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จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตย-เหนอื เขต
วัฒนา กทม. บรรณำธกิำร : สุพัตรา ริว้ไพโรจน์   กองบรรณำธกิำร : วรพล พัฒนะนุกจิ,อารยีา ฉิมอ่อน, ปิยะราช บุญประเสรฐิ,
รัตตยิา,เชยีงเนาว,์กัญญาพัฒน ์มะโนด ีและ ขวัญฤทัย บญุสอน. 

ขา่วกจิกรรม 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเพือ่ซกัซอ้มความเขา้ใจและเตรียมความพรอ้ม 

การใชง้านระบบอเิล็กทรอนิกส์ กรมปศุสตัว์              2 

-TTIA เขา้รว่มงานอภปิราย หวัขอ้ Sustainable Finance Seminar 

on Seafood & Water                3 

-TTIA รว่มงานแสดงสนิคา้ Taiwan International Fisheries & 

Seafood Show 2017 และประชุมรว่มกบัสมาคมอวนลอ้มไตห้วนั    3 

-TTIA เขา้รว่มประชุมสมัมนา "โครงการ การจดัท านโยบายการพฒันา

ประมงของประเทศ พ.ศ. 2560-2569"                5 

-TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างาน Ship to shore right            5 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนาแนะน าระบบบรกิารพกิดัศุลกากรทาง

อเิล็กทรอนิกส์                 6 

-TTIA นายกสมาคมฯ เขา้รว่มเป็น speaker ในงาน Identifying risks 

of economic crime and corruption in the fishery sector        7 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนาเชงิปฎบิตักิาร BSCI               7 

-TTIA เขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ ASEAN Seafood Expo 2017       8 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิารการตรวจแรงงานและการก ากบั  

ดูแลกจิการประมงและอาหารแปรรูปทะเล ภายใตโ้ครงการ Ship to 

shore Right                  8 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเตรียมการฝ่ายไทยดา้นมติเิศรษฐกจิ ส าหรบั

ประชุมคณะกรรมาธกิารรว่มวา่ดว้ยความรว่มมือทวภิาคไีทย- 

อนิโดนีเซีย                 9 

-TTIA ตดิตามคณะของกวัเตมาลาตรวจโรงงานทูน่า             9 

-TTIA เขา้รว่มการเสวนาหวัขอ้ “50 ปี ประชาคมอาเซียน โอกาส& 

ความทา้ทาย”               10 

ขา่วแรงงาน 

-"บิก๊ตู"่ ม.44 เรง่เครือ่งจดัเก็บขอ้มลูแรงงานประมงตา่งดา้ว       13 

-กสร. ดนั 3 โครงการใหญแ่กค้า้มนุษย์      13 

-ดีเดย์แลว้! นายจา้งประมงทะเล ตอ้งจา่ยคา่จา้งใหลู้กจา้งผา่น

ธนาคารในอตัรารายเดือน        14 

-กรมการจดัหางานเปลีย่นวธิจีา้ง “แรงงานประมง” สูงกวา่คา่จา้งข ัน้

ต ่า 300 บาท ดงึดดูคนมาท างาน       14 

-เสน้ตาย 1 มี.ค.61 ไทยตอ้งปลอดแรงงานตา่งดา้วผดิกฎหมาย  15 

 

ขา่วการคา้ 

-การประชุม The 4th ABAC Meeting      15 

-หอการคา้ยกระดบั ThaiGAP ขยายรบัรองสูม่าตรฐานประมง- 

ปศุสตัว์        16 

-สง่ออก ต.ค.ขยายตวั 13.1% โตตอ่เน่ืองเดือนที ่8   16 

-‘เศรษฐกจิสีน ้าเงนิ’ โอกาสและความทา้ทายของไทย   17 

-“TU”ม ั่นใจปี 63 กวาดรายได8้พนัลา้นเหรียญในปี 63 ชวัร์- 

เน้นเจาะตลาดเกดิใหม ่     17 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนพฤศจกิายน 2560  

-รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนพฤศจกิายน 60   18  

-ราชกจิจานุเบกษาเดือนพฤศจกิายน 60               18

       

 

ขา่วประมง 

-ขออนุมตักิารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจระหวา่งกรมประมง-ไทย และ

กรมปศุสตัว์และประมง-ลาว วา่ดว้ยความรว่มมือดา้นประมง         11 

-ไทย – ลาว MOU พฒันาความรว่มมือดา้นประมง           12 

-EU ปลดใบแดง IUU ศรีลงักาแลว้            12 

-สหภาพยโุรปประกาศรายชือ่เรือประมงทีล่กัลอบการท าประมงทีผ่ดิ   

กฎหมาย คร ัง้ที ่8              12 

           

นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมเป็น speaker ในงาน 

Identifying risks of economic crime and 

corruption in the fishery sector อา่นตอ่

หนา้..7.. 

TTIA ร่วมงาน Taiwan 

International 

Fisheries& Seafood 

Show 2017 และประชมุ

ร่วมกบัสมาคมอวนลอ้ม

ไตห้วนั อา่นตอ่หนา้..3.. 
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TTIA เขา้รว่มประชุมเพือ่ซกัซอ้มความเขา้ใจและเตรยีมความพรอ้มการใช้งานระบบอเิล็กทรอนิกส์ กรมปศุ

สตัว์ 

เมือ่วนัที ่31 ตลุาคม 2560 (ชว่งบา่ย) สมาคม

ฯ(คุณอารียา) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อซกัซ้อมความ

เข้าใจและเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  กรมปศุสตัว์  ณ ส านักตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าปศุสตัว์ (ช ัน้ 2) ศูนย์ราชการกรมปศุ

สตัว์ จ.ปทุมธานี  

สรุปสาระส าคญัดงัน้ี  

ระบบ National Single Window (NSW) 

จะเริ่มใช้งาน 1 ม.ค.61 โดยแผนการฝึกอบรมจะ

แบ่งเป็น 5 ระบบ ซึ่งจ ากดัจ านวนผู้เข้าอบรม และ

หลกัเกณฑผ์ูเ้ขา้รบัการอบรมดงัน้ี 

 - ตอ้งเป็นผูแ้ทนทีดู่แลระบบนัน้ 

 - 1 บรษิทั 1 ระบบ เขา้อบรมได้ 1 ทา่น เช่น 

ถา้บรษิทัใช้ระบบ น.ส.4 และ HC จะ เขา้อบรมได ้2 

ทา่น 

- เปิดลงทะเบียนอบรม วนัที ่13-17 พ.ย. 60  

- ลงทะเบียนทางช่องทางประชาสมัพนัธ์หน้า

เว็บไซต์ อยส. 

- เมือ่ทา่นลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ จะมีอีเมลล์

ตอบกลบัยืนยนั และมีรายชื่อแสดง รายชื่อท่านใน

รายชื่อผู้ เข้าร่วมอบรมในว ันที่ท่านเลือก แบบ

เรียลไทม์  

- ระบบจะเรียงล าดบัตามการสมคัรกอ่นหลงั  

- ระบบจะปิดร ับสม ัครเมื่อครบจ านวนที่

ก าหนด 

โดยระบบที่จะเปิดใช้งานโดยการยื่นเอกสาร

ออนไลน์ ไดแ้ก ่ 

1.น าเขา้-สง่ออกอาหารสตัว์  

1.1 หนงัสือแจ้งการน าเข้าอาหารสตัว์เข้ามา

ในราชอาณาจกัร (น.ส.4) เป้าหมาย 250 คน (5 รุน่) 

อบรมวนัที่ 29 พ.ย./30 พ.ย./1 ธ.ค./14 ธ.ค./15 

ธ.ค. 

1.2 ค า ข อ ห นั ง สื อ ร ั บ ร อ ง สุ ข ภ า พ 

(Certificate of Health)  

1.3 หนงัสือรบัรองการขายภายในประเทศ 

(Certificate of Free Sale) เป้าหมาย 100 คน (2 

รุน่) อบรมวนัที ่26 ธ.ค./27 ธ.ค. 

1.4 หนงัสือแจ้งการส่งออกอาหารสตัว์ (สอ.

1) เป้าหมาย 100 คน (2 รุ่น) อบรมวนัที่ 21 ธ.ค./

22 ธ.ค. 

2. ข าเข้า-ส่งออกวตัถุอนัตรายด้านการปศุ

สตัว์  

2.1 ค าขอใบแจง้ (น าเขา้/สง่ออก และน าออก

จากด้านศุลกากร)/กปศ.4 เป้าหมาย 80 คน (1 รุ่น)

อบรมวนัที ่24 ธ.ค.  

 - แต่ละรุ่นอบรม เวลา 09.30 - 16.30 น. 

สถานที ่ณ หอ้งประชุม 2 ตกึชยัอศัวรกัษ์ กรมปศุสตัว์ 

(พญาไท) ท ั้งน้ีหากผู้ประกอบการรายใดมีข้อสอบ

ถ า ม เ พิ่ ม เ ติ ม ส า ม า ถ ติ ด ต่ อ ไ ด้ ที่ อี เ ม ล ล์  : 

afvc.nsw@dld.go.th 
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TTIA เขา้รว่มงานอภปิราย หวัขอ้ Sustainable Finance Seminar on Seafood & Water 

เมื่อวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ดร.ชนินทร์ 

นายกสมาคมฯ และคุณณฐั ตวัแทน บ. คิงฟิชเชอร์ 

โฮลดิง้ส์ จ ากดั ไดร้บัเชิญเขา้รว่มงานอภปิราย หวัขอ้ 

Sustainable Finance Seminar on Seafood & 

Water ณ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) 

จดัโดย WWF - ประเทศไทย โดยมีเจา้หน้าทีส่มาคม

ฯ เขา้รว่มดว้ย  

การสมัมนาคร ั้งน้ีได้รบัฟังผู้เชี่ยวชาญด้าน

อุตสาหกรรมประมงจากท ัง้ในและต่างประเทศ ให้

ขอ้มูลและความคดิเห็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคประมง

, มูลค่าของอุตสาหกรรมประมงไทยและความส าคญั

ของอุตสาหกรรมประมงทีม่ีตอ่เศรษฐกจิโดยรวมของ

ประเทศ, ปญัหาและอุปสรรคที่อุตสาหกรรมประมง

ไทยก าลงัประสบอยู่ และวิธีการจดัการประมงอย่าง

ย ั่งยืนของอุตสาหกรรมประมงไทย โดยในการสมัมนา

คร ัง้น้ีผู้เข้าร่วมสมัมนาที่เป็นตวัแทนบริษัทสมาชิก

ของสมาคมอุตสาหกรรมทู น่าไทย (Thai Tuna 

Industry Association – TTIA) ไ ด้ มี โ อ ก า ส

แลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัผู้เชี่ยวชาญและผูเ้ข้าร่วม

สมัมนาที่เป็นตวัแทนจากภาคการเงินและธนาคาร

เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความสมัพนัธ์ และเพื่อ

เป็นการต่อยอดไปสู่ความร่วมมือทางการเงินใน

โครงการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งประเทศ

ต่างๆ เช่น UK, USA มีการออกกฎหมาย ระเบียบ 

ควบคุมการท าประมงอยา่งย ั่งยืน โดยมีหลายธนาคาร

ได้แก่ Standard Chartered, ING และ Garanti 

น าเรือ่งน้ีมาพจิารณาแลว้ 

TTIA รว่มงานแสดงสนิคา้ Taiwan International Fisheries& Seafood Show 2017และประชุม

รว่มกบัสมาคมอวนลอ้มไตห้วนั            

เมื่อวนัที่  9 พฤศจิกายน 2560 TTIA ได้

มาร่วมออกคูหาในงาน Taiwan International 

Fisheries& Seafood Show 2017 ระหว่างวนัที่ 

9-11 พ.ย. 2560 ณ เมืองเกาสง ไต้หวนั และได้ไป

คูหา Bureau Veritas เ พื่อหารือแนวทางความ

รว่มมือ Recognition Responsible Sourcing ใน

ด้าน Sustainability และ Social Accountability 

ของอุตฯ ทูน่าไทย 

- ในช่วงบา่ย TTIA (ดร.ชนินทร์ คุณณฐั คุณนรนิทร์ 

คุณด ารงค์) ได้ประชุมร่วมกบัสมาคมเรืออวนล้อม

ไต้หว ัน , FCF, ITOCHU และ  Tri Marine เ พื่ อ

หารือและขอความรว่มมือ สรุปดงัน้ี  

1) การปฏิบ ัติตามกฎหมาย EU IUU ซึ่ ง 

TTIA มีส่งหนงัสือแจ้งล่วงหน้าแล้ว ได้แก่ การออก 

HC โดย  Captain เ รื อ จ ับและ เ รื อขนถ่ ายตาม

แบบฟอร์มที่ TTIA ส่งให้, การออก HC โดย CA 
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หากมีปลาขึน้ทีป่ระเทศนัน้ โดยเฉพาะคอนเทนเนอร์/ 

ประเด็นการส่ง CC ภายใน 90 วนั ซึ่งยงัติดปัญหา

ความล่ า ช้ า จ าก  Transship Port States ของ

ประเทศหมู่เกาะ >> ทางสมาคมอวนล้อมฯ จะไป

หารือกบั CA ของ Taiwan ถึงแนวทางการแก้ไข

ปญัหาน้ี 

2) การปฏิบตัิตามกฎหมาย US IUU เริ่ม 1 

มค 61 ซึ่งหาก NOAA มีการสุม่ตรวจสอบขอ้มูลปลา

ชุดใดแล้ว ก็คาดหวงัให้มีการส่งข้อมูล traceability 

ภายใน 24 ชม. ซึ่งท าไดย้ากโดยเฉพาะหากมีการขน

ถา่ยหรือขายหลายตอ่ >> TTIA ขอใหเ้จา้ของเรือและ 

traders เตรียม real and transparency data และ 

TTIA จะพจิารณาเพือ่หารือขอ้ตดิขดัในทางปฏบิตัิกบั 

NOAA ตอ่ไป 

3) ประเด็น Social crew audit ก าลงัเป็นที่

จบัตามองในหลายตลาด เพื่อให้ม ั่นใจว่ามีการดูแล

ลูกเรืออย่างเหมาะสม ขณะน้ี ยงัไม่มีข้อสรุป final 

std. >> ในการประชุม WCPFC meeting ธ.ค.60 

ทีก่รุงมะนิลา จะมีการหารือประเด็นน้ีอีก  

4) ประ เ ด็ นปล าที่ ร ับ ร อ ง โด ย  MSC มี

ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่าการตอบรบัของตลาด >> 

อาจจะเพิม่ทางเลือกโดยพฒันา WCPO ตามแนวทาง  

FIP Fishery Improvement Project Program 

ซึ่งต้องร่วมมือกนัในสายการผลิต fishing boat 

owners, traders, related government, tuna 

processors  

5) ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ป ฏิ บ ัติ ต า ม  TTIA Tuna 

Guideline  ปจัจุบนัยงัคงพบปญัหาเกลือสูง และใน

การ recheck ปญัหาคุณภาพปลาเพื่อ claim ขอให้

ตรวจซ ้าก ับ Third party lab certified ISO/IEC 

17025     

ทางสมาคมอวนล้อมขอให้ TTIA ช่วยส่ง

ขอ้มูลทุก shipment เพือ่จะไดท้ราบคุณภาพของปลา

และปัญหา โดยยินดีที่จะน าไปปรบัปรุงแก้ไข /ทาง 

TTIA จะขอหารือเรื่อง น้ีอีกคร ั้ง  ในช่วง World 

Tuna 2018 พ.ค.61 

6) สุดท้าย TTIA ฝากประเด็นความอยู่รอด

ของอุตสาหกรรมทูน่าซึ่ง เกี่ยวข้องกบัทุกฝ่ายท ั้ง

เจา้ของเรือ,traders, โรงงานและลูกคา้ ดงันัน้ ขอให้

ด าเนินธุรกิจแบบ win-win มีระยะเวลาการปรบัตวั

คอ่ยเป็นคอ่ยไป เพือ่ใหทุ้กฝ่ายอยูไ่ดอ้ยา่งย ั่งยืน 

- ในช่วงค ่า สมาคมอวนล้อมฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยง

อ า ห า ร ค ่ า  ณ  ห้ อ ง อ า ห า ร  Ambassador 

Kaohsiung Hotel. 

ท ั้ ง น้ี  ส รุ ป  TTIA Joined Taiwan 

International Fisheries & Seafood Show 9-

11 November 2017 at Kaohsiung Exhibition 

Center, Taiwan สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ทีเ่ว็ปไซต์ www.thaituna.org 
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TTIA เขา้รว่มประชุมสมัมนา "โครงการ การจดัท านโยบายการพฒันาประมงของประเทศ พ.ศ. 2560-2569"   

เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2560 ทางสมาคมฯ 

ได้เข้าร่วมประชุมสมัมนา "โครงการ การจดัท า

นโยบายการพฒันาประมงของประเทศ พ.ศ. 2560-

2569"  ณ โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ. รชั

ดา ซึง่กรมประมงไดม้อบหมายให ้TDRI เป็นผูจ้ดัท า

โครงการวิจยั ภายใต้นโยบายหลกั 4 ประเด็นคือ 1) 

นโยบายการพฒันาประมงในน่านน ้าของประเทศไทย 

2) นโยบาย การสง่เสรมิ พฒันา และแกไ้ขปญัหาการ

ประมงนอกน่านน ้ าไทย 3) นโยบายการพ ัฒนา

เพาะเลี้ยงสตัว์น ้าของประเทศไทย 4) นโยบายการ

พฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองด้านการประมงของ

ประเทศไทย ท ั้งน้ี โครงการวิจยัดงักล่าวยงัคงเป็น

ฉบบัรา่ง ซึ่งผูเ้ขา้ประชุมสว่นใหญไ่ดใ้หข้อ้คดิเห็นใน

ภาพรวม ดงัเช่น ทิศทางที่เป็นข้อจ ากดัและความไม่

สอดคล้องกบักฎหมายของหน่วยงานกระทรวงที่

เกี่ยวข้องท ัง้ ก. แรงงาน ก. ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความสบัสนและเกิดปญัหา

ในการปฏิบตัิ โดยยงัไม่ชดัเจนถึงความร่วมมือใน

แนวทางการแกไ้ขปญัหา / แนวทางของนโยบายที่จะ

ท าออกมาควรที่จะสรา้งโอกาสสง่เสริม พฒันา ใหก้บั

ทุกมติทิ ัง้การเพาะเลี้ยงและการประมงทีจ่บัจากทะเล / 

ความย ั่งยืนของสตัว์น ้า / มาตรการผลกระทบและ

เยียวยาให้กบัผู้ที่ได้รบัผลกระทบในมิติต่าง ซึ่งกรม

ประมงควรตอ้งบรรจุไวใ้นนโยบาย 

 ดร.พจน์ อรา่มวฒันานนท์ รองประธาน

กรรมการ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย ไดเ้ขา้รว่ม

แสดงความเห็นตอ่นโยบายการประมงของประเทศ 

โดยไดแ้สดงความคดิเห็นตอ่สถานการณ์การประมง

ภายในประเทศ การบงัคบัใชก้ฎหมาย พรก.ประมง 

และน าเสนอความย ั่งยืนของการแกไ้ขปญัหาโดยการ

มีสว่นรว่มระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน ภายใต้

แนวคดิประชารฐั ตลอดจน การจดัการ zoning ภาค

เกษตรไทยอยา่งย ั่งยืน เป็นตน้  

 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างาน Ship to shore right 

เ มื่ อ ว ันที่  17  พฤศจิก ายน  2560  คุณ
อรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้า
ร่วมประชุมคณะท างาน ภายใต้โครงการต่อต้าน

รูปแบบการท างานที่ไม่เป็นที่ยอมรบัในอุตสาหกรรม
ประมงและอาหารทะเล ที่โรงแรมพูลแมน  คิงพาว
เวอร์ กรุงเทพ โดยมีสาระส าคญัในการประชุมดงัน้ี  

การด าเนินการด้านกรอบกฎหมาย การท า
นิยาม  "แรงงานบ ังค ับ "  ให้ช ัด เจนโดยได้ต ั้ ง
คณะท างานชุดเล็กขึ้นเพื่อตีความและหาความทบั
ซ้อนของค าว่า ค้ามนุษย์ กบั แรงงานบงัคบั โดยได้ 
เสนอ รา่งพรบ.ป้องกนัการใช้แรงงานบงัคบั พ.ศ..... 
ขึ้น / ปรบัแก้เน้ือใน พรบ.ป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษย์ พ.ศ. 2551 / ปรบักฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
ใหส้อดคลอ้งกบั C188  

การน าเสนอผลการวิจยัเรื่องประสิทธิผลของ
ช่องทาง MOU ในอุตสาหกรรมประมงและอาหาร
ทะเล โดยรายงานว่าพบปญัหา การน าเข้า MOU มี
ราคาสูง / มีความซบัซ้อน/ ประเทศตน้ทางด าเนินการ
ล่าช้า / เจ้าของเรือปรบัตวัตามกฎหมายไม่ทนั / 
ปญัหากรอบกฎหมายสูงเกินกว่าภาคธุรกิจรบัไหว มี
การลงโทษที่รุนแรง / ปญัหาให้ข้อมูลด้านกฎหมาย 
นอกจากน้ีที่ประชุมได้มีการแนะน าเพิ่มว่าควรมีการ
แนะน าให้ EU US และทางการไทย ด าเนินการใน
การแกป้ญัหาการน าเขา้แรงงานจากประเทศตน้ทาง  
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การรายงานความคืบหน้าเรื่องการตรวจ
แรงงานและการจ ัดอบรมล่ามเพิ่มขึ้นโดยการ
สนบัสนุนจาก  ILO    

การรายงานผลวิจ ัยการแก้ไขปัญหาการ
คุ้มครองค่าจ้างโดยการจ่ายเงินผ่านธนาคาร ซึ่งจะมี
การพฒันาระบบธนาคารให้รองรบัการจ่ายเงินผ่าน
เจ้าของเรือและเปิดบญัชีส าหรบัลูกเรือ / การจดัการ
ดา้นเอกสารในภาษาแรงงานขา้มชาต ิ/ การใหค้วามรู้
การท าธุรกรรมผ่าน ATM กบัแรงงาน / จดัระบบ

ควบคุมตรวจสอบ / การพฒันาระบบการโอนเงินกลบั
ประเทศตน้ทางของแรงงานขา้มชาต ิ 

นอกจากน้ีคุณอรรถพนัธ์ยงัให้ความเห็น
เพิ่มเติมในที่ประชุมด้วยว่า การประชุมคณะท างาน
ควรมีการเชิญชวนหรือสนบัสนุนให้สมาคมประมง
มาร่วมประชุมด้วยเพราะเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ในการวิจยัควรมีการเก็บข้อมูล เรื่องหน้าที่ที่แรงงาน
ควรรูด้้วย โดยแยกเป็นข้อมูลแรงงานเรือประมงและ
แรงงานในอุตสาหกรรมประมง โดยเบื้องต้นการ
ประชุม คณะท างานจะมีขึน้อีกประมาณ กพ.ปี 2561 

 

TTIA เขา้รว่มสมัมนาแนะน าระบบบรกิารพกิดัศลุกากรทางอเิล็กทรอนิกส์ 

เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2560  ทางสมาคม

ฯ ได้เข้าร่วมส ัมมนาแนะน าระบบบริการพิก ัด

ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Tariff e-service) ณ 

ห้องกญัญาลกัษณ์ บอลลูม โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท

26 โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

ระบบ Tariff e-service คือบริการสืบค้นค า

วนิิจฉยัพกิดัอตัราศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์และการ

บริการตีความพิก ัดอ ัตราศุลกากรล่วงหน้าทาง

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e-advance tariff ruling) มี

วตัถุประสงค์ใหเ้ป็นไปตามนโยบายรฐับาลไทยแลนด์ 

4.0 เพือ่อ านวยความสะดวกทางการค้า และช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนที่

http://tariffeservice.customs.go.th เ พื่อปฏิบ ัติ

ตามข ัน้ตอนการลงทะเบียนขอใชบ้รกิาร  

ข ัน้ตอนการตีความพกิดัศุลกากรลว่งหน้า 

1.ยื่นค าร้อง กรณีมีหนงัสือซ้ือขายล่วงหน้า

จ าเป็นต้องมี เอกสารครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่

พจิารณาภายใน 30 วนั     

2.การรบัค ารอ้ง เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน 7 

วนั กรณีข้อมูลไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่จะขอข้อมูล

เพิม่เตมิ 

3.การเก็บค่าธรรมเนียม ช าระค่าธรรมเนียม 

2,000 บาท ซึง่มีระยะเวลา 2 ปี  

4.กรณีถา้ขอ้มูลไมส่มบูรณ์ครบถว้น/กฏหมาย

เปลี่ยนแปลงหรือปรบัอตัราศุลกากรใหม่ในพิกดัเดิม

จะถูกยกเลิกการตีความพิกดัศุลกากรล่วงหน้า แต่ถ้า

ข้อมูลไม่สมบูรณ์สามารถยืนยนัค ารอ้งขอทบทวนได้

ภายใน 15 วนั ในการยืนยนัค ารอ้งนัน้ตอ้งเป็นขอ้มูล

เดมิทีเ่คยยืน่ 

5.ผู้ใช้บริการแจ้งช าระค่าธรรมเนียมผ่าน

ระบบ 

6.เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว จะแจ้งผลการ

พิ จ า รณา เ ป็ นหนัง สื อท า ง ไปรษณีย์ ห รื อ แ จ้ ง

สถานะการพจิารณาผา่นทางอีเมล 

หากมีข้อสงสยัหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถ

ติดต่อกรมศุลกากร ได้ที่เบอร์ 02667-6000, 0-

2667-7000 หรือทิ้ งค าถามไว้ใน Q&A จะมี

เจา้หน้าทีค่อยตอบขอ้มูลทีท่า่นสงสยั
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TTIA นายกสมาคมฯ เขา้รว่มเป็น speaker ในงาน Identifying risks of economic crime and 
corruption in the fishery sector  

 เ มื่ อ ว ั น ที่  20 
พฤศจิกายน 2560 
ช่วงบ่าย TTIA โดย 
ดร. ชนินทร์ฯ ไดร้บั
เ ชิ ญ จ า ก 
UNODC(UN on 
Drugs and 
Crime) ภู มิ ภ า ค
เอ เ ชี ยตะว ันออก
เ ฉี ย ง ใ ต้  แ ล ะ
แ ป ซิ ฟิ ก  เ ป็ น 
speaker ใ น ง า น 
Identifying risks 
of economic 

crime and corruption in the fishery sector ใน
หวัขอ้ “good practices and lessons learned to 
promote integrity in the fisheries sector” ณ 
รร. อมารีวอเตอร์เกท โดยมีหน่วยงานรฐัของประเทศ
สมาชิกอาเซียนด้านการใช้กฎหมายและประมงเข้า
รว่ม workshop 
  ดร.ชนินทร์ไดน้ าเสนอ ppt ดงัไฟล์แนบ และ
เสนอแนวทางลดความเสีย่งและปญัหาการคุกคามและ
คอร์รปัชนัทางประมงดงัน้ี 

 >> ลดจ านวนเรือ โดยใหม้ีสดัสว่นเรือประมง
พ้ืนบ้านมากกว่าเรือพาณิชย์ รฐัซ้ือเรือไปท าปะการงั 
ไมอ่อกlicenseเพิม่ เปลีย่นอาชีพใหช้าวประมง /UN
ต้องแสดงบทบาทให้รฐับาลประเทศต่างๆลดการ
อุดหนุนด้านประมงและการสร้างเรือที่มากเกิน
ทรพัยากรประมง 
 >> ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกนัผลกัดนั 
ASEAN Fisher Policy แ ล ะ พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ เ ชื่อมโยงข้อมูลร่วมก ัน จ ัดสรร
งบประมาณใหด้ าเนินการได ้
 >> ใน fishery supply chain>>NGOs มี
บทบาทส าคญัในการผลกัดนัให้ผู้ซ้ือมากดดนัผู้ผลิต
ซึ่งตอ้งไปดูแลsupplierทีข่ายวตัถุดิบให้โรงงานอีกที 
เพือ่ใหไ้ด ้Sustainable fish และไดเ้ชิญ UNODC 
เขา้มารว่มงาน Infofish World Tuna 2018. 

 
TTIA เขา้รว่มสมัมนาเชงิปฎบิตักิาร BSCI

เมือ่วนัที ่20-22 พฤศจกิายน 2560 ที ่รร.โน
โวเทล สุขุมวิท20 คุณอรรถพ ันธ์  มาศร ังสรรค์  
เลขาธกิารสมาคมฯ ไดเ้ขา้รว่ม สมัมนาเชิงปฎบิตักิาร 
BSCI ที่สมาคมได้ร่วมจดักบัองค์การ Plan โดยได้
ทุนสนบัสนุนจาก Kesko ประเทศฟินแลนด์ การจดั
อบรมคร ัง้น้ี มีสมาชิก TTIA 3 บริษทัเข้าร่วมอบรม 
ไดแ้ก ่ 

1. บจก. อาร์ เอส แคนเนอรี ่ 
2. บจก. เอส.พี.เอ อินเตอร์เนช ั่นแนล ฟู้ด 

กรุป๊     
3. บจก. พี.ซี.ทูน่า และ สมาชิก TFFA ใน

อุตสาหกรรมทูน่าเขา้รว่มอบรมดว้ย  
โดยการอบรมคร ั้ง น้ีนอกจากเป็นการให้

ความรูด้า้นมาตรฐาน BSCI แลว้ ยงัมีการท ากจิกรรม 
Workshop แบ่งกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มสวมบทบาทเป็น 
Auditor ไป Audit กลุ่มอื่น  เพื่อเป็นการเตรียมตวั
ติวเข้มบริษัทที่จะท าการ Audit เพื่อรบัมาตราฐาน 
BSCI 
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TTIA เขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ ASEAN Seafood Expo 2017 

เมือ่วนัที ่20-21 พฤศจกิายน 2560 สมาคมฯ 
ได้รบัเชิญจากผู้จดังาน บริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทช ั่น 
เซอร์วสิเซส จ ากดั รว่มกบั บรษิทั โคเอ็กซ์ จ ากดั ผูจ้ดั
งานแสดงสินค้าจากประเทศเกาหลี ไปออกคูหางาน
แสดงสินค้าด้านอาหารทะเลแห่งอาเซียน หรือ 

ASEAN Seafood Expo 2017 ระหว่างวนัที่ 20-
21  พฤศจิกายน 2560  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สริกิติิ ์ซึ่งงานน้ีเป็นการจดัคร ัง้แรก โดยมีสมาคมการ
ประมงนอก น่ านน ้ า ไ ทย เ ป็ น เ จ้ า ภ าพร่ ว ม  มี
วตัถุประสงค์การจดังานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประมงดา้นอาหารทะเลแหง่อาเซียน  

ซึ่งในคร ัง้น้ี สมาคมฯไดร้บัการสนบัสนุนคูหา
มาตรฐานจากผู้จดังาน จ านวน 2 คูหา เลขที่ G06 
และ G08 ภายในคูหา TTIA ได้น าเสนอโปสเตอร์
นโยบายหลกั 3 ดา้น Food Safety,Sustainability, 
Ethical Standard, การด าเนินงาน GLP, Tuna 
Processing และโลโกส้มาชิก TTIA นอกจากน้ียงัมี
แผ่นพบัรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ ตวัอย่างสินค้าและ
โบว์ชวัร์สมาชิก โดยมีการแลกเปลีย่นนามบตัรกบันกั
ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ที่แวะมาเยี่ยม และแนะน า
สมาชกิสมาคมฯใหก้บัผูท้ีส่นใจเกีย่วกบัทูน่ากระป๋อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิารการตรวจแรงงานและการก ากบัดูแลกจิการประมงและอาหารแปรรูปทะเล 
ภายใตโ้ครงการ Ship to shore Right  

 

เมื่อวนัที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560สมาคมฯ 
(วรพล) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการการตรวจ

แรงงานและการก ากบัดูแลกิจการประมงและอาหาร
แปรรูปทะเล ที ่รร.อมารี วอเตอร์เกท โดยการประชุม
คร ั้ง น้ี เ ป็นการประชุมภายใต้โครงการ Ship to 
Shore Right จดัโดย ILO การประชุมมีสาระส าคญั
ดงัน้ี  

1.น าผู้แทนจากประเทศนิวซีแลนด์  มา
ถ่ายทอดประสบการณ์การท างานของพนกังานตรวจ
แรงงาน มีการน าเสนอการท าหน้าที่ของพนกังาน
ตรวจแรงงานที่สามารถท าหน้าที่ในเชิงรุกได้ ไม่รอ
ข้อรอ้งเรียนอย่างเดียว , เน้นการบงัคบัใช้กฎหมาย
ลงโทษผู้กระท าความผิด โดยผู้ประกอบการที่ท า
ความผิดจะต้องถูกตรวจสอบ ถูกออกใบเตือน และมี
การก าหนดเวลาในการแกไ้ข หากไมแ่กไ้ขจะถูกปรบั
และน าเรื่องออกสื่อเพื่อท าให้ผู้ประกอบการเสีย
ชื่อเสียง มีการด าเนินการในเคสต่างๆ อย่างรวดเร็ว 
นอกจากน้ีการท าหน้าที่ของพนกังานตรวจแรงงาน
นั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง จะมีการให้
รางวลัทีมที่ท าผลงานดีและรวดเร็ว มีการจดัท า 
Newsletter เพื่อประชาสมัพนัธ์ทีมที่ท าผลงานได้ดี
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และเป็นการชื่นชม และมีข ั้นตอนการตรวจสอบ
เจา้หน้าทีเ่พือ่ป้องกนัปญัหาการรบัสนิบน  

2.มีการแลกเปลียนความเห็นถงึการน า C188 
มาปรบักบักม.ไทย ในสว่นทีย่งัไมส่อดคลอ้ง เชน่   

-การจดัท าสญัญาจ้าง / คนงานประมงไม่
เขา้ใจสญัญาจา้งคืออะไร  

-ไม่มีการก าหนดให้นายจ้างแรงงานประมง
ตอ้งสง่เงนิเขา้กองทุนเงนิทดแทน  

-อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภณัฑ์ ไม่มี
ภาษาทีแ่รงงานเขา้ใจ  

-คนงานประมงไม่ส ามารถ เข้ าถึ ง สิท ธิ
ประกนัสงัคมได ้ 

3.การแลกเปลีย่นความเห็นปญัหาอืน่ๆ   
-การหาตู้ ATM ใช้ และภาษาในการใช้ ตู้ 

ATM แรงงานยงัไมส่ามารถเขา้ใจได ้ 
-การไม่สามารถเปิดบญัชีธนาคารให้แรงงาน

บตัรสีชมพูได ้ 
-ข ั้นตอนการร้องเรียนปัญหาแรงงานกบัพนกังาน
ตรวจแรงง านที่ ไม่ส ามารถก าหนด เ วล าก า ร
ด าเนินการทีช่ดัเจนได้

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเตรียมการฝ่ายไทยดา้นมติเิศรษฐกจิ ส าหรบัประชุมคณะกรรมาธกิารรว่มวา่ดว้ยความ

รว่มมอืทวภิาคไีทย-อนิโดนีเซยี 

เมื่อว ันที่  22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 

14.30 น กระทรวงตา่งประเทศเชญิผูแ้ทนสภาหอฯ 

ดร.ชนินทร์(คุณสุพตัราแทน) สภาอุตฯ สภาธุรกิจ

ไทย-อินโดนีเซีย และภาครฐัที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ประชุมเตรียมการฝ่ายไทยด้านมิติเศรษฐกิจ 

ส าหรบัประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ

ร่วมมือทวภิาคไีทย-อนิโดนีเซีย คร ัง้ที ่9 ซึง่จะมขีึน้

วนัที ่20-23 ธ.ค.60 ณ เมอืงยอร์กยาตา อนิโดนีเซยี 

โดยมอีธบิดีกรมเอเชียตะวนัออกเป็นประธาน 

>> ภาคเอกชนน าเสนอประเด็นดงัน้ี  

- ขอให้มีความร่วมมือด้านประมง ไทย-

อินโดนีเซีย การส่งเสริมให้เรือไทยไปจบัปลาใน

อนิโดนีเซีย โดยภาครฐัต้องตรวจสอบความถูกต้อง

ของเรือไทย และช่วยเจรจาขอ้กฎหมาย  

- ขอใหแ้กป้ญัหาและอ านวยความสะดวกให้

นกัธุรกิจไทย เช่น บางคร ัง้อินโดฯ ไม่รบั APEC 

Visa, หากคนต่างชาติรบัต าแหน่ง Director ต้อง

จ่ายค่าเสียโอกาสของชาวอินโดฯ USD100ต่อ

เดือน, การหมดอายุของ VISA และ work permit 

ไม่ตรงกนั ท าให้เพิ่มต้นทุนการต่ออายุ, การบงัคบั

ใช้กฎระเบยีบทนัทที าใหผู้ป้ระกอบการเตรียมตวัไม่

ทนั หรือ เมือ่สนิคา้ไปถงึแลว้ถูกกกัไว้ 

-ธุรกิจที่มีศกัยภาพ ได้แก่ อาหาร อาหาร

เสรมิ เครือ่งส าอางค์ และสปา 

 

TTIA ตดิตามคณะของกวัเตมาลาตรวจโรงงานทนู่า 
ระหว่างวนัที่ 13-25 พฤศจิกายน 2560  

ห น่ ว ย ง าน  Departamento de Regulación y 
Control de Alimentos ประเทศกวัเตมาลา เดนิทาง
มาตรวจโรงงานสตัว์น ้าในประเทศไทย จ านวน 14 
วนั มีโรงงานที่ขอรบัการตรวจรบัรอง 10 บริษัท 
จ านวน 10 โรงงาน เป็นสมาชิก TTIA 5 บริษทั(5 
โรงงาน)ได้แก่ บจก.สยามอินเตอร์เนช ั่นแนลฟู๊ด, 
บมจ.ทรอปิคอลแคนน่ิง, บจก.โชตวิฒัน์อุตสาหกรรม
การผลิต,บมจ.ยูนิคอร์ด และบจก.พทัยาฟู้ด เป็น
สมาชิก TFPA 4 บริษัท(4 โรงงาน) เป็นสมาชิก 
TFFA 1 บริษทั(1 โรงงาน)  ผู้ตรวจจากกวัเตมาลา 
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ทีม่าตรวจรบัรองโรงงานสตัว์น ้าแปรรูปในคร ัง้น้ี มี 2 
คน คือ 1.MR. ESCOBAR ALBORES OSCAR 
E 2. MR. ALVAREZ ORELLANA MARIO 
 โดยในวนัที่  25 พฤศจิกายน 2560 ทาง
สมาคมฯ (คุณอารียา,คุณกญัญาพฒัน์) ได้เข้าร่วม
การปิดประชุม (close meeting) การตรวจรบัรอง
โรงงานที่ประสงค์จะส่งออกสินค้าประมงไปยงั
ประเทศกวัเตมาลา เวลา 13.00-15.00 น. ณ 
โ ร งแ รม  Holiday Inn Express ส าทร  โด ยมี
สาระส าคญั ดงัน้ี 

1.ความถี่ในการตรวจสุขภาพพนกังานของ
โรงงาน เน่ืองจากขอ้ก าหนดของกวัเตมาลาก าหนดอยู่
ทีปี่ละ 2 คร ัง้ (ทุก 6 เดือน) ในขณะทีโ่รงงานของไทย
มีการตรวจสุขภาพพนกังานเพียงปีละ 1 คร ัง้เทา่นัน้ 

2.ความถีใ่นการตรวจคุณภาพของ Finished 
Products  เ น่ืองจากข้อก าหนดของก ัวเตมาลา 
ก าหนดอยู่ที่ทุก 2 เดือน ในขณะที่โรงงานของไทยมี
การตรวจสนิคา้ทุก 3 เดือน 

 หลงัจากน้ี ทางทีมผูต้รวจจะเดนิทางกลบัไปท า
รายงานเสนอต่อระดบันโยบาย โดยใช้เวลาประมาณ 
15 วนัแลว้จะสง่ผลการพจิารณากลบัมายงักรมประมง
ของไทย และให้แต่ละโรงงานที่ได้รบั Corrective 
Action (CAR) แกไ้ข CAR ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 
วนั แล้วส่งให้กรมประมง เพื่อส่งข้อมูลกลบัไปยงั
กวัเตมาลา ซึ่งหลงัจากกวัเตมาลาได้รบัข้อมูลการ
แก้ไขของโรงงานแล้ว จะเร่งส่งใบรบัรองกลบัมายงั
ประเทศไทยอีกคร ั้ง (คาดว่าข ั้นตอนน้ีจะใช้เวลา
ประมาณ 15 วนั) 
  หมายเหตุ: ส าหรบัโรงงานที่เคยได้รบัการ
ตรวจรบัรองแล้วเมื่อปี 2013  >> โรงงานกลุ่มน้ี
สามารถส่งออกไปยงักวัเตมาลาได้ทนัที ส่วนโรงงาน
ที่ไม่เคยได้รบัการตรวจรบัรองจากกวัเตมาลาเมื่อปี 
2013 และโรงงานทีข่อเพิม่เตมิรายชือ่ผูส้ง่ออก ขอให้
รอผลการรบัรองจากกวัเตมาลาอยา่งเป็นทางการกอ่น
จงึจะสามารถสง่ออกไปยงักวัเตมาลาได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTIA เขา้รว่มการเสวนาหวัขอ้ “50 ปี ประชาคมอาเซียน โอกาส&ความทา้ทาย” 

เมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2560 ช่วงเช้า ดร.

ชนินทร์ นายกTTIA และจนท. ไดเ้ขา้รว่มการเสวนา

หวัข้อ “50 ปี ประชาคมอาเซียน โอกาส&ความท้า

ทาย” ณ รร.เจ้าพระยาปาร์ค โดย ดร.พจน์ อร่าม
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วฒันานนท์ นายกสมาคมสง่เสรมิการคา้อาเซียน เป็น

ประธาน มีเป้าหมาย ส่งเสริมสนบัสนุนธุรกิจการค้า 

SME เพือ่เปิดตลาดการคา้การลงทุนระหวา่งอาเซียน

ใหม้ากขึน้ และไดเ้ชิญดร.สุรนิทร์ฯ และคุณอลงกรณ์

มาบรรยาย สรุปเศรษฐกจิและโอกาสของอาเซียนดงัน้ี 

 1.ก้าวต่อไปหลงั 50 ปี AEC >> เป้าหมาย

ต้องเป็นตลาดเดียวกนั, สามารถแข่งขนัได้, บริหาร

จดัการลดความเหลื่อมล ้าภายในของประเทศสมาชิก 

และระหว่างสมาชิกอาเซียนด้วยกนั เพื่อลดความ

ขดัแย้งและสร้างความม ั่นคงในภูมิภาค , สามารถ

แข่งขนักบัประชากรโลกได้ ซึ่งต้องมีมาตรฐานที่

ยอมรบัได ้

 2.การข ับ เคลื่อนธุรกิจการค้า  SME ใน

อาเซียน >> รฐัต้องมีกองทุนพิเศษ ข้อมูลและโอกาส

ทางธุรกจิ, การพฒันาการตดิตอ่หน่วยงานภาครฐัเพือ่

สนับสนุนการค้าในอาเซียน , พฒันาคน ลดความ

เหลือ่มล า้ทางการศกึษา สง่เสรมิดา้นวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยท าให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก

กบัดกัเงนิเดือนคงที ่

 3.การพฒันาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สรา้งนวตักรรมใหม่ โดยจดทะเบียนลิขสิทธิใ์นนาม

ประเทศไทย เพื่อมุ่งเน้นพฒันาการเชื่อมโยงใน

อาเซียนให้เ ป็นรูปธรรม ดงันั้นต้องมี เ ป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการพฒันา

ส่งเสริมอย่างเสมอภาคเพื่อให้ประสบความส าเร็จใน

กลุม่ความรว่มมือระดบัภูมภิาคตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

ขออนุมตักิารลงนามในบนัทกึความเข้าใจระหว่างกรมประมง-ไทย และกรมปศุสตัว์และประมง-ลาว ว่าด้วย

ความร่วมมือด้านประมง

กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้แห่งสาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว วา่ดว้ยความรว่มมือดา้น

ประมง วนัที่  7 พ.ย. 2560 คณะร ัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบและอนุม ัติตามที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงัน้ี 

1. เห็นชอบและอนุมตัิให้มีการลงนามใน

บนัทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กษ. แห่ง

ราชอาณาจกัรไทย และกรมปศุสตัว์และประมง 

กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้แห่งสาธารณร ัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) วา่ดว้ยความ

รว่มมือดา้นประมง 

2. อนุมตัใินหลกัการวา่ กอ่นทีจ่ะมีการลงนาม 

หากมีความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขบนัทกึความ

เข้าใจฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลกัการส าคญั ให้ กษ. 

ด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งเสนอคณะรฐัมนตรีพจิารณา

อีก 

 3. อนุมตัใิหอ้ธบิดีกรมประมงเป็นผูล้งนามใน

บนัทกึความเขา้ใจฯ 

 4. มอบหมายกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) 

จดัท าหนงัสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ 

ผูล้งนามในขอ้ 3 (ท ัง้สองฝ่ายเห็นพอ้งใหม้ีการลงนาม

ร่างบนัทึกความเข้าใจฯ ในวนัที่ 14 พฤศจิกายน 

2560 กอ่นการจดังานเฉลมิฉลองครบรอบ 50 ปี การ

ก่อต ั้งศูนย์พฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ในวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม

ดุสติธานี กรุงเทพฯ) 

 บนัทึกความเข้าใจฯ ฉบบัน้ีมีสาระส าคญัเพื่อ

การสง่เสรมิความรว่มมือทางวชิาการ การแลกเปลีย่น

ข้อมูลและเทคโนโลยี ความร่วมมือเพื่อการพฒันา

ดา้นการประมง รวมถงึความรว่มมือดา้นการบงัคบัใช้

กฎหมายในสาขาประมงภายในขอบเขตของกฎหมาย

และระเบียบของแต่ละฝ่าย รวมถึงความร่วมมือใน

สาขาอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
Source: http://www.ryt9.com/s/cabt/2735838 
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ไทย – ลาว MOU พฒันาความรว่มมอืดา้นประมง 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง 

ร่วมลงนามในบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความ

ร่วมมือด้านการประมง กบันายสมพนั จนัเพงไซ 

อธิบดีกรมปศุสตัว์และประมง กระทรวงกสิกรรม

และป่าไม ้แห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาว 

 ว ันที่  14 พฤศจิกายน 2560 นายอดิศร 

พรอ้มเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์แห่งราชอาณาจกัรไทย ร่วมลงนามใน

บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง 

ก ับ  Mr. Somphanh Chanphengxay อธิบดี

กรมปศุสตัว์และการประมง กระทรวงเกษตรและป่า

ไม้แห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เพื่อเสริมสรา้งและสนบัสนุนความร่วมมือทางด้าน

ประมง ณ หอ้งประชุมตะพดัทอง กรมประมง 
Source: http://www.ryt9.com/s/prg/2739914

 

EU ปลดใบแดง IUU ศรีลงักาแลว้ 

เมือ่วนัที ่26 ตุลาคม 2560 คณะกรรมาธกิาร

ยุ โ ร ป ป ร ะ ก า ศ  Commission Implementing 

Decision (EU) 2017/1949 พิจารณาปลดสถานะ

ใบแดงให้แก่อุตสาหกรรมประมงของศรีลงักาอย่าง

เป็นทางการ ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ย้อนหลงัต ัง้แต่วนัที่ 22 

มิถุนายน 2559 หลงัจากพบว่าศรีลงักาได้ให้ความ

ร่วมกบัคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการประมงและ

ท ะ เ ล  ( Directorate-General for Maritime 

Affairs and Fisheries: DG-MARE) เป็นอย่างดี 

ซึ่งในปัจจุบนัศรีลงักามีมาตรฐานการก าจดั และ

ต่อต้านการท าประมงผิดกฏหมาย (IUU) อย่างเป็น

รูปธรรม พร้อมได้ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย และข้อ

ปฎบิตักิารตา่งตามมาตรฐานสากล  
Source:thaieurope.net 

http://www.acfs.go.th/warning/administrator/old_issue.ph

p 

 

สหภาพยุโรปประกาศรายชือ่เรือประมงทีล่กัลอบการท าประมงทีผ่ดิกฎหมาย คร ัง้ที ่8 

เ มื่ อ ว ั น ที่  2 3  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 0 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission 

Implementing Regulation (EU) 2017/2178 of 

22  November 2017  amending Regulation 

(EU) No 468/2010 establishing the EU list of 

vessels engaged in illegal, unreported and 

unregulated fishing ใน EU Official Journal L 

307/14 สรุปสาระส าคญัของประกาศดงักลา่ว ดงัน้ี 

1. จากการที่สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ 

IUU เพือ่ตอ่ตา้นการท าประมงทีผ่ดิกฎหมาย ซึ่งได้มี

ผลบงัคบัใช้ต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา 

ในทุกปี EU จะประกาศรายชื่อเรือประมง IUU อนั

เป็นไปตามขอ้ก าหนดใน Chapter V ของกฎระเบียบ 

IUU โดยคร ัง้ลา่สุด (คร ัง้ที ่8) EU ไดป้ระกาศรายชื่อ

เรือดงักลา่วเมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2560 โดยไมม่ี

เรือประมงที่ช ักธงไทยอยู่ในบ ัญชีรายชื่อ  IUU 

ดงักล่าว เรือ IUU ตามประกาศท ัง้หมด 132 ล า (มี

จ านวนมากกว่าปีที่ผ่านมา 18 ล า) ส่วนใหญ่เป็นเรือ

ชกัธงประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ อฟัริกา และอินเดีย 

และมีเรืออีกจ านวนมากทีไ่ม่สามารถระบุสญัชาตเิรือ

ได ้(unknown) 

 นอกจากน้ี EU ถอนชื่อเรือ Viking ออกจาก

บ ัญ ชี ร า ย ชื่ อ เ รื อ  IUU ข อ ง  EU เ น่ื อ ง จ า ก 

คณะกรรมาธิการเพื่อองค์กรอนุรกัษ์ทร ัพยากร

สิง่มีชีวติทางทะเลแอนตาร์กตกิา (Commission for 

the Conservation of  Antarctic  Marine Living 

Resources : CCAMLR) ไดถ้อนเรือ Viking ออก

จากบญัชี IUUหลงัจากที่ เรือดงักล่าวถูกทางการ

อนิโดนีเซียจมลงเมือ่วนัที ่14 มีนาคม 2559  อยา่งไร
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ก็ตาม เรือดงักลา่วยงัอยูใ่นบญัชีรายชื่อเรือ IUU ของ  

General Fisheries Commission for the 

Mediterranean (GFCM) 

         2. ท ัง้น้ี ประกาศบญัชีรายชื่อเรือประมง IUU 

ทีป่รากฎในภาคผนวก (Annex) จะมีผลบงัคบัใช้ตาม

กฎหมาย 7 วนัหลงัจากประกาศใน  EU Official 

Journal (ประกาศ ณ วนัที ่23 พฤศจกิายน  2560) 

         3. ส าหรบัรายละเอียดของกฎระเบียบดงักล่าว 

สามารถศกึษาเพิม่เตมิไดจ้ากเวปไซต์ดงัน้ี 
Source: http://www2 . thaieurope.net/eu-list-of-vessels-

engaged-in-iuu-fishing-8/ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2178&from=E

N 

 

 

 
 
 
 
 
"บิก๊ตู"่ ม.44 เรง่เครือ่งจดัเก็บขอ้มลูแรงงานประมงตา่งดา้ว 

ห ัวหน้าคสช. 
ง ัดม .44  แก้ปัญหา
พิ สู จ น์ ส ัญ ช า ติ  ต ั้ ง 
"ปลดัมท." คุมคกก.
จ ั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล อ ั ต
ลกัษณ์บุคคลของต่าง
ด้าว 22 จ ังหว ัดติด
ชายทะเลให้แล้วเสร็จ

ภายใน 31 มี.ค.61 
เมื่อวนัที่ 2 พ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 

เผยแพร่ค าส ั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา หวัหน้า
คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่49/2560 เรือ่ง การ
พิสูจน์ตวับุคคลของแรงงานต่างด้าว เน่ืองด้วยระบบ
การตรวจสอบบุคคลบางประเภท ซึ่งเดนิทางเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรไทย ยงัไม่สามารถ ตรวจสอบและ

ยืนยนัอตัลกัษณ์ได้ถูกต้อง ท าให้มีคนต่างด้าวเดิน
ทางเข้ามาท างานในราชอาณาจกัรไทยเป็นจ านวน
มากท ั้งที่เข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายและ ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย รวมถึงวิธีการและระบบที่แตกต่างกนั
ท าให้ยุ่งยากและล่าช้า ดงันั้นหวัหน้าคสช.จึงอาศยั
อ านาจตามความในมาตรา 265 ของรฐัธรรมนูญ 
ประกอบกบั มาตรา 44 ของรฐัธรรมนูญฉบบัช ั่วคราว 
2557 ต ัง้คณะกรรมการพจิารณาการเก็บขอ้มูลพสิูจน์
ตวับุคคลของ แรงงานตา่งดา้ว ใน 22 จงัหวดัทีม่ีพ้ืนที่
ติดทะเล คือ จ.กระบี่ จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ชุมพร ตราด ตรงั นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ประจวบคีรีขนัธ์ ปตัตานี พงังา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง 
ระยอง สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร และสุราษฎร์ธานี 
Source: 
https://mgronline.com/politics/detail/9600000111225 

 
กสร. ดนั 3 โครงการใหญแ่กค้า้มนุษย์

กรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
ผลกัดนั 3 โครงการ 
เดินหน้าคุ้มครอง
สทิธแิรงงานประมง
ทะเลแรงงานเด็กใน
รูปแบบที่ เลวร้าย 

มุ่งป้องกนัและแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย์ หวงัได้จดั
อนัดบั Tier2 ภายในปี 61 

นายอนนัต์ชยั อุทยัพฒันาชีพ ผูต้รวจราชการ
กระทรวงแรงงาน รกัษาราชการแทนอธิบดีกรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า 
กสร. มุง่ม ั่นด าเนินงานเพือ่แกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย์
ด้านแรงงาน อย่างจริงจ ังมาโดยตลอด และใน

ปีงบประมาณ 2561 กสร. มีแผนบูรณาการจดัการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  เ พื่อ
พฒันาการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 นโยบายความม ั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายของรฐับาล และแผน
แม่บทอื่น ๆ ซึ่งจะด าเนินการภายใต้ 3 โครงการ 
ไดแ้ก ่โครงการขบัเคลือ่นนโยบายและแผนระดบัชาติ
เพื่อขจดัการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย มี
กิจกรรมหลกั คือ ขบัเคลื่อนการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ เ ลวร้าย 
โครงการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
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คือ ส่งเสริม พฒันา และก ากบัดูแลให้แรงงานที่เป็น
กลุม่เสีย่งไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมาย ไมน้่อยกวา่ 
46,450 คน และโครงการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
ประมงทะเล ก ากบั ดูแลแรงงานในเรือประมงทะเลให้

ได้รบัการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 5,550 
คน 
Source: http://www.ryt9.com/s/prg/2736099 

ดีเดย์แลว้! นายจา้งประมงทะเล ตอ้งจา่ยคา่จา้งใหลู้กจา้งผา่นธนาคารในอตัรารายเดือน  
กรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
อ อ ก ป ร ะ ก า ศ
ก าหนดแบบสญัญา
จ้างลูกจ้างในงาน
ประมงทะเล พรอ้ม
แจ้งนายจ้างต้อง

จา่ยคา่จา้งใหก้บัลูกจา้งในอตัรารายเดือนและต้องจา่ย
ผา่นธนาคาร เริม่ 1 พฤศจกิายน 2560 

นายอนนัต์ชยั อุทยัพฒันาชีพ ผูต้รวจราชการ
กระทรวงแรงงาน รกัษาราชการแทนอธิบดีกรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า 
กสร. ได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนดแบบสญัญาจ้าง
ลูกจ้างในงานประมงทะเล ลงวนัที่ 30 ตุลาคม 2560 
ซึ่งประกาศฯฉบบัน้ีมีสาระส าคญั เช่น การก าหนดให้
นายจ้างจ่ายค่าจ้างในอตัรารายเดือนโดยจ่ายไม่น้อย
กว่าเดือนละคร ัง้ การก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
คา่ตอบแทนให้กบัลูกจ้างโดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชี
เงินฝากธนาคารโดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใน
การโอนเงิน การก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่จ ัด
เครือ่งมือหรืออุกรณ์เพือ่ความปลอดภยัในการท างาน

บนเรือให้กบัลูกจ้าง เป็นต้น ซึ่งประกาศดงักล่าวมีผล
ใชบ้งัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2560 เป็นตน้ไป 

การออกประกาศฯ ดงักล่าว เป็นการปฏิบตัิ
ตามกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล 
พ.ศ. 2557 ทีก่ าหนดให้นายจา้งจดัท าสญัญาจา้งเป็น
หนงัสือที่มีข้อความถูกต้องตรงกนัจ านวนสองฉบบั
โดยมอบให้ลูกจ้างเก็บไว้หน่ึงฉบบั เพื่อให้พนกังาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบ โดยแบบของสญัญาจ้างให้
เป็นไปตามที่อธิบดีกสร.ก าหนด ท ั้งน้ี การจดัท า
สญัญาจา้งในงานประมงทะเลจะเป็นประโยชน์ในการ
คุ้มครองสิทธิลูกจ้างและหลกัฐานในการปฏิบตัิตาม
กฎหมายของนายจ้าง ซึ่งจะช่วยในการป้องกนัการ
ละเมิดสิทธิแรงงานในกิจการประมงทะเล หาก
นายจ้าง ลูกจ้าง มีข้อสงสยัสอบถามเพิ่มเติมเพิ่มเติม
ได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทรศพัท์ 0 2246 8994 
ส า นัก ง า น ส ว ัส ดิ ก า ร แ ล ะ คุ้ ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น
กรุงเทพมหานครพ้ืนที ่1 ถงึ 10 ส านกังานสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัทุกจงัหวดั หรือหมายเลข
โทรศพัท์สายดว่น 1546 
Source: https: / / www. prachachat. net/ economy/ news-
64778 

 

กรมการจดัหางานเปลีย่นวธิีจา้ง “แรงงานประมง” สงูกวา่คา่จา้งข ัน้ต ่า 300 บาท ดงึดดูคนมาท างาน
เ มื่ อ ว ัน ที่  8 
พฤศจิกายน 
นายอนุรกัษ์ 
ท ศ ร ั ต น์  
อ ธิ บ ดี
ก ร ม ก า ร
จ ั ด ห า ง า น 
( ก ก จ . ) 

กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการเตรียมปรบัเปลี่ยนวิธี
จ้างแรงงานประมงเป็นแบบเงนิเดือนข ัน้ต ่า 12,000 
บาท และจ่ายผ่านทางธนาคาร เพื่อดึงดูดให้คนไทย
หนักลบัมาท างานประมง วา่ งานภาคประมงเป็นงานที่
ล าบากกวา่งานบนบก ดงันัน้ เมือ่คา่จา้งต ่ากวา่ค่าจ้าง
บนบก คนจึงไม่นิยมท ากนั ซึ่งประเด็นน้ีไม่ใช่แค่
เฉพาะคนไทยเท่านั้น แม้แต่คนต่างด้าวก็จะเลือกไป
ท างานบนบก เพราะงานสบายกว่า ค่าจ้างสูงกว่า จึง
เป็นทีม่าของการจา้งงานแบบเงนิเดือนข ัน้ต ่า 12,000 
บาท ซึ่งหากเฉลี่ย 30 วนัก็ตกวนัละ 400 บาท ซึ่งสูง
กว่าอตัราค่าจ้างข ั้นต ่าคือวนัละ 300 บาท จึงถือว่า
เป็นอตัราคา่จา้งทีสู่ง จงึน่าจะสามารถดงึดูดให้คนหนั

มาสนใจแรงงานภาคประมงได้มากขึ้น ที่ส าคญัคือ
จา่ยแบบเงนิเดือนผา่นทางธนาคาร เพราะลูกจา้งกลบั
ขึน้บกก็สามารถกดเอทีเอ็มเพือ่รบัเงนิไดเ้ลย 

นายอนุรกัษ์ กล่าวและว่า แนวคิดน้ีก็ริเริ่มมา
จากนายกสมาคมประมงแห่งประเทศไทย ซึ่งขณะน้ี
อยู่ระหว่างด าเนินการปรบัเปลี่ยนวิธีการจ้างงานใหม่ 
และมีการเจรจากบัทางการพม่าในการส่งแรงงานมา
ท างานภาคประมงแบบรฐัตอ่รฐั (จีทูจี) ซึ่งกลางเดือน 
พ.ย.น้ี อธบิดีกรมแรงงานพมา่ ก็จะเขา้มาหารือกบัตน
ดว้ย 

นายภทัรวุธ เภอแสละ ผู้อ านวยการส านัก
บริหารแรงงานต่างด้าว กล่าวว่า ส าหรบัการต่ออายุ
แรงงานต่างด้าวภาคประมงกลุ่มบตัรสีชมพู ขณะน้ี
ด าเนินการไปได้ประมาณ 20 ,000 กว่าคน จาก
ท ัง้หมด 90,000 กว่าคน โดยแรงงานกลุ่มดงักล่าวมี 
2 รุ่นคือ รุ่นที่บตัรสีชมพูหมดอายุในธนัวาคมน้ี ซึ่ง
หากต่ออายุใบอนุญาตท างานไม่ทนัก็ต้องน าเข้าด้วย
ระบบเอ็มโอยู ส่วนอีกกลุ่มคือบตัรหมดอายุมีนาคม 
2561 ก็ยงัมีเวลาด าเนินการ โดยแรงงานตา่งดา้วที่ยงั
ไมไ่ดไ้ปตอ่อายุสว่นใหญจ่ะเป็นกลุม่หมดอายุ มีนาคม 

https://www.prachachat.net/economy/news-64778
https://www.prachachat.net/economy/news-64778
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2561 ซึ่งจะเรง่ประชาสมัพนัธ์ให้ด าเนินการ ส าหรบั
การพิสูจน์สญัชาติและท าใบอนุญาตท างานของ
แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ผ่านการจบัคู่กบันายจ้างแล้ว
นั้น ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 31 
ธนัวาคม น้ี พบว่า ในส่วนของแรงงานพม่าขณะน้ี
ด าเนินการไปได้ครึ่งหน่ึงแล้ว ส่วนแรงงานลาวนั้น
ต้องกลบัไปด าเนินการที่ประเทศต้นทางและกลบัมา

ดว้ยระบบเอ็มโอยู สว่นกมัพูชาด าเนินการไปได ้2 ใน 
3 แล้ว อย่างไรก็ตาม หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ก็จะหามาตรการ
ออกมารองรบัเพิม่เตมิ 
Source: https: / / www. prachachat. net/ economy/ news-
68035 

 
เสน้ตาย 1 ม.ีค.61 ไทยตอ้งปลอดแรงงานตา่งดา้วผดิกฎหมาย 

นายจรินทร์ จกั
ก ะ พ า ก 
ปล ัดกระทรวง
แ ร ง ง า น 
ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
แรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมายว่า รฐับาลต ัง้ใจอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปญัหา
ดงักลา่ว โดยต ัง้เป้าหมายหลงัวนัที ่31 มี.ค.61 จะไม่
มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในประเทศไทย โดย
แรงงานต่างด้าวทุกคนจะต้องได้รบัการเข้าสู่ระบบ
การพิสูจน์ตวัตน และได้รบัสญัชาติจากประเทศต้น
ทางซึ่งด าเนินการอยู่ในขณะน้ี เมื่อแรงงานต่างด้าว
ได้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องแล้วก็จะสามารถให้ความ
คุ้มครองตามกฎหมายไทยได้ รวมท ั้งกฎหมาย
ระหวา่งประเทศดว้ย เพือ่ไมใ่หถู้กละเมดิสทิธิ 
  ขณะเดียวกนัรฐับาลไดใ้ห้ความส าคญักบัการ
คุม้ครองแรงงานประมง เน่ืองจากสภาพการท างานใน
ปจัจุบนัค่อนข้างล่อแหลม ซึ่งกระทรวงแรงงานจะให้
การดูแลแรงงานอย่างดีที่สุด อาทิ ให้มีการท าสญัญา
การจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างแรงงานประมงผ่านบญัชี
ธนาคาร รวมท ั้งก าหนดสวสัดิการบนเรือที่ควรจะ
ไดร้บั เป็นตน้ 

การด าเนินการตา่งๆ ของรฐับาลไทย ไมเ่พียง
แคก่ระทรวงแรงงานหน่วยเดียวยงัมีหลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องท างานร่วมกนั ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้า
ท่า กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ั่นคงของ
มนุษย์ และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ง
ท ัง้หมดเป็นความพยายามทีต่อ้งการปลด Tier เพือ่ลด
ขอ้จ ากดัดา้นสทิธใินการสง่ออกสนิคา้ประมงของไทย
ใหร้าบรืน่และไดร้บัการยอมรบัจากนานาชาต ิ

ปลดักระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงฯ 
ใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน โดยมุ่งเน้นขบัเคลื่อนและบูรณา
การท างานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ีประสทิธิภาพ 
ซึ่งในด้านการบงัคบัใช้น ั้นได้บงัคบัใช้กฎหมายกบั
ผูก้ระท าผดิอยา่งเครง่ครดัโดยใหน้ ้าหนกักบัการตรวจ
แรงงานกลุม่เสีย่งในรูปแบบทีมสหวชิาชีพ นอกจากน้ี
ยงัได้ประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจดัการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 โดยเน้นการ
จดัระเบียบ ป้องกนั เยียวยา บงัคบัใช้กฎหมาย ให้
ความคุ้มครอง อ านวยความสะดวกนายจ้างและ
แรงงาน สง่เสรมิความรว่มมือกบัภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการออกกฎหมายล าดบัรองอีก 
10 ฉบบั 
Source: http://www.banmuang.co.th/news/politic/95614 

 

 

 

 

 

 

 การประชุม The 4th ABAC Meeting

ดร.พจน์ อร่ามวฒันานนท์ รองประธาน
กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วม
การประชุม The 4th ABAC Meeting ระหวา่งวนัที ่
4-6 พฤศจกิายน 2560 ณ เมืองดานงั เวียดนาม โดย
การประชุมคร ัง้น้ี จะเป็นการสรุปผลการด าเนินงาน 
ของ ABAC ที่ผ่านมาตลอดท ั้งปี เพื่อน าเสนอเป็น
ข้อแนะน าแก่ผู้น า APEC ในการผลกัดนัให้เกิด
ความสะดวกในการค้าและการลงทุนในภูมิภาคมาก



Page 16 of 20 
 

  TTIA NEWSLETTER/ November 2017 

ขึ้น ซึ่งจะเน้นประเด็นส าคญัต่างๆ อาทิ การพฒันา
วิสยัทศัน์ของ APEC การปรบัปรุงการเชื่อมโยงทาง
อินเทอร์เน็ตและระบบดจิิทลั เน้นการพฒันาและการ

ลงทุนในโครงสรา้งพ้ืนฐานระบบดจิทิลั และการบรรลุ
เป้าหมายความม ั่นคงทางอาหาร เป็นตน้ 

 

หอการคา้ยกระดบั ThaiGAP ขยายรบัรองสูม่าตรฐานประมง-ปศุสตัว์ 

หอการค้าไทย เล็ง
ยกระดบัมาตรฐาน 
ThaiGAP จ า ก
สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร สู่
สินค้าประมง ปศุ
สตัว์  พร้อมจ ับมือ
ห น่ ว ย ง า น ที่

เกี่ยวข้องปลดล็อกข้อจ ากดั  หว ัง เร่งให้เกิดการ
น ามาใช้จริง เพื่อผลกัดนัการค้า การส่งออกได้ใน
อนาคต 

นายชูศ ักดิ ์ ชื่นประโยชน์  รองประธาน
กรรมการ หอการค้าไทย และในฐานะประธาน
คณะกรรมการสถาบนัส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในการ
ประชุมหอการคา้ท ั่วประเทศ คร ัง้ที ่35 จดัขึน้ระหวา่ง
วนัที ่17-19 พฤศจกิายน 2560 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ทางหอการค้ามีเป้าหมายให้ความส าคญัเรื่องของ
สินค้าเกษตรและอาหารด้วย เน่ืองจากเป็นพ้ืนฐาน
ส าคญัของประเทศ และเป็นสนิคา้ทีส่รา้งรายไดใ้หก้บั
ประเทศและเกษตรกร เพราะถือเป็นรากฐานส าคญัที่
ประเทศไทยจะพฒันาได ้โดยหอการคา้ไทย จะมีการ
ประชาสมัพนัธ์และเปิดรบัฟงัความคดิเห็นจากทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
เกษตรกร เขา้สูม่าตรฐานดา้นการคา้ การสง่ออก โดย
ยกระดบัมาตรฐาน ThaiGAP ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภยัของ
ภาคเอกชน ขยายไปสู่มาตรฐานในสินค้าด้านการ
ประมงและสนิคา้ดา้นปศุสตัว์ในอนาคต 

การพฒันามาตรฐาน ThaiGAP เพื่อน าไปสู่
มาตรฐานสนิคา้ประมงและปศุสตัว์ จะถือเป็นคร ัง้แรก
ทีห่อการคา้ด าเนินการใหเ้กษตรกรผูเ้ลี้ยงปศุสตัว์ทีจ่ะ
มายื่นขอรบัรองมาตรฐานกบัภาคเอกชน ซึ่งขณะน้ี
หอการค้าอยู่ระหว่างการก าหนดมาตรฐาน ข ัน้ตอน
ของผูท้ีจ่ะเขา้มาขอมาตรฐาน โดยรายละเอียดวิธีการ
ปฏิบตัิหอการค้าไทยได้ศึกษารูปแบบจากมาตรฐาน
ของสหภาพยุโรป และหากสามารถด าเนินการได้จริง 
ไม่เ พียงจะเป็นการสร้างมาตรฐานให้ก ับสินค้า
ภายในประเทศและสรา้งความม ั่นใจให้กบัผู้บริโภค
แล้ว ยงัเป็นการสรา้งความเชื่อม ั่นให้กบัผู้น าเข้าด้วย 
ซึ่งจะช่วยขยายตลาดการส่งออกได้เป็นอย่างดี และ
สรา้งมูลค่าเพิ่มให้กบัสินค้าไทย เน่ืองจากต้องมีการ
แข่งขนัในตลาดโลกมากขึ้น การพฒันาและยกระดบั
สนิคา้จงึเป็นสิง่ส าคญั 
Source:https://www.prachachat.net/facebook-instant-
article/news-72569

สง่ออก ต.ค.ขยายตวั 13.1% โตตอ่เน่ืองเดือนที ่8 

การส่งออกของไทยในเดือนตุลาคม 2560 

ขยายตวัในระดบัสูงอยา่งตอ่เน่ืองเป็นเดือนที ่8 ทีร่อ้ย

ละ 13.1หรือคดิเป็นมูลคา่ 20,083ลา้นดอลลาร์ สรอ. 

โดยการส่งออกขยายต ัวได้ดี ในทุกตลาดส าค ัญ

โดยเฉพาะตลาดเอเชียใตส้หภาพยุโรปและจีนส าหรบั

การสง่ออกรายสนิคา้มีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง โดย

กลุม่สนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตวัใน

ระดบัสูงตอ่เน่ืองเป็นเดือนที ่โดยเฉพาะยางพาราและ

ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั อาหารทะเลแช่

แข็งและแปรรูป ผกัผลไมส้ดแชแ่ข็งกระป๋องและแปร

รูปไกส่ดแชแ่ข็งและแปรรูป โดยเป็นการขยายตวัจาก

ดา้นปรมิาณเป็นส าคญั 

 ส าหรบัแนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงที่

เหลือของปี 2560คาดวา่จะขยายตวัไดด้ีอยา่งตอ่เน่ือง

โดยเฉพาะการสง่ออกยางพาราและผลติภณัฑ์ น ้ามนั 

อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป โดยมีปจัจยั

สนบัสนุนส าคญัจากการฟ้ืนตวัของปรมิาณการคา้โลก 

และราคาน ้ามนัดบิ 
Source:http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/78

2254
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‘เศรษฐกจิสนี ้าเงนิ’ โอกาสและความทา้ทายของไทย 

ผู้ เ ชี่ยวชาญแนวหน้าทางด้านทะเล ร่วม

ประชุมเศรษฐกิจสีน ้าเงิน คร ัง้แรกในภูมิภาค หวงั

เตรียมความพร้อมสร้างโอกาส ลดความท้าทาย

เศรษฐกจิทางทะเล มูลคา่ลา้นลา้น 

เมื่อว ันที่  14-15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) โดยฝ่าย

สวสัดิภาพสาธารณะร่วมกบังานหุ้นส่วนเพื่อการ

จดัการสิ่งแวดล้อมทางทะเลในเอเชียตะว ันออก 

(PEMSEA) คณะรฐัศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กรม

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กองทุนสิ่งแวดล้อม

โลก (GEF) และโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 

(UNDP) จดัการประชุม “เศรษฐกิจสีน ้าเงิน (Blue 

Economy Forum) : เวทีระดมผูเ้ชีย่วชาญเพือ่หารือ

สถานภาพทะเลในเอเชียตะวนัออก” ณ โรงแรมมิรา

เคลิ แกรนด์ คอนแวนช ั่น กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 โอกาสน้ี  ศ.นพ. สุทธิพ ันธ์  จิตพิมลมาศ 

กลา่วถงึการประชุมเพือ่หารือสถานภาพทะเลในเอเชีย

ตะวนัออกว่า ปัจจุบนัสงัคมไทยได้มีการกล่าวถึง 

เ ศรษฐกิจสี น ้ า เ งิน  หรื อ  บลู  อี โค โนมี  (Blue 

Economy) มากขึ้น และเป็นแนวคิดที่มุ่งขบัเคลื่อน

การพฒันาทางทะเลและชายฝั่ งสู่การพฒันาที่ย ั่งยืน 

โดยมีหลายองค์การระหว่างประเทศหลายองค์กรร่วม

เป็นภาคี  อาทิ องค์การสหประชาชาติ (United 

Nations) กรอบความร่วมมือทาง เศรษฐกิจใน

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และหลายประเทศ

ใหค้วามส าคญักบัการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสีน าเงนิ 
Source:http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/7 8

1562 

 

“TU”ม ั่นใจปี 63 กวาดรายได8้พนัลา้นเหรยีญในปี 63 ชวัร์-เน้นเจาะตลาดเกดิใหม่

นายธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษทัไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เปิดเผยใน

โอกาสจดังานครบรอบ 40 ปี ของบริษัท ณ รอยลั 

พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ว่า

ภาพรวมรายได้ของบริษัทในช่วง 9 ดือนที่ผ่านมา

(มกราคม-กนัยายน) ถือว่าทรงตวั เน่ืองจากปัจจยั

ภายนอกประเทศที่ยงัคงผนัผวน ท ั้งปัญหาความ

วุน่วายในกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง และคา่เงนิบาท

แข็งตวัอยา่งตอ่เน่ือง 

 TU เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มรายได้รวมจาก 

4,000 ล้านเหรียญสหรฐัในปจัจุบนัเป็น 8,000 ล้าน

เหรียญสหรฐั ไดต้ามเป้าหมายในปี 2563 โดยในแต่

ละปีได้ทุ่มงบลงทุนในการปรบัปรุงกระบวนการผลิต

เฉลี่ย 3,500 - 4,500 ล้านบาท และตลอดท ั้งปี น้ี  

บริษทัมีแผนในการเจาะตลาดเกดิใหม่มากขึน้ ซึ่งได้

เน้นเจาะตลาดที่ประเทศมาเลเซีย กลุ่มประเทศใน

อาเซียน รวมถึงประเทศจีน โดยร่วมมือกบัอาลีบาบา

ในการขายสินค้าอาหารทะเลผ่านช่องทางออนไลน์ 

ซึ่งคาดว่าในปี 63 จะสรา้งรายได้ที่ 200 ล้านเหรียญ

สหรฐัตอ่ไป 
Source:https://www.matichon.co.th/news/748599
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รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนพฤศจกิายน 60  
สรุปประชุม ครม. ที่ส าคญัประจ าวนัที่ 14 พย.60 มี
ดงัน้ี 
11. เรื่อง การร่วมรบัรองร่างปฏิญญาบวัโนสไอเรส 
(Buenos Aires Declaration)  ซึ่ ง เ ป็น เอกส าร
ผลลพัธ์ของการประชุม Global Conference on 
the Sustained Eradication of Child Labour 
คร ัง้ที ่4 
คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน 
(รง.) เสนอ ดงัน้ี  

1.  เห็นชอบร่า งปฏิญญาบ ัวโนสไอเรส 
(Buenos Aires Declaration) โดยหากจ าเป็นต้อง
แกไ้ขปรบัปรุงรา่งเอกสารดงักลา่วกอ่นการรบัรองใน
ส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชน์
ประเทศไทย ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของหวัหน้าคณะผู้แทน
ไทยเป็นผูพ้จิารณา โดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรี
พจิาณาอีก 

2. เห็นชอบที่ไทยจะรบัรองร่างปฏิญญา
ข้างต้นในที่ประชุม Global Conference on the 
Sustained Eradication of Child Labour คร ั้งที่ 
4 ระหว่างวนัที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุง

บ ัว โนส ไอ เ ร ส  ป ร ะ เ ทศ อ า ร์ เ จนติน า  โ ด ยมี
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงบวัโนสไอเรส เป็นหวัหน้า
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและเป็นผู้รบัรอง
รา่งปฏญิญาดงักลา่ว 

สาระส าคญัของร่างปฏิญญาดงักล่าว เป็น
เอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้แทนรฐับาล องค์กร
นายจา้งและลูกจ้าง องค์กรระหวา่งประเทศและระดบั
ภูมิภาค และองค์กรภาคประชาสงัคมที่เข้าร่วมการ
ประชุมฯ มีเน้ือหาแสดงความมุง่ม ั่นในการขจดัปญัหา
แรงงานเด็กและแรงงานบงัคบั โดยได้ก าหนดแนว
ปฏบิตัแิละการด าเนินการไว ้การรบัรองรา่งปฏญิญาฯ 
จะเป็นการย า้ถงึเจตนารมณ์ทีแ่น่วแน่ของไทยในการ
ขจดัปญัหาแรงงานเด็กและแรงงานบงัคบั อีกท ัง้ การ
ด าเนินการดงักล่าวยงัสอดคล้องกบันโยบายและแผน
ระดบัชาติเพื่อขจดัการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวรา้ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563 ซึ่งมีกรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็น
หน่วยงานรบัผดิชอบหลกั  
Source: 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/8059 

 

ราชกจิจานุเบกษา เดือนตุลาคมและพฤศจกิายน 2560  

โปรดเกลา้ฯ แตง่ต ัง้ ครม.ประยุทธ์ 5 โดยมีต าแหน่งที่
ส าคญัดงัน้ี  
-พลเอก อนนัตพร กาญจนรตัน์ เป็นรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการพฒันาสงัคม และความม ั่นคงของมนุษย์ 
 -นายกฤษฎา บุญราช เป็นรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
 -นายสนธิรตัน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 
 -พ ล ต า ร ว จ เ อ ก  อ ดุ ล ย์  แ ส ง สิ ง แ ก้ ว  เ ป็ น
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน 
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/29
0/1.PDF 

 
13 พฤศจกิายน 2560 
กฎกระทรวงก าหนดเวลาท าการบรรทุกหรือขนถา่ย
ของหรือกระท าการทีต่อ้งมีพนกังานศุลกากรก ากบั 
พ.ศ. 2560 
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/11
8/86.PDF 

 
กฎกระทรวงการก าหนดและการใชร้าคาศุลกากร 
พ.ศ. 2560  
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/11
8/51.PDF 

 
กฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมและยกเวน้
คา่ธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร พ.ศ. 
2560  
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/11
8/31.PDF 

 
ประกาศกรมศุลกากรที ่142/2560 เรือ่ง พธิีการ
ศุลกากรวา่ดว้ยของตกคา้ง  
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/27
6/56.PDF 

 
ประกาศกรมศุลกากรที ่140/2560 เรือ่ง พธิีการ
ศุลกากรวา่ดว้ยการถา่ยล าทางอเิล็กทรอนิกส์  

รวมกฎหมายท่ีส าคญัในเดือนพฤศจิกายน 2560 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/118/31.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/118/31.PDF


Page 19 of 20 
 

  TTIA NEWSLETTER/ November 2017 

Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/27
6/26.PDF 

 
ประกาศกรมศุลกากรที ่139/2560 เรือ่ง พธิีการ
ศุลกากรวา่ดว้ยการผา่นแดนทางอเิล็กทรอนิกส์ 
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/27
6/10.PDF 
 
10 พฤศจกิายน 2560 
ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง การยกเวน้อากรและ
ลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของทีม่ีถิน่ก าเนิดจาก
นิวซีแลนด์ 
 Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/27
4_3/1.PDF 

 
ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง การยกเวน้อากรและ
ลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของทีม่ีถิน่ก าเนิดจาก
ออสเตรเลีย  
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/27
4_2/8.PDF 

 
ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง การยกเวน้อากรและ
ลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของทีม่ีถิน่ก าเนิดจาก
สาธารณรฐัเปรู  
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/27
4_5/1.PDF 

 
ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง การยกเวน้อากรและ
ลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัเขตการคา้เสรีอาเซียน – 
ญีปุ่่ น 
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/27
4_7/1.PDF 

 
ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง การยกเวน้อากรและ
ลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัเขตการคา้เสรีอาเซียน - 
สาธารณรฐัอนิเดีย  
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/27
4_9/1.PDF 

 
ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง การยกเวน้อากรและ
ลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัเขตการคา้เสรีอาเซียน - 
ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์  
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/27
4_8/4.PDF 

 
2 พฤศจกิายน 2560 
ประกาศส านกันายกรฐัมนตรี เรือ่ง รฐัมนตรีลาออก  

Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/26
8/1.PDF 

 
ค าส ั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่๔๙/
๒๕๖๐ เรือ่ง การพสิูจน์ตวับุคคลของแรงงานตา่งดา้ว 
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/26
9/20.PDF 

 
1 พฤศจกิายน 2560 
ค าส ั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่๔๘/
๒๕๖๐ เรือ่ง การแตง่ต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่ง  
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/26
6/6.PDF 

 

ประกาศทีเ่กีย่วกบัประมง 

31 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการเกีย่วกบัการแจง้การเขา้ออกทา่

เทียบเรือประมงของเรือขนถา่ยสตัว์น ้าซึง่ออกไปขน

ถา่ยสตัว์น ้านอกน่านน ้าไทย พ.ศ. 2560 
Source:  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/26

5/60.PDF 

 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ

ระยะเวลาในการเสนอแผนการขนถา่ยสตัว์น ้าและ

การรายงานการขนถา่ยสตัว์น ้าตอ่พนกังานเจา้หน้าที ่

ของเรือขนถา่ยสตัว์น ้าทีท่ าการขนถา่ยสตัว์น ้านอก

น่านน ้าไทย พ.ศ. 2560 
Source:  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/26

5/40.PDF 

 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ

ระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการ

รายงานการขนถา่ย สตัว์น ้าในทะเล หรือการขนถา่ย

สตัว์น ้าบรเิวณทา่เทียบเรือประมงของเรือประมงนอก

น่านน ้าไทย พ.ศ. 2560 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/26

5/38.PDF 

 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ

วธิีการตดิต ัง้ระบบตดิตามเรือประมงและดูแลรกัษา

ระบบตดิตามเรือประมง (อุปกรณ์ระบุต าแหน่ง

เรือประมง) ของเรือประมงทีท่ าการประมงนอก

น่านน ้าไทยใหส้ามารถใช้งานไดต้ลอดเวลา พ.ศ.

2560  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/276/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/276/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/274_2/8.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/274_2/8.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/60.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/60.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/40.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/40.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/38.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/38.PDF
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Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/26

5/35.PDF 

 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ

วธิีการตดิต ัง้ระบบตดิตามเรือประมงและดูแลรกัษา

ระบบตดิตามเรือประมง (อุปกรณ์ระบุต าแหน่ง

เรือประมง) ของเรือขนถา่ยสตัว์น ้าทีท่ าการขนถา่ย

สตัว์น ้านอกน่านน ้าไทยใหส้ามารถใชง้านได้

ตลอดเวลา พ.ศ. 2560 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/26

5/32.PDF 

 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารมีผู้

สงัเกตการณ์ประจ าอยูใ่นเรือขนถา่ยสตัว์น ้าในการขน

ถา่ยสตัว์น ้านอกน่านน ้าไทย พ.ศ. 2560 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/26

5/31.PDF 

 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ

วธิีการจดัท าเครือ่งหมายประจ าเรือขนถา่ยสตัว์น ้า 

พ.ศ. 2560 
Source:  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/26

5/29.PDF 

 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ

วธิีการเกีย่วกบัการแจง้การเขา้ออกทา่เทียบ

เรือประมงของเรือประมงนอกน่านน ้าไทย พ.ศ. 

2560 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/26

5/26.PDF 

 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดแบบและรายการ

หนงัสือก ากบัการซ้ือขายสตัว์น ้า (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 

2560  
Source:  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/26

5/25.PDF 

 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดรายการ และวธิีการ

ในการบนัทกึขอ้มูล เกีย่วกบัเรือประมงทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร

จอดเรือ ขนถา่ยสตัว์น ้า หรือน าสตัว์น ้าหรือผลติภณัฑ์

สตัว์น ้าขึน้ทา่เทียบเรือประมงของเจา้ของทา่เทียบ

เรือประมง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/26

5/24.PDF 

 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดระยะเวลาและ

วธิีการรายงานหนงัสือก ากบัการขนถา่ยสตัว์น ้าของ

เรือขนถา่ยสตัว์น ้า ทีท่ าการขนถา่ยสตัว์น ้านอก

น่านน ้าไทย พ.ศ. 2560  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/26

5/22.PDF 

 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง การจดัท าหลกัฐานเพือ่การ

สืบคน้ส าหรบัผูผ้ลติผลติภณัฑส์ตัว์น ้าหรือแปรรูปสตัว์

น ้าทีน่ าสตัว์น ้าเขา้มาเป็นวตัถุดบิสง่ออกไปสหภาพ

ยุโรป พ.ศ. 2560 
Source:  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/26

5/21.PDF 

 

ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง 

ก าหนดแบบสญัญาจา้งลูกจา้งในงานประมงทะเล  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/26

5/20.PDF 
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