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แถลงขา่ว

สิน้สดุภารกจิธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน 

ในประเทศไทย ผา่นทาง Facebook 

Live ซึง่ในชว่งแถลงการณ์นัน้ ไดม้ี

การกลา่วถงึการด าเนินการของ TTIA 

ตอ่ดา้นจรยิธรรมแรงงาน และการ

ท างานรว่มหน่วยงานภาคสว่นตา่งๆ 

และภาคประชาสงัคมดว้ย  

อา่นตอ่หน้า..10.. 
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จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตย-เหนอื เขตวัฒนา กทม.
บรรณำธกิำร : สพุัตรา ริว้ไพโรจน ์   
กองบรรณำธกิำร : วรพล พัฒนะนุกจิ,อารยีา ฉมิออ่น, ปิยะราช บุญประเสรฐิ,รัตตยิา เชยีงเนาว ์และ ขวัญฤทัย บญุสอน. 
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รฐัประชาชนจีน                4 
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นโยบายดา้นสทิธเิด็กขา้มชาต ิคร ัง้ที ่4             5 
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สมัพนัธ์ พ.ศ. ....                5 
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ขา่วแรงงาน 

-“บิก๊อู”๋พอใจผลขึน้ทะเบียนตา่งดา้ว 96 % พรอ้มท าแผนรบัมือท า
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ระหวา่งกอ่สรา้งโครงการศูนย์ขนสง่ตูส้นิคา้ทางรถไฟ      11 
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TTIA จดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

2561 และ ประชุมวิสามญั TTIA 

คร ัง้ที ่2/2561 อา่นตอ่หน้า..6.. 

 

     TTIA โดย ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ได้

น าเสนอรายงานการ ด าเนินการของอุตสาหกรรม 

ทูน่า กุง้และอาหารทะเล ในดา้นการท าประมงอยา่ง

ย ั่งยืนและจรยิธรรมดา้นแรงงาน ในงานสมัมนา

เรือ่ง Thailand’s Path to Sustainable 

Fisheries ภายในงาน Seafood Expo Global 

Brussels 2018 อา่นตอ่หน้า..7..
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TTIA ประชุมหารือประเด็นการสง่ออกสนิคา้อาหารสตัว์เลี้ยง (Petfood) และการน าเขา้ปลาเเบบตูค้อนเทนเนอร์ 

เมื่อว ันที่  27 มีนาคม 2561 สมาชิกและ

เจ้าหน้าที่ TTIA ได้เข้าพบอธิบดีกรมประมง  เพื่อ

หารือ ประเด็นปญัหา ดงัน้ี  

 1. ผลกระทบจาก ประกาศกรมประมงเรื่อง 

หลกัเกณฑ์และข้อปฏิบตัิในการส่งออก หรือน าผ่าน

สตัว์น ้าหรือผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า พ.ศ. 2561 ต่อสินค้า

อาหารสตัว์เลี้ยง (Petfood) ซึ่งต้องยื่น Self Cert. 

และเอกสารอื่นๆ จากเดิมที่ขออนุญาตจากกรมปศุ

สตัว์เพียงหน่วยงานเดียว โดย TTIA และ PIA ได้

เสนอ ให้ Petfood ดูแลโดย CA เดียว คือกรมปศุ

สตัว์ ประกอบกบั Petfood มีสูตรหลากหลาย ควรมี

การจ าแนกชนิดและวตัถุดบิเพื่อให้ทราบแน่ชดัว่ามา

จากการท าประมงที่ถูกกฎหมาย และมีการตรวจสอบ 

Balance Stock แบบ Post Audit 

 อธิบดี กรมประมง  ช้ี แจ งว่ ากรณีสินค้ า 

Petfood กรมประมงเป็น CA ในการตรวจสอบ

แหล่งSourceของการจบัสตัว์น ้ า (IUU Fishing) 

ดงันั้นต้องทราบข้อมูลวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า 

Petfood และมีค าส ั่งการให้เลื่อนบงัคบัใช้ประกาศ

ดงักลา่ว ออกไป 2-3 เดือน 

 ผอ.ถาวร ช้ีแจงว่า  จะเลื่อนการบงัคบัใช้

ประกาศดงักลา่ว ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2561 และเริม่

มีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

ท ั้ง น้ี ให้ผู้ประกอบการกรอกข้อมู ล  Self Cert. 

(แบบฟอร์มเดมิ) สง่ใหก้รมประมงทุกเดือน เพือ่กรม

ประมงจะพจิารณาออกแบบแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล

วตัถุดิบให้ผู้ประกอบการต่อไป โดยจะน าหารือกบั

กรมปศุสตัว์ว่าสามารถเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้กรม

ประมงเข้าไปดูข้อมูลในระบบ Petfood ได้หรือไม่ 

อย่างไรก็ตามหากมีการบงัคบัใช้ประกาศดงักล่าว 

ผู้ประกอบการต้องด าเ นินการขอส่งออกสินค้า 

Petfood ผ่านด่านประมง (เอกสาร DOF 3 และ 

DOF 4)  

 2. การน าเขา้ปลาแบบตูค้อนเทนเนอร์ 

 TTIA ช้ีแจงวา่ปจัจุบนัมีการสง่ออกปลาตู้มาก

ขึ้น ซึ่งประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกไม่มีการคดัแยก

ปลาจงึไมท่ราบชนิดและปรมิาณทีแ่น่นอน ทาง TTIA 

มีความกงัวลวา่หากมีการเชื่อมโยงขอ้มูลระหวา่งกรม

ประมงและกรมศุลกากรแล้วจะท าให้ฐานข้อมูลไม่

ตรงกนัและไมส่ามารถกลบัไปแกไ้ขขอ้มูลได ้

 ท ัง้น้ี อธิบดีกรมประมง แจ้งว่า ควรน าหารือ

กบักรมศุลกากรเพื่อหาวิธีการควบคุมซึ่งอาจจะเป็น

ลกัษณะเดียวกบัปลาเทกอง และต้องมีการแจ้งข้อมูล

ลว่งหน้าใหแ้กผู่ป้ระกอบการทราบ 

  

TTIA ไดต้อ้นรบัคณะเจา้หน้าทีโ่ครงการ Thai Enterprise Survey 2018

เมื่อว ันที่  30 มีนาคม 2561 ช่วงเช้า ณ 

ส านกังาน TTIA คุณสุพตัรา/ คุณอารียา ได้ต้อนรบั

คณะเจ้าหน้าที่โครงการ Thai Enterprise Survey 

2018 โดยทีมจากองค์การเพื่อความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการพฒันา(OECD) ร่วมกบัจุฬาฯ ซึ่ง

ขอสมัภาษณ์ เรื่องการส ารวจความเชื่อมโยงระหว่าง

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ  Supplier เ พื่ อ ศึ ก ษ า

สภาพแวดล้อมทางนโยบาย รวมถึงปัจจยัต่างๆ ที่

เกีย่วกบัการขยายกจิการและการลงทุนในตา่งประเทศ
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ของประเทศสมาชิกอาเซียน ตามค ารอ้งขอของ สนง.

เลขาธิการอาเซียน ซึ่งร้องขอไปยงั OECD ทาง

สมาคมฯได้ให้ข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรมทูน่า 

ไดแ้ก ่ 

1.Tuna trader สว่นใหญม๋ีการตดิตอ่ซ้ือขาย

กบัรง.ทูน่าของไทยมาอย่างยาวนาน >> ปัจจยัที่

ส าคญัคือ คุณภาพ ราคา การปฏิบตัิตามกฏระเบียบ

ไมท่ าประมงผดิกฏหมาย 

2. ผู้ผลิตทูน่า สมาชิกของสมาคมฯท ั้ง 25 

บริษัท >> มีการใช้เเรงงานข้ามชาติจากประเทศ

เพือ่นบา้น(CLMV) เชน่ พมา่ กมัพูชา เวียดนาม และ

ลาว ซึ่งบางบริษทัมีการใช้เทคโนโลยี เช่น หุ่นยนต์ 

เข้ามาใช้ในส่วนของ packaging โดยประเทศไทย

ยงัเป็นฐานการผลติทูน่าทีส่ าคญัของโลก สว่นใหญ่ยงั

ขายแบบ OEM ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีหลาย

ช่ อ งท า ง  แ ละบา งบริษัทมี ก า ร ร่ วม ลง ทุ น ก ับ

ตา่งประเทศ 

3. ปญัหาทีพ่บและตดิตอ่กบัภาครฐั >> ขณะน้ี 

กรมประมงและกรมศุลกากรก าล ังพ ัฒนาและ

เชื่อมโยงระบบการท างานร่วมกนัและตรวจสอบ

ย้อนกลบั  ซึ่งอุตสาหกรรมทูน่ามีการน าเข้าวตัถุดิบ

และผลิตส่งออกจ านวนมาก ดงันั้น จึงต้องปรบัการ

ท างานใหส้อดคลอ้งกบันโบายรฐั ซึง่กรมประมงไดร้บั

ฟงัและหาทางแนวทางแกไ้ขปญัหารว่มกนั 

ท ั้ง น้ี ทางโครงการจะขอเข้าสมัภาษณ์กบั

ผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งสมาคมจะแจ้งขอความ

อนุเคราะห์ใหผู้ส้มัภาษณ์เขา้ไปเก็บขอ้มูลจากสมาชิก

ภายหลงั คาดว่าโครงการจะเสร็จสิ้นในเดือนพ.ค. 

2561 และจะส่งรายงานฉบบัเต็มให้กบัสมาคมฯ

ตอ่ไป 

 

TTIA เขา้รว่มประชุม คณะกรรมการธุรกจิประมงและอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองฯ สภาหอฯ

เมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2561 นายกสมาคมฯ 

และเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม ที่ สภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย ในคณะกรรมการธุรกิจ

ประมงและอุตสาหกรรมตอ่เน่ือง โดยมีประเด็นหารือ

ทีส่ าคญัดงัน้ี  

1.พรก.การบรหิารจดัการการท างานคนตา่งดา้ว พ.ศ.

2560 ได้มีการปรบัลดโทษที่รุนแรงใหล้ดลง และได้

มีการเปลี่ยนบทบญัญตัิใหม่ในบางข้อ เช่น การแจ้ง

เปลีย่นสถานทีท่ างานแรงงานตา่งดา้ว รวมถงึประกาศ

ยกเลกิเขตทีพ่กัอาศยัแรงงานตา่งดา้ว กฎหมายฉบบัน้ี

จะมีกฎหมายลูกออกตามมาอีกประมาณ 38 ฉบบั 

ทางสภาหอจึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาศเข้า

ไปรว่มแสดงความคดิเห็นดว้ย 

2.เรือ่งปรบัค่าจา้งข ัน้ต ่า ปี 2561 ทางสภาหอฯ กงัวล

ถึงผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคการเกษตร

ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของประเทศไทย โดยภาครฐัขณะน้ีได้

มีการก าหนดนโยบายช่วยเหลือธุรกจิขนาดเล็กซึ่งอาจ

มีการลดคา่ไฟ คา่แกส๊ เพือ่ชว่ยเหลือผูป้ระกอบการ 

3.การสรุปสาระส าคญัการประชุมหารือร่วมกบั รมต.

กระทรวงเกษตรฯ วนัที่ 22 มค.61  นายกสมาคมฯ 

ไดน้ าเสนอวา่ในดา้นความรว่มมือกบัหมูเ่กาะแปซิฟิค 

การพฒันาคุณภาพวตัถุดิบปลาทูน่าแช่แข็งน าเข้า 

และปัญหาอุปสรรคของสินค้าอาหารสตัว์เลี้ยงนั้น 

ด้านการด าเนินการประมงย ั่งยืนของอุตสาหกรรมทู

น่าไม่มีปัญหา มีการผลิตปลาที่ย ั่ งยืนที่สุดในโลก 

วตัถุดิบที่น าเข้ามาสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้

ท ัง้หมด และขณะน้ี รฐับาลก็ได้ด าเนินการตามหลกั

ของ FAO และมีความกา้วหน้าดา้นแรงงานมาก  

4.ประเด็น รา่ง พรบ.แรงงานสมัพนัธ์ ทีส่ภาหอ ฯ ได้

จดัระดมความเห็นเมือ่วนัที ่6 มีค.61 สามารถสรุปได้

ว่า รอ้ยละ 76 ของผู้เข้าร่วมไม่เห็นด้วยกบัร่างพรบ.

ฉบบัน้ี และร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยในการจดัต ั้ง

สหภาพแรงงานของแรงงานต่าวด้าวได้ โดยมี

ความเห็นเพิม่เตมิว่า กฎหมายฉบบัน้ีไมค่วรเขียนใน

หลกัการใหร้บั ILO87/98 และขณะเดียวกนัประเทศ

ไทยมีการดูแลด้านสิทธิแรงงานดีมาก ILO ไม่ได้

กดดนัประเทศไทยเพราะไทยไดท้ าเกนิมาตรฐานแล้ว 

และทางสหรฐัเองก็ยงัไมไ่ดร้บั ILO 87/98 ดว้ย  

5.ประเด็น ร่าง พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการ

แรงงานบงัคบั มีข้อสงัเกตที่ส าคญั เช่น การแจ้ง

ความผิดฐานแรงงานบงัคบัที่ใครก็เป็นผู้แจ้งได้อาจ

เกดิปญัหาการแจง้ความเท็จได ้
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TTIA เขา้รว่มสมัมนาระบบคลงัขอ้มลูทางการคา้ของไทย 

เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 ช่วงเช้า สมาคมฯ

(คุณอารียา) ร่วมสมัมนา ระบบคลงัข้อมูลทางการค้า

ของไทย Thailand National Trade Repository 

: Thailand NTR เพื่อเชื่อมโยงเข้ากบั ATR ของ

อาเซียน และเปิดให้บุคคลท ั่วไปใช้งาน โดยในปี60 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงขยายโครงการ

คลงัข้อมูลทางการค้าของไทยให้ครอบคลุมการค้า

บริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ รร. อีสติน แก

รนด์ สาธร โดยคุณอรมน ทรพัย์ทวีธรรม อธิบดีกรม

เจรจาฯ เป็นประธาน 

โดยการสมัมนามีการน าเสนอคลงัขอ้มูลที่กรม

เจรจาฯไดร้วบรวมจากหน่วยงานตา่งๆ มาพฒันาและ

ยกระดบัใหง้า่ยตอ่การเข้าใช้บรกิารท ัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษไวที้เ่ว็บไซด์น้ีทีเ่ดียว ซึง่ประชาชนท ั่วไป 

สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้  ซึ่ ง เ เบ่ง เ ป็น 3 

คลงัขอ้มูล ดงัน้ี 

1. คลงัข้อมูลการค้าสินค้า ประกอบด้วย 10 

หวัขอ้หลกั >> พกิดัศุลกากร ,อตัราภาษีศุลกากร ,กฏ

ว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า ,มาตราการที่ไม่ใช่ภาษี ,

กฎหมาย/กฎระเบียบทางการค้าและศุลกากร ,

กฎระเบียบการด าเนินการด้านการค้า ,ค าส ั่งทาง

ปกครอง/ค าตดัสินศาล ,วิธีปฏิบตัิที่ดีที่สุดในการ

อ านวยความสะดวกทางการค้ า  แ ละ ร าย ชื่ อ

ผูป้ระกอบการคา้ 

2. คลงัข้อมูลการค้าการบริการ ประกอบด้วย 

5 หวัข้อหลกั >> การจ าแนกสาขาบริการ 12 สาขา

ของ WTO ,ช้อบทการค้าบริการ ,ตารางข้อผูกพนั

ภาคบริการ ,กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวกบัการค้า

บรกิาร และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

3. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 3 

ห ัวข้อหล ัก  >> ข้อบทพาณิชย์อิ เ ล็กทรอนิกส์  ,

กฎหมาย/กฎระเบียบทีเ่กีย่วกบัพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 

,หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ท ั้งน้ีท่านสมาชิกสามารถเข้าไปใช้บริการ

คลงัขอ้มูลไดท้ี ่www.thailandNTR.com

 

TTIA รว่มประชุมพจิารณาเน้ือหารา่งพธิีสารอาหารสตัว์ของสาธารณรฐัประชาชนจีน 

เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2561 ช่วงเช้า สมาคมฯ

(คุณอารียา) เข้าร่วมประชุมพิจารณาเน้ือหาร่างพิธี

สารอาหารสตัว์ของสาธารณรฐัประชาชนจีน เพื่อจดั

ระเบียบขอ้บงัคบัและการตรวจโรคของท ัง้ 2 ฝ่าย จดั

โดย ส านกัพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าปศุ

สตัว์ (สพส.) ณ กรมปศุสตัว์ นัน้  

ที่ประชุมได้ปรบัเปลี่ยนรายละเอียดข้อบท

บางส่วน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการ

สง่ออกสนิคา้อาหารสตัว์ไปยงัประเทศจีน โดยในช่วง

ท้าย ผปก.ได้สอบถามเรื่องการตรวจรบัรองโรงงาน

ของหน่วยงาน AQSIQ ซึง่ทางกรมปศุสตัว์แจง้วา่ ได้

ส่งเอกสารในการขอตรวจรบัรองฯ ท ั้งหมดผ่าน

ส านกังานทีป่รกึษาการเกษตรตา่งประเทศ ประจ ากรุง

ปกักิ่งเรียบรอ้ยแล้ว ท ัง้น้ีอยู่ในข ัน้ตอนการตอบกลบั

จากหน่วยงาน AQSIQ 
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TTIA รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิารคณะท างานเพือ่การขบัเคลือ่นเชงินโยบายดา้นสทิธเิด็กขา้มชาต ิคร ัง้ที ่4 

เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2561 คุณอรรถพนัธ์ 

เลขาธกิารสมาคมฯ  ไดเ้ขา้รว่มประชุมเชิงปฏบิตัิการ

คณะท างานเพื่อการขบัเคลื่อนเชิงนโยบายด้านสิทธิ

เด็กขา้มชาต ิคร ัง้ที ่4 จดัโดย PLAN International 

Thailand ณ  ร ร . อ โ นม า  โ ด ย มี  NGOs แ ล ะ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมระดมความเห็น และ

เป็นการลงรายละเอียดแบบแผนและขอขอ้เสนอแนะ

เพิม่เตมิในการพฒันากลไกความรว่มมือระหวา่งภาค

สว่นตา่งๆ ในการสง่เสรมิเด็กและเยาวชนขา้มชาตใิห้

ได้รบัการศึกษาและเข้าถึงสิทธิที่มากขึ้นภายใต้ชื่อ

กลุ่ ม "  Change for Migrant Child and Youth 

Coaliation" (CMCY) การประชุมมีรายละเอียด 

ดงัน้ี  

1.การใหค้วามส าคญักบัระบบ Pre-school กอ่นเด็ก

ขา้มชาตเิขา้โรงเรียน 

2.การหาครูทีม่ีความสามารถในการสอนเด็กขา้มชาติ

และมีความเขา้ใจในภาษา 

3.การท าให้ภาครฐัเข้าใจนโยบายที่มีอยู่ ในการเปิด

โอกาสการศึกษาให้เด็กข้ามชาติ /  การส ารวจ

ประชากรเด็กข้ามชาติที่จ าเป็นต้องได้รบัการศึกษา 

โดยการลงพ้ืนที่  / การพฒันาหลกัสูตรเฉพาะท ั้ง

ประเทศเพื่อเด็กข้ามชาติ สามารถได้รบัการศึกษาที่

เหมาะสม     

4.ประเด็นอืน่ๆ เช่น งบประมาณที่จะใช้ในการจดัท า

โครงการ/ขอทุนสนบัสนุนจากภาครฐัและเอกชน การ

มีส่วนร่วมของภาครฐัและผู้ประกอบการ การจดัต ัง้

ศูนย์การเรียนในสถานประกอบกจิการ 

     ท ัง้น้ี ทางผู้จดัโครงการจะมีการร่างนโยบายและ

แบบแผนงานมาน าเสนอที่ประชุมในการประชุมคร ัง้

ตอ่ไปภายในเดือนม.ิย.61 

 

TTIA เขา้พบปลดักระทรวงแรงงาน หารือเรือ่ง รา่ง พรบ.แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. ....  

เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2561 สภาหอฯ โดย ดร.

พจน์ น าคณะกรรมการแรงงานฯ ( TTIA ดร.ชนินทร์ 

คุณอรรถพ ันธ์ )  เข้าพบหารือก ับปล ัดกระทรวง

แรงงาน (คุณจรินทร์ จกักะพาก) โดยมีอธิบดีกรม

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน และ จนท.ทีเ่กีย่วขอ้ง

เข้าร่วม  เพื่อแสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอตอ่ ร่าง 

พรบ.แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. .... สรุปดงัน้ี 

1.สภาหอฯ ได้น าเสนอผลการระดมความ

คิดเห็นจากสมาชิกฯ โดยเสนอว่า ไม่เห็นด้วยกบัการ

ให้สิทธิแรงงานต่างด้าวต ัง้สหภาพได้,  ไม่เห็นด้วยที่

ให้ลูกจ้างสมาชิกสหภาพสามารถเป็นสมาชิกสหภาพ

อื่นๆ ได้ ควรจะต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคน

เดียวกนั, การควบรวมเป็นสหพนัธ์ควรมีสมาชิก

ประกอบด้วยกิจการเดียวกนั หรือ นายจ้างเดียวกนั 

และภายหลงัยืน่ขอ้เรียกรอ้งตอ้งมีลูกจา้งเหลือไมน้่อย
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กว่ า  15%  ร า ย ล ะ เ อี ย ดด ัง เ อกส า รแนบ  >> 

รายละเอียดไฟล์แนบ 

2.สภาหอฯ ฝากประเด็นการจ ัด  public 

hearing เพื่อรบัฟงัความเห็น ต่อ ร่าง พรบ.ฯ ขอให้

มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ รบัฟังความคิดเห็น

อย่างท ั่วถึง ไปยงักลุ่มเป้าหมาย และหากมีการร่าง

กฎหมายลูกขอให้เชิญสภาหอฯ เข้าไปร่วมให้

ความเห็นดว้ย 

3.สรุป >> ปลดัฯ รบัว่าจะน าประเด็นที่ทาง

สภาหอฯ เสนอมาทบทวนและเชิญประชุม กกร.อีก

คร ัง้ เพื่อปรบัร่าง พรบ.ฯ และน าข้อมูลความเห็นที่

ไ ด้ ร ับขึ้ น เ ว็ บ ไซต์  >> จากนั้ น จึ ง จ ะน า เ สนอ

คณะรฐัมนตรีพจิารณาตอ่ไป

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเตรียมการเยือนไทยโดยเป็นทางการของประธานาธบิดีบราซลิ

เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2561 ช่วงบ่าย คุณ

สุพตัรา แทน ดร.ชนินทร์ เป็นผู้แทนสภาหอฯ เข้า

ร่วม “ประชุมเตรียมการเยือนไทยโดยเป็นทางการ

ของประธานาธิบดีบราซิล 9-10 พค 61”โดยมีอธิบดี

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ คุณศรณัย์ เจริญสุวรรณ 

เป็นประธานและหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

หารือเตรียมประเด็นเสนอนายกรฐัมนตรีหยิบยกขึ้น

หารือ สรุปดงัน้ี 

1. ทีม่า ประธานาธบิดีมเิชล เตเมร์ จะมาเยือนภูมภิาค

อาเซียน คือ สงิคโปร์ อนิโดนีเซีย เวียดนาม จงึไดข้อ

มาเยือนไทยดว้ย 

2. ประเด็นการสง่ออกสตัว์น ้า 

>> คุณสุพตัรา แจ้งประเด็นขอให้เจรจา

อ านวยความสะดวกทางการค้า เร่งรดัระยะเวลาการ

อนุมตัิให้น าเข้าสินค้าสตัว์น ้ารายการใหม่ของไทย 

เน่ืองจากหน่วยงาน DIPOA ใช้เวลาพิจารณานาน

กวา่ 1 เดือน 

>> ในเรือ่งน้ี มกอช แจง้วา่ ทาง DIPOA ได้

ติดต่อขอให้ มกอช.ส่งรายชื่อผู้แปรรูปสตัว์น ้าทุก 6 

เดือน ซึ่งในทางปฏิบตัิ มกอช จะประสานกบักรม

ประมง และจะน าเรือ่งน้ีสอบถาม DIPOA ให ้

3 .  ก ารจ ัด  Business Forumของ ฝ่ ายบราซิ ล 

เบื้องต้นทราบว่าประธานาธิบดีอยากพบปะกบับริษทั

รายใหญข่องไทย แตต่อ้งรอรายละเอียดกอ่น แลว้ทาง

กระทรวงฯจะประสานมาที ่กกร.อีกที 

4. ประเด็นอื่นๆ ที่จะยกขึ้นหารือ อาทิเช่น ยางพารา 

เช้ือเพลิงชีวภาพ การซ่อมบ ารุงท่าอากาศยาน การ

ป้องกนัและปราบปรามผูก้ระท าผดิในขอ้หายาเสพตดิ 

การทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 

 

TTIA จดัประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2561 และ ประชุมวสิามญั TTIA คร ัง้ที ่2/2561 

เ มื่ อ ว ัน ที่  2 0  เ มษายน  2561สมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้จดัการประชุมใหญ่สามญั

ประจ าปี 2561 และประชุมวิสามญั TTIA คร ั้งที่ 

2/2561 ณ หอ้ง The Cellar ช ัน้ 2 โรงแรมดุสติธานี 

กรุงเทพฯ มีสมาชิกสามญัและวสิามญัเข้ารว่มประชุม

ท ัง้สิน้ 24 บรษิทั 32 คน  

>> นายกสมาคม ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุก

ท่านที่ให้การสนบัสนุนและให้ความร่วมมือในการ

แกไ้ขปญัหาตา่งๆ ของอุตสาหกรรมทูน่ารว่มกนั และ
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เชิญสมาชิกเข้าร่วมงานแถลงข่าว ผลงานของ

อุตสาหกรรมทูน่า เรื่อง การส่งเสริมการท าประมง

อยา่งย ั่งยืน และจรยิธรรมแรงงาน ในวนัองัคาร ที ่29 

พ.ค. 61 เวลา 10.30 - 12.00 น. ในงาน World 

Tuna 2018 ณ ห้อง Corundum ช ัน้ 3 Shangri-

La Hotel 

>>ท ั้ ง น้ี  ส ม า ค ม ฯ ไ ด้ น า เ ส น อ ผ ล ก า ร

ด าเนินงานปี 2560 ดงั link https://youtu.be/U-

NKWc-cUDo คะ่ 

 

TTIA ใหส้มัภาษณ์ AIT เรือ่ง "การปรบัปรุงสภาพการท างานของแรงงานขา้มชาตใินภาคการประมง" 

เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2561 คุณอรรถพนัธ์ 

มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้ให้สมัภาษณ์กบั 

สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเซีย ทีส่ านกังาน TTIA โดย

มีผู้วิจยั คุณวีณา และ คุณปาย เรื่อง "การปรบัปรุง

สภาพการท างานของแรงงานข้ามชาติในภาคการ

ประมง" ,การท างานร่วมกนัของ TTIA กบั NGO ที่

เกี่ยวข้องกบัแรงงานข้ามชาติ , ค าแนะน าส าหรบั

รฐับาลไทยและกมัพูชา โดยเลขาธิการได้น าเสนอ

ขอ้มูลทีส่ าคญั เชน่  

1.การให้สมาชิกด าเนินการตามจริยธรรม

ดา้นแรงงาน (Ethical Standard) ของทางสมาคมฯ  

2.การใหส้มาชิกน า GLP ไปใช้โดยน า GLP 

Guideline ที่ออกแบบร่วมก ับ ILO มาเ ป็นแนว

ปฏิบตัิและมีการติดตามโดยเจ้าหน้าที่สมาคมปีละ 1 

คร ัง้ มีการท ารายงานสูส่าธารณะผา่นเว็บไซต์สมาคม   

       -การให้เจ้าหน้าที่สมาคมด าเนินโครงการ GLP 

โดยการเข้าไปเยี่ยมโรงงานสมาชิก และมีการท า

รายงานผลการด าเนินงานอีกดว้ย 

3.การผลกัดนัให้เกิดช่องทางการมีส่วนร่วม

ในการเจรจาผ่าน คกส.โดยแรงงานข้ามชาติมีส่วน

ร่วม เพราะภายในอุตสาหกรรมฯ ส่วนใหญ่มีการใช้

แรงงานขา้มชาตถิงึ 80 %   

4.การสนบัสนุนการท างานรว่มกบั NGO เชน่ 

MWRN ในการให้ความรู้กบัแรงงานถึงเรื่องสิทธิ

และหน้าที่และความเข้าใจในกลไกของคกส. รวมถึง

การจดั Workshop อยา่งน้อยปีละ 1 คร ัง้ 

นอกจากน้ีทางสมาคมฯ ได้น าเสนอ VDO 

GLP PROGESS เ พื่ อ ให้ ผู้ วิ จ ัย ท ร าบถึ ง ก า ร

ด าเนินการตามหลกั GLP ของสมาคมอีกดว้ย 

TTIA เขา้รว่มสมัมนาเรือ่ง Thailand’s Path to Sustainable Fisheries  

เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 (ช่วงเย็น) ณ 

ง าน  Seafood Expo Global Brussels 2018 

ภาคร ัฐได้จ ัดส ัมมนาเรื่อง  Thailand’s Path to 
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Sustainable Fisheries โดยมี ผู้ เ ส วน า จ าก  5 

หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กระทรวงแรงงาน 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ สมาคมอุตสาหกรรม ทูน่า

ไทย (ดร.ชนินทร์) และสเตลล่ามาริส มีผู้เข้าร่วมรบั

ฟงัประมาณ 50 คน 

>> จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ป ร ะ ช า ส ัม พ ัน ธ์

ความก้าวหน้าของประเทศไทยในด้านการต่อต้าน 

IUU Fishing กฎหมายด้านประมง การตรวจสอบ

ย้อนกลบั และการจบักุมผู้กระท าผิดด้านการประมง 

แรงงานและการค้ามนุษย์ในภาคประมง ในช่วง มิย 

2015-มีค 2018 จ านวน 4,374 คดี 

>> ดร.ชนินทร์ ในนามกรรมการสภาหอฯ 

และนายกTTIA ได้น าเสนอรายงานการ ด าเนินการ

ของอุตสาหกรรมทูน่า กุง้และอาหารทะเล ในดา้นการ

ท าประมงอย่างย ั่งยืนและจริยธรรมด้านแรงงาน ดงั

ไฟล์แนบ,น าเสนอ videoความเห็นของ UNHR ต่อ

การด าเนินการของอุตฯทูน่าด้านแรงงานและให้

สมัภาษณ์นกัขา่ว 

>> ทาง TTIA ได้น าแผ่นพบั โบช ัวร์ของ

สมาคมและสมาชิกไปประชาสมัพนัธ์ที่คูหาของกรม

สง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศดว้ย 

 

 

 

ประมงพาณิชย์นดัหยุดหาปลา เรียกรอ้งรฐับาลทบทวนกฎหมาย

น า ย ก ส ม า ค ม

ป ร ะ ม ง ส ง ข ล า

ยืนย ันหยุดออก

เรือหาปลา แต่ยงั

ไม่น าเรือออกไป

ประทว้ง เพือ่กดดนัรฐับาล ทบทวนประกาศ หรือค าส ั่ง

ต่างๆ ที่ท าให้ชาวประมงได้รบัความเดือดร้อนจาก

การออกประกาศของภาครฐัไม่สอดคล้องกบัความ

ต้องการของชาวประมงและข้อเท็จจริงในพ้ืนที่แต่ละ

พ้ืนที่เพื่อแก้ปญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย พรอ้ม

กบัยืน่ขอ้เสนอความเดือดรอ้นของชาวประมง  

 ท ัง้น้ี สมาคมประมงสงขลาขอความอนุเคราะห์

พิจารณาแก้ปญัหาความเดือดรอ้น ซึ่งทางรฐับาลรบั

หลกัการขอ้เสนอของจงัหวดัสงขลาทีย่ืน่ไปและได้รบั

การผ่อนปรน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กบั

ชาวประมงจนสามารถออกเรือท าการประมงได ้

 นายกสมาคมประมงสงขลา เปิดเผยวา่ วนัน้ีที่

จะมีเรือประมงจากหลายจงัหวดัน าเรือออกมาลอยล า

ประทว้ง ในสว่นของจงัหวดัสงขลาจะดูทา่ทีกอ่น หาก

รฐับาลรบัหลกัการข้อเสนอที่ยื่นไปผ่อนปรน ก็จะไม่

ประทว้งหรือแสดงออกเชงิสญัลกัษณ์  
Source: https://workpointnews.com/2018/04/09/ 

ประมงอวนลอ้มจบั จ.ภเูก็ต หยุดออกเรือประทว้งรฐับาล

เมื่อวนัที่ 9 เม.ย.

2561 บริเวณท่า

เทียบเรือองค์การ

ส ะ พ า น ป ล า 

ต.รษัฎา อ.เมือง 

จ.ภูเก็ต กลุ่มผู้ประกอบการเรืออวนล้อมจบัของ

จงัหวดัภูเก็ต จ านวนประมาณ 30 ล า ต่าง น าเรือเขา้

จอดเทียบท่า เพื่อรอดูท่าทีของรฐับาล หลงัมีการยื่น

เรื่องขอให้มีการปร ับปรุง เงื่อนไขการบ ังค ับใช้

https://workpointnews.com/2018/04/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B/
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กฎหมายกบัเรือประมงอวนลาก และมีการนดัรวมพล

หยุดเดนิเรือพรอ้มกนัท ั่วประเทศในวนัน้ี  

เจ้าของเรืออวนล้อมที่ได้รบัความเดือดร้อน 

กล่าวว่า ในส่วนของชาวประมงนัน้พรอ้มที่จะท าตาม

กฎหมายอยู่แล้ว แต่เหตุที่ต้องหยุดการท าประมง

ช ั่วคราว และมาเรียกรอ้งขอความเป็นธรรมเน่ืองจาก

ไดร้บัความเดือดรอ้นจากการออกกฎหมายทีเ่กือบจะ

เรียกว่ารายวนัก็ว่าได้ และไม่สอดคล้องกบัวิถีชีวิต

ของชาวประมง ดงันั้นออกมาเรียกรอ้งขอความเป็น

ธรรมจากรฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
Source: 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798364 

  

กรมประมงเอาจรงิ คมุเขม้ ด าเนินคดปีระมงผดิกฎหมาย

ทรพัยากรสตัว์น ้า และทรพัยากรทางทะเล

นบัวา่เป็นสว่นส าคญัของระบบนิวเวศน์ทางธรรมชาติ

ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้เองตามธรรมชาติ แต่แม้ว่า

สตัว์น ้ าจะเป็นทรพัยากรที่สามารถสร้างเองตาม

ธรรมชาติ แต่ถ้าหากขาดการจดัการที่เหมาะสมหรือ

ขาดความรบัผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น มี

ก า ร จ ับ ส ัต ว์ น ้ า

เกินขนาด หรือ

จ ับส ัต ว์ น ้ า ด้ วย

เ ค รื่ อ ง มื อ ผิ ด

ประเภท ผิดตาม

กฎหม า ย  ก็ จ ะ

ส่งผลเสียกบัทาง

ทะเล และส่งผลให้สตัว์น ้าหมดลงได้ในที่สุด ดงันั้น 

เพื่อให้การน าทรพัยากรสตัว์น ้ ามาใช้ประโยชน์

เป็นไปอย่างย ั่งยืน องค์การสหประชาชาติ (United 

Nations: UN) และองค์กรอาหารและเกษตรแห่ง

ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  ( Food and Agriculture 

Oragnization : FAO) จงึไดเ้ริม่ด าเนินการในเรื่อง

น้ีอยา่งจรงิจงัและเป็นรูปธรรม มีการบญัญตักิฎหมาย 

กฎระเบียบ มาตรการและแผนปฏิบตัิการออกมาเพื่อ

บงัคบัใช้ และเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกน าไป

ปฏิบตัิ โดยมีเป้าหมายส าคญัคือ การอนุรกัษ์และการ

จดัการทร ัพยากรสิ่งมี ชีวิตทางทะเลให้มีการใช้

ประโยชน์อยา่งย ั่งยืน และการป้องกนั ยบัย ัง้ และขจดั

ปญัหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้ก ารควบคุ ม  ( lllegal, Unreported and 

Unregulated Fishing: IUU Fishing) "ก า รท า

ประมง จึงไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องในประเทศอีกต่อไป" 

และแมว้า่ในอดีต ประเทศไทยจะไดร้บัการจบัตามอง

จากนานาชาติ แต่ในปัจจุบนั ก็ได้มีหน่วยงานท ั้ง

ภาครฐัและภาคเอกชนที่ได้ร่วมมือกนัดูแลและแสดง

ความรบัผิดชอบอย่างจริงจงั โดยได้มีการตรวจตรา 

และเอาจริงเอาจงัมากขึ้น เพื่อให้ประมงของไทย มี

มาตรฐาน และไดร้บัการยอมรบั 

ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง 

กล่าวถึง แนวทางการบงัคบัใช้กฎหมาย ว่า ปจัจุบนั

กรมประมง ได้สานต่อนโยบายส าคญัของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ในการแกไ้ขปญัหาการท าประมง

ผิ ด ก ฎหม า ย  ต ล อ ด จนก า ร ด า เ นิ น ง า น เ พื่ อ

ความก้าวหน้าในการปฏิบตัิงานกระบวนการต่างๆ 

แก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมายของประเทศ

ไทยให้มีความชดัเจนและเข้มข้นตามมาตรฐาน โดย

การบงัคบัใช้กฎหมายอยู่ภายใต้ กรอบ พระราช

ก าหนดการประมง พ.ศ.2558 เป็นบทบญัญตัทิีมุ่ง่จดั

ระเบียบท าการประมงในประเทศ ผูท้ีฝ่่าฝืนจะต้องรบั

โทษทางอาญา และมาตรการทางปกครองที่ต้อง

ด าเนินการควบคูก่นัไป ซึง่มีบทบาทก าหนดโทษสูง 
Source : http://www.ryt9.com/s/tpd/2811033 

 

สภาอตุฯอาหารทะเลนอร์เวย์จบัมอื ธรรมชาต ิซฟีู้ ด รีเทล เปิดตวัตราสญัลกัษณ์อาหารทะเลจากนอร์เวย์คร ัง้

แรกในประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมอาหาร

ท ะ เ ล น อ ร์ เ ว ย์  

( Norwegian Seafood 

Council – NSC) ท า ง าน

ร่วมกบัอุตสาหกรรมการ

ประมงและสตัว์น ้ าเพื่อพฒันาและขยายตลาดใน

ต่างประเทศส าหรบัอาหารทะเลนอร์เวย์  โดยใน

ประเทศไทย บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จ ากดั 

ได้รบัเกียรติให้เป็นผู้น าเข้าอาหารทะเลในธุรกิจค้า

ปลีกรายแรกที่ได้ใช้ เครื่อ งหมาย SEAFOOD 

FROM NORWAY ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์รบัรองที่มา

และคุณภาพของอาหารทะเลนอร์เวย์  ท ั้งแบบที่

เพาะเล้ียงในฟาร์มและจากแหล่งน ้าธรรมชาติ ซึ่ง

เปิดตวัอย่างเป็นทางการในงานมหกรรมอาหารทะเล 

“The Incredible Flavours of Norway” 
Source : http://www.ryt9.com/s/prg/2814852

http://www.ryt9.com/s/tpd/2811033
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“บิก๊อู”๋ พอใจผลขึน้ทะเบยีนตา่งดา้ว 96 % พรอ้มท าแผนรบัมอืท าประวตั ิ3.5 แสนคน

วนัที ่1 เมย.61 

พล.ต.อ.อดุลย์ 

แ ส ง สิ ง แ ก้ ว 

รฐัมนตรีว่าการ

ก ร ะ ท ร ว ง

แ ร ง ง า น 

เปิดเผยถึงผล

การการด าเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) 

ท ั่วประเทศทีไ่ดด้ าเนินการมาต ัง้แตว่นัที ่5 ก.พ. – 31 

มี.ค.61 ปรากฏว่า จากเป้าหมายที่ต้องด าเนินการ

ท ั้งหมด 1,379,252 คน ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวมา

รายงานตวัท ัง้หมดจ านวน 1,320,035 คน คิดเป็น

ร้อยละ 96 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มด าเนินการ

ครบทุกข ัน้ตอน 961,956 คน กลุม่ด าเนินการเฉพาะ

ข ัน้ตอนตรวจลงตราวีซ่าและขอใบอนุญาตท างานแล้ว 

127,429 คน กลุ่มรายงานตวัที่ส านกังานจดัหางาน

จงัหวดั และส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานคร 

พ้ืนที่ 1-10 จ านวน 40,604 คน และรายงานตวั

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการจดัหางานจ านวน 

190,056 คน โดยยงัมีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้

รายงานตวั 59,217 คน คาดว่าแรงงานตา่งดา้วกลุม่

ดงักล่าวบางส่วนเดินทางกลบัประเทศต้นทางไปแล้ว 

หรือเปลี่ยนสถานะเป็นระบบ MOU เพื่อกลบัเข้ามา

ท างานใหม ่จงึไมม่ารายงานตวั 

          พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กลา่วตอ่วา่ กระทรวงแรงงาน

ไดม้ีแนวทางด าเนินการกบัแรงงานตา่งดา้วทีเ่หลืออยู่

โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม จ านวน 358,089 ราย คือ 1) 

กลุ่มที่มาตรวจลงตราวีซ่าและขอใบอนุญาตท างาน

แลว้ 2) กลุม่ทีม่ายืน่เอกสารไวก้บัส านกังานจดัหางาน

ท ั่วประเทศ และ 3) กลุม่ทีร่ายงานตวัออนไลน์ โดยจะ

ใหม้าจดัท าทะเบียนประวตัอิีกคร ัง้ ซึง่ไดม้อบหมายให้

ปลดักระทรวงแรงงานประชุมหารือกบัหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนบทเรียนและก าหนดแผน

ด าเนินการตอ่ไปไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ และจะแถลง

แนวทางการปฏิบตัิในวนัที่ 18 เมษายน โดยพร้อม

เปิดบรกิารในวนัที ่23 เมษายนเป็นตน้ไป  
Source: 

http://www.mol.go.th/content/68631/1522576686 

 

เอาจรงิ! ส ั่งปพูรมตรวจปรบัคา่จา้งข ัน้ต ่า เริม่1 เม.ย.  

วนัที ่3 เม.ย.61 นายอนนัต์ชยั อุทยัพฒันาชีพ 

อธบิดีกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน หรือ กสร. 

เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติปรบั

ค่าจ้างข ั้นต ่าท ั่วประเทศ ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ต ั้งแต่ 1 

เมษายน 2561 ที่ผ่านมานั้น กสร. ได้ส ั่ งการให้

พนกังานตรวจแรงงานท ั่วประเทศ ลงพ้ืนทีต่รวจสอบ

สถานประกอบกิจการเพื่อก ากบั ดูแล และตรวจ

ติดตามการจ่ายค่าจ้างข ัน้ต ่าตามอตัราใหม่ของสถาน

ประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างได้ร ับสิทธิตามที่

กฎหมายก าหนด พรอ้มท ัง้ท าความเข้าใจกบันายจ้าง

ให้ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีที่พบว่ายงัมี

การจ่ายค่าแรงไม่เป็นตามอตัราค่าจ้าง ข ั้นต ่าใหม่ 

พนกังานตรวจแรงงานจะออกค าส ั่งให้นายจ้างจ่าย

ค่าจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายทนัที โดยต้องเริ่มจ่าย 

ในอตัราใหมต่ ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

แต่หากออกค าส ั่งแล้วนายจ้างไม่ยอมปฏิบตัิ

ตาม ถือวา่มีความผดิ ระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ 6 เดือน 

หรือปรบัไม่เกิน 100,000 บาท หรือท ั้งจ าท ั้งปรบั 

ขณะน้ียงัไม่มีการรอ้งเรียนเข้ามา ท ัง้น้ี ได้ก าชบัให้

พนกังานตรวจแรงงาน ตดิตามอีกคร ัง้ในชว่งใกลร้อบ

การจา่ยเงนิเดือนของสถานประกอบกจิการ 
Source : http://www.springnews.co.th/view/227221 

 

UN Human Right แถลงขา่วสิน้สดุภารกจิธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน  

วนัที่ 4 เมย.61  UN Human Right แถลง

ข่าวสิ้นสุดภารกิจธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน ผ่านทาง 

Facebook Live ซึ่งในช่วงแถลงการณ์นัน้ ไดมี้การ

กล่าวถึงการด าเนินการของ TTIA ต่อด้านจริยธรรม

แรงงาน และการท างานรว่มหน่วยงานภาคสว่นต่างๆ 

และภาคประชาสงัคมดว้ย โดยในถอ้ยแถลงฯ ในสว่น

ของการค้ามนุษย์และแรงงานบงัคบั ได้กล่าวถึงการ

ท างานของ TTIA ดว้ยดงัน้ี 
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การคา้มนุษย์และการใชแ้รงงานบงัคบั 

เรามีความยนิดีกบัการด าเนินการอย่างเฉียบขาดของ

รฐับาลในการก าหนดให้มีการจดทะเบียนเรือประมง

พาณิชย์ทุกล า มีระบบใหมใ่นการควบคุมการแจ้งเรือ

เขา้-ออกจากทา่และการตรวจแรงงานทีร่ดักุมเข้มแข็ง

ขึ้น และการเพิ่มโทษปรบัส าหรบัการไม่ปฏิบตัิตาม

กฎหมายแรงงานและประมง “นอกจากน้ียงัมีการ

ด าเนินการโดยสมาคมอุตสาหกรรมที่น าโดยสมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทยที่ก าหนดใหส้มาชิกตอ้งรบัหลกั

จรรยาบรรณ ว่าด้วยการปฏิบตัิด้านแรงงานที่มี

จริยธรรม รวมถึงการให้ค าม ั่นที่จะติดตามตรวจสอบ

การปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานของผูจ้ดัหาสินค้า” 

หน่วยงานรฐัและสมาคมธุรกิจยงัได้เปิดช่องทาง

ส าหรบัการปรึกษาหารือกบัสหภาพแรงงานและ

องค์กรของแรงงานขา้มชาตอิีกดว้ย…. 

เราสงัเกตว่าความเสี่ยงของการบงัคบัใช้แรงงานและ

การค้ามนุษย์ยงัปรากฏในภาคอุตสาหกรรมอื่นใน

ประเทศไทยด้วย เช่น ภาคการเกษตรและการ

ก่อสรา้ง ที่มีแรงงานข้ามชาติท างานเป็นจ านวนมาก 

เราจึงขอเรียกรอ้งให้รฐับาลน ามาตรการที่ใช้กบัภาค

การประมงมาด าเนินการดูแลสภาพแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมอืน่ และพจิารณาก าหนดใหธุ้รกิจใน

ภาคทีม่ีความเสีย่งสูงให้ท าการตรวจสอบและรายงาน

เกี่ยวกบัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการช้ีแนะว่าด้วย

ธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนของสหประชาชาต…ิ. 
Source :  

1. แถลงการณ์เมื่อสิ้นสุดการเยือนประเทศไทยโดยคณะท างาน

สหประชาชาตวิา่ดว้ยธุรกจิกบัสทิธิมนุษยชน (Eng/ไทย)  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNe

ws.aspx?NewsID=22915&LangID=E 

2.ผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติเรียกรอ้งให้ประเทศไทยแสดงความเป็น

ผูน้ าดา้นธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน(Eng/ไทย)  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNe

ws.aspx?NewsID=22916&LangID=E 

 
 
 

 

ไทยตดิอนัดบั 8 ประเทศเหมาะแกก่ารลงทนุ 

เมื่ อ ว ันที่  31  มีนาคม 2561 เว็ปไซด์  

www.usnews.com เปิดเผยประเทศทีด่ีทีสุ่ดในโลก

อนัดบั  8 ปี 2561 เหมาะส าหรบัการลงทุน (Best  

countries to Invest in )โดยวดัจากการปราบปราม

ทุจริต / คอร์รปัชนั  ความม ั่นคงทางเศรษฐกิจ ระบบ

ภาษีที่ดี  การเคลื่อนไหว /  เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  

แรงงานช านาญการ นวตักรรมใหม่ การส่งเสริมการ

ประกอบการธุรกจิ และความเชีย่วชาญเทคโนโลยี 
Source:http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/797463 

 

การทา่เรือฯ แจงยงัไมป่รบัขึน้คา่ขนสง่ทางรถยนต์ ไมเ่ก็บคา่ระวางเรือเพิม่ ระบปุญัหาแออดัทา่เรือแหลมฉบงั 

เหตุอยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งโครงการศูนย์ขนสง่ตูส้นิคา้ทางรถไฟ 

ร.ต.ทรง

ธ ร ร ม  จ ั น ท

ปร ะ สิ ท ธิ ์  ร อ ง 

ผอ.การท่า เรือ

แหง่ประเทศไทย 

( ก ท ท . )  ส า ย

วิศวกรรม ร ักษาการแทนผอ.กทท. กระทรวง

คมนาคม กล่าวว่า จากการที่ปรากฏเป็นข่าวสภาผู้

สง่ออกสนิคา้ทางเรือแหง่ประเทศไทย (สรท.) เปิดเผย

ถึงแนวโน้มการปรบัเพิ่มค่าระวางเรือ โดยเฉพาะ

ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม และปญัหาความ

แออดัที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าบริเวณท่าเรือ

แหลมฉบงั ท าให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเรียกเก็บ

ค่าหวัรถลากเพิ่มขึ้นอีก 1,000 บาท/ตู้ และเสียเวลา

ในการท ารอบ สง่ผลใหผู้ส้ง่ออกมีตน้ทุนเพิม่ขึน้นัน้ 
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ร.ต .ทรงธรรม กล่าว ช้ีแจงว่า  กทท.ได้

ประสานงานกบัผูป้ระกอบการสายเรือ ไดร้บัแจง้วา่จะ

ยงัไมเ่รียกเก็บคา่ระวางเพิ่มในช่วงน้ี และในระยะอนั

ใกล ้เพือ่เป็นการสง่เสรมิบรรยากาศการลงทุน ส าหรบั

การเรียกเก็บคา่ขนสง่ทางรถยนต์เพิม่ขึน้ 1,000 บาท 

ได้รบัการยืนยนัจากทางสมาคมผู้ประกอบการขนส่ง

สินค้าว่า ยงัไม่ปรบัขึ้นราคาแต่อย่างใด ซึ่งการที่

สมาคมจะปรบัราคาขึ้นอยู่กบัปัจจยัของต้นทุนเป็น

หลกั           

ส่วนปญัหาความแออดัที่เกิดจากการขนถ่าย

สินค้านั้น มีสาเหตุจากปัจจุบนัท่าเรือแหลมฉบงัอยู่

ระหว่างก่อสรา้งโครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทาง

รถไฟ ท าให้การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟจาก ICD-

ลาดกระบงั ลดลงจากวนัละ 22 ขบวน เหลือ 12 

ขบวน และตูส้นิคา้สว่นทีเ่หลือถูกสง่มาทางถนน สง่ผล

ใหม้ีรถบรรทุกตูส้นิค้าทางถนนเพิ่มขึ้น รวมถงึวนัที่มี

เรือสินค้าขนาดใหญ่เข้าท่าเรือ (วนัพฤหสับดี ศุกร์ 

และเสาร์) ท าให้การจราจรติดขดัและมีปริมาณรถ

สะสมเพิ่มมากกว่าปกติ ประกอบกบัในช่วงเดือนที่

ผ่านมา มีเรือเข้าท่าเรือแหลมฉบงัล่าช้ากว่าเวลาที่

ก าหนด ท าใหก้ระทบตอ่การบรหิารจดัการวางตูส้นิค้า 

จึงมีปญัหาตู้สินค้าสะสม ส่งผลกระทบต่อการจราจร

ในพ้ืนทีท่า่เรือ    

ท ั้งน้ี กทท. ได้เร่งรดัการก่อสร้างศูนย์การ

ขนส่งสินค้าทางรถไฟมาโดยตลอด ขณะน้ีอยู่ใน

ข ั้นตอนการจดัหาอุปกรณ์ X-Ray-และขอจดัสรร

งบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติม โดยจะเปิดให้บริการ

ข ัน้ตน้ไดภ้ายในเดือนกนัยายน 2561 และจะสรรหา

ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายตู้สนิคา้ภายในท่าเรือแหลม

ฉบงัอยา่งถาวรตอ่ไป. 
Source:http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/7 9

8099 

 
 
 

 
 
สาธารณรฐัเกาหลบีงัคบัใช้กฎหมายกกักนัโรคสนิคา้สตัว์น ้าฉบบัปรบัปรุงแลว้ 

กระทรวงมหาสมุทรและการประมงแห่ง

สาธารณรฐัเกาหลี  (MOF) ได้ประกาศบงัคบัใช้

กฎระเบียบการน าเข้าสินค้าประมงฉบบัใหม่ว่าด้วย

เรื่องการกกักนัโรคสตัว์น ้า (Rules of the Aquatic 

Life Disease Control Act) กบัทุกประเทศ ต ัง้แต่

วนัที ่1 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป โดยมีการปรบัปรุง

ข้อก าหนดเพิ่มเติมส าหรบัสินค้าที่ต้องมีใบรบัรอง

สุขภาพสตัว์น ้ า (Health Certificate) ที่ออกโดย

หน่วยงานผู้มีอ านาจของประเทศผู้ส่งออกแนบมา

พรอ้มดว้ย ไดแ้ก ่

     1) สนิคา้กุง้แชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

     2) สนิคา้สตัว์น ้าทีไ่มไ่ดม้าจากการเพาะเลี้ยง และ 

     3) สินค้าส ัต ว์น ้ า ที่น ักท่องเที่ยวน าติดต ัวขึ้น

เครือ่งบนิเขา้สูส่าธารณรฐัเกาหลี 

ท ัง้น้ี ส าหรบัสตัว์น ้าชนิดอืน่ๆ ไดแ้ก ่สตัว์น ้ามี

ชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยง สตัว์น ้ากลุ่มปลา หอย หมึกค

รชัตาเชียนเพือ่การบรโิภค เลี้ยงสวยงาม และเพือ่การ

วิจยั รวมถึงหอยเป๋าฮื้อ และหอยนางรมแช่เย็น แช่

แข็ง ยงัคงต้องมีใบรบัรองสุขภาพสตัว์น ้าแนบไปกบั

สินค้ าต ามข้อก าหนด เดิม  โดยมี ร ายละ เอี ยด

กฎระเบียบฉบบัปรบัปรุงและรายชือ่โรคสตัว์น ้ากกักนั 

ตามทีแ่นบ      

ดงันั้น มกอช. ขอให้ผู้ส่งออกสินค้าสตัว์น ้า 

รวมถงึผูโ้ดยสารทีป่ระสงค์จะน าสนิคา้สตัว์น ้าดงักล่าว

ขา้งตน้ไปยงัสาธารณรฐัเกาหลี ขอใหท้า่นด าเนินการ

ขอใบรบัรองสุขภาพสตัว์น ้าส าหรบัแนบไปกบัสินค้า

ทุกรุ่นได้ที่กองวิจยัและพฒันาสุขภาพสตัว์น ้า กรม

ประมง เพือ่ป้องกนัการถูกปฏเิสธการน าเขา้ 
Source: 

http://www.acfs.go.th/warning/administrator/view_issue.php?id=6258 

 

แจง้เรยีกคนืแซลมอนแปรรูป เกรงพบคลอสตรเิดยีมปนเป้ือน 

หน่วยงานด้านมาตรฐานอาหารของสก็อต

แลนด์ (Food Standards Scotland : FSS) แจ้ง

ไปยงับริษทัผลิตแซลมอนแปรรูปรายใหญ่แห่งหน่ึง

ให้เรียกคืนผลิตภณัฑ์แซลมอนแปรรูป 2 ประเภท 

ได้แก่ แซลมอนรมควนัแบบร้อน และแซลมอน

รมควนัแบบเย็น ที่ติดหมดอายุในวนัที่ 6 พฤษภาคม 

2561 เน่ืองจากได้มีการตรวจสอบพบข ัน้ตอนการ

ผลิตที่จะต้องควบคุมการปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรีย 

Clostridium botulinum บกพร่อง ซึ่งทางบริษัท

ผลิตแซลมอนแปรรูปประกาศแจ้งผู้บริโภคสามารถ

ส่งคืนสินค้าดงักล่าวยงัรา้นค้า และรบัเงินคืนได้เต็ม

จ านวน 

ข่าวมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 

http://www.acfs.go.th/warning/administrator/view_issue.php?id=6258
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ท ัง้น้ี เช้ือแบคทีเรีย Clostridium botulinum 

มีสารพษิ Botulinum ทีห่ากผูบ้รโิภคตดิเช้ือดงักล่าว

แล้ว จะมีอาการคลืนไส้ อาเจียน ท้องเสีย ซึ่งอาจ

รุนแรงถงึข ัน้เสียชีวติได ้

Source: 

http://www.acfs.go.th/warning/administrator/view_issue.p

hp?id=6256 

 

สหรฐัฯปลอ่ยใชค้าร์ราจแีนนในอาหาร 

ในส ัปดาห์ที่ผ่านมา (9 เมษายน 2561) 

กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมริกา(U.S. Department 

of Agriculture, USDA) ประกาศอนุญาตให้ใช้สาร

คาร์ราจีแนนในกระบวนการผลิตอาหารได้อย่าง

ตอ่เน่ือง โดยเห็นวา่เป็นสารทีจ่ าเป็นในการผลติสินค้า

เกษตรและยงัไม่มีสารธรรมชาติอื่นที่สามารถใช้

ทดแทนได ้

ท ัง้น้ีเป็นการขดักบัคณะกรรมการมาตรฐาน

เกษตรอินทรี ย์ แห่ งช าติสหร ัฐอ เมริก า  (The 

National Organic Standards Board, NOSB) 

ทีแ่นะน าไมค่วรใชส้ารดงักลา่ว เน่ืองจากเมือ่ปี 2016 

ได้ลบสารน้ีออกจากรายชื่อวตัถุออร์แกนิคที่อนุญาต

ให้ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการดงักล่าวไมใ่ช่

หน่วยงานรฐัฯ ดงันั้น กระทรวงเกษตรสหรฐัฯจึงไม่

จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติาม      
Source: 

http://www.acfs.go.th/warning/administrator/old_issue.php 

 
 
 
 
 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนเมษายน 2561 

สรุปประชุม ครม. วนัที่ 3 เมย.61 มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กบัอุตสาหกรรมประมงดงัน้ี  

3 ครม.มีมตเิห็นชอบตามทีก่ระทรวงมหาดไทย (มท.) 

เสนอ ดงัน้ี 

          1. ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการก าหนดอตัรา

ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเพื่อกล ับเข้ามาใน

ราชอาณาจกัรอีกตามมาตรา 39 วรรคสอง ส าหรบั

คนต่างด้าวสญัชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้า

มาเพือ่ท างานในราชอาณาจกัรตามบนัทกึความเข้าใจ

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รบั

อนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ 

ชนิดใชไ้ดค้ร ัง้เดียว เป็นการช ั่วคราว พ.ศ. .... 

          2. รา่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การ

อนุญาตใหค้นตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา ลาว และ เมียน

มา ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ สามารถเดนิ

ทางออกนอกราชอาณาจกัรกลบัประเทศต้นทางเพื่อ

ไปรว่มงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

          3. รา่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การ

อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ ใน

ราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการประมง

ทะเล ตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 

พ.ศ. 2561 (ฉบบัที ่2) 

          4. รา่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การ

อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ ใน

ราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการแปรรูป

สตัว์น ้า ตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 

พ.ศ. 2561 (ฉบบัที ่2 ) 

          5. รา่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การ

อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ ใน

ราชอาณาจกัรเป็นพิเศษ ตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อ

วนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2561 (ฉบบัที ่2) 

9 ครม.มีมติรบัทราบตามที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงัน้ี 

1.รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ 

นโยบายการประมงแห่งชาติ คร ั้งที่ 1/2561 เรื่อง 

แนวทางในการพฒันาการประมงของประเทศไทยให้

ปลอดจากสตัว์น ้าและสนิคา้ประมง  จากการท าประมง

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

(Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) 

          2. การแต่งต ัง้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย

การประมงปลอดจากสตัว์น ้าและสินค้าประมง จาก

การท าประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้

การควบคุมเพือ่เป็นกลไกการท างานอยา่งตอ่เน่ือง 
Source : 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/11289 

รวมกฎหมายท่ีส าคญัในเดือนเมษายน 2561 

 

http://www.acfs.go.th/warning/administrator/view_issue.php?id=6256
http://www.acfs.go.th/warning/administrator/view_issue.php?id=6256
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ราชกจิจานุเบกษา เดือนเมษายน 2561 
 
1. ประกาศกรมประมง เรื่อง งดการใช้ประกาศกรม

ประมง เรื่อง หลกัเกณฑ์และข้อปฏิบตัิในการส่งออก

หรือน าผา่นสตัว์น ้าหรือผลติภณัฑส์ตัว์น ้า พ.ศ. 2561 

เป็นการช ั่วคราว 

 ประกาศ ณ วนัที่ 30 มีนาคม 2561 ลงนาม

โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผล

บงัคบัใชว้นัที ่30 มีนาคม ถงึ 30 มถิุนายน 2561 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/07

6/13.PDF  

 

2. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์และ

วิธี ก าร เกี่ ย วก ับการแจ้ งการ เข้ าออกท่ า เ ที ยบ

เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 

2561 

 ประกาศ ณ วนัที่ 30 มีนาคม 2561 ลงนาม

โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผล

บงัคบัใชว้นัที ่1 เมษายน 2561 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/07

6/11.PDF 

 

3. ประกาศกรมประมง เรือ่ง รายชื่อเรือประมงทีม่ิใช่

เรือประมงไทยที่มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย  (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ.2561 

 ประกาศ ณ วนัที่ 11 เมษายน 2561 ลงนาม

โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผล

บงัคบัใชว้นัที ่12 เมษายน 2561 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/08

5/25.PDF 

 

4. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 95/2560 เรื่อง การเปิด

ระบบส าแดงข้อมู ล เ รื ออ ัต โนม ัติ  (Automatic 

Identification System: AIS) เมือ่เขา้มาในน่านน ้า

ไทย หรือเดนิเรืออยูภ่ายในน่านน ้าไทย 

 ประกาศ ณ วนัที่ 20 เมษายน 2561 ลงนาม

โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผล

บงัคบัใชว้นัที ่20 เมษายน 2561 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/09

1/40.PDF 

 

5. ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 51/2561 เรื่อง ก าหนด

ประเภทเรือ หลกัเกณฑ์และวิธีการให้เรือต้องปฏิบตัิ

เมือ่เขา้มาในน่านน ้าไทย 

 ประกาศ ณ วนัที่ 20 เมษายน 2561 ลงนาม

โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผล

บงัคบัใชว้นัที ่21 เมษายน 2561 
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/091/42.PDF 

 

6. ระเบียบกรมประมง วา่ดว้ยการขายทอดตลาดสตัว์

น ้าหรือผลติภณัฑ์สตัว์น ้าทีพ่นกังานเจา้หน้าทีส่ ั่งยดึไว ้

พ.ศ. 2561 

 ประกาศ ณ วนัที่ 20 เมษายน 2561 ลงนาม

โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผล

บงัคบัใชว้นัที ่21 เมษายน 2561 
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/091/1.PDF 

 

7.กฎกระทรวง ยกเลกิการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียม

ค าขออนุญาตเพือ่กลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรอีกตาม

มาตรา 39 วรรคสอง ส าหรบัคนต่างด้าวสญัชาติ

กมัพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาเพื่อท างานใน

ราชอาณาจกัรตามบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความ

รว่มมือดา้นการจา้งแรงงาน หรือไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้

มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ ชนิดใช้ไดค้ร ัง้

เดียว เป็นการช ั่วคราว พ.ศ. 2561  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/02

2/41.PDF 

 

8.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้

คนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา ลาว และเมียนมา ทีอ่ยูใ่น

ราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ สามารถเดินทางออก

นอกราชอาณาจ ักรกล ับประเทศต้นทางเพื่อไป

รว่มงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2561  
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/079/19.PDF 

 

9.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้

คนตา่งดา้วบางจ าพวกเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็น

กรณีพิเศษ เฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติ

คณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 

(ฉบบัที ่2)  
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/079/22.PDF 
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10.ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ่ง การอนุญาตให้

คนตา่งดา้วบางจ าพวกเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็น

กรณีพิเศษเฉพาะกิจการแปรรูปสตัว์น้  า ตามมติ

คณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 

(ฉบบัที ่2) 
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/079/24.PDF  

 

11.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตให้

คนตา่งดา้วบางจ าพวกเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็น 

 

กรณีพิเศษตามมติคณะร ัฐมนตรี  เมื่อว ันที่  16 

มกราคม พ.ศ. 2561 (ฉบบัที ่2)   
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/079/26.PDF 

 

12.พระราชบญัญตัิ การกลบัเป็นผู้ประกนัตน พ.ศ. 

2561 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/02

7/44.PDF 

 

  


