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จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตย-เหนอื เขตวฒันา กทม.  

บรรณำธกิำร : สพุตัรา ริว้ไพโรจน ์  กองบรรณำธกิำร : วรพล  พฒันะนุกจิ, ภัคธร เนยีมแสง,อารยีา ฉมิออ่น,พจน ์จงไพบลูยแ์ละขวญัฤทยั บญุสอน 

ขา่วกจิกรรม 
-TTIA ประชุมรว่มกบั USTR หารือดา้นแรงงานกบัสภาอุตฯ         2 

-TTIA นายกสมาคม รว่มบรรยายในงานสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การ

บรหิารจดัการทา่เทียบเรือประมงสูยุ่ค อสป. 4.0          2 

-TTIA รว่มประชุมหารือโครงการปรบัปรุงการท าประมงอวนลอ้ม 

ปลาโอด า (Tonggol FIP)             3 

-TTIA ประชุมคณะอนุกรรมการดา้นยทุธการบรหิารและกล ั่นกรอง 

งานขององค์การสะพานปลา คร ัง้ที ่3/2560           3 

-TTIA รว่มหารือกบั ILO เรือ่งการจดัต ัง้สถาบนั GLP         4 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเตรียมการส าหรบัการประชุม Thailand- 

Pacific Island Countries Forum (TPIF) คร ัง้ที ่4         4 

-TTIA รว่มประชุมคณะท างานที ่2 ดา้นการตรวจสอบดา้นแรงงาน  

การบงัคบัใชแ้ละแนวปฏบิตัดิา้นแรงงานทีด่ี Ship to Shore Right  5 

 

            

 

ขา่วแรงงาน 

-สนช.รบัหลกัการวาระแรก รา่ง พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน  

สง่เสรมิการจา้งงาน คุม้ครองลูกจา้ง เอ้ือนกัลงทุน สรา้งความ 

ม ั่นคงเกษียณ       8 

-ครม.ไฟเขียวรา่งกม.การกลบัเป็นผูป้ระกนัตน   9 

  

ขา่วประมง 

-"อดศิร พรอ้มเทพ" อธบิดีกรมประมง ปลดล็อกใบเหลือง IUU  

น่าจะใชเ้วลาอีกไมน่านเกนิไป            6 

-อุตฯ ประมงไทยยงัป่วน ส ั่งเรือ1.2 หมืน่ล าวดัขนาดใหม ่– สหรฐัฯ  

คุมเขม้ 12 รายการ             6 

-ไทยประกาศรว่มเป็นภาคีซโิอฟ่า พรอ้มปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการ 

จดัการทรพัยากร               7 

-อียูบบีตงัเกนอกน่านน ้ายุตจิบัปลา บงัคบัเขา้รว่มองค์กร SIOFA  

กอ่น                7 

 

ขา่วการคา้ 

-ทรมัป์จ้ีหาสาเหตุมะกนัขาดดุลการคา้ 16 ชาตริวมไทย  9 

-สหรฐัฯ มุง่ม ั่นกระชบัสมัพนัธ์ไทย เดนิหน้าขยายการคา้ 

ผา่นเวที TIFA JC      10 

-จบัตาสนิคา้ไทยถูกกระทบจากค าส ั่งทรมัป์ "อญัมณี-อาหาร 

ทะเล-ยาง" เต็งหน่ึง     10 

-ถกเจซีไทย-รสัเซียหนุนการคา้ จบัตาปมรอ้นสหรฐัขูค่ว ่าบาตร 11 

 

ขา่วมาตรฐานความปลอดภยั 

-USDA ช้ีแจงภาคอุตฯถงึการใชฉ้ลาก “Healthy”  11 

-ออสซีจ่บัมือมะกนัวางระบบความปลอดภยัอาหารรว่ม  12 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนเมษายน 2560 

-กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั กรมประมง    12 

-สรุป มต ิครม.ทีส่ าคญัดา้นแรงงาน    13 

-ราชกจิจานุเบกษา เดือนเมษายน 2560   14 

 

รำยชือ่คณะกรรมกำรบรหิำรสมำคม ปี 2560-2561 มดีงันี ้ 

  1. บมจ. ยนูคิอรด์ (ดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ)์  

  2. บจก. ไทยรวมสนิพัฒนาอตุสาหกรรม (คณุนรนิทร ์นริตุตนิานนท)์ 

  3. บจก. เซา้ทอ์สีตเ์อเซีย่นแพคเกจจิง่แอนดแ์คนนิง่  (คณุณัฐ ออ่นศร)ี   

  4. บจก. โชตวิัฒนอ์ตุสาหกรรมการผลติ  (คณุสมบรูณ์ โชตวิัฒนะพันธุ)์ 

  5. บจก. ไทยยเูนีย่นกรุ๊ป (คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค)์ 

  6. บจก. ไอ.เอส.เอ.แวล ู(คณุอมรพันธุ ์อรา่มวัฒนานนท)์ 

  7. บจก. เอ็ม เอ็ม พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล (คณุชาตร ีประพันธพ์งษ์ชยั) 

  >> เมือ่วันที ่21 เม.ย.60 สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทยได ้

จัดการประชมุใหญส่ามญัประจ าปี 2560  ณ หอ้ง The Study 

โรงแรมแชงกรลีา่ บางรัก กรงุเทพฯ มสีมาชกิสามญัและวสิามญั

เขา้รว่มประชมุทัง้ส ิน้ 25 บรษัิท 29 คน ในชว่งทา้ยมกีารเลอืกตัง้

คณะกรรมการบรหิารสมาคม ปี 2560-2561(เม.ย. 60-เม.ย.62) 

ซึง่ทีป่ระชมุใหญส่ามญัฯ ใหก้ารรับรองรายชือ่ 7 บรษัิท เป็น

กรรมการ โดยม ีดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ ์ไดรั้บมตเิป็นเอกฉันท์

ใหด้ ารงต าแหน่งนายกสมาคมฯ ตอ่ไปอกี 1 วาระ (2 ปี)  
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TTIA เข้าร่วมประชุมคณะท างานโครงการ SEAS of Change Project คร ัง้ที ่2  

 

TTIA ประชุมร่วมกบั USTR หารือด้านแรงงานกบัสภาอุตฯ 

เมือ่วนัที ่31 มีนาคม 2560 สมาคม โดยนายก 
และเลขาธิการ ร่วมกบัทางสภาอุตสาหกรรมฯ เข้า
ประชุมให้ข้อมูลกบั USTR ประจ าเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้และแปซิฟิก และที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ ณ 
ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรม โดยทราบว่า ปัญหา
แรงงานมาแรงแน่นอน ทาง USTR จะมาพรอ้มกบั 
labor technical team ในเดื อนพ.ค .60 เพราะ
ไ ด้ ร ั บ แ ร ง ก ด ด ั น จ า ก  US labor union 
organization ทางสมาคมได้น าเสนอเรื่องการให้

ความส าคญักบัคณะกรรมการสวสัดิการ เพื่อเป็น
กลไกในรบัข้อร้องเรียนและเจรจาต่อรองระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง และการท างานร่วมกบัBuyers 
NGOs ภาครฐัและ ILO และได้มอบTTIA paper 
on labor ใหก้บัผูแ้ทนสหรฐัฯ. 

 

 

TTIA นายกสมาคม ร่วมบรรยายในงานสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ การบริหารจดัการท่าเทียบเรือประมงสู่ยุค    
อสป. 4.0  

เมื่อว ันพุธที่  5 เมษายน 2560  องค์การ
สะพานปลา เชิญ ดร.ชนินทร์ฯ (BOD อสป.) และ 
ดร.อดศิรฯ อธบิดีกรมประมง (BOD อสป.) บรรยาย 
ในงานสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ การบริหารจดัการท่า
เทียบเรือประมงสู่ยุค อสป. 4.0 ระหว่างวนัที่ 3-5 
เมษายน 2560  

- ดร.ชนินทร์ฯ (BOD อสป.) บรรยายใน 
หวัข้อ ยุทธศาสตร์การบริหารสินทรพัย์และสร้าง
รายไดเ้พิม่ของหน่วยงาน สป.ทร. – โดย ดร.ชนินทร์ 

เ น้ น ห ล ัก ก า ร บ ริ ห า ร แบบ  Core business / 
Optimize profit ส าหรบัท่าเทียบเรือที่มีศกัยภาพ 5 
ท่า ที่ต้องมีการพฒันาและปรบัปรุงปัจจยัที่ส่งผล
กระทบต่อรายได้ และต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ โดย
อย่างน้อย (Bottom line) ทุกท่าเทียบเรือ ต้องมีการ
ปรบัปรุงใหอ้ยูใ่นระดบัทีด่ีขึน้กวา่ ณ ปจัจุบนัทีเ่ป็นอยู ่
(หรือปรบัใหอ้ยูใ่นเกณฑส์ีเขียวเทา่ทีจ่ะท าได)้ และใน
สว่นของ   
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- ดร.อดศิรฯ อธบิดีกรมประมง (BOD อสป.) 
บรรยายในหวัข้อ "การพฒันาประมงไทย ยุค 4.0" - 
เน้นว่าบุคลากร อปส. ต้องศึกษากฎหมายหลกั พรก.
ประมง และพรบ.องค์การสะพานปลา ใหม้ากขึน้ เพือ่
เพิ่มประสิทธิการในการท างานให้ชดัเจนถึงจะต่อไป
ถึงองค์กรและประเทศได้ เช่น กฎหมายการขึ้น

ทะเบียนท่าเทียบเรือ ระบบตรวจสอบย้อนกลบัที่จะ
เชือ่มกบักรมประมง ในขณะเดียวกนั กรมฯ สนบัสนุน
เพาะเลี้ยงมากขึน้ (Inland fishery) และพยายามปก
ปักษ์รกัษาทรพัยากรของประเทศให้มากที่สุด บน
พ้ืนฐานของประชากรในประเทศเป็นหลกั 

TTIA รว่มประชุมหารือโครงการปรบัปรุงการท าประมงอวนลอ้มปลาโอด า (Tonggol FIP)  

เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2560 อุปนายกสมาคมฯ

(คุณนรินทร์ และคุณณฐั) ได้ประชุมกบั ผอ.มาโนช 

ผชช.เพราลยั กรมประมงและ WWF เพื่อเตรียม

ประชุมคณะกรรมการโอด า >> สรุปว่าจะต้องมีการ

หารืออีกคร ั้ง โดยกรมฯจะเชิญ SEAFDEC และ

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยหารือ เพื่อขอ

ความเห็นในส่วนชาวประมงและข้อมูลเชิงวิชาการ

ร ะ ด ับ ภู มิ ภ า ค  ASEAN ก่ อ น จ ะ จ ัด ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการโอด า ซึง่มีอธบิดีเป็นประธาน   

เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2560 อุปนายกสมาคม
(คุณนรินทร์) ได้ร่วมหารือเพื่อพิจารณาแผนปฏิบตัิ
การ Tonggol FIP น าเสนอโดย WWF ใช้ข้อมูล
จากกรมประมงและ SEAFDEC มีเป้าหมายหลกั 3 
ขอ้ คือ 1.เพือ่ใหผ้ลการจบัปลาโอด าอยูใ่นระดบัย ั่งยืน 

2 . ส่ ง เ ส ริ ม  Ecosystem-based Approach 
Fisheries Management 3.บริหารจดัการประมง
ปลาโอด าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 54 เป้าหมาย
ย่อย  ท ั้ง น้ี  สถานะของโครงการฯ อยู่ ในระยะ 
Development of Action Plan  

โดยสมาคมแจ้งว่าปจัจุบนั ตลาดสหรฐัฯเป็น

ตลาดหลกัที่รบัซ้ือโอด า, การท าTonggol FIP ช่วย

สร้างภาพลกัษณ์ให้กบัอุตฯ ทูน่า แต่อาจจะไม่ช่วย

เพิ่มตลาดมากนกั และได้ฝากประเด็นความส าเร็จ

หลกัของการท า Tonggol FIP มาจากมาตรการ

จดัการของกรมประมงและการให้ความร่วมมือของ

ชาวประมงเรือโอด า ท ัง้น้ี ทาง TTIA ยินดีให้ความ

รว่มมือและสนบัสนุนการด าเนินการ 

 

TTIA ประชุมคณะอนุกรรมการดา้นยุทธการบรหิารและกล ั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา คร ัง้ที ่3/2560 

  เมือ่วนัศุกร์ที ่7 เมษายน 2560 ดร.ชนินทร์ฯ 

เขา้รว่มประชุมคณะอนุกรรมการดา้นยุทธการบรหิาร

และกล ั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา คร ั้งที่ 

3/2560 -- โดยมีคุณชวลิต ชูขจร เป็นประธาน โดย

สรุป  

1. ที่ประชุม เร่งจดัท า Master plan ของ 

อสป. ให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ท ัง้น้ี 

ผอ.แจง้วา่ รอผลการอบรมเชงิปฏบิตังิานเมือ่วนัที ่3 - 

5 เมษายน 2560 ประกอบดว้ย  

2. การเข้าหารือเพื่อช้ีแจงความคืบหน้าโคร

การปรบัปรุงท่าเทียบเรือสะพานปลากรุงเทพใหม่ 

ใหก้บั รฐัมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรฯ (คุณชุติ

มาฯ) รบัทราบ โดยทีป่ระชุมขอให ้ดร.ชนินทร์ฯ ช่วย

เขา้ช้ีแจงใหเ้รือ่งน้ี โดยให ้ผอ.ชว่ยนดัทา่นชุตมิาฯ อีก

คร ัง้  
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3. ท่าเทียบเรือมหาชยั -- ที่ประชุมขอให้ 

อปส. เร่งด าเนินการหารือผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพื่อ

การพฒันาให้เรือขนถ่ายทูน่าสามารถเข้ามาเทียบท่า

ได้่ เหมือนทา่สงขลา 2 (ทา่สะอา้น) รวมถงึด าเนินการ

เรื่องงบประมาณด าเนินการเท่าไหร่ โดยในเบื้องต้น 

ซึ่ง อสป.คาดว่างบประมาณคร่าวๆ 15 ล้านบาท ใน

ส่วนของแหล่งที่มาของเงินในการพฒันาอาจจะต้อง

หารือกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัทา่มหาชยัอีกคร ัง้ -- ประธาน

ฯ ขอให ้ผอ.ชว่ยนดัหารือผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในพ้ืนทีโ่ดยเร็ว 

เน่ืองจากปจัจุบนัทา่เรือมหาชยั มีแรงงานตา่งดา้วและ

แพปลาที่ไม่ถูกต้องอยู่มาก ท าให้เสียภาพลกัษณ์ของ

ท ัง้ อสป.และประเทศ ดว้ย  

4. เรง่ปรบัขึน้คา่ธรรมเนียมจากทา่เทียบเรือที่

มีศ ักยภาพ เช่น  กทม.  ภู เก็ต  ปัตตานี  สงขลา 

สมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นท่ายุทธศาสตร์ และสามารถ

บรหิารจดัการขึน้คา่ธรรมเนียมไดเ้กือบครบแลว้  

     - ยกเว้นระนอง อยู่ระหว่างการปรบัปรุงท่าเทียบ

เรือ ใหแ้ลว้เสร็จกอ่นจงึจะทยอยปรบัขึน้คา่ธรรมเนียม 

ประกอบกบัใหเ้อกชนเชา้มาลงทุนเพิม่    

     - ท่าปัตตานี ขอให้มีการควบคุมเรื่องการแจ้ง

น ้าหนกัสตัว์น ้าขึน้ทา่ใหถู้กตอ้ง  
 

5. ความคืบหน้าทา่สงขลา 2 (ทา่สะอา้น) การ

ปรบัปรุงท่าเทียบเรือสงขลา 2 ซึ่งเทศบาลสงขลาใน

ฐานะเจา้ของพ้ืนที่ๆ  อสป. เช่าพ้ืนทีอ่ยูไ่มย่อมรื้อถอน

โครงสรา้งอาคารหลงัคาที่ยื่นเข้าไปในทะเล เพื่อให้

เรือขนถ่ายปลาทุน่าขนาดใหญ่สามารถเทียบท่าได้  

ล่าสุด รอง.ผอ.อสป. อพัเดทว่าเรื่องน้ีจะน าเข้าหารือ

ในคณะกรรมการจงัหวดัในวนัที ่11 เม.ย. 60 น้ี 

- รวมถงึเรือ่งการขอปรบัลดคา่เชา่ 50% / ปี เน่ืองจาก 

หากเรือขนถา่ยทูน่าสามารถเขา้เทียบทา่ไดเ้ทศบาลจะ

สามารถเก็บคา่ใชจ้า่ยในสว่นอืน่ๆ เพิม่เตมิได้

TTIA รว่มหารือกบั ILO เรือ่งการจดัต ัง้สถาบนั GLP 
เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2560 ที่โรงแรมดุสิต

ธานี สีลม ILO โดยคุณเจสนั จดัด์ และคุณสุภาวดี 
โชติกญาณ ได้ขอนดั TTIA นายกฯ / เลขาธิการฯ 
เพื่อหารือถึงการจดัต ัง้สถาบนั GLP ในประเทศไทย 
รวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ โดยทางสมาคมฯ 
มีแนวทางส่งเสริมการด าเนินการ GLP อยู่แล้ว ซึ่ง
ประเด็นเรือ่งการจดัต ัง้สถาบนั GLP นัน้ ทางนายกฯ 
จะน าเข้าหารือในที่ประชุมสามญั TTIA ในวนัที่ 21 
เมษายน 2560 ดว้ย 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเตรียมการส าหรบัการประชุม Thailand-Pacific Island Countries Forum (TPIF)  

เมื่ อ ว ันที่  19 เมษายน 2560 กระทรวง
ต่างประเทศ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (กอง
แปซิฟิกใต้) เชิญหน่วยงานภาครฐัและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการส าหรบัการ
ป ร ะ ชุ ม  Thailand-Pacific Island Countries 
Forum (TPIF) คร ัง้ที ่4 – โดยอธบิดีกรมอเมรกิา 
และแปซฟิิกใต ้(นางนนัทนา ศวิะเกื้อ) เป็นประธาน  
โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
      1. ประเทศไทย โดยกระทรวงต่างประเทศ เป็น
เจ้าภาพ จดัการประชุม TPIF คร ั้งที่ 4 จะจดัขึ้น
ร ะ ห ว่ า ง ว ัน ที่  20-21 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2560 ที่  
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้น าและผู้แทนจาก 
14 ประเทศ ได้แก่ หมู่เกาะคุก ฟิจิ คิริบาส หมู่เกาะ
มาร์แชลล์ ไมโครนีเชีย นาอูรู นีอูเอ ปาเลา ปาปัว
นิวกีนี ซามวั หมูก่าะโซโลมอน ตองกา ตูวาลู และวานู
อาตู.  

    - TPIF คร ัง้ที่ 1 เมื่อ 2557 / TPIF คร ัง้ที่ 2 เมื่อ 
2558 / TPIF คร ัง้ที ่3 เมือ่ 2559  

     - วตัถุประสงค์เพื่อขยายผลการประชุม TPIF ที่
ผ่านมา และส่งเสริมบทบาทเชิงรุกในการกระชบั
สมัพนัธ์และความรว่มมือกบัประเทศหมูเ่กาะแปซิฟิก
ในด้านความช่วยเหลือทางวิชาการ และติดตามผล
การด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ 3 ปี (TPIF 
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Development Partnership Program 2015-
2017)  
         2. ในส่วนของกรมประมงและ TTIA ฝาก
ประเด็นให้กระทรวงต่างประเทศ ผลกัดนัการท า 
MOU ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทยและ
ประเทศหมู่เกาะ 5 ประเทศ ในฐานะ Competent 
Authority (CA) ตามแผนความร่วมมือของกรม
ประมง เน่ืองจากเป็นกลุ่มประเทศที่ซพัพลายวตัถุดิบ
ปลามายงัประเทศไทยโดยตรง  
    - ซึ่งล่าสุด กรมประมงได้มีการท า MOU ร่วมกบั
ประเทศฟิจ ิสว่นทีเ่หลืออีก 4 ประเทศ เชน่ ปาปวันิกนีิ 
คริบิาส หมูเ่กาะมาร์แชลล์ และโซโลมอน กรมประมง
ให้ข้อมูลว่าได้ส่งรายละเอียดของ MOU ให้ประเทศ
ดงักล่าวพิจารณาแล้ว แต่ยงัไม่มีการตอบกลบั ท ัง้น้ี
อาจจะขอให้กระทรวงต่างประเทศช่วยประสาน
ติดตามความคืบหน้าในประเด็นน้ีอีกคร ัง้ ในระหว่
วงการเดนิทางเยือนไทย 
 
3. กลุ่มน ้าตาล ยงัไม่สนใจประเทศหมู่เกาะเน่ืองจาก
ระยะทางทีไ่กล  
4. ประเทศหมู่เกาะให้ความสนใจในเรื่อง หลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเคยมาศึกษาต้นแบบที่จงัหวดั

น่าน / ข้าว / การสาธารณสุข /การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเอกลกัษณ์ไทย / สปา / การเพาะเลี้ยงสตัว์
น ้าชายฝั่งและหลกั / พลงังานทดแทน เป็นตน้ 
** ประเด็นปญัหาทีส่ าคญัขอการธุรกจิกบัประเทศหมู่
เกาะ คือ  
1. การท าธุรกรรมกรเงนิ การโอนเงนิขา้มประเทศ  
2. การสื่อสารข้ามประเทศท าได้ยาก เช่น ระบบ
อนิเตอร์เน็ต ท าใหเ้ป็นอุปสรรคทางการคา้  
3. การเดินทางเน่ืองจากแต่ละหมู่เกาะอยู่ไกลมาก มี
ตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยสูงมาก 
4. ภยัธรรมชาต ิ(พายุเฮอลเิคน)  
5. Climate Change 

 

TTIA รว่มประชุมคณะท างานที ่2 ดา้นการตรวจสอบดา้นแรงงาน การบงัคบัใช้และแนวปฏบิตัดิา้นแรงงานทีด่ี 
Ship to Shore Right   

เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2560 คุณอรรถพนัธ์ 
มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม 
คณะท างานที ่2 ดา้นการตรวจสอบด้านแรงงาน การ
บงัคบัใช้และแนวปฏิบตัิด้านแรงงานที่ดี Ship to 
Shore Right  ณ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน โดยในการประชุมวนัน้ีมีสาระส าคญั ดงัน้ี  

-ขอความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมถึงการ 
จ ัดต ั้งสถาบ ัน GLP ใน กทม.เ พื่อให้ เกิคความ
น่าเชือ่ถือและมีประสทิธภิาพ และเป็นทีย่อมรบัในการ
ด าเนินการ มีการตรวจสอบที่เป็นอิสระมีการจดัท า
รายงานทีเ่ปิดเผยได ้

- ห น้ าที่ ข อ ง สถ าบ ัน  GLP คื อ  ก า หนด
มาตรฐานที่ทนัสมยั / จดัอบรมและฝึกสอน / มีการ
ประเมินผลและควบคุมคุณภาพ มีการสื่อสารถึง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / มีกลไกการร้องทุกข์ / ท า
รายงานตอ่สาธารณะ  
เลขาธกิาร TTIA ไดร้ว่มแสดงความเห็นดว้ยดงัน้ี  

-TTIA เห็นด้วยในการจ ัดต ั้งสถาบ ันเพื่อ
ประสานงานกบัสมาคมฯ และแต่ละสมาคมฯ ก็ไป
ผลกัดนัสมาชกิของตนเอง  

-การท างานบนเรือประมงควรมีสญัญาจ้างที่
ชดัเจน  

-ควรมีการจ่ายเงินที่ตรงเวลา มีสลิปเงินเดือน
ทีช่ดัเจน ควรเขา้ระบบ ATM 

-การตรวจแรงงานของเจ้าพนักงานควรมี

ความนุ่มนวลเพือ่ใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ีและเน้นใหเ้กดิ
ความรว่มมือจากนายจา้ง 

-หน่วยงานทืท่ าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์ ควรตอ้ง
น าเสนอขา่วดา้นดีดว้ย 
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"อดศิร พรอ้มเทพ" อธบิดีกรมประมง ปลดล็อกใบเหลือง IUU น่าจะใช้เวลาอีกไมน่านเกนิไป 

การแก้ปัญหาการ
ท าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้
ก า ร ค ว บ คุ ม  ( IUU 
Fishing) ที่ ฝ่ า ย ไ ท ย
ด าเนินการมากวา่ 2 ปี แม้
จ ะ มี ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า
พอสมควร  แต่ผลง าน
หลายส่วนยงัแก้ได้ไม่ถึง 

100% ขณะที่มีค าถามถึงหน่วยงานที่รบัผิดชอบทุก

คร ั้งที่ตวัแทนสหภาพยุโรป (EU) มาตรวจสอบว่า
เมื่อไหร่ไทยจะได้ปลดล็อกใบเหลืองเป็นใบเขียว 
"ประชาชาติธุรกิจ" ถือโอกาสสมัภาษณ์นายอดิศร 
พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ในหลายแง่มุมการ
ท างาน รวมถงึการคลายปมปญัหากบัอียูจะไดเ้มือ่ใด 

ทีม่า: ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์ / 22 เมษายน 2560 

Source: 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=149
2598752 

 

อุตฯ ประมงไทยยงัป่วน ส ั่งเรือ1.2 หมืน่ล าวดัขนาดใหม ่– สหรฐัฯ คุมเข้ม 12 รายการ  

  อุ ตสาหกรรมประมงไทยวุ่น  หล ังปลด
ใบเหลืองอียูยงัไม่ส าเร็จ-มกอช.ส่งสญัญาณมะกนั
เตรียมประกาศแบนน าเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมาย 
12 ชนิด ดีเดย์ปี 61ด้านประมงพาณิชย์ เรียงคิวกว่า 
1 หมืน่ล า วดัขนาดเรือใหม ่กลุม่เรือดดัแปลง ผวาถูก
ห ั่นวนัหยุดเพิม่ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดอ้อกประกาศ
กระทรวงฯ เมือ่วนัที ่12 เมษายนทีผ่า่นมา ตามค าส ั่ง
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 
(วนัที่ 4 เม.ย.60) ส ั่งการให้ กรมเจ้าท่า ร่วมกบักรม
ประมง และ ศูนย์บญัชาการแก้ไขปญัหาการท าการ
ประมงผดิกฎหมาย (ศปมผ.) ลงพ้ืนทีส่ ารวจ ตรวจเรือ
และวดัขนาดเรือท ัง้หมดใหม่ให้กบัเรือประมงขนาด
ต ัง้แต่ 10 ตนักรอสขึ้นไป พรอ้มท ัง้ตอกย ้าอตัลกัษณ์
เรือประมงพาณิชย์ เรือขนถ่ายสตัว์น ้า เรือบรรทุก
สนิคา้หอ้งเย็น ท ัง้ทีม่ีและไมม่ีทะเบียนเรือ ใบอนุญาต
ใช้เรือ หรือใบอนุญาตท าการประมง ใหน้ าเรือเข้ามา
ตรวจสอบภายในวนัที่ 20 พฤษภาคมน้ีเพื่อให้เกิด

ความถูกตอ้งในการบรหิารจดัการกองเรือประมงของ
ไทย 

นายธงช ัย พงษ์วิช ัย ผู้อ านวยการส านัก
มาตรฐานเรือ กรมเจา้ท่า เปิดวา่ ความรว่มมือของ 3 
หน่วยงานในคร ัง้น้ี มีเรือเป้าหมายจ านวน 1.2 หมื่น
ล า แบง่เป็น 

- เรือประมงพาณิชย์ที่มีทะเบียนเรือและมีใบอนุญาต
ท าการประมง จ านวน 1.09 หมืน่ล า  

- เรือที่มีทะเบียนแต่ไม่มีใบอนุญาตท าการประมง 
579 ล า  

- เรือที่ไม่มีทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตท าการ
ประมง 235 ล า  

- เรือขนถา่ยสตัว์น ้า 239 ล า คาดวา่จะใชเ้วลาท ัง้หมด 
24 วนัท าการ 

แหลง่ขา่วจาก
ส านกังานมาตรฐาน
สินค้ า เ กษต ร แ ล ะ
อาหารแห่งชาติ (มก
อช.) เผยว่าเมื่อเร็วๆ 
น้ี สหรฐัอเมรกิา ไดม้ี
การประกาศกฎหมาย 
Seafood Import 

Monitoring Program ก าหนดให้ผู้น า เข้าสินค้า
ประมงไปยงัสหรฐัฯ ต้องรายงานข้อมูล และจดัเก็บ
บนัทึกข้อมูลการน าเข้าสินค้าประมงสายพนัธุ์ที่เสี่ยง
ต่อการประมงที่ผิดกฎหมาย 12 ชนิด ได้แก่ เป๋าฮื้อ 
ปลาแอตแลนติกคอด ปลาอีโต้มอญ ปลาเก๋า ปูคิงแค
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รบ ปลาแปซิฟิกคอด ปลากระพงแดง ปลิงทะเล ปลา
ฉลาม กุ้ง ปลาดาบ และปลาทูน่า โดยในวนัที่ 1 
มกราคม 2561 จะเริ่มบงัคบัใช้กบัสินค้าประมงใน
กลุ่มดงักล่าว ยกเว้นกุ้งและเป๋าฮื้อที่จะประกาศวนั
บงัคบัใช้ภายหลงัก าหนดข้อปฏิบตัิการเก็บบนัทึก
ขอ้มูลการผลติกุง้เลี้ยงในสหรฐัฯ แลว้ 

ทีม่า:ฐานเศรษฐกิจ ปีที ่37 ฉบบัที ่3,255 วนัที ่23 - 
26 เมษายน พ.ศ. 2560 

Source: http://www.thansettakij.com/content/142572 
http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=14680&ntype=
01 

 

ไทยประกาศร่วมเป็นภาคีซโิอฟ่า พรอ้มปฏบิตัติามข้อก าหนดการจดัการทรพัยากร 

ประมงของประเทศ
สมาชิก -- พลเอก ฉตัรชยั สา
ริ ก ัล ย ะ  ร ัฐ มนตรี ว่ า ก า ร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยเมื่อ 21 เม.ย.60 ที่
ผ่านมา  ว่าอคัรราชทูต (ฝ่าย
การเกษตร) พรอ้มดว้ยผูแ้ทน
ถาวรประเทศ 

ไทยประจ า FAO ได้
เข้ายื่นภาคยนุวตัิสารของประเทศไทย เพื่อเข้าเป็น
ภาคีความตกลงว่าด้วยการท าประมงในพ้ืนที่ตอนใต้
ของมหาสมุทรอินเดีย หรือ ซิโอฟ่า (South India 
Ocean Fisheries Agreement – SIOFA) ต่อที่
ปรึกษากฎหมายของ FAO ณ ส านกังานใหญ่ กรุง
โรม ประ เทศอิตาลี โดยจะมีผลต ั้งแต่ว ันที่  23 
พฤษภาคม 2560 เป็นตน้ไป 

 

- SIOFA เป็นความตกลงระหว่างประเทศ ในการ
จดัการดา้นการประมงระดบัภูมภิาค 

ที่มุ่ง เน้นการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรประมง
จ าพวกอื่นๆ นอกเหนือจากปลาทูน่า และปลาโอ 
ปจัจุบนัมีประเทศสมาชกิ 8 ประเทศ ไดแ้ก ่1.เครือรฐั
ออส เตรี ย  2 .หมู่ เ ก าะคุ ก  3 .สหภาพยุ โรป  4 .
สาธารณรฐัฝร ั่งเศส 5.ประเทศญี่ปุ่ น 6.สาธารณรฐั
เกาหลี 7.สาธารณรฐัมอริเชียส และ 8.สาธารณรฐัเซ
เซลล์ 

- ซึ่งพนัธกรณีตามความตกลงฯ จะก่อให้เกิดความ
ร่วมมือกนัในกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อร่วมพิจารณา
ก าหนดระเบียบปฏิบตัิ ระเบียบการเงิน มาตรการ
บรหิาร การจดัการ การอนุรกัษ์ และการใช้ทรพัยากร
จ าพวกอืน่ๆ อยา่งสมเหตุสมผลใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด 

Source: 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/3286 

 

อยีูบบีตงัเกนอกน่านน ้ายตุจิบัปลา บงัคบัเขา้รว่มองคก์ร SIOFA กอ่น 
 นายอภสิทิธิ ์เตชะนิธสิวสัดิ ์นายกสมาคมการ

ประมงนอกน่านน ้าไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" 

ถึงกรณี พล.อ.ฉัตรชยั สาริกลัยะ รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกเข้าพบเป็นการ

แจ้งให้ทราบว่า การเรียกเรือประมงนอกน่านน ้าของ

ไทยที่ไปท าประมงในมหาสมุทรอินเดีย 14 ล ากลบั

ไทย เพราะทางสหภาพยุโรป (อียู) ไม่ยอม ต้องการ

ให้ไทยไปลงนามเป็นสมาชิกองค์กรใหม่ SIOFA 

(Southern Indian Ocean Fisheries Agree-

ment) ทางกรมประมง  ก าล ังไปศึกษาเพื่อออก

กฎระเบียบ ตามข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบของ 

SIOFA เมือ่วนัที ่4 เม.ย.ทีผ่า่นมา อธบิดีกรมประมง

ได้ออกประกาศเรื่องก าหนดประเภทของเรือประมง 

พ้ืนทีแ่ละระยะเวลาทีห่า้มท าการขนถา่ยสตัว์น ้า (ฉบบั

ที่ 6) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บงัคบัต ัง้แต่วนัประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาวนัที่ 5 เม.ย.น้ีจนถึงวนัที่ 31 ธ.ค. 

2560 การที่ เรือประมงไทยถูกเรียกกล ับคร ั้ง น้ี  

เบื้องต้นเสียหายประมาณ 100 ล้านบาท อย่างไรก็

ตาม  กฎระเบียบที่จะออกมาขอให้เ ป็นไปตาม

มาตรฐานสากล แต่กฎระเบียบของมหาสมุทรอินเดีย

ฉบบัใหม่ที่ก าลงัอยู่ระหว่างร่างกฎหมาย ระบุห้ามจบั

ปลาชนิดพวกเดียวกนักบัปลาทูน่า ซึ่งอยู่ในกฎของ 

IODC ในสว่นน้ี ไทยก าลงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ

ขอเข้าร่วม หากข้อกฎหมายของ SIOFA มีผลบงัคบั

ใช้ในอนาคต เรือที่ไม่ปฏิบตัิตามกฎจึงเข้าข่ายไอยูยู

ในทนัทีโดยอตัโนมตั ิ 
Source: 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=149
2015746 
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สนช.รบัหลกัการวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมการจ้างงาน คุ้มครองลูกจ้าง เอื้อนกัลงทุน 
สรา้งความม ั่นคงเกษียณ 

 

เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2560 สภานิติบญัญตัิ

แห่งชาติ มีมติรบัหลกัการวาระแรกร่าง พ.ร.บ.

คุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. เมื่อวนัที่ 5 

เมษายน 2560 โดยไดเ้พิม่บทบญัญตัเิกีย่วกบักบัการ

ก าหนดอตัราค่าจ้างข ัน้ต ่าส าหรบัลูกจ้างบางกลุ่มหรือ

บางประเภท เช่น นกัเรียน นกัศึกษา คนพิการและ

ผู้สู งอายุ  เ พื่อให้มีการส่ง เสริมการจ้างงานและ

คุ้มครองแรงงานส าหรบัลูกจ้างบางกลุ่มหรือบาง

ประเภทด ังกล่าว ซึ่ งอาจมีล ักษณะการท างานที่

แตกต่างจากลูกจ้างท ั่ วไป รวมถึงต้องปร ับปรุง

บทบญัญตัิเรื่องข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการท างานเพื่อลด

ภาระของนายจ้างในการส่งส าเนาข้อบงัคบัดงักล่าว 

ปร ับปรุงบทบ ัญญ ัติ เกี่ยวก ับการแก้ไขเพิ่ม เติม

ข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการท างานให้สอดคล้องกนัและ

เหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น  ซึ่ ง เ ป็นการลดระยะ เ วลาใน

กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว 

เป็นกลไกดงึดูดนกัลงทุน และเพิม่บทบญัญตัเิกี่ยวกบั

การเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

กรณีเกษียณอายุ เพือ่คุม้ครองลูกจา้งกรณีเกษียณอายุ 

สร้างความม ั่นคงให้แก่ลูกจ้างหลงัเกษียณอายุและ

เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการบงัคบัใช้กฎหมาย 

รวมท ั้งเพิ่มบทก าหนดโทษกรณีนายจ้างไม่จ่าย

คา่ชดเชยใหแ้กลู่กจา้งกรณีเกษียณอายุ 

 นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า ร่างกฎหมายมุ่งคุ้มครอง

สิทธิให้กบัลูกจ้างกลุ่มพิเศษดงักล่าว ขณะที่การ

ก าหนดค่าจ้างข ั้นต ่ าส าหรบัลูกจ้างกลุ่มพิเศษไว้

ช ั่วโมงละ 40 บาทไม่ขดักบัอตัราค่าจ้างข ัน้ต ่า 300 

บาท เมื่อค านวณตามช ั่วโมง และยงัช่วยให้เกิดการ

ท างานภายใตเ้งือ่นไขขอ้จ ากดัของบุคคลเหล่าน้ีอย่าง

เหมาะสม และเป็นการช่วยโน้มน้าวให้เกิดการจ้าง

งานผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น ซึ่งขอย ้าว่า คณะกรรมการ

ก าหนดอตัราค่าจ้างฯ จะไม่ก าหนดสิทธิของลูกจ้าง

กลุ่มพิเศษต ่ากว่าสิทธิโดยปกติอย่างแน่นอน พร้อม

ระบุว่า ข้อก าหนดในกฎหมายน้ีตา่งกบัข้อก าหนดใน

กฎหมายประกนัสงัคม เพราะในร่างกฎหมายน้ี 

ก าหนดใหน้ายจา้งเป็นผูร้บัผดิชอบการจา่ยเงนิชดเชย

ให้กบัผู้เกษียณอายุ โดยลูกจ้างอายุ 60 ปี จะท างาน

ตอ่ไปก็ได ้หรือสามารถแจง้ขอเกษียณตามกฎหมายน้ี

เพื่อขอร ับสิทธิค่าชดเชยได้ ซึ่ งนายจ้างจะต้อง

ด าเนินการจา่ย ภายใน 30 วนั เมือ่ลูกจา้งใชส้ทิธ ิและ

ยืนยนัว่าลูกจ้างสามารถรบัสิทธิประโยชน์ได้ท ัง้ตาม

กฎหมายประกนัสงัคมและกฎหมายฉบบัน้ี 
Source: http://www.ryt9.com/s/prg/2629333 

 
ครม.ไฟเขยีวรา่งกม.การกลบัเป็นผูป้ระกนัตน
 

วนัที่ 4 เมษายน 2560 ครม. มีมติอนุมตัิ
หลกัการร่างพระราชบญัญตัิ (พ.ร.บ.) การกลบัเป็น
ผูป้ระกนัตน พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงแรงงาน เสนอ 
และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภา
นิตบิญัญตัแิหง่ชาตพิจิารณา กอ่นเสนอสภานิตบิญัญตัิ
แหง่ชาตติอ่ไป 
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ส าหรบัสาระส าคญัของร่าง พ.ร.บ. ฉบบัน้ี 

เว็บไซต์ท าเนียบรฐับาล ระบุว่า 1.  ก าหนดให้

ผู้ประกนัตนซึ่งความเป็นผู้ประกนัตนสิ้นสุดลงตาม

มาตรา 41 (4) หรือ (5) แห่งพระราชบ ัญญ ัติ

ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2537 

ก่อนวนัที่พระราชบญัญตัิน้ีใช้บงัคบั หากมีความ

ประสงค์จะกลบัเป็นผู้ประกนัตน ให้ยื่นค าขอต่อ

ส านักงานประก ันส ังคมตามแบบที่ เ ลขาธิก าร

ส านกังานประกนัสงัคมก าหนดภายใน 1 ปี นับแต่

วนัที่พระราชบญัญตัิน้ีใช้บงัคบั และ 2. ก าหนดให้

การกลบัเป็นผู้ประกนัตนให้มีผลต ัง้แต่เดือนที่ยื่นค า

ขอและให้ผู้ประกนัตนมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการประกนัสงัคม 

โดยให้ผู้ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประก ันตน 

เพราะไมน่ าสง่เงนิสมทบเขา้กองทุนเงนิประกนัสงัคม

มีโอกาสกล ับเ ป็นผู้ประก ันตนอีกได้  เ พื่อสร้าง

หลกัประกนัและความม ั่นคงในการด ารงชีวิตให้แก่

ประชาชนผูเ้ป็นหลกัประกนัตน  

ส าหร ับ  ที่ ผ่ านมา  ก าหนดให้ผู้ ที่ อ ยู่ ใ น

ประกนัสงัคม เมื่อสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง หากมี

ความประสงค์จะเป็นผู้ประกนัตนต่อ ให้แสดงความ

จ านงต่อส านักงานประก ันสงัคมภายใน 6 เดือน

นับต ั้งแต่ว ันสิ้นสุดการเ ป็นผู้ประก ัน ท ั้ง น้ีหาก

ผู้ประกนัตนที่ขอต่ออายุขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือน

ติดต่อกนั หรือ ภายในระยะเวลา 12 เดือน จะสิ้น

สภาพทนัที ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า มีผู้สิ้นสภาพสูงถึง 

950,000 ราย ท าใหก้ระทรวงแรงงานเสนอกฎหมาย

ดงักล่าว เพื่อให้กลุ่มดงักล่าวสามารถกลบัมาเป็น

ผูป้ระกนัตนได ้โดยไมต่อ้งจา่ยเงนิสมทบยอ้นหลงัแม้

ขาดสง่เป็นระยะเวลา 20 ปี  

ท ั้ง น้ี ผู้ประกนัตนจะได้รบัสิทธิประโยชน์

เช่นเดียวกบัที่ผ่านมา กรณีเจ็บป่วยหรือประสบ

อนัตราย กรณีทุพลภาพ กรณีตายอนัมิใช่เน่ืองจาก

การท างาน กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และ

กรณีชราภาพ 
Source: https://prachatai.com/journal/2017/04/70897 

  
 
  

 

 
 
 
 
 

ทรมัป์จี้หาสาเหตุมะกนัขาดดลุการคา้ 16 ชาตริวมไทย 

เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2560 ประธานาธิบดี

ทรมัป์ลงนามค าส ั่ง 2 ฉบบัเรง่หาสาเหตุสหรฐัอเมรกิา

ขาดดุลการค้า 16 ประเทศอย่างหนกั โดยมอบหมาย

ให้รฐัมนตรีพาณิชย์ตรวจสอบท ัง้รายสินค้าและราย

ประเทศให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วนั นอกจากน้ี ยงัได้

กล่าวหาประเทศเหล่าน้ีว่าท าการค้ากบัสหรฐัอเมริกา

อยา่งไมถู่กตอ้งและเป็นธรรม 

ท ัง้น้ี ประเทศที่สหรฐัอเมริกากล่าวหาท ัง้ 16 

ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่ น เยอรมนี เม็กซิโก 

ไอร์แลนด์ เวียดนาม อติาลี เกาหลีใต ้มาเลเซีย อนิเดีย 

ไทย ฝร ั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวนั อินโดนีเซีย 

และแคนาดา ซึ่งในปี 2559 ไทยได้เปรียบดุลการค้า

กบัสหรฐัอเมริกาถึงราว 18,900 ล้านเหรียญสหรฐั 

โดยสนิคา้หลกัทีไ่ทยสง่ออกไปยงัสหรฐัอเมรกิาได้แก่ 

เครือ่งจกัร เครือ่งยนต์ ยางพารา อญัมณี เน้ือสตัว์แปร

รูป และสนิคา้อาหารทะเล 
Source: 

http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=14618&ntype=07 

http://www.nationmultimedia.com/news/national/30311214 

http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=14618&ntype=07
http://www.nationmultimedia.com/news/national/30311214
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สหรฐัฯ มุง่ม ั่นกระชบัสมัพนัธ์ไทย เดนิหน้าขยายการคา้ผา่นเวท ีTIFA JC 

สหรฐัฯ เน้นย ้าสานต่อความสมัพนัธ์กบัไทย
ในฐานะมิตรประเทศเก่าแก่ภายใต้รฐับาลชุดใหม่ 
พร้อมหารือแนวทางขยายการค้าการลงทุนระหว่าง
กนัผา่นการเป็นพนัธมติรที่ใกล้ชิดมากขึ้น รวมท ัง้จบั
มือเดินหน้าแก้ไขอุปสรรคทางการค้าระหว่างกนัให้
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

นายบุณยฤทธิ ์กลัยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจา
การคา้ระหวา่งประเทศ เปิดเผยวา่ ผูช้ว่ยผูแ้ทนการคา้
สหรฐัฯ (Assistant USTR Barbara Weisel) ได้
น าคณะผู้แทนการค้าสหรฐัฯ และกระทรวงพาณิชย์
สหรฐัฯ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบ

ความตกลงดา้นการคา้และการลงทุนระหวา่งไทยและ
สหรฐัอเมรกิา (TIFA JC) ระดบัเจา้หน้าทีอ่าวุโส เมือ่
วนัที ่3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมดุสติธานี กรุงเทพฯ 
ซึ่งถือเป็นการพบปะหารืออย่างเป็นทางการคร ัง้แรก
ภายใต้รฐับาลประธานาธิบดีโดนลัล์ ทรมัป์ และเป็น
การแสดงความสมัพนัธ์อนัดีทางการค้าระหว่างท ัง้
สองประเทศ 

ในการประชุม TIFA JC คร ั้ง น้ี  ไทยได้
รบัทราบสรุปนโยบายการคา้สหรฐัฯ ภายใตร้ฐับาลชุด
ใหม่ ในโอกาสเดียวกนั ไทยได้เน้นย ้านโยบายไทย
แลนด์  4.0 ที่ เ น้นการข ับ เคลื่ อนประ เทศด้วย
นวตักรรม ซึ่งสหรฐัฯ ยินดีกบันโยบายดงักล่าวและ
พรอ้มสนบัสนุนไทยให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการค้า
การลงทุนในอนาคต นอกจากน้ี ท ั้งสองฝ่ายยงัได้
ห ารื อ แนวทางความร่ วมมื อ ในแบบหุ้ น ส่ ว น
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกจิ (Strategic Partnership) 
ซึ่งสหรฐัฯ จะแจ้งรายชื่อหน่วยงานและบริษทัเอกชน
ของสหรฐัฯ ที่ควรจดัท าความร่วมมือกบัไทย เพื่อให้
เกดิประโยชน์รว่มกนัแบบ win-win ตอ่ไป 
Source: 

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

1299505

จบัตาสนิคา้ไทยถูกกระทบจากค าส ั่งทรมัป์ "อญัมณี-อาหารทะเล-ยาง" เต็งหน่ึง 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB 

Analytics ระบุกรณีหากสหรฐัฯ ด าเนินนโยบายกีด

กนัทางการค้ากบัไทยจริง จากการที่นายโดนัลด์  

ทรมัป์ ประธานาธิบดีอนุมตัิค าส ั่ งตรวจสอบ 16 

ประเทศทีส่หรฐัฯมีการขาดดุลการคา้สูงเพือ่หาสาเหตุ

และแนวทางแก้ไขการขาดดุลการค้า โดยสินค้า

ส่งออกที่ผู้ประกอบการไทยจะถูกกระทบโดยตรง จะ

เป็นสินค้าที่ไทยเกินดุลกบัสหรฐัฯมาก และสหรฐัฯ

พึ่งพาการน าเข้าจากไทยในสดัส่วนที่สูงเทียบกบัการ

น าเข้าท ัง้หมด ได้แก่ สินค้าประเภทอญัมณี อาหาร

ทะเลแปรรูป และยางธรรมชาต ิ

ซึ่งกลุ่มสินค้าที่ผู้ผลิตเป็นบริษทัไทยและเข้า

ข่ายได้รบัผลกระทบ ได้แก่ อญัมณี อาหารทะเลแปร

รูป และยางธรรมชาติ คิดเป็นการขาดดุลของสหรฐัฯ 

มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านเหรียญสหรฐัฯ แม้จะมี

มู ล ค่ า ก า ร ข า ด ดุ ล ไ ม่ ม า ก แ ต่ ก็ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่

ผูป้ระกอบการไทยจะไดร้บัผลกระทบโดยตรง จงึเป็น

กลุ่มสินค้าที่ควรจบัตาดู อย่างไรก็ตาม สินค้าเหล่าน้ี

เป็นสินค้าที่สหรฐัฯไม่สามารถผลิตได้เองและต้อง

อาศยัการน าเขา้เป็นหลกั ดงันัน้ โอกาสทีจ่ะถูกตอบโต้

โดยใช้มาตรการกีดกนัทางการค้าที่รุนแรงอาจยงัมี

จ ากดั 
Source: 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1491638764 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1491299505
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1491299505
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1491638764
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ถกเจซีไทย-รสัเซยีหนุนการคา้ จบัตาปมรอ้นสหรฐัขูค่ว ่าบาตร 

เมื่อวนัที่ 20-21 เมษายน 2560 นางอภิรดี 

ตนัตราภรณ์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็น

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้า

และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  ระหว่างไทย -

สหพนัธรฐัรสัเซีย คร ั้งที่ 3 (The 3rd Session of 

Sub-Commission on Trade Economic 

Cooperation) ร่วมก ับนายอเล็กเซย์  กรุซเดียฟ 

(Mr.Alexey Gruzdev) ร ัฐ ม น ต รี ช่ ว ย ว่ า ก า ร

กระทรวงพฒันาเศรษฐกจิ  

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ กลา่ววา่ ใน

การประชุมคร ั้ง น้ี  ไทยหยิบยกประเด็นการลด

อุปสรรคทางการค้า โดยเฉพาะปัญหาด้านการเงิน

การธนาคาร และเพิ่มการขึ้นทะเบียนโรงงานสินค้า

ปศุสตัว์และประมง เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออก

สินค้าเกษตรของไทย การส่งเสริมการขยายการค้า

และการลงทุน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกนั

ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านพลงังาน วิทยาศาสตร์ 

เกษตร ศุลกากร เป็นต้น รวมถึงการจดัท าการศึกษา

รว่มเพือ่น าไปสูก่ารจดัท า FTA กบั EAEU ซึง่คาดวา่

การประชุมคร ัง้น้ี จะเป็นก้าวส าคญัที่ท าให้ท ัง้ 2 ฝ่าย

ประกอบธุรกิจได้อย่างสะดวกและมีความเชื่อม ั่น

ระหว่างกนัมากขึ้น และสามารถขยายการค้าเพื่อ

บรรลุเป้าหมายตามทีต่ ัง้ไวไ้ด ้

Source: 

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

2942361

USDA ช้ีแจงภาคอุตฯถงึการใช้ฉลาก “Healthy” 
องค์การอาหาร

และยาสหร ัฐอเมริกา 
(U.S FDA) จ ัดก าร
ประชุมสาธารณะเพื่อ
ห า รื อ ถึ ง ค ว า ม
เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ
ความหมายที่ชดัเจน

ของค าวา่ Healthy ทีจ่ะถูกเพิม่บนฉลากอาหาร และ
เป็นแนวทางให้แก่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ค า
ด ังกล่าว ซึ่ งในปัจจุบ ันพบว่าผู้บริโภคแต่ละว ัย
ตีความหมาย และปริมาณสารอาหาร ในความหมาย
ของค าวา่ Healthy แตกตา่งกนั  

ท ั้ง น้ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบ
ผลิตภ ัณฑ์อาหารที่ติดฉลาก healthy ว่าอาหาร
ดงักล่าวมีสารอาหารตรงตามฉลากหรือไม่ เพื่อ
ป้องกนัผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการตีความที่
ไม่ชดัเจนไปในทางที่ผิด รวมท ัง้สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัอาหาร healthy ที่ถูกต้อง โดย U.S 
FDA ได้เปิดรบัความคิดสาธารณะซึ่งสามารถส่ง
ความคิดเห็นได้ที่https://www.regulations.gov 
ภายในวนัที ่26 เมษายน 2560 
ที่มา: ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจ ากรุงวอชงิตนั ดี.ซี.สหรฐัอเมรกิา 
Source: 
http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=14678&ntype=
07 

 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1492942361
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1492942361
https://www.regulations.gov/
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ออสซีจ่บัมือมะกนัวางระบบความปลอดภยัอาหารร่วม 

 อ อ ส เ ต ร เ ลี ย
และสหรฐัอเมรกิาบรรลุ
ข้อตกลงทวิภาคีในการ
เ ที ย บ เ คี ย ง ร ะ บ บ
กฎหมายและระบบ
ความปลอดภยัอาหาร 
โดยคาดว่ า จ ะ เ ส ร็ จ

สมบูรณ์ภายในระยะเวลา 5 ปี ทางดา้นผูป้ระกอบการ
คาดว่าข้อตกลงดงักล่าวจะส่งผลให้ออสเตรเลีย
กลายเป็นแหล่งส่งออกอาหารที่มีความปลอดภยั 
น่าเชือ่ถือ และมีคุณภาพสูงทีส่ าคญัของสหรฐัฯ 

ท ัง้น้ี ข้อตกลงดงักล่าวจะมีผลต่อสนิคา้อาหาร
กระป๋อง อาหารทะเล ผลิตภณัฑ์นม ผกัและผลไม้สด 
น ้าผลไม้ ขนมขบเคี้ยว และขนมอบ ส่วนเน้ือหมู 
ผลิตภณัฑ์จากไข่ หอย ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมและ
อาหารชนิดอื่นๆก าลงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อ
บงัคบัใช ้

Source: www.thepigsite.com 

http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=14679&ntype=07 

 

 

 

 
 
 
 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั กรมประมง  

ค าส ั่งคสช.ที ่22/2560 เรือ่ง การแก้ไขการท าประมงทีผ่ดิกฏหมาย ขาดการรายงาน ไรก้ารควบคุม 

โดยสาระส าคญั คือ การแก้ไขเพิ่มเติม ค าส ั่ง 

คสช.ที่ 10/2558 ลงวนัที่ 29 เม.ย. 58  เรื่อง ให้

อ านาจนายทะเบียนเรือมีค าส ั่งเพกิถอนทะเบียนเรือ 

หวัหน้าคสช. ออกค าส ั่ง เพิ่มเติมแก้ปัญหา

ประมงผดิกฎหมายคุมเขม้เรือสนบัสนุนการท าประมง 

ท ัง้น้ี เพื่อให้การแก้ไขปญัหาการท าประมงที่

ขาดการรายงานและไร้การควบคุม เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

ไดอ้อกค าส ั่งคสช.ที ่22/2560 ก าหนดมาตรการและ

ใหอ้ านาจเจา้หน้าทีเ่ขา้ปฏบิตังิาน อาท ิ

@ก าหนดใหน้ายทะเบียนมีค าส ั่งเพกิถอน 

1. เรือประมงขนาดสบิตนักรอส  

2. เรือขนถา่ยสนิคา้  

3. เรือบรรทุกน ้าจืด น ้าแข็ง น ้ามนั หรือ 

4. เรือทีส่นบัสนุนการท าประมง  

ทีไ่มป่ฏบิตัติามค าส ั่งสองฉบบั ภายใน 30 วนั 

นบัแต่มีค าส ั่งและให้เจ้าหน้าที่เพิกถอนทะเบียนเรือ

จอดและล็อคเรือ ฝ่าฝืนมีโทษปรบั 1 หมื่นบาท และ

ปรบัเพิม่ตนักรอสละ 2 พนับาท  

@กร ณีแ จ้ ง เ ท็ จ  ห้ า มกรมประม งออก

ใบอนุญาตท าประมงสบิปี 

@กรณีเรือสิบตนักรอสขึ้นไป หากใช้เรือไม่

เป็นตามทีจ่ดแจง้ใหป้รบัวนัละ 5 หมืน่บาท ตลอดเวลา

ท าการประมง และ หา้มกรมประมง จดทะเบียนเรือ 

ขนถา่ยสนิคา้เป็นเรือท าการประมง 

@กรณีเรือประมงไม่แจ้งรายงานการเข้า-

ท่าเรือ (PIPO) เพื่อท าประมงให้มีโทษปรบั 1 แสน

บาทและเรือขนาด 30 ตนักรอสขึน้ไปใหป้รบัเพิม่ตนั

กรอสละ 1 หมื่นบาท และให้กรมเจ้าท่า ล็อคเรือ

จนกว่าจะมีการแจ้งด าเนินการให้ถูกต้องตามที่

กฎหมายก าหนด 

@กรณีเรือประมงนอกน่านน ้าห้ามมิให้กรม

ประมงอนุญาตใหท้ าการประมง 

นอกน่านน ้ าจนกว่าจะได้รบัการอนุญาตจากร ัฐ

เจา้ของชายฝั่งหรือองค์กรประมงภูมภิาคทีส่ าคญั     

@ค า ส ั่ ง ค ส ช . ฉ บ ั บ น้ี ใ ห้ มี ก า ร ต ั้ ง 

คณะกรรมการมาตรการทางปกครองขึน้มา 1 คณะ มี

อธบิดีกรมประมง เป็นประธาน และ กรรมการมาจาก

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีผู้แทนจากกฤษฎีการ่วมด้วย 

จ านวน 9 คน และให้ ผอ.กองกฎหมายประมง เป็น

กรรมการและเลขานุการมีอ านาจพิจารณาส ั่งปิด

โรงงานทีไ่มท่ าตามกฎหมายตาม พรก.ประมง 2558 

โดยให ้กรรมการ มีอ านาจส ั่งปิดโรงงาน แทน อธบิดี

กรมประมงและปลดักระทรวงอุตสาหกรรม โดยไม่

ต้องปฏิบตัิตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน ..... ให้มติ

กรรมการ เป็นทีสุ่ด 
Source: http://www.posttoday.com/biz/gov/488535 
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ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไขในการขออนุญาตและการอนุญาตน าเขา้สตัว์

น ้าหรือผลติภณัฑ์สตัว์น ้า พ.ศ. 2560  

สาระส าคญั คือ  

- ประกาศฯ ดงักล่าว อาศยัอ านาจตามความ

ในมาตรา 91 วรรคสี ่แหง่พระราชก าหนดการประมง 

พ.ศ. 2558 โดยอธิบดีกรมประมงประกาศไว้  

สาระส าคญั คือ 

- ให้ใช้กบัเรือน าเข้าสตัว์น ้าจากต่างประเทศ

เทา่นัน้ ไมร่วมกรณีน าสตัว์น ้าหรือผลติภณัฑส์ตัว์น ้าที่

เรือประมงไทยจบัได้จากการท าประมงโดยชอบด้วย

กฎหมายเขา้มาในราชอาณาจกัร 

- ผูท้ีป่ระสงค์จะขออนุญาตน าเข้าสตัว์น ้าหรือ

ผลิตภณัฑ์สตัว์น ้าให้ยื่นค าขออนุญาตตามแบบแนบ

ทา้ยและแนบเอกสารหลกัฐาน 

- รูปแบบการยื่นค าขออนุญาตน าเข้าสตัว์น ้า

หรือผลติภณัฑ์สตัว์น ้า ท ัง้แบบยืน่ Online ผา่นระบบ 

FSW และสถานทีส่ าหรบัการยืน่ค าขออนุญาตน าเขา้ 

- รูปแบบการแยกการน าเข้าสตัว์น ้ าหรือ

ผลติภณัฑ์สตัว์น ้า โดยระบุวตัถุประสงค์ในการน าเข้า 

เช่น น าเข้าเพื่อการค้า น าเข้าเพื่อการส่งออก น าเข้า

เพือ่การพกัผอ่นหยอ่นใจ ฯลฯ  

- ใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตยืน่ค าขออนุญาตน าเข้า

สตัว์หรือผลิตภณัฑ์สตัว์น ้าก่อนการน าเข้า 1 วนัท า

การ เว้นแต่การน าติดตวัเข้ามาให้ขออนุญาตวนั

น าเขา้ได ้ 

- ใบอนุญาตที่ออกตามประกาศฯ จะมีผล

สมบูรณ์ตามกฎหมาย ต่อเมื่พนกังาน จนท. 

ได้ตรวจสอบสตัว์น ้าหรือผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า 

ถูกตอ้งตามทีร่ะบุในใบอนุญาตแลว้ 

- การน าเข้าฯ โดยเรือประมงหรือเรือขนถ่าย

ตา่งประเทศ ตอ้งปฏบิตัติามาตรการ PSM ประกาศน้ี

ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนด 60 วนั นบัถดัจากวนั

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป (ประกาศเมือ่

วนัที ่5 เมษายน 2560) 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/09

8/18.PDF 

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามท าการขนถ่ายสตัว์น ้า 

(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2560  

สาระส าคญั คือ  

- ประกาศฯ ดงักลา่ว อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 

87 วรรคสี่ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 

2558 เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัการท่ าประมงโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยอธิบดีกรมประมงประกาศ 

ก าหนดประเภทเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลที่ห้าม

ท าการขนถ่ายสตัว์น ้า โดยมีสาระส าคญั คือ การห้าม

มิให้เจ้าของเรือ/ผู้ควมคุมเรือประมงหรือเรือขนถ่าย 

ท าการขนถ่ายสตัว์น ้าในทะเลที่อยู่นอกน่านน ้าไทย 

ไม่ว่าจะเป็นการขนถ่ายจากเรือประมงสู่เรือประมง 

หรือจากเรือขนถ่ายไปยงัเรือประมง เว้นแต่การขน

ถ่ายสตัว์น ้า จะด าเนินการ ณ ท่าเทียบเรือบริเวณรฐั

ชายฝั่งอืน่ทีป่ฏบิตัติามกฎระเบียบของรฐัชายฝั่งนัน้  

- ประกาศน้ีให้ใช้บงัคบัต ัง้แต่วนัที่ประกาศใสนราช

กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป (วนัที ่5 เมษายน 2560)   
Source: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/09
8/17.PDF 

 
 

สรุป มต ิครม.ทีส่ าคญัดา้นแรงงาน
ประชุม ครม วนัที ่4 เมษายน 2560  
มีเรือ่งทีส่ าคญัดงัน้ี  

1 .  ค ร ม . มี ม ติ อ นุ ม ั ติ ห ล ั ก ก า ร ร่ า ง
พระราชบญัญตักิารกลบัเป็นผูป้ระกนัตน พ.ศ. ....  
สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญตั ิ
          1.1 ก าหนดให้ผู้ประกนัตนซึ่งความเป็น
ผู้ประกนัตนสิ้นสุดลงตามมาตรา 41 (4) หรือ (5) 
แห่งพระราชบญัญตัิประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิประกนัสงัคม 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2537 กอ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใช้
บงัคบั หากมีความประสงค์จะกลบัเป็นผู้ประกนัตน 
ให้ยื่นค าขอต่อส านกังานประกนัสงัคมตามแบบที่

เลขาธกิารส านกังานประกนัสงัคมก าหนดภายใน 1 ปี 
นบัแตว่นัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั 
          1.2 ก าหนดให้การกลบัเป็นผู้ประกนัตนให้มี
ผลต ัง้แต่เดือนที่ยื่นค าขอและให้ผู้ประกนัตนมีสิทธิ
และหน้าทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม 

2. ร่างประกาศส านกันายกรฐัมนตรี เรื่อง 
หลกัเกณฑ์การทบัศพัท์ภาษาพมา่ (เมียนมา)  
          ครม.มีมติเห็นชอบในหลกัการร่างประกาศ
ส านกันายกรฐัมนตรี เรื่อง หลกัเกณฑ์การทบัศพัท์
ภาษาพม่า (เมียนมา) ตามที่ส านกังานราชบณัฑิตย
สภาเสนอ  
สาระส าคญั  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/098/18.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/098/18.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/098/17.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/098/17.PDF


Page 14 of 15 
 

  TTIA NEWSLETTER/ APRIL 2017 

          ก าหนดหลกัเกณฑ์การทบัศพัท์ภาษาพม่า 
(เมียนมา) เพื่อน าไปใช้ในการทบัศพัท์ให้เหมาะสม
และมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั และเพื่อใช้
เป็นมาตรฐานของทางราชการ  

ขอ้มูลเพิม่เตมิ  
Source: http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/2880 

 
ประชุม ครม.ทีส่ าคญัประจ าวนัที ่11 เมษายน 2560 มีเรือ่งทีส่ าคญัดงัน้ี 

ครม.มีมติ เห็นชอบก าหนดให้ว ันที่  28 
กรกฎาคม และวนัที ่13 ตุลาคม เป็นวนัหยุดราชการ
ประจ าปี อีก 2 วนั สาระส าคญัของเรือ่ง 

1. ก าหนดวนัหยุดราชการประจ าปีเพิ่ม รวม 
2 วนั  

-วนัที่ 28 กรกฎาคม เน่ืองจากเป็นวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลง
กรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 
           - วนัที่ 13 ตุลาคม เน่ืองจากเป็นวนัคล้ายวนั
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพติร 
           นอกจากน้ี กรณีวนัที ่5 พฤษภาคม ซึง่เป็นวนั
ฉตัรมงคล (วนับรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) และ
บ ัด น้ี ไ ด้ ล่ ว ง พ้ น ร ัช ส ม ัย แ ล้ ว  จึ ง ไ ม่ ถื อ เ ป็ น
วนัหยุดราชการประจ าปี....                         

ครม.มีมตอินุมตัติามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ
แต่งต ั้ง นายวิวฒัน์ ตงัหงส์ ผู้ช่วยปลดักระทรวง 
ส านกังานปลดักระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวง
แรงงาน ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต ัง้เป็นต้นไป เพื่อทดแทนต าแหน่งที่
วา่ง  
Source: 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/3035 

 

 

ราชกจิจานุเบกษา เดือนเมษายน 2560 
24 เมษายน 2560 
ประกาศส านกันายกรฐัมนตรี เรือ่ง ก าหนดวนัส าคญั
ของชาตไิทย  
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/112/1.PDF 

 
ประกาศส านกันายกรฐัมนตรี เรือ่ง ก าหนดเวลา
ท างานและวนัหยุดราชการ (ฉบบัที ่๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/112/2.PDF 

 

21 เมษายน 2560 
ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธิีการตดิต ัง้ระบบตดิตามเรือประมง และดูแลรกัษา
ระบบตดิตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้
สามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/111/9.PDF 

 
18 เมษายน 2560   
กฎกระทรวงวา่ดว้ยการขอรบัใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาต และการแจง้การท างานของคนตา่งดา้ว 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/043/1.PDF 

 
11 เมษายน 2560  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้น
ตา่งดา้วบางจ าพวกเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็น
กรณีพเิศษ ส าหรบัคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา ลาว 
และเมียนมา ทีเ่ปลีย่นประเภทการท างาน ตามมติ
คณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/103/9.PDF 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้น
ตา่งดา้วบางจ าพวกเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็น

กรณีพเิศษเฉพาะกจิการแปรรูปสตัว์น้  า ตามมติ
คณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/103/5.PDF 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้น
ตา่งดา้วบางจ าพวกเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็น
กรณีพเิศษเฉพาะกจิการประมงทะเล ตามมติ
คณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/103/1.PDF 

 
ประกาศกรมประมง เรือ่ง แบบค าขอรบัใบอนุญาต 
ใบอนุญาต ค าขอโอนใบอนุญาตและค าขอใบแทน
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/102/6.PDF 

 
ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธิีการเกีย่วกบัการแจง้การเขา้ออกทา่เทียบ
เรือประมงของเรือขนถา่ยสตัว์น้  า หรือเรือเก็บรกัษา
สตัว์น้  าซึง่ออกไปขนถา่ยสตัว์น้  าหรือเก็บรกัษาสตัว์น้  า
นอกน่านน้ าไทย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/102/7.PDF 

 
10 เมษายน 2560  
ประกาศกรมเจา้ทา่ที ่๒๒/๒๕๖๐ เรือ่ง การจดัท า
เครือ่งหมายอตัลกัษณ์ประจ าเรือประมงขนาดต ัง้แต ่
๑๐ ตนักรอสขึน้ไป  
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/100/17.PDF 

 
5 เมษายน 2560  
ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดประเภทของ
เรือประมง พ้ืนที ่และระยะเวลาทีห่า้มท าการขนถา่ย
สตัว์น้  า (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๐  
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/098/17.PDF 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/103/5.PDF
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ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ 
และเงือ่นไขในการขออนุญาตและการอนุญาตน าเขา้
สตัว์น้  าหรือผลติภณัฑส์ตัว์น้  า พ.ศ. ๒๕๖๐  
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/098/18.PDF 
 

4 เมษายน 2560 
ค าส ั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่๒๑/
๒๕๖๐ เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/097/49.PDF 

 
ค าส ั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่๒๒/
๒๕๖๐ เรือ่ง การแกไ้ขปญัหาการท าการประมงผดิ
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม 
เพิม่เตมิคร ัง้ที ่๔  
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/097/54.PDF 

 
3 เมษายน 2560 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้น
ตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา ลาว และเมียนมา ทีอ่ยูใ่น
ราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ สามารถเดนิทางออก
นอกราชอาณาจกัรกลบัประเทศตน้ทาง เพือ่ไป
รว่มงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/096/1.PDF 

 
31 มีนาคม 2560  
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง การแจง้
ขอ้มูลลว่งหน้าและก าหนดทา่เทียบเรือของเรือประมง
ทีม่ใิชเ่รือประมงไทยทีป่ระสงค์จะน าสตัว์น้  าหรือ
ผลติภณัฑส์ตัว์น้  าเขา้มาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐  
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/094/3.PDF

 
 
 


