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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, ภัคธร เนยีมแสง, อารยีา ฉมิออ่น, 
                           พจน ์จงไพบลูย,์ ปิยะราช บญุประเสรฐิ และ  
                           ขวัญฤทัย บญุสอน. 

ขา่วกจิกรรม 

-TTIA ประชุมหารือปญัหาการน าเขา้ทนู่า Overweight กบักรม 

ประมง และกรมศุลกากร               2 

-TTIA เล้ียงรบัรองตวัแทนหน่วยงานรฐับาลดา้นการประมงและ 

เกษตร จากลุม่ประเทศหมูเ่กาะแปซฟิิก             2 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนา แนวทางท ั่วไปส าหรบัการชกัตวัอยา่งมาตร 

ฐาน เลม่ 1 : ค าศพัท์และหลกัการท ั่วไป และเลม่ 2 : การเลือกแผน 

การชกัตวัอยา่ง               3 

-TTIA เขา้รว่มงานเสวนา พ.ร.ก.การบรหิารจดัการการท างานของ 

คนตา่งดา้ว พ.ศ.2560 ปวงชนชาวไทยไดอ้ะไร            4 

-TTIA เขา้เยีย่มชมศนูย์การเรียนรูอ้าหารไทย สถาบนัอาหาร          4 

-TTIA สมาชกิทางใต ้รว่มประชุมไตรภาคี ILO            5 

-TTIA รว่มลงนามบนัทกึขอ้ตกลง MOU ระหวา่ง Central Lab       5 

-TTIA เล้ียงรบัรองอาหารค ่า ผูแ้ทนจากหน่วยงาน NOAA          6 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนา "พลงัเครือขา่ยสมาคมการคา้ The power 

 of networking"              6 
-TTIA เขา้รว่มประชุมโครงการปรบัปรุงและพฒันาการท าประมงอวน

ลาก FIP Andaman              7 

- TTIA เขา้รว่มสมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง"นโยบายแรงงาน ตา่งดา้ว ตาม 

พ.ร.ก. การบรหิารจดัการท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2560 และ

ผลกระทบ               7 

-TTIA ใหส้มัภาษณ์กบั JETRO BANGKOK เรือ่ง สถานการณ์ 

การน าเขา้สง่ออกทูน่าไทย              8 

-TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิารองค์การสะพานปลา  

คร ัง้ที ่7/2560               8 

- TTIA เขา้รว่มงานประชุม GLP และรบัประกาศเกียรตบิตัร GLP    9  

ขา่วแรงงาน 

-กระทรวงแรงงาน จอ่! ยกรา่งอนุบญัญตั ิพ.ร.ก.ตา่งดา้ว ปี 60          9 

-คสช.ใช ้ม.44 ชะลอ 4 มาตรา พรก.แรงงานตา่งดา้วอีก 6 เดือน      10 

-"แรงงานเมียนมา"ท างานในไทยไมผ่ดิกม.หลงัสองฝ่ายบรรลุขอ้ตกลง10 

-ก.แรงงาน แจงแนวปฏบิตัจิา้งเมียนมา ลาว กมัพูชา ตาม พ.ร.ก. 

ตา่งดา้ว                 11 

ขา่วประมง 

-'บิก๊ป้อม' ถกผูแ้ทนอียู ยนัไทยจรงิจงัแกป้ระมง IUU    12 

-คาดอียใูห"้ใบเหลือง"ไทยแกป้ระมงผดิกฎหมายคงสถานะเดมิ   12 

-“ประยุทธ”์ พอใจไทยเเกป้ระมงผดิกม. ช้ีบางเรือ่งถูกตอ่ตา้นจงึ

ท างานชา้ ขอทุกคนเคารพกฎหมาย      13 

-ปธ.สมาคมประมงไทย วอนรฐับาลหนัหลงัใหอ้ียู เชือ่เป็นรบ.  

เผด็จการเลยถูกต ัง้แง ่แกจ้นประมงเจง๊ก็ไมป่ลดใบเหลือง   13 

-ลากยาวปลดใบเหลือง “ไอยูย”ู มกราฯ 61 เกษตรฯสรุป 8 ขอ้ที ่

อียูยงัหว่ง        13 

-EU ประกาศใหใ้บแดง IUU แกค่อโมโรสอยา่งเป็นทางการ      14 

       

ขา่วการคา้ 

-รง.ทูน่าหว่งวตัถุดบิพุง่ พรก.ตา่งดา้วไมร่ะคาย   14 

-“ไทยยูเน่ียน” ช้ีเศรษฐกจิ-การเมืองโลกยงัผนัผวน ฉุดสง่ออก-

ลงทุนเพิม่       15 

-11ชาตทิีพีพีไรข้อ้สรุปแนวทางบงัคบัใช ้    15 

 

ขา่วมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 

-มลูนิธเิพือ่ผูบ้รโิภค ยืน่หนงัสอืคดัคา้นการแกก้ฎหมายอาหาร 

และมาตรฐานสนิคา้เกษตรหว ั่นกุมอ านาจเบ็ดเสร็จ ท าลายกลไก 

การคุม้ครองผูบ้รโิภค      16 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกรกฎาคม 2560  

-รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกรกฎาคม 60    17 

-ราชกจิจานุเบกษาเดือนกรกฎาคม 60    18 

ทรงพระเจริญ 
๒๘ กรกฏาคม วนัคล้ายวนัประสูติ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 

 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะกรรมการ สมาชิก  

และเจ้าหน้าที่ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
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TTIA ประชุมหารือปญัหาการน าเขา้ทนู่า Overweight กบักรมประมง และกรมศลุกากร 

 
วนัที่  4 กรกฎาคม 2560 (ช่วงเช้า) TTIA 

โดย ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ, คุณนรินทร์, คุณ
อรรถพนัธ์ และคุณชาตรี กรรมการสมาคมฯ เขา้รว่ม
ประชุมหารือ ปญัหาการน าเขา้ทูน่า Overweight กบั
กรมประมง กรมศุลกากร Tuna Trader / Ship 
Agent ตามที่ สมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือไปถึงกรม
ประมงและกรมศุลกากร เลขที ่สท.023(1)/ 2560 ลง
วนัที ่4 พฤษภาคม 2560 
สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  

1) หลกัการหารือ รฐัตอ้งสามารถควบคุมเรือ/
ส ัตว์น ้ า  IUUได้  เก็บข้อมูลสถิติได้ถูกต้อง และ
ผูป้ระกอบการสามารถปฏบิตัไิดไ้ม่ลา่ช้า จากนัน้คอ่ย
กลบัไปดูกฎหมายของแตล่ะหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและ
การวางระบบ IT และปรบัใหเ้หมาะสม 

2) แนวทางปฏบิตัใินอนาคต:  
  2.1 Overweight: ปรมิาณและสปีชีส์

ใน INVOICE และใบ ร.6 ถือเป็นการแจ้งข้อมูล
เจตจ านงค์ที่ต้องการน าเข้า /ที่ประชุมเห็นตรงกนัว่า
ข้อมูลที่แท้จริงจะทราบเมื่อ  sizing ณ โรงงาน
(จนท.กตส.ตรวจสอบ) ซึ่งจะน าไปออกใบ ร.7 ดงันัน้ 
ควรเหลือเฉพาะใบ ร.7 เป็นใบอนุญาต และกรมศุลฯ
ก็จะยดึตามใบน้ี  ซึง่จะท าใหผู้ป้ระกอบการไมต่อ้งเสีย
คา่ปรบัขอแกไ้ขใบอนุญาต ร.6  
   2.2 ปลาเหลือจาก Unload/ เปลี่ยนผู้
ซ้ือ/ เพิม่-เปลีย่น BL: ในหลกัการสามารถท าได ้แตม่ี
คา่ปรบัตามระเบียบทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) การแก้ไขข้อมูลในระบบ FSW: ปัจจุบนั
ยงัท าไม่ได้เพราะเขียนสรา้งโปรแกรมอยู่บนพ้ืนฐาน
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ เ ดิ ม  ด ัง นั้ น  ก ร ม ป ร ะ ม ง ข อ ใ ห้
ผู้ประกอบการมาหารือเป็น case by case เช่น 
ship agent ขอเปลีย่นผูซ้ื้อแตร่ะบบไมอ่นุญาต 

4) การนดัหมาย: กรมประมงจะไปหารือกบั
กรมศุลกากรเพือ่ก าหนด flow chart การท างาน และ
การออกระเบียบขึ้นมารองรบั จากนั้น จะหารือกบั
นกัพฒันาระบบ IT และเชิญผูป้ระกอบการมาร่วมให้
ความเห็นเพื่อไม่ให้เกิดปญัหาในทางปฏิบตัิภายหลงั
หากทราบก าหนดการแน่นอน สมาคมฯ จะแจ้งให้
ทา่นทราบตอ่ไป 

 

TTIA เลี้ยงรบัรองตวัแทนหน่วยงานรฐับาลดา้นการประมงและเกษตร จากลุม่ประเทศหมูเ่กาะแปซฟิิก 

วนัที่ 4 กรกฎาคม 2560 TTIA โดย ดร.
ชนินทร์ และคุณนรินทร์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรบัรอง
ตวัแทนหน่วยงานรฐับาลด้านการประมงและเกษตร 
จากลุม่ประเทศหมูเ่กาะแปซฟิิก (Delegations from 
Pacific Island Countries : PICs) รว่มดว้ยผูแ้ทน
จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ และกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
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TTIA เขา้รว่มสมัมนา แนวทางท ัว่ไปส าหรบัการชกัตวัอยา่งมาตรฐาน เลม่ 1: ค าศพัท์และหลกัการท ั่วไป และ

เลม่ 2: การเลือกแผนการชกัตวัอยา่ง 

  

วนัที่  5 กรกฎาคม 2560 TTIA เข้าร่วม

สมัมนาระดมความเห็นตอ่รา่งมาตรฐานสนิคา้เกษตร 

เรือ่ง แนวทางท ั่วไปส าหรบัการชกัตวัอย่างมาตรฐาน 

จดัโดย ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ (มกอช.) ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์

พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมี คุณปราการ วีรกุล ที่ปรึกษา

ส านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

เพื่อรบัฟงัความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง ส าหรบัน ามาใช้ประกอบการพิจารณา

ปรบัปรุงร่างมาตรฐานฯ และเตรียมความพรอ้มก่อน

ประกาศใชม้าตรฐาน 

การอภิปรายร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร 

แนวทางท ั่วไปส าหรบัการชกัตวัอย่าง โดยคุณอรทยั 

ศิ ล ป ะ น ภ า พ ร  ที่ ป รึ ก ษ า  ม ก อ ช .  ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้า

เกษตร ร่วมกบั คุณเกรียงไกรฯ ผู้แทนกรมวิชาการ

เกษตร รศ.กิติศกัดิฯ์, ผศ.ชุติมาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

การชกัตวัอยา่ง, คุณจนัทร์ฉายฯ ผูท้รงคุณวุฒดิา้นวิธี

วิเคราะห์และการชกัตวัอย่าง, คุณอรวรรณฯ ผู้แทน

สถาบนัอาหาร, คุณกุหลาบฯ ผูแ้ทนกลุม่อุตสาหกรรม

อาหาร สภาอุตฯ และเลขานุการ ผู้แทนส านกังาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาต ิในหวัข้อ

เรื่อง หลกัการและแนวทางส าหรบัการชกัตวัอย่าง

สนิคา้เกษตรและอาหาร สรุปไดด้งัน้ี 

เล่มที่ 1: ค าศพัท์และหลกัการท ั่วไป: ก าหนด

นิยามของค าศ ัพท์ที่ ใช้ในการช ักต ัวอย่าง  และ

ค าอธบิายเพิ่มเติมรวมถงึหลกัการท ั่วไป และข ัน้ตอน

ในการชกัตวัอยา่งสนิคา้เกษตรและอาหาร ทีน่ าไปใช้

อธบิายถงึมาตรฐานสนิคา้เกษตร เลม่ 2: แผนการชกั

ตวัอย่าง โดยค าศพัท์ที่ใช้กนัท ั่วไปในการชกัตวัอย่าง

ในมาตรฐานส่วนใหญ่ เป็นค าที่มีการก าหนดไว้ใน

มาตรฐาน ISO 7002 ได้ให้ค าอธิบายความหมาย

ค าศพัท์บางค า ทีใ่ช้กนัมากในการชกัตวัอยา่งเพือ่การ

ยอมรบัและค าอธบิายเพิม่เตมิ  

เล่มที่ 2: การเลือกแผนการชกัตวัอย่าง เพื่อ

เป็นแนวทางในการจดัท า หรือเลือกแผนการชกั

ตวัอย่าง ที่เหมาะสมส าหรบัการตรวจสอบสินค้า ให้

เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร 

(มกษ.) หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการ

น าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ให้เป็นที่

ยอมรบัท ั้งในระดบัประเทศ/ ระหว่างประเทศ ลด

ปญัหาข้อพิพาทในการค้าระหว่างประเทศ และสรา้ง

ความเป็นธรรมทางการคา้  

ท ัง้น้ี (ร่าง)มาตรฐานสินค้าเกษตร ท ัง้ 2 เล่ม 

ยงัต้องมีการปรบัแก้ค าศพัท์ ค าจ ากดัความ หรือ

ความหมายทางอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความ

สอดคลอ้งตอ่ผูใ้ช้งาน ผูป้ระกอบการ และเป็นไปตาม

หลกัสากล ก่อนที่จะมีการประกาศใช้เป็นมาตรฐาน

ตอ่ไป 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ร่าง)

ม า ต ร ฐ า น สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร  เ ล่ ม ที่  1  ไ ด้ ที่  

http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs_2 9 -

0 6 - 6 0 _0 2 . pdf แ ล ะ เ ล่ ม ที่  2  ไ ด้ ที่

http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs_2 9 -

06-60_03.pdf 
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TTIA เขา้รว่มงานเสวนา พ.ร.ก.การบรหิารจดัการการท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ.2560 ปวงชนชาวไทยไดอ้ะไร  

  วนัที ่7 กรกฎาคม 2560 คุณอรรถพนัธ์ มาศ
รงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน เสวนา
หวัข้อ 'พ.ร.ก.การบริหารจดัการการท างานของคน
ตา่งดา้ว พ.ศ.2560 ปวงชนชาวไทยได้อะไร จดัโดย
กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน โดยมี คุณวรา
นนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจดัหางาน / คุณพจน์ 
อรา่มวฒันานนท์ / รศ.แล ดลิกวทิยรตัน์ / คุณสมพงค์ 
สระแกว้ เขา้รว่มเป็นวทิยากร  

โดยคุณวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการ
จดัหางาน มีความเห็นว่า ปญัหาแรงงานต่างด้าวของ
ไทยจ าเป็นตอ้งมีการจดัการ ในอดีตไมม่ีระบบรองรบั
ที่ ได้มาตรฐาน การน า เข้ าแรงงานต่า งด้ า วมี
ข้อบกพร่อง จึงต้องมีการปรบัปรุงแก้ไข และเพื่อ
แกป้ญัหาคา้มนุษย์  

ขณะน้ีประเทศไทยได้มีการประสานร่วมกบั
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อท าMOU ร่วมก ันเพื่อให้
แรงงานได้กลบัประเทศไปท าการลงทะเบียนใหม่ให้
ถูกต้อง และจะมีการเปิดศูนย์รบัแจ้งใช้แรงงานต่าง
ด้าวทุกจงัหวดั รวมถึงใน กทม.จ านวน 10 หน่วย 
ช ั่วคราวประมาณ15วนั เพื่อเป็นการลงทะเบียนคดั
กรองแรงงาน และท าเอกสารรบัรอง เพื่อให้นายจ้าง
และลูกจ้างมาลงทะเบียนโดยที่ลูกจ้างไม่ต้องกลบั
ประเทศ แต่จะมีการประสานข้อมูลกนัของทางการ
ไทยและประเทศต้นทาง เพื่อให้นายจ้างมารบัรองว่า
เป็นนายจา้งลูกจา้งกนัจรงิ  

คุณพจน์ อรา่มวฒันานนท์ มีความเห็นวา่ การ
ออกกฎหมายตอ้งพจิารณาโดยคดิถงึ  นายจา้ง ลูกจา้ง 
รฐัตน้ทางของแรงงาน และรฐับาลไทย รวมถงึ NGO 
เพือ่ใหก้ฎหมายนัน้สามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
รวมถึงกฎหมายลูกตาม พรก.น้ี ที่จะออกมาอีก 39 
ฉบบันั้น ก็ได้เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ดี และเชื่อว่า พ.ร.ก.น้ี จะ
ท าให้ทุกอย่างเป็นระบบมากขึ้น แต่อาจต้องใช้เวลา
ในการปรบัตวั ซึง่ก็ไดมี้ประกาศ คสช.ออกมาแลว้ 

 
TTIA เข้าเยีย่มชมศูนย์การเรียนรูอ้าหารไทย สถาบนัอาหาร  

วนัที่ 7 กรกฎาคม 2560 (ช่วงบ่าย) TTIA 
โดยคุณอรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ 
เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรูอ้าหารไทย (Thai Food 
Heritage) ณ สถาบนัอาหาร ซ.อรุณอมรนิทร์ 36 ถ.
อรุณอมรนิทร์ แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 
โดยผู้แทนสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์การ
เรียนรูอ้าหารไทย และหารืองานวจิยัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ก ับสมาคมฯ เ พื่อประกอบการต ัดสินใจในการ
สนบัสนุน และการจดันิทรรศการถาวรของสมาคมฯ 

>> ดร.บ ัณฑิต รองผู้อ านวยการสถาบ ัน
อาหาร ได้น าเสนอจดัท าแผนการด าเนินการท างาน
วจิยัดา้นอุตสาหกรรมทูน่า และขอสนบัสนุนศูนย์การ
เรียนรูอ้าหารไทย การตรวจวเิคราะห์ตา่งๆ ซึง่สถาบนั
อาหารเป็น Lab ที่มีเครื่องมือหลากหลาย และได้รบั
การรบัรอง ISO/IEC 17025 อีกท ัง้ ยงัเสนองานวจิยั
เกี่ยวกบัการวิเคราะห์หาค่า Histamine เพื่อเป็น 
Profile มาตรฐานให้ก ับอุตสาหกรรมทู น่ าของ
ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสร้างฐานข้อมูลให้เ ป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากล และเป็นหลกัฐานทางการค้า 
กรณีเกดิขอ้พพิาทหรือการเคลมสนิคา้ทูน่า หากสนใจ
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ท างานวิจยั ทางสถาบนัฯ ยงัมีงบสนบัสนุนงานวิจยั
ต่างๆ จากหน่วยงานร ัฐบาลอีกด้วย และเสนอ
โครงการสนบัสนุนศูนย์การเรียนรูอ้าหารไทย แบบ 
Gold Package มีอ ัตราค่าสนับสนุน 300 ,000 
บาท/ ปี สามารถแสดงผลิตภณัฑ์ของสมาคมฯได้ 5 
ราย พรอ้มฟรีสทิธปิระโยชน์ตา่งๆ ฟรี 

>> คุ ณ อ ร ร ถพ ัน ธ์  ก ล่ า ว ว่ า  ส ม า ค ม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย ยงัต้องมีการศึกษางานวิจยั

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมทูน่า เชน่ การศกึษา
ผลกระทบซึ่งเกดิจากสารเคลือบกระป๋องตอ่ผลติภณัฑ์
ทูน่าบรรจุกระป๋อง, การวิเคราะห์หาค่า Histamine 
และมีความเห็นว่าการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการจะ
เป็นการชว่ยประชาสมัพนัธ์อุตสาหกรรมทูน่าของไทย 
และผลิตภณัฑ์ทูน่าที่ดี ในฐานะอุตสาหกรรมส่งออก
อนัดบัตน้ๆ ของประเทศ 

 

TTIA สมาชกิทางใต ้รว่มประชุมไตรภาคีดา้นแรงงานกบั ILO  

วนัที ่7 กรกฎาคม 2560 สมาชกิทางใต ้TTIA 

ตวัแทนจาก บริษัท สงขลาแคนน่ิง จ ากดั  , บริษัท 

สยามอินเตอร์เนช ั่นแนลฟู๊ด จ ากดั (มหาชน) และ 

บริษทั โชติวฒัน์อุตสาหกรรมการผลิต จ ากดั ได้เข้า

ร่วมประชุมไตรภาคีกบั ILO ที่บ้านนครนอก สงขลา 

โดยเป็นการประชุมในประเด็นเรื่อง ความท้าทายที่

ส าคญัในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลใน

สงขลาโดยมีภาครฐั,TTIAภาคใต้,สมาคมประมง

สงขลา,ภาคประชาสงัคมในสงขลาเข้าร่วม โดยมี

จุดประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือไตรภาคีในการ

แก้ไขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและ

อาหารทะเล 

 

TTIA รว่มลงนามบนัทกึขอ้ตกลง MOU ระหวา่ง Central Lab 

 

 

วนัที่ 12 กรกฎาคม 2560 (ช่วงบ่าย) TTIA 
โดย คุณณฐั ออ่นศรี อุปนายกและเหรญัญกิสมาคมฯ/ 
ประธานคณะอนุกรรมการด้านเทคนิค (Food 
Safety) เป็นผู้แทนลงนาม บนัทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ  MOU ก ับ บริษัท  ห้องปฎิบ ัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ Central Lab คุณสุรชยั 
ก าพลานนท์วฒัน์ กรรมการผู้อ านวยการ ณ บริษทั 
ห้องปฎิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั  บางเขน 
กรุงเทพฯ  โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ท ัง้สองฝ่ายมี
ความประสงค์ที่จะร่วมกนัเพื่อด าเนินการทางด้าน
บริการทดสอบ และตรวจวิเคราะห์ให้กบัสมาชิกของ
สมาคมฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า และบริการ
ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย อีกท ัง้ ยงัร่วมมือในด้านการ

ส่งเสริมและพฒันาการด าเนินงานด้านการทดสอบ 
ด้วยการ เ ป็นศูนย์ ร ับ เรื่ อ งตรวจวิ เคร าะห์ของ
ผู้ประกอบการ TTIA ร่วมมืองานด้านการบริการ
วิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จดัท าหลกัสูตร
ฝึกอบรมด้านต่างๆ และพิจารณาส่วนลดส าหรบัการ
ทดสอบสนิคา้ในอตัราพเิศษใหแ้กส่มาชิก TTIA รว่ม
ถงึ Traders ดว้ย 

นอกจากน้ี ทางคุณณัฐฯ ได้ฝากประเด็น
พิจารณาเรื่อ งการพ ัฒนาวิธีทดสอบ Sensory 
Evaluation จากการ Decomposed, Oxidized, 
Rancidity ของเ น้ือทู น่า  ให้ได้วิธีการตรวจที่มี
มาตรฐาน และไดร้บัการรบัรองในระดบัสากล
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TTIA เลี้ยงรบัรองอาหารค ่า ผูแ้ทนจากหน่วยงาน NOAA 

 
วนัที ่13 กรกฎาคม 2560 ในเวลา 18.30 น. 

TTIA เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรบัรองอาหารค ่า ผู้แทนจาก
หน่วยงาน National Oceanic and Atmospheric 
Administration : NOAA / U.S.Department of 
Commerce ณ หอ้งอาหาร Cafe@2 ช ัน้ 2 โรงแรม 
Conrad Hotel ในโอกาสที่ NOAA เดินทางมาจดั 
Workshop 11-14 ก .ค .  เ พื่อ  ให้ความรู้  Q&A 
ก ฎ ห ม า ย ใ ห ม่  Seafood Import Monitoring 
Program (SIMP) ที่จะบงัคบัใช้วนัที่ 1 ม.ค. 2561 
แก่ผู้ประกอบการที่ส่งสินค้าอาหารทะเลไปสหรฐัฯ 
พร้อมก ันน้ี เ ป็นการแนะน าสมาคมฯ และหารือ
แนวทางความร่วมมือในอนาคต โดย ดร.ชนินทร์ฯ 
ได้ยกประเด็นที่ เกี่ยวข้องกบัการส่งออกทูน่าไป
สหรฐัฯ และจะขอไปพบหารือกบัหน่วยงาน NOAA 

ณ เมืองซีแอตเตลิ สหรฐัฯ ในเรือ่ง 1) Tuna fishing 
resources management plan 2) Traceability
และ 3) Tuna pressed weight standard  

 

ผูแ้ทน NOAA / U.S.Department of Commerce 
1. Mr.Brian Vaubel  
2. Ms.Glynnis Roberts  
3. Dr.Christopher Rogers  
 
ผูแ้ทน TTIA  
1. ดร.ชนินทร์ ชลศิราพงศก 
2. นายณฐั ออ่นศรี 
3. นางสาวนุดา ธีระการธติ ิ
4. นางสาวสุพตัรา ริว้ไพโรจน์ 
5. นายพจน์ จงไพบูลย์ (กนัย์) 

 

 

TTIA เขา้รว่มสมัมนา "พลงัเครือขา่ยสมาคมการคา้ The power of networking" 

 วนัที ่14 กรกฎาคม 2560 สมาคมฯ โดย ดร.
ชนินทร์ นายกสมาคม และ คุณสุพตัรา ผู้อ านวยการ
สมาคม  เข้าร่วม สมัมนา "พลงัเครือข่ายสมาคม
การค้า The power of networking" ณ รร ทิวลิป 
จดัโดย กรมพฒันาธุรกิจฯร่วมกบัสภาหอฯ  โดยมี 
รมว.พณ.ใหเ้กียรตเิปิดงานฯ  
  กิจกรรม workshop Cluster กลุ่มสมาคม
การค้า: ดร.ชนินทร์เป็นประธานกลุ่มสินค้าประมง
และปศุสตัว์ คุณวิศิษฐ์เป็นประธานกลุ่มอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยทุกสมาคมมีประเด็นตรงกนัคือการ
ติดตาม/แก้ไขปัญหา กฎระเบียบของภาครฐั เช่น 
ศุลกากร ประมง แรงงาน  
 การบรรยายการเสริมสร้างศกัยภาพสมาคม
การค้าให้เข้มแข็ง: ต้องขบัเคลื่อนสมาคมอย่างมี
ยุทธศาสตร์ มีองค์ความรู ้สมาชกิมีอุดมการณ์เดียวกนั
และมองประโยชน์ภาพรวม การมีฐานข้อมูลที่ดีและ
แชร์ข้อมูลแบบ win-win ท ัง้น้ีการท าธุรกิจต้องดูให้
ครบ 3 ด้าน คือ นวตักรรม-ผู้ประกอบการ-ไม่ละเลย
ชุมชน 
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TTIA เขา้รว่มประชุมโครงการปรบัปรุงและพฒันาการท าประมงอวนลาก FIP Andaman  
  
วนัที ่14 กรกฎาคม 2560 (ช่วงเช้า) – TTIA 

ไดร้บัเชิญจากสมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว์ไทย และ ดร. 
ร ะ วี  ใ น ฐ า น ผู้ แ ท น จ า ก  Thai Sustainable 
Fisheries Roundtable (TSFR) – 8 สมาคม เข้า
พบหวัหน้ากลุ่มก าหนดมาตรการด้านการประมง 
พรอ้มดว้ยคณะท างาน ณ ตกึกองตรวจการประมง ช ัน้ 
1 ห้อง ป.ปลา กรมประมง เพื่อช้ีแจงรายละเอียด
โครงการปรบัปรุงและพฒันาการท าประมงอวนลาก 
FIP Andaman และ Gulf of Thailand การยืนยนั
ข้อมูลด้านกฎหมาย และการจดัการที่ใช้ในการ
ประเมนิ  
  ความคืบหน้าการด าเนินงานฝั่ งอนัดามนั  มี
การปรบัแผนการปฏิบตัิการ (Action plan) เพื่อให้
สอดคลอ้งและเชือ่มโยงกบัแผนของกรมประมง  
 ความคืบหน้าแผนการด าเนินโครงการฝั่ งอ่าว
ไทย โดยขณะน้ีมีการรวบรวมขอ้มูลทางสถติโิดยกรม
ประมงปีล่าสุด 2559 ส่งข้อมูลให้ RS Standard 
เ ป็นผู้ประเมินตาม IFFO RS V2 ส่วนเงินการ
สนบัสนุนการจดัท าโครงการฯ  ได้รบัเงินช่วยเหลือ
จาก สวก. ท ัง้น้ี ได้ประชาสมัพนัธ์การจดัท าสื่อของ
โครงการฯ ผ่านทางเวปไซต์ tsfr.in.th เพื่ออพัเดต

ข้อมูลข่าวสาร ผู้ด าเนินงานโครงการฯ ผู้รวมจดัท า
โครงการฯ ข ัน้ตอนการท างานของโครงการฯ การ
เชื่อมโยงของขอ้มูลของหน่วยงานภาครฐัหรือสมาคม
ต่างๆ ต่อการน าเสนอให้เป็นที่รูจ้กัใหม้ากยิ่งขึ้น โดย
ต่อไปโครงการฯ ยงัมีการเข้าร่วมในเวทีสากล : 
During Food Security Week (21-27  august 
2017) Can Tho, Vietnam ในการน้ี ทาง TSFR 
ยงัได้เชิญเจ้าหน้าที่กรมประมง หรือคณะท างาน ใน
การเข้าร่วมประชุมหารือของโครงการฯในคร ัง้ต่อๆ 
ไปดว้ย 

 
TTIA เขา้รว่มสมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง"นโยบายแรงงาน ตา่งดา้ว ตาม พ.ร.ก. การบรหิารจดัการท างานของ
คนตา่งดา้ว พ.ศ. 2560 และผลกระทบ 

วนัที ่21 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 -13.00 
น. สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้
จดัสมัมนาทางวิชาการ เรื่อง"นโยบายแรงงาน ต่าง
ด้าว ตาม พ.ร.ก. การบริหารจดัการท างานของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2560 และผลกระทบ" ณ ห้องประชุม
สมาคมนิสิตเก่ารฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
โดยมีผูแ้ทน 3 ฝ่าย มาใหข้อ้มูลไดแ้ก ่

- ผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน นายพิชิต นิล
ทองค า ผูต้รวจราชการกรมจดัหางาน 

-ผู้แทนจากหน่วยราชการอื่น นาวาเอกดรณ์ 
ทพินนัท์ ผูต้รวจราชการกรมการจดัหางาน 
-ผู้แทนนายจ้าง นายมงคล สุขเจริญคณา ประธาน
สมาคมประมงแหง่ประเทศไทย 

ในที่ประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองของ
แตล่ะฝ่ายตอ่ พ.ร.ก ดงักลา่ว โดยมีความเห็นกลางว่า
การออกกฎหมายควรรบัฟงัความคดิเห็นของภาคสว่น
ต่างๆ และผู้ที่ได้รบัผลกระทบก่อน และควรร่วมมือ
กนัเพือ่หาทางใหก้ฎหมายฉบบัน้ีสามารถบงัคบัใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรบัความเห็นในที่ประชุม
อืน่ๆ มีดงัน้ี  

-อยากให้จดัท าคู่มือฉบบัเข้าใจง่ายเพื่อให้
ผูป้ระกอบการสามารถท าความเขา้ใจไดช้ดัเจน 
-อยากให้ภาครฐัช่วยเหลือการด าเนินการเพื่อขึ้น
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายได้อย่าง
รวดเร็วใชเ้วลาไมน่าน  
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-อยากให้ภาครฐัป้องกนัการหาผลประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการที่แรงงานต้อง
เดนิทางกลบัไปท าเอกสารใหถู้กตอ้ง  

-ในการออกกฎหมายลูก อยากให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ในการเสนอความคดิเห็น เรื่องผลกระทบและปญัหา
ตา่งๆ 

 
TTIA ใหส้มัภาษณ์กบั JETRO BANGKOK เรือ่ง สถานการณ์การน าเขา้สง่ออกทนู่าไทย 
 

วนัที่ 24 กรกฎาคม 2560 สมาคมฯ โดยคุณ
สุพตัรา ผู้อ านวยการสมาคมฯ ได้ให้สมัภาษณ์ กบั 
JETRO BANGKOK เรื่อง สถานการณ์การน าเข้า

ส่งออกทูน่าไทย โดยจะน าข้อมูลไปเผยแพร่ให้กบั
ผู้สนใจ (ผู้บริโภคและผู้ค้า) ในประเทศญี่ปุ่ นใน
หนังสือขององค์กรชื่อ  "Agri trade Handbook 
2017" ซึ่งสมาคมฯ ได้ให้ข้อมูลสถานการณ์การ
น าเข้าส่งออกทูน่า วตัถุดิบ  การส่งเสริมกิจกรรม
แรงงาน การแก้ไขปญัหากฏระเบียบการน าเข้า โดย
การหารือร่วมกนัระหว่างสมาชิกสมาคมฯ ,Tuna 
trader, Ship Agent และกรมประมง การรบั ซ้ือ
วตัถุดิบทูน่าให้เป็นไปตาม TTIA Tuna Guideline 
ซึ่งทาง JETRO BANGKOK แจ้งว่าจะท าหนงัสือ
มาที่สมาคมฯ เพื่อจะขอเยี่ยมชมโรงงานทูน่าของ
สมาชกิสมาคมฯ ตอ่ไป 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิารองคก์ารสะพานปลา คร ัง้ที ่7/2560 

วนัที ่26 กรกฎาคม 2560  ดร.ชนินทร์ฯ เขา้
รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิารองค์การสะพานปลา 
คร ัง้ที ่7/2560 -- โดยมีคุณชวลติ ชูขจร เป็นประธาน  
โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  

-วนัที ่3 ส.ค. 60 เวลา 13.30 น.-- อสป.เข้า
พบเพื่อขอค าแนะน าจากรองนายกรฐัมนตรี พลเอก
ประจิน จ ั่นตอง เรื่องการพฒันาที่ดินองค์การสะพาน
ปลา 

-วนัที ่8 ส.ค. 60 เวลา 15.00 – 17.00 น. –- 
อสป.ประชุมรว่มกบั สคร. แสดงวสิยัทศัน์ อสป.  
 1) อสป. ทบทวนแผนบริหารจดัการความ
เสีย่งองค์กร ปี 2560 / 2561 โดยทีมผูเ้ชีย่วชาญดา้น
การประเมินความเสี่ยง เข้ามาน าเสนอแผนทบทวน
ของปี 2561 ตามหลกัการของ TRIS เพื่อปรบัปรุง
แนงทางการบริหารความเสี่ยงในทุกมิติขององค์การ
สะพานปลา – ซึ่งให้หน่วยงานภายใน อสป. น าเอา

แผนการประเมินฯดงักล่าวไปปรบัใช้กบัแผนการ
ด าเนินงานของแตล่ะหน่วยงานฯ  
 2) พิจารณาแนวทาง การปร ับปรุง พ้ืนที่
ประโยชน์ใช้สอยของ อสป.กรุงเทพฯ ตามทีก่รมธนา
รกัษ์ ต ัง้ขอ้สงัเกตไว ้
 3) หารือแนวทางการปรบัปรุงท่าเทียบเรือ
สมุทรสาครและท่าฉลอม ซึ่งอยู่ระหว่างการน าเสนอ
แผนเพื่อยกระดบัเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ ตลาดปลาพ
รีเมี่ยม ปรบัเป้นพ้ืนที่สารธารณะ และเปิดให้เอกชน
เขา้มาลงทุน  
 4) หารือแนวทางการปรบัปรุงระบบบอ่บ าบดั
น ้าเสียของท่าเทียบเรือสะพานปลาท ัง้ 18 ท่า โดย 5 
ท่ามีการติดต ั้งระบบบ าบดัน ้าเสียแล้ว อยู่ระหว่าง
พิจารณาความเหมาะสมในการติดต ั้ง  3 ท่า อยู่
ระหวา่งกอ่สรา้ง 2 ทา่ ยงัไมม่ีระบบดงักลา่วอีก 8 ทา่  
– ในการน้ี คณะกรรมการบรหิารฯ โดย ดร.ชนินทร์ฯ 
มีความเห็นใหฝ่้ายวศิวะกรดา้นสิง่แวดลอ้มของ อสป. 
หรือผู้ดูแลระบบบ าบดัน ้าเสีย เข้าไปศึกษาดูงานการ
บริหารจ ัดการระบบบ าบ ัดด ังกล่าวจากโรงงาน
อุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง เน่ืองจากมีได้รบัการ
รบัรองตามมาตรฐานสากล อีกท ัง้สามารถน าเอากาก
ของเสียไปใช้ประโยชน์ต่อเน่ืองได้อีกด้วย โดยให้
ประสานผา่นสมาคมอุตวสาหกรรมทูน่าไทย ตอ่ไป 
 5) ที่ประชุมพิจารณาแผนวิสาหกิจ 2560 – 
2560 มีท ัง้หมด 8 บริบทที่ต้องมีการทบทวน – ซึ่งที่
ประชุมขอให้กลบัไปทบทวนประเด็นที่เคยมีการ
น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ ทีผ่า่น
มา ซึ่งยงัมีหลายประเด็นที่ไม่ไดห้ยิบยกมาใส่ในแผน
ดงักลา่วฯ 
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TTIA เขา้รว่มงานประชุม GLP และรบัประกาศเกียรตบิตัร GLP 
 

วนัที ่26 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00-14.00 
น. คุณอรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ 
ไดเ้ขา้รว่มประชุมการใช้แนวทางประชารฐัเพือ่ขยาย
ผลการน าแนวปฎบิตักิารใช้แรงงานทีด่ี (GLP)ไปใช้
ในการบรหิารกจิการ/ธุรกจิ ณ ก.แรงงาน  

ภายในงานได้มีการจดังานมอบเกียรติบตัร
ส าหรบัสมาคมอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือในการ

น าแนวปฎิบตัิการใช้แรงงานที่ดี (GLP)ไปส่งเสริม
และด าเนินการร่วมกบัสมาชิกไปใช้ในการบริหาร
กจิการ/ธุรกจิ โดยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย มีคุณ
อรรถพนัธ์ เป็นผูร้บัมอบเกียรตบิตัร 

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลดักระทรวง
แรงงาน กล่าวในที่ประชุมว่า ก.แรงงาน มุ่งม ั่น
ด าเนินการในการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการละเมิด
สิทธิแรงงาน ยกระดบัคุณภาพชีวิตแรงงาน เพิ่มขีด
ความสามารถทางการค้า โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
กลุ่มเสี่ยงให้น าแนวทาง GLP ไปใช้ในการบริหาร
จดัการแรงตามแนวทางประชารฐั     

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวปฎิบตัิการใช้ 
GLP เป็นแนวทางเบื้องตน้ในการปรบัปรุงสภาพการ
จา้งและสภาพการท างานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 

นอกจากน้ี สมาคมฯ ยงัไดร้ว่มจดันิทรรศการ 
GLPภายในงานประชุมดว้ย

 

 

 

 

 

 

 
กระทรวงแรงงาน จอ่! ยกรา่งอนุบญัญตั ิพ.ร.ก.ตา่งดา้ว ปี 60 

กระทรวงแรงงานจอ่ยกรา่งกฎหมายล าดบัรอง 
พ.ร.ก.การบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2560 พร้อมยินดีให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในกฎหมายย ้าเตรียมถกปัญหาผู้เกี่ยวข้อง
วนัที ่5 กรกฎาคมน้ี   

"นายวรานนท์ ปีตวิรรณ อธบิดีกรมการจดัหา
งาน กระทรวงแรงงาน ได้ให้ข้อมูลถึงการยกร่าง
กฎหมายล าดบัรองตาม พ.ร.ก.การบรหิารจดัการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 วา่ กรมการจดัหา
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งานจะพิจารณาให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สภา
หอการคา้ ภาคประชาสงัคมตา่งๆ เขา้มารว่มพจิารณา
ให้ความเห็นในการจดัท าร่างกฎหมายล าดบัรองด้วย 
ซึ่งการออกกฎหมายฉบบัดงักลา่ว เป็นการด าเนินการ
ตามกระบวนการ ข ั้นตอนที่ก าหนดไว้เพื่อแก้ไข
ปญัหา อุปสรรคต่างๆ ในการบริหารจดัการแรงงาน
ต่างด้าว ซึ่ง มีบทบญัญตัิที่ครอบคลุมการบริหาร
จ ัดการท ั้งระบบโดยก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่
รบัผดิชอบในการสง่คนตา่งดา้วกลบัประเทศกรณีเลิก
จ้างงานแล้ว ก าหนดให้นายจ้างแจ้งการออกจากงาน
ของคนตา่งดา้ว ซึ่งจะสง่ผลใหภ้าครฐัทราบขอ้มูลการ
จ้างงานที่แท้จริง ก าหนดขอบเขตการท างานตาม
ขอ้เท็จจรงิและความจ าเป็นโดยอนุญาตใหค้นตา่งดา้ว
ทีไ่ดร้บัอนุญาตท างานแลว้ สามารถท างานไดอ้ย่างถูก
กฎหมายครอบคลุมท้องที่จงัหวดัที่ได้รบัอนุญาต
ท างาน โดยไม่ยึดติดกบัสถานที่ท างานตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายฉบบัเดิม ซึ่งจะช่วยลดภาระของ

นายจ้างในการขออนุญาตเปลี่ยน เพิ่มสถานที่ท างาน 
ก าหนดให้มีการท างานในลกัษณะบูรณาการร่วมกนั
ระหว่างหน่วยงานภาครฐั และองค์กรเอกชนซึ่ง
ข้อก าหนดเหล่าน้ีจะสามารถบริหารจดัการแรงงาน
ต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรบักรณีที่มีการ
เสนอให้ร ัฐบาลเ ปิดให้ภาคเอกชนเข้ าร่วมใน
กระบวนการยกร่างกฎหมาย เพื่อเพิ่มมุมมองให้เกิด
ความรอบคอบ และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
ในการสรา้งความเชื่อม ั่นในการลงทุน ปิดช่องทางให้
เจ้าหน้าที่ข่มขู่รีดไถเงินจากนายจ้างและลูกจ้างนั้น 
ขณะน้ีพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 อยู่ระหว่างยกร่างอนุ
บ ัญญ ัติ  ซึ่ ง เห็ นด้ วยก ับข้อ เ สนอด ังกล่ า ว ที่ ใ ห้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายในช ัน้อนุ
บญัญตั ิ
Source: 
http://www.nationtv.tv/main/content/social/378554776/ 

 

คสช.ใช้ ม.44ชะลอ 4 มาตรา พรก.แรงงานตา่งดา้วอกี 6 เดือน 
 

วนัที ่4 กค.60 เว็บไซต์ราชกจิจานุเบกษา ได้
เผยแพร่ค าส ั่ง คสช.เห็นชอบใช้ ม.44 เพื่อชะลอการ
บงัคบัใช้ 4 มาตรา ในพรก.แรงงานต่างด้าวอีก 6 
เดือน ด้าน นายกฯ ส ั่งจดัการ จนท.เรียกรบัเงิน เมื่อ
วนัที ่4 ก.ค. พ.อ.วนิธยั สุวารี โฆษกคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.)  เปิดเผยภายหลงัการประชุม 
คสช. วา่  ทีป่ระชุมไดพ้ิจารณา 4 มาตรา ทีเ่กีย่วข้อง
กบับทลงโทษผู้ประกอบการและแรงงานด้าว  ของ  
พ.ร.ก.การบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 และให้ชะลอการบงัคบัใช้ออกไปอีก 6 
เดือน มีผลต ัง้แต่วนัที่ 23.มิย.60 ถึง 1 ม.ค. 2561  
เพื่อให้แรงงานที่ท าผิดกฎหมายไปจดทะเบียน 
ด าเนินการด้านเอกสารให้ถูกต้อง ใน 4 มาตรา คือ 
มาตรา 101 วา่ดว้ยการเอาผดิลูกจา้ง 102 วา่ดว้ยการ

เอาผิดนายจ้างที่รบัคนมาท างานในอาชีพพิเศษ
บางอยา่งโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตมาตรา 122 วา่ดว้ยการ
รบัคนทีไ่มม่ีใบอนุญาตมาท างาน มาตรา 119 วา่ดว้ย
การท างานโดยไม่มีหนงัสือแจ้งนายทะเบียนทราบ 
พ.อ.วินธยั กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตรี และหวัหน้า คสช.   ได้เน้นย ้าในที่
ประชุมว่าเจ้าหน้าที่ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์
ในทางมชิอบ หลงัจากทีผู่ว้่าจงัหวดัเมียวดี สง่หนงัสือ
ถงึผูว้า่ราชการจงัหวดั ตากวา่ ทางชายแดนไทย – แม่
สอด ฝั่ งไทยเรียกรบัผลประโยชน์อย่างหนกัหน่วง
ในช่วงที่ผ่านมา  จึงได้ก าชบัให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั
ตากว่า ทางชายแดนไทย – แม่สอด ฝั่ งไทยเรียกรบั
ผลประโยชน์อย่างหนกัหน่วงในช่วงที่ผ่านมา  จึงได้
ก าชบัให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั แม่ทพัภาคที่ 3 จะ
ตรวจสอบรายละเอียดพรอ้มกนัน้ี นายกรฐัมนตรีได้
ก าชบัว่า ห้ามไม่ให้เกิดเรื่องในลกัษณะน้ีขึน้กบัพ้ืนที่
อืน่ๆ อีก 
Source: http://www.posttoday.com/politic/501345 

 

"แรงงานเมยีนมา"ท างานในไทยไมผ่ดิกม. หลงัสองฝ่ายบรรลขุอ้ตกลง 
 

วนัที ่8 กค.60 รมว.แรงงานเมียนมา เผยชาว
เมียนท างานในไทยไมผ่ดิกฎหมาย หลงัสองฝ่ายบรรลุ
ข้อตกลง เตรียมตรวจสอบสถานะแรงงานรอบใหม่
ปลายเดือนก.ค. 
          นายเต็ง ส่วย รฐัมนตรีกระทรวงแรงงาน คน
เข้าเมือง และประชากรเมียนมา แถลงหลงัหารือกบั
พล.อ.ศิริชยั ดิษฐกุล รฐัมนตรีกระทรวงแรงงานของ
ไทยในกรุงเนปิดอว์เมื่อวนัศุกร์ (7ก.ค.2560)ว่า 
ทางการท ัง้สองประเทศจะรว่มมือกนัเพือ่รบัประกนัวา่
แรงงานชาวเมียนมาไดร้บัเอกสารการท างานถูกตอ้ง

http://www.nationtv.tv/main/content/social/378554776/
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ตามกฎหมายในไทย โดยจะเปิดให้มีการตรวจสอบ
สถานะแรงงานรอบใหม่ระหว่างวนัที ่24ก.ค.2560-
7ส.ค.2560 น้ี 
          “แรงงานเมียนมาสามารถใช้บรกิารตรวจสอบ
สถานะโดยไมม่ีคา่ใช้จา่ย และรฐับาลจะเปิดส านกังาน
เพิม่อีก 6แหง่ส าหรบัออกเอกสารรบัรองบุคคล (ซีไอ)
ให้กบัแรงงานชาวเมียนมา เพื่อให้พวกเขาได้ท างาน
ในไทยอย่ า งถู กกฎหมาย  ทางการไทยจะไม่
ด าเนินการใดๆ กบัแรงงานเมียนมาอีกต่อไปแล้ว 
แม้ว่าพวกเขาจะไม่มี เอกสารหรือมี เอกสารไม่
ครบถ้วน หากเจ้าหน้าที่พบแรงงานที่ไม่มีเอกสาร 
เจ้าหน้าที่จะถามบรรดานายจ้างว่าแรงงานนั้นท างาน

ให้กบัพวกเขาหรือไม่ หากท างานให้นายจ้างจริง 
เจ้าหน้าที่ก็จะให้แรงงานเหล่าน้ีไปลงทะเบียนเพือ่ขอ
เอกสารทีเ่หมาะสม” นายเต็ง สว่ย ระบุวา่ 
          นายเต็ง ส่วย เผยต่อว่า ทางการไทยจะส่ง
เอกสารลงทะเบียนแรงงานมาให้กบัรฐับาล และ
แรงงานเมียนมาเหล่าน้ีจะเป็นแรงงานถูกฎหมาย 
หลงัจากรฐับาลให้หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่
ถูกต้องตามกฎหมายแก่พวกเขา โดยปัจจุบ ันมี
แรงงานเมียนมาไดร้บัเอกสารซีไอแลว้กวา่ 180,000
คนจากท ัง้หมด 3ลา้นคน 
Source: 
http://www.komchadluek.net/news/regional/286657 

 

ก.แรงงาน แจงแนวปฏบิตัจิา้งเมยีนมา ลาว กมัพชูา ตาม พ.ร.ก.ตา่งดา้ว  

ก.แรงงาน เตรียมเปิดศูนย์รบัแจ้งการท างาน
ของคนต่างด้าว 24 กค. – 7 สค. รองรบัให้ยื่นค าขอ
จา้งแรงงานต่างด้าว กรณีนายจ้างใช้แรงงานต่างด้าว
ไมม่ีใบอนุญาตท างาน เปิด 10 แหง่ในกรุงเทพ ฯ และ 
1 แหง่ ในทุกจงัหวดั  

นายอนันต์ ช ัย  อุ ท ัยพ ัฒนา ชีพ  ผู้ ต ร วจ
กระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน 
แถลงข่าวช้ีแจง ‘แนวทางปฏิบตัิการจ้างแรงงานต่าง
ด้าวระยะผ่อนผนั ’ ให้สามารถด าเนินการได้อย่าง
ถูกต้องว่า เมื่อวนัที่  6 กรกฎาคม 2560  ที่ผ่านมา 
พลเอก ศิริชยั ดิษฐกุล รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง หลกัเกณฑ์ 
วธิีการ และเงือ่นไขในการขออนุญาตท างานและการ
อนุญาตให้ท างาน ตามพระราชก าหนดการบริหาร
จดัการการท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ.2560 เป็นผล
ให้ผู้ประกอบการ/นายจ้าง ที่มีแรงงานต่างด้าว
สญัชาติเมียนมา ลาว กมัพูชา ท างานอยู่ด้วยแบบไม่
ถูกตอ้ง  สามารถด าเนินการไดด้งัน้ี  

1) แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสญัชาติ 
และได้ร ับหนังสือ เดินทาง (Passport) หนังสือ
เดินทางช ั่วคราว (Temporary Passport) เอกสาร
เดินทาง (Travel Document) หรือเอกสารรบัรอง
บุคคล(Certificate of Identity) ซึ่งได้รบัการตรวจ
ลงตรา  (Visa) ประ เภทคนอยู่ช ั่ วคราว  (Non-

Immigrant L-A) แต่ไม่ยื่นค าขออนุญาตท างาน
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ได้รบัการตรวจลงตรา ให้
ไปยื่นค าขออนุญาตท างาน ณ ส านกังานจดัหางาน
จงัหวดั หรือส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ 1 - 10 ซึ่งเป็นที่ต ัง้ของสถานที่ท างานปจัจุบนั  
มีค่าธรรมเ นียมการยื่นค าขอ  100 บาท และ
คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน ปีละ 900 บาท 

2) แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสญัชาติ 
และไดร้บัการผอ่นผนัใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการ
ช ั่วคราวเพือ่รอการสง่กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร 
(บตัรสีชมพู) ซึง่ไดร้บัอนุญาตใหท้ างาน แตท่ างานไม่
ตรงกบันายจ้างตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตท างาน
เดมิ หรือไมต่รงตามเอกสารแสดงตน ใหไ้ปยืน่ค าขอ
อนุญาตท างาน ณ ส านกังานจดัหางานจงัหวดั หรือ
ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 - 10 ซึง่
เป็นที่ต ัง้ของสถานที่ท างานปจัจุบนั  มีค่าธรรมเนียม
การยืน่ค าขอ 100 บาท และคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต
ท างาน ปีละ 900 บาท ซึ่งจะได้รบัการยกเว้นการ
ตรวจสุขภาพ 
3)  นายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวท างานโดยไม่มี
ใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอจ้างแรงงานต่างด้าว  โดย
กระทรวงแรงงานจะเปิด ศูนย์รบัแจ้งการท างานของ
คนต่างด้าว ให้บริการในกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง 
และ 1 แห่งในทุกจงัหวดั  ต ัง้แต่วนัที่ 24 กรกฎาคม 
2560 - 7  สิงหาคม 2560 ในเวลาราชการ ไม่เว้น
วนัหยุดราชการ  ซึ่งนายจา้งสามารถมายืน่ดว้ยตนเอง
หรือมอบอ านาจผูท้ าการแทนได ้ โดยใช้เอกสารบตัร
ประชาชน หรือหนงัสือใบส าคญัการจดทะเบียนนิติ
บุคคลของนายจ้าง  และเอกสารหรือภาพถ่ายของ
แรงงานตา่งดา้ว ขนาด 1.5 น้ิว หรือ 2 น้ิว 2 รูป  โดย
จะออกใบรบัค าขอพรอ้มก าหนดนดัหมายใหน้ายจา้ง
น าแรงงานตา่งดา้วไปพบภายหลงั เพือ่ตรวจสอบและ
พิสูจน์ทราบว่าเป็นลูกจ้างและท างานกบันายจ้างจริง 
ก่อนออกเอกสารร ับรองการ เดินทางไปนอก
ราชอาณาจกัรเพือ่ขอรบัหนงัสือเดนิทาง (Passport) 
หนงัสือเดินทางช ั่วคราว (Temporary Passport) 
เอกสารเดินทาง (Travel Document) หรือเอกสาร
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รบัรองบุคคล (Certificate of Identity) หรือเอกสาร
ที่ประเทศต้นทางออกให ้ ท ัง้น้ี กรณีเป็นแรงงานตา่ง
ด้าวสญัชาติเมียนมา  สามารถไปจดัท าเอกสารกบั
ประเทศเมียนมาในศูนย์ตรวจสญัชาติคนต่างด้าว
ส ัญชาติ เมี ยนมา ที่ จ ังหว ัดสมุทรสาคร 2  แห่ง 
สมุทรปราการ ระนอง ตาก และเชียงราย โดยไมต่อ้ง
เดินทางกลบัประเทศต้นทาง  เมื่อแรงงานต่างด้าว
ได้รบัเอกสารดงักล่าวแล้ว  ให้ไปขอรบัการตรวจลง
ตรา (Visa) ณ ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดัที่
จะท างานกบันายจ้าง โดยช าระค่าธรรมเนียมการ
ตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ช ั่วคราว (Non-

Immigrant L-A) ในอตัรา 500 บาท ซึ่งจะอนุญาต
ให้อยู่ท างานได้ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561  และให้
นายจ้างน าคนต่างด้าวไปยื่นค าขออนุญาตท างาน ณ 
ส านกังานจดัหางานจงัหวดั หรือส านกังานจดัหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที ่1-10 ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของสถานที่
ท างานปัจจุบนั  มีค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ 100 
บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน 440 บาท  
พร้อมท ั้งให้ตรวจสุขภาพและประกนัสุขภาพใน
ระหว่างเวลาที่ยงัไม่ได้เข้าสู่ระบบประกนัสงัคม 

Source: 
http://www.mol.go.th/content/61223/1499431890 

 

 

 

 

 

 

'บิก๊ป้อม' ถกผูแ้ทนอยีู ยนัไทยจรงิจงัแกป้ระมง IUU 
พ ล . อ . ป ร ะ วิ ต ร  ว ง ษ์ สุ ว ร ร ณ  ร อ ง

นายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรี วา่การกระทรวงกลาโหม 
ไดใ้หก้ารตอ้นรบั นายสเตฟาน เดอ ปีเปร์ (Stefaan 
Depypere) ผูอ้ านวยการดา้นการควบคุมทะเลสากล
และการประมงที่ย ั่งยืน คณะกรรมาธิการยุโรป ด้าน
การประมงและทะเล และคณะผู้แทนสหภาพยุโรป 
(DG MARE และ DG Employment) ที่ ศาลาว่า
การกลาโหม ว่า ไดห้ารือรว่มกนัถึง ความคืบหน้าใน
การแกไ้ขปญัหาการประมง IUU และปญัหาแรงงาน
ในภาคประมงไทย 
Source: 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/764537 

 
คาดอยีูให"้ใบเหลือง" ไทยแกป้ระมงผดิกฎหมายคงสถานะเดมิ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดสหภาพ
ยุโรป หรืออียู อาจประกาศให้ไทยได้ "ใบเหลือง"ใน
การแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย คงสถานะ
เดิม โดย พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัยะ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมแถลงผล 24 
ก.ค.น้ี 

วานน้ี (17 ก.ค. 2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
ตวัแทนจากสหภาพยุโรป หรืออียู เดนิทางมาตดิ ตาม
ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาของไทย เมื่อวนัที่ 1-16 
ก.ค.ทีผ่า่นมา เบื้องตน้มีรายงานวา่ ไทยจะยงัคงไดร้บั
สถานะใบเหลืองตอ่ไป 

ท ัง้น้ี แมจ้ะมีรายงานวา่ การเขา้ตรวจสอบตาม
มาตรการแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย ขาด
การรายงานและไร้การควบคุม หรือ ไอยูยู  ของ
เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีแนวโน้มว่ า  อี ยูมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการของไทย แต่ก็มีรายงานว่า ไทยอาจจะยงั
ต้องคงสถานะใบเหลืองต่อไป โดยย ังไม่มีการ
ประกาศลดหรือเพิ่มอนัดบัจากเดิมมีรายงานว่าวนัที่ 
24 ก.ค.น้ี พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัยะ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะแถลงผลติดตามการ
แก้ไขปัญหาไอยูยู และสถานะของไทยอย่างเป็น
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ทางการอีกคร ัง้ เบื้องต้น พล.อ.ฉตัรชยั บอกว่า  การ
ติดตามแก้ไขปัญหาไอยูยู ของเจ้าหน้าที่อียู อยู่ใน
ระดบัที่น่าพอใจ โดยเห็นว่าไทยมีพฒันาการแก้ไข
ปญัหาไดด้ีกวา่ทีค่าดไวม้าก มีการบงัคบัใช้กฎ หมาย
ดีขึ้น มีการลงโทษทางการปกครอง  เหลือเพียงเรื่อง

ของบุคลากร ที่ยงัไม่มีความช านาญในเรื่องของการ
ตรวจสอบเรือ หลงัจากน้ีอาจหารือกบัอียู เพื่อให้ส่ง
ผูเ้ชี่ยวชาญมาฝึกการปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบให้
เจา้หน้าทีไ่ทย 
Source: https://news.thaipbs.or.th/content/264468 

 

“ประยุทธ์” พอใจไทยเเกป้ระมงผดิกม. ช้ีบางเรือ่งถูกตอ่ตา้นจงึท างานช้า ขอทกุคนเคารพกฎหมาย 

พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี
เเละหวัหน้าคณะรกัษาความสงบเเหง่ชาต ิ(คสช.) ให้
สมัภาษณ์ภายหลงัการประชุมคณะรฐัมนตรี (ครม.) 
ในวนัน้ี โดยกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการปลดธง

เหลือง ในเรื่องการท าประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU 
หลงัมีขา่วคณะท างานของสหภาพยุโรปแสดงความไม่
พอใจในการแก้ไขปญัหาของประเทศไทย ว่าไม่ใช่
ไม่พอใจ อย่าใช้ค าว่าไม่พอใจ แต่ทางคณะท างาน
อยากใหเ้รง่รดัการด าเนินการให้ไดผ้ล 100% และที่
ผา่นมาไทยท าไดม้ากแลว้ ซึง่ตอ้งท าตามกตกิาทีไ่อยูยู
ก าหนด รวมถึงต้องแก้ปญัหาผลกระทบที่เกิดขึน้ของ
ชาวประมง ซึ่ งต้องหามาตรการบรรเทาความ
เดือดร้อนหลายอย่าง และหลายเรื่องต้องท าใหม่
ท ัง้หมด แมก้ระท ั่งการวดัขนาดเรือ การจดทะเบียนว่า
มีเรือกีล่ า วนัน้ีถือวา่ท าไดน่้าพอใจในสว่นของเรา แต่
กตกิาของไอยูยู ตอ้งพจิารณาตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
Source:https://www.prachachat.net/economy/news-6888 

 

ปธ.สมาคมประมงไทย วอนรฐับาลหนัหลงัใหอ้ยีู เชือ่เป็นรบ.เผด็จการเลยถกูต ัง้แง ่แกจ้นประมงเจง๊ก็ไมป่ลด
ใบเหลือง 

เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม นายมงคล สุขเจริญ
คณา ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมการ
ประมงแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่ พลเอก
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี เปิดเผยว่า 

ผู้แทน EU ที่มาตรวจการแก้ไขปญัหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(IUU) ไม่พอใจผลการแก้ไขปัญหา IUU ว่าการที่
รฐับาลแกไ้ขปญัหา IUU มา 2 ปี แตผ่ลคือ EU มาต ัง้
แง่กบัประเทศไทยตลอดมา ซึ่งถามว่าหากจะให้
ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่มีทางท าได้ เพราะ
เรือประมงไม่ได้จดัระเบียบมาต ั้งนานแล้ว แต่ใน
ขอ้เท็จจรงิตนถือวา่รฐับาลมีความจรงิใจในการแก้ไข
ปญัหา IUU อย่างเต็มที่ และเกินศกัยภาพที่เราจะท า
ได ้ตนจงึเชือ่วา่ EU ต ัง้แงม่ากเกนิไป จนท าใหพี้น้่อง
ชาวประมงเดือดรอ้นแสนสาหสั สาเหตุมาจากรฐับาล
ไปฟงั EU จนออกระเบียบกฎหมายมาอย่างมากมาย 
จนชาวประมงรบัไมไ่หวแลว้ 
Source:https://www.prachachat.net/economy/news-7470 

 

ลากยาวปลดใบเหลือง “ไอยูย”ู มกราฯ 61 เกษตรฯสรุป 8 ขอ้ทีอ่ยีูยงัหว่ง 
พล.อ.ฉัตรชยั สาริกลัยะ รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการเข้า
มาติดตามตรวจสอบเรื่องการแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไรก้ารควบคุม 
หรือไอยูยู ของเจ้าหน้าที่อียู ระหว่างวนัที่ 5-14 ก.ค.
60 นั้น ได้ระบุว่า ขณะน้ีประเทศไทยแก้ปญัหาด้าน
ประมงอย่างถูกทางแล้ว แต่ยงัมีสิ่งที่ต้องปรบัปรุง
เพิ่มเติม เช่น เจ้าหน้าที่ยงัขาดประสบการณ์ ซึ่งต้อง
ใช้เวลาในการฝึกฝน การบงัคบัใช้กฎหมายและการ
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ใชเ้ครือ่งมือใหถู้กตอ้ง เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม อียูจะสง่
ทีมเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเรื่องระบบตรวจสอบ
ยอ้นกลบั (Traceability) ของไทยในเดือน ต.ค.น้ีอีก
คร ั้ง เ น่ืองจากการตรวจสอบคร ั้ง น้ีระยะเวลาไม่
เพียงพอ หลงัจากนัน้ในเดือน ม.ค.ปี 61 ทางอียูจะสง่
ทีมงานชุดใหญ่มาติดตามการแก้ไขปญัหาไอยูยูของ

ไทยอีกคร ัง้ ท ัง้น้ี ยงัได้เน้นย ้าว่าให้ระมดัระวงัการ
น าเสนอข่าวที่อาจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อการแกไ้ข
ปญัหาการประมงตามหลกัสากล 
Source:https://www.prachachat.net/econom
y/news-10341 

 
EU ประกาศใหใ้บแดง IUU แกค่อโมโรสอยา่งเป็นทางการ 

เ มื่ อ ว ันที่  24 พฤษภาคม  2560 >> DG 
MARE ไดป้ระกาศให ้ใบแดงแกค่อโมโรสแลว้อยา่ง
เป็นทางการ ตาม Commission Implementing 
Decision (EU) 2017/889 of 23 May 2017 
identifying the Union of the Comoros as a 
non-cooperating third country in fighting 
illegal, unreported and unregulated fishing 
ใน EU Official Journal L135/35 หลงัจากทีม่ีการ

ขยายเวลาประเมินผลให้คอโมโรสนบัต ัง้แต่ตุลาคม 
2558 เป็นต้นมา หาก EU ยงัคงพบว่า คอโมโรส
ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท าประมงที่ผิด
กฎหมาย IUU อยา่งเพียงพอ ไมม่ีความรบัผดิชอบใน
ฐานะ  Flag State, Port State, Coastal State 
และ Market State ในการต่อต้านการท าประมง 
IUU ตลอดจนไม่มีการปฎิรูปกฎหมายประมงที่ใช้
ควบคุมการท าประมง IUU และบทลงโทษกรณีที่มี
การฝ่าฝืนและกระท าผิดซ ้า (ยงัคงพบว่ามีเรือประมง
คอโมโรสทีล่กัลอบท าการประมง IUU และยงัคงมีการ
ขนถ่ายสินค้าประมงกลางทะเล) ยงัคงขาดการ
ปรบัปรุงระบบเฝ้าระวงั ควบคุม และตรวจสอบให้มี
ความรดักุม รวมถึงไม่มีการพฒันาระบบตรวจสอบ
ย้อนกลบัแหล่งที่มาของสินค้าประมงให้มีประสิทธิ 
ภาพ ดงันัน้ จงึเห็นควรใหใ้บแดง IUU กบัประเทศคอ
โมโรส  
Source: http://globthailand.com/eu_0001/ 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0889&from=EN 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

รง.ทนู่าหว่งวตัถุดบิพุง่ พรก.ตา่งดา้วไมร่ะคาย 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
20 โรงงานทูน่ารายใหญ่ยนัไม่กระเทือน 

พ.ร.ก.การท างานของคนต่างด้าว ยนัท าถูกต้องตาม
กฎหมายตรวจสอบเข้มทุก 2เดือนรบัหนกัใจราคา

วตัถุดบิแตะ 2,000 ดอลล์ตอ่ตนัดนัตน้ทุนพุง่ จอ่ปรบั
เป้าสง่ออกใหม ่
  ดร.ชนินทร์   ชลิศราพงศ์  นายกสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย เปิดเผยกบั “ฐานเศรษฐกจิ” วา่ 
ผูผ้ลติและสง่ออกผลติภณัฑท์ูน่ารายใหญท่ีเ่ป็นสมาชิก
ของสมาคมรวม 20 โรงงานไม่ได้รบัผลกระทบจาก 
พ.ร.ก.การบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 จากผูป้ระกอบการใช้แรงงานตา่งด้าวถูก
กฎหมาย100%ปัจจุบนัอุตสาหกรรมทูน่าไทยท ั้ง
ระบบใช้คนงานและพนกังานรวม 7-8หมื่นคนใน
จ านวนน้ีใช้แรงงานต่างด้าวประมาณ 5หมื่นคนจาก
เมียนมา และกมัพูชาเป็นสว่นใหญ ่
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  “โรงงานทูน่าเราถูกตรวจสอบด้านแรงงาน
เป็นประจ าทุก 2 เดือนท ัง้จาก ศปมผ.(ศูนย์บญัชาการ
แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย)และจาก
กระทรวงแรงงานในเรื่องเอกสารและความถูกต้อง
ตา่งๆ” 
 
ส าหรบัสถานการณ์การผลติและการสง่ออกผลติภณัฑ์
ทูน่าของไทยในครึ่งแรกของปีน้ีว่า สถานการณ์ใน
ไตรมาส2ต่อเน่ืองไตรมาส 3 ไม่สู้ดีนกั จากราคา
วตัถุดิบทูน่าได้ปรบัตวัสูงขึ้น ล่าสุดขยบัใกล้2,000
ดอลลาร์สหรฐัฯตอ่ตนัจากตน้ปีเฉลีย่ที ่1,400-1,500
ดอลลาร์สหรฐัฯตอ่ตนัผลพวงจากเรือประมงจบัปลาได้
ลดลง ขณะความต้องการของโรงงานยงัมีมากเมื่อ

ราคาวตัถุดิบสูงขึ้นผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรบั
ราคาสนิคา้ขึน้ ตลาดไมต่อบรบัท าใหข้ายยากขึน้ 
  ท ั้งน้ีสมาคมจะมีการปรบัลดเป้าหมายการ
ส่งออกผลิตภณัฑ์ทูน่าจากที่ต ั้งไว้เมื่อต้นปีคาดจะ
ขยายต ัวได้ที่10%หรือไม่ ( ปี  2559ไทยส่งออก
ผลติภณัฑ์ทูน่าทุกประเภท 7.72 หมืน่ลา้นบาท)จะรอ
ดูตวัเลขสิน้ไตรมาส 3 กอ่น 
ส่วนข้อมูลของสมาคม 5 เดือนแรกปีน้ี ไทยมีการ
ส่งออกผลิตภณัฑ์ทูน่าปริมาณ 2.28 แสนตนัลดลง
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 10% ส่วนด้านมูลค่ามี
การสง่ออก 3.12หมืน่ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2% 
ทีม่า : จากหนงัสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที ่37 ฉบบัที่ 
3,279 วนัที ่16 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
Source: http://www.thansettakij.com/content/179789

 

“ไทยยูเน่ียน” ช้ีเศรษฐกจิ-การเมืองโลกยงัผนัผวน ฉุดสง่ออก-ลงทุนเพิม่ 

ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ 
นายธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั 

ไ ท ย ยู เ น่ี ยน 
ก รุ๊ ป  จ า ก ัด 
( ม ห า ช น ) 
ห รื อ  TU 
กล่าวในงาน
เ ส ว น า 
Nikkei Asia 
300  Global 

Business 
Forum ว่า ขณะน้ีตลาดโลกยงัมีความไม่แน่นอนสูง 
ท ัง้สหภาพยุโรป (อียู) สหรฐัอเมริกา ตะวนัออกกลาง 
ล้วนมีปญัหาเศรษฐกิจและการเมือง ความขดัแย้งใน
หลายพ้ืนที ่จงึเป็นปจัจยักระทบตอ่การสง่ออก รวมถงึ
การท าธุรกจิของบรษิทัดว้ย แตย่งัมีตลาดทีน่่าสนใจ มี
ความแน่นอนและม ั่นคงมากสุดตอนน้ี เชน่ จีน เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้เพราะพ้ืนทีเ่ศรฐกจิยงัเตบิโตสูง 

ส าหรบักรณี พ.ร.ก.การบรหิารจดัการการ
ท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2560 นัน้ ประเด็น

แรงงานตา่งดา้วอุตสาหกรรมอาหารทะเลและประมง
เจอเรือ่งน้ีมา 3 ปีแลว้ ปจัจุบนัอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลและประมงด าเนินการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
จงึไมม่ีผลกระทบและระบุวธิีการรบัแรงงานอยา่ง
โปรง่ใสมาจากประเทศตน้ทางไดเ้ลย แตจ่ะกระทบกบั
ผูป้ระกอบการทีท่ าไมถู่กกฎหมายก็ตอ้งปรบัตวั 
ดงันัน้ การบรหิารจดัการแรงงานตา่งดา้ว มองวา่เป็น
นโยบายทีด่ีและเป็นสิง่ทีผู่เ้กีย่วขอ้งตอ้งปรบัตวัให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

“บริษัทเองใช้แรงงานต่างด้าว 30% ของ
แรงงานท ัง้หมด ยอมรบัวา่แรงงานยงัขาดแคลน การ
จดัหาและจดัจา้งตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร ทุกบรษิทั
ก็ต้องปรบัตวัและพยายามจดัหาแรงงานให้เพียงพอ 
แต่บริษทัยงัเติบโตตามเป้าหมาย รายได้รวมปีน้ีจะ
เติบโตได้หลกัเดียว และเติบโตท ัง้ตลาดในประเทศ 
เอเชีย และสหรฐั ปีน้ีบรษิทัยงัไมม่ีแผนการลงทุนใหม ่
แต่เน้นเพิ่มการใช้นวตักรรมและลดต้นทุนการผลิต” 
นายธีรพงศ์กลา่ว 

Source: https://www.prachachat.net/economy/news-
5258  

 

11ชาตทิีพีพีไรข้้อสรุปแนวทางบงัคบัใช้ 

ห ัว ห น้ า คณ ะ เ จ ร จ า ข้ อ ต ก ล ง หุ้ น ส่ ว น
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (ทีพีพี) ของ
ประเทศสมาชิกจ านวน 11 ชาติได้เสร็จสิ้นการ
ประชุมที่เมืองฮาโกเนะของญี่ปุ่ นเมื่อวานน้ี โดย
สมาชิกยงัไมส่ามารถตกลงกนัไดเ้กี่ยวกบัแนวทางใน
การบ ังค ับใช้ข้อตกลงด ังกล่าว หล ังจากที่สหรฐั
ตดัสนิใจถอนตวัออกไป 

ท ัง้น้ี นายคาซูโยชิ อูเมโมโตะ หวัหน้าคณะ
เจรจาของญีปุ่่ น กลา่ววา่ สมาชิกท ัง้ 11 ชาต ิเห็นพอ้ง
ก ันเกี่ยวก ับการบ ังค ับใช้ข้อตกลงโดยเร็ว และ
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เรียกรอ้งใหม้ีการจดัท าขอ้ตกลงระหวา่งประเทศฉบบั
ใหม ่

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมไม่สามารถเห็นพ้องกนั
เกี่ยวกบัรูปแบบของข้อตกลงฉบบัใหม่ ขณะที่ท ัง้ 11 
ประเทศ ยงัจ าเป็นที่จะต้องท าการหารือกนัต่อไป
เกี่ยวกบัประเด็นต่างๆ เช่น ควรมีการเปลี่ยนแปลง
เน้ือหาในข้อตกลงฉบบัเดิมเท่าใด และต้องมีการ
ทบทวนกฎระเบียบของการคา้และการลงทุนหรือไม ่

หวัหน้าคณะเจรจาท ั้ง  11 ชาติจะจดัการ
ประชุมอีกคร ัง้ในปลายเดือนส.ค. หรือต้นเดือนก.ย. 

เพื่อท าการหารือต่อไปในประเด็นต่างๆเพื่อให้เสร็จ
สิน้งานเตรียมการภายในเดือนพ.ย.เพือ่ใหข้้อตกลงมี
ผลบงัคบัใช ้ขณะทีผู่น้ าของ 11 ชาตดิงักลา่วจะพบปะ
ก ันนอกรอบการประชุมกลุ่มความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ที่เวียดนามใน
เดือนพ.ย. 

Source: 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/764429 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นหนงัสือคดัค้านการแก้กฎหมายอาหารและมาตรฐานสินค้าเกษตรหว ั่นกุมอ านาจ
เบ็ดเสร็จ ท าลายกลไกการคุม้ครองผู้บรโิภค 

มูลนิธิ เ พื่อผู้บริโภคย ้ าห ัวตะปูความเห็น
คณะอนุกรรมการด้านอาหาร ยา หรือผลิตภณัฑ์
สุขภาพ คณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค ภาคประชาชน (คอบช. ดา้นอาหารฯ) คา้น
รา่ง พ.ร.บ. มาตรฐานสนิคา้เกษตร – พ.ร.บ.อาหารฯ 
ฉบบักระทรวงเกษตรฯ ถามรฐัมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสุขกฎหมายตวัเองเหตุใดให้กระทรวงอืน่มา
จดัการ ช้ีหากร่างกฎหมายผ่านเท่ากบักินรวบคุม
อ านาจน าเข้า-ส่งออกอาหาร สุ่มเสี่ยงลกัไก่เจรจา
ตอ่รองการคา้ ท าลายระบบคุม้ครองผูบ้รโิภค ทวงถาม
อีกคร ั้งกบัผลประเมินงาน หลงัผ่านการถ่ายโอน
ภารกจิมาแลว้ 1 ปี 
  วนัน้ี (25 ก.ค. 60) เวลา 13.00 น. ณ ส านกั
ปลดักระทรวงสาธารณสุข นายพชร แกลว้กลา้ ผูช้่วย
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และคณะได้มายื่น
หนังสือโดยตรงต่อ นพ.ปิยะสกล สกลส ัตยาทร 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในนามของ

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเพื่อตอกย ้าความเห็นของ คอบช. 
ดา้นอาหารที่คดัค้านร่าง ก.ม.มาตรฐานสนิค้าเกษตร 
- ก.ม.อาหารฯ ฉบบักระทรวงเกษตรฯ เพราะหาก
ปลอ่ยใหด้ าเนินการตอ่ไปจะท าลายกลไกการคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้านอาหารของคนไทยท ั้งชาติ โดยมีนาย
วีรว ัฒน์ วรกิจวิว ัฒน์ ห ัวหน้ากลุ่มงานประสาน
การเมือง ส านกังานรฐัมนตรี เป็นผูแ้ทนรบัหนงัสือ 
  “กระทรวงเกษตรฯ ใหเ้หตุผลของการถา่ยโอน
อ านาจการดูแลสนิคา้น าเขา้จาก อย. มายงักระทรวงฯ 
ว่า เพื่อเพิ่มอ านาจในการเจรจาต่อรองกบัประเทศคู่
ค้าในการเปิดตลาด หรือเจรจาแก้ไขปญัหาอุปสรรค
ทางการคา้, เพือ่แกป้ญัหาสนิคา้สง่ออกทีถู่กตีกลบัตอ้ง
ถูกตรวจสอบซ า้ และใชเ้วลานาน, เพือ่แกป้ญัหาสนิคา้
น าเขา้ตอ้งถูกตรวจสอบจากท ัง้ 2 หน่วยงานท าใหเ้ป็น
ภาระของผูป้ระกอบการเหตุผลน้ีฟงัเร็วๆ อาจดูเขา้ทา่
และอาจส่งผลดีทางเศรษฐกิจ แต่สะท้อนว่า หน่วย
ราชการค านึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิมากอ่นความ
ปลอดภยัของผู้บริโภค ท ั้งที่การตรวจสอบอาหาร
น าเขา้และอาหารสง่ออกที่ถูกตีกลบัควรถูกตรวจสอบ
อย่างเข้มข้น ท าให้เกิดค าถามว่า นั่นเป็นการดูแล
ประชาชนจริงหรือไม่ หากเอาอ านาจการตรวจสอบ
อาหารน าเข้าไปไว้ที่ กระทรวงเกษตรฯ อตัราก าลงั
และงบประมาณของกระทรวงเกษตรฯ มีมากกวา่ สธ. 
ท าดีกวา่ สธ.จรงิหรือ ถา้เช่นนัน้เหตุใดจงึไมส่ามารถ
ควบคุมคุณภาพงานในก ากบัของ กษ.เอง อย่างการ
ตรวจรบัรองผกั-ผลไม”้ 
ทีม่า : ศูนย์ขา่วผูบ้รโิภค วนัที ่25 กรกฎาคม 2560 
Source: http://www.consumerthai.org/news-
consumerthai/ffc-news/4012-600725_news.html 

http://www.consumerthai.org/news-consumerthai/ffc-news/4012-600725_news.html
http://www.consumerthai.org/news-consumerthai/ffc-news/4012-600725_news.html
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รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือน กรกฎาคม 60  
1. มต ิครม.ทีส่ าคญัประจ าวนัที ่11 กรกฎาคม 2560   

8.ครม.มีมติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จ ัดการ และ
ด าเนินการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

รง. เสนอวา่ กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
การบรหิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555 ที่
ใช้บงัคบัในปจัจุบนัไดก้ าหนดขนาดตวัอกัษรของป้าย
บอกทางหนีไฟตอ้งสูงไมน้่อยกว่า 15 เซนตเิมตร ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกบักฎกระทรวง ฉบบัที่ 47 (พ.ศ. 
2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ทีก่ าหนดขนาดตวัอกัษรป้ายบอก
ทางหนีไฟต้องไม่ เล็กกว่า  10 เซนติ เมตร จึง
จ า เ ป็นต้องแก้ไขให้สอดคล้องก ัน เ พื่อให้ เ ป็น
มาตรฐานเดียวกนั นอกจากน้ีสมควรปรบัปรุงแก้ไข
มาตรการป้องกนัอนัตรายจากการเก็บถ่านหินในที่
โล่งแจ้ง และมาตรการจดัเก็บถ่านหินหรือผงแร่ที่ลุก
ไหม้ได้ง่าย เซลลูลอยด์ หรือของแข็งที่ติดไฟได้ง่าย
ในถงัภาชนะหรือไซโล โดยน ามาตรฐานการป้องกนั
อคัคีภยัของสมาคมป้องกนัอคัคีภยัสหรฐัอเมริกา 
( National Fire Protection Association : 
NFPA) มาใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมายดงักล่าว เพื่อให้นายจ้างบริหารจดัการ และ
ด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบัการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยัใหมี้ประสทิธภิาพมากขึน้   
Source: 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/5137 

 
2. มต ิครม.ทีส่ าคญั ประจ าวนัที ่18 กรกฎาคม 2560   
** (แต่งต ั้งปล ัดกระทรวงพาณิชย์  /  กระทรวง
อุตสาหกรรม)  

18. ครม.อนุมตั ิแตง่ต ัง้ นางนนัทวลัย์ ศกุนต
นาค อธิบดีกรมการค้าภายใน ขึ้นด ารงต าแหน่ง
ปลดักระทรวงพาณิชย์ มีผล 1 ต.ค.2560 เป็นตน้ไป 

19. อนุมตัแิตง่ต ัง้นายพสุ โลหารชุน ต าแหน่ง
อธบิดี  (นกับรหิารระดบัสูงกรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุ ต ส าหกรรม )   ให้ด า ร งต าแห น่ ง 
ปลดักระทรวง (นกับรหิารระดบัสูง) ส านกังาน 
 

 
ปลดักระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม มีผล 1 ต.ค.
2560 เป็นตน้ไป 
Source: 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/5289 

 
3.มติ ครม.ที่ส าคญัประจ าวนัที่ 25 กค.60 (แต่งต ัง้
ปลดั ก.แรงงาน / ปลดั พม.) 

7. ครม.มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิญญาร่วม 
CLMVT ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภยั 
ส าหร ับการประ ชุมระด ับร ัฐมนตรีด้านแรงาน 
CLMVT คร ัง้ที ่2 
  สาระส าคญัของร่างปฏิญญาร่วมฯ ซึ่งกลุ่มประเทศ 
CLMVT ให้ความส าค ัญในด้านการเคลื่อนย้าย
แรงงานอยา่งปลอดภยั ดงัน้ี 

-เพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อการเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างปลอดภยั รวมถึงระบบการจดัการการ
เคลือ่นยา้ยแรงงาน 

-สง่เสรมิการขา้มแดนและการจ้างงานโดยถูก
กฎหมายผา่นขอ้ตกลงทวภิาคี 

-แก้ไขสาเหตุของปัญหาของการเคลื่อนย้าย
แรงงานแบบไม่ปกติและแรงงานที่ไม่ได้รบัการ
คุม้ครองอยา่งเป็นระบบ  

-สรา้งความตระหนกัรูใ้ห้แก่ประชาชนท ั่วไป 
คนหางาน คนงาน นายจ้าง หน่วยงานจดัส่งแรงงาน
เอกชน รวมถึงหน่วยงานผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นการเคลือ่นยา้ยแรงงานอยา่งปลอดภยั 

-พฒันาหลกัสูตรส าหรบัการอบรมก่อนการ
เดนิทางเพือ่ใหค้วามรูแ้ละเตรียมความรูพ้ื้นฐาน เช่น 
สญัญาจ้างแรงงาน ภาษา วฒันธรรม และประเพณี 
และกฎหมายและขอ้หา้มในประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

-ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในความ
รบัผดิชอบและสง่เสริมใหเ้กิดการเคลือ่นย้ายแรงงาน
อย่างปลอดภยัจากประเทศต้นทางมายงัประเทศ
ปลายทาง 

22. เรือ่ง แตง่ต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความม ั่นคงของมนุษย์)  
  คณะรฐัมนตรีมีมตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการพฒันา
สงัคมและความม ั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต ัง้ นาย
พุฒิพฒัน์ เลิศเชาวสิทธิ ์อธิบดีกรมพฒันาสงัคมและ
สวสัดกิาร ใหด้ ารงต าแหน่ง ปลดักระทรวง ส านกังาน
ปลดักระทรวง กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
ม ั่นคงของมนุษย์ ต ั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อ
ทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/5137
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มแต่งต ัง้เป็น
ตน้ไป   
 

24. เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งต ั้งให้
ด ารงต าแหน่งปลดักระทรวงแรงงาน  
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงแรงงาน
เสนอรบัโอน นายจรินทร์ จกักะพาก อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นกับริหารระดบัสูง) 
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 
มาเลื่อนขึ้นแต่งต ัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ปลดักระทรวง
แ ร ง ง า น  ( นัก บ ริ ห า ร ร ะ ด ับ สู ง )  ส า นัก ง า น
ปล ัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการและทดแทนต าแหน่ง
เกษียณอายุราชการ และผู้มีอ านาจส ั่งบรรจุของท ั้ง
สองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ท ัง้น้ี ต ัง้แต่
วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ต ัง้
เป็นตน้ไป 
Source: 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/5450 

 
ราชกจิจานุเบกษา เดือนกรกฎาคม 60  
ประกาศกระทรวงแรงงาน 
1.ประกาศกรมเจา้ทา่ ที ่๑๑๖/๒๕๖๐ เรือ่ง ใบรบัรอง
ดา้นแรงงานทางทะเล และใบประกาศการปฏิบตัิด้าน
แรงงานทางทะเล 
Source:  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/18
2/46.PDF 

 
2.ประกาศกรมเจา้ทา่ ที ่๑๑๕/๒๕๖๐ เรือ่ง หลกัเกณฑ์ 
วธิีการ และเงือ่นไขการรายงานตอ่พนกังานเจา้หน้าที ่
กรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางทะเลอย่างรา้ยแรงจนท าให้คน
ประจ าเรือไดร้บับาดเจ็บหรือเสียชีวติ  
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/newrkj.
jsp?selectGroup=yes 

 

3.ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง การ
ฝึกอบรมด้านความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และ
สิง่แวดลอ้มระหวา่งทีอ่ยูบ่นเรือ  
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/18
2/43.PDF 

 
4.ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง ก าหนด
หลกัเกณฑ์ และคุณสมบตัิของคนประจ าเรือที่ได้รบั
มอบหมายใหท้ างานในแผนกจดัหาอาหารบนเรือ  
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/18
2/41.PDF 

 
5.ประกาศกรมประมง เรือ่ง มาตรฐานดา้นสุขอนามยั
ในเรือประมง และหลกัเกณฑ์ในการออกหนงัสือ
รบัรอง พ.ศ. ๒๕๖๐  
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/18
2/20.PDF 

 
6.ประกาศกรมเจา้ทา่ ที ่๑๐๙/๒๕๖๐ เรือ่ง หลกัเกณฑ์ 
วธิีการ และเงือ่นไขการฝึกอบรมคนประจ าเรือ  
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/18
2/24.PDF 

 
7.ประกาศกรมเจา้ทา่ ที ่๑๑๐/๒๕๖๐ เรือ่ง หลกัเกณฑ์ 
วธิีการ และเงือ่นไขหลกัประกนัในการสง่ตวักลบั  
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/18
2/25.PDF 

 
8.ประกาศกรมเจา้ทา่ ที ่๑๑๒/๒๕๖๐ เรือ่ง มาตรฐาน
ทีพ่กัอาศยั สถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบั
คนประจ าเรือ  
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/18
2/32.PDF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


