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สวสัดคีะ่ทา่นสมาชกิ  

    แวดวงแรงงานมีขา่วดีเรือ่ง การประกาศผลการจดัอนัดบั TIPs 
Report 2016 สหรฐัอเมรกิาเลือ่นประเทศไทยขึน้เป็นระดบั 2 บญัชี
ทีต่อ้งจบัตามอง(Tier 2 Watch List) แตใ่นขณะเดียวกนัสหรฐัฯก็

บงัคบัใชก้ฎหมาย Trade Facilitation and Trade 
Enforcement Act  รายละเอยีดตดิตามในฉบบัคะ่ 

บก.TTIA 
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TTIA NEWSLETTER 

กจิกรรม 

    - ดร.ชนินทร์ฯ รว่มประชุม ILO-End Forced Labour in Supply Chains  
    - TTIA รว่มประกวดสมาคมการคา้ 
    - ประชุมหารือแนวทางการท างานโครงการ Combating Unacceptable 
Form of Work in the Thai Fishing and Seafood Industry 
    - กรมประมง เชญิ TTIA และ WWF หารือแนวทางการตาม (รา่ง) แผนการ
บรหิารจดัการทรพัยากรปลาโอด าอยา่งย ั่งยืน (FIP action plan) 
   - นายกสมาคมฯ ไดเ้ขา้รว่มบรรยาย ในการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันานโยบาย
การแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย์ และการท าประมง IUU 
    - ทางกรมประมงและ WWF จดัประชุมหารือผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในการท าประมง
อวนลอ้มปลาโอด า 

ขา่วประมง 

    - Ms. Maria Teresa DE ALMEIDA - (DG-MARE) บรรยาย เรื่อง ข ัน้ตอน
การตรวจสอบเอกสาร CC ทีม่าพรอ้มสนิคา้สตัว์น ้าน าเขา้และการออก Processing 
Statement (Annex 4) ตามมระเบียบของ EU 
   - “ฉตัรชยั” เผยอียูพอใจไทยแกป้ญัหา “IUU” (วนัที ่14 กรกฎาคม 59) 
    - EU ประกาศถอนใบแดง IUU ใหก้ีนี 
     

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดอืนกรกฎาคม 2559     

    - มต ิครม. ทีส่ าคญัประจ าเดอืนกรกฎาคม 2559                            

    - กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดอืนกรกฎาคม 2559  

 99999 4546946565 
จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 170/19 อาคารโอเชยีนทาวเวอร ์1 ชัน้ 8 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.  

บรรณำธกิำร : สพุตัรา ริว้ไพโรจน ์  กองบรรณำธกิำร : ดวงกมล อมรปิยะกฤษฐ ์, วรพล  พฒันะนุกจิ, ภัคธร เนยีมแสง และอารยีา ฉมิออ่น  

ขา่วกฎระเบยีบการคา้ 

    - สมัมนา เรื่อง MRA กรอบความตกลงยอมรบัร่วมสาขาผลิตภณัฑ์อาหารของ
อาเซียน 

 

  ดร.ชนินทร์ฯ ร่วมประชุม ILO-Forced 
Labour in Supply Chains ที ่ 

New York, USA อา่นตอ่หนา้…2... 

 

 

      

 

 

ขา่วแรงงาน 

    - สภาหอการคา้...ชี้ผลการจดัอนัดบั TIPs Report 2016 
    - รายงานสถานการณ์คา้มนุษย์ ประจ าปี 2016 ไทยเลือ่นอนัดบัขึน้ “เทียร์ 2” 
    - ความคบืหน้าการบงัคบัใชก้ฎหมาย Trade Facilitation and Trade 
Enforcement Act 
    - ครม.ผา่นรา่งกฎหมาย ใชห้ญงิมีครรภ-์เด็กต ่ากวา่ 15 ปี ท างานอนัตราย 

 

July 2016 

DG-MARE บรรยายการตรวจสอบ Catch 
Certificate และ Annex IV ใหก้บั

ผูป้ระกอบการแปรรูปสตัว์น ้า อา่นตอ่หน้า.4.. 
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ดร.ชนินทร์ฯ ร่วมประชุม ILO-End Forced Labour in Supply Chains ที ่New York, USA  

        สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้รบัเชิญจาก 
ILO ให้เป็นตวัแทนภาคอุตสาหกรรมประมงของ
ไทย เข้าร่วมประชุม Partnerships to end 
forced labour in global supply chain ซึง่จดั
ขึ้นเมื่อวนัที่ 19 ก.ค.59 ณ ห้อง Conference 

องค์การสหประชาชาต ิเมอืงนิวยอร์ค สหรฐัอเมรกิา  
โดยดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ได้เดินทางไปเข้า
ร่วมอภปิรายในหวัข้อ Experiences and good 
practices in combatting forced labour, 
modern slavery and human trafficking in 
global supply chains โดยดร.ชนินทร์ น าเสนอ
ว่า การแก้ไขปญัหาวงจรแรงงานบงัคบัและการค้า
มนุษย์ที่ส าคญั คือ 1.การน าแรงงานเข้าสู่ระบบ
กฎหมายจดทะเบียนให้ถูกต้อง ซึ่งต้องหารือกบั
ประเทศเพือ่นบา้น และขอให้ ILO เข้ามาช่วยเรือ่ง 
Ethical Standard for Migrant Worker 2.การ
จดัหางาน/ Broker ทีโ่ปร่งใส และ 3. การลดการ
ทจุรติ Corruption.  

 

TTIA ร่วมประกวดสมาคมการคา้ 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ร่วมกบัสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จดักิจกรรม
ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจ าปี 2559 เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสมาคมการค้าไทยให้เป็น
ศู น ย์ ก ล า ง ใ น ก า ร พ ัฒ น า ภ า ค ธุ ร กิ จ ใ ห้ มี ขี ด
ความสามารถในการแขง่ขนัพรอ้มสู้ศกึในเวทีการค้า
โลก   

ทางคณะกรรมการTTIA ไดเ้ล็งเห็นถงึความ 
ส าคญัและประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าว 
จึงมอบหมายให้สมาคมฯ สมคัรเข้าร่วมการประกวด
สมาคมการค้า ในกลุ่มจดทะเบียนจดัต ั้ง  1 -5 ปี 
(ต ัง้แตปี่ 2553-2557) ด าเนินการประเมนิผลโดยทีม
ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ใช้หลกัการ 
Balance Scorecard ใน 4 มติ ิไดแ้ก ่1 ผลส าเร็จ
ตามพนัธกิจ 2.ความสามารถในการบริหารจดัการ  

3.คุณภาพการใหบ้รกิาร และ 4.ผลส าเร็จตามพนัธกจิ  
ซึง่ทางทีมทีป่รกึษาฯ ไดเ้ขา้มาตรวจสอบกระบวนการ
และหลกัฐานเพื่อประเมินสมาคมฯ เมื่อวนัที่ 1 ก.ค.
59 โดยคาดว่าจะประกาศผลรางวลั 29 ส.ค.ศกน้ี

   

ประชุมหารือแนวทางการท างานโครงการ Combating Unacceptable Form of Work in the Thai 
Fishing and Seafood Industry 

วนัที ่21 กค.59 ณ องค์การสหประชาชาต ิ(UN) 
ราชด าเนิน ทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
ได้จ ัดประชุมหารือแนวทางการท างานโครงการ 
Combating Unacceptable Form of Work in the 
Thai Fishing and Seafood Industry และแนะน า 
Mr Jason Judd ผู้จดัการโครงการฯ โดยมีตวัแทน
สมาคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในการน้ี เลขาธิการTTIA 
โดยคุณอรรถพนัธ์ไดเ้สนอให ้ILO สนบัสนุนการอบรม 
GLP ใหก้บัโรงงานซึ่งขณะน้ีมี โรงงานใหมเ่พิม่มากขึน้ 
และชว่ยเรง่การด าเนินโครงการฯ ใหเ้ร็วขึน้ 

 

ขา่วกจิกรรม 
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กรมประมง เชญิ TTIA และ WWF หารือแนวทางการตาม (รา่ง) แผนการบรหิารจดัการทรพัยากรปลาโอด า

อยา่งย ั่งยืน (FIP action plan) 

วนัที ่11 ก.ค. 59 – กรมประมง (ผอ.เพราลยั 

นุชหมอน) เชญิ TTIA (คุณนรนิทร์และ 

Mr.Jeremy) และ WWF หารือแนวทางการตาม 

(รา่ง) แผนการบรหิารจดัการทรพัยากรปลาโอด า

อยา่งย ั่งยืน (FIP action plan) ซึง่ไดมี้การปรบัรา่ง

ใหส้อดคลอ้งกบั FMP หรือ แผนบรหิารจดัการ

ประมงทะเลไทย นโยบายแหง่ชาตดิา้นการจดัการ

ประมงทะเล พ.ศ.2558 – 2562 ฉบบัใหมข่องไทย

แลว้ในเบื้องตน้ 

ท ัง้น้ี FIP Action Plan จะตอ้งน าไปปรบัให้

เข้ากบัหลกัการของ SEAFDEC ซึ่งที่มีการศึกษา

ขอ้มูลเรือ่งแผนการจดัการปลาโออยา่งย ั่งยืนในระดบั

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Regional Plan 

of Action on Sustainable Utilization of 

Neritic Tunas in the ASEAN Region) รวมถงึ

ตอ้งพิจารณาว่าร่างแผนการบริหารจดัการทรพัยากร

ปลาโอด าของประเทศไทยอย่างย ั่งยืน ว่าสอดคล้อง

ตามมาตรฐาน MSC version 2.0 หรือไม ่

 

นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมบรรยาย ในการจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการพฒันานโยบายการแก้ไขปญัหาการค้า
มนุษย์ และ การท าประมง IUU 
 

วนัที ่15 ก.ค. 59 นายกสมาคมฯ ไดเ้ขา้รว่ม

บรรยาย ในการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันา

นโยบายการแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย์ และ การท า

ประมง IUU ในกจิการประมงทะเลอยา่งย ั่งยืน      

คร ัง้ที ่1 จดัโดยศูนย์วจิยัการยา้ยถิน่ฐานแหง่เอเชีย 

สถาบนัเอเชียศกึษา จุฬาฯ รว่มกบัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง  ทางนายกสมาคมฯ  บรรยายถงึแนว

ทางการใชท้รพัยากรประมงอยา่งย ั่งยืน และวเิคราะห์

เปรียบเทียบ การท าประมงท ัง้สว่นน่านน ้าและนอก

น่านน ้าไทย  เสนอควรจดัท าแนวคดิใหม ่โดย

ทรพัยากรตอ้งเอื้อประโยชน์กบั Small Scale 

Fisherman อยา่งสูงสุด  ซึง้สามารถแกไ้ขปญัหา

แรงงานไดใ้นตวั

ทางกรมประมงและ WWF จดัประชุมหารือผู้มีสว่นได้สว่นเสียในการท าประมงอวนล้อมปลาโอด า 

วนัที ่22 ก.ค. 59 ทางกรมประมงและ WWF 

จดัประชุมหารือผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในการท าประมง

อวนลอ้มปลาโอด าเพือ่จดัท าโครงการปรบัปรุงการท า

ประมง (FIP) / ผูแ้ทน TTIA - สรุปวา่ ทางกรม

ประมงและ WWF จะด าเนินการปรบัปรุง 

Action Plan & Activity List รว่มกนัอีก

คร ัง้ โดยรอผลการศกึษา Neritic Tunas 

Stock Assessment in the SEA 

Waters ของ SEAFDEC ซึง่คาดวา่จะ

เผยแพรป่ระมาณสิน้เดือนส.ค.59 จากนัน้ 

จะมีการจดัประชุมน าเสนอโครงการฯ 

ประมาณ ต.ค.59 โดยเชิญ stakeholders ที่

เกีย่วขอ้งมารว่มประชุมและท า Commitment 

รว่มกนัตอ่ไป  เป้าหมายเพือ่เปลีย่นสถานภาพโอด า

จาก Red เป็น Yellow
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Ms. Maria Teresa DE ALMEIDA - (DG-MARE) บรรยาย เรื่อง ข ัน้ตอนการตรวจสอบเอกสาร CC 

ทีม่าพรอ้มสนิคา้สตัว์น ้าน าเข้าและการออก Processing Statement (Annex 4) ตามระเบียบของ EU 

เมือ่วนัพฤหสับดีที ่7 ก.ค. 59 - Ms. Maria Teresa DE ALMEIDA - European Fisheries Control 

Agency (DG-MARE) มาบรรยาย เรือ่ง ข ัน้ตอนการตรวจสอบเอกสาร Catch Certification ทีม่าพรอ้มสนิคา้

สตัว์น ้าน าเขา้และการออก Processing Statement (Annex 4) ตามมระเบียบของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นการจดั

รว่มกนั 3 สมาคมฯ TTIA TFFA TFPA และกรมประมง (ผอ.กตส.และทีมงาน) ณ หอ้งประชุมสมาคมอาหารแช่

เยือกแข็งไทย - ในการน้ีมีสมาชกิ TTIA ภาคปฏบิตั ิเขา้รว่ม 

โดยสรุปประเด็นส าคญัที ่Ms.Maria Teresa เน้น 4 เรือ่งหลกั คือ 
1. เรือ่งข ัน้ตอนการตรวจเอกสาร CC อยา่งละเอียดรวมถงึแหลง่ทีม่าทีส่ามารถตรวจสอบขอ้มูลใน CC ทีถู่กตอ้งได้
โดยที ่EU ความส าคญัต ัง้แต ่Raw Material / Flag State / Port State / Carrier / Plant / 
Trannshipment รวมถงึการประทบัตราและลายเซ็นต์ของผูที้เ่กีย่วขอ้งในแตล่ะข ัน้ตอน รวมถงึการขึน้ทะเบียน
กบัอียูอยา่งถูกตอ้ง ตามล าดบัข ัน้ในเอกสาร CC  

2. ประเด็นการส าแดงพกิดัศุลกากร HS ตอ้งมีการตรวจสอบใหถู้กตอ้งและตรงกนัท ัง้กรณีทีเ่ป็นขาเขา้ของวตัถุดบิ
และขาออกหลงัจากทีม่ีการแปรรูปแลว้ มฉิะนัน้จะท าใหต้วัเลขการเก็บขอ้มูลคลาดเคลือ่น และอาจจะมีปญัหาที่
ปลายทางได ้

3. ประเด็นปญัหาทีพ่บมากทีสุ่ดส าหรบัผูป้ระกอบการไทย คือ เรือ่งของน ้าหนกัทีร่ะบุในเอกสารแตล่ะข ัน้ตอนยงัไม่
สอดคลอ้งกนัเทา่ทีค่วร เชน่ น ้าหนกัทีร่ะบุใน CC และทีร่ะบุใน PS ตอ้งสอดคลอ้งกนัอยา่งสมเหตุสมผล -- 
Ms. Maria Teresa ขอใหต้รวจสอบเรือ่งน ้าหนกัใหล้ะเอียดและสอดคลอ้งกบัความจรงิมากขึน้ 

4. ประเด็นที่ผู้ประกอบการกงัวล คือ กรณีที่ประเทศองักฤษออกจากอียู  จะมีผลอย่างไรบ้าง ซึ่ง 

Ms.Maria Teresa บอกวา่ ตอ้งใชร้ะยะเวลาอีกพกัใหญ่ๆ  ในการพจิารณาประมาณ 2 ปี กวา่จะผา่นข ัน้ตอนตา่งๆ 

ของรฐัสภาอียู และตอ้งรอใหม้ี Official Journal จากอียูกอ่น ถงึจะสามารถยืนยนัวา่องักฤษออกจากอียูอยา่งเป็น

ทางการ เพราะฉนัน้ ณ ขณะน้ีก็ใหป้ฏบิตัเิหมือนเดมิไปกอ่น 

      

 

 

 

 

 

“ฉตัรชยั” เผยอยีูพอใจไทยแกป้ญัหา “IUU” (วนัที ่14 กรกฎาคม 59)

"รมว.เกษตรฯ" 
เผย สหภาพยุโรป
พอใจการ
แกป้ญัหา IUU 
ของไทย ช้ีเตรียม
เขา้ตรวจสอบ-
ตดิตามความ

คืบหน้าอีกคร ัง้ชว่งสิน้ปีน้ี  

พล.อ.ฉตัรชยั สารกิลัยะ รฐัมนตรีวา่การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้า 
หลงัจากทีส่หภาพยุโรป ไดส้ง่เจา้หน้ามาตดิตามความ
คืบหน้า การแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม หรือ IUU 
Fishing วา่ ทางเจา้หน้าทีจ่ากสหภาพยุโรป คอ่นขา้ง
พอใจการแกป้ญัหาการท าประมงผดิกฎหมายของ
ไทยทีม่ีการด าเนินการอยา่งจรงิจงั โดยเฉพาะการแก้

ขา่วประมง 
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กฎหมายการท าประมงของไทย ผา่นการออก พ.ร.ก.
การประมง พ.ศ. 2558 แตย่อมรบัวา่ประเทศไทย  
ยงัตอ้งเดนิหน้าแกป้ญัหาอยา่งตอ่เน่ือง ท ัง้การขึน้
ทะเบียนเรือ การก าหนดจ านวนเรือใหม้ีความ
เหมาะสมเพือ่ใหป้รมิาณการจบัสตัว์น ้ามีความสมดุล 
การตรวจสอบยอ้นกลบั การตดิตามความคืบหน้าคดี
ตา่ง ๆ ซึง่ถือเป็นเรือ่งใหมที่จ่ะตอ้งมีการศกึษา และ
ปรกึษาจากผูช้ านาญการ เพือ่แนะน าการแกป้ญัหาให้

เกดิประสทิธภิาพ  
      อยา่งไรก็ตาม ส าหรบัการตรวจสอบตดิตามการ
แกป้ญัหาคร ัง้น้ี ทางดา้นเจา้หน้าทีข่องสหภาพยุโรป 
จะไมม่ีการแจง้ผลการตรวจสอบ โดยจะใหด้ าเนินการ
แกป้ญัหาอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป แตท่างเจา้หน้าทีจ่าก
สหภาพยุโรป จะเขา้มาตรวจสอบและตดิตามความ
คืบหน้าอีกคร ัง้ชว่งสิน้ปีน้ี 
Source  : 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/707341

 

EU ประกาศถอนใบแดง IUU ใหก้ีนี 

ตามที่ กรรมาธิการยุโรป
ด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทางทะเล 
และการประมง (DG-MARE) 
ไดเ้คยใหใ้บเหลืองกบัประเทศกีนี
ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และตอ่มาได้ใหใ้บแดง
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ สืบเน่ืองจากที่กีนีไม่ให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปญัหาการท าประมง IUU 
นัน้ 

ใ น ว ั น ที่  ๑ ๓  ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๙ 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีมติให้ถอนประเทศกีนี
ออกบญัชีรายชื่อกลุ่มประเทศ“ที่ไม่ให้ความร่วมมือ” 
หรือ“ใบแดง” เรียบรอ้ยแลว้เน่ืองจากประเทศกีนีไดม้ี
การปฎิรูปกฎหมายประมงใหม่เพื่อควบคุมการท า
ประมง IUU อย่างเป็นรูปธรรม มีบทลงโทษกรณีที่มี
การฝ่าฝืน มีการปรบัปรุงระบบ เฝ้าระวงั ควบคุม และ
ตรวจสอบเรือประมงและน่านน ้าการท าประมงได้

อย่างรดักุมตามมาตรฐานสากล และล่าสุดกีนีก็ได้ให้
สตัยาบนัต่อข้อตกลง Port State Measures 
Agreement (PSMA) ของ FAO ดว้ยแลว้ 

ขณะน้ี มีเพียงกมัพูชาประเทศเดียวที่ยงัคง
สถานะใบแดง (ได้ใบแดงเมื่อวนัที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖) 

 

 

 

 

 

โดย ส านกังานทีป่รึกษาการเกษตรตา่งประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป

 

 

 

 

 

สภาหอการคา้...ช้ีผลการจดัอนัดบั TIPs Report 2016

เมือ่วนัที ่4 
ก.ค.59 สภา
หอการคา้ฯ 
รว่มกบั
สมาพนัธ์ผูผ้ลติ
สนิคา้ประมง
ไทย จดังาน
แถลงขา่ว เรือ่ง 

"ผลการจดัอนัดบั TIPs Report 2016 ของ
กระทรวงการตา่งประเทศสหรฐัฯ" ณ สภาหอฯ โดยมี
ผูร้ว่มแถลง คือ ดร พจน์ อรา่มวฒันานนท์ รอง
ประธานกรรมการ สภาหอฯ ดร ผณิศวร ช านาญเวช 
ทีป่รกึษา TFFA และดร ชนินทร์ นายก TTIA   

       ดร.พจน์ กลา่ววา่ กระทรวงการตา่งประเทศ
สหรฐัฯ ไดอ้อกรายงานสถานการณ์การคา้มนุษย์

ประจ าปี พ.ศ.2559(Trafficking in Persons 
Report 2016) เมือ่วนัที ่30 มยิ 2559 โดยปรบั
ระดบัประเทศไทยขึน้เป็นระดบั 2 บญัชีทีต่อ้งจบัตา
มอง(Tier 2 Watch List) โดยรายงานระบุวา่ ปญัหา
การคา้มนุษย์ในประเทศไทยยงัมีกวา้งขวางอยู ่แต่
เปรียบเทียบกบัปีกอ่น รฐับาลมีความพยายามในการ
ด าเนินการสืบสวนคดี รวมถงึ
ด าเนินคดีและพพิากษาโทษ
ผูท้ าการคา้มนุษย์เพิม่ขึน้ 
และขอใหไ้ทยด าเนินงานให้
กา้วหน้ามากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง
ในการตอ่สูก้บัการคา้มนุษย์
ตลอดจนการบงัคบัใช้
กฎหมาย  ซึง่ในเรือ่งน้ี ได้
สง่ผลใหภ้าพลกัษณ์ของ

ขา่วแรงงาน 
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ประเทศไทยดีขึน้ สรา้งความเชือ่ม ั่นใหผู้น้ าเขา้ และ
ผูบ้รโิภคมีความม ั่นใจและสบายใจในการบรโิภค
สนิคา้จากประเทศไทย พรอ้มยงัสง่ผลใหก้ารสง่ออก
ของไทยสามารถขบัเคลือ่นไปไดด้ีขึน้ดว้ย ทางสภา

หอฯ ขอขอบคุณรฐับาลไทย หน่วยงานภาครฐัและ
เอกชนทุกภาคสว่น ทีไ่ดร้ว่มมือแกไ้ขปญัหาและจะ
รว่มมืออยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป

รายงานสถานการณ์คา้มนุษย์ ประจ าปี 2016 ไทยเลือ่นอนัดบัขึน้ “เทียร์ 2” 

วนัที ่30 ม.ิย. 59 นายจอห์น แคร์รี่ รฐัมนตรี
ตา่งประเทศสหรฐั ไดป้ระกาศรายงานสถานการณ์ค้า
มนุษย์ (Trafficking in Persons (TIP) Report) 
ประจ าปี 2016 โดยประกาศปรบัเพิ่มอนัดบัให้ไทย
อยูใ่นระดบั "เทียร์ 2 ที่ตอ้งจบัตามอง" ซึ่งกอ่นหน้าน้ี
ไทยถูกจดัให้อยู่ที่ระดบั "เทียร์ 3" ซึ่งเป็นระดบัที่
ต ่าสุดนานถึง 2 ปี โดยการปรบัลระดบัคร ัง้น้ีเพราะ
ไทยได้แสดงถึงความพยายามในการแก้ไข เช่น 
ปฏิรูปกฎหมายใหม่ จบักุมผู้กระท าผิดเพิ่มขึ้น และมี
การด าเนินคดีอาญากบั 34 เจ้าหน้าที่รฐั โดยการจดั
อนัดบัคร ัง้น้ีพบวา่ เมียนมาไดถู้กจดัอยูใ่นกลุม่ "เทียร์ 
3" ซึง่เป็นระดบัต ่าสุด รวมกบัอีก 27 ประเทศ 
 

และวนัที่ 1 กค.59 นายดอน ปรมตัถ์วิน ัย 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลง
ข่าวเกี่ยวกบัการเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้า
มนุษย์  ประจ าปี  ค.ศ.2016 ของกระทรวงการ
ตา่งประเทศสหรฐัอเมรกิา วา่รฐับาลไทยไดก้ าหนดให้
ประเด็นการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์เป็นวาระแหง่ชาต ิมี
การประกาศอย่างเป็นทางการต ัง้แต่วนัที่ 3 เมย. 58 
เพื่อแสดงถึงความมุ่งม ั่นของรฐับาลในการแก้ปญัหา
อย่างบูรณาการและย ั่ งยืน  เ พื่อ เสริมสร้างสิทธิ
มนุษยชนและด้านมนุษยธรรม และรฐับาลไทยจะไม่
ยนิยอม (zero tolerance) ให้การคา้ทาสสมยัใหม ่
(Modern Slavery) เกดิขึน้ในสงัคมไทย 
 

ขณะเดียวกนัในวนัที ่4 กค.59 สภาหอฯ ได้
รว่มกบัสมาพนัธ์ฯ จดังานแถลงขา่ว เรื่อง "ผลการจดั
อนัดบั TIPs Report 2016 ของกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรฐัฯ" โดยมีผู้ร่วมแถลงคือ ดร พจน์ 
รองประธานสภาหอฯ ดร ผณิศวร ที่ปรึกษาTFFA 
และดร ชนินทร์ นายก TTIA ณ สภาหอฯ ซึ่งมี
ความเห็นวา่จะสง่ผลดีใหก้บัประเทศไทย ดงัน้ี 
1.ภาพลกัษณ์ประเทศไทย ดา้นการปราบปรามการคา้
มนุษย์ และแรงงาน ดีขึน้ 
2.ภาพลกัษณ์สินค้าไทย เมื่อส่งออกไปต่างประเทศ   
ดีขึน้ 

3.เป็นการแสดงถึงการให้ความส าคญัของภาครฐั ใน
การแก้ปัญหา ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประเมิน IUU 
ICAO 

 
ท ัง้น้ี หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย พรอ้มกบั 
สมาพ ันธ์ ผู้ ผ ลิ ต สิ นค้ า ประม งไทย  7 ส ม าคม
ประกอบดว้ย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคม
ผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
สมาคมกุ้งไทย สมาคมผูผ้ลิตอาหารสตัว์ไทย สมาคม
ผูผ้ลติปลาป่นไทย และสมาคมการประมงนอกน่านน ้า
ไทย ได้ให้ค าม ั่นว่า จะให้ความร่วมมือต่อภาครฐัใน
การขบัเคลื่อนแกไ้ขปญัหาของประเทศ เพือ่อนาคตที่
ดีของประเทศไทยตอ่ไป 

Source :  
http://m.state.gov/md258876.htm 
http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/68089-
The-Release-of-the-US-State-Department-
Trafficking.html 
https://th.usembassy.gov/th/statement-2016-trafficking-
persons-tip-report-th/ 
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?New
sID=9590000065484 
http://www.thaituna.org/en/wp-
content/files/2016_June_30_MFA_the_Release_of_the_
US_State_Department_Trafficking_in_Persons_Peport_
2016.pdf 
http://www.thaituna.org/en/wp-
content/files/2016_June_30_US_Embassy_Statement_o
n_2016_Trafficking_in_Persons_TIP_Report_EN.pdf 
http://www.thaituna.org/wp-
content/files/2016_June_30_MFA_TIP_Report_2016_Th
.pdf 
http://www.thaituna.org/wp-
content/files/2016_June_30_US_Embassy_Th.pdf

 

 

 

 

http://m.state.gov/md258876.htm
http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/68089-The-Release-of-the-US-State-Department-Trafficking.html
http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/68089-The-Release-of-the-US-State-Department-Trafficking.html
http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/68089-The-Release-of-the-US-State-Department-Trafficking.html
https://th.usembassy.gov/th/statement-2016-trafficking-persons-tip-report-th/
https://th.usembassy.gov/th/statement-2016-trafficking-persons-tip-report-th/
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9590000065484
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9590000065484
http://www.thaituna.org/en/wp-content/files/2016_June_30_MFA_the_Release_of_the_US_State_Department_Trafficking_in_Persons_Peport_2016.pdf
http://www.thaituna.org/en/wp-content/files/2016_June_30_MFA_the_Release_of_the_US_State_Department_Trafficking_in_Persons_Peport_2016.pdf
http://www.thaituna.org/en/wp-content/files/2016_June_30_MFA_the_Release_of_the_US_State_Department_Trafficking_in_Persons_Peport_2016.pdf
http://www.thaituna.org/en/wp-content/files/2016_June_30_MFA_the_Release_of_the_US_State_Department_Trafficking_in_Persons_Peport_2016.pdf
http://www.thaituna.org/en/wp-content/files/2016_June_30_US_Embassy_Statement_on_2016_Trafficking_in_Persons_TIP_Report_EN.pdf
http://www.thaituna.org/en/wp-content/files/2016_June_30_US_Embassy_Statement_on_2016_Trafficking_in_Persons_TIP_Report_EN.pdf
http://www.thaituna.org/en/wp-content/files/2016_June_30_US_Embassy_Statement_on_2016_Trafficking_in_Persons_TIP_Report_EN.pdf
http://www.thaituna.org/wp-content/files/2016_June_30_MFA_TIP_Report_2016_Th.pdf
http://www.thaituna.org/wp-content/files/2016_June_30_MFA_TIP_Report_2016_Th.pdf
http://www.thaituna.org/wp-content/files/2016_June_30_MFA_TIP_Report_2016_Th.pdf
http://www.thaituna.org/wp-content/files/2016_June_30_US_Embassy_Th.pdf
http://www.thaituna.org/wp-content/files/2016_June_30_US_Embassy_Th.pdf
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ความคืบหน้าการบงัคบัใช้กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act  

--- ว ันที่  14 มิย.59 วุฒิสมาชิก Sherrod 
Brown ได้ขอให้ CBP เพิ่มความโปร่งใสใน
กระบวนการยื่นค าร้อง เพื่อให้ผู้ร้องได้รบัทราบถึง
ความคืบหน้าในการด าเนินการของ CBP ท ัง้ในสว่น
ของการแจง้ตอบรบัค ารอ้งยืน่ฟ้องและการเปิดไตส่วน 
นอกจากน้ีวุฒสิมาชิก Brown ยงัสนบัสนุนให้ CBP 
พิจารณาด า เ นินการเ ปิดการไต่สวนเอง (self-
initiated investigations) โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอให้
ไดร้บัค ารอ้งยืน่ฟ้องกอ่น 

--- ข้อมูลเกี่ยวกบัการด าเนินการของ CBP 
ต่อสินค้าที่อยู่ภายใต้ค าส ั่งระงบัการน าเข้าในกรณีที่
พบว่าผลิตจากแรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั และ
แรงงานจากการค้ามนุษย์ภายใต้มาตรา 307 ของ
กฎหมาย Tariff Act ของสหรฐัฯ 

 

*กรณีที่สินค้าน าเข้าอยู่ภายใต้ค าส ั่งระงบัการน าเข้า
แบบช ั่วคราว (preliminary detention order) 
เน่ืองจาก CBP มีเหตุอนัควรเชื่อหรือสงสยัแตย่งัไม่
สามารถลงความเห็นได้ (reasonable but not 
conclusive) โดยหาก CBP ยงัคงไม่สามารถ
ประกาศผลการพิจารณาได้อย่าง เ ป็นทางการ 
(issuance of formal finding) ภายใน 3 เดือน นบั
จากวนัที่สินค้าดงักล่าวถูกน าเข้ามา (date of 
importation) CBP จะ มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
 

-CBP จะต้องพิจารณาว่า ผู้น าเข้าได้ยื่น
แสดงหลกัฐานวา่สนิคา้ดงักลา่วปราศจากแรงงานเด็ก 
แรงงานบงัคบั และแรงงานจากการค้ามนุษย์ เพื่อให ้
CBP สามารถอนุญาตการน าเขา้ (proof of 
admissibility) แลว้หรือไม ่ 

-กรณีทีผู่น้ าเขา้ยงัไมไ่ดย้ืน่หลกัฐาน proof of 
admissibility หรือ CBP พจิารณาหลกัฐานดงักลา่ว 
แล้วเห็นว่าไม่เพียงพอต่อการอนุญาตการน าเข้า 
CBP จะต้องแจ้งผู้น าเข้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า
สนิคา้ดงักลา่วถูกปฏเิสธการน าเขา้ (excluded from 
entry) ซึง่ในช ัน้น้ี ผูน้ าเขา้จะมีระยะเวลา 60 วนัทีจ่ะ 
(1) น าสนิคา้ดงักลา่วสง่ออกไปยงัประเทศทีส่าม (re-
export) หรือ (2) อุทธรณ์ผลการตดัสินของ CBP 
ท ัง้น้ี หากผูน้ าเข้าไมไ่ด้มีการด าเนินการใดๆ ภายใน 

60 วนั CBP จะถือว่าผู้น าเข้าสละ (abandon) 
สนิคา้ดงักลา่ว และ CBP จะมีค าส ั่งท าลายตอ่ไป 

-กรณีที่สินค้า เข้าสู่ช่องทางการพาณิชย์ 
(release into commerce) ไปแลว้ แต ่CBP ยงั 
ไม่ได้ปิดบญัชีการน าเข้า (liquidate) ส าหรบัสนิค้า
ดงักลา่ว CBP สามารถเรียกคืน (demand return) 
สนิคา้ดงักลา่ว 

-กรณีที ่CBP พบวา่ สนิคา้ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารไต่
สวนเป็นสินค้าที่ผลิตจากแรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั 
และแรงงาน จากการค้ามนุษย์จริง และ CBP ได้
ประกาศผลการพิจารณาดงักล่าวอย่างเป็นทางการ 
(formal finding) ใน Customs Bulletin และ 
Federal Register พรอ้มท ัง้ได้พิจารณาแล้วว่า 
ผู้น า เข้าย ังไม่ได้ยื่นหล ักฐาน proof of 
admissibility หรือ พิจารณาแล้วเห็นว่าหลกัฐาน
ดงักล่าวไม่เพียงพอต่อการอนุญาตการน าเข้า CBP 
จะด าเนินการยดึ (seize) สนิคา้ดงักลา่ว และผูน้ าเขา้
จะเสียสิทธิ (forfeit) การเป็นเจ้าของสนิค้า ในช ัน้น้ี 
ผู้น าเข้าสามารถ (1) ขอซ้ือสินค้าดงักล่าวคืนจาก 
CBP ในราคาประเมิน (appraised domestic 
value) เพื่อน าสินค้าดงักลา่วส่งออกไปยงัประเทศที่
สาม (re-export) หรือ (2) อุทธรณ์ผลการตดัสนิของ 
CBP 

 
โดย ส านกังานพาณิชย์ในตา่งประเทศ ณ กรุงวอชิงตนั 

 
อา่นฉบบัเต็มไดท้ี ่Source : 
http://www.commercethaiusa.org/oca/wp-
content/uploads/2016/06/Trade%20Facilitation%20and
%20Trade%20Enforcement%20Act_Update_06-23-
16.pdf  ทีม่า: ส านกังานพาณิชย์ในตา่งประเทศ ณ กรุงวอชิงตนั 

 

 

ครม.ผ่านร่างกฎหมาย ใช้หญงิมีครรภ์-เด็กต ่ากว่า 15 ปี ท างานอนัตราย 

วนัที่ 30 มิ.ย.59 นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงแรงงาน โฆษกกระทรวงแรงงาน 
ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ว่ า  ค รม . ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ช อบ  ร่ า ง
กฎกระทรวงก าหนดงานที่มีลกัษณะอาจเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ และความปลอดภยัของหญิงมีครรภ์หรือ
เด็กซึง่มีอายุต ่ากวา่ 15 ปี พ.ศ. ...  

ส าหรบัสาระส าคญัของร่างกฎกระทรวงน้ีคือ 
การก าหนดงานที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภ ัยของหญิงมีครรภ์  เ ป็นงานที่ เ กี่ ย วก ับ
เครื่องจกัร เครื่องยนต์อนัอาจเกิดอนัตรายจากความ
ส ั่นสะเทือนแบบท ัง้รา่งกาย งานยก แบก หาบหาม ทูน 
ลาก หรือเข็นของหนกัเกิน 15 กิโลกรมั งานที่ต้อง
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สมัผสัละออง ไอ ก๊าซ จากวตัถุดิบหรือกระบวนการ
ผลิตอนัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น งานพ่นสี 
งานฟอกยอ้ม และงานทีต่อ้งสมัผสักบั ฝุ่ น ฟูม เสน้ใย 
จากวตัถุดบิหรือกระบวนการผลติอนัอาจเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ เช่น งานเชื่อมโลหะ หลอมโลหะ งานขดั 
เจียโลหะ 
 

ส าหรบังานที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและ
ความปลอดภยัของเด็กซึ่งมีอายุต ่ากว่า 15 ปี ท างาน 
เป็นงานที่เกี่ยวกบัเครื่องจกัร เครื่องมือ อุปกรณ์ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอนัตรายจากเครื่องจกัร เครื่องมือ 

อุปกรณ์นั้น 
งานยก แบก 
ห า บ  ห า ม 
ทูน ลาก หรือ
เข็นของหนกั
เ กิ น  15 
กโิลกรมั งาน
ที่ เ กี่ ย ว ก ั บ
แสงจ้า เสียง

ดงั ความรอ้นจดั ความเย็นจดั หรือความส ั่นสะเทือน
ซึ่งอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยั 
งานที่ต้องสมัผสัละออง ไอ ก๊าซ จากวตัถุดิบหรือ
กระบวนการผลติอนัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น 
งานพ่นสี งานฟอกย้อม งานที่ต้องสมัผสักบัฝุ่ น ฟูม 
เส้นใย จากวตัถุดิบหรือกระบวนการผลิตอนัอาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ เช่น งานเชื่อมโลหะ หลอมโลหะ 
งานขดั เจียโลหะ และงานเกี่ยวกบัจุลชีวนัเป็นพิษซึ่ง
อาจเป็นเช้ือไวรสั แบคทีเรีย หรือเช้ืออื่นอนัอาจเป็น
อนัตรายตอ่สุขภาพ 
 

โดยกฎกระทรวงได้มีการก าหนดโทษกรณี
หากมีการฝ่าฝืนจนเป็นเหตุใหห้ญงิมีครรภ์หรือเด็กซึ่ง
มีอายุต ่ากว่า 15 ปี ได้รบัอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ
หรือถึงแก่ความตาย มีโทษสูงสุดจ าคุก ไม่เกิน 1 ปี 
ปรบัไมเ่กนิ 200,000 บาท หรือท ัง้จ าท ัง้ปรบั 
 
Source : 
http://prachatai.org/journal/2016/06/66616?utm_source=
feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%
3A+prachatai+(ประชาไท+Prachatai.com) 

 

 

 

สมัมนา เรือ่ง MRA กรอบความตกลงยอมรบัรว่มสาขาผลติภณัฑ์อาหารของอาเซียน 

วนัที ่25 ก.ค. 59 ทางสมาคมฯไดส้ง่ตวัแทน
เขา้รว่มการสมัมนา เรือ่ง MRA กรอบความตกลง
ยอมรบัรว่มสาขาผลติภณัฑอ์าหารของอาเซียน 

Asean Sectoral Mutual Recognition 
Arrangement for Inspection and 
Certification Systems on Food Hygiene for 
Prepared Foodstuff Products ครอบคลุมพกิดั
สนิคา้พกิดั 16-22  จดัขึน้ทีโ่รงแรม อมารี ดอนเมือง 
โดยมีเลขาธกิาร มกอช. (น.ส. ดุจเดือน ศศะนาวนิ) 
เป็นประธาน  เพือ่แลกเปลีย่นมุมมองและแนวทาง
การเตรียมความพรอ้มในการด าเนินงานตามกรอบ
ความตกลงฯ โดยประเทศสมาชกิอาเซียนมีการ
ก าหนดลงนามเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2560 หลงัจากนัน้
จะมีการจดัต ัง้ Joint Sectoral Committee (JSC) 
เพือ่พจิารณารายละเอียดการด าเนินงานตอ่ไป 
Download เอกสาร https://goo.gl/kla3JX 

 

 

มต ิครม. ทีส่ าคญัประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 

วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 
 

1.อนุมตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตัโิรงงาน (ฉบบัที่) 
พ.ศ. .... 

เพิ่มเติมบทนิยามก าหนดให้โรงงานมีการ
จดัท าการประกนัภยั หลกัประกนัหรือกองทุนส าหรบั
เ ยี ย ว ย าค ว าม เ สี ย ห ายต่ อ ชี วิ ต แ ล ะทร ัพ ย์ สิ น
บุคคลภายนอก ให้มีผู้ตรวจสอบเอกชนสามารถ

ขา่วกฎระเบยีบการคา้และเทคนิค 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกรกฎาคม 2559 

http://prachatai.org/journal/2016/06/66616?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+prachatai+(ประชาไท+Prachatai.com)
http://prachatai.org/journal/2016/06/66616?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+prachatai+(ประชาไท+Prachatai.com)
http://prachatai.org/journal/2016/06/66616?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+prachatai+(ประชาไท+Prachatai.com)
https://goo.gl/kla3JX
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ตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจกัรได้    ก าหนดหน้าที่
ของผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดใหญ่ ให้การเริ่ม
ประกอบกิจการต้องขออนุญาต ก าหนดหลกัเกณฑ์
การขยายโรงงาน ก าหนดอายุใบอนุญาตตรวจสอบ
หรือรบัรอง วิธีการออกใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และหรือรบัรอง ก าหนดการสิ้นอายุของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ก าหนดวิธีการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ก าหนดระยะเวลา
ในการต่ออายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ก าหนดหลกัเกณฑ์การรบัโอนใบอนุญาต  ก าหนด
หลกัเกณฑ์การเลิกประกอบกิจการโรงงาน ก าหนด
บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมใหม่ เพิ่มบทลงโทษ และ
ก าหนดบทเฉพาะกาล 
Source : http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-
summary-cabinet-meeting/item/ 104821-สรุปขา่วการประชุม
ครม-5-กรกฎาคม-2559 
 
 

5.อนุมตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการขอรบั
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจง้การ
ท างานของคนตา่งดา้ว (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
 แกไ้ขเพิม่เตมิกฎกระทรวงวา่ดว้ยการขอรบั
ใบอนุญาต การขอรบัใบอนุญาต และการแจง้การ
ท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2554 ดงัน้ี  
 1. ก าหนดใหใ้บอนุญาตท างานของคนตา่ง
ดา้วตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 30 วรรคสอง เป็นไปตาม
แบบทีอ่ธบิดีกรมการจดัหางานก าหนด  
 2. เพิม่วธิีการยืน่ค าขอและการแจง้การท างาน
ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 36 วรรคสอง โดยใหอ้ธบิดี
กรมการจดัหางานก าหนดใหย้ืน่ค าขอหรือแจง้ดว้ย
วธิีการอืน่ได ้ 
Source : http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-
summary-cabinet-meeting/item/105060-สรุปขา่วการประชุม
คณะรฐัมนตรี-12-กรกฎาคม-2559 

 

วนัที ่12 กรกฎาคม 2559 
 

3. ครม.มีมตอินุมตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวง จ านวน 
6 ฉบบั ดงัน้ี 

           1. รา่งกฎกระทรวงก าหนดประเภทเรือที่
ไดร้บัการยกเวน้ตามพระราชบญัญตัแิรงงานทาง
ทะเล พ.ศ. 2558 พ.ศ. ....  
           2. รา่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการ
คุม้ครองสุขภาพของคนประจ าเรือ พ.ศ. ....  
   3. รา่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บรหิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั 
และสุขภาพอนามยับนเรือ พ.ศ. ....  
           4. รา่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
เครือ่งมืออุปกรณ์และมาตรการเพือ่ความปลอดภยัใน
การท างานบนเรือ พ.ศ. ....  
           5. รา่งกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธิีการยืน่อุทธรณ์และวธิีพจิารณาอุทธรณ์ พ.ศ......           
 6. รา่งกฎกระทรวงการมอบอ านาจการตรวจ
เรือ การออกใบส าคญัรบัรองดา้นแรงงานทางทะเล 
และการสลกัหลงัใบส าคญัรบัรอง แกอ่งค์กรทีไ่ดร้บั
การยอมรบัจากกรมเจา้ทา่ พ.ศ. ....  
 
4. ครม.อนุมตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงก าหนด
คา่ธรรมเนียมส าหรบัการประกอบกจิการคลงัสนิคา้ 
กจิการไซโล และกจิการหอ้งเย็น พ.ศ. ....   
 ก าหนดคา่ธรรมเนียมการขออนุญาตประกอบ
กิจการคลงัสินค้า กิจการไซโล กิจการห้องเย็น และ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้มีส านกัสาขา
ในกิจการคลงัสินค้า กิจการไซโล กิจการห้องเย็น 
สรุปไดด้งัน้ี ……. 
 
5. ครม.อนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542    

ก าหนดให้ธุรกิจบริการ จ านวน 6 ธุรกิจ เป็น
ธุรกิจบริการที่ยกเว้นไม่อยู่ใน (21) ของบญัชีสาม
ทา้ยพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนตา่งดา้ว 
พ.ศ. 2542 โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ธุรกจิ ........ 
 
Source : http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-summary-
cabinet-meeting/item/105060-สรุปขา่วการประชุมคณะรฐัมนตรี-12-
กรกฎาคม-2559 

 

 

ราชกจิจานุเบกษา : กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดือนกรกฎาคม 2559  

วนัที ่1 กค.59 
-ประกาศกรมอนามยั เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธีิการ เงือ่นไขเกีย่วกบัมาตรฐานการจดัอาหารและน้ าดืม่ส าหรบัคนประจ า
เรือ Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/148/12.PDF 

 

-ประกาศกรมอนามยั เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขเกีย่วกบัการจดัพื้นทีแ่ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จดัเตรียมอาหารส าหรบัเรือเดนิทะเล Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/148/13.PDF 

 
วนัที ่22 กค.59 
-กฎกระทรวงแบง่สว่นราชการส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/061/1.PDF 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/148/12.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/148/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/061/1.PDF
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-กฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/061/9.PDF  
 

-กฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/061/25.PDF 
 
 

วนัที ่25 กค.59 
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง แตง่ต ัง้พนกังานเจา้หน้าที่ ตามพระราชบญัญตัแิรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/163/3.PDF 
 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/061/9.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/061/25.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/163/3.PDF

