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 TTIA รว่มกิจกรรมอ ำนวยควำมสะดวกประชำชนบรเิวณสนำมหลวง 

 

เมื่อวนัที ่6 ธนัวำคม 2559 สมำคมฯ เขำ้รว่ม

ออกพ้ืนที่กบักรมส่งเสริมกำรส่งออก กระทรวง

พำณิชย์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกประชำชนที่มำถวำย

ควำมอำลยัพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ

ดุลยเดช รชักำลที่ 9  ซึ่งทำงสมำคมฯ ได้เรียนเชิญ

ชวนสมำชิกมำร่วมออกพ้ืนที่ด้วย มีสมำชิกเข้ำ

รว่มงำนและสนบัสนุน ไดแ้ก ่ทำงผูแ้ทนบรษิทั คงิเบล 

โปรดิวเซอร์ จ ำกดั ร่วมแจก น ้ำและขนมปังไส้ต่ำงๆ 

ทำงบริษัท ไทยรวมสินพฒันำอุตสำกรรม จ ำกดั ส่ง

สินค้ำปลำทูน่ำกะเพรำ 10 ลงั (480 กระป๋อง) และ 

SeaValueGroup ส่งไข่พะโล้กระป๋อง  มำร่วม

สนบัสนุนด้วย โดยสมำคมฯไดจ้ดัท ำขำ้วกล่องจ ำนวน

ประมำณ 1,500 กล่อง  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่

ประชำชน 

 

 TTIA เขำ้สวสัดีปีใหม ่2560 และหำรือปญัหำสนิคำ้ทูน่ำ กบัอธบิดีกรมประมงและ ผอ.กตส.  

          

 

เมื่อวนัที ่21 ธ.ค. 59 - TTIA เขำ้สวสัดีปีใหม่ 

2560 อธบิดีกรมประมงและ ผอ.กตส. พรอ้มท ัง้หำรือ

ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวทำงกำรควบคมุแรงงำนบนเรือประมง 

และกำรช้ีแจงต่อหน่วยงำนต่ำงประเทศและ NGO ที่

เกีย่วขอ้ง 

2. หำรือค่ำวิเครำะห์สตัว์น ้ำของบริษัททูน่ำ

และกำรส่งข้อมูลกำรใช้บริกำรวิเครำะห์ส ัตว์น ้ ำ

ระหวำ่งสมำคมฯกบั กตส. 

3.ยื่นหนงัสือเพื่อขอกำรผลกัดนัและส่งเสริม

กำรท ำโครงกำรปรบัปรุงกำรท ำประมงอว้นลอ้มปลำ 

โอด ำ (Tonggol FIP) ผ่ำนคณะอนุกรรมกำรฯ ที่ต ัง้

ขึน้โดยกรมประมง 

4.  ปัญหำอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกบักำรออก

ระเบียบข้อบงัคบั ข ั้นตอนปฏิบตัิและกำรประสำน

ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครฐั ที่มีผลต่อกำร

น ำเขำ้ สง่ออก  

5 .  ก ำ ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ  E-MCPD 

APPLICATION เพื่อใช้ส ำหรบัท่ำเทียบเรือที่ขึ้น

ทะเบียนกบักรมฯ โดยเริม่น ำร่องที่ทำ่เทียบเรือทำงใต้

กอ่น คำดวำ่ระบบจะแลว้เสร็จ ตน้ปี 256

ข่าวกิจกรรม
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TTIA เขำ้สวสัดีใหม ่2560 อธบิดีกรมยุโรป  กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  
 

 
 

 
22 ธ.ค. 2559 TTIA เข้ำสวสัดีใหม่ 2560 

คุณทรงพล สุขจนัทร อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ พร้อมท ั้งยื่นหนงัสือขอช้ีแจงข้อเท็จจริง
ตำมที่ถูกกล่ำวอ้ำง ว่ำด้วยกำรท ำประมงอย่ำงย ั่งยืน
ตำมหลกัสำกลและนโยบำยกำรท ำ ประมงของไทยและ
ยกตวัอยำ่งประเทศเพื่อนบ้ำนที่จ ำกดัให้คนในประเทศ
เท่ำนั้น   พร้อมท ั้งหำรือกรณีที่  NGO ตปท. ออก
บทควำมเรื่องภำคแรงงำนบนเรือประมงของไทย,   
กำรเข้ำให้สตัยำบนักบั ILO 188 ของไทยยงัต้องมี
กำรท ำ Gap analysis อีกมำกและขอกำรสนบัสนุน
กำรท ำกำรงำนรว่มกนัระหวำ่ง รฐักบัเอกชนใหม้ำกขึน้ 

 
 

TTIA สวสัดีปีใหมก่บั สมำคมบรรจุภณัฑ์โลหะไทย และผู้ผลิตแผน่เหล็ก   
 

22 ธ.ค. 59 TTIA เป็นเจ้ำภำพเลี้ยงอำหำร
กลำงว ัน เ พื่อ เ เนะน ำต ัวสมำคมฯและให้ข้อมูล
สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมทูน่ำ แก่ สมำคมบรรจุภณัฑ์
โลหะไทย(TMPA) / บริษัท สยำมแผ่นเหล็กวิลำส 
จ ำกดั (STP) / บริษัท แผ่นเหล็กวิลำสไทย จ ำกดั 
(TTP) ณ หอ้งอำหำร The Mayflower โรงแรมดุสิต
ธำนี  

ดร.ชนินทร์ แจ้งว่ำ ทุกปลำยปีจะเชิญมำร่วม
รบัฟงัแนวโน้มของอุตสำหกรรมทูน่ำ โดยจะเวียนกนั
เป็นเจำ้ภำพระหวำ่ง TTIA และ TMPA คะ่เลขำธิกำร
ฯ และสมำชกิ  

 
 

 
 
 
                                              
 
 
 
TTIA หำรือรว่มกบักรมศุลกำกร ปญัหำกำรลดระยะเวลำในกำรแก้ไขข้อมูลใบขนและปัญหำกำรเลือกใช ้
Transshipment Port ไม่ตรงกนัระหวำ่งกรมศุลกำกร              

 วนัจนัทร์ที ่19 ธนัวำคม 2559 -- TTIA โดย
เลขำธกิำรฯ และสมำชกิ เขำ้หำรือรว่มกบักรมศุลกำกร 
(ฝ่ำยบริกำรศุลกำกรที่ 1 ส่วนบริกำรศุลกำกร 1 
ส ำนกังำนท่ำเรือกรุงเทพ) ณ ศูนย์เอ็กซเรย์ ส ำนกังำน
ศุลกำกรท่ำเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย ตำมที่สมำคม
อุตสำหกรรมทูน่ำไทย ยื่นหนงัสือถึงกรมศุลกำกร 
(ฝ่ำยบริกำรศุลกำกรที่ 1 ส่วนบริกำรศุลกำกร 1 
ส ำนกังำนท่ำเรือกรุงเทพ) ลงวนัที่ 14 พฤศจิกำยน 
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2559 ที่ผ่ำนำ โดยประธำนที่ประชุม นำยวรำ เดี่ยว
ตระกูลชยั ผอ.ส่วนบริกำรศุลกำกร 1 และกลุ่มงำนที่
เกีย่วขอ้ง   

โดยสรุปสำระส ำคญัจำกกำรหำรือ 2 ประเด็น ดงัน้ี  

1. แนวทำงกำรลดระยะเวลำในกำรแก้ไข
ขอ้มูลตวัเลขน ้ำหนกัปลำในใบขน ภำยหลงัจำกที่มีกำร
ช ั่งน ้ำหนกัปลำที่แท้จริงแล้ว ในข ั้นตอนน้ี ทำงกรม
ศุลกำกรจะใชร้ะยะเวลำด ำเนินกำร ประมำณ 7-14 วนั 
สำเหตุหลกัส่วนหน่ึงมำจำกมีเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอกบั
ปรมิำณงำนทีต่อ้งปฏบิตั ิ 

ในส่วนน้ีกรมศุลกำกร ช้ีแจงว่ำกำรแก้ไข
ตวัเลข นน. จริงในใบขนปกติใช้เวลำ 2-3 เท่ำนั้น 
สำ เห ตุ ที่ช้ ำส่วนห น่ึงอำจจะเ กี่ยว เ น่ืองจำกกำร
ด ำเนินกำรออกสินคำ้ โดย Shipping ซึ่งตอ้งไปแสดง
ตวัผู้เป็นมีสิทธิแ์ละสถำนะกำรเพื่อปลดล็อกใบขนและ
รบัสนิคำ้จำกทำ่เรือ (ควบคมุโดยกำรทำ่เรือ) พรอ้มท ัง้
ต้องปรบัสถำนะใบขนสินคำ้ จำกข ัน้ตอน 0309 เป็น
ข ัน้ตอนส่งมอบแล้ว คือ 0409 จำกนั้นถึงน ำมำแก้ใบ
ขนที่กรมศุลฯ อีกคร ั้ง หำกไม่ปรบัสถำนะใบขนเป็น 
0409 กรมศุลฯ ไม่สำมำรถแกไ้ขตวัเลขในใบขนได ้

ล่ำสุด กรมประมง ออกระเบียบ เรื่องของกำร
ยื่นข้อมูลเรื่องน ้ำหนกัให้เจ้ำหน้ำที่ประมงที่ด่ำนเพื่อ
ออก IMD และ ร.7 โดยด่ำนประมงแจ้งว่ำต้องน ำ
น ้ำหนกัหน้ำโรงงำนและหน้ำห้องเย็น ที่มีเจ้ำหน้ำที่
กรมประมงเป็นผู้กรอกข้อมูลมำกให้ซึ่งเป็นน ้ำหนกั
จริง ท ำให้ข ั้นตอนออกเอกสำรดงักล่ำวล่ำช้ำไปอีก 
กอ่นทีจ่ะไปถงึข ัน้ตอนกำรแกใ้บขน 

2. ปัญหำกำรเลือกใช้ Transshipment Port 
ไม่ตรงกนัระหวำ่งกรมศุลกำกรกบักรมประมง 

กรมศุลกำกร ใหข้อ้มูลวำ่ขอใหพ้จิำรณำเป็น 2 
ชว่งคอื  

2.1 ขำเข้ำ กรมศุลฯ ไม่มีปัญหำในกำรตรวจ 
Port เน่ืองจำกระบบที่ปรำกฎในระบบ Manifest 
ตรงกนัอยูแ่ลว้ ในขณะที ่ 

2.2 ขำออก น่ำจะมีปัญหำมำกกว่ำ เน่ืองจำก
ตอ้งองิกบัเอกสำร CC ทีอ่อกโดยประเทศตน้ทำงและมี
กำรระบุ Port ของเรือจบัไว้ในเอกสำร CC ด้วย ท ำ
ให้ข้อมูลที่ปรำกฎใน BL and CC ไม่ตรงกนั ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ EU ต ั้งข้อสงัเกต ท ำให้ด่ำนประมง ต้อง
เทียบข้อมูลให้ตรงกนั เพรำะฉะนั้นหำกเป็นขำออก
ขอให้ปรึกษำกบัด่ำนกรมประมงกบั กตส. เน่ืองจำก
เป็นหน่วยงำนที่เทียบข้อมูล CC กบั B/L เพื่อออก
เอกสำรขออก Annex IV ดว้ย  ทีป่ระชุมใหค้ ำแนะน ำ
วำ่ใหร้ะบุชือ่ Port ทีมี่มำกวำ่หน่ึง Port เพิม่เขำ้ไปใน
เอสกำร B/L เน่ืองจำก B/L มีชอ่งในระบุเพียง 1 Port 
โดยยืน่เอกสำรยืนยนัอืน่ๆ วำ่มีแหลง่ทีม่ำตรวจสอบได้ 
ท ัง้น้ี ตอ้งท ำควำมเขำ้ใจในทำงปฏบิตักิบัดำ่ประมงและ 
กตส. อีกคร ัง้ 

ประเด็นเพิม่เตมิ 

3. สมำชิกเพิ่มประเด็นกำรเก็บข้อมูลเรื่อง
น ้ ำหนักปลำน ำ เข้ำระหว่ำ งช ั่ งที่ห น้ำท่ำ  (Tally 
weight) และต ัว เลขที่ ช ั่ ง ห น้ ำ โ รง ง ำน  (Actual 
weight) / กรมศุลฯ ให้ข้อมูลเพิ่มว่ำเดิมกรมศุลฯ ยึด
น ้ำหนกั Tally มำต ัง้นำนแลว้แตเ่มื่อ EU มำตรวจสอบ
ท ำให้ประมงต้องปรบักำรเก็บข้อมูลเป็นตวัเลขจริง 
ต ัง้แตต่น้ทำงทีส่นิคำ้ปลำเขำ้มำจนถงึหน้ำโรงงำน ดว้ย
วธิีกำร Seal ตูห้ำ้มเปิดโดยกรมประมง  

ซึ่ ง สม ำชิกขอควำมอนุ เครำ ะห์ ให้ท ั้ ง  2 
หน่วยงำน ท ำควำมเข้ำใจใหช้ดัเจนท ัง้ในทำงนโยบำย
และในทำงปฏิบตัิเน่ืองจำกเกรงว่ำในอนำคตหำกระบุ
น ้ำหนกัปลำน ำเข้ำไม่ตรงกนัของท ัง้ 2 หน่วยงำน จะ
สง่ผลตอ่กำร Post audit และเก็บขอ้มูลทำงสถิต ิของ
กรมศุลฯ และมีผลกระทบกบัผูป้ระกอบกำรในอนำคต 

4. กำรออกประกำศฯ หรือขอ้บงัคบั ของหน่วย
ที่เกี่ยวข้อง (กรมศุลกำกร กรมประมง) ที่เร่งด่วนมำก
เกินไปโดยไม่มีระยะเวลำกำรปรบัตวั (Transition 
period) ให้ผู้ประกอบกำร ฯลฯ ได้ปรบัตวั ซึ่งในส่วน
น้ี จะส่งผลกระทบโดยตรงในทำงปฏิบ ัติและมีผล
ต่อเน่ืองไปถึง ปัญหำกำรส่งออกที่เป็นรำยได้หลกัของ
ประเทศ 

5. กำรปฏบิตัขิองหน่วยงำนภำยในของภำครฐั 
เช่น ในระดบัภูมิภำค ซึ่งยงัมีควำมไม่สอดคล้องกบั
หน่วยงำนส่วนกลำง อยู่บ่อยคร ั้ง ซึ่งส่งผลต่อควำม
ต ัง้ใจของผูป้ระกอบกำร ในกำรทีจ่ะปฏบิตัติำมระเบียบ
ของหน่วยงำนรำชกำร 
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TTIA หำรือแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจสอบกำรน ำเข้ำ – ส่งออกสินคำ้เกษตรและอำหำร 

 

เมื่อวนัที่ 22 ธ.ค. 59 ส ำนกังำนมำตรฐำน
สินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) เชิญผู้ที่
เกีย่วขอ้งท ัง้ภำครฐัและเอกชน (สมำคมอุตสำหกรรมทู
น่ ำ ไทย )  ร่ วมประ ชุมหำรื อแนวท ำงกำ ร เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรตรวจสอบกำรน ำเข้ำ – ส่งออกสินคำ้
เกษตรและอำหำร และรบัฟงัข้อเสนอแนะ ข้อคดิเห็น
ในกำรแกไ้ขกฎหมำย 

มกอช. น ำเสนอผลรำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ 
แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพฯ ตำมที่ กระทรวง
เกษตรฯ ได้น ำเสนอในที่ประชุม ครม. วนัที่ 27 ก.ย. 
59  นั้น ครม. มีมติเห็นชอบตำมที่กระทรวงเกษตรฯ 
เสนอ ดงัน้ี  

1. เห็นควรให้ กษ. สธ. และ กค. ด ำเนินกำร
ร่วมกนัในกำรถ่ำยโอนภำรกิจกำรตรวจสอบน ำเข้ำ
สนิคำ้ 

2. เห็นควรให้กระทรวงเกษตรฯ เตรียมควำม
พรอ้มในกำรบรหิำรภำยในเพือ่รองรบัภำรกจิตำ่งๆ 

3. เห็นควรให้มีกำรปรบัปรุงแก้ไขกฎหมำย
หลกัท ั้ง 2 ฉบบั ได้แก่ พ.ร.บ. อำหำร 2522 และ 
พ.ร.บ. มำตรฐำนสนิคำ้เกษตร 2551 

 

ประเด็นเพือ่พจิำรณำ 

มกอช. ขอให้พิจำรณำประเด็นข้อเสนอแนะ
ส ำหรบัแนวทำงแก้ไข พ.ร.บ. อำหำร และ พ.ร.บ. 
มำตรฐำนสนิคำ้เกษตร ดงัน้ี 

1.แยกกำรก ำก ับ ดูแลกำรน ำ เข้ำอำหำร 
ออกเป็นอำหำรตำมพกิดั 1 -24 และวตัถุเจือปนอำหำร 
(รวมถึงสำรปรุงแต่ง)  เพื่อควำมช ัดเจนในกำร
ควบคมุดูแลอยำ่งเป็นเอกภำพ 

2. ปรบัย้ำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรอนุญำตผู้น ำ
เข้ำเพื่อจ ำหน่ำย กำรตรวจสอบอำหำรน ำเข้ำ ณ ด่ำน 
รวมท ั้งหลกัเกณฑ์ กำรตรวจสอบกำรน ำเข้ำ จำก 
พ.ร.บ. อำหำร ไปที ่พ.ร.บ. มำตรฐำนสนิคำ้เกษตร 

3. ให้กำรควบคุมและดูแลอำหำรส่งออกที่ถูก
ส่งกลบัคืน เป็นอ ำนำจตำม พ.ร.บ. มำตรฐำนสินค้ำ
เกษตร เช่นเดียวกบัอำหำรน ำเข้ำ เพื่อเป็นกำรก ำกบั
ดูแลใหค้รบท ัง้ระบบ 

4. อ ำนำจหน้ำที่กำรขึ้นทะเบียนอำหำรที่ผลิต
เพื่อจ ำหน่ำย  กำรน ำเข้ำเพื่อจ ำหน่ำยในประเทศ และ
กำรควบคมุวตัถุเจือปน ยงัคงอยูท่ี ่พ.ร.บ. อำหำร  



Page 6 of 13 
 

  TTIA NEWSLETTER/ DECEMBER 2016 

สรุปประเด็นพจิำรณำ 

- ที่ประชุมเห็นชอบให้ด ำเนินกำรแก้ไขตำม
มติ ครม. แต่เพื่อควำมรอบคอบของกำรคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคในประเทศ ตลอดจนกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบกำรนั้น ในบำงหลกักำรควรรอกำร
พจิำรณำเพิม่เตมิถงึควำมเหมำะสม 

สิง่ทีต่อ้งด ำเนินกำรตอ่ 

- จดัประชุมหำรือในรำยละเอียดของ
คณะท ำงำนระหวำ่ง กษ. และ สธ. เพือ่พิจำรณำกำร
ถำ่ยโอนภำรกจิเพิม่เตมิ 

 

 
 
 
 
TTIA เขำ้รว่มประชุม (Ship to Shore Rights) คร ัง้ที ่3/2559 

  

 

ว ั น ที่  20 ธ ค . 59 ไ ด้ มี ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมกำรก ำกบัติดตำมโครงกำรต่อต้ำนรูปแบบ

กำรท ำงำนที่ไม่เป็นที่ยอมรบัในอุตสำหกรรมประมง

และอำหำรทะเล (Ship to Shore Rights) คร ั้งที่  

3/2559 โดยมีคุณอรรถพนัธ์ มำศรงัสรรค์ เลขำธิกำร

ฯ TTIA เข้ำร่วมประชุมด้วยและได้ให้ควำมเห็นในที่

ประชุมดงัน้ี  

- ฝ ำ ก ใ ห้  ILO ช่ ว ย ท ำ ใ ห้  Buyer ใ ห้

ควำมส ำคญัและสนใจใน GLP อยำ่งชดัเจน 

- อยำกให้ภำครฐัแนะน ำกำรน ำเสนอข่ำวของ

สือ่ เพือ่คุม้ครองเหยื่อ จำกกำรจบัแรงงำนผิดกฎหมำย 

เพรำะสือ่มกัน ำเสนอคลำ้ยกบัเขำเป็นผู้กระท ำควำมผิด  

นอกจำกน้ีที่ประชุมได้มีกำรรำยงำนควำม

คืบหน้ำกำรด ำ เนินงำนในช่วง 3 เดือนที่ผ่ำนมำ 

ภำยหลงัต ัง้คณะท ำงำนขบัเคลื่อนเฉพำะด้ำนขึ้นมำ 2 

ชุด ดงัน้ี 

คณะที่ 1 ควำมคืบหน้ำในกำรท ำรำยงำนเพื่อ

เตรียมรบัอนุสญัญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ 

(ILO) ฉบับที่ 188 ว่ำด้วยกำรท ำงำนในภำคกำร

ประมง ค.ศ. 2007 และฉบบัที ่29 วำ่ดว้ยกำรต่อต้ำน

แรงงำนบงัคบั (คำดวำ่ไทยจะรบัในปี 2560 น้ี)  

คณะที ่2 วำ่ดว้ยกำรตรวจสอบแรงงำนและกำร

บงัคบัใช้กฎหมำย และแนวปฏิบตัิกำรใช้แรงงำนที่ดี 

(Good Labour Practices : GLP) ซึ่งอยู่ระหว่ำง

กำรขอให้ ILO แนะน ำให้เกิดกำรยอมรบั และกำร

ก ำหนด GLP ใหเ้ป็นมำตรฐำนสำกล 
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TTIA ประชุมกบั Third party เรื่อง กำรใช้บริกำรสุ่มเก็บตวัอย่ำงและตรวจวิเครำะห์ฮีสตำมีนในปลำทูน่ำแช่
แข็ง 

 

เ มื่ อ ว ัน ที่  26 ธ ัน ว ำ ค ม  2559 ส ม ำ คม

อุตสำหกรรมทูน่ำไทย ได้จดัประชุม เรื่อง กำรใช้

บริกำรสุ่มเก็บตวัอย่ำงและตรวจวิเครำะห์ฮีสตำมีนใน

ปลำทูน่ำแช่แข็ง  อนัเน่ืองจำกปัญหำคุณภำพปลำ ใน

ประเด็นกำร Recheck ผลตรวจค่ำ Histamine ใน

วตัถุดบิปลำทูน่ำแชเ่เข็ง ของ Third party surveyor/ 

laboratory ให้เกิดประสิทธิภำพ  โดยเรื่องน้ีเป็น

ประเด็นส ำคญัอย่ำงหน่ึง ในกำรผลิตสินคำ้ทูน่ำให้ได้

คุณภำพและส่งมอบได้ตรงเวลำ  ดงันั้น ทำงสมำคมฯ 

จึงได้จดัประชุมร่วมกบั Third party ท ั้ง 3 บริษัท 

ได้แก่ บริษัท ห้องปฏิบตัิกำรกลำง (ประเทศไทย) 

จ ำกดั บริษัท วูฟแกงค์ พล์ำท (ประเทศไทย) จ ำกดั 

และบรษิทั เอสจีเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั เพือ่น ำผลที่

ได้กลบัไปพิจำรณำในที่ประชุมสมำมฯ ต่อไป  โดย

ทำงคณะกรรมกำรสมำคมฯ ได้มอบหมำยผู้แทน

สมำคมฯ จำกบรษิทั Thai Union Group และ บรษิทั 

Sea Value Group เขำ้รว่มหำรือ 

TTIA เขำ้หำรือ เรื่อง TIP REPORT ร่วมกบั 6 สมำคม และอธบิดีกรมอเมรกิำ 
 

วนัน้ี 29 ธค ทำงอธิบดีกรมอเมริกำฯ ท่ำน

ทรงศ ักเชิญ 6 สมำคม ประชุม TIP report เพื่อ                                                         

update และเตรียมควำมพร้อมในกำรส่งข้อมูลกำร

ต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ให้สหรฐัฯ ภำยใน 31 มค.60 

โดยในส่วนของภำครฐั ทำง กต.ได้ท ำไว้แล้ว และ

ขอให้ทำงสมำคมช่วยท ำข้อมูลในส่วนของภำคเอกชน

ดว้ยวำ่ ในปี 2559 ไดด้ ำเนินกำรรบัผิดชอบตอ่กำรคำ้

มนุษย์ และท ำงำนร่วมกบัรฐัและ NGOs อะไรบ้ำง

โดยส่งให้กรมฯ ช่วยดูภำยใน 20 ม.ค.60 ทำง TTIA 

ได้น ำเสนอ(1)เรื่องกำรจดักิจกรรม GLP Visit กำร

ส่งเสริม คกก.สวสัดิกำรฯ โดยให้มีแรงงำนข้ำมชำติ

เป็นกรรมกำรดว้ย จดัประชุมสมำชกิทุก 2 เดือนโดยมี

วำระเรื่องแรงงำน/ (2)กำรเข้ำประชุมกบักระทรวง

แรงงำนและILO กำรท ำงำนร่วมกบั MWRN และ 

Plan International Thailand. ใ นช่ ว ง ท้ ำ ย ทุ ก

สมำคมไดม้อบกระเชำ้สวสัดีปีใหม่ทำ่นอธบิดีฯ 
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TTIA เขำ้รว่มสมัมนำเชงิปฏบิตักิำรเรื่องกฎหมำยและระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกบัทำ่เทียบเรือประมง  
 
 

ในวนัพุธที่ 28 ธนัวำคม 2559  สมำคมฯ ได้

เข้ำร่วมสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำรเรื่อง "กฏหมำยและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัท่ำเทียบเรือประมง"  จดัโดย

กรมประมง  

 

โดยมีสรุปสำระส ำคญั ดงัน้ี 

1. กำรจดทะเบียนท่ำเทียบเรือประมง ตำม 

พรก. กำรประมง 2558 ใหผู้ป้ระกอบกำรท่ำเทียบเรือ

ที่ประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียนท่ำเทียบเรือประมงกบั

กรมประมง สำมำรถยื่นขอได้ต ั้งแต่ว ันน้ี ถึง 15 

กรกฎำคม 2560 โดยมีกฎหมำยและระเบียบที่

เกีย่วขอ้ง คอื 

ม. 84 ผูป้ระสงคใ์ช้ทำ่เทียบเรือของตนขนถ่ำย

สินคำ้สตัว์น ้ำขึ้นจำกเรือประมงต้องจดทะเบียนเป็นทำ่

เทียบเรือประมงตอ่กรมประมง เวน้แตเ่ป็นเเพปลำ 

ม. 85 เจำ้ของทำ่เทียบเรือประมงตำมมำตรำที่ 

84 จะตอ้งบนัทกึข้อมูลเกี่ยวกบัเรือประมงที่เขำ้ใช้และ

ตอ้งเก็บบนัทกึเพือ่ใหเ้จำ้หน้ำทีส่ำมำรถตรวจสอบได ้  

ม. 154 ผู้ฝ่ำฝืน มำตรำที่84และมำตรำที่85 

ไม่จดทะเบียนทำ่เทียบเรือประมง หรือ ไม่บนัทกึขอ้มูล

เรือประมงทีใ่ชบ้รกิำรระวำงโทษปรบั 1 เเสนบำทถงึ 1 

ลำ้นบำท 

ใบจดทะเบียนท่ำเทียบเรือกรมประมงไม่มีวนั

หมดอำยุ แต่อำจจะถูกเพิกถอนได้ หำกเอกสำร

ประกอบอื่นไม่ถูกต้อง เช่น มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมยั 

เป็นตน้ 

2. วธิีกำรบนัทกึขอ้มูลเกีย่วกบัเรือประมง เรือ่ง 

หนงัสือก ำกบักำรซ้ือขำยสินคำ้สตัว์น ้ำ (MCPD) ตำม 

พรก. กำรประมง 2558 ม.86 วรรค 3 ให้เจ้ำหน้ำที่

เรือประมงหรือผูป้ระกอบกิจกำรแพปลำ จดัท ำหนงัสือ

ก ำกบักำรซ้ือขำยตำมรูปแบบที่ก ำหนด เพื่อใช้เป็น

ขอ้มูลในกำรสืบคน้และประกอบกำรตรวจสอบ 

3 . กำรใช้มำตรกำรด้ำนสุขอนำมยั ประกำศ

กรมประมง ตำม ม. 98 2559 ว่ำด้วยเรื่องมำตรฐำน

ดำ้นสุขอนำมยัของทำ่เทียบเรือ สะพำนปลำ กจิกำรแพ

ปลำ หรือตลำดกลำงซ้ือขำยปลำ ซึ่งเน้นถงึควำมสะอำด 

ป้องกนักำรปนเป้ือนและควำมปลอดภัยในสถำน

ประกอบกำร โดยยึดหลกัตำมข้อก ำหนดท ั้ง 11 ข้อ 

เช่น โครงสรำ้งของสถำนประกอบกำร บุคลำกร กำร

ดูแลและเก็บรกัษำสตัว์น ้ำ เป็นตน้ 

4. มำตรกำรรฐัเจ้ำของท่ำ (PSM)  จะเน้นถึง

มำตรกำรของรฐับำลทีป้่องกนัเรือตำ่งชำตซิึ่งท ำประมง

หรือกจิกรรมอื่นเขำ้ขำ่ย IUU Fishing  เพือ่เขำ้มำใน

ร ัฐเจ้ำของท่ำ เรือ โดยมีกฎหมำยและระเบียบที่

เกี่ยวข้องตำม พรก. กำรประมง 2558 หมวด 7 กำร

ควบคมุ เฝ้ำระวงัในกำรตรวจสอบ คอื ม. 92 ม.94 ม. 

95 ม. 96 และ ม. 97 
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อียู พอใจไทยแก้แรงงำนประมงลุ้นปรบัสถำนะใบเหลือง มี.ค.60
 
เ มื่ อ ว ั น ที่  25 

ธนัวำคม นำยสิงหเดช ชูอ ำ 

นำจ อธิบดีกรมกำรจดัหำ

งำน (กกจ.) กล่ำวถึงควำม

คบืหน้ำในกำรแก้ไขปัญหำ

กำรท ำประมงทีผ่ดิกฎหมำย 

ขำดกำรรำยงำน และไรก้ำรควบคุม (IUU Fishing) 

ว่ำทุกหน่วยงำนท ั้งกรมประมง  กรมเจ้ำท่ำ ศูนย์

บญัชำกำรแก้ไขกำรท ำประมงผิดกฎหมำย (ศปมผ.) 

และกระทรวงแรงงำน ได้ท ำงำนกนัอย่ำงเต็มที่เพื่อ

แก้ปัญหำตำมข้อเสนอแนะของสหภำพยุโรป (อียู) 

โดยเฉพำะแนวทำงในกำรแก้ไขกำรดูแลแรงงำนบน

เรือประมง 

"กรรมำธิกำรด้ำนแรงงำนของรฐัสภำยุโรปชืน่

ชมกำรแก้ไขปัญหำแรงงำนภำคประมงของไทย ที่มี

กำรปรำบปรำมกำรใช้แรงงำนผิดกฎหมำย แรงงำน

ทำสในระดบัดีขึ้น มีกำรน ำแรงงำนตำ่งดำ้วเขำ้สู่ระบบ 

รวมท ัง้มีกำรจดัสวสัดิกำร และส่งเสริมคุณภำพควำม

เป็นอยู่ให้แก่แรงงำนดีขึ้น ถือเป็นสญัญำณที่ดี สิ่งที่อียู

ท้วงติงก็ตอบค ำถำมได้ท ั้งหมด และได้บอกไปว่ำ 

ไม่ใชม่ำช้ีแจงแคน้ี่แลว้จะขอแคป่ลดใบเหลืองเทำ่นัน้” 
Source:  http://www.ryt9.com/s/tpd/2575264 

http://www.dailynews.co.th/politics/544924 

สมัมนำเครือข่ำยแรงงำนย้ำยถิ่น 

       

        เมื่อวนัที่ 20 ธนัวำคม 2559 ศูนย์วิจยักำรย้ำย

ถิ่นแห่งเอเชีย สถำบ ันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์

ม ห ำ วิ ท ย ำ ล ัย  ไ ด้ จ ัด ป ร ะ ชุ ม น ำ น ำ ช ำ ติ เ รื่ อ ง 

Harmonizing Migration Network : In Search 

of Inclusive and Sustainable Solutions” ณ 

คณะรฐัศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั โดยมี ดร.

สุรนิทร์ พศิสุวรรณ ใหเ้กียรตกิลำ่วปำฐกถำ มีใจควำม

ส ำคญัว่ำ กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนเป็นผลกระทบจำก

โลกำภิวฒัน์ ดงันั้น เสนอว่ำ (1) ต้องสรำ้งควำมรบัรู ้

ในเรื่องน้ี (2) ควบคุมกระแสของกำรยำ้ยถิ่น มิฉะนั้น 

ผู้อพยพ/แรงงำนข้ำมชำติ จะไม่ได้รบักำรปกป้องทำง

กฎหมำยและน ำโรคตำ่งๆ เขำ้มำได ้  

(3)กำรบงัคบัใช้กฎหมำย และ (4) กำรสร้ำงควำม

ตระหนกัในระดบัภูมิภำค เพรำะเรื่องน้ีไม่สำมำรถ

แกไ้ขไดโ้ดยประเทศเดียว 

 ปญัหำและควำมทำ้ทำยของประเทศไทยที่ต้อง

เผชิญด้ำนแรงงำนในปัจจุบ ัน ได้แก่ ปัญหำด้ำน

แรงงำนเด็ก, ปัญหำกำรค้ำมนุำย์ TIP-Thailand, 

IUU Fishing-EU & กำรร ักษำและกำรแย่ ง ชิ ง

ทรพัยำกร, กำรตรวจสอบจำกนำนำประเทศที่เป็นคู่คำ้

, กำรตรวจสอบจำกนำนำประเทศที่เป็นคู่ค้ำ , กำร

ตรวจสอบจำก NGO ต่ำงชำติ/ ในประเทศ/ รฐับำล

จำกประเทศเพื่อบ้ำน พม่ำ ลำว และกมัพูชำ , สื่อ

ต่ำงชำติประโคมข่ำว, นโยบำยและกำรบริหำรจดักำร

แรงงำนข้ำมชำติ และกำรให้สิทธิข ั้นพ้ืนฐำน กำร

บริกำรจำกภำครฐัที่พึงได้รบัตำมกรอบกฎหมำยและ

อนุสญัญำตำ่งๆ 

 

ข่าวแรงงาน
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พม.ประชุมเชิงปฏบิตักิำรจดัท ำ TIP Report ประจ ำปี2559 เผยคุม้ครองและชว่ยเหลือผู้เสียหำย ไดม้ำกกวำ่ปี
ก่อนรอ้ยละ72.5 

 

เมื่อวนัที่ 13 ธนัวำคม ที่ผ่ำนมำ นำยไมตรี 

อินทุสุต ปลดักระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำม

มั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธำนเปิดกำรประชุม

เชิงปฏิบตัิกำร เพื่อจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรคำ้มนุษย์ ประจ ำปี 2559 ( 

TIP Report) โดยมีผู้เข้ำร่วมจำกหลำยหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง อำทิ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวง

แรงงำน ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำต ิและศูนย์บญัชำกำร

แก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย(ศปมผ.) ก่อน

น ำเสนอรำยงำนเข้ำสู่คณะรฐัมนตรีช่วงกลำงเดือน

มกรำคมปี2560 และส่งฉบ ับภำษำอ ังกฤษให้

สหรฐัอเมรกิำพจิำรณำตอ่ไป 

นำยไมตรี กล่ำวว่ำ กำรประชุมคร ัง้น้ีเน้นกำร

พจิำรณำรำยงำนดำ้นกำรคุม้ครองช่วยเหลือ ซึ่งเป็น 1

ใน 5 ด้ำนตำมมำตรฐำนสำกล โดยในปีน้ี  พม.

น ำเสนอกระบวนกำรคุม้ครองช่วยเหลือผู้เสียหำยจำก

กำรค้ำมนุษย์ ทุกข ั้นตอน ด้วยกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

ในกำรสมัภำษณ์คดัแยกผู้เสียหำย เพื่อสนบัสนุนกำร

ท ำงำนของพนกังำนสอบสวน โดยจดัอบรม มอบองค์

ควำมรู้แก่ทีมสหวิชำชีพท ั้งหมด 8รุ่น รวม 810คน 

และอบรมลำ่มอีก 227คน 

ส ำหรบัปี2559 สถิติผู้เสียหำยที่เข้ำรบักำร

คุ้มครองในหน่วยงำนของ พม.มีจ ำนวนท ั้งสิ้น 485 

คน เป็นชำย 259 คน คดิเป็นรอ้ยละ53.4 หญิง 226 

คน คดิเป็นรอ้ยละ46.6 แบ่งเป็นคนไทย 164 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ33.8 และคนต่ำงด้ำว 321 คดิเป็นรอ้ยละ

66.2 ส่วนด้ำนกำรประสำนจดัหำงำนให้กบัผู้เสียหำย 

ระหว่ำงที่อยู่ในกระบวนกำรด ำเนินคดี มีจ ำนวน 171 

คน เพิม่จำกปีทีก่่อน  41 คน คดิเป็นรอ้ยละ72.5 โดย

มีกำรฝึกอำชีพเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนเดินทำง

กลบัภูมิล ำเนำหรือประเทศตน้ทำง .-ส ำนกัขำ่วไทย 

Source:  http://www.tnamcot.com/content/6136

 
ประกนัสงัคม เริม่สทิธเิขำ้รบับรกิำรตรวจสุขภำพ 1 ม.ค.2560 
 
 

วนัที่ 22 ธ.ค.2559 นำยสุรเดช วลีอิทธิกุล 

เลขำธกิำรส ำนกังำนประกนัสงัคม (สปส.) ไดใ้หข้อ้มูล

ถึ งม ำตรำ  63 (2 )  เ รื่ อ งกำรตรวจ สุขภำพของ

ผู้ประกนัตน ของพ.ร.บ.ประกนัสงัคม ฉบบัแก้ไขว่ำ 

สปส. เห็นควำมส ำคญัของกำรตรวจสุขภำพของ

ผู้ประกนัตน เน่ืองจำกเป็นสิทธิที่ควรได้รบั โดย สปส.

ได้จ ัดท ำ ข้อ ก ำหนดในกำ รตรวจ สุ ขภำพของ

ผู้ประก ันตนกว่ำ  12 ล้ำนคนเสร็จแล้ว  ซึ่ งทำง

คณะกรรมกำรแพทย์ได้ลงนำมแล้ว และขณะน้ีอยู่

ระหวำ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งจะมีผลต ัง้แต่

วนัที ่1 ม.ค. 2560 

สิทธิประโยชน์กำรให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพ

และป้องกนัโรค ได้ก ำหนดให้ผู้ประกนัตนทุกคนเข้ำ

รบับริกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกนัโรค โดยกำร

ตรวจสุขภำพได้โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย แต่ต้องรบั

บริกำรในโรงพยำบำลตำมสิทธิที่ผู้ประกนัตนได้เลือก

เอำไว้ ซึ่งเบ้ืองต้นในปีแรกคำดว่ำจะใช้งบประมำณ 

1,500 - 1,800 ลำ้นบำท 

  ผู้ประก ันตนที่ เข้ำร ับบริกำรตรวจสุขภำพ

สำมำรถตรวจสุขภำพพ้ืนฐำนได้ เช่น ตรวจเลือด 

ตรวจปสัสำวะ ตรวจกำรท ำงำนของไตเพื่อคน้หำปัจจยั

เสีย่ง ภำวะผดิปกตหิรือโรค 
Source: http://prachatai.com/journal/2016/12/69357 
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รำชกิจจำนุเบกษำ ลงประกำศ คกก.คำ่จำ้ง เรือ่ง อตัรำคำ่จำ้งข ัน้ต่  ำ (ฉบบัที ่8)  

รำชกิจจำนุเบกษำ ลงประกำศ คกก.ค่ำจ้ำง 
เรื่อง อตัรำคำ่จ้ำงข ัน้ต่ ำ (ฉบบัที่ 8) เรื่อง อตัรำคำ่จ้ำง
ข ัน้ต ่ำท ั่วประเทศใช้ใน 77 จงัหวดั อตัรำวนัละ ต ัง้แต่ 
300-310 บ. เริม่บงัคบัใช ้1 ม.ค.2560  
 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง 
เ รื่อง  อ ัตรำค่ำจ้ำ งข ั้นต่ ำ  (ฉบ ับ ที่  6) ลงว ันที่  2 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2554 และประกำศคณะกรรมกำร
คำ่จำ้ง เรือ่ง อตัรำคำ่จำ้งข ัน้ต่ ำ 
(ฉบบัที ่7) ลงวนัที ่10 ตุลำคม พ.ศ. 2555 

ข้อ 2 ให้ก ำหนดอตัรำคำ่จ้ำงข ัน้ต่ ำเป็นเงินวนั
ละสำมรอ้ยสิบบำท ในท้องที่กรุงเทพมหำนคร จงัหวดั
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี ภูเก็ต สมุทรปรำกำร และ
สมุทรสำคร 

ข้อ 3 ให้ก ำหนดอตัรำคำ่จ้ำงข ัน้ต่ ำเป็นเงินวนั
ละสำมรอ้ยแปดบำท ในท้องที่จงัหวดักระบี่ ขอนแก่น 
ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี เชียงใหม่ นครรำชสีมำ ปรำจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยำ พงังำ ระยอง 
สงขลำ สระบุรี และสุรำษฎร์ธำนี 
ข้อ 4 ให้ก ำหนดอตัรำคำ่จ้ำงข ั้นต่ ำเป็นเงินวนัละสำม
รอ้ยหำ้บำท ในทอ้งทีจ่งัหวดักำญจนบุรี กำฬสนิธุ์  
 

ก ำแพงเพชร จนัทบุรี ชยันำท ชยัภูมิ เชียงรำย ตรำด 
ตำก นครนำยกนครพนม นครสวรรค์ น่ำน บึงกำฬ 
บุรีรมัย์ ประจวบครีีขนัธ์ พะเยำ พทัลุง พจิติร พษิณุโลก 
เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหำสำรคำม มุกดำหำร 
แม่ฮอ่งสอน ยโสธร รอ้ยเอ็ด รำชบุรี ลพบุรี 
ล ำป ำ ง  ล ำ พูน  เลย  ศรี สะ เกษ  สกลนคร  ส ตูล 
สมุทรสงครำม สระแก้ว สุโขทยั สุพรรณบุรี สุรินทร์ 
หนองคำย หนองบ ัวล ำ ภู  อ่ำงทอง อ ำนำจเจริญ 
อุดรธำนี อุตรดติถ์ อุทยัธำนี และอุบลรำชธำนี 

ข้อ 5 ให้ก ำหนดอตัรำคำ่จ้ำงข ัน้ต่ ำเป็นเงินวนั
ละสำมร้อยบำท  ในท้องที่ จ ังหว ัด ชุมพร  ตร ัง 
นครศรีธรรมรำช นรำธวิำส ปตัตำนี ยะลำ ระนอง และ
สงิห์บุรี 

ข้อ 6 เพื่อประโยชน์ตำมข้อ 2 ถึงข้อ 5 ค ำว่ำ 
“วนั” หมำยถึง เวลำท ำงำนปกติของลูกจ้ำงซึ่งไม่เกิน
ช ั่วโมงท ำงำนดงัต่อไปน้ี แม้นำยจ้ำงจะให้ลูกจ้ำง
ท ำงำนน้อยกวำ่เวลำท ำงำนปกตเิพียงใดก็ตำม 

(1) เจ็ดช ั่วโมง ส ำหรบังำนที่อำจเป็นอนัตรำย
ต่อ สุขภำพและควำมปลอดภัยของลูกจ้ำ ง  ตำม
กฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตำมควำม
ในพระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำน 
พ.ศ. 2541 

(2) แปดช ั่วโมง ส ำหรบังำนอื่นซึ่งไม่ใช่งำน
ตำม (1) หน้ำ 15 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 284 ง รำช
กจิจำนุเบกษำ 7 ธนัวำคม 2559 

ข้อ 7 ห้ำมมิให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นเงินแก่
ลูกจำ้งน้อยกวำ่อตัรำคำ่จำ้งข ัน้ต่ ำ 

ขอ้ 8 ประกำศคณะกรรมกำรคำ่จำ้งฉบบัน้ี ให้
มีผลใชบ้งัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/255
9/E/284/14.PDF

 
ไทย-เวียดนำมรว่มแก้ปญัหำเรือประมง-คำ้มนุษย์ 
 

ไทย-เวียดนำมร่วมแก้ปัญหำเรือประมง-ค้ำ

มนุษย์ ไทย-เวียดนำม เห็นพ้องร่วมมือแก้ไขปัญหำ

เรือประมงรุกล ้ำน่ำนน ้ำและปัญหำกำรคำ้มนุษย์อย่ำง

ใกล้ชิด เล็งหำรือเปิดเดินเรือตำมแนวชำยฝั่ งไทย – 

กมัพูชำ – เวียดนำม 

เมื่อวนัที่ 19 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ 

นำยกร ัฐมนตรีและห ัวหน้ำคณะร ักษำควำมสงบ

แห่งชำติ(คสช.) ให้กำรต้อนรบัพล.ท.อำวุโส โต เลิม 

รมว.ควำมมั่นคงสำธำรณะเวียดนำม ทีเ่ขำ้เยีย่มคำรวะ

ในโอกำสเดินทำงเยือนไทย เพื่อเข้ำร่วมกำรประชุม

ข่าวประมง



Page 12 of 13 
 

  TTIA NEWSLETTER/ DECEMBER 2016 

ระหว่ำงส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติและกระทรวงควำม

มั่นคงสำธำรณะเวียดนำม ระดบับริหำร คร ั้งที่ 1 

ระหว่ำงวนัที่ 18-21 ธ.ค. 2559 โดยพล.ท.วีรชน สุ

คนธปฏิภำค รองโฆษกประจ ำส ำนกันำยกรฐัมนตรี 

กล่ำวสรุปสำระส ำคญักำรหำรือว่ำ นำยกรฐัมนตรีฝำก

ค ำชื่นชมไปยงันำยกรฐัมนตรีเหวียน ซวน ฟุก ของ

เวียดนำมที่สำมำรถพฒันำประเทศให้ก้ำวหน้ำและ

เจริญรุ่งเรือง และส่งเสริมควำมร่วมมือไทยและ

เวียดนำมจนมีพฒันำกำรทำงด้ำนควำมสมัพนัธ์มำ

อย่ำงต่อเน่ืองในทุกๆด้ำน โดยเฉพำะด้ำนควำมมั่นคง 

คว ำม ร่ ว ม มื อ ในกำ ร ป้ อ งก ันแ ล ะปร ำบปรำม

อำชญำกรรมข้ำมชำติ และควำมร่วมมือทำงด้ำนข่ำว

กรอง หวงัว่ำหน่วยงำนควำมมั่นคงของท ัง้สองฝ่ำยจะ

รว่มมือกนัอยำ่งใกลช้ดิตอ่ไป 
Source: http://www.dailynews.co.th/politics/543742

อสป.ร่วมกบั ศูนย์พฒันำกำรประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ลงนำม MOU เดินหน้ำพฒันำโครงกำร 
ASEAN Catch Document Scheme ระบบตรวจสอบย้อนกลบัสตัว์น ้ำช่วยแก้ปัญหำประมงไอยูยูภูมิภำค 

ผศ. มำนพ กำญจนบุรำงกูร ผู้อ ำนวยกำร

องค์กำรสะพำนปลำ เปิดเผยว่ำ กำรลงนำมควำม

รว่มมือในคร ัง้น้ี ถือเป็นจุดเริม่ตน้ในกำรน ำโปรแกรม 

FMO e-MCPD ที่อสป.ได้ได้จดัขึ้น เพื่อพฒันำให้

เ ป็ น โ ป ร แ ก รม  e-Catch Document ภ ำ ย ใ ต้

โครงกำร ASEAN Catch Document Scheme ที่

ศูนย์พฒันำกำรประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

รบัผดิชอบอยูโ่ดยจะได้น ำระบบน้ีไปใชป้ฎบิตัใินกลุ่ม

ประเทศอำเซียน และมุ่งหวงัที่จะให้ภูมิภำคอำเซียน 

ซึ่งถือเป็นแหลง่ผลติสตัว์น ้ำทีส่ ำคญัของโลกไดร้่วมมือ

กนัอยำ่งจรงิจงัในกำรแกไ้ขปญัหำกำรท ำประมงไอยูยู 

และจะท ำให้แหล่งทรพัยำกรประมงของอำเซียนมี

ควำมสมบูรณ์และย ั่ งยืนโดยมีนำยชวลิต ชูขจร 

ประธำนกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำร่วมเป็นสกัขี

พยำนในกำรลงนำมคร ัง้น้ี 

องคก์ำรสะพำนปลำ เล็งเห็นวำ่กำรจดัท ำระบบ

อิเล็คทรอนิคน้ีสำมำรถตรวจสอบแหล่งที่มำของสตัว์

น ้ำได้อย่ำงถูกต้อง และรำยงำนผลด้วยควำมรวดเร็ว

จึ ง ไ ด้ พ ัฒ น ำ โ ป ร แ ก ร ม  FMO e- MCPD 

Application ขึ้นมำเพื่อน ำมำใช้งำนในกำรจ ัดท ำ

หนัง สือก ำก ับกำร ซ้ือขำยส ัตว์น ้ ำตำมพระรำช

ก ำหนดกำรประมง และมุ่งหวงัน ำข้อมูลที่บนัทึกผ่ำน

ระบบอิเล็คทรอนิคไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร

ก ำหนดค่ำผลตอบแทนสูงสุดของกำรท ำประมง 

(MSY)ของประเทศไทยไดใ้นอนำคต โดยกำรลงนำม

ควำมร่วมมือบนัทึกข้อตกลงดงักล่ำวจะน ำไปสู่กำร

แก้ไขปัญหำกำรท ำประมงไอยูยูของภูมิภำค ซึ่งให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงด้ำนตลำดสตัว์น ้ำของ

ภูมิภำค และจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือในด้ำนอื่นของ

กำรประมงในภูมิภำคตอ่ไป 
Source: http://www.ryt9.com/s/prg/2576316 
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กระทรวงพำณิชย์ เปิดให้ผูส้ง่ออกขึน้ทะเบียนรบัรองถิ่นก ำเนิดสนิคำ้ด้วยตนเอง เพื่อขอใช้สทิธ ิGSP สง่ออก
ไปสวสิและนอร์เวย์ 

นำงดวงพร รอดพยำธิ ์ อธิบดีกรมกำรค้ำ
ต่ำงประเทศ เปิดเผยว่ำ ทำงกรมฯ ได้ออกประกำศ
เรื่องหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขึ้น
ทะเบียนเพื่อได้รบัสิทธิใ์นกำรรบัรองถิ่นก ำเนิดสินคำ้
ด้วยตนเองในกำรส่งออกไปสมำพนัธรฐัสวิสและ

รำชอำณำจกัรนอร์เวย์ ซึ่งได้มีกำรประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำแล้วเมื่อวนัที่ 15 ธ.ค. 2559 ที่ผ่ำนมำ 
โดยก ำหนดให้ผู้ส่งออกสำมำรถรบัรองถิ่นก ำเนิด
สินค้ำของตนเองส ำหรบักำรส่งออกสินค้ำไปย ัง
สมำพนัธรฐัสวิสและรำชอำณำจกัรนอร์เวย์ เพือ่ขอใช้
สิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรเป็นกำรท ั่วไป (GSP) 
แทนกำรใชห้นงัสือรบัรองถิน่ก ำเนิดสนิคำ้แบบเดิมได้ 
และจะเริม่ใชต้ ัง้แตว่นัที ่1 ม.ค. 2560 เป็นตน้ไป 

ซึ่งกำรเปิดโอกำสใหผู้ส้ง่ออกรบัรองถิน่ก ำเนิด
สินคำ้ของตนเอง จะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ส่งออกสินค้ำไทยไปยงัสวิสและนอร์เวย์ ได้ง่ำยขึ้น 
เพรำะช่วยลดคำ่ใช้จ่ำยและเวลำใหก้บัผู้ส่งออก ซึ่งท ำ
ให้ผู้ส่งออกไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัใน
ตลำดท ัง้ 2 ได้ดีขึ้น เมื่อเทียบกบัคูแ่ข่ง และยงัจะช่วย
ผลกัดนัให้กำรส่งออกสินค้ำไทยไปยงัตลำดท ั้ง 2 
ประเทศขยำยตวัไดเ้พิม่ขึน้ 

Source:http://www.innnews.co.th/shownews/show?news
code=752122

 
มติ ครม. ที่ส ำคญัประจ ำเดือนธนัวำคม 2559 

ประชุม ครม.วนัที ่13  ธนัวำคม 59 มีเรือ่งทีส่ ำคญัดงัน้ี   
เรื่อง กำรเสนอร่ำงระเบียบวำระแห่งชำติ “แรงงำนปลอดภยัและสุขภำพอนำมยัดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ.2560 – 

2569) และรำ่งแผนแม่บทควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนแหง่ชำต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ. 
2560 – 2564) 

คณะรฐัมนตรีมีมตเิห็นชอบตำมทีก่ระทรวงแรงงำน (รง.) เสนอ ดงัน้ี 
1. เห็นชอบและประกำศนโยบำยระเบียบวำระแหง่ชำติ “แรงงำนปลอดภยัและสุขภำพอนำมยัดี” ระยะที่ 2 

(พ.ศ. 2560 – 2569) 
2. เห็นชอบรำ่งแผนแม่บทควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนแหง่ชำต ิฉบบัที ่2 

(พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อใช้เ ป็นกรอบและแนวทำงกำรด ำ เนินงำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำม ัย และ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ของ รง. และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป 
Source : http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-summary-cabinet-meeting/item/109582-สรุปขำ่วกำรประชุมคณะรฐัมนตรี-
13-ธนัวำคม-2559 
 

รำชกิจจำนุเบกษำ : กฎหมำยใหมที่ส่ ำคญัประจ ำเดือนธนัวำคม 2559  
- กฎกระทรวงยกเว้นคำ่ธรรมเนียมกำรท ำงำนของคนตำ่งดำ้ว พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/100/8.PDF 
- กฎกระทรวง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหท้ ำกำรประมงนอกน่ำนน้ ำไทย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/105/5.PDF 
 
 
 

ข่าวการคา้

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนธนัวาคม 2559

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/100/8.PDF

