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ความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาการทําประมง

ผิดกฎหมาย IUU-Fishing ของไทย

ความเป็นมา
        คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการป้องกนั
และขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (IUU Fishing) โดยประสงค์ใช้บังคับกับประเทศสมาชิก
ในประชาคมยุโรปในการนําเข้าสัตว์น้ําทะเลจากประเทศอื่น ๆ  
ซึ่งประทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของธงเรือ รัฐเจ้าของท่า รัฐชายฝั่ง 
และรัฐเจ้าของตลาด ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกรณี
ของกฎหมายสากลได้ ผลการประเมินของคณะ EU ประเทศไทย
เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือตามกฎระเบียบ IUU (ใบเหลือง) 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558



การดําเนินการของไทยภายหลังได้รับใบเหลือง

กรอบกฎหมาย

การบริหารจัดการทรพัยากรประมงและการจัดการกองเรอืไทย

การติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทําประมง

การบังคับใช้กฎหมาย 

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

             รัฐบาลจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทํา

การประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยทํางานคู่ขนานกับ

คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 

โดยดําเนินการแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ 

ดังนี้ 

กรมประมง กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ

กรมการปกครอง กรมการจดัหางาน
กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน

สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกา

กระทรวง

ต่างประเทศ

          การปรับปรุงการแก้ไขปัญหาการประมง IUU ของ

ไทย มาตั้งแต่หลังการได้รับใบเหลือง โดยมีประเด็นการ

ดําเนินงานรวม 5 ด้าน ดังนี้ 



กรอบกฎหมาย
2015‐2018

สถานะก่อนปี 2015 การดําเนินการในช่วง 2015-2018 ทิศทางในอนาคต
2015

 กฎหมายที่ล้าสมัย

 การกําหนดโทษยังไม่ได้สัดส่วนกับความร้ายแรง

กับการกระทําความผิด

 กรอบกฎหมายในการกําหนดมาตรการติดตาม 

ควบคุมเฝ้าระวังการทําประมงขาดความชัดเจน

 จัดทํา NPOA-IUU และ FMP ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 ปรับปรุง พรก.ประมง พ.ศ 2558 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

โดย พรก.ประมงฉบับที่ 2 ปี 2560

 ออกประกาศ คสช. เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในช่วงปี 2015-

2018

 ออกอนุบัญญัติเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ

จํานวน 138 ฉบับ

 ประกาศใช้ พรก เรือไทย พ.ศ. 2561 และออกอนุบัญญัติ 

เดินเรือในน่านน้ําไทย เพื่อกําหนดให้การต่อใบอนุญาตใช้เรือ

สิ้นอายุพร้อมกับใบอนุญาตทําประมง และเรือต่างประเทศและ

เรือไทยที่เข้ามาในน่านน้ําไทยต้องเปิด AIS ตลอดเวลา

 ยกเลิกคําสั่ง คสช. ทั้งหมด



2015‐2018
สถานะก่อนปี 2015 การดําเนินการในช่วง 2015-2018 ทิศทางในอนาคต

2015

 กฎหมายล้าสมัย

 ขาดหลักการและตัวบทกฎหมายใน

การจัดการประมงและจัดการกองเรือ

 ขาดการประสานงานระหว่าง

หน่วยงาน

พรก. ประมง พ.ศ. 2558

 หลักเกณฑ์วิธีการออกใบอนุญาตทาํการประมง
 หลักเกณฑ์ในการควบคุมการจบัสตัว์น้ํา 

พรก. เรือไทย พ.ศ. 2561 
 ควบคุมการจดทะเบียนเรอื การเปลีย่นประเภท
 กําหนดเงื่อนไข วิธีการในการเพกิถอนทะเบียนเรอื

บูรณาการระหว่างกรมเจ้าท่าและกรมประมง

 ขาดการควบคุมการอนุญาตทําประมง

 ไม่มีการควบคุมจํานวนเครื่องมือ

ประมงและใบอนุญาตทําการประมง

บริหารการทําประมงและการจับสัตว์น้ํา ด้วยค่า MSY 
CATCH 
LIMIT  กําหนดปรมิาณการจบัสตัว์น้ําให้ต่ํากว่าค่า MSY 

 รวบรวมใบอนุญาตทาํการประมง เพื่อลดจาํนวนใบอนุญาต

ควบคุมขนาดและจํานวนเครื่องมือประมง
 ควบคุมและลดการใช้เครือ่งมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูง

 ปรับปรุงการใช้ค่า TAC ในการจัดสรรทรพัยากร

และใบอนุญาตทาํการประมง ภายในปี 2563

 ปรับปรุงวิธีการคาํนวณคา่ MSY ภายในปี 2566

 นําการบรหิารทรพัยากรสตัว์น้ําจัดการเชิงพืน้

ที่มาใช้ ภายในปี 2562

 เริ่มโครงการ Fisheries Improvement 

      Project ภายในปี 2566

การบริหารจัดการทรัพยากรประมงและการจัดการกองเรือไทย



2015‐2018
สถานะก่อนปี 2015 การดําเนินการในช่วง 2015-2018 ทิศทางในอนาคต

2015

ไม่ควบคุมจํานวนเรอืประมง
 งดจดทะเบียนเรือ

 เพิกถอนทะเบียนเรือที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ

 กําหนดหลักเกณฑ์เข้มข้นในการจดทะเบียน 

 กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและประกาศบัญชีเรือเฝ้า

ระวัง

 ควบคุมเรือประมงที่ไม่มีทะเบียน เรือที่ไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย

 ควบคุมท่าเรือและอู่เรือ

 ตรวจสอบเรือจม ชํารุด ขายต่างประเทศ

 ปฏิบัติการสํารวจสถานะเรือ Operation Purge

 ทําเครื่องหมาย ตอกอัตลักษณ์เรือ UVI

 นําระบบ Electronic UVI มาใช้ใน

เรือประมง ภายในปี 2562

 กําหนดให้มีการจําแนกสีตัวเรือตามพื้นที่ 

ภายในปี 2562

 กําหนดระบบหมายเลขอัตลักษณ์สําหรับอู่

เรือ และท่าเรือ ภายในปี 2562

 ให้มีระบบการตรวจสอบ Audit ระหว่าง 

จท. และ กปม. เป็นประจําทุกปี

 จดทะเบียนเรือแบบเสรี

 ไม่มีข้อมูลจํานวนเรือที่ชัดเจนแน่นอน

 ไม่มีระบบ UVI ในการจําแนกอัตลักษณ์เรือ

Fleet 
Control

การบริหารจัดการทรัพยากรประมงและการจัดการกองเรือไทย



2015‐2018
สถานะก่อนปี 2015 การดําเนินการในช่วง 2015-2018 ทิศทางในอนาคต

2015

 ขาดแผนการบรหิารจดัการประมงทะเล

 ไม่มีการกําหนดเกณฑ์การใช้ทรพัยากร

 ขาดกลไกการติดตามประเมินสภาวะทรัพยากร

ด้านการเฝ้าระวัง
 วิธีการตรวจสอบย้อนกลบั

 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบ เช่น 

VMS/ERS/EM ผู้สังเกตการณ์บนเรอื สมุดบันทึกการ

ทําประมง เป็นต้น

 ขาดกฎหมายที่ใช้ในการควบคุม

ด้านการติดตาม
 จัดทํา FMP เพื่อให้ในการบรหิารจัดการทรพัยากร

 กําหนดหลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาต
FMP

ประกาศใช้ พรก ประมง พ.ศ. 2558 และ

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560

ด้านการควบคุม
 การควบคุมเชิงพืน้ที่ MPA, zoning

 การควบคุมการลงแรง License, fishing days

 การควบคุมเครือ่งมือ Gear, mesh size

 การควบคุมการจบั Prohibited species

การติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทําประมง

 ปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมกับสถานภาพ

ทรัพยากรประมง



2015‐2018
สถานะก่อนปี 2015 การดําเนินการในช่วง 2015-2018 ทิศทางในอนาคต

2015

 ขาดระบบและเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง  

 ขาดขั้นตอนและคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน

 กรอบการทํางานไม่ค่อยชัดเจน 

 ขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านนี้ 

 ขาดกระบวนการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน

 จัดตั้งระบบเครื่องมือและเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง

     VMS, AIS, ERS, EM, PIPO, logbook, observer, 

transshipment control, inspection at sea, 

Pre-common Risk Assessment,

Behavior Analysis Software  

 จัดทําขั้นตอนและคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน(SOP)

เ3,957	นาย เพิ่มเจ้าหน้าที่

 จัดตั้งหน่วยงานใหม่ในกรมประมง หน่วยงาน

 จัดตั้งศูนย์  PIPO  ศูนย์

 จัดตั้งศูนย์ FIP            ศูนย์

5
30
21

การติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทําประมง

 ปรับปรุงกระบวนการประเมินความเสีย่ง

 ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง



การบังคับใช้กฎหมาย
2015‐2018

สถานะก่อนปี 2015 การดําเนินการในช่วง 2015-2018 ทิศทางในอนาคต
2015

 กฎหมายไม่ครอบคลุมทุกฐานความผิด

 อัตราโทษเบา ไม่สามารถสร้างความ

ยําเกรง ต่อผู้กระทําผิดได้

 กระบวนการบังคับใช้กฎหมายมีความ

ล่าช้า, ไม่มีมาตรการทางปกครอง 

 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย

ได้อย่างเต็มที่

 ปรับปรุงกฎหมายให้มีความครอบคลุมและมีอัตราโทษ

ปรับที่สูงขึ้น

 ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทางกฎหมาย

o จัดตั้งคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง
o จัดตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ
o มีการปรับปรุงกระบวนการทางอาญา
o สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเช่น มีการ

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม คือ กรม
ประมง ตํารวจ อัยการ และศาล เป็นต้น

 มีการกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน

          ด้านกรอบกฎหมาย

 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ 

สอดคล้องกับพันธกรณีในสนธิสัญญาระหว่าง

ประเทศ

 จะดําเนินการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

เพื่อกําหนดกรอบเวลาในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินคดีอาญา

และมาตรการปกครองทุกหน่วยงาน 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บังคับใช้

กฎหมาย

 มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ทํางานของแต่ละหน่วยเป็นระยะ

 จัดอบรมสัมมนาร่วมกัน ทุกๆ 3 เดือน



ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

2015‐2018
สถานะก่อนปี 2015 การดําเนินการในช่วง 2015-2018 ทิศทางในอนาคต

2015

 ขาดกฎหมาย กฎระเบียบสําหรบั

บังคับใช้กับผูเ้กี่ยวข้องตลอด

สายการผลิต

 ขาดระบบการเชื่อมโยงข้อมูลตลอด

สายการผลิตโดยเฉพาะระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

 ขาดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน

และต่างประเทศ

 กําหนดกฎหมาย กฎระเบียบในการ

ควบคุมผู้ทีเ่กี่ยวข้องในสายการผลิต

 พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ใน

การตรวจสอบย้อนกลับและเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งใน

และต่างประเทศ

 เชื่อมโยงระบบ Thai flagged catch 

certification system กับระบบ ERS 

ของเรือนอกน่านน้ํา

 ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทําการ

ประเมินความเสี่ยง

 ออกใบรับรองการจับสัตว์น้ําและ

ใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ําในรูปแบบ 

paperless

 จัดตั้ง ASEAN IUU Task Force

 ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศ

 สร้างความโปร่งใสโดนการส่งต่อข้อมูล

การผลการตรวจเรือหรือสัตว์น้ํา

 จัดตั้ง IUU Free Committee

 พัฒนาระบบ Thailand’s Catch 

certificate



การดําเนินการของไทยภายหลังปลดใบเหลือง การดําเนินการของไทยภายหลังปลดใบเหลือง 

“รัฐบาลไทยมคีวามมุง่มัน่ของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหา

การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) 

ทําให้คณะกรรมาธิการยโุรปประกาศปลดใบเหลืองใหก้ับประเทศไทยใน

วันที่ 8 มกราคม 2562”

แผนการพัฒนางานในแต่ละสว่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาให้มากยิ่งขึ้น โดยมีแผนการดําเนินการ ดังนี้ 

IUU‐FREE
ขับเคลื่อนไทยไปสู่การเป็น IUU-free Thailand โดยรัฐบาล

ไทยจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอด

จากสัตว์น้ําและสินค้าประมงที่มาจากการทําประมง IUU ซึ่ง

คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน โดย

จะไม่ให้ไทยถอยหลังกลับไปสู่ปัญหาเดิมๆ อีก

สร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและ

คณะกรรมาธิการยุโรป (EU) เพื่อเสริมสร้างและขยาย

ความร่วมมือระหว่าง EU และรัฐบาลไทยในทุกสาขา

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านกับการทําประมง IUU 

สร้างความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ

ระดับโลก เพื่อต่อต้านกับการทําประมง IUU  และ

จัดระเบียบ/ร่วมมือในข้อริเริ่มร่วมกันในเรื่อง

ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของอาเซียน



การดําเนินการของไทยภายหลังปลดใบเหลือง การดําเนินการของไทยภายหลังปลดใบเหลือง 

1. ความร่วมมือกับอียูอย่างต่อเนื่องในการต่อต้านการประมง IUU

• ไทยและอียูตกลงรว่มกนัในการจดัตั้งคณะทํางานรว่มระหว่างรฐับาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการประมง IUU (Thailand-EC Working Group on Combating IUU 

Fishing) โดยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะทํางานฝ่ายไทยของคณะทํางานรว่มฯ และเห็นชอบในร่าง TOR คณะทํางานรว่มฯ ดังกล่าว 

• กรมประมงได้เป็นเจา้ภาพจัดการประชุมคณะทํางานรว่ม ไทย-อียูฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรมประมง กรุงเทพฯ 

      โดยมีประเด็นการประชุมใน 4 ด้านหลัก ได้แก่  

(1) ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานดา้นการประมง IUU ของไทย 

(2) การควบคุมการนําเข้าและตรวจสอบย้อนกลบั (IUU - Free Thailand)

(3) ความร่วมมือด้านการประมง IUU กับ RFMOs  

(4) การเตรยีมการจดัการประชุมเพือ่จดัตั้ง ASEAN IUU Task Force ในเดือนเมษายน 2562 

การดําเนินงานด้านการประมง IUU ของไทย ที่ยังคงต้องดําเนินการต่อเนื่อง

- การดําเนินการกบัเรอื อ.ศิริชัยนาวา 15  

- แผนงานการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีไ่ด้รบัรายงานจากอู่ต่อเรอื 

- ความคืบหน้าการทําลายเรอื Seavic Aremar ที่สาธารณรฐัประชาชนบังคลาเทศ

- ระบบเชื่อมโยงมาตรการทางการปกครองกบัระบบทะเบียนเรอืของกรมเจา้ทา่ 

- ความก้าวหน้าการตรวจเฝ้าระวังเรอืประมงและการทําประมงทางอากาศ

- การตรวจสอบวันทีก่ารจดทะเบียนเรอืของเรอืที่ขายไปชักธงต่างประเทศจาํนวน 34 ลํา 

รวมทั้งเรือทีข่ายเพิม่อีก 10 ลํา 

- ความกา้วหน้าการดําเนินการกับเรอื Star Triumph 25 และ Star Triumph 28

- ข้อมูลเพิ่มเติมของเรอืสญัชาติจนี 5 ลําที่จอดอยู่ที่ภเูกต็ 

- คดีเรือ ก.นาวามงคลชัย ๑ และ ก.นาวามงคลชัย ๘ ที่กระทําผิด รวมทั้งการดําเนินการ

กับเรืออีก 14 ลําซึ่งมีเจ้าของเรอืเป็นคนเดียวกัน



การดําเนินการของไทยภายหลังปลดใบเหลือง การดําเนินการของไทยภายหลังปลดใบเหลือง 

2. การดําเนินการเพื่อมุ่งสู่นโยบาย IUU Free Thailand

• เมษายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้รบัทราบนโยบาย IUU Free Thailand และอนุมัติในหลักการการแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสตัว์น้ําและสนิค้าประมงจาก

การทําประมง IUU (คณะกรรมการแห่งชาติ IUU Free) 

• กรมประมงจัดการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ IUU Free  ในปี พ.ศ. 2561 จํานวน  2 ครั้ง เพื่อหารอืและกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก DG MARE 

สหภาพยุโรป มาบรรยายใหค้ณะกรรมการฯ ทราบถงึระบบการป้องกนัสตัว์น้ําและสนิคา้ประมง IUU ของสหภาพยุโรป 

• กรมประมงได้วางแผนปฏิบัติงาน  โดยกําหนดดําเนินการในปีงบประมาณ 2562 - 2563 

(1) ศึกษาวิเคราะห์และกาํหนดรปูแบบแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการนําเข้าและตรวจสอบย้อนกลบัเพือ่ใหห้่วงโซ่การผลิตของไทยปลอดจากสัตว์น้ํา IUU 

(2) จัดทําระบบและขั้นตอนการปฏบิัติในการควบคุมการนําเข้าและตรวจสอบย้อนกลบัรวมทั้งการเริม่ทดลองใช้งาน 

• ความคืบหน้าอยู่ระหว่างการจดัจา้งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ Ms. Sarah Lenel ชาวออสเตรเลียตามทีอ่ียูแนะนํา  เพื่อทําการศึกษาระบบการป้องกันสนิค้าประมง IUU ที่มี และเสนอแนะ

แผนงาน/แนวทาง/ระบบ เป็นทางเลือกใหแ้ก่ประเทศไทย เพื่อพฒันาระบบ IUU Free Thailand ต่อไป ขณะนี้ ผู้เชี่ยวชาญอยู่ระหว่างการจดัทาํข้อเสนอการศึกษาฯ โดยกําหนดสง่

ข้อเสนอการศกึษาฯ และค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ ให้กรมประมงพจิารณา ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562  

• กรมประมงอยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลีย่นแปลงงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจา้งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

• ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศกาํหนดเริม่งานศึกษาฯ ในเดือนเมษายน 2562 ระยะเวลาศึกษาวิเคราะห์ฯ จํานวน 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562  



การดําเนินการของไทยภายหลังปลดใบเหลือง การดําเนินการของไทยภายหลังปลดใบเหลือง 

3. การจัดตั้ง ASEAN IUU Task Force ในภูมิภาคอาเซียน
• นําร่างข้อเสนอการจัดตั้ง ASEAN IUU Task Force เข้าสู่การประชุมเจา้หน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซยีนอย่างไม่เป็นทางการ (SEAOM Retreat) เมื่อพฤศจกิายน 2561 

      และการประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซยีน (SEAOM) เมื่อมกราคม 2562 โดยเป็นประเด็นทีไ่ทยประสงค์จะผลักดันในด้านเศรษฐกิจในขณะทีป่ระเทศไทยดํารงตําแหน่ง
      ประธานอาเซียนในปี 2562 ทั้งนี้ ที่ประชุม SEAOM เห็นชอบแลว้

• จัดทําแผนงานการดําเนินการเพื่อจดัตั้ง ASEAN IUU Task Force 

• ประสานงานกบัอยีู สํานักงานเลขาธิการอาเซยีน และประเทศสมาชิกอาเซยีน จัดทําข้อตกลงความรว่มมือ E-READI on Combating IUUF เพื่อสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย          

ในการจัดประชุมอาเซียนเพือ่จดัตั้ง ASEAN IUU Task Force ซึ่งทุกฝ่ายเห็นชอบในข้อตกลง E-READI และได้รับความเหน็ชอบจาก SOM-AMAF แล้วเมื่อกุมภาพันธ์ 2562

• จัดทําร่าง Term of Reference of ASEAN IUU Task Force

• เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in Partnership with the EU  ระหว่าง 4-5 เมษายน 2562 

      ในเรื่องเชิญประชุม เอกสารประชุมเพื่อเวียนประเทศสมาชิกให้ความคิดเห็น และค่าใช้จ่าย


