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จดัท ำโดย : สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  ทีอ่ยู่: 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสุขุมวทิ 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตย-เหนือ เขตวัฒนา กทม. บรรณำธกิำร : สุพัตรา ริว้ไพโรจน์   กองบรรณำธกิำร : วรพล 
พัฒนะนุกจิ, นันทวรรณ อนันต,์ อารยีา ฉมิออ่น,พจน ์จงไพบลูย,์ ปิยะราช บญุประเสรฐิ และ ขวัญฤทัย บญุสอน. 

ขา่วกจิกรรม 

-TTIA เขา้รว่มฟงัปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง "ทศิทางกระบวนการยตุธิรรม 

ไทยตอ่การขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาต"ิ              2 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนา "บทบาทของภาคประชาสงัคมในการตอ่ตา้น

การคา้มนุษย์ในประเทศไทย"               2 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร Workshop on Formulation   

of a National Strategy and Action Plan for compliance with 

the 2009 FAO Agreement on Port State Measures to 

prevent, deter and eliminate IUU Fishing            3 

-องค์การสะพานปลา เขา้เยีย่มชมระบบบ าบดัน ้าเสียของอุตฯทูน่า         3 

-TTIA เขา้รว่มงานรบัฟงัความเห็น พรก.การบรหิารการจดัการการ

ท างานของคนตา่งดา้ว พ. ศ. 2560                 3 

-TTIA เขา้รว่มประชุม คกก.ก ากบัตดิตามโครงการ Ship to Shore 

Right คร ัง้ที ่5/2560                  4 

-TTIA ไดเ้ขา้ตดิตามการ Audit Dolphin Safe-EII Traceability   

กบัคุณ Paolo Bray               4 

-TTIA เขา้รว่มตอ้นรบัคณะนกัธุรกจิอาหารทะเลของสหรฐัฯ และ

สถานทูตสหรฐัฯ                 5 

-สมาชกิ TTIA ใหก้ารตอ้นรบัทีมวจิยัจาก ILO แลกเปลีย่นขอ้มูล 

Electronic payroll system                   5 

-TTIA เขา้รว่มการประชุม ASEAN Economic Integration   

Forum 2017                 5 

-TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างานเพือ่ตดิตามและรวบรวมขอ้มูลการ

ด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขการใชแ้รงงานเด็กแรงงานบงัคบัในกลุม่

สนิคา้ประเภทกุง้และปลาคร ัง้ที ่1/2560              6 

-TTIA ประชุมการน าเขา้ทูน่าแบบตูค้อนเทนเนอร์ รว่มกบักรมประมง 6 

-TTIA ประชุมหารือรว่มกบัสมาชกิ เรือ่ง ปญัหาการสง่ออกสนิคา้ 

Petfood                7 

-TTIA ประชุมหารือกบัอคัรราชฑตูพาณิชย์ ประจ ากรุงบรสัเซส การ

เปลีย่นแปลงนิยามสนิคา้อาหารสตัว์เล้ียง (Petfood) ของสหภาพยโุรป 8 

-TTIA เขา้รว่มการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้

ระหวา่งประเทศ วาระปี 2560-2561 คร ัง้ที1่/2560            8 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนาระเบยีบสง่ออกอาหาร-สนิคา้เกษตร-ตดิฉลาก

อเมรกิา ในหวัขอ้ "มกอช.เคียงขา้งเกษตรไทย พฒันาความปลอดภยัสู่

อเมรกิา"                 9 

-TTIA เขา้รว่มงานเสวนา "การสง่เสรมิมาตรฐานความรบัผดิชอบตอ่

สงัคมในหว่งโซอุ่ปทานของไทย"                 10 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนา เรือ่ง การตรวจสอบรบัรองของไทยกบัมาตรฐาน 

ASEAN Food MRA และกฎหมาย FSMA           11 

-TTIA เขา้รว่มประชุมหารือการน าเขา้ทูน่า ระหวา่งกรมประมง และกรม

ศุลกากร                12 

ขา่วแรงงาน 

-สรุปแลว้! ’39 อาชีพสงวน’ ใหต้า่งดา้วท า 10 อาชีพ อีก 27 อาชีพ

ของลูกจา้งไทย มี 2 อาชีพไมช่ดัเจน      14 

-ไฟเขียว พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน ฉบบัใหม ่เพิม่สทิธลูิกจา้ง รบั

ดอกเบี้ย 15% หากโดนเบี้ยวเงนิ      14 

-โฆษกแรงงานฯ ดบัฝนัปรบัคา่แรงวนัละ700บาท     15 

-ศาลสูงตดัสนิแรงงานพมา่ชนะคดีฟาร์มไกไ่มจ่า่ยคา่จา้ง    15 

-สหรฐัฯ พอใจไทยแกก้ม.คุม้ครองสทิธ-ิเสรีภาพแรงงาน    16 

-ก.แรงงาน แสดงความยนิดปีลดัแรงงานใหม ่รว่มสานตอ่ภารกจิ

งานส าคญั        17 

   
ขา่วประมง 

-“บิก๊ป้อม” ก าชบัแกไ้ขประมง-คา้มนุษย์ ใหบ้รรลุผลใหไ้ด ้   17 

-เรือประมงอว่มจา่ยฟรี800ลา้นกฎหมายหา้มตา่งดา้วออกจบัปลา18 

-ครม.เห็นชอบประกาศสนย.ฉบบัที ่3 แกป้ญัหาขาดแรงงานตา่ง

ดา้วในเรือประมง         18 

-กรมเจา้ทา่ส ั่งปิด 4 ร.ร.เดนิเรือลอบขายใบประกาศนียบตัร 

ดา้นตร.ช้ีสถติคิดีประมง-คา้แรงงานประมงลด    19 

-“กรมประมง” เตรียมชงครม.ขึน้ทะเบียนแรงงานตา่งดา้ว  

12 ก.ย.น้ี         19 

-อียูสง่ทีมตรวจเขม้ระบบประมงไทย “ฉตัรชยั” ม ั่นหน้าไทย

มาตรฐานเป๊ะ        19 

-อนิโดนีเซียเรียกรอ้งอาเซียนรว่มตอ่ตา้นประมงผดิกฎหมาย   20 

-กรมประมงเตรียมเปิดแรงงานตา่งดา้วขึน้ทะเบียน หลงั 2 เดือน 

เงนิหมุนเวียนธรุกจิหายไป 4 หมืน่ลา้น     20 

-ประมงล ั่นกลองรบ เดนิหน้าตอ่ตา้นอียู หยดุคุกคามประเทศไทย 20 

-กลุม่ชาวประมงจ้ีรฐับาลเรง่ด าเนินการ 4 ขอ้     21 

-บีบประมงควบรวมใบอนุญาต แลกจบัปลาไดท้ ัง้ปี-เรือ 505  

ล าเสีย่งไมไ่ดไ้ปตอ่       21 

ขา่วการคา้ 

-ดชันีผลผลติอุตฯเดือนก.ค. ขยายตวั3.73% สง่สญัญาณศก. 

ไทยฟ้ืน        22 

-ลุน้สหรฐัน าเขา้พุง่ทูน่าเฟอร์นิเจอร์ชิน้สว่นยานยนตร์บัอานิสงส์ 22 

 
รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกนัยายน 2560  

-รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกนัยายน 60    23  

-ราชกจิจานุเบกษาเดือนกนัยายน 60    24

       

สวสัดีคะ่ ท่านสมาชิก...ในช่วงเดือนกนัยายน 2560 ทาง EII ไดม้อบหมาย Mr.Paolo Bray มาตรวจตดิตาม 

Dolphin Safe Traceability กบัสมาชิกสมาคมฯ       นอกจากน้ี องค์การสะพานปลาไดข้อเขา้เยีย่มชมระบบบ าบดัน ้า

เสียของอุตฯทูน่า ที่ Thai Union และ SEAPAC เพื่อน าไปปรบัปรุงระบบฯ ของ อสป.ต่อไป       อีกท ัง้ P.C.Tuna 

และ Global Frozen Food ได้ให้การต้อนรบัทีมวิจยัจาก ILO เพื่อให้ข้อมูล Electronic payroll system ซึ่ง ILO 

ก าลงัศกึษาแนวทางการจา่ยคา่จา้งใหก้บัแรงงานประมง ตดิตามในฉบบัคะ่            

   บก.TTIA/ 29 ก.ย. 2560 

-TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิารองค์การสะพานปลา 

คร ัง้ที ่9/2560        13 

-TTIA GLP Visit 2017 เดือนกนัยายน 2560    13 
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TTIA เขา้รว่มฟงัปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง "ทศิทางกระบวนการยุตธิรรมไทยตอ่การขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาต"ิ

 

เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2560 (เชา้) ดร.ชนินทร์

ฯ  ได้ เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  "ทิศทาง

กระบวนการยุ ติ ธ รรมไทยต่อก ารข ับ เ คลื่ อน

ยุทธศาสตร์ชาติ" น าเสนอโดยนายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรฐัมนตรีฝ่ายกฎหมาย ณ กระทรวงการ

ต่างประเทศ จดัโดยส านกังานศาลยุติธรรม ร่วมกบั 

กต. 

-  สาระส าค ัญ  เ พื่อ เ ป็นแนวทางในการ

ขบัเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ ว่าในอนาคต

จะต้องต ั้งกรรมการยุทธศาสตร์ขึ้นอีกอย่างน้อย 6 

คณะ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้าน

ต่างๆ อีกท ั้งประเทศไทยมีกฎหมายที่ล้าหลงั จึง

จ าเป็นตอ้งมีการปฏริูป รวมถงึตอ้งท าใหก้ระบวนการ

ยุตธิรรมเป็นสิง่ทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและไมซ่บัซอ้น  

- ในการปฏริูปกระบวนการยุตธิรรมในมาตรา 

258 ของรฐัธรรมนูญปี 2560 ได้ก าหนด พรบ.

ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปในส่วนของกระบวนการ

ยุติธรรม จะต้องมีการก าหนดกรอบเวลาด าเนินการ

ทุกข ัน้ตอนให้ชดัเจน โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ศาล

ได้มีการปรบัตวัคร ัง้ใหญ่ จึงควรใช้โอกาสช่วงน้ีใน

การแก้ไขกฎหมายและระเบียบข ัน้ตอน เพื่อแก้ไข

ปญัหาคดีสะสมในช ัน้ศาลเป็นจ านวนมาก  

ในช่วงท้าย รองนายกฯวิษณุ" ช้ีว่า รธน.ระบุ

ช ัด ก รอบข ั้น ต อนอย่ า ง ช ัด เ จน ในก ารปฏิ รู ป

กระบวนการยุติธรรม และ ย ้า ”ศาล” สามารถท าให้

คดียุตไิด ้แตไ่มส่ามารถท าใหทุ้กฝ่ายพอใจได ้100% 

 
TTIA เขา้รว่มสมัมนา "บทบาทของภาคประชาสงัคมในการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์ในประเทศไทย"  

เมื่อวนัที่ 4 กนัยายน 2560  คุณอรรถพนัธ์ 
มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วม สมัมนา 
"บทบาทของภาคประชาสงัคมในการต่อต้านการค้า
มนุษย์ในประเทศไทย" ณ รร.เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

จดัโดย กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการ
ตา่งประเทศ  

-การส ัมมนาน าเสนอข้อมูลกิจกรรมการ
ป้องกนัและแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย์ที่แต่ละองค์กร
ด าเนินอยู ่รวมถงึผลการด าเนินงานและความคืบหน้า
ในช่วงปีที่ผ่านมา ความร่วมมือก ับภาคร ัฐและ
ต่างประเทศ แผนกิจกรรมในอนาคต ไดยมีวิทยากร
จากผูแ้ทน NGOs 3 ทา่น มาบรรยาย ไดแ้ก ่ 

1.นางวีรวรรณ มอสบี้ ผูอ้ านวยการ HUG ให้
ข้อมูลเรื่องการด าเนินการช่วยเหลือกรณีเด็กถูกล่วง
ละเมิกทางเพศ และการช่วยเหลือด้านกระบวนการ
ยุตธิรรมทีไ่มใ่หเ้กดิผลกระทบตอ่สภาพจติใจ 

2.นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อ านวยการและผู้
กอ่ต ัง้มูลนิธ ิLPN ใหข้อ้มูลเรือ่งการจดัต ัง้ศูนย์ลูกเรือ
ประมง เพือ่ชว่ยเหลือแรงงานประมง และความส าคญั
ของการจา่ยคา่แรงใหก้บัแรงประมงทีต่รงเวลา  

3.นางอภิญญา ทาจิตต์ รองผู้อ านวยการศูนย์
อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล ได้ให้ข้อมูลถึงภาครฐัว่า
ควรมีวิธีการด าเนินการตรวจสอบเรือที่ถูกต้อง การ
ด าเนินการเพือ่ตดิตามกรณีทีเ่กดิขึน้เพือ่ไมใ่หเ้กิดซ ้า
อีก และการจดัท าคูม่ือตรวจสอบเรือ 
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TTIA เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร Workshop on Formulation of a National Strategy and Action 

Plan for compliance with the 2009 FAO Agreement on Port State Measures to prevent, 

deter and eliminate IUU Fishing 

เมื่อวนัที่ 4-8 กนัยายน 2560  สมาคมฯ ได้

เข้ าร่วมประ ชุม เชิ งปฏิบ ัติก าร  Workshop on 

Formulation of a National Strategy and 

Action Plan for compliance with the 2009 

FAO Agreement on Port State Measures to 

prevent, deter and eliminate IUU Fishing ณ 

ห้อง  C@7 ช ั้น  7 โรงแรมอมารี  วอ เตอร์ เ กท 

กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมหน่ึงที่ FAO จดัให้กบั

ประเทศสมาชิก เพื่อจดัท ายุทธศาสตร์ระดบัชาติและ

แผนด าเนินงานในการปฏบิตัติามมาตรการรฐัเจ้าของ

ทา่เรือไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ 

                  

 
องค์การสะพานปลา เขา้เยีย่มชมระบบบ าบดัน ้าเสยีของอตุฯทนู่า 

เมื่อวนัที่6 กนัยายน และวนัที่ 28 กนัยายน 
2560 องค์การสะพานปลา ได้เข้าเยี่ยมชมระบบ

บ าบดัน ้าเสีย ของอุตฯทูน่า โดยไดร้บัความอนุเคราะห์
จาก Thai Union และ Seapec ซึ่งมีศกัยภาพใน
การจดัการน้้าทิ้งที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานด้าน
สิง่แวดลอ้มในระดบัสากล และมีสภาพน้้าทิง้คลา้ยคลงึ
กบัสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง จึงเป็นแหล่ง
ความรูห้น่ึงที่เป็นปจัจยัส าคญัต่อการออกแบบระบบ
บ าบดัน้้าเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปรบัปรุง
คุณภาพน้้าทิง้ของสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมง
ขององค์การสะพานปลา ทีมวิศวกร อสป. จะน า
ความรูจ้ากการศกึษาดูงานมาปรบัปรุงระบบบ าบดัน ้า
เสียของ อสป. ตอ่ไป 

 
TTIA เขา้รว่มงานรบัฟงัความเห็น พรก.การบรหิารการจดัการการท างานของคนตา่งดา้ว พ. ศ. 2560   

เมื่อวนัที่ 7 กนัยายน 2560 คุณอรรถพนัธ 
มาศรงัสรรค์ เลขาธกิารสมาคมฯไดเ้ขา้รว่มสมัมนารบั
ฟงัความเห็น พรก.การบริหารการจดัการการท างาน
ของคนตา่งดา้ว พ. ศ. 2560 ทีก่ระทรวงแรงงาน  

การสมัมนาวนัน้ีไดม้ีการแบง่กลุม่รบัฟงัความ
คดิเห็นจากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย อาท ิสภาอุตสาหกรรม 
สภาหอการค้า สภาองค์การนายจ้าง และ NGO โดย
แบง่เป็น 3 กลุม่ ตามหมวดของ พรก. โดยในการรบั
ฟงัความเห็นนั้น คุณอรรถพนัธ์นั้นได้มีความเห็นใน
เรื่อง กรณีแรงงาน mou ที่อยู่ครบก าหนดแล้วควร
ระบุให้ชดัเจนในกฎหมายฉบบัน้ีว่าไม่ใช่การเลิกจา้ง
ตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความสบัสนว่าต้องจ่าย
ค่าชดเชยเลิกจ้าง เพราะความเป็นจริงแล้วนายจ้าง
ไม่ได้มีเจตนาเลิกจ้างแต่แรงงานมีเงื่อนไขตาม
ขอ้ก าหนดของ MOU เทา่นัน้ 



Page 4 of 25 
 

  TTIA NEWSLETTER/ September 2017 

TTIA เขา้รว่มประชุม คกก.ก ากบัตดิตามโครงการ Ship to Shore Right คร ัง้ที ่5/2560    

เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2560 คุณอรรถพนัธ์ 
มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม 
คกก.ก ากบัติดตามโครงการต่อต้านรูปแบบการ
ท างานที่ไม่เป็นที่ยอมรบัในอุตสาหกรรมประมงและ
อาหารทะเลหรือสทิธจิากเรือสูฝ่ั่ง คร ัง้ที ่5/2560  
โดยในการประชุมคร ั้ง น้ีได้มีการรายงานความ
คืบหน้าทีส่ าคญัของโครงการดงัน้ี  

-ความคืบหน้าด้านกรอบกฎหมาย นโยบาย
และระเบียบ เช่นการ พยายามร่าง พรบ.ป้องกนัการ
ใช้แรงงานบงัคบั พ.ศ.... , การผลกัดนัให้ประเทศ
ไทย รบั C188 (แรงงานทางทะเล) , และการก าหนด

นิยามความชดัเจนของแรงงานบงัคบั ที่แตกต่างจาก
การคา้มนุษย์  

-ด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย และการตรวจ
แรงงาน โดยมีการจดัอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน
เพิม่อีก 3 รุน่ เพือ่ใหค้วามรูเ้รือ่งการด าเนินคดี / การ
กกัเรือ / เข้าใจความหมายแรงงานบงัคบั / แรงงาน
ขดัหน้ี และจะมีการประเมินผลโครงการการเพิ่ม
ศกัยภาพพนกังานตรวจแรงงาน  
นอกจากน้ีมีการอบรมล่ามเพิ่ม ซึ่งได้รบังบสนบัสนุน
จากทาง ILO  

-ดา้นการปฏบิตัติามหลกัการพ้ืนฐานและสิทธิ
ในการท างาน มีการน าเสนอความร่วมมือที่เกิดขึ้น
ระหว่าง TTIA TFFA และ ILO ถึงการด าเนินการ 
GLP ซึ่งคาดวา่จะมีการด าเนินการที่ย ั่งยืนได ้โดยจะ
มีการด าเนินการที่ชดัเจนประมาณช่วงปลายปีน้ี และ
มีการน าฉายวิดีท ัศ น์การประชุม GLP ในงาน 
Thaifex เมือ่ชว่งกลางปีทีผ่า่นมา  

-ด้านการประชาสมัพนัธ์ โครงการ Ship To 
Shore ไดม้ีการจดัท า web เฉพาะขึน้ โดยในเว็บจะ
แสดงถึงผลงาน รายละเอียดที่ส าคญัที่แรงงานควร
ทราบ หลายภาษา โดยเว็บไซต์จะสามารถเข้าได้
ประมาณปลายปีน้ี  

นอกจากน้ี ทางคุณอรรถพนัธ์ ไดใ้หค้วามเห็น
ในที่ประชุมว่าอยากให้ มีการสนับสนุนให้ทาง 
BUYER ยอมรบัการด าเนินการ GLP ให้มากขึ้น 
เพราะทางผู้ด าเนินการเองก็อยากได้รบัเสียงตอบรบั
จาก Buyer เชน่กนั  

ส าหรบัเรื่องความส าคญัชอง GLP นั้น ทาง
ปลดักระทรวงแรงงาน ได้ให้ความเห็นว่าควรมีการ
หารือร่วมกบั ก.พาณิชย์ในการประชาสมัพนัธ์ GLP 
ใหเ้ป็นทีย่อมรบัมากขึน้ 

 
TTIA ไดเ้ขา้ตดิตามการ Audit Dolphin Safe-EII Traceability กบัคณุ Paolo Bray 

เมือ่วนัที1่1-12 กนัยายน 2560 ทางสมาคมฯ 

ได้ เ ข้ า ติ ด ต ามก า ร  Audit  Dolphin Safe-EII 

Traceability กบัคุณ Paolo Bray ท ัง้สิ้น 4โรงงาน 

ได้แก่ Thai Union Manufacturing, Kingfisher 

Holding, Global Frozen Food และ  Diamond 

Food โดยการตรวจคร ัง้น้ี เป็นการเก็บขอ้มูลเกีย่วกบั

ปลาทูน่าน าเขา้ และทวนสอบเอกสารทีแ่สดงถงึการท า

การประมงที่ไม่มีผลกระทบต่อสตัว์น ้าในโครงการ 

Dolphin Safe 
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TTIA เขา้รว่มตอ้นรบัคณะนกัธรุกจิอาหารทะเลของสหรฐัฯ และสถานทตูสหรฐัฯ  

เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 2560 (เช้า) สภาหอฯ 

น าโดย ดร.ผณิศวร ประธานคณะกรรมการธุรกิจ

ประมงและอุตสาหกรรมต่อ เ น่ือง  ดร.ชนินทร์  

กรรมการสภาหอฯ และสมาคมดา้นประมงทีเ่กีย่วขอ้ง 

(TTIA คุณอรรถพนัธ์) ได้ให้การต้อนรบัคณะนัก

ธุรกิจอาหารทะเลของสหรฐัฯ และสถานทูตสหรฐัฯ 

เพือ่หารือและแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกบัการคา้

และการลงทุนในธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมเน่ือง  

ดร.ชนินทร์ยกประเด็น  เรื่อ ง  Trump มี

แนวความคิดว่า  ไทยได้เปรียบดุลการค้าด้าน 

seafood มากเกินไป ซึ่งไม่ตรงกบัข้อเท็จจริง ก็จะ

ขอให้  USDA n US embassy ร่ วมท า ง านก ับ

หอก ารค้ า แ ล ะ สม าคมขอ ง ไทย  อ ธิ บ า ย  US 

government ให้เอา seafood ของไทยออกจาก 

list 

สภาหอฯ เสนอว่าทางสถานทูตสหรฐัฯ น่าจะ

จดักิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าอาหารทะเลของ

สหร ัฐ ฯ  ในไทย  โดย ใช้ ชื่ อ  Alsaka Seafood 

Products โดย  wild caught salmon และ  king 

crab เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง และผู้บริโภคไทยและ

นกัทอ่งเทีย่วรูจ้กัดีอยูแ่ลว้ 

 
สมาชกิ TTIA ใหก้ารตอ้นรบัทมีวจิยัจาก ILO แลกเปลีย่นขอ้มลู Electronic payroll system    

เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2560  บจก.โกลบอล
โฟรเซ่นฟู้ด (ประเทศไทย) และวนัที่ 18 กนัยายน 
2560  บจก.พีซีทูน่า ได้ให้การต้อนรบัทีมวิจยัจาก
ทาง ILO โดยมีคุณชนนิกานต์ โภชนกิจ เจ้าหน้าที่
จาก ILO และ คุณวนิก มโนมยัพบิูลย์ และคุณชาลี มา

ดาน เจ้าหน้าที่วิจยั เข้าขอสมัภาษณ์และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกบัตวัแทนโรงงานทูน่าในเรื่อง Electronic 
payroll system เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาระบบ
จา่ยเงนิใหก้บัแรงงานบนเรือประมง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
TTIA เขา้รว่มการประชุม ASEAN Economic Integration Forum 2017  

เมื่อวนัที่ 14-15 กนัยายน 2560 ทางสมาคม

ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมฯ จดัโดยคณะกรรมาธิการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชาชาติส าหรบัเอเชีย

และแปซิฟิก (UNESCAP) เพื่อส่งเสริมการเจรจา

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมไปถึงเพื่อเน้น

ความส าคญัของพลงัสงัคมในการส่งเสริมประชาคม

อาเซียน ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาต ิกรุงเทพฯ 

นัน้ สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

1. ในช่วง 50 ปีทีผ่า่นมาอาเซียน ไดแ้สดงให้

เห็นถงึความเป็นธรรมและความรว่มมือระดบัภูมภิาค 

ท ั้งด้านการพ ัฒนาส ันติภาพและความม ั่นคงซึ่ ง

เสริมสร้างซึ่งกนัและกนั >>> ในวนัน้ีอาเซียนมี

บทบาทส าคญัในการผลกัดนัการรวมตวักนัในภูมิภาค
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เอเชียแปซิฟิก โดยการท างานร่วมกนัและการสร้าง

ประสบการณ์ของอาเซียน ท าให้เรามีโอกาสที่จะ

ผนวก รวมภูมภิาคเอเชียและแปซิฟิกเขา้ดว้ยกนั และ

สนบัสนุนการเติบโตการจ้างงานและการพฒันาที่

ย ั่งยืนในภูมภิาคเอเชียและแปซฟิิกตอ่ไป  

2. อาเซียนได้กลายเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่

เป็นอนัดบั 3 ของโลกและกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่

ใหญท่ีสุ่ดเป็นอนัดบั 4 ของโลกภายในปี 2573 ถงึแม้

จะมีการเตบิโตทางเศรษฐกจิสูงในช่วงสองทศวรรษที่

ผา่นมาหลายประเทศในภูมภิาคน้ี ประสบปญัหาความ

ไม่เสมอภาค >>> โดยผลการศึกษาขององค์การ

สหประชาชาติ ว่าในปี. 2558 การจ้างงานที่ไม่เท่า

เทียมกนัของผู้หญิงในประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้นัน้มีอตัราการเตบิโตประมาณ 18% ของ GDP  

3. การสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) หรือการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิและสงัคมของ

อาเซียน เป็นกา้วส าคญัทีจ่ะเปลีย่นแปลงชีวติของผูค้น

ในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้>>> ท ัง้น้ีอาเซียน

ให้ความส าคญัของ การรวมตลาดด้านการเงินการ

ตลาดแรงงานและการรวมโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทีน่ ามา

ซึ่งผลก าไรมหาศาลของภูมิภาคน้ี เช่น การเข้าถึง

บริการทางการเงิน ,การเดินทางและการส่งสินค้าใน

อาเซียนที่รวดเร็วและถูกกว่า รวมถึงการป้องกนัภยั

พบิตั ิ 

ท ั้งน้ีทางสมาคมฯ ได้เอกสารเพิ่มเติมที่เป็น

ประโยชน์แก่ท่านสมาชิก เรื่อง รายงานการค้าและ

การพฒันา (TDR) ที่ทางหน่วยงาน UNCTAD ได้

จดัท าขึน้เป็นประจ าทุกปี เพือ่น าเสนอผลการวเิคราะห์ 

แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และประเด็นนโยบายด้าน

การค้าและการพฒันาที่ท ั่วโลกก าลงัสนใจ รวมท ัง้ให้

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่างๆ ซึ่ง

สามารถดาวน์โหลดไดท้ี ่

 

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebf

lyer.aspx?publicationid=1852 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างานเพือ่ตดิตามและรวบรวมขอ้มลูการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขการใช้
แรงงานเด็กแรงงานบงัคบัในกลุม่สนิคา้ประเภทกุง้และปลาคร ัง้ที ่1/2560     

เมื่อวนัที่ 15 กนัยายน 2560 คุณอรรถพนัธ์ 
มาศรงัสรรค์เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม

คณะท างานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขการใช้แรงงานเด็ก
แรงงานบงัคบัในกลุ่มสินค้าประเภทกุง้และปลาคร ัง้ที่ 
1/2560  

โดยการประชุมคร ั้งน้ี คุณอรรถพนัธ์ได้มี
ความเห็นว่า สมาคมไดม้ีการท างานร่วมกบั ilo เรือ่ง
การท า glp ซึ่งได้น าส่งข้อมูลดงักล่าว เพื่อใช้ในการ
ถอดถอนสนิคา้แตท่างภาครฐัแลว้  
ทางภาครฐัควรหาแนวทางในการผลกัดนัให้เกิดการ
ความร่วมกนัท ัง้ระบบท ัง้หว่งโซ่เพื่อแกไ้ขปญัหาและ
ถอดถอนสินค้าประเภทประเภทประมงออกจากกลุ่ม
แรงงานบงัคบัได ้

 
TTIA ประชุมการน าเข้าทูน่าแบบตู้คอนเทนเนอร์ 

เมือ่วนัที1่6 กนัยายน 2560 (บา่ย) อธบิดีกรม
ประมงได้นดัประชุมกบัผู้แทนสมาคมฯ (กรรมการ
คุณนรินทร์ คุณอรรถพนัธ์ คุณชาตรีและสมาชิก) มี 
ผอ.ถาวร,ผอ.ประเทศ,ผอ.วรรณวิภา เข้าด้วย สรุป
ประเด็นส าคญัดงัน้ี 
 1.ระยะเวลาการออก Catch Cert. >>> ไม่
สามารถก าหนดเวลาไดแ้น่นอน เน่ืองจากประเทศหมู่
เกาะที่มีการขนถ่ายสตัว์น ้า ต้องลงนามในช่อง 7 ซึ่ง

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1852
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1852
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เรื่องน้ีทางผอ.ถาวรฯ จะท ารายชื่อประเทศที่ไทย
น าเข้าทูน่าและประเทศ Port State ที่เกี่ยวข้องและ
ตรวจสอบวา่ประเทศเหลา่น้ีเป็นสมาชิกของ RFMOs 
เช่น IOTC, WCPFC  เพื่อพิจารณาระยะเวลาใน
การออก Catch Cert. อน่ึง ทา่ทีเดมิทีส่มาคมฯเคยมี
หนงัสือถงึอธบิดีกรมประมง คือ 120 วนั 
 2.การน าเข้าทูน่าแบบตู้คอนเทนเนอร์ >>> 
ทาง FAO ได้แนะน าว่าเอกสารที่ใช้ในปัจจุบนัของ
กรมประมง ยงัไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบย้อนกลบั 
ทางสมาคมฯ ได้ให้ข้อมูลว่า หากต้องการเอกสารถึง
ระดบัเลขทะเบียนเรือจบั ก็ท าไดค้อ่นขา้งยาก >>ทาง
กรมประมงก าลงัพิจารณาอีกคร ัง้ว่าอาจจะให้ Port 
State เป็นผู้ออกหนงัสือรบัรองว่าปลาตู้น ั้น เป็นปลา 
non IUU โดยผอ.ถาวรฯ จะส่งรายชื่อ Port States 
ส าคญัที่ไทยน าเข้าทูน่า, แบบฟอร์มที่ Port States 
ต้องกรอก, เอกสารที่จะต้องประกอบในการน าเข้าทู
น่าแบบตู ้มาใหส้มาคมชว่ยดูอีกที 
 3.ปัญหาการขอใบอนุญาตน าเข้า>>> ทาง
ฝ่ายกฎหมายของกรมศุลกากรและกรมประมงจะไป
พิจารณาร่วมกนัว่าตามมาตรา 95 ของพรก.ประมง 
2560 สามารถใช้เอกสาร DOF 2 แทนใบร.6 ได้

หรือไม่ โดยจะเชิญสมาคมฯ มาร่วมให้ข้อมูลและ
สรา้งความเขา้ใจรว่มกนัสีข่ ัน้ตอนดว้ย 

 4.ข ัน้ตอนการออก IMD >>> ยงัคงพบปญัหา
ความล่าช้า ซึ่งทางกรมประมงจะท าข ัน้ตอนปฏิบตัิ 
โดยก าหนดให้ด่านและผู้ประกอบการใส่ข้อมูลใน 
tally sheet ภายใน 2 วนั หากมีปญัหาให้แต่ละฝ่าย
ท าหนังสือแจ้งให้อีกฝ่าย ผ่านทางอีเมล์เพื่อเป็น
หลกัฐาน >> เมื่ออนุมตัิข้อมูลดงักล่าวแล้วให้ส่ง 
actual weight ภายใน 15 วนั. 

 

TTIA ประชุมหารือรว่มกบัสมาชกิ เรือ่ง ปญัหาการสง่ออกสนิคา้ Petfood 

เมื่ อ ว ันที่  18 ก ันยายน 2560 (ช่วง เช้ า ) 

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้จดัประชุมหารือ

ร่วมก ับสมาชิก  เรื่อ ง  ปัญหาการส่งออกสินค้า 

Petfood ณ ห้องประชุมTTIA ช ั้น 11 อาคารรชัต์

ภาคย์ โดยมี ดร.ชนินทร์ฯ และคุณณฐั เป็นประธาน

การประชุม โดยหารือ 2 ประเด็น ดงัน้ี 

1. ปญัหาการเปลีย่นแปลงนิยาม และปรบัภาษี

สินค้า Petfood ของสหภาพยุโรปในพิกดั 230910 

11 และ 230910 90 โดยเน้นการช้ีแจงผลกระทบ

และเหตุผลประกอบ 3 ข้อ ได้แก่ (1) ประเด็นการ

ปกป้องสุขภาพของส ัตว์ เ ลี้ ย ง  (Animal Health 

Protection) (2) เหตุผลเชิง เทคนิคในการตรวจ

วเิคราะห์แป้ง (Starch Analysis) และ (3) ลกัษณะ

สินค้าอาหารสตัว์เลี้ยงของไทย และมาตรการกีดกนั

ทางการคา้  เพือ่รวบรวมข้อมูลประกอบการหารือกบั 

อท.ดวงอาทติย์ ในวนัที ่21 กย. ศกน้ี ณ โรงแรมอีสต์

ตนิ แกรนด์ สาธร ตอ่ไป 

2. ปญัหาการขอหนงัสือรบัรองการขอหนงัสือ

รบัรองสุขภาพ (Certificate of Health) กรมปศุ

สตัว์ เพือ่การสง่ออกสนิคา้อาหารสตัว์เลี้ยง โดยหารือ

ในประ เด็ นปัญหา  2 ข้ อ  ด ัง น้ี  คื อ  (1) ปัญหา

ผูป้ระกอบการไมส่ามารถยืน่แบบค าขอล่วงหน้าก่อน

วนัส่งออกไม่น้อยกว่าสามวนัท าการได้ (2) ปัญหา

ผูป้ระกอบการไมส่ามารถยอมรบักรอบระยะเวลาการ

ออกหนงัสือรบัรองฯใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอภายในหกวนัท า

การได้ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง ก าหนดชื่อ ประเภท หรือชนิด  ของใบรบัรอง

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ 

ตลอดจนหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอ
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ใบรบัรองการตอ่อายุใบรบัรอง พ.ศ. 2560 โดยมีผล

บงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่12 กย. 60 ไปแลว้นัน้ 

              ท ัง้น้ี ทางสมาคมฯขอนดัหารืออธิบดีกรม

ปศุสตัว์  เพื่อช้ีแจงประเด็นปัญหาการขอหนังสือ

รบัรองการขอหนงัสือรบัรองสุขภาพ (Certificate of 

Health) กรมปศุสตัว์ และขอให้กรมฯ มีการพูดคุย

กบัผูป้ระกอบการการออกระเบียบตา่งๆ เพือ่มใิหเ้ป็น

อุปสรรคในทางปฏบิตั ิ

 

TTIA ประชุมหารือกบัอคัรราชฑตูพาณิชย์ ประจ ากรุงบรสัเซส การเปลีย่นแปลงนยิามสนิคา้อาหารสตัว์เลี้ยง 

(Petfood) ของสหภาพยุโรป 

สืบเน่ืองจากเมื่อวนัที ่18 ก.ย. 2560 สมาคม

ฯได้ประ ชุมหารือก ับสมาชิก  เรื่อ ง  ปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงนิยามสินค้าอาหารสตัว์เลี้ยง(Petfood) 

ของสหภาพยุโรปในพกิดั 230910 11 และ 230910 

90 และได้รวบรวมข้อมูลน าไปหารือกบั อท.ดวง

อาทิตย์ ในวนัที่ 21 และ 26 ก.ย.2560 โดยช้ีแจง

ผลกระทบและเหตุผลประกอบ 3 ข้อ ได้แก่ (1) 

ประเด็นการปกป้องสุขภาพของสตัว์เลี้ยง (Animal 

Health Protection) (2) เหตุผลเชิงเทคนิคในการ

ตรวจวิเคราะห์แป้ง (Starch Analysis) และ (3) 

ลกัษณะสนิคา้อาหารสตัว์เลี้ยงของไทย และมาตรการ

กีดกนัทางการค้า  โดยประเด็นส าคญัในการคดัค้าน

คือ ด้านเทคนิค โดยขอให้สภาพยุโรป ช้ีแจงเหตุผล

การก าหนด containg no starch ในระดบัน้อยกว่า 

5% ท ัง้ๆ ทีใ่นทางเทคนิคสามารถตรวจวเิคราะห์ไดท้ี่

ระดบั 0.5%  

ท ัง้น้ีทางสมาคมฯ ไดส้ง่หนงัสือการขอคดัคา้น

ฯ ใหก้บัทา่น อท.ดวงอาทติย์  เพือ่ใชใ้นการเจรจาและ

ผล ักด ัน เข้ าที่ประ ชุมคณะกรรมการ  EC (DG 

TAXUD) ในกลางเดือนตุลาคมศกน้ี และขอใหช้ี้แจง

ผลการหารือใหท้างสมาคมฯตอ่ไปคะ่

       

TTIA เขา้รว่มการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ วาระปี 2560-2561 คร ัง้ที่

1/2560 

เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2560  ทางสมาคมฯ 

ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลง

การค้าระหว่างประเทศ วาระปี 2560-2561 คร ัง้ที่

1/2560 โดยมีคุณกฤษฎา เ ป่ียมพงศ์สานต์  เป็น

ประธาน ณ สภาหอฯ นัน้ 

มีสาระส าคญัดงัน้ี  

1. ความคืบหน้าล่าสุดของการเจรจาการค้า 

RCEP-TNC คร ัง้ที่19 โดยคุณรณรงค์ พูลพิพฒัน์ 

รองอธบิดีกรมเจรจาการคา้ฯ >>>  

       1.1 การค้าสินค้า ที่ประชุมอยู่ระหว่างการ

หารือเพื่อก าหนดเป้าหมายการเปิดตลาดสุดท้าย 

(Final Tariff)  

       1.2 การค้าบริการและการลงทุน อยู่ระหว่าง

การเจรจาตวับท (Text) และการเจรจาเปิดตลาด

ก า ร ค้ า บ ริ ก า ร แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น ( Market 

Access/Liberalisation)ระหวา่งประเทศสมาชกิ  

        1.3 ประเด็นอื่นๆ อยู่ระหว่างการหารือ เช่น 

ประเด็นทรพัย์สนิทางปญัญา กฏหมาย และการจดัต ัง้

คณะท างานดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งโดยรฐั เป็นตน้   

โดยการประชุมรฐัมนตรี RCEP คร ัง้ที ่ 5 ทีผ่า่นมา 

ไดร้บัทราบความคืบหน้าการเจรจาเปิดตลาดและการ

เจรจาดา้นกฎเกณฑ ์ และใหอ้าเซียนรว่มผลกัใหคู้่

เจรจาท ัง้ 6 ประเทศยอมรบัขอ้เสนอใหมข่องอาเซียน

ทีเ่เสดงความยืดหยุน่มากขึน้ 
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2. การจดัท าความตกลงการคา้เสรี (FTA) 

ไทย-สหรฐัอเมรกิา >>> ทางสภาหอฯไดม้ีการท า

แบบสอบถามความคดิเห็น ส าหรบัหวัขอ้วจิยัใน

การศกึษาความเป็นไปได ้ในการจดัท า (FTA) ไทย-

สหรฐัอเมรกิา โดยสง่ใหก้บัเครือขา่ยสมาชกิท ัง้หมด 

145 สมาคม มีตอบกลบัมาจ านวน 3 สมาคมฯ ไดแ้ก ่

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมโรงงานน ้าตาล

ไทย และสมาคมพอ่คา้พืชผลไทย ท ัง้น้ีทางสภาหอฯจะ

รวบรวมและสรุปผล เพือ่เตรียมประชุมหารือระหวา่ง

ภาคเอกชน 3 สถาบนัภายใตก้กร.ตอ่ไป 

 

 
TTIA เขา้รว่มสมัมนาระเบยีบสง่ออกอาหาร-สนิคา้เกษตร-ตดิฉลากอเมรกิา ในหวัขอ้ "มกอช.เคยีงขา้งเกษตร

ไทย พฒันาความปลอดภยัสูอ่เมรกิา" 

เมื่อวนัที่ 20 กนัยายน 2560 สมาคมฯ เข้า

สมัมนาระเบียบสง่ออกอาหาร-สนิคา้เกษตร-ตดิฉลาก

อเมรกิา ในหวัขอ้ "มกอช.เคียงขา้งเกษตรไทย พฒันา

ความปลอดภยัสู่อเมริกา" โดยเชิญผู้ประกอบการ

ภาคอุ ต ส าหกรรมสินค้ า เ กษตรและอาหารที่

ด า เ นินการผลิตและแปรรูป เ พื่อส่ งออกไปย ัง

สหรฐัอเมริกา รวมท ั้งผู้ประกอบการขนส่ง และ

หน่วยงานตรวจประเมิน (Certification Body) เข้า

รว่มการสมัมนากฎระเบียบดา้นความปลอดภยัอาหาร

ของสหรฐัอเมรกิา เพือ่สรา้งความตระหนกัและความ

เข้าใจต่อการปฏิบตัิตามกฎระเบียบสหรฐัฯ ที่ถูกต้อง

และเป็นปจัจุบนั โดยรวมไปถงึการจดัท าแผนควบคุม

เชิงป้องกนั และนิยามตามค าแนะน าฉบบัใหม่ในปี 

2560 การพฒันาบุคลากรให้เป็นผู้ปฏิบตัิงานใน

สถานประกอบการที่สหรฐัฯ ให้การรบัรอง และการ

พิจารณาแนวทางปฏิบตัิในการเข้าร่วมระบบอ านวย

ความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าฯอ ัพเดต

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ส ห ร ั ฐ ฯ  ( FSMA: Third Party 

Certification, Foreign Supplier Verification 

Program) และระเบียบการติดฉลากสินค้าอาหาร

ของประเทศคู่ค้าส าคญัท ั่วโลก ณ โรงแรมรามาการ์

เดน้ส์ กรุงเทพฯ โดยคุณปราการ วีรกุล ทีป่รกึษา มก

อช. เป็นประธาน 

           การตรวจทวนสอบซพัพลายเออร์ตา่งประเทศ 

และแนวทางปฏิบตัิระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคุณวร

พงศ์ฯ และคุณวริชันีฯ ภายใตร้ะบบ FSVP จะตอ้งมี 

Qualified Individual ซึ่ ง จ า เ ป็ นต้ อ ง ท า  Food 

safety plan โดยบงัคบัใช้ต้อง (1)วิเคราะห์ความ

เสี่ยง (2)มีการจดัการเชิงป้องกนั และ(3)ต้องปฏิบตัิ

ตามในกรณีสินค้าสด โดยได้รบัการยกเว้นในกลุ่ม 

Seafood (21 CFR 123) ซึง่มี Seafood HACCP 

อยู่แล้ว ในการน้ี หากผู้ประกอบการต้องการให้ มก

อช. จ ัดส ัมมนาส าหร ับเรื่อง Seafood HACCP 

โดยเฉพาะ ก็สามารถแจง้ความประสงค์เพือ่พิจารณา

จดัการสมัมนาตอ่ไปได ้

           การเตรียมความพร้อมในฐานะหน่วยงาน

รบัรองระบบงานความปลอดภยัอาหารที่เทียบเคียง

สหรฐัฯ แนวทางปฏบิตั ิและประโยชน์ของระบบตรวจ

ประเมินบุคคลที่สาม ในมาตรา 307 ภายใต้ FSMA 

บรรยายโดย คุณวิมลลกัษณ์ หล่อวฒันตระกูล กอง

รบัรองมาตรฐาน FSPCA Lead Instructor ถงึการ

ป ร ับ ป รุ ง ค ว า ม ป ล อ ดภ ัย ข อ ง อ า ห า รน า เ ข้ า 

(Improving the safety of imported food) 

ส าหรบั AB มกอช. ได้ด าเนินการตาม ISO 

17011 และไดร้บัการยอมรบัจากองค์การภูมภิาคแป

ซิฟิควา่ดว้ยการรบัรองระบบงาน (PAC) ซึ่งขณะน้ีอ

ยูระหวา่งการสมคัรขอการยอมรบัจาก USFDA  

 ส าหรบั CB มกอช.ได้ด าเนินการตาม ISO 

17021, 17065  

มาตรการติดฉลากของสหร ัฐ อ เมริ ก า 

(Update) โดยให้ความส าคญัมากขึ้นต่อผู้บริโภค 

โดยคุณกุลวดีฯ และคุณชนวฒัน์ฯ กองนโยบายฯ 
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    #Nutrition Labeling เ ช่น  การใช้ ค า ว่ า 

Calories ล ง บ น  Display, Added Sugars, 

Remove Calories from Fat และ Serving Size 

  #Allergen Labeling อาหารที่ท าให้เกิด

ภูมแิพ ้จากการปนป่ือนเพิม่ขึน้ ซึ่งแบง่ได ้8 ประเภท 

หรื อ  "Big 8" Allergens ได้แก่  Wheat, Milk, 

Tree nut, Soybean, Peanut, Eggs, Fish และ 

Shellfish ทีต่อ้งระบุเป็น Contains บนฉลาก 

    #COOL Labeling ห รื อ  Country of 

Origin Labeling เพื่อระบุแหล่งที่มาได้ของวตัถุดิบ 

ประเภทปลา หอยหรือถ ั่ว เป็นตน้ และประเทศผูผ้ลติ 

    #GMO Labeling เพิ่ มการใช้  Organic 

Products โดยระบุ เ ป็น  "not bioengineered" 

"non-GMO" 

ส าหร ับ  Guides through the following 

sections ในการท า Food Safety Plan Builder 

ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ เ ข้ า ไ ป อ่ า น ต่ อ ไ ด้ ที่  : 

www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FS

MA/ucm539791.htm 

 
TTIA เขา้รว่มงานเสวนา "การสง่เสรมิมาตรฐานความรบัผดิชอบตอ่สงัคมในหว่งโซอ่ปุทานของไทย"     

เมื่อวนัที่ 21 กนัยายน 2560 คุณอรรถพนัธ์ 
มาศรงัสรรค์เลขาธกิารสมาคมฯ ไดเ้ขา้รว่มงานเสวนา 
"การส่งเสริมมาตรฐานความรบัผิดชอบต่อสงัคมใน
ห่วงโซ่อุปทานของไทย" จดัโดย ก.พาณิชย์และ
สมาคมการคา้ระหวา่งประเทศ (FTA)  

การประชุมได้มีการเชิญผู้เข้าร่วมเสวนาจาก 
ILO / องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น
ฐาน IOM / ผูแ้ทนสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย / 
ก .แรง ง าน  /ผู้ แทนจาก  UNACT และได้ เ ชิญ
ผูเ้ขา้รว่มงานท ัง้ สมาคมฯ ผูป้ระกอบการ และ NGO  
ในการเสวนาได้น า เสนอการด าเ นินการความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคมทีม่ีการด าเนินการแลว้ เชน่  

- ทาง ILO>> ได้น าเสนอการท าโครงการ 
Ship To Shore Right เพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิ
ของแรงงานในซบัพลายเชน และมีการช่วยทบทวน
กฎหมายไทยให้สอดคล้องต่อสากล มีการสนบัสนุน
พิธีสาร p29 (แรงงานบงัคบั) และ C188 (แรงงาน
ทางทะเล) รวมถงึการปรบัปรุง GLP รรว่มกบัสมาคม
อุตสาหกรรม  

-ก.แรงงาน>> ได้น าเสนอเรื่องการ ออก 
พรก.การบริหารจดัการการท างานคนต่างด้าวเพื่อ
ช่วยคุม้ครอง ป้องกนั เยียวยา และลงโทษการกระท า
ที่ผิดกฎหมาย และการเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการ Ship To Shore RIGHT ร่วมกบั ILO 
รวมถงึการพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีต่รวจแรงงาน  

-สมาคมฯ >>คุณอรรถพนัธ์ได้ให้ข้อมูลถึง
การด าเนินการของสมาคมฯว่า ได้มีความร่วมมือกบั 
ก.แรงงานในการท าตามกฎหมายและท า GLP ซึ่ง
เป็นการท าดว้ยความสมคัรใจจงึอยากฝากไปถงึ FTA 
ว่าควรท าอย่างไรเพื่อให้ BUYER ให้การยอมรบั 
GLP ขณะเดียวกนัสมาคมเองก็ได้มีการผลกัดนัให้
สมาชิกปฏิบตัิตาม GLP และขณะน้ีสมาคมฯ ได้มี
การท า BSCI ร่วมกบัองค์การ PLAN ซึ่งได้รบัการ
สนับสนุนจาก KESKO ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ  

นอกจากน้ีในการประชุมไดม้ีการน าเสนอการ
น าแนวทาง BSCI มาปร ับใช้ เ พื่อให้ เกิดความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมรวมถึงการสรรหาจดัจ้างแรงงาน
อย่างมีความรบัผิดชอบผ่านโครงการ "การส่งเสริม
ศกัยภาพดา้นมาตรฐานความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของ
ผู้ส่งออกไทยและในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อไปยงัตลอด
ยุโรป" โดยทางกระทรวงพาณิชย์ และ FTA จะมีการ
จดัอบรมความรู้ BSCI ให้กบับริษทัที่มีความสนใจ
จ านวน 70 บ. (ส าหรบัข้อมูลของโครงการน้ีทาง
สมาคมฯ จะตดิตามรายละเอียดเพือ่น าสง่ทา่นสมาชิก
ใหท้ราบโดยเร็ว) 
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TTIA เขา้รว่มสมัมนา เรือ่ง การตรวจสอบรบัรองของไทยกบัมาตรฐาน ASEAN Food MRA และกฎหมาย 

FSMA 

เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2560 สมาคมฯ ไดเ้ขา้

สมัมนา เรื่อง การตรวจสอบรบัรองของไทยก ับ

มาตรฐาน  ASEAN Food MRA และกฎหมาย 

FSMA จดัโดย กองรบัรองมาตรฐาน ส านักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

ใหแ้ก ่หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานตา่งๆในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ หน่วยรบัรอง/ หน่วยตรวจ 

ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หมาวิทยาลยั  

เอกชน สมาคมด้านการผลิตและสง่ออกสินคา้เกษตร

และอาหาร บุคคลภายนอก รวบถงึเจา้หน้าที ่จาก มก

อช. โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสรา้งความรูค้วามเข้าใจ 

ตะหนกัถึงความส าคญัของการรบัรองระบบงานกบั

การเชื่อมโยงทางการค้าของสินค้าเกษตรและอาหาร 

ในระดบัระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการค้ากบั

สหรฐัอเมริกาและอาเซียน โดยน าความรู้ไปพฒันา

องค์กรเพื่อก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงของโลก ณ 

โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ กรุงเทพฯ โดยมี คุณดุจเดือน 

ศศะนาวนิ เลขธกิาร มกอช. เป็นประธาน 

คุณอรทยั ศลิปนภาพร ทีป่รกึษาฯ ไดบ้รรยาย

เกี่ยวกบั ASEAN MRA โดยความร่วมมือในการ

เพิ่มอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาสงัคม 

วฒันธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการขจดั

อุปสรรคทางเทคนิคทีม่ใิช่ภาษีในทางการคา้ (NTBs) 

โดยประเทศผู้ส่งออกยงัมีอ านาจในการทดสอบ 

ตรวจสอบและหารือ รบัรองผลติภณัฑ์ตามขอ้ก าหนด

ของประเทศผูน้ าเขา้กอ่นสง่ออก ซึง่ยอมรบัรว่มอยูบ่น

พ้ืนฐานของความม ั่นใจทีก่ าหนดโดยใชม้าตรฐานและ

แนวทางของสากล ประโยชน์ในด้านการประเมิน

ความสอดคล้องตามมาตรฐาน คือ ลดการทดสอบ

สินค้าที่จะน าไปจ าหน่ายหรือใช้ในประเทศต่างๆ ลด

ค่าใช้จ่ายในทางธุรกิจในการทดสอบ เพิ่มความ

แน่นอนในการเขา้ถงึตลาดของสนิคา้ อีกท ัง้ ผูบ้รโิภค

เกิดความม ั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ผ่านการ

ทดสอบตามขอ้ก าหนด MRAs 

ASEAN Sectoral Mutual Recognition 

Arrangement for Inspaection And 

Certification System on Food Hygiene for 

Prepaed Foodstuff Products ด า เ นิ น ต า ม

พนัธกรณีของรฐัสมาชิก 10 ประเทศทีไ่ดร้ว่มลงนาม 

7 กนัยายน 60 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการยอมรบัร่วม

ระบบตรวจสอบและรบัรองสุขลกัษณะอาหารที่

เกีย่วกบัการผลติ การน าเข้า และการสง่ออกผลิตณัฑ์

อาหารส าเร็จรูป เพื่ออ านวยความสะดวกทางดารค้า

ในอาเซียนและคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งใช้

ส าหรบัผลิตภณัฑ์ภายใต้พิกดัศุลกากร 16-22 (HS 

code 16-22)  

คุณยุทธนา นรภูมิพิภชัน์ ผอ.กองรบัรองฯ 

บรรยายการปรบัปรุงระบบการตรวจสอบรบัรองของ

ไทย ภายใต้ SPS/Codex ตามแนวทางการพฒันา

วางแผนเพือ่รองรบั Food MRA ASEAN เป้าหมาย

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการควบคุมก ากบั ใหส้อดคลอ้ง

กบักติกาสากลด้านระบบตรวจสอบรบัรอง official 

I&C system โดยมี CB และ IB ตรวจสอบแทนกรม 

สรา้งความไดเ้ปรียบใหแ้กผู่ส้ง่ออกไทย ซึง่โครงสรา้ง

องค์กรจะต้องด า เ นินการพ ัฒนาระบบงานให้

สอดคลอ้งกบั  CCFICS และพฒันา ปรบัปรุง ขอ้มูล 

กฎระเบียบใหเ้ป็นไปตามกตกิาสากล 

คุณสุธาว ัลย์  สิทธิวิชชาพร นักวิช าการ

มาตรฐาน บรรยายเรื่องความคืบหน้าการด าเนินงาน

ของ กรร. ตามกฎหมาย FSMA ของสหรฐัอเมริกา 

รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมและแนวทางการ

ปฏิบตัิของหน่วยตรวจและหน่วยรบัรองเพื่อให้มีการ

จดัท าระบบที่สอดคล้องตามกฎหมาย FSMA มาตรา 

307 (Third party rules)  

USFDA จดัท าระบบการให้การรบัรององค์กรที่มี

สถานะเป็นบุคคลทีส่ามใหส้ามารถใหก้าร รบัรองและ

ออกใบอนุญาตรบัรองเพือ่ยืนยนัวา่สถานีทีผ่ลติอาหาร
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ในต่างประเทศได้ปฏิบ ัติตาม มาตรฐานความ

ปลอดภยัอาหารของ USA และองค์กรเหล่าน้ีจะอาจ

มาจากหน่วยงานรฐับาล ต่างประเทศหรือองค์กร

ภาคเอกชนอื่นๆที่มีคุณสมบ ัติ เหมาะสมตามที่  

USFDA ก าหนด ภายใตโ้ปรแกรมน้ี USFDA จะให้

การยอมรบัหน่วยรบัรองระบบงาน (AB) ซึง่จะใหก้าร

รบัรอง หน่วยรบัรอง (CB) ในการท าหน้าที่ตรวจ

ประเมินและออกใบรบัรองให้กบัสถานที่ผลิตอาหาร

ใน ต่างประเทศซึ่งรวมสถานที่ผลิตอาหารที่ได้จด

ทะเบียนตามระเบียบกฎหมาย FSMA 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมหารือการน าเขา้ทนู่า ระหวา่งกรมประมง และกรมศลุกากร 

 เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2560 ทางสมาคมฯ 

ได้เข้าร่วมประชุมหารือการน าเข้าทูน่า ระหว่างกรม

ประมง และกรมศุลกากร เพื่อท าความเข้าใจในการ

ปฏิบตัิตาม พรก.การประมง เกี่ยวกบัการน าเข้าสตัว์

น ้า ภายใต้มาตรา 92 , 95 และ 96 ซึ่งต้องเรียก

เอกสารที่แสดงให้เห็นว่า สตัว์น ้าไม่ได้มาจากการท า

ประมงผดิกฎหมาย โดยมีประเด็นส าคญัดงัน้ี 

 1. แนวทางการน าเข้าสินค้าทางเรือประมง/ 

เรือขนถ่ายต่างประเทศ 》มาตรา 96 พรก.ประมง 

ระบุว่าเรือประมงจะต้องเข้าเทียบท่าก่อนแล้วจึง

ด าเนินการขออนุญาต  ซึ่งแตกต่างจากมาตรา 244 

ของ พรบ.ศุลกากร ระบุว่า จะต้องท าการขออนุญาต

ก่อน เรือจึงจะสามารถเข้าเทียบท่าได้ ซึ่งทางกรม

ประมงจะนดัหารือกบักรมศุลฯอีกคร ัง้ เพือ่หาขอ้สรุป

ทางกฎหมายในประเด็นน้ี 

 2. แนวทางการน าเข้าโดยเรือบรรทุกสินคา้ตู้

คอนเทนเนอร์》ตามมาตรา 92 ต้องแสดงเอกสาร

รบัรองการจบัสตัว์น ้า หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่า

ได้มาจากการท าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย 

กรมประมงต้องการให้ CC ระบุถึงชื่อเรือจบั ตาม

ค า แน ะน า ข อ ง  FAO โ ด ยก รมปร ะม ง จ ะ ท า

หนงัสือเวียนถึง WTO เพื่อให้ CA แต่ละประเทศลง

นามใน CC เพื่อให้ม ั่นใจว่าปลาที่น าเข้าไม่เป็นเป็น 

IUU และไม่สามารถใช้ Captain Statement แทน 

CC ได ้เพราะไมใ่ชเ่อกสารทีอ่อกโดยภาครฐั 

 3. ระยะเวลาการออก CC》กรมประมงแจ้ง

ว่าจะออกประกาศก าหนดระยะเวลาการออก CC 

ภายใน 45 วนั นบัจากวนัที่ขนถ่ายวนัสุดท้าย ซึ่ง

ก าหนดให้ส่ง Actual Weight ภายใน 30 วนั // 

ตามทีก่รมประมงหารือกบัประเทศฟิลิปปินส์ มลัดีฟส์

ปาปวันิวกินี ไต้หวนั และเกาหลี ได้ช้ีแจงว่าสามารถ

ส่ง CC กลบัมายงัผู้ประกอบการไทยได้ภายใน 15 

วนั // กรมประมงขอให้สมาคมฯท าหนงัสือช้ีแจง

ระยะเวลาที่ได้รบั CC จากรายชื่อประเทศที่กรม

ประมงสง่ให ้

 4. การใช้ใบบนัทึกการตรวจปล่อยสินค้าสตัว์

น ้า แทนใบอนุญาต ร.7 กรณี เรือ Bulk cargo ชกัธง

ต่างประเทศ 》ปจัจุบนัเรือ Bulk ไม่มีการออกใบ ร.

7 ให้ผู้ประกอบการ จึงไม่สามารถแสดงข้อมูล ชนิด 

ปริมาณ และมูลค่าของสตัว์น ้าต่อศุลกากรได้ กรม

ประมงจึงอนุญาตให้ใช้ บนัทึกการตรวจปล่อยสินค้า

สตัว์น ้า แทนใบ ร.7 ไดต้ ัง้แตว่นัที ่2 ตค. 60  

 5. การก าหนดอายุสตัว์น ้า  ในการส่งออก

สินค้าสตัว์น ้าไป EU ต้องมีอายุสตัว์น ้าไม่เกิน 12 

เดือน นบัต ั้งแต่วนัสุดท้ายของการท าประมงจนถึง

วนัที่เรือสินค้าออกจากไทย 》ผู้แทนสมาคมฯ เสนอ

ให้เปลี่ยนการนบัอายุสตัว์น ้า โดยเริ่มนบัต ัง้แต่วนัท า

การประมงวนัสุดท้ายจนถึงวนัที่ผลิตสินค้า เน่ืองจาก 

มีกรณีทีลู่กคา้ขอเลือ่น shipment จงึท าใหอ้ายุสินค้า

สตัว์น ้านัน้มีอายุเกนิ 12 เดือน 
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิารองคก์ารสะพานปลา คร ัง้ที ่9/2560 
วนัที ่28 ก.ย. ชว่งบา่ย  ดร.ชนินทร์ฯ เขา้รว่ม

ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การสะพานปลา 
คร ัง้ที ่9/2560 -- โดยมีคุณชวลติ ชูขจร เป็นประธาน 
สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  
    1) สื่บเน่ืองจากการประชุมคร ั้งที่แล้ว ดร.
ชนินทร์ มีความเห็นใหท้ีมวศิวกรดา้นสิง่แวดลอ้มของ 
อสป. เข้าศึกษาดูงานการบริหารจดัการระบบบ าบดั
น ้าเสียของอุตฯทูน่า โดยได้รบัความอนุเคราะห์จาก 
Thai Union และ Seapec ซึ่งไดร้บัการรบัรองตาม
มาตรฐานสากล อีกท ัง้สามารถน าเอากากของเสียไป
ใช้ประโยชน์ต่อเน่ืองได้ >>ทีมวิศวกร อสป. จะน า
ความรูจ้ากการศกึษาดูงานมาปรบัปรุงระบบบ าบดัน ้า
เสียของ อสป. ตอ่ไป 
    2) การพิจารณาโครงการปร ับปรุง พ้ืนที่
ประโยชน์ใช้สอยของ อสป. 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ  
หวัหนิ และ สุราษฎร์ธานี   
    3) การพิจารณาแผนแม่บทและแผนปฏิบตัิ
การด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR) ปีงบประมาณ  2561 – 2564 

 
TTIA GLP Visit 2017 เดือนกนัยายน 2560 

ในเดือนกนัยายน ทางสมาคมฯ ได้เข้าท า
กจิกรรม GLP Visit 2017 กบับรษิทัสมาชกิเพือ่เป็น
การติดตามการด าเนินการแนวปฏิบตัิด้านแรงานทีด่ี 
โดยปีน้ีเป็นการด าเนินกจิกรรม Visit กบั ทา่นสมาชิก
เป็นปีที่ 2 และบริษัทที่ได้ท า GLP Visit  แล้วใน
เดือนกนัยายนน้ีมี 11 บริษทั ได้แก่ บจก.พทัยาฟู้ด
อินดสัตรี บจก.เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์
แคนน่ิ บจก.บิก๊ เอกา้ บจก.เอ็ม เอ็ม พี อนิเตอร์เนช ั่น
แนล บจก.พีซีทูน่า บจก.คงิเบล โปรดวิเซอร์ บจก.เอ
เชี่ยน อะไลอนัซ์ อนิเตอร์เนช ั่นแนล บจก.อาเอสแคน
เนอรี บจก.โกลบอล โฟรเซน่ฟู้ด (ประเทศไทย) บจก.

เ อบี ดี  ก าญ น์  แ ล ะ  บ จก . ไทยรวมสินพ ัฒนา
อุตสาหกรรม 

และในเดือนกนัยายนน้ี ได้มีเจ้าหน้าที่จาก
องค์การ Plan ร่วมติดตามเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ท า
กจิกรรม GLP Visit 2 บรษิทั คือ บจก.คงิเบล โปรดวิ
เซอร์ และบจก.อาเอสแคนเนอรีดว้ย สืบเน่ืองจากการ
อบม BSCI ในวนัที ่23-25 ส.ค.ทีผ่า่นมา ซึง่ภายหลงั
การอบรม ไดม้ีการจดักจิกรรมตอ่เน่ืองส าหรบับริษทั
ฯที่เข้าร่วมอบรม โดยทางองค์การ Planเข้ามาเพื่อ
พูดคุยสอบถามความเป็นไปได้และปญัหาในการน า
หลกัการ BSCI ไปใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมทูน่า 
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สรุปแลว้! ’39 อาชีพสงวน’ ใหต้า่งดา้วท า 10 อาชีพ อกี 27 อาชีพของลกูจา้งไทย ม ี2 อาชีพไมช่ดัเจน

วนัที่ 26 ก.ย.60 ที่กระทรวงแรงงาน โดย

กรมการจดัหางานได้มีการประชุมรบัฟังความเห็น

จากผูเ้กีย่วขอ้งท ัง้ภาครฐัและเอกชน เรือ่ง “การจดัท า

กฎหมายล าดบัรองเกี่ยวกบัการก าหนดงานที่ห้ามคน

ต่างด้าวท า” ต ัง้แต่เวลา 09.30 -14.30 น.โดยมีนาย

สมบตั ินิเวศน์รตัน์ รองอธบิดีกรมการจดัหางาน เป็น

ประธานการจดังาน โดยบรรยากาศมีการแสดง

ความเห็นกนัอยา่งหลากหลาย กวา้งขวาง   

ในการหารือผู้เกี่ยวข้องท ัง้รฐัและเอกชนกว่า 

120 หน่วยงาน วา่ใน 39 อาชีพทีค่วรสงวนไว้ให้คน

ไทยท าตอ่ไปหรืออาชีพใดควรเปิดใหแ้รงงานตา่งด้าว

สามารถท าไดน้ ัน้ไดข้อ้สรุปเบื้องตน้ใหม้ีการปลดล็อค 

10 อาชีพให้แรงงานต่างดาวสามารถท าได้ คือ 1. 

งานกรรมกร 2. งานกสิกรรม เลี้ยงสตัว์ งานป่าไม้ 

หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความช านาญเฉพาะ

สาขา งานควบคุมฟาร์ม หรืองานกรรมกรใน

เรือประมงทางทะเล 3.งานก่ออิฐ ช่างไม้ หรืองาน

ก่อสรา้งอื่น 4.งานขายของหน้ารา้น 5.งานเจียระไน 

หรือขดัเพชรหรือพลอย 6.งานท าที่นอนหรือผ้าห่ม

นวม 7. งานท ารองเท้า 8.งานท าหมวก 9. งาน

ประดิษฐ์ เ ครื่ อ งแต่ ง ก าย  10. ง านปั้ นหรื อท า

เครื่องปั้นดินเผา ท ัง้น้ีมีข้อแม้ว่าจะต้องเข้ามาท างาน

เหลา่น้ีในลกัษณะของการเป็นลูกจา้งเทา่นัน้ หา้มเป็น

เจา้ของกจิการเองเด็ดขาด 
Source: https://www.dailynews.co.th/politics/600800 

 

ไฟเขียว พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน ฉบบัใหม ่เพิม่สทิธลิกูจา้ง รบัดอกเบีย้ 15% หากโดนเบีย้วเงนิ 

วนัที ่15 สค.60 พลโท สรรเสรญิ แกว้ก าเนิด 

โฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตรี เปิดเผยภายหลงั

การประชุมคณะรฐัมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. 

มีมติเห็นชอบในหลกัการร่างแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครอง

แรงง าน  พ .ศ .   2560  เ พื่ อ ให้สอดคล้ อ งก ับ

สภาพการณ์ปัจจุบนั โดยร่างกฎหมายมีสาระส าคญั 

ดงัน้ี 

          1. ก าหนดให้นายจ้างที่ผิดนดัการจ่ายเงินแก่

ลูกจ้าง ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ลูกจ้างที่อตัราดอกเบี้ย 

15% ตอ่ปีของคา่จา้ง 

          2. เมื่อเปลี่ยนแปลงตวันายจ้าง ต้องได้รบั

ความยินยอมจากลูกจ้างและนายจ้างใหม่ก่อนรบัไป

ท ัง้สทิธหิน้าที ่ 

          3. ก าหนดใหลู้กจ้างชายและหญิง หากท างาน

ในประเภทเดียวกนั มีปริมาณงานและคุณภาพของ

งานรูปแบบเดียวกนั ตอ้งไดร้บัคา่จา้งเทา่เทียมกนัโดย

ไมแ่บง่เพศ 

          4. ก าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระจ าเป็น 

โดยไดร้บัคา่จา้งไมน้่อยกวา่ 3 วนัท างานตอ่ปี 

          5. ก าหนดใหลู้กจา้งสามารถลาตรวจครรภ์ 90 

วนั ก่อนคลอดบุตรได้ โดยได้รบัค่าจ้างไม่น้อยกว่า 

45 วนั 

          6. ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีที่

นายจา้งเลกิจา้ง หากท างานตดิตอ่กนัครบ 20 ปีขึน้ไป 

ใหร้บัคา่ชดเชยไมต่ ่ากว่าค่าจ้างอตัราสูงทีสุ่ด จ านวน 

400 วนั จากเดมิก าหนดวา่ หากท างานครบ 10 ปี ให้

รบัคา่จา้งชดเชย 300 วนั 
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          พลโท สรรเสริญ กล่าวอีกว่า พ.ร.บ.คุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 นั้น มีการบงัคบัใช้มาเป็น

เวลานาน ท าให้บทบญัญตัิบางอย่างไม่สอดคล้องกบั

สถานการณ์ปัจจุบนั และไม่เอื้อประโยชน์ในการ

คุ้มครองลูกจ้าง จึงจ าเป็นต้องมีการปรบัปรุงแก้ไข

เพือ่ยกระดบัการคุม้ครองลูกจา้งใหสู้งขึน้ 
Source: https://money.kapook.com/view177493.html 

 

โฆษกแรงงานฯ ดบัฝนัปรบัคา่แรงวนัละ700บาท  

"โฆษก ก.แรงงาน"เชื่อเป็นไปไม่ได้เหตุ"

แรงงาน"เรียกร้องปรบัขึ้นค่าแรงข ัน้ต ่า วนัละ 700 

บาท หว ั่น"ผูป้ระกอบการ-นายจา้ง"เจง๊ระนาว ย า้ตอ้ง

อาศยัหลกัเกณฑพ์จิารณารอบดา้น... 

วนัที ่9 ก.ย.60 นายอนนัต์ชยั อุทยัพฒันาชีพ 

โฆษกกระทรวงแรงงาน กลา่วถงึกรณีคณะกรรมการ

สมานฉนัท์แรงงานไทย (คสรท.) เรียกรอ้งรฐับาลและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาปรบัขึน้คา่แรงข ัน้ต ่าใน

ปี 2561 โดยระบุค่าจ้างอยู่ที่ 600 – 700 บาทต่อวนั 

ให้ครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน เพราะปัจจุบนั

ค่าจ้างข ัน้ต ่าแรกเข้าไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและ

ไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริงเรื่องค่าครองชีพใน

ปจัจุบนั วา่ ปกตแิลว้การขึน้คา่แรงข ัน้ต ่านัน้ เป็นสทิธิ

ของคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งคณะกรรมการดงักล่าว

นั้ น จ ะ เ ป็ นก า รท า ง านร่ ว มก ันแบบไตรภ าคี  

ประกอบดว้ย ตวัแทนจากฝ่ายรฐับาล ตวัแทนจากฝ่าย

นายจ้าง ตวัแทนจากฝ่ายลูกจ้าง ร่วมกนัพิจารณาใน

ส่วนน้ี โดยใช้หลกัการประกอบการพิจารณาหลาย

ประการ อาท ิความแตกตา่งของคา่ครองชีพในแต่ละ

พ้ืนที่  มูลค่าตลาดท ั้งหมดของสินค้าและบริการ

ภายในประเทศ (จีดี พี) และอตัราการพฒันาของ

เศรษฐกจิในพ้ืนทีน่ ัน้ๆ 

 นายอนันต์ช ัย  กล่ าวอี กว่ า  จาก ปีที่แล้ว

คณะกรรมการค่าจ้างได้มีการปรบัขึ้นค่าจ้างข ั้นต ่า

ประจ าปี 2560 เพิ่มขึ้นในจ านวน 5 – 10 บาทท ั่ว

ประเทศ ส่งผลให้ค่าแรงข ัน้ต ่าปรบัเป็น 305-310 

บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางพ้ืนที่ ปรบัขึ้น 5 บาท บาง

พ้ืนที่ปรบัขึ้น 10 บาท นั้นเพราะในแต่ละพ้ืนที่มีค่า

ครองชีพทีแ่ตกตา่งกนั  
Source: https://www.dailynews.co.th/politics/597226 

ศาลสงูตดัสนิแรงงานพมา่ชนะคดฟีาร์มไกไ่มจ่า่ยคา่จา้ง  

วนัที่ 15 กย.60 ศาลสูงยืนตามค าส ั่งของกอง

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดัลพบุรี ส ั่งให้

ฟาร์มไก่จ ังหวดัลพบุรี  อดีต 1 ในผู้ส่งไก่ให้ก ับ

บรษิทัเบทาโกร ชดใช้คา่เสียหายจ านวน 1,700,000 

บาทให้แก่อดีตคนงานพม่าท ัง้ 14 คน กรณีไม่จ่าย

คา่จา้ง 

ศาลสูงมีค าพิพากษาให้ฟาร์มไก่ธรรมเกษตร

ในจงัหวดัลพบุรี ซึ่งเคยท าสญัญาสง่ไกใ่หแ้กบ่รษิทัเบ

ทาโกร จ่ายเงินชดเชยแก่อดีตคนงานพม่า 14 คน 

จ านวน 1,700,000 บาท โดยก่อนหน้าน้ี คนงานท ัง้ 

14 คน ระบุว่า ถูกบงัคบัใช้แรงงาน และถูกละเมิด

สทิธอิืน่ๆ ระหวา่งทีท่ างานในฟาร์มไกด่งักล่าวขณะที่

ฟาร์มไกธ่รรมเกษตรยงัท าสญัญากบับรษิทัเบทาโกร 

ค าตดัสินของศาลสูงสุด  ถือเป็นการตดัสิน

ตามค าส ั่งของกองสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

จงัหวดัลพบุรี ที่ก่อนหน้าน้ีมีค าส ั่งให้เจ้าของฟาร์ม

ธรรมเกษตรชดเชยเงินให้แก่กลุ่มแรงงาน และถือ

เป็นการยกค าร้องอุทธรณ์ของเจ้าของฟาร์มธรรม

เกษตร ที่ต้องการให้ศาลพิจารณายกเลิกไม่ต้อง

จา่ยเงนิชดเชยโดยอตัโนมตั ิ 

https://www.dailynews.co.th/politics/597226
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กรณีดงักล่าวกลายเป็นที่สนใจของสื่อท ั่วโลก

ต ัง้แต่กลางปี 2559 เน่ืองจากแรงงานชาวพม่า 14 

คนเปิดเผยกบัสือ่ตา่งชาตแิละองค์กรดา้นสทิธแิรงงาน

หลายแห่งว่า ต้องท างานกว่า 20 ช ั่วโมงต่อวนั ถูก

บงัคบัให้ท างานล่วงเวลา ถูกยึดเอกสารประจ าตวั

ท ัง้หมด และถูกหกัเงนิเดือนอยา่งไมยุ่ตธิรรมระหว่าง

ทีท่ างานในฟาร์มไกด่งักลา่ว อยา่งไรก็ตาม กอ่นหน้า

น้ี ส านกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดั

ลพบุรี ได้ตดัสินว่าไม่มีการยึดพาสปอร์ต แต่มีการ

กระท าผิดเรื่องค่าจ้าง จึงส ั่งให้เจ้าของฟาร์มชดเชย

ค่าเสียหายแก่แรงงานเป็นจ านวน 1,700,000 บาท 

ครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี แตก่อ่นหน้าน้ี กลุม่แรงงาน

เรียกร้องค่าชดเชยจ านวน 44 ล้านบาท ครอบคลุม

ระยะการท างานเวลา 3 -4 ปี ท าใหเ้ดือนตุลาคมทีผ่า่น

ม า  คน ง านท ั้ ง  14 คนยื่ น เ รื่ อ ง ต่ อ ส า นัก ง าน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้

พิจารณาส านวนคดีดงักล่าว ซึ่ง กสม.ได้มีความเห็น

ตามส านกังานสวสัดกิารฯ วา่คดีน้ีเป็นคดีเกีย่วขอ้งกบั

การละเมดิด้านคา่จ้างแรงงาน แตไ่มไ่ดเ้ป็นคดีอาญา

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชแ้รงงานทาส  

ค า ต ัด สิ น ด ัง ก ล่ า ว ขอ ง ศ า ล สู ง สุ ด มี ขึ้ น 

ท่ามกลางการจบัตามองของท ั่วโลก โดยก่อนหน้าน้ี 

ภาคประชาสงัคมต่างประเทศหลายแห่ง รวมถึง

องค์กรต่างประเทศอย่างคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

แหง่สหประชาชาต ิ(UNHRC) และสมาคมผูค้า้ยุโรป 

(FTA) ไดแ้สดงความกงัวลเกีย่วกบักรณีดงักลา่ว โดย

สมาคมผู้ค้ายุ โรป ได้แนะน าให้พูดคุยก ันนอก

กระบวนการศาล เพือ่ไกลเ่กลีย่ในเรือ่งน้ี 

ดา้นเจา้ของฟาร์มธรรมเกษตร กอ่นหน้าน้ี ได้

ยื่นฟ้องคนงานท ัง้หมด 14 คนฐานลกัขโมย โดยระบุ

ว่าคนงานพม่าลกัลอบบตัรลงเวลา เพื่อน าไปเป็น

หลกัฐานเรือ่งการท างานลว่งเวลาใหแ้กก่รมสวสัดกิาร

ฯ อยา่งไรก็ตาม คดีดงักลา่วไดถู้กยกเลกิไปตามค าส ั่ง

ของส านักงานอยัการจงัหวดัลพบุรี ขณะเดียวกนั 

ฟาร์มไกธ่รรมเกษตรไดย้ืน่ฟ้องศาลอาญากรุงเทพใต้

ฐานหมิ่นประมาทและน าเข้าข้อมูลผิด พ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์แก่นายอานดี้ ฮอลล์ นกัสิทธิมนุษยชน

ชาวองักฤษ อดีตที่ปรึกษาเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงาน

ข้ามชาติ (MWRN) ซึ่ง เ ป็นองค์กรที่ผล ักด ันคดี

ดงักลา่ว ท าใหน้ายฮอลล์ตอ้งออกจากประเทศไทยไป

เมือ่เดือนพฤศจกิายนทีผ่า่นมา โดยช้ีแจงวา่ปญัหาคดี

ต่อเขาหลายๆ คดี สร้างอุปสรรคในการท างานเพื่อ

พฒันาสทิธมินุษยชนของแรงงานขา้มชาต ิ 

ด้านคนงานพม่าท ัง้ 14 คน ก่อนหน้าน้ี หลงั

ออกจากฟาร์มธรรมเกษตรมาแล้ว ได้รบัความ

ช่วยเหลือโดยเครือขา่ยเพือ่สทิธแิรงงานขา้มชาต ิและ

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย โดยขณะน้ี คนงานท ัง้ 

14 คนยงัคงท างานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร

รูปสง่ออก ขณะทีบ่รษิทัเบทาโกร กอ่นหน้าน้ี ไดอ้อก

แถลงการณ์ปฏิเสธการละเมิดสทิธิแรงงาน และกล่าว

ว่าได้ยกเลิกสญัญาการรบัไก่จากฟาร์มธรรมเกษตร

แลว้ 
Source: https://news.voicetv.co.th/world/524164.html 

สหรฐัฯ พอใจไทยแกก้ม.คุม้ครองสทิธ-ิเสรีภาพแรงงาน  

ไทยแจงสหรฐัฯ เดนิหน้าแกก้ฏหมายคุม้ครอง

สทิธ-ิเสรีภาพแรงงาน เตรียมชงสนช.ธ.ค.น้ี หวงัได้

ตอ่สทิธิจี์เอสพี จากเดมิทีส่ิน้สุดในสิน้ปี 60...  

นางอภริดี ตนัตราภรณ์  รมว.พาณิชย์ เปิดเผย

หลงัการพบหารือกบันายวลิเบอร์ รอส รฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงพาณิชย์สหรฐัฯ และนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮ

เซอร์ ผูแ้ทนการคา้สหรฐัฯ เมือ่วนัที ่15 ก.ย.ทีผ่า่นมา 

ณ กรุงวอชงิตนั ดีซี ประเทศสหรฐัอเมรกิา วา่ สหรฐัฯ 

พอใจที่ไทยมีความคืบหน้าการด าเนินการปรบัแกไ้ข

กฎหมายคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพแรงงานใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานสากลขององค์กรแรงงานระหว่าง

ประเทศ หรือไอแอลโอ   โดยนางอภิรดีฯ แจ้งว่า ได้

ขอใหส้หรฐัฯ ปิดการไตส่วนกรณีทีส่มาพนัธ์แรงงาน

สหรฐัฯ (เอเอฟแอล-ซีไอโอ) กล่าวหาว่า ไทยยงัไม่

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของแรงงานอย่างเพียงพอ 

ซึ่ งรวมถึงแรงงานต่างด้าวตามมาตรฐานสากล 

เน่ืองจากไทยได้เดินหน้าเพื่อปรบัแก้ไขกฎหมาย

แรงงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกบัมาตรฐานไอแอล

โอแล้ว และคาดว่าร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณา

ของสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ(สนช.) ในเดือนธ.ค.น้ี 

ท ัง้น้ี สืบเน่ืองจากสมาพนัธ์แรงงานสหรฐัฯ  ได้

ยื่นค ารอ้งต่อส านกังานผูแ้ทนการค้าสหรฐัฯ ( ยูเอสที

https://news.voicetv.co.th/world/524164.html
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อาร์) เมือ่เดือนต.ค.56 ขอใหถ้อดถอนสิทธพิเิศษทาง

ภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ที่สหรฐัฯ ให้ไทย เน่ืองจาก

เห็นว่าไทยไม่ได้มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแรงงาน 

ซึง่รวมถงึแรงงานตา่งดา้ว ตามมาตรฐานสากล  โดยที่

ผ่านมา สหรฐัฯ ยงัไม่ได้มีการด าเนินการในเรื่องน้ี

อย่างเป็นทางการ และเมื่อสหรฐัฯ ตดัสินใจต่ออายุ

โครงการจีเอสพี ใหไ้ทยไปจนถงึสิน้ปี 60   สมาพนัธ์

แรงงานสหรฐัฯ จงึไดย้ืน่ค ารอ้งตอ่ยูเอสทีอาร์ อีกคร ัง้

ในปี 58  ขอใหถ้อดไทยออกจากบญัชีรายชือ่ประเทศ

ที่ได้รบัสิทธิจีเอสพี  โดยอ้างเหตุผลว่า การคุ้มครอง

สทิธแิรงงานของไทยไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน ไอแอล

โอ 

" ในส่วนของแรงงานไทยโดยกระทรวง

แรงงานไดด้ าเนินการยกร่างพ.ร.บ. แรงงานสมัพนัธ์ 

และร่างพ.ร.บ. วิสาหกิจสมัพนัธ์ให้สอดคล้องกบั

อนุสญัญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ  แล้ว และ

อยู่ระหว่างด าเนินกระบวนการเสนอร่างกฎหมาย

ดงักล่าวต่อคณะรฐัมนตรี และ สนช. โดยมีแผนที่จะ

เสนอคณะรฐัมนตรีในเดือนก.ย. และเสนอเข้าสู่การ

พจิารณาของ สนช. ในเดือนธ.ค.น้ี อยา่งไรก็ตาม  ใน

โอกาสพบหารือกบัรฐัมนตรีพาณิชย์และผูแ้ทนการค้า

สหร ัฐฯ คร ั้ง น้ี  ไทยจึงได้แจ้งความคืบหน้าการ

ด าเนินงาน และเรียกร้องให้สหรฐัฯ ปิดการไต่สวน

กรณีที่สมาพนัธ์แรงงานสหรฐัฯ หยิบยก ซึ่งสหรฐัฯ 

พอใจทีไ่ทยมีการด าเนินการเพือ่ปรบัแกไ้ขกฎหมายที่

ชดัเจน จึงน่าจะน าไปสู่การปิดค ารอ้งทบทวนการให้

สทิธจิี  
Source: https://www.dailynews.co.th/economic/598910 

 

ก.แรงงาน แสดงความยนิดีปลดัแรงงานใหม ่รว่มสานตอ่ภารกจิงานส าคญั  

วนัที ่14 กย.60 

หม่อมหลวงปุณฑริก 

สมิติ  ปล ัดกระทรวง

แรงงาน เป็นประธาน

การประชุมสรุปผลงาน 

เ รื่ อ ง  ภ า ร กิ จ แ ล ะ

แผนงานส าคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้อง

ประชุม ศ.นิคม จนัทรวิทุร ช ั้น 5 อาคารกระทรวง

แรงงาน โดยมีนายจรินทร์ จกักะพาก อธิบดีกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย ทีจ่ะ

มาด ารงต าแหน่งปล ัดกระทรวงแรงงาน ต ั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป  
Source:  

http://www.mol.go.th/content/63085/1505386338 

 

 

 

 

 

“บิก๊ป้อม” ก าชบัแกไ้ขประมง-คา้มนุษย์ ใหบ้รรลผุลใหไ้ด้

เ มื่ อ เ ว ล า 
10 .30  น .  ว ันที่  4 
ก ันยายน ที่ท า เ นียบ
รฐับาล พล.ต.คงชีพ 
ตนัตระวาณิชย์ โฆษก
กระทรว งกล า โหม
แถล งภ ายหล ัง ก า ร

ประชุมคณะกรรมการขบัเคลื่อนและปฏิรูปการ
บริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่มี พล.อ.ประวติร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเป็นประธาน วา่เรือ่งการแกไ้ขการ
ท าประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) ในภาพรวมมีความ
คืบหน้าไปมาก เมือ่วนัที ่3-17 กรกฎาคมทีผ่า่นมา มี

การเจรจากบัสหภาพยุโรป (อียู) โดยต้องปรบัปรุง
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัสากล ซึ่งทางการ
ไทยได้ด าเนินการไปแล้วหลายฉบบั และจะต้อง
ติดตามสถานะเรือตามข้อเสนออียู ซึ่งมีการพฒันา
ระบบไอทีเพื่อติดตาม รฐับาลท าทุกอย่างให้ถูกต้อง 
เพือ่ลดผลกระทบจากการท าประมงผดิกฎหมาย จงึขอ
ความขอร่วมมือผู้ประกอบการให้ค านึงถึงประโยชน์
สว่นรว่ม ท ัง้น้ี พล.อ.ประวติรไดส้ ั่งการใหก้รมประมง
แกป้ญัหาดงักลา่วอยา่งจรงิจงัใหบ้รรลุผลใหไ้ด้ 
 พล.ต.คงชีพกล่าวตอ่ว่า สว่นการแกไ้ขปญัหา
การคา้มนุษย์ ถงึแมส้หรฐัอเมรกิาจะคงอนัดบัประเทศ
ไทยที่เทียร์ 2 แต่เราจะแก้ปญัหาต่อไป โดยมีความ
คืบหน้าไปมาก มีการท าตามแผนที่สหรฐัแนะน ามา 
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11 ขอ้ อาท ิการปฏรูิปกฎหมาย ซึง่รฐับาลไดอ้อกพระ
ราชก าหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจดัการการท างาน
ของคนตา่งดา้ว พ.ศ.2560 การตดิตามด าเนินคดีกบั
ผูก้ระท าความผดิและเจา้หน้าที ่การตรวจสอบบรษิทัที่
น าแรงงานตา่งดา้วเขา้ประเทศ การเพิม่ประสทิธภิาพ

การตรวจสอบแรงงาน พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย ้ากบั
ผู้เกี่ยวข้องว่าเป้าหมายของการแก้ไขปญัหาเพื่อถอด
เทียร์ 2 ให้ส าเร็จให้ได้ มติชนออนไลน์: 4กนัยายน
2560 
Source: https://www.matichon.co.th/news/652246
 

 

เรือประมงอว่มจา่ยฟรี 800ลา้น กฎหมายหา้มตา่งดา้วออกจบัปลา 

นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการ
ประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” 
ว่า จากการที่ภาครฐัออกพระราชก าหนดการบริหาร
จดัการการท างานของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2560 ท าให้
นายจ้างคนไทยที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายปรบัตวัไมท่นั จงึมีการรอ้งเรียนใหมี้การขึ้น
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย เน่ืองจากมี

บทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรง ปรบัต ั้งแต่ 4-8 แสน
บาท/คน และกระทรวงแรงงานไดเ้ปิดใหน้ายจา้งไทย
น าลูกจ้างต่างด้าวผิดกฎหมายมาคดักรองหรือพิสูจน์
การเป็นนายจา้งและลูกจา้งกนัจรงิ เมือ่วนัที ่24 ก.ค.-
7 ส.ค. 2560 นัน้ ในสว่นแรงงานประมงผดิกฎหมาย
ที่นายจ้างน าลูกจ้างเหล่าน้ีมาพิสูจน์ที่กระทรวง
แรงงาน มีประมาณ 3.1-3.2 หมื่นราย จนถึงขณะน้ี
ยงัไม่สามารถน าลูกจ้างออกทะเลจบัปลาได้ แต่
นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงข ัน้ต ่าให้ลูกจ้างต่างด้าววนัละ 
310 บาท/วนั นบัต ัง้แตว่นัที่น าลูกจ้างไปพสิูจน์ความ
เป็นนายจา้งลูกจา้งกนั มเิชน่นัน้เรือประมงทีก่ าลงัขาด
แคลนแรงงานจบัปลาอย่างหนกัจะเกิดปัญหาขาด
แคลนแรงงานไปอีกนาน  ประชาชาติธุรกิจ:  7 
กนัยายน 2560 

Source: https://www.prachachat.net/hilight-
prachachat/news-35002 

 

ครม.เห็นชอบประกาศสนย.ฉบบัที ่3 แกป้ญัหาขาดแรงงานตา่งดา้วในเรอืประมง 

มติครม.เห็นชอบประกาศสนย.ฉบบัที่  3 
แก้ปัญหาขาดแรงงานต่างด้าวในเรือประมงระบุให้
อ านาจอธิบดีประมงออกหนงัสืออนุญาต ให้นายจ้าง
ยืน่ขอหนงัสือภายใน 1 เดือน 

  พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ า
ส านักนายกร ัฐมนตรี  เ ปิ ด เ ผยว่ า   ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะร ัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบร่างประกาศส านัก

นายกรฐัมนตรี เรื่องการออกหนงัสือคนประจ าเรือ
ตามกฏหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ.... ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   เพื่อให้อ านาจ
อธิบดีกรมประมง ในการออกหนงัสือคนประจ าเรือ
ส าหรบัคนต่างด้าว โดยคนต่างด้าวไม่จ าเป็นต้อง
ไดร้บัใบอนุญาตการท างานของคนตา่งดา้วมากอ่นซึง่
หนงัสือคนประจ าเรือน้ีการเป็นการอนุญาตคนต่าง
ด้าวสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ช ั่ วคราวตาม
กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและใบอนุญาตให้ท างาน
ตามกฏหมายด้วยการบริหารการท างานคนต่างด้าว  
ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปญัหาขาดแคลนแรงงานประมง
เป็นการช ั่วคราว  โดยให้ด าเนินการยื่นค าขอหนงัสือ
คนประจ าเรือภายใน 1 เดือนนับแต่มีการออก
ประกาศฉบบัน้ี หากพ้นเวลาตามประกาศให้กลบัไป
ใชต้ามค าส ั่งเดมิ โพสต์ทูเดย์: 13 กนัยายน 2560 

Source: http://www.posttoday.com/biz/gov/514524 
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กรมเจา้ทา่ส ั่งปิด 4 ร.ร.เดนิเรือลอบขายใบประกาศนียบตัร ดา้นตร.ช้ีสถติคิดปีระมง-คา้แรงงานประมงลด 

เ มื่ อ ว ันที่  7  ก ัน ย ายน  ที่ ก ร ะทรวงการ
ตา่งประเทศ นายสรศกัดิ ์แสนสมบตั ิอธบิดีกรมเจา้ทา่ 
กระทรวงคมนาคม และพล.ต.ท.จารุวฒัน์ ไวศยะ ผู้
บญัชาการส านกังานกฎหมายและคดี(ผบช.กมค.) 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ(ตร.) ร่วมกนัแถลงข่าว
ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย โดยนายสรศกัดิก์ล่าวว่า กรมเจ้าท่ามีส่วน
เกี่ยวข้องในการแก้ปญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
โดยก ากบัดูแลและตรวจสอบตวัเรือและคนประจ าเรือ 
ซึ่งในส่วนของตวัเรือนั้น กรมเจ้าท่าร่วมมือกบักรม
ประมง ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิและศูนย์บญัชาการ
แก้ไขปญัหาการ ท าการประมงผิดกฎหมาย(ศปมผ.) 
ในการตรวจวดัท าอตัลกัษณ์เรือจนได้มาตรฐาน 

ขณะที่มาตรฐานคนประจ าเรือนั้น ประเทศไทยมี
โรงเรียนสอนหลกัสูตรเดนิเรือ จ านวน 8 แหง่ แตต่ร.
สอบสวนพบหลกัฐานวา่มีโรงเรียน 4 แหง่ ไดแ้ก ่ร.ร.
การเดินเรือเคมสตาร์ ร.ร.การเดินเรือบาร์เธอร์ ร.ร.
การเรือไทย และโรงเรียนเดินเรือสากล ขายใบ
ประกาศนียบตัรให้กบับุคคลที่ไมไ่ดร้บัการอบรมจริง 
หรือเข้าร ับการอบรมแต่ไม่ครบตามระยะเวลา
มาตรฐานของกรมเจ้าท่า ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบงัคบั
ของกรมเจ้าท่าเกี่ยวกบัการสอบความรูข้องผู้ท าการ
ในเรือ พ.ศ.2557 ดงันั้น กรมเจ้าท่าจึงมีค าส ั่งเพิก
ถอนใบรบัรองสถานศึกษาและใบรบัรองหลกัสูตร
อบรมการเดิน เ รือของร.ร .ท ั้ง  4  แห่ง  ซึ่ งการ
ด าเนินการดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการบงัคบัใช้
กฎหมายควบคูก่บัมาตรการจดัระเบียบเรือประมงและ
เรือสนบัสนุนการท าประมงทุกประเภท ท ัง้เรือขนถา่ย
เพือ่การประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงหอ้งเย็น เรือ
บรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน ้ามนั เพื่อการ
ประมง และเรือบรรทุกน ้าจืด  มติชนออนไลน์:  7
กนัยายน 2560 

Source: https://www.matichon.co.th/news/655886 

 

 “กรมประมง” เตรยีมชงครม.ขึน้ทะเบยีนแรงงานตา่งดา้ว 12 ก.ย.น้ี

 

จากกรณีที่น ายกสมาคมประมงจ ังหว ัด
สมุทรปราการ ระบุว่า ขณะน้ีเจ้าของเรือประมงต้อง

แบกรบัภาระค่าใช้จ่ายของแรงงาน จากผลกระทบที่
ต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยขอให้อธิบดีกรมประมงเร่งผลกัดนัการ
ออกประกาศหลกัเกณฑ์ขึ้นทะเบียนแรงงานประมง 
ตามมาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก. การประมง 2558 
ภายในเดือนกนัยายน 2560 น้ี เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ดงักล่าวให้แก่นายจ้างได้รวดเร็วมากขึน้ ประชาชาติ
ธุรกจิ:8 กนัยายน 2560 

Source: https://www.prachachat.net/economy/news-359

อยีูสง่ทมีตรวจเขม้ระบบประมงไทย “ฉตัรชยั” ม ั่นหน้าไทยมาตรฐานเป๊ะ 

พล.อ.ฉัตรชยั สาริกลัยะ รมว.เกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือน ต.ค.60 น้ี 
กรรมาธิการยุ โรปด้านประมงและทะเล  (DG 
MARE) ของสหภาพยุโรปหรืออียู จะเดินทางมา
ประเทศไทย เพือ่ตรวจสอบการท าประมงผดิกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือไอยูยู
โดยเฉพาะระบบตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability) 
ซึ่งปจัจุบนัประเทศไทยด าเนินการแลว้มากกวา่ 50% 
โดยมีกรมประมงเป็นหน่วยงานหลกัและมี
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หน่วยงานอื่นๆ ช่วยกนัสนบัสนุน อาทิ ท่าขึ้น
ปลา ก็จะมีองค์การสะพานปลา (อสป.) กรมเจ้าท่า

ช่วยกนัดูแล เป็นตน้ ไทยรฐัฉบบัพมิพ์: 15 กนัยายน 
2560 
Source: https://www.thairath.co.th/content/1070644 

 

อนิโดนีเซยีเรยีกรอ้งอาเซียนรว่มตอ่ตา้นประมงผดิกฎหมาย 

ในวนัพฤหสับดี (14 กนัยายน 2560) น้ี นาย
มาส อาค์หมดั ซานโตซ่า ตวัแทนด้านประมงจาก
ประเทศอินโดนีเซียเรียกร้องให้ประเทศอาเซียน

รว่มมือกนัแก้ปญัหาประมงผดิกฎหมายอย่างเร่งด่วน 
ในงานประชุมด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลระหว่าง
ประเทศอาเซียน และสหรฐัอเมรกิา (U.S. – ASEAN 
Conference on Marine Environmental 
Issues) ที่กรุงเทพฯ โดยระบุว่า การเปลี่ยนแปลงจะ
เกิดขึ้นได้จ าเป็นต้องได้รบัความร่วมมือจากทุก
ประเทศ รวมไปถึงการยกระดบัการกระท าความผิด
ให้เป็นอาชญากรข้ามชาติด้านการประมง ข่าวจริง: 
14 กนัยายน 2560  

Source: http://www.benarnews.org/thai/news/TH-
Fishing-ASEAN-09142017173727.html 

 

กรมประมงเตรยีมเปิดแรงงานตา่งดา้วขึน้ทะเบยีน หลงั 2 เดือนเงนิหมนุเวยีนธรุกจิหายไป 4 หมืน่ลา้น 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง 
เปิดเผยวา่ เตรียมใหผู้ป้ระกอบการประมงน าแรงงาน

ต่ า ง ด้ า ว ม า จ ด ท ะ เ บี ย น ต า มป ร ะ ก า ศ ส า นัก
นายกรฐัมนตรีเรื่อง การออกหนงัสือคนประจ าเรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ... (ฉบบัที่ 3) 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมง
โดยจะเปิดให้แรงงานประมงต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน
ต ัง้แต่ 1-31 ต.ค. 2560 ซึ่งเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วจะ
ขยายเวลาอีก 15 วนั เพื่อให้มีการจบัคู่นายจ้างและ
ลูกจ้าง แต่จะไม่ใช่การขยายวนัขึ้นทะเบียน โพสต์ทู
เดย์: 16 กนัยายน 2560 

Source: https://www.posttoday.com/biz/gov/515111 

ประมงล ั่นกลองรบ เดนิหน้าตอ่ตา้นอยีู หยดุคกุคามประเทศไทย

เวลา 02.00 น. วนัที2่1 กนัยายน ทีต่ลาดปลา
แมก่ลอง ต.แหลมใหญ ่อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นาย
มงคล สุขเจรญิ คณา ประธานสมาคมการประมงแห่ง
ป ร ะ เ ทศไทย  ในฐ านะน ายกสม าคมปร ะม ง

สมุทรสงครามน าผู้ประกอบการตลาดปลา แพปลาท่า
เทียบเรือ และเรือประมง กวา่ 3,000 คน ใสเ่สื้อสีด า
มีค าว่า ต่อต้าน EU(อียู)เพื่อแสดงพลงัให้อยู่เห็นว่า
การที่เสนอให้รฐับาลไทยแก้ปญัหาการท าประมงผิด
กฎหมายที่ผ่านมานั้น ได้สร้างความเดือดร้อนให้
ชาวประมงท ัง้ประเทศเป็นอย่างมาก บางรายสูญเสีย
ทรพัย์สินและไม่สามารถประกอบอาชีพได้เศรษฐกิจ
โดยรวมภาคประมงเสียหายไปแล้วกว่า5 แสนล้าน
บาท นอกจากน้ีทา่เทียบเรือ, ตลาดปลา, แพปลา รวม
ไปถึงเรือประมงก็จะติดแผ่นป้ายประทว้งอียูเช่นกนั 
มตชินออนไลน์: 21กนัยายน 2560 

Source: https://www.matichon.co.th/news/671084 
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กลุม่ชาวประมงจีร้ฐับาลเรง่ด าเนินการ 4 ขอ้ 

ความเคลือ่นไหวของชาวประมง หลงัจากที่ได้
นดักนัแสดงพลงัวานน้ีไปแลว้ เพือ่ตอ่ตา้น อียู. ลา่สุด 
วนัน้ีก็ออกมาเรียกรอ้งให้รฐับาลเร่งด าเนินการใน 4 
ขอ้ เพือ่ความอยูร่อดของชาวประมง 

  โดยเฉพาะการห้ามท าประมงเป็นเวลา 5 
เดือนในรอบ 1 ปี แถมยงัต้องถูกเก็บภาษีในอตัรา
กา้วหน้าเต็ม 1 ปี ทีส่ าคญัยงัหา้มเรืออวนลอ้ม,เรือปลา
กระตกัออกทะเลด้วย หรือแม้แต่เรืออวนรุนที่ขึ้น
ทะเบียนก็ยงัถูกหา้มออกจบัปลา เชน่กนั นอกจากน้ียงั
น าเอามาตรา 44 มาใชเ้พกิถอนใบอนุญาตเรือประมง
พ้ืนบา้น-ประมงพาณิชย์ 6,324 ล า ในขณะทีอ่อกไป
ท าประมง สง่ผลใหก้ลบัมาขึน้ทะเบียนไม่ทนั ทีส่ าคญั
บทลงโทษของ  กม.ก็ รุนแรง  แต่ไม่ เท่ า เที ยม 
ครอบครวัขา่ว3: 22 กนัยายน 2560 

 Source: http://www.krobkruakao.com/politics/52974  

 

บบีประมงควบรวมใบอนุญาต แลกจบัปลาไดท้ ัง้ปี-เรือ 505 ล าเสีย่งไมไ่ดไ้ปตอ่ 

สมาคมประมงเตรียมเปิดแอพพลิเคชนัไลน์
ซ้ือขายเรือ  หล ังกรมประมงไฟเขี ยวควบรวม
ใบอนุญาต จูงใจแลกท าประมงได้ตลอดปีไม่ถูกห ั่น
โควตา จบัตา 505 ล าเสี่ยง ควบรวมไม่ได้วืดต่อ
ใบอนุญาตรอบใหม่ ขณะเพื่อนร่วมอาชีพได้ทีโก่ง
ราคาขาย ฐานเศรษฐกิจ: 27 กนัยายน 2560 นาย
มงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยกบั “ฐานเศรษฐกจิ” วา่ เมือ่วนัที ่
18 กนัยายน ที่ผ่านมาทางกรมประมงได้ส่ง หนงัสือ
เรื่องแนวทางการควบ รวมใบอนุญาตท าการประมง
พาณิชย์ที่ขึ้นทะเบียน ซึ่งทางกรมประมงได้มีการ
ประกาศรายชื่อเรือ พรอ้มกบัโควตาการจบัปลาของ
เรือแตล่ะล า ขึน้อยูก่บัขนาดตนักรอสของเรือแตล่ะล า
ที่ไม่เท่ากนั ท ั้งน้ีเรือประมง ณ วนัที่ 1 กนัยายน 

2560 มีจ านวนเรือประมงที่มีใบอนุญาตท าการ
ประมงท ัง้สิน้ 1.06 หมืน่ล า (ดูกราฟิกประกอบ) โดย
กรมประมงแบ่งเรือพาณิชย์ (ยกเว้นเรือปั่นไฟ) เป็น 
2 กลุม่ รวม 8,655 ล า  

Source: http://www.thansettakij.com/content/211505 
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ดชันีผลผลติอตุฯเดือนก.ค. ขยายตวั3.73% สง่สญัญาณศก.ไทยฟ้ืน 

นายวีรศกัดิ ์ศุภประเสริฐ รองผู้อ านวยการ

ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า 

ด ัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจ า เดื อน

กรกฎาคม ขยายตวัขึ้นรอ้ยละ 3.7 เมื่อเทียบจากช่วง

เดียวกนัในปีก่อน ส่งผลให้ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม 

7 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 0.62 ส่ง

ส ัญญาณบ่งบอกว่ า เศรษฐกิจไทยก าล ัง ฟ้ืนต ัว 

เช่นเดียวกนักบัการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่

รวมทองค าแท่ง) ที่ขยายตวัถึงร้อยละ 14.2 รวมถึง

การน าเข้าสินค้าทุนที่ขยายตวัร้อยละ 9.5 และการ

น าเข้าสินค้าวตัถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า

แท่ง) ที่ขยายตวัถึงร้อยละ 11.5  โดยอุตสาหกรรม

ส าคญัที่ส่งผลบวก ได้แก่ เครื่องยนต์ส าหรบัรถยนต์  

ผลติภณัฑ์ยาง  ชิ้นสว่นอเิล็กทรอนิกส์  เน้ือไกแ่ชแ่ข็ง 

และอาหารทะเลแปรรูป 

อาหารทะเลแปรรูป ขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 

13.32 จากช่วงเดียวกนัในปีก่อน จากผลิตภณัฑ์ปลา

แช่แข็ง ปลาหมกึแช่แข็ง และกุง้แช่แข็ง ทีไ่ดร้บัค าส ั่ง

ซ้ือปลาแช่แข็งจ านวนมาก (เน้ือปลาทูน่าขูด) จึงเร่ง

ผลิตและส่งมอบ รวมถึงปี น้ีวตัถุดิบกุ้ง มีมากขึ้น

เน่ืองจากเกษตรกรสามารถจดัการปญัหาโรคตายดว่น

ไดด้ีขึน้ 
Source: https://news.voicetv.co.th/business/520024.html 

 

ลุน้สหรฐัน าเขา้พุง่ทนู่า เฟอร์นิเจอร์ ชิน้สว่นยานยนต์รบัอานิสงส์ 

          สินค้าไทยลุ้นได้ออร์เดอร์สหรฐัฯเพิ่มหลงัเฮ

อรเิคนถลม่รฐัฟลอรดิาเสียหายกว่า 1.6 ลา้นลา้นบาท 

ม ั่นใจหลงัเหตุการณ์คลี่คลายสู่ช่วงฟ้ืนฟูยอดส ั่งซ้ือ

ทะลกั กลุ่มทูน่า อาหารทะเลกระป๋อง เฟอร์นิเจอร์ 

ชิ้นสว่นยานยนต์คาดได้รบัอานิสงส์ ขณะอญัมณีคาด

ยิง่กระทบหนกั  

          ดร .ช นินทร์  ชลิศราพงศ์  นายกสมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย เปิดเผยกบั “ฐานเศรษฐกจิ” วา่ 

มองในแง่บวกหลงัเหตุการณ์คลี่คลายและเขา้สู่โหมด

การฟ้ืนฟูผู้น าเข้าสหรฐัฯจะมีการน าเข้าสินค้าอาหาร

ทะเลกระป๋อง รวมถึงทูน่ากระป๋องเพิ่มขึ้น เ พื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคในพ้ืนทีท่ี่ยงัอยู่

ในสถานการณ์ไม่ปกติและต้องประหยดัค่าใช้จ่าย 

ท ัง้น้ีจากตวัเลขใน 7 เดือนแรกปีน้ี ไทยมีการสง่ออกทู

น่ากระป๋องไปสหรฐัฯซึ่งเป็นตลาดส่งออกทูน่าอนัดบั 

1 ของไทยแล้ว 7,486 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกนัของปีกอ่น 12% 
Source: http://www.thansettakij.com/content/208491 

 

 
 

 

https://news.voicetv.co.th/business/520024.html
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รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกนัยายน60  
 

ประชุม ครม.วนัที ่13 กย.60 มีหวัขอ้ทีส่ าคญัดงัน้ี  

6.ครม.เห็นชอบรา่งกฎกระทรวงก าหนดแบบเอกสาร

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอ

หลกัฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจกัรเพื่อกลบั

เข้ ามาอีก  และการขอกล ับ เข้ามามีถิ่นที่อยู่ ใน

ราชอาณาจกัรตามเดมิ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

สาระส าคญัของเรือ่ง  

1. ขอ้เสนอของกระทรวงมหาดไทยในคร ัง้น้ีเป็นการ

ก าหนดใหบุ้คคลซึ่งมีสญัชาตไิทยทีย่ืน่หนงัสือเดินทาง

หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่แล้ว ให้ถือว่าเป็นการยื่นแบบตามมาตรา 

18 วรรคสอง อาจมีปญัหาข้อกฎหมายขึ้นได้ เพราะ

การตรวจหนงัสือเดนิทางหรือเอกสารใช้แทนหนงัสือ

เดินทางเป็นกระบวนการปกติในการตรวจอนุญาต

ของพนกังานเจา้หน้าทีอ่ยูแ่ลว้มใิช่แบบรายการที่ต้อง

ยืน่ ดงันัน้ เพือ่เป็นการป้องกนัขอ้โตแ้ยง้ทีอ่าจเกดิขึน้

ในอนาคต จึงเสนอให้มีการออกกฎหมายพิเศษเพื่อ

ปรบัปรุงพระราชบญัญตัคินเขา้เมือง พ.ศ. 2522  

2. โดยที่ปัจจุบนัยงัคงมีแบบ ตม.6 เหลืออยู่อีก

ประมาณ 7 ลา้นฉบบั ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารใชแ้บบ ตม.6 

เกิดประโยชน์สู งสุดและลดผลกระทบต่อภาระ

งบประมาณสมควรก าหนดบทเฉพาะกาลไว้ในร่าง

กฎกระทรวงดงักล่าวด้วย โดยก าหนดให้ส านกังาน

ตรวจคนเข้าเมืองสามารถใช้แบบ ตม.6 รูปแบบ

ปจัจุบนัตอ่ไปไดจ้นกว่าแบบ ตม.6 ทีเ่หลืออยูจ่ะหมด

ลง  

3. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาน า 

Big Data มา เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ในกา ร วิ เ ค ร า ะห์

พฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิเพิม่เตมิจาก

การจดัเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามในแบบ ตม.6 โดย

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมก ันพิจารณายกเลิก

แบบสอบถามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใน

แบบ ตม.6 ในอนาคต เพื่อลดภาระในการกรอก

ขอ้มูลของบุคคลตา่งดา้วตอ่ไปดว้ย  

 

8. เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการ

ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 

2560 - 2564  

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกนั

และปราบปรามการคา้มนุษย์ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560 

- 2564 มีประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 5 ดา้น ดงัน้ี  

1. ด้านพฒันากลไกเชิงนโยบายและการขบัเคลื่อน 

ได้แก่ ส่งเสริมกลไกทุกระดบั สรา้งความร่วมมือใน

ระดบัพ้ืนที่ ส่งเสริมบทบาทศูนย์ปฏิบตัิการป้องกนั

และปราบปรามการค้ามนุษย์จงัหวดัพฒันาศกัยภาพ

คณะกรรมการฯ สง่เสรมิการท างานแบบเครือข่ายท ัง้

ในและต่างประเทศ สร้างงานวิจยั บูรณาการและ

เชื่อมโยงฐานขอ้มูลท ัง้ในและระหวา่งประเทศ พฒันา

กลไกและขอ้มูลการเฝ้าระวงั และการแจง้เบาะแส  

2. ดา้นด าเนินคดี ไดแ้ก ่สรา้งความปลอดภยัในสงัคม 

ด าเนินคดีกบัผู้กระท าความผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เจ้าหน้าที่ของรฐัที่ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพฒันา

ศกัยภาพเจ้าหน้าที่ บูรณาการและแบ่งปันข้อมูล 

พฒันาระบบเครือข่ายดา้นกฎหมาย มีระบบคุ้มครอง

ช่วยเหลือพยานและผูเ้สียหาย สรา้งกลไกการแจง้เหตุ

จากประชาชนและเครือขา่ย มีเครือ่งมือและอุปกรณ์ที่

ทนัสมยัในการด าเนินคดี  

3. ดา้นคุม้ครองชว่ยเหลือ ไดแ้ก ่เพิม่ประสทิธภิาพใน

การคดัแยกผู้เสียหาย พฒันาคู่มือการด าเนินงาน 

ปรบัปรุงมาตรฐานสถานคุ้มครอง พฒันาศกัยภาพ

เจ้าหน้าที่/องค์กร ส่งเสริมหน่วยงานแบบครบวงจร 

จดัต ัง้สถานคุม้ครองของภาคเอกชน สง่เสริมเครือขา่ย

ในต่างประเทศ ส่งเสริมให้ชุมชนดูแลผู้เสียหายหลงั

ส่งกลบั พฒันาระบบบริการล่ามสรา้งความปลอดภยั

เจา้หน้าที ่สง่เสรมิใหผู้เ้สียหายใหค้วามรว่มมือทางคดี

ผา่นกระบวนการคุม้ครอง  

4. ด้านป้องกนั ได้แก่ ลดปจัจยัเสี่ยง สรา้งความรูแ้ก่

กลุ่มเป้าหมาย สรา้งเครือขา่ยในการเฝ้าระวงั พฒันา

ระบบจดัการแรงงานข้ามชาติ เพิ่มประสิทธิภาพใน

ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ ช า ก ร ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้

ผูป้ระกอบการมีสว่นร่วม และการจดัสรรทรพัยากรที่

เหมาะสม  
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5. ด้านพฒันาความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย ได้แก่ 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายท ั้งภายใน

และต่างประเทศ ปรบัแก้ไขกฎระเบียบ ขยายความ

ร่วมมือระดบัภูมิภาคและ นานาชาติ ประชาสมัพนัธ์

และขยายผลการด าเนินงาน  

 

17. เรื่อง ร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก 2 และ

ภาคผนวก 5 ของความตกลงการค้า เสรีไทย – 

ออสเตรเลีย  

ร่างพิธีสารฯ มีสาระส าคญัเป็นการแก้ไขปริมาณ

สินค้าที่มีการใช้มาตรการโควตาภาษี (TRQ) ตาม

บญัชีแนบท้ายภาคผนวก 2 และแก้ไขปริมาณการ

น าเขา้สนิคา้ทีม่ีการใชม้าตรการปกป้องพเิศษ (SSG) 

ตามบญัชีแนบท้ายภาคผนวก 5 ของความตกลง

การคา้เสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)  

 

27. เรือ่ง รฐับาลสาธารณรฐัออสเตรียเสนอขอแตง่ต ัง้

เอกอคัรราชทูตวสิามญัผูม้ีอ านาจเต็มแหง่สาธารณรฐั

ออสเตรียประจ าประ เทศไทย (กระทรวงการ

ตา่งประเทศ)  

คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิ กรณีรฐับาลสาธารณรฐั

ออสเตรียมีความประสงค์ขอแตง่ต ัง้ นางอีวา แฮเกอร์ 

( Mrs.  Eva Hager)  ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง 

เอกอคัรราชทูตวสิามญัผูม้ีอ านาจเต็มแหง่สาธารณรฐั

ออสเตรียประจ าประเทศไทย คนใหม ่โดยมีถิน่พ านกั 

ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเอนโน โดรฟีนิก 

(Mr.  Enno Drofenik)  ต า ม ที่ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร

ตา่งประเทศเสนอ  

29. เรื่อง การแต่งต ั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง

ประเภทบริหารระด ับสูง (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์)  

คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (กษ.) เสนอแตง่ต ัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญั 

สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ด ารงต าแหน่ง

ประเภทบริหารระด ับสูง จ านวน 11 ราย ดงั น้ี  

(2.นางสาวเสรมิสุข สลกัเพ็ชร์ รองอธบิดีกรมวชิาการ

เกษตร ด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านกังานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ , 7. นางสาววรา

ภรณ์ พรหมพจน์ รองอธบิดีกรมวชิาการเกษตร ด ารง

ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง  ส านักงาน

ปลดักระทรวง)  
Source: 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/6598 

กฎหมายล าดบัรองออกตาม พรบ.ควบคุมคุณภาพ

อาหารสตัว์ พ.ศ. 2558 

         ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 

ก าหนดชื่อ ประเภทหรือชนิดของใบรบัรองตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์  

ตลอดจนหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ

ใบรบัรอง การต่ออายุใบรบัรอง พ.ศ.2560 ประกาศ

กระทรวงฉบบัดงักล่าว มีผลบงัคบัใช้ต ัง้แต่วนัที่ 12 

กนัยายน 60 เป็นตน้ไป 
Source: https://goo.gl/GjcCP4 

ราชกจิจานุเบกษาเดือนกนัยายน 2560  

11 กนัยายน 2560 

-ประกาศกรมประมงเรือ่ง ก าหนดรายการ และวธิีการ

ในการบนัทกึขอ้มูล เกีย่วกบัเรือประมงทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร

จอดเรือ ขนถา่ยสตัว์น้  า หรือน าสตัว์น้  าหรือผลติภณัฑ์

สตัว์น้  าขึน้ทา่เทียบเรือประมงของเจา้ของทา่เทียบ

เรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/22

2/35.PDF  

16 กนัยายน 2560 

-กฎกระทรวงการยกเวน้หรือคืนภาษีส าหรบัสนิคา้ที่

สง่ออกนอกราชอาณาจกัรหรือน าเขา้ไปในเขตปลอด

อากรและสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบอุตสาหกรรมหรือผูน้ าเขา้

มีสทิธไิดร้บัคืนหรือยกเวน้ภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/09

5/32.PDF 

-กฎกระทรวงการยกเวน้ภาษีส าหรบัสนิคา้ทีน่ าไปใช้

เป็นวตัถุดบิหรือสว่นประกอบในการผลติสนิคา้พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/09

5/42.PDF 

 

18 กนัยายน 2560 

-ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพือ่การบรหิารจดัการ

การท างานของคนตา่งดา้ววา่ดว้ยการรบัเงนิ การใช้

จา่ยเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ การจดัหาผลประโยชน์ 

และการตรวจสอบภายในของกองทุนเพือ่การบรหิาร

จดัการการท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ. ๒๕๖๐ 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/6598
https://goo.gl/GjcCP4
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Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/22

8/1.PDF 

 

21 กนัยายน 2560 

-ประกาศกรมการจดัหางาน เรือ่ง ก าหนดแบบ

ใบอนุญาตท างาน 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/23

2/14.PDF 

 

22 กนัยายน 2560 

-ประกาศกรมประมง เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิีการทีผู่้

ประกอบกจิการโรงงานตอ้งแจง้ใหพ้นกังานเจา้หน้าที่

ทราบกอ่นด าเนินการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/23

3/10.PDF

 


