
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์อง

เครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)

สถานะ
ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการของ

หน่วยงานอืน่

1 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน
สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การจัดท าสือ่

ประชาสมัพันธข์อ้มลู

ขา่วสาร

เพือ่เป็นชอ่งทางในรับรู ้

ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั

การบรหิารจัดการ

แรงงานตา่งดา้ว

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. Line Official Account 

: @Service_Workpermit

2. www.doe.go.th/alien

2 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรอ้งเรยีนการ

ทจุรติของเจา้หนา้ที ่/ 

รับฟังความคดิเห็น

เพือ่เป็นชอ่งทาง

รอ้งเรยีนการทจุรติของ

เจา้หนา้ที ่/ รับฟังความ

คดิเห็น

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.doe.go.th/

prd/main/general/para

m/site/1/cat/119/sub/0

/pull/singleview/view/o

pinion-view

3 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทาง Q & A

เพือ่เป็นชอ่งทาง

สอบถามขอ้มลูของ

กรมการจัดหางาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.doe.go.th/

prd/forum_bkk/

4 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเผยแพรข่อ้มลู

ขา่วสารตลาดแรงงาน

การเผยแพรข่อ้มลู

ขา่วสารตลาดแรงงาน

ใหป้ระชาชนทราบผา่น

ชอ่งทางตา่ง ๆ เพือ่

น าไปเตรยีมความพรอ้ม

และประกอบการ

ตัดสนิใจหางานท าได ้

ตรงตามความตอ้งการ

ของตลาดแรงงานเกดิ

การจา้งงาน ประชาชนมี

รายได ้และขับเคลือ่น

ระบบเศรษฐกจิของ

ประเทศ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

1. 

https://www.doe.go.th/

prd/lmia

2. 

https://www.facebook.c

om/lmiofthailand

เปิดใหป้ระชาชน

เขา้ถงึไดท้างเว็บไวต์

 โดยมกีารปรับปรงุ

ขอ้มลูทกุ 30 วนั

5 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบรับแจง้ปัญหา

แรงงานตา่งดา้ว (DOE 

Help Me)

อ านวยความสะดวกใน

การรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์

เกีย่วกบัการท างานของ

แรงงานตา่งดา้ว

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://doe.go.th/helpm

e/index.php/issue

ใหบ้รกิาร 6 ภาษา คอื

 ภาษาไทย องักฤษ 

กมัพูชา ลาว เมยีนมา

และเวยีดนาม 

สามารถใชง้านผา่น

ทางคอมพวิเตอรส์ว่น

บคุคล แท็ปเล็ต และ

โทรศัพทม์อืถอื

6 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบการจัดหางาน

ส าหรับผูส้มัครงานและ

ผูว้า่จา้ง (Smart Job 

center)

เป็นระบบทีผู่ส้มัครงาน

สามารถเขา้มาคน้หา

ต าแหน่งงานทีส่ถาน

ประกอบการประกาศ

เอาไว ้และสถาน

ประกอบการก็เขา้มา

คน้หาผูส้มัครงานทีม่ี

คณุสมบัตติามทีส่ถาน

ประกอบการตอ้งการ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

 

https://smartjob.doe.go

.th/#

เป็นระบบทีร่องรับ

การลงทะเบยีนทกุ

กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก่

ผูห้างานท่ัวไป ผู ้

พกิาร ผูส้งูอายุ



7 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบขึน้ทะเบยีนและ

รายงานตัวผูป้ระกนัตน

กรณีวา่งงานผา่น

อนิเตอรเ์น็ต

อ านวยความสะดวกใน

การขึน้ทะเบยีนและ

รายงานตัวของ

ผูป้ระกนัตนกรณีวา่งงาน

 ใหส้ามารถขึน้ทะเบยีน

และรายงานตัวผา่นทาง

อนิเตอรเ์น็ตได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://empui.doe.go.th

/auth/index

ขอ้มลูของ

ผูป้ระกนัตนกรณี

วา่งงาน จะไดรั้บการ

ตรวจสอบขอ้มลูจาก

กรมการปกครอง เพือ่

ยนืยันตัวบคุคลในการ

ใชบ้รกิารในระบบ

ดังกลา่วผา่น

อนิเตอรเ์น็ต และยัง

สามารถออกหนังสอื

รับรองการขึน้

ทะเบยีนผูป้ระกนัตน

กรณีวา่งงาน ส าหรับ

ใชเ้ป็นหลักฐานยนืยัน

ในการขึน้ทะเบยีน

ผูป้ระกนัตนกรณี

วา่งงาน ผา่นระบบ

อนิเตอรเ์น็ตในการ

ขอรับสทิธปิระโยชน์

ทดแทนกรณีวา่งงาน

 ตามพระราชบัญญัติ

ประกนัสงัคม พ.ศ. 

2533

8 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบใหบ้รกิารสง่เสรมิ

การมงีานท า

ใหบ้รกิารดา้นการ

สง่เสรมิการมงีานท าให ้

คนทกุชว่งวยั

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://employmentgui

de.doe.go.th/

9 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบบรหิารจัดการ

ลกูหนี้กองทนุเพือ่ผูรั้บ

งานไปท าทีบ่า้นและ

ระบบการช าระเงนิผา่น

ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

1) เพือ่พัฒนาระบบการ

จา่ยเงนิ และการรับเงนิ

ของกองทนุเพือ่ผูรั้บ

งานไปท าทีบ่า้น ให ้

สะดวก รวดเร็ว และมี

ความคลอ่งตัว และ

ทันสมัยมากยิง่ข ึน้

2) เพือ่พัฒนาระบบการ

จา่ยเงนิ และการรับเงนิ

ของกองทนุผา่นระบบ

อเิล็กทรอนกิสใ์ห ้

ตอบสนองตอ่นโยบาย

รัฐบาล/กระทรวงการคลัง

3) เพือ่เพิม่ชอ่งทางใน

การช าระเงนิกู ้และ

อ านวยความสะดวก

ใหแ้กผู่กู้ ้สามารถช าระ

เงนิไดง้า่ยขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.doe.go.th/

prd/hwfund

https://www.doe.go.th/prd/hwfund
https://www.doe.go.th/prd/hwfund


10 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยขอ้มลู

แผนการปฏบิัตงิาน

และแผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

เพือ่เปิดเผยขอ้มลู

แผนการปฏบิัตงิานและ

แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.doe.go.th/

prd/main/strategy/par

am/site/1/cat/3/sub/0/

pull/category/view/list-

label

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

และบนกระดานที่

กรมการจัดหางาน 

ตลอดเวลา

11 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยขอ้มลูผล

การปฏบิัตงิาน

และผลการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูผล

การปฏบิัตงิานและผล

การใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.doe.go.th/

prd/main/strategy/para

m/site/1/cat/3/sub/0/p

ull/category/view/list-

label

12 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยงบการเงนิ

ประจ าปี

เพือ่เปิดเผยงบการเงนิ

ประจ าปี
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.doe.go.th/

prd/main/strategy/par

am/site/1/cat/3/sub/0/

pull/category/view/list-

label

13 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยขอ้มลู

ตน้ทนุตอ่หน่วยผลผลติ

การเปิดเผยขอ้มลู

ตน้ทนุตอ่หน่วยผลผลติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.doe.go.th/

prd/

main/strategy/param/s

ite/

1/cat/4/sub/0/pull/cate

gory

/view/list-label

14 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยขอ้มลู

รายงานงบทดรอง

หน่วยเบกิจา่ยรายเดอืน

เพือ่เปิดเผยขอ้มลู

รายงานงบทดรองหน่วย

เบกิจา่ยรายเดอืน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.doe.go.th/

prd/

main/strategy/param/si

te/

1/cat/101/sub/0/pull/

category/view/list-label

15 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน
ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การช าระเงนิผา่น

เครือ่งรับช าระเงนิ

อเิล็กทรอนกิส ์

(Electronic Data 

Capture : EDC)

เพือ่เพิม่ชอ่งทางการรับ

ช าระเงนิและอ านวย

ความสะดวกกบัผูช้ าระ

เงนิคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 

สง่เสรมิการใชบ้ัตร

อเิล็กทรอนกิสแ์ทนเงนิ

สดและเช็ค ลดชอ่งทาง

การทจุรติ เกดิความ

โปรง่ใสและตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการใหบ้รกิาร

ประชาชนในการรับช าระ

เงนิผา่นระบบ (เครือ่ง 

EDC)

ผูช้ าระเงนิสามารถ

ตรวจสอบการจา่ยเงนิ

ไดโ้ดยผา่นระบบของ

ธนาคารและการตดิ

ประกาศรับช าระเงนิ

ผา่นเครือ่ง EDC ณ 

หน่วยงาน

https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/4/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/4/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/4/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/4/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/4/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/4/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/4/sub/0/pull/category/view/list-label


16 กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื

แรงงาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบการทดสอบ

มาตรฐานฝีมอืแรงงาน

แหง่ชาต ิ(ภาคความรู)้ 

ดว้ยระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์

(E-Testing System)

เพือ่ใหก้ารทดสอบ

มาตรฐานฝีมอืแรงงาน

แหง่ชาต ิ(ภาคความรู)้ 

เป็นมาตรฐานเดยีนท่ัว

ประเทศ มคีวาม

น่าเชือ่ถอื โปรง่ใสและ

ป้องกนัการทจุรติในการ

ใหบ้รกิารประชาชน 

โดยจะเป็นระบบทีผู่เ้ขา้

รับการทดสอบท า

แบบทดสอบผา่นเครือ่ง

คอมพวิเตอรแ์ทนการ

ท าแบบทดสอบลงใน

กระดาษค าตอบซึง่

ขอ้สอบจะเป็นแบบสุม่

จากระบบคลังขอ้สอบ 

และยังสามารถรูผ้ลการ

ทดสอบเบือ้งตน้

หลังจากท าขอ้สอบ

เสร็จทันที

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.dsd.go.th/s

tandard?r

 - ลดการรับสนิบน

และป้องกนัการทจุรติ

17 กระทรวงแรงงาน
กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน
การประเมนิตา่ง ๆ

การจัดระบบการ

ประเมนิความโปรง่ใส

ของหน่วยงานเกีย่วกบั

การเรยีกรับสนิบนของ

เจา้หนา้ทีผ่า่นระบบ QR

 Code (บางหน่วยงาน

ภายใน)

เพือ่เปิดโอกาสให ้

ประชาชนตรวจสอบ

ความโปรง่ใส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

18 กระทรวงแรงงาน

สถาบันสง่เสรมิ

ความปลอดภัย อา

ชวีอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มใน

การท างาน 

(องคก์ารมหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบการรับสมัครเขา้

รว่มกจิกรรมรณรงคล์ด

สถติอิบุัตเิหตจุากการ

ท างานใหเ้ป็นศนูย ์

(e-service)

เพือ่ลดขัน้ตอน/

ระยะเวลา และอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่

สถานประกอบกจิการ 

สามารถตรวจสอบได ้

และท าใหก้ารปฏบิัตงิาน

เกดิความรวดเร็ว มี

ประสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.tosh-

zeroaccident.com/zeros

ys/login

19 กระทรวงแรงงาน
ส านักงาน

ประกนัสงัคม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

เพือ่ใหผู้ป้ระกนัตน 

นายจา้ง ผูม้สีว่นได ้    

สว่นเสยี และประชาชน 

มสีว่นรว่มในการป้องกนั

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.sso.go.th



20 กระทรวงแรงงาน
ส านักงาน

ประกนัสงัคม

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอื

บคุคลภายใน

คัดเลอืกขา้ราชการพล

เรอืนดเีดน่ และ

เจา้หนา้ทีท่ างานดมีี

คณุธรรม จรยิธรรม 

และมอบรางวลัเชดิชู

เกยีรตใิหก้บัเจา้หนา้ที่

เพือ่เป็นการยกยอ่งเชดิ

ชแูละเป็นขวญัก าลังใจ

ตอ่บคุลากรในสงักดัทีม่ี

คณุธรรม จรยิธรรม 

ปฏบิัตงิานด ีมคีณุธรรม 

จรยิธรรมและความ

ซือ่สตัยส์จุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
ระบบ In House 

Communication (IHC)

21 กระทรวงแรงงาน
ส านักงาน

ประกนัสงัคม

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอื

บคุคลภายใน

คัดเลอืกองคก์ร

คณุธรรมของ

ส านักงานประกนัสงัคม 

และมอบรางวลัใหก้บั

หน่วยงานในสงักดั

ส านักงานประกนัสงัคม

สง่เสรมิและสนับสนุน

ใหอ้งคก์รน าหลักธรร

มาภบิาล คณุธรรม 

จรยิธรรม ไปใชใ้นการ

บรหิารองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
ระบบ In House 

Communication (IHC)

22 กระทรวงแรงงาน
ส านักงาน

ประกนัสงัคม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

เปิดรับฟังความคดิเห็น

ลกูจา้ง ผูป้ระกนัตน 

นายจา้ง    และผูท้ีม่ ี

สว่นเกีย่วขอ้ง ในการ

ปรับปรงุแกไ้ขสทิธิ

ประโยชน์กองทนุ

ประกนัสงัคมกรณีชรา

ภาพ

เพือ่ให ้ลกูจา้ง 

ผูป้ระกนัตน นายจา้ง 

และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

มสีว่นรว่มแสดงความ

คดิเห็นเพือ่เกดิ

ประโยชน์สงูสดุแก่

ผูป้ระกนัตน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.sso.go.th

23 กระทรวงแรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

แรงงาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน 

เรือ่ง แนวปฏบิัตกิาร

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤติ

มชิอบของส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

เพือ่ใหก้ารบรหิาร

ราชการของส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

เป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง

 ยตุธิรรม ตลอดจน

ด าเนนิการแกไ้ขปัญหา

ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบั

การทจุรติและประพฤติ

มชิอบของเจา้หนา้ทีใ่น

สงักดัไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://drive.google.co

m/file/d/1w-

c7tYNIdLpuAPKVIXZ09C

5bVZ2E2h7u/view?usp=

sharing

24 กระทรวงแรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

แรงงาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤติ

มชิอบของเจา้หนา้ที่

ในสงักดัส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

เพือ่เปิดโอกาสให ้

บคุคลภายนอกได ้

รอ้งเรยีนหรอืแจง้

เบาะแสเกีย่วกบัการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ทีใ่น

สงักดั

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://zerocorruption.

mol.go.th/complain



25 กระทรวงแรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

แรงงาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น

เพือ่เปิดโอกาสให ้

ประชาชนผูม้าตดิตอ่

ขอรับบรกิารไดแ้สดง

ความคดิเห็นในการเขา้

รับบรกิาร เพือ่

หน่วยงานจะไดน้ า

ขอ้เสนอแนะดังกลา่วมา

ปรับปรงุการใหบ้รกิาร

ตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://dos.mol.go.th/pt/

Master/MOLCommentC

ontrol.aspx?action=add

26 กระทรวงแรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

แรงงาน

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการใหบ้รกิาร

ประชาชน

เพือ่สรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจและแสดงถงึ

ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน

ตลอดจนแสดงถงึ

ขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร

ทีถ่กูตอ้งแกป่ระชาชนผู ้

มาตดิตอ่ขอรับบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.mol.go.th/

%e0%b8%84%e0%b

8%b9%e0%b9%88%

e0%b8%a1%e0%b8

%b7%e0%b8%ad%e

0%b8%81%e0%b8%

b2%e0%b8%a3%e0

%b9%83%e0%b8%a

b%e0%b9%89%e0%

b8%9a%e0%b8%a3

%e0%b8%b4%e0%b

8%81%e0%b8%b2%

e0%b8%a3/

https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

