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บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1 ทฤษฎีการจัดการองคความรู  
2.1.1 การจัดการความรู (Knowledge Management)  
 การบริหารจัดการองคกรโดยเนนการใชความรูและประสบการณของคนทํางาน 

รวมท้ังสารสนเทศ ท่ีจําเปนตองใชในการทํางานเพ่ือเพิ่มผลผลิตแกองคกรใหสามารถแขงขันได 
การจัดการความรูมุงเนน 3 ประการ  
   ประการที่ 1 มุงพัฒนาคนทํางานใชความรูหรือกลุมของคนทํางานใชความรู 

ที่หมั่นฝกฝนทํางานรวมกันใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรืออาจเรียกกลุมผูทํางาน

ใชความรูรวมกันทํางานนี้วา “ชุมชนนักปฏิบัติ” (Community of Practice) องคกรตองพัฒนา

บุคลากรเหลานี้เพื่อใหเกิดขีดความสามารถในการแขงขัน ตองมุงพัฒนาใหความรูเฉพาะทาง 

(Domain Knowledge) แกคนเหลานี้ใหเคร่ืองมือและความรูใหมๆ (Technology Knowledge) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Knowledge) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีสนับสนุน ท่ี

สําคัญ (Enabling Technology) ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานรวมกัน  

 ประการท่ี 2 มุงเนนการสรางวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ขององคกร

เทาท่ีองคกรจะสามารถทําไดหรือภายใตขอจํากัดตาง ๆ 

 ประการท่ี 3 ตองปรับปรุงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปนองคประกอบ

สําคัญและจําเปนของการจัดการความรูในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบอินเตอรเน็ตท่ีเปนแหลง

เรียนรูท่ีสําคัญของคนทํางานใชความรูขององคกร เนื่องจากทําใหเกิดความรวดเร็วและมีขอมูล

เพียงพอในการทํางานหรือตัดสินใจ 

  การแกปญหาการสงผูรายขามแดน ของสํานักงานตางประเทศ จึงจําเปนตองมีกระบวนการ

จัดการความรู  โดยสํานักงานตางประเทศตองสรางสังคมของพนักงานอัยการผู มีความรู

ประสบการณจริงใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูถึงขอจํากัด ปญหาอุปสรรค และวิธีการแกปญหา 

บุคลากรในสํานักงานตองมีการส่ือสารกัน มีการสอนงานใหแกผูมาใหมใหมีความรูและความ

ชํานาญในการทํางาน สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและเม่ือมีการพัฒนาทักษะ สามารถ
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เพิ่มพูนความรูเพิ่มข้ึนแลว สํานักงานตางประเทศก็จะมีผูเช่ียวชาญในการทํางานมากข้ึนและก็

สามารถถายทอดใหแกผูท่ีหมุนเวียนโยกยายเขามาอยูใหมไดและเม่ือมีความเช่ียวชาญแลวก็สามารถ

สรางองคความรูก็นําความรูใหอยูคูกับสํานักงานไมติดตัวผูปฏิบัติงานท่ียายออกไป 

 

 2.1.2 ทฤษฎีการจัดการความรูท่ีเหมาะสมจะนํามาใชในสํานักงานตางประเทศ  

  ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) อันเปนทฤษฎีท่ีไดรับการ

พัฒนาโดย David Garvin มีหลักการสําคัญคือเปนการเปลี่ยนการทํางานใหเปนโอกาส ในการ

เรียนรู เปนการพัฒนาทักษะในการเรียนรูตลอดเวลาในการทํางานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ 

ดาน รูปแบบในการเรียนรูมีท้ังหมด 4 รูปแบบดวยกัน ไดแก  

                    - การเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligent Learning)  

                    - การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning)  

                    - การเรียนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning)  

                    - การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning ) 

เม่ือพิจารณารูปแบบในการเรียนรูท้ัง 4 แบบแลวพบวารูปแบบท่ีเหมาะสมในการนําไปใชกับงานสง

ผูรายขามแดนคือ 

1. การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning)  

   เปนการ เ รียน รู   จากประสบการณขององคกร ท่ีผ านมาว าจาก

ประสบการณในการแกไขปญหาในเร่ืองดังกลาวองคกรไดใชวิธีการใดในการแกไขปญหา ผลการ

แกไขปญหาเปนอยางไร และในอนาคต จะดําเนินการแกไขปญหาอยางไร เปนการทบทวน

เหตุการณ (Reflect and Review) ตางๆ การทบทวน (Review) คือการทบทวนเหตุและผลในทุก

ข้ันตอนของการทํางาน สวนการสะทอนความคิด (Reflect) คือการวิเคราะหหาผลกระทบหรือผล

ตอเนื่องในภายหลังจากการทํางานเสร็จแลว หรืออาจจัดใหมีกิจกรรมทบทวนหลังการทํางาน (After 

Action Review) เพื่อใหเกิดแลกเปล่ียนประสบการณในการทํางานเพ่ือนําประสบการณในการ

ทํางานไปปรับปรุงพัฒนางานตอไป 

                2.การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning)  
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   เปนการเรียนรูท่ีผูนําองคกรตองนํากิจกรรมตางๆ ท่ีจําเปนตองฝกทักษะ

ในการเปนผูนําในการเรียนรู โดยวิธีการสรางโอกาสในการเรียนรูของผูใตบังคับบัญชา ผูบริหาร

ตองเปดใจรับขอมูลและแนวคิดใหม ของผูใตบังคับบัญชาไมยึดติดกับแนวความคิดหรือ

ประสบการณเดิม ๆ 

 
2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ (Domain Knowledge) 

 2.2.1 หลักท่ัวไปของการสงผูรายขามแดน 

  การสงผูรายขามแดน คือ การสงผูตองหา หรือบุคคลท่ีหนีโทษตามคําพิพากษาจาก

ประเทศท่ีบุคคลนั้นปรากฏตัวอยูกลับประเทศท่ีรองขอ (คูมือการสงผูรายขามแดน, 2553 สํานักงาน

ตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด) 

  การสงผูรายขามแดน คือ กระบวนการอยางเปนทางการที่ประเทศหรือรัฐท้ังหลาย

ไดใหความรวมมือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญาในการสงตัวผูรายหรือผูตองหา ซ่ึงตองหาวา

กระทําความผิดหรือตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกในประเทศหรือรัฐหนึ่งแลวหลบหนีขาม

พรมแดนหรือเขาไปอยูยังประเทศหรือรัฐท่ีพบตัวหรือถูกจับตัวไดใหสงผูรายขามแดนกลับไปสู

กระบวนการดําเนินคดีในความผิดท่ีกระทําหรือกลับไปรับโทษในประเทศหรือรัฐท่ีผูนั้นถูกศาล

พิพากษาลงโทษตามกฎหมายตอไป (นายสัมพันธ สาระธนะ, 2551, บทความทางวิชาการ เร่ือง การ

ดําเนินคดีสงผูรายขามแดน: ศึกษาหลักการปญหา และขอขัดของ, สถาบันพัฒนาขาราชการฝาย

อัยการ)  

  การสงผูรายขามแดนน้ัน คือ การสงมอบตัวผูตองหาผูซ่ึงอยูในระหวางการ

ดําเนินคดีการตัดสินยังไมส้ินสุด และหมายรวมถึงผูท่ีตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลวใหลงโทษ 

(พระราชบัญญัติการสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 4) 

 2.2.2 หลักการการสงผูรายขามแดนจากอดีตถึงปจจุบัน 

 การสงผูรายขามแดน คือ การสงผูตองหา หรือบุคคลท่ีหนีโทษตามคําพิพากษาจาก

ประเทศท่ีบุคคลนั้นปรากฏตัวกลับประเทศที่รองขอ เนื่องจากบุคคลนั้นกระทําผิดกฎหมาย 

กฎหมายสงผูรายขามแดนไดมีการพัฒนามาตลอด และทวีความสําคัญมากข้ึนเนื่องจากความ
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ตองการท่ีจะปราบปรามอาชญากรรมระหวางประเทศ ซ่ึงสมัยโบราณความตองการสงผูรายขาม

แดนสวนหนึ่งมาจากความผิดเกี่ยวกับโจรสลัด  

  ซึ่งในการปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมขามชาติ หรือ การ

กออาชญากรรมในรูปแบบองคกรอาชญากรรม ซึ่งอาชญากรผูกระทําผิดอาศัยชองวางของ

ระบบกฎหมายของแตละรัฐที่ไมเหมือนกัน โดยเฉพาะหลักการที่แตละประเทศยอมมีอธิปไตย

ในการใชกฎหมายจํากัดขอบเขตอยูแตเฉพาะในดินแดนของตนทําใหอาชญากรที่หลบหนีขาม

พรมแดน หรืออาชญากรในรูปขององคกรอาชญากรรม ไมอาจถูกนําตัวมารับโทษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น กระบวนการสงผูรายขามแดนที่มีความรวมมือระหวางประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพยอมสามารถชวยนําอาชญากรผูกระทําผิดท่ีหลบหนีขามพรมแดน หรือในรูปของ

องคกรอาชญากรรม กลับไปดําเนินคดีในประเทศท่ีรองขอใหสงผูรายขามแดน กระบวนการสง

ผูรายขามแดนจึงเปนท่ียอมรับวาถูกตองตามครรลองของกฎหมายระหวางประเทศ และยังถือเปน

วิธีการท่ีเคารพการคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูท่ีถูกตองการตัวมากกวาวิธีการสงตัวดวยวิธีอ่ืนๆ 

เพราะ จะมีกระบวนการและข้ันตอนตางๆ ตลอดจนการกล่ันกรองการพิจารณาจะใหมีการสงตัว

ขามแดนดวย  

  หลักการความรวมมือระหวางประเทศในการสงผูรายขามแดนจึงเปนเร่ืองสําคัญ

เกี่ยวของกับอํานาจอธิปไตยของรัฐ ระบบกฎหมายภายในของแตละรัฐ และความสัมพันธระหวาง

ประเทศ ดังนั้น จึงมีความพยายามกอใหเกิดกติการะหวางประเทศ หรืออนุสัญญาในระดับภูมิภาค 

และในระดับสากลในเร่ืองการสงผูรายขามแดนโดยท่ีสําคัญๆ ไดแก อนุสัญญายุโรปวาดวยการสง

ผูรายขามแดน ค.ศ.1957 ซ่ึงองคกรคณะกรรมการรัฐมนตรีแหงยุโรปท่ีตั้งข้ึนโดยสภายุโรป เปน

ผูดําเนินการออกแบบกระบวนการสงผูรายขามแดนระหวางกันในประเทศยุโรป โดยหลักการวารัฐ

ภาคีสนธิสัญญาจะตองสงบุคคลเปนผูรายขามแดนใหแก ประเทศผูรองขอในความผิดท่ีสามารถสง

ได แลวไดเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกลงนามในพิธีสารแนบทาย อยางไรก็ตาม ท่ีมาของ

สนธิสัญญาตนแบบวาดวยการสงผูรายขามแดนจริงๆ และประเทศตางๆ นําไปยึดถือเปนตนแบบใน

การสรางหรือปรับปรุงกฎหมายสงผูรายขามแดนในประเทศของตน หรือใชเปนคูมือในการจัดทํา

สนธิสัญญาทวิภาคีกับประเทศตางๆ ไดแก สนธิสัญญาตนแบบวาดวยการสงผูรายขามแดนของ

องคการสหประชาชาติ เม่ือป ค.ศ. 1990 ซ่ึงสนธิสัญญาฯ ฉบับนี้ ไดเสนอหลักการท่ีเปนท่ัวไปและ
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หลักการที่เปนทางเลือก รวมถึงขอยกเวนตางๆ ในการท่ีรัฐภาคีสนธิสัญญาจะตองสงบุคคลเปน

ผูรายขามแดนใหแกประเทศผูรองขอในความผิดท่ีสามารถสงได โดยคํานึงถึงการคุมครองสิทธิ

มนุษยชนและความเปนธรรมในกระบวนพิจารณา ซ่ึงจะเกี่ยวของกับหลักความผิด 2 ประเทศ หลัก

ความผิดเฉพาะ หลักเร่ืองการไมลงโทษซ้ํา หลักการไมเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุความแตกตางของบุคคล 

และยังกําหนดหลักการขอยกเวนไมวาเชิงบังคับ เชน การหามมิใหรัฐผูถูกรองขอสงตัวบุคคลเปน

ผูรายขามแดน ในความผิดทางการเมือง ความผิดทางการทหาร หรือ ขอยกเวนเชิงทางเลือก

เชน รัฐอาจไมสงตัวบุคคลเปนผูรายขามแดนเพราะเกี่ยวกับชนชาติ หรือ ความผิดท่ีมีโทษประหาร

ชีวิต เปนตน 

 2.2.3 การสงผูรายขามแดนตางจากการ การโอนตัวนักโทษ 

 การโอนนักโทษ (Prisoners Transfer) คือ การที่นักโทษประเทศหนึ่งถูกยายไปรับ

โทษจําคุกในประเทศท่ีตนมีสัญชาติ โดยรัฐบาลแหงประเทศผูโอนและนักโทษซ่ึงไดรับการโอน

ตางใหความเห็นชอบในเร่ืองนี้ การโอนนักโทษจะกระทําไดตอเม่ือมีสนธิสัญญาการโอนนักโทษ 

(Convention on the Transfer of Sentenced Persons) ตอกัน เพราะเปนหลักการพิเศษท่ีไมอาจใช

หลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกันตามกฎหมายระหวางประเทศได 

 

            หลักเกณฑและวิธีการโอนนักโทษกําหนดไวในพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อ
ความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 เหตุผลในการ
ตรา พ.ร.บ. ฉบับนี้ข้ึนสืบเนื่องจากไดมีบุคคลสัญชาติไทยซ่ึงรับโทษอยูในตางประเทศและบุคคลผู
ไมมีสัญชาติไทยซ่ึงรับโทษอยูในประเทศไทยอยูเปนจํานวนมากสมควรท่ีจะกําหนดมาตรการใหมี
การโอนตัวผูกระทําความผิดดังกลาวใหไดรับโทษตอในประเทศที่ผู นั ้นมีสัญชาติไดเพื ่อ
ประโยชนในการที่แตละประเทศจะไดใหการอบรมแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหกลับเปนพลเมืองดี
ตอไป อีกท้ังเห็นการลดภาระการเล้ียงดูนักโทษตางประเทศท่ีมีอยูเปนจํานวนมากลงไปไดบาง 

 เปนท่ีชัดแจงวา กระบวนการในการสงผูรายขามแดนเปนกระบวนการท่ีไดรับการ

ยอมรับในระดับสากลระหวางประเทศมากกวาวิธีการสงตัวผูกระทําผิดขามแดนไปดําเนินคดีตาม

วิธีการอ่ืนๆ และมีขอสังเกตวายังมีกระบวนการเนรเทศ หรือ ผลักดัน หรือสงตัวบุคคล ซ่ึงถูก

กลาวหาวากระทําผิดในประเทศหนึ่งใหกลับไปดําเนินคดีในประเทศนั้นๆ ไดทันทีโดยไมผาน

กระบวนการสงผูรายขามแดนโดยประเทศนั้นๆ ไดอาศัยความสัมพันธระหวางกันหรืออาศัยหลัก
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ความม่ันคงของประเทศเปนใหญในการสงมอบบุคคลผูกระทําผิดใหไปดําเนินคดียังอีกประเทศ

หนึ่งซ่ึงประเทศไทยก็ไดมีการใชหลักการเนรเทศหรือผลักดันหรือสงตัวกลับนี้ควบคูกับหลักการ

สงผูรายขามแดนตลอดมา โดยสวนใหญเปนเร่ืองฝายบริหารไดใชอํานาจพิจารณาเนรเทศหรือ

ผลักดันสงตัวโดยไมผานข้ันตอนการสงผูรายขามแดน อันทําใหเกิดขอวิพากษา วิจารณตลอดมา 

  นอกจากกรณีกระบวนการดังกลาวขางตนแลว เปนท่ีสังเกตวายังมีกระบวนการ

ลักลอบลักพาตัวผูกระทําผิดจากตางประเทศเพ่ือนําตัวมาดําเนินคดีในประเทศ ซ่ึงถือเปนวิธีการท่ี

ขัดตอกฎหมายระหวางประเทศและเปนการลวงละเมิดอธิปไตยของรัฐอ่ืน และยังมีผลกระทบ

กระเทือนตอความสัมพันธอันดีระหวางรัฐท่ีบุคคลถูกลักพาตัวอาศัยอยูกับรัฐท่ีสงคนเขาไปลักพา

ตัวบุคคลดังกลาวและศาลของประเทศน้ันยังถือวาศาลมีอํานาจพิจารณาคดีดังกลาวได โดยไมคํานึง

วาทางฝายบริหารของตนจะไดตัวผูกระทําความผิดนั้นมาพิจารณาคดีโดยวิธีใด ประเทศตางๆ 

เหลานั้น เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิสราเอล เปนตน   

 2.2.4 หลักกฎหมายในการสงผูรายขามแดน 

  หลักท่ัวไปในการสงผูรายขามแดนเปนหลักกฎหมายในกฎหมายระหวางประเทศ 

และยังเปนหลักการท่ีปรากฏในกฎหมายไทยเพื่อใชในการพิจารณาดําเนินการขอสงผูรายขามแดน 

ซ่ึงหลักท่ัวไปดังกลาวมีดังตอไปนี้ 

 

  2.2.4.1 หลักการตางตอบแทน (Reciprocity) 

   หลักการตางตอบแทนเปนหลักท่ีใชสําหรับรัฐท่ีไมมีสนธิสัญญาระหวาง

กัน กลาว คือ หากไมมีสนธิสัญญาระหวางกัน การรองขอใหสงผูรายขามแดนตองระบุขอความใน

คํารองในลักษณะที่ประเทศผูรองขอจะปฏิบัติตางตอบแทนในลักษณะเดียวกันถาประเทศผูถูกรอง

ขอรองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรองขอ อยางไรก็ตาม หลักการนี้อาจไมมีท่ีใชหาก

กฎหมายภายในของประเทศผูถูกรองขอบัญญัติ วาจะไมมีการสงผูรายขามแดนหากไมมีสนธิสัญญา

ระหวางกัน 

  2.2.4.2 หลักการเปนความผิดอาญาสองรัฐ (Dual Criminality) 

   หลักการที่วาดวยการจะสงผูรายขามแดนน้ัน ความผิดท่ีประเทศผูรองขอ

ตองการตัวไปดําเนินคดีตองเปนความผิดของประเทศผูรับคํารองขอดวย 
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   การพิจารณาหลักการเปนความผิดอาญาสองรัฐควรพิจารณาจาก

ขอเท็จจริงเปนหลักกลาวคือ ขอเท็จจริงท่ีปรากฏมีความเพียงพอท่ีจะเปนความผิดตอกฎหมายของ

ท้ังสองประเทศไดหรือไมดังนั้น การตีความหลักความผิดสองรัฐควรดูการกระทําเปนหลักโดยไม

จําเปนตองดูวาองคประกอบของการกระทําความผิด นั้นจะเหมือนกันหรือไม ท้ังไมจําเปนตองดูวา

ช่ือของฐานความผิดจะเหมือนกันหรือไม 

  2.2.4.3 ความผิดนั้นเปนความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได (Extraditable Offense) 

   ความผิดท่ีสงผูรายขามแดนได หมายความวา ความผิดนั้นไมมีขอ

ตองหามไมใหมีการสงผูรายขามแดน โดยอาจจะมีขอกําหนดเร่ืองโทษข้ันตํ่าท่ีจะสงผูรายขามแดน

กันได 

  2.2.4.4 หลักความผิดเฉพาะเรื่อง (Rule of Specialty) 

  เม่ือประเทศผูรองขอไดรับตัวผูรายแลวจะตองดําเนินคดีกับบุคคลนั้นไดก็

แตเฉพาะในขอหาความผิดท่ีรองขอไปเทานั้น เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร

จากประเทศผูรับคํารองขอ  

  ปจจุบันแมหลักการเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนจะเปนหลักการท่ี

ประเทศตางๆ ตางรวมมือกันในการท่ีจะเอาตัวผูกระทําผิดท่ีหลบหนีไปประเทศอ่ืนใหกลับนําตัวมา

พิจารณาลงโทษในความผิดท่ีไดกระทําลงก็ตาม แมจะมีสนธิสัญญาตนแบบของสหประชาชาติวา

ดวยการสงผูรายขามแดน ค.ศ. 1990 และประเทศตางๆ ตางก็ตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย 

หรือมีการทําสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนตอกันเพื่อ วางหลักเกณฑ และขอผอนคลายหรือ

ขอยกเวนตางๆ แตปญหาอุปสรรคขอขัดของสําคัญๆ ก็ยังคงมีอยูไมมากก็นอยข้ึนอยูกับหลักปฏิบัติ

หรือกฎหมายภายในของแตละประเทศนั้นๆ อันไดแก 

 

 ปญหาความผิดท่ีขอใหสงเปนผูรายขามแดนตองเปน

ความผิดตามกฎหมายทั้งประเทศผูขอและประเทศผู

รับคํารองขอ 
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 ปญหาหลักการกรณีสงตัวบุคคลเปนผูรายขามแดนจะทํา

ใหไมปลอดภัยหรือ การดําเนินคดีจะไมเปนธรรมตอ

บุคคลนั้น 

 ปญหาการสงผูรายขามแดนแบบยอ หรือ แบบสมัครใจ

ยินยอม 

 ปญหาหลักการสงบุคคลสัญชาติของตนใหเปนผูราย

ขามแดน 

 

 ปญหาหลักยกเวนความผิดเฉพาะเกี่ยวกับความผิดทาง

การเมือง หรือความผิดท่ีมีลักษณะทางการเมือง 

 ปญหาหลักขอยกเวนเกี่ยวกับความผิดทางทหาร 

 ปญหาหลักการพิสูจนความผิดนั้นตองเปนความผิดและ

สามารถลงโทษไดตามกฎหมายของประเทศผูรับคํารอง

ขอใหสงเปนผูรายขามแดน 

 ปญหาหลักการไมลงโทษซํ้าในความผิดเดียวกัน 

 ปญหาหลักการสงผูรายขามแดนในคดีความผิดท่ีมีโทษ

ถึงประหารชีวิต 

 ปญหาความผิดท่ีขอใหสงเปนผูรายขามแดนเปนความผิด

ตอสวนตัวหรือยอมความได 

 ปญหาเร่ืองอายุความในคดีความผิดท่ีขอใหสงเปนผูราย

ขามแดน 

   นอกจากนั้นส่ิงสําคัญคือ การสงผูรายขามแดน เปนกลไกเกี่ยวกับอํานาจ

รัฐ ฝายบริหารจะเปนผูตัดสินใจข้ันสุดทายวาจะสงผูรายขามแดนหรือไม แมจะผานข้ันตอนการ

พิจารณาของศาลใหสงผูรายขามแดนแลวก็ตาม 

  สําหรับประเทศไทย เราใหความรวมมือในการสงผูรายขามแดนแกประเทศ

ผูรองขอเปนอยางดี แตประเทศไทยยังประสบปญหาในการรองขอใหสงผูรายขามแดน กลับ
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ประเทศไทย ซ่ึงตองใชเวลาในการดําเนินการนานมากกวาจะไดตัวผูตองหากลับมาดําเนินคดีใน

ประเทศไทย และบางประเทศก็ไมสงตัวมาใหเลย 

 

 2.2.5 ประวัติการสงผูรายขามแดนของไทย 

 ในสวนของประเทศไทยไดมีการตรากฎหมายเก่ียวกับการสงผูรายขามแดนต้ังแต 

พ.ศ. 2472 ไดแก พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2472 ซ่ึงใชเปนกฎหมายหลักในการใหความ

รวมมือกับตางประเทศ ดานการสงผูรายขามแดน และเปนพื้นฐานในการใชทําสนธิสัญญาสงผูรายขาม

แดนกับประเทศตางๆ ถึง 10  ประเทศ โดยมีการทําสนธิสัญญาฉบับแรกกับประเทศอังกฤษ ช่ือ 

สัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกรุงสยามกับอังกฤษ ร.ศ.129 (พ.ศ. 2454 หรือ ค.ศ. 1911) อันเปน

เวลากอนกฎหมายนี้ มีผลใชบังคับถึง 18 ป และมีผลสืบสิทธิสัญญาใหใชกับประเทศอีก 4 ประเทศ ท่ี

ข้ึนอยูกับ สหราชอาณาจักร ไดแก ประเทศแคนาดา, ออสเตรเลีย , มาเลเซีย, และฟจิ จากนั้น

ประเทศไทยก็ไดมีการทําสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศเบลเยี่ยม (ค.ศ. 1937) ประเทศ

อินโดนีเซีย (ค.ศ.1976) ประเทศฟลิปปนส (ค.ศ.1981) ประเทศสหรัฐอเมริกา ( ค.ศ.1998) ประเทศ

บังกลาเทศ (ค.ศ.1998) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว (ค.ศ.1999) และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 

(ค.ศ.1999) ปจจุบันประเทศไทยทําสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน 14 ประเทศ คือ สหราชอาณาจักร 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม จีน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ลาว กัมพูชา มาเลเซีย 

เกาหลีใต บังคลาเทศ ฟจิ 

 หลักเกณฑท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2472 แมจะมีเพียง 17 มาตรา            

แตก็สอดคลองหลายประการกับสนธิสัญญาตนแบบวาดวยการสงผูรายขามแดน ค.ศ. 1990 ของ

องคกรสหประชาชาติ และมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมหลักเกณฑและขอยกเวนไปกําหนดไวใน

สนธิสัญญาตางๆ ท่ีประเทศไทยทําดวยดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี เพื่อปรับปรุงกฎหมายดังกลาวและ

ใหสอดคลองกับ สนธิสัญญาตนแบบฯ ประเทศไทยก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน 

พ.ศ. 2551 มาใชบังคับแทนพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2472 ท่ีถูกยกเลิกไปแลว 
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 2.2.6 เปรียบเทียบพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดนฉบับเกา (พ.ศ. 2472) กับ ฉบับใหม 

(พ.ศ. 2551) 

  แมพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 3 จะบัญญัติใหยกเลิก

พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2472 ท้ังฉบับแลวก็ตาม แตก็ควรที่จะศึกษาเปรียบเทียบเพื่อ

ทราบหลักเกณฑตางๆ ตามกฎหมายฉบับเกากอนท่ีจะนํามาปรับปรุงอุดชองวาง และใหสอดคลอง

กับหลักปฏิบัติสากลเปนฉบับใหม 

 

2.2.7 หลักเกณฑท่ัวไปของพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2472 

 หลักการสงผูรายขามแดนโดยมีสนธิสัญญา และโดยไมจําตองมีสนธิสัญญา โดย

มาตรา 3 กําหนดเกี่ยวกับสัญญา อนุสัญญา และความตกลงกับรัฐบาลตางประเทศ 

และมาตรา 4 พ.ศ.2472 กําหนดใหสงผูรายขามแดนกันไดแมจะไมมีสนธิสัญญา

สงผูรายขามแดนก็ดีถารัฐบาลสยามพิจารณาเห็นเปนการสมควร ซ่ึงในทางปฏิบัติ

รัฐบาลไทยจะพิจารณาใหความชวยเหลือเปนเร่ืองๆ โดยยึดหลักถอยทีถอยปฏิบัติ

ตางตอบแทนหรือ หลักสันติไมตรีระหวางประเทศ 

 หลักการความผิดท่ีสงผูรายขามแดนไดตองเปนความผิดของกฎหมายสองประเทศ

โดยมาตรา 4 กําหนดในตอนทายวา แตการกระทําผิดเชนวานี้ตองเปนความผิดซ่ึง

กฎหมายสยามกําหนด โทษจําคุกไมนอยกวาหนึ่งป 

 หลักการไมลงโทษซํ้าในความผิดเดียวกัน ซ่ึง มาตรา 5 กําหนดจะไมสงตัวบุคคล

ใดขามแดน ถาปรากฏวาบุคคลนั้นเปนผูซ่ึงศาลของประเทศใดไดพิจารณาและ

พิพากษาใหปลอย หรือไดรับโทษในความผิดท่ีรองขอใหสงขามแดนแลว 

 หลักการเร่ืองการจับและคุมขังบุคคลท่ีรองขอไวช่ัวคราว มาตรา 10 กําหนดถาเปน

การเรงรอน รัฐบาลตางประเทศจะขอใหจับและคุมขังจําเลยไวพลางกอนก็ได โดย

ใ ห ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ต า ง ป ร ะ เ ท ศ แ จ ง ใ ห ก ร ะ ท ร ว ง มห า ด ไ ท ยท ร า บ 

กระทรวงมหาดไทยจะส่ังใหจับจําเลย หรือจะขอใหศาลออกหมายจับก็ไดซ่ึงเปน

หลักปฏิบัติระหวางประเทศเชนกันเพื่อปองกันมิใหคนรายหลบหนีไปกอน 
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 หลักการพิจารณาคดีโดยไมชักชาและไมควรอนุญาตใหจําเลยมีประกัน ซ่ึงมาตรา 

11กําหนดวาเม่ือจําเลยไดแลวตองนําตัวข้ึนสูศาลโดยไมชักชาเกินจําเปน และใน

คดีเหลานี้ศาลไมควรอนุญาตใหจําเลยมีประกัน 

 หลักการไมสงผูรายขามแดนกรณีความผิดที่รองขอเปนความผิดอันมีลักษณะในทางการเมือง

โดยขอยกเวนนี้เปนไปตามบทบัญญัติแหง มาตรา 12(3) มาตรา 13(2) และ มาตรา 

17 วรรคสอง(3) ซ่ึงก็เปนไปตามหลักปฏิบัติสากล 

 หลักการใหอุทธรณคดีตอศาลอุทธรณไดเพียงศาลเดียวเทานั้นโดย มาตรา 17 

กําหนดใหอุทธรณคดีตอศาลอุทธรณ และเม่ือศาลอุทธรณตัดสินแลวใหเปนอันถึง

ท่ีสุดท้ังในขอเท็จจริง และ ขอกฎหมายท้ังนี้ โดยหลักวา คดีผูรายขามแดนเปน

เพียงศาลพิจารณาคํารองขอวาคดีมีมูลพอที่สงเปนผูรายขามแดนตามคํารองขอ

หรือไมมิใชเปนการพิสูจนความผิดของจําเลยในคดีอาญาท่ัวไปท่ีจะตองพิสูจนจน    

ส้ินสงสัย 

2.2.8 หลักเกณฑสาระสําคัญของพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551 

 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2472 ( มาตรา 3) 

 กําหนดหลักเกณฑสําหรับความผิดที่สงผูรายขามแดนไดวาตองเปนความผิด

อาญา ซ่ึงกฎหมายของประเทศผูรองขอและกฎหมายไทยกําหนดใหเปนความผิด

ทางอาญา มีโทษประหารชีวิต หรือจําคุก หรือโทษจํากัดเสรีภาพในรูปแบบอ่ืน

ตั้งแต 1 ป ข้ึนไป ไมวาความผิดดังกลาวจะถูกจัดหมวดเดียวกันหรือเรียกช่ือ

ความผิดเปนอยางเดียวกันของท้ังสองประเทศหรือไมก็ตาม และรวมถึงความผิด

อ่ืนๆ แมมีโทษจําคุกหรือโทษจํากัดเสรีภาพในรูปแบบอ่ืนนอยกวา 1 ป หากเปน

ความผิดเกี่ยวพันกันกับความผิดท่ีใหมี การสงผูรายขามแดนตามคํารองขอ (มาตรา 

7) 

 กําหนดเร่ืองการเร่ิมตนการดําเนินการสงผูรายขามแดน ไดกําหนดใหคํารองขอสง

ผูรายขามแดนจากประเทศท่ีมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศไทยจัดสง

โดยตรงไปยังผูประสานงานกลาง(ซ่ึงหมายถึงอัยการสูงสุด หรือผูซ่ึงอัยการสูงสุด

มอบหมาย) สวนในกรณีอ่ืนใหสงผานวิถีทางการทูต(มาตรา 8) 
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 กําหนดหลักเกณฑกรณีเปนความผิดท่ีจะสงผูรายขามแดนไดตองไมเขาลักษณะ

ตองหามตามกฎหมายไทย หรือมิใชความผิดท่ีมีลักษณะทางการเมือง หรือเปน

ความผิดทางทหาร และยังกําหนดหลักเกณฑเร่ืองการปฏิบัติตางตอบแทนในกรณี

มีคํารองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศท่ีไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับ

ประเทศไทยโดยใหประเทศผูรองขอแสดงโดยชัดแจงวา จะสงผูรายขามแดน

ใหแกประเทศไทยในทํานองเดียวกัน เม่ือประเทศไทยรองขอ (มาตรา 9 (1)(2) ) 

และยังกําหนดหลักเกณฑขอยกเวนของความผิดท่ีมีลักษณะทางการเมือง วาความผิด

ใดไมถือวาเปนความผิดท่ีมีลักษณะทางการเมือง(มาตรา 9 วรรคสอง)    

 กําหนดหลักเกณฑเร่ืองการสงบุคคลสัญชาติไทยเปนผูรายขามแดนโดยใหกระทํา

ไดในกรณีมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน ระหวางประเทศไทยกับประเทศท่ีรอง

ขอกําหนดไวหรือบุคคลนั้นยินยอมใหสงตัวขามแดน หรือเปนการสงผูรายขามแดน 

ภายใตเง่ือนไขตางตอบแทนท่ีประเทศไทยทํากับประเทศผูรองขอ 

 เพิ่มหลักเกณฑการขัง การควบคุมตัวบุคคล ซ่ึงถูกรองขอใหสงผูรายขามแดน การ

ใชดุลพินิจใหปลอยช่ัวคราว และการดําเนินคดีทางศาล เพื่อใหเกิดความชัดเจนใน

การดําเนินคดีสงผูรายขามแดนตอไป (มาตรา 15 ถึง มาตรา 18) 

 ถาศาลพิเคราะหหลักฐานแลว เห็นวามีเหตุใหศาลมีคําส่ังขังบุคคลนั้นไวเพื่อสง

ขามแดน (มาตรา 19) 

 กําหนดหลักเกณฑท่ีศาลจะตองพิจารณากอนท่ีจะมีคําส่ังขังบุคคลไวเพื่อสงขาม

แดนรวมท้ังแกไขระยะเวลาการอุทธรณคําส่ังศาล ใหปลอยช่ัวคราว หรือขังบุคคล 

ซ่ึงถูกรองขอใหสงขามแดน และกระบวนการปลอยชั่วคราวในชั้นอุทธรณเพื่อให

ชัดเจนและสอดคลองกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา 15) 

 เพิ่มอํานาจศาลขยายระยะเวลาขัง 90 วัน ในกรณีท่ีศาลเห็นวามีเหตุอันควรท่ีจะ

เล่ือนการสงตัวบุคคล ซ่ึงศาลมีคําส่ังใหขังเพื่อสงขามแดน (มาตรา 20) 

 กําหนดระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําส่ังศาลช้ันตนท่ีมีคําส่ังใหปลอยหรือขังบุคคล

เพื่อสงขามแดนพนักงานอัยการหรือบุคคลนั้นตองยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับ

แตวันท่ีศาลมีคําส่ังและคําพิพากษาศาลอุทธรณใหเปนท่ีสุด ( มาตรา 21) 
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 กําหนดระยะเวลาการสงมอบตัวบุคคลซ่ึงถูกรองขอใหสงขามแดนแกประเทศผูรอง

ขอโดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีศาลมีคําส่ังถึงท่ีสุด 

หรือภายในกําหนดเวลาท่ีศาลไดอนุญาตใหขยายออกไป แลวแตกรณี (มาตรา 22) 

 กําหนดผลของการที่ประเทศผูรองขอมิไดดําเนินการรับมอบตัวบุคคลซึ่งถูก

รองขอใหสงขามแดน ภายในกําหนดเวลาโดยไมมีเหตุอันควร หากตอมา

ประเทศผูรองขอดังกลาวไดรองขอใหสงบุคคลนั้น  ขามแดนในความผิด

เดียวกันอีก ประเทศไทยมีอํานาจที่จะปฏิเสธการสงผูรายขามแดนไดทันที

(มาตรา 23) 

 ในกรณีที่บุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดน กําลังถูกดําเนินคดีหรือรับโทษ

ตามคําพิพากษาอยู ในประเทศไทย  ในคดีความผิด อื ่นร ัฐบาลไทยอาจ

ดําเนินการได 3 ประการ  คือ  การสงบุคคลดังกลาวใหแกประเทศรองขอ

หรือเล่ือนการสงบุคคล ดังกลาว หรือสงบุคคลดังกลาวใหแกประเทศผูรอง

ขอช่ัวคราว ฯลฯ (มาตรา 24) 

 เพิ่มหลักเกณฑใหมีการดําเนินคดีอาญาแกบุคคลที่ถูกรองขอใหสงขามแดน

ตามกฎหมายไทย  กรณีที่ไมมีการสงผูรายขามแดน โดยใหผูประสานงาน

กลางพิจารณาแจงใหเจาหนาที่ผู มีอํานาจทราบ  เพื ่อดํา เนินคดีอาญาตาม

กฎหมายไทยตอไป(มาตรา 25) 

 กําหนดหลักเกณฑในกรณีมีคํารองขอใหสงผูรายขามแดนจากตางประเทศ ตั้งแต
ประเทศข้ึนไปรองขอใหสงบุคคลเดียวกันขามแดน เพื่อใหรัฐบาลไทยหรือผู
ประสานงานกลางใชดุลพินิจในการสงผูรายขามแดน ในกรณีท่ีมีคํารองขอใหสง
ผูรายขามแดนจากตางประเทศ ตั้งแต 2 ประเทศข้ึนไป (มาตรา 26) 

 กรณีที่จับบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนไวไดแลว และบุคคลนั้นยินยอม

ใหสงขามแดนใหแสดงความยินยอมเปนลายลักษณอักษรตามแบบที ่ผู

ประสานงานกลางกําหนด แลวใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลเพื่อให

ตรวจสอบความยินยอม หากเปนการยินยอมโดยสมัครใจใหศาลมีคําสั่งขัง

บุคคลนั้นไวเพื่อสงขามแดนตอไป (มาตรา 27, 28) 
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 กรณีท่ีประเทศไทยรองขอใหสงตัวบุคคลขามแดน โดยหากความผิดอันเปน

มูลเหตุ ที ่ขอสง ผู ร ายขามแดนนั้น  ตองระวางโทษถึงประหารชีว ิต  ตาม

กฎหมายไทยแตไมถึงโทษประหารชีวิตตามกฎหมายของประเทศผูรับคํา

รองขอ  หากรัฐบาลไทยตองใหคํารับรองวาจะไมมีการประหารชีวิตก็ให

ดําเนินการเจรจาตกลงเพ่ือใหมีการรับรองดังกลาวตอไป (มาตรา 29) 

 กําหนดใหพนักงานอัยการ  หรือ  หนวยงานที่ประสงคจะใหมีการสงผูราย

ขามแดนมายังประเทศไทยเปนผูเสนอเรื่องตอผูประสานงานกลาง กรณีท่ีผู

ประสานงานกลางวินิจฉัยวาสมควรท่ีจะจัดทําคํารองขอใหสงผูรายขามแดนใหผู

ประสานงานกลางสงเร่ืองใหพนักงานอัยการดําเนินการตอไป (มาตรา 30) 

 สอบปากคําพยานบุคคลออกคํา สั ่ง เร ียกบุคคลมาใหการ  หรือการแจง

เจาหนาท่ีของรัฐ ใหดําเนินการเพ่ือประโยชนในการสงผูรายขามแดน โดยให

คําส่ังของพนักงานอัยการถือเปนคําบังคับตามประมวลกฎหมาย (มาตรา 31) 

 นอกจากนั้น ยังมีบทเฉพาะกาลถึงบรรดาคดีสงผูรายขามแดนที่พนักงาน

อัยการยื ่นฟองตอศาลแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให

ดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2472 จนกวาจะ

เสร็จสิ้นกระบวนการ (มาตรา 33) (คูมือการสงตัวผูรายขามแดน สํานักงาน

ตางประเทศสํานักงานอัยการสูงสุด) 

 

 2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 สัมพันธ  สารธนะ (2552) ไดเสนอบทความทางวิชาการ  

  เร่ืองการดําเนินคดีสงผูรายขามแดน โดยศึกษาหลักการ ปญหา และ

ขอขัดของความรวมมือระหวางประเทศในทางอาญาในสวนของการสงผูรายขามแดน เปนความตก

ลงรวมมือระหวางรัฐผูรองขอกับรัฐผูรับคําขอ แตผูมีอํานาจพิจารณาวาจะใหมีการพิจารณาวาจะให

มี การสงผูรายขามแดนหรือไมนั้น เปนอํานาจหรือสิทธิเด็ดขาดของรัฐผูรับคํารองขอแตเพียงผูเดียว 

ซ่ึงในแตละประเทศ หรือกลไกภายในรัฐผูรับคํารองขอนั้นอาจจะมีองคกรหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจ

ในการตัดสินวินิจฉัยช้ีขาดวาจะใหมีการสงผูรายขามแดนจากรัฐอ่ืนเปนผูรองขอโดยวิถีทางทูต 
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หรือโดยผานผูประสานงานกลางก็จะมีการสงคํารองขอใหพนักงานอัยการ สํานักงานตางประเทศ 

สํานักงานอัยการสูงสุด เปนผูนําคดีสงผูรายขามแดนขึ้นสูศาล โดยระหวางนั้นอาจมีการขอใหออก

หมายจับหรือขอใหขังหรือขอใหปลอยตัวช่ัวคราว และเม่ือยื่นคํารองขอสงผูรายขามแดนแลว ก็ตอง

มีการสืบพยานท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมายโดยพิจารณานําหลักการเกี่ยวกับการสงผูราย ขามแดน

ท่ีไดกลาวมาท้ังหลายขางตนแลวมาเปนแนวปฏิบัติ (นายสัมพันธ สาระธนะ บทความวิชาการ เร่ือง 

การดําเนินคดีสงผูรายขามแดน: ศึกษาหลักการปญหา และของขัดของ หลักสูตรนักบริหารงาน

ยุติธรรมระดับสูง รุนท่ี 5 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด) 

 ตะวัน  พึ่งพุทธานุรักษ (2546) ไดศึกษาปญหาการสงผูรายขามแดนในคดีอาชญากรรม

คอมพิวเตอร ตะวัน  พึ่งพุทธารักษ (2546) ไดศึกษาปญหาการสงผูรายขามแดนในคดีอาชญากรรม

คอมพิวเตอร 

โดยเปนการวิเคราะหประเด็นปญหาท่ีเกิดจากการไมสามารถปรับใชหลักเกณฑระหวาง

ประเทศวาดวยการสงผูรายขามแดนกับคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม จาก

การศึกษาพบวา อาชญากรรมคอมพิวเตอรเปนอาชญากรรมท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะแตกตางจาก

อาชญากรรมท่ัวไป เนื่องจากเปนอาชญากรรมท่ีเกิดบนเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหอาชญากรรมเชน

วานี้มีลักษณะเปนอาชญากรรมขามชาติ ซ่ึงประเทศตาง ๆ ตองแกไขกฎหมายภายในของตนให

รองรับอาชญากรรมเชนวานี้ ในปจจุบัน กฎหมายภายในเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอรของ

ประเทศตางๆ มีลักษณะแตกตางกัน ซ่ึงทําใหรัฐไมอาจสงผูรายขามแดนใหแกกันไดตามหลัก

ความผิดอาญาของท้ังสองประเทศ นอกจากนี้ยังพบวาความตกลงระหวางประเทศและกฎหมาย

ภายในวาดวยการสงผูรายขามแดนของประเทศสวนมากในปจจุบันก็ไมสามารถพัฒนาใหทันกับ

สภาพและลักษณะของอาชญากรรมดังกลาวนี้ได ทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการสงผูรายขาม

แดน ผูเขียนไดเสนอกลไกการแกไขปญหาท่ีสําคัญ โดยการที่ประเทศท้ังหลายจะไดทําความตกลง

ซ่ึงกันและกัน เพื่อกําหนดลักษณะความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอรใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน พรอมท้ังปรับปรุงกฎหมายสงผูรายขามแดนใหสนองรับกับความตกลงดังกลาว เพื่อใหการ

สงผูรายขามแดนในคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอรเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากงานวิจัยดังกลาวพบวาปญหาการสงผูรายขามแดนถามีการนําการจัดการความรูไปใช

จะชวยแกปญหาในเร่ืองการคนควาองคความรู เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร กฎหมายภายใน
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ของประเทศของประเทศตางๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย ดูองคประกอบความผิด วาเหมือนหรือ

ตางกันอยางไร และการรวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆท่ีเกี่ยวของในคดี รูอัตราโทษข้ันตํ่าวาเขา

เง่ือนไขการสงผูรายขามแดนหรือไมอยาง นิสิต ตะวัน  พึ่งพุทธารักษ อาจารยท่ีปรึกษา ผศ สุผานิต 

เกิดสมเกียรติ อ. นันทชัย เพียรสนองจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญา 

วิทยานิพนธมหาบัณฑิต. นิติศาสตร (นิติศาสตร) ปท่ีจบการศึกษา 2546  
 


