
 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TTIA Newsletter, September  2018 
จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวง
คลองเตย-เหนอื เขตวฒันา กทม.บรรณำธกิำร : สพุตัรา ริว้ไพโรจน ์  กองบรรณำธกิำร : วรพล พฒันะนุกจิ, ปิยะราช 
บญุประเสรฐิ,รัตตยิา เชยีงเนาว,์สทุธภิทัร สขุสม และ จริสดุา เกษก าธร. 

 

SeaValue ตอ้นรบัรองนายกรฐัมนตรี ,คณะทูตและกรมประมงเขา้ชม

กระบวนการตรวจสอบยอ้นกลบัของโรงงานทนู่าไทย…อา่นตอ่หน้า 6... 

 

TTIA ประชุมระดมความเห็นปญัหาอปุสรรคทางการคา้

สนิคา้เกษตรและอาหารระหวา่งไทยและจีน...อา่นต่อหน้า 3... 

 

TTIAรว่มประชุมหารือสถานการณ์ ปญัหาการปรบัขึน้แผน่เหล็ก กระป๋อง 

และฝา และแนวทางแกไ้ขทีเ่ป็นธรรม…อา่นตอ่หน้า 9... 

 

TTIA ใหก้ารตอ้นรบั สถาบนั Issara เพือ่หารือการท าโครงการ

รบัขอ้รอ้งเรียนจากแรงงานรว่มกนั…อา่นตอ่หน้า 4... 

TTIA ไดพ้บกบั Mr.Lewis Karesh, Assitant USTR on 

labor เพือ่ใหค้วามเห็นเกีย่วกบัประเด็นFreedom of 

Association…อา่นตอ่หน้า 10... 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างานรว่ม ดา้นกรอบงานดา้นกฎหมาย 

นโยบายและการก ากบัดูแล และการเขา้ถงึบรกิารสนบัสนุนแรงงานและ

เหยือ่ของการทารุณแรงงานและ ดา้นการตรวจสอบดา้นแรงงาน การ

บงัคบัใช้และแนวปฏบิตัดิา้นแรงงานทีด่ี ภายใตโ้ครงการ Ship To 

Shore Right …อา่นตอ่หน้า 6... 
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ขา่วกจิกรรม 
- TTIA ประชุมระดมความเหน็ปญัหาอปุสรรคทางการคา้สนิคา้เกษตรและ

อาหาร ระหวา่งไทยและจีน                                                          3

-เลขาธกิาร TTIA ใหส้มัภาษณ์ ILO เรือ่งการขจดัการใชแ้รงงานบงัคบัใน

อุตสาหกรรมประมง          3

- TTIA เขา้รว่มประชุม คกก.ธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมตอ่เน่ืองและ

คกก.แรงงานและพฒันาฝีมือแรงงานหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่

ประเทศไทย คร ัง้ที ่6-3/2561  3 

- TTIA ใหก้ารตอ้นรบั สถาบนั Issara เพือ่หารือการท าโครงการรบัขอ้

รอ้งเรียนจากแรงงานรว่มกนั                                                       4

- TTIA ด าเนินการถา่ยท า VDO GLP PROGRESS 2018  4 

- TTIA รว่มประชุมหารือจดัท าขอ้มลูการคา้ สง่ใหก้บักรมเจรจาฯ เพือ่

ประกอบการพจิารณายืน่หนงัสอื Claim of interest ส าหรบัสนิคา้ EU

Tariff Quota ตอ่ WTO กรณีทีจ่ะเกดิ Brexit ในเดือนมีนาคม

2562                                                                                      4

- TTIA รว่มประชุมกบัองค์การระหวา่งประเทศเพือ่การโยกยา้ยถิน่ฐาน

IOM                                                                                       5

- TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างานเพือ่ตดิตามและรวบรวมขอ้มลูการ

ด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบงัคบัใน

กลุม่สนิคา้ประเภทกุง้และปลา คร ัง้ที1่/2561                                  5

- SeaValue ตอ้นรบัรองนายกรฐัมนตรี ,คณะทูตและกรมประมงเขา้ชม

กระบวนการตรวจสอบยอ้นกลบัของโรงงานทนู่าไทย  6 

- TTIA เขา้รว่มประชุมโครงการปรบัปรุงและพฒันาการท าประมง

อวนลาก  6 

- TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างานรว่ม ดา้นกรอบงานดา้นกฎหมาย นโยบายและ

การก ากบัดูแล และการเขา้ถงึบรกิารสนบัสนุนแรงงานและเหยือ่ของการทารุณ

แรงงานและ ดา้นการตรวจสอบด้านแรงงาน การบงัคบัใช้และแนวปฏบิตัดิา้น

แรงงานทีด่ี ภายใตโ้ครงการ Ship To Shore Right  6 

- TTIA รว่มประชุมสมัมนารบัฟงัความคดิเห็นประกอบการพจิารณารา่ง

พรบ.ป้องกนัและขจดัการใชแ้รงงานบงัคบั พ.ศ. ...                         7

- TTIA รว่มงานสมัมนาและรบัฟงัความคดิเห็นหวัขอ้"โอกาสและความทา้

ทายของไทยในการเขา้รว่มความตกลงการคา้เสรี CPTPP"   8 

- TTIA เขา้รว่มประชุม Due Diligence Guidance for Responsible

Business Conduct Meeting  8 

- TTIA ประชุมหารือสถานการณ์ ปญัหาการปรบัขึน้แผน่เหล็ก กระป๋อง

และฝา และแนวทางแกไ้ขทีเ่ป็นธรรม                                          9

- TTIA เขา้รว่มประชุมภาคีขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงเพือ่เด็กและเยาวชน

ขา้มชาต ิ(CMCY) คร ัง้ที ่7                                                       9

- คณะกรรมการผูต้รวจสอบสมาคมการคา้ภายใตก้ารประกวดสมาคมการคา้ดีเดน่

ประจ าปี 2561 เขา้เยีย่มและสอบถามข้อมูลเพิม่เติมจาก TTIA              10

- TTIA ไดพ้บกบั Mr.Lewis Karesh, Assitant USTR on

labor เพือ่ใหค้วามเห็นเกีย่วกบัประเด็นFreedom of

Association                                                            10

- TTIA จดัประชุมเทคนิคคร ัง้ที ่4/2561 เพือ่หารือประเด็นปญัหา

คุณภาพปลา และอืน่ๆ                                                  10

ขา่วประมง 
- 'บิก๊ฉตัร' ยนัไทยเขม้แกไ้อยยูู ม ั่นใจประสทิธภิาพตรวจสอบ

ยอ้นกลบั  11 

- ไทยจดัการประชุมคณะกรรมการแหง่ชาตเิพือ่สง่เสรมินโยบาย

IUU-free Thailand                                                   11

- ปธ.สมาคมประมงฯ พบ ‘ไอแอลโอ’ ถกผูป้ระกอบการรบั

ผลกระทบสตัยาบนั C188   12 

ขา่วแรงงาน 

- “ปลดัแรงงาน” แจงบอร์ดประกนัสงัคม ยงัไมอ่นุมตัเิก็บเงนิ

สมทบเพิม่ จาก 750 บาท เป็น 1,000 บาท รบัฟงัความเห็นทกุ

ฝ่ายรอบดา้น                                                             12

- “บิก๊อู”๋ เผย EJF ชืน่ชมไทยแกป้ญัหาแรงงานประมง

คืบหน้า  13 

- สนช.ผา่นรา่ง พ.ร.บ.เงนิทดแทนฯ ฉบบัใหม ่ช้ีเป็นคร ัง้แรก

ลูกจา้งสว่นราชการไดส้ทิธดิว้ย    13 
- เดนิหน้าเซ็น “ILO” แรงงาน 188 เดมิพนัใบเหลืองไอยูย-ู

ส.ประมงพบ “UN”  14 

- ขีดเสน้ ! ตอ่อายุแรงงานประมงถงึ 30 ก.ย.  14 

- สนช.มีมตริบัหลกัการรา่ง พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน

ไวพ้จิารณา 15

ขา่วการคา้ 

- ยอดสง่ออก ส.ค.61 ท านิวไฮ สงครามการคา้ไมส่ะเทือน 16

- เกาะตดิเบร็กซติระวงัสง่ออกไทย  16 

- คา้โลกระอุ11ลา้นล.สหรฐัต ัง้ภาษีจีนรอบใหม ่ปกักิง่โตก้ลบั

ทนัที  17 

ขา่วมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 

- สเปนจบัทูน่าผดิกฎหมายไดม้ากถงึ 45 ตนั  17 
- ออสเตรเลีย ประกาศควบคมุทูน่าน าเขา้ทีร่ม

คาร์บอนมอนอกไซด์  18 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดอืนกนัยายน 2561 

- รวมกฎหมายทีส่ าคญัใน เดือนกนัยายน 2561  18 
- ราชกจิจานุเบกษา เดือนกนัยายน 2561    18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัที ่30 ส.ค. 61 คุณอรรถพนัธ์  มาศรงัสรรค ์เลขาธกิารสมาคมฯ 

ไดใ้หส้มัภาษณ์เพือ่ถา่ยท า VDO ภายใตโ้ครงการ Ship to Shore 

Rights ของ ILO ที่  TTIA โดยทีมคุณชนนิกานต์  โภชนกิจ  

เจ้าหน้าที่ ILO การสมัภาษณ์เป็นประเด็นเรื่อง การขจดัการใช้

แรงงานบงัคบัในอุตสาหกรรมประมง ซึ่งเลขาธิการได้ให้ข้อมูลที่

ส าคญั เชน่  

- การสง่เสรมิใหเ้กดิการใชแ้รงงานทีด่ีท ัง้การใหส้มาชกิปฏบิตัติาม  

Ethicle Standard ซึง่มีประเด็นเรือ่งการไมใ่ชแ่รงงานบงัคบั  

การไมเ่ลือกปฏบิตั ิและเทา่เทียม รวมถงึการเปิดชอ่งใหใ้ชค้ณะกรรมการ

สวสัดกิารในสถานประกอบกจิการเป็นชอ่งทางการเจรจาตอ่รองระหวา่ง

นายจ้างและลูกจ้าง โดยได้มีการสนบัสนุนให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามี

สว่นรว่มดว้ย  

- การส่งเสริมให้สมาชิกน าแนวปฏิบตัิด้านแรงงานที่ดี GLP ไปใช้ใน

สถานประกอบกจิการของตนเอง โดยท างานรว่มกบั ILO และหน่วยงาน

ภาครฐัและมีการตดิตามการปฏบิตัขิองสมาชกิจากเจา้หน้าทีส่มาคม และ

มีการท า Report สูส่าธารณะ 

- การท างานร่วมกบั NGOs โดยการส่งเสริมให้มีการจดัสมันาเชิง

ปฏบิตักิารรว่มกนัเพื่อใหก้ารใชค้ณะกรรมการสวสัดกิารมีประสทิธภิาพ

มากขึน้ โดยมี NGOs เขา้มาใหค้ าแนะน าใหก้บัแรงงานขา้มชาตดิว้ย 

- ส าหรบัความเห็นตอ่ P29 และ รา่งพรบ.ป้องกนัและขจดัแรงงานบงัคบั

นัน้ มีความเห็นวา่ กฎหมายมีความกระชบั ครอบคลุมและสามารถน าไป

ปฏบิตัไิดจ้รงิ 

- นอกจากน้ี คุณอรรถพนัธ์ยงัใหค้วามเห็นถงึการท างานร่วมกนันัน้ควร

มีผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท างานร่วมกนั ท ัง้ภาครฐั ภาคผู้ประกอบการ 

ลูกจา้ง และ NGOs               

 

เลขาธกิาร TTIA ใหส้มัภาษณ์ ILO เรือ่งการขจดัการใชแ้รงงานบงัคบัในอตุสาหกรรมประมง         
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TTIA ประชุมระดมความเห็นปญัหาอปุสรรคทางการคา้สนิคา้เกษตรและอาหาร ระหวา่งไทยและจีน 

   เมื่อวนัที่ 29 ส.ค.61 (ช่วงบ่าย) นายกสมาคมฯ (ดร.ชนินทร์) 

และจนท.(คุณสุทธิภทัร) เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นปัญหา

อุปสรรคทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ระหว่างไทยและจีน  

ณ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย โดยมี ดร.พจน์ อรา่มวฒันานนท์  

    

 

เป็นประธานในทีป่ระชุม สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

1. ดร.พจน์ เเจ้งว่า ก.พาณิชย์ ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในกลุ่ม

สนิคา้เกษตรและอาหารรว่มใหข้อ้มูล เกีย่วกบัปญัหาอุปสรรค 

ทางการค้าระหว่า งไทยและ จีน  เ พื่ อน าไปหา รือในที่ประชุม

คณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้าการลงทุน และความร่วมมือทาง

เศรษฐกจิระหวา่งไทยและจีน คร ัง้ตอ่ไป 

 2. ผู้แทนสภาหอการค้าฯ แจ้งสรุปความคืบหน้าผลการประชุม

คณะกรรมการรว่มฯ ไทยและจีน 

 3. ดร.ชนินทร์ แจ้งความคืบหน้าผลการประชุมคณะกรรมการ 

รว่มฯ ไทยและจีน ดงัน้ี 

      3.1 การลดอุปสรรคการคา้ชายแดนระหวา่งไทยและจีนโดยการต ัง้  

      เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

      3.2 สถานการณ์สงครามการคา้ระหวา่ง สหรฐัฯ และจีน  

      จะเพิม่โอกาสทางการคา้ระหวา่งไทยและจีนมากขึน้ โดยจีน 

      ยืนยนัวา่จะไมก่ีดกนัทางการคา้กบัไทย 

 

 

  TTIA เขา้รว่มประชุม คกก.ธุรกจิประมงและอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองและ คกก.แรงงานและพฒันาฝีมือแรงงานหอการคา้ไทย 

และสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย คร ัง้ที ่6-3/2561 

  วนัที ่31 ส.ค. 61 นายกสมาคมฯ และ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดเ้ขา้
ร่วมประชุม คณะกรรมการธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมตอ่เน่ือง

และคณะกรรมการแรงงานและพฒันาฝีมือแรงงานหอการคา้ไทย

แล ะสภ าหอก า รค้ า แห่ ง ป ร ะ เ ทศไทย  ค ร ั้ ง ที่  6-3/2561  

ณ หอ้งประชุม 3201 อาคารบรรเจดิ ชลวจิารณ์ สภาหอการคา้แหง่

ประเทศไทย  

โดยการประชุมหารือมีประเด็นส าคญั อาท ิการสรุปสาระส าคญัการ

ประชุมหารือโอกาสและอุปสรรคทางการคา้รว่มกบั รมต.กระทรวง

พาณิชย์  และการน าเสนอเรื่อง Industry 4.0 ในอุตสาหกรรม

อาหาร โดยคุณทวีศกัดิ ์วรรณาทพิยาภรณ์  

นอกจากน้ี ไดม้ีประเด็นการจดัสมัมนา เรื่อง การใช้แรงงานบงัคบั 

ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลกระทบต่อประชาชน ในวนัพุธที่  
5 กย.61 เวลา 8.00-12.30 น. ที ่ช ัน้ 1 อาคารรฐัสภา  
 

ซึง่การจดัสมัมนาคร ัง้น้ีจะเป็นการสรา้งความชดัเจนของขอบเขตแรงงาน

บงัคบั และเป็นการใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจถึงสาระส าคญัของร่าง พรบ.

ป้องกนัและขจดัแรงงานบงัคบั พ.ศ.และร่วมแสดงความคดิเห็นตอ่ร่าง 

พรบ.ฉบบัน้ีอีกด้วย จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาหอการค้าไทย เข้าร่วม

การสมัมนาดงักลา่ว                                         

    

 

Page 3 of 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัที่ 3 ก.ย. 61 คุณอรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ เลขาธิการ

สมาคมฯ ได้ให้การต้อนรบั สถาบนั Issara (Mr.  Guna 

Subramaniam Regional Program Manager, Ethical 

Recruitmen แ ล ะ  Ms.  Jittrinee Kaeojinda, Team 

Leader, Business & Human Rights)  โ ด ย ส ถ า บ ัน 

Issara เป็น NGOs เพื่อรบัมือกบัประเด็นค้ามนุษย์และการ

บ ังค ับใช้แรงงานในห่วง โซ่อุปทาน ได้มาที่สมาคมฯ  

เพื่อน าเสนอโครงการ Fishery Labour Improvement 

Project (FLIP) และหาแนวทางความร่วมมือในการท างาน

รว่มกนักบัสมาคม ฯ เชน่ การจดั Workshop รว่มกนั 

 

 

 

 

 วนัที่ 4 ก.ย. 61 เจ้าหน้าที่ TTIA (คุณวรพลและคุณปิยะราช) 

ได้ด า เ นิ นก ารถ่ า ยท า  VDO GLP PROGRESS 2018 

วตัถุประสงค์เพื่อ ติดตามการด าเนินการด้านคณะกรรมการ

สวสัดกิารของสมาชกิฯ โดยไดร้บัความอนุเคราะห์สถานทีถ่า่ยท า 

และสมัภาษณ์ตวัแทนคกส. ตวัแทนแรงงาน จากสมาชิก 

สมาคมฯ ได้แก่ บมจ.ไทยยูเน่ียน และ บมจ.ยูนิคอร์ด ท ัง้น้ีทาง 

สมาคมฯ  ได้จ้ า งบริษัท  M Digital Films Craft Co. ,Ltd  

ซึ่งเป็นบริษัทที่เคยถ่ายท า VDO GLP PROGRESS ให้กบั

ทางสมาคมฯ เมือ่ปี 2558 

 

 

 วนัที่ 4 ก.ย. 61 เจ้าหน้าที่ TTIA คุณสุพตัรา และ จนท.

สมาคมฯ (คุณสุทธิภทัร) เข้าร่วมการประชุมหารือจดัท า

ขอ้มลูการคา้ สง่ใหก้บักรมเจรจาฯ เพือ่ประกอบการพจิารณา

ยื่นหนังสือ Claim of interest ส าหรบัสินค้า EU Tariff 

Quota ต่อ WTO กรณีที่จะเกิด Brexit ในเดือนมีนาคม 

2562 (2019)  โดยมี  คุณกฤษฎา เ ป่ียมพงศ์สานต์   

 

 

 เป็นประธาน ซึง่ทางสมาคมฯ ไดแ้จง้ทา่ทีตอ่ทีป่ระชุม ดงัน้ี 

   1. สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั TTIA และขอใชส้ทิธ ิPSI Principle 

Supplying Interest  เพราะไทยมีส่วนแบ่งในตลาดมาก  

ม ี3 รายการ ไดแ้ก ่สนิคา้ในพกิดั EUH.S.Code16042050, 

16042070, 23091070 และสมาคมฯ ขอให้มีการทบทวน

ตวัเลขส่วนแบ่งทางการตลาดของสนิคา้ท ัง้สามรายการอีกคร ัง้ 

เน่ืองจากข้อมูลของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่น า

ข้อมูลมาจาก Global Trade Atlas ไม่สอดคล้องกบัข้อมูลที่

สมาคมฯ ไดส้บืคน้ขอ้มลูจากเว็บไซต์ของ Euro Stat  

   2. ประธาน แจ้งว่ามีบางรายการสินค้าที่อาจมีควา ม

คลาดเคลื่อนของข้อมูล และสมาคมหรือผู้ประกอบการที่

เกี่ยวข้องยงัไม่ทราบเรื่องน้ี ดงันั้น ทางสภาหอฯ จะขอให้กรม

เจรจาฯจดัประชุมอีกคร ัง้ เพื่อเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ยงัไม่

ทราบเรือ่งดงักลา่วเขา้มาใหค้วามเห็น 
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   วนัที่ 7 ก.ย.61 คุณอรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ เลขาธิการ

สมาคมฯ ได้ให้การต้อนรบัองค์การระหว่างประเทศเพื่อ

การโยกยา้ยถิน่ฐานIOM (คณุแอนนา แพลทโทโนวา / คณุ

พิมพ์ชนก / คุณภคัชนก) ซึ่ง IOM เป็นหน่วยงานภายใต้

สหประชาชาต ิมีภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครฐั ภาคประชา

สงัคม องค์การนานาชาต ิและภาคธุรกจิ 

 

  ทางIOM ไดน้ าเสนอโครงการPromise มีวตัถุประสงค์เพื่อ

อบรมแรงงานข้ามชาต ิเมียนมาร์ / ลาว / กมัพูชา ให้มีทกัษะ

การท างานที่ดีขึ้น และเป็นการให้ความรู้เรื่องวฒันธรรม 

ความรูท้ ั่วไป สทิธหิน้าที ่และการพฒันาศกัยภาพของแรงงาน 

ซึ่งปัจจุบนัได้มีความร่วมมือภายใต้โครงการน้ีก ับกลุ่ม

อุตสาหกรรมเสื้อกีฬา ,อุตสาหกรรมการโรงแรม และ

บรษิทัผูผ้ลติอาหารกระป๋อง เป็นตน้ จงึไดม้าแนะน าโครงการ

น้ีกบัทางสมาคม   

   น อ ก จ า ก น้ี  IOM ย ั ง ไ ด้ เ ส น อ ร ะ บ บ ก า ร ร ับ ร อ ง 

Ethical recruitment systemandcertification ซึ่ ง อ ยู่

ระหว่างการด าเนินการ ขาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 

ให้กบัสมาคมเพื่อให้เป็นที่ยอมรบัมากขึ้น ในการน าแรงงาน

ข้ามชาติเข้ามาท างานในอุตสาหกรรม ซึ่งทางสมาคมจะ

น าเสนอรายละเอยีดในทีป่ระชุมในวนัที ่4 ต.ค.61 อกีคร ัง้ 

 

เขา้ร่วมประชุมคณะท างานเพือ่ตดิตามและรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบงัคบัในกลุ่มสนิคา้ประเภทกุง้และปลา คร ัง้ที1่/2561 

 

 

  วนัที่ 11 ก.ย.61 คุณอรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ ได้เข้าร่วม

ประชุม คณะท างานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการ

ด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 

แรงงานบ ังค ับในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้งและปลา คร ั้ง

ที1่/2561 ที ่ก.แรงงาน  โดยมผีูต้รวจราชการกรมสวสัดกิาร 

และคุ้มครองแรงงาน นางโสภา เกียรตินิรชา เป็นประธาน 

การประชุมคร ั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการ

ด าเนินงานของประเทศไทยเพื่อเสนอกระทรวงแรงงาน

สหรฐัอเมรกิาในการพจิารณาทบทวนถอดถอนรายการสนิคา้

ไทยออกจากบญัชีรายชือ่สนิคา้รวมท ัง้พจิารณาการขบัเคลือ่น

แก้ไขปญัหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบงัคบัเพื่อมุ่งสู่การ

ถอดสนิคา้ไทยออกจากบญัชีรายชือ่ฯในกลุ่มสนิคา้ประเภทกุง้

และปลา โดยไดม้กีารก าหนดแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) 

ในการประชุมมคีวามเห็นทีส่ าคญั เชน่ 

   

 

-การให้ขอ้มูลเก่าในปญัหาแรงงานบงัคบัหรือแรงงานเด็กของ
หน่วยงานตา่งๆ อาจไมเ่ป็นผลดีเพราะขอ้มุลการแก้ปญัหาของ
ไทยในปจัจุบนัไดพ้ฒันาขึน้ไปมากกวา่เดมิแลว้  
   -ควรมีการเก็บข้อมูลเด็กที่ต้องการท างานและต้องการมี
รายได ้ในช่วงอายุ   15-17 ปี  โดย   ก.แรงงาน  เพือ่จะไดน้ า
ข้อมูลนั้นมาช่วยเหลือเด็กที่ต้องการท างานในช่วงวยัอายุ
ระหวา่ง15 -17 ปี 
  -รายงานการด าเนินการของคณะท างานควรมีการเปิดเผยถงึ
สาธารณะ (มีความเห็นแย้งในที่ประชุมว่าการเปิดเผยหากเจอ
การกระท าผดิขอ้มลูนัน้อาจมาท ารา้ยอตุสาหกรรมได)้    
 -  ควรมีคณะท างานที่จริงจ ังมากขึ้น  การประชุมเ พียง 
ปีละคร ัง้ อาจไมส่ามารถสรา้งความร่วมมือทีช่ดัเจนได ้  
 - ควรมีความชดัเจนในกิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพื่อให้ตอบ
โจทย์ของ US โดย ก.แรงงานควรมีตวัอยา่งมาใหเ้พือ่เป็นแนว
ทางการด าเนินการ 
 

 

 
 

-ในช่วงปลายเดือน กนัยายน 2561 จะมีผลของรายงาน 

ปี  2560 ควรมีการน ามาวิเคราะห์และน าเหตุผลมาใช้ 

ปรบักอ่นการด าเนินการสง่ขอ้มลูตาม ActionPlan  

คุณอรรถพนัธ์ ได้เสนอความเห็นในที่ประชุมว่า สมาคมฯ  

ได้มีการจดัท ารายงานประจ าปี และส่งให้คณะท างานทุกปี 

อยู่ แ ล้ ว  และขณะ น้ี  TTIA และ  TFFA ได้มี ก ารปร ับ 

Checklist ให้น่าเชื่อถือขึ้นร่วมกบั ILO โดยไปโรงงาน 

ของสมาชกิเพือ่เก็บขอ้มลูและท างานรว่มกนัแลว้ 
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     รองนายกรฐัมนตรีน าคณะทตูรว่มสงัเกตการณ์การรื้อท าลายซากเรือประมงนอกระบบทะเบยีนเรือไทย และเขา้ชม

กระบวนการตรวจสอบยอ้นกลบัของโรงงานแปรรูปสตัว์น ้า 

     เมื่อวนัที่ 12 กนัยายน 2561 ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ 

เตรียมการตอ้นรบัท่านรองนายกรฐัมนตรี พลเอกฉตัรชยั สา

ริกลัยะ เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานยูนิคอร์ด พร้อมด้วย คณะ

ท่านเอกอคัรราชทูต,  ท่านประภาสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่า

ราชการจงัหวดัสมทุรสาคร, ทา่นอดศิร พรอ้มเทพ อธบิดกีรม

ประมง และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ บมจ.ยูนิ

คอร์ดในนามกลุ่ม บจก.ซี แวลู โดยมี ดร.พจน์ อร่ามวฒันา

นนท์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการให้

เกียรตกิลา่วตอ้นรบั     โดยรองนายกรฐัมนตรี ไดช้ี้แจง 

 

การแกไ้ขปญัหา IUU ของประเทศไทย ดงัน้ี 

  1. กระบวนการผลิตสินค้าประมง ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน,  

Non - IUU Fishing และสามารถตรวจสอบย้อนกลบัไดใ้นทุก

ข ัน้ตอน  

   2. ก าหนดมาตรการป้องกนัไม่ให้สตัว์น ้าจากการประมง 

IUU เข้ามายงัประเทศไทยในทุกช่องทาง โดยสตัว์น ้าที่น าเข้า

ต้องมีการตรวจสอบสตัว์น ้าและเอกสารต่างๆ เช่น catch 

certificate เป็นตน้  

   3. เพิม่มาตรการป้องกนัการสวมน ้าหนกัสตัว์น ้า โดยสุม่ตรวจ

การช ั่งน ้าหนกัปลาทูน่าทีโ่รงงานในช่วงเวลากลางคืน ซึง่ได้สุ่ม

ตรวจไปแลว้ 50 คร ัง้ ใน 20 โรงงาน 

   4. พฒันาระบบ Traceability เพื่อตรวจสอบเส้นทางของ

สตัว์น ้าไดต้ ัง้แตก่ารน าเขา้ การขึน้ท่า การกระจายวตัถุดบิ การ

แปรรูป จนถงึการสง่ออกผลติภณัฑ์สตัว์น ้า 

    อนึ่ง ในการเยี่ยมชมคร ั้งน้ีคณะทูตได้แสดงความชื่นชม

มาตรการที่ก้าวหน้าของไทยท ัง้ในด้านการจดัการกองเรือและ

การตรวจสอบยอ้นกลบั อกีดว้ย 

 

   เมื่อว ันที่ 13 กนัยายน 2561 จนท.สมาคมฯ (คุณรตัติยา)  

ได้เข้าร่วม ณ สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย(TFMA) ร่วมกบั

สมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรูป (TFPA), สมาคมผูผ้ลติปลาป่นไทย

, สมาคมกุ้งไทย และกองวิจยัและพฒันาประมงทะเล กรมประมง 

โดยมีนายก TFMA (นายพรศลิป์ พชัรินทร์ตนะกุล) เป็นประธาน 

ซึ่งมีการอพัเดทสถานะ และการด าเนินโครงการโดย ดร.ระวี วิรยิ

ธรรม  

   ฝั่ งอนัดามนั >> มีการปรบัแนวทางการด าเนินงานฝั่ งอนัดามนั

โดยเปลี่ยนจากมาตรฐาน MSC เป็นมาตรฐาน IFFO อน่ึง

องค์ประกอบทีส่ าคญัคือ stakeholder ทีต่อ้งเขา้มามีสว่นร่วมใน

การด าเนินโครงการดว้ย 

   ฝั่งอา่วไทย >> ดร.ระวี ไดป้ระสานไปยงั stakeholder เพือ่ขอ

ค าปรกึษาตามแนวทางที ่IFFO RS ไดก้ าหนดตวัช้ีวดัเพือ่น ามา  
 

 

 

 

พฒันามาตรฐาน IFFO RS Improver Program ตอ่ไป 

   การจ ัดท าสื่อโครงการ >> Info graphic โดยมีข้อมูล FIP, 

กจิกรรมการท าประมงอยา่งรบัผดิชอบ, ความส าคญัของมาตรฐาน

การประมง เพื่อให้ผูบ้ริโภคทราบว่าสตัว์น ้าทีบ่ริโภคมาจากการท า

ประมงทีย่ ั่งยืน  

 

 

 

     TTIA เข้าร่วมประชุมคณะท างานร่วม ด้านกรอบงานด้านกฎหมาย นโยบายและการก ากบัดูแล และการ

เข้าถงึบรกิารสนบัสนุนแรงงานและเหยือ่ของการทารุณแรงงานและ ด้านการตรวจสอบด้านแรงงาน การบงัคบั

ใช้และแนวปฏบิตัดิ้านแรงงานทีด่ี ภายใต้โครงการ Ship To Shore Right  

 

     TTIA เขา้รว่มประชุมโครงการปรบัปรุงและพฒันาการท าประมงอวนลาก 
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   วนัที ่17 ก.ย.61 คุณอรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ เลขาธกิารสมาคมฯ 

ได้เข้าร่วมประชุมคณะท างานร่วม ด้านกรอบงานด้านกฎหมาย 

นโยบายและการก ากบัดูแล และการเขา้ถงึบรกิารสนบัสนุนแรงงาน

และเหยื่อของการทารุณแรงงานและ ด้านการตรวจสอบด้าน

แรงงาน การบงัคบัใช้และแนวปฏิบตัิด้านแรงงานที่ดี ภายใต้

โครงการ Ship To Shore Right ที ่รร.เซน้เตอร์พอยต ์เทอมนิอล

21 โดยสาระส าคญัคือ การรายงานความคืบหน้า 4 วตัถุประสงค์ 

ดงัน้ี  

-->  วตัถุประสงค์ 1การเสริมสร้างกรอบนโยบายและกฎหมาย :  

มีการผลกัดนัให้ไทยรบั P29 และ C188 โดยขณะไทยรบั P29 

แล้ว เมือ่เดือน มยิ.61 ทีผ่า่นมา และไดอ้อก ร่าง พรบ.เพื่อป้องกนั

และขจดัแรงงานบงัคบั พ.ศ...  ซึ่งก าลงัท าความเข้าใจกบักลุ่ม

สมาคมประมง ส าหรบัเรือ่ง C188 ไดม้ีการเสนอใหจ้ดัท าแผน่พบัที่

สามารถอธบิายและเขา้ใจงา่ย หรือท าคูม่ือ และมีค าถามค าตอบเพือ่

สร้างความเข้าใจที่มากขึ้นให้กบักลุ่มสมาคมประมง และจะนดั

สมาคมประมงเพื่อหารือกลุ่มเล็กโดยเฉพาะอีกคร ั้ง ส่วนความ

รว่มมือดา้นแนวปฏบิตัดิา้นแรงงานทีด่ีในแรงงานประมงนัน้ เห็นวา่

ควรหาความร่วมมือด้วยกนัให้ได้ก่อนและค่อยๆ เพื่มเน้ือหาที่

เกี่ยวข้องกบั C188 เข้าไปเพื่อให้เกิดความคืบหน้าในการท างาน

รว่มกนั 

-->  วตัถุประสงค์ที ่2 การตรวจแรงงานและการบงัคบัใชก้ฎหมาย : 

ขณะน้ีมีการออกกฎระเบียบส าหรบัพนกังานตรวจแรงงานต ัง้แต่

เดือน มิย.61 แล้วและเจ้าหน้าที่ได้มีการสุ่มตรวจเรือจากกลุ่มเรือ 

200,000 ล า ซึง่พบการกระท าความผดิแลว้ 87 ล า นอกจากน้ียงัมี 

การท างานร่วมกบั NGOs เช่น สเตล่ามาริส เพื่อต ัง้ศูนย์ช่วยเหลือ

เพิ่มอีก 3 แหง่ ในพ้ืนที ่22 จงัหวดัชายทะเล ส าหรบัความเห็นของ 

ILO นั้นได้ เสริมว่ าขณะน้ีเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานท างานมี

ประสทิธภิาพขึน้แตย่งัตอ้งปรบัปรุงเพิม่ เช่น การตรวจเอกสาร การ

คุยกบัชุมชนเพือ่ไดใ้หข้อ้มูล การสมัภาษณ์แรงงานซึง่ตอ้งท าใหเ้กดิ

ความคุน้เคยและไมเ่ป็นทีส่งัเกต   

- ->  ว ัตถุ ปร ะสงค์ ที่  3 แนวปฏิบ ัติด้ านแรงงานที่ ดี  : ได้มี 

ความร่วมมือกนัระหว่าง TTIA / TFFA /ILO จดัประชุมเพื่อเน้น

เรื่อง คกส. และกลไกการร้องทุกข์ รวมถึงการปรบัคู่มือ GLP  

ปรบั Checklist ร่วมกบั ILO โดย Checklist จะมีความคืบหน้า

ประมาณเดือน ตค.61 น้ี  นอกจากน้ีทาง ILO ไดเ้สริมเรื่องการท า

วิจ ัยผลกระทบด้านแรงงานในมุมมองความเห็นของผู้ซ้ือโดย  

ETI ซึ่งคาดวา่ผลวจิยัจะเสร็จประมาณ พย.61 น้ี ส าหรบัคูม่ือ GLP 

นั้ นจ ะ เพิ่ ม เ รื่ อ ง  การต ั้ ง  คกส .อย่ า งไร ให้มี ปร ะสิทธิภาพ  

การจดัประชุม จ านวนตวัแทนทีเ่หมาะสม เป็นตน้  

--> วตัถุประสงค์ที ่4 สนบัสนุนกจิกรรมเพื่อแรงงานและการเขา้ถงึ

การบริการ : มีความร่วมมือร่วมกนั 7 องค์กร คือ สเตลล่ามาริส /

รกัษ์ไทย /สรส. /มสพ./ FED/ITF/ OXFAM ในการอบรมให้

ความรู้แรงงานด้านกฎหมาย การต ั้งศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย  

การจดัท าคู่มือกฎหมายในประเด็นแรงงาน และการรอ้งเรียนทาง

กฎหมาย เพื่อให้ NGOs สามารถน าไปเป็นคู่มือในการช่วยเหลือ

แรงงานได ้

 

     TTIA รว่มประชุมสมัมนารบัฟงัความคดิเห็นประกอบการพจิารณารา่ง พรบ.ป้องกนัและขจดัการใชแ้รงงานบงัคบั พ.ศ. ... 

 

TTIA Newsletter, September 2018 

   วนัที ่19 ก.ย.61 คุณอรรถพนัธ์  มาศรงัสรรค์ เลขาธกิารสมาคมฯ 

ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสมัมนารบัฟงัความคดิเห็นประกอบการพิจารณา

ร่าง  พรบ.ป้องก ันและขจ ัดการใช้แรงงานบ ังค ับ พ.ศ. . . . . .  

ณ หอ้งประชุมจอมพล ป.พบิูลสงคราม กระทรวงแรงงาน โดยมี นาย

จรินท ร์  จ ักกะพาก  ปล ัดกระทรวงแร งงาน เ ป็นประธาน  

โดยงานรบัฟังความเห็นคร ัง้น้ี ได้มีการปภิปรายเรื่อง "มุมมองต่อ

ร่าง พรบ.ป้องกนัและขจดัการใช้แรงงานบงัคบั และช่องว่าง

กฎหมายไทย" โดยมีคุณธนาศกัดิ ์กจิรุ่งโรจน์ สภาหอฯ / คุณสุชาต ิ

จนัทรานาคราช สภาอุตฯ /  คุณอปัสร สหพนัธ์แรงงานรฐัวสิาหกจิ /  

 คุณทวี สภาองค์การลูกจ้าง / คุณบณัฑิต มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั/  

คุณสมพงษ์ LPN คุณปภพ  HRDF และภายหลงัได้มีการรบัฟัง

ความเห็นซึง่ไดม้ีความเห็นทีส่ าคญัในการประชุมคร ัง้น้ี เชน่  

  - ควรมีการศกึษาวจิยัประเทศทีม่ีกฎหมายแรงงานบงัคบัโดยเฉพาะ

เพือ่เป็นแนวทางในการวเิคราะห์ปรบักบัประเทศไทย  

  -การศึกษาวิจยัไม่ควรใช้ ILO เพราะมีเป้าหมายเพื่อให้ไทย 

รบั P29 และสนบัสนุนการออกกฎหมายอยูแ่ล้ว แตค่วรเป็นองค์กร

อืน่ เชน่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

  -ควรศึกษาให้ชดัเจนก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ ว่าต้องมี ร่างพรบ. 

กอ่นจะด าเนินการเรือ่งอืน่  

  -ทุกวนัน้ีการออกกฎหมายอาจท าใหผู้ป้ระกอบการเสีย่งตอ่การผดิ

กฎหม ายท ั้ ง ที่ ค ว าม เ ป็ นจ ริ ง ได้ท า ต ามมาตรฐ าน  Buyer  

ซึง่ครอบคลุมหลายดา้นอยูแ่ลว้ อาจท าใหเ้กดิมุมมองทีไ่มด่ีได ้ 

 

  -ภาครฐัทุกหน่วยงานควรมาประชุมเพื่อหาแนวทางก าหนด

ร่วมกนัในการร ับอนุสญัญา เพื่อจะได้รู้ผลกระทบของแต่ละ

หน่วยงานและจะไดห้าทางออกรว่มกนัได ้

 -การออกกฎหมายควรมีความชัดเจน ปฏิบ ัติได้อย่างง่าย  

และสามารถบงัคบัไดจ้รงิ  

  -กฎหมายค้ามนุษย์  ครอบคลุมเรื่องแรงงานบ ังค ับอยู่แล้ว  

ควรแกไ้ขจาก พรบ.คา้มนุษย์  

  -กรณีกฎหมายไม่ครอบคลุมควรหาช่องทางเช่น การออกเป็น 

ประกาศส านกันายกฯ เชน่กรณีคุม้ครองเหยือ่  

  -คกก.ตามรา่งกฎหมายน้ี ควรมีตวัแทนจาก กกร.ดว้ย  
 

**การจดัประชาพิจารณ์คร ั้งน้ี มีการประท้วงจากกลุ่มสมาคม 

ประมง เพื่อคดัค้านการออก ร่างพรบ.ป้องกนัและขจดัแรงงาน

บงัคบัดว้ย  

 

 

Page 7 of 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ว ันที่  19  ก .ย .  2561 คุณสุพ ัตรา  และ จนท.สมาคมฯ  

(คุณสุทธิภทัร) ได้เข้าร่วมงานสมัมนาและรบัฟังความคิดเห็น

หวัข้อ"โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลง

การค้าเสรี CPTPP" ณ โรงแรมดุสิตธานี จ ัดโดยกรมเจรจา 

การคา้ฯ  ไดร้บัเกียรตจิากคุณสกนธ์ วรญัญวูฒันา ผูช้ว่ยรฐัมนตรีวา่ 

การกระทรวงพาณิชย์ เป็นผูก้ลา่วเปิดงานสมัมนา โดยงานสมัมนามี

วตัถุประสงค์เพื่อ 1. ใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบั ความตกลงการคา้เสรี 

CPTPP ในแง่ข อ งภ าพรวมและประ เด็ น เ ชิ ง ลึ กที่ ส า ค ัญ  

2. เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ท ั้งภาครฐั เอกชน  

ภาคประชาสงัคม และเกษตรกรไดม้ีโอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็

ในหลากหลายแงมุ่ม สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

   - ความตกลง CPTPP เป็นท ัง้โอกาสและความท้าทายของไทย 

คือ จะมีท ัง้ผูไ้ดร้บัประโยชน์ และผูไ้ดร้บัผลกระทบ ดงันัน้ หากไทย

ตดัสินใจเข้าร่วมกบัความตกลง CPTPP ผู้ประกอบการไทยก็

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัตวั เพื่อยกระดบัขีดความสามารถของตนเองให้

สามารถแขง่ขนักบัตา่งประเทศได ้

 

 

    - ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกนัอย่างกว้างขวางในประเด็นเชิง

ลึกที่ ส าค ัญ  เช่น  การ เข้า ร่วมในอนุส ัญญา  UPOV 1991  

ตามข้อบงัคบัของความตกลง CPTPP ,ประเด็นด้านทรพัย์สิน 

ทางปญัญา ,การระงบัขอ้พพิาทระหวา่งรฐัและนกัลงทุน เป็นตน้  

 
เขา้ร่วมประชุม Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct Meeting  

 

 

  ว ันที่  20 ก.ย.61(ช่วงบ่าย) คุณอรรถพันธ์   มาศร ังสรรค์ 

เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม Due Diligence Guidance 

for Responsible Business Conduct Meeting จดัโดย ก.การ

ตา่งประเทศ ร่วมกบัผูแ้ทน OECD (Dr. Stephen, Ms. Tihana 

,Mr.Martin)  ณ  ห้ อ ง  Board room 2  ส ภ า อุ ต ส าหกร รม 

แหง่ประเทศไทย มีสาระส าคญั ดงัน้ี 

        การด าเนินโครงการ Fostering Responsible Business 

Conduct ภ า ย ใ ต้ โ ค ร ง ก า ร  Thailand -  OECD Country 

Partnership Programme (CPP) ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัใน

การด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผดิชอบ (Responsible Business 

Conduct - RBC) และต้องการจะพฒันาศกัยภาพของหน่วยงาน

ภาคเอกชน โดยการปฏบิตัติามหลกัการ UNGP ซึ่งเป็นประเด็นที่ 

OECD ไดใ้หค้วามส าคญัในการมุง่เน้นใหเ้กดิการท าธุรกจิอยา่งมี

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมสว่นรวม เชน่ การปฏบิตัติามหลกั 

มนุษยชนของสหประชาชาต ิการไมท่ าลายสิง่แวดแลว้  

 

การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมซึ่งสอดคล้องกบันโยบายใน

การปฎิรูปประเทศของรฐับาลไทยสนับสนุนและส่งเสริมRBC

วตัถุประสงค์โครงการ 

   1.เพื่อส่งเสริมการพฒันาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

ครอบคลุม โดยการสนบัสนุนการด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบ

ในหว่งโซอุ่ปทาน 

    2. เพื่อเป็นการเพิม่พูนศกัยภาพ พฒันาองค์ความรู ้ในหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชน  

    3. เพื่อให้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนมีมาตรฐานที่เป็นสากล 

โดยใชห้ลกั RBC เพือ่โอกาสในการลงทนุระหวา่งประเทศทีม่ากขึน้ 

        ทางเลขธกิารสมาคมฯ ไดใ้หค้วามเห็นในทีป่ระชุมว่า สมาชกิ

ของ TTIA น่าจะให้ความสนใจในโครงการน้ี เน่ืองจากกลุ่ม

อุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น ้าใหค้วามส าคญัและปฏิบตัติามฎหมาย

ด้านแรงงานกนัอย่างจริงจงัเป็นอย่างมาก รวมถึงเรื่องของสิทธิ

มนุษยชนอีกดว้ย 
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ประชุมหารือสถานการณ์ ปญัหาการปรบัขึน้แผน่เหล็ก กระป๋อง และฝา และแนวทางแกไ้ขทีเ่ป็นธรรม 

 

 

   วนัที ่21 ก.ย. 61 ดร.ชนินทร์ คุณอรรถพนัธ์และคุณสุพตัรา เขา้

รว่มประชุมหารือสถานการณ์ ปญัหาการปรบัขึน้แผน่เหล็ก กระป๋อง 

และฝา และแนวทางแกไ้ขทีเ่ป็นธรรม ร่วมกบัสมาคมผูผ้ลิตอาหาร

ส าเร็จรูป TFPA และสมาคมบรรจุภณัฑ์โลหะไทย TMPA โดยมี

คุณสนั่น องัอุบลกุล รองประธานสภาหอฯ เป็นประธาน สรุปผลการ

หารือได ้ดงัน้ี 

 

 

 

1. ทาง TTIA และ TFPA เสนอว่า ควรแยก Reference price 

เป็น (1)กระป๋องทูน่าและอาหารทะเล กบั (2)กระป๋องผกัและผลไม ้

เพราะผลกระทบของการปรบัขึ้นราคากระป๋องต่อต้นทุนการผลิต

รวมต่างกนั โดยในส่วนของทูน่าต้องการแผ่นเหล็กคุณภาพสูง  

ซึง่ขณะน้ี supply จากผูผ้ลติในประเทศ แตผ่กัผลไมส้ามารถใช้ 

เหล็กน าเข้าได ้>> ทาง TMPA รบัไปหารือกบัสมาชิกและจะแจ้ง

ผลใหท้ราบ  และใหข้อ้มูลเพิม่เตมิวา่ทีผ่า่นมาไดท้ าหนงัสือประกาศ

แจ้งราคาอ้างอิงให้ทราบ แต่ในทางปฏิบตัิมีการเจรจาทางธุรกิจ

ตามปกต ิ

2.ควรเชิญผู้ผลิตต้นน ้ามาหารือร่วมกนั โดยอุตสาหกรรมทูน่า

ตอ้งการกระป๋องคุณภาพสูงและมี supply ทีแ่น่นอน  ดงันั้น ควรมี 

commitment ให้กบัผู้ผลิตต้นน ้าว่าต้องการใช้ปริมาณกระป๋อง 

และมี ± %เทา่ไหร ่ 

3. การเข้าพบภาครฐัเพื่อให้ขอ้มูลและเสนอขอปรบัลดภาษีน าเขา้

แผ่นเหล็กที่ใช้ท ากระป๋องบรรจุอาหาร ปัจจุบนัมีภาษีน าเข้า 5% 

เพือ่เป็นการชว่ยเหลืออุตสาหกรรมอาหารกระป๋องของไทย 

4.ทางประธานให้ฝ่ายเลขาช่วยประสานและติดตามความคืบหน้า

ของการประชุมคร ัง้น้ี และนดัประชุม update รว่มกนัอีกคร ัง้ 

 

 

 

เขา้ร่วมประชุมภาคีขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงเพือ่เด็กและเยาวชนขา้มชาต ิ(CMCY) คร ัง้ที ่7 

 

 

   วนัที ่25 ก.ย.61 เจ้าหน้าทีส่มาคม TTIA (คุณปิยะราช) เขา้รว่ม

ประชุมภาคีขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงเพือ่เด็กและเยาวชนขา้มชาต ิ

(CMCY) คร ั้งที่ 7 ณ รร.ฮอลิเดย์อินน์ จดัโดยองค์การ Plan 

international มีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอแผนงานของภาคีฯ 

ประจ าปี 2561 และก าหนดทศิทางโครงการในระยะที ่2 ร่วมกนั มี

รายละเอียดดงัน้ี  

    องค์การ Plan ได้ทุนสนบัสนุนจาก Swedish International 

Development Cooperation Agency (Sida) ประเทศสวีเดน 

เพื่อการขบัเคลื่อนโครงการฯ ในระดบันโยบายที่เกี่ยวกบัเด็กและ

เยาวชนขา้มชาตใิหเ้ป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง   

     เป้าหมายโครงการฯ ในระยะที ่2 ไดแ้ก ่

 

 

 

  1.สนบัสนุนและสง่เสรมิใหเ้ด็กและเยาวชนขา้มชาตมิีหลกัประกนัใน
การเขา้ถงึสทิธขิ ัน้พ้ืนฐานและมีชีวติความเป็นอยูท่ีด่ีขึน้ 

  2.ผลกัดนัใหร้ฐับาลตระหนกัถึงการให้สทิธิการปกป้องคุม้ครองเด็ก

ขา้มชาตมิากขึน้ 

  3.เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนผูห้ญงิและทีม่ีความเสีย่งไดร้บั

ผลกระทบจากการย้ายถิ่นสามารถเรียกรอ้งสิทธิต์่าง ๆ ที่พวกเขาพึง

ไดร้บั 

  4.สง่เสริมความร่วมมือทุกภาคสว่น ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชา

สงัคม ท ัง้น้ีองค์การแพลน มีแผนงาน ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

เขา้มามีสว่นรว่มดว้ย 

       ท ัง้น้ีทางองค์การ Plan  จะร่างก าหนดแผนงานโครงการฯ เพื่อ

ขอความคดิเห็นจากคณะท างานในการประชุมคร ัง้ตอ่ไป 
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คณะกรรมการผูต้รวจสอบสมาคมการคา้ภายใตก้ารประกวดสมาคมการคา้ดเีดน่ประจ าปี 2561 เขา้เยีย่ม 

และสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิจาก TTIA 

 

   วนัที่ 25 ก.ย.61 (ช่วงเช้า) ทางทีมผู้ตรวจสอบสมาคมการค้า 

ภายใตก้ารประกวดสมาคมการคา้ดีเดน่ ประจ าปี 2561 จดัโดยกรม

พฒันาธุรกจิการคา้และสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย ได ้เขา้เยีย่ม

และสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิจากสมาคมฯ ณ หอ้งประชุม TTIA 

   อน่ึง ทางทีมผู้ตรวจแจ้งว่า สมาคมฯ มีการพฒันางานได้ดี เช่น 

การบริหารจดัการและงบประมาณ การให้บริการตามนโยบายและ

พนัธกจิของสมาคมฯ เป็นตน้ 

 

 TTIA ไดพ้บกบั Mr.Lewis Karesh, Assitant USTR on labor เพือ่ใหค้วามเห็นเกีย่วกบัการจดัต ัง้สหภาพของ

แรงงานขา้มชาตใินไทยและเสรมิดา้น Trade war 

 

 ว ันที่  26  ก .ย .61 ดร.ชนินทร์ได้พบก ับ  Mr.Lewis Karesh, 

Assitant USTR on labor ณ ลอบบี รร.พลาซาแอทธินี เพื่อให้

ความเห็นเกีย่วกบัการจดัต ัง้สหภาพของแรงงานขา้มชาตใินไทย และ

เสรมิดา้น Trade war สรุปดงัน้ี 

  1. ดร.ชนินทร์แจง้วา่ในชว่ง 3-4 ปีทีผ่า่นมา รฐับาลไทยไดป้รบัปรุง/

ออกกฎหมายแรงงาน ตามที่ข้อแนะน าของ US, EU และ ILO โดย

เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงานบงัคบั แรงงานเด็ก และการคา้มนุษย์ ซึ่ง

สภาหอฯ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัการผลิตและส่งออกส่วนใหญ่ 

ไม่ได้คดัค้าน แต่หากมีประเด็นที่ไม่สามารถปฏิบตัิได้ ก็จะแจ้ง

ความเห็น และขอจดัสมัมนาท าประชาพิจารณ์ผลได้-ผลเสีย เพื่อมใิห้

เกดิปญัหาในการบงัคบัใชภ้ายหลงั 

   2. ทางผู้แทนสหร ัฐฯ ให้ข้อมูลว่า  การเป็นสมาชิก ILO นั้น  

มีผลผูกพนัตอ้งปฏบิตัติามหลกัพ้ืนฐาน   4 ขอ้  คือ   Forced labour, 

Child labor, Discrimination และ  Freedom of Association

และการตอ่อายุสทิธ ิUS GSP มีขอ้กฎหมายทีต่อ้งเปิดใหต้ ัง้สหภาพ

แรงงานซึง่เป็นสทิธขิ ัน้พ้ืนฐานทีค่วรมีเทา่เทียมกนั 

3. ดร.ชนินทร์ แจ้งว่า การให้สิทธิแรงงานข้ามชาติต ั้งสหภาพ

แรงงาน เป็นเรื่องออ่นไหวทีต่อ้งหารือกบัทุกฝ่ายอยา่งรอบคอบและ

ท าประชาพิจารณ์ เชิญผู้มีความรูม้าอธบิาย โดยจะขอรบัไปปรึกษา

ทาง ILO และผูเ้กีย่วขอ้ง  

4. ดร.ชนินทร์ แจง้เพิม่เตมิวา่ กรณี Trade war ทางภาคธุรกจิไทย

ยินดีสนบัสนุนการน าเข้าสินค้าจากสหรฐัฯ เช่น อาหารทะเล ถ ั่ว

เหลือง เน้ือววั ผลไม ้และเน้นวา่ขอใหร้ฐับาลสหรฐัฯ สง่เสรมิการเขา้

ไปท าการประมงทูน่าของเรือสหรฐัฯ ใน WCPO เพราะเรือสหรฐัฯ

มีการจบัปลาที่ย ั่งยืนซึ่งสอดคล้องกบันโยบายของอุตสาหกรรมทูน่า

ไทยทีต่อ้งการวตัถุดบิ Non-IUU 

TTIA จดัประชุมเทคนิคคร ัง้ที ่4/2561 เพือ่หารือประเด็นปญัหาคณุภาพปลา และอืน่ๆ 

 

วนัที่ 26 ก.ย.61 (ช่วงเช้า) สมาคมฯ ได้จดัประชุมเทคนิคคร ั้งที่ 

4/2561  เพือ่หารือประเด็นปญัหาคุณภาพปลา และอืน่ๆ มีสมาชกิเขา้

รว่มการประชุม 9 บรษิทั 9 ทา่น(SVG,TUG,SEAPAC,SK,AAI, 

Premier)โดยมีประธานร่วม คือ คุณณัฐ ที่ปรึกษา และคุณเรวดี

ประธานคณะกรรมการเทคนิค สรุปประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

   1. ผลการเข้าร่วมประชุม GDST Workshop #2 ณ ฮ่องกง 

ขณะน้ีมีบรษิทั AAI ไดส้มคัรเขา้รว่ม Pilot I ทีป่ระชุมต ัง้ขอ้สงัเกตวา่

การน า  TTIA Logo ขึ้นบนเวปไซต์  GDSTจะช่วยเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ของสมาคมฯ โดยใหน้ าเรียนขออนุมตัใินทีป่ระชุมวสิามญั 

TTIA คร ัง้ที ่5/2561 ตอ่ไป 

  2. ทีป่ระชุมเห็นชอบใหใ้ช ้แบบฟอร์มขอ้มูลคุณภาพปลาทีม่ีการเพิม่

ขอ้มูล Traders โดยเริม่ใชต้ ัง้เเต ่ไตรมาสที ่3 /2561 เป็นตน้ไป ทาง

สมาคมฯ จะเวียนเเจง้สมาชกิทางอีเมล์ภายในสปัดาห์น้ี และใหส้มาชกิ

กรอกขอ้มูลกลบัมายงัสมาคมฯ ภายในวนัที ่16 ต.ค.61 

  3.สมาคมฯ ไดร้วบรวมปญัหาตา่งๆ ในการกรอกขอ้มูลคุณภาพปลา 

ท ัง้น้ีสมาชิกรบัทราบ และจะน าไปแจ้งให้กบัเจ้าหน้าที่ที่กรอกข้อมูล 

เพื่อลดปญัหาการเก็บขอ้มูลไมส่มบูรณ์ และท าใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล

คลาดเคลือ่น 
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   4. แนวทางการวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาคุณภาพปลา แยกตาม

ขอ้มูลรายชือ่เรือ และขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพ โดยใชว้ธิีเปรียบเทียบ 

ปัญหาที่พบจากจ านวนเรือท ัง้หมด และข้อมูลแยกตามธงเรือจบั  

ซึ่งมีความแตกตา่งกนั โดยที่ประชุมใหส้มาคมฯ กลบัไปตรวจสอบ

ขอ้มูลอีกคร ัง้หน่ึงวา่ ภายใตชื้อ่เรือจบัเดียวกนัทีข่ายปลาใหม้ากกวา่

หน่ึงบริษทัพบปญัหาคุณภาพปลา และมีช่วงการจบัปลาเหมือนกนั

หรือไม ่

    อน่ึง ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาขอ้มูลเรือชกัธงไตห้วนัพบวา่ มีจ านวน

เรือทีพ่บปญัหาคอ่นขา้งมาก ดงันัน้จงึขอใหส้มาคมฯ วเิคราะห์ขอ้มลู

เรือชกัธงไต้หวนัแยกเป็นรายล า และแนวโน้มการเกิดปัญหาราย

ไตรมาส เพื่อน ามาพิจารณาในที่ประชุม TTIA คร ั้งที่ 5/ 2561 

ตอ่ไป 

 

5. ที่ประชุมเสนอให้สมาคมฯ ส่งความเห็นการทบทวนมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง (มอก. 142-2530) ไปยงั 

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตฯ โดยมีความเห็นว่ามาตรฐาน

ภายในประเทศควรมีฉบบัเดียว ทาง สมอ. และ มกอช. ควรหารือเเละ

ก าหนดเป็นมาตรฐานเดียว 

   ในสว่นปลาซาร์ดีนกระป๋อง และปลาแมกเกอเรลกระป๋อง นั้น หาก

สมาชิกท่านใดประสงค์ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้เเจ้งมายงัสมาคมฯ 

ภายในวนัที ่11 ต.ค. 2561 เพือ่สมาคมฯ จะไดร้วบรวมสง่ไปยงักลุม่

อุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตฯ ตอ่ไป 

6. ทีป่ระชุมรบัทราบก าหนดการตรวจโรงงาน 2018 โดย SENASA 

ประเทศอาร์เจนตน่ิา ระหว่าง วนัที ่13 - 31 มกราคม 2562 จ านวน 

25 โรงงาน ท ัง้น้ีต้องรอการยืนยนัการตอบรบัจาก SENASA โดย

ทาง กตส. จะเเจง้ยืนยนัมายงัสมาคมฯ ตอ่ไป 

'บิก๊ฉตัร' ยนัไทยเขม้แกไ้อยูยู ม ั่นใจประสทิธภิาพตรวจสอบยอ้นกลบั 

 

   "บิก๊ฉตัร" น าทูต 20 ประเทศ ตดิตามการร้ือท าลายซากเรือประมง 

กลางแม่น ้าท่าจีน พร้อมน าชมการยกระดบัประสิทธิภาพระบบ

ตรวจสอบย้อนกลบั เมื่อวนัที ่12 ก.ย.61 พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัยะ 

รองนายกรฐัมนตรี น าคณะเอกอคัรราชทูตประจ าประเทศไทย  

 

จ านวน 20 ประเทศ จากสหภาพยุโรป สหรฐัอเมริกา และประเทศ

สมาชิกอาเซียน ลงพ้ืนที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจติดตามการร้ือ

ท าลายซากเรือประมง จ านวน 9 ล า กลางแมน่ ้าทา่จีน พรอ้มน าชม

การยกระดบัประสทิธภิาพ 

ระบบตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) ของประเทศไทยที่ได้
มาตรฐาน โดยมีผู้แทนจาก ศปมผ. กรมประมง และกรมเจ้าท่า  
รว่มใหก้ารตอ้นรบั 
 พล.อ.ฉัตรชยั กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย (IUU) ของประเทศไทย มีความก้าวหน้าและเห็นผลเป็น
รูปธรรมมากขึ้น โดยขณะน้ีรฐับาลไทยสามารถบริหารจดัการ
เรือประมงไทยไดท้ ัง้ระบบ ซึง่ถือเป็นคร ัง้แรกในประวตัศิาสตร์ทีท่ าให้
ภาพลกัษณ์การประมงของไทยในสายตาชาวโลกเกดิเป็นภาพบวก 
 
Source : https://www.thairath.co.th/content/1374906 
 

ไทยจดัการประชุมคณะกรรมการแหง่ชาตเิพือ่สง่เสรมินโยบาย IUU-free Thailand

      เมื่อวนัที่ 6 กนัยายน 2561 พลเอก ฉัตรชยั สาริกลัยะ รอง

นายกรฐัมนตรี ได้เป็นประธานจดัการประชุมคณะกรรมการ

แห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสตัว์น ้าและสินค้าประมงจาก

การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

(IUU) เป็นคร ัง้แรก ซึ่งคณะกรรมการดงักล่าวจะเป็นกลไกส าคญั

ในการขบัเคลื่อนภาคประมงไทยให้ปลอดจากสตัว์น ้าและสินค้า

ประมงผิดกฎหมายตลอดห่วงโซ่การผลิต ท ั้งเพื่อการบริโภคใน

ประเทศและการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ 

คณะกรรมการแหง่ชาตชุิดน้ีจดัต ัง้ขึน้โดยมตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที ่

3 เมษายน 2561 เพื่อให้มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย

เกี่ยวกบัการพฒันาการประมงของไทยให้ปลอดจากสตัว์น ้าและ

สนิคา้ประมง IUU รวมถงึการป้องกนัการน าเขา้วตัถุดบิทีม่าจาก  

  

 

การประมง IUU มาผลิตและแปรรูปในไทย ก าหนดแผนงาน

ใบรบัรองการจบัสตัว์น ้าของไทยเพื่อให้ผู้ส่งออกและน าเข้าสินค้า

ประมงปฏิบตัิได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงก ากบัดูแลหรือ

ด าเนินการเพื่อขบัเคลื่อนการปฏิบตัิตามนโยบายของภาคส่วนที่

เกีย่วขอ้ง 

 แมว้่าในปจัจุบนั ไทยจะไดจ้ดัวางระบบป้องกนัสตัว์น ้าและ

สินค้าประมงที่มาจากการประมง IUU เข้าสู่กระบวนการผลิตของ

ไทยไว้พร้อมแล้ว แต่ไทยจะยงัเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานตอ่ไป ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการแหง่ชาติ

ชุดน้ี เพื่อใหป้ระเทศไทยไดบ้รรลุการเป็นประเทศปลอด IUU โดย

แทจ้รงิ 

Source : https://www.ryt9.com/s/mfa/2890991 
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ปธ.สมาคมประมงฯ พบ ‘ไอแอลโอ’ ถกผูป้ระกอบการรบัผลกระทบสตัยาบนั C188 

     เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2561 นายมงคล สุขเจริญคณา ประธาน

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และคณะที่ปรึกษาสมาคมฯ  

ได้เข้าพบ Mr.Alain Pelec ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านมาตรฐาน

แรงงานสากล และกฎหมายแรงงานฯ และทีมงานผู้แทนองค์กร

ระหว่างประเทศ (ILO) ประจ าประเทศไทย ที่ส านกังานองค์การ

สหประชาชาติ (UN) โดยมีการหารือในประเด็นปัญหาข้อห่วงใย

ของสมคมประมงฯ ต่ออนุสญัญา C188 และ P29 ที่เกี่ยวข้องกบั

เรือ่งกฎหมายแรงงานบงัคบั 

     การเข้าพบคร ั้งน้ี นายมงคลได้มีการหารือในความหมายที่

แท้จริงของอนุสญัญาท ัง้ 2 ฉบบั ซึ่งได้มีการพูดคุยประเด็นต่างๆ 

หากประเทศไทยใหส้ตัยาบนัแล้ว ต้องออกกฎหมายใหเ้ป็นไปตาม

อนุสญัญา  

 
Source:https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1141942 

     วนัที่ 6 ก.ย.61 “นายจรินทร์ จกักะพาก” ปลดักระทรวงแรงงาน 

พรอ้มดว้ย “นายสุรเดช วลีอทิธกิุล” เลขาธกิารส านกังานประกนัสงัคม 

เปิดเผยถึงกรณีทีม่ีกระแสขา่วที่ว่าส านกังานประกนัสงัคมจะเก็บเงนิ

สมทบรายเดือนกบัผูป้ระกนัตนเพิ่ม จาก 750 บาทเป็น 1,000 บาท 

ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กนัอยา่งมากในขณะน้ีนั้น กระทรวงแรงงาน 

โดยส านกังานประกนัสงัคม เรียนช้ีแจงขอ้เท็จจรงิในเรือ่งน้ีวา่ ขณะน้ี

ยงัไม่มีการอนุมตัิให้ด าเนินการใด ๆ แต่เป็นเพียงข้อเสนอของ

คณะกรรมการประกนัสงัคมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา (สิงหาคม 2559)  

ซึ่งเป็นการเพิ่มฐานการเก็บจากเดิม เก็บผู้มีรายได้ไม่เกิน 15,000 

บาทจ านวน 5 % เดือนละ 750 บาท ซึง่ด าเนินการมาแลว้  20   ปี  

 

“ปลดัแรงงาน” แจงบอร์ดประกนัสงัคม ยงัไมอ่นุมตัเิก็บเงนิสมทบเพิม่ จาก 750 บาท เป็น 1,000 บาท รบัฟงัความเห็นทุกฝ่าย

รอบดา้น  

 

ต ัง้แต่ปี 2538 โดยขณะนั้นอตัราค่าจ้างข ัน้ต ่าอยู่ที่ 111 บาท แต่

ปจัจุบนัอตัราคา่จา้งข ัน้ต ่าอยูท่ี ่310 บาท 

    ปล ัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่ม เติมว่า  คณะกรรมการ

ประกนัสงัคมยงัไม่ได้อนุมตัิ และได้ให้ส านกังานประกนัสงัคมไป

ศกึษาผลกระทบและรบัฟงัความคดิเห็นเพิม่เตมิในขณะน้ี    ท ัง้น้ี  

 

ผู้ประกนัตนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส านกังานประกนัสงัคม 

ทุกแหง่ และสายดว่นกระทรวงแรงงาน โทรศพัท์ 1506 

 

Source :  https: / /www. prachachat. net/ general/ news-

215322 
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“บิก๊อู”๋ เผย EJF ชืน่ชมไทยแกป้ญัหาแรงงานประมงคบืหน้า  

 

     “พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รฐัมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน ใหก้ารตอ้นรบั “นาย Steve Trent” และคณะมูลนิธยิุตธิรรม

และสิง่แวดลอ้ม (EJF) ในโอกาสเขา้เยีย่มคารวะและหารือขอ้ราชการ

ด้านแรงงานในประเด็น เรื่อง การให้สตัยาบนัอนุสญัญาองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที่ 188 ว่าด้วยการท างานภาค

การประมง ค.ศ.  2007 (2550)  หรือ C188 การให้ส ัตยาบ ัน

อนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 98 ว่าด้วยการ

รวมตวัและร่วมเจรจาต่อรอง และฉบบัที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการ

สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตวั ความก้าวหน้าของ

อนุสญัญาองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัที ่29 ว่าดว้ยแรงงาน

บงัคบั การจ่ายเงนิคา่จ้างแรงงานประมงผา่นบญัชีบาทอเิล็กทรอนิกส์

เครื่องถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) และผลการด าเนินการขึ้นทะเบียน

แรงงานตา่งดา้วในหว้งเวลาทีผ่า่นมา รวมถงึมาตรการคุม้ครอง 

 

 

แรงงานในการน าเข้าแรงงานประมง ณ ห้องรบัรองรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน ช ัน้ 6 อาคารกระทรวงแรงงาน 

    “พล.ต.อ.อดุลย์” กล่าวถงึผลการการหารือในคร ัง้น้ีวา่ นาย Steve 

Trent ได้ชื่นชมรฐับาลไทยในการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงที่มี

ความคืบหน้าไปมาก ส่วนกรณีการให้สตัยาบนัอนุสญัญาองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที่ 188 ว่าด้วยการท างานภาค

การประมงนั้น รฐับาลไดพ้ยายามขบัเคลื่อนโดยค านึงถงึสุขภาพของ

แรงงาน โครงสร้างของเรือ เวลาในการท างาน เวลาพกั ที่พกัของ

ลูกจา้ง ระบบการจา่ยคา่จา้ง ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่แรงงาน ขณะน้ีอยูใ่น

ข ั้นตอนการท าความเข้าใจกบัภาคประมง เพื่อไม่ให้กระทบกบั

คา่ใชจ้า่ยในการปรบัเปลี่ยน และไมก่ระทบตอ่เรือประมงพ้ืนบา้น 

สว่นการจ่ายเงนิใหลู้กจ้างผา่นเครื่อง ATM นั้น ขณะน้ีไดด้ าเนินการ

ตดิต ัง้ตู ้ATM ทีท่า่เรือเพิม่เตมิใน 22 จงัหวดัตดิทะเล และพยายามท า

ความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการ เพือ่ใหเ้ขา้ใจในชว่งเปลีย่นผา่นและเกดิ

ประโยชน์กบัแรงงานและผูป้ระกอบการ ซึ่งเป็นสิง่ทีร่ฐับาลมุง่ม ั่นให้

แรงงานไดร้บัความคุม้ครองจากกฎหมายไทย 

   “การหารือในคร ั้ง น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานร่วมก ัน

โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหา IUU ของ

ไทย ตลอดจนบทบาทของไทยในการผลกัดนัการแก้ไขปัญหา IUU 

ในระดบัอาเซียน ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 

2562” 

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

218604 

 

 
สนช.ผา่นรา่ง พ.ร.บ.เงนิทดแทนฯ ฉบบัใหม ่ชี้เป็นคร ัง้แรกลูกจา้งสว่นราชการไดส้ทิธดิว้ย 

     วนัที่ 19 กค.61 นายสุรเดช วลีอทิธิกุล เลขาฯประกนัสงัคม 

เผย สนช.เห็นชอบผ่านร่างพ.ร.บ.เงินทดแทนฉบบัใหม่แล้ว 

เตรียมเสนอส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรีพิจารณาก่อนน าขึน้

ทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระปรมาภไิธย  และประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาเพื่อบงัคบัใช้ต่อไป โดยหวงัลดความเหลื่อมล ้าของ

สงัคม และการสรา้งโอกาสเขา้ถงึบรกิารของรฐั ซึง่เป็นกฎหมาย

ที่แก้ไขแล้วลูกจ้างได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นและนายจ้างได้รบั

ความเป็นธรรม อีกท ัง้ยงัมีการเพิม่คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่

ก ากบัดแูลความโปรง่ใสของกองทุนเงนิทดแทนอกีดว้ย  

นายสรุเดช กลา่วตอ่วา่ ประเด็นการแกไ้ขสาระส าคญัของ

กฎหมายเงนิทดแทนฉบบัดงักลา่ว อาท ิขยายความคุม้ครองแก่

ลูกจา้งของสว่นราชการ ขยายความคุม้ครองใหค้รอบคลุมไปถงึ  

 

 

 

 

ลูกจ้างซึง่ท างานในองค์กรของนายจ้างทีม่ไิดม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ

แสวงหาก าไรทางเศรษฐกิจ แก้ไขเพิ่มเตมิบทนิยามค าว่า “ภยั

พิบตั”ิ เพื่อให้เกดิความชดัเจนเกีย่วกบัความหมายหรือลกัษณะ

ของภยัพิบตัิท าให้นายจ้างได้รบัการลดการจ่ายเงินเพิ่มตาม

กฎหมายในท้องทีท่ีร่ฐัมนตรีก าหนด รวมถงึแก้ไขการบงัคบัใช้

เกี่ยวกบัขอบเขตการคุ้มครองลูกจ้างซึ่งได้รบัการจ้างงานใน

ประเทศ(Local staff)ของสถานเอกอคัรราชทูตและองค์การ

ระหวา่งประเทศ  

รวมท ัง้ไดแ้กไ้ขการออกหลกัเกณฑ์เงือ่นไขและอตัราในการจ่าย

ค่ารกัษา พยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานและค่าท า

ศพกรณีลูกจ้างประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย

หรือสูญหาย ให้ด าเนิน การออกเป็นกฎกระทรวงเพือ่ให้ลูกจ้าง

ไดร้บัประโยชน์ ดงัน้ี  

การเพิ่มอตัราค่าทดแทนกรณีต่างๆ จากรอ้ยละ60 เป็นรอ้ยละ

70 ของคา่จ้างรายเดือน,เพิ่มระยะเวลาการจ่ายคา่ทดแทนกรณี

ลูกจ้างทุพพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า15 ปี ปจัจุบนัไม่เกิน 15 ปี ,

เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้าง ถึงแก่ความตาย

หรือสูญหายเป็นไม่เกิน 10 ปี ปัจจุบนัไม่เกิน 8 ปี,แก้ไข

หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนส าหรบักรณีลูกจ้าง ไม่สามารถ

ท างานได้ให้ได้รบัต ั้งแต่วนัแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถท างาน 

ปจัจุบนัจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้าง ไม่สามารถท างานติดต่อกนั

ไดเ้กนิ 3 วนั  
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เพิ่มการจ่ายค่าท าศพแก่ผู้จดัการศพของลูกจ้าง ตามอตัราที่

ก าหนด ในกฎกระทรวง ปจัจุบนัการจ่ายคา่ท าศพแก่ผูจ้ดัการ

ศพของลูกจ้างเป็นจ านวน 100 เท่าของอตัราสูงสุดของค่าจ้าง

ข ัน้ต ่ารายวนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน  

ในสว่นของนายจา้งก็ไดร้บัประโยชน์จากรา่งพระราชบญัญตัิ

เงนิทดแทนน้ีเชน่กนั คอืมรี่างกฎหมายในการปรบัลดเงนิ เพิม่  

 

 

 

 

จากเดิมร้อยละ3 ต่อเดือน ลดลงเหลือร้อยละ2 ต่อเดือน และ

ก าหนดเกณฑ์การค านวณเงนิเพิ่ม กรณีนายจ้างค้างช าระเงนิ

สมทบโดยก าหนดให้จ านวนเงินเพิ่มต้องไม่เกินจ านวนเงิน

สมทบที่นายจ้ างต้องจ่ ายปัจ จุบ ันไม่ได้ก าหนดเพดาน 

เงนิเพิม่ไว ้

Source:https://www.mcot.net/view/5b504ce2e3f8e4d37285a1b4?ut

m_source=TNA&utm_medium=TOPNEWS&utm_campaign=fixtna  

 

 

 

 

เดนิหน้าเซ็น “ILO” แรงงาน 188 เดมิพนัใบเหลืองไอยูยู-ส.ประมงพบ “UN” 

 

   วนัที่ 16 กย.61 กระทรวงแรงงานยงัไม่ถอยเดินหน้าพรอ้มลง

นามให้สตัยาบนัอนุสญัญา ILO ฉบบัที่ 188 ว่าด้วยการท างานบน

เรือประมง หวงัเดิมพนัปลดล็อกใบเหลือง IUU ด้านสมาคมการ

ประมงบอก ไมไ่ดต้อ่ตา้น แตข่อปรบัเปลี่ยนเงือ่นไขการท างาน แต่

อนุกรรมการของกระทรวงไมย่อมฟงั  

กรณีความต้องการของรฐับาลไทยที่จะไปลงนามให้สตัยาบนั

อนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) ฉบบัที่ 188 

(C188) ว่าด้วยการท างานในภาคประมง พ.ศ. 2550 โดยมี

วตัถุประสงค์ทีจ่ะคุม้ครองคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องลูกเรือ 

 

 

 

 

ประมงให้มีสภาพการท างานที่มีคุณค่าบนเรือประมงนั้น ได้

ก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัเจ้าของเรือประมงประกอบกบัมีการต ัง้

ขอ้สงัเกตว่า การเร่งทีจ่ะใหป้ระเทศไทยใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา ILO 

ฉบบัที่ 188 น้ี ยงัเกี่ยวพนัไปถึงข้อเรียกรอ้งของสหภาพยุโรป ว่า

ด้วยการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ( IUU Fishing) 

ทางด้านแรงงาน ที่ต้องการใหร้ฐับาลไทยเข้าเป็นภาคีดา้นแรงงาน

ภายในปี 2561 ซึง่จะกลายเป็นเงือ่นไขส าคญัทีส่หภาพยุโรปจะถอน

ไทยออกจาก “ใบเหลือง” ในทีสุ่ด 

ล่าสุด พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รฐัมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน กล่าวภายหลงัการเข้าพบกบั Mr.Steve Trent และคณะ

มูลนิธิยุติธรรมและสิ่งแวดล้อม (EJF) กรณีการให้สตัยาบนั ILO 

ฉบบัที่ 188 ว่า รฐับาลได้พยายามขบัเคลื่อนเรื่องน้ี โดยค านึงถึง

สุขภาพของแรงงาน โครงสรา้งของเรือ เวลาในการท างาน-ทีพ่กัของ

ลูกจ้าง-การจ่ายคา่จ้าง “ขณะน้ีอยู่ในข ัน้ตอนการท าความเขา้ใจกบั

ภาคประมง เพื่อไม่ให้กระทบกบัค่าใช้จ่ายและไม่กระทบต่อ

เรือประมงพ้ืนบา้น” 

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

220296 

 

 

 

ขีดเสน้ ! ตอ่อายุแรงงานประมงถงึ 30 ก.ย. 

 
     ว ันที่ 19 กย.61  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง 

เปิดเผยว่าไดป้ระกาศให้ผูป้ระกอบการเรือประมงและแรงงานตา่ง

ด้าวที่จะท างานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจกัรไทยเป็นการ

ช ั่วคราว  

     รวมท ั้งแรงงานต่างด้าวที่ต้องการท างานในเรือประมงที่จะ

ออกไปท าการประมงในทะเลให้ยื่นเรื่องขอหนงัสือคนประจ าเรือ 

(Seabook) ภายในวนัที ่30 กนัยายน น้ี ตามมาตรา 83 แหง่พระ

ราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2560 ไดก้ าหนดใหเ้จา้ของเรือประมง

พาณิชย์ที่มีแรงงานต่างด้าวท างานในเรือประมงต้องมีหนงัสือคน

ประจ าเรือส าหรบัคนตา่งดา้ว (Seabook) (เลม่เขียวหรือเลม่เฉพาะ

กจิเลม่เหลือง) แตเ่น่ืองจาก seabook เลม่เหลืองจะหมดอายใุนวนัที ่

30 กนัยายน 2561  

ดงันัน้เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการเรือประมงสามารถประกอบกจิการ

ประมงไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง กรมประมงจงึไดเ้ปิดใหผู้ป้ระกอบการมายืน่

เรือ่งขอ seabook เพือ่ขยายระยะเวลาการท างานใหก้บัแรงงานตา่ง

ดา้วของทา่น โดยการยืน่เรือ่งขอ seabook ในปีน้ีกรมประมง 

 

 

 

 

 

ได้ขยายระยะเวลาในการยื่นเรื่องได้จนถึงก่อนวนัที่ seabook  

จะหมดอายุ ซึ่งต่างจากเดิมที่จะต้องท าเรื่องยื่นขอก่อนล่วงหน้า  

30 วนั โดยกรมประมงได้ร่วมกบักรมการจดัหางานจดัต ั้งศูนย์ 

One Stop Service เพื่อให้บริการต่ออายุหนงัสือคนประจ าเรือ 

Seabook ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่ตวัแรงงานตา่งดา้วเอง ไมถู่กเอา

รดัเอาเปรียบจากนายจา้ง 

โดยจะให้บริการ 4 ข ั้นตอน คือ 1. ตรวจสุขภาพ และประกนั

สุขภาพ     2. ตรวจลงตรา  VISA    ใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 
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การเปลี่ยนแปลงตวันายจ้างต้องได้รบัความยินยอมจาก

ลูกจ้าง ก าหนดให้ลูกจ้างมีสทิธิลาเพื่อกิจธุระอนัจ าเป็นปีหนึ่ง

ไม่น้อยกว่าสามวนัท างาน ก าหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมี

ครรภ์สามารถลาเพือ่ตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรไดโ้ดยให้ถือ

เป็นวนัลาเพื่อคลอดบุตร เพิ่มอตัราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึง่

ท างานติดต่อกนัครบยี่สิบปีขึ้นไป ก าหนดให้ย้ายสถาน

ประกอบกิจการ ให้รวมท ัง้การย้ายสถานประกอบกิจการไป

ต ัง้ ณ สถานทีใ่หม ่หรือสถานทีอ่ืน่ของนายจ้าง และแก้ไขให้

นายจ้างก าหนดคา่จ้าง คา่ล่วงเวลา คา่ท างานในวนัหยุด และ

ค่าล่วงเวลาในวนัหยุดในอตัราเท่ากนัท ัง้ลูกจ้างชายและหญงิ

ในงานที่มีค่าเท่าเทียมกนัเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล           

ด้านสมาชิกทีอ่ภปิราย ได้ต ัง้ข้อสงัเกตในกรณีการเพิ่มวนัลา

คลอดจากไม่เกิด 90 เป็นไม่เกิน 98 วนั และก าหนดให้

ลูกจา้งมสีทิธลิาเพือ่กจิธุระอนัจ าเป็นปีหนึ่งไมน้่อยกว่าสามวนั

ท างานน้อยไปหรือไม่ พร้อมมองว่า การแก้ไขร่าง พ.ร.บ.

คร ั้งน้ี ครอบคลุมกบัความสอดคล้องกบัอนุสญัญาองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัต่างๆ แล้วหรือไม่ ซึ่ง

หากสามารถแก้ไขให้สอดคล้องได้ก็จะเป็นผลดีและเกิด

ประโยชน์กบัลูกจา้งอยา่งมาก 

          ขณะที่ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจง

เพิ่มเตมิว่า การปรบัวนัลาคลอดและลาเพื่อกจิธุระจ าเป็น ได้

พิจารณาปรบัเพิ่มตามหลกัสากล ท ัง้น้ีพรอ้มน าข้อสงัเกตทุก

ประเด็นหารือในช ัน้กรรมาธกิารอกีคร ัง้ 

Source:http: / /www.radioparliament.net/parliament/vie

wNews.php?nId=10021#.W6m-XdczaM9 

 

 

 

 

 

 

     ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และต่อได้อีก1 ปี3. ออก

หนงัสืออนุญาตท างานมีอายุ 1 ปี ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

และสามารถต่ออายุได้อีก 1 ปี  4. กรมประมงจะออกหนงัสือ

คนประจ าเรือหรือ seabook เล่มเขียว เพือ่ทดแทนเล่มเหลือง

ทีก่ าลงัจะหมดอายุในวนัที ่30 ก.ย. 61 น้ี 

 

 

 

 

 

ส าหรบัผูป้ระกอบการสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้

ที ่กองบรหิารจดัการทรพัยากรและก าหนดมาตรการ  กรม

ประมง โทร.02-561-4689 

Source: http://www.komchadluek.net/news/regional/344235 

 

 

 

 

 

สนช.มีมตริบัหลกัการรา่ง พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน ไวพ้จิารณา  

 

วนัที่ 20 กย.61 ที่ประชุม สนช. มีมตริบัหลกัการร่าง 

พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ไว้พจิารณาดว้ย

คะแนน 177 เสียง ขณะที่สมาชิก สนช. ห่วง การแก้ไขร่าง 

พ.ร.บ.คร ั้งน้ี ครอบคลุมก ับความสอดคล้องในอนุสญัญา

องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) แลว้หรือไม ่

          ที่ประชุมสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ (สนช.) มีมติรบั

หลกัการร่างพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) คุม้ครองแรงงาน (ฉบบั

ที ่..) พ.ศ. .... ไว้พจิารณาดว้ยคะแนนเห็นดว้ย 177 เสียง ไม่

เห็นดว้ยไมม่ี งดออกเสียง 5 เสียง ก าหนดระยะเวลาแปรญตัต ิ

7 วนั ระยะเวลาการด าเนินงาน 30 วนั 

           โดย พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสงิแก้ว รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เน่ืองจาก พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานท าให้บทบญัญตัิบาง

ประการไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัและไม่เอื้อ

ประโยชน์ตอ่การประโยชน์กบัลูกจา้งอยา่งมากด าเนินการเพือ่ 

ใหค้วามคุม้ครองลูกจา้ง สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิโดยก าหนดให้ 
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  นางสาวพมิพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้ านวยการส านกังานนโยบาย

และยุทธศาสตร์การคา้ (สนค.) เปิดเผยวา่ การสง่ออกไทยเดอืน

สงิหาคม 2561 มีมูลค่า 22,794 ล้านเหรียญสหรฐั สูงที่สุดใน

ประวตัิการณ์นบัต ั้งแต่มีการส่งออกมา โดยมีการขยายตวั 

6.7% ตอ่เน่ืองเป็นเดือนที ่18 เน่ืองจากการส่งออกสนิค้ากลุ่ม

อุตสาหกรรม และสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ขยายตวัดสีว่นการน าเขา้มมีลูคา่ 23,383 ลา้นเหรียญสหรฐั 

 

 

 

 

 

 

ขยายตวั 22.8% ท าให้ไทยขาดดุลการคา้ 558 ล้านเหรียญ

สหรฐั ส่งผลให้การส่งออก 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.)  

ปี 2561 มมีลูคา่ 169,030 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิม่ขึน้ 10% 

การน าเข้ามูลค่า 166,679 ล้านเหรียญสหรฐั เพิ่มขึ้น 

15.9% และการคา้เกนิดลุ 2,351 ลา้นเหรียญสหรฐั 

   สาเหตทุีก่ารสง่ออกเดอืนสงิหาคมขยายตวัเป็นบวกเป็นผล

จากการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ขยายตวั 4.1% ได้แก่ ผกั ผลไม้สดแช่แข็ง กระป๋องและ

แปรรูป ข้าว ส าหรบัการส่งออกสินค้าเกษตรที่หดตวั เช่น 

ยางพารา น ้าตาลทราย ขณะทีก่ารสง่ออกสนิคา้อตุสาหกรรม

ขยายตวั 5.8% ตอ่เน่ืองเป็นเดอืนที ่18 จากสนิคา้เกีย่วเน่ือง

กบัน ้ามนั รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนสินค้า

อุตสาหกรรมทีห่ดตวั เช่น ทองค า เน่ืองจากราคาลดมีผลต่อ

การน าเขา้สงูขึน้ 

Source:https://www.prachachat.net/economy/ne

ws-223759 

 

 

 

 

 

 

    น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ านวยการส านกังานนโยบาย

และยุทธศาสตร์การคา้ (สนค.) เปิดเผยถงึสถานการณ์การออก

จากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจกัร หรือเบร็กซิต ว่าเหลือ

เวลาอีกประมาณ 7 เดือน การออกจากสหภาพยุโรป (อียู) 

ของสหราชอาณาจกัรจะเริ่มมีผลในวนัที่ 29 มี.ค. 2562  

โดยขณะน้ี สหราชอาณาจกัรอยู่ระหว่างเจรจาข้อตกลง 

 

 

 

 

 

 

 

การออกจากสหภาพยุโรป (Withdrawal Agreement) 

และกรอบความรว่มมอืกบัสหภาพยุโรปในอนาคต    

    อยา่งไรก็ตาม จากการประเมนิสถานการณ์เบร็กซติ น่าจะ

สง่ผลกระทบตอ่ไทยในวงจ ากดั แมว้่าเบร็กซติอาจเพิม่ความ

ไม่ แ น่ นอน ให้ ก ับ เ ศ รษฐกิ จ ก า รค้ า โ ลก  แต่ ไ ท ยมี

ปจัจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง เช่น อตัราเงินเฟ้อ 

อตัราการวา่งงาน และอตัราดอกเบีย้นโยบายทีอ่ยูใ่นระดบัต ่า 

การเกินบญัชีดุลสะพดัสูง และสดัส่วนเงนิทุนส ารองระหว่าง

ประเทศต่อหน้ีสนิต่างประเทศระยะส ัน้อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งจะ

ท าใหร้บัมอืกบัความผนัผวนภายนอกได ้

    "ความสมัพนัธ์ด้านการค้า  การลงทุน และการท่องเที่ยว

ระหว่างไทยกบัสหราชอาณาจกัรและสหภาพยุโรปยงัเป็นไป

ด้วยดี การส่งออกของไทยไปสหราชอาณาจกัรปี 2560 โต 

5.98% และส่งออกไปสหภาพยุโรปโต 8.36% โดยช่วง 7 

เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2561 การสง่ออกไปสหราชอาณาจกัร

หดตวัเล็กน้อยแค่ 1% แต่การส่งออกไปสหภาพยุโรป

ขยายตวัสงูถงึ 12.70%" น.ส. พมิพ์ชนก  กลา่ว 

Source:https://www.posttoday.com/economy/564070  

 

 

 

 

 

 

           ยอดสง่ออก ส.ค.61 ท านิวไฮ สงครามการคา้ไมส่ะเทือน 

 

เกาะตดิเบร็กซติระวงัสง่ออกไทย  
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คา้โลกระอุ11ลา้นล.สหรฐัต ัง้ภาษีจีนรอบใหม ่ปกักิง่โตก้ลบัทนัที 

  

    สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรฐัก าลงัทวีความรุนแรง

ยิ่งขึ้น โดยขณะน้ีท ั้งสองฝ่ายต ัง้ก าแพงภาษีตอบโต้กบัสินค้า

มลูคา่รวมกนัถงึ 3.6 แสนลา้นดอลลาร์สหรฐั (ราว 11.7 ลา้นลา้นบาท)  

 

 

 

 

 

 

    ซึ่งเป็นศึกการค้าเต็มรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

นบัต ัง้แตช่่วงปี 1930 และขยายวงลุกลามจากก าแพงภาษี 5 

หมืน่ลา้นดอลลาร์ (ราว 1.6 ลา้นลา้นบาท) ทีบ่งัคบัใชไ้ปกอ่น

หน้าน้ี 

   นายโดนลัด์ ทรมัป์ ประธานาธบิดขีองสหรฐั ประกาศว่าจะ

เริม่เก็บภาษี 10% กบัสนิคา้น าเขา้จากจีนมูลคา่ 2 แสนล้าน

ดอลลาร์ (ราว 6.5 ล้านล้านบาท) ครอบคลุมสนิค้า 6,000 

รายการ เมื่อวนัที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยจะมีผลนบัต ัง้แต่

วนัที ่24 ก.ย.น้ี ขณะทีร่ฐับาลสหรฐัจะปรบัขึน้อตัราภาษีเป็น 

25% ในวนัที ่1 ม.ค. 2019 

ด้านรฐับาลจีนประกาศตอบโต้ด้วยการเตรียมขึ้น

ภาษีระหวา่ง 5-10% วงเงนิ 6 หมืน่ลา้นดอลลาร์ (ราว 1.95 

ล้านล้านบาท) กบัสินค้าน าเข้าจากสหรฐั 5,207 รายการ 

โดยจะมผีลวนัเดยีวกนัในวนัที ่24 ก.ย.น้ี 

Source:https://www.posttoday.com/world/564779 

 

 

 

 

 

 

 

       หน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสเปน (The Nature 

Protection Service : SEPRONA) ได้จบัทูน่าผิดกฎหมาย

ไดม้ากถงึ 45 ตนัจากผู้ประกอบการ 3 รายและเรือประมง 3 ล า 

ซึ่งเป็นการน าเอาทูน่าแช่แข็งที่มีไว้ส าหรบัการบรรจุกระป๋อง

เท่านั้นมาแต่งเติมสีอย่างผิดกฎหมาย แล้วน ามาจ าหน่ายเป็น

ปลาทูน่าสด การปรุงแต่งสีดงักล่าวอาจท าให้เกิดอนัตรายต่อ

อาหารและเกิดสารฮิสทามีน (histamine) ซึ่ง เ ป็นสารที่

กอ่ใหเ้กดิอาการสคอมบรอย์ (scombroid syndrome) 

 

 

 

 

 

 

สเปนจบัทูน่าผดิกฎหมายไดม้ากถงึ 45 ตนั 
 ในมนุษย์ การกระท าดงักล่าวน้ีถือเป็นภยัต่อผู้บริโภคอย่าง

มาก โดยผูต้อ้งหา 4 รายอาจไดร้บัโทษหนกัถงึข ัน้จ าคกุ 4 ปี
ส าหรบัการกระท าผดิในคร ัง้น้ี 
     ท ัง้น้ี การจบักุมคร ัง้น้ีของสเปนได้รบัการช่วยเหลือจาก

หน่วยงานบงัค ับใช้กฎหมายแห่งสหภาพยุโรป (The 

European Union Agency for Law Enforcement 

Cooperation : Europol) และองค์การต ารวจอาชญากรรม

ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ( International Criminal Police 

Organization : Interpol) ที่ได้ร่วมมือกนัทะลายอาหาร

ปลอม (counterfeit food) อาหารและเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้บั

มาตรฐาน (substandard food and beverage) ใน 67 

ประเทศ โดยในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ท ั้ง 2 หน่วยงาน

สามารถจบักุมอาหารผดิกฎหมายดงักล่าวได้มากถงึ 3,620 

ตนัและ 9.7 ลา้นลติร ซึง่มผีูต้อ้งหามากถงึ 749 คน 

Source:http://warning.acfs.go.th/th/early-

warning/view/?page=6410 
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ออสเตรเลีย ประกาศควบคมุทูน่าน าเขา้ทีร่มคาร์บอนมอนอกไซด์ 

กระทรวงเกษตรและทร ัพยากรน ้ าออสเตรเ ลีย ประกาศ
กฎระเบียบอาหารน าเข้าเลขที่ 08-18 ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 
2561 เกี่ยวกบัการควบคุม ณ ด่านน าเข้า ส าหรบัการใช้ก๊าซ
คา ร์บอนมอนอกไซด์ ในปลาทู น่ า  ( IFN 08-18- Border 
controls for carbon monoxide treatment of tuna) เพื่ อ
แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบเกี่ยวกบัการควบคุม ณ ด่านน าเข้า 
เพือ่ตรวจสอบและตรวจวเิคราะห์การใช้กา๊ซดงักล่าว ซึง่คาดว่า
จะเริม่ใชก้ฎระเบยีบดงักลา่วในเดอืนพฤศจกิายน 2561 น้ี 

ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่เริ่มมีผลบงัคบัใช้ทางกระทรวงเกษตร
และทรพัยากรน ้าออสเตรเลีย จะด าเนินการตรวจสอบและตรวจ
วเิคราะห์ปลาทูน่าน าเขา้ ซึง่จะใช้แผนการตรวจวเิคราะห์อาหาร
น าเข้าที่มีอตัราการสุ่มตรวจร้อยละ 5 และมีหลกัเกณฑ์การ
ประเมนิ ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

   1. หากไม่มีเอกสารประกอบหรือการปิดฉลากที่ระบุว่า
สินค้าผ่านการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ท ั้งทางตรง 
ห รื อ ท า ง อ้ อ ม  ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งก๊าซดงักล่าวต้องไม่เกิน 200 
µg/kg หากตรวจพบว่ามีปรมิาณเกนิกว่าที่ก าหนด สนิคา้จะ
ถูกปฎเิสธการน าเขา้ 
   2. หากมีการปิดฉลากระบุว่า ผ่านการรมด้วยก๊าซที่ผ่าน
การกรอง ซึง่ไมม่ีกลิน่และไม่มีรส จะไมผ่า่นการตรวจสอบ 
แตส่นิคา้ดงักลา่วจะตอ้งระบอุยา่งชดัเจนว่า ผา่นการรมควนั 
(smoked) หากไมม่กีารระบจุะถูกปฎเิสธการน าเขา้ 
   3. หากมี ก า ร ปิ ดฉ ล าก ร ะ บุ ว่ า  ผ่ า นก า ร ใ ช้ ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์โดยตรง เช่น การฉีดก๊าซ ไม่ต้องเข้า
กระบวนการตรวจสอบ และสนิค้าดงักล่าวจะถูกปฎเิสธการ
น าเขา้ 
 

 

 

 

 

              ราชกจิจานุเบกษา เดือนกนัยายน 2561 

 
1. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกบัการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมง

พาณิชย์ พ.ศ. 2561  

Sourcehttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF

/2561/E/221/T3.PDF 

2.ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการยื่น

เอกสารและหลกัฐานต่อพนกังานเจ้าหน้าที ่ณ ศูนย์ควบคุมการ

แจ้งเรือเข้าออก ก่อนน าเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่าเทียบ

เรือประมง พ.ศ. 2561 

Sourcehttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF

/2561/E/221/T1.PDF 

 

 

 

 

              รวมกฎหมายทีส่ าคญัใน เดือนกนัยายน 2561 

 
มติประชุม ครม.ว ันที่  11 กย 61  มีหวัข้อที่ เกี่ยวข้องกบั

อตุสาหกรรมประมง ดงัน้ี  

 1.เรื่องร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการลกัลอบ

ขนผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐาน พ.ศ. ....  

 3.เรือ่งรา่งพระราชบญัญตักิารพสิูจน์และยืนยนัตวัตนทางดจิทิลั 

พ.ศ. ....  
  
 

 

6. เรือ่งร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท า

การประมงน ้าจืดในที่จบัสตัว์น ้าที่เป็นสาธารณสมบตัิของ

แผน่ดนิ พ.ศ. .... และรา่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการ

อนุญาตใหท้ าการประมงพื้นบา้น พ.ศ. .... 
Sourcehttp://www.thaigov.go.th/news/contents/details/

15310 

 

 

3. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจดัการการ

ท างานของคนต่างด้าว เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไข

ในการคืนเงินประกนัค่าใช้จ่ายให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเข้า

กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร 

พ.ศ. 2561  
Sourcehttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2

561/E/199/T26.PDF  
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