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แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ

โดย นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง  
นิติกร สำนักกฎหมาย

๗๓

หลักการและเหตุผล
	 โดยที่พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๒	 ใช้บังคับ 
มาเป็นเวลานานแล้ว	 ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	ตลอดจนไม่สามารถ 
แก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการเป็นเหตุให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่อาจ
ดำเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ประกอบกบัในปจัจบุนัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ปฏิบัติของนานาอารยประเทศได้พัฒนาไปเป็นอันมาก	 สมควรปรับปรุง 
พระราชบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 	จึงจำเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทยกเลิกกฎหมาย
	 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน	พุทธศักราช	๒๔๗๒

๒) บทนิยาม
 “ประเทศผู้ร้องขอ”	หมายความว่า	ประเทศ	ดินแดน	หรือองค์การ 
ระหว่างประเทศที่ร้องขอให้ประเทศไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดน
 “ประเทศผูร้บัคำรอ้งขอ”	หมายความวา่	ประเทศ	ดนิแดน	หรอืองคก์าร 
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
 “ผู้ประสานงานกลาง”	หมายความว่า	อัยการสูงสุดหรือผู้ซ่ึงอัยการสูงสุด
มอบหมายซ่ึงมีอำนาจหน้าท่ีประสานงานการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ประเทศผู้ร้องขอ 
และการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่ประเทศไทย	รวมทั้งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๏  ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๏  ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
  เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก หน้า ๓๖
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 “เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ”	 หมายความว่า	 พนักงานอัยการ	 เจ้าหน้าที่ 
ราชทัณฑ์	 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ	 หรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอำนาจ 
หน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในส่วนของตนตามที่ได้รับแจ้ง 
จากผู้ประสานงานกลาง

๓) หลักทั่วไปในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
 ๓.๑) ลักษณะของความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ 
	 	 (๑)	จะต้องเป็นความผิดอาญาซึ่งกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอ 
และกฎหมายไทยกำหนดให้เป็นความผิดอาญาซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือ 
โทษจำคกุหรอืโทษจำกดัเสรภีาพในรปูแบบอืน่ตัง้แต	่๑	ปขีึน้ไป	ทัง้นี	้ไมว่า่จะเปน็ 
ความผดิทีไ่ดก้ำหนดไวใ้นหมวดเดยีวกนั	หรอืเรยีกชือ่ความผดิเปน็อยา่งเดยีวกนั 
ของทั้งสองประเทศหรือไม่ก็ตาม
	 (๒)	โดยการกระทำความผิดอาญาอื่นซึ่งมีโทษจำคุกหรือจำกัด 
เสรีภาพในรูปแบบอื่นน้อยกว่า	๑	ปี	อาจร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้	หากเป็น 
ความผิดเกี่ยวพันกับความผิดที่ให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำร้องขอแล้ว	 
ไม่ว่าจะร้องขอพร้อมคำร้องขอในครั้งแรกหรือภายหลัง
 ๓.๒)  การยืน่คำรอ้งขอใหส้ง่ผูร้า้ยขา้มแดน	การทีจ่ะสง่ผูร้า้ยขา้มแดนได ้
ตอ้งมคีำรอ้งขอใหส้่งผู้รา้ยข้ามแดนจากประเทศผู้รอ้งขอ	โดยคำร้องขอดงักล่าว 
ให้จัดโดยวิธีการ	ดังต่อไปนี้
	 (๑)		ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ 
ประเทศไทยให้จัดส่งไปยังผู้ประสานงานกลาง	
	 (๒)		ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอมิได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
กับประเทศไทย	ให้จัดส่งคำร้องขอดังกล่าวโดยผ่านวิถีทางการทูต
	 โดยคำรอ้งขอใหส้ง่ผูร้า้ยขา้มแดนและเอกสารหลกัฐานตอ้งเปน็ไป 
ตามหลักเกณฑ	์วิธีการ	และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง	ซึ่งจะส่งศาลต้อง 
จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้อง	 ทั้งนี้	 ศาลจะรับฟังโดย 
ไม่จำเป็นต้องมีพยานบุคคลมาเบิกความประกอบก็ได้
 ๓.๓)  ข้อพิจารณาในการส่งบุคคลข้ามแดน	รัฐบาลไทยอาจพิจารณา 
ส่งบุคคลข้ามแดน	 เพื่อการฟ้องร้องหรือรับโทษตามคำพิพากษาของศาลใน 
ความผิดทางอาญา	ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจดำเนินคดีของประเทศผู้ร้องขอให้แก่ 
ประเทศนั้น	ๆ	ตามคำร้องขอได้ในกรณีดังต่อไปนี้
	 (๑)	กรณเีปน็ความผดิทีจ่ะสง่ผูร้า้ยขา้มแดนได้	และไมเ่ขา้ลกัษณะ 
ต้องห้ามตามกฎหมายไทยหรือมิใช่ความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรือเป็น 
ความผดิอาญาทางทหารโดยเฉพาะและโดยความผดิอาญาทางทหารนัน้ตอ้งมใิช่

๗๔
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ความผิดตามกฎหมายอาญาทั่วไป	แต่ไม่หมายความรวมถึงความผิด	ดังต่อไปนี้
	 	 -	การปลงพระชนม์	ประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพ 
ของพระมหากษัตริย์	พระราชินี	หรือรัชทายาท
	 -	การฆ่า	ประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภาพของประมุข 
แห่งรัฐ	ผู้นำรัฐบาล	หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวของบุคคลนั้น
	 -	การกระทำความผิดที่ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางการเมือง 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคี
	 (๒)	 กรณีที่มิได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน	 เมื่อ 
ประเทศผู้ร้องขอได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศไทย 
ในทำนองเดียวกันเมื่อประเทศไทยร้องขอ
	 ทั้งนี้	 บุคคลใดซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนนั้นเคยได้รับการ 
พิจารณาคดีจากศาลไทยหรือศาลของประเทศผู้ร้องขอในการกระทำ 
อยา่งเดยีวกนักบัทีม่กีารรอ้งขอ	ใหส้ง่ขา้มแดนและศาลไทยหรอืศาลของประเทศ 
ผู้ร้องขอได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ปล่อยตัวหรือพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้ 
พน้โทษแลว้	หรอืไดร้บัการอภยัโทษหรอืนริโทษกรรมหรอืคดขีาดอายคุวามหรอื 
มีเหตุอื่นใดซึ่งไม่สามารถดำเนินคดีแก่บุคคลนั้นตามกฎหมายของประเทศ 
ผู้ร้องขอ	ห้ามมิให้ส่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนเน่ืองจากการกระทำน้ันอีก
 ๓.๔) การควบคุมหรือลงโทษบุคคลซึ่งถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนใน 
ความผิดอื่นที่ได้กระทำลงก่อนมีการส่งข้ามแดน การควบคุมเพื่อดำเนินคดี 
หรือลงโทษบุคคลซึ่งถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศผู้รับคำร้องขอมายัง 
ประเทศไทยในความผดิอืน่ทีไ่ดก้ระทำลงกอ่นมกีารสง่ขา้มแดน	และการสง่บคุคล 
ซึ่งถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศผู้รับคำร้องขอมายังประเทศไทยไปยัง 
ประเทศที่สามจะกระทำมิได้	เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑)	 บุคคลนั้นเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายหลัง 
เสร็จสิ้นกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 
ใหม่โดยสมัครใจ

(๒)	 บุคคลนั้นมิได้เดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายใน	
๔๕	วัน	ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน	หรือ

(๓)	 ประเทศผู้รับคำร้องขอยินยอม

๔) กระบวนการดำเนินการตามคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
 ๔.๑) การส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดน	การยื่นดำเนินการ 
ตามคำร้องขอให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดนอาจกระทำได้ในกรณี 
ดังต่อไปนี้
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	 	 (๑)	เมื่อมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ 
ประเทศผู้ร้องขอกำหนดไว้
	 	 (๒)	บุคคลนั้นยินยอมให้ส่งข้ามแดน	หรือ
	 	 (๓)	เป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้เงื่อนไขต่างตอบแทนที่ 
ประเทศไทยทำกับประเทศผู้ร้องขอ
 ๔.๒) วิธีการยื่นคำร้องขอโดยผ่านวิถีทางการทูต
  ก. ขั้นตอนการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ	การ
คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยยื่นผ่านวิถีทางการทูตนั้น	กฎหมายกำหนดให้
กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้
		 	 	 (๑)	 หากเห็นว่าคำร้องขอดังกล่าวไม่กระทบกระเทือน 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศและไมม่เีหตผุลอืน่ใดทีจ่ะไมด่ำเนนิการให	้ใหส้ง่ 
คำร้องนั้นให้ผู้ประสานงานกลางดำเนินการต่อไป
		 	 	 (๒)	หากเห็นว่าคำร้องขอดังกล่าวอาจกระทบกระเทือนต่อ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือมีเหตุผลอื่นที่ไม่อาจดำเนินการให้ได	้ก็ให้ 
กระทรวงการตา่งประเทศเสนอความเหน็นัน้พรอ้มดว้ยคำรอ้งขอใหค้ณะรฐัมนตร ี
พิจารณาโดยเร็ว	 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อความเห็นดังกล่าว	 ก็ให้ 
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร	แต่หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำร้องขอ	 ก็ให้กระทรวงการต่างประเทศส่งเรื่องให้ 
ผู้ประสานงานกลางดำเนินการต่อไปตามกฎหมายนี้
  ข. ข้ันตอนการดำเนินการของผู้ประสานงาน	เม่ือผู้ประสานงานกลาง 
ได้รับคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากกระทรวงการต่างประเทศหรือจาก 
ประเทศผู้ร้องขอ	ก็ให้พิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้
		 	 	 (๑)	ในกรณีที่เห็นว่าคำร้องขอนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะ 
ดำเนินการให้ได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้	 ให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งให้ 
พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ออกหมายจับแล้วจัดส่งหมายจับให้ 
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
		 		 	 (๒)	ในกรณีที่คำร้องขอนั้นมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือ 
มีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรืออาจดำเนินการให้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่จำเป็น 
บางประการ	 ให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งเหตุขัดข้องหรือเงื่อนไขที่จำเป็นให้ 
ประเทศผู้ร้องขอทราบ	แต่ถ้าการดำเนินการตามคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
จะกระทบกระเทอืนการฟอ้งคดอีืน่ใด	หรอืการดำเนนิการอืน่ใดเกีย่วกบัคดอีาญา 
ซึ่งบุคคลนั้นกำลังถูกดำเนินการอยู่ในประเทศไทย	ผู้ประสานงานกลางจะเลื่อน 
การดำเนินการตามคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนน้ัน	หรือจะดำเนินการโดยกำหนด 
เงื่อนไขที่จำเป็นก็ได้	ทั้งนี้	ให้แจ้งให้ประเทศผู้ร้องขอทราบโดยไม่ชักช้า
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	 	 	 (๓)	ในกรณีที่คำร้องขอนั้นมิได้ส่งผ่านวิถีทางการทูตให้ 
ผู้ประสานงานกลางแจ้งคำร้องขอดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ 
เพื่อให้ความเห็นก่อนดำเนินการต่อไป	
	 		 	 (๔)	ในกรณีที่ผู้ประสานงานกลางเห็นว่าคำร้องขออาจ 
กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	หรือมีเหตุผลอื่นใดซึ่งไม่ควร 
ดำเนนิการ	หรอืเหน็วา่คำรอ้งขอดงักลา่วไมอ่ยูใ่นหลกัเกณฑท์ีจ่ะดำเนนิการใหไ้ด้ 
ตามกฎหมายนี้	 ให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งประเทศผู้ร้องขอหรือกระทรวงการ 
ต่างประเทศ	แล้วแต่กรณี	เพื่อดำเนินการต่อไป
 ๔.๓) การขอใหจ้บักมุและคมุขงับคุคลไวช้ัว่คราว	ในกรณทีีม่เีหตจุำเปน็ 
เรง่ดว่น	ประเทศผูร้อ้งขออาจมคีำรอ้งขอใหจ้บักมุและคมุขงับคุคลทีต่อ้งการตวั
ไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	 ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ 
ประเทศไทยนั้นให้จัดส่งไปยังผู้ประสานงานกลาง	
	 	 (๒)	ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอมิได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
กับประเทศไทยให้ส่งผ่านวิถีทางการทูต
	 	 การพิจารณาเพ่ือดำเนินการให้มีการจับกุมและคุมขังบุคคลดังกล่าว 
กฎหมายกำหนดให้นำข้อ	๔.๒)	ข.	ขั้นตอนการดำเนินการของผู้ประสานงาน	
มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม	ทัง้นี	้เมือ่ไดด้ำเนนิการจบักมุตวับคุคลดงักลา่วแลว้ใหน้ำสง่ 
พนักงานอัยการเพ่ือย่ืนคำร้องให้ศาลมีคำส่ังขังบุคคลซ่ึงถูกร้องขอไว้ในระหว่างรอ 
คำรอ้งขอสง่ผูร้า้ยขา้มแดนอยา่งเปน็ทางการ	และเอกสารหลกัฐานจากประเทศ 
ผู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า
	 	 ทั้งนี้	 หากศาลมิได้รับคำฟ้องเพื่อดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ภายใน	๖๐	วนันบัแตว่นัทีบ่คุคลซึง่ถกูรอ้งขอถกูจบั	หรอืภายในเวลาทีศ่าลกำหนด 
แต่ต้องไม่เกิน	 ๙๐	 วันนับแต่วันที่บุคคลนั้นถูกจับก็ให้ปล่อยตัวบุคคลนั้นไป  
แต่หากการปล่อยตัวดังกล่าวเนื่องมาจากประเทศผู้ร้องขอมิได้จัดส่งคำร้องขอ 
ให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการ	 และเอกสารหลักฐานอันจำเป็นตาม 
มาตรา	 ๘	 หรือด้วยเหตุอื่นใด	 การร้องขอให้จับนั้นก็เป็นอันยกเลิก	 และ 
ประเทศผูร้อ้งขอจะรอ้งขอใหจ้บับคุคลซึง่ถกูรอ้งขอดงักลา่วดว้ยเหตเุดยีวกนันัน้ 
อีกมิได้	แต่การปฏิเสธหรือยกเลิกคำร้องขอให้จับดังกล่าวไม่มีผลเป็นการห้าม 
ประเทศผู้ร้องขอที่จะร้องขอให้ส่งบุคคลซึ่งถูกร้องขอนั้นข้ามแดนตามปกติ

๕) กระบวนการพิจารณาคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน
 ๕.๑) ขัน้ตอนการนำคดขีึน้สูศ่าล	ภายใตบ้งัคบัมาตรา	๒๗	เมือ่จบับคุคล 
ซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนได้แล้วให้พนักงานอัยการนำคดีขึ้นสู่ศาลโดยมิชักช้า	 
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โดยให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง	 เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรให้ 
เลื่อนคดี	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่การควบคุมและการดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่ง 
กฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น	ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม	
   โดยก่อนเร่ิมพิจารณาให้ศาลถามบุคคลซ่ึงถูกร้องขอว่ามีทนายความ 
หรือไม่	 หากไม่มีและต้องการทนายความ	 ให้ศาลตั้งทนายความให้และให้นำ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
 ๕.๒) คำส่ังขังบุคคลเพ่ือส่งข้ามแดน	เม่ือศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐาน 
แล้วเห็นว่ามีเหตุดังต่อไปนี้	ก็ให้ศาลมีคำสั่งขังบุคคลนั้นไว้เพื่อส่งข้ามแดนต่อไป
	 	 (๑)	บุคคลซึ่งถูกจับนั้นเป็นบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนและ
มิใช่ผู้มีสัญชาติไทย	หรือเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้ส่งข้ามแดน 
ได้ตามมาตรา	๑๒
	 		 (๒)	คดมีมีลูทีจ่ะรบัฟอ้งไวพ้จิารณา	หากความผดินัน้ไดก้ระทำลง 
ในราชอาณาจักรหรือมีกฎหมายบัญญัติให้ถือว่าได้กระทำในราชอาณาจักรและ
	 		 (๓)	ความผดิซึง่เปน็เหตใุหร้อ้งขอสง่ผูร้า้ยขา้มแดนนัน้	เปน็ความผดิ 
ซึ่งอาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ตามกฎหมายนี้และมิใช่เป็นความผิดที่มีลักษณะทาง
การเมืองหรือเป็นความผิดทางทหารโดยเฉพาะ
 ๕.๓) คำสั่งปล่อยบุคคลซึ่งถูกขังเพื่อดำเนินการส่งข้ามแดน	 ในกรณี
ที่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานไม่เพียงพอ	ก็ให้ศาลมีคำสั่งปล่อย 
และดำเนินการปล่อยบุคคลนั้นไปเมื่อสิ้นระยะเวลา	๗๒	ชั่วโมงนับแต่ได้อ่าน 
คำสั่งปล่อยนั้น	 เว้นแต่ภายในระยะเวลาดังกล่าว	 พนักงานอัยการจะได้แจ้ง 
ความจำนงว่าจะอุทธรณ์	 ก็ให้ขังไว้ในระหว่างอุทธรณ์และจะต้องยื่นอุทธรณ์ 
ภายในระยะเวลา	๓๐	วันนับแต่วันที่ศาลอ่านคำสั่งปล่อย	แต่ถ้ามีคำร้องขอให้ 
ปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์	ก็ให้ศาลถามพนักงานอัยการว่าจะคัดค้านหรือไม	่ 
หากมีการคัดค้านให้ศาลรับฟังเพื่อประกอบการวินิจฉัยด้วย
		 	 ทัง้นี	้หา้มมใิหส้ง่บคุคลซึง่ศาลมคีำสัง่ขงัดงักลา่วขา้มแดนกอ่นครบ 
ระยะเวลา	๓๐	วนันบัแตว่นัทีศ่าลมคีำสัง่ขงัเพือ่สง่ขา้มแดน		แตถ่า้มไิดส้ง่บคุคลนัน้ 
ขา้มแดนภายในเวลา	๙๐	วนันบัแตว่นัทีศ่าลมคีำสัง่ถงึทีส่ดุหรอืภายในกำหนดเวลา 
ที่ศาลได้อนุญาตให้ขยายออกไปตามคำร้องของพนักงานอัยการ	 ให้ปล่อย 
บุคคลนั้นไป

๖) การอุทธรณ์
	 เมือ่ศาลชัน้ตน้มคีำสัง่ใหป้ลอ่ยหรอืขงับคุคลเพือ่สง่ขา้มแดนแลว้	พนกังาน 
อัยการหรือบุคคลนั้นอาจยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ภายใน 
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ระยะเวลา	๓๐	วนันบัแตว่นัทีศ่าลไดอ้า่นคำสัง่นัน้	โดยคำพพิากษาของศาลอทุธรณ ์
นั้นให้เป็นที่สุด

๗) การดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
 ๗.๑) การส่งมอบตัวบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดน
   ก. กรณีมีการกระทำความผิดที่ขอให้ส่งข้ามแดนอย่างเดียว 
ภายหลังจากการที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ขังบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งเป็นผู้ร้าย 
ข้ามแดนและรัฐบาลไทยพิจารณาให้ส่งบุคคลน้ันเป็นผู้ร้ายข้ามแดนแล้ว	การส่งมอบ 
ตัวบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนให้แก่ประเทศผู้ร้องขอนั้นต้องดำเนินการ 
ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน	๙๐	วนันบัแตว่นัทีศ่าลมคีำสัง่ถงึทีส่ดุ	หรอืภายในกำหนดเวลา 
ทีศ่าลไดอ้นญุาตใหข้ยายออกไปตามคำรอ้งของพนกังานอยัการ	ทัง้นี	้รายละเอยีด 
เกีย่วกบั	วนั	เวลา	สถานทีแ่ละวธิกีารสง่มอบตวับคุคลซึง่ถกูรอ้งขอใหส้ง่ขา้มแดน 
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
	 		 	 	 ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอมิได้ดำเนินการรับมอบตัวบุคคล 
ซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร	 
และต่อมาภายหลังได้ร้องขอให้ส่งบุคคลนั้นข้ามแดนในความผิดเดียวกันอีก	 
ก็ให้ปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน	 โดยผู้ประสานงานกลางนั้นไม่ต้องแจ้งให้ 
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทราบเพื่อดำเนินคดีอาญาแต่อย่างใด
    ข. ในกรณีที่มีกระทำความผิดอื่นนอกเหนือจากความผิดซึ่ง 
ขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนพร้อมกัน	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งถึงที่สุด 
ใหข้งัเพือ่สง่เปน็ผูร้า้ยขา้มแดนนัน้	กำลงัถกูดำเนนิคดหีรอือยูร่ะหวา่งรบัโทษตาม 
คำพิพากษาอยู่ในประเทศไทยในความผิดอื่นนอกเหนือจากความผิดซึ่งขอให้ 
มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน	รัฐบาลไทยอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้
	 		 	 	 (๑)	ส่งบุคคลดังกล่าวให้แก่ประเทศผู้ร้องขอ
	 		 	 	 (๒)	 เลื่อนการส่งบุคคลนั้นจนกว่าการดำเนินคดีเสร็จสิ้นลง 
หรือจนกว่าบุคคลนั้นจะได้รับโทษตามคำพิพากษาทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว
	 		 	 	 (๓)	ส่งบุคคลดังกล่าวให้แก่ประเทศผู้ร้องขอชั่วคราวเพื่อการ
ฟ้องคดีตามเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศผู้ร้องขอ	และหลังจากที่บุคคลนั้นถูกส่ง 
กลับมาประเทศไทยแล้ว	อาจถูกส่งกลับไปยังประเทศผู้ร้องขออีกครั้งหนึ่งเพื่อ 
รับโทษตามคำพิพากษา
	 		 	 	 หากไมม่กีารสง่ผูร้า้ยขา้มแดนใหแ้กป่ระเทศผูร้อ้งขอ	กฎหมาย 
กำหนดให้ผู้ประสานงานกลางพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทราบเพื่อ 
ดำเนินคดีอาญาต่อบุคคลซ่ึงถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนน้ันตามกฎหมายไทยต่อไป
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 ๗.๒) กรณีมีคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนตั้งแต่ ๒ ประเทศขึ้นไป
	 		 เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น	 ในกรณีที่ได้รับ 
คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศผู้ร้องขอตั้งแต่	๒	ประเทศขึ้นไปให้ส่ง 
บุคคลเดียวกันข้ามแดนไม่ว่าจะในความผิดเดียวกันหรือความผิดต่างกัน	โดยให้ 
ผู้ประสานงานกลางพิจารณาว่าควรจะส่งบุคคลนั้นข้ามแดนให้แก่ประเทศ 
ผู้ร้องขอรายใดและภายใต้เงื่อนไขอย่างไร	หรือจะส่งให้แก่ประเทศผู้ร้องขอนั้น 
กอ่นหลงักนัอยา่งใด	ทัง้นี	้กฎหมายใหน้ำเหตดุงัตอ่ไปนีม้าพจิารณาเปรยีบเทยีบ
ประกอบการใช้ดุลพินิจดังกล่าวด้วย
	 		 (๑)	ประเทศผู้ร้องขอมีหรือไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ 
ประเทศไทย
	 		 (๒)	สถานที่กระทำความผิด
	 		 (๓)	ความรา้ยแรงของความผดิซึง่มผีลกระทบตอ่ประเทศผูร้อ้งขอ 
และอัตราโทษ
			 	 (๔)	ลำดับคำร้องขอที่ได้รับจากประเทศผู้ร้องขอ
	 		 (๕)	สัญชาติของผู้กระทำผิด
	 		 (๖)	ส่วนได้เสียและความพร้อมในการดำเนินคดี
	 		 (๗)	 เหตุผลอื่นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามความเห็น 
ของกระทรวงการต่างประเทศ
	 		 เมื่อผู้ประสานงานกลางใช้ดุลพินิจประการใดแล้วให้แจ้งประเทศ 
ผู้ร้องขอเหล่าน้ันทราบ	และดำเนินการตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายน้ีต่อไป
 ๗.๓) ความยินยอมของบุคคลในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
	 		 ในกรณทีีม่กีารจบับคุคลซึง่ถกูรอ้งขอใหส้ง่ขา้มแดนไดแ้ลว้	ไมว่า่จะ 
ได้มีคำร้องขอตามกฎหมายนี้หรือไม่	 กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ 
ซึ่งจับกุมบุคคลดังกล่าวสอบถามบุคคลนั้นว่าจะยินยอมให้ส่งข้ามแดนหรือไม่	 
หากบคุคลดงักลา่วไดแ้สดงความยนิยอมเปน็ลายลกัษณอ์กัษร	แลว้ใหพ้นักงาน 
อัยการจัดให้มีการนำบุคคลนั้นไปยังศาลโดยยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลตรวจสอบ 
ความยินยอม	หากศาลเห็นว่าบุคคลนั้นได้ให้ความยินยอมโดยสมัครใจ	ให้ศาล 
มีคำสั่งขังบุคคลนั้นไว้เพื่อส่งข้ามแดนข้อ	๗.๑)	ก	ต่อไป	ซึ่งความยินยอมที่ได้ 
กระทำต่อหน้าศาลแล้วไม่อาจเพิกถอนได้
		 	 ในการตรวจสอบของศาล	 หากบุคคลซึ่งถูกร้องขอนั้นกลับคำ 
ให้ความยินยอมซึ่งได้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแล้ว	 ก็ให้ศาลมีคำสั่งขัง 
บคุคลนัน้ไวเ้พือ่ดำเนนิกระบวนการพจิารณาคดสีง่ผูร้า้ยขา้มแดนตามทีบ่ญัญตัไิว ้
ในหมวด	๒	ส่วนที่	๒	ต่อไป

๘๐



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ

๘) กรณีประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
  ๘.๑)  การเจรจาตกลงเพื่อให้มีการรับรอง
	 	 ในกรณทีีป่ระเทศไทยรอ้งขอใหส้ง่ผูร้า้ยขา้มแดน	กใ็หม้กีารเจรจา 
ตกลงเพื่อให้มีการรับรองดังกล่าวได้ในความผิดอันเป็นมูลเหตุที่ขอให้ส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดน	ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	ตามกฎหมายไทยได้บัญญัติความผิดอันเป็นมูลเหตุไว้ว่าต้อง
มีระวางโทษถึงประหารชีวิต
	 	 (๒)	ตามกฎหมายของประเทศผู้รับคำร้องขอได้บัญญัติความผิด 
อันเป็นมูลเหตุไว้ว่าต้องมีระวางโทษไม่ถึงโทษประหารชีวิต	และ
	 	 (๓)	รัฐบาลจำเป็นต้องให้คำรับรองว่าจะไม่มีการประหารชีวิต
  ในกรณีน้ีหากศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตให้รัฐบาลดำเนินการ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้มีการบังคับตามคำพิพากษาโดยวิธีจำคุก 
ตลอดชีวิตแทนการประหารชีวิต	ทั้งนี้	 ห้ามมิให้บุคคลนั้นได้รับการลดหย่อน 
ผ่อนโทษไม่ว่าด้วยเหตุใด	ๆ	เว้นแต่เป็นการพระราชทานอภัยโทษ
 ๘.๒) การจัดทำคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน
	 	 การร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศผู้รับคำร้องขอมายัง 
ประเทศไทย	 ให้พนักงานอัยการหรือหน่วยงานที่ประสงค์จะให้มีการส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดนเสนอเรื่องต่อผู้ประสานงานกลางเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าสมควรที่จะจัดทำ 
คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศผู้รับคำร้องขอหรือไม่	 และหาก 
ผู้ประสานงานกลางมีคำวินิจฉัยว่าสมควร	 ให้ส่งเรื่องแก่พนักงานอัยการเพื่อ
จัดทำคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนและเอกสารประกอบต่อไป	 โดยคำวินิจฉัย 
ของผู้ประสานงานกลางให้ถือเป็นยุติ	 เว้นแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นอย่างอื่น	
โดยให้ผู้ประสานงานกลางดำเนินการ	ดังนี้
	 		 (๑)	การร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศผู้รับคำร้องขอที่
มิได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทย	 ให้ผู้ประสานงานกลางดำ
เนินการโดยผ่านวิถีทางการทูต
	 		 (๒)	การรอ้งขอใหส้ง่ผูร้า้ยขา้มแดนจากประเทศผูร้บัคำรอ้งขอทีม่ี
สนธสิญัญาสง่ผูร้า้ยขา้มแดนกบัประเทศไทย	ใหผู้ป้ระสานงานกลางดำเนนิการ 
ตามสนธิสัญญา

๙) บทเฉพาะกาล
 (๑)	 บรรดาคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนท่ีพนักงานอัยการย่ืนฟ้องต่อศาลแล้วก่อน 
หรือในวันท่ี	๙	สิงหาคม	๒๕๕๑	ก็ให้ดำเนินการต่อไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน	พุทธศักราช	๒๔๗๒	จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ

๘๑



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

	 (๒)	 ในกรณีที่กฎกระทรวง	 ระเบียบ	 หรือข้อบังคับตามกฎหมายนี้ 
ยงัไมไ่ดป้ระกาศใช้	หรอืยงัไมม่ผีลใชบ้งัคบั	หากมคีวามจำเปน็ตอ้งดำเนนิการใด 
เกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ดำเนินการได้ตามวิธีการและบทบัญญัติตาม 
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน	พุทธศักราช	๒๔๗๒	และสนธิสัญญาส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศผู้ร้องขอ
	 กฎหมายนี้ให้ใช้บังคับแก่บรรดาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเท่าที่ไม่ขัดหรือ 
แย้งกับข้อความตามสนธิสัญญาเก่ียวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัฐบาลไทย 
กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ	

  

หลักการและเหตุผล
	 เนื่องจากปัจจุบันการกำหนดเกณฑ์อายุของเด็กในกรณีที่เด็กกระทำ 
ความผิดทางอาญายังไม่เหมาะสม	และยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์อายุของเด็กที่ 
กำหนดในกฎหมายหลายฉบับของไทย	และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ค.ศ.	๑๙๘๙  
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ค.ศ.	๑๙๖๖ 
ของสหประชาชาติ	 ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี	 โดยการศึกษาทางการแพทย์ 
แสดงให้เห็นว่า	เด็กที่มีอายุระหว่างเจ็ดปีถึงสิบสองปี	มีพัฒนาการด้านความคิด 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๏ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๏  ประกาศราชกิจจานุเบกษา  วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
     เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๐ ก หน้า ๑๙

๘๒

หมายเหตุ:
	 ๏	 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด	๑๘๐	วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
	 ๏		 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	ซึ่งมาตรา	๒๙		  

	 ประกอบกับมาตรา	๓๒	มาตรา	๓๓	และมาตรา	๓๔	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	บัญญัติให้กระทำ 
	 ได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ

สตปิญัญาและจรยิธรรมยงัไมส่มบรูณ	์ขาดความรูส้กึผดิชอบชัว่ด	ีและไมส่ามารถ 
คาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนได้	ประกอบกับได้มีการศึกษา 
สถิติในการกระทำความผิดของเด็กช่วงวัยต่าง	ๆ 	ปรากฏว่า	เด็กที่มีอายุระหว่าง 
เจด็ปถีงึสบิสองป	ีมสีถติกิารกระทำความผดินอ้ยหรอืไมม่เีลย	นอกจากนี	้กฎหมาย 
ของไทยหลายฉบับกำหนดเกณฑ์อายุเด็กไว้ที่อายุสิบห้าปี	 เช่น	 มาตรา	 ๕	 
แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน	พ.ศ.	๒๕๒๖	กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทย 
ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อมีอายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์	 มาตรา	 ๔๔	
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	กำหนดห้ามมิให้นายจ้าง 
จ้างเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้างและมาตรา	 ๑๗	 แห่งพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	กำหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี	 
โดยให้เด็กซึ่งอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุ 
ย่างเข้าปีที่สิบหก	แสดงให้เห็นว่าเด็กอายุสิบห้าปีกฎหมายยอมรับว่าเริ่มก้าวสู่ 
ความเป็นผู้ใหญ่	มีความสามารถรับผิดชอบได้	ประกอบกับเด็กช่วงอายุดังกล่าว 
ยงัอยูใ่นวยัเรยีน	สมควรไดร้บัโอกาสเพือ่บำบดัและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมมากกวา่ 
จะมารับโทษทางอาญา	ในขณะเดียวกันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ค.ศ.	๑๙๘๙	
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ค.ศ.	๑๙๖๖ 
ของสหประชาชาติ	และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
วธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั	พ.ศ.	๒๕๓๔	กไ็ดก้ำหนดเกณฑอ์ายเุดก็ไวท้ี ่
อายตุำ่กวา่สบิบแปดป	ีสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญาเพือ่กำหนด 
เกณฑอ์ายขุองเดก็ในกรณทีีเ่ดก็กระทำความผดิอาญาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง 
กบักฎหมายของไทยและอนสุญัญาระหวา่งประเทศดงักลา่ว		จงึจำเปน็ตอ้งตรา 
พระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญในส่วนที่ได้มีการแก้ไขโดยสรุป
	 	 เนื่องจากปัจจุบันการกำหนดเกณฑ์อายุของเด็กในกรณีที่เด็กกระทำ 
ความผิดทางอาญายังไม่เหมาะสม	และยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์อายุของเด็ก 
ที่กำหนดในกฎหมายหลายฉบับของไทย	และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ค.ศ.	๑๙๘๙  
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ค.ศ.	๑๙๖๖ 
ของสหประชาชาต	ิทีป่ระเทศไทยเขา้เปน็ภาคี	จงึไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิประมวล
กฎหมายอาญาเพือ่กำหนดเกณฑอ์ายขุองเดก็ในกรณทีีเ่ดก็กระทำความผดิอาญา 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ	 
ดังต่อไปนี้
 ๑)  ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา ๔๑	แห่งประมวล 
กฎหมายอาญาในเรื่องเกณฑ์อายุของเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา  

๘๓



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

กรณีที่กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ใดทีเ่คยกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที ่
ระบไุวใ้นอน	ุ(๑)	ถงึ	(๘)	ของมาตรา	๔๑	แลว้ตอ่มาไดม้กีารกระทำความผดิดงักลา่ว 
ซ้ำอีกจนศาลพิพากษาลงโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า	 ๖	 เดือนสำหรับการกระทำ 
ความผดินัน้	ซึง่ศาลอาจถอืวา่ผูน้ัน้เปน็ผูก้ระทำความผดิตดินสิยั	และจะพพิากษา 
ให้กักกันมีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	๓	ปีและไม่เกิน	๑๐	ก็ได้  
	 แต่ทั้งนี้	 กฎหมายมิให้นำกรณีดังกล่าวมาใช้กับผู้กระทำที่ได้กระทำ 
ความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี โดยมิให้ถือเป็นความผิดที่จะนำมา 
พิจารณากักกันตามมาตรา ๔๑ 
 ๒) ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๔๖	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	
เรื่องอำนาจในการทำทัณฑ์บนและการหาประกัน ในกรณีที่ความปรากฏแก่ 
ศาลตามข้อเสนอของพนักงานอัยการ	ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		ผู้ใดจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของ
ผู้อื่น	หรือ
	 	 (๒)	ผู้ใดจะกระทำการใดให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมหรือ 
ทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	
	 	 ซึ่งในการที่ศาลจะพิจารณาคดีความผิดใด	และไม่ว่าศาลจะลงโทษ
ผู้ถูกฟ้องหรือไม่	 เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องน่าจะก่อเหตุร้ายตาม (๑) 
หรอืจะกระทำความผดิตาม (๒) กฎหมายกำหนดใหศ้าลมอีำนาจทีจ่ะสัง่ผูน้ัน้
ใหท้ำทณัฑบ์นโดยกำหนดจำนวนเงนิไมเ่กนิกวา่ ๕๐,๐๐๐ บาท	วา่ผูน้ัน้จะไม่ 
ก่อเหตุร้ายหรือจะไม่กระทำความผิดดังกล่าวแล้วตลอดเวลาที่ศาลกำหนดแต่ 
ไมเ่กนิ	๒	ป	ีและจะสัง่ใหม้ปีระกนัดว้ยหรอืไมก่ไ็ด้	โดยถา้ผูน้ัน้ไมย่อมทำทณัฑบ์น 
หรือหาประกันไม่ได้	 ให้ศาลมีอำนาจสั่งกักขังผู้นั้นจนกว่าจะทำทัณฑ์บนหรือ 
หาประกนัไดแ้ตไ่มใ่หก้กัขงัเกนิกวา่	๖	เดอืน	หรอืจะสัง่หา้มผูน้ัน้เขา้ในเขตกำหนด 
ตามมาตรา	๔๕	ก็ได้
	 		 แต่ทั้งนี้	การกระทำของผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีมิให้อยู่ในบังคับ
กับกรณีดังกล่าวข้างต้น
  ๓)	ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๗๓, วรรคหนึ่งของมาตรา ๗๔, 
มาตรา ๗๕, มาตรา ๗๖ และมาตรา ๙๔ ในเรื่องเกณฑ์อายุของเด็กในกรณีที่
เด็กกระทำความผิดอาญา	ดังต่อไปนี้
	 	 ๓.๑)		ในกรณีที่เด็กอายุยังไม่เกิน ๑๐ ปี กระทำการอันกฎหมาย 
บญัญตัเิปน็ความผดิ เดก็นัน้ไมต่อ้งรบัโทษ แตใ่หพ้นกังานสอบสวนสง่ตวัเดก็ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก	 เพื่อดำเนินการ 
คุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

๘๔



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ

	 	 ๓.๒)		ในกรณทีีเ่ดก็อายกุวา่ ๑๐ ปแีตย่งัไมเ่กนิ ๑๕ ป ีกระทำการ 
อันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอำนาจที่
จะดำเนินการดังต่อไปนี้
	 	 	 (๑) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป	และถ้าศาล 
เหน็สมควรจะเรยีกบดิา	มารดา	ผูป้กครอง	หรอืบคุคลทีเ่ดก็นัน้อาศยัอยูม่าตกัเตอืน 
ด้วยก็ได้
	 	 	 (๒) ถา้ศาลเหน็วา่ บดิา มารดา หรอืผูป้กครองสามารถดแูล 
เด็กนั้นได้	ศาลจะมีคำสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดา	มารดา	หรือผู้ปกครองไป	
โดยวางข้อกำหนดให้บิดา	มารดา	หรือผู้ปกครอง	ระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้าย 
ตลอดเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งต้องไม่เกิน ๓ ปีและกำหนดจำนวนเงินตามที่เห็น 
สมควรซึ่งบิดา	 มารดา	 หรือผู้ปกครองจะต้องชำระต่อศาลไม่เกินครั้งละ 
๑๐,๐๐๐ บาท ในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้น
   แต่ถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดา	 มารดา	
หรือผู้ปกครอง	และศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดา	มารดา	หรือผู้ปกครอง 
มาวางข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น	 ศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มา 
สอบถามว่า	จะยอมรับข้อกำหนดทำนองที่บัญญัติไว้สำหรับบิดา	มารดา	หรือ 
ผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ได้	 ถ้าบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับ 
ข้อกำหนดเช่นว่านั้น	 ก็ให้ศาลมีคำสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นไปโดยวาง 
ข้อกำหนดดังกล่าว
	 	 	 (๓)	ในกรณทีีศ่าลมอบตวัเดก็ใหแ้กบ่ดิา	มารดา	ผูป้กครอง	หรอื 
บุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ตาม	 (๒)	ศาลจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ
เด็กนั้นเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในเรื่องการรอการลงโทษตามความมาตรา	๕๖	
ดว้ยกไ็ด	้ในกรณเีชน่วา่นี	้ใหศ้าลแตง่ตัง้พนกังานคมุประพฤตหิรอืพนกังานอืน่ใด 
เพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้น
		 	 	 (๔)	ถ้าเด็กนั้นไม่มีบิดา	มารดา	หรือผู้ปกครอง	หรือมีแต่ศาล 
เห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กนั้นได้หรือถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดา	 
มารดา	 หรือผู้ปกครอง	 และบุคคลนั้นไม่ยอมรับข้อกำหนดดังกล่าวใน	 (๒)	 
ศาลจะมคีำสัง่ใหม้อบตวัเดก็นัน้ใหอ้ยูก่บับคุคลหรอืองคก์ารทีศ่าลเหน็สมควรเพือ่ 
ดูแล	อบรม	และส่ังสอนตามระยะเวลาท่ีศาลกำหนดก็ได้ในเม่ือบุคคลหรือองค์การ 
นั้นยินยอม	 ในกรณีเช่นว่านี้ให้บุคคลหรือองค์การนั้นมีอำนาจเช่นผู้ปกครอง 
เฉพาะเพื่อดูแล	อบรม	และสั่งสอน	รวมตลอดถึงการกำหนดที่อยู่และการจัดให้ 
เดก็มงีานทำตามสมควร	หรอืใหด้ำเนนิการคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นก็ได้	หรือ
	 	 	 (๕)	สง่ตวัเดก็นัน้ไปยงัโรงเรยีน	หรอืสถานฝกึและอบรม	หรอื

๘๕
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

สถานทีซ่ึง่จดัตัง้ขึน้เพือ่ฝกึและอบรมเดก็	ตลอดระยะเวลาทีศ่าลกำหนด	แตอ่ยา่
ให้เกินกว่าที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ	๑๘	ปี
	 	 ๓.๓)	ในกรณีที่ผู้ใดอายุกว่า ๑๕ ปีแต่ต่ำกว่า ๑๘ ปี กระทำการ 
อันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด	 ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่น 
ทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น	 ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้น 
หรอืไม	่ถา้ศาลเหน็วา่ไมส่มควรพพิากษาลงโทษกใ็หจ้ดัการตามขอ้	๓.๒)	หรอืถา้ 
ศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ	ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับ 
ความผิดลงกึ่งหนึ่ง
	 	 ๓.๔)	ในกรณทีีผู่ใ้ดอายตุัง้แต ่๑๘ ปแีตย่งัไมเ่กนิ ๒๐ ป ีกระทำการ 
อันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด	ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่ 
กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลง	๑	ใน	๓	หรือกึ่งหนึ่งก็ได้
	 	 ๓.๕)	ในกรณทีีผู่ใ้ดไดก้ระทำความผดิโดยประมาท ความผดิลหโุทษ 
และความผิดซึ่งได้กระทำในขณะที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ป	ี ไม่ว่าจะได้กระทำใน 
คร้ังก่อนหรือคร้ังหลัง	ไม่ถือว่าเป็นความผิดเพ่ือการเพ่ิมโทษตามความในลักษณะ  
๑	หมวด	๘	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	

หมายเหตุ:
	 ๏	 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๘๖




