
กฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวข้องกบังานวิจยั :
“ร่างพระราชบญัญตัิ

ความปลอดภยัทางชีวภาพ พ.ศ. ....”

โดย

ดาลดั เส้นทอง

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม

การประชมุคณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัสถาบนั ประจาํปี 2556

วนัที� 19 กนัยายน 2556 ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามา การเ์ด้นส ์กรงุเทฯ



ความเป็นมา

�มติคณะรฐัมนตรี 31 สิงหาคม 2547 ใหเ้รง่รดัการดาํเนินการออกกฎหมายและ
พฒันาวางกฎระเบยีบเกี�ยวกบัความปลอดภยัทางชวีภาพใหแ้ลว้เสรจ็ก่อน
การดาํเนินการใชป้ระโยชน์ LMOs ในระดบัภาคสนามและในเชงิพาณิชย์

� กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม โดยสาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม (สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง
ของพธิสีารคารต์าเฮนาวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพ ไดด้าํเนินการยกร่าง
กฎหมายความปลอดภยัทางชีวภาพ มาตั <งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2550

� ร่างพระราชบญัญตัิว่าด้วยความปลอดภยัทางชีวภาพของ
เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ พ.ศ. .... ได้รบัความเหน็ชอบในหลกัการจาก
คณะรฐัมนตรี เมื�อวนัที� 22 มกราคม 2551



สถานภาพรา่ง พ.ร.บ. ฯ

�สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา โดยคณะกรรมการกฤษฎกีา 
(คณะพเิศษ) ไดพ้จิารณาประเดน็ขอ้กฎหมายของรา่งพระราชบญัญตัิ
วา่ดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพของเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม ่พ.ศ. .... ตั :งแต่
วนัที� 19 มถิุนายน 2552

�ขณะนี< ร่างพระราชบญัญตัิฯ อยู่ระหว่างการจดัทาํเรื�องพิจารณาเสรจ็ของ
สาํนักคณะกรรมการกฤษฎีกา



พิธีสารคารต์าเฮนาว่าด้วยความปลอดภยัทางชีวภาพ

วตัถปุระสงค์

พิธีสารคารต์าเฮนาฯ กาํหนดวตัถปุระสงคต์ามแนวทางระมดัระวงัล่วงหน้า 
(precautionary approach) ตามที�ระบไุว้ในหลกัการข้อ 15 ของปฏิญญาริโอ เดอ
จาเนโร สาธารณรฐับราซิล ปี พ.ศ. 2535 ว่า

•ให้มีระดบัการป้องกนัที�เพียงพอในการเคลื�อนย้าย ดแูล และใช้ประโยชน์สิ�งมีชีวิต
ดดัแปลงพนัธกุรรมอนัเนื�องมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ 
ที�อาจมีผลกระทบต่อการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ที�ยั �งยืน อย่างปลอดภยั
•คาํนึงถึงความเสี�ยงต่อสขุอนามยัของมนุษย์
•ความสาํคญัเป็นพิเศษกบัการเคลื�อนย้ายข้ามแดน (transboundary movement) 



ขอบเขต
�ครอบคลมุการเคลื�อนย้ายข้ามแดน การส่งผา่น การดแูล และการใช้
ประโยชน์ LMOs ที�อาจมีผลกระทบที�ไม่เอื<ออาํนวยต่อการอนุรกัษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั �งยืน 
�ไม่ครอบคลมุการเคลื�อนย้ายข้ามแดนของ LMOs ที�เป็นเภสชัภณัฑส์าํหรบั
มนุษย์

พิธีสารคารต์าเฮนาว่าด้วยความปลอดภยัทางชีวภาพ



หลกัการเหตผุล

โดยที�ปจัจุบนัเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่มคีวามเจรญิกา้วหน้า และมกีาร
ผลิตสิ�งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพื�อ ใช้ประโยชน์ทั :ง ในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม การสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อมมากยิ�งขึ:น จงึจําเป็นต้องมกีฎหมาย
เพื�อควบคุมดแูลการใชส้ิ�งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในกระบวนการต่างๆ และการใช้
ประโยชน์จากสิ�งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมที�มาจากต่างประเทศและภายในประเทศ
ใหเ้ป็นไปอย่างปลอดภยั เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการดําเนินงานในระดบัสากล  
ทั :งนี: เพื�อคุม้ครองและอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้มและความหลากหลายทางชวีภาพ สขุภาพ
ของมนุษยห์รอืสตัว ์และคุม้ครองผูบ้รโิภค จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี:

ร่างพระราชบญัญตัิความปลอดภยัทางชวีภาพ พ.ศ. ....



พระราชบญัญตัินี<ไม่ใช้บงัคบักบัสิ�งมีชีวิตดดัแปลงพนัธกุรรมที�เป็น
ยาสาํหรบัมนุษยห์รือสตัวต์ามที�มีกฎหมายเฉพาะควบคมุ
อยู่แล้ว

ขอบเขต



องคป์ระกอบของร่าง พ.ร.บ.ฯ

ประกอบด้วย 8 หมวด 73 มาตรา ได้แก่

หมวด 1 คณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพ
หมวด 2  หน่วยงานผูร้บัผดิชอบ
หมวด 3 การควบคุมกจิกรรมเกี�ยวกบัสิ�งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม

สว่นที� 1 การควบคุมทั �วไป
สว่นที� 2 สิ�งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมที�ไมอ่ยูใ่นบญัชปีลดปลอ่ย

สูส่ ิ�งแวดลอ้ม
สว่นที� 3 การใชใ้นสภาพควบคุมและการใชใ้นภาคสนาม
สว่นที� 4 การขึ:นบญัชปีลดปล่อยสูส่ ิ�งแวดลอ้ม
สว่นที� 5    สิ�งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมที�อยูใ่นบญัชปีลดปลอ่ย

สูส่ ิ�งแวดลอ้ม



องคป์ระกอบของร่าง พ.ร.บ.ฯ

หมวด 4 การพกัใชใ้บอนุญาตและการเพกิถอนใบอนุญาต

หมวด 5 การอุทธรณ์

หมวด 6 ความรบัผดิทางแพง่ และการชดใชค้า่เสยีหาย

หมวด 7 พนกังานเจา้หน้าที� 

หมวด 8 บทกาํหนดโทษ

บทเฉพาะกาล



สาระสาํคญั

� คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เปลี�ยนชื�อร่างพระราชบญัญตัิ เป็น 
“ร่างพระราชบญัญตัิความปลอดภยัทางชีวภาพ พ.ศ. ....”

� รฐัมนตรีผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัิ : รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 

� รฐัมนตรีผูร้บัผิดชอบ : รฐัมนตรเีจา้สงักดัของหน่วยงานผูร้บัผดิชอบตามที�
คณะรฐัมนตรกีําหนด 

� หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ : หน่วยงานของกระทรวงหรอืทบวงในราชการบรหิาร
สว่นกลางตามที�คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิหก้าํหนดขึ:น และมอีาํนาจหน้าที�ในการ
ดาํเนินการเกี�ยวกบัสิ�งมชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมตามพระราชบญัญตันิี: 



� คณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพ :
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ
- กรรมการโดยตาํแหน่งจาํนวน 10 คน 
- กรรมการผูท้รงคณุวฒุิซึ�งรฐัมนตรีผู้รกัษาการแต่งตั <งจากผูม้ีความรู้ 
ความเชี�ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ด้านความปลอดภยัทางชีวภาพ 
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านวิทยาศาสตรส์ิ�งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้าน
การสาธารณสขุ หรือด้านกฎหมาย จาํนวนไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมการ
- เลขาธิการ สผ. เป็นกรรมการและเลขานุการ



� การควบคมุทั �วไป

� ให้รฐัมนตรีประกาศกาํหนด LMOs ที�ห้ามผลิต หรือ นําเข้า

� เจ้าของหรือผู้ครอบครอง LMOs มีหน้าที�ต้องดแูลการขนส่ง การเคลื�อนย้าย 
การเกบ็รกัษา การบรรจหุีบห่อ การปิดฉลากบนหีบห่อ และการจดัทาํเอกสาร
กาํกบั ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�หน่วยงานผู้รบัผิดชอบประกาศกาํหนด

� ห้ามปลดปล่อย LMOs สู่สิ�งแวดล้อม เว้นแต่จะเป็นการปลดปล่อย LMOs 
ที�อยู่ในบญัชีปลดปล่อยสู่สิ�งแวดล้อมที�หน่วยงานผู้รบัผิดชอบประกาศกาํหนด

การควบคุมกจิกรรมเกี�ยวกบัสิ�งมีชวีิตดดัแปลงพนัธุกรรม



� ห้ามปลดปล่อย LMOs ในเขตอนุรกัษ์ เว้นแต่จะมีวตัถปุระสงคเ์พื�อ
ประโยชน์ต่อการคุ้มครองและอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม หรือเพื�อประโยชน์ต่อ
สขุภาพของมนุษยห์รือสตัว์

� ให้รฐัมนตรีรกัษาการประกาศกาํหนดแนวทางหรือมาตรการที�หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบหรือผูเ้ป็นต้นเหตทุี�ทาํให้ LMOs ปะปนหรือแพร่กระจายสู่
สิ�งแวดล้อม หรือเข้าไปอยู่ในเขตอนุรกัษ์ ต้องปฏิบตัิตามเพื�อระงบัหรือ
หยดุความเสียหายต่อสิ�งแวดล้อม หรือความหลากหลายทางชีวภาพ

� การควบคมุทั �วไป



� การควบคมุ LMOS 
ที�ไม่อยู่ในบญัชีปลดปล่อยสู่สิ�งแวดล้อม

� ให้แจ้งการครอบครอง LMOs ที�ได้จากการพฒันาที�ไม่อยู่ในบญัชีฯ 
ต่อหน่วยงานผูร้บัผิดชอบ

� ผูใ้ดจะนําเข้า ส่งออก และนําผา่น LMOs ที�ไม่อยู่ในบญัชีฯ 
ต้องยื�นคาํขออนุญาต พร้อมระบวุตัถปุระสงคแ์ละข้อมลูเกี�ยวกบั LMOs
ตามรายละเอียดที�กาํหนดในกฎกระทรวงที�ออกโดยรฐัมนตรีผูร้บัผิดชอบ 



• ต้องขออนุญาต พร้อมยื�นรายละเอียดโครงการต่อหน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 
• ต้องรายงานผลการใช้ในสภาพควบคมุ/ ภาคสนาม ให้หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบทราบ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�ประกาศกาํหนด
ในราชกิจจานุเบกษา

• ใบอนุญาตมีอายเุท่ากบัระยะเวลาในการดาํเนินโครงการที�เสนอ
มาพร้อมกบัคาํขอรบัใบอนุญาต และให้ใช้ได้เฉพาะกบัโครงการที�ได้รบั
ใบอนุญาตนั<น

• ห้ามใช้ LMOs ในสภาพควบคมุหรือในภาคสนามในลกัษณะที�แตกต่าง
ไปจากที�ระบไุว้ในใบอนุญาต 

� การใช้ในสภาพควบคมุ  และการใช้ในภาคสนาม



รายละเอียดโครงการ : การใช้ในสภาพควบคมุ 

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบประกาศกาํหนด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
•แผนการใช้ในสภาพควบคมุ
•ลกัษณะของอาคาร สถานที� ห้องทดลอง หรือโรงเรือนที�จะใช้เพื�อการใช้
ในสภาพควบคมุ
•แผนการป้องกนัการหลุดรอดของ LMOs
•แผนปฏิบตัิการฉุกเฉินกรณีมีการหลุดรอดของ LMOs
•แผนการกาํจดัLMOs ภายหลงัเสรจ็สิ<นการใช้ในสภาพควบคมุ
•ระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ



รายละเอียดโครงการ : การใช้ในภาคสนาม



หากมีข้อมลูและหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์
ที�ชดัเจนในภายหลงัว่า การใช้ในสภาพ
ควบคมุ/ภาคสนาม อาจก่อให้เกิดความ
เสียหาย

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ
มีอาํนาจสั �งให้หยดุ

การใช้นั <นได้

ในกรณีที�มี
�คาํสั �งยกเลิกการใช้ หรือ 
�เสรจ็สิ<นการใช้ในสภาพควบคมุและไม่
ต้องการใช้ต่อในภาคสนามอีก หรือ
�เสรจ็สิ<นการใช้ในภาคสนามแล้ว หรือ
�มีวตัถปุระสงคจ์ะเลิกการใช้ก่อนสิ<นสดุ
โครงการ

ให้ทาํลายหรือกาํจดั LMOs ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ที�หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ
ประกาศกาํหนด

ในราชกิจจานุเบกษา

การใช้ในสภาพควบคมุ  และการใช้ในภาคสนาม



� การครอบครอง

� ในกรณีที�ผูร้บัใบอนุญาตใช้ในสภาพควบคมุ/ ภาคสนาม ไม่ประสงค์
ทาํลายหรือกาํจดัจะต้องแจ้งการครอบครอง 

� หรือหากต้องการเลิกใช้ LMOs ที�ไม่อยู่ในบญัชีฯ
จะต้องแจ้งและปฏิบตัิต่อ LMOs ที�ยงัอยู่ในความครอบครองภายใน
ระยะเวลาที�กาํหนด ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขที�หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบประกาศกาํหนด



� การขึ<นบญัชีปลดปล่อยสู่สิ�งแวดล้อม

• ใช้ระบบการขึ<นบญัชีปลดปล่อยสู่สิ�งแวดล้อมสาํหรบั LMOs ที�นําเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และที�ผลิตขึ<นในประเทศไทยก่อนปลดปล่อยสู่สิ�งแวดล้อม 

• บญัชีฯ จะแสดงว่า LMOs นั<นมีความปลอดภยัทั <งต่อสิ�งแวดล้อมและสขุอนามยั
ของมนุษย ์

• การขอขึ<นบญัชีฯ ต้องเสนอรายงานการประเมินความเสี�ยงต่อหน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง

• ให้รฐัมนตรีผูร้บัผิดชอบแต่งตั <งคณะกรรมการผูช้าํนาญการ (คชก.) โดยมี
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบเป็นเลขานุการ มีหน้าที�พิจารณารายงานการประเมิน
ความเสี�ยง และให้ความเหน็ชอบ



� การขึ<นบญัชีปลดปล่อยสู่สิ�งแวดล้อม (ต่อ)

• เมื�อ คชก. พิจารณารายงานประเมินความเสี�ยงและให้ความเหน็ชอบใน
รายงานแล้ว ให้ผูย้ื�นคาํขอขึ<นบญัชีปลดปล่อยสู่สิ�งแวดล้อม :

- จดัให้มีการรบัฟังความคิดเหน็ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที *หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบประกาศกาํหนด

- เสนอรายงานสรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ต่อหน่วยงานผูร้บัผิดชอบ
ภายในระยะเวลาที *หน่วยงานผูร้บัผิดชอบกาํหนด 

• ให้หน่วยงานผูร้บัผิดชอบพิจารณาจดัทาํประกาศการขึ<นบญัชีฯ โดยนํา
ความเหน็จาก คชก. และผลการรบัฟังความคิดเหน็ ไปประกอบการพิจารณาด้วย



� การขึ<นบญัชีปลดปล่อยสู่สิ�งแวดล้อม (ต่อ)

• ให้หน่วยงานผูร้บัผิดชอบประกาศการขึ<นบญัชีฯ ในราชกิจจา
นุเบกษา โดยให้แนบรายงานสรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ไว้ท้าย
ประกาศด้วย

• ในกรณีที�หน่วยงานผูร้บัผิดชอบไม่เหน็ควรให้ประกาศการขึ<น
บญัชีฯ ให้แจ้งให้ผูย้ื�นคาํขอทราบด้วย



� LMOS ที�อยู่ในบญัชีปลดปล่อยสู่สิ�งแวดล้อม

ผูท้ี�ต้องการจะผลิต ใช้ในกระบวนการผลิต 
นําเข้า ส่งออก หรือนําผา่น LMOs 
ที�อยู่ในบญัชีฯ 

ให้แจ้งต่อหน่วยงานผูร้บัผิดชอบ
ตามแบบ หลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง

หากต่อมามีข้อมูลและหลกัฐานทาง
วิทยาศาสตรท์ี�ชดัเจนว่า LMOs 
ที�ได้มีการประกาศขึ<นบญัชีฯ แล้ว 
ไม่ปลอดภยัและก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสิ�งแวดล้อม 

� ให้หน่วยงานผูร้บัผิดชอบยกเลิก 
LMOs นั<นออกจากบญัชีฯ 

� ให้ทาํลายหรือกาํจดัที�อยู่ใน
ความครอบครอง



� ความรบัผิดทางแพ่งและการชดใช้ค่าเสียหาย

� เมื�อเกิดความเสียหายจากการประกอบกิจกรรมเกี�ยวกบัLMOs ที�ไม่อยู่ใน
บญัชีฯ ผูป้ระกอบกิจกรรมต้องรบัผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

� ในกรณีที�ผูป้ระกอบกิจกรรมพิสจูน์ได้ว่า ความเสียหายนั<นเกิดขึ<นจากเหตุ
สดุวิสยัหรือเกิดจากการกระทาํของผูไ้ด้รบัความเสียหายเอง 
ผูป้ระกอบกิจกรรมนั<นไม่ต้องรบัผิด



� บทลงโทษ

ตวัอย่างกรณีการใช้ในสภาพควบคมุ / ภาคสนาม :

�ไม่รายงานผลการใช้ในสภาพ
ควบคมุ / ภาคสนาม

�ไม่รายงานผลการใช้ในสภาพ
ควบคมุ / ภาคสนาม ปรบั ไม่เกิน 10,000  บาทปรบั ไม่เกิน 10,000  บาท

ไม่ยื�นคาํขอรบัใบอนุญาตใช้ LMOs ที�
ไม่อยู่ในบญัชีฯ ในสภาพควบคมุ

ปรบั ไม่เกิน 40,000  บาทปรบั ไม่เกิน 40,000  บาท

ไม่ยื�นคาํขอรบัใบอนุญาตใช้ LMOs ที�
ไม่อยู่ในบญัชีฯ ที�ผา่นการใช้ในสภาพ
ควบคมุ (ในประเทศหรือต่างประเทศ) 
มาแล้ว เพื�อใช้ในภาคสนาม

จาํคกุไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรบัไม่เกิน 100,000  บาท

หรือทั <งจาํทั <งปรบั

จาํคกุไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรบัไม่เกิน 100,000  บาท

หรือทั <งจาํทั <งปรบั



�ไม่ทาํลาย/ กาํจดั LMOs หลงัเสรจ็
สิ<นการใช้ในสภาพควบคมุและไม่
ต้องการใช้ภาคสนามต่อไปอีก หรือ 
เสรจ็สิ<นการใช้ในภาคสนาม และไม่
แจ้งหน่วยงานผูร้บัผิดชอบภายใน 
15 วนั

�ไม่แจ้งการครอบครองต่อ 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ กรณีไม่
ต้องการทาํลาย / กาํจดั

�ใช้ LMOs ในสภาพควบคมุ / 
ภาคสนามที�ไม่เป็นไปตาม
ที�ขออนุญาต

�ไม่ทาํลาย/ กาํจดั LMOs หลงัเสรจ็
สิ<นการใช้ในสภาพควบคมุและไม่
ต้องการใช้ภาคสนามต่อไปอีก หรือ 
เสรจ็สิ<นการใช้ในภาคสนาม และไม่
แจ้งหน่วยงานผูร้บัผิดชอบภายใน 
15 วนั

�ไม่แจ้งการครอบครองต่อ 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ กรณีไม่
ต้องการทาํลาย / กาํจดั

�ใช้ LMOs ในสภาพควบคมุ / 
ภาคสนามที�ไม่เป็นไปตาม
ที�ขออนุญาต

จาํคกุ ไมเ่กิน 6 เดือน
หรือปรบั ไม่เกิน 60, 000 บาท 

หรือทั <งจาํทั <งปรบั

จาํคกุ ไมเ่กิน 6 เดือน
หรือปรบั ไม่เกิน 60, 000 บาท 

หรือทั <งจาํทั <งปรบั

� บทลงโทษ



� ไม่ทาํลาย / กาํจดั กรณีมีข้อมลู
หลกัฐานทางวิทยาศาสตรช์ดัเจน
ภายหลงัว่าการใช้ในสภาพ
ควบคมุ / ภาคสนาม ก่อให้เกิด
อนัตรายหรือความเสียหาย
อย่างร้ายแรง

� ไม่ทาํลาย / กาํจดั กรณีมีข้อมลู
หลกัฐานทางวิทยาศาสตรช์ดัเจน
ภายหลงัว่าการใช้ในสภาพ
ควบคมุ / ภาคสนาม ก่อให้เกิด
อนัตรายหรือความเสียหาย
อย่างร้ายแรง

จาํคกุ ไมเ่กิน 2 ปี
หรือปรบั ไม่เกิน 2 แสนบาท 

หรือทั <งจาํทั <งปรบั

จาํคกุ ไมเ่กิน 2 ปี
หรือปรบั ไม่เกิน 2 แสนบาท 

หรือทั <งจาํทั <งปรบั

� บทลงโทษ

ตวัอย่างกรณีการใช้ในสภาพควบคมุ / ภาคสนาม :


