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TTIA NEWSLETTER 

กจิกรรม 

- TTIA รว่มแสดงความยนิด ีเน่ืองในวนัครบรอบ 90 ปี วนัสถาปนากรมประมง       2 

- กตส. เชญิ 3 สมาคมฯ หารือเรือ่งการต ัง้ One Stop Service จ.สมุทรสาคร          2 

- DOF หารือรว่มกบั TTIA, Tuna Trader, Vessel Agent เรือ่ง มาตรการ        

   ควบคมุการ น าเขา้สตัว์น ้า ตาม พ.ร.ก.การประมง 2558 และ PSM        3 

- TTIA เชญิประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคม (TFFA&TTIA) สญัจร    

   ร่วมกบัสมาชกิ 3 สมาคมในภาคใต ้           3 

- FIP Trawl: GULF OF THAILAND                       4 

- สมัมนาผูบ้รหิารกรมประมงประจ าปี 59 "การปฏรูิปการประมงสูป่ระเทศไทย 4.0"        5 

- ศนูย์วจิยัการยา้ยถิน่แหง่เอเชียจดัประชุมสง่เสรมิการประมงย ั่งยืน                    5 

- TTIA ประชุมหารือกบัองคก์าร PLAN เพือ่จดัอบรมมาตรฐาน BSCI                         6 

- องคก์าร PLAN น าเสนอโครงการขอทนุ EU รว่มกบั TTIA ท ามาตรฐาน UNGP        7 

- TTIA เขา้ร่วมประชุมวางแผน SDG 8.7 ร่วมกบั ILO                                             7 

- TTIA รว่มประชุมโครงการตอ่ตา้นรูปแบบการท างานทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรม  

  ประมงและอาหารทะเล คร ัง้ที ่2/2559                          7 

 
ขา่วประมง 

- “นายกฯ” ใช ้ม. 44 ชว่ยชาวประมงโดนจบัใหจ้อดเรือไดใ้นเวลาทีก่ าหนด         8 
- "ฉตัรชยับนิถกยุโรป แจงแกป้ญัหาไอยูยู”                8 
- เปิดวชิ ั่นกฎหมาย พทิกัษ์ขมุทรพัย์ทางทะเล                       9 
- ฉตัรชยั’เครือ่งรอ้นถก IUU ท างานเชงิรุกไมร่อมาตรวจ/ สง่ออกประมง 7เดอืนยอดพุง่  9 
 

จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตย-เหนอื เขตวฒันา กทม.  

บรรณำธกิำร : สพุตัรา ริว้ไพโรจน ์  กองบรรณำธกิำร : ดวงกมล อมรปิยะกฤษฐ ์, วรพล  พฒันะนกุจิ, ภัคธร เนยีมแสง และอารยีา ฉมิออ่น   

ขา่วกฎระเบียบการคา้ 

-โอบามา โชว์อาเซียน เชือ่สภาผา่น TPP                                                                10 
- เตอืนไทยรบัมือกีดกนัทางการคา้อเมรกิา – อยีู ผดุเงือ่นไขเพียบ       11 
- มกอช. จดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดคา่บรกิารการ       
  ตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร ส าหรบัมาตรฐานท ั่วไป (GMP/HACCP)11 
    

 

      

 

ขา่วแรงงาน 

- ทูตสหรฐัฯ ชมไทยแกป้ญัหาคา้มนุษย์                     9                                                        
- บอร์ดคา่จ้างเลือ่นปรบัคา่แรงข ัน้ต ่า ต ัง้อนุฯชุดพเิศษทบทวน 77 จว. ช้ีขาด ต.ค. น้ี     10 
- รองนายกฯ เหน็ชอบร่างระเบียบวาระแหง่ชาตแิรงงานปลอดภยั       10  
   

 

เมือ่วนัที ่21 ก.ย. 59 -- TTIA รว่มแสดงความยนิดี 
เนือ่งในวนัครบรอบ 90 ปี วนัสถาปนา 

กรมประมง ..อา่นต่อหน้า2.. 

 

 

ILO จดัประชุมเร่งผลกัดนั SDG 8.7 ลดแรงงาน

บงัคบั   แรงงานทาส   แรงงานเด็ก และการคา้มนุษย์ 

ท ั่วโลก ภายในปี 2025...อา่นต่อหน้า7.... 

 

ขา่วมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 

- USFDA เตอืนผูผ้ลติอาหารทะเลทีฮ่าวาย เรือ่ง การควบคมุดแูลสนิคา้ปลาทนู่าแชเ่ยน็   
  พบการฝ่าฝืนมาตรการ HACCP ข ัน้รา้ยแรง         11 
     

 
TTIA เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม

สญัจร (TFFA&TTIA) รว่มกบั 

   สมาชิกสมาคมในภาคใต.้.อา่นต่อหน้า3.... 

 

September 2016 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกนัยายน 2559     

- รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกนัยายน 2559                      12 

- ราชกจิจานุเบกษา : กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดือนกนัยายน 2559             13 

   

สวสัดคีะ่...ทำ่นสมำชกิ 
 

    ในชว่งเดอืนกนัยายน ทางสมาคมไดเ้ขา้ร่วมประชมุกับ

ภาครัฐและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การประชมุสญัจรกับสมาชกิ
ใน จ.สงขลา เพือ่ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา IUU Fishing สง่เสรมิ

การท าประมงยั่งยนื และแรงงาน..ตดิตามไดใ้นฉบับคะ่… 
 

                                                                                                                                       บก.TTIA 
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TTIA รว่มแสดงความยนิดี เน่ืองในวนัครบรอบ 

90 ปี วนัสถาปนกรมประมง 

 เมื่อวนัที่ 21 ก.ย. 59 – เลขาธิการสมาคมฯ 

คุณอรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ เป็นผู้แทน TTIA ร่วม

แสดงความยินดี เ น่ืองในวนัครบรอบ 90 ปี วนั

สถาปนา กรมประมง  โดยได้มอบกระเช้าดอกไม้-

ผลไม ้ใหก้บัอธบิดีกรมประมง ดร.อดศิร พรอ้มเทพ

 

 

กตส. เชญิ 3 สมาคมฯ TTIA TFFA TFPA หารอืเรือ่งการต ัง้ One Stop Service (ออกเอกสาร CC/PS) 
ทีม่หาชยั จ.สมทุรสาคร 

เมื่อวนัที่ 7 ก.ย. 59 - กตส. เชิญ 3 สมาคมฯ 

TTIA TFFA TFPA หรือเรื่องการต ั้ง  One Stop 

Service ( อ อ ก เ อ ก ส า ร  CC/PS)  ที่  ม ห า ช ัย  

จ.สมุทรสาคร สรุปสาระส าคญั สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี   

1. เบื้องต้น ที่ประชุมเห็นควรให้แบ่งเป็น 2 

Phase  

      > Phase 1 - ภายในระยะ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค 

59) โดยใชห้อ้ง กตส. สมุทรสาคร ด าเนินการไปกอ่น  

      > Phase 2 - หากมีมีการขยายขอบเขตงานเพิม่

มากขึน้ เช่น การออกเอกสารเพิม่เตมิ MCPD, MD, 

H/C อาจจะขยายเป็นการเช่าอาคารในบริ เวณ

ใกลเ้คียง 

2. กตส. กลบัไปประเมินค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการต ัง้ศูนย์ One Stop Service อีกคร ัง้ เชน่ 

ค่าจ้างบุคคลากร อุปกรณ์ อุปกรณ์ส านกังาน เป็นตน้ 

หลงัจากนั้นจะเรียก 3 สมาคมฯ มาประชุมหารือเพื่อ

จดัสรรงบประมาณตามการใช้บริการของสมาชิกแต่

ละสมาคมฯ (ในส่วนของเงินสนบัสนุนที่ 3 สมาคมฯ 

เคยสนบัสนุนให้กรมฯ 1,200,000 อยู่ระหว่างน า

สง่คืน เน่ืองจากไดร้บัเงนิจาก ศปมผ.กอ่นหน้าแลว้) 

3. กตส. แจ้งข้อมูลจากการส ารวจปริมาณ 

100 รง. ในทะเบียนกรมประมง ทีย่ืน่ขอเอกสาร CC 

/ PS พบว่า 42-50 รง. สะดวกที่ มหาชยั / 16 รง. 

สะดวกที่กรุงเทพฯ / 2 รง. สะดวกท ัง้ 2 ที่ / อีก 85 

รง.ยงัไม่ให้ค าตอบ (กตส.ขอให้แต่ละสมาคมฯ 

สอบถามขอ้มูลในรายละเอียดจากสมาชกิเพิม่เตมิ เพือ่

ใช้ประเมินการจดัสรรงบประมาณได้ชดัเจนตาม

สดัสว่น) 

4. ที่ประชุมเห็นว่าในระยะแรกอาจจะใช้

วิธีการเพิ่ม จนท. เข้าไปประจ าที่ศูนย์ฯ ก่อน ท ั้งน้ี 

เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกบัปฏิบตัิหน้าที่ที่กรมประมง

ส่วนกลาง (บางเขน) เน่ืองจาก ผปก.ส่วนใหญ่ยงัคง

ใชบ้รกิารทีส่ว่นกลาง

 

ขา่วกจิกรรม 
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DOF สว่นควบคมุการคา้และปจัจยัการผลติ หารอืรว่มกบั TTIA, Tuna Trader, Vessel Agent เรือ่ง 
มาตรการควบคมุการน าเขา้สตัว์น ้า ตาม พ.ร.ก.การประมง 2558 และ PSM   

เมื่อวนัศุกร์ที่ 9 ก.ย. 59 - กรมประมง ส่วน

ควบคุมการค้าและปจัจยัการผลิต (ผอ.ไกสฤษดิ ์พูน

พาณิชย์ - ประธานที่ประชุม) หารือร่วมกบั TTIA, 

Tuna Trader, Vessel Agent เ รื่ อ ง  ม าตรการ

ควบคุมการน าเข้าสตัว์น ้า ตาม พ.ร.ก.การประมง 

2558 และ PSM เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาถึง

ความเหมาะสม ก่อนที่จะออกประกาศกรมฯ ภายใต้ 

พ.ร.ก ประมงตอ่ไป โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  

1. เน้นเรือขนถ่าย Carrier (Bulk) / Donor 

vessel (เรือจบัสตัว์น ้า) กรณีที่ต้องมีการร้องขอ

เอกสารเพิ่ม เติมจากปกติที่ต้องส าแดงอยู่แล้ว 

(Minimum requirement) โดยแบง่เป็น 3 ข ัน้ตอน 

กอ่นเรือเขา้ 48 ช.ม. ตอนขนถา่ยและตอนขึน้ทา่ เชน่ 

Customs Outbound from Last Port 

Transshipped, VMS record, Navigation 

Fishing Logbook, Catch documentation 

scheme ฯลฯ เป็นตน้ 

2. ซึง่เอกสารบางรายการ Trader ไมส่ามารถ

ใหค้ าตอบไดต้อ้งกลบัไปถามประเทศตน้ทาง (เรือจบั) 

อีกคร ัง้เพื่อขอความชดัเจน / ในขณะเดียวกนั DOF 

จะเวียนสอบถามไปยงัประเทศ CA และเข้าไปหารือ

กบั Vessel Agent เพื่อสอบความเป็นไปได้ในการ

รอ้งขอเอกสารน าเขา้  

3. ในเบื้องตน้ กรมประมงจะสรุปความเห็นที่

ประชุมแจง้ไปยงั Trader อีกคร ัง้และขอ Feedback 

วา่ท าไดห้รือไมอ่ีกคร ัง้ 

4. สรุปในภาพรวมจากรายการเอกสารน าเข้า 

น่าจะพอท าได้ ยกเว้นเอกสารที่ต้องจะมีการขอ

เพิม่เตมิให ้Trader และ Vessel Agent ตอบกลบัมา

อีกคร ัง้จากรายงานการประชุมทีก่รมฯ จะจดัสง่ให ้

ข้อสงัเกต - กรณีที่รฐัมีความตกลงร่วมกนั 

G2G - MOU เช่น เกาหลีใต้และไต้หวนั เอกสาร

น าเข้าต่างๆ สามารถรอ้งขอหรือตรวจสอบกลบัไปที่

ประเทศตน้ทางไดอ้ยูแ่ลว้        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
ประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมสญัจร (TFFA&TTIA) รว่มกบัสมาชกิสมาคมในภาคใต ้
(TTIA 4 โรงงาน: บจก.โชตวิฒัน์ฯ / บมจ.สงขลาแคนนิ่งฯ / บจก.สยามอนิเตอร์ฯ / บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง่ฯ) 
 

 

 
เมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2559 - TTIA และ 

TFFA ร่วมประชุมสญัจรภาคใต้ (จ.สงขลา) กบั

สมาชิก 2 สมาคม ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือประมง
สงขลา องค์การสะพานปลา จงัหวดัสงขลา - โดยมี
เลขาธิการฯ และสมาชิก TTIA ทางใต้ 4 โรงงาน   
กรมประมงและองค์การสะพานปลา เขา้รว่มประชุม 
สรุปประเด็นหารือรว่มกนั ดงัน้ี  

1. น าเสนอความคืบหน้าการแก้ปญัหา IUU 
Fishing ของอียู  และความก้าวหน้าของระบบ
ตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) ภายใต้ พ.ร.ก.
ประมง  2558  โดย เฉพาะ เอกส าร  MCPD /                
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E-MCPD ซึ่งค่อนข้างยากในทางปฏิบตัิ เช่น ข้อมูล
ชนิดสตัว์น ้า, เครือ่งมือท าการประมง, การตรวจสอบ
บนัทกึขอ้มูล VMS ในเอกสาร Logbook ไมต่รงกนั 
ท ัง้เรือขนาด 30 ตนักรอสและต ากว่า 30 ตนักรอส 
เป็นตน้ 

2. ความคืบหน้าด้านแรงงานอุตสาหกรรม
ประมง - พระราชก าหนดการน าเข้าแรงงานต่างดา้ว
เขา้มาท างานในไทย และ กฎกระทรวงก าหนดสถานที่
ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี 
ท างาน พ.ศ. 2559 

3.  ปญัหาสารตกคา้งชนิดใหมใ่นสนิคา้กุง้ 
4. หนังสือก ากบัสตัว์น ้ า (การเพาะเลี้ยง) 

Aquatic Animal Purchasing Document หรื อ 
APD - ระเบียบใหมน้ี่ อาจจะเป็นการเพิม่ภาระใหก้บั
ผู้ประกอบการหากว่าเอกสารฉบบัเดิม MD สามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัไดค้รบถว้นต ัง้แตต่น้ทางอยูแ่ลว้ 

5. ปญัหาและผลกระทบการใช้บริการขนส่ง
สินค้าสายเรือ Hanjin - กรณีดงักล่าวอาจจะมีการ
กระทบไปถงึสายเรืออืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น Hundai / 
K Line เป็นตน้ 

 

สรุปประเด็นหารือเฉพาะสมาชิก TTIA ภายหลงัการ
ประชุมร่วม 2 สมาคม  ทาง TTIA ได้หารือร่วมกบั
สมาชกิ 4 โรงงาน ดงัน้ี 

1. ปัญหาท่าเทียบเรือน ้าลึกจงัหวดัสงขลา 2 
(ทา่สะอา้น) - แนวทางการแกป้ญัหาดงักลา่วจะต้องมี
การขุดลอกร่องน ้าเพิ่มเติม ซึ่งทางสมาคมประมง
สงขลา ไดข้องบประมาณสนบัสนุนในการด าเนินการ
ดงักล่าว จากบริษทัที่เป็นสมาชิก TTIA ทางใต้ ที่มี
การจดัท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการ
ขนถ่ ายสินค้ าส ัต ว์ น ้ า แช่แข็ ง ร่ วมก ัน  จ านวน 
250,000 บาท จ านวน 1,000,000  บาท ซึ่งท ัง้ 4 
โรงงาน ยินดีที่จะสนับสนุนการด าเนินโครงการ
ดงักลา่ว ท ัง้น้ี รอทางองค์การสะพานปลากลบัไปหารือ
ภายในส าหรบัการพจิารณาจดัสรรการใชบ้รกิารพิน้ที่
ส าหรบับรษิทัผูท้ีส่นบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ
ขุดลอกรอ่งน ้าอีกคร ัง้ คาดวา่ตน้ปี 2560 จะแลว้เสร็จ 

2. การน า Tuna Guideline ฉบบัทีป่รบัปรุง
ลา่สุด ไปใชใ้นทางปฏบิตั ิ

3. ปญัหา CC ล่าช้า โดยเฉพาะสตัว์น ้าที่ซ้ือ
จากประเทศไตห้วนั (Trader)         

 

 

FIP Trawl: GULF OF THAILAND   

 

เมื่อว ันที่  7 ก .ย .  59 – TSFR (Thailand 
Sustainable Fishery Roundtable)  และผู้แทน
กรมประมง ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Trawl 
Fisheries FIP ฝั่ งอ่าวไทย) เพื่อหารือสิ่งที่ต้อง
ด าเนินการตอ่และก าหนดการของ Kick-off project 
ในการน าเสนอภาพรวมและเป้าหมายของโครงการ 
สรุปในทีป่ระชุม ดงัน้ี 

1.แบ่งการลงนามความร่วมมือของแต่ละ
สมาคมในนาม TSFR โครงการอวนลาก (Trawl 
Fisheries FIP) ฝั่ งอ่าวไทย โดยก าหนดแล้วเสร็จ
ภายในตน้เดือนตุลาคม น้ี  

  
2.ก าหนดการจดังานในรูปแบบแถลงข่าว ใน

ว ันพุธที่  12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมพะยูน 
อ าคารจุฬาภรณ์  กรมประมง  เ วลา  13.00 น.  
เป็นตน้ไป   

โดยขอความร่วมมือนายกสมาคมฯ หรือ
ผู้แทนแต่ละสมาคมเข้าร่วมรบัฟังเจตนารมณ์และ
รายละเอียดโครงการน้ี โดย Mr. Duncan, Project 
Manager  
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สมัมนาผู้บรหิารกรมประมงประจ าปี 59 "การปฏริูปการประมงสูป่ระเทศไทย 4.0"

เมือ่วนัที ่19 ก.ย. 59 - กรมประมงจดัสมัมนา
ผู้บริหารกรมประมงประจ าปี 2559 "การปฏิรูปการ
ประมงสูป่ระเทศไทย 4.0" โดยมีหน่วยงานผูม้ีสว่นได้
ส่ วน เสี ย  เ ข้ า ร่ วมประ ชุมให้ความ เห็น  โดยมี
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวเปิดงาน 
สาระส าคญัคือ  

1. นโยบายกระทรวงเกษตรฯ  
2. การแกป้ญัหา IUU 7 ประการ  
3. จ ัดสรร RESOURCE ในประเทศ ให้

ย ั่งยืนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง  
4. สทิธทิ าการประมง 
5. กระบวนการแบง่ปนัจดัสรรทรพัยากร  
6. การปรบัโครงสร้างการท างานร่วมกบัรฐั 

เอกชน  
 
จากนัน้ มีการแบง่หอ้งสมัมนายอ่ย 3 หอ้ง ตาม

หวัขอ้ดงัน้ี  
1. การปฏริูปการประมงดา้นการเพาะเลี้ยงสตัว์

น ้า : เน้นการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าให้ได้มาตรฐานและ
พฒันาศกัยภาพการผลิตสตัว์น ้าจืดตามความต้องการ
ผูบ้รโิภคใหเ้กดิประโยชน์อยา่งสูงสุด 

2.การปฏริูปการประมงด้านการท าการประมง 
(Capture fishery) : เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน
ในการแกไ้ขปญัหา และสงผลใหป้ระมงมีความย ั่งยืน,  

 
มีการบูรณาการงบประมาณและหน่วยงานอย่างมี
ประสทิธิภ์าพ  

 
3. การปฏิรูปด้านการบริหารจดัการหลงัการ

จ ับ (Postharvest)  และการตรวจสอบย้อนกล ับ 
(Traceability)  โดยดร.ชนินทร์ฯ เป็นวิทยากรใน
หอ้งที ่3: เน้นวา่ประเทศไทยการปฏบิตัติามหลกัสากล 
FAO ;UN-SDG 14(Sustainable Development 
Goal - Life below water) 4 หลกัการผลิตอย่าง
ย ั่งยืน Food safety, Traceability, Environment, 
Ethical = ในหลกัการท าได้ต้นทุนสูงก็จริง แต่คุ้มค่า
ท าใหข้ายสนิคา้ไดใ้นราคาพรีเมีย่ม 

 
 
ศูนย์วจิยัการย้ายถิน่แห่งเอเชียจดัประชุมสง่เสรมิการประมงย ั่งยืน 

 

เมื่อวนัที่ 28 ก.ย. 59  ศูนย์วิจยัการย้ายถิ่น
แ ห่ ง เ อ เ ชี ย  ( Asian Research Center for 
Migration) จดัการประชุมเสนอร่างข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อส่งเสริมการประมงที่ย ั่งยืนและแก้ไข
ปัญหาประมง IUU แรงงานบงัคบัและการค้ามนุษย์ 
คร ั้งที่  3  ร่วมก ับ  ศูนย์ ยุ โรปศึกษา จุฬาฯ  และ 
คณะกรรมการ ว.ช. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาฯ 
โดยแบง่เป็นขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.ข้อเสนอแนะในประเด็นของการท าประมง 
IUU  

1.1 การปรบัปรุงระบบ Traceability  
       - ภาครฐัควรศึกษาความเหมาะสมของการ
รายงานขอ้มูลส าหรบัเรือประมงพ้ืนบา้น / ประกาศใช้
เ พื่อสร้างความเข้าใจการรายงานผ่านระบบ e-
logbook, e-MCTD, e-MCPD เ ป็นต้น  รวมท ั้ ง
ศึกษาการใช้ระบบที่จะน ามารายงานข้อมูลการท า
ประมงแบบ อิเล็กทรอนิคส์ นอกจาก ระบบ CLS ที่มี
อยู ่ 
      - Observer Onboard ใหท้ ั่วถงึยิง่ขึน้ทุกคร ัง้ทีมี่
การขนถา่ย  
1.2 เพิม่ประสทิธภิาพการจดทะเบียนเรือและการออก
ใบอ นุญาตท าการประมงโดยจ ัดต ั้ ง  one stop 
services เพื่ออ านวยความสะดวก / ทบทวนการ
ก าหนดเครื่องมือที่ท าลายล้างอย่างชดัเจนโดยอ้างอิง
จากการศกึษาทางวชิาการ 
1.3 การใชม้าตรการควบคุมเฝ้าระวงัและระบบ VMS 
กบัประมงพ้ืนบา้นและพาณิชย์ / ทบทวนการเพิม่ศูนย์ 
PIPO แ ล ะ ศู น ย์  FIP ใ น ก า ร เ ฝ้ า ร ะ ว ั ง ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและพฒันาระบบการติดตามให้มีความ
เสถียรยิง่ขึน้ 
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1.4 การปรบัปรุง พ.ร.ก. การประมง และกฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้งใหเ้หมาะสมตอ่การบงัคบัใช ้

2. ข้อเสนอแนะในประเด็นของแรงงานบงัคบั
และการคา้มนุษย์  
2.1 การพฒันาระบบการจา้งงาน  
       - ภาคเอกชนควรมีโอกาสเสนอแผนระยะเวลา
การผอ่นผนัและตอ่อายุการจา้งงานแรงงานตา่งด้าวให้
สอดคล้องกบัความเป็นจริงอย่างเหมาะสม  และ
นายจ้างต้องน าแรงงานต่างด้าวขอรบัการผ่อนผนั
ตามที่กระทรวงแรงงานก าหนด แทนการขอเปิดรบั
ผอ่นผนัท ัง้ปี  
      - สง่เสรมิการจดทะเบียนบรษิทัน าเขา้แรงงานตา่ง
ด้าว เพื่อป้องก ันการล ักลอบน าเข้าแรงงานจาก
นายหน้า  
2.2 การตรวจและสงัเกตการณ์บนเรือเพือ่หาแรงงาน
บงัคบั โดยการเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ให้สามารถ
ปฏิบตัิงานเข้าเพื่อให้เข้าถึงถึงเหยื่อค้ามนุษย์ ท ัง้การ
ตรวจทีศู่นย์ PIPO และ บนเรือ 

2.3 การคุ้มครองแรงงาน การให้ความเรื่องรู ้สิทธิ
ประโยชน์และส่งเสริมการท าประกนัสุขภาพและ
อุบตัเิหตุ  
2.4 การค ัดแยกแรงงาน โดยใช้แบบรายการ
ตรวจสอบ check list และเพิ่มความร่วมมือของ 
กระทรวง พม. กบัทางภาคเอกชน  
 

3. ขอ้เสนอแนะในภาพรวม 
 

3.1 ทีป่รกึษายุทธศาสตร์การวจิยั ว.ช. 
- การก าหนด Road map อีก 3 ปีขา้งหน้าใหม้ีความ
ชดัเจนถงึกระบวนการท างาน  
- จดัท าแผนพฒันาระยะยาว  
- การรว่มกนัท างานของทุกภาคสว่น  
- ภาควิชาการมีการติดตาม ผลของการปฏิบตังิานนัน้
วา่เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดหรือไม ่ 
 

3.2  ข้อเสนอแนะพิเศษ จาก รมว. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
- เห็นดว้ยกบัการท างานรว่มกนัของทุกหน่วยงาน  
- ใหค้วามส าคญักบัความม ั่นคงของอาหารอย่างย ั่งยืน
กบัปรมิาณประชากรทีเ่พิม่ขึน้  
- เห็นด้วยในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบเพื่อลด
แรงงานคน  
- กฎหมายที่ต้องปฏิบตัิตามนั้น ควรมีการปรบัหรือ
แกไ้ขใหม้ีความเหมาะสม 
 
 

 

TTIA ประชุมหารือกบัองค์การ PLAN เพือ่จดัอบรมมาตรฐาน BSCI 

 

เมื่อวนัที่ 16 ก.ย.59 เวลา 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม TTIA เลขาธิการฯ ได้เข้าหารือร่วมก ับ
องค์ ก าร  PLAN และคุณอนัญญา  สุ ร า งค์ กิ ม ล  

(คุณแซลลี่) เพื่อหารือกบัถึงการด าเนินโครงการ 
SEAs เพื่อจดัอบรมมาตรฐาน BSCI ให้กบัสมาชิก 
TTIA ที่สนใจเข้าร่วม ซึ่งการจดัอบรมคร ัง้น้ี องค์การ 
PLAN ไดร้บังบสนบัสนุนจาก KESKO จากประเทศ 
ฟินแลนด์ เพื่อให้น าเงินมาด าเนินโครงการ 1 ใน 4 
พนัธกจิ เรือ่ง Supply Chain Engagement 
 

ในการอบรมคร ั้งน้ี ได้มีการก าหนดวนัและ
เวลาการอบรมแลว้ จะอบรมโดยวทิยากร คุณอนญัญา 
สุรางค์กิมล (คุณแซลลี่) ซึ่งจะมีการจดัอบรมขึ้นใน
วนัที่  16-18 พย.59 (จ านวน 3 วนั) ที่โรงแรม 
โนโวเทล สยามสแควร์
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องค์การ PLAN น าเสนอโครงการขอทนุ EU รว่มกบั TTIA สง่เสรมิแนวทาง UNGP 

เมือ่วนัที ่16 ก.ย.59 14.30น. ณ หอ้งประชุม 
TTIA เลขาธกิารฯ ไดเ้ขา้รว่มหารือกบัตวัแทน สมาคม
อาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรูป 

และองค์การ PLAN เพื่อหารือถึงความสนใจในการ
เขา้รว่มเพือ่ขอทุน EU   

โครงการน้ีเกิดจากองค์กร PLAN ประเทศ
ไทย (กลุ่มสวีเดน/ฟินแลนด์) ได้เสนอโครงการ
สหภาพยุ โรปเ พื่อขอทุน  เรื่อ ง  Supporting the 
Implementation of the UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights เป็นโครงการ
ระยะ เ วลา  3 ปี  ซึ่ ง สมาคมฯ  จะ มีการ เข้ า ร่ วม 
Workshop เพือ่รบัฟงัรายละเอียดการจดัท าโครงการ 
ตวัช้ีวดัในวนัที ่28 ก.ย.59 น้ี ที ่องค์การ PLAN เพือ่
น าเสนอเขา้ทีป่ระชุมในวนัที ่7 ต.ค.59 น้ี 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมวางแผน SDG 8.7 รว่มกบั ILO 

เมื่อวนัที่ 14-15 ก.ย.59 ณ ห้องประชุม UN 
กรุงเทพฯ ทาง ILO ไดจ้ดัประชุมระดบัภูมภิาคเอเซีย-
แปซิฟิค เชิงกระบวนการ เพื่อหารือกบัผู้เกี่ยวข้องใน
การบรรลุ เ ป้ าหมาย  SDG 8.7 “to end forced 
labor, modern slavery, human trafficking and 
child labor by 2025” โดยจะน าความเห็นที่ได้รบั
ไป เ สนอในง าน  Launch of the Global SDG 
Alliance ทีก่รุงนิวยอร์ค ในเดือนกนัยายน 2559 และ
งาน Global Conference on Child Labour ทีก่รุง
บวัโนสไอเรส ในปี 2017 

สรุปสาระส าคญัวธิีการน าไปสูก่ารบรรลุ SDG 8.7 
ดงัน้ี 

1.  ต้ อ ง ส ร้ า ง ก ล ไ ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง 
stakeholders ซึ่งมีความแตกตา่งกนั หาวธิีตดิตอ่กบั
ผูม้ีสว่นเกีย่วขอ้งรายเล็ก ใหก้ลา้น าเสนอขอ้มูล เพือ่ให้
ได้ข้อมูลระดบัล่างขึ้นบนด้วย โดยต้องหาแรงจูงใจ
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมือ 

2. ต้องมีกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรูท้ี่
เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบตัิที่ดี  ตลอดจนพฒันาการ
สือ่สาร สรา้งความเขา้ใจใหต้รงกนั 

3. ตอ้งมีงบประมาณสนบัสนุนจากทุกฝ่าย และ
จ ัด ส ร ร ให้ เ หม า ะสม  โด ยผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ งต้ อ ง ให้  
Commitments 

4. ตอ้งมีกลยุทธในทุกระดบั Local /National 
/Regional โดยน าขอ้มูลทีม่ีอยูม่าสงัเคราะห์กอ่น เชน่ 
National Plan ที่แต่ละประเทศมีอยู่แล้ว และน ามา
ปรบัเพิม่เตมิใหบ้รรลุ SDG 8.7 

5.  ต้องวดัความก้าวหน้าในการลดปัญหา
แรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั ภายในกรอบเวลาที่เห็น
พอ้งรว่มกนั และท าการประเมนิผล 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมโครงการตอ่ตา้นรปูแบบการท างานทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรบัในอตุสาหกรรมประมงและอาหาร
ทะเล คร ัง้ที ่2/2559

เมื่อวนัที่ 14 ก.ย.59 เลขาธิการฯ ได้เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการก ากบัติดตามโครงการต่อต้าน

รูปแบบการท างานที่ไม่เป็นที่ยอมรบัในอุตสาหกรรม
ประมงและอาหารทะเล คร ัง้ที ่2/2559 ณ หอ้งประชุม
ปกรณ์ องัศุสิงห์ ช ั้น 10 กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน โดยมีเรือ่งการประชุมทีส่ าคญัคือ  

- ผลการด าเนินกิจกรรมโครงการและแผนปฏิบตักิาร
ประจ าปี 2559 – 2560 จะเน้น 4 วตัถุประสงค์คือ 
 
  1.กรอบกฎหมาย นโยบาย และระเบียบ 
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  2.การบงัคบัใชก้ฎหมาย และการตรวจแรงงาน
ในอุตสาหกรรมประมง และอาหารทะเล 
  3.การปฏฺบตัิการตามหลกัพ้ืนฐานและสิทธิใน
การท างาน 

4.การสนบัสนุนบริการแก่แรงงานข้ามชาติ
และแรงงานผูถู้กละเมดิ 
-กรอบการตดิตามและประเมนิผลโครงการฯ  
-คดัเลือกจงัหวดัที่ต ัง้ส านกังานสาขาของโครงการฯ 
(ใชจ้งัหวดัพงังาเป็นทีต่ ัง้ส านกังาน) 

-การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสมัพนัธ์
โครงการ (วางแผนคาดวา่จะเสร็จภายในเดือน กย.น้ี) 
-ก าหนดการประชุมคร ัง้ตอ่ไป (วนัที ่20 ธนัวาคม 59) 
นอกจากน้ี เลขาธกิารสมาคมฯ ไดเ้สนอในทีป่ระชุมถงึ
ประเด็นวา่ จะท าอยา่งไรใหม้ีการด าเนินการ GLP ได้
อย่างย ั่งยืน และท าอย่างไรให้ Buyer ให้ความส าคญั
กบั GLP มากขึน้อีกดว้ย 

 
 
 
 
 
“นายกฯ” ใช้ ม. 44 ช่วยชาวประมงโดนจบัให้จอดเรือได้ในเวลาทีก่ าหนด แต่หากล่วงเลยเวลาแล้วไมย่งัมา  
แจ้งงดจอดให้ถอนทะเบียนเรือ (โดยหนงัสือพมิพ์โพสต์ทูเดย์ วนัที ่9 กนัยายน 2559) 

เมื่อวนัที่ 9 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่
ค าส ั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี และ
หวัหน้า คสช. ลงนาม ค าส ั่งหวัหน้าคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาติที่ 53/2559 เรื่อง การแก้ไขปญัหาการ
ท าการประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงานและไรก้าร
ควบคุมเพิ่มเติม คร ัง้ที่ 3 ตามที่ประเทศไทยได้มีการ

บงัคบัใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพือ่
ก าหนดหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการท าการประมงให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลมาแลว้ระยะเวลาหน่ึง แต่
โดยที่สภาพข้อเท็จจริงของการท าการประมงในบาง
กรณีนัน้ อาจน าไปสูป่ญัหาส าคญัอืน่ หรือ มีผลกระทบ
ต่อสงัคม ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ หรือความ
ม ั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศได้โดยง่าย หรือ ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น ปญัหาการค้ามนุษย์ ปญัหาการ
ขาดมาตรการในการควบคุมเฝ้าระวงัและขาดการ
ตดิตาม ซึ่งประเด็นปญัหาเหลา่น้ี จ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
แกไ้ขโดยเร็ว และทนัทว่งที ซึ่งหากลา่ช้า หรือ ตอ้งรอ
กระบวนการตามข ั้นตอนปกติ จะส่งผลกระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือของนานาประเทศ โดยเฉพาะต่อการ
รบัการตรวจประเมินโดยสหภาพยุโรป ในการแก้ไข
ปญัหาการท าการประมงผดิกฎหมายของประเทศไทย 

Source : http://www.posttoday.com/politic/453631

 

"ฉตัรชยับนิถกยุโรป แจงแกป้ญัหาไอยยูู” (โดย หนงัสือพมิพ์โพสตท์ูเดย์ วนัที ่20 กนัยายน 2559) 

พล.อ.ฉตัรชยั” เตรียมบุกยุโรปแจงปญัหาไอยูยู ดา้นชาวเรืออดั
มาตรา 44 ล็อกพงังาเรือจอดแคป่าหีต่บตาอียู” 

พล.อ.ฉัตรชยั สาริกลัป์ยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยว่า เตรียมเดินทางไปช้ีแจงกบัสหภาพยุโรปในเรื่อง
ความก้าวหน้าการแก้ไขปญัหาการท าประมงที่ผิดกฎหมายขาด
การรายงานและไรก้ารควบคุม (ไอยูยู) ในเร็วๆ น้ี ซึ่งไม่ว่าอียูจะ
พิจารณาสถานะของไทยอย่างไร แต่การประมงของไทยต้อง
พฒันาและปรบัปรุงสู่สากลท ัง้หมด เพื่อพฒันาการประมงสู่ความ
ย ั่งยืนสูไ่ทยแลนด์ 4.0  
 

Source : http://www.posttoday.com/biz/gov/455469 

ขา่วประมง 

http://www.posttoday.com/biz/gov/455469
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เปิดวชิ ั่นกฎหมาย พทิกัษ์ขุมทรพัย์ทางทะเล (โดย โพสต์ทูเดย์ วนัที ่26 ก.ย. 59) 

การผลกัดนัร่าง พ.ร.บ. การรกัษาผลประโยชน์ของชาติท
ทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. ... ออกมาในรฐับาล พล.อ. ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรีและหวัหน้า คสช. ตอ้งการใช้กฎหมาย
ฉบบัน่ีแกไ้ขป้ญัหาดงักลา่วแบบเบ็ดเสร็จ 

แม้กฎหมายฉบบัน้ีผลกัดนัโดยสภาความม ั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) แตก่องทพัเรือถือเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคลือ่น โดย
มี พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
ศูนย์บญัชาการแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย  

Source : http://www.posttoday.com/analysis/report/456600 

 

ฉตัรชยั’เครือ่งรอ้นถกไอยูยู ท างานเชงิรุกไมร่อมาตรวจ/สง่ออกประมง 7 เดือนยอดพุง่  (โดย หนงัสือพมิพ์
ฐานเศรษฐกจิ ปีที ่36 ฉบบัที ่3,194 วนัที ่22 – 24 กนัยายน พ.ศ. 2559 

 “ฉัตรชยั” เครื่องร้อนไม่รอให้อียู มาตรวจ
ประเมินไอยูยูเดือน พ.ย.แย้มเตรียมน าคณะบินแจง
ผลงานล่วงหน้า หวงัปลดใบเหลืองโดยเร็ว ด้านอธิบดี
ประมงระบุอียูส่งสญัญาณเชิงบวก แต่คงต้องใช้เวลา
แก้ปัญหา เอกชนเห็นพ้องไทยแก้ปัญหาได้ เร็ ว 
หวงัได้รบัข่าวดีเร็วๆ น้ี ขณะตวัเลขส่งออกสินค้า
ประมง 7 เดือนปี 59 มูลค่าพุ่ง 5.2 หมื่นล้านบาท 
โตกว่ า  14% บ่ ง ช้ี คู่ ค้ า เ ชื่ อ ม ั่ น ไทยแก้  ไ อ ยู ยู 
Source : http://www.thansettakij.com/2016/09/26/99942

 

 

 

ทตูสหรฐัฯ ชมไทยแกป้ญัหาคา้มนุษย์ 

    

เมื่อวนัที่ 23 ก.ย.59 ที่กระทรวงกลาโหม 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรี และ
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม ไดต้อ้นรบันายนาย
เกล็น ที. เดวีส์ เอกอคัรราชทูตสหรฐัอเมริกาประจ า
ประเทศไทย เพื่อเตรียมการประชุมรฐัมนตรีกลาโหม
อาเซียนและคู่เจรจา (เอดีเอ็มเอ็ม พลสั) ที่รฐัฮาวาย 
สหรฐัอเมรกิา 

โดยนายเกล็น ที. เดวีส์ ได้ให้ข้อมูลกบัสื่อ
ภายหลงัการพูดคุยว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยและ
สหรฐัอเมริกาเกี่ยวกบัความม ั่นคง มีพฒันาการที่ดี 
ส าหรบัการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ของไทยนั้น ทาง
สหรฐัฯมองว่าที่ผ่านมารายงานการค้ามนุษย์ของไทย
ไดพ้ฒันาจากเทียร์ 3 เป็นเทียร์ 2 ระดบัเฝ้าระวงั ซึ่งมี
ความยินดีเป็นอย่างยิ่งทีไ่ทยท าทุกอยา่งดีขึ้นพรอ้มท ัง้
สหรฐัฯจะท างานร่วมกนัตอ่ไป เพือ่แกป้ญัหาน้ี เพราะ
ที่ผ่านมารฐับาลไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพยายาม
ท างานอยา่งดียิง่ โดยเฉพาะการคุ้มครองเหยือ่ การค้า
มนุษย์ และคดีอาญา อยา่งไรก็ตาม ในภาพรวมปญัหา
สหรฐัฯมองว่าการแกไ้ขปญัหาคา้มนุษย์ของไทยดีขึน้ 
และเป็นทางบวกมากขึ้น ท ัง้น้ีอยากเน้นย ้าว่าปัญหา
ดงักล่าวเป็นปญัหาระดบัโลก ไม่ใช่ปญัหาประเทศใด
ประ เทศห น่ึง  ซึ่ ง สหร ัฐฯก็ประสบปัญหา น้ีด้วย 
เพราะฉะนั้นทุกประเทศและทุกหน่วยงานตอ้งร่วมมือ
กนัในการแกไ้ขปญัหาน้ี  
Source: http://www.posttoday.com/politic/456254

 

ขา่วแรงงาน 

พล.ร.ท.จุมพล ลุมพกิานนท์ 
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บอร์ดคา่จา้งเลือ่นปรบัคา่แรงข ัน้ต ่า ต ัง้อนุฯชุดพเิศษทบทวน 77 จว. ช้ีขาด ต.ค. น้ี

เมื่อว ันที่  14 กย.59 ม.ล.ปุณฑริก สมิติ  
ปลดักระทรวงแรงงาน ได้ให้ข้อมูลหลงัการประชุม
คณะกรรมการคา่จา้ง วา่ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาเรือ่งการ 
ปรบัค่าจ้างข ั้นต ่าปี 2560 ซึ่งจะมีการปรบัแน่นอน

ภายในวนัที่ 1 มกราคม 2560 แต่การประชุมยงัไม่มี
การสรุปว่าจะมีการปรบัขึ้นเท่าไรและอย่างไร ต้อง
พจิารณาการค านวณคา่จา้งข ัน้ต ่าทีอ่นุกรรมการคา่จา้ง
จงัหวดัท ัง้ 77 จงัหวดักอ่น เพราะมีท ัง้จงัหวดัทีข่อปรบั
ขึน้คา่จา้งและไมป่รบั และมีการค านวณถูกตอ้งหรือไม ่
ซึ่งจะใช้หลกั  3 ปจัจยัในการค านวณคือ ภาวะเงนิเฟ้อ 
สภาวะเศรษฐกจิในพ้ืนที ่และความสามารถในการจ่าย
ของนายจา้ง บอร์ดฯ จงึหารือวา่ยงัมีปจัจยัอะไรในการ
น ามาค านวณเพิม่อีกหรือไมเ่พือ่สะทอ้นคา่จา้งข ัน้ต ่าที่
แทจ้รงิ จงึไดม้อบหมายใหค้ณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ
เพือ่ศกึษาแนวทางก าหนดอตัราคา่จา้งข ัน้ต ่า ไปศกึษา
ปจัจยัเพิ่มเติม ก่อนเสนอบอร์ดค่าจ้างอีกคร ัง้ในเดือน
ตุลาคมน้ี 

Source: http://www.matichon.co.th/news/285407

 

รองนายกฯ เห็นชอบรา่งระเบยีบวาระแหง่ชาตแิรงงานปลอดภยั 

เ มื่ อ ว ัน ที่  1 9  ก ย . 5 9  พ ล . อ . ป ร ะ วิ ต ร  
ว ง ษ์ สุ ว ร ร ณ  ร อ ง
นายกรฐัมนตรี เป็นประธาน
การประชุมคกก.สง่เสรมิความ
ปลอดภยัในการท างาน คร ัง้ที่ 
1/2559 โดยทีป่ระชุมได้มีมติ
เห็นชอบตามที่กรมสวสัดิฯ 

เสนอร่างระเบียบวาระแห่งชาติแรงงานปลอดภยัและ
สุขภาพอนามยัดี ระยะที ่2 (พ.ศ.2560 - 2569) และ
ร่ า ง แ ผ น แ ม่ บ ท ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย แ ล ะ 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานแหง่ชาต ิ
ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยให้ ก.แรงงาน 
น าเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมา
ใช้เป็นกรอบด าเนินงานด้านความปลอดภยัอาชีวอนา
มยัและสภาพแวดล้อมในการท างานของ ก.แรงงาน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ขณะที่ พล.อ.ศิริชยั 
ดิษฐกุล รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า  
ก.แรงงาน ได้จดัท า Action Plan เพื่อให้ระเบียบ
วาระแห่งชาติแรงงานปลอดภยัและสุขภาพอนามยัดี 
ระยะที ่2 (พ.ศ.2560 - 2569) และแผนแมบ่ทความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานแหง่ชาตฉิบบัที ่2 (พ.ศ.2560 - 2564) มีการ
ปฏบิตัแิละเกดิผลสมัฤทธิเ์ป็นรูปธรรม โดยในปี 2560 
จะบูรณาการกบัหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้านความ
ปลอดภยั ตามที่ได้ลงนามความร่วมมือร่วมกบั 6 
กระทรวง และจะเพิ่มเ ป็น 10 กระทรวง โดยมี
จุดมุ่งหมายด้านความปลอดภยั ในทุกกรณีต้องเป็น
ศูนย์ท ั้งการเสียชีวิต บาดเจ็บ และอุบตัิเหตุจากการ
ท างาน 

Source :  http://news.sanook.com/2069486

 

 

 

  โอบามา โชว์อาเซียน เชื่อสภาผ่าน TP

เจ้าหน้าที่สหรฐั กล่าวว่า ประธานธิบดี บารกั  
โอบามา แหง่สหรฐั ไดห้ยบิยกประเด็นขอ้ตกลง ความ
เป็นหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (TPP) ขึ้นมา
กล่าวกบัผู้น าเอเซีย ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุด
ยอดอาเซียนกบัปรเทศคู่เจรจาที่ประเทศลาว โดย โอ
บามา กลา่ววา่ไมจ่ าเป็นตอ้งโน้มน้าวใหเ้ห็น ขอ้ดีของ 
TPP เพราะประเทศต่างๆ เห็นว่า TPP เป็นสิ่งที่
ถูกต้องที่พวกเขาจะท าเพื่อประเทศของตวัเอง ผู้น า
สหรฐั กล่าว แสดงความเชื่อม ั่นว่าสภาสหรฐัจะให้

สตัยาบนัข้องตกลง TPP ในที่สุด ก่อนที่เขาจะหมด
วาระต้นปีหน้า   ผู้สมคัรผู้ชิงต าแหน่งประธานาธิบดี
ท ัง้นางฮลิลารี คลนิตนั จากพรรคเดโมแครต และนาย
โดนลัด์ ทรมัป์ จากพรรครีพบัลกินั ลว้นคดัคา้น TPP 
 ท ัง้น้ี TPP เป็นผลงานชิน้ส าคญัของโอบามา  
ในยุทธศาสตร์หนัมาใชค้วามส าคญักบัเอเซีย แต่
แนวโน้มทีส่ภาสหรฐัจะอนุมตัขิอ้ตกลงน้ีดูมืดมน  

Source : http://daily.bangkokbiznews.com/detail/267143 

 

ขา่วกฎระเบยีบการคา้และเทคนิค 
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เตือนไทยรบัมือกีดกนัทางการคา้อเมรกิา – อียู ผุดเงือ่นไขเพียบ 

    พาณิชย์  เตื อน
ผู้ ผ ลิต ไทยร ับมื อ
เงื่อนไขการกีดกนั
ท า ง ก า ร ค้ า ที่ มี
แนวโ น้ม เพิ่มขึ้ น 
เ ผ ย ร อ บ ปี  5 8  
ที่ ผ่ า น ม า  ทุ ก
ประเทศงดัใช้รวมกนักวา่ 3.5 หมืน่มาตราการ สหรฐั
น าโดง่ ตามดว้ย อียูและญีปุ่่ น 

 
     น.ส. พิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อ านวยการ
ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า 
ขณะน้ีประเทศคู่ค้าไทยได้มีการน ามาตราการทาง
การค้าในรูปแบบต่างๆ มาใช้เพิ่มมากขึ้น โดยมีการ
น าประเด็นเรือ่ง ความปลอดภยัของอาหาร สุขอนามยั 
สิง่แวดลอ้ม และแรงงาน มาเป็นเงือ่นไข 

ซึ่งหากไม่ปฏิบตัิตามให้ถูกต้อง ก็จะกระทบต่อการ
ส่งออกสินค้าของไทยไปยงัประเทศนั้นๆได้ ซึ่ง
ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาและเรียนรู้มาตราการ
เหล่าน้ีให้ดี เพราะเป็นแนวโน้มที่ตลาดประเทศที่
พฒันาแล้วจะให้ความส าคญัในเรื่องเหล่าน้ีเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อผู้บริโภค มาตรการทาง
การค้าที่ประเทศคู่ค้าได้น ามาใช้ และมีผลบงัคบัใช้
แลว้ รวมถงึก าลงัจะมีผลบงัคบัใช ้ไดแ้ก ่สหรฐัอเมรกิา 
ได้ปรบัปรุงมาตรการความปลอดภยัทางด้านอาหาร 
เช่น กฎระเบียบควบคุมเพื่อป้องกนัความเสี่ยงใน
อาหารเพื่อการบริโภค กฎระเบียบป้องก ันการ
ปนเป้ือนในอาหารสตัว์ กฎระเบียบมาตรฐานความ
ปลอดภยัการเพาะปลูก เก็บเกีย่ว บรรจุและเก็บรกัษา
ในการผลติเพือ่การบรโิภค บงัคบัใช้แลว้เมือ่ปี 2558 
ทีผ่า่นมา" น.ส.พมิพ์ชนกกลา่ว 

Source : http://www.thaipost.net

  

มกอช. จดัประชุมรบัฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการการตรวจสอบและรบัรอง

มาตรฐานสนิคา้เกษตร ส าหรบัมาตรฐานท ั่วไป (GMP/HACCP)  

เมือ่วนัที ่23 ก.ย. 59 ทางส านกังานมาตรฐาน
สนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ(มกอช.) ไดจ้ดัการ
ประ ชุมหารื อ ร ับฟัง ค ว ามคิ ด เห็ น  เ รื่ อ ง  ร่ า ง
กฎกระทรวงก าหนดค่าบริการการตรวจสอบและ
รบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร ส าหรบัมาตรฐานท ั่วไป 
(GMP/HACCP)  ในการหารื อ  เ รื่ อ ง  ก าหนด
ค่าบริการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรส าหร ับมาตรฐานท ั่ วไป ในข้อที่  2  ให้
ผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ก าหนดคา่บริการ
ตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ตาม
ตารางคา่บรกิารตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสนิคา้
เกษตรส าหรบัมาตรฐานท ั่วไป ทีแ่นบทา้นกระทรวงน้ี 
และข้อที่ 3 ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
ก าหนดคา่ใบรบัรองแตล่ะมาตรฐานไมเ่กนิ         

1 ,000 บาท  ทางภาค เอกชนได้ เ สนอก าหนด
ค่าบริการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรประเภท พืช อยูท่ี ่10,000 บาทตอ่ Man day  
และ ประเภท ประมง ปศุสตัว์ อยู่ที่ 15,000 บาทต่อ 
Man day ให้กบัทางภาครฐัพิจารณาในข้อก าหนด
ดงักลา่ว 

 

 

 

 

 

 

 

USFDA เตือนผูผ้ลติอาหารทะเลทีฮ่าวาย เรือ่งการ
ควบคมุดูแลสนิคา้ ปลาทนู่าแช่เย็นพบการฝ่าฝืน
มาตรการ HACCP ข ัน้รา้ยแรง 

     การควบคุมดูแลสนิคา้ปลาทูน่าแชเ่ย็นพบการฝ่า
ฝืนมาตรการ HACCP ข ัน้รา้ยแรงทีโ่รงงานผลติ
อาหารทะเลในเมืองโฮโนลูลู รฐัฮาวาย ตรวจพบโดย
เจา้หน้าที ่USFDA เมือ่วนัที ่17 และ 20 พ.ค.2559 

หนงัสือเตือนวนัที ่27 ก.ค.2559 แจง้ไปยงับรษิทั 
Tropic Fish Hawaii วา่ “ผลติภณัฑป์ลาสดแชแ่ข็ง
ทีส่ามารถสรา้งฮีสตามีนได ้ไดแ้ก ่Ahi tuna,  Mahi 
Mahi, และ Skipjack tuna มีการเตรียมการบรรจุ 
และการควบคุมภายใตส้ภาวะทีไ่มถู่กสุขลกัษณะ  

โดยอาจท าให้เกิดอนัตรายทางสุขภาพได้ มี
การพบว่าผลิตภณัฑ์ถูกเก็บรกัษาที่อุณหภูมิ 44  oF 

ขา่วมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 
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(6.7 oC ) อุณหภูมิปลาอยู่ที่ 42 oF (5.56 oC) ซึ่ง
หากไม่เก็บรกัษาโดยการแช่แข็ง ต้องผลิต หรือ เก็บ 
โดยควบคุมการท าความเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 40 
oF (4.44oC) หรือต ่ากวา่ และถา้มีการเก็บผลติภณัฑ์
ปลาภายใต้น ้าแข็งผลิตภณัฑ์ต้องถูกล้อมรอบด้วย
น ้าแข็งอย่างสมบูรณ์และต่อเน่ืองภายใต้ระยะเวลา
ของการเก็บรกัษา   

นอกจากน้ี FDA ช้ีแจงวา่แผน HACCP ของ
บรษิทั ส าหรบัสนิคา้แช่เย็น ประเภทปลาทีม่ีการสรา้ง
สารฮีสตามีน เช่น ปลาทูน่า ไมไ่ดก้ าหนดอนัตรายใน

การเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ที่ก่อให้ เกิด
โรค ส าหรบัสนิคา้ปลาที่
บรโิภคแบบดบิดว้ย 

 
Source : 22 ส.ค.2559 

http://www.foodsafetynews.com/2016/08/fda-warning-
letter-seafood-processor-in-hawaii/#.V8kqL_l97IU 
ขอ้มลูเพิม่เติม ระยะเวลาการเก็บรกัษาผลติภณัฑ์แช่เย็นและแช่แข็ง 
http://www.fda.gov/downloads/food/foodborneillnesscont
aminants/ucm109315.pdf

 

มต ิครม. ทีส่ าคญัประจ าเดือนกนัยายน 2559 

วนัที ่20 กนัยายน 2559 
ขอ้ 7. ครม.มีมตอินุมตัหิลกัการรา่ง

กฎกระทรวงก าหนดระยะเวลาการหกัเงนิคา่จา้งเพือ่
น าสง่เขา้กองทุนเพือ่การสง่คนตา่งดา้วกลบัออกไป
นอกราชอาณาจกัร พ.ศ. ....  
 สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง ให้ขยาย
ระยะเวลาการหกัเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อน าส่งเข้า
กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกล ับออกไปนอก
ราชอาณาจกัร จากเดมิต ัง้แตว่นัที ่25 มถิุนายน  
2557 ถงึวนัที ่24 มถิุนายน 2559 ออกไปอีกเป็น
เวลา 2 ปี ต ัง้แตว่นัที ่25 มถิุนายน 2559 ถงึวนัที ่24 
มถิุนายน 2561 โดยใหเ้ริม่หกัเงนิต ัง้แตว่นัที ่25 
มถิุนายน 2561 เป็นตน้ไป 
Source: http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-
summary-cabinet-meeting/item/107339-id-107338 
 

วนัที ่27 กนัยายน 2559 
 ข้อ 5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน ้าไทย 
(ฉบบัที.่.)  พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตใหท้ าการประมงนอก
น่านน ้าไทย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และใหส้ง่ส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิจ ารณา  แล้ ว
ด าเนินการตอ่ไปได ้
สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง 

แกไ้ขเพิม่เตมิกฎกระทรวงการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน ้าไทย พ.ศ. 
2559 โดยเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต
ให้ท าการประมงนอกน่านน ้ าไทยของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยก าหนดให้ผูท้ี่ประสงค์จะเข้าไปท าการ
ประมงในเขตของรฐัชายฝั่งแสดงหลกัฐานการไดส้ทิธิ
การท าประมงในรฐัต่างประเทศนั้น นอกเหนือจาก

บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมือทางการประมงกบั
รฐัชายฝั่ง ดงัน้ี 

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ท าการประมงนอกน่านน ้าไทย พ.ศ. 2559 ร่าง
กฎกระทรวงฯ ตามที ่กษ. เสนอ 
     ข้อ 5 การพิจารณาอนุญาตให้ท าการประมงนอก
น่านน ้าไทย ใหพ้จิารณาตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปน้ี 
      (1) ... 
      (2) การขอรบัใบอนุญาตท าการประมงในเขต
ของรฐัชายฝั่ ง ต้องเป็นรฐัชายฝั่ งที่ประเทศไทยมี
บนัทึกข้อตกลลงว่าด้วยความร่วมมือทางการประมง
กบัรฐัชายฝั่ง 
ฯลฯใหย้กเลกิความในขอ้ 5 (2) ของกฎกระทรวงการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอก
น่านน ้าไทย พ.ศ. 2559 และใหใ้ชค้วามตอ่ไปน้ีแทน 
          “การขอรบัใบอนุญาตท าการประมงในเขต
ของรฐัชายฝั่ ง ต้องเป็นรฐัชายฝั่ งที่ประเทศไทยมี
บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมือทางการประมงกบั
รฐัชายฝั่ง หรือผูข้อรบัใบอนุญาตมีหลกัฐานแสดงการ
ไดส้ทิธกิารท าการประมงในรฐัชายฝั่งนัน้” 

ข้อ 7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ (ฉบบัที่..) 
พ.ศ. ....  

คณะร ัฐมนตรีมี มติอ นุม ัติหล ักก าร ร่ า ง
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหท้ าการ
ประมงพาณิชย์ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และใหส้ง่ส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิจ ารณา  แล้ ว
ด าเนินการตอ่ไปได ้
สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง 

1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาอนุญาต
ท าการประมงพาณิชย์โดยแยกระหวา่งเรือประมงไทย
และเรือประมงทีไ่มไ่ดส้ญัชาตไิทย 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกนัยายน 2559 

http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-summary-cabinet-meeting/item/107339-id-107338
http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-summary-cabinet-meeting/item/107339-id-107338
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2. กรณีเรือประมงสญัชาตไิทยตอ้งจดทะเบียน
เรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และใบอนุญาต
ใช้เรือส าหรบัท าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือในน่านน ้าไทยต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า
สามสบิวนัในวนัยื่นค าขอรบัใบอนุญาต รวมท ัง้ต้องมี
หมายเลขไอเอ็มโอส าหรบัเรือที่มีลกัษณะตามที่
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International 
Maritime Organization) ก าหนด 

วนัที ่27 กนัยายน 2559 
5. ครม.อนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงการ

ขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอก
น่านน ้าไทย (ฉบบัที.่.) พ.ศ. ....  
สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง 

แกไ้ขเพิม่เตมิกฎกระทรวงการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน ้าไทย พ.ศ. 
2559 โดยเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต
ให้ท าการประมงนอกน่านน ้ าไทยของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยก าหนดให้ผูท้ี่ประสงค์จะเข้าไปท าการ
ประมงในเขตของรฐัชายฝั่งแสดงหลกัฐานการไดส้ทิธิ
การท าประมงในรฐัต่างประเทศนั้น นอกเหนือจาก
บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมือทางการประมงกบั
รฐัชายฝั่ง ดงัน้ี 

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหท้ า 

การประมงนอกน่านน ้าไทย พ.ศ. 2559 ร่าง
กฎกระทรวงฯ ตามที ่กษ. เสนอ 

     ข้อ 5 การพิจารณาอนุญาตให้ท าการ
ประมงนอกน่านน ้าไทย ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปน้ี 

      (1) ... 

      (2) การขอรบัใบอนุญาตท าการประมงใน
เขตของรฐัชายฝั่ ง ต้องเป็นรฐัชายฝั่ งที่ประเทศไทยมี
บนัทึกข้อตกลลงว่าด้วยความร่วมมือทางการประมง
กบัรฐัชายฝั่ ง ฯลฯ ให้ยกเลิกความในข้อ 5 (2) ของ
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหท้ าการ
ประมงนอกน่านน ้าไทย พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ
ตอ่ไปน้ีแทน 

          “การขอรบัใบอนุญาตท าการประมงใน
เขตของรฐัชายฝั่ ง ต้องเป็นรฐัชายฝั่ งที่ประเทศไทยมี
บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมือทางการประมงกบั
รฐัชายฝั่ง หรือผูข้อรบัใบอนุญาตมีหลกัฐานแสดงการ
ไดส้ทิธกิารท าการประมงในรฐัชายฝั่งนัน้” 

7.ครม.อนุมตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ 
(ฉบบัที.่.) พ.ศ. ....  

  สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง 
  1.  ก าหนดหล ัก เกณฑ์ในการพิจารณา

อนุญาตท าการประมงพาณิชย์โดยแยกระหว่าง
เรือประมงไทยและเรือประมงทีไ่มไ่ดส้ญัชาตไิทย 

  2.  กรณีเรือประมงส ัญชาติไทยต้องจด
ทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และ
ใบอนุญาตใช้เรือส าหรบัท าการประมงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทยต้องมีอายุเหลือไม่
น้อยกว่าสามสิบวนัในวนัยื่นค าขอรบัใบอนุญาต 
รวมท ั้งต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอส าหร ับเรือที่มี
ลกัษณะตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(International Maritime Organization) ก าหนด 
 
 

 
 
ราชกจิจานุเบกษา : กฎหมายใหมท่ีส่ าคญัประจ าเดือนกนัยายน 2559  
 

วนัที ่14 กย.59...  
-พระราชก าหนด ประกาศส านกันายกรฐัมนตรี เรือ่ง การออกหนงัสือคนประจ าเรือตามกฎหมายวา่ดว้ยการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/206/2.PDF  

 
วนัที ่19 กย.59  
-ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการเกีย่วกบัการแจง้การเขา้ออกทา่เทียบเรือประมงของ
เรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/27.PDF  

-ประกาศกรมประมง เรือ่ง การเชือ่มโยงขอ้มูลใบอนุญาตอเิล็กทรอนิกส์เพือ่การผา่นพธิีการศุลกากรแบบไรเ้อกสาร 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/29.PDF  

-ประกาศกรมเจา้ทา่ ที ่๑๖๔/๒๕๕๙ เรือ่ง การเปลีย่นประเภทการใชเ้รือจากเรือประมงไปเป็นเรือประเภทอืน่ 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/49.PDF 
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