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สวสัดคีะ่ทา่นสมาชกิ 

     ในเดอืนสงิหาคมน้ี มเีหตกุารณ์ส าคญัของสมาคม คอื ต ัง้แตว่นัที ่  
1 สงิหาคม 2559 เป็นตน้ไป สมาคมไดย้้ายส านกังานไปต ัง้อยู ่        
ณ อาคารรชัต์ภาคย์ ช ัน้ 11 พรอ้มกบัจดัพธิีท าบญุส านกังานใหม ่ และ
สมาคมไดร้บัรางวลัสมาคมการคา้ดเีดน่ 3 จาก 4 มติ ิในรุน่จด
ทะเบยีนไมเ่กนิ 5 ปี ส าหรบัขา่วสารขอ้มลูตา่งๆ ตดิตามไดใ้นฉบบัคะ่ 
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จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตย-เหนอื เขตวฒันา กทม.  
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งานท าบุญส านกังานใหม ่TTIA 4 สงิหา ณ อาคารรชัต์ภาคย์ 

เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 4 สิงหาคม 2559 สมาคมได้จดังานท าบุญย้ายส านกังานใหม่ ณ อาคารรชัภาคย์  
ช ัน้ 11 โดยเรียนเชิญคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมงาน ทางสมาคมได้นิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์จาก   
วดัสิงห์จ านวน 9 รูป มาประกอบพิธีท าบุญทางศาสนา ถวายภตัตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม จากนั้น 
สมาชิกได้รบัประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั และในช่วงบ่าย สมาคมได้จดัประชุมใหญ่วิสามญั คร ั้งที่            
5 /2559 ซึง่เป็นการประชุมคร ัง้แรก  

 

 

TTIA ได้รบัรางวลัสมาคมการคา้ดีเด่น ปี 2559  
 
เมือ่วนัที ่29 สค 59 ในช่วงค ่า ณ.หอ้งนภาลยับอลรูม 
โรงแรมดุสิตธานี ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม ขึ้นรบั
รางว ัลสมาคมการค้า จากท่านร ัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงพาณิชย์ โดย TTIA ได้รบัรางวลัสมาคม
การค้า รุ่นจดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี ประเภทดีเด่นราย

มิติ  ได้  3 ใน 4 มิติ  คื อ  ผลส า เร็ จตามพ ันธกิจ 
ความสามารถในการบริหารจดัการ และคุณภาพการ
ให้บริการ โดยมีคณะกรรมการ TTIA ร่วมแสดง
ความยินดี  คุณอรรถพ ันธ์  คุณณัฐ คุณนรินทร์           
คุณอมรพนัธ์ คุณศุภเสกข์ 

                 

 

ขา่วกจิกรรม 



Page 3 of 12 
 

  TTIA NEWSLETTER/ AUGUST 2016 

งานมอบประกาศเกียรตคิณุ GLP แก่สถานประกอบการทีแ่สดงความมุง่ม ั่นในการน าหลกัการแนวปฏบิตักิาร
ใช้แรงงานทีด่ี (GLP) ไปใช้ในการบรหิารจดัการด้านแรงงาน 

วนัที ่26 สค. 59  เวลา 8.00-15.30 น. ณ 
กระทรวงแรงงาน หอ้งจอมพล ป.พบิูลสงคราม ไดจ้ดั
งานมอบประกาศฯ GLP ใหก้บับรษิทัทีแ่สดงความ
มุง่ม ั่นในการท า GLP จดัโดย กระทรวงแรงงาน โดย
ในชว่งเชา้เป็นการบรรยายใหค้วามรู ้และชว่งบา่ย
มอบประกาศฯ GLP โดยอธบิดีกรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน คุณพรรณี ศรียุทธศกัดิ ์ โดยมี
สมาชกิ TTIA เขา้รว่มรบัประกาศฯ และทาง TTIA 
รว่มจดันิทรรศการการน า GLP ไปใชใ้น
อตุสาหกรรมทูน่าไทย  TTIA Ethical Code of 
Practice และกจิกรรม GLP Visit 2016 

 

                

 

 

 

 

 

TTIA หารือกรมประมง ปญัหาการส าแดงพกิดัศุลกากร สนิคา้โบนิโต้แช่แข็งเข้ามาในราชอาณาจกัร

เมื่อวนัที่  1 ส.ค. 59 TTIA หารือร่วมกบั     
กรมประมง เรื่อง ปัญหาการส าแดงพิกดัศุลกากร 
สินค้าโบนิโต้แช่แข็งเข้ามาในราชอาณาจกัร โดยที่
ประชุมมีการหารือเรือ่งของการตีความสายพนัธุ์ปลาทู
น่าโบนิโต้ ซึ่งตามหลกัการสากล Codex / USFDA 
แลว้กลุม่ Euthynnus / Thunnus / Sarda เป็นปลา
ทีอ่ยูใ่นตระกูลปลาทูน่า  

อย่างไรก็ตาม กรณีที่สมาชิกถูก Post audit 
ย้อนหลงัจากกรมศุลกากร โดยใช้ประกาศประกาศ

ฉบบัล่าสุดของ 5/2559 ของกรมศุลกากร เรื่อง การ
จ าแนกประเภทพิกดัศุลกากรสินค้าสตัว์น ้ าและ
ผลติภณัฑส์ตัว์น ้า ลงวนัที ่19 มกราคม 2559 ซึง่ระบุ
ว่าปลาทูน่าโบนิโต ไม่ใช่สายพนัธุ์ทูน่านั้น ท าให้ต้อง
เสียค่าปรบัย้อนหลงัจากการส าแดงพิกดัผิด โดยไม่มี
เจตนา ซึ่งกรณีน้ีตอ้งมีหารือรว่มกนัท ัง้ 3 ฝ่ายอีกคร ัง้ 
โดยทางกรมประมง เป็นคนประสานกรมศุลกากร 
เพือ่นดัประชุมหารือรว่มกนั 3 ฝ่ายอีกคร ัง้ เพือ่ความ
ชดัเจนเรื่องของการตีความสายพนัธุ์ปลาทูน่า (โบนิ
โต้)และไม่ควรเอาผิดย้อนหลงั ท ัง้น้ี ผู้ประกอบการ
ตอ้งเตรียมขอ้มูลตวัเลขน าเขา้สง่ออกปลาโบนิโต ้ตอ้ง
สมดุลกนัและตอ้งไมม่ีเจตนาเลีย่งภาษี 

เมื่อวนัที่ 30 ส.ค. 59 TTIA ประชุมหารือ
รว่มกบักรมประมง 2 เรือ่ง ดงัน้ี 

1. แกป้ญัหาการส าแดงพกิดัสนิคา้โบนิโต ้ 
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** ความเห็นทีป่ระชุม ใหส้มาคมฯ ท าหนงัสือ
ถึงอธิบดีกรมศุลฯ และเวียนขอความเห็นเพิ่มเติม
ส าหรบั บ.ที่ได้รบัผลกระทบ และขอผ่อนผนัค่าปรบั
จากความไมม่ีเจตนาหรือจงใจส าแดงผดิ จากศุลกากร 

แต่ในส่วนของภาษีที่ส าแดงผิด แต่ละบริษทัฯ ต้อง
หารือกบักรมศุลฯ เป็นรายบรษิทัฯ ตอ่ไป  

2. หารือแนวทางการยกร่างประกาศ ที่
เกีย่วกบั พรก.การประมง 2558 มาตรา 96 (2) เป็น
เงื่อนไขและเอกสารประกอบการน าเข้าจากเรือขน
ถ่าย (Carrier vessel) ที่มีการขนถ่ายจากเรือลูก 
(Donor vessel) หลายล า โดยใช้ตามหลกัการ port 
state measure โดยเฉพาะเอกสารจากประเทศหมู่
เกาะแปซฟิิกท ัง้ 5 ประเทศ  

** ความเห็นทีป่ระชุม ใหส้มาคมฯ เชญิ Tuna 
Trader ในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกบัเรือ carrier and 
donor vessel มาหารือรายการเอกสารที่ต้องยื่น
ใ ห้ ก ับ ก ร มป ร ะ ม ง  (minimum requirement) 
รว่มกบั DOF/TTIA อีกคร ัง้ ประมาณวนัที ่8 หรือ 9 
ก.ย. ศกน้ี

  

กตส. ประชุมหารือกบั TTIA และ TFPA เรือ่ง การยืน่ขอใบรบัรองประกอบการสง่ออกสนิคา้สตัว์น ้า และ
ประเด็นที ่DG MARE ใหแ้กไ้ข โดยเฉพาะปญัหาเอกสารมาหลงัสนิคา้ 

เมือ่วนัที ่11 ส.ค. 59 - กองตรวจสอบคุณภาพ
สนิคา้ประมง (กตส.) กรมประมง โดย ผอ.สุวมิลฯ ได้
จดัประชุมหารือกบั TTIA และ TFPA เรื่อง การยื่น
ขอใบรบัรองประกอบการส่งออกสินค้าสตัว์น ้า และ
ประเด็นที่ DG MARE ให้แก้ไข โดยเฉพาะปัญหา
เอกสารมาหลงัสินค้านั้น ทาง กตส. ย ้าว่า การแก้ไข
เอกสารต่างๆ ต้องท าก่อนเรือออก หรือ วนัที่เรือออก 
เทา่นัน้ 

สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

1. การปร ับปรุ ง ข ั้นตอนการยื่นขอ ใบร ับ รอ ง

ประกอบการส่งสินค้าสตัว์น ้า เพื่อให้ได้รบัเอกสาร

ใบรบัรองกอ่นการสง่ออกสนิคา้ลงเรือ ทาง กตส.ย า้วา่ 

ไดจ้ดัประชุมรว่มกบัสมาคม และผูป้ระกอบการหลาย

คร ัง้แล้วในเรื่องน้ี เพื่อระดมความเห็นในการจดัท า

แนวทางก าหนดวธิีการยืน่ขอ HC, PS ,CC ลา่สุด 

     โดยผูป้ระกอบการตอ้ง Pre-check CC ลว่งหน้า
และ Stamp PASS หากมีการแก้ไขเอกสารต้องน า
กลบัมาให้ กตส.ภายใน 1 วนั มิฉะนั้น กตส.จะไม่
สามารถออกเอกสาร Annex 4 ใหไ้ดภ้ายใน 3 วนั   

2. กตส .ขอความร่วมมื อผู้ประกอบการจ ัดท า
คู่มือ Traceability ของโรงงานให้ละเอียด และให้
ครอบคลุมตามประกาศกรมประมง พ.ศ.2558 เรื่อง 
ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัท าหลกัฐาน
เพื่อการสืบค้น (Traceability) ของผู้ผลิตผลิตภณัฑ์
สตัว์น ้าหรือแปรรูปสตัว์น ้า (ตาม พ.ร.ก.การประมง 
พ.ศ. 2558 หมวด 7 มาตรา 90 (5)) 
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TSFR 8 สมาคม และ WWF THAILAND ร่วมหารืออธิบดีกรมประมง ความคืบหน้า FIP ANDAMAN 
และแนวทางการเริม่ต้นโครงการ FIP: Gulf of Thailand 

TSFR 8 สมาคมฯ (ส.ผู้ผลิตอาหารสตัว์ ส.

อุตสาหกรรมทูน่าไทย ส.การประมง ส.กุ้งไทย) และ 

WWF THAILAND ร่วมหารื ออธิดี กรมประมง 

ร าย ง านความคื บห น้ า  FIP ANDAMAN และ

แนวท า งก า ร เ ริ่ ม ต้ น โค ร งก า ร  FIP: Gulf of 

Thailand FIP ANDAMAN (Target spicy = 

Multi-species) 

1. โครงการฯ อยู่ในข ัน้ตอนท า STAKEHOLDER 

CONSUTATION ล ง พ้ื น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ร่ ว ม ก ับ

ชาวประมงในพ้ืนที่ภาคใต้ ก่อนน าข้อมูลดงักล่าวให้ 

MRAG ประเมนิเพือ่จดัท า ACTION PLAN คาดวา่

จะได ้FINAL ACTION PLAN กลงากนัยายน น้ี 

     1.1 แบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็น 2 

ประเภท คือ อวนลากคู่ (10 Target species) และ

อวนลากแผน่ตะเข ้(10 target species)  

2. คณะท างานเอกชน ขอต ัง้คณะท างานร่วมกบักรม

ประมงด้านวิชาการและวิธีการด าเนินการร่วมกนั: 

อธบิดีฯ เห็นชอบ ให ้ผอ.มาโนชฯ เป็นผูป้ระสานหลกั 

3. WWF เสนอใหม้ีการพจิารณาใหค้วามเห็นในนาม

ประ เทศไทย  เ รื่ อ ง  ม าตรฐาน  MSC: Mixed 

Fisheries Standard ของ  Multi-Species เ วอ ร์

ช ั่นใหม่ ที่มีการปรบัปรุงเพิ่มเติม โดยอธิบดีฯ ให้จดั

ประชุม / สมัมนา ผ่านคณะท างานและเชิญผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องท ัง้หมด ช่วยกนัคอมเม้น มาตรฐานที่ปรบั

ใหมฉ่บบัน้ี โดยเร็ว 

4. งบสนบัสนุนโครงการฯ จาก สกว. 

5. อธิบดีฯ PR งานสถาปนากรมประมงและว ัน

ประมงแห่งชาติ ประมาณวนัที่ 21 เดือน กนัยายน 

2559 โดยเน้นใหม้ีการสมัมนาเรือ่งการปฏริูปประมง

ไทยซึง่อาจจะเชญิเอกชนเขา้รว่มงานดงักลา่ว 

FIP GULF OF THAILAND – ที่ ป ร ะ ชุ ม ข อ ใ ห้

คณะท างานเอกชนกลบัมาต ั้ง่โจทย์และเป้าหมายให้

ชดัเจนอีกคร ั้งในการท าโครงการ FIP GULF OF 

THAILAND ระหว่าง Fishing gear (อวนลากหรือ

อวนล้อม) หรือ Target spicy (ปลาบ่น / ซูริมิ) ซึ่ง

ท ัง้ 2 อย่างมีผลกบัการประเมินความย ั่งยืนวตัถุดิบ

สตัว์น ้าฝั่งอา่วไทย

 

กองป้องกนัและตอ่ตา้นการท าประมงผดิกฎหมาย กรมประมง และ เลขาธกิารสมาคมอตุสาหกรรมแปรรูปสตัว์
น ้าแห่งชาตอิติาลี (Dr.Giuseppe palma) ขอเข้าพบหารือ TFFA, TTIA และ TFPA 

  

เมื่อวนัที่ 24 ส.ค. 59 ณ สมาคมผู้ผลิตอาหารแช่เยือก
แข็งไทย (อาคารสาธรธานี) – กองป้องกนัและต่อต้านการท า
ประมงผิดกฎหมาย กรมประมง และ เลขาธิการสมาคม
อุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น ้าแห่งชาติอิตาลี (Dr.Giuseppe 
palma) ขอเข้าพบหารือ TFFA, TTIA และ TFPA ร่วมหารือ
แนวทางการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรมอาหารและอาหารทะเล
ในอติาลี รวมถงึแนวทางแกไ้ขปญัหา IUU Fishing 

 

ขา่วประมง 
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กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมประชุมคณะกรรมาธกิารประมงของรฐัสภายุโรปเยือนไทย 

ว ันที่  29 สค 59 ทาง  อธิบดีกรมยุ โรป        
คุณทรงพล สุขจนัทร์ จดัประชุมเตรียมการเยือน
ไทยของคณะกรรมาธิการประมงของรฐัสภายุโรป 
ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีก าหนดระหว่าง
ว ันที่  1-4 พฤศจิ ก า ยน  2559 เพื่ อ ร ับทร าบ
สถานการณ์ ความคืบหน้าการแก้ไข IUU และ
แรงงาน โดยการเยือนคร ัง้น้ีจะมผีลตอ่การพจิารณา
สถานะใบเหลืองของไทยด้วย  สรุปประชุมเบื้องตน้ 
ท า งภ าค เ อกชนร ับนัด ก ารประ ชุ ม ในว ันที่                     
3 พฤศจิกายน 2559  โดยกิจกรรมในช่วงเช้าพา
ไปดูเรือ และไปใช้สถานที่ของ TUF ในการจดั
ประชุม  โดยจะมกีารน าเสนอ TUF presentation 
เพื่อแสดงตวัอย่างของระบบ Traceability ใน
โรงงานทูน่าที่มีมาตรฐาน และในตอนบา่ยเป็นการ

ประ ชุมร่วมก ับ  8 สมาคม เพื่อ ให้ข้อมูลและ
ผลกระทบ ก่อน-หลงั ในการจดัการดา้นประมงของ
ภาคร ัฐ   ท ั้ง น้ี  ทางกรมยุ โรปจะประสานขอ
รายละเอียดกบัทางอียูและจะนดัหารือกบั 8 สมาคม

อี ก
คร ัง้ 

กระทรวงต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจดังานสมัมนา เรือ่ง ความเป็นหุ้นสว่นเพือ่การท าการประมงอย่างย ั่งยืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมือ่วนัที ่18 ส.ค. 59 – กระทรวงตา่งประเทศ 
เป็นเจ้าภาพจดังานสมัมนา เรื่อง ความเป็นหุ้นส่วน
เพือ่การท าการประมงอยา่งย ั่งยืน การสมัมนาดงักลา่ว
เป็นการต่อยอดจากการสมัมนาเมื่อปี 2558 โดยมี
อธิบดีกรมยุโรป (นายทรงพล สุขจนัทร์) กล่าวเปิด
งาน และอธบิดีกรมประมงจากประเทศนอร์เวย์ (นาย 
Vidar Landmark) ให้เกียรติถ่ายทอดประสบการณ์
การท าประมงตามมาตรฐานสากล ร่วมกบัอธิบดีกรม
ประมง (นายอดิศร พรอ้มเทพ) และผู้เชี่ยวชาญจาก
ภาควิชาการและภาคเอกชนร่วมบรรยาย โดยสรุป
สาระส าคญัดงัน้ี  
วตัถุประสงค์ 

การสมัมนามีว ัตถุประสงค์ เ พื่อสนับสนุน
นโยบายของรฐับาลในการส่งเสริมขีดความสามารถ
ของภาครฐัและเอกชนในภาคประมง โดยอาศยัองค์
ความรูจ้ากตา่งประเทศมาชว่ยในการแกไ้ขปญัหาการ
ท าประมงผดิกฎหมายและสง่เสรมิการท าประมงอยา่ง
ย ั่งยืนของไทยตอ่ไป 
อธิบดีกรมประมงนอร์เวย์  - ให้ความส าคญัการ

บริหารจดัการประมง โครงสร้างนโยบายด้านการ

ประมงที่เป็นระเบียบ สามารถในการจดัสรรและ

ตอบสนองความตอ้งการในการท าประมงไดม้ากน้อย

เพียงใด โดยยึดหลกัทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 

data)  

1. แนวทางการรกัษาผลระยะยาวในการจดัการ

สถานภาพการท าประมง  

2. น าความรู้ เรื่องผลกระทบ ทรพัยากร และการ

ก าหนดนโยบาย เพือ่น ามาจดัการการท าประมง 

ระบบที่ส าคญัอีกระบบคือ การลดการสูญเสีย

จ านวนปลา เช่น การก าหนดโควตาการจบัปลา การ

ออกใบอนุญาตต้องท าโดยเจ้าของเรือ  การแบ่งปนั

และจดัสรรเรือใหเ้หมาะสมกบัทรพัยากรทีม่ีอยู ่จ ากดั

การเข้าถึง..และที่ส าคญัคือความร่วมมือจากประเทศ

เพื่อนบ้าน ในภูมิภาคใกล้เคียง ในการท าข้อตกลง

รว่มกนั เรือ่งกสารจดัสรรโควตา และ การแบง่ stock 

ของปลา การมีส่วนร่วมของ stakeholder เ พื่อ

แลกเปลีย่นความเขา้ใจ 

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน – หากมองความส าคญั

ดา้นเศรษฐกจิและทรพัยากร ปจัจุบนั Fishery GDP 

ของไทย มีแนวโน้มทีด่ี สนิคา้ทางทะเลและสตัว์น ้าจึง

เป็นสินค้าส่งออก และช่วยสรา้งงานในอุตสาหกรรม

และธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้คนไทยอีกหลายล้านคน 

ทางเลือกเดียวทีจ่ะขบัเคลือ่นท ัง้เศรษฐกจิของประเทศ

และความเป็นอยู่ของประชากร ควรมีการท าประมง

อย่างย ั่งยืน ถ้าพูดถึงเรื่องทรพัยากรโดยเฉพาะปลา 

ปลานั้นว่ายน ้าแบบไม่มีพรมแดน ท าให้เรื่องการ

อ นุ ร ัก ษ์ทร ัพย ากรธรรมชาติท า งทะ เ ล ไม่ ใ ช่
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ภาระหน้าที่ของประเทศไทยอย่างเดียว ทุกประเทศมี

ส่วนรบัผิดชอบในการร่วมกนับริหารและรกัษา

ทรพัยากรธรรมชาติทางทะเลรวมถึงทรพัยากรปลา 

ดงันั้น การต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมายหรือ

ประมง IUU จงึเป็นเป้าหมายสากล ทุกภาคสว่นควรมี

การคุยกนัเพือ่หาแนวทางการท าประมงทีย่ ั่งยืน 

 

กรมประมงเร่งแก้ไข พ.ร.ก.ประมง คาดสิน้เดือนเสร็จ อียูตรวจการบา้นอีกรอบ ม.ค. 2560 
(โดย โพสต์ทูเดย์ วนัที ่5 สงิหาคม 2559)

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง 
เปิดเผยวา่ ทีมกฎหมายของกรมประมงอยูร่ะหวา่งการ
เร่งแก้ไข พ.ร.ก.การประมง 2559 คาดว่าจะเสร็จ
ภ า ย ในสิ้ น เ ดื อ น สิ ง ห า คมศก น้ี    แ ล ะ เ ส นอ
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เพื่อ
พจิารณาและเสนอคณะรฐัมนตรี (ครม.) เพือ่เห็นชอบ 
ซึ่งเมื่อแก้ไขแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปญัหาการท า
ประมงของไทยได้อย่างย ั่งยืน รวมถึงการแก้ไขการ
ท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (ไอยูยู) ตามขอ้สงัเกตของสหภาพยุโรป (อียู) 

ท ัง้น้ี ประเด็นที่จะมีการแก้ไข อาทิ แก้ไขค า

นิยามของค าว่า “ประมงพ้ืนบ้าน” และ “ประมง

พาณิชย์” ให้ชดัเจนขึ้น เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ

กิจกรรมการท าประมงของชาวประมง การแก้ไขให้

เจ้าหน้าที่สามารถเคลื่อนย้ายของกลางที่มีการกระท า

ผิดจากเรือไปย ังห้อง เย็นของกลางได้  เ พื่อลด

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรกัษาสินค้าประมงในเรือซึ่งมี

ค่าใช้จ่ายสูงมาก รวมถึงการแก้ไขปญัหาของประมง

พ้ืนบ้านในเรื่องของพ้ืนที่ท าประมงชายฝั่ งที่เ ป็น

อ านาจของคณะกรรมการประมงระดบัจงัหวดั ที่จะ

สามารถประกาศเขตได้ต ั้งแต่ 1.5-12 ไมล์ทะเล    

เป็นตน้ 

ขณะที่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการ

ท าประมงไอยูยูน ัน้ ตวัแทนอียูจะเดนิทางมาเยือนไทย

เพื่อหารือร่วมกนัประมาณเดือน ม.ค. 2560 ซึ่งยงั

ตอบไมไ่ดว้า่จะมีค าตอบเรือ่งใบเหลืองใบแดงหรือไม ่

แต่ที่ผ่านมาอียูก็พอใจการด าเนินการของไทย ส่วน

การแกไ้ขตามขอ้สงัเกตของอียูในเรือ่งการตรวจสอบ

ย้อนกลบั การเชื่อมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ล่าสุด

กรมประมงได้เตรียมการท าระบบออนไลน์ท ัง้หมด

ภายในเดือนน้ี 

Source : http://www.posttoday.com/biz/gov/446823

 

“ประมง” แจ้งเจา้ของเรอืขนาด 10 ตนักรอสขึน้ไป ยืน่แสดงตน (โดย : กรุงเทพธุรกจิออนไลน์วนัที ่10 สงิหาคม 2559) 

 

"กรมประมง" ประกาศให้เจ้าของเรือประมง

พาณิชย์ขนาด 10 ตนักรอสขึ้นไป มายื่นแสดงตน

พรอ้มน าเรือ-เอกสารส าคญัภายใน 15 ก.ย.น้ี 

นายธีรภทัร ประยูรสทิธ ิปลดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กล่าวว่า กรมประมงได้ประกาศให้

ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ หรือเจ้าของเรือขนาด 

10 ตนักรอสขึน้ไป มาแสดงตนพรอ้มน าเรือ เอกสาร

ส าคญัประจ าเรือ และเครื่องมือท าการประมงท ัง้หมด 

ตามที ่พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ก าหนดไว ้โดย

ให้มายื่นขอรบัการตรวจสอบความถูกต้องระหว่าง

วนัที ่15 ส.ค.-15 ก.ย.59 ณ ทา่เทียบเรือ 22 จงัหวดั

ชายทะเล หรือศูนย์แจง้เขา้-ออกในจงัหวดันัน้ ๆ หาก

พน้ก าหนดแลว้เรือล าใดยงัไมไ่ดม้าแสดงตนโดยไมม่ี

เหตุอนัควร อาจถูกเพกิถอนใบอนุญาตท าการประมง

ได ้ 

Source:  

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/711822
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อธบิดกีรมการจดัหางาน เผย พรก.การน าคนตา่งดา้วเขา้มาท างาน เริม่ใชแ้ลว้ 

วนัที่ 17 สค.59 ณ สภาหอการค้าฯ อธิบดีกรมการ
จดัหางาน ไดเ้ขา้รว่มประชุม คกก.ธุรกจิประมง และ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คกก.แรงงาน คกก.สมาคมการค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร ประมงและปศุสตัว์ หอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแหง่ประเทศไทย และได้ให้ข้อมูลถงึ พรก.

การน าคนตา่งดา้วเขา้มาท างานกบันายจา้งในประเทศ 
พ.ศ. 2559  

สาระส าคญัของ พ.ร.ก. ฉบบัน้ี จะก าหนด
ความรบัผิดชอบของบริษัทจดัหางาน ก าหนดข้อ
ปฏิบตัิในการน าเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 
รวมถึงก าหนดบทลงโทษ กฎหมายฉบ ับ น้ีได้
ก าหนดให้บริษัทที่จ้างแรงงานต่างด้าวต้องมีความ
รบัผิดชอบในการดูแลสวสัดิการ สิทธิประโยชน์และ
การคุ้ มครอ งแ รง ง านต่ า งด้ า วต ามกฎหม าย 
เช่นเดียวกบับริษทัจดัหางาน เพือ่แกป้ญัหาบรษิทัจ้าง
แรงงานต่างด้าวในลกัษณะแรงงานรบัเหมาช่วง     
(ซบัคอนแทรก) ที่ไม่ได้รบัสวสัดิการจากบริษัทที่
ท างานให้

ประชุม อกนร. เห็นชอบเปลีย่นชือ่บตัรชมพู เป็น “บตัรแรงงานตา่งดา้ว 3 สญัชาต”ิ 

ว ั น ที่  2 4  ส ค . 5 9  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการประสานงานการจดัการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
(อกนร.) นายอารกัษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจดัหา
งาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน ได้ให้ข้อมูลว่า ที่
ประชุมได้หารือเรื่องการเรียกชื่อใบอนุญาตท างาน 
ซึ่งเกดิความสบัสนระหวา่งบตัรประจ าตวัแรงงานต่าง
ด้าวในกลุ่มแรงงานประมงกบัแรงงานต่างด้าวใน
อุตสาหกรรมท ั่วไป โดยเข้าใจผิดว่าบตัรสีชมพูคือ
ใบอนุญาตท างาน จึงก าหนดให้เรียกใหม่เป็นบตัร
แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ เพื่อป้องกนัความสบัสน 
เน่ืองจากใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าวใน
กลุ่มกรรมกร คนรบัใช้ในบ้าน จะอยู่ในบตัรใบ
เดียวกนั สว่นในกจิการประมง จะถือเอกสาร คือ บตัร
สีชมพูที่แสดงสถานะบุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย และ
ใบอนุญาตท างานเลม่สีสม้  

นอกจาก น้ีที่ประ ชุมย ังได้ร ับทราบกรณี
ทางการเมียนมาก าหนดเก็บค่าธรรมเนียมการพิสูจน์
สญัชาติเพื่อออกเอกสารรบัรองบุคคล หรือซีไอ ซึ่งมี
อายุ 2 ปี ทีใ่ช้แทนหนงัสือเดนิทางหรือพาสปอร์ต คน

ละ 400 บาท โดยช าระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิสในประเทศไทย แล้วน าหลกัฐานไปยื่นที่
ศูนย์บรกิารตรวจสญัชาต ิ ของทางการเมียนมาซึ่งจะ
เข้ามาต ั้งในไทย 5 จงัหวดั ได้แก่ ตาก ระนอง 
สมุทรสาคร สมุทรปราการ และเชียงราย ทางด้าน
กมัพูชา จะออกเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางหรือที
ดี จ านวน 2 แสนเล่มให้แก่แรงงานกมัพูชาใน ไทย
โดยจะมาต ั้งจุดบริการใน 5 จงัหวดั คือ สงขลา 
สมุทรปราการ ชลบุรี กทม. และปทุมธานี 
 

 
 
 
 
มกอช. เชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้งท ัง้ภาครฐัและเอกชน (สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย) รว่มประชุมหารือ เรือ่ง “แนว
ทางการเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจสอบการน าเขา้ – สง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหาร” 

เ มื่ อ ว ัน จ ัน ท ร์ ที่  22 สิ ง ห า คม  2559 --  
ส านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.) เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องท ั้งภาครฐัและเอกชน 

(สมาคมอุตสาหกรรม  ทูน่าไทย) ร่วมประชุมหารือ 
เรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
การน าเขา้ – สง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหาร” 

ขา่วกฎระเบยีบการคา้และเทคนิค 

 

ขา่วแรงงาน 



Page 9 of 12 
 

  TTIA NEWSLETTER/ AUGUST 2016 

 ** ประธานทีป่ระชุม นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รอง

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์, อธบิดีกรมวชิาการ

เกษตร และที่ปรึกษาคณะท างานจดัท าแนวทางการ

เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการน าเข้า – ส่งออก 

สนิคา้เกษตรและอาหาร  

สรุปสาระส าคญั ดงั น้ี  - ที่ประชุมให้พิจารณาให้

ข้อคิดเห็นแนวทางการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ

จาก คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ท ัง้ 2 

แนวทางการด าเนินการตามมาตรการระยะส ัน้และ

ระยะยาว เพื่อน าข้อเสนอแนะต่อ ครม. พิจารณา

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

       # มาตรการระยะส ั้น  : ด าเนินการถ่ายโอน

ภารกจิการตรวจสอบความปลอดภยัดา้นอาหารสนิคา้

น าเข้าบางส่วน จ านวน 7 พิกดัศุลกากร ได้แก่ พิกดั 

02, 03, 04, 05, 09, 10 แ ละ  12 ซึ่ ง เ ป็ นก ลุ่ ม

เน้ือสตัว์และผลติภณัฑ์จากสตัว์ สตัว์น ้า ไข ่เครือ่งใน

สตัว์  กาแฟ ธญัพืช และเมล็ดพืชน ้ ามนั >> เริ่ม

ด าเนินการ 15 พ.ค. 2559  

       # มาตรการระยะยาว : 

1. ถา่ยโอนภารกจิการตรวจสอบน าเขา้อาหาร
ในกลุม่สนิค้าหรือพกิดัศุลกากรทีเ่หลือ (07, 08, 11, 
16, 18) 

2. ปรบัปรุงระบบงานภายในกระทรวงเกษตร
ฯ เพื่อรองรบัภารกิจที่ได้รบัการถ่ายโอนอย่างเต็ม
รูปแบบ 

3. ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย 2 ฉบบั ได้แก่ 
พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 และ พรบ.มาตรฐานสินค้า
เกษตร  พ.ศ.2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการน าเข้า
สง่ออก 
 

ความเห็นทีป่ระชุม: 

      # มาตรการระยะส ัน้ - หน่วยทีเ่กีย่วขอ้งเห็นชอบ

แ ล ะ ไ ม่ ข ั ด ข้ อ ง ต า ม ม า ต ร ก า ร ร ะ ย ะ ส ั้ น ที่

คณะกรรมาธกิารเสนอการแก้ไขปญัหาในทางปฏิบตัิ

ใหใ้ชค้ณะกรรมการรว่มในการด าเนินงาน 

     # มาตรการระยะยาว - หน่วยทีเ่กีย่วขอ้งเห็นชอบ

ตามขอ้เสนอแนะ โดยขอใหเ้พิ่มความชดัเจนในส่วน

ของข้อ 1 เรื่องพิกดัศุลกากรที่เหลือ 5 พิกดั (จาก 7 

พกิดัทีม่ีการถา่ยโอนกอ่นหน้าน้ี) 

ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ:  

1. เสนอให้มีการก าหนดระยะเวลา (Timeframe) 

การแก้กฏหมายในมาตรการระยะยาวทงัน้ีเพื่อลด

ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการ

แกไ้ข 

2. สนบัสนุนใหม้ีการเพิ่มก าลงับุคลากรในการปฏิบตัิ
หน้าที่หลงัจากที่มีการโอนถ่ายภารกิจมาแล้ว รวมถึง
ให้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของวตัถุดิบที่มีการ
น าเขา้ใหช้ดัเจน

 

การแสดงความจ านงเพือ่เริม่กระบวนการเตรียมการจดัท าความตกลงการคา้เสรีกบัสหภาพเศรษฐกจิยูเรเซีย  

    คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบในการแสดงความ
จ านงเพือ่เริม่กระบวนการเตรียมการจดัท าความตกลง
การค้าเสรีกบัสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย โดยหากท า
แล้ว คาดว่าจะมีประโยชน์ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอดงัน้ี 

     1.จะช่วยลดอุปสรรคการค้ากบัประเทศสมาชิก 
EAEU และเพิ่มโอกาสการลงทุน นอกจากน้ี การ
สง่ออกของท ัง้ไทยและ EAEU จะขยายตวั 

     2.กลุ่มสหภาพศุลกากรรสัเซีย คาซคัสถาน และ
เบลารุส มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีก
มาก อีกท ัง้การเพิ่มขึ้นของชนช ัน้กลางในรสัเซีย จะ

เป็นโอกาสส าหรบัสินค้าส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นใน
ระยะกลางและระยะยาว เป็นตน้ 

 

ทีม่า : มตคิรม. วนัที ่17 สงิหาคม 2559  

หมายเหตุ : สหภาพเศรษฐกจิยูเรเชีย Eurasian Economic Union; EAEU หรือ EEU หรือ สหภาพยูเรเชีย เป็นสหภาพ
เศรษฐกจิ จดัต ัง้ขึน้โดยสนธสิญัญาซึง่ลงนามเมือ่วนัที ่29 พฤษภาคม 2557 และมผีลในวนัที ่1 มกราคม 2558 ในปจัจุบนัมี
สมาชิกท ัง้หมด 5 ประเทศ ได้แก่ เบลารุส คาซคัสถาน คีร์กีซสถาน อาร์มีเนีย และรสัเซีย ซึ่งสหภาพเศรษฐกจิยูเรเชียน้ีได้
สรา้งตลาดเศรษฐกจิเดยีวทีม่ขีนาดประชากรกวา่ 180 ลา้นคน และผลติภณัฑ์มวลรวม 2.8 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรฐั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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เปิดต่างชาตลิงทุน 5 ธุรกจิ (โดย เดลนิิวส์ วนัที ่22 สงิหาคม 2559) 

ยนัม ั่นใจไม่กระทบคนไทย เสนอ “ครม.-สนช.” 
เห็นชอบ 
       น.ส.ชุตมิา บุณยประภศัร ปลดักระทรวงพาณิชย์ 
เปิดเผยวา่ ที ่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ (กนศ.) นดัแรกไดเ้ห็นชอบใหม้ีการ
ยกเลิกข้อสงวนในความตกลงว่าด้วยการลงทุน
อาเซียน โดยเปิดใหน้กัลงทุนตา่งชาตทิีป่ระกอบธุรกจิ
ในอาเซียน 5 สาขา คือ เกษตร ประมง ป่าไม ้เหมือง
แร ่และอุตสาหกรรมการผลติ เขา้มาลงทุนในไทยได้ 
แต่ต้องไม่เป็นการประกอบธุรกิจในสาขาบริการ 
หลงัจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
หรือบีโอไอ พิจารณาแล้วว่าการประกอบธุรกิจ
ดงักลา่ว ไมไ่ดส้ง่ผลกระทบตอ่ผูป้ระกอบธุรกจิในไทย 

จงึเสนอใหป้ลดล็อกเรือ่งดงักลา่ว และข ัน้ตอนต่อจาก
น้ีจะเสนอเรือ่งใหท้ีป่ระชุม ครม.เห็นชอบ กอ่นสง่สภา
นิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ(สนช.) พจิารณาตอ่ไป  

Source : http://www.dailynews.co.th/economic/518758 

 

 

 

มต ิครม. ทีส่ าคญัประจ าเดือนสงิหาคม 2559 

วนัที ่2 สงิหาคม 2559 
 
16. ครม.มีมติรบัทราบเรื่องสหรฐัอเมริกาจดัอนัดบั
ประเทศไทยอยู่ในระดบั 2 ที่ถูกจ ับตามอง (Tier 2 
Watch List) สาระส าคญั 
 กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัอเมริกา ได้
เผยแพรร่ายงานการคา้มนุษย์ TIP Report ประจ าปี ค.ศ. 
2016 อย่างเป็นทางการ เมี่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 
เวลา 09.00 น. (ตรงกบัเวลาประเทศไทยประมาณ   
20.00 น.) ณ กรุงวอชิงตนั โดยจดัระดบัประเทศไทยดี
ขึน้อยู่ในระดบั 2 ที่ต้องจบัตามอง (Tier 2 Watch List) 
เน่ืองจากเห็นถึงความพยายามของประเทศไทย ในการ
ด าเนินงานป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์และให้
ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยจ านวน 17 ข้อ เน่ืองจาก
ตระหนักถึงความมุ่งม ั่นของนายกรฐัมนตรี และการ
ด าเนินงานอย่างเต็มที่ของทุกภาคส่วนของไทยในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ี โดยให้ความส าคญักบัการบงัคบัใช้
กฎหมาย การด าเนินคดีกบัเจ้าหน้าที่ของรฐัทีเ่ขา้ไปมีสว่น
เกี่ยวข้อง การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากกการค้า
มนุษย์และประชากรกลุ่มเสี่ยง การแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์โดยเฉพาะในภาคประมง และความชดัเจนใน
ประเด็นของแรงงานบงัคบั และแรงงานขดัหน้ี การตรวจ
แรงงาน รวมท ัง้ความรว่มมอืกบัภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
19. เรือ่ง แถลงการณ์รว่มของประเทศสมาชกิอาเซียน-
ซีฟเดค ดา้นความร่วมมอืในภมูภิาค เพือ่การตอ่ตา้นการ
ประมงผดิกฎหมาย และเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั
ของสตัว์น ้าและสนิคา้ประมงอาเซียน คณะรฐัมนตรีมีมติ
เห็นชอบตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
ดงัน้ี  

 1. เห็นชอบในร่างแถลงการณ์ร่วมของประเทศ
สมาชกิอาเซียน-ซีฟเดค ดา้นความร่วมมือในภูมภิาค เพือ่
การตอ่ตา้นการประมงผดิกฎหมายและเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขนัของสตัว์น ้าและสินค้าประมงของอาเซียน 
( Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on 
Regional Cooperation for Combating IUU 
Fishing and Enhancing the Competitiveness of 
ASEAN Fish and Fisheries Products)  
 2. หากมีความจ าเป็นต้องปรบัปรุงแก้ไขร่าง
แถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่มใิช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัตอ่
ผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้เ ป็นดุลยพินิจของ
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย
เป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องน ากลบัไปเสนอคณะรฐัมนตรี
พิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมในวนัที่ 3 สิงหาคม 
2559 ณ กรุงเทพฯ  
 สาระส าคญัของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการ
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนัของประเทศสมาชิกฯ โดยไม่
กระทบตอ่อธปิไตย สทิธ ิภาระหน้าที ่และความรบัผดิชอบ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดคภายใต้กฎหมายและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกนัการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัของสินค้าสตัว์น ้ าและ
ผลติภณัฑ์ประมงอาเซียน โดยเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใน
ระบบการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระว ัง ภายใต้
กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ ในการต่อต้าน
การท าประมง IUU เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานระดบัชาตทิี่เกีย่วข้อง เสริมสรา้งการตรวจสอบ
ย้อนกลบัสินค้าประมงที่มาจากการจ ับ และจากการ
เพาะเล้ียงสตัว์น ้า บริหารจดัการศกัยภาพการท าประมง

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนสงิหาคม 2559 



Page 11 of 12 
 

  TTIA NEWSLETTER/ AUGUST 2016 

เพื่อสร้างความสมดุลของการลงแรงประมง ส่งเสริมการ
ด าเนินการตามมาตรการรฐัเจา้ของทา่และการสง่เสรมิการ
ใช้ “ข้อมูลเรือประมงในภูมิภาค (RFVR)” เสริมสร้าง
ความร่วมมือระดบัภูมภิาคในการบรหิารจดัการทรพัยากร
ประมงข้ามพรมแดนในการต่อต้านการท าประมง IUU 
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภยัของสตัว์น ้ าและ
ผลิตภณัฑ์ประมงอาเซียน การจดัการปญัหาแรงงานภาค
การประมงที่ปลอดภ ัย  ถูกกฎหมาย และเ ป็นธรรม 
เสริมสร้างการประสานงานกนัอย่างใกล้ชิดระหว่าง
ประเทศสมาชกิอาเซียนและองค์การบรหิารจดัการประมง
ระดบัภมูภิาคทีเ่กีย่วขอ้งในการตอ่ตา้นการท าประมง IUU 
และพยายามร่วมกนัในการพฒันามาตรการเชิงป้องกนั
และสนบัสนุนในการเสริมสรา้งการฟ้ืนฟูทรพัยากร และ
การฟ้ืนตวัของประชากรสตัว์น ้า เพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคมุ 
 
20. เรื่อง ขออนุมตัลิงนามบนัทกึความเขา้ใจว่าดว้ยความ
ร่วมมือดา้นการป้องกนั ยบัย ัง้ และขจดัการท าประมงทีผ่ดิ
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจกัรไทยกบั
กระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรฐัเกาหลี 
  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมตัิ
ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงัน้ี  
  1. เห็นชอบร่างบนัทกึความเขา้ใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการป้องกนั ยบัย ั้ง และขจดัการท า
ประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม 
( IUU) ระหว่ า งกระทรวง เกษตรและสหกรณ์แห่ ง
ราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงมหาสมุทรและประมงแหง่
สาธารณรฐัเกาหลี 
  2. อนุมตัใินหลกัการวา่ กอ่นทีจ่ะมกีารลง
นาม หากมีความจ าเป็นต้องปรบัปรุงแก้ไขบนัทึกความ
เข้าใจในประเด็นที่ไม่ใช่หล ักการส าค ัญ ให้  กษ. 
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณา
อกี  
  3. อนุมตัิให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบนัทึก
ความเขา้ใจฯ  
  ร่างบ ันทึกความเข้าใจว่ าด้วยความ
ร่วมมือดา้นการป้องกนั ยบัย ัง้ และขจดัการท าประมงทีผ่ดิ
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  มี
วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคู่ภาคี
ทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสาขาประมง รวมท ั้ง
ป้องกนั ยบัย ัง้ และขจดัการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม โดยมีผลนบัแต่วนัที่ลง
นาม และใช้ตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลาห้าปีหลงัจากนัน้อาจจะ
ตอ่อายุตอ่ไปอีกห้าปี โดยไดร้บัความเห็นพ้องร่วมกนัของ
คูภ่าค ี 
 
22. เรือ่ง ขออนุมตัลิงนามขอ้ตกลงว่าดว้ยการยอมรบัรว่ม
การควบคุมคุณภาพและความปลอดภยัด้านสุขอนามยัใน
ผลิตภณัฑ์ประมงน าเข้าและส่งออกระหว่างกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวง
มหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรฐัเกาหลี 
  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมตัิ
ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงัน้ี 
  1. เ ห็นชอบร่างข้อตกลงว่าด้วยการ
ยอมรบัร่วมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภยัด้าน
สุขอนามยัในผลิตภณัฑ์ประมงน าเข้าและส่งออกฉบบั
แก้ไขระหว่าง กษ. แห่งราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวง
มหาสมทุรและประมงแหง่สาธารณรฐัเกาหลี 
  2. อนุมตัใินหลกัการวา่ กอ่นทีจ่ะมกีารลง
นาม หากมีความจ าเป็นต้องปรบัปรุงแก้ไขบนัทึกความ
เข้า ใจในประ เด็นที่ ไม่ ใช่หล ักการส าค ัญให้  กษ. 
ด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งเสนอคณะรฐัมนตรีพจิารณาอกี 
  3. อนุมตัิให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มอบหมายเป็นผูล้งนามในร่างขอ้ตกลง
ฯ ฉบบัแกไ้ข 
  4. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) จดัท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) 
ใหแ้กผู่ล้งนามในขอ้ 3 
 ร่างข้อตกลงว่าด้วยการยอมรบัร่วมการควบคุม
คุณภาพและความปลอดภยัด้านสุขอนามยัในผลิตภณัฑ์
ประมงน าเข้าและสง่ออก มีสาระส าคญัเป็นการแก้ไขจาก
ความตกลงฉบบัเดิมที่ กษ. แห่งราชอาณาจกัรไทยกบั
กระทรวงพาณิชย์นาวีและกิจการประมงแห่งสาธารณรฐั
เกาหลีไดเ้คยลงนามร่วมกนัเมือ่วนัที่ 27 มถิุนายน 2549 
มวีตัถุประสงค์เพือ่ควบคุมคณุภาพและความปลอดภยัด้าน
สุขอนามยัในการน าเขา้-ส่งออกสนิค้าประมงระหว่างสอง
ประเทศ แต่เน่ืองจากสาธารณรฐัเกาหลีได้เปลี่ยนชื่อ
คูส่ญัญา หน่วยงานประสานหลกั และหน่วยงานตรวจสอบ
จึงจ า เ ป็นต้องปร ับแก้ไขข้อตกลงฉบ ับเดิม เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจรงิ        

Source : http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-
summary-cabinet-meeting/item/105620-สรุปข่าวการประชุม
คณะรฐัมนตรี-2-สงิหาคม-2559 

วนัที ่23 สงิหาคม 2559  

29. เรื่อง การแต่งต ั้งข้าราชการพลเรือนสามญัให้
ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวง
พาณิชย์)  

คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอแต่งต ัง้ นางสาววิบูลย์ลกัษณ์ ร่วมรกัษ์ อธิบดี
กรมการค้าภายใน ให้ด ารงต าแหน่ง ปลดักระทรวง 
ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ต ัง้แตว่นัที ่
1 ตุลาคม 2559 เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนผูเ้กษียณอายุ
ราชการ ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แตง่ต ัง้เป็นตน้ไป 

Source : http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-
summary-cabinet-meeting/item/106399-id106399 
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ราชกจิจานุเบกษา : กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดือนสงิหาคม 2559  

วนัที ่15 สค.59 
-พระราชก าหนด การน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/070/1.PDF 
 
วนัที ่22 สค.59 
-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก าหนดเขตพ้ืนทีท่ีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจงัหวดัในเขต
ทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/184/1.PDF 
 
วนัที ่23 สค.59 
-ระเบยีบกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานวา่ดว้ยการด าเนินคดอีาญาและการเปรียบเทียบผูก้ระท าความผดิ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานและความปลอดภยัในการท างาน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/185/2.PDF 
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