


 
 

 

 

 

ขา่วกจิกรรม            หนา้ 

 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอื Update สถานะโครงการปรับปรุงและพัฒนาการท าประมง 

อวนลากอ่าวไทยและแนวทางการด าเนนิงานขัน้ต่อไป              1 

- TTIA ประชมุหารอืมาตรการรองรับผลกระทบกรณีสหรัฐอเมรกิาระงับการใชส้ทิธ ิGSP สนิคา้ไทย         1 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืท่าทไีทยส าหรับการประชมุ RCEP-TNC ครัง้ที ่29           2 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพฒันาศักยภาพการประมงไทย ครัง้ที ่1/2563         2 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุแผนพฒันาขอ้เสนอโครงการวจัิยดา้นประมง เพือ่เขา้สูม่าตรฐาน 

ประมงย่ังยนืสากล (Fishery Improvement Project FIP)             3 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการพฒันาผลติผลผลติภณัฑป์ระมงและการพาณิชย ์ครัง้ที ่1/2563        4 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุ คกก. ขับเคลือ่นการว่าจา้งแรงงานขา้มชาตริะหว่างภาครัฐและเอกชน ครัง้ที1่/2563        4 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุชีแ้จงเกีย่วกับการแจง้ตรวจสอบสนิคา้ประมงภายใตห้ลักบรหิารจัดการความเสีย่ง (Smart FSW)       5 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุ VDO Conferenc โครงการปรับปรุงและพัฒนาการท าประมงอวนลอ้มจับปลาโอด า Tonggol FIP      6 

- TTIA กจิกรรมแข่งขันกอลฟ์กระชับมติร TTIA ครัง้ที4่ และสงัสรรคปี์ใหม่           6 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการยกร่าง พรบ.สภาการประมง พ.ศ.. และร่างพรบ.กองทนุประมง พ.ศ.... ครัง้ที1่/2563      8 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุเตรยีมการฝ่ายไทยส าหรับการประชมุ JTC ไทย-แอฟรกิาใต ้(ระดับเจา้หนา้ทีอ่าวุโส) ครัง้ที ่5       8 

- TTIA เขา้ร่วมสัมมนาในหัวขอ้ รูจั้กระเบยีบความปลอดภัยอาหารของแคนาดา: ขอ้ก าหนดสิง่ปนเป้ือนทางเคม ี

 (Seminar on Chemical Contaminants in Import Food to Canada)            9 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุ Seaforum for Fisher Working group 3 เรือ่ง Harmonizing labour  

standards in the fishing and seafood industry in SEA.           10 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุ Seaforum for Fisher Working group 4 เรือ่ง Fair recruitment  

of migrant fishers in and from SEA             10 

- TTIA เขา้ร่วมงาน"ความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสง่เสรมิและพัฒนาสมาคมการคา้ 

สูม่าตรฐานการบรหิารจัดการทีด่"ี              11 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหว่างประเทศ (วาระพเิศษ) RCEP และ FTA ไทย-ตุรก ี     11 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุเพือ่พจิารณาปรับปรุงขอ้เสนอการเปิดตลาดสนิคา้ของไทยภายใตค้วามตกลงการคา้เสร ีไทย-ตุรก ี    12 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบัิตกิารเพือ่รับฟังความคดิเห็นต่อการวเิคราะหส์ภาพงานอันตราย 

ส าหรับเด็กในประเทศไทยเพือ่ขจัดการใชแ้รงงานเดก็            13 

- TTIA จัดประชมุ TTIA HR ครัง้ที ่1/2563             14 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืการอ านวยความสะดวกการน าเขา้-สง่ออกสนิคา้ประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง      15 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุประเมนิสถานการณก์ารสง่ออกร่วมภาครัฐและเอกชน ไตรมาส 1/2563       16 



 

 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คุณสุพัตรา ผูอ้ านวยการ 

คุณจุฑารัตน์ จนท.สมาคม เขา้ร่วมประชุมหารือ Update 

สถานะโครงการปรับปรุงและพัฒนาการท าประมงอวนลาก

อ่าวไทยและแนวทางการด าเนนิงานขัน้ต่อไป โดยมคุีณพร

ศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล เป็นประธาน ณ สมาคมผูผ้ลิต

อาหารสัตวไ์ทย มรีายละเอยีดดังน้ี 

1. Update ผลการประชุมก าหนดแผนปฏิบัติการที่กรม

ประมงเมือ่วันที ่29 พ.ย. 2562 

     - แผนปฏบิัตกิาร Action Plan ของโครงการตอ้งมีการ

ลงนามเห็นชอบร่วมกัน TSFR ทัง้ 8 สมาคม กอ่นทีจ่ะสง่ให ้

IFFO RS Peer Review  

     - ใหผู้แ้ทนลงนามในรายงานการประชมุทีก่รมประมงใน

วันที ่8 ม.ค. 63 กอ่น เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึการมสีว่นร่วมทุก

ภาคส่วน แต่หากทาง IFFO เห็นว่าขอ้มูลไม่เพียงพอกรม

ประมงจะท าการเวียนหนังสอืใหน้ายกแต่ละสมาคมลงนาม

ใน Action Plan แทน 

     - จะมกีารจัดประชมุรายงานความคืบหนา้ของโครงการ

เดอืนละ 1 ครัง้ 

2.การท างานในขั้นตอนต่อไป จะมีการพิจารณา FIP 

Manager อีกครั ้ง ภายหลังจากการประชุมร่วมกับกรม

ประมงในวันที ่8 ม.ค. 63 

3.งบประมาณโครงการ จะขอทุนสนับสนุนกับ สวก. โดยจะ

หารือเรื่องหนา้ที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานกรม

ประมงใน Action Plan อีกครัง้ เพื่อจะประเมนิงบประมาณ

ในการจัดท าโครงการในขัน้ตอนต่อไป

เ มื่ อ วั นที่  9  ม ก ร า คม  2 5 6 3  ด ร . ช นิ นท ร์   

นายกสมาคม TTIA  เขา้ร่วมประชุมหารือมาตรการรองรับ

ผลกระทบกรณีสหรัฐอเมรกิาระงับการใชส้ทิธ ิGSP สนิคา้

ไทย ณ กรมการคา้ต่างประเทศ มสีรุปการประชมุ ดังน้ี  

       1. ผลกระทบจากการระงับสิทธิ GSP สินคา้ไทย

จ านวน 573 รายการ สนิคา้กลุ่มที่มีความเสี่ยงจะไดร้ับ

ผลกระทบสูงสุด พิจารณาจากมูลค่าและสัดส่วนการใช ้

สทิธฯิ และอัตราภาษี พบว่ากลุ่มสนิคา้ทีไ่ดร้ับผลกระทบสงู 

2 กลุ่ม ไดแ้ก ่กลุ่มอาหารปรุงแต่ง และกลุ่มสนิคา้ทีท่ าดว้ย

เซรามิก เน่ืองจากมีมูลค่าการใชส้ ิทธิ สูงกว่า 50 ลา้น

เหรยีญสหรัฐฯ 

ในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร เช่น ทู

น่า อาหารทะเล ผักผลไม ้บะหมี ่เครือ่งดืม่ ไดร้ับผลกระทบ

นอ้ย เพราะไม่ไดร้ับสทิธิ US GSP อยู่แลว้ หรือ ขายใน

ปรมิาณไม่มากในตลาด 

    2. การประกาศระงับสทิธ ิGSP สนิคา้ไทย ใหม้ผีลบังคับ

ใชใ้นวันที่ 25 เมษายน 2563 โดยสหรัฐ อา้งว่าไทยขาด

คุณสมบัตปิระเด็นการคุม้ครองสทิธแิรงงานของไทยที่ยัง

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเรื่องที่ไทยหา้มน าเขา้

เน้ือสุกรจากสหรัฐฯ ที่มีสารเร่งเน้ือแดง ทัง้น้ีสหรัฐฯ จะมี

การเปิดรับความคดิเห็นในประเด็นน้ี ในวันที่ 30 มกราคม 

2563  

ดร.ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นในทีป่ระชมุต่อขอ้กล่าวหา

ดา้นแรงงานที่ US อา้งว่าไทยปฎบิัตดิา้นสทิธิแรงงานไม่

เป็นไปตามมาตรฐานสากล ว่าทางภาคเอกชนไดม้ีการ

ปฎบิัตดิา้นแรงงานตามนโยบายของภาครัฐเรื่อง Business 

and Human Rights Protection และในภาคประมงมีการ

รับอนุสัญา C188 อกีทัง้ไดน้ าหลักปฎบิัตกิารใชแ้รงงานที่ดี 

(GLP) มาปฎิบัติใชกั้บโรงงานสมาชิกของสมาคมฯ ที่

ร่วมกับ ILO และแรงงานขา้มชาตสิามารถใหค้วามคดิเห็น/

รอ้งเรยีนผ่านคณะกรรมการสวัสดกิาร  

ดา้นมาตราการรองรับ ดร.ชนินทร์  เสนอว่า 

นอกจากการหาตลาดใหม่  อยากให เ้น ้น เ รื่ องของ 

Research& Development: R&D การเพิ่มมูลคา้ในสนิคา้

เกษตรและอาหาร เพราะสนิคา้เกษตรและอาหารสามารถ



 

 

ท ามูลค่าใหป้ระเทศไทยเป็นอย่างมาก และยังเป็นสนิคา้ที่

ส าคัญที่สุดของโลก จงึมีความเห็นอยากให ้BOI ส่งเสรมิ

เรื่องน้ีอย่างจริงจัง และตอ้งการความช่วยเหลือในดา้น

นโยบาย/ภาษี จากภาครัฐเพือ่ไม่ใหเ้สยีเปรยีบประเทศอืน่

อกีดว้ย

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 คุณอนุสรา เจา้หนา้ที่

สมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมหารือท่าทีไทยส าหรับการประชมุ 

RCEP-TNC ครั ้งที่  29 ณ หอ้งบุ ร ฉัตรไชยากร ชั ้น  4 

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายรณรงค์ พูล

พพิัฒน์ ทีป่รกึษาการพาณิชย ์รักษาการในต าแหน่งผูต้รวจ

ราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็น

ประธาน  

ดว้ยสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนามจะเป็นเจา้ภาพ

จัดการประชมุคณะกรรมการเจรจาจัดท าความตกลงหุน้สว่น

ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 

Economic Partnership - Trade Negotiating 

Committee: RCEP-TNC) เฉพาะฝ่ายอาเซียน (ASEAN 

Caucus) ในวันที่ 15 ม.ค. 63 ณ กรุงฮานอย ก่อนที่จะมี

การหารือร่วมกับประเทศคู่เจรจาในการประชมุ RCEP-TNC 

ครัง้ที ่29 ซึง่คาดว่าจะจัดขึน้ในชว่งตน้เดอืน ก.พ. 63 กรม

เจรจาการคา้ระหว่างประเทศจงึมีการจัดการประชุมหารือ

ท่าทีไทยส าหรับการประชุมขา้งตน้ขึน้ โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี 

1. แนวทางการหารอืกับอนิเดยี 

ผลการประชุมสุดยอด RCEP ครั ้งที่  3  ผู น้ า

มอบหมายให ้15 ประเทศหารือกับอินเดีย ซึง่ขณะน้ีอยู่

ระหว่างการเจรจาและพิจารณาขอ้เรียกรอ้งระหว่างกัน  

โดยดนิเดยีมขีอ้เรยีกรอ้งอยู่ 7 ขอ้ แต่ทีม่ผีลกระทบกับไทย

คือ การเปลี่ยนฐานภาษีศุลกากร (MFN base rate) ที่ใช ้

ในการเจรจาเปิดตลาดจากปี 2014 เป็น 2019 สว่นขอ้อื่นๆ

ประเทศสมาชกิสว่นใหญ่ยอมรับขอ้เสนอได ้

2. ท่าทขีองไทยกรณีฮ่องกงขอเขา้ร่วมความตกลง 

RCEP อยากใหส้มาชกิพรอ้มสนับสนุนฮ่องกง โดยช่วย 

follow หลักเกณฑใ์หอ้ยู่ในความตกลง RCEP 

3. แนวทางการหาขอ้ยุติการแปลงพกัิดศุลกากร

จาก H.S. 2012 เป็น H.S. 2017 

     การแปลงพกัิดมหีลายขัน้ตอน ท าใหม้เีวลาไม่

พอก่อนการลงนาม จึงมีการพิจารณาความเป็นไปได ้3 

ทางเลอืกคอื 

     (1) พยายามเร่งท าใหไ้ด ้เพื่อใหไ้ดต้าราง 

H.S. 2017 แนบทันการลงนาม 

     (2) ลงนามความตกลงไปก่อน โดยหลังจาก

นัน้ใหแ้ต่ละฝ่ายแปลงพกัิดใหท้ันก่อนที่ความตกลงจะมีผล

บังคับใช ้

     (3) ลงนามดว้ยการแนบ H.S. 2012 โดย

หลังจากนัน้ใหแ้ต่ละฝ่ายหารือกันว่าจะมแีนวทางการแปลง

พกัิดเป็น H.S. 2017 ไดอ้ย่างไร 

ซึง่ทางคณะไดห้ารือกับกรมศุลกากรในเบื้องตน้

แลว้ โดยความเป็นไปไดท้ี่จะทันก่อนการลงนามคือ 

ทางเลอืกที ่3  

 ทัง้น้ี ทางคณะจะน าท่าทดัีงกล่าวไปพจิารณาเพื่อ

เสนอต่อทีป่ระชมุ RCEP-TNC ต่อไป

เมื่อ วันที่  10 มกราคม 2563 จนท.สมาคมฯ  

คุณวรพล ไดเ้ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพัฒนา

ศักยภาพการประมงไทย ครั ้งที่ 1/2563 ณ หอ้งประชุม

พะยูน ชัน้ 7 กรมประมง โดยมคุีณอลงกรณ์ พรหมบุตรเป็น

ประธาน สรุปดังน้ี 

     1.การรายงานความคบืหนา้ของคณะกรรมการฟ้ืนฟูและ

พัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชย์และการประมงนอก

น่านน ้าไทย จะมีการประชุมเพื่อพจิารณาในประเด็นเรื่อง 

การพัฒนาศักภาพประมงน ้าลกึร่วมรัฐและเอกชน / การตัง้

คณะเจรจาประเทศรัฐชายฝ่ังที่เรือประมงไทยไปท าการ

ประมงได ้และการจัดตัง้กองเรอืเบ็ดราวทูน่าน ้าลกึ โดยจะ

ประชมุวันศุกรท์ี ่17 มกราคม 2563 น้ี   

     2.การรายงานประเด็นที่อยู่หว่างการด าเนินการ ของ

คณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงและการ



 

 

พาณิชย์ ในประเด็นเรื่อง การขาดแคลนวัตถุดบิที่จับจาก

ธรรมชาติการแกไ้ขปัญหาการออกเอกสารรับรองการจับ

สัตวน์ ้ ่าซ ึง่กรมประมงไดล้งนามความร่วมมอืแลว้ 9 ประเทศ  

/การของบประมาณของกรมประมงเพื่อน ามาพัฒนาระบบ

ตรวจสอบยอ้นกลับใหม้ีประสทิธภิาพมากขึ้น / การปรับ

กฎระเบียบการตรวจปล่อยสนิคา้ รวมถงึการพจิารณาปรับ

ลดระยะเวลาในการก าหนดให ผู้ ป้ระกอบการยื่นขอ

ใบรับรองการแปรรูปสัตวน์ ้า ซึง่จะประชมุอกีครัง้ในวันจันทร์

ที ่13 มกราคม 2563 น้ี   

    3.การรายงานการเปลีย่นประธานคณะกรรมการนโยบาย

การประมงแห่งชาตมิาเป็นพลเอกประวติร วงษ์สวุรรณ และ

การยกเลกิคณะกรรมการเฉพาะกจิ แกไ้ขปัญหาผลกระทบ

จากการใช่มาตรการป้องกันการท าประมงผดิกฎหมายและ

การตัง้คณะกรรมการเฉพาะกจิใหม่ 2 คณะ ขึน้แทน 

   ความเห็นอืน่ในทีป่ระชมุทีส่ าคัญ  

-ผู แ้ทนจากสมาคมประมงแห่งประเทศไทยไดแ้สดง

ความเห็นว่าผูป้ระกอบการทูน่าแปรรูปเพือ่การสง่ออกมีการ

น าเขา้ปลาทูน่า 800,000 ตันต่อปี ซึง่มีจ านวนมาก ควร

สนับสนุนการใชป้ลาโอในประเทศไทยดว้ยในสัดส่วนที่

เหมาะสมกับการน าเขา้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการซื้อปลา

ไทย และสนับสนุนทีป่ระมงไทยแกปั้ญหา IUU   

-คุณอลงกรณ์ ไดใ้หข้อ้มูลเพิ่ม เรื่อง ร่าง พรบ.กองทุน

ประมง พ.ศ. ... จะตอ้งไม่กระทบหรือเป็นภาระต่อใครใน

การรวบรวมเงินกองทุน และใหค้วามเห็นเพิ่ม ว่าควร

สนับสนุนใหก้ารท าเอกสารเพื่อการส่งออกง่ายขึ้นและใช ้

เอกสารนอ้ยลง และควรใชร้ะบบออนไลน์เขา้มาชว่ย

 

เมื่อวันที่  10 มกราคม 2563 TTIA คุณสุพัตรา 

ผูอ้ านวยการ คุณจุฑารัตน์ จนท.สมาคมฯ เขา้ร่วมประชุม

แผนพัฒนาขอ้เสนอโครงการวิจัยดา้นประมง เพื่อเขา้สู่

มาตรฐานประมงยั่งยืนสากล (Fishery Improvement 

Project FIP) โดยมีรองอธบิดี ดร.วชิาญ องิศรีสว่าง เป็น

ประธาน ณ กรมประมง สรุปดังน้ี 

      1. จุดประสงค:์ ประธานแจง้ในทีป่ระชมุว่า ปัจจุบัน

กรมประมงดูแลโครงการ FIP จ านวน 4 โครงการ (ปูมา้ 

อวนลาก โอด า อวนลอ้ม (ปลาหลังเขียว ซูรมิ)ิ) ซึง่ขอ้มูล

ดา้นวชิาการสว่นใหญ่อยู่ทีห่น่วยงานภายใตก้รมประมง เชน่ 

กบร. กทช. กมป. เป็นผูร้วบรวมขอ้มูลใหกั้บผูร้ับผิดชอบ

โครงการ แต่มีขอ้จ ากัดที่ท าใหง้านด าเนินการไปล่าชา้ 

เน่ืองจาก จนท.มงีานประจ าดา้นอืน่ทีต่อ้งรับผดิชอบ ท าให ้

ไม่สามารถมาสังเคราะห์ขอ้มูล ตดิตามงานและจัดประชุม

ไดต่้อเน่ือง  นอกจากน้ี ทาง ส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (สวก) แจง้ว่ามายังกรมฯ ขอใหร้วมการขอทุน

งานวจิัยทุก FIP มาพรอ้มกัน  

        >> จากปัญหาขา้งตน้ ทางกรมฯ จงึมีแนวทางว่า

ควรมีหน่วยงานหนึ่งขึ้นมารองรับงานทุก FIP อย่างเป็น

ระบบ และแบ่งเบาภาระกรมประมง โดยอาจจะจา้งทมีงาน

ของมหาวิทยาลัยที่มีความพรอ้ม เป็น Manager 1 ทีม 

ท างานใหกั้บ 4 FIPs โดยท าหนา้ทีดั่งน้ี 

     - รวบรวมขอ้มูลดา้นวิชาการจากกรมประมงและ 

summary 

     - จัดประชมุอัพเดทความกา้วหนา้ของแต่ละโครงการ 

     - ประสานงานกับ FIP Manager ที่เอกชนจา้ง และ

องคก์รต่างประเทศ  

     - จัดท า proposal เพื่อเสนอขอทุนจาก สวก. ใหทุ้ก

โครงการ โดยตอ้งผ่านภาคเอกชนในการเห็นชอบดว้ย 

      2. ขอบเขตการสนับสนุนงานวจิัยและเงือ่นไขการ

ขอทุน สวก. ปีงบประมาณ 2564 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2563) 

จนท.สวก.ชีแ้จงว่า ให ้2 กรอบงานวจิัย ไดแ้ก่ (1)เกษตร

และอุตสาหกรรม และ(2)สมุนไพรไทย โดยจะสนับสนุน

งบประมาณโครงการในส่วนที่เป็นการวจิัยภายในประเทศ

เท่านั้น ไม่ครอบคลุมงานที่จา้งหน่วยงานหรือองคก์รจาก

ต่างประเทศ 

      3. ทางกรมฯ ไดส้อบถามความเห็นจากสมาคม

ต่างๆ และนักวชิาการอสิระ ต่อแนวทางขา้งตน้ 

      - ทาง  TTIA ขอบคุณกรมประมงที่ช่วยผลักดัน

โครงการ FIP และใหค้วามเห็นว่าการจา้งทีมงานเพื่อเป็น 

center ในการประสานและสังเคราะห์ขอ้มูลใหก้รมประมง

น่าจะช่วยขับเคลื่อน FIPs ไดด้ีและเป็นระบบมากขึน้ ทัง้น้ี 

ฝากประเด็นการมทีมีงานดูแลทัง้ 4 FIPs นัน้ ขอใหก้ าหนด

กรอบระยะเวลาการท างานใหช้ัดเจน เพื่อบรรลุ Action 

plan ทีก่ าหนดไว ้

หมาย เหตุ   Update Tonggol FIP ขณะ น้ี  ทาง 

DOF, TTIA และ Key Traceability ก าลังประสานงาน โดย

ขอ้มูลที่ DOF ไดถู้กส่งให ้KT ทบทวน Action plan บาง

ขอ้ โดยคาดว่าน่าจะสามารถจัดประชมุคณะกรรมการโอด า 

ไดใ้นตน้เดอืนกมุภาพันธ ์2563 



 

 

เมือ่วันที ่13 มกราคม 2563 TTIA คุณสพุัตรา ผอ.
, คุณจุฑารัตน์ และคุณอนุสรา จนท.สมาคม เขา้ร่วมประชมุ
คณะอนุกรรมการพัฒนาผลติผลผลติภัณฑป์ระมงและการ

พาณิชย์ ครั ้งที่ 1/2563 โดยมีรองอธิบดีกรมประมง ดร.
วิชาญ อิงศรีสว่าง เป็นประธาน ณ กรมประมง โดยเป็น
ประเด็นที่ทางสภาหอฯไดน้ าเรียน รมว.กษ. และน ามา

พจิารณาในคณะอนุกรรมการฯ สรุปดังน้ี 
 
1. ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับ TTIA  

1.1 การท า MOU กับรัฐเจา้ของท่า กรมฯ แจง้ว่า 
ปัจจุบันมีการน าเขา้สนิคา้สัตว์น ้าจากทั่วโล มากกว่า 40 
ประเทศ ประเทศที่เขา้มาใหม่และยังไม่ท า MOU ตอ้ง

ตรวจสอบเอกสารพสิูจน์ non IUU ทัง้น้ีด่าน(กคส.)ไดท้ า
หนังสอืถงึทุก port States และจัดล าดับความเสีย่งเพื่อลด
การตรวจเอกสาร 

      -TTIA แจง้ว่า ไดส้่งขอ้มูลการติดต่อของ Port 
states 6 ประเทศจาก Trader ใหกั้บกรมประมงแลว้ หาก
กรมฯตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิสามารถแจง้มาที ่TTIA ได ้

กรมฯแจง้ว่าจะจัดประชุมชี้แจง ระบบแจง้ตรวจ
สนิคา้ประมงภายใตห้ลักบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ
อเิล็กทรอนิกส ์ในวันที่ 16 มกราคม 2663 เวลา 13.30 น. 

โดยจ ากัด 500 ราย ผูป้ระกอบการที่สนใจเขา้ร่วมสามารถ
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมไดท้ี ่ควิอารโ์คด้ดังไฟลแ์นบ 

1.2 ทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยไดแ้จง้
ประเด็นตน้ทุนการท าประมงปลาโอด าสงูขึน้ ขอใหโ้รงงาน

ช่วยมาดูแล ในเรื่องน้ี TTIA แจง้ว่าไดร้ายงานใหน้ายก
สมาคมรับทราบแลว้ 

1.3 TTIA รายงานขอ้มูลวัตถุดบิว่าอุตสาหกรรมมี

การน าเขา้ทูน่าแช่แข็งประมาณ 7-8 แสนตันต่อปี แหล่ง
น าเขา้หลักจากไตห้วัน 26% เกาหลใีต ้10% สหรัฐอเมรกิา 

8% และคิริบาติ 6%  สถานการณ์การส่งออกสนิคา้ทูน่า

ในช่วง 11 เดือน(มค-พย) ปี2562 ในภาพรวมมีปรมิาณ
เพิ่มขึ้น 4% แต่มูลค่าเทอมเงินบาทลดลง 6% ตลาดที่
เตบิโต ไดแ้ก่สหรัฐอเมรกิา ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

( ข ้อมู ลส าม า รถ ดู ไ ด ้จ าก  www.thaituna.org) ทาง
ผูป้ระกอบการมีการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหอุ้ตสาหกรรมทูน่า 
โดยผลิตเป็นสินคา้อาหารสัตว์ เลี้ยง(Wet pet food) 
ส าหรับสุนัขและแมว โดยสมาชกิสมาคมฯ 26 บริษัท มี

ผลติอาหารสัตวเ์ลีย้ง 11 บรษัิท ซึง่มแีนวโนม้การเตบิโตที่
ดีและไทยส่งออกเป็นอันดับ 4 ของโลก ส่วนแบ่งมูลค่า 
9.2% รองจากเยอรมนี ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมรกิา ปรมิาณ

สง่ออก 460,000 ตัน/ปี โดยประมาณ 
 
2. ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อผลิตส่งออก >> ที่

ประชุมมีมติใหแ้ต่งตั ้งคณะท างานเพื่อก าหนดความ
ตอ้งการใชวั้ตถุดบิ แหล่งทีม่าของวัตถุดบิ และศักยภาพใน
การผลิตของภาคอุตสาหกรรมประมง เพื่อจัดท าแผน

บริหารจัดการระยะสัน้ กลางและยาว โดยประกอบดว้ย 
DOF, TFFA, TFPA และผู เ้พาะเลี้ยง ทาง TFFA จะส่ง
ขอ้มูลความตอ้งการวัตถุดิบดา้นปริมาณและขนาดของ

สนิคา้กุง้ใหกั้บกรมประมง คาดว่าจะจัดท าแผนแลว้เสร็จ
ภายในเวลา 2 เดอืน  
 

3. ปัญหาสนิคา้สัตว์น ้าราคาตกต ่า และการดูแลปกป้อง
ผลประโยชน์ของนักลงทุนชาวไทย >> ที่ประชุมจะ
พิจารณาก าหนดมาตรการน า เข า้สินคา้ประมงจาก

ต่างประเทศโดยไม่ขัดกับหลักการ WTO และมาตรการทาง
ภาษีกับบุคคลธรรมดา โดยสมาคมการประมงแห่งประเทศ
ไทยเสนอใหเ้ร่งจัดท าในกลุ่มสนิคา้หลักที่กระทบทาง

เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปลาหมึก ซูริมิ ปลาซาร์ดีน ปลาทูแขก
และปลาป่น 
 

4. ปัญหาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมง สมาคมประมง
แห่งประเทศไทยเสนอขอถอดมาตรา 11, 11/1, 123/1 
และ124 ออกจากพรก.ประมง เพราะเป็นการเลือกปฏิบัติ 
โทษสงู และมพีรบ.คุม้ครองแรงงาน อยู่แลว้ 

อนึง่ กรมฯแจง้ว่า BOI มกีารพจิารณาค่าใชจ้่ายเพือ่ปกป้อง

สทิธปิระโยชน์ในการสง่ออกสนิคา้ ผูป้ระกอบการสามารถ

น ารายจ่ายดังกล่าวเสนอขอยกเวน้ภาษีน าเขา้ตามมาตรา 

31(1) ได ้

 

เมื่อ วันที่  16 มกราคม 2563 คุณอรรถพันธ์   

มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมและเจา้หนา้ที่สมาคมคุณวร

พลไดเ้ขา้ร่วมประชุม คกก.ขับเคลื่อนการว่าจา้งแรงงาน

ขา้มชาติระหว่างภาครัฐและเอกชน ครั ้งที่1/2563 ณ 

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร กทม. จัดโดย IOM  การ

ประชุมครัง้น้ีไดเ้ชญิผูแ้ทนที่ส าคัญที่เกีย่วขอ้งกับการจา้ง

แรงงานขา้มชาติหลายหน่วยงาน อาทิ สภาองค์การ

นายจา้งแห่งชาต ิสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กระทรวง

แรงงาน ตรวจคนเขา้เมือง (ตม.) ศูนย์วจิัยการยา้ยถิน่ฐาน 

ม จุฬา สรุปประชมุดังน้ี  



 

 

-->ทีป่ระชมุไดล้งมตเิห็นชอบการตัง้ คกก ขับเคลือ่น โดย

ในคกก.นั้นมีคุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษา TTIA ร่วมดว้ย 

จุดประสงคเ์พือ่ศกึษาการพัฒนาทักษะใหแ้รงงานขา้มชาติ

และ หาหลักการการจัดหาแรงงานอย่างเป็นธรรมที่

สอดคลอ้งกับประเทศไทย 

-->มีการน าเสนอการฝึกอบรมแรงงานขา้มชาติเพื่อใหม้ี

ทักษะในการท างานมากขึ้นร่วม กับ IOM จากผูแ้ทน

อุตสาหกรรมผลิต อุปกรณ์กีฬาส่งออก ผู แ้ทนจาก

อุตสาหกรรมก่อสรา้ง โดยประโยชน์ที่ไดร้ับจากการเพิม่

ทักษะแรงงานคือ แรงงานมีความเขา้ใจในการท างาน ลด

อุบัตเิหตุ และลดการยา้ยงานลงไดอ้ยู่บรษัิทนานขึน้ 

-->มกีารน าเสนอปัญหาในกระบวนการจา้งแรงงานทีส่ าคัญ

ในทีป่ระชมุ เชน่  

การเก็บค่าธรรมเนียมนอกจาก กม.ก าหนดของเอเจนซี่

ประเทศตน้ทางและประเทศปลายทาง , การแจง้ที่อยู่

แรงงานทีม่กีระบวนการล่าชา้, การแจง้รายงานตัว 90 วันที่

มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากเจา้หนา้ที่, ปัญหาการท า

หนา้ที่ของ ตม. ที่แ ต่ละแห่งมีหลักการด าเนินการที่

แตกต่างกัน, การไม่สามารถมอบอ านาจรายงานตัวแทน

แรงงานท าใหต้อ้งขนแรงงานจ านวนมากเพือ่ไปรายงานตัว 

โดย ตม.ไดเ้สนอในทีป่ระชมุว่าอาจจะมกีารจัดอบรมชีแ้จง

ใหผู้ป้ระกอบการทราบกระบวนการชัดเจนร่วมกับ IOM 

ต่อไป 

การประชุมครั ้วถัดไปคาดว่าจะจัดขึ้นอีกครั ้งช่วงหลัง

เมษายน 2563

 

เมือ่วันที ่16 มกราคม 2563 TTIA คุณสพุัตรา ผอ.

คุณจุฑารัตน์ และคุณอนุสรา จนท. สมาคมฯ เขา้ร่วม

ประชมุชีแ้จงเกีย่วกับการแจง้ตรวจสอบสนิคา้ประมงภายใต ้

หลักบริหารจัดการความเสี่ยง (Smart FSW) ณ หอ้ง

ประชมุอานนท ์กรมประมง โดยม ีนายถาวร จริะโสภณรักษ์ 

รองอธบิดกีรมประมง เป็นประธาน มรีายละเอยีดดังน้ี 

กรมประมง เดนิหนา้พัฒนาระบบ “Smart FSW” เปิดหอ้ง

ชีแ้จงผูป้ระกอบการ เผยเวอรช์ั่นใหม่ ลดความยุ่งยาก เพิม่

ความสะดวก น าเขา้ส่งออกสัตว์น ้าไทยไปทั่วโลก จึงจัด

ประชุมชี้แจงผูป้ระกอบการ เพื่อท าความเขา้ใจเกี่ยวกับ

ระบบแจง้ตรวจสนิคา้ประมงภายใตห้ลักบรหิารจัดการความ

เสีย่ง (Smart FSW) ผ่านระบบ Fisheries Single Window 

(FSW) ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวก ลดตน้ทุน และ

ค่าใชจ้่ายในการน าเขา้สง่ออกใหผู้ป้ระกอบการ 

โดยที่กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทภารกจิใน

การใหบ้ริการประชาชนที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตหรือ

ใบรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการน าเขา้ ส่งออกสนิคา้

ประมง โดยเฉพาะกระบวนการในการอนุญาตน าเขา้ส่งออก

สนิคา้สัตวน์ ้า ซึง่จะตอ้งควบคุมตรวจสอบการน าเขา้สง่ออก

ใหม้ีคุณภาพมาตรฐานทางดา้นสุขอนามัย ประชาชนได ้

บรโิภคอาหารทีม่คุีณภาพปลอดภัย ป้องกันการระบาดของ

โรคสัตว์น ้า ป้องกันผลกระทบทางดา้นความหลากหลาย

ทางชวีภาพ กระบวนการตรวจสอบน้ีจะเป็นส่วนส าคัญใน

การสรา้งความเชือ่มั่นกับประเทศคู่คา้ทีน่ าเขา้สนิคา้สัตว์น ้า

จากประเทศไทย 

นายถาวร  จริะโสภณรักษ์  รองอธบิดีกรมประมง  กล่าวว่า 

จากภารกิจดังกล่าวขา้งตน้ กรมประมงไดม้ีการพัฒนา

รูปแบบการขออนุญาตน าเขา้ส่งออกจากรูปแบบเอกสาร 

เปลีย่นเป็นการน าระบบการขอใบอนุญาตและใบรับรองการ

น าเขา้ส่งออกสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิตผ่านอินเตอร์เน็ต 

( Fisheries Single Window : FSW) ใน รู ปแบบข ้อมู ล

อิเล็กทรอนิกส์ มาใชด้ าเนินการ ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2555 

เพื่อใหเ้กดิความคล่องตัวทางการคา้ เกดิความสะดวก ลด

ระยะเวลา ลดขัน้ตอน ลดเอกสาร อันจะน าไปสู่การลด

ความผิดพลาดดา้นขอ้มูล เพิ่มความถูกตอ้งโปร่งใสดว้ย

การตรวจสอบขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน (Data Cross 

Checking) ซึง่จะชว่ยลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสารได ้

เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการก ากับควบคุมของหน่วยงาน

รั ฐ  และยั ง ส าม า รถช่ ว ยลด ค่ า ใช จ้่ า ยทั ้ง ภ าครั ฐ -

ผูป้ระกอบการ ซึง่ทัง้หมดทีก่ล่าวมาน้ี เป็นส่วนหนึ่งในการ

ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการด าเนินธุรกิจดา้นการน าเขา้

ส่งออกสินคา้ประมงและเป็นการเพิ่มทางเลือกการ

ใหบ้รกิารแกป่ระชาชนดว้ย 

จนกระทั่ง ปัจจุบันน้ี ระบบ FSW ของกรมประมง มีการ

พัฒนาจนสามารถรองรับการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย

และภารกจิงานที่มกีารปรับเปลี่ยน รวมถงึการพัฒนาระบบ

ใหส้ามารถเชื่อมโยงขอ้มูลการลงทะเบียนกับระบบ 

National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากรและ

หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง และพัฒนาระบบการแจง้การ

ตรวจปล่อยสนิคา้ทางอเิล็กทรอนิกส ์โดยการน าหลักการ

บริหารจัดการความเสี่ยงมาใชใ้นการพัฒนาระบบ

ประมวลผล เพื่อในการเปิดตรวจสินคา้ประมงที่น าเขา้

ส่งออกน าผ่าน โดยมีหลักทั่วไปว่าจะมุ่งเนน้ควบคุมเฝ้า

ระวังในสินคา้ที่มีความเสี่ยง และผูป้ระกอบการน าเขา้

สง่ออก และตัวแทนออกของทีม่ปีระวัตกิารกระท าความผิด

ตามกฎหมายประมงหรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะเป็น

การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการก ากับดูแล การควบคุม



 

 

ตรวจสอบการน าเขา้ส่งออกสินคา้ประมง และเพิ่ม

ประสทิธิภาพของระบบ FSW ที่มุ่งพัฒนาใหบ้ริการเป็น

มาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยบริการ อ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการสามารถด าเนินพธิีการศุลกากรแบบไร ้

กระดาษไดอ้ย่างเต็มรูปแบบ ลดเวลาและขัน้ตอนการตดิต่อ 

รองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน และการ

เชื่อมโยงกับระบบ ASEAN Single Window (ASW) ใน

อนาคต ซึง่จะมีส่วนช่วยใหเ้ห็นถึงศักยภาพของประเทศ

ไทยในการแขง่ขันในเวทกีารคา้โลก 

ทัง้น้ี ระบบดังกล่าวจะเปิดใชง้านวันที่ 29 ม.ค. น้ี ซึง่หาก

ผูป้ระกอบการมีขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ กรุณาแจง้ไปที่ กอง

ควบคุมการคา้สัตว์น ้าและปัจจัยการผลติ กรมประมง ทาง

อเีมล ์fishtrade_2007@hotmail.com 

  เพื่อกรมฯ จะไดน้ าขอ้มูลไปปรับในคู่มืออย่าง

ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ จ ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ท า ง เ ว็ ป ไ ซ ต์  

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/s

ite/fishquarantine ต่อไป 

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  >>> 

http://file.fisheries.go.th/d/7eda232637/ 

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. TTIA 

คุณสพุัตรา ผอ. คุณจุฑารัตน์ จนท.สมาคม เขา้ร่วมประชุม 

VDO Conferenc โครงการปรับปรุงและพัฒนาการท า

ประมงอวนลอ้มจับปลาโอด า Tonggol FIP ร่วมกับ กรม

ประมง, ดร.สมบูรณ์ (SEAFDEC) และ Mr.Iain, Ms.Kat, 

คุณนุ่น จาก Key Traceability Ltd.(KT) โดยมีรองอธิบดี

กรมประมง ดร.วชิาญ องิศรสีว่าง เป็นประธาน สรุปดังน้ี  

1. วัตถุประสงค ์>> สอบถามขอ้มูลและประเด็นขอ้สงสัย 

เพื่อน าขอ้มูลไปปรับปรุงผลการประเมนิเบื้องตน้ ตลอดจน

จัดท าแผนปฏบิัตกิารโครงการฯ 

2. อุปสรรคส าคัญใน Action plan เดิม คือการท างาน

ร่วมกับ RFMO >> ดร.สมบูรณ์ เสนอว่า สามารถใชก้ลไกล

ระดับ Sub-region ของประเทศที่เกีย่วขอ้งในทะเลจีนใต ้

ซ ึง่โอด ามีการอพยพยา้ยถิน่ ไดแ้ก่ เวียดนาม อนิโดนีเซยี 

มาเลเซยี และไทย ไม่ตอ้งใชท้ัง้ภูมภิาค และ รองวชิาญให ้

ขอ้มูลว่าไทยมีความร่วมมือดา้น IUU กับอาเซยีนอยู่แลว้ 

น่าจะสามารถขอขอ้มูลดา้นวทิยาศาสตรส์ัตวน์ ้าได ้

3. Observer on board ท า ง  KT ส อ บ ถ า ม ว่ า มี ผู ้

สังเกตการณ์หรืออาจใชว้ิธีติดอุปกรณ์บนเรือหรือไม่ >> 

รองวชิาญไดแ้จง้ว่า ยังไม่ไดด้ าเนนิการ เน่ืองจากค่าใชจ้่าย

สว่นน้ีค่อนขา้งสงู ยังขาดงบประมาณอยู่ จงึจะขอสนับสนุน

จาก TTIA 

4. การเก็บขอ้มูลโอด าและฝึกอบรมชาวประมง >> ทาง

กรมฯ แจง้ว่า โอด าเป็นปลาทีม่รีาคาสูง ชาวประมงจะแยก

จากปลาชนิดอื่น และกรมฯไดจ้ัดฝึกอบรมการกรอกขอ้มูล

ใน logbook ใหช้าวประมงตัง้แต่เดือน ม.ค. 2558 จนถงึ

ปัจจุบัน จ านวน 8,500 คน 

5. ใน Fisheries Management Policy ของประเทศ ซึง่มี

การพิจารณาในคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ 

ไม่ไดเ้จาะจงเฉพาะโอด า  

สรุป ทาง KT จะน าขอ้มูลการประชุมไปสังเคราะห์ และมา

น าเสนอ Finding report ต่อ คกก.โอด า ในวันที่ 5 ก.พ. 

63 ณ กรมประมง เพื่อพจิารณาการด าเนินโครงการต่อไป 

>> ขอเชิญสมาชิกTTIA 9 บริษัท (ท าโอด า) เขา้ร่วม

ประชมุ โดยสมาคมฯจะแจง้ก าหนดการใหท้ราบอกีครัง้

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สมาคมจัดกิจกรรม
การแขง่ขันกอลฟ์ กระชับมติร TTIA ครัง้ที ่4 ณ สนามธนา

ซติี้ กอล์ฟ แอน สปอร์ต คลับ เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ Tuna supply chain ตลอดจน
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองและภาครัฐที่เกีย่วขอ้ง โดยเปิดการ

ลงทะเบยีนเวลา 10.00 น. 

     สรุปการจัดกจิกรรมมผีูเ้ขา้ร่วมแข่งขันทัง้หมด 

16 ทมี 19 บรษัิท จ านวน 70 คน รวมผูเ้ขา้ร่วมงานภาคเชา้

และงานเลี้ยงภาคค ่าทัง้หมดประมาณ 90 คน ทัง้น้ีสมาคม
ขอขอบคุณพระคุณทุกท่านที่ใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมใน

ครัง้น้ี และขอขอบพระคุณ sposor ดังน้ี 

 1. บริษัท ทั ้งฮ่ัวซิน จ ากัด สนับสนุนค่าสนาม 

แคดดี ้รถกอลฟ์ 

   2. บรษัิท พูนทรัพยแ์คน จ ากัด สนับสนุน 100,000 บาท 

ค่าบุฟเฟ่ต ์และเบยีร ์ 

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fishquarantine
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fishquarantine
http://file.fisheries.go.th/d/7eda232637/


 

 

   3.  บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ า กัด 

สนับสนุนเงนิชนะเลศิประเภททีม 10,000 บาท ไวน์ 2 ลัง 

และแซลมอนซาซมิ ิ1,200 ค า salmon 

   4. บรษัิท ยูนิคอร์ด จ ากัด(มหาชน)/บจก. ไอ.เอส.เอ.

สนับสนุน ไวน์ 2 ลัง และซุม้กว๋ยเตีย๋วปลาลิม้เหล่าโหงว  

   5.  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ า กัด 

สนับสนุนรางวัลชนะเลศิ Flight A 5,000 บาท 

   6. บริษัท พัทยาฟู้ ดอินดัสตรี้ จ ากัด สบับสนุนรางวัล

ชนะเลศิ Flight B, C 5,000 บาท 

   7. บรษัิท พีพีจี โคทติง้ส ์จ ากัด สนับสนุนร่มจ านวน 10 

คัน  

   8. บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จ ากัด สนับสนุนลูก

กอลฟ์จ านวน 20 กล่อง  

บรษิทัทีส่นบัสนุนเงนิจดัแขง่ขนั 

1. บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

12,000 บาท 

2. บริษัท เอส.เค.ฟู้ ดส์(ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน) 

10,000 บาท 

3. บรษัิท สยามแผ่นเหล็กวลิาส จ ากัด 10,000 บาท 

4. บริษัท เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ ด กรุ๊ป จ ากัด 

6,000 บาท 

5. บรษัิท คงิเบล โปรดวิเซอร ์จ ากัด 6,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เ มื่ อ วั นที่  2 0  ม กร าคม  2563  คุณสุพั ต ร า  

ผอ.สมาคมและเจา้หนา้ที่คุณวรพลไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

คณะอนุกรรมการยกร่าง พรบ.สภาการประมง พ.ศ.... และ 

ร่างพรบ.กงิทุนแระมง พ.ศ.... ครัง้ที1่/2563 ณ หอ้งประชมุ

พะยูน กรมประมง มีคุณ อรรถพร พลบุตร เป็นประธาน  

สรุปประชมุดังน้ี  

-->การพจิารณา ม.6(4) เรือ่งค่าธรรมเนียมการเก็บเงนิเขา้

กองทุนนั้น จะเป็นค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บอยู่แลว้จะไม่

กระทบหรือสรา้งภาระเพิ่มต่อผูเ้กี่ยวขอ้ง โดยการเก็บ

ค่าธรรมเนียมจะครอบคลุมไปถงึ กม.อื่นดว้ย ซึง่รัฐจัดสรร

ใหไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 โดยความเห็นชอบของ ก.คลัง 

-->การพิจารณาความไม่ชัดเจนของวัตถุประสงค์ของ

กองทุนประมง ใน ม.5 ที่ประชุมเห็นว่าควรปรับใหช้ัดเจน

ไม่ใหม้ีความซ ้าซอ้นกัน เพราะหลสยขอ้มคีวามเหมอืนกัน

มาก 

-->ม.6(12) เรื่องเงินชดเชยที่รัฐจัดท าโครงสรา้งในการ

พัฒนาประเทศและมีผลกระทบต่อการประมง ควรจ ากัด

ความใหช้ัดเจนว่าหมายถงึสิง่ใดบา้ง 

-->กองทุนมีส่วนของเงนิหมุนเวียน และเงนิใหเ้ปล่าควร

ก าหนดหลักการใหช้ัดเจน  

-->หลังร่าง พรบ.กองทุนเสร็จแลว้การด าเนินการต่อไป

ตอ้งน าเขา้ที่ประชุมคณะใหญ่ และให ้ก.คลังพิจารณา

ต่อไป  

-->ร่าง พรบ.สภาการประมง พ.ศ.... มีประเด็นพจิารณาที่

ส าคัญ เช่น ความไม่ชัดเจนของนิยามวัตถุประสงคซ์ ึง่ฝ่าย

เลขาจะปรับใหช้ัดเจนและไม่ซ ้าซอ้น และการเพิ่ม

วัตถุประสงค ์เชน่ สภาควรเสนอนโยบายต่อภาครัฐไดด้ว้ย  

ส าหรับวัตถุประสงคห์ลักของสภานัน้จะมรรายละเอยีดกวา้ง 

เช่น การอนุรักษ์ การเยียวยา การคา้ โดยจะก าหนดใหไ้ม่

ซ ้าซอ้นกับงานของ กรมประมง

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ดร.ชนินทร์ นายก

สมาคมฯ และเจา้หนา้ที่ (คุณปิยะราช) ไดเ้ขา้ร่วมประชุม

เตรียมการ ฝ่ายไทยส าหรับการประชุม  JTC ไทย-

แอฟรกิาใต ้(ระดับเจา้หนา้ทีอ่าวุโส) ครัง้ที ่5 ณ กรมเจรจา

การคา้ระหว่างประเทศ วัตถุประสงคเ์พือ่หารือเกีย่วกับแนว

ทางการสง่เสรมิความสัมพันธด์า้นเศรษฐกจิ การคา้และการ

ลงทุนระหว่างประเทศไทยกับแอฟริกาใต ้สรุปผลการ

ประชมุดังน้ี  

          1. แอฟริกาใตเ้ป็นคู่คา้ล าดับที่ 30 ของไทยและ

เป็นล าดับที ่1 ในทวปีแอฟรกิาใต ้ซึง่ในเดอืน ม.ค. – พ.ย. 

ปี 2562 มีมูลค่าการคา้รวม 3,001 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดา้น

การส่งออกไปยังแอฟรกิาใตม้ีมูลค่า 2,422 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ และไทยน าเขา้จากแอฟริกาใตม้ีมูลค่า 579 ลา้น

เหรยีญสหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายไดเ้ปรยีบดุลการคา้ 

           2. สนิคา้ส่งออกที่ส าคัญของไทย ไดแ้ก่ รถยนต ์

อุปกรณ์และส่วนประกอบ ,เครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบ

ลูกสูบแลส่วนประกอบ , ขา้ว, ผลิตภัณฑ์ยาง, เหล็ก , 

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นตน้  

               - สนิคา้น าเขา้ที่ส าคัญ ไดแ้ก่ สนิแร่โลหะอืน่ๆ 

เศษโลหะและผลิตภัณฑ์, เคมีภัณฑ์ เครื่องเพชร พลอย 

อัญมณี เงนิแท่งและทองค า ,สว่นประกอบและอุปกรณ์ยาน

ยนต ์เป็นตน้ 

           3. ฝ่ายไทยไดเ้สนอแนวทางการขยายการคา้และ

การลงทุน>>> โดย ขอใหม้ีการขยายการคา้ขายสนิคา้

เพิ่มมากขึ้น โดนเฉพาะสนิคา้เกษตร เช่น ขา้ว ยาง และ

สินคา้อุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นตน้ และ

ขอใหม้กีารจัดกจิกรรมสง่เสรมิการคา้อย่างต่อเน่ือง และขอ

เชญิชวนใหนั้กธุรกิจแอฟริกาใตเ้ขา้ร่วมงานแสดงสนิคา้

ตลอดปี  

              ล่าสุดทางก.พาณิชย์ไดจ้ัดโครงการ "Eyes on 

africa 2019" ไปเมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 โดยเป็นกิจกรรม

จับคู่ทางธุรกจิระหว่างผูป้ระกอบการไทยกับผูน้ าเขา้จาก

แอฟริกาใต ้โดยสินคา้ที่ไดร้ับความสนใจ ไดแ้ก่ ขา้ว 

อาหารกระป๋อง อาหารแปรรูป อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง 

ชิน้ส่วนและอะไหล่ยานยนต ์เป็นตน้ และคาดว่าจะจัดงาน  

"Eyes on africa 2020"ขึน้อีกภายในช่วงเดือนกรกฎาคม 

2563 น้ี  



 

 

            4.กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศมกี าหนดน า

คณะผูบ้ริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เยือนสาธารณรัฐ

แอฟรกิาใต ้ระหว่างวันที ่15-20 มนีาคม 2563 น้ี 

>>> ทั ้งน้ีทาง ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นเพิ่มเติมกับที่

ประชมุว่า การขยายตลาดสนิคา้ศักยภาพของไทยนอกจาก

สนิคา้ ขา้ว, ยางพารา ยานยนต,์ อัญมนี แลว้นั้น ควรเพิม่

สินคา้อาหารแปรรูปดว้ย เน่ืองจากแอฟริกาใตม้ีความ

ตอ้งการน าเขา้อาหารแปรรูปสงูมาก เพราะป้องการการเกดิ

ภาวะขาดแคลนอาหารภายในประเทศ และแอฟรกิาใตย้ัง

เป็นชอ่งทางทีส่ามารถขยายตลาดสนิคา้ไปยังประเทศอื่นๆ 

ไดอ้กีดว้ย

เมือ่วันที ่22 มกรมคา 63 คุณอนุสรา จนท. สมาคมฯ 

เขา้ร่วมสัมมนาในหัวขอ้ รูจ้ักระเบียบความปลอดภัยอาหาร

ของแคนาดา: ขอ้ก าหนดสิง่ปนเป้ือนทางเคม ี(Seminar on 

Chemical Contaminants in Import Food to Canada) ณ 

โรงแรมรามาการ์เดน้ จัดโดยส านักงานมาตรฐานสินคา้

เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วม กับองค์การ

ตรวจสอบอาหารของแคนาดา (Canadian Food Inspection 

Agency: CFIA) โดยมคุีณจูอะด ีพงศม์ณีรัตน์ เลขาธกิาร มก

อช. เป็นประธาน มรีายละเอยีดดังน้ี 

      วัตถุประสงค ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลและเสรมิสรา้งความ

เขา้ใจกฎระเบียบความปลอดภัยอาหารของแคนาดา 

โดยเฉพาะขอ้ก าหนดสิ่งปนเป้ือนทางเคมีในผลิตภัณฑ์

เกษตรและอาหารน าเขา้ การเฝ้าระวัง รวมถงึการตรวจสอบ

ก่อนการน าเขา้และการทดสอบในหอ้งปฏิบัติการ และเปิด

โอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาไดอ้ภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คดิเห็นร่วมกับวทิยากรจาก CFIA  

หนา้ทีห่ลักของฝ่ายวทิยาศาสตรภ์ายใต ้CFIA       

      - ประ เมินความ เสี่ย ง  และให ค้ าแนะน าด ้าน

วทิยาศาสตร ์ 

      - ใหบ้รกิารหอ้งทดลอง โดยมเีครอืขา่ยหอ้งทดลอง 

13 แห่ง 

      - พัฒนาวธิกีารและการวจิัยตามทีก่ าหนด  

      - ส ารวจและตรวจตดิตาม เฝ้าระวัง 

      - ตรวจและดูแลหอ้งทดลอง 

มาตรฐานส าหรับสารเคมีตกคา้งและสารปนเป้ือนของ

ประเทศแคนาดา >> ผลติภัณฑป์ระมง  

     CFIA - ตารางแสดงระดับการปฏบิัต ิสบืคน้ไดจ้าก: 
บัญชรีายการตรวจตดิตามสารตกคา้งเพือ่ใชฟ้ื้นฟดูา้นประมง 

(CFIA aquaculture therapeutant residue monitoring 
list) หรอื 

https://inspection.gc.ca/preventive-
controls/fish/aquaculture-therapeutant-residue-monitoring-
list/eng/1515417397242/1515417466758 

ผลการตรวจสนิคา้ของไทยในแคนาดา 

>> ปลาและอาหารทะเล 

      - ปรมิาณการน าเขา้ : 193,380,444 (อันดับ3) 

      - สิง่ทีเ่ป็นอันตรายทีพ่บบ่อยทีส่ดุ : สารเคมต่ีางๆ 

      - สัดส่วนประเด็นปัญหาต่อปริมาณการน าเขา้ : 

0.00002% (อันดับ9)  

>> ผลติภัณฑแ์ปรรูป 

      - ปรมิาณการน าเขา้ : 212,453,808 (อันดับ6) 

      - สิง่ทีเ่ป็นอันตรายทีพ่บบ่อยทีส่ดุ : สารเคมต่ีางๆ 

      - สัดส่วนประเด็นปัญหาต่อปริมาณการน าเขา้ : 

0.000007% (อันดับ4) 

ระเบยีบปฏบิัตแิคนาดาเกีย่วกับอาหารปลอดภัย (Safe Food 

for Canadians Regulation: SFCR)  

      - การขอ/ออกใบอนุญาต (Licensing) สามารถดู

รายละเอยีดไดท้ี ่https://www.inspection.gc.ca/food 

      - การควบคุมเชงิป้องกัน >> ป้องกันอันตรายต่อ

ความปลอดภัยของอาหารที่มีสารปนเ ป้ือนเขา้มายัง

ทอ้งตลาด ไม่ว่าอาหารนัน้ๆมกีารเตรยีมการภายในหรอืนอก

ประเทศแคนาดา 

      - แผนการควบคุมเชงิป้องกัน (Preventive Control 

Plan: PCP) >> ก าหนดแผน PCP ทั ้งอันตรายต่อความ

ปลอดภัยของอาหาร มาตรการควบคุม และหลักฐานที่

เกีย่วขอ้งในดา้นประสทิธภิาพ (เป็นไปตาม HACCP) และขอ้

ก าหมดเพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภค สรา้งความเป็นธรรมทางตลาด 

(การตดิแผ่นป้ายฉลาก การน าเสนอมาตรฐานองคป์ระกอบ 

การก าหนดระดับ/คุณภาพ) 

      - การติดตาม/ตรวจสอบกลับ (Traceability) >> 

การตดิตาม/ตรวจสอบกลับไปยังขัน้ตอนก่อนและหลังของ

การผลติอาหารนัน้ๆ ตามห่วงโซอุ่ปทาน 

      - ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร ะ เ บี ย บ เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ้ที่  
https://www.inspection.gc.ca/food-safety-for-

industry/eng/1299092387033/1299093490225 

https://inspection.gc.ca/preventive-controls/fish/aquaculture-therapeutant-residue-monitoring-list/eng/1515417397242/1515417466758
https://inspection.gc.ca/preventive-controls/fish/aquaculture-therapeutant-residue-monitoring-list/eng/1515417397242/1515417466758
https://inspection.gc.ca/preventive-controls/fish/aquaculture-therapeutant-residue-monitoring-list/eng/1515417397242/1515417466758
https://www.inspection.gc.ca/food-safety-for-industry/eng/1299092387033/1299093490225
https://www.inspection.gc.ca/food-safety-for-industry/eng/1299092387033/1299093490225


 

 

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร สั ม ม น า 
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1vQaIYd3J0

0o_T61hVtpAvbXhJMa5UbQR?usp=sharing

เมื่ อ วันที่  22  มกราคม  2563 คุณอรรถพันธ์   

มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคมและเจา้หนา้ทีส่มาคมคุณวรพล

ไดเ้ขา้ร่วมประชุม Seaforum for Fisher Working group 3 

เรื่อง Harmonizing labour standards in the fishing and 

seafood industry in SEA. สรุปดังน้ี  

-ที่ประชุมไดน้ าเสนอ VDO เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจตาม

หลักการอนุสัญญา C188 และจะใชเ้ผยแพร่ต่อในระดับ

ภูมภิาคจัดท าโดย ILO  

-มีการก าหนดหลักการร่วมกันเพื่อใชเ้ป็น List ส าหรับตรวจ

เรือที่อยู่บนท่าโดยจะใหภ้าครัฐน าไปทดลองใชแ้ละน า

ปัญหาทีพ่บมาน าเสนอในทีป่ระชมุครัง้ต่อไป  

-การรายงานความคืบหนา้ของประเทศไทยหลังจากการรับ 

C188 โดยมีการสุ่มตรวจแรงงานจาก พนง.ตรวจแรงงาน 

เพื่อป้องกันปัญหาการคา้มนุษย์ และแรงงานบังคับ รวมถงึ

การออก พรบ.คุม้ครองแรงงานประมง พ.ศ.2562 และออก

กฎหมายลูกเพื่อใหแ้รงงานประมงไดร้ับสวัสดิการดา้น

สุขภาพดว้ย นอกจากน้ี การจา้งงานประมงจะตอ้งจ่ายเงนิ

ค่าจา้งผ่านระบบ ATM ซึง่ขณะน้ีมีภาษารองรับทัง้เมยีนมาร ์

และกัมพูชาดว้ย 

 

เมื่ อ วันที่  23  มกราคม  2563 คุณอรรถพันธ์   

มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคมและเจา้หนา้ทีส่มาคมคุณวรพล

ไดเ้ขา้ร่วมประชุม Seaforum for Fisher Working group 4 

เ รื่ อ ง  Fair recruitment of migrant fishers in and from 

SEA สรุปดังน้ี  

-ที่ประชมุไดน้ าเสนอรัฐชายฝ่ังและรัฐเจาของธง ควรมีความ

ชัดเจนและแนวทางป้องกันการโดนเอาเปรียบของแรงงาน

จากการจัดหาแรงงาน 

-ส าหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาแรงงานนั้น ILO ใหข้อ้มูลว่า

ตามหลักการทีเ่ป็นทีย่อมรับแรงงานไม่ควรตอ้งจ่ายเอง  

-ควรมแีนวทางแกปั้ญหาส าหรับแรงงานประมงทีต่อ้งจ่ายเงนิ

เพื่อเป็นการประกันการหลบหนีการท างาน และหาแนวทาง

ป้องกันการหักเงนิค่าจา้งจากแรงงาน  

-รัฐเจา้ของท่าควรมีการตรวจสอบว่าแรงงานโดนเอาเปรยีบ

หรือไม่ สถานะการท างานเหมาะสมหรือไม่ และการจา้ง

แรงงานประมงในประเทศภูมภิาคนั้นควรมีแนวทางการส่ง

แรงวงานกลับบา้นดว้ย  

-ที่ประชุมไดร้่วมพจิารณา ร่าง แนวทางการจัดหาแรงงาน 

โดยหลักการนั้นจะถูกออกแบบใหค้รอบคลุมสามารถใชไ้ด ้

ทัง้ภูมภิาค ซึง่อาจเป็นหลักการที่สูงกว่ากฎหมายของแต่ละ

ประเทศ

 

 

 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1vQaIYd3J00o_T61hVtpAvbXhJMa5UbQR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1vQaIYd3J00o_T61hVtpAvbXhJMa5UbQR?usp=sharing


 

 

เมือ่วันที ่23 มกราคม 2563 ดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ ์

นายกสมาคมฯ และคุณศศิธร เจา้หนา้ที่สมาคมฯ เขา้

ร่วมงาน"ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ

ส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการคา้สู่มาตรฐานการบริหาร

จัดการที่ดี" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา้ ชัน้ 6 จัด

โดยกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ และสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย ซึง่คุณวุฒไิกร ลีวีระพันธุ์ อธบิดี

กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ เป็นประธานในงาน 

-ดร.ชนินทร์ เป็นประธานฯ กลุ่มอุตสาหกรรมประมงและปศุ

สัตว์ เขา้ร่วมเสวนา Empowering Association สรา้งพลัง

ขับเคลื่อนเศรษฐกจิดว้ยสมาคมการคา้ โดย ดร.ชนินทร์ ได ้

ใหข้อ้มูลในเสวนาทีส่ าคัญ เชน่  

>>สมาคม อุตสาหกรรมทู น่ า ไทยก่อ ตั ้งมา 5ปี  และ 

อุตสาหกรรมทูน่ามีการส่งออกมากกว่า200ประเทศ มูลค่า

ประมาณแสนลา้นบาท  

>>ตอนน้ีไดส้รา้งสมาคมการคา้อาหารสัตว์เลี้ยงไทยเมื่อ3

เดอืนทีผ่่านมา ซึง่มกีารสง่ออกมูลค่า30,000ลา้นบาท/ปี 

>>สมาคมในกลุ่มอุตสาหกรรมประมงและปศุสัตว์มีการ

รวมตัวหารอื หรอืซือ้ขายกันเอง                                    >>

สมาคมเป็นการรวมกลุ่มของหลายๆบรษัิทเพื่อแกไ้ขปัญหา

ระดับชาติ เช่น ปัญหา IUU human right โดยผ่านสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทยถงึภาครัฐ 

>>สมาคมมมีาตรฐาน มกีารจัดประชมุ ประสานงานกัน มกีาร

รวมเงนิจากสมาชกิเพื่อใชใ้นงานสมาคมต่างๆ เช่น สมาคม

เป็นตัวแทนประเทศไปประชุมที่ เจนีวา นิวยอร์ก หรือเป็น

สมาคมตัวอย่างเรื่องพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ

อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส ์

>>งานสมาคมถา้สมาชกิมาช่วยกันใครเก่งดา้นไหนมาแชร์

กันจะท าใหส้มาคมโตไปดว้ยกัน 

และในชว่งบ่าย วทิยากร 3 ท่าน คอื คุณจอมพล โพ

ดาพล ผศ.ไพรนิทร ์สมภพสกลุ และดร.ศุภสัณห ์ปรดีาวภิาต 

สรุปดังน้ี 

-ชีแ้จงหลักเกณฑก์ารประกวดสมาคมการคา้ ปี 2563 โดย

คุณจอมพลแจง้ว่า การจดทะเบียนสมาคมมี 2 แห่ง คือ 

กระทรวงมหาดไทยและกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ ซึง่สมาคมที่

ยังมกีารเคลือ่นไหวอยู่ประมาณ 1,050 สมาคม แบ่งกลุ่มตาม

สภาหอการคา้ได ้14 กลุ่ม หากสมาคมใดทีต่อ้งการประกวด

จะใชข้อ้มูลยอ้นหลัง 1 ปี เพือ่วัดตัวชีวั้ดต่างๆ 

-ผศ.ไพรินทร์แจง้ว่า กลุ่มการประกวดสมาคมแบ่งเป็น 3 

กลุ่ม ตามอายุกอ่ตัง้สมาคม ดังน้ี 

>>กลุ่มที ่1 จัดตัง้ 1-5 ปี 

>>กลุ่มที ่2 จัดตัง้ 6-15 ปี 

>>กลุ่มที ่3 จัดตัง้ 16 ปีขึน้ไป 

-รางวัลม ี4 ประเภท ดังน้ี 

>>รางวัลสมาคมการคา้ยอดเยีย่ม (3กลุ่ม) 

>>รางวัลสมาคมการคา้ดเีด่นรายมติ ิ(4 มติ ิ3 กลุ่ม) 

>>รางวัลนายกสมาคมการคา้ดเีด่น (3กลุ่ม) 

>>รางวัลกรรมการศักยภาพดเีด่น (3กลุ่ม) 

-ผศ.ไพรินทร์และดร.ศุภสัณห์ workshop ใหค้ าปรึกษา

พัฒนาการบรหิารจัดการสมาคมการคา้ ตามหลัก Balanced 

Scorecard รายมติ ิ4 มติ ิแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 2 มติ ิ

ดังน้ี  

กลุ่มที ่1  

>>มติทิี ่1:ผลส าเร็จตามพันธกจิ 

>>มติทิี ่2:ความสามารถในการบรหิารจัดการ 

กลุ่มที ่2  

>>มติทิี ่3:คุณภาพการใหบ้รกิาร 

>>มติทิี ่4:การพัฒนาองคก์ร 

-ทัง้น้ีสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยและสมาคมการคา้อาหาร

สัตว์เลี้ยงไทยจะปรกึษาคณะกรรมการก่อนว่าจะส่งเขา้ร่วม

การประกวดสมาคมการคา้ดเีด่นดว้ยหรอืไม่ในการประชมุครัง้

ต่อไปค่ะ

 



 

 

เมื่อวันที ่23 มกราคม 2563 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ 

คุณปิยะราช เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาความ

ตกลงการคา้ระหว่างประเทศ (วาระพเิศษ) RCEP และ 

FTA ไทย-ตุรกี ณ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย มี

สรุปประชมุดังนี้ 

          1.ทางสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยไดเ้ชญิ

ผูแ้ทนจากกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศมาใหข้อ้มูล

เกีย่วกับตารางรายการสนิคา้ภายใตข้อ้บทการใหส้ทิธิ

ประโยชน์ทางภาษีส าหรับรายการสินคา้ที่มีการเปิด

ต ล า ด ใ ห ้ป ร ะ เ ท ศ สม าชิก แต กต่ า ง กั น  ( Tariff 

Differentials) ในกรอบ RCEP ใหก้ับภาคธุรกิจ ท า

ความเขา้ใจ เนื่องจากภายใตค้วามตกลง Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP) เปิด

ใหป้ระเทศสมาชกิก าหนดอัตราภาษีน าเขา้ที่แตกต่าง

กันใหก้ับแต่ละประเทศ และขณะเดียวกันกฎถิน่ก าเนดิ

สนิคา้ภายใต ้RCEP ก็เปิดใหป้ระเทศสมาชกิสามารถน า

สนิคา้ที่มีถิน่ก าเนิดใน RCEP มาผลติต่อไดใ้นประเทศ 

แล ะยั ง ค ง ได ้ถิ่ น ก า เ นิด ภ าย ใต ้ RCEP (Produce 

Exclusively:PE) ในการนี้ประเทศสมาชกิ(อินเดียและ

จีน) จึงไดเ้สนอใหจ้ัดท าขอ้บทพิเศษและเพิ่มกฎ

แหล่งก าเนิดสินคา้เพิ่มเติมใน Tariff Differentials 

(Table XX) เพื่อ ป้องกันการสวมสิทธิจ ากก า รใช ้

ประเทศอืน่เป็นชอ่งทางในการสง่ออกสนิคา้ทีม่กีารเปิด

ตลาดใหป้ระเทศสมาชกิแตกต่างกัน 

>>> ทัง้นี้ สนิคา้ปลากระป๋องตอนที่ 16 ไม่มี

อยู่ ใน list ขอ้บทพิเศษTable XX ของทุกประเทศ

สมาชกิ RCEP ดังนั้นสนิคา้ปลากระป๋องของไทยที่จะ

ส่งออกไปยั งประเทศสมาชิก  RCEP จึงไม่ ได รั้บ

ผลกระทบจากขอ้บทพเิศษขา้งตน้ 

          2.ท่าทีของประเทศสมาชกิ RCEP เกีย่วกับการ

เขา้ร่วมของอนิเดยี โดยล่าสุดอยู่ระหว่างการเจรจาและ

พจิารณาขอ้เรียกรอ้งระหว่างกัน และจะมีการจัดประชมุ

หารือ เกี่ยวท่ าทีของอินเดียอีกค รั้งภายในเดือน

กมุภาพันธ ์63 นี้  

          3.การเจรจากฎว่าดว้ยถิ่นก าเนิดสนิคา้ภายใต ้

กรอบ FTA ไทย-ตุรกี>>> ทางกรมศุลกากรไดใ้ห ้

ขอ้มูลว่าก าลังรวบรวมท่าทจีากภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ผูป้ระกอบการ เพื่อน าไปประกอบการเจรจา FTA ไทย-

ตุรกีในเดือนมีนาคม 2563 โดยเบื้องตน้ทางตรุกีให ้

ความเห็นเรื่องสะสมถิน่ก าเนิดสนิคา้ว่า สามารถสะสม

ถิน่ก าเนดิสนิคา้ร่วมกับ EU ได ้หากประเทศไทยม ีFTA 

TH-EU แลว้ และทางตุรกมีีขอ้หา้มไม่ใหน้ าเขา้วัตุดบิ

จากทีอ่ืน่  

       ทัง้นี้ ทาง สมาคมฯ  จะท าหนังสอืเสนอท่าทีขอ

ลดภาษีสนิคา้ปลากระป๋องและกฎแหล่งก าเนดิสนิคา้ใน

กรอบ FTA ไทย-ตุรก ีใหก้ับทางกรมศุลกากรและสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย  ภายในตน้เดอืนกมุภาพันธ์

นี้ เพือ่น าไปพจิารณาเสนอในการประชมุ FTA ไทย-ตุรกี

ครัง้ต่อไป 

 

เมื่อวันที่  23 มกราคม 2563 คุณอนุสรา จนท. 

สมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมเพื่อพจิารณาปรับปรุงขอ้เสนอการ

เปิดตลาดสนิคา้ของไทยภายใตค้วามตกลงการคา้เสร ีไทย-

ตุรก ีณ หอ้งเศรษฐกจิการพาณิชย์ กรมเจรจาการคา้ โดยมี

คุณเสาวณิต ผ่องใส ผูอ้ านวยการส านักการคา้สนิคา้ เป็น

ประธาน มรีายละเอยีดดังน้ี  

>>> ผลการประชุม FTA ไทย-ตุรก ีดา้นการคา้สนิคา้ 

เมือ่วนัที ่2-4 ธ.ค. 62  

      1. สองฝ่ายเห็นว่าขอ้เสนอการเปิดตลาดสนิคา้ฉบับ

ปรับปรุง (Revised Offer) ของทัง้สองฝ่ายมีพัฒนาการที่ดี

ขึ้น แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่จะใหม้ีการยกเวน้ภาษี



 

 

ครอบคลุมรายการสนิคา้รอ้ยละ 86-92 ของรายการสนิคา้

ทัง้หมด 

      2. สองฝ่ายเห็นพอ้งร่วมกันถงึเกณฑห์รือเป้าหมาย

ในการเปิดตลาดในครัง้ต่อไป โดยก าหนดใหส้องฝ่ายเปิด

ตลาดส าหรับสนิคา้ในกลุ่มยกเวน้ภาษีทันทีเมือ่ความตกลงมี

ผลบังคับใช ้ใหค้รอบคลุมใหถ้งึรอ้ยละ 60 ของรายการสนิคา้

ทัง้หมด  

      3. ทีป่ระชมุไดเ้ห็นชอบทีจ่ะแลกเปลีย่นขอ้เสนอการ

เปิดตลาดอีกครั ้ง ในวันที่  3 ก.พ. 63 โดยตกลงที่จะ

แลกเปลี่ยนที่ระดับการเปิดตลาดที่รอ้ยละ 90 และจะหารือ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตลาดอีกครั ้งในการ

ประชมุ FTA ไทย-ตุรก ีครัง้ที ่7 ซึง่ตุรกจีะเป็นเจา้ภาพในชว่ง

เดอืนมนีาคม 63 

>>> ขอ้คดิเห็นต่อรายการสนิคา้ทีไ่ทยอาจพจิารณา

เสนอในขอ้เสนอปรบัปรุงการเปิดตลาด และขอ้คดิเห็น

ต่อรายการสนิคา้ทีไ่ทยเรยีกรอ้งใหตุ้รกปีรบัปรุงการ

เปิดตลาด 

      ที่ประชุมไดใ้หแ้ต่ละหน่วยงานพิจารณาจัดท า

รายการขอ้เสนอปรับปรุงการเปิดตลาด โดยมีระดับการเปิด

ตลาดสนิคา้ในกลุ่มยกเวน้ภาษีทันทรีอ้ยละ 60 (เพิม่ขึน้จาก

เดิมรอ้ยละ10) โดยตุรกีแจง้ว่า จะด าเนินการหารือภายใน

ประเทศเพื่อพจิารณายกเวน้ภาษีใหกั้บรายการสนิคา้ที่ไทย

ยื่นขอใหเ้ปิดตลาดแบบต่างตอบแทน ซึง่หากไม่สามารถ

ยกเวน้ภาษีไดท้ันที ก็จะยกเวน้ภาษีในภายหลังตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด 

      ทั ้ง น้ี  กรมเจรจาการคา้ไดใ้หแ้ต่ละหน่วยงาน 

ตรวจสอบขอ้มูลที่ขอเสนอเปิดตลาดสนิคา้ และส่งท่าที

กลับมาภายในวันที่ 7 ก.พ. น้ี เพื่อทางกรมจะน าขอ้มูลไป

พจิารณาและเสนอในการประชมุ FTA ครัง้ที ่7 ต่อไป 

 

เมื่ อ วันที่  24  มกราคม  2563 คุณอรรถพันธ์   

มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมฯ และเจา้หนา้ที่คุณปิยะราช

เขา้ร่วมประชุมเชงิปฏบิัตกิารเพื่อรับฟังความคดิเห็นต่อการ

วเิคราะห์สภาพงานอันตรายส าหรับเด็กในประเทศไทยเพื่อ

ขจัดการใชแ้รงงานเด็ก ณ รร.มริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั่น 

จัดโดย กรมสวัสดิการคุม้ครองแรงงาน วัตถุประสงค์เพื่อ

เปิดรับฟังความคิดเห็นในประเด็นอัตราน ้าหนักยกสูงสุด

ส าหรับเด็กและสตรีจากผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งเพื่อน าขอ้มูลมา

พิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการปรับปรุงแกไ้ขจัดท า

นโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง มสีรุปการประชมุดังน้ี 

        1.ประเทศไทยใหส้ัตยาบันอนุสัญญาองคก์ารแรงงาน

ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าดว้ยการหา้มและการ

ด าเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวรา้ยในการใช ้

แรงงานเด็ก>>ก าหนดใหป้ระเทศสมาชิกถือเป็นภารกิจ

ส า คัญเร่ ง ด่วนที่ต อ้งก าหนดและปฏิบัติตามแผนงาน

ด าเนนิการเพือ่ขจัดรูปแบบที่เลวรา้ยทีสุ่ดของการใชแ้รงงาน

เด็กใหห้มดไป 

        2.การใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรา้ยแบ่งเป็น 4 

หมวด ไดแ้ก่ (ก) ทุกรูปแบบของกานใชท้าสหรอืแนวปฏบิัติ

ที่คลา้ยกับการใชท้าส (ข) การใช ้จัดหา หรือเสนอเด็กเพือ่

การคา้ประเวณี สื่อลามก (ค) การใชห้รือจัดหาเด็กเพื่อ

กิจกร รมที่ผิดกฎหมาย  ( ง )  งานที่มี ลักษณะ  หรือมี

สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอันตราย ต่อสขุภาพ ความปลอดภัย 

         - รูปแบบ (ก)(ข)และ(ค) เป็นรูปแบบที่เลวรา้ยที่สุด

ของการใชแ้รงงงานเด็กทีต่อ้งแกไ้ขใหห้มดไป 

          - รูปแบบ (ง) งานอันตราย ประเทศสมาชกิที่ให ้

สัตยาบันตอ้งก าหนดบัญชงีานอันตรายทีจ่ะไม่อนุญาตใหเ้ด็ก

อายุต ่ากว่า 18 ปี ท า  

         3.งานอันตรายที่ประเทศไทยก าหนดไวไ้ดแ้ก่>>> 

เด็กชายยกของทีม่นี ้าหนักเกนิกว่า 25 กโิลกรม, เด็กหญงิยก

ของที่มีน ้าหนักเกนิหกว่า 20 กโิลกรม, งานหลอม เป่า รีด

โลหะ หรอืงานเชือ่มโลหะ งานขับรถบรรทุก หรอืยานพาหนะ

ทีใ่หบ้รกิารสาธารณะ เป็นตน้ 

        4.กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน ร่วมกับ ILO และ

ส านักงานสถติแิห่งชาตไิดด้ าเนินการส ารวจการท างานของ

เด็กในประเทศไทย พ.ศ.2561 เพือ่จัดท าขอ้มูลเกีย่วกับการ

ท างานของเด็กอายุ 5-17 ปี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 83,880 

ครัวเรือน เก็บขอ้มูลระหว่างเดือนก.ค.-ก.ย.61 พบว่ามีเด็ก

อายุ 5-17 ปี ทัง้หมด 10.47ลา้นคน เป็นเด็กที่ท างาน 4.09 

แสนคน ซึง่ในจ านวนน้ีมีเด็กท างานเขา้ข่ายงานอันตราย 

1.33 แสนคน (เป็นเด็กท างานลักษณะงานอันตรายหรือมี

สภาพแวดลอ้มที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย

จ านวน 1.26 แสนคน) 

       ทัง้น้ีในที่ประชุมมคีวามเห็นเรือ่งอัตราน ้าหนักยกสงูสดุ

ส าหรับเด็กและสตรว่ีาเน่ืองจากปัจจัยเสีย่งในงานยกทีส่ าคัญ 

คือ ท่าทางการยกน ้าหนัก ปรมิาณงาน และสภาพแวดลอ้ม

โดยเฉพาะอุณหภูม ิอาจ 



 

 

สง่ผลใหม้คีวามเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ การออกกฎหมายเกีย่วกับงาน

ยกโดยเฉพาะเด็กควรตอ้งมรีายละเอียดมากกว่าการก าหนด

น ้าหนักสงูสดุ อกีทัง้ความแข็งแรงของบุคคลมคีวามแตกต่าง

กันเด็กที่จะตอ้งท างานเกีย่วกับการยกควรไดร้ับพจิารณาถงึ

สมรรถภาพของร่างกายและลักษะงานก่อนการปฏบิัตงิาน 

นอกจากน้ียังเสนอใหจ้ัดท าตารางงานที่เด็กสามารถท าได ้

และการเพิม่งานวจิัยเกีย่วกับเรื่องดังกล่าวใหม้ากขึน้เพือ่น า

ขอ้มูลมาประกอบการพิจารณาแกไ้ขสถานการณ์การใช ้

แรงงานเด็กใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้

 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 สมาคมฯ จัดประชุม 

TTIA HR ครัง้ที่ 1/2563 โดยมีคุณอรรถพันธุ์ มาศรังสรรค์ 

เป็นประธาน ,คุณสพุัฒตรา ผูอ้ านวยการฯ และจนท. สมาคม

ฯ คุณวรพล คุณปิยะราช ณ รร.เซ็นทรัลเพลส จ.สมุทรสาคร 

โดยมีสมาชกิเขา้ร่วมประชมุจ านวน 11 บรษัิท มีสรุปผลการ

ประชมุดังน้ี 

     1. มีการบรรยายใหค้วามรู เ้รื่อง "นโยบายการจัดหา

แรงงานในบรษัิท" ซึง่เป็นกรณีศกึษาการจัดการแรงงานขา้ม

ชาตทิี่ไดร้ับการยอมรับจาก Praxis lab และ freedom fund 

โดยตัวแทนจาก บมจ.ไทยยูเน่ียน 

       2.การจัดตัง้คณะกรรมการแรงงานของ TTIAและ TPFA 

เพื่อพิจารณาและใหค้วามเห็นแนวทางดา้นแรงงานหรือ

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับอุตสาหกรรม โดยในที่ประชุมได ้

ตัวแทนจาก บมจ.ยูนิคอร์ด และ บจก.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ 

อนิเตอรเ์นชั่นแนล  

        3. สมาคมฯ ไดจ้ัดท าร่างแนวทางการตรวจเรอืประมง 

อา้งอิง c188 และกฎหมายไทยใหท้ี่ประชุมพจิารณาและ

เสนอแนะขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิ โดยใหท้างสมาชกิทีม่คีวามเหน็

เพิ่มเติมส่งขอ้คิดเห็นมาที่สมาคมฯ ภายในวันที่ 7 กพ 63 

เพื่อสมาคมฯ จะไดน้ าไปประชุมในที่ประชุมวสิามัญ ครัง้ที่ 

1/2563 ต่อไป 

         4. การจัดอบรม GLP ใหกั้บ supply chain สมาชกิฯ 

เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถน าไปปรับใชใ้น

โรงงานได ้โดยใหส้มาชกิ เสนอชือ่ supply chain ทีต่อ้งการ

ใหเ้ขา้ร่วมอบรมมายังสมาคมฯ ภายในวันที ่7 กพ.63  

      5.การอัพเดทกฎหมายดา้นแรงงานที่ส าคัญ เช่น การ

ปรับค่าจา้งขั ้นต ่า ปี2563 , ความคืบหนา้ พรบ.แรงงาน

สัมพันธ ์พ.ศ.... , พรบ. คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 2562 เป็น

ตน้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 TTIA ดร.ชนินทร์  

นายกสมาคมฯ คุณทวี กรรมการฯ คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ 

และคุณปิยะราช เจา้หนา้ที่ เขา้ร่วมประชุมหารือการอ านวย

ความสะดวกการน าเขา้-สง่ออกสนิคา้ประมงและอุตสาหกรรม

ต่อเน่ือง เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขัน ร่วมกับ กรม

ศุลกากร กรมประมง กรมปศุสัตว ์และกรมการคา้ต่างประเทศ 

โดยมีดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เป็น

ประธาน สรุประเด็นส าคัญดังน้ี 

1.ปัจจุบันสินคา้เกษตรและอาหารแปรรูปของ

ประเทศไทยประสบปัญหาหลัก 3 ขอ้ไดแ้ก่ วัตถุดบิ, ค่าแรง 

และค่าเงนิบาท ซึง่พบว่ามีหลายอุตสาหกรรมปิดกจิการลง 

ทางสภาหอฯรับทราบปัญหาจากสมาคมต่างๆ และขอเสนอ

ภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง ใหค้วามช่วยเหลือทบทวนระเบียบ

ขัน้ตอนการน าเขา้-ส่งออกสนิคา้ใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน โดยสรา้งกลไกมาตรการเชงิป้องกัน ใหค้วามรูแ้ละ

ขัน้ตอนที่ถูกตอ้งแก่ผูป้ระกอบการ เพื่อลดการแกไ้ขปัญหา

ภายหลัง 

2.การหารือการอ านวยความสะดวก วัตถุดิบ

องคป์ระกอบการน าเขา้-สง่ออก 

      - ตัวอย่างกรณีน าเขา้น ้ามันถั่วเหลืองจากมาเลเซีย

ภายใตก้ารใชส้ ิทธิ ASEAN Trade in Goods Agreement 

(ATIGA)  

>>> ทาง ก.ศุลกากร ไดต้รวจสอบขอ้มูลผูป้ระกอบการหลัง

การตรวจปล่อย (Post Audit) และแจง้ผูป้ระกอบการถงึความ

ไม่สอดคลอ้งกับการปฏบิัตติามกฎแหล่งก าเนดิสนิคา้และขอ

เรียกดูหลักฐานการไดส้ทิธ ิATIGA ซึง่สมาคมชีแ้จงว่าผูน้ า

เขา้จะไม่ทราบว่าขอ้มูลในเอกสารที่ผ่านการรับรองของ

รัฐบาลประเทศทีอ่อกฟอรม์มาให ้ถูกตอ้งหรอืไม่ โดยเฉพาะ

หากเป็นขอ้มูลตน้ทุน ดัง นัน จึงขอใหห้น่วยงานรัฐที่

เกีย่วขอ้งของทัง้ 2 ประเทศ หารอืร่วมกัน  

กรมศุลกากรไดส้อบถามไปยังมาเลเซยี Ministry of 

International Trade and Industry (MITI) 2 ครั ้ง  แต่ยัง

ไม่ไดร้ับการตดิต่อกลับมา และแจง้ว่า ผูป้ระกอบการตอ้งเก็บ

หลักฐานไวอ้ย่างนอ้ย 3 ปี และรัฐสามารถตรวจสอบไดใ้น

ช่วงเวลาดังกล่าว ทัง้น้ีแนะน าว่าศุลกากรมีบรกิารตรวจสอบ

ขอ้มูล ถิ่นก าเนิดสนิคา้, พิกัด, ราคา, ROO ล่วงหนา้ใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการซึง่สามารถชว่ยลดความเสีย่ง และปัญหาการ

น าเขา้ภายหลังได ้ และเสนอว่าผูป้ระกอบการควรท า

ขอ้ตกลงกับผูข้ายเพื่อการันตีว่าสนิคา้ที่ขอใชส้ทิธินั้นตรง

ตามกฎแหล่งก าเนดิสนิคา้ 

สมาคมชี้แจงว่าหากระยะเวลาผ่านมานาน การขอ

ขอ้มูลจากผูข้าย หรือ MITI ท าไดย้าก และเน่ืองจากมีการ

น าเขา้วัตถุดิบหลายชนิดจึงไม่สะดวกในการตรวจสอบขอ

ขอ้มูลทุกครัง้ จะตรวจสอบเฉพาะกรณีที่มคีวามเสีย่ง จงึท า

ใหผู้ป้ระกอบการอาจเลิกใชส้ ิทธิจาก FTA และหันไปใช ้

มาตรา 29 แทน 

สรุป สมาคมฯ จะสอบถามขอ้มูลไปยังสมาชกิเรื่อง

การน าเขา้วัตถุดบิที่เกีย่วขอ้งกับสนิคา้ทัง้หมด รวมถงึการใช ้

สทิธ ิFTA  และปัญหาทีพ่บในการใชส้ทิธ ิและรวบรวมขอ้มูล

ส่งใหท้างสภาหอฯ โดยสภาหอฯ มีแผนจัดสัมมนาชีแ้จงให ้

ความรู ้ขัน้ตอนปฎิบัติที่ถูกตอ้งและขอ้ควรระวัง โดยเชญิ

ผูแ้ทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น กรมศุลกากร กรม

ประมง กรมปศุสัตว ์และกรมการคา้ต่างประเทศมาบรรยาย 

3.หารือการน าเขา้วัตถุดิบเพื่อทดแทนวัตถุดิบ

ภายในประเทศ ไดม้ีขอ้เสนอใหพ้จิารณาก าหนดโควตาที่

เหมาะสมระหว่างผูป้ระกอบการและเกษตรกรเพื่อไม่ให ้

กระทบเกษตรกรภายในประเทศ ทั ้งน้ี กรมประมง กรม

ศุลกากร จะด าเนินการจัดขัน้ตอนปฏบิัติการน าเขา้ภายใต ้

กฎหมายทีก่ าหนดร่วมกับผูป้ระกอบการ 

4.หารอืการปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ เพือ่

อ านวยความสะดวกใหกั้บผูป้ระกอบการ อาท ิระเบยีบกรมปศุ

สัตว ์ว่าดว้ยการท าลายสัตวท์ี่เป็นโรคระบาด และการท าลาย

สัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2550 โดยกรมปศุสัตว ์จะด าเนนิการจัดท าขัน้ตอนและ

การน าเขา้ เพื่อประชาสัมพันธใ์หส้มาชกิผูป้ระกอบการไดร้ับ

ทราบ 

5.ภาคเอกชน ไม่เห็นดว้ยกับการการยกเลกิประกาศ

กระทรวงพาณิชยท์ีก่ าหนดใหผู้ส้ง่ออกปลาทูน่ากระป๋องและ

ส าเร็จรูปตอ้งเป็นสมาชกิสมาคมการคา้ ซึง่จะส่งผลกระทบ

ต่อขดีความสามารถในการแขง่ขันของอุตสาหกรรมทูน่าไทย

ในภาพรวม อีกทัง้ ยังจะก่อใหเ้กดิปัญหาการคา้มนุษย์ดา้น

แรงงาน และการแกไ้ขปัญหาการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-

dumping: AD) ในอุตสาหกรรม

 

 

 



 

 

เมือ่วันที ่29 มกราคม 2563 TTIA ดร.ชนนิทร ์นายก

สมาคมฯ(ในนามสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย) และคุณ

จุฑารัตน์ จนท.สมาคม เขา้ร่วมประชุมประเมนิสถานการณ์

การส่งออกร่วมภาครัฐและเอกชน ไตรมาส 1/2563 โดยมี

อธิบดีกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ คุณสมเด็จ สุ

สมบูรณ์ และคุณสน่ัน อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย เป็นประธาน ณ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย ์สรุปดังน้ี 

1.ประธานแจง้ว่า มูลค่าการส่งออกรวมของปี 2562 

ติดลบที่ -2.65% และในปี 2563 ทางกรมส่งเสรมิการคา้

ระหว่างประเทศ มแีผนในการบุกตลาดสง่ออกเชงิรุกโดยการ

น าของท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีกระทรวง

พาณิชย์ โดยท างานร่วมกันอย่างใกลช้ดิระหว่างเอกชนและ

ภาครัฐในการผลักดันการสง่ออกใหด้ยีิง่ขึน้  

2. กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศจะน าขอ้มูล

รายละเอยีดสนิคา้การประเมนิการสง่ออกรายงานต่อท่านรอง

นายกรัฐมนตรี และไปประมวลส่วนความตอ้งการของตลาด

ต่างประเทศ เพือ่สง่เสรมิการสง่ออกใหเ้ป็นบวกยิง่ขึน้  

3. มตกิารประชุม ครม.เศรษฐกจิ เมื่อวันที่ 22 พ.ย 

62 นายกรัฐมนตรีรับทราบผลการด าเนินการมาตรการ

เศรษฐกิจภายใตก้รอบบริหารปี2562 และกรอบแนวทาง

บรหิารเศรษฐกจิ 2563 โดยก าหนดใหปี้ 2563 ขยายตัวไม่

ต ่ากว่ารอ้ยละ 3 และมอบหมายใหก้ระทรวงพาณิชยต์ดิตาม

แกไ้ขปัญหาการสง่ออก  

4. แผนการจัดกจิกรรมต่างๆ ของกรมสง่เสรมิการคา้

ระหว่างประเทศ ในปี 2563 เพื่อใหก้ารส่งออกสามารถ

ปรับตัวดีขึน้ในระยะต่อไป นอกเหนือจากแผนงานที่กรมท า

อยู่แลว้ไดเ้พิม่กจิกรรมดังน้ี  

     - การจัดคณะผูบ้รหิารระดับสงูกระทรวงพาณิชย ์

น าคณะนักธุระกิจเดินทางไปเจาะตลาดสินคา้และบริการ

ประเทศที่มีศักยภาพ 15 ประเทศ เนน้รักษาตลาดเดมิ เปิด

ตลาดใหม่ ไดแ้ก่ อินเดีย กัมพูชา แอฟริกาใต ้ฮ่องกง 

เวียดนาม จีน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ฟิลปิปินส ์เกาหลี

ใต ้รัสเซยี บารเ์รน บังคลาเทศ ออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์ 

     - ใชช้่องทางออนไลน์เป็นชอ่งทางลัดในการคา้

ขายสนิคา้ 

     - เพิ่มการจัดกิจกรรม Matching ในไทย และ

เชญิผูน้ าเขา้จากต่างประเทศมา Sourcing สนิคา้ไทย 

     - กิจกรรมส่งเสรมิการคา้ชายแดนภาคใตจ้ัดที่

จังหวัดนราธวิาส  

5. การประเมนิสถานการณ์ภาพรวมการคา้ระหว่าง

ประ เทศ ไตรมาส  1/2563  ส่วนของสินค า้ เกษตร/

อุตสาหกรรมเกษตร  

ดร.ชนินท์ ไดใ้หข้อ้มูลว่า ปี2562 สนิคา้ปลาทูน่า 

และ Petfood Value USD ลดลง 3% แต่ Quality เพิม่ 3% 

สง่ออกได ้3500 ลา้นเหรยีญ ซึง่ไม่น่าตกใจเน่ืองจากวัตถุดบิ

ครึง่หนึง่มาจากการน าเขา้ และในปี2563 คาดว่าเตบิโตไม่ต ่า

กว่า 5% หากแกไ้ขปัญหาค่าเงนิบาทได ้

ส่วนของสินคา้กุง้ปี 2562 ลดลงไป 10% ถา้ไม่

บล็อกเรื่องการน าเขา้กุง้น่าจะเติบโตขึ้นได ้ โดยน าเขา้

วัตถุดบิ Reprocess เพือ่ Export โดยไม่กระทบต่อเกษตรกร

ไทยซึง่มกีารหารอืกับกรมประมงแลว้     

     ทัง้น้ี ขอใหก้ระทรวงพาณิชย์เป็นตัวกลางหารอื

กับกระทรวงเกษตรฯ และผูป้ระกอบการ พจิารณาเป็นรายการ

สินคา้แลว้อนุญาตใหน้ าเขา้มาผลิตเพื่อส่งออกโดยไม่

กระทบกับสินคา้ของเกษตรกรไทย เพื่อใหอุ้ตสาหกรรม

สามารถอยู่ได ้

 


