
ร่วมมือทางกฎหมาย 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  
(The ASEAN Member States of ASEAN Community) 

ข้อสังเกต 

การลงโทษประหารชีวิต  
(Death Penalty) 

ถ้าความผิดส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีโทษประหารชีวิตภายใต้กฎหมายของ
ประเทศผู้ร้องขอ แต่ความผิดเช่นว่านั้นไม่ได้บัญญัติโทษประหารชีวิตในประเทศผู้
ถูกร้องขอ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาจจะไม่ถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน เว้นแต่ประเทศ
สมาชิกผู้ร้องขอจะให้ค ารับรองว่าจะไม่ด าเนินการ  
 

ประเทศสมาชิกอาเซียน ยังมี
ความจ าเป็นที่จะใช้โทษประหาร
ชีวิตในกฎหมายอาญา เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในทางอาญา และมี
วิธีการประหารชีวิตที่แตกต่างกัน 
กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่
ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไป
หมดแล้ว 
แต่สอดคล้องกับอนุสัญญา 
ECOWA กับอนุสัญญา EU และ
อนุสัญญาแม่แบบ UN และ
กฎหมายภายใน ของบางประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
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ตารางท่ี 6.2  (ต่อ) 
 

หลักการการก าหนดเงื่อนไข
ความร่วมมือทางกฎหมาย 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  
(The ASEAN Member States of ASEAN Community) 

ข้อสังเกต 

อายุความในการด าเนินคดี 
(Lapse of Time)  

จะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน หากคดีขาดอายุความในการฟ้องร้อง
และลงโทษของประเทศผู้รับค าร้องขอหรือประเทศผู้รับค าร้องขอ 

สอดคล้องสนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนและอนุสัญญาแม่แบบ 
UN และอนุสัญญา ECOWAS 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อประเทศที่
สาม (Re-Extradition to a Third 
State) 

ประเทศผู้ร้องขอจะต้องไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อประเทศที่สาม เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมจากประเทศผู้ร้องขอและบุคคลผู้ถูกร้องขอ 

สอดคล้องสนธิสัญญาแบบทวิภาคีระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนและอนุสัญญาแม่แบบ 
UN และอนุสัญญา ECOWAS 

การส่งผ่านแดน (Transit) เมื่อบุคคลจะถูกส่งข้ามแดนจากประเทศที่สามให้คู่ภาคีฝ่ายหนึ่งผ่าน
ดินแดนของคู่ภาคีอีฝ่ายหนึ่ง คู่ภาคีฝ่ายแรกต้องร้องขอต่อคู่ภาคีฝ่ายหลัง 
เพ่ือขออนุญาต ภาคีที่ได้รับการร้องขอจะอนุญาตตามค าร้องขอให้ผ่าน
แดนที่กระท าโดยคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง หากค าร้องขอนั้นไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายของตน 

ถือว่าเป็นหลักการเคารพในอ านาจอธิปไตย
ของรัฐอ่ืน ๆ  โดยสอดคล้องสนธิสัญญาแบบ
ทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและ
อนุสัญญาแม่แบบ UN และอนุสัญญา 
ECOWAS  



 

 
 

 352 

ตารางท่ี 6.2  (ต่อ) 
 

หลักการการก าหนดเงื่อนไขความ
ร่วมมือทางกฎหมาย 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
(The ASEAN Member States of ASEAN Community) 

ข้อสังเกต 

ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่จาก
หลายรัฐ (Conflicting Requests) 

ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่จากหลายรัฐ ต้องพิจารณาความร้ายแรงและสถานที่
กระท าความผิดตลอดทั้งประสิทธิภาพในการด าเนินคดีอาญาที่เป็นธรรม 
 

สอดคล้องสนธิสัญญาแบบทวิภาคี
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
และอนุสัญญาแม่แบบ UN และ
อนุสัญญา ECOWAS 
และชี้ให้เห็นมิติการให้ความ
ร่วมมือโดยค านึงถึง ประสิทธิภาพ
และเป็นธรรมตามแนวคิด 
หลักการด าเนินคดีอาญาที่ดี  

การปฏิเสธค าร้องขอโดยศาลพิเศษใน
รัฐผู้ถูกร้องขอ (Ad Hoc Court or 
Tribunal) 

ค าร้องขออาจถูกปฎิเสธ หากบุคคลผู้ถูกร้องขอจะถูกด าเนินคดีหรือถูกพิพากษาดดี 
โดยศาลเฉพาะกิจหรือคณะบุคคล (Ad Hoc court or Tribunal) ในประเทศผู้ร้อง
ขอ 

สอดคล้องกับอนุสัญญาECOWAS 
และสนธิสัญญาแม่แบบ UN 
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ตารางท่ี 6.2  (ต่อ) 
 

หลักการการก าหนดเงื่อนไขความ
ร่วมมือทางกฎหมาย 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
(The ASEAN Member States of ASEAN Community) 

ข้อสังเกต 

การนิรโทษกรรม (Amnesty) ประเทศผู้ถูกร้องขอจะปฏิเสธค าร้องขอ ส าหรับความผิดที่ได้รับนิรโทษกรรม
ภายใต้กฎหมายภายในประเทศ 

โดยหลักการนี้ได้ถูกน ามาใช้ใน
อนุสัญญาEU อนุสัญญาECOWAS 
สนธิสัญญาแม่แบบ UN และ
สนธิสัญญาทวิภาคีหลาย
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ การนิรโทษ
กรรม คือ ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษ 
ส าหรับความผิดนั้น ๆ หรือได้รับ
การยกเว้นโทษ  เช่น การกระท า
ด้วยความจ าเป็น รวมถึง การ
ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
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ตารางท่ี 6.2  (ต่อ) 
 

หลักการการก าหนดเงื่อนไขความ
ร่วมมือทางกฎหมาย 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
(The ASEAN Member States of ASEAN Community) 

ข้อสังเกต 

เหตุส าหรับการเลือกปฎิบัติ 
(Discrimination) 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกปฏิเสธ หากมีเหตุผลหนักแน่นว่าค าร้องขอ มี
วัตถุประสงค์ในการฟ้องร้องหรือลงโทษบุคคลเพราะ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ศาสนา 
สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง เพศหรือสถานะของบุคคล 

ควรน าแนวคิดนี้มาใช้ ส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานตามกฎบัตรอาเซียนและ
ตามปฎิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนสะท้อนให้เห็นว่า 
อาเซียนให้ความส าคัญต่อ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 
สอดคล้องสนธิสัญญาแบบทวิภาคี
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
สมัยใหม่และอนุสัญญา EU 
อนุสัญญา ECOWAS อนุสัญญา
แม่แบบ  UN  
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ตารางท่ี 6.2  (ต่อ) 
 

หลักการการก าหนดเงื่อนไขความ
ร่วมมือทางกฎหมาย 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
(The ASEAN Member States of ASEAN Community) 

ข้อสังเกต 

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ใน
กระบวนการยุติธรรม   
(Human Rights) 

หากประเทศผู้ร้องขอไม่ยอมรับหรือปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าในการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามกฎบัตรอาเซียนหรือปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
การสิทธิมนุษยชน ค าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องถูกปฏิเสธ 

ควรน าแนวคิดนี้มาใช้ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมหลักการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎบัตรอาเซียน และเสริมสร้าง
แนวคิดในปฎิญญาอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ทั้งกสอดคล้องกับ
อนุสัญญา ECOWAS ด้วย 

การจับชั่วคราว 
(Provisional Arrest) 

ในกรณีเร่งด่วน ประเทศผู้ร้องขออาจจะขอให้มีการจับตัวชั่วคราวระหว่างรอยื่น
ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน  
โดยวิธีพิจารณาเกี่ยวกับการจับกุมชั่วคราว ให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของ
ประเทศผู้รับค าร้องขอ 

สอดคล้องสนธิสัญญาแบบทวิภาคี
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและ
อนุสัญญาแม่แบบ UN และอนุสัญญา 
ECOWAS 
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ตารางท่ี 6.2  (ต่อ) 
 

หลักการการก าหนดเงื่อนไขความ
ร่วมมือทางกฎหมาย 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
(The ASEAN Member States of ASEAN Community) 

ข้อสังเกต 

กระบวนการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ปกติและแบบย่อ (Normal and 
Simplified Extradition 
Procedure) 

1. วิธีพิจารณาเก่ียวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของ
ประเทศผู้ถูกร้องขอ 
2. นอกจากนี้ การส่งผู้ร้ายแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้ด าเนินการโดย
กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ หากบุคคลผู้ถูกร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
แสดงความยินยอมโดยสมัครใจ อย่างชัดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศ  
ผู้รับค าร้องขอ ภายหลังจากที่ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิของตนที่จะได้รับการ
พิจารณาตามกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนปกติ โดยประเทศผู้รับค าร้องขอ
ยินยอมให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ ทั้งนี้ ไม่ต้องผ่านกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบ
ปกติ 
 

โดยอาศัยความยินยอม แบบเพิก
ถอนไม่ได้ของบุคคลผู้ถูกร้องขอ 
ทั้งนี้ การน ากระบวนการในการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนปกติและแบบย่อ
ให้รวมอยู่ในร่างอนุสัญญานี้  
และกระบวนการนี้สอดคล้อง
แนวโน้มสนธิสัญญาแบบทวิภาคี
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่
ได้จัดท าขึ้นในระยะหลังๆและ
อนุสัญญา EUและอนุสัญญา 
แม่แบบ UN ด้วย 
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ตารางท่ี 6.2  (ต่อ) 
 

หลักการการก าหนดเงื่อนไขความ
ร่วมมือทางกฎหมาย 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
(The ASEAN Member States of ASEAN Community) 

ข้อสังเกต 

ความสัมพันธ์กับสนธิสัญญาแบบทวิ
ภาค ี

อนุสนธิสัญญานี้ มีผลใช้บังคับแทนพันธกรณีท่ีประเทศภาคีมีอยู่ตามสนธิสัญญาทวิ
ภาคใีด ๆ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

มีลักษณะคล้ายกับอนุสัญญา EU 

ความสัมพันธ์กับอนุสัญญาพหุภาคี อนุสนธิสัญญานี้ จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิและพันธกรณีท่ีประเทศภาค ีมีอยู่ตาม
อนุสัญญาพหุภาคี ส าหรับความผิดอาญาเฉพาะใด ๆ  

มีการก าหนดเหมือนหลาย
สนธิสัญญาแบบทวิภาคี 
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 และเห็นว่า การก าหนดเงื่อนไขตามแนวคิด หลักการในร่างอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก สามารถน าเข้าสู่การพิจารณาและรับรอง โดยผ่านที่ประชุมสุด
ยอดผู้น าอาเซียนได้ (ASEAN Summit) เพราะถือเป็นกลไกในการตัดสินใจสูงสุดของประชาคม
อาเซียนตามข้อ 7 ของกฎบัตรอาเซียน เพ่ือให้มีผลผูกพันประเทศสมาชิกต่อไปและใช้เป็นเครื่องมือ
ทางกฎหมายของประชาคมอาเซียน (ASEAN Legal Instrument) ในระดับภูมิภาค (Region) และ
ภายหลังจากการรับรอง โดยที่ประชุม ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศต่างมีพันธกรณีทาง
กฎหมายที่จะต้องอนุวัตร (Transformation) ตามความในร่างอนุสัญญา เพ่ือให้มีผลใช้บังคับ
ภายในประเทศต่อไป 
 นอกจากนี้ ร่างอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก  ยัง
สามารถก าหนดให้มีผลใช้บังคับแทนที่สนธิสัญญาแบบทวิภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศอาเซียนและไม่กระทบต่อพันธกรณีตามสนธิสัญญาแบบพหุภาคีหรืออนุสัญญาส าหรับ
ความผิดทางอาญาเฉพาะที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันที่เป็นเรื่องเดียวกัน ดังปรากฎในร่างอนุสัญญา ฯ 
ข้างต้น 
 ดังนั้น ร่างอนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน จึงมีผลใช้
บังคับระหว่างประเทศสมาชิกได้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพันธกรณีตามสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาใด 
 ทั้งนี้ หากประเทศสมาชิกใดที่ได้ลงนาม ให้สัตยาบัน ให้การยอมรับหรือเข้าภาคยานุวัติร่าง
อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกนี้ ยังไม่พร้อมในการปฎิบัติตาม
พันธกรณีของเงื่อนไขในทางกฎหมายตามร่างอนุสัญญาอาเซียน ฯ ใด ก็สามารถตั้งข้อสงวน 
(Reservation) ได ้
 ส าหรับประเทศไทย หากจะลงนามยอมรับร่างอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างประเทศสมาชิกนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ร่างอนุสัญญา ฯ นี้ เป็นหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยจะต้อง
ออกพระราชบัญญัติหรืออนุวัตรการ เพ่ือให้การเป็นไปตามอนุสัญญานี้ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา 23 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ด้วย 
 กล่าวโดยสรุป แนวคิด หลักการในการก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆส าหรับการให้ความร่วมมือทาง
กฎหมายตามร่างอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ข้างต้น สะท้อนให้เห็นการพัฒนาแนวคิด หลักการในการให้ความร่วมมือทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศสมาชิกที่เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการให้ความร่วมมือเพ่ือควบคุมอาชญากรรม โดย
ค านึงถึงการปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลผู้ถูกร้องขอ  และ
อ านาจอธิปไตยของประเทศผู้เกี่ยวข้อง เพราะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของระบบกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา (Criminal Justice System) และเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน 
(International Cooperation for Sustainable Development) แตกต่างจากในอดีตที่การก าหนด
เงื่อนไขทางกฎหมายในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ มักไม่ได้ค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานมากนัก นอกจากนี้ยังค านึงถึงหลักอ านาจอธิปไตยของประเทศสมาชิกในการ
พิจารณาตามกฎบัตรอาเซียนด้วย สุดท้ายประเทศสมาชิกต้องน าแนวคิด หลักการในการให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนี้มาใช้อย่างจริง โดยไม่หลีกเลี่ยงน ากระบวนการตาม
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กฎหมายอ่ืนมาใช้ เพราะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและไม่แทรกแซงกระบวนการพิจารณาการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 และการพัฒนาการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ดังกล่าว นอกจากเป็นพัฒนาภายใต้กรอบประชาคมการเมืองและความมั่นคงแล้ว (APSC) ยังถือเป็น
ภารกิจส าคัญส่วนหนึ่ง ที่ท าให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่สมบูรณ์ และเสริมค าขวัญของ
อาเซียน (ASEAN Motto) ที่ว่า วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว (One Vision, One 
Identity, One Community) ให้เป็นจริง  
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LAW 
ON LEGAL ASSISTANCE 
(Law No. 08/2007/QH12) 

 Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which 
was amended and supplemented in a number of articles under Resolution No. 
51/2001/QH10; The National Assembly promulgates the Law on Legal Assistance. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Chapter I 
GENERAL PROVISIONS 

 
Article 1 Governing scope 
 This Law prescribes the principles, competence, order and procedures for the 
provision of legal assistance in civil and criminal matters, extradition and transfer of 
persons who are serving imprisonment sentences between Vietnam and foreign 
countries; and responsibilities of Vietnamese state agencies in legal assistance. 
 
Article 2 Subjects of application 
 This Law applies to Vietnamese agencies, organizations and individuals and 
foreign agencies, organizations and individuals engaged in legal assistance activities 
with Vietnam. 
 
Article 3 Application of law 
 1. Legal assistance complies with the provisions of this Law; in case this Law 
does not prescribe it, the provisions of civil procedure law, criminal procedure law 
and other relevant provisions of Vietnamese law prevail. 
 2. The application of foreign laws shall be effected only under the provisions 
of treaties to which Vietnam is a contracting party. 
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Article 4 Legal assistance principles 
 1. Legal assistance is provided on the principles of respect for independence, 
sovereignty and territorial integrity, non-interference into internal affairs of each 
other, equality and mutual benefit, compliance with Vietnams Constitution and law 
and with treaties to which Vietnam is a contracting party. 
 2. Where there exist no treaties on legal assistance between Vietnam and 
foreign countries, legal assistance activities follow the principle of reciprocity which, 
however, do not contravene Vietnamese law and conform to international law and 
practice. 
 
Article 5 Language in legal assistance 
 1. In case there has existed a treaty on legal assistance between Vietnam and 
a foreign country, the language in legal assistance is the language prescribed in that 
treaty. 
 2. In case there has been no treaty on legal assistance between Vietnam and 
a foreign country, dossiers must be enclosed with a translation in the language of the 
country requested to provide legal assistance or a translation in another language 
accepted by the requested country. 
 3. Agencies making dossiers to request foreign countries to provide legal 
assistance shall translate the dossiers into the language prescribed in Clause 1 or 
Clause 2 of this Article. 
 
Article 6 Legal mandate and form of provision of legal assistance 
 1. Legal mandate means a written request of a competent body of Vietnam 
or a foreign country for the performance of one or a number of legal assistance 
activities under the provisions of the law of the concerned country or the treaty to 
which Vietnam is a contracting party. 
 2. Legal assistance is provided on the basis of the request of a competent 
body of Vietnam or a foreign country through legal mandate. 
 
Article 7 Consular legalization and recognition of legal mandate papers or 
documents 
 1. Consular legalization means the certification by the Vietnamese Ministry of 
Foreign Affairs, diplomatic missions, consulates or other overseas-based offices 
authorized to perform the consular function of the signatures and seals on papers or 
documents made, issued or certified by foreign competent bodies for use in Vietnam. 
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 2. Legal mandate papers or documents made, issued or certified by foreign 
competent bodies under foreign law are recognized by competent bodies of 
Vietnam, if those papers or documents have been consularly legalized. 
 
Article 8 Summon and protection of witnesses and experts 
 1. While conducting proceedings, competent proceedings-conducting bodies 
may summon witnesses and experts under the provisions of this Law and treaties to 
which Vietnam is a contracting party. 
 2. A summons must clearly state the conditions for the witness or expert and 
the commitment to guarantee the life and health safety, accommodation, meal and 
travel conditions for the witness or expert. 
 3. Witnesses and experts are given favorable entry and exit conditions under 
the provisions of Vietnamese law. 
 4. Witnesses and experts summoned to Vietnam may not be arrested, 
detained, held in custody or investigated, prosecuted or tried for the following acts 
before their arrival in Vietnam: 
 a/ Supplying testimonies or written expert conclusions on the cases for 
which they are summoned; 
 b/ Committing crime in Vietnam; 
 c/ Having relations with persons being subject to criminal investigation, 
prosecution or  
trial in Vietnam, 
 d/ Involving in civil or administrative matter in Vietnam. 
 5. Witnesses and experts rights not to be arrested detained, held in custody 
or investigated, prosecuted and tried, which are defined in Clause 4 of this Article, 
will terminate if those persons do not leave Vietnam within fifteen days after 
receiving written notices of competent Vietnamese bodies on their unnecessary 
presence in Vietnam. This duration is not counted into the time during which the 
witnesses or experts cannot leave Vietnam for force majeure reasons. 
 
Article 9 Hand-over and receipt of documents, articles and money 
 The hand-over and receipt of documents, articles and money related to legal 
assistance activities comply with Vietnamese law. 
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Chapter II 
LEGAL ASSISTANCE IN CIVIL MATTERS 

 
Article 10 Scope of civil legal assistance 
 The scope of civil legal assistance between Vietnam and foreign countries 
covers: 
 1. Service of papers, dossiers and documents related to civil legal assistance; 
 2. Summon of witnesses and experts; 
 3. Collection and supply of evidence; 
 4. Other requests for civil legal assistance. 
 
Article 11 Civil legal mandate dossiers 
 1. A civil legal mandate dossier comprises the following documents: 
 a/ A competent body’s written request for civil legal assistance; 
 b/ The written civil legal mandate specified in Article 12 of this Law; 
 c/ Other papers as requested by a competent body of the mandating 
country. 
 2. A civil legal assistance dossier is made in three sets in accordance with this 
Law and the law of the mandating country. Language used in the dossiers complies 
with Article 5 of this Law. 
 
Article 12 Civil legal assistance documents 
 A civil legal assistance document must contain the following details: 
   1. Date, month, year and place of making the document; 

2. The name and address of the legal mandator; 
3. The name and address of the legal mandatory; 
4. Full names and places of resident or working of individuals; full names 

and addresses or head offices of agencies or organizations directly involved in legal 
mandate; 

5. Jobs subject to civil legal mandate, indicating the mandate purpose, 
jobs and related circumstances, quotation of applicable legal provisions, measures to 
effect the mandate and the mandate performance duration. 

 
Article 13 Requesting foreign countries to provide civil legal assistance 
 1. Vietnams competent bodies, while settling civil matters, may request 
foreign competent bodies to provide legal assistance in the following circumstances: 
     a/ Service of papers, dossiers, documents on persons who are staying in 
the requested countries; 
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 b/ Summon of witnesses and experts who are staying in the requested 
countries; 
 c/ Collection and supply of evidence in the requested countries for 
settlement of civil matters in Vietnam; 
 d/ Other circumstances prescribed by Vietnamese law. 
 2. Requests for civil legal assistance by foreign countries must be made in the 
form of civil legal mandate under the provisions of this Law. 
 
Article 14 Procedures for requesting foreign countries to provide civil legal 
assistance 
 1. Vietnams competent bodies requesting foreign competent bodies to 
provide civil legal assistance shall make mandate dossiers under the provisions of 
Article 11 of this Law and send them to the Ministry of Justice. 
 2. Within ten working days after the receipt of civil legal mandate dossiers, 
the Ministry of Justice shall record in the legal mandate book, examine the validity of 
the dossiers and send them to foreign competent bodies under the provisions of 
treaties to which Vietnam and those foreign countries are contracting parties or 
through the diplomatic channel. If the dossiers are invalid, the Ministry of Justice 
shall return them to the dossier-making agencies and clearly state the reasons 
therefor. 
 3. Within five working days after the receipt of foreign competent bodies 
written notices on the performance of legal mandate, the Ministry of Justice shall 
transfer the notices to Vietnams competent bodies that have sent the civil legal 
mandate dossiers. 
 
Article 15 Procedures to receive and handle civil legal mandates of foreign 
countries 
 1. Within ten working days after the receipt of legal mandate dossiers of 
competent bodies of the requesting countries, the Ministry of Justice shall record in 
the legal mandate book, examine the validity of the dossiers and transfer them to 
competent Vietnamese bodies for implementation. If the dossiers are invalid, the 
Ministry of Justice shall return them to competent bodies of the requesting countries 
and clearly state the reasons therefor. 
 2. Within five working days after the receipt of competent Vietnamese bodies 
written notices on the performance of legal mandates, the Ministry of Justice shall 
transfer the notices to competent bodies of the requesting countries in accordance 
with the treaties to which Vietnam and the requesting countries are contracting 
parties or through the diplomatic channel. 
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 3. If the legal mandate cannot be performed or the time limit has expired but 
the foreign countries request or need to supplement relevant information or 
documents, the competent Vietnamese bodies performing the legal mandates shall 
notify in writing the Ministry of Justice thereof and clearly state the reasons therefor 
so that the Ministry of Justice shall notify such to the competent bodies of the 
requesting countries. 
 
Article 16 Expenses for provision of civil legal assistance 
 1. Expenses for the provision of civil legal assistance between Vietnam and 
foreign countries shall be paid by requesting countries, unless otherwise agreed 
upon. 
 2. Vietnamese individuals or organizations requesting competent state bodies 
of Vietnam to settle civil matters which give rise to requests for legal mandates 
overseas shall pay expenses according to regulations of Vietnam and the requested 
countries. Within ten working days prior to the date of deciding to make legal 
mandate dossiers, the dossier making agencies shall notify those individuals or 
organizations of the expenses for performance of legal mandates. Legal mandate 
dossiers shall be made and sent overseas only after those individuals or 
organizations pay the expenses for performance of legal mandates according to 
regulations. 
 Vietnamese citizens entitled to legal assistance may be considered for 
support in expenses for performance of legal mandates according to the 
Governments regulations. 
 

Chapter III 
LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS 

 
Article 17 Scope of criminal legal assistance 
 The scope of criminal legal assistance between Vietnam and foreign countries 
covers: 
 1. Service of papers, dossiers and documents related to criminal legal 
assistance; 
 2. Summon of witnesses and experts; 
 3. Collection and supply of evidence; 
 4. Penal liability examination; 
 5. Information sharing; 
 6. Other requests for criminal legal assistance. 
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Article 18 Criminal legal mandate dossiers 
 1. A criminal legal mandate dossier comprises the following documents: 
 a/ A competent proceedings-conducting bodys written request for criminal 
legal assistance; 
 b/ The written criminal legal mandate prescribed in Article 19 of this Law. 
 2. A criminal legal mandate dossier is made in three sets in accordance with 
this Law and the law of the requested country. Language used in the dossiers 
complies with Article 5 of this Law. 
 
Article 19 Criminal legal mandate documents. 
 1. A criminal legal mandate document must contain the following details: 
 a/ Date, month, year and place of making the document; 
 b/ Name and address of the legal mandator; 
 c/ Name and address or head office of the legal mandatory; 
 d/ Full names and places of permanent residence or working of 
individuals, full names, addresses or head offices of agencies or organizations directly 
involved in the criminal legal mandate; 
 dd/ The jobs subject to criminal legal mandates, clearly indicating the 
mandate purpose; summarized contents of the case, related circumstances, 
applicable legal provisions and penalties; schedule of investigation, prosecution and 
trial; the mandate performance duration. 
 2. In addition to the contents defined in Clause 1 of this Article, depending on 
each specific case and at the request of competent bodies of Vietnam or foreign 
countries, a criminal legal mandate document may cover the following contents: 
 a/ Signs of identity, nationality and places of residence of subjects in the 
criminal case or persons having information relating to that case; 
 b/ Matters to be questioned, questions to be asked, documents, dossiers or 
material evidences shown and, if possible, a description of characters and 
appearance of persons requested to produce documents, dossiers and material 
evidences with regard to evidence collection mandates; 
 c/ Contents of jobs, questions and requests for summoned witnesses and 
experts; 
 d/ Description of assets and places where assets need to be searched for; 
grounds for determining that the assets acquired from commission of crimes are 
located in the requesting country and may fall under the jurisdiction of the 
requesting country; the execution of court judgments or rulings on mandate for 
search, seizure of, or look for, confiscation of assets acquired from commission of 
crimes; 
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 dd/ Measures applicable to the criminal legal mandate, which may lead to 
detection or recovery of assets acquired from commission of crimes; 
 e/ Requests or procedures of the requesting country to ensure the effective 
performance of legal mandate, mode or form of supplying information, evidence, 
documents and articles; 
 g/ Request for confidentiality of legal mandate; 
 h/ The purpose, expected time and itinerary of the trip in case competent 
persons of the requesting country need to arrive in the territory of the requested 
country for the purpose  
related to the legal mandate; 
 i/ The criminal judgment or ruling of a court and documents, evidence or 
other information necessary for the performance of legal mandates. 
 3. In case the information stated in the criminal legal mandate document 
defined in Clauses 1 and 2 of this Article is not sufficient for the performance of legal 
mandate, competent bodies of the requested country may also send documents to 
the requesting country, requesting the supply of additional information and fixing a 
specific deadline for reply on the additional results. 
 
Article 20 Requesting foreign countries to provide criminal legal assistance 
 1. Vietnams competent proceedings-conducting bodies, in the course of 
handling criminal cases, may request competent foreign bodies to provide legal 
assistance in the following circumstances: 
 a/ Service of papers, dossiers and documents on persons who are residing in 
the requested countries; 
 b/ Summon of witness and experts who are living in the requested countries; 
 c/ Collection or supply of evidence in the requested countries for settlement 
of criminal cases in Vietnam; 
 d/ Examination of penal liability of persons who are staying in the countries 
of which they bear the nationality; 
 dd/ Other circumstances prescribed by Vietnamese law. 
 2. Requests for criminal legal assistance from foreign countries must be made 
in the form of criminal legal mandate under the provisions of this Law. 
 
Article 21 Refusal or postponement of performance of criminal legal mandates 
of foreign countries 
 1. Foreign criminal legal mandates are rejected for performance in one of the 
following cases: 
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 a/ They do not conform to treaties to which Vietnam is a contracting party or 
to Vietnamese law; 
 b/ They cause harm to national sovereignty or security; 
 c/ They are related to the examination of penal liability of a person for 
his/her criminal act for which he/she was sentenced, declared unguilty or granted 
general or special amnesty in Vietnam; 
 d/ They are related to criminal acts for which the penal liability examination 
statute of limitations has expired under the provisions of Vietnams Penal Code. 
 dd/ They are related to law-breaking acts which, however, do not 
constitute a crime under the provisions of Vietnams Penal Code. 
 2. The performance of criminal legal mandates in Vietnam may be postponed 
if it obstructs the process of investigation, prosecution, trial or judgment enforcement 
in Vietnam. 
 3. When deciding to refuse or postpone the performance of criminal legal 
mandates as provided for in Clauses 1 and 2 of this Article, the Supreme People’s 
Procuracy shall notify the requesting countries of the reasons therefor and measures 
to be applied. 
 
Article 22 Procedures for criminal legal mandates to foreign countries 
 1. Vietnams competent proceeding-conducting bodies requesting competent 
foreign bodies to provide criminal legal assistance shall make legal mandate dossiers 
as provided for in Article 18 of this Law and send them to the Supreme People,s 
Procuracy. 
 2. Within ten working days after receiving the criminal legal mandate dossiers, 
the Supreme People’s Procuracy shall record in the legal mandate book, examine 
the validity of the dossiers and transfer them to competent bodies of foreign 
countries under the provisions of treaties to which Vietnam and those foreign 
countries are contracting parties or through the diplomatic channel. If the dossiers 
are invalid, the Supreme People’s Procuracy shall return them to the dossier-making 
agencies and clearly state the reasons therefor. 
 3. Within five working days after receiving the documents of competent 
bodies of foreign countries notifying the performance of criminal legal mandates, the 
Supreme People’s Procuracy shall transfer those documents to Vietnam’s 
competent bodies which have sent the criminal legal mandate dossiers. 
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Article 23 Procedures for receiving and handling criminal legal mandates of 
foreign countries 
 1. Within fifteen days after receiving the criminal legal mandate dossiers of 
competent foreign bodies, the Supreme People’s Procuracy shall record in the legal 
mandate book, examine the validity of the dossiers and transfer them to competent 
proceedings conducting bodies of Vietnam for implementation. If the dossiers are 
invalid, the Supreme People’s Procuracy shall return them to the competent bodies 
of the requesting countries and clearly state the reasons therefor. 
 2. Within five working days after receiving the written notices of Vietnam’s 
competent proceedings-conducting bodies on the performance of the legal 
mandates, the Supreme People’s Procuracy shall transfer the notices to competent 
bodies of the requesting countries under the provisions of treaties to which Vietnam 
and the requesting countries are contracting parties or through the diplomatic 
channel. 
 3. In case the criminal legal mandates cannot be performed or expire while 
foreign countries request or need to supplement relevant information or documents, 
the competent proceedings-conducting bodies of Vietnam shall notify in writing the 
Supreme People’s Procuracy thereof and clearly state the reasons therefor so that 
the latter notifies such to competent bodies of the requesting countries. 
 
Article 24 Service of summons on witnesses, experts 
 1. The requesting countries wishing to summon witnesses or experts who are 
residing in Vietnam shall send the summons to the Supreme People’s Procuracy at 
least ninety days before the expected date of those persons presence in the 
requesting countries. The procedures to receive summons of witnesses or experts 
comply with Article 23 of this Law. 
 2. Agencies serving the summons shall immediately send to the Supreme 
People’s Procuracy written certifications of such service so that the latter transfers 
them to the requesting countries; in case of non-service, they shall notify such in 
writing and clearly state the reasons therefor. 
 
Article 25 Transfer of persons who are serving their imprisonment sentence for 
supply of evidence 
 1. Persons who are serving their imprisonment sentence in Vietnam may be 
transferred to competent bodies of requesting countries for supply of evidence in 
criminal cases in the requesting countries. 
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 2. Competent bodies of Vietnam may transfer persons who are serving their 
imprisonment sentence as provided for in Clause 1 of this Article only under the 
following conditions: 
 a/ Such persons agree with the transfer and to supply evidence in requesting 
countries; 
 b/ Competent bodies of the requesting countries commit in writing to ensure 
their life safety, health, accommodation and meal, travel conditions, duration and 
mode of receipt and return as well as other specific conditions related to the 
transfer as proposed by competent proceedings-conducting bodies of Vietnam. Such 
written commitment is made in accordance with the Vietnamese law and 
international law related to the transfer of persons who are serving their 
imprisonment sentence for supply of evidence. The return of transferred persons to 
competent proceedings-conducting bodies of Vietnam must be made on time as 
committed. 
 3. The duration for which the persons who are serving their imprisonment 
sentence are transferred to and stay in the requesting countries is counted into their 
sentence-serving duration. 
 
Article 26 Supply of information 
 Upon request of competent bodies of Vietnam or foreign countries, the 
Supreme People’s Procuracy shall request competent bodies of foreign countries or 
competent proceeding’s conducting bodies of Vietnam to supply information relating 
to criminal legal assistance requests or copies of the criminal judgments or rulings of 
courts which have taken legal effect on citizens of the requesting countries. 
 
Article 27 Use of information and evidence in criminal legal assistance 
 1. Information or evidence supplied by competent proceedings-conducting 
bodies of Vietnam may be used only for the purposes stated in the criminal legal 
mandates, must not be disclosed or transferred, unless prior written consent of 
competent bodies of Vietnam is obtained. 
 2. Competent proceedings-conducting bodies of Vietnam shall apply 
appropriate measures to keep secret criminal legal mandates, mandate contents, 
enclosed documents and criminal proceedings to be conducted under legal 
mandates. In case of nonperformance of criminal legal mandates of foreign countries 
under the law on protection of state secrets, the Supreme People’s Procuracy shall 
notify in writing competent bodies of foreign countries thereof, clearly stating the 
reasons therefor and reach agreement with the latter on substitute measures, if any. 
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 3. When making criminal legal mandates to foreign countries, the Supreme 
People’s Procuracy shall request competent bodies of such foreign countries to 
apply measures to: 
 a/ Keep secret the information and evidence supplied by Vietnam and use 
the information and evidence within a scope necessary for the purpose stated in the 
criminal legal assistance request; 
 b/ Ensure that information and evidence are not distorted, modified, illegally 
disclosed or otherwise abused. 
 
Article 28 Request for penal liability examination; hand-over of files and 
material evidence of cases to foreign countries 
 1. For cases involving foreigners who committed crimes in the Vietnamese 
territory but have fled abroad and Vietnam has made an extradition request which 
was, however, rejected by foreign competent bodies, the agencies which are 
handling the cases shall transfer the case files to the Supreme People’s Procuracy 
for requesting the countries where the offenders are present to continue with the 
penal liability examination. When deciding to transfer the case files, the Supreme 
People’s Procuracy may also transfer material evidence of the cases. 
 2. The Supreme People’s Procuracy shall prescribe specific conditions for 
receipt and transfer of case files and material evidence. 
 
Article 29 Handling of foreign requests for penal liability examination of 
Vietnamese citizens in Vietnam 
 The Supreme People’s Procuracy shall consider requests of competent 
bodies of foreign countries for further penal liability examination of Vietnamese 
citizens who committed crimes overseas and are present in Vietnam in the following 
order: 
 1. If the case is being under investigation and falls under the jurisdiction of 
the proceedings-conducting body of a province or centrally run city (below referred 
to as provincial-level proceedings-conducting body), such request will be transferred 
to the provincial-level People’s Procuracy of the locality where those Vietnamese 
citizens resided last before fleeing abroad in order to request the investigating body 
of the same level to conduct the investigation; if the case falls under the jurisdiction 
of the investigating body of the Ministry of Public Security, it will be transferred to 
the investigating body of the Ministry of Public Security for investigation; 
 2. If the case is being under prosecution and falls under the jurisdiction of the 
provincial level People’s Procuracy, it will be transferred to the provincial-level 



413 

 

People’s Procuracy of the locality where those Vietnamese citizens last resided 
before fleeing abroad for prosecution; 
 3. The investigation, prosecution and trial applicable to the cases specified in 
this Article comply with Vietnam’s criminal procedure law. 
 
Article 30 Performance of foreign legal mandates for investigation of foreign 
nationals in Vietnam 
 Within five working days after the receipt of legal mandate dossiers for 
investigation of foreign nationals, who have committed crimes in their countries and 
are residing in Vietnam, the Supreme People’s Procuracy shall transfer the dossiers 
to competent investigating bodies of Vietnam for investigation. Investigation results 
will be sent to the Supreme People’s Procuracy for transfer to the requesting 
countries. 
 
Article 31 Expenses for provision of criminal legal assistance 
 Expenses for provision of criminal legal assistance between Vietnam and 
foreign countries will be paid by the requesting countries, unless otherwise agreed 
upon. In case Vietnam bears the cost of criminal legal mandate performance; such 
cost will be covered by the state budget. 
 

Chapter IV 
EXTRADITION 

 
Article 32 Extradition for penal liability examination or judgment enforcement 
 1. Extradition means the hand-over by one country to another country of a 
person who has committed a criminal act or been criminally sentenced and is being 
present in its territory so that the extradition-requesting country conducts the penal 
liability examination or judgment enforcement against such person. 
 2. Vietnams competent proceedings-conducting bodies may: 
 a/ Request competent bodies of foreign countries to extradite to Vietnam 
persons who have committed criminal acts or been criminally sentenced and their 
sentences have already taken legal effect for penal liability examination or judgment 
enforcement; 
 b/ Extradite foreigners staying in the Vietnamese territory who have 
committed criminal acts or been criminally sentenced and their sentences have 
already taken legal effect to requesting countries for penal liability examination or 
judgment enforcement. 
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Article 33 Cases of extradition 
 1. Persons who may be extradited under the provisions of this Law are those 
who commit criminal acts for which the Penal Code of Vietnam or the criminal law 
of the requesting country prescribes penalties of one or more years in prison, life 
imprisonment or death penalty or who have been sentenced to imprisonment by a 
court of the requesting country and the remaining imprisonment duration is at least 
six months. 
 2. Criminal acts of the persons defined in Clause 1 of this Article must not 
necessarily be in the same category of crimes or the same crime, and the factors that 
constitute their offenses must not necessarily be the same under the laws of 
Vietnam and the requesting countries. 
 3. If criminal acts of the persons defined in Clause 1 of this Article took place 
outside the territory of the requesting countries, the extradition of offenders may be 
effected if those acts are criminal acts prescribed in Vietnams Penal Code. 
 
Article 34 Non-examination of penal liability, non-extradition to a third country 
 Persons extradited to Vietnam will not be examined for penal liability or 
extradited to a third country for the acts they have committed in foreign countries 
before their extradition to Vietnam which, however, do not constitute crimes under 
Vietnams Penal Code and are not stated in the extradition requests of Vietnam or a 
third country. 
 In case Vietnam is requested to make extradition, the extradition is effected 
only when the extradition-requesting countries commit not to examine the penal 
liability of the extradited persons for criminal acts other than those stated in the 
extradition requests and not to extradite such persons to a third country, unless it is 
so agreed in writing by Vietnam. 
 
Article 35 Refusal of extradition to foreign countries 
 1. Competent proceedings-conducting bodies of Vietnam may refuse 
extradition if the extradition requests fall into one of the following cases: 
 a/ The persons requested for extradition are Vietnamese citizens; 
 b/ Under Vietnamese law, the persons requested for extradition cannot be 
examined for penal liability or serve their penalties due to expired statute of 
limitations or other lawful reasons; 
 c/ The persons requested for extradition for penal liability examination have 
already been condemned by Vietnamese courts with legally effective judgments for 
the criminal acts stated in the extradition requests or the cases have been 
suspended under Vietnam,s criminal procedure law; 
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 d/ The persons requested for extradition are those who are residing in 
Vietnam for reasons of possible coercion in the extradition-requesting country due to 
discrimination of race, religion, gender, nationality, ethnicity, social class or political 
viewpoint; 
 dd/ The extradition requests are related to different crimes and each 
crime can be examined for penal liability under the law of the extradition-requesting 
country, but fail to comply with Clause 1, Article 33 of this Law. 
 2. Apart from the cases of extradition refusal specified in Clause 1 of this 
Article, competent proceedings-conducting bodies of Vietnam may refuse extradition 
if the extradition requests fall into one of the following cases: 
 a/ Acts committed by persons requested for extradition are not crimes under 
Vietnams Penal Code; 
 b/ Persons requested for extradition are being examined for penal liability in 
Vietnam for the criminal acts stated in the extradition requests. 
 3. Competent proceedings-conducting bodies of Vietnam that refuse 
extradition under the provisions of Clauses 1 and 2 of this Article shall notify their 
counterparts in the extradition-requesting countries thereof. 
 
Article 36 Extradition request dossiers 
 1. An extradition request dossier must comprise the following documents: 
 a/ The competent body’s written request for extradition; 
 b/ The enclosed documents defined in Article 37 of this Law. 
 2. An extradition request dossier shall be made in three sets under the 
provisions of this Law and the law of the requesting country. Language used in the 
dossier complies with Article 5 of this Law. 
 
Article 37 Written extradition requests and enclosed documents 
 1. A written extradition request must contain the following details: 
 a/ Date, month, year and place of making the request; 
 b/ The reason for the extradition request; 
 c/ Name and address of the competent body requesting the extradition; 
 d/ Name and address of the body requested to effect the extradition; 
 dd/ Full name, gender, birth date, nationality, residence place of, and 
other necessary information on, the person requested for extradition. 
 2. A written extradition request must be enclosed with the following 
documents: 
 a/ The summarized content of the case; 
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 b/ Legal provisions applicable for the determination of factors constituting 
the crime and name of the crime, the provisions on penalties, the statute of 
limitations for penal liability examination or the statute of limitations for 
enforcement of penalties against that crime; 
 c/ Papers on the nationality and place of residence of the person requested 
for extradition, if any; 
 d/ Other documents describing the identity and photos of the person 
requested for extradition as required by international law and practice. 
 3. In case of requesting extradition for penal liability examination, in addition 
to the documents specified in Clauses 1 and 2 of this Article, the following 
documents are also required: 
 a/ A copy of the arrest or detention warrant of a competent body of the 
extradition requesting country; 
 b/ The written certification that the person requested for extradition is the 
one mentioned in the arrest or detention warrant. 
 4. In case of requesting extradition for judgment enforcement, in addition to 
the documents specified in Clauses 1 and 2 of this Article, the following documents 
are also required: 
 a/ A copy of the criminal judgment or ruling of the court of the extradition-
requesting country; 
 b/ The written certification that the person requested for extradition is the 
one already sentenced. 
 
Article 38 Receipt of extradition requests 
 Within twenty days after the receipt of extradition requests and enclosed 
documents, the Ministry of Public Security shall record in the extradition dossier 
book and check the dossiers under the provisions of Article 36 of this Law. It may 
request competent bodies of the extradition-requesting countries to supply 
information supplementing the dossiers.  If it does not receive any additional 
information within sixty days after the sending of its written requests for additional 
information, the Ministry of Public Security shall return the dossiers to the 
extradition-requesting countries and clearly state the reasons therefor. If the dossiers 
are valid, the Ministry of Public Security shall immediately forward two dossier sets 
to competent provincial-level People’s Courts for consideration and decision. 
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Article 39 Consideration of many countries requests for extradition of one 
person 
 1. In case the Ministry of Public Security receives written requests of two or 
more countries for the extradition of one person for the same crime or many 
different crimes, it shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the 
Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice, the Supreme People’s Procuracy 
and the Supreme People’s Court in, considering them and deciding to meet the 
extradition request of one of the requesting countries and transfer the extradition 
request dossiers to the concerned provincial-level People’s Court for extradition 
consideration and decision. 
 2. Upon consideration of extradition requests prescribed in Clause 1 of this 
Article, apart from legal provisions, the following relevant factors must also be taken 
into account: 
 a/ The effectual nationality and last place of residence of the person 
requested for extradition; 
 b/ The legality and compatibility of the extradition request; 
 c/ The time and place of crime commission; 
 d/ Specific interests of the requesting countries; 
 dd/ The severity of the crime; 
 e/ The nationality of the victim; 
 g/ The possibility of subsequent extradition between the extradition-
requesting countries; 
 h/ The date of making the extradition request; 
 i/ Other relevant factors. 
 
Article 40 Extradition decision 
 1. Within ten working days after the receipt of extradition request dossiers 
transferred by the Ministry of Public Security, the provincial-level People’sCourts of 
the localities where the persons requested for extradition are residing, being detained 
or held in custody or serving their imprisonment sentences shall handle them and 
notify the People’s Procuracies of the same level thereof in writing. While preparing 
to consider the extradition requests, the concerned provincial-level People’s Courts 
may request competent bodies of foreign countries to clarify unclear points in the 
extradition request dossiers. Written extradition requests and written replies shall be 
sent via the Ministry of Public Security. 
 2. Within four months after handling the requests, provincial-level People’s 
Courts shall, on a case-by-case basis, issue one of the following decisions: 
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 a/ Decision to consider the extradition request when the conditions 
prescribed by this Law are fully met; 
 b/ Decision to suspend the consideration of the extradition request and 
return the dossier to the Ministry of Public Security in case the request does not fall 
under their jurisdiction, the foreign country withdraws the extradition request or the 
person requested for extradition has left Vietnam or for other reasons the 
consideration cannot proceed. 
 3. Provincial-level People’s Courts shall consider an extradition request within 
thirty days after issuing the decision defined at Point a, Clause 2 of this Article and 
immediately transfer a dossier set to the People’s Procuracies of the same level. 
 4. The extradition request shall be considered at sessions of a council 
consisting of three judges, including a presiding judge, with the participation of 
members of the People’s Procuracy of the same level. 
 The extradition request-considering council works in the following order: 
 a/ A council member presents the contents of the dossier of the extradition-
requesting country and states his/her opinions on the legal grounds of the 
extradition; 
 b/ The procurator states the People’s Procuracys viewpoints on the 
extradition; 
 c/ The lawyer or lawful representative of the person requested for extradition 
presents his/her opinions, if any; 
 d/ The person requested for extradition states his/her opinions; 
 dd/ Based on the provisions of this Law, relevant provisions of other 
Vietnamese laws and treaties to which Vietnam is a contracting party, the council 
discusses and decide by majority on the extradition or extradition refusal. 
 5. Within five working days after the issue of decisions on extradition or 
extradition refusal, the provincial-level People’s Courts shall send the decisions to 
the persons requested for extradition, the People’s Procuracies of the same level 
and the Ministry of Public Security for the exercise of rights and performance of 
obligations according to law. 
 Persons requested for extradition may appeal and the People’s Procuracies of 
the same level may protest within fifteen days, the Supreme People’s Procuracy 
may protest within thirty days as from the date the provincial-level People’s Courts 
issue decisions. The provincial-level People’s Courts shall forward the dossiers, 
appeals and protests to the Supreme People’s Court within seven days from the 
date the appeal or protest time limit expires. 
 Within twenty days after receiving the extradition dossiers and appeals or 
protests, the Supreme People’s Court shall open court sessions to consider the 
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appealed or protested decisions of the provincial-level People’s Courts; the 
appellate council shall decide on the extradition or extradition refusal. The order for 
examination of appeals or protests against extradition decisions of provincial-level 
People’s Courts complies with Clause 4 of this Article. 
 6. Legally effective extradition decisions include: 
 a/ Decisions of first-instance courts, which are not appealed or protested 
against; 
 b/ Decisions of the courts of appeal. 
 
Article 41 Precautionary measures for extradition 
 Upon receipt of official extradition requests of foreign countries, competent 
bodies of Vietnam may apply precautionary measures under Vietnamese law and 
treaties to which Vietnam is a contracting party in order to ensure consideration of 
extradition requests. 
 
Article 42 Enforcement of extradition decisions 
 1. Within five working days from the date the extradition decisions of People’s 
Courts take legal effect, the presidents of competent provincial-level People’s Courts 
shall issue decisions to enforce the extradition decisions. The decisions on 
enforcement of extradition decisions must be addressed to the People’s Procuracies 
of the same level, the Ministry of Public Security, the extradition-requesting countries 
and the extradited persons. 
 2. After the receipt of decisions on enforcement of extradition decisions, 
competent police officers shall proceed with the arrest of the extradited persons. 
The arrest of extradited persons complies with Vietnam’s criminal procedure law and 
treaties to which Vietnam is a contracting party. 
 The Ministry of Public Security shall organize the enforcement of extradition 
and notify in writing the extradition-requesting countries thereof. 
 
Article 43 Escorting extradited persons 
 1. The police offices enforcing the extradition decisions shall organize the 
escort of extradited persons according to the receipt time and place agreed upon in 
advance in  
writing by Vietnam and the requesting country. The time for receipt of an extradited 
person must not exceed fifteen days from the date the decision on enforcement of 
the extradition decision takes effect. 
 2. If the time limit agreed upon in advance by the concerned countries 
expires while the extradition-requesting country declines to receive the extradited 
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person, the Ministry of Public Security shall propose the provincial-level People’s 
Court that has issued the extradition decision to cancel the decision on enforcement 
of that extradition decision and notify the extradition-requesting country thereof. 
 
Article 44 Postponement of enforcement of extradition decisions and 
temporary extradition 
 1. When persons requested for extradition are being examined for penal 
liability or serving their imprisonment sentences in the Vietnamese territory for 
crimes other than the crimes requested for extradition, provincial-level People’s 
Courts that have issued extradition decisions may themselves or at the proposal of 
the People’s Procuracies or police offices of the same level postpone the 
enforcement of the decisions on extradition of those persons until the process of 
penal liability examination ends or the declared judgments are fully or partly served. 
The Ministry of Public Security shall notify the extradition-requesting countries in 
writing of the extradition postponement at least ten working days before the 
expiration of the time limit for postponement of enforcement of the extradition 
decisions. The presidents of provincial-level People’s Courts that have postponed 
the enforcement of the extradition decisions shall issue decisions to enforce the 
extradition decisions and send them together with relevant documents and dossiers 
to the police offices enforcing the extradition decisions for notification to the 
requesting countries and continued extradition under the specific agreement with the 
requesting countries. 
 2. If the postponement of the enforcement of extradition decisions under 
Clause 1 of this Article obstructs the penal liability examination in foreign countries 
due to the expiration of the statute of limitation therefor or causes serious difficulties 
to the penal liability examination for the crimes under extradition requests, at the 
proposal of the People’s Procuracies or police offices and the proposal of the 
requesting countries, competent People’s Courts, based on Vietnamese law and 
specific agreements with the requesting countries, may issue decisions permitting the 
temporary extradition of the persons requested for extradition to the extradition-
requesting countries under this Law. 
 3. Persons subject to temporary extradition must be immediately returned to 
Vietnam after the criminal proceedings of the requesting countries end or the 
temporary extradition duration agreed upon by Vietnam and the concerned foreign 
countries has expired. Upon new extradition requests of the requesting countries, 
Vietnamese courts shall consider under the provisions of this Law to agree on the 
new extradition if there are plausible reasons therefor. 
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Article 45 Re-extradition 
 If extradited persons evade penal liability examination or penalty service in 
foreign countries and return to Vietnam, the extradition-requesting countries may 
send requests for re-extradition of such persons together with the documents 
defined in Articles 36 and 37 of this Law; in this case, provincial-level People’s Courts 
do not renew the procedures for extradition decisions under Article 40 of this Law; 
the presidents of provincial-level People’s Courts who have issued previous 
extradition decisions shall decide to re-extradite such persons. The escort of 
extradited persons must again comply with Article 43 of this Law. 
 
Article 46 Transfer of articles and material evidence related to criminal cases 
 Articles and material evidence acquired from crime commission or serving as 
proofs at court sessions can be considered for transfer to extradition-requesting 
countries in accordance with treaties to which Vietnam and the extradition-requesting 
countries are contracting parties on the basis of respecting the rights of a third party. 
 
Article 47 Transit 
 1. On the basis of treaties to which Vietnam is a contracting party and the 
provisions of Vietnamese law, the escort of extradited persons in transit through 
Vietnamese territory to the extradition-requesting countries shall be carried out only 
after Vietnamese competent bodies approve in writing the requests of foreign 
countries. 
 2. In case of transfer by air and transit without landing on Vietnamese 
territory, the movement of extradited persons needs not apply for transit in Vietnam; 
in case of landing, the extraditing countries shall immediately send their requests for 
transit through Vietnam under Clause 1 of this Article. 
 
Article 48 Extradition expenses 
 Extradition-requesting countries shall bear all extradition expenses, unless 
otherwise agreed upon. In case Vietnam bears extradition expenses, those expenses 
shall be covered by the state budget. 
 

Chapter V 
TRANSFER OF CURRENT IMPRISONMENT SERVERS 

 
Article 49 Grounds for transfer of current imprisonment servers 
 1. Current imprisonment servers may be transferred to the countries of which 
they bear the nationality or other countries, which agree with the transfer for 
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continued service of their imprisonment sentences already declared against them by 
the transferring countries. 
 2. The transfer shall be based on treaties to which Vietnam is a contracting 
party upon request of current imprisonment servers or request of competent bodies 
of the transferring countries or receiving countries; in case of non-availability of 
treaties related to transfer, the transfer of current imprisonment servers is carried out 
under the direct agreement between competent bodies of Vietnam and the 
concerned countries in accordance with this Law, other relevant Vietnamese laws, 
and international law and practice. 
 
Article 50 Conditions for receipt and transfer of current imprisonment servers 
 1. Persons who are serving their imprisonment penalties in foreign countries 
may be received back to Vietnam for enforcement of imprisonment penalties when 
the following conditions are fully met: 
 a/ They are Vietnamese citizens; 
 b/ They have their last place of residence in Vietnam; 
 c/ The criminal acts for which those persons are sentenced in foreign 
countries also constitute crimes under Vietnamese law; 
 d/ By the time of receiving the transfer requests, the remaining duration of 
serving the imprisonment penalties is at least one year; in special cases, this duration 
may be six months; 
 dd/ The judgment against the transferees have already taken legal effect 
and there are no more procedures against such persons in the transferring countries; 
 e/ It is so consented by the transferring countries; 
 g/ It is so consented by the transferees. 
 2. Persons serving their imprisonment penalties in Vietnam may be transferred 
to foreign countries for enforcement of imprisonment sentences when the following 
conditions are fully met: 
 a/ They are citizens of the receiving countries or are persons permitted for 
indefinite residence or having their relatives in the receiving countries; 
 b/ They fully satisfy the conditions defined at Points c, d, e, f and g, Clause 1 
of this Article and have fulfilled their civil liabilities, additional sanctions being fines, 
property confiscation and other legal responsibilities in the judgments; 
 c/ It is so consented by the receiving countries. 
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Article 51 Refusal to transfer persons serving their imprisonment penalties 
 Competent bodies of Vietnam shall refuse to transfer persons serving their 
imprisonment penalties in Vietnam to foreign countries in one of the following 
circumstances: 
 1. When they have grounds to believe that the transferees may be tortured, 
retaliated or oppressed in the receiving countries; 
 2. The transfer may harm the national sovereignty or security of Vietnam. 
 
Article 52 Dossiers of request for transfer of current imprisonment servers 
 1. A dossier of request for transfer of a current imprisonment server comprises 
the following documents: 
 a/ The written request of a competent body of the country where the 
subject person is serving his/her imprisonment penalty for the transfer of that 
person; 
 b/ The enclosed documents defined in Article 53 of this Law. 
 2. A dossier of request for transfer of a current imprisonment server shall be 
made in three sets in accordance with this Law and the law of the requested 
countries. Language used in the dossiers complies with Article 5 of this Law. 
 
Article 53 Written requests for transfer of current imprisonment servers and 
enclosed documents 
 1. A dossier of request for transfer of a current imprisonment server covers 
the following contents: 
 a/ The date and place of making the dossier; 
 b/ The reasons for requesting the transfer of the current imprisonment server; 
 c/ The name and address of the competent body requesting the transfer of 
the current imprisonment server; 
 d/ The name and address of the body requested to transfer the current 
imprisonment server; 
  dd/ Full names, gender, date of birth, nationality and last residence place 
and the legal grounds on the full legal capacity of the transferee for the transfer and 
other necessary information on the person requested for the transfer. 
 2. Enclosed with a written request for transfer of a current imprisonment 
server are the following information and documents: 
 a/ Documents to prove that the person requested for transfer has fully 
satisfied the conditions defined in Article 50 of this Law; 
 b/ The written summary of the contents of the case, copies of the court 
judgment or ruling against the current imprisonment server requested for transfer; 
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 c/ The provisions of law applicable to the determination of factors 
constituting the crime and the name of the crime, the provisions on penalties, the 
statute of limitations for enforcement of the judgment against such offender; 
 d/ The written description of the identity characters and photos of the person 
requested for transfer as provided for by international law and practice; 
 dd/ Documents and materials certifying the duration for which the person 
requested for transfer has served his/her imprisonment penalty in the country 
requested to make the transfer and the remaining duration for which he/she shall 
serve his/her imprisonment penalty in the receiving country; 
 e/ Documents related to the health conditions, mental status, medical 
records of the person requested for transfer, if any; 
 g/ The treaty between the requested country and the receiving country. 
 
Article 54 Receipt of requests for transfer of current imprisonment servers 
 Within twenty days after the receipt of a written request for transfer of a 
current imprisonment server and enclosed documents, the Ministry of Public Security 
shall record in the transfer dossier book and check the dossier as provided for in 
Articles 52 and 53 of this Law. It may request competent bodies of the transfer-
requesting country to supply information supplementing the dossier. If within sixty 
days after the sending of a written request for additional information the Ministry of 
Public Security does not receive any additional information, it shall return the dossier 
to the country requesting the transfer of the current imprisonment server and clearly 
state the reasons therefor. If the dossier is valid, the Ministry of Public Security shall 
transfer two dossier sets to the competent provincial-level People’sCourt for 
consideration and decision. 
 
Article 55 Decision on transfer of persons serving their imprisonment penalties 
in Vietnam to foreign countries 
 1. Within ten working days after the receipt of complete dossiers of request 
for transfer of persons currently serving their imprisonment penalties in Vietnam to 
foreign countries, which are forwarded by the Ministry of Public Security, provincial-
level People’s Courts of the localities where the condemned persons are serving 
their imprisonment penalties shall handle the cases and notify in writing the 
People’s Procuracies of the same level thereof. While preparing to take into 
consideration the requests for transfer of current imprisonment servers, the People’s 
Courts may request competent bodies of the foreign countries to clarify unclear 
points in the dossiers of request for transfer. Written requests and written replies are 
sent via the Ministry of Public Security. 
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 2. Within thirty days from the date of handling the cases, provincial-level 
People’s Courts shall, on a case-by-case basis, issue one of the following decisions: 
 a/ Decision to consider the transfer request when the conditions defined in 
Article 50 of this Law are fully met; 
 b/ Decision to suspend the consideration of the transfer requests and return 
the dossiers to the Ministry of Public Security if the cases do not fall under their 
jurisdiction or the competent bodies of the foreign countries or persons requesting 
the transfer withdraw their transfer requests or the persons requested for transfer 
have left Vietnam, or for other reasons which make the consideration impossible. 
 3. Provincial-level People’s Courts shall consider a transfer request within 
thirty days from the date of issuing the decision defined at Point a, Clause 2 of this 
Article and immediately transfer a dossier set to the People’s Procuracies of the 
same level. 
 4. Transfer requests shall be considered at sessions of a council comprising 
three judges, including a presiding judge, with the participation of procurators of the 
People’s Procuracies of the same level.  
 The transfer request-considering council works in the following order: 
 a/ A council member presents the contents of the dossiers of the transfer-
requesting country and states the opinions on legal grounds of the transfer; 
 b/ The procurator states the viewpoints of the People’s Procuracies on the 
transfer; 
 c/ The lawyer or lawful representative of the person requested for transfer 
presents his/her opinions, if any; 
 d/ The transfer-requesting person states his/ her opinions; 
 dd/ Based on the provisions of this Law, other relevant Vietnamese laws 
and treaties to which Vietnam is a contracting party, the council discusses and 
decides by majority on the transfer or refusal of the transfer. 
 5. Within ten working days after the issue of decisions on transfer or refusal of 
transfer, the provincial-level People’s Courts shall send those decisions to the 
transferees, the People’s Procuracies of the same level and the Ministry of Public 
Security for the performance of rights and obligations as prescribed by law.  
 The transfer requesters may appeal, the People’s Procuracies of the same 
level may protest within fifteen days and the Supreme People’s Procuracy may 
protest within thirty days after the provincial-level People’s Courts issue decisions. 
Provincial-level People’s Courts must send the dossiers and appeals as well as 
protests to the Supreme People’s Court within seven days after the appeal or 
protest time limit expires. 
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 Within twenty days after the receipt of transfer dossiers and appeals or 
protests, the Supreme People’s Court shall meet to consider the appealed or 
protested decisions of provincial-level People’s Courts; the appellate consideration 
council shall decide on the transfer or refusal of transfer. The order of considering 
appeals or protests against transfer decisions of provincial-level People’s Courts 
complies with Clause 4 of this Article. 
 6. Legally effective transfer decisions include: 
 a/ Decisions of first-instance courts, which are not appealed or protested 
against; 
 b/ Decisions of the courts of appeal. 
 
Article 56 Competence to decide on receipt of persons currently serving their 
imprisonment penalties in foreign countries back to Vietnam  
 Provincial-level People’s Courts of the localities where the transferees last 
reside in Vietnam shall decide on the receipt. The order and procedures for 
consideration of the receipt comply with Article 55 of this Law. 
 
Article 57 Enforcement of decisions on transfer of current imprisonment servers 
 1. Within five working days after the date the People’s Courts decisions on 
transfer of current imprisonment servers take effect, the presidents of the courts 
which have issued the first-instance decisions shall issue decisions on enforcement of 
the transfer decisions. The decisions on enforcement of transfer decisions must be 
addressed to the People’s Procuracy of the same level, the Ministry of Public 
Security, the competent bodies of the transfer-requesting countries and the 
transferees. 
 2. The Ministry of Public Security shall organize the transfer provided in 
Clause 1 of this Article and notify the transfer-requesting countries thereof in writing. 
 
Article 58 Continued service of penalties in Vietnam 
 1. The transferees continued service of imprisonment in Vietnam complies 
with the provisions of Vietnamese law. 
 2. Where the prison terms declared by the transferring countries conform to 
Vietnamese law, competent People’s Courts shall issue decisions on transfer receipt. 
The transfer receiving decisions must clearly state the duration for which the 
transferees must continue serving their imprisonment penalties in Vietnam. 
 If the nature or terms of the penalties declared by the transferring countries 
do not conform to Vietnamese law, competent People’s Courts shall issue decisions 
to receive the transfer and, based on the case circumstances, issue decisions to 
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convert the penalties to suit the provisions of Vietnams Penal Code. The duration for 
serving the imprisonment penalties in Vietnam according to the convened penalties 
must not be longer than the penalties declared in the transferring countries. 
 3. Upon receipt of notices on special amnesty, general amnesty, penalty 
exemption or reduction decisions of the transferring countries for current 
imprisonment servers, the Ministry of Public Security shall immediately send such 
notices to competent state bodies for consideration and decisions. 
 
Article 59 Escort of transferees 
 1. The Ministry of Public Security enforcing the decisions on transfer of current 
imprisonment servers shall organize the escort of transferees to the places and at 
the time agreed upon in writing by competent bodies of Vietnam and the transfer-
requesting countries. 
 2. If the agreed time limit provided for in Clause 1 of this Article has expired 
while the transfer-requesting countries decline to receive the transferees, the Ministry 
of Public Security shall propose competent People’s Courts which have issued 
transfer decisions to cancel the decisions on enforcement of such transfer decisions 
and notify the transfer requesting countries thereof. 
 
Article 60 Expenses for transfer of current imprisonment servers 
 Countries requesting the transfer of current imprisonment servers shall bear 
all expenses for the transfer, unless otherwise agreed upon. In case Vietnam bears 
the expenses for transfer of current imprisonment servers, those expenses shall be 
covered by the state budget. 
 

Chapter VI 
STATE BODIES RESPONSIBILITIES IN LEGAL ASSISTANCE ACTIVITIES 

 
Article 61 The Governments responsibilities in legal assistance activities 
 1. To perform the unified state management of legal assistance activities. 
 2. To direct Government agencies in legal assistance activities; to coordinate 
with the Supreme People’s Court and the Supreme People’s Procuracy in legal 
assistance activities. 
 3. To annually report to the National Assembly on legal assistance activities. 
 
Article 62 The Ministry of Justices responsibilities 
 1. To assist the Government in performing the unified state management of 
legal assistance activities. 
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 2. To receive, transfer, monitor and urge the implementation of civil legal 
mandates. 
 3. To exchange information on legal assistance law and reality with 
competent bodies of foreign countries under the provisions of treaties to which 
Vietnam is a contracting party. 
 4. To propose the conclusion of, accession to, and enforcement of, 
international treaties on legal assistance; to propose amendments and supplements 
to, and improvement of, Vietnamese law on legal assistance. 
 5. To annually report to the Government on legal assistance activities. 
 
Article 63 Responsibilities of the Supreme People’s Court 
 1. To guide the People’s Courts at all levels to provide legal assistance. 
 2. To consider and decide on cases of extradition and transfer of current 
imprisonment servers according to its competence. 
 3. To biannually and annually notify the Ministry of Justice of the provision of 
legal assistance under its jurisdiction. 
 
Article 64 Responsibilities of the Supreme People’s Procuracy 
 1. To receive, transfer, monitor and urge the performance of criminal legal 
mandates; to consider and decide on the performance of, and request the 
competent People’s Procuracies or investigating bodies to perform criminal legal 
mandates; to refuse or postpone the performance of criminal legal mandates 
according to its competence. 
 2. To perform the prosecution and control legal assistance activities according 
to its competence. 
 3. To guide the People’s Procuracies at all levels to provide criminal legal 
assistance. 
 4. To propose the conclusion of, accession to, and implementation of, 
treaties on legal assistance; to propose amendments and supplements to, and 
improvement of, Vietnamese law on legal assistance. 
 5. To biannually and annually notify the Ministry of Justice of the 
performance of criminal legal mandates. 
 
Article 65 Responsibilities of the Ministry of Public Security 
 1. To receive, transfer, consider and settle foreign countries requests for 
extradition and transfer of current imprisonment servers; to consider and transfer 
dossiers to People’s Procuracies, People’s Courts and conduct legal assistance 
activities according to its competence. 
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 2. To propose the conclusion of, accession to, and implementation of, 
treaties on extradition and transfer of current imprisonment servers; to propose 
amendments and supplements to, and improvement of, Vietnamese law on legal 
assistance. 
 3. To biannually and annually notify the Ministry of Justice of the 
implementation of requests for extradition and transfer of current imprisonment 
servers. 
 
Article 66 Responsibilities of the Ministry of Foreign Affairs 
 1. To assume the prime responsibility for,  and coordinate with concerned 
ministries and branches in, considering and deciding on the application of the 
reciprocity principle in legal assistance relations with concerned countries. 
 2. To propose the conclusion of, accession to, and implementation of, 
treaties on legal assistance; to propose amendments and supplements to, and 
improvement of, Vietnamese law on legal assistance. 
 3. To biannually and annually notify the Ministry of Justice of the application 
of reciprocity in legal assistance relations with concerned countries. 
 
Article 67 Responsibilities of Vietnamese representative offices in foreign 
countries 
 1. To perform legal mandates related to Vietnamese nationals in host 
countries at the request of competent state bodies at home under the provisions of 
Vietnamese law, treaties to which Vietnam is a contracting party which, however, are 
not contrary to the laws of host countries. 
 2. To receive legal mandate requests of foreign countries and transfer them 
to competent bodies at home. 
 3. To transfer legal mandate dossiers of Vietnamese competent bodies to the 
Foreign Ministries of host countries for further transfer to competent bodies of those 
countries for consideration and implementation. 
 
Article 68 Responsibilities of provincial-level People’s Courts 
 1. To perform legal mandates of foreign countries under this Law. 
 2. To consider and decide on the extradition and transfer of current 
imprisonment servers or to refuse the extradition and transfer of current 
imprisonment servers under this Law. 
 3. To conduct other legal assistance activities according to  their competence. 
 4. To report on the provision of legal assistance to the Supreme People’s 
Court. 
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Article 69 Responsibilities of provincial-level People’s Procuracies 
 1. To perform legal mandates of foreign countries under this Law. 
 2. To conduct other legal assistance activities according to their competence. 
 3. To perform prosecution and control legal assistance activities according to 
their competence. 
 4. To report on results of the provision of legal assistance to the Supreme 
People’s Procuracy. 
 
Article 70 Responsibilities of investigating bodies 
 1. To receive dossiers on criminal legal assistance, extradition and transfer of 
current imprisonment servers from competent bodies. 
 2. To conduct criminal legal assistance activities, extradition and transfer of 
current imprisonment servers under this Law and other relevant provisions of law. 
 3. To report on results of the provision of criminal legal assistance, extradition 
and transfer of current imprisonment servers to competent bodies. 
 

Chapter VII 
IMPLEMENTATION PROVISIONS 

 
Article 71 Implementation effect 
 This Law takes effect on July 1, 2008. 
 
Article 72 Implementation guidance 
 The Government and the Supreme People’s Procuracy shall detail and guide 
the implementation of this Law. 
 This Law was passed on November 21, 2007, by the XII th  National Assembly 
of the Socialist Republic of Vietnam at its second session. 

……………………………………………………………………………………. 
 

     CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY  
    Nguyen Phu Trong 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

 
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
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  ภาคผนวก ง 
 

เปรียบเทียบระหว่างอนุสัญญา EU อนุสัญญา ECOWAS และ 
ร่างข้อเสนอแนะอนุสญัญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซียน 
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ตาราง เปรียบเทียบระหว่างอนุสัญญา EU อนุสัญญา ECOWAS และร่างข้อเสนอแนะอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

 
 

หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 
ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทางเศรษฐกิจ
ของแอฟริกาตะวันตก 

16 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ 

 

รูปแบบข้อตกลง
ระหว่างประเทศ
(International 
Agreement Form)  

อนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรป 1997 เป็นอนุสัญญาที่มี
บทบัญญัติเสริมและเพ่ือให้มีผลอ านวยให้
การใช้บังคับหลักการที่ปรากฎใน
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน 1957 โดย ข้อ28 (2) ให้อ านาจ
กระท าได้ เพ่ือให้มีผลใช้บังคับกับประเทศ
สมาชิกสหภาพมีประสิทธิภาพ 
       ดังนั้นโดยหลักการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจึงต้องยึด
หลักการในอนุสัญญาหลัก (Mother 
Convention) ด้วย  

อนุสัญญาแบบพหุภาคีว่าด้วยประชาคม
ทางเศรษฐกิจว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(The Economic Community of West 
African States Convention on 
Extradition 1994) ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ระหว่างประเทศสมาชิก 
 

 จัดท าอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก
แบบพหุภาคีฉบับเดียว โดยมีผลใช้บังคับ
ระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 
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ตาราง  (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 
ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทางเศรษฐกิจ
ของแอฟริกาตะวันตก 

16 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ 

 
พันธะในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน (Obligation 
to Extradite) 

มีผลเฉพาะประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เงือนไขที่ได้
ก าหนดไว้ในอนุสัญญานี้ส าหรับการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน  

มีผลเฉพาะประเทศสมาชิก ที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ใน
อนุสัญญานี้ส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  

ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ใน
อนุสัญญานี้ ส าหรับการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ส าหรับตัวบุคคลที่พบในดินแดนของตน 
ซึ่งก าลังถูกกล่าวหาหรือถูกด าเนินคดี   
ถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือถูกพิพากษา
ลงโทษในความผิดใดความผิดหนึ่งใน   
อนุสนธิสัญญานี้ ซึ่งได้กระท าในดินแดน
ของอีกฝ่ายหนึ่ง 
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ตาราง  (ต่อ) 
 

 
 

หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง
กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 
ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทางเศรษฐกิจ
ของแอฟริกาตะวันตก 
16 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ 
 

ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้าม
แดนได้ (Extradit- 
able Offences) 

ภาคีอนุสัญญาต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
เงื่อนไขท่ีได้ก าหนดไว้ในอนุสัญญานี้
ส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Obligation 
to Extradite ) อยู่ภายใต้บทบัญญัติข้อ 1 
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน ค.ศ. 1957 

ปรากฎในเงื่อนไขส าหรับการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน (Conditions for Extradition) ข้อ 
3 (1) การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องอยู่
ภายใต้ความผิดทางอาญาซึ่งมีโทษจ ากัด
เสรีภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือมีโทษท่ีจะต้องรับต่อในรัฐผู้ร้องขอไม่
น้อยกว่า 6 เดือน 

ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ใช้วิธีการ
แบบไม่ได้ก าหนดฐานความผิดอาญา
เฉพาะเจาะจง (Eliminative Approach) 
โดยระบุอัตราโทษข้ันต่ า โดยมีโทษจ าคุก
หรือจ ากัดเสรีภาพไม่ต่ ากว่า 1 ปีส าหรับ
ความผิดอาญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้ 
        



 

 

  441 

ตาราง  (ต่อ) 
 

หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 
ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทางเศรษฐกิจ
ของแอฟริกาตะวันตก 

16 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ 

 
หลักความผิดอาญา
สองรัฐ (Double 
Criminality)  

หลักความผิดอาญาสองรัฐ อยู่ภายใต้
บทบัญญัติข้อ 2 (1) อนุสัญญายุโรปว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1957 

ปรากฎในเงื่อนไขส าหรับการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน (Conditions for Extradition) ข้อ 
3 (1) เช่นกัน การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้อง
อยู่ภายใต้ความผิดทางอาญาซึ่งถูกลงโทษ
ได้ตามกฎหมายของรัฐผู้ร้องขอและรัฐ    
ผู้ถูกร้องขอ 

หลักความผิดอาญาสองรัฐมาใช้  โดยไม่
ค านึงว่ากฎหมายของประเทศผู้รับค าร้อง
ขอและประเทศผู้รับค าร้องขอได้
ก าหนดให้การกระท าความผิดนั้นอยู่ใน
ประเภทเดียวกันหรือเรียกชื่อความผิด
อย่างเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 
ซึ่งหากองค์ประกอบความผิดไว้แตกต่าง
กัน ให้พิจารณาลักษณะโดยรวมของการ
กระท าทั้งหมด 
ในกรณีจ าเป็น ประเทศภาคี อาจจะ
พิจารณาระบุความผิดบางลักษณะ เป็น
ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กันได้ 
ทั้งนี้ภายใต้หลักการความผิดสองรัฐและ
โทษจ าคุกหรือจ ากัดเสรีภาพไม่น้อยกว่า 
1 ป ี
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ตาราง  (ต่อ) 
 

หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 
ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทางเศรษฐกิจ
ของแอฟริกาตะวันตก 

16 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ 

 
การด าเนินคดีเฉพาะ
เรื่อง (Rule of 
Specialty) 

 หลักการนี้ ตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติข้อ 14 
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแด
ค.ศ. 1957นอกจากนี้อนุสัญญาแบบพหุ
ภาควี่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ค.ศ. 
1997 ภายใต้บทบัญญัติข้อ 10 มี
บทบัญญัติเสริม เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ด าเนินการโดยสามารถสละสิทธ์ใน
หลักการด าเนินคดีเฉพาะเรื่องได้ เช่น 
ความยินยอมของรัฐที่ร้องถูกร้องขอ    
และข้อสันนิษฐานส าหรับความยินยอม
ของประเทศสมาชิกที่ถูกร้องของตามข้อ 
11 เป็นกลไกภายใต้ข้อ14 .1 (a) ของ
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน ค.ศ. 1957 

 การด าเนินคดีเฉพาะเรื่อง อยู่ภายใต้
บทบัญญัต ิข้อ 20 บุคคลผู้ถูกส่งตัวข้าม
แดนจะไม่ถูกฟ้องคดี ถูกพิพากษาลงโทษ
หรือถูกควบคุมส าหรับความผิดอื่น ซึ่งได้
กระท าก่อนการส่งตัวบุคคลนั้น 

บุคคลผู้ถูกส่งตัวข้ามแดนจะไม่ถูกควบคุม
ตัว พิจารณาคดีหรือลงโทษในดินแดนของ
ประเทศผู้ร้องขอ ส าหรับความผิดอื่น
นอกเหนือจากความผิดที่อนุมัติให้ส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน เว้น บุคคลนั้นออกจากประเทศ
ผู้ร้องขอภายหลังผู้ร้ายข้ามแดนและได้
กลับเข้าไปใหม่โดยสมัครใจหรือประเทศ 
ผู้รับค าร้องขอยินยอม 
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ตาราง  (ต่อ) 
 

หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศ ประเทศสมาชิกประชาคมทางเศรษฐกิจ
ของแอฟริกาตะวันตก 

16 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ 

 
หลักการไม่ลงโทษซ้ า
ในความผิดเดียวกัน 
(Double Jeopardy) 

หลักการไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน 
ตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติข้อ 9 อนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 
1957 

หลักการไม่ลงโทษซ้ าในความผิดเดียวกัน 
ภายใต้บทบัญญัติข้อ 13 การส่งผู้ร้ายข้าม
แดนจะต้องไม่ถูกอนุญาต หากมีค า
พิพากษาถึงท่ีสุดโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
ของรัฐผู้รับค าร้องขอส าหรับความผิดตาม
ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมถึงคดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาตัดสินในรัฐนั้น 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกปฎิเสธ ในกรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
ประเทศผู้รับค าร้องขอก าลังด าเนินคดีต่อ
บุคคลผู้ถูกร้องขอให้ส่งตัว ส าหรับความผิด
เดียวกัน 
ประเทศผู้รับค าร้องขอได้มีค าพิพากษาต่อ
บุคคลผู้ถูกขอให้ส่งตัวส าหรับความผิด
เดียวกันก่อนมีค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้าม
แดน 
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ตาราง  (ต่อ) 
 

หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 
ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทางเศรษฐกิจ
ของแอฟริกาตะวันตก 

16 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ 

 
ความผิดทางการเมือง
(Political Offences) 

ความผิดทางการเมือง อยู่ภายใต้
บทบัญญัติข้อ 5อนุสัญญาว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิก
ของสหภาพยุโรป ค.ศ. 1997 ที่ก าหนดไว้
เป็นหลักว่า ห้ามมิให้อ้างข้อยกเว้นเรื่อง
ความผิดทางการเมืองเป็นเหตุเพ่ือไม่ส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนในระหว่างประเทศสมาชิก
สภาพยุโรปด้วยกัน และนอกจากนี้มี
บทบัญญัติเพ่ิมเติมให้ความผิดฐานก่อการ
ร้าย (Tourism) เป็นข้อยกเว้นของ
ความผิดทางการเมืองตามความหมายของ
ข้อ 3 (1) ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน  

ความผิดทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติ
ข้อ 4 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องไม่ถูก
ส่ง ถ้าความผิดตามค าร้องขอพิจารณา
เป็นความผิดทางการเมืองหรือความผิด
เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางการเมือง 

ความผิดทางการเมือง และความผิดที่
เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางการเมือง เป็น
เหตุปฏิเสธไม่ส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน 
โดยให้อ านาจในการพิจารณาความผิด
เป็นอ านาจเด็ดขาดของประเทศผู้รับค า
ร้องขอ ทั้งนี้ การปลงชีวิตหรือพยายาม
ปลงชีวิตประมุขแห่งรัฐหรือผู้รักษาการ
แทนประมุขแห่งรัฐหรือหัวหน้าคณะ
รัฐบาล ไม่ว่าของคู่สัญญาฝ่ายใด ไม่ให้ถือ
ว่าเป็นความผิดทางการเมือง 
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ตาราง  (ต่อ) 
 

หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 
ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทางเศรษฐกิจ
ของแอฟริกาตะวันตก 

16 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ 

 
ความผิดทางการทหาร 
(Military Offences) 

ความผิดทางการทหาร ภายใต้บทบัญญัติ
ข้อ 4 ซึ่งไม่อยู่ภายใต้อนุสัญญาสัญญานี้ 

ความผิดทางการทหารภายใต้บทบัญญัติ
ข้อ7 ไม่อยู่ภายใต้อนุสัญญาสัญญานี้ 

ความผิดตามกฎหมายหรือข้อบังคับทาง
การทหาร ไม่อยู่ภายใต้ร่างอนุสัญญานี้
หรือเป็นเหตุปฏิเสธค าร้องขอ 

ความผิดเกี่ยวกับ
การเงินหรือการคลัง 
(Fiscal Offences) 

ข้อ 6 ของอนุสัญญานี้เสริมข้อ 5 ขอ
อนุสัญญาหลัก โดยก าหนดให้ ความผิดที่
เกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีศุลกากร การ
แลกเปลี่ยนเงินตรา จะต้องถูกส่งเป็น
ผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้อนุสัญญานี้ตาม
กฎหมายของประเทศผู้รับค าร้องขอ และ
จะไม่ถูกปฎิเสธบนพื้นที่ว่ากฎหมายของ
ประเทศ ผู้รับค าร้องขอไม่ได้ก าหนดชนิด
เดียวกันกับภาษีอากรต่าง ๆ หรือไม่มีชนิด
เดียวกันกับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับภาษี
อากรต่าง ๆ ภาษีศุลกากร การ
แลกเปลี่ยนเงินตรา 

ความผิดเกี่ยวกับการเงิน ภายใต้
บทบัญญัติข้อ 9 ความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษี ภาษีศุลกากร การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
จะต้องด าเนินการ ตามบทบัญญัติของ
อนุสัญญานี้ 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่อาจถูกปฎิเสธ 
เพียงเพราะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับภาษี
อากร ภาษีศุลกากร หรือภาษีอ่ืนใดที่
เกี่ยวกับภาษีการเงิน หรือเพราะประเทศ 
ผู้รับค าร้องขอ ไม่ได้จัดเก็บภาษีนั้นชนิด
เดียวกับประเทศผู้ร้องขอ 
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ตาราง  (ต่อ) 
 

หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 
ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทางเศรษฐกิจ
ของแอฟริกาตะวันตก 

16 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ 

 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ซึ่งเป็นคนชาติ
(Extradition of 
Nationals) 

ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพ
ยุโรป 1997 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็น
คนชาติ ตามบทบัญญัติข้อ 7 คือ การส่ง
คนชาติไม่อาจถูกปฏิเสธบนพื้นฐานของ
สัญชาติของประเทศสมาชิกผู้ถูกร้องขอ 
ซึ่งอยู่ภายในขอบเขตของอนุสัญญายุโรป
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1957 
และอนุสัญญาหลักนี้ ไมได้ให้บทนิยาม
ของ “คนชาติ” ซึ่งภาคีอาจก าหนดบท
นิยามได้ 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นคนชาติ 
ภายใต้บทบัญญัติข้อ 10 การส่งคนชาติ
ของประเทศท่ีถูกร้องขอ เป็นดุลยพินิจ
ของรัฐนั้น สัญชาติจะได้รับการพิจารณา
ในขณะที่มีการกระท าความผิด หาก
ประเทศที่ถูกร้องขอที่ไม่ยอมส่งผู้ร้ายซึ่ง
เป็นคนชาติของตน ประเทศนั้นจะต้องส่ง
เรื่องต่อเจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจ เพ่ือ
ด าเนินคดี หากเห็นสมควร 

ประเทศผู้รับค าร้องขอมีสิทธิปฏิเสธไม่ส่ง
คนชาติ รวมถึงคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศของตนข้ามแดนได้ โดยหากการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้รับการปฏิเสธ 
ประเทศผู้รับค าร้องขอจะต้องเสนอคดีนั้น
ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของตนเพ่ือฟ้องคดี
ต่อไป โดยปราศจากความล่าช้าเกินควร
และให้ประเทศผู้ร้องขอจะต้องส่งเอกสาร
และพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีให้แก่ภาคี
ที่ได้รับการร้องขอและประเทศผู้ถูกร้อง
ขอไม่ต้องเสนอคดีนั้นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจของตนเพ่ือฟ้องคดี หากประเทศ 
ผู้รับค าร้องขอไม่มีเขตอ านาจทางอาญา 
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ตาราง  (ต่อ) 

หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 
ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทางเศรษฐกิจ
ของแอฟริกาตะวันตก 

16 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ 

 
การลงโทษประหาร
ชีวิต (Capital or 
Death Punishment) 

ถ้าความผิดที่ร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนมีการลงโทษประหารชีวิต ค าร้องขอ
อาจถูกปฎิเสธ เว้นแต่รัฐที่ร้องขอจะให้ค า
รับรองว่าจะไม่ด าเนินการทั้งนี้ตาม
บทบัญญัติมาตรา 11 อนุสัญญายุโรปว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1957 

ถ้าความผิดส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมี
โทษประหารชีวิตภายใต้กฎหมายของรัฐผู้
ร้องขอ แต่ความผิดเช่นว่านั้นไม่ได้บัญญัติ
โทษประหารชีวิตในรัฐผู้ถูกร้องขอ การส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนอาจจะไม่ถูกส่งเป็นผู้ร้าย
ข้ามแดน เว้นแต่รัฐที่ร้องขอจะให้ค า
รับรองว่าจะไม่ด าเนินการภายใต้
บทบัญญัติข้อ 17 

ถ้าความผิดส าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมี
โทษประหารชีวิตภายใต้กฎหมายของ
ประเทศผู้ร้องขอ แต่ความผิดเช่นว่านั้น
ไม่ได้บัญญัติโทษประหารชีวิตในประเทศผู้
ถูกร้องขอ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาจจะไม่
ถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน เว้นแต่ประเทศ
สมาชิกผู้ร้องขอจะให้ค ารับรองว่าจะไม่
ด าเนินการ  

อายุความในการ
ด าเนินคดี (Lapse of 
Time) 

การสิ้นสุดระยะเวลาฟ้องร้องและลงโทษ 
จะต้องไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน 
ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 10 อนุสัญญา
ยุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 
1957 

การสิ้นสุดระยะเวลา ภายใต้บทบัญญัติข้อ 
15 การสิ้นสุดระยะเวลาฟ้องร้องและ
ลงโทษ จะต้องไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
แก่กัน 

จะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่กัน หาก
คดีขาดอายุความในการฟ้องร้องและ
ลงโทษของประเทศผู้รับค าร้องขอหรือ
ประเทศผู้รับค าร้องขอ 
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ตาราง  (ต่อ) 
 

หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 
ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทางเศรษฐกิจ
ของแอฟริกาตะวันตก 

16 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ 

 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ต่อประเทศที่สาม
(Re-Extradition to  
a third State) 

รัฐที่ร้องขอจะต้องไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อ
ประเทศที่สาม ภายใต้บทบัญญัติข้อ 15 
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน  ค.ศ. 1957 

รัฐที่ร้องขอจะต้องไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อ
ประเทศที่สาม ภายใต้บทบัญญัติข้อ 21  

ประเทศผู้ร้องขอจะต้องไม่ส่งผู้ร้ายข้าม
แดนต่อประเทศท่ีสาม เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมจากประเทศผู้ร้องขอและ
บุคคลผู้ถูกร้องขอ 

การจับชั่วคราว
(Provisional Arrest) 

ในกรณีเร่งด่วนรัฐที่ร้องขออาจขอให้มีการ
จับชั่วคราว ซึ่งตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติข้อ 
16 อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน ค.ศ. 1957 

การจับชั่วคราว ภายใต้บทบัญญัติข้อ 22 
สามารถร้องขอให้จับตัวชั่วคราวได้  

ในกรณีเร่งด่วน ประเทศ  ผู้ร้องขออาจ
ขอให้มีการจับตัวชั่วคราว  
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ตาราง  (ต่อ) 
 

หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 
ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทางเศรษฐกิจ
ของแอฟริกาตะวันตก 

16 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ 

 
การส่งผ่านแดน 
(Transit) 

การส่งผ่านแดน ภายใต้บทบัญญัติข้อ 21
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน ค.ศ. 1957 

การส่งผ่านแดน ภายใต้บทบัญญัติข้อ 27 
การส่งบุคคลผู้ถูกร้องขอผ่านประเทศที่
สามต้องได้รับความยินยอมจากประเทศ
นั้น 

เมื่อบุคคลจะถูกส่งข้ามแดนจากประเทศที่
สามให้คู่ภาคีฝ่ายหนึ่งผ่านดินแดนของ    
คู่ภาคีอีฝ่ายหนึ่ง คู่ภาคีฝ่ายแรกต้องร้องขอ
ต่อคู่ภาคีฝ่ายหลัง เพ่ือขออนุญาต ภาคีท่ี
ได้รับ 
การร้องขอจะอนุญาตตามค าร้องขอให้
ผ่านแดนที่กระท าโดยคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง 
หากค าร้องขอนั้นไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
ของตน 

ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนที่จากหลาย
รัฐ (Conflicting 
Requests) 

ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่จากหลาย
รัฐต้องพิจารณาความร้ายแรงและสถานที่
กระท าความผิด ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติข้อ
17 อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน ค.ศ. 1957 

ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่จากหลาย
รัฐภายใต้บทบัญญัติข้อ 23 
 

ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่จากหลาย
รัฐ ต้องพิจารณาความร้ายแรงและสถานที่
กระท าความผิดตลอดทั้งประสิทธิภาพใน
การด าเนินคดีอาญา ที่เป็นธรรม 
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ตาราง  (ต่อ) 
 

หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 
ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทางเศรษฐกิจ
ของแอฟริกาตะวันตก 

16 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ 

 
การปฏิเสธค าร้องขอ
โดยศาลพิเศษในรัฐผู้
ถูกร้องขอ (Ad Hoc 
Court or Tribunal) 

ไม่มี ค าร้องขอ อาจถูกปฏิเสธพิจารณา หาก
บุคคลที่ขอให้มีการส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
ถูกด าเนินคดีโดยศาลเฉพาะกิจในรัฐผู้ร้อง
ขอภายใต้บทบัญญัติข้อ 8  

ค าร้องขออาจถูกปฏิเสธ หากบุคคลผู้ถูก
ร้องขอ จะถูกด าเนินคดีหรือถูกพิพากษา
คดี โดยศาลเฉพาะกิจหรือคณะบุคคล (Ad 
Hoc Court or Tribunal) ในประเทศ    
ผู้ร้องขอ 

การนิรโทษกรรม 
(Amnesty) 

รัฐที่ถูกร้องขออาจปฏิเสธส าหรับความผิด
ที่ได้รับนิรโทษกรรมในรัฐตนภายใต้
บทบัญญัติข้อ 9 ซึ่งเป็นปรากฎขึ้นใหม่
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพ
ยุโรป ค.ศ. 1997 

รัฐที่ถูกร้องขออาจปฏิเสธส าหรับความผิด
ที่ได้รับนิรโทษกรรมในรัฐตนภายใต้
บทบัญญัติข้อ 16 

ประเทศผู้ถูกร้องขอจะปฏิเสธค าร้องขอ 
ส าหรับความผิดที่ได้รับนิรโทษกรรม
ภายใต้กฎหมายภายในประเทศ 
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ตาราง  (ต่อ) 
 

หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 
ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทางเศรษฐกิจ
ของแอฟริกาตะวันตก 

16 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ 

 
เหตุส าหรับการเลือก
ปฏิบัติ
(Discrimination) 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกปฏิเสธหากมี
เหตุผลหนักแน่นว่าการฟ้องร้องหรือ
ลงโทษจะมีการเลือกปฏิบัติเพราะความ
แตกต่างเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความ
คิดเห็นทางการเมืองหรือสถานะของ
บุคคลทั้งนี้ตามข้อ 3 (2)  

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกปฏิเสธ หากมี
เหตุผลหนักแน่นว่าค าร้องของส าหรับการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดอาญาทั่วไป 
ได้ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ฟ้องร้องหรือลงโทษบุคคลเพราะ เชื้อชาติ 
เผ่าพันธุ์ ศาสนา สัญชาติ ความคิดเห็น
ทางการเมือง เพศหรือสถานะของบุคคล
ตามความในข้อ 4 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกปฏิเสธ หากมี
เหตุผลหนักแน่นว่าค าร้องขอ มี
วัตถุประสงค์ในการฟ้องร้องหรือลงโทษ
บุคคลเพราะ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ศาสนา 
สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง เพศ
หรือสถานะของบุคคล 

การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ในกระบวน 
การยุติธรรม  
(Human Rights) 

 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ภายใต้
บทบัญญัติข้อ 5 และข้อ 6 ประกอบ      
กฎบัตรว่าด้วยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิประชาชนแอฟริกา หาก รัฐที่ร้องขอ
ไม่ยอมรับมาตรฐานขั้นต่ าของกฎบัตรนี้ 
ค าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกปฏิเสธ 

หากประเทศผู้ร้องขอไม่ยอมรับหรือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานขั้นต่ า ในการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตาม  กฎ
บัตรอาเซียนหรือปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
การสิทธิมนุษยชน ค าร้องขอส่งผู้ร้ายข้าม
แดนจะต้องถูกปฏิเสธ 
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ตาราง  (ต่อ) 
 

 
 

หลักการในการให้
ความร่วมมือทาง

กฎหมาย 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 
ประเทศ 

ประเทศสมาชิกประชาคมทางเศรษฐกิจ
ของแอฟริกาตะวันตก 

16 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ 

 
กระบวนการในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนปกติ
และแบบย่อ (Normal 
or Simplified 
Extradition 
Procedure) 

การด าเนินกระบวนในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนและการจับชั่วคราวให้อยู่ภายใน
กฎหมายของรัฐที่ถูกร้องขอตาม
บทบัญญัติข้อ 22 อนุสัญญายุโรปว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ.1957 และ 
อนุสัญญาว่าด้วยกกระบวนการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนอย่างง่ายระหว่างประเทศสมาชิก
ของสภาพยุโรปด้วย (Convention on 
Simplified Extradition Procedure 
Between the Member States of the 
European Union 1995) 

การด าเนินกระบวนในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนอยู่ภายในกฎมายของรัฐที่ถูกร้องขอ
ตามบทบัญญัติข้อ 28  

1. วิธีพิจารณาเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน และการจับกุมชั่วคราว ให้เป็นไป
ตามกฎหมายภายในของประเทศ 
ผู้ถูกร้องขอ และนอกจากนี้ 
2. การส่งผู้ร้ายแดนระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน ให้ด าเนินการโดย
กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ 
หากบุคคล  ผู้ถูกร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้าม
แดนแสดงความยินยอมโดยสมัครใจ อย่าง
ชัดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของ
ประเทศผู้รับค าร้องขอและได้รับความ
ยินยอมจากประเทศผู้รับค าร้องขอ  
 



 

 

 
ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ ชื่อสกุล    นายอภินันท์ ศรีศิริ 
 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 ปีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2544 

  
 ประกาศนียบัตรวิชาความ รุ่นที่ 22 
 สภาทนายความ พ.ศ. 2546 
  
 เนติบัณฑิยไทย (น.บ.ท)  
 ปีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2547 
 
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม) 
 สาขากฎหมายอาญา 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2552 

 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน  อาจารย์ประจ า  
 กลุ่มกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย เรื่อง ปัญหาการปฏิบัติงานของ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและ
 ส่งออกสินค้าชายแดนไทย-ลาว  

 หัวหน้าโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย (สกว.)  

 ประจ าปีงบประมาณ 2553 
   
    บทความทางวิชาการ เรื่อง การส่งผู้ร้าย
    ข้ามแดนไทย-ลาว ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
    มอบ.ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553 
    ม.อุบลราชธานี 
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    บทความทางวิชาการ  
    เรื่อง อาเซียน-ไทยกับความผิดทางการเมือง  

  ตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 
(2554) 

 
    บทความทางวิชาการ  
    เรื่อง การส่งคนชาติข้ามแดน ไทย-ลาว  

   ตีพิมพ์ใน วารสารจุลนิติ ส านักงานเลขาธิการ 
   วุฒิสภา ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 (2554)  

   
    การน าเสนอบทความทางวิชาการ  
    เรื่อง ปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ 
    เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและส่งออกสินค้าชายแดน 
    ไทย-ลาว ตีพิมพ์ใน Proceeding 
    การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    วันที่ 9 กันยายน 2554 
 
 รางวัลหรือทุนการศึกษา รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทตีพิมพ์ผลงาน
 ทางวิชาการ 2554 จากคณะนิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
  ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาต่อใน
  ระดับปริญญาเอก จากคณะนิติศาสตร์  2555  
  และมหาวิทยลัยอุบลราชธานีพ.ศ. 2555-2556 
 
  ได้รับทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา  
  (ระดับปริญญาเอก) ด้านฎหมายและ 
  กระบวนการยุติธรรม  
  จากส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  
  พ.ศ. 2558 
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