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สวสัดีคะ่ทา่นสมาชิก  

       新正如意 新年发财  ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ คดิหวงัสิง่ใดขอใหส้มหวงัสม

ปรารถนาในปีใหมน้ี่ มีแตค่วามสขุม ั่งค ั่ง โชคดีร ่ารวยตลอดปี 

       ในช่วง 18-22 ม.ค 2559 ทาง DG MARE ไดเ้ขา้มาตรวจติดตามไทย Yellow card ซึง่
ขณะน้ี ก็ยงัไมไ่ดส้รุปผลข ัน้สดุทา้ย แตม่าตรการเรง่ดว่นของ EU ท าใหอ้ตุสาหกรรมทูน่าไทย
ตอ้งปรบัตวักนัอยา่งเรง่ดว่นเลยคะ่ ตดิตามไดใ้นฉบบัน้ี  
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TTIA & TFPA มอบกระเช้าสวสัดีปีใหม-่กระทรวงเกษตรฯ 

บ่ายวนัที่ 5 มกราคม 2559 TTIA ร่วมกบั 
TFPA มอบกระเช้าสวสัดีปีใหม่ แด่ พลเอก ฉตัรชยั 

สาริกลัยะ  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรฯ 

  

 

 

 

 

 

 

TTIA ประชุมสมาชกิเตรยีมรบัมอืมาตรการ EU IUU Fishing 

วนัที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ 
ห้องประชุม TFPA ช ั้น 9 – TTIA จดัประชุมหารือ
สมาชิกในวาระเร่งด่วน เกี่ยวกบัการเตรียมออก 
Statement ของ TTIA กรณีที่ประเทศไทยก าลงัจะ
ถูกอียูมาประเมิน Non-IUU Fishing อีกคร ั้งช่วง
กลาง เดื อนมกราคม 2559 ก าหนดท่าที ของ
อุตสาหกรรมทูน่าไทย และการให้จุดยืนที่ชดัเจนต่อ
สื่อ และสมาชิกฯ สามารถน าข้อมูลในถ้อยแถลง
ดงักล่าวช้ีแจงต่อ Supplier หรือลูกค้าต่างประเทศ
ของตนเองได ้

 

 

TTIA & TFFA หารืออธบิดกีรมอเมรกิาฯ ปญัหา

แรงงานและ IUU Fishing 

วนัที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ 

กระทรวงการต่างประเทศ  กรรมการ TTIA และ 

TFFA ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงานและ 

IUU Fishing สถานการณ์ของผู้น าเข้าในตลาด

สหรฐัอเมรกิาและสหาาพยุโรป กบัอธบิดีกรมอเมรกิา

และแปซิฟิคใต้ คุณทรงศกั สายเช้ือ โดยาาคเอกชน

เน้นขอใหา้าครฐัเรง่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลใหถ้งึรฐับาล

ของสหรฐัฯ และสหาาพฯ  การท างานรว่มกบั NGOs 

ทีม่ีบทบาทส าคญั

 

 

 

 

 

 

 

ขา่วกจิกรรม 
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3 สมาคมหารือ ILO ท าโครงการ GLP Phase II 

วนัที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 9.00-13.30 
น. ณ TFFA ทางคุณอรรถพนัธ์ เลขาธกิาร TTIA ได้
หารือกบั ILO รว่ม 3 สมาคม คือ สมาคมอุตสาหกรรม
ทูน่าไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคม
ผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป  และ อ.ธนิดา เรื่อง การ

ด าเนินงานโครงการ GLP Phase 2 หรือ GLP 
Improvement Project ซึ่งจะเน้นเรื่องการสร้าง
กลไกขบัเคลื่อนเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างได้คุยกนั 

น าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านแรงงานอย่าง เ ป็น
รูปธรรม  โดยในคร ัง้น้ี จะเชิญ Buyers และ NGOs 
เขา้มามีบทบาทมากขึน้  ก าหนดอบรม โรงงานน ารอ่ง 
จ านวน 10 โรงงาน ในวนัที่ 2, 16-17 กพ. 2559  
โดยคดัเลือกจากโรงงานที่เคยผ่านการอบรม GLP 
Phase I เมื่อปี 2557 และส่ง GLP Action Plan 
แล้ว  สมาชิก TTIA ที่เข้าร่วมได้แก่ TU, AAI, SK, 
CMC, Unicord 

 

 

 

3 สมาคม & DOF หารือระบบตรวจสอบย้อนกลบัของสตัว์น ้าน าเข้า

           เมื่อวนัที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 9.30 น. 
ห้องประชุมกุลาด า ช ั้น 7 อาคารจุฬาารณ์ - กรม
ประมง (รองอธิบดีฯ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรตัน์ - 
เป็นประธาน) นดัหารือ 3 สมาคมฯ TTIA TFFA 
และ TFPA เกี่ยวกบัระบบการตรวจสอบย้อนกลบั

ของสตัว์น ้าน าเข้า (สินค้าทูน่า) โดยที่ประชุมเน้น
หารือเรื่องของข้อก าหนดการน าเข้า ส่งออกสตัว์น ้า
และผลิตาณัฑ์สตัว์น ้าตาม พ.ร.ก.ประมง 2558 และ

เอกสารประกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเขา้ สง่ออกสตัว์
น ้า ซึง่จะถูกก าหนดไวใ้นกฎหมายรองและวธีิปฏบิตั ิ 
การจดัท า Code of Conduct - Traceability และ
การช ั่งน ้าหนกัสตัว์น ้าหน้าโรงงาน เป็นตน้  
          นอกจากน้ี กรมประมงจะขอนดัหารือสมาคมฯ 
ที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดเรื่องเอกสารประกอบการ
น าเข้าสินค้าสตัว์น ้ าและวิธีปฏิบตัิเ พื่อไม่ให้เ ป็น
อุปสรรคกบัผู้ประกอบการ  ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 
91, 92 และ 93 ของ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 
อีกคร ัง้ ประมาณปลายเดือนมกราคม 2559 

ขา่วประมง 
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กกร. แถลงขา่ว  “การด าเนินการาาคเอกชนในการแกไ้ขปญัหา IUU Fishing และการคา้มนุษย์ดา้นแรงงาน" 

เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2559 - คณะกรรมการ

ร่วมาาครฐัและเอกชน (กกร.) ประกอบด้วย สาา

หอการค้าแห่งประเทศไทย สาาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ร่วมกบัสมาพนัธ์

ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย 8 สมาคม ประกอบด้วย 

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหาร

ส าเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมกุ้ง

ไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย สมาคมผู้ผลิตปลา

ป่นไทย สมาคมการประมงนอกน่านไทย และสมาคม

การประมงแหง่ประเทศไทย  

ช้ี แจงความคืบหน้าการด า เ นินการของ

าาคเอกชนในการแก้ปัญหาการท าประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม (IUU  

Fishing) และปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานการ

ประมง  ตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกบัการ

ด าเนินธุรกิจโดยผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมง

ท ัง้หมดดงักล่าว มีความรบัผิดชอบ ปฎิบตัิตามพระ

ราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  มาตรฐานสากล

ท ัง้ดา้นการท าประมงและการผลติสนิคา้ประมงในห่วง

โซ่อย่างถูกต้อง ย ั่งยืน และปราศจากการใช้แรงงาน

เด็ก การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการเอาเปรียบ

แรงงาน 

ศปมผ. ท า MOU ร่วมระหว่างหน่วยงานรฐั สมาคม และผู้ประกอบการ  
 

ว ันที่  15  มกราคม 
2559 เวลา  13.30 น ณ 
ศปมผ กองทพัเรือ ไดจ้ดัให้มี
การลงนามระหว่างหน่วยงาน
ร ัฐ  ส ม า ค ม ( ร ว ม  TTIA 
TFFA ส ม า พ ัน ธ์ ฯ )  แ ล ะ
ผู้ประกอบการ จ านวน 34 
ห น่วยงาน  ลงนามบ ันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการ
ไม่ซ้ือ น าเข้า ส่งออก น าผ่าน 

จ าหน่าย ซึ่งสตัว์น ้าและผลติาณัฑ์
สตัว์น ้าที่ได้จากการท าประมงผิด
กฎหมาย  การใช้แรงงานผิด
กฎหมาย และการค้ามนุษย์มา
ผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์
น ้ า และจดัจ าหน่ายเป็นสินค้า
อาหารทะเล โดยมี พลเรือเอก ณะ 
อารีนิจ ผู้บญัชาการทหารเรือ ใน
ฐานะผู้บญัชาการ  ศปมผ. เป็น
ประธาน 

 
กตส. แจ้งมาตรการเร่งด่วน EU ต่อสนิคา้ประมงไทย 

เมือ่วนัที ่26 มกราคม 2559 เวลา 14.00 - 
17.00 น. ณ กรมประมง กตส. ไดเ้ชญิ 3 สมาคม 
คือTTIA TFFA และ TFPA รว่มหารือมาตรการ 
EU ตอ่สนิคา้ประมงไทย สรุป 2 ประเด็นเรง่ดว่น
ดงัน้ี 

1. สนิคา้ส าเร็จรูปทีส่ง่ไปสหาาพยุโรปทุก 
Lot ในเอกสารทีร่ะบุเรือ carrier ของวตัถุดบินัน้ 
จะตอ้งเป็น Carrier ทีอ่ยูใ่น EU Approved List 
รวมท ัง้เรือจบั (Fishing Vessel) ทีม่ี Freezer บน
เรือ รายชือ่ตาม 
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/
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output/non_eu_listsPerCountry_en.htm 
Remark: (CS = Cold Storage, FV = Factory Vessel, 
PP = Processing Plant, ZV = Freezing vessel)  

ซึง่เป็นขอ้ปฏบิตัทิีก่ าหนดไวใ้นกฎระเบียบดา้น
สุขลกัษณะของอียู (DG-SANTE)  

2. สหาาพยุโรปขอใหก้รมประมงเซ็นเอกสาร 
Processing Statement (Annex 4) กบั Health 
Certificate ก่อน เรื อออกทุก  Lot ถ้าไม่ เ ป็นไป
ตามนัน้ ทางศุลกากรของยุโรปจะปฏเิสธการน าเขา้   

ซึ่งกรมประมง ขอให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสาร
ล่วงหน้าก่อนวนัที่เรือจะออกจากท่า 3 วนั รวมเสาร์-
อาทิตย์ เพื่อกรมฯ จะได้ด าเนินการออกเอกสาร
รบัรองตา่งๆ ไดท้นัเวลา  เงือ่นไขดงักลา่วถูกก าหนด
ไว้ใน พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 ฉบบัใหม่ โดย
ใหถ้ือปฏบิตัเิชน่เดียวกนัในการสง่ออกไปทุกประเทศ 

 

 

การด าเนินการของ ศปมผ.ดา้นแรงงาน และแผนการรองรบัการตรวจ EU ระหว่าง 18 - 22 มกราคม 2559 

ความกา้วหน้าความรว่มมือกบัตา่งประเทศ เพือ่เรง่
แกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย/การคา้มนุษย์ 
 

1. ฟิจิ : ลงนามความร่วมมือแล้วต ัง้แต่วนัที่ 
14 ธ.ค.58 และ รมว.กษ มีก าหนดจะเยือนฟิจ ิ

2. ฟิลปิปินส์ : สองฝ่ายเห็นชอบในรา่ง IA  อยู่
ระหวา่งประสานก าหนดการลงนาม 

3. เกาหลีใต้ : ร่าง MOU และ Protocol ส่ง
ให้เกาหลีพิจารณา ก าหนดเดินทางไปหารือใน
รายละเอียดในเดือนก.พ. 59 

4. ไตห้วนั : รา่ง MOU สง่ใหไ้ตห้วนัพจิารณา 
ก าหนดเดนิทางไปหารือในรายละเอียดในปลายเดือน 
ก.พ. 59  

5. ปาปัวนิวกินี  : ร่าง MOU ร่วมกนัแล้ว 
ปาปวัฯ ขอพจิารณารา่งอีกคร ัง้หน่ึง 

6. สเปน : ร่าง MOU และ Protocol ส่งให้
ส เ ปนพิ จ า รณา  ก าหนด เดินทา ง ไปหารื อ ใน
รายละเอียดในเดือน ก.พ. 59  

7.  จีน  :  อยู่ระหว่างการร่าง  MOU และ
ประสานงานกบัจีน 

8. ประเทศหมูเ่กาะแปซิฟิก 4 ประเทศ ไดแ้ก ่
คริีบาต ิมาแชลไอส์แลนด์ ไมโครนีเซีย และโซโลมอน 
: อยูร่ะหวา่งการรา่ง MOU 

9. เมียนมาร์ : กปม. ได้ส่งข้อเสนอการท า
ความร่วมมือให้เมียนมาร์พิจารณา ท ั้งน้ี รอคณะ
รฐับาลชุดใหมพ่จิารณา 

10. ก ัมพูชา : ความร่วมมือระหว่างผู้ว่า
ราชการจงัหวดัตราดและเกาะกง ซึ่ง กปม. ออก
ใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน ้าให้เรือไทยที่ท า
ประมงในน่านน ้ากมัพูชาไดแ้ลว้ 

11. อินโดนีเซีย : รมว.กษ ได้มีหนงัสือเชิญ 
รมว. อินโดนีเซีย มาประชุมคณะท างานร่วมไทย-
อนิโดนีเซีย ทีไ่ทย 

ส าหรบัใน เรื่องแรงงาน ศปมผ. ได้ด าเนินการแกไ้ข
ปญัหาแรงงานผดิกฎหมาย มีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

1. การบงัคบัใช้กฎหมายกบัอุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์
น ้า และการปราบปรามการคา้ในอุตสาหกรรม  
    1.1 ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น ้าทีข่ึน้
บญัชีกบักรมประมงและอยูใ่นกลุม่เสีย่ง 100 %  
    1.2 ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น ้าที่
ไมไ่ดข้ึน้บญัชีกบักรมประมง จ านวน 50 แหง่ 
    1.3 ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น ้าแลว้ 
- จ านวน 115 โรงงาน จากจ านวนที่ก าหนดในแผน 
81 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 142 พบการกระท า
ความผิด 52 โรงงาน ในจ านวนน้ีได้ส ั่งหยุดกิจการ
ช ั่วคราว จ านวน 5 โรงงาน และส ั่งปิดกจิการ จ านวน 
1 โรงงาน ทีเ่หลือยูร่ะหวา่งการตรวจสอบ  
 

2. การก าหนดบทลงโทษการใช้แรงงานเด็กอายุต ่า
กว่า 18 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น ้า 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามเรียบร้อย
เมือ่ 11 ธนัวาคม 2558  
 

3. การปรบัสถานะแรงงานต่างดา้วในเรือประมงและ
อุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น ้าใหถู้กกฎหมาย 
     3.1 ออกประกาศและจดทะเบียนให้แรงงานต่าง
ดา้วท างานประมงไดเ้ป็นเวลา 1 ปี โดยใหน้ายจา้งน า
แรงงานตา่งดา้วมารายงานตวั  
     3.2 ให้ถูกส่งกลบัเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้
จดทะเบียนใหถู้กตอ้ง 

  - แรงงานต่างดา้วเรือประมง ให้จดทะเบียน
ระหว่าง 2 พฤศจิกายน 2558 – 30 มกราคม 2559 
ปจัจุบนัมีแรงงานจดทะเบียนแลว้ 12,606 คน  

  - แรงงานต่างด้าวในโรงงานแปรรูปสตัว์น ้า 
ให้จดทะเบียนระหว่าง 25 พฤศจิกายน 2558 – 22 
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กุมาาพนัธ์ 2559 ปจัจุบนัมีแรงงานจดทะเบียนแล้ว 
22,443 คน  
**  การพจิารณาเพิม่อายุใบอนุญาตท างานของคนตา่ง
ด้าวเป็น 4 ปี และต่ออายุใบอนุญาตท างานโดย
อตัโนมตัิอีก 4 ปี อยู่ระหว่างการหารือกบัหน่วยที่
เกีย่วขอ้ง  
 

4. ต้องให้แรงงานาาคการประมงสามารถเปลี่ยน
นายจา้งได ้โดยไมจ่ ากดัจ านวนนายจ้างและจงัหวดัที่
ท างานได ้โดยใหน้ายทะเบียนอนุญาตใหแ้รงงานตา่ง
ดา้วเปลีย่นนายจา้ง หรือทอ้งทีท่ างานตาม พ.ร.บ.การ

ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 มาตรา 26 
ด าเนินการต ัง้แต ่2 พฤศจกิายน 2558 
 

5. ใช้มาตรการการลงโทษอย่างเคร่งครดั เช่น ก.ม.
แรงงาน ก.ม.คนเข้าเมือง และ พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ ใน
อตัราข ัน้สูงสุด โดยเฉพาะการเปรียบเทียบปรบั 
 -  ส านกังานอยัการสูงสุด รายงานผลการตดิตามคดีที่
สง่ฟ้องศาล ความกา้วหน้าในการด าเนินคดีการบงัคบั
ใชแ้รงงานและการคา้มนุษย์ ต ัง้แต ่1 ตุลาคม 2558 – 
29 ธนัวาคม 2558 จ านวน 41 คดี ในจ านวนน้ีเป็น
คดีเกี่ยวกบัการท าความผิดการบงัคบัใช้แรงงาน
ประมง 8 คดี 

 

Early-Warning: BFAR ประกาศห้าม! จบัปลาซาร์ดีน 

กระทรวงประมงของเขตปกครองตนเองของ
ชาวมุสลมิในมนิดาเนา (ARMM) ของฟิลปิปินส์ได้
ออกมาแจง้เตือนปิดชอ่งแคบ Basilan และทะเล 
Sulu  เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพือ่ใหป้ลาซาร์ดีน
วางไขไ่ดอ้ยา่งอสิระ 

Amir Mawalil ประธานฝ่ายสารสนเทศ 
กลา่ววา่ส านกัประมงและทรพัยากรทางน ้า (BFAR) 
จะท าการปิดฤดูกาลในการจบัปลาซาร์ดีนถงึเดือน
มีนาคม  รวมท ัง้ส ั่งหา้มจบัปลาซาร์ดีนและออก
กฎหมายบงัคบั แจง้ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่อนุรกัษ์
ในชว่งฤดูวางไข ่และยงัไดป้ระกาศหา้มเพือ่ป้องกนั
การจดัจ าหน่ายรวมถงึการซ้ือและการครอบครองปลา
ซาร์ดีนทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีเ่ชตอนุรกัษ์ 
          

นอกจากน้ียงัไดม้ีการตดิตามผลเพือ่อนุรกัษ์
ในการวางไขข่องสายพนัธ์ปลาซาร์ดีนในทะเล
ฟิลปิปินส์ซึง่ครอบคลุมน่านน ้าทางตะวนัออกของ
ทะเล Sulu  ชอ่งแคบ Basilan และ Sibuguey 

Source:  thefishsite.com(20/01/59)

'ศปมผ.'แจงคบืหน้าแกป้ญัหาไอยยูู กอ่นอยีูสง่คณะประเมนิ (โดย: กรุงเทพธุรกจิออนไลน์ / วนัที ่14 มกราคม 2559) 

"ศปมผ. "แถลงความคืบหน้า

แก้ปญัหาไอยูยู ก่อนEU ส่งคณะ

มาประเมิน 18-22 ม.ค. 2559 

หว ังได้คะแนนตามมาตรฐาน 

ท ัง้น้ีในการแถลงข่าวมี 7 หน่วยงานหลกัร่วมแถลง 

ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กองทพัเรือ ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กรม

ประมง กรมเจ้าท่า กรมการจดัหางาน พรอ้มกบัเชิญ

ตวัแทน 4 หน่วยงานได้แก่ กระทรวงการพฒันา

ส ังคมและความม ั่นคงของมนุษย์  กรมโรงงาน 

ส านกังานอยัการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพเิศษ รวมไป

ถึงาาคเอกชน าาคประชาชนและแรงงานใน

อุตสาหกรรมประมงท ัง้คนไทยและตา่งดา้วเขา้ร่วมใน

การแถลง โดยมีสือ่มวลชนท ัง้ไทยและตา่งประเทศให้

ความสนใจในการท าขา่ว                     

โดยในการแถลงมีการแจกเอกสารสรุปการ
แกไ้ขปญัหาฯโดยแบง่เป็นหวัขอ้ในการด าเนินการ 
คือ 

1. การเสนอร่างกฎหมายและการประกาศใช้
จุ ดมุ่ งหมายที่ ส าค ัญ  นั้น  มี การ  ออกพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ.2558 จ านวน 176 มาตรา 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบงัคบัใช้เมื่อ 14 
พ.ย.58 ออกอนุบญัญตั ิ91 ฉบบั โดยตอ้งด าเนินการ
เรง่ดว่นกอ่น 52 ฉบบั ซึง่มีผลด าเนินการดงัน้ี  

2. ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ 35 ฉบบั  

3. รอกฤษฎีกาตรวจละเอียด 12 ฉบบั  

4. อยู่ระหว่างต ัง้กรรมการาาคประชาชน 5 

ฉบบั (าายใน ก.พ.59)  

และมีการน ากฎหมายไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยผา่น

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก 28 ศูนย์ (PIPO) 

http://thefishsite.com/
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เจ้าหน้าที่ประมง แรงงาน เจ้าท่าและชุดสหวิชาชีพ

บงัคบัใชก้ฎหมาย  

- รวมถึ ง ท า คู่ มื อ รู ้ ก ฎหม ายปร ะ ม ง “ฉบับ

ชาวประมง”  

- การพฒันาระบบ ในส่วนของระบบติดตาม

ควบคุมและเฝ้าระวงั (Monitoring Control 

and Surveillance: MCS) มีการวางระบบที่ 

ศปมผ. และกรมประมงเรียบร้อย และอยู่ใน

ระหวา่งการพฒันาระบบควบคุมและตดิตามไป

ยงัศูนย์ยอ่ย  

- ส่ ว น ก า ร ติ ด ต ั้ ง ร ะ บ บ  VMS (Vessel 

Monitoring System) ในเรือประมงขนาด 60 

ตนักรอสขึ้นไป ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 

2,076 ล า จาก 2,216 ล า คดิเป็นรอ้ยละ 93.7 

โดยมีผลงานเชิงประจกัษ์ในการติดตามเรือที่

ผิดกฎหมายได้อย่างต่อเน่ือง และจดัท าระบบ

แจง้เตือนเรือประมงขนาด 60 ตนักรอสขึน้ไป        

- ส่วนระบบตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) 

มีการวางระบบ E-License พร้อมใช้งานใน 

30 มี.ค.59 มีการพฒันาระบบจดัระเบียบเรือ / 

อาชญาบตัร แบบ Real Time และ On Line 

ต ัง้แต่ ธ.ค.58 เรียบร้อยแล้ง และก าลงัขยาย

เครือขา่ยไปสูศู่นย์ยอ่ย มีการฝึกอบรมสรา้งองค์

ความรูผู้ ้ปฏิบตัิงานในศูนย์ และอยู่ในระหว่าง

ขออนุมตัเิปิดหลกัสูตร  

- มี ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ผู้ ส ัง เ ก ต ก า ร ณ์ บ น เ รื อ 

Observer On Board ในเรือประมงขนาด 60 

ตนักรอสขึ้นไป เรียบรอ้ยชุดแรก เมื่อ 4 ธ.ค. 

2558 ทีผ่า่นมา และสง่ปฏบิตังิานแลว้เมือ่ ม.ค.

59   

- ส่วนการบงัคบัใช้กฎหมายในโรงงานแปรรูป

สตัว์น ้ า มีการตรวจโรงงานแปรรูปสตัว์น ้ า 

จ านวน 145 แหง่ แบง่เป็น ตรวจโรงงาน 115 

แห่ง พบความผิด 52 แห่ง และตรวจล้ง 30 

แหง่ พบความผดิ 11 แหง่ รวมความผดิทีต่รวจ

พบท ัง้หมด 63 แห่ง ส ั่งหยุดกิจการ 10 วนั 5 

แหง่ และในจ านวนน้ีเขา้ขา่ยปิด 1 แหง่  

  

 

 

 

Source: 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/682583  

 

ลุน้ EU ชูธงเขยีวประมงไทย กรมศลุกากร เปิดแอพพลเิคช ั่นมอืถือคมุปลาน าเขา้ (โดย ไทยรฐัฉบบัพมิพ์ / วนัที ่21 
มกราคม 2559)  

 พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลั

ย ะ  ร ม ว . เ ก ษ ต ร แ ล ะ

สหกรณ์ เปิดเผยาายหลงั

การประ ชุมผู้บริหารว่า 

ในขณะน้ีการแก้ไขปญัหา

การท าประมงผิดกฎหมาย

ขาดการรายงานไรก้ารควบคุม หรือ ไอยูยู อยูร่ะหวา่ง

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สหาาพยุโรป หรืออียู 

และเริ่มด าเนินการไปแล้วต ัง้แต่วนัที่ 18-22 ม.ค.น้ี 

โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

และมีความหวงัว่าผลการด าเนินการต่างๆที่รฐับาล

ต ัง้ใจจะเป็นที่พอใจและก้าวผ่านใบเหลืองของอียูไป

ได ้

นายมีศกัดิ ์ากัดีคง รองอธิบดีกรมประมง กล่าว

วา่ การตรวจประเมนิของเจา้หน้าทีอ่ียู แบง่ออกเป็น 2 

คณะ คือ คณะแรกเจา้หน้าทีด่า้นเทคนิคจ านวน 3 คน 

ตรวจประเมินไปแล้วเมื่อวนัที่ 18-19 ม.ค.ที่ผ่านมา 

ไดต้รวจสอบการท างานในสว่นกลาง และคณะที ่2 ลง

พ้ืนทีท่ ัง้หอ้งปฏบิตักิารตดิตามและควบคุมเรือประมง  

นอกจากน้ีอียูยงัพอใจในผลการด าเนินงานของ

ไทยที่สามารถออกพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การ

ประมงทีม่ีผลบงัคบัใช้ไปแลว้ และการปรบัปรุงแก้ไข

แผนระดบัชาติในการควบคุมตรวจสอบ (NPIC) ซึ่ง

จะเสนอใหอ้ียู พจิารณาในการเจรจาของเจา้หน้าทีชุ่ด

ใหญท่ีน่ าทีมโดยนาย Cesar Deben เป็นหวัหน้าทีม 

เพือ่เจรจากบัฝ่ายไทยในวนัที ่20-22 ม.ค.น้ี โดยฝ่าย

ไทยมีนายวีรชยั พลาศรยั เอกอคัรราชทูตผูแ้ทนถาวร

ไทย ประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็น

หวัหน้าคณะ 

นายกุลิศ สมบตัิศิริ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า

เ มื่ อ เ ดื อ น  ธ . ค . ที่ ผ่ า น ม า  ไ ด้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก า ร

แอพพลิ เ ค ช ั่ น บน โท รศ ัพท์ มื อ ถื อ  “Anti IUU 

Fishing” เ พื่อสนับสนุนการปฏิบ ัติงานของกรม

ประมงในเรือ่งไอยูยู เพือ่ใหข้อ้มูลของเรือประมงและ

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/682583
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ปลาที่น าเข้าประเทศไทยมีความถูกตอ้งมากที่สุดและ

ไม่ผิดกฎหมายระหว่างประ เทศ โดยผู้น า เข้ า 

ประชาชนท ั่วไป เจ้าหน้าที่ศุลกากรและกรมประมง

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ท ั้ง App Store 

ส าหร ับระบบ  iOS และ  Play Store ก ับระบบ 

Android ไดแ้ลว้. 

Source: http://www.thairath.co.th/content/565757 

 

ผูแ้ทนอยีูเสนอ 8 ขอ้ เรง่รดัแกป้ระมงไทยผดิกฎหมาย (โดย: กรุงเทพธุรกจิออนไลน์ / วนัที ่22 มกราคม 2559) 

 พล.ต.คงชีพ 
ต ั น ต ร ะ ว า ณิ ช ย์  
โ ฆษก  ก ร ะ ท ร ว ง 
กลาโหม เผยาายหลงั
การหารื อระหว่ า ง
พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรีฝ่ายความม ั่นคงและ
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กบัคณะผู้แทนอียู 
เสนอข้อคิดเห็นไทย 8 ข้อ เร่งรดัไทยแก้ประมงผิด
กฎหมาย เผยาาพรวมพอใจการปฏิบตัิงาน พร้อม
ตดิตามความคืบหน้าอีก 6 เดือน 

1.เรื่องการบงัคบัใช้กฎหมายประมง โดย
ขอให้เราจดัท ากฎหมายให้ชดัเจน และขอให้ทุกฝ่าย
ปฏบิตัติาม รวมท ัง้บงัคบัใชก้ฎหมายเป็นคดี  

2.ความชดัเจนในการบงัคบัใช้กฎหมาย สิ่งที่
ตอ้งด าเนินการเรง่ดว่นคืออยากใหม้ีการแซงช ัน้กรณี
การท าประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น เรือที่ปฏิบตัิการไม่
ถูกตอ้ง ผลติาณัฑท์ีอ่อกมาจากบรษิทัทีท่ าไมถู่กตอ้ง  

3.การควบคุม ก ากบัดูแล ซึ่งขณะน้ีไทยมี
ความรว่มมือกบัทุกาาคสว่นดีอยูแ่ลว้ แตข่อใหไ้ทยสง่
สญัญาณไปยงันานาชาติเพื่อให้รบัทราบถึงการ
ด าเนินการและความต ัง้ใจของไทยทีท่ าอยู ่  

พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า สรุปในาาพรวมไทยมี
ความคืบหน้าไปมากใน 2 ปีทีผ่า่นมาและมีบางเรือ่งที่
ทางอียูแนะน าและขอให้ทางไทยให้ความสนใจมาก
ขึน้ โดยเฉพาะ  

4.เรื่องแรงงาน ทางอียู ต้องการให้ดูแรงงาน
ท ั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะในประมง เพื่อดูสวสัดิาาพ
แรงงานของไทย การตรวจสอบการเข้าออกของเรือ
จากทา่เพือ่พฒันาสวสัดาิาพแรงงานไทย  

5.ค้ามนุษย์ ขอให้ไทยตรวจสอบและดูแล
มาตรการในเรื่องของเรือและเจ้าของเรือ โดยเฉพาะ
เรือประมงนอกน่านน ้าไทยที่ไม่ปฏิบตัิตามสากล ซึ่ง
ไทยควรมีความชดัเจนว่าไมค่วรสนบัสนุนเรือเหล่าน้ี
ที่ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายสากล พร้อมท ั้งให้ไทยส่ง
สญัญาณวา่ไมส่นบัสนุนเรือที่ปฏิบตัิไม่ถูกตอ้งเพื่อให้
ไทยสามารถแก้กฎหมายเรื่องการประมงได้อย่าง
ถูกตอ้ง  

6.โรงงานแปรรูปสตัว์น ้ าที่ยงัมีบางส่วนมี
ปัญหาแรงงาน หวงัว่าไทยจะเร่งด าเนินการแก้ไข
ปญัหาดงักลา่ว  

7.การออกกฎหมายและปฏิบตัิตามกฏหมาย 
โดยหวงัวา่ จะมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจงั  

8.การใหค้วามคุม้ครองในการท าประมงระยะ
12ไมล์ทะเล ต้องหารืออย่างใกล้ชิดกบัชาวประมง
ทอ้งถิน่ดว้ย   

พล.ต.คงชีพฯ ยงักลา่วอีกวา่ ผูแ้ทนอียูไดร้ะบุ
วา่ เรือ่งน้ีถือเป็นความท้าทายที่ไดท้ างานร่วมกบัไทย
ในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย และเป็น
ปญัหาที่นานาชาติต้องร่วมกนัแก้ไข หวงัว่า 6 เดือน 
คงมีความชดัเจนและความคืบหน้า  

ท ัง้น้ีเราไดเ้น้นย า้วา่ สิง่ทีเ่ราต ัง้ใจท าอยูข่ณะน้ี 
คือ การแก้ปัญหาที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ย ั่งยืน 
โดยเราท า 3 เรือ่งหลกั  

1. ยดึถือกฎหมายสากล  
2. ท าตามค าแนะของคณะอียู  
3. ท าตามกฎหมายใหมข่องไทยที่ออกมาและ

บงัคบัใช้อยา่งเต็มที ่และตอ้งสรา้งความรบัรูเ้ขา้ใจทุก
าาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบงัคบัใช้กฎหมาย
เป็นไปอยา่งจรงิจงั 

ผู้แทนอียูได้แจ้งให้ พล.อ.ประวิตร ทราบว่า   
อียูพอใจในาาพรวมเรื่องการด าเนินการให้เป็นตาม
กฎหมาย การควบคุม การบงัคบัใช้กฎหมาย การ
ยกระดบัความสามารถเจ้าหน้าที่ และการดูบางคดีที่
อาจเป็นคดีเฉพาะเรือ่ง   

ซึง่จะตอ้งพยายามเดนิหน้าแกไ้ขทุกอยา่ง และ
ทางสหาาพยุโรปก็มีก าหนดการของเขา ซึ่งถือว่าท า
ได้มากพอสมควร ส่วนการยกเลิกใบเหลืองนั้น เป็น
เรื่องสหาาพยุโรป ซึ่งไทยก็ท าเต็มที่  ส่วนอียูจะ
ตดัสินใจอย่างไรเป็นเรื่องที่คาดเดาแทนไม่ได้ ดร.
ปณิธาน กลา่ว 

 
Source: 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/683783
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TTIA ร่วมประชุม ศปมผ. วางแผนแก้ไขการค้า
มนุษย์ 

เมื่อวนัที่ 5 มค.59 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ศปมผ. พระราชวงัเดมิ ศปมผ.ไดน้ดัประชุม 
ก ับสมาคมอาหารแช่ เ ยื อ กแข็ ง  แ ละสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย ถึงเรื่องการหาแนวทางและ
การวางแผนกลยุทธ์ในการแกไ้ขปญัหาคา้มนุษย์ โดย
มีคุณพจน์ อรา่มวฒันานนท์ เป็น 

ที่ประชุมสามารถสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาค้า
มนุษย์ไดด้งัน้ี 

- ควรมีการแบ่งประเาทล้งให้ชดัเจน ว่าล้ง
ระดบัใดทีมี่ปญัหา (ลง้ทีไ่มไ่ดข้ึน้ทะเบียน) ตอ้งมีการ
ขึ้นทะเบียนล้ง และทางล้งที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้ว 
อาจมีมาตรการประชาสมัพนัธ์ตนเองเพื่อให้เห็นว่า
มีลง้เพียงบางกลุม่เทา่นัน้ทีย่งัมีปญัหา  

-าาครฐัควรจริงจงัในการช่วย PR เรื่อง
แกป้ญัหาแรงงานมากขึน้ 

- ควรมีการร่วมมือกนัอย่างจริงจงัระหว่าง 
กรมประมง ก.ต่างประเทศ และ ศปมผ.ในการ
แกป้ญัหา และท างานไปในทศิทางเดียวกนั 

- ควรใช ้Drop in ในพ้ืนทีต่า่งๆ คือให ้NGO 
ไปลงในพ้ืนทีต่า่งๆ เพือ่รบัขอ้เสนอเรือ่งรอ้งเรียนตาม
จุดตา่งๆ และน ามาแกไ้ขเป็นเรือ่งๆ  

- ควรมีการประสานกบั NGO เพื่อท างาน
รว่มกนัเพือ่แกป้ญัหาคา้มนุษย์ 

มมีตนิ ากองทนุคดีคา้มนุษย์ เป็นรางวลัน าจบัผูต้อ้งหาคดคีา้มนุษย์ 

วนัที่ 17 มค.59 นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 

ปลดักระทรวงยุตธิรรม ไดใ้หข้อ้มูลวา่ ทีป่ระชุมแกไ้ข

ปญัหาการท าประมงผดิกฎหมายและการคา้มนุษย์ ได้

มีมตเิห็นชอบให้

กระทรวงการ

พ ัฒ น า ส ั ง ค ม

และความม ั่นคง

ข อ ง ม นุ ษ ย์  

(พม.) พิจารณา

เรื่องการน าเงินในกองทุนคดีการค้ามนุษย์มาเป็น

รางวลัส าหรบัผูใ้หเ้บาะแสจนสามารถจบักุมผูต้อ้งหาที่

หลบหนีหมายจบัในคดีค้ามนุษย์ เพื่อตอบรบักบัการ

ป ร ะ เ มิ น ส ถ านก า ร ณ์ ค้ า ม นุ ษ ย์ จ า ก ป ร ะ เ ทศ

สหรฐัอเมริกา ที่เน้นผลจากการจบักุมการกระท า

ความผดิดงักลา่ว  

Source: 

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsI

D=9590000005654 

 

ก.แรงงาน เผยความคบืหน้าการใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา 187 คาดเสร็จ กมุาาพนัธ์ 59 

ว ั น ที่  18 ม ค . 59 

นางสาวพรรณี ศรียุทธศกัดิ ์

อธิบดีกรมสว ัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้

ให้ข้อมูลว่า องค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ (ILO) ได้

พยายามผลกัดนัให้ไทยสตัยาบนัต่ออนุสญัญาฉบบัที่ 

187 (เรือ่งความปลอดายัและอาชีวอนามยั) หลงัจาก

ที ่สงิคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และอนิโดนีเซีย ไดใ้ห้

สตัยาบนัแล้ว สาระส าคญัคือ รฐัต้องด าเนินการอย่าง

เป็นข ัน้ตอนเพื่อส่งเสริมให้มีการคุ้มครองดูแลด้าน

ความปลอดายั อาชีวอนามยัและสาาพแวดล้อมใน

การท างานอย่างต่อเน่ืองและมีความคืบหน้า ต้อง

พิจารณาด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการให้

สตัยาบนัอนุสญัญาเกี่ยวกบัความปลอดายั ฉบบัอื่นๆ 

ของ ILO และในการด าเนินงานในทุกข ัน้ตอน และ

รฐัต้องมีการจดัท ารายงานข้อมูลด้านความปลอดายั

และอา ชี วอนาม ัย ระด ับช าติ  (National OSH 

Profile) เพื่อสรุปข้อมูลและสถิติเกี่ยวกบัการประสบ

อนัตรายจากการท างาน นโยบาย แผนงาน กลไกการ

ด าเนินงานอีกดว้ย 

ส าหร ับประเทศไทย ปัจจุบ ันย ังไม่ได้ให้

ส ัตยาบ ันต่ออนุส ัญญาฉบ ับใดๆ ในด้านความ

ขา่วแรงงาน 
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ปลอดายัและอาชีวอนามยั ซึ่งขณะน้ีการด าเนินการ

ได้อยู่ระหว่างข ัน้ตอนการลงนามสตัยาบนัสาร โดย

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ หลงัจากนัน้

จะมอบหมายให้ผู้แทนไทยเป็นผู้น าสตัยาบนัสารไป

ยื่นแจ้งจดทะเบียนต่อองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ (ILO) และจะมีผลนบัแต่วนัที่ยื่น ซึ่งคาดว่า

จะแลว้เสร็จไมเ่กนิตน้เดือน กพ.59 น้ี 

Source: http://voicelabour.org/?p=23903

 

ก. แรงงาน วางแผนปฏริปูคุม้ครองแรงงานตา่งดา้ว 3 ระบบ 8 ยุทธศาสตร์ 

วนัที ่25 มค.59 นาย

ธี รพล  ขุ น เมื อ ง  ผู้ ต ร ว จ

ราชการกระทรวงแรงงาน

และโฆษกกระทรวงแรงงาน 

ไดใ้หข้อ้มูลวา่ พลเอก ศริชิยั 

ดิษฐกุล รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้จดัท า 

Roadmap ปฏิรูปการบริหารจดัการและคุ้มครอง

แรงงานท ัง้ระบบ ปี 2559 เพือ่ปฏริูปคุม้ครองแรงงาน

ตา่งดา้วท ัง้ระบบ มี 3 ดา้น 8 ยุทธศาสตร์ คือ  

1. การปฏริูปการบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าว เช่น 

การออกพระราชก าหนดจดัหาลูกจ้างคนต่างด้าว

ท างาน การสรา้งการรบัรูโ้ดยใช้กระบวนการประชา

รฐั ส ารวจความตอ้งการ (Demand) จา้งแรงงานตา่ง

ด้าว การจดัท าและขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดบัชาติ 

การบรหิารจดัการแรงงานตา่งดา้ว 

2. การยกระดบัการตรวจคุ้มครองแรงงาน เช่น การ

จดัท าคูม่ือการปฏบิตังิานรว่มกบัชุดเฉพาะกจิ ศปมผ. 

จดัฝึกอบรม/ช้ีแจงคู่มือปฏิบตัิงานแก่ผู้ปฏิบตัิ ตรวจ

บงัคบัใชก้ฎหมายและตดิตามผล  

3 .  ก า รส ร้ า ง ค ว ามร่ ว มมื อ ร ะหว่ า ง ป ร ะ เ ทศ 

(Partnership) อาทิ การจดัท า MOU โดยเจรจากบั

ประเทศตน้ทาง ลงนามใน MOU ประสานการปฏบิตัิ

ตาม MOU การรบัรองอนุสญัญา ILO ที่เกี่ยวข้อง 

และโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ เพื่อการ

ต่อต้านรูปแบบการท างานที่ไม่เ ป็นที่ยอมรบัใน

อุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล 

ส าหรบั 8 ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ด าเนินงาน

บรรลุผลาายในปี 2559 ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์

การปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการแรงงานตา่งด้าว 

2 .ก าหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานและออก

ใบอนุญาต 3.การป้องกนัการลกัลอบการท างานและ

การบ ังค ับ ใช้แ ละก ารส่ งกล ับ  4 .การสื บสวน

ปราบปรามด้านกระบวนการน าพา ให้ที่พกัพิงและ

แรงงานต่างด้าวไม่มี งานท า  5.การปร ับระบบ

ฐานข้อมูล 6.การประชาสมัพนัธ์สร้างการรบัรู ้ท ั้ง

นายจ้าง ลูกจ้างและนานาชาติ 7.การสร้างความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 8.การติดตามประเมินผล 

โดยมีตวัช้ีวดัในการด าเนินการทีช่ดัเจน 

Source: http://news.sanook.com/1937542 

 

 

ความคบืหน้า TPP  

 อพัเดท TPP เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2559 
ทางกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศไดม้ีการจดั
ประชุมเกีย่วกบัความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกจิ
าาคพื้นแปซฟิิก(าาคธุรกจิ)TPP โดยมีนายวนิิจฉยั 
แจม่แจง้ ผูช้ว่ยรฐัมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์ 

เปิดเผยวา่ รฐัมนตรีวา่การ
กระทรวงพาณิชย์ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการ
ศกึษาความพรอ้มของไทย
ตอ่ความตกลงหุน้สว่นทาง
เศรษฐกจิาาคพื้นแปซฟิิก 
(TPP) ไดม้อบหมายให้

รบัฟงัความเห็นของทุกาาคสว่น โดยกรมเจรจาฯไดม้ี

การรบัฟงัความเห็น รวมท ัง้ขอ้เสนอแนะของทุกาาค
สว่นอยา่งท ั่วถงึ โดยเจาะลกึรายสาขาท ัง้ในสว่นกลาง
และทุกาูมาิาคอยา่งตอ่เน่ือง  

นายวนิิจฉยัไดห้ารือรบัฟงัความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของาาคประชาสงัคมาาควชิาการ าาค
ธุรกจิ าาคเกษตร และาาครฐั มีประเด็นส าคญั เชน่ 
การเปิดตลาดสนิคา้ กฎถิน่ก าเนิดสนิคา้มาตรการทาง
การคา้ การคุม้ครองความหลากหลายทางชีวาาพ การ
ขึน้ทะเบียนต ารบัยา การคุม้ครองสทิธบิตัร สิง่บง่ช้ีทาง
าูมศิาสตร์ การระงบัขอ้พพิาทระหวา่งรฐักบันกัลงทุน 
แรงงาน และสิง่แวดลอ้ม โดยมีผูแ้ทนจากาาคประชา
สงัคมและนกัวชิาการเขา้รว่มหารืออยา่งรอบดา้น โดย

ขา่วกฎระเบยีบการคา้และเทคนิค 
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สว่นใหญเ่สนอแนะใหม้ีการศกึษารายละเอียดของ
ความตกลงอยา่งรอบคอบ รวมถงึประเมนิผลกระทบ 
และผลประโยชน์ทีทุ่กาาคสว่นจะไดร้บั ท ัง้ในมติดิา้น
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และสุขาาพ นอกจากน้ี 
เสนอแนะใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นการเกษตร
ใหค้วามรูก้บัเกษตรกรรายยอ่ยในพ้ืนทีต่า่งๆ อยา่ง
ท ั่วถงึเกีย่วกบัผลกระทบและมาตรการเยียวยา รวมท ัง้
การเตรียมความพรอ้มตอ่ความตกลง TPP ส าหรบั
เรือ่งมาตรการควบคุมยาสูบไมถ่ือเป็นขอ้กงัวลของ
าาคประชาสงัคมไทย เน่ืองจากเป็นขอ้ยกเวน้าายใต้
ความตกลง TPP และสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของ

องค์การการคา้โลก 
 

ส าหรบัาาคธุรกจิ อาท ิสาาหอการคา้ไทย สาา
อุตสาหกรรม รวมถงึสมาคมตา่งๆ สว่นใหญม่ีความ
พรอ้มและสนบัสนุนใหไ้ทยเขา้รว่มความตกลงทีพีพี 
ในกลุม่สนิคา้ เชน่ ขา้ว น ้าตาลทรายดบิ กุง้สดแชเ่ย็น/
แชแ่ข็ง ทูน่ากระป๋อง แป้งมนัส าปะหลงั เครือ่งนุ่งหม่ 
สิง่ทอ อญัมณีและเครือ่งประดบั ยา การขนสง่สนิคา้
ทางอากาศ การทอ่งเทีย่วเชงิสุขาาพ และธุรกจิขาย
ตรงเป็นตน้ 
 
Source : http://www.ryt9.com/s/beco/2347191 

 

EU รุกอาเซียน 

        EU เริ่มสนใจที่จะ
หวนกลบัมาเจรจา FTA 
อ า เ ซี ย น -EU อี ก ร อ บ 
หลงัจากที ่EU เจรจา FTA 
ทวิาาคีกบัอาเซียนไป 6 
ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ 
เวียดนาม เจรจาทวาิาคีจบ
ไปแล้ว โดยในส่วนของ

เวียดนามเพิ่งจบล่าสุด เมื่อต้นเดือนธนัวาคม 2558 
คาดว่าจะมีผลบงัคบัใช้ได้ต้นปี 2018 (2561) ส่วน
ไทยและมาเลเซียอยูร่ะหวา่งการเจรจาและอนิโดนีเซีย 

ฟิ ลิ ปินส์  เ ต รี ยมจะ เ ปิดก าร เ จรจ า  ซึ่ ง จ ะ เ ป็น
แรงผลกัดนัใหเ้กิด FTA อาเซียน-EU ให้เจรจาแบบ
คูข่นานกนัไปโดยมีทวาิาคีกบั EU เป็นฐาน  

 ฉะนั้นต้องลุ้นผลสรุปการประชุมสุดยอดผู้น า
อาเ ซียน (ASEAN summit)  ในเดือนสิงหาคม 
2559 หากไฟเขียวไทยต้องก าหนดท่าที เข้าสู่ที่
ประชุมคณะรฐัมนตรีในช่วงกลางปีหลงั และต้อง
เตรียมพรอ้มกบัมาตรฐานการเจรจาใหมใ่นแบบฉบบั
เดียวกบั TTIP หมายถึง ได้รบัผลจากแรงกระเพื่อม
คร ัง้น้ีแน่นอน 

 
 
 
 
 

มต ิครม. ทีส่ าคญัประจ าเดือนมกราคม 2559 

วนัที ่12 มค.59   

ขอ้ 4. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัวิธิีพจิารณาคดีคา้
มนุษย์ พ.ศ. .... 

ครม.เห็นชอบอนุมตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตัวิธิี
พจิารณาคดีคา้มนุษย์ พ.ศ. .... ตามรายงานของ
คณะกรรมการเฉพาะกจิแกไ้ขปญัหาขอ้ขดัขอ้งดา้น
กระบวนการยุตธิรรมในคดีคา้มนุษย์ 

สาระส าคญั 

1. ก าหนดนิยาม “คดีคา้มนุษย์” “ศาลอุทธรณ์”  

2. ใหว้ธิีพจิารณาคดีการคา้มนุษย์ใหใ้ช้ระบบไตส่วน
และเป็นไปโดยรวดเร็วตามบทบญัญตัแิหง่
พระราชบญัญตัแิละขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา
ตามมาตรา 6  

3.ก าหนดใหจ้ดัต ัง้แผนกคดีคา้มนุษย์ขึน้ในศาล
อุทธรณ์ โดยใหม้ีอ านาจพจิารณาพพิากษาคดีคา้

มนุษย์ทีม่ีการอุทธรณ์ค าพพิากษาหรือค าส ั่งของศาล
ช ัน้ตน้และตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิ  

4.ก าหนดหลกัการใหศ้าลฎีกามีอ านาจรบัฎีกา  

ขอ้ 5.  เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดสถานทีท่ีห่า้มมิ
ใหลู้กจา้งซึง่เป็นเด็กอายุต า่กวา่สบิแปดปีท างาน พ.ศ. 
.... 

ครม.อนุมตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงก าหนดสถานทีท่ี่
หา้มมใิหลู้กจา้งซึง่เป็นเด็กอายุต ่ากวา่สบิแปดปีท างาน 
พ.ศ. ....ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ   

สาระส าคญั 

1. ก าหนดนิยามค าวา่ “การแปรรูปสตัว์น ้าเบื้องตน้” 
และ “การแปรรูปสตัว์น ้า” 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนมกราคม 2559 

http://www.ryt9.com/s/beco/2347191
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“การแปรรูปสตัว์น ้าเบื้องตน้”  หมายความวา่ การลา้ง 
ช าแหละ แกะ ตม้ น่ึง ทอด หรือบด สตัว์น ้า 

 “การแปรรูปสตัว์น ้า” หมายความวา่ การกระท าใด ๆ 
ทีเ่ป็นการเปลีย่นสาาพสตัว์น ้าส าหรบัใชเ้พือ่การ
อุปโาคหรือบรโิาค แตไ่มร่วมถงึการบรรจุหีบหอ่สตัว์
น ้าโดยไมม่ีการเปลีย่นแปลงสาาพของสตัว์น ้าหรือ
เปลีย่นแปลงสาาพสตัว์น ้าเพือ่บรกิารใหแ้กผู่บ้รโิาค
โดยตรง  

2. ก าหนดสถานทีที่ห่า้มนายจา้งใหลู้กจา้งซึง่เป็นเดก็
อายุต ่ากวา่สบิแปดปีท างาน ไดแ้ก ่โรงงานตาม
กฎหมายวา่ดว้ยโรงงานทีป่ระกอบกจิการเกีย่วกบัการ
แปรรูปสตัว์น ้าเบื้องตน้ และสถานประกอบกจิการการ
แปรรูปสตัว์น ้า 

Source : http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-
summary-cabinet-meeting/item/download/3509.html

ราชกจิจานุเบกษา  
กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดือน มกราคม 2559  

กฎกระทรวงก าหนดสถานทีท่ีห่า้มนายจา้งใหลู้กจา้ง
ซึง่เป็นเด็กอายุต ่ากวา่สบิแปดปีท างาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สาระส าคญัคือ การหา้มนายจา้งใหลู้กจา้งเด็กอายุต ่า
กวา่สบิแปดปีท างานในสถานที ่ดงัน้ี 
(๑) โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัสตัว์น้  า ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 
(๒) สถานประกอบกจิการทีป่ระกอบกจิการเกีย่วกบั
การแปรรูปสตัว์น้  า ตามพระราชก าหนดการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    กฎกระทรวงฉบบัน้ีจะใหบ้งัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๙ น้ี 
    เพิม่เตมิ กฎกระทรวงฉบบัน้ีประกาศใหใ้ชห้ลงัจาก
การประชุม ครม.เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2559 ซึง่ที่
ปะชุมไดม้ีมตอินุมตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงก าหนด
สถานทีที่ห่า้มมใิหลู้กจา้งซึ่งเป็นเด็กอายุต ่ากวา่สบิ
แปดปีท างาน พ.ศ. ....ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/005/1.PDF 
 

ประกาศกรมประมงเรือ่ง ก าหนดขนาดหรือลกัษณะ
ของเครือ่งมือท าการประมงทีต่อ้งไดร้บัใบอนุญาตท า
การประมงพ้ืนบา้นพ.ศ. ๒๕๕๘ 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/004/16.PDF 

 
ประกาศกรมประมงเรือ่ง ก าหนดเครือ่งมือท าการ
ประมงทีต่อ้งไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งมือท าการ
ประมงน้ าจืดพ.ศ. ๒๕๕๘ 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/004/15.PDF 

 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง การแจง้
ขอ้มูลลว่งหน้าและก าหนดทา่เทียบเรือของเรือประมง
ทีม่ใิชเ่รือประมงไทยทีป่ระสงค์จะน าสตัว์น้  าหรือ
ผลติาณัฑส์ตัว์น้  าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/006/1.PDF 

 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก าหนด
แนวปฏบิตัใินการน าเขา้สตัว์น้  าหรือผลติาณัฑส์ตัว์น้  า
ส าหรบัเรือประมงทีท่ าการประมงพ้ืนบา้นโดยรฐั
เจา้ของธงทีม่ีอาณาเขตตดิตอ่กบัราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/006/2.PDF 

 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก าหนด
คณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลกัเกณฑแ์ละ
วธิีการพจิารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/006/3.PDF 

 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก าหนด
เงือ่นไขเกีย่วกบัรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วธิีที่
ใช ้บรเิวณพ้ืนทีแ่ละระยะเวลาในการท าการประมง ที่
ผูท้ าการประมงดว้ยเครือ่งมืออวนรุนเคยทีใ่ช้ประกอบ
เรือยนต์ท าการประมงตอ้งปฏบิตั ิพ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/006/7.PDF 

 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก าหนด
ชนิดสตัว์น้  าทีห่า้มน าเขา้ สง่ออก หรือน าผา่น
ราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/006/9.PDF 

 
ประกาศกรมประมง 
เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีผูส้งัเกตการณ์
ประจ าอยูใ่นเรือประมงส าหรบัผูไ้ดร้บัใบอนุญาตให้
ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/006/10.PDF 

 
ประกาศกรมประมง เรือ่ง การก าหนดคุณสมบตั ิ
หลกัเกณฑ ์วธีิการฝึกอบรม และการขึน้ทะเบียนเป็น
ผูส้งัเกตการณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/006/12.PDF 
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