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สวสัดคีะ่ทา่นสมาชกิ  

    ในรอบเดอืนม.ิย.ทีผ่า่นมา มกีารจดังานดา้นแรงงานหลายรายการ ไดแ้ก ่ 

วนัตอ่ตา้นการคา้มนุษย์ ประจ าปี 2559   วนัตอ่ตา้นการใชแ้รงงานเด็กโลก 2559 

จดัโดยสมาพนัธ์ผูผ้ลติสนิคา้ประมงไทย มกีารมอบทนุการศกึษาใหแ้กเ่ด็กนกัเรยีน 

และการจดั workshop เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของคณะกรรมการสวสัดกิารใน

สถานประกอบการ เป็นตน้   ...จรยิธรรมแรงงานเป็นนโยบายหลกัของสมาคมฯ จงึ

ขอเชญิชวนสมาชกิสมคัรเขา้รว่ม GLP Visit กบัทางสมาคมฯ นะคะ 
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นายก TTIA ร่วมลงนาม MOU ประชารฐั
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TTIA เข้าพบ อธบิดีกรมประมงคนใหม ่

  วนัที่ 20 มิถุนายน 2559 – TTIA เข้าพบอธิบดีกรม
ประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ เพื่อแสดงความยินดีและ 
update สถานการณ์ทู น่ า ในช่ ว ง  World Tuna 2016 
ประเด็นปญัหาความลา่ชา้ในการออก Health Cert และ DG 
Mare มีก าหนดมาพบ TTIA และ Tuna Traders ในวนัที่ 
22 ม.ิย. 59  

 

  

DG MARE Visit to TTIA 

 เมื่อว ันที่  22 มิถุนายน 2559 (ช่วงเช้า)  ณ สมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าฯ (อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 1) TTIA เขา้ร่วม

ให้การต้อนรบัและหารือกบั DG-MARE, DOF และ Tuna 

Trader ใ น เ รื่ อ ง  ติ ด ต า ม ก า ร แ ก้ ปัญ ห า  IUU Fishing 

(Traceability) พรอ้มท ัง้แลกเปลี่ยนข้อมูลของอุตสาหกรรม ทู

น่าระหว่างกนั DOF และ Tuna Trader ในเรื่อง ติดตามการ

แก้ปัญหา IUU Fishing (Traceability) พร้อมท ั้งแลกเปลี่ยน

ขอ้มูลของอุตสาหกรรมทูน่าระหวา่งกนั 

จดั Workshop บทบาทส าคญัของคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ (คกส) 

วนัที ่24 ม.ิย.59 ที ่บา้นคุง้
น ้ า รี ส อ ร์ ท  จ ั ง ห ว ั ด 
สมุทรสาคร ได้มีการจดั
สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
“บ ท บ า ท ส า ค ั ญ ข อ ง
คณะกรรมการสวสัดิการ
ในสถ านประกอบก า ร 
(คกส) เพื่อการอยู่ร่วมกนั
ร ะ ห ว่ า ง น า ย จ้ า ง แ ล ะ
ลู ก จ้ า ง "  จ ัด โด ย  TTIA 
TFFA TFPA แ ล ะ 
MWRN มี ส ม า ชิ ก  3 
สมาคม เขา้รว่ม 16 บรษิทั 

โดยมีการน าเสนอ  case study ปัญหาและแนว
ทางแกไ้ข เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ คกส.โดยผูแ้ทนจาก 
3 บรษิทัคือ  Unicord,  TU และCMC

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ขา่วกจิกรรม 
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3 สมาคมฯ (TTIA TFFA TFPA) หารือร่วมกบั กรมประมง 

วนัพฤหสัที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 
น. 3 สมาคมฯ (TTIA TFFA TFPA) หารือร่วมกบั 
กรมประมง 2 เรื่อง 1.การสนบัสนุนอตัราก าลงัคน
และอุปกรณ์ในการปฏิบตัิหน้าที่ ให้กบั กตส. เพิ่ม
ประสิทธิภาพงานด้านตรวจสอบและออกเอกสาร
รบัรองให้ผู้ประกอบได้ สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2.
หารือปัญหาจากที่รวบรวมจากสมาชิก กรณีความ
ล่าช้าในการออกใบร ับรอง HC / ANNEX IV / 
MCPD 

โดยผลจากการหารือ  

1. กตส.ขอรบัสนับสนุนเพิ่มอตัราก าลงัคนและ
อุปกรณ์ในการปฏิบตัิหน้าที่ จ านวนท ัง้หมด 10 คน 
และคอมพวิเตอร์ จ านวน 6 เครือ่ง  
       - ในส่วนค่าใช้จ่ายการจ้างบุคลากร ขอให้ท ัง้ 3 
สมาคมฯ กลบัมาจดัสรรกนัภายในอีกคร ัง้ ตามสดัสว่น
และความเหมาะสม 
2. ประเด็นความลา่ชา้ในการออกใบรบัรองตา่งๆ เชน่ 
HC / ANNEX IV / MCPD -- กตส. กรมประมง 
แจง้วา่ ก าลงัปรบัปรุงแกไ้ข ปรบัเปลีย่น หาแนวทางที่
เหมาะกบัอุตสาหกรรมท ั้งระบบห่วงโซ่การผลิตซึ่ง
ต้องอาศยัเวลาการปรบัตวัร่วมกนัของทุกฝ่าย ตาม
สภาพปญัหาทีเ่กดิจรงิ ท ัง้น้ีในสว่นของโรงงานฯ กตส. 
ขอความร่วมมือการตรวจสอบเอกสารที่ยื่นมา
พยายามอย่าให้มีการแก้ไขหรือไม่มีเลยจะดีที่สุด 
เพราะจะท าใหต้รวจสอบงา่ยและไมต่อ้งกลบัมาเข้าคิว
ตรวจใหม่ท าให้ลดข ัน้ตอนและสามารถออกเอกสาร
ไดร้วดเร็วมากยิง่ขึน้  
 

ว ันที่  13  มิ .ย .  59  - ด้วยทาง  TFFA ได้

ประสาน TTIA ให้ช่วยแจ้งสมาชิก เรื่อง หนังสือ

รบัรองการจบัสตัว์น ้าในประเทศ ดงัน้ี สืบเน่ืองจาก

การที่เข้าพบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ด้วยทางกรมประมง ได้แจ้งประเด็นที่

เกีย่วขอ้งกบัหนงัสือรบัรองการจบัสตัว์น ้าทีก่รมฯ ตอ้ง

ใช้เวลานานในการตรวจสอบ ด้วยเพราะกรมฯ อยู่

ระหว่างปรบัปรุงโปรแกรมระบบตรวจสอบย้อนกลบั 

(Traceability) ใหเ้กดิประสทิธภิาพ (โดยเฉพาะสตัว์

น ้าในประเทศ)  

กรมฯ จงึขอความรว่มมือมายงัผู้ประกอบการ

ในการ หยุดส่งเอกสารเพื่อขอหนงัสือรบัรองการจบั

สตัว์น ้าเป็นเวลา 10 วนันบัต ัง้แต่วนัที่ 13 มิถุนายน 

ศกน้ี (ถึงวนัที่ 23 มิ.ย. 59) เพื่อที่กรมฯ จะได้ใช้

ระยะเวลาในการเคลียร์และทยอยตรวจสอบเอกสารที่

คงคา้งการรบัรองจ านวนมากใหเ้บาบางลง

 
จอ่จบัเรือประมง ผดิกฎหมายแกป้ม EU (กรุงเทพธุรกจิ – วนัศุกร์ที ่10 มถิุนายน 2559) 

 

“ฉตัรชยั” ถกเตรียมความพร้อมรบัเจ้าหน้าที่ 
EU ตรวจสอบแกไ้ข IUU ล ั่นเดนิหน้าแกป้ญัหา เชื่อ 
EU ไม่โยงเรื่องประชามติ ด้านกรมประมงระบุ
ประสานต ารวจ ตรวจสอบ-จบักุมเรือประมงทีไ่มย่อม
ท าตามกฎหมายใหม ่ขณะเอกชนช้ียงัมีเวลาแกป้ญัหา
ตามมาตรฐาน EU อนุกรรมการแก้ไขปญัหาการท า
ประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การ
ควบคุม(IUU) จะจดัการเด็ดขาดกบัเรือประมงที่ไม่
ตดิต ัง้เครือ่งมือตดิตามเรือ (VMS) ตามกฎหมายการ
ประมงฉบบัใหม ่

คณะอนุกรรมการดงักล่าวที่มี  พล.ฉัตรช ัย       
สาริกลัยะ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานมีการประชุมเพื่อเตรียมความ
พร้อมกรณีเจ้าหน้าที่กรรมาธิการของสหภาพยุโรป 

ขา่วประมง 
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(EU) จะเดินทางมาตรวจสอบความคืบหน้าการ
แกป้ญัหาของไทยในตน้เดือน ก.ค. น้ี 

ท ั้ง น้ี  ทาง  EUได้ส่ งหนัง สื อถึ ง ร ัฐบาลให้
ด าเนินการแกป้ญัหาใหเ้ป็นรูปธรรมปีน้ี หลงัจากทีใ่ห้
ใบเหลืองไทยต ั้งแต่เม.ย.2558 จะมีผลต่อการ
พิจารณาสถานะของไทยจ่อจบั โดยหากปรบัเป็น
ใบแดงก็จะสง่ผลใหส้นิค้าประมงของไทย ไมส่ามารถ
ส่งเข้าไปจ าหน่ายใน EU ได้ แต่มีรายงานข่าวว่า
เน้ือหาของหนงัสือดงักล่าวได้ระบุเงื่อนไขการลง
ประชามตริา่งรฐัธรรมนูญในวนัที ่7 ส.ค. ดว้ยวา่จะมี
ผลตอ่การพจิารณา 

พล.อ.ฉตัรชยัฯ กล่าวยอมรบัว่ามีหนงัสือจาก 
EU มายงัรฐับาลไทยจรงิถงึการแกไ้ขปญัหา IUU แต่
ยงัไม่เห็นรายละเอียด และไม่น่ามีความเป็นไปได้ที่
หนังสือด ังกล่าวจะอ้างและเกี่ยวโยงถึงการลง
ประชามติรบัร่างรฐัธรรมนูญ วนัที่ 7 ส.ค. น้ี เพราะ
มนัคนละเรื่องกนั EU คงไม่ก้าวก่ายไทยในเรื่อง
เหล่าน้ีเพราะไม่ได้เกลียดไทย เพียงแต่ต้องการให้
เกิดการแก้ไขปญัหาอุตสาหกรรมประมงมีเป้าหมาย
เพือ่ใหเ้กดิความย ั่งยืนในทรพัยากรธรรมชาต ิเทา่นัน้ 

ไทยยืน่ภาคยานุวตัสิารเพือ่เขา้เป็นภาคคีวามตกลงวา่ดว้ยมาตรการของรฐัเจา้ของทา่ 

เมื่อวนัที่ 10 พ.ค. 59 นายธนา เวสโกสิทธิ ์
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงโรม พร้อมนายสมพงษ์         
น่ิมเช้ือ อคัรราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) / ผู้แทนถาวร
ประจ า  FAO ได้ เ ข้ าพบนาย  José Graziano          
da Silva ผู้อ านวยการใหญ่องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO) และได้ยื่ น
ภาคยานุวตัสิารเพือ่ให้ไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงว่า
ด้วยมาตรการของร ัฐ เ จ้ าของท่ า  (Port State 
Measure Agreement - PSMA) เ พื่ อ ป้ อ ง ก ัน 
ยบัย ัง้ และขจดัการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
ราย ง านและไร้ก า รควบคุ มขอ ง  FAO (FAO  
Agreement on Port State Measures to 
Prevent, Deter and Eliminate Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing) ซึ่ ง ถื อ
เป็นความตกลงระหวา่งประเทศทีส่ าคญัในการตอ่ตา้น
การท าประมงผดิกฎหมาย 

FAO PSMA - เ ป็นความตกลงระหว่ า ง
ประเทศฉบบัแรกของโลกที่มุ่ง เน้นก าจดัการท า

ประมง IUU จะมีผลผูกพนัเป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศอย่างสมบูรณ์ ในวนัที่ 5 มิถุนายน 2559 
ภายหลงั 29 ประเทศ และสหภาพยุโรป รวม 30 ภาคี 
ได้เข้าร่วมความตกลงดงักล่าวอย่างเป็นทางการ ซึ่ง
ไดมี้การระบุชื่อประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศที่ท า
ใหค้วามตกลงมีผลบงัคบัใช ้ 
Souce : 
http://www.thaiembassy.it/index.php/en/news/embassy-
s-activities/607-ambassador-presented-instrument-of-
accession-to-the-agreement-on-port-state-measures

 
 

นายกสมาคมฯ  ใหส้มัภาษณ์สดผา่นรายการ  Big Dose 
ในหวัขอ้ "ความส าคญัของการไดร้บัใบเหลือง หรือ
ใบแดงของ IUU ตอ่ธุรกจิประมงไทย" 

วนัที ่5 มถิุนายน 2559 นายกสมาคมอุตสาหกรรม
ทูน่าไทย ‘ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ ’ ให้สมัภาษณ์สดผ่าน
รายการ รายการ Big Dose ทาง VOICE TV ในหวัข้อ 
"ความส าคญัของการได้รบัใบเหลือง หรือใบแดงของ 
IUU ตอ่ธุรกจิประมงไทย" 

Source: http://shows.voicetv.co.th/bigdose/373716.html 

 

http://www.thaiembassy.it/index.php/en/news/embassy-s-activities/607-ambassador-presented-instrument-of-accession-to-the-agreement-on-port-state-measures
http://www.thaiembassy.it/index.php/en/news/embassy-s-activities/607-ambassador-presented-instrument-of-accession-to-the-agreement-on-port-state-measures
http://www.thaiembassy.it/index.php/en/news/embassy-s-activities/607-ambassador-presented-instrument-of-accession-to-the-agreement-on-port-state-measures
http://shows.voicetv.co.th/bigdose/373716.html
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นายกสมาคมฯ สมัภาษณ์ผา่นรายการ Hardcore เรือ่ง 

มมุมองภาคเอกชน หลงัอยีูเรยีกรอ้งไทยเรง่แกป้ญัหา

ประมงผดิกฎหมาย 

วนัที ่10 มถิุนายน 2559 ดร.ชนินทร์ฯ ให้

สมัภาษณ์ผา่นรายการ Hardcore ขา่ว ทางชอ่ง 5 เรือ่ง 

มุมมองภาคเอกชน หลงัอียูเรียกรอ้งไทยเรง่แกป้ญัหา

ประมงผดิกฎหมาย 

Source: http://cuptv.com/play/189/113990/Hardcore-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/10-
%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2559-
%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99-
%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%
B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%
E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94/ 

ายกสมาคมฯ สมัภาษณ์ผา่นรายการ เดนิหน้าประชารฐั 

วนัที่ 14 มิถุนายน 59 รายการ เดินหน้าประชารฐั 
ช่อง 11 พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการ
ทหารเรือ / โฆษก ศปมผ. รว่มกบั ดร.ชนินทร์ ชลศิราพงศ์ 
นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย พูดคุยในหวัข้อ IUU 
Fishing - TIER 3 ในมุมมองภาคเอกชน 

Source: http://csvpch11web1.ecartstudio.net/th/?p=95533 

 

Early-Warning: สหรฐัฯประกาศปรบัปรงุกฎระเบยีบฉลากโภชนาการ 

เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 
2559 ส านกังานอาหาร
และยาสหรฐัฯ 
(USFDA) ไดป้ระกาศ
ปรบัปรุงฉลากอาหาร 
ใหม้ีขอ้มูลดา้นโภชนาที่

จ าเป็นผูบ้รโิภคและอา้งองิขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์มาก
ขึน้ โดยมีรายละเอียดการเปลีย่นแปลงดงัน้ี 
          1. รูปแบบฉลากโภชนาการใหม ่ทีท่ าให้
ผูบ้รโิภคทราบขอ้มูลทีจ่ าเป็นเพือ่สะดวกตอ่การเลือก
ซ้ืออาหารและเครือ่งดืม่ 
      - เพิม่ขนาดตวัอกัษรใหมี้ขนาดใหญข่ึน้หรือเป็น
ตวัเขม้ส าหรบัรายละเอียดสารอาหาร เชน่ แคลอรี ่
(Calories), หน่วยบรโิภค (Serving Size) และ
จ านวนการบรโิภคตอ่หน่ึงผลติภณัฑ ์(Serving per 
Container) 
       - ก าหนดใหผู้ผ้ลติแจง้ปรมิาณวติามนิดี และ 
โปรแตสเซียมทีไ่ดร้บัจากอาหารเป็นปรมิาณทีค่วร
ไดร้บัในหน่ึงวนั (the % daily value - %DV) 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัปญัหาการขาดสารอาหารของ
ผูบ้รโิภคสหรฐัฯในปจัจุบนั อยา่งไรก็ตามผูผ้ลติ

สามารถระบุวติามนิเอและวติามนิซีไวบ้นฉลากได้
ตามความสมคัรใจ ในสว่นแคลเซียมและธาตุเหล็ก 
ก าหนดใหค้งไวบ้นฉลากตามเดมิ 
        - เพิม่คา่อธบิายของปรมิาณทีแ่นะน าตอ่วนัตอ่
หน่ึงหน่วยการบรโิภค (%DV) ซึง่จะอยูด่า้นบนของ
ฉลากโภชนาการ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งองิ
ประกอบการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในแตล่ะวนั เชน่ 
ฉลากสนิคา้แสดงแคลเซียม 20%DV คือในหน่ึง
หน่วยบรโิภคมีแคลเซียม 20% ทีร่า่งกายตอ้งการตอ่
วนั 
               

      - การผสมน ้าตาลในอาหาร (Added Sugars) 
ฉลากตอ้งแสดงรายละเอียดปรมิาณการผสมน ้าตาล
ในอาหารเป็นกรมัและปรมิาณ %DV 
      - ยกเลกิการใสข่อ้มูลปรมิาณแคลอรีจ่ากไขมนั 
(Calories from fat) เน่ืองจากประเภทของไขมนั 
(Type of Fat) มีความส าคญักวา่ปรมิาณ 
           2. ปรบัปรุงแกไ้ขหน่วยบรโิภค (Serving 
Size) และขอ้ก าหนดบนฉลากเฉพาะสนิคา้บางขนาด 
(Labeling Requirement for Certain Package 

http://cuptv.com/play/189/113990/Hardcore-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/10-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2559-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94/
http://cuptv.com/play/189/113990/Hardcore-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/10-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2559-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94/
http://cuptv.com/play/189/113990/Hardcore-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/10-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2559-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94/
http://cuptv.com/play/189/113990/Hardcore-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/10-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2559-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94/
http://cuptv.com/play/189/113990/Hardcore-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/10-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2559-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94/
http://cuptv.com/play/189/113990/Hardcore-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/10-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2559-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94/
http://csvpch11web1.ecartstudio.net/th/?p=95533
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Size) 
        - กฎหมายฉบบัใหมไ่ดแ้กไ้ขหน่วยบรโิภค 
(Serving size) ใหเ้ป็นไปตามปรมิาณอาหารและ
เครือ่งดืม่ทีผู่บ้รโิภคไดบ้รโิภคตามความเป็นจรงิ โดย
ใชข้อ้มูลจากลกัษณะนิสยัการบรโิภคของชาวอเมรกินั
เป็นมาตรฐาน 
        - อาหารและเครือ่งดืม่ทีม่ีบรรจุภณัฑข์นาดใหญ ่
สามารถบรโิภคได ้1-2 คน ก าหนดหน่วยการบรโิภค 
เป็นหน่ึงหน่วยการบรโิภค เชน่ อาหารประเภท ซุป
ขนาด 15 ออนซ์ และน ้าอดัลมขนาด 20 ออนซ์ 
         - กรณีอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่ีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่หน่ึงหน่วยการบรโิภคแตส่ามารถ
บรโิภคหมดไดด้ว้ยหน่ึงคนหรือหลายๆคน ก าหนดให้
ผูผ้ลติตอ้งแสดงรายละเอียดท ัง้ 2 แบบคือ ปรมิาณตอ่
หน่ึงหน่วยการบรโิภค (Serving Size) และปรมิาณ
ตอ่หน่ึงบรรจุภณัฑ ์(Serving per Container) 
         กฎหมายฉบบัน้ีจะเริม่มีผลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่
26 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป โดยผูป้ระกอบการ
ขนาดเล็กทีม่ียอดขายตอ่ปีไมเ่กนิกวา่ 10 ลา้นเหรียญ
สหรฐั ไดร้บัการขยายเวลาใหป้รบัตวัเพิม่อีกหน่ึงปี 

Souce : ส านกังานทีป่รกึษาการเกษตรตา่งประเทศ ประจ ากรุง
วอชิงตนั ดี.ซี.สรุปโดย: มกอช. (17/06/59) 

 

 

 

 

 

อองซาน ซูจ ีเยือนไทย 23-25 ม.ิย. 

วนัที่ 23-25 มิ.ย.59 นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรฐัและ
รฐัมนตรีต่างประเทศเมียนมา ได้เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อ
หารือถึงบนัทึกความร่วมมือด้านแรงงาน โดยที่ประชุม ครม.ได้
เห็นชอบและอนุมตัิตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องบนัทึกความ
เข้าใจ หรือเอ็มโอยู ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน และบนัทึก
ข้อตกลง ว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรฐับาลไทยและรฐับาลแหง่
สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา 
 

Source : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/702552 

 

ประกาศใช้ ม.44 ยา้ยผูว้า่ฯสมทุรสาคร  

วนัที่ 24 มิ.ย.59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 
ได้ลงประกาศเผยแพร่ค าส ั่งของค าส ั่งหวัหน้าคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 33/2559 เรื่อง 
ให้ข้าราชการไปปฏิบตัิราชการในหน่วยงานอื่น เพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปญัหาส าคญั
เร่งด่วนของประเทศ และเพื่อประโยชน์ ในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิราชการอนัเป็นแนวทางหน่ึงใน
การปฏิรูปราชการแผ่นดิน หวัหน้าคสช.จึงอาศยั
อ านาจตามความในมาตรา 44 ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจ ักรไทย (ฉบ ับช ั่ วคราว) พ.ศ.2557 
เห็นชอบใหข้า้ราชการซึ่งถูกรอ้งเรียนหรือกลา่วหาว่า
ปล่อยปละละเลยให้มีการกระท าความผิด เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ของตนหรือมีการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ 
หรือด าเนินการหรือไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

จนเกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการและมี
มู ล อ ั น ส ม ค ว ร
ตรวจสอบ ระงบัการ
ปฏิบตัิราชการโดยไม่
ขาดจากต าแหน่งเดิม
แ ล ะ ใ ห้ ไ ป ป ฏิ บ ั ติ
ราชการในหน่วยงานอืน่ในสงักดัเดมิเป็นการช ั่วคราว 
ดงัน้ี 1.นายแมนรตัน์ รตันสุคนธ์ ผูว้า่ราชการจงัหวดั
สมุ ทรสาคร  ไปปฏิบ ัติ ร าชการ  ในส านัก ง าน
ปลดักระทรวงมหาดไทย 2……. 

สามารถดูรายชื่อเต็มได้ที่ เ ว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/14
2/60.PDF 
 
Source :  http://www.matichon.co.th/news/187853 

 

 

 

 

ขา่วแรงงาน 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/702552
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กนร.ปรบัข ัน้ตอนขอใบอนุญาตท างานแรงงานตา่งดา้ว 

ว ันที่  13 มิ . ย .  5 9 
นายอารกัษ์ พรหมณี อธิบดี
กรมการจดัหางาน ได้แถลง
ข้ อ มู ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการ
จดัการปญัหาแรงงานตา่งดา้ว
แ ล ะ ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย์ ด้ า น

แรงงาน ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ กกจ.เสนอ
ขอปรบัเปลีย่นข ัน้ตอนการออกใบอนุญาตท างาน โดย
ให้แรงงานน าเอกสารยืนยนัการนัดหมายตรวจ
สุขภาพที่โรงพยาบาลมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนิน
ข ัน้ตอนขอรบัใบอนุญาตท างาน เมื่อได้ผลการตรวจ
สุขภาพแลว้ใหน้ ามายืน่ตอ่เจา้หน้าทีภ่ายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด จากเดมิทีต่อ้งรอให้ผลออกเรียบรอ้ยแลว้จงึ
จะน ามายื่นด าเนินการ ซึ่งเชื่อว่าจะท าให้สามารถ
ด าเนินการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และที่ประชุมยงัได้
เห็นชอบเรือ่งทีส่ าคญัอีกดงัน้ี  
 
- ต ัง้คณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดเงื่อนไขการ
อนุญาตแรงงานต่างด้าวเปลี่ยนไปท างานกบันายจ้าง
ใหม ่ 

- ต ั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ติดตามของ
แรงงานตา่งดา้วและบุตรของแรงงานตา่งดา้วทีเ่กดิใน
ไทย  
- แต่งต ัง้คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้สตัยาบนั
อนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
ฉบบัที่  188 ว่าด้วยการท างานภาคประมง และ
คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายรองรบัการรบั
อนุสญัญาไอแอลโอฉบบัดงักลา่ว  
- ต ัง้ศูนย์แรกรบัเข้าท างานและส่งกลบัแรงงานต่าง
ด้าวตามแนวชายแดน โดยจะน าร่องที่ จงัหวดัตาก 
สระแกว้ และหนองคาย ภายใตก้ารดูแลของกระทรวง
แรงงาน เพื่อป้องกนัปัญหาแรงงานบงัคบัที่อาจ
น าไปสูก่ระบวนการการคา้มนุษย์  
- ต ัง้ศูนย์รว่มบรกิารช่วยเหลือแรงงานตา่งดา้ว โดยจะ
ประสานความร่วมมือกบัภาคเอกชน เอ็นจีโอและ
หน่วยงานต่างๆ เบ้ืองต้นจะต ัง้ขึ้นในจงัหวดั จงัหวดั
สมุทรสาคร ระนอง และชลบุรี  
Source : 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=146
5804158 
 

ยนั 5 ข้อเรียกรอ้งปมแรงงานไม่ใช่ของรฐับาลเมียน
มา 
Source : http://www.dailynews.co.th/politics/505092  

 
กกจ.เปิดขึน้ทะเบยีนวา่งงานผา่นเน็ต ลดเวลาเดนิทาง 

วนัที่ 14 มิย.59 นายอารกัษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจดัหางาน ได้ให้ข้อมูลถึงการเปิดขึ้นทะเบียนและ
รายงานตวัผู้ประกนัตนกรณีว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ว่าขณะน้ีได้เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนว่างงานกรณี
ผู้ประกนัตนถูกเลิกจ้างหรือลาออก ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ต ั้งแต่วนัที่  26 พค.ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์   
http://empui.doe.go.th/auth/index  

จุดประสงค์การเปิดเว็บไซต์เพื่อ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดข ัน้ตอน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้
บรกิารทีส่ านกังาน ใชเ้พียงเลขบตัรประจ าตวัประชาชนเพือ่เขา้สูร่ะบบซึ่งตรวจสอบขอ้มูลจากกรมการปกครองเพือ่
ยืนยนัตวับุคคล อีกท ัง้ ยงัสามารถออกหนงัสือรบัรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกนัตนกรณีว่างงาน ส าหรบัใช้เป็น
หลกัฐานยืนยนัในการขึ้นทะเบียนผู้ประกนัตนกรณีว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการขอรบัสิทธิประโยชน์
ทดแทนกรณีวา่งงานตามพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) ประกนัสงัคม พ.ศ.2533  
Source : http://www.matichon.co.th/news/174788 

 

 

 

เมือ่องักฤษออกจากอียู จะเกดิผลอะไรขึน้บา้ง 

 องักฤษออก
จากอียู ผล
โหวตประชามติ
คะแนนเสียง
ฝ่ายหนุน 
องักฤษออกจาก
อียูชนะ ซึง่
สง่ผลตอ่เรือ่ง

หลกัคือสกุลเงนิและอสิระในการก าหนดนโยบาย
ประเทศ รวมถงึไมต่อ้งจา่ยงบประมาณใหอ้ียู  
 
           เป็นขา่วทีท่ ั่วโลกจบัตา ส าหรบัการลง
ประชามตคิร ัง้ส าคญัของชาวสหราชอาณาจกัร อนั
หมายถงึ องักฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ 
และยบิรอลตาร์ วา่จะยงัคงสภาพเป็นสหภาพยุโรป 
หรือ EU (อียู)  ตอ่ไปหรือแยกตวัเป็นอสิระ ซึง่ผล

ขา่วกฎระเบยีบการคา้และเทคนิค 

 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1465804158
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1465804158
http://www.dailynews.co.th/politics/505092
http://www.matichon.co.th/news/174788
http://money.kapook.com/view151150.html
http://money.kapook.com/view151150.html
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การลงมตอิอกมาอยา่งเป็นทางการแลว้ เมือ่วนัที ่24 
ม.ิย. 59 เสียงสนบัสนุนใหแ้ยกตวัเป็นฝั่งชนะ คดิเป็น 
52% ขณะทีฝ่่ายสนบัสนุนใหค้งความเป็นสมาชกิตอ่
พา่ยไปแบบสูสีที ่48%  
 
           ท ัง้น้ีเชือ่วา่หลายคนคงอยากรูว้า่ หากสหราช
อาณาจกัรแยกตวัจากอียูแลว้ จะเกดิอะไรขึน้บา้ง มี
ผลดี-ผลเสียอยา่งไร ซึ่งบรรดานกัวเิคราะห์ในแวด
วงการเงนิก็ออกมาระบุวา่ จะสง่ผลกระทบตอ่ตลาด
เงนิท ั่วโลกอยา่งรุนแรง ขณะทีผู่น้ าหลายประเทศท ั่ว
โลกเตือนวา่ การทีอ่งักฤษออกจากอียูน ัน้จะน าไปสู่
ภาวะเศรษฐกจิโลกถดถอย ขณะทีต่ลาดหุน้เอเชียดิง่
ลงไปตาม ๆ กนั ดชันีนิกเคอปิรบัตวัลดลงแลว้ถงึรอ้ย
ละ 8.30 สว่นเงนิเยนมีแนวโน้มแข็งคา่ขึน้ เน่ืองจาก
นกัลงทุนแสวงหาสกุลเงนิทีป่ลอดภยักวา่  
 
         - คา่เงนิปอนด์ดิง่ลง และคา่เงนิยูโรอาจดิง่ตาม 
         - ตลาดหลกัทรพัย์ ผนัผวนในระยะส ัน้ 
         - กระทบกบัเศรษฐกจิไทยไมม่าก เพราะไทย
ไมไ่ดค้า้ขายกบัองักฤษมากมายนกั ราว 1-2% 
         - หากองักฤษออกจากยุโรปจรงิ คาดวา่คา่เงนิ
บาทจะออ่นคา่แตะ 36-37 บาทตอ่ดอลลาร์สหรฐั 
         - ผลกระทบระยะยาว จะกระทบตอ่เศรษฐกจิ 
ของโลกที่ยงัมีความเปราะบาง อาจท าให้เศรษฐกิจ
ของยุโรปทรุดตวัลง และสง่ผลตอ่เน่ืองมายงัเศรษฐกิจ
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ หญ่  ๆ  ท ั้ ง ส ห ร ัฐ ฯ  แ ล ะ จี น   
 
          ท ัง้น้ี จากเศรษฐกจิทีผ่า่นมาจะเห็นไดว้า่ค่าเงนิ
ปอนด์แข็งกว่าค่าเงินยูโรเพราะต้องบริหารการเงิน
ผา่นธนาคารกลางยุโรปเป็นส าคญั สว่นเงนิปอนด์นั้น
มีการจดัการได้อย่างลงตวั นอกจากเรื่องเงินแล้ว ก็

เป็นเรื่องของอิสระของประเทศ ซึ่งหากแยกออกมาส
หราชอาณาจกัรก็จะสามารถก าหนดนโยบายต่าง ๆ 
ของประเทศได้อย่างเหมาะสมกบัเหตุบ้านการเมือง
ของตน โดยไม่ต้องปฏิบตัิตามมติของกลุ่มอียู  ที่
ขณะน้ีมีวิกฤตเกี่ยวกบัผู้อพยพจากยุโรปตะวนัออก
และตะว ันออกกลาง เ ป็นจ านวน มาก รวมถึง
กฎระเบียบตา่ง ๆ ทีเ่ขม้งวดของอียู ไมว่า่จะเป็นเรื่อง
การค้า การธนาคาร และเรื่องธุรกิจ ซึ่งพลเมืองส
หราชอาณาจกัรที่ต้องการอิสระ มองตรงน้ีว่าเป็น
ภาระของประเทศ และการออกจากอียู ก็จะประหยดั
เงินงบประมาณที่จะต้องจ่ายร่วมกนัให้กบัอียู ราว 
11,000 ล้านปอนด์ต่อปีเลยทีเดียว ซึ่ง เงินตรงน้ี
สามารถน ามาใชด้า้นสาธารณสุขของประเทศไดด้ีขึน้  
 

           อยา่งไรก็ดีจากเฟซบุก๊ นกัเก็งก าไร ดว้ย
ปจัจยัพ้ืนฐาน ระบุวา่ ถงึผลประชามตจิะออกแลว้ แต่
กระบวนการออกจากอียูยงัไมส่ิน้สุด เพราะจะตอ้งมี
การเจรจาตอ่รองกนัเกดิขึน้ วา่เพราะอะไรถงึออก 
เพือ่หารูปแบบการออกจากอียูอีกประมาณ 2-3 ปี 
และอาจมีการใหส้ทิธพิเิศษเพิม่เตมิ อาท ิหากไม่
อยากรบัผูอ้พยพมากเกนิไป ก็จะใหก้ าหนดโควตา    
ผูอ้พยพเองจะพอใจหรือไมเ่ป็นตน้..  
 
ภาพและขอ้มูลจาก ส านกัขา่วไทย, เฟซบุก๊ นกัเก็ง
ก าไร ดว้ยปจัจยัพ้ืนฐาน,  maruey.com, วารสาร
การเงนิธนาคาร ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2559 

 

 

 

 
 

FTA THAI-Russia  

วนัที ่10 มยิ 59 
อธบิดีกรมเจรจาฯ 
จดัประชุมกบั
ภาคเอกชน (สภา
อุตฯ สภาหอฯ 
สมาคมธนาคารฯ) 
และหน่วยงานรฐัที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่พจิารณาการเริม่กระบวนการจดัท า 
FTA ไทยกบั EAEU(EURASIAN Economic 
Union) โดยรสัเซียตอ้งการท า FTA กบัไทยภายใต้
กรอบน้ี ซึง่ EAEU มี 5 ประเทศ คือ Armania, 
Belarus, Kazakhstan, Kyrgyz และ Russia 
www.eaeunion.org  สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

 
 
--- ก าหนดการ ภาคเอกชน โดย กกร.จะมีหนงัสือ
ทางการแจ้งเห็นชอบให้ภาครฐัเจรจา FTA TH-
EAEU --> กรมเจรจาฯ น าเสนอ ครม.อนุมตั ิภายใน 
1 เดือน --> ภาครฐัยื่นหนงัสือแสดงความประสงค์
อย่างเป็นทางการในการจดัท า FTA TH-EAEU กบั
ผูแ้ทนรสัเซียทีม่ีก าหนดเยือนไทยในปลาย ก.ค.59 –> 
ด า เ นินการตามข ั้นตอนซึ่ งต้องผ่านการ Joint 
Feasibility Study อี ก  1 .5 -2  ปี  - -> หาก เ ป็น
ประโยชน์จงึเริม่เจรจา FTA 
 
--- กรมเจรจาฯ มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จดัท าFTAกบั EAEU (ปี 2557) พบว่ามีประโยชน์
แต่มูลค่าทางการค้าไม่ได้เพิ่มอย่างมีนยัส าคญั  ทาง
เอกชนฝากประเด็น NTBs โดย TTIA ได้ย ้าเรื่อง
ปัญหาความล่าช้าในการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบ
โรงงานแปรรูปสตัว์น ้าของหน่วยงานรสัเซีย 

 

http://www.kapook.com/webout.php?url=https://www.facebook.com/stockforlife/photos/a.493648757313718.118393.377223132289615/1310084785670107/?type=3
http://www.kapook.com/webout.php?url=https://www.facebook.com/stockforlife/photos/a.493648757313718.118393.377223132289615/1310084785670107/?type=3
http://www.kapook.com/webout.php?url=http://www.tnamcot.com/content/498650
http://www.kapook.com/webout.php?url=https://www.facebook.com/stockforlife/photos/a.493648757313718.118393.377223132289615/1310084785670107/?type=3
http://www.kapook.com/webout.php?url=https://www.facebook.com/stockforlife/photos/a.493648757313718.118393.377223132289615/1310084785670107/?type=3
http://www.kapook.com/webout.php?url=http://www.thansettakij.com/2016/06/22/64425
http://www.kapook.com/webout.php?url=http://www.thansettakij.com/2016/06/22/64425
http://www.kapook.com/webout.php?url=https://maruey.set.or.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00005505
http://www.kapook.com/webout.php?url=https://maruey.set.or.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00005505
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มต ิครม. ทีส่ าคญัประจ าเดือนมถิุนายน 2559 

วนัที ่14 มถิุนายน 2559 
14. คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมตัิตามที่
กระทรวงแรงงาน เสนอ ดงัน้ี 
  1. เห็นชอบต่อ (ร่าง) บนัทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และ 
(ร่าง )  บ ันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน 
(Agreement on Employment) ระหว่างร ัฐบาล
แห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐั
แหง่สหภาพเมียนมา 
  2. อนุมตัิให้ พลเอก ศิริชยั ดิษฐกุล 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผูแ้ทนฝ่ายไทย
ในการลงนามในบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และบนัทึกข้อตกลงว่า
ด้ ว ย ก า ร จ้ า ง แ ร ง ง า น ( Agreement on 
Employment) ระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัร
ไทยและรฐับาลแหง่สาธารณรฐัแหง่สหภาพ เมียนมา 
  3. มอบหม า ย ให้ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
ต่างประเทศจดัท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full 
Powers) ให้พลเอกศิริชยั ดิษฐกุล รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานเป็นผูล้งนามในเอกสารท ัง้สองฉบบั
ดงักลา่ว 
  4. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขใน
เ อกส ารท ั้ ง ส อ งฉบ ับด ัง ก ล่ า ว ในส่ วนที่ ไ ม่ ใ ช่

สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของไทย และ
ไมข่ดักบัหลกัการทีค่ณะรฐัมนตรีไดใ้หค้วามเห็นชอบ
ไว ้ให ้รง.ด าเนินการไดโ้ดยใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรี
ทราบภายหลงัตามหลกัเกณฑ์ของมติคณะรฐัมนตรี
เมือ่วนัที ่30 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การจดัท าหนงัสือ
สญัญาเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหวา่งประเทศ 
Source : http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-summary-
cabinet-meeting/item/104154-104154 

 
วนัที ่21 มถิุนายน 2559  
11. คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบในการให้สตัยาบนั
อนุสญัญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention 
Against Trafficking in Persons, Especially 
Woman and Children: ACTIP) เพื่อที่กระทรวง
การต่างประเทศจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ไดแ้ก ่การจดัท า 
ส ัต ย าบ ันส าร  ( Instrument of Ratification or 
Approval) เพือ่สง่มอบตอ่เลขาธกิารอาเซียนเพื่อเก็บ
รกัษาตอ่ไป ตามทีก่ระทรวงการตา่งประเทศเสนอ 
Source : http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-
summary-cabinet-meeting/item/104395-id104395 

 

ราชกจิจานุเบกษา : กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดือนมถิุนายน 2559  

ค าส ั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่๓๓/๒๕๕๙ เรือ่ง ใหข้า้ราชการไปปฏบิตัริาชการในหน่วยงานอืน่  
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/142/60.PDF 

 
 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนมถิุนายน 2559 

http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-summary-cabinet-meeting/item/104395-id104395
http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-summary-cabinet-meeting/item/104395-id104395

