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จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตย-เหนอื เขตวฒันา กทม.  
บรรณำธกิำร : สพุตัรา ริว้ไพโรจน ์  กองบรรณำธกิำร : วรพล  พฒันะนุกจิ, ภัคธร เนยีมแสง,อารยีา ฉมิออ่น,สภุรรศ บ ารงุศลิป์และขวญัฤทยั บญุสอน 

กจิกรรม 

- นายก ส.การประมงแหง่ประเทศไทย พจิารณาแนวทางการยุตขิอ้รอ้ง 

เรียนระหวา่ง TTIA กบั NFAT                2 

- TTIA จดัประชุมรว่มกบักรมประมง กรมศุลกากร ปญัหาเอกสารน า 

เขา้-สง่ออก สนิคา้ทูน่า                     2 

- TTIA เขา้รว่มประชุมการใชร้ะบบ E-PSM Traning และการใช ้

งานแบบฟอร์มการขอเทยีบทา่ลว่งหน้า (AREP)            4 

- TTIA ประชุมหารือภายใตโ้ครงการปรบัปรุงและพฒันาการท า 

ประมงอวนลากในพ้ืนทีอ่า่วไทย              5 

- TTIA หารือถงึแนวทางการด าเนินการโครงการ PLAN กบั TTIA    6 

- TTIA  หารือในคณะอนุกรรมการดา้นยุทธศาสตร์การบรหิารและ 

กล ั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา             6 

- TTIA ประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณามาตรฐานอาหารระหวา่ง 

ประเทศ สาขาไขมนัและน ้ามนับรโิภค              7 

- TTIA หารือดา่นประมง ปญัหา overweight ทูน่าน าเขา้            8 

- TTIA หารือใน คณะท างานศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพการหาราย 

ไดแ้ละพฒันาสนิทรพัย์ องค์การสะพานปลา              8 

- TTIA ประชุมเชงิปฏบิตักิารความรว่มมือแกไ้ขปญัหาการใชแ้รง 

งานเด็ก แรงงานบงัคบั               9 

ขา่วแรงงาน 

- ขยายระยะเวลาอนุญาตใหแ้รงงานท างานและอยูใ่นราชอาณา 

จกัร ถงึ 1 พ.ย. 60      12 

- พรบ.แรงงาน เพิม่โทษการใช ้‘แรงงานเด็ก’ ผดิกฎหมาย ปรบั

สูงสุด 8 แสนบาท      12 

ขา่วประมง 

- เตือนเรือประมงยืน่ขอ ซีบุค๊ พน้ 120 วนั ใชต้า่งดา้วผดิกฏหมาย    10 

- พ.ร.ก.ประมง กฏหมายปฏรูิปประมงไทย            10 

- เรืออวน 3 พนัล างดัขอ้ปิดอา่ว            11 

- 5 สนิคา้เมนิทรมัป์ ม ั่นใจ ‘สง่ออก’ พุง่            11 

- กรมประมงดงึนวตักรรม 4.0 เชือ่มขอ้มลู-เน้นตรวจสอบประมงผดิ

กฏหมาย               12 

ขา่วการคา้ 

- รมช.พาณิชย์ ช้ี'ทรมัป์'ยกเลกิTPP เป็นผลดตีอ่ไทย  13 

- "ทรมัป์" ถอนตวัทีพีพีไมก่ระทบไทย แตห่ว่งสหรฐัฯกีดกนัจีน 

-ดงึทนุกลบัทุบสง่ออก         13 

 

 
TTIA หารือดา่นประมง ปญัหา 

overweight ทูน่าน าเขา้ 
อา่นตอ่หน้า..8.. 
 

 
นายก ส.การประมงแหง่ประเทศไทย พจิารณาแนวทาง

การยุตขิอ้รอ้งเรียนระหว่าง TTIA กบั NFAT 
อา่นตอ่หน้า..2..   

TTIA เขา้ร่วมประชุมเชงิปฏบิตักิารความรว่มมือ
แกไ้ขปญัหาการใชแ้รงงานเดก็ แรงงานบงัคบั 

อา่นตอ่หน้า..9.. 

 

 

万事如意 新年发财… 
คดิหวงัส ิง่ใดขอใหส้มหวงัสมปรำรถนำในปีใหมน่ี ้

มแีตค่วำมสขุม ัง่ค ัง่ โชคดรี ำ่รวยตลอดปี 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนมกราคม 2560 

- มต ิครม.ทีส่ าคญัเดือน มกราคม 2560   15 

- ราชกจิจานุเบกษา : กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดือน 

มกราคม 2560                 15 

 

ขา่วมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 

- กฎหมายการตดิฉลากสนิคา้อาหาร GMO ของสหรฐัอเมรกิา  14 

- จบัตามาตรฐาน FSSC 22000 ใหม ่เน้นป้องกนัอาหาร 

ปลอมปน      14 

- ออสเตรเลีย แจงการระบุวนัทีแ่ละขอ้ก าหนดอืน่ในฉลากส าหรบั 

สนิคา้อาหารน าเขา้     14 
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นายก ส.การประมงแห่งประเทศไทย พจิารณาแนวทางการยุตขิ้อรอ้งเรียนระหว่าง TTIA กบั NFAT 

สภาหอฯ เชญิ นายก ส.การประมงแหง่ประเทศ
ไทย และนายกTTIA พิจารณาแนวทางการยุติข้อ
ร้องเรียนระหว่าง TTIA กบั NFAT ณ ห้องประชุม
สภาหอการคา้ฯ  

**ผลการประชุมได้ข้อสรุปที่ท าให้ทุกฝ่ายต่างไปสู่
เป้าหมายรว่มกนัได ้และเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศชาต ิ
และทะเลของไทย ดงัน้ี 

 

1. ท ั้ง 2 สมาคมต่างต้องการฟ้ืนฟูทรพัยากรของ
ประเทศอยา่งเป็นระบบ โดย NFAT ตอ้งการมีปลาจบั
มากขึน้ ทางTTIA ตอ้งการใหท้ะเลไทยมีปลาเพิ่มจาก 
1.2 ล้านตนัเป็น 2 ล้านตนั เหมือนปกติ ดงันั้น ทาง
สภาหอฯจึงจะต ั้งคณะท างานพิเศษ ฟ้ืนฟูทรพัยากร
ประมงทะเลอยา่งย ั่งยืน เพือ่เปิดใหม้ีการหารือในเรื่อง
น้ี โดยน าข้อมูลเชิงวิชาการมาคุยกนัและจดัท าท่าที
เสนอภาครฐัในนามสภาหอฯ  

2. สภาหอฯ ขอให้ NFAT กลบัไปหารือร่วมก ับ
สมาชิกสมาคมประมงต่างๆ เพื่อก าหนดจุดยืนให้
ชดัเจนเป็นเสียงเดียวกนั ก่อนที่จะมีการเปิดประชุม
คณะท างานพเิศษฯ 

3. ทาง TTIA จะหยุดให้สมัภาษณ์เรื่องเครื่องมือ
ประมงท าลายล้าง อวนลาก เรือปั่นไฟ จนกว่าจะมี
ข้อสรุปจากคณะท างานพิเศษฯ และ TTIA จะส่ง 
paper ตอ่สภาหอฯ ในเรือ่งจุดยืนการประมงอยา่งย ั่งยื

 

TTIA จดัประชุมรว่มกบักรมประมง กรมศุลกากร ปญัหาเอกสารน าเขา้-สง่ออก สนิคา้ทนู่า 

เมือ่วนัที ่6 มกราคม 2560 – TTIA จดัประชุม

เชิงปฏิบตัิงานของ 3 ฝ่าย กรมประมง กรมศุลกากร 

และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย เรื่อง ปัญหา

เอกสารน า เข้า -ส่งออก สินค้าทู น่ า  ณ สมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย สรุปประชุมสาระส าคญั ดงัน้ี  

1. แนวทางการลดระยะเวลาในการแก้ไข

ขอ้มูลตวัเลขน ้าหนกัปลาในใบขน 

 เห็นชอบกบัแนวทางให้สมาชิกที่ต้องการลด

ระยะเวลาการแก้ไขใบขน ช่วยจดัท าเอกสารบนัทึก

ข้อความให้กรมศุลกากร หลงัจากที่ได้ ร.7 จากกรม

ประมง โดยกรมศุลกากร แจ้งว่ามีระเบียบการ

ปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ให้ใช้เวลาแก้ไขใบขน 2-3 

วนั  

กรมศุลกากรเน้นวา่ ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิตัิ

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 3/2559 เรื่อง พิธีการ

ศุลกากรเฉพาะเรือ่งวา่ดว้ยการน าเขา้ สง่ออกและการ

น าผ่านสินค้าสตัว์น ้าและผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า ซึ่งระบุว่า 

หล ังรถขนสินค้าค ันสุดท้ายที่ออกจากท่า  และ

นายตรวจได้ให้สถานะ 0309 แล้ว ผู้ประกอบการ

ต้องยื่นเอกสาร 0409 และ ร.7  เพื่อแก้ไขใบขนให้

ถูกต้องภายใน 10 วนั มิฉะนั้นจะมีค่าปรบั 1,000 

บาท ซึง่ปจัจุบนักรมศุลฯ ยงัอนุโลมไมป่รบัเน่ืองจากมี

หลายข ั้นตอนที่ล่าช้า ท ั้ง น้ี  ข ั้นตอนท ั้งหมดตาม

ประกาศฯ ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั 

2. ปญัหาการเลือกใช ้Transshipment port 

ไมต่รงกนัระหวา่งกรมศุลกากร และกรมประมง 

กรมประมงและกรมศุลกากรเสนอใหส้มาคมฯ 

หารือกบัหน่วยงานที่ออกเอกสาร Bill of Lading 

(B/L) - (Tuna Trader / Vessel Agent) วา่ในทาง

ปฏบิตัสิามารถแยกเอกสารอยา่งละชุดไดห้รือไมก่รณี

ขา่วกจิกรรม 
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ที่มีการ Transship มากกว่า 1 Port เช่น 1 BL / 1 

Invoice / 1 Port of Transshipment  

กรมศุลกากรแจง้ว่า โปรแกรม E-Import ใช้

กบัทุกสินค้าน าเข้าไม่เฉพาะสินค้าสตัว์น ้าเท่านั้น จึง

ไม่สามารถแก้ไขโปรแกรมได้ อย่างไรก็ตาม กรม

ศุลกากรแนะน าให้สมาคมฯ ปรึกษากบัหน่วยงาน

ภายในกรมศุลกากรที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัพิธีการทาง

กฎหมายและระบบการกรอกข้อมูลทางเล็กทรอนิกส์ 

คือ ส านกัมาตรฐานพิธีการศุลกากร (สมผ.) และ

ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สตส.) 

ซึ่ง 2 หน่วยงานน้ีจะให้ค าตอบว่าสามารถแก้ไข

ปรบัเปลีย่นระบบไดถู้กตอ้งตามกฎหมายหรือไม ่   

3. ปญัหาการเก็บขอ้มูลน ้าหนกัปลาไมต่รงกนั 

ระหว่างช ั่ งที่หน้าท่า (Tally weight) และช ั่ งหน้า

โรงงาน (Actual weight) ส าหรบัการกรอกขอ้มูลใน

ใบอนุญาต ร.7 และ IMD  

 การแก้ไขน ้ าหนักในใบขนให้ใช้ข้อมูล

น ้าหนักปลาที่ช ั่ งหน้าโรงงาน ซึ่งในปัจจุบนั กรม

ศุลกากรยึดข้อมูลน ้าหนกัปลาหน้าโรงงาน ที่ระบุใน

เอกสาร ร.7 โดยด่านประมงเป็นผู้ออก และกตส.

เซ็นต์รบัรองน ้าหนกัในเอกสาร Summary sizing 

หน้าโรงงาน ดงันั้น จึงไม่มีปัญหาการเก็บข้อมูลไม่

ตรงกนัระหวา่งกรมศุลกากร และกรมประมง 

  ผู้ประกอบการกงัวลเรื่องการ Post Audit 

กรมศุลกากรแนะน าว่า ใหผู้ป้ระกอบการช้ีแจงให้กบั

เจ้าหน้าที่ศุ ลกากรที่มา Post Audit โดยอ้างถึง

ประกาศกรมศุลกากรที่  3/2559 เรื่อ ง  พิธีการ

ศุลกากรเฉพาะเรือ่งวา่ดว้ยการน าเขา้ สง่ออกและการ

น าผา่นสนิคา้สตัว์น ้าและผลติภณัฑส์ตัว์น ้า 

4. การระบุน ้าหนกั (Tally / Actual weight) 

ในเอกสาร Captain Statement ของด่านประมง

สงขลากบัด่านที่กรุงเทพ ไม่ตรงกนั (ประเด็นเฉพาะ

กรมประมง) 

# ผอ.ถาวร ทนัใจ กองควบคุมการค้าสตัว์น ้าและ

ปจัจยัการผลิต รบัไปประสานกบัด่านประมงสงขลา 

ถึงแนวทางปฏิบตัิซึ่งควรจะด าเนินการเหมือนกนัท ัง้

สว่นกลางและภูมภิาค โดยใหใ้ช้น ้าหนกัจรงิทีโ่รงงาน

ซ้ือกบั Supplier (ผู้ขาย) หรือ Actual weight ระบุ

ในเอกสาร Captain Statement 

5. หารือเน้ือหาใน ประกาศกรมศุลกากร 

49/2556 เรื่อง การผ่อนผนัให้จดัรวมรายการสินค้า

ในใบขนสินค้าขาเข้า ที่กระทบต่อการน าเข้าสินค้าทู

น่า ส าหรบัการน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้

เอกสาร 

กรมศุลกากรต้องการเก็บข้อมูลแยกชนิดและ

ปรมิาณทูน่าแตล่ะสายพนัธุ์ และสญัชาตขิองเรือจบั จงึ

ต้องการให้ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลรายละเอียด

ดงักล่าวลงในใบขนสินค้าขาเข้า ซึ่งสมาคมฯ แย้งว่า 

กรมประมงไดเ้ก็บขอ้มูลลกัษณะน้ีอยูแ่ลว้ จงึขอใหท้ ัง้ 

2 หน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลกนั เพื่อลดการท างาน

ซ ้าซ้อนและเพิ่มพิธีการเอกสารให้กบัผู้ประกอบการ 

ซึง่ทางกรมศุลกากร รบัไปหารือกบัหน่วยงานภายใน 

6. กรมประมงขอความร่วมมือจากสมาชิก

สมาคมฯ ในข ัน้ตอนปฏบิตังิาน 5 เรือ่ง 

 

ดา่นประมง 

1.ขอความร่วมมือให้บริษัทเร่งด าเนินการ

เรื่ อ ง เอกสารร ับรองตนเอง  (Self-certificate) 

หลงัจากการขนสง่ปลาดว้ยรถเทีย่วสุดทา้ย และเรง่ให้

ต ัวแทนออกของหรื อต ัวแทนบริษัท ฯน า เ ข้ า

ด าเนินการกบันายตรวจเพือ่ขอปลดสถานะจาก 0309 

เพื่อ ผู้ประกอบการจะได้ยื่นเอกสาร 0409 ประกบคู่

กบั ร.7 ให้กรมศุลกากรด าเนินการในล าดบัต่อไป 

ประกาศกรมศุลกากรที่  3/2559 เรื่อ ง  พิธีการ

ศุลกากรเฉพาะเรือ่งวา่ดว้ยการน าเขา้ สง่ออกและการ

น าผา่นสนิคา้สตัว์น ้าและผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า ขอ้ 1.3.2 

ภายในระยะเวลา 30 วนั ขณะน้ี พบปญัหามีเอกสาร

คา้งจ านวนมาก 

2.ขอความร่วมมือให้บริษัทแจ้งและยื่น

เอกสารที่จะต้องมาอนุญาตก่อนการขนถ่าย (เช่น 

B/L, Invoice, Packing List, Captain 

statement) ให้เจ้าหน้าที่ด่านประมงทราบล่วงหน้า

อยา่งน้อย 1 วนั กอ่นขนถา่ยปลาจากเรือ 

3.ขอให้โรงงานช่วยตรวจสอบความถูกต้อง

ชดัเจนของส าเนาเอกสารตา่งๆ ทีย่ืน่ใหก้บักรมประมง 
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เพื่อไม่ให้มีการตีกลบัและเกิดความล่าช้าในการ

ด าเนินงาน 

กตส. 

4.การแจง้ตวัเลขน ้าหนกัที ่Landing จรงิของ

ประเทศผู้ช้ือ (Market state) กลบัไปยงัประเทศตน้

ทางเพือ่ขอออก Catch Certificate ดว้ยน ้าหนกัจรงิ 

ปจัจุบนัมี 2 ประเทศ ที่ปฏิบตัิเช่นน้ี คือ ไต้หวนัและ

ฟิลิปปินส์ และจะมีประเทศอื่นๆ ที่ปฏิบตัิในลกัษณะ

ดงักลา่วเพิม่ขึน้ซึง่ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งเจรจา 

5.ขอความร่วมมือโรงงานที่เป็นสมาชิก ช่วย

ให้ข้อมูล Sizing แบบวนัต่อวนั กบัเจ้าหน้าที่ประมง

ทีเ่ขา้ไปตรวจเช็คขอ้มูล เพือ่จะไดถู้กตอ้งตรงกนัและ

รวดเร็วมากขึ้น เน่ืองจากปจัจุบนัมีบางโรงงานหรือ

หอ้งเย็นทีใ่หข้อ้มูลไมค่รบถว้น // กรณีทีม่ีการ sizing 

หลงัจากที่ จนท.ประมง กลบัไปแล้ว ขอให้แจ้งทนัที

ในวนัถดัไปที ่จนท.เขา้ตรวจ โดยอาจจะใช้วธิีการส่ง

อีเมลล์แจ้งเพิ่มตามไปให้ จนท.ที่เข้าตรวจในวนั

ดงักลา่ว 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมการใช้ระบบ E-PSM Traning และการใชง้านแบบฟอร์มการขอเทยีบทา่ลว่งหน้า 

(AREP) 

เมื่อวนัที่ 11 ม.ค. 60 -- กรมประมงร่วมกบั 

IOTC จดัฝึกอบรม เรื่องการใช้ระบบ Electronic 

Post State Measure (E-PSM Traning) ต าม

มาตรการรฐัเจา้ของทา่และการใช้งานแบบฟอร์มการ

ขอเทียบท่าล่วงหน้า (Advance Report of Entry 

into Port: AREP)  

         วิทยากร ตวัแทนจากกรมประมง และ IOTC 

กลุม่เป้าหมาย     ตวัแทน Trader สายเรือตา่งประเทศ 

ตวัแทนออกของ และผูป้ระกอบการประมง  

         วตัถุประสงค์ เข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวทางปฏิบตัิในการขอน า

เรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าในประเทศไทย 

ผ่ านระบบอิ เ ล็ กทรอ นิก  ต ามมติค ว ามตกล ง 

Advance Report of Entry into Port: AREP 

Res.ที ่10/11 

ทีม่า 

         ประเทศไทย ให้สตัยาบนัเข้าร่วมเป็นภาคีรฐั

เจ้าของท่า PSMA กบั FAO เมื่อกลางปี 2016 ที่

ผ่านมา ส าหรบัการด าเนินงานตามมาตรการรฐั

เจา้ของทา่เพือ่ป้องการ IUU ปจัจุบนัมีรฐัภาคีเขา้ร่วม

แล้ว 32 ประเทศท ั่วโลก ประเทศไทยมีท่าเทียบ

เรือประมงที่ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน PSM 

จ านวน 27 ท่า แบ่งเป็นฝั่ ง Andaman 10 ท่า และ 

GoT 17 ท่า -- โดยเริ่มน าร่องที่ท่าเรือภูเก็ต เป็นที่

แรก ต ั้งแต่ ปี  2015 ก่อนที่ไทยจะให้ส ัตยาบ ัน

มาตรการ ดงักลา่ว 

        แนวทางปฏบิตัแิละข ัน้ตอนของระบบ E-PSM 

         - มาตรการ PSM เป็นการควบคุมตรวจสอบ

เรือประมงต่างประเทศ (โดยเฉพาะเรือที่ท าการ

ประมงในมหาสมุทรอนิเดีย)  

         - ระบบ E-PSM ถูกออกแบบมาส าหรบัอ านวย

ความสะดวกในการควบคุม รายงานเรือเข้าก่อน

ล่วงห น้า  ข ั้นตอนการตรวจสอบและราย ง าน

สถานการณ์กลบัไปผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ส่วน หากพบข้อ

ส งส ัย  คื อ  ร ัฐ เ จ้ า ขอ งธ ง  ร ัฐ เ จ้ า ขอ งท่ า  แ ละ

ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้ง  

         - ระบบ E-PSM ถูกออกแบบมาเพือ่ใชง้านบน 

Website IOTC และต้องมีการเชื่อมต่อ Internet 

ในการค้นหาเรือ กรอกข้อมูล และรบัส่งผลการ
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ตรวจสอบจากรฐัเจ้าของท่าและเจ้าของเรือประมง 

ผา่น 3 ข ัน้ตอน Request / Action / Report 

         - ระบบ E-PSM จะถูกน ามาทดลองใช้เป็น

เวลา 3 ปี เริม่ต ัง้แต ่ปี 2016 เป็นตน้มา จนถงึวนัที ่1 

ม.ค. 2020 (ตามมติความตกลง PSMA 16/11 ข้อ 

3.3) ซึ่งเป็นการใช้ระบบ E-PSM จริง ซึ่งมีบาง

ประเทศภาคี PSM ทีเ่ริม่ใชแ้ลว้ ท ัง้น้ี ยงัตอ้งหาความ

ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากระบบ เพื่อปรบัปรุง

พฒันาใหด้ีขึน้  

         แผนการอบรม 

         การอบรม เรือ่งการใชร้ะบบ Electronic Post 

State Measure (E-PSM Traning) ก าหนดจ ัด

ท ัง้หมด 3 คร ัง้ คร ัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 9 ม.ค. - อบรมที่

ภูเก็ต ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกภาคสว่นรฐัและเอกชน // คร ัง้ที ่

2 เมือ่วนัที ่11 ม.ค. - อบรมทีก่รุงเทพ กรมประมง ผู้

ประการ Trader  สายเรือ ทีเ่กีย่วขอ้ง // คร ัง้ที ่3 วนัที่

12-13 ม.ค. - อบรมที่กรุงเทพ กรมประมง เฉพาะ

ห น่ ว ย ง า นภ า ค ร ัฐ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  (Competent 

Authority:CA)  

        รายละเอียดการใชง้าน E-PSM 

        ในส่วนของ ข ัน้ตอนการปฏิบตัิและการใช้งาน

ข้อมูลบนหน้า Website IOTC และรายละเอียด 

Weblink: 

http://epsm.iotc.org/form/arepstart?lang=en 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

TTIA ประชุมหารือภายใตโ้ครงการปรบัปรงุและพฒันาการท าประมงอวนลากในพื้นทีอ่า่วไทย 

เมื่อวนัที่ 13 มกราคม 2560 สมาคมผู้ผลิต

อาหารสตัว์ไทย เชิญคณะท างาน TSFR ประชุม

หารือภายใต้โครงการปรบัปรุงและพฒันาการท า

ประมงอวนลากในพ้ืนที่อ่าวไทย  ณ ห้องประชุม

สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว์ไทย โดยมีประเด็นการหารือ 

ดงัน้ี 

1.อพัเดท Status และแผนงานโครงการฯ 
   - ขณะน้ีโครงการ trawl FIP อยู่ในข ัน้ตอน
การเตรียมเก็บขอ้มูลเพือ่ใช้ประเมนิในเบื้องตน้ Pre-
assessment  โ ด ย  ด ร .  ร ะ วี  ( local project 
coordinator) โดยรวบรวมข้อมูลจากกรมประมง 
คาดวา่จะแลว้เสร็จภายในเดือน ม.ค. 60 
   - การจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ (workshop) 
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในข ัน้ตอนของโครงการ ในการลง
พ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลและประชุมหารือกบัผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตลอดจน ชาวประมง โดยมีแผนในเบื้องต้น
จะจดัขึน้ 2 คร ัง้ คือ (1) หลงัจากไดร้บัรายงานผลการ
ประเมินเบื้องต้น ประมาณ เดือน มี.ค.60 (2) เมื่อมี

การท า approve action plan ประมาณ ก.ค.- ส.ค. 
60 
 
2.การประชาสมัพนัธ์ และการรบัส่งข่าวสารใน
โครงการฯ 

2.1 Output 
   - การประชาสมัพนัธ์ผ่านงานประชุม 
สมัมนา งานแสดงสินค้า ฯลฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่
ก ารด า เ นินโครงการให้ทราบ  เช่น  Seafood 
taskforce annual meeting ในวนัที่ 1 ก.พ. 60 
โดย Mr.Duncan, Project Manager เป็นตน้ 
        -  ก า รป ร ะ ช า ส ัมพ ัน ธ์ ผ่ า น ท า ง 
website ของแตล่ะสมาคม 
       2.2 Input 
   - จดัท าอีเมลกลางของ TSFR เพื่อ
รบัสง่ขอ้มูลขา่งสารท ัง้ภายในและภายนอกโครงการ 

 
3. อืน่ๆ 
      - การของบประมาณจาก สวก. เพือ่สนบัสนุนการ
ด าเนินโครงการ  
      - หน้าทีแ่ละความรว่มมือของแตล่ะสมาคม  
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TTIA หารือถงึแนวทางการด าเนินการโครงการ PLAN กบั TTIA  

 

 

เมือ่วนัที ่13 มค.60 TTIA ไดเ้ขา้รว่มประชุม
กบัองค์การ PLAN ที่ส านกังานของ องค์การ PLAN 
ประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการด าเนินการโครงการ 
PLAN / TTIA ต่อเน่ือง โดยในการประชุมได้มีการ 
พิจารณา ร่าง MOU , การวางแผนออกแบบ Action 
Plan ร่วมกนั,  และการก าหนดแผนเพื่อด าเนินการ 
BSCI Visit

 

TTIA  หารือในคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบรหิารและกล ั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา 

 

วนัจนัทร์ที ่16 ม.ค. 60 – องค์การสะพานปลา

เชิญนายกสมาคมฯ หารือในคณะอนุกรรมการด้าน

ยุทธศาสตร์การบรหิารและกล ั่นกรองงานขององค์การ

สะพานปลา คร ัง้ที ่1/2560 ณ โดยมีคุณชวลิต ชูขจร 

เป็นประธาน โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

** วาระพิเศษ -- อสป. เตรียมประเด็นหารือ รมช.

เกษตรฯ คุณชุติมา บุณยประภศัร ประกอบด้วย 5 

เรือ่ง ดงัน้ี  

1. แนวทางการบริหารทรพัย์สิน อสป. (เพื่อเสริม

รายได้) จากการจดัการท่าเทียบเรือที่อยู่ภายใต้การ

ดูแลของ อสป. และการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว  

1.1 การใชท้า่เทียบเรือประมงและเรือ Yatch 

ทีแ่หลมฉบงั / ภูเก็ต / หวัหนิ / อา่งศลิา และทา่เทียบ- 

สง่เสรมิใหม้ีการท าเป็นสญัญาระยะยาว (ปจัจุบนัเป็น

ระยะส ัน้แบบปี / ปี)  

1.2 การจดัการผู้มีอิทธิพลหน้าท่ามีเข้ามามี

บทบาทควบคุมการบรหิารจดัการ 

2. การของบประมาณสนับสนุน - เพื่อช่วยเหลือ

เรือประมงรายยอ่ย หรือเรือประมงขนาดเล็ก (10-30 

ตนักรอส) ทีต่อ้งมีการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเครือ่งมือ

ท าการประมง เพื่อให้เสริมสรา้งให้เรือประมงขนาด

เล็กมีศกัยภาพ และรกัษาทรพัยากรทางทะเลได้

ถู กต้อ งตามหล ักส ากล  อี กท ั้ ง เ ป็นปฏิบ ัติ ต าม

กฎระเบียบกรมประมงและศปมผ. จากผลกระทบ

ใบเหลือง EU IUU  

3. การพฒันามาตรฐานด้านสุขอนามยัท่าเทียบเรือ

ของ อสป. 18 ทา่ ตามหลกัสุขอนามยั  

4. เรือ่งอืน่ๆ น าเรียนเพิม่เตมิ   

4.1 ประเทศไทย ใหส้ตัยาบนัเขา้รว่มเป็นภาคี

รฐัเจ้าของท่า (Port State Measure Agreement 

: PSMA) ของ FAO Agreement on Port State 

Measure to Prevent, Deter and Eliminate, 

Illegal, Unreported and Unregulated 

Fishing) เมือ่เดือนมถิุนายน 2559 ทีผ่า่นมา ส าหรบั

การด าเนินงานตามมาตรการรฐัเจ้าของท่าเพื่อป้อง

การ IUU ปจัจุบนัมีรฐัภาคีเข้าร่วมแล้ว 32 ประเทศ

ท ั่วโลก ประเทศไทยมีท่าเทียบเรือประมงที่ได้รบัการ

รบัรองตามมาตรฐาน PSM จ านวน 27 ทา่ แบง่เป็น

ฝั่ง Andaman 10 ทา่ และ GoT 17 ทา่  

4.2 WTO Fishery Subsidy - คณะผู้แทน

ถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก (คผท.) แจ้งว่า

กลุ่มเจรจากฎเกณฑ์ทางการค้าของ WTO ก าหนด

จดัการประชุม เพื่อพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกบัการ

อุดหนุนประมง 4 ฉบบั ไดแ้ก ่1.) ขอ้เสนอของ  EU 
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2.) ข้อ เ สนอของสมาชิกกลุ่ ม  ACPs (African, 

Caribbean and Pacific) 3.) ข้อเสนอของสมาชิก

ลาตินอเมริกา และ 4.) ข้อเสนอของกลุ่มสมาชิก

ประเทศก าลงัพฒันาน้อยที่สุด (LDCs) ในวนัที่ 24 

มกราคม 2560 น้ี 

ปัจจุบนั สมาชิก WTO 28 ประเทศ ในช่วง

การประชุม MC 10 และแถลงการณ์ร่วมในการ

ประชุม "Our Ocean Conference" คร ั้งที่  3 ณ 

กรุงวอชิงตนั ประเทศสหรฐัฯ เมื่อวนัที่ 15 กนัยายน 

2559 ที่ผ่านมา เกี่ยวกบัการอุดหนุนประมง (Joint 

Statement Regarding Fisheries Subsidies 

         กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย์ จึงขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณา 2 

ประเด็น ดงัน้ี  

          1. ข้อเสนอเกี่ยวกบัการอุดหนุนประมง ท ัง้ 4 

ฉบบั   

          2. ไทยควรเข้าร่วมเจรจาจดัท าความตกลง

เรื่องการอุดหนุนประมงแบบ Pluri-lateral ภายใต้ 

WTO หรือไมอ่ยา่งไร  

 

       ** TTIA ท าหนงัสือ แสดงเจตนารมณ์ เห็นด้วย

ตามมาตรการ ดงักล่าวพร้อมท ัง้ให้เหตุผลประกอบ 

แลว้ 

4.3 อสป .  มี ก ารพ ัฒนา  Application E-

MCPD เพื่ออ านวยความสะดวก ณ ท่าเรือสะพาน

ปลา และความชดัเจนในการจดัเก็บข้อมูลเชิงตวัเลข

และตดัยอดซ้ือขาย ณ หน้าทา่ 

 

TTIA ประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาไขมนัและน ้ามนับรโิภค  

เมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2560 TTIA ประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่าง

ประเทศ สาขาไขมนัและน ้ามนับริโภค คร ั้งที่ 15-

1/2560ณ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ ที่ประชุมมีวาระเพื่อทราบและเพือ

พจิารณา ดงัน้ี  

1. การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาไขมนัและ
น ้ าม ันบริ โภค (Codex Committee on Fat and 
Oils – CCFO) คร ัง้ที่ 25 ที่มีก าหนดประชุมระหว่าง
วนัที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 60 และการประชุม The 
Physical working groups on the Codex list of 
Acceptable Previous Cargoes แ ล ะ  Draft 
standard for Fish oils ในว ันที่  25 ก.พ.  60  ณ 
ประเทศมาเลเซีย โดยมีหน่วยงานทีแ่จง้รายชอ่เข้าร่วม
ประชุมแลว้คือ (1) สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
(2) สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย โดยในที่ประชุม
ไดร้บัทราบและขอให(้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งสง่รายชื่อเพื่อ
เขา้รว่มประชุมดว้ย 

2. การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาวิธี
วิเคราะห์และชกัตวัอย่าง ส าหรบัมาตรฐานของ Fish 
oils 

- รบัรองในวิธีวิเคราะห์ตามข้อก าหนดใน
มาตรฐาน 6 รายการ คือ Fatty acid composition, 
Acid value, Peroxide value, P-Anisidine 
value, Vitamin A, D 

- ไม่รบัรองวิธีวิเคราะห์ Arsenic และ Lead 
โดยแนะน าให้จดัท าเกณฑ์ส าหรบัการด าเนินการเมื่อ
การก าหนดคา่ Maximum Level แลว้เสร็จ 

- ไม่มีวิธีวิเคราะห์ Phospholipids  โดยตรง 
แต่จะมีวิธีวิเคราะห์ส าหรบั Phosphorus จึงขอให้ 
CCFO พจิารณาคา่ Conversion factor เพือ่ระบุใน
ม า ต ร ฐ า น  Fish oils ห รื อ  ร ะ บุ ใ น เ น้ื อ ห า 
Phospholipids expressed as Phosphorus
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TTIA หารือดา่นประมง ปญัหา overweight ทนู่าน าเขา้

 

ว ันศุ กร์ที่  20  ม .ค .  60  – TTIA (น าโดย

เลขาธกิาร) ไดเ้ขา้หารือกบัดา่นประมง โดย ผอ.ถาวร 

ทนัใจ (กองควบคุมการคา้สตัว์น ้าและปจัจยัการผลิต) 

เป็นประธานและทีมงาน (ผอ.ไกรสฤษฎ์ฯ และ

หวัหน้าประวติรฯ) เพือ่ขอหารือ เรือ่ง ปญัหาการเพิ่ม

ความเขม้งวดในการตรวจขอ้มูลปรมิาณทีข่อน าเข้าทู

น่า (Overweight) เมื่อวนัศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2560 

เวลา 13.30 น. ณ กรมประมง  

โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี   

1. จากข้อมูลเดิมเรื่อง Overweight ตาม

ความตกลงเดมิ เมือ่ปี 2555 กรมประมงอนุญาตให ้ผู้

ป ร ะ ก v[ก า ร ส า ม า ร ถ ข อน า เ ข้ า ป ล า ทุ น่ า ไ ด้  

โดยประมาณน ้าหนกัของแต่ละสปีชีส์เกินไว้ได้มาก 

แต่ล่าสุด กรมฯ ขอให้มีการปรบัเรื่อง overweight 

ให้มีความเหมาะสมและใกล้เคียงความเป็นจริงมาก

ทีสุ่ด  

2. ขณะเดียวกนั กรมประมง ขอให้สมาคมฯ 

รวบรวมตวัเลขน าเข้าย้อนหลงั 3 ปี 2557-2559 

แยกชนิด โดยระบุปรมิาณใน Invoice / ปรมิาณทีข่อ

น าเข้า และปริมาณที่น าเข้าจริง เพื่อกลบัมาประเมิน

ตวัเลขที่จะขอ overweight น าเข้าของแต่ละสาย

พนัธ์ ในแต่ละคร ัง้ให้ใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมาก

ทีสุ่ด 

3. กรมประมง จะไปปรกึษากรมศุลฯ ถงึ แนว

ทางการด าเนินการที่สามารถปฏิบตัิได้โดยไม่ขดัต่อ

ขอ้กฎหมาย โดยในระหวา่งน้ีกรมประมงยงัคงปฏิบตัิ

ตามหลกัการเดมิไปกอ่น จนกวา่จะไดข้อ้สรุป รว่มกบั

ทางกรมศุลกากรและสมาคมฯ  

4. TTIA จะเวียนแบบฟอร์มสอบถามตวัเลข

น าเขา้ยอ้นหลงั 3 ปีดงักลา่วไปยงัสมาชกิ และขอ

ความกรุณาตอบกลบัมายงัสมาคมฯ เพือ่จะรวบรวม

น าเสนอ กรมประมงภายใน 31 มกราคม 2560 น้ี 

 

TTIA หารือใน คณะท างานศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพการหารายไดแ้ละพฒันาสนิทรพัย์ องค์การสะพานปลา

 

วนัเสาร์ที่ 21 ม.ค. 60 – องค์การสะพานปลา

เชญินายกสมาคมฯ เป็นประธานหารือใน คณะท างาน

ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้และพฒันา

สินทรพัย์ องค์การสะพานปลา พรอ้มด้วยผู้จดัการทา่

เทียบเรอื 18 ทา่ ภายใต ้อสป. เขา้รว่มรายงานผลการ

ด า เ นินงานและร ับนโยบายไปปฏิบ ัติ  โดยสรุป

สาระส าคญัดงัน้ี  

1. ทีป่ระชุมมีมติให้ ต ัง้ทีมพฒันาท่าเทียบเรือ 

อสป. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ โดยแบง่เป็น 2 ทีม คือ – 

ทีมภาคกลาง และทีมภาคใต ้ 
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2. แนวทางการเพิม่รายได ้พฒันาทา่เทียบเรือ

ของ อสป. ท ั่วประเทศ โดยให้แต่ละท่าประเมินแนว

ทางการเพิ่มรายได้ตามความเหมาะสมของแต่ท่าที่มี

ความแตกต่างกนั เพื่อให้สามารถพฒันาเพื่อเพิ่ม

มูลคา่ไดอ้ยา่งไร เชน่  

- แหลง่ทอ่งเทีย่วเชิงประมง / สถานทีพ่กัผ่อน

สาธารณะ 

- พฒันาเป็นตลาดซ้ือขายสนิคา้ของฝากใหก้บั

นกัทอ่งเทีย่ว (สง่เสรมิผลติภณัฑข์อง อสป.) 

- ภตัตาคาร รา้นอาหาร  

- Logistic Hub หรือท่าขนถ่ายสินค้า หรือ

คลงัสนิคา้ 

(ต้องหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกคร ั้ง เช่น หอ

การคา้ฯ และสมาคมโลจสิตกิส์ ชว่ยสง่เสรมิ) 

และรายผลการประชุมภายในเดือนกุมภาพนัธ์และ

ประกาศใช้นโยบายการปรบัเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ

เพิม่รายไดเ้ดือนเมษายน 2560 น้ี  

3. พ้ืนที่ เสี่ยงทางภาคใต้  – ควรให้มีการ

ช่วยเหลือเร่งด่วนและเป็นกรณีพิเศษในทุกกรณีและ

ต้องมี Incentive ให้เจ้าหน้าทีหรือผู้มาใช้บริการท่า

เทียบเรือทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีเ่สียงดว้ย  

4. นโยบายของบอร์ดบริหาร อสป. เรื่องการ

ปรบัปรุงสุขอนามยั ของท่าเทียบเรือองค์การสะพาน

ปลาท ั่วประเทศ 

5. สรุปปญัหาภาพรวม ทา่เทียบเรือของ อสป. 

เช่น ปญัหาจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลหน้าท่า , ปญัหาด้าน

สุขอนามยั (กลิ่น, ความสะอาด) , สญัญาเช่าแพปลา

เอกชนหน้าทา่ , โครงสรา้งอาคารบางทีค่อ่นขา้งเกา่ , 

สิง่แวดลอ้มภายในและรอบทา่เทียบเรือไมเ่หมาะสม

 
TTIA ประชุมเชงิปฏบิตักิารความรว่มมอืแกไ้ขปญัหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั 
 

 
เมื่อวนัที่ 25 มค.60 คุณอรรถพนัธ์ มาศ

รงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วม โครงการ

ประชุมเชงิปฏบิตักิารความรว่มมือแกไ้ขปญัหาการใช้
แรงงานเด็ก แรงงานบงัคบัเพื่อมุ่งสู่การถอดสินค้า
ไทยออกจากบญัชีรายชื่อที่ถูกกล่าวหา" ณ โรงแรม
เจา้พระยาปาร์ค กรุงเทพฯ จดัโดย กรมสวสัดกิารและ
คุ้มครองแรงงาน มีวิทยากรเข้าร่วมบรรยายจากท ัง้
กระทรวงแรงงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) และตวัแทนจากสถานฑุตสหรฐัประจ าประเทศ
ไทย โดยภายหลงัการบรรยายได้มีการจดั เชิญทุก
ภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมระดมความคิดเห็นในการ
หาวิธีถอดสินค้าไทยออกจากบญัชีรายชื่อสินค้าไทย
ของกระทรวงแรงงานสหรฐัอเมริกาที่มีเหตุผลให้เชื่อ
วา่ผลติโดยการใชแ้รงงานเด็กหรือแรงงานบงัคบั
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เตือนเรือประมงยืน่ขอ ซบีุค๊ พน้ 120 วนั ใชต้า่งดา้วผดิกฏหมาย 

 กรมประมงเผยเรือประมงพาณิชย์ มายืน่ขอ"

ซีบุ๊ค" แล้วกว่า 3,000 ล า มีแรงงานต่างด้าวกว่า 3

หมืน่คน เตือนเรือประมงทีเ่หลือกวา่ 8,000 ล ามายืน่

ขอภายใน 120 วนั หากพน้ก าหนดพบใชแ้รงงานตา่ง

ดา้วมีโทษปรบัสูงสุดถงึ 8 แสนบาทตอ่คน พรอ้มเพิก

ถอนใบอนุญาตท าประมง 

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลา่ววา่ หลงัจากที่กรม

ประมงได้แจ้งใหเ้จ้าของเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาด

ต ัง้แต่ 30 ตนักรอส ขึ้นไป หรือเจ้าของเรือประมง

พาณิชย์ที่มีขนาดต ั้งแต่ 10 ตนักรอสขึ้นไป ที่ใช้

เครือ่งมือท าการประมงประเภทอวนลาก อวนลอ้มจบั

และอวนครอบปลากะตกัทีม่ีแรงงานตา่งดา้วท างานใน

เรือประมง ต้องมายื่นค าขอรบัหนงัสือคนประจ าเรือ

ส าหรบัคนต่างด้าวหรือ "ซีบุ๊ค" ณ ศูนย์ควบคุมการ

แจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) ต ั้งแต่วนัที่ 15 

กนัยายนถึงวนัที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้รบัการ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ 100 บาท ต่อแรงงาน

ตา่งดา้ว 1  คน ท ัง้น้ี ลา่สุดมีเรือประมงพาณิชย์มายื่น

ขอซีบุ๊คแล้วกว่า 3,100 ล า จากเรือประมงพาณิชย์ที่

ได้รบัใบอนุญาตท าการประมง 11,045 ล า และมี

แรงงานตา่งดา้วมายืน่ขอซีบุค๊ท ัง้หมดกวา่ 3 หมืน่คน 

จากแรงงานต่างด้าวซึ่งตามข้อมูลของกรมการจดัหา

งานมีมากกวา่ 1.3 แสนคน 

Source: http://www.ryt9.com/s/tpd/2582665

  

พ.ร.ก.ประมง กฏหมายปฏริูปประมงไทย 

การออก พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 ถือ

เป็นสิ่งส าคญั ส าหรบัการปฏิรูปการประมงของ

ประเทศไทย ในการขจดัการท าประมง ผิดกฏหมาย 

ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม ซึ่งจะต้องน ามา

บงัคบัใช ้ใหถู้กตอ้งและเกดิประโยชน์สูงสุด เพือ่ท าให้

ทุกคนสามารถเขา้ถงึทรพัยากร สตัว์น ้าไดอ้ยา่งท ั่วถึง 

และสามารถท าการประมงไดอ้ยา่งย ั่งยืน  

นายประเทศ ซอร ักษ์  ผู้อ านวยการกอง

กฏหมาย กรมประมง กลา่ววา่ "สืบเน่ืองจากการบงัคบั

ใช ้พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ต ัง้แต ่ชว่งปลายปี 

พ.ศ. 2558 ได้มีการจบักุมด าเนินคดีผู้กระท าผิด มี

จ านวน ประมาณ 2,000 กว่าคดี ซึ่งเริ่มจบักุมมา

ต ั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ประเด็นหลกั

ส าคญัก็คือ ความผิดตาม พ.ร.ก. การประมง ซึ่ง 

ความผดิสว่นใหญเ่ป็นความผดิทีม่ีโทษเป็นอตัราโทษ

ปรบั ในขณะทีอ่ตัรา การจ าคุกมีคอ่นขา้งน้อย 

Source: http://www.ryt9.com/s/nnd/2581392

 

 

ขา่วประมง 
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เรืออวน 3 พนัล างดัข้อปิดอา่ว 

 

เรืออวนลอย-อวนจมปลาทู พ้ืนบ้าน กว่า 

3,000 ล าผวากรมประมงจ่อเพิ่มเป็นเครื่องมือไม่ให้

ท าประมงช่วงปิดอ่าวประจ าปี 60 ตามที่สมาคม

ประมงพาณิชย์เสนอ อ้างเป็นตวัการท าให้ปลาทูสูญ

พนัธุ์ ฝ่ายประมงพื้นบา้นคา้น  

นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการ

ประมงแห่ งประ เทศไทย  ในฐานะกรรมการ

คณะอนุกรรมการจดัท านโยบายการพ ัฒนาการ

ประมงในน่านน ้าไทย เปิดเผยกบั “ฐานเศรษฐกจิ” วา่ 

จากผลประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวนัที่  16 

มกราคมที่ผ่านมา ทางกรมประมงได้เตรียมประกาศ

ปิดอ่าวประจ าปี 2560 โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วงได้แก่ 

1. บรเิวณฝั่งทะเลอา่วไทย ซึง่เป็นชว่งฤดูทีป่ลาวางไข ่

และเลี้ยงตวัในวยัอ่อน ระหว่างวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์- 

15 พฤษภาคม รวม 3 เดือน พ้ืนที่ประมาณ 2.64 

หมื่นตารางกิโลเมตร ต ัง้แต่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยก าหนดหา้มใชเ้ครือ่งมือ

ท าการประมงบางชนิด ที่อาจส่งผลต่อการแพร่

ขยายพนัธุ์ของพ่อแม่พนัธุ์และสตัว์น ้าวยัอ่อนในท้อง

ทะเลอา่วไทย 

เพือ่หาขอ้สรุปใหไ้ดข้อ้ยุตใินเรือ่งดงักลา่ว ได้

มอบให้ทางกรมประมง ไปจดัประชุมกลุ่มย่อยใน 3 

จ ังหว ัดใหญ่ ได้แก่  ว ันที่  24 มกราคม 2560 ที่

ประจวบคีรีขนัธ์ วนัที่ 25 มกราคม 2559 ที่ชุมพร 

และวนัที ่26 มกราคม 2560 ทีสุ่ราษฎร์ธานี 

Source: http://www.thansettakij.com/2017/01/25/126351

 

5 สนิคา้เมนิทรมัป์ ม ั่นใจ ‘สง่ออก’ พุง่
 

สินค้าไทยไม่หว ั่นทรมัป์กีดกนัการค้า 5 กลุ่ม
ใหญย่นัยงัมีโอกาสขยายสง่ออกสหรฐัฯเพิ่มขึ้นในปีน้ี
ท ั้ง  อญัมณี รถยนต์ผลิตภณัฑ์ยาง ทู น่ากระป๋อง
เครือ่งนุ่งหม่ ช้ีสหรฐัฯจ าเป็นตอ้งน าเขา้ 

ท ั่วโลกทีค่้าขายกบัสหรฐัฯ ไดส้ ั่งจบัตาใกล้ชิด
กบันโยบายของนายโดนลัด์ ทรมัป์ ประธานาธิบดี
สหรฐัฯที่ส่งสญัญาณกีดกนัการค้าอย่างชดัเจน ส่วน
ของไทยตรวจพบสินค้าสง่ออกในกลุ่ม20 อนัดบัแรก
ทีส่ง่ไปสหรฐัฯ ยงัมีโอกาสการสง่ออกเพิม่ 
ทูน่ายงัจ าเป็นตอ้งบรโิภค 

ด้านนายอมรพนัธุ์  อร่ามวฒันานนท์ รอง
กรรมการผู้จดัการ กลุ่มซีแวลู ผู้ผลิตและส่งออกทูน่า
กระป๋องรายใหญ่มีตลาดหลกัที่สหรฐัฯสดัส่วน 20% 
กล่าวว่า แม้จะมีความกงัวลระดบัหน่ึงต่อแนวโยบาย
กีดกนัการค้าของทรมัป์ ขณะที่สหรฐัฯมีระบบถว่งดุล
อ านาจมีสภาบน สภาล่าง จึงมองว่าทรมัป์คงท าอะไร
ไมไ่ดร้อ้ยเปอร์เซ็นต์ตามทีป่ระกาศไว ้ขณะทีส่นิคา้ทู
น่ากระป๋องเป็นอาหารพ้ืนฐานจ าเป็น คาดสหรฐัจะยงั
ตอ้งน าเขา้ตอ่เน่ือง 

“ซีแวลู มีบรษิทัพนัธมติรในสหรฐัฯคือบริษทัรู
บคิอน ทีผู่บ้รหิารของเราไดเ้ขา้ไปถือหุน้ หากมีอะไร 

 
เกิดขึ้นเราคงแก้เกมได้ รวมถึงเพิ่มการส่งออกไป
ตลาดอืน่ๆ เพือ่กระจายความเสีย่ง” 

Source: http://www.thansettakij.com/2017/01/24/126311
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กรมประมงดงึนวตักรรม 4.0 เชือ่มขอ้มลู-เน้นตรวจสอบประมงผดิกฏหมาย

ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง 
เปิดเผยว่า ภายหลงัการประกาศใช้พระราชก าหนด 
(พ.ร.ก.) การประมงปี 2558 นบัเป็นการปฏิรูปการ
บริหารจดัการประมงไทยสู่การพฒันาแบบทนัสมยั 
โดยเฉพาะการน าเอานวตักรรม 4.0 มาใชก้ารบรหิาร
หน่วยงานอย่างครบวงจรต ัง้แต่การเก็บขอ้มูล บนัทึก
ข้อมูลต ัง้แต่ระดบัหาวตัถุดิบการประมง ภาคขนส่ง 
จนถึ ง อุ ต ส าหก ร รมแปร รู ป  ท ั้ ง หมดล้ ว น ใ ช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทนัสมยัท ัง้สิ้น เพื่อให้
ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลกและประเทศไทย  
Source: 
http://www.komchadluek.net/news/agricultural/255239 

 

ขยายระยะเวลาอนุญาตใหแ้รงงานท างานและอยูใ่นราชอาณาจกัร ถงึ 1 พ.ย. 60  
 

เมื่อวนัที่ 24 มค.60 ครม.ได้มีมติเห็นชอบ
การขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจกัรและ
อนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง

ทะเล ซึ่งใบอนุญาตท างานจะหมดอายุในวนัที่ 31 
มกราคม 2560 และกิจการแปรรูปสตัว์น ้า (รวมถึง
ผูต้ดิตามซึง่เป็นบุตรของแรงงานตา่งดา้วทีอ่ายุไมเ่กิน 
18 ปี) ซึ่งใบอนุญาตท างานจะหมดอายุในวนัที่ 22 
กุมภาพนัธ์ 2560 ออกไปอีกจนถงึวนัที ่1 พฤศจกิายน 
2560 เท่ากนัทุกคน เพื่อเข้ารบัการตรวจสญัชาติให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รบัอนุญาตส าหรบั
แรงงานที่ผ่านการตรวจสญัชาติ และได้รบัหนงัสือ
เดินทาง เอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางหรือเอกสาร
รบัรองบุคคล จะไดร้บัอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร
และอนุญาตท างานถงึวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 และ
สามารถตอ่อายุไดอ้ีกคร ัง้เดียวไมเ่กนิ 2 ปี  
Source: http://www.ryt9.com/s/cabt/2590259 

 
พรบ.แรงงาน เพิม่โทษการใช้ ‘แรงงานเด็ก’ ผดิกฎหมาย ปรบัสงูสดุ 8 แสนบาท 

 

เมื่อว ันที่  24 มค.60 เว็บไซตืราชกิจจา
นุเบกษาไดเ้ผยแพร ่พรบ.คุม้ครองแรงงาน ฉบบัที ่5 
ที่มีสาระส าคญัคือการแก้ไขเพิ่มโทษ การใช้แรงงาน

เด็ก ในพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
โดยก าหนดหา้มมใิหน้ายจ้างให้ลูกจ้างเด็กอายุต ่ากว่า 
18 ปีท างาน โดยอตัราโทษปรบัต ัง้แต ่400,000 บาท 
ถึง 800,000 บาท ต่อลูกจ้างหน่ึงคน หรือจ าคุกไม่
เกิน 2 ปี หรือท ัง้ปรบัท ัง้จ า และหากการฝ่าฝืนของ
นายจ้างเป็นเหตุให้ลูกจ้างเด็กได้รบัอนัตรายแก่กาย
หรือจติใจ หรือถงึแกค่วามตาย นายจา้งจะได้รบัโทษ
สูงขึ้นเป็นปรบัต ัง้แต่ 800,000 บาท ถึง 2 ล้านบาท 
ต่อลูกจ้าง 1 คน หรือจ าคุกไม่เกิน 4 ปี หรือท ัง้จ าท ัง้
ปรบั โดยจะมีผลประกาศใช้นบัแต่วนัประกาศในราช
กิจจาฯ ไปสามสิบวนั หรือจะเริ่มใช้ในวนัที่ 23 กพ.
60 น้ี 
Source : http://www.thairath.co.th/content/843553

ขา่วแรงงาน 
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รมช.พาณิชย์ ช้ี'ทรมัป์'ยกเลกิTPP เป็นผลดีตอ่ไทย 

"รมช.พาณิชย์ "  ส ั่ งศึกษาผลกระทบราย
อุตสาหกรรม หลงั "โดนลัด์ ทรมัป์" ขึ้นรบัต าแหน่ง
อยา่งเป็นทางการ ม ั่นใจลม้ TPP เป็นผลดีตอ่ไทย 
 นายสนธริตัน์ สนธจิริวงศ์ รฐัมนตรีชว่ยวา่การ
กระทรวงพาณิชย์ กลา่ววา่ คงตอ้งตดิตามกอ่นวา่หลงั 
"โดนัลด์ ทรมัป์" ประธานาธิบดีของสหรฐัขึ้นรบั
ต าแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วจะมีประกาศนโยบาย
เศรษฐกิจออกมาชดัเจนอย่างไร โดยเฉพาะนโยบาย

ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ แตไ่ดส้ ั่งการใหเ้จา้หน้าที่
ของกระทรวงพาณิชย์ประเมินผลกระทบเป็นราย
อุตสาหกรรม เพื่อจะน ามาก าหนดยุทธศาสตร์กา
เจรจาทวิภาคีกบัสหรฐั เพื่อเตรียมพร้อมการรบัมือ
การค้าโลกที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ขณะน้ี
ยงัเร็วเกินไปที่จะประเมินว่าการค้าระหว่างไทยกบั
สหรฐัจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะ
หารือประเด็นดงักลา่วสปัดาห์หน้า  
 
 ท ัง้น้ี มองว่าแนวโน้มการยกเลิกความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก หรือ 
TPP จะส่งผลดีต่อไทย ซึ่งจะไม่เสียเปรียบอีกหลาย
ประเทศทีเ่ขา้เป็นสมาชกิ TPP แลว้ อยา่งไรก็ตาม ยงั
จะต้องศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
การคา้โลกในภูมภิาคอืน่ ๆ ดว้ย เช่น กรณี BREXIT 
โดยยงัตอ้งรอความชดัเจนจากนโยบายทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปอยา่งเป็นรูปธรรมดว้ย 
Source:  
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/737024  

 
 

 
"ทรมัป์" ถอนตวัทพีพีีไมก่ระทบไทย แตห่ว่งสหรฐัฯกีดกนัจีน-ดงึทนุกลบัทบุสง่ออก 

 

รฐั-เอกชน ประสานเสียง สหรฐัฯถอนตวัทีพีพี 
ไมก่ระทบไทย “สมคดิ” ล ั่นเดนิหน้าอาร์เซปตอ่ แตไ่ม่
สะบ ั้นสมัพนัธ์อเมริกา แต่หว ั่นหากสหรฐัฯกีดกนั
การค้ากบัจีน-ดึงอุตสาหกรรมกลบัถิ่นกระทบส่งออก
ไทยมากกว่า ธปท.พร้อมดูแลค่าเงิน-ดอกเบี้ยสร้าง
ภูมคิุม้กนัเศรษฐกจิ 

นายอภิศกัดิ ์ตนัติวรวงศ์ รมว.คลงั กล่าวถึง
การลงนามในค าส ั่งถอนสหรฐัอเมริกาออกจากความ
ตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 
(TPP)ของนายโดนลัด์ ทรมัป์ ประธานาธิบดีสหรฐัฯ 
วานน้ี (24 ม.ค.) ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทยมากนกั เพราะนโยบายกีดกนัทางการค้าของ
รฐับาลสหรฐัฯเน้นใช้กบัประเทศที่อยู่ใกล้กบัสหรฐัฯ 
กรณีทีน่กัลงทุนสหรฐัฯไปลงทุนในประเทศเพือ่นบา้น
แล้วส่งสินค้ากลบัไปขายในสหรฐัฯ ท าให้ประชาชน
สหรฐัฯไม่ได้ประโยชน์และไม่มีการจ้างงาน แต่
ส าหรบัประเทศ ไทยนัน้ เราอยูไ่กลกนัและนกัลงทุนที่
ลงทุนในไทยมากเป็นอนัดบั 1 คือ ญีปุ่่ น และอนัดบั 2 
คือ จีน ไมใ่ชส่หรฐัฯ 
Source:  http://www.thairath.co.th/content/843289

 

 

 

ขา่วการคา้ 
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กฎหมายการตดิฉลากสนิคา้อาหาร GMO ของสหรฐัอเมรกิา 

 

 

กรมวิชาการเกษตร ได้ประชาสมัพนัธ์ข่าว 

เรือ่งกฎหมายการตดิฉลากสนิคา้อาหาร GMOs ของ

สหรฐัอเมริกา ทางเว็ปไซต์ โดยแจ้งว่า ส านกังาน

พาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตนั ได้รายงาน

สถานการณ์กฎหมาย National Bioengineered 

Food Disclosure Standard ของสหรฐัอเมรกิา วา่

ดว้ยเรือ่งการแสดงรายละเอียดส่วนประกอบของสตัว์

หรือพืชที่ผ่านการดดัแปลงพนัธุกรรม (GMOs) ใน

ผลิตภณัฑ์อาหาร  โดยมีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 29 

กรกฎาคม 2559  
Sourse: http://www.doa.go.th/psco/ 
https://www.congress.gov/114/plaws/publ216/PLAW-
114publ216.pdf 

 
 
จบัตามาตรฐาน FSSC 22000 ใหม ่เน้นป้องกนัอาหารปลอมปน 

 

 
FSSC 2200 เปิดตวัมาตรฐานระบบรบัรอง

คุณภาพและความปลอดภยัด้านอาหารระหว่าง
ประเทศฉบบัที่ 4 ซึ่งได้พฒันารายละเอียดให้มีความ
ม ั่นคง สม ่าเสมอ และความเขม้งวด พรอ้มท ัง้ปรบัปรุง
แนวทางปฏิบตัิให้มีความเหมาะสม หลงัจากที่ได้
ตดิตามผลการใชม้าตรฐานฉบบัที3่ ในชว่งทีผ่า่นมา 

ข้อก าหนดส าคญัที่ถูกเพิ่มเข้ามาในมาตรฐานฉบบัน้ี 
ได้แก่ การเข้าตรวจสอบโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า , 
แนวทางในการป้องกนั และการประเมินความเสี่ยง
อยา่งตอ่เน่ืองในการปลอมแปลงอาหาร รวมไปถงึการ
ป้องกนัการถูกโจมตีในอาหารจากการปนเป้ือนโดย
ต ัง้ใจ ส าหรบัป้องกนัปญัหาการปลอมแปลงและการ
ปลอมปน  ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น  การชกัจูง
และการไม่พอใจของพนกังาน ไปจนถึงการก่อการ
รา้ยในอาหาร โดยปฏิบตัิมาตรการตลอดห่วงโซ่การ
ผลติ ต ัง้แตว่ตัถุดบิจนถงึผูบ้รโิภค  
Source:  
http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=14370&ntype=
07

 
ออสเตรเลยี แจงการระบวุนัทีแ่ละขอ้ก าหนดอืน่ในฉลากส าหรบัสนิคา้อาหารน าเขา้  

 

 
กระทรวงเกษตรและทรพัยากรน ้าของ

ออสเตรเลีย (Department of Agriculture and 
Water Resources) ไดเ้ผยแพรป่ระกาศเลขที ่IFN 

01-17 ลงวนัที ่11 มกราคม 2560 แจง้เรือ่งการระบุ
วนัทีแ่ละขอ้ก าหนดอืน่ในฉลากส าหรบัสนิคา้อาหาร
น าเขา้จากตา่งประเทศ (IFN 01-17 Date marking 
and other labelling requirements for 
imported food) ทางเว็บไซต์
http://www.agriculture.gov.au/import/ 
goods/food/notices/ifn-01-17 
Source: http://www.agrithai.org.au 

 
 
 
 
 

ขา่วมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 
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- มต ิครม.ทีส่ าคญัเดือน มกราคม 2560 
ประชุม ครม.วนัที่ 4 มกราคม 60 มีเรื่องที่

ส าคญัดงัน้ี 
2.อนุมตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครอง

แรงงาน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
สาระส าคญั 

1. เพิ่มเติมบทบญัญตัิเกี่ยวกบัการให้อ านาจ
คณะกรรมการในการก าหนดอตัราค่าจ้างข ั้นต ่า
ส าหรบักลุม่ลูกจา้งตา่ง ๆ  

2. ยกเลิกบทบญัญตัิให้นายจ้างส่งส าเนา
ข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการท างานให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธบิดีมอบหมาย 

3. เพิม่มาตรา 118/1 ใหก้รณีการเกษียณอายุ
เป็นเหตุแห่งการเลิกจ้างในกรณีที่มิได้ตกลงหรือ
ก าหนดการเกษียณอายุลูกจา้งไวใ้หลู้กจา้งเกษียณอายุ 
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และนายจ้างต้องจ่าย
คา่ชดเชยตามกฎหมาย 

4. เพิ่มเติมบทบญัญตัิ มาตรา 144 ก าหนด
โทษส าหรบันายจ้างที่ฝ่าฝืนไม่จ่ายค่าชดเชยเพราะ
เหตุเกษียณอายุ 
Source : http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-
summary-cabinet-meeting/item/download/4443 

 
ประชุม ครม.วนัที่ 24 มกราคม 60 มีเรื่องที่

ส าคญัดงัน้ี 
5. ครม.มีมตเิห็นชอบ รา่งกฎหมายล าดบัรอง

เพือ่ก าหนดประเภทงานและการยกเวน้คา่ธรรมเนียม
การท างานของคนต่างดา้ว ส าหรบัคนตา่งดา้วซึ่งเป็น
ผูเ้สียหายหรือเป็นพยานในคดีคา้มนุษย์ ดงัน้ี 

  5.1 อนุมตัใินหลกัการรา่งกฎกระทรวงยกเวน้
ค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าวส าหรบัคน
ต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผดิฐาน
คา้มนุษย์หรือเป็นพยานในคดีคา้มนุษย์ พ.ศ. .... 
  5.2 เห็นชอบรา่งประกาศส านกันายกรฐัมนตรี 
เรื่อง ก าหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 
13 แห่งพระราชบญัญตัิการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นผูเ้สียหายจากการกระท าความผิด
ฐานคา้มนุษย์หรือเป็นพยานในคดีคา้มนุษย์ท าได ้
  6. ครม.มีมติรบัทราบร่างกฎกระทรวง เรื่อง 
ก าหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
และวิ ธี ก า รขอหล ัก ฐ านการแจ้ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจกัรเพื่อกลบัเข้ามาอีกและการขอกลบัเข้า
มามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัรตามเดิม (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. ....  
           สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง ยกเลิกแบบ 
ตม.6 ท้ายกฎกระทรวงก าหนดแบบเอกสารตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองฯ และให้ใช้แบบท้าย
กฎกระทรวงน้ีแทน คือ แบบ ตม.6 ทา้ยกฎกระทรวง 
ฉบ ับ  4  (พ .ศ .  2523 )  ฯ  ร วมท ั้ ง ก าหนดให้
กฎกระทรวงน้ีมีผลบงัคบัใช้ต ัง้แต่วนัที่ 30 มกราคม 
2560 เป็นต้นไป โดยไม่ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดวนั
ใช้บงัคบัไว้ ท ัง้น้ี เพื่อความยืดหยุ่นในการบงัคบัใช้
กฎหมายยิง่ขึน้ 
Source : http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-
summary-cabinet-meeting/item/110484-id-110484 

 

ราชกจิจานุเบกษา : กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดือนมกราคม 2560 

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก าหนดเขตพื้นทีท่ีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจงัหวดั
ในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/003/5.PDF 

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก าหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วธิีทีใ่ช ้และ
บรเิวณพ้ืนทีใ่นการท าการประมง ทีผู่ท้ าการประมงดว้ยเครือ่งมืออวนรุนเคย ทีใ่ชป้ระกอบเรือยนต์ท าการประมง
ตอ้งปฏบิตั ิพ.ศ. ๒๕๕๙ 

Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/003/6.PDF 

-ประกาศกรมการจดัหางาน เรือ่ง การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งใน
ประเทศ 

Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/003/16.PDF 

-ประกาศส านกันายกรฐัมนตรี เรือ่ง การออกหนงัสือคนประจ าเรือตามกฎหมายวา่ดว้ยการประมง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/013/3.PDF 

-พระราชบญัญตั ิการเดนิเรือในน่านน้ าไทย (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/36.PDF 

-พระราชบญัญตั ิคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/52.PDF 
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