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1
 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดวา

ดวยการไดมา การใชประโยชนและการเก็บรักษาขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2545 ท่ีใหอํานาจเจา
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1
 มาตรา 14 จัตวา บัญญัติวา “ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวา เอกสารหรือขอมูลขาวสารอ่ืนใดซึ่งสง

ทางไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เคร่ืองมือ หรืออุปกรณในการส่ือสารสื่ออิเล็กทรอนิกส 

หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพ่ือประโยชนในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

เจาพนักงานซึ่งไดรับอนุมัติจากเลขาธิการเปนหนังสือ จะย่ืนคําขอฝายเดียวตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาเพ่ือมี

คําสั่งอนุญาตใหเจาพนักงานไดมาซึ่งขอมูลขาวสารดังกลาวได 

การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา พิจารณาถึงผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคล

หรือสิทธิอ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจําเปน ดังตอไปน้ี 

(1) มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

(2) มีเหตุอันควรเชื่อวาจะไดขอมูลขาวสารเก่ียวกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดจากการ

เขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว 

(3) ไมอาจใชวิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวาได 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวัน โดย

กําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได และใหผูเก่ียวของกับขอมูลขาวสารในสิ่งสื่อสารตามคําสั่งดังกลาวจะตองใหความ

รวมมือเพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังท่ีมีคําสั่งอนุญาต หากปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผลความ

จําเปนไมเปนไปตามท่ีระบุหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคําสั่ง

อนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร 

เม่ือเจาพนักงานไดดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว ใหรายงานการดําเนินการใหอธิบดีผูพิพากษา

ศาลอาญาทราบ 

บรรดาขอมูลขาวสารท่ีไดมาตามวรรคหน่ึง ใหเก็บรักษาและใชประโยชนในการสืบสวนและใชเปน

พยานหลักฐานในการดําเนินคดีเทานั้น  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด”. 
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การกระทําความผิดนี้ เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปในประเทศประชาธิปไตยหลาย ๆ ประเทศ 

เนื่องจากเปนมาตรการที่จําเปนตอการท่ีจะไดขอมูล ขาวสาร หรือขอเท็จจริง เพ่ือพิสูจนความผิด

และนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ สืบเนื่องมาจากการใชกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นไม

เพียงพอจากการศึกษาพบวา การที่เจาพนักงานกระทําการดักฟงการกระทําความผิดตามท่ี

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติดฯ ใหอํานาจไว และมีการออกระเบียบ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดฯ กําหนดหลักเกณฑวิธีการในการดักฟงการ

กระทําความผิด เพ่ือใหกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหนอยท่ีสุดก็ตาม แต

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติดฯ และระเบียบคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดฯ ยังคงมีปญหาในการนํามาใชบังคับ เนื่องจากการใชอํานาจตามกฎหมาย

ไปบังคับและกาวลวงไปกระทบในแดนแหงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งโดยปกติแลวการ

กระทําดังกลาวจะตองคํานึงถึงรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติรองรับสิทธิและเสรีภาพเทียบเคียงไปพรอม

กันดวย มิใชวารัฐจะอางแตวามีกฎหมายใหอํานาจและใชอํานาจโดยไมคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพ

ตามรัฐธรรมนูญเลย มิฉะนั้นแลวก็จะเปนการใชอํานาจตามอําเภอใจซึ่งเปนการกระทําท่ีไมชอบ

ดวยกฎหมายนั่นเอง ดังนั้น ในการตีความและการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการดักฟงการกระทํา

ความผิด มีความจําเปนตองตีความและบังคับใชใหสอดคลองกันกับหลักของรัฐธรรมนูญ รวมถึง

สอดคลองกับหลักการของตางประเทศในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ดังนั้น จึงเห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยา

เสพติด พ.ศ. 2519 และระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการ

ไดมา การใชประโยชนและการเก็บรักษาขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2545 เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการ

คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 รวมถึงสอดคลองหลักการดักฟงการกระทําความผิดของตางประเทศ ทั้งนี้ ให

การปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานเปนไปตามหลักความไดสัดสวน ไมกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนจนเกินสมควร และบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของกฎหมาย 

 

1.  บทนํา 
ปจจุบันปญหายาเสพติดถือเปนภัยรายแรง มีการพัฒนารูปแบบการดําเนินการไปมาก มีความ

สลับซับซอน จนยากแกการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง มีการใชประโยชนจากความกาวหนา

เก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหมในการติดตอส่ือสารเพ่ือประกอบอาชญากรรม
2
 อันสงผลกระทบท้ังใน

ดานความม่ันคงของชาติ เศรษฐกิจ สังคม รวมท้ังชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ดวยเหตุนี้ จึงมี

ความจําเปนท่ีรัฐจะตองเขามาดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับปญหายาเสพติด

ดังกลาว โดยนําวิธีการดักฟงการกระทําความผิดมาใช เพ่ือประโยชนในการสืบสวนสอบสวน เพ่ิม

                                                            
2
 การดักฟงทางโทรศัพทโดยเจาพนักงาน (น. 1), โดย กิตติมา  ประคุณคดี, 2533, วิทยานิพนธนิติศาสตร

มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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ศักยภาพในการดําเนินการไดเหมาะสมหรือเทาทันกับอาชญากรรมใหมากยิ่งข้ึน ใหอํานาจเจา

พนักงานในการปฏิบัติการตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน พระราชบัญญัติปองกัน            

และปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2545 ไดบัญญัติมาตรา 14 จัตวา โดยใหอํานาจ                      

เจาพนักงานในการท่ีจะดักฟงการกระทําความผิดในคดียาเสพติด แตการใหอํานาจเจาพนักงานมาก

ข้ึนก็มีผลกระทบตอประชาชนในดานสิทธิและเสรีภาพขึ้นพ้ืนฐานท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ไดแก 

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตรางกายในเคหะสถาน ความเปนสวนตัวในทรัพยสิน ในกระบวนการยุติธรรม  

เปนตน ท้ังนี้ เปนความจําเปน ท่ีภาครัฐตองกระทําดังกลาว เพ่ือปองกันและปราบปรามปญหายาเสพ

ติดใหเบาบางลงหรือหมดส้ินไป 

การใหอํานาจแกเจาพนักงานในการดักฟงการกระทําความผิดเพ่ือปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดนี้ เปนมาตรการท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ท้ังนี้ เนื่องมาจากการบังคับใชกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอคดียาเสพติดนั้นไม

เพียงพอเหมือนเชนการดําเนินคดีความผิดอาญาโดยท่ัวไป เนื่องจากรูปแบบของการประกอบ

อาชญากรรมไดพัฒนาไปมาก มีการประกอบอาชญากรรมในรูปแบบขององคกรอาชญากรรม 

(Organized Crime) ท่ีมีรูปแบบขององคกร ขอบขายการทํางานท่ีสลับซับซอน กระทําการเปน

ความลับ จนยากแกการท่ีจะสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง และนําตัวผูกระทําความผิดฟองลงโทษได 

ซึ่งลักษณะของคดียาเสพติดนั้นตางไปจากคดีอาญาท่ัวไป กลาวคือ ประการแรก เปนอาชญากรรมท่ี

มีบุคคลหลายคนเขามาเก่ียวของหรือเปนขบวนการโดยบุคคลผูอยูเบื้องหลังท่ีแทจริงมักจะเขาสู

กระบวนการบังคับใชกฎหมายไดยาก มีการตัดตอน สวนท่ีจับกุมไดก็เปนเพียงรายยอยเทานั้น 

ประการท่ีสอง คดียาเสพติดเปนอาชญากรรมท่ีใหผลตอบแทนสูง มักเปนมูลเหตุใหเกิดการกระทํา

ความผิดในลักษณะตัวตายตัวแทนข้ึนมา ประการท่ีสาม อาชญากรรมยาเสพติดเปนสวนหน่ึงของ

อาชญากรรมขามชาติดวย ผูกระทําความผิดมักจะหาทางผันแปรสภาพทรัพยสินท่ีไดมาโดยไม

ถูกตองใหพนจากการถูกจับกุม และประการสุดทาย คดียาเสพติดเปนคดีท่ีปราศจากผูเสียหาย

บุคคลท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด เชน  ผูเสพ ผูซื้อหรือผูมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด เปน

ผูกระทําความผิดท้ังส้ิน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นอกจากมีบทบัญญัติของ

กฎหมายท่ีมุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (Due Process) แลว ยังไดบัญญัติกฎหมาย              

ท่ีใหอํานาจเจาพนักงานหรือองคกรของรัฐ ในการรักษาความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน อันเปนบทบัญญัติท่ีมุงถึงประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรม (Crime 

Control) ใหสามารถดําเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีจําเปน
3
 เชน ในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

                                                            
3
 โครงการวิจัย เร่ือง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับผลกระทบดาน

กฎหมายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (น. 3), โดย จิรวุฒิ  ลิปพันธ, 2552, ทุนการสนับสนุนการ

วิจัยของสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด. 
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ของบุคคลในบางเร่ือง ดังท่ีบัญญัติไวตามมาตรา 29
4
 แตบทบัญญัติมาตรานี้ บัญญัติข้ึนเพ่ือจํากัด

มิใหองคกรนิติบัญญัติ รวมถึงองคกรอ่ืนท่ีไดมอบอํานาจจากองคกรนิติบัญญัติ ตรากฎหมาย กฎ 

หรือขอบังคับอ่ืนใดอันมีผลลวงเขาไปกระทบสิทธิของประชาชนในแดนแหงสิทธิและเสรีภาพโดย

อําเภอใจ เปนบทบัญญัติท่ีคุมครองปจเจกชนใหพนจากอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการใชอํานาจ

รัฐ เปนบทบัญญัติท่ีเรียกรององคกรท่ีมีอํานาจตรากฎเกณฑท่ีมีผลจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลใหตองเคล่ือนไหวอยูภายในกรอบท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดข้ึน 
 
2.  สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญกับการดักฟงการกระทํา
ความผิด 

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เร่ิมมีการเรียกรองใหรับรองคุมครองมาตั้งแตสมัย

อดีต และมีการพัฒนาแนวคิดเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ในแตละประเทศรวมถึงประเทศไทย 

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไดมีการรับรอง คุมครอง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว ดวยเหตุนี้ 

ในการตรากฎหมายตาง ๆ ผูท่ีเก่ียวของจะตองคํานึงวากฎหมายดังกลาวนั้นไปกระทบถึงสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญไดรับรอง คุมครองไวหรือไม 

 

 2.1 สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนที่มีการรับรองคุมครองในรัฐธรรมนูญ 
สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไวใหแกประชาชนน้ัน ถือกันวาเปน

คุณคาสูงสุดซึ่งองคกรตาง ๆ ของรัฐทุกองคกร ไมวาจะเปนองคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติ องคกร

ผูใชอํานาจบริหาร หรือองคกรผูใชอํานาจตุลาการก็ตาม จะตองเคารพและใหความคุม บรรดา

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีรับรองสิทธิและเสรีภาพจึงมิไดมีฐานะแตเพียง “คําประกาศ” 

อุดมการณของรัฐเทานั้น หากแตมีฐานะเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับโดยตรง (Self 

                                                            
4
 มาตรา 29 บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได 

เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาท่ีจําเปน 

และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณี

หนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรา

กฎหมายนั้นดวย 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม”. 
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-executing) แกองคกรของรัฐเหลานั้น
5
 อาจกลาวไดวา สิทธิและเสรีภาพเปนส่ิงท่ีมีมาพรอมกับ

ธรรมชาติของมนุษย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ หรือเปนสิทธิโดยธรรมชาตินั่นเอง
6
 

สิทธิ (Rights) และเสรีภาพ (Liberty) เปนคําท่ีปรากฏคูกันอยูเสมอ และดูจะมีความ

ผูกพันซึ่งกันและกันในการกลาวถึงคําใดคําหนึ่ง จนมีการกลาวรวมกันและนําไปใชปะปนกัน 

แนวคิดในทฤษฎีเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาติและ

สิทธิธรรมชาติ ซึ่งความมุงหมายที่แทจริงท่ีไดมีการเสนอความคิดเร่ืองสิทธิตามธรรมชาติข้ึนมา                 

ก็เพ่ือจํากัดอํานาจของรัฐ 
7
 กลาวคือ มนุษยทุกคนเกิดมามีความเทาเทียมกัน มีสิทธิบางประการท่ีติด

ตัวตั้งแตเกิดจนกระท่ังตาย ไดแก สิทธิในชีวิต เสรีภาพซึ่งในรางกาย สิทธิในทรัพยสินและความ

เสมอภาค
8
 ท้ังนี้ สิทธิและเสรีภาพไดมีการพัฒนาตั้งแตสมัยกรีกและสมัยโรมันมาจนถึงสมัย

ปจจุบันเปนลําดับ 

 

 2.2  หลักประกันประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรม และการจํากัดสิทธิ 
เสรีภาพ 

การที่รัฐตรากฎหมายท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดออกมาบังคับใช สรางมาตรการและ

กลไกทางกฎหมาย ตลอดท้ังจัดตั้งหนวยงานข้ึนมารับผิดชอบบริหารจัดการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคอยางจริงจัง รวมถึงใหอํานาจแกเจาพนักงานของรัฐในการท่ีจะใชมาตรการตาง ๆ 

เพ่ือขจัดปญหา  ยาเสพติดใหหมดส้ินไปในการดําเนินการของเจาพนักงานนั้น ไมสามารถท่ีจะ

กระทําการใด ๆ ไดโดยพลการ ตองมีบทบัญญัติของกฎหมายในเร่ืองนั้น ๆ วากําหนดกรอบ

อํานาจและแนวทางไว 

การตรากฎหมายเพื่อจํากัดสิทธิและเสรีภาพ จะกระทําไดแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว ตองอยูในขอบเขตของเง่ือนไข

                                                            
5
 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (ศึกษารูปแบบการจํากัดสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญใหไวอยาง

เหมาะสม) (น. 9), โดย วรพจน  วิศรุตพิชญ, 2538, กรุงเทพฯ : วิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2538 โดยสํานักพิมพ

วิญูชน. พิมพคร้ังท่ี 1. 

6
 การคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ (น. 6), โดย เฉลิม

พงศ เอกเผาพันธุ, 2548, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

7
 กระบวนการของฝายตุลาการในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีถูกละเมิดโดย

บทบัญญัติแหงกฎหมาย ศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 มาตรา 264 กรณีศาลเห็นเอง 

(น. 11), โดย จริยา  อัศวรักษ, 2550, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม) คณะสังคม

สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

8
 ปญหาการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (น. 9), โดย เจตนา  เหมมุน, 2556, วิทยานิพนธ

มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
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เฉพาะ และอยูในหลักของความไดสัดสวนหรือหลักความพอสมควรแกเหตุดวย
9
 เม่ือรัฐออก

กฎหมายมาเพื่อปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอันไปกระทบสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน

แลว รัฐก็ตองมีหนาท่ีท่ีจะตองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพ่ือท่ีจะไมใหถูกกระทบ

สิทธิหรือไดรับผลกระทบจากการกระทํานั้นนอยท่ีสุด  

รัฐท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ตองเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

และประชาชนยอมมีสิทธิและเสรีภาพในการดําเนินชีวิตอยางเสรี เวนแตบางกรณีบางเร่ืองเทานั้น         

ท่ีไมสามารถจะทําได ซึ่งเร่ืองท่ีทําไมไดหรือหามนั้นถือเปนขอยกเวนของระบอบการปกครองนี้ 

และการท่ีรัฐจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรองคุมครองไว ตองมี

กฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น อันเปนไปตามหลักนิติรัฐ 

 

 2.3 คดียาเสพติด และการดักฟงการกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 

ปญหาการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในประเทศไทยมีการขยายตัวและมีความ

รุนแรงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องอันมีสาเหตุท่ีสําคัญหลายประการ ซึ่งอาจจําแนกเปนปจจัยนอกประเทศ

และปจจัยภายในประเทศ เพ่ือเปนการปองกันความสงบเรียบรอยของสังคมและปรามปรามอาชญา

กรท่ียกระดับจากการกระทําความผิดรูปแบบปกติเปนกระบวนการท่ีเรียกวาองคกรอาชญากรรมหรือ          

กาวไปจนถึงระดับองคกรอาชญากรรมขามชาติ
10

 หลายประเทศจึงไดมีการพัฒนากฎหมายให                      

เจาพนักงานของรัฐสามารถใชเทคโนโลยีท่ีเปนประโยชนในการสืบสวนสอบสวนหาขอมูลผูกระทํา

ความผิด โดยวิธีการการลอบฟงหรือดักจับขอมูลการสนทนาระหวางผูกระทําความผิด เทคนิควิธีการ

สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษท่ีใชในการสืบสวนจับกุมนักคารายสําคัญเหลานี้ ท่ีจําเปนตองนําใช ไดแก 

การดักฟงการสงมอบยาเสพติดภายใตการควบคุม (Control Delivery)
 11

 

การดักฟงการกระทําความผิด เปนการดักฟงการส่ือสารทางโทรศัพทท่ีบุคคลอื่นส่ือสาร

ถึงกันโดยมิไดรับความยินยอมจากคูสนทนานั้น ซึ่งการดักฟงไมจําเปนตองดักฟงเฉพาะโทรศัพท

เทานั้น เปนการดําเนินการเพ่ือใหลวงรูขอมูลของบุคคลโดยใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหได

ขอมูลขาวสารอันอาจไปกระทบสิทธิ เสรีภาพของประชาชน แตก็ไดกระทําไปเพ่ือปองกัน

อาชญากรรมรายแรงที่เกิดข้ึนภายในประเทศพัฒนา การใชอํานาจดักฟงการกระทําความผิด                    

                                                            
9
 เงื่อนไขการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : “มาตร” ในการควบคุมการ

ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย, โดย วรเจตน  ภาคีรัตน, 

http://www.lawwebservice.com/lawsearch/AcharnVorachet03.pdf. 

10
 การดักฟงทางโทรศัพทในคดียาเสพติด ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 36 (น. 1), โดย พิทยา  จินาวัฒน, 2552, เอกสารวิชาการการอบรมหลักสูตรผูบริหารกระบวนการ

ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนท่ี 13. 

11
 แหลงเดิม (น. 2). 
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ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด ฯ มีท่ีมาจากการท่ีกระบวนการยุติธรรมของ

หลายประเทศที่ตางตองการสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดท่ีจะเกิดหรือเกิดข้ึนแลวในประเทศ 

ของตนในทุกวิถีทางเพ่ือธํารงไวซึ่งความสงบสุข ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองบัญญัติกฎหมายท่ีให

อํานาจแกเจาพนักงานในการละเมิดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลเพ่ือเขาถึงขอมูลขาวสารที่ติดตอถึงกันได 

ในขณะเดียวกันก็ตองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิใหถูกลวงละเมิดจนเกินขอบเขตดวย 

 
3.  การดักฟงการกระทําความผิดตามกฎหมายตางประเทศ 

การดักฟงการกระทําความผิดเปนมาตรการท่ีเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปในประเทศ

ประชาธิปไตยหลายประเทศ เนื่องจากเปนมาตรการท่ีจําเปนตอการท่ีจะไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร 

หรือขอเท็จจริง เพ่ือพิสูจนความผิดและเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  

 

 3.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา12
 มีกฎหมายท่ีบัญญัติใหอํานาจเจาพนักงานของรัฐทําการดักฟง

ทางโทรศัพทเพ่ือประโยชนในการปองกัน และสืบหาอาชญากรรมท่ีรายแรงบางประเภทได กฎหมาย

ดังกลาวคือ The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 โดยกฎหมายฉบับนี้ให

อํานาจศาลในการอนุญาตใหเจาพนักงานผูมีหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายแหงสหรัฐและมลรัฐดัก

ฟงทางโทรศัพทเพ่ือประโยชนในการสืบคดีอาญารายแรงบางประเภทได และวางหลักเกณฑในการให

อํานาจเจาพนักงานในการใชวิธีดักฟงทางโทรศัพท เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมท่ีรายแรงบางประเภท ท้ังนี้ เพ่ือเปนการแกไขอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือ

คุมครองสิทธิสวนบุคคล (Privacy of individuals) จากการถูกลอบดักฟงการส่ือสาร 

 
 3.2  ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน รัฐธรรมนูญนูญแหงสหพันธ (Grundgesetz) 

บัญญัติหลักประกันในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานในเร่ืองความลับในการส่ือสารไวในมาตรา 10 

วาการจํากัดสิทธิข้ึนพ้ืนฐานดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย
13

 ในกรณีท่ีการจํากัดสิทธิข้ันพ้ืนฐานกระทําเพ่ือคุมครองระเบียบพ้ืนฐานในการปกครอง

ระบอบเสรีประชาธิปไตยและความม่ันคงของสหพันธและมลรัฐแลว ยอมตรากฎหมายมาจํากัดสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานเกี่ยวกับความลับในการส่ือสารทางจดหมาย ไปรษณีย และการส่ือสารทางไกลได

สหพันธรัฐจึงไดตรากฎหมายเก่ียวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพในเร่ืองความลับในการส่ือสารทาง

                                                            
12

 รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางในการยกรางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดักฟงทางโทรศัพทและการ

ปรับปรุงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (น. 71), โดย กมลชัย รัตนสกาวงศ และ วรพจน  วิศรุตพิชญ, 2540, 

กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

13
 การตรวจสอบและถวงดุลการดักฟงทางโทรศัพทและการไดมาซึ่งขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ตาม

มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (น. 43), โดยธนชัย  นักสอน, 2552, 

วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
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จดหมาย ไปรษณีย และการส่ือสารทางไกล ท่ีเรียกวา Gesetz zu Beschraenkung des Brief, Post - 

und Femmeldegeheimnisses vom 13 August 1968 Aenderung 27.5.1992 หรือท่ีเรียกอีกอยาง

หนึ่งวา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสหพันธ มาตรา 10 (Gesetz zu Artikle 10 Grundgesetz (G 

10))
 14

 ดั งนั้ น  นอกจากอาศัยอํ านาจตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญา 

(Strafprozessordnung) 
15

 แลว ในการดําเนินคดีอาญาพนักงานสอบสวนก็อาจใชมาตรการดักฟงทาง

โทรศัพทท่ีผูตองหาหรือผูตองสงสัยติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดโดยอาศัยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ดังกลาว โดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณในการจํากัดสิทธิเสรีภาพในเร่ืองการดักฟง

ทางโทรศัพทเพ่ือปองกันอันตรายที่จะกระทบกระเทือนตอระเบียบพ้ืนฐานในการปกครองระบอบเสรี

ประชาธิปไตย 

 

 3.3  สาธารณรัฐฝร่ังเศส16 มีการบัญญัติกฎหมายวาดวยการดักฟงทางโทรศัพท คือ  

รัฐบัญญัติ 91 – 646 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 1991 ในบรรพท่ี 2 วาดวยการดักฟงการส่ือสารถึงกัน

ทางโทรคมนาคมเพ่ือรักษาความม่ันคง ใหอํานาจฝายบริหารทําการดักฟงการติดตอส่ือสารถึงกัน 

ทางโทรคมนาคมเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ 

 
4. วิ เคราะหปญหาการดักฟงการกระทําความผิดเฉพาะกรณีความผิดตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พุทธศักราช 2519 
 

 4.1 ปญหาเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการดักฟงการกระทําความผิด 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 กําหนดเจาพนักงานของ

รัฐผูมีอํานาจในการย่ืนคําขอใหมีการดักฟงการกระทําความผิด ไดแก “เจาพนักงาน” 
17

  ท่ี

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแตงตั้ งใหปฏิบัติหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัตินี้เทานั้น ซึ่งอํานาจในการยื่นคําขอก็จะไปรวมตัวอยูท่ีเจาพนักงานปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด เปนเหตุใหการปฏิบัติงานของเจาพนักงานของรัฐเกิดความลาชา สงผลใหก็

ผูกระทําความผิดรูตัว แลวหลบหนี หรือทําลายพยานหลักฐานท้ิง จึงเห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด ฯ ใหอํานาจเจาพนักงานตํารวจมีอํานาจในการยื่น

คําขอใหมีการดักฟงการกระทําความผิด  

                                                            
14

 รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางในการยกรางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดักฟงทางโทรศัพทและการ

ปรับปรุงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ. เลมเดิม (น. 95) 

15
 การคุมครองสิทธิสวนบุคคลจากการดักฟงทางโทรศัพท (น. 109), โดย สุชาติ  ตระกูลเกษม, 

2543, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

16
 แหลงเดิม (น. 86). 

17
 มาตรา 4 บัญญัติวา “ในพระราชบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงาน” หมายความวา ผูซึ่งเลขาธิการแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”. 
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 4.2   ปญหาในทางรูปแบบและเน้ือหาของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2519 ที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มีวัตถุประสงคเพ่ือ

กําหนดมาตรการและใหอํานาจรัฐดําเนินการปองกันและปราบปรามใหไดผลโดยเด็ดขาดและมี

ประสิทธิภาพ จากการศึกษาเห็นไดวา มาตรา 14 จัตวา และระเบียบคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด วาดวยการไดมา การใชประโยชนและการเก็บรักษาขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2545 ท่ีออก

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด ฯ ออกโดยถูกตองและชอบตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แลว แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว

ถูกยกเลิกและมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แทน กรณีจึงมี

ปญหาท่ีตองพิจารณาดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และระเบียบระเบียบ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการไดมา การใชประโยชนและการเก็บรักษา

ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2545 มิไดกําหนดไววา หากคําขอมีใหมีการดักฟงการกระทําความผิดกําหนด

รายละเอียดไมครบถวนตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 14 จัตวาจะเกิดผลอยางไร อธิบดีผูพิพากษาศาล

อาญาจะดําเนินการอยางไร ไมวาจะสั่งใหแกไขคําขอหรือส่ังไมรับคําขอ รวมถึงผลของการไมรับ               

คําขอวาจะดําเนินการตอไปอยางไร หรือเปนท่ีสุด เปนตน จึงเห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมใหมี

ความชัดเจนข้ึน 

2) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการไดมา การใช

ประโยชนและการเก็บรักษาขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2545 มิไดกําหนดใหการคุมครอง การลวงละเมิด

ของเจาพนักงานภายหลังท่ีอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญามีคําส่ังใหดักฟงทางโทรศัพท อันไปเปนตามท่ี

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 81 (2) 
18

  บัญญัติไว จึงเห็นควร

เพ่ิมเติมเพ่ือคุมครอบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิใหมีการลวงละเมิดจากการดักฟงการกระทํา

ความผิด 

 3)  กรณีคําขอการอนุมัติ หลังการอนุญาตในช้ันศาลไมเปนไปตามหลักความพอสมควร

แกเหตุ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และระเบียบคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการไดมา การใชประโยชนและการเก็บรักษาขอมูลขาวสาร 

พ.ศ. 2545 ก็มิไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาจะใหมีผลอยางไร คงมีเพียงแตผลของศาลท่ีอนุญาตแลว

ตอไปเชนไรเทานั้น จึงเห็นควรเพ่ิมเติมหลักความพอสมควรแกเหตุใหมีการแกไขเยียวยาในสวนนี้ 

 
 

                                                            
18

 มาตรา 81 บัญญัติวา “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม 

ดังตอไปนี้(2) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ท้ังโดยเจาหนาท่ีของรัฐและโดย

บุคคลอ่ืน และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน”. 
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 4.3 ปญหากระบวนการในการอนุญาตใหมีการดักฟงการกระทําความผิดในกรณีฉุกเฉิน 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 14 จัตวา มิไดนําหลักการ

อนุญาตใหมีการดักฟงการกระทําความผิดในกรณีฉุกเฉินของตางประเทศมาบังคับใชกับการดักฟง

การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ดังนั้น เพ่ือให

สอดคลองของตางประเทศ เห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมหลักโดยการกําหนดหลักการดังกลาวไวใน

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด ฯ อันนาจะเกิดประโยชนตอทางราชการอยางสูง 

 

 4.4 ปญหาเกี่ยวกับการรักษาความลับขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดักฟงทางโทรศัพท 
การรักษาความลับของขอมูลขาวสารท่ีไดมาจากการดักฟงการกระทําความผิดยังไมมี

หลักเกณฑท่ีชัดเจน เปนปญหาท่ีสมควรหามาตรการท่ีรอบคอบรัดกุมกวาท่ีเปนอยูในการเก็บรักษา

ความลับมิใหเปดเผยโดยงาย และกําหนดมาตรการในการติดตามรักษาความลับดังกลาวและ

ผูรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนในระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการไดมา                

การใชประโยชนและการเก็บรักษาขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2545 และกรณีมีเจาพนักงานจงใจหรือเจตนา

เปดเผยความลับของขอมูลขาวสารท่ีไดมาจากการดักฟงการกระทําความผิดนั้น ความรับผิดของ             

เจาพนักงานท่ีเปดเผยความลับ จะมีมาตรการใดในการลงโทษเอาผิดแกเจาพนักงานท่ีเปดเผย

ความลับดังกลาว จึงเห็นควรแกไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดฯ 

เพ่ือใหขาวสารที่ไดมาจากการดักฟงการกระทําความผิดไดรับการคุมครอง 

 

 4.5  ปญหาเก่ียวกับการรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาจากการดักฟงทางโทรศัพทในคดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ปญหาวาพยานหลักฐานท่ีไดมาจากการดักฟงการกระทําความผิดเปนพยานหลักฐาน

ประเภทใด และการใชขอมูลขาวสารจากการดักฟงทางโทรศัพทดังกลาวนํามาเปนพยานหลักฐาน

ตามขอ 18
19

 และขอ 19
20

 ของระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการ

ไดมา การใชประโยชนและการเก็บรักษาขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2545 อยูในหลักเกณฑและตองใช

                                                            
19

 ขอ 18 การใชประโยชนในการสืบสวนหรือใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีใหใชเฉพาะการ
สืบสวนหรือการใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดียาเสพติดกับบุคคล ขายงานหรือองคกรอาชญากรรมยา

เสพติดท่ีไดจากการเขาถึงขอมูล 

20
 ขอ 19 การนําขอมูลขาวสารไปใชประโยชนตามหมวดนี้ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) เพ่ือการสืบสวนใหใชจากรายงานเก่ียวกับขอเท็จจริงหรือพฤติการณของบุคคล ขายงานหรือ

องคกรอาชญากรรมยาเสพติด 

(2) เพ่ือเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีใหเปนไปตามคําสั่ง 
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ประมวลกฎหมายอาญาหรือไม จึงเห็นควรแกไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดฯ 

 

5. ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญ หลักความพอสมควรแกเหตุ รวมถึงการดักฟงการกระทําความผิดของตางประเทศ

แลว ทําใหผูเขียนไดคนพบแนวทางในการแกไขปญหาดังท่ีกลาว ดังนี้ 

  1. สมควรแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 14 จัตวา แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 โดยใหเพ่ิมขอความวา “อํานาจอนุมัติของเลขาธิการใหเปน

ของผูบังคับการตํารวจประจําจังหวัด และอํานาจในการอนุญาตของอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาให

เปนของผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัด โดยอนุโลม” ก็จะสอดคลองกับการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีตํารวจ ทําใหมีการแบงหรือกระจายอํานาจอนุมัติและอํานาจอนุญาตไปสูภูมิภาคก็จะทํา

ใหการดักฟงทางโทรศัพททันทวงทีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

  2.  สมควรแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 14 จัตวา แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 โดยใหเพ่ิมขอความวา “หากคําขอของเจาพนักงานไมเปนไป

ตามหลักเกณฑดังกลาว หามมิใหเลขาธิการมีคําส่ังอนุมัติ แตถาปรากฏในภายหลังหามมิให

เลขาธิการขออนุญาตตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา หากปรากฏภายหลังจากท่ีอธิบดีผูพิพากษา

ศาลอาญามีคําส่ังอนุญาต และใหเจาพนักงานรีบรายงานตอเลขาธิการโดยเร็ว เพ่ือเสนอตออธิบดี

ผูพิพากษาศาลอาญามีคําส่ังใหมีคําส่ังตามสมควร”  

  3.  สมควรแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 14 จัตวา แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 โดยใหเพ่ิมขอความวา “ในกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีท่ีไมอาจขอ

อนุมัติจากเลขาธิการไดทัน หรือไมอาจรอการอนุญาตจากอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาไดทัน ใหเจา

พนักงานสามารถทําการดักฟงการกระทําความผิดไดกอน แตตองรายงานในภายหลังพรอมกับ

การย่ืนขออนุมัติจากเลขาธิการหรือขออนุญาตจากอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาในภายหลัง” ก็จะ

สอดคลองกับหลักกฎหมายของตางประเทศ  

  4.  สมควรแกไขเพ่ิมเติมในระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วา

ดวยการไดมา การใชประโยชนและการเก็บรักษาขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2545 วา “พยานหลักฐานท่ี

ไดมาจากการดักฟงการกระทําความผิดในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดนั้น เปนพยานเอกสาร

ศาลใชดุลพินิจประกอบพยานหลักฐานอ่ืนเพ่ือลงโทษจําเลยในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดได” 

  5.  สมควรแกไขเพ่ิมเติมวิธีการในระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพ

ติด วาดวยการไดมา การใชประโยชนและการเก็บรักษาขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2545 วา “ใหมี

เจาหนาท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารอยางเขมงวด” “หากมีเจาพนักงานจงใจหรือมีเจตนาท่ีจะ
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เปดเผยความลับของขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดักฟงทางโทรศัพท เจาหนาท่ีผูนั้นจะตองรับผิด

เปนการสวนตัว ท้ังโทษทางวินัย ทางแพง ทางอาญา แลวแตกรณี” 
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