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จดัท ำโดย : สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  ทีอ่ยู่: 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสุขุมวทิ 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตย-เหนือ เขตวัฒนา กทม. บรรณำธกิำร : สุพัตรา ริว้ไพโรจน์   กองบรรณำธกิำร : วรพล 
พัฒนะนุกจิ, นันทวรรณ อนันต,์ อารยีา ฉมิออ่น,พจน ์จงไพบลูย,์ ปิยะราช บญุประเสรฐิ และ ขวัญฤทัย บญุสอน. 

ขา่วกจิกรรม 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนา เรือ่ง “กฎระเบียบวา่ดว้ยการควบคมุเชงิป้องกนั

ส าหรบัอาหารสตัว์ (Preventive Control for Animal Food : 

PCAF)”                 2 

-TTIA เขา้รว่มงานแถลงขา่ว เรือ่ง การผลกัดนัผูใ้ชแ้รงงานตา่งดา้วยืน่

ขอใชแ้รงงาน                 3 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนาเรือ่ง “กลวัท าผดิ พรก.แรงงานตา่งดา้วฯ-ฟงั 

ทางน้ี”                             3 

-TTIA เขา้รว่มประชุมขี้แจงกฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมกฎหมาย

วา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. 2560             4 

-TTIA เขา้รว่มประชุมอพัเดตแผนงบประมาณโครงการ Tonggol FIP 

ฝั่งอา่วไทย โดย WWF                5 

-TTIA เขา้รว่มประชุมหารือเพือ่พจิารณาขอ้เสนอหลกัเกณฑ์การสะสม

ถิน่ก าเนิดสนิคา้แบบ Full Cumulation เฉพาะรายสาขาภายใตค้วาม 

ตกลง RCEP                 5 

-TTIA รว่มสมัมนาความเห็น ผลของการบงัคบัใชพ้รก.การบรหิาร

จดัการการท างานของคนตา่งดา้ว                6 

-TTIA เขา้รว่มประชุม “ช้ีแจงการด าเนินงานการปรบัปรุงระบะ PPS 

Phase 2”                 6 

-TTIA รว่มกบั Plan Thailand กจิกรรมอบรม BSCI            7 

-TTIA เขา้หารือกบัอธบิดีกรมอเมรกิาและแปซฟิิกใต ้             8 

-สมาชกิ TTIA เขา้รบัมอบรางวลั Thailand Labour Management 

Excellence Award 2017               9 

-TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสายงานธุรกจิเกษตรและอาหาร 

คร ัง้ที1่/2560                 9 

-TTIA เขา้รว่มประชุมใหค้วามเห็น เรือ่งนโยบายการพฒันา

อุตสาหกรรมตอ่เน่ืองดา้นการประมงของประเทศไทย           10 

-TTIA GLP Visit 2017 เดือนสงิหาคม 2560           10 

  
ขา่วแรงงาน 

-กกร.จ้ีแกก้ฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ ปมตา่งชาตบิี้ต ัง้สหภาพแรงงานตา่ง

ดา้ว               11 

-สปป.ลาวต ัง้ศูนย"์ปรบัสภาพ-ออกCI" ทีศู่นย์การคา้ไอทีแสควร์กทม. 12 

-ก.แรงงาน แจง พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานฉบบัใหมเ่พิม่สทิธคิุม้ครอง

ลูกจา้ง คาดบงัคบัใชส้ิน้ปีน้ี             12 

   

ขา่วประมง 

-แกป้ระมงผดิ กม.ตามแผน! พรอ้มรบัอยีู ตรวจซ า้ปลดใบเหลือง 

ตน้ปี 61         13 

- ญีปุ่่ นห ั่นโควตา้จบัทูน่าครีบน ้าเงนิฤดูหน้าลง 25 จงัหวดั          14 

- โควตา้จบัทูน่าในแปซฟิิกใกลเ้ต็ม หว ั่นราคาอาจสูงขึน้ปลายปี   14 

-คณะผูบ้รหิาร EJF เขา้เยีย่ม บิก๊ป้อม ชมไทยพฒันาแกป้ระมง 

ผดิกฎหมายด ี        14 

-ส.ประมงไทยวอนรฐัรีบแกป้ญัหาขาดแรงงาน ช้ี ราคาอาหาร 

ทะเลพุง่เทา่ตวั        14 

-ส.ประมงไทยยืน่หนงัสืออยีู ขอปลดใบเหลืองใหไ้ทย    15 

-ไตห้วนัปราบปรามประมงผดิกฏหมาย หวงั EU ใหไ้ฟเขียว      15 

-ไทยเสนอตวั เจา้ภาพ แกป้ระมงผดิก.ม.นานาชาต ิ    16 

-Hi-tech deal inked to aid Asean fishing    16 

ขา่วการคา้ 

-RCEP เรง่หาแนวทางประกาศผลเจรจาภายในปี 2560    16 

-ใหทู้ต WTO ต ัง้รบัผล “Brexit” รกัษาสทิธไิทย-โควตาสนิคา้   17 

-องักฤษกรา้วยกมาตรฐานความปลอดภยัหวัใจการคา้หลงัBrexit17 

-ผูด้ีเล็งสทิธปิระโยชน์ดา้นศุลกากรลดผลกระทบภาคเกษตร 

หลงั Brexit       17 

-'กรมศุล'ใชก้ม.ใหม1่3พ.ย.ลดร ั่วไหล    18 

-เวียดนาม สง่ออกทูน่าพุง่กวา่รอ้ยละ 21    18 

 
ขา่วมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 

-ญีปุ่่ นเตรียมใชร้ะเบยีบแสดงแหลง่ก าเนิดของวตัถุดบิในอาหาร  18 

-EU อนุญาตใชเ้ลซตินิเป็นวตัถุเจือปนอาหารสตัว์    19 

-EU ประกาศถอดสารแตง่กลิน่รส 4,5-epoxydec-2(trans)    19 

-FDA เผยแพรคู่ม่ือระเบียบ FSMA เพิม่เตมิ     20 

-มาตรการการรบัรองอาหารน าเขา้ของจีน     20 

-EU ก าหนดหอ้งปฏบิตักิารอา้งองิส าหรบัตรวจเช้ือไวรสัทีม่ากบั

อาหาร        20 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนสงิหาคม 2560  

-รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนสงิหาคม 60    21 

-ราชกจิจานุเบกษาเดือนสงิหาคม 60    23

       

    สวสัดคีะ่ ทา่นสมาชกิ...ในชว่งเดอืนสงิหาคม 2560 สมาคมฯ ไดจ้ดั
อบรม BSCI รว่มกบั PLAN Thailand โดยทุน Kesko ซงึมีสมาชกิ TTIA และ

อตุสาหกรรมตอ่เน่ือง Supply Chain เขา้รว่มกจิกรรม 16 บรษิทั  

       และในวนัที ่25 สงิหาคม 2560 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน จดัพธิีมอบรางวลั Thailand Labour Management 

Excellence Award 2017  เพือ่ยกยอ่งและเชดิชูเกียรตสิถานประกอบกจิการทีม่ี

ระบบการบรหิารจดัการดา้นแรงงานทีเ่ป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ทีก่ าหนด โดย
มนีายกรฐัมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา) ใหเ้กียรตเิป็นประธานในพธิีฯ โดย
มสีมาชกิสมาคมฯ ไดร้บัรางวลั 8 บรษิทั ตดิตามในฉบบัคะ่ 

                                                                บก.TTIA/ 31 ส.ค. 2560 
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TTIA เขา้รว่มสมัมนา เรือ่ง “กฎระเบยีบวา่ดว้ยการควบคมุเชงิป้องกนัส าหรบัอาหารสตัว์ (Preventive 

Control for Animal Food : PCAF)”  

  

เมื่อวนัที่  31 กรกฎาคม 2560  สมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย พร้อมผู้แทนจากสมาชิก ได้

เข้าร่วมสมัมนา เรื่อง กฎระเบียบว่าด้วยการควบคุม

เชิงป้องกนัส าหรบัอาหารสตัว์ของ US (Preventive 

Control for Animal Food :  PCAF)  จ ัด โ ด ย

ส านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

(มกอช.) ณ โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ กรุงเทพฯ  โดยมี

ว ัตถุประสงค์ เ พื่ อสร้า งความรู้ความ เข้ า ใจใน

กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกนัส าหรบัอาหารสตัว์

ให้ก ับผู้ประกอบการอาหารส ัตว์ที่ส่งออกไปย ัง

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งผูป้ระกอบการจะตอ้งปฏบิตัิ

ตามกฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมเชิงป้องกนัอาหาร

ส ัตว์  (Preventive Control for Animal Food : 

PCAF) ภายใต้กฎหมายความปลอดภยัอาหารฉบบั

ใ ห ม่ ข อ ง ส ห ร ั ฐ อ เ ม ริ ก า  ( Food Safety 

Modernization Act : FSMA ) ที่องค์การอาหาร

และยาแห่งสหรฐัอเมริกา (USFDA) ได้ประกาศใช้

เมือ่เดือนกนัยายน 2558 ทีผ่า่นมา และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้กบัองค์กรเพือ่ใหส้ามารถสง่ออกสนิค้าไป

ยงัสหรฐัอเมริกาได้ ในการน้ี คุณยุทธนา นรภูมิภชัน์ 

ผูอ้ านวยการกองรบัรองมาตรฐาน เป็นประธาน 

บรรยาย กฎระเบียบ Preventive Control 

for Animal Food (Subpart C) มาตรา 507.36 - 

ม าตรา  507 .55  โดยคุณมณีพร  ส ัง ข ะ รมย์  

ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานระบบคุณภาพ, 

คุณพรพนิดา ภู่จินดา และ คุณนราธิป คุ้มรกัษ์ นกัวิ

ขาการมาตรฐานช านาญการ จากขอ้ก าหนด 507.31 

Food safety Plan ซึ่งจะประกอบไปดว้ย HACCP 

Analysis, Preventive Cotrol, Supply Chain 

program ( Subpart E) , Recall Plan, 

Procedures for Monitoring, Corrective 

Action, Verification Procedure แ ล ะ  Reord 

(Subpart F)  

บรรยาย กฎระเบียบ Preventive Control 

for Animal Food (Subpart D, E, F)  โดยคุณ

วิมลกัษณ์ หล่อวฒันาตระกูล นกัวิขาการมาตรฐาน

ช านาญการ  

โดยความแตกต่ า ง ระหว่ า ง  อาหารคน

( Preventive Control for Human Food  : 

PCHF) กบั อาหารสตัว์ (Preventive Control for 

Anial Food : PCAF) คือจะไม่มีข้อบงัคบัในส่วน

ของ Allergen และมีข้อก าหนดเพิ่มเติมในส่วนของ

การบ่งชนิดหรือสปีชีส์สตัว์  มีความความเสี่ยงที่

แ ต ก ต่ า ง ก ัน อ อ ก ไ ป   Preventive controls 

Qualified Individual :  PCQI  and Quaified 

auditor โดยสามารถมีมากกวา่ 1 คน ซึง่เกดิจากการ

ฝึกอบรมบุคคลภายในองค์กร หรือ บุคคลภายนอกที่

ผา่นการฝึกอบรบแลว้ 

ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ห รื อ ดู ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ  ที่  

http: / / www. acfs. go. th/ index. php ห รื อ 

www.acfs.go.th/trainingproviders/index.html 

 

http://www.acfs.go.th/index.php
http://www.acfs.go.th/trainingproviders/index.html
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TTIA เขา้รว่มงานแถลงขา่ว เรือ่ง การผลกัดนัผูใ้ช้แรงงานตา่งดา้วยืน่ขอใช้แรงงาน 

เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2560 สมาคมฯ ได้เข้า
ร่วมงานแถลงข่าว โดยมี ดร.พจน์ อร่ามวฒันานนท์ 
รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย ประธานคณะกรรมการแรงงานและพฒันาฝีมือ
แรงงานแถลงข่าวร่วมกบันายสมบตัิ นิเวศรตัน์ รอง
อธิบดีกรมการจดัหางาน เรื่อง การผลกัดนัผู้ใช้
แรงงานตา่งดา้วท ั่วประเทศยื่นขอใช้แรงงาน ณ ศูนย์
รบัแจ้งการท างานของคนต่างด้าว ตามมาตรการ
ช ั่วคราวเพือ่แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในการบรหิารจดัการการ

ท างานของคนต่างด้าว จากพรก.การบริหารจดัการ
การท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ.2560 

โดยทาง ดร.พจน์ ขอความร่วมมือให้ใครก็
ตามที่ใช้แรงงานต่างด้าวให้มาขึ้นทะเบียนให้ถูกตอ้ง
และเน้นย า้วา่เรือ่งการจดทะเบียนเป็นการจดทะเบียน
เฉพาะแรงงานต่างด้าวรายเก่า (จ้างก่อนวนัที่ 23 
ม.ิย.60) ไมเ่กีย่วกบัการจา้งแรงงานตา่งด้าวรายใหม่ 
ให้รีบมาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 7 ส.ค.
ศกน้ี

 
 

TTIA เขา้รว่มสมัมนา เรือ่ง “กลวัท าผดิ พรก.แรงงานตา่งดา้วฯ-ฟงัทางน้ี” 

เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2560 คุณอรรถพนัธ์ 
มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้ารวมงาน
สมัมนา เรือ่ง “กลวัท าผดิ พรก.แรงงานต่างด้าวฯ-ฟงั
ทางน้ี” จดัโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ 
ไบเทค บางนา มีวิทยากรได้แก่ คุณสุชาติ จนัทรา
นาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ดร.สุเทพ เบญจภาคีสกุล นิติกรช านาญการ

พิเศษ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมาย กระทรวงแรงงาน 
และอาจารย์วาทิน หนูเกื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
แรงงานท ัง้ทฤษฎีและปฏบิตั ิ

โ ด ย ก า ร ส ัม ม น า จ ะ เ น้ น ใ ห้  น า ย จ้ า ง 
ผูป้ระกอบการ ไดท้ราบสาระส าคญั ของ พรก.ฉบบัน้ี 
รวมท ั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

นายเจน น าชยัศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย กลา่วในงานสมัมนาว่า การก าหนด
บทลงโทษนั้นเหมาะสมส าหรบัผู้กระท าความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ แต่อาจเกิดปัญหากบัผู้ประกอบการที่ไม่
ทราบรายละเอียดข้อกฎหมาย แต่เห็นว่าหากรฐับาล
รบัฟงัความเห็นเพิ่มขึ้นจะช่วยให้การบริหารจดัการ
แรงงานตา่งดา้วมีประสทิธภิาพขึน้   

นายสุเทพ เบญจภาคีสกุล นิติกรช านาญการ
พิเศษ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมาย กระทรวงแรงงาน 
กล่าวว่า รฐับาลได้พยายามผลกัดนักฎหมายการจดั
ระเบีบบการท างานของคนตา้งดา้วในประเทศไทย ถือ
เป็นนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล เพื่อแสดงถึงความ
มุ่งม ั่นของไทยในการปราบปรามการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานและเพื่อให้มาตรฐานในการท างานของคน
ตา่งดา้วของประเทศไทยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
โดยหลงัจากน้ีจะมีการเปิดรบัฟงัความเห็นจากทุกภาค
สว่นดว้ย 

นายวาทิน หนูเกื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
แรงงาน กล่าวว่า บทลงโทษใน พ.ร.ก.แรงงานต่าง
ด้าว หลายมาตรามีอตัราค่าปรบัที่สูงเกินไป โดย
ภาครฐัสามารถใช้วิธีเพิ่มมาตรการเสรมิโทษปรบั ได้ 
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เชน่หากกระท าผดิอีก อาจใหม้ีการพกัหา้มใชแ้รงงาน
ตา่งดา้ว หรือ ใหม้ีการเนรเทศ เป็นตน้ 

นายสุชาติ จนัทรานาคราช รองประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า 
กฏหมายทีเ่ขม้งวดมาก และมีอตัราโทษปรบัทีรุ่นแรง
อาจสง่ผลใหมี้กลุม่บุคคลแสวงหาผลประโยชน์มากขึ้น 
อาจเกดิทุจรติหรือคอร์รปัช ั่น  

ความเห็นอืน่ๆ  
-พรก.ขณะน้ีแม้มีการประกาศใช้แล้ว แต่มี

ค าส ั่ง คสช. 33/2560 ที่เปิดช่องให้รบัฟงัความเห็น
จากประชาชน และเป็นการเลื่อนก าหนดบทลงโทษ
ออกไปประมาณ 6 เดือน จึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
น าเสนอความเห็นที่ส าคญัเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการสง่ความเห็นถงึภาครฐัดว้ย 

 
TTIA เขา้รว่มประชุมขี้แจงกฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุคณุภาพอาหารสตัว์ 
พ.ศ. 2560 

เมื่อว ันที่  8 สิงหาคม 2560  TTIA พร้อม
ผู้ แ ทนจากสมาชิ ก  ได้ เ ข้ า ร่ วมประ ชุ ม ช้ี แ จ ง
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า
ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. 2560 ดว้ย
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดอ้อก
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า
ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. 2560 ตาม
ความในมาตรา 5 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญตัิ
ควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. 2558 ซึง่มีผลบงัคบั
ใช้กบัผู้ผลิตอาหารสตัว์เลี้ยง (Petfood) เพื่อการ
ส่งออก จ ัดโดยส านักพ ัฒนาระบบและร ับรอง
มาตรฐานสนิคา้ปศุสตัว์ (สพส.) ณ หอ้งประชุม 2 ช ัน้ 
2 ตกึชยัอศัวรกัษ์ กรมปศุสตัว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 
โดยมีคุณโสภชัย์ ชวาลกุล เป็นประธาน 
          ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. 
2560 โดยก าหนดคา่ธรรมเนียม ดงัน้ี (1)ใบอนุญาต
ผลิตอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ (2)ใบรบัรองระบบ

การประกนัคุณภาพอาหารสตัว์ [GMP, HACCP] 
(3)ใบรบัรองอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารสตัว์ เพือ่การ
ส่งออกนอกราชอาณาจกัร ได้แก่ หนังสือรบัรอง
สุขภาพ (Certificate of Health) และหนงัสือรบัรอง
การขายภายในประ เทศ  (Certificate of Free 
Sale) , (4)ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสตัว์ควบคุม
เฉพาะ (5)ใบอนุญาตขายอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ 
(6)ใบส าคญัการขึน้ทะเบียนอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ 
(7)การขอแก้ไขรายการในใบส าคญัการขึ้นทะเบียน 
(8)ใบแทนใบอนุญาตหรือใบส าคญัการขึ้นทะเบียน
อาหารส ัตว์ควบคุมเฉพาะ และ (9)การต่ออายุ
ใบอนุญาต  
          ในข ัน้ตอนการยืน่ขอหนงัสือรบัรองสุขอนามยั 
และการช าระค่าธรรมเนียม โดยผู้ประกอบการ
จดัเตรียมเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มใบค าขอช าระเงิน
ค่าธรรมเนียม ยื่นขอหนังสือรบัรองสุขอนามยั/ 
หนงัสือรบัรองการขายในประเทศ ณ ศูนย์สง่ออกแบบ
เบ็ด เสร็จ  ร ัชดา เ พื่อให้ เจ้าหน้าที่กรมปศุส ัตว์
ตรวจสอบความถูกต้อง และระบุค่าธรรมเนียมลงใน
ใบค ารอ้งฯ ผูป้ระกอบการตอ้งน าใบค ารองฯ ไปช าระ
คา่ธรรมเนียม ณ กองคลงั กรมปศุสตัว์ พญาไท กอ่น
จงึจะน าหลกัฐานไปขอรบัหนงัสือรบัรองสุขอนามยั ณ 
ศูนย์ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ รชัดา อีกคร ั้งเพื่อน าไป
ด าเนินพธิีการทางศุลกากรตอ่ไป  ในตอนการช าระคา่
ในทีป่ระชุมมีความเห็นใหผู้ป้ระกอบการ ด าเนินตาม
วธิีไปกอ่นโดยเริม่ใช้ต ัง้แตพ่รุง่น้ีวนัที ่9 สค. 60 เป็น
ตน้ไป เบื้องตน้เกดิความไมส่ะดวกตอ่ผู้ประกอบการ 
ทาง สพส. จะขอหารือกบักองคลงั และกรมบญัชีกลาง 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการช าระค่าธรรมเนียม
ด้วยวิธีอื่นๆ เช่น เปิดบญัชีส าหรบัการโอนช าระเงิน 
หรือใชเ้ครือ่ง EDC ตอ่ไป  
            ท ั้ง น้ี  ทาง สพส. จะท าหนังสือเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมยอ้ยหลงัรายโรงงาน ต ัง้แตว่นัที ่27 กค. 
- 8 สค. 60 โดยจะระบุรายละเอียดวนัที่ และเลขที่
ออก Health cert. , Sale cert เ พื่อให้ผู้ประกอบ
ช าระยอ้ยหลงัตามกฎหมาย 
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TTIA เขา้รว่มประชุมอพัเดตแผนงบประมาณโครงการ Tonggol FIP ฝั่งอา่วไทย โดย WWF 

เ มื่ อ ว ัน ที่  17 สิ ง ห าคม  2560 ส ม าคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย พร้อมผู้แทนสมาคมฯ (คุณ
ชาตรีฯ MMP - กรรมการ TTIA และคุณสถาปนา 
SEAPACK) เข้าร่วมประชุมเพื่อรบัฟังการอพัเดต
แผนงบประมาณ Tonggol FIP ฝั่ ง อ่ า ว ไทยที่
น าเสนอโดย WWF ณ ห้องประชุม TTIA ช ั้น 11 
อาคารรชัต์ภาคย์ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ซึ่ง

เป็นประเด็นสืบเ น่ือง จากการประชุมโครงการ
ปร ับปรุงการท าประมงอวนล้อมปลาโอด าการ
พิจารณา (Action plan) ร่วมกบักรมประมง เมื่อ
เดือนเมษายน 2560   

ทางWWF (คุณเจฟฟ่ีและคุณภ ัควรรณ) 
update แผนงบประมาณ Tonngol FIP ฝั่งอา่วไทย 
ได้น าเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆ 38 
เป้าหมายย่อย ระยะเวลา 5 ปี(2018-2022) จ านวน 
$625,000 max. และโอกาสในการของบประมาณ
จากฝ่ายตา่งๆ โดยเฉพาะหากหน่วยงานนัน้ท าอยูแ่ลว้
ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ เช่น SEAFDEC  กรม
ประมง ภาครฐัของประเทศในอาเซียนที่เกี่ยวข้อง 
ภาคเอกชน(TTIAและผูซ้ื้อจากตา่งประเทศ) 

การของบจากผู้ซ้ือต่างประเทศ (เช่น US 
ออสเตรเลีย) คาดว่าน่าจะได้รบัการสนับสนุนใน
กิจกรรมเ ป้ าหมายที่  34 ($20,000) มีการใช้ผู้
สงัเกตการณ์บนเรืออวนลอ้มปลาโอเพือ่ตรวจสอบและ
รายงานว่าไม่มีการจบั ETP species(เช่น ฉลาม 
โลมา) เพราะผูซ้ื้อใหค้วามส าคญัเรือ่ง observer on 
board 

สมาคมฯ จะเวียนขอ้มูลแผนงบประมาณฯ ให้
สมาชิกพิจารณา และประสานกบั WWF เพื่อขอ 
update การประสานกบักรมประมง SEAFDEC 
หน่วยงานเกี่ยวข้อง เป็นระยะๆ และแจ้งให้สมาชิก
ทราบตอ่ไป. 

 

 

 TTIA เขา้รว่มประชุมหารือเพือ่พจิารณาขอ้เสนอหลกัเกณฑก์ารสะสมถิน่ก าเนิดสนิคา้แบบ Full Cumulation 
เฉพาะรายสาขาภายใตค้วามตกลง RCEP 

เมื่อวนัที่17 สิงหาคม 2560 ช่วงบ่าย ทาง

สมาคมฯเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาข้อเสนอ

หล ักเกณฑ์การสะสมถิ่นก าเนิดสินค้าแบบ Full 

Cumulation เฉพาะรายสาขาภายใต้ความตกลง 

RCEP จดัโดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 601 ช ั้น6 

ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมี นายศิริรุจ จุล

กะรตัน์ ผูอ้ านวยการส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมดงักล่าวมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

1.ข้อเสนอหลกัเกณฑ์การสะสมถิ่นก าเนิด

สินค้าแบบ Full Cumulation ภายใต้ความตกลง 

RCEP (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่ น น าเสนอ) ยงั

ไม่ได้ข้อสรุป ประธานอาเซียนจึงเสนอให้มีทางเลือก

แบบสะสม Full Cumulation เฉพาะรายสนิคา้ ท ัง้น้ี

ที่ประชุมให้ความเห็นร่วมกนัว่า หลกัเกณฑ์ดงักล่าว 
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ยงัไม่มีความชดัเจน ในด้านแนวทาง หลกัเกณฑ์ 

ระเบียบวธิีปฏบิตั ิรวมถงึวธิีการรบัรอง จงึใหฝ่้ายเลขา

ตดิตามตอ่ไป 

2.การพิจารณาความเป็นไปได้ต่อทางเลือก

การทดลองใช้หลกัเกณฑ์การสะสมถิ่นก าเนิดสินค้า

แ บ บ  Full Cumulation เ ฉ พ า ะ ร า ย ส า ข า

อุตสาหกรรม  ส าหรบั 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  

ในเบื้องต้น ทางที่ประชุมมีมติว่า ต้องสรุปให้ได้ก่อน

ว่าจะใช้ Full Cumulation แบบรายสาขาหรือใช้

ท ัง้หมดจากทุกประเทศสมาชิก ดงันั้น ยงัไม่ตกลงว่า

จะท า sectoral ถ้า RCEP ตกลงจะท า ค่อยกลบัมา

หารืออีกคร ัง้ 

 
TTIA รว่มสมัมนาความเห็น ผลของการบงัคบัใชพ้รก.การบรหิารจดัการการท างานของคนตา่งดา้ว  

  

     เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2560 (เช้า) คุณอรรถพนัธ์
เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมสมัมนาเพื่อรบัฟัง
ความคดิเห็นและจดัท าขอ้เสนอแนะ ผลของการบงัคบั
ใช้พรก.การบรหิารจดัการการท างานของคนตา่งด้าว 
ในพ้ืนทีต่า่งๆ  จดัโดยเครือขา่ยองค์กรดา้นประชากร
ข้ามชาติ(Migrant Working Group) เพื่อรวบรวม
และแถลงขอ้เสนอหลงัสมัมนาฯ 

-ในภาพรวมมีความเห็นว่ารฐัควรไตร่ตรอง
ก่อนประกาศใช้ พรกฯและให้ความรูอ้ยา่งท ั่วถึงกอ่น
บงัคบัใช้กฎหมายโดยเฉพาะระดบั SMEs  ปัญหา

ขาดการประชาสมัพนัธ์ในการเปิดจดทะเบียนฯ เกิด
ปญัหานายจา้งและลูกจ้างกลวับทลงโทษมีการเลิกจ้าง
และไม่จ่ายค่าจ้างที่ เ ป็นธรรมลูกจ้างต้องไปพึ่ง
นายหน้าและถูกเอารดัเอาเปรียบอีก 

-คุณอรรถพ ันธ์ เสนอว่า ต้องจ ัดระเบียบ
นายหน้าไมใ่หม้ีการเอารดัเอาเปรียบ ตอ้งก าหนดงาน
ที่จะให้ท าและห้ามท า ภาครฐัต้องลงมาดูปัญหาใน
พ้ืนที่อย่างจริงจงั ต้องเพิ่มความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

 

TTIA เขา้รว่มประชุม “ช้ีแจงการด าเนินงานการปรบัปรงุระบะ PPS Phase 2” 

วนัที่ 22 สิงหาคม 2560 กรมประมง เชิญ

ประชุม “ช้ีแจงการด าเนินงานการปรบัปรุงระบะ 

PPS Phase 2” (ผอ.กตส. เป็นประธาน / ผอ.กคส. 

เป็นประธานรว่ม) 

โดยมีประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

1) การผลิตและเข้าใช้ระบบในการขอ Self-

certificate เพื่อส่งออกก่อนการจบัคู่ใบรบัรองการ

แปรรูปสตัว์น ้า (CC) ในข ัน้ตอนการน าเขา้ตอ้งอยูใ่น

ระบบ และจ าเป็นต้องมี IMD ทุกรุ่นที่น าเข้าปลา ใน

กรณีส่งออกไป EU สามารถเบิกปลาไปผลิตได้ แต่

การส่งออกจะต้องรอ CC และ IMD ส่วนในกรณีส่ง

สนิคา้ทูน่าออกไป Non-EU สามารถเบกิปลาไปผลิต

ได ้แตก่ารสง่ออกจะตอ้งมี IMD ก ากบั 

-กรมฯ ก าลงัเจรจากบั Flag State เพื่อให้

ระบุ Actual weight ใน CC ซึ่งเป็นไปตามหลกัการ 

Traceability โดยมีการหารือประเด็นน้ีกบัประเทศ

ไตห้วนั มลัดีฟ และเกาหลีใต ้
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2) การขอเปลีย่นแปลงผงัเรือ กรมประมง ได้

เปิดโอกาสใหม้ีการเปลีย่นแปลงผงัเรือได ้ในกรณีทีผู่้

น าเข้าหรือผู้ประกอบการต้องการเพิ่มหรือลดระวาง

ในการซ้ือขายสตัว์น ้า/ รองรบัปลาที่เหลือจากการขน

ถา่ย 

3) การเพิ่มสิทธิใ์นการบนัทึกข้อมูลการขน

ถา่ยสตัว์น ้า (Tally sheet) ใหก้บัพนกังานของบรษิทั

ผู้น าเข้ากรมประมง เปิดโอกาสให้โรงงานเพิ่มสิทธิ ์

การใช้งานในระบบให้กบัพนกังานได้ เพื่อให้เกิด

ความรวดเร็ว และขอให้โรงงานตรวจสอบความ

ถูกตอ้งในการกรอกขอ้มูล Tally sheet ทุกคร ัง้ โดย

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บกะทนัหนั 

โรงงานตอ้งแจง้การเปลีย่นแปลงใหเ้จา้หน้าทีห่น้างาน

ทราบทนัที  

4) การจดัสรรโควตาปรมิาณปลา 

       4.1 กรณีน าเข้าปลาแบบ bulk ใช้หลกัการ

แบ่งส ัดส่วนจาก Actual weight ในการจ ัดสรร

โควตา  เมื่อได้รบั CC น ้ าหนักที่ปรากฏจะเป็น

น ้าหนกัโควตา ทางกรมฯ จะเทียบสดัสว่นเพือ่จดัสรร

โควตาจาก Actual weight ทีโ่รงงานไดร้บัเป็นหลกั 

       4.2 กรณีน าเข้าปลาแบบตู้ Container ใช้

หลกัการ First Come First Serve ในการจดัสรร

โควตา โดยเมื่อได้รบัCC กรมฯ จะเริ่มท าการตดั

โควตาตามน ้าหนกัปลาในตู้คอนเทนเนอร์จนครบ

น ้าหนกัทีร่ะบุใน CC ฉบบันัน้ 

   4.3 ประ เด็นการ ซ้ือ -ขายโควตา  CC 

ภายหลงั ตอ้งขายท ัง้น ้าหนกัปลาและโควตา  

5) การคืนน ้าหนกัของสินค้าที่ถูกตีกลบัเพื่อ

การส่งออกใหม่ ต้องอยู่ในระบบหากมีการ Re-

export เพือ่สามารถTraceability ได ้ 

6) การลดข ัน้ตอนการคีย์ข้อมูล 2 คร ัง้ ของ

บ ริ ษั ท  ก ร ม ป ร ะ ม ง  ก า ล ัง พ ัฒ น า ร ะ บ บ ใ ห้

ผูป้ระกอบการสามารถยืน่ขอPS/Self Cert. ไดก้อ่น

หรือหลงัวนัปิดตู้  เพื่อแก้ปญัหาการแก้ไขข้อมูลหรือ

รอขอ้มูลใหค้รบ 

7) อืน่ๆ 

      7.1 Other Document ก า ร ใ ช้  

Transshipment declaration และเอกสารตา่งๆ 

      7.2 ปัญหาการลงข้อมูล Sizing ไม่ตรง

ตามล าดบัที่ในใบอนุญาตน าเข้าฯ ท าให้การอนุญาต

น าเขา้ของดา่นฯ มีปญัหา 

      7.3 ปัญหา  Overweight >> ทางกรม

ประมงก าลงันดัหมายกบักรมศุลกากรเพื่อหารือใน

ประเด็นน้ี รอการตอบกลบัของกรมศุลกากร เพื่อนดั

หมายทุกฝ่ายเขา้รว่มหารือ 

 

TTIA รว่มกบั Plan Thailand กจิกรรมอบรม BSCI 

  วนัที่ 22 สิงหาคม 2560  ที่รร.Movenpick 

สุขุมวิท15 คุณอรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ เลขาธิการ

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน สมันาเชิง

ปฎิบตัิการ BSCI ที่สมาคม ได้ร่วมจดักบัองค์การ

Plan โดยได้ทุนจาก Kesko ประเทศฟินแลนด์ ใน

การจดัอบรมคร ัง้น้ีระยะเวลา 3 วนั 23-25 ส.ค. มี

สมาชิก TTIA และ Supply Chain ในอุตสาหกรรม

ทูน่าเข้าร่วมอบรมด้วย ซึ่งการอบรมคร ัง้น้ีนอกจาก

เป็นการใหค้วามรูด้า้นมาตรฐาน BSCI แลว้ ยงัไดใ้ห้

ความรู้เรื่อง พรก.บริหารจดัการการท างานคนต่าง
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ด้าว พ.ศ.2560 โดยอธิบายถึงโทษที่รุนแรงและการ

เตรียมตวัเพือ่ป้องกนัการกระท าผดิกฎหมาย 

ในงานเดียวกนัน้ี วนัที ่25 ส.ค. คุณอรรถพนัธ์ 
มาศรงัสรรค์ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดเ้ขา้รว่มและกล่าว
ปิดงาน ส ัมมนาเชิงปฎิบ ัติการ และเ ป็นผู้มอบ
ประกาศนียบตัรให้แก่ผูท้ี่เข้าร่วมอบรมครบท ัง้ 3 วนั 
(23-25 ส.ค.) โดยมีสมาชกิ TTIA จ านวน 10 บรษิทั 
และ Supply Chain ในอุตสาหกรรมทูน่าจ านวน 6 
บ. เขา้รว่มอบรมดว้ย ดงัน้ี 

สมาชกิ TTIA จ านวน 10 บรษิทั  
บรษิทั ยูนิคอร์ด จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
บรษิทั พทัยาฟู้ดอนิดสัตรี จ ากดั 
บรษิทั อาร์ เอส แคนเนอรี ่จ ากดั 

บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนน่ิง 
จ ากดั 
บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ไอ เอส เอ แวลู จ ากดั 
บรษิทั สยามอนิเตอร์เนช ั่นแนลฟู๊ด จ ากดั 
บรษิทั คงิเบล โปรดวิเซอร์ จ ากดั 
บรษิทั พี.ซี.ทูน่า จ ากดั 
บรษิทั Supply Chain 6 บรษิทั  
บรษิทั ธนากรผลติภณัฑน์ ้ามนัพืช จ ากดั 
บรษิทั กลุม่สยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (โรงงานราชบุรี)    
บรษิทั ท ัง้ฮ ั่วซนิการพมิพ์ จ ากดั 
บรษิทั รอแยลแคนอนิดสัทรีส์ จ ากดั 
บรษิทั โลหะกจิรุง่เจรญิทรพัย์ จ ากดั 
บรษิทั เอเชียนแปซฟิิกแคน จ ากดั

 
TTIA เขา้หารือกบัอธบิดกีรมอเมรกิาและแปซฟิิกใต้ 

เมื่อวนัที่ 23 สิงหาคม 2560 (เช้า) สภาหอฯ  

คณะกรรมการเอเปค น าโดยดร.พจน์ฯ (TTIA ดร.

ชนินทร์  คุณอมรพนัธุ์ )  เข้าหารือกบัอธิบดีกรม

อเมริกาและแปซิฟิกใต้(คุณนนัทนา ศิวะเกื้อ) กต. 

เพื่อเสนอความเห็นทางการค้า การลงทุน และปญัหา 

ระหว่างไทยกบัประเทศในกรอบภูมิภาคเอเปค 

สหรฐัอเมรกิา ลาตนิอเมรกิา และหมูเ่กาะแปซฟิิค   

สภาหอฯ แสดงความกงัวลต่อความร่วมมือ

ของหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ปัญหา 

Tier 2  Watch list ซึ่ ง ต้ อ ง เ ร่ ง ห า รื อ ร่ ว ม ก ับ

ภาคเอกชนเพื่อมิให้ภาพลกัษณ์ของไทยต่อประเด็น

การค้ามนุษย์และแรงงานเสียหายจนกระทบต่อ

ผูบ้รโิภคและคูค่า้ในตา่งประเทศ 

 สภาหอฯ เสนอวา่ภาครฐั-เอกชน ตอ้งก าหนด

จุดยืนของไทยในกรอบ APEC ให้ชดัเจน โดยให้

ความส าคญัต่อสินค้าเกษตร ปศุสตัว์ และอาหาร ซึ่ง

ไทยมีศกัยภาพ ท ัง้ในด้านการน าเข้า-ส่งออก ไทยมี

การน าเข้าทูน่าจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเป็น

จ านวนมาก 

ประเด็นการลงทุนไทย-ชิลี ในธุรกิจแปรรูป

สตัว์น ้า และอาหารสตัว์ ซึ่งฝ่ายชิลีเสนอมา ทางสภา

หอฯ ขอให้ กต.ประสานขอให้ชิลีส่งรายละเอียดและ

กิจกรรมที่จะเชิญผู้ประกอบการไทยไปดูงาน มาให้

ลว่งหน้า  

สภาหอฯ จะกลบัไปรวบรวมข้อมูลประเด็น 

ปญัหาอุปสรรค ในการค้าและลงทุนในกรอบข้างต้น 

และสง่ใหก้ระทรวงการตา่งประเทศพจิารณาน าเสนอ

ฝ่ายบรหิารตอ่ไป 
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สมาชิก TTIA เข้ารบัมอบรางวลั Thailand Labour Management Excellence Award 2017 

วนัที่ 25 สิงหาคม 2560 กรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จดัพธิีมอบรางวลั 
Thailand Labour Management Excellence 
Award 2017  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทอง
ธานี จงัหวดันนทบุรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบกจิการทีม่ีระบบการบรหิารจดัการดา้น
แรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดยมีนายกรฐัมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา) 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมีสถานประกอบ
กิจการได้รบัรางวลั รวมจ านวน 621 รางวลั ท ัง้น้ีมี
สมาชกิสมาคมฯ ไดร้บัรางวลั ดงัน้ี   

1. บจก.โชตวิฒัน์อุตสาหกรรมการผลติ ไดร้บั
รางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการที่ธ ารงรกัษา
ระบบมาตรฐานแรงงานไทยตอ่เน่ือง 10 ปี    

2. บมจ.ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป, บจก.ไทยรวมสิน
พฒันาอุตสาหกรรม และบจก.เซ้าท์อีสต์เอเซี่ยน
แพคเกจจิ่งแอนด์แคนน่ิง ได้รบัรางวลัเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์และ
สวสัดกิารแรงงาน 5 ปีตดิตอ่กนั (พ.ศ.2556-2560) 

3. บมจ.ยูนิคอร์ด และ บมจ.สงขลาแคนน่ิง 
ได้รบัรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน
ส ัมพ ันธ์และสว ัสดิการแรงงาน ประจ าปี  2560 
ระดบัประเทศ  

4. บจก.ไอ.เอส.เอ.แวลู ได้รบัรางวลัสถาน
ประกอบกิจการดี เด่นด้านแรงงานส ัมพ ันธ์และ
สวสัดกิารแรงงาน ประจ าปี 2560 ระดบัจงัหวดั 

5. บจก.ท ั่งฮ ั่วซิน (สมาชิกวิสามญั) ได้รบั
รางวลัเชิดชูเกียรตสิถานประกอบกิจการที่ธ ารงรกัษา
ระบบมาตรฐานแรงงานไทยตอ่เน่ือง 5 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสายงานธรุกจิเกษตรและอาหาร คร ัง้ที1่/2560 

 เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2560 บา่ย ดร. ชนินทร์

ฯ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการสายงานธุรกิจเกษตร

และอาหาร คร ัง้ที่1/2560 ณ สภาหอการค้าฯ โดยมี 

ดร.พจน์ฯ เป็นประธานในทีป่ระชุม 

- ที่ประชุมมีการรายงานแผนงาน/โครงการ 

คกก.สายงานธุรกจิเกษตรและอาหาร ปี2560-2561 

และให้ประธานท ัง้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพืชเศรษฐกิจ

หลกั กลุม่พืช ผกั ผลไมแ้ปรรูปสมุนไพร กลุม่ปศุสตัว์

และแปรรูป กลุ่มประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

น าเสนอปญัหาและงานทีก่ าลงัด าเนินการอยู ่ 
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- ประธานฯ ขอใหป้ระธานท ัง้ 4 กลุม่ รวบรวม

ข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน

ข้อมูล&Demand ในภาพรวมของแต่ละกลุ่ม ส่ง

ภายในกลางเดือน ก.ย. 60 เพื่อผลกัดนัในนามสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย และส่งให้คณะกรรมการ

ปฏริูปยุทธศาสตร์ชาตติอ่ไป 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมใหค้วามเห็น เรือ่งนโยบายการพฒันาอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองดา้นการประมงของประเทศ

ไทย  

เมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2560 สมาคมฯได้เข้า

ร่วมประชุมให้ความเห็น เรื่องนโยบายการพฒันา

อุตสาหกรรมตอ่เน่ืองดา้นการประมงของประเทศไทย 

ณ โรงแรมดิเอมเมอรลัด์ จดัโดย TDRI โดยการจดั

จา้งของกรมประมง ซึง่เรือ่งน้ีทางดร.ชนินทร์ฯ เคยให้

สมัภาษณ์กบัTDRI ไปแลว้ เมือ่วนัพุธที ่5 ก.ค. 60  

โดยผู้เเทนสมาคมฯ(สุพตัรา/อารียา) ให้ความเห็น

เพิม่เตมิดงัน้ี  

 (1) ขอใหก้รมประมงมีหน่วยงานทีจ่ะดูแลงาน 

Fishery Improvement Projects ที่ ช ัด เ จ น ท ั้ ง

บุคลากรและงบประมาณ 

 (2) เพิม่การPR ดา้นแรงงานในอุตสาหกรรม

ประมงต่อเน่ือง ซึ่งได้ท าถูกต้องตามกฏหมายแล้ว 

เพือ่ใหข้อ้มูลทีถู่กต้องต่อ Buyerและสือ่สาธารณะให้

มากขึน้ 

 (3) ขอใหก้รมประมงจดัสรรงบประมาณ เพือ่

เจรจาความร่วมมือกบัประเทศ Flag States เพื่อ

พฒันาระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัและใหไ้ดว้ตัถุดิบ

ปลา Non-IUU 

>> ผลสรุปจากการศกึษาท ัง้หมด ทาง TDRI จะจดัท า

เป็นขอ้เสนอตอ่กรมประมงตอ่ไป 

 

TTIA GLP Visit 2017 เดือนสงิหาคม 2560

ในเดือนสิงหาคม ทางสมาคมฯ ได้เข้าท า

กิจกรรม TTIA GLP Visit 2017 กบับริษทัสมาชิก

เพื่อเป็นการติดตามการด าเนินการแนวปฏิบตัิด้าน

แรงงานทีด่ี โดยปีน้ีเป็นการด าเนินกจิกรรม Visit กบั

ท่านสมาชิกเป็นปีที่ 2 และบริษทัที่ได้ท า GLP Visit 

แลว้ในเดือนสงิหาคมน้ี มี 5 บรษิทั ไดแ้ก ่บ.ไอ.เอส.

เอแวลู , บ.ไทยยูเนียน ,บ.ยูนิคอร์ด บ.ไดม่อนฟู๊ด , 

และบ.เอส.เค.ฟู้ด 
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กกร.จี้แกก้ฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ ปมตา่งชาตบิีต้ ัง้สหภาพแรงงานตา่งดา้ว 

“กกร.” ท าหนงัสือถึงกระทรวงแรงงาน เร่งแก้ปม
กฎหมายต ัง้ “สหภาพแรงงานตา่งดา้ว” ใหม ่ยนัปญัหา
หนกัอก 

นายพจน์ อร่ามวฒันานนท์ รองประธาน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการแรงงาน และ
พฒันาฝีมือแรงงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อเร็ว ๆ น้ีทาง
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) 
ได้แก่  สภาหอการค้ าแห่ งประ เทศไทย  สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้ท าหนังสือแสดงความคิดเห็นไปยงั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน 
เรือ่งการยกรา่งแกไ้ขพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ์ 
พ.ศ. 2518 โดยเฉพาะมาตรา 45 ทีก่ าหนดไวว้า่ ใน
สถานประกอบกจิการทีมี่ลูกจา้งต ัง้แตห่า้สิบคนขึ้นไป 
ลูกจ้างอาจจดัต ั้ง คณะกรรมการลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการนั้น หรือสหภาพแรงงานต่างด้าวได้ 
โดยขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการตดิตามกฎหมายดงักลา่ว ท า
ให้ยงัไม่สามารถให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นใด 
ๆ ได ้โดยตอ้งรอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งออกมาช้ีแจงถงึ
รายละเอียดตอ่ไป 

นายพจน์กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีพระราช
ก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 ที่ได้ก าหนดใหม้ีผู้ประกอบการ นายจ้าง 
หรือผูที้ใ่ช้แรงงานตา่งดา้วต ัง้แต ่1 คนขึน้ไป รวมไป
ถึงตวัของแรงงานต่างด้าวเอง ให้มาขึ้นทะเบียนการ
ท างานใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ซึ่งจะครบก าหนดการ

ขึ้นทะเบียนในวนัที่ 7 สิงหาคม 2560 ท ัง้น้ี หากไม่
ด าเนินการขึ้นทะเบียนตามก าหนดดงักล่าว ทาง
รฐับาลจะด าเนินการตามกฎหมายทนัที 

ต อ น น้ี ท า ง ส ภ า ห อ ก า ร ค้ า ฯ ไ ด้ มี ก า ร
ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัทางรฐับาลอย่าง
เต็มที่ในการขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อให้ถูกต้อง แต่
ผู้ประกอบการยงัมายื่นความจ านงในการใช้แรงงาน
ต่างด้าวจ านวนไม่มากเมื่่อเปรียบเทียบ กบัสภาพ
ความเป็นจริง และสิ่งที่สภาหอการค้าฯเป็นห่วงมาก 
คือ แรงงานในกลุ่มเกษตรกรรม ก่อสรา้ง และพวก
แม่บ้าน ซึ่งเป็น 3 กลุ่มหลกัที่ยอมรบัว่ามีการใช้
แรงงานตา่งดา้วจ านวนมาก และยงัมีแรงงานตา่งดา้ว
อีกจ านวนมากที่ยงัไม่ขึ้นทะเบียน ดงันั้นจึงต้องการ
เร่งน าไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง เพราะหากตรวจพบ
อาจจะถูกด าเนินการตามกฎหมาย 

สมมุติโรงงานมีพนกังาน 100 คน แบ่งเป็น 
แรงงานตา่งดา้ว 70 คน แรงงานคนไทย 30 คน หาก
ให้มีการจดัต ั้งสหภาพแรงงานในโรงงานได้ โดย
สหภาพจะมีคณะกรรมการจ านวน 10 คน สมมุติมี
กรรมการคนไทย 7 คน ต่างด้าว 2 คน หากมีการ
ลงคะแนนเสียง กรรมการคนไทยถือเป็นเสียงขา้งมาก 
แต่ในทางปฏิบตัิแรงงานต่างด้าว 2 เสียงน้ีถือเป็น
ตวัแทนของแรงงานต่างด้าวท ั้งหมดในโรงงาน 
เพราะฉะนั้น เสียงจากการลงมติในคณะกรรมการ
สหภาพ อาจจะไม่สามารถแก้ไขหรือยุติข้อเรียกรอ้ง
ตา่ง ๆ ได ้

“ในอดีตการมีสหภาพแรงงาน เพราะนายจ้าง
เอารดัเอาเปรียบลูกจา้ง แตป่จัจุบนัความจ าเป็นต้องมี
สหภาพอาจลดลงไปแล้ว เพราะมีช่องทางอื่น ๆ ใน
การช่วยเหลือลูกจ้างมากมาย โดยเฉพาะหน่วยงาน
ของรฐัมีการออกกฎหมายหลายฉบบัมาคุ้มครอง
ลูกจ้าง มีหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมเข้ามาช่วยเหลือ
มากมาย หากไม่ได้รบัความเป็นธรรม ดงันั้น ความ
จ าเป็นในการจดัต ัง้สหภาพในปจัจุบนัน่าจะลดบทบาท
ความส าคญัลงไป ทางกระทรวงแรงงานจึงไม่ควร
หยบิประเด็นเรือ่งน้ีมาท าใหเ้ป็นปญัหา” 
Source: https: / / www. prachachat. net/ economy/ news-
17310 
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สปป.ลาว ต ัง้ศูนย์"ปรบัสภาพ-ออกCI" ทีศู่นย์การคา้ไอทแีสควร์ กทม.  

เมื่อวนัที่ 20 ส.ค.2560 - นายวรานนท์ ปี
ติวรรณ อธิบดีกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 
เ ปิด เผยว่า  ทางการสปป.ลาวแจ้งว่าจะ เข้ามา
ด าเนินการปรบัสถานภาพแรงงานลาวในประเทศไทย
ให้กบักลุ่มที่ถือบตัรสีชมพูซึ่งมีอยู่ประมาณ 71,000 
คนในกจิการประมงทะเลและแปรรูปสตัว์น ้าที่บตัรจะ
หมดอายุวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 และกลุ่มแรงงาน
ท ั่วไปที่บตัรจะหมดอายุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 โดย
จะเปิดด าเนินการไดต้ ัง้แตว่นัที ่28 สงิหาคม  2560 – 
15 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ ถ.แจ้ง
วฒันะ เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายไทยจะ
ร่วมประชาสมัพนัธ์เป็นภาษาไทยและภาษาลาว
เพื่อให้นายจ้างและแรงงานลาวไปด าเนินการตาม
ข ัน้ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนด 

กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ได้
อ านวยความสะดวกในการจดัท าโปรแกรมจดัล าดบั
คิวให้แก่แรงงานลาว โดยให้แรงงานไปติดต่อที่
ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที ่1-10 หรือ

ส านกังานจดัหางานจงัหวดัทุกจงัหวดั ได้ต ัง้แต่วนัที่ 
25 สงิหาคม 2560 เป็นตน้ไป เพือ่ขอหนงัสือรบัรอง
การออกนอกพ้ืนที่ไปตรวจสญัชาติในราชอาณาจกัร  
และจองคิวเลือกวนัที่สะดวกในการเข้ารบัการปรบั
สถานภาพแรงงานที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ พรอ้ม
ท ัง้จะไดป้ระสานใหส้ านกังานตรวจคนเขา้เมือง (ตม.) 
อ านวยความสะดวกให้บริการตรวจลงตราวีซ่าใน
คราวเดียวกนั   

ท ั้ง น้ี  ในการด า เ นินการเข้าร ับการปร ับ
สถานภาพ ขอให้แรงงานเตรียมเอกสารให้พรอ้มคือ 
1) บตัรสีชมพู  2) ใบนดัคิว 3) หนงัสือรบัรองการ
ออกนอกพ้ืนที ่4) เอกสารสว่นตวัของประเทศลาวเพือ่
ยืนยนัตวัตน เช่น ใบขบัขี่  บตัรประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน เ ป็นต้น โดยมีค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการออกเอกสารรบัรองบุคคล (CI) เป็นเงินสด 
จ านวน 2,000 บาท ผู้ติดตาม 400 บาท และ
ค่าบริการตรวจลงตราวีซ่า 500 บาท หลงัจากนั้นให้
น า CI และบตัรสีชมพู กลบัไปตดิตอ่ทีส่ านกังานจดัหา
งานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่หรือส านกังานจดัหางาน
จงัหวดัในท้องที่ที่เป็นสถานที่ท างานของแรงงาน
ภายใน 15 วนั เพื่อขอใบอนุญาตท างานต่อไป ท ัง้น้ี 
กลุม่แรงงานประมงทะเลและแปรรูปสตัว์น ้า จะไดร้บั
อนุญาตให้ท างานได้ถึงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
และกลุ่มแรงงานท ั่วไปได้ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561 
จากนั้น ท ั้งสองกลุ่มสามารถต่ออายุวีซ่าและการ
อนุญาตท างานไดอ้ีก 2 ปี 
 Source: 
http://www.komchadluek.net/news/regional/292640 

 

 

ก.แรงงาน แจง พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานฉบบัใหมเ่พิม่สทิธคิุม้ครองลกูจา้ง คาดบงัคบัใช้สิน้ปีน้ี 

“กระทรวงแรงงาน ช้ีแจงการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงานฉบบัใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์และคุ้มครอง
ลูกจา้ง คาดมีผลบงัคบัใชส้ิน้ปีน้ี” 

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน (กสร.) กลา่ววา่ พลเอก ศริชิยั ดษิฐ
กุล รฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน มีความตอ้งการ
ให้ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ได้ร ับการ
คุ้มครอง และมีสภาพการจ้าง การท างานที่เป็นธรรม 

มีหลกัประกนัการท างานที่เหมาะสม จึงมอบให้กรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานด าเนินการปรบัปรุง
แก้ไข พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการจา้งงาน ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล กสร. ได้ยกร่าง
พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที่..) พ.ศ. ... 
ขึ้น และได้จดัสมัมนาไตรภาคีรบัฟังความคิดเห็น
เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้แทนจากฝ่าย
ลูกจ้าง นายจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 200 
คน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ปญัหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการปรบัปรุงแกไ้ข 
เพื่อให้ร่างกฎหมายดงักล่าวมีความครบถว้นสมบูรณ์ 
และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะรฐัมนตรี (ครม.) เมื่อ
วนัที ่15 ส.ค.2560 ซึง่ ครม.เห็นชอบในหลกัการร่าง
แก้ไขพระราชบญัญตัิ คุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที่...) 
พ.ศ. .. ท ัง้น้ี คาดวา่เมือ่ผา่นการพจิารณาของสภานิติ
บญัญตัแิหง่ชาตแิลว้จะมีผลบงัคบัใช้ในสิน้ปีน้ี 

http://www.komchadluek.net/news/regional/292640
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อธบิดี กสร. กลา่วตอ่ไปวา่ เน้ือหาสาระส าคญั
ของร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที่..) 
พ.ศ. ... ที่ ครม.เห็นชอบนั้น เป็นเรื่องการเพิ่มเติม
สทิธขิองลูกจา้งเพือ่ป้องกนัการเอาเปรียบจากนายจา้ง 
สร้างความเป็นธรรมให้กบัลูกจ้าง ซึ่งมีเน้ือหาสาระ
เพิม่เตมิจาก พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ใน 
6 ประเด็น ดงัน้ี 

1. ก าหนดอตัราดอกเบี้ยกรณีนายจา้งคา้งจา่ย
ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าตอบแทน และ
เงนิกรณีนายจา้งหยุดกจิการท ัง้หมดหรือบางสว่นเป็น
การช ั่วคราว จากเดิมซึ่งใช้อตัราร้อยละ 7.5 ตาม
กฎหมายแพง่และพาณิชย์เป็นรอ้ยละ 15 ตอ่ปี  

2. กรณีเปลี่ยนตวันายจ้าง จะต้องได้รบัการ
ยินยอมจากลูกจ้าง ให้นายจ้างใหม่รบัไปท ัง้สิทธิและ
หน้าทีท่ีน่ายจา้งเดมิมีตอ่ลูกจา้ง  

3. ให้สิทธิลากิจ ไม่น้อยกว่า 3 วนั ต่อปี และ
ไดร้บัคา่จา้ง (เดมิไมม่ี)  

4. ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ มีสิทธิลาเพื่อตรวจ
ครรภ์ระหว่างต ั้งครรภ์ได้ โดยให้ถือว่าเป็นการใช้
สิทธิเพื่อคลอดบุตร 90 วนั เดิมลาเฉพาะหลงัคลอด
บุตร 90 วนัเทา่นัน้ ซึ่งระยะเวลาเทา่เดมิ 90 วนั โดย
ลูกจา้งไดร้บัคา่จา้ง 45 วนัจากส านกังานประกนัสงัคม 
และ 45 วนัจากนายจ้าง รวมได้ค่าจ้างครบ 90 วนั
เต็ม  

5. กรณีลูกจ้างท างานครบ 20 ปี หากถูกเลิก
จา้งแบบไมม่ีความผดิ มีสทิธไิดร้บัเงนิชดเชยในอตัรา
ค่าจ้างสุดท้าย 400 วนั กฎหมายเดิมก าหนดท างาน
ครบ 10 ปี ไดร้บัคา่ชดเชยคา่จา้งสุดทา้ย 300 วนั  

6. กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ 
แล้วลูกจ้างได้รบัผลกระทบต่อการด ารงชีพตามปกติ 
ลูกจ้างมีสิทธิขอรบัค่าชดเชยพิเศษ โดยยื่นค ารอ้งต่อ
คณะกรรมการสวสัดิการแรงงาน เพื่อวินิจฉยัว่าการ
ย้ายสถานประกอบกิจการมีผลกระทบส าคญัต่อการ
ด า ร ง ชี พ ต า มปกติ ข อ ง ลู ก จ้ า ง ห รื อ ไ ม่  ห า ก
คณะกรรมการฯ ลงมตวิา่มีผลกระทบตอ่ลูกจา้งจรงิ จะ
ไดร้บัคา่ชดเชยพเิศษตามกฎหมาย ทีเ่น้นตามอายุการ
ท างานเป็นหลกั อตัราค่าชดเชยพิเศษเหมือนกบัการ
ไดส้ทิธกิรณีลูกจา้งถูกเลกิจา้งแบบไมม่ีความผดิ ท ัง้น้ี
หากลูกจา้งบอกเลกิสญัญาก็ไม่มีสทิธิรบัเงนิค่าชดเชย
พิเศษ ส าหรบัค่าชดเชยพิเศษที่จะได้รบัตามมาตรา 
118 มีดงัน้ี ลูกจ้างท างาน 120 วนัขึ้นไป แต่ไม่เกิน 
1 ปี ไดร้บัเงนิชดเชยไมน้่อยกวา่ อตัราคา่จา้ง 30 วนั 
, ท างาน 1 ปีขึน้ไปแตไ่มถ่งึ 3 ปี ไดร้บัเงนิชดเชย 90 
วนั, ท างาน 3 ปีขึน้ไปแตไ่มถ่งึ 6 ปี ไดร้บัเงนิชดเชย 
180 วนั, ท างาน เกิน 10 ปีขึ้นไปได้รบัเงินชดเชย 
300 วนั, ท างานเกิน 20 ปี ขึ้นไป จะได้รบัชดเชย 
400 วนั (เพิ่มขึ้นจากเดิม) เทียบเท่ากบัลูกจ้างที่ถูก
เลกิจา้งโดยไมม่ีความผดินั่นเอง. 
Source: http://www.ryt9.com/s/prg/2696666 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ประมงผดิ กม.ตามแผน! พรอ้มรบัอียู ตรวจซ ้าปลดใบเหลืองต้นปี 61 

“พชิติ” ม ั่นใจกรมเจา้ทา่ขึน้ทะเบียนเรือประมง 

ยกเครื่องกฎหมายคืบหน้าตามเป้า พรอ้มรบัอียูตรวจ

ซ ้า ปลดใบเหลืองต้นปี 61 พร้อมหารือวางแผน

ลงทุนอปัเกรดระบบไอทีเชื่อมฐานขอ้มูลการบงัคบัใช้

กฎหมายทีม่ีประสทิธภิาพ 

วนัน้ี (3 ส.ค.) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม และ นายพชิิต อคั

ราทิตย์ รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้

ตรวจเยีย่มการปฏบิตังิานดา้นการแกไ้ขปญัหาการท า

การประมงโดยผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้

การควบคุม (IUU) ของกรมเจ้าท่า โดยนายพิชิต อคั

ราทิตย์  รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ขณะน้ี การ

แกป้ญัหาในสว่นของกรมเจา้ทา่ไดด้ าเนินการไปแล้ว

กวา่ 90% ท ัง้ในดา้นเรือประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขณะน้ี

สามารถขึ้นทะเบียนที่มีหลายหมื่นล าแล้ว เหลือไม่กี่

ร้อยล า รวมถึงการออกกฎระเบียบที่ทนัสมยั ซึ่ง

สหภาพยุโรป (EU) จะมาตรวจซ ้าในอีก 6 เดือน

ข้างหน้า หรือประมาณต้นปี 61 เพื่อพิจารณาปลด
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ใบเหลืองนั้น  ซึ่ ง เ ชื่อว่า  ประเด็นที่อยู่ ในความ

รบัผดิชอบของกรมเจา้ทา่จะแกป้ญัหาไดเ้รียบรอ้ย 

Source: 

http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?Ne

wsID=9600000079146 

ญีปุ่่ นห ั่นโควตา้จบัทนู่าครีบน ้าเงนิฤดหูน้าลง 25 จงัหวดั 
ญี่ปุ่ นเตรียมลดโควต้าจบัปลาทูน่าครีบน ้าเงิน

แปซฟิิก (Pacific Bluefin tuna) ขนาดเล็ก ในพ้ืนที ่
25 จงัหวดัในฤดูกาลจบัปลาคร ั้งหน้า เพื่อรกัษา
ประชากรปลาจากการประมงเกินโควตาเมือ่ฤดูกาลที่
ผา่นมา 

ในฤดูกาลประมงที่สิ้นสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 
2560 ญี่ปุ่ นจ ับปลาทู น่ าครีบน ้ า เ งินแปซิ ฟิกที่มี
น ้าหนกัต ่ากว่า 30 กิโลกรมัได้มากถึง 2365.4 ตนั 
ในขณะทีม่ีโควตา้ส าหรบัปลาขนาดเล็กเพียง 1884.7 
ตนั ท าให้ภาครฐัพิจารณาปรบัลดปริมาณการจบัปลา

ในพ้ืนที ่25 จงัหวดั เช่น นางาซาก ิ(ลดลง 31.4 ตนั) 
โทยามะ (ลดลง 16.7 ตนั) และ มยิาง ิ(ลดลงมากกว่า 
10 ตนั) อยา่งไรก็ตาม พ้ืนทีท่ีจ่บัปลาทูน่าครีบน ้าเงิน
แปซิฟิกไม่เกินโควตา้ในฤดูกาลที่ผา่นมา 14 จงัหวดั 
เช่น ฟุกุชิมะ และ โตเกียว จะไม่ถูกปรบัลดโควต้าลง
แตอ่ยา่งใด 

 
Source: thejapannews.com สรุปโดย: มกอช. (09/08/60) 
http://www.acfs.go.th/warning/administrator/old_issue.ph
p?pageid=4 

 

โควตา้จบัทนู่าในแปซฟิิกใกลเ้ต็ม หว ั่นราคาอาจสงูขึน้ปลายปี  
เรือประมงขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องมือล่อปลา 

(Fish Aggregating Device :  FADs)  ใน พ้ืนที่
มหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัออกอาจจบัปลาทูน่าได้เต็ม
โควต้าภายในสิ้นเดือนกนัยายน 2560 นายกสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าอเมริกาหว ั่น หากต้องหยุดจบัปลา
เร็วอาจท าให้ปลาทูน่าขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น 
กระทบอุตสาหกรรมแปรรูปและสง่ออกปลาทูน่า 

โดย ในปี 2560 เรือประมงชนิด FADs ทีจ่บั
ปลาในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัออกได้โควต้าจบั

ปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาทูน่าตาโตท ัง้สิน้ 97,700 
ตนั ซึ่งหากมีการหยุดจบัปลาจะส่งผลกระทบต่อ
เรือประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เรือประมงจาก
เอกวาดอร์ สเปน และสหรฐัอเมรกิาทีม่ีการท าประมง
ด้วยวิธีดงักล่าวเป็นหลกั ในขณะที่เรือประมงจาก
ประเทศอืน่ๆใชว้ธิีอืน่ในการจบัปลารว่มดว้ย 
Source: undercurrentnews.com สรุปโดย: มกอช. (27/07/60) 

 

คณะผูบ้รหิาร EJF เขา้เยีย่ม บิก๊ป้อม ชมไทยพฒันาแกป้ระมงผดิกฎหมายด ี

เมื่อวนัที่ 16 ส.ค.2560 ผู้อ านวยการบริหาร 

Environmental Justice Foundation หรือ EJF 

และคณะ เข้าค านบั บิ๊กป้อม ณ ศาลาว่าการกลาโหม 

พร้อมชื่นชม ความทุ่มเทของทางการไทยในการ

แก้ไขปญัหาประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) จน

ผลการปฏิบตัิเห็นพฒันาการทางด้านบวก และเสนอ

ให้ไทยเป็นเจ้าภาพจดัการประชุมระดบัภูมิภาค เพื่อ

ประชาสมัพนัธ์เสนอความส าเร็จของไทยในแนว

ทางการแก้ปัญหา IUU ท ั้ง น้ี  EJF พร้อมให้การ

สนบัสนุนไทยในการท างานร่วมกนัเพื่อให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายไดใ้นทีสุ่ด 
Source: https://www.thairath.co.th/content/1040304 

 

ส.ประมงไทยวอนรฐัรีบแกป้ญัหาขาดแรงงาน ช้ี ราคาอาหารทะเลพุง่เทา่ตวั 

เมื่อวนัที่ 17 สิงหาคม 2560  นายมงคล สุข

เจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศ

ไทย ได้เดินทางเข้าพบ พล.อ. ฉัตรชยั สาลิกนัยะ 

รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือปญัหาการประมง

ทีก่ าลงัเกดิขึน้ โดยยืน่ขอ้เรียกรอ้ง 4 ขอ้ ขอใหร้ฐับาล

รีบแก้ไขปญัหา โดย พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัยะ รมว.

เกษตรฯได้ให้ข้อมูลว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า

http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9600000079146
http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9600000079146
http://undercurrentnews.com/
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หารือคร ัง้น้ี ได้แก่ กรมประมง ศูนย์บญัชาการแก้ไข

ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมเจ้าท่า 

กระทรวงแรงงาน เพื่อหาทางออกร่วมก ันตาม

ประเด็นที่สมาคมฯ ยื่นขอ โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี  

  1)ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ขณะน้ี  อยู่

ระหว่างเร่งหาวิธีการแก้ปัญหาและวางหลกัเกณฑ์  

การน าเข้าแรงงานโดยใช้ MOU หรือความร่วมมือ

ระหวา่งรฐัตอ่รฐั ( G to G ) คาดวา่จะใชเ้วลาไม่น้อย

กว่า 3-6 เดือน ซึ่งในการแก้ไขปัญหาแรงงานให้

สามารถท าประมงได้ในระยะส ัน้ๆ โดยใช้มาตรา 83 

แหง่ พ.ร.ก.ประมง พ.ศ. 2558 เป็นการช ั่วคราว  

  2) การอบรมเพือ่ออกใบอนุญาตใหผู้้ช่วยเอน

จิเนียร์ในกิจการประมง เน่ืองจากเรือประมงขาด

แคลนคนไทยและต้องใช้แรงงานต่างด้าวท าหน้าที่

ควบคุมเครือ่งจกัรส าหรบัเรือประมง รมว.เกษตรฯ จงึ

ไดส้ ั่งการใหอ้ธบิดีกรมเจา้ทา่เรง่รดัจดัการอบรม การ

ทดสอบความรู้ให้แรงงานต่างด้าวที่ท าหน้าที่ใน

เรือประมงให้เป็นไปตามประกาศที่กรมเจ้าท่าออก

มาแล้ว เพื่อเรือประมงจะสามารถออกท าการประมง

ได ้

3) ปญัหาการซ้ือเรือประมงคืน ปจัจุบนัมี

เรือประมงถูกล็อกจ านวน 1,034 ล า โดยเรือดงักลา่ว

มีรายละเอียดทีแ่ตกตา่งกนั จงึไดส้ ั่งการใหอ้ธบิดีกรม

เจา้ทีท่ ารายละเอียดการล็อกเรือและซ้ือเรือคืนตอ้งท า

อยา่งไรใหช้ดัเจนเพือ่แจง้ทางสมาคมฯ รบัทราบ

โดยเร็ว 

  4) ปญัหาจาก พ.ร.บ. การประมงฉบบัใหม ่2 

ฉบบั และประกาศ คสช. ฉบบัที ่22/2560 เกีย่วกบั

การจบักุมเรือประมง  

  รมว.เกษตรฯ ไดส้ ั่งการใหส้ านกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหารื

รว่มกบัสมาคมฯ ในรายละเอียดทีเ่ป็นปญัหา เพือ่ให้

ท างานรว่มกนัไดท้ ัง้ภาครฐั เอกชน และภาค

ประชาชน โดยยงัคงเดนิตามกรอบการแกไ้ขปญัหา

การท าประมงผดิกฎหมาย 
Source: https://www.dailynews.co.th/politics/592473  และ  

https://www.matichon.co.th/news/636737 

 

ส.ประมงไทยยืน่หนงัสืออียู ขอปลดใบเหลืองให้ไทย  

นายมงคล  สุขเจริญคนา ประธานสมาคม

ประมงแหง่ประเทศไทย เปิดเผยวา่เมือ่วนัที ่17 ส.ค.

ที่ผ่านมา  สมาคมได้ยื่นหนังสือต่อสหภาพยุโรป

เพื่อให้พิจารณาให้ใบเขียวกบัประเทศไทย เน่ืองจาก

ประเทศไทยได้มีการแก้ไขทุกข้อท้วงติงของอียูใน

ประเด็นการท าประมงทีผ่ดิกฏหมาย ขาดการรายงาน 

ไรก้ารควบคุม(ไอยูยู) ภายหลงัที่อียูให้ใบเหลืองกบั

ไทยมากเกือบ  2 ปีจนขณะน้ีแทบจะไม่มีอะไรจะแก้

อะไรแลว้  

  และจากมาตรการแกไ้ขเหลา่นัน้ บางประเด็น

ได้ส่งผลกระทบกบัภาคการประมงท ัง้หมดท ัง้ประมง

พา ณิชย์ แ ล ะประมง พ้ืนบ้ านด ัง ก ล่ า วส ม าคม

ชาวประมงจึงได้ร่วมกนัแสดงท่าทีเรียกรอ้งต่อียู ให้

พจิารณาใหใ้บเขียวกบัภาคการประมงของไทยในการ

พิจารณาของอียูในรอบถดัไปที่จะเกิดขึ้นประมาณ

ปลายปี 2560 
Source: 

http://www.posttoday.com/biz/gov/509946509946 

 

ไตห้วนัปราบปรามประมงผดิกฏหมาย หวงั EU ใหไ้ฟเขยีว   

รฐับาลไต้หวนัส ั่งด าเนินคดีผู้ฝ่าฝืนข้อหาท า

ประมงน ้าลึกผิดกฏหมาย จ านวน 109 ราย ภายใน

สิ้นเดือนกรกฏาคม 2560 โดยถูกด าเนินคดีไปแล้ว 

85 ราย เหลืออีก 24 รายจะถูกด าเ นินคดีตาม

กฏหมายประมงแบบใหม่มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 20 

มกราคม 2560 ซึ่งก าหนดบทลงโทษหนกักว่าเดิม 

โดยต้องจ่ายค่าปรบัรวมท ั้งสิ้น 600,000 เหรียญ

สหรฐัฯ  

  ท ั้งน้ี เมื่อเดือนตุลาคม 2558 กรรมาธิการ

ยุโรปไดใ้ห้ใบเหลืองแก ่ไตห้วนั เน่ืองจากปญัหาการ

ท าประมงทีผ่ดิกฎหมาย การประมงทีข่าดการรายงาน 

และการประมงที่ขาดการควบคุม โดยตามรายงาน

ขององค์กรสาธารณประโยชน์ กลา่ววา่เรือไตห้วนัชื่อ 

Shuen De Ching No. 888 ถู กจ ับได้อย่ า งผิด

กฎหมายโดยตดัหูฉลามและโยนฉลามตายลงไปใน

ทะเลใกล้ปาปัวนิวกีนี ต ัง้แต่นั้นสหภาพยุโรปได้ส่ง

เจ้าหน้าที่ไปยงัไต้หวนัทุกๆหกเดือนเพื่อประเมิน

https://www.dailynews.co.th/politics/592473%20และ
https://www.matichon.co.th/news/636737
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มาตรการที่ร ัฐบาลด าเ นินการเพื่อแก้ไขปัญหา

ดงักลา่ว 

  อย่างไรก็ตามรฐับาลไต้หวนัหวงัว่าสหภาพ

ยุโรปจะลบรายชื่อออกจากการโดนใบเหลืองภายใน

เดือนตุลาคม 2560 

Source: 

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

p 

 

ไทยเสนอตวั เจา้ภาพ แกป้ระมงผดิก.ม.นานาชาต ิ

"บิก๊ฉตัร" เสนอไทยเป็นเจา้ภาพการจดั

ประชุมการแก ้"ประมงผดิกฎหมายในระดบั

นานาชาต"ิ เชญิกลุม่อียู และประเทศผูผ้ลติสนิคา้

ประมงรายใหญท่ ั่วโลกเขา้รว่ม พรอ้มดนันโยบาย

ประมงอาเซียน สง่เสรมิท าประมงอยา่งย ั่งยืน เขา้ที่

ประชุมรมต.เกษตรและป่าไมอ้าเซียน ปลายเดือน

ก.ย.น้ี ทีจ่.เชียงใหม ่
Source: https://www.dailynews.co.th/politics/592900 

 

Hi-tech deal inked to aid Asean fishing 

  

The United States Agency for 

International Development Oceans and 

Fisheries Partnership (Usaid Oceans) and 

UK satellite operator Inmarsat have signed 

a partnership agreement to improve 

traceability and promote sustainable fishing 

in Southeast Asia with the use of satellite 

communications.  

The partnership will advance catch 

documentation and traceability (CDT) to 

promote legal, reported and regulated 

fishing in a region. 

Usaid Oceans will pilot this 

technology in Bitung of Indonesia and 

Songkhla of Thailand where CDT system 

development and testing has already been 

undertaken.  

In Thailand, Inmarsat, in partnership 

with the world's largest producer of canned 

tuna products, Thai Union Group, is 

providing satellite communications to help 

crews maintain at-sea connectivity for 

quicker and easier digital catch reporting 

and fleet management.  
Source:  

http://www.bangkokpost.com/news/asean/1313599 /hi-

tech-deal-inked-to-aid-asean-fishing  

 

 

 

 

 

 

 
RCEP เร่งหาแนวทางประกาศผลเจรจาภายในปี 2560

ประเทศสมาชิก RCEP เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทาง

เศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RCEP-TNC) คร ั้งที่ 19 

หวงัเรง่ผลกัดนัใหส้ามารถไดข้อ้สรุปโดยเร็ว 

นายรณรงค์ พูลพิพฒัน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้า

ระหวา่งประเทศ หวัหน้าคณะเจรจา RCEP ของไทย

http://www.acfs.go.th/warning/administrator/old_issue.php
http://www.acfs.go.th/warning/administrator/old_issue.php
https://www.dailynews.co.th/politics/592900
http://www.bangkokpost.com/news/asean/1313599/hi-tech-deal-inked-to-aid-asean-fishing
http://www.bangkokpost.com/news/asean/1313599/hi-tech-deal-inked-to-aid-asean-fishing
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เปิดเผยความคืบหน้าส าคญัในการประชุม RCEP 

คร ัง้ที ่19 ระหวา่งวนัที ่23 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ 

เมืองไฮเดอราบตั สาธารณรฐัอินเดีย ว่า “การเจรจา

การค้าสินค้าในการประชุมรอบน้ีมีความคืบหน้าเป็น

ล าดบั โดยประเทศสมาชิกได้มีการยื่นปรบัปรุง

ข้อเสนอการเปิดตลาดรอบที่ 2 แล้ว ซึ่งจากการ

วเิคราะห์ขอ้เสนอทีป่รบัปรุงใหมข่องหลายประเทศยงั

ไมส่นองตามเป้าหมายส าหรบัการยื่นเปิดตลาดรอบที่ 

2 ที่อาเซียนที่ต้องการให้มีสดัส่วนสินค้าที่จะยกเลิก

อตัราศุลกากรในที่สุดที่รอ้ยละ 90 ของรายการสนิคา้

ท ั้งหมด อาเซียนจึงพยายามผลกัดนัให้มีการยื่น

ข้อเสนอเปิดตลาดรอบที่ 3 ซึ่งเป็นการต ัง้เป้าหมาย

เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 92 ควบคูไ่ปกบัการหารือรูปแบบ

การเปิดตลาด (Modality) 

ท ั้งน้ี หลายประเทศยงัมีข้อกงัวลว่าการยื่น

ขอ้เสนอเพิม่เตมิอาจกอ่ใหเ้กดิขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบ

ในการเจรจา โดยเฉพาะประเทศที่ยื่นข้อเสนอต ่าจะ

ไดเ้ปรียบประเทศทีย่ืน่ขอ้เสนอสูงกวา่ ดงันัน้ ในสว่น

ของไทยจ าเป็นต้องมีรายการสินค้าข้อเสนอเพื่อ

เตรียมไว้ยื่นต่อประเทศคู่เจรจา และประเด็นที่ต้อง

เตรียมไว้เจรจาต่อรองเป็นรายประเทศในการเจรจา

ทวิภาคีเพื่อรกัษาความสมดุลและขจดัการเสียเปรียบ

ในการเจรจารอบอืน่ๆ โดยหลงัการประชุมคร ัง้น้ี กรม

ฯ จะหารือกบัภาคเอกชนในแต่ละกลุ่มสินค้าอย่าง

เข้มข้นและลงลึกประเด็นที่ได้เปรียบเสียเปรียบ เพื่อ

จดัเตรียมท่าทีและรายการสินค้า เพื่อใช้เป็นพ้ืนฐาน

ในการเจรจาตอ่รองกบัประเทศคูเ่จรจาตอ่ไป      
Source: https://www.prachachat.net/economy/news-

14399 

 

ใหท้ตู WTO ต ัง้รบัผล “Brexit” รกัษาสทิธไิทย-โควตาสนิคา้ 

พ า ณิ ช ย์ ป ร ะ ส า น ทู ต  WTO ร ั ก ษ า

ผลประโยชน์ทางการค้าไทย-องักฤษ หลงั Brexit ช้ี

หากปลดองักฤษพน้ระบบสหภาพศุลกากร “Custom 

Union” รื้อระบบภาษีท ั้งหมด ไทยเตรียมขอเจรจา

ชดเชยโควตาภาษี ด้านเอกชนแนะจบัตาผลเบร็กซิต

อีก 1-2 ปี อียูโดดเดีย่วกระทบFTA 

นางอรมน ทรพัย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรม

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผย “ประชาชาติ

ธุรกิจ” กรมได้มีหนงัสือแจ้งไปยงัเอกอคัรราชทูต

ผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก (WTO) 

เพื่อขอให้ประสานและเตรียมความพรอ้มในกรณีที่

องักฤษจะเจรจาออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) เพื่อ

รกัษาสิทธิประโยชน์ที่ไทยจะได้รบั ภายหลงัจากการ

เจรจา Brexit ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าที่ไทยเคยได้รบั

จากองักฤษ เมือ่คร ัง้ทีอ่ยูใ่นสหภาพยุโรป 

Source:https://www.prachachat.net/economy/news-

16990

 

ผูด้ีเล็งสทิธปิระโยชน์ดา้นศุลกากรลดผลกระทบภาคเกษตรหลงั Brexit 

  เมื่อวนัที่ 15 สิงหาคม 2560 รฐับาลสหราช

อาณาจกัรแสดงความต้องการสิทธิประโยชน์ทาง

ศุลกากรช ั่วคราวหลงัออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) 

เพื่อรกัษาสถานภาพและต้องการใช้นโยบายด้าน

การคา้และการจดัการดา้นศุลกากรทีเ่ป็นอสิระอีกด้วย 

โดยเบื้องต้นมีข้อพิจารณาในการปฏิบตัิ 2 วิธี ได้แก่ 

การจดัท าความตกลงพิธีศุลกากรและการร่วมเป็น

หุ้นส่วนทางศุลกากรระหว่างสหราชอาณาจกัร,ยุโรป 

   

ท ั้งน้ีทางสหราชอาณาจกัรเลือกแนวทางใน

การจดัท าความตกลงการค้ากบัประเทศที่สามอื่นๆ 

ปัญหาพิธี ก ารศุ ลกากรที่ แตกต่ า งก ันบนเกาะ

ไอร์แลนด์ที่ประกอบไปด้วยประเทศไอร์แลนด์และ

พ้ืนที่ไอร์แลนด์เหนือของสหราชอาณาจกัร จะไม่

สามารถหลีกเลี่ยงไดแ้ละคาดว่าจะท าให้เกิดอุปสรรค

การค้าต่อท ัง้สองฝ่าย โดยเฉพาะหากสินค้าต้องผ่าน

กระบวนการผลติและสง่ตอ่ขา้มแดนหลายชว่ง 
Source:http://www.acfs.go.th/warning/administrator/old_i

ssue.php 

 

https://www.prachachat.net/economy/news-14399
https://www.prachachat.net/economy/news-14399
https://www.prachachat.net/economy/news-16990
https://www.prachachat.net/economy/news-16990
http://www.acfs.go.th/warning/administrator/old_issue.php
http://www.acfs.go.th/warning/administrator/old_issue.php
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'กรมศลุ'ใช้กม.ใหม1่3พ.ย.ลดร ั่วไหล 

นายกุลิศ  สมบ ัติศิริ  อธิบดีกรมศุ ลกากร 

เปิดเผยวา่ กรมไดจ้ดัเวทีพบปะผูป้ระกอบการและนกั

ลงทุนต่างประเทศ ท ัง้สหรฐั ยุโรป ญี่ปุ่ น เกาหลี และ

จีน เพื่อช้ีแจงกฎหมายใหม่ที่จะเริ่มใช้ในวนัที่ 13 

พ.ย. 2560 มี เ ป้าหมายน าระบบไอทีเข้ามาช่วย

บรหิารใหเ้กดิความรวดเร็วโปรง่ใส ลดการร ั่วไหล       

ส าหรบัสาระส าคญัของกฎหมายใหม่ มีการลดเวลา

สินค้าผ่านแดนให้คงไว้ในประเทศได้ไม่เกิน 30 วนั 

หากไม่น าออกต้องเสียภาษี และหากไม่เสียภาษีก็จะ

ท าการยดึอายดัสนิคา้ดงักลา่ว          

กรมศุ ลก ากรย ัง ส ร้ า ง เ ค รื อ ข า ยพ ันธมิ ต รก ับ

ผู้ประกอบการที่ไม่มีประวตัิการน าเข้า สามารถที่จะ

ตรวจสอบพกิดัอตัราภาษี เพือ่น าของเขา้ประเทศและ

น าออกจากท่าเรือหรือสนามบินได้ทนัที ตอนน้ีมี

สมาชิก 325 ราย ที่ผ่านมาแก้ไขปัญหา 163 กรณี 

เพือ่ใหน้ าเขา้สนิคา้ไดร้วดเร็ว 
Source: 

http://www.posttoday.com/economy/finance/510607 

 

 

เวียดนาม สง่ออกทนู่าพุง่กวา่รอ้ยละ 21 

  สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลของ

เวียดนาม (VASEP) เผยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2560 ที่ผ่านมา เวียดนามสามารถส่งออกปลาทูน่า

เพิม่มากขึน้กวา่รอ้ยละ 21 เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั

ของปี 2559 คดิเป็นมูลคา่กวา่ 271 ลา้นดอลลาร์ โดย

ปริมาณส่งออก เน้ือปลาที่มีปริมาณสูงสุด คิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 48  ปลาทูน่ากระป๋องรอ้ยละ 30 และ

แปรรูปรอ้ยละ 15 โดยตลาดน าเข้าปลาทูน่ารายหลกั

ของเวียดนาม ไดแ้ก ่จีน แคนาดา และเม็กซโิก 

            ท ัง้น้ี แม้ว่าปลาทูน่าจะมีปริมาณการส่งออก

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัคงพบปัญหา และการ

เรียกเก็บภาษีน าเข้าในบางประเทศที่ส าคญั ซึ่ง 

VASEP เรียกร้องหน่วยงานภาครฐัเร่งการพฒันา

ดา้นประมง และบรรลุขอ้ตกลงการคา้กบัสหภาพยุโรป 

เกีย่วกบัโควต้าการน าเข้าปลาทูน่า และเจรจาลดภาษี

การน าเข้าปลาทูน่าในญี่ปุ่ นให้เหลือเพียงร้อยละ 0 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนักบัประเทศผู้ผลิต

ส าคญัฯ อาท ิไทย และฟิลปิปินส์ 

สรุปโดย: มกอช. (11/08/60)  
Source: undercurrentnews.com  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ญีปุ่่ นเตรียมใช้ระเบียบแสดงแหล่งก าเนิดของวตัถุดบิในอาหาร 

ญีปุ่่ นเตรียมบงัคบัใช้ระเบียบระบุแหลง่ก าเนิด
ของวตัถุดิบที่ใช้ในอาหารฉบบัใหม่ ซึ่งจะมีผลต่อ
อาหารแปรรูปที่วางจ าหน่ายในญี่ปุ่ นทุกชนิด โดย
กฎหมายดงักล่าวยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณา และ

คาดวา่จะเริม่ตน้บงัคบัใช้ในชว่งฤดูรอ้นน้ี (มถิุนายน-
สิงหาคม 2560) ท ัง้น้ี จะมีช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
จนถึงเดือนมีนาคม 2022 สรุประเบียบใหม่มีดงัน้ี 
  1. ใหร้ะบุแหลง่ก าเนิด/แหลง่ทีม่าของวตัถุดบิ
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ที่มีน ้าหนกัมากที่สุด โดยหากวตัถุดิบชนิดนั้นๆมีการ
ใช้วตัถุดบิจากแหลง่ทีม่าหลายประเทศ จะตอ้งระบุชือ่
ประเทศแหล่งที่มาเรียงตามล าดบัน ้าหนกั โดยใช้
เ ครื่ อ งหมาย  “,” ค ั่ น  เ ช่น  “Ingredients : Pork 
(USA,Canada)” 
  2. หากวตัถุดิบมีแหล่งที่มาจากหลายประเทศ 
(ตามข้อมูล/สถิติการใช้วตัถุดิบของผู้ประกอบการ) 
ให้ระบุ เรียงตามล าดบัประเทศที่ใช้บ่อยกว่า โดยใช้
ค าวา่ “Or” ค ั่น เชน่ “Ingredients : Pork (USA or 
Canada) Order based on data from Year XX 
of the Heisei era” 
  3. หากวตัถุที่ใช้มีการน าเข้าจาก 3 ประเทศ
ขึ้นไป สามารถระบุโดยใช้ค าว่า “imported” ได ้
  4. ค าว่า “Or” และ “imported” สามารถใช้
พร้อมกนัได้ เช่น “Ingredient : Pork (imported 
or domestic) Order based on data from Year 
XX of the Heisei era” 

อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมผู้บริโภคญี่ปุ่ น 
(JCCU) ระบุว่าระเบียบฉบบัใหม่มีข้อยกเว้น และมี
ความซบัซ้อนในการแสดงข้อมูลมากกว่าระเบียบ

ปจัจุบนั รวมท ัง้อาจท าใหเ้กดิความสบัสนแกผู่บ้ริโภค
ได ้

ระเบียบระบุแหล่งก าเนิดของวตัถุดิบที่ใช้ใน
อาหารของญี่ปุ่ นที่เตรียมจะบงัคบัใช้ในช่วงฤดูรอ้นปี 
2560 น้ี ที่ได้ก าหนดให้ระบุแหล่งก าเนิด/ที่มาของ
วตัถุดิบในอาหารที่มีน ้าหนกัมากที่สุด จะมีผลบงัคบั
ใชก้บัอาหารแปรรูปทีผ่ลติและวางจ าหน่ายในประเทศ
ญี่ปุ่ นทุกประเภท รวมไปถึง ก๋วยเตี๋ยว ขนมขบเคี้ยว 
อาหารแช่แข็ง และอาหารกระป๋อง โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบการแสดงฉลากของอาหารแปร
รูปทีน่ าเขา้จากตา่งประเทศ ทีย่งัคงตอ้งระบุแหล่งที่มา
ของอาหารนั้นๆ แต่ไม่จ าเป็นต้องระบุแหล่งที่มาราย
วตัถุดบิ  

ปัจจุบนั ญี่ปุ่ นก าหนดให้ระบุแหล่งที่มาของ
วตัถุดบิอาหารทีม่ีน ้าหนกัในผลติภณัฑ์รอ้ยละ 50 ขึน้
ไป ท าให้มีผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปเพียงรอ้ยละ 10 
เทา่นัน้ทีม่ีการแสดงฉลากระบุแหลง่ทีม่าของวตัถุดบิ 
 
Source: thejapannews สรุปโดย: มกอช. (16-17/08/60) 
http://www.acfs.go.th/warning/administrator/old_issue.ph
p?pageid=3 

 
 
EU อนุญาตใช้เลซตินิเป็นวตัถุเจือปนอาหารสตัว์ 

ว ันที่  16 มิถุ น ายน  2560 สหภาพยุ โ รป
ประกาศระเบียบ Commission Implementing 
Regulation (EU) 2017/1007 ที่อนุญาตการใช้เล
ซิตนิเป็นวตัถุเจือปนอาหารสตัว์ทุกชนิด เน่ืองจาก ไม่
พบผลกระทบต่อสุขภาพคน สตัว์ และสิ่งแวดล้อม 
โดยสามารถใช้สารดงักล่าวได้ ที่ระดบั 100-1,500 
มิลลิกรมั/กิโลกรมั ของอาหารสตัว์แบบผสมเลซิติน 
(compound feed) และมีระยะปรบัเปลีย่น ดงัน้ี 

- การใช้เลซิตินในสินค้าอาหารสตัว์ และ
อาหารสตัว์ที่ผสมไว้ล่วงหน้า ที่มีการผลิตและติด
ฉลากกอ่นวนัที ่6 มกราคม 2561 ตามระเบียบเดมิยงั
สามารถวางจ าห น่ายได้จนกว่ าสินค้ าจะหมด 
  - อาหารสตัว์ผสม และวตัถุดิบอาหารสตัว์ ที่
ผสมเลซิติน ที่มีการผลิต และติดฉลากก่อนวนัที่ 6 

มกราคม 2561 ยงัคงสามารถวางจ าหน่ายได้ หาก
สินค้าดงักล่าวเป็นอาหารสตัว์เพื่อการบริโภคของคน
เทา่นัน้ 

- อาหารสตัว์ และวตัถุดบิอาหารสตัว์ ผสมเลซิ
ติน ที่มีการผลิต และติดฉลากก่อนวนัที่ 6 มกราคม 
2562 ตามระเบียบเดมิ ยงัคงสามารถวางจ าหน่ายได้ 
หากสินค้าดงักล่าวไม่ใช่สินค้าส าหรบัการเลี้ยงสตัว์
เพือ่เพือ่การบรโิภค     
ท ั้งน้ี  EU ได้ก าหนดการอนุญาตให้ใช้เลซิตินเป็น
วตัถุเจือปนอาหารสตัว์เป็นระยะเวลา 10 ปี ต ั้งแต่
วนัที ่6กรกฎาคม 2560 – 6 กรกฏาคม 2570 
Source:  http://
www.acfs.go.th/read_news.php?id=15036&ntype=07 
สรุปโดย: มกอช. (03/08/60) 

 
 
EU ประกาศถอดสารแตง่กลิน่รส 4,5-epoxydec-2(trans)  

เมื่อวนัที่ 12 กรกฎาคม 2560 สหภาพยุโรป
ได้ป ระก าศ   Commission Regulation (EU) 
2017/ 1250 แ ก้ ไ ข  Annex 1 ข อ ง ร ะ เ บี ย บ 
Regulation (EU)  1334/2008 ว่ าด้วยรายการ
อนุญาตให้ใช้สารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร(Union list) 
ของสหภาพยุโรป  โดยการแก้ไขคร ัง้น้ีได้ถอนสาร 
4,5-epoxydec-2(trans)-enal (Fl No: 16.071) 
ออกจากรายการอนุญาต การแก้ไขระเบียบดงักล่าว 
เป็นผลการจากวิจยั และประเมินความปลอดภยัของ
สารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร 4,5-epoxydec-2(trans)-

enal (Fl No: 16.071) ที่มีรายงานเมื่อช่องเดือน 
พฤษภาคม 2560  โดยพบวา่สารดงักลา่วมีความเสีย่ง
ทีจ่ะเป็นพษิตอ่สารพนัธุกรรมในตบัของหนูทดลอง จงึ
ได้พิจารณาถอดสารดงักล่าวออกจากรายชื่อสารปรุง
แต่งกลิ่นอาหารที่สหภาพยุโรปอนุญาตใช้ โดยมีผล
บ ัง ค ับ ใ ช้ ต ั้ ง แ ต่ ว ัน ที่  13 ก ร ก ฎ า ค ม  2560 
             อ น่ึ ง  ส ารป รุ งแต่ งกลิ่ นอ าห าร  4,5-
epoxydec-2(trans)-enal (Fl No: 16.071) นิยม
น าไปใช้ในการผลิตสินค้า นม น ้ าแข็ง  อาหาร

http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=15036&ntype=07
http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=15036&ntype=07
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ส าเร็จรูป เครื่องดื่มไรแ้อลกฮอล์ เครื่องเทศ ซุป และ
ซอสปรุงรสชนิดตา่งๆ 

 
Source:  thaieurope.net สรุปโดย: มกอช. (04/08/60) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1250 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.48
47/epdf 

 

 
FDA เผยแพรคู่ม่อืระเบยีบ FSMA เพิม่เตมิ  

องค์การอาหารและยาสหรฐัอเมริกา (FDA) 
เผยแพร่คู่มือ 3 ฉบบัเพื่อสร้างความเข้าใจ ช้ีแจง
ผลกระทบ และข้อยกเว้นของระเบียบย่อยว่าดว้ยการ
ควบคุมเชิง ป้องก ันภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
ปรบัปรุงความปลอดภยัอาหารให้ทนัสมยั (FSMA) 
แก่ผู้ผลิตอาหารกระป๋องชนิดที่เป็นกรดต ่า น ้าผลไม้ 
และอาหารทะเล ซึ่งไดร้บัขอ้ยกเวน้ในการปฏบิตัหิรือ

ข้อยกเว้นบางส่วนเน่ืองจากปฏิบตัิอยู่ภายใต้หลกัการ 
HACCP แ ล ะ  Low-Acid Canned Foods 
(LACF) ของ FDA ฉบบัเดมิ  
Source:  
https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdat
es/ucm569554.htm 

 
มาตรการการรบัรองอาหารน าเขา้ของจีน 

จี น อ อ กป ร ะ ก า ศ แ จ้ ง เ วี ย น ห ม า ย เ ล ข 
G/TBT/N/CHN/1209 เกี่ ย วก ับมาตรการการ
รบัรองอาหารน าเข้า เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2560 
โดยก าหนดให้ผู้น าเข้าต้องยื่นใบรบัรองแนบมากบั
สินค้าอาหารทุกประเภท (ตามที่ระบุในประกาศแจ้ง
เวียนทีแ่นบมาน้ี) ณ จุดน าเขา้ ท ัง้น้ีใบรบัรองดงักลา่ว
จะตอ้งออกโดยผูม้ีอ านาจในประเทศ/ภูมภิาคทีส่ง่ออก
หรือสถาบนัที่ก าหนด และจะต้องพิสูจน์ว่าสินค้าน้ี
ผลิตจากบริษัทที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
ภาครฐัของประเทศทีส่ง่ออกและรบัรองวา่เป็นสินค้าที่
ปลอดภยัส าหรบัการบรโิภค 

ท ั้งน้ีมาตรการน้ีจะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 
ตุลาคม 2560 และก าหนดให้ประเทศสมาชิก WTO 

สามารถแจ้งข้อคิดเห็นได้จนถึงวนัพฤหสับดีที่ 17 
สงิหาคม 2560 

  
Source:   https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/
FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=G
%2fTBT%2fN%2fCHN%2f1209&Serial=&IssuingDateFr
om=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountry
List=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullT
extHash=371857150&ProductList=&BodyList=&Organiz
ationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&Rest
rictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=
&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&Refere
nceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S0
01&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true# 

 
EU ก าหนดหอ้งปฏบิตักิารอา้งองิส าหรบัตรวจเช้ือไวรสัทีม่ากบัอาหาร 

เ มื่ อ ว ั น ที่  2 7  ก ร ก ฎ า ค ม  2560 
ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ยุ โ ร ป ไ ด้ อ อ ก ป ร ะ ก า ศ 
Commission Regulation (EU)  2017/1389 of 
26 July 2017 amending Annex VII to 
Regulation ( EC)  No 882/ 2004 of the 
European Parliament and of the Council as 
regards the designation of the EU reference 
laboratory for foodborne viruses โดยตีพมิพ์ใน 
EU Official Journal L 195/ 9  ส รุ ป ส า ร ะ ที่
เกีย่วขอ้ง ดงัน้ี                  

1. สหภาพยุโรปมีการก าหนดห้องปฏิบตัิการ
อ้างอิงส าหรบัอาหาร อาหารสตัว์ และเพื่อสุขภาพ
มนุษย์ ตามที่ระบุใน Annex VII ของ Regulation 
(EC)  No 882/ 2004 แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ ก า ห น ด ใ ห้ มี
ห้องปฏิบตัิการอ้างอิงส าหรบัการตรวจเช้ือไวรสัที่มา
กบัอาหาร (foodborne viruses)   ดงันั้น เมื่อวนัที่ 
16 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้
เปิดรบัสมคัรไปยงัห้องปฏิบตัิการต่างๆ ในสหภาพ
ยุ โ รปที่ เ ชี่ ย ว ช าญ ในด้ านด ัง ก ล่ า ว  เ พื่ อ ใ ห้ มี
หอ้งปฏบิตักิารทีป่ฏบิตังิานดา้นน้ีโดยเฉพาะ   

2. โดยจากผลการคดัเลือก ไดม้ีมตกิ าหนดให้
ห้ อ ง ป ฏิ บ ั ติ ก า ร  Livsmedelsverket ที่ เ มื อ ง 
Uppsala ประเทศสวีเดน เป็นห้องปฏิบตัิการอ้างอิง
ส าหรบัตรวจเช้ือไวรสัที่มากบัอาหาร (foodborne 
viruses)   แห่ ง แ ร กขอ ง สหภ าพยุ โ ร ป  ที่ อ ยู่  
Hamnesplanaden 5, เมือง Uppsala, ประเทศ
สวีเดน  โทร +46 18 17 55 00       
Source: https://www.livsmedelsverket.se/ และ 
thaieurope.net   

http://thaieurope.net/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1250
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1250
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4847/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4847/epdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=G%2fTBT%2fN%2fCHN%2f1209&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=G%2fTBT%2fN%2fCHN%2f1209&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=G%2fTBT%2fN%2fCHN%2f1209&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=G%2fTBT%2fN%2fCHN%2f1209&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=G%2fTBT%2fN%2fCHN%2f1209&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=G%2fTBT%2fN%2fCHN%2f1209&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=G%2fTBT%2fN%2fCHN%2f1209&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=G%2fTBT%2fN%2fCHN%2f1209&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=G%2fTBT%2fN%2fCHN%2f1209&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=G%2fTBT%2fN%2fCHN%2f1209&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=G%2fTBT%2fN%2fCHN%2f1209&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true
https://www.livsmedelsverket.se/ และ
http://thaieurope.net/
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รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือน สงิหาคม 60  
 

1. สรุป มต ิครม.ทีส่ าคญัดา้นแรงงาน  
1.1 มติ ครม.ทีส่ าคญัประจ าวนัที ่15 สงิหาคม 2560 
มีดงัน้ี  
ประชุม ครม.วนัที่ 15 สค.60 มีหวัข้อที่ส าคญัดงัน้ี 
อนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน 
(ฉบบัที ่..)  
1.ครม.มีมติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญ ัติ
คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวง
แรงงาน (รง.)  
สาระส าคญั 

1. ก าหนดเพิ่มเติมนิยาม “ค่าตอบแทน” ใน
มาตรา 5 หมายถึงเงินที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็น
ค่าตอบแทนการท างาน นอกจากค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา 
คา่ท างาน ในวนัหยุด และคา่ลว่งเวลาในวนัหยุด 

2. ก าหนอตัราดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 15 
ของค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าตอบแทน 
และเงนิกรณีนายจา้งหยุดกจิการ เพือ่ให้ลูกจา้งมีสิทธิ
ไดร้บัดอกเบี้ยอตัรารอ้ยละ 15 

3. ก าหนดใหก้ารเปลีย่นตวันายจา้งตอ้งไดร้บั
ความยนิยอมจากลูกจา้งและใหน้ายจา้งใหม ่รบัไปท ัง้
สทิธหิน้าที ่

4. ก าหนดใหน้ายจา้งจา่ยคา่จา้งแทนการบอก
กลา่วลว่งหน้าใหลู้กจา้งเมือ่เลกิจา้ง 

5. ก าหนดใหลู้กจา้งมีสทิธลิากจิธุระอนัจ าเป็น
ปีหน่ึงไม่น้อยกว่า 3 วนั ท างาน และก าหนดให้
นายจา้งจา่ยคา่จา้งใหแ้กลู่กจา้งในวนัลาเพือ่กจิธุระอนั
จ าเป็นหน่ึงไมน้่อยกวา่สามวนัท างาน 

6. ก าหนดใหลู้กจา้งซึ่งเป็นหญงิมีครรภ์มีสทิธิ
ลาเพือ่ตรวจครรภ์ในระหวา่งต ัง้ครรภ์ได ้โดยเมือ่รวม
กบัการลาเพือ่คลอดบุตรแล้วครรภ์หน่ึงไมเ่กนิเก้าสิบ
วนั และก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่ง
เป็นหญิงในวนัลาเพื่อตรวจครรภ์และเพื่อคลอดบุตร
เทา่กบัคา่จา้งในวนัท างานตลอดระยะเวลาทีล่า แตไ่ม่
เกนิสีส่บิหา้วนั 

7. ก าหนดอ ัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นายจา้งเลกิจา้งส าหรบัลูกจา้งซึ่งท างานตดิตอ่กนัครบ 
20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
คา่จา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย 

8. ก าหนดใหก้ารยา้ยสถานประกอบกจิการให้
รวมถงึการยา้ยไปทีซ่ึง่นายจา้งมีสถานประกอบกิจการ
อยูแ่ลว้ดว้ย และใหน้ายจา้งแจง้ก าหนดการย้ายสถาน
ประกอบกิจการให้ลูกจ้างทราบตามแบบที่อธิบดี
ก าหนด 

9. ก าหนดให้เวลาการจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
หรือค่าชดเชยพิเศษแทน การบอกกล่าวล่วงหน้าให้              
แกลู่กจา้งโดยเริม่นบัต ัง้แตว่นัทีส่ญัญาจา้งสิน้สุด 

10. ก าหนดใหก้ารด าเนินคดีอาญาตอ่นายจ้าง
เป็นอนัระงบัไปหากนายจ้างปฏิบตัิตามค าส ั่งของ
คณะกรรมการสวสัดิการแรงงาน หรือกรณีนายจ้าง
น าคดีไปสู่ศาล และได้ปฏิบตัิตามค าพิพากษาหรือ
ค าส ั่งของศาลแลว้ 

11. ก าหนดใหก้ารด าเนินคดีอาญาตอ่นายจ้าง
เป็นอนัระงบัไปกรณีที่นายจ้างปฏิบตัิตามค าส ั่ ง
พนกังานตรวจแรงงาน ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

12 .  ก าหนดบทบ ัญญ ัติก าหนดโทษให้
สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 17 วรรคสี่ 
กรณีจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีเลิก
จา้งใหก้บัลูกน้อง มาตรา 23 วรรคสอง กรณีการจ่าย
ค่าตอบแทนลูกจ้างเมื่อท างานเกินวนัละ 8 ช ั่วโมง 
มาตรา 55/1 กรณีนายจา้งจ่ายค่าจ้างใหแ้ก่ลูกจ้างใน
วนัลาเพื่อกิจธุระอนัจ าเป็น มาตรา 118/1 กรณีเลิก
จา้งลูกจา้งเพราะเหตุเกษียณอายุ 

13. แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา 155/1 โดยก าหนด
ยกเลิกข ั้นตอนในการให้พนกังานตรวจแรงงานมี
หนงัสือแจง้เตือนนายจา้งกรณีไมย่ื่นหรือไมแ่จ้งแบบ
แสดงสภาพการจ้างและการท างาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถด าเนินการด าเนินคดีนายจ้างกรณีไม่ยื่น
หรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างงานและการ
ท างานได้รวดเร็วขึ้นและเป็นการลดค่าใช้จ่ายกรณี
จดัท าหนงัสือเตือน 
Source: 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/5919 

 
1.2 มติ ครม.ทีส่ าคญัประจ าวนัที ่22 สิงหาคม 2560  
มีดงัน้ี  
(แตง่ต ัง้ นายสุเมธ มโหสถ อธบิดีกรมสวสัดกิารฯ ให้
ด ารงต าแหน่ง ผูท้รงคุณวุฒปิระจ ากระทรวงแรงงาน)  
ครม.มีมตอินุมตัติามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งต ัง้ 
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน (นักบริหารระดบัสูง) ให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากระทรวงแรงงาน (นกับริหาร
ระดบัสูง) ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน 
รบัเงินประจ าต าแหน่ง 21,000 บาท ตามค าส ั่ ง
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2560 
เรื่อง การก าหนดต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจ าส่วน
ราชการ ลงวนัที ่1 สงิหาคม พุทธศกัราช 2560 ต ัง้แต่
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วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ต ัง้
เป็นตน้ไป   
Source: 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/6098 

 

มตคิรม . ทีส่ าคญั ประจ าวนัที ่29 สค.60 มีดงัน้ี  

13. เรื่อง ข้อตกลงการยอมรบัร่วมรายสาขาว่าด้วย

ระบบการตรวจสอบและการให้การรบัรองด้าน

สุขลกัษณะอาหารส าหรบัผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูป

ข อ ง อ า เ ซี ย น  ( ASEAN Sectoral Mutual 

Recognition Arrangement for Inspection and 

Certification Systems on Food Hygiene for 

Prepared Foodstuff Products)  

 

21. ครม.มีมตเิห็นชอบ ตามทีก่ระทรวงแรงงาน (รง.) 

เสนอ ดงัน้ี 

     1. เห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรฐัมนตรีแรงงาน

อาเซียนในการพฒันาความปลอดภยัและอาชีวอนามยั

เพือ่การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่ ั่งยืน 

     2. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรบัปรุงร่างถ้อย

แถลงฯ ในส่วนที่ไม่เป็นสาระส าคญัหรือไม่ขดักบั

หล ักการที่คณะร ัฐมนตรีได้อนุม ัติหรือให้ความ

เห็นชอบไว ้ให ้รง. ด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งน าเสนอ

คณะรฐัมนตรีเพือ่พจิารณาอีกคร ัง้ 

     3. ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้

แทนที่ได้รบัมอบหมายร่วมรบัรองและลงนามในร่าง

ถอ้ยแถลงดงักลา่ว  

     

25.ครม.มีมติอนุมตัิตามที่ได้รบัแจ้งจากส านกังาน

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทยว่า 

สหภาพยุโรปมีความประสงค์ขอแตง่ต ัง้ นายปีร์กะ ตา

ปีโอละ  (Mr.PirkkaTapiola) ให้ด ารงต าแหน่ง 

เอกอคัรราชทูตหวัหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป

ประจ าประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพ านัก ณ 

กรงุเทพมหานคร  สืบแทน นายเคซุส มีเกล ซนัซ์ เอส

โ ก รี อ ว ย ล า  ( Mr.Jesús Miguel Sanz 

Escorihuela) ตามทีก่ระทรวงการตา่งประเทศเสนอ  

 

28.ครม.อนุมตัิตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งต ัง้

ขา้ราชการพลเรือนสามญัสงักดักระทรวงแรงงาน ให้

ด ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง จ านวน 4 ราย 

ดงัน้ี  

1. นายสุทธ ิสุโกศล ผูต้รวจราชการกระทรวง 

ส านกังานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรม

พฒันาฝีมือแรงงาน  

2. นางเพชรรตัน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่งรอง

ปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

3.  นายวิว ัฒน์  ต ังหงส์  ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่งรอง

ปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

4. นายสมเกียรติ บุญทอง ที่ปรึกษากฎหมาย 

(นิติกรทรงคุณวุฒิ) ส านกังานปลดักระทรวงด ารง

ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงาน

ปลดักระทรวง  

ต ั้งแต่วนัที่  1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผู้ที่จะ

เก ษียณอายุ ราชการและส ับ เปลี่ ยนหมุนเวี ยน                

ท ั้ง น้ี  ต ั้งแต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหมอ่มแตง่ต ัง้เป็นตน้ไป 
Source: 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/6272 

 

2.กฎหมาย/ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบั กรมประมง 

2.1 ประกาศคณะท างานประเมนิคุณลกัษณะและขีด
ความสามารถเชงิสมรรถนะของระบบ Electronic 
Reporting System (ERS) และ Electronic 
Monitoring System (EM) ฉบบัที ่1/ 2560 
   สรุปสาระส าคญั กรมประมง ไดอ้อกประกาศ 
แตง่ต ัง้คณะท างานประเมนิคุณลกัษณะและขีด
ความสามารถเชงิสมรรถนะของระบบ Electronic 
Reporting System (ERS) และ Electronic 
Monitoring System (EM) เพือ่ด าเนินการ
ประเมนิคุณลกัษณะของผูป้ระสงค์ทีจ่ะใหบ้รกิาร
ระบบ ERS และ EM ตามประกาศกรมประมง เรือ่ง 
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการตดิต ัง้ระบบตดิตาม
เรือประมงและดูแลรกัษาระบบตดิตามเรือของ
เรือประมงพาณิชย์ใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา 
(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2560 >>> โดยบรษิทัฯ ทีผ่า่นการ
ประเมนิคุณลกัษณะฯ คือ บรษิทั เอทนีกา้ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั  
  -ประกาศฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใหเ้รือขนถา่ยสตัว์
น ้าหรือเก็บรกัษาสตัว์น ้า (นอกน่านน ้า) จะตอ้ง
ด าเนินการตดิต ัง้ระบบ ERS และ EM ภายใน 180 
วนั ซึง่ตรงกบัวนัที ่9 สงิหาคม 2560  
2.2 ประกาศคณะท างานประเมนิคุณลกัษณะและขีด
ความสามารถเชงิสมรรถนะของระบบ Electronic 
Reporting System (ERS) และ Electronic 
Monitoring System (EM) ฉบบัที ่2 / 2560 
  สรุปสาระส าคญั กรมประมง ไดอ้อกประกาศ 
แตง่ต ัง้คณะท างานประเมนิคุณลกัษณะและขีด
ความสามารถเชงิสมรรถนะของระบบ Electronic 
Reporting System (ERS) และ Electronic 
Monitoring System (EM) เพือ่ด าเนินการ
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ประเมนิคุณลกัษณะของผูป้ระสงค์ทีจ่ะใหบ้รกิาร
ระบบ ERS และ EM ตามประกาศกรมประมง เรือ่ง 
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการตดิต ัง้ระบบตดิตาม
เรือประมงและดูแลรกัษาระบบตดิตามเรือของ
เรือประมงพาณิชย์ใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา 
(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2560 >>> โดยบรษิทัฯ ทีผ่า่นการ

ประเมนิคุณลกัษณะฯ คือ บรษิทั เอส. ดี. เอ. กรุป๊ 
จ ากดั 
 -ประกาศฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใหเ้รือขนถา่ยสตัว์
น ้าหรือเก็บรกัษาสตัว์น ้า (นอกน่านน ้า) จะตอ้ง
ด าเนินการตดิต ัง้ระบบ ERS และ EM ภายใน 180 
วนั ซึง่ตรงกบัวนัที ่9 สงิหาคม 2560 

 

ราชกจิจานุเบกษา เดือนสงิหาคม 2560  
17 สงิหาคม 2560  
กฎกระทรวงก าหนดฐานะและเงือ่นไขการอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยของผูเ้กดิในราชอาณาจกัรไทยซึง่ไมไ่ดส้ญัชาติ
ไทยพ.ศ. ๒๕๖๐  
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/085/3.PDF 
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