
	 ภาวะนักโทษล้นคุกหรือผู ้ต้องขังล้นเรือนจ�าใน
ประเทศไทยได้เกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง	จากข้อมลูจ�านวน

ผู้ต้องขังตั้งแต่ปี	๒๕๕๕	มีจ�านวน	๘๙,๓๐๘	คน๒	แต่ปัจจุบัน	 
ปี	๒๕๖๓	มจี�านวน	๓๗๘,๖๘๘	คน	ซึง่นบัว่ามจี�านวนเพิม่ข้ึนอย่าง	
รวดเร็วมาก	 ขณะที่ความจุปกติของเรือนจ�าไม่สามารถรองรับ
ได้	 ท�าให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ด�าเนินการกับผู้กระท�าความผิด
หลังจากที่ศาลตัดสินลงโทษแล้ว	คือ	กรมราชทัณฑ์	 ซึ่งขณะนี ้
มจี�านวนเรอืนจ�าหรอืทณัฑสถานทัว่ประเทศไม่เพยีงพอต่อการ

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

รองรับจ�านวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	จนน�าไปสู่ปัญหา
ผูต้้องขงัเกนิอตัราความจเุรอืนจ�าหรอืนกัโทษล้นคกุ	อนัน�าไปสู่
ปัญหาต่าง	 ๆ	 มากมาย	 ทั้งทางด้านความปลอดภัยเนื่องจาก
ความแออดั	งบประมาณ	บคุลากร	การบรหิารงานเรอืนจ�า	และ
ส่งผลกระทบทางลบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้ต้องขังที่อยู่
ภายในเรอืนจ�า	รวมถงึเรือ่งสทิธมินษุยชนของผูต้้องขงั	เช่น	เร่ือง
สถานทีน่อน	อาหาร	สขุภาพ	และสขุอนามยั	การทะเลาะววิาท
ระหว่างนักโทษ	เป็นต้น

๑	บุญสงค์	ทองอินทร์,	น.บ.(มร.)	น.ม.	(มสธ.)	เนติบัณฑิตไทย	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย	๑	ส�านักกฎหมาย	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๒	ปัจจุบัน	(ปี	๒๕๖๓)	มจี�านวนผูต้้องขงั	แบ่งเป็น	ชาย	๓๓๐,๗๙๕	ราย	และหญงิ	๔๗,๘๙๐	ราย	รวมทัง้หมด	๓๗๘,๖๘๕	ราย	(สรปุข้อมลูผูต้้องขงั	

ณ	วันที่	๒๓	มิถุนายน	๒๕๖๓)

 

 การผลักดันการน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM)

มาใช้ในกระบวนการยุติธรรม (ตอนที่ ๑)

	 ที่มา	:	เว็บไซต์ของกรมราชทัณฑ	์http://www.correct.go.th/stathomepage/
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	 เมื่อปี	 ๒๕๕๕	ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน  
ในฐานะประธานคณะกรรมการอสิระว่าด้วยการส่งเสรมิหลกั
นิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.)	 ได้น�าเสนอมาตรการในการลด
ความแออัดยัดเยียดในเรือนจ�าโดยการหันไปใช้มาตรการ 
ทางเลือกแทนการใช้โทษจ�าคุกในเรือนจ�าครอบคลุมตั้งแต่การ 
เบีย่งเบนก่อนเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมจนถงึการใช้มาตรการ
ทางเลือกในการลดโทษหรือนักโทษจ�าคุก	 การใช้มาตรการ 
การปล่อยชั่วคราว	 การควบคุมในสถานที่อื่นนอกจากเรือนจ�า	
หรือการขยายการพักการลงโทษนั้น	 เพื่อเป็นการสร้างความ
มั่นใจของสังคม	 และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุม 
และในการติดตามการหลบหนีก็ควรที่จะมีการน�าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว	 (Electronic	 Monitoring:	 EM)	 
มาใช้ประกอบด้วย
	 ส�าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว	 (Electronic	
Monitoring:	EM)	นั้น	ตามความหมายที่ก�าหนดไว้ใน	“คู่มือ
การปฏิบัติงานส�าหรับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 
ผู ้กระท�าผิด”	 ซึ่งจัดท�าโดย	 กรมคุมประพฤติ	 ได้ก�าหนด 
ความหมายไว้ว่า	“อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ตดิตามตวั”	(Electronic	
Monitoring)	 หรือ	 “EM”	 หมายถึง	 อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
ตดิตามตวั	รวมถงึการตรวจสอบความเคลือ่นไหว	หรอืต�าแหน่ง
ของผู ้ถูกคุมประพฤติให ้ปฏิบั ติตามเ ง่ือนไขที่ศาลหรือ 
เจ้าพนักงานผู้มีอ�านาจสั่ง	 อาทิ	 การห้ามออกหรือห้ามเข้า	
บริเวณที่ก�าหนด	 โดยอาจก�าหนดช่วงเวลาด้วยก็ได้	 ซ่ึงจะ 
ด�าเนินการควบคู่กับมาตรการแก้ไขฟื้นฟู	 (กรณีอยู่ในความ
ควบคุมของกรมคุมประพฤติ๓)
	 คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม
แห่งชาติ	 ตามค�าสั่งนายกรัฐมนตร	ี ที่	 ๑๐/๒๕๕๔	ลงวันที่	 ๓	
ตุลาคม	๒๕๕๔	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการ 
ส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ	 ซึ่งมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.อุกฤษ	
มงคลนาวิน	 เป็นประธานกรรมการฯ	 ได้มีการแต่งตั้งคณะ

อนุกรรมการวิชาการศึกษาสภาพปัญหาผู้ต้องขังในเรือนจ�า	 
โดยมีนายนัทธี	 จิตสว่าง	 อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์	 เป็น 
ประธานอนุกรรมการฯ	 ได้มีการพิจารณาศึกษากรณีปัญหา 
ดังกล่าว	โดยได้มีข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพื่อแก้ไข
ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ�า	 การควบคุมผู้ต้องขัง	 และการใช้
เครื่องพันธนาการ	ดังนี้
	 ๑.	 การใช้มาตรการทางเลือกแทนการใช้โทษจ�าคุก 
ในเรือนจ�าตั้งแต่การเบ่ียงเบนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
จนถงึการใช้มาตรการทางเลอืกในการลดโทษ	อาท	ิการก�าหนด
ให้ความผดิทางอาญาบางประเภทเป็นความผดิอนัยอมความได้	
	 ๒.	 การยกเลิกการใช้โทษทางอาญาส�าหรับความผิด
อาญาบางประเภทท่ีมีฐานความผิดทางแพ่ง	 โดยก�าหนดให้ใช้
โทษอย่างอื่นแทนโทษทางอาญา	
	 ๓.	 การสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการชะลอการฟ้อง
ส�าหรับคดีอาญาบางประเภทในชั้นพนักงานสอบสวนและช้ัน
พนักงานอัยการเพื่อเบี่ยงเบนคดีไม่ต้องเข้าสู่ศาลโดยมีเงื่อนไข
ในการคุมความประพฤติ	หากผิดเงื่อนไขก็จะถูกฟ้องต่อไป	
	 ๔.	 การสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการคุมประพฤติ
ส�าหรบัผูก้ระท�าผดิทางอาญาให้มากข้ึนโดยการขยายหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไข	แต่เพื่อให้สังคมมีความมั่นใจในระบบคุมประพฤติ	
โดยน�าเครื่องมือ	Electronic	Monitoring	มาใช้	

๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ บัญญัติว่า 
“มาตรา	 ๕๖	 ผู้ใดกระท�าความผิดซึ่งมีโทษจ�าคุกหรือปรับ	 และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจ�าคุกไม่เกินห้าป	ี ไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม

หรือลงโทษปรับ	ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น
(๑)	 ไม่เคยรับโทษจ�าคุกมาก่อน	หรือ
(๒)	 เคยรับโทษจ�าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท	หรือความผิดลหุโทษ	หรือเป็นโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือ
(๓)	 เคยรับโทษจ�าคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ�าคุกมาแล้วเกินกว่าห้าป	ีแล้วมากระท�าความผิดอีก	 โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระท�า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
และเมื่อศาลได้ค�านึงถึงอาย	ุประวัติ	ความประพฤติ	สติปัญญา	การศึกษาอบรม	สุขภาพ	ภาวะแห่งจิต	นิสัย	อาชีพ	และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น	

หรือสภาพความผิด	 หรือการรู้สึกความผิด	 และพยายามบรรเทาผลร้ายท่ีเกิดขึ้น	 หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว	 ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิด
แต่รอการก�าหนดโทษหรือก�าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้	 ไม่ว่าจะเป็นโทษจ�าคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่าง	 เพื่อให้โอกาสกลับตัว
ภายในระยะเวลาทีศ่าลจะได้ก�าหนดแต่ต้องไม่เกนิห้าปีนบัแต่วนัทีศ่าลพพิากษา	โดยจะก�าหนดเงือ่นไขเพือ่คมุความประพฤตขิองผูน้ัน้ด้วยหรอืไม่กไ็ด้

เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง	ศาลอาจก�าหนดข้อเดียวหรือหลายข้อตามควรแก่กรณีได	้ดังต่อไปนี้
ฯลฯ		 	 	 	 	 ฯลฯ

ที่มา	:	Facebook	ของศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร	-	บก.๐๒

กรกฎาคม ๒๕๖๓
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	 ๕.	 รัฐควรให้การสนับสนุนกรมคุมประพฤติให้มากขึ้น
เพื่อให้สามารถรองรับการท�างานคุมประพฤติที่เพิ่มขึ้น	
	 ๖.	 การสนบัสนุนให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยมสีทิธิท์ีจ่ะได้รบั
การปล่อยชั่วคราวมากขึ้น	 ซึ่งจะท�าให้ผู้ต้องหาระหว่างการ
สอบสวนและพิจารณาคดีในเรือนจ�าลดน้อยลง	เป็นต้น
	 คณะกรรมการอสิระว่าด้วยการส่งเสรมิหลกันิติธรรมแห่งชาติ	
จึงได้รายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี๔	 โดยได้ 
มีข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขัง
ล้นเรือนจ�า	การควบคุมผู้ต้องขัง	และการใช้เครื่องพันธนาการ	
โดยเห็นควรก�าหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาความ
แออัดของนักโทษและผู้ต้องขังในเรือนจ�า	 โดยแบ่งออกเป็น	๒	
ช่วงระยะเวลา	คือ	ช่วงที่	๑	ระยะเวลาระหว่างการพิจารณาคดี
ก่อนศาลมีค�าพิพากษา	และช่วงที่	๒	กระบวนการภายหลังจาก
ศาลมคี�าพพิากษาเดด็ขาดลงโทษให้จ�าคกุ	และได้ก�าหนดแนวทาง	
และมาตรการแก้ไขการใช้เครือ่งพนัธนาการของผูต้้องขงัในเรอืนจ�า
	 ต่อมา	คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิม่ือวนัท่ี ๒ ตลุาคม ๒๕๕๕ 
รับทราบรายงานความคืบหน้าการด�าเนินงานของคณะ
กรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ	 
(คอ.นธ.)	 พร้อมท้ังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายอาญา	 และข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพื่อ
แก้ไขปัญหาผูต้้องขงัล้นเรือนจ�า	การควบคมุผูต้้องขงั	และการใช้	
เครื่องพันธนาการ	 ตามที่ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ	
และให้แจ้งกระทรวงยุติธรรม	 ส�านักงบประมาณ	 ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ	 ส�านักงานศาลยุติธรรม	 และส�านักงานอัยการ
สูงสุดทราบและพิจารณาด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	
สรุปสาระส�าคัญได้	ดังนี้
	 ๑.	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
อาญา	ซึง่ปัญหาส�าคัญทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนินคดอีาญาของ
ประเทศไทย	คอื	ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชัน้สอบสวน	โดยเฉพาะการ
รวบรวมพยานหลักฐานเพียงด้านเดียวเพื่อพิสูจน์ความผิด	 
โดยไม่ใส่ใจที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา	 และปัญหา
การกลับค�าให้การของพยานบุคคล	 โดยกล่าวอ้างว่าพนักงาน

สอบสวนกระท�าการโดยมิชอบ	 เช่น	 บันทึกค�าพยานไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง	ขู่เข็ญ	บังคับ	หลอกลวง	หรือท�าร้ายบังคับให้จ�าเลย
รับสารภาพ	 ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวท�าให้เกิดจุดอ่อนในการ
ด�าเนินคดีอาญา	 จึงมีข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินการ
สอบสวน	 การรวบรวมพยาน	 เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็น 
ทีน่่าเชือ่ถอืมากยิง่ขึน้	โดยในชัน้การสอบสวนพยานบคุคล	หรอื
ผู้ต้องหา	 ให้กระท�า	 ณ	 สถานที่ราชการในห้องที่ก�าหนดไว้	 
เว้นแต่กรณมีเีหตจุ�าเป็นอาจจะกระท�าในสถานท่ีท่ีเหมาะสมกไ็ด้	
และให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง 
การถามปากค�าบุคคลดังกล่าว	 ซึ่งสามารถน�าออกถ่ายทอดได้
อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยาน	รวมทั้งให้หัวหน้าพนักงานสอบสวน
ก�ากบั	ดแูล	ควบคมุการปฏบัิตหิน้าท่ีของพนกังานสอบสวนอย่าง
เคร่งครัด
	 ๒.	 ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพือ่แก้ไขปัญหา
ผู้ต้องขังล้นเรือนจ�า	 การควบคุมผู้ต้องขัง	 และการใช้เครื่อง
พนัธนาการ	เหน็ควรก�าหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา
ความแออัดของนักโทษและผู้ต้องขังในเรือนจ�า	 โดยการใช้
มาตรการทางเลือกแทนการใช้โทษจ�าคุกในเรือนจ�าตั้งแต่การ
เบ่ียงเบนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนถึงการใช้มาตรการ
ทางเลอืกในการลดโทษ	อาทิ	การก�าหนดให้ความผดิทางอาญา
บางประเภทเป็นความผดิอนัยอมความได้	การยกเลกิการใช้โทษ
ทางอาญาส�าหรับความผิดอาญาบางประเภทที่มีฐานความผิด
ทางแพ่ง	โดยก�าหนดให้ใช้โทษอย่างอืน่แทนโทษทางอาญา	การ
สนับสนุนให้มีการใช้มาตรการชะลอการฟ้องส�าหรับคดีอาญา
บางประเภทในช้ันพนักงานสอบสวนและช้ันพนักงานอัยการ
เพื่อเบ่ียงเบนคดีไม่ต้องเข้าสู่ศาลโดยมีเงื่อนไขในการคุมความ
ประพฤติ	 หากผิดเงื่อนไขก็จะถูกฟ้องต่อไป	 การสนับสนุนให้มี
การใช้มาตรการคุมประพฤติส�าหรับผู้กระท�าผิดทางอาญาให้
มากขึ้นโดยการขยายหลักเกณฑ์และเงื่อนไข	แต่เพื่อให้สังคมมี
ความมั่นใจในระบบคุมประพฤติ	โดยน�าเครื่องมือ	Electronic	
Monitoring	มาใช้	และรฐัควรให้การสนบัสนนุกรมคมุประพฤติ
ให้มากข้ึนเพือ่ให้สามารถรองรบัการท�างานคมุประพฤตทิีเ่พิม่ขึน้	

(๖)	ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย	หรือห้ามเข้าในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่ศาลก�าหนด		ทั้งนี้	จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด
ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ�ากัดการเดินทางด้วยก็ได้

ฯลฯ		 	 	 	 	 ฯลฯ”
๔	หนงัสอืคณะกรรมการอสิระว่าด้วยการส่งเสรมิหลกันติธิรรมแห่งชาติ	ด่วนทีส่ดุ	ที	่ยธ	๐๒๐๒๐/๔	ลงวนัที	่๑๐	มกราคม	๒๕๕๕	(คณะกรรมการ

อสิระว่าด้วยการส่งเสรมิหลกันติธิรรมแห่งชาต	ิได้รายงานความคืบหน้าการด�าเนนิงานในรอบ	๓	เดอืน	(เดือนตลุาคม	-	เดอืนธนัวาคม	๒๕๕๔)	หนังสอื
คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ	ที่	ยธ	๐๒๐๒๐/๔๘๓	ลงวันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๕	(คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการ
ส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ	ได้รายงานความคืบหน้าการด�าเนินงานในรอบ	๖	เดือน	(เดือนมกราคม	–	เดือนมิถุนายน	๒๕๕๕)	และหนังสือส�านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ที่	นร	๐๔๐๕	(ลน)	/๑๒๓๒๕	ลงวันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๕	เรื่อง	รายงานความคืบหน้าการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
อิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ
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รวมทั้งการสนับสนุนให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยมีสิทธิ์ท่ีจะได้รับการปล่อย
ชั่วคราวมากขึ้น	 ซึ่งจะท�าให้ผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวนและพิจารณา
คดีในเรือนจ�าลดน้อยลง	เป็นต้น

การด�าเนินการขับเคลื่อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี	 ๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๕	
กระทรวงยุติธรรมได้ออกกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
จ�าคกุโดยวธิกีารอืน่ทีส่ามารถจ�ากดัการเดินทางและอาณาเขต	พ.ศ.	๒๕๕๖	
ลงวันที	่๑๔	มนีาคม	๒๕๕๖	กรมคมุประพฤติได้มกีารขับเคลือ่นในเรือ่งนี้	
โดยมีการประสานความร่วมมอืระหว่างศาลกบักระทรวงยตุธิรรมเกีย่วกบั
การน�าก�าไลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว	(EM)	ส�านักงาน
ศาลยุติธรรมได้มีการด�าเนินงานในภาพรวม	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม	 ๒๕๖๒๕	 โดยมี	 “สถิติการใช้อุปกรณ์

๕	ข้อมูลจาก	แฟนเพจ	เฟซบุ๊ก	“สื่อศาล”	เผยแพร่เมื่อ	๒๐	มกราคม	๒๕๖๓.

อิเล็กทรอนิกส์	หรือก�าไล	EM	ส�าหรับตรวจสอบหรือ
จ�ากัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยตัว
ชั่วคราว	 รวมทั้งสิ้น	 ๘,๑๒๙	 เคร่ือง”	 ปรากฏตาม
แผนภูมิภาพที่แสดง	

ข ้อมูลการน� า เครื่องมือติดตามตัว
อเิลก็ทรอนกิส์มาใช้กบันกัโทษในต่างประเทศ 
และประเทศไทย
	 เมื่อพิจารณากลุ่มประเทศที่มีการใช้เครื่องมือ
ตดิตามตวัอเิลก็ทรอนกิส์แล้ว	จะพบว่า	หลายประเทศ
มีการน�าเครื่องมือนี้มาใช้	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	
ประเทศอังกฤษเริ่มน�ามาใช้เมื่อปี	 ๒๕๒๓	 ประเทศ
ออสเตรเลีย	 ปี	 ๒๕๒๕	 ประเทศสวีเดน	 ปี	 ๒๕๓๗	
ประเทศเนเธอร์แลนด์	 ปี	 ๒๕๓๘	ประเทศแคนาดา	 
ป	ี๒๕๓๙	ประเทศฝรั่งเศส	ประเทศเบลเยียม	 และ
ประเทศเยอรมนี	 ปี	 ๒๕๔๓	 ประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศเกาหลใีต้	ปี	๒๕๔๖	ประเทศไต้หวนั	ปี	๒๕๔๘	
ประเทศอิสราเอล	 ปี	 ๒๕๔๙	ประเทศปานามาและ
ประเทศโคลอมเบีย	 ปี	 ๒๕๕๒	 ขณะที่ประเทศไทย	 
เริ่มน�ามาใช้ในปี	๒๕๕๗	ดังแผนภาพที่แสดง	    

(โปรดติดตาม..ตอนจบ)

กรกฎาคม ๒๕๖๓
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