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18 มิ.ย.63 TTIA ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
 

18 มิ.ย.63 TTIA ประชุมวิสามัญ TTIA ครัง้ที่ 2/2563 
 

30 มิ.ย.63 TTIA เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางรับรอง
สินค้าส่งออกของไทยปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

24 มิ.ย.63 TTIA เข้าร่วมประชุมการออกเอกสารรับรอง  
COVID-19 สินค้าอาหาร 

 

11 มิ.ย.63 TTIA เข้าร่วมประชุม คกก.สายงานแรงงาน  
ครั้งที่ 6/2563 

 

2 มิ.ย.63 TTIA เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาราคา
สินค้าสัตว์น้ำกลุ่มทูน่า หมึก และเนื้อปลาบด (ซูริมิ) 
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สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิก  ในเดือนมิ.ย.นี้ สมาคมฯ ได้เปิดทำการ Work @Office แล้ว หลังจากที่            

Work from Home ตั้งแต่ 19 มี.ค.63 แต่ยังคงมีการดูแลภายในให้พนักงานมี Social Distancing และ
สุขอนามัยที่จำเป็น ตามสถานการณ์ New Normal  

และเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา สมาคมได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ตาม
ข้อกำหนด พ.ร.บ.สมาคมการค้า เรียบร้อยแล้ว และเป็นที่น่าสังเกตว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การประชุมผ่านทาง VDO Conference มากขึ้น ติดตามได้ในฉบับค่ะ 

TTIA Team 
 

 

ข่าวกิจกรรม หน้า 

สภาหอฯ เข้าร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม “PEOPLE+ WORK CONNECT” 1 

TTIA เข้าร่วมสัมมนา ผ่าน VDO Conference ในหัวข้อ รูปแบบการจ้างแรงงานประมง 1 

TTIA เข้าร่วมประชุมหารือ ในการจัดทำ VDO ประชาสัมพันธ์ "งานต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก" 2 

TTIA เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำกลุ่มทูน่า หมึก และเนื้อปลาบด (ซูริมิ) 2 

TTIA เข้าร่วมรับฟังสัมมนา เร่ือง “Thailand Food Packaging Challenges – ความท้าทายของบรรจุ
ภัณฑ์อาหารในประเทศไทย” 

3 

TTIA เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ"การประเมินความเสี ่ยงเรื ่องการบังคับใช้แรงงานผ่าน App Zoom 
Conference 

4 

TTIA เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "ความปลอดภัย อาชีวอนามัย บนเรือประมง และกลไกการร้องเรียน" 5 

TTIA เข้าร่วมหารือการจัดทำ VDO ประชาสัมพันธ์"งานต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก"เพื่อเผยแพร่บน
เว็บไซต์สมาคมฯ 

6 

TTAI เข้าร่วมสัมนา "การจัดการประกันด้านสุขภาพ และสวัสดิการของแรงงานประมง" 6 

TTIA เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการเข้าร่วมความตกลง CPTPP 7 

TTIA เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาปลากะพงไทย 7 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตผลผลิตภัณฑ์ประมง และการพาณิชย์  
คร้ังที่ 2/2563 (ผ่านออนไลน์) 

8 

TTIA เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสายงานแรงงาน ครั้งที่ 6/2563 9 

TTIA เข้าร่วมประชุม โครงการ Tonggol FIP ผ่านระบบ Video Conference 9 

  
 

บก. บอกกล่าว 
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 หน้า 
TTIA จัดประชุมวิสามัญ TTIA ครั้งที่ 2/2563 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 
TTIA และผ่านระบบ VDO conference 
TTIA เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ และที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 5/2563 

10 
 

11 
TTIA เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563 
ผ่านประชุมออนไลน์ Cat Conference 

11 

TTIA เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงผลกระทบต่อธุรกิจบริการรวมไปถึง Supply Chain ที่เก่ียวข้องกับภาค
บริการหากประเทศไทยเข้าร่วมความตกลง CPTPP 

12 

TTIA ไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ on site visit 12 

TTIA เข้าร่วมประชุมการออกเอกสารรับรอง COVID-19 สินค้าอาหาร 13 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพฒันาศักยภาพการประมงไทย คร้ังที่5/2563 ในหัวข้อ 
“การแก้ปัญหาราคาโอดำตกตำ่” ผ่านระบบออนไลน ์

14 

TTIA เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เก่ียวกับแนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหวา่งไทย-อียิปต ์

15 

TTIA เข้าร่วมประชุมหารือมุมมองภาคเอกชนไทยที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 

15 

TTIA เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางรับรองสนิค้าสง่ออกของไทยปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  16 

TTIA เข้าร่วมประชุมชี้แจงเก่ียวกับการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้ไปยังสหรัฐอเมริกา 17 

TTIA เข้าร่วมประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสมาคมการค้า ครั้งที่ 2 19 

  

กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา มิถุนายน 2563 20 

 

มติการประชุม คณะรัฐมนตรีที่สำคัญ เดือน พฤษภาคม 2563 - มิถุนายน 2563                                     
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ข่าวกิจกรรม 
 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม “PEOPLE+ WORK CONNECT” 
 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท์ รอง
ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้แถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม “PEOPLE+ WORK CONNECT” 
เพื่อใช้ในการจับคู่ความต้องการระหว่างธุรกิจกับผู้ว่างงานในช่วงโควิด -19 ในเบื้องต้นได้รับความร่วมมือจากสมาชิก
หอการค้าและพันธมิตรต่างๆ จำนวน 29 
บริษัทชั้นนำ เพื่อช่วยเหลือภาคแรงงาน
ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในคร้ังนี้   

โดยแรงงานถือเป็นส่วนสำคัญ
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
ในขณะนี้แพลตฟอร์มสามารถใช้งานได้
แล้ว โดยล่าสุดมีตำแหน่งงานกว่าพัน
ตำแหน่งที ่อยู ่ในแพลตฟอร์ม และจะ
ทยอยนำข้อมูลเข้าในแพลตฟอร์มมากข้ึน 
และในช่วงแรกจะอยู ่ในรูปแบบของ
บริษัทต่อบริษัท หรือ B2B แลกเปลี่ยนความ
ต้องการแรงงานระหว่างกัน และในอนาคตจะมีการนำเข้าข้อมูลในส่วนของแรงงานที่ต้องการมีงานทำมากขึ้น โดย
มั่นใจว่าจะสามารถดูดซับแรงงานที่ตกงานในเวลานี้ได้จำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถประเมินได้ทั้งหมดว่าจะอยู่ที่
จำนวนเท่าใด โดยภาพจะเห็นชัดขึ้นหลังจากมาตรการช่วยเหลือในส่วนของ 5,000 บาท หมดลง เวลานั้นจะชัดเจนว่า
จะมีแรงงานต้องการกลับเข้าระบบมากน้อยแค่ไหน ซึ่งล่าสุดทางหอการค้าไทยได้ประเมินไว้มากในช่วงวิกฤตโควิด-19 
จะมีแรงงานตกงานอยู่ที่ประมาณ 7 ล้านคน 
Cr: Labor&Fishery BOT 

 
TTIA เข้าร่วมสัมมนา ผ่าน VDO Conference ในหัวข้อ รูปแบบการจ้างแรงงานประมง 
 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คุณวรพล เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เข้าร่วมสัมมนา ผ่าน VDO Conference ใน
หัวข้อ รูปแบบการจ้างแรงงานประมง บรรยายโดยคุณภูวกร โตสิงห์ขร หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาอุทธรณ์การทำงาน
ของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน จัดโดย IOM และ MWG สรุป ดังนี้ 

1. การนำเข้าแรงงานประมงนั้นจะเป็นการนำเข้า MOU ซึ่งมาจาก 2 ทาง คือ นายจ้างรับเองโดยตรง และ
ผ่านบริษัทจัดหางาน ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน  
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2. การนำเข้า MOU นั้นจะต้องมีการทำสัญญา 2 ฉบับ คือคือ 1.สัญญานำเข้า 2.สัญญาจ้างแรงงาน โดยต้อง
ใช้หลักการจากสัญญาจากสัญญาจ้างแรงงานเป็นหลัก เพราะในสัญญาจ้างแรงงานจะมีระบุเรื่อง การจ้างงาน งานที่
ต้องทำในหน้าที่ การจ่ายเงิน เป็นต้น  

3. เอกสารที่จำเป็นในการยื่นเพื่อใช้จ้าง
งาน กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือ
รับรองนิติบุคคล ทะเบียนพาณิชย์ และสำหรับ
บุคคลธรรมดา เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน 
ที่ตั้งบริษัท แต่สำหรับแรงงานประมงนั้น อาจมี
หลักฐานเพิ่มเติม เช่น ใช้แบบจ้างงานจากกรม
สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ปม.1 ซึ่งมีระบุเรื่อง
การจ้างงาน การจ่ายเงิน สวัสดิการ ข้อตำหนด
เรื่องค่าตอบแทน และอาจต้องใช้หลักฐาน เรื่อง 
ชื่อเรือ แหล่งที่ทำงาน อาหารและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน ตามที่กรมการจัดหางานกำหนด 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมการจัดทำ VDO ประชาสัมพันธ์ 
"งานต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก" 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 TTIA คุณวรพล และ
คุณปิยะราช เข้าร่วมประชุมหารือ ในการจัดทำ VDO 
ประชาสัมพันธ์ "งานต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก" ใน
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ร่วมกับ TFFA เพื่อประชาสัมพันธ์
การให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
ของอุตสาหกรรมประมงของไทย 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำกลุ่มทูน่า หมึก และเนื้อปลาบด (ซูริมิ) 

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ (ผ่านZoom), คุณนรินทร์ อุปนายก และคุณ
สุพัตรา ผอ.สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำกลุ่มทูน่า หมึก และเนื้อปลาบด  (ซูริมิ) โดยมี
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ. เป็นประธาน (ผ่านzoom) ร่วมด้วยรองอธิบดีกรมประมง (คุณบัญชา) 
สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงเรืออวนล้อมปัตตานี TFFA และกรมประมง ณ ห้องประชุม ก.
เกษตรฯ สรุปดังนี้ 

1. จุดประสงค์ กษ. ขอให้ช่วยซื้อสินค้าสัตว์น้ำจากชาวประมงซึ่งประสบปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำ ขายไม่ได้ 
2. กรณีโอดำ สาเหตุราคาตกต่ำ เนื่องจากเป็นสินค้าขายเข้า food service ตลาดหลักคือ US และ M/E ช่วง

โควิดทำให้ความต้องการลดลง โรงงานไม่มี order ส่งผลให้การซื้อ โอดำจากไทยลดลงขณะนี้สินค้าทูน่าอ่ืนก็มีปัญหา 
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การขายลดลงเช่นกัน ที่ยังไปได้คือ SKJ และตลาด retail/ 
ขายดี ก.พ.-เม.ย. 63 เพราะประชาชนตื่นตระหนก ซื้อ
กักตุน ถ้าสถานการณ์เร่ิมกลับสู่ปกติ ก็จะมีกำลังซื้อมากขึ้น 

3. แนวทางช่วยเหลือ ทาง TTIA เสนอว่ายินดี
ช่วยเหลือเรือประมงที่จับโอดำในไทยเท่าที่ทำได้ แต่ขอให้
ทางสมาคมเรืออวนล้อมจับ ส่งข้อมูลปริมาณที่ต้องการขาย
แต่ละเดือน/ ราคาที่ชาวประมงอยู่ได้/ รายละเอียดเรือ 
และแพ ที่จะรับซื้อ เพื่อสมาคมจะนำไปหารือกับสมาชิก 
18 มิ.ย. ศกนี้  

4. ทางประธานมอบกรมประมงติดตามความคืบหน้าและผลการหารือของสมาคม  
 
TTIA เข้าร่วมรับฟังสัมมนา เรื่อง “Thailand Food Packaging Challenges – ความท้าทายของบรรจุ
ภัณฑ์อาหารในประเทศไทย” 
 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 คุณอนุสรา จนท.สมาคมฯ เข้าร่วมรับฟังสัมมนา เร่ือง “Thailand Food Packaging 
Challenges – ความท้าทายของบรรจุภัณฑ์อาหารในประเทศไทย” ผ่านทาง Webinar จัดโดย สภาสมาคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) โดยมี พลตรี รศ.
ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู นายก สสวทท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญดังนี้  

 Food Packaging Trend amid COVID-19  
     COVID-19 หนุนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โต 200-
300% ทำให้เติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ ่งคาดว่าในอีก 9 
เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงก็จะยังคง
เพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ปีนี้เพิ่มขึ้น
ประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็น 
Single use food containers กล่องอาหาร แก้วน้ำ 
ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก เป็นต้น 

      Single Use Food Containers >> มติ ครม. วันที่ 
15 เม.ย. 63 เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท  หรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลสำหรับเงินได้ เป็นจำนวน 25% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 6 
ประเภท คือ ถุงหูห้ิว ถุงขยะ หลอดกาแฟ แก้วน้ำ จาน/ชาม และช้อน/ส้อม 
    Thai New Normal >> ผู้บริโภคได้ถูกพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คุ้นเคยกับการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีมาก
ขึ้น เช่น online meeting, online training, online shopping เป็นต้น ผู้บริโภคจะระมัดระวังในการอยู่ร่วมกบัคน
จำนวนมาก ห่วงใยในสุขภาพตนเองและครอบครัว  
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      ปัจจัยและแนวโน้มบรรจุภัณฑ์ในช่วงและหลังวิกฤต COVID-19 >> ปัจจัย เช่น สุขภาพ ความปลอดภัย 
ครอบครัว การเพิ่มจำนวนประชากรผู้สูงอายุ อุตสาหกรรม 4.0 การซื้อ-ขายของออนไลน์ อายุการเก็บรักษา เป็นต้น 
ซึ่งแนวโน้มไม่แตกต่างจากปัจจุบัน แต่ปัจจัยบางข้อมีความสำคัญลดลง ผู้บริโภคมีความห่วงใยตนเองและครอบครัว
มากขึ้น ทำให้อาหารสุขภาพ ทั้งอาหารสดปรุงใหม่และอาหารแปรรูปได้รับความนิยมมากขึ้น โดยสั่งซื้อทาง online 
และต้องการสินค้ารวดเร็ว 

Food Packaging Standard and Testing: มาตรฐานและการทดสอบบรรจุภัณฑ์  ความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก. 17025-2561  
          (1) ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories  
          (2) ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความสามารถ ความเป็นกลาง และการดำเนินงานด้วยระบบคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ  
          (3) โครงสร้างองค์กรห้องปฏิบัติการมีความเป็นกลาง บริหารงานโดยคณะผู้บริหารด้วยระบบคุณภาพตาม
ข้อกำหนดใน มอก.  
          (4) เป็นห้องปฏิบัติการถาวร มีระเบียบควบคุมการปฏิบัติงาน การเข้าออกเคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ได้มาตรฐานสากล  
          (5) จนท. ทดสอบ มีความเชี ่ยวชาญและความสามารถ โดยใช้วิธีทดสอบมาตรฐานระดับประเทศและ
นานาชาติ  
          (6) ห้องปฏิบัติการสามารถสร้างความมั่นใจในความใช้ได้ของผลการทดสอบ 
     หน่วยงานหลักๆในประเทศ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
  ทั้งนี้ ในวนัที่ 10 มิ.ย. 63 จะมีการสัมมนาออนไลน์ ProPak Asia Webinar #3 ในหัวข้อ "Packaging for 
E-Commerce - การออกแบบและการเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรบัธุรกิจ e-commerce" โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑต์่างๆ ที่จะให้มุมมองการพัฒนาแบบและวัสดุ ตามหลัก consumer driven เพื่อเจาะ
ตลาด e-commerce และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการถึงการปรับตัวอย่างไร เพื่อรักษาฐานลูกค้าและยอด
การขายในสถานการณ์ปัจจุบนั 
 

TTIA เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "การประเมินความเสี่ยงเรื่องการบังคับใช้แรงงาน"  
ผ่าน App Zoom Conference 
 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ คุณวรพล ได้เข้าร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "การประเมินความเสี่ยงเรื่องการบังคับใช้แรงงาน" ผ่าน App Zoom Conference จัด
โดย PLAN International Thailand ภายใต้โครงการ Fair Fish ทุนสนับสนุนโดย กระทรวงแรงงานสหรัฐ สรุป ดังนี้ 

1. ที่ประชุมมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้ง ผู้แทน BUYER ผู้แทน Auditor  ผู้แทนธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม 
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2. การประชุมได้ร่วมกับเสนอความเห็นเพื่อหาปัญหาความเสี่ยงเรื่องการบังคับใช้แรงงานที่อาจเกิดขึ้นจาก
จุดต่างๆ เช่น การใช้บัตรเข้าห้องน้ำ การบังคับให้ทำ OT หากไม่ทำ OT ในวันที่กำหนดก็จะไม่ให้ทำ OT ทั้งสัปดาห์ 
ประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศ การทำให้อับอายใน
ที่สาธารณะ เป็นต้น  

3. คุณอรรถพันธ์ ได้ให้ข้อมูลในที่ประชมุว่า 
สมาคมฯ ได้จัด GLP VISIT กับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ
ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสมาคมฯ เห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่
พบแล้ว เช ่น การใช ้บัตรห้องน้ำ แต่หัวข้ออื ่นๆ 
สมาคมฯ จะนำไปเสริมหัวข้อเพื่อใช้ติดตามสมาชิกตอ่
เพื่อเป็นการปรับปรุงการ VISIT ต่อไป  

สำหรับประเด็นด้านแรงงานบังคับและความ
เสี่ยงนั้น ยังเป็นเร่ืองสำคัญที่ต้องนัดประชุมหารือกันอีก 
   

TTIA เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "ความปลอดภัย อาชีวอนามัย บนเรือประมง และกลไกการร้องเรียน"  
 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 คุณวรพล เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
บนเรือประมง และกลไกการร้องเรียน" ผ่าน App VDO Conference จัดโดย องค์กรเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน IOM 
และ เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ MWG บรรยายโดย คุณวัชรินทร์ รัตนชู ผอ.กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำ
การประมง กรมประมง สรุป ดังนี้ 

1. ประเด็นการตรวจเรือ โดยกรมประมง 
กรมเจ้าท่า ก.แรงงาน มีเรื่องที่สำคัญเช่น เรือที่เข้า
ออกทุกลำต้องถูกตรวจเอการทั้งหมด แต่จะมีบางลำ
จะถูกตรวจหน้าท่าเทียบเรือด้วย ในกรณีที่ได้รับข้อ
ร้องเรียน ปัญหาด้านแรงงาน หรือกรณีมประเด็น
เสี่ยงผิดกฎหมาย  

2. การตรวจจะมีเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัย 
เช่น เสื้อชูชีพต้องมีเพียงพอ ถังดับเพลิงมีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ และมีจำนวนถังเพียงพอต่อขนาดของเรือมีเครื่องมือ
การทำงานที่ได้รับอนุญาต มีเครื ่องหมายประจำเรือ มีระบบติดตาม VMS สำหรับเรือ 30 ตันกรอส ขึ้นไป และ
สามารถใช้งานได้ มีอาหารครบห้าหมู่ให้แรงงาน และมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มให้แรงงาน จำนวน 2 ลิตร  ต่อคน ต่อวัน 
รวมถึงมียา และเวชภัณฑ์ ตามจำนวนคนอย่างพอเพียง 

3. เรือทุกลำต้องมี LOGBOOK สมุดบันทึกการทำประมง และบัญชีรายชื่อคนต้องตรงกับความจริง 
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TTIA เ ข ้ า ร ่ ว ม ห า ร ื อ ก า ร จ ั ด ท ำ  VDO 
ประชาสัมพันธ์ "งานต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก" 
เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์สมาคมฯ 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 TTIA คุณวรพล เข้าร่วม
ประชุมหารือร่วมกับ TFFA และ คุณแจ็ค Mascot ในการ
จัดทำ VDO ประชาสัมพันธ์ "งานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
โลก" ในว ันท ี ่  12 ม ิถ ุนายน 2563 ร ่วมกับ TFFA เพื่อ

ประชาสัมพันธ์การให้ความสำคัญในเร่ืองการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กของอุตสาหกรรมประมงของไทย โดยการจัดทำ 
VDO ประชาสัมพันธ์นี้ จะใช้เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์สมาคมฯ เพื่อให้ทราบถึงการให้ความสำคัญต่อต้านต่อต้านการใช้
แรงงานเด็ก ในภาคอุตสาหกรรมทูน่า 

 

TTIA เข้าร่วมสัมมนา "การจัดการประกันด้านสุขภาพ 
และสวัสดิการของแรงงานประมง" 

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 คุณวรพล เจ้าหน้าที่สมาคม
ฯ ได้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "การจัดการประกันด้านสุขภาพ
และสว ัสด ิการของแรงงานประมง "  ผ ่ าน  App VDO 

Conference จัดโดย องค์กรเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน IOM และ 
เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ MWG บรรยายโดย คุณสุจิตรา สุขวรรธก รักษาการตำแหน่งนักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ 
จากสำนักงานประกันสังคม สรุป ดังนี้ 

1. พรบ.คุ้มครองแรงงานประมง พ.ศ.2562 มี มาตรา 6 ที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม หากแรงงานเจ็บป่วย
จากการทำงานต้องได้รับเงินทดแทน ประกันสังคมต้องจ่ายการคุ้มครอง และ มาตรา 12 สิทธิประโยชน์สวั สดิภาพ 
สามารถเลือกได้ ในกิจการประมงว่าจะใช้การซื้อประกันสุขภาพจากสาธาณสุข หรือใช้เงินทดแทนอื่นตามที่ประกาศ
กระทรวงจะกำหนดตามมาก็ได้ หรือใช้สิทธิประกันสังคม 

2. กองทุนเงิดทดแทน จะมีค่ารักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยจากการทำงาน หากบาดเจ็บรุนแรงเรื้อรัง
อาจจ่ายได้สูงถึง 2 ล้านบาท มี กรณีตัวอย่างเช่น กรณีเดินทางมาทำงานยังไม่เข้างานจะไม่ถือว่าเจ็บป่วยจากการ
ทำงาน ถ้าอยู่ในโรงงานและทำงานอยู่แล้วเจ็บป่วยจึงจะเข้าเกณฑ์ข้อนี้ ถ้านายจ้างใช้ให้ไปทำงานนอกสถานที่ก็ถือว่า
เจ็บป่วยจากการทำงาน สำหรับงานประมงจะคุ้มครองตั้งแต่ออกจากเรือ และต้องมีสาเหตุจากการทำงาน แต่กรณีที่มี
ปัญหา เช่น อาการปวดหลัง มาจากการทำงานหรือไม่ ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัย เป็นต้น   

3. คนที่ได้สิทธิประกันสังคมต้องได้สิทธิพำนักในประเทศไทย หากแรงงานข้ามชาติเดินทางไปก่อนใช้สิทธิ
อาจไม่สามารถใช้สิทธิได้ / ขณะนี้มีแรงงานประมงอยู่ในระบบประกันสังคม 1,300 กว่าคน / สำหรับกองทุนเงิน
ทดแทนมีแรงงานประมงอยู่ในระบบแล้ว 20,000 กว่าคน  

4. ปัญหาที่อยากให้ประกันสังคมช่วยคือ การไม่เข้าใจระบบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ของ
นายจ้าง ซึ่งผู้ประกอบการต้องทำรายงานส่งประกันสังคม แต่ขณะเดียวกันนายจ้างกลุ่มนี้หลายคนไม่มีความรู้ด้านนี้ 
บางคนการศึกษาไม่มาก 
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TTIA เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการเข้าร่วมความ
ตกลง CPTPP 

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ นายก
สมาคมฯ และคุณปิยะราช เจ ้าหน้าที ่  เข ้าร ่วมประชุม
คณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ 
(วาระพิเศษ CPTPP) วัตถุประสงค์เพื่อหารือ แนวทางการเขา้
ร่วมความตกลง CPTPP หลังจากรับฟังความเห็นจากภาครัฐ
และภาคประชาสังคม จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
มีสรุปดังนี้ 

1.ภาครัฐ>>> รมต.กระทรวงพาณิชย์จะยังไม่นำวาระ CPTPP เข้าที่ประชุม ครม. หากยังมีประเด็นที่ไม่
สามารถหาข้อยุติได้ รวมถึงขณะนี้กำลังจัดทำร่าง พรบ.ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับกองทุน FTA เพื่อเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ นอกจากนี้ก.พาณิชย์จะจัดตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนเพื่อหาข้อสรุปในแต่ละประเด็น  

2.ภาคประชาสังคม>>> มีข้อคิดเห็นว่าหากเข้าร่วมการเจรจา 
CPTPP ไปแล้ว จะมีผลกระทบขึ้น ซึ่งถ้าหาก มีการเจรจาเกิดขึ้นแล้ว
การถอนตัวภายหลังอาจเป็นไปได้ยาก และยังมีข้อกังวลในเรื่องของ
ทร ัพย ์ส ินทางป ัญญา และการต ้องร ับ UPOV 1991 ในภาค
เกษตรกรรม อีกด้วย 

ทั้งนี้ ดร.ชนินทร์มีความเห็นในที่ประชุมว่า หากเป็นไปได้
ควรจะยืดเวลาในการเข้าร่วมไป 1-2 ปี เพื่อศึกษาผลได้ผลเสียให้
ชัดเจนครอบคลุมทุกมิติเสียก่อน โดยเฉพาะด้าน ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ยาและ เวชภัณฑ์ พันธุ์พืช รวมถึงด้านแรงงาน  

 

 TTIA เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาปลากะพงไทย 
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไข

ปัญหาปลากะพงไทย โดยประธานคือ ปลัด พณ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร และผู้ร่วมประชุมจากกรมประมง กรม
ศุลกากร ภาครัฐและสมาคมที่เก่ียวข้อง สรุปดังนี้ 

1. สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยได้แจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์เรื่องปัญหาการนำเ ข้าปลากะพงจาก
มาเลเซียแย่งตลาดในไทย ซึ่งเกษตรกรไทยสู้ต้นทุนไม่ได้ และความสามารถในการตลาดลดลงจากผลโควิด19 
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2. แนวทางการแก ้ไขป ัญหาท ี ่ประช ุมใ ห้
ความเห็น ดังนี้ 

2.1 ด้านตลาด >> รณรงค์รับซื้อปลาไทยก่อน
ปลานอก ไปยังแพ Modern trade ร้านธงฟ้า/ 
ส่งเสริมการบริโภคปลากะพงแก่ประชาชน ซึ่ง
เป ็ นปลาค ุณภาพปลอดสาร /  หาตลาด
ต ่างประเทศเพ ิ ่ม จ ีน(กวางโจว เซ ี ่ยงไฮ้ ) 
ตะวันออกกลาง (UAE) 
2.2 ด้านกฎระเบียบ >> ตรวจสอบการลักลอบ
นำเข้าให้เข้มงวดขึ้น/ การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องเอกสารต้องครบถ้วน ตรวจสอบย้อนกลับได้ 
2.3 อ่ืนๆ เช่น รัฐให้ความช่วยเหลือส่วนต่างของราคา/ ควบคุมการส่งออกลูกปลากะพง/ ดูมาตรการตอบโต้
การอุดหนุน CVD/ การเพิ่มภาษีนำเข้า เป็นต้น 
3. ประธานขอให้ทุกฝ่าย ร่วมกนัแก้ไขปัญหาฯ เพื่อนำเสนอผลการประชุมต่อ รองนายกฯ และ รมว.พณ. 
 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตผล
ผลิตภัณฑ์ประมงและการพาณิชย์ ครั ้งที ่ 2/2563 
(ผ่านออนไลน์) 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ 
คุณจุฑารัตน์ และคุณอนุสรา เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตผลผลิตภัณฑ์ประมงและการ
พาณิชย์ ครั้งที่ 2/2563 (ผ่านออนไลน์) โดยมีรองอธิบดีกรม
ประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง เป็นประธาน สรุปดังนี้  

คณะอนุกรรมการ ได้จัดทำร่างแนวทางการพัฒนางาน
ด้านผลิตผลผลิตภัณฑ์ประมงและการพาณิชย์ พ.ศ. 2564-2568 โดยมีเป้าหมายดังนี้ 
 1. ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าประมงที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
   2. ผลิตภัณฑ์ประมงได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

โดยกำหนดกรอบนโยบาย 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริม การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาโดยกำหนดยุทธศาสตร์

ในแต่ละด้าน โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับ TTIA ดังนี้  

กรอบนโยบายด้านการพัฒนา   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน  

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบอิเลคทรอนิกส์ของการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงวัตถุดิบตลอดการผลิตของห่วงโซ่ 

แผนงานที่ 2 จัดทำฐานข้อมูล มาตรฐาน กฎระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตและการส่งออกสินค้าประมง 
กรอบนโยบายด้านการแก้ไขปัญหา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขันทางการค้า     

แผนงานที่ 2 เพิ่มช่องทางการตลาดและลดอุปสรรคการกีดกันทางการค้า โดย TTIA ได้เสนอเรื่อง Brexit 
และการเจรจาการค้า FTA ที่มีอุปสรรคทางการค้าในเร่ืองของกฎแหล่งกำเนิดสินค้า 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือการส่งเสริมการขายสินค้าประมงผ่าน platform grab อนึ่ง ฝ่ายเลขาฯ จะนำ
ความเห็นจากที่ประชุมไปปรับในร่างแนวทางการพัฒนาฯ และจะเวียนแจ้งให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาก่อน
นำเสนอต่อคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยต่อไป 
  

TTIA เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสายงาน
แรงงาน ครั้งที่ 6/2563 

วันที ่ 11 มิถุนายน 2563  คุณอรรถพันธ์  
มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคม ได้เข้าร่วมประชุม คกก.
สายงานแรงงาน คร ั ้งท ี ่  6/2563 ณ ห้องประชุม  
สภาอ ุตสาหกรรมแห ่งประเทศไทย ม ีค ุณส ุชาติ   
จันทรานาคราช เป็นประธาน มีรายละเอียดสำคัญ เช่น  

1. มีการนำเสนอความเห็นต่อร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ .ศ.... ต่อผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน 
เช่นประเด็นการเพิ่งปรับ พรบ.คุ้มครองแรงงานในฉบับที่ 7 รวมถึงประเด็นที่ต้องมีการจ้างงานในรูปแบบรายเดือน
ทั้งหมดในสถานประกอบการเดียว ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการได้  

2.ผู้แทนจากกระทรวงแรงงานได้นำเสนอความคืบหน้าของร่างพรบแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังอยู่ในชั้น
กฤษฎีกา โดยละเอียดยังคงยืนยันว่าแรงงานข้ามชาติสามารถเป็นกรรมการได้ 1 ใน 5 เท่านั้น สำหรับการรวมสหภาพ
ข้ามสถานประกอบการเบื้องต้นไม่พบประเด็นดังกล่าว คาดว่าไม่มีในร่างพรบ.ฉบับนี้ 

3.ประเด็นเรื่องการขอขยายระยะเวลาผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงาน
ให้กับกรมแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลง MOU ซึ่งปัจจุบันมติ ครม.ได้ขยายเวลาให้สามารถอยู่และ
ทำงานได้ถึง 31 กรกฎาคมนี้  

สำหรับประเด็นนี้คุณอรรถพันธ์ได้เสริมว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ได้ถึง 31 กรกฎาคมแต่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการ
นำเข้าแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์ covid 19 จึงขอให้กระทรวงแรงงานมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการนำเข้า
ก่อนที่จะมีมาตรการผลักดันแรงงาน MOU ที่หมดอายุกับประเทศภายใน 15 วันตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย  

สำหรับการประชุมคร้ังต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น 
 

TTIA เข้าร่วมประชุม โครงการ Tonggol FIP ผ่านระบบ Video Conference 
 

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 TTIA คุณนรินทร์ อุปนายก คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณ
จุฑารัตน์เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลคณะผู้ประเมินของบริษัท Key Traceability Ltd. โครงการ Tonggol FIP ผ่าน
ระบบ Video Conference โดยมีผู ้เชี ่ยวชาญด้านการประมงทะเล คุณเพราลัย นุชหมอน เป็นประธาน ร่วมกับ 
SEAFDEC และคุณสุรัตน์ รัตนศิธร ตัวแทนจากสมาคมเรือประมงอวนล้อมแห่งประเทศไทย สรุปดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ สืบเนื่องจากคณะผู้ประเมิน Key 
Traceability ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปสรุปและ
วิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ
ของโครงการ Tonggol FIP เพื ่อให้เข้าสู ่กระบวนการ
รับรองตามมาตรฐาน Marine Stewardship Council 
(MSC) : certification for fisheries improving to 
sustainability และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals - SDGs)                                                                 
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับ TTIA โดยสมาคมแจ้งว่า  
     1) สมาคมจะหารือกับสมาชิกในวันที่ 18 มิ.ย. ศกนี้ และส่งรายชื่อเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับการ
ยืนยันจากสมาชิกแล้วว่ามีการประสานไปยังแพและเรือ เก่ียวกับการเข้าร่วม Tonggol FIP แล้ว และส่งรายชื่อให้กรม
ประมง และ KT ภายในวันศุกร์หน้า 26 มิ.ย.   
     2) สมาคมเรืออวนล้อมเสนอให้โรงงานและแพจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ FIP แก่ชาวประมง ซึ่งสมาคมรับ
เร่ืองนี้ไปพูดคุยกับสมาชิก 
     ประเด็นการคัดแยกประเภทเรือจากฐานข้อมูล logbook  
>>สมาคมเสนอให้กรมประมงคัดแยกเรือที่มีโอดำเป็นเป้าหมาย และคัดแยกเรือที่ไม่ได้จับโอดำเป็นเป้าหมาย แต่ได้
ปลาโอดำ ซึ่งกรมฯแจ้งว่าจะส่งข้อมูลที่ทำการคัดแยกแล้วให้กับทาง KT สัปดาห์หน้า 

KT จะจัดประชุมกับ Stakeholders ที่ประเทศไทยประมาณ พ.ย.63 และขอไปเยี่ยมโรงงาน และเรือประมง 
ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ KT ต้อง update Action Plan บน www.fisheryprogress.org ในเดือน พ.ค.2564 
 

TTIA จัดประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 2/2563 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
ณ ห้องประชุม TTIA และผ่านระบบ VDO conference 

 
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย จัดประชุม
วิสามัญ TTIA คร้ังที่ 2/2563 และประชุมใหญ่สามัญประจาป ี2563 
ณ ห้องประชุม TTIA และผ่านระบบVDO conferenceโดยในการ
ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำป ี  2563 มี  
สมาช ิ ก เ ข ้ า ร ่ ว ม
ประชุมทั ้งหมด 21 

บร ิษ ัท  (ครบองค์
ประชุม) ได้แก่ สมาชิกสามัญจำนวน 18 จาก 27 บริษัท และสมาชิก
วิสามัญจำนวน 3 จาก 18 บริษัท สมาคมฯ  
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TTIA เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ และท่ีปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 5/2563 
 
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  

และที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 5/2563  ณ ห้องประชุม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
มีคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา เป็นประธาน สรุปดังนี้   

1. มีการหารือร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้างฉบับที่ 3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
สารวัตถุอันตราย ซึ่งทางสภาอุตฯ ได้นำปัญหาปรึกษากับ 
อย. เช่น ปัญหาการสั่งซื้อข้าวสาลีหรือถั่วเหลืองล่วงหน้า 
จึงมีการขอให้พิจารณาผ่อนผันการบังคับใช้ไปก่อน 

2. ประเด็น CPTPP มีการตั ้งคณะกรรมการ 
กกร. พิจารณาถึงผลกระทบและข้อกังวลของการเจรจา
ร่วม CPTPP ซึ่งในวันที่ 8 สิงหาคมนี้รัฐมนตรี CPTPP จะ
ประชุมกันที่เม็กซิโก ถ้าประเทศไทยต้องการเข้าร่วมต้องมีการผ่านมติ  ครม. ในกรกฎาคมนี้ก่อน ซึ่งประเทศไทยอาจ
เข้าร่วมเพื่อเจรจาให้รู้รายละเอียดก่อน ส่วนประเทศไทยควรรับหรือไม่ให้นำไปพิจารณาอีกครั้ง คุณอรรถพันธ์ ได้เสริม
ว่า มีประเด็นด้านแรงงานที่ต้องให้มีความชัดเจนมากข้ึนกว่านี้ เช่น เร่ืองสหภาพแรงงานเป็นต้น 

3. คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้นำเสนอประเด็นด้านแรงงาน เช่น เรื่องความคืบหน้าอธิบดีกรมการ
จัดหางานเข้าหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานประเทศเมียนมาร์  เพื่อหาแนวทางในการนำเข้าแรงงานข้ามชาติ
ในช่วงสถานการณ์โควิด แต่ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องกระบวนการนำเข้าแรงงานข้ามชาติ  รวมถึงประเด็นการ
สรรหาแรงงานซึ่งผู้ซื้อเร่ิมให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น  

สำหรบัการประชุมคร้ังต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น 
 

TTIA เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างการรับรู ้เกี ่ยวกับ
ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563 
ผ่านประชุมออนไลน์ Cat Conference 
 

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คุณวรพล พัฒนะนุกิจ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงาน ได้เข้าร่วมอบรมโครงการสรา้ง
การรับรู ้เกี ่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.
8001-2563 ผ่านประชุมออนไลน์ Cat Conference จัดโดย
สำนักพัฒนามาตรฐานาแรงงาน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 
มีคุณสมพจน์ กวางแก้ว ผอ.สำนักมาตรฐานแรงงาน เป็นประธาน สรุปดังนี้  
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1. มรท.8001-2563 ฉบับใหม่ที่จะเร่ิมใช้ มีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัยมากข้ึน และเพิ่มหลักการหลายส่วนเข้า
ไปที่สำคัญ เช่น หลักการตามกฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์ และหลักการว่าด้วยแรงงานบังคับที่นำมาจาก ILO 
นอกจากนี้ก็เพิ่มหลักการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของ ILO และหลักการจัดการอาชีวอนามัยของ ISO 
45001 ด้วย  

2. ในหัวข้อ มรท. ได้เพิ่มหลักการ เรื่องการบังคับใช้แรงงาน การล่วงละเมิดทางเพศ และการใช้ความรุนแรง 
 

    TTIA เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงผลกระทบต่อธุรกิจบริการรวมไปถึง Supply Chain ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคบริการหากประเทศไทยเข้าร่วมความตกลง CPTPP 

วันนี้ 23 มิถุนายน 2563 TTIA คุณปิยะราช จนท.สมาคม 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ 
(วาระพิเศษ CPTPP ภาคบริการ) ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย  วัตถุประสงค์ เพื่อหารือถึงผลกระทบต่อธุรกิจบริการ รวมไป
ถึง Supply Chain ที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการหากประเทศไทยเข้า
ร่วมความตกลง CPTPP ข้อกังวลจากภาคธุรกิจบริการ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในการเข้าร่วม CPTPP มีดังนี้ 

1. ผู ้ประกอบการไทยอาจเสียเปรียบคู ่แข่งจากต่างชาติ 
เนื่องจาก CPTPP กำหนดให้ใช้มาตรฐานสากล (International Standard) แทนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมไทย
(มอก.) ในการกำหนดคุณสมบัติของสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการ ต้องใช้เวลาปรับปรุงมาตรฐาน และเรียนรู้
การทำงานตามมาตรฐานใหม่  

2. ผู้รับเหมางานระบบฯ ของไทยส่วนใหญ่เป็น SME ต้องปรับตัวให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล 
จึงต้องการการสนับสนุนจากภาครับเพื่อให้มีศักยภาพขยายการบริการไปยังงานภาครัฐในต่างประเทศ  

3. ผู้ประกอบการต่างชาติอาจไม่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทย ดังนั้น การบังคับใช้
สัญญาต่างๆ กับผู้รับเหมาต่างประเทศจะเป็นไปได้ยาก และมีค่าใช้จ่ายที่สูง 

4. อาจเกิดการกดราคาและทุ่มครองตลาดจากต่างชาติ โดยรัฐบาลยังไม่มีมาตรการป้องกันที่ชัดเจน รวมถึง 
ยังไม่มีมาตรการเยียวยาของผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการทำ FTA อีกด้วย 

ทั้งนี้ จากการหารือในที่ประชุมอยากให้ศึกษาผลกระทบผลได้ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นให้แน่ชัดเสียก่อน แ ละ
อยากให้ทางรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจภาคบริการและโลจิสติกส์ให้ชัดเจนหากจะเข้าร่วม CPTPP 

 

TTIA ไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ on site visit 
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 TTIA คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ แทน ดร.ชนินทร์ นายกฯ ในนามกรรมการสภาหอฯ 

ได้เข้าร่วมในคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัล Prime Minister Award สาขา Best Halal ไปตรวจเยี ่ยมสถาน
ประกอบการ on site visit 1 วัน 2 โรงงาน ที่ จ.สมุทรสาคร (จากทั้งหมด 4 วัน) โดยไปเยี่ยม บจก.ทรีพ้อยท์  ผลิต
น้ำตาลจากมะพร้าว สมัครระดับ Small และบจก.โทฟุซัง ผลิตน้ำนมถั่วเหลือง สมัครระดับ Medium  
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ขั้นตอนการตรวจแบ่งเป็น 3 ครั้ง ได้แก่ 1.ตรวจ
เอกสารโดยผู ้เชี ่ยวชาญ  2.คณะอนุกรรมการฯ ทำการ
ส ั ม ภ า ษ ณ ์ ผ ู ้ ส ม ั ค ร ท ี ่  ก . พ ณ . / Online แ ล ะ  3 .
คณะอนุกรรมการฯไปตรวจเยี ่ยม ฯสถานประกอบการ 
จากนั ้นจะมีการรวมคะแนน และจัดพิธีมอบรางวัล PM 
Award ทุกสาขา โดย นรม.ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 14 
สิงหาคม 63 

หัวข้อการให้คะแนนมี 7 หมวด ได้แก่ 1.การ
บริหารองค์กร 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3.การพัฒนาเพื่อ

ขยายฐานลูกค้าและการตลาด 4.การวิเคราะห์และจัดการความรู้ 5.บุคลากร 6.การดำเนินงาน และ 7.ความสำเร็จจาก
การดำเนินธุรกิจ 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมการออกเอกสารรับรอง COVID-19 สินค้าอาหาร 
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ นายกฯ และคุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมการออก

เอกสารรับรอง COVID-19 สินค้าอาหาร โดยเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั่วโลกและเป็นการ
ประชาสัมพันธ์จุดแข็ง food safety ของไทย โดยมีท่านอลงกรณ์ฯ ที่ปรึกษา รมว.กษ.เป็นประธาน ร่วมด้วยกรม
ประมง กรมปศุสัตว์ ก.สธ, ก.พณ. หน่วยงานรัฐและสมาคมที่เก่ียวข้อง สรุปดังนี้ 

1. การรับรองสินค้าสัตว์น้ำ (Finished Products) และ
กระบวนการผลิต (Process) >> ให้ใช้มาตรฐานที่กรมประมง
(Competent Authority) กำหนดไว้แล้ว โดยเพิ่มเติมมาตรการ
เชิงป้องกันให้สอดรับกับ Covid-19 หากดำเนินการได้ ทางกรม
ประมงก็พร้อมออกใบรับรองโดยจบที่ Seal ปิดตู้ที่โรงงาน ทั้งนี้
หากมีค่าใช้จ่ายในการสุ่มตรวจ ก็ให้ทางโรงงานรับผิดชอบ 

2. การรับรองด้านบุคลากร/แรงงาน >> ทางกรม
ควบคุมโรค ก.สาธารณสุข เป็นผู ้รับผิดชอบ โดยคาดว่าการ
รับรองกำหนดเป็นพื้นที่ว่าไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยในส่วนภูมิภาคดูแลโดย นพ.
สาธารณสุขประจำจังหวัด >> ทางประธานฯ จะประสาน สธ. 

3. ที่ประชุมกำหนดหารือ ข้อ 1 ในรายละเอียดสินค้าสัตว์น้ำ ร่วมกันระหว่างกรมประมงกับสมาคม ในวัน
อังคารที่ 30 มิ.ย.เวลา 10.00 น ณ กรมประมง โดย TTIA จะเชิญผู้แทนฝ่ายเทคนิคเข้าประชุม และสอบถามข้อมูล
ความต้องการของลูกค้า และแนวทางเชิงป้องกันที่ควรเพิ่มใน Check list ของกรมประมง 

4. ทาง TTIA รับจะไปตรวจติดตามสมาชิกในการนำแนวปฏิบัติป้องกัน Covid-19 ไปใช้ ร่วมกับการติดตาม 
GLP ซึ่งดำเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว 
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TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่5/2563 ในหัวข้อ 
“การแก้ปัญหาราคาโอดำตกต่ำ” ผ่านระบบออนไลน์ 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ นายก คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณจุฑารัตน์ จนท.สมาคมฯ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่5/2563 (การแก้ปัญหาราคาโอดำ
ตกต่ำ) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ.เป็นประธาน สรุปดังนี้ 

วัตถุประสงค์: เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้คำสั่ง คกก.ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการ
ประมงไทย ได้แก่  

1. คณะอนุกรรมการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน 
2. คณะอนุกรรมการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพการประมง

พาณิชย์ และการประมงนอกน่านน้ำไทย 
3. คณะอนุกรรมการฟื ้นฟู และพัฒนาศักยภาพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
4. คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตผลผลิตภัณฑ์ประมงและ

การพาณิชย์ 
โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับ TTIA ดังนี้  
1. ความก้าวหน้ากฎระเบียบไทย เพื่อรองรับกฎหมาย US 

ว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA) >> กรมประมงได้ส่งข้อมูลแนว
ทางการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำจากเม็กซิโกรวมถึงประเทศอื่นที่มีมาตรการ MMPA ไม่เท่าเทียมกับสหรัฐ ส่ง
ให้ US แล้วเมื่อ 12 มิ.ย. 63 ประกอบด้วย ระบบตรวจสอบย้อนกลับของประเทศไทย และแนวทางการควบคุมสินค้า
ส่งออกของไทยไป US สำหรับสินค้าสัตว์น้ำที่ส่งออกไป US กรมประมงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จนถึงแหล่งที่มา
และทวนสอบตลอดสายการผลิต โดยมั่นใจว่าสินค้าสัตว์น้ำทุกรุ่นมาจากประเทศที่มีมาตรการ MMPA เท่าเทียม US 

2. การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าตกต่ำทั้งระบบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ประเด็นราคาปลาโอดำ       
/โอลายตกต่ำ   

- คุณสุรัตน์ กรรมการสมาคมเรืออวนล้อมจับประเทศไทย แจ้งว่าราคาโอดำ ที่ อสป. ปัตตานี อยู่ที่ 22 บาท/
กก. อยากทราบว่าจากที่ส่งข้อมูลปริมาณ และราคาให้ TTIA หาแนวทางช่วยเหลือชาวประมง ได้ผลเป็นอย่างไรบ้าง 

- TTIA ดร.ชนินทร์ ได้แจ้งว่า มีการหารือในสมาคมถึงแนวทางการช่วยเหลือฯ โดยขอความร่วมมือสมาชิก
ช่วยรับซื้อ แม้ว่าขณะนี้แต่ละโรงงานมีปลาเต็มห้องเย็น ทั้งนี้ จะซื้อเฉพาะปลาที่มาจากเรือไทยเป็นหลัก วันนี้มีบาง
โรงงานทางมหาชัยประกาศรับซื้อ ให้ราคา 35 บาท/กก. 200,000 กก. โดยต้องมี spec และคุณภาพปลาตามที่
โรงงานกำหนด โดยให้สมาคมส่งรายชื่อโรงงานทางมหาชัยให้กับคุณสุรัตน์  หรือ คุณสุรัตน์สามารถติดต่อกับโรงงาน
โดยตรง  
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TTIA เข้าร ่วมประชุมแลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็นกับ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุนระหว่างไทย-อียิปต์ 

วันที่  25 มิถ ุนายน 2563 TTIA คุณปิยะราช 
จนท.แทน ดร.ชนินทร์ นายกฯ ในนามกรรมการสภาหอฯ 
ไ ด ้ เ ข ้ า ร ่ ว มประช ุ ม แลก เปล ี ่ ยนข ้ อค ิ ด เห ็ นกั บ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร (ท่านใหม่ คุณพุทธพร อ้ิวตกส้าน รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) 
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า  และการลงทุน
ระหว่างไทย-อียิปต์ ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย ท่านพุทธพร เอกอัครราชทูตฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศอียิปต์ ดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ>>> ในอดีตประเทศอียิปต์เคยประสบปัญหาภายในทำให้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ชะลอตัว แต่ในปัจจุบด้วยแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนของภาครัฐทำให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตขึ้น รวมถึงรัฐบาลมี
การสนับสนุนภาคเอกชนอย่างเต็มที่ และมีการปฎิรูปด้านกฎหมาย ภาษี พลังงาน ให้เอื้อต่อผู้ประกอบการยิ่งขึ้น 
ปัจจุบันทางกรุงไคโร ได้มีโครงการสร้างเมืองหลวงใหม่ และศูนย์ราชการแห่งใหม่ รวมถึงมีโครงการสร้างรถไฟฟ้าบน
ดิน และใต้ดินขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

2. ด้านการค้า>>>อียิปต์เป็นประเทศที่มีอัตรการบริโภคที่สูง เนื่องจากมีประชากรเกือบ 100 ล้านคน จึง
เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการหาตลาดใหม่ โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ อาหารทะเล
กระป๋อง และแปรรูป, รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ, ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น 

3. สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้บริโภคมีความกังวลด้านมาตรฐานอาหารมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการ
ไทยควรมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิดในกระบวนการผลิต เพื่อการส่งออกสินค้าที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้น 

4.ด้านการลงทุน>>ไทยสามารถใช้อียิปต์เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ และขยายต่อไปยังประเทศรอบ
ข้างได้ เช่นแอฟริกา และตะวันออกกลาง นอกจากนี้อียิปต์ยังให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนใน
ประเทศเป็นพิเศษ แต่ทั้งนี้ข้อควรระวังคือการออกกฎระเบียบของประเทศเนื่องจากยังมีความสับสนในการตีความ
ด้านกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่ที่แตกต่างกันอยู่ 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ฝากเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุน และการร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกัน ผ่านทางท่าน
เอกอัครราชทูตฯ เพื่อไปหารือกับทางอียิปต์ ต่อไป  

TTIA เข้าร่วมประชุมหารือมุมมองภาคเอกชนไทยที่เกี ่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร  ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ,คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ, คุณอนุสรา (ผ่าน vdo 
conference) และคุณปิยะราช เข้าร่วมประชุมหารือมุมมองภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเสนอต่อคณะทำงานหุ้นส่วน
เชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร (Policy Partnership on Food Security: PPFS) ภายใต้กรอบ APEC  
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ในการจัดทำ Policy Brief และ High-Level Statemen ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีสรุปดังนี้   
1. สภาท ี ่ปร ึกษาทางธ ุรก ิจเอเปค (APEC 

Business Advisory Council: ABAC) ได้มอบหมายให้ 
ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์, คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี และคุณ
กอบศักดิ์ ดวงดี เป็นผู้แทน ABAC ประเทศไทย ในการ
ร่วมประชุมหารือกับผู้แทน ABAC ของแต่ละประเทศ ใน
วันที่ 3 ก.ค.63 เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน
การตัดสินใจเชิงนโยบายด้านความมั ่นคงทางอาหาร 
รวมถึงการพัฒนานโยบายความมั่นคงด้านอาหารร่วมกัน 

2. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื ้อ COVID-19 ในปัจจุบันทำให้เกิดการเข้มงวดเร ื ่อง
มาตรฐานความปลอดภัยในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าอาหารมากขึ้น รวมไปถึงทำให้ขาดแคลนด้านแรงงานอีกด้วย  

3. หัวข้อที่ผู้แทน ABAC จะให้ทางภาคเอกชนทำข้อมูลสรุปเพื่อนำไปเสนอในที่ประชุมฯ มีดังนี้ (1) Trade 
and Supply Chain (2) Innovation and investment (3) Sustainability และ (4) Production โดยทางสภาหอ
จะส่งแบบฟอร์มไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล และส่งกลับไปยังสภาหอฯ ภายในวันที่ 1 ก.ค. 63  

4. ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ให้ข้อมูลเพื่มเติมในที่ประชุมว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-
19 ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปนั้น ต้องมีมาตรการป้องกันที่ชัดเจน เพื่อให้ทางผู้ซื ้อยอมรับและ
ไว้วางใจ ว่าสินค้าอาหารของไทยปลอด COVID -19 นอกจากนี้ มีหน่วยงานจากสหรัฐอเมริกา Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) ได ้ออกแนวทาง COVID - 2019 Preventive measure เพื ่อเป ็นแนวทางให้
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป มีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ในการป้องกันเรื่องของโรคระบาด  COVID-19 ดังนั้น 
หากประเทศไหนทำมาตรการป้องกันที่ดีได้ก่อนจะเป็นโอกาสทีด่ีในการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารแปรรูปมากข้ึน 

สำหรับสินค้าค้าประมงประเทศไทยมีการนำเข้าจากต่างประเทศเกือบ 90% และ Supply Chain อยู่ในกลุ่ม 
APAC อยู่แล้ว การทำไกด์ไลน์อาจจะมีตั้งแต่บนเรือ เนื่องจากการขนส่งอาหารจะใช้เรือขนส่งประมาณ 80% ดังนั้น 
ควรมีการหารือเก่ียวกับการทำงานบนเรือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ทั้งนี้ สมาคมฯ จะมีประชุมหารือการเร่ืองการออกหนังสือรับรองสินค้าส่งออกของไทยปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพื่อรับรองสินค้าส่งออกของไทยปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับกรมประมงและกระทรวงสาธารณสุขใน
วันอังคารที่ 30 มิ.ย. นี้ และจะสรุปข้อมูลเป็นภาพรวมเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน Covid-19 ในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูป ส่งกลับไปยังสภาหอฯ ภายในวันที่ 1 ก.ค. 63 เพื่อใช้เป็นท่าทีในการประชุม PPFS ต่อไป 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางรับรองสินค้าส่งออกของไทยปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.ชนินทร์ นายกฯ, คุณเกรียงชัย ประธานกรรมการเทคนิค, คุณชุติมา คุณสมศรี 

กรรมการเทคนิค, คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณอนุสรา จนท.สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางรับรองสินค้า
ส่งออกของไทยปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ กรมประมง โดยมี ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรม
ประมง เป็นประธาน สรุปดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ กำหนดแนวทางการรับรองสินค้า
เกษตร ประเภทประมงสำหรับส่งออก เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับตลาดโลกว่าสินค้าสัตว์น้ำของไทยปลอดการปนเปื้อน
ของเชื้อไวรัส COVID-19  

ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการออกหนังสือรับรอง
สำหรับสินค้าเกษตร ประเภทประมงร่วมกัน โดยกรมประมง 
จะรับรองมาตรการควบคุม COVID-19 ให้สินค้าแช่แข็ง และ
สินค้าแปรรูปสัตว์น้ำสำหรับการส่งออก ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
     1. วัตถุดิบ --> มีมาตรการทำความสะอาด ก่อนเข้ากระบวนการผลิต 
     2. กระบวนการผลิต --> ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP, HACCP และ ISO (ถ้ามี) 
     3. บุคลากร --> ปฏิบัติตามมาตรการข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากคนสู่
ผลิตภัณฑ์ เช่น การตรวจคัดกรองอุณหภูมิ, Social distancing, การแต่งกาย, การทำความสะอาดอุปกรณ์ และการ
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบโรงงาน เป็นต้น 

กระทรวงสาธารณสุข ยินดีช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ ซึ่งจะนำประเด็นดังกล่าว หารือร่วมกับกรมควบคุม
โรค กรมอนามัย และ อย. เพื่อจัดทำมาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับโรงงาน โดยกรมประมงจะทำหนังสือขอ
ความร่วมมือไปยังปลัด สธ. เพื่อจัดทำมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

สมาคมฯ เห็นด้วยและให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ โดยได้เสนอ คำแนะนำ Protecting Seafood 
Processing Workers from COVID-19 (Interim Guidance from CDC and the Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA). Developed in consultation with the Food and Drug Administration 
(FDA), 24 June 2020) 

ทั้งนี้ สมาคมฯ จะจัดประชุม 2 เร่ือง คือ (1) ประชุมร่วมกับ 
Traders เพื ่อขอความร่วมมือการป้องกันแรงงานจาก COVID-19 
หน้าท่า และการขนส่ง (2) ประชุมฝ่ายเทคนิค เพื่อหารือแนวทาง
กำหนดมาตรการป้องกัน COVID-19 ภายในโรงงาน และจัดทำ TTIA 
Guideline ร่วมกัน คาดว่าจะมีการจัดประชุมประมาณปลายสัปดาห์
หน้า ซึ่งต้องรอ สธ. จัดทำมาตรการแล้วเสร็จ หากมีกำหนดการที่
ชัดเจน สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป  

 
TTIA เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังสหรัฐอเมริกา 
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 TTIA คุณจุฑารัตน์ และคุณศดานันท์ จนท.สมาคม เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ

การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม 
(Marine Mammal Protection Act: MMPA) โดยมี ดร.คณิศร์ นาคสังข์ ผอ.กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำ
และปัจจัยการผลิต เป็นประธาน ณ กรมประมง สรุปดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติในการส่งออกให้สอดคล้องกับ MMPA  

ตามที่องค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศ
แห่งชาติสหรัฐฯ (National Oceanic and Atmospheric 
Administration NOAA) ได ้ประกาศกฎระเบียบในการ
บังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการน้าเข้าสินค้าประมงภายใต้
กฎหมายคุ ้มครองสัตว์ทะเลที ่เล ี ้ยงลูกด้วยนม (Marine 
Mammal Protection Act: MMPA) เริ่มใช้บังคับเมื่อวันที่ 

1 มกราคม 2560  ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบผลรับรองมาตรฐาน (Comparability finding)
ของประเทศต่างๆ ซึ่งมีมาตรการ MMPA ไม่เท่าเทียมกับสหรัฐอเมริกา ขณะนี้สหรัฐอเมริกาได้ระงับการนำเข้า 10 
กลุ่มสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบางชนดิจากสหรัฐเม็กซิโก ได้แก่ กลุ่มกุ้งทะเลทุกชนิด (All shrimp) กลุ่มปลาอินทรี 
(Sierra), กลุ่มปลากะตัก (Anchovy), กลุ่มปลาหลังเขียว (Herrings, Sardines และPilchard), กลุ่มปลาแมคเคอเรล 
(mackerels) และกลุ่มปลาจวด (Chano, Croaker และ Curvina) 

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้กำหนดมาตรการเพื่อให้สอดคล้องและเท่าเทียมกับกฎหมาย MMPA โดยการดำเนินการ 
พ.ศ. 2560-2565 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยดำเนินการในระยะที่ 1 มีมาตรการระบุแหล่งที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น้ำในการส่งออก ดังนี้  

   •10 กลุ ่มสัตว์น ้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตาม
ข้อกำหนดของสหรัฐอเมริกา 

   •นำเข้าจากทุกประเทศมาเพื่อผลิตหรือแปรรูป 
   •ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 
1. สำหรับสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่นำเข้า 

กรมประมงขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการควบคุม
การนำเข้า ผลิตหรือแปรรูป และส่งออกสัตว์น้ำหรือสินค้า
สัตว์น้ำไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เท่าเทียมกับสหรัฐอเมริกา โดยมีเงื่อนไขดังนี้  

>> ผู้นำเข้า ยื่นจับคู่เอกสารผ่านระบบ PSE หรือ ยื่นจับคู่เอกสาร manual 
>> โรงงานผลิต/แปรรูป ออก Self-Certificate ผ่านระบบ PSE หรือออก Self-Certificate แบบManual 

ผ่านการตรวจสอบจาก กตส. 
>> ผู้ส่งออก ใช้ Self-Certificate โรงงานที่ออกผ่านระบบ PSE หรือ Self-Certificate แบบ Manual ผ่าน

การตรวจสอบจาก กตส. 
2. ในอนาคต ทางกรมประมงจะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการขออนุมัติปริมาณตั้งต้นวัตถุดิบสัตว์

น้ำนำเข้า (จับคู่เอกสาร) และ Self-Certificate ผ่านระบบ PSE เท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาใน
การอนุมัติ แต่ปัจจุบันยังสามารถขอผ่านระบบ Manual ได้  

อนึ่ง หากท่านสมาชิกมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำ
และปัจจัยการผลิต  
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TTIA เข้าร่วมประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสมาคมการค้า ครั้งที่ 2 
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 TTIA คุณวรพล และคุณศศิธร จนท.สมาคม เข้าร่วมประชุมหารือ และแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นกับสมาคมการค้า ครั้งที่ 2 โดยมี คุณกลินท์ สารสิน เป็นประธาน ผ่านการประชุม Conference Call ด้วย
ระบบ google Hangout Meet   

 วัตถุประสงค์ : เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ กับสมาคมการค้า รวมทั้ง อัพเดท
สถานการณ์ มาตรการต่างๆ ของทางภาครัฐ และการดำเนินงานของหอการค้าไทยและ สภาหอการค้าไทยใน
ระยะเวลาที่ผ่านมาจากสถานการณ์การ COVID-19 

สภาหอการค้าไทย นำเสนอประเด็น สรุปดังนี้ 
1. ประเด็นความคืบหน้าเปิดเมืองปลอดภัย 
    - ศบค. ต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ถึงสิ้นเดือน 
ก.ค. 63 และอนุมัติมาตรการคลายล็อก ระยะที่ 5 เริ่ม 1 
ก.ค. 63 โดยเปิดโรงเรียนทั้งหมด ศูนย์การค้าให้ปิด 4 ทุ่ม 
ร้านสะดวกซื้อ เปิด 24 ชม. สถานบริการเปิดบริการได้ไม่
เกินเที่ยงคืน ร้านอินเทอร์เน็ต จำกัดบริการในระบบ 2 
ชม./รอบ สถานประกอบการอาบอบนวด เว้นระยะห่าง
เกิน 1 เมตร ใส่หน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นอาบน้ำ 
    - ศบค. เห็นชอบต่างชาติ 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทย จ่ายเงินกักตัว 14 วันเอง กลุ่มมาระยะสั้น ให้เป็นคณะไม่เกิน 10 
คน ตรวจเชื้อ 2 รอบ คือตรวจทางประเทศต้นทางและตรวจที่ไทย ห้ามออกนอกเส้นทาง อาจกำหนดจำนวนให้เกิน 
600-700 คนต่อวัน 
    - ศบค. เห็นชอบ "คลายล็อค" เปิด 9 จุดผ่านแดน เพื่อขนส่งสินค้า 
2. กรอบความตกลง CPTPP 
    - คณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แบ่งประเด็นข้อกังวล 5 
ประเด็น ดังนี้ 
      1. การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศยูพอฟ UPOV 1991 การผูกขาดทางการเกษตร 
และการเก็บเก่ียวพันธุ์พืชใหม่ 
      2. การเข้าถึงยา และการบังคับใช้สิทธิบัตรยา (CL) ไทยจะต้องขยายระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรยา และไม่
สามารถบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตรยา (CL) 
      3. ประเด็นแรงงาน การเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญา ILO ที่ไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี ซึ่งสามารถทำให้แรงงาน
ต่างด้าวจัดตั้งสหภาพแรงงานต่างชาติ ในสถานประกอบการในไทยได้ 
      4. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เรื่อง ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ภาครัฐต้องปฏิบัติกับธุรกิจ
จากต่างชาติเช่นเดียวกับนักธุรกิจไทย ห้ามไม่ให้มีการแต้มต่อแก่นักธุรกิจไทยอย่างเช่นเดิม 
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      5. การเปิดเสรีภาคธุรกิจบริการ การเปิดเสรีให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 100% ไทยไม่เคยเปิดเสรีมาก่อนที่ผ่านมาคือให้
ต่างชาติถือหุ้นได้ 70% ในกรอบความตกลงอาเซียน จึงคาดว่ามีผลต่อผู้ประกอบการ SMEs ในเรื่องความสามารถใน
การแข่งขัน 
    - ขณะนี้ไทยกำลังอยู่ในช่วงกระบวนการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ไทยมีเวลาประมาณ 4 ปี ในการ
เตรียมพร้อมรองรับ CPTPP 
3. การผลักดนัร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ... 
    - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อเพื่อผลักดัน พรบ. ให้ครบ 10,000 รายชื่อ ซึ่งขาดรายชื่ออีก 619 รายชื่อ 
4. BCG in Action โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโลกหลักโควิด  
    - มีรายสาขาที่เก่ียวข้องกับสมาคมคือ ความมั่นคงด้านอาหาร โภชนาการระดับประเทศและโลกในทุกสถานการณ์ 

อนึ่ง ประธานแจ้งว่าจะจัดประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสมาคมการค้า ทุกๆ 2 เดือน ผ่านการ
ประชุม Conference Call ด้วยระบบ google Hangout Meet 

 

กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา มิถุนายน 2563  

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็น
การเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตาม
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/135/T_0002.PDF  
 
2. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/135/T_0007.PDF  
 
3. ประกาศกรมการจัดหางาน เร่ือง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง  
Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/135/T_0015.PDF 
 

มติการประชุม คณะรัฐมนตรีที่สำคัญ เดือน พฤษภาคม 2563 - มิถุนายน 2563  

มติ ครม. วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงดังนี้  

12.ครม.พิจารณาอนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผูป้ระกอบการประมงตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

15.ครม. เห็นชอบ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับกลุ่มเปา้หมายที่หลากหลาย และ

คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/135/T_0002.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/135/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/135/T_0015.PDF
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16.ครม.รับทราบตามที่ คกก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ เร่ือง มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนกรณีผู้ประกอบอาชีพประมงได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)  

20.ครม. มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 

เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563  

Source:   https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/31518  

 

มติ ครม. วันที่ 16 มิถุนายน 2563 มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงดงันี้  

6. ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการออกหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ พ.ศ. ....    

16. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยเดือนเมษายน 2563   

..... อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวที่ร้อยละ 34.3 (ขยายตัวเกือบทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุน่ มาเลเซีย อิตาลี และ

ออสเตรเลีย) .....   

Source:   https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/32359  
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