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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 

ขา่วกจิกรรม 
-TTIA ประชุมหารือเรือ่ง กระบวนการตรวจปลอ่ยสนิคา้ (Health 

Certificate) ระหวา่งกตส. ดา่นประมง และผูป้ระกอบการทีส่ง่ออก 

ไปยงั EU/เวียดนาม/รสัเซีย/จีน             2 

-TTIA หารือขอ้มลูการด าเนินการดา้นแรงงานและความเห็นตอ่

สถานการณ์การแกไ้ขปญัหาแรงงานของสมาคม กบั U.S. 

Department of State                2 

-TTIA ประชุมหารือ Ship To Shore Right คณะท างานกรอบ 

ดา้นกฎหมาย รว่มกบั ILO              3 

-ก.แรงงานมอบประกาศเกียรตคิุณ GLP ใหก้ลุม่อุตสาหกรรมประมง

และสตัว์ปีก               3 

- TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างานโครงการ SEAS of Change 

Project คร ัง้ที ่2                4 

- TTIA รว่มเดนิทางการตรวจเยีย่มทา่เทียบเรือประมง รว่มกบั

คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ณ ทา่เทียบเรือ สตลู-ปตัตานี- 

สงขลา                5 

-TTIA ประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง แนวทางการพฒันาการประมง 

นอกน่านน ้าและสนิคา้ประมงเพือ่การสง่ออก            9 

-TTIA ประชุมหารือ DOF ปญัหาทดลองใชร้ะบบ PPS รว่มกบั 

กรมประมงและ TFPA              12 

-TTIA ประชุมหารือระหวา่งประเทศ Technical Consultation  

on Development of the ASEAN Common Fisheries Policy 

13 

            

 

ขา่วแรงงาน 

-ก.แรงงาน รว่มประชุมเวทีสทิธฯิ (ICCPR) เสนอมาตรการป้องกนั 

และแกไ้ขการคา้มนุษย์ในอตุสาหกรรมประมงทะเล           13 

-ครม.ผอ่นผนัแรงงานตา่งดา้วเดนิทางกลบัประเทศเพือ่รว่มประเพณี

สงกรานต์ ประจ าปี 60             14 

  

ขา่วประมง 

-FOS ก าหนดมาตรฐานการขนสง่สนิคา้ทางเรือทีย่ ั่งยืน  

(Sustainable shipping standard launched)   14 

-กรมประมง หนุนนโยบาย ก.เกษตรฯ เรง่น ารอ่งเปิดธนาคาร 

สนิคา้ประมงยกระดบัสรา้งความเขม้แข็งใหชุ้มชน เกษตรกร  

กลุม่เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ์ กรมประมง 3 มีนาคม 2560  15 

-‘เมียนมา’เพิม่สง่ออกประมง ออ้นรฐัตอ่เรือ-ซ้ือเครือ่งจกัร       15 

ขา่วการคา้ 

- ไทยยูเน่ียน หนุน 1.75 ลา้น ลุยพฒันาประมงในอนิโดนีเซีย   15 

- "ญีปุ่่ น" เรง่สปีดดนั "สง่ออกอาหาร" เป้าหมาย 1 ลา้นลา้น 

เยนปี 2019      16 

-ชู "Thaitrade.com" ดนัคา้ออนไลน์ ลงิก์เว็บตะวนัออก 

กลาง-แอฟรกิา      16 

-ไทยยูเน่ียน น ารอ่งโครงการ ตรวจสอบยอ้นกลบัแหลง่ทีม่า 

ของวตัถุดบิ ดว้ยระบบดจิทิลั    17 

 

 
ก.แรงงานมอบประกาศเกยีรตคิณุ GLP ใหก้ลุ่ม

อุตสาหกรรมประมงและสตัว์ปีก อา่นตอ่หน้า..3.. 

 

 
TTIA หารือขอ้มลูการด าเนินการดา้นแรงงาน
และความเห็นตอ่สถานการณ์การแกไ้ขปญัหา
แรงงานของสมาคม กบั U.S. Department 
of State อา่นต่อหน้า..2..

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างานโครงการ SEAS of 

Change Project คร ัง้ที ่2 อา่นต่อหน้า..4.. 

ขา่วมาตรฐานความปลอดภยั 

-ระเบียบยอ่ย 7 ฉบบั FSMA Final Rules   17 

-Early-Warning: จีนเผยแผน 5 ปี พฒันาคุณภาพสนิคา้ 

เกษตร        18 

-MSC ดนิแดนทีย่ดึถือความย ั่งยืนเป็นอนัดบัแรก  

(MSC lands sustainability first)   18 

        สวสัดคีะ่ ทา่นสมาชกิ....ในชว่งเดอืนมนีาคมทีผ่า่นมา มเีหตุการณ์ส าคญัคอื สมาคม 

ไดป้ระชุมหารือกบั กตส.และดา่น เรือ่งปญัหาการทดลองใชร้ะบบ PPS การตดิตามความคืบหน้าใน 

การปรบัปรุงทา่เทียบเรือสงขลา 2 และสมาชกิสมาคมฯ ไดเ้ขา้รว่มรบัประกาศเกียรตคิณุ 

การน า GLP ไปใชใ้นสถานประกอบการ...ตดิตามรายละเอยีดไดใ้นฉบบับคะ่  

                           บก.TTIA/ 31 ม.ีค. 2560 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 

-สรุป มต ิครม.ทีส่ าคญัเกีย่วกบัดา้นแรงงาน ประจ าวนัที ่ 

14 มี.ค. 2560        18 

-สรุปประชุม ครม. ทีส่ าคญั วนัที ่21 มีค.60    19 

-ราชกจิจานุเบกษา เดือน มีนาคม 60   19 
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TTIA ประชุมหารือเรือ่ง กระบวนการตรวจปลอ่ยสนิคา้ (Health Certificate) ระหวา่งกตส. ดา่นประมง และ

ผูป้ระกอบการทีส่ง่ออกไปยงั EU/เวยีดนาม/รสัเซยี/จีน 

เมื่อวนัที่ 3 มี.ค.60 กรมประมง (กตส.) ด่าน

ประมง เชิญท ัง้ 3 สมาคม หารือเรื่อง กระบวนการ

ตรวจปล่อยสินค้า (Health Certificate) ระหว่าง

กตส. ด่านประมง และผู้ประกอบการที่ส่งออกไปยงั 

EU/เวียดนาม/รสัเซีย/จีน เน่ืองจากท ัง้ 4  ประเทศน้ี 

มีข้อก าหนดที่ต้องมีเอกสารรบัรองจากกรมประมง

กอ่นสง่ออกทุกคร ัง้ และทุกสนิคา้สตัว์น ้า  

     โดยสรุปข ัน้ตอนไดด้งัน้ี  

1. ผู้ส่งออก/โรงงาน/shipping ยื่นค าขอใบอนุญาต

สง่ออก กอ่นการสง่ออก 15 วนั โดยโรงงานตอ้งยืน่ค า

ขอใบรบัรอง HC จาก กตส. เพื่อให้ได้เลขที่ค าขอ

ใบรบัรองล่วงหน้า ผ่านระบบ E-cert (ซึ่งมีข้อมูล

ประมาณการสง่+Invoice) กอ่นโหลดสนิคา้ 2 วนั 

2. กตส.จะจดัท าบญัชีรายการค าขอออกใบรบัรอง 

โดย กตส. ใช้เวลาตรวจเอกสาร 1 วนั และในวนั

ถดัไป ในเวลา 10.30 น. กตส.จะส่งให้ด่านประมง 

รบัทราบ  

2.1 พรอ้มกนัน้ี กตส. จะสง่ใบค ารอ้งทีต่รวจสอบแล้ว

กลบัมาให้โรงงาน เพื่อแก้ไขข้อมูล เช่น container 

no. Seal no. ชื่อเรือ ปรมิาณการสง่ออก ใหถู้กต้อง 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โรงงานโหลดสินค้าขึ้นตู้และปิดตู้ 

ใช้เวลา 1-2 วนั -- โรงงาน print out ออกมาให้รถ

ขนสนิคา้น าไปยืน่ใหด้า่นกอ่นเขา้ทา่ 

3. ผูส้ง่ออกจะลากตูส้นิคา้ไปผา่นพธิีการศุลกากร โดย

มีดา่นประมงคอ่ยตรวจเอกสารสง่ออกหรือเอกสารค า

ร้อง ที่ได้จากโรงงานและที่ กตส.ก่อนหน้าน้ี เพื่อ 

match ข้อมูลระหว่างกนั จึงจะตรวจปล่อยเข้าท่าได้  

หากขอ้มูลไมต่รง จะไมส่ามารถลากตูเ้ขา้ทา่เรือได ้

4. โดยข ัน้ตอนดงักล่าว กรมประมงจะออกประกาศ

ภายในวนัที่ 15 มี.ค.60 ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้หลงัจาก

ออกประกาศ 30 วนั (15 เมษายน 60)  

5. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่าข ัน้ตอน

ดงักลา่วสามารถปฏบิตัไิด ้แตห่ากในชว่งทีป่รบัตวั 30 

ตอ้งขอใหม้ีความยืดหยุด่ได้

TTIA หารือขอ้มลูการด าเนินการดา้นแรงงานและความเห็นตอ่สถานการณ์การแกไ้ขปญัหาแรงงานของ

สมาคม กบั U.S. Department of State 

เมื่อวนัที่  6 มี.ค. 2560 สถานทูตสหรฐัฯ 

ประจ าประ เทศไทย  โดย  Ms. Paula Church 

Albertson, Senior Labor Affairs Officer, U.S. 

Department of State ได้ขอพบนายก TTIA เพื่อ

ขอทราบข้อมูลการด าเนินการด้านแรงงานของ

สมาคมและความเห็นตอ่สถานการณ์การแกไ้ขปญัหา

แรงงาน >> สมาคมได้มอบเอกสารที่น า เสนอ 
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Delegation of the European Parliament’s 

Committee on Fisheries, พย 2559 และเอกสาร

ทีส่ง่สหรฐัฯ เรือ่ง Information on the Tackling of 

Human Trafficking Issue in the Thai Tuna 

Industry,ม.ค.2560  

ดร.ชนินทร์ ได้ให้ข้อมูลการด าเนินกิจกรรม

ของสมาคมดา้น GLPและการควบคุมดูแลสมาชิกให้

ปฏิบตัิตามกฎหมายไทย การท างานร่วมกบั NGOs 

ท ัง้ภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นกลไก

การเรียกรอ้งของแรงงานในการปรบัสภาพการจ้าง

งาน และสวสัดกิาร ซึง่ทุกโรงงานตอ้งมีคณะกรรมการ

สวสัดิการฯ หากมีการดูแลแรงงานดี ก็ไม่จ าเป็นต้อง

มีสหภาพแรงงาน โดยอุตสาหกรรมที่พร้อมในการ

ปฏบิตัดิา้นแรงงานใหด้ีขึน้ ไดแ้ก ่ทูน่า กุง้ และไก ่

ปัจจุบ ันภาคร ัฐมีการออกกฎหมายด้าน

แรงงานหลายฉบบั สมาคมตอ้งการเห็นความตอ่เน่ือง

ในการท างานของรฐั การบงัคบัใช้กฎหมาย การ

อบรมเจ้าหน้าที่รฐัในการเข้าไปตรวจแรงงาน การ

น าเข้าแรงงานถูกกฎหมายมีเอกสารรองรบั ซึ่งก็ต้อง

อาศยัความรว่มมือจากประเทศตน้ทางดว้ย 

TTIA ประชุมหารือกบั ILO โครงการ Ship to Shore Right คณะท างานกรอบดา้นกฎหมาย 

เมื่อวนัที่ 9 มีค. 2560  เลขาธิการ TTIA ได้

เข้าร่วมประชุม คณะท างานที่ 1 ด้านกรอบกฎหมาย 

นโยบายและการก ากบัดูแลและการเข้าถึงบริกา

สนบัสนุนแรงงานและเหยื่อของการทารุณแรงงาน 

ภายใตโ้ครงการ Ship to Shore Right จดัโดย ILO 

สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

1.สรุปผลการประชุมทีส่ าคญัของคณะกรรมการก ากบั

ดูแลโครงการ และรายงานความคืบหน้าและ

กระบวนการให้สตัยาบนั พิธีสาร 29 และ อนุสญัญา 

188 และรายงานถึงการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่

ภายใต้โครงการของภาคประชาสงัคม โดยการ

รายงานผลนั้นทาง ILO ได้พบปัญหาว่า ปัจจุบนัมี

กฎหมายที่ออกมาหลายฉบ ับและกระจายอยู่ใน

หน่วยงานต่างๆ ท าให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน

มาก ขาดการประสานงานทีช่ดัเจน  

2.รายงานการด าเนินการด้าน GLP ที่ทาง ILO ได้

ท าการรวบรวมนัน้จะมีผลสรุปภายในปลายเดือน มีค.

60 น้ี 

3.ทางเลขาธิการ สมาคมฯ ได้ให้ความเห็นในที่

ประชุมว่า ในการออกกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงนั้น 

อยากให้มีการศึกษาข้อเท็จจริงให้รอบด้าน เช่น ผู้ที่

เกี่ยวข้องกบักฎหมายนั้นก่อนน ามาประกาศใช้ เพื่อ

ลดปญัหาในการบงัคบัใช้กฎหมายที่ต้องมาแก้ไขใน

ภายหลงั 

4.การประชุมคณะท างานที ่1 จะมีขึน้อีกคร ัง้ประมาณ

เดือน กย.60 

ก.แรงงานมอบประกาศเกียรตคิณุ GLP ใหก้ลุม่อตุสาหกรรมประมงและสตัว์ปีก 

เมือ่วนัที ่15 มี.ค. 2560 หมอ่มหลวงปุณฑรกิ 

สมิติ ปลดักระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในพิธี

มอบประกาศเกียรติคุณ ในงานมอบประกาศฯ GLP 

ให้แก่สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมง

และสตัว์ ปีก ที่น าแนวปฏิบตัิการใช้แรงงานที่ดี  

(Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ปรบัปรุง
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สภาพการท างาน ยกระดบัคุณภาพชีวิตแรงงาน ณ 

ห้องประชุม จอมพลป. พิบูลสงคราม กระทรวง

แรงงาน ดนิแดง กรุงเทพฯ กระทรวงแรงงาน 

โดยในงานมอบประกาศฯ คร ั้งน้ีมีสมาชิก 

TTIA เข้าร่วมรบัประกาศฯ จ านวน 27 โรงงาน (22 

บรษิทั) และทาง TTIA ไดเ้ขา้รว่มจดันิทรรศการเพื่อ

แสดงผลการน า GLP ไปใช้ในอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

TTIA Ethical Code of Practice ผ ล ก า ร จ ั ด 

กิ จ ก ร รม  GLP Visit 2016 แ ล ะ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

คณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ(คกส.) 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะท างานโครงการ SEAS of Change Project คร ัง้ที ่2  

เมื่อวนัที่ 20 มี.ค.2560 คุณอรรถพนัธ์ มาศ

รงัสรรค์ เลขาธกิารสมาคมฯ เขา้รว่มการประชุม the 

2nd Executive Steering Committee Meeting 

of Plan Asia's SEAS of Change Project ณ 

โรงแรม Holiday Inn สุขุมวทิ22 สรุปประชุม ดงัน้ี   

1.การปรบัแผนการด าเนินการ   

1.1.การสง่เสรมิเยาวชนใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ

รายใหม ่  

1.2.การผลกัดนัดา้นการศกึษา ผูต้ดิตาม อายุ

ข ั้นต ่าแรงงาน Informal Sector และ ช ั่วโมงการ

ท างาน ให้ปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด เชิญ NGO 

ตา่งๆ เชน่ LPN Freedom Fund รว่มประชุม มีการ

ท างานร่วมกบั NGO ประเทศต้นทาง อาทิ ประเทศ

กมัพูชา  

1.3.การปรบัเปลี่ยนหลกัการของโครงการ

หลงัจากปฏบิตัจิรงิเป็นระยะเวลาหน่ึง  

2.สรุปผลการศกึษาเบสไลน์โครงการ SEAS   

3.หารื อ เรื่ อ งปัญหาบ ัตรชมพู  ก ับการใช้สิทธิ

รกัษาพยาบาล และผู้ติดตามแรงงาน การท าหนงัสือ

เดนิทางและใบอนุญาตท างานแทนบตัรชมพู    

4.UPDATE ผลการด าเนินงานของ องค์การ PLAN 

ในประเทศตา่งๆ ซึง่ในสว่นของประเทศไทยที ่PLAN 

ไดท้ างานรว่มกบั TTIA มีดงัน้ี  

-Supply Chain Engagement ทาง  TTIA และ 

PLAN ได้ลงนามใน MOU ความร่วมมือในการ

จ ัดการประชุมเพื่อการปฏิบ ัติงาน (workshop) 

เกีย่วกบั BSCI  

-อภปิรายประเด็น ผูม้ีสว่นไดเ้สียและแผนการท างาน

รว่มกนั 
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TTIA ร่วมเดนิทางการตรวจเยีย่มท่าเทียบเรือประมง ร่วมกบัคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ณ ท่าเทียบ

เรือ สตูล-ปตัตานี-สงขลา 2   ระหวา่งวนัที ่21-23 มีนาคม 2560

เมื่อวนัที่ 21 มี.ค. 2560 - คณะกรรมการ

บริหาร อสป. เข้าเยี่ยมหารือปลดัจงัหวดัสตูล และ

ตรวจเยีย่มทา่เทียบเรือสตูล สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  

1. ประเด็นหารือทา่นปลดัจงัหวดัสตูล 

 - เน้นว่า สตูลยงัมีเรื่อง โรฮิงญาเข้ามาใช้

แรงงานในสตูลค่อนข้างมาก ตอนน้ีพยายามควบคุม

อยูแ่ตก่ลุม่ลกัลอบเยอะผา่นพอ่คา้คนกลาง 

 - ศูนย์  PIPO ช่วยควบคุมเรื่องแรงงาน

ลกัลอบเข้าเมืองได้ดีมาก เป็นการ screen ก่อนเข้า

มาในจงัหวดั 

 - ประเด็นการขนถ่ายสินค้าสตัว์น ้า ปจัจุบนั

สตูลเป็นเพียงทางผา่นกอ่นจะขนถา่ยไปยงัมาเลเซีย 

 - องค์การสะพานปลา เคยน าเสนอโครงการ

พฒันาสะพานข้ามระหว่างไทยกบัมาเลฯ เพื่อใช้ขน

ถา่ยสนิคา้สตัว์น ้าแบบ Container ใหก้บัจงัหวดัสตูล 

แตต่ดิปญัหา 2 ข ัว้ การเมืองมาเลเซีย สง่ผลตอ่การคา้

ขายผ่านแดนท ัง้ทางบกและทางน ้า และการเดินหน้า

โครงการตา่งๆ รว่มกนัไทย มาเลฯ 

2. ประชุมกบัทีมสะพานปลาสตูลพรอ้มรบัฟงั

บรรยายสรุปความคืบหน้า   

* แนวทางการพฒันา ตามความเห็นทีป่ระชุม 

1. Core business ของการบริหารจดัการ

แบบย ั่งยืน ควรทีการท าแผน SWOT แบบ Focus 

group เพือ่ก าหนดโอกาสและขจดัอุปสรรคที่ประสบ

อยู่ ณ ขณะน้ี โดยให้ใช้ รูปแบบ อสป. กทม. คือ 

PPP ให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน แต่ต้องให้เค้าเห็น

ผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนดว้ย  

2. พยายามใช้ พ้ื นที่ ที่ มี อ ยู่ เ ยอ ะ ให้ เ ป็ น

ประโยชน์ 

3. ต้องท าให้ อสป. มีความส าคญั ปัจจุบนั

หลายคนในจงัหวดัสตูล ไม่รูจ้กัสะพานปลา เข้าใจว่า

สว่นน้ีคือเขตเทศบาลหรือกรมโยธา ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร

โดยเขา้ใจวา่เป็นของราชการไมม่ีคา่ใช่จา่ย 

4. จากการที่เรือขึ้นท่าน้อยท าให้ไม่สามารถ

เก็บค่าธรรมเนียมสตัว์น ้าผ่านท่าได้เพราะฉะนั้น

อาจจะปรบัค่าธรรมเนียมสตัว์น ้าผ่านท่าได้ยาก ใน

ส่วนน้ีอาจจะขอความร่วมมือจาก PIPO ให้ช่วยให้

เรือประมงมาขึน้ทา่ทีส่ตูลมากขึน้ เพือ่เก็บคา่สตัว์น ้า 

* แนวทางการพฒันา ตามความเห็นที ่อสป.  

5. ผอ.อสป. เสนอว่า มีโครงการจะท า Hub 

Cargo หรือ Fishing Port ซึ่งโครงการน้ี อสป. ได้

ด าเนินการมาระดบัหน่ึงแล้ว และงบประมาณ 431

ลา้น และไดน้ าเสนอ กอรมน.ภาค 4 ผา่นแลว้ อยา่งไร

ก็ตาม ตอ้งท า SWOT ใหส้ามารถก าหนดแนวทางให้

ชดัเจนมากขึน้ 

6. หวัหน้าท่าสตูล เสนอว่า ควรจะมีการท า

ความร่วมมือท า  MOU ก ับแพปลาฝั่ งมาเล เ ซีย 

เน่ืองจากเรือประมงส่วนใหญ่ขนปลาผ่านท่าสตูลไป

มาเลฯ อาจจะเก็บรายไดจ้ากสว่นน้ี 

7. หวัหน้าท่าสตูล เสนอว่า อาจจะท าเป็น 

ตลาดนดัใหค้นมาขายของและเก็บคา่เช่าจากพ้ืนที่ที่มี

อยู่ค่อนข้างเยอะและไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยให้

เอกชนมาลงทุน 
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เมือ่วนัที ่22 มี.ค. 60 - คณะกรรมการบรหิาร 

อสป. เข้าเยี่ยมหารือ ผจว.ปตัตานี และตรวจเยี่ยมทา่

เทียบเรือปตัตานี สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  

1. ประเด็นหารือ ทา่นผจว.ปตัตานี 

-  ผจว. ให้ความส าค ัญเรื่องขยะและสุขอนามยั 

เน่ืองจากปัตตานีมีแม่น ้าที่ส าคญัคือแม่น ้าปัตตานีที่

เป็นทุกอย่างของคนปตัตานีและจงัหวดัข้างเคียงเช่น 

ยะลา นราธิวาส ที่ต้องมาพึ่งพาท่าเทียบเรือที่ปตัตานี

และปจัจุบนัมีโรงงานอาหารกระป๋องเข้ามาต ัง้จ านวน

มาก ท าใหส้ภาพแวดลอ้มบรเิวณรมิแมน่ ้าเสือ่มโทรม 

สกปรก มีน ้ าเสียจากโรงงานเป็นจ านวนมากแต่

ในทางกลบักนัโรงงานทีม่าต ัง้ก็ท าใหเ้ศรษฐกจิดีขึน้ 

- ผจว. เน้นเรื่องสภาพแวดล้อมบริเวณสะพานปลา 

เน่ืองจากลงพ้ืนทีส่ะพานปลาบอ่ยคอ่นขา้งสกปรก แต่

แกไ้มไ่ด ้เพราะวา่คนทีอ่ยูต่รงนัน้เป็นตา่งดา้ว บรหิาร

จดัการไมไ่ดต้อ้งใหเ้จา้ของพื้นทีช่ว่ย 

- ปัตตานี พร้อมให้การสนับสนุน และอยากเห็น

สะพานปลาเป็นแบบตลาดปลาประเทศญีปุ่่ น (Japan 

Fish Market)  

- ปตัตานี มี Master Plan ในการพฒันาจงัหวดัอยู่ 

19 วาระ ซึ่ง 2 วาระทีส่อดคลอ้งกบั อสป. ทีส่ าคญัคือ 

การพฒันาเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม (รวมถึงสะพาน

ปลา) และการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติฝั่ งอ่าวไทย 

และได้มีการต ัง้ทีมพฒันาเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมขึ้น

มาแล้ว -- อสป. ขอให้เพิ่มชื่อผู้แทนเข้าไปอยู่ในทีม

พฒันาด้วย เพื่อให้ข้อมูลในพ้ืนที่ได้ช ัดเจนและ

แกป้ญัหาไดต้รงจุด  

-  ผจว .  มีแผนที่ จ ะ ให้ปัตตา นี เ ป็น  ศูนย์ กลาง

อุตสาหกรรมสตัว์น ้าฮาลาล 

- ผจว. เน้นว่า IUU เป็นเครื่องมือที่ท าให้เราพฒันา

อยา่งเป็นระบบ ถงึแมเ้ราอาจจะตอ้งเสียอะไรไปบ้างก็

ตาม 

2. ประชุมกบัทีมสะพานปลาสตูลพรอ้มรบัฟงับรรยาย

สรุปความคืบหน้า 

*โครงการทีส่ าคญั 

- อปส.ปตัตานี มีระบบบ าบดัน ้าเสียจากกิจกรรมหน้า

ทา่ บ าบดัแลว้ปลอ่ยลง 

- มีแผนที่จะให้ปตัตานีเป็น ศูนย์กลางอุตสาหกรรม

สตัว์น ้าฮาลาล 

*ประเด็นปญัหาสว่นใหญ ่คือ  

- ปจัจุบนั เรือ่งขยะฝั่งกลบ น ้าเสีย และสภาพแวดลอ้ม

ภายในทา่เทียบเรือปตัตานี  

- ทา่เทียบเรือมีเรือทีข่ึน้ทา่ประจ า ประมาณ 6 ล า สว่น

ใหญเ่ป็นเรือจากระนอง ปตัตานี ชุมพร มาขึน้ทา่หรือ

พกัปลาก่อนส่งไปขายมาเลฯ // สตัว์น ้าขึ้นท่า ปลาลงั 

ปลาทู แตป่จัจุบนัปลาขึน้ทา่น้อยมาก ทา่สตูลเป็นเพียง 

- ผลกระทบจากการออก พรก.การประมง ฉบบัใหม่ 

ท าให้สตัว์น ้าขึ้นท่าน้อยลงและ ท าให้เรือไปขึ้นท่าที่

มาเลเซียมากขึน้ 

*แนวทางการพฒันา ตามความเห็นทีป่ระชุม 

1. Core business ของการบริหารจดัการแบบ

ย ั่งยืน ควรทีการท าแผนยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องกบั

ยุทธศาสตร์จงัหวดั 5 - 10 ปีเพือ่พฒันาไปในทิศทาง

เดียวกนั และโครงการพฒันาต่างๆ ให้ใช้รูปแบบ 

อสป. กทม. คือ PPP ใหเ้อกชนเขา้มารว่มลงทุน  
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2 .  เ ร่ ง ด า เ นิ น ก า ร ป ร ับ ป รุ ง แ ล ะ ดู แ ล ร ัก ษ า

สภาพแวดล้อม ความสะอาด สุขอนามยั ท่าเทียบ

เรือประมงปตัตานี  

3. ท่าเทียบเรือปตัตานี เป็นท่าที่มีปริมาณสตัว์น ้าขึ้น

ทา่คอ่นขา้งมาก และสามารถท าก าไรได ้แตอ่ยา่งไรก็

ต ามต้อ งพ ัฒนาท่ า ให้ เ ป็นไปมาตรฐานสากล 

โดยเฉพาะความสะอาด เพือ่รองรบัการเป็นทา่ PSM 

ดว้ย  

4. จากการที่เรือขึ้นสตัว์น ้าน้อยลงในแต่ละปี ต้อง

พจิารณาวา่สาเหตุเกดิจากอะไร เช่น สตัว์น ้าอา่วไทย

น้อยลง แล้วท าอย่างไรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น การ

น าเข้าแผนขบัเคลื่อนเขตเศรษฐกิจจงัหวดัมาปรบัใช้

ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาเพือ่หารายไดข้องท่า หรือ

ของความร่วมมือจากเอกชน หอการค้าจ ังหว ัด 

มารว่มลงทุน 

* แนวทางการพฒันา ตามความเห็นที ่อสป.  

5. ผอ.อสป. เสนอให้หวัหน้าท่าปตัตานี เข้าร่วมทีม

พฒันาเขตเศรษฐกจิของจงัหวดัปตัตานี  

6 .  พ ัฒนาให้ท่ า เ ที ยบ เ รื อปัตต า นี  ศู นย์ กล า ง

อุตสาหกรรมสตัว์น ้า Halal ซึ่งโครงการน้ี อสป. ได้

ด าเนินการสอดคลอ้งตามแผนพฒันาจงัหวดั 

เมือ่วนัที ่23 มี.ค. 60 - คณะกรรมการบรหิาร 

อสป. หารือร่วมกบั ผจว.สงขลา และตรวจเยี่ยมท่า

เทียบเรือสงขลา สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  

1. ประเด็นหารือ ทา่นผจว.สงขลา 

     -  ผจว. เน้นวา่สงขลามีงบประมาณจงัหวดัและงบ

พฒันาภาค ซึ่งพร้อมที่จะให้ความสนับสนุนการ

พฒันาเพื่อขยายเศรษฐกิจจงัหวดัในทุกด้าน แต่

ปจัจุบนัยงัไม่ทราบปญัหาของ อสป.สงขลา 2 เท่าใด

นกั 

     - ผจว. เน้นว่าสงขลา ด าเนินการล้อแผนพฒันา

เศรษฐกจิจงัหวดัตามนโยบายรฐับาล เช่น Thailand 

4.0 (สงขลา 4.0) หรือการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (ยุทธศาสตร์สงขลา 20 ปี – มี 15 ขอ้หลกั) โดย

ให้ความส าคญักบัการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเชิง

อนุรกัษ์ ในส่วนของ อสป.สงขลา ผจว. เชิญเข้าร่วม

ทีมพฒันายุทธศาสตร์เกษตรและประมงกา้วหน้า และ

ทีมพฒันาสิ่งแวดล้อมของจงัหวดั เพื่อให้ท างานเชิง

รุกและบูรณาการรว่มกนัมากขึน้ 

    - ประธานคณะกรรมการบริหาร อสป. ขอให้ทีม

สะพานปลาสงขลา รายงานการด าเนินงานให้ ผจว.

ทราบอยา่งตอ่เน่ืองมากกวา่น้ี  

    - อสป. รายงานว่า ขณะน้ีอยู่ระหว่างการขอขึ้น

ทะ เบียนเ ป็นท่าที่ ส ามารถรองร ับ เรืองประมง

ต่างประเทศหรือเรือขนถ่ายที่น าเข้าปลามาจาก

ต่างประ เทศ หรือ  PSM: Port State Measure 

ตอนน้ีรายชื่อท่าอยู่ในฉบบัร่างรอรฐัมนตรีประกาศ

รายชื่อท่า PSM ซึ่งผ่านการตรวจประเมินด้าน

สุขอนามยั ความสะอาด การบริหารจดัการหน้าท่า 

จากกรมประมงแลว้  

2. ประชุมกบัทีมสะพานปลาสงขลา 2 พร้อมรบัฟัง

บรรยายสรุปความคืบหน้า 

*โครงการทีส่ าคญั 

- อปส.สงขลา 2 มี เป้าหมายเป็นท่าเทียบเรือประมง

เพือ่รองรบัการประเมนิสุขอนามยัของอียู  

- อปส.สงขลา 2 มี เป้าหมายเป็นท่าเทียบเรือประมง

เพือ่รองรบัมาตรการรฐัเจา้ของทา่ PSM 

- มีแผนที่จะให้ อปส.สงขลา 2 ศูนย์รวบรวมและ

กระจายสตัว์น ้าภูมภิาคอาเซียน 

*ประเด็นปญัหาสว่นใหญ ่คือ  

- บุคลากรไมเ่พียงพอ ปจัจุบนัมีพนกังาน 13 คน และ

จ่างเหมา 6 คน ต่อปริมาณงานเน่ืองจากเรือแจ้งขอ

เทียบท่าค่อนข้างมาก ประกอบกบัการซ้ือขายสตัว์น ้า

เข้าโรงงานซึ่งจะต้องมีการออกเอกสารซ้ือขายสินค้า

สตัว์น ้า E-MCPD ของอสป. ทุกคร ัง้ 

- ผลกระทบจากการออก พรก.การประมง ฉบบัใหม่ 

ท าให้สตัว์น ้าขึ้นท่าน้อยลงและท าให้เรือไปขึ้นท่าที่

มาเลเซียมากขึน้ 
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*แนวทางการพฒันา ตามความเห็นทีป่ระชุม 

1. Core business ของการบริหารจ ัดการแบบ

ย ั่งยืน ควรทีการท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกบั

ยุทธศาสตร์จงัหวดั 15 ขอ้ และก าหนดยุทธศาสตร์ลอ้

กบัแผนสงขลา 4.0 เพือ่พฒันาไปในทศิทางเดียวกนั  

2. เ ร่ ง ด า เ นิ น ก า ร ป ร ับ ป รุ ง แ ล ะ ดู แ ล ร ัก ษ า

สภาพแวดล้อม  ความสะอาด  สุ ขอ นาม ัย  ต า

มาตรฐานสากล 

3. ท่าเทียบเรือปตัตานี เป็นท่าที่มีปริมาณสตัว์น ้าขึ้น

ทา่คอ่นขา้งมาก และสามารถท าก าไรได ้แตอ่ยา่งไรก็

ต ามต้อ งพ ัฒนาท่ า ให้ เ ป็นไปมาตรฐานสากล 

โดยเฉพาะความสะอาด เพือ่รองรบัการเป็นท่า PSA 

ดว้ย  

4. ที่ ป ร ะ ชุ ม เ สนอ ให้  อ ส ป . ส ง ข ล า  2 จ ัด ท า

ค่าใช้จ่ายคงที่  (Fixed Cost) โดยให้เปรียบเทียบ

ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ท ั้งน้ีเพื่อให้เห็นภาพและ

สามารถบรหิารจดัการปรบัลดคา่ใชจ้า่ยทีไ่มจ่ าเป็นได้

งา่ยมากขึน้  

* แนวทางการพฒันา ตามความเห็นที ่อสป.  

- ผอ.อสป. เสนอเขา้รว่มทีมพฒันายุทธศาสตร์เกษตร

และประมงก้าวหน้า และทีมพฒันาสิ่งแวดล้อมของ

จงัหวดั เพือ่ใหท้ างานเชงิรุก ของจงัหวดัสงขลา 

- หากโครงการพฒันาท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 

เพือ่รองรบัเรือขนถา่ยสนิคา้สตัว์น ้าแชแ่ข็ง รว่มกบั 4 

โ ร ง ง านทู น่ า  ส ามารถ เ ปิ ด ใช้ บ ริ ก า รได้ ต า ม

ก าหนดการเดิมที่ระบุไว้ใน MOU เดือนมิถุนายน 

2560 น้ี จะท าให ้อสป.สงขลา 2 มีรายไดจ้ากเรือขน

ถา่ยสตัว์น ้าแชแ่ข็งทีข่ึน้ทา่อีกไมน้่อย (หลกัสบิลา้นขึน้

ไป)   

* ประเด็นหารือนอกรอบ อสป.และ 4 โรงงาน TTIA 

(สงขลา) เมือ่วนัที ่23 มี.ค. 60 -- เรือ่ง ความคืบหน้า

ผลการด าเนินโครงการพฒันาท่าเทียบเรือประมง

สงขลา 2 เพื่อรองรบัเรือขนถ่ายสนิคา้สตัว์น ้าแช่แข็ง 

ร่วมกบั ผอ.องค์การสะพานปลา และทีมงานสะพาน

ปลาสงขลา 2 สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

1. ตดิตามผลการด าเนินงาน โครงการขุดลอกรอ่งน ้า

ลกึสงขลา 2 

ความคืบหน้า –  1.1 อสป.สงขลา 2 ได้ด าเนินการ

ตดิต ัง้ตราช ั่งอเิล็กทรอนิกส์ทีห่น้าทา่ เสร็จแลว้  

 1.2 อสป.สงขลา 2 การขุดลอกรอ่งน ้าบริเวณ

สถานทีจ่อดเรือขนถา่ยสนิคา้สตัว์น ้าแชแ่ข็ง 

พ้ืนที่ 20,000 ตรม. และแอ่งกลบัเรือขนาดความ

กว้าง 200x200 เมตร ความลึก 7.3 – 9 เมตร ซึ่ง

กรมเจา้ทา่ ไดด้ าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ 

1.3 ก า รติดต ั้ ง ย า งก ันกระแทก  25 จุ ด 

เรียบรอ้ยแลว้ 

1.4 เรื่องการรื้อโครงคลุม เน่ืองจากเรื่อขน

ถา่ยสตัว์น ้าแชแ่ข็งมีขนาดใหญแ่ละมีเครนยกปลาจงึมี

ความจ าเป็นต้องปรบัโรงคลุมใหม่ ซึ่งขณะน้ี อสป.

สงขลา ต้องขออนุญาตเทศบาลก่อน เน่ืองจากว่า

เทศบาลเป็นเจ้าของพ้ืนที่ดงักล่าว ขณะน้ีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการร้องขอกบัเทศบาล คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในเดือนพฤษภาคม 

1.5 การติดต ัง้หมดผูกเรือจ านวน 3 จุด คาด

วา่จะแลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม  

2. แนวทางการคดิคา่ใชจ้า่ยกบั 4 โรงงาน ทีส่นบัสนุน

โครงการพฒันาทา่เทียบเรือประมงสงขลา 2  

ความคืบหน้า – แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงแรก (ยงั

ไมก่ าหนดระยะเวลา) ปรบัลดคา่ใช้จ่ายในการน าเข้า

วตัถุดบิหรือคา่ธรรมเนียมหน้าทา่ตอ่การใช้บรกิารท่า

เทียบเรือ และมีอาจจะปรบัเป็นราคาปกติในช่วงหลงั 

(ยงัไมก่ าหนดระยะเวลา)  
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 - ประเด็นที่ อสป.สงขลา 2 กงัวลคือ เรือ่งการ

เก็บอตัราคา่บรกิารตา่งๆ ส าหรบัสนิคา้สตัว์น ้าแชแ่ข็ง 

(ทู น่ าแช่แข็ ง )  เ น่ื อ งจาก เ ป็น เ รื่ อ ง ใหม่และมี

รายละเอียดข ัน้ตอนซบัซ้อนกวา่คา่ธรรมเนียมการขึน้

ปลาปกติ ซึ่งความเห็นที่ประชุม เห็นว่า อสป. อาจจะ

ตอ้งใหท้า่เจา้พระยา (สงขลา 1) มาชว่ยเทรนหรือตอ้ง

หาตวัแทนจากทา่เจา้พระยาทีม่ีความช านาญเรือ่งน้ีมา

ใหค้ าแนะน า จนท.อสป. กอ่นในเบื้องตน้  

ในขณะทีท่ีป่ระชุมเห็นว่าการคดิค่าใช้จา่ยอาจจะต้อง

แยกคา่ใชจ้า่ยเป็น 2 สว่น คือ  

2.1 ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรบัผิดชอบของ สายเรือ

แ ล ะ  Shipper Agent เ ช่ น  Stevedore (ต้ อ งมี

ค่าแรงงานที่ต้องขึ้นไปขนปลาในแต่ละระวางเรือ

ประมาณ 15 คนสลบักนั) ค่าน าร่องเรือ ค่าจอดเรือ 

(ประมาณ 15,000 / วนั) คา่คลอ้งสายเรือ ฯลฯ  

2.2 คา่ใช้จา่ยท ัง้หมดเป็นการคดิค่าบรกิารแบบ CIF 

(ซึ่งผู้ซ้ือจะต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท ั้งหมด ต ั้งแต่

สินค้าสตัว์น ้าถูกโหลดขึ้นท่า) ซึ่ง 4 โรงงานต้องจ่าย

ให้ก ับ อสป.สงขลา 2 -- เช่น การคิดค่า Wharf 

handling เข้า – ออก รถดรมัป์และรถแวน คิดตาม 

Scale โดยเอาน ้าหนกัของ Tally sheet มาค านวณ

เป็นค่าใช้จ่าย โดยเฉลี่ยเรือ Bulk ประมาณไม่เกิน 

50 บาทตอ่ตนั / คา่ผา่นประตูรถบรรทุก เขา้ - ออก / 

ค่าช ั่ งน ้ าหนักรถบรรทุก  (Weighing Charge / 

Weight Bridge) เข้า – ออก / ค่า Customs O/T 

ฯลฯ 

3. ความคืบหน้าในการประกาศเป็นท่า Port State 

Measure: PSM จากกรมประมง และการประกาศ

เป็นรอ่งน ้าสากล โดยกรมเจา้ทา่ 

ความคืบหน้า – การประกาศ Port State Measure: 

PSM อสป.เสนอชื่อให้กรมประมงแล้ว และกรม

ประมงมาประเมินท่าสงขลา 2 แล้ว คาดว่าเดือน

เมษายน 2560 จะประกาศอยา่งเป็นทางการ 

- การประกาศเป็นร่องน ้าสากล- โดยกรมเจ้า

ท่า ต้องท าหนงัสือให้กรมเจ้าท่าเข้ามาส ารวจและ

รบัรอง แตไ่มน่่าจะมีปญัหาเน่ืองจากกรมเขา้ทา่เข้ามา

ขุดลอกรอ่งน ้าลกึให ้ทา่สงขลา 2 อยูแ่ลว้  

 

TTIA ประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง แนวทางการพฒันาการประมงนอกน่านน ้าและสนิคา้ประมงเพือ่การสง่ออก 

 เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2560 ทางกรมประมง

ได้ เชิญหน่วยงานภาคเอกชน รวมท ั้ง สมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 

การขบัเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

ภายใตน้โยบายประเทศไทย 4.0 ระหวา่งวนัที ่20-24 

มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ 

โดยเข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใน

หวัขอ้เรือ่งแนวทางการพฒันาการประมงนอกน่านน ้า

และสินค้าประมงเพื่อการส่งออก  โดยมี ผู้แทน

ส านกังานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ น าเสนอ

ข้อมูลและสถานการณ์สินค้าน าเข้าจากประเทศไทย 

โดยมีประเด็นที่ เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ก ับ

อุตสาหกรรมทูน่าไทย ดงัน้ี 

1. ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

สถานการณ์สนิคา้น าเขา้จากไทยไปยงัสหรฐัฯ 

เช่น (1) สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม , ปศุสตัว์, 

ประมง คิดเป็น 5.68 % (2) สินค้าอุตสาหกรรม

เกษตร คิดเป็น 9.83% (3) สินค้าอุตสาหกรรม คิด

เป็น 84.45% โดยมีประเด็นและสถานการณ์ส าคญัที่

เกีย่วขอ้งกบัการเกษตรของไทย คือ 
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- กฎหมายความปลอดภยัอาหารที่ทนัสมยั Food 

Safety Modernization Act หรือ FSMA ซึง่ FDA 

ได้เผยแพร่กฎหมายดงักล่าวเพื่อสรา้งระบบป้องกนั

สาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น หากไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ

แลว้นัน้ สนิคา้อาจถูกกกักนัหรือปฏเิสธการน าเขา้ ซึง

ภาครฐัไทยควรมีการประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้

เรื่องของการบงัคบัใช้ระเบียบของสหรฐัฯ แก่ธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

-  กฎหมาย  Marine Mammal Protection Act 

(MMPA) ที่ประกาศใช้เมื่อ 1 ม.ค. 60 เพื่อประเมิน

ระเบียบการจบัสตัว์น ้ าทะเลเพื่อการพาณิชย์ของ

ประ เทศต่างๆ ที่ส่ งออกไปย ังสหร ัฐฯ  หากไม่

ด าเนินการสง่ขอ้มูลตามทีส่หรฐั รอ้งขอ จะไมส่ามารถ

น าเข้าปลาและสินค้าปลามาย ังสหรฐัฯ ได้ โดย

ประเทศที่ได้รบัแจ้งจะต้องส่งข้อมูล เช่น ข้อมูลการ

บรหิาร จ านวนเรือ เครือ่งมือ แหลง่ท าประมง ฤดูกาล

ท าประมง เป็นตน้ ใหก้บั NMFS ภายใน 90 วนั นบั

ต ั่งแตส่หรฐัฯ แจง้ค าขอ 

-  ก ฎ ห ม า ย  Magnuson; Seafood Import 

Monitoring Program ซึ่ง NOAA ได้ประกาศใช้

ระเบียบดงักล่าว เมื่อวนัที่  9 ม.ค. 60 เพื่อการ

ตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าน าเข้า โดยผู้น าเข้า

ปลาและสินค้าจะต้องจดัท าระบบตรวจสอบย้อนกลบั 

และรายงานขอ้มูลใหส้หรฐัฯ ทราบ 

2. ประเทศออสเตรเลีย  

เศรษฐกจิออสเตรเลียไดเ้ตบิโตตอ่เน่ืองมาเป็น

เวลา 25 ปี มูลค่าน าเข้า 271,406 ล้านเหรียญ 

ออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทยเป็นคู่ค้าการน าเข้า คิด

เป็น 5.4 %  เช่น สินค้า ข้าว น ้าผลไม้ อาหารสตัว์ 

และ ผลไม้และถ ั่ วแปรรูป   โดยมีประเด็นและ

สถานการณ์ส าคญัที่เกี่ยวข้องกบัการเกษตรของไทย 

คือ 

- การระงบัน าเข้ากุ้งดิบจากทุกประเทศเป็นการ

ช ั่วคราว เป็นเวลา 6 เดือน (ต ั่ งแต่ 9 ม.ค. 60)

เน่ืองจากตรวจพบการระบาดของไวรสัตวัแดงดวง

ขาว WSSV(White Spot Syndrome Virus ) แต่

อย่างไรก็ตามส าหรบัผลิตภณัฑ์กุ้งแปรรูปยงัสามารถ

สง่ออกไปยงัออสเตรเลียไดป้กต ิ

- สินค้าน าเข้าถูกปฏิเสธอย่างเน่ือง โดยไม่ผ่าน

มาตรฐานและการบงัคบัใช้ตามข้อก าหนดใหม่ของ

กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย เช่น (1) การตรวจ

วิเคราะห์ปลาน าเข้ากลุ่มฮีสตามีนสูง เช่น ทูน่า ซึ่ง

จดัเป็นอาหารกลุ่มเสี่ยง ซึ่งก าหนดปริมาณฮีสตามีน

ตอ้งไมเ่กนิ 200 มลิลกิรมั/กโิลกรมั (2) การตรวจพบ

โลหะหนกั และสารเคมีกลุม่ก าจดัศตัรูพืช  

3. ประเทศอนิโดนิเชีย 

อินโดนีเซียเป็นตลาดรองร ับผลผลิตทาง

การ เกษตรจากไทยที่ ส าค ัญในอา เ ซี ยน  โดย

สถานการณ์ในปี 2560 การน าเขา้สนิคา้เขา้ไปยงัอิน

โดฯ มีความเข้มงวดมากขึ้น เ น่ืองจากรฐับาลมี

นโยบายเน้นการสง่เสรมิการผลติภายในประเทศ การ

ยกระดบัฝีมือแรงงาน และธุรกจิ SMEs เป็นตน้ ซึง่มี

ประเด็นและสถานการณ์ส าคญั ด้านการท าประมง

ของประเทศอนิโดนีเซียทีส่ าคญัคือ  

- IUU Fishing ในน่านน ้าอินโดนีเซีย ท าให้อินโดฯ 

ออกกฎกระทรวงระงบัการท าประมงในน่านน ้า

ประเทศอินโดนีเซียช ั่วคราวต ั่งแต่ พ.ย. 57 - ต.ค. 

58 และประกาศให้เรือประมงสญัชาติอินโดฯ ที่มี

น ้าหนกัมากกวา่ 30 ตนักรอส ตอ้งเขา้สูก่ระบวนการ

ตรวจสอบ ซึ่งประเด็นดงักล่าวมีผลต่อความร่วมมือ

ด้านการประมงระหว่างไทยและอินโดนีเ ซียใน

รูปแบบ Joint venture  

- ความเข้มงวดและระงบัใช้เครื่องมือท าประมง เช่น 

อวนล้อม และอวนลาก ซึ่งประเทศอินโดนีเซียนั้น 

กระทรวงเกษตรมีอ านาจหลกัในการยินยอมและ

ควบคุมการน าเขา้สนิคา้ 

4. สหภาพยุโรป 

ได้ช้ีแจงสถานการณ์สินค้าน าเข้าจากไทยไป

ยงั EU โดยสนิคา้เกษตรไทยเพิม่ขึน้จาก 2,783 ลา้น

ยูโร ในปี 25587 เป็น 2,882 ล้านยูโร ในปี 2558 

คิดเป็นสดัส่วน 2.2 %  สินค้าเกษตรที่ส าคญัที่ EU 

น าเข้าจากไทย ไก่แปรรูป ไก่หมกัเกลือ อาหารสุนขั

และแมว ส ับปะรดกระป๋อง และ ทู น่ากระป๋อง 

ตามล าดบั เป็นต้น โดยมีประเด็นและสถานการณ์

ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตรของไทย คือ 

- IUU Fishing ต ั่งแต่วนัที่ 1 ม.ค. 60 DG MARE 

ได้ปรบัโครงสรา้งท ัง้หมดขององค์กร อย่างไรก็ตาม

ทาง DG MARE ยืนยนัว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ

หารือกบัประเทศไทยแน่นอน ซึ่ง DG MARE มี

ก าหนดการเดินทางเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตรวจประเมิน

ประเทศไทย ระหวา่งวนัที ่17-24 มีนาคม 2560  

- สถานะใบเหลือง แดง เขียว ของประเทศต่างๆ ณ 

มีนาคม 2560  
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ใบแดง 1 ประเทศ คือ กมัพูชา 

ใบเหลือง 9 ประเทศ  

ใบเขียว 13 ประเทศ  

ล่าสุด เมือ ก.พ. 60 คูลาเซาและโซโลมอน

ไดร้บัใบเขียว  

- ผลกระทบของ Brexit ไม่น่าส่งผลกระทบกบัไทย

มากนกั เพราะการส่งออกไปยงั UK คิดเป็นสดัส่วน

เพียง 3.41 %  

- ประชาสมัพนัธ์งาน Seafood Expo Global 2017 

ณ กรุงบรสัเซลส์ ระหวา่งวนัที ่25-27 เม.ย. 60 

 5. ญีปุ่่ น 

ปจัจุบนัญีปุ่่ นน าเขา้สนิคา้จากไทยเป็นอนัดบัที ่

11 คดิเป็นสดัสว่น 2.7 %  โดยมีสนิคา้ทีส่ าคญั ไดแ้ก ่

ไกแ่ปรรูป ยางพารา น ้าตาล กุง้ และอาหารสตัว์ ซึ่งมี

ประเด็นส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งของเกษตรไทย คือ 

-  ญี่ปุ่ น  ได้ด า เ นินงานตามนโยบายช่วย เหลื อ

การเกษตร 6 มาตรการ โดยมีความสอดคล้องและ

สนบัสนุนการใช้และบริหารพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด พฒันาสาธารณูปโภคด้านการเกษตรและการ

เพิม่คุณคา่ของสนิคา้ในแต่ละทอ้งถิ่น เป็นตน้ ซึ่งการ

ด าเนินงานดงักล่าว ส่งผลให้ญี่ปุ่ นลดการน า เข้า

อาหารจากตา่งประเทศ  

- การพิจารณาแก้ไขปรบัปรุงการให้สิทธิพิเศษทาง

ศุลกากร (GSP) ของญีปุ่่น เมือ่วนัที ่24 พ.ย. 59 ซึ่ง

จะมีผลเต็มทีใ่นอีก 2 ปี ขา้งหน้า ซึ่งในปี 60 มีสนิค้า

ทีถู่กตดัสทิธคิือ Dextrins และ Modified starches 

ซึ่งมีวตัถุดบิต ัง้ตน้คือแป้งและมนัส าปะหลงั ดงันัน้อีก 

2 ปีจะมีสนิคา้อุตสาหกรรมรายใดทีจ่ะเขา้เงือ่นไขการ

ตดัสิทธิ GSP ที่กระทบต่อสินค้าเกษตรผู้ที่เกี่ยวข้อง

จะตอ้งมีการเตรียมการณ์ไวล้ว่งหน้า 

6 สาธารณรฐัเกาหลี 

รฐับาลเกาหลีใตไ้ดป้รบัโครงสรา้งหน่วยงานที่

รบัผดิชอบดา้นความปลอดภยัอาหาร ซึ่งเป็นนโยบาย

หลกัทีส่ าคญัเพือ่มุง่เน้นการสรา้งรากฐานทีม่ ั่นคงเพื่อ

รองร ับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการ

เปลี่ยนแปลงคร ัง้น้ีท าให้การประสานงานหรือแก้ไข

ปัญหาระหว่างไทยกบัเกาหลีขาดความต่อเน่ือง 

ประเด็นส าคญัอีกประการคือประเทศเกาหลีได้รบัใบ

เขียวจาก EU 

ส าหรบัการออกกฎหมายที่มีบทบญัญตัิเกี่ยวกบัการ

คุม้ครองความปลอดภยัอาหาร ทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ 

- Food Sanitation Act 

- Plant Protection Act 

- Act on the Contagious Animal 

Diseases 

- Special Act on Imported Food Safety 

Control ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรให้ความสนใจ

เป็นพเิศษ 

7. สาธารณรฐัประชาชนจีน  

 สินค้าเกษตรของประเทศไทยน าเข้าจีนที่
ส าคญั 3 อนัดบั ในปี 2559 คือ ยางพารา ผลไม ้และ
มนัส าปะหลงั โดยมีสถานการณ์และประเด็นที่ส าคญั
คือ  
-  การด าเนินงานภายใต้แผนพฒันาประเทศจีน
ระยะเวลา 5 ปี ฉบบัที ่13 (2016-2020) 
ซึ่งจะเน้นความม ั่นคงทางอาหาร Food Security 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตร (อ่าน
ขอ้มูลเพิม่เตมิ ทีข่า่วมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร) 
- นโยบาย one belt one road (มี.ค. 2558) ซึ่ง

เป็นหน่ึงนโยบายส าคญัของการพฒันาประเทศจีน

ภายใต้การบริหารของ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และ 

นายกรฐัมนตรี หลี่ เค่อ เฉียง นโยบายน้ีได้รบัการ

พฒันามาจากเส้นทางการค้าอนัเก่าแก่ของจีนคือ 

เสน้ทางสายไหม  Silk Road ซึง่กลยุทธ์ทางเศรษฐกจิ

จีน one belt จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจยุ โรปไปย ัง

ประเทศจีนผ่านเอเชียและมหาสมุทรอินเดีย และ 

One road เชือ่มโยงไปยงัแอฟรกิาและโอเชียเนีย 

8. สาธารณรฐัอติาลี 

สินค้าไทยที่ส่งออกไปยงัอิตาลีเช่น สินค้า

ประมง ผลิตภณัฑ์แปรรูป เช่นทูน่ากระป๋อง น ้ า

สบัปะรด  เป็นต้น โดยมีประเด็นที่ เกี่ยวข้องก ับ

การเกษตรของไทย ดงัน้ี  

- ความสมคัรใจของแผนงานการออกใบรบัรองการ

จบัสตัว์น ้า VGCDS ซึ่งจะมีการประชุม Technical 
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consultation เพื่อสรุปร่างแผนงานดงักล่าวในวนัที่ 

4-5 เม.ย. 60  

- การรวบรวมข้อมูลส ามะโนการเกษตร เพื่อให้ได้

ขอ้มูลเกษตรทีส่ามารถเปรียบเทียบได้ โดยศกึษาตาม

คู่ มื อ  World Programme for Census of 

Agricultural   2020 

- แนวทางการเข้าร่วมของประเทศไทยเพื่อเป็น
สมาชกิสภามนตรี FAO 

 

TTIA ประชุมหารือ DOF ปญัหาทดลองใช้ระบบ PPS ร่วมกบักรมประมงและ TFPA

 

เมือ่วนัเสาร์ที ่25 มี.ค. 2560 – กตส. และดา่น 

กรมประมง ไดเ้ชญิประชุมผูแ้ทน TTIA  TFPA และ 

TFFA หารือเรือ่ง ประเด็นปญัหาการทดลองใชร้ะบบ 

PSE/PSM ภายใตก้ารเชื่อมโยงค าขอกลาง (FSW) 

หรือ PPS โดยมี ผอ.วรรณวิภาฯ, ผอ.ถาวรฯ ทีม 

กตส.และ ดา่น รว่มหารือ สรุปไดด้งัน้ี       

1.ข ัน้ตอนการพิมพ์ข้อมูลเข้าระบบก่อนเรือ Carrier 

เขา้เทียบทา่ 48 ช ั่วโมง ทางกรมประมงจะขอปรบัเพิม่

เป็น 72 ช ั่วโมง เพราะ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ

มากกว่า 48 ช ั่ วโมงในประกาศเดิม  เรื่องของ 

Invoice ทางกรมฯ ขอแคห่มายเลข Invoice โดยไม่

ตอ้งมีรายละเอียดราคา 

2.เรื่องข ั้นตอนการยื่นขอเอกสารต่างๆจากกรม

ประมงและกรมศุลกากร ทางผอ.ถาวร ยืนยนัว่า

หลงัจากการประกาศของกรมประมงออกแล้ว ถือว่า

มาแทนประกาศและวิธีการท างานเดิม จึงจะไม่มี

ปญัหาเรือ่งการขอใบอนุญาตแน่นอน 

3.เรือ่งเอกสารอื่นๆ (Other documents เพือ่แสดง

ว่า non IUU fish) ด่านฯ อาจมีแนวทางออกว่าจะ

สามารถใช้ใบ Transhipment Declaration ที่เซ็น

โดยกปัตนัของเรือจบัและกปัตนัของเรือ Carrier 

เทา่นัน้ ซึ่งตอนน้ีก็เป็นเอกสารทีท่างผูข้ายจดัท ามากบั

เรือต ัง้แต่ที่ทางกรมขอให้ท าต ัง้แต่ปีที่ผ่านมา  ท ัง้น้ีมี

เ งื่ อนไขที่ว่ าสมาคมจะต้องแจ้งกล ับว่าการท า  

Transhipment ของเรือที่มาประเทศไทยมีการส่ง

รายงานไปยงั RFMO  

4.ถ้ า เ อ กส า ร  Transhipment Declaration ใช้

รบัรองปลาได้ ทางโรงงานก็สามารถใช้ปลาแล้ว

ส่งออกได้เลย  โดย lot ที่จะไป EU ก็ต้องรอ EU 

Catch Cert มายื่นตรวจสอบรบัรองความเรียบรอ้ย

ตามปกติแล้วถึงจะเริ่มส่งออกไป EU ได้ ท ั้งน้ีทาง

กรมจะตอ้งปรบัระบบในสว่นน้ีตามทีต่กลงกนั 

5.ทางกรมประมง รบัทราบวา่กระบวนการขออนุญาต

ส่งออกนั้นท าให้ทางผู้ประกอบการต้องมีข ั้นตอน

ยุ่งยากขึ้นและใช้เวลานานขึ้น  กตส. รบัเรื่องไป

ปรึกษากบัฝ่ายกฎหมายของทางกรมฯ ว่าจะต้อง

เปลี่ยนเน้ือหาในประกาศของกรมหรือไม่อย่างไร 

แลว้มาปรบัระบบใหม้ีข ัน้ตอนทีใ่ชเ้วลาส ัน้ลง 

6.ปญัหา Overweight  ขณะน้ี กรมประมงได้หารือ

กบักรมศุลกากรแล้ว เรื่องการน าเข้าทูน่าในแต่ละ 

shipment ที่ มี  mixed species ซึ่ ง ไม่ส าม า รถ

ควบคุมชนิดและปรมิาณแตล่ะชนิดทีแ่น่นอนได ้ โดย

เบื้องต้น กรมศุลฯ เห็นด้วยที่จะใช้หลกัการควบคุมที่

น ้าหนกัรวม และให้ผู้ประกอบการขออนุญาตน าเข้า

โดยครอบคลุมชนิดสปีชีส์ที่ค าดว่าจะมีจริ ง ใน 

shipment นั้น โดยฝ่ายกฎหมายของท ัง้ 2 กรม จะ

หารือในขอ้ระเบียบกอ่นทีจ่ะจดัประชุม 3 ฝ่าย โดยจะ

เชญิสมาคมมาหารือ ประมาณหลงัสงกรานต์น้ี 
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TTIA ประชุมหารื อระหว่ างประ เทศ Technical Consultation on Development of the ASEAN 
Common Fisheries Policy 

เมื่อวนัที่ 27-28 มี.ค. 2560 -- กรมประมง

เชิญ TTIA เข้าร่วมงานประชุมระหว่างประเทศ 

Technical Consultation on Development of 

the ASEAN Common Fishries Policy เพื่อเปิด

เวทีให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมหารือแลกเปลี่ยน

มุมมอง และรบัฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องท ัง้ในภูมิภาคและนอกภูมิภาค เตรียมความ

พ ร้ อ ม ก่ อ น ก ัน จ ัด ท า ร่ า ง  ASEAN Common 

Fisheries Policy: ACFP 

โดยในโอกาสน้ีได้รบัเกียรติจาก นายธีรภทัร 

ประยูรสิทธิ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

ประธานในพิธีเปิดงาน และนายอดิศร พร้อมเทพ 

อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า การจดัประชุมดงักล่าว

เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการประชุมรฐัมนตรีอาเซียน

ดา้นการเกษตรและป่าไมค้ร ัง้ที ่38 ซึ่งมี มตเิห็นชอบ

รว่มกนัทีจ่ะสง่เสรมิใหป้ระเทศสมาชกิอาเซียนร่วมกนั

พฒันานโยบายประมงร่วมประชาคมอาเซียน หรือ 

“ASEAN Common Fisheries Policy” เ พื่ อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนัของประเทศสมาชิกอาเซียนในการบริหาร

จดัการทรพัยากรประมงของภูมิภาค ท ัง้ในส่วนของ

ทรพัยากรสตัว์น ้ าที่มาจากการจบัจากธรรมชาติ 

รวมถงึการเพาะเลี้ยงดว้ย 

 

ก.แรงงาน รว่มประชุมเวทสีทิธฯิ (ICCPR) เสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขการคา้มนุษย์ในอตุสาหกรรม
ประมงทะเล  

วนัที่ 16 มี.ค.60 นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ข้อมูลถึงการช้ีแจง
จากเวทีการบงัคบัใช้กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) รอบของ
ประเทศไทย ระหว่างวนัที่ 13 - 14 มี.ค. ที่ผ่านมา 
โดยมี วิวฒัน์ ตงัหงส์ ผู้ช่วยปลดักระทรวงแรงงาน 

และคณะ เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานได้น าเสนอ
รายงานตามพนัธกรณีภายใตก้ตกิาระหวา่งประเทศว่า
ดว้ยสทิธพิลเมืองและสทิธทิางการเมือง ฉบบัที ่2 ดว้ย
ว า จ า  ต่ อ คณะกรรมก ารสิ ท ธิ ม นุษยชนแห่ ง
สหประชาชาต ิณ นครเจนีวา สมาพนัธรฐัสวสิ 

โดยได้มีการรายงานว่า ในปี 2560 ประเทศ
ไทยมีแรงงานต่างด้าวที่น าเข้าและผู้ที่ผ่านการ
ตรวจสอบสญัชาตแิละปรบัสถานะมีเอกสารประจ าตวั
และไดร้บัใบอนุญาตท างานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
รวมท ัง้สิน้จ านวน 1.3 ลา้นคน และมีแรงงานตา่งดา้ว 
3 สญัชาติที่ขึ้นทะเบียนถือบตัรอนุญาตท างานชมพู 
และไดร้บัการผอ่นผนัช ั่วคราวใหพ้กัอาศยัและท างาน
ในประเทศไทย ตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือจนกว่า
จะเดนิทางออกจากประเทศไทย จ านวน 1.4 ลา้นคน 
แรงงานตา่งดา้วท ัง้สองกลุม่ไดร้บัการคุม้ครองสิทธใิน
การท างานภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้รบั
คา่จา้งและความคุม้ครองเชน่เดียวกบัคนไทย  
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ท ัง้น้ี ผูแ้ทนกระทรวงแรงงานยงัไดน้ าเสนอมาตรการ
ป้องกนัและแก้ไขการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรม
ประมงทะเล ไดแ้ก ่การยกรา่ง พ.ร.ก.การท างานของ
คนต่างด้าว กฎกระทรวง สภาพการท างานบน
เรือประมง ประกาศส านกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยการ
ออก Sea Book  ให้แก่คนงานบนเรือประมง การ
ด าเนินการตามพระราชก าหนดประมง พ.ศ. 2558 

และข้อมูลการด าเนินคดีค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรม
ประมง ช่องทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่าง
ดา้ว ความคืบหน้าในการลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ
ด้านแรงงานและข้อตกลงดา้นการจ้างงาน และความ
พยายามของรฐับาลไทยในการเจรจากบัประเทศต้น
ทางเกี่ยวกบัความเป็นไปได้ในการน าเข้าแรงงาน
ตา่งชาตแิบบรฐัตอ่รฐั 
Source : https://prachatai.com/journal/2017/03/70615 

 
ครม.ผอ่นผนัแรงงานตา่งดา้วเดนิทางกลบัประเทศเพือ่รว่มประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 60 

วนัที่ 2 มีค.60 กระทรวงแรงงาน โดย กรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน พ.อ.อธสิทิธิ ์ไชยนุวตั ิ
ผูช้่วยโฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตรี เปิดเผยวา่ ที่
ประชุมคณะรฐัมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการผอ่น
ผนัให้แรงงานต่างด้าวสญัชาติกมัพูชา ลาว เมียนมา 
เดินทางกลบัประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณี
สงกรานต์ประจ าปี พ.ศ. 2560 ตามที่กระทรวง
แรงงาน (รง.) โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รบั
ไปด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป 

ท ัง้น้ี ไดม้ีการผอ่นผนัใหแ้รงงานตา่งดา้วทีถ่ือ
บตัรประจ าตวัคนซึ่งไม่มีสญัชาติไทย (บตัรสีชมพู) 
ซึ่งออกตามมติ ครม.โดยด้านหลงับ ัตร ระบุว ัน
หมดอายุวนัที่ 1 พ.ย.60 หรือวนัที่ 31 มี.ค.61 
รวมถึงผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบตัรของแรงงานต่างด้าว

ดงักล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี เดินทางกลบัประเทศต้น
ทางเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 60 
ต ัง้แต่วนัที่ 5-30 เม.ย.60 โดยไม่ถือว่าเป็นการออก
นอกเขตพ้ืนที่จงัหวดัที่จดัท าทะเบียนประวตัิ หรือ
จงัหวดัทีไ่ดร้บัอนุญาตใหท้ างาน 

พร้อมก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งประจ า ณ ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองทุกแห่งซึ่งแรงงานต่างด้าวเดินทางออก 
ประทบัตรา วนั เดือน ปี ที่แรงงานต่างด้าวเดินทาง
ออกจากราชอาณาจกัร และประทบัตรา วนั เดือน ปี ที่
เดินทางกลบัเข้ามาในราชอาณาจกัรในเอกสาร
ดงัตอ่ไปน้ี 

1. หนงัสือรบัรองที่กรมการจดัหางานหรือ
หน่วยงานในสงักดัออกใหก้บัแรงงานตา่งดา้วที่ได้รบั
การผอ่นผนัฯ 

2. หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทน
หนงัสือเดนิทางของแรงงานตา่งดา้ว 

ท ัง้น้ี เมือ่แรงงานตา่งดา้วเดนิทางออกไปนอก
ราชอาณาจกัร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งใด ให้
กลบัเขา้มาในราชอาณาจกัร ณ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง
แห่งนั้น และแรงงานจะต้องเดินทางกลบัเข้ามาใน
ราชอาณาจ ักรตามก าหนด หากพ้นก าหนดให้
ด าเนินการตามกฎหมายปกต ิ
Source: http://www.ryt9.com/s/iq01/2617143 

 

 

 

 

FOS ก าหนดมาตรฐานการขนสง่สนิคา้ทางเรือทีย่ ั่งยืน (Sustainable shipping standard launched)   
 

Friend of the Sea launches new 
international sustainable shipping standard: 
GreenSea and Seatrade cargo vessels are 
first to obtain the certification. 

FOS ได้ก าหนดให้มีการขนส่งสินค้าทางเรือ
ทีย่ ั่งยืนแบบใหม ่โดยมีการปรบัปรุงเกณฑ์การรบัรอง 
เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารทะเลจะถูกขนส่ง ในลกัษณะที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากทีสุ่ด 
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โดย FOS มีเกณฑ์การรบัรองการขนสง่สนิคา้ ไดแ้ก่ 
การป้องกนัมลพิษ การควบคุมน ้าและของเสีย การ
รบัผิดชอบต่อสงัคมและความต้องการอาหารทะเล
แบบย ั่ งยืน ซึ่งก าหนดการมาตรฐานดงักล่าวอยู่
ระหวา่งการด าเนินการ 
Source: 
http://www.thefishsite.com/fishnews/28927/sustainable-
shipping-standard-launched/  
Source:http://www.friendofthesea.org/news-
doc.asp?CAT=1&ID=950 
Sustainable Shipping Video Link: 
https://vimeo.com/channels/friendoftheseatv/166944618 

 
กรมประมง หนุนนโยบาย ก.เกษตรฯ เร่งน ารอ่งเปิดธนาคารสนิคา้ประมงยกระดบัสรา้งความเขม้แข็งใหชุ้มชน
เกษตรกร  

 นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  
เปิดเผยว่ากรมประมงได้จดัท าโครงการธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านการประมง เพื่อร่วมขบัเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการ
บริหารจดัการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสรา้งความ
เข้มแข็งให้กบัชุมชนเกษตรกร  โดยในส่วนของกรม
ประมงมีเป้าหมายที่จะด าเนินการจดัต ั้งธนาคาร

ผลผลิตเกษตรด้านการประมง ซึ่งจะน าร่องในเขต
พ้ืนที่ภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือภายในปี 
พ.ศ. 2560 จ านวนท ัง้สิน้ 20 ธนาคาร ใน 20 ชุมชน 
ของ 20 จงัหวดั ประกอบดว้ย 7 จงัหวดัในภาคเหนือ  
Source: 
http://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/8
41

 
‘เมียนมา’เพิม่สง่ออกประมง ออ้นรฐัต่อเรือ-ซื้อเครือ่งจกัร 

หนงัสือพิมพ์เมียนมาอีเลฟเว่น รายงานว่า
สหพนัธ์ประมงเมียนมา เสนอให้รฐัร่วมเอกชนเพิ่ม

การผลิตสินค้าประมงเพื่อการส่งออกต ัง้เป้าท าเงินให้
ประเทศ 1,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3.6 หมื่น
ล้านบาท) ต่อปี เผยตลาดประเทศตะวนัตกยงัมี
ชอ่งวา่งเหลือเฟือ 

นาย หมอ่งหมอ่ง ซอ ประธานสหพนัธ์ประมง
เมียนมา (Mr.MaungMaungSoe) เรียกร้องให้
รฐับาลอนุญาตใหม้ีการตอ่เรือในประเทศและลดภาษี
การน าเข้าเครื่องจกัรเครื่องยนต์ที่เกี่ยวข้อง รวมท ัง้
สนบัสนุนให้เช่าที่ดินส าหรบัการสร้างห้องเย็นและ
อุตสาหกรรมที่สรา้งมูลค่าเพิ่มอาทิ โรงงานปลาแห้ง 
ลูกชิน้ปลา และปลากระป๋อง 
Source: http://www.thansettakij.com/2017/03/08/133851 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
ไทยยูเน่ียน หนุน 1.75 ล้าน ลุยพฒันาประมงในอนิโดนีเซีย 

ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อ านวยการกลุ่มการ
พ ัฒนาที่ย ั่ งยืน  บริษัท  ไทยยู เ น่ียน กรุ๊ป  จ าก ัด 
(มหาชน) ผูผ้ลติอาหารทะเลระดบัโลก กลา่ววา่ ไทยยู
เน่ียนสนบัสนุนเงินจ านวน 50,000 เหรียญสหรฐั 

หรือราว 1.75 ล้านบาท เ พื่อใช้ ในโครงการ
พ ัฒ น า ก า ร ป ร ะ ม ง  ( Fishery Improvement 
Projects: FIPs) ทา งต ะ ว ัน อ อกขอ งปร ะ เ ทศ
อินโดนีเซีย  การสนบัสนุนเงินในคร ัง้น้ีสอดคล้องกบั



Page 16 of 20 
 

  TTIA NEWSLETTER/ MARCH 2017 

กลยุทธ์ความย ั่งยืนของไทยยูเน่ียน หรือที่เรียกว่า 
SeaChange อีกท ั้งยงัสอดคล้องกบัเป้าหมายอนั
มุ่งม ั่นของบริษทัที่จะให้ผลิตภณัฑ์แบรนด์ปลาทูน่า
ท ัง้หมดมาจากการจดัหาจากแหลง่วตัถุดบิดว้ยวิธีการ
ทีย่ ั่งยืน โดยบรษิทัมีความมุง่ม ั่นจะท าใหไ้ดอ้ยา่งน้อย 
75 เปอร์เซ็นต์ในปี 2563 ในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึง
ของกลยุทธ์ด้านปลาทูน่า  ไทยยูเน่ียนก าลงัลงทุน
มูลคา่ 90 ลา้นเหรียญสหรฐัในโครงการต่างๆ เพือ่จะ
ช่วยเพิ่มปริมาณปลาทูน่าอย่างย ั่งยืน ซึ่งร่วมถึงการ
สนบัสนุนโครงการพฒันาการประมง 11 โครงการ
ใหม่ท ั่วโลก โครงการ FIP เป็นโครงการปฏิรูปการ
ประมง เพือ่ใหม้ีปรมิาณปลาทีย่ ั่งยืน ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีการพฒันาการบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพส าหรบัการประมง นอกจากน้ี ยงัมี
วตัถุประสงค์เพือ่บรรลุการรบัรองมาตรฐานส านกังาน
คณะกรรมการร ับรองมาตรฐานสินค้าประมง 

(Marine Stewardship Council: MSC) ส าหร ับ
การประมงปลาทูน่าขนาดเล็กถงึขนาดกลางอีกดว้ย  

Source: 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=148
9470848 

 
"ญีปุ่่ น" เร่งสปีดดนั "สง่ออกอาหาร" เป้าหมาย 1 ล้านล้านเยนปี 2019 

"อาหารญี่ปุ่ น" ถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมของ
คนท ั่วโลก และเวลาน้ีประเทศญี่ปุ่ นก็วางยุทธศาสตร์

เพือ่สง่เสรมิการสง่ออกหมวดสนิคา้อาหาร เกษตร ป่า
ไม้ และประมงมากขึ้น องค์การส่งเสริมการค้า
ตา่งประเทศของญีปุ่่ น หรือ เจโทร กรุงเทพฯ เปิดเผย
วา่ยอดสง่ออกสนิคา้อาหาร เกษตร ป่าไม ้และประมง
ของประเทศญีปุ่่น เพิ่มสูงขึ้นอยา่งตอ่เน่ือง เป็นปีที่ 4 
นบัต ัง้แต่ปี 2013 โดยมูลค่าการส่งออกในปี 2016 
อยู่ที่ 750,300 แสนล้านเยน (232,540 แสนล้าน
บาท)  
ท าให้ทางการญี่ปุ่ นขยบัเป้าหมายการส่งออกที่ "1 
ล้านล้านเยน" ภายปี 2020 เลื่อนให้เร็วขึ้น 1 ปี คือ
ตอ้งใหถ้งึเป้าหมาย 1 ลา้นลา้นเยน ภายในปี 2019   
Source: 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=148
8626195 

 
ชู "Thaitrade.com" ดนัคา้ออนไลน์ ลงิก์เว็บตะวนัออกกลาง-แอฟรกิา 

นางมาลี โชคล า้เลศิ อธบิดีกรมสง่เสรมิการคา้
ระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯได้มอบให้ส านกังาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจ าตะวนัออกกลาง 
และแอฟริกาไปศึกษาแนวทาง เ ชื่อมเว็บไซต์  
www.Thaitrade.com กบัเว็บไซต์ตลาดออนไลน์
ของตะวนัออกกลางและแอฟริกา เพื่อเพิ่มช่องทาง

การค้า การส่งออกสินค้าไทย ให้ถึงผู้บริโภคได้
หลากหลายมากขึ้นด้วย ซึ่งจะเป็นส่วนหน่ึงในการ
ผลกัดนัสง่ออกสนิคา้ใหข้ยายตวัไปไดต้ามเป้าหมาย  
ใ น ร ะ ย ะ ย า ว  มี แ น ว คิ ด ใ น ก า ร พ ัฒ น า ใ ห้  
www.Thaitrade.com ให้กลายเป็นตลาดกลางช ั้น
น าในอาเซียน ขณะน้ีอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไป
ไ ด้  อี ก ท ั้ ง ก ร ม ย ั ง ต้ อ ง ก า ร พ ั ฒ น า ใ ห้  
www.Thaitrade.com มีบริการผ่านระบบมือถือ 
หรือแอปพลเิคช ั่นเพิม่เตมิ เพือ่ใหเ้ขา้ถงึกลุม่ผูบ้ริโภค
ที่หลากหลาย และรองรบัการเข้าถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภค ทีใ่หค้วามสนใจใช้งานผา่นระบบมือถือมาก
ขึ้น ซึ่งจะมีลกัษณะการซ้ือขายสินค้าท ั้งแบบ B2B 
และ B2C ส ั่งซ้ือสินค้าในปริมาณหรือลอตเล็กลอต
ใหญไ่ด ้โดยอยูร่ะหวา่งการพฒันา ซึ่งมีความต ัง้ใจจะ
เปิดบรกิารในเร็ว ๆ น้ี  
Source: 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=148
9333550 
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ไทยยูเน่ียน น าร่องโครงการ ตรวจสอบย้อนกลบัแหล่งทีม่าของวตัถุดบิ ด้วยระบบดจิทิลั 

บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สาน
ต่อตามกลยุทธ์ความย ั่งยืน SeaChange ด้วยการ
เปิดตวัโครงการน ารอ่งทดสอบแพลทฟอร์มเพือ่ใชก้บั
ระบบตรวจสอบย้อนกลบัถึงแหล่งที่มาของวตัถุดิบ

และข้อมูลการจบัปลาแบบอิเล็กทรอนิกซึ่งจะใช้การ
เชือ่มตอ่ของแอพพลเิคช ั่นบนมือถือและสญัญาณแซท
เทิลไลท์ในการแก้ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม (IUU) ต ัง้แตก่าร
จบัปลา รวมท ัง้จะเป็นเครื่องมือที่ให้แรงงานที่ท างาน
ในท้องทะเลได้แสดงความคิดเห็นซึ่งจะแสดงถึงการ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านแรงงานอย่างยุติธรรมใน
การประมงของไทยการขบัเคลื่อนของบริษทั ไทยยู
เ น่ี ยนคาดหว ัง ว่ า โคร งก าร น้ี จ ะช่ ว ยส่ ง เ ส ริม
ประสิทธิภาพด้านการรายงานการจ ับปลา การ
ตรวจสอบย้อนกลบัถึงแหล่งที่มาของวตัถุดิบ การ
สือ่สารเชงิธุรกจิและกระบวนการบรหิารจดัการ 
Source: 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=148
9672371 

ระเบียบย่อย 7 ฉบบั FSMA Final Rules 

ค าแปลสรุป (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยฝ่าย
การ เกษตร  ประจ าสถานกงสุ ล ใหญ่  ณ  นคร
ลอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมรกิา  

1. กฎระเบียบการลดโอกาสเพื่อปกป้องอาหารจาก
ก า ร จ ง ใ จ ป ล อ ม ปน โ ด ย เ จ ต น า  ( Mitigation 
Strategies to Protect Food against 
International Adulteration)  

Source: 
https://media.wix.com/ugd/a02876_fd83a243f95d447ebf
01261de633b350.pdf 

2.  กฎระ เบียบการร ับรองหน่วยตรวจร ับรอง
มาตรฐานเพื่อด าเนินการตรวจประเมินด้านความ
ปลอดภยัอาหารและให้การรบัรอง (Accredited 
Third - Party Certification)  

Source: 
https://media.wix.com/ugd/a02876_770cc727684144639
9363cd8355e03f8.pdf 

3. กฎระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผู้ผลิตใน
ต่างประเทศส าหรบั ผู้น าเข้าอาหารมนุษย์และสตัว์ 
( Foreign Supplier Verification Programs 
(FSVP) for Importers of Food for   Humans 
and Animals )  

Source: 
https://media.wix.com/ugd/a02876_bfdd146e10254f2c88
8a4d01200c3e1d.pdf 

4. กฎข้อบงัคบัเกี่ยวกบัมาตรการควบคุมเพื่อการ
ป้องกนัส าหรบัอาหารมนุษย์ (Preventive Controls 
for Human Food)  

Source: 
https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulatio
n/FSMA/UCM463929.pdf 

5. กฎข้อบงัคบัเกี่ยวกบัมาตรการควบคุมด้านการ
ป้องกนัส าหรบัอาหารสตัว์ (Preventive Controls 
for Animal Food)  

Source: 
https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulatio
n/FSMA/UCM463911.pdf 
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6. กฎระเบียบด้านความปลอดภยัของผลิตผลทาง
การเกษตร (Produce Safety)  

Source: 
https://media.wix.com/ugd/a02876_224e0a68a67e494d
b066fd2050f517e1.pdf 

7. กฎระเบียบว่าด้วยสุขอนามยัการขนส่งอาหาร
ม นุษย์ และส ัตว์  (Sanitary Transportation of 
Human and Animal Food)  

Source: 
https://media.wix.com/ugd/a02876_2b6e2b1490544153
b6c4194f40e3fafb.pdf 

 

Early-Warning: จีนเผยแผน 5 ปี พฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตร  

 

จีนผุดแผนยกระดบัคุณภาพสินค้าเกษตร

ระยะ 5 ปี ดนัสนิคา้เกษตรผา่นมาตรฐานคุณภาพรอ้ย

ละ97 เพิม่ขีดความสามารถระบบตรวจสอบยอ้นกลบั 

และสง่เสรมิการลดใชส้ารเคมีทางการเกษตรในฟาร์ม 

กระทรวงเกษตรจีนได้ประกาศแผนพฒันาคุณภาพ

สินค้าเกษตรระยะ 5 ปี ฉบบัใหม่ โดยมีสาระส าคญั

ดงัน้ี  

- ยกระดบัสนิคา้เกษตรหลกั (ผกั เน้ือสตัว์และ

สตัว์ปีก และสินค้าประมง) ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

เป็นรอ้ยละ 97 (จากเดมิรอ้ยละ 96) 

เร่งพฒันาระบบตรวจสอบย้อนกลบัการผลิตสินค้า

เกษตร โดยไดน้ ามาทดลองใชแ้ลว้ในบางพื้นที ่

- ส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบ ก ากบัควบคุมคุณภาพ รวมท ัง้

น ากระบวนการแจง้เบาะแสผูก้ระท าผดิมาใช้ 

- ลดปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมี โดยจะส่งเสริมให้

เกษตรกรใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ทดแทน และจะรณรงค์แกไ้ข

ปญัหามลภาวะในฟาร์มปศุสตัว์ในแถบชานเมือง 

- เพิ่มจ านวนมาตรฐานสารตกค้างในสินค้า

เกษตรและปศุสตัว์เป็น 10,000 รายการ จาก 4,140 

รายการในสินค้าเกษตร และ 1,584 รายการในปศุ

สตัว์และสตัว์ปีกในปจัจุบนั 
Source: thepigsite.com สรุปโดย: มกอช. 20 มนีาคม 2560 

 

MSC ดนิแดนทีย่ดึถือความย ั่งยืนเป็นอนัดบัแรก (MSC lands sustainability first)  

 

The Marine Stewardship Council 
(MSC) รายงานยืนยนัวา่ MSC ไดด้ าเนินการรบัรอง
เ ป็นไปตาม  มาตรฐานสากลของ  GSSI ซึ่ ง มี
ข้อก าหนดเพิ่มเติม 63 รายการ ที่เกี่ยวกบัประเด็น
ตา่งๆ เช่น การประมงน ้าลกึ ,ระบบนิเวศทางทะเลที่มี
ช่องโหว ่และการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือ่แสดงให้เห็น
ถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ตอ่สิง่แวดลอ้ม 

Source: http://www.thefishsite.com/fishnews/28928/msc-

lands-sustainability-first/ 

 

 

 

 
 
 
 
สรุป มต ิครม.ทีส่ าคญัเกีย่วกบัดา้นแรงงาน ประจ าวนัที ่14 ม.ีค. 2560  
  

ครม.เห็นชอบการผอ่นผนัใหแ้รงงานต่างด้าว
สญัชาตกิมัพูชา ลาว เมียนมา เดนิทางกลบัประเทศตน้
ทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี พ.ศ. 

2560 ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) โดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ร ับไปด าเ นินการในส่วนที่
เกีย่วขอ้งตอ่ไป  

http://www.thefishsite.com/fishnews/28928/msc-lands-sustainability-first/
http://www.thefishsite.com/fishnews/28928/msc-lands-sustainability-first/
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สาระส าคญั  
1. ผ่อนผ ันให้แรงงานต่างด้าวที่ถือบ ัตร

ประจ าตวัคนซึ่งไม่มีสญัชาติไทย (บตัรสีชมพู) ซึ่ง
ออกตามมตคิณะรฐัมนตรี โดยดา้นหลงับตัรประจ าตวั
ฯ (บตัรสีชมพู) ระบุวนัหมดอายุวนัที่ 1 พฤศจิกายน 
2560 หรือวนัที่ 31 มีนาคม 2561 รวมถึงผู้ติดตาม
ซึ่งเป็นบตัรของแรงงานต่างด้าวดงักล่าวทีอ่ายุไม่เกิน 
18 ปี เดินทางกลบัประเทศ ต้นทางเพื่อไปร่วมงาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ต ัง้แต่วนัที่ 
5 – 30 เมษายน 2560  

2. แรงงานต่างด้าวที่ถือหนงัสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางซึ่งได้รบัการตรวจลง
ต ร า  (Visa) ปร ะ เ ภทคนอ ยู่ ช ั่ ว ค ร า ว  (Non-
Immigrant L-A) และระยะเวลาการอนุญาตใหอ้ยูใ่น

ราชอาณาจกัรยงัไม่หมดอายุ (แรงงานที่น าเข้าอย่าง
ถูกกฎหมายภายใตบ้นัทกึความตกลงหรือบนัทกึความ
เข้าใจที่รฐับาลไทยท าไว้กบัรฐับาลต่างประเทศ 
(MOU) และแรงงานทีผ่า่นการตรวจสญัชาต)ิ รวมถงึ
ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดงักล่าวที่
อายุไมเ่กนิ 18 ปี ทีถ่ือหนงัสือเดนิทาง หรือเอกสารใช้
แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รบัการตรวจลงตรา 
(Visa) ประเภทผู้ติดตาม และระยะเวลาการอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจกัรยงัไม่หมดอายุ อนุญาตให้
เดนิทางกลบัประเทศตน้ทาง เพือ่ไปรว่มงานประเพณี
สงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 และกลบัเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรในชว่งเวลาดงักลา่ว  
Source:  
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/2376 

 
 

สรุปประชุม ครม. ทีส่ าคญั วนัที ่21 ม.ีค.60  
         2.ครม.มีมติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวง
ก าหนดจ านวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการและหน่วยงานของรฐัจะต้องรบัเข้า
ท างาน และจ านวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการจะต้องน าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
          สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการ
แกไ้ขระยะเวลาการจา่ยเงนิสมทบเข้ากองทุนสง่เสริม
และพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร จากภายในวนัที ่31 
มกราคม เป็น ภายในวนัที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี 
ก าหนดเพิ่มเติมเรื่องการส่งเงินเข้ากองทุนฯ กรณี
นายจา้งหรือเจ้าของสถานประกอบการปฏบิตัิไม่ครบ
ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด โดยใหส้ง่เงนิเขา้กองทุนฯ ตาม
จ านวนวนัทีไ่มไ่ดป้ฏบิตัใิหค้รบตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 
เว้นแต่ได้มีการด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด
ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัที่ไม่ได้ปฏิบตัิให้ครบตาม
เงื่อนไข และเพิ่มเติมข้อก าหนดเรื่องการขอคืนเงิน
จากกองทุนดงักล่าวกรณีการจ้างคนพิการภายหลงั
จากไดจ้า่ยเงนิเขา้กองทุนฯ ไปแลว้  
        10. ครม.มีมติอนุมตัิกรอบเจรจาเพื่อเข้าร่วม
การพจิารณารา่งอนุสญัญา BIMSTEC วา่ดว้ยความ

ร่วมมือด้านการป้องกนัและต่อต้านการค้ามนุษย์ 
(BIMSTEC Convention on the Cooperation 
for Prevention and Combating of Human 
Trafficking) ตามที่ ส านัก ง านสภาความม ั่ นคง
แหง่ชาต ิ(สมช.) เสนอ  
        สาระส าคญัของกรอบเจรจา เป็นการเจรจา
จดัท าร่างอนุสญัญา BIMSTEC ว่าด้วยการป้องกนั
และต่อต้านการค้ามนุษย์ควรอยู่บนพ้ืนฐานของ
หลกัการและบทบญัญตัิตามกฎหมายภายในของ
ประเทศไทย อาทิ พระราชบญัญตัิว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่ง
เป็นกฎหมายรองรบัการปฏิบตัิตามพนัธกรณีใน
อนุสญัญาฯ รวมท ัง้ควรอยู่บนพ้ืนฐานของพนัธกรณี
ระหว่างประเทศที่ไทยได้จดัไว้ อาทิ อนุสญัญา
อาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก  
Source:  
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/2531 

 
 

ราชกจิจานุเบกษา เดือน มนีาคม 60 
 
8 มี.ค.60 
ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดระยะเวลาและวธีิการรายงานหนงัสือก ากบัการขนถา่ยสตัว์น้  าของเรือขนถา่ยสตัว์
น้  าหรือเรือเก็บรกัษาสตัว์น้  า (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/072/8.PDF 

 
ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการในการแจง้การเขา้ออกทา่เทียบเรือประมงของเรือขนถา่ย
สตัว์น้  าหรือเรือเก็บรกัษาสตัว์น้  า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/072/9.PDF 

 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/2376
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ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการตดิต ัง้ระบบตดิตามเรือประมง และดูแลรกัษาระบบตดิตาม
เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/072/10.PDF 

 
 
 
17 มี.ค.60  
ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการเกีย่วกบัการแจง้การเขา้ออกทา่เทียบเรือประมง 
ของเรือประมงนอกน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/083/10.PDF 

 
ประกาศกรมประมงเรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการเกีย่วกบัการแจง้การเขา้ออกทา่เทียบเรือประมงของ
เรือประมงพาณิชย์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/083/8.PDF 

 
ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการยืน่เอกสารและหลกัฐานตอ่พนกังานเจา้หน้าที่ 
ณ ศูนย์ควบคุมการแจง้เรือเขา้ออก กอ่นน าเรือประมงพาณิชย์ออกจากทา่เทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/083/12.PDF 

 
ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการเกีย่วกบัการแจง้การเขา้ออกทา่เทียบเรือประมงของเรือขน
ถา่ยสตัว์น้  าหรือเรือเก็บรกัษาสตัว์น้  า ซึง่ออกไปขนถา่ยสตัว์น้  าหรือเก็บรกัษาสตัว์น้  านอกน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/083/14.PDF 
 

ประกาศกรมการคา้ตา่งประเทศ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไข การขอรบัใบอนุญาตหรือหนงัสือรบัรองการ
สง่ออกน าเขา้สนิคา้โดยวธิีการทางอเิล็กทรอนิกส์แบบไรเ้อกสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/083/16.PDF  

 
23 มี.ค.60  
กฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาตจดัหางานใหค้นหางานเพือ่ไปท างานเป็นคนประจ าเรือ การ
ด าเนินการเกีย่วกบัหลกัประกนั และการจดทะเบียนตวัแทนจดัหางานและลูกจา้งซึง่ท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการจดัหางาน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/033/9.PDF 

 
กฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมส าหรบัการจดัหางานใหค้นหางานเพือ่ไปท างานเป็นคนประจ าเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/033/17.PDF 

 
ระเบียบกรมการจดัหางานวา่ดว้ยการสง่เสรมิการรบังานไปท าทีบ่า้น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/067/1.PDF 
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