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จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวง
คลองเตย-เหนอื เขตวัฒนา กทม. บรรณำธกิำร : สพุัตรา ริว้ไพโรจน ์  กองบรรณำธกิำร : วรพล  พัฒนะนุกจิ, 
ภัคธร เนยีมแสง, อารยีา ฉมิออ่น, พจน ์จงไพบลูย,์ ปิยะราช บญุประเสรฐิ และขวัญฤทัย บุญสอน. 

ขา่วกจิกรรม 

-TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิารองค์การสะพานปลา 

 คร ัง้ที ่6/2560                 2 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนา เรือ่ง กฎหมายการผลติอาหารของสหรฐัอเมรกิา 

CFR 117 (Preventive Control for Human Food: PCHF)  

รุน่ที ่2                 2 

-TTIA หารือกบัสถาบนัอาหารเสนอจดัท าแผนการด าเนินการท างาน 

วจิยัดา้นอุตสาหกรรมทูน่า และขอสนบัสนุนศูนย์การเรียนรูอ้าหารไทย 3 

-TTIA รว่มประชุม “คณะอนุกรรมการดา้นการจดัท านโยบายการพฒันา

อุตสาหกรรมตอ่เน่ืองดา้นการประมงของประเทศ คร ัง้ที ่1/2560”       3 

- TTIA รว่มกจิกรรมงานวนัตอ่ตา้นการใชแ้รงงานเด็กโลก           4 

-TTIA เขา้รว่มประชุมหารือรว่มกบันกัลงทุนเอกชนสหรฐัฯ ในไทย     5 

-TTIA JOINED THE 4TH CHINA INTERNATIONAL 

AQUATIC PRODUCTS EXPOSITION            6 

-TTIA ประชุมก าหนดแผนจดักจิกรรม BSCI รว่มกบั PLAN และ  

TFFA                  6 

-TTIA รว่มประชุมข ัน้ตอนการก ากบัดูแลการสง่ออกสนิคา้สตัว์น ้า 

หรือผลติภณัฑ์สตัว์น ้าเพือ่การบรโิภค             6 

-การประชุม TTIA HR คร ัง้ที ่2               7 

-TTIA รว่มตอ้นรบัคณะสนช. เขา้เยีย่มองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร 7 

-TTIA รว่มตอ้นรบัคณะผูแ้ทนจีนจากหน่วยงาน Department of 

Commerce of Hunan Provinces, China             8 

-TTIA เขา้รว่มงานแถลงขา่วโครงการสรา้งเครือขา่ยและการประกวด

สมาคมการคา้ดีเดน่ประจ าปี 2560              8 

-TTIA ประชุมหารือกฏระเบียบน าเขา้ PSM ภายใต ้พ.ร.ก การประมง 

พ.ศ. 2558                 9 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนา “กฎหมายศุลกากรใหม ่เอกชนไดป้ระโยชน์

อะไร”                10 

-TTIA เขา้รว่มประชุมโครงการ Ship To Shore Right การตอ่ตา้น

รูปแบบการท างานทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรบัในอตุสาหกรรมประมงและอาหาร

ทะเลของไทย                        10 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนา “แนวทางปฏบิตัทิางศลุกากรวา่ดว้ยการผา่นแดน

และการถา่ยล าของประเทศสงิคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย และเกาหลีใต ้

เปรียบเทียบกบัประเทศไทย”             11

  

ขา่วแรงงาน 

-US เปิดรายงาน TIP REPORT 2017 ไทยคงเดมิ Tier 2.5  

ปีที ่2 ขณะที ่จีน ตก Tier 3      12 

-TIP Report Heroes – นกักจิกรรมตอ่ตา้นการคา้มนุษย์ไทย 

รบัรางวลั anti-trafficking 'hero'       13 

-มุมมอง รมต.-อาจารย์ ตอ่การเผยแพร ่TIP Report 2560      13 

-บงัคบัใชแ้ลว้! ′กม.แรงงานตา่งดา้ว′ เริม่ต ัง้แต ่23 ม.ิย. โทษ 

หนกัเอาผดิ′นายจา้ง′ ปรบัสูงสดุ 8 แสน      14 

-รฐับาลไทยลงนามใหส้ตัยาบนั ILO ฉบบัที ่111 วา่ดว้ยการ 

เลือกปฏบิตัใินการจา้งงานและอาชีพ     14 

-ก.แรงงาน หารือปรบัคา่จา้งข ัน้ต ่า 400 บาท แกป้ญัหาการ 

ขาดแคลนแรงงานในกจิการประมงทะเล     15 

ขา่วประมง 

-ฉตัรชยั"ส ั่งทุกหน่วยงานเตรียมขอ้มลูรบัมือ‘ไอยูย’ูตรวจเขม้1-15

ก.ค."            12 

ขา่วการคา้ 

-"อภริดี" ส ั่งทูตพาณิชย์ตดิตามสหรฐัน าเขา้สนิคา้ไทย หลงัคง 

เทียร์ 2         15 

-ไทยถกคณะท างานดา้นการคา้-ลงทุนกบัอียูคร ัง้แรกรอบ 5 ปี 

เชือ่บรรยากาศการลงทุนดีขึน้      15 

-ไทยยูเน่ียน"เล็งเปิดแฟรนไชส์"เรดล็อบสเตอร์"ในจีน    16 

 
ขา่วมาตรฐานความปลอดภยั 

-ผูส้ง่ออกอาหารท ั่วโลกกดดนัจีนใหผ้อ่นปรนกฎเกณฑต์รวจสอบ

อาหารน าเขา้        16 

-WTO หารือสมาชกิ เล็งหยุดประมง IUU     17 

-EU ปรบักฎเกีย่วกบัอาหารเพาะเล้ียงสตัว์น ้าอนิทรีย์    17 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนมถิุนายน 2560  

-กฎหมายประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมประมง     17 

-ราชกจิจานุเบกษา เดือน มถิุนายน 2560    19 

 

IMPACT, 

สวสัดีคะ่ ทา่นสมาชิก  
 

     Hot ! TIP Report 2017 สหรฐัฯ ได้ประกาศจดัอนัดบัไทย Tier 2 

Watch List  และได้มอบรางวลั TIP Report Heroes ให้กบันกักิจกรรม

ตอ่ตา้นการคา้มนุษย์ซึง่มีคนไทยรวมอยู่ดว้ย และทางสหรฐัฯไดม้ีขอ้เสนอแนะ

ต่อไทย 11 ข้อ ความเห็นและมุมมองของรฐับาลไทยและนกัวิชาการ ตดิตาม

รายละเอยีดในหน้า 12-13 คะ่  

     ทา้ยน้ี สมาคมฯ ขอเชญิชวนทา่นสมาชกิเขา้รว่มกจิกรรมแรงงาน  

TTIA GLP Visit 2560 โดยพรอ้มเพรียง และกิจกรรม BSCI ซึง่ครอบคลุม 

supply chain ของอตุฯ ทูน่า ดว้ยนะคะ 

                                                                                     .../บก TTIA 
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิารองคก์ารสะพานปลา คร ัง้ที ่6/2560

เมื่อวนัจนัทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดร.

ชนินทร์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

องค์การสะพานปลา คร ัง้ที ่6/2560 โดยมีคุณชวลติ ชู

ขจร เป็นประธาน  

โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

1 .  ก ารปร ับปรุ ง ท่ า เ ที ยบ เ รื อ ก รุ ง เ ทพ 

Bangkok Fish Market - อ ส ป . อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง

ด าเนินการจดัท ารายละเอียดวีดีโอน าเสนอ VTR กอ่น

น าเสนอ รมต.เกษตรฯ เพื่อเสนอ ครม. พิจารณา

ต่อไป โดยที่ประชุมฯ ขอให้เร่งด าเนินการในเรื่อง

โดยเร็ว พรอ้มท ัง้รายละเอียดเรือ่งเอกสารทีข่อใหท้าง

อาจารย์จากนิด้ามาช่วยปรบัปรุงรายละเอียดเพิ่มมาก

ขึน้  

2. ขออนุมตัิงบประมาณเพิ่มเติม ระหว่างปี 

2560 เพื่อเป็นค่าเข่าอาคารและที่ดินของส านกังาน

ทา่เทียบเรือประมงสงขลา 2 ทา่สะอา้น ส าหรบัคา่เช่า

งวดที่ 40 ซึ่งไม่สามารถปรบัลดได้ในงวดน้ี พร้อม

อนุมตัิแก้ไขปรบัปรุงงบประมาณท าการประจ าปี 

2560 ขององค์การสะพานปลาภาพรวม 

3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ

การองค์กรประจ าปี 2560 และแผนป้องกนัการท า

ประมงผดิกฎหมาย (IUU fishing) ประจ าไตรมาสที่ 

2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560) 

4. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ ผอ.

องค์การสะพานปลา ปีที่ 1 (15 พ.ค.2558 - 30 

กนัยายน 2559)  

5. แนวการปฏิบตัิด้านความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมและสิ่งแวดล้อมของ อสป. (CSR) ประจ าปี

งบประมาณ 2560  และการทบทวนกฎบ ัต ร

คณะอนุกรรมการด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ

สิง่แวดลอ้มของ อสป. CSR  

 
TTIA เข้ารว่มสมัมนา เรือ่ง กฎหมายการผลติอาหารของสหรฐัอเมรกิา CFR 117 (Preventive Control for 
Human Food: PCHF) รุ่นที ่2 

เมื่อวนัองัคารที่ 6 มิถุนายน 2560 สมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้เข้าร่วมสมัมนา เรื่อง 
กฎหมายการผลิตอาหารของสหรฐัอเมริกา CFR 
117 (Preventive Control for Human Food : 
PCHF) รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จดัโดย 
ส านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

โดยเลขาธิการส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ นส.ดุจเดือน ประธานฯ เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจข้อก าหนดที่ต้องปฏิบตัิ ตาม
กฎหมาย FSMA ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีป่ระกาศใช้
เมื่อว ันที่  4 มกราคม 2554 และสามารถน าไป



Page 3 of 19 
 

  TTIA NEWSLETTER/ JUNE 2017 

ประยุกต์ใช้กบัองค์กรเพือ่ใหส้ามารถสง่ออกสนิค้าไป
ยงัสหรฐัอเมรกิ 

นายยุทธนา นรภูมิพิภชัน์ ผู้อ านวยการกอง
รบัรองมาตรฐาน ได้บรรยายกรอบแนวคิด และที่มา
ขอกฎระเบียบ (Preventive Control for Human 
Food : PCHF) ตามที่สหรฐัอเมริกา โดยส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยาสหรฐัอเมริกา (U.S. 
Food and Drug Administration: USFDA) ไดม้ี
การปรบัปรุงกฎหมายด้านอาหาร มาเป็นกฎหมายว่า
ด้วยความปลอกภยัทางด้านอาหาร (Food Safety 
Modernization Act) อาศยัมาตรการเชิงป้องกนั 
การก าหนดความเสี่ยงเป็นพ้ืนฐานเพื่อให้ตอบสนอง 
และป้องกนัปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้  

  นางสาวมณีพร สงัขะรมย์ ผู้อ านวยการกลุ่ม
วชิาการมาตรฐานระบบคุณภาพ, นางสาวพรพนิดา ภู่
จินดา และนายนราธิป คุ้มรกัษ์นกัวิชาการมาตรฐาน
ช านาญการ บรรยาย เรื่อง กฎระเบียบ Preventive 
Control for Human Food (Subpart C: มาตรา 
117.126 - มาตรา 117.190)   
>> นางสาววมิลลกัษณ์ หลอ่วฒันตระกูล นกัวชิาการ
มาตรฐานช านาญการ บรรยาย เรื่อง กฎระเบียบ 
Preventive Control for Human Food 
(Subpart D, E, F, G) สามารถเขา้ไปศกึษาเพิม่เตมิ
ห รื อ ห ล ัก สู ต รก า ร ฝึ กอบรม  ACFS Training 
Provide ไดท้ี ่http://www.acfs.go.th/index.php 
http://www.acfs.go.th/trainingproviders/inde
x.html 

 

TTIA หารือกบัสถาบนัอาหารเสนอจดัท าแผนการด าเนินการท างานวิจยัด้านอุตสาหกรรมทูน่า และขอ
สนบัสนุนศูนย์การเรียนรูอ้าหารไทย 

เมือ่วนัพุธที ่7 มถิุนายน 2560 สถาบนัอาหาร 
โดย ดร.บณัฑติ เรืองตระกูล รองผูอ้ านวยการสถาบนั
อาหาร ไดข้อนดัหารือกบัสมาคม เพือ่เสนอใหบ้รกิาร
ท าวจิยัดา้นตา่งๆ ใหก้บัอุตสาหกรรมทูน่า และการขอ
การสนบัสนุนศูนย์การเรียนรูอ้าหารไทย Thai Food 
Heritage ของสถาบนัอาหาร ณ ห้องประชุม TTIA 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. การให้บริการท าง านวิจ ัยด้ านต่า งๆ  ให้ก ับ
อุตสาหกรรมอาหาร  
   (1) การท างานวจิยัดา้นการตลาด  
   (2) การท างานวิเคราะห์ วิจยั ปรึกษาให้กบักลุ่ม
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  

   (3) การท างานวิจยัด้านคุณสมบตัิของผลิตภณัฑ์
คูแ่ขง่ 
2. ขอการสนบัสนุนศูนย์การเรียนรูอ้าหารไทย ของ
สถาบนัอาหาร โดยมี 2 ประเด็น ดงัน้ี 
   (1) การจ ัดแสดงผลิตภ ัณฑ์ของสมาชิกที่ ท า
ความส าเร็จให้กบัประเทศไทย ไว้ในศูนย์การเรียนรู้
อาหารไทยของสถาบนัอาหาร ประกอบด้วย ประวตัิ
ความเป็นมาท ัง้ของบรษิทัและผลติภณัฑ์ทีถู่กคดัเลือก 
โ ด ย เ สนอ  Package  แบบ  Gold Package : 
300,000 บาท ซึ่งเป็นการน าผลิตภณัฑ์ 1 แบรนด์ 
จ ัดแสดง 3 ปี  หรือแบบ Corporate Package : 
200,000 บาท  ซึ่งเป็นการน าผลิตภณัฑ์ 5 แบรนด์ 
จดัแสดง 1 ปี โดยการจดัแสดงผลิตภณัฑ์ จะน าการ
ใช้ Technology แบบ RFID ไวใ้ตผ้ลติภณัฑ์ เมือ่ผู้
เข้าชมหยิบผลิตภณัฑ์มา Scan บนจอก็จ าแสดง
ข้อความที่เกี่ยวข้องของผลิตภณัฑ์ และรายละเอียด
ตา่งๆ ของบรษิทั  
    (2) การจดัแสดงนิทรรศการถาวรของสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย ในศูนย์การเรียนรูอ้าหารไทย 
เพื่อจดัแสดงให้เห็นนวตักรรมและพฒันาการของ
อุตสาหกรรมทู น่าไทย จ ัดแสดงอยู่ตรงบริ เวณ
นวตักรรมอาหารไทย

 

TTIA ร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการด้านการจดัท านโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองด้านการประมง
ของประเทศ คร ัง้ที ่1/2560” 

เมื่อวนัพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 กรมประมง 
เชิญประชุม “คณะอนุกรรมการด้านการจ ัดท า
นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองด้านการ
ประมงของประเทศ คร ัง้ที่ 1/2560” (รองอธิบดีฯ อุ

มาพร พิมลบุตร เป็นประธาน / ผอ.กตส. เป็นฝ่าย
เลขาฯ)  

ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ต า มที่ ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ คร ั้งที่  
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1/2560 เมื่อวนัที่  30 มีนาคม 2560 - โดยมีรอง
นายกรฐัมนตรี พลอากาศเอกประจิน จ ั่นตอง เป็น
ประธานคณะกรรมการนโยบายประมงแหง่ชาต ิและ
ที่ประชุมให้จดัท าแนวทางการพฒันาด้านนโยบาย
การพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองด้านการประมงของ
ประเทศ ในการน้ี คณะอนุกรรมการฯ จึงได้จดั
ประชุมเพืห่ารือกรอบยุทธศาสตร์ดงักลา่ว. 

โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาเน้ือหาสาระ ตามกรอบนโยบายการพฒันา
อุตสาหกรรมตอ่เน่ืองดา้นการประมงของประเทศ ซึ่ง
ได้จดัท าจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา 
อุ ปสรรค  ที่ ไ ด้ จ ากคณะท า ง านฯ  ก่ อนห น้ า น้ี
ประกอบดว้ย ยุทธศาสตร์ 5 หลกั ดงัน้ี  

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจดัการท าฐานข้อมูล
อุตสาหกรรมตอ่เน่ืองดา้นการประมง 

แนวทาง คือ การจดัท าฐานขอ้มูลอุตสาหกรรม
ตอ่เน่ืองดา้นการประมง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างมาตรฐานและ
ความปลอดภยั 

แนวทาง คือ การยกระดบักระบวนการผลิต
และเพิม่ขีดความสามารถในการตรวจสอบ  

แผนงาน/โครงการ โครงการพฒันาและ
ยกระดบักระบวนการผลิตสินค้าประมงให้สอดคล้อง
กบัมาตรฐานสากลและมาตรฐานประเทศคูค่า้ 

-ยุทธศาสตร์ที ่3 การสรา้งมูลคา่เพิม่ 
แนวทาง คือ การพฒันาสนิคา้ประมงใหม้ีการ

พฒันาอย่างต่อเน่ืองมีเอกลกัษณ์และเพิ่มมูลค่า ตรง
ตามความตอ้งการตลาด 

แผนงาน / โครงการ สนบัสนุนการวิจยัและ
พฒันาสนิคา้ประมง โดยใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม 
เพือ่สรา้งมูลคา่ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถ
และโอกาสในการแขง่ขนัทางการคา้ 

แนวทาง คือ เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั
ทางการค้ า เ พื่อ ร ับรองการขยายต ัว  และการ
เปลีย่นแปลง 
ของตลาดโลก  

แผนงาน/โครงการ  - โครงการการสร้าง
ความมือกบัหน่วยงานภายในและตา่งประเทศ  

- ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจดัการทรพัยากร
ประมงอยา่งย ั่งยืน 

แนวทาง  คือ  การพ ัฒนาบริหารจ ัดการ
ทรพัยากรประมงอยา่งย ั่งยืน 

แผนงาน/โครงการ สนบัสนุนการท าประมงที่
ถูกกฎหมาย และส่งเสริมการป้องกนัสภาวะแวดล้อม
เสื่อมโทรมอนัเน่ืองมาจากการพฒันาอุตสาหกรรม
ประมง 

 

TTIA รว่มกจิกรรมงานวนัตอ่ตา้นการใช้แรงงานเด็กโลก 

วนัจนัทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560  เวลา 8.00-
13.00 น. ทางสมาพนัธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยได้มี
การจดักจิกรรมวนัตอ่ตา้นแรงงานเด็กโลกตอ่เน่ืองอีก
หน่ึงปี โดยใชง้บประมาณจากสมาพนัธ์ฯ มาใชใ้นการ
จดังานกิจกรรม ทางสมาคมทูน่าฯ จึงได้เข้าร่วม

กจิกรรมโดยมี คุณอรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ เลขาธกิาร
สมาคมทูน่าฯ เป็นตวัแทนในการเขา้รว่มกจิกรรม    

ซึง่กจิกรรมในปีน้ี เป็นการมอบทุนการศกึษา

ใหแ้ก ่โรงเรียน 5 แหง่ แหง่ละ 10,000 บาท รวม

ท ัง้สิน้ 50,000 ไดแ้ก ่  

1.โรงเรียนวดัศรีสุทธาราม   

2.ศูนย์การเรียนรูต้ามอธัยาศยัเด็กตา่งชาต ิ 

3.โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถมัภ์  

4.ศูนย์คาทอลคินกับุนอนันาเพือ่ผูอ้พยพยา้ยถิน่  

5.ศูนย์พฒันาเด็กชุมชนแรงงานส าหรบัเด็กขา้มชาต ิ 

 นอกจากน้ียงัไดม้อบเครือ่งบรโิภคจ านวน

หน่ึงดว้ย   
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TTIA เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกบันกัลงทุนเอกชนสหรฐัฯ ในไทย 

 เมื่อวนัองัคารที่ 13 มิถุนายน 2560 สภา

หอการค้าฯ ก าหนดจดัประชุมหารือร่วมกบันกัลงทุน

เอกชนสหรฐัฯ ในไทย เพื่อให้ข้อมูลด้านการค้าการ

ลงทุนและการจา้งงาน ทีผ่า่นมา ท ัง้น้ี สภาหอการคา้ฯ 

จ ะ ได้น า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ช้ี แ จ ง  ต่ อ ก ร ะทรว งก า ร

ต่างประเทศ ตามที่ รมว.กต. ขอความร่วมมือ ก่อน

หน้าน้ี โดยมี คุณพงษ์ศกัดิ ์อสัสกุล และ ดร.กฤษฎา 

เป่ียมพงศาล เป็นประธานรว่มในทีป่ระชุม ผูแ้ทน US 

company in Thai - American Chamber of 

Commerce / Caterpillar Co.,Ltd / Chevron 

Asia South / Agro-chemical 

- มูลค่าการค้าที่บริษัทไทยลงทุนในสหรฐัฯ 

ประมาณ 3 Billion USD  

- มูลค่าการค้าระหว่างสหรฐัฯ และไทย ปี 

2016 ประมาณ 1.28 Billion USD 

- สินค้าที่ไทยส่งออกไปสหรฐัฯ มากที่สุด 1.

อุปกรณ์อะไหล่ในอุตสาหกรรมการบิน 2.ผลิตภณัฑ์

ยาง  3.อ ัญมณี 4.อุปกรณ์สื่อสาร 5. เหล็กและ

ผลิตภณัฑ์ 6.อาหารส าเร็จรูปและอาหารทะเล 7.

อะไหลร่ถยนต์  

สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

ความเห็นจากบรษิทัเอกชนสหรฐัฯ ทีล่งทุนในไทย 

1 .นักลงทุน  US อยากให้ไทยส่ ง เ ส ริ ม 

BOI/FDI มากขึ้น เพื่อขยายสิทธิประโยชน์ให้กบั

บรษิทัตา่งชาตทิีเ่ขา้มาลงทุนในไทย เป็นการสรา้งราย

ส าคญัเข้าประเทศไทยได้จ านวนมากและก่อให้เกิด

การจา้งงานจ านวนมาก 

2. ขอให้เพิ่มพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น 

EEC Eastern Economic Corridor ซึ่ ง ถื อ เ ป็น

ยุทธศาสตร์ที่ส าค ัญของไทยในการข ับ เคลื่อน

เศรษฐกิจในภูมิภาคและเป็นประตูสูป่ระเทศอืน่ๆ ใน

อาเซียน   

3. กลุม่อุตสาหกรรม ทีม่ีไทยตอ้งการให้มีการ

ลงทุนจากสหรฐัฯ เพิ่มเติมในอนาคต ประกอบด้วย 

Robotic, Medical hub, Aviation, Biofuel & 

Biochemical and Digital 

4. ขอให้ไทยและสหรฐั เร่งเปิดตลาด TIFA 

FTA เพื่ออ านวยความทางการค้า ลดมาตราการกดั

กนัทางภาษีและ ข้อกีดกนัต่างๆ ที่มิใช่ภาษี ซึ่งจะได้

ประโยชน์ด้วยกนัท ัง้ 2 ฝ่าย -- Amcham พยายาม

ผลกัดนัเรือ่งน้ีอยา่งเต็มที ่ 

# ความเห็นเอกชนไทยตอ่สหรฐัฯ  

1. สนบัสนุนการท า FTA Thai - US 

2.  ขยาย เรื่ อ ง  ลิขสิทธิย า  Complusory 

licensing เ พื่ อประโยช น์ ในภาพรวมประ เทศ

เน่ืองจากไทยยงัไมม่ีศกัยภาพในดา้นน้ีเพียงพอ  

3. การปรบัเปลี่ยนกฎเกณฑ์หการควบคุมการ

แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ งิ น  ห รื อ  Foreign Exchange 

Regulation reform ซึ่ ง อยู่ภ ายใต้แนวทางก าร

ปฏิรูปกฎหมายและระเบียบในการควบคุมของ ธปท. 

ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า  Regulatory Guillotine เ ป็ น

มาตรฐานผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงิน เช่น 

ภาคเอกชนสามารถท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

และบรหิารความเสีย่งไดเ้สรีเพิม่ขึน้ตามแนวทางการ

บริหารกิจการที่ดีและการควบคุมภายในที่ธุรกิจ

เอกชนแตล่ะแหง่อาจจะก าหนดขึ้นเองภายใตก้รอบที่

ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดก้ าหนดไว ้ครอบคลุมถึง

การลดข ัน้ตอนยื่นเอกสารที่ไม่จ าเป็น ผ่อนคลายให้

เอกชนท าธุรกรรมได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีกบั

นกัลงทุนสหรฐัฯ ทีจ่ะเขา้มาลงทุนในไทย  

ท ัง้น้ี ผลสรุปจากการหารือจะได้รวบรวมและ

น าเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศ ด าเนินการ

จดัท าขอ้มูลเป็นทา่ทีประเทศไทย ตอ่ไป 
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TTIA JOINED THE 4TH CHINA INTERNATIONAL AQUATIC PRODUCTS EXPOSITION

เมื่อวนัที่ 16-21 มิถุนายน 2560 TTIA เข้า
รว่มงานแสดงสนิคา้ The 4th China International 
Aquatic Products Exposition ณ เมืองจ้านเจียง 
มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ซึ่งได้รบัเชิญจากฝ่าย
การเกษตรฯ สถานกงสุลใหญ่กวางโจว ร่วมเป็น
ตวัแทนประเทศไทยกบัภาคเอกชนไทยไปออกคูหา
งานแสดงสินค้าเศรษฐกิจทางทะเล โดยจดังานใน
พ้ื น ที่  ZHANJIANGINTERNATIONAL 
CONFERENCE & EXHIBITION CENTER 
พ้ืนที่จดัแสดงรวม 20,000 ตรม. งานน้ีเป็นการจดั

คร ัง้ที่ 4 จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าสตัว์น ้า
และเทคโนโลยีทางทะเลของจีน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบั
เครือ่งมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทางทะเล งานแสดง
สินค้าอุปโภค บริโภค และวฒันธรรมจีน และได้จดั
พ้ืนที่ส าหรบัประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยคร ั้ง น้ี  
ประเทศไทยได้รบัการเชิญให้น าเสนอสินค้าในพ้ืนที่ 
Thailand Pavilion ซึง่ไดร้บัการจดัสรรพ้ืนทีแ่ละให้
การสนบัสนุนงบประมาณการจดัตกแตง่คูหาและที่พกั
บางสว่นแกภ่าคเอกชนไทยดว้ย 
 

TTIA ประชุมก าหนดแผนจดักจิกรรม BSCI รว่มกบั PLAN และ TFFA  

เมื่อจนัทร์วนัที่  19 มิถุนายน 2560 ทาง

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย โดย คุณอรรถพนัธ์ 

มาศรงัสรรค์ ประชุมร่วมกบัองค์การ Plan และ 

TFFA เพือ่ก าหนดแผน BSCI ใหก้บัสมาชกิ 

 โดยทาง Plan จะมีการจดักิจกรรมอบรม 

BSCI 4 คร ั้ง คร ั้งละ 3 วนั ในเดือน กรกฏาคม 

สงิหาคม กนัยายน และตุลาคม 2560  

ส าหรบัผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็น

บรษิทัทีม่ีความต ัง้ใจและมุง่ม ั่นทีจ่ะน า BSCI ไปปรบั

ใช้ และทางสมาคมฯ จะท าการคดัเลือก supply 

chain ในบรษิทัอุตสาหกรรมทูน่ามาเขา้รว่มกจิกรรม

ดว้ย 

TTIA รว่มประชุมข ัน้ตอนการก ากบัดูแลการสง่ออกสนิคา้สตัว์น ้าหรือผลติภณัฑ์สตัว์น ้าเพือ่การบรโิภค 
เมื่อว ัน พุธที่  21 มิถุนายน 2560  TTIA, 

TFPA, TFFA ต ัวแทนจากสมาคม และผู้แทน 
Shipping  พรอ้มด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วม
ประชุมข ั้นตอนการก ากบัดูแลการส่งออกสินค้า
ประมง การขอใบรบัรองสุขอนามยัผ่านระบบ e-
certificate และการยื่นด้วยตนเอง ณ กรมประมง 
โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ เป็นประธาน ในการ
ประชุมดงักล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการรบัทราบ
แนวทางปฏิบตัิตามประกาศกรมประมง ท ัง้ 2 ฉบบั 
ไดแ้ก ่ 
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(1) การส่งออกสตัว์น ้าหรือผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า
เพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรป ต้องยื่นค าร้องขอ 
และแสดงส าเนาค าขอใบรบัรองสุขอนามยั (Health 
Cert.), ส าเนาค าขอใบรบัรองการแปรรูปสตัว์น ้ า 
(PS) และ/ หรือ ส าเนาค าขอใบรบัรองการจบัสตัว์น ้า 
(Catch Cert.) ณ ดา่นตรวจสอบ ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้
ต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2560  

(2) การส่งออกสตัว์น ้าหรือผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า
เพื่อการบริโภคไปนอกราชอาณาจกัร ยกเว้นส่งออก
ไปสหภาพยุโรป หากส่งออกไป 3 ประเทศ ได้แก่ 
เวียนนาม รสัเซีย และจีน ตอ้งยืน่ค ารอ้งขอ และแสดง
ส าเนาค าขอใบรบัรองสุขอนามยั (Health Cert.) 
และหนังสือร ับรองตนเอง (Self Cert.) ณ ด่าน
ตรวจสอบ ซึ่ ง จะ มีผลบ ังค ับใช้ต ั้งแต่ ว ัน ที่  15 
ก ร ก ฎ า ค ม  2560 แ ล ะ ก ร ณี ส่ ง อ อ ก ไ ป น อ ก
ราชอาณาจกัรนอกเหนือจากประเทศข้างต้น ต้องยื่น
ค าร้องขอ และแสดงหนังสือรบัรองตนเอง (Self 
Cert.) ณ ด่านตรวจสอบ ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ต ัง้แต่
วนัที ่1 สงิหาคม 2560  

โดยผู้ที่ประสงค์ที่จะส่งออก ให้ยื่นค าร้องขอ
ใบรบัรอง (Health Cert.) สามารถยื่นผ่านระบบ e-

certificate ก่อนโหลดสินค้า 3 วนัท าการ และยื่น
ดว้ยตนเองผา่นทาง  

E-mail:healthcer.manual02@gmail.com 

ท ั้งน้ี ผู้ประกอบการจะต้องจดัท าใบรบัรอง
สุขอนามยัฉบบัสมบูรณ์ (ภายหลงัการปิดตู ้ไมเ่กนิ 2 
วนัท าการ) โดยยืน่ขอ้มูลเพิม่เตมิ/ แกไ้ข ผา่นทาง E-
mail : healthcer.online01@gmail.com หรอืยืน่
ตามข ัน้ตอนปกติ โดยกรมประมงได้จดัท าแผนภาพ
แสดงข ัน้ตอน การยืน่ขอเอกสารกอ่นการสง่ออก ผา่น
ทางระบบ e-certificate และการยื่นด้วยตนเอง 
รายละเอียดตาม

 

การประชุม TTIA HR คร ัง้ที ่2  
 

วนัศุกรท์ี ่23 มถิุนายน 2560 เวลา 13.00 น. 
ทางสมาคมฯ ทูน่า ไดจ้ดัการประชุม HR คร ัง้ที ่2 ขึน้ 
โดยมีคุณอรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ เลขาธกิารสมาคมฯ 
เป็นประธาน และมีบริษทัสมาชิก จ านวน 15 บริษทั
เขา้รว่มประชุม  

 โดยการประชุมคร ัง้น้ี ได้มีการหารือและขอ
ความคิดเห็นจากสมาชิกในเรื่องของแผนกิจกรรม 
BSCI , กิจกรรม TTIA GLP Visit , แนวทางการ
จดักจิกรรม Workshop รว่มกบั MWRN และ มีการ
รายงานความคืบหน้าเรื่องของกฎหมายต่างๆ เช่น 
รา่งพรก.การบรหิารจดัการการท างานของคนตา่งดา้ว 
พ.ศ.... , ร่างพรบ. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
พ.ศ...  
 ทางที่ประชุมได้ร ับทราบและมีการ ร่วม
พิจาณาในประเด็นของหวัข้อวาระเพื่อหาข้อสรุปผล
ในทีป่ระชุม ส าหรบัการจดักจิกรรมBSCI และ GLP 
Visit จะมีการด าเนินการตดิตามผลจากสมาชกิตอ่ไป 

 

TTIA ร่วมต้อนรบัคณะ สนช. เข้าเยีย่มองค์การสะพานปลา สมุทรสาคร 

เมื่อวนัเสาร์ที่  24 มิถุนายน 2560 เวลา 

09.50 นาฬิกา ณ องค์การสะพานปลา จงัหวดั

สมุทรสาคร สมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ น าโดย 

น า ย พ จ น์  อ ร่ า ม ว ัฒ น า น น ท์  ร อ ง ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ

การแรงงาน สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ลงพ้ืนที่เพื่อรบั

ฟงัปญัหาดา้นการประมง ในโครงการสมาชิกสภานิติ
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บญัญตัแิหง่ชาตพิบประชาชนจงัหวดัสมุทรสาคร สรุป

สาระส าคญั ดงัน้ี 

จากการรบัฟงัปญัหา พบว่า ในเรื่องเขตการ

ประมงชายทะเลชายฝั่ ง ยงัคงมีการลกัลอบท าการ

ประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ปญัหาการหา้มใช้และมีไว้

ในครอบครองเครื่อ งมือประมงบางชนิด  เช่น 

เครื่องมืออวนรุน ปัญหาแรงงานในเรือประมงขาด

แคลน เน่ืองจากไม่เปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงาน

ประมงเพิ่ม การติดต ัง้ระบบติดตามเรือ (VMS) และ

ตอ้งดูแลใหส้ามารถใช้งานได้ตลอดเวลา การหา้มขน

ถา่ยสตัว์น ้าในทะเล การก าหนดพ้ืนทีเ่พาะเลี้ยงสตัว์น ้า

ควบคุม ปญัหาโรคระบาดในกุ้งขาว ปญัหาคุณภาพ

น ้าในพ้ืนที่ชายฝั่ ง และการตรวจปราบปรามแรงงาน

ในภาคประมง เช่น การใช้แรงงานตา่งดา้วทีไ่มไ่ดร้บั

อนุญาตในโรงงานแปรรูป เป็นตน้  

ในวนัเดียวกนัน้ี ณ ห้องประชุมพนัท้ายนร

สงิห์ (401) ช ัน้ 4 ศาลากลางจงัหวดัสมุทรสาคร นาย

พีระศกัดิ ์พอจติ รองประธานสภานิติบญัญตัแิห่งชาติ 

คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบญัญตัิ

แห่งชาติ (สนช.) ประชุมหารือร่วมกบัส่วนราชการ

ของจงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อรบัทราบประเด็นปญัหา

และความต้องการของจงัหวดัสมุทรสาคร ได้แก่ 

ปัญหาผลกระทบจากมาตรการแก้ไขปัญหาการท า

ประมงผิดกฎหมาย ( IUU Fishing) การจ ัดการ

แรงงานต่างด้าว การจดัการสิ่งแวดล้อม ภยัพิบตัิ

น ้ าเค็ม และปัญหาการล่วงล ้าล าน ้ า ในโครงการ

สมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติพบประชาชน ณ 

จงัหวดัสมุทรสาคร โดยมี นายประภสัสร์ มาลากาญจน์ 

ผู้ว่าราชการจงัหวดัสมุทรสาคร ให้การต้อนรบัและ

บรรยายสรุป 

 

TTIA ร่วมต้อนรบัคณะผู้แทนจีนจากหน่วยงาน Department of Commerce of Hunan Provinces, 
China 

เมื่อวนัจนัทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ทางสภา
หอการค้าฯ ได้ต้อนรบัคณะผู้แทนจีนจากหน่วยงาน 
Department of Commerce of Hunan 

Provinces, China ซึ่งเดินทางมาประชาสมัพนัธ์
เชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน China Food 
and Catering Expo 2017 จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่14-
17 ก ันยายน 2017 ณ เมืองฉางชา Changsha 
International Convention and Exhibition 
Center 

สิทธิพิเศษส าหรบันกัธุรกิจต่างประเทศ ได้
ส่วนลดคูหามาตรฐาน 50% (จากราคาปกติ RMB 
10,000 yuan/3mx3m)/ ที่พ ักฟรี  5 ว ัน/ บริการ
ต้อนรบัในช่วงจดังาน รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
Ms.Sandy email: oysidan@163.com, 
www.cfce-china.com  

 

TTIA เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการสรา้งเครือข่ายและการประกวดสมาคมการคา้ดีเด่นประจ าปี 2560 

เมื่อจนัทร์วนัที่  26 มิถุนายน 2560 กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกบั สภา
หอการค้าฯ ก าหนดจดังานแถลงข่าวโครงการสร้าง
เครือข่ายและการประกวดสมาคมการค้าดี เด่น
ประจ าปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้สมาคมการค้าเป็นตวั
แทนที่เข้มแข็ง และสมาชิกภายในสมาคมการค้า
ได้รบัประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุด ตลอดจนสนบัสนุน
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การเติบโตของกลุ่มธุรกิจให้มีศกัยภาพสามารถ
เชือ่มโยงเครือขา่ยและตอ่ยอดธุรกจิรว่มกนั  

โดยภายในงานมีการแถลงข่าวความร่วมมือ
ระหว่างกรมพฒันาธุรกิจการค้าและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย เรื่อง "ด าเนินโครงการเครือข่าย
และประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจ าปี 2560" 
และ "การพฒันาศกัยภาพและสร้างความเข้มแข็ง
ใหก้บัสมาคมการคา้ และประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่การ
พฒันาสมาคมการคา้ในภาพรวม" 

การประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจ าปี 
2560 ร ับสม ัครภายใน 26 มิ.ย. -  ก.ค. 2560 
ประกาศผลและมอบรางวลักนัยายน 2560 โดยมี
รางวลั 4 ประเภท (21 รางวลั) ดงัน้ี 

         - รางวลัสมาคมการคา้ยอดเยีย่ม 

         - รางวลัสมาคมการคา้ดีเดน่ ตามรายดา้น 

         - รางวลัผูบ้รหิารสมาคมการคา้ดีเดน่ 

         - รางวลัผูบ้รหิารสมาคมการคา้รุน่ใหม ่

 

TTIA ประชุมหารือกฏระเบียบน าเข้า PSM ภายใต้ พ.ร.ก การประมง พ.ศ. 2558

เมือ่วนัองัคารที ่27 มถิุนายน 2560 (ชว่งเชา้) 
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย โดย ดร.ชนินทร์ฯ และ
คุณนรนิทร์ฯ พรอ้มดว้ย Traders และ Ship agent 
เข้าร่วมประชุมหารือกบัอธิบดีกรมประมง กตส.และ
ดา่นประมง เกีย่วกบักฎระเบียบและปญัหาทีเ่กีย่วขอ้ง
ในเรือ่ง  
1.PSM ก่อนเรือเข้า-เรือเทียบท่า trader และ ship 
agent ขอความยืดหยุ่นในการแก้ไขข้อมูลลงระบบ
เพราะมีการเปลีย่นแปลงการซ้ือ-ขายได ้

2.Ship agent ขอเพิ่มท่ า เที ยบ เ รื อ  Port state 
มากกวา่ 8 ทา่ โดยเฉพาะช่วง seasonal สค-กย-ตค 

กรมประมงให้ท าหนังสือแจ้งเข้ามาพร้อมข้อมูล
ประกอบ เพราะตอ้งออกเป็นประกาศกฎกระทรวง 

3.Catch cert. กรมประมงขอให้ Traders ช่วยเร่ง 
และส่ง Original Catch cert ซึ่ง  traders แจ้งว่า 
fishing company ต้องการเก็บฉบบัจริงเพื่อใช้ใน
การถูก audit หรือแสดงตอ่ flag state 

4.การน าเขา้ปลาจาก Maldives ทีม่าจากการจบัและ
แ ช่ แ ข็ ง โ ด ย เ รื อ  Collecting boat (Freezing 
vessel) ตอ้งขึน้ทะเบียน EU Approved list 

5.การทบัซอ้นของ Catching area (FAO, RFMO, 
NOAA) โดยเฉพาะ FAO 71,77 และ 87 ทางกรม
ประมงรบัไปหารือกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.ปญัหา Over weight  >> กรมประมงไดเ้ชิญกรม
ศุลกากร(กองกฎหมาย สถติแิละดา่น) มาหารือรว่มกบั 
TTIA Tuna Traders และ  Ship agent ในว ัน
องัคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 
น. ณ หอ้งประชุม กตส.1 อาคารปรีดา กรรณสูต กรม
ประมง (ทางสมาคมฯได้เวียนอีเมลล์เชิญผู้เกี่ยวข้อง
แล้ว โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลบัมา
ภายในวนั 30 มยิ. ศกน้ี )
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TTIA เขา้รว่มสมัมนา “กฎหมายศุลกากรใหม ่เอกชนไดป้ระโยชน์อะไร” 

เมือ่องัคารวนัที ่ 27  มถิุนายน 2560  สมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย เขา้รว่มการสมัมนา “กฎหมาย

ศุลกากรใหม่ เอกชนได้ประโยชน์อะไร” จดัโดย

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) 

ร่วมกบั กรมศุลกากร ณ. ห้องประชุมวิมานสุริยา 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกุลิศ 

สมบตัิศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน กล่าวถึง 

พระราชบญัญตัิศุลกากร พ.ศ. 2469  ฉบบัปัจจุบนั 

เห็นชอบใหม้ีการปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัการท างาน 

และเพือ่เผยแพรก่ฎหมายศุลกากรฉบบัใหม ่เพือ่สรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจตอ่กฎหมายศุลกากร ใหแ้กส่มาชกิ

ท ัง้ 3 สถาบนั ไดแ้ก ่สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย, 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม

ธนาคารไทย  

  โดยกรมศุลกากร มีการจดัต ั้ง “โครงการ

พ ันธมิตรศุ ลกากร ” เ พื่อ ให้ประชาชนสามารถ

ติดต่อสื่อสาร เข้าถึงยงัเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้ง่าย 

รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีการพฒันาแอพพลิเคช ั่น ชื่อว่า 

“HS Check” เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก และ

ตอบสนองการใช้งานในยุคปัจจุบนัมากยิ่งขึ้นให้แก่

ประชาชน ในการเข้าถึง รบัรู ้รบัทราบ ถึงประกาศ 

ประกาศ ข้อก าหนด และข ัน้ตอน โดยสามารถดาวน์

โหลดไดท้ี ่ App Store และ Google Play   

  สรุปการบรรยายกฎหมายศุลกากร ในหวัข้อ 

“มีอะไรเปลี่ยนแปลงในกฎหมายศุลกากรฉบบัใหม่

และภาคเอกชนจะต้องเตรียมตวัอย่างไร" โดยคุณ

อนนัต์ฯ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นกฎหมายศุลกากร ได้

อธบิายโครงสรา้งของกฎหมายภาษีอากร, ความหมาย

ของอากร, ผูน้ าของเขา้, ผูส้ง่ของออก, การเสียอากร, 

การประเมินอากร, บทบาทของพนกังานศุลกากร, 

การเก็บและการคืนเงินอากร และบทลงโทษตาม

กฎหมายศุลกากร  

โดยนยัส าคญัที่เกี่ยวข้องการอุตสาหกรรมทูน่า การ

น าเขา้-สง่ออก ดงัน้ี  

มาตรา 13 การน าของเข้ามาในหรือส่งออก

ไปนอกราชอาณาจกัร ใหเ้รียกเก็บอากรจากผูน้ าของ

เข้าหรือผู้ส่งของออก ตามพระราชบ ัญญ ัติและ

กฎหมายว่าด้วยพิกดัอตัราศุลกากร โดยผู้น าของเข้า

หรือผู้ส่งของออกมีหน้าที่เสียอากร เมื่อได้ยื่นใบขน

สินค้าต่อพนกังานศุลกากร และพนกังานศุลกากร

ไดร้บั และออกเลขทีใ่บขนสนิคา้แลว้ 

มาตรา 19 มีการก าหนดระยะ เวลาการ

ตรวจสอบภาษียอ้นหลงัไวช้ดัเจน ท ัง้น้ี ใหอ้ านาจกรม

ศุลกากรในการประเมินอากร กรณีพบว่า ผู้มีหน้าที่

เสียภาษีอากรไม่เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน 

พนัก ง านศุ ลกากรมี อ านาจประ เมินภา ษีต าม

พระราชบญัญตัแิละตามกฎหมาย ภายในก าหนด 3 ปี 

นับแต่วนัที่ได้ยื่นใบขนสินค้า เว้นแต่ กรณีมีเหตุ

จ าเ ป็นไม่อาจประเมินอากรได้ ภายในก าหนด

ระยะเวลาดงักล่าว สามารถขอขยายเวลาต่อได้อีกไม่

เกนิ 2 ปี เป็นตน้  

TTIA เขา้รว่มประชุมโครงการ Ship To Shore Right การตอ่ตา้นรูปแบบการท างานทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรบัใน
อตุสาหกรรมประมงและอาหารทะเลของไทย 
 

วนัพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 TTIA โดยคุณ
อรรถพนัธ์ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดเ้ขา้รว่มการประชุม
โครงการ  Ship To Shore Right การต่อต้ าน
รูปแบบการท างานที่ไม่เป็นที่ยอมรบัในอุตสาหกรรม
ประมงและอาหารทะเลของไทย ในคณะกรรมการ
เฉพาะด้านที่1 และ  2 เรื่อ ง  การวิจ ัย เส้นฐาน 
(Baseline) สภาพการท างานในอุตสาหกรรมประมง
และอาหารทะเล การรบัรองกรอบแผนงาน การ
ตดิตามและประเมนิผลงานทีอ่งค์กร ILO จดัขึน้ 
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โดยในทีป่ระชุม ILO กลา่วถงึผลงานจากการ
วจิยัทีไ่ดเ้ก็บขอ้มูลเกีย่วกบัแรงงานในภาคประมงและ

แปรรูปอาหารทะเล ในการน้ีทางคุณอรรถพนัธ์ มี
ความมคดิเห็นเรือ่งของการหกัคา่แรงคนงาน ในเรือ่ง
ของคา่เสื้อผา้/อุปกรณ์ เพราะทางบรษิทัจะจดัใหอ้ยา่ง
น้อย 2 ชุด  นอกเหนือกว่านั้นจะมีการออกค่าใช้จ่าย
เอง ซึ่งในเรือ่งน้ีในทางอุตสาหกรรมอาหารทะเลควร
เป็น 0% ไมใ่ช่ 8% ตามทีข่อ้มูลของ ILO ไดแ้จ้งใน
ทีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีความเห็นว่าข้อมูลต้องมีการ
ปรบัปรุงในเรื่องฐานข้อมูลที่ไปท าแบบส ารวจมาจาก 
บ.Rapid Asia  ใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 

TTIA เขา้รว่มสมัมนา “แนวทางปฏบิตัทิางศลุกากรวา่ดว้ยการผา่นแดนและการถา่ยล าของประเทศสงิคโปร์ 

เวียดนาม มาเลเซยี และเกาหลีใต ้เปรยีบเทยีบกบัประเทศไทย” 

เมื่อวนัพุธที่  28 มิถุนายน 2560 สมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้เข้าร่วมสมัมนา “แนวทาง

ปฏบิตัทิางศุลกากรวา่ดว้ยการผา่นแดนและการถ่ายล า

ของประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย และเกาหลี

ใต้ เปรียบเทียบกบัประเทศไทย” ร่วมกบัผู้แทนกรม

ศุลกากร, กรมเจ้าท่า,ส านกันโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร , การท่าเรือแห่งประเทศไทย , 

กรมการค้าต่างประเทศ และสื่อมวลชน จดัโดย 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

เพือ่เผยแพรข่อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ กบัภาครฐัในการ

ใช้ประกอบการจดัท ากฎระเบียนใหเ้อื้อตอ่การพฒันา

ประ เทศ  และ เ ป็นข้อมู ลให้ก ับผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน ในการด าเนินธุรกจิ 

โดยนโยบายของรฐับาลท ัง้ในอดีตและปจัจุบนั 

ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของ

ภูมภิาค จงึมีการผลกัดนักจิกรรมการขนสง่สนิค้าถ่าย

ล า (Transshipment) และการขนสง่สนิคา้ผา่นแดน 

(transit) ให้เกิดขึ้นมากที่สุด เพราะสามารถสร้าง

รายไดใ้หป้ระเทศอยา่งมหาศาล ท ัง้น้ีหากประเทศไทย

สามารถเพิม่จ านวนสนิคา้ถา่ยล า และผา่นแดนเป็น 1 

ล้าน TEUs ต่อปีได้ ก็จะท าให้ประเทศไทยมีรายได้ 

22,000 ลา้นบาทตอ่ปี  

หอการคา้ไทย และสภาหอการคา้แหง่ประเทศ

ไทย ได้ขอความร่วมมือไปย ัง สถาบ ันวิชาการ

นโยบายสาธารณะกบัธุรกิจ และการก ากบัดูแล 

(APaR) มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย จดัท าโครงการ

ศึกษา “ประเด็นกฎหมาย และแนวทางปฏิบตัิทาง

ศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนและการถ่ายล าของ

ประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย และเกาหลีใต้ 

เปรียบเทียบกบัประเทศไทย” และน าผลการศึกษามา

จดัท าข้อเสนอเชิงกฎหมายและนโยบาย เพื่อส่งเสริม

ใหไ้ทยเป็น Logistics Hub  

จากการศึกษา การขนส่งผ่านแดน (transit) 

และการขนสง่สนิคา้ถา่ยล า (Transshipment)  ของ

ประเทศตา่งๆ พบวา่ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาก ากบั

การท างาน เ พื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ และเ ป็น

แบบอย่างให้กบัประเทศ โดยสามารถน าไปปรบัปรุง

แ ล ะ พ ัฒน า   ท ั้ ง น้ี  ก า ร ขน ส่ ง สิ น ค้ า ถ่ า ย ล า  

(Transshipment), การขนส่งผ่านแดน (transit) 

ยงัพบปญัหาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กฎหมาย, เอกสาร

, เวลา, การส าแดง, ค่าธรรมเนียม, แนวทางปฏิบตัิ 

เป็นตน้ พรอ้มท ัง้ ใหข้อ้เสนอแนะการแกไ้ขในปญัหา

ต่างๆ เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และให้เกิดความ

สอดคล้องในทางปฏิบตัิอีกด้วย โดยรายละเอียด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของท ัง้ 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย, 

สงิคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม  
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ฉตัรชยั"ส ั่งทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูลรบัมือ‘ไอยูยู’ตรวจเข้ม1-15ก.ค."  

พล.อ. ฉตัรชยั 
ส า ริ ก ั ล ย ะ 
ร ั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่าเพื่อ
เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม ร ั บ
เจ้าหน้าที่อียูติดตาม

และตรวจสอบการแกไ้ขปญัหาไอยูยูของไทยท ัง้ระบบ 
ต ั้งแต่ว ันที่  1-15 ก.ค. น้ี  ได้ส ั่ ง  ให้หน่วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง จ ัด เ ต รี ย มข้ อ มู ลพร้อม ร า ย ง านทุ ก

สถานการณ์ “การเข้ามาของอียูคร ั้งน้ีจะเพิ่มความ
เขม้ขน้มากกวา่ทุกคร ัง้” 
 การตรวจสอบคร ั้ ง น้ี จ ะมุ่ ง เ น้ นไปที่ จ ะ
ตรวจสอบการขึน้ทะเบียนเรือ การควบคุมเรือประมง 
รวมท ัง้เรือประเภทอื่นที่มีส่วนสนบัสนุนเรือประมง 
เช่น เรือบรรทุกน ้ามนักลางมหาสมุทร เรือบรรทุก
น ้าแข็ง ปจัจุบนัได้ออกประกาศให้ติดเครื่องติดตาม
เรือหรือ วีเอ็มเอส แลว้ 
Source: 
http://www.komchadluek.net/news/agricultural/284544#.
WVEulCBcJ1M.lineme

 

 

 
 
 
 
 
 

US เปิดรายงาน TIP REPORT 2017 ไทยคงเดมิ Tier 2.5 ปีที ่2 ขณะที ่จีน ตก Tier 3 

เมือ่วนัที ่28 มยิ.60 กระทรวงการตา่งประเทศ
สหรฐัได้เปิดเผยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
(Trafficking in Persons (TIP) Report) ประจ าปี 
2017 โดยสหรฐัยงัคงจดัอนัดบัให้ไทยอยู่ในระดบั 
"เทียร์ 2 ที่ต้องจบัตามอง" เป็นปีที่ 2 หลงัจากอยู่ที่
ระดบั "เทียร์ 3" เป็นเวลา 2 ปีตดิตอ่กนักอ่นหน้าน้ี 

อย่างไรก็ดี ในช่วงการแถลงข่าวที่กระทรวง
การตา่งประเทศสหรฐันัน้ นายเร็กซ์ ทลิเลอร์สนั รมว.
ต่างประเทศ และนางอิวานกา ทรมัป์ บุตรสาวคนโต
ของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรมัป์ ในฐานะที่ปรึกษา
ประจ าตวัประธานาธบิดี ไดก้ลา่วค าเชดิชูเกียรตใิหก้บั
บรรดาบุคคลทีอุ่ทศิตนใหก้บัการตอ่สูก้บัการคา้มนุษย์
ท ัง้สิ้น 8 รายจากประเทศต่างๆ โดยหน่ึงในนั้นเป็น

ตวัแทนจากประเทศไทย ซึง่ไดร้บัค ากลา่วสดุดีส าหรบั
การแก้ปญัหาโสเภณีเด็กในประเทศไทย รวมท ัง้ให้
ความช่วยเหลือต่อเหยื่อจากการค้ามนุษย์ให้สามารถ
กลบัเขา้สูส่งัคม โดยรว่มมือกบัหน่วยงานของรฐั และ
องค์กรตา่งๆในสงัคม 

ท ั้ง น้ี  รายงานด ังกล่าวได้ประเมินความ
พยายามของรฐับาลท ั่วโลกจ านวน 187 ประเทศใน
การจดัการกบัการค้าทาสยุคใหม่ โดยรายงานได้จดั
อนัดบัการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศ
ต่างๆ เป็น 4 ระดบั คือ เทียร์ 1 ส าหรบัประเทศที่
ปฏิบตัิตามมาตรฐานข ั้นต ่าของสหรฐั ส่วนเทียร์ 2 
ส าหรบัประเทศที่ไม่ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานข ั้นต ่า
ของสหรฐั แต่ได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้
บรรลุมาตรฐานดงักล่าว ขณะที่เทียร์ 2 ที่ต้องจบัตา
มอง ส าหรบัประเทศที่ไม่ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานข ัน้
ต ่าของสหรฐั และจ าเป็นตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอยา่ง
ใกล้ชิด และเทียร์ 3 ส าหรบัประเทศที่ไม่ได้ปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานข ั้นต ่าของสหรฐั และไม่ได้ใช้ความ
พยายามทีจ่ะบรรลุมาตรฐานดงักลา่ว 
Source: http://www.ryt9.com/s/iq38/2670919 และ 
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2017/27129
7.htm 

http://www.ryt9.com/s/iq38/2670919%20และ
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TIP Report Heroes – นกักจิกรรมตอ่ตา้นการคา้มนุษย์ไทยรบัรางวลั anti-trafficking 'hero'  

ในงานประกาศการจดัอนัดบัประเทศที่มีการ

ล่วงละเมิดกฎหมายการค้ามนุษย์และการบงัคบัใช้

แรงงานของสหรฐัฯ หรือ TIP Report 2017 เมือ่คืน

วนัที่ 27 มิ.ย.60 ณ กรุงวอชิงตนั ไทยได้ Tier 2 

Watch List ในเวลาเดียวกนัสหรฐัฯ ได้ประกาศ

เกียรติคุณของบุคคลที่อุทิศตนเพื่อต่อสู้การค้ามนุษย์

ท ั่วโลก จ านวน 8 คน ไดแ้ก ่ไทย อาร์เจนตนิา บราซิล 

คาเมรอน ฮงัการี โมรอคโค อินเดียว และไต้หวนั 

โดยรบัรางวลัจากบุตรสาวของประธานาธิบดีทรมัพ์ 

Ms.Ivanka Trump และรมว.กต. US Secretary 

of State Rex Tillerson   

คุณวีรวรรณ มอสบ้ี (บุ่ม) เป็นตวัแทนขึ้น

กล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัฯ และ

กลา่วถงึ..รชัการที ่9 ทรงเป็นแรงบรรดาลใจย ้าเตือน

ถึงการอุทิศตนเพื่อคนตกทุกข์ได้ยาก..ตนได้ร่วมกบั 

Thailand Internet Crimes Against Children 

Task Force ในการช่วยเหลือเด็กในภาคเหนือจาก

การเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ซึ่งแฝงมาในรูปแบบ

การใชเ้ทคโนโลยี ออนไลน์เป็นเครือ่งลอ่ลวงเหยือ่   
Source: http://www.tipheroes.org/ 

http://www.bangkokpost.com/news/general/1276687/chi

ang-mai-activist-named-anti-trafficking-hero และ 

https://www.voathai.com/a/3899267.html นาที 6.35 

 
มมุมอง รมต.-อาจารย์ ตอ่การเผยแพร ่TIP Report 2560 

สหรฐัฯ ยงัจดัอนัดบัไทยอยูใ่น Tier 2 watch 
list  โดยมีข้อเสนอต่อรฐับาลไทย 11 ข้อ  ได้แก่ 1.
ให้ความส าคญักบัการสอบสวนและด าเนินคดีกบั 
จนท.รฐั 2.เพิม่ความพยายามในการคดัแยกผูเ้สียหาย 
3.ด าเนินคดีและตดัสินลงโทษผู้ค้ามนุษย์โดยให้
ความส าคญักบัการบงัคบัใช้กฎหมายที่ยึดผู้เสียหาย
เป็นศูนย์กลาง 4.เพิ่มการอบรมให้กบัผู้บงัคบัใช้
กฎหมายและชุดปฏิบ ัติงานเบื้องต้น 5.เพิ่มการ
ฝึกอบรมและทรพัยากรส าหรบัทีมสหวิชาชีพและ
พนักงานตรวจแรงงาน 6.เพิ่มแรงจูงใจส าหร ับ
ผู้เสียหายฯ ที่ให้ความร่วมมือ 7.ใช้แนวทางปฏิบตัิ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบวนการคดัแยกและ

สมัภาษณ์ผู้เสียหาย 8.ก ากบัดูแลและตรวจสอบแนว
ทางการจดัหารแรงงานต่างด้าวและข้อบ่งช้ีเกี่ยวกบั
การค้ามนุษย์ 9.ส่งเสริมความร่วมมือกบัภาคประชา
สงัคมให้เพิ่มมากขึ้น ในด้านการสืบสวนและการ
รายงานอาชญากรรม 10.เพิ่มความพยายามอย่าง
ต่อเน่ืองในการสรา้งความตระหนกัต่อปญัหาการค้า
มนุษย์ให้นายจ้างและลูกค้าในธุรกิจบริการทางเพศ 
11.ปรบัปรุงสทิธแิละสถานะทางกฎหมายของแรงงาน
ต่างด้าวและนโยบายด้านการบริหารจดัการแรงงาน
ตา่งดา้วเพือ่ลดความเสีย่งในการตกเป็นผูเ้สียหายจาก
การคา้มนุษย์  

ฝ่ายบริหารให้มุมมองรฐัได้ก าหนดนโยบาย
ใหก้ารป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระ
แห่งชาติและได้มีความพยายามด าเนินการเพื่อขจดั
ปัญหาฯ โดยบูรณาการท างานร่วมกบัทุกภาคส่วน
ภายใตแ้นวคดิประชารฐั รว่มใจ ตา้นภยัการคา้มนุษย์  
ในขณะที ่นกัวชิาการมองว่าวิธีคดิอเมริกนันัน้ ความ
พยายามมีความหมายเท่ากบัศูนย์ ถ้าไม่มีผลลพัธ์
เกดิขึน้ หรือสถติกิารคา้มนุษย์ลดน้อยแคไ่หนเพียงไร 
มีข้อมูลชดัเจนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรวมไปถึงการ
คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ แ ล ะ เ ส รี ภ า พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
ภายในประเทศ 
Source:  https://www.matichon.co.th/news/592322 

 

 
 
 
 

http://www.tipheroes.org/
https://www.voathai.com/a/3899267.html%20นาที%206.35
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บงัคบัใช้แลว้! ′กม.แรงงานตา่งดา้ว′ เริม่ต ัง้แต ่23 ม.ิย. โทษหนกัเอาผดิ′นายจา้ง′ ปรบัสงูสดุ 8 แสน

 
วนัที่ 22 มิ.ย.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 

ได้เผยแพร่ พ.ร.ก.การบริหารจดัการการท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยจะมีผลบงัคบัใช้ต ัง้แต่
วนัที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ส าหรบั พ.ร.ก.
ฉบบัน้ี เป็นการรวมกฎหมาย 2 ฉบบั ได้แก่ พ.ร.บ.
การท างนของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และ พ.ร.ก.
การน าคนต่างด้าวมาท างานกบันายจ้างในประเทศ 
พ.ศ. 2559 โดยมีการปรบัปรุงกฎหมายใหบ้ทบญัญตัิ
ครอบคลุมการบริหารจดัการการท างานของคนต่าง
ด้าวท ัง้ระบบ โดยเน้นการให้ความคุ้มครอง อ านวย
ความสะดวกให้กบัท ัง้นายจ้างและแรงงานต่างด้าว 
รวมถึงมีการเพิ่มโทษนายจ้างที่กระท าผิดกฎหมาย 
พร้อมดึงประชาคนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อป้องกนั
การคา้มนุษย์ดา้นแรงงาน 

 
ส าหรบัสาระส าคญัของ พ.ร.ก.ฉบบัน้ีคือ การ

เพิ่มโทษให้มีอตัราที่สูงขึ้น โดยเฉพาะโทษปร ับ 
“นายจา้ง” จากเดมิหากกระท าผดิเกีย่วกบัการจา้งงาน
แรงงานต่างด้าว ไม่ว่าจะท าผิดต่อแรงงานต่างด้าวกี่
คนจะรบัรวมเป็นกรณีเดียว แต ่พ.ร.ก.ฉบบัน้ี จะปรบั
นายจ้างแยกตามจ านวนแรงงานต่างด้าวรายคน ท า
ใหโ้ทษสูงขึน้ เช่น นายจา้งทีจ่า้งตา่งดา้วท างานทีห่า้ม
คนตา่งดา้วท าหรือรบัตา่งดา้วที่ไมม่ีใบอนุญาตท างาน 
หรือรบัต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตท างานกบัตนเข้า
ท างาน มีโทษปรบัต ั้งแต่ 400,000-800,000 บาท 
ตอ่คนตา่งดา้วทีจ่า้ง 1 คน หรือนายจา้งใหค้นตา่งดา้ว
ท างานไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษ
ปรบัไมเ่กนิ 400,000 บาท ตอ่ตา่งดา้ว 1 คน เป็นตน้ 

ส่วนโทษของแรงงานต่างดา้วก็มีเพิ่มขึ้น เช่น 
คนตา่งดา้วท างานโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตใหท้ างานหรือ
ท างานที่ห้ามคนต่างด้าวท า มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี 
หรือปรบัต ัง้แต่ 2,000-100,000 บาท หรือท ัง้จ าท ัง้
ปรบั คนต่างด้าวที่ท างานจ าเป็นและเร่งด่วนแต่ไม่
แ จ้ งน ายทะ เบี ยน  มี โทษปร ับต ั้ ง แต่  20,000-
100,000 บาท คนต่างด้าวท างานแตกต่างจากที่
ก าหนดไวใ้นใบอนุญาต มีโทษปรบัไมเ่กนิ 100,000 
บาท 
Source: 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=149
8280709 

 

รฐับาลไทยลงนามใหส้ตัยาบนั ILO ฉบบัที ่111 วา่ดว้ยการเลือกปฏบิตัใินการจา้งงานและอาชีพ 

ว ันที่  13 มิ .ย .60 พลเอกศริช ัย  ดิษฐกุ ล 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหาร
กระทรวงแรงงานได้ เข้าพบ Mr.  Guy Ryder 
ผู้อ านวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อลง
นามให้สตัยาบนัสารอนุสญัญา ILO ฉบบัที่ 111 ว่า
ด้วยการเลือกปฏิบตัิในการจ้างงานและอาชีพ ตามที่
คณะรฐัมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 
2560 ตามทีก่ระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดงัน้ี 

เห็นชอบการให้สตัยาบนัอนุสญัญาองค์การแรงงาน
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ( International Labour 
Organization: ILO) ฉบบัที่ 111 ว่าด้วยการเลือก
ปฏิบตัิในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 
2501) มอบหมายใหก้ระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) 
จดัท าสตัยาบนัสารเพื่อการเข้าเป็นภาคีอนุสญัญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศดงักล่าวมอบหมาย
ให้ รง. จดทะเบียนสตัยาบนัสารดงักล่าวต่อองค์การ
แรงงานระหวา่งประเทศตอ่ไป 

สาระส าคญัของอนุสญัญา ILO ฉบบัที่ 111 
เป็น 1 ใน 8 อนุสญัญาหลกัของ ILO ภายใต้หมวด
การขจดัการเลือกปฏิบตัิในการจ้างงานและประกอบ
อาชีพ โดยเป็นอนุสญัญาเชงิสง่เสรมิใหม้ีนโยบายและ
มาตรการระดบัชาติเพื่อป้องกนัและขจดัการเลือก
ปฏบิตัใินการจา้งงานและอาชีพ และมุง่สง่เสรมิโอกาส
และการปฏิบตัิที่ทดัเทียมในการจ้างงานและการ
ประกอบอาชีพ  
Source: http://voicelabour.org/รฐัไทยลงนามสตัยาบนั-ilo-ฉบ/ 
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ก.แรงงาน หารือปรบัคา่จา้งข ัน้ต ่า 400 บาท แกป้ญัหาการขาดแคลนแรงงานในกจิการประมงทะเล 

เมื่อวนัที่ 6 มิ.ย.60 นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า พลเอกศิริชยั 
ดษิฐกุล รฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานตระหนกัถงึ
ปญัหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเล 

โ ด ย ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ จ ัด ห า ง า น จ ัด ป ร ะ ชุ ม
ผูป้ระกอบการประมงจงัหวดั 12 จงัหวดั ไดแ้ก ่ภูเก็ต 
สงชลา ตรงั ตราด สุราษฎร์ธานี ชลบุรี  ระนอง 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ปัตตานี 
กระบี่ เพื่อร่วมกนัแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย 

เ บื้ อ ง ต้ น ที่ ป ร ะ ชุ มมี ข้ อ เ ส น อ เ กี่ ย ว ก ับ
ค่าตอบแทน โดยให้จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ 
12,000 บาท นอกจากน้ียงัเสนอให้คณะกรรมการ
ค่าจ้างปรบัขึ้นค่าจ้างในอตัราวนัละไม่น้อยกว่า 400 
บาทอีกดว้ย 
Source: 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/758370 

 

 
 

 

 

 

"อภริดี" ส ั่งทตูพาณิชย์ตดิตามสหรฐัน าเขา้สนิคา้ไทย หลงัคงเทยีร์ 2 

 

 

 

 

เมือ่วนัที ่28 ม.ิย. 60 นางอภริดี ตนัตราภรณ์ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีไทย

ได้รบัการจดัอนัดบัให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 บญัชีรายชื่อ

ประเทศทีต่อ้งจบัตามอง (เทียร์ ทู วอทช์ลสิต์) เป็นปีที ่

2 ว่า  ได้ส ั่ งการให้ส านักงานส่ง เสริมการค้าใน

ต่างประเทศ (สคต.) ในสหรฐัฯ และทูตพาณิชย์ท ั่ว

โลก ติดตามสถานการณ์การน า เข้าสินค้ าไทย 

หลงัจากสหรฐัฯคงเทียร์ 2 ประเทศไทย และช้ีแจงท า

ความเข้าใจกบัผู้น าเข้าสินค้าจากไทยอย่างต่อเน่ือง 

ถึงความต ั้งใจและจริงจงัต่อการดูแลปัญหาการค้า

มนุษย์ รวมถึงท าความเข้าใจกบัประเทศน าเข้าอื่นๆ  

  นางอภิรดีกล่าวว่า จะยงัร่วมมือกบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเดินหน้าใช้ช่องทางงาน

แสดงสินค้าอาหารทะเลในต่างประเทศที่ส าคญั เช่น 

สหรฐั ยุโรป ตะวนัออกกลาง และงานทะเลอาหาร

ทะเลอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แนวทางการ

ด าเนินการตา่งๆ ของไทย  
Source: 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=149

8643472 

ไทยถกคณะท างานด้านการคา้-ลงทุนกบัอียูคร ัง้แรกรอบ 5 ปี เชื่อบรรยากาศการลงทุนดีขึน้ 

เมือ่วนัที ่26 ม.ิย. 60  น.ส.วบิูลย์ลกัษณ์ รว่ม
รกัษ์ ปลดักระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ น้ี 
สหภาพยุ โ รปได้ เ ป็ น เ จ้ า ภ าพจ ัด ก า รป ร ะ ชุ ม
คณะท างานดา้นการคา้และการลงทุน (WGTI) ไทย-
สหภาพยุโรป คร ัง้ที่ 12 ณ กรุงบรสัเซลส์ ซึ่งถือเป็น
การหารือคร ัง้แรกรอบ 5 ปี หลงัจากการหารือคร ั้ง
สุดทา้ยเมือ่ปี พ.ศ. 2555 โดยท ัง้สองฝ่ายไดห้ารือและ
แลกเปลีย่นขอ้มูลเกีย่วกบัพฒันาการดา้นนโยบายและ

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1498643472
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1498643472
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เศรษฐกิจที่ส าคญั อาทิ การขบัเคลื่อนนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์และมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุน การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายส าคญัของไทย 
เพือ่พฒันาบรรยากาศทางธุรกจิใหด้ีขึน้ 

ส าหรบัด้านการค้าระดบัทวิภาคีนั้น ต่างฝ่าย
ได้หยิบยกประเด็นที่เห็นว่าจะช่วยลดอุปสรรคด้าน
การคา้ระหวา่งกนัขึน้มาหารือ โดยฝ่ายไทยไดห้ยบิยก
เรื่องต่างๆ อาทิ มาตรการด้านสุขอนามยัของอียูต่อ
สินค้าข้าวไทย ซึ่งฝ่ายอียูอยู่ระหว่างการพิจารณา

ปรบัแกไ้ขระดบัการตกคา้งของสาร propiconazole 
โดยฝ่ายไทยขอให้อียูพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและใช้
มาตรฐานระหว่างประเทศเป็นพ้ืนฐาน และผลการ
พิจารณาของดบัเบิ้ลยูทีโอในข้อพิพาทระหว่างอียูกบั
จีนทีจ่ะมีผลตอ่การจดัสรรโควตา้การน าเขา้สนิค้าสตัว์
ปีกของอียู 
Source: 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=149
8464099 

ไทยยูเนีย่น"เล็งเปิดแฟรนไชส์"เรดล็อบสเตอร์"ในจีน 

เมื่อวนัที่ 22 มิ.ย.60 นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็ง
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) หรือทียู เปิดเผยว่า ปี 2560 บริษทัต ัง้เป้า
จะมีรายได้เติบโตมากกว่า 10% หรือมากกว่า 4.1-
4.2 พนัลา้นเหรียญสหรฐั หรือมากกวา่ 1.4 แสนลา้น
บาท และยงัคงเป้าหมายปี 2020 จะมียอดรายได้ 
8,000 ล้านเหรียญสหรฐัไว้เหมือนเดิม ซึ่งค่อนข้าง
เป็นความท้าทายในเวลาที่เหลือ 3 ปีครึ่ง คาดว่าจะ

สามารถท าได้ หากพิจารณายอดรายได้จากธุรกิจ
พ้ืนฐาน (Organic Growth) ปกติเติบโตเฉลี่ยปีละ 
7-8% ในอีก 3-4 ปีขา้งหน้า 

โดย ประกอบดว้ย การต ัง้ทีมท าตลาดเกดิใหม ่
(Emerging Market) อย่างจีนมี  2 เป้าหมาย 1) 
ไทยยูเน่ียน ไชน่า ท าอาหารกระป๋อง และอาหารแช่
แข็ง โดยน าแบรนด์คิงออสการ์เข้าไปใช้กบัสินค้ากุ้ง
เป็นจากไทย และล็อบสเตอร์เป็นจากแคนาดา โดย
ล่าสุดได้ท าสญัญากบัอาลีบาบา เพื่อขายผ่านตลาด
ออนไลน์ในเครือท ัง้ทีมอลล์จบัลูกคา้ B to C และเถา
เ ป่า  จ ับลูกค้า  C to C 2)  เ ปิดธุ รกิจแฟรนไชส์
ภตัตาคารเรดล็อบสเตอร์ ซึ่งเป็นภตัตาคารอาหาร
ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตอนน้ีอยู่ระหว่างตดัสินใจ
เรื่องพาร์ตเนอร์ในจีน ซึ่งมีคนสนใจมาก ต้องเลือก
พาร์ตเนอร์ให้ถูกตลาดถึงเติบโตได้ รวมถึงการท า
ตลาดตะวนัออกกลาง 

Source: 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=149
8464099 

 

 

 

 

 
 
 
ผู้สง่ออกอาหารท ั่วโลกกดดนัจีนให้ผ่อนปรนกฎเกณฑ์ตรวจสอบอาหารน าเข้า 

ผู้ส่งออกอาหารจากสหรฐัฯ ยุโรป ญี่ปุ่ นและ
ออสเตรเลีย เรียกร้องให้จีนลดทอนแผนตรวจสอบ
อาหารเข้าประเทศ เน่ืองจากมาตรการของกรุงปกักิง่
บ ั่นทอนการเขา้ถงึตลาดทีโ่ตรวดเร็วของจีน 

กลุม่ผูผ้ลติอาหารเหล่าน้ียืน่จดหมายกดดนัให้
จีนระงบัข้อก าหนด ที่ว่าการส่งสินค้าอาหารมายงัจีน
ทุกคร ัง้จะตอ้งมีใบรบัรองว่าผ่านการตรวจสอบที่ออก
โดยทางการต่างประเทศมาก่อน  หากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดน้ีจะมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 
ตุลาคม กลุ่มผู้ส่งออกอาหารจากต่างประเทศกล่าวว่า 
ข้อก าหนดดงักล่าวจะท าให้การค้าสะดุดลง และ
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เรียกรอ้งให้ทางการปกักิ่งยึดถือมาตรฐานสากลที่ว่า
มาตรการลกัษณะน้ีควรใช้กบัอาหารทีม่ีความเสี่ยงสูง
เท่านั้นแทน การรอ้งเรียนโดยบริษทัเหล่าน้ี เป็นอีก
ตวัอยา่งหน่ึงของแรงกดดนัจากตา่งประเทศทีต่อ้งการ

ให้ จี น เพิ่ ม ก าร เข้ า ถึ ง ตล าดภาย ใน  ต ั้ ง แต่ ใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์และสนิคา้เกษตร 
Source: https://www.voathai.com/a/china-food-
export/3912693.html

 
WTO หารือสมาชิก เล็งหยุดประมง IUU 

เมื่อวนัที่ 15-18 พฤษภาคม 2560 องค์การ
การค้าโลก (WTO) ได้หารือประเด็นการอุดหนุน
อุตสาหกรรมประมง โดยมีจุดประสงค์เพื่อหยุดการ
ประมงเกนิขนาดและการผลติมากเกนิไปซึง่จะเป็นผล
ใหเ้กดิการประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ขาดการควบคุม (IUU) โดยประกอบดว้ยตวัแทนจาก
หลายประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์  
ไอซ์แลนด์ ปากีสถาน แอฟริกา แคริบเบียนและหมู่
เกาะแปซฟิิก กลุม่ประเทศก าลงัพฒันา และกลุม่ละตนิ
อเมรกิา 

ท ัง้น้ี ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าการประมงแบบ IUU 
ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจระหว่างปีละ 1 
หมืน่ถงึ 2.35 แสนลา้นเหรียญสหรฐั และประเด็นการ
หยุดอุตหนุนอุตสาหกรรมประมงแบบ IUU เป็นหน่ึง
ในเป้าหมายเพือ่การพฒันาอยา่งย ั่งยืนภายในปี 2030 
โดยครอบคลุมการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และสงัคม 
Source: https://www.undercurrentnews.com/ 
http://www.acfs.go.th/warning/administrator/old_issue.ph
p?pageid=5

 
EU ปรบักฎเกีย่วกบัอาหารเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าอนิทรีย์ 

 
เ มื่ อ ว ั น ที่  18 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2560 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission 
Implementing Regulation (EU) 2017/838  ซึง่
มีสาระส าคญั ดงัน้ี 
            1. แก้ไขข้อก าหนดเดิมในมาตรา 25 ของ 
Regulation 2017/838 เป็นการก าหนดเงื่อนไข
การให้อาหารสตัว์น ้าที่เพาะเลี้ยงแบบอินทรีย์ ที่แต่
เดมิก าหนดวา่สตัว์น ้าในระยะฟกัตวั จะไมส่ามารถรบั
อาหารอื่นๆได้ นอกจากอาหารที่พบในแหล่งน ้าตาม
ธรรมชาติเท่านั้น ซึ่งทางประเทศสมาชิก EU ได้แจ้ง
ต่อคณะกรรมาธิการว่าได้รบั ผลกระทบต่อการ
เพาะเลี้ยงกุง้กลุม่ Penaeid หรือ กุง้กุลาด า เน่ืองจาก
กุ้งเกิดภาวะขาดอาหาร และมีอตัราการตายเพิ่มขึ้น 
จงึขอใหพ้จิารณาขอ้ก าหนดใหม ่
             2. ทางสหภาพยุโรปได้พิจารณาข้อก าหนด
ดงักล่าว และได้รบัการยืนยนัจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
ขอ้แนะน าทางเทคนิคการผลติอนิทรีย์ (EGTOP) วา่ 
ข้อก าหนดดงักล่าวเหมาะส าหรบัสตัว์น ้าในระยะ

เจริญเติบโต เน่ืองจาก การห้ามไม่ให้อาหารประเภท
ปลาป่นและน ้ามนัปลาในช่วงระยะฟักตวันั้น ส่งผล
กระทบให้สตัว์น ้าไม่ได้รบัสารอาหารที่ต้องการ จึง
เห็นควรให้แก้ไขข้อก าหนด โดยให้ส ัตว์น ้ าที่
เพาะเลี้ยงในระยะเจริญเติบโตตาม Section 6, 
Section 7, แ ล ะ  Section 9 ข อ ง ร ะ เ บี ย บ 
Regulation (EU) 889/2008 ไ ด้ ร ั บ อ า ห า ร
เช่นเดียวกบัทีพ่บตามธรรมชาต ิและไมค่รอบคลุมตอ่
สตัว์น ้าในระยะฟกัตวั 
             ท ัง้น้ี  กฎระเบียบดงักล่าวประกาศเมื่อวนัที่ 
18 พฤษภาคม 2560 และจะมีผลบ ังค ับใช้ตาม
กฎหมาย 30 ว ันหล ังจากประกาศ ซึ่ งในขณะน้ี
กฎระเบียบดงักลา่วมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ 
Source: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0838&from=E
N#sthash.3sD1nd77.dpuf 
และthaieurope.net และ
http://www.acfs.go.th/warning/administrator/old_issue.ph
p 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กฎหมายประกาศทีเ่กีย่วข้องกบักรมประมง  
1. พระราชก าหนดการประมง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2560 
ประเด็นที่มีการปรบัปรุงจาก พรก.การประมง (ฉบบั
เดมิ) 

1. มีบทบญัญตัิบางประการไม่สอดคล้องกบั
สภาพการท าการประมงพื้นบา้นและประมงพาณิชย์  

2. การก าหนดหลกัเกณฑ์ในการควบคุมและ
เฝ้าระวงัการท าการประมงและการขนถ่ายสตัว์น้  า 

https://www.undercurrentnews.com/
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การน าเขา้สตัว์น้  า และการแจง้ขอ้มูลการเขา้เทียบท่า
ของเรือประมงทีม่ใิช่เรือประมงไทยยงัไมเ่พียงพอใน
การป้องกนัมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  

3. มาตรการอนุรกัษ์และบริหารจดัการ การ
ด าเนินการกบัเรือประมง เครือ่งมือท าการประมงและ
สตัว์น้  าหรือผลติภณัฑส์ตัว์น้  าทีใ่ช ้มีไว ้หรือไดม้าจาก 
การท าการประมงโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย  

4. มาตรการในการคุ้มครองแรงงานในภาค
การประมงยงัไมเ่หมาะสม สมควรปรบัปรุงบทบญัญตัิ
ดงักล่าวซึ่งมีผลเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลเพือ่ประโยชน์ในการอนุรกัษ์และบรหิารจดัการ
ทรพัยากรสตัว์น้  าให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและ
สามารถท าการประมงไดอ้ยา่งย ั่งยืน  

5. ก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรการทาง
ปกครอง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเน่ืองจากความผิดตามที่ก าหนดไว้มีความ
เกีย่วขอ้งกบั กฎหมายหลายฉบบั  

ท ั้งน้ี เพื่อให้การพิจารณาและการบงัคบัใช้
มาตรการทางปกครองเป็นไปด้วยความรอบคอบ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และสมควรก าหนด
หล ักเกณฑ์ในการคุ้มครองการปฏิบ ัติง านของ
เจ้าหน้าที่และปรบัปรุงบทก าหนดโทษให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีความจ าเป็นต้องใช้โทษปรบั
ทางอาญาในการป้องกนัระงบั และยบัย ัง้การกระท า
ความผดิเน่ืองจากเป็นความผดิรา้ยแรงที่มีผลกระทบ
ต่อความม ั่นคงทางทรพัยากรสตัว์น้  าและการปฏิบตัิ
ตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งการด าเนินการ
ดงักลา่วเป็นกรณีฉุกเฉินทีม่ีความจ าเป็นเรง่ดว่นอนัมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้ในอนัที่จะรกัษาความม ั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราช
ก าหนด 
 
2. ประกาศกรมประมง เรื่อง การสง่ออกสตัว์น ้า หรือ
ผ ลิ ต ภ ัณ ฑ์ ส ัต ว์ น ้ า เ พื่ อ ก า ร บ ริ โ ภ ค ไ ป น อ ก
ราชอาณาจกัรยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 
2560 

- ประกาศน้ีให้ใช้บงัคบัวนัที่ 15 กรกฎาคม 
2560 กรณีที ่สง่ออกไป 3 ประเทศ ประกอบดว้ย รสั
เชีย จีน เวียดนาม และ บงัคบัใช้วนัที่ 1 สิงหาคม 
2560 กรณีที่ส่งออกไปประเทศอื่นนอกเหนือจาก 3 
ประเทศดงักลา่วขา้งตน้ ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เมือ่วนัที ่19 มถิุนายน 2560 
Source:  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/16
5/6.PDF 

 

3. ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสตัว์น ้าหรือ
ผลิตภณัฑ์สตัว์น ้าเพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรป 
พ.ศ. 2560 

 - ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ในวนัที ่1 กรกฏาคม 
2560 เป็นตน้ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
(วนัที ่19 มถิุนายน 2560) เป็นตน้ไป 
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/16
5/5.PDF 

 
4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้าม
ใช้เครื่องมือท าการประมงบางชนิดในที่จบัสตัว์น ้า
บางส่วนของจ ังหว ัดประจวบคีรีข ันธ์  เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุ ง เทพมหานคร 
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ในระยะเวลาที่
ก าหนด พ.ศ. 2560 สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  

- โดยที่ข้อมูลทางวิชาการพบว่าบริเวณทะเล
อ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปต ัว ก ในพ้ืนที่
บางส่วนของจ ังหว ัดประจวบคีรีข ันธ์  เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เป็นบรเิวณที่มี
ทรพัยากรสตัว์น ้าอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งท าการ
ประมงที่ส าคญั ซึ่งในช่วงระยะเวลาต ั้งแต่เดือน
มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี มีสตัว์น ้าขนาด
กอ่นเริม่สืบพนัธุ์อพยพเขา้มาอยูอ่าศยัเป็นจ านวนมาก 
มีการน าเครื่องมือท าการประมง ที่มีประสิทธิภาพสูง
ไปใชท้ าการประมงในบรเิวณพ้ืนทีด่งักลา่ว เชน่ 
 (1) เครือ่งมืออวนลอ้มจบัทีใ่ช้ประกอบกบัเรือ
กล  
 (2) เครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกบัเรือกล 
ยกเว้นเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ที่ใช้ประกอบกบั
เรือกลล าเดียวขนาดต ่ากว่า 20 ตนักรอส ท าการ
ประมงในเวลากลางคืน (เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตก
และพระอาทติย์ขึน้)  
 (3) เครือ่งมืออวนครอบ อวนชอ้นหรืออวนยก 
ที่ใช้ประกอบกบัเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ท าการประมง
ปลากะตกั  
 (4) เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกบัเรือ
กลท าการประมงด้วยวิธีล้อมติดปลาทูหรือด้วยวิธีอื่น
ใดทีค่ลา้ยคลงึกนั  
 (5) เครื่องมืออวนติดตาจบัปลาทุกชนิดที่ใช้
ประกอบกบัเรือกลท าการประมง  ยกเว้นการใช้
เครื่องมืออวนติดตาจบัปลาที่มีช่องตาอวนต ั้งแต่ 5 
เซนตเิมตรขึน้ไป  ความยาวอวนไมเ่กนิ 2,000 เมตร 
ทีใ่ช้ประกอบเรือกลทีม่ีขนาดต ่ากวา่ 10 ตนักรอส ท า
การประมง 
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/15
7/1.PDF 
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ราชกจิจานุเบกษา เดือน มถิุนายน 2560  
28 มถิุนายน 2560 
พระราชก าหนดการประมง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/06
7/1.PDF 

 
23 มถิุนายน 2560  
พระราชก าหนดการบรหิารจดัการการท างานของคน
ตา่งดา้ว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/06
5/1.PDF 

 
22 มถิุนายน 2560 
ระเบียบกรมการจดัหางานว่าด้วยการขอมีบตัร การ
ออกบตัรประจ าตวั และการออกใบแทนบตัรประจ าตวั 
ผูร้บัใบอนุญาตจดัหางาน ผูจ้ดัการ ตวัแทนจดัหางาน 
หรือลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกบัการจดัหางาน พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/16
7/1.PDF 

 
ประกาศกรมการจดัหางาน เรื่อง ก าหนดแบบค า
ขอรบัใบอนุญาตจดัหางาน แบบใบอนุญาตจดัหางาน 
แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตจดัหางานแบบค าขอใบ
แทนใบอนุญาตจดัหางาน แบบใบแทนใบอนุญาต
จดัหางาน แบบสญัญาค้  าประกนัของธนาคาร แบบค า
ขอเปลี่ยนแปลงหล ักประก ันและแบบค าขอร ับ
หลกัประกนัคืน ส าหรบัการจดัหางานให้คนหางาน
เพือ่ไปท างานเป็นคนประจ าเรือ  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/16
7/23.PDF 

 
ประกาศกรมการจดัหางาน เรื่อง ก าหนดแบบบตัร
ประจ าตวัผู้รบัใบอนุญาตจดัหางาน ผูจ้ดัการ ตวัแทน
จดัหางาน 
หรือลูกจา้งซึง่ท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการจดัหางาน 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/16
7/25.PDF 

 
ประกาศกรมการจดัหางาน เรื่อง ก าหนดแบบสญัญา
จดัหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ า
เรือ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/16
7/26.PDF 

 
ประกาศกรมการจดัหางาน เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือ
มอบอ านาจใหท้ าสญัญาจดัหางานกบัเจา้ของเรือ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/16
7/27.PDF 

 
16 มถิุนายน 2560 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้ง
ขอ้มูลลว่งหน้าและก าหนดทา่เทียบเรือของเรือประมง

ที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะน าสตัว์น้  าหรือ
ผลติภณัฑ์สตัว์น้  าเข้ามาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที ่๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/16
4/3.PDF 

 
ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการติดต ัง้ระบบติดตามเรือประมง และดูแลรกัษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/16
4/16.PDF 
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการติดต ัง้ระบบติดตามเรือประมงและดูแลรกัษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ หรือ
เรือประมงทีไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นเรือขนถา่ยสตัว์น้  าหรือ
เรือเก็บรกัษาสตัว์น้  าให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/16
4/17.PDF 

 
ค าส ั่งกรมเจา้ทา่ที ่๓๗๐/๒๕๖๐ เรือ่ง การตอ่ ดดัแปลง 
เปลีย่นประเภท หรือท าลายเรือประมงตามกฎหมายว่า
ดว้ยการประมง 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/16
4/68.PDF 

 
9 มถิุนายน 2560  
กฎกระทรวงก าหนดธุรกจิบริการทีไ่มต่อ้งขออนุญาต
ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/06
2/6.PDF 

 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนด
เครื่องมือท าการประมง วิธีการท าการประมง และ
พ้ืนทีท่ าการประมงทีห่า้มใช้ท าการประมงในทีจ่บัสตัว์
น้  าบางแหง่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/15
5/39.PDF 

 
6 มถิุนายน 2560  
ประกาศกรมประมง  เรื่ อ ง  ก าหนดมาตรฐาน
สมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก าหนดเชิงหน้าที่ของ
ระบบติดตามเรือประมง และเรือประมงที่ได้จด
ทะเบียนเป็นเรือขนถา่ยสตัว์น้  าหรือเรือเก็บรกัษาสตัว์
น้  า (รุน่ที ่๒) เพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/15
1/1.PDF

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/067/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/067/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/167/23.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/167/23.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/167/25.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/167/25.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/167/26.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/167/26.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/167/27.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/167/27.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/164/3.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/164/3.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/164/16.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/164/16.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/164/17.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/164/17.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/164/68.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/164/68.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/062/6.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/062/6.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/155/39.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/155/39.PDF

