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จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตย-เหนอื เขตวฒันา กทม.  
บรรณำธกิำร : สพุตัรา ริว้ไพโรจน ์  กองบรรณำธกิำร : วรพล  พฒันะนุกจิ, ภัคธร เนยีมแสง,อารยีา ฉมิออ่น,สภุรรศ บ ารงุศลิป์และขวญัฤทยั บญุสอน 

กจิกรรม 

-TTIA ประชุมหารือแนวทางการด าเนินโครงการ Project manager 

trawl FIP                 2 

-TTIA ประชุม HR คร ัง้ที ่1 ประเด็นแรงงานเรียกรอ้งขอปรบัสภาพ 

การจา้งของลูกจา้งและบทบาท NGO             2 

-TTIA ประชุมหารือปญัหาในการปฏบิตัติามข ัน้ตอนรบัรองเอกสาร    

ขาออก                  3 

-TTIA ประชุมหารือรว่มกบั WWF ประเทศไทย เพือ่หาแนวทางการ

ด าเนินโครงการ Tonggol FIP               3     

-TTIA ประชุมหารือคณะอนุกรรมการดา้นยุทธศาสตร์การบรหิาร      

และกล ั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา              4 

-TTIA ประชุมหารือรว่มกบั ILO แรงงานเรียกรอ้งเพือ่ขอปรบัสภาพ 

การจา้ง และบทบาท ของ NGOs              5 

-การแขง่ขนักอล์ฟกระชบัมติร TTIA คร ัง้ที ่1             6 

-TTIA รว่มลงพ้ืนทีก่บัองค์การสะพานปลา ตรวจสอบโครงสรา้ง   

สะพานปลาจงัหวดัสมุทรสาคร               7 

-TTIA รว่มงานเล้ียงรบัรองและกจิกรรมสรา้งเครือขา่ยระหวา่งภาค     

รฐัและภาคเอกชนในกลุม่คลสัเตอร์สนิคา้ส าคญั             7 

-TTIA เป็นเจา้ภาพรว่มการบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช            8 

- TTIA โดยนายกสมาคม เป็นวทิยากรบรรยายในการประชุม ผอ.   

ส านกัสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศและผูบ้รหิารกรมฯ            9 

 

ขา่วแรงงาน 

-รมว.ตา่งประเทศ ม ั่นใจ TIP Report 2559 ไทยจะมีอนัดบัทีด่ีขึน้    9 

-ก.แรงงาน ย า้สทิธลูิกจา้งตา่งดา้วรว่มกบันายจา้งจดัสวสัดกิาร ผา่น

บทบาทคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการ           9 

  

ขา่วประมง 

-สงครามชงิปลาในมหาสมทุร "แปซฟิิก" การ "หาปลา" ทีไ่มง่า่ย  

สูส่ภาวะการ "ลา่ปลา"       10 

-เรียกเรือมหาสมทุรอนิเดียกลบัดว่น 'ประมง' เตือนความเสีย่ง 

สูงท าผดิกฎ SIOFA          10 

-สง่ออกทูน่าเวียดนามพุง่แรง คาดตลาดยุโรปขยายตวัหลงัสญัญา 

คา้เสรีมีผล        11 

-"ประวติร" เรง่แกป้ญัหา "ไอยยูู" ท ัง้ระบบ แกไ้ขกม.หวงัตอบ 

โจทย์ "อียู" กวา่ 90 ฉบบั       11 

-"ฉตัรชยั" เตรียมรบัมือไอยูยู ช้ีอียูหว่งประมงนอกน่านน ้า โดย  

ไทยรฐัฉบบัพมิพ์ 2 ก.พ. 2560        12 

-ศปมผ.เขา้จบัเรือประมงลกัลอบจบัสตัว์น ้า ในเขตประมงพ้ืน 

บา้น 3 ไมล์ทะเล           12 

-Calm seas for tuna shippers - 4% growth expected,  

but strong baht a fear       12 

ขา่วการคา้ 

-ไฟเขียวเก็บภาษีน าเขา้กากถ ั่วเหลืองส าหรบับรโิภค    13 

-CEO ประชารฐัม ั่นใจสง่ออกฉลุย ขยายตวั3% "TU-เซ็นทรลั" 

หนุนเปิดเจรจา FTA       13 

- จีดีพีไทยเป็นอนัดบั 10 ของเอเชีย-อนัดบั 27 ของโลก   14 

 

 

TTIA เป็นเจา้ภาพรว่มการบ าเพ็ญกุศลฯ 
อา่นตอ่หน้า..8.. 
.. 

 
การแขง่ขนักอล์ฟกระชบัมติร TTIA  
คร ัง้ที ่1 อา่นตอ่หน้า..6.. 

 

TTIA ประชุมหารือรว่มกบั ILO แรงงานเรียก 
รอ้งเพือ่ขอปรบัสภาพการจา้ง อา่นตอ่หน้า..5.. 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 

- ราชกจิจานุเบกษา : กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดือน 

กุมภาพนัธ์ 2560        14 

 



Page 2 of 15 
 

  TTIA NEWSLETTER/ JANUARY 2017 

TTIA ประชุมหารือแนวทางการด าเนินโครงการ Project manager trawl FIP 

เมือ่วนัที ่2 ก.พ. 2560  สมาคมผูผ้ลติอาหาร
สตัว์ ไดเ้ชิญ TTIA ประชุมหารือคณะท างาน TSFR 
ร่ วมก ับ  Mr.Duncan, Project manager trawl 
FIP เพื่อหารือแนวทางการด าเนินโครงการเพิ่มเติม 
โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
1. ช้ีแจงกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการ Trawl 

FIP ในเบื้องตน้  

    - ผลการประเมนิในเบื้องตน้ (ผูป้ระเมนิจาก บรษิทั 

RS) คาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณ เม.ษ. 60  

    - การจดัประชุม เพือ่รายงานผลการประเมนิกบัผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสีย ( Stakeholder to review )  เเละ

เตรียมแผน Action plan  ช่วง พ.ค. 60 (1st work 

shop) 

    - เริ่มการ Develop Action plan ในช่วง ส.ค.- 

ต.ค. 60  

    - การจดัประชุม เพือ่รายงานผล Action plan กบั

ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในช่วง ต.ค.-พ.ย. 60 (2nd work 

shop) 

 
2. อืน่ๆ  

    - การรบัส่งข้อมูลข่าวสารผ่านอี เมลกลาง คือ 

tsfr.fip@gmail.com  

    - ผลการน าเสนอ โครงการ trawl FIP ในงาน

ประชุมประจ าปี seafood taskforce ไดร้บัการตอบ

รบัทีด่ีจาก Buyer 

 

TTIA ประชุม HR คร ัง้ที ่1  ประเด็นแรงงานเรียกรอ้งขอปรบัสภาพการจ้างของลูกจ้างและบทบาท NGO

เมื่อว ันศุกร์ที่  3 กุมภาพ ันธ์  2560 เวลา 
13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม TTIA ช ั้น 11 
อาคารรชัต์ภาคย์  สมาคมฯ ไดม้ีการจดัประชุม TTIA 
HR โดยการประชุมคร ั้งน้ีมีประเด็นส าคญัคือเรื่อง
การเรียกร้องขอปรบัสภาพการจ้างของลูกจ้าง ผ่าน

ชอ่งทาง พรบ.แรงงานสมัพนัธ์ 2518 มาตรา 13 และ
บทบาทหน้าที่การท าหน้าที่ของ NGO และการให้
ข้อมูลสถานการณ์ด้านกฎหมายและระเบียบด้าน
แรงงานทีส่ าคญั โดยการประชุมในคร ัง้ถดัไปจะมีขึ้น
อีกคร ัง้ประมาณปลายเดือน พฤษภาคม 60 น้ี 

ขา่วกจิกรรม 
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TTIA ประชุมหารือปญัหาในการปฏบิตัติามข ัน้ตอนรบัรองเอกสารขาออก 

เมื่อวนัจนัทร์ที่ 6 ก.พ. 2560 กรมประมง 
กตส.ได้เชิญประชุมผู้ประกอบการของ TTIA และ 
TFFA หารือเรื่อง ปัญหาในการปฏิบตัิตามข ัน้ตอน
รบัรองเอกสารขาออก โดยมี ผอ.วรรณวิภาฯ เป็น
ประธาน, ผอ.ถาวรฯ ประธานร่วม และทีม กตส.  
สรุปประชุมสาระส าคญั ดงัน้ี  
โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  
      1. ปญัหาการปฏบิตัติามข ัน้ตอนการออกเอกสาร 
Health Certificate: HC (เฉพาะส่งไป EU) ซึ่งมา
จากปจัจยัภายนอกที่เกี่ยวข้องกบัสายเดินเรือ -- เป็น
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล  Container No.และ  Seal No. ก ับ
ผู้ประกอบการเพื่อระบุในเอกสาร HC ก่อนยื่น
เอกสารให้ กตส. แต่สายเรือมกัจะให้ข้อมูลดวักล่าว
ในวนัทีโ่หลดสนิคา้ ดว้ยสาเหตุตา่งๆ – 
- ซึ่งตามระเบียบกรมประมง ต้องยื่นเอกสารส่งออก
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั ก่อนเรือออก -- ในทาง
ปฏิบ ัติผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมปัจจ ัย
ภายนอกได ้ 
      2. ผู้ประกอบการให้ข้อมูลกบั กตส. ถึงข ัน้ตอน
การสง่ออกท ั้ง่หมด ท ัง้น้ี เพือ่ช่องทางรว่มกนัวา่ในแต่
ละข ัน้ตอนการด าเนินการเอกสาร มีช่องทางไหนที่
ส าม ารถปร ับแก้ค ว ามล่ า ช้ า ขอ งข้ อมู ล เ ลขตู้  
Container และ Seal No.ของตู้ จากสายเรือได้ - 
ซึ่งปัจจุบนัมีบางผู้ประกอบการสามารถท าได้บาง
ผูป้ระกอบการไมส่ามารถท าได ้

     3.ประเด็นปัญหาจากระเบียบฯการยื่นเอกสาร
ล่วงหน้า 3 วนั ก่อนเรือออกนั้น -- ผปก. ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในส่วนของข ั้นตอนการลากตู้ รบัตู้ และ
โหลดตู้มาที่โรงงานเพื่อโหลดสินค้า ใช้เวลา 1 วนั 
และส่งกลบัไปยงัท่าเรือเพื่อโหลดขึ้นเรือ ซึ่งเป็น
ข ัน้ตอนของกรมเจ้าท่าฯ ใช้เวลา 2 วนั ประกอบกบั
ขอ้มูลการจอง เลขตู ้Container และ Seal No.ของ
ตู้  จากสายเรือ   - -  ประกอบก ับบางคร ั้งลู กค้ า
ต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการเรือสายเรือ (FOB 
term) ซึ่งโรงงานควบคุมไม่ได้ -- การเปลี่ยนตู้หรือ
ชื่อเรือกระทนัหนั ท าให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน 
HC ได ้เป็นตน้ 
     4. ที่ประชุมเสนอแนวทางเบื้องต้นว่า -- ให้ใช้วิธี
ระบุ Invoice no. ขาออก ลงไปในการขอ HC ช่วง
ผ่านระบบ E-Cert ของกรมประมง เพื่อให้ด่าน
ประมงสามารถตรวจสอบและยืนยนัข้อมูล (Cross 
check) เชื่อมโยงกบัข้อมูลของสินค้าที่อยู่ในเอกสาร 
H/C, Invoice, Container กอ่นเขา้ทา่เรือและโหลด
ขึน้เรือ ไดก้อ่น  

ท ัง้น้ี แนวทางดงักลา่ว กรมประมงตอ้งกลบัไป
หารือในทางปฏิบตัิกบัทีมงานของกรมฯ ประกอบกบั
ขอ้มูลทีไ่ดจ้าก Flow Chart ทีห่ารือกบัผูป้ระกอบ อีก
คร ัง้ จากนั้นจะได้เชิญ 2 สมาคมฯ มาช่วยพิจารณา
แนวทางแกป้ญัหา ดงักลา่วโดยเร็ว 

 
TTIA ประชุมหารือรว่มกบั WWF ประเทศไทย เพือ่หาแนวทางการด าเนนิโครงการ Tonggol FIP 

 
เมื่อวนัที่ 8 ก.พ. 2560  WWF ประเทศไทย 

เข้าหารือกบัทางสมาคมฯ ภายใต้โครงการปรบัปรุง
การท าประมงอวนลอ้มปลาโอด า หรือ Tonggol FIP 
โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่รายงานความคืบหน้าโครงการ 
และท าความเข้าใจหลกัการเบื้องต้นของการท า FIP 
โดยมีสรุปสาระส าคญัดงัน้ี  
     1.  WWF น าเสนอขอ้มูลสรุปการด าเนินโครงการ
ปรบัปรุงการท าประมงปลาโอด า ต ัง้แตอ่ดีตถงึปจัจุบนั 
และผลการประเมินฝั่ งอ่าวไทยโดยคุณ Heiko 
Seilert, Poseidon ARM (Pty) Ltd ซึง่ไดน้ าเสนอ
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ในการประชุมหารือแนวทางการด าเนินโครงการ 
Tonggol FIP เมือ่วนัที ่28 พ.ย. 59 
      2. ความคืบหน้าโครงการปรบัปรุงการท าประมง
อวนลอ้มปลาโอด า Tonggol FIP 

- ลกัษณะของการท า FIP แบ่งเป็น 3 ระยะ 
คือ Pre-assessment, Development of Action 
Plan และ Implementation  ซึ่งขณะน้ี สถานะของ 
Tonggol FIP อ ยู่ ใ น ร ะ ย ะ  Development of 
Action Plan โดยมีข้อมูลผลการประเมินในระดบั
ห น่ึ ง  แ ต่ ย ัง ไ ม่ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม  Stakeholders 
meeting  

- ขณะน้ี กรมประมง และ SEAFDEC อยู่
ระหว่างปรบั (ร่าง) แผนการด าเนิน Action Plan 
ของ  Tonggol FIP  โดยกรมฯ  ก า ล ังห ารื อก ับ
คณะท างานฝ่ายเทคนิคของกรมฯ และจะจดัประชุม
คณะกรรมการโอด า เ พื่อหารือก ับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมท ัง้ TTIA คาดว่าภายในเดือนมีนาคม
ศกน้ี   โดย WWF จะช่วยกรมประมงสรุปข้อมูล 
Action Plan จาก 2 หน่วยงาน เพือ่ประเมนิวา่ตอ้งมี
กิจกรรมใดต้องท าบ้าง ต้องใช้งบประมาณเท่าใด ซึ่ง
คาดวา่จะแลว้เสร็จในสิน้เดือน ก.พ. 60  หลงัจากนั้น 
จึงจะสามารถแจ้ง TTIA ได้ว่า ถ้าต้องท าโครงการฯ 
รว่มกนั ตอ้งใชง้บประมาณเทา่ใด 
     3. โครงสรา้ง/ บทบาทหน้าที/่ งบประมาณส าหรบั
การด าเนินโครงการ  

- ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกนัว่า การด าเนิน
โครงการ Tonggol FIP ให้มีประสิทธิภาพ ต้องมี
บุ ค ล าก ร  ง บปร ะม าณ  แ ล ะต้ อ ง ใช้ เ ว ล า  ซึ้ ง
ผู้ประกอบการต้องการใช้ทรพัยากรปลาโอด าที่ย ั่งยืน 
แต ่stakeholders ส าคญัทีจ่ะท าใหโ้ครงการน้ีส าเร็จ 
คือ กรมประมงและชาวประมง สมาคมการประมง
แหง่ประเทศไทย โดยบทบาทของ TTIA และ WWF 
มีห น้าที่คอยสนับสนุนและผล ักด ันการด า เ นิน
โครงการ 

 
- WWF ได้ประมาณการณ์ค่าใช่จ่ายในการ

ด าเนินโครงการไว้ที่ 3.5 ล้านบาท / ปี ต่อเน่ืองเป็น
เวลา 3 ปี โดยขอการสนบัสนุนจากสมาชกิ TTIA ตาม
อตัราสว่นเงนิบ ารุงพเิศษ 

TTIA ประชุมหารือคณะอนุกรรมการดา้นยุทธศาสตร์การบรหิารและกล ั่นกรองงานขององคก์ารสะพานปลา 
 

เมื่อวนัองัคารที่  14 ก.พ. 2560 องค์การ
ส ะ พ า น ป ล า เ ชิ ญ น า ย ก ส ม า ค ม ฯ  ห า รื อ ใ น
คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและ
กล ั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา คร ัง้ที ่2/2560 
ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา โดยมีคุณชวลิต    
ชูขจร เป็นประธาน โดยมีการหารือใน 2 ประเด็น
หลกั ดงัน้ี ประเด็นหารือ  
     1. งบประมาณท าการปี องค์การสะพานปลา
เปรียบเทียบประจ าปี (2559 - 2561)  

      2. หารือแนวทางการปรบัปรุงพฒันาท่าองค์การ
สะพานปลากรุงเทพฯ และทา่เรือสมุทรสาคร 
 
** โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  
ประเด็น ผอ.แจ้งให้ประธานที่ประชุมทราบ เรื่อง ผล
การส ัมมนา  SOE CEO Forum ของผู้ บ ริห า ร
ระดบัสูงของรฐัวิสาหกิจท ั่วประเทศ ณ อ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดัอยุธยา โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ เป็น
ประธาน และได้ให้แนวทางการด าเนินการว่า “ปีน้ี 
2560 ขอให้รฐัวิสาหกิจท ั่วประเทศเน้นย ้า คือ เรื่อง
การลงทุน และต้องการอยากให้รฐัวิสาหกิจยงัเป็นตวั
ส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปเพราะการ
ลงทุนภาคเอกชนตามมาก็จรงิแตย่งัมาช้า รฐัวสิาหกจิ
ยงัเป็นตวัผลกัดนัและขบัเคลือ่น”  
 
       1.งบประมาณท าการปี องค์การสะพานปลา
เปรียบเทียบประจ าปี (2559 - 2561)  

1.1 ทีประชุมขอให้ อสป. เร่งท าแผนลงทุน
ท ัง้หมดที ่อสป. คาดการณ์วา่จะตอ้งท าในปี 2560 ท ัง้
สว่นกลางและสว่นภูมภิาค ท ัง้น้ี เพือ่น าเสนอโครงการ
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ลงทุนตา่งๆ ใหเ้อกชนเขา้มามีสว่นรว่ม พรอ้มท ัง้ เรง่
ให้เสนองบประมาณลงทุนตามนโยบายส่งเสริม
รฐัวสิาหกจิ ซึง่รฐับาลใหก้ารสนบัสนุน  

1.2 ทีประชุมขอให้ อสป. เร่งด าเนินการ
ตามที่ประชุมกบั รมช.เกษตรและสหกรณ์ฯ เมื่อช่วง
ปลายมกราคมฯ ทีผ่า่นมา อยา่งตอ่เน่ือง  

1.3 ประชุมขอให้ อสป. เร่งด าเนินการตาม
แนวทางของที่ประชุมคณะท างานหารายได้และ
พฒันาสินทรพัย์ฯ ได้ให้ไว้ ท ัง้ 18 ท่าเทียบเรือที่อยู่
ภายใต้การดูแลของ อสป. โดยขอให้ได้ข้อมูลและ
ประมาณการส่งเสริมรายไดข้องแต่ละท่าท ัง้หมดและ
หาขอ้สรุปใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนมีนาคม น้ี เพือ่ให้
มีผลบงัคบัตน้เดือนเมษายน น้ี 

1.4 หารือเรื่องงบประมาณต่ออตัราก าลงัคน 
ส าหร ับร ับเพิ่ม เข้ามาช่วยเสริมในปี น้ี  ท ั้งหมด
ประมาณ  

1.5 เสนอให้ต ั้งทีม Business Model เพื่อ
พฒันาชอ่งทางการเพิม่รายไดใ้หก้บั อสป.  
      2. หารือแนวทางการปรบัปรุงพฒันาท่าองค์การ
สะพานปลากรุงเทพฯ และทา่เรือสมุทรสาคร 
อสป. มีแนวทางการปรบัปรุงทา่เทียบเรือขององค์การ
สะพานปลา 2 คือ 1.กรุงเทพฯ ส่วนกลาง และ 2.ท่า
เทียบเรือมหาชยั สมุทรสาคร 

 2.1 ทา่เทียบเรือกรุงเทพฯ สว่นกลาง - ขณะน้ี 
อยู่ระหว่างการน าเสนอรูปแบบการปรบัเปลี่ยน
โครงสรา้งเป็นรูปแบบ ศูนย์บรกิาร Complex เชน่ มี
ซุปเปอร์มาเก็ตส าหรบัผู้ซ้ือผู้ขาย รา้นอาหาร อาคาร
พาณิชย์ ที่จอดรถ และสถานที่พกัผ่อนริมแม่น ้ า
เจา้พระยา เป็นตน้   

ท ั้ง น้ีอยู่ระหว่างเสนอเรื่องของบประมาณ
ด าเนินงานกบั ส านกังานคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ
แหง่ชาต ิ(สคร.) ประมาณ 950 ลา้นบาท โดยวนัศุกร์
ที ่17 กุมภาพนัธ์ 2560 ทีผ่า่นมา ผูบ้รหิาร อสป. เขา้
ช้ีแจงโครงการดงักล่าวกบัทาง สคร. และกรมธนา
รกัษ์ ณ กระทรวงการคลงั  

 

2.2 ทา่เทียบเรือมหาชยั จงัหงวดัสมุทรสาคร – 
ที่ประชุมก าหนดให้ อสป. น าทีมวิศวะกรรมศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม ทีมพฒันาเชิงธุรกิจ สุขอนามยั 
รวมถึงการบริหารจดัการและขยายหน้าท่าเทียบเรือ 
ใหส้ามารถรองรบัเรือขนปลาทูน่าขนาดใหญส่ามารถ
จอดได้ ลงพ้ืนที่ส ารวจและปรบัปรุงพ้ืนที่สะพานปลา
จงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อให้มีการใช้พ้ืนที่ดงักล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มรายได้จากการ
ใช้บริการดงักล่าวมากขึ้น โดยก าหนดให้ทีมงาน
พฒันาลงพ้ืนทีใ่นวนัเสาร์ที ่18 กุมภาพนัธ์ 2560  

 
TTIA ประชุมหารือรว่มกบั ILO แรงงานเรยีกรอ้งเพือ่ขอปรบัสภาพการจา้ง และบทบาท ของ NGOs  
 

เมื่อวนัที่ 16 ก.พ.2560 นายกฯ / เลขาธิการ 
TTIA ไดร้ว่มประชุมกบัตวัแทน ILO (คุณเจสนั/ คุณ
สุภาวดี) ในประเด็นแรงงานเรียกร้องเพื่อขอปรบั
สภาพการจ้าง และบทบาท ของ NGOs โดยมีคุณ
พจน์ ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ ์TTIA เป็นประธานการ
ประชุม ณ สภาหอการค้าไทย อาคารบรรเจิด ชล
วจิารณ์ หอ้ง 3304  

 
โดยการประชุม มีประเด็นส าคญัคือ  
-การยกเคส บมจ.ยูนิคอร์ด กรณี NGO เป็น

ตวัแทนยืน่เรือ่งเพือ่ขอปรบัสภาพการจา้งแทนลูกจา้ง  
-ปญัหาการท าหน้าทีต่ามบทบาทของ NGO / 

ความน่าเชือ่ถือ /  
-การคุ้มครองนายจ้างที่ปฏิบตัิตามกฎหมาย

ไทย   
-การ เกิดขึ้นของ  NGO ที่มี ความอิส ระ 

ก าหนดวธิีจดัการเพือ่ใหเ้กดิความน่าเชือ่ถือ  
- ก ารสนับส นุนให้ เ รี ย กร้อ งผ่ านกลไก

คณะกรรมการสวสัดกิาร  
-แนวทางที่ ไอแอลโอสามารถให้ความ

ชว่ยเหลือได ้เชน่ก าหนด guiddance constructive 
of social dialogue และค าแนะน าอื่นๆ ที่เกี่ยวกบั 
ILO convention ตา่งๆ 
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การแขง่ขนักอล์ฟกระชบัมติร TTIA คร ัง้ที ่1

เมื่อวนัศุกร์ที่  17 ก.พ. 2560 TTIAได้จดั 
“การแข่งขนักอล์ฟกระชบัมิตร TTIA คร ั้งที่ 1” ณ 
สนาม ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลบั ถนนบาง
นา-ตราด  กม.14  มีท่ านสมาชิก  TTIA / tuna 
supply chain /กรมประมง ให้เกียรติเข้าร่วมการ
แขง่ขนั รวมท ัง้สิน้ 78 ทา่น 

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การ
สนบัสนุ 

 
นเข้าร่วมการแข่งขนั   และขอขอบพระคุณ

สมาชกิทีใ่หก้ารสนบัสนุนงบประมาณและของขวญัจบั
สลาก ดงัน้ี 

1. บริษัท ท ั่ งฮ ัวซินรุ่ง เจริญทร ัพย์  จ าก ัด 
สนบัสนุนคา่สนาม คา่แคดดี้ และรถกอล์ฟ   

2. บรษิทั โลหะกจิ จ ากดั สนบัสนุน คา่จดังาน
เลี้ยงตอนเย็น 

3. บรษิทัทีส่นบัสนุนของขวญัจบัรางวลั ไดแ้ก่ 
     - บริษัท ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม 
จ ากดั 
     - บรษิทั พรีเมียร์ แคนน่ิง  อนิดสัตรี้ จ ากดั 
     - บรษิทั พี.บี.ฟิชเชอรี ่โปรดกัส์ จ ากดั 
      - บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนช ั่นแนล 
จ ากดั 
       - บริษทั เอส พี เอ อินเตอร์เนช ั่นแนลฟู้ดส์
กรุป๊ จ ากดั 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                    



Page 7 of 15 
 

  TTIA NEWSLETTER/ JANUARY 2017 

   
TTIA รว่มลงพื้นทีก่บัองค์การสะพานปลา ตรวจสอบโครงสรา้งสะพานปลาจงัหวดัสมทุรสาคร  

เมือ่วนัเสาร์ที ่18 ก.พ. 2560 องค์การสะพาน
ป ล า  น า ที ม ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ที ม ง า น ส า นัก ง าน
วศิวกรรมศาสตร์และสิง่แวดลอ้ม ฝ่ายยุทธศาสตร์การ
พฒันา องค์การสะพานปลา ดูงาน ณ ท่าเทียบเรือ 
สะพานปลา จงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อปรบัปรุงพ้ืนที่
ตามวตัถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหาร องค์การ
สะพานปลา วตัถุประสงค์ของการลงพ้ืนที ่ส ารวจและ
ปรบัปรุงพื้นทีส่ะพานปลาจงัหวดัสมุทรสาคร  
1. เพือ่ปรบัปรุงโครงสรา้ง 
2. พฒันาสภาพแวดลอ้ม ท ัง้เรือ่งสุขอนามยัและสภาพ
พ้ืนที่และแรงงาน ให้มีวิสยัทศัน์และสุขอนามยัให้ได้
ตามมาตรฐาน 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายช่องทางธุรกิจใน
การเสรมิสรา้งรายไดเ้ขา้ อสป. มากทีสุ่ด  
4. เพื่อวางแผนงานปรบัปรุงสะพานปลาให้รองรบั
การขนถ่ายปลาทูน่า ตามโครงการปรบัปรุงสะพาน
ปลาสมุทรสาครเพื่อการขนถ่ายสตัว์น ้าแช่แข็ง โดย
การจดัสรรพ้ืนที่ระหว่างเรือประมงพ้ืนบ้านและขน
ถา่ยทูน่าขนาดใหญ ่
โดยสรุปสาระส าคญั ของการดูงานปรบัปรุงพ้ืนที่ท่า
เทียบเรือสมุทรสาคร ดงัน้ี  
1. การปรบัปรุงหลงัคาโรงคลุมประมาณครึง่หน่ึงของ
ท่าเทียบเรือ (จากขนาดท ัง้หมด 155 เมตร) เพื่อให้
เหมาะสมกบัเรือขนถ่ายปลาทูน่า โดยจะดูความ

เหมาะสมของพ้ืนที่ท่าเทียบเรือ ส าหรบัเรือขนถ่าย
สินค้าเ น่ืองจากเรือขนถ่ายบางล ามี เครนยกอยู่
ดา้นหน้าเรือ บางล ามีเครนยกอยูด่า้นหลงัเรือ  
(โดยขนาดของเรือ น้อยกว่า 2,000 ตนักรอส ความ
ยาว 80 เมตร) 
2.  สภาพแวดล้อมของท่า เที ยบเรือ  ที่ต้อง เร่ง
ด าเนินการปรบัปรุง คือ 
 2.1 การปรบัปรุงควรพจิารณา ระดบัน ้าขึน้-ลง ความ
ลกึของรอ่งน ้าเดนิเรือ ซึง้ใหผู้ช้ านาญการเรือ่งน้ีดูแล 
 2.2 การปรบัปรุงอาคารรอบนอกเพื่อประโยชน์ใช้
สอยอืน่ ตลอดจนอ านวยความสะดวกตา่งๆ 
 2.3 การสรา้งหลกัผูกเรือและการท ายางกนักระแทก 
(1 เมตร) เพื่อรบัการกระเเทกของเรือทูน่าที่มีขนาด
ใหญ ่
3. การปรบัปรุงในพ้ืนที่ส่วนที่เหลือให้มีมาตรฐาน
ยิ่งขึ้น - การใช้นวตักรรมการขนถ่ายปลา (ที่คดัแยก
ปลา) ใหม้ีความสะดวกและถูกสุขอนามยัของทา่เทียบ
เรือ 

**  โดยในว ันและ เวลาด ังกล่าว  ว ัน เสาร์ที่  18 
กุมภาพนัธ์ 2560 -- อสป. ไดร้บัคณะกรรมการธกิาร
พาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติ
บญัญตัิแห่งชาติ เพื่อศึกษาดูงานพรอ้มท ัง้รบัฟงัการ
รายงานการปฏิบตัิงานของศูนย์ PIPO ณ ท่าเทียบ
เรือองค์การสะพานปลา จงัหวดัสมุทรสาคร

TTIA รว่มงานเลีย้งรบัรองและกจิกรรมสรา้งเครอืขา่ยระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชนในกลุม่คลสัเตอร์สนิคา้

ส าคญั

เมื่อวนัจนัทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 กระทรวง

พาณิชย์ก าหนดจดัประชุมผู้อ านวยการส านักงาน

ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์จาก 

58 ส านกังานท ั่วโลก ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนาย

สมคดิ จาตุศรีพทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตรีเป็นประธาน 

ประเด็นส าคญัของการประชุมคร ั้งน้ีคือ การรบัฟัง

แนวนโยบายขบัเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศจาก

รองนายกร ัฐมนตรี  และการทบทวน/ประ เมิน
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สถานการณ์และเป้าหมายส่งออกรายภูมิภาค รวมท ัง้

การจดัท าแผนผลกัดนัการส่งออกเชิงรุกราย ภูมิภาค

รว่มกนั 

  ท ัง้น้ี ในช่วงเย็นวนัเดียวกนั ดร.ชนินทร์ ชลิ

ศราพงศ์ เขา้รว่มงาน  เขา้รว่มงาน "กระชบัมติร พชิติ

การค้าโลก" จดัโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ โดยมีบรรดาฑูตพาณิชย์จากท ั่วโลก รว่มงาน

และภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่แลกเปลีย่นทศันะและ

ข้อมูลส าคญัทางการค้าท ัง้ของไทยและทิศทางการคา้

โลก ในปจัจุบนั

 

TTIA เป็นเจา้ภาพรว่มการบ าเพ็ญกศุลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

 

เมื่อวนัองัคารที่ 21 ก.พ. 

2560 TTIA เป็นเจา้ภาพร่วมการ

บ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่น ั่งดุสิต

มหาปราสาท พระบรมมหาราชวงั 

นายกสมาคม เลขาธกิาร กรรมการ 

และสมาชิก TTIA 50 ท่าน ได้

เ ดิ น ท า ง เ ข้ า ร่ ว ม ส่ ง เ ส ด็ จ สู่

สวรรคาลยั น้อมร าลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณและร่วมถวายความ

อาล ัยแด่ พระบาทสมเด็ จพระ

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  
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TTIA โดยนายกสมาคม เป็นวทิยากรบรรยายในการประชุม ผอ.ส านกัสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศและ

ผูบ้รหิารกรมฯ  

วนัศุกร์ที ่24 ก.พ. 2560 ดร.ชนินทร์ฯ ไดร้บั

เชญิจาก กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ บรรยาย

ในการประ ชุม  ผอ . ส านัก ส่ ง เ ส ริมก ารค้ า ใน

ต่างประเทศและผู้บริหารกรมฯ ในหวัข้อ นวตักรรม

สินค้าเกษตรและอาหารไทยในอนาคตและแนว

ทางการประชาสมัพนัธ์คุณภาพมาตรฐานของสินค้า

ไทยในตลาดโลก 

(ดร.ชนินทร์ฯ เน้นการสร้างมาตรฐานต้องพฒันา

อ ย่ า ง ย ั่ ง ยื น  ต า ม  UN SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS 8 / 14 / 15) 

เพื่อจดัท าแผนผลกัดนัส่งออกรายภูมิภาคเชิงรุก

รวมถึงรบัมอบยโบายจากรองนายกรฐัมนตรี (ดร.

สมคิด จาตุศรีพิทกัษ์) และคณะผู้บริหารกระทรวง

พาณิชย์  เพื่อส่งผลให้ภารกิจขยายธุรกิจการค้า

ระหว่ า งประ เทศในตลาด เ ป้ าหมายได้อย่ างมี

ประสทิธภิาพ

 

รมว.ตา่งประเทศ ม ั่นใจ TIP Report 2559 ไทยจะมอีนัดบัทีด่ขีึน้

วนัที่ 3 กพ.60 นายดอน ปรมตัถ์วินยั รมว.
ต่างประเทศ ได้แถลงข่าวการจดัท ารายงานผลการ

ด าเนินการแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย์ของประเทศไทย 
หรือ TIP Report ประจ าปี 2559 โดยเปิดเผยว่าใน
ปี 2559 รฐับาลมีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั
และบูรณาการการท างานหลายฝ่าย ท าให้สถิติคดีค้า
มนุษย์ 333 คดี ส ั่งฟ้อง 301 คดี ยดึทรพัย์ไดท้ ัง้หมด 
784 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ท ัง้น้ี คาดว่า
ผล TIP Report ปี 2559 ไทยจะมีอนัดบัที่ดีขึ้น
กวา่เดมิ  
Source: : 
http://prnews.mfa.go.th/Fileroom/CABNEWS/DRAWERS
/PRNEWS/DATA0190/00190454.PDF 

 
ก.แรงงาน ย า้สทิธลิูกจา้งตา่งดา้วรว่มกบันายจา้งจดัสวสัดกิาร ผา่นบทบาทคณะกรรมการสวสัดกิารในสถาน
ประกอบกจิการ 

ว ันที่  15 กพ.60 พลเอก ศิริช ัย  ดิษฐกุล 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยว่า การ
คุ้มครองแรงงานต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศ
ไทยใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายโดยไมเ่ลือก
ปฏบิตัเิป็นนโยบายส าคญัประการหน่ึงทีไ่ดม้อบหมาย

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแล และเพื่อให้แรงงาน
ต่างด้าวซึ่งมีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมที่แตกต่างจาก
แรงงานไทย ให้สามารถปฏิบตัิงานร่วมกบัแรงงาน
ไทยได้อย่างมีความสุขและเพิ่มคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานได้เปิดโอกาสให้
ลูกจ้างต่างด้าวสามารถร่วมกบันายจ้างจดัสวสัดิการ
แรงงาน  โดยผ่านบทบาทของคณะกรรมการ
สวสัดกิารในสถานประกอบกจิการ เพือ่ใหส้วสัดกิารที่
ได้รบัเหมาะสมและสอดคล้องกบัวิถีชีวิต ซึ่งจะเป็น
การสร้างขวญัก าลงัใจในการท างานและยกระดบั
คุณภาพชีวติใหก้บัลูกจา้งตา่งดา้วตอ่ไป 
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า พระราชบญัญตัิคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๖ ก าหนดให้สถาน

ขา่วแรงงาน 
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ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต ัง้แต่ ๕๐ คน ขึ้นไป ให้
นายจ้างจดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการในสถาน
ประกอบกิจการ ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอย่าง
น้อย ๕ คน ซึ่งมาจากการเลือกต ั้งของฝ่ายลูกจ้าง 
คณะกรรมการชุดน้ีมีอ านาจหน้าที่  ในการร่วม
ปรึกษาหารือกบันายจ้างเพื่อเสนอแนะความเห็นใน
การจดัสวสัดิการส าหรบัลูกจ้าง ตลอดจนตรวจตา 
ควบคุมดูแลการจดัสวสัดิการที่นายจ้างจดัให้แก่
ลูกจา้ง ลูกจา้งซึ่งเป็นแรงงานตา่งด้าวมีสิทธสิมคัรเข้า
รบั 

การเลือกต ั้งและมีสิทธิลงคะแนนเลือกต ั้ง
คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ

เช่นเดียวกบัแรงงานไทย ขณะน้ีมีสถานประกอบ
กิจการ จ านวน ๒๘๖ แห่ง แรงงานต่างด้าวเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการ 
รวม ๘๙๐ คน แยกเป็นสญัชาติพม่า ๘๑๐ คน ลาว 
๑๔ คน กมัพูชา ๕๖ คน และสญัชาติอื่นๆ ๑๐ คน 
นบัเป็นการเคารพต่อสิทธิพ้ืนฐานของแรงงานที่เท่า
เทียมโดยไมเ่ลือกปฏบิตั ิ
Source : 
http://www.labour.go.th/th/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=3 4 0 9 2 : 2 5 6 0 - 0 2 - 1 5 - 0 5 - 0 2 -
02&catid=1:2011-03-31-03-24-26&Itemid=88 

 

 

สงครามชงิปลาในมหาสมทุร "แปซฟิิก" การ "หาปลา" ทีไ่มง่า่ย สูส่ภาวะการ "ลา่ปลา" 

สงครามชงิปลาในมหาสมุทร "แปซฟิิก" การ "หา

ปลา" ที่ไม่ง่าย สู่สภาวะการ "ล่าปลา" ประชากรปลาใน

แปซิฟิกก าลงัลดลง และประเด็น "จบัปลา" อาจกลายเป็น

ประเด็นพพิาททางทะเลระหวา่งประเทศในอนาคตได?้ 

 ประชากรปลาในแปซฟิิกก าลงัลดลง และประเด็น 

"จบัปลา" อาจกลายเป็นประเด็นพิพาททางทะเลระหว่าง

ประเทศในอนาคตได้? รายงานขอ้มูลจากองค์การอาหาร

และเกษตรสหประชาชาติที่ชี้ให้เห็นว่า ปญัหาประมงใน

แปซฟิิกทีส่มัพนัธ์กบักระแสการบรโิภคปลาเพิม่ขึน้ ก าลงั

ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการบรโิภคปลาระดบัโลกอย่างมีนยั

ยะ  

Source:  
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=148
6144356 or 
https://www.ft.com/content/54cac12c-a1d7-11e6-aa83-
bcb58d1d2193

 

เรียกเรือมหาสมทุรอนิเดยีกลบัดว่น 'ประมง' เตือนความเสีย่งสงูท าผดิกฎ SIOFA  

 
 
 
 
 
 
 
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง

เปิดเผยว่า ตามที่กรมประมงได้มีการออกใบอนุญาต
ท าการประมงนอกน่านน ้าใหก้บัผูป้ระกอบการประมง

พาณิชย์ของไทย เพื่อออกไปท าการประมงใน
มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นเขตทะเลสากลที่อยู่ภายใต้
องค์การระหว่างประเทศ คือ Indian Ocean Tuna 
Commission (IOTC) ซึ่งดูแลเฉพาะกลุ่มปลาทูน่า 
ตอ่มาประเทศออสเตรเลีย สหภาพยุโรป ญีปุ่่ น เกาหลี
ใต ้และซีเซลล์ ไดม้ีการผลกัดนัจดัต ัง้องค์การ South 
Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) 
เ พิ่ ม ขึ้ น  ม า เ พื่ อ ดู แ ล ส ัต ว์ น ้ า ช นิ ด พ ัน ธ์ุ อื่ น ๆ 
นอกเหนือจากกลุม่ปลาทูน่า  
Source: http://www.ryt9.com/s/nnd/2602593 

ขา่วประมง 
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สง่ออกทนู่าเวยีดนามพุง่แรง คาดตลาดยุโรปขยายตวัหลงัสญัญาคา้เสรีมผีล 

สมาคมผู้ส่ งออกและผู้ผลิตอาหารทะเล

เวียดนาม คาดการส่งออกปลาทูน่าในปีน้ีจะขยายตวั 

8% ท าเงินเข้าประเทศ 524 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 

18,864 ล้านบาท) ระบุสญัญา FTA ดนัตลาดยุโรป

ขยายตวัตอ่เน่ือง 

โดยในปีที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกปลาทูน่า

ไดเ้งนิ 500 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ (ประมาณ 18,000 

ล้านบาทลดลง 9% เมื่อเทียบกบั 3 ปีก่อน โดยในปีที่

แลว้การสง่ออกมีสดัส่วนของเน้ือปลาทูน่า 47% และ

ปลากระป๋อง 30% โดยผู้ซ้ือรายใหญ่คือ ประเทศ

สหรฐัอเมริกา สหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกอาเซียน 

จีนและญีปุ่่ นตามล าดบั 

ตลาดใหญข่องปลาทูน่าเวียดนามในยุโรป คือ 

เยอรมนี อิตาลีและเบลเยียม มีสดัส่วนการน าเข้าจาก

เวียดนามรวมกนั 57% ของการน าเขา้ท ัง้หมดของ 3 

ประเทศ โดยเวียดนามส่งเฉพาะ ทูน่าครีบเหลืองแช่

แข็งท ัง้ตวัไปอิตาลี ซึ่งเป็นตลาดปลาทูน่าที่ใหญ่ที่สุด

แหง่หน่ึงของโลก Source: http://www.thansettakij.com/2017/02/16/130285

 
 
"ประวติร" เรง่แกป้ญัหา "ไอยยูู" ท ัง้ระบบ แกไ้ขกม.หวงัตอบโจทย์ "อยีู" กวา่ 90 ฉบบั 

 

ทีท่ าเนียบรฐับาล วนัที ่8 ก.ย.60 พล.ท.คงชีพ 
ตนัตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการ
ประชุมคณะกรรมการขบัเคลื่อนและปฏิรูปการ
บรหิารราชการแผน่ดิน คณะที ่5 คร ัง้ที ่2/2560 ทีม่ี
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรีและ
รมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า พล.อ.ประวิตร ได้
ก าชบัที่ประชุมว่า ทางสหภาพยุโรป(อียู) ยงัติดใจ

ปญัหาประมงผดิกฎหมายและไรก้ารควบคุมอยู ่(ไอยู
ยู) เช่น การแก้ไขกฎหมาย ท ัง้น้ี รฐับาลได้พยายาม
เร่งรดัให้เป็นไปตามหลกัสากล และการควบคุม
เรือประมงนอกน่านน ้า ซึ่งสุ่มเสี่ยงแก่การท าผิด 
นอกจากน้ียงัมีความรวดเร็วในการด าเนินคดีเกีย่วกบั
การค้ามนุษย์และเตรียมการให้สตัยาบรรณเกี่ยวกบั
การค้ามนุษย์ด้วย โดยพล.อ.ประวิตรก าช ับให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเรง่ด าเนินการ  

พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า ขณะน้ีรฐับาลเร่งออก
กฎหมายให้เป็นไปตามแนวทาง ที่อียูเข้มงวด มีอนุ
บญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งแล้วเสร็จ ไปแลว้กวา่ 90 ฉบบั ลด
ขนานของกองเรือประมงและร่างแผนบริหารจดัการ
ประมงไทยเพือ่เสนอใหอ้ียู และขอความรว่มมือไปยงั
ผู้ประกอบการเรือประมง ที่ยงัไม่เข้าใจข้อกฎหมาย
และให้ความร่วมมือไม่เต็มที่ ท าให้การแก้ไขปญัหา
นัน้ไมง่า่ย                  
Source:  
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/739732
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"ฉตัรชยั" เตรียมรบัมอืไอยูยู ช้ีอยีหูว่งประมงนอกน่านน ้า โดย ไทยรฐัฉบบัพมิพ์ 2 ก.พ. 2560 

พล.อ.ฉัตรชยั สาริกลัยะ รมว.เกษตรและ

สหกรณ์ เปิดเผยว่า หลงัจากกระทรวงเกษตรฯส่ง

เจ้าหน้าที่กรมประมงไปยงักรุงบรสัเซลส์ ประเทศ

เบลเยียม เพื่อเข้าหารือกบัเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (อี

ยู) เรื่องการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน

และไรก้ารควบคุม (ไอยูยู) เมื่อสปัดาห์ที่ผ่านมานั้น 

กรมประมงได้รายงานให้กระทรวงฯทราบว่า ขณะน้ี

เจ้าหน้าที่อียูอยู่ระหว่างการปรบัเปลี่ยนต าแหน่ง 

เน่ืองจากเจา้หน้าทีชุ่ดเดมิหมดวาระลงท าใหต้อ้งเลือ่น

การเดนิทางมาเยือนไทยเพือ่ตดิตามและตรวจสอบผล

การแกไ้ขปญัหาไอยูยูจากเดมิทีก่ าหนดไวเ้ดือน ม.ค. 

เป็นเดือน มี.ค. 60 

Source: http://www.thairath.co.th/content/849198 

ศปมผ.เขา้จบัเรือประมงลกัลอบจบัสตัว์น ้า ในเขตประมงพื้นบา้น 3 ไมล์ทะเล  

ศปมผ.ส่ง ศรชล.เขต 3 เข้าจบัเรือประมง
พาณิชย์ทีล่กัลอบจบัสตัว์น ้า ในเขตการท าการประมง
พ้ืนบ้าน แถวเกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต มีระยะห่างจาก
ฝั่ ง3 ไมล์ทะเล หรือ 5.5 กิโลเมตร จากการที่รฐับาล
ได้รบัการรอ้งเรียนจากผู้ประกอบกิจการประมง ว่ามี
เรือประมงพาณิชย์ละเมิดเขา้มาท าการประมงในเขต 
3 ไมล์ทะเล จากฝั่ง ศปมผ. จงึใหทุ้กหน่วยทีเ่กีย่วขอ้ง
ตดิตามและเฝ้าระวงั 

Source:  http://www.thairath.co.th/content/859316   

Calm seas for tuna shippers - 4% growth expected, but strong baht a fear  

 

Thai canned tuna export value 
expanded 4% to 77 billion baht in 2016 
because of strong demand in major markets 
such as the Middle East, says Chanintr 
Chalisarapong, president of the Thai Tuna 
Industry Association (TTIA).  
Growth this year is also expected to reach 
4% because of strong demand from 
emerging markets. 
 Source: 
http://www.bangkokpost.com/business/news/1201629/ca
lm-seas-for-tuna-shippers
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ไฟเขียวเก็บภาษีน าเขา้กากถ ั่วเหลืองส าหรบับรโิภค 

พล.อ.อ.ประจิน จ ั่นตอง รองนายกรฐัมนตรี 
เ ปิด เผยภายหล ังการเ ป็นประธานการประ ชุม
คณะกรรมการพืชน ้ามนัและน ้ามนัพืช ที่ท าเนียบ
รฐับาลเมือ่วนัที ่30 ม.ค.ทีผ่า่นมาวา่ทีป่ระชุมเห็นชอบ
การก าหนดอตัราภาษีน าเขา้กากถ ั่วเหลืองในสว่นทีจ่ะ

น าไปใช้ผลติเป็นการบรโิภคของคน และผลติเป็นปุ๋ ย
อนิทรีย์แบง่เป็นอตัราภาษีการน าเขา้กากถ ั่วเหลืองใน
โควตาที่ 10% และนอกโควตา คิดอตัราภาษีน าเข้า 
133% ซึ่งถือเป็นคร ั้งแรกที่ประเทศไทยมีการเก็บ
ภาษีน าเข้ากากถ ั่วเหลืองแยกประเภทระหว่างกากถ ั่ว
เหลืองที่จะน าไปท าอาหารสตัว์กบักากถ ั่วเหลืองที่จะ
น าไปใชป้ระโยชน์อืน่ๆ โดยยงัคงไปเป็นตามขอ้ตกลง
ขององค์การการค้าโลก (WTO) รวมท ัง้ได้รบัความ
เห็นชอบจากผู้ประกอบการในการจ าแนกพิกดัภาษี
ของการน า เข้ากากถ ั่ ว เหลืองตามการน าไปใช้
ประโยชน์ โดยการใช้อตัราภาษีน้ีจะมีผลภายในปีน้ี 
หลงัจากเสนอให้ทีป่ระชุมคณะรฐัมนตรี (ครม.) และ
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาตอ่ไป 
Source: 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/738334 

 
CEO ประชารฐัม ั่นใจสง่ออกฉลุย ขยายตวั3% "TU-เซ็นทรลั" หนุนเปิดเจรจา FTA 

เมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2560 นางอภิรดี ตนั

ตราภรณ์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธาน

คณะกรรมการสานพลงัประชารฐั ชุดการสง่เสรมิการ

ส่งออกและการลงทุนระหว่างประเทศ (D4) พร้อม

ด้วยนายสนั่น องัอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็น

ประธานฝ่ายภาคเอกชน ประชุมร่วมกบัผู้บริหาร

ระดบัสูงภาคเอกชน (CEO) ซึ่งแต่งต ั้งให้เ ป็นที่

ปรึกษาประจ าภูมิภาค (Regional Advisors) 7 

ภูมิภาค เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะส าหรบัจดัท าแผน

ผลกัระยะเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อขบัเคลื่อนการ

ส่งออกปี 2560 ให้ขยายตวั 3% ตามเป้าหมายที่วาง

ไว ้ 

นายธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานกรรมการบริหาร

และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทัไทยยูเน่ียน กรุป๊ 

ในฐานะ Regional Advisor ตลาดสหรฐั กล่าวว่า 

บริษัทจะส่งรายชื่อผู้ค้าปลีก ค้าส่ง และผู้ให้บริการ

รา้นอาหารที่เป็นเครือข่ายให้กบักรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ ซึ่งจะคดัสรรสินค้าไทยที่มีความ

พรอ้มท ัง้คุณภาพและนวตักรรม โดยไมจ่ ากดัประเภท

สนิคา้ จากนัน้จะประสานใหพ้บกบัผูน้ าเขา้ 

"นโยบายทางการค้าของสหรฐัต้องติดตาม

อยา่งใกลช้ดิ ยงัไมอ่าจวเิคราะห์ไดใ้นระยะเวลาอนัส ัน้ 

แต่ขอให้กระทรวงเร่งสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบั

ประเทศคู่ค้าหลกั ไม่เพียงแต่สหรฐัยงัรวมถึงสหภาพ

ยุโรป (อียู) เพราะหลาย ๆ ประเทศก าลงัจะมีการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น องักฤษ ฝร ั่งเศส 

เยอรมนี หากเป็นไปได้ควรจะพฒันาไปสู่การเจรจา

ความตกลงเปิดเขตการค้าเสรี หรือเอฟทีเอกบัสหรฐั 

และองักฤษ เพื่อเป็นโอกาสในการขยายตลาดใน

อนาคตด้วย ขณะที่ผู้ประกอบการไทยต้องพฒันา

สินค้าที่มีนวตักรรมจะขายสินค้าข ั้นพ้ืนฐานต่อไป

ไมไ่ดอ้ีกแลว้" 

นายธีรพงศ์ประเมินว่า แนวโน้มการส่งออก

ไปตลาดสหรฐัปี 2560 มีโอกาสที่จะขยายตวัเพิ่มขึ้น

จากปี 2559 ทีข่ยายตวั 1.8%  
Source: http://www.prachachat.net/news_detail.php?new

sid=1486834092

ขา่วการคา้ 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/738334
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1486834092
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1486834092
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จีดีพีไทยเป็นอนัดบั 10 ของเอเชีย-อนัดบั 27 ของโลก 

เศรษฐกจิของไทยมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 10 

ของเอเชียแล้ว แต่ถ้าเปรียบเทียบกบัท ั้งโลก ก็จะมี

ขน าด ใหญ่ เ ป็ น อ ันด ับ  27 Howmuch.net ได้

เผยแพร่ข้อมูลการจดัอนัดบัขนาดเศรษฐกิจของ

ประเทศต่างๆ ท ั่วโลก ระบุว่า ไทยมีขนาดเศรษฐกิจ 

หรือจีดีพีอยูท่ี ่$395,100 ลา้น  

ขนาดเศรษฐกจิในเอเชีย 10 อนัดบัแรก มีดงัน้ี  

1. จีน ($11 ลา้นลา้น)  

2. ญีปุ่่ น ($4.38 ลา้นลา้น)  

3. อนิเดีย ($2.09 ลา้นลา้น)  

4. เกาหลีใต ้($1.38 ลา้นลา้น)  

5. รสัเซีย ($1.33 ลา้นลา้น)  

6. อนิโดนีเซีย ($861,900 ลา้น)  

7. ตุรกี ($717,900 ลา้น)  

8. ซาอุดอิาระเบีย ($646,000 ลา้น)  

9. อหิรา่น ($425,300 ลา้น)  

10. ไทย ($395,100 ลา้น)  

แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรมัป์ จะส่ง

สญัญานวา่เศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิา ทีเ่ขารบัมรดก

มาจากโอบามา จะเละตุ้มเป๊ะ แต่โดยความเป็นจริง

แล้ว เศรษฐกิจสหรฐัฯยงัคงมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

โดยมีขนาดจีดีพี $18.04 ลา้นลา้น แมว้า่จีนก าลงัเร่ง

ไล่กวดตามหลงั แต่ยงัคงอีกหลายช่วงตวักว่าจะตาม

ทนั หรือแซงหน้าสหรฐัฯ ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจเทียบ

เป็น 25% ของโลก 
Source:http://www.bblam.co.th/PR/new/blog24022017.ht

ml

ราชกจิจานุเบกษา : กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดกจิการหรือลูกจา้งอืน่ทีไ่มอ่ยูใ่นบงัคบัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ลูกจา้งของกจิการ ประมง ซึง่มไิดใ้ช้ลูกจา้งตลอดปีและไมมี่ลกัษณะงานทีเ่ป็นกจิการนอกเหนือกจิการ
ดงักลา่วรวมอยูด่ว้ย) 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/021/35.PDF 
 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาการกลบัเขา้ทา่เทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/035/8.PDF 

 
ประกาศกรมประมง เรือ่ง ใหย้กเลกิแบบค าขอรบัใบอนุญาต ใบอนุญาต ค าขอตอ่อายุใบอนุญาต ค าขอรบัใบแทน
ใบอนุญาตและค าขอเปลีย่นแปลงเครือ่งมือทีไ่ดร้บัอนุญาตใหท้ าการประมง เพิม่เครือ่งมือทีจ่ะใชท้ าการประมง 
หรือเปลีย่นแปลงเขตพ้ืนทีที่ป่ระสงค์จะท าการประมงนอกน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/035/10.PDF 

 
ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการตดิต ัง้ระบบตดิตามเรือประมง และดูแลรกัษาระบบตดิตาม
เรือประมง ทีไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นเรือขนถา่ยสตัว์น้  าหรือเรือเก็บรกัษาสตัว์น้  าทีท่ าการขนถา่ยสตัว์น้  านอกน่านน้ าไทย 
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/044/8.PDF 

 

 รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/021/35.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/035/8.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/035/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/044/8.PDF
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ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการตดิต ัง้ระบบตดิตามเรือประมง และดูแลรกัษาระบบตดิตาม
เรือประมงทีท่ าการประมงนอกน่านน้ าไทยใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/044/10.PDF 

 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วบางจ าพวกอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ 
ส าหรบัผูเ้สียหายจากการกระท าผดิฐานคา้มนุษย์ (ฉบบัที ่๓) 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/051/15.PDF 

 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/044/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/051/15.PDF



