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จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวง
คลองเตย-เหนอื เขตวัฒนา กทม. บรรณำธกิำร : สพุัตรา ริว้ไพโรจน ์  กองบรรณำธกิำร : วรพล  พัฒนะนุกจิ, 
ภัคธร เนยีมแสง, อารยีา ฉมิออ่น, พจน ์จงไพบลูย ์และขวัญฤทัย บุญสอน. 

ขา่วกจิกรรม 

-TTIA รว่มสมัมนารบัฟงัความคดิเห็น เรือ่ง "รา่งพระราชบญัญตัิ

มาตรฐานสนิคา้เกษตร (ฉบบัที.่.) พ.ศ. ...และรา่งพระราชบญัญตั ิ

อาหาร (ฉบบัที.่.) พ.ศ. ..."             2 

-TTIA เขา้รว่มประชุม โครงการ Ship to Shore Rights คร ัง้ที ่

4/2560               3 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร โครงการพฒันาศกัยภาพ

ผูป้ระกอบการสนิคา้เกษตรและอาหาร เพือ่เจาะตลาดสหรฐัอเมรกิา   3 

-TTIA เขา้รว่มประชุมคณะอนุกรรมการดา้นยทุธการบรหิารและ

กล ั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา             4 

-TTIA ประชุมหารือ เรือ่ง ปญัหาการน าเขา้-สง่ออกเพือ่ปรบัปรุง 

ระบบ PPS              5 

-TTIA เขา้รว่มประชุม เรือ่งการปรบัอตัราคา่จา้งข ัน้ต ่าของไทย        5 

-TTIA เขา้รว่มประชุม วพิากษ์ รา่ง พรบ.การจดัการการท างาน 

ของคนตา่งดา้ว พ.ศ.....             6 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเตรียมการ TH-EU           6 

-TTIA เขา้รว่มประชุม เรือ่ง (รา่ง) ประเด็นส าหรบัการประชุม 

โครงการพฒันาประมงทะเลไทย (FIP)            7 

-TTIA เขา้รว่มประชุม The 4th Thailand – Pacific Island 

Countries Forum (TPIF)             8 

-TTIA เขา้เยีย่มชมศกัยภาพระบบทางหอ้งปฏบิตักิาร Central Lab  9 

            

 ขา่วแรงงาน 

-คสรท.เรียกรอ้งคา่แรงข ัน้ต า่ 620 บาทรบัวนัแรงงาน         9 

-ครม.เห็นชอบใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา ILO ฉ.ที ่111 วา่ดว้ยการเลือก

ปฏบิตัใินการจา้งงานและอาชีพ          10  

ขา่วประมง 

-เรือประมงไทยอว่ม! กฎเหล็กไอยูยู 2 ปี ธุรกจิสูญแสนลา้น-หา 

ทางรอดแปลงสญัชาต ิ        10 

- เวียดนามทุม่งบ ผุดโครงการเพิม่ศกัยภาพภาคประมง  10 

- ตลาดจตจุกัรสะพานปลา 2560        11 

-ไรก้ลิน่คาว สะอาด! ชงครม.ขอ 1 พนัลา้น ปรบัโฉมองค์การ

สะพานปลาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว      11 

-"EU" จ้ีตรวจเรือประมง 3,535 ล า คนดงัตดิรา่งแห ล็อกหา้ม 

ใชง้าน         11 

- "วนัทูน่าโลกปีแรกรณรงค์อนุรกัษ์"    12 

ขา่วการคา้ 

-จีนประกาศใหเ้งนิสนบัสนุนเสน้ทางสายไหมเพิม่ 4.2 ลา้น 

ลา้นบาท เปิดกวา้งทุกประเทศลงทุน     12 

-ไทยย า้สานตอ่ความรว่มมือสหรฐัฯ     13 

-เขตเศรษฐกจิทวายไมค่ืบ รอความพรอ้มเมียนมา-เลือ่นเจรจา 

พ.ค.น้ี         13 

 

ขา่วมาตรฐานความปลอดภยั 

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง การก าหนดหลกั 

เกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไขการตรวจสอบของพนกังานเจา้หน้าที ่

 ณ ดา่นตรวจสอบอาหารสตัว์ พ.ศ. 2560     13 

- ญีปุ่่ นจบับลูฟินเต็มโควตา้ใน 4 เดือน                  14 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนพฤษภาคม 2560   

-พระราชบญัญตัศิลุกากร พ.ศ.2560    14 

-รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนพฤษภาคม 60   14 

-ราชกจิจานุเบกษา เดือนพฤษภาคม 2560   15 

 

13.30 ลงทะเบยีน 
14.00 – 15.30 แถลงขำ่ว/ Q&A 
 

IMPACT, 
เชญิเยีย่มชมคหูา TTIA ที ่2-R 69 , 2-R 71  

Challenger Hall 2, Zone Seafood 
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TTIA รว่มสมัมนารบัฟงัความคดิเห็น เรือ่ง "รา่งพระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิคา้เกษตร (ฉบบัที.่.) พ.ศ. ...และ
รา่งพระราชบญัญตัอิาหาร (ฉบบัที.่.) พ.ศ. ..." 

 
เมื่อวนัศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 มกอช.ได้

เชิญผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานรฐัและเอกชน (สมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย) เข้าร่วมสมัมนารบัฟงัความ
คิดเห็น เรื่อง "ร่างพระราชบญัญตัิมาตรฐานสินค้า
เกษตร (ฉบบัที่..) พ.ศ. ...และร่างพระราชบญัญตัิ
อาหาร (ฉบบัที่..) พ.ศ. ..." ณ โรงแรมรามา การ์
เด้นส์ กรุงเทพฯ พลเอกดนยั มีชูเวท (ประธาน) นาย
พรศกัดิ ์เจียรณยั (ประธานรว่ม) 

จากคณะรฐัมนตรีไดม้ีมต ิเรือ่ง “แนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการน าเข้า – ส่งออก
สินค้าเกษตรและอาหาร” เห็นควรให้ กษ. สธ. และ 
กค. ด าเนินการร่วมกนัในการถ่ายโอนภารกิจการ
ตรวจสอบ และไดม้ีการด าเนินงานในมาตรการระยะ
ส ัน้ โดยถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบความปลอดภยั
ด้านอาหารสินค้าน าเข้า จ านวน 7 พิกดัศุลกากร ซึ่ง
ในปัจจุบนัอยู่ในช่วงการด าเนินงานตามมาตรการ
ระยะยาว โดยถ่ายโอนภาระกิจการตรวจสอบความ
ปลอดภยัดา้นอาหารสนิคา้น าเขา้ท ัง้ 24 พกิดัศุลกากร
แล้วนั้น จึงมีการด าเนินการแก้ไขกฎหมาย 2 ฉบบั 
ได้แก่ พระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ.2522 และ
พระราชบญัญตัิมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 
ในสว่นทีเ่กีย่วข้องกบัการน าเขา้ – สง่ออก เพือ่รบัรอง
การด าเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการ
น าเข้า – ส่งออก แก่ระบบควบคุมฯด่านน าเข้า – 
ส่งออก (Border Control) ของไทยเป็นแบบการ
ตรวจสอบก ากบัดูแลภายใต้หน่วยงานเดียว (Single 
Inspection Body) โดยกระทรวงเกษตรฯแบบครบ
วงจร เพือ่ใหเ้กดิความเป็นเอกภาพในการควบคุมการ
ตรวจสอบการน าเข้า-สง่ออกสินค้าเกษตรและอาหาร 
อีกท ัง้ยงัอ านวยความสะดวกทางการค้า (ลดข ัน้ตอน 
ลดตน้ทุน) และเพิม่ประสทิธภิาพการท างานภาครฐั 

**โดยสรุปสาระส าคญัแกไ้ขกฎหมาย 2 ฉบบั ไดด้งัน้ี  
1. แก้ไขนิยามค าว่า “อาหาร” และขอบข่าย

ของกฎหมาย ในพระราชบ ัญญ ัติอ าหาร และ
พระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิคา้เกษตร  

2.แกไ้ขขอบขา่ยการบงัคบัใช ้พรบ.มาตรฐาน
สิทนค้าเกษตรให้ครอบคลุมถึงอาหารน าเข้าและ
อาหารสง่ออกแลว้สง่กลบัคืน 

3.เพิ่มเติมนิยาม “ด่านสินค้าเกษตรและ
อาหาร” คือด่านที่ รมว.กษ. ประกาศก าหนดเพื่อ
ตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารน าเข้า/ ส่งออก/ 
สง่ออกแลว้ถูกสง่กลบัคืน 

4.โอนถ่ายภารกิจการการออกใบอนุญาต
น าเขา้ การควบคุมอาหาร  การตรวจสอบการน าเขา้ – 
สง่ออกอาหารใหแ้ก ่กระทรวงเกษตรฯ ยกเวน้วตัถุใช้
ผสมในการผลิตอาหารซึ่งไม่ได้อยู่ในท ั้ง 24 พิกดั 
วตัถุเจือปนอาหาร สี เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส อาหาร
ทางการแพทย์ /ว ัตถุพิเศษ การตรวจมาตรฐาน
ภายในประเทศ และบทลงโทษ บทเฉพาะกาล ยงัคง
ใชต้าม พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 

 
//หมายเหตุ แก้ไขในส่วนของการน าเข้า -ส่งออก
เทา่นัน้ ไมแ่กไ้ขเรือ่งการด าเนินการภายในประเทศ 
 

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (ดร. ชนินทร์) 
ไดฝ้ากประเด็นเรือ่งการแกไ้ข พรบ.หลงัจากเสร็จสิ้น
เป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ ตอ้งการใหค้ณะกรรมการท างาน
กนัอยา่งตอ่เน่ือง อีกท ัง้พจิารณาเรือ่งผูเ้ชียวชาญต่างๆ 
จากตวัแทนภาคประชาชน เขา้รว่มในคณะกรรมการ
ด้วย เพื่อลดค าถามและปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อนการ
ออก พรบ. โดยทีป่ระชุมรบัขอ้เสนอและจะด าเนินการ
ตอ่ 
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TTIA เขา้รว่มประชุม โครงการ Ship to Shore Rights คร ัง้ที ่4/2560 

 วนัที ่4 พฤษภาคม 2560 คุณอรรถพนัธ์ มาศ

ร ังสรรค์  เลขาธิการ  TTIA ได้ เข้าร่วมประ ชุม 

คณะกรรมการก าก ับติดตามโครงการ Ship to 

Shore Rights คร ั้งที่ 4/2560 โดยมี หม่อมหลวง

ปุณฑริก สมิติ ปลดักระทรวงแรงงาน เป็นประธาน

การประชุม  

 โดยการประชุมคร ัง้น้ี ได้มีการรายงานความ

คืบหน้าของ Taskforce 1 และ 2 การรายงาน

ผลการวิจยัการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานสภาพการท างาน

และความเป็นอยู่ของแรงงาน ทางคุณอรรถพนัธ์ได้

ใหค้วามเห็นวา่ ทางภาคอุตสาหกรรมยงัจ าเป็นตอ้งใช้

แรงงานข้ามชาติอยู่และให้ความส าคญัในการดูแล

แรงงานอย่างดี ส าหรบัเรื่องการจดัต ัง้สถาบนั GLP 

นั้ น  TTIA ยินดี ใ ห้ ค ว ามร่ ว มมื อ  แ ล ะ เ ห็ น ว่ า

ภาคอุตสาหกรรมควรมีบทบาทรว่มดว้ย 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการสนิคา้เกษตรและอาหาร เพือ่เจาะ

ตลาดสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 พ.ค.60(ช่วงเช้า) กรมสง่เสรมิการค้า

ระหว่างประ เทศ ได้จ ัดประ ชุมเชิ งปฏิบ ัติก าร 

โครงการพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตร

และอาหาร เพื่อเจาะตลาดสหรฐัอเมริกา ณ ห้องบุร

ฉัตรไชยากร ช ั้น4 ส านักปลดักระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงพาณิชย์ โดย นางมาลี โชคล า้เลศิ อธบิดีกรม

สง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศเป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมเชิงปฏิบตัิการโครงการพฒันาศกัยภาพ

ผูป้ระกอบการสนิค้าเกษตรและอาหารเพือ่เจาะตลาด

สหร ัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร 

กระทรวงพาณิชย์ โดยไดเ้ชญิบรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ 

จ ากดั (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์ 

(Regional Advisor) ประจ าภูมภิาคอเมรกิา มารว่ม

จดักจิกรรมคร ัง้น้ี มีผูป้ระกอบการเขา้รว่มจ านวนกว่า 

80 ราย โดยกรมฯ ไดเ้น้นย า้ใหทู้ตพาณิชย์สนบัสนุน

การผลกัดนัตลาดในเชิงรุก เร่งศึกษาข้อมูลตลาด 

พฤติกรรมการบริโภค เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคและ

ขอ้จ ากดัทางการคา้ รวมถงึการพบหารือและเจรจากบั

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์อนัดี อนั

จะเป็นประโยชน์ในการขยายโอกาสทางการค้าให้กบั

สนิคา้และบรกิารจากประเทศไทยอยา่งย ั่งยืน”  

ในโอกาสน้ี ได้รบัเกียรติจากนายธีรพงศ์ จนั

สิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และนายสก็อต โซล่าร์ (Mr. Scott Solar) 

ผู้อ านวยการกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารจาก บมจ.

ไทยยูเน่ียนฯ มาให้ความรูแ้ละแบ่งปนัประสบการณ์ 

หวัข้อ “การใช้นวตักรรมในการพฒันาสินค้าเกษตร
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และอุตสาหกรรมไทยให้เหมาะกบัการเจาะตลาด

สหรฐัอเมริกา” โดยใช้กรณีศึกษาที่เป็น Success 

case ของบรษิทัฯ ทีจ่ะช่วยใหผู้เ้ขา้รว่มการประชุมฯ 

เกิดมุมมองทางการค้าและแนวทางการพฒันาสินค้า

ส าหรบัตลาดสหรฐัฯ ไดอ้ยา่งชดัเจนขึน้  

โดยนายธีรพงศ์ จนัสิริ กล่าวว่า ตลาดสหรฐั

เป็นตลาดที่เก่าแก่และส าคญัของไทย โดยเฉพาะ

สนิคา้อาหาร มองวา่สว่นส าคญัของสนิคา้ทีจ่ะผลกัดนั

ให้การส่งออกเติบโตมากขึ้น คือสินค้าที่มีนวตักรรม 

มีจุดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง และมีช่องทางการขาย

ใหม่ๆ ส าหรบัการเข้าไปเจาะตลาดสหรฐัโดยเฉพาะ

ธุรกิจอาหาร วนัน้ีจะแข่งขนัด้วยคุณภาพ ราคา และ

สิง่แวดลอ้ม เพียงเทา่น้ีไมไ่ดแ้ลว้ แต่ตอ้งแขง่ขนัดว้ย

นวตักรรม สนิคา้ตอ้งมีความแตกตา่งจากทีม่ีในตลาด 

ท ั่วโลกก าลงัจบัตามองไทย และให้ความส าคญัอีก

เรื่องคือความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตไทย ดงันั้น ไทย

ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้า ท าให้สินค้าไทย

ไว้วางใจได้ในระดบัโลก ให้ความส าคญักบัเรื่อง

แรงงาน การตรวจสอบยอ้นกลบัไดข้องวตัถุดบิ 

“ตลาดสหรฐัถือเป็นตลาดเดียวทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก แตม่ี

การแขง่ขนัทีสู่งมาก โดยเฉพาะเรือ่งราคา ดงันัน้ตอ้ง

สรา้งจุดแตกตา่งสนิคา้ แทนทีจ่ะแขง่ขนัดา้นราคา ใน

ส่วนค าส ั่งพิเศษของประธานาธิบดีสหรฐัที่พิจารณา

ประเทศได้ดุลการค้าสหรฐั ซึ่งมีไทยรวมอยู่ด้วยนั้น 

ขณะน้ียงัไม่เห็นอะไรที่กระทบต่อการส่งออกอาหาร

และผู้ประกอบการไทย ยงัเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเกิด

อะไรขึ้น จึงจ าเป็นต้องติดตามความชดัเจนของ

นโยบายและการปฏิบตัิจริงของสหรฐัว่าท าอะไรบ้าง 

หากมีมาตรการออกมาก็พรอ้มจะปรบัการท างานให้

สอดคลอ้ง”  

กจิกรรมน้ีแบง่ออกเป็น 2 สว่น สว่นที1่ไดแ้ก่ 

การจดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) ใน

วนัน้ี(4 พ.ค. 60) ส่วนที่2ได้แก่ การจดัคณะผู้แทน

การคา้ไทยเยือนสหรฐัอเมรกิาในช่วงเดือนกรกฎาคม 

2560 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะ

ด าเนินการร่วมกบับมจ. ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป คดัเลือก

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการใน

คร ัง้น้ีจ านวนไมเ่กนิ ๒๐ ราย เดนิทางไปพบปะเจรจา

ธุรกจิกบัผูซ้ื้อ ผูน้ าเขา้ ผูจ้ดัจ าหน่าย ตวัแทนจ าหน่าย

สนิคา้อาหาร และกลุม่ธุรกจิบรกิารอาหารของสหรฐัฯ 

ผ่านเครือข่ายของ บมจ. ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป เพื่อขยาย

ลูท่างในการเขา้สูต่ลาดสหรฐัอเมรกิาตอ่ไป 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะอนุกรรมการดา้นยุทธการบรหิารและกล ั่นกรองงานขององคก์ารสะพานปลา 

 

เมื่อวนัพฤหสับดีที่  4 พ.ค. 2560 - ดร.

ชนินทร์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้าน

ยุทธการบรหิารและกล ั่นกรองงานขององค์การสะพาน

ปลา คร ัง้ที่ 5/2560 -- โดยมีคุณชวลิต ชูขจร เป็น

ประธาน โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

- อสป. เข้าพบ รมช.กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ฯ เพื่อน าเสนอความคืบหน้าการด าเนินงาน

จดัเตรียมข้อมูลการปรบัปรุงพฒันาท่าเทียบเรือ

กรุงเทพ (สะพานปลากรุงเทพฯ) และขอเรง่การจดัท า 

VTR BKK Fish Market เพือ่น าเสนอ รมต.เกษตร

ฯ พจิารณาเขา้ ครม. ตอ่ไป 

- หารือแผนปรบัปรุงท่าเทียบเรือสมุทรสาคร 

ให้เร่งจดัท าแผนปรบัปรุงท่าหลงัจากที่ทีมวิศวะและ

พฒันาธุรกิจลงพ้ืนที่ไปแล้วก่อนหน้าน้ี รวมถึงท่า

เทียบเรือระนอง และทา่เทียบเรือหวัหนิ 

- การแกก้ฎหมายสะพานปลา ขอใหจ้ดัเวทีรบั

ฟังความเห็นสาธารณะ ระดมสมอง เพื่อจะได้

รวบรวมแล้วน าเสนอกระทรวงฯ และกฤษฎีกา 

โดยเร็ว  

- ผลการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ FMO 4.0 ณ 

โรงแรมมารวยการ์เดน้ทีผ่า่น สรุปผลการศกึษาความ

เป็นไปไดข้องแตล่ะทา่ทีม่ีศกัยภาพสูง ปานกลาง และ

ต ่า 

- อสป. ได้รบังบสนบัสนุนจากกรมประมง 

เพือ่ใหล้งเครือ่งตาช ั่ง electrionic และกลอ้ง CCTV 

กบัท่าเทียบเรือท ั่วประเทศ 18 ท่า ท ัง้น้ีเพื่อป้องกนั

และการท างานรว่มกนัในการแกป้ญัหา IUU fishing  
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TTIA ประชุมหารือ เรือ่ง ปญัหาการน าเขา้-สง่ออกเพือ่ปรบัปรุงระบบ PPS 

เ มื่ อ ว ันที่  4 พฤษภาคม  2560 ท างกอง

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.)  และด่าน

ประมง ได้ประชุมหารือร่วมกบัผู้แทน TTIA (คุณ

นรินทร์ &TUG/ SVG/ PFI /PC Tuna) เรื่องการ

ปรบัปรุง software ระบบ PPS กรณีน าเข้าสินค้าทู

น่าแบบ  Bulk/ Container  ณ ห้อง กตส.1 อาคาร

ปรีดากรรณสูต กรมประมง โดยมี ผอ.วรรณวิภาฯ 

เป็นประธาน, ผอ.ถาวรฯ ประธานรว่ม ทีม กตส. ดา่น

ประมง และผู้พฒันาระบบ โดยที่ประชุมให้ทาง

สมาคมกลบัไปหารือกบัสมาชกิ และสง่รายงานและสง่

ข้ อ คิ ด เ ห็ น ก ล ับม า ย ัง ก รมฯ  ภ า ย ในว ันที่  16  

พฤษภาคม ศกน้ี ในประเด็น/ ปญัหาดงัตอ่ไปน้ี 

     1. การทวนสอบกลบักรณี Catch cert แบบรวม 

    2. ข ัน้ตอนการยืน่เอกสารสง่ออก  

    3. ข้อมูลกรณีสินค้าตีกลบัที่ไม่ใช่ปัญหา Food 

safety 

    4. ข ัน้ตอนในการเลือกเอกสารประกอบใบ IMD 

ในระบบ PSE 

  

เ มื่ อ ว ัน ที่  9 พฤษภาคม  2560 ส ม าคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย ไดเ้ชิญสมาชิก TTIA เขา้ร่วม

ประชุมหารือในหวัขอ้ เรือ่ง ปญัหาการน าเขา้-สง่ออก

เพือ่ปรบัปรุงระบบ PPS เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ  

ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ช ั้น 11 

อาคารรชัต์ภาคย์ โดยมี คุณนรินทร์ฯ เป็นประธาน 

และคุณอรรถพนัธ์ฯ เป็นประธานร่วม ในประเด็นสืบ

เน่ืองจากการประชุมร่วมกบักรมประมง เมื่อวนัที่ 4 

พฤษภาคม 60 เรื่องการปรบัปรุง Software ระบบ 

PPS กรณีน าเขา้สนิคา้ทูน่าแบบ  Bulk/ Container  

ท ั้งน้ี  สมาคมฯได้น าส่งรายงานการประชุม และ

ขอ้คดิเห็นของสมาคมฯ กลบัมายงักรมประมงแลว้ 

 

TTIA เขา้รว่มประชุม เรือ่งการปรบัอตัราคา่จา้งข ัน้ต ่าของไทย

วนัที่ 5 พ.ค. 2560 ช่วงเช้า ดร.พจน์  อร่าม

วฒันานนท์  รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าฯ 

เป็นประธานการประชุมหารือกบัสมาคมการค้าต่างๆ 

เรื่องการปรบัอตัราค่าจ้างข ัน้ต ่าของประเทศไทย ณ 

โรงแรมพลาซ่า แอทธนีิ ซึ่งการน าเสนอของสภาหอฯ

และสภาอุตฯ ต่อภาครฐัให้ยกเลิกอตัราข ัน้ต ่าเท่ากนั

ท ั้งประเทศ แต่ให้พ้ืนที่ก าหนดเองนั้น มีผลท าให้

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรือ่งอตัราค่าจ้างข ัน้ต ่า

(ฉบบัที9่) ปรบัเป็น 4 ข ัน้ 300, 305, 308 และ 310 

บาท เมื่อวนัที่ 1 มค.2560/ ทางสภาหอฯได้เสนอ

แนวทางวา่ควรก าหนดเป็นอตัราแรกเขา้ของแรงงาน 

จากนั้นท าเป็นกระบอกเงินเดือนปรบัเงินตามผลงาน

และอายุงานและได ้update ปญัหากฎหมาย-ระเบียบ

ด้านแรงงาน เช่น การก าหนดอายุเกษียณ 60ปี 
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ขอ้บงัคบัการท างาน การปรบัพรก.แรงงานตา่งด้าวให้

สอดคล้อ งก ับพรบ.คุ้มครองแรงงานจะท า ให้

ผูป้ระกอบการมีตน้ทุนสูงขึน้ เพราะมีคา่ชดเชยใหก้บั

แรงงานตา่งดา้ว เป็นตน้  

>> สภาหอฯ จะสรุปความเห็นที่ได้จากการประชุม

วนัน้ี และ จะท าแบบสอบถามเรื่องปญัหากฎระเบียบ

แรงงาน/แนวทางการปรบัค่าจ้าง เพื่อน าข้อมูลมาจดั

สมัมนาระดมความเห็น และสรุปขอ้เสนอเพือ่น าเสนอ

ต่อกระทรวงแรงงาน และผ่านทางอนุกรรมาธิการ

แรงงาน สนช. ไปตามล าดบั เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์

ชาตดิา้นแรงงานตอ่ไป 

 

TTIA เขา้รว่มประชุม วพิากษ์ รา่ง พรบ.การจดัการการท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ..... 

 

วนัที ่15 พค.2560 คุณอรรถพนัธ์ เลขาธกิาร

สมาคมฯ ไดร้บัเชิญเขา้รว่มงานวพิากษ์รา่ง พรก.การ

บริหารจดัการการท างงานของคนต่างด้าว พ.ศ.... ที่ 

โรงแรมเอเอชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ จดัโดย เครือข่าย

องค์กรดา้นประชากรขา้มชาต ิ(MWG) 

 รา่ง พรก.ฉบบัน้ี ไดถู้กน าเสนอเป็นเรือ่งด่วน

จาก ก.แรงงาน โดยมีเน้ือหามาจากกฎหมาย 2 ฉบบั

คือ พรบ.การท างานของคนตา่งด้าว พ.ศ.2551 และ 

พรก.การน าคนต่างด้าวมาท างานกบันายจ้างใน

ประเทศ พ.ศ.2559 โดยน ามารวมเป็นฉบบัเดียวและ

ปรบัแก้เน้ือหา มีจุดประสงค์เพื่อป้องกนัการขยายตวั

ของปญัหาการละเมดิสทิธขิ ัน้พ้ืนฐานของแรงงานหรือ

การกระท าที่ เ ป็นการค้าม นุษย์ต่อคนต่า งด้ า ว 

แก้ปญัหาการน าคนกลางในการน าคนต่างด้าวเขา้มา

ท า ง านก ับนายจ้ า ง ในประ เทศไม่ให้ เ รี ยก เก็บ

ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริหารหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็น

ธรรม  

 โดยคุณอรรถพนัธ์ ไดเ้สนอความเห็นทีส่ าคญั

ในงานวพิากษ์ ดงัน้ี  

-จากประสบการณ์เข้าร่วมประชุมกบัทีมอียู 

เรื่อง ปัญหา IUU พบว่า อียูให้ความสนใจเรื่องการ

บงัคบัใช้กฎหมายอย่างไรให้เข็มแข็ง ไม่ใช่การออก

กฎหมายใหมใ่หล้งโทษหนกั 

-การออกกฎหมาย ควรให้รบัฟังเสียงผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมท ัง้มีงานวิชาการออกมา

รองรบั  

-มีข้อกงัวลว่า การก าหนดโทษที่รุนแรงมกัจะ

เป็นชอ่งทางใหเ้กดิการคอรปัช ั่นในทางปฏบิตัิ 

-การเข้าตรวจสถานประกอบการไม่ควร

น าเสนอขา่วเป็นแงล่บเกนิไปใหก้บัแรงงาน  

-ควรมีการสนบัสนุนกลไกจากนายจ้างและ

ลูกจ้างในการเข้าถึงสิทธิ หรือร้องเรียนต่างๆ เช่น 

ผ่านคณะกรรมการสวสัดิการ โดยควรสนับสนุน

ร่วมกนัท ั้งทางภาคเอกชน ภาครฐั และภาคประชา

สงัคม 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเตรียมการ TH-EU  

 เมื่อวนัที่ 16 พ.ค.2560 กรมเจรจาฯ จดั

หารือรฐั-เอกชน เพื่อเตรียมการประชุมคณะท างาน

ดา้นการคา้และการลงทุนไทย-EU คร ัง้ที ่12  ซึ่งฝ่าย 

EU เสนอใหจ้ดัประชุมและรบัเป็นเจา้ภาพในวนัที ่8-
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9 มิ.ย.60 ขึ้น ณ กรุงบรสัเซลส์  จะมีประชุม 2 งาน 

คือ ประชุมจนท.อาวุโสไทย-EU คร ัง้ที่ 12 มีอธิบดี

กรมยุโรปเป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และประชุม

คณะท างานด้านการค้าฯ มีอธบดีกรมเจรจาฯ เป็น

ประธานร่วมฝ่ายไทย (คร ั้งที่ 11 จดัเมื่อ 13 Sep 

2012)  

ฝ่าย EU เสนอหารือประเด็น WTO การ

อุดหนุนประมง, SPS&TBT สินค้าแอปเป้ิล ลูกแพร์ 

เน้ือสุกร ที่มีเรื่องค้างอยู่กบัไทย, ภาษีสรรพสามิต-

สุรา, กระบวนการตรวจสอบรบัรองมาตรฐานยาน

ยนต์, การปรบัปรุง พรบ.การแขง่ขนัการคา้ของไทย, 

การมีส่วนร่วมของธุรกิจต่างชาติในภาคบริการ 

โทรคมนาคม ประกนัภยั เป็นต้น / ทาง มกอช.กรม

ปศุสตัว์ แจ้งว่าในส่วนปญัหาทางเทคนิคได้หารือกบั

ทีมเทคนิค EU โดยตลอดอยูแ่ลว้ 

ฝ่ายไทยจะยกประเด็นหารือกบั EU 6 ข้อ 

ได้แก่ ข้อกงัวลของ EU เรื่องน ้ามนัปาล์มกบัการ

ท าลายป่ามรสุมเขตร้อน, โควตาสินค้าสตัว์ปีกไทย, 

ผลกระทบจาก UK ออกจาก EU, ความคืบหน้า 

ASEAN-EU FTA เจรจามา 7 รอบแล้ว  แต่ไม่

คืบหน้า, การต ัง้ศาลการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อ

พจิารณาขอ้พพิาท, กฎหมายการป้องกนัการหลีกเลีย่ง

การเก็บอากรภาษีการทุม่ตลาด

 

TTIA เขา้รว่มประชุม เรือ่ง (รา่ง) ประเด็นส าหรบัการประชุมโครงการพฒันาประมงทะเลไทย (FIP) 

เมื่อวนัศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 

14.00 น. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเข้าประชุม 

เรื่อง (ร่าง)ประเด็นส าหรบัการประชุมโครงการ

พฒันาประมงทะเลไทย (FIP) ณ หอ้งประชุมสมาคม

ผู้ ผ ลิ ต อ าห า รส ัต ว์ ไ ท ย  ร่ ว มก ับ  ก รมประม ง 

คณะท างาน TSFR และ สมาพนัธ์ผูผ้ลติสนิคา้ประมง  

โดยมีเน้ือหาทีส่ าคญั ดงัน้ี 

1. ความคืบหน้าการด าเนินงานฝั่งอนัดามนั – 

มีการปรบัแผนการปฏบิตักิาร (Action plan) เพือ่ให้

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัแผนของกรมประมง โดย

ได้รบัข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมประมง คาดว่าจะแล้ว

เสร็จในเดือน มถิุนายน 60  

2. พิจารณาการท าโครงการพฒันาประมง

ทะเล ฝั่ งอา่วไทย 

           2 .1  ความคื บห น้ าแผนการด า เ นิ น

โค ร งก า รฝั่ ง อ่ า ว ไทย  ผู้ ป ร ะ ส าน ง าน  Local 

Coordinator (ดร.ระวี) โดยขณะน้ีมีการรวบรวม

ขอ้มูลทางสถติโิดยกรมประมง ในปีลา่สุด 2559 เพือ่

ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก า ร เ บื้ อ ง ต้ น  ( Pre-

Assessment) โดยมตใินทีป่ระชุมเสนอใหส้ง่ข้อมูล 

list species ไปใช้ในการประเมิน โดยใช้เวลา 1 

เดือน  

                2.2 แผนงานในข ั้นตอนต่อไป Work 

Shop 1 โดยในที่ประชุมลงความเห็นให้เลื่อน จาก

เดิมคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือน พฤษภาคม 60 เป็น

ภายในเดือน กรกฎาคม 60 โดยเสนอให้ใช้ key 

stakeholder กอ่นภายในเดือน มถิุนายน 60  

                2.3 ความคืบหน้าของบสนับสนุนการ

จดัท าโครงการจาก สวก. ขณะน้ีได้รบัเงินช่วยเหลือ

โครงการฯ เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิน้ 3 ลา้นบาท  

3. การจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการ 

               3.1 ขณะน้ีมีการจดัท า เวปไซต์ tsfr.in.th 

เพื่ออพัเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆของโครงการฯ ในที่

ประชุมแจง้วา่หากสมาคมอืน่ตอ้งการใหช้่วยโปรโมท

ข้อมูล ก็สามารถแจ้งกลบัมายงัสมาคมผู้ผลิตอาหาร

สตัว์ไทย เพือ่ชว่ยประชาสมัพนัธ์ตอ่ไป 
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    3.2 การเขา้รว่มในเวทีสากล 

 -Seafood taskforce annual meeting เมือ่วนัที ่
1 กพ. 60 โดย SUP Group ในการใหค้วามรูเ้รือ่ง 
FIP 

- Asia-Pacific Economic Cooperation และ
กลุม่ Member Economies of APEC 

- The Policy Partnership on Food Security 
(PPFS) 

- Next Meeting : during Food Security Week 
(21-27 august 2017) Can Tho, Vietnam 

4.การเข้าร่วมประชุมประจ าปีสมาคมการ

ประมงแหง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่28 กพ 60 เพือ่ให้

ความรูต้า่งๆ 

5.ค าส ัง้กรมประมงที่ 390/2560 เรื่อง การ

แตง่ต ัง้คณะท างานบรหิารจดัการประมงอวนลากของ

ประเทศไทยอย่างย ั่งยืน ออกโดยกรมประมง ลงวนัที่ 

20 เมย. โดยให้คณะท างานที่ได้รบัการแต่งต ั้งมี

อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  

6.อื่นๆ ได้เข้าพบกรมประมง เพื่อหารือการ

พ ัฒนา IFFO RS V2 เมื่อ  28 เมย.  60  โดยมี

วตัถุประสงค์ เพือ่ใหร้ายละเอียดในตวัมาตรฐาน และ

หารือเบื่องต้นกบัผู้เชียวชาญจากกระประมงส าหรบั

การพฒันามาตรฐาน IFFO RS V2 เพือ่น าไปใช้ได้

จริง และสอดคล้องกบัความเป็นจริงกบัทรพัยกากร

ในพืน่ที ่ 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุม The 4th Thailand – Pacific Island Countries Forum (TPIF) 

วนัที่ 21 พฤษภาคม 2560 – ประเทศไทย 

โดยกระทรวงต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจดังาน The 

4th Thailand – Pacific Island Countries 

Forum (TPIF): Putting Ideas to Action 

Towards Sustainable Development เ ป็นการ

ประชุมกลุ่มผู้น าปรเทศหมุ่เกาะแปซิฟิก 14 ประเทศ 

หรือกลุ่ม PICs โดยมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ กล่าวเปิดงานและรายงานถึงความ

รว่มมือกนัระหวา่ง ทีผ่า่น  

ในการน้ี กระทรวงการตา่งประเทศ ไดเ้ชญิ

หน่วยทีเ่กีย่วขอ้งในประเด็นทีก่ลุม่ประเทศหมูเ่กาะ

สนใจ เชน่ สาขาเกษตรกรรม (ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าร ิ ในหลวงรชักาลที ่ 9) สาขาทอ่งเทีย่ว 

สาขาประมง สาขาสาธารณสุข และสาขการศกึษา มา

ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิพรอ้มท ัง้หารือแนวทางความรว่มมือ 

ในส่วนของ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย - 

ด ร . ช นิ น ท ร์ ฯ  ไ ด้ ร ับ เ ชิ ญ บ ร ร ย า ย ใ นห ัว ข้ อ 

“Thailand’s Fishing Industry and Potential 

Cooperation with PIC’s” โดยเน้นถึงบทบาทของ

สมาคมฯ ต่อการ ให้ความส าคญัและความร่วมอย่าง

จริงจงักบัองค์กรระหว่างประเทศทางด้านทะเล และ

หน่วยงานภาครฐัของไทย เพือ่การนัตีกบักลุม่ประเทศ

หมู่เกาะดงักล่าวในความชดัเจนและการปฏฺิบตัิทุก

ข ัน้ตอนตามมาตรฐานระหว่างประเทศมา และกม.

ไทย อยา่งเครง่ครดั 
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TTIA เข้าเยีย่มชมศกัยภาพระบบทางห้องปฏบิตักิาร Central Lab 

  ว ัน ที่  24 พ . ค .  2560 (บ่ า ย )  ส ม าคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย โดยมี คุณณฐั อุปนายกและ
เหรญัญิก/ ประธานคณะอนุกรรมการด้านเทคนิค/ 
Food Safety ตวัแทนฝ่ายเทคนิคของสมาชิก TTIA 
และ Tuna Trader (Tri Marine Thailand, FCF) 
ไดร้บัเชิญจากนายสุรชยั ก าพลานนท์วฒัน์ กรรมการ
ผู้อ านวยการ บริษทั ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศ
ไทย) จ าก ัดหรือ Central Lab เ พื่อ เข้าเยี่ยมชม

ศ ัก ย ภ า พ ร ะ บ บ ท า ง ห้ อ ง ป ฏิ บ ั ติ ก า ร  ต า ม
มาตรฐานสากลที่ ได้ร ับการร ับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 โดยหารือในเรื่องของเวลาในการ
ใหบ้รกิาร ทีส่ะดวก รวดเร็วยิง่ขึน้และราคาการตรวจ
วิเคราะห์ ท ั้งน้ียงัร่วมกนัพิจารณาเพื่อ ร่างลงนาม
บนัทกึขอ้ตกลง (MOU) ซึ่งแลว้เสร็จในเดือน มยิ ศก
น้ี ในการน้ี ยงัสรา้งกลุ่มไลน์ TTIA & Central Lab 
เพือ่รบัฟงัCommentจากการใชบ้รกิารดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คสรท.เรียกรอ้งคา่แรงข ัน้ต ่า 620 บาทรบัวนัแรงงาน 

นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) กล่าวถึงการจดั
กจิกรรมเน่ืองในวนัแรงงานแหง่ชาต ิ(1 พฤษภาคม) 
ว่า  คสรท. และเครือข่ายแรงงานต่างๆ ประมาณ 
3,000 คน มีกิจกรรมเน่ืองในวนัแรงงานแห่งชาติที่
บริ เ วณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และองค์การ
สหประชาชาติ พรอ้มเปิดข้อเรียกรอ้ง 10 ข้อ ซึ่งเคย
ไดไ้ปยืน่หนงัสือถงึนายกรฐัมนตรีทีท่ าเนียบรฐับาลไป
แลว้  
 โดย 1 ใน 10 ขอ้เรียกรอ้ง ที ่คสรท. ขอใหร้ฐั
ปรบัคา่จา้งทีเ่ป็นธรรม หมายความวา่ตอ้งเป็นคา่จา้งที่

สามารถเลี้ยงตวัเองและคนในครอบครวัได ้2 คน ซึ่ง
ก่อนหน้าน้ีเคยเรียกร้องที่ 360 บาท แต่ก็ได้ปรบั
สูงสุดที ่310 บาท นั่นเป็นคา่จา้งส าหรบัแรงงานเพียง
คนเดียว แตว่นัน้ีมนัไมพ่อกนิ ถา้จะอยูร่อดไดค้วรจะ
ปรบัเพิม่อีก 1 เทา่จากอตัรา 310 บาท เป็น 620 บาท 
ตนพูดไปแบบน้ีก็จะหาวา่มากเกนิไป แตว่นัน้ีมนัตอ้ง
เท่าน้ีถึงจะอยู่ได้ ส่วนที่รฐัพยายามให้ปรบัอตัรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ตนว่าในทางปฏิบตัิมนัยงั
ไมค่อ่ยเห็นผล 
Source:http://morning-news.bectero.com/social-
crime/01-May-2017/101456 

 

 
ครม.เห็นชอบใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา ILO ฉ.ที ่111 วา่ดว้ยการเลือกปฏบิตัใินการจา้งงานและอาชีพ 
 

เมื่อว ันที่  9  พ.ค.  ที่
ผา่นมา รายงานขา่วจาก ส านกั
โ ฆษก  ส า นัก เ ล ข า ธิ ก า ร
น า ย ก ร ัฐ ม น ต รี  ร ะ บุ ว่ า 

คณะรฐัมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
แรงงาน เสนอ ดงัน้ี   

1. เห็นชอบการใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 
Organization: ILO) ฉบบัที่ 111 ว่าด้วยการเลือก
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ปฏิบตัิในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 
2501)  

2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) จ ัดท าส ัตยาบ ันสารเพื่อการเข้า เ ป็นภาคี
อนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศดงักล่าว 
และ  

3. มอบหมายใหก้ระทรวงแรงงานจดทะเบียน
สตัยาบนัสารดงักล่าวต่อองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศตอ่ไป  
 โดย สาระส าคญัของอนุสญัญาILO ฉบบัที่ 
111 เป็น 1 ใน 8 อนุสญัญาหลกัของ ILO ภายใต้
หมวดการขจดัการเลือกปฏิบตัิในการจ้างงานและ
ประกอบอาชีพ โดยเป็นอนุสญัญาเชิงส่งเสริมให้มี
นโยบายและมาตรการระดบัชาตเิพือ่ป้องกนัและขจดั
การเลือกปฏิบตัิในการจ้างงานและอาชีพ และมุ่ง
ส่งเสริมโอกาสและการปฏิบตัิที่ทดัเทียมในการจ้าง
งานและการประกอบอาชีพ โดยรายละเอียดของ

อนุสญัญาฯ เป็นอนุสญัญาเชิงส่งเสริมให้มีนโยบาย
และมาตรการระดบัชาติเพื่อขจดัการเลือกปฏิบตัแิละ
สง่เสรมิโอกาสความเสมอภาคการปฏบิตัทิีท่ดัเทียมใน
การจ้างงานและการประกอบอาชีพที่ครอบคลุมเรื่อง
ต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าถึงบริการแนะแนวอาชีพและ
จดัหางานการเข้าถึงการฝึกอบรมและการท างาน 
ความก้าวหน้าในอาชีพ ความม ั่นคงในการท างาน
คา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกบังานทีท่ า สภาพการจา้งและ
สวสัดิการจากการท างาน โดยพิจารณาการเลือก
ปฏิบตัิบนพ้ืนฐานของเช้ือชาติ สีผิว เพศ ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมือง รากเหง้า (National  
Extraction) สถานภาพทางสงัคม และฐานอื่น ๆ ที่
ประเทศให้สตัยาบนัก าหนดฐานเพิ่มเติมโดยการ
ปรึกษาหารือกบัองค์การนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งจะ
ส่งผลให้ความเท่าเทียมในโอกาสหรือการได้รบัการ
ปฏิบตัิในการจ้างงานหรืออาชีพนั้นหมดไปหรือด้อย
ลง โดยไมเ่กีย่วกบัสญัชาต ิ(คนตา่งชาต)ิ 
Source: https://prachatai.com/journal/2017/05/71411 

 

 

 

 

 

 

 

เรือประมงไทยอว่ม! กฎเหล็กไอยูยู 2 ปี ธุรกจิสูญแสนล้าน-หาทางรอดแปลงสญัชาติ 

กิจการประมงเสียหายหนกักว่า 1 แสนล้าน 
ห ล ัง ไ ท ย เ ดิ น ต า ม ก ฎ เ ห ล็ ก ไ อ ยู ยู ร่ ว ม  2  ปี  
ผูป้ระกอบการจวกรฐัแกป้ญัหาลม้เหลว สง่ผลกระทบ
เป็นลูกโซ่ ขณะที่นโยบายแปลงสญัชาติเรือสะดุด 
ราคาอาชญาบตัรพุง่ 3-5 ลา้นบาทนายภูเบศ จนัทนิมิ 
นายกสมาคมการประมงจงัหวดัปัตตานี เปิดเผย 
"ประชาชาตธิุรกจิ" วา่ นโยบายและมาตรการควบคุม
เ รื อ ป ร ะม งต ามข้ อ ก า หนดขอ ง ไอ ยู ยู  ท า ใ ห้
ผูป้ระกอบการประมงของไทยตอ้งหยุดท าการมาเกือบ 
2 ปี และภาครฐัยงัมีนโยบายให้เรือประมงสามารถ
ถอนทะเบียนเรือ เพื่อน าเรือไปจดทะเบียนเป็นเรือ
ส ัญชาติอื่ น ได้  โดยก าหนดให้ผู้ ป ระกอบการ
เรือประมงที่อยู่เขตน่านน ้าใดก็ให้ไปขึ้นทะเบียนกบั
ประเทศใกล้เคียง เช่น เรือประมงปัตตานีจะไปขึ้น

ทะเบียนประมงที่ประเทศมาเลเซีย เรือประมงจงัหวดั
ตราดก็จะไปขึ้นทะเบียนที่ประเทศกมัพูชา ส่วน
จงัหวดัระนองจะไปขึ้นทะเบียนที่ประเทศเมียนมา 
เป็นตน้ 

Source: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1494176374 

 

เวียดนามทุ่มงบ ผุดโครงการเพิ่มศกัยภาพภาค
ประมง 

กระทรวงเกษตรและพฒันาชนบท (MARD) 
ของเวียดนามอนุมตัิโครงการมูลค่า 4.5 ล้านเหรียญ
สหรฐัเพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของภาคประมง 
ยกเครือ่งกฎหมาย-เพิม่การสง่เสรมิอุตสาหกรรมที ่

เกีย่วขอ้ง และชว่ยผูส้ง่ออกสรา้งภาพลกัษณ์สนิคา้ 
           โครงการดงักลา่วมีสาระส าคญัในการทบทวน
แก้ไข และเพิ่มเติมกฎหมายการเพาะเลี้ยงและการ
แปรรูปสตัว์น ้าเพื่อส่งออก รวมท ัง้พฒันามาตรฐาน
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ตา่งๆในประเทศใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลซึ่งจะ
ช่วยเพิม่มูลคา่ผลผลติได ้โดยเพิม่ระเบียบการรบัรอง
ถิน่ก าเนิด หลกัความรบัผดิชอบในการเก็บรกัษา การ
ผลิต การส่งออก และ การบริโภค รวมถึงระบบ
ศุลกากร ณ จุดเดียว (Single-window custom) 
นอกจากน้ี เวียดนามยงัพยายามสรา้งแรงจูงใจใหน้กั
ลงทุนต่างชาติเข้ามาวิจยัพฒันาสตัว์น ้า ท ัง้น ้าจืด น ้า
กร่อยและน ้าเค็ม รวมท ั้งสนับสนุนอุตสาหกรรม
อาหารสตัว์น ้า และการพฒันาเครื่องจบัสตัว์น ้าห่าง

ชายฝั่ง เชน่ อุตสาหกรรมการผลติอุปกรณ์จบัปลาและ
ตอ่เรือ 
           ท ัง้น้ี โครงการดงักล่าวยงัมีวตัถุประสงค์ใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้กบัการกีดกนั
การค้าของต่างชาติ และช่วยเหลือผู้ประกอบการใน
การสรา้งภาพลกัษณ์สินค้าสตัว์น ้าของประเทศ เช่น 
กุ้ง ปลาสวาย และปลาทูน่า ที่ส่งออกไปยงัตลาดท ั่ว
โลกอีกดว้ย 
ทีม่า: vietnamplus.vn สรุปโดย: มกอช.  
Source: 
http://www.acfs.go.th/warning/administrator/old_issue.php?pageid=2

ตลาดจตุจกัรสะพานปลา 2560  
เมื่อว ันจ ันทร์ที่  22 พฤษภาคม 2560 - 

นางสาวชุติมา บุณยประภศัร รฐัมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพธิีเปิด
งาน “ตลาดจตุจกัรสะพานปลา 2560”  พร้อมด้วย 
ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อ านวยการองค์การ
สะพานปลา นายภูมิจิตต์   พงษ์พ ันธุ์ ง าม รอง
ผูอ้ านวยการดา้นธุรกจิ นางวภิา อคัรวรฑฆิมัพร รอง
ผู้อ านวยการด้านบริหาร คณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน และสือ่มวลชนรว่มพธิีเปิดงานดงักลา่ว ณ 
ส านกังานสะพานปลากรุงเทพ องค์การสะพานปลา 

  

ไรก้ลิน่คาว สะอาด! ชงครม.ขอ 1 พนัล้าน ปรบัโฉมองค์การสะพานปลาให้เป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว 

 น.ส.ชุตมิา บุญประภศัร รฐัมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า องค์การ
สะพานปลา (อสป.) ได้ยื่นแผนยกระดบัองค์กรต่อ 

พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัยะ รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรฯ เพื่อเสนอคณะรฐัมนตรี(ครม.)พิจารณา
อนุม ัติแผนและงบประมาณในการด า เ นินการ
ยกระด ับอสป.ให้ เ ป็นแหล่งท่อง เที่ ย ว  ภายใต้
งบประมาณ 1,000 ลา้นบาททีจ่ะปรบัอสป.ใหไ้ม่ต่าง
จากตลาดปลาประเทศที่พฒันาแล้ว คือไม่มีกลิ่น 
สามารถเดินเที่ยวชมสินค้าได้ และเป็นตลาดเจรจา
การคา้ดว้ย 

Source: 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=149
5374386 

"EU" จี้ตรวจเรือประมง 3,535 ล า คนดงัตดิร่างแห ล็อกห้ามใช้งาน

พล.อ.ฉัตรชยั สาริกลัยะ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดป้ระชุมตดิตามความ
คืบหน้าในการแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม (IUU Fishing) 
ตามข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรป (EU) จากที่ผ่าน
มาการแก้ไขปัญหาคืบหน้าไปมาก และ EU พอใจ
การด าเนินการของฝ่ายไทย  

ค ร ั้ ง น้ี ไ ด้ ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก
กระทรวงมหาดไทย ใหส้ ารวจสถานะเรือประมงที่ถูก
เพกิถอนทะเบียนเรือ เรือทีแ่จง้งดการใช ้และเรือทีไ่ม่
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มีใบอนุญาตท าประมง 3.5 พนัล า สแกนยิบ 54 
จงัหวดัท ั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร // กรม
เจา้ทา่ ส ั่งล็อกเรือทนัที เผยเจา้ของเรือทีถู่กแบล็กลสิต์

มีท ัง้ประมง-บิก๊เอกชน-คนดงั ต ัง้ทีมลุยส ารวจแต ่18-
25 พ.ค. 2560  

Source: 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=149
5282127 

"วนัทูน่าโลกปีแรกรณรงค์อนุรกัษ์" 

"ปี เตอร์  ทอมส ัน  ประธานสม ัชชาใหญ่
สหประชาชาต ิกลา่วเมือ่วานย า้ใหท้ ั่วโลกตระหนกัถึง
ความส าคญัของปลาทูนาต่อการพฒันาอย่างย ั่งยืน 

ความม ั่นคงทางอาหาร โอกาสทางเศรษฐกจิ และชีวติ
ของประชาชนบนโลก พรอ้มกบัเรียกรอ้งให้อนุรกัษ์
ประชากรปลาทูน่า และระบบนิเวศวทิยาโดยรอบถิน่ที่
อยูข่องมนั  

 ปัจจุบนัปลาทูน่ามีสดัส่วนมากถึง 20% ของ
มูลค่าปลาที่ถูกจบัได้ท ั้งหมด และ 8% ของอาหาร
ทะเลที่มีการซ้ือขายระหว่างประเทศท ั้งหมดแต่
ประชากรปลาทูน่าลดลงอยา่งมากเพราะปญัหาการจบั
มากเกินกว่าความต้องการโดยในปีที่แล้วท ั่วโลกจบั
ปลาทูนาและพ ันธุ์คล้ายก ันรวมเกื อบ 7.7 ล้าน
เมตรกิตนัและมีแนวโน้มจะยงัสูงขึน้อีก" 

 Source: 

http://www.nationtv.tv/main/content/foreign/378545679/

 

 

 

 

 

 

จีนประกาศใหเ้งนิสนบัสนุนเสน้ทางสายไหมเพิม่ 4.2 ลา้นลา้นบาท เปิดกวา้งทกุประเทศลงทนุ 

ประธานาธบิดี สีจิน้ผงิ ของจีน ประกาศวา่ จีน

จะให้เงินสนบัสนุนจ านวน 1.24 แสนล้านเหรียญ

สหรฐั (ราว 4.2 ล้านล้านบาท) ส าหรบัโครงการ

พฒันาภายใตแ้ผน “1 แถบ 1 เสน้ทาง” พรอ้มเปิดให้

ทุกประเทศที่สนใจเข้าร่วมในแผนดงักล่าว ซึ่งจีน

เปรียบใหเ้ป็นหนทางในการสรา้งความสงบและความ

รุง่เรืองใหก้บัโลก 

สีจิ้นผิง กล่าวในระหว่างเปิดการประชุม 1 

แถบ 1 เส้นทาง ที่จดัขึ้นในกรุงปักกิ่งของจีนว่า ทุก

ฝ่ายควรร่วมมือกนัสร้างแพลตฟอร์มเปิดที่ส่งเสริม

ความรว่มมือระหวา่งกนั รวมถงึสนบัสนุนและรว่มกนั

สรา้งเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วม

นอกจากน้ีทุกประเทศควรร่วมกนัสร้างบรรยากาศ

การลงทุนที่ส่งเสริมให้เกิดการพฒันา รวมถึงก่อต ัง้

ระบบและระเบียบการค้าระหว่างประเทศทีเ่ป็นธรรม 

เทา่เทียมและโปรง่ใส 

Source: http://www.posttoday.com/world/news/494866 
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ไทยย ้าสานต่อความร่วมมือสหรฐัฯ 

ปลดักระทรวงพาณิชย์ หารือร่วมกบั Ms. 
Diane Farrell, Deputy Assistant Secretary 
for Asia กระทรวงพาณิชย์สหรฐัฯ (เมื่อวนัที่ 16 
พฤษภาคม 2560) เกี่ยวกบัแนวนโยบายเศรษฐกิจ
ของสหรฐัฯ และการเสริมสร้างความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างกนั โดยสหรฐัฯ ย ้าว่าจะมุ่งสานต่อ
ความสมัพนัธ์ทางการค้าและการลงทุนกบัไทยอย่าง
ตอ่เน่ือง ปลดักระทรวงพาณิชย์ กลา่วเพิม่เตมิวา่ ไทย
ได้เน้นย ้าถึงความคืบหน้าการด าเนินงานของไทย

อย่างมีนยัส าคญัในหลายประเด็นด้านการค้าภายใต้
การประชุม TIFA JC อาทิ กฎระเบียบด้านศุลกากร
และทรพัย์สินทางปญัญา โดยเฉพาะการป้องกนัและ
ปราบปรามการละเมิดทรพัย์สินทางปญัญาของไทย 
อาท ิการปรบัปรุงกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมาย 
รวมท ัง้การเขา้เป็นภาคีพธิีสารมาดรดิและสนธสิญัญา
ว่าด้วยลิขสิทธิข์ององค์การทรพัย์สินทางปัญญาโลก 
(WCT) เพือ่ใหก้ารคุม้ครองทรพัย์สินทางปญัญาของ
ไทยอยา่งมีประสิทธภิาพ ซึ่งกรมทรพัย์สินทางปญัญา
จะหารือ เชิง เทคนิคผ่าน VDO conference ก ับ
ส านกังานผูแ้ทนการคา้สหรฐัฯ ในวนัที ่19 พฤษภาคม 
2560 ซึง่คาดวา่การหารืออยา่งตอ่เน่ืองจะสง่ผลในทศิ
ทางบวก ช่วยให้สหรฐัฯ ยกระดบัไทยจากบญัชี
ประเทศทีต่อ้งจบัตามองเป็นพเิศษ (PWL) โดยเร็ว 
Source: 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=149
5080779 

 
เขตเศรษฐกจิทวายไมค่ืบ รอความพรอ้มเมียนมา-เลือ่นเจรจา พ.ค.น้ี 

โครงการทวายยงัน่ิง วงเงินกู้สรา้งถนนเชื่อม
ชายแดนไทย 4.5 พนัลา้นบาทยงัไมอ่นุมตั ิเหตุเจรจา 
2 ฝ่ายยงัไม่คืบ ผู้อ านวยการสพพ.เผยต้องให้เวลา
รฐับาลซูจี ขณะที่การเจรจา ไทย-เมียนมารอบแรก 
พ.ค. น้ีเจอเหตุเลือ่นอีก 

นายเนวิน สินสิริ ผู้อ านวยการ ส านักงาน
ความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบ้าน 
(สพพ.) เปิดเผยกบั “ฐานเศรษฐกจิ” ถงึความคืบหน้า
ของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายซึ่งเป็นความ
ร่วมมือไตรภาคีระหว่างรฐับาลไทย เมียนมา และ
ญี่ปุ่ น ต ั้งอยู่ในเมืองทวาย เขตตะนาวศรี ทางภาค
ตะว ันออก เ ฉี ย ง ใต้ข อ ง เ มี ยนมาว่ า  จ ากก า ร
เปลี่ยนแปลงรฐับาลเมียนมาแม้รฐับาลของนางออง
ซาน ซูจี จะบริหารประเทศครบมา 1 ปีเมื่อสิ้นเดือน
มีนาคมทีผ่า่นมา แตก่ารเจรจาเกีย่วกบัโครงการทวาย
จะเริ่มพูดคุยก ันใหม่  โดยการน า เอาสิ่ งที่ครม. 
(คณะรฐัมนตรี) เคยใหห้ลกัการในเรือ่งการช่วยเหลือ

วงเงนิกูด้อกเบี้ยต ่า (ซอฟท์โลน)ใหก้บัรฐับาลเมียนมา 
4.5 พนัลา้นบาทเพือ่สรา้งถนนเชื่อมโยงจากชายแดน
ไทยไปยงัเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย มาเป็นตวัต ัง้ต้น
ในการเจรจาใหม ่

Source:  http://www.thansettakij.com/content/152129 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบของ
พนกังานเจ้าหน้าที ่ณ ด่านตรวจสอบอาหารสตัว์ พ.ศ. 2560  

เลขที่ กษ0623/ว324 ลงวนัที่ 31 มีนาคม 
2560 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ กองควบคุมอาหาร

และยาสตัว์ กรมปศุสตัว์ ขอแจ้งให้ผู้ส่งออกอาหาร
สตัว์ด าเนินการ ดงัน้ี  
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 ใหผู้ส้ง่ออกอาหารสตัว์แจง้การสง่ออก ณ ดา่น
ตรวจสอบอาหารสตัว์ ล่วงหน้าก่อนท าการส่งออกไม่
น้อยกวา่สามวนัท าการหรือ 72 ชม. โดยสามารถแจง้
ผา่นทาง E-mail หรือใหเ้จา้หน้าทีน่ าเอกสารยื่นได้ที่
ห น้าด่านท ั้ง น้ี  เ พื่อ ให้สอดคล้องก ับระบบของ 
National Single Window  พรอ้มเอกสารทีร่ะบุใน

แบบค าขอแจ้งการส่งออกอาหารสตัว์ (แบบ สอ.1) 
ทุกคร ัง้ที่มีการส่งออก เพื่อให้ด่านตรวจสอบอาหาร
สตัว์ออกหนงัสือรบัรองการตรวจสอบอาหารสตัว์
ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร เพื่อประกอบพิธีการ
สง่ออกตอ่ไป หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารเติมได้
ที ่http://afvc.dld.go.th

ญีปุ่่ นจบับลูฟินเต็มโควต้าใน 4 เดือน 
รฐับาลญี่ปุ่ น เผยปริมาณการจบัปลาทูน่าครีบ

น ้าเงินแปซิฟิก ในปี 2560 เต็มโควต้า 4,000 ตนั
แล้ว เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา หรือใช้
ระยะเวลาเพียง 4 เดือน สะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการ และความนิยมอาหารญี่ปุ่ น และซูชิของ
ผูบ้รโิภคทีเ่พิม่สูงขึน้มาก เมือ่เปรียบเทียบกบัปี 2559 
ที่ใช้ระยะเวลาถึงเดือน มิถุนายน จึงจะจบัปลาทูน่า
ครีบน ้าเงนิไดใ้นปรมิาณทีเ่ทา่กนั 

           ท ัง้น้ี รฐับาลญีปุ่่ นได้มีการก าหนดการจบัปลา
ทูน่าครีบน ้าเงนิแปซฟิิก ต ัง้แตปี่ 2558  ซึง่มีขอ้บงัคบั
การจบัปลาทูน่าที่มีน ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั และ
จบัได้เพียง 4,000 ตนั/ฤดู โดยหากจบัเกินโควต้าที่
ก าหนดในปีนั้น จะถูกปรบัลดปริมาณโควต้าการจบั
ปลาในปีตอ่ไป 
ทีม่า: undercurrentnews.com 
Source: 
http://www.acfs.go.th/warning/administrator/old_issue.php?pageid=4

 

 

 

 

 

พระราชบญัญตัศิุลกากร พ.ศ.2560 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 พฤษภาคม 

2560 พรบ.กรมศุลฯใหม่ มีผลบงัคบัใช้แล้ว 19 

พฤษภาคม 2560 กฎหมายใหม่กรมศุลฯ ประกาศ

แล้ว เผยมาตรา 19 ให้อ านาจสอบเสียภาษีไม่

ครบถว้น ยอ้นหลงัไดแ้ค ่3 ปี  

เมือ่วนัที ่18 พ.ค.ทีผ่า่นมา ราชกจิจานุเบกษา

เผยแพร่ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 โดยมีการ

ก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบภาษีย้อนหลงัไว้

ชดัเจน 

ท ัง้น้ี ในมาตรา 19 ใหอ้ านาจกรมศุลกากรใน

การประเมนิอากรกรณีพบว่า ผูม้ีหน้าทีเ่สียภาษีอากร

ไม่เสียภาษี หรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน โดยพนกังาน

ศุลกากรมีอ านาจประเมนิภาษีภายในก าหนด 3 ปี นบั

แต่วนัที่ได้ยื่นใบขนสินค้า เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น 

ไม่อาจประเมินอากรได้ภายในก าหนดระยะเวลา

ดงักลา่ว สามารถขอขยายเวลาตอ่ไดอ้ีกไมเ่กนิ 2 ปี 
Source: 

http://www.posttoday.com/economy/finance/495485 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนพฤษภาคม 60  
 

สรุป มต ิครม.ทีส่ าคญัดา้นแรงงาน ประจ าวนัที ่9 พค.60 มีดงัน้ี 
 

10.ครม.มีมติ เห็นชอบการให้ส ัตยาบ ัน
อ นุ ส ัญญาอ งค์ ก า รแร ง ง านร ะหว่ า งประ เทศ 
( International Labour Organization: ILO) 
ฉบบัที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบตัิในการจ้างงาน
และอาชีพ ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) 

สาระส าคญัของอนุสญัญาILO ฉบบัที่ 111 
เป็น 1 ใน 8 อนุสญัญาหลกัของ ILO ภายใต้หมวด
การขจดัการเลือกปฏิบตัิในการจ้างงานและประกอบ
อาชีพ โดยเป็นอนุสญัญาเชงิสง่เสรมิใหม้ีนโยบายและ

มาตรการระดบัชาติเพื่อป้องกนัและขจดัการเลือก
ปฏบิตัใินการจา้งงานและอาชีพ และมุง่สง่เสรมิโอกาส
และการปฏิบตัิที่ทดัเทียมในการจ้างงานและการ
ประกอบอาชีพ โดยรายละเอียดของอนุสญัญาฯ เป็น
อนุสญัญาเชิงส่งเสริมให้มีนโยบายและมาตรการ
ระดบัชาตเิพื่อขจดัการเลือกปฏบิตัแิละสง่เสรมิโอกาส
ความเสมอภาคการปฏิบตัิที่ทดัเทียมในการจ้างงาน
และการประกอบอาชีพทีค่รอบคลุมเรือ่งตา่ง ๆ ไดแ้ก ่
การเข้าถึงบริการแนะแนวอาชีพและจดัหางานการ

http://www.posttoday.com/economy/finance/495485
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เข้าถึงการฝึกอบรมและการท างาน ความก้าวหน้าใน
อาชีพ ความม ั่นคงในการท างานค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกบังานทีท่ า สภาพการจา้งและสวสัดกิารจาก
การท างาน โดยพิจารณาการเลือกปฏิบตัิบนพ้ืนฐาน
ของเช้ือชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมือง รากเหง้า (National  Extraction) สถานภาพ
ทางสงัคม และฐานอื่น ๆ ที่ประเทศให้สตัยาบ ัน

ก าหนดฐานเพิม่เตมิโดยการปรกึษาหารือกบัองค์การ
นายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งจะส่งผลให้ความเท่าเทียมใน
โอกาสหรือการได้รบัการปฏิบตัิในการจ้างงานหรือ
อาชีพนัน้หมดไปหรือดอ้ยลง โดยไมเ่กีย่วกบัสญัชาติ 
(คนตา่งชาต)ิ  
 
Source:  http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/3639 

ราชกจิจานุเบกษา เดือนพฤษภาคม 2560  
18 พฤษภาคม 2560 
กฎกระทรวงก าหนดงานที่มีลกัษณะอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมี
อายุต่ ากวา่สบิหา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/054/4.PDF 
 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิีการตดิต ัง้ระบบตดิตามเรือประมง และดูแลรกัษาระบบตดิตาม
เรือประมงของเรือขนถา่ยสตัว์น้  าหรือเรือเก็บรกัษาสตัว์น้  าใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มีผลบงัคบัใชต้ ัง้วนัทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา (วนัที ่18 พฤษภาคม 2560) 
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/135/1.PDF 

 
17 พฤษภาคม 2560 
พระราชบญัญตั ิศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ (ม.19 ใหอ้ านาจสอบเสียภาษีไมค่รบถว้น ยอ้นหลงัได ้3 ปี) 
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/053/26.PDF 

 
11 พฤษภาคม 2560 
ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก าหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตาม
เรือประมง(รุน่ที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/130/12.PDF 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดขนาดเรือประมงที่ออกไปท าการประมงพาณิชย์ที่ต้องถูก
ควบคุมและเฝ้าระวงั (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/130/9.PDF 
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก าหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตาม
เรือประมงทีไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นเรือขนถา่ยสตัว์น้  าหรือเรือเก็บรกัษาสตัว์น้  า (รุน่ที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบงัคบัใช้ต ัง้
วนัทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา (วนัที ่11 พฤษภาคม 2560) 
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/130/14.PDF 
 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดระยะเวลาและวธีิการรายงานหนงัสือก ากบัการขนถา่ยสตัว์น้  า ของเรือขนถา่ยสตัว์
น้  าหรือเรือเก็บรกัษาสตัว์น้  า ที่ท าการขนถ่ายสตัว์น้  านอกน่านน้ าไทย (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ใช้บงัคบัเมื่อพ้น
ก าหนดหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนันบัแตว่นัประกาศในราชกจิจานุเบกษา  เป็นตน้ไป”  
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/130/16.PDF 
 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิีการตดิต ัง้ระบบตดิตามเรือประมงและดูแลรกัษาระบบตดิตาม
เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ใหส้ามารถใช้งานไดต้ลอดเวลา (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที่
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/130/17.PDF 

 
5 พฤษภาคม 2560 
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การอนุญาตให้ท าการงานในเรือที่ใช้ท าการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมง
หอ้งเย็นเรือขนถา่ยเพือ่การประมง เรือบรรทุกสนิคา้หอ้งเย็น เรือบรรทุกน้ ามนัเพือ่การประมงและเรือบรรทุกน้ าจืด 
ขนาดต ัง้แต ่๑๐ ตนักรอสขึน้ไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/125/4.PDF 
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