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สวสัดคีะ่ทา่นสมาชกิ  

       สมาคมฯ ขอรว่มแสดงความเสียใจและไวอ้าลยัตอ่การจากไปอยา่งกะทนัหนัของ Mr. Mark Berman 

, Associated Director of Earth Island Institute ซึ่งจากไปอย่างสงบเมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม 2016 

ดว้ยภาวะแทรกซอ้นหลงัการผา่ตดั 

       ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลายงาน อาทิ World Tuna 2016, 

งานแถลงข่าว TTIA Press Conference และงาน THAIFEX-World of Food ASIA 2016 ซึ่งได้รบั

ความสนใจจากผูส้นใจในประเทศและนานาชาตเิจา้รว่มกจิกรรมเป็นจ านวนมาก  
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 Opening ceremony: 14th INFOFISH WORLD TUNA CONFERENCE AND EXHIBITION 

         วนัที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายกสมาคมฯ 
แ ล ะกรรมก ารสม าคมฯ  ร่ ว ม ง าน  Opening 
ceremony: 14 th INFOFISH WORLD TUNA 
CONFERENCE AND EXHIBITION พร้อมกนั
น้ี ในเวลา 12.20-12.40 น. ดร.ชนินทร์ฯ ร่วม
บรรยายในห ัวข้อ  Challenges of Thai Tuna 
Industry รว่มกบัผูแ้ทนองค์กรระหวา่งประเทศ เชน่ 
FAO, WCPFC, IOTC, EPO เป็นตน้ 

และในวนัเดียวกนัน้ี เวลา 18.00 – 20.00 น. 

TTIA เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ ห ล ั ก จ ั ด ง า น  Cocktail 

Reception โดยมีแขกผูม้ีเกียรตจิากหลายหน่วยงาน

ท ัง้หน่วยงานภาครฐั เอกชนของไทยและตา่งประเทศ 

เข้าร่วมงาน ท ัง้น้ีเพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์เพื่อให้รบัทราบการด าเนินงานในการแก้ไขปญัหา IUU fishing ที่

ผา่นมาของสมาคมฯ รว่มกบัหน่วยงานภาครฐัของไทยและต่างประเทศ พรอ้มท ัง้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

กนั 

TTIA Press Conference ภายใตห้วัขอ้ เรือ่ง อนาคตอตุสาหกรรมทนู่าในตลาดโลก “Future of the Tuna 

Industry in the Global Market (Sustainability and IUU Fishing)”  

วนัที่  24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 – 

11.00 น. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ร่วมกบั       

5 หน่วยงานแถลงจุดยืนสมาคมฯ แถลงข่าว TTIA 

Press Conference ภายใต้หวัข้อ เรื่อง อนาคต

อุตสาหกรรมทู น่ าในตลาดโลก  “Future of the 

Tuna Industry in the Global Market 

(Sustainability and IUU Fishing)” ณ  ห้ อ ง 

Corundum ช ั้น  3, Shangri-la hotel, Bangkok 

Thailand  

โดยเน้นจุดยืนของสมาคมฯ ต่อการร่วม

แก้ปญัหาการท าประมงถูกกฏหมาย หรือ IUU โดย

แนะรฐับาลเร่งปรบัปรุงกรอบกฎหมาย เพื่อควบคุม

การท าประมงผิดกฏหมาย จ ัดท าระบบติดตาม 

ควบคุมและเฝ้าระวงัเรือประมงขนาดใหญ่ 30 ตนั

กรอสส์ ขึ้นไป รวมถึงปัญหาท าประมงเกินขนาด ที่

สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ทรพัยากรทีล่ดลงอยา่งมากใน

ขณะน้ี 

ส่วนสถานการณ์อุตสาหกรรมทูน่าโลกใน

ขณ ะ น้ี  แ ม้ ถู ก จ า ก ัด ใ ห้ จ ับ ไ ด้ ปี ล ะ ป ร ะ ม าณ 

5,000,000 ตนัท ั่วโลก แต่ก็เริ่มเผชิญปัญหาความ

ต้องการที่เริ่มมีมากกว่าวตัถุดบิในทอ้งทะเล ซึ่งส่งผล

กระทบต่ออุตสาหกรรมทูน่าในไทยส่วนใหญ่ด้วย 

เพราะยงัคงน าเข้าจากต่างประเทศ คิดเป็นสดัส่วน

เพียงรอ้ยละ 15-18 ดงันัน้ ไมเ่พียงแตต่า่งประเทศที่

เริ่มหนัมาควบคุมการใช้ทรพัยากร ประเทศไทยเอง

ยงัต้องหนัมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการ

ประมงใหถู้กกฏหมาย เพือ่ใหท้รพัยากรมีเพียงพอต่อ

ความตอ้งการในอนาคต 

 

 

ขา่วกจิกรรม 



Page 3 of 12 
 

  TTIA NEWSLETTER/ MAY 2016 

THAIFEX World of Food Asia 2016

วนัที่ 25 พฤษภาคม 2559 
เลขาธิการฯ TTIA เข้าร่วมเปิดงาน 
THAIFEX World of Food Asia 
และมีสมาชิก TTIA ร่วมออกคูหาใน
งานด ังกล่ า วฯ  โดยมี รองนายกฯ                           
ดร.สมคดิ จาตุศรีพิทกัษ์ เป็นประธาน
เปิดงาน พร้อมท ั้ง  รมต.และรมช.
พาณิชย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ประธานและรอง
ประธานหอการคา้ไทยฯ เขา้รว่ม 

นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ รองนายกรฐัมนตรี กล่าวใน การเป็นประธานเปิดงานแสดงสินคา้อาหาร 2559 
หรือ THAIFEX-World of Food Asia 2016 วา่ อุตสาหกรรมอาหารเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมทีมี่ศกัยภาพของ
ไทย ซึง่ปจัจุบนัสนิคา้อาหารของไทยสามารถสง่ออกไปยงัประเทศตา่ง ๆ มากกวา่ 200 ประเทศ โดยมีสนิคา้อาหาร
ของไทยหลายรายการมีมูลค่าการส่งออกจดัอยู่ใน 5 อนัดบัแรกในตลาดโลก อาทิ ข้าว ไก่แปรรูป อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป กุง้แช่แข็งและแปรรูป และเครือ่งปรุงรสอาหาร คดิเป็นมูลคา่สนิคา้อาหารและเกษตรแปรรูป 
เฉลี่ยมากกว่าปีละ 800,000 ล้านบาท โดยในปี 2559 ต ัง้เป้าให้สินค้าอาหารของไทยส่งออกขยายตวัรอ้ยละ 10 
เน่ืองจากได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเชื่อว่าสินค้าอาหารของไทยยงัเป็นที่นิยม สอดคล้องกบั
นโยบายของรฐัทีต่อ้งการผลกัดนัใหไ้ทยเป็นศูนย์กลางของครวัโลก 

 ในสว่นของ สมาคมฯ ขอสรุปกจิกรรม TTIA Booth no 57 ในงาน Thaifex 2016 ** วนัที ่25-27 พ.ค. 
2559 ณ IMPACT โดยกรมสง่เสรมิฯ ใหก้ารสนบัสนุน 1 คูหาฟรี  

- วางแผน่พบัเอกสารประชาสมัพนัธ์สนิคา้ของบริษทัสมาชิก 
TTIA ที่ไม่ได้มาออกงาน Thaifex 2016 /ประชาสมัพนัธ์
รายชือ่สมาชกิท ัง้หมดและสมาชกิทีม่าออกคูหา 

-  ร ั บ ค ณ ะ  Trade mission  จ า ก บ า ห์ เ ร น  ตุ ร กี  
ซาอุดิอาระเบียบ ซึ่งทูตพาณิชย์พามา/ ให้สมัภาษณ์สื่อ/ 
นกัขา่ว ทีคู่หา 

- แลกนามบตัรกบันกัธุรกิจและองค์กรต่างๆ ที่แวะมาเยี่ยม
คูหาTTIA 61 หน่วยงาน จาก เอเชียตะวนัออก 13 /ไทย 33 
เอเชียตะวนัออกกลาง 7 และยุโรป 8 

- ประชาสมัพนัธ์เชญิชวนใหม้าเป็นสมาชกิ TTIA 

อา่นต่อไดท้ี ่http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=701146 

กตส. ไดเ้ชญิสมาชกิ TTIA ประชุมเตรียมการตรวจโรงงานแปรรูปทนู่ากระป๋อง จาก EU-FVO: Food and 

Veterinary Office ของสหภาพยุโรป 

วนัที่ 17 พฤษภาคม 2559 – กรมประมง (กตส.) ได้เชิญสมาชิก TTIA ประชุมเตรียมการตรวจโรงงาน

แปรรูปทูน่ากระป๋อง จาก EU-FVO: Food and Veterinary Office ของสหภาพยุโรป เป็นหน่วยงานภายใต้ 

DG-SANTE ตามก าหนดการและโปรแกรมการตรวจประเมินสถานประกอบการทูน่ากระป๋องของไทยที่สง่ออก

ไปอียู  

กรมประมงจึงเห็นชอบให้มีการประชุมหารือเตรียมความพรอ้มในสว่นของโรงงานแปรรูป ซึ่งทราบมาว่า

ทางทีม EU-FVO เดนิทางมา 3 คน ชว่งระหวา่ง 23 พฤษภาคม – 1 มถิุนายน 2559  

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=701146
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วตัถุประสงค์ – เพื่อประเมินการควบคุมสุขอนามยัการผลิตทูน่าเพื่อสง่ออกไปสหภาพยุโรปตลอดสายการผลิต ท ัง้
วตัถุดบิในประเทศและวตัถุดบิน าเขา้ รวมถงึการประเมนิการตรวจสอบยอ้นกลบั  
ก าหนดการ (โดยประมาณ)  

สปัดาห์แรก (กรุงเทพฯและปรมิณฑล) 
23 พฤษภาคม 2559  – ทีมอียูประชุมรว่มกบักรมประมง หารือแนวทางการตรวจและคดัเลือกโรงงานเขา้ตรวจ 
24 พฤษภาคม 2559  – ทีมอียูประชุมรว่มกบักรมประมงและตรวจรบัรองเอกสารและข ัน้ตอนของ CA ในการออก
ใบรบัรองตา่งๆ  
25 พฤษภาคม 2559 - ทีมอียูเดนิทางไปดูท่าเรือที่มีการน าเขา้ปลาคอ่นขา้งถี ่อาจจะเป็นทีท่่าเรือราษฎรบูรณะ  / 
ทา่เรือพระประแดง, ดูเสน้ทาง Logistic, หอ้งเย็นเก็บวตัถุดบิ 
26 – 29 พฤษภาคม 2559 – ทีมอียูเขา้ตรวจโรงงานกรุงเทพและปรมิณฑล 2 โรง 
สปัดาห์ทีส่อง (สงขลา) 
30 พฤษภาคม 2559  – ทีมอียูเดนิทางลงใต ้จ.สงขลา ดูทา่เรือน าเขา้ปลา, หอ้งเย็น 
31 พฤษภาคม - 1 มถิุนายน 2559 – ตรวจโรงงานทางใต ้2 โรง และเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
2 มถิุนายน 2559  – ประชุมสรุปการตรวจประเมนิรว่มกบักรมประมง 

 

ประชุม คกก. เตรียมต ัง้คณะท างาน 2 ชุด ตอ่ตา้นการท างานทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรบัในอตุฯประมงและอาหารทะเล 

วนัที ่10 พค.59 ไดม้ีการประชุม คกก.ก ากบั
ดูแลโครงการต่อต้านรูปแบบการท างานที่ไม่เป็นที่
ยอมรบัในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล คร ัง้ที ่
1/2559 ที่ ก.แรงงาน โดยการประชุมมีการแต่งต ัง้
คณะท างาน 2 ชุด มีองค์กรแรงงานข้ามชาต ิสมาคม
ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความม ั่นคงของมนุษย์รว่มดว้ย ดงัน้ี  

ชุดที่ 1 ท าหน้าที่รบัผิดชอบด้านกฎหมาย นโยบาย
ขบัเคลื่อนในเรื่องการรบัอนุสญัญา 188 และ C29 
ในเรื่องของแรงงานบงัคบั รวมท ัง้รบัผิดชอบในเรือ่ง
สทิธแิรงงาน  

ชุดที ่2 ท าหน้าทีร่บัผดิชอบเรือ่งการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
การตรวจแรงงาน การอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน 
การท ากิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ ท าให้ผู้ใช้
แรงงานและเครือขา่ยแรงงานตา่งดา้วไดร้บัประโยชน์
มากขึ้น รวมไปถึงภาคเอกชนสมคัรใจในการท า 
Good Labour Practice (GLP) 

ซึ่งในการประชุมคร ัง้น้ี คุณอรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ 
เลขาธิการ TTIA ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยทาง
สมาคมได้ร ับ เชิญให้ส่ ง ชื่ อผู้ แทน เข้ า ร่ วม ใน
คณะท างาน 2 ชุด ซึ่งทางกระทรวงจะท าหนงัสือแจ้ง
มายงัสมาคมอีกคร ัง้  
อา่นตอ่ไดท้ี ่: http://www.mol.go.th/content/fishery-workplan 

Plan TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิารโครงการ SEAS of Change คร ัง้ที ่1/2559 

วนัที ่27 พค. คุณอรรถพนัธ์ เลขาธกิาร TTIA 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 

SEAS of Change ค ร ั้ ง ที่  1/2559 (SEAS= 

Stopping Exploitation through Accessible 

Services) จดัโดยองค์การ PLAN International 

ณ รร.เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวทิ เพือ่รบัรองโครงสรา้ง 

คกก.และแนวทางขบัเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม 4 

ด้ า น  คื อ  1.Education 2.Livelihood 3.Social 

Protection 4.Supply Chain Engagement ทาง 

TTIA เสนอให้เร่งพฒันาและสร้างความรบัผิดชอบ

ของตวัแทนนายหน้าจดัหางาน การสง่เสรมิ GLP ใน

ธุรกิจ SMEs ด้านประมงธุรกิจนั้นต้องจดทะเบียน

ถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ย และเชญิชวน PLAN ใหเ้ขา้

รว่มและสนบัสนุนกจิกรรมวนัตอ่ตา้นแรงงานเด็กโลก 

 
 
 



Page 5 of 12 
 

  TTIA NEWSLETTER/ MAY 2016 

 
 

 

ศปมผ. จดัการประชุมคณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาการท าการประมงผดิกฎหมาย คร ัง้ 1/2559 และคร ัง้ที ่
6/2559  

เมื่อว ันที่  2  พฤษภาคม 2559 - -  ศูนย์
บญัชาการแกไ้ขปญัหาการท าการประมงผดิกฎหมาย 
(ศปมผ.) จดัการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย คร ัง้ 1/2559 
และการประชุมของศูนย์บญัชาการแก้ไขปญัหาการ
ท าการประมงผดิกฎหมาย (ศปมผ.) คร ัง้ที ่6/2559  

โ ด ย มี  พ ล เ อ ก ฉั ต ร ช ั ย  ส า ริ ก ั ล ย ะ 
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
ประธานอนุกรรมการแก้ไขปญัหาการท าการประมง
ผิดกฎหมาย และพลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บญัชาการ
ทหารเรือ ในฐานะผู้บญัชาการศูนย์บญัชาการแก้ไข
ปญัหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็น
ประธานร่วมการประชุม ฯ ณ ห้องประชุม ช ั้น 6 
อาคารกองบญัชาการกองทพัเรือ พ้ืนทีว่งันนัทอุทยาน 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

โดยในการประชุมคร ั้งน้ีมี 2 คณะท างานฯ 
เข้าร่วมประชุม คือ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
การท าการประมงผดิกฎหมาย ทีม่ีรฐัมนตรีกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ตามค าส ั่งแต่งต ัง้
ของคณะที ่5 คณะกรรมการขบัเคลือ่นและปฏริูปดา้น
คว ามม ั่ น ค ง  ลดคว าม เห ลื่ อ ม ล ้ า ก า ร เ ก ษต ร 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็น
วาระเรง่ดว่นและการแกไ้ขปญัหาการด าเนินการตาม
พนัธกรณีระหว่างประเทศ ที่มีนายกรฐัมนตรี เป็น
ประธานกรรมการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ     
รองนายกร ัฐมนตรี  เ ป็นรองประธาน และศูนย์
บญัชาการแกไ้ขปญัหาการท าการประมงผดิกฎหมาย 
(ศปมผ.) ที่มีผู้บญัชาการทหารเรือเป็นผู้บญัชาการ 
ศปมผ. 

โดยในกรอบการประชุมคร ั้ง น้ี เ ป็นการ
เตรียมการตามค าแนะน าของคณะกรรมาธิการ
สหภาพยุโรปว่าด้วยการประมง กิจการในทะเลและ
สิ่งแวดล้อม(DG MARE :Directorate-General 
for Maritime Affairs and Fisheries) ที่มาตรวจ 
และใหค้ าแนะน ากบัรฐับาลไทยในห้วงทีผ่่านมา ซึ่งที่
ประชุมไดพ้จิารณาในประเด็นส าคญั เพือ่ใหส้ามารถ
อธิบายผลการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมในการแกไ้ข
ปัญหาได้อย่างชดัเจน ท ั้งในเรื่องของการแก้ไข
กฎหมาย ความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผน
บริหารจดัการประมงทะเลของไทย (FMP) ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลบั การบงัคบัใช้กฎหมาย การ
ด าเนินการด้านแรงงาน และการร่วมมือกบัประเทศ
ต่างๆ ท ั้งน้ีเพื่อเตรียมการเดินไปช้ีแจ้งให้กบัคณะ 
DG MARE ที่กรุ งบร ัส เซลส์  ประเทศเบลเยี่ ยม 
ประมาณกลางเดือนพฤษาคมน้ี 
สว่นประชาสมัพนัธ์ -- ศูนย์บญัชาการแกไ้ขปญัหาการท าการประมง
ผดิกฎหมาย 

 

 
อพัเดทความคบืหน้าประเทศไทย ตอ่การแกป้ญัหา IUU 
 

วนัที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 คณะผู้แทน

ไทย เดินทางไปรายงานความก้าวหน้าในการแก้ไข

ปญัหา การท าประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) 

ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป  ( EU 

Commission) โดยเฉพาะเรื่องการปรบัโครงสร้าง

และเพิ่มอตัราก าลงับุคลากร ในการแก้ปัญหาไอยูยู

ตามแผนบรหิารจดัการประมงทะเลและขอ้เสนอแนะ

ของสหภาพยุโรป 

-  และเมื่อว ันที่  23 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา             

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรีและ 

รมว.กลาโหม เผยไทยรอดใบแดงประมงผดิกฎหมาย 

ยนั 'อียู' ขยายเวลาประเมนิอีก 6 เดือน รบัยงัไมพ่อใจ

มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมาย เชือ่โอกาสไดใ้บเขียวยงัมี 

อา่นต่อไดท้ี ่http://www.thairath.co.th/content/624458 

ขา่วประมง 

http://www.thairath.co.th/content/624458
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บทความนายกสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย ใหส้มัภาษณ์กบั นสพ.ฐานเศรษฐกจิ โดยเน้นวา่อตุสาหกรรมฯ 

ตอ้งปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลง 
ฐานเศรษฐกจิ – วนัที ่12 พฤษภาคม 2559 

อุตสาหกรรมทูน่าของไทยถือเป็นเบอร์ 1 ของ
โลก โดยมีมูลค่าการส่งออกในปี 2558 ที่ผ่านมากว่า 
6.74 หมื่นล้านบาท เป็นหน่ึงในสินค้ากลุ่มอาหารที่
ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศ สร้างงาน และช่วย
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปข้างหน้า ซึ่ง
เบื้องหลงัความส าเร็จของการสง่ออกข้างต้นหลายคน
คงไมท่ราบวา่มาจากบรษิทัสมาชกิของสมาคม 

ในจ านวนน้ี ประเทศไทยน าเข้าผลิตและแปร

รูปสง่ออกสดัสว่น 15-18% ของปรมิาณปลาทูน่าที ่

จบัได ้หรือคดิเป็นปรมิาณ 7-8 แสนตนัตอ่ปี ซึง่โจทย์

ใหญก่็คือในปรมิาณปลาทีม่ีอยา่งจ ากดัดงักลา่วจะตอ้ง

สรา้งมูลคา่เพิม่สนิคา้ใหม้ากทีสุ่ด รวมถงึการลงทุนใน

เรือ่งการวจิยัและพฒันา (R & D) ลงทุนในเรือ่งตลาด 

ลงทุนในเรือ่งแบรนด์ใหต้ดิตลาดโลก ซึง่ถือเป็นความ

ย ั่งยืนเพือ่หนีคูแ่ขง่ออกไปเรือ่ย ๆ 

 “สิง่ทีผ่มตอ้งท าคือ พยายามเอานโยบาย และ

หลกัการของสมาคมไปอธิบายให้สมาชิกของสมาคม

ปฏบิตัใิหไ้ดแ้ละเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ซึ่งจะเห็นว่า

ทีผ่า่นมาสมาชิกของสมาคมฯ ไมม่ีแตกแถว พูดเสียง

เดียวกนั และลุยไปพร้อม ๆ กนั โดยมีเป้าหมายให้

อุตสาหกรรมทูน่าของไทยเป็น TOP 3 ของโลกอยา่ง

ย ั่งยืนตลอดไป 

อา่นต่อที ่: http://www.thansettakij.com/2016/05/12/51552 

ไทยปรบัทพัแกไ้ขปญัหา IUU 

วนัที่ 11 พ.ค. 

59 -- ครม.เห็นชอบ

ร่างกฎกระทรวงแบ่ง

ส่ ว น ร า ช ก า ร ก ร ม

ประมง เพิ่มก าลงัคน

หลงัแกไ้ขปญัหาไอยูยู

ไม่คืบแหล่งข่าวจาก

คณะรฐัมนตรี (ครม.) 

เปิดเผยว่า ที่ประชุม 

ครม. วนัที่ 10 พ.ค. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง

เกษตรกรและสหกรณ์แบ่งส่วนราชการกรมประมง 

พ.ศ. ...ตามที่ พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัยะ รมว.เกษตร

และสหกรณ์ เสนอ ขณะที่ร่างกฎกระทรวงดงักล่าว

ผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว้  

ท ัง้น้ี สาเหตุที่ ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง

ฉบบัดงักล่าว เน่ืองจากในวนัที่ 17-19 พ.ค.น้ี คณะ

ผู้แทนไทยจะต้องเข้ารายงานความก้าวหน้าในการ

ปรบัโครงสร้างและเพิ่มอตัราก าลงับุคลากร เพื่อ

รองรบัการแก้ไขปญัหา การท าประมงที่ผิดกฎหมาย 

(IUU) ตอ่คณะกรรมาธกิารสหภาพยุโรป โดยเฉพาะ

ผลการปรบัโครงสร้างและการเพิ่มอตัราก าลงัคน 

หลงัจากวนัที ่8 มีนาคม ทีผ่า่นมา ครม.มีมตเิห็นชอบ

เพิ่มก าลงัคน 221 อตัรา ในการแก้ปญัหา IUU ตาม

แผนบรหิารจดัการประมงและขอ้เสนอแนะของอียู  

อา่นต่อไดท้ี ่: http://www.posttoday.com/biz/gov/431173 

http://www.thansettakij.com/2016/05/12/51552
http://www.posttoday.com/biz/gov/431173
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นายกรฐัมนตรีรบัทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหา IUU 

วนัที ่26 พฤษภาคม 1559 เวลา  15.00 น. -

-  ร.อ.นพ.ยงยุทธ ม ัยลาภ โฆษกประจ าส านัก

นายกรฐัมนตรี ได้เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จนัทร์

โอชา นายกรฐัมนตรี ได้รบัทราบผลการประชุมใน

วนัน้ีของคณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาการท าประมง

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 

( Illegal, Unreported and Unregulated 

Fishing) หรือ  IUU Fishing ซึ่ งพลเอกประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมเป็นประธาน โดยมีหน่วยงานตา่งๆ

ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มการประชุมโดยพรอ้มเพรียงกนั 

คณะอนุกรรมการดงักลา่วไดพ้จิารณาถงึกรณี

ทีส่หภาพยุโรป (อียู) ไดอ้อกใบเหลืองใหป้ระเทศไทย

ตามกฎระเบียบว่าดว้ยการกระท าประมงผิดกฎหมาย 

ไม่รายงานและไร้การควบคุม เพื่อประสานการ

ขบัเคลื่อนการแก้ไขปญัหา IUU ของไทยในลกัษณะ

ของการบูรณาการการท างานอย่างต่อเน่ือง โดยที่

ประชุมไดม้ีขอ้ตกลงรว่มกนัว่าจะเดนิหน้าการท างาน

อยา่งเต็มที ่ท ัง้ในสว่นของการปรบัปรุงภาคประมงท ัง้

ระบบ.  

อา่นต่อไดท้ี ่

http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-

th1/item/91480-91480 

 
 

 

 

ไทย-เมยีนมาจบัมอืจา้งงาน “รฐัตอ่รฐั” แกค้า้มนุษย์ 

ว ันที่  2 พค .59 พลเอก  ศิ ริช ัย  ดิษฐกุ ล 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ได้
เดินทางไปประชุมหารืออย่าง เ ป็นทางการก ับ          
นายเต็ง สว่ย รฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน ตรวจ
คนเข้าเมืองและประชากร ของเมียนมา ที่เมือง         
เนปิดอว์  เมียนมา เพื่อติดตามความคืบหน้าจากการ
ประชุมคร ั้งสุดท้าย ซึ่งมีประเด็นที่ค้างอยู่คือ เรื่อง 
MOU การด าเนินความร่วมมือในการจดัส่งแรงงาน 
และข้อตกลงในการด าเนินการต่าง ๆ หลงัจากเมียน
มามีรฐับาลใหม่ ได้แต่งต ั้ง นายเต็ง ส่วย ฯ เป็น
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ คนใหม่ ท ัง้สอง
ฝ่ายจงึไดม้าหารือกนัอีกคร ัง้  
 

ซึ งจากผลการหารื อท ั้งสอง ฝ่ายประสบ
ความส าเร็จอยา่งดียิง่  ท ัง้การตดิตามความคืบหน้าใน
เรือ่งเดมิ และประเด็นใหม ่ๆ ทีจ่ะใหค้วามรว่มมือและ
แสดงความรบัผิดชอบร่วมกนั โดยเมียนมาได้แสดง
ความจริงใจในการแก้ปญัหาแรงงานของตน โดยมี
การยุบรวมกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองรวมกบั

กระทรวงแรงงานเขา้ดว้ยกนั เป็นตน้ ผลการหารือใน
คร ั้งน้ีมีประเด็นส าคญั ๆ คือ ความคืบหน้าการจะ
ด าเนินการร่วมกนัในการจดัส่งแรงงานตาม MOU 
เป็นการจดัส่ง แบบรฐัต่อรฐั ซึ่งทางเมียนมามีความ
พรอ้ม และรฐับาลได้อนุมตัิแล้ว ท ัง้น้ีฝ่ายไทยจะได้
เสนอขออนุมตัริฐับาลเพือ่ลงนามรว่มตอ่ไป 
 
อา่นต่อไดท้ี ่: http://www.mol.go.th/content/ไทย-เมยีนมาจบัมอื
จา้งงาน-“รฐัตอ่รฐั”-แกค้า้มนุษย์ 

 

 

 

 

ขา่วแรงงาน 

http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/91480-91480
http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/91480-91480
http://www.mol.go.th/content/ไทย-เมียนมาจับมือจ้างงาน-
http://www.mol.go.th/content/ไทย-เมียนมาจับมือจ้างงาน-
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บอร์ดคา่จา้งเลือ่นพจิารณาปรบัขึน้คา่จา้งประจ าปี 59 ไปอกี 2 เดือน 

ว ันที่  18  พ .ค .59  ม .ล .ปุณฑริก  สมิติ   

ปลดักระทรวงแรงงาน ประธานประชุมคณะกรรมการ

ค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ได้ให้ข้อมูลว่า ที่ประชุมมีมติ

เลื่อนการพิจารณาปรบัขึ้นค่าจ้างข ั้นต ่าประจ าปี 

2559 ออกไปอีก 2 เดือน และใหอ้นุกรรมการคา่จา้ง

จ ังหว ัดกล ับไปส ารวจต ัว เลขสถานการณ์ด้ าน

เศรษฐกิจและค่าครองชีพในแต่ละพ้ืนที่ โดยให้เร่ง

ส ารวจและเสนอกลบัมายงับอร์ดค่าจ้างภายในเดือน

กรกฎาคม เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลคา่ครองชีพลา่สุด 

ท ั้งน้ี จากข้อมูลตวัเลขที่มีการเสนอมาก่อน

หน้าน้ีนัน้  เป็นตวัเลขปี 2558 ซึ่งเป็นตวัเลขเก่าและ

จากการค านวณทางวิทยาศาสตร์ พบว่ายงัไม่เอื้อให้

ปรบัขึน้คา่จา้งท ัง้ประเทศ แมจ้ะมี 6 จงัหวดัทีเ่สนอขอ

ปรบัค่าจ้างมาก่อนหน้าน้ี คือสระบุรี สมุทรปราการ 

ชลบุรี ภูเก็ต อยุธยาและฉะเชิงเทรา จึงต้องมีการ

ส ารวจใหมอ่ีกคร ัง้ 

ม.ล.ปุณฑริก กล่าวอีกว่า มติดงักล่าวตวัแทน
ท ัง้ฝ่ายนายจา้งและลูกจา้งเห็นดว้ย โดยนายจา้งระบุว่า
ขณะน้ีตวัเลขการส่งออกที่แท้จริงยงัคงติดลบ และยงั
ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าจ้างเพิ่ม  ส่วนฝ่าย
ลูกจา้งนัน้ ก็ขอ ใหท้บทวนการพิจารณาอีกคร ัง้  โดย
ในระหวา่งน้ีกระทรวงแรงงานจะขอความรว่มมือจาก
กระทรวงพาณิชย์ ให้ออกบูทจ าหน่ายสินค้าราคา
ประหยดัเพื่อเป็นการช่วยเหลือแรงงานในช่วงที่ค่า
ครองชีพสูงขึน้ 

ประกาศ ปรบัคา่แรง 20 อาชีพช่างฝีมอื 

วนัที ่13 พ.ค. 59 เว็บไซต์ราชกจิจานุเบกษา

ไดล้งประกาศคณะกรรมการคา่จา้ง เรือ่ง อตัราคา่จ้าง

ตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบบัที่ 5) เมื่อวนัที่ 12 พ.ค.ที่

ผา่นมา ลงนามโดย ม.ล.ปุณฑรกิ สมติ ิปลดักระทรวง

แรงงาน และประธานกรรมการค่าจ้าง ประกาศ ณ 

วนัที ่14 มี.ค. พ.ศ. 2559 

ประกาศระบุวา่ คณะกรรมการคา่จา้งชุดที ่19 

ได้ประชุมพิจารณาอตัราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รบัตาม

มาตรฐานฝีมือ และมีมติเห็นชอบเมื่อวนัที่ 9 มีนาคม 

พ.ศ. 2559 ให้ก าหนดอตัราค่าจ้างตามมาตรฐาน

ฝีมือ รวม 20 สาขาอาชีพ โดยใช้มาตรฐานฝีมือ

แรงงานแหง่ชาต ิตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการ

พฒันาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วดัค่าท ักษะฝีมือ 

ความรูค้วามสามารถอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 

79 (4) และมาตรา 88 แหง่พระราชบญัญตัิคุม้ครอง

แรง ง านพ .ศ .  2541  ซึ่ ง แก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม โ ด ย

พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 

2551 คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ 

ดงัตอ่ไปน้ี 

ขอ้ 1 ประกาศน้ีให้ใช้บงัคบัเมือ่พ้นก าหนดเก้าสิบวนั

นบัแตว่นัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

ข้อ 3 อตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝมืีอในแต่ละสาขา

อาชีพและในแตล่ะระดบั ใหเ้ป็นดงัน้ี 

(1) สาขาอาชีพพนกังานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง

สว่าง ระดบั 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวนัละสามรอ้ยหก

สิบบาท และระดบั 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวนัละสี่รอ้ย

สามสบิบาท 

(2) สาขาอาชีพพนกังานประกอบมอเตอร์ส าหรบั

เครื่องใช้ไฟฟ้า ระดบั 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวนัละ

สามรอ้ยเจ็ดสบิบาท และระดบั 2 เป็นเงนิไมน้่อยกว่า

วนัละสีร่อ้ยสีส่บิหา้บาท 

(3) สาขาอาชีพช่างเทคนิคบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรกล

ส าหรบัอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ระดบั 1 

เป็นเงินไม่น้อยกว่าวนัละสี่รอ้ยสิบบาท และระดบั 2 

เป็นเงนิไมน้่อยกวา่วนัละสีร่อ้ยเกา้สบิบาท 

(4) สาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบรกัษาความปลอดภยั 

ระดบั 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวนัละสี่ร้อยบาท และ

ระดบั 2 เป็นเงนิไมน้่อยกวา่วนัละสีร่อ้ยแปดสบิบาท 

(5) สาขาอาชีพช่างกลึงส าหรบัอุตสาหกรรมผลิต

ชิ้นสว่นยานยนต์ ระดบั 1 เป็นเงนิไมน้่อยกวา่วนัละสี่
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รอ้ยบาท และระดบั 2 เป็นเงนิไมน้่อยกวา่วนัละสีร่อ้ย

แปดสบิบาท 

(6 )  ส าขาอา ชีพช่ า ง เ ชื่ อมมิก  -  แม็ กส าหร ับ

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดบั 1 เป็นเงิน

ไม่น้อยกว่าวนัละสี่รอ้ยบาท และระดบั 2 เป็นเงินไม่

น้อยกวา่วนัละสีร่อ้ยแปดสบิบาท 

(7) สาขาอาชีพช่างเทคนิคบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรกล

ส าหรบัอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดบั 1 

เป็นเงนิไมน้่อยกวา่วนัละสีร่อ้ยบาท และระดบั 2 เป็น

เงนิไมน้่อยกวา่วนัละสีร่อ้ยแปดสบิบาท 

(8) สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครือ่งกลงึอตัโนมตัสิ าหรบั

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดบั 1 เป็นเงิน

ไม่น้อยกว่าวนัละสี่รอ้ยบาท และระดบั 2 เป็นเงินไม่

น้อยกวา่วนัละสีร่อ้ยแปดสบิบาท 

(9)  สาขาอาชีพช่าง เทคนิคพ่นสีต ัวถ ังส าหร ับ

อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ระดบั 1 เป็นเงินไม่น้อย

กวา่วนัละสีร่อ้ยบาท และระดบั 2 เป็นเงนิไมน้่อยกว่า

วนัละสีร่อ้ยแปดสบิบาท 

(10) สาขาอาชีพช่างเทคนิคพน่ซีลเลอร์ตวัถงัส าหรบั

อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ระดบั 1 เป็นเงินไม่น้อย

กวา่วนัละสีร่อ้ยบาท และระดบั 2 เป็นเงนิไมน้่อยกว่า

วนัละสีร่อ้ยแปดสบิบาท 

(11) สาขาอาชีพพนกังานประกนัคุณภาพผลิตภณัฑ์

ยานยนต์ (ข ัน้สุดท้าย) ระดบั 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า

วนัละสี่รอ้ยบาท และระดบั 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวนั

ละสีร่อ้ยแปดสบิบาท 

(12) สาขาอาชีพช่างเทคนิคเชื่อมสปอตตวัถงัส าหรบั

อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ระดบั 1 เป็นเงินไม่น้อย

กวา่วนัละสีร่อ้ยบาท และระดบั 2 เป็นเงนิไมน้่อยกว่า

วนัละสีร่อ้ยแปดสบิบาท 

(13) สาขาอาชีพชา่งเจียระไนพลอย ระดบั 1 เป็นเงนิ

ไมน้่อยกวา่วนัละสี่รอ้ยยีส่ิบบาทและระดบั 2 เป็นเงิน

ไมน้่อยกวา่วนัละหา้รอ้ยหา้สบิบาท 

(14) สาขาอาชีพช่างหลอ่เครือ่งประดบั ระดบั 1 เป็น

เงนิไมน้่อยกวา่วนัละสี่รอ้ยยีส่ิบบาทและระดบั 2 เป็น

เงนิไมน้่อยกวา่วนัละหา้รอ้ยหา้สบิบาท 

(15) สาขาอาชีพช่างตกแต่งเครื่องประดบั ระดบั 1 

เป็นเงินไม่น้อยกว่าวนัละสี่รอ้ยยี่สิบบาทและระดบั 2 

เป็นเงนิไมน้่อยกวา่วนัละหา้รอ้ยหา้สบิบาท 

(16) สาขาอาชีพช่างฝังอญัมณีบนเครื่องประดบั 

ระดบั 1 เป็นเงนิไมน้่อยกวา่วนัละสีร่อ้ยยีส่บิบาท และ

ระดบั 2 เป็นเงนิไมน้่อยกวา่วนัละหา้รอ้ยหา้สบิบาท 

(17) สาขาอาชีพนกับริหารการขนส่งสินค้าทางถนน 

ระดบั 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวนัละสี่ร้อยสิบห้าบาท 

และระดบั 2 เป็นเงนิไมน้่อยกวา่วนัละหา้รอ้ยบาท 

(18) สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 

10 ตนั ระดบั 1 เป็นเงนิไมน้่อยกวา่วนัละสามรอ้ยหก

สิบบาท และระดบั 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวนัละสี่รอ้ย

สามสบิบาท 

(19) สาขาอาชีพผูค้วบคุมสนิคา้คงคลงั ระดบั 1 เป็น

เงินไม่น้อยกว่าวนัละสามรอ้ยห้าสิบบาทและระดบั 2 

เป็นเงนิไมน้่อยกวา่วนัละสีร่อ้ยยีส่บิบาท 

(20) สาขาอาชีพผูป้ฏบิตักิารคลงัสนิค้า ระดบั 1 เป็น

เงินไม่น้อยกว่าวนัละสามร้อยสี่สิบบาทและระดบั 2 

เป็นเงนิไมน้่อยกวา่วนัละสีร่อ้ยสบิบาท 

ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ตามข้อ 3 (1) ถึง (20) ค าว่า 

“วนั” หมายถงึ เวลาท างานปกตขิองลูกจา้ง 

ข้อ 5 นายจ้างที่ให้ลูกจ้างท างานในต าแหน่งงานหรือ

ลกัษณะงานทีต่อ้งใช้ทกัษะฝีมือความรู ้ความสามารถ

ตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพและระดบัใด ไม่ว่า

จะครอบคลุมมาตรฐานฝีมือนั้นท ัง้หมดหรือส่วนหน่ึง

ส่วนใดก็ตาม ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่

น้อยกวา่อตัราคา่จา้งตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพ

และระดบันัน้ 

ข้อ 6 ภายใต้บงัคบัข้อ 5 ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพและระดบัใดไม่ว่าก่อน

หรือหลงัประกาศน้ีมีผลใช้บงัคบั หากประสงค์จะใช้

สิทธิให้ยื่นหนงัสือรบัรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพและระดบันัน้แกน่ายจา้ง

โดยเร็วเมื่อนายจ้างได้รบัหนงัสือรบัรองตามวรรค

หน่ึงแล้ว ให้จ่ายค่าจ้างตามอตัราในประกาศน้ีให้แก่

ลูกจา้งนบัแตว่นัทีไ่ดห้นงัสือรบัรองเป็นตน้ไป 
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โอบามาเรง่สภาเห็นชอบททีพีกีอ่นจีนสรุปขอ้ตกลงการคา้ 16 ชาตใินปีน้ี  

วอชิงตนั 3 พ.ค.- ประธานาธิบดีบารคั โอ
บามาของสหรฐัระบุว่า รฐัสภาสหรฐัจะต้องเร่งให้
ความเห็นชอบข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนข้าม
มหาสมุทรแปซิฟิก (ทีพีพี)  ที่สหรฐัเป็นแกนน า
โดยเร็ว เพราะจีนก าลงัเจรจาขอ้ตกลงการคา้ 16 ชาติ
โดยหวงัจะสรุปใหไ้ดภ้ายในปีน้ี 

ประธานาธิบดีโอบามาหวงัสรุปทีพีพีที่เป็น
ข้อตกลงการค้า 12 ชาติให้แล้วเสร็จก่อนที่ตนเองจะ
หมดวาระในวนัที่ 20 มกราคม แต่ถูกต่อต้านจาก
พรรครีพบัลิกนัรวมท ั้งกลุ่มฝ่ายซ้ายในพรรคเดโม
แครตของเขาเอง ล่าสุดเขาเขียนบทความลงใน
เว็บไซต์หนงัสือพิมพ์วอชิงตนัโพสต์เมื่อวนัจนัทร์ว่า 
เข้าใจดีที่ประชาชนกงัวลเรื่องผลกระทบของทีพีพีตอ่
การจ้างงานและสิ่งแวดล้อมตามที่นายโดนลัด์ ทรมัป์ 

ผู้สมคัรเป็นตวัแทนพรรครีพบัิลกนัและ ส.ว.เบอร์นี 
แซนเดอร์ส คูแ่ขง่ชิงเป็นตวัแทนพรรคเดโมแครตกบั
นางฮลิลารี คลนิตนั ยกขึน้มาโจมตีในการหาเสียง แต่
การสรา้งก าแพงโดดเดีย่วตวัเองจากเศรษฐกิจโลกจะ
ยิง่ท ารา้ยเศรษฐกจิอเมรกินั 

โอบามาระบุว่า ขณะน้ีจีนก าลงัเร่งเจรจา
ข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจแบบครอบคลุม
ในภูมิภาค (อาร์ซีอีพี) 16 ชาติ โดยหวงัสรุปให้ได้
ภายในปีน้ี ซึ่งจะแย่งส่วนแบ่งตลาดที่ก าลงัเตบิโตเร็ว
ที่สุดในโลกและจะเป็นผลเสียต่อการจ้างงาน ธุรกิจ
และสินค้าของอเมริกนั พรอ้มกบัถือโอกาสน้ีวิจารณ์
อาร์ซีอีพีว่า ไม่มีการคุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญา 
มาตรฐานแรงงานและสิง่แวดลอ้ม 

ด้านกระทรวงต่างประเทศจีนตอบโต้ว่ า 
ระเบียบการค้าโลกควรเป็นเรือ่งที่ทุกประเทศร่วมกนั
หารือ ไม่ใช่ก าหนดโดยประเทศใดประเทศหน่ึง จีน
เองมีทศันคตทิีเ่ปิดกวา้งตอ่ทีพีพีโดยมองวา่ควรไดร้บั
การส่งเสริมควบคู่ไปกบัอาร์ซีอีพีเพื่อบรรลุเป้าหมาย
เรือ่งการสรา้งเขตการคา้เสรีในเอเชียแปซิฟิก.-ส านกั
ขา่วไทย 

อา่นตอ่ไดท้ี ่:http://www.tnamcot.com/content/460051 

 

 
 

มต ิครม. ทีส่ าคญัประจ าเดือนพฤษภาคม 2559 

วนัที ่16 พฤษภาคม 2559 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรบัการใช้บงัคบั
พระราชบญัญตัแิรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 รวม 2 
ฉบบั  
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด 
ลกัษณะ จ านวน หรือขนาดของสตัว์น ้าที่ห้ามมีไว้ใน
ครอบครอง พ.ศ. .... 
5. เรื่อง ร่างประกาศส านกันายกรฐัมนตรี เรื่อง การ
อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการ
ช ั่วคราว และการอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานใน
เรือประมง และการออกหนงัสือคนประจ าเรือประมง 
พ.ศ. ....  
14. เรื่อง ขออนุมตัิการลงนามในบนัทึกความเข้าใจ
ระหว่างกรมประมง (แห่งราชอาณาจกัรไทย) กบั

หน่วยงานส านกังานเฝ้าระวงัสุขอนามยัพืชและสตัว์ 
(แห่งสหพนัธ์รฐัรสัเซีย) ด้านการควบคุมความ
ปลอดภยัผลิตภณัฑ์สตัว์น ้าที่จบัจากธรรมชาติและ
ผลติภณัฑจ์ากการเพาะเลี้ยงทีน่ าเขา้และสง่ออก 
Source: http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-
summary-cabinet-meeting/item/103196-สรุปข่าวการประชุม
คณะรฐัมนตรี-16-พฤษภาคม-2559 

 
วนัที ่24 พฤษภาคม 2559 
16. เรื่อง  การแต่งต ั้งคณะกรรมการข ับเคลื่อน
โครงการออสเตรเลีย  - เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้า
มนุษย์ (AAPTIP)  
Source : http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-
summary-cabinet-meeting/item/103516-สรุปขา่วการประชุม
คณะรฐัมนตรี-24-พฤษภาคม-2559

 

ขา่วกฎระเบยีบการคา้และเทคนิค 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนพฤษภาคม 2559 

http://www.tnamcot.com/content/460051
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ราชกจิจานุเบกษา : กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดือนพฤษภาคม 2559  

-กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหน้ าเขา้ สง่ออก น าผา่น เพาะเล้ียง หรือมีไวใ้นครอบครองซึง่สตัว์น้  า
บางชนิดพ.ศ. ๒๕๕๙ 

Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/043/1.PDF 

 
-พระราชบญัญตั ิวธิีพจิารณาคดีคา้มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/046/1.PDF  
 
-ประกาศศูนย์บญัชาการแกไ้ขปญัหาการท าการประมงผดิกฎหมายที ่๒/๒๕๕๙ เรือ่ง ยกเลกิประกาศและค าส ั่งศูนย์
บญัชาการแกไ้ขปญัหาการท าการประมงผดิกฎหมาย บางฉบบั 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/105/18.PDF 

 
-ระเบียบกรมประมงเรือ่ง ก าหนดแบบ วธีิการยืน่ค าขอใบรบัรองการจบัสตัว์น้  าหรือใบรบัรองการผลติผลติภณัฑ์
สตัว์น้  าหรือการแปรรูปสตัว์น้  า (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/107/3.PDF  
 

-ประกาศกรมประมงเรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการตดิต ัง้ระบบตดิตามเรือประมง และดูแลรกัษาระบบตดิตาม
เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/107/7.PDF 
 
-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ใหง้ดการออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ไวเ้ป็นการช ั่วคราว 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/107/6.PDF  
 
-ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดรูปแบบสมุดบนัทกึการท าการประมง ระยะเวลาและวธิีการสง่รายงาน 
สมุดบนัทกึการท าการประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/107/8.PDF  
 
-ประกาศกรมประมงเรือ่ง ก าหนดรายการ วธิีการในการบนัทกึขอ้มูล และระยะเวลาการเก็บบนัทกึขอ้มูล 
เกีย่วกบัเรือประมงทีเ่ขา้ใชบ้รกิารจอดเรือ หรือน าสตัว์น้  าหรือผลติภณัฑส์ตัว์น้  าขึน้ทา่เทียบเรือประมง 
ของเจา้ของทา่เทียบเรือประมงหรือผูป้ระกอบกจิการแพปลา (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/107/9.PDF 

 
-ประกาศกรมประมงเรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการรายงาน 
การขนถา่ยสตัว์น้  าในทะเลของเรือประมง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/107/10.PDF 
 
-ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการตดิต ัง้ระบบตดิตามเรือประมง และดูแลรกัษาระบบตดิตาม
เรือประมงของเรือขนถา่ยสตัว์น้  าหรือเรือเก็บรกัษาสตัว์น้  าใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/107/13.PDF 
 

-ประกาศกรมประมง เรือ่ง มาตรฐานดา้นสุขอนามยัของทา่เทียบเรือประมง สะพานปลา กจิการแพปลา 
หรือตลาดกลางซ้ือขาย สตัว์น้  า และหลกัเกณฑใ์นการออกหนงัสือรบัรอง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/107/14.PDF 

 
-ประกาศคณะกรรมการคา่จา้ง เรือ่ง อตัราคา่จา้งตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบบัที ่๕) 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/108/80.PDF 
 
-ระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการลงทะเบียนเขา้ใชร้ะบบเชือ่มโยงค าขอกลางและระบบสนบัสนุนใบอนุญาตและ
ใบรบัรองผา่นอนิเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/111/1.PDF 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/043/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/046/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/105/18.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/107/3.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/107/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/107/6.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/107/8.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/107/9.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/107/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/107/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/107/14.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/108/80.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/111/1.PDF
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-ระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการช าระคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผา่นระบบ Fisheries Single Window 
(FSW) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/111/6.PDF 

 
-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์การปฏบิตัขิองพนกังานเจา้หน้าทีใ่นการขึน้ไปบน
เรือประมงไรส้ญัชาตหิรือเรือประมงทีพ่บวา่ก าลงัท าการประมงโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ทีท่ าการประมงอยูน่อก
น่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/111/10.PDF 

 
-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรือ่ง ก าหนดขนาดเรือประมงทีอ่อกไปท าการประมงพาณิชย์ทีต่อ้งถูก
ควบคุมและเฝ้าระวงั พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/111/12.PDF 

 
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วบางจ าพวกเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ 
ส าหรบัคนตา่งดา้วสญัชาตเิมียนมา ลาว และกมัพูชา ตามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่๒๓ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/116/3.PDF 

 
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วบางจ าพวกเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ 
ตามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่๒๓ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีอ่ยูร่ะหวา่งการตรวจสญัชาต ิ
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/116/6.PDF 
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