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จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตย-
เหนอื เขตวฒันา กทม.บรรณำธกิำร : สพุตัรา ริว้ไพโรจน ์  กองบรรณำธกิำร : วรพล พฒันะนกุจิ, ปิยะราช บญุประเสรฐิ,
รัตตยิา เชยีงเนาว,์สภุัทรา เรอืงรอง,ฐติมิา อ า่เจรญิ และ ขวญัฤทยั บญุสอน. 
 

Download Here! 

TTIA รว่มงานสมัมนาวชิาการระดบัชาต ิ

“การปฎบิตัติามหลกัการช้ีแนะฯ เพือ่ขบั 

เคลือ่นเศรษฐกจิไทยอยา่งย ั่งยนื” อา่นตอ่

หน้า...4... 

TTIA ร่วมประชุมหารือระดบัชาติสร้าง

ความร่วมมือระดบัภูมิภาคต่อต้านการคา้

มนุษย์ อา่นตอ่หน้า...9...    

TTIA รว่มเดนิทางเยือนยโุรปกบัคณะของนายกรฐัมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา อา่นตอ่หน้า... 3... 

TTIA ร่วมประชุมกบั คกก.ธุรกิจประมง

และอุตฯต่อเน่ือง และ คกก.แรงงานและ

พฒันาฝีมือแรงงาน สภาหอการค้าไทย 

อา่นตอ่หน้า...5... 

❖ TTIA จดัประชุมวสิามญั คร ัง้ที ่3/2561 ในวนัศุกร์ ที ่15 
มถิุนายน 2561 ณ หอ้งประชุม TTIA  

❖ โดยมสีมาชกิเขา้รว่มประชุมท ัง้หมด 13 บรษิทั   



  TTIA NEWSLETTER/ June 2018 

 
 Page 2 of 21 

 

 

 

 

 

   

 

– 

 

–– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา่วกจิกรรม 

TTIA รว่มเดนิทางเยือนยโุรปกบัคณะของนายกรฐัมนตรี พลเอก

ประยุทธ์ จนัทร์โอชา                    3 

-TTIA เขา้รว่มตดิตามการตรวจรบัรองโครงการ EII Dolphin  

Safe Program                 3 

-TTIA เขา้รว่มประชุมประชาพจิารณ์ เพือ่ประกอบการเสนอรา่ง  

พรบ. แรงงานประมง พ.ศ. .... คร ัง้ที ่4             4 

-TTIA เขา้รว่มงานสมัมนาวชิาการระดบัชาต ิ“การปฎบิตัติามหลกั 

การช้ีแนะฯ เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยอยา่งย ั่งยนื”            4 

-TTIA รว่มประชุมรว่มกบั คกก.ธุรกจิประมงและอุตฯตอ่เน่ือง และ 

คกก.แรงงานและพฒันาฝีมือแรงงาน สภาหอการคา้ไทย           5 

-TTIA เขา้รว่มหารือกบั ILO ประเด็นการรบัอนุสญัญา C188 วา่ 

ดว้ยการท างานในภาคประมง             6 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนาเรือ่ง “A Seminar on the EU Official 

Control Regulation, Food and Nutrition Labelling”          6 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิารคณะท างานเพือ่การขบัเคลือ่น 

เชงินโยบายดา้นสทิธเิด็กขา้มชาต ิคร ัง้ที ่6             7 

- TTIA เขา้ประชุมคณะอนุกรรมการเพือ่ขบัเคลือ่นการขยายการคา้ 

และการลงทุนระหวา่งไทยกบับาห์เรนส าหรบัผลติภณัฑ์ และโภค 

ภณัฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล             7 

-TTIA เขา้รว่มงานโครงการรณรงคว์นัตอ่ตา้นการใชแ้รงงานเด็กโลก 

-TTIA รว่มหารือ กบั ILO และ TFFA เพือ่หาแนวทางการออกแบบ 

Checklist GLP               8 

-TTIA เขา้รว่มการเสวนา OAR- ASEAN Plus Talk คร ัง้ที ่1  

เรือ่ง “บทบาทไทยในอา่วเบงกอล ภายใตบ้รบิทของ ASEAN และ 

BIMSTEC”                8 

-TTIA รว่มประชุมหารือระดบัชาตสิรา้งความรว่มมือระดบัภมูภิาค

ตอ่ตา้นการคา้มนุษย์                 9 

-TTIA เขา้รว่มประชุม คกก.ก ากบัตดิตามโครงการ Ship to Shore 

Rights คร ัง้ที ่7                    9 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเพือ่ช้ีเเจง ระเบียบ วธิีปฏบิตัใินการสง่ออก 

สนิคา้สตัว์น ้า ผา่นระบบ Fisheries Single Window (FSW)       10 

 

ขา่วแรงงาน 

-ไทยเชือ่ม ั่นอตุสาหกรรมทูน่าไทยปลอด IUU        13 

-กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ย า้ สถานประกอบการทีม่ี

แรงงาน 200 คนขึน้ไป ตอ้งมพียาบาลดูแล         14 

-“บิก๊อู”๋ ยืน่จดสตัยาบนัสาร ฉบบัที ่29 ตอ่ ILO ย า้ ไทยมุง่ม ั่น

คุม้ครองสทิธแิรงงานอยา่งเทา่เทียม         15 

-"ประกนัสงัคม" จอ่เก็บเงนิรายเดือนเพิม่สูงสดุ 1,000 บาท ระบุ

ผูป้ระกนัตนเกนิครึง่เหน็ดว้ย         15 

-ปตัตานี: เปิดศูนยช์ว่ยเหลือแรงงานประมงและลูกหลานแรงงาน 

ขา้มชาต ิ          16  

-กสร. ยกเลกิรบัส าเนาบตัรปชช. 100%       16 

-“บิก๊อู”๋เผย ขอ้สรุปงานหา้มคนตา่งดา้วท า กอ่นออกประกาศ 

กระทรวงบงัคบัใช ้            17 

 

ขา่วการคา้ 

-พาณิชย์ประเมนิผลหารือทรมัป์-คมิสง่ผลดีตอ่การคา้โลก     18 

-กรมเจรจาฯ เผยไตรมาสแรกของปี 2561 ผูส้ง่ออกไทยใชส้ทิธ ิ 

FTA เต็มจ านวน ดนัยอดการคา้ไทย-ชลีิ ขยายตวักวา่ 16%     18 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดอืนมถิุนายน 2561 

-กฎหมายประจ าเดือนมถิุนายน 2561      19 

-ราชกจิจานุเบกษาเดือนมถิุนายน 2561       20 

 

ขา่วประมง 

-ไทยเพิม่มาตรการเขม้งวดในการควบคมุกองเรือประมง             12 

-อธบิดีกรมประมง เสวนาการบรหิารจดัการการท าประมงบนเวที

ระดบัโลก          12 

-ชุมพร – ชาวประมงรวมตวัเรียกรอ้งไมใ่หข้ยายเขตชายฝั่งออกไป

เป็น 3 ไมล์ทะเล           12 

-วนัประมงน้อมเกลา้ฯ         13 

ขา่วมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 

-U.S. FDA ประกาศให ้มกอช. เป็นหน่วยงานรบัรองระบบ 

งานภายใต ้FSMA แลว้        18 

-ทรมัป์อาจดนัแผนควบรวม 2 หน่วยงานหลกัความปลอดภยั 

อาหารของสหรฐั         19 

-แคนาดา เปิดตวัระเบียบความปลอดภยัอาหารฉบบัใหม่    19 
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 TTIA รว่มเดนิทางเยือนยุโรปกบัคณะของนายกรฐัมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี  

น าคณะเดินทางเยือนสหราชอาณาจกัร ฝร ั่งเศส 20-

26 ม.ิย. หารือผูน้ า 2 ประเทศ พบปะนกัลงทุนช ัน้น า

ย า้ความรว่มมือทางเศรษฐกจิ และน าเสนอการพฒันา

พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ซึ่งในโอกาสน้ี 

ทางกรรมการ สภาหอฯ โดย ดร.พจน์ อร่ามวฒันา

นนท์ และดร.ชนินทร์ ชลศิราพงศื ไดร้ว่มเดนิทางใน

คร ัง้น้ีดว้ย 

นายกรฐัมนตรี กล่าวถึง การเดินทางเยือนส

หราชอาณาจกัร - สาธารณรฐัฝร ั่ งเศส ในคร ั้งน้ี 

สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศช ัน้น าของยุโรป ให้ความ

สนใจประเทศไทย มองเห็นโอกาสและความร่วมมือ

กบัไทยโดยเฉพาะดา้นเศรษฐกจิ การคา้ 
scouse: https://www.posttoday.com/economy/555596 

 

TTIA เขา้รว่มตดิตามการตรวจรบัรองโครงการ EII Dolphin Safe Program  

 เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2561 

หน่วยงาน Ell-Friend of the Sea โดย Mr. Paolo 

Bray และ Mr. Massimo Bardella ได้มีการตรวจ

ร ับ ร อ ง โ ร ง ง าน โค ร ง ก า ร  EII Dolphin Safe 

Program ของสมาชกิสมาคมฯ 5 บรษิทั ดงัน้ี  

 1) วนัที่ 31 พฤษภาคม 2561 จ านวน 2 

บริษทั ได้แก่ บจก.สยามอินเตอร์เนช ั่นเเนลฟู๊ด และ 

บจก.พทัยาฟู้ด อนิดสัตรี  

 2) วนัที่ 1 มิถุนายน 2561 จ านวน 3 บริษทั 

ได้แก่ บจก.เอเชี่ยน อะไลอนัซ์ อินเตอร์เนช ั่นแนล, 

บมจ.ยูนิคอร์ด และ บจก.เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนช ั่น

แนล ท ัง้น้ีทางสมาคมฯ (คุณรตัติยา, คุณสุภทัรา) ได้

เขา้รว่มตดิตามการตรวจรบัรองในคร ัง้น้ีดว้ย 

 โดยการตรวจรบัรองดงักล่าว มีการสอบถาม

เกี่ยวกบัข้อมูลการน าเขา้ปลาทูน่า และการตรวจสอบ

ข้อมูลย้อนกลบัเอกสารที่แสดงถึงการท าประมงที่ไม่

สง่ผลกระทบตอ่สตัว์น ้า เช่น โลมา วาฬ ฉลาม ขอ้มูล 

Supplier, Species, ปริมาณการน าเข้า รวมไปถึง

แหล่งที่มาของการจบัทูน่า ตามมาตรฐาน MSC, 

BSCI, Sedex, BRC และเข้าสงัเกตการณ์ Cold 

Storage และ Warehouse ของโรงงานอีกดว้ย  

 ท ั้ง น้ี  Mr. Paolo ได้มีการน า เสนอความ

คืบหน้าโครงการต่างๆของ Friend of the Sea 

(FOF) เพือ่เป็นประโยชน์ตอ่โครงการตอ่ไป
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TTIA เขา้รว่มประชุมประชาพจิารณ์ เพือ่ประกอบการเสนอรา่ง พรบ. แรงงานประมง พ.ศ. .... คร ัง้ที ่4  

เมือ่วนัที ่1 มถิุนายน 2561 เจา้หน้าทีส่มาคม

ฯ (คุณวรพล)  ไดเ้ขา้รว่มประชุมประชาพจิารณ์รบัฟงั

ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการ

เสนอร่างพระราชบญัญตัิแรงงานประมง พ.ศ. .... 

ค ร ั้ ง ที่  4 โ ด ย มี คุ ณ เ พช ร ร ัต น์  สิ น อ ว ย  ร อ ง

ปลดักระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม

จอมพล ป. กระทรวงแรงงาน   การประชุมคร ัง้น้ีมี

หลายภาคสว่นเข้ารว่มเพือ่แลกเปลี่ยนความเห็น อาทิ 

สมาคมประมงประเทศไทย ส านกังานประกนัสงัคม 

กรมสวสัดิการคุ้มครองแรงงาน กรมประมง กรมเจ้า

ทา่ และภาคประชาสงัคม  

อนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ฉบบัที่ 188 (C188) ว่าด้วยการท างานภาคประมง 

ได้เป็นส่วนที่ผลกักนัหลกัให้เกิด ร่างพระราชบญัญตัิ

แรงงานประมง พ.ศ. .... ขึน้ซึ่ง รา่งพรบ. ไดก้ าหนด

ความรบัผิดชอบของเจ้าของเรือ ไต้ก๋ง และแรงงาน

ประมง ข้อก าหนดข ั้นต ่ าส าหร ับการท างานบน

เรือประมง คณะกรรมการแรงงานประมง และ

พระราชบญัญตัิน้ีไม่่ใช้บงัคบัแรงงานประมง และ

เรือประมงที่ท าการประมง ในกรณีการท าประมงใน

แม่น ้า ทะเลสาบ และล าคลอง และ การท าประมงอื่น

ใดตามที่รฐัมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ก าหนดใน

กฎกระทรวง สามารถสรุปความเห็นประชุมที่ส าคญั

ดงัน้ี  

>>ผู้ประกอบธุรกิจประมง ไม่สนบัสนุนการ

น าประกนัสงัคมมาใช้ในภาคแรงงานประมง เพราะ

แรงงานข้ามชาติจะได้รบัสิทธิที่ไม่ครบ เช่น การ

ไดร้บัเงนิเกษียณ การวา่งงาน แและนอกจากน้ีลูกจา้ง

ยงัต้องจ่ายบเงินร่วมด้วย แต่สนบัสนุนให้ใช้ประกนั

สุขภาพ และประกนัอุบตัเิหตุของภาคเอกชนมากกว่า

เพราะนายจ้างเป็นผู้รบัผิดชอบคา่ใช้จ่าย และสะดวก

กว่าในการใช้สิทธิ และได้เสนอให้ใช้กองทุนเงิน

ทดแทนซึง่เป็นประโยชน์มากกวา่  

>>คกก.แรงงานประมง  ควรมีต ัวแทน

แรงงานที่แท้จริงเข้าเป็นส่วนหน่ึงในคณะกรรมการ

ดว้ยเพือ่ใหไ้ดค้วามเห็นทีแ่ทจ้รงิของแรงงาน   

>>ควรมีการก าหนดมาตราการการท าหน้าที่

ของเจ้าหน้าที่รฐัตามกฎหมายน้ีให้ช ัดเจน เช่น 

ข ัน้ตอนการด าเนินการ มีข ัน้ตอนอุทธรณ์ภายในกีว่นั 

และสง่เรือ่งอุทธรณ์ทีใ่คร เพราะปจัจุบนัเกดิปญัหากบั 

พรบ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558  ที่ไม่ได้ระบุ

รายละเอียดในสว่นน้ีใหช้ดัเจน เชน่กนั 

>>บทล ง โทษที่ โ ทษที่ แ ร ง ง าน เ กิ น ไ ป 

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่า พรก.บริหารจดัการ

การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ได้มีการลด

โทษลง แตร่า่งพรบ.แรงงานประมง พ.ศ. .... โทษยงั

มีความรุนแรงเทียบเท่า พรก.ฉบบัเดิมนั้นอยู่ ควร

ปรบัใหม้ีความเหมาะสมเหมือนกนั 

 

TTIA เขา้รว่มงานสมัมนาวชิาการระดบัชาต ิ“การปฎบิตัติามหลกัการชี้แนะฯ เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย

อยา่งย ั่งยืน”  

เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน 2561 (ช่วงบ่าย) คุณ

อรรถพนัธ์ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดร้บัเชญิเป็นวทิยากร 

เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ในเรือ่ง "การน าหลกัการ

ช้ี แ น ะ ว่ า ด้ ว ย ธุ ร กิ จ ก ับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ข อ ง

สหประชาชาติไปใช้ในภาคธุรกิจ" ในงานสมัมนา

วิชาการระดบัชาติ “การปฎิบตัิตามหลกัการช้ีแนะฯ 

เพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างย ั่งยืน” ณ รร.ดุสิต
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ธานี  จ ัดขึ้นโดย ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ มีภาครฐั ภาคธุรกิจ และภาค

ประชาสงัคมรว่มสมัมนาดว้ย 

เลขาธิการสมาคมฯ ได้น าเสนอนโยบายและ

แนวปฎบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนของสมาคม เชน่ การให้

สมาชิกท าตาม Ethical Standard ที่สมาคมฯ ได้

ก าหนดใหส้มาชิกตอ้งปฏบิตัติาม และการด าเนินการ 

GLP ที่มีการ  Follow up จากเจ้าหน้าที่สมาคม 

ร วมถึ ง ก า รท า ร่ ว ม ก ับ  ILO เ พื่ อ พ ัฒน า ให้ มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ีสมาคมไดส้ง่เสริม

ใหม้ีการเลือกต ัง้คณะกรรมการสวสัดกิารที่มีแรงงาน

ขา้มชาตริว่มอยูด่ว้ยเพื่อเป็นชอ่งทางการเจรจาตอ่รอง

ให้กบัลูกจ้างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งการส่งเสริมนั้นได้มีการ

ท างานรว่มกบัองค์การ NGO ตา่งๆ เชน่ องค์กร ILO 

, MWRN , LPN  

นอกจากน้ี สมาคมฯ ได้น าแผ่น Roll Up 

เรื่องการปฎิบตัิด้านแรงงาน และหนังสือ TTIA 

Directory 2018 มาประชาสมัพนัธ์ภายในงานอีก

ดว้ย 

 

TTIA รว่มประชุมรว่มกบั คกก.ธรุกจิประมงและอตุฯตอ่เน่ือง และ คกก.แรงงานและพฒันาฝีมอืแรงงาน สภา

หอการคา้ไทย  

เมือ่วนัที ่4 มถิุนายน 2561 เช้า สภาหอฯ จดั

ประชุมร่วม คกก.ธุรกิจประมงและอุตฯต่อเน่ือง และ 

คกก.แรงงานและพฒันาฝีมือแรงงาน โดยประธานคือ 

ดร.ผณิศวร และดร.ชนินทร์ ผูเ้ขา้ประชุมจากภาครฐั

และเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง (TTIA คุณสุพตัรา) สรุปดงัน้ี 

1.แจ้งผลการหารือแนวทางแก้ไขปญัหาการ

ขาดแคลนวตัถุดิบกุ้งไทย และประชาสมัพนัธ์เชิญ

ชวนเที่ยวงานเทศกาลกินกุ้ง 15-17 มิย ที่ตลาดทะเล

ไทย จดัโดยหอการค้า จ.สมุทรสาคร ร่วมกบักรม

ประมง >> เมนูละ 50 บาท!!! 

2.วาระแรงงาน สภาหอฯได้สรุปสาระส าคญั

ดงัไฟล์แนบ >> รา่ง พรบ.แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ.... /

พรก.การบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว

(ฉบ ับที่  2) 2561 /สรุปข้อ เรียกร้องว ันแรงงาน

แห่งชาติ 2561/ ความคิดเห็นต่อ ร่าง พรบ.ป้องกนั

และขจดัการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบงัคบั 

2561  

2.1 ที่ประชุมฝากประเด็นขอให้กระทรวง

แรงงานมีการจดัท าประชาพจิารณ์ไปยงักลุม่เป้าหมาย

ให้ท ั่วถึง เพื่อมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตัิภายหลงั 

ยกตวัอย่างกรณี พรก.การบริหารจดัการการท างาน

ของคนตา่งดา้ว(ฉบบัที ่2) ซึ่งตอ้งน ามากลบัมาแก้ไข

ใหม่ โดยฉบบัปัจจุบนัมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

มากขึน้  

2.2 ข้อกงัวลต่อ ร่าง พรบ.ป้องกนัและขจดั

การใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบงัคบั 2561 ความ

ไม่ชดัเจน โดยเฉพาะในมาตรา 6 การตดัสินว่ากรณี

ใดเขา้ขา่ยการขม่ขืน่ใจผูอ้ืน่ใหท้ างานหรือบรกิารโดย

มไิดส้มคัรใจ เมือ่น ามาพจิารณางานในโรงงาน หากมี

การย้ายลูกจ้างไปท างานแผนกอื่น แต่ลูกจ้างไม่

ยินยอม จะถือว่ามีความผิดตาม ม.6 หรือไม่  ซึ่งบท

ก าหนดโทษตาม ม.38 ต้องระวางโทษจ าคุกต ัง้แต่ 6 

เดือนถงึ 4 ปี หรือปรบัต ัง้แต ่40,000-400,000 บาท

ตอ่ผูเ้สียหาย 1 คน หรือท ัง้จ าท ัง้ปรบั 
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3.ที่ประชุมอนุมตัิการจดักิจกรรมโครงการ 

SMEs On Site Visit and Knowledge Sharing 

Trip ณ บมจ.ยูนิคอร์ด จ.สมุทรสาคร และขอขอบคุณ

ทาง บมจ.ที่ให้ความอนุเคราะห์ผู้ประกอบการเข้าไป

ศึกษางานของบริษัทฯในด้านนวตักรรม(การน า

หุน่ยนต์มาใชใ้นพ้ืนทีผ่ลติบางสว่น) และแรงงาน 

 

TTIA เขา้รว่มหารือกบั ILO ประเด็นการรบัอนุสญัญา C188 วา่ดว้ยการท างานในภาคประมง 

เมื่อวนัที่ 8 มิถุนายน 2561 (ช่วงบ่าย)  ILO 

โดยคุณเจสนั จดัด์ และคุณสุภาวดี  โชตกิญาณ ไดข้อ

นดัหารือกบั TTIA (ดร.ชนินทร์ /คุณสุพตัรา /คุณวร

พล) ถึงเรื่องความเป็นไปได้ในการที่ประเทศไทยจะ

ร ับอนุส ัญญาว่าด้วยการท างานในภาคประมง 

(C188) โดยสรุปไดด้งัน้ี  

1. C188 คืออนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงานประมง 

สามารถดูรายละเอียดของอนุสญัญาฯ ได้ตามลิงก์  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NOR

MLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CO

DE:C188 

2. ดร.ชนินทร์ ไดแ้ยกเป็น 2 ประเด็น คือ  

> เรือทูน่า ต้องมีรายชื่อและลงทะเบียนกบั 

RFMO ในแต่ละภูมิภาคอยู่แล้วจึงควรให้ RFMO 

เป็นผลกัดนัโดยเริ่มจาก IOTC ก่อน เพื่อน า C188 

ไปส่ง เสริมให้สมาชิกน าไปใช้ในแต่ละภูมิภาค

ขณะเดียวกนั EU และ US ควรผลกัดนัเรื่องน้ีไปที่ 

RFMO ดว้ย  

>เรือประมงภายในประเทศ คุณเจสนั แจ้งว่า 

C188 เป็นข้อก าหนดที่ให้ภาครฐัน าไปปฏิบตัิโดยมี

ความยืดหยุ่น ในการปรบัใช้ในแต่ละประเทศและมี

กรอบเวลาเพือ่ใหป้รบัสภาพตาม โดยขอใหไ้ปลองคุย

กบัทางรฐับาลดูก่อนซึ่งการรบั C188 เป็นหน่ึงใน

วตัถุประสงค์ของโครงการ Ship to shore Right  

3. ทางสภาหอฯ จะมีการจดัประชาพจิารณ์รบั

ฟังความเห็น ร่าง พรบ. ป้องกนัและขจดัการใช้

แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบงัคบั พ.ศ...... เพราะยงั

มีบางประเด็นที่ยงัมีความไม่ชดัเจน และจะขอเชิญ

คุณเจสนัมา ร่วมด้วย ท ั้ง น้ี พิธีสาร P29 ว่าด้วย

แรงงานบ ังค ับ  ก็ เ ป็นหน่ึงในว ัตถุประสงค์ของ

โครงการ Ship to shore Right เชน่กนั 

 

TTIA เขา้รว่มสมัมนาเรือ่ง “A Seminar on the EU Official Control Regulation, Food and 

Nutrition Labelling” 

เมือ่วนัที ่8 มถิุนายน 2561 เจา้หน้าทีส่มาคม

ฯ (คุณสุภทัรา) เขา้รว่มสมัมนาในหวัขอ้ “กฎระเบียบ

ว่าด้วยการควบคุมและตรวจสอบสินค้าเกษตรและ

อาหาร  (Official Controls Regulation : OCR) 

ในสหภาพยุโรป (EU) และกฎระเบียบการติดฉลาก

อาหาร (Food and Nutrition Labelling)” จดัโดย

ส านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

(มกอช.) ณ โรงแรม เจา้พระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดย

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการ มกอช. เป็น

ประธาน มีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กฎระเบียบ

ดงักลา่วใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่ออกสนิคา้เกษตร

และอาหารไป EU โดยไดป้ระสานกบัส านกังานคณะ

ผู้แทน EU ประจ าประเทศไทย เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญ

ของ EU มาให้ความรู้และช้ีแจงรายละเอียดของ

กฎระเบียบดงักล่าว ให้เกิดความเข้าใจในแนวทาง

ปฏบิตัทิีต่รงกนั 

ท ัง้น้ีกฏระเบียบ OCR อาจไมส่ง่ผลกระทบตอ่

การน าเขา้จากประเทศทีส่าม ส าหรบัผูป้ระกอบการที่

ปฏิบตัิตามกฏระเบียบของ EU อยู่แล้ว เน่ืองจาก

สินค้าเกษตรและอาหารที่วางจ าหน่ายในสหภาพ

ยุโรปต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัด้านความปลอดภยั

อาหาร สุขภาพและสวสัดิภาพสตัว์สุขอนามยัและ

สุขอนามยัพืช ฯลฯ ของ EU โดยรายละเอียดขอ้บงัคบั
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ต่างๆ ยงัคงเหมือนเดิม ท ัง้น้ีผู้ประกอบการจะได้รบั

ประโยชน์จากกฎระเบียบฉบบัใหมจ่ากความทีช่ดัเจน 

โปร่งใส รวมถึงระบบตรวจสอบและควบคุมสินค้า

เกษตรและอาหารที่สอดคล้องกนัท ั้ง EU ซึ่งจะลด

ความสบัสนในการปฏบิตัติามกฎระเบียบ

TTIA เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิารคณะท างานเพือ่การขบัเคลือ่นเชงินโยบายดา้นสทิธเิด็กขา้มชาต ิคร ัง้ที ่6   

เมือ่วนัที ่8 มถิุนายน 2561 เจา้หน้าทีส่มาคม 

(คุณปิยะราช) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการ

คณะท างานเพื่อการขบัเคลื่อนเชิงนโยบายด้านสิทธิ

เด็กขา้มชาต ิคร ัง้ที ่6 จดัโดย PLAN International 

Thailand ณ โนโวเทล สุขุมวิท20 โดยมี NGOs 

และภาคเอกชน เขา้รว่มประชุม 

ส าหรบัการประชุมในคร ัง้น้ีเพื่อน าเสนอผลที่

ได้จากการวิจยัเรื่องสิทธิข ัน้พ้ืนฐานและบริการด้าน

การศึกษาของเด็กในพ้ืนที่จงัหวดัตราดและระยอง 

โดยมุง่เน้นขอ้เสนอทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงาน

ของเครือข่าย" Change for Migrant Child and 

Youth Coalition" (CMCY) ดงัน้ี 

1.กลุ่มตวัอย่างที่ท าการส ารวจเป็นครอบครวั

กมัพูชาที่ประกอบอาชีพประมง จาการวิจยัพบว่าเด็ก

ที่อายุน้อยกว่า 13 ปี มีแนวโน้มลดลงในการเข้า

โรงเรียน สืบเน่ืองมาจากพ้ืนฐานของครอบครวัใน

การส่งเสริมการศึกษาของเด็ก และขาดความรูค้วาม

เขา้ใจเรือ่งสทิธพ้ืินฐานในการเขา้เรียน 

2.จากการสอบถามพบว่าความต้องการของ

ผู้ปกครอง คือ อยากให้เด็กส าเร็จการศึกษาข ั้น

พ้ืนฐานเป็นอยา่งต ่า  

3.ประเด็นอื่นๆ พบว่า 34% ของเด็กชาว

กมัพูชาอายุ 15 ปีและผูใ้หญ ่(65 คนจาก 194 คน ที่

ให้สมัภาษณ์) พบปัญหาความรุนแรงและการใช้

แรงงานเด็ก จึงต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องท ั้งภาครฐั 

ภาคเอกชน หรือ NGO เขา้มาดูแลเพิม่ขึน้ 

4.อุปสรรคในการท างานวจิยัในจ.ตราดและจ.

ระยอง โดยทีมวิจยัได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลแต่ไม่ได้รบั

ความรว่มมือจากกลุม่ตวัอยา่งทีก่ าหนดไว ้(ผูป้กครอง

ของเด็ก/และสถานประกอบกิจการ) ซึ่งไม่ยอม

เปิดเผยข้อมูลที่เท็จจริง ท าให้ทีมวิจยัไม่ได้ผลสรุป

ตามเป้าหมาย

 

 

TTIA เขา้ประชุมคณะอนุกรรมการเพือ่ขบัเคลือ่นการขยายการคา้และการลงทนุระหวา่งไทยกบับาห์เรน

ส าหรบัผลติภณัฑ์ และโภคภณัฑก์ารเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล  

เมื่อวนัที่ 12 มิถุนายน 2561 ช่วงบ่าย คุณ

สุพตัรา เข้าประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อขบัเคลื่อน

การขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทยก ับ

บาห์เรนส าหรบัผลิตภณัฑ์ และโภคภณัฑ์การเกษตร 

โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ประธานคืออธบิดีกรมเจรจา

ฯ ผูเ้ขา้ประชุมจากภาครฐั สภาหอ สมาคมทีเ่กีย่วขอ้ง 

สรุปดงัน้ี 

1. ก าหนดประชุม JSC Thai-Bahrain คร ัง้

ที ่1 วนัที ่3-5 ก.ค.61 
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 >>ทางรมต.พณ.ได้เชิญ รมต.กระทรวง

อุตสาหกรรม พาณิชย์ และการทอ่งเทีย่วบาห์เรน เขา้

ประชุม the Joint Steering Committee(JSC) ณ 

ประเทศไทย  

2. การผลกัดนัการส่งออกสินค้าเกษตร อุตฯ

เกษตร ไปบาห์เรน>>เสนอการเปิดตลาดข้าวเสาไห้

ชยันาท พิษณุโลก สบัปะรดผลสดซึ่งเป็นพนัธ์ุใหม่

กลิน่หอม น ้าผลไมเ้ขม้ขน้ ไก ่น ้าตาลทราย ยางพารา 

>> TTIA ขอเพิ่มหมวดส ัตว์น ้ า  คื อทู น่ า

กระป๋อง แหล่งโปรตีนสูง ในปี 2560 ไทยส่งออกไป

บาห์เรน 2,271 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

3. พิจารณาการจดักิจกรรมส่งเสริมการค้า-

การลงทุน ได้แก่ จดัสมัมนา, การน าเสนอซุ้มสินค้า

ต่างๆ, พบหารือกบัประธานและกรรมการสภาหอฯ, 

เยีย่มชมศูนย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นตน้ 

 

TTIA เขา้รว่มงานโครงการรณรงคว์นัตอ่ตา้นการใช้แรงงานเด็กโลก 

เมื่อวนัที่  13 มิถุนายน 2561 (ช่วงบ่าย) 

เจ้าหน้าที่สมาคม (คุณปิยะราช) ได้เข้าร่วมงาน

โครงการรณรงค์วนัต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก จดั

โดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน การจดั

กิจกรรมในคร ั้งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการรณรงค์วนั

ตอ่ตา้นการใช้แรงงานเด็กโลก (วนัที ่12 ม.ิย.ของทุก

ปี) วตัถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนกัให้ทุกภาค

สว่นทีเ่กีย่วขอ้งเห็นถงึความส าคญัของปญัหาแรงงาน

เด็ก และรว่มมือแกไ้ขปญัหาอยา่งบูรณาการ มีภาครฐั 

ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม นกัเรียน นกัศกึษา และ

ประชาชนท ั่วไปเขา้รว่มงานดว้ย   

ภายในงานมีการจดัพิธีลงนามความร่วมมือ

โครงการส ารวจการท างานของเด็กในประเทศไทยปี 

2561 ระหว่าง กระทรวงแรงงาน ส านักงานสถิติ

แหง่ชาต ิและองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ ( ILO) 

โดยมีนายจรินทร์ จกักะพาก ปลดักระทรวงแรงงาน 

เป็นผู้แทนลงนาม และมีพลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิง

แก้ว รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสกัขี

พยานการลงนามในคร ัง้น้ีดว้ย 

 

TTIA รว่มหารือ กบั ILO และ TFFA เพือ่หาแนวทางการออกแบบ Checklist GLP  

เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2561 คุณอรรถพนัธ์ 

เลขาธิการสมาคมได้เข้าร่วมหารือกบั TFFA และ 

ILO ที่ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เพื่อหาแนว

ทางการออกแบบ Checklist GLP ใหม้ีประสทิธภิาพ

ยิง่ขึน้ โดยสามารถสรุปประเด็นไดด้งัน้ี  

>>มีการน า Checklist GLP ของ TTIA และ 

TFFA มาปรบัรว่มกนัเพือ่ใหม้ีเน้ือหาทีท่นัสมยัและมี

ความครอบคลุมในการติดตามมากยิ่งขึ้น  มีการน า

ประเด็นด้านแรงงานที่พบเจอของท ัง้ 2 สมาคม มา

ปรบัปรุง โดยจะน ามารวมเป็นฉบบัเดียว และเมื่อได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วจึงจะน ามาปรึกษาก ับคณะ

ด าเนินงานต่อไปซึ่งประกอบดว้ย ก.แรงงาน / ILO / 

NGOs  และน ามาแปลเป็นภาษาองักฤษเพื่อใช้ใน

การตดิตามสมาชกิตอ่ไป  

>>มีการหารือเพื่อเชิญ NGOs เข้าร่วมใน

การให้ความรูเ้รื่องคณะกรรมการสวสัดิการในสถาน

ป ร ะ ก อ บ ก า ร  โ ด ย จ ะ เ ชิ ญ  NGOs เ ช่ น 

LPN/MWRN/รกัษ์ไทย/HRDF/MWG/สรส  เพื่อ

มาเสนอข้อมูลแนวทางการท างานร่วมกนั ซึ่งจะมีนดั

อีกคร ัง้ในวนัที ่6 กค.61 น้ีที ่TFFA เวลา 13.00น. 
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TTIA เขา้รว่มการเสวนา OAR- ASEAN Plus Talk คร ัง้ที ่1 เรือ่ง “บทบาทไทยในอา่วเบงกอล ภายใต้

บรบิทของ ASEAN และ BIMSTEC” 

เมื่อวนัที่ 20 มิถุนายน 2561 จนท.สมาคมฯ 

(คุณรตัติยา) ได้เข้าร่วมการเสวนา OAR- ASEAN 

Plus Talk คร ัง้ที ่1 เรือ่ง “บทบาทไทยในอา่วเบงกอล 

ภายใต้บริบทของ ASEAN และ BIMSTEC” โดย

ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ณ 

ส านกังานวิทยทรพัยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เ พื่ อ ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง บ ทบ า ท  ห น้ า ที่ ข อ ง ก า ร ใ ช้

ความสมัพนัธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ในการเเลก

เปลี่ยนวฒันธรรมด้านต่างๆ น าไปสู่การพฒันาด้าน

สงัคม และเศรษฐกจิของประเทศไทย  

      ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรบัความ

ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 

( Bay of Bengol Intitiative Multi Sectoral 

Technical and Economic Cooperation : 

BIMSTEC) ประกอบด้วยชาติสมาชิก 7 ประเทศ

รอบอ่าวเบงกอล ได้แก่ บงักลาเทศ ศรีลงักา อินเดีย 

ไทย เมียนมาร์ เนปาล และภูฏาน โดยมีจุดมุ่งหมาย

ในการสรา้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพฒันา

เศรษฐกิจ สงัคม รวมถึงการกระชบัความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ โดยมีสาขาความร่วมมือ 14 สาขา 

ซึ่งแตล่ะสาขาจะมี Lead Country ท ัง้น้ีประเทศไทย

เป็นผูน้ าใน 3 สาขา ไดแ้ก ่ประมง, สาธารณสุข และ 

ปฏสิมัพนัธ์ในระดบัประชาชน 

    การสรา้งความสมัพนัธ์ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน

เศรษฐศาสตร์ วฒันธรรมด้านอาหาร ด้านภาษา 

ศาสนา และวฒันธรรม รวมไปถึงการขยายตวัของ

เศรษฐกจิ ซึง่ปจัจุบนัจีน และอนิเดียมี GDP ดา้นการ

เตบิโตทางเศรษฐกจิสูง ท ัง้น้ี Logistic 70% ของโลก

ผา่นอา่วเบงกอล ชอ่งแคบมะละกา >> ครอบคลุมการ

เดินทางของเรือท ั่วโลก ท ัง้น้ี ความสมัพนัธ์ในทุกๆ

ดา้น จะน าไปสู่ในการเสริมสรา้งขีดความสามารถใน

การแข่งขนัและระบบการค้าสากล มุ่งเน้นการบูรณา

การเขา้กบัเศรษฐกจิโลก>> การแลกเปลีย่นการลงทุน

ทางการค้าใน BIMSTEC ผ่านเส้นทางสามเหลี่ยม

เศรษฐกจิใหมต่อ่ไป 

 

TTIA รว่มประชุมหารือระดบัชาตสิรา้งความรว่มมอืระดบัภมูภิาคตอ่ตา้นการคา้มนุษย์    

เมื่อวนัที่ 21 มิถุนายน 2561 คุณอรรถพนัธ์ 

เลขาธกิารสมาคมฯ ไดเ้ขา้รว่มประชุมหารือระดบัชาต ิ

เพื่อสร้างคณะประสานงานระดบัภูมิภาค ต่อต้าน

การค้ามนุษย์ การแสวงหาผลประโยชน์ด้านแรงงาน 

และการท างานเยี่ยงทาสในภาคการประมงทะเลใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ 

โดยมีคุณสมศกัดิ ์อภิวนัทนกุล ผู้ช่วยปลดักระทรวง

แรงงานเป็นประธานกลา่วเปิดงาน  

การประชุมคร ัง้น้ีจดัโดย ILO และเป็นการจดั

ประชุมคร ั้งแรกจุดประสงค์ เพื่อร่างกรอบความ

ร่วมมือระดบัภูมิภาค โดยการจดัต ัง้คณะท างานขึ้น

เรียกว่า SEA Fisheries Forum  ซึ่งมาจากการ

ท างานทุกภาคสว่นโดยมีคณะกรรมการขบัเคลือ่นเป็น

ผู้วางแนวทางการด าเนินงาน ซึ่งได้รบัการสนบัสนุน

จาก ILO โดยมีสมาชิกจาก ภาครฐั องค์กรลูกจ้าง 

องค์กรนายจ้าง และภาคประชาส ังคม สมาคม

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ขายปลีก โดยมี
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หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มประชุมวนัน้ี เช่น กรมสวสัดกิารฯ

, กรมการจดัหางาน, กรมประมง, ILO ประเทศไทย 

แ ล ะ อิน โด นี เ ซี ย  , IOM, UN-ACT, Seafdec, 

TTIA, TFFA, MWG, MWRN   

นอกจากน้ีได้มีการอภิปรายการถึงความท้า

ทายในการท ากรอบความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 

ที่เคยมีประสบการณ์จดัต ัง้มาแล้ว เช่น ILO / IOM / 

SEAFDEC / Bali Process / CIMMIT Process  

ซึง่ไดใ้หข้อ้มูลความทา้ทายในการจดัต ัง้ทีส่ าคญั เชน่  

-การหาคนมาร่วมด้วยการอาสาสมคัรเพราะจะมี

ประสทิธภิาพมากกวา่ภาคบงัคบั  

-การก าหนดทศิทางความรว่มมือทีช่ดัเจน  

-การด าเนินการกบัผูเ้สียหายทีร่วดเร็วเพราะผูเ้สียหาย

ส่วนมากไม่ต้องการร่วมมือ แต่ต้องการกลบัประเทศ

ตน้ทางอยา่งปลอดภยั 

-การหาความรว่มมือทีย่ ั่งยืนกบัประเทศตน้ทาง  

โดยการออกแบบกรอบความร่วมมือในว ัน น้ีมี

ความเห็นทีส่ าคญั เชน่  

-ควรใช้ C188 เป็นต้นแบบในการพฒันาและเป็น

เป้าหมาย 

-ควรน าหลกัการ GLP มาปรบัใช ้

-ควรหารือกบัภูมิภาคใกล้เคียงเพื่อแกลเปลี่ยนข้อมูล

การแกป้ญัหารว่มกนั 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุม คกก. ก ากบัตดิตามโครงการ Ship to Shore Rights คร ัง้ที ่7       

เมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2561 คุณอรรถพนัธ์ 

มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการการก ากบัติดตามโครงการต่อต้าน

รูปแบบการท างานที่ไมเ่ป็นทีย่อมรบัในอุตสาหดรรม

ประมงและอาหารทะเล หรือสทิธจิากเรือสูฝ่ั่ง คร ัง้ที ่7 

ณ หอ้งประชุมประสงค์ รณะนนัท์ ก.แรงงาน โดยการ

ประ ชุม เ ป็นการรายง านผลการด า เ นินการมี

สาระส าคญัดงัน้ี  

วตัถุประสงค์ที ่1 การด าเนินการดา้นกรอบกฎหมาย  

**การลงนามพิธีสาร p29 วา่ดว้ยแรงงานบงัคบั และ

การร่าง พรบ.ป้องกนัและขจดัการใช้แรงงานบงัคบั

และแรงงานเกณฑ์ พ.ศ.... ซึ่งอยู่ในข่วงการรบัฟัง

ความเห็น คาดวา่จะเขา้ สนช.อีกคร ัง้ประมาณ พย.61 

น้ีและอาจมีการประกาศใชบ้งัคบัในปี 2562  

**ความคืบหน้า c188 ว่าด้วยการท างานในภาค

ประมง มีการรบัฟังความเห็น ร่าง พรบ.แรงงาน

ประมง แลว้ 5 คร ัง้ ขณะน้ีก าลงัปรบัเน้ือหาใหม้ีความ

ชดัเจนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายให้มากขึ้น และ

จะน าสง่ให ้สนช.ศกึษาตอ่ไป  

วตัถุประสงค์ที่ 2 การบงัคบัใช้กฎหมาย มีการจดั

อบรมพนกังานตรวจแรงงานเพิ่มขึ้นโดยจะเริ่ม กย.

61 น้ี / มีการอบรมการใช้ตู ้ATM โดยไดจ้ดัท า vdo 

ซึง่สามารดูไดผ้า่น QR code / มีการพฒันาหลกัสูตร 

pipo 2 เพือ่ปรบัปรุงการรายงานทบทวน  

วตัถุประสงค์ที ่3 GLP มีการประชุมโตะ๊กลมเพือ่ปรบั

กลไกการรบัขอ้รอ้งเรียน เมือ่วนัที ่21-22 พค. ทีผ่า่น

มา / มีการประชุมเพื่อปรบัคู่มือ GLP โดยหลงัจาก

ปรบัร่างแล้วจะมีการเชิญ กรมสวสัดิการมาหารือ

ร่วมกนัต่อไป / มีการก าหนดแผนการท างานร่วมกบั 

NGOs ในการให้ความรู้แรงงานเรื่องกลไกการรบั

ข้อร้องเรียนและการท าหน้าที่ของ คกส. / จะมีการ

เชญิสมาคมประมงมาเขา้รว่มดว้ย  

วตัถุประสงค์ 4 การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บักจิกรรม

ของแรงงานและการเข้าถึงบริการสนบัสนุนต่างๆ มี

การจดัต ัง้ Fisher Right Network , เปิดศูนย์อภบิาล

ทางทะเล , จดัประชุมไตรภาคีในจงัหวดัทางตอนใต ้, 

องค์กร HRDF ไ้้ด้จ ัดท าคู่มือ  3 ฉบ ับเ พื่อให้  

NGOs น าไปใช้เพือ่แนะน าแรงงานเพือ่ใหแ้รงงานรู้

ถงึสทิธ ิหน้าทีต่ามกฎหมาย และการประสานงานดา้น

กฎหมายตา่งๆ  

>>ประเด็นความเห็นทีน่่าสนใจอืน่ๆ  

-คุณอรรถพนัธ์ ต ัง้ขอ้สงัเกต การประชุมไม่มี

กลุ่มสมาคมประมงเข้าร่วมควรเชิญเขามามีส่วนร่วม

ในโครงการน้ี  

-คุณสาวิทย์ แก้วหวาน ต้องการผลกัดนัให้

แรงงานจดัต ัง้สหภาพแรงงานได้และให้ไทยรบั ilo 

87/ 98 โดยเร็ว ซึ่งคุณอรรถพนัธ์ ไดแ้สดงความเห็น

ว่าในอุตสาหกรรมท น่าได้มีการผลกัดนักลไกการ
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เจรจา และการรบัขอ้รอ้งเรียนผา่น คกส.ซึ่ง กฎหมาย

บงัคบัใหแ้ทบทุกบรษิทัตอ้งมีใชเ้ป็นเครือ่งมือ 

-ควรมีการน าประเด็น มิติ  ญ /  ช มาให้

ความส าคญัที่มากขึ้นในโครงการน้ี (ในงานวิจยัของ

โครงการพบว่าผูหัญิงมกัมีสิทธทิี่ได้รบัน้อยกวา่ผู้ชาย 

เชน่ การจา่ยคา่แรง เป็นตน้)  

**การประชุมคร ัง้ถดัไปคาดว่าจะมีขึ้นประมาณ ตค.

61 น้ี 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเพือ่ช้ีเเจง ระเบยีบ วธิีปฏบิตัใินการสง่ออกสนิคา้สตัว์น ้า ผา่นระบบ Fisheries Single 

Window (FSW) 

เมื่อวนัที่ 26- 27 มิถุนายน 2561 จนท.

สมาคมฯ (คุณรตัติยา,คุณฐิติมา) เข้าร่วมประชุมเพือ่

ช้ีเเจง ระเบียบ วิธีปฏิบตัิในการส่งออกสินค้าสตัว์น ้า 

ผา่นระบบ Fisheries Single Window (FSW) จดั

โดยกองควบคุมการค้าสตัว์น ้าเเละปัจจยัการผลิต 

(กคป.)  ณ ห้องคอมพิวเตอร์  ศูนย์ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร กรมประมง > บรรยายโดย 

คุณเดชาธร เทพสุทธิ ์ (นักวิชาการประมง) สรุป

สาระส าคญัดงัน้ี 

     1. โครงการระบบ FSW  

          มีวตัถุประสงค์เพือ่พฒันาระบบออกใบอนุญาต

และใบรบัรองเพือ่การน าเขา้และสง่ออก สนิคา้ประมง

ใหส้ามารถใหบ้รกิารแบบเบ็ดเสร็จ ณ ระบบเดียวของ

กรมประมงในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการ

ลดระยะเวลา ข ัน้ตอนการด าเนินการ ลดคา่ใช้จา่ย ลด

การจดัท าเอกสารที่ไม่จ าเป็นของผู้ประกอบการ ลด

ปญัหาการปลอมเเปลงเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพการ

ก ากบัควบคุมของหน่วยงานรฐั  น าไปสูก่ารเชื่อมโยง

กบัระบบ National Single Window (NSW) ไป

ยงักรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 

ASEAN Single Window 

      2. การลงทะเบียนเขา้ใชร้ะบบ FSW 

          ยื่นเอกสารด้วยตนเอง มี 3 ประเภท ได้เเก่ 

ผู้ประกอบการ ตวัเเทนออกของ และตวัเเทนสายเรือ 

ซึ่งสามารถเเจ้งความประสงค์ผ่านด่านตรวจสตัว์น ้า 

27 แห่ง หรือผ่าน กคป. ส่วนกลาง โดยจดทะเบียน

เป็นนิตบิุคคล หรือบุคคลธรรมดา กรณีเปลีย่นเเปลง/ 

ต่ออายุทะเบียน (แบบฟอร์มหมายเลข 7) สามารถ

ด าเนินการได ้ณ หน่วยงานทีเ่คยลงทะเบียน ท ัง้น้ีเมือ่

ไดร้บอนุมตัเิเล้ว จนท.กรมประมง จะบนัทกึขอ้มูลลง

ในระบบ และจะส่งชื่อผู้ใช้ รหสัผ่าน รหสัลบั ให้ผู้

ลงทะเบียนทางอีเมล์ ที่ได้เเจ้งในการลงทะเบียน ใน

การเข้าใช้ระบบ FSW มี Web Browser รองรบั 

เ ช่ น  Fire Fox, Intrenet Explorer, Google 

Chrome (เสถียร) เป็นตน้ 

      3. ระบบ FSW จะเปิดบริการ 24 ช ั่วโมง โดยมี

การปรบัปรุงระบบเดือนละ 1 คร ั้ง (วนัเสาร์) ซึ่ง

จะแจง้ผา่นเว็บไซต์ประกาศ กคป.  

      ข้อมูลเพิ่มเติม ผอ. ถาวร ได้ช้ีแจงว่าในการ

ประชุมฯ คร ัง้น้ีเพื่อให้ผู้ประกอบการเรียนรู/้ เข้าใจ

ระบบ FSW ซึง่ในอนาคตจะไมมี่การยืน่เอกสารแบบ 

Manual ทุกอยา่งจะตอ้งตรวจเช็คผา่นระบบ ท ัง้น้ีได้

มีการช้ีแจงหลายคร ั้งแล้วว่า กรมประมงและกรม

ศุลกากรจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกนั และที่ผ่านมาได้

ด าเนินการในส่วนการตรวจปล่อย 100% แล้ว 

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ หาก

ข้อมูลที่เชื่อมโยงตรงกนัก็จะท าให้การ Post Audit 

ไมเ่กดิปญัหา 

      กรณีสินค้า Petfood จะมีการประชุมร่วมกบั

กรมปศุสตัว์ในวนัที่ 28 มิถุนายน 2561  น้ี หากมี

ค ว า ม คื บ ห น้ า จ ะ ร า ย ง า น ให้ ส ม า ค ม ฯ  แ ล ะ

ผู้ประกอบการทราบ ท ัง้น้ีในส่วนของการขยายเวลา

การบงัคบัใช้ประกาศฯ ซึ่งจะสิ้นสุดในวนัที่ 30 

มถิุนายน 2561 น้ี และ ตอ้งปฏบิตัติามประกาศฯ ใน

วนัที่ 1 กรกฎาคม 2561  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ

พิจารณา โดยคาดว่าจะมีการเลื่อนเวลาออกไป  และ

ตอ้งมีการตกลงรว่มกบักรมปศุสตัว์ใหเ้รียบรอ้ยกอ่นที่

จะมีการออกประกาศบงัคบัใชต้อ่ไป แตอ่ยา่งไรก็ตาม

กรมประมงยินดีที่จะรบัฟังปัญหา/ ค าแนะน าของ

ผูป้ระกอบการเพือ่หาทางออกใหก้ารก าหนดนโยบาย 

และแนวทางการปฏบิตัสิอดคลอ้งไปในทางเดียวกนั 
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ไทยเพิม่มาตรการเขม้งวดในการควบคมุกองเรือประมง 

เมื่อว ันที่  6  มิถุนายน 

2561 พลเอก ฉัตรชยั 

ส า ริ ก ั ล ย ะ  ร อ ง

น า ย ก ร ัฐ ม น ต รี  ไ ด้

เดินทางลงพ้ืนที่จงัหวดั

สมุทรสาคร พรอ้มกบัเสนาธกิารทหารเรือ อธบิดีกรม

เจ้าท่า  และอธิบดีกรมประมง เ พื่อติดตามการ

ด าเนินงานตามมาตรการควบคุมกองเรือประมงของ

ส่วนราชการที่ เกี่ ยวข้อง  ซึ่ ง เ ป็นส่วนห น่ึงของ

กระบวนการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU) อย่าง

จรงิจงัของรฐับาลไทย 

          คณะไดล้งพ้ืนทีต่รวจการณ์ตามทา่เรือและพบ

เรือประมงผิดกฎหมายที่ถูกตรึงพงังาจ านวน 34 ล า 

รองนายกรฐัมนตรีจึงได้ส ั่งการให้กรมเจ้าท่าออก

ประกาศเรียกให้เจ้าของเรือมาแสดงตวัภายใน 7 วนั 

หากเจา้ของเรือไมแ่สดงตวัภายในก าหนด กรมเจา้ทา่

สามารถด าเนินการน าเรือไปขายทอดตลาดโดยอาศยั

ตามอ านาจพระราชบญัญตักิารเดนิเรือในน่านน ้าไทย 

พ.ศ. 2556 และให้ด าเนินการเช่นน้ีในทุกจงัหวดั

ชายทะเลท ัง้ 22 จงัหวดั เพือ่ก าจดัเรือทีไ่มถู่กตอ้งตาม

กฎหมายใหห้มดสิน้ไป 

          ท ั้ง น้ี  ร ัฐบาลไทยก าล ังพิจารณาก าหนด

มาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมกองเรือประมงให้มี

ความรดักุมมากขึ้น อาทิ ก าหนดให้อู่ต่อเรือต้องขึ้น

ทะเบียน ต้องมีการตรวจสอบแปลนเรือก่อนการต่อ

เรือ ไม่รบัจดทะเบียนเรือประมงที่ไม่มีการจดัท าอตั

ลกัษณ์เรือหรือไม่มีหมายเลขขององค์การทางทะเล

ระหวา่งประเทศ (IMO) เรือประมงทีต่อ่ใบอนุญาตใช้

เรือต้องเข้ารบัการตรวจสภาพเรือทุกล า และแต่งต ัง้

คณะกรรมการพิจารณาอนุมตักิารจดทะเบียนเรือ ซึ่ง

ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานตา่ง ๆ เชน่ กรมเจา้

ท่า กรมประมง ต ารวจ และทหารเรือ จากที่แต่เดิมมี

แต่กรมเจ้าท่าเพียงหน่วยงานเดียว นอกจากน้ี ยงั

ก าหนดใหเ้รือขนถา่ยสนิคา้ขนาดต ัง้แต ่60 ตนักรอส

ขึ้นไปทุกล าต้องติดต ัง้ระบบติดตามเรือ AIS เพื่อให้

สามารถติดตามตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าได้

ตลอดเวลาดว้ย 

          รฐับาลไทยได้วางมาตรการควบคุมกองเรือ

อย่างเข้มงวด เพื่อให้มีจ านวนเรือที่ถูกกฎหมาย

สอดคล้องกบัปริมาณทรพัยากรสตัว์น ้าในทะเล และ

ขจดัเรือประมงผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยวิธีการ

ต่างๆ เพื่อป้องกนัมิให้เรือกลุ่มน้ีกลบัเข้ามาท าการ

ประมงได้อีก อนัเป็นส่วนส าคญัของการแก้ไขปญัหา

การท าประมง IUU อยา่งย ั่งยืน 
Source: https://www.ryt9.com/s/mfa/2839667 

  

อธบิดกีรมประมง เสวนาการบรหิารจดัการการท าประมงบนเวทรีะดบัโลก 

ดร . อดิ ศ ร  พร้อ ม เ ทพ 

อธิบดีกรมประมง ได้รบั

เกียรติเชิญเข้าร่วมงาน

เ ส ว น า ใ น ห ั ว ข้ อ 

“ENVIRONMENTAL 

AND ETHICAL SUSTAINABILITY THROUGH 

TRANSPARENCY, TRACEABILITY AND 

ACCOUNTABILITY” ในงาน SeaWeb Seafood 

Summit 2018 ซึ่ งจ ัดขึ้นระหว่างว ันที่  18 -21 

มถิุนายน 2561 ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 

การเสวนาในคร ัง้น้ี อธบิดีกรมประมงไดช้ี้แจง

ถงึการบรหิารจดัการการท าประมงของประเทศไทยที่

ได้รบัการปฏิรูปมีความรบัผิดชอบในการท าการ

ประมงอย่างถูกกฎหมาย จดัท าระบบควบคุมการท า

ประมงตลอดห่วงโซ่การผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถตรวจสอบได้ท ัง้ระบบ เพื่อให้ทรพัยากรสตัว์

น ้าและอาชีพการท าประมงมีความย ั่งยืน 
Source : 

https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/1

739 

 

ชุมพร – ชาวประมงรวมตวัเรียกรอ้งไมใ่หข้ยายเขตชายฝั่งออกไปเป็น 3 ไมล์ทะเล 

วนัที ่20 มถิุนายน 2561 ทีศ่าลากลางจงัหวดั

ชุมพร กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน และประมงพาณิชย์

กว่า 400 คน น าโดยนายพิศาล ศนัติวิชยะ นายก

สมาคมประมงปากน ้าชุมพร อ าเภอเมืองชุมพร, นาย

ไตรฤกษ์ มือสนัทดั นายกสมาคมประมงปากตะโก, 

นายจรูญ ไชยะ นายกสมาคมประมงด่านสวี, นาย
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ปรีชา สุวีรานุวฒัน์ นายกสมาคมประมงปากน ้าหลงั

สวน และ นางชงโค นิลสถิต นายกสมาคมประมงปะ

ทิว-คลองบางสน ได้ชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้จงัหวดั

ชุมพรแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องการ

ประกาศเขตการท าประมงชายฝั่ง โดยนายเลศิพรไชย 

ไชยฤทธิ์ รกัษาราชการแทนผู้ว่าราชการจงัหวดั

ชุมพร ไดเ้ชิญชาวประมงเข้าไปเจรจาในห้องประชุม

ช ัน้ 2 บนศาลากลางจงัหวดั 

 ซึ่งตวัแทนชาวประมง

ที่มาชุมนุมเรียกรอ้งใน

คร ัง้น้ี เปิดเผยวา่ ตามที่

มี ก ลุ่ ม ชุ ม ช น

ชาวประมงชายฝั่ ง  6 

อ าเภอจงัหวดัชุมพร ได้

รอ้งขอความเป็นธรรม

เกี่ยวก ับการก าหนดเขตชายฝั่ งทะเลที่ผ่ านมติ

คณะกรรมการประมงจงัหวดั เมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 

2561 และอยู่ระหว่างการน าเรื่องดงักล่าวเสนอกรม

ประมง เพื่อออกประกาศและบงัคบัใช้ต่อไป ในนาม

กลุม่ประมงพื้นบา้นจงัหวดัชุมพรรูส้กึกงัวลและห่วงใย

เกี่ยวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการประมง

จงัหวดัในอนาคต เน่ืองจากมตเิรือ่งเขตประมงชายฝั่ ง

ที่ผ่านมติแล้วนั้น เกิดจากที่ประชุมอนัมีองค์ประชุม

ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการทบทวนหลายคร ัง้ ซึ่งที่

ประชุมก็ยงัยืนมติเดิมและเขตชายฝั่ งทะเลก็ไม่ได้

ก าหนดใหต้ ่ากวา่ 3 ไมล์ทะเลทุกอ าเภอ มีเพียง อ.ปะ

ทิว อ.เมือง และ อ.สวี เท่านั้นที่ต ่ากว่า 3 ไมล์ทะเล 

ดว้ยเหตุผลและปจัจุบนัทุกๆ ดา้น 

 ด้านนายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ ์รกัษาการผู้ว่า

ราชการจงัหวดัชุมพร ได้พูดคุยกบัผู้มาชุมนุม โดย

ต้องการให้ท ั้งสองฝ่ายที่มาชุมนุมเรียกร้องได้สรุป

ความตอ้งการของแตล่ะฝ่าย กอ่นน าตวัแทนซึ่งอยู่ใน

คณะกรรมการประมงจงัหวดัมาประชุมพูดคุยกนัอีก

คร ั้ง ซึ่งจากการประชุมของคณะกรรมการประมง

จงัหวดั เรือ่ง การก าหนดเขตชายฝั่งทะเล ทีผ่า่นมาใน

ที่ประชุมมีการเห็นชอบในการก าหนดเขตชายฝั่ ง

ทะเล แต่หลงัจากนั้นก็ยงัมีข้อขดัแยงและได้มา

ร้องเรียนที่จงัหวดั ซึ่งคร ัง้น้ีจึงอยากให้เป็นที่สิ้นสุด 

เพื่อแก่ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง 

จงึส ั่งการใหป้ระมงจงัหวดัไปรบัฝงัความตอ้งการของ

แต่ละกลุ่ม หลงัจากนั้นนัดประชุมคณะกรรมการ

ประมงจงัหวดั อีกคร ัง้เพื่อหาข้อสรุปในเรื่อดงักล่าว 

กอ่นเสนอตอ่ไป 
Source: http://www.fourarmy.com/42250

 

วนัประมงน้อมเกลา้ฯ

นางอุมาพร พมิล

บุตร รองอธิบดี

กรมประมง เป็น

ประธานแถลง

ข่าวจดังาน"วนั

ประมงน้อมเกลา้

ฯ "  ค ร ั้ ง ที่  3 0 

โดยรว่มกบัคณะ

แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล และศูนย์การคา้ฟิวเจอร์

พาร์ครงัสิต จดัขึ้นระหว่างวนัที่ 29 มิถุนายน - 8 

กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์การคา้ฟิวเจอร์พาร์ค จงัหวดั

ปทุมธานี ภายในมีงานจดัการแสดงพนัธุ์สตัว์น ้ า 

นิทรรศการและกิจกรรมการเผยแพรค่วามรูด้้านการ

ประมง นิทรรศการด้านการแพทย์ การประกวดปลา

สวยงามและพรรณไม้น ้า รวมไปถึงการจ าหน่าย

อาหารทะเลและผลติภณัฑป์ระมงราคาถูก 
Source: https://www.ryt9.com/s/tpd/2845706 

 

ไทยเชือ่ม ั่นอตุสาหกรรมทนู่าไทยปลอด IUU 

วนัที ่8 มยิ.61 เว็บไซต์กระทรวงตา่งประเทศ 

ได้ เ ผยแพร่ข่ า วการจ ัดประ ชุม   ประ ชุมและ

นิทรรศการการค้าทู น่ า โลก  คร ั้งที่  15  (15th 

INFOFISH World Tuna Trade Conference 

and Exhibition) ที่กรุงเทพฯ ที่จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 28-

30 พค.61  

การประชุมและนิทรรศการการค้าทูน่าโลก 

คร ัง้ที ่15 (15th INFOFISH World Tuna Trade 
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Conference and Exhibition) ที่กรุงเทพฯ ได้จดั

รว่มกบัองค์กรระหวา่งประเทศดา้นขา่วสารการตลาด

และบริการแนะแนวด้านเทคนิคของสินค้าสตัว์น ้า

แห่ง เอ เ ชียและแปซิ ฟิก  ( INFOFISH)  สมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย และองค์การบริหารจดัการ

ประมงระดบัภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมาธิการ

ป ล า ทู น่ า แ ห่ ง ม ห า ส มุ ท ร อิ น เ ดี ย  ( IOTC) 

คณะกรรมาธิการปลาทูน่าเขตร้อนทวีปอเมริกา 

( IATTC)  แ ล ะคณะกรรม าธิ ก า รปร ะม งแห่ ง

มหาสมุทรแปซฟิิกตะวนัตกตอนกลาง (WCPFC) ซึง่

ไทยไดร้บัคดัเลือกให้เป็นเจ้าภาพจดังานดงักล่าวเป็น

คร ั้งที่  7  แล้ว  โดยมีผู้ เข้ าร่วมงานจากแวดวง

อุตสาหกรรมทูน่าจ านวนมากกว่า 600 คน จาก 70 

ประเทศท ั่วโลก 

          รฐับาลไทยได้ย ้าความมุ่งม ั่นต่อที่ประชุมที่จะ

ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์จากปลาทู

น่าของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และการ

ขจดัการท าประมง IUU โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ไทยได้ปรบัปรุงกฎหมายประมง เพิ่มมาตรการ

ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน ้า จดัต ัง้กลไกติดตาม 

ควบคุมและเฝ้าระว ังที่ เ ป็นระบบ พ ัฒนาระบบ

ตรวจสอบย้อนกลบัตลอดสายการผลิตทูน่าแปรรูป 

และท าความตกลงกบัประเทศคู่ค้าที่ไทยน าเข้าปลาทู

น่าแช่แข็ง เพือ่ประกนัวา่ปลาทูน่าทีถู่กใช้เป็นวตัถุดิบ

ในกระบวนการผลตินัน้มาจากการท าประมงทีถู่กตอ้ง

ตามกฎหมาย และมีการใชแ้รงงานอยา่งถูกตอ้ง 

          สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้เน้นการ

ส่งเสริมให้สมาชิกใช้วตัถุดิบสตัว์น ้าจากแหล่งที่ถูก

กฎหมาย โดยสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดต้ามหลกั

สากลและกฎหมายไทย และได้ร่วมต่อต้านการใช้

แรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั และการค้ามนุษย์ โดย

สง่เสรมิใหส้มาชกิน าแนวปฏบิตัดิา้นแรงงานทีด่ีมาใช้

ในโรงงานและห่วงโซ่การผลิต รวมถึงสนบัสนุนให้

รฐับาลบงัคบัใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอ

ภาค เข้มงวดและจริงจงักบัเรือประมงทุกล าที่กระท า

ผิดกฎหมาย ตลอดจนสนับสนุนคณะกรรมการ

สว ัสดิการในสถานประกอบการ เ พื่อส่ง เสริม

ความสมัพนัธ์ระหว่างนายจ้างกบัลูกจ้างซึ่งรวมถึง

แรงงานข้ามชาติ เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงสภาพการ

ท างานและยกระดบัคุณภาพชีวิตของแรงงาน ท ัง้น้ี 

การด าเนินงานดงักล่าวของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่า

ไทยได้รบัการยอมรบัโดยคณะท างานด้านสิทธิ

มนุษยชนกบับรรษทัข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ 

ของสหประชาชาติ ซึ่งเดินทางเยือนไทยเมื่อปลาย

เดือนมีนาคมทีผ่า่นมาดว้ย 

          ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้น าเข้า

ปลาทูน่าแช่แข็งอนัดบัหน่ึงของโลก และส่งออก

ผลิตภณัฑ์ปลาทูน่าแปรรูปรายใหญ่ของโลก ประเทศ

ไทยพรอ้มที่จะมีส่วนรบัผิดชอบในการประมงอย่าง

ย ั่ งยืนร่วมกบันานาประเทศและองค์กรระหว่าง

ประเทศ ซึ่งนอกจากการประชุมและนิทรรศการ

การค้าทูน่าโลก คร ัง้ที่ 15 แล้ว ประเทศไทยยงัเป็น

เจา้ภาพจดัการประชุมคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่ง

มหาสมุทรอินเดีย (IOTC) คร ัง้ที่ 22 เมื่อวนัที่ 21-

25 พฤษภาคม 2561 ทีก่รุงเทพฯ เพือ่แสดงบทบาทที่

สร้างสรรค์ในการทบทวนมาตรการอนุรกัษ์และ

บริหารจดัการทรพัยากรปลาทูน่าและชนิดพนัธุ์คล้าย

ปลาทูน่าให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ควบคู่กบัการ

พฒันาอุตสาหกรรมทูน่าของไทยท ั้งระบบให้เกิด

ความย ั่งยืน 
Source: http://

www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/90294-ไทยเชือ่ม ั่น

อตุสาหกรรมทูน่าไทยปลอด-IUU.html 

 

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ย า้ สถานประกอบการทีม่แีรงงาน 200 คนขึน้ไป ตอ้งมพียาบาลดูแล 

วนัที่ 2 มิย.61 นาย

อนนัต์ชยั อุทยัพฒันา

ชี พ  อ ธิ บ ดี ก ร ม

ส ว ั ส ดิ ก า ร แ ล ะ

คุ้ ม ค รอ งแ ร ง ง าน 

(กสร.) เ ปิดเผยว่า กฎกระทรวงว่าด้วยการจ ัด

สวสัดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

ก าหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างท างานในเวลาเดียวกนั

ต ัง้แต่ 200 คนขึ้นไป ต้องจดัให้มีห้องพยาบาลและ

พยาบาลไวป้ระจ าอยา่งน้อยหน่ึงคนตลอดเวลาท างาน 

ส าหร ับสถานที่ท างานที่มีลูกจ้างท างานในเวลา

เดียวกนัต ัง้แต่ 1,000 คนขึ้นไป จะต้องมีพยาบาล

อย่างน้อย 2 คนประจ าตลอดเวลาท างาน รวมท ัง้ได้

ก าหนดคุณสมบตัขิองพยาบาลทีป่ฏบิตังิานวา่ตอ้งเป็น

พยาบาลต ัง้แต่ระดบัเทคนิคขึ้นไป อย่างไรก็ตามยงั

พบว่ามีสถานประกอบกิจการหลายแห่งที่ไม่ได้

ตรวจสอบคุณสมบตัิของพยาบาลที่มาปฏิบตัิงานว่า

เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ กสร.จึงขอให้

นายจ้างได้ตรวจสอบคุณสมบตัิของพยาบาลที่มา

ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด หากมี

http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/90294-ไทยเชื่อมั่นอุตสาหกรรมทูน่าไทยปลอด-IUU.html
http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/90294-ไทยเชื่อมั่นอุตสาหกรรมทูน่าไทยปลอด-IUU.html
http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/90294-ไทยเชื่อมั่นอุตสาหกรรมทูน่าไทยปลอด-IUU.html
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คุณสมบตัไิมต่รงตามทีก่ฎหมายก าหนดถือวา่นายจา้ง

ยงัปฏบิตัไิมถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

ท ัง้น้ี สถานประกอบกจิการทีไ่มป่ฏบิตัติามหรือปฏบิตัิ

ไมถู่กตอ้งตามกฎกระทรวงดงักลา่ว จะมีโทษจ าคุกไม่

เกิน 6 เดือน ปรบัไม่เกิน 1 แสนบาท หรือท ัง้จ าท ัง้

ปรบั 
Source : https://www.innnews.co.th/breaking-

news/news_100983/ 

 

“บิก๊อู”๋ ยืน่จดสตัยาบนัสาร ฉบบัที ่29 ตอ่ ILO ย า้ ไทยมุง่ม ั่นคุม้ครองสทิธแิรงงานอยา่งเทา่เทยีม

วนัที ่4 มยิ.61 รมว.แรงงาน เขา้พบ Mr.Guy 

Ryder ผูอ้ านวยการใหญ ่ILO และยืน่จดทะเบียนให้

สตัยาบนัพิธีสาร ฉบบัที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบงัคบั ณ 

นครเจนีวา สมาพนัธรฐัสวสิ มุง่ยกระดบัประเทศไทย

สู่มาตรฐานสากล มีมาตรการป้องกนั การบงัคบัใช้

กฎหมาย ค านึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียมของ

ทรพัยากรมนุษย์ โดยไมเ่ลือกปฏบิตั ิ 

พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รฐัมนตรีว่า

กระทรวงแรงงานได้เข้าพบ นายกาย ไรเดอร์  

(Mr.Guy Ryder) ผูอ้ านวยการใหญ ่ILO เพือ่ยืน่จด

ทะเบียนสตัยาบนัพิธีสารส่วนเสริมอนุสญัญาองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 29 ว่าด้วยแรงงาน

บงัคบั ปี ค.ศ.1930 ซึ่งประเทศไทยนบัเป็นประเทศที ่

24 ของรฐัสมาชิกที่ให้สตัยาบนัพิธีสารน้ี และเป็น

ประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิก โดยกล่าวว่า รฐับาล

ภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรฐัมนตรี ซึ่งได้เข้ามาบริหารประเทศกว่า 4 ปี 

ไดมี้การแก้ไขปญัหาของประเทศมากมาย ซึ่งรวมถึง

การแกไ้ขปญัหาแรงงานตา่งดา้ว โดยรฐับาลมุง่ม ั่นใน

การยกระดบัประเทศไทยให้เป็นสากล มีมาตรการ

ป้องกนั การบงัคบัใชก้ฎหมาย ค านึงถงึดา้นทรพัยากร

มนุษย์ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตัิ ในส่วนของ

กฎหมายที่รองรบั P29 ขณะน้ีไดผ้า่นความเห็นชอบ

คณะรฐัมนตรีแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิโดยรฐับาลไทยมีความมุ่งม ั่น

ทีจ่ะท าทุกวถิีทางในการใหค้วามคุม้ครองแรงงาน 

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ประเทศไทยเป็นรฐั

สมาชิกผูร้ว่มกอ่ต ัง้ ILO และไดก้ลา่วขอบคุณ ILO ที่

ได้สนบัสนุนความร่วมมือทางวิชาการกบักระทรวง

แรงงานมาโดยตลอด และกระทรวงแรงงานพร้อมที่

จะร่วมด าเนินการด้านแรงงานให้สอดคล้องกบั

มาตรฐานสากล รวมท ัง้ร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี การ

กอ่ต ัง้ ILO ดว้ย 

ท ั้ง น้ี นายกาย ไรเดอร์ (Mr.Guy Ryder) 

ผูอ้ านวยการใหญ ่ILO ไดก้ลา่วขอบคุณประเทศไทย

ที่ได้แสดงเจตนารมณ์มุ่งม ั่นในการแก้ไขปัญหา

แรงงาน และให้พ้ืนที่ในการจดัต ั้ง ILO ในระดบั

ภูมิภาค รวมท ัง้ได้ให้ความร่วมมือการเป็นภาคีของ

อนุสญัญาต่าง ๆ นอกจากน้ี ยงัขอให้ประเทศไทย

พิ จ า รณากา ร ให้ ส ัต ย าบ ันอ นุ ส ัญญา เพิ่ ม เ ติ ม 

โดย เฉพาะ  C87 และ  C98  รวมถึงการจ ัดท า

แผนปฏิบตัิการระดบัชาติว่างานที่มีคุณค่า ซึ่งหวงัว่า

จะเป็นความส าเร็จรว่มกนัตอ่ไปในอนาคต 
Source: 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/12763 

 

"ประกนัสงัคม" จอ่เก็บเงนิรายเดือนเพิม่สงูสดุ 1,000 บาท ระบผุูป้ระกนัตนเกนิครึง่เห็นดว้ย  

" ส า นั ก ง า น

ประกนัสงัคม" เผยอยู่

ระหว่างส ารวจความ

คิดเห็นในการจดัเก็บ

เ งินสมทบราย เดื อน

เ พิ่ ม ขึ้ น  ห า ก มี

ผูป้ระกนัตนเห็นดว้ยเกนิ 80% เตรียมเดนิหน้า  

ว ันที่  11  มิ ย . 61  ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร าย ง าน ว่ า 

นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการส านักงาน

ประกนัสงัคม (สปส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของ

การขบัเคลื่อนนโยบายเพิ่มเพดานเงินเดือนส าหรบั

เก็บเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมวา่ เรือ่งน้ียงัอยู่

ในข ัน้ตอนของการท าความเขา้ใจกบัผูป้ระกนัตน แต่

คงจะไมไ่ดด้ าเนินการเปิดเวทีรบัฟงัความคดิเห็นแลว้ 



  TTIA NEWSLETTER/ June 2018 

 
 Page 16 of 21 

 

เ น่ืองจากมีการท ามาแล้วถึง  12 คร ั้ง  มากกว่า

หน่วยงานใด 

ดงันั้น ขณะน้ีจึงใช้วิธีรบัฟงัความคิดเห็นทาง

ออนไลน์ ซึ่งมีผูที้เ่ขา้ใจหลกัการดงักล่าวมากกว่าครึ่ง

แลว้ หากมีผูป้ระกนัตนเห็นดว้ยเกนิ 80% คดิวา่น่าจะ

สามารถเดินหน้าต่อไป โดยช่วงเวลาที่จะประกาศใช้

นโยบายอยูท่ีค่วามเขา้ใจของผูป้ระกนัตน ตอนน้ีคนที่

ยงัคดัค้านเป็นเพราะยงัไม่เข้าใจและเป็นกลุ่มเดิมๆ 

เพราะฉะนัน้จงึขอใหช้ว่ยกนัท าความเขา้ใจดว้ย  

นพ.สุรเดช กล่าวว่า การเก็บเงินสมทบยงัคงเก็บใน

อตัราเดิมคือ 5% แต่ที่ท าอยู่คือการขยายฐานเพดาน

เงินเดือนในการค านวณเงนิสมทบจาก 15,000 บาท 

เป็น 20,000 บาท ดงันั้น คนที่ฐานเงินเดือนอยู่ที่ 

15,000 บาท ก็จา่ยเทา่เดมิคือ 750 บาทตอ่เดือน ถา้

เงินเดือน 16,000 บาท ก็จ่ายสมทบเพิ่มเป็นเดือนละ 

800 บาท เงนิเดือน 18,000 บาท จา่ยสมทบเพิม่เป็น 

900 บาท และหากฐานเงนิเดือน 20,000 บาทขึน้ไป 

ตอ้งจา่ยสมทบเพิม่เป็น 1,000 บาท เป็นตน้ 

โดยสรุปคือ คนที่ฐานเงินเดือนน้อยจ่ายเท่าเดิม คนที่

ฐานเงินเดือนสูงก็จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย แต่สิทธิ

ประโยชน์ก็จะไดร้บัเพิม่ขึน้ดว้ยเชน่กนั 
Source : https://www.sanook.com/money/572481/ 

 

ปตัตานี: เปิดศูนย์ชว่ยเหลือแรงงานประมงและลูกหลานแรงงานขา้มชาต ิ 

ว ั น ที่  12 

มิย.61 – โครงการ

สิทธิจากเรือสู่ฝั่ งที่

ได้รบังบประมาณ

จากสหภาพยุโรป 

ได้จดัพิธีเปิดอย่าง

เป็นทางการของ

ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลและศูนย์การเรียนรู้เพื่อ

เด็กและครอบครวัแรงงานเพือ่นบา้นทีป่ตัตานี ในปีน้ี  

การเปิดศูนย์ใหม่ส าหรบัแรงงานประมงเป็นการร่วม

เฉลิมฉลองวนัต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกและวนั

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัโลก (SafeDay) เพือ่

ช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องยุติการใช้แรงงาน

เด็กและปรบัปรุงความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของ

แรงงานผูเ้ยาว์ 

ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลได้เปิดให้บริการ

ต ัง้แต่ต้นปี 2560 ควบคู่กบัอีกสองศูนย์ที่เปิดท างาน

แล้วที่ระยองและชลบุรีภายใต้โครงการเดียวกนั ซึ่ง

ในช่วงปีทีผ่า่นมา มีแรงงานมากกวา่ 7,000 คน ทีไ่ด้

เข้ารบัการบริการที่ศูนย์ในเรื่องสุขภาพ การขอรบั

ค าปรึกษาด้านกฎหมาย และเรียนรูเ้กี่ยวกบัสิทธิและ

ความร ับผิดชอบในฐานะแรงงานข้ามชาติและ

แรงงานประมงภายใตก้ฎหมายไทย  

การเปิดศูนย์เรียนรู้ใหม่ให้เด็กข้ามชาติมีเป้าหมาย

หลกัเพือ่ชว่ยเหลือเด็กชาวกมัพูชามากกวา่ 80 คน ซึง่

ส่วนใหญ่  อายุ 5-13 ปี ที่อาศยัอยู่ใกล้ท่าเรือปตัตานี

เพื่อปรบัปรุงการเรียนรู้และป้องกนัพวกเขาจากภยั

อนัตรายจากที่ท างาน  ผู้ปกครองของเด็กมีส่วนใน

การบริหารจดัการศูนย์และจะสนบัสนุนค่าเล่าเรียน

และชว่ยเหลือการบรหิารจดัการ 

จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยปี 2557 

ได้ประมาณการว่า มีแรงงานเด็กข้ามชาติและไม่มี

เอกสารประจ าตวัจ านวนมากกว่า 4 แสนคน ที่อายุ

น้อยกวา่ 18 ปี ในประเทศไทย งานวจิยัขอ้มูลพ้ืนฐาน

ปี 2560 ของโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ งแสดงให้เห็น

ถึ งความคืบหน้าในเรื่ อ งสภาพการท า ง าน ใน

อุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล โดยรอ้ยละ 99 

ด าเนินการตามกฎหมายเรื่องอายุข ั้นต ่าที่  18 ปี 

อยา่งไรก็ตาม รอ้ยละ 19 ของแรงงานประมงและการ

แปรรูปอาหารทะเลไดป้ระสบอุบตัเิหตุจากการท างาน

ที่ต้องไปพบแพทย์  แยกเป็นร้อยละ 27 ส าหร ับ

แรงงานประมงและ ร้อยละ 13 ในกิจการแปรรูป

อาหารทะเล โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ งได้ร่วมมือกบั

พนัธมิตรเพื่อให้ความรูก้บัแรงงานด้านอาชีวอนามยั

และความปลอดภยัในภาคประมง 
Source : https://prachatai.com/journal/2018/06/77397  

 

กสร. ยกเลกิรบัส าเนาบตัรปชช. 100% 

วนัที่ 18 มิย.61 กรมสวสัดิการ

และคุ้มครองแรงงาน ขานร ับ

นโยบายรฐับาลดจิิทลั ยกเลกิเรียก

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

ทะเบียนบ้านทุกกระบวนงานท ั่ว

ประเทศ ลดคา่ใช้จา่ยและอ านวยความสะดวกนายจา้ง 

ลูกจา้ง 

นายอนันต์ช ัย อุทยัพฒันาชีพ อธิบดีกรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึง

ความคืบหน้าในการยกเลิกขอส าเนาเอกสารราชการ 

https://prachatai.com/journal/2018/06/77397
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(ZeroCopy) เพือ่ลดภาระคา่ใชจ้า่ยและอ านวยความ

สะดวกให้ประชาชนในการติดต่อราชการ ว่า กสร. 

ได้มีหนงัสือส ั่งการให้ส่วนราชการในสงักดัท ั้งใน

สว่นกลางและภูมภิาคซึ่งมีอยูท่ ัง้สิน้ 88 หน่วยงานเร่ง

ด าเนินการในเรือ่งดงักลา่วตามนโยบายของรฐับาลใน

การขบัเคลื่อนการพฒันารฐับาลดิจิทลั โดยกสร. มี

กระบวนงานที่ต้องเรียกรบัส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น รวม 23 กระบวนงาน 

ซึ่งสามารถยกเลิกขอส าเนาไดท้นัที 21 กระบวนงาน 

อาทิ การจดทะเบียนที่ปรึกษาด้านแรงงานสมัพนัธ์ 

การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลกัสูตร

เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั ในการท างาน การพจิารณา

อนุมตัจิา่ยเงนิกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง เป็นตน้ 

นายอนันต์ช ัย กล่าวต่อว่า การให้บริการ

ประชาชนในบางกระบวนงานของกสร. มีข้อก าหนด

ของกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบกรมวา่จะตอ้ง

ขอส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หากมีการยกเลิก

จะต้องแก้ไขในรายละเอียดดงักล่าวก่อน ได้แก่ การ

จดทะเบียนจดัต ัง้องค์กรลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน 

และการจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง 

ซึง่ขณะน้ีอยูใ่นข ัน้ตอนการพจิารณายกเลกิ คาดวา่ จะ

แลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2561 และในระหวา่ง

น้ีเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จดัท าส าเนาเอกสารดงักล่าวเอง

และไมม่ีการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ท ัง้สิน้ 
Source : https://www.voicetv.co.th/read/HJ3LqsV-7

  

“บิก๊อู”๋เผย ขอ้สรปุงานหา้มคนตา่งดา้วท า กอ่นออกประกาศกระทรวงบงัคบัใช้ 

วนัที่ 21 มิย.61 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจดัการการ

ท างานของคนตา่งดา้ว เพือ่พจิารณารว่มกบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในประเด็นการก าหนดงานที่ห้ามคนต่าง

ดา้วท าตามมาตรา 7 แหง่พระราชก าหนดการบริหาร

จดัการการท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2560 ณ หอ้ง

ประชุมประสงค์ รณะนนัทน์ ช ัน้ 5 อาคารกระทรวง

แรงงาน  

• พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รฐัมนตรีว่าการ

ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น  เ ปิ ด เ ผ ย ผ ล ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการนโยบายบรหิารจดัการการท างานของ

คนต่างด้าว เพื่อก าหนดงานของคนต่างด้าว ตาม 

พ.ร.ก.บรหิารจดัการการท างาน พ.ศ.2560 วา่ มตทิี่

ประชุมเห็นชอบก าหนดอาชีพสงวนใหม่ ให้ต่างด้าว

ท าได ้12 อาชีพ 3 แบบ ประกอบดว้ย  

• แบบไมม่ีเงือ่นไข 1 อาชีพ ไดแ้ก ่กรรมกร  

• แบบมีเงื่อนไข คือ ต่างด้าวต้องเป็นลูกจ้าง 

เป็นงานที่ขาดแคลนแรงงาน และอนุญาตให้ท าได้

เฉพาะเทา่ทีจ่ าเป็น ไมก่ระทบโอกาสการมีงานท าของ

คนไทย 8 อาชีพ คือ กสกิรรม เลี้ยงสตัว์ ประมง กอ่อฐิ 

ช่างไม้ หรืองานก่อสรา้งอื่น ท าที่นอน ท าผ้าห่มนวม 

ท ามีด ท ารองเท้า ท าหมวก ประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย 

และปั้นเครือ่งปั้นดนิเผา  

• แบบมีเงือ่นไขตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ

อาเซียน ซึ่งตา่งดา้วตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามกฎหมายไทย 3 อาชีพ คือ บญัชี วิศวกรรม ที่

เกี่ยวกบัการออกแบบและค านวณ วางโครงการ

ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง และงานในวิชาชีพ

สถาปตัยกรรม เขียนแบบ ประเมนิราคา    

ท ัง้น้ี รมว.แรงงาน ได้มอบหมายให้กรมการ

จดัหางาน เพิ่มเติมรายละเอียดค านิยามของลกัษณะ

งานแต่ละประเภทตามที่คณะกรรมการฯ เสนอในที่

ประชุม และแจง้เวียนใหค้ณะกรรมการรบัทราบ กอ่น

เสนอรฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามใน

ประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นกฎหมายให้มีผล

บงัคบัใช้ได้ในเดือนกรกฎาคมน้ี ซึ่งในช่วงเปลี่ยน

ผา่นภายใน 1 – 2 เดือนกระทรวงแรงงานจะเน้นสรา้ง

การรบัรู ้ เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจและแจ้งเตือนให้

ประชาชนรบัทราบถึงแนวทางการปฏิบตัิในการจ้าง

https://www.voicetv.co.th/read/HJ3LqsV-7
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คนต่างด้าวท างานที่ถูกต้อง และจะประเมินผลเป็น

ระยะกอ่นด าเนินการทางกฎหมายในล าดบัตอ่ไป 

Source : 

http://www.mol.go.th/content/71443/1529556848 

 
 

 

 

พาณิชย์ประเมนิผลหารือทรมัป์-คมิสง่ผลดตีอ่การคา้โลก 

น . ส . พิ ม พ์ ช น ก 

ว อ น ข อ พ ร 

ผู้ อ า น ว ย ก า ร

ส านกังานนโยบาย

และยุ ทธศ าสตร์

การค้า เปิดเผยว่า 

ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม

ระหว่างนายโดนลัด์ ทรมัป์ ประธานาธิบดีสหรฐั และ

นาย คมิ จอง อนึ ผูน้ าเกาหลีเหนือ ทีมี่ขึน้ ณ ประเทศ

สิ ง ค โปร์  โดยมี ก า รก ารลงน าม ใน เอกส า รที่

ประธานาธบิดีสหรฐัประกาศวา่ จะน าไปสูก่ลไกรกัษา

สนัติภาพที่ย ั่งยืนบนคาบสมุทรเกาหลีเพราะช่วยลด

ความตงึเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี 

 ท ัง้น้ีการที่สองประเทศมีข้อตกลงระหว่างกนั

จะท าให้การค้าโลกมีเสถียรภาพมากขึ้น ส่งผลดีต่อ

เศรษฐกิจโลกโดยรวม ตลอดจนตลาดเงิน ตลาดทุน 

และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ รวมท ั้งส่งผลดีต่อการ

สง่ออกขอไทยในระยะยาว 
Source: https://www.posttoday.com/economy/554318 

 

กรมเจรจาฯ เผยไตรมาสแรกของปี 2561 ผูส้ง่ออกไทยใช้สทิธ ิFTA เต็มจ านวน ดนัยอดการคา้ไทย-ชลิี 

ขยายตวักวา่ 16% 

นางอรมน ทรพัย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวา่ 

จากการตดิตามสถติกิารคา้ระหวา่งไทยกบัชลิีในช่วงที่

ผา่นมา พบวา่ มีการขยายตวัเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ซึ่ง

เป็นผลจากความตกลงการค้าเสรี ไทย-ชิลี ที่เริ่มมีผล

ใช้บงัคบัเมือ่ปลายปี 2558 โดยในไตรมาสแรกของปี 

2561 การค้าระหว่างไทยกบัชิลี มีมูลค่า 357 ล้าน

เหรียญสหรฐั เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกนัของปีก่อน

หน้ารอ้ยละ 16.9  

 ท ัง้น้ีชิลีเป็นคู่ค้าอนัดบั 3 ของไทยในภูมิภาค

อเมรกิาใต ้รองจากบราซลิและอาร์เจนตนิา โดยสนิคา้

สง่ออกส าคญัของไทยไปชิลี ในปี 2561 ช่วงไตรมาส

แรก ไดแ้ก ่รถยนต์ อุปกรณ์และสว่นประกอบ อาหาร

ทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นตน้ 
Source: https://www.ryt9.com/s/beco/2839707 

 

 

 

U.S. FDA ประกาศให ้มกอช. เป็นหน่วยงานรบัรองระบบงานภายใต ้FSMA แลว้ 
เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 

2561 องค์การอาหารและยา
สหรฐัฯ (U.S. Food and Drug 
Administration : USFDA) 
ได้ประกาศร ับรองส านักงาน
มาตรฐานสินค้ า เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) ใน

ฐานะหน่วยรบัรองระบบงานด้านความปลอดภยั
อาหารตามกฎหมายการปรบัปรุงความปลอดภยัของ
อาหารให้ทนัสมยั (Food Safety Modernization 
Act: FSMA) ของสหรฐัอเมริกา ภายใต้กรอบการ
รบัรองระเบียบการควบคุมเชิงป้องกนัด้านความ

ปลอดภ ัยอาหาร และอาหารส ัตว์  (Preventive 
Controls for Human and Animal Food) เ ป็น
ระยะเวลา 5 ปี ถือเป็นหน่วยงานภาครฐัแหง่แรกของ
โลกทีไ่ดร้บัรองสถานะดงักลา่ว 
                ท ัง้น้ี หน่วยรบัรองระบบงานที่ได้รบัการ
รบัรอง โดย U.S.FDA สามารถให้การรบัรองหน่วย   
ตรวจรบัรองประเภทบุคคลที่สาม (Third-Party 
Certification Bodies : CB) หรือผู้ตรวจประเมิน
ประเภทบุคคลทีส่าม (Thrid-Party Auditor) ได ้ซึ่ง 
CB ที่ได้รบัรองดงักล่าวจะสามารถตรวจประเมิน
ความปลอดภ ัยอาหาร และออกเอกสารร ับรอง
โรงงานผลิตอาหาร รวมท ัง้ฟาร์ม และอาหารส าหรบั

ข่าวมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 

https://www.posttoday.com/economy/554318
https://www.ryt9.com/s/beco/2839707
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มนุษย์และสตัว์ในต่างประเทศ โดยเอกสารรบัรอง
ดงักล่าวสามารถน ามาใช้เป็นเงื่อนไขในการน าเข้า
สนิคา้ และใชเ้ป็นคุณสมบตัใินการเรง่รดักระบวนการ
ทบทวน ตรวจสอบ และน าเข้าอาหาร ส าหรบัมนุษย์
และสตัว์มายงัสหรฐัฯ (Green Lane) ตามโปรแกรม

สม ัครใจของผู้น า เ ข้ าที่ มี คุณสมบ ัติ เ หมาะสม 
( Voluntary Qualifies Importer Program : 
VQIP) ได ้
Source : http://warning.acfs.go.th/th/early-
warning/view/?page=6319

 
ทรมัป์อาจดนัแผนควบรวม 2 หน่วยงานหลกัความปลอดภยัอาหารของสหรฐั 

ประธานาธิบดี 
โดนลัด์ ทรมัป์ 
ต้อ งการควบ
ร ว ม  2 
หน่วยงานหลกั
ด้ า น ค ว า ม
ป ล อ ด ภ ั ย
อาหาร ได้แก่ 

องค์กรอาหารและยาแหง่สหรฐัอเมรกิา (U.S. Food 
and Drug Administration, USFDA) แ ล ะ
หน่วยงานความปลอดภยัด้านอาหารและบริการ
ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง ส ห ร ัฐ ฯ  ( Food Safety and 
Inspection Service, FSIS) ภายใต้ส ัง ก ัดขอ ง
กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมริกา (U.S. Department 
of Agriculture: USDA) ในชื่อหน่วยงาน Federal 
Food Safety Agency 

ปัจจุบ ัน  มีค าวิจารณ์ เกี่ ยวก ับระบบการ
บรหิารงานดา้นความปลอดภยัอาหารในสหรฐัฯวา่ ไม่
มี เหตุ ผลในการแบ่งอ านาจก าก ับดู แลและใช้
งบประมาณของสหรฐัฯอย่างไม่มีประสิทธิภาพ มา
เ ป็นระยะเวลานาน ท ั้งย ังสร้างความส ับสนแก่
ผูป้ระกอบการเป็นอยา่งมาก ดงันัน้ การควบรวมท ัง้ 2 
องค์กรน่าจะเป็นวธิีการแกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

ก่อนหน้าน้ีในสมยัของประธานาธิบดี บารคั 
โอบามา เคยมีแผนจะควบรวมท ัง้ 2 หน่วยงานน้ีไว้
ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข  (Department of 
Health and Human Service: HHS) อย่ า ง ไรก็
ตาม สภาคองเกรส ไม่อนุมตัิ เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายสูง 
ต่อมา ในสมยัประธานาธิบดีทรมัป์ จึงมารื้อ ฟ้ืน
แผนปฏบิตัดิงักลา่วอีกคร ัง้ 
Source: http://warning.acfs.go.th/th/early-
warning/view/?page=6346 

 
แคนาดา เปิดตวัระเบยีบความปลอดภยัอาหารฉบบัใหม ่

ว ันที่  13 มิถุนายน 
2561 องค์การตรวจสอบ
อาหารของแคนาดา (CFIA)  
ประกาศเผยแพร่ระเบียบ
ความปลอดภยัอาหารของ
แคนาดาฉบบัใหม่ (Safe 
Food for Canadians 
Regulations : SFCR) ซึง่

ต ั้งต้นพฒันามาต ั้งแต่ปี 2555 ให้บงัคบัใช้ภายใต้
กฎหมายความปลอดภยัอาหาร (Safe Food for 
Canadians Act : SFCA )  โดยระเบียบ SFCR 
ก าหนดให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารที่มีหลกัแหล่ง
ถาวร และไม่ใช่อาหารที่มีความเสี่ยงสูงสามารถ
สง่ออกมายงัแคนาดาได ้ในขณะทีส่นิคา้บางชนิด เชน่ 
ผลิตภณัฑ์จากเน้ือสตัว์   หรือหอยดิบ จะต้องผ่าน
ข้อก าหนดที่เข้มงวด และประเทศต้นทางต้องมีความ

เท่าเทียมด้านระบบตรวจสอบความปลอดภยัอาหาร
กบัแคนาดา 
นอกจากน้ี องค์การตรวจสอบอาหารของแคนาดา 
(CFIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบก ากบัดูแล
ระ เบียบด ังกล่าว  ได้แนะน าให้ผู้ประกอบการ
ลงทะเบียนใช้ My CFIA ในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
เพือ่ใชบ้รกิาร ตดิตอ่ระหวา่งเอเยน่ต์รวมไปถงึการขอ
อนุญาตผา่นระบบอเิล็กทรอนิกส์ 
ท ัง้น้ี กฎระเบียบ SFCR  ก าหนดระยะเวลาเปลี่ยน
ผ่านไว้สูงสุด 30 เดือน โดยมีความแตกต่างกนั
ส าหรบัผู้ประกอบการอาหารแต่ละประเภท ซึ่งจะท า
ให้มีผลบงัคบัใช้ท ั้งกฎหมายความปลอดภยัอาหาร 
(SFCA) และระเบียบความปลอดภยัอาหารของ
แคนาดา (SFCR) มีผลบงัคบัใชอ้ยา่งสมบูรณ์ในวนัที ่
15 กรกฎาคม 2563 
Source: http://warning.acfs.go.th/th/early-
warning/view/?page=6345 

 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนมถิุนายน 2561 

ประชุม ครม.วนัที่ 12 มิถุนายน 2561 มีหวัข้อที่

เกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมประมง ดงัน้ี  

2.ครม.มีมติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงการให้

เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ท าการ

ประมงหรือเรือขนถา่ยสตัว์น ้าถือปฏบิตั ิพ.ศ. ….  

รวมกฎหมายท่ีส าคญัในเดือนมิถนุายน 2561 
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สาระส าคญั  

1. ก าหนดให้เจ้าของเรือที่จดทะเบียนเรือ

บรรทุกน ้ามนัเพื่อการประมง หรือเรือบรรทุกน ้าจืดที่

มีขนาดต ัง้แต ่30 ตนักรอส และเรือทีจ่ดทะเบียนตาม

กฎหมายว่าด้วยเรือไทยเป็นเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ ง 

เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต เรือกลเดินทะเลชายแดน 

เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ประเภทการใช้

บรรทุกผลติภณัฑน์ ้ามนัทีม่ีจุดวาบไฟต ่ากวา่ 60 องศา

เซลเซียส และประเภทการใช้บรรทุกผลติภณัฑ์น ้ามนั

ที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส ขนาดต ัง้แต่ 

30 ตนักรอส แตไ่มเ่กนิ 1,000 ตนักรอส ตดิต ัง้ระบบ

ติดตามเรือตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และ

ขอ้ก าหนดเชิงหน้าทีข่องระบบตดิตามเรือประมงทีไ่ด้

จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสตัว์น ้า หรือเรือเก็บรกัษา

สตัว์น ้า รวมท ัง้แจง้ขอ้มูล รหสักลอ่งหรือรหสัอุปกรณ์ 

ชื่อ หรือหมายเลขทะเบียนเรือ ภาพถา่ยเรือ ตามแบบ

รายงาน ศฝป. 4A ตอ่ศูนย์ปฏบิตักิารเฝ้าระวงัการท า

การประมงภายใน 7 วนั หลงัจากติดต ั้งแล้วเสร็จ 

ยกเวน้เรือบรรทุกผลติภณัฑน์ ้ามนัเตา และเรือบรรทุก

ผลิตภณัฑ์น ้ามนัที่มีการท าสญัญาโดยตรงกบับริษัท

น ้ามนัในประเทศไทย ใหเ้ป็นผูจ้ดัสง่ผลติภณัฑ์น ้ามนั

ระหว่างคล ังน ้ าม ันในประเทศไทย หรือขนส่ง

ผลติภณัฑ์น ้ามนัระหวา่งคลงัน ้ามนัในประเทศไทยกบั

ตา่งประเทศ  

2. ก าหนดใหเ้จา้ของเรือทีจ่ดทะเบียนเรือตาม

ขอ้ 1. ตอ้งแจง้การเขา้ออกทา่เทียบเรือประมงทุกคร ัง้

ด้วยวิธีการแจ้งโดยตรงหรือทางโทรสาร ไปยงัศูนย์

ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกก่อนด าเนินการไม่น้อย

กว่า 24 ช ั่วโมง และต้องดูแลระบบติดตามเรือให้

สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา การแจ้งปิดระบบ

ติดตามเรือ ให้แจ้งตามแบบรายงาน ศฝป. 1A โดย

ใหท้ าไดเ้ฉพาะกรณี ดงัน้ี  

2.1 เรือเกิดการช ารุด เสียหายต้องซ่อมแซม

โดยน าเรือขึน้คาน โดยตอ้งมีหนงัสือรบัรองจากอูซ่่อม

เรือ โดยระบุวนัทีเ่ริม่ตน้ขึน้คาน และลงจากคาน  

2.2 อุปกรณ์ระบุต าแหน่งเรือช ารุด และอยู่

ระหว่างซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยต้องมี

หนงัสือรบัรองจากผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคม  

2.3 เรืออบัปาง โดยแนบส าเนารายงาน

ประจ าวนัเกีย่วกบัคดีมาดว้ย  

2.4 แจง้งดการใชเ้รือตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

เดินเรือในน่านน ้าไทย โดยแนบส าเนาเอกสารที่

เกีย่วขอ้งใหท้ราบดว้ย  

3. ก าหนดใหเ้จา้ของเรือทีจ่ดทะเบียนเรือตาม

ข้อ 1. ที่ได้แจ้งหรือขออนุญาตใด ๆ ด้วยวิธีการทาง

อิ เ ล็ กทรอ นิกส์ ผ่ านร ะบบ  Single Window @ 

Marine Department ตามที่ อ ธิ บดี ก รม เ จ้ า ท่ า

ก าหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบ

เรือประมงตามกฎกระทรวงน้ี  
Source : 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/12977 

 

ราชกจิจานุเบกษา เดือนมถิุนายน 2561 
กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ส าคญั 

เดือนมถิุนายน 2561  

 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัประมง 

วนัที ่7 มถิุนายน 2561 
ประกาศกรมประมง เรื่อง หลกัเกณฑ์และข้อปฏิบตัิ
ของเรือประมงนอกน่านน ้าไทย ที่ท าประมงในเขต
พ้ืนที่ที่อยู่ในความรบัผิดชอบของคณะกรรมาธิการ
ปลาทูน่าแหง่มหาสมุทรอนิเดีย พ.ศ. 2561 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/13
0/9.PDF 

 
ประกาศกรมประมง เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏบิตัิ
ของเรือขนถา่ยสตัว์น ้านอกน่านน ้าไทย ทีท่ าการขน
ถา่ยสตัว์น ้าในเขตพ้ืนทีท่ีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมาธกิารปลาทูน่าแหง่มหาสมุทรอนิเดีย พ.ศ. 
2561 

Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/13
0/13.PDF 

 
ประกาศกรมประมง เรื่อง หลกัเกณฑ์และข้อปฏิบตัิ
ของเรือขนถ่ายสตัว์น ้านอกน่านน ้าไทยที่ท าการขน
ถ่ายสตัว์น ้าในเขตพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. 
2561 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/13
0/15.PDF 
 

วนัที ่12 มถิุนายน 2561 
ประกาศกรมประมง เรื่อง หลกัเกณฑ์และข้อปฏิบตัิ
ของเรือประมงนอกน่านน ้าไทยที่ท าประมงในเขต
พ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมง
ในมหาสมุทรอนิเดียตอนใต ้พ.ศ. 2561 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/130/15.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/130/15.PDF
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Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/13
4/9.PDF 

 
วนัที ่15 มถิุนายน 2561 

ขอ้บงัคบักรมเจา้ทา่วา่ดว้ยการก าหนดประเภทการใช้
เรือส าหรบัเรือประมง เรือขนถ่ายสตัว์น ้าหรือเรือ
สนบัสนุนการประมง พ.ศ. 2561 
Source : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/13
8/33.PD 

 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงาน 

 

วนัที ่12 มถิุนายน 2561 

ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 

หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท ามาตรการอนุรกัษ์การได้

ยนิในสถานประกอบกจิการ 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/13

4/15.PDF  

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายก าหนดเวลา

การยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการ

น าส่ง เ งินสมทบผ่านระบบอิ เล็กทรอนิกส์  (e - 

Payment) พ.ศ. 2561  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/13

3/13.PDF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/134/9.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/134/9.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/134/15.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/134/15.PDF

