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TTIA ร่ ว ม ง าน  China Marine Expo 2016  ณ 

เมืองจ้านเจียง 

     สมาคมอุตสาหกรรมทู น่าไทยได้รบั เชิญจาก

คณะกรรมการพ ัฒนาด้านเศรษฐกิจและการค้า 

สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม รว่ม

เป็นตวัแทนประเทศไทย กบัทางสมาคมอาหารแช่

เยือกแข็งไทย และภาคเอกชนไทยไปออกคูหางาน

แสดงสินค้าเศรษฐกิจทางทะเล CHINA MARINE 

ECONOMY EXPO 2016 ระหว่างวนัที่ 23-27 

พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองจ้านเจียง มณฑลกวางตุ้ง 

ส า ธ า ร ร ัฐ ป ร ะ ช า ชนจี น  ภ า ย ใ ต้  Concept : 

Innovation Green Open Cooperation โดยจ ัด

งานในพ้ืนที่สนามกีฬาโอลิปปิค พ้ืนที่จดัแสดงรวม 

100,000 ตรม. ฝ่ายไทยมีภาครฐัที่เกี่ยวข้อง กรม

ประมง ดร.พจน์ อร่ามวฒันานนท์ เข้าร่วมในวนัเปิด

งานด้วย งานน้ีเป็นการจดัคร ั้งที่ 3 จุดประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมการแสดงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง

ทะเลของจีน ธุรกิจที่ เ กี่ยวข้องก ับเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานทางทะเล งานแสดงสินคา้อุปโภค 

บริโภค และว ัฒนธรรม และได้จ ัดพ้ืนที่ส าหรบั

ประเทศในกลุ่มอาเซียนและแปซิฟิคใต้  โดยคร ั้งน้ี 

ประเทศไทยได้รบัการเชิญเป็นพิเศษให้น า เสนอ

สินค้าในพ้ืนที่  Thailand Pavilion ซึ่ งได้ร ับการ

จ ัด ส ร ร พ้ื นที่ ม า ก ที่ สุ ด แ ล ะ ให้ ก า ร สนับ ส นุน

งบประมาณการเดนิทางบางสว่นแกภ่าคเอกชนไทย 

สมาชิกสมาคมฯ ที่ไปร่วมออกงาน ได้แก่ Thai 

Union Group และ Sea Value Group ท ัง้น้ี สนิคา้

ในพ้ืนที่คูหาต่างประเทศรวมท ั้งไทย มีท ั้งสินค้า

อุปโภคและบริโภค เช่น ปลาปรุงแต่งอบแห้ง อาหาร

ทะเลแช่แข็ง ปลากระป๋อง ปูอดั ไส้กรอก ผลไม้

อบแห้ง แครกเกอร์ บะหมี่ ข้าว อาหารเสริม เลือด

จระเข้ สารสกดัจากหอยเป๋าฮ้ือ เครื่องประดบั ผ้าทอ 

ท่องเที่ยว เป็นต้น โดยผู้ที่มาเยี่ยมชมงานส่วนใหญ่

เป็นนกัธุรกิจจีน และประชาชนท ั่วไป ซึ่งใช้ภาษาจีน

เป็นหลกั ทางผูจ้ดังานจงึสง่นกัศกึษาดา้นภาษาศาสตร์

มาประจ าแต่ละคูหา เพื่อช่วยเป็นล่าม และอ านวย

ความสะดวก  

      คูหาสมาคมฯ น าเสนอโปสเตอร์นโยบายหลกั 3 

ด้ า น  Food Safety, Sustainability, Ethical 

Standard แผ่นพบัรายชื่อสมาชิกสมาคม ตวัอย่าง

สนิคา้และโบว์ชวัร์สมาชกิ โดยสมาคมฯ ไดส้ง่วีดีทศัน์

ให้กบัผู้จดังานฯ จ านวน 2 เรื่อง คือ แนะน า TTIA 

และ GLP Progress ซึ่งน าไปฉายบนจอยกัษ์ภายใน

งานด้วย ส าหรบันกัธุรกิจที่เข้ามาเยี่ยมและสนใจ

พูดคุยในคูหาสมาคม ได้แก่ นกัธุรกิจน าเข้าอาหาร 

ท าภตัตาคารซูช ิธุรกจิขายอาหารสตัว์น ้า และอุปกรณ์

การประมง  ส าหรบัประชาชนท ั่วไป ที่แวะมาชม ให้

ข้อมูลว่า สินคา้อาหารไทยมีชื่อเสียงด้านคุณภาพ แต่

เน่ืองจากเมืองจา้นเจียงติดทะเล มีอาหารทะเลสมบูรณ์

อยู่แล้ว จึงไม่คอ่ยสนใจบริโภคสินคา้สตัว์น ้าแปรรูป

เทา่ใดนกั 

ข่าวกจิกรรม 
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8 สมาคม ประชุมกบัคณะกรรมาธกิารดา้นประมงรฐัสภายุโรป (PECH – the European Parliament’s 

Committee on Fishery)

 

เมื่อวนัที่ 3 พ.ย. 2559 คณะกรรมาธิการ

ประมง รฐัสภายุโรป ได้ประชุมกบัผู้แทน 8 สมาคม 

เพือ่รบัฟงัปญัหาและข้อเสนอด้านประมงและแรงงาน

ในภาคประมงของไทย ณ ส านักงาน TUF จ.

สมุทรสาคร (8 สมาคม ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมทู

น่าไทย  สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมกุ้ง

ไทย สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว์ไทย สมาคมการประมง

แห่งประเทศไทย สมาคมประมงนอกน่านน ้าไทย 

สมาคมสมาพนัธ์ชาวประมงพื้นบ้านแหง่ประเทศไทย 

และสมาคมรกัษ์ทะเลไทย) โดยมีอธิบดีกรมประมง

และหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่ม 

           ในภาพรวม คณะกรรมการฯ มีความพอใจตอ่

การให้ข้อมูลปัญหา-ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา

ของสมาคมต่างๆ ซึ่งมีมุมมองต่างกนัไปตามสภาพ

ธุรกิจ  และได้ต ัง้ประเด็นค าถามเกี่ยวกบัความย ั่งยืน

ในการใช้วตัถุดิบอาหารสตัว์จากปลาป่น การควบคุม

ว่าไม่มีวตัถุดิบจากล้งผิดกฎหมายส่งเข้าโรงงาน 

ปัญหาการลกัลอบท าประมงทูน่าในเขตอินโดนีเซีย

เหนือโดยเปลีย่นธงเรือ เป็นตน้ 

* TTIA - ดร.ชนินทร์ฯ น าเสนอ PPT การ

แก้ปัญหาและส่งเสริมงานด้านประมงและแรงงาน 

พรอ้มท ัง้ใหค้วามเห็นวา่  

1. การท าประมงอย่างย ั่ งยืนจะส่งผลให้

อุตสาหกรรมทูน่าเตบิโตอยา่งย ั่งยืนซึ่งตอ้งอาศยัความ

ร่วมมือจากทุกประเทศ และเสนอให้ยกปัญหาการท า

ประมงทูน่าเกินศกัยภาพ โดยเฉพาะกองเรือจีน และ

ฟิลิปปินส์ ขึ้นมาหารือและแก้ไขอย่างจริงจงั ตวัเลข

การจบัทูน่าสูงขึ้นอีก 1 ล้านตนั จึงเกิดค าถามว่าใน

ปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาจากไหน ใครรบัซ้ือ ในขณะที่

ตวัเลขน าเข้าทูน่าของไทยคอ่นข้างคงที่ตลอดระยะ 5 

ปีทีผ่า่นประมาณ 7 แสนตนัตอ่ไป 

2 .  ข อ สนับ ส นุ นน โ ย บ า ย ข อ ง ร ัฐ บ า ล

อินโดนีเซียและม ัล ดีฟ ที่ส่ง เสริม Small scale 

fisheries และการท าประมงแบบ Pole and Line 

การออกกฎระเบียบหา้มเรือต่างชาติประเภทอวนลาก

เขา้มาท าการประมง  ดงันัน้ เชือ่วา่การบริหารจดัการ

การท าประมงทูน่าและก าหนดมีปริมาณการจ ัดที่

เหมาะสมควร และสรา้งมูล 

3. ส าหรบัการท าประมงในน่านน ้าไทย ควร

เป็นอาชีพสงวนให้กบัคนไทยเท่านั้น การท าปลาป่น

เพื่อส่งไปท าอาหารส ัตว์ควรใช้ว ัตถุดิบจาก by 

product เป็นหลกั ไม่ใช ่by catch ซึ่งสว่นใหญ่เป็น

สตัว์น ้าวยัออ่น ควรลดจ านวนโรงงานปลาป่นและการ

ท าประมงอวนลากลง 50% ก็จะชว่ยลดปญัหาแรงงาน

ประมงขาดแคลนซึ่งสว่นใหญเ่ป็นแรงงานขา้มชาติไป

ดว้ย   

สมาคมตา่งๆ ใหค้วามเห็นวา่ 

4. ผลของการออกกฎหมายลงโทษรุนแรงโดย

รฐับาลทหารของไทยในปัจจุบนั ท าใหเ้รือประมงจอด

กว่า 3,000 ล า โดยยงัไม่มีการเยียวยารบัซ้ือเรือไป

ท าปะการงั อีกท ัง้การไม่เปิดจดทะเบียนแรงงานภาค

ประมง ท าให้เกิดปัญหาไม่มีเอกสารทางกฎหมาย

รองรบัและขาดแคลนมากขึ้น // แต่ในทางกลบักนั 

มาตรการที่เข้มงวดส่งผลให้ทรพัยากรธรรมสตัว์น ้า

กลบัฟ้ืนฟูขึ้น ท าให้เรือประมงพ้ืนบ้านเริ่มกลบัไปสู่

การท าอาชีพประมงและมีรายไดเ้ลี้ยงครอบครวั  

5. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ปลาป่นท ั้ง

ทางตรงและทางออ้ม เพือ่มาท าอาหารสตัว์และเลี้ยงกุ้ง 

ตระหนักถึงปัญหาการตรวจสอบแหล่งที่ม าของ

วตัถุดิบ จึงท างานร่วมกบักรมประมงและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาของห่วงโซ่ supply chains 

การตรวจสอบเอกสารก าก ับการซ้ือ -ขาย  การ

ตรวจสอบเรือที่ขายวตัถุดิบและการท า Fishery 

Improvement Project อวนลากฝั่ งอ่าวไทยและ  

อนัดามนั 
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ประชุมเริ่มต้นโครงการปรบัปรุงการท าประมงอวนล้อมปลาโอด า

 

เมื่อว ันที่  28 พ.ย. 59  DOF WWF SFP 

USAID TTIA เข้าร่วมประชุมหารือเริ่มต้นโครงการ

ปรบัปรุงการท าประมงอวนล้อมปลาโอด า (Tonggol 

FIP) โดยมี ผอ.มาโนช รุง่ราตรี เป็นประธานและ ผช.

เพราลยั นุชหมอน เป็นประธานร่วม เพื่อหารือแนว

ทางการปรบัปรุงโครงการ Tonggol FIP ต่อเน่ือง 

โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  

Morning session - WWF Australia 

น าเสนอผลการประเมินเบ้ืองต้นและสรุปหลกัเกณฑ์

การให้คะแนนจาก Assessor ท ัง้ฝั่งอ่าวไทยและอนั

ด าม ัน  3  ห ล ักก า ร  MSC ยกต ัว อย่ า ง เ ช่ น  1 . 

สถานะภาพประชากรปลาโอด า เช่น ผลลพัท์ของ 

Stock Status  2. สภาพแวดล้อมการท าประมงของ 

ETP Species เช่น กรมประมงได้ช้ีแจงการใช้ Log 

book เพื่อตรวจสอบชนิดปลาที่จบัได้ โดยสามารถ

ระบุได้ว่าเป็นชนิดที่เป็นเป้าหมายได้ 3. การบริหาร

จดัการและก าหนดนโยบาย เช่น กฎหมายไทยไม่มี

การจดัการด้านกลไกการร้องเรียนที่เพียงพอตาม

หลกัการของ MSC ที่ประชุมช้ีแจงว่าสามารถใช้

ช่องทางศูนย์ด ารงค์ธรรมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการ

รอ้งเรียนตามกฎหมาย 

Afternoon session - WWF น าเสนอตาราง  

Daft FIP Action plan เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก ับ  DOF 

activities Plan และ SEAFDEC RPOA โดยเน้น

ให้เห็นถึงความส าคญัตาม Priority ของกิจกรรมที่จะ

น าไปปฏิบตัิตามหลกัการของ MSC ยกตวัอย่างเช่น 

Activity 1.Develop harvest control rule / Activity 

2 . Better understanding for Ecosystem and 

biodiversity assessments / Activity 3. Reviesed 

Royal Fishery Ordinance etc. 

 

Conclusion 

1. การเลือกฝั่ งในการเริ่มต้นท า Tonggol 

FIP - ที่ประชุมเสนอให้ท าฝั่งอ่าวไทยก่อน เน่ืองจาก

ผลของ Stock healthy ซึ่งอา่วไทยท าไดง้า่ยกว่าและ

เห็นผลชดัเจน อีกท ัง้สามารถตอ่ยอดใช้เป็นต้นแบบใน

การท าฝั่งอนัดามนั ตอ่ไปได ้

2. เสนอใหโ้ครงการฯ Tonggol FIP สามารถ 

reference ได้ในระด ับ  International Level แต่

ยงัคงมีปัญหาเรื่องของการเก็บข้อมูลโดยเฉพาะเรือ

ไทยซึ่งหากจะให้ดครงการฯ น้ีสามารถ reference 

ไดใ้นระดบั International Level ก็ตอ้งเก็บขอ้มูลใน

ระด ับ ภูมิภาคเช่นก ัน ประกอบก ับต้องผล ักด ัน

โครงการในการประชุม TUNA working group ซึ่ง

มีการประชุมปีละคร ัง้เทา่นัน้  

3. ผช.เพราลยัฯ เสนอวา่ใหศ้กึษาแนวทางจาก

โครงการ FIP Blue Swimming Crab หรือ FIP ปู

ม้า ทีท่ ามากอ่นหน้าน้ี ซึ่ง WWF รบัผดิชอบโครงการฯ 

น้ีดว้ย 
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มต ิครม.วนัที ่1 พ.ย. 59 –  เรื่อง แตง่ต ัง้ประธานกรรมการและกรรมการอืน่ในคณะกรรมการ 

องคก์ารสะพานปลา  

 

ประชุม MCPD ท่าเทียบเรือ – โดยกรมประมงและ 3 สมาคมฯ (TTIA TFFA TFPA) 

 

 
เมื่อวนัที่ 4 พ.ย. 59 - อธิบดีกรมประมง เชิญ 

3 สมาคมฯ (TTIA TFFA TFPA) หารือแนวทางการ
บรหิารจดัการทา่เทียบเรือ การตรวจสอบย้อนกลบัโดย
เอกสาร  MCPD, MCTD และการขึ้นทะ เ บี ยน
สุขลกัษณะของท่าเทียบเรือ กบักรมประมง สรุป
สาระส าคญัดงัน้ี  

1. สืบเน่ืองจาก พ.ร.ก.การประมง 2558 
มาตรา 84 และ 85 ก าหนดเรื่องการขึ้นทะเบียนท่า
เทียบเรือและผูป้ระกอบกจิการแพปลา การขนถา่ยสตัว์
น ้า ณ ท่าเทียบเรือ จะต้องมีเอกสารบนัทึกก ากบัเพื่อ
ตรวจสอบย้อนกล ับได้ทุกข ั้นตอน เช่น เอกสาร 
MCPD ซึ่งก่อนหน้าน้ี กตส. ได้ประสานมายงัแต่ละ
สมาคมฯ เพื่อขอข้อมูลของสมาชิกที่การใช้บริการท่า
เทียบเรือที่โรงงานใช้ในการซ้ือสตัว์น ้าในประเทศเข้า
โรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้กรมฯ เร่งด าเนินการหารือ

กบัท่าเทียบเรือที่มีการใช้บริการหลกั เพื่อช้ีแจง ท า
ความเข้าใจ ในเรื่องของข ั้นตอนการด าเนินการการ
ออกเอกสารก ากบัการซ้ือขายสตัว์น ้า โดยการน าเอา
ระบบบนัทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Smartphone 
มาปรบัใช ้เขา้มาชว่ยเชือ่มขอ้มูลปรมิาณ น ้าหนกั เพื่อ
ลดข ั้นตอนความผิดพลาด และลกัลอบการซ้ือขาย
รวมถึง กรมฯ ขอความร่วมมือมายงัตลาดทะเลไท ใน
การเข้ามาควบคุมการซ้ือขายสตัว์น ้า ต้องมีความ
ชดัเจนว่าใครเป็นผู้ออกเอกสาร MCPD ต้องถูก
ควบคมุในทุกข ัน้ตอนของผูซ้ื้อและผู้ขาย จนกระท ั่งถึง
โรงงาน โดยเฉพาะกิจการแพปลาที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ใน
ตลาดซ้ือขาย 

2. กรมประมง ขอความร่วมมือมายงัสมาชิก
แต่ละสมาคมฯ ในการช่วยประชาสมัพนัธ์ ในส่วนที่
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กรมฯ จะต้องเร่งเข้าไปหารือและอธิบายข ั้นตอนโดย
ล ะ เ อี ย ด ใน เ รื่ อ ง ก า ร ออ ก เ อ ก ส า ร โ ด ย ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ท่าเทียบเรือโดยจะเริ่มจากท่าที่ถูกใช้
บรกิารจาก สมาชกิสมาคม มากทีสุ่ดกอ่น  

3.  กรมประมง  ให้ข้อ มูล เพิ่ม เติม  เรื่อ ง
มาตรการสุขอนามยัของท่าเทียบเรือ ซึ่งกรมฯ อาจจะ
เรง่ด าเนินการบรหิารจดัการใหแ้ต่ละทา่เทียบเรือ ตอ้ง
มาขอใบอนุญาตด้านความสะอาดและสุขอนาม ัย 
(Sanitary) ส าหรบัการประกอบกิจการที่มีมาตรฐาน
ตาม พ.ร.ก.การประมง 2558

ประชุมคณะอนุกรรมการจดัท านโยบายการส่งเสริม พฒันา และแก้ปัญหา การประมงนอกน่านน ้าไทย  

 

เมื่อวนัที ่9 พ.ย. 59 - กรมประมง เชญิประชุม

คณะอนุกรรมการจดัท านโยบายส่งเสริม พฒันาและ

แก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน ้าไทย (รองอธิบดีฯ 

อุมาพร พมิลบุตร เป็นประธาน) - สมาคมอุตสาหกรรม

ทูน่าฯ ร่วมเป็นอนุกรรมการในชุดน้ี โดยมีหน่วยงาน

ภาครฐั เอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สรุปสาระส าคญั 

ดงัน้ี  

1. คณะอนุกรรมการจดัท านโยบายส่งเสริม 

พฒันาและแก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน ้าไทย 

เป็น 1 ใน 4 คณะฯ ที่อยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการ

จดัท านโยบายการพฒันาการประมงของประเทศ และ 

คณะกรรมการนโยบายการประมงแหง่ชาต ิ 

2. คณะอนุกรรมการประมงนอกน่านน ้าฯ 

หารือ  

2.1 กรอบนโยบายการประมงนอกน่านน ้าไทย

ในภาพรวม   

2.2 การแต่งต ั้งคณะท างานเพื่อหาลู่ทางและ

โอกาสในการท าประมงนอกน่านน ้าไทย ประกอบด้วย 

หน่วยงานในกรมประมง (กองนโยบายและยุทธศาสตร์

พฒันาการประมง/กองประมงต่างประเทศ/กองวิจยั

และพฒันาประมงทะเล ฯลฯ) กระทรวงต่างประเทศ 

(กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/กรมเอเชีย ตะวนัออก

กลาง แอฟริกา) กรมศุลกากร สมาคมประมงนอก

น่านน ้า เป็นต้น - พร้อมท้งัหารืออ านาจหน้าที่ของ

คณะท างานฯ  

3. ประเด็นสถานการณ์การประมงนอกน่านน ้า

ไทย ภายหลงั พ.ร.ก.ประมง 2558 มีผลบงัคบัใช้ - 

ปัจจุบนั มีเรือประมงไทยรบัใบอนุญาตท าการประมง

นอกน่านน ้าไทย ตาม พ.ร.ก.ประมง จ านวนท ัง้สิน้ 14 

ล า (เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ 11 ล า/ อวนลากคู่ 1 ล า 

และอวนล้อม 1 ล า) พ้ืนที่ท าการประมงในทะเลหลวง

มหาสมุทรอินเดีย ท ั้งน้ีเรือประมงไทยยงัไม่สามารถ

เข้าไปท าการประมงในรฐัชายฝั่ งใดๆ ได้ เน่ืองจาก 

ไทยจะต้องมีความตกลง MOU ด้านประมงกบัรฐั

ชายฝั่งนั้น ก่อน ซึ่งขณะน้ี กรมฯ เร่งด าเนินการจดัท า 

MOU กบัประเทศตา่งๆ  

3.1 ขณะเดียวกนักรมฯ ได้มีการเสนอร่าง

แกไ้ขเพิม่เตมิข้อความในกฎกระทรวงที่ระบุวา่ต้องท า 

MOU เพื่อให้ ผปก. สามารถเข้าไปท าการประมงใน

รฐัชายฝั่งได้ หากมีเอกสารหลกัฐานยืนยนัว่าได้สิทธิ

ในการเขา้ไปท าประมงชายฝั่งจรงิ 

3.2 สมาคมประมงนอกน่านน ้า - เสนอพ้ืนที่ที่

ควรเรง่ท า MOU เชน่ แอฟรกิาตะวนัออก / เอธโิอเบีย 

/ โมซมับิก โดยใหเ้หตุผลวา่บางประเทศยนิดีใหเ้อกชน

ไทยเข้าไปลงทุน/สปัทาน เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี 

เทคนิคการท าประมง หรือมองถึงองค์ประกอบอื่นๆ 

เช่น การเข้าไปช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่ประเทศเหล่ายงั

ขาดแคลนกอ่นในเบ้ืองตน้
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ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจดัท านโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองด้านการประมงของประเทศ 
คร ัง้ที่ 1 / 2559 

 

 

เมื่อว ันที่  24 พ.ย. 59 - กรมประมง เชิญ

ประชุม คณะอนุกรรมการด้านการจดัท านโยบายการ

พฒันาอุตสาหกรรมต่อเ น่ืองด้านการประมงของ

ประเทศ คร ั้งที่ 1 / 2559 (รองอธิบดีฯ อุมาพร พิมล

บุตร เป็นประธาน / ผอ.กตส. เป็นฝ่ายเลขาฯ) - โดย 

TTIA เป็นกรรมการ ในอนุกรรมการฯ ด ังกล่าว 

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ห น่ ว ย ง า น ภ า ค ร ั ฐ  เ อ ก ช น 

(TTIA/TFFA/TFPA) สภาหอฯ สภาอุตฯ ฯลฯ ที่

เกีย่วขอ้งเขา้รว่มประชุม 

          - คณะอนุกรรมการด้านการจดัท านโยบายการ

พฒันาอุตสาหกรรมต่อเ น่ืองด้านการประมงของ

ป ร ะ เ ท ศ  เ ป็ น  1 ใ น  4 คณ ะ ฯ  ที่ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้  

"คณะอนุกรรมการจดัท านโยบายการพฒันาการ

ประมงของประเทศ"ตามค าส ั่งคณะกรรมการนโยบาย

การประมงแหง่ชาต ิ1/2559  

สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  

1. คณะอนุกรรมการด้านการจดัท านโยบาย

การพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ด้านการประมงของ

ประเทศ หารือองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ 

โดยให้เพิ่มสมาคมปลาป่นฯ และสมาคมอาหารสตัว์ฯ 

เขา้ไปดว้ย เน่ืองจากอยูใ่นอุตสาหกรรมตอ่เน่ือง 

2. ก าหนดให้ต ัง้ คณะท างานย่อย เพื่อก าหนด 

นโยบายตอ่จากคณะอนุฯ และจดัท าแผนปฏบิตัิการมา

น า เ สนอ  โ ดย  TTIA/TFFA/TFPA เ ข้ า ร่ ว ม ใน

คณะท างานย่อย ชุดน้ี เพื่อก าหนดกรอบทิศทางที่

ชดัเจนของอุตสาหกรรมประมงตอ่เน่ือง 

3. ที่ประชุมหารือ โอกาสและข้อจ ากดั เพื่อ

ก าหนดนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองด้าน

การประมงของประเทศ เช่น โอกาส ขยายตลาดสินคา้

ประมงในต่างประเทศ , ประเทศไทยสามารถเป็น

ศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปที่ส าคญัของโลก, การ

จ ัดหาและใช้ว ัตถุดิบจากต่างประเทศมาแปรรูป 

โดยเฉพาะวตัถุดิบจากต่างประเทศ , เน้นส่งเสริม

นวตักรรม เทคโนโลยีมากขึ้น, การเจรจา FTA เพื่อ

เปิดตลาด ฯลฯ เป็นต้น เช่น ข้อจ ากดั เรื่อง IUU 

fishing, ถูกตดั GSP, ขาดแคลนแรงงาน, การเปลีย่น

กฎระเบียบอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านสุขอนามยั 

ฯลฯ เป็นตน้ 

      *** นโยบายการพ ัฒนาอุตสาหกรรมประมง

ตอ่เน่ือง เน้น 3 ดา้น  

1) ดา้นคณุภาพและความปลอดภยั       

2) ด้ า นกา รบ ริห า ร จ ัดก า ร เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด

ความสามารถในการแขง่ขนั และ  

3) ดา้นความมั่นคงอาหาร 

4. ท ั้ ง น้ี  คณะอ นุกร รม กา รฯ  จ ะ จ ัด ต ั้ ง

คณะท างานย่อยฯ โดยก าหนดการประชุมวนัที่ 30 

พฤศจิกายน 2559 น้ี เพื่อจดัท าแผนปฏิบตัิการให้

สอดคล้องก ันยุทธศาสตร์ของกรมประมง , แผน

ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรฯ โดยก าหนดกรอบ

ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี 2560 - 2564 ตามแผน

สภาพฒัฯ ฉบบัที ่12 กอ่นน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  

พิจารณาและน าเสนอต่อ คณะกรรมการประมง

แหง่ชาต ิตอ่ไป
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TTIA เข้าร่วมงานแถลงข่าว เตรียมปรบัคา่จ้างข ัน้ต ่า ปี2560
 

 

เมื่อวนัที่14 พฤศจิกายน 2559 ณ กระทรวง
แรงงาน เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย คุณ
อรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ ได้เข้าร่วมการประชุมงาน
แถลงข่าว โดยมี มล.ปุณฑริก สมิติ ปลดักระทรวง
แรงงาน ดร.พจน์ อร่ามวฒันานนท์ รองประธาน
กรรมการ สภาหอการค้าฯ คุณสุรงค์ บูลกุลรอง
ประธานกรรมการ หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมและ
แถลงขา่วคร ัง้น้ีดว้ย 

โดยในการประชุมคร ั้ง น้ี มีประเด็นส าคญั
เ กี่ ย วก ับการส่ ง เ สริม กา ร ลงทุ นของนัก ล ง ทุ น
ตา่งประเทศ อาท ิกจิกรรมทีไ่ม่เขา้ขา่ยเป็นการท างาน
ตาม พรบ.การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 
ประกาศการจดัท าข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการท างานของ
นายจ้างตาม พรบ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 และ
อตัราคา่จา้งข ัน้ต ่า ปี 2560 เป็นตน้

TTIA ร่วมกบัองค์การ PLAN จดัอบรมมาตรฐาน BSCI 

ว ันที่  16-18 พฤศจิกายน 2559 ที่  ร.ร.
Novotel Siam TTIA ไดร้ว่มกบัองค์การ PLAN จดั
อ บ ร ม จ ั ด  workshop เ รื่ อ ง  BSCI Code of 
Conduct Implementation Workshop for Thai 

Producers with Focus on Migrant Labour 
Issues ให้กบัสมาชิก TTIA ที่สนใจเข้าร่วมจ านวน 
15 บ. ซึ่งการอบรมคร ั้ง น้ีได้รบัทุนสนับสนุนจาก 
KESKO ประเทศฟินแลนด์ 

ภายหล ังจบกิจกรรม มีการมอบ Certificate of 
Attandace โดย อ.แซลลี่ อนญัญา และมอบของที่
ระลึกให้กบัวิทยากร โดยคุณอรรถพนัธ์ เลขาธิการ
สมาคมฯ ทางสมาชกิผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมฯ ใหค้วามเห็น
ว่าได้รบัประโยชน์จากการจดักิจกรรมคร ั้งน้ีมาก ท า
ให้เข้าใจเรื่อง Social Management System และ
เน้ือหาของ BSCI เพือ่น าไปประยุกต์ใชใ้นการท างาน
ตอ่ไป

ประชุมปญัหาข ัน้ตอนเอกสารน าเขา้ปลา 

ประชุม ปญัหาการด าเนินการดา้นเอกสาร

น าเขา้ปลาและการขอรบัรองเอกสาร Self-

Certificate ภาษาองักฤษ 

 
เมื่อวนัที่ 25 พ.ย. 2559 -- กรมประมง กตส. 

เชิญ TTIA (เลขาธิการและสมาชิก) ร่วมหารือใน
ประเด็นข้อปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินการด้าน
การตรวจสอบแตล่ะข ัน้ตอนของเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การติดต่องานกบักรมประมงใน 5 ประเด็น ตามที่ 
TTIA ไดย้ืน่หนงัสือถงึกรมประมง กตส.และดา่น กอ่น
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หน้าน้ี โดยประธานทีป่ระชุม คอื ผอ.วรรณวภิาฯ, ผอ.
ถาวรฯ และทีมกตส. และดา่นประมง ฯลฯ 
โดยสรุปสาระส าคญัตามล าดบัดงัน้ี  

1.ปญัหาการขอแกไ้ขขอ้มูลในใบขนใชร้ะยะเวลานาน 

- ภายหลงัจากที่มีการช ั่งน ้าหนกัปลาที่แท้จริงแล้ว ใน

ข ัน้ตอนน้ีทางกรมศุลกากรจะใช้ระยะเวลาด าเนินการ 

ประมาณ 7-14 วนั สาเหตุหลกัส่วนหน่ึงมาจากมี

เจา้หน้าทีไ่ม่เพียงพอกบัปรมิาณงานทีต่อ้งปฏบิตั ิ 

    ** ความเห็นทีป่ระชุม ตอ้งหารือกบั กรมศุลกากร

อีกคร ัง้ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการลา่ชา้ ซึ่ง

อาจจะหารือร่วมกนั3ฝ่ายอีกคร ัง้ 

2.ปัญหาการเลือกใช้  Transshipment port ไม่

ตรงกนัระหวา่งกรมศุลกากรและกรมประมง - ในกรณี

ทีมี่มากกวา่ 1 Transshipment port ทางกรมประมง

จะเลือกท่าใดท่าหน่ึงมาตรวจข้อมูลในขณะที่กรม

ศุ ล ก า ก ร จ ะ ต ร ว จ  ข้ อ มู ล เ ฉ พ า ะ  Last 

Transshipment Port เทา่นัน้  

    ** ความเห็นทีป่ระชุม เน่ืองกรณีดงักลา่วสามารถ

เกดิขึน้ไดจ้ากหลายๆรูปแบบเชน่  

    - กรมประมง เสนอให้ยึด Port ที่รบัปลาขึ้นบนเรือ

และตอ้งระบุใน BL กรณีดงักลา่วถา้มีการระบุเรือจบัที่

ชดัเจนก็สามารถระบุ Port ได้ แต่หากมาในเรือ 

Carrier ซึ่งมาจากหลายเรือจบัและมีการขนถา่ยหลาย 

Port ซึ่งแยกยาก เสนอให้แยกเป็น 1 ใบขน 1 BL 1 

ทา่>>ซึ่งยากมากในทางปฏบิตั ิ

    - สมาชิก TTIA เสนอให้ใช้เอกสารอื่นที่สามารถ 

Link เชื่อมโยงได้ว่ามาจาก Port ไหน เช่น Dolphin 

safe  

    - บางบริษทัฯ มีการระบุมาถึง 3 Port  / 3 BL / 1 

Carrier การตรวจสอบและการเลือก Port ส าหรบั

ตรวจสอบ คอ่นขา้งอยา่งไร 

    ท ั้ง น้ี สมาคมฯ จะกลบัมาหารือ Case study ที่
อาจจะเกดิขึน้ภายในกบัผูเ้ขา้รว่มประชุมทีเ่กีย่วข้องอีก
คร ั้ง เพื่อน ากลบัมาหารือร่วมกบักรมประมงและ
กรมศุลฯ ต่อไป ในเบ้ืองต้นก าหนดไว้เป็นวนัที่ 8-9 
ธนัวาคม 2559   
3.การขอแกไ้ขขอ้มูลผา่นระบบ N S W  -  หากเกดิ

ขอ้ผิดพลาด หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกตอ้ง จะต้องมีการ

แกไ้ขขอ้มูลในระบบ N S W  เจา้หน้าที่ดา่นฯ 

ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งท าหนงัสือเป็นลายลกัษณ์

อกัษรเพื่อขอแกไ้ขในระบบก่อน จงึจะสามารถท าได้  

    ** ความเห็นที่ประชุม กรณีใบอนุญาตที่ต้องมีการ

แกไ้ขซึ่งตามหลกัสามารถแก้ไขได ้ เชน่ ชือ่เรือตอ้งให้

ตรงกบั CC แต่ต้องเป็นกรณีที่ยงัไม่ได้มีการออกใบ

ขนและต้องท าก่อนที่เรือจะเข้าท่าที่ไทย แต่หากของ

เขา้มาแลว้ ออกใบขนและ IMD แลว้ไม่สามารถแก้ไข 

เพราะถือว่าเข้าระบบ NSW แล้ว จะแก้ไขได้ต้อง

ยกเลกิใบขนและขอนุญาตกรมศุลกากรเทา่นั้น  

- ประเด็นขอ้ 3และ 4 จะมีความเกีย่วโยงกนั- 

4.ความชดัเจนในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานกรม

ประมง  

-ข ั้นตอนการตรวจสอบเอกสารสินค้าสตัว์น ้า

น าเข้าระหว่างด่านประมงและ กตส. ยงัไม่มีความ

สอดคลอ้งกนั  

     ** ความเห็นทีป่ระชุม ประธานแจง้วา่ โดยหลกัการ

ท ั้ง กตส.และด่านประมง มีแนวทางและคู่มือในการ

ตรวจสอบเอกสารเหมือนก ันอยู่แล้วช ัดเจน >> 

ผูป้ระกอบการยกตวัอยา่ง 2 กรณีทีมี่การตรวจสอบไม่

ตรงกนั 

1) กรณีปลาตู้ที่เรือแม่ที่เป็นเรือขนปลาแล้ว

ต้องมีการถ่ายล าเรือเป็นเรือลูกอีกล าเพื่อ ซึ่งในส่วน

ของข ั้นตอนการการตรวจสอบเอกสารยงัไม่ตรงกนั

และต้อง มีการแก้ไขท า ให้ต้องใช้ เ เวลาในการ

ด าเนินการเพิม่มากขึน้ และ  

2) กรณีการนับช่วงเวลา Ship date และ 

Catching period มีความคลาดเคลือ่น ซึ่งอาจจะเป็น

ความผิดพลาดจากต้นทาง ส่งผลต่อการตรวจสอบ

ขอ้มูลของจนท.ดา่น 

5 . ก า ร ข อ ร ั บ ร อ ง เ อ ก ส า ร  Self-Certificate 

ภาษาองักฤษ ตอ่ 1 เรือจบั - ดว้ยมีบางประเทศต้นทาง

ที่ขายปลา เช่น PNG  (และเริ่มมีประเทศอื่นๆ ที่จะ

ขอให้ด าเนินการในลกัษณะน้ีอีก) ได้ร้องขอให้กรม

ประมง ในฐานะ Competent  Authority ร ับรอง

เอกสาร  Self-certify ต่อ  1  เ รื อจ ับ  ที่ เ ป็ นฉบับ
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ภาษาองักฤษ เพื่อที่จะให้ประเทศต้นทางนั้นออก 

Catch Cert. ตามน ้าหนกัทีร่บัจรงิ 

     ** ความเห็นที่ประชุม ปัจจุบนัมี 2 ประเทศที่ท า

เช่นเดียวกนักบั PNG คือ ไต้หวนัและฟิลิปปินส์ ที่ใช้

วิธี ให้ผู้ ซ้ือแจ้งต ัวเลข Actual weight กล ับไปย ัง

ประเทศต้นทางเพื่อออก CC กลบัมา ซึ่งท ั้ง ไต้หวนั

และฟิลปิปินส์ กรมฯ ไดมี้ความรว่มมือ MOU ดว้ย ใน

กรณีทีมี่ PNG เพิม่เขา้มาเพือ่ใหส้ะดวกมากข ัน้ กรมฯ

จะเร่งท า MOU แต่ในระหว่างน้ีให้ใช้วิธีเดิมที่ปฏิบตัิ

ไปกอ่น

 

 

 
“ประวิตร-สมคดิ” เยีย่มก. แรงงาน ก าหนด  4 ภารกิจดา้นแรงงาน 

ว ันที่  14 พฤศจิกายน 2559 ที่กระทรวง
แ ร ง ง าน  พล . อ .  ป ร ะ วิ ต ร  ว ง ษ์ สุ ว ร รณ  รอ ง
นายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
และ นายสมคดิ จาตุศรีพทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตรี เดิน
ทางเข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงแรงงาน โดย พล.อ.
ประวติร ไดม้อบนโยบายให้กบัผูบ้รหิารของกระทรวง
แรงงานในการขบัเคลือ่นภารกิจใหป้ระสบความส าเร็จ 
4 เรือ่ง คอื  

1. การพิจารณาให้สตัยาบนัอนุสญัญา ILO ที่
ส าคญัอย่างน้อย 3 ฉบบั คือ อนุสญัญาฉบบัที่ 98 ว่า
ด้วยการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง อนุสญัญาฉบบัที่ 
188 ว่าด้วยการท างานในภาคประมง และพิธีสาร
ภายใตอ้นุสญัญาฉบบัที ่29 วา่ดว้ย แรงงานบงัคบั เพือ่
แสดงความมุ่งม ั่นของประเทศไทย ที่จะยกระดบัการ
ดูแลแรงงาน ตามมาตรฐานสากล  

2. การประสานงานกบัส านกังาน ก.พ. อย่าง
ใกลช้ดิ เพือ่เพิม่จ านวนพนกังานตรวจแรงงานให้เพียง
พอที่จะดูแลแรงงานให้ได้รบัสิทธิตามกฎหมาย และ
สามารถแก้ไขปัญหาการคา้มนุษย์ที่เป็นภยัคุกคามตอ่
ประเทศชาตไิดอ้ยา่งย ั่งยืน  

3. แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ เพื่อให้
การบรหิารจดัการแรงงานตา่งดา้วและแรงงานในภาค
ประมงได้รบัสิทธิประโยชน์ตามหลกัสิทธิมนุษยชน
อยา่งเทา่เทียม รวมท ัง้ไดร้บัสทิธแิรงงาน และสทิธิทาง
สงัคมดว้ย  

4. การจดัระเบียบแรงงานต่างด้าวในจงัหวดั
น าร่องนั้นให้ยึดตามกรอบใน 3 ประเด็น คือ ด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และความมั่นคง 
Source: http://www.matichon.co.th/news/359136

เปิดจดทะเบียนตอ่อายุการท างานแรงงานตา่งดา้วประมงทะเลและแปรรูปสตัว์น ้าต ัง้แต ่1 พ.ย.59  

 
คณะร ัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อว ันที่  25 

ตุลาคม 2559 ขยายระยะเวลาการอยูใ่นราชอาณาจกัร 

และอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าวใน
กิจการประมงทะเลและแปรรูปสตัว์น ้าที่ใบอนุญาต
ท างานจะหมดอายุในปี  2559 ออกไปจนถึง  1 
พฤศจกิายน 2560 เพือ่ไปตรวจสญัชาต ิแตไ่ม่ตอ่อายุ
ให้แรงงานฯ ที่ใบอนุญาตท างานหมดอายุในปี 2560 
และ 2561 โดยเปิดจดทะเบียนระหว่างว ันที่  1 
พฤศจิกายน – 30 ธนัวาคม 2559 ณ ส านกังานจดัหา
ง า น จ ั ง ห ว ัด ใ น  2 2  จ ั ง ห ว ัด ช า ย ท ะ เ ล แ ล ะ
กรุงเทพมหานครอีก 1 แห่ง ในกิจการแปรรูปสตัว์น ้า 
สามารถท างานไดถ้งึ 1 พฤศจกิายน 2560 
Source: 
http://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/su
b/0/pull/detail/view/detail/object_id/2930 

 

ข่าวแรงงาน 
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  US บริโภคอาหารทะเลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง
 

รายงานจากองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และ
บรรยากาศแห่งชาติสหรฐัอเมริกา (NOAA) พบว่า
การบริโภคอาหารทะเลของชาวอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในปี 2558 มีคา่เฉลี่ยการบริโภคอาหาร
ทะเลของชาวอเมริกาเพิ่มขึ้น 15.5 ปอนด์ ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี 2557 ถึง 0.9 ปอนด์ ท ัง้น้ีรายงานการประมง
ของสหรฐัอเมริกา ยงัเผยถึงตวัเลขการคา้ประมงของ

สหรฐัอเมริกาว่ามีปริมาณถึง 9.7 พนัล้านปอนด์ คดิ
เป็นมูลคา่ถึง 5.2 พนัลา้นดอลลาร์ ซึ่งปลาทีเ่ป็นที่นิยม
และมีปริมาณการค้าขายมากที่สุด ยงัคงเป็น ปลาอ
ลาสก้าโพล็อค โดยปริมาณที่จบัมีมูลค่า 3.3 พนัล้าน
ดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 4% จากปีที่แล้ว) นอกจากน้ี ยงัมี
ปลา Atlantic menhaden และ Gulf menhaden 
ซึ่งมีมูลคา่ 1.6 พนัล้านดอลลาร์ ( เพิ่มขึ้น 29% ) จึง
ถือไดว้า่ปลาและอาหารทะเลเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่น า
เงินเข้าสู่เศรษฐกิจของประเทศหลายพนัล้าน และ
สนบัสนุนการจา้งงานกวา่ 1.8 ลา้นคน 

Source: thefishsite.com สรุปโดย: มกอช. (04/11/59) 

แฉ"อียู"สง่สายเหยีย่วตรวจ"ไอยูยู"  

 

      คณะกรรมาธิการประมงของรฐัสภายุโรปบุก
ตรวจสอบความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมายในไทยแบบถี่ยิบ ต ั้งแต่ ศปมผ. 
กรมประมง กรมเจา้ทา่ กระทรวงแรงงานและผู้ส่งออก 
ช้ีการตดัสินของอียูในเดือน ม.ค.ปีหน้าคาดการณ์ยาก
ว่าไทยจะถูกคงใบเหลืองหรือได้ใบแดง เผย 3 ใน 5 
ระดบับิ๊กคณะกรรมาธิการที่มาตรวจสอบเป็นสาย
เหยีย่วทีเ่คยมองไทยดา้นลบ 

แหลง่ขา่วจากกรมประมง เปิดเผย "ประชาชาติ
ธุรกิจ" ว่า สปัดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการประมง 
(PECH) ของรฐัสภายุโรปจ านวน 14 คน น าโดยนาง
ลินแนร์ เอิน-สตรอม รองประธานคณะกรรมาธิการ
ประมง (PECH) เป็นหวัหน้าคณะได้เดินทางมา
ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) 
ของไทย หลงัจากสหภาพยุโรป (อียู) ประกาศให้
ใบเหลืองแก่ไทยเมื่อวนัที่ 21 เม.ย. 2557 ซึ่งการมา
ของนางลินแนร์ได้รบัการจบัตามองจากฝ่ายไทย
คอ่นขา้งมาก เน่ืองจากนางลินแนร์มีท่าทีคอ่นขา้งแข็ง
กร้าวในเรื่องสิทธิมนุษยชน และมีความเห็นว่าไม่
สามารถแยกเรื่องประเด็นแรงงานออกจากประเด็น
การท าประมงผิดกฎหมาย ( IUU) ได้ ที่ผ่านมาได้

วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาแรงงานภาคประมงของไทย
อย่างเปิดเผย เห็นว่ายงัไม่ควรปลดใบเหลืองให้ไทย 
ฝ่ายไทยจึงมองว่า การมาเยือนของ PECH นอกจาก
จะเป็นการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของ
ไทยแล้ว ยงัเป็นการกดดนัไทยโดยเฉพาะในประเด็น
แรงงาน 

ขณ ะ ที่ น า ย ก า เ บ รี ย ล  ม า โ ต้  ส ม า ชิ ก
คณะกรรมาธิการ PECH เคยด ารงต าแหน่งประธาน 
PECH ระหว่างปี 2555-2557 ท างานการเมืองที่
เกีย่วขอ้งกบัการเกษตรและการประมงท ัง้ในระดบัชาติ
และระดบั EU มาโดยตลอด มีความสมัพนัธ์ที่ใกล้ชิด
กบัธุรกิจประมงของสเปนที่เป็นคู่แข่งไทย และมี
อิทธิพลสูงต่อความเห็นของ PECH เป็นผู้ที่ทราบ
ประเด็นปัญหาการประมง IUU และแรงงานในภาค
ประมงไทยเป็นอย่างดี เป็นผู้ให้ความส าคญัก ับ
กระบวนการเจรจา เคยแสดงท่าทีเห็นด้วยกบัการให้
ใบเหลืองไทย และมองวา่ หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น จะ
สนบัสนุนการใหใ้บแดงไทย 

ส่ ว น น า ง อุ ล ริ เ ค่ อ  โ ร ดุ ส ท์  ส ม า ชิ ก
คณะกรรมาธิการ PECH คนที่สาม เคยแสดงท่าที
คดัค้านการเรียกร้องให้ใบแดงไทย จนเกิดการ
ถกเถียงและเป็นที่มาของการเดินทางเยือนไทยคร ั้งน้ี 
เป็นผู้ให้ความสนใจกบัมาตรการควบคุม โดยเฉพาะ
ในประมงขนาดเล็ก กลไกการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความรุนแรงของบทลงโทษ
เพือ่ป้องปรามการกระท าผดิ รวมท ัง้ใหค้วามสนใจเป็น
พเิศษในการฝึกอาชีพทดแทนให้ชาวประมง ในขณะที่
น า ง อิ ซ ั ส กุ น  บิ ล เ บ า  บ า ร า น ดี ก า  ส ม า ชิ ก
คณะกรรมาธิการ PECH คนที่สี่ ให้ความสนใจกบั
การแก้ไขปัญหาแรงงานตลอดห่วงโซ่ของสินคา้ทะเล
ไทย มี อุดมการณ์ช ัดเจนเรื่องการส่ง เสริมสิทธิ
มนุษยชน เคยแจ้งว่ามีสมาชิกรฐัสภายุโรปหลายคนที่
รบัไม่ไดก้บัสภาพการท างานในภาคประมงไทย 

ข่าวประมง 
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แหล่งข่าวกล่าวต่อว่าวนัแรกคณะกรรมาธิการ
ประมงของร ัฐสภายุ โรปได้ เข้าพบผู้บ ัญชาการ
ทหารเรือไทยในฐานะประธานศูนย์บญัชาการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย(ศปมผ.)ซึ่งฝ่ายไทย
ได้มีการช้ีแจงสภาพปัญหาก่อนที่จะมี ศปมผ. ความ
มุ่งม ั่นและนโยบายของรฐับาลไทยในการแก้ปัญหา 
รวมท ัง้บทบาทของ ศปมผ. การบงัคบัใช้กฎหมายและ
การด าเนินคดีที่เริ่มมาต ั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบนั 
ได้แก่ การตรวจโรงงาน ท ั้งจ านวนโรงงาน ผลการ
ตรวจ ผลการด าเนินคดีและแผนการตรวจระยะต่อไป
ถึงสิ้นปีน้ี การตรวจเรือประมงในน่านน ้า ท ั้งจ านวน
เรือ ผลการตรวจ ผลการด าเนินคดีและแผนการตรวจ
ระยะต่อไปถึงสิ้นปี รวมถึงการปฏิบตัิตามมาตรการ
ห้ามขนถ่ายแรงงานทางทะเล การตรวจเรือประมง
นอกน่านน ้า ท ั้งจ านวนเรือ ผลการตรวจ ผลการ
ด าเนินคดีและแผนการตรวจระยะตอ่ไปถงึสิ้นปีน้ี 

วนัที่สอง มีการหารือกบักรมประมงและกรม
เจ้าท่าในหลายประเด็น อาทิ การปฏิรูปภาคประมง 
การปรบัปรุงกรอบกฎหมาย การบรหิารจดัการประมง 
การพฒันาระบบ MCS การพฒันาระบบตรวจสอบ
ยอ้นกลบั การปรบัโครงสรา้งหน่วยงานและการพฒันา
บุคลากร การบริหารจดัการกองเรือ โดยมีตวัเลขกอง
เรือที่ชดัเจน รวมท ัง้มาตรการควบคุมกองเรือเพื่อให้
ม ั่นใจว่าไทยสามารถควบคุมกองเรือได้ทุกกลุ่มท ั้งใน
และนอกน่านน ้า ซึ่งวนัทีส่องมีการเยีย่มชมศูนย์ FMC 
และการท างานของระบบ VMS 

นอกจากน้ี ยงัมีการหารือกบักระทรวงแรงงาน 
ในการคุม้ครองแรงงานตา่งดา้วภาคการประมง ต ัง้แต่
การเข้ามาท างานในไทย การน าแรงงานต่างด้าวเขา้สู่
ระบบ การดูแลให้ได้รบัสิทธิประโยชน์ตามสิทธิ การ
คุ้มครองมิให้แรงงานถูกเอาเปรียบ กระบวนการ
รอ้งเรียน การเปลี่ยนนายจ้าง การเพิ่มผู้ตรวจแรงงาน 
ล่าม รวมถึงการออกหนงัสือคนประจ าเรือและการ
สมัภาษณ์แรงงาน ตลอดจนความร่วมมือกบัองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ NGOs ในการ
คุม้ครองแรงงานตา่งดา้ว 

วนัที่สาม มีการดูงานที่องค์การสะพานปลาท ั้ง
การตรวจเรือ ตรวจสตัว์น ้าหน้าท่า โดยชุดสหวิชาชีพ
และการหารือทีศู่นย์ PIPO จ.สมุทรสาคร เพือ่ดูระบบ
การท างานของศูนย์ การแจ้ง Port-in และ Port-out 
การเฝ้าระวงัการท าประมงผา่นระบบ VMS และความ
เชื่อมโยงกบัศูนย์ FMC การเพิ่มประสิทธิภาพของ
ศูนย์  PIPO เ พื่อให้สามารถตรวจและเ ฝ้าระว ัง
เรือประมงไดอ้ยา่งท ั่วถงึ 

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ยงับอกไม่ได้ว่าในเดือน
มกราคมปีหน้า อียูจะตดัสินอยา่งไร จะใหใ้บเหลืองต่อ
ห รื อ ใ ห้ ใ บ แดง  เพร า ะก า รม าคร ั้ ง น้ี มี ก า รส่ ง
กรรมาธิการสายเหยี่ยวที่ค่อนข้างแ ข็งกร้าวมา
ตรวจสอบในไทยด้วยตวัเองถึง 3 ใน 5 คน แต่เท่าทีดู่
โดยรวมฝ่ายไทยมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
พอสมควร 

Source:  
http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=147867
3865

 

“ประวิตร" รบัคณะกรรมาธกิารประมงของสหภาพยุโรป ถกเรือ่งประมงผดิกฎหมาย  
 

เมื่อวนัที่ 4 พ.ย. 59 ที่กระทรวงกลาโหม 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรีฝ่าย
ความมั่นคง และ รมว.กลาโหมให้สมัภาษณ์ก่อนให้

การต้อนรบัคณะกรรมาธิการประมงของสหภาพยุโรป 
ที่เดินทางมาขอเข้าพบว่า การแก้ไขปัญหาประมงผิด
กฎหมายทีผ่า่นมา ทางรฐับาล และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง
ด าเนินการได้ดีมากขึ้นจากเดิม และท าทุกอย่าง ท ั้ง
เรื่องการประมง การดูแลอุปกรณ์เดินเรือประมง เรื่อง
แรงงาน และการดูแลปัญหาเหยื่อค้ามนุษย์ จาก
ข้อเสนอที่คณะกรรมาธิการประมงของสหภาพยุโรป
เคยเสนอมาโดยวนัน้ี ทางคณะกรรมาธกิารประมงของ
สหภาพยุโรปจะมาพูดคุย และสอบถามถึงความ
คืบหน้าการแก้ไขปัญหา แต่ย ังไม่ใช่การตรวจ
ประเมินผล  
Source: http://www.thairath.co.th/content/77343
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ศปมผ. คนืสทิธิท์ะเบียนเรือประมงพ้ืนบา้นเขา้สูร่ะบบ

ศปมผ. เห็นชอบในการคืนสิทธิ ์ทะ เ บียน
เรือประมงพ้ืนบ้านขนาดต ่ากว่า 10 ตนักรอส 1,154 
ล า กลบัเข้าสู่ระบบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ท าการประมงพ้ืนบ้าน ศูนย์บญัชาการแก้ไขปัญหา
การท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยกรมเจ้า
ท่า ได้ด าเนินการส ารวจเรือประมงจ านวน 1,622 ล า 

ที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ ตามค าส ั่งหวัหน้าคสช. ที่ 
42/2558 วา่มีอยูจ่รงิ และใหเ้จา้หน้าทีที่ท่ าการส ารวจ
ลงลายมือชื่อรบัรองเอกสารการตรวจทุกล า อีกท ัง้ ศป
มผ. ได้อนุม ัติให้คณะอนุกรรมการจ ัดการกอง
เรือประมง ด าเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงขนาดตวัเรือและขนาดก าล ังของ
เครือ่งยนต์ในการส ารวจเรือประมงในคร ัง้น้ีดว้ย  

ซึ่งจากการส ารวจเรือประมงดงักล่าวของกรม
เจ้าท่า ปรากฏว่ามีเจ้าของเรือน าเรือมาให้ตรวจสอบ 
1,207 ล า (ไม่น าเรือมาให้ตรวจสอบ 415 ล า)พบว่า
เป็นเรือขนาดต ่ากว่า 10 ตนักรอส จ านวน 1,154 ล า 
ขนาดมากกว่า 10 ตนักรอส 43 ล า และเป็นเรือไม่มี
เครื่องยนต์ ไม่ระบุก าลงักิโลวตัต์ เรือจมและเรือขึ้น
คาน 

Source: http://www.thairath.co.th/content/777897 

พล.อ.ฉตัรชยัเผยอียูชมไทยแก้ปญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย

พล.อ. ฉัตรชยั สาริกลัป์ยะ รมว.เกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลการเดินทางมาตรวจเยี่ยมของ

คณะกรรมการยุโรป(อียู)เพื่อติดตามความก้าวหน้า
แก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา 
ไทยได้ร ับค า ชมว่ า สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดี  
โดยเฉพาะการปฏิบตัิงานของศูนย์บญัชาการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย(ศปมผ.) เจ้าหน้าที่
กรมประมง ที่ มีการแก้ไขอย่างมากในเรื่องของ
กฎหมายส าคญั ท ัง้น้ีอียู ขอให้ไทยเร่งรดัในการแกไ้ข
ปัญหาแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานขณะน้ีอยู่ระหวา่ง
การด าเนินการแก้ไขกฎหมายในหลายด้านที่จะต้อง
ผ่านการพิจารณาตามกฎหมายของไทย ซึ่ งรอง
นายกรฐัมนตรีจะชว่ยดูเรือ่งน้ี 

Source: http://www.posttoday.com/biz/gov/46549

 

 

 
 

 
สินคา้ประมง ความหวงัใหม่เศรษฐกิจเวียดนาม 

เห งี ยน  กร๊ วก  หว่อ ง  ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
เกษตรกรรมของเวียดนาม กลา่ววา่ ผลผลติกลุม่ผลไม้
ใช้เวลาเพียง 4 ปี สามารถสรา้งมูลคา่ส่งออกเพิ่มขึ้น
ราว 300% ขณะที่มูลค่าส่งออกข้าวเติบโตต ่ากว่า 
10% ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดงันั้นจึงถึงเวลาท
เกษตรกรต้องเปลี่ยนแปลงการผลิตเพื่อรองรบั
ตลาดโลก 

ขณะทีผ่ลติภณัฑ์และสินคา้ประมงเป็นหน่ึงใน
ตลาดที่เติบโตอย่างต่อเน่ืองควบคูไ่ปกบัการขยายตวั
ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะเทรนด์ผู้บริโภคที่

ขา่วการคา้-ความปลอดภยัอาหาร-ท ั่วไป 
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หนัมารกัษาสุขภาพมากขึ้น อยา่งผลติภณัฑ์กุ้งสดและ
เน้ือปลาแซลมอน ทีค่าดการณ์วา่ มูลคา่ผลติภณัฑ์และ
สินค้าสตัว์น ้าในตลาดโลกจะพุ่งสูงถึง 4.3 ล้านล้าน

บาท ในปี 2562 ดว้ยอตัราการขยายตวัไม่ต ่ากว่าปีละ 
10% 
Source: http://www.posttoday.com/biz/aec/scoop/465

"ทรมัป์" ประกาศถอนตวัทีพีพีวนัแรกทีเ่ขา้ท าเนียบขาว พรอ้มประกาศ6แผนงานส าคญัท าทนัที

นายโดนลัด์ ทรมัป์ ประธานาธิบดีสหรฐัคนที่ 
45 ประกาศชดัเจนว่า สิ่งที่เขาจะท าในวนัแรกที่เข้า
ปฏิบ ัติหน้าที่คือการถอนต ัวออกจากความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือทีพี
พี โดยค าประกาศดงักล่าวมีขึ้นผ่านวิดีโอที่แจ้งให้
ทราบถึงสิ่งที่เขาจะท าเพื่อเข้ารบัหน้าที่ในวนัที่ 20 
มกราคม 2560 

ท ั้งน้ีทีพีพีเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่มี
ประเทศร่วมลงนาม 12 ประเทศ ซึ่งรวมถึงญี่ปุ่น 
แคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย 
และเวียดนาม ครอบคลุมปริมาณการค้าถึง 40 
เปอร์เซ็นต์ในโลก โดยมีการลงนามความตกลงไปเมื่อ
ปี 2558 ที่ผ่านมา มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะกระชบัความ
ร่วมมือและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท ัง้ยงัถูก

มองวา่เป็นกรอบการคา้เสรีที่มุ่งหวงัจะลดทอนอ านาจ
ของจีนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกดว้ย 

แม้จะมีสญัญานที่ชดัเจนว่าทีพีพีอาจไปไม่ถึง
ฝั่ ง เพราะทรมัป์ประกาศเป็นนโยบายชดัเจนใน
ระหว่างรณรงค์หาเสียงว่าไม่เห็นด้วยกบัทีพีพี แต่
ผูน้ าเอเปกที่ได้ร่วมหารือกนัทีป่ระเทศเปรูเมื่อช่วงสุด
สปัดาห์ที่ผ่านมาก็ยงัคงประกาศเจตนารมย์ที่ จะ
เดินหน้าร่วมมือภายใต้กรอบการค้าเสรีต่อไปแม้ว่า
ทรมัป์จะคดัคา้นก็ตาม อย่างไรก็ดีนายชินโซะ อาเบะ 
นายกรฐัมนตรีญี่ ปุ่นรบัในเวลาต่อมาว่า ทีพีพีจะ
ปราศจากความหมายหากสหรฐัไม่เขา้รว่ม 

ในวดีิโอดงักล่าวทรมัป์ประกาศดว้ยวา่ รฐับาล
สหรฐัภายใต้การน าของเขาจะยึดหลกัการ ”อเมริกา
ตอ้งมากอ่น” โดยแผนงานส าคญั 6 อยา่งทีจ่ะท าในวนั
แรกทีเ่ขา้รบัต าแหน่งนอกจากจะประกาศถอนตวัออก
จากทีพีพีแล้ว เขายงัจะยกเลิกค าส ั่งควบคุมการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมพลงังานในสหรฐั ปรบัลดและ
ผ่อนคลายกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ ส ั่งให้มี
การจดัท าแผนเพื่อรบัมือกบัการโจมตีทางไซเบอร์ 
สอบสวนการใช้วีซ่าผิดประเภทที่ส่งผลกระทบกบั
แรงงานสหรฐั และก าหนดกรอบเวลา 5 ปีในการหา้ม
ผู้ที่เพิ่งพ้นจากต าแหน่งในภาครฐัผนัตวัไปเป็นล็อบ
บ้ียสิต์ 

Source:   
http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUR
ObFkyOHdNVEV4TVRFMU9RPT0= &sectionid= TURNd
05RPT0=&day=TWpBeE5pMHhNUzB4TVE9PQ== 

 

ผู้ดีเตรียมน าร่องแนวทางก ากบัควบคมุอาหารโดยใหผู้้ผลิตมีส่วนรว่ม 

 

ส านักงานมาตรฐานอาหารแห่งสหร าช
อ าณา จ ัก ร  (Food Standards Agency:  FSA) 
เตรียมน าร่องปฏิบ ัติแนวทางก ากบัควบคุมความ
ปลอดภยัอาหารรูปแบบใหม่ที่ใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก
ผู้ผลิต-ผู้ตรวจประเมินบุคคลที่สามมากขึ้น ในห้างคา้
ปลีกและเครือข่ายรา้นอาหาร เป็นเวลา 3 เดือน ก่อน
ใชท้ ั่วประเทศในปี 2565 

FSA ประกาศเตรียมปรบัปรุงแนวทางปฏิบตัิ
ดา้นการก ากบัควบคมุความปลอดภยัอาหาร จากเดิมที่
ใช้ระบบตรวจประเมินโดยหน่วยงานก ากบัดูแลระดบั
ท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว เปลี่ยนเป็นระบบที่ใช้ข้อมูล
การปฏบิตัริะหวา่งผูผ้ลติ ผูต้รวจประเมินบุคคลที่สามที่
ผ่ า น ก า ร ร ั บ ร อ ง  ( Accredited Third- Party 



Page 15 of 17 
 

  TTIA NEWSLETTER/ NOVEMBER 2016 

Auditors) ร่วมกบัข้อมูลจากการเข้าตรวจประเมิน
โดยหน่วยงานทอ้งถิน่ โดยจะน ารอ่งปฏบิตัใินกลุ่มผู้คา้
ปลีกรายใหญ่ เช่น Tesco และเครือข่ายร้านอาหาร
ของ Mitchells & Butlers เป็นเวลา 3 เดือน 

FSA คาดว่า แนวทางปฏิบตัิข้างต้นจะช่วย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรบัผิดชอบจากผู้ผลิต และลด
ภาระการปฏิบ ัติของหน่วยงานภาครฐั ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการบงัคบัใช้กฎหมายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นใน
อนาคต ท ั้งน้ี FSA ได้แสดงความประสงค์ที่จะรบั

ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และ
ผูบ้รโิภค เพือ่พฒันาแนวทางปฏบิตัิดงักลา่วใหมี้ความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และหากน าร่องปฏิบตัิได้ผลดี FSA 
อาจขยายขอบเขตไปสู่การปฏิบตัิท ั่วประเทศภายในปี 
2565 

Source: ส านกังานมาตรฐานอาหารแหง่สหราชอาณาจกัร (FSA), 
Food Safety News, Food Safety Magazine สรุปโดย: 
ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ (07/11/59) 

 
 

 

EU ปรบัปรุงแก้ไขบญัชีรายชือ่ดา่นและหน่วยตรวจสอบสนิคา้ชายแดน    

เ มื่ อ ว ั น ที่  1  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 5 9 
ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ยุ โ ร ป ไ ด้ อ อ ก ป ร ะ ก า ศ 
Commission Implementing Decision ( EU) 
2016/1917 ว่าด้วยการปรบัปรุงแก้ไขบญัชีรายชือ่
ด่านและหน่วยตรวจสอบสินคา้น าเข้าที่มีแหล่งก าเนิด
มาจากสตัว์หรือสตัว์มีชีวิตที่เข้าไปจ าหน่ายยงัสหภาพ
ยุโรป ในภาคผนวกของ 2009/821/EC  

     - เพิ่มศูนย์ตรวจสอบ ได้แก่ ศูนย์ Molo Bausan 
และ  ศูนย์  Terminal Flavio Gioia SPA ที่ ด่ า น 
Napoli ประเทศอติาลี 

     -  ถอนด่านตรวจสอบ ได้แก่  ด่าน Genova 
Airport ประเทศอิตาลี และ ด่าน Kelebia ประเทศ
ฮงัการ ี

     - ปรบัปรุงแก้ไขรายละเอียดการตรวจสอบสินคา้
สตัว์มีชีวิตและผลิตภณัฑ์จากสตัว์ของด่านและศูนย์ที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ดา่น Charleroi Airport ประเทศเบล
เยีย่ม, ดา่น Idomeni ประเทศกรีซ, ดา่น Barcelona 
ประเทศสเปน , ด่าน Marseille Airport ประเทศ
ฝร ั่งเศส, ด่าน Milano-Malpensa ประเทศอิตาลี, 
และดา่น Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

      - แกไ้ขรหสัหน่วยงานในระบบ TRACES ได้แก ่
รหสัหน่วยงานทอ้งถิน่ของประเทศเยอรมนี จาก 
“DE00011 BERLIN” เป็น “DE05111 BERLIN” 
และ รหสัหน่วยงานภูมิภาคของประเทศอติาลี จาก 
“IT0004 RRENTINO-ALTOADIGE” เป็น 
“IT00141PROVINCIA AUTONOMA DI 
BOLZANO, IT00141 A.S. della P.A. di Bolzano” 
และ “IT00042 PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO, IT00542 Trento” 

Source: ส านกังานทีป่รกึษาการเกษตรต่างประเทศ   

 

ประชุมเตรียมการฝ่ายไทยส าหรบัการประชุมคณะอนุกรรมาธกิารดา้นการคา้และความรว่มมือทางเศรษฐกิจ
ไทย - รสัเซีย คร ัง้ที ่3  

เมี่อวนัองัคารที่ 1 พ.ย. 2559 - กรมเจรจา
การคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จดัประชุม

เตรียมการฝ่ายไทยส าหร ับการประชุมคณะอนุ
กรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจไทย - รสัเซีย คร ัง้ที่ 3  (the 3rd Session 
of Sub- Commission on Trade and Economic 
Cooperation of Joint Russian-Thai Commission 

on Bilateral Cooperation) ในวนัที่ 30 พ.ย. 59 ที่
จะถงึน้ี เพือ่เป็นกลไกในการกระชบัความสมัพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจและขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างไทยกบัรสัเซียโดยมีหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่ม 

โดย ดร.ชนินทร์ฯ ใหค้วามเห็นในทีป่ระชุม 2 เรือ่ง  
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1.  การอ านวยความสะดวกด้านการท า
ธุรกรรมการเงินระหว่างธนาคารของไทยและรสัเซีย 
กลุ่มธนาคาร ควรมีหารือร่วมกนัถึงชดัเจนในเรื่องน้ี 
เน่ืองจากรสัเซียค่อนข้างจะมีปัญหาการท าธุรกรรม
การเงิน โอนเงิน การเปิด L/C ที่ไม่ยอมให้เปิด
ผู้ประกอบการเปิด L/C ก่อน ซึ่งอาจจะเป็นปัญหา
เรื่องกลุ่มของผู้มีอิทธิพล ล่าสุดทราบว่า Exim bank 
มีความความตกลงร่วมกบั 18 ธนาคารของรสัเซีย
และแบงค์ชาติเร่งหาแนวทางความร่วมมือตามความ
ตกลงรว่มกนั 

2. ขอให้เร่งด าเนินการเรื่องการตรวจรบัรอง
โรงงานส่งออกของไทย เน่ืองจากว่าปัญหาส่วนใหญ่

จะติดคา้งอยู่ที่หน่วยงานของรสัเซีย ซึ่งอาจจะมองว่า
ไม่โปรง่ใส จากทีผ่า่นมาสนิคา้ทูน่ากระป๋องสง่ออกไป
รสัเซียค่อนข้างทรงตวั โดยในปี 2015 ส่งออก
ประมาณ 500 ลา้นบาท  

     - ประกอบกบัที่ กรมประมง ได้มี MOU ร่วมกนั
กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรสัเซีย (ส านกังานเฝ้า
ระวงัสุขอนามยัพืชและสตัว์ของรสัเซีย: FSEDS) 
เมื่อเดือนพฤษภาฯ 59 ที่ผ่านมา โดยเน้นเรื่องความ
รว่มมือทางวชิาการและการควบคมุความปลอดภยัใน
การน าเขา้ สง่ออก ซึ่งความตกลงน้ีอาจจะช่วยผลกัดนั
การแก้ปัญหาการ Approve โรงงานผู้ประกอบการ
ไทยใหเ้ป็นรูปธรรมมากขึน้

สมัมนาโครงการเผยแพรค่วามรูเ้รือ่งพิกดัศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกดัศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน 

ฉบบัปี 2017 

เมื่อวนัที่ 29 พ.ย. 59 นายกุลิศ สมบ ัติศิริ  

อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการสมัมนา

โครงการเผยแพร่ความรูเ้รื่องพิกดัศุลกากรระบบฮาร์

โมไนซ์และพิกดัศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบบัปี 

2017 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบนัวิทยาการศุลกากร 

ช ัน้ 15 ในการสมัมนาที่จดัขึ้น องค์การศุลกากรโลก 

(WCO) มีการปรบัเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก รายการ

สินคา้ทุก 5 ปี ส านกัพิกดัศุลกากร จึงจดังานสมัมนา 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ดงักล่าว ที่จะเริ่มใช้ในวนัที่ 1 

ม.ค. 60 ซึ่งพิกดั 0303 และ 160414 ที่เป็นพิกดั

น า เข้าส่งออกของ อุตสาหกรรมทู น่า  ไม่ มีการ

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในพิกดัดงักล่าว และอตัรา

ภาษีอากรคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ท ัง้น้ีสามารถดาวน์

โหลดเอกสารการสมัมนาไดภ้ายหลงัสิน้สุดวนัสมัมนา 

ว ันที่  2  ธ .ค.  59 ผ่านเว็บไซต์กรมศุลกากร : 
www.customs.go.th   

 
 
มต ิครม. ที่ส าคญัประจ าเดือนพฤศจกิายน 2559 

วนัที่ 22 พฤศจิกายน 2559  

ที่ประชุม รบัทราบประกาศคณะกรรมการคา่จ้างเรื่อง อตัราคา่จ้างข ัน้ต ่า (ฉบบัที่ 8) ลงวนัที่ 31 ตุลาคม 
2559 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบงัคบัใช้ต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 ครอบคลุมทุกภูมิภาค 
ดงัน้ี ปรบัขึน้ 5 บาท/วนั จ านวน 49 จงัหวดั อาท ิกาญจนบุรี ก าแพงเพชร จนัทบุรี พจิติร และพษิณุโลก ปรบัขึน้ 8 
บาท/วนั จ านวน 18 จงัหวดั อาทิ กระบี่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และเชียงใหม่ ปรบัขึ้น 10 บาทต่อวนั ใน 7 
จงัหวดั อาท ิกทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และภูเก็ต แตค่งอตัราคา่จา้งข ัน้ต ่าไวท้ี ่300 บาท/วนัใน 8 จงัหวดั 
ประกอบดว้ย ชุมพร ตรงั นครศรีธรรมราช นราธวิาส ปตัตานี ยะลา ระนอง และสงิห์บุรี

ราชกิจจานุเบกษา: กฎหมายใหมที่ส่ าคญัประจ าเดือนตุลาคม 2559  
 

ราชกจิจานุเบกษา : กฎหมายใหม่ทีส่ าคญัประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559  
-กฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมการน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/096/16.PDF 

รวมกฎหมายที่ส าคญัในเดือนพฤศจกิายน 2559 
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-กฎกระทรวงการน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/096/18.PDF 

 
-กฎกระทรวงการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตอ่อายุใบอนุญาต และการก าหนดหลกัประกนัในการน า
คนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/096/22.PDF 

 
-ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง ก าหนดแบบและการออกบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หน้าทีต่ามพระราช
ก าหนดการน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/263/1.PDF 

 
-ประกาศกรมการจดัหางาน เรื่อง ก าหนดแบบการแจง้ความตอ้งการจา้งคนตา่งดา้ว แบบค ารอ้งขอน าคนตา่งดา้ว
มาท างานกบันายจา้งในประเทศ แบบค าขอรบัใบอนุญาตน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศแบบ
ใบอนุญาตน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตน าคนตา่งดา้วมาท างานกบั
นายจา้งในประเทศ แบบสญัญาค้  าประกนัของธนาคาร แบบค าขอเปลีย่นแปลงหลกัประกนัและแบบค าขอรบั
หลกัประกนัคืน  
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/263/3.PDF 

 
-ประกาศกรมการจดัหางาน เรื่องการเปลีย่นผูจ้ดัการของผู้รบัอนุญาตน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งใน
ประเทศ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/263/8.PDF 

 
-ประกาศกรมการจดัหางาน เรื่อง การจดทะเบียนลูกจา้ง การขอมีบตัรประจ าตวั การออกบตัรประจ าตวั และการ
ออกใบแทน บตัรประจ าตวัผูจ้ดัการหรือลูกจา้งของผู้รบัอนุญาตน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ 

Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/263/10.PDF 

 
-ประกาศกรมการจดัหางาน เรือ่ง การก าหนดสถานทีต่อ้งหา้มต ัง้ส านกังาน การขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหย้า้ยส านกังานหรือต ัง้ส านกังานช ั่วคราว 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/263/5.PDF 

 
-ประกาศกรมการจดัหางาน เรื่อง การก าหนดรายละเอียดในสญัญาการน าคนต่างด้าวมาท างานกบันายจ้างใน
ประเทศ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/263/5.PDF 

 
-ประกาศกรมการจดัหางาน เรื่อง ก าหนดรายการและอตัราคา่บริการและคา่ใช้จ่าย และแบบใบรบัคา่บริการและ
คา่ใชจ้า่ยในการน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/263/15.PDF 

 
-ประกาศกรมการจดัหางาน เรือ่ง ก าหนดแบบรายงานเกีย่วกบัการน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/263/17.PDF 

 
-ประกาศกรมการจดัหางาน เรื่อง หา้มผูร้บัอนุญาตน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศประกอบธุรกจิ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/263/18.PDF 
 
 
 

 


