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มิติทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: ศึกษาการเปลีย่ นแปลง
ภายหลังปีพทุ ธศักราช 2544
สุบิน แสงสว่าง1
อภิรัตน์ เพ็ษรศิริ2
บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ภายหลังที่ได้มีการให้ สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันในปี
พ.ศ. 2544 โดยเน้นศึกษาถึงความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการแก้ไขปัญหาหลัง
เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ด่ า นศุ ล กากร “วั ง เต่ า -ช่ อ งเม็ ก ” เมื่ อ ปี พ.ศ. 2543 และศึ ก ษา
เปรียบเทียบระหว่างหลักเกณฑ์ซึ่งได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน
พ.ศ. 2551 ของประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2012 ของ
สปป.ลาว กับสนธิสัญญาแม่แบบของสหประชาชาติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ.
1990 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัยเอกสาร ศึกษาวิเคราะห์
ข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ วารสารทางกฎหมาย วิ ท ยานิ พ นธ์ งานวิ จั ย ค าพิ พ ากษา
สนธิสัญญา ทั้งภาษาไทย-ลาว และภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน
จากการศึกษาพบว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทย-ลาว ยังคงมีปัญหา
ในทางปฏิบัติบางประการที่ทาให้กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทย-ลาว ไม่
เป็นไปตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามกันไว้ โดยจะเห็นได้
1
2

สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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จากความล้ มเหลวของทั้ งสองประเทศในการแก้ ปั ญหาเหตุ การณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นที่ ด่ าน
ศุลกากรวังเต่า-ช่องเม็ก ภายหลังปี พ.ศ. 2544 ซึ่ง ณ เวลานั้น สปป.ลาว ยังไม่ มี
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่ประเทศไทยและ สปป.ลาว ได้มีสนธิสัญญา
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกั นแล้ว หากแต่ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ นั้นทั้ งสอง
ประเทศยังมิได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาดังกล่าว ประเทศไทยจึงได้นาเอาบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 มาปรับใช้ งานวิจัยพบว่าต่างฝ่าย
ต่างมีการนาเอาหลักกฎหมายของประเทศของตน ซึ่งมีระบบการเมืองการปกครองและ
ทางสั งคมที่ แตกต่ างกั นมาใช้ ในกรณี พิ พาทนี้ ส่ งผลให้ เกิ ดการตี ความกฎหมายที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ ขณะที่ฝ่ายไทยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการก่อการร้ายของ
กลุ่มต่อต้านรัฐบาล สปป.ลาว ที่มีจุดประสงค์ทางการเมือง แต่ฝ่ายลาวกลับมองว่าเป็น
การปล้นทรัพย์ของกลุ่มโจรธรรมดา เหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลของ สปป.ลาว ได้ร้อง
ขอให้รัฐบาลไทยส่งตัวผู้ก่อการทั้งหมดมาพิจารณาคดีหรือลงโทษตามกฎหมายใน
สปป.ลาว แต่ รั ฐ บาลไทยกลั บใช้ ก ารส่ งตั ว บุ ค คลดั ง กล่ า วกลั บ สปป.ลาว ตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 จากปรากฏการณ์ครั้งนั้น เห็นได้ว่ารัฐบาลไทย
ได้ละเลยกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นสากล เพราะการส่งตัวผู้ร้ายกลับครั้งนั้น
เป็นกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบแฝง ที่มีลักษณะทางปกครองเพื่อหลบเลี่ยง
กระบวนยุติธรรมของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งถือได้ว่าเป็นการละเลยหลักนิติธรรมใน
ส่วนของหลั กความเสมอภาคของบุ คคลภายใต้กฎหมายส่งผู้ ร้ายข้ามแดนที่มี การ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการส่งบุคคลนั้นให้แก่ประเทศที่ร้องขอ
แม้ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน
พ.ศ. 2551 และ สปป.ลาว มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ.
2012 แล้ ว แต่ ยั ง พบว่ า กฎหมายทั้ ง สองประเทศดั ง กล่ า วยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สนธิ สั ญญาแม่ แบบของสหประชาชาติ ว่ าด้ วยการส่ งผู้ ร้ ายข้ ามแดน ผู้ วิ จั ยพบว่ า
กฎหมายทั้งสองฉบั บยั งขาดบทบั ญญัติ บางประการที่อาจก่ อให้เกิ ดปั ญหาในทาง
ปฏิบัติในอนาคตได้ จึงเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายของทั้งสอง
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ประเทศให้มีความชัดเจนและเพิ่มรายละเอียดมากขึ้น โดยมีสนธิสัญญาแม่แบบของ
สหประชาชาติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อกฎหมาย เฉพาะ
ในส่ วนที่ ยั งเห็ นว่ ามี ประเด็นแตกต่ างกั น เพื่ อจะได้ บังคั บใช้ หลั กเกณฑ์ ในท านอง
เดียวกันเป็นหลักสากลในภายหน้า
คาสาคัญ: การส่งผู้ร้ายข้ามแดน / ราชอาณาจักรไทย / สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
Abstract
The objectives of this article is to examine the procedural law and
practices regarding extradition between the Kingdom of Thailand and the Lao
People’s Democratic Republic (Lao PDR) after the completion of the ratification
of the treaty governing the extradition in the year B.E. 2544. This research
focuses on the co-operation of the government of two countries to resolve the
issues after the incident at the Customs Office during the year B.E. 2543. This
article also undertook comparative study of the rules contain in the Extradition
Act B.E. 2551 of Thailand and the Law on the Extradition AD.2012 of Lao PDR
with the United Nations Model Treaty on Extradition AD.1990. This study
including the qualitative research from documents and legal texts, law journal,
thesis, published research, Court jugement, Treaty, both in Thai-Lao and
foreign languages related to the Extradition.
The results showed that the Extradition practices between Thailand
and Lao PDR were not in accordance with the legal process on extradition
treaty which the two sides signed. It is seen from the failure of the two countries
in their endeavor to resolve the incident of customs office at Wang Tao-Chong
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Mek after the year 2544. At that time Thailand and Lao PDR have signed an
extradition treaty, but the two countries have not yet ratified the treaty at the time
the incident occurred. In the beginning, Thailand has chosen to deploy the
provisions of the Extradition Act 2472. Unfortunately, with different political
systems and social differences the conflict inevitably resulted in the different
interpretations of Thailand-Laos about the incident. Namely, while the Thai
government interprets it as an incident of violence against the government of
Lao PDR with political purposes. But, the Lao government looks at it as plain
robbery. When the Government of Lao PDR has requested the Thai
government to send the perpetrators to be trial or punished by law in Lao PDR,
the Thai Government strictly restrained the extradition on the ground that
extradition process has not been exhausted according to the Thai law. Later on,
in contradiction to its prior rationale, the Thai government has ignored the
extradition process entirely by sending the requested persons back to the Lao
PDR under the Immigration Act 2522. It preferred to deploy semi-legal
extradition process instead of full legal extradition. It ignores the rule of law, the
principle of equality of persons under the law and many equitable ideologies.
The principle and ideology that stipulate that the same legislation should be
applied to the similar fact for the transferring of any requested person out of the
country. These principles were created simply to protect the rights of the
person being extradite.
Currently, Thailand enforces Extradition Act 2551 and Lao PDR has
promulgated the Law on Extradition in AD 2012 but the writer finds that both
countries’ laws lack provisions that are consistent with the United Nations Model
Treaty of Templates on Extradition. As such, there may be some practical
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problems arise in the future. This article recommends the amendments to the
existing laws especially those provisions which are contradictory to or
inconsistent with the United Nations Model Treaty. And the said model treaty
should be used as a template or as a guide to fix the problem with different
legal issues and to enforce the rules in the internationally accepted way.
Keywords: Extradition / The Kingdom of Thailand / The Lao People’s Democratic
Republic
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
บรรดาประเทศในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ประเทศไทยหรือราชอาณาจักร
ไทย นับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติใกล้ชิดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 3 กันมาแต่โบราณ ซึ่งมีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ มี
วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา ประเพณี และวิถีการดารงชีวติ ที่คล้ายคลึงกัน ส่วนใหญ่ยัง
มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกันและมีการติดต่อไปมาหาสู่กันอยู่สม่าเสมอ สมกับ
คาที่มีการเรียกกันอยู่เสมอว่า “บ้านพี่เมืองน้อง” แม่น้าโขงที่ไหลผ่านจากเหนือลงสู่
ใต้ในส่วนที่เป็นพรมแดนของสองประเทศไทย-ลาว ที่มีความยาว 1,100 กิโลเมตร ก็
มีลักษณะเสมือนเป็นทางหลวงหรือสื่อสัมพันธ์สาหรับการติดต่อไปมาของประชาชน
สองฝั่งมากกว่าเป็นพรมแดนที่ปิดกั้นและแบ่งแยกประชาชนออกจากกัน 4 ดั่งคาที่
กล่าวว่า “ไปเอาพริกที่บ้านเหนือไปเอาเกลือที่บ้านใต้ ” อย่างไรก็ตาม สายสัมพันธ์
ไทย-ลาว ฉันญาติใกล้ชิดมิตรใกล้บ้านยัง ได้ปรากฏอยู่ในชีวิตของผู้คนและชุมชน
3

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อไปในบทความนี้จะเรียกว่า “สปป.ลาว
หรือ ประเทศลาว”.
4
สุรชัย ศิริไกร, ความสัมพันธ์ไทย-ลาว, (กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2527), 1.
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สองฝั่งโขงมายาวนาน นับตั้งแต่ยังไม่มีเส้นเขตแดนแบ่งสังคมออกเป็นประเทศเช่น
ทุกวันนี้ ประเทศไทยและ สปป.ลาว ได้มีการสถาปนาความสัมพั นธ์ทางการทู ต
ระหว่างกันขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2493 ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ครอบคลุมความร่วมมือ
หลากหลายสาขา และเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในสังคมของทั้งสองประเทศ นับแต่
นั้นมาไทย-ลาว ก็ได้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้กันตามแนวชายแดนระหว่างประเทศ
เรื่อยๆ มา แต่การส่งผู้ร้ายข้ามแดนส่วนมากจะปฏิบัติตามประเพณีแบบดั้งเดิมของ
ชุมชนที่อยู่ตามแนวชายแดนซึ่งสืบทอดกันมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยจนกระทั่งต่อมา
ลาวได้ประกาศเอกราชเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี พ.ศ. 2518
จึงได้มีการจัดตั้งศาลเพื่อพิจารณาข้อขัดแย้งต่างๆ ในทั่วประเทศ ทาให้เกิดมีความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาด้วย การทาสนธิสัญญาแบบทวิภาคีหรือพหุ
ภาคี และในกรณีที่ไม่มีสนธิสัญญา ก็อาจมีความร่วมมือกันในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ต่อกันได้โดยอาศัยหลักไมตรีจิต หรือความร่วมมือต่างตอบแทน หรือความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศโดยการติดต่อสือ่ สารผ่านช่องทางการทูตและตารวจสากล5 เป็นต้น
สปป.ลาว ได้เปิดกว้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในปี พ.ศ. 2529 เพื่อ
ปฏิ รู ป ระบบเศรษฐกิ จ ไปสู่ ก ลไกตลาด พั ฒ นาทางด้ า นเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร
คมนาคม ส่งเสริมทางด้านการค้าและการลงทุนภายในหลากหลายรูปแบบจาก
ต่างประเทศ เปิดเสรีการเข้า-ออกผ่านด่านสากลตามพรมแดนระหว่างประเทศ ทาให้
มีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยว ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า และลงทุนใน สปป.ลาว เป็นจานวน
มาก เขตที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยก็สามารถติดต่อไปมาหาสู่กันเพื่อทาการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าต่อกันได้อย่างสะดวก ทาให้สังคมไทย-ลาว มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งชี วิ ต ความเป็ น อยู่ วั ฒ นธรรม ตลอดจนการสร้ า งรายรั บ ให้ แ ก่
ประเทศชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น ในระดั บ หนึ่ ง การที่ ป ระชากรของทั้ ง สองประเทศสามารถ
5

หงสา อินทิลาด, นักวิชาการกฎหมายกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ สปป.ลาว, (10 กรกฎาคม 2555), สัมภาษณ์.
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เคลื่อนย้ายไปมาหากันได้อย่างเสรีไม่มีขอบเขตเป็นสาเหตุหนึ่ง ซึ่งทาให้กลุ่มคนไม่
หวังดีฉวยโอกาสก่อความไม่ส งบอยู่ตามแนวชายแดน ในขณะเดียวกันก็ทาให้มี
อาชญากรรมข้ามชาติจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งได้ง่าย กลายเป็นปัญหา
ความไม่สงบอยู่ตามแนวชายแดนระหว่างประเทศ เช่น การค้ายาเสพติด การค้า
มนุษย์ การฆ่าคน ปล้นทรัพย์ เป็นต้น การใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
เจ้าหน้าที่ภายในของทั้งสองประเทศ ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือจากัดขอบเขตของ
อาชญากรรมให้อยู่ภายใต้พรมแดนของตนโดยเฉพาะได้ จึงได้มีความร่วมมือกัน
ในทางอาญา ความร่ ว มมื อ ด้ า นการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยตามบริ เ วณแนว
ชายแดน ความร่วมมือกันในการทาสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างกันเพื่อยืนยันถึง
ความเคารพในเอกราชไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน รวมทั้งความตกลง
จะระงับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีเพื่ อแก้ไขปัญหาบุคคลผู้ไม่หวังดีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-ลาว ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาในระดับท้องถิ่นเพื่อแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน
วิชาการ วัฒนธรรม รวมถึงปัญหาแรงงาน และสินค้าผิดกฎหมาย กระบวนการค้ายา
เสพติ ด และการต้ า นอาชญากรรมข้ า มชาติ ต ามบริ เ วณเขตแดนของจั ง หวั ด ที่
ติดต่อกัน ลงนามกันทาสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และต่อมาได้มีการ
ทาสนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคาพิพากษาคดีอาญาต่อกัน นอกจากนี้ ยังให้
ความร่ ว มมื อ กั บ บรรดาประเทศอาเซี ย นในการป้ อ งกั น และปราบปรามการก่ อ
อาชญากรรมที่มีลักษณะข้ามชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อให้
กระบวนการยุติธ รรมทางอาญาสามารถดาเนิ นการกับเหล่ าอาชญากรได้อ ย่า ง
กว้างขวางและปราศจากอุปสรรค ทั้งนี้ก็เพื่อบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติใน
การรักษาสันติภาพและความมั่นคงสากล กาจัดภัยที่คุกคามต่อสันติภาพ แก้ไขข้อ
พิพาทหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศโดยสันติวิธีสอดคล้องกับหลักการแห่งความ
ยุติธ รรมและกฎหมายสากล โดยในระดับ สากลองค์ การสหประชาชาติ ได้ จั ดท า
สนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนขึ้นเพื่อให้ภาคีของสหประชาชาติใช้
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เป็นตัวอย่างในการทาสนธิสัญญาซึ่งกันและกันและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งเป็น
การลดความขัดแย้งในการเจรจาต่อรองและใช้เป็นต้นแบบในการบัญญัติกฎหมาย
ภายในอันเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรม
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนเป็นความร่วมมือประเภทหนึ่งซึ่งไทย-ลาว ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ มิให้ผู้กระทาผิดสามารถหลบหนีลอยนวลจากการกระทาผิดของ
ตน และควรถูกนามาดาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแม้จะได้หลบหนี
ความผิดไปอยู่ประเทศอื่นแล้วก็ตาม โดยหลักการทั่วไปแล้ว เมื่อมีผู้ต้องหาหรื อ
ผู้ต้องขังในประเทศหนึ่งได้หลบหนีไปอยู่ในประเทศอื่นแล้ว ประเทศที่มีการกระทา
ความผิดเกิดขึ้นก็ไม่อาจสามารถใช้อานาจของตนล่วงล้าอธิปไตยเหนือดินแดนของ
ประเทศอื่นเพื่อติดตามนาตัวผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังดังกล่าวไปรับโทษตามกฎหมาย
ของตนได้ เว้นแต่จะมีสนธิสัญญากาหนดไว้เป็นอย่างอื่น สาหรับประเทศไทยกับ
สปป.ลาว แม้ว่าจะเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่มีความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันมาอย่างช้า
นาน แต่ทั้งสองประเทศต่างก็มีอานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตน และไม่สามารถ
ที่จะล่วงละเมิดอานาจอธิปไตยเหนื อดินแดนของกันและกันได้ กล่าวคือเมื่อ มี
ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังหลบหนีไปอยู่ในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของ สปป.ลาว ก็ไม่
สามารถใช้อานาจตามกฎหมายเหนือดินแดนของประเทศไทยได้ ในทางกลับกัน
ประเทศไทยก็ไม่สามารถใช้อานาจตามกฎหมายของตนล่วงล้าอธิปไตยของ สปป.
ลาว เพื่อติดตามนาผู้ต้องหาหรือผู้กระทาความผิดกลับไปรับโทษตามกฎหมายตนได้
เช่นกัน ดังนั้นจึงต้องกลับมาพิจารณาว่าในขณะเกิดเหตุการณ์ที่ด่านศุลกากรวังเต่าช่องเม็ก ทั้งสองประเทศนี้ได้มีข้อตกลงทาสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน
หรือไม่ หรือในกรณีไม่มีสนธิสัญญาต่อกันก็อาจมีความร่วมมือกันดาเนินการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันได้ในรูปแบบอื่น เมื่อพิจารณาจากข้อตกลงในเรื่องต่างๆ ที่มีอยู่
ของทั้งสองประเทศแล้วพบว่า ไทย-ลาว ได้มีการลงนามทาข้อตกลงในการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนระหว่างกัน ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ อยู่ในความหมายของคาว่า “สนธิสัญญา
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ระหว่างประเทศ” (Treaty on Extradition between the Lao People's Democratic
Republic and the Kingdom of Thailand) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2542 เป็นข้อ
ผูกพันธ์ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน
กระนั้นก็ตามไทย-ลาว ก็มิอาจปราศจากซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีต่างๆ อยู่
ตามบริเวณชายแดนระหว่างประเทศ อาทิ ในช่วงปี พ.ศ. 2527 เกิดปัญหา 3 หมู่บ้าน
(บ้านใหม่ บ้านกลาง และบ้านสว่าง) อาเภอบ่อแตน จังหวัดไชยะบุรี สปป.ลาว กับ
อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย ต่อมาปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2530
เหตุเกิดขึ้นที่บ้านร่มเกล้า ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตติดต่อระหว่างอาเภอชาติตระการ ตอน
เหนือของจังหวัดพิษณุโลก และในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่
ด่านวังเต่า อาเภอโพนทอง จังหวัดจาปาสักของสปป.ลาว ซึ่งตรงข้ามกับด่านช่องเม็ก
อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีของประเทศไทย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาวเป็นอันมาก ขณะที่การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของ
เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นว่า ผู้ร้ายมาจากฝั่งไทยโดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมก่อการ
ทั้งคนไทยและคนลาวอพยพใช้ประเทศไทยเป็นจุดรวมตัว ด้วยมูลเหตุ จูงใจที่สาคัญ
คือความยากจน และความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เจตนารมณ์ของการก่อการก็เพื่อ
เรียกร้องความสนใจจากประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเมืองในลาว6 แม้กระนั้น
ก็ตามไทย-ลาว ยังทาให้การแก้ไขปัญหายืดเยื้อ บานปลาย ทั้งนี้เนื่องจากทั้งสองฝ่าย
ต่างก็ต้องการแก้ไขปัญหาไปในด้านที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ รัฐบาลลาวได้ร้องขอให้
รัฐบาลไทยส่งผู้ก่อการทั้งหมดเป็นผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดฐานปล้นทรัพย์ของรัฐและ

6

พลวิเชียร ภูกองไชย, ผลกระทบจากการยึดด่านศุลกากรวังเต่าต่อความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-ลาว, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546),
129-131.
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พลเรือนซึ่งเป็นเหตุที่ทางรัฐบาลไทยจะต้องส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนให้กับ สปป.ลาว7 แต่
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ของไทยพิจารณากลับว่า มิใช่การกระทาความผิดอาญา
ธรรมดา หากแต่เป็นความผิดอันมีลักษณะในทางการเมือง ซึ่งเป็นเหตุที่รัฐบาลไทยไม่
สามารถส่ งตัวผู้ร้ ายข้ ามแดนให้กั บ สปป.ลาว ได้ตามหลั กความผิดทางการเมื อง8
(Political offence)9 เหตุผลดังกล่าว จึงทาให้ สปป.ลาว มองว่ารัฐบาลไทยไม่มีความ
จริงใจที่จะร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่สาคัญคือความหวาดระแวงที่เพิ่มขึ้น
ของ สปป.ลาว ที่มีต่อประเทศไทยและยิ่งเมื่อรัฐบาลไทยไม่สามารถดาเนินการส่งบุคคล
ทั้งหมดให้ตามที่ สปป.ลาว เรียกร้องได้แล้ว ก็ยิ่งช่วยตอกย้าความเชื่อของ สปป.ลาว ที่
มองประเทศไทยมาโดยตลอดว่ าให้ การสนับสนุ นกลุ่ ม “คนบ่ดี ” ความหวาดระแวง
ดังกล่าว ยังส่งผลต่อเนื่องถึงความพยายามที่จะลดความพึ่งพิงทางการค้าของ สปป.
ลาว ที่มีต่อประเทศไทย ด้วยการนามาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบต่างๆ นอกจากนี้
ยังมีส่วนทาลายบรรยากาศของความร่วมมือไทย-ลาว ในการที่จะแก้ไขปัญหาที่ยังคง
ค้างมาแต่อดีต คือ ปัญหาการปักปันเขตแดนระหว่างประเทศ ตามสนธิสัญญาที่ทาขึ้น
ในสมัยฝรั่งเศสอีกด้วย
แม้ในระยะต่อมารัฐบาลไทยได้พิจาณาดาเนินการส่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้
สปป.ลาว แต่วิธีการส่งกลับนั้นมิได้เป็นไปตามการร้องขอของ สปป.ลาว หรือตาม
กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่อย่างใด ทาให้บุคคลจานวนไม่น้อยเกิดความสนใจ
ในเรื่องความร่วมมือของสองประเทศ ว่าได้ดาเนินการทางกฎหมายต่อกลุ่มบุคคลที่
ก่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไร และผู้ต้องหาได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน
7

อนุศักดิ์ อุดมเดช, การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างลาว-ไทย: ศึกษากรณีเหตุการณ์วัง
เต่า-ช่องเม็ก, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, (นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว: มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว, 2011).
8
คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ 9951/2546.
9
วิชญา ลิ่มวงศ์, ความผิดทางการเมืองในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน, วิทยานิพนธ์นิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537).
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ตามที่ได้บัญญัติไว้ในสนธิสัญญาแม่แบบฯ หรือไม่ ถึงอย่างไรก็ตาม เรื่องที่ได้เสนอมา
ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตไปแล้ว เพียงแต่ผู้เขียนต้องการหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์ถึง
กระบวนการ และแนวปฏิบัติทางกฎหมายต่อกลุ่มบุคคลที่ก่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดย
เน้นศึกษาถึงความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ศึกษาพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ของประเทศไทย กฎหมายว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2012 ของ สปป.ลาว ควบคู่กับหลักเกณฑ์ซึ่งบัญญัติไว้ใน
สนธิสัญญาแม่แบบฯ ว่า การบัญญัติข้อกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ
ไทย-ลาว มี ความสอดคล้ อ งกั บสนธิ สัญญาแม่ แบบฯ มากน้ อยเพี ยงใด เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปัญหาการส่งผู้ร้ ายข้ ามแดนของทั้ งสอง
ประเทศให้มีความสอดคล้องกันต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาถึงแนวความคิด หลักเกณฑ์ และวิธีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตาม
พระราชบัญญัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ของประเทศไทย และกฎหมายว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2012 ของ สปป.ลาว ตลอดจนศึกษาปัญหาทาง
กฎหมายและทางปฏิบัติในปัจจุบันเกี่ยวกับ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทย-ลาว
กับหลักเกณฑ์ที่ดีของสนธิสัญญาแม่แบบของสหประชาชาติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน เพื่อวิเคราะห์หาแนวทาง หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการนามาปรับใช้ในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันต่อไปในอนาคต
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสารโดยจะได้ทาการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลจากงานเขียน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือ ตารา บทความทาง
วิชาการ คาพิพากษา วิทยานิพนธ์ สื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร รวมทั้งตัวบท
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กฎหมายทั้ งของไทย-ลาว และต่ า งประเทศเพื่ อน ามาวิ เ คราะห์ ห าข้ อ สรุ ปที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อไป
4. ผลการวิจัย
จากการศึกษา พบว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทย-ลาว ยังคงมีปัญหา
ในทางปฏิบัติบางประการซึ่งไม่เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายว่าด้วยส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนหรือ ตามสนธิสัญญาที่ ทั้งสองฝ่า ยได้ลงนามกั น โดยจะเห็ นได้จ ากการ
แก้ปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ด่านศุลกากรวังเต่า-ช่องเม็กภายหลังปี พ.ศ. 2544 ซึ่ง
เป็นกรณีที่รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ร้องขอให้รัฐบาลไทยนาตัวบุคคลซึ่งเป็นที่ต้องการ
ตัวจากรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว เพื่อไปดาเนินคดีหรือลงโทษใน สปป.ลาว ในกรณีนี้
พบว่า ประเทศไทยไม่ค่อยมีความร่วมมือในการที่จะส่งนายเติม พรมเทวี พร้อมพวก
ที่ได้ก่อเหตุการณ์ขึ้นที่ด่านศุลกากรวังเต่าเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเห็นได้จากการที่รัฐบาล
แห่ง สปป.ลาว ได้ร้องขอให้รัฐบาลไทยเร่งดาเนินคดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
จานวน 28 คน ซึ่งได้กระทาความผิดแล้วหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย พร้อมทั้ งส่ง
ตัวบุคคลที่เป็นคนสัญชาติลาวจานวน 17 คน ให้รัฐบาล สปป.ลาว เพื่อไปพิจารณา
ดาเนินคดีใน สปป.ลาว กรณีดังกล่าวเห็นว่ารั ฐบาลไทยได้นาเอาบทบัญญัติตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง ผู้ ร้ า ยข้ า มแดน พ.ศ. 2472 มาปรั บ ใช้ โดยได้ พิ จ ารณาว่ า
เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น การก่ อ การร้ า ยของกลุ่ ม ต่ อ ต้ า นรั ฐ บาล สปป.ลาว ที่ มี
จุดประสงค์ทางการเมือง ซึ่งบุคคลเหล่านี้เมื่อพิจารณาตามกฎหมายไทยแล้ว การที่
จะอนุญาตให้ส่งตัวจาเลยทั้ง 17 คน ข้ามแดนไปตามคาขอของรัฐบาล สปป.ลาว มิ
อาจกระทาได้ โดยศาลอุ ทธรณ์ ให้เหตุผลว่าการกระทาของนายเติมกับพวกเป็ น
ความผิดอันมีลักษณะในทางการเมืองจึงไม่อนุญาตให้ส่งจาเลยกับพวกเป็นผู้ร้าย

MFU CONNEXION, 3(2) || page 162

ข้ามแดนตามหลักความผิดทางการเมือง (Political offence)10 หากทางการไทย
พิจารณาดาเนินการส่งนายเติม พรมเทวี พร้อมพวกให้สปป.ลาว ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
พวกเขาอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงถูกรัฐบาล สปป. ลาว ตีความว่าไม่มีความ
จริงใจในการดาเนินความสัมพันธ์ต่อ สปป.ลาว และขณะที่รัฐบาลไทยเน้ นในเรื่อง
การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
ตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเคร่งครัดนั้น รัฐบาลของ สปป.ลาว กลับเน้น
ให้รัฐบาลไทยระลึกถึงเนื้อหาของข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันเมื่อปี พ.ศ.
2522 ว่า “จะไม่ยอมให้มีการใช้ดิ นแดนของตนเป็นฐานเพื่อแทรกแซง คุกคาม
รุกรานหรือบ่อนทาลายอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าในรูปการใดต่อกัน” และให้รัฐบาลไทยแสดง
พฤติกรรมตามสาระสาคัญของข้อความดังกล่าว ซึ่งนับว่าเป็นจุดยืนที่แตกต่างกัน
ของทั้งสองประเทศจนทาให้เรื่องนี้ยืดเยื้อมาเป็นเวลานานพอสมควรกว่าจะสามารถ
แก้ไขได้ อย่างไรก็ดี ไทย-ลาว ยังมีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ทั้งสอง
ประเทศได้ลงนามกันบัญญัติถึงเรื่องการระงับข้อพิพาทเป็นข้อยกเว้นไว้ในมาตรา 19
ว่า ข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการตีความสนธิสัญญานี้ให้ระงับโดยการ
ปรึกษาหารือหรือการเจรจาซึ่งเป็นทางออกที่สามารถขจัดปัญหาได้ แต่รัฐบาลไทย
กลับเห็นว่าในขณะเกิดเหตุการณ์ไทย-ลาว ได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกัน
แล้วก็จริง แต่สนธิสัญญานั้นยังไม่ทันได้รับการให้สัตยาบันเพื่อให้มีผลบังคับทาง
กฎหมาย กรณีดังกล่าวจึงต้องดาเนินตามกระบวนการยุตธิ รรมของไทย ด้วยเหตุนี้จึง
กล่าวได้ว่า รัฐบาลไทยไม่เพียงแต่มิได้สนองตอบตามคาร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ของ สปป.ลาว เท่านั้น แต่ยังพบว่ารัฐบาลไทยได้ละเว้นกระบวนการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนโดยใช้ ก ารส่ ง บุ ค คลที่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการตั ว จากรั ฐ บาล สปป.ลาว ตาม
10

เชิดพันธุ์ วิลาวรรณ, หลักในการพิจารณาและแบบพิธีในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ.
2533, ดุลพาห, 4, 42(ตุลาคม-ธันวาคม 2538), 76-77.

MFU CONNEXION, 3(2) || page 163

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แทนการใช้กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ตามพระราชบั ญญั ติ ส่ง ผู้ร้ า ยข้ ามแดน พ.ศ. 2472 เพื่ อ การฟ้ อ งร้ อ งคดีห รื อ เพื่ อ
ลงโทษใน สปป.ลาว จึงถือได้ว่าการส่งตัวผู้ร้ายออกนอกประเทศดังกล่าวนั้น เป็น
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบแฝงซึ่งไม่เป็นไปตามกระบวนการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้าม
แดน และเป็นกระบวนการลักษณะกึ่งกฎหมายเพื่อหลบเลี่ยงกระบวนการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการใช้อานาจลักษณะนี้ของรัฐบาลไทย เป็นการละเลย
หลักนิติธรรมในส่วนของหลักความเสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย ซึ่งเป็นการ
เลื อกปฏิ บัติ โดยไม่เ ป็น ธรรมและไม่ ให้ ความเคารพในกระบวนการยุ ติธ รรมทาง
อาญา11 เป็นการที่บุคคลหนึ่งได้รับการปฏิบัติที่ด้อยกว่าบุคคลอื่นในกรณีเดียวกัน
กล่าวคือ เมื่อเป็นเรื่องที่รัฐบาลต่างประเทศต้องการตัวบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยซึ่ง
เข้ามาหลบซ่อนอยู่ในประเทศไทยเพื่อนาตัวไปฟ้องร้องพิจารณาคดีหรือลงโทษ หาก
การร้องขอประเภทดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องดาเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
รัฐบาลไทยสมควรใช้พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนในการส่งบุคคลนั้นออกนอก
ประเทศให้ แก่ ป ระเทศที่ ร้อ งขอ ทั้ งนี้ เพื่ อเป็น การคุ้ม ครองสิท ธิ ของผู้ ต้อ งหาและ
เพื่อให้ผู้ต้องหาได้รับการกลั่นกรองจากฝ่ายศาลถึงความยุติธรรม เพื่อขจัดปัญหาใน
เรือ่ งการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในที่สุด
5. อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับ สปป.ลาว ผู้วิจัยพบว่าแม้ว่าผู้ร้ายข้ามแดนจะเป็นผู้ต้องหาหรือผู้กระทาผิดซึ่งได้
เอาตัวหลบหนีจากการกระทาความผิดในประเทศของตนไปอยู่ในประเทศอื่นก็ตาม
11

โสภาคย์ วินิจนัยภาค, การส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักร
ตามกฎหมายคนเข้าเมือง, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2555).
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ต่างก็ต้องการให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิความเป็นมนุษย์เยี่ยงบุคคลทั่วไปใน
สั ง คมของประเทศที่ ต นอาศั ย อยู่ แต่ เ มื่ อ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ ผู้ ก ระท าผิ ด นั้ น ได้ ก ระท า
ความผิดร้ายแรงกลายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติจนทาให้ สังคมไม่อาจจะให้อภัยได้
จึงได้มีความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ ในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อมิให้
ผู้ต้องหาหรือผู้กระทาความผิดสามารถหลบหนีลอยนวลจากการกระทาผิดของตน
และสมควรถูกนามาดาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่การที่รัฐบาง
รัฐใช้วิธีการเนรเทศบุคคลส่งกลับไปยังรัฐที่ต้องการตัวซึ่งเป็นรัฐเจ้าของสัญชาติของ
บุคคลนั้นก็มิใช่วิธีการที่นานาอารยประเทศยอมรับแต่ประการใด ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
การเนรเทศตามกฎหมายคนเข้าเมืองก็ดี การขับไล่หรือการส่งออกนอกประเทศก็ดี
เป็นวิธีที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล หรือกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรมที่ให้
สิทธิแก่ผู้ต้องหาที่จะโต้แย้งหรือต่อสู้ว่าตนไม่ควรเป็นบุคคลที่จะถูกส่งตัวข้ามแดนไป
เช่ น การส่ง ตัว บุ คคลผู้ นั้ นไปด าเนิ นคดี หรื อลงโทษด้ วยสาเหตุ ท างความคิ ดเห็ น
ทางการเมือง หรือสถานะของบุคคลซึ่งอาจขัดแย้งหรือแตกต่างจากความต้องการ
ของรั ฐที่ข อให้ส่งตัว หรือ เหตุ ที่ขอให้ส่ง ตัวนั้ นเป็น เพราะผู้นั้ นได้ กระท าความผิ ด
ทางการเมือง หรือการทหาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้กฎหมายระหว่างประเทศค่อนข้างให้การ
ยอมรับว่าไม่อาจส่งตัวให้แก่กันได้เพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ ถูก
ต้องการตัว จึงอาจกล่าวได้ว่า การได้มาซึ่งตัวผู้ร้ายหรือผู้กระทาผิดนั้น เป็นความ
ปรารถนาของรัฐที่เสียหายจากการกระทาผิด แต่วิธีการได้มาซึ่งตัวผู้ต้องหานั้นต้อง
ชอบธรรมและค านึง ถึง สิ ทธิ ต่า งๆ ของผู้ต้ องหาตามที่ก ฎหมายระหว่า งประเทศ
ยอมรั บ ซึ่ ง โดยหลั ก การแล้ ว รู ป แบบที่ น านาประเทศให้ ก ารยอมรั บ ว่ า เป็ น การ
คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจาเลยก็คือ “การส่งผู้ร้ายข้ามแดน”12 ดังนั้นการส่งตัว
บุคคลข้ามแดนโดยผ่านกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงเป็นวิธีเดียวที่นานาประเทศ
12

อุทัย อาทิเวช และศศิน ศุขจรัส, มาตรการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและผู้
มีอิทธิพล, เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7
กันยายน 2547, (กรุงเทพฯ: ศูนย์การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี, 2547), 508.
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ให้การยอมรับว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องชอบธรรมแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างก็
ตาม
จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ
ประเทศไทยกับ สปป.ลาว และสนธิสัญญาแม่แบบของสหประชาชาติว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน (สนธิสัญญาแม่แบบฯ) นั้น ผูว้ ิจัยเห็นว่าประเทศไทยกับ สปป.ลาว ได้
นาเอาหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในสนธิสัญญาแม่แบบฯ มาปรับใช้ในกฎหมายภายใน
ของตนแล้ ว แต่ ยั ง ขาดบางหลั ก เกณฑ์ ซึ่ ง สมควรที่ จ ะต้ อ งให้ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม ใน
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนของไทย และกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ของลาวให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น กั บ ภาวการณ์ ใ นปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากกลไกของ
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 และกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน ค.ศ. 2012 ยัง มีคาจากัด ความที่ไม่ชัดเจนในเรื่องความผิดที่มีลักษณะทาง
การเมื อ ง ทั้ ง ยั ง มิ ได้ บั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งบุ ค คลผู้ มี เ อกสิ ท ธิ์ คุ้ ม กั น จากการถู ก ด าเนิ น
คดีอาญา และยังไม่ได้มีการบัญญัติถึงเหตุปฏิเสธไม่ส่งบุคคลซึ่งถูกขอให้ส่งข้าม
แดนในกรณีที่บุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีเอกสิทธิ์คุ้มกันจากการถูกดาเนินคดีอาญาไม่ว่าจะ
โดยเหตุใดๆ ได้แก่ ผู้แทนทางการทูตและผู้มีกฎหมายนิรโทษกรรม รวมถึงการขาด
อายุความหรือการอภั ยโทษตามกฎหมายของรัฐผู้ร้องขอหรือรัฐผู้รับคาขอ ซึ่งเป็น
หลักการตามสนธิสัญญาแม่แบบฯ ในข้อ 3(e) ที่บัญญัติขึ้นมาใหม่
เรื่องหลักประกันในการถูกดาเนินคดีอาญาตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 14 แห่ง
อนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตามสนธิสัญญาแม่แบบฯ ข้อ
3(f) กาหนดห้าม มิให้ส่งตัวบุคคลที่จะถูกกระทาทรมาน หรือทารุณ หรือไม่ได้รับ
การปฏิบัติเยี่ยงมนุษย์ หรืออาจไม่ได้รับหลักประกันในการถูกดาเนินคดี หลักการนี้
ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2012 มาตรา 10 ข้อ 3
แต่พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ยังมิได้กาหนดเหตุแห่งการปฏิเสธ
ในเรื่องดังกล่าวไว้ จึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ตามสนธิสัญญาแม่แบบฯ ซึ่งได้มี
การกาหนดหลักเกณฑ์นี้ โดยคานึงถึงข้อ 14 แห่งอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิพลเมือง
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และสิทธิทางการเมือง นอกจากนี้สนธิสัญญาแม่แบบฯ ในข้อ 4 ก็ได้กาหนดเหตุ
ปฏิ เ สธชนิ ด ให้ เ ลื อ กเกี่ ย วกั บ ตั ว บุ ค คลในข้ อ 4(h) หากการส่ ง ผู้ ร้ า ยข้ า มแดนไม่
สอดคล้องกับหลักการทางมนุษยธรรมเกี่ยวกับอายุ สุขภาพ หรือพฤติการณ์ส่วน
บุคคลของบุคคลนั้น ประเทศที่รับคาร้องขออาจเลือกที่จะปฏิเสธไม่ส่งตัวบุคคลนั้น
ตามหลักเกณฑ์ข้อนี้ได้ แต่พระราชบัญญัติว่า ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551
ของประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2012 ของ สปป.
ลาว ยังไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์นี้ไว้แต่อย่างใด ทั้งยังปรากฏว่าพระราชบัญญัติและ
กฎหมายดังกล่าว ไม่มีข้อกาหนดถึงความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ภาษี
ศุลกากร หรือภาษีอื่นใด ซึ่งสนธิสัญญาแม่แบบฯ ข้อ 2(c) กาหนดให้เป็นข้อยกเว้นที่
ไม่ อ าจปฏิ เ สธที่ จ ะไม่ ส่ง เพี ย งเพราะประเทศของตนไม่ ได้ จั ด เก็ บ ภาษี ป ระเภท
ดังกล่าว ผู้เขียนจึงเห็นว่า หลักการนี้ยังไม่สอดคล้องกับสนธิสัญญาแม่แบบฯ สมควร
มีการบัญญัติเพิ่มเติม
ในส่วนหลักเกณฑ์ที่ พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ของ
ประเทศไทย ยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่สอดคล้องกับสนธิสัญญาแม่แบบฯ ข้อ 3
(ก) ได้แก่ ในเรื่องคาจากัดความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองและทางการทหาร และ
ข้อ 4(ก) เรื่องการส่งคนยังไม่ชัดเจนว่าจะส่งคนชาติของตนหรือไม่ และหากจะต้อง
ส่งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างไร ในเรื่องแบบพิธีในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ได้แก่ การ
จับ กุ ม ชั่ ว คราว และเรื่ อ งการส่ง มอบทรั พ ย์ สิน ยั ง ไม่ ได้ ก าหนดให้ สอดคล้ อ งกั บ
สนธิสัญญาแม่แบบฯ ข้อ 13 ดังนั้น จึงจาเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหลักการบาง
ประการเหล่านี้ไว้ในพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนดังกล่าวให้ชัดเจน สอดคล้อง
กับสนธิสัญญาแม่แบบฯ เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคในเรื่องดังกล่าว
ส่วนกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2012 ของ สปป.ลาว ยังมี
หลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนและยังไม่สอดคล้องกับสนธิสัญญาแม่แบบฯ ได้แก่ การใช้
คาศัพท์ภาษาในมาตรา 11 เกี่ยวกับเรื่อง “สัญชาติของจาเลย” ตามมาตรา 16 วรรค
แรก และมาตรา 19 ในเรื่ องให้ศ าลมี อานาจตรวจพิ จ ารณาพยานหลั กฐานและ
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วินิจฉัยโต้เถียงในเรื่องสัญชาติ โดยปรากฏข้อเท็ จจริงในมาตรา 13 วรรคสอง ซึ่งได้
กล่ าวถึ งเรื่อ งสัญ ชาติ ของบุค คลที่ ต้อ งการตัว และในกฎหมายสั ญ ชาติลาวก็ ได้
บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งแล้วในมาตรา 2 ว่า “สัญชาติลาว” หรือผู้ที่มีสัญชาติลาวถือ
ว่าเป็นพลเมืองลาว ดังนั้น คาว่า “สัญชาติลาว” หรือ “บุคคลสัญชาติลาว” จึงมีความ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาแม่แบบฯ ที่ระบุไว้ในข้อ 4(a) ส่วนคาว่า “พลเมืองลาว คน
ต่างด้าว หรือคนไม่มีสัญชาติ” เป็นคาศัพท์กว้างเกินไป ทั้งยังไม่มีปรากฏคาบัญญัติ
กฎหมายระหว่างประเทศหรือในสนธิสัญญาที่ สปป.ลาว ได้ทากับประเทศต่างๆ ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนพอ
การกาหนดองค์การประสานงานกลาง หรือผู้ประสานงานกลาง (Central
authority) ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ สปป.ลาว
มาตรา 3 ข้อ 6 ได้ให้ความหมายองค์การใจกลางประสานงาน หมายถึงองค์การที่
รับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาที่ สปป.ลาว
เป็นภาคี ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า การที่กฎหมายดังกล่าวให้ความหมายเช่นว่านั้น เป็นการให้
ความหมายโดยที่ไม่ได้ให้คาจากัดว่าให้องค์การหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ
เช่น ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและองค์การอัยการประชาชนสูงสุด ซึ่งอาจทา
ให้เกิดความสับสนในการติดต่อพัวพันในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สมควรแก้ไขให้มี
ความกระจ่างแจ้ง หากเห็นตามมาตรา 16 วรรคแรก วรรคสอง และวรรคสาม ใช้คาว่า
กระทรวงการต่างประเทศหรือองค์การใจกลางประสานงานตรวจเอกสารประกอบคา
ร้องขอและพิจารณาคาร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและมาตรา 33 ข้อ 2 ถึงข้อ 9 ยังได้
กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการติดต่อ
และประสานงานกั บรัฐที่ร้ องขอหรือรั ฐที่ ถูกร้ องขอเกี่ ยวกั บการส่ งผู้ ร้ายข้ามแดน
ดังนั้นหากมาพิจารณาถึงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การอัยการตาม
มาตรา 35 ข้อ 2 แล้ว เห็นว่าองค์การอัยการมีภาระหน้าที่เป็นใจกลางประสานสมทบ
กับหน่วยงานอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเช่นกัน ดังนั้น “องค์การใจกลาง
ประสานงาน” อาจมีความหมายรวมถึง กระทรวงการต่างประเทศ หรือองค์การอัยการ
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หรือผู้ซึ่งรัฐบาลมอบหมายอานาจหน้าที่ประสานงานการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศ
ผู้ร้องขอและการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่ สปป.ลาว รวมทั้งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่อย่างไร ถึงอย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่า ควรมีการกาหนดองค์การที่รับผิดชอบ
ประสานงานในมาตรา 3 ข้อ 6 ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการออกเป็น
ประกาศ ระเบี ย บต่ า งๆ หรื อ ออกเป็ น กฎกระทรวงก็ ต าม เพื่ อ ท าให้ ป ระเทศที่ มี
จุดประสงค์ที่จะร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน สามารถยื่นคาร้องผ่านผู้ ประสานงาน
กลางในฐานะเป็ นผู้รั บและการดาเนิ นการท าคาร้ องขอส่ งผู้ร้ ายข้ามแดนสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในเรื่องแบบพิธีในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ได้แก่ การจับกุม
ชั่วคราว การให้ประกันตัว เรื่องวิธีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบรวมรัดหรือแบบย่อ และ
โทษประหารชีวิต ยั งไม่ ได้กาหนดให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาแม่แบบฯ ดังนั้นจึ ง
จาเป็นที่จะต้องกาหนดเพิ่มเติมหลักการบางประการเหล่านี้ไว้ในกฎหมายดังกล่าวให้
ชัดเจนและสอดคล้องกับสนธิสัญญาแม่แบบฯ เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคในเรื่อง
ดังกล่าวให้มากที่สุด
ผู้เ ขี ย นเห็ น ว่า ในปั จ จุ บั นประเทศไทยและ สปป.ลาว ต่ า งก็ มี ก ฎหมาย
ภายในอนุวัติการในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วโดยพบว่าพระราชบัญญัติส่งผู้ร้าย
ข้ามของประเทศไทยและกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ สปป.ลาว มี
หลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับสนธิสัญญาแม่แบบฯ ในประเด็นสาคัญหลายประเด็น
กฎหมายดังกล่าวย่อมสามารถใช้เป็นกฎหมายรองรับพันธกรณีภายใต้สนธิสั ญญา
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนในอนาคตได้แม้ว่ายัง มีหลักเกณฑ์บางประการที่ไม่สอดคล้องกับ
สนธิสัญญาแม่แบบฯ อยู่บ้าง แต่หลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นเพียงหลักเกณฑ์ปลีกย่อยซึ่ง
แต่ ล ะประเทศสามารถที่ จ ะเลื อ กน ามาใช้ ไ ด้ เ ท่ า ที่ เ ห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสมกั บ
ภาวการณ์ของประเทศ หรือนโยบายของประเทศขณะนั้นได้ หากเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่
ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยของสังคมแล้ว แต่ละประเทศยังคงสิทธิ์ที่จะ
เลือกกาหนดเงื่อนไขในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามแนวทางของตนได้โดยไม่ถือว่าขัด
ต่อกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด
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อย่างไรก็ตามเพื่อทาให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทย-ลาว ดาเนินไป
อย่างถูกต้อง ทั้งเพื่อเป็นการประกันให้ผู้ต้องหาหรือผู้กระทาผิดได้รับการคุ้มครอง
ด้านสิทธิ ต่างๆ อย่างแท้จริง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับเป็นแนวทางใน
ประเด็น ดังนี้
1. กรณีมีการร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
หากมี ก ารร้ อ งขอตั ว ผู้ ต้ อ งหาไปพิ จ ารณาคดี ห รื อ ลงโทษตามค า
พิพากษาในรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องดาเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้
ประเทศที่รับคาขอควรดาเนินการให้สอดคล้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
โดยใช้ วิ ธี ก ารส่ ง ผู้ ร้ า ยข้ า มแดนมากขึ้ น ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่
หน่วยงานที่ปฏิบัติ พร้อมทั้งให้ผู้ต้องหาได้รับการกลั่นกรองจากฝ่ายศาลถึงความ
ถูกต้องยุติธรรม และได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนด้วย กล่าวคือ หากกรณี
การกระท าความผิ ด มี ลัก ษณะทางการเมื อ ง หรื อ การกระท าผิ ด นั้ น มี โทษถึ ง ขั้ น
ประหารชีวิต ทั้งสองฝ่ายควรใช้วิธีการให้การรับรองว่าหากมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ประเทศที่ร้องขอจะไม่นาเรื่องความผิดที่มีลักษณะการเมืองหรือโทษประหารชีวิตมา
พิจารณากันอีก และให้เปลี่ยนเป็นโทษอื่นๆ ที่ต่ากว่าได้ หลักเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ แม้
จะมิได้มีบัญญัติไว้ในสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทย-ลาว แต่ก็
เป็นหลักสากลที่ประเทศต่างๆ ได้ปฏิบัติกันมา ทั้งนี้นับทั้งประเทศไทยด้วย เช่น กรณี
ของนายหลีโต๋งผู้ต้องหาชาวเวียดนามซึ่งเคยถูกรัฐบาลไทย ดาเนินการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนด้วยการให้รัฐบาลเวียดนามรับรองอย่างเป็นทางการมาแล้ว
2. การจับกุมชั่วคราว
หากไม่มีการยื่นคาร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใน 40 วัน ควร
ปล่อยตัวบุคคลนั้นไป เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวตาม
อนุ สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง และให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สนธิสัญญาแม่แบบฯ ข้อ 9(4) ที่ประเทศไทยและ สปป.ลาว จะนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการเจรจาทาสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบทวิภาคีต่อไป
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3. การขยายอานาจศาลเหนือคดี
การขยายอานาจศาลเหนือคดีที่เป็นมูลฐานในการร้องขอให้ส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน หากประเทศที่รับคาร้องขอปฏิเสธไม่ส่งผู้ที่ถูกร้องขอเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
ตามคาวินิจฉัยของศาล รัฐบาลประเทศที่รับคาร้องขอ ก็ต้องยึดถือหลักการเกี่ยวกับ
เขตอานาจศาลเหนือคดีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เนื่องจากผู้ถูกร้องขอได้รับการกลั่นกรอง
จากฝ่ายศาลถึงความถูกต้องยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิ์ตามหลักกฎหมายส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนแล้ว
4. บุคคลผู้มีเอกสิทธิ์คุ้มกันจากการถูกดาเนินคดีอาญา
หลั ก การนี้เ ป็ น หลั ก การตามสนธิ สัญ ญาแม่แ บบฯ ในข้ อ 3(e) ที่
บัญญัติขึ้นมาใหม่ซึ่งบัญญัติถึงเหตุปฏิเสธบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดน ในกรณี
ที่บุคคลผู้นั้นเป็นผูม้ ีเอกสิทธิ์คุ้มกันจากการถูกดาเนินคดีอาญา ไม่ว่าจะโดยเหตุใดๆ
ได้แก่ ผู้แทนทางการทูต และผู้มีกฎหมายนิรโทษกรรม รวมถึงการขาดอายุความ
หรือการอภัยโทษตามกฎหมายของรัฐผู้ร้องขอหรือรัฐผู้รับคาขอ เป็นต้น หลั กการนี้
หากมีการกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 และกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2012 หรือนาไปเพิ่มเติมสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้าม
แดน ระหว่างไทย-ลาว คงจะเป็นทางออกที่ดีในการนาไปเจรจาทาสนธิสัญญาส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศอื่นในอนาคต
5. กาหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ปฏิเสธไม่ส่งตัวบุคคลข้ามแดน หาก
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่สอดคล้องกับหลักการทางมนุษยธรรมเกี่ยวกับอายุ สุขภาพ
หรือพฤติการณ์ส่วนบุคคลของบุคคลนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาแม่แบบฯ
ในข้อ 4(h)
6. ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ภาษี เ งิ น ได้ ภาษี ศุ ล กากร การควบคุ ม การ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ หรือภาษีอื่นใด
หากมีการกาหนดไว้ในกฎหมาย หรือนาไปเพิ่มเติมสนธิสัญญาส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทย-ลาว หรือนาไปเจรจาทาสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ
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ประเทศอื่นในอนาคต เพื่อให้รัฐผู้รับคาขอไม่อาจปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดย
อ้างว่า รัฐผู้ร้องขอไม่ได้จัดเก็บภาษีหรืออากรชนิดเดียวกันกับรัฐผู้รับคาร้องขอ จึงไม่
เป็นความผิดตามกฎหมายภายในของประเทศตน ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามบุคคลและ
เงินภาษีอากรที่เกิดจากการกระทาผิดกฎหมายภายในของประเทศไทยหรือของ
สปป.ลาว ที่ผู้นั้นได้นาติดตัวไป สามารถส่งกลับคืนมาดาเนินคดีในประเทศไทยหรือ
ใน สปป.ลาว หรือในประเทศที่ร้องขอได้
7. ออกกฎกระทรวง หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน
เพื่อให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดน สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว อัน
เป็นการลดขั้นตอนอุปสรรคของการดาเนินการเกี่ยวกับคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพื่อให้
เกิดมีประสิทธิภาพในการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ ามแดนระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะไทย-ลาว และประเทศต่า งๆ หน่ว ยงานราชการและองค์ การต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานควรเร่งรีบพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน เพื่อตอบรับคาร้องขออย่างรวดเร็วต่อไป
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 และกฎหมายว่า
ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2012 ควรจะต้องได้แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์บาง
ประการ ดังนี้
สาหรับพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ของประเทศไทย
ผู้เขียนเห็นว่า ควรจะต้องบัญญัติเพิ่มเติมในบางประเด็น คือ
1. หลักประกันในการถูกดาเนินคดีอาญาตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 14
แห่งอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที่เป็นข้อห้ามไว้มิให้ส่งตัว
บุคคลที่จะถูกกระทาทรมาน หรือทารุณ หรือไม่ได้รับการปฏิบัติเยี่ยงมนุษย์ หรืออาจ
ไม่ได้รับหลักประกันในการถูกดาเนินคดี จะทาให้มีความสอดคล้องกับสนธิสัญญา
แม่แบบฯ ข้อ 3(f) มากขึ้น
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2. การส่ ง มอบทรั พ ย์ สิ น ควรบั ญ ญั ติ ห ลั ก การนี้ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสนธิสัญญาแม่แบบฯ และสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ไทยทากับ
ประเทศต่ า งๆ ซึ่ ง ได้ ก าหนดหลั ก การเรื่ อ งการส่ ง มอบทรั พ ย์ สิ น ไว้ ผู้ เ ขี ย นจึ ง
เห็ น สมควรให้ มี ก ารก าหนดเพิ่ ม เติ ม หลั ก การเรื่ อ งการส่ ง มอบทรั พ ย์ สิน ไว้ ใ นใน
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 เพื่อให้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินทั้งหมด
ซึ่งได้มาในรัฐผู้รับคาขอ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทาความผิด หรืออาจใช้
เป็นพยานหลักฐานในคดี เพราะเป็นหลักฐานสาคั ญในคดีที่ต้องใช้ในการพิจารณา
ของรัฐที่มีคาร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน และเป็นการป้องกันช่องว่างในการยักย้าย
ถ่ายเททรัพย์ที่ได้จากการกระทาความผิดจากประเทศอื่นมายังประเทศไทยหรือ
ประเทศอื่นที่ไม่มีกฎหมายรองรับเกี่ยวกับการส่งมอบทรัพย์สินไว้
ส่ว นกฎหมายว่า ด้ ว ยการส่ ง ผู้ ร้ า ยข้ า มแดน ค.ศ. 2012 ของ สปป.ลาว
ผู้เขียนเห็นว่าควรกาหนดเพิ่มเติมในบางประเด็นให้ชัดเจนสอดคล้องกับสนธิสัญญา
แม่แบบฯ ดังนี้
1. การกาหนดองค์การทาหน้าที่ประสานงานกลางตามมาตรา 3 ข้อ
6 ควรมีการกาหนดให้ชัดเจน หากมอบหน้าที่ให้กระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบ
ก็ควรกาหนดเสียใหม่ว่า องค์การประสานงานกลาง หมายความว่า กระทรวงการ
ต่างประเทศ หรือผู้ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายอานาจหน้าที่ในการรับ
และดาเนินการทาคาร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมทั้งวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน ไม่ว่าจะ
เป็นในรูปแบบการออกเป็นประกาศระเบียบต่างๆ หรือออกเป็ นกฎกระทรวงก็ตาม
ทั้งนีเ้ พื่อทาให้การดาเนินการในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ควรกาหนดถึงวิธีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบรวบรัดหรือแบบย่อไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2012 จะทาให้สามารถลดขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติเต็มรูปแบบที่ยุ่งยากและใช้เวลาไต่สวนเป็นเวลานานลงได้
3. โทษประหารชีวิต ควรกาหนดเพิ่มเติมไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2012 เช่นเดียวกับที่ได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายอาญา
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มาตรา 8 วรรคสาม และมาตรา 28 ข้อ 4 เพื่อยืนยันว่าจะไม่มีโทษประหารชีวิต หรือ
หากตัดสินประหารชีวิตแล้ว จะไม่มีการดาเนินการตามนั้น จึงควรบัญญัติเพิ่มเติม
อีกมาตรา ว่า “มาตรา... เมื่อ สปป.ลาว ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งความผิดที่เป็น
มูลเหตุขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นต้องระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายของ
สปป.ลาว แต่ไม่ถึงประหารชีวิตตามกฎหมายของประเทศผู้รับคาร้องขอ และรัฐบาล
สปป.ลาว ต้องให้คารับรองว่าจะไม่มีการประหารชีวิตให้ ดาเนินการให้มีการรับรอง
ดั ง กล่ า ว โทษประหารชี วิ ต มิ ใ ห้ น ามาใช้ บั ง คั บ แก่ ผู้ ก ระท าความผิ ด ซึ่ ง รั ฐ บาล
ต่างประเทศส่งตัวมาดาเนินคดีหรือรับโทษใน สปป.ลาว และรัฐบาล สปป.ลาว ได้มี
การรับรองแล้วว่าจะไม่มีการประหารชีวิตวรรคหนึ่ง ในกรณีซึ่งผู้กระทาความผิดตาม
วรรคสอง ได้กระทาความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าว
ได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจาคุกตลอดชีวิต”
อย่างไรก็ดี ในการจัดทาสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทย และ
ของ สปป.ลาว กับประเทศต่างๆ ในอนาคต ควรใช้สนธิสัญญาแม่แบบฯ เป็นหลักใน
การเจรจาเนื่องจากเป็นสนธิสัญญาซึ่งมีหลักการที่ได้รับความเห็นชอบและยอมรับ
จากประเทศภาคี สมาชิ ก ทั่ ว โลก ซึ่ ง จะท าให้ เกิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว ในการท า
สนธิ สั ญญา ตลอดจนช่ ว ยลดอุ ปสรรคจากความขั ด แย้ งในการเจรจาต่ อรองท า
สนธิสัญญาได้มาก ดังนั้นเพื่อทาให้ความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว ในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยและ สปป.ลาว ควร
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันและกับ
นานาชาติ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน ในรูปของการทาสนธิสัญญา
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรืออาชญากรรมข้ามพรมแดน ซึ่งอาจ
มีการจัดทาในรูปอนุสัญญาภายในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Convention on
Extradition) หรือเอเชียด้วยกัน ทานองเดียวกันกับความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ยุโรปที่ มีการร่าง และร่ วมกันลงนามในอนุสัญญา European Convention on
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Extradition อันเป็นการลดจานวนการจัดทาสนธิสัญญาแบบทวิภาคี และสร้างความ
ร่วมมือทางอาญากันอย่างใกล้ชิด มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนั้นควรมีการส่งเสริมหลักนิติธรรมในการพิจารณาส่งบุคคลออก
นอกประเทศเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นกฎหมายที่ใช้เฉพาะ
ในเรื่ อ งการส่ ง ผู้ ร้ า ยข้ า มแดน และให้ อ านาจแก่ ฝ่า ยบริ ห ารที่ พิ จ ารณาว่ า จะส่ ง
ผู้กระทาผิดหรือผู้ต้องหาข้ามแดนหรือไม่ จนบางครั้งก็เป็นเหตุทาให้ ฝ่ายบริหาร
เลือกใช้อานาจตามอาเภอใจจนลืมคานึงถึงหลักนิติธรรมในส่วนความเสมอภาคของ
บุคคลภายใต้กฎหมาย ซึ่งพบว่าปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในส่วนนี้เกิดจากการ
ปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยบริ ห ารเองจึ ง มิ ใ ช่ ก รณี ที่ เ กิ ด จากการบั ญ ญั ติ ก ฎหมาย แนว
ทางแก้ไขคงทาได้เพียงส่งเสริมหลักนิติธรรมในการใช้อานาจของฝ่ายบริหารในการ
ส่งบุคคลออกนอกประเทศเพื่อไปดาเนินคดีในประเทศที่ร้องขอให้ถูกต้องและเป็น
ธรรมแก่บุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ประเทศไทยและ สปป.ลาว ควรตระหนักถึงด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ให้มากขึ้น รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้กล่าวหาในกรณีที่มีการร้องขอเพื่อนาตัว
บุคคลดังกล่าวไปพิจารณาคดีหรือลงโทษตามคาพิพากษา เมื่อการร้องขอหากเข้า
หลักเกณฑ์ที่จะต้องดาเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน ก็ควรจะดาเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อให้ผู้ต้องหาได้รับการกลั่นกรองจากฝ่ายศาล
ถึงความถูกต้องยุติธรรม ทั้งนี้ก็ต้องให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายให้บุคคลซึ่งถูกทา
ร้าย ด้วยวิธีการช่วยเหลือจากองค์กรสิทธิมนุษยชน
ประเทศไทยและ สปป.ลาว ควรมีการบัญญัติข้อกฎหมายว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนให้มีความชัดเจนทั้งสอดคล้องกับ สนธิสัญญาแม่แบบฯ เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ก็ควรสนับสนุนให้เกิดการสื่อสาร และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
ด้วยการประชุมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในระดับประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด
และเจ้ า หน้ า ที่ ข องประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น หรื อ ประเทศสมาชิ ก ขององค์ ก าร
สหประชาชาติอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
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การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันให้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น และจะทาให้การส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสูงสุด
เอกสารอ้างอิง
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