
 

 
 
 

 

  

9 มกราคม 2562 สภหอการคา้แหง่ประเทศไทยไดจั้ดแถลงขา่ง

เรื่อง "หอการคา้ไทย : บทบาทหนา้ที่สนิคา้เกษตรและสนิคา้

ประมง ปี 2019" และไดก้ลา่วขอบคณุและชืน่ชมรัฐบาลปลดล็อค

ใบเหลอืง IUU Fishing                                    อา่นตอ่หนา้ 4 

15 - 30 มกราคม 2562 สมาคมไดป้ระสานงานโครงการ Senasa อาเจน

ตน่ิาตรวจรับรองโรงงานแปรรูปสัตวน์ ้าของไทยสมาชกิจาก 3 สมาคม เขา้

รับการตรวจรวมทัง้ส ิน้ 22 โรงงาน  โดยมสีมาชกิของ TTIA จ านวน  17 

โรงงาน                                                              อา่นตอ่หนา้ 11 

17 มกราคม 2562 ณ เมืองเกาสง ไตห้วัน TTIA โดย ดร.ชนินทร ์คุณ

นรนิทร ์คุณณัฐ คุณด ารงคแ์ละคุณสุพัตรา ไดป้ระชุมปัญหาคุณภาพ

ปลาและสถานการณ์การคา้ทูน่า กับ TTPSA(สมาคมเจา้ของเรืออวน

ลอ้มจับทูน่าของไตห้วัน) Tuna traders 3 บริษัท FCF Fishery, Tri 

Marine และ Itochu ทีห่อ้งประชมุของ TTPSA ……          อา่นตอ่หนา้ 7 

25 มกราคม 2562 สมาคมจัดกจิกรรมการแขง่ขันกอลฟ์ กระชับมติร TTIA ครัง้ที ่

3 และงานเลี้ยงสังสรรคปี์ใหม ่ณ สนามธนาซติี้ กอลฟ์ แอน สปอรต์ คลับ เพือ่

กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ Tuna supply chain ตลอดจน

อตุสาหกรรมตอ่เน่ืองและภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง …..          อา่นตอ่หนา้ 9 

8 มกราคม 2562 TTIA และสมาชกิเขา้พบทา่นเลขาธกิาร มกอช. คุณ

จูอะดี พงศม์ณีรัตน์ (ประธานการประชุมฯ) เพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือ

ประเด็นการอนุมัติต่ออายุหนังสือรับรองสินคา้อาหารสัตว์เลี้ยงโดย

หน่วยงานGACC                                                    อา่นตอ่หนา้ 3 

28 มกราคม 2562 TTIA เขา้พบอธบิดีกรมปศสัุตวเ์พือ่สวัสดีปีใหม ่และหารอื

ปัญหาสง่ออกสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไปจนี และการระงับการสง่ออกสนิคา้สัตว์

น ้าแปรรปูไปยังรัสเซยี      อา่นตอ่หนา้ 10 



 

 

 

 

 

 

ขา่วกจิกรรม 

-TTIA และสมาชกิเขา้พบทา่นเลขาธกิาร มกอช.  

คณุจอูะด ีพงศม์ณรัีตน์ (ประธานการประชมุฯ)  

เพือ่สวัสดปีีใหมแ่ละหารอืประเด็นการอนุมัตติอ่อายหุนังสอื 

รับรองสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งโดยหน่วยงาน GACC     3 

- TTIA เขา้ร่วมหารอืกับผูแ้ทนจากสมาคมอาหาร 

แชเ่ยอืกแขง็ไทย และสมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรูปในเรือ่งของ 

ร่าง พรบ.คุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.....     4 

-แถลงขา่วเรือ่ง "หอการคา้ไทย : บทบาทหนา้ทีส่นิคา้เกษตร 

และสนิคา้ประมง ปี 2019"        4 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุเพือ่ปรับเพิม่ประสทิธภิาพคูม่อื GLP  

ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ILO และ TFFA      5 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุแสดงความคดิเหน็ตอ่ ร่าง  

พรบ.คุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ....      5 

-การตดิตามคณะของ SENASA ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป 

สัตวน์ ้าของไทย         6 

-เขา้ร่วมงานเสวนาเรือ่ง "FTA Talk บอกเลา่เรือ่งราวดีๆ  

ทีเ่กดิข ึน้จาก FTA"        6 

-TTIA เขา้ร่วมประชมุปัญหาคณุภาพปลากับสมาคมเรอือวนลอ้ม

ไตห้วันและ Traders        7 

-TTIA เขา้ร่วมประชมุ แนวทางการด าเนนิการก าจัดขยะทะเล    7 

-TTIA เขา้ร่วมงานสัมมนาเรือ่ง"การรับรองกฎถิน่ก าเนดิสนิคา้ 

เฉพาะรายสนิคา้ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-จนี  

ฉบับปรับปรุง"         8 

-TTIA เขา้ร่วมงานอาเซยีนภาคเอกชนปี 2562 "ASEAN Economic 

Outlook 2019 Conference"       9 

-กจิกรรมการแขง่ขนักอลฟ์กระชบัมติร TTIA ครัง้ที ่3 

และสังสรรคปี์ใหม ่        9 

-TTIA เขา้พบอธบิดกีรมปศสุตัวเ์พือ่สวัสดปีีใหม ่และหารอืปัญหา 

สง่ออกสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไปจนี และการระงับการสง่ออก 

สนิคา้สัตวน์ ้าแปรรูปไปยังรัสเซยี     10 

-TTIAเขา้ร่วมประชมุเพือ่รับฟังผลการตรวจจากหน่วยงาน 

The National Service of Agri - food Health and Quality 

(SENASA)          11 

-TTIA เขา้ร่วมประชมุกับกรมประมงและ TFFA TFPA เรือ่งงานแสดง

สนิคา้ประมงในสหรัฐอเมรกิา สหภาพยโุรป และภมูภิาคเอเซยี     11 

 

ขา่วประมง 

-"บิ๊กฉัตร" ลยุท าประมงถูกกฏหมายหลงัปลดล็อกใบเหลอืงIUU  13 

-ลุน้สง่ออกอาหารทะเลพุง่กระฉูดสัง่ “ทตูพาณชิย”์ แจง้ขา่วด ี

ทั่วโลก “อยี”ู ปลดใบเหลอืงประมงไทย    13 

-ประมงเฮ! ‘ฉัตรชยั’มอบของขวัญปีใหมใ่หช้าวประมง  

สั่งเพิม่วันออกเรอืพาณชิย ์ตัง้แต ่1 ม.ค.62 ส าหรับเรอือวนลาก 

เป็น 264 วัน หลังวันท าประมงเหลอืเรอืไดส้ทิธิ-์เพกิถอนใบอนุญาต 

ไมไ่ดอ้อกเรอืสัตวน์ ้า เหลอืจัดสรรใหเ้ริม่จับได ้1 ม.ค.ปีหนา้  14 

ขา่วความปลอดภยัอาหาร 
- Early-warning : ทนู่าครบีน ้าเงนิแดนอาทติยอ์ทุัย  

ราคาพุ่งตลอดธันวา 2561            15 

- Early-warning: ไทยเฮ! EU ปลดใบเหลอืง 

ประมง IUU              15 

ขา่วแรงงาน 

-กรมการจัดหางานเผยผลตรวจการท างานของแรงงาน 

ตา่งดา้วปี 2561 พบแรงงานผดิกม.กวา่ 4,000 คน           16 

-คสรท.รอ้งรัฐขึน้คา่แรงเป็น 360 บาท/วัน ใหส้อดรับเงนิเฟ้อ   16 

-ประกันสงัคมใหผู้ป้ระกนัตนเปลีย่น รพ. ปี 62 ได ้

ตัง้แตวั่นนี้ – 31 ม.ีค.62              17 

-จอ่ชงครม.ยดืเวลาตทีะเบยีนแรงงานตา่งดา้วประมง31ม.ีค.นี้  17 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดอืนมกราคม 

-มตปิระชมุ ครม.วันที ่2 มกราคม                18 

-มตปิระชมุ ครม.วันที ่8 มกราคม 2562               18 

-มตปิระชมุ ครม.วันที ่15 มกราคม 2562               18 

-มตปิระชมุ ครม.วันที ่29 มกราคม 2562               18 

กฎหมายทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

-กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให ้

ท าการประมงนอกน่านน ้ าไทย พ.ศ. 2562             19 

-ประกาศกรมประมง เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละขอ้ปฏบัิต ิ

ของเรอืขนถ่ายสัตวน์ ้านอกน่านน ้าไทยทีท่ าการขนถ่ายสตัวน์ ้า 

ในเขตพืน้ทีท่ีอ่ยูภ่ายใตก้รอบความตกลงวา่ดว้ยการ 

ทา้การประมงในมหาสมทุรอนิเดยีตอนใต ้พ.ศ.2562            19 

-ประกาศกรมประมง เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละขอ้ปฏบัิตขิอง 

เรอืประมงนอกน่านน ้าไทยทีท่ าการประมงในเขตพืน้ที ่

ทีอ่ยูภ่ายใตก้รอบความตกลงวา่ดว้ยการทา้การประมง 

ในมหาสมทุรอนิเดยีตอนใต ้พ.ศ. 2562             19 

-ประกาศกรมประมง เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละขอ้ปฏบัิตขิอง 

เรอืประมงนอกน่านน ้าไทย พ.ศ. 2562             19 

 



 
 

 

TTIA และสมาชกิเขา้พบทา่นเลขาธกิาร มกอช. คณุจูอะด ีพงศม์ณีรตัน ์(ประธานการประชุมฯ)  

เพือ่สวสัดปีีใหมแ่ละหารอืประเด็นการอนุมตัติอ่อายุหนงัสอืรบัรองสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งโดย

หนว่ยงาน GACC

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 TTIA โดย ดร.ชนินทร์ 

(นายกสมาคมฯ), คุณอรรถพันธ ์(เลขาธกิารสมาคมฯ), คุณ

เรวดี (กรรมการและประธานเทคนิค) , คุณสุพัตรา และ

เจา้หนา้ที ่(คณุอนุสรา) พรอ้มดว้ยผูแ้ทนจาก TU และ SV ได ้

เขา้พบท่านเลขาธิการ มกอช. คุณจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ 

(ประธานการประชมุฯ) เพือ่สวสัดปีีใหม่และหารือประเด็นการ

อนุมัติต่ออายุหนังสือรับรองสินคา้อาหารสัตว์เลี้ยงโดย

หน่วยงาน GAC สาธารณรัฐประชาชนจนี สรุปประเด็นส าคญั

ไดด้งัน้ี  

1. การขออนุมัตใินส่วนของโรงงานใหม่ ไม่มีปัญหา

สามารถด าเนนิการไดป้กต ิ 

2. โรงงานเดมิ พบปัญหาคอื (1) หนังสอืรับรองสนิคา้

อาหารสัตว์ของสมาชิกฉบับเดิมไดห้มดอายุตัง้แต่เดือน 

พฤศจกิายน 2560 จนถงึบัดน้ี ยังรอพจิารณาอนุมัตจิากทาง 

GACC และ (2) การเขียน Scope ไม่ครอบคลุมกับวัตถุดิบ

ทัง้หมดที่ใช ้จงึมีการขอเพิม่ Scope การรับรองเพิม่เตมิ ซึง่

ยังรอการอนุมัตจิากหน่วยงาน GACC 

   

3.แนวทางแกไ้ข 

- คณุจูอะด ีแจง้วา่เมือ่เดอืนที่แลว้ ทาง มกอช. ไดไ้ปประชมุ

กับ GACC (หน่วยงานเดมิคอื AQSIQ) ที่จีน ซึง่เป็นชว่งทีจ่นี

เปลีย่นโครงสรา้งใหม่ และยังมีประเด็นการรับรองคา้งอยู่กบั

ไทยในส่วนของอาหารสตัวแ์ละปลาป่น ส าหรับขอ้กังวลของ

ผูป้ระกอบการในเรื่องการต่ออายุ ทราบมาว่า ทางจีนยัง

อนุญาตใหส้่งสนิคา้เขา้ประเทศได ้ แต่ในเรื่องการต่ออายุ

ก าลังเร่งด าเนนิการให ้และในส่วนการเพิม่ scope ตอ้งรอให ้

ทางจนีมาตรวจโรงงานกอ่น 

- มกอช. จะเร่งประสานฝ่ายจีนเพื่อขอรายละเอียด และวัน 

เวลาที่แน่นอนในการมาตรวจ ซึง่ขึน้อยู่กับความพรอ้มของ 

GACC  อย่างไรก็ตาม ทางกรมปศสุตัวต์อ้งก าหนดโปรดแกรม

การมาตรวจเพือ่เสนอทาง GACC ดว้ย ซึง่ขอใหส้มาคมฯ ชว่ย

เร่งไปยังกรมปศสุตัวด์ว้ยอกีทางหนึง่ 

- ดร.ชนินทร ์มอบหมายใหส้มาคมฯ ประสานนัดไปสวัสดีปี

ใหม่และหารือกับอธบิดกีรมปศุสัตวแ์ละอธิบดีกรมประมงใน

เรือ่งดงักลา่ว เพือ่หาแนวทางแกไ้ขตอ่ไป

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TTIA เขา้รว่มหารอืกบั ผูแ้ทนจากสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย และสมาคมผูผ้ลติอาหาร

ส าเร็จรปู  

ในเรือ่งของรา่ง พรบ.คุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.....

 

           เมื่อวันที่ 8มกราคม 2562  TTIA คุณอรรถพันธ์ 

(เลขาธกิารสมาคมฯ) และเจา้หนา้ที ่(วรพล) ไดเ้ขา้ร่วมหารอื

กับ ผูแ้ทนจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคม

ผูผ้ลติอาหารส าเร็จรูป ในเรือ่งของร่าง พรบ.คุม้ครองแรงงาน

ในงานประมง พ.ศ...... ที่สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย 

โดยมกีารแสดงความเห็น และขอ้สงัเกตทีส่ าคญั  เชน่  

-ม.3 การก าหนดค านยิามใหม่ "ประมงเพือ่ยังชพี" 

แตกตา่งกบัประมงพืน้บา้นอย่างไร  

-ม.5 พรก.ประมง มเีน้ือหาครอบคลมุประมงน ้าจดื แต่

ร่าง พรบ.ฉบับน้ีไม่ใชบ้ังคบักบัประมงน ้าจดื  

-ม.9 กรณีแรงงานเลกิสัญญาจา้งและนายจา้งตอ้ง

ส่งกลับ หากแรงงานเลิกสัญญาเองโดยไม่มีเหตุอันควร

แรงงานตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายส่งกลับเอง / หากตอ้งส่ง

แรงงานกลับแต่เกดิผลกระทบต่อสนิคา้เพราะเกดิขึน้นอกน่า

น ้าไทย ผลกระทบนัน้จะด าเนนิการอย่างไร  

-ม.10 ความไม่ชดัเจนของระยะเวลาในการที่เจา้ของ

เรอืไม่ปฏบิัตติาม ม.9 เพราะไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาไว ้

 

แถลงขา่วเรือ่ง "หอการคา้ไทย : บทบาทหนา้ทีส่นิคา้เกษตรและสนิคา้ประมง ปี 2019"

เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2562 น าโดย คณุกลนิท ์สารสนิ 

ประธานกรรมการ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธาน

กรรมการ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ดร.ผณศิวร ช านาญ

เวช นายกกิตติคุณ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและ 

ประธานคณะกรรมการธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

ดร.ชนนิทร ์ ชลศิราพงศ ์นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  

และคุณวศิษิฐ ์ลิม้ลอืชา นายกสมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรูป  

ไดก้ล่าวขอบคุณและชืน่ชมรัฐบาลปลดล็อคใบเหลือง IUU 

Fishing ที่ไดมุ้่งมั่นแกไ้ขปัญหาตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่ง

สะทอ้นใหเ้ห็นว่าประเทศไทยเป็นผูน้ าภูมภิาคในการแกไ้ข 

IUU Fishing พรอ้มกันน้ีไดร้่วมแถลงขา่ว หอการคา้ไทยและ

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย บทบาทหนา้ที่สนิคา้เกษตร

และสนิคา้ประมง ปี 2019  โดยไดน้ าเสนอกลไกขับเคลื่อน

สนิคา้เกษตรของหอการคา้ไทย และสถานการณส์นิคา้ประมง

และการขบัเคลือ่นสนิคา้ประมงในอนาคต 
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TTIA เขา้รว่มประชุมเพือ่ปรบัเพิม่ประสทิธภิาพคูม่อื GLP รว่มกบักระทรวงแรงงาน ILO และ 

TFFA

เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2561 คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์

และเจา้หนา้ที่สมาคม คุณวรพล ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อปรับ

เพิ่มประสทิธิภาพคู่มือ GLP ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ILO 

และ TFFA ที่ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดกิาร

คุม้ครองแรงงาน  

การประชุมครัง้น้ีมีจุดประสงคเ์พื่อใหม้คีวามสมบูรณ์ก่อนการ

ตพีมิพค์ู่มือ GLP เป็นรูปเล่ม โดยมีการใหค้วามเห็นที่ส าคัญ 

เชน่ 

- การใชค้ าอธิบายในคู่มือมีหลายส่วนอธิบ าย

ความหมายไม่ชัดเจน , เสี่ยงต่อการขัดต่อกฎหมายและ

บางส่วนขัดต่อกฎหมาย เช่น การก าหนดสัดส่วนของ

คณะกรรมการสวัสดิการนายจา้งสามารถท าไดเ้พียงให ้

ค าแนะน า หรือเสนอแนะไม่ควรก าหนดสัดส่วนชายหญิง

แรงงานขา้มชาติโดยเฉพาะควรใหเ้ป็นไปตามกลไกการ

เลือกตัง้ , การเสนอใหป้รับใหช้ัดเจนขึน้ในส่วนของความ

ปลอดภัยใหค้รอบคลุมถงึทัง้เครื่องจักรและสารเคมีภายใน

โรงงาน,การก าหนดนโยบายเยียวยาและช่วยเหลอืกรณีพบ 

แรงงานเด็ก ใน supply chain ของตน 

- กรมสวัสดกิารฯ มีเป้าหมายในอนาคตจะพยายาม

ผลกัดนัใหส้ถานประกอบการในประเทศไทย ทีท่ าธุรกจิสนิคา้

สง่ออกทัง้หมด เขา้ร่วมท ามาตรฐาน TLS  

หลงัจากการประชมุครัง้น้ี ทีป่ระชมุ ขอใหท้าง ILO น าไปปรับ

อีกครั ้งโดยใชคู้่มือเดิมในการอา้งอิง ซึ่งทาง ILO จะน า

ประเด็นการหารือไปปรับและจะน าส่งใหพ้จิารณาอีกครัง้ใน

สปัดาหถ์ัดไป

 

TTIA เขา้รว่มประชุมแสดงความคดิเห็นตอ่ รา่ง พรบ.คุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ....

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 คุณอรรถพันธ์ มาศ

รังสรรค ์เลขาธกิารสมาคมฯ และเจา้หนา้ที ่คุณวรพล ไดเ้ขา้

ร่วมประชุมแสดงความคดิเห็นต่อ ร่าง พรบ.คุม้ครองแรงงาน

ในงานประมง พ.ศ. .... ณ อาคารรัฐสภา 1 ชัน้ 2โดย มีคุณ

ศุภกร สงวนชาตศิรไกร เป็นประธาน โดยการประชุมครัง้น้ีมี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ก.แรงงาน / ก.

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์/ สมาคมประมงแห่ง

ประเทศไทย / สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย / สมาคม

อตุสาหกรรมทูน่าไทย  

โดยคุณอรรถพันธ์ไดแ้สดงความเห็นที่ส าคัญต่อ ร่างพรบ.

ฉบับน้ีวา่ ส าหรับอตุสาหกรรมทูน่าไทยนัน้ขณะน้ีใหญ่ที่สุดใน

โลกโดยสง่ออกถงึ 180 ประเทศทั่วโลก มีการน าเขา้วัตถุดบิ

ถึง 98% โดยร่างพรบ.ฉบับน้ีมีประโยชน์และสามารถสรา้ง

ความน่าเชือ่ถอืใหป้ระเทศได ้สามารถสรา้งภาพลกัษณท์ีด่กีบั

อตุสาหกรรมประมงไทยได ้

 

 

 

 

 

 



 
 

 

การตดิตามคณะของ SENASA ตรวจรบัรองโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ของไทย

เ มื่ อ วั น ที่  1 5  -  3 0 

ม ก ร า ค ม  2 5 6 2  มี

ก าหนดการตดิตามคณะ

ข อ ง  SENASA ต ร ว จ

รับรองโรงงานแปรรูปสตัว์

น ้าของไทยสมาชกิจาก 3 

สมาคม เขา้รับการตรวจ

รวมทั ้งสิ้น 22 โรงงาน  

โดยมีสมาชิกของ TTIA 

จ านวน  17 โรงงานเขา้รับ

การตรวจในครัง้น้ีดว้ย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้รว่มงานเสวนาเรือ่ง "FTA Talk บอกเลา่เรือ่งราวดีๆ ทีเ่กดิขึน้จาก FTA"

เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2562 เจา้หนา้ทีส่มาคม คณุวร

พล ไดเ้ขา้ร่วมงานเสวนาเรือ่ง "FTA Talk บอกเลา่เรือ่งราวดีๆ

ทีเ่กดิขึน้จาก FTA" ณ หอ้งบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณชิย ์

จัดโดยกรมเจรจาการคา้ มปีระธานเปิดงานคอืคณุดวงอาทติย ์

นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ มี

วทิยากรร่วมบรรยาย 4 ท่านคือ คุณวศิษิฐ์ ลิม้ลือชา คุณชู

ศักดิ ์ชืน่ประโยชน์ คุณวรีภัทร กฤตธนาทพิย ์และคุณมนตรี 

ถาวร  

 

สาระส าคญัของการเสวนาคอื การกลา่วถงึประโยชน์ของกรม

เจรจาการคา้ระหว่างประเทศที่มีขึ้นเพื่อสรา้งโอกาสทาง

การคา้ที่มากขึน้ของประเทศไทย ช่วยเจรจาเพื่อลดก าแพง

ภาษีในการสง่สนิคา้ไปขายตา่งประเทศ โดยไทยไดท้ า MOU 

FTA ตัง้แต่ปี 2552 เพื่อเปิดโอกาสทางการคา้ และสนิคา้

เกษตรเป็นสนิคา้ทีม่ผีลในการเจรจาระหวา่งประเทศมากทีส่ดุ  

 



 
 

 

กรมเจรจาการคา้ยังมหีนา้ทีใ่หค้วามเขา้ใจกับเกษตรกร เพือ่

หาช่องการในการเปิดตลาดส่งสนิคา้ไปในประเทศต่างๆและ

ใหค้ าแนะน าการแปรรูปสินคา้เพื่อใหเ้กิดช่องทางในการ

สง่ออกทีม่ากขึน้และสามารถแขง่ขันทางการคา้ได ้และยังให ้

ความรูถ้งึเรือ่งมาตรฐานประเทศตา่งๆ ในการสง่สนิคา้ไปขาย  

นอกจากน้ีในงานเสวนายังมีการเปิด FTA คลินิก

เพือ่ใหค้วามเขา้ใจแกผู่ท้ีส่นใจและยังมกีจิกรรม แนะน า FTA 

4.0 เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการสบืคน้ขอ้มูลตา่งๆไดด้ว้ย 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมปัญหาคณุภาพปลากบัสมาคมเรอือวนลอ้มไตห้วนัและ Traders

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 

2562 ณ เมืองเกาสง 

ไ ต ห้ วั น  TTIA โดย 

ด ร . ช นิ น ท ร์  คุ ณ

นรินทร์ คุณณัฐ คุณ

ด ารงคแ์ละคณุสุพัตรา 

ไ ด ้ป ร ะ ชุ ม ปั ญ ห า

คุ ณ ภ า พ ป ล า แ ล ะ

สถานการณ์การคา้ทู

น่า กับ TTPSA(สมาคมเจา้ของเรืออวนลอ้มจับทูน่าของ

ไตห้วัน) Tuna traders 3 บริษัท FCF Fishery, Tri Marine 

และ Itochu ทีห่อ้งประชมุของ TTPSA สรุปดงัน้ี 

1.ปัญหาคณุภาพปลา TTPSAรับทราบขอ้มูลคณุภาพ

ปลา Q4/2017ถงึ Q3/2018 ของสมาชกิ TTPSA ที่สมาคมฯ

สง่ให ้ซึง่ไดเ้พิม่ขอ้มูลปลาทีม่ ี%Salt content 1.51-1.79% 

และ ฮีสตามีน >30-50 ppm ซึ่งทาง TTPSA แจง้ว่าหาก

ฮสีตามนีเกนิ 50 ppm ก็ reject ถา้ฮสีตามนี >30-50 ppm ก็

เจรจาฯ สว่นการปฏบิัตติาม TTIA Tuna Guideline 2015 ซึง่

ก าหนด Salt content average max 1.5% per size นัน้ ขอ

รับไวัพิจารณาก่อน และย ้าเรื่องการขอรายละเอียดขอ้มูล

คุณภาพปลาทุก lot ทัง้ดแีละไม่ด ีเพื่อจะไดน้ ามาวเิคราะห์

ปรับปรุงประสทิธภิาพของเรอืจับและการเก็บรักษาใหด้ขี ึน้ 

สรุป >> สมาคมฯรับเรื่องโดยจะน าไปพิจารณา

แบบฟอรม์การเก็บขอ้มูลคุณภาพปลาและหารอืกบัสมาชกิอกี

ครัง้ 

2.ทางสมาคมฯไดใ้หข้อ้มูลสถานการณก์ารตลาดของ

สนิคา้ทูน่าโดยในปี 2018 ไทยส่งออกมีมูลค่าเพิม่ขึน้ 10% 

คาดวา่ปี 2019 จะเพิม่อกี 5% โดยปัจจัยส าคญัคอื 1)ประเทศ

ไทยไดร้ับใบเขยีวจากสหภาพยุโรป คาดว่าจะท าใหส้ง่ไปอยีู

และทั่วโลกไดเ้พิ่มขึ้น  และ 2) สงครามการคา้ระหว่าง

สหรัฐอเมรกิาและจีน ท าใหภ้าษีสนิคา้น าเขา้จากจีนเพิม่ขึน้

อกี 10% เป็นโอกาสทีไ่ทยจะขายเขา้ US ไดเ้พิม่ขึน้ และ 3)

ไทยมจีุดแข็งดา้นคณุภาพและการสรา้งมูลคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้ 

ท าใหก้ารสง่ออกมเีสถยีรภาพ 

3.ในตอนทา้ยดร.ชนินทรแ์จง้ว่า สมาคมฯจะร่วมมือ

กับTuna traders ช่วยแกไ้ขประเด็นการน าเขา้ปลา และขอ

นัดประชุมคุณภาพปลา

กับ TTPSA ปีละครั ้งที่

เ ก าสง  ซึ่ง ไ ต ห้ วั นมี

ค ว า ม ส า คัญ ใ น ก า ร 

supply ทู น่ าให ไ้ทยปี

ละประมาณ 140,000 

ตนั

 

TTIA เขา้รว่มประชุม แนวทางการด าเนนิการก าจดัขยะทะเล

เมือ่วนัที ่17 มกราคม 

2562 คุณอรรถพันธ์ 
ม า ศ รั ง ส ร ร ค์  
เลขาธิการสมาคมฯ 

และ เจ า้หน ้าที่คุณ
พจนารถ ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม แนวทางการ

ด าเนินการก าจัดขยะ
ทะเล ณ หอ้ง ประชมุ

พ ะ ยู น  ชั ้ น  7  อ า ค า ร จุ ฬ า ภ ร ณ์  ก ร ม ป ร ะ ม ง ม ี

คุณอดศิร พรอ้มเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นประธาน โดยมี

สาระส าคญัในการประชมุดงัน้ี  

การรายงานความกา้วหนา้การด าเนินโครงการก าจัด

ทะเล การด าเนินการที่ผ่านมามีจุดเริม่ตน้มาจากชาวประมง 
โดยเริ่มโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ปัจจุบันมีภาคี

สมาชกิประกอบดว้ย 

เรอื - เรอืประมง 6,438 ล า 

ท่า -  อสป 15 ท่า & เอกชน 10 ท่า 

รัฐ  -  4 กรม และ 1 รัฐวสิาหกจิ 



 
 

เอกชน - 4 สมาคม และ 4 บรษัิทเอกชน 

ภาคประชาสังคม และสถาบันการศกึษา และองคก์รอืน่ๆ อกี 

2 องคก์รส าหรับการด าเนินงานของโครงการขณะน้ี แบ่งเป็น 

4 สว่น คอื 

1."เก็บ" เพือ่ตอ่ชวีติ (1-15 มค.62) โดยเรอืประมงที่
เขา้ร่วมโครงการเก็บขยะจากทะเลและน ามาขึน้ท่าเรือใน

โครงการ 25 ท่าโดยเรอื 16 ล า 

2."คดิ" คือรวบรวมขอ้มูล (1-15 มค.62) ประเภท
ของขยะ และน ามาคดิเป็นรอ้ยละโดยแบ่งเป็น ขวดแกว้ รอ้ย

ละ 55 / ขวดพลาสตกิ รอ้ยละ 32 /กระป๋องน ้าอดัลมรอ้ยละ 3 
/ อืน่ๆ (ถุงพลาสตกิ กระสอบ กลอ่งกระดาษ กลอ่งโฟม เศษ

อวน รอ้ยละ 10) 

 3.  "ช่วย . . .ใหต้่อ" โดยกรมประมงจะชักชวน
เจา้หนา้ที่และนิสติใหร้่วมกันจัดท าถุงอวนใหไ้ดจ้ านวน 256 

และ 209 ถุงตามล าดบั และหน่วยงานเอกชนคอื บ.เจรญิโภค
ภัณฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ไดร้่วมบรจิาคธง"ทะเลสะอาด" 
จ านวน 1,000 ผืน และถัง จ านวน 120 ใบซึง่ทางกรมประมง

คาดว่าน่าจะมีธง " ทะเลสะอาด" ประมาณ 5,000 ผืน น่าจะ
เพียงพอในการตดิประกาศไวใ้นทุกท่าเรือและหากท่านใด
สนใจจะร่วมบรจิาคก็สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี่กรมประมง 

โทร 02-5612962 

4."สร า้ง" คือการรับรู แ้ละมีส่วนร่ วม โดยการ

ประชาสมัพันธข์องหน่วยงานตา่งๆ ทีร่่วมโครงการ จะมกีารจัด
งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจ าปี 2562 ครั ้งที่ 39 
กจิกรรม โซน 7 เมืองไทยสวยดว้ยสองมือ "ขยะใหโ้ชค" 

พรอ้มกบัจัดนทิรรศการ งานจะจัดวนัที ่23-27 มกราคม 2562 

รายงานความกา้วหนา้การด าเนินโครงการฯ พื้นที่

จังหวดัระยอง (โดย ททท. และ พทีที ีโกลบอล เคมคิอล) 

- มีการขอความร่วมมือจากชาวประมงน าขยะที่ตดิอวนขึน้มา

คดัแยก 

- มกีารจดบันทกึจ านวนขยะทีเ่ก็บขึน้มาในแตล่ะครัง้ 

- นายกสมาคมประมงระยอง และสมาชกิสมาคมฯที่เขา้ร่วม

ประชมุเห็นชอบร่วมกนัในการเขา้ร่วมโครงการ  ททท. ร่วมกบั
การประมง ไดป้ระสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในจังหวัดระยอง

เพือ่ประชมุเตรยีมกจิกรรมเก็บขยะจากทะเล  

- โดย ททท.แจง้วา่จะมกีารจัดงานกจิกรรมเพือ่ประชาสมัพนัธ์
โครงการขยะทะเล พื้นที่ตน้แบบจังหวัดระยอง ระหว่าง

กลางเดือนกุมภาพันธ์-ถึงกลางเดือนมีนาคม 2562 โดย

ร่วมมอืกบั จังหวดัระยอง กรมประมง ททท และ GC 

การพจิารณาเพือ่จัดตัง้มูลนิธพิทิักษ์สิง่แวดลอ้มและ
กา รท่ อ ง เที่ ย ว  "The Foundation for the protection of 
Environment and Tourism" เพือ่สง่เสรมิความรู ้ความเขา้ใจ

ในสิ่งแวดลอ้มการเดินทางท่องเที่ยวอย่างถูกตอ้ง และ
อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรณ์การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ทัง้น้ีอธบิดกีรมประมงไดก้ลา่วในทีป่ระชมุถงึการ

ร่วมการระดมทุนจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน
เพือ่การจัดตัง้มูลนธิฯิ ซึง่คาดวา่ภายในกลางเดอืนกมุภาพันธ ์
2562 ทางกรมประมงจะมกีารจัดประชมุหารือเรื่องการจัดตัง้

อกีครัง้  

คณุอรรถพันธ ์เลขาธกิารสมาคมฯ ไดใ้หค้วามเห็นใน

ทีป่ระชมุเห็นดว้ยกบัการก่อตัง้มูลนธิฯิ พรอ้มเสนอการท าเสือ้
ยืดโปโลคุณภาพดีเพื่อสวมใส่ในงานที่จะจัดขึ้นหากมีมติ
เห็นชอบจากหลายๆ ฝ่ายการจัดตัง้มูลนิธพิทิักษ์สิง่แวดลอ้ม

และการท่องเทีย่ว ก็จะเป็นรูปเป็นร่างขึน้มาอย่างแน่นอน

 

TTIA เขา้รว่มงานสมัมนาเรือ่ง"การรบัรองกฎถิน่ก าเนดิสนิคา้เฉพาะรายสนิคา้ 

ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-จนี ฉบบัปรบัปรงุ"

เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2562 เจา้หนา้ทีส่มาคม (คณุปิ
ยะราช) เขา้ร่วมงานสัมมนาเรื่อง"การรับรองกฎถิ่นก าเนิด
สนิคา้เฉพาะรายสนิคา้ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-

จีน ฉบับปรับปรุง" จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ ณ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
วัตถุประสงคเ์พื่อน าเสนอการปรับเกณฑก์ารคา้เสรีอาเซยีน-

จนี แกผู่ป้ระกอบการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง สาระส าคญัดงัน้ี 

1.เกณฑถ์ิน่ก าเนดิสนิคา้ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรี

อาเซยีน-จนี ประกอบดว้ย 4 หลกัเกณฑ ์ไดแ้ก ่(1)เกณฑก์าร
ไดม้าหรือผลติทัง้หมดภายในภาค ี(Wholly Obtained:WO) 
(2)เกณฑท์ั่วไป (General rules) ซึง่ก าหนดไวท้ี่ RVC40% 

(3)เกณฑ์กระบวนการผลติภายในกลุ่มประเทศภาคี และ
วัตถุดิบที่ใชใ้นการผลิตทัง้หมดตอ้งผ่านเกณฑก์ารไดถ้ิ่น
ก าเนิดภายใตค้วามตกลง ACFTA (Produced Exclusively: 
PE) และ(4)เกณฑถ์ิน่ก าเนดิสนิคา้เฉพาะรายสนิคา้ (Product 

Specific Rules :PSRs) 

2.เหตุผลในการปรับเกณฑข์องกฎเฉพาะรายสนิคา้ 

ไดแ้ก ่ปรับเกณฑส์ะทอ้นตามการผลติจรงิ เชน่ การใชเ้กณฑ ์
"WO" ส าหรับสนิคา้เกษตร ส าหรับสัตวม์ีชวีติ พืช เศษและ



 
 

ของที่ใชใ้ม่ไดจ้ากกระบวนการผลิต หรือ สินคา้ ปลา 
ผลติภัณฑจ์ากสตัว ์ผลไมแ้ละลกูนัท จะใชเ้กณฑ ์"CC" แทน

จากเดมิ RVC40% เป็นตน้ 

3.เพิม่ทางเลอืกส าหรับการผลติเลอืกใชแ้หล่งที่มา

ของวัตถุดิบในการผลิตสินคา้ เช่น กลุ่มสินคา้เคมีภัณฑ์ 

อาหารปรุงแตง่ ฟิลม์ เป็นตน้ 

4.เพิม่เงือ่นไขเพือ่ป้องกันกระบวนการผลติอย่างง่าย 
เช่น ป้องกันไม่ใหไ้ดถ้ิน่ก าเนิดสนิคา้โดยการเปลีย่นหีบห่อ

เพื่อการขายปลีกหรือการน าของเขา้เป็น bluk และมาแบ่ง

บรรจุเพือ่การขายปลกี เป็นตน้ 

ทัง้น้ีทาง กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ จะมีการ
จัด Workshop ใหค้วามรูเ้รือ่งการปรับเกณฑแ์กผู่ป้ระกอบการ

อกีครัง้

 

TTIA เขา้รว่มงานอาเซยีนภาคเอกชนปี 2562 "ASEAN Economic Outlook 2019 

Conference" 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 คุณสุพัตรา(แทน ดร.
ชนินทร์) เขา้ร่วมงานอาเซียนภาคเอกชนปี 2562 "ASEAN 
Economic Outlook 2019 Conference" จั ด โ ด ย ส ภ าที่

ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ประเทศไทย) หรือ ABAC ASEAN 
Business Advisory Council (Thailand) ณ รร.เรเนซองส์ 

สรุปดงัน้ี 

1. ประเทศไทยไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นประธาน
อาเซียน ประจ าปี  2562 ทาง ABAC ภายใตก้รอบการ

ด าเนนิงานของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ไดร้ับ
มอบหมายใหเ้ป็นเจา้ภาพจัดงานอาเซยีนภาคเอกชนปี 2562  

ภายใตห้ัวขอ้ “Empowering ASEAN 4.0” ตลอดชว่งปี 2562 

2. อาเซยีนเป็น New hub ของโลก ในภาวะที่ธุรกจิ
เผชญิกับความไม่แน่นอนและเศรษฐกจิผันผวน ประเทศใน

ทวีปเอเซียที่น่าสนใจของนักลงทุนคือ จีน อินเดีย และ
อาเซยีน โดยอาเซยีนไดร้ับความสนใจมากขึน้เพราะปัจจัย
จาก US-China Trade War และอาเซยีนปกป้อง IP ทรัพยส์นิ

ทางปัญญามากกว่า มีความเป็นมิตร สิ่งที่จะตอ้งเนน้คือ 

Education, Finance, Interconnectivity  ละ Technology  

3. Download ไฟล์ข อ้มู ลของ  speaker ในง าน 
Digital Infrastructure Seminar และงาน ASEAN Economic 
Outlook 2019 Conference ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค. 2562 
>>https://drive.google.com/drive/mobile/folders/17e

Q8jBQCHdaQNkU6tvyeec66Mn6KpeSa?usp=drive_ope

 

กจิกรรมการแขง่ขนักอลฟ์ กระชบัมติร TTIA คร ัง้ที ่3 และสงัสรรคปี์ใหม่

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 สมาคมจัดกจิกรรมการ
แข่งขันกอลฟ์ กระชับมิตร TTIA ครัง้ที่ 3 ณ สนามธนาซติี้ 

กอลฟ์ แอน สปอรต์ คลับ เพื่อกระชับความสัมพันธร์ะหว่าง
สมาชกิสมาคมฯ Tuna supply chain ตลอดจนอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองและภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเปิดการลงทะเบียนเวลา 

10.00 น. 

     สรุปการจัดกจิกรรมมผีูเ้ขา้ร่วมแขง่ขนัทัง้หมด 17 
ทีม 18 บรษัิท จ านวน 81 คน รวมผูเ้ขา้ร่วมงานภาคเชา้และ

งานเลี้ยงภาคค ่าทั ้งหมดประมาณ 100 คน ทั ้งน้ีสมาคม
ขอขอบคณุพระคณุทุกท่านทีใ่หก้ารสนับสนุนกจิกรรมในครัง้น้ี 

และขอขอบพระคณุ sposor ดงัน้ี 

1. บรษัิท ทั่งฮั่วซนิ จ ากัด สนับสนุนค่าสนาม แคดดี ้

รถกอลฟ์ 

2. บริษัท โลหะกจิรุ่งเจริญทรัพย ์จ ากัด สนับสนุน

คา่อาหาร (100,000 บาท)  

3. บรษัิท พูนทรัพยแ์คน จ ากดั สนับสนุนคา่รางวลัจับ
ฉลากส าหรับนักกอล์ฟ + สนับสนุนของรางวัล Flight C 

(30,000 บาท) 

4. บริษัท อัคโซ่ โนเบล จ ากัด สนับสนุนลูกกอลฟ์ 

30 กลอ่ง 

5. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 

สนับสนุนเงนิ รางวลัชนะเลศิประเภททมี 10,000 บาท 

6. บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

สนับสนุนเงนิ 10,000 บาท 

7. บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ ์อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากดั สนับสนุนเงนิ รางวลัชนะเลศิ Flight A 5,000 บ. 

8. บรษัิท โกดัลมัน กรุ๊ป จ ากัด สนับสนุนเงนิ 5,000 

บาท 

 



 
 

9. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จ ากัด 

สนับสนุนเงนิ รางวลัชนะเลศิ Flight B 3,000 บาท 

10. บรษัิท พัทยาฟู้ดอนิดัส ตรี จ ากัด สนับสนุนเงนิ 

5,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTIA เขา้พบอธบิดกีรมปศสุตัวเ์พือ่สวสัดปีีใหม ่และหารอืปัญหาสง่ออกสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง

ไปจนี และการระงบัการสง่ออกสนิคา้สตัวน์ า้แปรรปูไปยงัรสัเซยี

เมื่อวันที่  28 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.  

ดร .ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ คุณสุพัตรา 

ผูอ้ านวยการ และเจา้หนา้ที่ คุณพจนารถ และผูแ้ทนสมาชกิ

จาก TU ไดเ้ขา้พบเพื่อสวัสดปีีใหม่ และหารือปัญหาส่งออก

สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไปจีน และการระงับการส่งออกสนิคา้

สัตวน์ ้าแปรรูปไปยังรัสเซยี ณ กรมปศุสัตว ์โดยมีคุณสมชวน 

รัตนมังคลานนท ์รองอธบิดกีรมปศสุตัว ์เป็นประธาน สรุปดงัน้ี 

       1. ปัญหาสินคา้อาหารสัตว์เลี้ยง ปัจจุบันมีสมาชิก

สมาคมฯ ที่ไม่ไดร้ับการต่ออายุหนังสือรับรองสนิคา้อาหาร

สตัวเ์ลีย้งโดยหน่วยงาน GACC (General Administration of 

Customs of the People's Republic of Chaina) และ ไม่

สามารถเพิม่ Scope วตัถุดบิ แตจ่นียังอนุญาตใหส้ง่ออก  

ซึง่ ผปก.เกรงจะเป็นปัญหาในภายหลังหากไม่ผ่านการต่อ

อายุฯอย่างเป็นทางการ และขณะน้ีไม่สามารถส่งสนิคา้ที่มี

สตูร/บรรจุภัณฑใ์หม่ออกไปได ้



 
 

การแกไ้ขปญัหา กรมฯแบ่งเป็น 3 เรือ่งทีต่อ้งตดิตอ่

กบั GACC คอื 1.การตอ่อายุสนิคา้  

     2.การเพิม่ Scope  

     3.การรับรองโรงงานใหม่ ในเรื่องน้ี GACC ยืนยันที่จะเขา้

มาตรวจโรงงานใหม่ทุกโรง และสุ่มตรวจโรงงานเก่า โดยขอ

ตรวจเอกสารของทุกโรงงานลว่งหนา้ ซึง่ทางกรมปศสุตัวแ์จง้

วา่จะเชญิสมาคมฯ สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัวเ์ลีย้งและสมาคม

ผูผ้ลิตปลาป่นมาประชุมเพื่อเตรียมความพรอ้มร่ วมกัน

ประมาณปลายเดือนมีนาคม ศกน้ี ทั ้งน้ีคาดว่า GACC จะ

เดนิทางมาตรวจหลงัเดอืนเมษายน 2562 

      2.ปัญหาการระงับการส่งออกสนิคา้สัตวน์ ้าแปรรูปไปยัง

ประเทศรัสเซยี ปัจจุบัน มสีมาชกิสมาคมฯไดร้ับปัญหาการขึน้

บัญชีรายชื่อสถานะ Red line(Terporarity restricted) ของ

สนิคา้ประมงที่ส่งออกไปยังประเทศรัสเซยี โดยระบุว่าตรวจ

พบสารตกคา้ง ที่ส่งผลใหไ้ม่สามารถส่งออกสินคา้ไปยัง

ประเทศรัสเซยีได ้จนกวา่ทางหน่วยงาน Federal Service for 

Veterinary and phytosanitary Surveillances(FSVPS) ของ

รัสเซยีจะเดนิทางมาตรวจรับรองโรงงานที่ข ึน้บัญชดีังกล่าว 

จึงจะสามารถปรับสถานะเป็น Green line (No limitation 

Status) 

แนวทางแกไ้ข 

        1.กรมปศุสัตวแ์จง้ว่าไดส้่งแบบสอบถามสนิคา้เน้ือวัว

ทัง้ภาษาอังกฤษและภาษารัสเซยี(ที่สมาคมฯสง่แปล) ไปให ้

FSVPS แลว้ 

        2.รัสเซยีไดย้ื่นขอ้เสนอโดยใชห้ลักการต่างตอบแทน 

โดยตอ้งการใหไ้ทยเปิดตลาดสนิคา้ปศุสตัวใ์ห ้แตป่ระเด็นคอื

รัสเซียยังติดปัญหาAfrican Fever ในเน้ือหมู ซึ่งกรมฯก็

จะตอ้งพจิารณาทัง้ดา้นการคา้และความปลอดภัยของอาหาร

ควบคูก่นัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเพือ่รบัฟงัผลการตรวจจากหนว่ยงาน  

The National Service of Agri - food Health and Quality (SENASA)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ช่วงเชา้ TTIA คุณ

สพุัตราและเจา้หนา้ที ่ (คณุปิยะราชและคณุอนุสรา) พรอ้มกบั

ผูแ้ทนจากกรมประมง, กรมการคา้ต่างประเทศ, TFFA และ 

TFPA เขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการตรวจจากหน่วยงาน 

The National Service of Agri - food Health and Quality 

(SENASA) โ ด ย มี  inspector 2 ท่ า น คื อ  1. Mr.Carlos 

Federico 2. Ms.Ana Clara Arcuri, คุณดุสติ ป่ินแกว้ (ล่าม

ภาษาสเปน) และคุณถาวร  จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรม

ประมง เป็นประธาน ณ หอ้งประชมุ กตส.1 อาคารปรดี ีกรรณ

สตู กรมประมง สรุปการประชมุดงัน้ี 

ตามที่เจา้หนา้ที่จากหน่วยงาน SENASA สาธารณรัฐ

อารเ์จนตนิา ไดเ้ดนิทางมายังประเทศไทยเพื่อตรวจรับรอง

โรงงานที่ประสงคจ์ะส่งออกสนิคา้สัตวน์ ้าไปยังสาธารณรัฐ

อารเ์จนตนิา ในระหว่างวันที่  15 ม.ค. - 30 ม.ค. 2562 ซึง่มี่

โรงงานแปรรูปสตัวน์ ้าทีข่อรับการตรวจ จ านวน 17 บรษัิท (22 

โรงงาน) เป็นสมาชกิ TTIA 12 บริษัท (17 โรงงาน) เป็น

สมาชิก TFPA 2 บริษัท (2 โรงงาน) เป็นสมาชิก TFFA 3 

บรษัิท (3 โรงงาน) จากการตรวจของเจา้หนา้ที ่SENASA นัน้ 

ไม่ไดต้รวจเฉพาะดา้นความสะอาดเพยีงอย่างเดยีวแตร่วมไป

ถงึการท างานของพนักงานและเจา้หนา้ทีใ่นแตล่ะโรงงานดว้ย  

สรุปประเด็นปัญหาได ้3 ขอ้ คอื  



 
 

     1. ทางเขา้ตรงจุดตรวจรับวัตถุดบิของบางโรงงาน มีการ

ช ารุด ขาดการบ ารุงรักษา อยากใหม้ีการวางแผนซ่อมบ ารุง

ใหม่  

     2. ตามขอ้ก าหนดของทางอารเ์จนตนิา การเตมิคลอรีน

จะตอ้งมีการตดิตัง้ Alarm (ตัวแจง้เตอืน) บางโรงงานมีแลว้ 

แตบ่างโรงงานยังไม่ม ีตอ้งมกีารแกไ้ข 

     3. การใชส้ารเคมีในการฆ่าแมลงโดยวธิีการสเปรย ์แม ้

SENASA จะไม่มขีอ้ก าหนดเรือ่งน้ี แต่ผูต้รวจใหข้อ้เสนอแนะ

ว่าอาจส่งผลกระทบถงึกระบวนการผลติ เรื่องของสารตกคา้ง 

ควรหลกีเลีย่ง หรือใชก็้ต่อเมื่อมีแมลงเขา้มาในไลน์ผลติ ไม่

ควรใชต้ามความถีท่ีท่างโรงงานก าหนด 

ผลการตรวจรับรองโรงงานแปรรูปสตัวน์ ้า 22 โรงงาน 

ม ี20 โรงงาน ทีผ่่านการตรวจโดยไม่มเีงือ่นไข ซึง่หากผูต้รวจ

กลับไปด าเนินการรายงานผลแลว้ ก็จะแจง้เรื่องการต่ออายุ

ใบรั บ รองส าหรั บโรงงานเก่า ให  ้สามารถส่งออกไป

อารเ์จนตนิาได ้แต่กรณีโรงงานใหม่จะตอ้งรอเอกสาร 10-15 

วนั จงึจะสามารถสง่ออกได ้

ส าหรับโรงงานทีผ่่านแบบมเีงือ่นไข มี 2 โรงงาน ซึง่

ตอ้งแกไ้ขและรอเอกสารรับรองจากกรมประมงส่งไปให ้

SENASA กอ่น ดงัน้ี 

     1. โรงงานที่ระบบ HACCP มีการหยุดใชง้านตัง้แต่ปี 

2017 เน่ืองจากไม่มกีระบวนการผลติ >> ใหก้รมประมงตรวจ

ยนืยันระบบของโรงงานน้ีและสง่ขอ้มูลกลบัไปยังSENASA 

     2. โรงงานทีม่ปัีญหาทางเขา้ตรงจุดตรวจรับวัตถุดบิช ารุด 

ตอ้งมีการแกไ้ข >>  ถา้แกไ้ขแลว้ใหก้รมประมงเขา้ไปตรวจ

รับรองและสง่รายงานกลบัไป SENASA 

ภายหลังการประชุมฯ มีการถ่ายรูปร่วมกัน และ

สมาคมฯ พาไปรับประทานอาหารกลางวนั จากนัน้สง่สนามบนิ

สวุรรณภูมเิพือ่เดนิทางกลบัไปยังอารเ์จนตน่ิาตอ่ไป

 

TTIA เขา้รว่มประชุมกบักรมประมงและ TFFA TFPA เรือ่งงานแสดงสนิคา้ประมง 

ในสหรฐัอเมรกิา สหภาพยุโรป และภมูภิาคเอเซยี

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 คุณสุพัตรา เขา้ร่วม

ประชุมกับกรมประมงและ TFFA TFPA เรื่องงานแสดงสนิคา้

ประมง ในสหรัฐอเมรกิา สหภาพยุโรปและภูมภิาคเอเซยี สรุป

ดงัน้ี 

      1. งาน Boston 17-19 Mar และ Brussels 7-9 

May 2019 การจัดสมัมนาเพือ่ PR งาน IUU และ Traceability 

ที่จะท าต่อไปภายหลังการปลดล็อคใบเหลือง และดา้น

แรงงาน (sparkle)ที่บอสตันซีฟู้ ด 17 มีค ช่วงบ่าย และ

(confetti cup)บลสัเซลสซ์ฟีู้ด 7 พค ชว่งบ่าย โดย speaker 

ม ี4 ท่าน คอื อธบิดกีรมประมง หน่วยงานภาครัฐดา้นแรงงาน 

และปราบปราม และภาคเอกชน (hand pointing right)ซึง่

ทาง TTIA และ TFFA จะแจง้ชื่อผูแ้ทนไปยังกรมประมง

ภายในสัปดาหห์นา้ เพื่อกรมฯจะด าเนนิการจัดท าการด์และพี

อารต์อ่ไป 

2. งานแสดงสนิคา้ในภูมภิาคเอเซยี 

เน่ืองจากงบประมาณของกรมประมงจ ากัด ที่ประชุมได ้

พจิารณาและเลอืก ไปร่วมงาน China international fishery 

seafood expo 2019 ทีน่ครกวางโจ มณฑลกวางตุง้ วนัที ่23 

- 25 สิงหาคม 2562 (hand pointing right)โดยกรมจะ

สนับสนุนค่าคูหาใหก้ับผูป้ระกอบการ และจะแจง้รายละเอยีด

ใหส้มาคมชว่ยประชาสมัพันธส์มาชกิตอ่ไช่



 
 

"บิก๊ฉตัร" ลยุท ำประมงถกู กฏหมำยหลงัปลดล็อกใบเหลอืงไอยยูู

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ กรุงบรัสเซลล ์ประเทศ

เบลเยี่ยม พล.อ.ฉัตรชัย สารกิัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าว
ภ า ย ห ลั ง น า ย เ คอ เ ม นู  เ ว ล ล า (  Mr.Karmenu Vella) 
กรรมาธกิารยุโรปดา้นสิง่แวดลอ้ม กจิการทางทะเล และประมง 

( European Commissioner for Environment, Maritime 
Affairs, and Fisheries) ประกาศแถลงการณ์ผลการพจิารณา
ปลดใบเหลืองประมงไอยูยูของประเทศไทย ซึง่เป็นเพียง

ประเทศเดียวที่ไดร้ับการพิจารณาในครั ้ง น้ี  ว่า  ถือเป็น
ความส าเร็จและน่ายินดีที่ทุกภาคส่วนไดร้่วมมือกันแกไ้ข
ปัญหาการท าประมงไอยูยูมาโดยตลอด เพราะตัง้แต่ประเทศ

ไทยไดใ้บเหลอืงเมื่อเดอืนเมษายน 2558 ก็ไดไ้ดมุ้่งมั่นแกไ้ข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย อย่างเต็มที่ จนสามารถ

แกปั้ญหาไดท้ัง้ระบบ 

ทัง้ดา้นกรอบกฎหมาย การบรหิารจัดการประมง การ
บริหารจัดการกองเรือ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง 

(MCS) การตรวจสอบยอ้นกลับ และการบังคับใชก้ฎหมาย 
ความมุ่งมั่นทัง้หมดสง่ผลใหส้หภาพยุโรปปลดใบเหลอืงใหก้ับ
ไทย ทัง้น้ีเป็นการสะทอ้นถงึความส าเร็จทีไ่ทยไดย้กระดบัของ
การท าประมงเชิงพาณิชย์ ทั ้งในและนอกน่านน ้ า เข า้สู่

มาตรฐานสากล และพรอ้มที่จะเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือกับ
สหภาพยุโรปในการส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืนทั ้งใน

ระดบัประเทศและภูมภิาค 

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า จากน้ีไปรัฐบาลไทยก็ยังมี
ความมุ่งมั่น ที่จะขจัดปัญหาการท าประมงไอยูยู  เพราะ

ตระหนักดีถึงความจ าเป็นที่จะตอ้งรักษาความยั่งยืนของ
ทรัพยากรสัตว์น ้ า เพื่ ออ นุชนรุ่ นหลัง  พร อ้มกัน น้ีทั ้ง น้ี

นายกรัฐมนตร ีไดม้อบหมายใหก้ ากับดแูลเรือ่งน้ีอย่างใกลช้ดิ 

และเชือ่มั่นวา่ไทยไดว้างรากฐานระบบป้องกนัการท าประมงไอ
ยูยู ไวอ้ย่างสมบูรณท์ัง้6ดา้นคอื 1. ดา้นกฎหมาย 2. ดา้นการ
บรหิารจัดการประมง 3. ดา้นการบรหิารจัดการกองเรือ 4 ดา้น

การตดิตาม ควบคมุ และเฝ้าระวงั (MCS) 5. ดา้นการตรวจสอบ

ยอ้นกลบั และ 6. ดา้นการบังคบัใชก้ฎหมาย 

ส่วนการด าเนินการระยะต่อไปหลังการเจรจาระดบัทวิ
ภาคีร่วมกับ นายเคอเมนู เวลลา แลว้ ทัง้สองฝ่ายเห็นชอบ
ร่วมกันเกี่ยวกับแผนงานความร่วมมือในอนาคตกับสหภาพ

ยุโรป เพื่อใหไ้ทยบรรลุการเป็นประเทศปลอดประมงไอยูยู 
ห รื อ ไ อ ยู ยู ฟ รี ไ ด ้ โ ด ย ส ม บู ร ณ์ ต่ อ ไ ป 
ทีม่า:: https://www.thairath.co._item/1465044

 

ลุน้สง่ออกอาหารทะเลพุง่กระฉูดสัง่ “ทตูพาณชิย”์ แจง้ขา่วดทีัว่โลก “อยี”ู ปลด

ใบเหลอืงประมงไทย

น.ส.บรรจงจติต ์อังศุสงิห์ อธิบดีกรมส่งเสรมิการคา้
ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไดม้อบหมายใหผู้อ้ านวยการ

ส านักงานสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศ (ทูตพาณชิย)์ ทั่วโลก
ร่วมมอืกบัภาคเอกชนประชาสมัพันธข์า่วดขีองประเทศไทยแก่
คูค่า้หลงัจากทีส่หภาพยุโรป (อยีู) ประกาศปลดล็อกใบเหลอืง

ใหไ้ทย หลงัจากไทยแกไ้ขปัญหาการประมงผดิกฎหมาย ขาด

การรายงานและไรก้ารควบคมุ (ไอยูยู) ซึง่จะท าใหท้ั่วโลกจะ
มั่นใจสนิคา้ไทยมากขึน้ โดยเฉพาะในตลาดยุโรป และจะท า

ใหไ้ทยสง่ออกอาหารทะเลไดม้ากขึน้ 

นายกลนิท์ สารสนิ ประธานกรรมการหอการคา้ไทย
และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า  รัฐบาล 

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและภาคเอกชน มุ่งมั่นและด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาไอยูยูอย่างจรงิจังตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ส่งผลใหอ้ี
ยูปลดล็อกใบเหลอืงใหไ้ทย จงึขอขอบคุณและชืน่ชมรัฐบาล 

เพราะท าใหส้ังคมโลกเห็นว่าไทยเป็นผูน้ าของภูมภิาคในการ
แกไ้ขปัญหาไอยูยูอย่างแทจ้รงิ รวมทัง้ด าเนนิการแกไ้ขปัญหา
แรงงานต่างดา้ว แรงงานเด็ก และการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 

สง่ผลใหใ้นปี 2561 สหรัฐฯ จัดใหไ้ทยอยู่ในระดบั 2 (เทยีร ์2) 
ในรายงานการคา้มนุษยซ์ ึง่เป็นจุดเปลีย่นส าคัญของไทย ใน
การพัฒนาธุรกจิเกษตร อตุสาหกรรมประมงและการลงทุนของ



 
 

ไทยในอนาคต รวมถึงส่งเสริมการลงทุนของไทย และเพิ่ม

ความเชือ่มั่นใหแ้กก่ารสง่ออกสนิคา้ประมง 

ดา้นนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท ์รองประธานกรรมการ
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการสาย
งานธุรกจิสนิคา้เกษตรและอาหาร กล่าวว่า ภาคเอกชนจะ

ร่วมมือสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมทุกอย่างของรัฐบาลให ้
สอดคลอ้งกับข อ้ก าหนดกฎหมาย  ทั ้งของไทย และ
มาตรฐานสากลอย่างตอ่เน่ือง เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ พัฒนา

ระบบสรา้งความยั่งยนื และความเชือ่มั่นต่อภาพลักษณ์สนิคา้

ประมงไทยตอ่นานาประเทศ 

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผูผ้ลิตอาหาร
ส าเร็จรูป กล่าวว่าผลดจีากกรณีปลดล็อกใบเหลือง จะท าให ้
การส่งออกอาหารทะเลของไทยเพิม่ขึน้แน่นอน คาดว่าในปีน้ี

จะมีมูลค่าส่งออกอาหารทะเลส าเร็จรูปเพิ่มอีก 12,000-

15,000 ลา้นบาท เพราะทั่วโลกจะมั่นใจสนิคา้ไทยมากขึน้ 

ทีม่า:: https://www.thairath.co.th/content/1466056

 

ประมงเฮ! ‘ฉตัรชยั’มอบของขวญัปีใหมใ่หช้ำวประมง ส ัง่เพิม่วนัออกเรอื
พำณิชย ์ต ัง้แต ่1 ม.ค.62 ส ำหรบัเรอือวนลำกเป็น 264 วนั หลงัวนัท ำประมงเหลอื
เรอืไดส้ทิธิ-์เพกิถอนใบอนุญำต ไมไ่ดอ้อกเรอืสตัวน์ ำ้ เหลอืจดัสรรใหเ้ร ิม่จบัได ้ 

1 ม.ค.ปีหนำ้

พล.อ.ฉัตรชัย สารกิัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผย
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการแกไ้ขปัญหา การท า

ประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน ไรก้ารควบคุม (ไอยูยู) 
ว่า ไดส้ั่งการใหเ้พิ่มวันท าประมงใหก้ับชาวประมงพาณิชย์ 
ส าหรับปีท าการประมง 2561 ทีจ่ะสิน้สดุในวนัที ่31 ม.ีค.2562 

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และลดผลกระทบแก่ชาวประมง
ภายใตก้ารบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างมีประสทิธิภาพ 
โดยไม่กระทบต่อปรมิาณผลผลติสูงสดุของสัตวน์ ้าที่สามารถ

ท าการประมงอย่างยั่งยืน เ น่ืองจากเรือประมงที่ไดร้ับ
ใบอนุญาตท าการประมง ไม่ไดอ้อกท าการประมงหรือขอเพกิ
ถอนใบอนุญาต จึงยังเหลือปรมิาณสัตวน์ ้าที่ไดจ้ัดสรรไวแ้ต่

ไม่ไดน้ ามาประโยชน ์

            ดังนั้น ตัง้แต่ 1 ม.ค.2562 ใหก้ับประมงพาณิชย ์ที่
จับสัตวน์ ้าในฝ่ังอ่าวไทย ที่ใชเ้ครื่องมอืประเภทอวนลาก ปรับ

เพิม่วนัท าประมงเป็น 264 วนั เพิม่อกี 24 วนัจากเดมิ 240 วนั, 
เรอืทีต่ดิเครือ่งมอือวนลอ้มจับ เพิม่วนัเป็น 365 วนัเพิม่อกี 125 
วัน จากเดมิ 240 วัน และเรือตดิเครื่องมืออวนลอ้มจับปลา

กระตัก เพิ่มเป็น 365 วัน เพิ่มขึ้น 110 วันจากเดิม 255 วัน 
ส าหรับเรือประมงที่จับสัตวน์ ้าในฝ่ังอันดามัน เรื่องเครื่องมือ
ประเภทอวนลาก เพิม่วนัท าประมงเป็น 365 วนั เพิม่อกี 95 วนั
จากเดมิ 270 วนั,เรอืตดิเครือ่งมอือวนลอ้มจับ เพิม่วนัเป็น 365 

วนัเพิม่อกี 110 วนั จากเดมิ 255 วนั และเรอืตดิเครือ่งมืออวน
ลอ้มจับปลากระตัก เพิม่เป็น 365 วัน เพิม่ขึน้ 140 วันจากเดมิ 

225 วนั 

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่าวันท าการประมงที่ไดร้ับการ
จัดสรรเพิม่เตมิของเรือแต่ละล าจะสามารถด านินการไม่เกนิ

วันที่ 31 มี.ค.2562 โดยจะไม่กระทบกับปรมิาณของสตัวน์ ้าที่
ได ก้ันไว  ้5% เพื่อความมั่ นคงของทรัพยากรตามมติ

คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาต ิ

ทีม่า::https://www.khaosod.co.th/economics/news_2017

 



 
 

Early-warning : ทูนา่ครบีน า้เงนิแดนอาทติยอ์ุทยั ราคาพุง่ตลอดธนัวา 2561

ปลาทูน่าครบีน ้าเงนิทีจ่ับไดบ้รเิวณช่องแคบสงึารุ และ
บริเวณเมืองโอมะ ในจังหวัดอาโอโมริ มีราคาที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ืองตลอดเดอืนธันวาคม 2561 ซึง่โดยปกตแิลว้

ฤดกูาลจับปลาทูน่าจะอยู่ในชว่งปลายฤดใูบไมร้่วง หรอืชว่ง
เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี แต่
เน่ืองจากขอ้ก าหนดใหม่ของโควตาในการจับปลาในปี 
2561 น าไปสู่การจับปลาที่ลดลงในช่วงปลายปีเพื่อรักษา

โควตาการจับปลาไวส้ าหรับรับรองความตอ้งการชว่งตน้ปี 
2562 จงึสง่ผลใหร้าคาปลาทูน่าเพิม่สงูขึน้อย่างมนัียส าคัญ 
โดยคาดการณ์สรุปราคาประมูลปลาทูน่าตลอดช่วงเดือน

ธันวาคม 2561 มีราคาที่สงูกว่าถงึรอ้ยละ 40 จากช่วงเวลา
เดยีวกัน ในปี 2560 ซึง่ปลาทูน่าที่มีราคาสูงเป็นพเิศษคือ

ปลาทูน่าที่มีขนาดใหญ่และมีไขมันปริมาณมาก ราคา
ประมาณ 20, 000 - 30,000 เยน หรือราว  183 - 275 

เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่กโิลกรัม  

การประมูลปลาทูน่าครีบน ้าเงนิครัง้แรกของปี 2562 ที่
จัดขึน้ในวันที่ 5 มกราคม 2562 ในตลาดปลาโตโย จังหวัด
โตเกียว พบว่าราคาปลาทูน่าครีบน ้าเงนิขนาด 612 ปอนด ์

(278 กโิลกรัม) ประมูลไดถ้งึ 333.6 ลา้นเยน หรอืราว 3 ลา้น

เหรยีญสหรัฐฯ  

ทีม่า undercurrentnews.com

 

Early-warning: ไทยเฮ! EU ปลดใบเหลอืงประมง IUU

คณะกรรมาธกิารยุโรปประกาศยกเลกิสถานะใบเหลือง

ดา้นการคา้ประมงผดิกฏหมาย IUU (illegal, unreported, 
unregulated fishing) ของประเทศไทย หลังจากทราบวา่
ประเทศไทยไดแ้กปั้ญหาเรื่องกฏหมายประมงและการ

บรหิารจัดการประมงอย่างมปีระสทิธภิาพ ไทยอยู่ในรายชือ่
ใบเหลอืงตัง้แต่เดอืนเมษายน 2558 โดยคณะกรรมาธกิาร
ยุโรปและประเทศไทยไดร้่วมมือพัฒนาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาประมง นอกจากนัน้ยังไดพ้ัฒนาแนวทางปฏบิัตเิพือ่
ก ากบัดแูลเรือประมง และเพิม่การตดิตาม ควบคมุ และเฝ้า
ระวงั รวมถงึการเฝ้าตดิตามกจิกรรมประมงทางไกลและการ

ตรวจสอบท่าเทียบเรืออย่างรัดกุมยิง่ขึน้ ส่งผลใหป้ระเทศ
ไ ท ย พ ้น จ า ก ส ถ า น ะ ใ บ เ ห ลื อ ง ป ร ะ ม ง  ใ น ก า ร น้ี
คณะกรรมาธกิารยุโรปไดแ้สดงความยนิดกีับประเทศไทย

เรื่องพันธสัญญาและพรอ้มที่จะสนับสนุนไทยใหเ้ป็น
ตน้แบบของภูมิภาค โดยคณะกรรมาธิการจะด าเนินงาน
อย่ าง ใกลช้ ิดกับไทย เกี่ย วกับ  IUU และมุ่ งหวัง ให ้

ภาคอุตสาหกรรมการประมงของไทยคงมาตรฐานการ

ปฏบิัตทิีด่ไีวอ้ย่างสม ่าเสมอ 

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของห่วงโซอุ่ปทาน

สนิคา้ประมงนานาชาต ิและในฐานะที่ประเทศไทยเป็นภาคี
กับองคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) 
ในขอ้ตกลงมาตรการรัฐเจา้ของท่า ประเทศไทยไดค้วบคุม

เรือต่างชาตทิี่เขา้เทียบท่าและร่วมมือกับรัฐเจา้ของธงใน
มหาสมุทรอนิเดยีและมหาสมุทรแปซฟิิก จากการบังคับใช ้

กฏหมายประมงและระบบการบรหิารดังกล่าวในไทย จะท า

ใหเ้กดิผลกระทบเป็นเท่าตัวต่อทรัพยากรประมงของโลก 

โดยคณะกรรมาธิการยุโรปและกระทรวงการต่างประเทศ

สหภาพยุโรป (EEAS) ซึ่งมีภารกิจครอบคลุมทัง้ดา้นการ
ตา่งประเทศและความมั่นคง มุ่งหวงัใหป้ระเทศไทยแกปั้ญหา
อย่างจรงิจังเกีย่วกับสทิธมินุษยชนและการบังคับแรงงานใน

ภาคการประมงไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกใน
เอเชยีที่ไดใ้หส้ัตยาบันกับองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 
เพื่อเป็นภาคีอนุสัญญาดา้นการท าประมงขององค์การ

แ ร ง ง าน ร ะหว่ า งป ร ะ เทศ  ( C188 - Work in Fishing 

Convention) 

อนึ่ง การจับปลาผิดกฏหมาย IUU มีมูลค่า 10 – 20 
พันลา้นยูโร หรือปรมิาณ 11 – 26 ลา้นตัน คดิเป็นสัดส่วน
ถงึรอ้ยละ 15 ของปรมิาณการจับทั่วโลกในแต่ละปี โดยมี 

EU เป็นแหล่งน าเขา้ที่ใหญ่ที่สุด การต่อตา้นท าประมงผดิ
กฏหมายเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดา้นการประมงในพันธ
สัญญา EU เพื่อใหเ้กดิการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลไดอ้ย่างยั่งยนื และใหต้รงตามยุทธศาสตรก์ารบรหิาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลของสหภาพยุโรป ทั ้งน้ีการ
ตัดสนิของคณะกรรมาธิการยุโรปขึน้อยู่กับกฏ IUU ของ
สหภาพยุโรปที่ไดม้ีการบังคับใชต้ัง้แต่ปี 2553 เพื่อให ้

มั่นใจว่าสนิคา้ประมงที่น าเขา้มายังตลาด EU ไดผ้่านการ
รั บ รองน า เข า้ตามกฏหมาย  จุดประสงค์หลักของ
กระบวนการตรวจสอบ IUU คือการไดห้ารืออย่าง เป็น

ทางการ (Formal Dialogue) และเป็นโอกาสที่ EU จะ
สามารถเขา้สนับสนุนประเทศทีส่าม ซึง่บ่อยครัง้ท าให ้EU 

ไดพ้ันธมติรร่วมตอ่ตา้น IUU เพิม่ขึน้

ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2555 คณะกรรมาธกิารยุโรป
ไดเ้ปิด Formal Dialogue กับประเทศทีส่าม 25 ประเทศที่

มีความเสี่ยงหรืออยู่ในสถานะใบเหลือง ซึ่งจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการผลักดันการป้องกันแกไ้ขปัญหา IUU อย่าง
จริงจัง โดยหาก EU บรรลุการเจรจาได ้จะมีผลต่อการ

ยกเลกิสถานะ แต่หากประเทศใดไม่ปฏบิัตติามระเบียบจะ
ไดส้ถานะใบแดงและระงับการน าเขา้สินคา้ประมงจาก

ประเทศนัน้ ๆ 

ทีม่า : europa.eu สรุปโดย : มกอช

 



 
 

กรมการจดัหางานเผยผลตรวจการท างานของแรงงานตา่งดา้วปี 2561  

พบแรงงานผดิกม.กวา่ 4,000 คน

กรมการจัดหางาน เผยผลตรวจการท างานของ

แรงงานต่างดา้ว และนายจา้ง/สถานประกอบการ ตลอดปี 

2561 โดยแบ่งเป็น การตรวจสอบแรงงานต่างดา้วจ านวน 

149,315 คน ด าเนินคดีไปแลว้กว่า 4,262 คน และการ

ตรวจสอบนายจา้ง/สถานประกอบการ จ านวน 8,806 ราย/แหง่ 

ด าเนินคดีไปแลว้กว่า 692 ราย/แห่ง สามารถปรับนายจา้ง/

สถานประกอบการและแรงงานต่างดา้วเป็นจ านวนเงินกว่า 

15,508,500 บาท 

เมื่อวันที่ 3 มค.62 “นางเพชรรัตน์ สินอวย” อธิบดี

กรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสงิแกว้ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีนโยบายในการตรวจสอบ 

ปราบปราม จับกุม และด าเนินคดีคนต่างดา้วลักลอบท างาน

โดยไม่ไดร้ับอนุญาต ซึง่ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน 

โดยกรมการจัดหางานไดบู้รณาการร่วมกับส านักงานต ารวจ

แห่งชาต ิส านักงานตรวจคนเขา้เมือง และกรมการปกครอง 

เขา้ตรวจสอบในพืน้ที่/กจิการกลุ่มเสีย่งทีจ่ะมแีรงงานต่างดา้ว

ท างานผดิกฎหมาย แห่งพระราชก าหนดการบรหิารจัดการการ

ท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับ

ที ่2) พ.ศ.2561 

โดยตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 

ไดอ้อกตรวจสอบนายจา้งไปแลว้จ านวน 8,806 ราย/แห่ง 

ด าเนินคดี 692 ราย/แห่ง คิดเป็นมูลค่าค่าปรับ จ านวน 

5,343,000 บาท ในขอ้หารับคนต่างดา้วเขา้ท างานโดยไม่มี

ใบอนุญาตท างาน จ านวน 535 แห่ง/ราย และด าเนินคดีใน

ความผดิตามพระราชบัญญัตคินเขา้เมือง พ.ศ.2522 จ านวน 

73 แห่ง/ราย ความผดิตาม พรก.การบรหิารฯ และ พ.ร.บ.คน

เขา้เมอืง ฯ จ านวน 84 แห่ง/ราย 

ขณะเดยีวกนัไดต้รวจสอบการท างานของแรงงานต่าง

ดา้ว จ านวน 149,315 คน จับกมุด าเนนิคดแีรงานผดิกฎหมาย

ไดก้ว่า 4,262 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา 2,914 คน 

รองลงมาเป็นกัมพูชา 583 คน ลาว 360 คน เวียดนาม 233 

คน และอืน่ๆ อกี 172 คน ตามล าดับ โดยด าเนินคดใีนขอ้หา

ท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน จ านวน 1,702 คน และ

ด าเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัตคินเขา้เมือง พ.ศ.

2522 จ านวน 1,650 คน พรก.การบรหิารฯและ พ.ร.บ.คนเขา้

เมือง ฯ จ านวน 910 คน ผลักดันส่งกลับประเทศตน้ทาง 

จ านวน 3,472 คน ปรับไปแลว้ 10,165,500 บาท รวมค่าปรับ

ทัง้นายจา้ง/สถานประกอบการและแรงงานต่างดา้วจ านวน

ทัง้สิน้ 15,508,500 บาท 

ทัง้น้ี ส าหรับนายจา้งทีจ่า้งคนตา่งดา้วท างานโดยไม่มี

ใบอนุญาตท างานหรือท างานนอกเหนือจากที่มีสทิธจิะท าได ้

จะมีโทษปรับ 10,000 – 100,000 บาทต่อคนต่างดา้วที่จา้ง

หนึ่งคน หากกระท าผดิซ ้าตอ้งมีโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 ปี หรือ

ปรับตัง้แต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และ

หา้มจา้งคนตา่งดา้วท างานเป็นเวลา 3 ปี ขณะเดยีวกนัแรงงาน

ต่างดา้วที่ท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างานหรือท างาน

นอกเหนือจากทีม่สีทิธจิะท าไดจ้ะมโีทษปรับ 5,000 – 50,000 

บาท และเมื่อช าระค่าปรับแลว้ คนต่างดา้วจะถูกส่งกลับ

ออกไปนอกราชอาณาจักร และหา้มขออนุญาตท างานภายใน 

2 ปี 

ทีม่า:: https://www.prachachat.net/csr-hr/news-273335  

คสรท.รอ้งรฐัขึน้คา่แรงเป็น 360 บาท/วนั ใหส้อดรบัเงนิเฟ้อ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 นายชาลี ลอยสูง รอง

ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 

เปิดเผยวา่ คสรท.ยังคงเรยีกรอ้งใหร้ัฐบาลปรับขึน้คา่แรงขัน้ต า่

เป็น 360 บาทต่อวัน เพื่อใหส้อดรับกับอัตราเงินเฟ้อ โดย

ขอใหร้ัฐบาลชุดใหม่ที่จะเขา้มาบริหารประเทศ มุ่งเนน้

เศรษฐกจิฐานรากใหม้ีความแข็งแกร่ง ดูแลภาคเกษตรและ

ภาคแรงงาน ใหม้ชีวีติความเป็นอยู่ทีด่ ี

ทีม่::https://mgronline.com/uptodate/detail/9610000122516

https://www.prachachat.net/csr-hr/news-273335


 
 

 

ประกนัสงัคมใหผู้ป้ระกนัตนเปลีย่น รพ. ปี 62 ไดต้ ัง้แตว่นันี ้– 31 ม.ีค.62

สนง.ประกันสังคมเปิดใหผู้ ป้ระกันตน แจ ง้ขอ

เปลีย่นแปลงสถานพยาบาลประจ าปี 2562 ไดแ้ลว้ตัง้แต่วันน้ี

จนถงึ 31 มีนาคม 2562 เผยมีสถานพยาบาลทั่วประเทศเขา้

ร่วม237แห่ง 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายอนันต์ชัย อุทัย

พัฒนาชพี เลขาธกิารส านักงานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน 

เปิดเผยว่า ส านักงานประกันสังคมไดเ้ปิดใหผู้ป้ระกันตน

สามารถแจง้ขอเปลีย่นแปลงสถานพยาบาลประจ าปี 2562 ได ้

แลว้ตัง้แต่วันน้ีจนถึง 31 มีนาคม 2562 โดยในปี 2562 มี

สถานพยาบาลที่เขา้ร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ 

จ านวน 237 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 159 แห่ง 

สถานพยาบาลเอกชน 78 แห่ง หากผูป้ระกันตนประสงคจ์ะ

เปลีย่นสถานพยาบาลสามารถมายืน่แบบเลอืกสถานพยาบาล

ในการรับบริการทางการแพทย ์สปส. 9-02 ไดท้ี่ส านักงาน

ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่ว

ประเทศ หรอืท ารายการผ่านเว็บไซด ์www.sso.go.th และท า

รายการผ่าน Applications SSO Connect ไดต้ัง้แต่วันน้ีเป็น

ตน้ไป จนถงึวนัที ่31 มนีาคม 2562 

ทัง้น้ี ในการเลอืกสถานพยาบาลในแต่ละครัง้นั้น ขอ

แนะน าใหผู้ป้ระกันตนควรเลือกดว้ยตนเองโดยใหค้ านึงถึง

ความสะดวก ความพงึพอใจและประโยชน์ในการขอรับบรกิาร 

ทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่ เลือกจะตอ้งเป็น

สถานพยาบาลในจังหวัดที่ผูป้ระกันตนท างานอยู่ หรือพัก

อาศยัในเขตรอยตอ่ของจังหวดัดงักลา่ว 

ส า ห รั บ ก า ร ใ ช ้ส ิท ธิ ก า ร รั ก ษ า พ ย าบ า ล  ใ น
สถานพยาบาลที่ผูป้ระกันตนเลอืกไว ้ผูป้ระกันตนสามารถน า

บัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได ้ณ 
สถานพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิการรักษาพยาบาลไดท้ันที 
ดังนัน้เพื่อความสะดวกจงึขอแนะน าใหลู้กจา้ง ผูป้ระกันตนพก

บัตรประจ าตัวประชาชนและแสดงเมื่อไปรับบริก ารที่
สถานพยาบาล กรณีคนต่างดา้วที่เป็นผูป้ระกันตนตอ้งแสดง
บัตรประกันสังคมและหนังสือเดนิทาง (Passport) หรือบัตร

ประจ าตวัคนซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย ทัง้น้ีผูป้ระกนัตน ยังสามารถ
ตรวจสอบสทิธกิารรักษาพยาบาลไดท้ี่ www.sso.go.th หรือ
โทรสายดว่น 1506/ส านักงานประกนัสงัคมทุกแห่งทั่วประเทศ 

และเครือ่ง Smart kiosk ของกระทรวงมหาดไทย 

ทีม่า:: https://www.prachachat.net/csr-hr/news-
267886?fbclid=IwAR1q_kR0Dr4e_MFm1tLBCTARdIShRLL4S
4REEa1OB5yPixHaxvNSTCB3OQw

 

จอ่ชงครม.ยดืเวลาตทีะเบยีนแรงงานตา่งดา้วประมง31ม.ีค.นี้

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ที่กระทรวงแรงงาน  

พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.

กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการ

จัดการปัญหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 

(กนร.) โดยม ีพล.ต.อ.อดลุย ์แสงสงิแกว้ รมว.แรงงาน  พรอ้ม

ดว้ยผูบ้ริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วม

ประชุม กล่าวว่า “ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบใหข้ยายเวลาการยืน่

ข อท า ห นั ง สือ คนป ร ะ จ า เ รื อ  ( Seabook)  เ พื่ อ อ ยู่ ใ น

ราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวและท างานกบันายจา้งในกจิการ

ประมงทะเลออกไปจากเดมิหมดเขตวันที่ 31 ม.ค.น้ี ซึง่จะ

ขยายกรอบระยะเวลาออกไปเป็น 31 มี.ค.62 โดยจ าน าเสนอ

คณะรัฐมนตรใีหค้วามเห็นชอบตอ่ไป  รวมไปถงึยังเห็นชอบให ้

แรงงาน 3 สัญชาต ิกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เขา้มาอยู่ใน

ราชอาณาจักรหลังวันที่ 6 พ.ย. 2561 สามารถยื่นขอท า 

Seabook เพื่อท างานในกจิการประมงได ้จากเดมิก าหนดให ้

เฉพาะแรงงานต่างดา้วที่เขา้มาก่อน 6 พ.ย. 2561 เพื่อ

แกปั้ญหาขาดแคลนแรงงานในกจิการประมง และใหก้ระทรวง

การตา่งประเทศมอบอ านาจการตรวจลงตรา (Non Immigrant 

L-A) ใหส้ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง” พล.ต.อ.อดลุย ์กลา่ว 

พล.ต.อ.อดุลย ์กล่าวต่อว่า ส าหรับความคบืหนา้การ

จัดท าหนังสือคนประจ าเรือ ตามมาตรา 83 ที่ศูนย์ OSS ที่

ด าเนินการมาตัง้แต่วันที่ 15 พ.ย.2561- 4 ม.ค.2562 มี

ผูป้ระกอบการ นายจา้งยื่นแสดงความจ านงขอแรงงานแลว้ 

25,920 คน โดยแรงงานต่างดา้วมาจดทะเบียนคนประจ าเรอื

จ านวนทัง้สิน้ 1,813 คน เป็นเมยีนมา 1,080 คน ลาว 49 และ

กัมพูชา 684 คน โดยจังหวดัทีม่าด าเนินการ 5 ล าดับแรก คอื 

ปัตตานี  ชมุพร ตราด ระยอง และสมุทรสงคราม. 

ทีม่า :: https://www.dailynews.co.th/politics/686505



 
 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดอืนมกราคม 2562

มติประชุม ครม.วนัที่ 2 มกราคม 2562 มีห วัข ้อที่

เก ีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมประมง ดงันี ้ 

ครม.มมีตอินุมัตติามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอแตง่ตัง้ขา้ราชการ

พลเรือนสามัญใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

จ านวน 4 ราย ดงัน้ี  

1. เลื่อน นายสุชาต ิพรชัยวเิศษกุล รองอธิบดี (นัก

บรหิารตน้) กรมการจัดหางาน ใหด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการ

กระทรวง  (ผู ต้ ร วจ ราชการกระทรวงสูง )  ส า นักง าน

ปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน  

2. เลื่อน นายทศพล กฤตวงศว์มิาน รองอธิบดี (นัก

บริหารตน้) กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน ใหด้ ารง

ต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวงสงู) 

ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน   

3 .  เ ลื่ อ น  น า ย สม ศั ก ดิ์  อ ภิ วั น ทนกุ ล  ผู ้ช่ ว ย

ปลดักระทรวง (นักบรหิารตน้) ใหด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการ

กระทรวง  ( ผู ต้ ร วจ ราชการกระทรวงสูง )  ส า นักง าน

ปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน    

4. เลือ่น นายธวชั เบญจาทกิลุ รองอธบิด ี(นักบรหิาร

ตน้) กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน ใหด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการ

กระทรวง  (ผู ต้ ร วจ ราชการกระทรวงสูง )  ส า นักง าน

ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  ทัง้น้ี ตัง้แต่วันที่ทรงพระ

กรุณาโป รด เกล า้ โป รดกระหม่อมแต่ง ตั ้ง เ ป็ นตน้ไป  
Source http://www.thaigov.go.th/news/contents/de 

มตปิระชุม ครม.วนัที ่8 มกราคม 2562   

ครม.รีมีมตอินุมัตหิลักการร่างพระราชบัญญัตกิารประกันภัย

ทางทะเล พ.ศ. ....  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัต ิเป็น

การก าหนดใหม้ีกฎหมายว่าดว้ยการประกันภัยทางทะเลเป็น

กฎหมายเฉพาะ โดยก าหนดใหส้อดคลอ้งกับหลักสากลที่

นานาประเทศใชอ้ยู่ในปัจจุบัน (Marine Insurance Act 1906 

และ Insurance Act 2015 ของประเทศองักฤษ)  

ครม.มีมตอินุมัตหิลักการค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของศนูย์

บัญชาการแกไ้ขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศป

มผ.) ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2561 – 31 มนีาคม 2562 ภายใน

กรอบวงเงนิ 512,966,200 บาท โดยใชจ้่ายจากงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงนิ

ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลัง

อนุมัตใิหก้ันเงนิไวเ้บกิเหลือ่มปีถงึวันท าการสดุทา้ยของเดอืน

มีนาคม 2562 แลว้ โดยให ้ศปมผ. จัดท าแผนการปฏบิัตงิาน

และแผนการใชจ้่ายงบประมาณ และขอท าความตกลงกับ

ส านักงบประมาณตามขัน้ตอนต่อไป ตามความเห็นของส านัก

งบประมาณ  

Source 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/1799

 

มตปิระชุม ครม.วนัที ่15 มกราคม 2562   

ครม.มีมตอินุมัตติามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตัง้

ขา้ราชการพลเรอืนสามัญ สังกัดกระทรวงการตา่งประเทศ ให ้

ด ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู จ านวน 3 ราย ดงัน้ี  

1. นายจติตพิัฒน ์ทองประเสรฐิ รองอธบิดกีรมอาเซยีน ด ารง

ต าแหน่ง เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง ส า นักงาน

ปลดักระทรวง  

 

 

 

2. นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธบิดกีรมการกงสุล ด ารง

ต าแหน่ง อธบิดกีรมความร่วมมอืระหวา่งประเทศ   

3. นายวชิชุ เวชชาชวีะ รองอธบิดกีรมอเมรกิาและแปซฟิิกใต ้

ด ารงต าแหน่ง อธบิดกีรมอเมรกิาและแปซฟิิกใต ้ 

ทั ้ง น้ี ตั ้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหม่อมแตง่ตัง้เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนต าแหน่ง ทีว่า่ง  

Source 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/18151

มตปิระชุม ครม.วนัที ่29 มกราคม 2562  

เรื่อง การด าเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแกไ้ข

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลเพิม่เตมิ  

ครม.อนุมัตใินหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เสนอ ดงัน้ี 

1. มอบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยใชอ้ านาจตาม

มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตคินเขา้เมอืง พ.ศ. 2522 แกไ้ข

เพิม่เตมิประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การยกเวน้ขอ้หา้มมิ

ใหค้นตา่งดา้วเขา้มาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะส าหรับคน

ต่างดา้วสัญชาตกิัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นค า

ขอรับหนังสือคนประจ าเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ

ชั่วคราวและท างานกับนายจา้งในกิจการประมงทะเล ให ้

ครอบคลุมคนต่างดา้วที่เดนิทางเขา้มาอยู่ในราชอาณาจักร 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/de


 
 

ภายหลงัวนัที ่6 พฤศจกิายน 2561 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2562 

และ 

ขยายระยะเวลาการด าเนินการขอหนังสอืคนประจ าเรือ จัดท า

ทะเบียนประวัต ิหรือบัตรประจ าตัวตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ทะเบยีนราษฎร ออกไปถงึวนัที ่31 มนีาคม 2562 

2. ขยายระยะเวลาเปิดศูนยบ์รกิารแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อ

จัดท าทะเบียนประวัตแิละออกหนังสอืคนประจ าเรือ ออกไป

จนถงึวนัที ่31 มนีาคม 2562 

3. ใหก้ระทรวงการต่างประเทศ มอบอ านาจในการ

ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non - Immigrant) รหัส 

L – A ใหก้ับส านักงานตรวจคนเขา้เมือง ในการด าเนินการ

ตรวจลงตราใหก้ับแรงงานต่างดา้วที่ถือหนังสือเดินทาง 

เอกสารใชแ้ทนหนังสือเดนิทาง หรือหนังสือรับรองสถานะ

บุคคล ที่ไดร้ับหนังสอืคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ประมง 

Source 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/18404
 

กฎหมายทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมประมง เดอืนมกราคม 

2562

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหท้ าการ

ประมงนอกนา่นน้  าไทย พ.ศ. 2562  

Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/

A/007/T_0001.PDF 

ประกาศกรมประมง เร ือ่ง หลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏบิตัขิอง

เรอืขนถา่ยสตัวน์ า้นอกน่านน า้ไทยทีท่ าการขนถา่ยสตัว ์

น า้ในเขตพืน้ทีท่ ีอ่ยู่ภายใตก้รอบความตกลงวา่ดว้ยการ

ทา้การประมงในมหาสมุทรอนิเดยีตอนใต ้พ.ศ.2562  

Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/

E/018/T_0027.PDF  

ประกาศกรมประมง เร ือ่ง หลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏบิตัขิอง

เรอืประมงนอกน่านน า้ไทยทีท่ าการประมงในเขตพืน้ทีท่ ี่

อยู่ภายใตก้รอบความตกลงวา่ดว้ยการทา้การประมงใน

มหาสมุทรอนิเดยีตอนใต ้พ.ศ. 2562  

Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/

E/018/T_0030.PDF 

ประกาศกรมประมง เร ือ่ง หลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏบิตัขิอง

เรอืประมงนอกนา่นน า้ไทย พ.ศ. 2562  

Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/

E/022/T_0020.PDF

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/007/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/007/T_0001.PDF

