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สวสัดคีะ่ทา่นสมาชกิ  

      ผา่นพน้เทศกาลขึน้ปีใหมไ่ทย-สงกรานต์ 2559 คาดวา่ หลายทา่นคงไดไ้ปชาร์จแบต 
กลบัมาเต็มที ่พรอ้มรบัมอืกบัปญัหา IUU กนัแลว้นะคะ...  

     ไฮไลทเ์ดอืนเมษายนน้ี เป็นเรือ่งของการประกาศแถลงการของสหภาพยโุรปตอ่
มาตรการตอ่ตา้น IUU Fishing ซึง่รฐับาลไทยไดม้แีถลงการตอบรบัเดนิหน้าแกไ้ขปญัหา 
IUU ตอ่ไป  สว่นภาคเอกชนจบัมอืเดนิเครือ่งเต็มทีแ่กป้ญัหาตรวจสอบยอ้นกลบัสตัว์น ้า 
โดยใช ้e-MCPD ตดิตามไดใ้นฉบบัคะ่                                    // บก.TTIA 
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กรมประมง ร่วมกบั 3 สมาคม จดัสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร: การตรวจสอบแหล่งทีม่าของสตัว์น ้าน าเข้าทีม่าจาก
การท าประมงทีถู่กกฎหมาย 

เมื่อวนัศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2559 ณ โรงแรม บีพี 
สมหิลาบีช สงขลา และวนัองัคารที ่5 เม.ย. 2559 ณ 
โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ โดย 
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง 
(DOF)  ร่วมก ับ สมาคมอุตสาหกรรมทู น่ าไทย 
(TTIA) สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย  (TFFA) 
และ สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป (TFPA) จดั
สมัมนาเชิงปฏิบตัิการเพื่อท าความเข้าใจให้ก ับ
ผู้ประกอบการ เกี่ยวกบั “การตรวจสอบเอกสาร
แหล่งที่มาของสตัว์น ้าน าเข้าที่มาจากการท าประมงที่
ถูกกฎหมาย โดยมีผูป้ระกอบการจ านวนมากใหค้วาม
สนใจและเขา้รว่มการประชุม ท ัง้ 2 รายการกวา่ 200 
คน เพื่อรบัฟังข ั้นตอนการปฏิบตัิการตรวจสอบ
แหลง่ทีม่าของสตัว์น ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

 
9 องคก์ร ลงนามตรวจยอ้นกลบั ซื้อ-ขายสตัว์น ้า แกป้ญัหาไอยยูู 
 

เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2559 ณ สมาคมแชเ่ยือก
แข็งไทย (อาคารสาทรธานี) – TTIA เข้าร่วมสมัมนา 
"การใหบ้รกิารรบัรองหนงัสือก ากบัการซ้ือขายสตัว์น ้า 
(MCPD และ e-MCPD) โดยองค์การสะพานปลา 
เป็นเจา้ภาพหลกั รว่มกบัหอการคา้และสภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย  ดร.พจน์ อร่ามวฒันานนท์ รอง
ประธานกรรมการสภาหอฯ  และประธานอ นุ
กรรมาธิการการแรงงาน กล่าวเปิดการสมัมนาฯ  
จุดประสงค์เพื่อสรา้งความเข้าใจในการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการออกหนงัสือรบัรองหนงัสือ MCPD และ 
e-MCPD ให้ถู กต้อ งรวด เ ร็วมากขึ้น  สามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัการซ้ือขายสตัว์น ้าได ้

โดยเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2559 ณ สภา
หอการค้าฯ ทางองค์การสะพานปลาและสมาพนัธ์

ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ประกอบด้วย สมาคมอาหาร
แช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป 
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมกุง้ไทย สมาคม
ผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
สมาคมการประมงนอกน่านน ้าไทย และสมาคมการ
ประมงแห่งประเทศไทย ลงนามบนัทึกความร่วมมือ
ก า ร จ ัด ท า หนัง สื อ ก า ก ับ ก า ร ซ้ื อ ข า ย ส ัต ว์ น ้ า
อเิล็กทรอนิกส์ หรือ E-MCPD (อ-ีเอ็มซีพีดี) และการ
พฒันาสุขอนามยัสตัว์น ้าและผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า  เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในระบบการตรวจสอบย้อนกลบั
แหล่งที่มาสตัว์น ้าสอดคล้องกบั พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.
2558 ที่ให้มีการควบคุม เฝ้าระวงั สืบค้น และ
ตรวจสอบยอ้นกลบัแหลง่ที่มาสตัว์น ้าของประเทศไทย
อย่างถูกต้องและรวดเร็วผ่านแอพพลิเคช ั่นหนงัสือ
ก ากบัการซ้ือขายสตัว์น ้า ” FMO e-MCPD” 
 

 

ทีม่า : http://www.tnamcot.com/content/455690 

ขา่วกจิกรรม 
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กรมประมงจบัมอื 7 พนัธมติรเตรยีมจดังาน ASEAN Fisheries 2016

            
           วนัที่ 7 เม.ย.59 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมซี 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรลัพลาซ่า
ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ ดร.วมิล จนัทรโรทยั อธบิดีกรม
ประมง ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าวการจดังาน 
Asean Fisheries 2016 ซึ่งก าหนดจดัขึ้นระหว่าง
วนัที ่4-6 สงิหาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยมี        

ดร.ผณิศวร ช านาญเวช ที่ปรึกษากิตติมศกัดิส์มาคม
อาหารแช่เยือกแข็ง และคุณอรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ 
เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย เป็นผู้แทน
ภาคเอกชนรว่มแถลงขา่วในคร ัง้น้ี 
           ส าหร ับรายละเอี ยดการจ ัดกิจกรรมนั้น 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ งานแสดงสินค้าประมงและ
อุตสาหกรรมตอ่เน่ือง และงานสมัมนาวชิาการประมง
และการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้า โดยมีทางสมาพนัธ์ฯ รบั
หน้าทีป่ระสานงานสมาชิกเพือ่เข้ารว่มแสดงสินค้าใน
งานน้ี มีพ้ืนที่ในโซน Prime Area เป็นพ้ืนที่เปล่า
ขนาด 3x3 เมตร มีท ั้งหมด 56 คูหาๆ ละ 18,000 
บาท /คูหา/3 วนั (ได้ประสานขอส่วนลด 30% แล้ว
เหลือคูหาละ 12,600 บาท) ซึ่งสมาคมอุตสาหกรรม 
ทูน่าไทยได้รบัมอบหมายให้ประสานสมาชิกฯ เข้า
รว่มงานจ านวน 20 คูหา   
 

 

 

มต ิศปมผ. 5/2559 วนัองัคารที ่5 เมษายน 2559

           เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 
13.30 น.  พลเรือ เอก ณะ  อารี นิจ  ผู้บ ัญชาการ
ทหารเรือ ในฐานะผู้บญัชาการศูนย์บญัชาการแก้ไข
ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ผบ.ศปมผ.) 
เป็นประธานการประชุม ศปมผ. คร ัง้ที่ 5/2559 ณ 
ห้องประชุม ช ัน้ 6 อาคารกองบญัชาการกองทพัเรือ 
พ้ืนที่วงันนัทอุทยาน ถนนอิสรภาพเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 

           โดยในที่ประชุมมีการติดตามความก้าวหน้า
ในการแก้ไขปญัหาของหน่วยต่างๆ และแนวทางใน
การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการประมง โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

           1. เรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดมากกว่า 30 
ตนักรอส ตอ้งมีใบอนุญาตประมงพาณิชย์รูปแบบใหม ่
ซึ่งจะรวมใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ และ
ใบอนุญาตท าการประมง โดยได้เปิดให้ยื่นค าร้อง
ต ั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งได้

พิจารณาออกอาชญาบตัรให้เรือท ั้งสิ้น 11,237 ล า 
พร้อมเครื่องมือท าการประมงจ านวน 10,666 
รายการ และขอให้ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์  
ดงักล่าวตรวจสอบระบบ VMS หรือเร่งติดระบบ 
VMS เน่ืองจากต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2559 เป็นตน้
ไป หากเรือประมงไม่มีใบอนุญาตท าการประมง
พาณิชย์ ตาม พ.ร.ก.การประมง 2558 จะไมส่ามารถ
ออกไปท าการประมงพาณิชย์ในน่านน ้ าไทยได้  
เพราะจะผดิกฎหมายและไดร้บัโทษหนกั 

           2. ตามหลกัการและเจตนารมณ์ในการตรา
กฎหมายมาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.
2558 มีวตัถุประสงค์ให้คนประจ าเรือประมงต้องมี
หลกัฐานการท างานเป็นคนประจ าเรือ และกฎหมาย
ดงักล่าวก าหนดให้กรมเจ้าท่ามีอ านาจในการออก
หนงัสือคนประจ าเรือ (Seaman Book for Fishing 
Vessel) ใหต้า่งดา้วตอ้งมีใบอนุญาต ดงันัน้จงึใหค้น
ประจ าเรือประมงพาณิชย์ที่มีสญัชาติไทยด าเนินการ
ขอรบัหนงัสือ คนประจ าเรือจากกรมเจ้าท่า โดยให้
กรมเจ้าท่าเร่งออกหนงัสือคนประจ าเรือ หรือใบแทน
ตามแบบที่กรมเจ้าท่าก าหนด ให้แล้วเสร็จภายใน    
30 มิถุนายน 2559 ส าหรบัแรงงานต่างด้าวให้ใช้
ใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ตามที่กระทรวง
แรงงานก าหนด 

           3. ให้ผู้ประกอบการประมงที่มีสิทธิ ์รบัเงิน
ช่วยเหลือที่ได้ผลกระทบจากมาตรการ ของ ศปมผ. 
ในการยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วยงัมีปญัหาไม่สามารถรบั
เงินช่วยเหลือได้ สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์คร ั้งที่ 2 
ให้กบัทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 

ขา่วประมง 
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(PIPO) ท ัง้ 28 ศูนย์ โดยก าหนดรบัเรือ่งอุทธรณ์คร ัง้
ที่ 2 ภายในวนัที่ 20 เมษายน 2559 ท ั้งน้ีให้ศูนย์
ประสานการปฏบิตัใินการรกัษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล(ศรชล.) ด าเนินการตรวจสอบเรือ่งอุทธรณ์ที่

ตกค้างตามศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า -ออกของ 
เรือประมง (PIPO) ท ัง้ 28 ศูนย์ เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการ
ประมงที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้สิทธิร์บัเงินช่วยเหลือ ให้
เรียบรอ้ย

 
 

U.S. Seafood Traceability Program (US 
IUU Fishing) 
           เ มื่ อ ว ันที่  1  เมษายน  2559  ที่ ผ่ านมา 
หน่วยงาน NOAA สหรฐัฯ จดัสมัมนาเรื่อง  U.S. 
Seafood Traceability Program (US IUU 
Fishing) เพื่อให้ความรู้แล้วรบัฟังข้อคิดเห็นใน
ประเด็นน้ี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

          1) สหรฐัฯ ได้จดัต ัง้หน่วยงานเฉพาะกิจของ
ประธานาธิบดีด้านการต่อต้านการท าประมงแบบผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม และ
บิ ด เ บื อ นข้ อ มู ล บนฉล าก สิ น ค้ า อ าห า รท ะ เ ล 
(Presidential Task Force on Combating IUU 
Fishing and Seafood Fraud) ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ต่ อ
อุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกสินค้าสตัว์น ้าของ
ประเทศไทย  โดยหน่วยงาน National Oceanic 
Atmospheric Administration (NOAA) ข อ ง
กระทรวงพาณิชย์สหรฐัฯ ได้ออกประกาศเผยแพร่ 
Federal Register Vol.81 , No.24  Proposed 
Rule ; Request for comment เ พื่ อ ข อ ร ั บ
ข้อคิดเห็นของสาธารณะต่อร่างกฎระเบียบข้อเสนอ
การจดัท าระบบฯ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการบงัคบัใช้
โปรแกรมการตรวจสอบย้อนกล ับสินค้าประมง 
(Seafood traceability program) 

           2) ประกาศชนิดพนัธุ์ที่มีความเสี่ยง (List of 
At-Risk Species): Abalone, Atlantic cod,   

 

Blue crab, Dolphinfish (Mahi Mahi), Grouper 
King crab (red), Pacific cod, Red snapper, 
Sea cucumber, Sharks, Shrimp, Swordfish 
Albacore, Bigeye, Skipjack, and Yellowfin 
tuna 

           3) กฎหมาย IUU Fishing U.S. Seafood 
Traceability Program ล่าสุดมีนโยบาย (Policy) 
ที่ชดัเจนแล้ว แต่เหลือข ั้นตอนการปฏิบตัิที่ยงัไม่
สมบูรณ์ ซึ่งจุดประสงค์สุดท้ายในข ัน้ตอนการปฏิบตัิ
คือ ผู้ที่จบัปลาจะต้องเป็นคนกรอกข้อมูลเข้าใน
ฐานข้อมู ลสหร ัฐฯ  ( International Trade Data 
System) และวตัถุดิบสตัว์น ้าที่จะเข้าสหรฐัฯ ต้อง
ตรวจสอบได้ท ัง้หมด ซึ่งในอนาคตผู้ประกอบการที่
ส่งออกจะต้องส่งรายละเอียดสินค้าให้กบั Importer 
ปลายทางกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ ITDS และ
รายงานไปยงั NOAA เท่านั้น โดยที่จะไม่มีเอกสาร
เพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่ และระบบดงักล่าวอยู่ระหว่าง
พฒันา คาดว่าอีกระยะหน่ึงจึงจะสมบูรณ์ ส่วนเรื่อง
ของการตรวจสอบสินค้าที่เข้าสหรฐัฯ จะใช้วิธีสุ่ม 
(Random) โดยสรุปภาพรวมของระบบดงักล่าวจะ
ช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูป้ระกอบการมากกว่า
เป็นอุปสรรค 
 
 
ที่มา : 

https://alaskafisheries.noaa.gov/sites/default/files/81fr6210.pdf   
 

แถลงการณ์สหภาพยุโรปกรณี IUU Fishing

สหภาพยุ โ รป  ออก
แถลงการณ์ (Press 
release) จ า ก ก า ร
ป ร ะ ชุ ม ข อ ง  EU 
Commission - IUU 
Committee เ รื่ อ ง 
Fighting illegal 
fishing: Warnings 
for Kiribati, Sierra 

Leone and Trinidad & Tobago, while Sri 

Lanka is delisted เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2559 ที่
ผ่านมา โดยประเทศไทย ได้รบัการเตือนและควรที่
ต้องเร่งด าเนินการปรบัปรุงในระยะส ั้่น (Short 
coming) 3 เรือ่ง ดงัน้ี 

           1. Inadequate fisheries legal framework 
– การออกกฎหมายของไทยยงัไมเ่พียงพอ 

           2 .  Poor Monitoring Control System: 
MCS - เ ช่น  ระบบ  VMS ที่ อี ยู มอ งว่ า ย ัง ไม่ มี
ประสทิธภิาพ 

           3. Traceability การตรวจสอบยอ้นกลบั 
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           ซึ่งอียูคาดว่าแต่ละหวัข้อที่หยิบยกขึ้นมาเป็น
ข้อกงัวลนั้น จะได้ข่าวดีในช่วงที่ไทยจะเดินทางมา
ประชุมหารือความคืบหน้ากบัอียูช่วงกลางเดือน
พฤษภาคม 2559 ทีจ่ะถงึน้ี 

           ท ัง้น้ี ประเทศที่อาจจะถูกจดัให้อยู่ในรายการ
ประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปญัหาประมง 
( uncooperative in the fight against IUU 
Fishing) จากมาตรการใบเหลือง ของ EU ไดแ้ก ่คีรี
บาต,ิ สาธารณรฐัเซียร์ราลีโอน, ตรนิิแดดและโตเบโก 

           ส่วนประเทศที่ได้รบัการถอดออกจากบญัชี
รายชื่อประเทศที่ได้รบัใบแดงและมาตรการกีดกนั
ทางการคา้จากอียู ไดแ้ก ่ศรีลงักา เน่ืองจากมีการปรบั
ปรุบแผนการบรหิารจดัการประมงแหง่ชาตทีิด่ีขึน้ อีก
ท ั้งถูกจดัไปอยู่ในกลุ่มเดียวกบัประเทศ ที่มีการ
ปรบัปรุงและพฒันาตามค าเตือนจากสหภาพยุโรป 
เช่น กาน่า, ปาปวันิวกินี, เกาหลี, ฟิลิปปินส์, ฟิจิ, เบ
ลีซ, ปานามาโตโกและวานูอาตู เป็นตน้ 

          ขณะเดียวกนักระทรวงการต่างประเทศได้
แถลงว่ารฐับาลไทยรบัทราบแถลงการณ์ดงักล่าวแล้ว 
พรอ้มท ัง้ช้ีแจงว่ารฐับาลไทยยินดีที่จะมีการหารือกบั
กรรมธิการยุโรปในเดือนพฤษภาคม 2559 ต่อไป  
ซึ่งรฐับาลไทยได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการ
หารือเพือ่น าไปสูก่ารด าเนินการขจดัการท าประมงผดิ

กฎหมายและละเมิดสิทธิแรงงานในภาคประมงตาม
มาตรฐานสากล โดยรฐับาลไทยมีความมุ่งม ั่นอย่าง
เต็มที่ในการแก้ไขปญัหาด้วยการบงัคบัใช้กฎหมาย 
เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานรฐั และส่งเสริม
ความร่วมมือกบัพนัธมิตรทุกภาคส่วน และประเทศ
ตา่งๆ ในภูมภิาค 
           ด้าน ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย กล่าวว่า รฐับาลชุดน้ีมีความ
ต ัง้ใจที่จะร่วมมือกบัอียูในการแก้ไขปญัหาไอยูยู  ซึ่ง
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาถือว่ารฐับาลแก้ไขปัญหา
ไดด้ี และมีความกา้วหน้าทีเ่ป็นรูปธรรมคอ่นขา้งมาก 
ท ั้งน้ีภาพลกัษณ์สินค้าไทยกบัผู้ค้าในต่างประเทศ
ได้รบัรูแ้ละเข้าใจดีว่ารฐับาลไทยมีความก้าวหน้าใน
การแก้ไขปัญหาไอยูยูมาดดยตลอด ไม่ได้มีปัญหา
หรืออุปสรรคต่อสนิค้าไทยแต่อยา่งใด จึงไม่อยากให้
ภาครฐัเป็นกงัวลและกดดนัต่อใบเหลือง หรือใบแดง
มากเกนิไป 

ทีม่า:  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1457_en.htm 

http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/66410-ไทย
มุง่ม ั่นแกป้ญัหา-IUU-และเตรียมพรอ้มหารือกบัสหภา.html 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=146
1395540

ไทยเสีย่งใบแดงอยีูประมงผดิกฎหมาย

 
ภาพขา่วจาก: http://pantip.com/topic/34674164 

 
            สหภาพยุโรปยงัมีแนวโน้มแจกใบแดงคว ่า
บาตรห้ามน าเข้าสินค้าอาหารทะเลไทย จากปัญหา
การท าประมงผดิกฎหมาย และการใช้แรงงานทาสใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล 

           “ส านกัขา่วเอพีรายงานจากกรุงบรสัเซลส์ ประ
เทศเบลเยี่ยม เมื่อวนัที่ 21 เม.ย. ว่า สหภาพยุโรป 
หรือ อียู ยงัคงมีแนวโน้มที่จะประกาศห้ามน าเข้า 
สินค้าอาหารทะเลจากประเทศไทย เน่ืองจากไทยซึ่ง
เป็นผูส้ง่ออกรายใหญข่องโลก ยงัคงท าไดไ้มเ่พียงพอ 
ในการปรบัปรุงการท าประมง และการปฏิบตัิต่อ
แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล จากการเปิดเผย
ของเจา้หน้าทีอ่ียู เมือ่วนัพฤหสับดี” 

           ด้าน พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิ
ก า ร ท ห า ร เ รื อ  ใ น ฐ า น ะ ผู้ อ า น ว ย ก า ร ฝ่ า ย
ประชาสมัพนัธ์ศูนย์บญัชาการแกไ้ขการท าประมงผิด
กฎหมาย (ศปมผ.) กลา่ววา่ หากอียูใหใ้บแดง อียูก็จะ
ได้รบัผลกระทบ เพราะเป็นผู้ซ้ือวตัถุดิบอาหารทะเล
รายใหญ ่แตถ่้าไดใ้บแดงจรงิ รฐับาลคงตอ้งเดินหน้า
ว า ง ร ะบบจ ัด ร ะ เ บี ย บ ก า รป ร ะ ม ง ไท ย ให้ ไ ด้
มาตรฐานสากลตอ่ไป 

ทีม่า: http://www.dailynews.co.th/foreign/393106 

หนงัสอืพมิพ์โพสต์ทูเดย์ วนัที ่25 เมษายน 2559 

 

มลัดีฟถกูระงบัใบรบัรองการจบัปลาทูน่าครีบเหลือง

           DNV-GL ได้ระงบัใบรบัรองจาก MSC ต่อ
การท าประมงปลาทู น่าครีบเหลือง  (Yellowfin 
Tuna) ของประเทศมลัดีฟ โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 15 

เมษายน 2016 ท ั้ง น้ีการจบัปลาทูน่าครีบเหลือง
ของมลัดีฟใช้เครื่องเบ็ดมือ (Pole and line) เป็น
เครือ่งมือในการจบั 
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           จากการประเมินของ IOTC เมื่อเร็วๆ น้ี ได้
แสดงให้เห็นถึงปริมาณปลาทูน่าครีบเหลืองที่ลดลง
อย่างมีนัยส าคญัอนัเป็นผลจากการท าประมงเกิน
ขีดจ ากดั (overfishing) ประกอบกบัการทดแทนใน
ระดบัต ่า ซึ่งพบว่ามีการประมงจากนานาประเทศใน
เขตมหาสมุทรอนิเดียเป็นจ านวนมาก 
           ท ั้ง น้ี  ม ัลดีฟมี เวลา 90 ว ันในการจ ัดท า  
action plan เพื่อแก้ไขปญัหาดงักล่าว และส่งต่อให้ 
DNV-GL พิจารณาอีกคร ัง้หน่ึง ซึ่งใบรงัรองจะยงัคง

ถูกระงบัจนกว่า DNV-GL  จะมีหลกัฐานที่บ่งช้ีได้วา่
ปรมิาณปลาทูน่าครีบเหลืองไดถู้กฟ้ืนคืนแล้ว แตห่าก 
action plan นั้นถูกปฏิเสธหรือไม่สามารถจดัท าได้
ในเวลาที่ก าหนด มลัดีฟจะถูกยกเลิกใบรบัรองจาก 
MSC ทนัที 

ทีม่า: 
http://www.thefishsite.com/fishnews/27485/skipjack-
tuna-fishery-maintains-certification-yellowfin-suspended/ 
 

 

รฐัสภากมัพูชาผ่านกฎหมายสหภาพแรงงาน

            
 
 
 
 
 
 
 
 
           วนัที ่4 เมย.59 รฐัสภากมัพูชาไดล้งมตอินุมตัิ
รา่งกฎหมายการกอ่ต ัง้และด าเนินการสหภาพแรงงาน 
แต่กฎหมายดงักล่าวได้ถูกกลุ่มสิทธิมนุษยชนแสดง
ความเห็นว่า กฎหมายน้ีได้ริดรอนสิทธิของคนงาน 
จ ากดัความสามารถในการผละงานประท้วง กฎหมาย
ฉบบัน้ีไมเ่ป็นผลดีตอ่ผูใ้ชแ้รงงาน  

           ขณะเดี ยวทางฝั่ ง ร ัฐบาลก ัมพูชา เห็นว่า
กฎหมายฉบบัน้ีมีจะจดัระเบียบสหภาพแรงงานให้ดี
ขึน้ โดยการผา่นรา่งกฎหมายคร ัง้น้ีไดร้บักการรบัรอง
จากสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเสียงสนบัสนุนจาก ส.ส.
พรรคประชาชนกมัพูชา พรรครฐับาลท ั้ง 67 คน 
ขณะที ่ส.ส.ฝ่ายคา้น 31 คนคดัคา้นท ัง้หมด  

           สว่นดา้นความเห็นของนายเจีย โมนี ประธาน
สหภาพแรงงานเสรีแห่งราชอาณาจกัรกมัพูชา ได้ให้
ความเห็นว่า กฎหมายฉบบัใหม่ได้จ ากดัการผละงาน
ประท้วงของคนงาน คนงานถูกละเมิดสิทธิ การ
ประทว้งจะตอ้งขออนุญาตจากเจา้ของโรงงาน และจะ
ถูกจบักุมด าเนินคดี หากขดัขวางการผลติของโรงงาน  

ทีม่า: 
http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?N
ewsID=9590000034984

ครม. อนุมตัหิลกัการรา่ง พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน 

           วนัที่ 12 เมย.59 ที่ประชุมครม.ได้มีการ
อนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน 
(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ….  ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
โดยสาระส าคญัคือ การแกไ้ขเพิ่มเตมิโทษความผิดที่
กระท าต่อแรงงานเด็ก และไม่เอื้ออ านวยต่อการ
ป้องกนัยบัย ั้ง  และขจดัปัญหาการค้ามนุษย์ ด้าน
แรงงาน 

           หล ักการของการแก้ไข เพิ่ ม เติมคร ั้ ง น้ี
เน่ืองจาก พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ใช้
บงัคบัมาเป็นเวลานาน มีบทบญัญตัิบางประการที่ไม่
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยเฉพาะ
อตัราโทษส าหรบัความผิดที่กระท าต่อแรงงานเด็ก 
และไม่เอื้ออ านวยต่อการป้องกนัยบัย ั้ง และขจดั
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งเป็นนโยบายที่
ส าคญัและเร่งด่วนของรฐับาล อีกท ัง้เป็นการอนุวตัิ
การบทบญัญตัเิกีย่วกบับทลงโทษในความผดิทีก่ระท า
ต่อเด็กให้เหมาะสม เพื่อประกนัให้มีการบงัคบัใช้

กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพที่ประเทศไทยมี
พนัธกรณีตามอนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบบัที่ 138 ว่าด้วยอายุข ัน้ต ่าที่อนุญาตให้
จา้งงานได ้ค.ศ. 1973 ซึง่ประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนั
เมือ่ พ.ศ. 2547 

ทีม่า: http://voicelabour.org/?p=24218 

 
 

ขา่วแรงงาน 
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กทม. เปิดศูนย์บรกิารจดทะเบยีนแรงงานขา้มชาต ิ4 จดุใน กทม. 

           ว ั น ที่  29 มี ค . 5 9 
นายจกักพนัธุ์ ผิวงาม รองปลดั
กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
การประ ชุมการจดทะ เบี ยน
แรงงานข้ามชาติ แบบเบ็ดเสร็จ
กรุงเทพมหานคร (One Stop 
Service) ตามมติครม.เมื่อวนัที่ 

23 กพ.59 เพื่อซ ักซ้อมและท าความเข้าใจแนว
ทางการจดทะเบียนเพื่อท าประวตั ิและบตัรประจ าตวั
แรงงานข้ามชาติ ซึ่งจะด าเนินการระหว่างวนัที่ 1 
เมย. – 29 กค.59 

           จากมติครม. เมื่ อ ว ันที่  23 กพ.59 ที่ ได้
เห็นชอบแนวทางการจดัระบบแรงงานข้ามชาติ 
สญัชาตเิมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา รวมถงึผูต้ดิตามที่
เป็นบุตรอายุไมเ่กนิ 18 ปี หลงัวนัที ่31 มีค.59 ทีเ่คย
ท างานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย 2 กลุ่ม คือ 
กลุม่ทีถ่ือบตัรประจ าตวัคนซึง่ไมมี่สญัชาตไิทย (บตัรสี
ชมพู) ทีจ่ดทะเบียนตามนโยบายคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ ปี 2557 และกลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้น
ทางออกให้ (ผ่านการตรวจสญัชาติ) ได้แก่ หนงัสือ
เดินทาง เอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางหรือเอกสาร
รบัรองบุคคล โดยไม่รวมแรงงานข้ามชาติ ท ั้ง 3 
สญัชาต ิคือเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา ทีเ่ขา้มาท างาน
อย่างถูกกฎหมายตามความร่วมมือ (MOU) และ
แรงงานข้ามชาติในกิจการประมงทะเล  การแปรรูป
สตัว์น ้า เพือ่อนุญาตใหท้ างานตอ่ไปอีก 2 ปี จนถงึ 31 

มีนาคม 2561 โดยให้มารายงานต ัวเ พื่อจ ัดท า
ทะเบียนประวตัแิละบตัรประจ าตวัแรงงานขา้มชาต ิณ 
ศูนย์บรกิารจดทะเบียนแรงงานตา่งดา้วแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) ระหว่างวนัที่ 1 เมษายน  – 
29 กรกฎาคม 2559  ซึ่ง กทม.ได้จดัต ัง้ศูนย์บริการ
จดทะ เบี ยนแรงง านข้ ามชาติ  แบบ เบ็ ด เ สร็ จ
กรุงเทพมหานคร (One Stop Service) จ านวน 4 
ศูนย์ ณ สถานทีต่า่ง ๆ 4 มุมเมือง ไดแ้ก ่

           1) ศูนย์การค้าไอที สแควร์ ช ั้น T ถ. แจ้ง
วฒันะ เขตหลกัสี ่

           2) อาคารศูนย์รถตู ้สถานีขนสง่สายใตใ้หม ่ถ.
บรมราชชนนี เขตตลิง่ชนั 

           3) ห้างสรรพสินค้าธญัญาพาร์ค ศรีนครินทร์ 
เขตสวนหลวง 

           4) บรเิวณตลาดสีแ่ยกหนองจอก ถ.สุวนิทวงศ์ 
เขตหนองจอก โดยเปิดรบัจดทะเบียน ในวนัและเวลา
ราชการ วนัละประมาณ 1,000 คนตอ่ศูนย์ 

           นอกจากน้ีกรมการจดัหางาน ไดเ้พิม่ช่องทาง
รบัช าระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหก้บันายจา้ง สถาน ประกอบการ 
และลูกจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ จะท าให้
สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้ตลอด 24 ช ั่วโมง และ
สามารถท านอกเวลาราชการได ้ 

ทีม่า: http://voicelabour.org/?p=2422

 

อกนร.รบัหลกัการต ัง้ศูนย์แรกรบัเขา้-สง่กลบัแรงงานขา้มชาตแิละต ัง้ศูนย์บรกิารชว่ยเหลือแรงงานตา่งดา้ว

           ว ันที่  21 เม.ย.59 พล.อ.ศิริช ัย  ดิษฐกุล 
ร ัฐมนตรี  ก.แรงงาน เ ป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานงานการจดัการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
(อกนร.) คร ั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมประสงค์- 
รณะนันท์  กระทรวงแรงงาน  ในการประ ชุม
คณะอนุกรรมการได้เห็นชอบการจดัต ั้งศูนย์แรก
รบัเข้าท างานและส่งกลบัแรงงานต่างด้าวตามแนว
ชายแดน และศูนย์รว่มบรกิารชว่ยเหลือแรงงานตา่งดา้ว 

           โดยศูนย์แรกร ับ เข้าท างานและส่งกล ับ
แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนจะท าหน้าที่
พจิารณาอนุญาตท างาน อบรม ใหค้วามรู ้ ขอ้มูลการ
ท างาน การใช้ชีวิตในไทย และเป็นที่ให้แรงงานต่าง
ด้าวแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ามาท างานในไทย และ

นายจ้างสามารถรบัแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานได้ 
เป็นจุดพกัรอแรงงานตา่งดา้วเดนิทางกลบัประเทศ 

           ส าหรบัศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงาน  
ต่างด้าวจะท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ปรึกษา รบัทราบ
ปญัหา และส่งต่อให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือโดยคาดว่าจะจดัต ัง้ศูนย์ในจงัหวดั
สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระนอง สุราษฎร์-
ธานี สงขลา ตาก เชียงใหม ่และจงัหวดัอืน่ๆ 

          โดยข ั้นต่อไปกระทรวงแรงงานจะน าเสนอ
คณะกรรมการนโยบายการจดัการปญัหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) เพื่อ
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบกอ่นน าเสนอคณะรฐัมนตรี
พจิารณาตอ่ไป 

ทีม่า: http://www.aecnews.co.th/job/read/259
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กรมศุลกรกรปรบัลดระยะเวลาการปลอ่ยสนิคา้  

 เมือ่วนัที ่16 เม.ย. 59 กรมศุลกากรไดจ้ดัท า
โครงการระบบการปล่อยสินค้าล่วงหน้าที่ท่าเรือ 
แหลมฉบงั โดยมีเป้าหมายในการลดระยะเวลาปลอ่ย
สินค้ าจากข้อมู ลบ ัญ ชีสินค้ า  (e-Manifest)  ซึ่ ง
ก าหนดให้ผู้ประกอบการสายเรือจดัส่งข้อมูลบ ัญชี
ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ช ั่วโมง ก่อนเรือเข้าจริง โดย
เจา้หน้าทีจ่ะใชเ้วลาตรวจสอบ 4 ช ั่วโมง และตอบกลบั
ภายใน 2 ช ั่วโมงก่อนเรือถึงท่า จากนั้นเมื่อเรือเทียบ
ท่าก็สามารถเตรียมเอกสารใบขนสินค้าเพื่อจ่ายภาษี
และน าสินค้าออกจากท่าเรือไดภ้ายในเวลา 1 ช ั่วโมง 
ซึ่งจากเดมิข ัน้ตอนต่างๆ ตอ้งใช้เวลานานถึง 5-6 วนั 
จึงจะผ่านข ัน้ตอนการตรวจสินค้า เสียภาษี และน า
สนิคา้ออกจากทา่เรือได้

ส านกังานกรรมการอาหารและยาถา่ยโอนภารกจิงานตรวจสอบขอ้มลูพกิดัศุลกากรใหห้น่วยงานภายใต้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

           เมื่อวนัที่ 7 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ – ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยนางสาวดุจเดือน ศศะ
นาวิน เลขาธิการฯ จดัสมัมนา เรื่อง “การบูรณาการ
ด่านเพื่อรองรบัการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบ
สนิคา้เกษตร จาก ส านกังานกรรมการอาหารและยา” 

           โดยสืบเน่ืองมาจาก เมือ่วนัที ่5 ตุลาคม 2558 
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติ

บ ัญญ ัติ แ ห่ ง ช า ติ ไ ด้ อ อ ก ค า ส ั่ ง ที่  1 9 / 2 5 5 8 
แต่ ง ต ั้ ง  “คณะท า ง านจ ัดท าแนวทางก าร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบการน าเข้า-ส่งออกสินค้า
เกษตรและอาหาร” เพื่อจดัท าข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกบัแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการน าเข้า- 
ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร  ซึ่งล่าสุดได้ข้อสรุป
ในการแบง่ภารกจิการดงัน้ี 

           1) การตรวจสอบกระบวนการน าเข้า โดย
กระทรวง เกษตรและสหกรณ์  ร ับผิดชอบการ
น าเข้า 7 พิกดั ดงัน้ี 02, 03 (สตัว์น ้า), 04, 05, 09, 
10 และ 12 โดยพกิดัทีเ่หลือใหอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของกระทรวงสาธารณสุข   คือ  07, 08, 11และ
18 โดยจะมีผลภายในวนัที่ 1 เมษายน 2559 เป็นตน้
ไป 

           2) การตรวจสอบกระบวนการส่งออก เป็น
ภารกิจของกระทรวงเกษตรฯ เช่นเดิม โดยในเดือน
สิงหาคม-กนัยายน 2559 ทางคณะท างานจะมีการ
ทบทวนการด าเนินการถา่ยโอนภารกจิดงักลา่ว และมี
แผนจะประชุมหารือร่วมกบั อย. ส าหรบัพิกดัที่เหลือ 
ในเดือนตุลาคม 2559 โดยแผนการด าเนินงาน
ก าหนดเสร็จสิน้ภายในปี 2560 

 สรุป การน าเข้าสินค้าสตัว์น ้าแปรรูปภายใต้
พกิดั 16 ท ัง้หมด ยงัอยูใ่นการดูแลของ อย. สว่นการ
ส่งออกไปแล้วถูกตีกลบัแต่ยงัอยู่ในอารกัขา ไม่ได้
น าเข้าสู่ประเทศไทย ให้ถือว่าหน่วยงานที่ดูแลการ
สง่ออกสนิคา้นัน้ยงัเป็นผูร้บัผดิชอบอยู่ 

ทีม่า: 
http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=13346&ntype=01 

ขา่วกฎระเบยีบการคา้และเทคนิค 

 

http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=13346&ntype=01


Page 9 of 9 
 

  TTIA NEWSLETTER/ APRIL 2016 

 
 

มต ิครม. ทีส่ าคญัประจ าเดือนเมษายน 2559 

วนัที ่12 เมษายน 59   

           ข้อ 2. คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่าง
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

           สาระส าคญั: การแก้ไขเพิ่มเติมอตัราโทษ
ความผดิทีก่ระท าตอ่เด็ก ดงัน้ี 

           1.งานอนัตรายส าหรบัเด็ก  กรณีทีน่ายจา้งให้
ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ท างานอนัตราย
ตามทีม่าตรา 49 ก าหนดไว ้เช่น งานหลอม เป่า หลอ่ 
หรือรีดโลหะ  งานปั๊มโลหะ งานเกี่ยวกบัความร้อน 
ความเย็น ความส ั่นสะเทือน  เสียง และแสงที่มีระดบั
แตกตา่งจากปกต ิซึง่อาจเป็นอนัตรายตอ่เด็ก เป็นตน้ 

           2. สถานที่ห้ามท างานส าหรบัเด็ก  กรณีที่
นายจา้งใหลู้กจา้งซึ่งเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ท างาน
ในสถานที่ตามที่มาตรา 50 ก าหนดไว้ เช่น โรงฆ่า
สตัว์ สถานทีเ่ลน่การพนนั สถานบรกิาร เป็นตน้ 

           3. อายุข ัน้ต ่าของเด็กกรณีที่นายจ้างจ้างเด็ก
อายุต ่ ากว่า 15 ปี  ในงานท ั่ วไป และงานตามที่
กฎกระทรวงก าหนดในงานเกษตรกรรมและงาน
ประมงทะเล  
ทีม่า:  
http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-summary-cabinet-
meeting/item/102234-id10223

วนัที ่19 เมษายน 2559

           ข้อ 2.  ปรบัปรุงโครงสรา้งภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา (ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รษัฎากร (ฉบบัที่ ...) พ.ศ. ... และร่างพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าการ

ก าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หกัจากเงินได้พึงประเมิน 
(ฉบบัที ่...) พ.ศ. ...) 

ทีม่า: http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-summary-
cabinet-meeting/item/102325-id10

ราชกจิจานุเบกษา : กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดือนเมษายน 2559  

- ค าส ั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที่ ๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งต ัง้ขา้ราชการให้ด ารงต าแหน่ง ให้ ดร.วมิล จนัทร
โรทยั ย้ายจากต าแหน่งอธบิดีกรมประมงไปรบัต าแหน่งผู้ตรวจราชการพเิศษประจ าส านกันายกรฐัมนตรี และให้ ดร.อดศิร 
พรอ้มเทพ รองอธบิดีกรมประมงเขา้รบัต าแหน่งอธบิดีกรมประมง 

ทีม่า: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/090/4.PDF 

- ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดประเภทของเรือประมง พ้ืนที ่และระยะเวลาทีห่า้มท าการขนถา่ยสตัว์น้  า (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙    

ทีม่า: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/080/11.PDF 

- ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดสถานทีย่ืน่ค าขอรบัใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทีม่า: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/080/12.PDF 

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วบางจ าพวกเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษเฉพาะ
กจิการประมงทะเล ตามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่๒ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทีม่า: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/087/1.PDF 

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วบางจ าพวกเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษเฉพาะ
กจิการแปรรูปสตัว์น้  า ตามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่๒ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทีม่า: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/087/5.PDF 

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วบางจ าพวกเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ 
เฉพาะกจิการแปรรูปสตัว์น้  า ตามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่๑๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบบัที ่๒) 

ทีม่า: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/087/9.PDF 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วบางจ าพวกเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษตามมติ
คณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบบัที ่๒) 

ทีม่า: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/087/12.PDF 
 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนมกราคม 2559 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/080/12.PDF
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