
 

 

บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

 จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาในการจัดเก็บภาษีในธุรกิจ การประกอบการค้า
ทองรูปพรรณพบว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวข้องหลาย
ฉบับ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาบังคับใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดเก็บภาษีกับธุรกิจ ประกอบกิจการร้านค้า
ทองค ารูปพรรณ  อาทิเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษี
เฉพาะ ตลอดจนมีประกาศอธิบดีกรมสรรพา กรก าหนดรูปแบบเฉพาะของการจัดเก็บค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยก าหนดให้มีเคร่ืองมือเพื่อค านวณอัตราภาษีทองค าแต่ละเส้นเพื่อรัฐ จะได้ทราบ
จ านวนเงินภาษีแต่ละเส้นที่ควรจะได้รับ รวมทั้ง ได้ออกประกาศ ให้มีการยกเว้นภาษีทองค าแท่ง 
หรืออัญมณีเคร่ืองประดับ แต่เน้ือหาสาระของกฎหมายทั้งมิได้แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เหตุผลอัน
เน่ืองมา จาการขาดเอกภาพในเน้ือหาสระ  แม้จะ ระบุหน้าที่ของผู้ประกอบการร้านค้าทอง ค า
รูปพรรณต้องปฎิบัติตาม แต่กฎหมายภาษีอากรมิได้เชื่อมโยงกันระหว่าง กันว่าเกณฑ์ร้านค้าใดต้อง
เสียภาษีในรูปแบบบุคคลธรรมดา ร้านค้าใดต้องเสียภาษีในรูปแบบนิติบุคคล นอกจากนั้นยังไม่ได้
บัญญัติให้ร้านทองต้องในเกณฑ์ธุรกิจเฉพาะ เน่ืองจากร้านค้าทองค ามี ปริมาณจ านวนมาก ตัว
กฎหมายภาษีที่ไม่มีความเชื่อม โยงกัน  ให้ครบทั้งระบบอันจะส่งผลให้เกิดการบังคับใช้ที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดทั้ง จะท าให้เข้าใจยาก ส าหรับผู้ปฎิบัติจนเป็นเหตุให้รัฐสูญเสียรายได้ ที่ควรจะ
ได้รับไปอย่างน่าเสียดาย  
 นอกจากนั้ นในการท าธุรกิจการค้าทองค า ยังมีความเจริญรุดหน้าไปไ กลมากตามระบบ
เศรษฐกิจ เน่ืองจากมีการท าท าธุรกรรมที่มิใช่การซื้อขายทองค าเพียงอย่ างเดียว แต่หากมีประกอบ
ธุรกิจการรับจ าน า และมีผู้ค้าทองค ารายใหญ่ได้มีการท าธุรกรรมการซื้อขายทองค าล่วงหน้าเพื่อเก็ง
ก าไร กรณีของการรับจ าน า ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย นั้นถือว่าเป็นรายได้หลักและเ ป็นธุรกรรมหลักใน
การแสวงหารายได้ของผู้ประกอบการทุกร้าน ทุกรายครอบคลุมอยู่ในทุกชุมชนจนกลายเป็น
สถาบันการเงินรายย่อย ๆ ที่สามารถเรียกดอกเบี้ยจากประชากรในท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็น
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทางเศรษฐกิ จ เนื่องจากไม่สามารถใช้บริการ กู้เงินจากสถาบันก ารเงินได้ แต่
กลับไม่มีกฎหมายหลายพิเศษเข้ามาควบคุม ในส่วนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นกฎหมายหลัก
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ที่ใช้บังคับอยู่ ก็ไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างครอบคลุมตรงตามเน้ือหาเน่ืองจากบัญญัติเอาไว้กว้าง  ๆ 
แต่ปัจจุบันโครงสร้างทางสังคมเดิม เมื่อเวลาผ่านไประบบเศรษฐกิจในชุมชน  ได้เพิ่มความซับซ้อน
ตามกลไกของสังคม จึงมีผลให้กฎหมายดังกล่าวมีความล้าหลัง ไม่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
แก้ปัญหา ที่เกิดกับธุรกิจการค้าทองค าได้ 
 อุปสรรคในส่วนของบุคลากรผู้บังคับใช้กฎหมาย จากการศึกษาพบว่าการใช้บังคับ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าทองค ารุปพรรณ ไม่ได้ให้อ านาจเจ้าพนักงานเท่าที่ควร
ในการบังคับกฎหมายภาษี เน่ืองจากมีเพียงหน้าที่จัดเก็บเท่านั้น แต่ไม่ได้ให้อ านาจในการสอบสวน
เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานประกอบเพื่อด าเนินคดีกรณีมีการท าผิด  นอกจากนั้นการกฎหมายยัง
ไม่ได้บัญญัติในเร่ืองรายละเอียดในการปฎิ บัติหน้าที่เอาไว้ชัดเจน  บางกรณีกฎหมายภาษีได้เขียน
ข้อยกเว้น ซ้อนข้อยกเว้นท าให้มีการตีความยาก จึง ต้องอาศัยดุลพินิจ ของเจ้าพนักงาน ในการบังคับ
ใช้กฎหมายมากเกินไป แม้ว่าจะไม่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายแต่ก็สร้างความไม่แน่นอน ขาดความ
น่าเชื่อถือต่อองค์กรหลักที่มีหน้าที่จัดเก็บรายได้เข้ารัฐ การให้อ านาจกับเจ้าพนักงานให้ใช้ดุลยพินิจ
นี้จึงกลายเป็น ช่องว่างทางกฎหมายให้ผู้ที่ ไม่ต้องการเสียภาษีมากทั้งที่มีรายได้มากสามารถใช้เป็น
ช่องทางในการหลีกเลี่ยงภาษีได้  ถ้าหากมีการปฎิรูประบบกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องในการประกอบ
ธุรกิจการค้าทอง ค ารูปพรรณใหม่ให้ชัดเจนได้ ผลตอบแ ทนที่รัฐจะได้รับนับว่ามีมูลค่ามหาศาล 
นอกจากนั้นประชากรในสังคม ที่อาศัยอยู่ในทุกภาคส่วนทั้งในชุมชนเมืองหรือห่างไกลจากเมืองยัง
จะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงไม่ให้ตกเป็นผู้เสียด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ สมกับเจตนารมณ์หลัก
ของการบังคับใช้กฎหมาย  
 นอกจากนั้นจากการศึกษายังพบว่า ในการประกอบธุรกิจการค้าทองค ารู ปพรรณนั้นยัง
มิได้มีการคุ้มครองผู้บริโภคที่ชัดเจนเนื่องจากทองค าเป็นวัต ถุที่หลอมใหม่ได้ตลอดเวลา จึงเป็นการ
ยากมากที่จะแยกยะว่าสินค้าสร้อยคอทองค านั้น บางครั้งอาจจะได้มาจากการกระท าที่ผิดกฎหมาย
น ามาหลอมแล้วขายใหม่ผู้ บริโภคจึงยังไม่มีหลักประกันความ บริสุทธ์แท้จริงของทองค าที่ตน ได้
รับมา แต่อย่างไรก็ตามในการประกอบธุรกิจนี้ เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงตัวผู้ประกอบการเองต้องมี
ภาระต้นทุนในการที่ต้องรักษาความปลอดภัยให้ตนเอง รัฐในฐานะที่เป็นฝ่ายที่ต้องการภาษี จาก
ผู้ประกอบการก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยด้วย 
 นอกจากนั้นจากการศึกษายังพบว่า ทองค าไม่ว่าจะเป็นทองค าแท่งหรือทองค ารูปพรรณ 
เน่ืองจากมีลักษณะพิเศษ เป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูง ง่ายต่อการซื้อขายเปลี่ยนมือดังกล่าว ยังถูกน ามาเป็น
สื่อกลาง ในการใช้เป็ นเคร่ืองมือในการฟอกเงิน หรือน ามาลงทุนในธุรกิจ ขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุน
ทางการเงินในการประกอบการ ทั้งในบริษัทข้ามชาติหรือนักลงทุนรายใหญ่ แต่ประมวลกฎหมาย
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รัษฎากรของไทย ฉบับปัจจุบันกลับมิได้บัญญัติครอบคลุม เพื่อหามาตรการในการจัดเก็บภาษี 
รายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีต้นทุนรวมอยู่ด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การจัดเก็บภาษี ในส่วนของการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยการคิดส่วนภาษีจากส่วนต่างจาก 
ค่าก าเหน็จโดยให้สมาคมประกาศราคารับซื้อคืน แล้วผู้ขายก็ก าหนดราคาขาย โดยให้น าส่วนต่างมา
ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น แนวคว ามคิดนี้มีเจตนารมณ์ ที่ดีคือมุ่งหามายให้ รัฐได้รับรายได้จากการ
จ าหน่ายทองค าในแต่ละเส้น แต่ตัวเคร่ืองมือที่รัฐใช้ในการจัดเก็บ คือประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 106 ประกอบประกาศฉบับที่ 117 นั้น ยังไม่มีความชัดเจนควรเพิ่ม 
รายละเอียดให้ครอบคลุมถึงร้านค้าทองค าทุกร้าน มิใช่จ ากัด การด าเนินการอยู่ในเฉพาะส่วนร้านค้า
ทองค าที่เป็นรายใหญ่เท่านั้น อกจากนั้นควรหาเคร่ืองมือในการจัดเก็บที่ทันสมัย รายละเอียดใน
กฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบการสามารถออกใบรับด้วยมือ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองบันทึก
การเก็บเงิน กรณีการจัดเก็บด้วยมือก็ก่อให้เกิดปัญหาที่ผู้ ประกอบการไม่เขียนให้ลูกค้า ส่วนกรณี
การออกด้วยคอมพิวเตอร์นั้น หรือเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินน้ัน การจะใช้ได้จะต้องมีซอฟ์แวร์ที่
สามารถค านวณ อัตราส่วนต่างได้ดังนั้นกรมสรรพากรควรก าหนดให้มีซอฟ์แวร์ที่กรมสรรพากร 
สั่งให้โปรแกรมเมอร์ที่มีความรู้ โดยการถ่ายทอดผ่านก รมสรรพากรด าเนินการเขียนโปรแกรม
ขึ้นมา และแจกจ่ายให้กับผู้ค้าทองค ารูปพรรณฟรี โดยการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซค์ ของ
กรมสรรพากรตลอดจนควร จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาอบรมการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ในการท ารายงานภาษียื่นแบบการเสียภาษีในส่วนขอ งการประกอบการธุรกิ จการค้าทองค า
รูปพรรณนั้น มีส านักงานบัญชีหรือผู้ตรวจบัญชีที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเมืองไทยน้อยมาก รัฐ
ควรเปิดหลักสูตรอบรมนักบัญชีให้มีความรู้ในเร่ืองนี้ให้มีจ านวนมากครอบคลุมในทุกชุมชน ที่มี
ร้านค้าทองค ารูปพรรณตั้งอยู่  เพื่อให้หน่วยงานเอกชนเหล่านี้มีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาของ
ประเทศ ส่วนปัญหากรณีที่ผู้ประกอบการไม่ออกใบรับให้กับลูกค้าเพราะเน่ืองมาจากกลัวว่าจะต้อง
เสียภาษีมาก ปัญหาน้ีสามารถแก้ได้โดย หาวิธีการให้ผู้บริโภค ผู้ใช้บริการในการซื้อทองค า แต่ละ
คร้ังให้เรียกใบเสร็จจากผู้ประกอบการด้วย โดยใบเสร็จนี้ผู้ใช้บริการอาจจ ามาแลกรับรางวัล ชิงโชค 
หรือใช้เป็นส่วนลดในการรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  ซึ่งเมื่อสร้างพฤติกรรมเช่นน้ี
ให้แก่ผู้ใช้บริการทุกครั้ง จะเป็นการบังคับให้ผู้ประกอบการ ต้องออกใบก ากับภาษีทุกคร้ังที่มีการ
ขายทองค ารูปพรรณ 
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 2. แนวทางในการแก้ไขเร่ืองการรับจ าน าในร้านทองรูปพรรณ  กรณีปัญหาในการค านวณ
ฐานภาษีที่ผู้ประกอบการมีอยู่ 2 ประเภทโดยส่วนใหญ่ยังใช้ฐานภาษีปลายปีโดยเสียตามอัตรา 
บุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ท าให้ฐานภาษีที่น ามาค านวณมีตัวเลขที่ต ารัฐจึงจัดเก็บภาษี
ปลายปีได้ในอัตราที่น้อย ทั้งที่ความเป็นจริงรายได้จากการประกอบกิจการร้านค้าทองค ารูปพรรณ
นั้น ร้านทองยังมีรายได้ แฝงจากการจ าน า อันฝ่าฝืนต่อกฎหมาย  โดยการน าทองมาเป็นหลักประกัน 
รายได้ส่วนน้ีเป็นรายได้จากดอกเบี้ย ซึ่งบางคร้ังมีการเรียกดอกเบี้ย และค่าปรับ เมื่อสินค้าขาดส่ งก็
น าทองค าไปจ าหน่ายให้กับร้านค้าทองค าในเยาวราชในราคาที่สูง  
 ปัญหาในเร่ืองดังกล่าวนี้ ควรบัญญัติให้มีกฎหมาย พิเศษ เข้ามาควบคุม เพื่อก าหนดเงิน
ส่วนน้ีให้เป็นรายได้ เพื่อน ามารวมกับฐานภาษี ปลายปีเพื่อให้เกณฑ์การค านวณรายได้ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าทองค า เป็นรายได้ที่ ตรงตามความเป็นจริง  โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมินตาม
ขนาดของธุรกิจ ถ้ามีขนาดใหญ่หลายห้อง หลายสาขา ก็ต้องเสียภาษีมาก ส่วนผู้ประกอบการราย
เล็กก็ต้องแจกแจงรายได้ส่วนที่เป็นการจ าน าออกมาว่ามีรายรับเท่าไหร่ และรายได้จากการขาย
ทองค ารูปพรรณแท้จริงแล้วมีเท่าไหร่ แล้วน าส่งรฐัตามส่วนที่มีรายได้จริง  
 การรับจ าน าทองค ารูปพรรณในร้านค้าทองทั้งรายย่อยและรายใหญ่ จึงเป็นการรับจ าน าที่
ขัดต่อพระราชบัญญัติโรงรับจ าน า พ .ศ.2505 ฉบับแก้ไข พ .ศ.2534 โดยปราศจากสิทธิที่จะกระท า
ได้ตามกฎหมายแต่เป็นธุรกรรมที่มีการกระท ากันอย่างแพร่หลาย  ทั้งๆร้านค้าทอ งค ารูปพรรณที่มี
จ านวน กว่า 8,000 ร้านค้ากระจายอยู่ในทุกชุมชน ในหน่ึงวั นมีการท าธุรกรรม การรับจ าน าทองมี
มูลค่ามหาศาล  
 ดังนั้นยกร่างบัญญัติขึ้นมาใหม่เป็นกฎหมายเฉพาะ ที่บัญญัติ  ถึงขั้นตอนการรับจ าน า ใน
ร้านค้าทองค ารูปพรรณ ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายพระราชบัญญัติโรงรับจ าน าอยู่  ให้มีการรับจ าน าได้โดย
ถูกต้องเสรี โดยต้องน ารายได้จากการท าธุรกิจนี้มาเสียภาษีอย่างถูกต้อง และกฎหมายใหม่ที่จะ
ออกมาควบคุมนี้ ต้องบัญญัติถึงขั้นตอนในการท าธุรกรรมรับจ าน าอย่างรัดกุมนี้  บัญญัติห้าม เรียก
ดอกเบี้ย เกินอัตราที่ก าหนด  รวมทั้งต้องก าหนดราคา รับจ าน าที่เป็น ธรรม กับผู้ ใช้บริการเอาไว้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่ซึ่งล้วนเป็นประชาชน ที่ไม่สามารถท าธุรกรรมกับธนาคาร ได้
เอาไว้ เนื่องจากเป็นประชาชนในระดับรากหญ้า เวลาที่ต้องใช้เงินจึงต้องมาท าธุรกรรมกับร้าน ค้า
ทองค า ลักษณะนี้จะเป็นการบัญญัติกฎหมายที่คล้ายกั บกฎหมายหวยบนดิน แต่ ในเร่ืองหวยบนดิน
นั้นเป็นการกระท าที่ขัดต่อศีลธรรมเมื่อรัฐบาลบัญญัติโดยไม่กฎหมายรองรับจึงเป็นการกระท าที่ผิด
กฎหมายและขัดต่อศีลธรรม 
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 แต่ในกรณีการบัญญัติให้น าเร่ืองการรับจ าน าที่ผิดกฎหมาย มาท าให้ถูกกฎหมายเป็นเร่ือง
ที่ประชาชนและสังคมส่วนใหญ่ย่อมได้รับผลประโยชน์อย่างชัดเจน เนื่องจากประชาชนได้รับความ
คุ้มครอง รวมทั้งธุรกิจที่ผิดกฎหมายอยู่เมื่อท าให้ถูกฎหมายย่อมท ารัฐมีความชอบธรรม ที่จะ
สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่ม  
 3. กรณีการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  จากการที่ร้านทองมีการรับจ าน า พร ะราชบัญญัติการ รับ
จ าน าถือว่าโ รงรับจ าน าเป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องเสียภาษี ในอัตราเดียวกับสถาบันการเงิน และธุรกิจ
การประกันชีวิตคือ เสียในอัตราธุรกิจเฉพาะอัตราร้องละ 2.5 แต่ในส่วนร้านค้าทองค ากลับรับจ าน า
ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ได้โดยไม่ต้องเสียภาษี ในเกณฑ์ของภาษีธุรกิจเฉพาะเลย ดังนั้นจึงต้องบัญญัติ  
ข้อบังคับของเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะให้ การให้บริการการรับจ าน าในร้านทองมีหน้าที่
ต้อง เสียภาษีในอัตรานี้ด้วย  นอกจากนั้นกรณีการท าธรุกิจโกลด์ฟิวเ จอร์ หรือการซื้อขายตราสาร
ทองค า ขนาดเล็กล่วงหน้าบริษัทที่จดทะเบียนละมีรายได้จากการท าธุรกรรมดังกล่าว ก็อยู่ในข่ ายที่
จะต้องเสียภาษีธุรกิจ ในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยเช่นกัน 
 4. การแก้ไขในส่วนบุคลากรผู้ใช้บังคับกฎหมายภาษีอากร  เน่ืองจากในการด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าผิดตามกฎหมายภาษีอากรนั้น จ าเป็นต้องอาศัยความรอบรู้เชี่ยวชาญ และเทคนิคต่าง  ๆ 
ทางด้านกฎหมายทางการเงิน หรือทางบัญชี  ดังนั้นจึงต้องเพิ่มการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรโดยต้องมี
การจัดให้มีการเรียนรู้ ความช านาญเฉพาะทางในการเป็นที่ปรึกษากฎหมายในเร่ืองภาษีในร้านทอง
โดยเฉพาะ ตลอดทั้งควรแก้กฎหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัด เก็บภาษีดังกล่าว ให้มีฐานะเสมื อน
พนักงานสอบสวน และเพิ่มความเ ชี่ยวชาญในการแสวงหาพยานหลักฐานกรณีที่มีการกระท าผิด
กฎหมายภาษีอากร รวมทั้งเพิ่มสวัสดิการในการปฎิบัติงาน ให้มีรางวัลตอบแทนอย่างคุ้มค่ากับการ
ปฎิบัติหน้าที่ 
 5. การคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภคฉบับดังกล่าวนี้ ควรบั ญญัติให้
ครอบคลุมถึงการ ดูแล ทั้งผู้บริโภค และผู้ประกอบการร้านค้าทองค ารูปพรรณ ให้ชัดเจน กล่าวคือ 
ควรก าหนดข้อบังคับให้มีองค์กรกลางในการตรวจสอบ คุณภาพข องทองค ารูปพรรณในแต่ละเส้น
ในลักษณะเช่นเดียวกับมาตรฐานการชั่งตวงวัด การท าธุรกรรมต่างๆในร้านค้าทองค ารูปพรรณนี้  
ควรได้รับการดูแลโดยกฎหมายพิเ ศษ เน่ืองเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง กับการท าธุรกิจ
ประเภทอ่ืนๆนอกจากนั้นควร ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ในแก่ผู้ประกอบการด้วย  
 6. กรณีการฟอกเงิน  เน่ืองจากในพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่3) พ.ศ.2552 ได้บัญญัติให้ผู้ที่ประกอบอาชีพค้าทองค า ที่เป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องรายงาน
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การท าธุรกรรมที่ใช้เงินเกินจ านวนที่ก าหนดเพื่อป้องกันการน าทองค าไปฟอกเป็นเงินสดแล้ว แต่ใน
ประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นเคร่ืองมือทางกฎหมายอย่างหนึ่งรัฐสามารถใช้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัด เก็บ 
เพื่อกลับยังมิได้บัญญัติถึงข้อก าหนดในเกณฑ์ในกรณีที่มีการลงทุนโดยทองค าแท่ง หรือการท า
ธุรกรรมเกินก าหนดเพื่อใช้ลุงทุนทางการค้า ให้ผู้ท าธุรกรรมดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษี อีกทั้งถ้า
หากมีการบัญญติเพิ่มในเร่ืองนี้จะเป็นมาตรการในการป้องกันที่ควบคู่ไปกับกฎหม ายการฟอกเงิน
อันจะเป็นการควบคุมการผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  


