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บทคัดยอ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ไดบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพใน
การติดตอส่ือสารไวอยางชดัเจน และไดกําหนดเงื่อนไขในการที่รัฐจะจํากดัเสรีภาพดังกลาวไว ซ่ึงมี
กฎหมายทีเ่กีย่วกับกจิการไปรษณียหลายฉบับไปจํากัดสทิธิเหลานั้นดวย วิทยานิพนธฉบับนีม้ี
วัตถุประสงคในการศึกษาปญหาการจํากดัสิทธิและเสรีภาพในการตดิตอส่ือสารทางไปรษณีย ของ
ประเทศไทย การศึกษานีเ้ปนการวจิัยเอกสารโดยรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความทั้ง
ภาษาไทยและตางประเทศ แลวนําที่ไดขอมูลมาวิเคราะหในเชิงคณุภาพเปรียบเทยีบกับตางประเทศ 
คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อจัดทําเปนขอสรุปกรณีประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบวา การจํากดัสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารทางไปรษณยีโดยทัว่ไป 
แลวรัฐจะจํากดัไดดวยเหตุผล 2 ประการ คือ 1. เพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ 2. เพื่อความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน กรณีประเทศไทยพบวาการจํากัดสิทธเิสรีภาพในการ
ติดตอส่ือสารทางไปรษณยีมีลักษณะเชนเดียวกับตางประเทศ แตกฎหมายไปรษณยีประเทศไทยให
อํานาจพนกังานไปรษณยีในการตรวจคน จับกุม หรือหนวงเหนีย่วผูฝาฝนหรือมีเหตอัุนควรสงสัยวา
จะกระทําผิดตอกฎหมายไปรษณีย ไมสอดคลองกับหลักเรื่องการหามจบั คุมขัง หรือตรวจคนบุคคล
ไดโดยไมตองมีคําส่ังหรือหมายของศาล ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 

วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงเสนอใหปรับปรงุแกไขกฎหมายที่ใชจํากดัสิทธิเสรีภาพในการ
ติดตอส่ือสารทางไปรษณยีของประเทศไทย โดยตรากฎหมายขึ้นเปนการเฉพาะใหมีเนื้อหา
ครอบคลุมกิจการไปรษณยีทั้งหมด กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ การเก็บรวบรวม การใช การเกบ็
รักษา จนถึงการทําลายขอมูลที่ไดจากการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารทางไปรษณยี แทน
การแกกฎหมายที่เกีย่วของทลีะฉบับ เพราะตองใชเวลานาน กฎหมายแตละฉบับอาจมีรายละเอยีด
แตกตางกัน และควรยกเลิกมาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติไปรษณยี พุทธศักราช 2477 ที่ใหอํานาจ
พนักงานไปรษณยีตรวจคน จับกุม หรือหนวงเหนีย่วผูซ่ึงกระทําการฝาฝนหรือมีเหตุอันควรสงสัย
วากระทําความผิดตามกฎหมายดังกลาว เพราะขัดกับหลักการในกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
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ไมมมีาตรฐานเดียวกัน ยุงยากซับซอน เสียเวลา 
ใหสอดคลองกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540  
รวมถึงหลักเกณฑ วิธีการ ในการเก็บรวบรวม การใช การเก็บรักษา ตลอดจนการ

ทําลายขอสวนบุคคลที่ไดจากการจํากดัสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารทางไปรษณยี 
จากการศึกษา เห็นวารัฐควรตรากฎหมายที่ใหความคุมครองสิทธิสวนบุคคลขึ้นเพื่อ 

โดยใหทุกหนวยงานตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดไว เวนแต
หนวยงานนั้น ๆ จะมีหลักเกณฑ วิธีการที่เปนประโยชนแกผูถูกจํากดัสิทธิมากกวาก็ใหถือปฏิบัติไป
ตามหลักเกณฑนั้น เพื่อเปนมาตรฐานหรือหลักประกนัขัน้ต่ําใหแกประชาชน และเพื่อใหการปฏบิัติ
ของเจาหนาทีรั่ฐนําไปถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งควรยกเลิกกฎหมายทีใ่ช
บังคับกับกิจการไปรษณียฉบับปจจุบัน คอื พระราชบัญญัติไปรษณยี พุทธศักราช 2477 เพราะเปน
กฎหมายฉบับเกาไมเปนปจจบุัน โดยตรากฎหมายไปรษณยีฉบับใหมใหมีเนื้อหาคลอบคลุมกิจการ
ไปรษณยีทั้งหมด ใหสอดคลองกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540  

ประวัติความเปนมา เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกตางในการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ในการติดตอส่ือสารทางไปรษณยีของประเทศไทยกับตางประเทศ โดย ซ่ึงพบวาระยะแรกรัฐไดให
เสรีภาพในการติดตอส่ือสารทางไปรษณยีแกประชาชน ตอมาเมื่อมีการติดตอกบัตางประเทศมาก
ยิ่งขึ้นทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม รัฐเห็นความสําคัญของติดตอ 
ส่ือสารทางไปรษณียจึงไดตรากฎหมายหลายฉบับเพื่อใชจาํกัดสิทธิเสรีภาพในการตดิตอส่ือสารทาง
ไปรษณยี โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อรักษาความมั่นคงแหงรัฐเปนสําคัญ และเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการไปรษณยี  

ปจจุบนัรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 37 ประกอบ
มาตรา 29 ไดบัญญัติรับรองสิทธิในการติดตอส่ือสารของประชาชนไวอยางชดัแจง และกําหนด
เงื่อนไขใหรัฐจํากัดสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารของประชาชนไดดวย ผลจากรฐัธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน ทําใหกฎหมายหลายฉบับที่รัฐใชจํากัดสิทธิเสรีภาพในการติดตอ ส่ือสารทางไปรษณยี ไม
เปนไปตามเจตนารมณที่แทจริงของรัฐธรรมนูญที่มุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให
มากขึ้นกวาเดมิ ผูเขียนจึงสนใจที่จะศึกษาปญหาอันเกดิจากการที่รัฐใชอํานาจจํากดัสิทธิเสรีภาพใน
การติดตอส่ือสารทางไปรษณีย ทีก่ระทบตอสิทธิสวนบุคคล โดยแยกศึกษาเปน 3 กรณี คือ 1.เพือ่
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รักษาความมัน่คงแหงรัฐ 2.เพื่อความสงบเรียบรอยและศลีธรรมอันดีของประชาชน 3.เพื่อบังคับใช
ในกจิการไปรษณยี  

 
 
 
 
 
 
ปญหาที่เกิดจากการจํากดัอันเกิดจากกฎหมายไปรษณียและกฎหมายฉบับอื่น ๆ ทีใ่ห

อํานาจรัฐจํากดัเสรีภาพในการติดตอส่ือสารของประชาชนได ซ่ึงตองเปนไปตามเงือ่นไขที่กําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 37 ประกอบมาตรา 29 ซ่ึงมุง
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมากกวาเดิม โดยแยกศึกษา 

1. เพื่อรักษาความมั่นคง
แหงรัฐ ผูมีอํานาจจํากดัสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารทางไปรษณีย คือ นายกรัฐมนตร ี โดยคําแนะนาํ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รวมถึงพื้นที่ทีม่ีการประกาศใชกฎอัยการศกึ หรือโดย
คําแนะนําของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ถาเปนเหตกุารณที่เกิดจากปจจยัภายในประเทศ 
กําหนดระยะเวลาไมเกนิ 4 เดือน แตอาจขยายระยะเวลาไดถามีความจาํเปน โดยใหองคกรอิสระทาํ
หนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรี 

2. เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผูมีอํานาจจํากัดการติดตอส่ือสารทางไปรษณีย คือ เจา
พนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดแทนรัฐและไดรับการแตงตั้งโดยชอบดวย
กฎหมาย โดยใหศาลทําหนาที่ตรวจสอบ คือ เจาหนาที่ผูใชอํานาจตองไดรับอนุมัติจากศาล หรือ
พนักงานอยัการถามีเหตุขัดของไมอาจยื่นคาํรองตอศาลได กําหนดระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน แตอาจ
ขยายระยะเวลาไดถามีความจําเปน  

3. เพื่อบังคับใชกบักิจการ
ไปรษณยี ผูมีอํานาจจํากดัการติดตอส่ือสารทางไปรษณยี คือ พนักงานไปรษณยีซ่ึงกระทําตอส่ิงของ
สงทางไปรษณีย แตไมมอํีานาจตรวจคน จับกุม หนวงเหนีย่วตวับุคคลผูกระทําผิด ควบคุม
ตรวจสอบโดยผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และระยะเวลาการจํากัดสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย
ไปรษณยี เหน็วาระยะเวลาทีเ่หมาะควรจะไมเกินกวา 15 วัน 
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ABSTRACT 

The Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (1997) is explicitly 

prescribed to recognize the right and liberty in communication and provides the condition for the 

State to restrict the said liberty. In this regard, there are several laws in connection with postal 

services to restrict such liberty. This thesis aims to study problems of restriction of right and 

liberty in postal communication in Thailand. It is documentary research in which the information 

is gathered from texts, documents, and articles both in Thai and foreign languages. The data is 

qualitatively analyzed and compared with foreign countries viz.: the United States of America and 

the Federal Republic of Germany. This also aims to be a case summary of Thailand. 

It is found that the State generally restricts the right and liberty in postal 

communication with two reasons viz.: (1) to maintain the security of the State and (2) to maintain 

public order or good morals. In Thailand, it is found that the natures of restriction of right and 

liberty in postal communication are similar to other countries. However, Thailand’s Postal Law 

vests the power for post officers to search, arrest or detain any persons when they violate the 

postal law or when there are doubtful causes that they are going to commit offence against postal 
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law. This is inconsistent with the principles regarding the prohibition to arrest, confine or search 

the individuals without the Courts’ orders or warrants according to the Constitution of the 

Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (1997). 

This thesis suggests that the Thai law which restricts right and liberty in postal 

communication be amended by drafting the specific law. The contents of the said law should 

cover all postal services. The rules and methods of collecting, applying, maintaining and 

destroying data caused by the restriction of right and liberty in postal communication should be 

provided. This should be the substitution for the amendment of all related laws one by one 

because it takes a great deal of time. Each law may contain different details. Moreover, Section 

78 of the Postal Act, B.E. 2477 (1934), which vests the power for post officers to search, arrest or 

detain any persons when they violate the postal law or when there are doubtful grounds that they 

are going to commit an offence according to the said law, should be repealed since it is 

inconsistent with the principles in the Constitution.  
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

การติดตอส่ือสารทางไปรษณีย เปนการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่มีความสําคัญมานาน และ
ยังคงใชเร่ือยมาจนถึงปจจุบนั กิจการไปรษณยีเปดใหบริการครั้งแรกในประเทศไทย ในวนัเสารขึ้น 
1 ค่ํา เดือน 9 ปมะแม เบญจศก 1245 (ตรงกับวันที ่4 สิงหาคม พ.ศ.2426) สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหวั  สังกดักรมไปรษณยีโทรเลข  โดยใหบริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
เทานั้น  ตอมาไดมีการออกกฎหมาย พระราชกําหนด และพระราชบญัญัติเกี่ยวกับการไปรษณยีขึ้น
ใชหลายฉบับ ระยะแรกประชาชนฝากสงไดแตเฉพาะหนงัสือ แบงเปน 4 ประเภท ไดแก จดหมาย
ใสซองปดผนึก, ไปรษณียบตัร, หนังสือพมิพจดหมายเหตุ และหนังสือพิมพอ่ืน ๆ โดยคิดคาบริการ
ในอัตราที่แตกตางกัน โดยมุงใหบริการเฉพาะกจิการไปรษณียเพียงอยางเดียว ซ่ึงรัฐใหความสําคญั
แกกจิการไปรษณยีเปนอยางมาก ดูไดจากกฎหมายที่เกี่ยวของที่ใหความคุมครองแกเจาพนักงาน
ไปรษณยีผูปฏิบัติงานและขัน้ตอนในการทํางาน เชน ถาเจาหนาทีน่ครบาลหรือผูใดมีเหตุตองจับกุม
ตัวบุรุษไปรษณีย หามจับตองกระเปาใสไปรษณียภณัฑ1 หรือใหความคุมครองแกเจาพนักงาน
ไปรษณยีในระหวางการปฏบิัติงาน เชน หากรถ เรือตาง ๆ ของประชาชนขวางทางตองหลบทาง
ใหแกรถ เรือ ตาง ๆ ของไปรษณีย มิฉะนัน้จะตองไดรับโทษ2

 
 
กิจการไปรษณีย ววิัฒนาการไปในทางทีต่องการความเปนอิสระมากขึ้น ไดรวมกจิการ

ที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารหลายประเภทเขามาไวดวยกัน เชน กจิการวิทยุกระจายเสียง กิจการ
ออมสิน กิจการวิทยุการบนิพลเรือน  กิจการโทรศัพท ฯลฯ ซ่ึงภายหลังกิจการตาง ๆ เหลานี้ได
แยกตวัออกไปจัดตั้งเปนหนวยงานโดยเฉพาะ เชน กิจการออมสนิ ปจจุบันเปนธนาคารออมสิน 
กิจการโทรศัพท ปจจุบันเปนบริษัททีโอทีจํากัด(มหาชน) กิจการไปรษณียเปนกิจการสาธารณูปโภค 
แตมีลักษณะเปนการขยายบริการ ตองใชเงินทุนเพื่อลงทุนและพัฒนาบริการตาง ๆ ใหกาวหนาอยู
เสมอ จึงไดนาํมาซึ่งความคิดที่จะเปลีย่นแปลงระบบบริหารงานของกรมไปรษณียโทรเลข ในที่สุด
ไดออกพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ.2519 เปลี่ยนจากกรมไปรษณียโทรเลข 

                                                 
1 กฎหมายไปรษณียฉบับแรก โดยนายเฮนรี่ อาลาบาศเตอร 
2 พระราชกําหนดไปรษณีย รัตนโกสินทรศก 116 (พ.ศ. 2440) 
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เปนหนวยงานรัฐวิสาหกจิชื่อวา “การสื่อสารแหงประเทศไทย” ตั้งแตวนัที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2520 
รับผิดชอบงานแยกออกเปน 2 สวน คือ กิจการไปรษณยี และกิจการโทรคมนาคม ใหรัฐเปนผูมีสิทธิ
ขาดในการดําเนินกิจการไปรษณยีและกิจการโทรคมนาคมในประเทศเพียงผูเดยีว 

ตอมาเมื่อสถานการณของโลกไดเปล่ียนแปลงไป กิจการโทรคมนาคมและกจิการ
ไปรษณยี มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น เนื่องจากกิจการทัง้
สองสามารถเอื้อประโยชนใหธุรกิจตาง ๆ สามารถติดตอทําการคาไดโดยสะดวก รวดเร็ว ทําใหโลก
ปจจุบันแคบลงกวาเดิม ไมวาจะอยูในทีใ่ด ๆ ก็สามารถติดตอส่ือสารถึงกันไดอยางรวดเร็วทั้งภาพ
และเสียง เมือ่ประชากรเพิม่มากขึ้นความตองการที่จะตดิตอส่ือสารถึงกันก็เพิ่มมากขึน้ตามไปดวย 
ทําใหเกดิการคิดคน พัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ในดานสื่อสาร จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีทางดานขอมูล สารสนเทศ ทุกประเทศตางศกึษาพัฒนาเทคโนโลยีของตนใหทนัสมัยกบั
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ประเทศไทยไดกาวเขาสูความเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยที่เรียกวา
ยุค “โลกาภิวัตน”  

การสื่อสารแหงประเทศไทย ก็ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางไม
สามารถหลีกเลี่ยงได ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2541 คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบแผนแมบทการ
ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทีก่ระทรวงคมนาคมเสนอ ใหเปลี่ยนทุนของการสื่อสารแหงประเทศไทยเปนหุน 
ตามพระราชบญัญัติทุนรัฐวสิาหกิจ พ.ศ.2542 แยกกิจการของการสื่อสารแหงประเทศไทยออกเปน 
2 บริษัท คือ กิจการไปรษณียโอนเปน “บริษัท ไปรษณียไทย จํากดั” และโอนกิจการโทรคมนาคม
เปน “บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน)”  ซ่ึงในระยะแรกรัฐบาลยังเปนเจาของกิจการ
ทั้งหมดโดยถือหุน 100% กจิการไปรษณียไดแปรสภาพเปนบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ตั้งแตวันที่ 
14 สิงหาคม พ.ศ.2546 เปนตนมา ตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดเงื่อนเวลายกเลกิกฎหมายวาดวย
การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ.2546 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2519  ประกอบมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษทั 
ไปรษณยีไทย จํากัด พ.ศ.2546  ใหนาํพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 มาใชบังคับแทน
พระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ.2519 แสดงใหเห็นถึงความไมพรอมในการดําเนนิ
กิจการไปรษณียในรูปของบริษัท จํากดั ทําใหเกดิปญหาที่จะตองศกึษาตอไปวา กฎหมายไปรษณียที่
นําเอาพระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ.2477 มาใชบังคับนั้น มีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ปจจุบันหรือไม เพียงใด เพราะเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 มาตรา 
78 ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 37 ประกอบมาตรา 29 ที่
มุงจะคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหมากขึ้นกวาเดิม คือ 
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บทบัญญัติเกี่ยวกับการจํากัดอํานาจในการจับและคุมขัง คน หรือการกระทําใดอัน
กระทบตอสิทธิและเสรีภาพ มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 237 และมาตรา 238 ซ่ึงมี
ผลกระทบตออํานาจตรวจคน จับกุม หรือหนวงเหนีย่วผูซ่ึงกระทําการฝาฝนหรือมีเหตุอันควรสงสัย
วากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 มาตรา 78 เพราะตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กําหนดใหการตรวจคน จับกุม หรือหนวงเหนีย่ว ผูซ่ึงกระทําการฝาฝนหรือมีเหตอัุน
ควรสงสัยวากระทําความผิดตามกฎหมายจะตองมีคําส่ังหรือหมายศาล ถือไดวาอํานาจตาม
พระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 มาตรา 78 ไดถูกกําจดัไปโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยปริยาย 

อยางไรก็ดี แมจะไดบัญญัติรับรองเสรีภาพในการตดิตอตอส่ือสารของประชาชนไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 37 วรรคหนึ่งกต็าม แตมิไดหมายความวารัฐ
จะใหประชาชนจะมีเสรภีาพในการติดตอส่ือสารโดยเด็ดขาด จนรฐัไมสามารถเขาไปแทรกแซง
หรือตรวจสอบได เพราะการติดตอส่ือสารจะเปนเสรภีาพพื้นฐานของประชาชนทุกคน แตยังตองอยู
ในขอบเขตทีพ่อควร ไมสามารถใชไดอยางเสรีจนไปละเมิด หรือกระทบตอสิทธิของบุคคลอื่น แต
หากใชสิทธิเสรีภาพในการตดิตอส่ือสารเกินขอบเขตจนไปกระทบตอคนสวนใหญ หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะสวนรวม รัฐยอมมีอํานาจที่จะจํากดัเสรีภาพในการติดตอส่ือสารของประชาชน
ได ดวยการตรากฎหมายมาจาํกัดสิทธิเสรีภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ  หรือ
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามทีบ่ัญญัติไวในรฐัธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 37 วรรคสอง ปจจุบันมีกฎหมายอยูหลายฉบบัที่มีผลเปนการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารของประชาชน บางฉบับมีเงื่อนไขหรือสาเหตุที่จะใชจํากัด
สิทธิเสรีภาพในการติดตอสารโดยมีมูลเหตคุลายคลึงกัน ไมไดกําหนดหลักเกณฑ วธีิการ การเก็บ
รวบรวม การใช การเกบ็รักษา จนถึงการทําลายขอมูลที่ไดจากการจํากัดสิทธเิสรีภาพในการ
ติดตอส่ือสารทางไปรษณยีใหชัดเจน เปนไปในแนวทางเดียวกัน กฎหมายทีใ่ชบังคับกับกิจการ
ไปรษณยีเปนกฎหมายที่บัญญัติไวเมื่อกวา 70 ป ไมมีการแกไข หรือออกกฎหมายเกีย่วกับไปรษณยี
มารองรับใหทันยุคทันสมัยกบัปจจุบัน ผูเขียนจึงไดรวบรวมกฎหมายที่มีผลกระทบตอเสรีภาพใน
การติดตอส่ือสารทางไปรษณีย เพื่อนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับตางประเทศ ใหเห็นปญหาที่
เกิดขึ้นจากกฎหมายที่มีอยู เพื่อใชเปนแนวทางในการบัญญัติ หรือปรับปรุง แกไขกฎหมายเกี่ยวกับ
กิจการไปรษณียใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจบุัน  
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1.2  วัตถุประสงคของการศกึษา 
1.2.1 เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา ววิฒันาการ ภาระหนาที่ของกจิการไปรษณียและ

กฎหมายทีเ่กีย่วของ เพื่อสรางความเขาใจในเบื้องตนเกี่ยวกับกจิการไปรษณียของไทย 
1.2.2 เพื่อศึกษาความสําคญั และขอจํากัดของสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารทาง

ไปรษณยี 
1.2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทยีบความเหมือนและความแตกตาง ของกฎหมายเกี่ยวกับการ

จํากัดสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารทางไปรษณยีของประเทศไทยกบัประเทศสหรฐัอเมริกา และ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  เพื่อใชเปนแนวทางปรับปรุงแกไขกฎหมายไปรษณยีประเทศไทยให
ทันสมัยสอดคลองกับตางประเทศ 

 
1.3  สมมุติฐานของการศึกษา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 37 ไดบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพ
ในการติดตอส่ือสารโดยชอบดวยกฎหมาย และเหตทุี่รัฐจะจํากัดสทิธิเสรีภาพในการสื่อสารของ
ประชาชนไวอยางชัดเจน ดังนั้น การจะจํากัดสิทธิเสรีภาพในการตดิตอส่ือสารทางไปรษณีย จึงตอง
อยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปจจุบันมกีฎหมายหลายฉบับที่ใหอํานาจจํากัดสิทธิเสรีภาพในการ
ติดตอส่ือสารของประชาชนรวมถึงกฎหมายที่ใชบังคับกบักิจการไปรษณียของประเทศไทยโดยตรง 
ซ่ึงยังไมมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน แตอาศัยพระราชบัญญัติไปรษณีย 
พ.ศ.2477 มาใชบังคับ ซ่ึงบางมาตราที่มีผลกระทบตอสิทธิตามรัฐธรรมนูญหลายมาตรา เชน มาตรา 
31, 35, 237, 238  กฎหมายหลายฉบับมผีลกระทบตอสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารดวยเชนกัน 
จึงจําเปนตองศึกษาความเหมือน ขอแตกตางของกฎหมายไปรษณียไทยกับตางประเทศ เพื่อนํามา
วิเคราะหปรับปรุงขอบเขตการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารของกฎหมายประเทศไทยให
ทันสมัยสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และกฎหมายของตางประเทศ 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

มุงศึกษา คนควา เพื่อศึกษาความเปนมา อํานาจหนาที่ของกิจการไปรษณยีประเทศ
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันวาแตละยุคสมัยมโีครงสราง หนาที่ ความรบัผิดชอบ แตกตางกันเพียงใด 
และเปรียบเทยีบการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับการตดิตอส่ือสารทางไปรษณีย ในการ
ตรวจคน ยึด หรือหนวงเหนี่ยว กักเก็บสิง่ของที่สงทางไปรษณยี ระหวางประเทศไทย กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมัน  เพื่อนํามาวิเคราะหหาขอสรุป ขอเสนอแนะ แนวทางที่ควรจะ
ปรับปรุงกฎหมายไปรษณียใหมีความเหมาะสมตอไป 
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1.5  วิธีการศึกษา 
ศึกษาวจิัยแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยคนควาและศึกษาถึง เอกสาร

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทั้งที่เปนความเห็นของนักนิติศาสตร นักวิชาการ คําพิพากษา
ของศาล โดยคนควาจาก หนังสือ บทความ วารสาร จุลสาร โดยนํามาวิเคราะหในเชิงคณุภาพ
รวบรวมใหเปนระบบ เพื่อหาขอสรุปและแนวทางขอเสนอแนะตอไป 

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1 เพื่อทราบถึงประวัติความเปนมา ววิฒันาการ ภาระหนาที่ของกจิการไปรษณียและ
กฎหมายไปรษณยี ใหเกิดความเขาใจในเบื้องตนเกีย่วกบักิจการไปรษณียของไทย 

1.6.2 เพื่อทราบถึงความสําคัญ และขอจาํกัดของสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารทาง
ไปรษณยี 

1.6.3 เพื่อทราบถึงความเหมอืนและความแตกตาง ของกฎหมายเกี่ยวกบัการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพในการติดตอส่ือสารทางไปรษณยีของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา และสหพนัธ
สาธารณรัฐเยอรมัน  เพื่อใชเปนแนวทางปรับปรุงแกไขกฎหมายไปรษณียประเทศไทยใหทันสมัย
สอดคลองกับตางประเทศ 
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บทที่ 2 
ประวัติกิจการไปรษณีย และความสําคัญของสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล 

 
มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่เกดิขึน้บนโลกอยูอาศัยรวมกนัเปนกลุม เปนพวก เปนสังคม เมื่อ

อยูรวมกนัมนษุยใชการแสดงความรูสึก การแสดงออก หรือบอกเลาความตองการของตนใหผูอ่ืน
ไดรับรู ความหมาย โดยเริ่มตั้งแตการใชภาษาทาทาง จากนัน้จึงมกีารวิวฒันาการมาเปนการพดู 
จนถึงการใชตวัอักษรในการเขียน ซ่ึงแตกตางกันไปตามถิ่นที่อยูอาศัยและตามวัฒนธรรม มนุษยได
อาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือในการติดตอสัมพันธสรางความเขาใจกัน และเมื่อสังคมมนุษยมกีาร
พัฒนาใหสลับซับซอนมากขึ้น การติดตอส่ือสารก็มีความสําคัญมากขึ้นเชนกนั ดังนั้น จึงไดมีการ
วิวัฒนาการ พฒันา ปรับปรุงเทคโนโลยีตาง ๆ ใหสอดคลองกับแตละยคุแตละสมัย 
2.1  ประวัติการไปรษณียไทย 

2.1.1  การเดินหนังสือสมัยโบราณ 
โดยทั่วไปถาเปนเรื่องรีบรอนสําคัญ มักจะจัดใหคนถือไป หากเปนเรื่องธรรมดาสามัญ

ไมเรงรอน มักจะฝากไปกับพอคาหรือคนเดินทางที่จะผานไปทางนั้น ๆ แตในทางราชการนั้น มี
หลักปฏิบัติกนัตอมาวา ในการเดินหนังสือติดตอกับหวัเมืองตาง ๆ จะมหีนังสือหรือ “ทองตรา” 
บอกออกไปยงัหัวเมือง เมื่อถึงเมืองใด กใ็หเปนหนาที่ของกรมการเมอืงตามรายทางนั้น ๆ ที่จะเชิญ
ทองตรานั้นสงตอไปจนถึงที่ ในกรณีทีท่างฝายหัวเมอืงมีหนังสือแจงขอราชการที่เรียกกนัวา “ใบ
บอก” หรือ “บอก” มายังเมอืงหลวง กรมการเมืองนั้น ๆ จะจัดคนนําบอกนั้นเขามาจนถึงเมืองหลวง 
และนําไปวางยังกรมที่มีบอกเขามาถึง ซ่ึงการเดินหนงัสือราชการนี้ก็มิไดกําหนดเวลาไวแนนอน 
สุดแลวแตเมื่อใดจะมีทองตรา ใบบอก หรือหนังสือราชการอื่น ๆ ไปมาถึงกัน กจ็ะจัดใหมีผูเชิญ
หรือนําไปเปนครั้งคราว 

 
 
เพื่อใหการเดนิหนังสือติดตอกันไดรวดเร็ว จึงไดมีการสรางถนนขึ้น หลักฐานที่

เหลืออยูนับยอนไปไดถึงสมยัขอมเรืองอํานาจ ถนนที่ขอมสรางไวเทาที่มีหลักฐานปรากฏอยูใน
ประเทศไทยมหีลายสาย คือ ถนนจากนครธมขึ้นมาทางชองเสม็ด3 จนถึงพิมายสายหนึง่ และแยกขึ้น
ไปจนถึงสกลนครอีกสายหนึ่งซ่ึงมีสะพานขามหวยสรางดวยศิลาแลงปรากฏอยู สําหรับเสนทาง

                                                 
3 เสม็ด : ชองทางเดินขามทิวเขาพนมดงรัก ซึ่งเปนเขตแดนประเทศไทยกับกัมพูชา ในตําบลปกได 

อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
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คมนาคมที่ใชในการคาขายติดตอสงขาวสารกับตางประเทศนั้น นอกจากจะใชทางบกแลวยังใชทาง
น้ําดวย เชน ทางทิศตะวนัออกมีเสนทางติดตอกับขอม ทางทิศใตติดตอกับจีน ญี่ปุน ชวา และมาลาย ู
ทางทิศตะวนัตกติดตอกับอนิเดีย และเปอรเชีย  

ในสมัยสมเดจ็พระนารายณมหาราช มีหลักฐานปรากฏอยูในพระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยาวา พระยาสีหราชเดโชไชยนายกองหนาเกดิพลาดทาเสียทีแกพมาและถูกจับตวัได แมทพัจึงมี
ใบบอกขาวการปราชัยโดยใชมาเร็วสามสิบมา จากหลักฐานขางตนสามารถเปนเครื่องยืนยนัไดวามี
การใช “มาเร็ว”4 เดินหนังสือในราชการสงคราม สวนการเดินหนังสือราชการในยามสงบเราเรียกวา 
“มาใช”5

2.1.2 การเดินหนังสือกอนการจัดตั้งการไปรษณีย 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ไดมีชาวยุโรปเดนิทางเขามาตดิตอ

คาขายมากขึ้น ความตื่นตัวในการศึกษาเลาเรียน การเขยีนจดหมายตดิตอกันก็มีมากขึ้น แตการเดิน
หนังสือหรือการฝากสงจดหมายไปมากนัภายในประเทศยังใชวิธีการเดมิอยู สถานกงสุลของ
ประเทศตาง ๆ ที่เขามาติดตอกับประเทศไทยไดนําเอาระบบการเดินหนังสือที่เรียกวา “การ
ไปรษณยี” มาใชติดตอกับญาติพี่นองในประเทศของตนตามสถานกงสุลตาง ๆ โดยสงไปทางเรือ 
จนเมื่อประมาณ พ.ศ.2410 กงสุลอังกฤษ ไดนําเอาระบบการสงหนังสือทางไปรษณยีมาใชตดิตอ
ระหวางกรุงเทพกับสิงคโปร โดยใชดวงตราไปรษณียากร (แสตมป) ที่นํามาจากสิงคโปร พิมพ
อักษร “B” ซ่ึงใชแทน “Bangkok” ทับลงไปผนึกบนจดหมายที่รับฝากไวเปนคร้ังแรก 

ในป พ.ศ.2418 สมเด็จเจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ ขณะมีพระชนมายุ 16 พรรษา รวมกบั
พระบรมวงศานุวงศอีก 11 พระองค ทรงรวมกันออกหนังสือพิมพรายวนัขึ้นฉบับหนึ่งมีช่ือเปน
ภาษาอังกฤษวา “Court” ตอมาไดเปลี่ยนชือ่เปน “ขาวราชการ” เพื่อแจงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกบัขอ
ราชการและความเปนไปในราชสํานักเฉพาะในหมูเจานาย นับเปนหนังสือพิมพรายวนัฉบับแรก
ของคนไทย แตครั้นออกไปฉบับแรกไปไดมีผูสนใจตองการพากันมาทูลขอมากขึ้น ตองพิมพเปน
จํานวนมากขึน้กวาที่ทรงคาดหมายไวเดิม จึงโปรดใหมีบุรุษเดนิหนังสือขาวราชการสงใหแก
สมาชิกเรียกวา “โปรสตแมน” (Postman) โดยแตงกายดวยเครื่องแบบสีน้ําเงิน สะพายกระเปาใส
หนังสือเพื่อนาํสงใหสมาชิกตอนเชาทุกวัน คาบอกรับหนังสือคิดปละ 10 บาท คานําสงปละ 2 บาท 
พรอมกันนั้นทรงจัดพิมพ “ตั๋วแสตมป” ใชเปนคาบรกิารสงหนังสือ ผนึกลงบนจดหมายของตน 
พรอมทั้งเขียนชื่อตัวเองทับแสตมปเพื่อขีดฆาแทนตรา อันเปนการแสดงวาไดเสียเงนิคาสงหนังสือ

                                                 
4 มาเร็ว : คนขี่มาซึ่งกองทัพไดจัดไวสําหรับสืบเหตุการณขาวคราวของขาศึก  
5 มาใช : คนขี่มาสําหรับรับใช, คนเร็วสําหรับสงขาวสาร, คนรับใชติดตอ  
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แลว ตั๋วแสตมปนี้มีพระรูปเหมือนของสมเด็จเจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ พิมพไวดานหนาใตพระรูป
เหมือนมีคําภาษาอังกฤษวา “Rising” ซ่ึงมีความหมายตรงกับภาษาไทยวา “ภาณุรังษ”ี ซ่ึงตอมาการ
ออกหนังสือดงักลาวก็ไดยุตไิป เนื่องจากเจานายแตละพระองคทรงประกอบพระราชกิจทําใหไมมี
เวลาพอ แตกถื็อไดวาเปนจดุเริ่มตนของการไปรษณียไทยตามหลักสากล ซ่ึงประกอบดวยหลักการ
สําคัญของการไปรษณยี คือ การรับฝากและการนําจาย 

2.1.3 การเปดกิจการไปรษณียขึ้นในประเทศไทย 
การไปรษณยีไทยเริ่มเปนรูปเปนรางขึ้นอีกครั้ง เมื่อเจาหมื่นเสมอใจราชไดมีหนังสือ

กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถึงความจําเปนที่ประเทศไทยตองจดัใหมี
การไปรษณยีขึ้น เพื่อใชตดิตอส่ือสารทั้งภายในและตางประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
เจาหมื่นเสมอใจราชเดนิทางดูงานดานไปรษณยีที่ประเทศจีนและญี่ปุน เพื่อนํามาปรับใชกับการ
จัดตั้งกจิการไปรษณียในประเทศ และเมือ่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2424 ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ เปนผูนําในการจดัตั้งการไปรษณีย
และรวมมือกบัเจาหมื่นเสมอใจราชในการเตรียมการเปดไปรษณยีขึ้นในกรุงเทพฯ โดยทรงเริ่มจาก
งานจัดทําบัญชีหมายเลขบานที่เรียกวา “ไดเรคตอรี่” เปนอันดับแรก 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2424 ไดมีการออกประกาศการไปรษณียฉบับแรกให
ประชาชนรับทราบวาทรงมีพระราชดําริทีจ่ะจดัการสงหนังสือตามแบบประเทศที่เจริญแลว เพื่อ
ใหบริการแกประชาชน และเปนการสนับสนุนดานการติดตอคาขายกบัตางประเทศ โดยขอความ
รวมมือจากประชาชนชวยใหความสะดวกกบัเจาหนาทีใ่นการจัดทําบัญชีหมายเลขบาน ปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในชวงนี้คอื ราษฎรสวนใหญยังไมทราบเรื่อง หรือเขาใจผิดเกรงวาจะถูกเรยีกเก็บ
ภาษีอากร หรือเจาหนาทีจ่ะออกเกบ็เงินจากบานเรือนราษฎร และมีบางคนถือโอกาสปลอมตัวเปน
เจาพนกังานออกไปรีดไถเงนิจากชาวบาน ทําใหตองมีการออกประกาศการไปรษณยีฉบับที่ 2 เมื่อ
วันที่ 16 กนัยายน พ.ศ.2424 เพื่อช้ีแจงใหประชาชนเขาใจจดุประสงคที่แทจริง ซ่ึงการจัดทําบัญชี
หมายเลขบานนี้มีความยุงยากซับซอนและใชเวลานาน 

ในที่สุดเมื่อวนัขึ้น 1 ค่ํา เดอืน 9 ปมะแม เบญจศก 1245 ตรงกับวนัเสารที่ 4 สิงหาคม 
พ.ศ. 2426  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ไดประกาศเปดการไปรษณียอยางเปน
ทางการแจงใหประชาชนทราบวาจะเปดเดินหนังสือในกรุงเทพฯ ภายในอาณาเขต ดงันี้ คือ 

ดานเหนือ  ถึง สามเสน 
ดานใต   ถึง บางคอแหลม 
ดานตะวันออก  ถึง สระประทุม 
ดานตะวันตก  ถึง ตลาดพูล 
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ในระยะแรกประเทศไทยยังขาดผูที่มีความชํานาญทางดานไปรษณยี จึงไดวาจางชาว 
ตางชาติที่มีความชํานาญมาดแูลกิจการไปรษณยี เพื่อใหกจิการไปรษณียของไทยมีกฎหมายที่
สมบูรณและเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ ในวันที ่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2428 ไดประกาศใช 
“พระราชบัญญัติกรมไปรสนียสยาม จุลศักราช 1247” ซ่ึงถือเปนกฎหมายเกีย่วกับการไปรษณียฉบบั
แรกที่ตราเปนพระราชบัญญัติ และในวนัรุงขึ้นคือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2428 ประเทศไทยไดเขา
เปนสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย และไดมีการขยายกิจการไปรษณียออกไปยังจังหวดัตาง ๆ ใน
ทั่วทุกภาค เมือ่กิจการไปรษณียมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น บทกําหนดตาง ๆ ในพระราชบัญญัติกรม
ไปรสนียสยาม จุลศักราช 1247 ที่ใชอยูไมเพียงพอแกการปฏิบัติ ในวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2440 จึงได
ประกาศใช  “พระราชกําหนดไปรษณยีรัตนโกสินทรศก 116” 

2.1.4  กรมไปรษณียโทรเลข 
2.1.4.1  ความเปนมา 
เร่ิมแรกไดตั้งกรมไปรษณยีและกรมโทรเลข แยกตางหากออกจากกัน มิไดรวมเปนกรม

เดียวกัน เมื่อไดตั้งกรมไปรษณยีขึ้นเปดใหบริการรับสงไปรษณยีภณัฑใหแกประชาชนโดยมีสมเด็จ
เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศเปนผูสําเร็จราชการนั้น ในชวงเวลานัน้ไดเกิดบริการสาธารณะขึ้นอีก
บริการหนึ่ง ซ่ึงมีความใกลชิดเชื่อมโยงลักษณะเดยีวกับบริการไปรษณีย คือ บริการโทรเลข ใชเพื่อ
การติดตอขาวสารระหวางประชาชนดวยกนั แตมีลักษณะที่พิเศษกวา คือ ในเรื่องของความรวดเรว็
ในการสงขอความ ในระยะแรกกิจการโทรเลขอยูในความรับผิดชอบของกรมกลาโหม โดยไดมีการ
วางสายโทรเลขในประเทศไทยครั้งแรกเมือ่ พ.ศ.2418 ระหวางกรุงเทพฯ กับสมุทรปราการ ความ
ยาว 45 กิโลเมตร เพื่อใชสงขาวสารเกี่ยวกับการเดนิเรือผานเขาออกสันดอนมายังกรงุเทพ เมื่อวนัที่ 
16 กรกฎาคม พ.ศ.2426 ไดมีการเปดบรกิารโทรเลขใหประชาชนใชงานเปนคร้ังแรก โดยคิดอตัรา
คาโทรเลขในประเทศ คําละ 1 เฟอง และไดมีการเปดทางโทรเลขสายระหวางกรุงเทพฯ ถึง 
สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ ถึง อยุธยา ใหประชาชนใช โดยคิดคาคาํโทรเลขคําละ 2 ไพ ตอมา
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เห็นวาการไปรษณียและการโทรเลขเปนกิจการที่ตอง
อาศัยซ่ึงกันและกัน มีลักษณะใกลเคยีงกัน เมื่อมีการตั้งกรมไปรษณยีขึ้นแลวในโอกาสเดียวกนันัน้
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหโอนกิจการโทรเลขทหารในสังกดักรมกลาโหม ตั้งขึ้นเปนกรม
โทรเลข อีกกรมหนึ่งโดยมีสมเด็จเจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ เปนผูสําเร็จราชการกรมโทรเลขอีก
ตําแหนงหนึ่ง นอกจากนี้กรมโทรเลขยังรับงานดานโทรศัพท ซ่ึงกรมกลาโหมไดนําเครื่องโทรศัพท
มาใชงานในประเทศไทยเพือ่แจงขาวเรือเขาออก ระหวางปากน้ําสมทุรปราการกับกรุงเทพ ตั้งแต 
พ.ศ.2424   
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จะเห็นไดวางานของกรมไปรษณียกับกรมโทรเลข ตางก็เปนงานบรกิารประชาชนดาน
การติดตอส่ือสารและมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เปนงานประเภทเดียวกัน ในป พ.ศ.2441 กรม
หมื่นพิทยาภาคพฤฒิธาดา เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ จึงไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหรวมเปนกรมเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการปฏบิัติงานและการบริหารงาน และเปนการ
ประหยดังบประมาณแผนดนิในการวาจางบุคลากรและสถานที่ทํางาน จึงไดมีประกาศกระทรวง
โยธาธิการลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2441 ใหรวมกรมไปรษณยีกับกรมโทรเลข เปนกรมเดยีวกัน
เรียกวา “กรมไปรษณยีโทรเลข”  

เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวาการรวมกรมไปรษณีย และกรมโทรเลขเขาไวดวยกันถือได
วาเปนการจุดเริ่มตนของกิจการทางดานการสื่อสารของประเทศไทยอยางชัดเจนที่สุด เพื่อใหเกิด
ประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม แกประชาชนทัว่ประเทศ ทําใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานใหครอบคลุมไดทั่วประเทศ และเปนการรวมที่ทําการไปรษณีย และทีท่ําการโทรเลข
เขาไวดวยกัน เรียกวา ที่ทําการไปรษณียโทรเลข และทําใหรัฐประหยดัคาใชจายที่เกดิจากการวาจาง
บุคคลากร งบประมาณของประเทศที่จะตองใชไป และทําใหประชาชนผูใชบริการไดรับความ
สะดวกยิ่งขึ้น และเปดใหบริการใหม ๆ เชน บริการโทรเลขธนาณัติ การออกไปรษณียบรรณ
จําหนายแกประชาชน เปนตน  

หลังจากนัน้กจิการไปรษณียไดปรับปรุงใหดีขึ้นเรื่อยมา คร้ันป พ.ศ.2476 การพาณชิย- 
กรรมไดเจริญรุดหนาไปมาก บทบัญญัติที่ใชบังคับอยูไมเพียงพอ ดังนั้นในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.
2476 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกลาเจาอยูหวั จึงมพีระบรมราชโองการ
ใหตราพระราชบัญญัติขึ้น เพื่อแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการไปรษณยีใหเกดิความสะดวกแก
ประชาชนยิ่งขึน้ บทบัญญัติดงักลาวชื่อวา “พระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477” มีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2477 เปนตนมา  

เมื่อมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก (พ.ศ.2504-2509) กิจการ
ไปรษณยีไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ เร่ิมจากการมีพระราชบัญญัติทุนไปรษณีย 
พ.ศ.2504 เพือ่ใหกรมไปรษณยีโทรเลขมีความคลองตัวในการใชจายเงินมากขึ้น มโีครงการขยาย
การไปรษณยีโทรเลขในจังหวัดพระนคร-ธนบุรี เพื่อปรับปรุงระบบนําจาย โดยแบงทองที่พระนคร-
ธนบุรีออกเปนแขวง สรางที่ทําการไปรษณียโทรเลขศูนยกลางจายประจําแขวงไปรษณยีนครหลวง
ขึ้น และไดมกีารพัฒนากจิการไปรษณยีในดาน ๆ เร่ือยมา ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับตอมา 
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2.1.4.2  หนาทีแ่ละความรับผิดชอบ 
การบริหารราชการของกรมไปรษณยีโทรเลข ไดวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ

ความเจริญกาวหนาของกิจการงานสาขาตาง ๆ ระบบบริหารก็เปนแบบเดียวกับกระทรวงทบวงกรม
ฝายพลเรือนทั่วไป คือ ตองถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ประกาศของ
คณะปฏิวัต ิ พระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบการจางการพัสดุ มติ
คณะรัฐมนตรี และระเบยีบการตาง ๆ ที่ใชบังคับกับหนวยงานราชการทั่วไป แตตอมากรมไปรษณยี
มีความคลองตัวกวากระทรวงทบวงกรมอืน่อยูบาง โดยมีพระราชบญัญัติทุนไปรษณยี พ.ศ.2504 
แยกการเงินออกมาเปนอิสระไมตองใชงบประมาณรายจายจากงบประมาณของประเทศตั้งแตนั้นมา 
และการเปลี่ยนแปลงการบรหิารงานของกรมไปรษณียโทรเลขในชวงสุดทายที่ผานมาก็คือ การแยก
งานระดับปฏิบัติการการใหบริการมาจัดตัง้เปนการสื่อสารแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพนัธ 
พ.ศ.2520 ตลอดระยะเวลาที่ผานมากอนมีการสื่อสารแหงประเทศไทย กรมไปรษณียโทรเลขเปน
หนวยงานที่รวมการใหบริการตาง ๆ ทางดานการติดตอส่ือสารแกประชาชนในประเทศไทยอยาง
หลากหลาย ตอมามีการแยกหนวยงานบางหนวยงานออกมาจัดตั้งเปนหนวยงานใหมขึ้นมาหลาย
หนวยงาน คือ  

ในป พ.ศ.2476 ไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2476 และในปนี้
งานคลังออมสินที่โอนมาใหกรมไปรษณยีโทรเลขตั้งแตป พ.ศ.2472 ก็ไดรับการยกฐานะขึ้นเปน
กองคลังออมสินและธนาณตัิ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบราชการสํานักงานและกรมใน
กระทรวงเศรษฐการ พ.ศ.2476 จนกระทั่งป พ.ศ.2489 รัฐบาลไดแยกการคลังออมสินออกไป
ดําเนินงานเปนองคกรของรัฐ ตามพระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ.2489 โดยตั้งเปนธนาคารออม
สิน เพราะเหน็วางานของการคลังออมสิน จําเปนตองขยายกจิการและดําเนนิงานดวยความคลองตัว 
ไมติดขัดตอระเบียบปฏิบัตทิางราชการ เชน ระบบงานของกรมไปรษณยีโทรเลข 

กิจการกระจายเสียงเดิมเปนแผนกหนึ่งในกองชางวิทยุ โดยเปนสถานวีิทยกุระจายเสยีง
ทดลองตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2471 และเปดทําการกระจายเสยีงเปนการถาวรตั้งแต พ.ศ.2474 เปนตนมา 
ในป พ.ศ.2480 ยกฐานะขึน้เปนกองทะเบียนวิทยุและกระจายเสียง ในป พ.ศ.2482 ไดโอนไปขึ้นกับ
กรมโฆษณาการ 

กิจการวิทยกุารบินพลเรือน ซ่ึงกรมไปรษณยีโทรเลขไดตั้งขึ้น และดําเนินการมาโดย
ตลอดไดโอนไปใหกรมการขนสงดําเนินการในป พ.ศ.2489 และตอมาในป พ.ศ.2491 ก็ไดแยก
ออกไปตั้งเปนบริษัทวิทยกุารบินแหงประเทศไทยจํากัด 

กิจการโทรศัพท เปนกิจการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
โทรเลขโดยรับโอนมาจากกรมกลาโหมในป พ.ศ.2429 กรมโทรเลขไดขยายกิจการตอไปโดยให
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ประชาชนไดมีโอกาสใชโทรศัพทเปนคร้ังแรกเปนโทรศพัทระบบแมกนิโต สําหรับใชติดตอกนั
ภายในเขตพระนครและบริเวณใกลเคียง เฉพาะระหวางเวลา 07.00-19.00 น. โดยเสียคาธรรมเนียม
การเชาใชใหกบักรมโทรเลข ในขั้นแรกมีผูเชาจํานวน 61 ราย และมีสายเปนระยะทางประมาณ 86 
กิโลเมตร ตอมาในป พ.ศ.2430 จึงเริ่มติดตั้งเครื่องโทรศัพทสวนตัวใหประชาชนใชงานนับเปน
บริการสาธารณะอกีอยางหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาของกรมโทรเลข6 จนกระทัง่ในป พ.ศ.2479 เพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกในการตดิตอส่ือสารของประชาชน ใหมีขายงานกวางขวางและทันสมัยยิ่งขึ้น 
จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ยกฐานะกิจการของกองโทรศัพท
ไปเปนองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  

จะเห็นไดวาลักษณะงานการใหบริการของกรมไปรษณยีโทรเลขที่ผานมา เปนกรมรัฐ
พาณิชย มีลักษณะเปนบริการสาธารณะ มีหนาที่อํานวยความสะดวกแกประชาชนทั่วไป ทั้งในดาน
การไปรษณยี โทรคมนาคม และบรกิารการเงิน จึงเปนกจิการที่มีความจําเปนตอเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศมาก แมกจิการเหลานี้จะเจริญกาวหนามาโดยตลอด ตั้งแตป พ.ศ.2426 เปนตนมา แต
ปรากฏวาระบบการบริหารงานยังคงถือปฏิบัติแบบเดยีวกบักระทรวง ทบวง กรม ฝายพลเรือน
โดยทั่วไป ไมเหมาะกับลักษณะของงานรัฐพาณิชยทีต่องการความคลองตัวในการดําเนินงาน จึงได
มีการดําเนนิการอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบบริหารตั้งแต พ.ศ.2511 ถึงป พ.ศ.
2519 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ.2519 แยกงานระดับ
ปฏิบัติการของกรมไปรษณยีโทรเลขออกมาตั้งเปน “การสื่อสารแหงประเทศไทย” เมื่อวันที ่ 25 
กุมภาพนัธ พ.ศ.2520 สวนงานระดับอํานวยการยังคงอยูกับกรมไปรษณียโทรเลขเชนเดิม 

การสื่อสารแหงประเทศไทย เปนหนวยงานสุดทายทีย่ายออกจากกรมไปรษณียโทรเลข 
เพื่อไปจัดตั้งเปนองคกรใหมที่มีการดําเนนิงานของตนเองเปนอิสระ ทําใหกรมไปรษณยีโทรเลข
คงไวซ่ึงงานในระดับอํานวยการดานการบริหารความถี่วิทยุ งานนโยบาย และงานดานวิชาการ และ
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ทําใหฐานะของขาราชการกรมไปรษณียโทรเลข เปลี่ยนจากขาราชการพล
เรือนรัฐพาณิชยกลับไปเปนขาราชการพลเรือนอีกครั้ง 

2.1.5 การสื่อสารแหงประเทศไทย 
2.1.5.1 ความเปนมา        
กิจการไปรษณียไดจัดตั้งขึน้ ก็เพื่อใหความสะดวกและรักษาผลประโยชนของ

ประชาชนในประเทศเปนหลัก โดยถือวากิจการไปรษณียเปนสวนหนึ่งของกิจการสาธารณูปโภคที่
รัฐพึงตองจัดใหแกประชาชน จงึไดจดัตั้งขึ้นในรูปของหนวยงานราชการเปนกระทรวงหรือเปน
กรม เชน กระทรวงไปรษณยีของอังกฤษ (Office of Master of the Posts) กระทรวงไปรษณยีของ
                                                 

6 กรมไปรษณียโทรเลข.  (2545).  ขามขอบฟา หนังสือท่ีระลึก 119 ป กรมไปรษณียโทรเลข.  หนา 28. 
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อเมริกา (Post Office Department) หรือหากเปนประเทศไทยก็คือ กรมไปรษณยี แตเมื่อระยะเวลา
ไดผานมา สังคมและเศรษฐกิจความตองการและกิจกรรมทางเศรษฐกจิไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ 
ทําใหกระทรวงไปรษณยีหรือกรมไปรษณยีของประเทศตาง ๆ เร่ิมประสบปญหาเกีย่วกับการ
ใหบริการแกประชาชน โดยปญหาที่สําคัญเกิดจากระบบบริหารงานของกระทรวง หรือกรม ที่ลาชา 
ขั้นตอนการทาํงานซ้ําซอน เพราะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ทําใหบริการไปรษณีย
ขาดความคลองตัว ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไดทนั 
สงผลตอการบริหารงาน การใหบริการไมมปีระสิทธิภาพเทาที่ควร 

ปญหาดังกลาวจึงทําใหกระทรวงไปรษณยีหรือกรมไปรษณียของประเทศตาง ๆ ตอง
คิดทบทวน ศกึษาโครงสรางการบริหารงานใหม เพราะหากพิจารณาในลักษณะของการใหบริการ
แลว บริการไปรษณียแมถือเปนกิจการสาธารณูปโภคแตก็มีลักษณะเปนการบริการแกประชาชน
คลายกับวิสาหกิจทางการคา (Commercial Enterprise) จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ใหทันสมัย ตรงกับความตองการของประชาชน ใหมีความคลองตัว มีอิสระในการดําเนินงานมาก
ขึ้น จึงไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานะของกระทรวงไปรษณีย หรือกรมไปรษณยีในประเทศ
ตาง ๆ ใหมีอิสระในการบรหิารและการใหบริการมากขึน้ เชน มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนฐานะกรม
ไปรษณยีเบลเยี่ยม เปนรัฐวสิาหกิจในป พ.ศ.2510, มีพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2512 ยกเลิก
กระทรวงไปรษณยีอังกฤษ และแยกงานออกเปน 2 สวน คือ สวนอํานวยการ มีฐานะเปนกระทรวง 
เรียกวา กระทรวงไปรษณยีและโทรคมนาคม กับสวนปฏิบัติการ มีฐานะเปนรัฐวิสาหกจิเรียกวา 
องคการไปรษณีย (The Post Office), ในสหรัฐอเมริกาไดเปลี่ยนแปลงฐานะของกระทรวงไปรษณยี
มาเปน บรรษทัไปรษณยี (The United States Postal Service) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2514 เปนตน 

ในสวนกิจการไปรษณยีของไทยนัน้ กป็ระสบปญหาเชนเดยีวกับกจิการไปรษณียใน
ประเทศตาง ๆ เชนกัน ในป พ.ศ.2504 จึงไดมีพระราชบัญญัติทุนไปรษณีย พ.ศ.2504  เพื่อทําให
กิจการดานไปรษณียโทรเลขมีความคลองตัวทางดานการเงินมากขึ้น แตก็ยังอยูภายในขอบเขตที่
จํากัด ยังคงมปีญหาอื่น ๆ อยู เพราะเปนลักษณะของงานรัฐพาณิชย ความคลองตัวทางดานอื่น ๆ ยงั
ไมดีขึ้นเทาที่ควร เพราะติดขัดระเบียบปฏบิัติของหนวยงานควบคุมตาง ๆ  ขณะเดียวกันกิจการ
ไปรษณยีไดมวีิวัฒนาการตองการความเปนอิสระมากขึน้ แมจะเปนกิจการสาธารณูปโภค แตก็มี
ลักษณะเปนการขยายบริการ ตองใชเงินทนุเพื่อลงทุนและพัฒนาบริการตาง ๆ ใหกาวหนาอยูเสมอ 
จึงนํามาซึ่งแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงาน  

ซ่ึงภายหลังจากไดมกีารตราพระราชบัญญัติทุนไปรษณีย พ.ศ.2504  เปนตนมา ไดมี
ความพยายามที่จะผลักดัน ขอเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการบริหารงานของกิจการไปรษณียตอเนื่องมา
ตลอด โดยแนวความคดิดังกลาวมีทั้งในหมูขาราชการ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และหนวยงาน
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ควบคุมบางแหง โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบและผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
กรมไปรษณยีโทรเลข เพราะการบริหารงานของกรมไปรษณียโทรเลขมีลักษณะตางจากหนวยงาน
ราชการทั่วไป คือมีลักษณะเปนงานพาณิชย มีรายไดมาจากการขายบรกิารและรายจายทั้งหมดก็จาย
จากเงินทนุของตนเอง คือเงินทุนไปรษณีย มิใชเงนิงบประมาณแผนดินที่มาจากภาษีอากรของ
ประชาชนเหมอืนกับหนวยงานราชการอื่น ๆ แตกลับถูกควบคุมและปฏิบัติตามขั้นตอนของทาง
ราชการ โดยไมคํานึงเหตุผลและความแตกตางของลักษณะงาน ทําใหเกิดความลาชาและอุปสรรค
ตอการพัฒนากิจการไปรษณียโทรเลขอยางมาก เชน ขาดความคลองตัวทางดานการเงิน, ขาดความ
คลองตัวทางดานบุคคล, ขาดความคลองตวัทางดานการบริหาร จนเมือ่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2519 
สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภามีมติเห็นชอบ และไดนําขึ้นทลูเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2519 ไดมีการประกาศใช “พระราชบัญญัติ
การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ.2519” แตมิไดยกเลิกพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 แตอยาง
ใด จึงยังมีผลใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสื่อสาร พ.ศ.2519 

เมื่อพระราชบญัญัติการสื่อสารแหงประเทศไทยมีผลใชบังคับ ไดมีการเตรียมการตาง ๆ 
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ คือ โอนกิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิหนาที่ความรับผิดชอบและ
ความผูกพันตาง ๆ เงินทุนไปรษณยี ขาราชการและลูกจางจากกรมไปรษณยีโทรเลขสวนใหญใน
ระดับปฏิบัติการมาใหอยูในความรับผิดชอบของการสื่อสารแหงประเทศไทย  

2.1.5.2  หนาทีแ่ละความรับผิดชอบ 
นับตั้งแตวันที ่25 กุมภาพันธ พ.ศ.2520 ที่ไดจัดตั้งการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนตน

มา การไปรษณียมีบทบาทอยางสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะเนื่องจาก
ในสมัยนัน้การพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารยังไมมีความเจรญิกาวหนา ไมสามารถอํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนไดเทาในสมยัปจจุบนัที่มีทัง้คอมพิวเตอร, E-mail, Fax, Internet  ฯลฯ 
ดังนั้น การทาํหนาที่ในการสงขาวสารใหแกประชาชนทั้งหลายในชวีติประจําวนัโดยไปรษณียยังมี
ความจําเปนอยู การสื่อสารแหงประเทศไทย จึงไดกาํหนดนโยบายในการใหบริการไปรษณียที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัและประหยัด เพือ่อํานายความสะดวกแกประชาชน และธุรกิจตาง ๆ โดย
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(ฉบับที่ 5 พ.ศ.2525-2529 ในขณะนัน้)  

กิจการไปรษณียโทรเลขแตเดิมอยูในความรับผิดชอบกรมไปรษณียโทรเลข ซ่ึง
ดําเนินงานดานนี้มาตั้งแตวนัที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2426 ตอมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพนัธ พ.ศ.2520 ไดมี
การแยกกิจการไปรษณียและกิจการโทรคมนาคมดานปฏิบัติการออกจากกรมไปรษณียโทรเลข มา
จัดตั้งเปนรัฐวสิาหกิจ สังกดักระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย 
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พ.ศ.2519 ซ่ึงมีช่ือวา “การสื่อสารแหงประเทศไทย” หรือ “กสท.” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง 
ดังนี ้

- ดําเนนิการและนํามาซึ่งความเจริญของกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม   เพื่อ
ประโยชนแหงรัฐและประชาชน 

-  ดําเนนิธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณยีและโทรคมนาคม 
- ดําเนินธุรกจิอื่นที่ตอเนื่องใกลเคียงกัน หรือซ่ึงเปนประโยชนแกกิจการไปรษณียและ

โทรคมนาคม ทั้งนี้เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของนิติบุคคลอื่นโดยเฉพาะ7

การสื่อสารแหงประเทศไทย ไดใหบริการตาง ๆ แกผูใชบริการภายใตขอบเขต อํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้8

- ใหบริการไปรษณยีในประเทศและระหวางประเทศ เชน การรับฝากและนําจาย
จดหมาย ของตีพิมพ พัสดุไปรษณีย เปนตน 

- ใหบริการโทรคมนาคมในและระหวางประเทศ เชน โทรเลข เทเล็กซ โทรศัพท
ระหวางประเทศ วิทยุตดิตามตัว วิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร เปนตน 

- ใหบริการการเงินในประเทศและระหวางประเทศ ในสวนที่เกีย่วกับการรับฝากและ
จายเงินใหผูรับ เชน ธนาณตั ิตั๋วแลกเงินไปรษณีย พัสดไุปรษณยีเก็บเงิน เปนตน 

- ใหบริการอื่น ๆ ที่ตอเนื่องใกลเคียงกันหรือซ่ึงเปนประโยชนแกกิจการของ กสท. เชน 
การสงเสริมการสะสมตราไปรษณียากร การจําหนายกลองซอง การใหบริการหุมหอ การจัดสงงบ
ดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนทางไปรษณยี การรับชําระภาษรีถประจําปทางไปรษณยี เปนตน 

เห็นไดวา หนาที่ความรับผิดชอบของการสื่อสารแหงประเทศไทยในการใหบริการแก
ประชาชน สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ กจิการไปรษณยี และกิจการโทรคมนาคม ทั้ง
สองกิจการ รัฐไดมอบใหการสื่อสารแหงประเทศไทยเปนสิทธิเด็ดขาดแตเพยีงผูเดยีว มีลักษณะเปน
กิจการผูกขาด นิติบุคคลอื่นไมสามารถเขามาแขงขันได ซ่ึงที่ผานมากิจการไปรษณยีประสบปญหา
การขาดทุนมาโดยตลอด เนื่องจากมีตนทุนการใหบริการที่สูงกวาคาบริการที่คิดจากผูใชบริการ 
และสวนใหญเปนการปฏิบัตงิานที่ตองใชแรงงานบุคคลเปนหลัก ไมสามารถนําเครื่องจักรเขามา
ทดแทนได หากจะทดแทนไดบางกเ็ปนแตเพยีงสวนนอย เชน การนําเอาเครื่องคัดแยกจดหมาย 
ส่ิงพิมพ เขามาคัดแยกแทนคน ซ่ึงสามารถลดตนทุนไปไดสวนหนึ่ง แตสวนใหญตองใชแรงงานคน
เปนหลักไมสามารถนําเครื่องมือเครื่องจักรเขามาทดแทนได เชน งานรับฝาก และนําจาย ทําใหมี
ตนทุนในสวนนี้คอนขางสูง แตที่ผานมาการสื่อสารแหงประเทศไทยสามารถสรางรายไดจากกจิการ

                                                 
7 พระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ.2519,  มาตรา 7. 
8 ไปรษณียนิเทศ พ.ศ.2544 ขอ 296. 
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โทรคมนาคมที่นํามาชดเชยการขาดทุนทางดานไปรษณยี เพราะมตีนทุนที่นอยกวาดานไปรษณีย 
เนื่องจากเปนทางดานอุปกรณและเทคโนโลยีมากกวาบุคคล ทําใหมีรายไดสงกระทรวงการคลังเปน
รายไดของประเทศตลอดมา  

2.1.6  บริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด 
2.1.6.1  ความเปนมา 
การแปรรูปรัฐวิสาหกจิในประเทศไทย มีการดําเนนิการมาแลวตั้งแตในอดีต และมี

ความชัดเจนขึน้เมื่อไดกําหนดไวในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก (พ.ศ.2504-
2509) แตจะเห็นไดวาการแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกจิในอดีตที่ผานมานัน้ จะมีลักษณะคอยเปนคอย
ไปไมไดเปดกวางนัก คือ การแปรรูปจะเปนลักษณะของการใหสัมปทาน หรือการใหเชาดําเนินการ 
หรือาจเปนการภาคเอกชนเขามาดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจบางแหง ซ่ึงรัฐเหน็วาหมดความ
จําเปนตองดําเนินกิจการตอไปแลว 

จากวกิฤตการณทางเศรษฐกจิของประเทศไทยเมื่อป พ.ศ.2540 มีผลทําใหรัฐบาลตอง
ขอรับความชวยเหลือทางดานวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหวางเทศ (International 
Monetary Fund)  หรือ IMF และไดกําหนดเงื่อนไขไวในหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of intent) 
โดยรัฐบาลไดใหการรับรองตอ IMF วาจะเรงแปรรูปรัฐวิสาหกจิ เพื่อเปนการลดภาระของรัฐในการ
สนับสนุนทางการเงินแกรัฐวสิาหกิจ และจะเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามารวมลงทุน หรือเพิ่ม
บทบาทใหกับภาคเอกชน เพื่อใหเขามารวมดําเนินกจิการกับภาครัฐวสิาหกิจในรูปแบบตาง ๆ มาก
ขึ้น เฉพาะอยางยิ่ง คือ การระดมทุนในลักษณะเสนอขายหุนใหแกประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน 
โดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตเนื่องจากกิจการรัฐสวนใหญเปนรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงได
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และเปนประกาศของคณะ
ปฏิวัติ มิใชเปนบริษัทจํากดัที่จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือเปนบริษัท มหาชน 
ตามกฎหมายวาดวยบริษัท มหาชน จํากัด 

ดังนั้น การทีจ่ะนํากิจการของรัฐวิสาหกิจ กิจการใดกจิการหนึ่งเพียงบางสวน หรือ
ทั้งหมดออกระดมทุน และเขาไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย จึงไมอาจกระทําไดโดยสะดวก รัฐบาล
จึงไดตราพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกจิขึ้น ซ่ึงถือเปนเครื่องมือของรัฐบาล เพื่อใชในการเปลี่ยน
สถานะของรัฐวิสาหกจิใหเปนรูปแบบของบริษัท จํากดั หรือบริษัท มหาชน จํากัด ดวยการเปลี่ยน
ทุนบางสวน หรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัท เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนิน
กิจการ เปนพืน้ฐานเบื้องตนที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกจิใหเปนองคกรธุรกิจอยางเต็มรูปแบบในอนาคต 
โดยการเสนอขายหุนของรัฐวิสากิจใหแกประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนเปนการทัว่ไป 
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แนวความคิดเกี่ยวกับการแปรสภาพการสื่อสารแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจมา
เปนบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เนื่องจากภาครัฐตองการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ 
โดยการใหเอกชนเขามารวมถือหุนในกิจการบางสวน หรือขายหุนแกประชาชนโดยผานตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อระดมทุนมาใชในกิจการของรัฐ โดยการใหบริการของรัฐวิสาหกจิ
นั้นยังคงดําเนนิการอยูตอไปอยางตอเนื่อง แตในขณะนั้น รัฐวิสาหกิจทีจ่ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ 
คือ พระราชบญัญัติและพระราชกฤษฎีกา หรือตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ยังมีทนุเปนกอนทําใหไม
สามารถเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน  โดยการใหเอกชนเขามารวมถือหุนได หากรัฐประสงคจะเพิ่ม
บทบาทภาคเอกชนจึงจะตองแกไขกฎหมายจัดตั้งทีละฉบับซึ่งตองใชเวลาพอควร จึงไดมกีารราง
กฎหมายกลางขึ้นมาฉบับหนึง่ก็เพื่อใหรัฐวสิาหกิจที่ม ี“ทุน” เปนกอน สามารถแปลงเปน “ทุนเรือน
หุน” ในรูปแบบของบริษัทได มีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 750 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ 
จํานวน 75 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน กระทรวงการคลังไดดําเนนิการปรับปรุง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจใหมีความเหมาะสม และใหสอดคลองกับนโยบายการใหเอกชนรวม
ถือหุนในรัฐวสิาหกิจ จนมกีารออกพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกจิ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2542  

2.1.6.2  หนาทีแ่ละความรับผิดชอบ 
บริษัท ไปรษณียไทย จํากดั ไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปน

นิติบุคคลประเภท บริษัท จํากัด โดยมีวัตถุประสงคของบริษัททั้งหมด 37 ขอ เชน 
(1) ประกอบกจิการไปรษณีย รวมทั้งธุรกิจและกิจการที่ตอเนื่องหรือใกลเคียงกัน หรือที่

เกี่ยวกับ หรือซ่ึงเปนประโยชนแกกิจการไปรษณีย ทั้งในประเทศ ระหวางประเทศและนอกประเทศ 
ซ่ึงกิจการไปรษณยี ไดแก บริการไปรษณยี บริการการเงิน การสะสมตราไปรษณยีากร สินคา
ไปรษณยี 

(2) ทําการติดตอ เจรจา ค้ําประกัน ทําสัญญาใด ๆ กับรัฐบาล... หรือผลประโยชนใด ๆ 
ที่เปนประโยชนในการดําเนนิธุรกิจของบริษัท และการเปนตัวแทนจาํหนายสินคาแตเพียงผูเดยีว 
(แฟรนไชส)... 

(37) ทําการซื้อขาย ใหเชา เชาซ้ือ และแลกเปลี่ยนสินคา รวมทั้งการประกอบกิจการตั้ง
โรงงานผลิต การประกอบ การซอม ดัดแปลงเครื่องจักร อุปกรณ และผลิตภัณฑ...บํารุงรักษาสินคา
พรอมอุปกรณและอะไหล ตามวัตถุประสงคทั้งหมดของบริษัทและที่เกีย่วเนือ่งกับวัตถุประสงค
ของบริษัท เปนตน 

ปจจุบันบริษัท ไปรษณยีไทย จํากดั ไดประกอบธุรกิจหลักในดานกจิการไปรษณียทุก
ประเภท รวมทั้งธุรกิจและกจิการที่ตอเนื่อง หรือใกลเคยีงกันหรือที่เกีย่วกับ หรือซ่ึงเปนประโยชน
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แกกจิการไปรษณยีทั้งใน-ระหวางประเทศ และนอกประเทศเพื่อประโยชนแหงวัตถุประสงคนี้ 
กิจการไปรษณีย หมายความรวมถึง9

1. บริการไปรษณยี คือ บริการที่บริษัทดาํเนินการรับฝากขาวสาร เอกสาร และส่ิงของ
จากบุคคลหนึง่แลวนําไปสงมอบใหแกอีกบุคคลหนึ่งภายในประเทศ และระหวางประเทศ โดยทาง
ไปรษณยีหรือวิธีการสื่อสารอื่นรวมทั้งบรกิารที่ตอเนื่องใกลเคียงกัน 

2. บริการการเงิน คือ บริการที่บริษัทรับฝากเงิน หรือจําหนายตราสาร หรือรับชําระเงิน
จากผูใชบริการ ณ ที่ทําการไปรษณียแหงหนึ่ง โดยทางไปรษณยีหรือวิธีการสื่อสารอื่นที่บริษัท
กําหนด 

3. การสะสมตราไปรษณยีากร คือ การเกบ็รวบรวมดวงตราไปรษณยีากรที่ใชแลวหรือ
ยังไมไดใช รวมทั้งส่ิงสะสมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับตราไปรษณียากร 

4. สินคาไปรษณีย คือ วัสดุอุปกรณทีบ่ริษัทจัดจําหนายเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการ ในการใชบริการไปรษณีย 

 
2.2  กฎหมายที่เก่ียวของกับกิจการไปรษณยี 

2.2.1  กฎหมายไปรษณียฉบบัแรก10

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2426 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 14 ค่ํา เดือน 8 ปมะแม เบญจ
ศก 1245 เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ ไดมหีนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา-
เจาอยูหวั ใหทราบวาพรอมที่จะเปดการไปรษณียขึน้ในกรุงเทพฯ และไดแนบหนังสือของนายเฮนรี่ 
อาลาบาศเตอร ซ่ึงเสนอใหตรากฎหมายแผนดินสําหรับการดําเนนิงานจัดตั้งการไปรษณียขอความ
ในจดหมายของนายอาลาบาศเตอรนี้ถือวาเปนกฎหมายไปรษณียฉบับแรก ประกอบดวยหลักการ
ทั้งหมด 6 ขอ ซ่ึงสรุปได ดังนี้ 

ขอ 1 เปนเรื่องการใหอํานาจแกกรมไปรษณียในการจดัการไปรษณียทัว่ประเทศ รวมทั้ง
ใหกรมไปรษณียมีสิทธิในการกําหนดอัตราคาฝากสงหนงัสือตาง ๆ และเก็บคาฝากสงนั้นไว 

ขอ 2 เปนเรื่องการจัดทําดวงตราไปรษณียากรและความผิดอันเกิดจากการทําดวงตรา
ปลอม ซ่ึงความผิดเกี่ยวกับปลอมดวงตราไปรษณียากรจะไดรับโทษอยางหนกั 

ขอ 3 ความรบัผิดของกรมไปรษณยีเกีย่วกับสิ่งของฝากสงทางไปรษณียที่สูญหายหรือ
เสียหาย โดยไดกําหนดยกเวนความรับผิดของกรมไปรษณยีไววาไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายหาก

                                                 
9 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด.  (2547).  รายงานประจําป 2546.  หนา 38. 
10 การสื่อสารแหงประเทศไทย.  (2526).  100 ปการไปรษณียไทย.  หนา 65. 
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ส่ิงของที่ฝากสงสูญหายไป สงผิดไป หรือสงชาไป และแมจะสงหรือไมสงก็ไมมีความผิดแตอยาง
ใด และไดกําหนดไววาผูใดจะฟองรองพนักงานไปรษณียไมไดไมวาในกรณีใด ๆ  

ขอ 4 ความผิดเกี่ยวกับการเอาของสกปรก หรือของที่เปนอันตรายใสในตูไปรษณีย
ความผิดในขอนี้มุงประสงคที่จะปองกนัมใิหเกิดอันตรายแกไปรษณียภัณฑที่อยูในตูไปรษณยี หรือ
อาจทําใหพนกังานไปรษณยีไดรับความลําบาก 

ขอ 5 สิทธิพิเศษของบุรุษไปรษณียผูนําจาย ไดใหสิทธแิกบุรุษไปรษณียเปนอยางมาก 
โดยในระหวางเวลาที่บุรุษไปรษณียกําลังปฏิบัติหนาทีน่ําสงหนังสืออยูนั้น หามไมใหผูใดกระทํา
การอยางใดอันเปนการขัดขวางการปฏิบัตงิาน และหามมิใหจับกุม คุมขังบุรุษไปรษณียไมวากรณี
ใด ๆ แตมีขอยกเวนระบใุนตอนทายวา ถามีเหตุอันเปนการสมควรซึ่งเกิดจากการกระทําของบุรุษ
ไปรษณยี กรมนครบาลหรือผูหนึ่งผูใดจะทําการจับกุมได โดยติดตามบุรุษไปรษณยีไปจนกวาจะได
ทําการจายไปรษณียภณัฑเสร็จเรียบรอยกอน หรือจนกวาบุรุษไปรษณยีจะกลับถึงกรมไปรษณยีซ่ึง
ตั้งอยูในทองทีท่ี่จะทําการจับกุมนั้นกอนแลว จึงใหดําเนินคดีกับบุรุษไปรษณียในภายหลังตอไป 

ซ่ึงสิทธิพิเศษในขอนี้จะเห็นไดวา ขดัตอกระบวนกฎหมายทีใ่ชอยูเพราะไมเคยมบีท
กําหนดใด ๆ  ที่จะใหอํานาจแกบุคคลใด ๆ เชนนั้นมากอน จึงไดมีการพิจารณาทบทวนขอนีใ้หม 
กําหนดขอบังคับสําหรับบุรุษไปรษณีย ดังนี้ 

1) หามจับกุมบุรุษไปรษณยีขณะนําสงหนงัสือในความผดิเล็กนอย แตหากเปนความผิด
อุกฉกรรจใหจบักุมไดโดยแจงใหกรมไปรษณียทราบทันท ี

2) ถามีเหตุตองจับกุมคนในรานจําหนายตราไปรษณยีากร ปด หรืออายัดรานจําหนาย
ตราไปรษณยีากรที่มีไปรษณยีภณัฑอยูในตูไปรษณยี ใหเจาหนาทีน่ครบาลรักษาไปรษณียภณัฑ 
และตูไปรษณยีนั้น  ๆ  ไวอยางดีจนกวาพนกังานไปรษณยีมารับ 

3) ถาเจาหนาที่นครบาลหรือผูใดมีเหตุตองจับกุมบุรุษไปรษณีย หามจับตองกระเปาใส
ไปรษณยีภณัฑ 

4) ใหเจาหนาที่นครบาลชวยสอดสองดูแลการทําตราไปรษณียากรปลอม 
ขอ 6 การใหความคุมครองแกรานจําหนายตราไปรษณียากร โดยใหอํานาจแกเจาของ

รานในการทีจ่ะจําหนายตราไปรษณยีกรได และใหรานจําหนายตราไปรษณียากร มีสิทธิพิเศษที่จะ
ไมถูกกรมพระนครบาลทําการจับกุมริบของในราน ปดราน หรือจับคนในราน รวมทั้งใหสิทธิที่จะ
รักษาตูไปรษณียไวจนกวาจะมีพนกังานไปรษณียมาติดตอขอรับไป 
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2.2.2  พระราชบัญญัติกรมไปรษณียสยาม จ.ศ.124711

การใหบริการรับฝากและนําจายส่ิงของทางไปรษณยีในป พ.ศ.2426 เปนการดําเนินงาน
ในขั้นทดลอง โดยมีกฎหมายของนายอาลาบาศเตอรเพียงฉบับเดียวเทานั้นที่ใชบังคับอยูแตกฎหมาย
ดังกลาวเปนการอํานวยประโยชนใหแตเฉพาะกรมไปรษณยี ยังไมไดกําหนดสิทธิหนาที่ของผู
ใหบริการไวโดยตรง และยงัไมสามารถปองกันผลประโยชนของประชาชนผูใชบริการได อีก 2 ป
ตอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั โปรดเกลาฯใหขยายการไปรษณียไปยังจังหวดั
ตาง ๆ เพิ่มขึน้ เนื่องจากประชาชนสนใจใชบริการไปรษณยีกันมาก และในปเดยีวกันประเทศไทย
กําลังเตรีมการเขารวมเปนสมาชิกสหภาพสากลไปรษณยี จึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองมีกฎหมาย
สําหรับการไปรษณียไวเปนการเฉพาะ ดวยเหตุดังกลาวจึงไดตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกบัการ
ไปรษณยีขึ้น เรียกวา “พระราชบัญญัติกรมไปรษณยีสยาม จุลศักราช 1247” ประกาศใชตั้งแตวันที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ.2428 เปนตนไป 

พระราชบัญญัติกรมไปรษณยีสยาม จุลศักราช 1247 นี้ รัฐบาลไดใหความคุมครอง
ผลประโยชนแกผูใหและผูใชบริการควบคูกันไปทั้ง 2 ฝาย ไมวาจะเปนประชาชน เจาหนาที่ หรือ
กรมไปรษณยีตางก็ไดรับการปองกันผลประโยชนเชนกนั ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
เรียบรอยอันเกดิผลดีแกสวนรวม 

พระราชบัญญัติฉบบันี้ประกอบดวยขอกําหนดตาง ๆ รวมทั้งหมด 7 มาตรา แบง
ออกเปนเรื่องตาง ๆ 6 เรื่อง คือ 

1. อํานาจในการรับ-สงหนังสือปดผนึก 
2. การปองกันของหาย 
3. ความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนของกรมไปรษณีย 
4. การกําหนดโทษ 
5. อํานาจในการสงหนังสือสวนพระองค 
6. การใชตราประทับปลอม 

2.2.3  พระราชกําหนดไปรษณยี รัตนโกสินทรศก 116 (พ.ศ.2440)12

กิจการไปรษณียไดเจริญกาวหนามากขึ้นเรื่อยมา มีผลทําใหพระราชบัญญัติกรม
ไปรษณยีสยาม จ.ศ.1247 มีเนื้อหารายละเอียดไมครอบคลุมถึงการดําเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะหลงัจากประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกสหภาพสากลไปรษณยี กรมไปรษณียไดจัด

                                                 
11

 แหลงเดิม.  หนา 66. 
12

 แหลงเดิม.  หนา 68. 
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ใหมีบริการไปรษณียระหวางประเทศขึ้นหลายอยาง ปริมาณงานที่รับและจายไปรษณียภัณฑ
ตางประเทศมมีากขึ้น ในป พ.ศ.2440 กรมไปรษณยีจึงเห็นควรที่จะปรับปรุงกฎหมายและขอบังคบั
ตาง ๆ ที่มีอยูในรัดกุมเพียงพอและทันสมยัยิ่งขึ้น ดังนัน้  จึงไดมีการประกาศใชกฎหมายฉบับใหม
ซ่ึงดัดแปลงแกไขมาจากพระราชบัญญัติฉบับแรกในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2440 เรียกชื่อวา “พระราช
กําหนดไปรษณยี รัตนโกสินทรศก 116 (พ.ศ.2440)” ซ่ึงมี 39 มาตรา แยกรายละเอียดออกเปน 3 
ภาค คือ 

ภาคที่ 1 วาดวยขอบังคับทั่วไปในกจิการกรมไปรษณีย แบงออกเปน 5 หมวด  หมวดที่
สําคัญ ไดแก 

หมวดที ่2 วาดวย สิทธิและอํานาจของรัฐบาลไทยในการจัดการไปรษณียแตเพยีงผูเดียว
ในประเทศ ยกเวนในระหวางเกิดสงคราม (มาตรา 18) และ 

หมวดที ่ 5 วาดวยสิทธิพิเศษของกรมไปรษณีย ไดใหความคุมครองแกเจาพนักงาน
ไปรษณยีในระหวางการปฏบิัติงาน  ผูใดขดัขวางจะตองรับโทษตามแตกรณี  เชน 

1. หามมิใหผูใดหนวงเหนีย่ว ขัดขวางพนักงานไปรษณยี คนถือถุงไปรษณีย หรือ
พาหนะที่ใชในการขนสงถุงไปรษณยี นอกจากรัฐบาลไทยจะสั่งการเปนการเฉพาะ 

2.   หามไมใหผูใดเปดหีบหอ ถุง ซ่ึงบรรจุส่ิงของสงทางไปรษณยีระหวางทางไปรษณีย 
3.    กรมไปรษณยีมอํีานาจที่จะฟองรอง ผูรับที่ไมยอมชําระเงินคาปรบัตามที่กําหนด 
4. กรมไปรษณยีมีอํานาจที่จะยดึหนังสือใด ที่สงสัยวาไมเปนไปตามอนุสัญญาสากล

ไปรษณยี และขอบังคับในอนุสัญญาตาง ๆ  
5. เจาหนาที่ของรัฐ เชน นายอําเภอ กํานนั และศุลกากรจะตองใหความชวยเหลือแก

พนักงานไปรษณยีในการทีจ่ะสืบสวน จับกุม ผูใดที่ทําผิดขอบงัคับของกรมไปรษณียเมือ่กรม
ไปรษณยีขอใหชวย 

ภาคที่ 2 วาดวย การกําหนดโทษ แบงออกเปน 4 หมวด ๆ ที่สําคัญ ไดแก 
หมวดที ่ 6 วาดวยเร่ืองบทลงโทษสําหรับประชาชนที่กําหนดไวสําหรบัผูกระทําผิดโดย 

ทั่วไป เชน การฝากสงจดหมายนอกทางไปรษณีย ผูฝาฝนจะถูกปรับฉบบัละไมเกนิ 50 บาท หรือขัง
ไวไมเกิน 40 วัน หรือหามมใิหผูใดฝากสงส่ิงซ่ึงบรรจุเครื่องระเบิดตาง ๆ หรือของที่จะเปนอนัตราย
แกหนังสือที่สงทางไปรษณยี ผูฝาฝนจะถูกปรับไมเกิน 800 บาท หรือขังไวไมเกิน 3 ป เปนตน 

หมวดที ่ 8 วาดวยบทลงโทษสําหรับพนักงานไปรษณีย ซ่ึงตองการควบคุมการปฏิบัต ิ
งานมิใหกระทาํผิดตําแหนงหนาที่ราชการ อันจะกอใหเกิดความเสยีหายแกผูฝากสง จึงไดออก
กฎหมายกาํหนดความประพฤติของเจาพนักงานไว เชน พนักงานไปรษณยียักยอกสิ่งของสงทาง
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ไปรษณยี ดวงตราไปรษณยีากร หรือทรัพยสินที่เปนของราชการ ตองไดรับโทษจําคกุตั้งแต 3 เดือน 
ถึง 5 ป เปนตน 

ภาคที่ 3 วาดวยขอบังคับพิเศษ มีเพยีงหมวด 10 หมวดเดียว วาดวยการทําโทษและ
ฟองรอง บรรดาโทษทั้งหลายไมวาจะเปนโทษปรับหรือจําคุกในพระราชกําหนดไปรษณียฉบับนี้ 
โดยใหอํานาจผูพิพากษาศาลอาญาเปนผูพิจารณาตัดสินชีข้าด และสิทธิของกรมไปรษณียเกีย่วกบั
การรองขอใหผูกระทําผิดตามพระราชกําหนดนี้รับโทษ ก็ใหมีสิทธิที่จะรองขอไดตลอดจนใหสิทธิ
ที่จะรับเงินคาปรับที่ผูกระทําผิดยอมจายใหกอนทีจ่ะมีการฟองรองกัน ซ่ึงก็คือการประนีประนอม
ยอมความกนันั่นเอง 

2.2.4  พระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.247713

เมื่อถึงป พ.ศ.2476 ประเทศไทยไดมีการพัฒนากิจการตาง ๆ ของประเทศไปเปนอัน
มากโดยเฉพาะในดานพาณชิยกรรม กฎหมายไปรษณียทีใ่ชมามีความลาหลังไมเพียงพอตอความ
ตองการ จนเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2476 ตรงกับสมัยของพระเจาอยูหวัรัชกาลที่ 7 จึงไดมีการ
ตราพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 ขึน้ เพื่อแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการไปรษณียไทยให
เกิดความสะดวกแกประชาชนและเหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น และมีผลใชบังคับตั้งแตวนัที่ 10 
กุมภาพนัธ พ.ศ.2477 เปนตนมา ประกอบดวย 12 หมวด ไดแก บทวิเคราะหศัพท, อํานาจสิทธิ
เด็ดขาด, ไปรษณยีากร, ตราไปรษณยีากร, การรับและการสงไปรษณียภัณฑ, การลงทะเบียนและ
การประกัน, ไปรษณยีภณัฑสงไมได, ถุงไปรษณยีทางเรือ, สิทธิพิเศษในการรับสงไปรษณยีภณัฑ, 
ธนาณัติ, การตรวจคน จับกมุ ฟองรอง และบทลงโทษ, การรักษาการตราพระราชบัญญัตินี้ เมื่อแยก
พิจารณาแลวจะเหน็วาหมวดที่สําคัญจะตองนํามาศึกษา คือ 

หมวดที ่ 2 วาดวยอํานาจสิทธิขาดของรัฐบาลในการจัดการไปรษณียและตั้งที่ทาํการ
ไปรษณยีภายในราชอาณาจกัร พระราชบัญญัตินี้รัฐบาลไดมอบอํานาจสิทธิขาดใหแก
กรมไปรษณยีโทรเลข ซ่ึงตางจากพระราชบัญญัติฉบับกอน ๆ และเพื่อจะใหบุคคลทั้งหลายไดทราบ
วามีการจดัตั้งหรือเลิกที่ทําการไปรษณีย ณ ที่ใด จึงบงัคับวาใหประกาศในราชกจิจานุเบกษาดวย 
เมื่อกรมไปรษณียโทรเลข เปนผูมีสิทธิเด็ดขาดในการดาํเนินการทางดานไปรษณีย ดังนั้น หากมี
บุคคลใดมาดําเนินการในลักษณะเชนเดียวกันยอมถือวามีความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ แตได
กําหนดขอยกเวนไว 3 กรณทีี่ไมผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  

1. จดหมายหรอืไปรษณยีบัตรไมเกิน 3 ฉบับ ที่ฝากผูเดินทางไป โดยผูรับฝากไมไดรับ
เงินเดือน คาจางรางวัล 

                                                 
13

 แหลงเดิม.  หนา 69. 
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2. จดหมายหรอืไปรษณยีบัตรที่จัดใหผูถือพิเศษถือไปและเกีย่วของกับกิจธุระของผูฝาก 
หรือผูรับจดหมาย โดยผูถือหนังสือนั้นตองไมรับจดหมาย ไปรษณียบัตรจากผูอ่ืน หรือนําสง
จดหมาย ไปรษณยีบัตรใหแกผูอ่ืน 

3. จดหมายหรอืไปรษณยีบัตรที่เกี่ยวของเฉพาะสินคา หรือทรัพยสินที่สงไปโดยทางบก 
ทางน้ํา หรือทางอากาศ และจะตองสงมอบพรอมกับสินคาหรือทรัพยสินนัน้โดยตองมีคําวา 
“จดหมายของผูรับตราสั่ง” หรือถอยคําอยางอื่นทํานองเดียวกัน 

หมวดที่ 11 วาดวยการตรวจคน จับกุม ฟองรอง และบทลงโทษ ซ่ึงแบงออกเปน
ความผิดของพนักงานไปรษณีย และความผิดของผูอ่ืนซึ่งไดกําหนดบทลงโทษไวสูงกวาในพระราช
กําหนด พ.ศ.2440 เชน 

1. นําสงหรือสงมอบถุงไปรษณียลาชา จนทําใหเกิดความเสียหายแกส่ิงของเหลานั้น มี
โทษจําคุกไมเกิน 15 วนั หรือปรับไมเกิน 200 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

2. รายงานเทจ็วาไดสงมอบถุงแลว แตยังไมมีการสงมอบ มีโทษจําคกุไมเกนิ 6 เดอืน 
หรือปรับไมเกนิ 200 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

3. เปดไปรษณียภัณฑที่มีผูฝากสงทางไปรษณียและรวมถึงการยินยอมใหผูอ่ืนเปด หรือ
การที่เจาพนกังานผูนั้นจงใจกัก หรือหนวงเหนีย่วไปรษณียภัณฑหรือยอมใหผูอ่ืนทาํเชนนั้น  มีโทษ
จําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 1,000 บาท  

4. ลงหรือลบเครื่องหมายบนถุง หรือเรียก หรือรับเงินเปนคาไปรษณียากร ซ่ึงตนรูอยู
แลววาไมสามารถเรียกได มโีทษจําคุกไมเกิน 2 ป และปรับไมเกิน 5,000 บาท  

5. จัดสงไปรษณยีภณัฑทีย่งัไมไดชําระคาไปรษณยีากรโดยทุจริต มีโทษจําคุกไมเกนิ 5 
ป และปรับไมเกิน 2,000 บาท  

ความผิดในสวนนี้เมื่อพิจารณาแลวแมจะเห็นวาเปนความผิดเล็กนอย แตถาพนกังาน
ไปรษณยีเปนผูกระทําความผิดก็ไมควรไดรับการอภัย 

กรณีทีเ่ปนความผิดของผูอ่ืนที่ไมใชพนกังานกรมไปรษณีย ซ่ึงกระทําความผิดตอกรม
ไปรษณยี หรือทรัพยสินของกรมไปรษณยี ไดแก 

1. การสงจดหมายหรือไปรษณียบัตร โดยไมผานวิธีการทางไปรษณียมีความผิดตอง
ปรับตามจํานวนจดหมายหรือไปรษณยีบัตรนั้น ๆ ฉบับละไมเกนิ 10 บาท 

2. การทําลายทรัพยสินของกรมไปรษณียโทรเลข หรือกอใหเกิดความเสยีหายแก
ไปรษณยีภณัฑ เชน การเผาตูไปรษณยี การใสส่ิงโสโครก หรือเปนพิษเขาไปในตูไปรษณยี มี
ความผิดจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 500 บาท 
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3. ขัดขวาง หนวงเหนีย่ว กดีกันตอการสงถุงไปรษณียภณัฑอันทําใหการสงตองลาชา มี
ความผิดจําคุกไมเกิน 3 เดอืน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สําหรับกรณีอาจมี
ความผิดทางอาญาดวย 

4. ยึดหรือจงใจซอนเรนไปรษณยีภณัฑ หรือถุงไปรษณียที่อยูในระหวางสง หรือเมื่อเจา
พนักงานเรียกใหสงก็ไมยอมสง มีความผิดจําคุกไมเกิน 2 ป และปรับไมเกิน 500 บาท 

5. ทําใหเชื่อวาที่ใดที่หนึ่งเปนที่ทําการไปรษณยี หรือตูไปรษณียโดยท่ีตนไมมีอํานาจ มี
ความผิดปรับไมเกิน 50 บาท 

6. ใชตราไปรษณยีากรซึ่งมีเครื่องหมายวาใชแลว มีความผิดจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในดานการตรวจคน จับกุม และฟองรอง อํานาจสิทธิขาดในการดาํเนินการทางดาน
บริการไปรษณียเปนของกรมไปรษณยีโทรเลข ดังนั้น เพื่อความสะดวกแกการปฏบิัติงาน และใหได
ทราบถึงการกระทําอันเปนความผิดตาง ๆ จึงใหกรมไปรษณยีโทรเลขมีอํานาจที่จะตรวจคน จับกุม 
หนวงเหนีย่ว กับสิ่งที่มีเหตุอันควรสงสัยวาไดมีการกระทําความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
เพื่อใหการปฏบิัติของเจาหนาที่ใหไดทราบขอเท็จจริงตอไป และนอกจากมีอํานาจในการหนวง
เหนีย่ว กักขงั และจับกุมแลว ถาการตรวจคนดังกลาวทราบวาเปนการกระทําความผิดทางอาญา 
กรมไปรษณยีโทรเลขก็ยังมีอํานาจฟองรองไดดวย และเพื่อใหสามารถทราบสาเหตุแหงการกระทาํ
ผิดไดอยางทัว่ถึง กรณีนี้กรมไปรษณยีโทรเลขยังกําหนดคาตอบแทนใหแกผูที่แจงใหกรมไปรษณยี
ทราบในการกระทําความผิดดวย 

2.2.5  พระราชบัญญตัิไปรษณยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.248314

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีความสําคัญเพียงใหยกเลิกและบญัญัติความใหมในมาตรา4(10) 
และเพิ่มอนุมาตรา 13 ของมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 ซ่ึงแกไขคําจํากัดความ
ของไปรษณียภัณฑเพียงเล็กนอยจาก “ไปรษณียภณัฑ หมายความตลอดถึง...” เปน “ไปรษณยีภณัฑ 
หมายความวา...”  สําหรับอนุมาตรา 13 ของมาตรา 4 ไดเพิม่ความหมายของคําวา เช็คไปรษณยี 
เนื่องจากในป พ.ศ.2483 กรมไปรษณยีโทรเลขไดดําเนินการเปดบริการเช็คไปรษณยีขึ้น จึงไดเสนอ
ขอเพิ่มเติมความในพระราชบัญญัติไปรษณียใหถูกตองสมบูรณตามความเปนจริง 

 
 
 

                                                 
14

 แหลงเดิม.  หนา 72. 
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2.2.6 พระราชบัญญัติทุนไปรษณีย พ.ศ.250415

เนื่องดวยระเบยีบวิธีการงบประมาณที่ใชกบักรมไปรษณยีโทรเลขเดิม ไมเหมาะสมกับ
กิจการการไปรษณียโทรเลข ที่มีลักษณะเปนงานรัฐพาณิชยตองมีความคลองตัวในการดําเนินงาน 
ดังนั้น ในป พ.ศ.2503 จึงไดมีประกาศใชระเบียบทนุไปรษณยี พ.ศ.2503 ซ่ึงออกตามความในมาตรา 
10จ. แหงพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2503 โดยใหสิทธิพิเศษ
ในทางการเงนิแกกรมไปรษณียโทรเลขมากยิ่งขึ้น คือใหมีทุนหมุนเวยีนสําหรับใชจายในการดําเนนิ
กิจการเปนของตนเอง เชน ในการเบิกเงนิมาใชจายดําเนนิงาน ก็มีสิทธเิบิกไดจากบัญชีทุนไปรษณยี
โดยตรง ตามรายการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณ โดยไมตองเบิกจากกระทรวงการคลังหรือ
คลังจังหวัด คลังอําเภอเหมอืนเดิม สวนรายไดจากกจิการทั้งหมดก็ใหนําสงเขากระทรวงการคลงั
เปนรายไดของประเทศ ตอมาป พ.ศ.2504 กรมไปรษณียโทรเลขไดดําเนินการตราพระราชบัญญัติ
ทุนไปรษณยีขึน้ เพื่อใหสามารถนํารายไดทั้งหมดเขาเปนทุนไปรษณยี ตลอดจนคงสิทธิของ
ขาราชการกรมไปรษณยีโทรเลขตามระเบียบขาราชการพลเรือนไว 

พระราชบัญญัติทุนไปรษณีย พ.ศ.2504 นี้ไดเลิกใชเมื่อการสื่อสารแหงประเทศไทยแยก
หนวยงานออกมาเปนรัฐวิสาหกิจ ดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2519 

2.2.7  พระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ.251916

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อดาํเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของกิจการ
ไปรษณยีและโทรคมนาคมของประเทศไทย แตที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มิไดยกเลิกพระราชบัญญัติ
ไปรษณยี พ.ศ.2477 ซ่ึงยังมีผลใชบังคับอยูเทาที่ไมขดัหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ.2519 แตไดแกไขคําบางคําในพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 
เชน คําวา “กรม” และ “กรมไปรษณยีโทรเลข” ใหหมายความถึง “การสื่อสารแหงประเทศไทย”,  
คําวา “รัฐมนตรี” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการ” เปนตน 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบดวย 5 หมวด คือ 
1. การจัดตั้งทนุและเงนิสํารอง 
2. การกํากับ การควบคุม และการจัดการ 
3. ความสัมพันธกับรัฐบาล 
4. การอุทธรณและการสงเคราะห 
5. การบัญชี การสอบและการตรวจ 

                                                 
15 แหลงเดิม.   
16

 แหลงเดิม.  หนา 72. 
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2.3  ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 
2.3.1  ความหมายตามพจนานุกรม 

“สิทธิ” หมายถึง อํานาจอันชอบธรรม เชน บุคคลมีสิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ17

“เสรีภาพ” หมายถึง ความสามารถที่จะกระทํากิจการใด ๆ ไดตามที่ตนปรารถนาโดยไม
มีอุปสรรคชัดขวาง เชน เสรีภาพในการพดู เสรีภาพในการนับถือศาสนา ความมีสิทธิที่จะทําจะพดู
ไดโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน18

2.3.2  ความหมายตามนักกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ไดบัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพของชน

ชาวไทยไวในหมวด 3 ตั้งแตมาตรา 26 ถึงมาตรา 65 ซ่ึงในแตละมาตราก็เปนเรือ่งที่ตางกัน แต
อยางไรก็ดีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือไดวามกีารบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพตาง ๆ ไวอยางชดัแจง
เมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานมา ซ่ึงนักวิชาการทางกฎหมายของไทยหลายทานไดให
ความหมายใกลเคียงกัน คือ       

- วรพจน วิศรุตพิชญ ใหความหมายคําวา “สิทธิ” (Right) หมายถึง อํานาจที่กฎหมาย
รับรองคุมครองใหแกบุคคล  ในอันที่จะกระทําการเกีย่วของกับทรัพยสินหรือบุคคลอื่น เชน สิทธิ
ทวงหนี ้ กรรมสิทธิ์เปนตน อํานาจที่กฎหมายรับรองใหแกบุคคลหนึ่ง ในอันทีจ่ะเรยีกรองใหบุคคล
อ่ืนอีกคนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการบางอยางบางประการใหเกดิประโยชนแกตน เชน เรียกรอง
ใหเขาชําระเงนิใหหรือซอมแซมกําแพงบานให หรือละเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน 
เรียกรองใหผูที่ขายกิจการใหตน ละเวนจากการประกอบกิจการอยางเดียวกับที่ขายใหตนในเมอืง
เดียวกันแขงกบัตน สิทธิจึงกอใหเกดิหนาทีแ่กบุคคลอื่นดวย19

- หยุด แสงอุทัย ใหความหมายวา สิทธิเปนประโยชนที่กฎหมายรับรองและคุมครองให
และเปนกรณทีี่กฎหมายบัญญัติใหประโยชนแกบุคคลไวโดยเจาะจง และกฎหมายไดคุมครอง
ประโยชนนี้ โดยบุคคลผูไดรับประโยชนสามารถใชสิทธิทางศาล20  

- บรรเจิด สิงคะเนต ิ ใหความหมายวา “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ” ถือเปน “สิทธิตาม
กฎหมายมหาชน” (das subjective oeffcntliche Recht) หมายถึง อํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายสูงสุดไดบัญญัติใหการรับรอง คุมครองแกปจเจกบุคคลที่จะกระทําการใดหรือไมกระทํา

                                                 
17 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. (2546).  หนา 1193. 
18 แหลงเดิม.  หนา 1217. 
19 วรพจน วิศรุตพิชญ.  (2538).  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.  หนา 21. 
20 หยุด แสงอุทัย.  (2538).  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป.  หนา 188.  

 

DPU



 27 

การใด เปนการกอใหเกิดสิทธิเรียกรองที่จะไมใหบุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของ
ตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรยีกรองตอองคกรของรัฐมิใหแทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน21

สวนคําวา “เสรีภาพ” (Liberty)   
- วรพจน วศิรุตพิชญ ใหความหมายวา  ภาวะของมนษุยที่ไมอยูภายใตการครอบงําของ

ผูอ่ืน22 ภาวะที่ปราศจากการถูกหนวงเหนีย่วขัดขวาง บุคคลใดบุคคลหนึ่งยอมมีเสรีภาพอยูตราบ
เทาที่เขาไมถูกบังคับใหกระทําในสิ่งที่เขาไมประสงคจะกระทํา หรือไมถูกหนวงเหนีย่วขัดขวาง
ไมใหกระทําในสิ่งที่เขาประสงคจะกระทํา กลาวโดยสรปุ เสรีภาพคืออํานาจของบุคคลในอันที่จะ
กําหนดตนเอง (Self-determination) โดยอํานาจนี้บคุคลยอมเลือกวิถีชีวิตของตนไดดวยตนเอง 
เสรีภาพจึงเปนอํานาจที่บุคคลมีอยูเหนือตนเอง23 เสรีภาพ หมายถึง อํานาจในการกําหนดตนเองโดย
อิสระของบุคคลที่จะกระทําการใดหรือไมกระทําการใด อันเปนอํานาจที่มีเหนือตนเอง  

- เสรีภาพในทางภาษาศาสตร หมายความวา เปนเงื่อนไขของบุคคลที่ไมขึ้นตอผูหนึ่ง
ผูใดและเปนอาํนาจ หรือมีอํานาจที่จะกระทํา หรือไมกระทําก็ได สรุปความหมาย คือ เสรีภาพเปน
อํานาจในการกําหนดตนเอง บุคคลสามารถเลือกไดดวยตนเองวาจะกระทําหรือไมกระทําก็ได24

ความหมายของสิทธิกับเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้น สิทธิมุงไปที่ความคุมครองไมให
ผูอ่ืนมาละเมิด สวนเสรีภาพมุงไปที่อิสระที่จะทําอะไรกไ็ด25 ดังนั้น เหน็ไดวาสิทธิเสรีภาพเปนคําที่
มักใชควบคูกนั แตตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนจะพบวาทั้งสองคํามีความแตกตางกันระหวาง 
“สิทธิ” และ “เสรีภาพ” โดย “สิทธิ” เปนอํานาจที่บุคคลมีเพื่อเรียกรองใหผูอ่ืนกระทําหรือละเวนการ
กระทําการอันหนึ่งอันใด26  หรือเปนเรื่องที่บุคคลมีความชอบธรรมที่จะยกขึน้ตอสูกบับุคคลอื่นเพื่อ
รักษาประโยชนของตน แต “เสรีภาพ” เปนอํานาจที่บุคคลนั้นมีอยูเหนือตนเองในการตัดสินใจที่จะ
กระทํา หรือละเวนการกระทําการอันหนึง่อันใด  โดยปราศจากการแทรกแซงหรอืครอบงําจากผูอ่ืน 
เสรีภาพจึงไมกอใหเกิดหนาที่ตอบุคคลอื่นแตอยางใด27 หรือความเปนอิสระของบุคคลที่จะกระทํา
หรือไมกระทําการใด ๆ  
                                                 

21 บรรเจิด สิงคะเนติ.  (2547).  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม
รัฐธรรมนูญ. หนา 58. 

22 วรพจน วิศรุตพิชญ.  เลมเดิม.  หนา 22. 
23 แหลงเดิม. 
24 สภาทนายความ.  (2547).  โทษทางอาญาที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 (รายงานการวิจัย).  หนา 12. 
25 จิรนิติ หะวานนท.  (2546).  สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ.  หนา  11. 
26 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เลมเดิม.  หนา 61. 
27 แหลงเดิม. 
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2.4  ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ 
2.4.1  การแบงตามแนวคลาสสิคของเยอรมัน28     

การแบงลักษณะนี้เปนการอาศัยลักษณะของการใชสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กับ
หนาที่ของรัฐเปนขอพิจารณาในการแบง โดยสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  

- status negativus หมายถงึ กลุมของสิทธิและเสรีภาพที่การใชสิทธิและเสรีภาพของ
ปจเจกบุคคลจะตองปราศจากการแทรกแซงของรัฐ สิทธิและเสรีภาพประเภทนี้เปนสิทธิและ
เสรีภาพที่ปฏิเสธอํานาจของรัฐ โดยแสดงออกมาในรูปของสิทธิในการปองกัน สิทธิในลักษณะนี้
ตามรัฐธรรมนูญของไทย พ.ศ.2540 เชน เสรีภาพในเคหสถาน (มาตรา 35), เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา (มาตรา 38), เสรีภาพในการสื่อสาร (มาตรา 37) เปนตน 

- status positivus หมายถึง สิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลทีต่องมีการเขามา
ดําเนินการโดยรัฐ อยูในลักษณะของสิทธิเรียกรองตาง ๆ เชน สิทธิเรียกรองใหกระทําการ สิทธิใน
การดําเนนิคด ี สิทธิในลักษณะนี้ตามรัฐธรรมนูญของไทย พ.ศ.2540 เชน สิทธิที่จะใชสิทธิทางศาล 
(มาตรา 25), สิทธิไดรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (มาตรา 43), สิทธิในการรับบริการสาธารณสุข (มาตรา 
52) เปนตน 

- status activus หมายถึง สิทธิของปจเจกชนที่ใชสิทธขิองตนในการเขาไปมีสวนรวม
ในการสรางเจตจํานงทางการเมือง หรือเขาไปมีสวนรวมกับองคกรของรัฐ อยูในลักษณะของสิทธิ
พลเมือง ไดแก สิทธิของผูเลือกตั้ง, สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง, สิทธิในการสมัครเขารับ
ราชการ เปนตน 

จะเห็นไดวาสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารทางไปรษณีย ถือไดวาเปนสิทธิที่อยูใน
กลุม status negativus อยางชัดเจน เพราะถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยทกุคน ทกุชาติ และทุก
ภาษา มีความชอบธรรมที่จะพึงไดดวยตนเองที่จะติดตอส่ือสารถึงกันโดยชอบดวยกฎหมาย และ
โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ ซ่ึงในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ไดมีการ
บัญญัติไวอยางชัดแจง ในหมวด 3 มาตรา 37 เร่ืองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  

เปนที่นาสังเกตวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 หมวด 3  เรื่องสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย ช่ือหมวดจะถือวาเปนสิ่งที่กําหนดใหไวเฉพาะกบัชนชาวไทยเทานั้น
หรือไม คนตางประเทศจะสามารถอางสิทธิตามหมวด 3 นี้ไดหรือไมยังเปนปญหาอยู 

2.4.2  การแบงโดยพิจารณาจากผูทรงสิทธิ        
การแบงลักษณะนี้เปนการพิจารณาจากเนื้อหาของสิทธิวา สิทธิใดควรจะใหแกบุคคล

ทุกคน และสิทธิใดควรจะใหเฉพาะพลเมืองของชาตินั้น ๆ ซ่ึงการแบงแยกสิทธิและเสรีภาพ
                                                 

28 แหลงเดิม.  หนา 62-66. 
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ประเภทนี้ เปนการนําไปสูการแยกสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองของชาติออกจากสิทธิมนุษยชน
โดยสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

- สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของคนทุกคน ไดแก สิทธิที่รัฐธรรมนูญใหความคุมครองแก
คนทุกคน โดยไมแยกวาเปนคนชาติใด เชื้อชาติใด ศาสนาใด หากบุคคลนั้นเขามาอยูในขอบเขต
อํานาจรัฐ บุคคลนั้นยอมไดรับความคุมครอง 

- สิทธิพลเมือง ไดแก สิทธิที่รัฐธรรมนูญใหความคุมครองเฉพาะบคุคลที่เปนพลเมือง
ของรัฐเทานั้น เชน รัฐธรรมนูญเยอรมันไดกําหนดใหสิทธิและเสรีภาพอยูในกลุม status activus 
หรือ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู เปนตน สิทธิและเสรีเหลานี้เปน
สิทธิของชาวเยอรมันเทานัน้ 

2.4.3  การแบงโดยพิจารณาจากเงื่อนไขการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ  
การแบงลักษณะนี้เปนการแบงโดยพิจารณาจากเงื่อนไขของการจํากัดสทิธิและเสรีภาพ 

เปนการพิจารณาวาสิทธิและเสรีภาพนัน้ เปนสิทธิที่อยูภายใตเงื่อนไขของกฎหมายหรือไม หรือหาก
อยูภายใตเงื่อนไขกฎหมายจะอยูในเงื่อนไขใด โดยสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  

- สิทธิและเสรีภาพกับเงื่อนไขของกฎหมายทั่วไป  สิทธิและเสรีภาพกับเงื่อนไขของ
กฎหมายทัว่ไปนี้ไมไดเรียกรองเงื่อนไขพิเศษในการกําจดัสิทธิและเสรีภาพประการอื่น เชน 
เสรีภาพในเคหสถาน มาตรา 35 วรรคสอง ที่บัญญัติไววา “บุคคลยอมไดรับความคุมครอง...เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย” ซ่ึงรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับการ
จํากัดเสรีภาพในเคหสถานไวแตอยางใด เพียงแตกาํหนดไววา “เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย” แตถึงอยางไรก็ตามก็มิไดหมายความการจํากัดเสรีภาพดังกลาววาไมมี
ขอจํากัดใด ๆ เพราะการจํากดัเสรีภาพยังอยูภายใตขอจํากัดทั่วไป    

- สิทธิและเสรีภาพกับเงื่อนไขกฎหมายพิเศษ  การแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพโดย
เงื่อนไขกฎหมายพิเศษนี้จะตองผูกพันอยูกบัสถานการณหนึ่ง หรือตองผูกพันกับวัตถุประสงคใด
วัตถุประสงคหนึ่ง หรือจะตองดําเนินการตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญเทานั้น เชน เสรีภาพใน
การเดินทาง (มาตรา 36) ซ่ึงการจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน เห็น
ไดวาจะจํากัดเสรีภาพในการเดินทางไดเฉพาะภายในเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  

สําหรับเสรีภาพในการสื่อสาร (มาตรา 37) จะถูกจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามไิด 
เวนแตโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และเสรีภาพในการสื่อสารนี้ อาจถือวาเปนเสรีภาพในความลับสวน
บุคคล หรือเสรีภาพในขอมลูสวนบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับมาตรา 12 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
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มนุษยชน ที่รับรองโดยสมัชชาใหญสหประชาชาติ เมือ่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2491 ที่บัญญัติวา 
“การเขาไปแทรกสอดโดยพลการในกิจการสวนตัว ครอบครัว เคหะสถาน การสงขาวสาร ตลอดจน
การโจมตีตอเกียรติยศและชือ่เสียงของบุคคลนั้นจะกระทํามิได ทกุ ๆ คนมีสิทธิที่จะไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายจากการแทรกสอดและการโจมตีดงักลาว” 

- สิทธิและเสรีภาพที่ปราศจากเงื่อนไขของกฎหมาย เปนกรณีที่รัฐธรรมนูญไดกําหนด
สิทธิและเสรีภาพนั้นไมอยูใตการจํากัดสิทธิโดยกฎหมายใด ๆ ทั้งส้ิน เชน เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา(มาตรา 38), สิทธิของผูมีสัญชาติไทยที่จะไมถูกเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรหรือหามมิให 
บุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจกัร (มาตรา 36 วรรคสาม)  
 
2.5  เหตุผลในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 

โดยหลักแลว กฎหมายไดกําหนดสิทธิและเสรีภาพใหแกบุคคลในอันที่จะกระทาํการ
ตาง ๆ ไดไวแลวหลายประการ แตสิทธิและเสรีภาพบางอยางหากใหความเปนอิสระมากเกินไปโดย
มิไดกําหนดสทิธิ หรือขอบเขตไวใหชัดเจน อาจไปกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือ
กระทบกับความสงบเรียบรอยของสังคมสวนรวมได ดังนั้น เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยแก
สังคมโดยรวม รัฐจึงตองจํากัดสิทธิและเสรีภาพไว ซ่ึงเหตุผลในการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพในกรณี
ตาง ๆ อาจแบงออกไดเปน 3 ประการ คือ29

2.5.1  เพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลอื่น      
สิทธิของบุคคลอื่นมีทีม่าจากแนวคิดตามหลักกฎหมายธรรมชาติ ที่เห็นวามนุษยทกุคน

เกิดมาโดยมีความเทาเทยีมกนัทุกคน บุคคลใด ๆ ไมมีสิทธิรบกวนสิทธิของบุคคลอื่น หรือทําให
บุคคลอื่นไดความเสียหายแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินได ทําใหเหน็ไดวาสิทธิเสรีภาพของบุคคล
หนึ่งยอมถูกจํากัดอยูภายใตสิทธิและเสรีภาพของอีกบุคคลหนึ่ง ดังนั้นเพื่อเปนการใหความคุมครอง 
รับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเพื่อใหสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข รัฐจึงตองออกขอจํากัด
ในการใชสิทธแิละเสรีภาพของบุคคลขึ้นอยางชัดเจน เพื่อคุมครองบุคคลอื่น รวมถึงบุคคลที่สาม
ดวย เชน  

รัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 39 ที่บัญญัติไววา “บุคคลมีเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น การพูด การเขยีน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามไิด เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

                                                 
29 แหลงเดิม.  หนา 222. 
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เฉพาะ...เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกยีรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเปนอยูสวนตัว
ของบุคคลอื่น...” เปนตน 

2.5.2  เพื่อการดํารงอยูและเพื่อความสามารถในการทําภาระหนาที่ของรัฐ 
- การดํารงอยู หรือความมั่นคงของรัฐ 
การที่จะเปนรัฐขึ้นมาไดนัน้ จะตองมีอาณาเขตพื้นที่ทีแ่นนอน มีอํานาจอธิปไตยและมี

ความมั่นคงขึน้เสียกอน เพือ่ใหรัฐมีความมั่นคงรัฐจึงตองมีการกําหนดกฎระเบยีบตาง ๆ ขั้น เพื่อให
เปนแนวทางใหทุกคนในสังคมอยูรวมกนัไดอยางเปนปกติสุข ดังนั้น แนวความคิดของสํานัก
กฎหมายธรรมชาติ ความมั่นคงในการดํารงอยูของรัฐและความสามารถทําภาระหนาที่ของรัฐจึงเปน
เหตุผลอันชอบธรรมในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

การที่รัฐจะดํารงอยูไดหรือไมนั้น อาจเกิดจากปจจยัภายนอกและปจจัยภายในของรัฐ
นั้นเอง เหตุปจจัยภายนอก ไดแก การถูกรุกรานจากรัฐอื่น เหตุปจจัยภายใน ไดแก การเกิดเหตุความ
วุนวาย การปฏิวัติ การจลาจลในประเทศ ดังนั้น เหตผุลที่รัฐตองดํารงอยูใหไดโดยปลอดภยัจาก
ปจจัยภายนอกและปจจยัภายใน เพื่อความมั่นคงแหงรัฐจากปจจยัภายนอกประเทศเปนเหตุผล
ความชอบธรรมที่รัฐจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพกรณีสําคัญ คือ กอใหเกิดหนาที่ในการรับราชการ
ทหาร ซ่ึงนอกจากจะเปนการจํากัดเสรีภาพของบุคคลโดยการกอใหเกิดภาระหนาที่แลวการเขารวม
ปองกันประเทศดังกลาวอาจมีผลกอใหเกดิอันตรายตอชีวติและรายกายของผูเขารวมในการปองกัน
ดวย เชน  

รัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 69 ที่บัญญัติไววา “บุคคลมีหนาที่
ปองกันประเทศรับราชการทหาร...ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัติ” และตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ.2497 ก็ไดกําหนดรายละเอยีดในเรื่องดังกลาวไวดวย 

รัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 39 วรรคสี่ ที่บัญญัติไววา “การใหนํา
ขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณา...จะกระทาํมิได เวนแตจะกระทําใน
ระหวางเวลาทีป่ระเทศอยูในภาวการณสงครามหรือการรบ...” เปนตน 

- ความสามารถในการทําภาระหนาที่ของรฐั 
เปนการกําหนดรูปแบบของการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพ ในลักษณะของการกําหนด

หนาที่ใหแกพลเมืองของตน เชน การกําหนดใหบุคคลมีหนาที่ตาง ๆ กําหนดใหบุคคลมีหนาที่เสีย
ภาษี แตการที่จะทําใหหนาที่ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัต ิ ฝายนิติบัญญัติ
จะตองบัญญัตกิฎหมายเพื่อกาํหนดรายละเอียดเกีย่วกับการทําหนาที่ดังกลาวไวดวย 
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2.5.3  เพื่อประโยชนสาธารณะ หรือเพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชน  
- ประโยชนสาธารณะ หมายถึง ประโยชนโดยรวมของรัฐหรือประโยชนรวมกนัอื่น ๆ 

ของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของคนสวนใหญ  
- ความสงบเรียบรอยของประชาชน  การจะใหคําจํากดัความอยางถูกตองสมบูรณเปน

เร่ืองยากเพราะเปนคําที่มีความหมายกวางแตมักมีการกลาวถึงอยูบอยครั้ง โดยจะยกขึน้มาใชใน
กรณีที่มีผลประโยชนสวนรวมของสังคมขัดกับผลประโยชนสวนตวั ผลประโยชนสวนรวมยอมมี
ความสําคัญมากกวา  

คําวา “ความสงบเรียบรอยของประชาชน” นี้ กฎหมายไทยมักจะใชคูกบัคําวา “ศีลธรรม
อันดีของประชาชน”  ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญไดกําหนดให “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” เปนขอบเขต
ของการใชสิทธิและเสรีภาพอยางหนึ่ง30 หมายความวา การใชสิทธิและเสรีภาพจะตองไมละเมิดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนดวย ซ่ึงสวนใหญเห็นวาเรื่องใดที่ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
แลวมักจะขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชนดวย เมื่อพิจารณาแลวเหน็วาถอยคําทั้งสองคํามี
ความหมายทีส่อดคลองกันเปนไปในแนวทางเดียวกนัไมแตกตางกัน จึงเปนยากที่จะหาคําจํากัด
ความเพื่อแบงแยกความหมายของคําทั้งสองออกจากกนั 

สรุปไดวา ประโยชนสาธารณะและความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับความรูสึกของบุคคลสวนใหญในสงัคมโดยสวนรวม ตองคํานงึถึงประโยชน
ของสังคมมากกวาประโยชนสวนบุคคล ดังนั้น การที่รัฐจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ หรือเพื่อความสงบเรียบรอยและศลีธรรมอันดีของประชาชน จึงเปนสิ่งทีม่ี
ความจําเปนอยางยิ่ง เชน  

รัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 36 วรรคสอง ที่บัญญัติไววา “การ
จํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน...” 

รัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 37 วรรคสอง ที่บัญญัติไววา “การ
ตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทําดวยประการอื่นใด 
เพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิง่ส่ือสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกันจะกระทํามไิด เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”   

                                                 
30 แหลงเดิม.  หนา 237. 
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จากเหตุผลความจําเปนทั้งสามประการขางตน ประเทศไทยกไ็ดมบีทบัญญัติซ่ึงจํากัด
สิทธิเสรีภาพของบุคคลไวอยางชัดเจนในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 29 
วรรคหนึ่ง ซ่ึงบัญญัติวา 

“การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
โดย อาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการ ที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได…” 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 29 มีที่มาจากรัฐธรรมนูญของ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน (Basic Law) มาตรา 19 ที่บัญญัติวา31

(1) ภายใตรัฐธรรมนูญนี้ การจํากดัสิทธิพื้นฐานจะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติของ
กฎหมาย อาศยัอํานาจตามกฎหมายเฉพาะ กฎหมายนั้นจะตองใชไดกับทุกคนเปนการทั่วไป และจะ
ใชกับกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะไมได เพื่อประโยชนดังกลาวกฎหมายนั้นจะตองมีบัญญัติถึงสิทธิ
พื้นฐานที่ถูกจาํกัด รวมทั้งมาตราของสิทธิพื้นฐานนั้นดวย 

(2)  ไมวากรณจีะเปนเชนใดก็ตาม หามจํากัดสาระสําคัญของสิทธิพื้นฐาน 
(3) สิทธิพื้นฐานมีผลบังคับถึงบรรดาองคกรที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชนเยอรมันเทาที่

สภาพของสิทธินั้นจะอํานวย 
(4) หากหนวยงานของรัฐละเมิดสิทธิของบุคคล บุคคลยอมมีสิทธิที่จะฟองรองตอศาล

ยุติธรรมได หากศาลอื่นไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาใหเปนอาํนาจของศาลธรรมดาที่มีอยูตาม
กฎหมายทีจ่ะพิจารณาพพิากษา” 

เมื่อพิจารณาแลวเห็นวา การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญมาตรา 
29 ไดบัญญัติรับรองและคุมครองแลว สามารถกระทําไดภายใตเงื่อนไขดังนี้32   

1. รัฐธรรมนูญเปดชองใหรัฐจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนได 
2. การจํากัดสิทธหิรือเสรีภาพดงักลาวจะตองตราเปนกฎหมาย 
3. จะจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนได ตามเงื่อนไขทีบ่ัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญเทานั้น 
4. การจํากัดสิทธหิรือเสรีภาพของประชาชนดงักลาว จะกระทําไดเพยีงเทาที่จําเปน 

และจะตองไมทําใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังกลาวนัน้เสียไป 

                                                 
31 มานิตย จุมปา.  (2547).  คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540.  หนา 54.  
32 สถาบันพระปกเกลา.  (2544).  โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2540. “สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจ” หมวดสิทธิเสรีภาพ.  หนา 21. 
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จากที่ไดกลาวมาขางตนพอสรุปไดวา สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองไวนี้ โดยหลักแลวจะจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวไมได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว และเทาที่
จําเปนเทานั้น จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ซ่ึงไดบัญญัติรับรองไว
ในรัฐธรรมนูญมาตรา 29 การจํากัดสิทธเิสรีภาพ ตองตราเปนกฎหมายที่มาจากรัฐสภาซึ่งถือวาเปน
การแสดงออกของประชาชนที่ไดเลือกตั้งเขามาโดยผานทางสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถือวาเปนการ
แสดงเจตนารมณรวมกนัของประชาชน จึงจะจํากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ดังนั้น หากรฐัตองการจํากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่องใด รัฐ
ตองตราเปนกฎหมายออกมาใชบังคับ คําวา “กฎหมาย” ที่จะมาจํากัดสทิธิเสรีภาพของประชาชนได
นั้น ไดแก33  

1. รัฐธรรมนูญ  
2. พระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
3. พระราชกําหนด 
4. กฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ 
นอกเหนือจากทั้ง 4 ขอขางตน รัฐหรือเจาหนาที่รัฐกไ็มสามารถกระทําการได เชน การ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย รัฐสามารถเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากประชาชนได แตตองออกกฎหมายวา
ดวยการเวนคนืที่ดินกอนจึงจะสามารถกระทําได 

 
2.6  การคุมครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.254034

2.6.1  พัฒนาการการรับรองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของไทย   
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย มีววิัฒนาการเปนระยะเวลากวา 70 ป ซ่ึง

รัฐธรรมนูญในแตละยุคแตละสมัยมีที่มา แนวคิด เหตุผลในการบัญญัติแตกตางกันไปในแตละยุค 
ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาสอดคลอง เปนไปตามสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะในระยะหลัง ๆ ประชาชนมคีวามรูความเขาใจในรัฐธรรมนูญมากขึ้น และเริ่มเขามามี
บทบาทในการบัญญัติรัฐธรรมนูญทั้งทางตรงและทางออม ในทางตรงเชน การที่นักศึกษาออกมา
ชุมนุมเรียกรองในชวง 14 ตุลาคม พ.ศ.2515 หรือเหตกุารณ 16 ตุลาคม พ.ศ.2519 โดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ.2540) ประชาชนมีความตื่นตวัในเรื่องสิทธิและเสรีภาพเปนอยาง
มาก และไดมบีทบาทในการรวมรางรัฐธรรมนูญโดยผานทางสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่
                                                 

33 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  (2542).  รัฐธรรมนูญนารู.  หนา 235-236. 
34 สภาทนายความ.  เลมเดิม.  หนา 81. 
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ประชาชนเลือกตั้งเขามาโดยตรง รวมกันยกราง และผานการพิจารณาจนอาจเรียกไดวา รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เปน “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” 

ส่ิงที่ปรากฏใหเห็นชดัเจนเกี่ยวกับแนวความคิดในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ไดปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน โดยไดมีการบัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพไวมากกวา 40 
มาตรา ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 มีบทบัญญัติเร่ืองสิทธิ
และเสรีภาพเพียง 30 มาตรา เทานั้น 

2.6.2  การรับรองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540    
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนัมีความพยายามในการที่จะทําใหสิทธิและเสรีภาพ ไดรับการ

รับรอง คุมครอง และใหมผีลใชบังคับไดจริงในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการบัญญตัิในเรื่องเกีย่วกับ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใหสอดคลองกับนานาชาติ รวมทั้งในเรื่องสิทธิมนุษยชนไวอยางชัดเจน ให
มีการรับรองสิทธิ เสรีภาพกับหนาที่บางประการใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจนโดยเนนให
ประชาชนมีสวนรวมในหลาย ๆ เร่ือง เชน ดานการเมือง เปนตน 

สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 บัญญัติไว เชน 
สิทธิและเสรีภาพในชวีิตและรางกาย (มาตรา 31) สิทธิสวนบุคคล (มาตรา 34) เสรีภาพในเคหสถาน 
(มาตรา 35) เสรีภาพในการเดินทางและเลอืกถ่ินที่อยู (มาตรา 36) เสรีภาพในการสื่อสาร (มาตรา 
37) เสรีภาพในการนับถือศาสนา (มาตรา 38) เสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ (มาตรา 39) 
เสรีภาพในการเสนอขาว (มาตรา 41) เสรีภาพในทางวิชาการ (มาตรา 42) เปนตน 

การรับรองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยทัว่ไปแลว รัฐธรรมนูญจะกําหนดไวอยาง
กวาง ๆ โดยกาํหนดใหหนวยงานตาง ๆ ของรัฐตองใหความเคารพสิทธิของประชาชน คือ รัฐไมอาจ
ตรากฎหมายใหกระทบสิทธเิสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว แตหากจะตองกระทบสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนก็เปนอํานาจของฝายนิติบัญญัต ิ ในการออกกฎหมายใหเปนไปตาม
รายละเอียดของการจํากัดสิทธิเสรีภาพตามที่ตองการ อยางไรก็ดีฝายนติิบัญญัติจะออกกฎหมายเพื่อ
จํากัดสิทธิเสรีภาพใหแตกตาง หรือเกนิเลยไปจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจไวไมได 
เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดใหฝายนิติบัญญัติสามารถออกกฎหมาย หรือกําหนดรายละเอยีดใน
เนื้อความทีว่า ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบญัญัติ  

2.6.3  การจํากดัสิทธิเสรีภาพของไทย      
เมื่อพิจารณารฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 หมวด 3 วาดวยสิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทย มบีทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพถึง 40 มาตรา ถานําแนวความคิดของ
ฝร่ังเศสขางตนวาดวยการจาํกัดสิทธิเสรีภาพมาเทียบเคยีงกันแลว พบวาการจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
ไทยนัน้ มี 2 มาตรา ที่เปนหลักในเรื่องดังกลาว และมีแนวทางเทียบเคียงกันได คือ มาตรา 28 
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บัญญัติวา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญหรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน...” ในมาตราดังกลาวแสดงใหเห็นวาเปนการจํากัดสิทธเิสรีภาพเพื่อคุมครองบุคคลอื่น
และในขณะเดยีวกันเปนเพื่อคุมครองสังคมดวย เงื่อนไขที่กําหนดในมาตราดังกลาวถือไดวาเปน
ขอจํากัดการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคลวาดวยการใชสิทธิเสรีภาพของตน ตองไมกระทบตอเงื่อนไข
ที่กําหนด และ 

มาตรา 29 บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น
มิได 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแก
กรณีใดกรณหีนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจงทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย...” 

มาตรา 29 เปนบทบัญญัติที่เปนเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะของกฎหมายที่จํากดัหรือให
อํานาจฝายบรหิารจํากัดสิทธเิสรีภาพของประชาชน สามารถพิจารณาได ดังนี ้

มาตรา 29 วรรคแรก กลาววา การจาํกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะกระทําไดกแ็ต
บทบัญญัติแหงกฎหมาย บทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะสามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไดนั้น 
ตองเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ซ่ึงส่ิงที่เปนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ไดแก 1. รัฐธรรมนูญ 
2. พระราชบญัญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 3. พระราชกําหนด 4. กฎมณเฑยีรบาล
วาดวยการสืบราชสันตติวงศ35 นอกเหนือจากนี้ไมใชกฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น 
คําวา กฎหมายที่จะมาจํากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดนั้น ไดแก รัฐธรรมนูญ,  พระราชบัญญัติ
และพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ, พระราชกําหนด และกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราช
สันตติวงศ หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพมีวาส่ิงที่จะมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได 
ส่ิงนั้นตองผานการยินยอม หรือการบัญญัติออกมาจากประชาชน การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงถือเปนตัวแทนของประชาชนในรัฐสภาจึงออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิเสรีภาพได 
ดังนั้น ฝายบรหิารจะออกกฎ ขอบังคับใด ๆ มาจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไมได เวนแตวาฝาย
นิติบัญญัติจะไดออกกฎหมายมอบอํานาจใหแกฝายบริหาร ออกกฎเกณฑของฝายบริหารมาจํากดั
สิทธิเสรีภาพได เชน พระราชบัญญัติมอบอํานาจใหรัฐบาลในภาวะคับขัน พ.ศ.2484 มาตรา 3 และ
มาตรา 4 ใหฝายบริหารตราพระราชกฤษฎีกากําหนดความผิดได 
                                                 

35 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  หนาเดิม. 
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มาตรา 29 วรรคสองที่บัญญัติวา การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามวรรคแรกนั้นตอง
มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณใีดกรณหีนึ่งหรือแกบคุคลใดบุคคล
หนึ่งเปนการเจาะจง ถือไดวาเปนการใหอํานาจนติิบญัญัติที่จะจํากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนได
นั้นจะตองมีผลเปนการทั่วไป และไมระบตุัวบุคคล เพราะมิฉะนัน้จะเปนการเลือกปฏิบัติ ทําใหเกดิ
ความไมเสมอภาค เกิดความไมเทาเทียมกนัในสังคม และมาตรา 29 วรรคสองตอนทายที่บัญญตัิวา 
กฎหมายทีจ่ะจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได ตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนัน้ดวย เพราะรัฐธรรมนูญตองการใหผูที่ออกกฎเกณฑไปกระทบสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ตองดูดวยวารัฐธรรมนูญไดใหอํานาจดังกลาวไวหรือไม ถาใหอํานาจไวจะตองอาศัย
อํานาจของมาตราใด ถารัฐธรรมนูญไมไดใหอํานาจไวยอมจะออกกฎเกณฑออกมาจํากัดสทิธิ
เสรีภาพของประชาชนไมได ขัดกับมาตรา 29 และไมมผีลใชบังคับตามมาตรา 6 แหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เชน การจํากัดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารนั้น สามารถกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยอยูภายใต
เงื่อนที่วา เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศลีธรรมอันดีของ
ประชาชน  
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บทที่ 3 
ขอจํากัด และการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารตามกฎหมายไปรษณีย 

 
จากบทที่ 2 ในสวนทีเ่กีย่วกับสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร เห็นไดวารัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีบทบัญญัติที่กําหนดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในหมวด 3 อยาง
ชัดเจนหลายมาตรา รัฐจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไดตองเปนไปตามเงื่อนไขในมาตรา 29 
ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงวางหลักวาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้
กําหนดไว และเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น
มิได แตการใชสิทธิเสรีภาพจะตองไมทําใหรัฐ สังคม หรือบุคคลอื่นไดรับความเสียหาย การ
ติดตอส่ือสารเปนสิทธิและเสรีภาพเรื่องหนึ่ง ที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไวอยางชัดเจนใน
มาตรา 37 วรรคหนึ่ง และมบีทบัญญัติยกเวนในเรื่องการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารไวใน
มาตรา 37 วรรคสอง คือ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  

บริการไปรษณียก็ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร และถือเปนสิทธิสวนตัว ซ่ึง
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไวในมาตรา 34 โดยที่สิทธิสวนตัว (right to privacy) ไมไดครอบคลุม
เฉพาะแตเร่ืองชีวิตสวนตวัเทานั้น แตยังรวมไปถึงเอกสารอันเปนเอกสารสวนตัว เชน สมุดบันทกึ
ประจําวนั หรือเอกสารอื่น ๆ เชน เอกสารทางธุรกิจ ก็ถือวาเปนเอกสารที่ไดรับความคุมครอง36 
ดังนั้น การพิจารณาถึงกฎหมายที่ใหอํานาจรัฐ หรือเจาพนักงานของรัฐในการจํากัดสทิธิเสรีภาพ จงึ
จําเปนตองพจิารณาถึงกฎหมายที่จํากดัเสรีภาพในการสื่อสารทั้งหมดดวย เพราะนอกเหนือจาก
กฎหมายรัฐธรรมนูญจะไดบญัญัติเร่ืองการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารแลวยังมีกฎหมายเฉพาะ
อีกหลายฉบับที่บัญญัติในเรือ่งเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารดวยเชนกัน  

 
 
 

3.1  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารอันเกิดจากกฎหมาย 
กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดบัญญัติรับรองเกี่ยวกับสิทธิ

และเสรีภาพตาง ๆ ของชนชาวไทยไวหลายมาตราในหมวด 3 เร่ืองสิทธิและเสรีภาพของชนชาว

                                                 
36 จิรนิติ หะวานนท.  (2546).  สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ.  หนา 17. 
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ไทย เชน มาตรา 31 เสรีภาพในรางกาย, มาตรา 35 เสรีภาพในเคหสถาน, มาตรา 36 เสรีภาพในการ
เดินทางและเลอืกถ่ินที่อยู, มาตรา 37 เสรีภาพในการสื่อสาร เปนตน ในสวนของมาตรา 29 และ
มาตรา 37 นี้ เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2534 มาตรา 24 
และมาตรา 45 ซ่ึงเปนเรื่องเดยีวกันพบวามขีอความที่ใชแตกตางกัน คือ 
ตารางที่ 3.1  ตารางเปรียบเทยีบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 กับ รัฐธรรมนูญแหง- 
        ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2534 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 
หมวด 3 สิทธแิละเสรีภาพของชนชาวไทย หมวด 3 สิทธแิละเสรีภาพของชนชาวไทย 

มาตรา 24 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพภายใต  
บังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ชายและหญิง
มีสิทธิเทาเทียมกัน การจํากดัสิทธิ และเสรีภาพ
อันเปนการฝาฝน เจตนารมณตามบทบญัญัติ
แหงรัฐธรรมนญูจะกระทาํมิได  
 

มาตรา 29 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
โดย อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการ ที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและ
เทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมไิด   
                 กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ตองมีผลใช
บังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้น
ดวย  
                 บทบัญญัติวรรคหนึ่ง และวรรคสอง
ใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย 
โดยอนุโลม  

มาตรา 45 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึง
กัน โดยทางทีช่อบดวยกฎหมาย  
                   การตรวจ การกกั หรือการเปดเผย
ส่ิงส่ือสารที่บุคคล มีติดตอถึงกันรวมทั้งการ
กระทําดวยประการอื่นใด เพือ่ใหลวงรูถึง 

มาตรา 37 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึง
กันโดยทางทีช่อบดวยกฎหมาย  
                   การตรวจ การกกั หรือการเปดเผย
ส่ิงส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้งการ
กระทําดวยประการอื่นใดเพือ่ใหลวงรูถึง 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2534 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 
หมวด 3 สิทธแิละเสรีภาพของชนชาวไทย หมวด 3 สิทธแิละเสรีภาพของชนชาวไทย 

ขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอ
ถึงกัน จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  

ขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บคุคลมีติดตอ
ถึงกันจะกระทาํมิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความ
มั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

 
เห็นไดวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดเพิม่หลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

อยางเปนรูปธรรมมากขึ้นกวารัฐธรรมนูญฉบับที่ผานมา โดยนอกจากจะวางกรอบในการคุมครอง
ปองกันมิใหรัฐเขามาจํากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวโดยละเอยีดวา การจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทําไดเฉพาะการทีรั่ฐธรรมนูญกําหนดไวเพียงเทาที่จําเปน และ
จะกระทบกระเทือนสิทธิสาระสําคัญของสิทธิเสรีภาพไมไดแลว ยังกําหนดขอบเขตในการใชสิทธิ
เสรีภาพของแตละบุคคลเอาไวอยางชดัเจน โดยใหบุคคลแตละคนสามารถใชสิทธิเสรีภาพไดอยาง
เต็มที่แตจะตองไมเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น และศีลธรรมอันดีของประชาชน37

เจาหนาทีไ่มมสิีทธิตรวจ หรือกัก หรือเปดเผยสิ่งส่ือสาร เชน จดหมาย โทรเลขที่บุคคลใชติดตอกัน 
เวนแตจะมีกฎหมายใหอํานาจทําได เพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ หรือเพื่อความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

จากบทบัญญัตดิังกลาว ทําใหเห็นวารัฐธรรมนูญของประเทศไทยไดบญัญัติรับรองเรื่อง
เสรีภาพในการสื่อสารไวอยางชัดเจนในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย แตเมื่อพิจารณา
แลวเหน็วารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 29 ไดบัญญัติในเรื่องการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพในการสื่อสารดวยถอยคําที่ชัดเจนกวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 มาตรา 
24 และบัญญัติถึงการบังคับใชวาตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแก
กรณีใดกรณหีนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง อันเปนการขยายความถึงการมีผล
บังคับใชในเรือ่งการจํากัดสทิธิเสรีภาพวา จะตองใชเปนการทั่วไปไมเฉพาะเจาะจงรวมทั้งไดระบุ

                                                 
37 สถาบันพระปกเกลา.  (2544).  โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2540. “สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจ” หมวดสิทธิเสรีภาพ.  หนา 15. 
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ถึงการออกกฎหมายที่จะใชเปนขอจํากัดสทิธิเสรีภาพในการสื่อสารวา ตองระบุบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการออกกฎหมายฉบับนั้น ๆ ดวย  

สาระสําคัญในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 37 กับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 มาตรา 45 เห็นวาสาระสําคัญที่บัญญัติมิไดมีความแตกตางกัน 
เพียงแตเปนการสลับขอความนําเอาขอความที่วา “เพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ” ซึ่งอยูตอนทายของ
มาตรา 45 มาไวตอนตนของมาตรา 37 แทน อันเปนการแสดงใหเหน็ถึงการจัดลําดับความสําคัญ
ของเหตุในการตรวจ การกกั หรือการเปดเผยสิ่งส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน โดยใหความสําคัญ
กับความมั่นคงของรัฐมากอนเหตุผลเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

จากเบื้องตนสรุปไดวา การที่จะจํากัดสทิธิและเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน
เปนสิทธิที่รัฐพึงกระทําไดโดยอาศัยอํานาจที่รัฐมีอยูเหนอืประชาชน ซ่ึงกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 29 หามมิใหรัฐจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เวนแตอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ เมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา 37 วรรคสองที่ใหจํากดั
สิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารของบุคคลไดโดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมายเฉพาะ จงึ 
สามารถแยกสาเหตุที่รัฐจะจาํกัดเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน เปน 2 ประการ คือ 

1. เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ 
2. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
จากเหตุดังกลาวประเทศไทย ไดตรากฎหมายหลายฉบับเพื่อใชจํากดัสิทธิและเสรีภาพ

ในการสื่อสารของประชาชนตามเงื่อนไขทีรั่ฐธรรมนูญกําหนด โดยไดตรากฎหมายมาใชบังคับใน
รูปของพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด สามารถแยกพจิารณาได ดังนี้   

3.1.1  เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ 
ประเทศไทยไดบญัญัติกฎหมายเพื่อใชจํากดัเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนโดยมี

สาเหตุเพื่อการรักษาความมัน่คงของรัฐหลายฉบับ ใหอํานาจรัฐจํากัดการติดตอส่ือสารของบุคคลไว
โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดที่จะนํากฎหมายแตละฉบับมาบังคับใชแตกตางกันไป แตที่สําคัญก็คือ 
จะตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง หรือความสงบเรียบรอยของประเทศ ซ่ึงเปนหลักกฎหมายที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ความจําเปนเพือ่ประโยชนแหงสาธารณะมคีวามจําเปนยิ่งกวาประโยชน
ของเอกชน (Public necessity is more important than private necessity) เชน เวลาที่มีการประกาศใช
กฎอัยการศกึ หรือในเวลาสงคราม หรือกรณีสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงมกีฎหมายทีเ่กีย่วของหลายฉบบั 
ไดแก  
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1. พระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 มาตรา 2638 ถามีการประกาศใชกฎอัยการศึก 
หรือในเวลาสงคราม ใหรัฐมนตรี (ปจจุบนัคือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยแีละสารสนเทศ) 
หรือเจาพนกังานคนใดทีไ่ดรับอํานาจพิเศษจากรัฐมนตรี อาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหงดการสง
หรือกักไปรษณียภัณฑประเภทใด ในระหวางสงทางไปรษณีย หรือใหจดัการจําหนายโดยวิธีใด
แลวแตเจาหนาที่ผูออกคําส่ังกําหนด  

2. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 939 ประกอบมาตรา 22240 แหง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 

ถามีสถานการณฉุกเฉินหรือสถานการณสงคราม ใหอํานาจเจาหนาทีข่องรัฐ คือ ฝาย
ทหาร สามารถเขาแทรกแซงเสรีภาพโดยการตรวจขาวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ หอ หรือส่ิงอ่ืนใด
ที่สงหรือมีไปมาถึงกันในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศกึไดโดยไมถือวาผิดกฎหมาย  

3.  พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ.2528 มาตรา 4  (1)41 ประกอบมาตรา 342 รัฐ
ใหอํานาจสํานกัขาวกรองแหงชาติ เขาแทรกแซงหรือจํากดัสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารไดเฉพาะการ

                                                 
38 พระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ.2477 มาตรา 26 บัญญัติวา “ในเวลาที่ไดประกาศใชกฎอัยการศึก หรือ

ในเวลาสงคราม รัฐมนตรี หรือเจาพนักงานคนใดที่ไดรับอํานาจพิเศษจากรัฐมนตรี เพื่อการนี้อาจออกคําสั่งเปน
หนังสือใหงดการสงหรือกักไปรษณียภัณฑประเภทใด ในระหวางสงทางไปรษณียนั้นไวได หรือใหจัดการ
จําหนายโดยวิธีใดแลวแตเจาหนาที่ผูออกคําสั่งจะไดกําหนด” 

39 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 9 บัญญัติวา  “การตรวจคนนั้น ใหมีอํานาจที่จะตรวจ
คน ดังตอไปน้ี 

(1) ที่จะตรวจคนบรรดาสิ่งซึ่งเกณฑ หรือตองหาม หรือตองยึด หรือจะตองอาศัย หรือมีไวใน
ครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งมีอํานาจที่จะคนไดไมวาที่ตัวบุคคล ในยานพาหนะ เคหสถาน สิ่งปลูก
สรางหรือที่ใด ๆ และไมวาเวลาใด ๆ ทั้งสิ้น 

(2) ที่จะตรวจขาวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ หอ หรือสิ่งอื่นใดที่สงหรือมีไปมาถึงกันในเขตที่
ประกาศใชกฎอัยการศึก 

(3) ที่จะตรวจหนังสือ สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพโฆษณา บท หรือคําประพันธ” 
40 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 222 บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง    

พระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 
ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึก เฉพาะแหงเปนการรีบดวน เจาหนาที่ฝายทหารยอม

กระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก” 
41 พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ.2528 มาตรา 4(1) บัญญัติวา “ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการขาว

กรอง ทางการตอตานขาวกรอง การขาวกรอง ทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน” 
42 พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ.2528 มาตรา 3 บัญญัติวา “การขาวกรอง” หมายความวา การ

ดําเนินการเพื่อใหทราบถึงความมุงหมาย กําลังความสามารถ และความเคลื่อนไหว รวมทั้งวิถีทางของตางชาติ
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ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขาวกรองทางการสื่อสาร โดยการดักฟงสัญญาณวิทยุไดเทานัน้ เพื่อใหไดมา
ซ่ึงขาวเกี่ยวกบัความเคลื่อนไหวของตางชาติ หรือองคการกอการราย ที่อาจจะกระทบกระเทือนตอ
ความมั่นคงแหงชาติเทานัน้ รัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐไมอาจใชอํานาจดักรับฟงการสื่อสารทาง
สัญญาณวิทยนุอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว 

บริการโทรเลข ถือเปนสวนหนึ่งของบริการไปรษณียเพราะเจาหนาที่ไปรษณียทําหนาที่
รับฝาก สงตอ และนําจายโทรเลข กอนที่จะนําคอมพวิเตอรมาใชรับสงโทรเลขนั้น เดิมจะใชวิธีการ
สงรหัสสัญญาณมอสผานทางสายโทรเลขโดยใชกําลังไฟฟา แตเนือ่งจากโทรเลขมิใชการติดตอ 
ส่ือสารผานทางสัญญาณวิทยุ43 ดังนั้น จึงไมอาจใชอํานาจตามพระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ 
เพื่อทําการดักฟงสัญญาณโทรเลขได 

4.  พระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 11(5)44

ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี สามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพในการ

                                                                                                                                            
หรือองคการกอการรายที่อาจกระทําการอันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อใหรัฐบาล
นํามาประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายแหงชาติ 

“การตอตานขาวกรอง” หมายความวา การดําเนินการเพื่อตอตานการกระทําของตางชาติหรือองคการกอ
การรายที่มุงหมายจะใหไดไปซึ่งความลับของชาติ หรือทําลายความมั่นคงแหงชาติโดยการจารกรรม การบอน
ทําลาย การกอวินาศกรรม และการกอการราย 

“การขาวกรองทางการสื่อสาร” หมายความวา การใชเทคนิคและดําเนินกรรมวิธีทางเครื่องมือสื่อสาร
ดวยการดักรับการติดตอสื่อสารทางสัญญาณวิทยุ เพื่อใหไดมาซึ่งขาวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตางชาติ หรือ
องคการกอการราย ที่อาจจะกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงชาติ 

“การรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน” หมายความวา การใหคําแนะนํา ชวยเหลือและกํากับดูแลสวน
ราชการฝายพลเรือน ราชการสวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจ ในการดําเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยแกเจาหนาที่ 
สถานที่ เอกสาร และสิ่งของอื่น ๆ ของทางราชการใหพนจากการจารกรรม การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม 
และการกอการราย” 

43 พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พ.ศ.2477 ใหความหมายของเครื่องโทรเลขไวในมาตรา 4 (1) 
วา “เครื่องโทรเลขหรือเครื่องโทรศัพท” หมายความวา เครื่องโทรเลขหรือเครื่องโทรศัพทชนิดใชกําลังไฟฟา 
รวมทั้งเครื่องใช และเครื่องสําหรับรับสงหรือทําการโทรเลข โทรศัพท หรือการคมนาคมอยางอื่น โดยใช
กําลังไฟฟา และไดใหนิยามสายโทรศัพทไววา “สายโทรศัพท” หมายความวา สายลวดที่ใชสําหรับการโทรเลข
หรือโทรศัพท และหมายความรวมทั้งของหอ ของหุมหลอด หรือทอที่สวมสายนั้น ตลอดจนเครื่องใชและเครื่อง
แหงสิ่งของเหลานั้น ที่ใชประกอบกับสายลวด 

44  พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 11(5) บัญญัติวา “ในกรณี
ที่สถานการณฉุกเฉินมีการกอการราย การใชกําลังประทุษรายตอชีวิตรางกาย หรือทรัพยสิน หรือมีเหตุอันควรเช่ือ
ไดวามีการกระทําที่มีความรุนแรงกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินของรัฐหรือ
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ส่ือสารได เมื่อไดประกาศสถานการณฉุกเฉินแลวเทานั้น โดยใหพนักงานเจาหนาทีผู่มีอํานาจออก
คําส่ังตรวจสอบ ส่ังระงับ ยับยั้งไดโดยใหนาํหลักเกณฑทีก่ําหนดไวในกฎหมายวาดวยการสอบสวน
คดีพิเศษมาใชโดยอนุโลม 

การออกพระราชกําหนดฉบบันี้มาใชบังคบั  ทําใหมีผลยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวย
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉนิ พ.ศ.249545 ซ่ึงไดใชบังคับมาเปนระยะเวลา 53 ป  เพราะ
บทบัญญัติตาง ๆ ในพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉนิ พ.ศ.2495 ได
ใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติตาง ๆ ไมสามารถนํามาใชแกไขสถานการณที่มีผลกระทบ
ตอความมั่นคงของรัฐที่มีหลากหลายรูปแบบใหยตุิลงไดโดยเรว็ รวมทั้งไมอาจนํามาใชในการแกไข
ปญหาที่เกิดจากภยัพิบัติสาธารณะ และการฟนฟูสภาพความเปนอยูของประชาชนที่ไดรับความ
เสียหาย และเนื่องจากปจจบุันมีปญหาเกีย่วกับความมัน่คงของรัฐ ซ่ึงมีความรายแรงมากยิ่งขึน้จน
อาจกระทบตอเอกราช และกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศ จึงไดออกพระราชกําหนด
ฉบับนี้เพื่อประโยชนทีจ่ะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ และการรักษา
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

เมื่อพิจารณาเนื้อหาในพระราชกําหนดฉบับนี้แลว พบวามีลักษณะที่ใกลเคียงกับ
พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2495 และพระราชบญัญัติกฎ
อัยการศึก พ.ศ.2457 เปนอยางมาก คือ จะมีผลใชบังคบัไดตองมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
เทานั้น ซ่ึงพระราชกําหนดฉบับนี้ไดใหความหมายของคาํวา “สถานการณฉุกเฉิน” ไวในมาตรา 4 
วาหมายถึง สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือเปน
ภัยตอความมัน่คงของรัฐ หรืออาจทําใหประเทศ หรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะ
คับขันหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการ
สงคราม ซ่ึงจําเปนตองมีมาตรการเรงดวน เพื่อรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

                                                                                                                                            
บุคคล และมีความจําเปนที่จะตองเรงแกไขปญหาใหยุติไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที ใหนายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นเปนสถานการณที่มีความรายแรงและ 
ใหนําความในมาตรา 5 และมาตรา 6 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว นอกจากอํานาจตามมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 ให
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย... 

(5) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ โทรเลข 
โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการติดตอหรือการสื่อสารใด เพื่อ
ปองกันหรือระงับเหตุการณรายแรง โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการสอบสวน
คดีพิเศษโดยอนุโลม” 

45 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548,  มาตรา 3. 
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พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแหง
อาณาเขต ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การ
ดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชน
สวนรวม หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภยัพิบตัิสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉนิ
และรายแรง เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาความหมายของคําวา “สถานการณฉุกเฉิน” ในพระราชกําหนด
ฉบับนี้ ไมไดมีความแตกตางจากความหมายที่ใหไวในพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2495 และพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 แตอยางใด เปนเพยีงการ
เขียนขยายความบอกลักษณะใหเห็นวา สถานการณฉุกเฉนิตองมีลักษณะของสถานการณเปน
อยางไรเทานัน้  

นอกจากนี้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 9 
(3)46 เปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิเสรีภาพของสื่อโดยหามเสนอขาว จําหนาย แพรหลายหนงัสือ 
ส่ิงพิมพ หรือส่ืออ่ืนใด ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวาขดัตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ.2540 มาตรา 39 วรรคสี่ ที่มีสาระสําคัญ คือ 

1. คุมครองเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเหน็ การพูด การเขียน การพิมพ 
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 

2. การใหนําขาว หรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณา ในหนังสือพมิพ 
ส่ิงพิมพ วิทยกุระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่
ประเทศอยูในสภาวการณสงครามหรือการรบเทานั้น 

ดังนั้น จะเห็นไดวาการจาํกัดเสรีภาพและหรือการตรวจขาวหรือบทความของสื่อจะ
กระทํามิไดโดยเด็ดขาด หากอาง “สถานการณฉุกเฉิน” หรือ “กฎอัยการศึก” เพราะตามรัฐธรรมนูญ
ไดระบุไวอยางชัดเจนในมาตรา 39 วรรคสี่ ที่ใหอํานาจกระทําไดเฉพาะในระหวางเวลาที่ประเทศ
อยูในภาวะสงครามหรือการรบเทานั้น แตตามพระราชกําหนดนี้ลําพังเพยีงสถานการณฉุกเฉิน      

                                                 
46 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 9 (3) บัญญัติวา “ในกรณี

ที่มีความจําเปนเพื่อแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติลงไดโดยเร็ว หรือปองกันมิใหเกิดเหตุการณรายแรงมากขึ้น ให
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกขอกําหนด ดังตอไปน้ี... 

(3) หามการเสนอขาว การจําหนาย หรือทําใหแพรหลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ หรือสื่ออื่นใดที่มีขอความ
อันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนขอมูล ขาวสารทําใหเกิดความเขาใจผิดใน
สถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้ง
ในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร” 
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ยังไมอาจตีความไปไดวาอยูในภาวะสงครามหรือการรบ ดังนั้น จึงขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 
อยางชัดเจน 

หากวเิคราะหคํานิยามของคาํวา “สถานการณฉุกเฉิน” แลวเห็นวามีลักษณะคลุมเครือไม
ชัดเจนอาจเปนเหตใุหการใชดุลพินิจของผูมีอํานาจในการตีความ ทําใหเกิดความไมเสมอภาคและ
ไมเปนธรรมตอส่ือมวลชนและประชาชนในบางเขตในทองที่ที่ไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึง
การใชอํานาจรัฐใหเกิดความเหมาะสมจะมองเพียงตามตัวอักษรของตวับทมิได แตการวดัความ
เหมาะสมของการใชอํานาจรัฐตองมององคประกอบพรอมกัน ดังนี ้

1. ประสิทธิภาพเชิงสังคม คือ ความเสมอภาคและความเปนธรรม โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากการดําเนินนโยบายสาธารณะ 

2. ความตรงตามตัวบทของกฎหมาย คอื ยึดกฎหมายลายลักษณอักษรเปนเกณฑการ
พิจารณาตดัสิน และอาศยัคําพิพากษาศาลฎีกาเปนบรรทดัฐานประกอบการใชดุลพินิจ 

3. เจตนารมณของกฎหมาย คือ สะทอนใหเห็นถึงปรัชญาวิธีคดิของรัฐ (State 
Philosophy) ใหอํานาจฝายพลเรือนมีอํานาจเหนือจากทหารในกรณีสถานการณฉุกเฉนิ 

4.   เจาของอํานาจอธิปไตย คือ ประชาชน 
นอกจากนี้ยังมกีฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวกบัเรื่องความมัน่คง หรือความปลอดภยัของ

รัฐ แตไมไดบญัญัติใหอํานาจในการจํากัดการติดตอส่ือสารของประชาชนไว ไดแก 
1.  พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2502 มาตรา 547  ใหจัดตั้งสภาความ

มั่นคงแหงชาติ ขึ้นเพื่อประโยชนในการทําหนาที่แนะนํา ใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี ไมมี
บทบัญญัติจํากดัสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร 

2.   ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภยัแหงชาติ พ.ศ.2517 บทที่ 1 ขอ 648 ไมได 

                                                 
47 พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2502 มาตรา 5 บัญญัติวา “สภาความมั่นคงแหงชาติ มี

หนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) พิจารณาเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายภายใน นโยบายตางประเทศ และนโยบาย

การทหารกับการเศรษฐกิจ และอื่น ๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ ใหสอดคลองตองกัน เพื่อใหกิจการทหาร 
และกระทรวงทบวง กรม และองคกรอื่น ๆ ของรัฐสามารถประสานกันไดอยางใกลชิด เปนผลดีตอความมั่นคง
แหงชาติ 

(2) พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 
48 ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517 บทที่ 1 ขอ 6 “ระเบียบนี้มุงหมายเพื่อ 
6.1 กาํหนดหลักการขั้นมูลฐาน และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยใหแกทางราชการ โดยใหถือ

ปฏิบัติตามความเหมาะสมและเปนหลักประกันในดานการรักษาความปลอดภัย 
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กําหนดใหอํานาจในการออกระเบยีบ หรือมีกฎหมายใหอํานาจในการที่จะออกระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาต ิ ดังนั้น ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาตินี้ จึงไมใช
กฎหมาย แตเปนระเบียบปฏิบัติภายในทีก่ําหนดโดยคณะรัฐมนตรี เพื่อใชบังคับภายในสวนราชการ
ตาง ๆ เทานั้น โดยเนื้อหาจะกําหนดหลักเกณฑที่เจาหนาที่ของรฐัจะตองปฏิบตัิ เพื่อกําหนด
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยใหทางราชการ ปองกนัมิใหความลับทางราชการรั่วไหล 
ปองกันการจารกรรม และการกอวินาศกรรมตาง ๆ ตลอดจนการบอนทําลายความมั่นคงของชาติ 
ไมมีบทบัญญัติจํากัดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร 

3.  พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉนิ พ.ศ.2495 มาตรา 
1149 ซ่ึงการที่จะใชพระราชบัญญัตินี้ไดตองมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินเสียกอน คลายกับ
พระราชบัญญัติกฎอัยการศกึ พ.ศ.2457 ซ่ึงในพระราชบญัญัติดังกลาว มาตรา 3 ไดใหความหมาย
ของคําวา “สถานการณฉุกเฉิน” วาหมายถึง สถานการณอันอาจเปนภัยตอความมัน่คง หรือความ
ปลอดภัยแหงราชอาณาจักร หรืออันอาจทําใหประเทศตกอยูในภาวะคับขัน หรือภาวะการรบ หรือ
การสงครามตามที่จะไดมีการประกาศใหทราบ แตปจจบุันพระราชบญัญัติฉบับนี้ไมมีผลใชบังคับ
เพราะถูกยกเลกิ โดยผลของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉนิ พ.ศ.2548  ซ่ึง
มีผลใชบังคับตั้งแตวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2548 เปนตนมา  

กฎหมายทีเ่กีย่วกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารเพื่อรักษาความมั่นคงของ
รัฐหลายฉบับขางตน มีลักษณะเงื่อนไขเหตุที่จะนํามาใชบังคับใกลเคียงกันขึ้นอยูกับวาหนวยงาน
นั้นจะใชอํานาจที่มีอยูมาจํากดัสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารทางไปรษณยีหรือไม เชน พระราชบัญญัติ
ไปรษณยี พ.ศ.2477 มาตรา 26 นํามาใชไดในเวลาที่ไดประกาศใชกฎอยัการศึกหรือในเวลาสงคราม
เทานั้น ขณะที่พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 นํามาใชไดในสถานการณฉุกเฉิน หรือ
สถานการณสงครามเชนกัน รวมถึงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 นํามาใชไดตอเมื่อมีการประกาศสถานการณฉุกเฉนิเหมือนกัน เห็นไดวาเงื่อนไขการนํามาใชมี

                                                                                                                                            
6.2 พิทักษรักษาและปองกันสิ่งที่เปนความลับของทางราชการมิใหรั่วไหล หรือรูไปถึง หรือตกไปอยูกับ

บุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่ที่จะตองทราบ 
6.3  ปองกันการจารกรรม ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกวงราชการ 
6.4  พิทักษรักษาและปองกันการกอวินาศกรรมแกบุคคล สิ่งของ อุปกรณ อาคารสถานที่ ฯลฯ 
6.5 ปองกันการบอนทําลายอันจะเปนผลกระทบกระเทือนตอความสามัคคี หรือความมั่นคงแหงชาติ” 
49 พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2495 มาตรา 11 บัญญัติวา “ถา

บุคคลใดมีพฤติการณอันควรสงสัยวา ไดคบคิดกับคนในตางประเทศเพื่อกระทําการใด ๆ อันจะเปนการเสียหาย
แกประเทศ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหตรวจจดหมายหรือเอกสารติดตอใด ๆ ของผูนั้นได” 
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ลักษณะเหมือนกัน หรือใกลเคียงกันอยางมาก แตกฎหมายที่นํามาใชกลับเปนกฎหมายคนละฉบบั
กัน รวมถึงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามกฎหมายแตละฉบบัก็เปนเจาหนาที่คนละหนวยงานกนั อาจทํา
ใหเกิดความสบัสนแกเจาหนาที่ผูส่ังการตามกฎหมายฉบับนั้น ๆ รวมถึงเจาหนาทีท่ี่ตองปฏิบัติตาม
คําส่ัง คือ เจาหนาที่ไปรษณยีดวย แตอยางไรก็ดีเห็นไดวาเนื่องจากสถานการณดังกลาวที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกันนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความมั่นคง ดํารงอยูแหงรัฐ ซ่ึงทุกคนในรัฐตองใหความ
รวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนอยางดียิ่ง จึงจําเปนทีห่นวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ
จะตองทําหนาที่ของตนใหดทีี่สุด ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอประชาชนโดยตรง แตเมื่อคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมซึ่งตองมากอนประโยชนสวนตน จงึมีเหตุผลเพียงพอที่รัฐจะสามารถจํากัดสิทธิ
เสรีภาพในการติดตอส่ือสารของประชาชนไดแมจะมเีหตุที่จะนํามาใชบังคับใกลเคียงกันก็ตาม 
     3.1.2  เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

กฎหมายที่รัฐนํามาใชเพื่อจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน นอกจาก
สาเหตุเพื่อการรักษาความมัน่คงของรัฐแลว กฎหมายยังใหอํานาจรฐัออกกฎหมายเพื่อจํากัดการ
ติดตอส่ือสารของบุคคล โดยสาเหตุเพือ่รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ดวย  ซ่ึงเปนการใหความคุมครองคนสวนใหญในสังคม ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการใชชีวิตอยู
รวมกันในสังคม ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือจารีตประเพณี ซ่ึงคนสวนใหญใน
สังคมใหการยอมรับ ดังนั้น หากมีผูใดฝาฝนหรือละเมดิกฎเกณฑดังกลาว บุคคลนั้นยอมตองถูก
ลงโทษตามที่กฎหมายบัญญตัิ ประเทศไทยไดตรากฎหมายเพื่อจํากัดสทิธิและเสรีภาพในการสื่อสาร
ของบุคคล เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหลายฉบับ ไดแก  

1. พระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 มาตรา 2550 ประกอบมาตรา 451 แหงพระราช
กฤษฎีกา กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ไปรษณยีไทย จํากดั พ.ศ.2546 ใหอํานาจ

                                                 
50 พระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ.2477 มาตรา 25 บัญญัติวา “ไปรษณียภัณฑใดที่สงไปรษณียเปนการฝา

ฝนตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ อธิบดี (ปจจุบัน หมายถึง กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด) อาจมีคําสั่งตามสมควรแกกรณี กลาวคือ  

(1) ใหกกัไว หรือสงตอไป หรือสงกลับไปยังผูฝาก หรือใหจําหนายเปนอยางอื่น 
(2) ใหเปดตรวจหรือทําลายเสียไดถาจําเปนและเมื่อทําลายแลวใหแจงไปใหผูฝากทราบ 
(3) ใหสงตรงไปยังพนักงานเจาหนาที่เมื่อมีเหตุสงสัยวาเปนความผิดอาญา เพื่อจัดการฟองรอง” 
51 พระราชกฤษฎีกา กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด พ.ศ.2546 

มาตรา 4 บัญญัติวา “ในการดําเนินกิจการไปรษณีย และธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย รวมทั้งธุรกิจอื่นที่
ตอเนื่องใกลเคียงกัน หรือซึ่งเปนประโยชนแกกิจการไปรษณีย ใหบริษัทมีอํานาจไดรับการยกเวนมีสิทธิพิเศษ 
หรือไดรับความคุมครองตามที่กฎหมายวาดวยไปรษณีย กฎหมายวาดวยการสื่อสารแหงประเทศไทย หรือ
กฎหมายอื่นไดบัญญัติไวแก กสท. เวนแตกรณีที่บัญญัติไวตามมาตรา 6 มาตรา 12 และมาตรา 13” 
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บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยกรรมการผูจัดการใหญ มีอํานาจออกคําส่ังมอบหมายใหเจาหนาที่
ไปรษณยีผูใดผูหนึ่งมีอํานาจเปด ตรวจ กักเก็บ หรือทําลายไปรษณียภณัฑที่ฝาฝนตอบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ หากเขาหลักเกณฑที่กําหนด ซ่ึงถือเปนการจํากดัสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสาร
ของผูใชบริการไปรษณีย  

2.  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 10552 ใหเจาพนักงานฝายปกครอง 
หรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอยัการ เปนผูมีอํานาจจํากดัสิทธิและเสรีภาพใน
การสื่อสารของผูตองหาหรือจําเลย ใหอํานาจเจาพนกังานขอคําส่ังจากศาลถึงเจาหนาที่ไปรษณยี
โทรเลขใหสงเอกสารที่ตองการมาใหตน สวนราษฎรแมจะเปนผูเสียหาย หรือคูความก็ไมมีอํานาจ
ขอเอกสารดังกลาว53

การขอคนเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 105 ซ่ึงไมใช
เร่ืองการคนแตเปนเรื่องยดึ อายัดเอกสารตาง ๆ ตองประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้54

1. เอกสารที่เจาหนาที่ตองการ คือ จดหมาย ไปรษณยีบัตร โทรเลข ส่ิงพิมพ หรือ
เอกสารอื่นซึ่งสงทางไปรษณียและโทรเลข จากหรือถึงผูตองหาหรือจําเลย ยกเวนเอกสารโตตอบ
ระหวางผูตองหา หรือจําเลยกับทนายความของผูนั้น เพื่อใหความคุมครองผูตองหาหรือจําเลยใน
การตอสูคดีอยางเต็มที่ หรือเปนเอกสารระหวางบุคคล เชน ญาติผูตองหาหรือจําเลยสงไปถึงพยาน
ของผูตองหาหรือจําเลย เจาพนักงานไมมีอํานาจกระทาํการดังกลาว 

2. การไดมาซึ่งเอกสารดังกลาวจะเปนประโยชนแหงการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง 
พิจารณา หรือกระทําการอยางอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

3. เจาพนักงานยื่นขอคําส่ังจากศาลใหมีถึงเจาหนาทีไ่ปรษณียใหสงเอกสารนั้นมา โดย
เจาหนาทีไ่ปรษณยีตองครอบครองเอกสารนั้นอยู คือยงัไมไดนําจายใหแกผูรับหรอืบุคคลอื่น หาก
สงไปแลว การจะเอามาตองดําเนินการตามวิธีธรรมดาในเรื่องหมายเรียก หรือหมายคน 
                                                 

52 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 105 บัญญัติวา “จดหมาย ไปรษณียบัตร โทรเลข 
สิ่งพิมพ หรือเอกสารอื่นซึ่งสงทางไปรษณียและโทรเลข จากหรือถึงผูตองหาหรือจําเลย และยังมิไดสง ถา
เจาหนาที่ตองการเพื่อประโยชนแหงการสอบสวน ไตสวนมูลฟองพิจารณาหรือกระทําการอยางอื่นตามประมวล
กฎหมายนี้ ใหขอคําสั่งจากศาลถึงเจาหนาที่ไปรษณียโทรเลขใหสงเอกสารนั้นมา 

ถาอธิบดีกรมตํารวจหรือขาหลวงประจําจังหวัดเห็นวาเอกสารนั้น ตองการใชเพื่อการดั่งกลาวแลว 
ระหวางที่ขอคําสั่งตอศาลมีอํานาจขอใหเจาหนาที่ฝายไปรษณียโทรเลขเก็บเอกสารนั้นไวกอน 

บทบัญญัติแหงมาตรานี้ไมใชถึงเอกสารโตตอบระหวางผูตองหา หรือจําเลยกับทนายความของผูนั้น” 
53 เมธา วาดีเจริญ.  (2547).  คําบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เชิงวิเคราะหและ

เสนอแนะ.  หนา 84. 
54 ณรงค ใจหาญ.  (2544).  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1.  หนา 210. 
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4. ในระหวางที่รอคําส่ังศาล ถาผูบังคับการตํารวจ55 หรือผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจ
ขอใหเจาหนาที่ไปรษณยีเกบ็เอกสารนั้นไวกอน ถาเห็นวาเอกสารนั้นตองการใชประโยชนในขอ 2 

3.  พระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 14 จัตวา 1156 ให
เจาพนกังานมอํีานาจดําเนินการเพื่อปองกนัและปราบปรามผูกระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด โดยมี
อํานาจเรียกหนวยราชการ หรือเรียกบุคคลใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล ขาวสาร ที่สงทางไปรษณีย 
โทรเลข โทรศัพท โทรสาร ฯลฯ ที่เชื่อไดวาถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทํา
ความผิดเกีย่วกับยาเสพตดิ โดยเจาพนักงานที่ไดรับอนุมตัิจากเลขาธิการเปนหนังสือจะยืน่คําขอฝาย
เดียวตออธิบดผูีพิพากษาศาลอาญา เพื่อใหมีคําส่ังอนุญาต เจาพนักงานจึงจะเขาถึงขอมูลขาวสารที่
ตนตองการได ถือเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารของผูใชบริการไปรษณีย  

                                                 
55 ปจจุบัน คือ ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
56 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 14 จัตวา บัญญัติวา “ในกรณีที่มี

เหตุอันควรเช่ือไดวา เอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใดซึ่งสงทางไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท โทรสาร 
คอมพิวเตอร เครื่องมือ หรืออุปกรณในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช
หรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจาพนักงานซึ่งไดรับอนุมัติจากเลขาธิการ
เปนหนังสือจะยื่นคําขอฝายเดียวตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาเพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหเจาพนักงานไดมาซึ่งขอมูล
ขาวสารดังกลาวได 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา พิจารณาถึงผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคลหรือ
สิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจําเปนดังตอไปนี้ 

(1)  มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
(2)  มีเหตุอันควรเชื่อวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากการเขาถึง

ขอมูลขาวสารดังกลาว 
(3)  ไมอาจใชวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวาได 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวัน โดย

กําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได และใหผูเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารในสิ่งสื่อสารตามคําสั่งดังกลาวจะตองใหความ
รวมมือเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคําสั่งอนุญาต หากปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผลความจําเปน
ไมเปนไปตามที่ระบุหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตได
ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อเจาพนักงานไดดาํเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว ใหรายงานการดําเนินการใหอธิบดีผูพิพากษาศาล
อาญาทราบ 

บรรดาขอมูลขาวสารที่ไดมาตามวรรคหนึ่ง ใหเก็บรักษาและใชประโยชนในการสืบสวนและใชเปน
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีเทานั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด” 
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4.  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.2542 มาตรา 4657 เปน
กฎหมายทีบ่ัญญัติขึ้นเพื่อใชดําเนินคดีกับผูที่นําทรัพยสินหรือเงินที่ไดมาจากกระทําความผิดอาญา 
มาแปรสภาพใหเปนเงนิหรือทรัพยสินที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยผานกระบวนการตาง ๆ ทางธุรกิจ 
รัฐจึงมีหนาทีต่องสืบหา ติดตามเอาทรัพยสินดังกลาวกลับคืนมาเปนของแผนดิน  ซ่ึงมาตรา 46 นีม้ี
ที่มาจากมาตรา 18 ของกฎหมายแมแบบวาดวยการดักฟงการสนทนาทางโทรศัพทของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Model Electronic Surveillance Act 1996) ซ่ึงกําหนดแนวทางใหพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจดําเนนิการ 3 วิธี ไดแก การเขาถึงบัญชีลูกคาของสถาบันการเงิน การเขาถึงขอมูลทางการ
ส่ือสาร (รวมถึงการดักฟงการสนทนาทางโทรศัพท) และการเขาถึงขอมูลทางคอมพิวเตอร58

การหาขอมูลและหลักฐานเกีย่วกับการฟอกเงิน ผูกระทําผิดจะปกปดและคุมครองรักษา
เปนอยางดีที่สุดเพื่อมิใหถูกตรวจพบ ดงันั้น ผูกระทําผิดจึงตองเพิ่มความระมดัระวังในการ
ติดตอส่ือสารและเก็บรักษาขอมูลตาง ๆ การจะทราบขอมูลตาง ๆ ของผูกระทําผิดเพื่อประโยชนใน
การติดตามตรวจสอบ ปราบปราม เจาหนาที่จึงจําเปนตองใชวิธีการตาง ๆ เปนการเฉพาะเพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูลตาง ๆ ของผูกระทําผิด โดยวิธีตาง ๆ เชน การติดตอส่ือสาร ไมวาจะเปนทางเอกสาร
หรือเทคโนโลยี หรือขอมูลทางบัญชีของผูกระทําผิด 

เมื่อพิจารณาถงึถอยคําในมาตรานี้ พบวากฎหมายฉบับดังกลาวไดมกีารพัฒนาวิธีการ
และขั้นตอนตาง ๆ เพื่อคุมครองสิทธิสวนบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยเพิม่ขั้นตอนการตรวจสอบขึ้น คือ 
พนักงานของสํานักงาน ปปง. ตองไดรับอนุมัติเปนหนังสือจากเลขาธิการสํานักงาน ปปง. โดยตอง
ยื่นคําขอฝายเดียว59 ตอศาลแพงเพียงแหงเดียว กรณนีี้ถือวาเปนการดําเนินการทางแพงมิใชทาง
อาญา แตเนื่องจากเปนการกระทบตอทรัพยสินและสิทธิในทรัพยสินของบุคคลอื่น กฎหมายจึงให

                                                 
57 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 46 บัญญัติวา “ในกรณีที่มีเหตุ

อันควรเชื่อถือไดวาบัญชีลูกคาของสถาบันการเงิน เครื่องมือ หรืออุปกรณในการสื่อสาร หรือเครือ่งคอมพิวเตอร
ใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการ
มอบหมายเปนหนังสือจะยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลแพง เมื่อมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่เขาถึงบัญชี ขอมูล
ทางการสื่อสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ผูยื่นคําขอดําเนินการโดยใชเครื่องมือ
หรืออุปกรณใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได แตทั้งนี้ใหอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวัน 

เมื่อศาลไดสั่งอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ผูเกี่ยวของกับบัญชี ขอมูลทางการ
สื่อสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรตามคําสั่งดังกลาว จะตองใหความรวมมือเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี้” 

58 สุชาติ ตระกูลเกษมสุข.  (2543).   การคุมครองสิทธิสวนบุคคลจากการดักฟงทางโทรศัพท.  หนา 54. 
59 คําขอฝายเดียว มีความหมายเชนเดียวกับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 

21 (3)  
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ผานขั้นตอนการพิจารณาของศาลเสียกอน60 ดังนั้น ศาลจงึมีบทบาทในการตรวจสอบการใชอํานาจ
ของเจาหนาทีรั่ฐวามีเหตุผลเพียงพอเหมาะสมหรือไมที่จะเขาไปตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของผู
บุคคลตองสงสัย สอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจบุันที่มุงใหความคุมครองสิทธิสวนบุคคลให
พนจากการตรวจสอบจากอํานาจรัฐ 

เห็นวามาตรา 46 วรรคหนึง่ ที่บัญญัติวา “...ใหพนกังานเจาหนาที่เขาถึงบัญชี ขอมูล
ทางการสื่อสาร...” ขอมูลทางการสื่อสารเปนคําที่มีความหมายกวาง ซ่ึงรวมถึงการสื่อสารทาง
ไปรษณยีดวย ในกรณทีี่ศาลมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอของพนักงานเจาหนาที ่ ซ่ึงเลขาธิการ
มอบหมายเพื่อเขาถึงบัญชีลูกคาของสถาบันการเงิน เครื่องมือ หรืออุปกรณในการสื่อสาร หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร ใหผูเกีย่วของกับบัญชีขอมูลทางการสื่อสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรใหความ
รวมมืออํานวยความสะดวก หรือสงเจาหนาที่หรือบุคคลเขารวมดําเนนิการกับพนกังานเจาหนาที่ซ่ึง
ศาลไดอนุญาต บุคคลที่เกี่ยวของตองใหความรวมมอืโดยทันที61 จะตองใหความรวมมือเพื่อให
เปนไปตามความในมาตรานี ้ หมายความวา จะตองไมขัดขวางและตองใหความรวมมือ มิฉะนั้น
อาจจะมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลหรอืขัดคําส่ังศาลแลวแตกรณ ี

5.  พระราชบญัญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 2562 บัญญัติขึ้นเพื่อในการ
ดําเนินการเกีย่วกับคดีอาญาบางประเภทเฉพาะที่กําหนดใหอยูในอํานาจหนาที่ของกรมสอบสวนคดี
                                                 

60 วิชัย ตันติกุลานันท.  (2543).  คําอธิบายกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน.  หนา 151. 
61 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตาม พรบ.ปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ.2542 ขอ 11. 
62 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 25 บัญญัติวา “ในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือได

วา เอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใดซึ่งสงทางไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องมือ หรือ
อุปกรณในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใชหรืออาจถูกใช เพื่อ
ประโยชนในการกระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งไดรับอนุมัติจากอธิบดีเปนหนังสือ
จะยื่นคําขอฝายเดียวตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา เพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดมาซึ่ง
ขอมูลขาวสารดังกลาวก็ได 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคลหรือ
สิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจําเปนดังตอไปนี้ 

(1) มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษ 
(2) มีเหตุอันควรเชื่อวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษจากการเขาถึง

ขอมูลขาวสารดังกลาว 
(3) ไมอาจใชวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวาได 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวันโดย

กําหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได และใหผูเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารในสิ่งสื่อสารตามคําสั่งดังกลาวจะตองใหความ
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พิเศษ63 เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาญาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ให
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถหาขอมูลขาวสารได โดยวิธีพิเศษเฉพาะ เรียกกันโดยทัว่ไปวา 
การดักฟงหรือดักขอมูลขาวสาร ซ่ึงเปนอํานาจพิเศษทาํนองเดียวกับมาตรา 14 จัตวา แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมแลว แตกฎหมายนี้ได
เพิ่มบทบัญญัติในลักษณะของการคุมครองสิทธิประชาชนมากขึ้น โดยเพิ่มขัน้ตอนการตรวจสอบ
ขึ้น คือ พนกังานสอบสวนคดีพิเศษจะตองขออนุมัติจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อใหไดมา
ซ่ึงขอมูลขาวสาร เมื่ออธิบดีอนุมัติแลว ก็จะตองยื่นคําขอฝายเดียวตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา 
เพื่อใหมีคําส่ังอนุญาตใหพนกังานสอบสวนคดีพิเศษเขาถึงขอมูลขาวสารของผูกระทําผิดได64 ซ่ึง
ขั้นตอนการเขาถึงหรือใหไดมาซึ่งขอมูลของผูกระทําผิดตามกฎหมายนี้ มีลักษณะใกลเคียงกับการ
เขาถึงหรือใหไดมาซึ่งขอมูลของผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 เชนเดียวกัน 

การจํากัดสิทธเิสรีภาพในการสื่อสารทางไปรษณีย ตามกฎหมายที่ไดกลาวมาขางตน 
เห็นไดวากฎหมายฉบับตาง ๆ ไดใหอํานาจรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐในการตรวจ การกัก หรือการ
เปดเผยสิ่งส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึง
ขอความในการสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลใชติดตอถึงกัน โดยครอบคลุมส่ือตาง ๆ เกือบทุกประเภท 
เพื่อใหรัฐทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่ตองการ ไดแก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 105, พระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ.2477 มาตรา 25 ประกอบมาตรา 6 แหงพระราช
กฤษฎีกา กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ไปรษณียไทย จํากดั พ.ศ.2546, 
พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พ.ศ.2477 มาตรา 10, พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ.
2528 มาตรา 4 ใหอํานาจในการดกัฟงการติดตอส่ือสารทางสัญญาณวิทยุได, พระราชบัญญัติกฎ

                                                                                                                                            
รวมมือเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคําสั่งอนุญาต หากปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผลความจําเปน
ไมเปนไปตามที่ระบุ หรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตได
ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว ใหรายงานการดําเนินการให
อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาทราบ 

บรรดาขอมูลขาวสารที่ไดมาตามวรรคหนึ่งใหเก็บรักษาเฉพาะขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิด
ที่เปนคดีพิเศษซึ่งไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง และใหใชประโยชนในการสืบสวนหรือใชเปนพยานหลักฐาน
เฉพาะในการดําเนินคดีพิเศษดังกลาวเทานั้นสวนขอมูลขาวสารอื่นใหทําลายเสียทั้งสิ้น ทั้งนี้ตามขอบังคับที่ กคพ. 
กําหนด” 

63 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547,  มาตรา 21. 
64 กระทรวงยุติธรรม.  (2547).  112 ป กับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม.  หนา 58. 
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อัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 9, พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
มาตรา 11(5), พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 25 เปนตน 

6.  ธรรมนูญสหภาพสากลไปรษณยี (Universal Postal Union) เปนบทบัญญัติพื้นฐานที่ใช
บังคับกับการไปรษณียประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ปจจุบันมีประเทศตาง ๆ ไดเขารวมเปนสมาชิกและ
ใหสัตยาบนัไวทั้งส้ิน 190 ประเทศจาก 193 ประเทศทั่วโลก65 มีวัตถุประสงคเพื่อใหการ
ติดตอส่ือสารทางไปรษณยีระหวางประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหทุกประเทศไดรับ
ประโยชนจากการติดตอขาวสารระหวางกนั เปนการสรางความรวมมือในดานตาง ๆ เชน ดาน
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดังนัน้ เห็นไดวากจิการไปรษณียของประเทศตาง 
ๆ ตองถือปฏิบัติตามสหภาพสากลไปรษณียโดยเครงครัด แตบางประเทศอาจกําหนดเงื่อนไขบาง
ประการใหแตกตางไปตามวฒันธรรม ประเพณีของแตละประเทศได โดยไดบัญญัติรับรองไวในพิธี
สารตอทายแหงอนุสัญญาสากลไปรษณยี เกี่ยวกับสิ่งของสงทางไปรษณีย 

ธรรมนูญสหภาพสากลไปรษณยีฉบับปจจบุันเปนฉบับทีต่ราขึ้น ณ กรุงเวียนนา เมือ่
วันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ.1964 มีขอกําหนดตาง ๆ รวม 33 มาตรา แยกรายละเอยีดออกเปน 3 หมวด 
คือ 

หมวดที่ 1 วาดวยขอกาํหนดเกีย่วกับองคกร แบงออกเปน 4 บท เกี่ยวกับขอกําหนด
ทั่วไปเกี่ยวกับสหภาพฯ เชน ขอบเขต วัตถุประสงคของสหภาพฯ ซ่ึงกาํหนดใหประเทศสมาชิกตอง
ยอมรับธรรมนูญนี้, การเขาเปนสมาชิกและการถอนตัวออกจากสมาชกิสหภาพฯ, เกี่ยวกับองคกร
ของสหภาพฯ, การเงินของสหภาพฯ  

หมวดที ่ 2 วาดวยบทบัญญัติตาง ๆ ของสหภาพฯ แบงออกเปน 4 บท เกี่ยวกับ
ขอกําหนดเกีย่วกับบทบัญญตัิของสหภาพฯ เชน ธรรมนูญ ระเบยีบทั่วไป ขอตกลงตาง ๆ, การ
ยอมรับและการเลิกผูกพันบทบัญญัติของสหภาพฯ, การแกไขบทบญัญัติของสหภาพฯ, การระงับ
ขอพิพาท 

หมวดที่ 3 วาดวยขอกําหนดสุดทายเกี่ยวกับการบังคับใช เร่ิมตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 
พ.ศ.2509 และใหมีผลบังคับใชโดยไมจํากดัระยะเวลา 

รายละเอียดสิ่งของที่ไมรับฝาก หรือส่ิงของตองหามมิใหฝากสงทางไปรษณยีที่ทกุ
ประเทศตองถือปฏิบัติตามถูกบัญญัติไวใน มาตรา 25 แหงธรรมนูญสหภาพฯ ไดแก 

1. ส่ิงของที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามเงือ่นไขที่กําหนดไวในอนุสัญญา และระเบยีบ
ปฏิบัติจะไมสามารถรับฝากได 

                                                 
65 ศึกษาเพิ่มเติมไดจาก www.en.wikipedia.org. 
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2.  หามสอดใสส่ิงของตาง ๆ ที่อางถึงขางลางนี้ในสิ่งของที่ฝากสงทุกประเภท ยกเวนที่
กําหนดไวในระเบียบปฏิบัต ิ

2.1  ส่ิงเสพติดและวัตถุทําลายประสาท 
2.2  วัตถุระเบดิ วัตถุไวไฟ หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ รวมทั้งสารกัมมันตรังสี 
 2.2.1  ส่ิงตอไปนี้ไมอยูภายใตขอหามนี ้
           2.2.1.1  สารชีวภาพที่ฝากสงเปนไปรษณยีภณัฑซ่ึงกลาวไวในมาตรา 4466

           2.2.1.2 สารกัมมันตรังสีที่ฝากสงเปนไปรษณยีภณัฑและพัสดุไปรษณีย ซ่ึง
กลาวไวในมาตรา 2667

2.3  ส่ิงลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม 
2.4  สัตวมีชีวติ นอกเหนือจากขอยกเวนทีร่ะบุไวในขอ 3 

                                                 
66 ธรรมนูญสหภาพสากลไปรษณีย มาตรา 44 สารชีวภาพ ที่ยอมรับฝากได ไดแก 
1. สารชีวภาพที่เนาเปอยได สิ่งแพรเช้ือและคารบอนไดออกไซดแข็ง(น้ําแข็งแหง) ที่ใชทําความเย็น

สําหรับสิ่งแพรเช้ืออาจแลกเปลี่ยนกันทางไปรษณียไดเฉพาะระหวางหองทดลองที่ไดรับอนุญาตอยางเปนทางการ
แลว สินคาอันตรายเหลานี้อาจยอมรับใหฝากสงทางไปรษณียอากาศไดโดยปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศ 
และขอกําหนดทางเทคนิคขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของ
สมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) วาดวยสินคาอันตราย 

2. สารชีวภาพที่เนาเปอยได และสิ่งแพรเช้ือที่ไดรับการบรรจุและหุมหอตามขอกําหนดที่เกี่ยวของใน
ระเบียบปฏิบัติตองชําระคาบริการในอัตราไปรษณียภัณฑเรงดวนหรืออัตราจดหมายลงทะเบียน ทั้งนี้อนุญาตใหมี
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับการปฏิบัติการตอสิ่งของดังกลาวได 
2.1 การรับฝากสารชีวภาพที่เนาเปอยไดและสิ่งแพรเช้ือสามารถกระทําเฉพาะประเทศสมาชิกของการไปรษณียที่
ไดประกาศยินยอมที่จะรับสิ่งของนั้น ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหรือการใหบริการเพียงฝายเดียว 
2.2 สารชีวภาพหรือสิ่งแพรเช้ือดังกลาวจะตองถูกขนสงโดยเสนทางที่เร็วที่สุด ซึ่งตามปกติคือทางอากาศ และตอง
ชําระคาอากาศที่เกี่ยวของ รวมทั้งตองนําจายโดยเรงดวน 

67 ธรรมนูญสหภาพสากลไปรษณีย มาตรา 26 สารกัมมันตรังสี ที่ยอมรับฝากได ไดแก 
1. การรับฝากสารกัมมันตรังสีที่ไดรับการหุมหอและบรรจุตามขอกําหนดที่เกี่ยวของของระเบียบปฏิบัติ

กระทําไดเฉพาะระหวางการไปรษณีย แจงวายินดียอมรับสิ่งของนี้ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหรือ 
การใหบริการเพียงฝายเดียว 

2. การฝากสงเปนไปรษณียภัณฑ ตองชําระคาไปรษณียากรในอัตราไปรษณียภัณฑเรงดวนลงทะเบียน 
หรืออัตราจดหมายลงทะเบียน 

3.  ตองจัดสงสารกัมมันตรังสีที่บรรจุในไปรษณียภัณฑหรือพัสดุไปรษณีย โดยเสนทางที่เร็วที่สุดซึ่ง
ตามปกติคือทางอากาศและตองชําระคาอากาศที่เกี่ยวของดวย 

4.  สารกัมมันตรังสีฝากสงไดเฉพาะผูฝากสงที่ไดรับอนุญาตเปนการเฉพาะเทานั้น 
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2.5  ส่ิงของซึ่งการนําเขาหรือการเผยแพรเปนสิ่งของตองหามในประเทศปลายทาง 
2.6 ส่ิงของซึ่งโดยลักษณะหรือการหุมหออาจกอใหเกดิอันตรายแกเจาหนาที่ หรืออาจ

ทําใหส่ิงของอื่น ๆ หรืออุปกรณไปรษณียเปรอะเปอนหรือเสียหาย 
2.7  เอกสารมลัีกษณะเปนขาวสารสวนตัว ซ่ึงแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลอื่นที่นอกเหนือ 

ไปจากผูฝากสงและผูรับหรือบุคคลที่อาศัยอยูกับผูฝากสงและผูรับ 
3.  อยางไรก็ตามสิ่งตอไปนี้สามารถรับฝากได 
     3.1  ในไปรษณียภณัฑทีไ่มใชส่ิงของรับประกัน 
     3.1.1  ผ้ึง ปลิง และตัวไหม 
     3.1.2  ตัวเบยีนและตัวห้ําที่ใชสําหรับควบคุมการแพรขยายพนัธุของแมลงมีโทษ 

และที่แลกเปลี่ยนกนัระหวางสถาบันที่ทางการรับรองแลว 
     3.2  ในพัสดุสัตวมีชีวิตซ่ึงการลําเลียงขนยายทางไปรษณยีไดรับอนญุาตตามระเบยีบ

ปฏิบัติของการไปรษณียในประเทศที่เกีย่วของ 
4.  หามสอดใสส่ิงของที่กลาวไวขางทายนีไ้วในพัสดุไปรษณีย 
     4.1 เอกสารที่มีลักษณะเปนขาวสารสวนตัว ซ่ึงแลกเปลี่ยนระหวางผูฝากสงและผูรับ

หรือบุคคลที่อาศัยอยูกับผูฝากสงและผูรับ 
     4.2 จดหมายโตตอบทุกชนิดที่แลกเปลี่ยนระหวางบุคคลอื่นที่นอกเหนือไปจากผูฝาก

สงและผูรับหรือบุคคลที่อาศัยอยูกับผูฝากสงและผูรับ 
5.  หามสอดใสเหรียญกษาปณ ธนบัตร ตราสารแทนตัวเงิน68 ตราสารหลักทรัพยใด ๆ 

ที่ส่ังจายใหแกผูถือ เช็คเดินทาง ทองคําขาว ทองคํา หรือเงินไมวาจะทําเปนรูปพรรณแลวหรือไมก็
ตาม รัตนชาติ เครื่องเพชรพลอย หรือของมีคาอ่ืน ๆ ในสิ่งของตอไปนี้ 

    5.1 ไปรษณยีภณัฑที่ไมรับประกัน อยางไรก็ตามหากกฎหมายภายในของประเทศตน
ทางและปลายทางอนุญาตอาจจัดสงส่ิงของดังกลาวในซองที่ปดผนึกเปนไปรษณยีภณัฑลงทะเบยีน 

    5.2 พัสดุไมรับประกันทีแ่ลกเปลี่ยนระหวางสองประเทศที่ยอมรับ พัสดุรับประกัน 
นอกจากนั้นการไปรษณียใดๆ อาจหามการบรรจุทองคําแทงในสิ่งของรับประกันหรอืไมรับประกนั
ซ่ึงสงจากหรือสงไปยังดินแดนของตน หรือสงแบบปดถุงผานดินแดนของตนการไปรษณยีอาจ
จํากัดมูลคาที่แทจริงของสิ่งของเหลานี ้

6.  ของตีพิมพและเครื่องอานสําหรับคนเสียจักษ ุ
     6.1 จะตองไมมีขอความหรือบรรจุเอกสารใด ๆ ที่มีลักษณะเปนขาวสารสวนตวั 

                                                 
68 ตราสารแทนตัวเงิน หมายถึง ต๋ัวแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน  
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     6.2 จะตองไมบรรจุดวงตราไปรษณียากรหรือรูปแบบการชําระคาไปรษณียากรใด ๆ 
ไมวาจะไดรับการประทับตราขีดฆาแลวหรือไม หรือบรรจุเอกสารที่มีคาแทนตวัเงินใด ๆ  

7.  การปฏิบัตติอไปรษณยีภณัฑที่รับฝากไวผิด ไดกําหนดไวในระเบียบปฏิบัติ อยางไร
ก็ตามจะตองไมสงไปรษณียภัณฑซ่ึงบรรจุส่ิงของที่ระบุไวในขอ 2.1 ขอ 2.2 และขอ 2.3 ตอไปยัง
ปลายทาง นําจายใหแกผูรับหรือสงคืนตนทางไมวาสถานการณใด  

ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกสหภาพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1885  ทําใหมขีอ
ผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงสหภาพฯ อนุสัญญาสากลไปรษณีย และขอตกลงที่
ประเทศไทยใหความเห็นชอบดวย เพื่อใหเปนไปตามวตัถุประสงคของสหภาพฯ ที่ตองการใหมีการ
จัดการ สรางความมั่นคง และปรับปรุงประสิทธิภาพบริการระหวางประเทศใหดขีึ้นครอบคลุมได
ทั่วโลก สงเสริมพัฒนาใหเกดิความรวมมือระหวางประเทศในดานบริการไปรษณยี ดวยเหตนุี้การที่
ประเทศไทยจะตรากฎหมายเกี่ยวกับกิจการไปรษณียขึน้ใชบังคับภายในประเทศ จงึตองอนุวัติตาม
ธรรมนูญสหภาพสากลไปรษณยี ซ่ึงกฎหมายไปรษณยีที่ใชบังคับปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติ
ไปรษณยี พ.ศ.2477 

จากที่กลาวมาแลวขางตน ไมวาจะเปนกฎหมายที่บญัญัติใหอํานาจจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ในการติดตอส่ือสารของประชาชน จะดวยเหตเุพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ตาม การตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาทีรั่ฐ
เปนอีกขั้นตอนหนึ่งทีก่ฎหมายฉบับตาง ๆ ใหความสําคัญ เห็นไดวากฎหมายหลายฉบับที่กลาวมา
ขางตน ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากฝายนิตบิัญญัติโดยชอบภายใตเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนด ได
กําหนดมาตรการในการตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐไวอยางชัดเจน นอกเหนอืจากการ
ตรวจสอบการใชอํานาจภายในซึ่งเปนสิ่งที่องคกรตองทําอยูแลว โดยใหองคกรภายนอก คือ ศาล 
เขามาตรวจสอบกลั่นกรอง กอนวามเีหตุอันสมควรเพียงพอหรือไม ที่เจาหนาที่รัฐจะใชอํานาจจํากดั
สิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารของประชาชน กรณนีีสั้งเกตไดวาหากเปนกฎหมายที่ใชเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน กฎหมายกาํหนดใหยื่นขออนญุาตตอศาลกอน
วามีเหตุอันสมควรที่จะจาํกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม ถามีเหตุอันสมควรจึงสามารถ
จํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได เชน พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 
25, พระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 46 แตถาเปนกฎหมายที่
ใชเพื่อรักษาความมั่นคงแหงรัฐ กฎหมายมิไดกําหนดใหตองยื่นขออนุญาตจากศาลกอนเพราะถือ
เปนเรื่องเรงดวนอยางยิ่ง ไมจําเปนตองผานกระบวนการตรวจสอบใด ๆ ก็สามารถจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนได เชน พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 9, พระราชบัญญัติ
ไปรษณยี พ.ศ.2477 มาตรา 26 
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ขอสังเกตอีกประหนึ่ง จะเหน็วากฎหมายที่จํากัดสิทธิเสรีภาพในการตดิตอส่ือสารสวน
ใหญจะไมระบุวิธีการขั้นตอนการเก็บรักษาขอมูล หรือข้ันตอนวิธีการนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชน 
เชน พระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ.2477, พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2547 มีเพียงบางฉบบัที่
บัญญัติไว แตเปนการบัญญัติไวแตเพยีงกวาง ๆ ใหหนวยงานนัน้มอํีานาจกําหนดมาตรการวิธีการ
ขึ้นใชบังคับในหนวยงานนัน้เอง เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 
และ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 กาํหนดใหการเก็บรักษาและใชประโยชนจาก
ขอมูลตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด หรือ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กําหนดใหการเก็บรักษาและใชประโยชนจากขอมูล เปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม เปนตน ทําใหการเก็บรักษาขอมูล 
หรือการนําขอมูลไปใชประโยชน ไมมีบรรทัดฐาน ไมมีหลักประกนัใหแกผูที่ถูกจํากัดการสื่อสาร
วาขอมูลสวนบุคคลของตน จะไมถูกใชไปนอกเหนือจากวัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนั้น  ๆ 
หรือจะไมถูกนําไปเปดเผยแกบุคคลอื่นอันอาจทําใหไดรับความเสียหาย  

 
3.2  รูปแบบการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารตามกฎหมายไปรษณีย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ไดบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพในการ
ส่ือสารของประชาชนไวในมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ไดบญัญัติถึงการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนไวในมาตรา 37 วรรคทายเชนเดยีวกัน เพื่อรักษาความมั่นคง
ของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ซ่ึงพระราชบัญญัติ
ไปรษณยี พ.ศ.2477 ไดบญัญัติถึงรายละเอียดการจํากดัสิทธิเสรีภาพในการสงส่ิงของทางไปรษณีย
และใหอํานาจในการดําเนินการกับสิ่งของสงทางไปรษณียไวหลายลักษณะ เพื่อรักษาความมัน่คง
ของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ดังนี ้

3.2.1  ส่ิงของตองหามสงทางไปรษณยี      
เมื่อมีการสงขาวสาร หรือส่ิงของถึงกัน ยอมมีการสงขาวสารหรือส่ิงของบางอยางทีผิ่ด

กฎหมาย หรือไมเหมาะสม โดยใชกจิการไปรษณียเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร ดังนั้น เพื่อ
เปนการรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนสวนรวม กฎหมายจึงกําหนดให
ส่ิงของบางประเภทมใิหนําสงทางไปรษณยี ในชั้นตนตองทราบกอนวาส่ิงของสงทางไปรษณยี
หมายถึงส่ิงของประเภทใดบาง ซ่ึง “ไปรษณียนิเทศ พ.ศ.2544” ไดแบงส่ิงของสงทางไปรษณีย
ออกเปน 3 ประเภท คือ69  

                                                 
69 ไปรษณียนิเทศ พ.ศ.2544 ขอ 308. 
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1.  ไปรษณยีภณัฑ หมายถึง ขาวสารหรือส่ิงของซึ่งฝากสงเขาสูทางไปรษณยีตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขของไปรษณยีภณัฑ แบงออกเปน 5 ชนิด คือ 

1.1 จดหมาย 
1.2  ไปรษณยีบัตร 
1.3  ของตีพิมพ 
1.4  พัสดุยอย 
1.5  เครื่องอานสําหรับคนเสียจักษ ุ
2. พัสดุไปรษณีย หมายถึง หีบหอบรรจุส่ิงของ ตัวอยางสินคา หรือสินคาซ่ึงฝากสงตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขของพัสดุไปรษณยี 
3. ไปรษณียดวนพิเศษ หมายถึง ส่ิงตาง ๆ เชน ขาวสาร เอกสารธุรกิจการคา ส่ิงพิมพ 

ตัวอยางสินคา สินคา เปนตน ซ่ึงฝากสงโดยใชบริการไปรษณียดวนพเิศษ (EMS) 
ส่ิงของสงทางไปรษณยีใหถือวาอยูในทางไปรษณยี ตั้งแตเวลาที่ไดสอดใสลงในตู

ไปรษณยี หรือไดมอบใหแกเจาหนาที่ไปรษณียจนถึงเวลาที่ไดจายใหผูรับ หรือจายคืนผูฝากสงหรือ
ไดจัดการเปนอยางอื่นตามขอบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกบัการไปรษณยีบัญญัติไว เชน สงมอบให
พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อดําเนินการตอไป 

ส่ิงของสงทางไปรษณยีที่อยูในทางไปรษณีย ยอมเปนกรรมสิทธิ์ของผูฝากสงเสมอ70

อนุสัญญาสากลไปรษณีย กาํหนดสิ่งของที่ไมรับฝากหรือส่ิงของตองหามมิใหประเทศ 
ภาคีสมาชิกไปรษณียรับฝากสงแกกัน โดยไดบัญญัติไวในมาตรา 25 และประเทศไทยไดนํามา
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 ใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ ดังกลาว กําหนดให
ส่ิงของบางอยางตองหามสงทางไปรษณยี ดังนี ้

1.  วัตถุมีคมไมมีเครื่องหุมหอปองกันพอ หรือวัตถุระเบดิ หรือส่ิงโสโครก หรือส่ิงมีพิษ 
หรือสัตวมีชีวติ หรือส่ิงของที่มีสภาพอันนาจะกอใหเกิดอันตราย หรือเสียหายแกไปรษณียภณัฑใน
ระหวางสงทางไปรษณยี หรือแกเจาพนักงาน เวนไวแตจะมีขอบังคับหรือเงื่อนไขกลาวไวเปนอยาง
อ่ืน71

2. ไปรษณยีภัณฑอันเหน็ไดประจักษวามถีอยคํา เครื่องหมาย หรือลวดลายเปนเสี้ยน
หนามแผนดิน หรือหยาบชา ลามก หรือเปนที่ยุยงสงเสรมิใหมีการกําเรบิ หรือหยาบคาย หรือขูเข็ญ 
หรือกรรโชก หรือผรุสวาทอยางรายแรงหรือส่ิงอ่ืน ๆ ที่ผิดกฎหมาย72

                                                 
70 ไปรษณียนิเทศ พ.ศ.2544 ขอ 309. 
71 แหลงเดิม.  ขอ 19.1, ขอ 321-322. 
72  แหลงเดิม.  ขอ 19.2 
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3.  ธนบัตร73

หากตรวจพบวามีส่ิงของตองหามสงทางไปรษณีย บริษัท ไปรษณยีไทย จํากดั ได
กําหนดวิธีการกับสิ่งของดังกลาวไวหลายประการ เชน กรณีเปนจดหมายลูกโซ74 ใหทําลายเสยี, 
หากเปนวัตถุลามก อนาจาร ใหทําลายเสยี หรือสงใหพนกังานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตาม
กฎหมาย เปนตน 

ส่ิงของบางประเภทสามารถสงทางไปรษณียได แตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด75 
เชน ส่ิงเสพตดิใหโทษ หรือวัตถุซ่ึงออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่สงเพื่อประโยชนทางการแพทย 
ทางวิทยาศาสตร หรือการตรวจพิสูจนของสวนราชการที่มีหนาที่เกีย่วของ สามารถฝากสงทาง
ไปรษณยีไดภายใตเงื่อนไขวาตองขอทําความตกลงกับไปรษณียกอน และหากเปนการสงไป
ตางประเทศจะสงไดเฉพาะประเทศที่ยอมรับใหสงส่ิงของเหลานี้ได เพื่อประโยชนทางการแพทย
ทางวิทยาศาสตรเทานั้น 

เห็นไดวาส่ิงของตาง ๆ ที่หามฝากสงลวนแลวเปนแตส่ิงของที่ผิดกฎหมายของทุก
ประเทศ เพราะขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แตการทีน่ํามาบัญญัติให
อยางชัดเจนในกฎหมายไปรษณีย เปนการย้ําใหเหน็ถึงเจตนารมณที่ตองการแสดงใหเห็นวาทุก
ประเทศตองรวมมือกันรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อใหบริการ
ไปรษณยีเปนประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติมากที่สุด แตบางประเทศอาจกําหนดให
ส่ิงของบางอยางเพิ่มเติมนอกเหนือจากอนสัุญญาสากลไปรษณียได โดยไดบญัญัติไวในพิธีสาร
ตอทายแหงอนุสัญญาสากลไปรษณยี76 เชน ไปรษณียอิหราน (สาธารณรัฐอิสลาม) ไมยอมรบั
ส่ิงของสงทางไปรษณยีที่บรรจุส่ิงของที่ขัดตอหลักศาสนาอิสลาม, การไปรษณียเวยีดนาม สงวน
สิทธิที่จะไมยอมรับจดหมายบรรจุส่ิงของหรือสินคา เปนตน 

3.2.2 การตรวจคน จับกุม หนวงเหนีย่วตวับุคคลผูกระทําผิดตามกฎหมายไปรษณีย 
การตรวจคน จับกุม หนวงเหนีย่วตวับุคคลผูกระทําผิดตามกฎหมายไปรษณยีเปน

มาตรการบังคับในการดําเนนิคดีอาญาของรัฐที่เจาพนกังานของรัฐเทานั้นมีอํานาจดําเนินการ เปน

                                                 
73  แหลงเดิม.  ขอ 22 
74 จดหมายลูกโซ คือ จดหมายที่เปนหนังสือที่มีขอความเหมือนกันทุกฉบับที่ผูฝากสงจัดทําขึ้นเพื่อสงถึง

ผูรับ มีขอความชักชวนหรือขมขูใหผูที่ไดรับ ตองจัดทําสําเนาที่มีลักษณะเชนเดียวกันเพื่อสงตอใหบุคคลอื่นตอไป 
เชน หนังสือเวียนเกี่ยวกับโชคลาภ หรือตํารายาผีบอก หากทําตามที่ระบุจะโชคดี มีโชคลาภ แตหากไมทําตามจะ
พบสิ่งไมดี เหตุรายตาง ๆ  

75 แหลงเดิม.  ขอ 322. 
76 พิธีสารตอทายแหงอนุสัญญาสากลไปรษณีย มาตรา 12-14. 
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การกระทําเพือ่จับกุมผูตองสงสัย หรือเพือ่พบสิ่งของที่สามารถอาจใชเปนพยานหลักฐาน เปนของ
กลาง หรือเปนพยานวัตถุ ซ่ึงการกระทําดงักลาวถือเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตอตัวบุคคล คือ
ผูที่ไดกระทําความผิดตามกฎหมายไปรษณยี โดยกฎหมายไดใหอํานาจพนักงานไปรษณียในการ
ตรวจคน จับกุม หรือหนวงเหนีย่วผูซ่ึงกระทําการฝาฝนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผดิ
ตอพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 มาตรา 78 ที่บัญญัติวา 

“ผูใดฝาฝน หรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําผิดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้วา
ดวยอํานาจสิทธิขาดของรัฐบาล เจาพนักงานซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีเปนหนงัสือโดยไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรี อาจตรวจคน จับกุม หรือหนวงเหนี่ยวไวไดเปนเวลาอันควรเพือ่ปฏิบัติการให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้” 

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 มาตรา 78 ประกอบมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519 กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 แลวพบวามีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจํากัดอํานาจในการจับและคมุขัง คน หรือการกระทําใดอัน
กระทบตอสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงมีผลกระทบตออํานาจตามพระราชบญัญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 
มาตรา 78 หลายมาตรา คือ 

มาตรา 29 วรรคแรก ซ่ึงบัญญัติวา  
“การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได” 

มาตรา 31  ซ่ึงบัญญัติวา  
“บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะ

กระทํามิได แตการลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการ
โหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 

การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิ และเสรีภาพตาม
วรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย” 

มาตรา 35 ซ่ึงบัญญัติวา  
“บคุคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติ

สุข การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถาน 
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย”  
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มาตรา 237 ซ่ึงบัญญัติวา  
“ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของ

ศาล หรือผูนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นใหจับไดโดยไมมีหมายตามที่
กฎหมายบัญญัติ โดยผูถูกจับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับ โดยไม
ชักชา กับจะตองไดรับโอกาสแจงใหญาติหรือผูซ่ึงผูถูกจับไววางใจทราบในโอกาสแรก และผูถูกจบั
ซ่ึงยังถูกควบคุมอยู ตองถูกนําตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับถูกนําตัวไปถึง
ที่ทําการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาวามีเหตุที่จะขังผูถูกจับไวตามกฎหมายหรือไม 
เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกไดตอเมื่อ 
(1) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญารายแรงที่มีอัตราโทษ

ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ 
(2) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อ

วาผูนั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น ดวย” 
และมาตรา 238 ซ่ึงบัญญัติวา 
“ในคดีอาญา การคนในที่รโหฐานจะกระทํามิได เวนแตจะมีคําสั่งหรือหมายของศาล 

หรือมีเหตุใหคนไดโดยไมตองมีคําส่ังหรือหมายของศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
กอนเปนบริษทั ไปรษณยีไทย จํากัด พระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ.

2519 มาตรา 15  บัญญัติใหพนักงานไปรษณียเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  เมื่อ
พิจารณาประกอบกับพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 มาตรา 78 ประกอบพระราชบัญญัติ
การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ.2519 มาตรา 4 ใหผูวาการการสื่อสารแหงประเทศไทย โดยไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม มอบอํานาจใหพนกังานการสื่อสารแหงประเทศไทย 
มีอํานาจตรวจคน จับกมุ หรือหนวงเหนีย่วไวไดเปนเวลาอันควร ซ่ึงผูฝาฝนหรือมีเหตอัุนควรสงสัย
วากระทําความผิดตอบทบัญญัติแหงพระราชพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 จึงเหน็ไดวา
พนักงานไปรษณยีมีอํานาจตรวจคน จบักุม หรือหนวงเหนีย่วผูฝาฝนหรือมีเหตอัุนควรสงสัยวา
กระทําความผดิเกีย่วกับกฎหมายไปรษณียได 

แตเมื่อแปรสภาพเปนบริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ 
และประโยชนของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด พ.ศ. 2546 มาตรา 13 ใหอํานาจรฐัมนตรีวาการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แตงตั้งลูกจางของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดเปน    
เจาพนกังาน ในกรณีทีม่ีความจําเปนในการปองกนัหรือระงับการกระทําความผดิตามกฎหมายวา
ดวยไปรษณียได  ซ่ึงคําวา “ปองกันหรือระงับการกระทาํความผิดตามกฎหมายวาดวยไปรษณีย” ใน

DPU



 63 

พระราชกฤษฎีกาดังกลาว เทียบไดกบัคําวา “ฝาฝน หรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําผิดตอ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้” ตามความในมาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ.2477  
ดังนั้น ผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดแตงตั้งใหมีหนาที่
ดังกลาว จึงมีอํานาจตรวจคน จับกุม หรือหนวงเหนี่ยวผูฝาฝนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทํา
ความผิดไดโดยไมตองมีคําส่ังหรือหมายศาลได  โดยจะถือไดวามาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติ
ไปรษณยี พ.ศ.2477 เปนบทบัญญัติของกฎหมายพิเศษที่ใหอํานาจกระทาํไดโดยไมตองมีคําส่ังหรือ
หมายของศาลหรือไม 

จึงทําใหเกิดปญหาที่วาพนักงานไปรษณียยังคงมีอํานาจตรวจคน จบักุม หรือหนวง
เหนีย่วตวับุคคลผูกระทําผิดตามกฎหมายไปรษณียไดหรือไม เพราะเมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญที่กลาว
มาแลวขางตน จะเห็นวาตามบทบัญญัติมาตราดังกลาว มีผลกระทบตออํานาจตรวจคน จับกมุ หรือ
หนวงเหนีย่วผูซ่ึงกระทําการฝาฝนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดตอบทบัญญัติมาตรา 78
แหงพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ. 2477 ประกอบกับมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519 ที่ไดใหอํานาจผูวาการโดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีมอบ
อํานาจใหพนกังานมีอํานาจตรวจคน จับกุม หรือหนวงเหนีย่วไวไดเปนเวลาอันสมควรซึ่งผูกระทํา
การฝาฝน หรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติไปรษณยี 
พุทธศักราช 2477 อํานาจดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอํานาจสิทธิขาดในการจัดการไปรษณียที่รัฐบาล
มอบใหบริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด แตอาจไมสามารถใชบังคับไดเพราะขัดกับรัฐธรรมนูญ 

ในเรื่องการบังคับใชอํานาจตรวจคน จับกุม หรือหนวงเหนี่ยวผูซ่ึงกระทําการฝาฝนหรือ
มีเหตุอันควรสงสัยวากระทาํความผิดตอบทบัญญัติมาตรา 78 เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซ่ึงยกเวนมิใหนําบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาใชบังคับเปนการ
ช่ัวคราวในวาระเริ่มแรก ตามมาตรา 335(1) ที่บัญญัติวา  

“ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปนี้ มาใชบงัคับกรณีตาง ๆ ภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี ้

(1) มใิหนําบทบัญญัติมาตรา 29 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกบักฎหมายที่มผีล
ใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ หรือที่ไดรับความเหน็ชอบของรัฐสภาแลวกอนวนั
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ แตเมื่อมีการตรากฎหมายในเรื่องดังกลาวขึน้ใหม หรือมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายดังกลาวการดําเนินการนั้นตองเปนไปตามมาตรา 29 ทั้งนี ้ ใหนําไปใชบังคับกับกฎหรือ
ขอบังคับที่ออกโดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญัติของกฎหมายดวยโดยอนุโลม” 

หากตีความตามตัวอักษรของรัฐธรรมนูญมาตรา 335(1) เหน็ไดวาพระราชบัญญัติ
ไปรษณยี พ.ศ.2477 เปนกฎหมายทีต่ราขึ้นมาใชบงัคับกอนวนัประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

DPU



 64 

(รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540 มผีลใชบังคับเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540) พระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.
2477 เปนกฎหมายที่ตราขึน้มาใชบังคับกอนรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540  จึงยังมีผลใชบังคับตอไปได 
ดังนั้น พนักงานไปรษณยียังคงมีอํานาจในการตรวจคน จับกุม หรือหนวงเหนีย่ว ผูซ่ึงกระทําการฝา
ฝนหรือมีเหตอัุนควรสงสัยวากระทําความผิดตอบทบัญญัติไปรษณยีไดโดยไมตองมีคําส่ัง หรือ
หมายศาล ไมถือวามาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ.2477 ขัดกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 29 มาตรา 237 และมาตรา 238 แตอยางใด และถือวาบทบัญญัติ
ดังกลาวเปนบทบัญญัติของกฎหมายพิเศษที่ใหอํานาจกระทําไดโดยไมตองมีคําส่ังหรือหมายของ
ศาล 

ในสวนนี้เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาไมขัดกบัรัฐธรรมนูญฯ ตองพิจารณาถึงรายละเอียด
ของพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 มาตรา 78 แยกอํานาจเปน 2 สวน คือ “การคน” กับ “การ
จับ หรือหนวงเหนีย่ว” ตัวบคุคลผูซ่ึงกระทําการฝาฝนกฎหมายไปรษณีย 

ในเบื้องตนการที่จะใชอํานาจแทนรัฐในการตรวจคน จบักุม หนวงเหนี่ยวบุคคลแทน
รัฐไดนั้น ตองเปนผูที่รัฐไดมอบอํานาจ หรือแตงตั้งใหมีหนาทีด่ําเนินการแทนรัฐเสียกอนจงึ
สามารถตรวจคน จับกุมได ซ่ึงการที่จะแตงตั้งบุคคลเปนเจาพนักงานได ตองแตงตัง้ตามกฎหมาย 
จะตองมีกฎหมายระบุถึงวิธีการแตงตั้งเอาไว นอกจากกรณีที่กฎหมายระบุถึงวิธีการแตงตั้งไวและ
ไดมีการแตงตัง้โดยถูกตองตามกฎหมายที่ระบุนั้น อาจเปนกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายทั่วไปก็ได  
จึงเห็นไดวาผูที่ไดรับการแตงตั้งนั้นตองมกีฎหมายใหอํานาจแตงตั้งได และตองดาํเนินการตามที่
กฎหมายระบุไว หากผิดไปจากนีแ้ลวไมเปนเจาพนักงาน  เชน นายอําเภอตั้งราษฎร ควบคุม
ผูตองหา ก็ไมทําใหผูนั้นเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย หากราษฎรปลอยตัวผูตองหาไปก็ไมผิดฐาน
เปนเจาพนักงานปลอยผูตองคุมขังใหหลบหนีไป สรุปไดวา ถาแตงตั้งนอกกฎหมายหรือผิด
กฎหมายยอมไมถือวาเปนเจาพนักงาน หรือผูที่แตงตั้งนั้นไมมีอํานาจตามกฎหมายกไ็มเปนเจา
พนักงานเชนกนั 

ดังนั้น เมื่อพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ไปรษณยี
ไทย จํากัด พ.ศ. 2546 มาตรา 13 ที่ใหอํานาจรัฐมนตรวีาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร แตงตั้งลูกจางของบริษัทหรือบุคคลอื่นใดเปนเจาพนักงานได ผูที่ไดรับอํานาจดังกลาว
จึงเปนเจาพนกังานตามกฎหมาย แตเมือ่เปนเจาพนักงานตามกฎหมายแลวจะมีอํานาจอํานาจตรวจ
คน จับกุม หนวงเหนีย่ว ผูฝาฝนหรือสงสัยวากระทําผิดตอบทบัญญัติไปรษณยีไดหรือไม จําตอง
ศึกษาจากหลักเกณฑในเรื่อง “การคน” กับ “การจับ หรือหนวงเหนีย่ว” ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ประกอบกฎหมายรฐัธรรมนูญตอไป ดังนี ้
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การคน ตามพจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถานไดใหความหมายวา “การหา สืบหา 
และเสาะหา” แตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิไดใหความหมายของ “การคน” ไว 
แตไดมนีักนิตศิาสตรหลายทานไดใหความหมายของการคนไว เชน 

- คณิต ณ นคร77 เห็นวา การคนเปนมาตรการบังคับในการดําเนินคดีอาญาของรัฐที่เจา
พนักงานของรฐัเทานั้นที่มีอํานาจดําเนินการ เปนการกระทําเพื่อจับกมุผูตองสงสัย หรือเพื่อพบ
ส่ิงของที่สามารถอาจใชเปนพยานหลักฐาน เปนของกลาง พยานวัตถุ หรือกระทําเพือ่ชวยบุคคล 

การคน เปนการกระทําที่กระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล กลาวคือ ในกรณีที่เปน
การคนสถานที่ การคนเปนการกระทําที่กระทบถึงสิทธิเจาบาน และในกรณีที่เปนการคนตัวบุคคล 
การคนเปนการกระทําที่กระทบถึงสิทธิสวนบุคคล หรือเสรีภาพในรางกาย เพื่อเปนการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงไดวางกฎเกณฑตาง ๆเกี่ยวกับการ
คนไว ทั้งนี้ เพือ่ความเปนเสรีนิยมของกฎหมาย 

- จิรนิติ หะวานนท ไดใหความหมายของการคนวามีอยู 2 ประเภท คือ78

ความหมายโดยทั่วไป การคน คือ  การที่เจาพนกังานลวงลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยอาศัย
อํานาจกฎหมายเพื่อหาส่ิงของหรือบุคคล กับ 

ความหมายในทางเทคนิคของกฎหมาย เหน็วาเดิมการคนยึดหลักบุกรกุ เพราะเขาใจวา
การคนจะตองมีการกระทําอันเปนการบกุรุกเขาไปในเคหสถานของบุคคล แตอีกหลักหนึ่งเห็นวา
การคนไมใชเร่ืองบุกรุก แตเปนการคุมครองสิทธิสวนตัว (privacy)  

เมื่อพิจารณาจากเรื่อง การคนและการออกหมายคน แลวอาจพอสรุปลักษณะ
ความหมายของการคนได ดังนี้79

1.  เปนมาตรการของรัฐที่จะบังคับตอประชาชนในการดาํเนินคดีอาญา 
2.  เจาพนกังานของรัฐเทานัน้ที่มีอํานาจตรวจคน 
3.  ตองเปนการคน เพื่อพบสิง่ของซึ่งจะใชเปนพยานหลักฐาน, ส่ิงของที่หาย, ส่ิงของซึง่

มีไวเปนความผิด, ไดมาโดยผิดกฎหมายหรือไดใชหรือตั้งใจใชในการกระทําความผิด เพื่อพบ
ส่ิงของตามคําส่ังศาล หรือเพื่อพบบุคคลที่ตองการจับ หรือพบและชวยเหลือบุคคล 

ผูมีอํานาจคน คอื เจาพนักงานของรัฐตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงไดแก 
“พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ” และ “พนักงานสอบสวน” โดยใหหมายความถึง เจาพนกังาน
ซ่ึงกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหรวมทั้งเจาพนกังาน

                                                 
77 คณิต ณ นคร.  (2546).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 258. 
78 จิรนิติ หะวานนท.  (2546).  สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ. หนา 19. 
79 สมศักดิ์ ถนอมบุญ.  (2541).  อํานาจพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในการคนยานพาหนะ.หนา 13. 
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กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พัศดี พนกังานตรวจคนเขาเมอืงและเจาพนกังานอื่น ๆ ใน
เมื่อทําการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย ซ่ึงตนมีหนาทีต่องจับกุมหรือ
ปราบปราม80 ดังนั้น ลูกจางของบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานตาม
กฎหมายไปรษณยี ใหมีหนาที่ตรวจคน ผูฝาฝนหรือสงสัยวากระทําผิดตอบทบัญญัติไปรษณยี จึงอยู
ในความหมายนี้เชนกนั  

เร่ืองที่จะตองพิจารณาตอมา ก็คือ มาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 ที่
บัญญัติ “ผูใดฝาฝน...เจาพนกังานซึ่งไดรับมอบอํานาจ...อาจตรวจคน...เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้” เห็นไดชัดวาเมื่อลูกจางของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ไดรับการแตงตัง้ พบผูกระทํา
การฝาฝนตามมาตรา 78 ยอมมีอํานาจตรวจคนบุคคลผูนั้นได ในลักษณะการตรวจคนตัวผูตองหา 
หากวาผูฝาฝนถูกกลาวหาวาไดกระทําผิด แตยังมิไดถูกฟองศาล81 และมีอํานาจตรวจคนตัวบุคคลใน
ที่สาธารณสถานหากเปนผูกระทําการฝาฝนมาตรา 78 แหงพระราชบญัญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 ได
เชนกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 ที่หามมิใหคนบุคคลในที่
สาธารณสถาน เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคน....ตามที่ไดกลาวมาแลวในวรรค
กอนวาลูกจางบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับการแตงตัง้ใหเปนเจาพนักงานตามกฎหมายไปรษณยี 
ยอมมีหนาที่ตรวจคนบุคคลได ดังนั้น หากมีเหตุอันควรสงสัยวาผูใดกระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
ไปรษณยี ยอมเขาขอยกเวนทีใ่หคนตวัผูนั้นไดไมผิดกฎหมายแตอยางใด 

 อยางไรก็ดเีร่ืองการคนนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 31 ที่ไดบัญญตัิให
ความคุมครองสิทธิและเสรีภาพในชวีิตและรางกายของบคุคลไววา หามมิใหกระทําการ...ตรวจคน
ตัวบุคคล หรือกระทําการใด ๆ ที่เปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา 35 บัญญัติคุมครองเสรีภาพในเคหสถานไววา  การเขาไปใน
เคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถานจะกระทํามไิด 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับมาตรา 238  ซ่ึงบัญญัติใหความ
คุมครองสิทธิของบุคคลในเรื่องการคนไววา จะกระทําไดตอเมื่อมีคําสั่งหรือหมายศาล หรือมีเหตุ
ใหคนไดโดยไมตองมีคําส่ังหรือหมายศาล แสดงวารัฐธรรมนูญตองการใหมกีารตรวจสอบการใช
อํานาจของพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจ โดยหนวยงานภายนอก คอื ศาล แสดงใหเห็นวาการ

                                                 
80 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) 
81 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (2) 
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ดําเนินคดีกับบุคคล มีลักษณะที่มุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อันมีลักษณะความเปนเสรี
นิยม (Liberalism) และมีการตรวจสอบการใชอํานาจอันมลัีกษณะความเปนประชาธิปไตยอีกดวย82  

ในเรื่องนี้ผูเขียนเห็นวา แมพนักงานไปรษณยีมีอํานาจตรวจคนตามมาตรา 78 แหง
พระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 ก็ตาม แตเมื่อพิจารณาประกอบรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 แลวเห็นวาอํานาจตรวจคนตัวบุคคลผูฝาฝนไมสามารถใชบังคับได เนื่องจากไมตรง
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญตามที่ไดกลาวมาในวรรคกอน ที่มุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเปนสําคัญ อีกทั้งความผิดฐานกระทําการฝาฝนกฎหมายไปรษณีย กม็ิใชความผิดที่
กอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตอยางใด ถึงขนาดที่จะใหรัฐมีสิทธิละเมิด
ตอสิทธิและเสรีภาพในชวีิตและรางกายของบุคคลได จึงเห็นวาไมอาจถอืไดวา มาตรา 78 แหง
พระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจเจาพนกังานตรวจคนผูฝาฝน หรือมี
เหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดไดโดยไมตองมีคําส่ังหรือหมายศาล 

“การจับ” เปนมาตรการในการนําตวัผูกระทําผิดมาลงโทษ และเปนการกระทําที่
กระทบกระเทอืนตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดอยางหนึ่ง ดงันั้น เพื่อใหการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนใหพนจากการถูกจบัโดยเจาหนาที่ของรัฐ การจับจึงจะกระทาํไดโดยหลักคอื 
ตองมีหมายจบั เวนแตกรณเีรงดวนทีไ่มอาจรอใหมีการออกหมายกอนได ซ่ึงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มิไดใหความหมายของ “การจบั” ไวเชนเดยีวกับ “การคน” แตไดมนีกั
นิติศาสตรหลายทานไดใหความหมายของการจับไว เชน 

- คณิต ณ นคร83 เหน็วาการจับเปนการกระทําขัน้ตนเพื่อจํากัดเสรีภาพในการ
เคล่ือนไหวเปลี่ยนทีทาของบุคคล ซ่ึงเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลีย่นทีทาของบคุคลนี้ หมายถึง 
เสรีภาพในการที่จะไปไหนมาไหนไดโดยปราศจากการถูกจํากัดเขต 

- จิรนิติ หะวานนท ไดใหความหมายของการจับวา84 คือ การควบคุมความเคลื่อนไหว
ของบุคคลโดยเจาพนกังานเพือ่ใหเขาใหการตอบขอกลาวหาทางอาญา ซ่ึงจะตองมกีารยึดตวับุคคล
ไว ไมใชเพยีงการจํากัดเสรีภาพในการเคลือ่นไหวเทานัน้ 

ผูมีอํานาจจับผูกระทําความผดิก็คือ 
1. พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ (กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 78) 
2. ราษฎรจับเอง (กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญามาตรา 79) 

                                                 
82 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิวั์ฒนกุล.  (2541, 23 กันยายน).  “กระบวนการยุติธรรมกับการสรางความโปรงใสและ

ระบบการตรวจสอบตามแนวทางในรัฐธรรมนูญใหม.”  บทบัณฑิตย, 4, 54.  หนา 56. 
83 คณิต ณ นคร.  เลมเดิม.  หนา 235. 
84 จิรนิติ หะวานนท.  เลมเดิม.  หนา 45. 
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3. ราษฎรชวยเจาพนักงานจับ (กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญามาตรา 82) 
4. นายประกันจบัผูที่ตนประกนั (กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 117) 
5. เจาพนกังานอืน่ตามที่กฎหมายกําหนด  
การจับเปนการใชอํานาจรัฐ โดยปกติเจาพนักงานของรฐัเทานั้นทีจ่ะทาํการจับได แตมี

บางกรณีที่กฎหมายใหอํานาจราษฎรทําการจับบุคคลไดดวย85 คือ 
1. เมื่อมีการกระทําผิดซึ่งหนาและความผิดนั้นไดระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา 
2.  เมื่อเจาพนกังานผูจัดการตามหมายจับขอความชวยเหลือเพื่อจัดการตามหมายนั้น 
ผูมีอํานาจจับ คือ เจาพนกังานของรัฐตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงไดแก 

“พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ” และ “พนักงานสอบสวน” โดยใหหมายความถึง เจาพนกังาน
ซ่ึงกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหรวมทั้งพัศดีเจา
พนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พนกังานตรวจคนเขาเมืองและเจาพนักงานอืน่ ๆ 
ในเมื่อทําการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย ซ่ึงตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือ
ปราบปราม86 ดังนั้น ลูกจางของบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานตาม
กฎหมายไปรษณยีใหมหีนาที่ตรวจจับ ผูฝาฝนหรือสงสัยวากระทําผิดตอบทบัญญัติไปรษณยี อยูใน
ความหมายนี้เชนกัน ลักษณะเดยีวกับที่ไดวิเคราะหมาแลวในเรื่องการตรวจคน 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 ไดกําหนดหลักการจับวาหามมใิห
จับ ถาไมมีหมายจับหรือคําสั่งของศาล เวนแตเขาหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงขอยกเวนตาม 
มาตรา 78(1) สอดคลองกับรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 237 ที่ใหจับโดยไมมีหมายจับเมื่อบุคคลที่จะถูกจับ
ไดกระทําความผิดซึ่งหนา สวนกรณตีามมาตรา 78 (2)-(4) ถือเปนกรณีมีเหตจุําเปนอยางอื่นใหจบั
โดยไมมีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ87 ดังนั้น หากจะตคีวามตามตัวอักษรแลว ผูเขียนเห็นวาหาก
ลูกจางของบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย พบบุคคลที่กระทําการฝาฝนกฎหมาย
ไปรษณยีซ่ึงหนา ผูนั้นยอมมอํีานาจจับกุมผูกระทําผิดได ตามขอยกเวน มาตรา 78(1) ที่ใหจับโดยไม
มีหมายจับเมื่อบุคคลที่จะถูกจับไดกระทําความผิดซึ่งหนา  

แตถาเปนขอยกเวนตามมาตรา 78(2),(3),(4) เห็นวาลูกจางของบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งตามกฎหมาย ไมมีอํานาจจับกุมผูนั้นโดยอาศยั 78 (2),(3),(4) ไดเพราะ 

                                                 
85 คณิต ณ นคร. เลมเดิม. หนา 146. 
86 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) 
87 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.  (2547).  คําอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวย การ

ดําเนินคดีในขั้นตอนกอนการพิจารณา พรอมดวยตัวบทและคําอธิบายมาตราที่แกไขเพิ่มเติมใหม.  หนา 255. 
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1. มาตรา 78 (2) ตองเปนพฤติกรรมอันควรสงสัยวานาจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแก
บุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืนโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่น ซ่ึงความผิดตามกฎหมาย
ไปรษณยีไมอาจถือไดวาจะทําใหเกิดเหตรุายแรงแกผูอ่ืน 

2. มาตรา 78 (3) เปนกรณีมเีหตุที่จะออกหมายจับตามมาตรา 66 (2) แตมีความจาํเปน
เรงดวนไมอาจขอใหศาลออกหมายจับได ซ่ึงความผิดตามกฎหมายไปรษณียไมอาจถือวามีความ
จําเปนเรงดวนจนไมอาจขอใหศาลออกหมายจับได 

3. มาตรา 78 (4) เปนการจับผูตองหาหรือจําเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหวางถูก
ปลอยช่ัวคราวตามมาตรา 117 ซ่ึงไมเกี่ยวกบักิจการไปรษณีย 

อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวาการตีความกฎหมายทีด่ีจะตองตีความตามเจตนารมณของ
การตรากฎหมายฉบับนั้น หรือมาตรานั้นออกมา มิใชจะตีความตามตวัอักษรเพยีงอยางเดียวซึ่งอาจ
ทําใหเกิดปญหา หรือความเขาใจผิดตอเจตนาของกฎหมายฉบับนั้นผิดไป เมื่อพจิารณาเจตนารมณ
ของมาตรา 237 แหงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดบัญญัติใหความคุมครองสิทธิของบุคคลในเรื่อง
การจับไววา จะกระทําไดตอเมื่อมีคําส่ังหรือหมายศาล เวนแตในกรณีจาํเปนอยางอื่นใหจับไดตามที่
กฎหมายบัญญตัิไว แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการตรวจสอบโดย
องคกรภายนอกไวหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีการใชอํานาจของเจาพนกังานของรัฐ ที่
จะกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการดําเนินคดีอาญา โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบอํานาจ
การจับของเจาพนักงาน โดยองคกรภายนอก คือ องคกรศาล88 หรือหากจะตีความตามตัวอักษรเห็น
วาเมื่อกฎหมายมิไดบัญญัติเร่ืองเหตุจําเปนใหจับไดไวอยางชัดแจง การกระทําผิดตามกฎหมาย
ไปรษณยีจึงไมเขาขอยกเวนที่จะใหจับไดโดยไมมีคําส่ังหรือหมายศาล ดังนั้น จึงเห็นวาไมอาจถือได
วา มาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจลูกจางบริษัทหรือ
บุคคลอื่นที่ไดรับการแตงตั้งมีอํานาจจับกุมหรือหนวงเหนี่ยว ผูฝาฝนหรือมีเหตอัุนควรสงสัยวา
กระทําความผดิไดโดยไมตองมีคําส่ังหรือหมายศาล 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวเหน็วา มาตรา มาตรา 237 และมาตรา 238 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยนี ้ มุงที่จะคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหมากขึ้น
กวาเดิม โดยกําหนดใหผูที่มีอํานาจออกหมาย หรือคําส่ังเปนคนละองคกรกับผูที่มหีนาที่ปฏิบัติการ
อันจะเปนการควบคุมการใชอํานาจของรัฐ ในเรื่องที่จะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชวีติ
และรางกายของประชาชน และการดําเนินการดงักลาวจะกระทําไดตอเมื่อปฏิบัติในขอบเขตและ
เงื่อนไขที่จํากดัเทาที่มีเหตจุาํเปนจริง ๆ และตามที่กฎหมายบัญญัตไิวเทานัน้89 ซ่ึงสอดคลองกับ     

                                                 
88 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิวั์ฒนกุล.  เลมเดิม.  หนา 57. 
89 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 452/2546. 
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ในตางประเทศมองวาไมถูกหลักการ ควรใหศาลเปนผูออกหมายจับหรือหมายตาง ๆ เพื่อใหศาลได
ตรวจสอบการกระทําของเจาหนาที่วามีเหตเุพียงพอหรือไมที่จะจับกุมบคุคล แตเดิมอํานาจในการ
จับกุมหรือคุมขังบุคคลนั้น จะตองมีคําส่ังหรือหมายของศาล เมื่อพิจารณาพระราชบญัญัติไปรษณยี 
พ.ศ.2477 ที่กาํหนดใหเจาพนักงาน90 มีอํานาจตรวจคน จบักุม หรือหนวงเหนี่ยวผูฝาฝนหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวากระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ โดยไมตองมีคําส่ังหรือหมายศาล นอกจากจะเปน
บทบัญญัติที่กระทบสิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวรางกายของบคุคลตามมาตรา 31 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยแลว กรณีดังกลาวมิไดบัญญตัิเหตุจําเปนใหจับไดตามมาตรา 
237 หรือมีเหตุใหคนไดตามมาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยไมตองมีคําส่ัง
หรือหมายศาล ดังนั้น หากเจาพนักงานตามมาตรา 78 แหงพระราชบญัญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 จะ
ตรวจคน จับกุม หรือหนวงเหนีย่วผูซ่ึงกระทําการฝาฝนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผดิ 
จึงตองมีคําส่ังหรือหมายศาลตามมาตรา 237 หรือมาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ถือไมไดวามาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจ     
เจาพนกังานตรวจคน จับกมุ หรือหนวงเหนี่ยวผูฝาฝนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดได
โดยไมตองมีคาํส่ังหรือหมายศาล ดังนั้น พนักงานไปรษณียจงึไมมีอํานาจที่จะตรวจคน จับกุม หรือ
หนวงเหนีย่ว ผูกระทําการฝาฝนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดตอบทบัญญัติไปรษณีย
โดยไมตองมีคาํส่ังหรือหมายของศาล 

เมื่อพิจารณาแลวจากที่ไดวเิคราะหมาแลวดังกลาวขางตน เห็นวาผูที่ไดรับมอบอํานาจ
จากรัฐมนตรวีาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
อํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด พ.ศ. 2546 มาตรา 13  จึงไมมีอํานาจ
ตรวจคน จับกุม หรือหนวงเหนีย่วผูฝาฝนหรือสงสัยวากระทําผิดตอบทบัญญัติไปรษณียมาตรา 78 
แหงพระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 ได  

จากปญหาดังกลาวขางตน เมื่อพิจารณาแลวเห็นไดวาปจจุบนักิจการไปรษณยีไดแปร
สภาพเปนบรษิัท จํากดั กเ็พื่อความคลองตัวในการบรหิารงานและการใหบริการแกประชาชนมาก

                                                 
90 เมื่อมีการแปลงสภาพ กสท. เปนบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด แลว ตามมาตรา 4 และมาตรา 13 แหง

พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด พ.ศ. 2546 กําหนดให
รัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังลูกจางของบริษัทหรือบุคคลอื่นใดเปนเจาพนักงานในกรณีที่มีความจําเปนในการปองกัน
หรือระงับการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยไปรษณีย ดังนั้น อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานตามมาตรา 78 
แหงพระราชบัญญัติไปรษณียฯ จึงโอนมาเปนอํานาจหนาที่ของลูกจางของบริษัทหรือบุคคลอืน่ใดที่ไดรับแตงตั้ง
เปนเจาพนักงานตามมาตรา 13 แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด พ.ศ. 2546 
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ยิ่งขึ้น ซ่ึงตองเนนการใหบริการ(Service) มากกวา เมื่อดจูากรูปแบบการใหบริการของบริษัทเอกชน
ตาง ๆ เชน FedEx express, DHL, UPS กฎหมายตางประเทศก็มิไดใหอํานาจบริษทัเหลานั้น ตรวจ
คน หนวงเหนี่ยว จับกุมผูกระทําผิดกฎหมายไปรษณยีแตอยางใด อีกทั้งถากฎหมายยังคงใหอํานาจ
ดังกลาวแกบริษัท ไปรษณยีไทย จํากดั อาจจะทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ คือ หากมีอํานาจที่จะ
การตรวจคน จับกุม หรือหนวงเหนีย่วผูซ่ึงกระทําผิดก็ตาม แตไมมีสถานที่ที่จะใชเพื่อควบคุมตัว
ผูกระทําผิด หากจัดหาสถานที่เพื่อควบคุมตัวไวแลวก็ตาม แตไมมีเจาหนาทีโ่ดยตรงทําหนาที่
ควบคุมตัวผูกระทําผิด เปนการสรางภาระแกเจาหนาที่โดยไมจําเปน ทั้งที่มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ตามกฎหมายอยูแลว คือ เจาหนาที่ตํารวจ ซ่ึงในอดีตที่ผานมากิจการไปรษณียยังไมเคยนําบทบัญญัติ
ดังกลาวมาใชบังคับแตอยางใด การกระทาํผิดในลักษณะนี้เมื่อมกีารเปดเสรีแลวยอมไมมีประโยชน
ที่จะนําบทบัญญัติมาใชบังคับ เพราะเปนการแขงขันการใหบริการโดยตรง ดังนัน้ อํานาจหนาที่ใน
การตรวจคน จับกุมฯ ควรมอบใหเปนหนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบโดยตรง สอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติรับรองใหบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารโดยชอบดวยกฎหมาย 

        
3.3  บทลงโทษผูละเมิดสิทธิและเสรีภาพทางไปรษณีย   

3.3.1  พระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477      
พระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 โดยอาศัยมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกา กําหนด

อํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด พ.ศ.2546 มีมาตราที่บัญญัติใหลงโทษ
บุคคลผูกระทําผิดที่ฝาฝนเสรีภาพในการสื่อสารของผูอ่ืนทางไปรษณยีไวหลายมาตรา โดยแยกเปน
ความผิดที่เจาพนักงานกระทํา กับความผิดที่บุคคลทั่วไปที่มิใชเจาพนักงาน ซ่ึงความผิดที่เจา
พนักงานกระทํา ไดบัญญัติไวใน มาตรา 58 วา 

“ผูใดเปนเจาพนักงานกระทําผิดหนาที่ของตนเปด หรือยอมใหผูอ่ืนเปดถุงไปรษณีย 
หรือไปรษณยีภัณฑในระหวางสงทางไปรษณยี หรือตั้งใจกักหรือหนวงเหนีย่ว หรือยอมใหผูอ่ืนกกั
หรือหนวงเหนี่ยวถุงไปรษณีย หรือไปรษณียภณัฑผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
และปรับไมเกนิพันบาท 

แตมาตรานี้ไมกินความถึงการเปด หรือกัก หรือหนวงเหนีย่วถุงไปรษณียหรือ
ไปรษณยีภณัฑ โดยอาศยัอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามคําส่ังของรัฐมนตรีหรือศาลที่มี
อํานาจ” 

กับความผิดทีบุ่คคลทั่วไปซึ่งมิใชเจาพนักงานกระทํา ในมาตรา 70 บัญญัติวา 
“ผูใดขัดขวาง กีดกั้น หนวงเหนีย่ว กกั หรือทําใหเนิ่นชาตอการนําถุงไปรษณยี หรือ

ไปรษณยีภณัฑในระหวางสงทางไปรษณีย หรือดวยอุบายอยางใด ๆ เปดถุงไปรษณยีหรือ
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ไปรษณยีภณัฑในระหวางสงทางไปรษณีย เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัตินี้ หรือตาม
คําส่ังของรัฐมนตรี หรือของศาลที่มีอํานาจผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน 
หรือปรับไมเกนิหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรานี้ ไมตัดอํานาจที่จะกักเจาพนักงานหรือบุคคลใดที่กําลังนําสงถุงไปรษณียหรือ
ไปรษณยีภณัฑในระหวางสงทางไปรษณีย โดยมีขอหาวากระทําความผิดตามกฎหมายลกัษณะ
อาชญา หรือกฎหมายอื่นทีใ่ชอยูในเวลานัน้” 

และในมาตรา 71 ซ่ึงบัญญัติวา 
“ผูใดยึด หรือจงใจซอนเรน เก็บ หรือกักถุงไปรษณยี หรือไปรษณยีภณัฑในระหวางสง

ทางไปรษณยีโดยเจตนาทุจริต หรือเมื่อเจาพนกังานไดรองขอ ยังละเลยไมยอมมอบถุงไปรษณีย
หรือไปรษณยีภัณฑ อันควรมอบใหแกผูอ่ืน ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และ
ปรับไมเกินหารอยบาท” 

เห็นวามาตรา 58 กําหนดความผิดกรณีเปนเจาพนักงานกระทําผิดหนาที่ของตนโดยการ
เปด กกัหรือหนวงเหนีย่วไปรษณีย  และจะเปนความผิดตอเมื่อไดเปดไปรษณียแลว แตถานําเอา
ขอความที่เปดไปเผยแพร ยอมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 163(4) อีกกระทงหนึ่ง 

3.3.2 ประมวลกฎหมายอาญา 
ในประมวลกฎหมายอาญา มมีาตราที่บัญญัติใหลงโทษบุคคลผูกระทําการฝาฝนสิทธิ

และเสรีภาพในการสื่อสารของผูอ่ืนไวหลายมาตรา ในภาค 2 ความผิด ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับ
การปกครอง หมวด 2 ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ มาตรา 163 บัญญัติวา 

 “ผูใดเปนเจาพนักงาน มหีนาที่ในการไปรษณีย โทรเลขหรือโทรศัพท กระทําการอันมิ
ชอบดวยหนาที่ ดังตอไปนี ้

(1) เปด หรือยอมใหผูอ่ืนเปด จดหมายหรือส่ิงอ่ืนที่สงทางไปรษณยีหรือโทรเลข  
(2) ทําใหเสียหาย ทําลาย ทาํใหสูญหาย หรือยอมใหผูอ่ืนทําใหเสยีหาย ทําลาย หรือทํา

ใหสูญหาย ซ่ึงจดหมายหรือส่ิงอ่ืนที่สงทางไปรษณยีหรือโทรเลข 
(3) กกั สงใหผิดทาง หรือสงใหแกบุคคลซึ่งรูวามิใชเปนผูควรรับซึ่งจดหมาย หรือส่ิง

อ่ืนที่สงทางไปรษณียหรือโทรเลข หรือ 
(4) เปดเผยขอความที่สงทางไปรษณยี ทางโทรเลข หรือทางโทรศัพท 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ" 
คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้ คือ “ความบรสุิทธิ์สะอาดแหงอํานาจรัฐ หรือ

ความบริสุทธิ์สะอาดแหงตําแหนง”91

                                                 
91 คณิต ณ นคร.  (2545).  กฎหมายอาญาภาคความผิด. หนา 641-646. 

DPU



 73 

องคประกอบภายนอกของความผิดฐานนี ้ คือ การที่เจาพนักงานผูมีหนาที่ในการ
ไปรษณยีหรือโทรเลข  

(1) เปด หรือยอมใหผูอ่ืนเปด จดหมายหรือส่ิงอ่ืนที่สงทางไปรษณยีหรือโทรเลขของ
ผูอ่ืน 

(2) ทําใหเสียหาย ทําลาย ทาํใหสูญหาย หรือยอมใหผูอ่ืนทําใหเสยีหาย ทําลาย หรือทํา
ใหสูญหาย ซ่ึงจดหมายหรือส่ิงอ่ืนที่สงทางไปรษณยีหรือโทรเลข โดยเจตนาทําใหเสียหาย ทําลาย 
ทําใหสูญหาย หรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการดังกลาว ซ่ึงจดหมายหรือส่ิงอ่ืนที่สงทางไปรษณยีหรือ
โทรเลข 

(3) กกั สงใหผิดทาง หรือสงใหแกบุคคลซึ่งรูวามิใชเปนผูควรรับซึ่งจดหมาย หรือส่ิง
อ่ืนที่สงทางไปรษณียหรือโทรเลข โดยเจตนากัก สงใหผิดทาง หรือสงใหแกบุคคลซึ่งรูวามิใชเปนผู
ควรรับซึ่งจดหมาย หรือส่ิงอ่ืนที่สงทางไปรษณียหรือโทรเลข เชน นายไปรษณยีโทรเลขรับเงิน
คาธรรมเนียมฝากสงจดหมายไวโดยไมปดตราไปรษณยีากร เบียดบังเงินคาธรรมเนียมและกกั
จดหมายเหลานั้นไวในแตละวนั เปนการกระทํามิชอบดวยหนาที่92

(4) เปดเผยขอความที่สงทางไปรษณยี ทางโทรเลข หรือทางโทรศัพท โดยเจตนา
เปดเผยขอความที่สงทางไปรษณยี ทางโทรเลข หรือทางโทรศัพท โดยไมจําเปนวาจะกอความ
เสียหายแกผูใดหรือไมก็ตาม 

“ผูกระทํา” คือ เจาพนักงานผูมีหนาที่ในการไปรษณยีหรือโทรเลข คือ พนักงานของ
การสื่อสารแหงประเทศไทย (ปจจุบัน คือ พนักงานของบริษัท ไปรษณียไทย จํากดั) แตถาผูกระทํา
เปดจดหมายตามอํานาจหนาที่ยอมไมมีความผิด93 เชน ตามกฎหมายวาดวยการไปรษณีย เจา
พนักงานผูมหีนาที่ในการไปรษณียมีอํานาจเปดไปรษณยีภัณฑที่สงไมได เพื่อทราบชื่อหรือที่อยู
ของผูฝากได 

องคประกอบภายในของความผิดฐานนี้ คอื เจตนาเปดเผย, ทําใหเสียหาย ทําลาย ทาํให
สูญหาย, เจตนากัก สงใหผิดทาง หรือสงใหแกบุคคลซึ่งรูวามิใชผูควรรับ, เจตนาเปดเผยขอความที่
สงทางไปรษณีย โทรเลข หรือโทรศัพท 

ความผิดกฎหมาย “กระทําการอันมิชอบดวยหนาที”่ คือ โดยไมมีเหตุที่มีอํานาจกระทํา
ได 

เห็นไดชัดวาความผิดฐานนี้เปนบทบัญญัติที่คุมครองเสรีภาพในการสื่อสาร โดยกําหนด
ตัวผูรับผิดไวโดยเฉพาะ ก็คอืเจาหนาที่ที่มหีนาที่ในการสื่อสาร (เจาหนาที่ผูมีหนาทีใ่นการไปรษณีย
                                                 

92 คําพิพากษาฎีกาที่ 2395/2547 (น.2652) 
93 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2548).  หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด.  หนา 66. 
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หรือโทรเลข) คือ พนักงานของการสื่อสารแหงประเทศไทย (บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด)  เชน บุรุษ
ไปรษณยีรับจดหมายไปสงแกผูรับกลับเปดผนึกซองจดหมาย ปลอมชื่อผูรับจดหมายลงทะเบยีน 
ปลอมชื่อในใบมอบฉันทะรบัธนาณัติเพื่อรับเงิน การเปดผนึกซองจดหมายเปนความผิดฐานนี้ และ
ยังมีความผิดฐานยักยอก และปลอมเอกสารดวย94 แตหากเปนเจาหนาทีท่ี่มีหนาที่ในการสื่อสารที่มี
อํานาจตามกฎหมาย เชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 105, พระราชบัญญัติ
ไปรษณยี พ.ศ.2477 มาตรา 25 ประกอบมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกา กําหนดอํานาจ สิทธิ และ
ประโยชนของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด พ.ศ.2546, พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พ.ศ.
2477 มาตรา 10 ฯลฯ การเขาแทรกแซงสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารยอมไมมีความผดิตาม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 163 นี้ 

เมื่อเปนเจาพนกังานตามกฎหมายแลวกระทําความผิดตามมาตรานี้ ซ่ึงเปนการกระทํา
อันมิชอบดวยหนาที่ หากเปนพนักงานในหนวยงานอืน่นอกจากพนักงานที่มีหนาทีใ่นการไปรษณีย 
โทรเลข  หรือโทรศัพท ก็ไมถือวาเปนเจาพนักงานตามมาตรานี้95 เชน พนักงานการรถไฟแหง
ประเทศไทยเปนเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติการรถไฟ พ.ศ.2494 มาตรา 18 มีหนาที่ในการ
รับสงถุงไปรษณียอันเปนธุรกิจสวนหนึ่งของรถไฟ ไมใชเจาพนกังาน มีหนาที่ในการไปรษณียตาม
มาตรานี้96 และเมื่อเทียบกบัความผิดลักษณะเดยีวกันนี้ หากเปนเอกชนหรือราษฎรกระทําจะมี
ความผิดตามมาตรา 32297

และในลกัษณะ 11 ความผิดเกีย่วกับเสรีภาพและชื่อเสียง หมวด 2 ความฐานเปดเผย
ความลับ มาตรา 322  ซ่ึงบัญญัติวา 

“ผูใดเปดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ซ่ึงปดผนึกของผูอ่ืนไป เพื่อ
ลวงรูขอความก็ดี เพื่อนําขอความในจดหมายโทรเลขหรือเอกสารเชนวานั้นออกเปดเผยก็ดี ถาการ
กระทํานัน้นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึง่ผูใด ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนีม้ิใชความลับโดยตรง แตเปน “สิทธิสวนตัว
ของบุคคล”98

                                                 
94 คําพิพากษาฎีกาที่ 536/2473 (ธส.14 หนา 315). 
95 รชฎ เจริญฉ่ํา.  (2545).  กฎหมายอาญา (พิสดาร) ภาคความผิดเกี่ยวกับเจาพนักงาน.  หนา 295. 
96 คําพิพากษาฎีกาที่ 1259/2525 (มธ. หนา 1815). 
97 รชฎ เจริญฉ่ํา.  เลมเดิม.  หนา 473. 
98 คณิต ณ นคร.  เลมเดิม.  หนา 491. 
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ความผิดฐานนีเ้ปนความผิดทีเ่ปนการกออันตราย เพราะอาจกระทบสทิธิสวนตัวบุคคล
ได โดยอาจมคีวามลับอยูในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารนั้น 

ความผิดฐานนีเ้ปนความผิดอนัยอมความได99

องคประกอบภายนอกของความผิดฐานนี ้ คือ การที่บุคคลเปดผนึกหรือเอาไปซึ่ง
จดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ซ่ึงปดผนึกของผูอ่ืนไป โดยเจตนาเปดผนึกหรือเอาไป และโดย
มีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อลวงรูขอความในจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารนัน้ออกเปดเผย 

“ผูกระทํา” คือ มนุษยซ่ึงกฎหมายไมจํากัดวาจะเปนใคร 
องคประกอบภายในของความผิดฐานนี ้ คือ เจตนาเปดผนึกหรือเอาไป กลาวคือ 

ผูกระทําตองรูวาเปนจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ซ่ึงปดผนึกของผูอ่ืน การปดผนึก แสดงวา
เขาไมตองการใหผูอ่ืนทราบขอความ แมขอความนัน้จะไมใชความลับก็ตาม100 และผูกระทํา
ตองการเปดผนึกหรือเอาไปซึ่งจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารนั้น โดยมีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อลวงรู
ขอความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารนั้น หรือเพื่อนาํขอความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสาร
นั้นออกเปดเผย 

การกระทําผิดฐานนี้ ไดแก การเปดผนึก หรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ซ่ึง
ปดผนึกของผูอ่ืนไป แมจะยังไมทันไดอานขอความนั้น ถาการกระทาํนั้นเพยีงแค นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูอ่ืน ผูกระทํากม็ีความผิดตามมาตรานี้แลว แมจะยังไมเกิดความเสียหายก็ตาม และ
ผูกระทําผิดตองมีมูลเหตุชักจงูใจ เพื่อลวงรูขอความ หรือเพื่อนําขอความในจดหมาย โทรเลข หรือ
เอกสารนั้นมาเปดเผย การเปดเผยนี้ไมจําเปนตองเปดเผยแกประชาชนทั่วไป แคเปดเผยแกคน ๆ 
เดียวก็มีความผิด และแมผูทีเ่ปดเผยจะไมรูขอความนั้นกต็าม101 เชน นายไปรษณยีเปดผนึกจดหมาย
ของผูอ่ืนออกดู102 แตถาผูกระทําเปดผนึกหรือเอาไปโดยไมมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อลวงรูขอความ เพื่อ
นําขอความในจดหมาย,โทรเลข หรือเอกสารเชนวานัน้ออกมาเปดเผย เชน จดหมายชํารุดหรือฉีก
ขาด จึงตองเปดผนึกออก ยอมไมเปนความผิดฐานนี้103

ความผิดตาง ๆ ที่ไดกลาวมาขางตนเปนความผิดที่เห็นชัดเจนวามคีวามเกีย่วของกับ
พนักงานไปรษณยีโดยตรง และอาจเกีย่วของในฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 163 เพราะตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ.2519 มาตรา 15 พนกังาน

                                                 
99 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 325. 
100

 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2548).  เลมเดิม.  หนา 216. 
101 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2548).  เลมเดิม.  หนา 217. 
102 คําพิพากษาฎีกาที่ 159/2480 (บทบัณฑิตย เลม 11 หนา 1251). 
103

 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2548).  เลมเดิม.  หนา 216. 
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ไปรษณยีถือเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น หากกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่
ตองรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา เชน พนักงานการสื่อสารแหงประเทศไทย (ปจจุบันเปน 
บริษัท ไปรษณียไทย จํากดั) ทําหนาที่เปนบุรุษไปรษณยีเปนเจาพนกังานตามกฎหมาย ไดเบยีดบัง
เอาจดหมายตางประเทศเปนของตนโดยทจุริต เปนความผิดอาญาตามมาตรา 147104 หรือการที่
จําเลยรับเงินจากรถที่วิ่งผานทางดวนแลวไมกดเครื่องคอมพิวเตอร ทําใหไมมจีํานวนเงินปรากฏขึน้ 
แตเครื่องตรวจจับที่พื้นถนนจะแสดงจํานวนรถที่ผาน แมไมมีพยานบุคคลยืนยนัวาจําเลยเบยีดบัง
เงินคาผานทาง แตเมื่อจําเลยเปนพนกังานมีหนาที่รักษาเงินแมจะเปนระยะเวลาอันสัน้ รวมทั้งเปน
ผูรับและรวบรวมเงินนําสงตอไป ถือวาเปนการจัดการทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
147 ไดรับเงนิคาผานทางแลวไมสงเงินใหครบ จึงถือวาเปนการเบียดบังเอาทรัพยนั้นเปนของตน
โดยทุจริต105 หรือบุรุษไปรษณียเบยีดยังเอาจดหมายเปนของตนโดยทุจรติ และตั้งใจหนวงเหนีย่ว 
หรือกัก มีความผิดฐานเจาพนักงานยักยอกทรัพยตามมาตรา 147 และมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ไปรษณยี พ.ศ.2477 มาตรา 58106 เปนตน 

นอกจากนี้ประมวลกฎหมายอาญา ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานทําใหการ
ส่ือสารสาธารณขัดของ ในภาค 2 ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน 
มาตรา 235  ซ่ึงบัญญัติวา 

“ผูใดกระทําการดวยประการใด ๆ ใหการสื่อสารสาธารณทางไปรษณีย ทางโทรเลข 
ทางโทรศัพท หรือทางวิทยขุัดของ ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐาน คอื “ภยันตรายตอประชาชน”107

ความผิดฐานนีคุ้มครองการทํางานของเครื่องมือส่ือสาร กลาวคือ มิใหกระทําใหการ
ส่ือสารสาธารณะหยดุชะงกัหรือติดขัด 

องคประกอบภายนอกของความผิดฐานนี้ คือ การที่บุคคลกระทําดวยประการใด ๆ ให
การสื่อสารสาธารณทางไปรษณยี ทางโทรเลข ทางโทรศัพท หรือทางวทิยุขัดของ โดยเจตนากระทาํ
ใหการสื่อสารทางดังกลาวขดัของ 

 “ผูกระทํา” คือ มนุษยซ่ึงกฎหมายไมจํากัดวาจะเปนใคร 

                                                 
104 คําพิพากษาฎีกาที่ 3458/2539 (ฎส.9 หนา 39). 
105 คําพิพากษาฎีกาที่ 153/2545 (ฎส.1 หนา 86). 
106 พระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ.2477,  มาตรา 58.  
107 คณิต ณ นคร.  เลมเดิม.  หนา 498. 
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“การกระทํา” ไดแก กระทําดวยประการใด ๆ ใหการสื่อสารสาธารณะทางไปรษณยี 
ทางโทรเลข ทางโทรศัพท หรือทางวิทยุขัดของ และมาตรานี้ตองการผล คือ ทําใหการสื่อสาร
สาธารณะขัดของ108เชน ตัดสายโทรเลข ทางโทรศัพทที่วางผานที่ตาง ๆ แตไมรวมถึงสายโทรศัพท
ในบานเอกชน ถาเปนเหตใุหบุคคลอื่นไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย ผูกระทําตองรับ
โทษหนักขึน้ (มาตรา 238) เชน มีคนเดนิมาถูกสายไฟที่ผูกระทําไดโคนลงมาและถึงแกความตาย 
เปนตน และการกระทําดังกลาว แมเปนการกระทําโดยประมาท และใกลจะเปนอันตรายแกชีวติ
ของบุคคลอื่น ผูกระทําก็ตองมีความผิดแตรับโทษนอยลง (มาตรา 239) เชน ขับรถยนตดวยความ
ประมาทชนเสาไฟฟาทําใหหมอแปลงตกลงมา เกือบจะโดนคนที่ผานไปมา เปนตน109

องคประกอบภายในของความผิดฐานนี ้ คือ เจตนากระทําใหการสื่อสารขัดของ 
ผูกระทําตองรูวาส่ิงกระทําตอคือการสื่อสารสาธารณทางไปรษณยี ทางโทรเลข ทางโทรศัพท หรือ
ทางวิทยุขัดของ และผูกระทําตองการทําใหการสื่อสารสาธารณนั้นเกดิความขัดของ 

จากที่ไดกลาวมาแลวเหน็วา กฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายที่กาํหนดโทษทางอาญา
สําหรับผูที่กระทําละเมิดตอสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารของบุคคลอื่น โดยสามารถแยกไดเปน
โทษกรณีที่เจาพนักงานผูมหีนาที่กระทําผิดเปนกรณหีนึ่ง กับกรณีบุคคลธรรมดาที่มิใชเจาพนกังาน
กระทําผิดอีกกรณีหนึ่ง 

นอกจากนี้ ยงัมีความผิดที่เกี่ยวกับสิ่งที่ใชในกจิการไปรษณียโดยตรง คือ ความผิด
เกี่ยวกับการปลอมแปลงดวงตราไปรษณยีากรและอากรแสตมป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
254 ซ่ึงถือวาเปนความผิดทีอ่ยูในขอบเขตของ “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” ชนิดหนึ่ง โดยจดัอยูใน
ประเภทความผิดเกี่ยวกับการคาและการพาณิชยดวย110 รวมถึงความผิดฐานลบ ถอน หรือกระทํา
ดวยประการใด ๆ แกแสตมปซ่ึงระบุไวในมาตรา 254 ที่แสดงวาใชไมไดแลว ใหใชไดอีกตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 256 อีกดวย 

 
 
 
 

 

                                                 
108 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.  (2548).  กฎหมายอาญาภาคความผิด เลม 2.  หนา 125. 
109 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  เลมเดิม.  หนา 125. 
110 วีระพงษ บุญโญภาส.  (2547).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ.  หนา 22. 
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บทที่ 4 
วิเคราะหเปรียบเทียบเสรีภาพในการสื่อสารตามกฎหมายไปรษณียไทยกับ

ตางประเทศ 
 

จากการศึกษาในบทที่ 3 ทีผ่านมา ไดกลาวถึงขอจํากัด และการละเมดิสิทธิเสรีภาพใน
การสื่อสารทางไปรษณยีของประเทศไทย ซ่ึงถูกจํากัดโดยกฎหมายหลายฉบับ ในบทนี้ไดนําเสนอ
กฎหมายทีม่ีผลตอการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารทางไปรษณยีในตางประเทศ ซ่ึงไดแก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา กับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อนํามาวเิคราะหเปรียบเทียบกับประเทศ
ไทย และใชเปนแนวทางในการกําหนดสาระสําคัญของกฎหมายไปรษณยีประเทศไทยตอไป 

 
4.1  การจํากัดการสื่อสารทางไปรษณียในตางประเทศ 

4.1.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา     
การจํากัดสิทธเิสรีภาพของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา จะตองคํานึงถึงสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนในรฐัธรรมนูญเปนหลัก เพราะเปนกฎหมายสงูสุดของประเทศ เชนเดียวกับ
ประเทศตาง ๆ ในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น กฎหมายไปรษณียของประเทศสหรัฐอเมริกา จึง
เปนกฎหมายที่อยูภายใตรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ในการศกึษาเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ในการสื่อสารของประชาชนตองเปนไปตามบทบัญญัติ และขอยกเวนที่บัญญัตไิวในกฎหมาย และ
ในการดําเนินคดีอาญาพนักงานสอบสวน อาจใชมาตรการลวงรูความลับในการสื่อสารทางจดหมาย
ไปรษณยีได โดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา ดังนั้น จงึตองแยกศึกษา
กฎหมายสหรัฐอเมริกาที่เกีย่วของกับการจาํกัดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารทางไปรษณยีเปน 2 สวน 
คือ 

 
 

4.1.1.1  อํานาจของรัฐตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ไดใหความสําคัญกับกิจการไปรษณียตั้งแตมีการบญัญัติ

รัฐธรรมนูญขึ้นคร้ังแรก โดยไดกลาวถึงกิจการไปรษณยีไวในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาใน
หมวด 1 มาตรา 8 วรรค 7 ที่วา111  

                                                 
111 โกวิท วงศสุรวัฒน.  (2544).  รัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา.  หนา 79. 
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“(รัฐสภา) สถาปนาการไปรษณยีขึ้น” (To establish Post Offices and post Roads)  
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดบญัญัติใหรัฐสภาจัดตั้งกจิการไปรษณยีขึ้น แสดงใหเหน็วา 

รัฐไดใหเสรีภาพในการตดิตอส่ือสารทางไปรษณียแกประชาชน เพราะกิจการไปรษณียถือวาเปน
การสื่อสารรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงมีความสําคัญมากในอดีต กอนที่จะมีการประดิษฐโทรศัพท รถยนต 
โทรทัศน และคอมพิวเตอรนั้น การไปรษณียเปนเครื่องมือส่ือสารที่สรางความเปนปกแผนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เดิมเมื่อสหรัฐอเมริกายังเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ อังกฤษไดเขา
เปนผูจัดการกจิการไปรษณีย แตเมื่อสหรัฐอเมริกาไดประกาศอิสรภาพเปนเอกราชและไดมกีาร
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแลว ปรากฏวามีสํานักงานไปรษณยีอยูแลว 75 แหง โดยรัฐสภาเปนผูมี
อํานาจควบคุมกิจการไปรษณีย ดแูลที่ทําการไปรษณยี ตลอดจนสรางถนนหนทางทีใ่ชเปนเสนทาง
สงไปรษณียดวย 

ในป ค.ศ.1892 ผูอํานวยการใหญไปรษณยีไดรับการแตงตั้งใหอยูในคณะรัฐมนตรีของ
รัฐบาลสหรัฐ แสตมปถูกผลิตขึ้นคร้ังแรกใน ค.ศ.1846 และโปสการดผลิตข้ึนใน ค.ศ.1872 ตอมาใน
ป ค.ศ.1970 รัฐสภาสหรัฐไดตรากฎหมายเปลี่ยนแปลงกระทรวงไปรษณียใหเปนบริษัทอิสระใน
กํากับของรัฐบาลสหรัฐ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและความคลองตัวในการใหบริการแก
ประชาชนทางดานไปรษณียใหมากขึน้ 

รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา มิไดมีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสาร
ของประชาชนไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญอยางชัดแจง เชนเดยีวกับรัฐธรรมนูญประเทศไทยที่
บัญญัติรับรองไวในมาตรา 37 และตามมาตรา 10 แหงรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนั 
แตไดบัญญัติรับรองเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในบทบญัญัติแหงรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติม คือ  

1. บทแหงรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา 1 (ค.ศ.1791) วา 
“รัฐจะตรากฎหมายสถาปนาศาสนาไมได หรือจะตรากฎหมายหามการปฏิบัติศาสนกิจ

ก็ไมได หรือจะตัดทอนเสรีภาพในการพูด การตีพิมพ หรือการที่ประชาชนจะชุมนมุกันโดยสงบ 
และการรองทกุขตอรัฐบาลเพื่อขจัดความทุกขรอนของประชาชนไมได” 

สิทธิตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (The First Amendment) 
เปนการประกนัเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 4 ประการ คือ เสรีภาพในการนบัถือศาสนา, เสรีภาพในการพูด
และการพิมพ, เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และเสรีภาพในการยื่นเรื่องราวรองทุกข เปน
หลักประกนัใหกับประชาชนทุกคนโดยไมมีการแบงแยก แมจะเปนนักโทษก็มีสิทธิที่จะไดรับการ
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ติดตอส่ือสารทางไปรษณยี, สิทธิในการแสดงออก, สิทธิในการสมาคมหรือเขารวมกิจกรรม, สิทธิ
ในการนับถือศาสนา, สิทธิทางศาล และสิทธิที่จะไดรับการเยีย่มเยยีนตามสมควร112

2. บทแหงรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (ค.ศ.1868) มาตรา 1 วา 
“บคุคลทุกคนที่เกิดหรือแปลงสัญชาติในสหรัฐ และอยูในบังคับของกฎหมายสหรัฐ 

ยอมเปนพลเมอืงของสหรัฐและมลรัฐที่มีภมูิลําเนาอยู มลรัฐใดจะตราหรือบังคับใชกฎหมายอนัเปน
การตัดทอนเอกสิทธิหรือความคุมกันที่พลเมืองสหรัฐจะพึงไดรับไมได หรือมลรัฐใดจะตัดรอน
สิทธิในชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพยสินของบุคคล โดยไมชอบดวยวิถีทางที่ถูกตองแหงกฎหมายหรือ
จะปฏิเสธบุคคลในเขตอํานาจไมใหไดรับความคุมครองแหงกฎหมายโดยเทาเทยีมกนัไมได” 

ทั้งสองบทแหงรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่เติมขางตน เปนบทที่มีความสําคัญในการรับรอง
สิทธิและเสรีภาพในชวีิต ทรัพยสิน และไดระบุถึงความเสมอภาคของประชาชนอเมริกันทุกคนไว
อยางชัดเจน  การที่บุคคลจะกระทําส่ิงใดไดนัน้ตองปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไวอยางเครงครัด  
แตมิไดบัญญัตเิกี่ยวกับมูลเหตุ หรือเหตยุกเวน ทีใ่หอํานาจรัฐในการจํากัดสิทธเิสรีภาพในการ
ติดตอส่ือสารของประชาชน แตศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาไดอาศัยการตีความไวในคดี Katz V.United 
States 389. U.S. 347,88 S.Ct. 507 19 L.Ed 2nd 576 (1967) วา บทบญัญัติแหงรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติม มาตรา 4 (The Fourth Amendment)113 เปนบทคุมครองบุคคลและสถานะของบุคคลจาก
การถูกยึดหรือคน หรือจับกุมโดยมิชอบ และเปนการขยายความคุมครองถึงสิทธิสวนตัวในการ
ส่ือสารของบุคคลดวย (Right of Privacy) นอกจากนีย้งัมีกฎหมายทีม่ีบทบัญญัติใหความคุมครอง
แกสิทธิสวนตวัในการสื่อสาร คือ The Federal Communication Act 1934 โดยในมาตรา 605 
บัญญัติวา “หามไมใหบุคคลใดโดยมิไดรับอนุญาตจากผูสงสาร กักการสื่อสารใด ๆ และเปดเผย
ความลับ หรือพิมพเผยแพรความมีอยูของขอความ เนื้อหาหรือความหมายของการสื่อสารที่กักนั้น
ตอบุคคลอื่น”  

ดังนั้น สิทธิสวนตวัในการสื่อสารของบุคคลที่ไดรับความคุมครอง ตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา 4 พอจะตีความหมายไดวารัฐใหความคุมครองสิทธิสวนบุคคล 
หามมิใหถูกตรวจคน การยดึ การจับ โดยไมมีเหตุอันสมควร เมื่อนํามาปรับใชกับการติดตอส่ือสาร

 
112 J.scott Harr Karen M.Hess.  (2002).  Constitutional Law and the Criminal Justice System.  p. 

138. 
113 “บุคคลยอมมีสทิธิที่จะไดรับความปลอดภัยในรางกาย เคหสถาน เอกสาร และวัตถุสิ่งของจากการถูก

ตรวจคน การยึด และการจับ ที่ไมมีเหตุอันสมควร จะถูกละเมิดไมได และหามมิใหมีการออกหมายคนดวย แตเมื่อ
มีเหตุอันควรเช่ือไดโดยการสาบาน หรือการยืนยันที่รับผิดชอบก็สามารถเขาคนสถานที่ จับ หรือยึดบุคคลและ
สิ่งของได”  
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ทางไปรษณยี ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาตีความวาหามมใิหตรวจคนและยดึ ส่ิงของสงทางไปรษณยีโดย
ไมมีเหตุอันสมควร ส่ิงของที่สงทางไปรษณยีนี้ คือ จดหมาย และหอซองทีป่ดผนึกซึ่งสงทาง
ไปรษณยี114 ส่ิงของสงทางไปรษณียไมวาจะอยู ณ ที่ใด ยอมไมถูกหนวงเหนีย่วกักเกบ็ และหามมิ
ใหเปดตรวจ115 แตมิไดหมายความวาเมื่อรัฐไดใหความคุมครองสิ่งของสงทางไปรษณยีดังกลาวแลว 
จะเปนสิทธิเดด็ขาด หามมใิหเจาหนาที่ตรวจคน และยึดสิ่งของสงทางไปรษณยี เพราะหากเปน
ส่ิงของสงนอกทางไปรษณยี116 หรือส่ิงของสงทางไปรษณียที่มิไดปดผนึก ซ่ึงปดคาฝากสง (คา
แสตมป) ไมครบ เจาหนาทีม่ีอํานาจในการตรวจสอบ และยึดได ไมถือเปนการลวงละเมิดสิทธิของ
ผูฝากสงในการตรวจคน และยึดสิ่งของนัน้ ๆ117 และกรณีที่ผูฝากสงมิไดปดผนึกสิ่งของที่ฝากสง 
แสดงใหเห็นวาผูฝากสงมิไดประสงคจะรักษาสิทธิในความเปนสวนตวัของตนเองไว ดังนั้น ถา
บุคคลนั้นไมประสงคจะรักษาสิทธิความเปนสวนตวัของตนในสวนนี ้ บุคคลอื่นยอมมีสิทธิรับรู
ขอความ ความเปนสวนตวัของบุคคลนั้นได ไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิความเปนสวนตวัของ
บุคคลนั้นแตอยางใด ในกรณีนี้สามารถเทียบเคียงกับหลักการในเรื่องการดักฟงทางโทรศัพทที่ศาล
ฎีกาสหรัฐไดวนิิจฉัยไวในคดี Rathbun วาหากผูสนทนาในโทรศัพทคนหนึ่งคนใดยอมใหบุคคลท่ี
สามลักลอบดักฟงโทรศัพทไดเชนนี้ไมถือวาเปนการละเมิดบทบัญญัติของ Federal Communication 
Act118 ในหลักการที่วาบุคคลยอมพึงระมัดระวังความลับสวนบุคคลของตนเอง ถาเขาไมระมัดระวัง
ก็แสดงวาเขาไมสนใจรักษาความลับนั้น119

เปนที่นาสังเกตวา ในบทแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 4  มิไดกลาวถึงสิทธิเสรีภาพในการ
ส่ือสารไวอยางชัดเจน ซ่ึงหากจะเทียบเคยีงกับมาตรา 37  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 ที่บัญญัติรับรองเสรีภาพในการสื่อสารแลวจะเห็นวารัฐธรรมนูญของไทยไดบญัญัติ
รับรองเรื่องดังกลาวไวชัดเจนกวารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา โดยไดบัญญัติหลักการที่ให
เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยชอบดวยกฎหมาย และขอจํากัดทีท่ําไดโดยแตอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ โดยเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 
114 CORPUS JURIS SECUNDUM.  (2003).  VOLUME 79.  p.67. 
115 Ibid. 
116 สิ่งของสงนอกทางไปรษณีย หมายถึง สิ่งของที่มิไดฝากสงโดยผานกิจการไปรษณีย เชน  นาย ก. จาย

คาจางให นาย ข. ไปสงจดหมายใหกับ นาย ค. โดยมิไดฝากสงทางไปรษณีย 
117 CORPUS JURIS SECUNDUM.  (2003).  VOLUME 79.  p.67. 
118 วีระพงษ บุญโญภาส.   (2547).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ.  หนา 375. 
119 แหลงเดิม. 
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เร่ืองที่จะตองพิจารณาประการตอมาก็คือ ในมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ใชคําวา “การสื่อสาร” ซ่ึงเปนคําที่มีความหมายกวางมาก เพราะการสื่อสาร
สามารถทําไดหลายวิธี หลายทาง เชน  การใชวาจา คาํพูด ซ่ึงไมสามารถจับตองได หรือจะเปน
กระดาษ เครื่องบันทึกเสียง ส่ิงพิมพ ซ่ึงสามารถจับตองได สรุปก็คือทุกอยางที่จะสามารถทําให
คูกรณีอีกฝาย รับรูเขาใจในสิ่งที่อีกฝายตองการสื่อใหรับรู ซ่ึงในบทแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 4  มิได
บัญญัติถึงการสื่อสารไว  แตเมื่อดูเจตนาในบทแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 4 จะเห็นไดวาเปนเพราะ
ความพยายามที่จะสรางความสมดุลระหวางความปลอดภัย ความเปนสวนตัวของเอกชน กับความ
ปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมสวนรวม ดังนั้น จึงทําใหคําจาํกัดความของการ
คนและยดึสิ่งของโดยมีเหตผุลเพียงพอขาดความชัดเจน120 ซ่ึงสามารถตีความไปไดวาเปนการ
รับรองสิทธิและใหความคุมครองในสิทธิสวนบุคคลของประชาชนนัน้ รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการ
ส่ือสารของประชาชนดวย 

ประเด็นตอมา คําวา  “เอกสาร”  ในบทแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 4 เปนคําที่ใชทัว่ไป 
มิไดใหคําจํากดัความไวอยางชัดเจนวาหมายถึงอะไร แตตอมาศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาไดวางบรรทดั
ฐานโดยตีความไวในคดี U.S. – U.S. v” Van Leeuwen, Wash., 90 S.Ct. 1029, 397 U.S. 249, 25 
L.Ed.2d 282, on remand 427 F.2d 1174. ขยายความหมายของคําวา “เอกสาร” ตามบทแกไข
รัฐธรรมนูญมาตรา 4  ใหหมายความรวมถึงไปรษณยีภณัฑช้ันหนึง่ (First class mail) ไดแก 
จดหมาย และสิ่งของที่ปดผนึกที่ชําระคาฝากสงในอัตราจดหมาย, หนังสือพิมพพิเศษ, นิตยสาร, 
หนังสือเลมเล็ก ๆ ที่มีขนาดไมเกิน 80 หนา หรือส่ิงตพีิมพอ่ืน ๆ เมือ่เปรียบกับกฎหมายไปรษณีย
ของประเทศไทยซึ่งแบงประเภทของไปรษณยีภณัฑช้ันหนึ่ง โดยกําหนดตามประเภทและชนิด
ตามลําดับความสําคัญและความเรงดวนของสิ่งของสงทางไปรษณยีในประเทศ แบงไดเปน 4 ลําดบั 
คือ121  

1.  ไปรษณยีดวนพิเศษ  
2.  ไปรษณยีภณัฑชนดิจดหมายและไปรษณียบัตร  
3.  ไปรษณยีภณัฑชนดิของตพีิมพและเครื่องอานสําหรับคนเสียจกัษุ และ 
4.  พัสดุไปรษณีย 
การนําจายไปรษณียดวนพิเศษ จะไดรับการคัดเลือกและนําจายดวยความรวดเร็วและ

แนนอนเปนพเิศษกวาไปรษณียภัณฑและพัสดุไปรษณยี โดยจะมีระบบงานแยกตางหากจาก

 
120 โกวิท วงศสุรวัฒน.  เลมเดิม.  หนา 79.  
121 ไปรษณียนิเทศ พ.ศ.2544 ขอ 381.  
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ไปรษณยีภณัฑและพัสดไุปรษณีย122 การนาํจายไปรษณยีภัณฑและพัสดุไปรษณยีประเทศไทย จะ
นําจายตามความเรงดวนและความสําคัญโดยพิจารณาจากการชําระคาไปรษณียากร ซ่ึงแยกออกเปน 
3  ประเภท คือ123

1. ประเภทที่ 1 (LC) ไดแก จดหมายและไปรษณยีบัตร 
2. ประเภทที่ 2 (AO)ไดแก ของตีพิมพ พัสดยุอย เครื่องอานสําหรับคนเสียจักษ ุ
3. ประเภทที่ 3 (CP) ไดแก พัสดุไปรษณยี 
ในเทีย่วไปรษณียใดที่มีไปรษณยีภณัฑและพัสดุจํานวนมาก จนอาจทําใหการนําจาย

ตองลาชาเกินกวาเวลาที่กําหนด เจาหนาที่ไปรษณยีจะคัดเลือกและนําจายตามลําดับความเรงดวน
และความสําคญัขางตน ไดแก ทําการคัดเลือกและนําจายประเภทที่ 1 (LC) กอนเพราะถือวาเปน
ขาวสารสวนตวั124  แลวจึงปฏิบัติตอ ประเภทที่ 2 (AO) และประเภทที ่ 3  (CP) ตามลําดับ  อาจ
เปรียบเทียบไดวา ประเภทที่ 1 (LC) เปน  First class mail ประเภทที่ 2 (AO) เปน  Second class 
mail และประเภทที่ 3  (CP) เปน Third class mail 

จดหมายและไปรษณียบตัร อาจถือวามีลักษณะใกลเคยีงกับคําวา “เอกสาร” ในบท
แกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 4 ตามที่ศาลฎีกาสหรัฐอเมรกิาวางบรรทัดฐานไว เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (7) ของประเทศไทย ไดใหความหมายของคําวา “เอกสาร” อยาง
ชัดเจนวา หมายถึง “กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใด ซ่ึงไดทําใหปรากฏความหมายดวยตวัอักษร ตัวเลข ผัง 
หรือแผนแบบอยางอื่น จะเปนโดยวิธีพิมพถายภาพหรอืวิธีอ่ืนอันเปนหลักฐานแหงความหมายนัน้” 
อาจถือไดวาคาํวา “เอกสาร” ที่บัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา มีความหมายใกลเคียง
กับคําวา “จดหมายและไปรษณยีบัตร” ตามไปรษณยีนิเทศ พ.ศ.2544 และคําวา “เอกสาร” ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (7) ของไทย ดังนั้น ถือไดวารัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติ
รับรองสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารไวเชนกนั โดยหามมใิหตรวจคน การยึด และการจับที่ไมมีเหตุ
อันสมควร 

4.1.1.2  การจํากัดสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายไปรษณียสหรัฐอเมริกา 
กฎหมายไปรษณยีของสหรัฐอเมริกาที่ใชบังคับคือ POSTAL SERVICE AND 

OFFENSES AGAINST POSTAL LAWS ไดบัญญัติอํานาจ ขอกาํหนด ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับกิจการไปรษณียไวทั้งส้ิน 64 มาตรา โดยแยกออกไดเปน 5 สวน คือ 

 
122 ไปรษณียนิเทศ ขอ 398. 
123 ไปรษณียนิเทศ ขอ 399. 
124 ขาวสารสวนตัว หมายถึง ขาวสารที่สงไปมาถึงกันและกันโดยมีเจตจํานงใหเปนประโยชนเฉพาะ

ระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคลกับบุคคลหรือกลุมบุคคล 
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1. บททั่วไป 
2. อํานาจของกิจการไปรษณยี 
3. ไปรษณยีภณัฑ, ดวงตราไปรษณียากร, การขนสง, และการนําจายไปรษณยีภณัฑ 
4. ความผิดทางไปรษณีย 
5. การตรวจคน และยดึ ไปรษณียภัณฑ  
กฎหมายไปรษณยีของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนกฎหมายที่อยูภายใตรัฐธรรมนูญของ

สหรัฐอเมริกา ประชาชนจะถูกจํากดัสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารได จึงเปนไปตามบทแกไข
รัฐธรรมนูญ มาตรา 4   โดยรัฐจะเขาไปแทรกแซง หรือกระทําการที่กระทบสิทธิเสรีภาพในการ
ติดตอส่ือสารของประชาชนทางไปรษณยีได ก็โดยอาศัยอํานาจในการคนและยดึไปรษณยีภัณฑ 
หรือส่ิงของที่สงทางไปรษณีย ซ่ึงในเรื่องการคนและยดึนี้ศาลฎกีาสหรัฐอเมรกิาไดตีความคาํวา  
“การคนและยดึ” ขยายความออกไปอยางมาก และไดกําหนดมาตรฐาน คําวา “โดยไมมีเหตุอันควร” 
(Unreasonable) อยางเครงครัด และจะไมมีการออกหมาย เวนแต “จะมีเหตุอันควรสงสัย” โดยหลัก
ที่ถูกตองจะตองมีหมาย ซ่ึงกําหนดเรื่องการตรวจคนไว ซ่ึงออกโดยผูพิพากษา (ศาล) โดยการยื่นคํา
รองของเจาพนักงานระบุบคุคลที่จะจับ สถานที่หรือส่ิงของที่จะคน โดยอางวา “มีเหตุอันสมควร” 
(Probable Cause) และตองมาสาบานหรือปฏิญาณดวยตนเอง  

กฎหมายไปรษณยีสหรัฐอเมริกา เปนเรื่องของความผิดอาญาที่กําหนดโดยศาลสหรัฐ 
(Federal Crime) มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการตรวจคนและยึดสิ่งของสงทางไปรษณยีไวโดยเฉพาะ
โดยอยูในสวนที่ 5 มาตรา 64-65 ดังนี ้

มาตรา 64  เร่ือง การตรวจคนและยึดสิง่ของสงทางไปรษณีย (SEARCHES AND 
SEIZURES)125  

หามมิใหมกีารตรวจคน และยึดเอกสาร หรือส่ิงของสงทางไปรษณียที่ปดผนึกของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่อยูระหวางทางไปรษณยีโดยไมมีเหตุอันควร ซ่ึงเปนไปตามบทแกไขเพิ่มเตมิ
รัฐธรรมนูญ มาตรา  4 และสิ่งของสงทางไปรษณยีตามมาตรานี้ ไดแก จดหมาย และส่ิงของที่ปด
ผนึกที่ชําระคาฝากสงในอัตราจดหมาย, หนังสือพิมพพิเศษ, นิตยสาร, หนังสือเลมเล็ก ๆ ที่มีขนาด
ไมเกิน 80 หนา หรือส่ิงตีพิมพอ่ืน ๆ (First class mail)  

นอกจากจดหมาย และส่ิงของสงทางไปรษณยีที่ปดผนกึ ที่กฎหมายไปรษณียไดบัญญัติ
รับรองหามมิใหตรวจคน และยึดไวในมาตรา 64 แลว ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาไดตีความขยายความ
คุมครองรวมถึงไปถึงพัสดุไปรษณีย วาเปนสิทธิสวนบุคคลของประชาชนที่รัฐจะตองใหความ
คุมครอง ตามบทแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 4 เชนกัน โดยศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาไดตัดสินไว

 
125 CORPUS JURIS SECUNDUM.  (2003).  VOLUME 72.  p. 134. 
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ในคดี  U.S. – U.S. v. LaFrance, C.A.(Me.), 879 F.2d 1.126 จากการที่ศาลตีความผานมา อาจถือได
วาศาลไดตีความคําวา  “การคนและการยึด” รวมไปถึงการคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว (Right of 
Privacy) โดยยึดหลักทีว่า ถาการตรวจคนไมมีหมาย ถือวาเปนการตรวจคนที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ขัดกับบทแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 4 อันเปนการสรางหลักประกันในเรื่องสทิธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานในการติดตอส่ือสารใหกับประชาชน ใหปลอดภัยจากการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐที่อาจ
แทรกแซง หรือกระทบสิทธิสวนบุคคล 

การตรวจคนและยึดสิ่งของสงทางไปรษณยี ตองกระทําโดยเจาพนักงานผูไดรับอนุญาต
จากกฎหมายใหกาวลวงเขาไปรบกวนสิทธสิวนบุคคล127 การคนจดหมายและสิ่งของสงทาง
ไปรษณยีที่ปดผนึก รวมถึงพสัดุไปรษณยีตองมีหมายคนจากศาล โดยหามมิใหออกหมายคนสิ่งของ
สงทางไปรษณียโดยปราศจากเหตุอันควร128 และหมายคนที่ออกมาจะตองใชเพียงเพื่อขอเปด
ส่ิงของสงทางไปรษณยีเทานัน้129 ซ่ึงการคนที่มี “เหตุอันสมควร” (Probable Cause) ตอง
ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้130  

1.  ตองมีขอเท็จจริงหรือเหตกุารณที่เจาพนกังานรู และทําใหเจาพนักงานเชื่อโดยสุจริต 
เพียงพอวาจะออกหมายได ถาเปนกรณีหมายคนจะตองเชื่อวาจะพบสิ่งของหรือบุคคลในสถานที่
นั้น เปนความหมายทางอัตวสัิย (Subjective) 

2.  ตองมีขอเท็จจริงหรือเหตุการณทีว่ิญูชนทั่วไป เหน็ไดวาเปนไปไดที่ของสิ่งนั้นจะ
อยูในสถานทีน่ั้น เปนความหมายทางภาวะวิสัย (Objective) 

ดังนั้น การตรวจคนและยดึส่ิงของสงทางไปรษณยี จึงตองอยูภายใตบทแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 4  คือ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกาํหนดตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีอาญาวาดวยการคน คือ ตองมีหมายคน ดังนัน้เมื่อเปนการตรวจคนและยดึ ก็ยอมตกอยู
ในบังคับที่เจาพนักงานจะขอหมาย (warrant) จากศาลได การขอหมายจากศาลในกรณีการตรวจคน
และยดึ ศาลฎีกาสหรัฐไดวางหลักไววา ตองมีเหตุอันสมควร (Probable Cause)131  เหตุที่จะออก
หมายคนได ตองใชมาตรฐาน “เหตุอันสมควร” (Probable Cause) และตองระบุไวในหมายคนดวย 

 
126 CORPUS JURIS SECUNDUM.  (2003).  VOLUME 79.  p. 66 
127 Larry K. Gaines, Michael Kavne and Roger Leroy Miller.  (2001).  Criminal Justice in Action the 

Core.  p.152. 
128 CORPUS JURIS SECUNDUM.  (2003).  VOLUME 79.  p. 66. 
129 CORPUS JURIS SECUNDUM.  (2003).  VOLUME 79.  p. 66.  
130 จิรนิติ หะวานนท.  (2546).  สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ.  หนา 25. 
131 แหลงเดิม. 
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แตศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาไดวางบรรทัดฐานวา เหตอัุนสมควร ในการตรวจคนสิ่งของสงทาง
ไปรษณยีนี้ ไมจําเปนตองเปนมาตรฐานที่เครงครัดในระดับเดยีวกับการออกหมายคนตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา132 ซ่ึงการจะออกหมายคนไดตองผานกระบวนการตรวจสอบโดย
ศาล ซ่ึงอาจเปน Judge133 หรือ Magistrates134 ก็ได เปนนโยบายของศาลฎีกาสหรัฐอเมริกา ที่
ตองการใหกระบวนการ ออกหมาย (warrant process) เปนมาตรการเพื่อใชตรวจสอบการใชดุลย
พินิจของเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายในการคนและยึด135 เพื่อเปนหลักประกันวาเจาหนาที่ของฝาย
บริหารจะไมทาํการคนและยดึพยานหลักฐานโดยมิชอบดวยกฎหมาย และถือวาขดักับรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้น การทีรั่ฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตรวจคนและยดึส่ิงของสงทางไปรษณยีได จึงตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดวางหลักตามรฐัธรรมนูญ มาตรา 4 โดยตอง
ถือปฏิบัติ ดังนี้136

การออกหมายคนเพื่อคนและยึดสิ่งของสงทางไปรษณยี ตองปฏิบัติตามมาตรา 41 (a) 
ที่วา “เจาพนักงานผูมีอํานาจหรือพนักงาน อัยการจะตองขอหมายคน 

(1)  หมายคนตองออกโดยศาลของมลรัฐหรือศาลของสหรัฐ สําหรับการคนสิ่งของหรือ
คนหาบุคคลในเขตอํานาจศาล 

(2) หมายคนออกโดยศาล สําหรับกรณีการคนสิ่งของหรือคนหาบุคคลในเขตอํานาจ
ศาล หรือคนสิ่งของที่ถูกโยกยาย หรือบุคคลหลบหนีออกนอกเขตกอนจะถูกดําเนินการตาม
กฎหมาย” 

จากหลักขางตน เจาหนาที่ของรัฐตองขอใหศาลออกหมายคน เพื่อตรวจคนสิ่งของปด
ผนึกที่สงทางไปรษณยี โดยใหศาลเปนผูตรวจสอบการใชดุลพินิจของเจาหนาทีว่ามีเหตุผลเพียงพอ
หรือไมเพราะเปนการลวงละเมิด กระทบตอสิทธิของประชาชน เจาหนาที่ไปรษณียไมมีสิทธิตรวจ
คนดวยตนเองเพราะไมมกีฎหมายใหอํานาจ 

เจาหนาที่ของรัฐตองสาบานตนตอผูพพิากษาวา มีเหตุอันสมควรที่จะขอใหศาลออก
หมายคน ตาม มาตรา 4 c (1) และ (2) ที่วา 

 
132 CORPUS JURIS SECUNDUM.  (2003).  VOLUME 72.  p. 134. 
133 หมายถึง ผูพิพากษา 
134 หมายถึง ผูพิพากษาศาลแขวง, ผูพิพากษาที่มีอํานาจตัดสินคดีความผิดเล็กนอย, เจาหนาที่ศาลผูไดรับ

การแตงต้ังใหมีอํานาจตัดสินคดีความผิดเล็กนอย 
135 ณรงค ใจหาญและคณะ.  (2540).  สิทธิผูตองหา จําเลย และผูตองโทษในคดีอาญา.  หนา 23. 
136 วัลลิกา อุนศรี.  (2544).  ปญหาการรวบรวมและพิสูจนพยานหลักฐานที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสใน

คดีอาญา.  หนา 130.  
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(1) เจาหนาที่ผูรองขอใหศาลออกหมายตองสาบานตน... 
(2) เจาหนาที่ผูสาบานตน ตองยนืยันวา มีเหตผุลนาเชื่อวาส่ิงของ หรือบุคคลที่ 

ตองการคนมีอยูในทีน่ั้น...ฯลฯ...” 
จากหลักขางตน เจาหนาที่ตองสาบานตัวกอน และแสดงใหศาลเหน็วามีเหตุอันสมควร

ที่จะขอใหศาลออกหมาย ตามหลัก Probable Cause ที่ไดกลาวมาแลวขางตน  โดยจะตองมี
รายละเอียดขอเท็จจริงที่ทําใหเชื่อวาจะพบสิ่งของที่ตองการ เชน เชือ่วาไปรษณียภัณฑดังกลาวมี
ขอความ หรือส่ิงของที่บรรจุอยูภายใน ที่ใชเปนพยานหลักฐานประกอบสอบสวน ไตสวน หรือการ
ดําเนินคดีได 

ประการตอมา หมายคนจะตองระบุส่ิงของที่จะถูกตรวจคน  และระบุสถานที่ที่จะทํา
การคนดวย ตาม มาตรา 4 c (2) เชน ของที่ตองการคนเปนหอซองเอกสาร เชน จดหมาย หนังสือ 
หรือเปนพัสดไุปรษณยี สถานที่ที่จะตรวจคนจะตองระบใุหชัดเจนวาเปนที่ทําการไปรษณยีสาขาใด
โดยเฉพาะ 

เหตุที่จะออกหมายคน และยึดส่ิงของสงทางไปรษณยีเปนไปตามหลักกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเชนกัน คือ ตองปฏิบัติตามมาตรา 41 (b) ที่วา 

(1) ส่ิงของที่ใชประกอบการกระทําความผดิ ที่อยูในความครอบครองของบุคคล ที่ใช
เปนพยานหลกัฐานประกอบการสอบสวน 

(2) ส่ิงของที่ไดมาโดยผิดกฎหมาย หรือมไีวเปนความผิด 
(3) ส่ิงของที่มีเหตุอันควรสงสัยวาไดใช หรือตั้งใจจะใชในการกระทําความผิด 
(4) เพื่อพบบุคคลที่มหีมายจบั 
เหตุที่จะออกหมายคนได ตองอาศัยเหตุขางตนตามที่กฎหมายระบุไวโดยเครงครัด 

เพราะมิใชวารัฐจะอาศยัเหตใุดออกหมายคนก็ได เพราะเปนการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล การที่รัฐ
จะละเมดิสิทธิสวนบุคคลไดนั้น จะตองอาศัยเหตุผลที่สําคัญกวา ก็คือประโยชนของสวนรวม รัฐจึง
ตองวางมาตรการขอกําหนดขึ้นมาใหชัดแจงวาตองมีเหตุใดบาที่รัฐจะเขาไปลวงละเมิด กระทบสทิธิ
สวนบุคคลได นอกเหนือจากเหตุทีก่ําหนด รัฐยอมไมอาจลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลของประชาชน
ได 

เมื่อศาลออกหมายคนแลว พนักงานผูมหีมายคนจะตองคนใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ที่กําหนด คือ ภายใน 10 วนั หากเกินกวาที่กฎหมายกําหนด หมายคนนั้นยอมสิ้นผล และจะตอง
ตรวจคนไดแตในเวลากลางวนั ตามมาตรา 41 (c) (2) ที่วา 

“...การคนหาบุคคล หรือส่ิงของในสถานที่ที่ระบุในหมายคนตองคนใหเสร็จสิ้นภายใน 
10 วัน และการคนตองคนโดยจดัหาเวลาที่เหมาะสมและตองคนในเวลากลางวัน...” 
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เห็นไดวาศาลสหรัฐอเมริกาไดวางขอกาํหนด วิธีปฏิบัตใินการตรวจคนไวหลายขั้นตอน 
มิใชวาเจาหนาที่จะดําเนินการอยางใดกไ็ดโดยไมมีขอบเขต เพราะไปกระทบตอสิทธิของผูถูกคน 
จึงตองมีขั้นตอน ขอจํากดัการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐอยางชัดเจน หากการคนไมปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด การคนนั้นยอมไมมีผล เพราะขัดกับรัฐธรรมนูญ พยานหลักฐานที่ไดมา 
ศาลจึงไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานได เพราะถือวาเปนพยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบ 

หลักเกณฑการตรวจคนดังกลาวขางตน รวมถึงการตรวจคนตูไปรษณยีเชา (Mail Box) 
ซ่ึงนาเชื่อวามหีลักฐานเกี่ยวของกับสงที่ตองการคนหา หรือถามีเหตุอันสมควรเชื่อไดวาบรรจุ
ส่ิงของที่ตองการคนหาดวย ซ่ึงหากเจาหนาที่จะตรวจคนตองมีหมายคนเพื่อหาส่ิงของดังกลาว137

แตแมกฎหมายไปรษณียมาตรา 64 จะหามมิใหตรวจคนและยึดสิ่งของสงทางไปรษณีย
ก็ตาม แตก็มิใชเปนการหามเด็ดขาด เพราะแมกฎหมายไปรษณียจะบัญญัติไว แตหากเขาขอยกเวน
ตามที่บัญญัติไวในบทแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 4 ก็สามารถตรวจคนและยดึส่ิงของสงทาง
ไปรษณยีได ซ่ึงก็คือกรณีที่เจาพนักงานศุลกากรที่มีหนาที่ประเมิน เรียกเก็บภาษีส่ิงของที่ถูกสงทาง
ไปรษณยีเขามาภายในประเทศ โดยมีเหตอัุนควรสงสัยวาไดบรรจุส่ิงของที่หลบเลี่ยงภาษี หรือสงสัย
วาไดบรรจุส่ิงของที่เปนความผิดตามกฎหมาย138 กรณนีีม้ีลักษณะเชนเดียวกับประเทศไทยและอีก
หลาย ๆ ประเทศสวนใหญก็มีขอยกเวนเชนนี้เหมือนกัน เพราะเจาหนาที่ศุลกากรมีหนาทีใ่นการ
ประเมิน และเรียกเก็บภาษีส่ิงของที่สงมาทางไปรษณยีจากตางประเทศที่นําเขามาภายในประเทศ 

อยางไรก็ดี ผูรับสิ่งของที่แทจริงซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ของทรัพยสินที่สงโดย First 
class mail สามารถใชสิทธิโตแยงคัดคานหากเห็นวาเปนการคนโดยมิชอบ หรือเห็นวาเปนการยึด
โดยมิชอบดวยกฎหมาย  แตเจาหนาที่รัฐจะตรวจคน หรือยึดสิ่งของเกินกวาเวลาที่จําเปนมิได และ
บุคคลผูที่ไดรับความเสียหายจากการตรวจคน หรือยดึสามารถใชสิทธิตามกฎหมาย   

มาตรา 65 เร่ือง การตรวจสอบไปรษณียภัณฑที่ปดผนกึ (MAIL COVER OR MAIL 
WATCH)139

ไปรษณยีภณัฑปดผนึก รวมถึงบันทึก รายงานที่พนักงานไปรษณยีจดัทําขึ้นโดยระบถึุง
ลักษณะเฉพาะภายนอกของสิ่งของที่นําจายใหแกผูรับ และรวมถึงบันทึก รายงานที่กฎหมาย
กําหนดใหพนกังานไปรษณยีตองจัดทํา 

กฎหมายมิไดใหอํานาจเจาหนาที่ไปรษณียตรวจสอบขอความ หรือส่ิงของที่บรรจุอยู
ภายในไปรษณียภัณฑได เพราะถูกหามโดยบทแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 ที่หามมิใหคน

 
137 CORPUS JURIS SECUNDUM.  (2003).  VOLUME 79.  p. 308. 
138 CORPUS JURIS SECUNDUM.  (2003).  VOLUME 72.  p. 134.  
139 CORPUS JURIS SECUNDUM.  (2003).  VOLUME 72.  p. 134. 
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หรือยึดสิ่งของโดยไมมีเหตุผลเพียงพอนัน้ ไมรวมถึงกรณีที่ผูตรวจการไปรษณียจะทําสําเนา
รายละเอียดทีป่รากฏอยูภายนอกซองจดหมาย หรือไปรษณยีภณัฑปดผนึก และเจาหนาที่หนวยงาน
อ่ืน สามารถสืบสวน ไตสวนเกี่ยวกับการละเมิด หรือฝาฝนตอบทบัญญัติของไปรษณีย หรือภายใต
เหตุการณที่กฎหมายบัญญัตไิวเพื่อความจําเปนตามที่กฎหมายกําหนดวาดวยการสอบสวนคดีอาญา
140 เจาหนาทีไ่ปรษณยีจึงทําไดเพียงจดรายละเอียดลักษณะภายนอกของไปรษณียภณัฑเทานั้น 

การตรวจและยึดไปรษณยีภณัฑปดผนกึทีถู่กนํามาใชเปนพยานหลักฐานในคดีอาญา ไม
สามารถยึดหนวงเอาไว เพราะขัดกับบทแหงรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่เติม มาตรา 1 ซ่ึงรับรองเสรีภาพ
ในการพดูและการพิมพ  

ถาเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ เปนสิ่งที่ทุกประเทศใหความสําคญัเปนอันดับหนึ่ง 
ถือเปนขอยกเวนที่ใหรัฐนํามาใชอางอิงเพือ่จํากัดสิทธิของประชาชนไดทุกกรณ ี รวมถึงประเทศ
สหรัฐอเมริกา กําหนดใหบทบัญญัติของไปรษณียทีใ่หอํานาจดําเนินการในเรื่อง “เพื่อปองกันความ
มั่นคงแหงชาติ” (protect the national security) ไมถือวาขัดกับรัฐธรรมนูญ141  

มาตรา 63 เร่ือง การฟองรองดําเนินคด ี(PROSECUTION)142

ใหนําบทบัญญัติทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาใชกับการกระทําความผิดตาม
กฎหมายไปรษณยี ในเรื่องการฟองรองดําเนินคดี, รับฟงพยานหลักฐาน และวิธีพิจารณาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

เห็นไดวาหากเปนการกระทําความผิดตามกฎหมายไปรษณีย ที่มิใชความผิดเกีย่วกับ
การฉอโกงทางไปรษณยีตามที่บัญญัติไวในสวนที่ 4 A มาตรา 23-43  ตองนําขั้นตอนตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญามาบังคับใชตามมาตรา 63 นี้ ซ่ึงความผิดตามกฎหมายไปรษณียที่
ตองบังคับตามมาตรา 63 ไดแก การสงไปรษณียภณัฑที่มีขอความขมขู คุกคาม การติดตอส่ือสาร 
(มาตรา 47), สงส่ิงของลามกอนาจาร (มาตรา 49),  การใชไปรษณยีเพื่อกระทําการที่ผิดกฎหมาย 
(มาตรา 51), พนักงานไปรษณียหรือลูกจางไปรษณียกระทําการกักเกบ็ หนวงเหนีย่ว หรือเปด
ไปรษณยีภณัฑ (มาตรา 54) เปนตน  

จากที่กลาวมาขางตน เห็นวากฎหมายไปรษณียสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติถึงส่ิงของตอง 
หามฝากสงทางไปรษณยีไวอยางชัดเจนแลวในมาตรา 44-62 ของกฎหมายไปรษณีย อยางไรก็ดี 
สหรัฐอเมริกาไดกําหนดหามสงส่ิงของทางไปรษณยีบางอยางเขาไปในประเทศ เพิ่มเติมนอกจากที่

 
140 CORPUS JURIS SECUNDUM.  (2003).  VOLUME 72.  p. 135. 
141 CORPUS JURIS SECUNDUM.  (2003).  VOLUME 72.  p. 135. 
142

 CORPUS JURIS SECUNDUM.  (2003).  VOLUME 72.  p. 132.  
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กําหนดไวในกฎหมายไปรษณยี หรือใหนําเขาไดโดยมีเงื่อนไข ซ่ึงสามารถแบงสาเหตุของการหาม
นําเขาประเทศหรือนําเขาไดโดยมีเงื่อนไข แยกเปน 3 ประเภท ดังนี้143

1. เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ เชน ชนวนระเบิด ไมขีดไฟ, มีดพรอมใบมีด
สปริง, ยาเสพติดและเวชภัณฑที่ไมตรงตามขอกําหนดป ค.ศ.1938 เกีย่วกับอาหารยาเสพติด,  สาร
กัมมันตรังสี, ชีววัตถุที่อาจกอใหเกดิโรค  

2. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน ส่ิงของเพื่อการ
คุมกําเนิดหรือกอใหเกิดการทําแทง รวมทั้งเอกสารที่เกีย่วกับการกระทํานั้น, ส่ิงของที่มีขอความ
กาวราวและขมขู ที่อยูบนเครื่องหุมหอภายนอก เปนตน 

3. เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพือ่ประโยชนทางดานภาษีอากร หรือศุลกากร  
ปองกันมิใหเศรษฐกิจภายในประเทศเสียหาย เชน ส่ิงของที่ละเมิดลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการคา หรือ
ส่ิงของที่ปลอมแปลงเครื่องหมายการคา, เหรียญกษาปณ ทองคําขาว ทองคําหรอืเงินทั้งที่ทําเปน
รูปพรรณหรือไมก็ตาม วัตถุมีคาทุกชนิด ส่ิงของที่มีคาแทนตัวเงนิและสัง่จายเงินใหแกผูถือ สามารถ
ฝากสงไดโดยใชบริการไปรษณยีลงทะเบยีนเทานั้น, ดวงตราไปรษณยีากร, ผลิตภัณฑยาสูบ, สลาก
ลอตเตอรี่ ส่ิงที่มีลักษณะหรือจุดประสงคเพื่อการเสี่ยงโชค, สุรา และแอลกฮอล ผลิตภัณฑทีม่ี
สวนผสมของแอลกฮอล, สินคาทางการเกษตรหรือสัตวมีชีวิตบางประเภท ที่อาจสงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศวยิาหรือสภาพแวดลอม  

อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวา กฎหมายไปรษณยีของสหรัฐอเมริกาไดบัญญตัิเกี่ยวกับความผิด
ฐานฉอโกงทางไปรษณยีไวโดยเฉพาะ (USE OF MAILS TO DEFRAUD) ในมาตรา 23 – 43 เชน 
สาระสําคัญและองคประกอบในการกระทาํความผิดฐานฉอโกงทางไปรษณีย, การฟองรอง
ดําเนินคดีแกผูกระทําผิด, การรับฟงพยานหลักฐาน, กระบวนการพิจารณา จนถึงการพิพากษา
ลงโทษผูกระทําผิด ซ่ึงเปรียบเทียบกับประเทศไทย ทีผ่านมายังไมเคยกําหนดความผิดฐานฉอโกง
ทางไปรษณยีไวโดยเฉพาะ หากมีความผิดในลกัษณะดังกลาวเกดิขึ้น มักจะวาเปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ฐานฉอโกง หรือมาตรา 343 ฐานฉอโกงประชาชนแลวแตกรณี 
นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงความผิดตอบทบัญญัติไปรษณยีในลักษณะอืน่ ๆ แยกตางหากออกมาเปน
ความผิดเฉพาะไวในกฎหมายไปรษณีย เชน การสงอาวุธปน หรืออาวุธทางไปรษณีย, การสงส่ิง
ลามกอนาจารทางไปรษณยี, การสงส่ิงของผิดกฎหมายทางไปรษณยี เปนตน ซ่ึงจุดนีแ้ตกตางกับ
กฎหมายไปรษณยีไทย มิไดกําหนดแยกฐานความผดิเกีย่วกับสิ่งของสงทางไปรษณยีไวเปนการ
เฉพาะ เชน การสงอาวธุปนเปนความผิดฐานหนึ่ง หรือสงส่ิงลามกอนาจารทางไปรษณยีเปน
ความผิดฐานหนึ่งเหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกา แตกําหนดเพียงวาหามมิใหส่ิงของใดทาง

 
143 ระบบงานไปรษณีย.  (2540).  สิ่งของตองหามฝากสงทางไปรษณียระหวางประเทศ.  หนา 64. 
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ไปรษณยีเทานัน้ หากตรวจพบสิ่งของตองหามสงทางไปรษณีย ใหถือปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่
ไปรษณยีกําหนดไวเทานัน้144 เชน จดหมายลูกโซตรวจพบใหทําลาย, วตัถุลามก อนาจาร หรือผิด
ศีลธรรม ตรวจพบใหทําลายเสียหรือสงใหพนักงานเจาหนาที่เพื่อดําเนนิการตามกฎหมาย  

4.1.2  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน      
การจํากัดสิทธเิสรีภาพการสื่อสารของประชาชนประเทศเยอรมัน ตองคํานึงถึงสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนความลับในการสื่อสารทางจดหมายไปรษณียและการสื่อสารทางไกล (Brief, 
Post-und Fernnmeldegeheimnis) ตามมาตรา 10 แหงรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนั 
(Grundgesetz) ซ่ึงบัญญัติไวเปนหลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพขั้นพืน้ฐาน แบงไดเปน 2 วรรค 
คือ145

“ความลับในการสื่อสารทางจดหมาย ไปรษณยี และการสื่อสารทางไกลไมอาจถูกลวง
ละเมิด 

การจํากัดสิทธขิั้นพื้นฐานดังกลาวจะกระทาํมิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย ในกรณีที่การจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานกระทําเพื่อคุมครองระเบียบพื้นฐานในการ
ปกครองระบบเสรีประชาธิปไตย และความมั่นคงของสหพันธและมลรัฐแลวยอมตรากฎหมายมา
จํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานดังกลาวไดโดยเจาหนาที่ของรัฐไมตองแจงใหผูถูกกระทบสิทธทิราบ และให
องคกรหรือองคกรผูชวยตาง ๆ ที่แตงตั้งโดยสภาผูแทนราษฎรเปนหนวยงานตรวจสอบทดแทนการ
ใชสิทธิฟองรองตอศาล” 

สหพันธรัฐจึงไดตรากฎหมายเกีย่วกับการจาํกัดสิทธิเสรีภาพในเรื่อง ความลับในการ
ส่ือสารทางจดหมาย ไปรษณีย และการสือ่สารทางไกล เรียกวา  Gesetz zu Beschraenkung des 
Briefs, - Post – und Fernmeldegeheimnisses vom 13 August 1968 Aenderung 27.5.1992 หรือที่
เรียกอีกชื่อวา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสหพันธมาตรา 10 Gesetz zu Artikel 10 Grundgeseta 
(G 10) สวนในการดําเนินคดีอาญาพนักงานสอบสวนก็อาจใชมาตรการลวงรูความลับในการสื่อสาร
ทางจดหมาย ไปรษณยี ไดโดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่เรียกวา 
Strafprozessordnung ดังนั้น จึงตองแยกศึกษากฎหมายเยอรมันที่เกี่ยวของกับการจํากดัสิทธิเสรีภาพ
ในการสื่อสารทางไปรษณยีเปน 3 สวน คือ 

 
144 ไปรษณียนิเทศ พ.ศ.2544.  ขอ  321. 
145 กมลชัย รัตนสภาววงศ และวรพจน วิศรุตพิชญ.  (2540).  แนวทางในการยกรางกฎหมายที่เก่ียวของ

กับการดักฟงโทรศัพทและการปรับปรุงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (รายงานการวิจัย).  หนา 95. 
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4.1.2.1 อํานาจของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ มาตรา 10 (Gesetz 
zu Artikel 10 Grundgeseta (G 10))146

(1) เจตนารมณของการใชอํานาจรัฐในการจํากัดสิทธิเสรีภาพในเรื่องความลับ ในการ
ส่ือสารทางจดหมาย ไปรษณยี และการสื่อสารทางไกล  

การใชอํานาจรัฐในการจํากดัสิทธิเสรีภาพในเรื่องความความลับ ในการสื่อสารทาง
จดหมาย ไปรษณยี และการสื่อสารทางไกล ตองมีเจตนามรณเพื่อปองกันอันตรายที่จะ
กระทบกระเทอืนตอระเบียบพื้นฐานในการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตย (freiheitche 
demokratische Grundordnung) หรือ ความดํารงอยูหรือความมั่นคงของสหพันธรัฐหรือของมลรัฐ
ใดมลรัฐหนึ่ง รวมทั้งความมัน่คงของกองกาํลังทหารที่ตั้งอยูในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
ตามสนธิสัญญาแอตแลนตคิเหนือ หรือ NATO หรือกองกําลังทหารที่ตั้งอยูในมลรัฐเบอรลินของ
มหาอํานาจทั้งสาม เจาพนักงานของรัฐที่มีอํานาจเกีย่วกับการพทิักษรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐ 
และมลรัฐตาง ๆ สํานักงานการปองกันประเทศทางทหาร (das Amt fuer den militaerischen 
Abschirmdienst) และสํานักงานขาวกรองแหงสหพนัธรัฐ (die Bundesnachrichtendienst) มีอํานาจที่
จะทําการเปดตรวจดจูดหมาย ไปรษณยีภณัฑ หรือการแจงขาวสารทางไกลที่ปดผนึกนั้นได รวมทั้ง
การตรวจตราถึงการสื่อสารตาง ๆ และทําการบันทึกไวเปนหลักฐาน (มาตรา 1(1) G 10) 

(2) องคกรทีม่ีอํานาจในการออกประกาศเกี่ยวกับการกําหนดระเบียบของการตรวจตรา
และการบันทกึขอมูลการติดตอส่ือสาร147

กฎหมาย G 10 ไดแบงองคกรที่มีอํานาจในการออกประกาศเกี่ยวกับการกําหนด
ระเบียบของการตรวจตราและการบันทึกขอมูลการติดตอส่ือสาร เปน 2 องคกร คือ 

2.1 การไปรษณยีของสหพนัธรัฐ (Die Deutsche Bundespost) มีอํานาจที่จะออก
ประกาศเกีย่วกับการกําหนดระเบียบการแจงขาวสารการไปรษณีย และการสงไปรษณียภัณฑตาง ๆ  

2.2 การไปรษณียของสหพนัธรัฐและหนวยงานอื่น ๆ ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกิจการ
การสื่อสาร มีอํานาจที่จะออกประกาศเกี่ยวกับการกําหนดระเบียบและการแจงขาวสารในการ
ไปรษณยี การสงไปรษณียภัณฑตาง ๆ และการตรวจตราตลอดจนการบันทึกขอมูลการ
ติดตอส่ือสาร โดยจะตองตรวจสอบตามระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายวาดวย การทํางาน
รวมกันระหวางสหพันธรัฐและมลรัฐในการพิทักษรัฐธรรมนูญ หลักเกณฑในการเปดสิ่งของตาง ๆ 
ที่ปดผนึก และระดับความลบัตาง ๆ (มาตรา 1 (2) G 10) 

 

 
146 แหลงเดิม.  หนา 95-96. 
147 แหลงเดิม.  หนา 96-97. 
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(3)  สาเหตุทีจ่ะสามารถจํากดัสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร 
การจํากัดสิทธเิสรีภาพในการสื่อสารนั้นจะกระทําไดภายใตเงื่อนไขทีว่า มีขอเท็จจริง

อันเปนที่นาสงสัยวามีผูใดวางแผนจะกระทําความผิด หรือกระทําความผิด หรือไดกระทําความผิด 
ดังนี ้

1. ความผิดอาญาฐานเปนศตัรูของประเทศ หรือความสงบเรียบรอยของประเทศตาม
มาตรา 80, 80a, 81, 83, 84 แหงประมวลกฎหมายอาญา 

2. ความผิดอาญาฐานกระทาํการเปนอันตรายตอนิติรัฐและประชาธิปไตย ตามมาตรา 
84-89 แหงประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 20 วรรคหนึ่งขอ 1-4 แหงกฎหมายวาดวยการรวม
ประเทศ (Vereinsgesetz) 

3. ความผิดอาญาฐานกระทําการเปนศัตรูตอมลรัฐ และฐานกระทาํการอันเปนการ
กระทบกระเทอืนความมั่นคงภายนอกของประเทศ ตามมาตรา 94-96, 97a-b, 98-100, 100a แหง
ประมวลกฎหมายอาญา 

4. ความผิดอาญาฐานผิดตอการปองกันมลรัฐ (Gegen die Landesverteidigung) ตาม
มาตรา 109e, 109f  และ 109g แหงประมวลกฎหมายอาญา 

5. ความผิดอาญาฐานตอความมั่นคงของกองกําลังทหาร ที่ตั้งอยูในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมัน ตามสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ หรือกองกําลังทหารที่ตั้งอยูในมลรฐัเบอรลินของ
มหาอํานาจทั้งสาม ตามมาตรา 87, 89, 94-96, 99-100, 109e, 109f, 109g แหงประมวลกฎหมาย
อาญา ประกอบกับมาตรา 7 แหงกฎหมายแกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 4 

6. ความผิดอาญาฐานกอตั้งกลุมกอการราย (Bildung terrorischer Vereinigungen) ตาม
มาตรา 129a แหงประมวลกฎหมายอาญา 

7. กระทําความผิดอาญาตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง ขอ 8 ตามกฎหมายวาดวยคนตางดาว 
(Auslaendergesetz) 

(4) เงื่อนไขการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารทางจดหมาย ไปรษณยี และการสื่อสาร
ทางไกล148

กฎหมาย G 10 กําหนดเงือ่นไขวา การกําหนดระเบยีบในการจํากัดสิทธิเสรีภาพโดย
อาศัยเหตุตามที่กลาวมาแลวขางตน จะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่การคนหาขอเท็จจริงโดยวิธีการอื่น
ไมอาจกระทําไดหรือเปนไปไดโดยยาก และจะทําไดเฉพาะตอบุคคลผูตองสงสัย หรือบุคคลที่มี
ขอเท็จจริงวา มีการติดตอกบัผูตองสงสัยหรือใหขาวสารตาง ๆ กับผูตองสงสัย หรือที่ผูตองสงสัยใช
เครื่องมือส่ือสารของบุคคลนั้น แตจะใชเงื่อนไขนั้นกับไปรษณียภณัฑของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

 
148 แหลงเดิม.  หนา 97. 
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ของรัฐสภาสหพันธรัฐหรือรัฐสภามลรัฐตาง ๆ ไมได เวนแตคณะกรรมการจะพสูิจนไดแนชัดวา 
ไปรษณยีภณัฑดังกลาวนั้นมิไดมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้น เวนแตกรณีฉุกเฉินรัฐมนตรี
แหงสหพนัธรัฐผูมีอํานาจหนาที่ อาจกําหนดใหใชมาตรการจํากัดสิทธเิสรีภาพในการสื่อสารนั้นได 
กอนจะแจงเรื่องตอคณะกรรมาธิการ (มาตรา 2 (2) G 10) โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวบรวมขาวตาง ๆ 
ซ่ึงเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับอนัตรายตาง ๆ ที่มีการติดอาวธุในการโจมต ีสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนั
ไดทันตอเวลาและเพื่อเตรียมตัวเผชิญตอภยนัตรายดังกลาว (มาตรา 3 (1) G 10) 

ขอมูลและเอกสารที่ไดจากการใชมาตรการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารนี้ จะใช
เปนผลเสียแกบุคคลอื่นมิได หรือบุคคลที่มิใชผูตองสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดตามมาตรา 2 หรือ
มีขอเท็จจริงทีท่ําใหมีขอนาสงสัยวากําลังวางแผนกระทาํความผิด หรือไดกระทําความผดิตาม
มาตรา 2 แหงกฎหมายนี้ ตามมาตรา 138 แหงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 34, 35 แหงกฎหมาย
วาดวยเศรษฐกิจระหวางประเทศ (Aussenwirtschaftsgesetz) หรือมาตรา 19-21, 22 a วรรคหนึ่ง ขอ 
4, 5, 7 แหงกฎหมายวาดวยการควบคุมอาวุธสงคราม (das  Gesetz ueber die Kontrolle von 
Kriegswaffen) (มาตรา 3 (2) G 10) 

(5) กระบวนการในการขออนุมัติการใชมาตรการจํากัดสทิธิเสรีภาพในการสื่อสาร149

5.1 จะกําหนดใหใชมาตรการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารได เมื่อมีการยื่นคํารอง
ขอเทานั้น การยื่นคํารองขอจะตองอยูในขอบเขตของกิจการงานในหนาที่ของหนวยงานที่ยื่นคํารอง
ขอ 

- ในกรณีรองขอตามเหตุในมาตรา 2 G 10 ผูยื่นคํารองขอ ไดแก 
ก) สํานักงานคุมครองและพทิักษรัฐธรรมนูญแหงสหพนัธรัฐ (das Bandesamt fuer 

Verfassungsschutz) จะตองยืน่คํารองขอโดยประธานของสํานักงานหรอืผูกระทําการแทน 
ข) เจาพนกังานคุมครองและพิทักษรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ (die Verfassung- 

sschutzbehoerden der Laender) จะตองยืน่คํารองขอโดยหัวหนาสวนราชการหรือผูกระทําการแทน 
ค) การกระทําที่เปนปฏิปกษตอกองกําลังทหารแหงสหพนัธรัฐ (Bundeswehr) 

สํานักงานเกีย่วกับการปองกนัตนเองทางทหาร (das Amt fuer den militaerischen Abschirmdienst) 
จะตองยืน่คํารองขอโดยหวัหนาสวนราชการหรือผูกระทําการแทน 

ง) การกระทําที่เปนปฏิปกษตอสํานักงานขาวกรองแหงสหพันธรัฐ 
(Bundesnachrichtendienst) จะตองยืน่คํารองขอโดยหวัหนาสํานักงานขาวกรองแหงสหพันธรัฐหรือ
ผูกระทําการแทน 
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- ในกรณีรองขอตามเหตุในมาตรา 3 (1) G 10 ผูยื่นคํารองขอ ไดแก สํานักงานขาวกรอง
แหงสหพนัธรัฐ จะตองยื่นคาํรองขอโดยหวัหนาสํานักงานหรือผูกระทาํการแทน 

5.2 คํารองขอจะตองระบ ุ ประเภท ขอบเขต และระยะเวลาของการขอใชมาตรการใน
การจํากัดสิทธเิสรีภาพดังกลาวที่ประสงคจะรองขออยางเปนลายลักษณอักษร และจะตองใหเหตุผล
ดวย ผูยืน่คาํรองตองแสดงใหเห็นวาการคนหาขอเท็จจริงโดยวิธีการอื่นที่ไมอาจจะกระทําไดหรือ
เปนไปโดยยากลําบาก (มาตรา 4 G 10) 

5.3  ผูมีอํานาจในการอนุมัติ ในกรณีที่คํารองยื่นโดยเจาพนักงานคุมครองและพิทักษ 
รัฐธรรมนูญแหงมลรัฐ ผูที่มีอํานาจในการอนุมัติและวางขอกําหนดกฎเกณฑในการปฏิบัติ คือ เจา
พนักงานมลรฐัในระดับสูงสุดผูไดรับมอบหมาย (die zustaendige oberste Landesbehoerde) ใน
กรณีที่เปนคํารองของเจาพนกังานระดับสหพันธรัฐ ผูมอํีานาจในการอนุมัติดังกลาว คือ รัฐมนตรี
สหพันธรัฐผูไดรับมอบหมายอํานาจหนาทีน่ี้จากนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐ (มาตรา 5 (1) G 10) 

รัฐมนตรีสหพนัธรัฐ ผูมีอํานาจในการอนมุัติการใชมาตรการในการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ในการสื่อสารของประชาชนจะตองแจงการอนุมัติใหคณะกรรมาธิการ (Gremiums) ทราบเปนระยะ 
ๆ ไมเกิน 6 เดือนตอคร้ัง คณะกรรมาธิการดังกลาวประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงสภา
แหงสหพนัธรัฐแตงตั้ง จํานวน 5 คน ใหรับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายฉบับนี ้

นอกจากนี้รัฐมนตรีสหพันธรัฐผูมีอํานาจตามวรรคกอน จะตองแจงใหคณะกรรมการ 
(Kommission) อีกคณะหนึง่ทุก ๆ เดือนเกี่ยวกับการบังคับใชมาตรการจํากัดสิทธเิสรีภาพในการ
ส่ือสารของประชาชนที่ตนเปนผูอนุมัติ ในกรณีฉุกเฉนิจําเปนรีบดวนสามารถใชมาตรการดังกลาว
ไดกอนการแจงใหคณะกรรมการทราบ คณะกรรมการนี้เปนองคกรที่มีอํานาจในการวินิจฉยัดวย
ตนเอง หรือเมือ่มีคํารองเกี่ยวกับความจําเปน และมูลเหตขุองการใชมาตรการจํากดัสทิธิเสรีภาพตาง 
ๆ และการกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ โดยคณะกรรมการนี้จะวินจิฉัยวา “ไมมีมูลหรือไมมีความจําเปน
ในการกําหนดมาตรการเชนนั้น” ได และใหรัฐมนตรีสหพันธรัฐผูมีอํานาจหนาที่ยกเลิกมาตรการที่
ใชนั้นโดยไมชักชา 

ในสวนขอมูลและเอกสารตาง ๆ ที่รัฐมนตรีสหพันธรัฐไดรับมาจากการใชมาตรการกับ
ผูถูกกระทบสิทธิหรือเหตุผลตาง ๆ ที่ตนไดรับมาจากขอมูลนั้น ๆ ก็จะตองแจงใหคณะกรรมการ
ทราบทุกเดือน และสําหรับกรณีที่ไมปรากฏวาไดขอมูลใด ๆ ก็จะตองแจงใหคณะกรรมการทราบ
อยางชาที่สุดภายในระยะเวลา 5 ป หลังจากการเลิกใชมาตรการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวา
การแจงเรื่องดงักลาวนั้นไดปฏิบัติถูกตอง รัฐมนตรีสหพันธรัฐผูมีอํานาจหนาที่ก็ชอบที่จะ
ดําเนินการตอไปได 
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คณะกรรมการ (Kommission) ที่กลาวมานีป้ระกอบดวย ประธาน 1 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติ
สําเร็จการศึกษาเปนนกักฎหมายวิชาชีพ กลาวคือ มีคุณสมบัติเปนผูพิพากษา พนกังานอัยการ หรือ
ทนายความก็ได และกรรมการอีก 2 คน รวมเปนคณะกรรมการไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมาธกิาร (Gremium) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแหงสหพันธรัฐ และอยูในวาระ
ตามระยะเวลาของวาระการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีหลักเกณฑวา การดํารงตําแหนง
ของคณะกรรมการชุดนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม แตตองไมนานเกินกวา 
3 เดือน นับแตวันสิ้นสุดวาระของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการชุดนี้มีความเปนอิสระใน
การทํางานไมอยูภายใตการสั่งการใด ๆ และมีอํานาจในการออกระเบียบการทํางานของตน จะตอง
ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมาธิการโดยตองรับฟงความเหน็จากคณะรัฐมนตรีแหงสหพนัธรัฐ 

ในกจิการของมลรัฐนั้น สภาของมลรัฐจะเปนองคกรที่กาํหนดหลักเกณฑและวิธีการใน
การอนุมัติเรื่องการใชมาตรการจํากัดสิทธเิสรีภาพของประชาชนในการสื่อสารที่อยูในอํานาจหนาที่
ของเจาพนักงานระดับสูงสุดของมลรัฐนั้น ๆ ตลอดจนการตรวจสอบมาตรการตาง ๆ ที่ออกโดย  
เจาพนกังานระดับสูงสุดของมลรัฐนั้น ๆ  

อนึ่ง  การอนุมัติใหใชมาตรการจํากัดสทิธิเสรีภาพของประชาชนในการสื่อสารนี้และ
การใชมาตรการดังกลาว ไมอาจนําคดีขึ้นสูศาลได (มาตรา 9 G 10) 

5.4  หลักเกณฑในการอนุมตัิ 
- การอนุมัตจิะตองทําเปนลายลักษณอักษร โดยแจงใหผูยื่นคํารองการไปรษณยีของ

สหพันธรัฐ (Die Deutsche Bundespost) หรือหนวยงานการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น เพื่อ
ทราบและปฏิบัติตอไป โดยจะตองแจง ประเภท ขอบเขต และระยะเวลาของมาตรการที่กําหนดนัน้
ตลอดจนสถานที่ซ่ึงอนุญาตใหมีการเฝาตดิตามการติดตอส่ือสารนั้น ๆ (มาตรา 5 (2) G 10) 

-  มาตรการทีอ่นุมัติใหดําเนนิการไดนั้นมกีําหนดระยะเวลานานที่สุดไมเกิน 3 เดือน แต
อาจยื่นคํารองขออนุญาตใหมีการอนุมัติไดอีกไมเกิน 3 เดือน ในกรณีที่เหตุที่มกีารยื่นคํารองนั้น
ยังคงมีอยู (มาตรา 5 (3) G 10) 

- ใหหนวยงานคุมครองและพิทักษรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ แจงการอนุมัติในเรื่อง
การจํากัดสิทธเิสรีภาพของประชาชน ใหแกหนวยงานคุมครองและพิทักษรัฐธรรมนูญในระดบั   
มลรัฐที่เกี่ยวของทราบดวย และใหหนวยงานคุมครองและพิทักษรัฐธรรมนูญในระดับมลรัฐ แจงให
หนวยงานคุมครองและพทิกัษรัฐธรรมนญูแหงสหพนัธรัฐ ทราบถึงการอนุมัติในเรื่องการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนที่หนวยงานของตนไดรับมอบหมายใหดําเนนิการดวย (มาตรา 5 (4) G 10) 

-  มาตรการทีใ่ชจํากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังกลาวจะตองแจงใหกับผูถูกกระทบ
สิทธิโดยตรงเพราะถูกใชมาตรการดังกลาวนี้ทราบ เมื่อสภาพความเปนอันตรายซึ่งเปนวัตถุประสงค

DPU



97 
 

ในการจํากัดสทิธิเสรีภาพนัน้หมดสิ้นลง ถายังไมอาจวินิจฉยัไดวาเหตุความเปนอนัตรายนัน้คงมีอยู
หรือไม ก็ใหแจงทันทีที่วนิิจฉัยไดวาเหตแุหงความเปนอนัตรายนัน้หมดสิ้นลงแลว แตไมจําตองแจง 
ถาไมปรากฏเหตุดังกลาวภายใน 5 ป เมื่อผูถูกกระทบสิทธิไดรับการแจงถึงการใชมาตรการดังกลาว 
เขายอมมีสิทธิที่จะฟองรองได (มาตรา 5 (5) G 10) 

- การใชมาตรการเพื่อจะดําเนินคดีอาญาตามที่บัญญัติฐานความผิดตาง ๆ ไวในมาตรา 2 
จะตองระบวุาใหใชมาตรการนั้นตามที่ไดมีการรองขอกับบุคคลใด แตถาเปนกรณีที่เกี่ยวกับการ
ปองกันอันตรายที่จะกระทบกระเทือนตอระเบียบพื้นฐาน ในการปกครองระบบเสรีประชาธิปไตย 
ตามเจตนารมณที่บัญญัติไวในมาตรา 1 ซ่ึงมุงตอไปรษณียภณัฑแลวจะกระทําไดตอเมื่อปรากฏ
ขอเท็จจริงวาไปรษณียภณัฑนั้นเกีย่วกับการอนุมัติโดยตรง หรือมีความสัมพันธถึงกัน (มาตรา 6 G 
10) 

5.5 หนวยงานที่รับผิดชอบในการใชมาตรการที่ไดรับการอนุมัติ มาตรการตาง ๆ ที่
ไดรับการอนุมตัิจะตองอยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีสิทธิยื่นคํารอง และอยูภายใต
การกํากับดแูลของเจาหนาที ่ ซ่ึงมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาเปนนกักฎหมายวิชาชีพแลว (มาตรา 7 
(1) G 10) 

5.6 การระงับการใชมาตรการที่ไดรับการอนุมัติ ในกรณีที่มีเหตแุหงความสงสัยอันเปน
เงื่อนไขของการออกมาตรการนั้นไมมีอยู หรือมาตรการที่ไดกําหนดไวนั้นหมดความจําเปนแลว 
จะตองเลิกใชมาตรการนั้นโดยทันที การเลิกใชมาตรการดวยเหตดุงักลาว หนวยงานที่ยืน่คํารอง
จะตองแจงใหการไปรษณยีแหงสหพนัธรัฐ หรือหนวยงานอื่นที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกบัเครื่องสื่อสาร
ทั้งหลายทราบดวย (มาตรา 7 (2) G 10) 

5.7 ขอจํากัดการใชขอมูลและเอกสารตาง ๆ ที่ไดมาจากการใชมาตรการที่ไดรับการ
อนุมัติ ขอมูลและเอกสารตาง ๆ ที่ไดมาจากการใชมาตรการดังกลาวนี้ไมอาจนําไปใชขยายผลหรือ
ติดตามการกระทําความผิดของบุคคลอื่น นอกเหนือจากบุคคลที่ไดกระทําการตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 2 เวนแตเปนบุคคลผูใหขอเท็จจรงินั้นเอง ซ่ึงมจีุดเชื่อมโยงวามีบุคคลวางแผนใหผูหนึ่งผูใด
กระทําความผดิอาญาตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ชอบที่จะใชขอมูลและเอกสารตาง ๆ ที่
ไดมาจากมาตรการที่ไดรับการอนุมัติในการนําไปขยายผล และติดตามการกระทําความผิดตาม
มาตรา 34 วรรคหนึ่ง - วรรคหก ประกอบกับมาตรา 35 แหงกฎหมายวาดวยเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ (Aussenswirtschaftsgesetz) หรือมาตรา 19 วรรคหนึ่ง – วรรคสาม มาตรา 20 วรรคหนึง่
และวรรคสอง ประกอบกับมาตรา 21 แลวแตกรณีหรือมาตรา 22 a วรรคหนึ่ง ขอ 4,5 และ 7 แหง
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาวุธสงคราม (Gesetz ueber die Kontrolle von Kriegswaffen) (มาตรา 7 
(3) G 10) 
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5.8 การทําลายขอมูลและเอกสารตาง ๆ ที่ไดรับมาจากการใชมาตรการที่ไดรับการ
อนุมัติ ในกรณีที่ขอมูลและเอกสารตาง ๆ ที่ไดมาจากการใชมาตรการที่ไดรับการอนุมัติเกีย่วกับการ
ส่ือสารทางไปรษณียหรือการสื่อสารทางไกล ตามวัตถุประสงคที่กลาวไวขางตนนี้ ไมมีความจําเปน
จะตองใชประโยชนอีกตอไป จะตองทําลายขอมูลและเอกสารตาง ๆ เหลานี้โดยอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของเจาหนาที่ซ่ึงมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาเปนนักกฎหมายวิชาชีพ การทําลาย
ดังกลาวนี้ จะตองมีการบันทึกและลงนามไวเปนหลักฐาน (มาตรา 7 (4) G 10) 

5.9 ไปรษณยีภัณฑที่ถูกเปด และตรวจสอบโดยหนวยงานที่มีอํานาจเสร็จเรียบรอยแลว 
จะตองรีบดําเนินการสงใหแกผูรับโดยไมชักชา รวมทัง้โทรเลขที่ถูกตรวจสอบนั้นจะตองสงใหแก
ผูรับโทรเลขโดยเรว็ตอไป ทั้งนี้ ไมกระทบกระเทอืนการยึดไปรษณยีภณัฑโดยอาศัยอํานาจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน (มาตรา 8 G 10) 

(6) สภาพบังคบัในกรณีมีผูฝาฝนตองระวางโทษทางอาญาและโทษปรบัทางปกครอง150

6.1 ในกรณีทีก่ารสื่อสารทางไกลตามกฎหมายนีห้รือตามมาตรา 100 a และ 100 b แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถูกเจาพนกังานของรัฐควบคุมตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ 
จะถูกควบคุมดูแลจากบุคคลซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสื่อสารหรือที่มีเครื่องมือส่ือสารโดยไม
เกี่ยวของกับการไปรษณียของสหพันธรัฐไดกําหนดใหรับผิดชอบนั้น หามมิใหแจงขอเท็จจริงที่
ไดมานั้นใหบคุคลอื่นทราบ ผูฝาฝนโดยแจงขอเทจ็จริงดังกลาวใหผูอ่ืนทราบตองระวางโทษจาํคุก
ไมเกิน 2 ปหรือปรับ (มาตรา 10 G 10) 

6.2 ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสารและเครื่องมือส่ือสารที่ไมเกี่ยวของกับการ
ไปรษณยีของสหพันธรัฐ กระทําการฝาฝนบทบัญญัติดังตอไปนี้เปนการกระทําผิดระเบียบในทาง
ปกครอง (ordnungswidrig) ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกิน 30,000 มารค (มาตรา 11 G 10) 

- ไมแจงขาวสารหรือสงไปรษณยีภณัฑให หรือไมใหความรวมมือในการควบคุม ดูแล 
ตรวจสอบการสื่อสาร 

- ไมปฏิบัติ หรือเตรียมอุปกรณของการดกัฟง ใหพรอมในการควบคุมตรวจสอบใน
ระดับความลบัตาง ๆ  

6.3 เจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายนี ้ จะตองใหความสะดวกกบัการ
ปฏิบัติงานของการไปรษณยีของสหพันธรัฐ หรือหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือส่ือสาร
ทางไกลของการบริการสาธารณะ 

 

 
150 แหลงเดิม.  หนา 103. 
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  4.1.2.2  อํานาจรัฐในการยดึไปรษณยีภัณฑตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(Strafprozessordnung)151  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมันไดบัญญัติเร่ืองอํานาจในการยดึ
ไปรษณยีภณัฑไวโดยเฉพาะ ตามมาตรา 99 (StPO) ไดใหอํานาจเจาพนักงานในการคน ยึดสิ่งของ
สงทางไปรษณีย เชน จดหมาย ไปรษณีย โทรเลข และลวงรูความลับของผูตองหา หรือจําเลยใน
คดีอาญาได เพือ่ใชเปนประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยบญัญัติวา 

“การยึดจดหมาย และไปรษณยีภณัฑที่มถึีงหรือสงจากจําเลยกด็ี การยดึโทรเลขที่มีถึง
หรือสงจากจําเลยก็ดี ทีย่ังไมไดสง ณ ที่ทําการไปรษณีย ยอมทําได หากมเีนื้อหาสําคัญที่เปน
ประโยชนสําหรับการสอบสวน” 

จากบทบัญญัตดิังกลาวเห็นไดวามีลักษณะใกลเคียงกับ มาตรา 105  แหงประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาของประเทศไทย ที่ใหรัฐใชอํานาจเหนือประชาชนในการลวง
ละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพในการติดตอส่ือสารของผูตองหาหรือจําเลย ผานทางเจาหนาที่รัฐโดยให
อํานาจตรวจคนและยึดเอกสารที่จําเลยหรือผูตองหาสงถึงบุคคลภายนอก หรือบุคคลภายนอกสงถึง
จําเลยหรือผูตองหา หากเหน็วามีประโยชนในการสอบสวน ซ่ึงเปนการใหอํานาจแกเจาหนาที่รัฐใน
การลวงละเมิดสิทธิของประชาชนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย  

การที่เจาหนาที่จะใชอํานาจตรวจคน และยึดไปรษณยีภณัฑที่สงถึงหรือสงจากจําเลย
หรือผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 99 (StPO)  ขางตน กฎหมาย
กําหนดขั้นตอนใหเจาหนาทีต่องไปขอคําส่ังจากศาลใหยดึไดกอน มิใชกระทําไดโดยพลการ เวนแต
ในกรณีฉุกเฉนิจําเปนก็ใหพนักงานอยัการมีอํานาจดังกลาวดวย ที่สําคัญไปรษณียภณัฑที่จะถูกยดึ
ไดนั้นจะตองเปนจดหมาย พัสดุไปรษณยี หรือโทรเลขที่สงมาใหแกผูถูกกลาวหา ที่จะเปน
ประโยชนในการคนหาความจริงในคด ี ซ่ึงกระบวนการใชอํานาจของรัฐในการยึดไปรษณียภัณฑ
ของผูถูกกลาวหาเปนพืน้ฐานความคิดของการแกไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาในเรื่องการดักฟงทางโทรศัพทโดยรัฐในเวลาตอมา การยึดไปรษณียภณัฑของผูถูกกลาวหา 
(มาตรา 100 StPO) ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้152

1.  ผูมีอํานาจในการยึดเปนอาํนาจของศาล แตในกรณีฉุกเฉินจําเปน พนกังานอัยการกม็ี
อํานาจในการยึดไปรษณยีภณัฑของผูถูกกลาวหาได ซ่ึงหมายคนจะตองออกโดยศาลตาม มาตรา 

 
151 แหลงเดิม.   
152 แหลงเดิม.  หนา 104. 
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105 วรรค 1 ที่วา “หมายคนตองออกโดยศาลคือผูพิพากษาสอบสวน เวนแตมกีรณเีรงดวน การสัง่
ใหคนในเคหสถานอาจทําไดโดยพนักงานอัยการ หรือพนักงานตาํรวจผูชวยอัยการ” 

2. การยึดไปรษณียภณัฑของพนักงานอยัการ จะตองนํามาใหศาลสัง่เห็นชอบภายใน
เวลา 3 วัน นับแตวนัที่ทําการยึดนัน้ มิฉะนัน้การยึดดังกลาวยอมเปนอันส้ินผลบังคับ 

3. อํานาจในการเปดไปรษณยีภณัฑดังกลาวเปนอํานาจของศาล ศาลอาจมอบหมาย
อํานาจนี้ไปใหพนักงานอยัการเพื่อมิใหการพิสูจนความจริง หรือขอเท็จจริงในคดีลาชาออกไป การ
มอบหมายอํานาจดังกลาวยอมเปนที่สุดไมอาจโตแยงคดัคานได แตศาลอาจยกเลกิไดทุกเมื่อ ใน
กรณีที่ไมมกีารมอบอํานาจเชนวานัน้ พนักงานอยัการจะตองรีบสงมอบไปรษณยีภณัฑที่ยดึมานัน้
ในสภาพทีย่ังมิไดเปดออกดใูหแกศาลโดยไมชักชา 

4. ศาลที่มเีขตอํานาจคือ ศาลแขวง (Amtsgericht) ที่สํานักงานอัยการที่ยึด
ไปรษณยีภณัฑนั้นตั้งอยู (ตามมาตรา 98 StPO) เปนผูมอํีานาจวนิิจฉัยเกี่ยวกับการยดึไปรษณยีภัณฑ
โดยพนกังานอัยการ สวนศาลที่มีอํานาจในการเปดไปรษณยีภณัฑทีย่ดึมานั้น คือ ศาลที่มีคําส่ังใหยึด 
หรือเห็นชอบกับการยดึไปรษณยีภณัฑนัน้ 

4.1.2.3 การจํากดัสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายไปรษณียสหพันธเยอรมัน 
กฎหมายทีใ่ชบงัคับกับกิจการไปรษณียของประเทศเยอรมัน คือ Postal act (Postgesetz, 

PostG) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.1997 เปนตนมา ที่ผานมามีการแกไขเพิ่มเตมิ
กฎหมายฉบับดังกลาวแลว 3 คร้ัง คร้ังสุดทายเปนการแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
ค.ศ.2002 โดยในเนื้อหาของกฎหมายดังกลาวไดมีการบญัญัติรับรองใหความคุมครองในเรื่องสิทธิ
สวนบุคคลทั้งในฐานะบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในการติดตอส่ือสารทางไปรษณยีไวใน
กฎหมายไปรษณยี สวนที่ 9 มาตรา 39-42 รวม 4 มาตรา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

มาตรา 39 วาดวยเรื่อง การเกบ็รักษาความลบัทางไปรษณยี (Postal Secrecy) บัญญัติวา 
(1) รายละเอียดของสิ่งของที่สงเขามาในทางไปรษณยี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 

จะตองถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ 
(2) บคุคลผูใชบริการไปรษณียเพื่อติดตอธุรกิจการคา การบริการทั่วไป อันชอบดวย

กฎหมาย ยอมไดรับความคุมครองเปนความลับ 
(3) หามมิใหบคุคลตาม (2) เปนธุระจัดหา จัดการ ลอลวง ใหตนเองหรอืบุคคลอื่นไดไป

ซ่ึงขอมูลขาวสาร พฤติการณ รายละเอียดสิ่งของที่สงทางไปรษณยี และหามมใิหเปดเผยความลบัที่
ลวงรูมาในทางไปรษณยีเพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ใหบุคคลที่สามลวงรูอยางชัดแจง เวนแตจะไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายไปรษณีย หรือกฎหมายฉบับอืน่อยางชัดเจนที่อนุญาตใหนาํส่ิงของที่สงทาง
ไปรษณยี ส่ิงของที่อยูระหวางทางไปรษณยีไปอางอิง 
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(4) กรณีตาม (3) มิใหนํามาใชบังคับ หากมีกฎหมายกําหนดใหสามารถกระทําไดใน
กรณีที่จําเปนเพื่อ  

1.  ตรวจสอบขอเท็จจริงวาสิ่งของสงทางไปรษณยีผิดเงือ่นไข ขอกําหนดหรือไม 
2.  เพื่อประโยชนในการปองกัน    มิใหส่ิงของที่บรรจุอยูภายในไปรษณียภัณฑที่ฝากสง

ทําความเสียหายแกไปรษณยีภณัฑของผูอ่ืน  
3. ในกรณีทีไ่มสามารถนําจายไปรษณียภณัฑใหแกผูรับ หรือไมสามารถสงคืนผูฝากสง 

และไมสามารถดําเนินการตอไปได 
4. บรรจุส่ิงของที่เปนอันตรายโดยสภาพ อันอาจกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลอื่น หรือ

ส่ิงของอื่นสงทางไปรษณยี 
(5) การติดตอส่ือสารของคูความทางไปรษณียยอมมีอํานาจกระทําได โดยสามารถนํามา

กลาวอางทั้งภายในและภายนอกศาล ในการใชสิทธิเรียกรองตอคูความอีกฝายหนึ่ง โดยเปนไปตาม
ขอบัญญัติตามที่ไปรษณยีกําหนด หรือเพื่อใชดําเนินคดีอาญาในความผิดซึ่งทําใหกิจการไปรษณยี
ไดรับความเสยีหาย 

มาตรา 40 วาดวยเรื่อง การติดตอส่ือสารของศาลและเจาพนักงานของรฐั 
(Communications to Courts and Public Authorities) ซ่ึงบัญญัติวา 

บริษัทและบุคคลซึ่งใชบริการไปรษณียเพื่อติดตอธุรกิจการคาการบริการทั่วไป จะตอง
แจงใหศาลและเจาพนักงานของรัฐทราบถึงจาหนาไปรษณียภัณฑ หากไดรับการรองขอ รวมถึง
รายละเอียดการนําจายไปรษณียภัณฑ บุคคลผูมีสวนเกี่ยวของในการขนสงทางไปรษณยี ภายใต
เงื่อนไขนี้ใหรวมถึงส่ิงของสงทางไปรษณยีที่สงถึงศาล หรือเจาพนกังานของรัฐดวย มาตรานี้ให
นํามาใชบังคับแมผูรับไมใหความยินยอม หรือยกขออางขึ้นคัดคาน 

มาตรา 41  วาดวยเร่ือง การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection) บัญญัติวา 
(1) สหพนัธสาธารณรัฐเยอรมันเปนผูเสนอบทบัญญัติ โดยความยนิยอมจากสภานิติ

บัญญัติของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ในเรื่องการใหความคุมครอง ปองกัน ขอมูลของบุคคล
ธรรมดาที่อยูในระหวางทางไปรษณยี เร่ิมตั้งแตขั้นตอนการเก็บรวบรวม เปด ใชขอมูลจากจดหมาย 
หรือไปรษณยีบัตรที่อยูระหวางทางไปรษณีย เพื่อใชในการติดตอธุรกิจการคา การบริการทั่วไป 
ขอบัญญัติดังกลาวตองอยูภายใตหลักการทีม่ีเหตุผลอันควร โดยตองเปนไปตามขอจํากัดโดยเฉพาะ
และตองมีเหตทุี่จําเปน กรณีนิติบุคคลการรักษาความลับทางไปรษณียจะตองนํามาปฏิบัติอยางมี
เหตุผลทํานองเดียวกับขอมูลของบุคคลธรรมดา โดยอยูภายใตมาตรา 19 แหงกฎหมายของสหพันธ
รัฐวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (the Federal Data Protection Act) รวมถึงการรวบรวม
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ขอมูล การหามเขาถึงขอมูล และการลบขอมูล ตองถือปฏิบัติตามมาตรา 20 (1) – (7) แหงกฎหมาย
ของสหพันธรัฐวาดวยการคุมครองขอมูลเชนกัน 

มาตรา 42 (1) วาดวยเรื่อง การตรวจสอบควบคุมและมาตรการในบังคับใชกฎหมาย 
(Monitoring and Enforcing Obligations) บัญญัติวา 

ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการออกคําส่ังตองปฏิบัติตามมาตรา 39 (Postal Secrecy)
มาตรา 40 (Communications to Courts and Public Authorities) และมาตรา 41 (Data Protection) 
โดยอาศัยอํานาจที่มีอยูในมาตรา 41(1) ของกฎหมายไปรษณีย คือ เจาหนาที่ผูไดรับการแตงตั้ง 
ตามที่บัญญัติไวในสวนที่ 5 แหงกฎหมายโทรคมนาคม (Federal Law Gazette I) ตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 44 

การที่จะนาํขอมูลดังกลาวไปใชได ตองถือปฏิบัติตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 42 (3) ที่
บัญญัติเกี่ยวกบัวิธีปฏิบัติตอขอมูลของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ตั้งแตขั้นตอนการเก็บรวบรวม 
เปด ใชขอมูลจากจดหมาย หรือไปรษณยีบัตรที่อยูระหวางทางไปรษณีย  ตองกระทาํโดย
คณะกรรมการของสหพันธรัฐวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (the Federal Commissioner for 
Data Protection) โดยตองถือปฏิบัติตามกฎหมายของสหพันธรัฐวาดวยการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลเรื่องยื่นการอุทธรณคณะกรรมการฯ (มาตรา 21), การควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการฯ 
(มาตรา 24), การยื่นคํารองทุกขตอคณะกรรมการฯ (มาตรา 25), กาํหนดหนาที่คณะกรรมการฯ รับ
ลงทะเบียนขอมูล (มาตรา 26 (1) – (4)) และอยูภายใตมาตรา 38 แหงกฎหมายของสหพันธรัฐวาดวย
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล กรณีมีผูยืน่คํารองทุกข คณะกรรมการของสหพันธรัฐวาดวยการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล จะเปนผูสงเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการกิจการไปรษณียและ
โทรคมนาคม (the Federal Ministry of Posts and Telecommunications) เปนผูตรวจสอบวาเปนการ
ใชอํานาจโดยถูกตองเหมาะสมหรือไม 

และในมาตรา 42 (4) ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่ตามมาตรา 42 (1), คณะกรรมการวาดวย
กฎหมายของสหพันธรัฐวาดวยการคุมครองขอมูล,คณะกรรมการกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม 
อาจใหคํานยิาม คําจํากัดความของการติดตอส่ือสาร และควบคุมตรวจสอบ รายละเอียดการสงตอ
ส่ิงของระหวางทางไปรษณยีเฉพาะบุคคล กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ได ทั้งนี้การเก็บรักษา
ความลับทางไปรษณียตองอยูภายใตกฎหมาย G 10 

สําหรับบทลงโทษที่บญัญัติไวในกฎหมายไปรษณยีของเยอรมันกําหนดไว มแีตเพียง
โทษปรับ สําหรับกรณีที่มกีารฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบยีบที่กําหนดไววาจะโดยเจตนาหรือกระทํา
โดยประมาทกต็าม ตามแตกรณีความรายแรงแหงความผิด โดยมีโทษปรับตั้งแตไมเกิน 2 หมืน่
มารค จนถึงปรับไมเกิน 1 ลานมารค โดยไมมีโทษทางอาญาแตอยางใด 
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เห็นไดวากฎหมายไปรษณียประเทศเยอรมนั มิไดบัญญัติใหอํานาจพนักงานไปรษณียที่
จะสามารถเปดตรวจสอบจดหมาย หรือส่ิงของที่สงทางไปรษณยี ซ่ึงสงไปมาระหวางบุคคล
ธรรมดา-บุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดา-นิติบุคคลไดโดยพลการ เพราะมุงใหความคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่องความลบัในการสื่อสารทางไปรษณยี ซ่ึงบัญญัติสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงสหพันธ ที่บัญญัติไวเปนหลักประกันในเรื่องสทิธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานไว โดย
กฎหมายไปรษณยีไมไดใหอํานาจตรวจสอบจดหมาย หรือส่ิงของที่สงทางไปรษณยีได  แตจะทําได
ตองอาศัยกฎหมายของสหพนัธรัฐวาดวยการคุมครองขอมูล   จึงจะสามารถดําเนินการตรวจสอบได  

เนื้อหากฎหมายไปรษณียเยอรมันมิไดบัญญัติถึงส่ิงของตองหามฝากสงทางไปรษณยีไว
อยางชัดเจนในกฎหมายไปรษณีย ซ่ึงตางกับประเทศไทยที่ไดบัญญัติไวในพระราชบญัญัติไปรษณยี 
พ.ศ.2477 มาตรา 23-25, 64 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดบัญญัตไิวในมาตรา 44-62 ของกฎหมาย
ไปรษณยี แตไดกําหนดหามสงส่ิงของทางไปรษณยีบางอยางเขาไปในประเทศ หรือใหนําเขาได
โดยมีเงื่อนไข ซ่ึงสามารถแบงสาเหตุของการหามนาํเขาประเทศหรือใหนําเขาไดโดยมีเงื่อนไข
เหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกา แยกเปน 3 ประเภท ดังนี้153

1.    เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ เพราะสิ่งเหลานี้อาจนําไปใชกออาชญากรรม 
หรือกอการรายในประเทศ เชน ส่ิงของที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ, ส่ิงพิมพโฆษณาชวนเชื่อ, เพื่อกอ
วินาศกรรม, ผงแร, อาวุธปนหรือวัตถุคลายอาวุธปน, ส่ิงเสพติด สารเคมี, สารที่ลุกไหมไดดวย
ตนเอง สารที่ติดไฟงาย เปนตน  

2. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน ส่ิ

                                                

งพิมพที่
บรรยายถึงการกระทํารุนแรงในลักษณะทีจ่ะทําลายศีลธรรมอันดีของเยาวชน, ส่ิงพิมพลามก
อนาจาร ทั้งในรูปเทปคลาสเซ็ทและวดีีโอ และส่ืออ่ืน ๆ ในลักษณะการสั่งซ้ือสินคาทางไปรษณีย
เปนตน  

3. เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพือ่ประโยชนทางดานภาษีอากร หรือศุลกากร 
ปองกันมิใหเศรษฐกิจภายในประเทศเสียหาย เชน ส่ิงของที่ปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมาย
การคาเยอรมัน, ธนบัตรปลอม, เหรียญกษาปณที่ไมไดใชในระบบหมุนเวยีนในระบบเงินตราแลว, 
ส่ิงของมีคา เอกสารทางการเงิน ธนบัตรใหสงทางไปรษณยีรับประกนัเทานั้น, เหลาองุนและสุรา, 
สินคาทางการเกษตรบางอยาง เปนตน  

 
 

 

 
153 ระบบงานไปรษณีย.  เลมเดิม.  หนา 52. 
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4.2  วิเคราะหเปรียบเทียบการจํากัดสิทธิเสรีภาพกฎหมายไปรษณียประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา 
และสหพันธรัฐเยอรมัน 

จากที่ไดศกึษามาขางตน เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพการสื่อสารของประชาชนทาง
ไปรษณยี ทัง้ในกฎหมายรฐัธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมาย
ไปรษณยีของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน และประเทศไทย นั้น พอสรุปไดวามีการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพการสื่อสารทางไปรษณยี ทั้งในลักษณะที่เหมือนและแตกตางกันไปตามกฎหมาย
ของแตละประเทศ เมื่อนํามาเปรยีบเทียบกนัระหวางการจํากัดสิทธิเสรีภาพการสื่อสารทางไปรษณยี
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนั กับประเทศไทย สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ 
วิเคราะหเปรียบเทียบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ, วิเคราะหเปรียบเทียบตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และวิเคราะหเปรียบเทยีบตามกฎหมายไปรษณีย ดงันี้ 

4.2.1  วิเคราะหเปรียบเทยีบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนกฎหมายในระบบ common law 

ขณะที่กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันและประเทศไทย เปนกฎหมายระบบ civil law ได
บัญญัติรับรองเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพในการติดตอส่ือสารไวเหมือนกนั แตรัฐธรรมนูญประเทศ
สหรัฐอเมริกา มิไดบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนไวอยางชดัเจน 
เหมือนกับประเทศเยอรมันที่บัญญัติไวเปนหลักประกันในมาตรา 10  วรรคหนึ่งและวรรคสอง แหง
รัฐธรรมนูญแหงสหพันธ และประเทศไทยที่บัญญตัิไวเร่ืองเสรีภาพในการสื่อสารในมาตรา 37 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  แตอาศัยการตีความ
ของศาลฎีกาสหรัฐอเมริกา ที่ไดตีความวาบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่เติม มาตรา 4 ขยาย
ความคุมครองถึงสิทธิสวนบุคคลในการสื่อสารดวย  

เมื่อพิจารณากฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน และประเทศไทยแลวพบวามี
ลักษณะการบญัญัติที่คลายคลึงกัน คือ  

มาตรา 10  วรรคหนึ่ง แหงรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน บัญญัติวา 
“ความลับในการสื่อสารทางจดหมาย ไปรษณยี และการสื่อสารทางไกลไมอาจถูกลวง

ละเมิด” 
มาตรา 37 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  บัญญัติวา 
“บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย”   
เห็นไดวามาตรา 10 และมาตรา 37 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญทั้งสองประเทศ ได

บัญญัติรับรองเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนไวอยางชัดเจน โดยใหประชาชนมีอิสระ มีสิทธิ
อันชอบธรรมที่จะติดตอส่ือสารกับบุคคลใด ในสถานที่ใดก็ได รัฐมิไดจาํกัดหรือหามมิให
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ประชาชนใชสิทธิในการสื่อสารแตอยางใด แตถาใหประชาชนสามารถใชสิทธิดังกลาวไดอยางเสรี 
ไมมีขอบเขต ก็อาจสงผลกระทบตอสิทธิของบุคคลอื่นในบางเรื่อง หรืออาจกระทบตอบุคคลโดย
สวนรวม ดงันั้น รัฐจึงตองจํากัดการใชสิทธิของประชาชนใหมขีอบเขตที่เหมาะสม ไมทาํให
ประชาชนรูสึกวาถูกจํากัด หรือถูกรัฐลวงละเมิดสิทธิของตนจนเกินไป ดังนั้น ประเทศเยอรมันและ
ประเทศไทย จึงไดบัญญัติจาํกัดการใชสิทธิในการสื่อสารไววรรคสองของมาตรา 10 และมาตรา 37 
ดังนี ้

มาตรา 10  วรรคสอง แหงรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน บัญญัติวา 
“การจํากัดสิทธิขัน้พื้นฐานดงักลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศยัอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย ในกรณีทีก่ารจาํกัดสิทธิขั้นพืน้ฐานกระทําเพื่อคุมครองระเบียบพื้นฐานใน
การปกครองระบบเสรีประชาธิปไตย และความมั่นคงของสหพันธและมลรัฐแลวยอมตรากฎหมาย
มาจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานดังกลาวไดโดยเจาหนาที่ของรัฐไมตองแจงใหผูถูกกระทบสิทธิทราบ และ
ใหองคกรหรืองคกรผูชวยตางๆ ที่แตงตั้งโดยสภาผูแทนราษฎรเปนหนวยงานตรวจสอบทดแทน
การใชสิทธิฟองรองตอศาล” 

และมาตรา 37 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  บัญญัติวา 
 “การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทํา

ดวยประการอืน่ใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งส่ือสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน จะกระทํา
มิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง กฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

เห็นไดวามาตรา 10 และมาตรา 37 วรรคสองของรัฐธรรมนูญทั้งสองประเทศ ไดจํากัด
เสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนไวอยางคลายคลึงกัน โดยในวรรคหนึ่งบัญญัติรับรองสิทธิ
เสรีภาพในการติดตอส่ือสารอยางชัดเจน แตในวรรคสองบัญญัติถึงเหตุยกเวนที่รัฐจะใชจํากดัสิทธิ
เสรีภาพในการติดตอส่ือสารของประชาชนเชนกนั คือ หากเกีย่วกับความมั่นคงของรัฐแลวรัฐยอม
สามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารได สรุปไดวา รัฐจะจํากดัเสรีภาพในการสื่อสารไดตองมี
อํานาจตามกฎหมายรองรับ แตจะสงวนไวแตเฉพาะในกรณทีี่มีความสําคัญตอความมั่นคง
ประเทศชาติ หรือเพื่อความดํารงคงอยูแหงรัฐ และรวมถึงความสงบเรียบรอยหรือศลีธรรมอันดีของ
ประชาชน 

ขอสังเกต รัฐธรรมนูญเยอรมันไดกําหนดขั้นตอนการตรวจสอบการจาํกัดสิทธิเสรีภาพ
ในการสื่อสาร โดยใหองคกรที่แตงตั้งโดยสภาผูแทนราษฎรเปนผูตรวจสอบ แสดงใหเห็นวา
เยอรมันใหความสําคัญกับการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ โดยหนวยงานอิสระที่ผานการ
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พิจารณาของสภาผูแทนราษฎร เปนการใหฝายนิติบัญญัติเขามาตรวจสอบการใชอํานาจฝายบริหาร 
แตรัฐธรรมนูญไทยมิไดบัญญัติขั้นตอนการตรวจสอบการใชอํานาจดังกลาวไว  

ประเทศไทยและเยอรมัน การที่รัฐจะจํากัดสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารของ
ประชาชนไดมีลักษณะคลายกัน คือ ประเทศใชการตรากฎหมายออกมาในรูปของพระราชบัญญัติ 
พระราชกําหนด ที่ผานรัฐสภาซึ่งถือวาเปนตัวแทนแสดงถึงเจตนารมณของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย มิเชนนั้นรัฐหรือเจาหนาทีข่องรัฐก็ไมสามารถกระทําการใด ๆ ได โดยอาจถือเปน
กฎหมายลกู หรือขอยกเวนของกฎหมายรฐัธรรมนูญ แตสหรัฐอเมริกาจะใชวิธีการบัญญัติกฎหมาย
ขึ้นมาใหความคุมครองแตละเรื่องไวโดยเฉพาะ คือ หลีกเลี่ยงการบัญญัติกฎหมายที่เปนการวาง
หลักการทั่วไป แตมีกฎหมายคุมครองแตละเรื่องไวโดยเฉพาะ เชน การเก็บบันทึกขอมูลการเชา-ยืม
วีดีโอ หรือขอมูลทางการเงิน หรือกฎหมายที่ใหความคุมครองแกสิทธิสวนตัวในการสื่อสาร คือ 
The Federal Communication 1934 หรือกฎหมายทีใ่หอํานาจเจาพนกังานของรัฐดกัฟงโทรศัพทได 
คือ The Omnibus Crime Control and Safe Street Act 1968 เปนตน ซ่ึงการบังคับใชกฎหมายใน
รูปแบบนี้ตองอาศัยกลไกหลายประการเชนรวมกัน นอกจากนี้อุปสรรคสําคัญสําหรับการบัญญัติ
กฎหมายในรปูแบบนี้ คือตองมีการบัญญัติกฎหมายใหมเพื่อรองรบัใหทันกับเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งเปนเรื่องยาก และไมมีหนวยงานที่ดูแลชัดเจน ในสวนประเทศไทยกม็ี
กฎหมายหลายฉบับตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 3  

เมื่อเปรียบเทียบระหวางรัฐธรรมนูญประเทศไทย กับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
เยอรมัน พบวามีความแตกตางกัน คือ รัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกา มิไดกลาวถึงสิทธิเสรีภาพ
ในการสื่อสารไวอยางชดัเจน แตศาลฎีกาไดใชหลักการตีความวาการที่รัฐจะจํากัดสทิธิเสรีภาพใน
การสื่อสารทางไปรษณยีได ตองอยูภายใตบทแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 4  ซ่ึงหากจะเทียบเคยีงกับ
มาตรา 37  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และมาตรา 10  ของรัฐธรรมนูญแหง
สหพันธเยอรมันเห็นวารัฐธรรมนูญประเทศไทยและประเทศเยอรมัน ไดบัญญัติรับรองเรื่อง
ดังกลาวไวชัดเจนกวารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา  

ประเทศไทย ยังไมใหความสําคัญกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในการจํากัดสทิธิ
เสรีภาพของประชาชนเทาทีค่วร เพราะยังไมมีมาตรการที่รัดกุม ชัดเจน เพื่อใหในการตรวจสอบ ที่
ผานมามีกฎหมายหลายฉบบัตามที่ไดกลาวไวในบทที ่3 ที่ใหอํานาจแกเจาหนาที่รัฐตามกฎหมายแต
ละฉบับนั้น ใชอํานาจในการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนไวโดยมีสาเหตุที่จะนํา
มาตรการตาง ๆ มาใชบังคับตางกันไปหลายฉบับมากเกินไป เพราะกฎหมายบางฉบบัพิจารณาแลว
เนื้อหามีความใกลเคียงกัน เชน พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2547 กับพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ทั้ง 2 ฉบับ จะนํามาใชไดกต็อเมือ่มีการประกาศ
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สถานการณฉุกเฉินเทานัน้ ซ่ึงเปนสถานการณที่รายแรงเหมือนกนัไมมีความแตกตางกันอยางใด 
เจาหนาทีต่ามกฎหมายทัง้ 2 ฉบับ มีสิทธิตรวจสอบ ระงับ หรือยับยั้งการติดตอส่ือสารหรือส่ิงของ
สงทางไปรษณียไดเหมือนกัน ทําใหเจาหนาที่หรือประชาชนเกิดความสับสน และเปนการละเมดิ
สิทธิสวนบุคคลของประชาชนมากเกนิความจําเปน 

4.2.2 วิเคราะหเปรียบเทยีบตามกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาของประเทศไทย และประเทศเยอรมัน บัญญัติให

อํานาจเจาหนาที่สามารถยึด จดหมาย ไปรษณยีภณัฑ หรือส่ิงของสงทางไปรษณยี ที่มถึีงหรือสงจาก
ผูตองหาหรือจาํเลยได เพื่อใชประโยชนในการสอบสวน ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกนั โดยประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาประเทศไทย มาตรา 105 วรรคแรก ไดบัญญัติอยางชัดเจนวาการที่
เจาหนาทีจ่ะกระทําการใด ๆ ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับไปรษณียของผูตองหา
หรือจําเลย ตองขอคําส่ังจากศาลใหเจาหนาที่ไปรษณียสงเอกสารนั้นมา แตกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาประเทศเยอรมัน  มาตรา 99 (StPO) มิไดบัญญัติใหตองขออนุญาตจากศาลกอนเหมือน
ประเทศไทย แตเมื่อพิจารณาประกอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประเทศเยอรมนั มาตรา 99 
(StPO) กําหนดใหศาลเปนผูออกหมายคน ดังนั้น เจาพนักงานจงึตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมาย
กําหนด คือ เจาพนกังานตองยื่นคํารองตอศาลใหออกหมายคนเชนเดียวกับประเทศไทย ซ่ึงการ
ตรวจคนหรือการยึดไปรษณียภัณฑตามกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาประเทศไทย กับประเทศ
เยอรมัน มีบางสวนที่แตกตางกัน คือ 

1. ประเทศเยอรมันใหอํานาจพนักงานอัยการ มีอํานาจยึดไปรษณยีภณัฑของผูตองหา
หรือจําเลยได ในกรณีฉกุเฉินจําเปนที่ไมสามารถขอใหศาลออกหมายคนไดทันเวลา แตประเทศ
ไทยมิไดใหอํานาจนีแ้กพนักงานอัยการ แตใหอํานาจแกอธิบดีกรมตํารวจหรือขาหลวงประจํา
จังหวดั มีอํานาจขอใหเจาหนาที่ไปรษณยีเก็บเอกสารนั้นไวกอนได ในระหวางที่ขอคําส่ังจากศาล 
ตามกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 105 วรรคสอง  

2. ตามขอ 1 เมื่ออธิบดีกรมตํารวจหรือขาหลวงประจําจงัหวัด มีอํานาจขอใหเจาหนาที่
ไปรษณยีเก็บเอกสารนั้นไวกอน ซ่ึงมิไดกําหนดระยะเวลาที่จะขอใหเจาหนาทีไ่ปรษณยีเก็บเอกสาร
นั้นไวได แตพอจะตีความไดวาใหเก็บไวจนกวาศาลจะมคีําส่ังลงมาถึงเจาหนาที่ไปรษณยี ซ่ึงไมอาจ
กําหนดระยะเวลาที่แนนอนได แตประเทศเยอรมันเมื่อพนักงานอยัการมีคําส่ังใหยึดไปรษณยีภณัฑ
แลว จะตองนาํมาใหศาลสั่งเห็นชอบภายในเวลา 3 วนั นบัแตวนัที่ทําการยึด มิฉะนัน้การยึดยอมเปน
อันสิ้นผลบังคับ เห็นไดวามีกําหนดระยะเวลาในการยึดไปรษณยีภณัฑของผูตองหาหรือจําเลยที่
แนนอน คือ ไมเกนิ 3 วันนบัแตวันทีย่ึด หากเกินการยึดยอมสิ้นผล เปนการบังคับใหพนกังาน
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อัยการตองปฏิบัติตาม เปนการประกนัและรักษาสิทธิในการติดตอส่ือสารของผูตองหาหรือจําเลย
ใหไดรับความคุมครอง มิใหถูกจํากัดสิทธิในการสื่อสารจากเจาหนาที่ของรัฐนานเกนิความจําเปน 

3. อํานาจในการเปดไปรษณียภัณฑที่ยดึมา ประเทศเยอรมันบัญญัติใหเปนอํานาจของ
ศาล โดยตองสงมอบไปรษณียภัณฑมาใหศาลตรวจสอบในสภาพทีย่ังมิไดเปดออกด ู หรือพนักงาน
อัยการก็มีอํานาจเปดตรวจดไูดหากศาลไดมอบหมาย ซ่ึงเปนการรับประกัน  และใหความคุมครอง
แกผูตองหาหรือจําเลยวา การเปดตรวจสอบจะเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยใหศาลเปนผูเปด
ตรวจสอบ แตประเทศไทยมใิหอํานาจศาลในการเปดตรวจสอบ แตเปนอํานาจของเจาพนักงานผูที่มี
คําส่ังของใหศาลออกหมายยดึ ทําใหขาดขั้นตอนการตรวจสอบโดยหนวยงานอืน่ เพราะโดยหลัก
แลวผูยึดกับผูเปดตรวจ ควรจะเปนคนละคนกัน อันจะทําใหขั้นตอนการสอบสวนมีความโปรงใส 
ยุติธรรมมากยิง่ขึ้น 

4. การตรวจคนหรือยึดจดหมาย ไปรษณยีบัตร โทรเลข ส่ิงพิมพหรือเอกสารอื่นซึ่งสง
ทางไปรษณยีและโทรเลขจากหรือถึงผูตองหาหรือจําเลย เจาพนกังานตองขอคาํส่ังจากศาลถึง
เจาหนาทีไ่ปรษณยีใหสงเอกสารนั้นมา ซ่ึงมีลักษณะสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 ฉบับปจจุบนั ที่ใหศาลเปนผูตรวจสอบการใชอํานาจเจาหนาที่ของรฐั แสดงใหเห็น
วาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 105  มีมาตรฐาน และความเปนสากลที่ให
ความสําคัญกับการคุมครอง การตรวจสอบไปรษณียภัณฑจากหรือถึงผูตองหาหรือจําเลยโดยให
ศาลเปนผูตรวจสอบ เพราะไดบัญญัติรับรองไวตั้งแตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.
2477 มีผลบังคับใช คือ ตั้งแตวนัที่ 10 มถุินายน 2478 เปนตนมาจนถึงปจจุบันกย็ังไมมีการแกไข
มาตรานี้แตอยางใด 

รายละเอียดในการขอหมายคนเพื่อคนหาสิง่ของสงทางไปรษณีย ทีส่งถึงหรือสงจาก
ผูตองหา หรือจําเลยในคดอีาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย, เยอรมัน และ
สหรัฐอเมริกา มีลักษณะเหมือนกนัคือ ตองใหศาลเปนผูออกหมายคน  โดยสหรัฐอเมริกาให
เจาหนาที่ของรัฐตองสาบานตนตอผูพิพากษา แตประเทศไทย กับเยอรมัน มิไดใหเจาหนาที่ตอง
สาบานกับผูพิพากษา แตการที่กําหนดใหเจาหนาที่ตองไปขอใหศาลออกหมายคน  และตองไปให
ปากคําตอศาล อาจพอแปลความไดวาเปนการไปสาบานตนตอผูพิพากษาไดเหมือนกนั  

การออกหมายคน จะตองระบุรายละเอยีดในหมายคนซึ่งมีลักษณะทีค่ลายกัน คอื  
มูลเหตุแหงการคน ส่ิงของที่จะถูกตรวจคน  และระบุสถานที่ที่จะทําการคนดวย เชน จดหมาย โทร
เลข ที่ตองสงสัยวาจะมีขอความหรือรายละเอียดที่เปนประโยชนตอการสอบสวนคดีของเจาหนาที่ 
และสถานที่ที่จะตรวจคนจะตองระบุใหชัดเจนวาเปนที่ทาํการไปรษณยีสาขาใดโดยเฉพาะ 

 

DPU



109 
 

4.2.3  วิเคราะหเปรียบเทยีบตามกฎหมายไปรษณีย 
ประเทศสวนใหญที่ใหบริการไปรษณีย ที่เปนสมาชิกแหงสหภาพสากลไปรษณีย ตอง

ถือปฏิบัติตามธรรมนูญสหภาพสากลไปรษณยี  ซ่ึงเปนบทบัญญัติพื้นฐานทีใ่ชบังคับกับกิจการ
ไปรษณยีของประเทศตาง ๆ ที่ใหสัตยาบันไว ซ่ึงรวมถึงประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน 
ดังนั้น การออกกฎหมายเกี่ยวกับกจิการไปรษณยีของทุกประเทศ จึงตองออกกฎหมายใหอนวุตัิ
สอดคลองกับธรรมนูญสหภาพสากลไปรษณยี ซ่ึงแบงเนื้อหาที่จะศึกษาเปรียบเทยีบออกเปน 2 สวน 
คือ ส่ิงของตองหามฝากสงทางไปรษณยี กบัการตรวจคน ส่ิงของสงทางไปรษณยี ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังนี ้

4.2.3.1 ส่ิงของตองหามฝากสงทางไปรษณีย  
โดยหลักสิ่งของตองหามฝากสงจะเปนไปตามอนุสัญญาสากลไปรษณยี มาตรา 25  ซ่ึง

ประเทศไทย, สหรัฐอเมริกา และเยอรมนั ไดบัญญัติไวมีลักษณะคลายกนั หลักใหญแลวจะหามมิให
สงส่ิงของบางประเภท ทีอ่าจกระทบตอความมั่นคงแหงรัฐ หรือทางเศรษฐกิจ เพื่อความสงบ
เรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือใหฝากสงไดแตมเีงือ่นไข ขอกําหนดเพิ่มเติมเปน
พิเศษ ซ่ึงกฎหมายไปรษณยีประเทศไทยไดบัญญัตหิามมิใหฝากสงส่ิงของบางประเภท ทาง
ไปรษณยีไวในไปรษณยีนเิทศ พ.ศ.2544 มาตรา 23-24 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ไปรษณยี พ.ศ.2477 ขอ 19.1, ขอ 321-322 

กฎหมายไปรษณยีเยอรมันมิไดบัญญัติถึงส่ิงของตองหามฝากสงทางไปรษณียไวอยาง
ชัดเจนในกฎหมายไปรษณีย  ตางกับประเทศไทยที่ไดบญัญัติไวในพระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ.
2477 มาตรา 23-25 และ 64 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติไวในมาตรา 44-62 แตไดออกเปน
ระเบียบขอหามมิใหสงส่ิงของบางอยางทางไปรษณยีเขาประเทศเยอรมนั  

กฎหมายไปรษณยีสหรัฐอเมริกา ไดบญัญัติส่ิงของตองหามฝากสงทางไปรษณยีไวใน
สวนที่ 4 ของกฎหมายไปรษณยี โดยแบงยอยเปน 2 เร่ือง คือ  ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงทาง
ไปรษณยี (USE OF MAILS TO DEFRAUD) ตั้งแตมาตรา 23-43 โดยมีรายละเอยีดบัญญัติไวเร่ิม
ตั้งแตสาระสําคัญและองคประกอบความผดิฐานฉอโกงทางไปรษณยี (มาตรา 24) รูปแบบวิธีการ
ฉอโกง (มาตรา 25) วิธีการฟองรองดําเนินคดี (มาตรา 33) การรับฟงพยานหลักฐาน (มาตรา 40)
กระบวนวิธีพจิารณาจนถึงการลงโทษ (มาตรา 43) กับความผิดอื่น ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ (OTHER 
PARTICULAR OFFENSES) ตั้งแตมาตรา 44-62 เชน การสงอาวธุปนหรืออาวธุขนาดเล็กทาง
ไปรษณยี (มาตรา 46), การสงไปรษณียภณัฑที่มีลักษณะเปนการขมขู คุกคามบุคคลอื่น (มาตรา 47), 
การสงส่ิงของลามกอนาจาร (มาตรา 49), ความผิดเกีย่วกับการลักขโมยไปรษณียภัณฑ (มาตรา 55), 
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ความอื่น ๆ (มาตรา 62) เปนตน นอกจากนี้ยังไดออกระเบียบขอหามมิใหสงส่ิงของบางอยางทาง
ไปรษณยีเขาประเทศนอกจากที่กําหนดไวในกฎหมายไปรษณียดวย  

สวนนี้จะเห็นไดวา ความผิดอื่น ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ เปนความผิดที่สอดคลองกับที่
บัญญัติไวอนสัุญญาสากลไปรษณียที่ทกุประเทศใหการยอมรับเชนเดียวกับประเทศไทย แต
กฎหมายไปรษณยีสหรัฐอเมริกา ไดบัญญัติความผิดเกีย่วกับการฉอโกงทางไปรษณียไวอยางชัดเจน 
โดยมีวิธีการดาํเนินคดีตางหากแยกจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ขณะที่ประเทศไทย
มิไดบัญญัติหรือใหความสําคัญกับความผิดฐานฉอโกงทางไปรษณยี เนื่องจากมิไดมีบทบญัญัติ
เกี่ยวกับความผิดนี้ไวโดยเฉพาะ แตถือวาเปนความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา การ
ฟองรองดําเนนิคดีจึงตองถือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแทน ซ่ึงการฉอโกงทาง
ไปรษณยีถือวาเปนการฉอโกงในรูปแบบหนึ่ง ที่ทาํใหเกิดความเสียหายในทางแพงมากกวาทาง
อาญา ประเทศไทยยังไมใหความสําคัญกับการกระทําผิดทางไปรษณียมากเทาที่ควร หรือยังไมมี
ผูเสียหายเปนจํานวนมากนกั แตก็ไมสามารถปฏิเสธไดวาไมมีการฉอโกงทางไปรษณีย โดยรูปแบบ
การฉอโกงทางไปรษณยีที่เกดิขึ้นในประเทศไทย ไดแก การใชบริการพสัดุเก็บเงินปลายทาง (พกง.) 
ซ่ึงเปนบริการทางไปรษณยีชนิดหนึ่ง คือ การที่ผูซ้ือตองการซื้อสินคาจากผูขาย โดยผูขายจะสง
สินคามาใหผูซ้ือผานทางไปรษณีย ผูซ้ือตองไปติดตอขอรับสินคา ณ ที่ทําการไปรษณีย โดยผูซ้ือจะ
จายเงินคาสินคาใหเจาหนาที่ไปรษณยีเพือ่สงมอบใหแกผูขาย (เจาหนาที่ไปรษณียเปนผูรับเงินแทน
ผูขายแลวสงเปนธนาณัติไปใหผูขาย) ซ่ึงผูซ้ือจะไมสามารถเปดตรวจสอบภายในพัสดุไดวาผูขายสง
สินคามาใหตนตามที่ส่ังซ้ือไปหรือไม ผูซ้ือจะตองจายเงินตามที่ผูขายระบุใหแกเจาหนาที่ไปรษณีย
เสียกอน เจาหนาที่ไปรษณียจงึจะสงมอบพัสดุไปรษณียให ซ่ึงมหีลายครั้งที่สินคาที่สงมาใหไม
เปนไปตามทีส่ั่งซ้ือไป หรือเปนสินคาที่ไมไดคุณภาพ มีราคาสูงไปไมเหมือนกับที่โฆษณา เมื่อเกิด
กรณีเชนนี้ขึ้นผูซ้ือตองไปเรียกรองเอากับผูขายโดยตรง ไปรษณยีไมมีสวนรับผิดชอบในความ
เสียหายทีเ่กิดขึ้น หากกฎหมายไปรษณียไทยจะบัญญัติความผิดเกีย่วกับการฉอโกงทางไปรษณยีไว
เฉพาะ ซ่ึงอาจใหพนกังานตาํรวจมีอํานาจเปรียบเทียบปรบัตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกําหนด
วิธีการขั้นตอนใหเจาหนาทีไ่ปรษณยีถือปฏิบัติ เชน ใหอํานาจเจาหนาที่ไปรษณียเก็บเงินจากผูขาย
เทากับเงินที่ผูขายเรียกเก็บจากผูซ้ือเพื่อเปนหลักประกันวาผูซ้ือจะไดสินคาตามที่ส่ังซ้ือ หากผูซ้ือรับ
สินคาไปโดยถูกตอง ไมมีการทกัทวง เจาหนาที่ไปรษณยีก็จะคืนเงนิที่เรียกเก็บใหผูขาย พรอมกับ
เงินที่ผูซ้ือสงมาให ซ่ึงจะทําใหเกิดความเปนธรรมแกผูซ้ือมากยิ่งขึ้น 

จากที่ไดกลาวมาขางตน เห็นไดวาส่ิงของที่ตองหามฝากสงทางไปรษณยีของทั้งสาม
ประเทศ มีลักษณะใกลเคยีงกันเพราะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่สหภาพสากลไปรษณยีกําหนดไว 
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แตอาจกําหนดเงื่อนไขพิเศษสําหรับการนําเขาส่ิงของบางประเภทไว หรือตางกันบางในรายละเอียด 
ทั้งนี้เปนไปตามสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของแตละประเทศ 

4.2.3.2 การตรวจคน ส่ิงของสงทางไปรษณีย 
การตรวจคน ส่ิงของสงทางไปรษณยีของประเทศไทย, สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน มี

ลักษณะที่แตกตางกันโดยขึ้นอยูกับรายละเอียดของกฎหมายภายในของแตละประเทศ ไดแก 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารทางไปรษณีย มีลักษณะที่
แตกตางกัน คอื 

กฎหมายไปรษณยีประเทศไทย ไดบัญญัติใหอํานาจเจาหนาที่ไปรษณยีเปดสิ่งของสง
ทางไปรษณยีไดใน 2 กรณี คือ 

1. ไปรษณียภณัฑที่สงทางไปรษณียที่ฝาฝนตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติไปรษณีย 
พ.ศ.2477 ผูวาการการสื่อสารแหงประเทศไทย (ปจจุบัน คือ กรรมการผูจัดการใหญบริษัท 
ไปรษณยีไทย จํากัด) อาจมีคาํส่ังตามสมควรใหเปดตรวจหรือทําลายเสียไดถาจําเปน และเมื่อทําลาย
แลวใหแจงไปใหผูฝากทราบ154

2. ส่ิงของสงทางไปรษณยีในประเทศและระหวางประเทศที่นําจายผูรับไมได แบง
ส่ิงของออกเปน 2 ประเภท คือ 

2.1 จดหมาย ที่สงคืนผูฝากไมไดจะถือวาเปนไปรษณยีภณัฑนําจายผูรับและสงคืนผูฝาก
สงไมได ถาไมมีช่ือและที่อยูของผูฝากสงบนหอซองจะเปดหอซองเพือ่หาชื่อและทีอ่ยูของผูฝากสง 
ถาพบจะสงคืนผูฝากสง ถาไมพบจะถือวาเปนไปรษณียภัณฑนําจายผูรับและสงคืนผูฝากสงไมได  

2.2 ไปรษณียบัตร, ของตีพิมพที่มิใชหนังสือ พัสดุยอย เครื่องอานสําหรับคนเสียจกัษุ, 
พัสดุไปรษณยีใน-ระหวางประเทศ, ไปรษณยีดวนพิเศษ เจาหนาที่ไปรษณียไมมีอํานาจเปดตรวจดู 
ซ่ึงหากมีช่ือและที่อยูผูฝากสง จะสงคืนตามเงื่อนไขที่กาํหนด หากไมมีช่ือและที่อยูผูฝากสงจะถือวา
เปนไปรษณียภณัฑนําจายผูรับและสงคืนผูฝากสงไมได155

ทั้งสองกรณี กฎหมายไดใหอํานาจพนักงานไปรษณียเปดตรวจสิ่งของสงทางไปรษณยี 
แตมีเงื่อนไขในการเปดตรวจที่แตกตางกัน คือ กรณีแรกเนื่องจากฝาฝนตอบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 ซ่ึงมีอยูหลายกรณี และกรณีนีไ้ดใหสิทธิเจาหนาที่ทําลายสิ่งของ
สงทางไปรษณียไดโดยไมตองแจงผูฝากสงทราบลวงหนาถาจําเปน อีกกรณี เพื่อหาชื่อและที่อยูของ
ผูฝากสงโดยมีจุดประสงคเพือ่จะสงไปรษณียภัณฑคืนใหแกผูฝาก เพราะไปรษณยีภณัฑที่ฝากสง

 
154 ไปรษณียนิเทศ ขอ 20.2. 
155 ไปรษณียนิเทศ ขอ 433. 
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กรรมสิทธิ์ยังเปนของผูฝาก แตเพราะผูฝากไมไดระบุทีอ่ยูบนหอซอง เจาหนาทีจ่ึงมคีวามจําเปนตอง
เปดหา โดยท้ังสองกรณีเจาหนาที่ไมมีสิทธิลวงละเมิดถึงขอความ หรือเนื้อความที่ผูฝากสงเขียน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดบญัญัติหามมิใหเจาหนาทีไ่ปรษณยีหรือลูกจางซึ่งไมมีอํานาจ
ตามกฎหมาย กักเก็บ หนวงเหนี่ยว หรือเปดไปรษณยีภณัฑ (มาตรา 54) แตบทบัญญัตินี้มิให
นํามาใชกับบคุคลอื่นที่มิไดเกี่ยวของกับกจิการไปรษณยี156 แตถาเปนการตรวจสอบสิ่งของที่สงทาง
ไปรษณยีที่ไมปดผนึก ซ่ึงชําระคาตราไปรษณยีากรไมครบตามอัตราที่กําหนด เจาหนาที่ไปรษณียมี
อํานาจตรวจคนและยึดไปรษณยีภณัฑดังกลาวได โดยไมถือวาเปนการลวงละเมิดสิทธิของผูฝากสง
แตอยางใด หรือถาเปนสิ่งของที่สงนอกทางไปรษณยีก็จะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
ไปรษณยี เจาหนาที่ไปรษณยีสามารถตรวจคนและยึดสิง่ของนั้นได และในเรื่องการตรวจคนนี้ศาล
ประเทศแคนาดาไดตีความเกี่ยวกับการตรวจคนสิ่งของ สัมภาระของผูที่เดินทางโดยเครื่องบินไวใน
คดี R.v.Simmons (1988), 45 C.C.C. (3d) 296 (Ont. C.A.), at 312, per Howland C.J.O. วาการใช
เครื่อง X-Ray เพื่อตรวจดูส่ิงที่บรรจุอยูภายในกลองพัสดุ รวมถึงการใชเครื่อง X-Ray ที่สนามบิน  
ไมมีความผิด 

ประเทศเยอรมนัไดบญัญัติใหเจาหนาที่ไปรษณีย สามารถตรวจคนสิ่งของสงทาง
ไปรษณยีไดคลายกับประเทศไทย หากเปนการกระทําทีอ่ยูภายในขอบเขตการดําเนนิงานของกิจการ
ไปรษณยี โดยไดบัญญัติอยูในมาตรา 39 (4) เรื่องการเกบ็รักษาความลับทางไปรษณยี เชน เพือ่
ตรวจสอบขอเท็จจริงวาส่ิงของสงทางไปรษณยีผิดเงื่อนไข ขอกําหนดหรือไม หรือกรณทีี่ไม
สามารถนําจายไปรษณียภัณฑใหแกผูรับ หรือไมสามารถสงคืนผูฝากสง และไมสามารถดําเนินการ
ตอไปได  

โดยหลักเห็นไดวาทั้งสามประเทศ มิไดบัญญัติใหอํานาจเจาหนาที่ไปรษณียตรวจคน 
และยดึสิ่งของที่สงทางไปรษณียได เวนแตเปนการกระทําที่อยูภายใตขอบเขต หรืออยูในอํานาจ
หนาที่ของกิจการไปรษณยี การบัญญัติในลักษณะดังกลาวนี้กจิการไปรษณยีทุกประเทศจะบัญญัติ
ไวในลักษณะอยางเดยีวกัน เหตุผลก็เพือ่ปกปอง คุมครองใหกิจการไปรษณียสามารถดําเนินการ
ตอไปไดอยางราบรื่นและมปีระสิทธิภาพ เพราะหากไมใหผูมีหนาที่ใหบริการมอํีานาจดําเนินการ 
จัดการ หรือใหบุคคลหรือหนวยงานอืน่มาจัดการแทน ยอมจะสงผลใหการปฏิบัติงานไมเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ แตถาเปนความผิดอ่ืนที่นอกเหนอืขอบเขต หรืออํานาจหนาที่ของกิจการ
ไปรษณยีแลว ก็ยอมอยูในความรบัผิดชอบของเจาหนาที่รัฐหนวยงานอื่นทีรั่บผิดชอบเขามา
ดําเนินการตอไป โดยอาจถอืเปนความผิดตามกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่น ที่มไิดเกีย่วกับการ
ประกอบธุรกจิไปรษณยีโดยตรง เจาหนาที่ไปรษณยียอมไมมีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนนิการเอง

 
156 CORPUS JURIS SECUNDUM.  (2003).  VOLUME 72.  p. 126.  
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ได ตองใหหนวยงานผูรับผิดชอบโดยตรงเขามาดําเนินการแทนตามที่กฎหมายบัญญัติ เชน 
เจาหนาทีไ่ปรษณยีตรวจพบสิ่งเสพติดสงทางไปรษณยี ก็ตองแจงเจาหนาที่ตํารวจ หรือส่ิงของสง
ทางไปรษณยีจากตางประเทศเขามาภายในประเทศไทย ตองใหเจาหนาที่ศุลกากร เขามาประเมิน
ภาษีที่ตองชําระและเรยีกเก็บภาษีจากผูรับตอไป  

เร่ืองอํานาจหนาที่ของพนักงานไปรษณียนี้ เมื่อพิจารณาตามตวับทของกฎหมาย
ไปรษณยีในอาํนาจการตรวจคน จับกุม หรือหนวงเหนี่ยวตัวบุคคลผูซ่ึงกระทําการฝาฝน หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวากระทําความผิดตอบทบัญญัติไปรษณยีแลวพบวาแตกตางกับประเทศสหรัฐอเมริกา
และเยอรมนั คือ กฎหมายไปรษณยีไทย ไดบัญญัติใหพนักงานไปรษณียประเทศไทย มีอํานาจ
มากกวากฎหมายไปรษณียของประเทศสหรัฐอเมริกา กับประเทศเยอรมัน เพราะมาตรา 78 แหง
พระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.2477 ใหพนักงานไปรษณียมีอํานาจตรวจคน จับกุม  หรือหนวง
เหนีย่วผูซ่ึงกระทําการฝาฝน หรือมีเหตอัุนควรสงสัยวากระทําความผิดตอบทบัญญัติไปรษณยีได 
ซ่ึงเปนการกระทําตอตัวบุคคลโดยตรง แตกฎหมายไปรษณียทั้งสองประเทศไมมีบทบัญญัติให
อํานาจพนกังานไปรษณยีเพือ่ตรวจคน จับกุม หนวงเหนีย่วบุคคลผูฝาฝน หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
กระทําผิดตอกฎหมายไปรษณียเหมือนกับประเทศไทย หากมผูีกระทําผิดเจาหนาที่ไปรษณยีทําได
เพียงฟองเรยีกรองความเสียหายในทางแพงเปนจํานวนเงนิตามที่กฎหมายบัญญัติ ซ่ึงในขอนี้ผูเขียน
เห็นวาอํานาจดังกลาวเปนการขัดกับมาตรา 237, 238 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 
ตามที่ไดวเิคราะหมาแลวในบทที่ 3 อํานาจดังกลาวจึงไมมีผลใชบังคับ  

อยางไรก็ด ี กฎหมายไปรษณียเยอรมัน ไดใหความสําคัญกับสิ่งของสงทางไปรษณยีซ่ึง
เปนขอมูลสวนบุคคลที่สงถึงกันทางไปรษณียเปนอยางมาก โดยไดบัญญัติไวอยางชัดเจนใน
กฎหมายไปรษณยีวารัฐใหความรับรอง คุมครอง ขอมูลของทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ตั้งแต
ขั้นตอนการเกบ็รวบรวม เปด ใชขอมลูส่ิงของสงทางไปรษณยี วาจะตองถูกเกบ็รักษาไวเปน
ความลับ (มาตรา 39) และไดนํากฎหมายฉบับอื่นมาใชบังคับประกอบกับกฎหมายไปรษณยีเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ กฎหมายฉบับดังกลาวกค็ือ กฎหมายสหพันธรัฐวาดวยการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล (the Federal Data Protection Act) เฉพาะในสวนที่เกีย่วกับการเก็บรวบรวมขอมลู 
การเขาถึงขอมูล และการลบ ทําลายขอมูล (มาตรา 41) รวมทั้งไดกาํหนดตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ในการออกคําสั่งไวโดยเฉพาะ คือ เจาหนาที่ผูรับการแตงตั้ง ตามที่บัญญัติไวในสวน 5 แหง
กฎหมายโทรคมนาคม (มาตรา 44) และขั้นตอน วธีิการตรวจสอบ ควบคุมและการบังคับใช
กฎหมายของเจาหนาที ่ โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการออกคําส่ังดังกลาว ตองอยูภายใตการ
ควบคุม ดูแล ของคณะกรรมการของสหพันธรัฐวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (มาตรา 42) 
ทําใหเกิดการคานอํานาจระหวางหนวยงาน และใหหนวยงานอื่นเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
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การใชอํานาจของอีกหนวยงานหนึ่ง เปนการเพิ่มหลักประกัน และใหความยุติธรรมแกประชาชนวา
จะไดรับการปฏิบัติจากเจาหนาที่รัฐอยางถูกตองและยุติธรรม แตทั้งนีไ้มตัดอํานาจของศาลและเจา
พนักงานรัฐทีจ่ะขอทราบขอมูลส่ิงของที่สงทางไปรษณยี (มาตรา 40) 

สิทธิในการตดิตอส่ือสารทางไปรษณยี ถือไดวาเปนสิทธิสวนบุคคลประเภทหนึ่ง จดัวา
เปน “ความเปนสวนตวัในเรื่องการติดตอส่ือสาร” (Communication Privacy) หมายถึง ความเปน
สวนตัวในการติดตอส่ือสารทางจดหมาย โทรศัพท ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการ
ติดตอส่ือสารอื่นใด ที่ผูอ่ืนจะลวงรูมิได ซ่ึงที่ผานมาประเทศไทยมกีฎหมายเกีย่วกับการคุมครอง
ความเปนสวนตัว (Privacy) และขอมูลสวนบุคคลอยูหลายฉบับ157  ใหความสําคัญเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคล แตยังไมมีการบญัญัติไวเปนกฎหมายเฉพาะ แตปจจุบันประเทศไทยไดใหความสําคญั
เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยไดมีการรางกฎหมายที่มวีัตถุประสงคเพื่อ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยตรง และผานการยกรางโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบรอยแลว คือ 
พระราชบัญญัติวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.....158 ซ่ึงรางพระราชบัญญัตินี้ ไดใหคํา
นิยามที่สําคัญไว ดังนี ้

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอเทจ็จริงเกีย่วกับบุคคล ซ่ึงทําใหสามารถระบุตัว
บุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม 

“บนัทึกขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา เอกสาร ฐานขอมูล หรือรูปภาพหรือส่ิงซ่ึง
แสดงภาพของบุคคลในรูปแบบอื่น ทั้งนี ้ ไมรวมถึงส่ิงพิมพซ่ึงเผยแพรทั่วไปหรือเอกสารที่เก็บไว
ในหองสมุด หอศิลปะ หรือพิพิธภัณฑ เพื่อประโยชนในการใชอางอิง การศึกษา การจัดนิทรรศการ 
หรือเอกสารที่เปนอนุสรณ หรือจดหมายหรือส่ิงอ่ืนใดที่มีการสงในทางปกติธุระของการไปรษณีย
เวนแตขอความจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

จากคํานยิามขางตน จะเห็นไดวา จดหมายหรือส่ิงอ่ืนใดที่มีการสงในทางปกติธุระของ
การไปรษณยี ไมถือวาเปนการบันทึกขอมูลสวนบคุคล แตกฎหมายยังไดเขียนขอยกเวนใหนํามาใช
กับกิจการไปรษณยีไดหาก “ขอความจะกําหนดไวเปนอยางอื่น” แตเนื่องจากขณะนี้กฎหมาย
ไปรษณยียังไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไข จงึไมสามารถบัญญัติยกเวนใหนําพระราชบัญญัติวาดวยการ

 
157 กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองความเปนสวนตัว เชน 
- ประมวลกฎหมายอาญา (เกี่ยวกับความผิดฐานเปดเผยความลับ, เกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท) 
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 
- พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฯลฯ 
158 ศึกษาเพิ่มเติมไดจาก www.ictlaw.thaigov.net  
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คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.... มาใชบังคับกับสิ่งของที่สงทางไปรษณียได เนื่องจากยังกฎหมาย
ดังกลาวยังไมผานการพิจารณาของรัฐสภา  แมยังไมผานการพิจารณาก็ตามหากไมมกีารแปรญัญติ
แกไขขอความดังกลาว ผลที่ตามมาในก็คือ จดหมายหรือส่ิงอ่ืนใดที่มีการสงในทางปกติธุระของการ
ไปรษณยีจะไมไดรับความคุมครองตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซ่ึงแตกตางกับประเทศเยอรมันที่
ใหนํากฎหมายเกีย่วกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลบางสวน มาใชคุมครองกับขอมูลสวนบุคคลที่
สงทางไปรษณีย แตพระราชบัญญัติวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.... ประเทศไทยมใิห
นํามาใชบังคับ ทําใหไมมีกฎหมายที่จะนาํมาใชบังคับเพื่อคุมครองความเปนสวนตวัของบุคคลที่ใช
ติดตอส่ือสารทางไปรษณยี ขณะนี้จึงกลาวไดวายังไมมีกฎหมายใหความคุมครองในเรื่องความลับ
การสื่อสารทางไปรษณยี 

มาตรการลงโทษผูละเมิดสทิธิเสรภีาพในการสื่อสารทางไปรษณยี ตองเปนไปตามแต
ความผิดที่เกดิขึ้นวาจะปรับเขาไดกับกฎหมายฉบับใดใน 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติไปรษณยี พ.ศ.
2477 มาตรา 58, 70-71 พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พ.ศ.2477 มาตรา 9 และประมวล
กฎหมายอาญาในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ มาตรา 163, ความผิดเกีย่วกับการเปดเผย
ความลับ มาตรา 322  
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

การจํากัดสิทธเิสรีภาพของประชาชนเปนสทิธิโดยชอบธรรมที่รัฐพึงกระทําได โดยการ
ตรากฎหมาย ขอบังคับ เพื่อจํากัดการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประเทศไทยไดบัญญัติรับรอง
สิทธิเสรีภาพของบุคคลในการติดตอส่ือสารถึงกันโดยชอบดวยกฎหมายไวใน รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 37 ประกอบมาตรา 29 วารัฐจะทําการตรวจ การกกั 
หรือการเปดเผยสิ่งส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทําดวยประการอื่นใด เพื่อใหลวงรู
ถึงขอความในสิ่งส่ือสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกันจะกระทํามิได เวนแตเปนไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในมาตรา 37 วรรคสอง คือ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซ่ึงเปนหลักเกณฑเดยีวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศสหพนัธสาธารณรัฐเยอรมัน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนประเทศที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพอยางมาก 
ใชการออกกฎหมายคุมครองแตละเรื่องเปนการเฉพาะ การจํากัดสิทธเิสรีภาพในการติดตอส่ือสาร
ของประชาชน มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยมีกฎหมายจํากดัสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารหลายฉบับ เชน  
The Omnibus Crime Control and Safe Street Act 1968 มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสิทธิสวนบุคคล  
ศาลเปนผูพิจารณาคํารองวามีเหตุอันควรหรือไม เชนเดียวกับการตรวจคนและยึดสิ่งของสงทาง
ไปรษณยี ตองอยูภายในบทแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 4 คือ ตองมีเหตุอันควรและตองมหีมายคนจาก
ศาล เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกบัความมั่นคงของรัฐจะไดรับการยกเวน  หรือกรณีเจาหนาที่ไปรษณยี
กระทําไปเพื่อประโยชนในกิจการไปรษณีย รวมถึงเจาหนาที่อ่ืนที่ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย เชน 
เจาหนาที่ศุลกากร ตรวจสอบสิ่งของสงทางไปรษณยีที่สงสัยวาบรรจุส่ิงของผิดกฎหมายหรือหลบ
เล่ียงภาษกี็ไดรับการยกเวนเชนกัน 
 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน อาศัยอํานาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ (G10) ตรากฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อใชจาํกัดสิทธิเสรีภาพในการตดิตอส่ือสารของประชาชน มีวัตถุประสงค
เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพือ่รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
เชนเดยีวกับประเทศสหรัฐอเมริกา การไปรษณียสหพันธรัฐเปนผูมีอํานาจกําหนดระเบียบการตรวจ
ตราและการบนัทึกขอมูลการติดตอส่ือสาร กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหศาลเปนผูมีอํานาจยึด
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อายัดจดหมาย พัสดุไปรษณียหรือโทรเลขที่สงมาใหผูถูกกลาวหา เวนแตกรณเีรงดวนใหพนักงาน
อัยการเปนผูมอํีานาจสั่งไดแตตองนํามาใหศาลสั่งเห็นชอบภายใน 3 วัน นับแตวันที่ทําการยดึ 
มิฉะนั้นการยดึเปนอันสิ้นผล กฎหมายไปรษณยีกําหนดใหส่ิงของที่สงเขามาทางไปรษณยีตองถูก
เก็บรักษาเปนความลับ โดยนํากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมาใชบังคับ หาม
เจาหนาทีไ่ปรษณยีเปดเผยความลับที่ลวงรูมาในทางไปรษณยี เวนแตเพื่อประโยชนกิจการไปรษณีย 

ประเทศไทยมกีฎหมายหลายฉบับ ที่รัฐใชจํากัดสิทธิเสรีภาพในการตดิตอส่ือสารของ
ประชาชน โดยมวีัตถุประสงคเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพือ่รักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนเชนเดยีวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน แตพบวากฎหมายหลาย
ฉบับที่ใหอํานาจเจาหนาที่จํากัดสิทธิเสรีภาพในการตดิตอส่ือสารทางไปรษณีย ไมไดกําหนด
หลักเกณฑ วธีิการ การเกบ็รวบรวม การใช การเก็บรักษาขอมูล หรือวิธีการนําขอมูลที่ไดไปใช
ประโยชนอยางชัดเจน ทําใหหนวยงานตาง ๆ ถือปฏิบัติแตกตางกันไป บางฉบับใหหนวยงานทีใ่ช
อํานาจนั้น กําหนดขั้นตอนการเก็บรักษาขอมูลหรือการนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนโดยลําพัง เชน 
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ใหเก็บรักษาและใชประโยชนจากขอมูลตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด และกฎหมายที่ใชกับกิจการไปรษณีย คือ พระราชบัญญัติไปรษณยี 
พ.ศ.2477 มาตรา 78 ใหเจาหนาที่ไปรษณียตรวจคน จบักุม หรือหนวงเหนี่ยวตัวบคุคลผูกระทําผิด
ตามกฎหมายไปรษณีย ซ่ึงขัดกับหลักทีห่ามจับ คุมขัง หรือตรวจคนบุคคลโดยไมตองมีคําส่ังหรือ
หมายของศาล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540  

กฎหมายหลายฉบับที่ใชจํากดัสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสาร ที่มีบทบัญญัติไม
สอดคลอง หรือขัดกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงควรไดรับการ
ปรับปรุงแกไขใหม ซ่ึงการแกไขกฎหมายนี้ ผูเขียนขอเสนอเปน 2 กรณี คือ 

1. กฎหมายทีใ่ชการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารทางไปรษณยี 
1.1 แกไขปรับปรงุกฎหมายทีละฉบับ โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ การเก็บรวบรวม 

การใช การเกบ็รักษา จนถึงการทําลายขอมูลที่ไดจากการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการตดิตอส่ือสารทาง
ไปรษณยี โดยใหหนวยงานผูใชกฎหมายฉบับนั้น เปนผูพิจารณาเสนอขั้นตอนวธีิการที่เห็นวา
เหมาะสม แตวิธีนี้จะทําใหยุงยากเพราะตองแกกฎหมายทีละฉบับ ใชเวลานาน และกฎหมายแตละ
ฉบับอาจมีรายละเอียดทีแ่ตกตางกันไป แตละหนวยงานอาจถือปฏิบัติไมเปนในแนวทางเดียวกนั  
ทําใหเกิดความสับสนแกเจาหนาที่และประชาชนผูถูกจํากัดสิทธิ 

1.2 ตรากฎหมายฉบับใหมขึน้มาเปนการเฉพาะ ใหมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ การเก็บรวบรวม การใช การเก็บรักษา จนถึงการทําลายขอมูลที่ไดจาก
การจํากัดสิทธเิสรีภาพในการติดตอส่ือสารทางไปรษณยี  ใหทุกหนวยงานที่จะจาํกัดสิทธิเสรีภาพ
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ในการติดตอส่ือสารทางไปรษณยี ตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายฉบับดงักลาวกําหนด 
เวนแตหนวยงานนั้นจะมีหลักเกณฑวิธีการที่เปนคุณแกผูถูกจํากัดสิทธมิากกวา กใ็หถือปฏิบัติไป
ตามหลักเกณฑนั้น ซ่ึงผูเขียนเห็นดวยกบัวิธีนี้ เพราะไมยุงยากเสียเวลาเชนเดยีวกบักรณีแรก ไมทํา
ใหเกิดความสบัสนแกเจาหนาที่และประชาชนผูถูกจํากดัสิทธิ แตจะทําใหเกิดความสะดวกในการ
ควบคุมตรวจสอบแกประชาชนผูถูกจํากัดสิทธิ และเจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ เพราะถือปฏิบัติใน
มาตรฐานเดยีวกัน  

2. กฎหมายทีใ่ชกับกิจการไปรษณียโดยตรง  
2.1 ควรยกเลกิมาตรา 78 แหงพระราชบญัญัติไปรษณยี พุทธศักราช 2477 ที่ใหอํานาจ

พนักงานไปรษณยีตรวจคน จับกุม หรือหนวงเหนีย่วผูซ่ึงกระทําการฝาฝนหรือมีเหตุอันควรสงสัย
วากระทําความผิดกฎหมายดังกลาว เพราะขัดกับมาตรา 237 และมาตรา 238 แหงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อํานาจดังกลาวไมมีประโยชนกับกจิการไปรษณีย เพราะ
ปจจุบันกจิการไปรษณียเปนการทํางานในลักษณะการใหบริการ (Service) มุงเนนผลกําไร ดังนั้น
หนาที่ตรวจคน จับกุม หรือหนวงเหนีย่วผูซ่ึงกระทําการฝาฝนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําตาม
กฎหมายไปรษณยี ควรมอบใหเจาหนาทีผู่มีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายโดยตรงรับไปดําเนินการ 
เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมศุลกากร เปนตน ไมจําเปนตองบญัญัติอํานาจนีไ้วในกฎหมาย
ไปรษณยีตอไป  

2.2 ควรตรากฎหมายทีใ่ชบงัคับกับกิจการไปรษณียฉบับใหม ใหมีเนื้อหาครอบคลุม
กิจการไปรษณียทั้งหมด ใหทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพิ่มเติมฐาน
ความผิดเกีย่วกับการฉอโกงทางไปรษณยีไวในกฎหมายไปรษณยี โดยถือเปนความผิดเฉพาะแยก
ตางหากจากความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา  

 
5.2  ขอเสนอแนะ 

1. กิจการไปรษณียถูกแปรสภาพเปนบรษิัทจํากดั ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.2542 เปลี่ยนจากทนุเปนหุน ปจจุบนักระทรวงการคลังเปนผูถือหุนทั้งหมด บริษัท ไปรษณยี
ไทย จํากดั จึงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกจิ แตเมื่อใดถารัฐถือหุนไมถึงรอยละหาสิบกจิการไปรษณยีจะ
เปนเอกชนเตม็รูปแบบ หมายความวา วัตถุประสงคของกิจการไปรษณียทีเ่นนใหเปนบรกิาร
สาธารณะขั้นพื้นฐานที่รัฐตองจัดใหแกประชาชนยอมสิน้สุดลง เปลี่ยนไปเปนเพื่อแสวงหากําไรทาง
ธุรกิจใหไดสูงสุด เพื่อประโยชนผูถือหุนเปนสําคัญ ผลกระทบที่เกดิขึน้ยอมตกแกประชาชนไมอาจ
หลีกเลี่ยงได เชน การปรับขึ้นคาบริการ รัฐไมมีอํานาจไปแทรกแซงการบริหารจัดการภายในองคกร 
แมรัฐหรือคณะกรรมการกจิการไปรษณยีจะเปนผูกํากับ ควบคุม ดูแล การดําเนนิงานตาง ๆ ใน
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กิจการไปรษณียก็ตาม เพราะไมมีกฎหมายกําหนดใหเอกชนจําตองปฏิบัติตามเหมือนที่กําหนดไว
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด พ.ศ. 2546 
ดังนั้น รัฐควรถือหุนไมต่ํากวารอยละหาสิบ เพื่อเปนหลักประกนัใหแกประชาชน 

2. อนาคตอันใกลนี้ การเปดเสรีทางการคา (FTA) เปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เพราะ
ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งขององคกรการคาโลก (WTO) กิจการไปรษณียเปนกิจการหนึ่งที่ตางชาติ
มุงที่จะเขาครอบงํา เพราะเปนกิจการที่สรางผลกําไรใหแกผูประกอบการเปนจํานวนมาก หากมกีาร
พัฒนาเปนระบบโลจิสติกสซ่ึงเปนระบบที่ใหการขนสงแบบครบวงจร การถูกครอบงํานี้มีตัวอยาง
มาแลวในตางประเทศ เชน ดอยช โพสต บริษัทใหบริการดานไปรษณยีรัฐวิสาหกิจกึ่งเอกชนของ
ประเทศเยอรมนั ยืนยันแผนซื้อ เอ็กเซล ซ่ึงเปนบริษัทคูแขงสัญชาติอังกฤษดวยวงเงนิ 3.7 พันลาน
ปอนด (6.7 พนัลานดอลลาร) เพื่อข้ึนเปนผูนําในอุตสาหกรรมดานโลจิสติกสช้ันนาํของโลก ทําให
เกิดกลุมบริษทัใหบริการขนสงสินคาทางอากาศ ทางเรือ และดานโลจิสติกสรายใหญสุดของโลก 
เห็นไดวาแมในประเทศที่มพีื้นฐานทางเศรษฐกิจเปนอยางดี แตกิจการไปรษณียในประเทศอาจถูก
ครอบงําจากตางชาติ เมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศไทยเห็นวาสภาพคงไมแตกตางกนั เพราะบรษิัท
ตางชาติมีความพรอมมากกวาทั้งในเรื่องทุน บุคลากร และเทคโนโลยี  

ดังนั้น กอนที่รัฐจะเปดใหมีการแขงขันอยางเสรีรัฐควรกําหนดเงื่อนไขบางประการให
บริษัทตางชาตทิี่จะเขามาเปดใหบริการแขงกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ตองปฏิบัตติามเพราะโดย
ที่ผานมาบริษัทตางชาติจะเขามาเลือกทําเฉพาะบริการที่ทาํกําไร เชน ใหบริการเฉพาะการรับสง
พัสดุดวน หรือเลือกใหบริการเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีความเจริญ เชน กรุงเทพมหานครหรือจังหวัด
ใหญบางจังหวดัเทานั้น ถาเปนบริการอื่นที่ไมทํากําไร หรือทํากําไรใหนอยบริษทัตางชาติจะไม
ใหบริการ เชน บริการรับสงจดหมาย ส่ิงตีพิมพทั่วไป ซ่ึงขอนี้แตกตางกับบริษทั ไปรษณยีไทย 
จํากัด ทีใ่หบริการแกประชาชนทั่วประเทศทั้งบริการที่ทํากําไรและบริการที่ไมทํากาํไร เพราะถอื
เปนบริการขั้นพื้นฐานที่รัฐตองจัดใหแกประชาชน ดังนั้น เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต รัฐจึงควรกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทตางชาติทีจ่ะเขามาใหบริการไปรษณยีตองใหบริการ
พื้นฐานเชนเดยีวกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เพื่อมิใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกัน จึงจะถือวา
เปนการแขงขนัที่เปนธรรม ซ่ึงเปนปญหาที่จะตองศึกษาเพิ่มเติมกนัตอไป 

 
 
 
 
 
 

DPU



 120 

 
 
ดังนั้น กิจการไปรษณียของประเทศไทยรัฐไมควรเปดโอกาสใหตางชาติเขามาถือหุน

เกินกวารอยละหาสิบ อันจะทําใหกจิการไปรษณียตกไปอยูในความครอบงําของตางชาติ เพราะ
ปฏิเสธไมไดวากิจการไปรษณียมีผลตอความมั่นคงของชาติ เศรษฐกจิและสังคมโดยสวนรวม หาก
ปลอยใหตางชาติเขามาควบคุมกิจการไปรษณยีอาจสงผลใหประเทศไดรับความเสียหายมากกวา
ประโยชนที่จะไดรับ ผลเสียยอมตกแกประชาชนและประเทศชาต ิ
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