
คําอธิบายสรุปสาระสําคัญ : 

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ฉบับท่ี ๒๑ เร่ือง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนใด 

 

 

 
 

 



 ๒ 

๑. บทนํา :  

 การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ น้ัน เป็นส่ิงท่ีกฎหมายให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง

และได้ถูกบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเสมอมา เป็นต้นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.๒๕๔๐ (มาตรา ๓๗) , พ.ศ.๒๕๕๐ (มาตรา ๓๖) และในฉบับปัจจุบัน (มาตรา ๓๖) ซึ่งต่างก็มี

บทบัญญัติคุ้มครองเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันระหว่างบุคคลไม่ว่าในทางใด ๆ การตรวจ การกัก หรือ

การเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระทําด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลท่ี

บุคคลส่ือสารถึงกันจะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคําส่ังหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 ในส่วนของการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด นั้น การเปิดเผยข้อมูลที่บุคคล

ส่ือสารถึงกัน รวมท้ังการกระทําด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้ล่วงรู้หรือได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกัน นอกเสีย

จากจะเป็นการกระทําที่ละเมิดต่อเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารตามรัฐธรรมนูญแล้ว การกระทําดังกล่าวยังอาจ

ถือได้ว่าเป็นการกระทําความผิดทางอาญาด้วย ทั ้งนี ้ ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับท่ี ๒๑ เรื่อง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือ

ส่ือสารอ่ืนใด  

 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับท่ี 

๒๑ เรื่อง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด นั้น เป็นกฎหมายที่ประกาศโดยคณะปฏิรูป

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน 

๒๕๔๙ ซึ่งถือว่าเป็นประกาศที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญและมีสภาพบังคับใช้เรื่องมาจวบ

จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๓๖  

ได้บัญญัติว่า “บรรดาประกาศและคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคําสั ่งของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ได้ประกาศหรือสั่ง ในระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึง

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ไม่ว่าจะเป็นในรูปใดและไม่ว่าจะประกาศหรือสั่งให้มีผลบังคับทางนิติบัญญัติ 

ในทางบริหารหรือในทางตุลาการ ให้มีผลใช้บังคับต่อและให้ถือว่าประกาศหรือคําสั่งตลอดจนการปฏิบัติตาม

ประกาศหรือคําสั ่งนั ้นไม่ว่าการปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั ่งนั ้นจะกระทําก่อนหรือหลังวันประกาศใช้

รัฐธรรมนูญนี ้ เป็นประกาศหรือคําสั ่งหรือการปฏิบัติที ่ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญน้ี”  

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ยอมรับหลักการกระทําของคณะปฏิวัติชอบด้วย

กฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เอาไว้ในมาตรา ๓๐๙ ซึ่งบัญญัติว่า “บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและ

รัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี  

ให้ถือว่าการน้ันและการกระทําน้ันชอบด้วยรัฐธรรมนูญน้ี” 

 ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับปัจจุบัน) 

แล้วก็ตาม หากแต่ประกาศคณะปฏิรูปฯ ดังกล่าวนั้น หาได้มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดย



 ๓ 

ปริยายให้ยกเลิกแต่อย่างใด ดังนั้น ประกาศคณะปฏิรูปดังกล่าว จึงยังคงเป็นกฎหมายใช้บังคับได้อยู่จวบจนถึง

ปัจจุบัน (เทียบคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๒๓๔/๒๕๒๓) 

 

๒. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ : 

 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับท่ี 

๒๑ เรื่อง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด มีความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการ

ประกาศ ดังน้ี  

 “โดยที่ในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการลักลอบดักฟัง ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อความที่มีการ

ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการละเมิดเสรีภาพของ

บุคคลในการส่ือสารถึงกัน ก่อให้เกิดความหวาดระแวงกันท่ัวไปในหมู่ประชาชนผู้ใช้เคร่ืองมือส่ือสาร 

 ดังนั้น เพื่อคุ ้มครองเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยชอบด้วยกฎหมายและเพื่อให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสงบของประเทศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีประกาศดังต่อไปน้ี” 

 กล่าวโดยสรุป เหตุผลและความจําเป็นในการประกาศกฎหมายฉบับดังกล่าว สืบเนื ่องจาก  

ในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการลักลอบดักฟัง ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อความที่มีการติดต่อสื่อสารทาง

โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการละเมิดต่อเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างกันตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซึ่งก่อให้เกิดความหวาดระแวงต่อประชาชนที่ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือ

ส่ือสารอ่ืนใด 

 สําหรับความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการประกาศกฎหมายฉบับดังกล่าว นั้น มีดังนี้ ๑. เพ่ือ

คุ้มครองเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันระหว่างบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย ๒. เพื่อให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสงบของประเทศ ด้วยเหตุนี้ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงได้ประกาศกฎหมายฉบับดังกล่าวข้ึน 

 

๓. สาระสําคัญ : 

 ประกาศฯ ฉบับนี้ ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ และมีผลใช้

บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๕ กันยายน 

๒๕๔๙ โดยมีลักษณะเป็นกฎหมายอาญา เนื่องจากปรากฏข้อกําหนดที่กําหนดว่าการกระทําใดเป็นความผิด

และมีการกําหนดโทษในการกระทําดังกล่าวเอาไว้ (ตามประกาศฯ ข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓) จึงมีลําดับศักด์ิ

เทียบเท่ากับพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อกําหนดที่มีลักษณะเป็นโทษทางปกครองอีกด้วย (ตาม

ประกาศฯ ข้อ ๔) รายละเอียดปรากฏ ดังน้ี 

 

 



 ๔ 

ข้อ ข้อกําหนด องค์ประกอบความผิด สภาพบังคับ 

๑. ผู ้ใดดักฟัง ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผย

ข้อความที่มีการติดต่อทางโทรศัพท์หรือ

เครื่องมือสื่อสารอื่นใด โดยไม่มีอํานาจ

โดยชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึง

แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๑. ผู้ใด 

๒. ดักฟัง ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผย 

๓. ข้อความที ่มีการติดต่อส่ือสารทาง

โทรศัพท์หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนใด 

๔. โดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

- จําคุกไม่เก ินห้าปี 

หรือปรับไม่เกินหน่ึง

แสนบาท หรือทั้งจํา

ท้ังปรับ 

๒. ผู้ใดรับรู้ข้อความที่ได้มาจากการกระทํา

ความผิดตามข้อ ๑ ใช้ประโยชน์หรือ

เปิดเผยข้อความนั ้นต่อผู ้อื ่น โดยไม่มี

อํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายต้องระวาง

โทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน

หน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๑. ผู้ใด 

๒. รับรู้ข้อความที่ได้มาจากการกระทํา

ความผิดตามข้อ ๑ 

๓. ใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อความน้ัน

ต่อผู้อ่ืน 

๔. โดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

- จําคุกไม่เก ินห้าปี 

หรือปรับไม่เกินหน่ึง

แสนบาท หรือทั้งจํา

ท้ังปรับ 

๓. ผู้ใดใช้ให้ผู้อื่นกระทําความผิดตามข้อ ๑ 

หรือข้อ ๒ ต้องรับโทษเพิ่มขึ้นเป็นสอง

เท่าตามที่บัญญัติไว้ในข้อ ๑ หรือข้อ ๒ 

แล้วแต่กรณี 

๑. ผู้ใด 

๒. ใช้ให้ผู้อื่นกระทําความผิดตามข้อ ๑ 

หรือข้อ ๒ 

- รับโทษเพิ่มขึ้นเป็น

สองเท่าตามที่บัญญัติ

ไว้ในข้อ ๑ หรือข้อ ๒ 

แล้วแต่กรณี 

 

๔. ถ้าผู้กระทําความผิดเป็นผู้ได้รับอนุญาต

ให้บริการโทรศัพท์หรือการสื่อสาร หรือ

เป ็นผ ู ้ ได ้ร ับส ัมปทานการให ้บร ิการ

ดังกล่าว นอกจากต้องรับโทษตามข้อ ๑ 

ข้อ ๒ หรือข้อ ๓ แล้วแต่กรณีแล้ว ให้

ใบอนุญาตหรือสัมปทานนั้น สิ้นสุดลง

ด้วย 

๑. ผู้ใด 

๒. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้บริการโทรศัพท์

หรือการสื่อสารหรือเป็นผู้ได้รับสัมปทาน

การให้บริการดังกล่าว 

๓. กระทําความผิดตามข้อ ๑ ข้อ ๒ หรือ

ข้อ ๓  

- ร ับโทษตามข้อ ๑ 

ข ้ อ  ๒  หร ื อข ้ อ  ๓ 

แล้วแต่กรณี 

- ให้ใบอนุญาตหรือ

สัมปทานนั ้น สิ ้นสุด

ลง 

 

 ๑. ประกาศฯ ข้อ ๑ กําหนดว่า “ผู้ใดดักฟัง ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อความที่มีการติดต่อทาง

โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด โดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี 

หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

  

  ๑.๑ องค์ประกอบความผิด 

   ๑.๑.๑. ผู้ใด 



 ๕ 

   คําว ่า “ผู ้ ใด” ตามข้อ ๑ แห่งประกาศคณะปฏิร ูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือ

ส่ือสารอ่ืนใด น้ัน มีความหมายรวมท้ัง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

 

   ๑.๑.๒ ดักฟัง ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผย  

   การกระทําอันเป็นองค์ประกอบความผิดของ ข้อ ๑ แห่งประกาศคณะปฏิรูปการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ห้ามการดักฟังทาง

โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด นั้น แบ่งลักษณะของการกระทําออกเป็นสามประการด้วยกัน รายละเอียด

ปรากฏ ดังน้ี 

   ประการแรก การดักฟัง หมายถึง การที่บุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่คู่สนทนาได้กระทําด้วย

ประการใด ๆ เพ่ือล่วงรู้หรือได้มาซ่ึงข้อความท่ีมีการติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนใด 

   ประการที่สอง การใช้ประโยชน์ หมายถึง การนําข้อความที่มีการติดต่อสื่อสารทาง

โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดไปแสวงหาประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่จํากัดว่าประโยชน์ที่นําไปใช้นั้นจะเป็น

ประโยชน์ที่เกี ่ยวด้วยทรัพย์สินหรือไม่ หากผู้ใดนําข้อความที่มีการติดต่อสื่อสารถึงกันทางโทรศัพท์หรือ

เครื่องมือสื่อสารอื่นใดไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งแล้ว กรณีย่อมต้องด้วยองค์ประกอบความผิด

ประการน้ี ท้ังน้ี ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม 

   ประการที่สาม การเปิดเผย หมายถึง การนําข้อความที่มีการติดต่อสื ่อสารทาง

โทรศัพท์หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนใดไปให้บุคคลท่ีสามล่วงรู้ ท้ังน้ี ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม 

   

   ๑.๑.๓ ข้อความท่ีมีการติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนใด 

   การดักฟัง หรือการใช้ประโยชน์ หรือการเปิดเผย อันจะถือเป็นความผิดตาม

ประกาศฯ ข้อ ๑ นั้น จะต้องปรากฏว่าเป็นการกระทําต่อข้อความที่มีการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรือ

เครื่องมือสื่อสารอื่นใด หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้อความที่มีการติดต่อสื่อสารถึงกันนั้น ไม่ใช่การติดต่อสื่อสาร

ทางโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนใด กรณีย่อมไม่ต้องด้วยองค์ประกอบความผิดตามประกาศฯ ข้อน้ี 

 

   ๑.๑.๔ โดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

   การกระทําในลักษณะของการดักฟัง การใช้ประโยชน์ หรือการเปิดเผย ซึ่งข้อความ

ที่มีการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด อันจะถือเป็นความผิดตามประกาศฯ ข้อน้ี 

ข้อเท็จจริงจะต้องปรากฏด้วยว่า “ต้องเป็นการกระทําโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย” ซึ่งมีความหมาย

เป็นนัยเดียวกับการกระทําโดยผิดกฎหมายหรือกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเอง กล่าวคือ ต้องเป็นการ

กระทําโดยไม่มีสิทธิหรือไม่มีอํานาจท่ีจะกระทําได้ตามกฎหมาย ดังน้ัน หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การกระทําใน

ลักษณะของการดักฟัง ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผย นั้น เป็นการกระทําโดยมีสิทธิ เป็นต้นว่า คู่สนทนาอนุญาต



 ๖ 

หรือให้ความยินยอมโดยไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือผู้กระทํามีอํานาจ 

ท่ีจะกระทําได้ตามกฎหมาย การกระทําดังกล่าวย่อมไม่เป็นความผิดตามประกาศฯ ข้อน้ี 

 

 ๒. ประกาศฯ ข้อ ๒ กําหนดว่า “ผู้ใดรับรู้ข้อความที่ได้มาจากการกระทําความผิดตามข้อ ๑  

ใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อความนั้นต่อผู้อื่น โดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษจําคุกไม่

เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

   

  ๒.๑ องค์ประกอบความผิด 

   ๒.๑.๑ ผู้ใด 

   หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

 

   ๒.๑.๒ รับรู้ข้อความท่ีได้มาจากการกระทําความผิดตามข้อ ๑ 

   ผู้ที่จะกระทําความผิดตามประกาศฯ ข้อที่ ๒ นี้ ข้อเท็จจริงต้องปรากฏว่า ผู้นั้นต้อง

เป็นบุคคลท่ีได้รับรู้ข้อความท่ีได้มาจากการกระทําความผิดตามประกาศฯ ข้อ ๑ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลท่ีสาม

ซึ่งได้รับรู้ข้อความอันเกิดจากการดักฟัง การใช้ประโยชน์ หรือการเปิดเผยข้อความที่มีการติดต่อสื่อสารถึงกัน

ทางโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนใดโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

    

   ๒.๑.๓ ใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อความน้ันต่อผู้อ่ืน 

   เมื่อได้รับรู้ข้อความอันเกิดจากการดักฟัง การใช้ประโยชน์ หรือการเปิดเผยข้อความ

ที่มีการติดต่อสื่อสารถึงกันทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  

อันเป็นการกระทําผิดตามประกาศฯ ข้อ ๑ แล้ว บุคคลนั้นจะต้องนําข้อความดังกล่าวไปใช้ประโยชน์หรือ

เปิดเผยข้อความนั้นต่อผู้อื่นอีกทอดหนึ่งด้วย พิจารณาลักษณะของการกระทําอันเป็นองค์ประกอบความผิด 

ได้ดังน้ี 

    ๒.๑.๓.๑ ใช้ประโยชน์ หมายถึง การนําข้อความที่มีการติดต่อสื่อสารทาง

โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดที่ได้มาจากการกระทําความผิดตามประกาศฯ ข้อ ๑ ไปแสวงหาประโยชน์ 

ทั้งนี้ ไม่จํากัดว่าประโยชน์ที่นําไปใช้นั้นจะเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวด้วยทรัพย์สินหรือไม่ หากนําไปใช้ประโยชน์  

ไม่ว่าทางใดทางหน่ึงแล้ว กรณีย่อมต้องด้วยองค์ประกอบความผิดประการน้ี ท้ังน้ี ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม 

 

    ๒.๑.๓.๒ การเปิดเผยข้อความนั้นต่อผู้อื่น หมายถึง การนําข้อความที่มีการ

ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดไปให้บุคคลที่สามล่วงรู้อีกทอดหนึ่ง ทั้งน้ี ไม่ว่าโดยวิธีการ

ใด ๆ ก็ตาม 

    



 ๗ 

   ๒.๑.๔ โดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

   ความหมายเป็นนัยเดียวกับการกระทําโดยผิดกฎหมายหรือกระทําโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายนั่นเอง กล่าวคือ ต้องเป็นการกระทําโดยไม่มีสิทธิหรือไม่มีอํานาจที่จะกระทําได้ตามกฎหมาย ดังน้ัน 

หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การกระทํานั้น เป็นการกระทําโดยมีสิทธิ เป็นต้นว่า คู่สนทนาอนุญาตหรือให้ความ

ยินยอมโดยไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือผู้กระทํามีอํานาจที่จะกระทําได้

ตามกฎหมาย การกระทําดังกล่าวย่อมไม่เป็นความผิดตามประกาศฯ ข้อน้ี (โปรดดูหัวข้อ ๑.๑.๔) 

 

  ๒.๒ สภาพบังคับ 

  จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

 ๓. ประกาศฯ ข้อ ๓ กําหนดว่า “ผู้ใดใช้ให้ผู้อื่นกระทําความผิดตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ต้องรับโทษ

เพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แล้วแต่กรณี” 

   

  ๓.๑ องค์ประกอบความผิด 

   ๓.๑.๑ ผู้ใด 

   หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

 

   ๓.๒.๒ ใช้ให้ผู้อ่ืนกระทําความผิดตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ 

   การใช้ ตามประกาศฯ ข้อที่ ๓ นี้ มีความหมายนัยเดียวกับประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๘๔ กล่าวคือ เป็นการก่อให้ผู้อ่ืนกระทําความผิดตามประกาศฯ ข้อ ๑ หรือ ข้อ ๒ ท้ังน้ี ไม่ว่าด้วยการใช้ 

บังคับ ขู่เข็ญ จ้างวานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอ่ืนใดก็ตาม 

 

  ๓.๒ สภาพบังคับ 

  รับโทษเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แล้วแต่กรณี 

 

 ๔. ประกาศฯ ข้อ ๔ กําหนดว่า “ถ้าผู้กระทําความผิดเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้บริการโทรศัพท์หรือ

การสื่อสาร หรือเป็นผู้ได้รับสัมปทานการให้บริการดังกล่าว นอกจากต้องรับโทษตามข้อ ๑ ข้อ ๒ หรือข้อ 

๓ แล้วแต่กรณีแล้ว ให้ใบอนุญาตหรือสัมปทานน้ัน ส้ินสุดลงด้วย” 

 

 ประกาศฯ ข้อที่ ๔ นี้ เป็นการกําหนดองค์ประกอบความผิดเพิ่มเติมในแง่ของผู้กระทําความผิด 

กล่าวคือ หากผู้กระทําความผิดตามประกาศฯ ข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้บริการโทรศัพท์

หรือการส่ือสาร หรือเป็นผู้ได้รับสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์หรือการส่ือสารตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร



 ๘ 

คลื่นความถี่ฯ ตลอดจนบรรดากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะต้องรับผิดทางอาญาตามที่กําหนดใน

ประกาศฯ ข้อ ๑ ข้อ ๒ หรือ ข้อ ๓ แล้วแต่กรณีแล้ว ประกาศฯ ข้อที่ ๔ ยังกําหนดสภาพบังคับทางปกครอง

กล่าวคือ ให้ใบอนุญาตหรือสัมปทานในการให้บริการโทรศัพท์หรือการส่ือสารน้ัน ส้ินสุดลงด้วย 

 

 

๔. กฎหมายท่ีให้อํานาจในการเข้าถึงข้อมูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกัน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๖ บัญญัติคุ้มครองเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกัน

ระหว่างบุคคลไม่ว่าในทางใด ๆ การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการ

กระทําด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทํามิได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

การสื่อสารทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด เห็นได้ชัดจากประกาศฯ ฉบับนี้ ซึ่งได้บัญญัติให้บรรดาการ

กระทําดังกล่าวเป็นความผิดและได้บัญญัติโทษทางอาญากรณีที่ฝ่าฝืนเอาไว้แล้ว อย่างไรก็ดี เสรีภาพในการ

ติดต่อสื่อสารตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเสรีภาพที่สามารถถูกจํากัดได้ตามกฎหมาย กล่าวคือ หากมีคําสั่งหรือ

หมายของศาล หรือมีเหตุอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติแล้ว บรรดาการตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลท่ี

บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระทําด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน

ย่อมสามารถกระทําได้  ท้ังน้ี ปรากฏบทบัญญัติกฎหมายท่ีให้อํานาจในการกระทําดังกล่าวเอาไว้ ดังน้ี 

 

 ๑.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖  

 มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารซึ่งส่งทางไปรษณีย์ 

โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทาง

เทคโนโลยีใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ พนักงานสอบสวนซึ่งได้รับอนุมัติจากอัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือผู้ซ่ึง

ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี อาจยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพื่อมีคําสั่งอนุญาตให้ได้มา

ซ่ึงเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้” 

 

 ๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 มาตรา ๓๐ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทาง

ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ

สื่อสารสนเทศอื่นใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าท่ี

ซึ่งได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ว่าราชการ

จังหวัด แล้วแต่กรณี จะยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาตให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งเอกสาร หรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด

ในข้อบังคับประธานศาลฎีกา” 



 ๙ 

     

 ๓. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ 

 มาตรา ๒๕ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทาง

ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ในการส่ือสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ

สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้ เพื่อประโยชน์ในการกระทําความผิดที่เป็นคดีพิเศษ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษซ่ึงได้รับอนุมัติจากอธิบดีเป็นหนังสือจะยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาล

อาญาเพ่ือมีคําส่ังอนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มาซ่ึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้” 

 

 ๔. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ 

 มาตรา ๑๔ จัตวา บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดซึ่งส่ง

ทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

เจ้าพนักงานซึ่งได้รับอนุมัติจากเลขาธิการเป็นหนังสือ จะยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพ่ือ

มีคําส่ังอนุญาตให้เจ้าพนักงานได้มาซ่ึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้” 

 

 ๕. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

 มาตรา ๔๖ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน 

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการส่ือสาร หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการกระทํา

ความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือจะยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง 

เพื่อมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มา

ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวน้ันก็ได้ 

 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นคําขอดําเนินการโดยใช้เครื่องมือ

หรืออุปกรณ์ใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ แต่ท้ังน้ีให้อนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน 

 เมื่อศาลได้สั่งอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีข้อมูลทางการ

ส่ือสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคําส่ังดังกล่าว จะต้องให้ความร่วมมือเพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตราน้ี” 

 

 ๖. พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 มาตรา ๖ บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ สํานักข่าวกรองแห่งชาติอาจส่ัง

ให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติภายในระยะเวลาท่ี

ผู้อํานวยการกําหนด หากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลดังกล่าวไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารภายในกําหนดเวลาโดยไม่

มีเหตุอันสมควร ให้สํานักข่าวกรองแห่งชาติรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร

ต่อไป 



 ๑๐ 

 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารอันเกี่ยวกับการข่าวกรอง การต่อต้านข่าว

กรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน สํานักข่าวกรองแห่งชาติอาจ

ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ รวมทั้งอาจใช้เครื ่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื ่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื ่อง

โทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี 

โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีการบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการโดยเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบ เหตุผล ความจําเป็น วิธีการ บุคคลที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ และระยะเวลาใน

การดําเนินการ รวมท้ังวิธีการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาผลกระทบต่อบุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวข้อง 

 การดําเนินการตามมาตรานี้หากได้กระทําตามหน้าที่และอํานาจโดยสุจริตตามสมควรแก่เหตุแล้ว และ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์ด้านความม่ันคงหรือการป้องกันภัยสาธารณะให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย” 

 

 ๗. พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

 มาตรา ๑๑ บัญญัติว่า “ในกรณีที่สถานการณ์ฉุกเฉินมีการก่อการร้าย การใช้กําลังประทุษร้ายต่อชีวิต 

ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 

ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล และมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและทันท่วงที ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศให้

สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรง และให้นําความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคสอง 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 (๕) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกคําส่ังตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ์ โทรเลข 

โทรศัพท์ หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการติดต่อหรือการสื่อสารใด เพ่ือ

ป้องกันหรือระงับเหตุการณ์ร้ายแรง โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน

คดีพิเศษโดยอนุโลม” 

 


