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TSFR แถลงขา่วเปิดโครงการพฒันาประมงพื้นทีท่ะเลอา่วไทย
 

เมื่อวนัที่ 12 ตุลาคม 2559  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นางอุมาพร พิมล

บุตร รองอธบิดีกรมประมง เป็นประธานการแถลงขา่ว 

เปิดโครงการพฒันาประมงพ้ืนที่ทะเลอ่าวไทย (The 

Gulf Of Thailand Trawl Fishery Improvement 

Project) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครฐัและ

เอกชนจากท ั้ง 8 สมาคมประมงไทยในนามคณะ

พฒันาระบบการผลติสนิค้าและผลติภณัฑ์ประมงไทย 

(Thai Sustainable Fishery Roundtable หรื อ 

TSFR )  รวมท ั้งหน่วยงานที่ให้ความส าค ัญก ับ

โครงการ เพือ่รบัฟงัเจตนารมณ์ในการสนบัสนุนการ

ด าเ นินโครงการน้ี  และร่วมร ับฟังการน า เสนอ

รายละเอียดโครงการฯ ประสบการณ์การท างานด้าน

ประมงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจดัการประมง

ในแถบ ASEAN ในฐานะ Project manager ของ

โครงการฯ โดย Mr.Duncan Leadbitter ผู้แทน

สมาคมเขา้รว่มงานฯ คือ  คุณณฐั ออ่นศรี อุปนายก

 
 
 

รมว.พาณิชย์ หารือภาคเอกชนกลุม่อาหาร เน้นสรา้งแบรนด์ขยายตลาดใหมก่ระตุน้สง่ออกปีน้ีและปีหน้า 
 

. 

 

เมื่อวนัศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559  รมว.พาณิชย์ 
หารือภาคเอกชนกลุ่มอาหาร เน้นสรา้งแบรนด์ขยาย
ตลาดใหม่กระตุ้นส่งออกปีน้ีและปีหน้า ประกอบด้วย
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง
ไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย คณะกรรมการกลุม่
พืชผกัและผลไม ้สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย และ
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย เพื่อรบัฟงัข้อเสนอที่
ภาคเอกชนต้องการให้รฐับาลเร่งด าเนินการ รวมถึง
ปัญหาอุปสรรคการส่งออก แนวทางแก้ไข และ
แนวทางกระตุน้การสง่ออกในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของ
ปี 2559 และวางแผนกระตุน้การสง่ออกในปีหน้า 

นางอภริดี ตนัตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ คาดภาพรวม 

การสง่ออกสนิคา้อาหารปี 59 จะอยูใ่นแดนบวก โดย 

การสง่ออกกุง้คาดวา่จะขยายตวั 8% คดิเป็นมูลคา่กวา่ 
1,600 ล้านเหรียญสหรฐัฯ การส่งออกไก่สดแปรรูป 
แช่เย็นแช่แข็ง คาดว่าจะขยายตวั 4.5% คิดเป็น 
2,500 ล้านเหรียญสหรฐัฯ การส่งออกทูน่ากระป๋อง 
คาดว่าจะขยายตวั 4% คิดเป็น 2,400 ล้านเหรียญ
สหรฐัฯ และการสง่ออกผกัผลไมส้ด คาดวา่จะขยายตวั 
3% คิ ด เ ป็ น  1,600 ล้ า น เ ห รี ยญสห ร ัฐ ฯ  โ ด ย
ภาคเอกชนได้เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ท าการตลาด
สินค้าเกษตรและอาหาร โดยการสร้างแบรนด์ของ
ประเทศในภาพรวม เพื่อสรา้งความเชื่อม ั่นใจให้กบัผู้
ซ้ือผูบ้รโิภคในต่างประเทศท ัง้ในด้าน Food Safety, 
Food Sustainability แ ล ะ  Food Social 
Responsibility พรอ้มสรา้งการรบัรูว้า่ทุกภาคส่วนที่
เกีย่วขอ้งของไทยไดร้ว่มกนัแกไ้ขปญัหาอยา่งแข็งขนั
ท ัง้ในดา้นแรงงานและสุขอนามยั ท ัง้น้ี ควรเน้นการท า
ตลาดท ัง้การรกัษาตลาดหลกัเพื่อรกัษาฐานลูกค้าเดิม
และการขยายตลาดใหม่ไปพร้อมกนัด้วย โดยการ
ส่งออกในกลุ่มปลาทูน่า ผกัและผลไม้ ไก่ มีแนวโน้ม
สง่ออกขยายตวัเป็นบวกในปีน้ี 

      ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมฯ และ
แสดงความเห็นให้ภาคเอกชนต้องร่วมใจกบัปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานแรงงานของไทยและสากล 

Source:  http://www.ryt9.com/s/iq03/2526044

ขา่วกจิกรรม 
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ประชุมการด าเนินการโครงการขอทุน EU ท ามาตรฐาน UNGP 

 

 

 

เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 59 TTIA / TFFA และ
องค์ ก าร  PLAN International Thailand ได้ จ ัด
ประชุมหารือร่วมกนัถึงโครงการขอทุน EU เพื่อน า
ม า ต ร ฐ า น  UNGP United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rightsมา
ปรบัใช้ในอุตสากรรมแปรรูปสตัว์น ้า ณ ส านกังาน 
TTIA โดยทีป่ระชุมใหญว่สิามญั TTIA คร ัง้ที ่6/2559 
ได้มีมติให้สมาคมเข้าร่วมโครงการน้ีกบัองค์การ 
PLAN เพื่อด าเนินการตามมาตรฐาน UNGP โดย
สมาคมได้สมคัรเข้าร่วมในฐานะ Co – Applicant 
และประสานดูแลเฉพาะสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมทู
น่าไทย เทา่นั้น คาดวา่ EU จะแจง้ผลการพิจารณาให้
ทุนภายในเดือนธนัวาคม 2559

ประชุมสภาหอฯ เชิญ ILO เข้าร่วมน าเสนอโครงการ GLP 

 

วนัที่ 28 ตค. 59 ที่สภาหอฯ ได้มีการประชุม 
คกก. ธุรกจิประมง และ คกก.แรงงาน คร ัง้ที ่3/2559 
โดยในการประชุมคร ัง้น้ี ได้มีการเชิญคุณเจสนั จดัด์ 
ผู้เ ชี่ยวชาญจาก ILO และคุณสุภาวดี โชติกญาณ 
เจา้หน้าทีโ่ครงการฯ มาน าเสนอเรือ่งโครงการตอ่ต้าน
การ ใช้ แ ร ง ง านในรู ปแบบที่ ย อมร ับ ไม่ ไ ด้ ใ น
อุตสาหกรรมการประมงและอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ไทย(Ship to Shore Right) และการด าเนินการ 
Good Labor Practice ( ILO GLP)  ในซ ับพลาย
เชน และให ้Buyer เห็นถงึความส าคญัของ GLP 

และช่วงประมาณต้นปี 2560 ทางสภาหอฯ มีแผนจะ
จดัสมัมนาด้านมาตรฐานแรงงานเพื่อ ให้ความรู้กบั
สมาชืกผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ของหอการค้า

ไทย โดยจะเชิญคุณเจสนั ILO มาเป็นวทิยากรอธิบาย
ใหเ้ห็นถงึความจ าเป็นและความส าคญัของ GLP   

นอกจากน้ี นายกสมาคมฯ TTIA ได้ให้ข้อมูล
ว่า สมาคมฯ ได้ท างานและร่วมมือทุกฝ่ายท ั้ง ILO 
ภาครฐั Buyers และภาคประชาสงัคมตา่งๆ  

-การด าเนินการดา้นแรงงานตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
และต้องมีความรบัผิดชอบ -การด าเนินการที่ไม่
ถูกตอ้ง ตอ้งไดร้บัการแกไ้ข  

-การผลกัดนัให้แรงงานมีความรูแ้ละมีส่วนร่วมผ่าน
ทางคณะกรรมการสวสัดกิารแรงงานในสถานประกอบ
กจิการ 

-การให้ทาง Buyer รบัทราบและสามารถตรวจสอบ
ได ้
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ไทยพรอ้มร่วมมือเมียนมาสง่เสรมิท าประมง 

 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รุกเจรจารว่มทุนเมียนมาท าประมงในน่านน ้า ยนั ไทย
พรอ้มรว่มสง่เสรมิการท าประมง 

พล.อ.ฉัตรช ัย สาริกลัยะ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการหารือ 
นายออง ตู รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสตัว์ 
และชลประทาน สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา ใน
การประชุมกรอบความรว่มมือรฐัมนตรีเกษตรอาเซียน 
เพื่อผลกัดนัความร่วมมือด้านการเกษตร ว่า ท ัง้สอง
ประเทศเห็นพอ้งกนัทีจ่ะสง่เสรมิความรว่มมือดา้นการ
ประมง ท ั้งในเรื่องการต่อต้านการท าประมงผิด
กฎหมาย หรือ IUU และการควบคุมและบรหิารจดัการ
การท าประมงในเขตทะเลติดต่อไทย-เมียนมา ซึ่งอยู่
ระหว่างจดัท าร่างเอ็มโอยูฯ และจะได้มีการลงนาม

โดยเร็วต่อไป ขณะเดียวกนั ไทยและเมียนมายงั
เห็นชอบการท าการประมงร่วมกนัในลกัษณะร่วมทุน 
หรือ Joint Venture ซึ่ง ฝ่ายไทยได้ยืนยนัในการ
ด าเนินการปฏิรูปการประมงของไทยใหม่ โดยเฉพาะ
การต่อต้านและแก้ไขประมงผิดกฎหมาย IUU และมี
ความพร้อมที่ จ ะอ นุญาตและสามารถควบคุ ม
เรือประมงนอกน่านน ้า ไมใ่หท้ าการประมง IUU ได ้

 

ท ั้งน้ี เน่ืองจากในปัจจุบนัเมียนมายงัไม่อนุญาตให้
ตา่งชาตเิขา้ไปท าประมงในรูปแบบสิทธกิารท าประมง 
แต่สามารถด าเนินการในรูปแบบของการร่วมทุน
ประมง ซึ่งปัจจุบนัน้ีมีเรือประมงที่ถอนทะเบียนเรือ
ไทย จ านวน 5 ล า เขา้รว่มบรษิทัรว่มทุนท าการประมง
ในน่านน ้าเมียนมา 

 

ส าหรบัมูลคา่การคา้สนิคา้เกษตรระหวา่งไทย-เมียนมา 
ในปี 2559 (ม.ค. –ส.ค) ประมาณ 31,208.7 ล้าน
บาท สง่ออกไปยงัเมียนมา 25,753.1 ลา้นบาท น าเขา้
จากเมียนมา 5 ,455.6 ล้านบาท ไทยได้เปรียบ
ดุลการคา้ 20,297.5 ลา้นบาท 

Source: 
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=73
5127 

 

ผอ.อเีจเอฟ – “EJF” ชม รฐับาลไทยไดแ้กป้มประมงผดิกฎหมายคบืหน้า พรอ้มแนะน า 3 ประเด็น 

 

      เมือ่วนัที ่10 ตุลาคม พล.ต.คงชีพ ตนัตระวาณิชย์ 
โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลงัที่ พล.อ.
ประวิตร  วง ษ์สุ วรรณ รองนายกร ัฐมนตรีและ
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หารือกบันายสตีฟ 
เ ท ร็ น  ( Steve Trent)  ผู้ อ า น ว ย ก า ร บ ริ ห า ร 

Environmental Justice Foundation (EJF) โดย
มี พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัยะ รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ , พ ล . อ . ศิ ริ ช ัย  ดิ ษ ฐ กุ ล 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, พล.อ.ชยัชาญ ช้าง
มงคล ปลดักระทรวงกลาโหม และ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ 
ผู้บญัชาการทหารเรือ เข้าร่วมหารือว่า ทางนายสตีฟ 
กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
รฐับาลไทยไดพ้สิูจน์ใหเ้ห็นถงึเจตนาทางการเมืองและ
ความคืบหน้าในเชิงบวกกบัการจดัการปญัหาดงักลา่ว
มาโดยตลอด จึงถือว่าความส าเร็จของประเทศไทยใน
การแก้ปัญหาดงักล่าวมีผลส าคญัต่อภูมิภาคและโลก
ด้วย พร้อมกนัน้ี มูลนิธิ EJF ยงัได้เน้นย ้าและให้
ค าแนะน าทีส่ าคญัใน 3 ประเด็น 

Source:  http://www.matichon.co.th/news/316540 

 

ขา่วประมง 
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EU Proposes Cut to Subsidies Causing Overfishing 

 

สหภาพยุโรป ไดเ้รียกรอ้งใหอ้งค์การการคา้
โลก (WTO) หารือเกีย่วกบัการอุดหนุนภาคประมง 
ท ัง้น้ี เพือ่หลีกเลีย่งการสูญเสียและลดลงอยา่งตอ่เน่ือง
ของทรพัยากรปลาโลก เน่ืองจากหลายประเทศท ั่วโลก
มีการอุดหนุนกจิกรรมภาคประมง ในรูปแบบตา่งๆ ที่
น าไปสูก่ารท าจบัปลามากเกนิไป (overfishing) 

      ท ัง้น้ี สหภาพยุโรป เสนอใหม้ีการหารือ 2 
รูปแบบ ซึง่เป็นรูปแบบของการอุดหนุนกจิกรรม
ประมงทีม่ีความเสียงสูง 
      1. การอุดหนุนใหม้ีการเพิม่ศกัยภาพของเรือจบั
ปลา เกือบรอ้ยละ 60 ของเงนิอุดหนุนการประมง ซึ่ง
จะน าไปสูก่ารจบัปลามากเกนิความจ าเป็น 
      2. การอุดหนุน สนบัสนุน ใหแ้กช่าวประมงทีม่ี
สว่นรว่มในการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย เขา้ขา่ย IUU 
Fishing  

 
 

Source: http://www.thefishsite.com/fishnews/28334/eu-
approves-directive-for-regulating-working-conditions-in-
the-fishing-industry/ 

 

ศปมผ.น าสือ่ชมการท างาน-ระบบคดักรองแกไ้ขการท าประมงผดิ กม. 

ศูนย์บญัชาการแก้ไขปญัหาการท าการประมง
ผดิกฎหมาย น าสือ่เขา้ชมระบบอ านวยการ และการบูร
ณาการระบบติดตามเรือ เ พื่อตอบสนองต่อการ
อ านวยการและส ั่งการจากสว่นกลาง อนัเป็นการพฒันา
ระบบในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิด
กฎหมาย 

เมื่อว ันที่  19 ต.ค.59 ทาง ศปมผ. เชิญ
สื่อมวลชนเข้าชมระบบอ านวยการส ั่งการและติดตาม
เรือ รวมท ัง้ชมการปฏิบตัิของเรือในหมวดเรือเฉพาะ
กจิ ศปมผ. ในการรบัคา่จากระบบตดิตามเรือ ทีไ่ดร้บั
การคดักรองจากกรมประมง อนัจะท าใหส้ามารถแสดง
รายละเอียดเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดมากกว่า 30 
ตนักรอส ทีท่ าการประมงในน่านน ้าไทย 

ท ัง้น้ี ศปมผ. จดัต ัง้หมวดเรือเฉพาะกจิ ศปมผ. 
เพื่อเป็นก าลงัในการลาดตระเวน คุ้มครองเรือประมง
ไทย แรงงานภาคประมง และด าเนินการในการ
ป้องกนั การควบคุมเรือประมงต่างชาติ ที่ลกัลอบเข้า
มาท าการประมงในน่านน ้าไทย 

Source:  

http://www.thairath.co.th/content/758961 

 

FAO ประเมนิผลติภณัฑท์ีม่าจากปลาขยายตวัต ่ากวา่ทีค่าด

 

 

 

ตลาดโลก – FAO ประเมินราคาอาหารจากท ั่ว
โลกในเดือนกนัยายนน้ี พบว่าอาหารจ าพวกธญัพืช 
ข้าวมีราคาลดต ่าลง ขณะที่ราคาสินค้ามีราคาสูงขึ้นที่
เขา้มาแทนที ่คือ กลุม่ผลติภณัฑ์น ้าตาลและผลิตภณัฑ์
ทีม่าจากนม  

ดชันีช้ีวดัราคาอาหารของ FAO เฉลี่ย 170.9 
จุด ในเดือนกนัยายน เพิ่มขึ้นมา 2.9 % จากเดือน
สงิหาคม และ 10% จากปีกอ่นหน้าน้ี โดยเฉพาะกลุ่ม
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ผลิตภณัฑ์ที่มาจากนม (ผลิตภณัฑ์เนย) เพิ่มขึ้นแบบ
ก้าวกระโดด เฉลี่ย  13.8 % ต่อ เดือน ซึ่ ง เ ป็น
ผลประโยชน์ต่อการส่งออกในกลุ่มประเทศ EU 
ในขณะทีผ่ลติภณัฑท์ีม่าจากนมก าลงัลดลง 

ในสว่นของผลติภณัฑ์ทีม่าจากปลา, FAO คาด
ว่าจะมีแนวโน้มลดลง 1.8 % ในปีน้ีหรือประมาณ 
174 ล้านตนั โดยแบ่งเป็นผลิตภณัฑ์ที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น ้า ขยายตวั 5% และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้าก
การจบัโดยธรรมชาติ จะลดลง เฉลี่ย 0.9 % จาก
สาเหตุปรากฏการณ์ El Nino โดยเฉพาะ sardines, 
anchoveta และ squid.  

Source: 
http: / /www. thefishsite.com/ fishnews/28321/global- fish-
production-to-grow-but-below-trend/ 

 

 

 

 

 
 
 
มตบิอร์ดคา่จา้งปรบัขึน้คา่แรง 305-310 บาท 69 จงัหวดั 
 

 
 
 
 
 
 

เมือ่วนัที ่19 ตุลาคม 59 ม.ล.ปุณฑรกิ สมติ ิ
ปลดักระทรวงแรงงาน และประธานคณะกรรมการ
คา่จา้ง ไดใ้หข้อ้มูลจากการประชุมวา่ ไดมี้มตปิรบัขึน้
คา่จา้งข ัน้ต ่าประจ าปี 2560 ขึน้อีกระหวา่ง 5-10 บาท 
ท ั่วประเทศ ใน 4 กลุม่ คือ 
 

กลุ่มที่ 1 ไม่ปรบัค่าจ้างเลย ใน 8 จงัหวดั คือ 
สงิค์บุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรงั ระนอง นราธวิาส 
ปตัตานี และยะลา 

กลุ่มที่ 2 มติปรบัขึ้นค่าจ้างข ัน้ต ่าเพิ่ม 5 บาท 
เป็น 305 บาทต่อวนั ประกอบด้วย 49 จงัหวดั คือ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง น่าน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี 
สุพรรณบุรี เพชรบุรี พทัลุง สตูล ก าแพงเพชร พิจิตร 

แพร ่เพชรบูรณ์ อุทยัธานี สกลนคร กาฬสนิธุ์ มหาสาร
คราม รอ้ยเอ็ด บุรีรมัย์ สุรินทร์ อ านาจเจริญ ชยันาท 
ลพบุ รี  นครนายก  สระแก้ว  ประจวบคี รี ข ัน ธ์  
สมุทรสงคราม จนัทรบุรี ตราด ล าพูน พะเยา สุโขทยั 
อุตรดติถ์ บงึกาฬ นครพนม อุบลราชธานี อา่งทอง เลย 
หนองบวัล าพู มุกดาหาร ยโสธร เชียงราย พิษณุโลก 
อุดรธานี ชยัภูม ิศรีสะเกษ นครสวรรค์ และหนองคาย 

กลุ่มที่ 3 ที่ประชุมมีมติปรบัขึ้นค่าจ้างข ั้นต ่า
เพิ่ม 8 บาท เป็น 308 บาทต่อวนั จ านวน 13 จงัหวดั 
คือ ขอนแก่น นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง  
สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ สระแก้ว สระบุรี  
ฉะเชงิเทรา กระบี ่พงังา และพระนครศรีอยุธยา 

กลุ่มที่ 4 มีมติปรบัขึ้นค่าจ้างข ั้นต ่าเพิ่ม 10 
บ าท  เ ป็ น  310  บ าท  จ า น วน  7  จ ัง ห ว ัด  คื อ 
กรุ ง เทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี  ปทุมธานี  
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และภูเก็ต โดยคา่จา้งข ัน้ต ่า
อตัราใหม่จะเริ่มมีผลบงัคบัใช้ค่าจ้างข ัน้ต ่าอตัราใหม่
ในวนัที ่1 มกราคม2560 เป็นตน้ไป 
         โดยข ัน้ตอนต่อไปจะสรุปผลการประชุมส่งถึง
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานเพือ่พจิารณาลงนาม
และส่งเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรฐัมนตรี 
ตอ่ไป 
Source: http://voicelabour.org/?p=25043

ขา่วแรงงาน 
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กจิการประมงทะเล / แปรรูปสตัว์น ้า เปิดจดทะเบยีนอกีคร ัง้ 1 พ.ย.59 (ระยะเวลา 60 วนั)  

วนัที่ 12 ตุลาคม 59 นายสิงหเดช ชูอ านาจ 
อธิบดีกรมการจดัหางาน ได้ให้ข้อมูลภายหลงัการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจดัการปัญหา
แรงงานตา่งดา้วและการคา้มนุษย์ดา้นแรงงาน (กนร.) 
คร ัง้ที่ 4 ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานในที่
ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการยุติการจดทะเบียน

แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติได้แก่ กมัพูชา ลาว เมียน
มา โดยจะเน้นน าเข้าผ่านระบบเอ็มโอยู (MOU) 
เท่านั้น ยกเว้นในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสตัว์
น ้า ที่จะเปิดจดทะเบียนอีกคร ั้งในวนัที่ 1 พ.ย.59 
ระยะเวลา 60 วนั ต ัง้เป้า 26,000 คน เพื่อให้เข้าสู่
กระบวนการการตรวจสญัชาติ ส่วนกลุ่มแรงงาน
ดงักล่าวที่ใบอนุญาตจะหมดอายุหลงัวนัที่ 1 พ.ย.59 
ต้องเข้าสู่การพิสูจน์สญัชาติ หากพบไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามก าหนด จะถูกส่งกลบัประเทศต้น
ทางทนัที ท ัง้น้ี ในที่ประชุมยงัได้พูดถึงแนวทางการ
น าเข้าแรงงานต่างด้าวตามยุทธศาตร์ บริหารจดัการ
แรงงานต่างด้าว 5 ปี (พ.ศ.2560-2565) โดยมี
แนวทางลดการพึง่พาแรงงานตา่งดา้วภายใน 5 ปี และ
จะน าเขา้ในอุตสาหกรรมทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ เชน่ กรรมกร 
และแมบ่า้น 
Source: http://www.thairath.co.th/content/751366 

 

 

 

 
 
ต ัง้โตะ๊ช าแหละ RCEP ไทยได้มากกว่าเสีย 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

นายบ ัณฑู ร  ว งศ์ สี ล โชติ  ร อ งประธาน
คณะกรรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภา
หอการคา้แหง่ประเทศไทยเห็นว่า RCEP เป็นความ

ริเริ่มของอาเซียน ดงันั้นไทยจะต้องเข้าร่วม ปจัจุบนั
สนิคา้ไมไ่ดผ้ลติส าเร็จในประเทศใดประเทศหน่ึง แต่
ตอ้งพึง่พาอาศยัชิน้สว่นทีผ่ลติจากหลายประเทศ ซึง่ถา้
ไทยไมไ่ดเ้ข้ารว่มก็จะเสียประโยชน์ ส าหรบัขอ้ตกลง 
TPP นั้น เขามองว่า สหรฐัฯ เป็นตลาดส่งออกขนาด
ใหญข่องไทย ดงันัน้การไมเ่ขา้รว่ม TPPจะท าใหไ้ทย
สูญเสียความสามารถในการแข่งข ัน ต่างชาติที่
ต้องการเข้ามาลงทุนเพื่อผลิตป้อนตลาดสหรฐัฯ ก็จะ
ไม่ตดัสินใจมาลงทุนในไทย และบางบริษทัก็อาจจะ
ตดัสนิใจยา้ยฐานการลงทุนออกไป 
Source:   http://www.thansettakij.com/2016/10/10/104686 

 

 

 

 

 

 

 

ขา่วกฎระเบยีบการคา้และเทคนิค 
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ออสเตรเลยี เขม้งวดเพิม่รายชือ่สตัว์น ้าตรวจฮีสตามนี 

กระทรวง เกษตรและทร ัพยากรน ้ าของ
ออสเตรเลีย ออกประกาศการเพิม่รายชื่อหรือชนิดปลา
และผลิตภณัฑ์ซึ่งมีความเสี่ยงเน่ืองจากสารฮีสตามีน 
(Histamine) เพื่อบรรจุในรายชื่ออาหารกลุ่มเสี่ยง 
โดยเปิดขอรบัข้อคิดเห็นร่างการแก้ไขแนวทางการ
ตรวจสอบและวเิคราะห์ฮีสตามีนในปลาและผลติภณัฑ์ 
ซึ่งจะส่งผลให้อตัราการสุ่มตวัอย่างและตรวจสอบ
สินค้าเพิ่มขึ้น เพราะเกี่ยวข้องกบัการป้องกนัสุขภาพ
อนามยัผูบ้รโิภ สาระส าคญัของประกาศมีดงัน้ี 

1.รายชือ่ปลาทีอ่ยูใ่นอาหารกลุม่เสีย่ง ( Risk 
food) ไดแ้กปลาทีอ่ยูใ่นครอบครวั (Family) 
ดงัตอ่ไปน้ี 

- Scombridae เชน่ ทูน่า แมคเคอเรล และ โบนีโต ้

- Coryphaenidae เชน่ mahi-mahi 

- Pomatomidae เชน่ Blufish 

- Carangidae เชน่ Trevallies, jacks และ  

  pompanos 

- Clupeidae เชน่ Herrings, sadines 

- Engraulidae เชน่ Anchovy 

- Scomberesocidae เชน่ king gars และ saury 

ผลติภณัฑส์ตัว์น ้าทีม่ีสว่นประกอบชนิดปลาขา้งตน้เกนิ
กวา่ 300 ก. / กโิลกรมั 

2.หากมีการบรรจุชนิดปลาดงักลา่วในอาหาร
กลุม่เสีย่งแลว้ เมือ่ใการน าเขา้สนิคา้ทกึรุน่ 100 % 
จะตอ้งถูกกกัเพือ่ตรวจสอบปรมิาณฮืสตามีนไมเ่กนิ 
200 มลิกิรมั/กโิลกรมั ในการสุม่ตวัอยา่งจ านวน 5 
ตวัอยา่งจากทุกสนิคา้ จากแตล่ะผูผ้ลติ ในแตล่ะรุน่ 
เพือ่น ามาตรวจวเิคราะห์ฮีสตามีน และจะกกัสนิคา้ไว้
จนกวา่จะวเิคราะเสร็จ 

3.ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถสง่ขอ้คดิเห็นการ
ก าหนดรายชือ่ปลาและผลติภณัฑใ์นอาหารกลุม่เสีย่ง
ได ้ภายในวนัที ่13 ธ.ค. 59   

โดยขอ้ก าหนดดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบต่อทู
น่า ผลติภณัฑ์ทูน่า และแมคเคอเรล เน่ืองจากจดัอยูใ่น
อาหารกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้ว โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อตัราการสุ่มตรวจและวิเคราะห์ฮีสตามีน  ซึ่งในปี 
2558-2559 ข้อมูลการส่งออกสินค้าปลาทูน่า แมค
เคอ เรล  ซาร์ดีน  บรรจุกระ ป๋องของไทยไปย ัง
ออสเตรเลีย ไมม่ีการตรวจพบฮีสตามีนเกนิมาตรฐาน 

Source: agriculture .gov.au/import/food/notices/ifn-17-16 

 

 

 

AQSIQ จีน แจง้ปรบัปรงุระเบยีบการกกักนัสตัว์น ้าน าเขา้     

เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 
2559 กระทรวงควบคุม
คุณภาพ ตรวจสอบ และ
กกักนัโรคแหง่
สาธารณรฐัประชาชน
จีน (AQSIQ) ได้
ประกาศระเบียบ
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการ

ก ากบัดูแลตรวจสอบกกักนัสตัว์น ้าน าเขา้ 
(Announcement No.183: Administrative 
Measures on Entry Inspection and 
Quarantine of Aquatic Animals)                  
โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

- ผูส้ง่ออกสตัว์น ้ามายงัจีน จะตอ้งขึน้ทะเบียน
และผา่นการดูแลตรวจสอบดา้นโรคระบาด สารพษิ 

และสารอนัตราย จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของ
ประเทศหรือภูมภิาคผูส้ง่ออก โดยมีผลการตรวจสอบที่
สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงการตรวจสอบกกักนัของทวภิาคี
และมาตรฐานบงัคบัของจีน หรือขอ้ก าหนดมาตรฐาน
ของ AQSIQ 

-  ผู้ขนส่งหรือคุมสินค้าข้ามพรมแดนจีน 
จะต้องด า เ นินการขอตรวจสอบและอนุม ัติตาม
ข้อก าหนด และ เตรี ยม เอกสารใบน าส่ งสินค้ า 
ใบอนุญาตการตรวจกกักนัโรค และใบรบัรองจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศหรือภูมภิาคผูส้่งออก 
ใหก้บัหน่วยงานตรวจสอบกกักนั (CIQ) ณ ดา่นน าเขา้ 

Source: ส านกังานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจ ากรุงปักกิ่ง 
สาธารณรฐัประชาชนจีน 

ขา่วมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 
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กรณีศกึษา Hanjin Shipping Line : กฎหมายและการประกนัภยัทีน่่ารูส้ าหรบัผูน้ าเขา้ – สง่ออก

เมือ่วนัที ่21 ตุลาคม 2559 กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จดั
ส ัมมนาในห ัวข้อ กรณีศึกษา Hanjin Shipping 
Line: กฎหมายและประกนัภยัที่น่ารูส้ าหรบัผู้ส่งออก
และน าเขา้  

สืบเน่ืองจากกรณีบรษิทัเดนิเรือสญัชาตเิกาหลี 
Hanjin Shipping Line สานเดินเรืออนัดบั 7 ของ
โลก ไดป้ระสบปญัหาขาดทุนในการด าเนินงาน อีกท ัง้
ถูกด าเนินคดีความทางแพ่งจากเหตุการด าเนินธุรกิจ 
อยู่หลายคร ัง้จนกระท ั่งประสบปญัหาภาวะล้มละลาย
และจ าเป็นต้องหยุดการให้บริการ กระทนัหนั ส่งผล
กระทบตอ่การน าเขา้ สง่ออก 

ท ัง้การเรียกรอ้งคา่เสียหาย คา่สนิไหมทดแทน 
ค่าเอาประกนัภยั จากผู้ประกอบการที่ใช้บริการสาย

เดนิเรือ ดงักลา่ว ท ัง้ของไทยและท ั่วโลก โดยประเด็น
การเรียกรอ้งที่เกิดขึ้นจากหลายกรณี เช่น สินค้าที่ยงั
ลอยล าอยูก่ลางทะเลไมส่ามารถน าเรือเทียบทา่ได ้และ
บางสว่นตดิคา้งอยูท่ีท่า่เรือถา่ยล า ไมส่ามารถสง่สินค้า
ได้ตามก าหนด อีกท ัง้ความเสียหายจากตวัสินค้าหาก
เป็นสินค้าประเภทเน่าเสียง่าย เป็นต้น เหล่าน้ีส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการที่ต้องมีค่าใช้จ่าย

เพิม่สูงขึน้ 

เหตุน้ี หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง 
จงึไดจ้ดัสมัมนาใหค้วามรูใ้นมุมมองของกฎหมายท ัง้ 

กฎหมายสากลและกฎหมายไทย รวมถึงหลกัการ
ความรบัผิดและข้อยกเว้นความรบัผิด ตามเงื่อนไข
ของการคุ้มครองประกนัภยัจากการขนส่งทางทะเล 
ให้กบัผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางใน
ด าเนินการแกไ้ขปญัหา ตอ่ไป

มต ิครม. ทีส่ าคญัประจ าเดือนตุลาคม 2559 

วนัที ่4 ตุลาคม 2559 
ข้อ 8. ครม.มีมติอนุมตัิ ร่างกฎกระทรวงเพื่อ

รองรบัการใช้บงัคบัพระราชก าหนดการน าคนต่าง
ดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. 2559 รวม 
3 ฉบบั คือ 

1.ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการ
น าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ..  
- ก าหนดค่าธรรมเนียมการน าคนต่างด้าวมาท างาน
กบันายจา้งในประเทศ ได้แก ่คา่ธรรมเนียม คา่ยืน่ค า
ขอ  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ค่าธรรมเนียมการต่อ
อายุใบอนุญาต  

2. รา่งกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ 
และเงื่อนไข ในการน าคนต่างด้าวมาท างานก ับ
นายจา้งในประเทศ พ.ศ. ....  

-ก าหนดใหก้ารน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งใน
ประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไขที่
ก าหนด  เช่น  ก าหนดให้การยื่นค ารอ้งหรือการแจ้ง
ใหก้ระท า ณ หน่วยงานในสงักดักรมการจดัหางาน ณ 
ทอ้งทีอ่นัเป็นภูมลิ าเนาของนายจา้ง ซึ่งนายจา้งอาจจะ
กระท าด้วยตนเอง หรือให้ผู้รบัอนุญาต ซึ่งได้รบั
มอบหมายให้กระท าแทนโดยให้ยื่นสญัญาการน าคน
ตา่งดา้วฯ ประกอบการพจิารณาดว้ย และใหพ้จิารณา
การจดัสรรจ านวนการจ้างคนต่างด้าวโดยค านึงถึง
การมีงานท าของคนไทย  

3. ร่างกฎกระทรวงการขอใบอนุญาต การ
ออกใบอนุญาต และการก าหนดหลกัประกนัในการน า
คนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. ....  
-ก าหนดการยื่นค าขอให้ยื่นที่กองทะเบียนจดัหางาน
กลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจดัหางาน 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกนัยายน 2559 

ขา่วอืน่ๆ 
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ส านักงานจ ัดหางานจ ังหว ัด  การยื่นค าขอร ับ
ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานกบันายจ้างใน
ประเทศให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่
ก าหนด ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 วนั 
และให้ผู้ขออนุญาตต้องวางหลกัประกนัไว้กบัอธิบดี
กรมการจดัหางาน เพือ่ประกนัความเสียหายทีอ่าจเกดิ
จากการน าคนต่างด้าวมาท างานก ับนายจ้างใน

ประเทศ ชนิดของหลกัประกนัเป็นเงินสดพนัธบตัร
ของรฐับาลไทย หรือสญัญาค ้าประกนัของธนาคาร 
เป็นจ านวน 5,000,000 บาท  กรณีวางหลกัประกนั
เป็นสญัญาค า้ประกนัของธนาคารใหใ้ชแ้บบทีก่ าหนด 
Source:  
http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-summary-cabinet-
meeting/item/107726-สรุปข่าวการประชุมคณะรฐัมนตรี-4-ตุลาคม-
2559 

วนัที ่18 ตุลาคม 2559   
ข้อ 4  ครม.อนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวง

และร่างประกาศส านกันายกรฐัมนตรีซึ่งออกตาม
ความในพระราชบญัญตัิการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2551 รวม 3 ฉบบั ดงัน้ี 

1. รา่งกฎกระทรวง ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการ
ท างานของคนต่างด้าวส าหรบัคนต่างด้าวซึ่งเข้ามา
อาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นเวลานาน โดยไดร้บัการ
ผ่อนผนัให้อาศยัอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ 
รวมถึงบุตรของคนต่ างด้ า วด ังกล่ า วที่ เ กิ ด ใน
ราชอาณาจกัรแต่ไม่ได้สญัชาติไทย และคนต่างด้าว
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิสจน์สญัชาติไทยตามกฏหมายว่า
ด้วยสญัชาติ พ.ศ. .... (ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการ
ยืน่ค าขอ) 

2. ร่างประกาศส านกันายกรฐัมนตรี เรื่อง 
ก าหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 
แห่งพระราชบญัญตัิการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2551 ส าหร ับคนต่างด้าวซึ่ ง เข้ามาอาศยัอยู่ใน
ราชอาณาจกัรเป็นเวลานาน โดยไดร้บัการผอ่นผนัให้
อาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ รวมถงึบุตร
ของคนต่างด้าวดงักล่าวที่เกิดในราชอาณาจกัรแต่
ไม่ได้สญัชาติไทย และคนต่างด้าวซึ่งอยู่ระหว่างการ
พิสูจน์สญัชาติไทย ตามกฏหมายว่าด้วยสญัชาติไทย 
ท าได ้(ก าหนดใหค้นตา่งดา้วดงักลา่ว สามารถท างาน
ไดทุ้กงานตามความรูค้วามสามารถ) 

3. ร่างประกาศส านกันายกรฐัมนตรี เรื่อง 
ก าหนดประเภทงานใหค้นตา่งดา้วตามมาตรา 13 (2) 
แห่งพระราชบญัญตัิการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2551 ท าได ้(ฉบบัที ่..)  

(ก าหนดให้คนต่างด้าวสญัชาติกมัพูชา ลาว 
และเมียนมา ท างานในต าแหน่ง "ผู้ประสานงานด้าน
ภาษากมัพูชา ลาว เมียนมา" ได)้ 
Source: http: / / www. thaigov. go. th/ index. php/ th/ news-
summary-cabinet-meeting/item/108152-id-108146 

 
วนัที ่27 กนัยายน 2559 

ข้อ 5. ครม.อนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน ้า
ไทย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง 

แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน ้าไทย พ.ศ. 2559 
โดยเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน ้าไทยของพนกังานเจ้าหน้าที่ โดย
ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปท าการประมงในเขตของรฐัชายฝั่ งแสดงหลกัฐานการได้สิทธิการท าประมงในรฐั
ตา่งประเทศนัน้ นอกเหนือจากบนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมือทางการประมงกบัรฐัชายฝั่ง ดงัน้ี 

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหท้ าการ
ประมงนอกน่านน ้าไทย พ.ศ.2559 

รา่งกฎกระทรวงฯ ตามที ่กษ. เสนอ 
 

           ข้อ 5 การพิจารณาอนุญาตให้ท าการประมง
นอกน่านน ้าไทย ใหพ้จิารณาตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปน้ี 
      (1) ... 
      (2) การขอรบัใบอนุญาตท าการประมงในเขตของ
รฐัชายฝั่ ง ต้องเป็นรฐัชายฝั่ งที่ประเทศไทยมี บนัทึก
ข้อตกลลงว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงกบัรฐั
ชายฝั่งฯลฯ 
 

         ให้ยกเลิกความในข้อ 5 (2) ของกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอก
น่านน ้าไทย พ.ศ. 2559 และใหใ้ชค้วามตอ่ไปน้ีแทน 
          “การขอรบัใบอนุญาตท าการประมงในเขตของ
รฐัชายฝั่ ง ต้องเป็นรฐัชายฝั่ งที่ประเทศไทยมีบนัทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงกบัรฐั
ชายฝั่ ง หรือผู้ขอรบัใบอนุญาตมีหลกัฐานแสดงการได้
สทิธกิารท าการประมงในรฐัชายฝั่งนัน้” 
 

 
 

ข้อ 7.ครม.อนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์  
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
  สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง 

1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตท าการประมงพาณิชย์โดยแยกระหว่างเรือประมงไทยและ
เรือประมงทีไ่มไ่ดส้ญัชาตไิทย 
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2. กรณีเรือประมงสญัชาติไทยตอ้งจดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และใบอนุญาตใช้เรือ
ส าหรบัท าการประมงตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดนิเรือในน่านน ้าไทยตอ้งมีอายุเหลือไมน้่อยกวา่สามสบิวนัในวนัยืน่
ค าขอรบัใบอนุญาต รวมท ัง้ตอ้งมีหมายเลขไอเอ็มโอส าหรบัเรือทีม่ีลกัษณะตามทีอ่งค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ 
(International Maritime Organization) ก าหนด 
Source: http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-summary-cabinet-meeting/item/107527-สรุปขา่วการประชุมคณะรฐัมนตรี-
27-กนัยายน-2559

ราชกจิจานุเบกษา: กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดือนตุลาคม 2559  
 

วนัที ่5 ต.ค.59 
-ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง ก าหนดแบบและวธิีการแจง้การเกดิอุบตัภิยัรา้ยแรง หรือลูกจา้ง
ประสบอนัตรายจากการท างานและการสง่ส าเนาหนงัสือแจง้การประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยตอ่ส านกังาน
ประกนัสงัคมตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน ทางสือ่อเิล็กทรอนิกส์ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/224/12.PDF 

-ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง ก าหนดแบบและวธิีการรายงานผลการฝึกซอ้มดบัเพลงิและ
ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟทางสือ่อเิลกทรอนิกส์ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/224/10.PDF 

 
วนัที ่12 ต.ค.59 
-ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดรูปแบบสมุดบนัทกึการท าการประมง ระยะเวลา และการรายงานดว้ยวธิีการทาง
อเิล็กทรอนิกส์ของเรือประมงไทยทีท่ าการประมงนอกน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/232/33.PDF 

-ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการตดิต ัง้ระบบตดิตามเรือประมง และดูแลรกัษาระบบตดิตาม
เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/232/34.PDF 

 
วนัที ่13 ต.ค.59 
-กฎขอ้บงัคบัส าหรบัการตรวจเรือวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิีการและเงือ่นไขในการตรวจเรือเพือ่จดัท าเครือ่งหมายแสดง
หมายเลขประจ าเรือ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/090/10.PDF 

 
วนัที ่17 ต.ค.59 
-กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/091/48.PDF 

 
-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก าหนดคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าหนงัสือคนประจ าเรือ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/237/20.PDF 
 
 
 

 


