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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,์ปภัชญา อุม่ล ายอง และ ขวัญฤทัย บุญสอน. 
 

ขา่วกจิกรรม 

-TTIA เขา้รว่มการประชุม คกก.ฝ่ายไทยดา้นความม ั่นคงทางอาหาร 

ระหวา่งไทย-บาห์เรน               2 

-TTIA ประชุมการเก็บขอ้มูลและปรบัปรุงเเบบฟอร์มขอ้มลูคณุภาพ 

ปลา 2018                 2 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนาเชงิวชิาการ “HR for Non-HR: การบรหิาร 

งานคนในยคุ 4.0”               3 

-TTIA เขา้รว่มสงัเกตการณ์กบัคณะท างานพฒันาระบบการผลติสนิคา้

และผลติภณัฑ์ประมงของไทย (TSFR)             3 

-TTIA เขา้รว่มประชุม Public hearing (รา่ง) พรบ.การอ านวยความ

สะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบบัที.่..) พ.ศ....      4 

-TTIA เขา้รว่มประชุม เชงิปฏบิตักิารคณะท างานเพือ่การขบัเคลือ่น 

เชงินโยบายดา้นสทิธเิด็กขา้มชาต ิคร ัง้ที ่2             5 

-TTIA รว่มกบัองค์การ Plan จดักจิกรรมอบรม BSCI คร ัง้ที ่5         6 

-TTIA เขา้ประชุมคณะท างานภายใตโ้ครงการ ILO-Ship to Shore 

Right                 6 

-TTIA ใหส้มัภาษณ์ส านกัขา่วฐานเศรษฐกจิ            7 

-TTIA เขา้ประชุมสามญัประจ าปี 2561 สภาอตุสาหกรรมฯ          8 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนา "การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐาน 

ฮาลาลเพือ่การสง่ออกไปยงั UAE&GCC            8 

ขา่วแรงงาน 

-ก.แรงงาน เตรียมออกกฎกระทรวง ป้องกนัลูกจา้งวยัรุน่ต ัง้ครรภ์ 

ไมพ่รอ้ม          12 

-กสร.เปิดประชาพจิารณ์ กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ 4 คร ัง้ เชญิ

นายจา้ง ลูกจา้ง และผูเ้กีย่วขอ้งรว่มแสดงความคดิเหน็     12 

-รมต. แรงงาน ประกาศ แรงงานประมงเถือ่น ตอ้งเป็นศูนย์         13 

-ผูป้ระกนัตนมาตรา 40 จา่ยเงนิสมทบผา่นเคาน์เตอร์บิก๊ซี    

ไดแ้ลว้วนัน้ี          13 

-สนช. เห็นชอบรา่ง พ.ร.บ.การกลบัเป็นผูป้ระกนัตน ก าหนดให ้

ยืน่ใชส้ทิธภิายใน 1 ปี หลงักฎหมายมีผลบงัคบัใช ้โดยไมต่อ้ง 

จา่ยเงนิสมทบยอ้นหลงั         13 

-กสร. ระดมทุกฝ่ายหารือแนวทางเพิม่ตู ้ATM ใหแ้รงงานประมง 14 

ขา่วการคา้ 

-TUท าสถติยิอดขายปี60สูงสุดเป็นประวตักิารณ์1.36แสนล.       14 

-สง่ออกเดือนม.ค.61 ขยายตวัสูงสุดรอบ 5 ปีที ่17.6% สนิคา้ 

ขยายตวัดีทุกตลาดคาดไตรมาสแรกโต 8% ทัง้ปีตามเป้า             15  

-ทุม่ R&D แสนลา้น! 'อุตฯ อาหาร' น าโดง่                  16 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 

-กฎหมายประจ าเดือนกุมภาพนัธ ์2561     17    

-ราชกจิจานุเบกษา เดือนกุมภาพนัธ ์2561     17 

       

ขา่วประมง 

-ยอดสง่สตัว์น ้าแชแ่ขง็ลดวูบ เรือประมงจอดสนิทไมจ่บัปลา ไทยวกิฤติ

หนกัขาดวตัถุดบิแปรรูป                    9 

-ความคบืหน้าการใหค้วามชว่ยเหลือลูกเรือประมงไทย บนเรือ 

Chotpattana 51 และเรือ Chotpattana 55 ในน่านน ้าสาธารณ 

รฐัมลัดีฟส ์              10 

 -ประเทศไทยเตรียมการประกาศนโยบายประเทศไทยปลอดจากสตัว์ 

น ้าและสนิคา้ประมง IUU             10 

-แถลงขา่วประจ าสปัดาห์กระทรวงตา่งประเทศ เรือ่ง ความคบืหน้าการ

แกไ้ขประมงผดิกฎหมาย (IUU) ปี 2018                       11 

 

ขา่วมาตรฐานความปลอดภยั 

-มกอช. แจงสหรฐัฯ ไมไ่ดเ้ตรียมแบนสนิคา้ประมงไทย              16 

-ออสเตรเลียปฏเิสธการสง่ออกสนิคา้ประมงไทย ชว่ง ม.ค. - พ.ย.  

2560                      16 

วนัที ่1 มีนา วนัมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๓ เป็นวนัทีพ่ระพุทธเจา้ทรง   

แสดง “โอวาทปาตโิมกข์” ประกาศหลกัอดุมการณ์และวธิีปฏบิตัทิางพระพุทธศานา            

...ใหล้ะความชั่วทุกชนิด ท าความดีใหถ้งึพรอ้ม และท าจติใจใหผ้อ่งใส...                    

ในทีป่ระชุมพระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ซึง่เป็นพระอรหนัต์ และเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการ

อปุสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจา้ มาเฝ้าพระพุทธเจา้โดยมไิด้นดัหมาย                 

ณ วดัเวฬุวนั เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ... 
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TTIA เขา้รว่มการประชุม คกก.ฝ่ายไทยดา้นความม ั่นคงทางอาหาร ระหวา่งไทย-บาห์เรน 

เมือ่วนัที ่31 มกราคม 2561 สภาหอการค้าฯ 

คุณสุพตัราแทน ดร.ชนินทร์ เข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการฝ่ายไทยด้านความม ั่นคงทางอาหาร 

ระหวา่งไทย-บาห์เรน ณ ก.พณ.โดยมี รมช.พณ.เป็น

ประธาน และผู้เข้าประชุมจากภาครฐัและเอกชนที่

เกีย่วขอ้ง สรุป สาระส าคญัดงัน้ี 

1.สืบเน่ืองจากนายกรฐัมนตรีได้มอบหมายให้ภาครฐั

ติดตามการท า MOU ของไทยและบาเรนห์ ซึ่งมีขึ้น

ต ัง้แต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบนัมี 26 ฉบบั บางฉบบัก็

ซ ้าซ้อนกนั. จุดเริ่มต้นจากฝ่ายไทยต้องการความ

ม ั่นคงทางพลงังานและการให้บาห์เรนเป็นประตูสู่

ภูมภิาค GCC ในขณะทีบ่าห์เรนตอ้งการความม ั่นคง

ทางอาหาร แต่ที่ผ่านมายงัไม่ได้มีการท างานร่วมกนั

อยา่งชดัเจน 

2. ในวนัที่ 20-21 กพ 61 จะมีการประชุมระดบั

รฐัมนตรีต่างประเทศของท ั้ง 2 ฝ่าย ก็จะทบทวน 

MOU ทีม่ี และความตอ้งการในปจัจุบนั 

3.ที่ประชุมเห็นชอบกรอบความร่วมมือด้านอาหาร

เดิมซึ่งก าหนดเรื่องการส่งเสริมการค้าและการลงทุน

สินค้าเกษตรและอาหาร การขยายความร่วมมือใน

อุตสาหกรรมฮาลาล และเห็นว่าให้เปิดขยายความ

ร่วมมือด้านอื่นๆ ด้วย ท ั้งน้ีให้รอดูผลการประชุม

ระดบัรฐัมนตรีตา่งประเทศของ 2 ฝ่ายกอ่น 

4.ทางบาห์เรนเคยขอความช่วยเหลือทางเทคนิคกบั

ไทยในเรื่องการเพาะเลี้ยงปลา การเพาะปลูกโดยไม่

ใช้ดิน นวตักรรมอาหารเป็นต้น / ทาง BOI แจ้งว่า 

10-16 กพ.61 มีก าหนดพานกัลงทุนไทย ไปบาห์เรน

และโอมาน โดยเป็นนกัธุรกิจประเภทกระจายสินค้า

อาหาร นิคมอุตสาหกรรมและสปา. 

 

TTIA ประชุมการเก็บขอ้มลูและปรบัปรุงเเบบฟอร์มขอ้มลู

คณุภาพปลา 2018 

     เมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2561 สมาคมฯ ไดจ้ดั

ประชุมฝ่ายเทคนิค/ จดัซื้อ เรื่อง การเก็บข้อมูล

และปรบัปรุงเเบบฟอร์มขอ้มูลคณุภาพปลา 2018 

โดยทีป่ระชุมเห็นชอบ ใหม้ีการเก็บข้อมูลในไตร

มาสที ่3/2560 โดยใชแ้บบฟอร์มเกา่ในการกรอก

ข้อมูลสว่นข้อมูลในไตรมาสที ่4/2560  และไตร

มาสที ่1/2561 ใช้แบบฟอร์มใหมใ่นกรอกขอ้มูล 

โดยก าหนดชว่งคา่เฉลีย่ใหม ่ดงัน้ี คา่ Histamine 

>30-50 ppm, > 50 ppm และ %Salt content 

1.51-1.79 %, 1.80-2.60 %, > 2.60 % และ

ปรบัตารางการใส่ข้อมูลโดยไม่ต้องกรอก Date 

of Arrival แ ล ะ  Date of Unloading ท ั้ ง น้ี  

สมาคมฯขอให้สมาชิกส่งการเก็บข้อมูลคุณภาพ

ปลาของไตรมาสที่ 3 และ 4/2560 ภายในสิ้น

เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 และส่งข้อมูลไตรมาสที่ 

1/2561 ภายในเดือนเมษายน 2561  เพือ่สมาคม

ฯ จะได้น าข้อมูลในไตรมาสที่4/2560 และไตร

มาสที ่1/2561 ทีใ่ช้แบบฟอร์มใหม ่(ระยะเวลา 6 

เดือน) มาประมวลผล และน าไปหารือกบัสมาคม

อวนลอ้มไตห้วนัและTraders ในชว่งงาน World 

Tuna 2018 ในวนัที ่29 พฤษภาคม 2561 
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TTIA เขา้รว่มสมัมนาเชงิวชิาการ “HR for Non-HR: การบรหิารงานคนในยุค 4.0” 

เมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561 คุณสุพตัรา 

ผู้อ านวยการสมาคมได้เข้าร่วมสมัมนาเชิงวิชาการ 

“HR for Non-HR : การบริหารงานคนในยุค 4.0” 

กล่าวเปิดงานโดย ดร.พจน์ฯ จดัโดย คณะกรรมการ

แรงงานและพฒันาฝีมือแรงงาน และคณะกรรมการ

ธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมตอ่เน่ือง สภาหอการคา้

แหง่ประเทศไทย เพือ่ใหค้วามรูแ้กส่มาชกิสภาหอฯ 

บรรยายโดย  ดร .บวรนันท์  ทองก ัล ย า 

กรรมการ คกก.แรงงานฯ สภาหอ, บจก.กลุ่มน ้าตาล

มิตรผล, สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศ

ไทย>> เอกสารน าเสนอดงัแนบ  สรุปดงัน้ี 

1.กลยุทธ์การบริหารคนในยุค 4.0 >> ท าให้

คนไมเ่ป็นภาระ แตเ่ป็นทุนทีข่บัเคลือ่นองค์กร /สรา้ง

มูลคา่เพิม่ใหต้นเองและองค์กรตลอดเวลา 

2.การสรรหาบุคลากร เริ่มต้นให้พิจารณากล

ยุทธของธุรกจิ กอ่นแลว้จงึก าหนด คุณลกัษณะงาน  

3.การบริหารผลการปฏิบตัิงาน ใช้แนวทาง

พูดคุย สื่อสาร จบัถูก แนะน าด้วยความปรารถนาดีที่

จะยกระดบัผลงานของพนักงาน/ บนัทึกงาน ดู  

critical incident/ ท าทุกเดือน

 

TTIA เขา้รว่มสงัเกตการณ์กบัคณะท างานพฒันาระบบการผลติสนิคา้และผลติภณัฑ์ประมงของไทย (TSFR) 

เมือ่วนัที ่9 กุมภาพนัธ์ 2561 สมาคมฯ ไดเ้ขา้

รว่มสงัเกตการณ์กบัคณะท างานพฒันาระบบการผลติ

สนิคา้และผลติภณัฑ์ประมงของไทย (TSFR) จดัโดย

สมาคมผู้ผลิตอาหารส ัตว์  โดยมีนายก TFMA              

(คุณพรศิลป์) เป็นประธาน ณ สหกรณ์ประมงแม่

กลอง จ.สมุทรสงคราม เพื่อน าเสนอร่างผลการ

ประเมินสถานการณ์การประมงของไทย (พ้ืนที่อ่าว

ไทย) แกผู่ป้ระกอบการประมงอวนลาก และขอขอ้มูล

กิจกรรมที่กลุ่มชาวประมงด าเนินการอยู่มาประกอบ      

การจดัท าแผนปฏบิตักิารเพือ่ปรบัปรุงและพฒันาการ

ประมงอวนลากในพ้ืนที่อ่าวไทย รวมถึงขอเก็บภาพ

การเข้า-ออกของเรือ ตลอดจนกระบวนการขนถ่าย

สตัว์น ้า  

ดร.ระวี ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ช่องว่าง

ประมงอวนลาก อ่าวไทยสู่มาตรฐานสากล ภายใต้

โครงการ Trawl FIP โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพือ่

ศึกษาสถานะการประมงไทยในพ้ืนที่อ่าวไทยและ

ศกึษาชอ่งวา่งในการพฒันาการจดัการประมง และ 2) 

เพื่อพฒันาให้เข้าสู่มาตรฐานสากลด้านการผลิตและ

การท าประมงอยา่งรบัผดิชอบ  

 การประเมินเครื่องมืออวนลากในพ้ืนที่อ่าว

ไทย (อวนลากคู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากเดี่ยว) 

ด้วยมาตรฐาน IFFO V.2 ภายใต้หน่วยงานกรม

ประมง และ สมาคมการประมงฯ โดยมีผู้มีส่วนได้

ส่วนเหลียหลกัคือ ประมงอวนลาก และอุตสาหกรรม
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ปลาป่น ท ัง้น้ีการปฏบิตัติามกรอบของ IFFO จะมีการ

ประเมนิเพือ่ออกใบรบัรอง ซึ่งถือไดว้า่เป็นมาตรฐาน

ทีแ่สดงถงึการมีสว่นสนบัสนุนการจดัหาแหลง่วตัถุดบิ

ปลาป่นทีถู่กตอ้ง และย ั่งยืน เชน่ 1) การน าเขา้วตัถุดบิ

ปลาทูน่า เพือ่แปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ทูน่ากระป๋อง ตอ้ง

มีเอกสารใบรบัรองแหลง่ทีม่า และวธิีการจบัปลาอยา่ง

ถูกต้อง 2) การประมงของไทย ต้องได้รบัการขึ้น

ทะเบียนเรือ เรือ ,  มี Log Book, ใบซ้ือขายปลา 

(MPCD) เป็นตน้ 

 การพ ัฒนารูปแบบสินค้าประมงให้เข้าสู่

มาตรฐานสากล เช่น การผลิตฉลากสิ่งแวดล้อม 

(Eco-Label) เป็นเครื่องมือการตลาดที่แสดงถึง

มาตรฐานสินค้าสตัว์น ้ าตามหลกัสากล เพื่อเป็น

ทางเลือกของผู้บริโภคสินค้าสตัว์น ้า ได้เเก่ MSC, 

IFFO, Seafood Watch, ASC , Friend of the 

sea เป็นตน้  

 ท ัง้น้ี การท ามาตรฐานต่างๆ ลว้นเกีย่วข้องกบั

ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย เน่ืองจากตอ้งผา่นการรบัรองโดย

ผู้ตรวจประเมินภายนอก เช่น Third-Party ดงันั้น

ต้องมีแผนพัฒนาประมง (FIP)  เ พื่อ เ ป็นข้อมูล

พ้ืนฐานให้แก่ผู้ประเมิน ภายใต้ความร่วมมือของแต่

ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (กรมประมง สมาคมอวนลาก 

ภาคอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้อง) และน าไปสู่การ

ด าเนินการตามแผนพฒันาให้เป็นไปตามหลกัสากล

 

 

TTIA เข้าร่วมประชุม Public hearing (ร่าง) พรบ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง

ราชการ (ฉบบัที.่..) พ.ศ....  

เ มื่ อ ว ัน ที่  9  กุ ม ภ า พ ัน ธ์  2561 ส า นัก

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก) ร่วมก ับ

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) 

ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานรฐัและเอกชน (สมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย) เข้าร่วมรบัฟังความคิดเห็น

เพือ่ประกอบการพจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิ (รา่ง) พรบ. 

การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ (ฉบบัที่...) พ.ศ. ... เพื่อการจดัท า

รายงานสรุปผลการรบัฟงัความคิดเห็นและจดัท าค า

ช้ีแจงตามหลกัเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นใน

ตราพระราชบญัญตัิ (checklist) ณ โรงแรม อวานี 

เอเทรียม กรุงเทพฯ โดยนายทศพร ศิริสมัพนัธ์  

(ประธาน) และ ศ.ดร.บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ (ประธาน

รว่ม)   

สาระส าคญัของกฎหมายทีจ่ะตราขึน้ใน (รา่ง) 

พรบ. การอ านวยความสะดวกฯ มีดงัตอ่ไปน้ี 

1. (แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา 4) เพิม่เตมิบทนิยาม

ค าว่า  “หน่วยราชการ ” “คณะกรรมการพ ัฒนา

กฎหมาย” “คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ” และ 

“การตรวจสอบ”  

2. (เพิ่มเติมมาตรา 6/1 มาตรา 6/2 และ

มาตรา 6/3) ปรบัปรุงการทบทวนการอนุญาตให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ก าหนดให้ผู้อนุญาตแจ้ง

เป็นหนงัสือ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ไปยงัผู้รบั

อนุญาตทุกราย  

3. (เพิ่มมาตรา 7 วรรคหน่ึง) ปรบัปรุงการ

จดัท าคู่มือส าหรบัประชาชนให้ครอบคลุมถึงกรณีที่มี

กฎก าหนดใหก้ารกระท าใดตอ้งไดร้บัอนุญาต 

4. (เพิ่มมาตรา 7/1) เพิ่มหน้าที่ผู้อนุญาตที่

ตอ้งด าเนินการ เพือ่อ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 

มีหลกัเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตที่ชดัเจน 

พรอ้มท ัง้จดัท าแบบประเมินความพึงพอใจในการขอ

อนุญาต  

5. (เพิม่มาตรา 7/2 และมาตรา 7/3) เพิม่การ

อ านวยความสะดวกประชาชนโดยให้ผู้อนุญาตขอ

หลกัฐานที่หน่วยราชการอืน่มีอยูใ่นความครอบครอง

มาใช้แทนการขอเอกสารจากผู้ขออนุญาต และให้มี

การเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง

หน่วยงานเพือ่อ านวยความสะดวกดงักลา่ว  
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6. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 10 วรรคสอง) 

ปรบัปรุงวิธีการแจ้งของผู้อนุญาตใหผู้้ยื่นค าขอทราบ

ถงึเหตุ แหง่ความลา่ชา้  

7. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 12) การขอต่ออายุ

ใบอนุญาตจะมีผลหลงัจากช าระค่าธรรมเนียมแล้ว

เสร็จ ท ัง้น้ีในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบการปฏิบตัิ

ตามใบอนุญาต เป็นการต่อใบอนุญาตพลางก่อน

จนกวา่จะมีค าส ั่งภายหลงัการตรวจสอบ  

8. ( เพิ่มมาตรา 12/1)  ก าหนดให้ผู้ ร ับ

ใบอนุญาตแจ้งการสูญหายหรือการถูกท าลายของ

ใบอนุญาตโดยไม่ต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน

ต ารวจ               

9. (เพิ่มมาตรา 12/2) ก าหนดให้ใบอนุญาต

เป็นภาษาไทยและภาษาที่ใช้ในการท างานของ

อาเซียน  

>> พรบ.การอ านวยความสะดวกฯ ขณะน้ีอยู่

ในข ัน้ตอนการทบทวนความเหมาะสม/แกไ้ขเพิม่เตมิ

ของกฎหมาย ให้สอดคล้องกบัร่างมาตรา77ของ

ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ ักรไทย เสนอต่อ

คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมาย ในระยะ

เร่งด่วน และคณะกรรมการพฒันากฎหมายใช้

ประกอบการตรวจพิจารณาร่าง พรบ.ดงักล่าวเพื่อ

เสนอตอ่นายกรฐัมนตรี และคณะรฐัมนตรีตอ่ไป 

 

TTIA เขา้รว่มประชุม เชงิปฏบิตักิารคณะท างานเพือ่การขบัเคลือ่นเชงินโยบายดา้นสทิธเิด็กขา้มชาต ิคร ัง้ที ่2 

วนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2561 คุณอรรถพนัธ์ 

เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการ

คณะท างานเพื่อการขบัเคลื่อนเชิงนโยบายด้านสิทธิ

เด็กขา้มชาต ิคร ัง้ที ่2 จดัโดย PLAN International 

Thailand ณ รร.อโนมา ถนน ราชประสงค์ โดยมี 

NGOs และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมระดม

ความเห็น ส าหรบัการประชุมในคร ั้งน้ีเป็นการลง

รายละเอียดและหาแนวทางร่วมกนัเพิ่มเติทจากการ

ประชุมคร ั้งแรก ในการพฒันากลไกความร่วมมือ

ระหวา่งภาคสว่นตา่งๆ ในการสง่เสรมิเด็กและเยาวชน

ข้ามชาติให้ได้รบัการศึกษาและเข้าถึงสิทธิ ที่มากขึ้น

ภายใต้ชื่อกลุ่มเบื้องต้น " Change for Migrant 

Child and Youth Coaliation" (CMCY)  

ส าหรบัการประชุมในคร ัง้น้ีมีรายละเอียดทีส่ าคญั ดงัน้ี  

-ด้านการมีส่วนร่วม โครงการน้ีควรมีความ

ร่วมมือจากภาครฐัที่เกี่ยวข้องซึ่งควรเชิญหน่วยงาน

ดงัน้ี คุรุสภา, กรมกิจการเด็กและเยาวชน, กระทรวง

การพฒันาสงัคมและความม ั่นคงของมนุษย์, ส านกั

นโยบายและแผนการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน, ส านกัทดสอบ

ทางการศกึษา,กรมการปกครอง, ส านกังานสง่เสริทม

การศึกษาภาคเอกชน , ฑูตจากประเทศต้นทาง , 

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวง

แรงงาน  

-โครงการจะใหค้วามส าคญัในเรือ่งการได้รบั

สทิธใินการศกึษาโดยจะเน้นในประเด็นดงัน้ี  

1.การให้ความส าคญักบัระบบ Pre- school 

กอ่นเด็กขา้มชาตเิขา้โรงเรียน 

2.การหาครูที่มีความสามารถในการสอนเด็ก

ขา้มชาตแิละมีความเขา้ใจในภาษา 

3.การท าใหภ้าครฐัเขา้ใจนโยบายรฐัทีม่ีอยู ่ใน

การเปิดโอกาสการศกึษาใหเ้ด็กขา้มชาต ิ/ การส ารวจ

ประชากรเด็กข้ามชาติที่จ าเป็นต้องได้รบัการศึกษา 

โดยการลงพ้ืนที่ / การพฒันาหลกัสูตรเฉพาะท ั้ง

ประเทศเพื่อเด็กข้ามชาติ สามารถได้รบัการศึกษาที่

เหมาะสม  

4.ประเด็นอื่นๆ เช่น การเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขของเด็กขา้มชาต ิ// ภาครฐัควรมีนโยบาย

ทีช่ดัเจนในการชว่ยเหลือผูต้ดิตามแรงงาน  

ในว ันที่  15 มีนาคม น้ี  จะมี ก ารประ ชุม 

ค ณ ะ ท า ง า น บ ริ ห า ร  Executive Steering 

Committee (ESC) จงึมีการเสนอความเห็นรว่มกนั
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ถึงประเด็นต้องการความช่วยเหลือจากคณะท างาน

บริหาร เช่น การพฒันาหลกัสูตรเชื่อมโยงการศึกษา

ระดบัประเทศ โดยใชแ้นวทางจากประเทศฟินแลนด์ / 

การวดัผลประสิทธิภาพของระบบการศึกษา / เชิญ 

ESC จากกลุ่มประเทศต้นทางเช่นกมัพูชาเพื่อขอ

ความเห็นเกีย่วกบัหลกัสูตรการศกึษา 

 

TTIA รว่มกบัองคก์าร Plan จดักจิกรรมอบรม BSCI คร ัง้ที ่5  

เมื่อวนัที่ 14-16 กุมภาพนัธ์ 2561 สมาคมฯ 

คุณสุพตัรา ริ้วไพโรจน์และจนท.สมาคม(คุณปิยะ

ราช)ได้เข้าร่วมสมันาเชิงปฎิบตัิการ BSCI คร ัง้ที่ 5 

ณ รร.ฮอลิเดย์อิน สุขุมวิท22  โดยสมาคมฯ ได้ร่วม

จดักบัองค์การ Plan International Thailand โดย

ได้ทุนสนบัสนุนจาก Kesko ประเทศฟินแลนด์ การ

จดัอบรมคร ั้งน้ีใช้ระยะเวลา 3 วนั มีสมาชิก TTIA 

ได้แก่ บจก.เอส พี เอ อินเตอเนช ั่นแนลฟู้ด, บจก.พี.

ซี.ทูน่า ,บจก.อาร์ เอส แคนเนอรี่ และ TFFA ใน

อุตสาหกรรมทูน่าเขา้รว่มอบรมดว้ย  

ก า ร อ บ รมค เ ป็ น รู ป แ บบ  one to one 

meeting เพื่อทบทวนเรื่องมาตรฐาน BSCI และติว

เ ข้ ม ก า ร เ ต รี ย ม ต ัว ท า  audit โ ด ยมี กิ จ ก ร ร ม 

workshop ให้ผู้ เ ข้ า อบรม เขี ยน  supply chain 

mapping ให้ เ ห็ น ว่ า บ ริษัท เ ร ามี  businesses 

partners และบริษัท supply chain แบบไหนบ้าง 

ซึ่งจะได้ประเมินจดัการความเสี่ยงในช่วงต่าง ๆ ที่

อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น เรื่องการมีแรงงานบงัคบั

หรือไม่ , แรงงานเด็ก ,ความสามารถที่จะจดัต ั้ง

สหภาพแรงงาน เป็นตน้ 

 

TTIA เขา้ประชุมคณะท างานภายใตโ้ครงการ ILO-Ship to Shore Right 

เมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2561 คุณอรรถพนัธ์ 

ไดเ้ขา้ประชุมคณะท างานภายใตโ้ครงการ ILO-Ship 

to Shore Right ณ โรงแรมพูลแมน คงิพาวเวอร์ ซึง่

เป็นการรายงานความคืบหน้า/เสนอความเห็นในการ

ท างานด้านกรอบกฎหมาย การตรวจสอบแรงงาน 

และ GLP สรุปประชุมดงัน้ี 

1.แนวปฏบิตักิารใชแ้รงงานทีด่ี 

1.1 โครงการความร่วมมือ TTIA TFFA 

ILO เ พื่อส่ง เสริม GLP >> Updated ขณะน้ี อยู่

ระหวา่งปรบัปรุงคูม่ือ GLP และ check list/ ก าหนด

จดั Workshop 2 คร ัง้ ในช่วง พ.ค.2561 โดยคร ัง้ที ่

1 เป็นการระดมความเห็นจากตวัแทน HR ของ 2 

สมาคม ในประเด็นส าคญั 5 ข้อ คือ การรวมตวัและ

เจรจาต่อรอง, คณะกรรมการสวสัดิการฯ, การสรา้ง

กลไกการรบัขอ้รอ้งเรียน, คา่ใช้จา่ยในการจดัหางาน 

และ supply chain และคร ั้งที่ 2 เป็นการจดัหารือ

ระหว่างตวัแทนสมาคม HR ร่วมกบั Buyer กลุ่ม 
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Seafood Task Force/ การจดัต ั้งคณะที่ปรึกษา

ดา้น GLP แบบไตรภาคี 

1. 2 ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ก ับ  Ethical Trade 

Initiative (ETI) เรือ่งโครงการ GLP และการศกึษา

เรื่องผลกระทบต่อแรงงานจากการจดัหาเชิงกลยุทธ์

ของผูซ้ื้อ--ยงัไมม่ี update 

1.3 การเสนอแนะให้มีการจ ัดหล ักสูตร

ฝึกอบรมแรงงานบนเรือ ร่วมกบัไทยยูเน่ียน และ 

International Transport Workers Federation 

ซึ่งเรื่องน้ีทางกระทรวงแรงงานเสนอให้เชิญสมาคม

การประมงแหง่ประเทศไทยมารว่มพจิารณาดว้ย 

2.การปรบัแผนงานโครงการฯ ในปี 2561 

2.1 พฒันาบริการการจดัหางานที่เหมาะสม 

โดยการอบรมใหแ้รงงานพมา่กอ่นเขา้ประเทศไทย 

2.2 มอบหมาย ให้คณะกรรมการดู แ ล

โครงการฯ แต่งต ั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อให้

ค าปรึกษาเรื่องการตรวจแรงงาน ท ัง้น้ี คุณเจสนัแจ้ง

ว่าได้มีความเห็นเสนอไปยงัรฐับาลไทยแล้ว จะท า

ยงัไงให้คณะท างานไตรภาคีมีความเข้มแข็ง เพื่อรบั

ฟงัความเห็นจากทุกภาคสว่น 

2.3 พฒันาและสรา้งศกัยภาพด้านเทคโนโลยี

ส าหรบัการระบุต าแหน่งเรือ (VMS) ใหเ้ป็นการบ่งช้ี

ความเสีย่งดา้นการกระท าความผดิดา้นแรงงาน  

2.4 งานด้านการวางแผนและยุทธศาสตร์ 

อาทิ การจ่ายค่าแรงผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ILO ได้

จดัท าสือ่วีดีโอการใช ้ATMและขอ้ควรระวงั 

2.5 ขยายระยะเวลากจิกรรมไปถงึกลางปี 2561 เช่น 

ร่าง พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการใช้แรงงาน

บงัคบัพ.ศ. ... (P.29) และ ร่างกฎหมายและการให้

สตัยาบนัอนุสญัญาว่าด้วยการท างานในภาคประมง 

(C.188)  

**ก าหนดประชุมคณะกรรมการดูแลโครงการ Ship 

to Shore Right วนัที ่7 มี.ค. 2561** 

 

TTIA ให้สมัภาษณ์ส านกัข่าวฐานเศรษฐกจิ 

เมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2561 (ชว่งเชา้) ทาง

สมาคมฯ (ดร.ชนินทร์)นายกสมาคมฯ ไดใ้หส้มัภาษณ์

ส านกัขา่วฐานเศรษฐกจิ ในหวัขอ้เเนวโน้มการเติบโต

ของอุตสาหกรรมทูน่าของไทยไปยงัตลาดโลก ณ 

TTIA โดยมีหวัขอ้ส าคญัดงัน้ี  

1.  การน าเขา้วตัถุดบิปลาทูน่า 

1.1 สาเหตุที่ท าให้ปริมาณวตัถุดิบปลาทูน่า

ลดลง >> สถานการณ์ Climate change ส่งผลให้

การจบัปลาทูน่าท ั่วโลกน้อยลง และราคาสูงขึ้นถึง 

2,500 เหรียญ/ตนั ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งโดยปกติ

ประเทศไทยจะน าเข้าวตัถุดิบปลาทูน่ามากถึง 95% 

จากสถานการณ์ขา้งตน้ ท าใหป้ระเทศไทยมีวตัถุดบิทู

น่าเพือ่การแปรรูปน้อยลงไปดว้ย     

1.2 แนวโน้มการน าเข้าวตัถุดิบปลาทูน่า >> 

คาดการณ์ว่าไตรมาสที่ 1 และ 2/2018 (ม.ค.-มิ.ย. 

2018) จะมีการน าเข้าปริมาณวตัถุดิบปลาทูน่าดีขึ้น

กว่าปี 2017 และบริษทัสมาชิกมีการ stock วตัถุดิบ

เพือ่ใช้แปรรูปไดถ้งึช่วงกลางปี สง่ผลใหแ้นวโน้มการ

สง่ออกผลติภณัฑม์ากขึน้ โดยวตัถุดบิสว่นใหญจ่บัจาก

มหาสมุทรแปซฟิิก 80 %และมหาสมุทรอนิเดีย 20%  

2. ปจัจยัส าคญัทีส่ง่ผลตอ่การสง่ออกผลติภณัฑท์ูน่า 

2.1 ปัจจ ัยทางบวก >> 1.  ปัจจุบ ันมีการ

จดัการการท าประมงปลาทูน่าอย่างมีประสิทธิภาพ 

สง่ผลใหม้ีแหลง่ท าประมงทูน่าอยา่งย ั่งยืน 2. โรงงาน

มีการปรบัเปลีย่นน าเทคโนโลยีมาใชแ้ทนเเรงงานมาก

ขึน้  เชน่ หุน่ยนต์หรือเครือ่งจกัรในสว่น Packaging 

3.แตล่ะบรษิทัมี Product Quality ทีห่ลากหลายและ

มีการลงทุน R&D เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ามากขึ้น 4.  

มาตรการของรฐับาลไทยดา้นการแกป้ญัหา IUU และ 

แรงงาน ได้ด าเนินไปตามหล ักมาตรฐานสากล 

(FAO) เพื่อสนบัสนุนการท าประมงอย่างย ั่งยืน โดย

เชื่อว่าได้รบัการยอมรบัจากลูกค้าต่างประเทศและมี

ความเชือ่ม ั่นในคุณภาพสนิคา้ของไทย 

2.2 ปัจจยัทางลบ >> 1. อตัราเเลกเปลี่ยน 

ค่าเงินบาทที่ผนัผวน 2. แรงงานที่มีปญัหาเน่ืองจาก

แตล่ะบรษิทัมีการปรบัตวัโดยการน าเทคโนโลยีเขา้มา

ใชใ้นการผลติมากยิง่ขึน้ 

3. ทิศทางของอุตสาหกรรมทูน่าไทยปี 2018 >> 

คาดการณ์ว่าแต่ละบริษทัจะมีจ านวนส ั่งซ้ือสินค้าถึง

เดือนเม.ย.-พ.ค. 2018 แลว้ โดยในปี2018 จะน าเขา้

ว ัตถุดิบ  750,000 ต ัน  และแปรรูป เ พื่อส่งออก 
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720,000 ต ัน  คิด เ ป็นมู ลค่ า  90,000 ล้ านบาท 

( เพิ่มขึ้น  10%) หรือ  2,900 ล้านเหรียญสหร ัฐ 

(เพิ่มขึ้น 15%) เน่ืองจากมีค่าเฉลี่ยของราคาสินค้าที่

สูงขึน้ 

4. การแขง่ขนัของอุตสาหกรรมทูน่าไทยในตลาดโลก 

>> เป็นที่เข้าใจกนัดีว่า ปัจจุบนัผู้บริโภคท ั่วโลกให้

ความส าคญักบัคุณภาพอาหารมากกว่าราคา ท ั้งน้ี

ประเทศไทยได้รบัความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคสินค้า

ท ัง้ดา้นคุณภาพและราคาทีม่ีประสทิธภิาพสูง 

 

TTIA เขา้ประชุมสามญัประจ าปี 2561 สภาอตุสาหกรรมฯ 

เมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 2561 คุณอรรถพนัธ์ 

ม าศร ัง สรรค์  ( รองประธานกลุ่ มอาหาร  สภา

อุตสาหกรรมฯ) ได้เข้าประชุมสามญัประจ าปี 2561 

ณ ศูนย์สริกิติิฯ์ และรว่มงานเล้ียงภาคค ่า สรุปดงัน้ี 

   1.ผลเลือกต ัง้คกก.กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร วาระปี 

2561-2563 >>รบัรองกรรมการ 38 คน และเลือก

คุณวิศิษฏ์ ลิ้มลือชา เป็นประธานกลุ่มอาหาร โดย 

TTIA (คุณสุพตัรา)ได้รบัการเสนอชื่อและรบัรองให้

เป็นกรรมการเพิม่ในคร ัง้น้ี 

   2.ยอดเงนิคงเหลือกลุม่อาหาร 15 ลา้นบาท ณ วนัที ่

31 ธ.ค.2560 /น าเสนอผลงานปี 2560 ของทุกสาย

งาน :ภารกจิประธาน(คุณหมอบุญเพ็ง),งานเลขาธกิาร

(ดร.ปิยนุช),ดา้นแรงงาน ดูแลโดยคุณอรรพนัธ์, งาน

Trade Rules&Trade Investment, ง า น Food 

Standards&Safety, ง าน  Regulatory Affairs, 

งาน Logistice&Export Promotion, งาน Law 

   3.ประชาสมัพนัธ์ 19 มี.ค.2561 ก าหนดประชุม

สาม ัญประจ า ปี  2561 และ เลือกต ั้งคกก.กลุ่ม

อุตสาหกรรม วาระปี 2561-2563 เริ่ม 8.00 น 

ลงทะเบียนและรบับตัรเลือกต ั้ง จดัที่ห้อง Plenary 

Hall 1-2 ศูนย์สริกิติิ ์

 

TTIA เขา้รว่มสมัมนา "การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานฮาลาลเพือ่การสง่ออกไปยงั UAE&GCC 

เมื่อวนัที่  26 กุมภาพนัธ์ 2561 เจ้าหน้าที่

สมาคมฯ(คุณปภชัญา) เข้าร่วมสมัมนาเรื่อง "การ

สรา้งความรูค้วามเข้าใจในมาตรฐานฮาลาลเพื่อการ

ส่ ง ออกไปย ังประ เทศสหร ัฐอ าหร ับ เอมิ เ รสต์

(UAE)และกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง(GCC) ณ 

โรงแรมอ ัลมีรอช กรุง เทพฯ จ ัดโดยส านักงาน

คณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย(สกอท.) 

สรปุสาระส าคญัดงัน้ี 

1. มุมมองและทศิทางการสง่ออกสนิคา้ฮาลาล

ไปยงั UAE และ GCC บรรยายโดยคณะผู้แทนจาก 

(สกอท.) ปัจจุบนัการส่งออกสินค้าของไทยเพิ่ม 

17%(สินค้าทุกชนิด)  เมื่อเทียบกบัปี 2560  เป็น

สนิคา้ฮาลาล1.27% ซึง่เป็นมูลคา่สง่ออกทีไ่มมี่ต้นทุน

น าเข้าเมื่อเทียบกบัสินค้าชนิดอื่น รฐับาลได้ก าหนด

แผนยุทธศาสตร์ฮาลาล เมื่อปี 2559-2563 เพื่อ

สนบัสนุนการส่งออก โดย GCC มีความหลากหลาย
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ทางวฒันธรรมมีชาวตา่งชาตอิาศยัอยูม่าก มีศกัยภาพ

ในการซ้ือสูง และเป็นศูนย์กลางเมืองท่าและการ

บริการ (Hub) จึงเป็นเป้าหมายของผู้ประกอบการที่

จะสง่สนิคา้ไปยงักลุม่ประเทศดงักลา่ว  

>> มาตรฐานฮาลาล ที่ผู้ประกอบการต้อง

ป ฏิ บ ั ติ มี ด ั ง น้ี  1. Quality 2. Standards 3. 

Metrology โดยทุกข ั้นตอนที่ปฏิบตัิต้องตรวจสอบ

ทวนกลบัได้หมด (Traceability) ซึ่งความแตกต่าง

ของมาตรฐานฮาลาลกบัมาตรฐานอื่น คือ ความ

ศรทัธา (trust) เชื่อใจในการตรวจสอบมาตรฐาน ที่

ตอ้งตรวจสอบตาม ISO 17065 

>> ปญัหาการส่งของไทยไปยงั GCC คือยงั

ไม่ได้การรบัรองการเชือดสตัว์ตามศาสนบญัญตัิ

อิสลาม (GSO933) ซึ่งไทยยงัไม่ได้รบัค าตอบว่า

ปฏิบตัิผิดในข้อใด (สกอท.) จึงได้ให้ทางแก้ไข

เบื้องตน้วา่ ทุกโรงงานควรมี หอ้ง ,ตู ้หรือช ัน้ ส าหรบั

เก็บเอกสารเฉพาะฮาลาลทุกรายการที่ผลิตแยกไว้ให้

เข้มงวดเพื่อป้องกนัปัญหาดงักล่าว และไทยควรมี 

partner โดยเชญิคณะผูต้รวจของกลุม่ GCC มีเจรจา

ตอ่รองแกไ้ขปญัหาดงักลา่วดว้ย 

2.การลงทะเบียนรบัรองฮาลาลผ่านระบบ

ออนไลน์ โดยนายปราโมทย์ เจริญวงศ์ (สกอท.) มี

ข ั้นตอนดงัน้ี 1.www.cicot.or.thและไปที่ "ขอใช้

เครือ่งหมายฮาลาล" / 2."ลงทะเบียน"และใสข่อ้มูลให้

ครบถว้น /3.อพัโหลดไฟล์ขอเพิม่-ใหม ่ขอตอ่อายุ ขอ

ยกเลิก(ตรวจสอบค าร้อง) / 4.ช าระค่าธรรมเนียม

ตรวจโรงงาน (พิจารณาการตรวจประเมิน) / 5.ออก

หนงัสือรบัรอง 

(หมายเหตุ: ข ัน้ตอนที3่ >>การเพิม่ผลติภณัฑ ์/ขอ้มูล

ว ัตถุดิบ>>ควรกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

สมบูรณ์/ภาษาองักฤษ/หากไม่มีชื่อbrandสนิค้า ควร

ใส่ชื่อบริษัทแทน เพื่อสะดวกต่อการทวนย้อนกลบั

แหลง่ทีม่าขอวตัถุดบิ 

ท ั้ง น้ี  ระบบดงักล่าวอยู่ในข ั้นตอนการขอ

รบัรองใช้เครื่องหมายฮาลาลเท่านั้น ส่วนการขอ

ยกเลกิ/ขอตอ่อายุ/ตรวจสถานะ ยงัใชร้ะบบเดมิในการ

ขอฯ  

* * * ส า ม า ร ถ ส อ บ ถ า ม เ กี่ ย ว ก ับ ร ะ บบ ฯ ไ ด้ ที่  

pramote.sam@gmail.com 

 

 

 

 

 

ยอดสง่สตัว์น ้าแช่แข็งลดวูบ เรือประมงจอดสนิทไมจ่บัปลา ไทยวกิฤตหินกัขาดวตัถุดบิแปรรูป        

 

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ 

เปิดเผยหลงันายพจน์ อรา่มวฒันานนท์   รองประธาน

กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะ

นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเข้าพบว่า

ผู้ประกอบการก าลงัประสบปญัหาขาดแคลนวตัถุดิบ

ส าหรบัแปรรูปและส่งออกเน่ืองจากทางการไทยได้

แก้ไขระเบียบหรืกฎหมายต่างๆ ของภาคประมงตาม

ระเบียบของต่างประเทศ จนท าให้ประมงพาณิชย์ถูก

ควบคุมการออกเรือ ขณะทีป่ระมงพื้นบา้นไมส่ามารถ

ออกไปประมงได้ ท าให้ไทยจากเคยเป็นผู้ผลิตและ

แปรรูปสตัว์น ้าอนัดบั1 ของโลก ตกมาอยู่อนัดบัที่3

หรือ 4 เน่ืองจากมีปรมิาณสตัว์น ้าไมเ่พียงพอทีจ่ะแปร

รูปเพื่อส่งออก จึงได้ต ัง้คณะท างานร่วมกนัระหว่าง

กระทรวงเกษตรฯ และสภาหอการค้าไทยเ พื่อ

แลกเปลีย่นขอ้มูลและเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ  

ด้านนายอดิศร พรอ้มเทพ อธิบดีกรมประมง 

กล่าวว่า ขณะน้ีวตัถุดิบในการท าสินค้าแปรรูปเพื่อ

ส่งออกมีปริมาณน้อย เพราะจ านวนเรือประมงที่ออก

ทะเลลดลง ท าให้จบัปลาได้ปริมาณไม่มาก ประกอบ

กบัการทีไ่ทยไมส่ามารถน าเขา้ปลาจากอนิโดนีเซียได ้

เน่ืองจากอินโดนีเซียปิดท าการประมง และกุ้งไทย

ประสบปญัหาโรคกุง้ตายดว่น (อีเอ็มเอส) ยงัฟ้ืนตวัไม่

มาก ท าใหไ้ทยประสบปญัหาขาดแคลวตัถุดิบที่น ามา

แปรรูปในอุตสาหกรรม 
Source:https://www.thairath.co.th/content/1204885 

 

https://www.thairath.co.th/content/1204885


Page 10 of 18 
 

  TTIA NEWSLETTER/ February 2018 

ความคบืหน้าการใหค้วามช่วยเหลือลูกเรือประมงไทย บนเรือ Chotpattana 51 และเรือ Chotpattana 55 

ในน่านน ้าสาธารณรฐัมลัดีฟส ์

เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์2561 กระทรวงการ

ต่างประเทศได้รบัรายงานจากสถานเอกอคัรราชทูต 

ณ กรุงโคลมัโบ เกีย่วกบัการใหค้วามช่วยเหลือลูกเรือ

ไทยจ านวน 22 คน บนเรือ Chotpattana 51 และ

เรือ Chotpattana 55 ซึ่งถูกหน่วยป้องกนัชายฝั่ งมลั

ดีฟส์สกดัในน่านน ้าสาธารณรฐัมลัดีฟส์ ในข้อหาเข้า

เมืองผิดกฎหมายและควบคุมเรือท ั้งสองล าไป

สอบสวนทีก่รุงมาเล เมือ่วนัที ่11-12 มกราคม 2561 

ว่า  อ ัยการม ัลดีฟส์  ได้พิจารณาคดี เข้าเมืองผิด

กฎหมายของลูกเรือบนเรือ Chotpattana 51 และ

เ รื อ  Chotpattana 55 ที่ จ อ ด อ ยู่ ใ น น่ า น น ้ า

ประเทศม ัลดีฟส์ เสร็จสิ้นแล้ว  โดยอ ัยการฯ จะ

ด าเนินคดีกบักปัตนัเรือท ัง้สองคน แตจ่ะไมด่ าเนินคดี

กบัลูกเรือฯ และมีค าส ั่งให้ส่งตวัลูกเรือฯ จ านวน ๑๙ 

คนกลบัประเทศไทย โดยก่อนหน้าน้ี เมื่อวนัที่ 27 

มกราคม 2561 ต ารวจมลัดีฟส์ไดส้ง่ลูกเรือฯ 1 คน ที่

มีอาการป่วยกลบัประเทศไทยแลว้ 

อน่ึง ตลอดช่วงที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สถาน

เอกอคัรราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่

กติตมิศกัดิ ์ รวมท ัง้ตวัแทนบรษิทัเอเยน่ต์ของเจา้ของ

เรือ ได้เดินทางไปเยี่ยมลูกเรือฯ บนเรือท ัง้สองล า ซึ่ง

ลูกเรือฯ ทุกคนสุขภาพแข็งแรงดี รวมท ัง้ได้มอบซิม

การ์ดให้กบัลูกเรือฯ เพื่อติดต่อญาติในประเทศไทย 

ท ัง้น้ี จะมีการทยอยส่งลูกเรือฯ ที่เหลือกลบัประเทศ

ไทยในโอกาสแรก  ซึ่ งกระทรวงฯ  จะติดตาม

สถานการณ์อยา่งใกลช้ดิตอ่ไป 
Source:http://www.marinerthai.net/forum/index.php?topi

c=11234.0  

ประเทศไทยเตรียมการประกาศนโยบายประเทศไทยปลอดจากสตัว์น ้าและสนิคา้ประมง IUU 

ประเทศไทยได้ประกาศให้ IUU Fishing 

เป็นวาระแห่งชาติ และได้ด าเนินการปฏิรูปการ

ประมงของไทยในภาพรวมท ัง้ระบบมาอย่างต่อเน่ือง 

โดยมีความมุ่งหมายที่พฒันาการประมงของไทยให้

ย ั่งยืนและมีความรบัผดิชอบ เพือ่แสดงเจตนารมณ์อนั

มุ่งม ั่นที่จะผลกัดนัให้การประมงท ัง้ระบบของไทยมี

มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรบัในหมู่ประชาคม

ระหวา่งประเทศ รฐับาลไทยจงึไดเ้ตรียมทีจ่ะประกาศ

นโยบายประเทศไทยปลอดจากสตัว์น ้าและสินค้า

ประมงผิดกฎหมาย ( IUU-free Thailand)  ซึ่งที่

ประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงแหง่ชาต ิคร ัง้ที่ 

1/2561 ได้มีมติเมื่อว ันที่  25 มกราคม 2561 

เห็นชอบที่จะเสนอให้รฐับาลไทยประกาศนโยบาย

ด ังกล่าวแล้ว โดยย ังต้องรอความเห็นชอบจาก

คณะรฐัมนตรี 

ส าหร ับการก้าวเข้าสู่การเ ป็น IUU- free 

Thailand นั้น ไทยได้อาศยัพ้ืนฐานจากการปฏิรูป

การประมงตลอดช่วงเวลาเกือบ 3 ปีที่ผ่านมาในทุก

ด้าน ท ั้งในด้านการออกกฎหมายและกฎระเบียบที่

เกีย่วขอ้ง ดา้นการบรหิารจดัการประมงซึง่มีการจ ากดั

จ านวนใบอนุญาตท าการประมงให้สอดคล้องกบั

ปรมิาณทรพัยากรสตัว์น ้าในทะเล การจดัระเบียบกอง

เรือเพือ่ใหส้ามารถควบคุมเรือประมงไดทุ้กขนาดและ

ทุกประเภท การตดิตาม ควบคุมและเฝ้าระวงั โดยการ

ควบคุมการเข้า-ออกท่าของเรือประมง การติดต ั้ง

ระบบและอุปกรณ์ติดตามเรื อ  และการตรวจ

เรือประมงในทะเล รวมถงึการพฒันาระบบตรวจสอบ

ยอ้นกลบัท ัง้สตัว์น ้าจากเรือไทยและสตัว์น ้าน าเขา้โดย

เรือตา่งชาต ิ

ท ั้งน้ี เพื่อให้การเป็น IUU-free Thailand 

เ ป็นที่ ย อมร ับของนานาประ เทศ  ไทยย ังต้อ ง

ด าเนินการอีกหลายข ัน้ตอน โดยเฉพาะการพฒันา

ร ะ บ บ ใ บ ร ับ ร อ ง ก า ร จ ับ ส ัต ว์ น ้ า ใ ห้ ไ ด้ ต า ม
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มาตรฐานสากล รวมถงึการรว่มมือกบัรฐัเจา้ของธงใน

การตรวจสอบแหล่งที่มาของสตัว์น ้ าน าเข้า และ

แรงงานบนเรือประมงจะต้องเป็นแรงงานที่ถูก

กฎหมายและไดร้บัความคุม้ครองตามหลกัสากลดว้ย 

การเตรียมความพร้อมของไทยในการ

ป ร ะ ก า ศ น โ ย บ า ย  IUU- free Thailand เ ป็ น

เจตนารมณ์ของรฐับาลที่จะสร้างความย ั่งยืนให้กบั

ภาคการประมงของไทยต่อไปในระยะยาว และเป็น

แรงผลกัดนัให้การปฏิรูปภาคประมงของไทยต้อง

ด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ขึ้นอยู่กบัรฐับาลใด

รฐับาลหน่ึงเทา่นัน้ 
Source:http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/86855

 

แถลงขา่วประจ าสปัดาห์กระทรวงตา่งประเทศ เรือ่ง ความคบืหน้าการแกไ้ขประมงผดิกฎหมาย (IUU) ปี 

2018  

วนัที่ 15 กพ.61 กระทรวงต่างประเทศได้มี

การจดัแถลงข่าวประจ าสปัดาห์ โดยมีคุณบุษฏี สนัติ

พิทกัษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวง

ตา่งประเทศเป็นผูแ้ถลง โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี  

ประเด็นการแก้ไขประมงผิดกฎหมาย (IUU) 

ความคืบหน้า ในปี 2018 มีสถติทิีส่ าคญั เชน่  

1.มีการจ ับกุมคดีอาญาที่ เกี่ยวข้องก ับค้า

มนุษย์ 86 คดี และคดีถงึทีสุ่ดแลว้ 32 คดี ในปี 2560 

/ ศปมผ.ตรวจพบเจ้าหน้าที่รฐัที่ละเว้น บกพร่องต่อ

การปฏบิตัหิน้าทีก่รณีคา้มนุษย์รวม 3 คดี  

2.มีการกกัเรือไรส้ญัชาติโดย ศปมผ.รวม 7 

ล า  

3.ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่

จดัหน่วยงานคา้มนุษย์เฉพาะเพือ่ใหม้ีการด าเนินการ

จดัการทีร่วดเร็ว  

4.การตรวจแรงงานเชิงรุกในเรื่อง แรงงาน

เด็ก แรงงานบงัคบั แรงงานต่างด้าวบนเรือประมง 

และในสถานประกอบการกุ้ง ปลา ประมงทะเล มีการ

ตรวจสอบเชิงลึก ผลการตรวจในปี 2560 พบการ

กระท าความผิด 9,480 แห่ง และในปี 2559 พบ 

7,524 แหง่  

5.จ านวนค้ามนุษย์ในภาคแรงงานปี 2560 มี

จ านวนลดลง เพราะ มีบทลงโทษที่หนกัขึ้น ท าให้

เรือประมงพ้ืนบ้านและเรือประมงพาณิชย์ เรือ

ประมาณ 38,956 ล า (ลดลงรอ้ยละ 22) และประมง

นอกน่านน ้าเหลือ 15 ล า จาก 76 ล า และมีเรือที่ถูก

ตรงึอีก 1,160 ล า  

นอกจากน้ีมีการรายงานผลการด าเนินงาน

ของ ศปมผ. เชน่  

-ปฏบิตักิารตรวจยดึเรือประมงซึ่งเกีย่วขอ้งกบั

การคา้มนุษย์  

-ช่วยเหลือลูกเรือประมงที่เป็นเหยื่อตกค้างที่

อนิโดนีเซีย  

-การปร ับปรุ ง  พรก.ประมง  ให้มีความ

เหมาะสมมากขึน้  

-การใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาระหวา่งประเทศ  

-การจดัท าระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว 

(การท าหนงัสือคนประจ าเรือ มีระบบ (Face Scan 

System)  

-การจดัต ัง้ศูนย์ชว่ยเหลือแรงงานตา่งดา้ว  

-การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาค

ประมง  

-การตรวจแรงงานในสถานประกอบการแปร

รูปสตัว์น ้า  

-การปฏบิตังิานในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแรงงาน

ของศูนย์ Pipo  

-การให้ความรูเ้พื่อป้องกนัการค้ามนุษย์ด้าน

แรงงาน  

-การประชาสมัพนัธ์ในประเทศและนานาชาติ

ถงึการด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง  

-การท างานรว่มกบั ILO  
Source: 

https://www.facebook.com/saranromradio/videos/17760

30699084848/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/saranromradio/videos/1776030699084848/
https://www.facebook.com/saranromradio/videos/1776030699084848/
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ก.แรงงาน เตรยีมออกกฎกระทรวง ป้องกนัลูกจา้งวยัรุน่ต ัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม  

วนัที ่13 กพ.61 นายอนนัต์ชยั อุทยัพฒันาชีพ 

อธบิดีกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน (กสร.) ได้

ให้ข้อมูลถึงการที่คณะรฐัมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

หลกัการรา่งกฎกระทรวงก าหนดประเภท หลกัเกณฑ์ 

วิธีการ เงื่อนไข และการด าเ นินการของสถาน

ประกอบกิจการเพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหาการ

ต ั้งครรภ์ของลูกจ้างซึ่งเป็นวยัรุ่น พ.ศ. …. ตามที่

กระทรวงแรงงานเสนอ เน่ืองจาก มาตรา 4 และ 

มาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัิการป้องกนัและแก้ไข

ปญัหาการต ัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2559 ได้ก าหนด

หลกัเกณฑ์ให้ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ในการให้

ความรูแ้ก่วยัรุ่นที่เข้าสู่การท างานในสถานประกอบ

กิจการซึ่งมีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี และให้กระทรวง

แรงงานมีหน้าที่ออกกฎกระทรวงเพื่อให้มีการปฏิบตัิ

ตาม พ.ร.บ. น้ี  

โดยสาระส าค ัญของร่างกฎกระทรวงด ัง

กลา่วคือก าหนดใหส้ถานประกอบกจิการจะตอ้งจดัให้

มีการให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการต ัง้ครรภ์ของวยัรุ่น 

จดัท าคู่มือ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้ความรู้แก่

ลูกจา้งในเรือ่งการป้องกนัการต ัง้ครรภ์ การคุมก าเนิด 

ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร ต ั้ ง ค ร ร ภ์  ก า ร แ ท้ ง 

ภาวะแทรกซ้อนอนัเน่ืองจากการแท้ง และโรคติดตอ่ 

ทางเพศสมัพนัธ์ การตดิเช้ือเอชไอวี 

อธิบดี  กสร.  กล่าวต่อไปว่า  กรณีสถาน

ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต ัง้แต่ 200 คนขึ้นไป ซึ่ง

กฎกระทรวงว่าด้วยการจ ัดสว ัสดิการในสถาน

ประกอบกิจการ พ.ศ.2548 ก าหนดให้ต้องจดัให้มี

พยาบาลประจ าในสถานประกอบกิจการ ดงันั้น 

นายจ้างจึงต้องมอบหมายให้พยาบาลมีหน้าที่ให้

ค าปรึกษาแก่ลูกจ้างวยัรุ่นในสถานประกอบกิจการ 

นอกจากน้ี หากลูกจ้างต้องการขอค าปรึกษาหรือ

ขอรบับริการอนามยัเจริญพนัธุ์ให้ถือเป็นหน้าที่ของ

นายจ้างต้องสนบัสนุนให้ลูกจ้างเข้าถึงบริการจาก

สถานพยาบาล รวมไปถึงมีระบบการส่งต่อโดยการ

ประสานงานช่วยเหลือเพื่อให้ลูกจ้างได้รบัการจดั

สวสัดิการสงัคมด้วย ซึ่งข ัน้ตอนต่อไปจะน าไปสู่การ

พิจารณาเพื่อปรบัปรุงแก้ไขของคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

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

117260 

 

กสร.เปิดประชาพจิารณ์ กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ 4 คร ัง้ เชญินายจา้ง ลกูจา้ง และผูเ้กีย่วขอ้งรว่มแสดงความ

คดิเห็น  

วนัที ่19 กพ.61 นายอนนัต์ชยั อุทยัพฒันาชีพ 

อธิบดีกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) 

เปิดเผยว่า กสร. เปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่างพ.ร.บ.

แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. ... เพือ่ใหทุ้กภาคสว่นได้มีสว่น

รว่มแสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข

ปรบัปรุงกฎหมายฉบบัน้ีอย่างท ั่วถึงและรอบด้าน 

ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เน่ืองจาก

พระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 เป็น

กฎหมายหลกัที่ใช้การด าเนินกระบวนการแรงงาน

สมัพนัธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบ

กิจการซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลานาน ดงันั้นเพื่อให้

สอดคล้องก ับการพ ัฒนาด้านแรงงานส ัมพ ันธ์  

สภาพการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

รวมท ัง้ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานแรงงานสากล อาทิ 

อนุสญัญาขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) 

ฉบบัที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการ

คุม้ครองสทิธิในการรวมตวั และอนุสญัญาฉบบัที ่98 

ว่าด้วยสิทธิในการรวมตวัและการร่วมเจรจาต่อรอง 

จึงมีความจ าเป็นในการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย

ดงักลา่ว 

https://www.prachachat.net/economy/news-117260
https://www.prachachat.net/economy/news-117260
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          อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า ท ั้งน้ี เวทีประชา

พิจารณ์ร่างกฎหมายฉบบัน้ี เปิดให้ผู้แทนองค์กร

นายจ้าง องค์กรลูกจ้าง นกัวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รว่มแสดงความคดิเห็นจ านวน 4 คร ัง้ โดยคร ัง้แรกจดั

เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวนัที่ 13 ก.พ.61 ที่ผ่านมา ณ 

จงัหวดัสงขลา และมีก าหนดจดัอีก 3 คร ัง้ ณ จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ว ันที่  22 ก.พ.61 จ ังหว ัด

นครราชสีมา วนัที่ 27 ก.พ.61 และส่วนกลาง ณ 

กระทรวงแรงงาน ในวนัที่ 9 มี.ค.61 หลงัจากนั้นจะ

สรุป และวิเคราะห์ผลที่ได้จากการท าประชาพิจารณ์

เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาปรบัปรุงร่างพ.ร.บ.

ดงักลา่ว ผูท้ีส่นใจสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิได้ที ่

ส านกัแรงงานสมัพนัธ์ กรมสวสัดิการและคุ้มครอง

แรงงาน โทร. 0 2245 8993 หรือสายด่วน 1506 

กด 3  
Source:http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/79

2627 

 

รมต. แรงงาน ประกาศ แรงงานประมงเถือ่น ตอ้งเป็นศูนย์  

วนัที่ 19 กพ.61 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไดเ้ปิดเผยความคืบหน้า

การแก้ไขปญัหาดา้นแรงงานประมงทะเลและแปรรูปสตัว์ 

ว่า รฐับาลไทยได้มุ่งม ั่นแก้ไขปัญหาแรงงานในภาค

ประมงอย่างจริงจ ังในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้

สถานการณ์ดา้นแรงงานในภาคประมงเปลีย่นแปลงไปใน

ทิศทางที่ดีและพฒันาขึ้นในหลายด้าน ม ั่นใจว่าการ

ด าเนินการทีผ่า่นมา สามารถแก้ไขปญัหาแรงงานประมง

ในประเทศไทยใหห้มดไปจากประเทศไทยไดอ้ยา่งย ั่งยืน  

โดยไดด้ าเนินมาตรการที่มีความคืบหน้าในหลายประการ

อาทิ การบงัคบัใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ การตรวจ

แรงงานอย่างเข้มข้นและเป็นระบบ ในปี2561 จะมี

พนกังานตรวจแรงงานรวมท ัง้สิน้ 1,692 คน และจากผล

การบงัคบัใชก้ฎหมายทีม่คีวามเขม้งวดมากขึน้ในช่วง 2 ปี

ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการป้องปรามการใช้แรงงานผิด

กฎหมายอยา่งเขม้ขน้ มกีารด าเนินคดกีวา่ 4,240 คด ีโดย

ขยายผลเป็นการด าเนินคดคีา้มนุษย์จ านวน 85 คด ี 
Source: http://m.thansettakij.com/content/260371 

 

ผูป้ระกนัตนมาตรา 40 จา่ยเงนิสมทบผา่นเคาน์เตอร์บิก๊ซี ไดแ้ลว้วนัน้ี  

วนัที่ 21 กพ.61 เว็บไซต์ประกนัสงัคมได้ให้

ข้อมูลถึงเรื่องที่ส านกังานประกนัสงัคมไดด้ าเนินงาน

ตามนโยบายรฐับาลและกระทรวงแรงงาน ในการ

สง่เสรมิการใหบ้รกิารภาครฐัไปสูร่ะบบอเิล็กทรอนิกส์ 

และสร้างเครือข่ายตวัแทนภาครฐัในการให้บริการ

ประชาชน โดยเพิ่มช่องทาง การให้บริการรบั-จ่าย

เงนิกองทุนประกนัสงัคม โดยไมต่อ้งเดนิทางมาติดตอ่ 

ณ ส านกังานประกนัสงัคมด้วยตนเอง และขณะน้ีได้

รว่มกบับรษิทั บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการรบัช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม

ใหแ้กผู่ป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ผา่นเคาน์เตอร์บิก๊ซี 

ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วต ัง้แต่วนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 

2561 เป็นตน้ไป  
Source:  https: / / www. sso. go. th/ wpr/ main/ news/ ข่ า ว

ประชาสมัพนัธ์_detail_detail_1_16_0/ข่าว-ผู้ประกนัตนมาตรา-

40-จ่ายเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี-ได้แล้ววนัน้ี974_ข่าว%

20:%20ผู้ประกนัตนมาตรา%2040%20จ่ายเงินสมทบผ่าน

เคาน์เตอร์บิก๊ซี%20ไดแ้ลว้วนัน้ี_974 

 

สนช. เห็นชอบรา่ง พ.ร.บ.การกลบัเป็นผูป้ระกนัตน ก าหนดใหย้ืน่ใช้สทิธภิายใน 1 ปี หลงักฎหมายมผีลบงัคบั

ใช้ โดยไมต่อ้งจา่ยเงนิสมทบยอ้นหลงั  

  

วนัที่ 15 กพ.61 

ที่ประชุมสภานิติ

บญัญตัิแห่งชาติ 

ได้เห็นชอบร่าง

พระราชบญัญตัิ 

( พ . ร . บ . )  ก า ร ก ล ับ เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก ัน ต น  ซึ่ ง

คณะกรรมาธิการวิสามญัฯ พิจารณาเสร็จแล้ว หลงั

พจิารณาในวาระ 2 และ 3 โดยทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบ

วาระ 3 ใหป้ระกาศใช้เป็นกฎหมายดว้ยคะแนน 193 

เสียง ไมเ่ห็นดว้ยไมม่ี และงดออกเสียง 3 เสียง 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/792627
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/792627


Page 14 of 18 
 

  TTIA NEWSLETTER/ February 2018 

สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตัิฉบบัน้ี 

ก าหนดใหผู้ป้ระกนัตน ทีค่วามเป็นผูป้ระกนัตนสิ้นสุด

ล ง  เ น่ื อ ง จ ากมี ก า รข าดส่ ง เ งินสมทบกองทุน

ประกนัสงัคม เป็นระยะเวลาตดิตอ่กนั 3 เดือน หรือสง่

เงนิไมค่รบจ านวน เป็นเวลา 9 เดือน ในระยะเวลา 12 

เดือน ซึ่งท าให้ขาดจากการเป็นผู้ประกนัตน และ

ไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้ หากมีความ

ประสงค์ที่จะกลบัมาเป็นผู้ประกนัตน ผู้ที่ประสงค์จะ

กลบัเป็นผู้ประกนัตน จะต้องยื่นค าขอผ่านส านกังาน

ป ร ะ ก ัน ส ัง ค ม ภ า ย ใ น  1 ปี  นับ ต ั้ ง แ ต่ ที่ ร่ า ง

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กบัแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรฐั เพื่อให้ประชาชน

ไดร้บัสวสัดกิารท ั่วถงึ ใหมี้คุณภาพชีวติทีด่ีขึน้ รวมท ัง้ 

เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครฐั ด้วยการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินไว้ใช้ในยามชรา

ภาพมากขึน้  
Source: https://prachatai.com/journal/2018/02/7547 

 

กสร. ระดมทกุฝ่ายหารือแนวทางเพิม่ตู ้ATM ใหแ้รงงานประมง 

วนัที่ 2 กพ.61 นายอนนัต์ชยั อุทยัพฒันาชีพ 

อธบิดีกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผย

ว่า จากประชุมหารือร่วมกนัระหว่างกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน ธนาคารพาณิชย์ และสมาคมประมงแห่ง

ประเทศไทย เมือ่วนัที่ 31 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อวาง

แนวทางการติดต ั้งตู้ ATM ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

ใหก้บัแรงงานประมงทะเล ทีป่ระชุมไดเ้ห็นชอบรว่มกนัให้

สมาคมประมงแห่งประเทศไทยรวบรวมต าแหน่งทีต่ ัง้แพ

ปลา และ ท่าเทียบเรือที่มีความต้องการติดต ั้งตู้ ATM 

เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ได้พิจารณาติดต ั้งเพิ่มเติมใน

สถานที่ที่ยงัไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ท ั้งน้ี กสร. จะจดั

ประชุมชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกบัการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า

ในงานประมงทะเล การมอบให้บุคคลอืน่ไปกดเงนิจากตู้ 

ATM การรบัฝากเอกสารจากแรงงานในพื้นทีศ่รชล. ท ัง้ 3 

เขต โดยเชิญกรมประมง กรมการจดัหางาน สมาคม

ประมง เจ้าของเรือ หวัหน้าศูนย์แจ้งเ รือเข้า – ออก 

(PIPO) พรอ้มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรบัฟงั ซึ่งจะ

เริม่คร ัง้แรกในวนัที ่27 ก.พ. 2561 ณ ศูนย์ประสานงาน

การปฏบิตัใินการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล (ศร

ชล.) เขต 3 จงัหวดัตรงั 

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า สมาคมประมงแห่ง

ประเทศไทย ไดแ้จ้งว่าสมาชกิสว่นใหญใ่ช้บรกิารธนาคาร

ออมสนิ เน่ืองจากการใช้เงนิเปิดบญัชีน้อยที่สุด รองลงมา

ธนาคารกรุงเทพ เน่ืองจากตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพและ

ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นที่มีภาษาของแรงงานข้ามชาติ

ครบสามภาษา คือ เมียนมา กมัพูชา และลาว นอกจากน้ี 

สมาคมฯ ได้เสนอให้กสร.มอบหมายส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดั 22 จงัหวดัตดิชายทะเล  เขา้

ร่วมประชุมของสมาคมประมงจงัหวดั เพื่อส่งเสริมข้อ

กฎหมายและรบัฟงัสภาพปญัหา ตลอดจนเชิญหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเกี่ยวกบัแนวทางการยื่นส าเนา

เอกสารแทนเอกสารฉบบัจริงเพื่อขอแจ้งเรือเข้า -ออก 

เน่ืองจากเกรงว่าเอกสารของลูกจ้างจะสูญหาย พร้อมท ัง้

เรื่องการตดิต ัง้เครื่องมือสือ่สาร ส าหรบัข้อเสนอดงักล่าว 

กสร.  รบัไว้พิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางด าเนินการ

ตอ่ไป 
Source: 

http://www.labour.go.th/th%20/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=39985:--atm-&catid=1:2011-03-

31-03-24-26&Itemid=88 

 

 
 
TUท าสถติยิอดขายปี60สงูสดุเป็นประวตักิารณ์1.36แสนล. 

นายธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)หรือTU เผย
ถงึ รายงานผลประกอบการ ปี 2560 ท าสถติยิอดขาย
ปี 60 สูงสุดเป็นประวตักิารณ์ เพิม่ขึน้ 1.6 % มาอยูท่ี ่
136,535 ล้านบาท ก าไรสุทธิ ปี เพิ่มขึ้น 14.6 % 
จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 6,021 ล้านบาท แม้ว่าจะมี
ผลกระทบจากราคาว ัตถุดิบที่ปร ับต ัวสูงขึ้น แต่

https://prachatai.com/journal/2018/02/7547
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สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีและมีก าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่น 

“ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายในเรื่องต้นทุน
วตัถุดิบที่สูง และความผนัผวนทางเศรษฐกิจใน
หลายๆตลาดท ั่วโลก เรายงัมีความยืดหยุ่นในการท า
ก าไรในปี 2560 ไดเ้ป็นอยา่งดี สว่นความกดดนัเรือ่ง
ราคาวตัถุดิบที่สูงเริ่มคลี่คลาย หลงัจากราคาปลาทูน่า 
เริม่ลดลงต ัง้แตไ่ตรมาสที ่4 ของปี 2560” 
       ท ัง้น้ีในปีที่ผ่านมา ไทยยูเน่ียน ฉลองครบรอบ 
40 ปี ในการด าเนินธุรกิจเมือ่ปลายเดือนพฤศจิกายน 
พร้อมจดันิทรรศการแสดงผลงานที่เกี่ยวกบัความ
ย ั่งยืนและนวตักรรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลกัในการท า
ธุรกิจในปจัจุบนัและอนาคต และที่งานนิทรรศการ มี
การแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ เยลโล่ฟิน ทูน่าสไลซ์
และไสก้รอกทูน่าเพือ่สุขภาพ โดยผลติภณัฑท์ ัง้2อย่าง
น้ีเกดิจากการคดิคน้ของศูนย์นวตักรรมไทยยูเน่ียน 
       ในเดือนธนัวาคม บริษทัยงัได้เปิดตวัโครงการ
พฒันาเรือประมง และแนวปฏิบตัิด้านแรงงานบน

เรือประมง เพื่อให้แนวทางที่ชดัเจนกบัเรือประมงซึ่ง
จ ัดหาว ัตถุ ดิบ ให้ก ับบริษัท  และปร ับปรุ งก าร
ด าเนินงานดา้นแรงงานและจรยิธรรมในภาคประมง 

เมื่อมองไปข้างหน้า ไทยยูเน่ียน ยงัคงท างาน
อย่างต่อเน่ืองเพื่อความก้าวหน้า และมุ่งม ั่นในการ
ท างานร่วมกนัเพื่อตอบสนองความท้าท้ายด้านความ
ย ั่งยืนที่ต้องเผชิญในอุตสาหกรรมอาหารทะเลท ั่วโลก 
ซึง่ไดแ้ก ่การตรวจสอบยอ้นกลบัไนระบบดจิติอล การ
ให้คนงานบนเรือสามารถติดต่อสื่อสาร การให้
การศึกษาแก่เด็ก และการให้ข้อมูลเรื่องโภชนาการ
แกชุ่มชน 

“เราท างานร่วมมือกบัทุกอุตสาหกรรม เพราะ
ความทา้ทายทีอุ่ตสาหกรรมอาหารทะเลก าลงัเผชญิอยู ่
ไม่ว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนและความปลอดภยัของ
แรงงานขา้มชาต ิไมไ่ดเ้ป็นแคป่ญัหาในธุรกิจอาหาร
ทะเลอีกตอ่ไป” นายธีรพงศ์ กลา่วเสรมิ 
Source: http://www.thansettakij.com/content/261365 

 

สง่ออกเดือนม.ค.61 ขยายตวัสงูสดุรอบ 5 ปีที ่17.6% สนิคา้ขยายตวัดีทกุตลาดคาดไตรมาสแรกโต 8% ท ัง้ปี
ตามเป้า 

นายสนธิรตัน์ สนธิจิรวงศ์ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการส่งออกของไทยใน
เดือนมกราคม 2561 ว่า ขยายตวัสูงสุดในรอบ 62 
เดือน หรือ 5 ปี ที ่17.6% หรือคดิเป็นมูลคา่ 20,101 
ลา้นดอลลาร์สหรฐั โดยการสง่ออกขยายตวัไดด้ีในทุก
ตลาดส าคญั โดยเฉพาะตลาดเอเชียใต้ ญี่ปุ่ น และ
ตลาด CLMV มีการขยายตวัในระดบัสูง ส าหรบัการ
สง่ออกรายสนิคา้มีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง 

โดยกลุม่สนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขยายตวัในระดบัสูงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 15 ขยายตวั 
16.2% โดยสินค้าส่งออกที่ขยายตวัดี ได้แก่ ข้าว 
ขยายตวั 37.2% ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั ขยายตวั 
42.3% น ้าตาลทราย กลบัมาขยายตวัที่ 42.2% ไก่
สดแช่แข็งและแปรรูป ขยายตวั 18.4 % อาหารทะเล
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตวั 20.4 % แต่
สินค้าส าคญัที่หดตวั ได้แก่ ยางพารา หดตวั 20.7% 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัทางด้านราคา และ
ผลไมก้ระป๋องและแปรรูป หดตวั 7.3% 

ท ัง้น้ีแนวโน้มการสง่ออกไทยในไตรมาสแรก
ของปีน้ี คาดว่าจะปรบัตวัดีขึ้นคาดว่าจะขยายตวัที่ 

8% โดยสินค้าส าคญัที่คาดว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึน้ 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เม็ดพลาสติก เคมีภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ยาง อญัมณีและ
เครือ่งประดบั 

 “แมว้า่หลายฝ่ายจะวติกวา่ปญัหาคา่เงนิบาทที่
แข็งคา่จะกระทบตอ่การสง่ออกแตก่ลบัพบวา่ในเดือน
แรกของปีการส่งออกของไทยยงัเป็นบวก แสดงว่า
ค่าเงินบาทไม่ได้มีผลด้านลบต่อต่อการส่งออกไทย 
และคา่เงนิบาททีแ่ข็งคา่นัน้มาจากการทีส่หรฐัฯ ท าให้
ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าสง่ผลให้ประเทศอื่นในภูมิภาค
แข็งคา่เป็นไปในทศิทางเดียวกบัไทย จงึม ั่นใจวา่ในปี
น้ีการสง่ออกจะขยายตวัได ้8% ตามเป้าหมาย ภายใต้
สมมติฐานค่าเงินบาทเฉลี่ย 32-34 บาทต่อดอลลาร์
สหรฐั และราคาน ้ามนัดบิอยู่ที่ 55-65 ดอลลาร์สหรฐั
ต่อบาเรลล์ โดยจะสามารถผลกัดนัให้ มีมูลค่าการ
ส่งออกได้เดือนละไม่ต ่ากว่า 21,412 ล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ โดยจะเน้นการพฒันาเพิ่มมูลค่าการส่งออก
สินค้าใหม่ๆ รวมถึงสินค้าบริการ ตลอดจนผลกัดนั 
เอสเอ็มอีใหมี้การสง่ออกมากขึน้” นายสนธริตัน์ กลา่ว 
ขณะที่การน าเข้า มีมูลค่ากว่า 20,220 ล้านดอลลาร์
สหร ัฐฯ ขยายต ัว 24.3% จากการน าเข้าสินค้า
เช้ือเพลิง รวมถึงสินค้าทุน และวตัถุดิบ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
ถือเป็นสิ่งที่ดี ในช่วงภาวะเงินบาทแข็งค่าเป็นการใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ค่ า เ งิ น บ า ท ที่ แ ข็ ง ค่ า ขึ้ น ข อ ง
ผู้ประกอบการ ท าให้ดุลการค้า เดือนม.ค.ขาดดุล 
119.2 ลา้นดอลลาร์สหรฐั 
Source: http://www.thansettakij.com/content/261544 
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ทุม่ R&D แสนลา้น! 'อตุฯ อาหาร' น าโดง่ 

สวทน. ประกาศตวัเลข ‘รฐั-เอกชน’ ทุม่งบวจิยั
และพฒันาพุ่งกว่าแสนล้าน บุคลากรวิจยัเติบโตแล้ว
กวา่แสนคน เป็นคร ัง้แรกของประเทศ ช้ี! อาหาร ยาน
ยนต์  ปิโตรเลียม ลงทุน R&D สูงสุด ส่วน ‘อุตฯ 
บริการ’ และ ‘ค้าปลีก’ ตามมาติด ๆ เผย ได้อานิสงส์
จากนโยบายรฐั ปลุกลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า
สูงขึ้นต่อเน่ือง ประเทศไทยเดินหน้านโยบายกระตุ้น
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่มี เทคโนโลยีและ
นวตักรรมที่ทนัสมยั เพื่อให้ไทยก้าวพ้นประเทศผู้มี
รายไดป้านกลางไปสูร่ายไดสู้ง ดว้ยการออกมาตรการ
สนบัสนุนส่งเสริม โดยเฉพาะการลงทุนที่มีการวิจยั

และพฒันา (R&D) ท าให้สินค้าไทยมีมูลค่าสูงขึ้น3 
กลุม่อุตฯ อดังบ R&D สูงสุด จากผลการส ารวจยงัระบุ
ด้วยว่า การเติบโตของการลงทุนด้าน R&D เกิดขึ้น
จาก 3 ดา้น คือ  

1.ดา้นภาคอุตสาหกรรมการผลติ ซึ่งในสว่นน้ี
จะใช้งบลงทุนด้าน R&D สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ 
อุตสาหกรรมอาหาร ทีม่ีการลงทุนสูงถงึ 15,051 ลา้น
บาท เป็นการลงทุนในการพฒันาดา้นบรรจุภณัฑ ์การ
พฒันาสูตรอาหารและคุณค่าทางโภชนา เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ปลีย่นไป 

2 อุตสาหกรรมยานยนต์  ที่มี การลงทุน 
11,879 ล้านบาท ในการวิจยัและพฒันาด้านการ
พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลติใหม ่การพฒันา
ชิ้นส่วนรถตวัใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายของ
บรษิทัแม ่และเพือ่ลดตน้ทุนการผลติ  

3 คือ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ที่มีการลงทุน
รวมด้าน R&D จ านวน 9,251 ล้านบาท เป็นการ
ลงทุนดา้นการพฒันากระบวนการผลติเพือ่ลดตน้ทุน 
Source: http://www.thansettakij.com/content/260358 

 

 
 

มกอช. แจงสหรฐัฯ ไมไ่ดเ้ตรียมแบนสนิคา้ประมงไทย 

ม ก อ ช .  แ จ ง ส ห ร ัฐ ฯ 

ไม่ได้เตรียมแบนสินค้า

ประมงไทย ช้ีสหร ัฐฯ 

ประกาศ ใช้ กฎหมาย 

Seafood Import 

Monitoring Program 

ที่ก าหนดให้ผู้น าเข้าสินค้าประมงต้องจดัท ารายงาน

และเก็บบนัทกึขอ้มูลการน าเขา้สนิคา้ประมง 12 ชนิด

ทีเ่สีย่งตอ่การท าประมง ผดิกฎหมาย ย า้ผูส้ง่ออกไทย

ที่ท าถูกต้องไม่ได้รบัผลกระทบ และให้ข้อมูลว่า เมื่อ

เดื อนธ ันวาคม 2559 สหร ัฐฯ  ได้ประกาศใช้

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ  Seafood Import Monitoring 

Program ซึ่งก าหนดให้ผู้น าเข้าสินค้าประมงมายงั

สหรฐัฯ ต้องจดัท ารายงานและเก็บบนัทึกข้อมูลการ

น าเขา้สนิคา้ประมง 12 ชนิด ทีเ่สีย่งตอ่การกระท าผดิ

กฎหมาย ไดแ้ก ่เป๋าฮื้อ ปลาแอตแลนตกิคอด ปลาอีโต้

มอญ ปลาเก๋า ปูอลาสกนัคิงแครบ ปลาแปซิฟิกคอด 

ปลากะพงแดง ปลงิทะเล ปลาฉลาม กุง้ ปลาดาบ และ

ปลาทูน่า โดยมีผลบงัคบัใช้ต ั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 

2561 (ยกเว้นกุ้งและเป๋าฮื้อจะประกาศวนับงัคบัใช้

ภายหลงั) ท ัง้น้ี มกอช. ได้เผยแพร่ข่าวการประกาศ

กฎระเบียบผา่นทางเว็บไซต์และจดหมายขา่วเตือนภยั

สินค้าเกษตรของ มกอช. ซึ่งไม่มีการระบุหรือมี

เน้ือหาในกฎระเบียบว่า สหรฐัฯ เตรียมห้ามน าเข้า

สินค้าประมงผิดกฎหมาย 12 ชนิด ตามที่ได้มีการ

เสนอข่าวไปก่อนหน้าน้ี ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า

ประมงของไทยจึงไม่ต้องวิตกกงัวลและสามารถ

สง่ออกไดต้ามปกต ิ
Source:http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=14680

&ntype=01 

 

ออสเตรเลียปฏเิสธการสง่ออกสนิคา้ประมงไทย ช่วง ม.ค. - พ.ย. 2560  

กรมประมงได้รบัรายงานสรุปปัญหาการ

ส่งออกสินค้า เกษตรและอาหารของไทยไปย ัง

ออสเตรเลีย ระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 

2560 ซึง่สนิคา้ทีอ่อสเตรเลียปฏเิสธจากไทย มีจ านวน 

12 รายการ ส่วนใหญ่เป็นการตรวจพบสารก าจดั

ศตัรูพืชในผลิตภณัฑ์ผกัผลไม้แช่แข็งและแปรรูป 

โดยเฉพาะสาร Carbendazim ซึ่งเป็นสารที่ไม่ได้มี

ก า ร ก า ห น ด ค่ า ต ก ค้ า ง ไ ด้ สู ง สุ ด ห รื อ  MRL 

(Maximum Residue Limits) ส าหรบัสนิคา้ประมง 

มีการตรวจพบสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานจ านวน 3 

ข่าวมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 

http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=14680&ntype=01
http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=14680&ntype=01
http://backoff.thansettakij.com/wp-content/uploads/2018/02/TP15-3341-2..jpg
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รายการ ไดแ้ก ่ปรมิาณเช้ือจุลนิทรีย์รวม (Standard 

Plate Count) สูงเกนิมาตรฐานในกุง้แห้งและกุ้งต้ม

ป อ ก เ ป ลื อ ก  แ ล ะ ต ร ว จ พ บ ส า ร ป ฏิ ชี ว น ะ 

Nitrofurazone (SEM) ในปูน่ิม ซึ่งสารปฏิชีวนะน้ี

เป็นสารทีไ่มอ่นุญาตใหม้ีการตกค้างในสินคา้ทุกชนิด 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560 พบว่า

สินค้ากุ้งต้มแช่เยือกแข็งน าเข้าออสเตรเลียถูกตรวจ

พบปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ รวม (Standard Plate 

Count) เกินมาตรฐานสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะกุ้งต้ม

แช่เยือกแข็งจากจีน เวียดนาม และมาเลเซีย ท ัง้น้ีกุ้ง

ต้มแช่เยือกแข็งจากไทยจ านวน 1 รุ่น ถูกตรวจพบ

ปญัหาดงักลา่วดว้ยเชน่กนั  

ท ั้ ง น้ี  เ พื่ อ ก ารส่ ง ออกสินค้ าประมงที่ มี

ประสิทธิภาพและการสร้างความเชื่อม ั่นในคุณภาพ

มาตรฐานของสินค้าไทย ผู้ประกอบการผลิตและ

สง่ออกสตัว์น ้าไปยงัออสเตรเลียควรเพิม่ความเขม้งวด

ในการตรวจสอบดูแลคุณภาพและความปลอดภยั

สินค้าส่งออกไปยงัออสเตรเลีย โดยเฉพาะควรเพิ่ม

ความระมดัระวงัและงดเว้นการผลิตกุ้งต้มที่ใช้ความ

รอ้นไมเ่พียงพอ 
Source:http://agriculture.gov.au/import/goods/food/inspe

ction-compliance/failing-food-reports#2017

 
 
 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561  

สรุปประชุม ครม.ที่ส าคญัประจ าวนัที่ 13 กพ.61 มี

หวัขอ้ดงัน้ี  

5. ครม.มีมตอินุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนด

ประเภท หล ักเกณฑ์  วิธีการ เงื่อนไข และการ

ด าเนินการของสถานประกอบกจิการเพื่อป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาการต ั้งครรภ์ของลูกจ้างซึ่งเป็นวยัรุ่น 

พ.ศ. ....  

สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง  

1. กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนด

สามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นตน้ไป  

2.  ก าหนดให้สถานประกอบกิจการทุก

ประเภทจดัใหม้ีขอ้มูลขา่วสารและความรูเ้กีย่วกบัการ

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการต ัง้ครรภ์แกลู่กจา้งซึ่งเป็น

วยัรุ่น โดยอย่างน้อยต้องให้ครอบคลุมในเรื่องการ

ป้องกนัการต ั้งครรภ์และการคุมก าเนิด การแก้ไข

ปัญ ห า ก า ร ต ั้ ง ค ร ร ภ์  ก า ร แ ท้ ง  แ ล ะ ปั ญ ห า

ภาวะแทรกซ้อนอ ันเ น่ืองจากการแท้ง  รวมท ั้ง

โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ การตดิเช้ือเอชไอวี  

3. ก าหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจา้ง

ท างานในขณะเดียวกนัต ัง้แต่ 200 คนขึ้นไป ต้องจดั

ให้มีพยาบาลประจ าสถานประกอบกิจการตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน ท าหน้าทีบ่รกิาร

ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการ

ต ัง้ครรภ์แกลู่กจา้งซึ่งเป็นวยัรุน่ และจดัหรือสนบัสนุน

ใหลู้กจา้งซึ่งเป็นวยัรุน่เข้าถงึบรกิารใหค้ าปรกึษาและ

บริการจากสถานบริการ รวมท ัง้จดัให้มีระบบการส่ง

ต่อเพื่อให้ลูกจ้างซึ่งเป็นวยัรุ่นได้รบัการจดัสวสัดิการ

สงัคมดว้ย  
Source: 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/10070 

 
ราชกจิจานุเบกษา เดือนกุมภาพนัธ์ 2561
วนัที ่19 กุมภาพนัธ์ 2561 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏบิตัใิน

การส่งออกหรือน าผ่านสตัว์น ้าหรือผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า 

พ.ศ. 2561  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/03

7/1.PDF 

วนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2561  

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท า

การประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 

Source:  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/00

9/6.PDF  

วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2561 

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอ
อนุญาตเปิดตูส้นิคา้ขาเขา้เพือ่ท าการตรวจปลอ่ยสนิค้า
ตามพธิีการศุลกากร 
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/03
3/39.PDF 

วนัที ่6 กุมภาพนัธ์ 2561 

1.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้

คนตา่งดา้วบางจ าพวกเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็น

รวมกฎหมายท่ีส าคญัในเดือนกมุภาพนัธ ์2561 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/10070
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กรณีพิเศษเฉพาะกิจการแปรรูปสตัว์น้  า ตามมติ

คณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2561  
Source: 

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

8/5.PDF 

2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้

คนตา่งดา้วบางจ าพวกเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็น

กรณีพิเศษเฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติ

คณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2561  
Source: 

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

8/1.PDF 

3.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้

คนตา่งดา้วบางจ าพวกเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็น

กรณีพิเศษตามมติคณะร ัฐมนตรี  เมื่อว ันที่  16 

มกราคม พ.ศ. 2561 
Source: 

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

8/10.PDF  

วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2561  

ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 

การค านวณระด ับเสียงที่ส ัมผ ัสในหู เมื่อสวมใส่

อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/03

3/9.PDF 

วนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 2561  

1.กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการคุม้ครองสุขภาพ

ของคนประจ าเรือ พ.ศ. ๒๕๖๑  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/00

8/10.PDF  

2.กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 

จดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ

อนามยับนเรือ พ.ศ. ๒๕๖๑  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/00

8/13.PDF 

3.กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานเครื่องมือหรือ

อุปกรณ์และมาตรการเพื่อความปลอดภยัในการ

ท างานบนเรือ  

พ.ศ. ๒๕๖๑  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/00

8/17.PDF  

4.กฎกระทรวงการมอบอ านาจและการเพิกถอนการ

มอบอ านาจในการตรวจเรอื การออกใบรบัรองด้าน

แรงงานทางทะเลและการสลกัหลงัใบรบัรอง แก่

องค์กรทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากกรมเจา้ทา่ การประกาศ

รายชื่อ และวิธีการประเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กรทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากกรมเจา้ทา่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/00

8/24.PDF

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/033/9.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/033/9.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/008/24.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/008/24.PDF

