
รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 

รางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... 
 

---------------------------------------------------------- 

 

๑. วิธีการ จำนวนคร้ัง และระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น 

  สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ไดกำหนด

วิธีการในการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... ผานเว็บไซต สำนักงาน ป.ป.ส. 

(www.oncb.go.th) จำนวน ๑ ครั้ง ระหวางวันที่ ๒๘ เมษายน ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา 

ที่จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นทั้งสิ้น ๑๕ วัน  

 

๒. พ้ืนท่ีหรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น 

  พื ้นที ่และกลุ มเปาหมายที ่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็น คือ  

กลุมประชาชนทั่วไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีบุคคลแสงความคิดเห็นตอรางกฎหมายดังกลาว ทางเว็บไซต

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (www.oncb.go.th) ตั้งแตวันที่ ๒๘ เมษายน ถึง

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๒๘๔ ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ประเด็น… 
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๓. ประเด็นคัดคานหรือความเห็นของผูเก่ียวของในแตละประเด็น และผลการพิจารณา 
 

ลำดับ ประเด็น ประเด็นขอคัดคานหรือความเห็นของผูเก่ียวของ ผลการพิจารณา 

๑ ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีจะกำหนดใหการปลูก 
พืชกระทอมสามารถกระทำไดโดยไมตอง 
ขออนุญาต ยกเวน การเพาะปลูกพืชกระทอม
เพ่ือประโยชนในเชงิอุตสาหกรรมเทาน้ัน  
ท่ีจะตองไดรับใบอนุญาตกอน (ตามหมวด ๒) 

 

     ๑. เห็นดวยในกำหนดใหมีใบอนุญาต เพ่ือเปนการจำกัดปริมาณ 
แตตองกำหนดปริมาณใหเหมาะสม โดยควรมีการทำทะเบียนขอมูล
ผูปลูก สถานท่ีเพาะปลูก วัตถุประสงคในการปลูก รวมถึงปริมาณ
การปลูก  
     ๒. ควรมีระบบการเก็บขอมูลและควบคุมกระบวนการ 
ในการขออนุญาต เพื่อใหทราบจำนวนและที่ตั้งในการปลูกเพ่ือ
ปองกันการนำไปใชในทางท่ีผิดและควรใหประชาชนสามารถปลูก
เพื ่อสงออกหรือขายใหโรงงานได เพื ่อเพิ่มรายไดใหเกษตรกร  
โดยรัฐควรสงเสริมใหเปนพืชเศรษฐกิจ และควรระวังในการ
ออกแบบระบบท่ีเอ้ือตอระบบนายทุน 
     ๓. ควรกำหนดระบบอนุญาตในทุกกรณี เพ่ือปองกันการ
นำไปใชในทางท่ีผดิ และมีการขึ้นทะเบยีนกับเจาหนาท่ีของรัฐ
เพ่ือใหสามารถควบคุมดแูลได จึงควรมีการควบคุมอยางเขมงวด
ในทุกกรณี เน่ืองจากพืชกระทอมสามารถใชเปนสวนผสมกับยา
เสพตดิได ซ่ึงอาจกระทบตอเด็กและเยาวชนหากไมมีการควบคมุ 
โดยในการเพาะปลูกหรือขายตองมีระบบควบคุม เน่ืองจากจะมี
การนำไปใชในทางท่ีผดิ 
 
 
 

     สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชีแ้จงวา การกำหนดระบบ
อนุญาต มีความจำเปนเพ่ือการควบคุม กำกับ และตดิตาม
ปริมาณการเพาะหรือปลูกพืชกระทอม แมวากระทอมจะมิใช 
ยาเสพตดิอีกตอไป แตควรมีการกำกับดแูลปริมาณการเพาะ 
หรือปลูกพืชกระทอมมิใหมีการเพาะหรือปลูกมากเกินไป และ
กำหนดในกรณีการเพาะหรือปลูกเพ่ือใชในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม ท้ังน้ี กรณีดังกลาวจะไมสงผลกระทบในการเพาะ
หรือปลูกพืชกระทอมของประชาชนท่ีใชในการบริโภคหรือขาย
ตามวิถชีีวิตชุมชน  
     โดยรางกฎหมายกำหนดการใชระบบอนุญาตจะมีการเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหปริมาณ
และจะมีการจัดทำทะเบียนขอมูลการเพาะหรือปลูกพืชกระทอม
ในแตละพ้ืนท่ี รวมท้ังเก็บขอมูลสถานท่ี ปริมาณ และกำหนดใหมี
การรายงานปริมาณของพืชกระทอมเปนรายป ซ่ึงการควบคุม
ปริมาณมิใหมีมากเกินไป รัฐมนตรีวาการกระทรวงยตุิธรรมมี
อำนาจในการประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ 
ใชประโยชนในเชงิอุตสาหกรรม และกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตในลักษณะของกฎกระทรวง  
เพ่ือประโยชนในการกำกับตดิตาม ดูแลการเพาะหรือปลูก 
พืชกระทอม 
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ลำดับ ประเด็น ประเด็นขอคัดคานหรือความเห็นของผูเก่ียวของ ผลการพิจารณา 

๒ ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีจะกำหนดใหการนำเขา
หรือสงออกใบกระทอมเพ่ือประโยชนในเชิง
อุตสาหกรรมเทาน้ัน ท่ีจะตองไดรับใบอนุญาต
กอน (ตามหมวด ๒) 

๑. ควรมุงเนนการขออนุญาตท้ังในการนำเขาและสงออก  
แตควรมีการควบคุมอยางเครงครัดในเร่ืองการนำเขาท่ีมีปริมาณ
มาก โดยการกำหนดใหมีใบอนุญาตนำเขา-สงออก จะเปนการ
เพ่ิมรายไดใหแกรัฐ 
๒. ไมควรมีใบอนุญาตนำเขา - สงออก เน่ืองจากยุงยากและเพ่ิม
ขั้นตอน ซ่ึงการขายใบกระทอมควรสามารถทำไดอยางเสรี 
๓. การมีใบอนุญาตนำเขา - สงออก อาจเปนอุปสรรคตอการเปน
พืชเศรษฐกิจ เน่ืองจากตอไปกระทอมไมใชยาเสพตดิแลว ตาม
กฎหมายของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

     สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา การกำหนดระบบ
อนุญาตในการนำเขาหรือสงออกใบกระทอม มีความจำเปน 
เน่ืองจากกระทอมมิใชยาเสพตดิอีกตอไป และจะไมมีกฎหมายใด
เขามาควบคุมและกำกับดูแลการนำเขาหรือสงออกใบกระทอม 
หากมีการถอดออกจากยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อยางไร 
ก็ตามกระบวนการขออนุญาต จะเปนการควบคุมเฉพาะการ
นำเขาหรือสงออกเพ่ือประโยชนในเชงิอุตสาหกรรม โดยจะ
กำหนดใหมีกระบวนการท่ีไมยุงยาก เน่ืองจากสามารถขออนุญาต
ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสได และท้ังในการออกใบอนุญาต
และการออกใบแจงการนำเขาหรือสงออก  
     โดยการนำเขาหรือสงออกชิ้นสวนของพืช จำเปนตอง
ดำเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน พระราชบญัญตัิกักพืช 
พ.ศ. 2507 โดยมีประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการนำเขาหรือนำผานสิง่ตองหาม สิง่กำกัด 
และสิ่งไมตองหาม พ.ศ. 2551 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
ดวย 

     ท้ังน้ี ในการนำเขาหรือสงออก อาจกำหนดปริมาณการ
นำเขาหรือสงออกเปนรายคร้ัง เพ่ือควบคุมปริมาณของการนำเขา 
หรือสงออกใบกระทอมใหมีความเหมาะสม ปองกันผลกระทบตอ
ราคา และภาคการตลาดของสินคา  
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ลำดับ ประเด็น ประเด็นขอคัดคานหรือความเห็นของผูเก่ียวของ ผลการพิจารณา 

๓ ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีจะกำหนดใหการขาย 
ใบกระทอม เฉพาะการขายเพ่ือประโยชนในเชิง
อุตสาหกรรมหรือการขายเกินกวาปริมาณท่ี
กำหนดเทาน้ัน ท่ีจะตองไดรับใบอนุญาตกอน 
(ตามหมวด ๒) 

     ๑. อยากใหขายไดอยางเสรี เน่ืองจากไมใชยาเสพติดแลว  
โดยการขายจะตองเปนการเคีย้วหรือตมน้ำตามวิถีของชาวบาน 
     ๒. ควรตองกำหนดปริมาณการขายในเชงิอุตสาหกรรม  
และกำหนดปริมาณท่ีเหมาะสม ไมควรมีการขายสำหรับบคุคล
ท่ัวไป เน่ืองจากอาจเปนชองทางใหเด็กและเยาวชนเขาถงึไดงาย 

 

     สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา การกำหนดระบบ
อนุญาตในการขาย ยังมีความจำเปน โดยเปนการกำหนดเพ่ือ
ควบคุมการขายเพ่ือประโยชนในเชงิอุตสาหกรรม และการขายท่ี
เกินกวาปริมาณท่ีกำหนด เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการกำกับดูแล
แหลงท่ีมาและปริมาณของใบกระทอมในตลาดไดท้ังระบบ  
โดยการกำหนดปริมาณจะตองมีความเหมาะสม ท้ังน้ี ปริมาณ 
ท่ีกำหนดจะเปนไปตามอนุบัญญัตขิองกฎหมาย ซ่ึงจะตองกำหนด
ตามชนิดและประเภทของวัตถดุิบใบกระทอมในลักษณะตาง ๆ 
และกำหนดกระบวนการตรวจสอบ รวมถงึการควบคุมอยาง
เหมาะสมตอไป เพ่ือมิใหกระทบตอการใชใบกระทอมตามวิถี
ชุมชน 

 

๔ ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีจะกำหนดหนาท่ีของผูรับ
ใบอนุญาต (ตามหมวด ๓) และกำหนดใหมีการพักใช
หรือเพิกถอนใบอนุญาตไดในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาต
ไมปฏิบัตติามเงื่อนไขท่ีกำหนด ขาดคณุสมบตัิ  
หรือมีลักษณะตองหาม หรือ ฝาฝนคำสัง่ฯ  
(ตามหมวด ๔) 

     ๑. เห็นดวยในการมีบทลงโทษ แตควรมีการวากลาวตักเตือน
กอนเพ่ือใหโอกาสแกไขตัวเอง และการกำหนดโทษจำคุกควรมี
ระยะเวลาท่ีไมนาน 
     ๒. ควรมีระบบการตรวจสอบผานระบบอิเล็กทรอนิกสหรือ
ระบบออนไลน 
     ๓. ในอนาคตพืชกระทอมจะไมเปนยาเสพติดแลว ควรเปด
เสรีและดำเนินการในเชิงอุตสาหกรรมได โดยไมตองขออนุญาต 
เพ่ือเปนการเปดอิสระทางการคา จึงไมจำเปนตองมีใบอนุญาต
หรือมีการกำหนดคุณสมบัตหิรือเงื่อนไขในการดำเนินการ และทำ
ใหไมตองมีการพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

 

     สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา การกำหนดหนาท่ีของ
ผูรับใบอนุญาต เปนไปเพ่ือใหการดำเนินการเก่ียวกับพืชกระทอม
หรือใบกระทอมเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต กลาวคือ ในกรณีของ
ผูรับใบอนุญาตเพาะหรือปลูก ขอมูลท่ีสำคญัของการเพาะหรือ
ปลูกคือ สถานท่ีปลูก และปริมาณการปลูก รวมถึงกรรมสิทธิหรือ
สิทธิในท่ีดินในการปลูกตองเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย  
เพ่ือมิใหมีการปลูกพืชกระทอมในท่ีดินของผูอ่ืน หรือการรุกปา
เพ่ือปลูกพืชกระทอม สำหรับหนาท่ีของผูรับอนุญาตขาย นำเขา
หรือสงออก ตองมีขอมูลท่ีสามารถระบแุหลงท่ีมาของใบกระทอม
โดยหีบหอใบกระทอมควรตองกำหนดใหมีฉลาก คำเตือน หรือ
ขอระวังกำกับไวดวย และในกรณีท่ีใบกระทอมสูญหาย เสียหาย 
หรือถูกทำลาย ทำใหปริมาณใบกระทอมท่ีระบุไวในใบอนุญาต
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ลำดับ ประเด็น ประเด็นขอคัดคานหรือความเห็นของผูเก่ียวของ ผลการพิจารณา 
ขาย นำเขาหรือสงออกเปลี่ยนแปลง เพ่ือประโยชนในการควบคมุ
และกำกับดแูล จึงกำหนดใหมีการแจงผูอนุญาตใหทราบเหตุ
ดังกลาว รวมถงึใหมีการรายงานปริมาณการขาย การนำเขาหรือ
สงออกเปนรายป ท้ังน้ี สามารถดำเนินการผานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือความอำนวยความสะดวกใหแกประชาชน 
และสามารถตรวจสอบการดำเนินการไดผานทางระบบดงักลาว 
     การกำหนดเก่ียวกับมาตรการในการพักใชใบอนุญาต หรือ
การเพิกถอนใบอนุญาต กำหนดเพ่ือใหมีมาตรการควบคุมกรณีมี
การฝาฝนไมปฏิบตัิตามหนาท่ี หรือกรณีขาดคุณสมบตัิหรือมี
คุณสมบตัิตองหามมิใหมีสิทธิในการไดรับใบอนุญาต โดยเปน
มาตรการควบคุมเพ่ือปองกันมิใหมีการใชใบกระทอมอยาง
แพรหลาย ผดิวัตถุประสง เกินสมควร หรือใชพืชกระทอม 
ในทางท่ีผดิ ซ่ึงหลักเกณฑ วิธีการในการจัดทำและแจงคำสัง่ 
พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต และการแจงคำสัง่ยกเลิกคำสั่งพัก
ใชใบอนุญาต กำหนดใหตองทำเปนหนังสือ หรือทำเปนหนังสือ
ไปพรอมกับการสงโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสก็ได เพ่ือประโยชน
ของประชาชนในการไดรับขอมูลท่ีรวดเร็วจากภาครัฐ และ
ประโยชนในการมีหลักฐานชดัเจนเพ่ือใชสิทธิในการอุทธรณ 
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ลำดับ ประเด็น ประเด็นขอคัดคานหรือความเห็นของผูเก่ียวของ ผลการพิจารณา 

๕ ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีจะกำหนดมาตรการคุมครอง
บุคคลซ่ึงอาจไดรับอันตรายจากการบริโภค 
ใบกระทอม และการปองกันการใชใบกระทอม 
ในทางท่ีผดิ (ตามหมวด ๖) 

     เชน การหามขายใบกระทอมหรืออาหารท่ี 
มีสวนประกอบของใบกระทอมใหแกเด็กอาย ุ
ต่ำกวา ๑๘ ป / สตรีมีครรภ/ สตรีใหนมบุตร  
การหามบริโภคใบกระทอมผสมกับยาเสพติดหรือ
วัตถุอันตราย รวมถึงการหามโฆษณา หรือหามจูง
ใจผูอ่ืนใหบริโภคกระทอม การหามขายใน
สถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ ฯลฯ หรือ
วิธีการขายโดยใชเคร่ืองขาย หรือขายทาง
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ เปนตน 

 

     ๑. เห็นดวยและควรใหความรูเก่ียวกับการใชใบกระทอมอยาง
ถูกวิธี และมีมาตรการคุมครองหรือบังคบั ควรเนนใชกับผูท่ีเจตนา
ใชในทางท่ีผิด ไมใชสรางความยุงยากแกคนท่ีใชตามวิถีชาวบาน 
     ๒. ไมเห็นดวยในการหามโฆษณา หรือการหามขายในวิธีตาง ๆ 
เนื ่องจากไมใชยาเสพติดแลว ทำใหคนขายรายยอยไมไดรับ
ประโยชน และทำใหไมมีโอกาสเปนพืชเศรษฐกิจ 
     ๓. ถามีมาตรการควบคุมเยอะ โทษสูง อาจสงผลทำใหมีการ
ใชในทางท่ีผิดมากขึ้น และอาจเปนชองทางใหเจาหนาท่ีรัฐกระทำ
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
     ๔. ควรมีโทษในระดับการตักเตือนและไมควรมีโทษสูง 
กระทอมไมไดทำใหมีอาการรุนแรงเหมือนยาเสพติดอ่ืน และ
ตอไปจะไมใชยาเสพตดิแลว 

     สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา เน่ืองจากใบกระทอมมี
สารท่ีมีฤทธ์ิตอจิตและประสาท แมวาจะมิใชยาเสพติดแลวก็ตาม 
สมควรมีมาตรการปองกันมิใหผูมีอายุต่ำกวาสิบแปดป สตรีมี
ครรภและสตรีใหนมบุตร บริโภคใบกระทอม เน่ืองจาก สารในใบ
กระทอมอาจสงผลกระทบตอรางกายและเปนอันตรายตอสขุภาพ 
การหามโฆษณาหรือหามขายในบางสถานท่ี หรือบางวิธี เปน
มาตรการคุมครองบคุคลซ่ึงอาจไดรับอันตรายจากการบริโภคใบ
กระทอม และปองกันการใชใบกระทอมในทางท่ีผดิ เม่ือคำนึงถึง
หลักแหงความไดสดัสวนแลว ประโยชนสาธารณะยอมมีมากกวา
ประโยชนสวนบุคคล จึงจำเปนตองมีมาตรการควบคุมดงักลาว 
 

๖ ทานเห็นดวยหรือไม กับการกำหนดบทลงโทษ
ผูฝาฝนขอหามของกฎหมาย (ตามหมวด ๘) เชน  

- การขายใบกระทอมใหแกบุคคลอายตุ่ำกวา  
๑๘ ป ฯลฯ มีโทษปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

- การขายใบกระทอมในสถานศึกษา ฯลฯ หรือขาย
ใบกระทอมโดยใชเคร่ืองขาย ฯลฯ มีโทษปรับไม
เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

- การจูงใจ ยยุงสงเสริม ขูเขญ็ ฯลฯ ใหผูอ่ืนบริโภค
ใบกระทอมท่ีปรุงหรือผสมกับยาเสพติดใหโทษ ฯลฯ 

     ๑. อัตราโทษปรับสงูเกินไป อาจทำใหมีการเอาไปใชในทางท่ี
ผิดไดเพราะความตองการสงู การกำหนดโทษสงูไมสามารถแกไข
ปญหาได 
     ๒. เห็นดวยเฉพาะการกำหนดโทษ กรณีการนำไปใชในทางท่ี
ผิด เชน ผสมกับยาเสพติด  
     ๓. กระทอมเปนภยัตอสงัคม แตไมเปนยาเสพติดแลว การ
กำหนดโทษควรกำหนดใหเหมาะสม 
     ๔. ถาพืชกระทอมมีปลูกท่ัวไป ใครจะใชใบกระทอมก็ไม
จำเปนตองลักลอบใชใบกระทอม กำหนดโทษไมควรจะสงูมาก 

     สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงวา เน่ืองจากใบกระทอมมี
สารท่ีมีฤทธ์ิตอจิตและประสาท สามารถนำไปใชในทางท่ีผดิได 
เพ่ือการปองกัน ปองปราม มิใหมีการนำไปใชในทางท่ีผดิ จึง
จำเปนตองกำหนดโทษในทางอาญา สำหรับกรณีท่ีมีการขาย
ใหแกผูมีอายตุ่ำกวาสิบแปดป สตรีมีครรภหรือสตรีใหนมบตุร 
เน่ืองจากอาจสงผลกระทบตอสขุภาพของบุคคลดงักลาวได  
และในการกำหนดโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝน เชน การฝาฝนขาย
ในท่ีหามขาย การจูงใจ ยุยง สงเสริม ขูเขญ็ ฯลฯ ใหผูอ่ืนบริโภค
ใบกระทอมท่ีปรุงผสมกับยาเสพติดหรือวัตถุอันตราย จำตองมี 
บทกำหนดโทษเพ่ือมิใหมีการกระทำในลักษณะดงักลาว ซ่ึงจะ
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ลำดับ ประเด็น ประเด็นขอคัดคานหรือความเห็นของผูเก่ียวของ ผลการพิจารณา 
มีโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ เปนตน 

 

 สงผลตอการแพรระบาดและการนำใบกระทอมไปใชในทางท่ีผิด 
แมวาใบกระทอมจะมิใชยาเสพตดิแลวก็ตาม  
     นอกจากน้ี การกำหนดใหมีอัตราโทษปรับหรือโทษจำคุก 
เพ่ือใหผูกระทำความผดิเกิดความเกรงกลัวตอการกระทำ 
ความผดิท่ีอาจสงผลตอสังคม อีกท้ังการกำหนดโทษปรับหรือ 
โทษจำคุกมีความสอดคลองกับกฎหมายอ่ืนท่ีมีโทษในลักษณะ
เดียวกัน ท้ังน้ี หากกฎหมายท่ีกำหนดการปรับทางพินัยมีผล 
ใชบังคบัแลว กรณีความผิดซ่ึงมีอัตราโทษปรับสถานเดยีว  
ใหเปลีย่นเปนเปนความผิดทางพินัย และกำหนดการปรับทาง
พินัย เพ่ือใหสอดคลองกับรางกฎหมายวาดวยโทษปรับทางพินัย 
ท่ีจะมีผลบังคับใชในอนาคตตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. การนำผล …. 
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๔. การนำผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำรางกฎหมาย 

  สำนักงาน ป.ป.ส. ไดนำผลการรับฟงความคิดเห็นตามขอ ๓ มาประกอบการพิจารณา  

และใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงรางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... ตอไป  

 
---------------------------------------------------------- 

สวนพัฒนาและวิจัยกฎหมาย กองกฎหมาย 

สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


