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สวสัดีคะ่...ทา่นสมาชกิ TTIA  

วนัเพ็ญขึน้ 15 ค ่า เดือน 3 เป็นวนัมาฆบูชาไดผ้า่นพ้นไปอีกวาระหน่ึง  
ในเดือน กพ. สมาคมมีกิจกรรมส าคญั 2 งาน คือ สมาคมเป็นผู้
ประสานงานหลกัในการตรวจรบัรอง รง.แปรรูปสตัว์น ้าโดย SENASA 
จ านวน 21 รง.ซึง่ใชเ้วลาถงึ         3 สปัดาห์ และกจิกรรมเดนิหน้า GLP 
Improvement project ตดิตามรายละเอยีดไดภ้ายในฉบบัคะ่ 

แลว้พบกนัใหมฉ่บบัหน้าคะ่  //บก. TTIA 

 

 

 

 

    

  

                                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTIA NEWSLETTER 

กจิกรรม 

    - หารือรว่มกบักรมประมง ปญัหาน าเขา้สตัว์น ้าโดย Carrier ทีไ่มอ่ยูใ่น 

      EU Approved list       2 

    - อบรม GLP Phase 2 การประเมนิตนเอง / การมีสว่นรว่มนายจา้ง ลูกจา้ง 2 

    - ประชุม 3 สมาคมรว่มกบั MWRN เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ คกส.  3 

    - แถลงขา่วสง่ออกอาหารปี 2559     3 

   - เลือกต ัง้ประธานกลุม่อาหาร สภาอุตฯ     3 

    - Mr.Mark Berman จาก EII เยีย่ม ttia ภายใตค้วามรว่มมือ dolphin safe     
       และเชญิ 3 สมาชกิใหม ่เขา้รว่มโครงการดงักลา่วดว้ย   3 
    - ประชุมแลกเปลีย่นความเห็น ความตกลง TPP ประเด็นดา้นแรงงาน 4 
 

ขา่วประมง 

   - ประชุมศปมผ. ความเห็น TTIA ตอ่ประมงย ั่งยืน (IUU fisheries)   4 

    - ประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงแหง่ชาต ิคร ัง้ที ่1/2559  5 

   - มต ิศปมผ. 2/2559 วนัที ่4 กุมภาพนัธ์ 2559 - ใหก้รมประมงเสนอรายงาน    

      การตรวจสอบทุกคร ัง้กอ่นออกใบอนุญาตท าประมงนอกน่านน ้า พรอ้มให้  

      คณะท างานประชาสมัพนัธ์ ตดิตามเรือ่งรอ้งเรียน    6 

    - มต ิศปมผ. 3/2559 วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2559 ใหก้รมประมง พจิารณา  

      การออกประกาศ การยกเลกิหรือเปลีย่นเครือ่งมืออวนรุน   6 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดอืนกุมภาพนัธ์  2559     

    - มต ิครม. ทีส่ าคญัประจ าเดอืนกมุภาพนัธ์ 2559             10                         

    - กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดอืนกมุภาพนัธ์ 2559             11 

 
จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 170/19 อาคารโอเชยีนทาวเวอร ์1 ชัน้ 8 ถนนรัชดาภเิษกตัดใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.  

บรรณำธกิำร : สพัุตรา ริว้ไพโรจน ์  กองบรรณำธกิำร : วรพล  พัฒนะนุกจิ, ภัคธร เนยีมแสง,อารยีา ฉมิออ่น และดวงกมล อมรปิยะกฤษฐ ์

ขา่วกฎระเบยีบการคา้ 

    - ผลกระทบของการเปิดการคา้เสรีไทย-สหภาพยุโรป   9 

    - การเขา้ตรวจโรงงานแปรรูปสตัว์น ้า โดย SENASA             10 

 

ประชุมคณะกรรมการนโยบายประมง
แหง่ชาต ิคร ัง้ที ่1/2559..อา่นตอ่หน้า 5 

 

 

 

 

 
 

      
 

 

ขา่วแรงงาน 

- ไทย-พมา่ ลงนาม MOU ก าหนดแนวทางป้องกนัปญัหาการคา้มนุษย์ 7 

- กสร.แถลงความคบืหน้าการแกป้ญัหาการคา้มนุษย์ดา้นแรงงาน  7 

- ศปมผ.รว่มกบั พม.จดัฝึกภาคปฏบิตัป้ิองกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ 8 

    - สมัมนา ไตรภาคี เรือ่ง แนวทางการปฏบิตัติามอนุสญัญา ILO 87 / 98 8 

    - อบรม พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ (ฉ.2) พ.ศ. 2558 และ 

       อนุบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้ง       9 

 

FEBRUARY 2016 

TTIA เดินหน้า GLP Phase 2 เพื่อความ
ย ั่งยืนของการท างานรว่มกนัระหว่างนายจา้ง/
ลูกจ้าง.. อา่นตอ่หน้า 2 
 

SENASA อาร์เจนตน่ิา ตรวจรบัรองโรงงาน
แปรรูปสตัว์น ้ามสีมาชกิ TTIA ขอรบัการ
ตรวจ 21 รง. อา่นตอ่หน้า 10

านตอ่หน้า... 
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TTIA หารือรว่มกบัอธบิดีกรมประมง ทมี กตส.และดา่น เรือ่ง ปญัหาน าเขา้สตัว์น ้าโดย Carrier ทีไ่มอ่ยู่
ใน EU Approved list  

เมือ่วนัองัคารที ่24 กุมภาพนัธ์ 2559  ณ หอ้ง

ประชุมกุลาด า ช ั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 

สมาชิกTTIA หารือร่วมกบัอธิบดีกรมประมง ทีม 

กตส.และดา่น เรือ่ง ปญัหาน าเขา้สตัว์น ้าโดย Carrier 

ทีไ่มอ่ยูใ่น EU Approved list แตต่อ้งการสง่ออกไป

สหภาพยุโรป 

โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี  

กรมประมง ให้ข้อมูลว่ากฎระเบียบด้าน

สุขลกัษณะของอียู (DG-SANTE) ที่ระบุเรื่อง การ

น า เข้ าส ัต ว์ น ้ า โดย  Carriers ที่ ต้ อ งอยู่ ใน  EU 

Approved List นัน้ ลา่สุดกฎระเบียบดงักลา่วยงัไมม่ี

ความชดัเจนว่ามีเรื่องของการก าหนดให้ใช้เรือ 

Carrier ในการน าเขา้สตัว์น ้า ตอ้งอยูใ่นรายการ EU 

approved list เน่ืองจากวา่ผูป้ระกอบการยงัสามารถ

สง่สนิคา้เขา้ไปทีอ่ียูไดต้ามปกต ิยงัไมไ่ดร้บัการตีกลบั

จากศุลกากรที่อียู อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมประมง 

ขอให้สมาคมฯ น าส่งการประเมินตวัเลขและปริมาณ

ความเสียที่ได้รบัจากมาตรการดงักล่าว เพื่อน าเรียน

ต่อท่านฑูตวีรชยั พลาศรยั เอกอคัรราชทูต คณะ

ผูแ้ทนถาวรไทย ประจ าสหประชาชาต ิเพือ่เป็นขอ้มูล

ประกอบการเจรจากบัผู้แทนอียูเพื่อขอผ่อนผนัและ

หาทางออกรว่มกนั รวมถงึการขอใหม้ีระยะเวลา 

ปรบัตวัส าหรบัผู้ประกอบการต่อมาตรการ เรือ 

Carrier ทีอ่ยูใ่น EU Approved List ตอ่ไป 

 ในขณะเดี ยวก ัน  อธิบดีกรมประมง  ได้

มอบหมายให ้ผอ.กตส. จดัประชุมเพือ่ท าความเขา้ใจ

ให้กบัผู้ประกอบการที่ได้รบัผลกระทบและรวบรวม

ปญัหาอุปสรรคตอ่การน าเขา้-สง่ออกสนิคา้สตัว์น ้าไป

อียูเน่ืองจากยงัมีผู้ประกอบการหลายรายที่ยงัมีความ

เข้าใจที่คลาดเคลื่อนในภาคปฏิบตัิต่อกฎระเบียบที่

เกิดขึ้น (ท ั้งในส่วนกลางและภูมิภาค) ด้วยเหตุน้ี     

กรมประมง จึงขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล

ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบดงักล่าวให้ทาง กตส.

ทราบล่วงหน้าโดยด่วนเพื่อเตรียมข้อมูลในการจดั

ประชุม โดยในเบื้องตน้ก าหนดประชุมเป็นวนัจนัทร์ที ่

7 มีนาคม 2559 ณ กรมประมง (เวลาและสถานที่

จะแจง้ใหท้ราบอีกคร ัง้) 

 

อบรม GLP Phase 2 การประเมนิตนเอง / การมสีว่นรว่มนายจา้ง ลกูจา้ง 

      วนัที่ 2 / 16-17 กพ 59 ณ TFFA ได้มีการจดัอบรม GLP Phase 2 โดย อ.ธนิดา ในการอบรมคร ัง้น้ีเกิด

จากความรว่มมือของ 3 สมาคม คือ TTIA  TFFA และTFPA วตัถุประสงค์เพือ่มุง่เน้นกระบวนการมีสว่นรว่มของ

นายจ้างและลูกจ้าง และการท าการประเมินร่วมกนัของท ัง้ 2 ฝ่าย และการออกแบบประเมินเพื่อใช้ร่วมกนั การ

อบรมคร ั้งน้ีมีโรงงานน าร่องเข้าร่วม 7 โรงงาน โดยมีสมาชิก TTIA เข้าร่วมจ านวน 5 โรงงาน ได้แก่ TU, 

Unicord, SK Foods, AAI และ CMC

 

ขา่วกจิกรรม 
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ประชุม 3 สมาคมรว่มกบั MWRN เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ คกส. 
 

วนัที่ 5 กพ.59 ณ ห้องประชุม TTIA ได้มีการจดัประชุม 

รว่มกนั 3 สมาคม TTIA TFPA TFFA และ MWRN โดยมีบรษิทั

ทีอ่ยูใ่นโครงการน ารอ่ง (Unicord / TU / CMC) เพือ่หารือ เรือ่ง

การ เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสว ัสดิการในสถาน

ประกอบการ โดยแรงงานข้ามชาติมีส่วนร่วม โดยที่ประชุมได้

วเิคราะห์ประเด็น ปญัหา และแนวทางแกไ้ข และก าหนดแนวทางที่

สมาชกิสามารถปฏบิตัไิดทุ้กระดบั S, M, L และมีความเห็นรว่มกนั

วา่จะมีการจดั Workshop เพือ่ขยายผลไปยงัสมาชกิตอ่ไป 

 

แถลงข่าวสง่ออกอาหารปี 2559 

เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม 

ดร.พจน์ อรา่มวฒันานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้า

แหง่ประเทศไทย รว่มแถลงขา่ว 3 องค์กรเรือ่ง สถานการณ์ธุรกจิ

เกษตรและอาหารในปจัจุบนัและแนวโน้มในปี 2559 คาดวา่การ

สง่ออกอาหารไทยปี 2559 มีมูลคา่ 950,000 บาท เพิม่ขึน้ 5.8% 

 

เลือกต ัง้ประธานกลุ่มอาหาร สภาอุตฯ 

       เมื่อวนัที่ 18 กพ 59 ณ รร. สวิตโฮเตล เลอ คองคอร์ด กลุ่ม 

อุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จดั

ประชุมสามญัประจ าปี 2559 และเลือกต ั้งคณะกรรมการกลุ่ม

อุตสาหกรรมอาหาร วาระปี 2559-2561 โดยทีประชุมรบัรอง

นายสตัวแพทย์บุญเพ็ง สนัติวฒันธรรม เป็นประธานกลุ่มฯ ต่ออีก

วาระหน่ึง  และมีการบรรยายพเิศษโดยผูแ้ทนจาก AFBA Asean 

Food and Beverage Alliance ถึงความส าคญัของอุตฯอาหาร

ของอาเซียน การเจรจาประเด็นเทคนิคในระดบัภูมภิาคและเวทีโลก 

 

Mr.Mark Berman จาก EII เยี่ยม ttia ภายใต้ความร่วมมือ dolphin safe และเชิญ 3 สมาชิกใหม ่เข้าร่วม
โครงการดงักล่าวด้วย 

 

เมือ่วนัที ่12 กพ 59 Mr Mark Berman จาก 

Earth Island Institute ได้มาเยี่ยมสมาคมฯ และ

น าเสนอข้อมูลความร่วมมือระหว่าง TTIA EII และ 

FOS ภายใต้โครงการ Dolphin Safe พร้อมเชิญ

สมาชิกใหม่ท ั้ง  3 บริษัทของ TTIA ให้ เข้าร่วม

โครงการดงักล่าว ซึ่งเป็นนโยบายของ TTIA พรอ้ม

กนัน้ี Mr.Mark ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกบัมาตรการ 

IUU ของสหรฐัฯ ที่ประธานาธิบดีสหรฐัฯ ได้ลงนาม

ให้มาตราการดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยมาตรการ 

IUU สหรฐัฯ จะไม่เป็นการลงโทษเหมือนอียู แต่จะ

เน้นการท างานร่วมในการแก้ปัญหา ปรบัปรุงให้มี

ความย ั่ ง ยืนร่ วมก ันก ับภาคอุตสาหกรรมและ

ห น่ ว ย ง านอื่ น ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  NGO / WWF / 

Greenpeace เป็นตน้  
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ประชุมแลกเปลีย่นความเห็น ความตกลง TPP Trans Pacific Partnership กบัประเด็นด้านแรงงาน 

         เมือ่วนัที ่9 กพ 59 คุณวไิลวรรณ โกยแกว้พริง้      

ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

ร่วมก ับ  ดร .  ปิย นุช  มาลากุ ล  ณ อยุ ธยา  จาก              

กลุม่อุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตฯ และเครือเจรญิโภค

ภณัฑ์  ไดม้าใหข้อ้มูลแลกเปลีย่นความเห็นกบั TTIA 

และ TFPA เรื่อง ความตกลง TPP กบัประเด็น

แรงงานโดย สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

ความพรอ้มของประเทศไทยด้านแรงงานใน

การเขา้รว่ม TPP  

- ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยมีความ

พรอ้มตามมาตรฐานสากล แต่เรื่องแรงงานสมัพนัธ์

ไทยยงัขาดกฎหมายทีค่รอบคลุม “คนท างาน” ทุกกลุม่ 

และด้านการคุ้มครองแรงงานไทยยงัไม่เป็นไปตาม

หลกัสากล  

- ไทยย ังมีปัญหาการใช้แรงงานเด็ กและ

แรงงานบงัคบัในอุตสาหกรรมประมงไทย  

- ไทยควรเจรจาขอระยะเวลาปรบัตวัด้าน

กฎหมายแรงงาน อยา่งน้อย 5 – 7 ปี และขอสงวนใน

ประเด็นด้านแรงงานให้เป็นไปโดยชอบธรรมตาม

กฎหมายรฐัธรรมนูญ และควรต่อรองเรื่องบทลงโทษ

กรณีข้อบทด้านแรงงาน ให้ได้รบัผลกระทบด้าน

การคา้การลงทุนใหน้้อยทีสุ่ด 

 

 

 

 

ประชุม ศปมผ. ความเห็น TTIA ต่อประมงย ั่งยืน (IUU fisheries)  
 

วนัองัคารที ่3 กุมภาพนัธ์ 2559 – 

TTIA น า โ ด ย เ ล ข า ธิ ก า ร                  

คุณอรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ เป็น

ผู้แทน TTIA เข้าร่วมประชุมกบั    

ศปมผ. กรณีร ับฟังข้อคิดเห็น

เกีย่วกบัการบงัคบัใช้กฎหมายกบั 

ผู้ประกอบกิจการด้านการประมง โดยมีพลเรือโท

จุมพล ลุมพิกานนท์ หวัหน้าคณะท างานด้านการ

ประชาสมัพนัธ์ ศปผม.  

 

TTIA เสนอ 2 เรือ่ง ดงัน้ี 

1. เอกสารอืน่ใดทีใ่ชแ้ทน catch certificate 

ตามทีร่ะบุในมาตรา 92 ของ พรก.การประมง 2558 

สมาคมฯ  เ สนอให้มี ก ารใช้ เ อกส าร  Captain 

statement ที่รบัรองโดยกปัตนัเรือและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในระดบัสากล และเป็นที่ยอมรบัตามหลกั

สากลท ั่วโลก ใชแ้ทนหรือเทียบเทา่ cc ได ้เน่ืองจากวา่ 

กม.พรก.ประมง ระบุไวว้า่ใหเ้อกสาร cc มาพรอ้มกบั 

สินค้าสตัว์น ้าน าเข้า แต่ ตามหลกัความเป็นจริงแล้ว 

เอกสาร cc จะไม่สามารถมาพรอ้มกบัสินค้าสตัว์น ้า

น าเข้าได้พรอ้มกนัได้  ในขณะที่ กรมประมงขอให้

เอกชนช่วยผล ักด ันร่วมก ันก ับกรมฯ ในการใช้  

transshipment declaration ที่  sign โ ด ย

หน่วยงาน Completent Authority ทีอ่ียุ รบัรอง มา

ใชแ้ทนเอกสาร cc ไดอ้ีกทางหน่ึง  
 

2. กรณีปลาที่อยู่ใน stock ที่น าเข้ามาก่อน

หน้าที่ พรก.การประมง จะออกมาบงัคบั ซึ่งกรณี

สินค้าดงักล่าวยงัไม่มีเอกสาร cc ตาม พรก.ระบุไว้ 

ขอให้มีช่วงระยะ เวลาในการปร ับต ัว  (Grace 

period)

ขา่วประมง 
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ประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาต ิคร ัง้ที ่1/2559 

เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 11 ก.พ. 59 เวลา 13.30 

น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรฐับาล โดยมี 

พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี เป็น

ประธานการประชุม  ในสว่นของ TTIA นายกสมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย (ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์) 

ได้รบัการแต่งต ั้งตามค าส ั่ งกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ที ่118/2559 ใหเ้ป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ด้านการแปรรูปสตัว์น ้า ในคณะกรรมการนโยบาย

การประมงแหง่ชาต ิ– เขา้รว่มประชุมดงักลา่ว 

โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

พล.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการ
ประมงแห่งชาติคร ั้งที่  1/2559 โดยภายหล ังการ
ประชุมนายวิมล จนัทรโรทยั อธิบดีกรมประมง
เปิดเผยวา่ จากการทีก่ลุม่ประมงพ้ืนบา้นขอใหร้ฐับาล
แก้ไข พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 ในมาตรา 34 
ว่าด้วยการห้ามมิให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตท าประมง
พ้ืนบา้นท าการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่งนัน้  

ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการออกประกาศของ
กรมประมงตามมาตรา 32 เรื่องให้ประมงจะต้องจด
ทะเบียนขอใบอนุญาตเครือ่งมือท าประมงพ้ืนบา้น ซึ่ง
เมื่อยกเลิกประกาศดงักล่าวแล้วจะท าให้ประมง
พ้ืนบา้นไมเ่ขา้ขา่ยกบัมาตรา 34 และสามารถออกท า
ประมงนอกน่านน ้าไดต้ามปกต ิ 

อยา่งไรก็ตามเพือ่ควบคุมเครือ่งมือจบัสตัว์น ้า
ที่อาจผิดกฎหมายท าลายทรพัยากรธรรมชาติของ
ประมงพื้นบา้นทีไ่ดอ้อกท าประมงนอกน่านน ้า     ทาง
กรมประมงโดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ
เตรียมประกาศกฎกระทรวงตามมาตรา 71 (1) เพื่อ
ควบคุม เครื่ อ งมื อประมงวิธี ก ารประมงขนาด
เรือประมงเงื่อนไขอื่นที่ห้ามใช้ท าประมง ในขณะที่ 
ดร.ชนินทร์ฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุม TTIA 
1/2559 วนัศุกร์ที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2559 ที่ผ่านมา 

เกีย่วกบัขอ้สงัเกตจากการประเมนิของ EU ทีส่ง่มาให้
รฐับาลไทย ซึ่งจากการประเมนิในภาพรวม อียูเห็นวา่
ประเทศไทยได้มีการแก้ไขปญัหา IUU อย่างจริงจงั
ในหลายเรื่อง เช่น การออกมติครม. ที่มีพิจารณาใน
เรือ่ง IUU ดงักลา่วอยา่งมนัถว่งที ยกตวัอยา่งเชน่ การ
ออกกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ต่างๆ แต่ยงัไม่
เห็นผลเท่าที่ควรโดยเฉพาะ เรื่องการบ ังค ับใช้
กฎหมาย (พ.ร.ก.การประมง 2558) รวมถงึประเด็น
อื่นๆ เช่น อียูแจ้งว่า ไทยยงัมีการใช้แรงงานต่างด้าว
ผดิกฎหมายบนเรือประมงอยูแ่ละไมม่ีเอกสารรองรบั 

- กรณีที่กรมเจ้าท่า ได้มีการอนุญาตให้เรือที่
ไม่ได้จดทะเบียนอย่ างถูกต้องกล ับมา
ลงทะเบียนเรือให้ถูกต้อง (จ านวน 8,000 
ล า) อีกคร ัง้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควร เน่ืองจาก  
อียูมองวา่ไมโ่ปรง่ใส  
 

 ซึ่งจากผลการประเมนิดงักลา่ว ทา่นทูตวีระชยั
ฯ ได้มีหนงัสือช้ีแจงกลบัไปที่ EU หลงัจากที่ได้รบั
ขอ้สงัเกตจากอียู 4 ขอ้หลกั ดงัน้ี  

1. ข้าราชการไม่เข้าใจในการแปลกฎหมาย 
(พ.ร.ก.การประมง 2558) และการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
และบทลงโทษต่างๆ เช่น กรณีโรงงานอุตสาหกรรม
เถื่อน ท ั้งที่จดทะเบียนกบักรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรมและโรงงานที่ต้องขึ้นบญัชีกบักรม
ประมง  

2. ขา้ราชการขาดประสบการณ์ในเรือ่ง ระบบ 
VMS ของไทย โดยเฉพาะเรือประมงนอกน่านน ้าที่
ออกไปท าการประมงนอกน่านน ้า (โดยเฉพาะทีไ่มใ่ช่
เรือไทย) ซึง่นายกฯ ย า้วา่ถา้ผดิกฎหมายตอ้งจบั  

3. กฎหมายรองยงัไมเ่รียบรอ้ยดี  
4. การประสานงานของหน่วยงานท ัง้ภายใน

กระทรวงและระหวา่งกระทรวง ยงัคอ่นขา้งมีอุปสรรค
อยู่เยอะท ัง้น้ีต้องท าความเข้าใจและรบัทราบในทาง
ปฏบิตั ิในขณะที ่นายกฯ ย า้ในทีป่ระชุมวา่เรือประมง
ในประเทศ (เรือพ้ืนบา้น) ไมใ่หอ้ียูเขา้มาประเมนิใหดู้
เฉพาะเรือประมงพาณิชย์ล าใหญเ่ทา่นัน้
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มต ิศปมผ. 2/2559 เมือ่วนัที ่4 กุมภาพนัธ์ 2559 - ให ้กรมประมงเสนอรายงานการตรวจสอบทกุคร ัง้กอ่น
ออกใบอนุญาตท าประมงนอกน่านน ้า พรอ้มใหค้ณะท างานประชาสมัพนัธ์ ตดิตามเรือ่งรอ้งเรยีน 

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บญัชาการทหารเรือ 

ในฐานะผู้บญัชาการศูนย์บญัชาการแก้ไขปญัหาการ

ท าการประมงผดิกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานการ

ประชุม ศปมผ. คร ัง้ที ่2/2559 ณ หอ้งประชุม ช ัน้ 6 

อาคารกองบญัชาการกองทพัเรือ พ้ืนทีว่งันนัทอุทยาน 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  

1. ให้ กรมประมงเสนอ ศปมผ. ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งทุกคร ัง้กอ่นที่จะมีการออกใบอนุญาตท า

การประมงนอกน่านน ้ า  รวมท ั้ง เร่งร ัดการออก

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องดงักล่าว และให้ก าหนด

ระยะเวลาด าเนินการ   ในแต่ละข ัน้ตอนที่ให้บริการ

ออกใบอนุญาตฯกบัผู้ประกอบการให้ชดัเจน และ

รายงานให ้ทีป่ระชุมทราบตอ่ไป 

  2. ให ้ศรชล. และกรมประมง รวบรวมข้อมูล

เรือประมงจากศูนย์เฝ้าระวงัการท าการประมงผิด

กฎหมาย (FMOC) ที่มีพฤติกรรมท าการประมงผิด

กฎหมาย และด าเนินการแจ้งให้ ศรชล.เขต ต่าง ๆ  

กรมทรพัยากรทางทะเลและชาวฝั่ ง ต ารวจน ้า และ

กรมศุลกากร เพือ่ด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป  

  3. ให้ คณะท างานจดัท าระบบติดตามเรือ 

(VMS) กรมประมงและกรมเจ้าท่า รวบรวมข้อมูล

เรือประมงที่ยงัไม่ได้ติดต ัง้อุปกรณ์ติดตามเรือ เพื่อ

ออกมาตรการในการควบคุมและบงัคบัใช้กฎหมาย

ตอ่ไป โดยรายงานใหท้ีป่ระชุมทราบตอ่ไป  

  4. ให ้คณะท างานสว่นประชาสมัพนัธ์ ศปมผ. 

รวบรวม วเิคราะห์ ประมวลผลของขอ้มูลทีจ่ะน าเสนอ 

โดยเฉพาะผลการด าเนินคดีทีส่ าคญั เพือ่เป็นขอ้มูลใน

การประชาสมัพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายที่ส าคญัได้

รบัทราบตอ่ไป  

5. ให้ กรมประมง กรมเจ้าท่า และส านกังาน

เลขานุการ ศปมผ. ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิและ

ก าหนดข้อบงัคบัในการตรวจสุขอนามยัของเรือ 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยรายงานให้ที่

ประชุมทราบตอ่ไป  

6. ใหก้รมประมงสรุปคา่ MSY เพือ่เป็นขอ้มูล

ให้คณะท างานพฒันาระบบงานทะเบียนเรือและ

บ ันทึกข้อมูลเรือประมงให้แล้วเสร็ จภายใน 11 

กุมภาพ ันธ์  2559 และเร่งร ัดการจ ัดหาอุปกรณ์

คอมพิว เตอร์  เ พื่อ ใช้ ในการจ ัดท าคู่มื อประจ า

เรือประมง ใหไ้ดภ้ายในวนัที ่29 กุมภาพนัธ์ 2559  

  7. ให้คณะท างานกฎหมายพิจารณาแนว

ทางการดูแลของกลาง ซึง่หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย

ทางทะเล ด าเนินการ กกั/ยึดเรือ มาจากการกระท า

ความผิดกฎหมายประมง เพื่อให้มีมาตรการรองรบั

และผู้รบัผิดชอบที่ชดัเจน แล้วรายงานให้ที่ประชุม

ทราบตอ่ไป  

  8. ให้ คณะท างานประชาสมัพนัธ์ ศปมผ. 

ติดตามรบัเรื่องร้องเรียนของผู้ประกอบการประมง

จากหน่วยงานที่รบัผิดชอบในการแก้ไขปญัหา และ

ประชาสมัพนัธ์ใหผู้ป้ระกอบการทราบ  
ที่มา : ส่วนประชาสมัพนัธ์ // ศูนย์บญัชาการแก้ไขปญัหาการท าการ

ประมงผดิกฎหมาย

 

มต ิศปมผ. 3/2559 เมือ่วนัศกุร์ที ่26 กุมภาพนัธ์ 2559 ใหก้รมประมง พจิารณาการออกประกาศ การยกเลกิ
หรือเปลีย่นเครือ่งมอือวนรุน 

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บญัชาการทหารเรือ 
ในฐานะผู้บญัชาการศูนย์บญัชาการแก้ไขปญัหาการ
ท าการประมงผดิกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานการ
ประชุม ศปมผ. คร ัง้ที ่3/2559  

โดยมีวาระการประชุม คือ ใหก้รมประมง และ
คณะท างานพฒันาระบบทะเบียนเรือฯ ช้ีแจงแนวทาง
ข ัน้ตอน และความพรอ้มในการออกใบอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย์รูปแบบใหม ่ 

กรมประมง ช้ีแจงความก้าวหน้าการก าหนด
ข ัน้ตอนการให้บริการออกใบอนุญาตท าการประมง
นอกน่านน ้า และระยะเวลาที่ให้บริการแตล่ะข ัน้ตอน 
ความก้าวหน้าการออกมาตรการตรวจเรือขนถ่าย
สิ น ค้ า ส ัต ว์ น ้ า  ใ ห้ มี สุ ข ล ัก ษ ณ ะ ที่ ดี  แ ล ะ มี
มาตรฐานสากล  

การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าการแก้ไข
ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายให้ EU ได้รบั
ทราบ ท ั้ง น้ี  กระทรวงแรงงาน ได้ ช้ีแจงการท า
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ข้อตกลงน าเข้าแรงงานจากต่างประเทศ และการ
จ ัดท าระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว เพื่อให้
เ ชื่อมโยงก ับหน่วยต่าง  ๆ การด า เ นินการออก
ใบอนุญาตให้กบัแรงงานต่างด้าว เพื่อปฏิบตัิงานใน
เรือประมง ทีอ่อกไปท าการประมงตา่งประเทศ  

รวมถึงคณะท างานแก้ไขปญัหาการบงัคบัใช้
แรงงานในเรือประมง ช้ีแจงรา่งแนวทางปฏบิตัใินการ
น าแรงงานต่างด้าว 4 สญัชาติ ท างานในเรือประมง
ไทย ทีท่ าการประมงนอกน่านน ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: 
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=6
81312 

 

 
 
 

ไทย-พมา่ ลงนาม MOU ก าหนดแนวทางป้องกนัปญัหาการคา้มนุษย์

วนัที่ 13 กพ.59 นายอารกัษ์ พรหมณี อธิบดี
กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นหวัหน้า
คณะผู้แทนฝ่ายไทย และนายเมียว อ่อง อธิบดีกรม
แรงงาน กระทรวงแรงงาน การจ้างงาน และการ
ประกนัสงัคม สาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่า เป็น
หวัหน้าคณะผู้แทนฝ่ายพม่า ได้เข้าร่วมการประชุม
ระด ับวิชาการไทย-พม่า  Thailand-Myanmar 
Technical Meeting ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ 
พทัยา บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี 

ในการประชุมคร ัง้น้ีได้มีการลงนามบนัทึกข้อตกลง

รว่มกนั 3 ขอ้ ดงัน้ี   

1.ท ั้งสองฝ่ายแสดงเจตนารมณ์ร่วมกนัเพื่อป้องกนั

การเอารดัเอาเปรียบดา้นแรงงาน และการคา้มนุษย์        

2.ท ัง้สองฝ่ายจะมีการรณรงค์ร่วมกนั ให้มีการน าเข้า

แรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อลดปญัหาการ

ลกัลอบเข้ามาท างานโดยผิดกฎหมาย และป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ดา้นแรงงาน 

3.ท ัง้สองฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของแรงงาน

พม่าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกนั เพื่อให้เป็น

ประโยชน์ในการบรหิารจดัการของท ัง้สองฝ่าย         

Source:  
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsI
D=9590000016015

 

กสร.แถลงความคบืหน้าการแกป้ญัหาการคา้มนุษย์
ดา้นแรงงาน 

ว ัน ที่  3  ก . พ . 5 9 

นางสาวพรรณี ศรียุทธศกัดิ ์

อธิบดีกรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน ได้แถลง

ข่ า ว เ พื่ อ ร า ย ง า น ค ว า ม

คืบหน้าการแกป้ญัหาการคา้

มนุษย์ดา้นแรงงาน โดยระบุ

วา่ ความคืบหน้าการแกป้ญัหาการคา้มนุษย์อยา่งเป็น

รูปธรรมที่ผ่านมานั้น ได้แก่ การพฒันาปรบัปรุง

กฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัปจัจุบนัและรวดเร็วขึน้ และ 

 

 

การบ ัง ค ับ ใช้ กฎหมายอย่ า ง จริ ง จ ัง  ก าร เพิ่ ม

ประสิทธิภาพป้องกนัการค้ามนุษย์ และการให้ความ

ช่วยเหลือแรงงานประมงไทยที่กลบัจากเกาะอมับน 

ประเทศอนิโดนีเซีย  

ส าหรบัโครงการที่จะด าเนินการในปี 2559 

นัน้ จะมีการส ารวจการท างานของเด็กในประเทศไทย 

ส ารวจสถานการณ์การท างานของเด็กในกิจการผลิต

อ้อยท ั่วประเทศ การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของ

แรงงานต่างด้าว เพื่อรองรบัประชาคมอาเซียน และ

การพฒันาประสทิธภิาพงานขา่วเพือ่ปฏบิตักิารเชงิรุก 

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย์ตอ่ไป 

Source:  http://news.sanook.com/1942782 

ขา่วแรงงาน 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=681312
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=681312
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000016015
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000016015
http://news.sanook.com/1942782
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ศปมผ.รว่มกบั พม.จดัฝึกภาคปฏบิตัป้ิองกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ 

 วนัที ่28 กพ. 58 ทีฐ่านทพัเรือสตัหีบ จ.ชลบุรี 

นาวาเอกดรณ์ ทพินนัท์ เลขานุการคณะท างานแก้ไข

ปัญหาการบงัคบัใช้แรงงานในเรือประมง ได้เป็นผู้

อ านวยฝึกภาคปฏบิตัใินทะเลของหลกัสูตรป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้มนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงาน

บงัคบัในทะเล คร ัง้ที่ 2/2559 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 

40 คน ที่มาจาก กองทพัเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง 

กองบงัคบัการต ารวจน ้า กรมศุลกากร กรมสวสัดิการ

และคุ้มครองแรงงาน กองบงัคบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ ส านักงานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และส านกังานคดีค้ามนุษย์ 

ส านกังานอยัการสูงสุด 

ก าร ฝึ กภ าคปฏิบ ัติ ค ร ั้ ง น้ี จ ัด โ ด ย  ศู น ย์

บญัชาการแกไ้ขปญัหาการท าการประมงผดิกฎหมาย 

และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ั่นคงของ

มนุษย์ร่วมกนั เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้น า

ความรู้กฎหมาย เทคนิคการตรวจ การรวบรวม

พยานหลกัฐาน และการสมัภาษณ์มาประยุกต์ใช้ 

ส าหรบัตรวจ และบงัคบัใช้กฎหมายในทะเล การหา

ข้อเท็จจริงจากตวัแรงงาน และผู้ควบคุมเรือ  ตาม

นโยบายของศูนย์บญัชาการการแก้ไขปัญหาการท า

การประมงผิดกฎหมาย เ พื่อช่วย เหลือในการ

แกป้ญัหาการคุม้ครอง และแรงงาน และการคา้มนุษย์

ในภาคประมงใหห้มดสิน้ และย ั่งยืนตอ่ไป 

Source: 
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsI
D=9590000021185

 

 

สมัมนาไตรภาค ีเรือ่ง แนวทางการปฏบิตัติามอนุสญัญา ILO 87 / 98  

 

 
 
 
 

 
วนัที่ 25-26 กพ.59 กรมสวสัดิการคุ้มครอง

แรงงาน ได้จดัสมัมนา ไตรภาคี เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบตัิตามอนุสญัญา ILO 87 / 98 ณ โรงแรม
เ จ้ าพระย าพาร์ ค  โดย เชิญ  Mr.Jajoon Coue 
ผู้เชี่ยวชาญจากส านกังานแรงงานระหว่างประเทศ
ประจ ากลุ่มประเทศไทย กมัพูชา ลาวมาบรรยายหลกั
ของอนุสญัญา ฉบบัที ่87 และ 98 โดยในงานสมัมนา
คร ัง้น้ีมีผู้เข้าร่วมท ัง้จากภาคเอกชน ภาครฐั และภาค
ประชาสงัคม เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกนั ถึงการ
ปรบักฎหมายไทยให้สอดคล้องกบัการรบัอนุสญัญา 
ฉบ ับที่  87  และ  98  ของประ เทศไทย  โดยมี
รายละเอียดทีส่ าคญัดงัน้ี 

 
- การจดัต ัง้สหภาพแรงงานควรมีการปรบัให้มีอิสระ
ปราศจากการเลือกปฏิบตัิ (กฎหมายไทยก าหนดอายุ
ข ัน้ต ่า 20 ปี และห้ามข้าราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ
และแรงงานขา้มชาตจิดัต ัง้สหภาพแรงงาน) 
 
- หลกัเกณฑ์การจดัต ัง้สหภาพแรงงานต้องไม่มีการ
แทรกแซงสามารถท าได้อย่างเสรี (กฎหมายไทยตอ้ง
มีลูกจ้างอย่างน้อย 10 คนในการยื่นขอจดทะเบียน
จดัต ัง้สหภาพ) 
 
- สิทธิการรวมตวัเป็นสหพนัธ์แรงงานต้องสามารถ
รวมตวักนัได้ได้อย่างเสรี (กฎหมายไทยไม่สามารถ
น าสหภาพแรงงานเอกชนรวมกบัสหภาพแรงงาน
รฐัวสิาหกจิได)้ 
 
- ภาครฐัตอ้งไมแ่ทรกแซงการใชส้ทิธนิดัหยุดงานของ
สหภาพแรงงาน 
 
ขอ้สงัเกตจากผูเ้ขา้รว่มประชุม 
- หลายหน่วยงานรฐัควรร่วมกนัในการพิจารณาการ
รบัอนุสญัญา 87 /98 ร่วมกนัมากกว่าให้ กระทรวง
แรงงานเป็นหน่วยงานหลกัในการรบัผดิชอบ 

 

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000021185
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000021185
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อบรม พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ (ฉ.2) พ.ศ. 2558 และอนุบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

วนัที่ 15 กพ.59 กระทรวงพฒันาสงัคมและ

ความม ั่นคงของมนุษย์ไดจ้ดัอบรม เรือ่งพรบ.ป้องกนั

และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉ.2)พ.ศ. 2558 และ

อนุบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งณ โรงแรมเดอะ ทวนิ ทาวเวอร์ 

โดยมี พล.ต.อ.ชชัวาลย์ สุขสมจิตร์ เป็นวิทยากร

บรรยายพเิศษเรือ่ง ความหมายของการคา้มนุษย์ และ

หลกัของพรบ.ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉ.2)พ.ศ. 2558 และอนุบญัญตัิที่เกี่ยวข้องเพื่อให้

ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการเข้าใจความหมาย

ของการค้ามนุษย์และรูถ้ึงการมีส่วนร่วมตาม พรบ.

ฉบบัน้ี มีรายละเอียดทีส่ าคญัดงัน้ี  

1.ความหมายของการค้ามนุษย์  (ม.6)  จะต้อง

ประกอบด้วยมีการกระท า ได้แก่ เป็นธุระจดัหา ซ้ือ 

ขาย จ าหน่าย พามาหรือสง่ กกัขงัหน่วงเหน่ียว จดัให้

อยู่อาศยั ข่มขู่ บงัคบั ลกัพาตวั ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้

อ านาจโดยไม่ชอบ และต้องมีการท าเพื่อแสวงหา

ประโยชน์โดยมชิอบ เชน่ การหาประโยชน์จากการคา้

ประเวณี ผลิต เผยแพร่วตัถุหรือสื่อลามก การเอาคน

ลงมาเป็นทาส ขอทาน การบงัคบัใช้แรงงานหรือ

บริการ (แรงงานบงัคบั) การบงัคบัตดัอวยัวะเพื่อ

การคา้  

2.ใหเ้จา้ของ ผู้ครอบครอง หรือผูด้ าเนินกจิการสถาน

ประกอบกิจการโรงงาน และยานพาหนะตอ้งควบคุม 

สอดสอ่ง และดูแล ไมใ่หม้ีการกระท าความผดิฐานค้า

มนุษย์ในหรือบริเวณสถานประกอบกิจการ โรงงาน 

หรือยานพาหนะ ทีต่นเป็นเจา้ของ ผูค้รอบครอง หรือ

ผูด้ าเนินกจิการ 

ซึ่งหากเจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ด าเนินกจิการโรงงาน 

ยานพาหนะไม่สามารถช้ีแจง พิสูจน์ เชื่อได้ว่าตนได้

ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรแล้ว คณะอนุ กก. 

สามารถมีค าส ั่ง ปิดสถานประกอบกจิการช ั่วคราว พกั

ใชใ้บอนุญาตประกอบการ 

หา้มใช้ยานพาหนะช ั่วคราว ด าเนินมาตรการทีจ่ าเป็น

เพือ่ป้องกนัการกระท าความผดิอีก ไดใ้นระยะเวลาไม่

เกนิคร ัง้ละ 30 วนั 

 

 

 

ผลกระทบของการเปิดการคา้เสรีไทย-สหภาพยุโรป 

เมื่อวนัที่ 11 ก.พ. 59 ณ. ห้องบอลรูมบีซี 
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท จดัโดย กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ และ Sasinได้มีการน าเสนอผล
การศึกษา เรื่อง ผลกระทบของการเปิดการค้าเสรี

ไทย-สหภาพยุโรป ในการน าเสนอผลการศึกษาได้มี
การจดัอนัดบัความส าคญั อุปสรรคต่อการส่งออก-
น าเขา้สนิคา้และบรกิารกบั EU ดงัน้ี 

 
1.มาตรฐานสนิคา้ของ EU สูง   

2.ตน้ทุนการขนสง่สูง  

3.ความผนัผวนของคา่เงนิ  

4.ข ัน้ตอนการสง่ออกน าเขา้ลา่ช้า / ยุง่ยาก  

5.ภาษีน าเขา้มีอตัราสูง 

6.ขาดแคลนเงนิทุน 

7.ไมส่ามารถแขง่ขนักบัสนิคา้จากประเทศอืน่ 

8.ไมรู่จ้กัตลาด ขาดขอ้มูลเกีย่วกบัตลาด EU  

9.ข ัน้ตอนการจดัต ัง้บรษิทั 

 

ขา่วกฎระเบยีบการคา้และเทคนิค 

 

เป็นอุปสรรคมาก 

เป็นอุปสรรคน้อย 

 

1.มาตรฐานสนิคา้ของ EU สงู  

2.ตน้ทุนการขนสง่สงู  

3.ความผนัผวนของคา่เงนิ  

4.ข ัน้ตอนการสง่ออกน าเขา้ลา่ชา้ / ยุง่ยาก  

5.ภาษีน าเขา้มีอตัราสงู 

6.ขาดแคลนเงนิทุน 

7.ไมส่ามารถแขง่ขนักบัสนิคา้จากประเทศ 

    อืน่ 

8.ไมรู่จ้กัตลาด ขาดขอ้มูลเกีย่วกบัตลาด EU  

9.ข ัน้ตอนการจดัต ัง้บรษิทั 
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การตรวจเขา้ตรวจโรงงานแปรรปูสตัว์น ้า โดย SENASA 
 
   หน่วยงาน  SENASA ได้ขยายอายุการรบัรอง
โรงงานผลติภณัฑส์ตัว์น ้าของไทย จ านวน 21 โรงงาน 
ซึง่สิน้สุดการรบัรอง ต ัง้แตว่นัที ่1 ส.ค. 2557 ออกไป
จนกวา่เจา้หน้าที่ SENASA จะเดนิทางมาตรวจสอบ    
ลา่สุด เมือ่วนัที ่19 พ.ย.2558 กรมการคา้ตา่งประเทศ
แจ้งยืนย ันก าหนดการเดินทางของหน่วยงาน 
SENASA เป็นช่วงระหว่างวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ – 3 
มีนาคม 2559 จ านวน 17 วนั มีสมาชิก TTIA เข้า
ร่วม 19 รง. TFPA 2 รง. และ TFFA 1 รง. โดย 
TTIA เป็นผูป้ระสานงานหลกั 

ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน SENASA 2 ท่าน 
ไดแ้ก ่  

1. Mr. Omar Fabian Ballesteros  
2. Mr. Eduardo Ernesto Clapera   

ก าหนดการประชุมสรุปผลการตรวจรบัรอง
โ ร ง ง า น ผ ลิ ต สิ น ค้ า ป ร ะ ม ง ที่ ส่ ง อ อ ก ไ ป ย ัง
อาร์ เจนตินา  ก าหนดจดังานในวนัพฤหสับดีที่ 3 
มี น าคม  2559 เ ว ล า  10.00-12.00 น .   ณ ห้อ ง
ประชุมวิมวาทิตย์ ช ั้น 3 ส านักงานปลดักระทรวง
พาณิชย์ นนทบุรี (ดงัเอกสารแนบ) โดยทางกรมฯ 
เป็นเจ้าภาพจดัประชุมสรุปและเลี้ยงรบัรองอาหาร
กลางวนั 

 

 

 

 

มต ิครม. ทีส่ าคญัประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 

วนัที ่2 กุมภาพนัธ์ 2559 

8. ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ
ดงัน้ี 

1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการจดทะเบียน
แรงงานตา่งดา้วสญัชาตเิมียนมา ลาว และกมัพูชา 

 1.1 กิจการประมงทะเล (เดิมสิ้นสุดวนัที่ 30 
มกราคม  2559  ขย าย เ วล า เ ป็น  ต ั้ ง แต่ ว ัน ที่
คณะรฐัมนตรีมีมตเิห็นชอบใหด้ าเนินการถงึวนัที ่31 
กรกฎาคม 2559) โดยใหอ้ยูใ่นประเทศและท างานได้
ถงึวนัที ่31 มกราคม 2560  

 1.2 กิจการแปรรูปสตัว์น ้า (เดิมสิ้นสุดวนัที่ 
22 กุมภาพนัธ์ 2559 ขยายเวลาเป็น ต ั้งแต่วนัที่
คณะรฐัมนตรีมีมตเิห็นชอบใหด้ าเนินการถงึวนัที ่22 
สิงหาคม 2559) โดยให้อยู่ในประเทศและท างานได้
ถงึวนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 2560 

2. เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน พิจารณาระยะเวลา
การผ่อนผนัให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจกัร 
พิจารณาปรบัเปลี่ยนวนั เวลา วิธีการ ข ั้นตอนการจด
ทะเบียน หรือรายละเอียดของการด าเนินการตา่งๆ ได้
ตามความเหมาะสม เฉพาะการแก้ไขปัญหาการท า
การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้าร
ควบคุม (IUU) และใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสนบัสนุน
การด าเนินการ โดยหากการปรบัเปลี่ยนรายละเอียด
ด ั ง ก ล่ า ว จ า เ ป็ น ต้ อ ง ป ร ั บ ป รุ ง ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงมหาดไทย อนุมตัิให้กระทรวงมหาดไทย 
ด าเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดย
อาศยัอ านาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญตัิคน
เขา้เมือง พ.ศ. 2522  

 Source :  http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-
summary-cabinet-meeting/item/download/3553

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 

file:///J:/Source%20:%20http:/www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/015/19.PDF
http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-summary-cabinet-meeting/item/download/3553
http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-summary-cabinet-meeting/item/download/3553
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ราชกจิจานุเบกษา  
กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2559  
 

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตใหท้ า
การประมงนอกน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/01
5/19.PDF 
 

กฎกระทรวง ก าหนดคา่อากรและคา่ธรรมเนียม
เกีย่วกบัการประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/01
5/15.PDF 
 

กฎกระทรวง ระบบความปลอดภยั สุขอนามยั และ
สวสัดภิาพในการท างานของคนประจ าเรือ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/01
8/20.PDF 
 

กฎกระทรวง การขอจดทะเบียนและการรบัจด
ทะเบียนเรือขนถา่ยสตัว์น้  าหรือเรือเก็บรกัษาสตัว์น้  า 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/01
8/16.PDF 
 

กฎกระทรวง การขอจดทะเบียนและการรบัจด
ทะเบียนทา่เทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/01
8/13.PDF 

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตใหท้ า
การประมงน้ าจืดในทีจ่บัสตัว์น้  าทีเ่ป็นสาธารณสมบตัิ
ของแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๕๙Source : 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/01
8/3.PDF 
 

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตใหท้ า
การประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/01

8/8.PDF 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง รายชือ่
เรือประมงทีถู่กใชท้ าการประมงโดยไมช่อบดว้ย
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/02
9/3.PDF 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก าหนด
เครือ่งมือท าการประมง วธิีการท าการประมง และ
พ้ืนทีท่ าการประมง ทีห่า้มใชท้ าการประมงในทีจ่บั
สตัว์น้  า พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/04
6/9.PDF
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