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สวสัดีคะ่...ทา่นสมาชกิ TTIA  

      ในเดือนมีนาคมทีผ่า่นมาไดเ้กดิเหตุกอ่ความไมส่งบในหลายพื้นทีใ่นโลก สรา้งความเสียหาย

และความหวาดกลวัให้แก่ประชาชนมากมาย ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านระมดัระวงั และหลีกเลี่ยง

พื้นทีท่ีม่คีวามเสีย่งนะคะ 
 

      ส าหรบัฉบบัน้ีสาระส าคญัทีน่่าสนใจคือ การตดิตามการแกไ้ขปญัหาการสง่ออกสนิคา้ทนู่าไป 

EU  ข่าวรฐับาลสหรฐัเริ่มมีความเข้มงวดต่อการใช้แรงงานทาสทีปิ่ดกฎหมาย โดยปรบัเปลี่ยน

กฎหมายบางประการใหม้คีวามเขม้ขน้ขึน้ จงึขอใหส้มาชกิฯ ตดิตามขา่วสารอยา่งใกลช้ดิคะ่ 

แลว้พบกนัใหมฉ่บบัหน้าคะ่  //บก. TTIA 

 

 

 

 

    

  

                                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTIA NEWSLETTER 

กจิกรรม 

- TTIA ประชุมหารอืกบัอธบิด,ี รองอธบิดฯี และทมี กตส. กรมประมง เรือ่ง       
ปญัหาน าเขา้สตัว์น ้าโดย Carrier ทีไ่มอ่ยูใ่น EU Approved list  2 

- TTIA ประชุมหารอืกบัรองอธบิดกีรมประมง / ผอ.กตส และทมีงาน เรือ่ง  
ขอ้มลูปญัหาและอปุสรรคการน าเขา้-สง่ออกสนิคา้สตัว์น ้าไปสหภาพยโุรป 3 

- TTIA หารอืรว่มกบั ผอ.ประพนัธ์ ลปีายะคณุ ผูอ้ านวยการกองบรหิารจดัการ

ดา้นการประมง กรมประมง      5 

     

ขา่วประมง 

- สรปุการรายงานความกา้วหน้าการด าเนินการของ ศปมผ. ประจ าเดอืน 

มนีาคม 2559         6 

-  มต ิศปมผ. 4/2559 เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2559    6 

- ศปมผ.ผนึกก าลงัทางการไทยสรา้งความเขา้ใจในเวทปีระมงโลก Seafood  

Expo North America 2016      8 

- ไฟเขยีว 500ล. ปลอ่ยกูป้ระมงแกป้ญัหาไอยยู ู/ 9 มนีาคม 2559  8 

- ก.เกษตรฯ รว่มมอื 7 ประเทศ เรง่แกป้ญัหา IUU    9 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดอืนมนีาคม  2559     

    - กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดอืนมนีาคม 2559    12 

 

จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 170/19 อาคารโอเชยีนทาวเวอร ์1 ชัน้ 8 ถนนรัชดาภเิษกตัดใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.  
บรรณำธกิำร : สพัุตรา ริว้ไพโรจน ์  กองบรรณำธกิำร : วรพล  พัฒนะนุกจิ, ภัคธร เนยีมแสง,อารยีา ฉมิออ่น และดวงกมล อมรปิยะกฤษฐ ์

ไฟเขียว! ประกนัสงัคมเจ็บป่วยฉุกเฉิน
รกัษาฟรี 

วนัที่ 11 มีนาคม 2559 เลขาธิการส านกังาน
ประกนัสงัคมไดใ้หข้อ้มูลวา่... อา่นตอ่หน้า...11  

 

 

 

ขา่วแรงงาน 

- ประชุม ศปมผ.หาแนวทางน าเสนอขอ้มลูแกป้ญัหาแรงงานภาคประมง 9 

- กจิกรรมอบรม GLP Phase 2 ออกแบบแบบประเมนิรว่ม นายจา้ง/ลกูจา้ง 10 

- เสวนา การแกป้ญัหาและทศิทางนโยบายการบรหิารจดัการแรงงานตา่งดา้ว 10 

- TTIA รว่มงานแถลงรว่ม ก.แรงงาน ILO ลงนาม MOU แกป้ญัหา IUU 10 

- ปลดั ก.แรงงานยืน่จด ILO 187      10 

- ก.แรงงานจดัประชุม GLP ฟาร์มเลีย้งกุง้     11 

- ประกนัสงัคมรบันโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรกัษาฟรี    11 

- ก.แรงงาน จดังานวนัสตรสีากล       11 

- US เขม้งวดแรงงานทาสผดิกฎหมาย     12 

MARCH 2016 

US เขม้งวดแรงงานทาสผดิกฎหมาย 

เมือ่วนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2559 ประธานาธบิดี
สหรฐัฯ ไดล้งนามกฎหมาย.. อา่นตอ่หน้า..12 
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TTIA ประชุมหารือกบัอธบิดี, รองอธบิดฯี และทมี กตส. กรมประมง เรือ่ง ปญัหาน าเขา้สตัว์น ้าโดย Carrier ที่
ไมอ่ยูใ่น EU Approved list  

 เมือ่วนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2559 TTIA ประชุมหารือ
กบัอธิบดี, รองอธิบดีฯ และทีม กตส. กรมประมง เรื่อง 
ปัญหาน า เ ข้ า ส ัต ว์ น ้ า โดย  Carrier ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น  EU 
Approved list แตต่อ้งการสง่ออกไปสหภาพยุโรป ณ หอ้ง
ประชุมกุลาด า ช ัน้ 7 กรมประมง 
 
โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  
ขอ้สงัเกตจากกรมประมง  

- กรมฯ แจ้งว่ากฎหมายเรื่องสุขอนามยัของ
เรือ Carrier ดงักล่าว ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของ DG-
SANTE  เพราะฉะนั้นถือว่ายงัไม่บงัคบัใช้ ไทยยงั
สามารถสง่ออกไดต้ามระเบียบปกต ิ  

-  ขณะ น้ีมีการหารื อภายในของท ั้ง สอง
หน่วยงาน ส าหรบัมาตรการ Carrier ในขณะเดียวกนั
ไ ท ย ก็ พ ย า ย า ม ก ด ด ัน ท า ง อ้ อ ม ใ ห้  Supplier 
ต่างประเทศสอบถามไปยงัท ั้งสองหน่วยงาน DG 
MARE และ DG SANTE ซึง่อาจจะไมเ่ป็นผลดีและ
สง่ผลกลายเป็นปญัหาทางการเมือง 

- กรณีการตรวจสอบย้อนกลบัเส้นทางของ
วตัถุดบิน าเขา้ หากมีการถา่ยล าหรือเขา้ทีห่อ้งเย็นที่ใด
ต้องสามารถระบุได้ท ั้งหมดทุกเส้นทางของปลาที่
น าเข้า ซึ่งข ัน้ตอนน้ีถ้าทางโรงงานช่วย Screen ใน
เบื้องต้นเพื่อเป็นการช่วยลดข ัน้ตอนการตรวจสอบ
ของหน่วยงานภาครฐัอีกทางหน่ึง การตรวจสอบ
ย้อนกลบัเส้นทางของปลา EU สามารถสอบย้อนกลบั
ไปยงัประเทศ CA ที่อียูรบัรองได้เพื่อตรวจสอบ
วตัถุดบิน าเขา้ ไดท้ ัง้หมดซึง่สามารถทวนสอบกรณีมา
ประเมนิไทยได ้

- อธิบดีฯ มอบหมายให้ กตส. ช่วยประชุมอีก
รอบเรื่องข ัน้ตอนการด าเนินการด้านเอกสารรบัรอง
ต่างๆ และให้จดัท าเป็นข ั้นตอน (Scenario) และ
เวียนใหก้บัผูป้ระกอบการรบัทราบ 

 
ขอ้สงัเกตและขอ้กงัวลจากสมาคมฯ  

- กรณีใช้ปลาน าเข้าโดย Carrier ที่ไม่อยู่ใน 
EU Approved list หากไม่ชดัเจนขอให้ด าเนินการ
ตามแนวทางปฏบิตัแิบบทีท่ าอยูแ่ลว้ไปกอ่น มเิช่นนัน้

อาจจะสง่ผลกระทบโดยตรงกบัการสง่ออกและสินคา้ที่
ค้างอยู่ อีกท ั้ง ผู้ประกอบการ ขอให้กรมฯ ผ่อนผนั
มาตรการดงักลา่วออกไปกอ่น เน่ืองจากวา่กฎระเบียบ
ดงักล่าวบงัคบัในทนัที ไม่สามารถปรบัตวัได้ทนั 
(Grace period)  

- กฎหมายดา้นสุขลกัษณะ ไมค่วรเป็นหน่ึงใน
เงือ่นไขการพจิารณา IUU ในการใหใ้บเหลืองใบแดง 

 - ปจัจุบนัมีหลายประเทศที่เรือ carrier ที่อยู่
ใน  EU approved list เ ช่น  เ ก าหลี ใต้  /  PNG 
ในขณะที่ จี น  ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้  Carrier ที่ อ ยู่ ใ น  EU 
Approved List แตย่งัสามารถสง่ออกไปอียูได ้

- กรณีที่ส่งออกไม่ได้เน่ืองจากมาตรการน้ี 
ตอนน้ีเริม่สง่ผลกระทบในส่วนของการ claim สนิค้า
จากลูกค้าต่างประเทศมาบ้างแล้ว ซึ่งในส่วนน้ียงัไม่
รวมกรณีวตัถุดิบที่อยู่ใน stock ที่ยงัไม่ได้ผลิตจาก
การน าเขา้มาโดยที่ไมไ่ด้ใช่ EU carrier approved 
list อีก ซึ่งลูกคา้ตา่งประเทศคอ่นขา้งม ั่นใจวา่ไมมี่กฎ
น้ี จงึยืนยนัวา่ใหส้ง่สนิคา้มาได ้

-  ปัจจุบ ัน มี เรือ  Pole and Line Fishing 
Vessel ที่จบัจากประเทศ Maldives และที่ไม่ได้อยู่
ใน EU approved list ซึ่งไทยมีการน าเข้าวตัถุดิบ
มาพอสมควร  

- ในเรื่องของความล่าช้าในการออกเอกสาร 
CC and Annex 4 ของหน่วยงานทีอ่อก certificate 
ดงักลา่วสง่ผลตอ่การสง่ออกโดยเฉพาะไปอียู เชน่ เรือ
ทีล่อยล าจนจะถงึทา่แลว้ Annex 4 ยงัไมอ่อกให ้ 
 
สมาคมฯ ขอความอนุเคราะห์จากกรมประมง  

1. สมาคมฯ ขอให้ กรมฯ ท าความตกลง 
MOU กบั contact ประเทศ CA ให้มากขึ้น เพื่อ
อ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกนัและลด
ปญัหา 

2. สมาคมฯ ขอให้ กตส.และด่านน าเข้าฯ มี
การประสานขอ้มูลด้านกฎระเบียบหรือประกาศต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้ชดัเจนและท ั่วถึงมากขึน้ เน่ืองจากยงัมี
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ต่างจงัหวดั ยงัไม่ทราบกฎระเบียบที่
ประกาศทีส่ว่นกลาง 
 

ขา่วกจิกรรม 
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กรมฯ ขอความร่วมมือ - สมาคมฯ กลบัมาสอบถาม

ข้อมูลสมาชิกเกี่ยวกบัจ านวนตวัเลข stock วตัถุดิบ

สตัว์น ้าและสินค้าที่ส่งออกไปแล้ว ท ัง้ในเชิงปริมาณ

และมูลค่า ต่อความเสียหายที่ได้รบัผลกระทบจาก

มาตรการของอียูดงักลา่ว โดยที ่ขอ้มูลทีร่วบรวมไดจ้ะ

น าส่งให้กบั ผอ.กตส เพื่อน าเรียนต่อ ท่านฑูตวีรชยั 

พลาศรยั เอกอคัรราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย 

ประจ าสหประชาชาติ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

เจรจากบัผู้แทนอียูเพื่อขอผ่อนผนัและหาทางออก

ร่วมกนั รวมถึงการขอให้มีระยะเวลาปรบัตวัส าหรบั

ผู้ประกอบการตอ่มาตรการเรือ Carrier ที่อยู่ใน EU 

Approved List

TTIA ประชุมหารือกบัรองอธบิดีกรมประมง / ผอ.กตส และทมีงาน เรือ่ง ขอ้มลูปญัหาและอปุสรรคการน าเขา้-

สง่ออกสนิคา้สตัว์น ้าไปสหภาพยุโรป 

 เมือ่วนัที ่7 มีนาคม 2559 -TTIA ประชุมหารือกบัรองอธบิดีกรมประมง / ผอ.กตส และทีมงาน เรือ่ง ขอ้มูล

ปญัหาและอุปสรรคการน าเข้า-ส่งออกสินค้าสตัว์น ้าไปสหภาพยุโรป ณ ห้องประชุมกุลาด า ช ัน้ 7 ตึกจุฬาภรณ์    

กรมประมง 

โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  

No ปญัหา สาเหต ุ สรุปการแกป้ญัหา ผูร้บัผดิชอบ 
ก าหนด
แลว้เสร็จ 

1. 

วตัถุดิบปลาทูน่าจาก  CC 
อนิโดนีเซีย มีเพียงการระบุ
ชื่ อ  Exporter ท า ใ ห้
เจ้าหน้าที่ กตส. ไม่ทราบ
ได้ว่าสินค้าดงักล่าวมีการ
แช่เยือกแข็งสตัว์น ้ามาจาก
ทีใ่ด 

ขาดเอกสารหรือขอ้มูล
ทีแ่น่ชดัจาก
ผูป้ระกอบการ 

ขอใหโ้รงงานตรวจทวนสอบวา่
วตัถุดบิปลาทูน่ามาจากหอ้งเย็น
ใด ไดร้บัการรบัรองจาก EU 
หรือไม ่กอ่นการน าเขา้เอกสาร 
CC มาใชใ้นการออกใบรบัรอง 
PS หรือ Annex 4 

ผูป้ระกอบการ   

2. 
อายุของวตัถุดิบปลาทู น่า 
นบัจากวนัสุดท้ายของการ
จบัปลาทูน่า 

จากเดมิทีก่รมฯ 
ก าหนดเป็น 15 เดอืน 
ตามหนงัสอืสรุป
รายงานการประชุม 
เมือ่ปลายปี 2558 
กอ่นหน้าน้ี โดย
ปจัจุบนัเปลีย่นเป็น 12 
เดอืน  

ให้ยึดถืออายุวตัถุดิบปลาทูน่าไม่
เกิน  12 เดือน โดยมีผลบ ังค ับ
ใช้ได้ท ันที   (เ น่ื องจากมี ก า ร
ประชุมมาต ั้งแต่ 26 มกราคม 
2559) โดยไม่รอการประกาศ
จากกรมประมง ผอ.จรยิา 

ภูเ่จรญิ 
โดยเร็ว  

กรมฯ มอบหมายให้ ผอ.จริยาฯ 
เร่งด าเนินการแก้ไขสรุปรายงาน
การประชุมใหเ้ป็น 12 เดือน และ
รีบเวียนแจ้งให้ผู้ประกอบการ
ทราบ 

3. 

โรงงานมีการรบัว ัตถุดิบ
ปลาทูน่าทีม่ีอายุไมเ่กนิ 12-
15 เดอืนและยงัคงมี stock 
วตัถุดิบอยู่ ในขณะที่กรม
ประมงให้มีการบงัคบัใช้
ประกาศเรื่องอายุปลาโดย
ทนัที ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
ความเสียหายกบัโรงงาน
อยา่งมาก 

เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการมีการ
ตกลงมูลคา่การซ้ือขาย
ไวก้บัทางลูกคา้แลว้ 

ให้โรงงานจดัท า stock วตัถุดิบ
และผลิตภณัฑ์ปลาทูน่า ที่มีอายุ
ไม่เกิน 12-15 เดือน นบัจากวนั
สุดท้ายของการจบัปลาทูน่า และ
ระบุว่ามาจาก CC ประเทศใด 
Ref.No ของ CC โดยชว่งเวลาที่
ท าการประมง แจ้งมาย ังกรม
ปร ะม ง  แล ะก รมปร ะม ง จ ะ
พิจารณาและแจ้งผลให้ทราบใน
ภายหลงั 

กตส.   

กรมประมง จะจดัท าแบบฟอร์ม 
Stock ให้ผู้ประกอบการกรอก
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No ปญัหา สาเหต ุ สรุปการแกป้ญัหา ผูร้บัผดิชอบ 
ก าหนด
แลว้เสร็จ 

ขอ้มูลแลว้สง่กลบัมายงักรมฯ เพื่อ
พจิารณาอกีคร ัง้ 

4. 

โรงงานมีวตัถุดบิปลาทูน่าที่
น า เ ข้ า จ า ก  Carrier 
Vessel ไ ม่ อ ยู่ ใ น  EU 
Approved List และยงัคง
มี Stock วตัถุดิบอยู่ท าให้ 
หากก รมปร ะม งมี ก า ร
ป ร ะ ก า ศ ม า ต ร ก า ร
ก า ห น ด ใ ห้  Carrier 
Vessel ต้ อ ง อ ยู่ ใ น  EU 
Approved List โดยทนัที
จะมีผลกระทบต่อโรงงาน
อยา่งมาก  

ความไมช่ดัเจนของ
กฎหมายดา้น
สขุอนามยักบัการ
ประมง ของอยีู 

กรมประมงอยูร่ะหวา่งการเจรจา
กบั DG-MARE 

ผูป้ระกอบการ   

5. 
ความลา่ชา้ในการออก
ใบรบัรอง PS หรือ 
Annex 4 

กตส. มีการตรวจสอบ
ทีล่ะเอยีด ประกอบกบั
เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานยงั
ขาดความเขา้ใจในแต่
ละข ัน้ตอนการ
ตรวจสอบ 

ให้โรงงานยื่น PS อย่างน้อย 6 
วนัท าการ กรณีไม่สามารถแจ้ง
เบอร์ตู้คอนเทนเนอร์หรือ Seal 
ได้ก่อนให้เว้นข้อมูลน้ีไว้และส่ง
ข้ อ มู ล อื่ น ๆ  ม า ต ร ว จ ก่ อ น 
ส่วนข้อมูลเบอร์ตู้คอรเทนเนอร์
ห รื อ  Seal No. ที่ ต้ อ ง แ จ้ ง
เพิ่มเติมในภายหลงั โดยแนะน า
ให้ยื่นขอ HC แบบ Manual จะ
ท าใหเ้กดิความยุง่ยากน้อยกวา่ 

   

กรมประมง ขอนดัประชุมกลุม่
ยอ่ยในประเด็นดงักลา่วอกีคร ัง้
เร็วๆ น้ี 

กตส. โดยเร็ว  

6. 

ปั ญ ห า ก า ร ต ร ว จ  CC 
ผูป้ระกอบการเสนอใหด้า่น
ตรวจส ัต ว์น ้ าตรวจสอบ
คว ามถู ก ต้ อ ง ข อ ง  CC 
เช่นเดียวกบัที่ กตส. ตรวจ 
จะได้ไม่ต้องติดปัญหาที่  
กตส. ในเรือ่งความลา่ชา้ 

ดา่นฯ มีการตรวจ CC 
แตอ่าจจะไมไ่ดด้ใูน
รายละเอยีดเชงิลกึ
เหมือนกบั กตส.ทุก
เรือ่ง 

ขอความร่ วมมื อ ให้ โ ร ง ง าน
ตรวจสอบ CC ก่อนน าวตัถุดิบ
ปลาทูน่ามาใชใ้นการผลติ 

ผูป้ระกอบการ 
และดา่น 

  

กตส. ก าหนดจดัประชุมเรื่องการ
ต ร ว จ  CC อี ก ค ร ั้ ง ใ ห้ ก ั บ
ผูป้ระกอบการในวนัที ่5 เมษายน 
2559 ณ กทม. และที่สงขลา ใน
วนัที ่1 เมษายน 2559  

กตส.  

7. 

ผู้ประกอบการขอให้กรม

ประมง พิจารณาขอ้มูลจาก

หน้า EU Website  ทีม่ีอยู่

แ ล้ ว  จ ะ ไ ด้ ไ ม่ ต้ อ ง ใ ห้

ผู้ประกอบการต้องพิมพ์

ข้อมูลดงักล่าวในข ั้นตอน

การยื่ นขอ  Processing 

Statement: PS 

ขอ้มูลรายชือ่เรือมีการ

เปลีย่นแปลงอยูต่ลอด 

จงึขอให ้กตส. ตรวจ

ขอ้มูลจากหน้าเวป

ไซต ์เพือ่ความถูกตอ้ง 

ก ต ส . ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ

ผู้ประกอบการและโรงงาน ต้อง

แนบเอกสารรายชื่อเรือที่อยู่ใน 

EU List ในข ั้นตอนการยื่นขอ 

Processing Statement: PS 

ผูป้ระกอบการ 
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TTIA หารือรว่มกบั ผอ.ประพนัธ์ ลีปายะคณุ ผูอ้ านวยการกองบรหิารจดัการดา้นการประมง กรมประมง 

 
เมื่อว ันที่  18  มีนาคม 2559 TTIA หารือ

ร่วมกบั ผอ.ประพนัธ์ ลีปายะคุณ ผู้อ านวยการกอง

บริหารจดัการ ด้านการประมง กรมประมง เรื่อง 

หารือการตรวจข้อมูลเอกสาร Catch Certificate 

ปลาทูน่าน าเขา้และ MCPD ปลาโอด า เพือ่ตรวจสอบ

ข้อมูลเบื้องต้น ณ ด่านน าเข้าสตัว์น ้า เมื่อมีการตรวจ

ผา่นเอกสารตอ่ไปยงัหน่วยงานล าดบัถดัไปแล้วมกัจะ

ถูกตีกลีบจากสาเหตุบางประการ เช่น ข้อมูลไม่

ครบถว้น เป็นตน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งน าเอกสาร

กลบัมาแก้ไขใหม่ จึงส่งผลท าให้ข ั้นตอนการท า

เอกสารลา่ช้าออกไปแมว้า่จะผา่นการตรวจสอบขอ้มูล

จากดา่นแลว้ก็ตาม 

 

สรุปแนวทางแกไ้ขปญัหา 

 

1. ปัญหาความล่าช้าของการตรวจสอบ

เอกสาร catch certificate  

 คุณประวิทย์ฯ หวัหน้าด่านตรวจสตัว์น ้า

กรุงเทพ รายงานว่าความล่าช้าของการตรวจสอบ

เอกสาร catch certificate ณ ด่านน าเข้าสินค้าสตัว์

น ้ามีปญัหาจากกรณีตา่งๆ ดงัน้ี 

 ปญัหา shipping สง่ขอ้มูลเอกสาร catch 

certificate ล่าช้า ท าให้ห้วงเวลาการรบัเอกสารไม่

สมัพนัธ์กบับรษิทั  

 ปัญ ห า ไ ม่ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ร ะ จ า ด่ า น

ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบการตรวจรบัรอง

เอกสารต้องออกนอกพ้ืนที่ในบางกรณี ท าให้การ

ตรวจรบัรองเอกสารเกดิความลา่ชา้ 

 สาเหตุการตีกลบัเอกสาร มี 2 แบบ คือ 

(1) เจา้หน้าทีต่ีกลบัเอกสารทนัทีเน่ืองจากเอกสารไม่ 

ครบถ้วน และ (2) เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารแล้ว

พบว่ามีข้อมูลไม่ครบถ้วนจึงส่งคืนบริษทัเพื่อท าการ

แกไ้ข 

อน่ึง จากสถติพิบวา่ดา่นมีปริมาณงานตรวจ

รบัรองเอกสารฯ เฉลี่ย 100 ฉบบัต่อเดือน และ

เอกสารฯ ที่ได้รบัการตรวจรบัรองจากด่านถูกตีกลบั

จาก กตส. มีสดัส่วนร้อยละ 2 ต่อเดือน (นบัเฉพาะ

เอกสารฯ ทีถู่กตีกลบัถงึดา่นโดยตรง) 

 

2. การมอบหมายงานตรวจเอกสาร catch 

certificate 

คุณประพ ันธ์  ผู้อ านวยการกองบริหาร

จดัการด้านการประมง ให้ข้อมูลว่ากรมประมงมี

แนวทางถ่ายโอนงานให้ด่านรบัผิดชอบการตรวจ

เ อ ก ส า ร  catch certificate ท ั้ ง น้ี ต้ อ ง ห า รื อ

รายละเอียดกบั กตส. เพือ่ใหม้าตรฐานการปฏบิตังิาน

ของหน่วยงานมีความสอดคล้องและลดการตรวจ

เอกสารซ า้ ซึ่ง ผอ.ประพนัธ์ ไดร้บัน าไปหารือกบั ผอ.

สุวิมล ผู้อ านวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ประมง เพือ่หาขอ้สรุปภายในวนัที ่31 มีนาคม  2559 

และน าแจ้ ง ให้ผู้ประกอบการร ับทราบในการ

ประชุมสมัมนาการตรวจสอบแหล่งที่มาของสตัว์น ้า

น าเขา้ (EU IUU Fishing) ในวนัที ่1 และ 5 เมษายน 

2559 อีกคร ัง้หน่ึง 

 
3. ปรมิาณบุคลากร 

ปจัจุบนัดา่นตรวจสตัว์น ้ากรุงเทพมีบุคลากร

เพียงพอส าหรบัการปฏิบตัิงาน ซึ่งส่วนหน่ึงได้รบั

งบประมาณจาก  

ศปมผ. จดัจา้งเจา้หน้าทีโ่ดยมีระยะเวลาท างานสิ้นสุด 

30 เมษายน 2559 ซึ่งกรมประมงได้มีแนวทาง

เปิดรบัขา้ราชการทดแทนโดยอยูร่ะหว่างข ัน้ตอนการ

อนุมตั ิ 

 

4. เอกสาร MCPD ปลาโอด า 

ขณะน้ีกรมประมงอยู่ระหว่างการแก้ไข

ปญัหา โดยรองอธิบดีจูอะดี รบัผิดชอบประสานงาน

กบัประมงจงัหวดัใหร้บัผดิชอบแพปลาเรือ่งการกรอก

เอกสาร MCPD ใหค้รบถว้น
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สรุปการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการของ ศปมผ. ประจ าเดือนมีนาคม 2559  
 

เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2559 - ทางสมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย ไดเ้ขา้รว่มการประชุมกบัศูนย์

บญัชาการแกไ้ขปญัหาการท าการประมงผดิกฎหมาย  

กรมประมง และหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ณ หอ้ง

ประชุมกองทพัเรือ วงันนัทอุทยาน  เกี่ยวกบัปัญหา

การสง่ออกสนิคา้ทูน่ากระป๋องไปยงัสหภาพยุโรป อนั

เ น่ื อ ง จ า ก ข้ อ ก า ห น ด ให้ เ รื อ  Reefer vessel 

(Carrier) ตอ้งขึน้ทะเบียน EU Approved List นัน้ 

โดยสมาคมฯ ได้ยื่นหนงัสือช้ีแจงผลกระทบ

ข อ ง เ รื อ  Reefer vessel (Carrier) ที่ ต้ อ ง ขึ้ น

ทะเบียน EU Approved List และข้อเสนอขอผ่อน

ผนัการบงัคบัใช้มาตรการของสหภาพยุโรป ไปยงั

ร ัฐมนตรีว่ าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์                

ผู้บญัชาการ ศปมผ. อธิบดีกรมประมง เสธนาธิการ 

ศปมผ. ผู้อ านวยการ กตส.กรมประมง ในประเด็นที่

เกีย่วขอ้ง ดงัน้ี  

   1. มูลคา่ความเสียหาย  

   2.การบ ังค ับใช้กฎหมายสุขอนาม ัย  Council 

Regulation(EC) No.854/ 2004  

   3 . ก า ร บ ัง ค ับ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย ป ร ะ ม ง  Council 

Regulation(EC) No.1005/ 2008 

   4. การใหข้อ้มูลกบั EU Commissioner  

   5.ข้อเสนอข้อผ่อนผนัการบงัคบัใช้มาตรการของ

สหภาพยุโรปเน่ืองจากมีผูป้ระกอบการจ านวนไมน้่อย

ที่ได้มีการน าเข้าวตัถุดิบสตัว์น ้า เข้ามาก่อนหน้าที่ 

DG MARE จะมีการแนะน าให ้DG SANTE บงัคบั

ใชม้าตรการเรือ Reefer vessel(Carrier) ขา้งตน้  

   ด้วยเหตุ น้ี สมาคมฯ จึงขอให้พิจารณาก าหนด

ระยะเวลาในการผ่อนผนัการบงัคบัใช้กฎระเบียบ

อยา่งเขม้งวดน้ีออกไปจนถงึวนัที ่30 เมษายน 2559 

(วนัสุดท้ายของการเซ็นต์เอกสารรบัรอง) เพื่อให้

ผู้ผลิตที่มี stock วตัถุดิบได้ระบายสินค้าออกได้ทนั 

รวมท ัง้สินค้าส าเร็จรูปที่ลอยเรือไป เพื่อไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายและสูญเสียโอกาสทางการคา้   

   

 
มต ิศปมผ. 4/2559 เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2559  

พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการ

ทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทพัเรือ เปิดเผยถึงผล

การประชุมศูนย์บญัชาการแก้ไขปัญหาการท าการ

ประมงผดิกฎหมาย (ศปมผ.) คร ัง้ที ่4/2559 ซึง่มี พล

เรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บญัชาการทหารเรือในฐานะผู้

บญัชาการศูนย์บญัชาการแก้ไขปัญหาการท าการ

ประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง

ประชุม ช ัน้ 6 อาคารกองบญัชาการกองทพัเรือ พ้ืนที่

วงันนัทอุทยาน  เขตบางกอกน้อย  

โดยในวนัน้ีมีหวัหน้า/ผู้แทน ส่วนราชการใน     

ศปมผ. เข้าร่วมประชุม อาทิ พลเรือเอกณรงค์พล ณ      

บางช้าง รองผู้บญัชาการทหารเรือ, พลเรือเอกพลัลภ 

ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ และผู้แทนจาก

หน่วยงานตา่ง ๆ เขา้รว่มประชุม 

 ท ัง้น้ีโฆษกกองทพัเรือ เปิดเผยวา่ ทีป่ระชุมมีมต ิดงัน้ี 

ขา่วประมง 
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     1 .  ให้  กรมประมง  ด า เ นินการเร่ง ร ัดออก

ใบอนุญาตท าการประมงให้เสร็จสิ้นภายในวนัที่ 25 

มีนาคม 2559 โดยใหค้ณะท างานปฏบิตัิการข่าวสาร

ด าเนินการประชาสมัพนัธ์อย่างเข้มข้น เพื่อให้การ

บงัคบัใช้ใบอนุญาตท าประมงแบบใหมเ่ริม่ด าเนินการ

ได ้ภายในวนัที ่1 เมษายน 2559 
 

     2. ให้ ศรชล. แจ้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - 

ออก (PIPO) เพื่อแจ้งเตือนให้ชาวประมงรบัทราบ 

กรณีการใช้ใบอนุญาตท าการประมงแบบใหม ่โดยให้

เจา้ของเรือประมงด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน วนัที ่

31 มี.ค.59  
 

     3. ให้ คณะท างานจดัท านโยบายการจดัการด้าน

การประมงทะเล (FMP) และ ผูช้ว่ยเลขานุการ ศปมผ.

(พล.ต.ต.ไกรบุญฯ) ด าเนินการปรบัอตัราก าลงัของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถรองรบัการ

เปลีย่นผา่นงานจาก ศปมผ.ไดต้อ่ไป 
 

     4. ให้ กรมประมง ท าหนงัสือขอถอนชื่อเรือที่ท า

การประมงในพ้ืนที่ IOTC จ านวน 6 ล า กรณีเสนอ

ใหข้ึน้บญัชี IUU list  

     5. ใหก้รมประมงท าหนงัสือแจง้พนกังานสอบสวน

กรณีพฤติกรรมเรือ 11 ล า  ที่ท าการประมงใน

มหาสมุทรอินเดีย ไม่ได้มีการท าการประมง IUU 

เพือ่ให ้เจา้หน้าทีด่ าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป  
 

     6. ให้ กรมประมง ก าหนดแนวทางการควบคุม

เรือประมงขนาด 30 ตนักรอสขึน้ไป ทีย่งัไมไ่ดต้ดิต ัง้ 

VMS ไม่ให้ท าการประมงผิดกฎหมาย เพื่อรายงาน

ใหท้ีป่ระชุม ศปมผ. และ EU ทราบตอ่ไป  
 

     7. ใหก้ระทรวงแรงงานด าเนินการประชาสมัพนัธ์

การแกไ้ขกฎหมายคุม้ครองแรงงาน และการเข้าเป็น

ภาคีของอนุสญัญา ILO เพือ่เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์

ทีด่ีกบัประเทศไทย 
 

     8. ให้กระทรวงแรงงานและผู้ช่วยเลขานุการ     

ศปมผ. ด าเนินการแก้ไขปญัหากรณีบตัรสีชมพูของ

แรงงานภาคประมงทีก่ าลงัจะหมดอายุ และรายงานให ้

ศปมผ. ทราบภายใน 25 มีนาคม 2559 เ พื่อ

ด าเนินการแจ้งให้หน่วยบงัคบัใช้กฎหมายในทะเล

ไดร้บัทราบตอ่ไป  
 

      9. ให้คณะท างานติดตามควบคุมและตรวจสอบ 

(MCS) จดัท าเอกสารคู่มือหลกัปฏิบตัิในการตรวจ 

จ านวน 9 กิจกรรมตามที่ก าหนดในแผนควบคุมและ

ตรวจสอบแหง่ชาต ิ(NCPI) และรายงานใหท้ีป่ระชุม

ทราบตอ่ไป 

 

     10. ให้คณะท างานตรวจสอบและติดตามการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย รวบรวมและตดิตาม ความกา้วหน้า

คดี ท ัง้คดีการกระท าความผดิภายในและนอกน่านน ้า

ไทย รวมท ัง้การตรวจโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป

สตัว์น ้าแล้วรายงานให้ส านกังานเลขานุการ ศปมผ.

ทราบทุกสปัดาห์  เพื่อส่งให้กรมประมง และรายงาน

ให ้EU ไดร้บัทราบตอ่ไป  
 

     11. ให้ส านักงานเลขานุการ ศปมผ.แต่งต ั้ง

ผูจ้ดัการธนาคารออมสนิ และผูอ้ านวยการ ส านกังาน

ตรวจเงินแผ่นดินเป็นคณะท างานเพิ่มเติม เพื่อ

รบัทราบการช่วยเหลือชาวประมงทีเ่ดือดรอ้นจากออก

มาตรการของภาครฐัในการแก้ไขปัญหาการท า

ประมงผดิกฎหมาย  
 

     12. ให้คณะท างานกฎหมาย ศปมผ. ก าหนด

หลกัเกณฑใ์หม้ีการจดทะเบียนเรือไทย ส าหรบัประมง

พ้ืนบ้านที่ผ่ านการยื่นอุทธรณ์ได้ต ั้งแต่ว ันที่  1 

พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป  
 

     13. ให้กรมเจ้าท่าและกรมประมง ผ่อนผนัให้

ประมงพ้ืนบา้นทีอ่ยูร่ะหวา่งการยืน่อุทธรณ์ขอคืนสิทธิ ์

ที่ไม่ได้ใช้ เครื่องมือต้องห้ามตามที่กรมประมง 

ก าหนดสามารถท าการประมงได ้ 
 

     14. ให้คณะท างานแก้ไขปัญหาการบงัคบัใช้

แรงงานในเรือประมงพิจารณาแนวทางการมีหนงัสือ

คนประจ าเรือ (Seaman book) และแจง้ใหท้ีป่ระชุม

ทราบตอ่ไป  
 

     15. ให้กรมเจ้าท่ารายงานผลการแก้ไข พ.ร.บ.

เรือไทย และพ.ร.บ.เดินเรือในน่านน ้าไทย ให้ที่

ประชุมทราบตอ่ไป  
 

     16. ให้ กรมประมง กระทรวงแรงงาน และ

คณะท างานตรวจสอบและติดตามการบงัค ับใช้

กฎหมาย จดัเตรียมข้อมูล และส่งให้ กระทรวงการ

ต่างประเทศ เพื่อจดัท าเอกสารให้ EU ทราบ ในการ

เดินทางไปช้ีแจง ที่กรุงบรสัเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม 

โดยรายงานใหท้ีป่ระชุมทราบตอ่ไป  
 

     17. ให้ คณะท างานแก้ไขปัญหาการบงัคบัใช้

แรงงานในภาคประมง ก าหนดมาตรการด าเนินการ

กบัเจ้าของเรือประมงไทย ที่มีปัญหาคนประจ าเรือ

ตกค้างอยู่ที่อินโดนีเซีย ให้เป็นไปตาม พ.ร.ก.การ

ประมง 2558มาตรา 54 รวมท ัง้ก าหนดมาตรการใน

การใหค้วามชว่ยเหลือลูกเรือประมงดงักลา่ว
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ศปมผ.ผนึกก าลงัทางการไทยสรา้งความเข้าใจในเวทีประมงโลก Seafood Expo North America 2016 

เมื่อวนัที่ 7 มี.ค.59  นายพิศาล มาณวพฒัน์ 

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอชิงตนั พล.ร.อ.พลเดช 

เจริญพูล รอง หน.สล.ศปมผ. นายอดิศร พรอ้มเทพ 

รองอธบิดีกรมประมง พล.ต.ต.จารุวฒัน์ ไวศยะ หน.

คณะท างานติดตามและบงัคบัใช้กฎหมาย ศปมผ. 

และนายสิงหเดช ชูอ านาจ ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน 

กล่าวช้ีแจงในการประชุม Seafood Expo North 

America 2016 ซึ่งจดัขึ้น ณ เมืองบอสตนั สหรฐัฯ 

ซึ่งก่อนหน้าน้ีผู้แทนไทย ได้ให้สมัภาษณ์ CNBC 

กอ่นการประชุมฯ ดงักลา่ว รวมท ัง้ไดเ้ขา้พบหารือกบั

กลุ่มผู้ค้าปลีกอาหารทะเลรายใหญ่ของสหรฐัฯ เพื่อ

ช้ีแจงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการท าการ

ประมงผิดกฎหมายของไทย ท ั้งน้ีเพื่อสร้างความ

เชือ่ม ั่นใหก้บัผูป้ระกอบการดงักลา่ว  

ซึ่งเอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอชิงตนั ได้กล่าว

ย ้าถึงความต ั้งใจจริงของรฐับาลไทยในการแก้ไข

ปญัหา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของการใช้แรงงาน

ทาส แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ ที่ไทย

ตระหนกัดีว่าเป็นเรื่องส าคญั ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยั

ความร่วมมือจากภาคสว่นตา่งๆ เช่นที่ผ่านมาไทยได้

มีความร่วมมือกบัองค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) 

อาทิ EJF ในการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย 

การปรบัปรุงระบบ VMS ร่วมมือกบั องค์กร LPN 

เพื่อแก้ปัญหาด้านแรงงาน ร่วมมือกบั Sky Truth 

เพื่อพฒันาระบบ VMS เป็นต้น และยินดีที่จะให้สื่อ

ต่างประเทศเข้าสงัเกตการณ์ การปฏิบตัิงานต่างๆ 

ของ ศปมผ. ท ัง้น้ีเพือ่สรา้งความโปรง่ใส และแสดงให้

เห็นถึงความจริงใจของไทยในการแก้ไขปญัหา โดย

ผูแ้ทนทา่นอืน่ๆ ไดก้ลา่วเน้นย า้ถงึผลการด าเนินการที่

เป็นรูปธรรม เช่น การออก พ.ร.ก. ประมงฉบบัใหม่ 

ทีม่ีผลบงัคบัใชแ้ลว้ การตดิต ัง้ระบบ VMS การมีศูนย์

ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก การห้ามเด็กอายุต ่ากวา่ 

18 ปีท างานในกิจการประมงและกิจการต่อเน่ือง 

รวมท ัง้ผลการด าเนินคดีต่างๆ ในด้านการค้ามนุษย์ 

และความผิดต่างๆ ที่สามารถจบักุมได้เป็นจ านวน

มาก ซึ่ ง เ ป็ยผลจากการบูรณาการร่วมก ันของ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งจรงิจงั  

ท ัง้น้ีผลจากการที่คณะ ศปมผ. ได้เดินทางมา

ช้ีแจงในการจ ัดงานในคร ั้ง น้ี  ช่วยให้สื่อต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NGOs เข้าใจถึงความต ัง้ใจใน

การด าเนินการของไทยเพื่อแก้ไขปัญหาประมงผิด

กฎหมาย และการใช้แรงงานผดิกฎหมายที่มีผลอยา่ง

เป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน  

Source : http://www.seafoodsource.com/sena-2016/thai-
ambassador-seafood-industry-reforms-
irreversible?utm_source=informz&utm_medium=email&
utm_campaign=newsletter&utm_content=newsletter 

 

 

ไฟเขียว 500ล. ปล่อยกู้ประมงแก้ปญัหาไอยูยู  / 9 มีนาคม 2559 

ครม.อนุมตัิ

งบ 500 ลา้น ปลอ่ย

ใหช้าวประมงกูเ้พือ่

แก้ไขปัญหาไอยูยู  

โดย พล.ต.สรรเสรญิ 

แก้วก าเนิด โฆษก

ประจ าส านักนายกรฐัมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม

คณะรฐัมนตรี (ครม.) อนุมตัิงบประมาณ 500 ล้าน

บาท เพือ่น าไปใช้ ในโครงการสนิเชื่อดอกเบี้ยต ่าเพื่อ

ช่วยเหลือชาวประมง ตามที่คณะกรรมการขบัเคลือ่น

ยุทธศาสตร์และการปฏิรูป คณะที่  5 ที่มี  พล.อ.

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรีและ รมว.

กลาโหม เป็นประธาน 

อย่างไรก็ตาม การอนุมตัิงบประมาณ 500 

ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาประมง ผ่านการปล่อยกู้ของ

ธนาคารออมสิน เป็นการอนุมตัิเพิ่มจากที่อนุมตัิไป

แล้ว 1,000 ล้านบาท เน่ืองจากวงเงินดงักล่าวไม่

เพียงพอ นอกจากน้ีไดผ้่อนปรนเงือ่นไขการกูเ้พื่อให้

ชาวประมงสามารถเข้าถึง เงินกู้ได้ง่ายขึ้น เช่น 

ปรบัเปลีย่นคุณสมบตัผิูกู้ท้ีต่อ้งเป็นบุคคลที่มีอายุไมต่ ่า

กว่า 25 ปี ในวนักู้ เป็นอายุ 20 ปี และให้นิติบุคคลกู้

ไดใ้นอตัราดอกเบี้ยจากเดมิ 4% ตลอดอายุการกู ้เป็น

คิดอตัราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก ปีที่ 2-7 คิด 4% 

ตลอดอายุการกู ้โดนใหกู้ไ้ดร้ายละไมเ่กนิ 2 ลา้นบาท 

เพื่อให้ชาวประมงได้กู้เพื่อปรบัเปลี่ยนเครื่องมือการ

ท าประมง หรือเรือประมงใหถู้กฎหมาย 

http://www.seafoodsource.com/sena-2016/thai-ambassador-seafood-industry-reforms-irreversible?utm_source=informz&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=newsletter
http://www.seafoodsource.com/sena-2016/thai-ambassador-seafood-industry-reforms-irreversible?utm_source=informz&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=newsletter
http://www.seafoodsource.com/sena-2016/thai-ambassador-seafood-industry-reforms-irreversible?utm_source=informz&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=newsletter
http://www.seafoodsource.com/sena-2016/thai-ambassador-seafood-industry-reforms-irreversible?utm_source=informz&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=newsletter


Page 9 of 13 
 

  TTIA NEWSLETTER/ MARCH 2016 

อยา่งไรก็ตาม การขอเพิม่อตัราก าลงัของกรม

ประมง 221 อตัรา เพื่อแก้ไขปญัหาการท าประมงที่

ผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน ไรก้ารควบคุม (ไอยูยู) 

นั้น ที่ประชุมมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รอง

น า ย ก ร ัฐ มนต รี  ไ ปห า รื อ ร่ ว ม ก ับ ส า นัก ง า น

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) วา่สามารถ

ท าไดห้รือไม ่เพราะเป็นภาระในอนาคต 

Source: 

http://m.posttoday.com/politic/420407?refer=https%3A%

2F%2Fwww.google.co.th%2F

 

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือ 7 ประเทศ เร่งแก้ปญัหา IUU 

            ร ั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไดอ้อกมาเปิดเผยวา่ กระทรวง

เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  ไ ด้

ด าเนินการด้านความร่วมมือ

กบัประเทศตา่ง ๆ ในการจดัท า

บ ั น ทึ ก ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ( Memorandum of 

Understanding - MOU) ตามข้อก าหนด ในการ

แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายที่ต้องปฏิบตัิ

ตามเงื่อนไขของ EU โดยล่าสุดได้มีการด าเนินการ

แล้วใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวนั สาธารณรฐัเกาหลี 

สเปน มาเลเซีย อนิโดนีเซีย ฟิจ ิและจีน โดยมีการยก

ร่าง (MOU) และจดัท าข้อตกลงการปฎิบตัิความ

รว่มมือเฉพาะดา้น (AI) เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การท าประมงผิดกฎหมาย (IUUF) พร้อมส่งเสริม

ความร่วมมือทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ

สง่เสรมิการคา้สนิคา้ประมงระหวา่งกนั 

                ล่าสุดประเทศสเปนมีความต้องการที่จะมี

ความรว่มมือดา้นประมงกบัไทย เพือ่แกไ้ขปญัหาการ

ท าประมงผิดกฎหมาย และยินดีให้ความร่วมมือใน

การพฒันาระบบการติดตามต าแหน่ง (VMS) ของ

ไทย โดยกรมประมงได้ยกร่าง  MOU ระหว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเกษตร 

อาหารและสิง่แวดลอ้มของสเปน ซึ่งในขณะนัน้อยูใ่น

ระหว่างการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณ

ถอ้ยค าและขอ้กฎหมาย และจะเดนิทางไปหารือดูงาน

ทีส่เปนในเดือนมีนาคมน้ี 

Source :  naewna.com : (ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแหง่ชาต)ิ 

 

 

 

ศปมผ. ประชุมหาแนวทางน าเสนอขอ้มลูแกป้ญัหาแรงงานภาคประมง 

 วนัที ่1 มีค.59 ทางศปมผ.ไดเ้ชญิประชุม เพือ่

พิจารณาประเด็นหนังสือพิมพ์  The Guardian 

เผยแพรข่า่วการออกกฎหมายฉบบัใหมข่องสหรฐัฯ ที่

จะส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาแรงงานภาค

ประมงและอุตสาหกรรมตอ่เน่ืองของไทย โดยในสว่น

ของ TTIA และ TFFA ได้มีคุณอรรถพนัธ์  มาศ

รงัสรรค์ และคุณพจน์ อรา่มวฒันานนท์ เขา้รว่ม  
 

สรุปความเห็นทีป่ระชุม  

  1.ควรมีการจดัต ั้งทีมกลยุทธ์ในการสื่อสาร

รว่มกนั ทีร่วมท ัง้ภาครฐัและภาคเอกชนโดยมี ศปมผ.

ท าหน้าที่เป็นตวักลางในการรวบรวมข้อมูลดงักล่าว 

เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีทิศทางเดียวกนั ท างาน

ร่ วมก ัน  และ เ ป็นการ  PR ท ั้ง ในประ เทศและ

ต่างประเทศ โดยอาจท าเป็นไทม์ไลน์ Roadmap 

เพือ่ใหเ้ห็นภาพการท างาน เอกสารส ัน้ๆ ทีส่ามารถ 

น าไปเสนอในสือ่ตา่งๆ ได ้
 

2.ควรมีการท าชุดข้อมูลกลางที่ได้ และอาจ

น าไปใชก้บักจิกรรม ดงัน้ี  

     2.1) งาน Seafood Expo จดัทีเ่มืองบอสตนั  

     2.2) งาน World tuna 2016 (วนัที ่23-25 พค.

59) โดย ศปมผ.จะเข้าร่วมสนบัสนุนด้วย และมีการ

นดัประชุมรายละเอียดอีกคร ัง้ ซึ่งอาจมีจดัวทิยากรไป

รว่ม บรรยายประมาณ 1 ช ั่วโมง และรว่มดนิเนอร์ 

ขา่วแรงงาน 

http://m.posttoday.com/politic/420407?refer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.th%2F
http://m.posttoday.com/politic/420407?refer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.th%2F
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      2.3) งาน Seafood Expo  (วนัที ่26-28 เม.ย.

59) ที่กรุงบรสัเซลส์ จะเน้นการประชาสมัพนัธ์และ

เผยแพรข่า่วสาร   

      2.4) งานสมัมนา (ภายในช่วงเดือน พค.59) จดั

โดย ศปมผ.และ ก.ต่างประเทศ โดยจะเชิญองค์กร

จากตา่งประเทศมาบรรยาย อภปิราย ถงึประสบการณ์

และแนวทางการแก้ไขปัญหาประมง แรงงานที่ผิด

กฎหมาย และอาจเชิญ NGO เข้าร่วมเสวนาด้วย ใน

งานจะมีการประชาสมัพนัธ์ถงึการท างานของประเทศ

ไทยดว้ย  

 

กจิกรรมอบรม GLP Phase 2 ออกแบบแบบประเมนิรว่ม นายจา้ง/
ลูกจา้ง 

วนัที่ 3 มีค.59 TTIA ร่วมกบั TFFA และ TFPAได้จดัอบรม 

GLP Phase 2 โดยกิจกรรมในวนัน้ีจะเป็นการออกแบบแบบประเมิน

ร่วมกนัที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากท ั้งนายจ้างและลูกจ้างเพื่อ

น ามาใช้ประเมินร่วมกนัท ัง้ 2 ฝ่าย โดยมี โรงงานที่เข้าร่วมท ากิจกรรม

คร ัง้น้ีจาก TTIA 2 โรงงานคือ TU / AAI 

 

เสวนา การแกป้ญัหาและทศิทางนโยบายการบรหิารจดัการ

แรงงานตา่งดา้ว

วนัที ่4 มีค.59 ดร.พจน์ อรา่มวฒันานนท์ ประธานสมาพนัธ์ฯ 

และรองประธานกรรมการสภาหอการค้าฯ เข้าร่วมงานเสวนาให้

ข้อคิดเห็นเรื่อง"การแกป้ญัหาและทิศทางนโยบายการบริหารจดัการ

แรงงานต่างด้าว" ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โดยในส่วน

ของ TTIA มีคุณอรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ เขา้รว่มงานดว้ย 

  

TTIA รว่มงานแถลงรว่ม ก.แรงงาน ILO ลงนาม MOU 
แกป้ญัหา IUU 

วนัที ่17 มีค.59 ดร.พจน์ ประธานสมาพนัธ์ฯ และนายก

TFFA, ดร ชนินทร์ นายกTTIA, คุณอรรถพนัธ์  เลขาธิการ 

TTIA เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน Launching Ceremony: 

"Combatting Unacceptable Forms of Work in the Thai 

Fishing and Seafood Industry" โครงการการแก้ไขปญัหา

รูปแบบการท างานทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรบัในภาคอุตสาหกรรมประมง

และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองประมงทะเล ณ ห้องประชุมช ั้น 5 

กระทรวงแรงงาน จดัโดย ก.แรงงาน และ ILO 

 

ปลดั ก.แรงงานยืน่จด ILO 187 

วนัที่ 23 มีค.59 หม่อมหลวงปุณฑริก สมติ ิปลดักระทรวงแรงงาน เป็น

ผู้แทนรฐับาลไทยในการยื่นจดทะเบียนสตัยาบนัสารอนุสญัญาองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด าเนินงานความ

ปลอดภยัและอาชีวอนามยั ค.ศ 2006 ต่อผู้อ านวยการใหญ่ส านกังานแรงงาน

ระหว่างประเทศ Mr. Guy Ryder ซึง่อนุสญัญาฉบบัน้ีเป็นอนุสญัญาฉบบัที ่16 ที่

ประเทศไทยให้สตัยาบนั ท ัง้น้ีอนุสญัญาฉบบัที ่187 จะมีผลบงัคบัใช้อีก 12 เดือน

ถดัไปนบัจากวนัทีใ่หส้ตัยาบนั 
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ก.แรงงานจดัประชุม GLP ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง 

       เมื่อ ว ันที่  

29 มี.ค. 2559 

ท า ง คุ ณ

อ ร ร ถ พ ั น ธ์  

เ ล ข า ธิ ก า ร

สมาคมฯ เข้า

ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ

ด าเนินารด้านแนวปฏิบตัิการใช้แรงงานที่ดี GLP ณ 

กระทรวงแรงงาน เ พื่อพิจารณาปร ับปรุ งแนว

ปฏบิตักิารใช้แรงงานทีด่ีส าหรบัฟาร์มเพาะเลี้ยงกุง้ใน

ประเทศไทย ที่ประชุมพิจารณาหมวดแรงงานบงัคบั 

เรือ่ง การรบัสมคัรแรงงานและการจา้งงาน สญัญาจา้ง 

การสรรหาแรงงานผ่านบริษัทจดัหางาน การสิ้นสุด

สญัญาจ้าง หมวดค่าจ้าง ค่าชดเชย และช ั่วโมงการ

ท างาน หมวดความปลอดภยั   อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน  หลงัจากน้ี จะน าไป

จดัท าเลม่และเผยแพรใ่หน้ าไปใชต้อ่ไป 

 

ประกนัสงัคมรบันโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรกัษาฟรี 

วนัที่ 11 มี.ค. 2559 นายโกวิท สจัจวิเศษ 

เลขาธิการส านักงานประกนัสงัคม (สปส.) ได้ให้

ข้อมูลว่า ขณะน้ีกระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถาบนั

การแพทย์ ฉุ ก เ ฉินแห่ งชาติ  ( สพฉ. )  รวมท ั้ ง

โรงพยาบาลรฐัและเอกชน ได้ร่วมมือพฒันาระบบ

หล ักประก ันสุขภาพ 3 กองทุนท ั้งระบบกองทุน

สว ัสดิก ารร ักษาพยาบาลข้ า ร าชการ  กองทุน

ประก ันส ังคม และกองทุนหล ักประก ันสุขภาพ

แห่งชาติ ภายใต้นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินรกัษาฟรี

ทุกสิทธิ” โดยให้สามารถรกัษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

ในกรณีเจ็บป่วย

ฉุกเฉินทีม่ีความ

เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร

เ สี ย ชี วิ ต สู ง 

ผู้ ป่ ว ย ฉุ ก เ ฉิ น

สามารถเข้ารบับริการจากโรงพยาบาลทุกแห่งท ั้ง

ภาครฐัและเอกชน โดยไมถู่กทวงถามสิทธิกอ่นรกัษา 

ไม่ต้องส ารองค่ารกัษาพยาบาล ไม่ถูกบ่ายเบี่ยงการ

รกัษา และไดร้บัการดูแลรกัษาจนกวา่อาการจะทุเลา 

 
Source : http://prachatai.org/journal/2016/03/64569 

 

ก.แรงงาน จดังานวนัสตรีสากล  

วนัที่  8 มี .ค.59 ได้มี
การเสวนาหวัข้อ “ความพรอ้ม
ของแรงงานสตรีไทยสู่ระดบั
สากล” โดย น.ส.จติตมิา ศรีสุข
นาม เจา้หน้าทีบ่รหิารโครงการ
ป ร ะ จ า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ
สาธารณร ัฐประชาชนลาว 
ประจ าองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ (ILO) และ ม.ล.ปุณฑรกิ สมติ ิปลดักระทรวง
แรงงาน ในพธิีเปิดงานวนัสตรีสากล ประจ าปี 2559  
 

จากการเสวนาได้ข้อมูลจาก น.ส.พรรณี ศรี
ยุทธศกัดิ ์อธิบดีกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
(กสร.)ว่า ปัจจุบนัสตรีได้เข้ามามีบทบาทในการ
พฒันาประเทศมากขึ้นท ั้งด้านเศรษฐกิจหรือสงัคม 
จากการศึกษาพบว่า ถ้าสามารถท าให้ผู้หญิงเข้ามามี

ส่วนร่วมในการท างานเช่นเดียวกบัผู้ชายจะท าให้
ร า ย ได้ เ ฉ ลี่ ย ต่ อ ห ัว ข อ ง ปร ะช าก รสู ง ขึ้ น  ใน
สหรฐัอเมริกาพบว่าสูงขึน้ถงึรอ้ยละ 5 ประเทศอียปิต์
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 34 ส าหรบัในประเทศไทยจากรายงาน
ผลการส ารวจของส านกังานสถิตแิหง่ชาติ ส ารวจเมื่อ
ปี 2558 ทีผ่า่นมา พบวา่ ประเทศไทยมีก าลงัแรงงาน 
39.16 ล้านคน เป็นแรงงานผู้หญิง 17.94 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 45.8 นอกจากน้ี จากผลการ
ส ารวจธุรกจินานาชาตใินปี 2557 โดยบรษิทั แกรน์ท 
ธอนตนั พบว่าสดัส่วนของผู้บริหารหญิงมีถึงร้อยละ 
38 ซึง่เป็นอนัดบั 6 ของโลก แสดงใหเ้ห็นวา่ผูห้ญงิได้
เข้ามามีบทบาทส าคญัในด้านการผลิต การสร้าง
รายได้และการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในทุกระดบั 
        
Source : http://prachatai.org/journal/2016/03/64526 
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US เข้มงวดแรงงานทาสผดิกฎหมาย

          เมื่อวนัที่  24 กุมภาพนัธ์  2559 นายบาร ัค     

โอบามาได้ลงนามในกฎหมาย Trade Facilitation 

and Trade Enforcement Act ค.ศ 2015 ในการ

บงัคบัห้ามน าเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานทาสหรือ

แรงงานผิดกฎหมาย และยงัมีผลบงัคบัใช้กบัสินค้าที่

เขา้สูส่หรฐัฯ จากทุกประเทศ โดยสนิคา้เกษตรทีไ่ดร้บั

ผลกระทบจากกฎหมายดงักล่าว ได้แก่ กุ้ง  ปลา 

น ้าตาลจากออ้ย ซึ่งอยูใ่นบญัชีรายชื่อสนิคา้ทีผ่ลิตโดย

ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบงัคบัของกระทรวง

แรงงานสหรฐัฯ 

           ท ั้งน้ีกฎหมายฉบบัเดิม คือกฎหมาย Tariff 

Act 1930 ได้ ให้อ านาจ  CBP (Customs and 

Border Protection) ในการยึดสินค้าที่สงสยัว่ามา

จ า ก แ ร ง ง า น บ ั ง ค ั บ  ( Forced Labor/Debt 

Bondage) และหา้มน าเขา้อีกในอนาคต ยกเวน้หาก

สินค้านั้นไม่เพียงพอต่อ

การบริโภคในสหรฐัฯ ซึ่ง

การลงนามในกฎหมาย 

Trade Facilitation and 

Trade Enforcement Act ค .ศ  2015 เ ป็นการ

ยกเลิกข้อยกเว้นดงักล่าว และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่

ทางการสหรฐัฯ บงัคบัใช้กฎหมายไดอ้ยา่งเขม้งวดขึน้ 

โดยกระบวนการสืบสวนจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อได้รบัค า

ร้องจากบุคคล ภาคธุรกิจ หน่วยงาน หรือแม้แต่ผู้ที่

ไม่ใช่ชาวสหรฐัฯ ว่าสินค้าที่น าเข้ามีส่วนหน่ึงส่วนใด

มาจากแรงงานบงัคบั  

 

               อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบบัดงักล่าวจะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในไทยที่ไม่ได้ใช้

แรงงานผดิกฎหมายและมีกระบวนการผลติทีโ่ปรง่ใส

ตรวจสอบได้ เพราะจะท าให้สินค้าไทยสามารถ

ส่งออกไปยงัสหรฐัฯ เสมือนได้รบัการประกนัว่า

ปราศจากปญัหาเรื่องแรงงาน และจะเป็นที่ต้องการ

ของตลาดสหรฐัฯ มากยิง่ขึน้ โดยกฎหมายดงักล่าวจะ

มีผลบงัคบัใช้ภายใน 10 วนัหลงัจากการลงนาม                             

(วนัที ่10 มีนาคม2559) 

 

Source :  สรุปโดย (ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร
แหง่ชาต)ิ(14/03/59)

 

 

 

 

 

 

ราชกจิจานุเบกษา  

กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดือนมนีาคม 2559

พระราชบญัญตัิ แก้ไขเพิ่ มเติมประมวลรษัฎากร 

(ฉบบัที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ปรบัลดอตัราภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล ส าหรบับริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่

เสียภาษีจากก าไรสุทธิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขง่ขนั ทางเศรษฐกจิของประเทศ) 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/021/4.PDF 

 

ประกาศศูนย์บญัชาการแกไ้ขปญัหาการท าการ

ประมงผดิกฎหมาย ฉบบัที ่๑/๒๕๕๙ เรือ่ง หลกัเกณฑ์

การจดทะเบียนเรือไทยส าหรบัการประมงหรือเรืออืน่

เพิม่เตมิ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/054/1.PDF 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง แบบค าขอรบัใบอนุญาต 

ใบอนุญาต ค าขอโอนใบอนุญาต และค าขอรบัใบแทน

ใบอนุญาต ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/055/11.PDF 

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบค าขอรบัใบอนุญาต 

ใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ค าขอรบัใบแทน

ใบอนุญาตและค าขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ได้รบั

อนุญาตใหท้ าการประมง เพิม่เครือ่งมือทีจ่ะใช้ท าการ

ประมงหรือเปลีย่นแปลงเขตพ้ืนที่ทีป่ระสงค์จะท าการ

ประมงนอกน่านน ้าไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/055/12.PDF 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนมนีาคม 2559 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/021/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/054/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/055/11.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/055/12.PDF
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ประกาศกรมประมง เรือ่ง แบบค าขอจดทะเบียนทา่

เทียบเรือประมง ใบทะเบียนทา่เทียบเรือประมงและค า

ขอเปลีย่นแปลงแกไ้ขรายการในใบทะเบียนทา่เทียบ

เรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/055/13.PDF 

 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง แบบค าขอจดทะเบียนเรือ

ขนถา่ยสตัว์น ้าหรือเรือเก็บรกัษาสตัว์น ้า ใบทะเบียน

เรือขนถา่ยสตัว์น ้าหรือเรือเก็บรกัษาสตัว์น ้า และค า

ขอเปลีย่นแปลงแกไ้ขรายการในใบทะเบียนเรือขน

ถา่ยสตัว์น ้าหรือเรือเก็บรกัษาสตัว์น ้า พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/055/14.PDF 

 

ค าส ั่งศูนย์บญัชาการแกไ้ขปญัหาการท าการประมง

ผดิกฎหมาย ที ่๑/๒๕๕๙ เรือ่ง การโอนหรือ

เปลีย่นแปลงชือ่ผูร้บัใบอนุญาตในอาชญาบตัรหรือ

ใบอนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งมือท าการประมงในทะเล 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/060/11.PDF
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