
หน่วยที่ 14
ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
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อาจารย์ประจ้าสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ
• หลักความผิดสองรัฐ (Double Criminality/Dual Criminality) ความร่วมมือระหว่างประเทศจะเกิดขึ นได้

ก็ต่อเมื่อการกระท้ามูลฐานที่ร้องขอความช่วยเหลือนั นเป็นความผิดตามกฎหมายของทั งประเทศผู้ร้องขอและ
ประเทศผู้รับค้าร้องขอ หลักการนี เป็นหลักที่เป็นผลสืบเนื่องจากการที่พยายามในการแก้ไขปัญหาความแตกต่าง
กันของกฎหมายสารบัญญัติ ซึ่งแต่ละประเทศย่อมมีอ้านาจอธิปไตยในการบัญญัติกฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศอาจบัญญัติฐานความผิดไว้แตกต่างกันได้

• หลักต่างตอบแทนหรือหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ หลักต่างตอบแทนหรือหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ (Reciprocity) 
หลักนี เป็นหลักพื นฐานในเรื่องการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่องทางอาญาโดยเป็นการที่รัฐหนึ่งยอมรับ
ในการบังคับให้ตามค้าร้องขอของรัฐอื่นภายใต้เงื่อนไขว่า หากรัฐตนได้ร้องขอให้รัฐอื่นนั นด้าเนินการ
เช่นเดียวกันแล้ว รัฐนั นจะยอมปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน 



ประเภทของความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรือ่งทางอาญา

• การสืบพยานบุคคลและการสอบปากค้าบุคคล 

• การจัดหาให้ซึ่งเอกสาร บันทึก และพยานหลักฐาน

• การส่งเอกสาร

• การปฎิบัติตามค้าร้องขอในการค้นและยึด 

• การโอนตัวบุคคลที่ถูกคุมขังเพื่อการสืบพยานบุคคล 

• การสืบหาตัวบุคคล 

• การเริ่มกระบวนการทางอาญาตามค้าร้องขอ 

• การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการด้าเนินการริบทรัพย์สิน



อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 18
• ประเทศภาคีของอนุสัญญาฯ ต้องก้าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายที่มีขอบเขตการ

ช่วยเหลือซึ่งกัน และกันทางอาญาอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะท้าได้ 
• เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศภาคีที่ร้องขอความ ช่วยเหลือเกี่ยวกับการสอบสวน 

การฟ้องร้องด้าเนินคดี และการพิจารณาคดีในศาลเกี่ยวคดีที่เกี่ยวข้องกับ องค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ ที่มีลักษณะข้ามแดน รวมถึงกรณีที่ผู้เสียหาย พยาน สิ่งที่ได้มา
จากการกระท้า ความผิด สิ่งที่ใช้ในการกระท้าความผิดหรือพยานหลักฐานของการ
กระท้าความผิดดังกล่าวที่อยู่ในประเทศภาคี ที่ถูกร้องขอในคดีที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาต



อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 18
• การเรียกเอาพยานหลกัฐานหรือสอบค้าให้การของบุคคล
• การจัดส่งเอกสารของศาล
• การตรวจค้น การอายัด และการยึดทรัพย์สิน
• การทดสอบวัตถุและการตรวจสอบสถานที่
• การให้ข้อมูล พยานหลักฐาน และรายงานการตรวจพิสูจน์ของผู้เช่ียวชาญ
• การให้ต้นฉบับหรือสา้เนาที่รับรองความถูกต้องแลว้ของเอกสารและบันทึกทีเ่กีย่วข้องซึ่งรวมถึงบนัทึกของราชการ ทาง

ธนาคาร ทางการเงิน ทางบริษัทหรือทางธุรกิจ
• การบ่งชี หรือการสะกดรอยติดตามสิง่ทีไ่ด้มาจากการกระท้าความผดิ ทรัพย์สิน เครื่องมือหรือสิง่อืน่เพื่อใช้เป็น

พยานหลักฐาน
• การสนับสนนุให้บุคคลไปปรากฎตวัในประเทศภาคีท่ีร้องขอนั นโดยสมัครใจ
• การช่วยเหลือประเภทอืน่ๆ ซึ่งไม่เป็นการฝ่าฝนืตอ่กฎหมายภายในของประเทศภาคีท่ีถูกร้องขอ



อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 18
• ประเทศภาคีที่ถูกร้องขอความช่วยเหลืออาจปฏิเสธไม่ให้การช่วยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกันได้ ในกรณี

ดังต่อไปนี 
• หากค้าร้องขอนั นไม่ได้ท้าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หากประเทศภาคีที่ถูกร้องขอพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดการ

ตามค้าร้องขอนั น น่าจะท้าให้เกิดผลเสียต่ออธิปไตย ความมั่นคงปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
หรือผลประโยชน์อันส้าคัญประการอื่นของประเทศภาคีที่ถูกร้องขอนั น

• หากจะเป็นการขัดต่อระบบกฎหมายของประเทศภาคีที่ถูกร้อง
• เแตป่ระเทศภาคีไม่อาจปฏิเสธไม่ให้การช่วยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกันด้วยเหตุผลว่าความผิดนั นเกี่ยวพัน

กับคดีทางภาษีอากร ไมส่ามารถปฏิเสธความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันทางอาญาโดยอ้างว่าเป็น 
ความลับธนาคาร

• ในการปฏิเสธไม่ให้การช่วยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกันไม่ว่ากรณีใดๆให้แจ้งเหตุผลของการปฏิเสธนั นด้วย



อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 18
การโอนตัวนักโทษ

• บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกคุมขังหรือรับโทษในอาณาเขตของประเทศภาคีประเทศหนึ่งอาจถูกโอนตัวไป ยังอีก
ประเทศภาคีหนึ่งที่ร้องขอ 

• เพื่อการบ่งชี ตัว การให้การหรือการช่วยเหลือในเรื่องการรวบรวม พยานหลักฐานส้าหรับการสอบสวน การ
ฟ้องร้องด้าเนินคดีหรือการพิจารณาคดีในศาลเกี่ยวกับ ความผิดประเภทท่ีระบุไว้ในสนธิสัญญาฉบับนี  แต่ต้อง
เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี ด้วย 

• (ก) บุคคลนั นให้ความยินยอมโดยสมัครใจ 

• (ข) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั งสองประเทศตกลงที่จะอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขตามที่ประเทศภาคี ดังกล่าว
เห็นเป็นการสมควร



อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 18
• ประเทศภาคีต้องก้าหนดให้มีหน่วยงานกลางซึ่งท้าหน้าที่รับผิดชอบและมีอ้านาจที่จะรับค้าร้องขอให้ ช่วยเหลือ

ทางกฎหมายซึ่งกันและกัน โดยหน่วยงานกลางท้าให้เกิดความแน่อนในเรื่องของความรวดเร็วและ เหมาะสมใน
การจัดการหรือส่งต่อค้าร้องขอ

• ค้าร้องขอให้ช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันให้ท้าเป็นหนังสือ

• ก) การระบุถึงหน่วยงานที่ท้าค้าร้องขอนั น

• (ข) เรื่องที่ร้องขอ และลักษณะของการสอบสวน การฟ้องร้องด้าเนินคดี หรือการพิจารณาคดีในศาลซึ่ง 
เกี่ยวข้องกับค้าร้องขอนั น ตลอดจนชื่อและหน้าที่ของหน่วยงานที่ท้าการสอบสวน การฟ้องร้อง ด้าเนินคดีหรือ
การพิจารณาคดีในศาลนั น 



อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 18
• ค) สรุปข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีค้าร้องขอเพ่ือให้จัดส่งเอกสารของศาล

• (ง) การบรรยายรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการให้ช่วยเหลือและรายละเอียดของหลักเกณฑ์
วิธีการ โดยเฉพาะ ซึ่งประเทศภาคีที่ร้องขอประสงค์จะให้มีการปฏิบัติตามนั น 

• (จ) ในกรณีที่เป็นไปได้ ให้ระบุรายละเอียดที่แสดงถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องนั น ที่อยู่ และสัญชาติ
ของบุคคล นั น และ

• (ฉ) วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้พยานหลักฐาน ข้อมูล หรือการด้าเนินการตามที่ร้องขอนั น 



อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 18
• การสืบพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั น หากเป็นกรณีที่บุคคลซึ่งอยู่ในอาณาเขต ของประเทศภาคีประเทศ

หนึ่งจะต้องไปเป็นพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญต่อศาลของประเทศภาคีอีก ประเทศหนึ่ง แต่บุคคล
ดังกล่าวไม่สามารถที่จะเดินทางไปเบิกความในประเทศที่ร้องขอนั นก็ให้ประเทศภาคีซึ่ง บุคคลนั นอยู่ในอาณา
เขตดังกล่าวเมื่อได้รับค้าร้องขอจากประเทศภาคีของศาลดังกล่าวนั นก็อาจอนุญาตให้มี การสืบพยานผ่านระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดทางไกลได้

• ประเทศภาคีที่ถูกร้องขอความช่วยเหลืออาจปฏิเสธไม่ให้การช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี 24 (ก) หากค้าร้องขอนั นไม่ได้ท้าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในข้อนี 

• (ข) หากประเทศภาคีที่ถูกร้องขอพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดการตามค้าร้องขอนั น น่าจะท้าให้เกิดผล เสียต่อ
อธิปไตย ความมั่นคงปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือผลประโยชน์อัน ส้าคัญประการอื่นของ
ประเทศภาคีที่ถูกร้องขอนั น



อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 18
• (ค) หากหน่วยงานของประเทศภาคีที่ถูกร้องขอ ต้องห้ามตามกฎหมายภายในของประเทศในการที่จะ 

ด้าเนินการนั นในเรื่องที่เป็นความผิดในลักษณะอย่างเดียวกันกับเรื่องตามค้าร้องขอเมื่อต้องท้า การสอบสวน 
การฟ้องร้องด้าเนินคดีหรือการพิจารณาคดีในศาลภายใต้เขตอ้านาจการด้าเนินคดี ของประเทศภาคีที่ถูกร้องขอ
นั น 

• (ง) หากจะเป็นการขัดต่อระบบกฎหมายของประเทศภาคีที่ถูกร้องขอ ถ้ามีการอนุญาตให้ท้าการ ช่วยเหลือทาง
กฎหมายซ่ึงกันและกันตามค้าร้องขอนั น 

• เรื่องค่าใช้จ่ายของการจัดการตามค้าร้องขอให้เป็นภาระความรับผิดชอบของประเทศภาคีที่ถูก ร้องขอ เว้นแต่
ได้ตกลงเป็นอย่างอื่นโดยประเทศภาคีที่เกี่ยวข้อง แต่หากเป็นค่าใช้จ่ายจ้านวนมากหรือเป็น ค่าใช้จ่ายพิเศษที่
จ้าเป็นหรือจะมีความจ้าเป็นเพื่อการจัดการให้เป็นไปตามค้าร้องขอนั น ก็ให้ประเทศภาคีปรึกษาหารือกันเพื่อ
พิจารณาก้าหนดข้อจ้ากัดและเงื่อนไขส้าหรับการจัดการตามค้าร้องขอ ตลอดจน หลักเกณฑ์ว่าภาระความ
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะให้เป็นประการใด



อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 18
• ประเทศภาคีอาจพิจารณาท้าข้อตกลงหรือแนวทางปฏิบัติระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีเกี่ยวกับการ ช่วยเหลือทาง

กฎหมายซ่ึงกันและกันร่วมกันได



สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลอืซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของ
อาเซียน ค.ศ. 2004
• สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (Mutual Legal Assistance in Criminal 

Matters Treaty or MLAT) กล่าวได้ว่า 
• “เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่เปิดโอกาสให้รัฐหนึ่งกับอีกรัฐหนึ่ง หรืออีกหลายๆรัฐ สามารถให้ความ

ช่วยเหลือระหว่างกันได้ตามพันธกรณีที่ได้ตกลงกันไว้บนพื นฐานของประโยชน์ต่างตอบแทน โดยมองตามความ
เป็นจริงว่าอาชญากรรมสามารถเกิดขึ นในทุกแห่งบนโลก และอาชญากรไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็
ไม่ได้ถูกจ้ากัดด้วยพื นที่และเวลาในการกระท้าผิดและหลบหนี ดังนั น จึงจ้าเป็นที่รัฐจะต้องร่วมมือกันในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และช่วยเหลือในการสืบสวนสอบสวนคดีเพื่อน้าพยานหลักฐานที่ได้ไปใช้ในการด้าเนินการ
ทางศาลได้อย่างถูกต้องตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาล”

• ประเทศภาคีตามสนธิสัญญา คือ บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหภาพพม่า 



พระราชบัญญัติว่าด้วยความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ
ในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535
• พระราชบัญญัติว่าด้วยความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ .ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

• เป็นกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือทางอาญาในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสืบพยานบุคคลและการสอบพยาน
บุคคล การจัดหาให้ซึ่งเอกสาร บันทึก และพยานหลักฐาน การส่งเอกสาร การปฏิบัติตามค้าร้องขอในการค้น
และยึด การโอนตัวบุคคลที่ถูกคุมขังเพื่อการสืบพยานบุคคล การสืบหาตัวบุคคล การเริ่มกระบวนการทางอาญา
ตามค้าร้องขอ การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการด้าเนินการริบทรัพย์สิน และการด้าเนินการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
กับคดีอาญา

• กรณีมีสนธิสัญญาความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศไทย และประเทศผู้ร้องขอ ประเทศผู้ร้องขอสามารถ
ขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยโดยท้าเป็นค้าร้องขอไปยังผู้ประสานงานกลางโดยตรงโดยค้า ร้องขอความ
ช่วยเหลือให้ท้าตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ประสานงานกลางก้าหนด



พระราชบัญญัติว่าด้วยความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ
ในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535
• ประเทศไทยมีสนธิสัญญาความร่วมมือในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญากับ 14 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศนอร์เวย์ ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศอินเดีย ประเทศโปแลนด์ ประเทศศรีลังกา ประเทศเปรู ประเทศเบลเยียม ประเทศ ออสเตรเลีย และประเทศ
ยูเครน

• กรณีที่ไม่มีสนธิสัญญาความช่วยเหลือพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ ในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 ผู้ร้อง
ขอต้องแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ประเทศไทยว่าจะให้ความร่วมมือในท้านอง เดียวกันแก่ประเทศไทย หลักเกณฑ์ข้อนี 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หลักต่างตอบแทนหรือหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ (Reciprocity) เมื่อประเทศไทยได้รับค้าร้องขอความ
ร่วมมือจากประเทศผู้ร้องขอ ในกรณีนี ประเทศไทยอาจให้ ความร่วมมือแก่ประเทศผู้ร้องขอนั นได

• กรณีประเทศที่ร้องขอไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ร้องขอกับประเทศไทย ก็ให้ส่ง ค้าร้องขอโดยวิถีทางการฑูต 
(Diplomatic channels) “ในทางปฏิบัติจะส่งผ่านสถานเอกอัครราชฑูตของ ประเทศที่ร้องขอมายังกระทรวง
ต่างประเทศ หรืออาจจะส่งกระทรวงต่างประเทศของประเทศที่ร้องขอมายัง สถานเอกอัครราชฑูตไทยที่ประจ้าอยู่ใน
ประเทศนั นๆก็ได้



การส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition)

• ความหมายหรือนิยามการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

• การที่รัฐหนึ่งส่งบุคคลผู้ต้องหาว่ากระท้าผิด หรือต้องค้าพิพากษาว่ามีความผิดให้แก่รัฐซึ่งมีอ้านาจที่จะพิจารณา
และพิพากษาลงโทษผู้นั น

• การส่งมอบตัวผู้ต้องหาหรือผู้ซึ่งต้องค้าพิพากษาให้ลงโทษแล้วไปยังรัฐซึ่งผู้นั นต้องหาว่าได้กระท้าผิดทางอาญา 
หรือถูกพิพากษาให้ลงโทษทางอาญาแล้วในดินแดนของรัฐที่ขอให้ส่งตัวโดยรัฐซ่ึงบุคคลนั นไปปรากฎตัวอยู่

• การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งตกลงยินยอมส่งตัวบุคคลที่ต้องหาว่ากระท้าความผิดทางอาญาในอีกประเทศหนึ่ง
ตามค้าขอ เพื่อน้าตัวไปด้าเนินคดีหรือบังคับโทษตามค้าพิพากษาของประเทศ
ผู้ร้องขอ



หลักเกณฑ์การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

• ต้องเป็นความผิดที่อาจมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ (Extradition Offences) หมายถึง ความผิดที่สนธิสัญญา
ระหว่างประเทศได้ระบุฐานความผิดไว้เฉพาะเจาะจงในสนธิสัญญาระหว่างกัน

• หลักต่างตอบแทน (Reciprocity) จะใช้บังคับในกรณีที่ประเทศที่ผู้กระท้าความผิดหลบหนีไปอาศัยอยู่ไม่มี
สนธิสัญญาหรือข้อตกลงในเรื่องความร่วมมือทางอาญากับประเทศผู้ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่ประเทศผู้
ร้องขอและประเทศผู้รับค้าร้องขอได้พิจารณาแล้วว่า จะให้การช่วยเหลือในการด้าเนินคดีอาญาเป็นการตอบ
แทนเช่นกัน

• ต้องเป็นความผิดที่สามารถลงโทษได้ทั งตามกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอและประเทศผู้รับค้าร้องขอ (Double 
Criminality) กล่าวคือ ต้องเป็นความผิดตามกฎหมายภายในทั งของประเทศผู้ร้องขอและประเทศผู้รับค้าร้อง
ขอ 



หลักเกณฑ์การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

• การไม่ลงโทษซ ้าในความผิดเดียวกัน (Double Jeopardy) คือ จะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหากบุคคลที่ถูก
ขอให้ส่งตัวได้รับการพิจารณาคดีและถูกพิพากษาลงโทษ หรือถูกปล่อยตัวในประเทศผู้รับค้าร้องขอในความผิด
เดียวกันกับความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน บางสนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาจรวมไปถึงการที่บุคคลที่
ถูกขอให้ส่งตัวก้าลังถูกด้าเนินคดีในประเทศผู้รับค้าร้องขอส้าหรับความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย

• ประเทศผู้ร้องขอจะด้าเนินคดีกับบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัวได้เฉพาะความผิดที่ได้ระบุไว้ในค้าร้องขอ (Rule of 
Speciality) เท่านั น อีกทั งห้ามไม่ให้ประเทศผู้ร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปยังประเทศที่สามด้วย หากประเทศ
ผู้รับค้าร้องขอไม่ยินยอม

• ต้องเป็นความผิดซึ่งกฎหมายก้าหนดโทษจ้าคุกไม่ต่้ากว่า 1 ปี
• ต้องเป็นคดีที่ไม่ขาดอายุความ 
• ผู้กระท้าความผิดต้องปรากฎตัวอยู่ในประเทศผู้รับค้าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน



ข้อยกเว้นในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

• ความผิดที่ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความผิดทางการเมือง (Political Offences) 

• ประเทศผู้รับค้าร้องขอมีเหตุผลหนักแน่นในอันที่จะสันนิษฐานว่า ค้าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศ
ผู้ร้องขอมีความมุ่งประสงค์ในการที่จะด้าเนินกระบวนการทางอาญาหรือด้าเนินการลงโทษบุคคลที่ถูกร้องขอให้
ส่งตัว โดยมีสาเหตุจากเชื อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือความเห็นทางการเมืองของบุคคลนั น หรือ สถานะของ
บุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัวเพื่อด้าเนินคดีทางศาลจะถูกท้าให้เสื่อมเสียโดยสาเหตุข้างต้น

• ความผิดต่อกฎหมายพิเศษ เช่น ความผิดที่มีลักษณะเป็นความผิดต่อกฎหมายพิเศษในทางปกครอง ได้แก่ 
ความผิดตามกฎหมายป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยการล่าสัตว์ ความผิดต่อกฎหมายการพิมพ์ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา 
และความผิดเกี่ยวกับกฎหมายทหาร เป็นต้น

• ได้มีค้าพิพากษาในความผิดที่ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศผู้ได้รับค้าร้องขอแล้ว



ข้อยกเว้นในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

• บุคคลที่ถูกร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้รับความคุ้มกันจากการด้าเนินคดีหรือลงโทษ หรือได้รับนิรโทษกรรม
• บุคคลถูกร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะได้รับการทรมาน การปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 

หรือที่ย่้ายีศักดิ์ศรี หรือไม่ได้รับหลักประกันขั นต่้าในการด้าเนินคดีอาญาตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant Civil and Political Rights) 
ข้อ 14

• ประเทศที่ร้องขอไม่มีอ้านาจเหนือการกระท้าความผิดดังกล่าว
• การไม่ส่งคนชาติข้ามแดนไปด้าเนินคดีในประเทศอื่น (Non-extradition of Nationals) ของกลุ่มประเทศที่ใช้

ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) เนื่องจากถือว่ารัฐมีหน้าที่ในการปกป้องคนชาติของตน และอาจ
ไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของรัฐอื่น

• ความผิดที่ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีโทษประหารชีวิต (Death Penalty)
• พยานหลักฐานไม่เพียงพอ (Insufficiency of Evidence



อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 16 

•การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะสามารถน้ามาใช้ได้กับความผิดที่ระบุไว้ตามอนุสัญญา 
อันได้แก่  การมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรที่จัดตั ง ในลักษณะองค์กร 
การฟอกเงิน การฉ้อราษฎร์บังหลวง และการขัดขวางความยุติธรรม และผู้ซึ่ง
ถูกร้องขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนต้องอยู่ภายในดินแดนของประเทศภาคีที่
ได้รับการร้องขอ ทั งนี ความผิดที่จะขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั นจะต้อง
สามารถลงโทษตามกฎหมายภายในของประเทศผู้ร้องขอและประเทศที่ได้รับ
การร้องขอ
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• กรณีที่ 1 เป็นกรณีที่ประเทศไทยและประเทศผู้ร้องขอ สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างกัน เมื่อประเทศไทยได้รับค้าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากรัฐต่างประเทศ 
กใ็ห้จัดส่งค้าร้องขอไปยังผู้ประสานงานกลาง พิจารณาด้าเนินการตามขั นตอนที่
กฎหมายก้าหนดต่อไป
• กรณีที่ 2 เป็นกรณีที่ประเทศไทยและประเทศผู้ร้องขอไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ระหว่างกัน ประเทศผู้ร้องขอจะใช้วิธีการส่งค้าร้องขอให้ประเทศไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดน
โดยผ่านวิถีทางการฑูต
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• การจับกุมและคุมขังบุคคลที่ถูกร้องขอให้ส่งตัวข้ามแดนไว้ชั่วคราว หากเป็นกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 
ประเทศผู้ร้องขออาจมีค าร้องให้จับกุมและคุมขังบุคคลที่ ต้องการตัวไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้

• เมื่อจับกุมตัวบุคคลที่ถูกร้องขอให้ส่งตัวข้ามแดนได้แล้ว ให้น้าตัวส่งพนักงานอัยการโดยเร็ว เพื่อให้พนักงาน
อัยการยื่นค้าร้องให้ศาลมีค้าสั่งขังบุคคลนั นไว้ในระหว่างรอค้าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการ และ
เอกสารหลักฐานจากประเทศผู้ร้องขอ ซ่ึงหากศาลไม่ได้รับค้าฟ้องเพื่อด้าเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใน 60 วัน 
นับแต่วันที่บุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งตัวถูกจับ หรือภายในเวลาที่ศาลก้าหนดแต่ต้องไม่เกิน 90 วันนับวันที่บุคคล
นั นถูกจับก็ให้ปล่อยตัวบุคคลนั นไปเมื่อจับกุมตัวบุคคลที่ถูกร้องขอให้ส่งตัวข้ามแดนได้แล้ว ให้น้าตัวส่งพนักงาน
อัยการโดยเร็ว เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นค้าร้องให้ศาลมีค้าสั่งขังบุคคลนั นไว้ในระหว่างรอค้าร้องขอส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนอย่างเป็นทางการ และเอกสารหลักฐานจากประเทศผู้ร้องขอ ซึ่งหากศาลไม่ได้รับค้าฟ้องเพื่อด้าเนินคดี
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งตัวถูกจับ หรือภายในเวลาที่ศาลก้าหนดแต่
ต้องไม่เกิน 90 วันนับวันที่บุคคลนั นถูกจับก็ให้ปล่อยตัวบุคคลนั นไป
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• กระบวนการพิจารณาคดีการสง่ผู้ร้ายข้ามแดน

• เมื่อจับกุมตัวบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งตัวข้ามแดนได้แล้ว พนักงานอัยการต้องน้าคดีขึ นสู่ศาลโดย
ไม่ชักช้า และให้ศาลพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรให้เลื่อนคดีตามที่
พนักงานอัยการหรือบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนร้องขอ และสั่งขังบุคคลนั นไว้ในระหว่าง
พิจารณา ค้าร้องขอปล่อยช่ัวคราว การแต่งตั งทนายความให้แก่บุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งตัวข้าม
แดน หากพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่ได้ก้าหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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• กระบวนการพิจารณาคดีการสง่ผูร้้ายข้ามแดน
• เมื่อศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแลว้เห็นว่ามีเหตุดงัต่อไปนี  ให้ศาลมีค้าสั่งขังบคุคลนั นไว้เพื่อสง่ตัวข้ามแดนตอ่ไป คือ
• (1) บุคคลซึ่งถูกร้องขอให้สง่ตัวข้ามแดนไมม่ีสัญชาติไทย หรือมีสัญชาตไิทยแตอ่ยู่ในหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก้าหนดให้สง่

ข้ามแดนได้
• (2) มีมูลที่จะรับฟ้องไว้พิจารณา หากการกระท้าความผดินั นไดก้ระท้าลงในราชอาณาจกัรหรือมกีฎหมายบัญญัตใิหถ้ือว่า

ได้กระท้าในราชอาณาจักร
• (3) ความผิดซึ่งเป็นเหตใุห้ร้องขอส่งผู้รา้ยข้ามแดน เป็นความผิดซึ่งอาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ กล่าวคือ ต้องสามารถลงโทษ

ได้ตามกฎหมายไทยอย่างน้อย 1 ปี
• (4) ต้องไม่ใช่ความผิดท่ีมีลักษณะทางการเมือง โดยความผิดทางการเมืองไมร่วมถึงการปลงพระชนม์ ประทุษร้ายต่อ

พระองค์ หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท หรือการฆ่า ประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภาพ
ของประมุขแห่งรัฐ ผู้น้ารัฐบาล หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวของบุคคลนั น หรือความผิดที่ตามสนธิสัญญา ไม่ถือว่า
เป็นความผิดทางการเมอืง
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• (5) ต้องไม่ใช่ความผิดทางทหาร

• (6) ความผิดนั นต้องไม่เคยได้รับการพิจารณาจากศาลไทยหรือศาลของประเทศผู้ร้องขอถึงที่สุดให้ปล่อยหรือ
ลงโทษ และผู้นั นพ้นโทษแล้วหรือได้รับการอภัยโทษหรือนิรโทษกรรม

• (7) ความผิดที่ร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั นต้องไม่ขาดอายุความตามกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอ หรือ
มีเหตุอื่นที่ไม่สามารถด้าเนินคดีกับผู้นั นในประเทศผู้ร้องขอได้

• (8) หากกรณีผู้ถูกขอให้ส่งข้ามแดนเป็นคนไทย ต้องปรากฎว่า มีสนธิสัญญาอนุญาตให้ส่งคนชาติข้ามแดนหรือ
บุคคลนั นยินยอมหรือสามารถส่งคนไทยข้ามแดนได้ตามหลักต่างตอบแทน
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• หากศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ให้ศาลมีค้าสั่งปล่อยและด้าเนินการปล่อยบุคคลนั นไป
เมื่อสิ นเวลา 72 ชั่วโมงนับแต่ได้อ่านค้าสั่งปล่อยนั น เว้นแต่พนักงานอัยการได้แจ้งความประสงค์ว่าจะอุทธรณ์ ก็
ให้ขังไว้ในระหว่างอุทธรณ์

• ห้ามไม่ให้ส่งบุคคลที่ศาลมีค้าสั่งให้ขังไว้ข้ามแดนก่อนครบระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค้าสั่งขังเพื่อส่ง
ข้ามแดน หากไม่ได้ส่งบุคคลนั นข้ามแดนภายในเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค้าสั่งถึงที่สุดหรือภายใน
ก้าหนดเวลาที่ศาลอนุญาตให้ขยายเวลา ให้ปล่อยตัวบุคคลนั นไป
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• การด าเนินการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

• (1) กระบวนการภายหลังจากศาลมีค้าสั่งให้ขังเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้ว การส่งมอบตัวบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่ง
ตัวข้ามแดนให้ประเทศผู้ร้องขอจะต้องด้าเนินการให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ศาลมีค้าสั่งถึงที่สุดให้ส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน มิฉะนั น ต้องปล่อยบุคคลนั นไป  เว้นแต่กรณีที่ศาลได้อนุญาตให้ขยายออกไปตามค้าร้องขอของ
พนักงานอัยการ แต่อย่างไรก็ดี จะส่งบุคคลนั นก่อนครบก้าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค้าสั่งไม่ได้ ภายใน
ก้าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าจะส่งบุคคลนั นเป็นผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ 

• ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอไม่ได้ด้าเนินการรับมอบตัวภายในก้าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร หากมีการ
ร้องขอให้ส่งบุคคลนั นข้ามแดนในความผิดเดียวกันอีก ให้ปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
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• (2) หากกรณีที่บุคคลผู้ถูกร้องขอให้ส่งตัวนั นก้าลังถูกด้าเนินคดีหรืออยู่ระหว่างรับโทษตามค้าพิพากษาอยู่ใน
ประเทศไทยในความความผิดอื่นนอกเหนือจากความผิดที่ขอให้ส่งตัวข้ามแดน รัฐบาลไทยอาจด้าเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  คือ ส่งตัวบุคคลนั นให้แก่ประเทศผู้ร้องขอ หรือเลื่อนการส่งบุคคลนั นจนกว่าการ
ด้าเนินคดีเสร็จสิ นลง หรือจนกว่าบุคคลนั นจะได้รับโทษตามค้าพิพากษาทั งหมดหรือบางส่วนแล้ว หรือส่งบุคคล
นั นให้แก่ประเทศผู้ร้องขอชั่วคราวเพื่อการฟ้องคดีตามเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศผู้ร้องขอ และหลังจากที่บุคคล
นั นถูกส่งกลับมาประเทศไทยแล้ว อาจส่งกลับไปยังประเทศผู้ร้องขออีกครั งหนึ่ง เพื่อรับโทษตามค้าพิพากษา

• (3) กรณีหากไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้กับประเทศผู้ร้องขอ ให้ผู้ประสานงานกลางพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้
มีอ้านาจทราบเพื่อด้าเนินคดีอาญาต่อบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งตัวข้ามแดนต่อไป
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• (4) กรณทีี่มีประเทศผู้ร้องขอให้ส่งตัวบุคคลคนเดียวกันข้ามแดนตั งแต่สองประเทศขึ นไป ไม่ว่าจะ
ในความผิดเดียวกันหรือต่างกัน ให้ผู้ประสานงานกลางพิจารณาว่าควรจะส่งตัวบุคคลนั นให้แก่
ประเทศใดอย่างใด โดยน้าข้อมูลต่อไปนี มาพิจารณาประกอบด้วย คือ ประเทศผู้ร้องขอมี
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทยหรือไม่ สถานที่กระท้าความผิด ความร้ายแรงของ
ความผิดซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศผู้ร้องขอและอัตราโทษ ล้าดับค้าร้องขอที่ได้รับจากประเทศ
ผู้ร้องขอ สัญชาติของผู้กระท้าความผิด ส่วนได้เสียและความพร้อมในการด้าเนินคดี และเหตุผล
อื่นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามความเห็นของกระทรวงต่างประเทศ เว้นแต่
คณะรัฐมนตรีจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น และเมื่อผู้ประสานงานกลางใช้ดุลพินิจประการใดให้แจ้งให้
ประเทศผู้ร้องขอทราบด้วย
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• กรณีประเทศไทยร้องขอไปยังรัฐต่างประเทศให้ส่งผูร้้ายข้ามแดน

การส่งค้าร้องขอไปยังรัฐตา่งประเทศเพื่อใหส้่งตัวผูร้้ายข้ามแดนจากประเทศนั นมายังประเทศไทย หากประเทศไทยและ
ประเทศผู้รับค้าร้องขอมีสนธิสัญญาสง่ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน ให้ผู้ประสานงานกลางดา้เนินการตามขั นตอนที่กา้หนดไว้
ในสนธิสัญญา แต่หากไม่มีสนธิสญัญาระหว่างกัน ให้ส่งค้าร้องขอผา่นวิถึทางการฑูต โดยความผิดที่ร้องขอให้สง่ผู้ร้ายข้าม
แดนต้องเป็นความผดิอาญาทั งตามกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศผู้รบัค้าร้องขอ

• การร้องขอให้รัฐตา่งประเทศส่งผู้ร้ายข้ามแดนใหก้ับประเทศไทยในความผดิที่ตอ้งระวางโทษประหารชีวิตตามกฎหมาย
ไทย แต่ไม่ถึงโทษประหารชีวิตตามกฎหมายของประเทศผู้รบัค้าร้องขอ หรือประเทศนั นได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไป
แล้ว หากมีความจ้าเป็นที่รัฐบาลไทยจะตอ้งให้ค้ารับรองว่าจะไม่มกีารประหารชีวิตบุคคลผู้ถูกสง่ตวั ก็ให้มีการเจรจา
ตกลงเพื่อใหม้ีการรบัรองดังกลา่วได้ ซึ่งหากศาลไทยพิพากษาลงโทษประหารชีวิต ให้รัฐบาลดา้เนนิการตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเพื่อใหม้ีการบงัคับตามค้าพิพากษาโดยวิธีจา้คุกตลอดชีวิตแทนการประหารชีวิต โดยห้ามไม่ให้มีการ
ลดหย่อนผ่อนโทษให้แก่บคุคลนั นไมว่่ากรณีใดๆเว้นแต่เปน็การพระราชทานอภยัโทษ


