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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างานรว่มระหวา่งรฐั-เอกชน FTA 

Pro-Active คร ัง้ที ่1/2561 อา่นตอ่หน้า...3... 

  

  

 

 

                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

 

 
 

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,์สภุัทรา เรอืงรอง,ฐติมิา อ า่เจรญิ และ ขวญัฤทยั บญุสอน. 
 

TTIA เขา้รว่มแสดงความยนิดใีนงานวนัสถาปนากระทรวงพาณิชย์ 

ครบรอบปีที ่98 กระทรวงพาณิชย์ อา่นตอ่หน้า...9... 

TTIA เขา้รว่มประชุมประชาพจิารณ์รบัฟงัความเหน็ผูม้ีสว่นไดเ้สีย เพือ่

ประกอบการเสนอ รา่ง พรบ. ป้องกนัและขจดัการใชแ้รงงานบงัคบั พ.ศ. 

... อา่นตอ่หน้า...5... 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้

ระหวา่งประเทศ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย คร ัง้ที ่1/2561 

อา่นตอ่หน้า...7… 

TTIA เขา้รว่มงานเเสดงสนิคา้ China International (Guangzhou) 

Fishery and Seafood Exposition 2018,24-26 Augโดยมีสมาชกิ

TTIAคือ Kingbell และ JBT เขา้รว่มในฐานะ Buyer อา่นตอ่หน้า...9... 

TTIA เข้าร่วมเป็นเกียรติงานมอบรางว ัล  Thailand Labour 

Management Excellence Award 2018 โดย  I.S.A. Value

ได้รบัรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์และ

สวสัดิการแรงงาน ประจ าปี 2561ระดบัประเทศ ปีที่1 และ บริษทั

TU, TUM และ SCC ได้รบัรางวลัสถานประกอบกิจการทีน่ าแนว

ปฎบิตักิารใช้แรงงานทีด่ี (GLP) และตราสญัลกัษณ์ไปใชใ้นกจิการ

ประจ าปี 2561 อา่นตอ่หน้า...8... 
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20-26 มิ.ย. หารือผู้น า 2 ประเทศ พบปะนกั

ลงทุนช ั้นน าย ้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ

น าเสนอการพฒันาพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกจิพเิศษ  

 

ขา่วกจิกรรม 

-TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างานรว่มระหวา่งรฐั-เอกชน FTA  

Pro-Active คร ัง้ที ่1/2561              3 

-TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างานผูป้ระกอบการในภาคการผลติ คร ัง้ที ่

1/2561                       3 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนา The international Seminar on 

Sustainable Fisheries              4 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเพือ่พจิารณาขอ้บทและประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบักฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนิดสนิคา้เกษตรและอาหารแปรรูป           4 

-TTIA เขา้รว่มประชุมประชาพจิารณ์รบัฟงัความเห็นผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

 เพือ่ประกอบการเสนอ รา่ง พรบ.ป้องกนัและขจดัการใชแ้รงงาน 

บงัคบั พ.ศ....               5 

-TTIA เลขาธกิารสมาคมฯ เขา้รว่มประชุมหารือพฒันาคูม่ือ GLP 

รว่มกบั TFFA และ ILO               6 

-TTIA เขา้รว่มประชุมระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชนดา้นการคา้สนิคา้

และมาตรการทางการคา้ภายใตค้วามตกลง CPTPP           6 

-TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหวา่ง

ประเทศ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย คร ัง้ที ่1/2561          7 

-TTIA เขา้รว่มแสดงความยนิดีในงานวนัสถาปนากระทรวงพาณิชย์ 

ครบรอบปีที ่98 กระทรวงพาณิชย ์                        7 

-TTIA เขา้รว่มเป็นเกียรตงิานมอบรางวลั Thailand Labour 

Management Excellence Award 2018           8 

-TTIA เขา้รว่มงาน  “Thailand – China Business Forum  

2018 : Comprehensive Strategic Partnership through 

 the Belt and Road Initiative and the EEC”           8 

-TTIA เขา้รว่มงานเเสดงสนิคา้ China International  

(Guangzhou) Fishery and Seafood Exposition 2018         9 

-TTIA เขา้รว่มประชุมหารือแนวทางการด าเนินการของฝ่ายไทยใน

กรณีการจดัท าตารางพนัธะกรณี WTO          10 

-TTIA ILO-GLP Visit 2018 เดือนสงิหาคม         10 

 

 

ขา่วแรงงาน 

-กระทรวงแรงงาน ช้ีแจง กรณีการผลกัดนัไทยเขา้เป็นภาคีอนุสญัญา

ไอแอลโอ ฉบบัที ่188 อยูร่ะหวา่งรบัฟงัความคดิเห็น       12 

-“บิก๊อู”๋เผย ไทยเตรียมเป็นเจา้ภาพจดักจิกรรมเฉลมิฉลองครบรอบ 

100 ปี ไอแอลโอ 11 เม.ย.62            13 

-กสร.ย า้นายจา้ง ตอ้งจา่ยคา่จา้งใหลู้กจา้งอยา่งน้อยเดือนละคร ัง้     14 

-“ส.การประมงฯ” ชงต ัง้8ศูนยน์ าเขา้แรงงานชายแดน       14 

-เมียนมาเตรียมสง่แรงงาน 40,000 คนมาท างานในอตุสาหกรรม

ประมงของไทย          15 

 

ขา่วการคา้ 

-สถานการณ์ดา้นการคา้และการลงทุนสหภาพยุโรป      15 

-พาณิชย์จบัตาสงครามการคา้ ท าสนิคา้อาหารทะเลจาก       

‘จีน-สหรฐั’ ทะลกัเขา้ไทย             16 

-คาดสง่ออกปี’61 โต 8.1% จบัตาสงครามการคา้สหรฐั-จีน  

คว ่าบาตรอหิรา่นดนัราคาน ้ามนัพุง่        17 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดอืนสงิหาคม 2561  

-ราชกจิจานุเบกษาเดือนสงิหาคม 2561       18 

 

 

ขา่วประมง 

-กรมประมงแจงมาตรการรฐัรบัซ้ือเรือคืน มุง่บรหิารจดัการ 

ทรพัยากรประมงใหย้ ั่งยืน ไมเ่อื้อประโยชน์ใหใ้คร      11 

-บิก๊ตูช้ี่รฐัยงัไมซ้ื่อเรือประมงเถือ่น       11 

-ดร.ช านาญ พงษ์ศรี รองอธบิดีกรมประมง ในฐานะหวัหน้าคณะ

ผูแ้ทนไทย ไดน้ าคณะผูแ้ทนของกรมประมงเขา้รว่มการประชุม

คณะท างานวา่ดว้ยความรว่มมอืดา้นประมง คร ัง้ที ่2      12 

-กรมประมงปดัใชง้บ 3 พนัลา้น ซ้ือเรือเกา่เกนิราคา       12 

ขา่วมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 

-สเปนจบัทูน่าผดิกฎหมายไดม้ากถงึ 45 ตนั       17 

-ออสเตรเลีย ประกาศควบคุมทูน่าน าเขา้ทีร่มคาร์บอนมอนอกไซด์ 17 
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TTIA เข้าร่วมประชุมคณะท างานร่วมระหว่างรฐั-เอกชน FTA Pro-Active คร ัง้ที ่1/2561

เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2561 ดร.ชนินทร์ นายก

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และเจ้าหน้าที่สมาคม 

(คุณสุพตัรา, คุณฐิติมา) เข้าร่วมประชุมคณะท างาน

ร่วมระหว่างรฐั-เอกชน FTA Pro-Active คร ั้งที่  

1/2561 เพือ่ขยายการคา้ การลงทุนของไทย และการ

พฒันาความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ ที่ไทยได้จดัท า

แล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อ

ประเทศ โดยมีดร. ชนินทร์ เป็นผูแ้ทนสภาหอการค้า

แหง่ประเทศไทย  

ท ัง้น้ีสภาหอการคา้ฯ เสนอแนะใหป้ลดล็อคกฎ

ถิ่นก าเนิดการค้า ส าหรบัสินค้าสตัว์น ้า และสตัว์น ้า

แปรรูป เช่น กรณี JTEPA และจากปัญหา Trade 

War ของจีน - สหรฐัฯ ทางไทยควรเรง่เจรจาเปิดเสรี

การค้ากบัจีนให้มีการค้าผ่านทางภาคเหนือของไทย 

ไปยงัตอนใต้ของจีน โดยไม่ผ่านเวียดนาม ส่วน

สหร ัฐฯและไทย ในช่วง น้ีจะมีการหารือผู้แทน

ระดบัสูงร่วมกนั เพื่อขยายการน าเข้า-ส่งออก และ

เน่ืองจากสนิคา้เกษตร และอาหาร เป็นสนิคา้ออ่นไหว

ของทุกประเทศ ดงันั้นควรหาวิธีการเจรจาที่สามารถ

ยืดหยุ่นตกลงกนัได้ เช่น การประชุมระดบัรฐัมนตรี 

เพือ่ใหส้ามารถตดัสินใจไดช้ดัเจน โดยจดัทุก 6 เดือน 

ในการน้ีการจดัล าดบัในการท า FTA ในอนาคต สภา

ผูส้ง่สนิคา้ทางเรือฯ และ สภาอุตสาหกรรมฯ เน้นกลุม่

ประเทศขนาดใหญ่ คือ CPTPP, ไทย-อาเซียน-

ยุโรป, ยูเรเซีย และสภาหอการคา้ฯ  เน้นกลุม่ประเทศ

ทีเ่ตบิโต และสามารถเจรจาไดส้ าเร็จรวดเร็ว โดยไม่มี

ภาคเจรจาสงัคมมาคดัค้าน ไดแ้ก ่อเมรกิาใต้, แม็กซิ

โก, รฐัเซีย, บราซลิ     

 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะท างานผู้ประกอบการในภาคการผลติ คร ัง้ที ่1/2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่สมาคม

ฯ (คุณปิยะราช)  เข้าร่วมประชุมคณะท างาน

ผู้ประกอบการในภาคการผลิต คร ัง้ที่ 1/2561 เรื่อง 

"การส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภยัการพฒันาทกัษะ

ฝีมือแรงงาน และการจ้างงานในประเทศกมัพูชา 

สปป.ลาว เมียนมา และไทย" จดัโดย สภาองค์การ

นายจ้างแห่งประเทศไทย ร่วมกบั องค์การระหว่าง

ประเทศเพือ่การโยกยา้ยถิน่ฐาน (IOM) วตัถุประสงค์ 

เ พื่อวางกรอบการด า เ นินการของคณะท างาน

ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมภายใต้โครงการ

พรอมมิสให้ตอบสนองต่อความต้อ งการของ

ผู้ประกอบการไทยที่จ้างแรงงานข้ามชาติ 3 สญัชาติ 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. IOM เ ป็นหน่วยง านด้านการย้ ายถิ่นภายใต้

สหประชาชาติให้ความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐาน ซึ่งมี

ภาคีเครือข่าย ได้แก่ รฐัสมาชิก ภาคประชาสงัคม 

องค์กรนานาชาติ และภาคธุรกิจ มีเป้าหมายเกี่ยวกบั

การพฒันาทกัษะแรงงานขา้มชาต ิดงัน้ี 

        1.1 เพื่อโน้มน้าวให้แรงงานกมัพูชา ลาว และ

เมียนมา ทีม่ีทกัษะเขา้ท างานในภาคอุตสาหกรรม 

        1.2 เพื่อเสริมสรา้งผลผลิตและบริการจากกลุ่ม

แรงงานขา้มชาตทิีม่ีทกัษะต ัง้ตน้หรือระดบักลาง 
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2. IOM มีวตัถุประสงค์ในการด าเนินการร่วมกนั 

ดงัน้ี 

       2.1 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมไทยในห่วงโซ่อุปทาน

โลก ภายใต้กระแสที่เรียกรอ้งให้เกิดการด าเนินการ

ตามกรอบสทิธมินุษยชน 

       2.2 วางกรอบการด าเ นินธุรกิจภายใต้การ

แข่งขนัที่เป็นธรรม (Levelled playing field) จาก

การน า เ ข้ า แ ล ะ ว่ า จ้ า งแ รง ง านข้ ามช าติ ต า ม

มาตรฐานสากล 

3.  ประโยชน์ที่คณะท า ง าน  จะได้ร ับจากการ

ด าเนินการรว่มกบั IOM ดงัน้ี 

      3.1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนัในเรื่องของ

แรงงานขา้มชาต ิ

      3.2 มีแนวทางในการด าเนินการว่าจ้างแรงงาน

ข้ามชาติที่เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล

อนัเป็นการสง่เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ีใหแ้กบ่รษิทั 

      3.3 สามารถรบับรกิารประเมนิความตอ้งการของ

บริษัทในการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ ค าแนะน า

เกี่ยวกบัการน าเข้าและว่าจ้างแรงงานข้ามชาติที่เป็น

ธรรม และการสนบัสนุนด้านการเสริมสรา้งศกัยภาพ

ให้ท ั้งผู้ว่าจ้างและแรงงานข้ามชาติในการท างาน

รว่มกนั 

ท ัง้น้ี ทาง IOM จะปรบัแผนการอบรมแรงงาน

ข้ามชาติ โดยจะรบัฟังข้อคิดเห็นจากความต้องการ

ของผู้ประกอบการที่อยากให้ IOM จดัฝึกอบรมให้ 

รวมถึงจดัต ัง้คณะท างานเพื่อด าเนินโครงการ และจะ

น ามาเสนอในทีป่ระชุมในคร ัง้ตอ่ไป 

 

TTIA เข้าร่วมสมัมนา The international Seminar on Sustainable Fisheries

เมื่อวนัที่ 8 สงิหาคม 2561 เจ้าหน้าที่สมาคม

ฯ  ( คุ ณ ร ัต ติ ย า )  ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม ส ัม ม น า  The 

international Seminar on Sustainable 

Fisheries จดัโดย หน่วยงาน Japan Fisheries 

Association ของประเทศญีปุ่่ น รว่มกบัคณะประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (มก.) เพื่อสนบัสนุนเเละ

ส่งเสริมการท าประมงอย่างย ั่งยืน โดยมีวิทยากรจาก

มหาวทิยาลยัภาครฐัเเละเอกชน จากประเทศไทยเเละ

ประเทศญี่ปุ่ น ร่วมกบัวิทยากรจากองค์กรระหว่าง

ประเทศ รว่มบรรยายและเเลกเปลีย่นความคดิเห็นใน

หวัขอ้การท าประมงอยา่งย ั่งยืน โดยดร. อดศิร พรอ้ม

เทพ อธิบดีกรมประมง ได้กล่าวถึง "การประมงอย่าง

ย ั่งยืนในประเทศไทย" ว่า ปญัหาเกี่ยวกบัการตีความ

กฎหมายประมง กรณีศึกษารวมถึงการปรบัปรุง

กฎหมายและขอ้บงัคบั เปรียบเทียบระหวา่ง พรบ.การ

ประมง 2490 และ พรก.การประมง 2558 โดยใช้

ข้อมูล พ้ืนฐานเกี่ยวก ับ IUU เช่น Traceability, 

Monitoring Control Surveillance (MCS), 

ใบอนุญาตการท าประมง น าไปสูแ่ผนการประมงอยา่ง

ย ั่งยืนของประเทศไทย ดงันั้นการประมงอย่างย ั่งยืน

จ าเป็นต้องมีความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วนได้เเก่ 

ภาครฐั เอกชน NGO ชาวประมง และผูม้ีสว่นไดส้ว่น

เสีย 

 Dr. Takashi MATSUISHI อธบิายเกีย่วกบั

การเปรียบเทียบระหว่างการจดัการประมงประเทศ

ไทยกบัญี่ปุ่ น ว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ (ภาครฐับาล) มี

นโยบายดา้นการจดัการเรือประมงทีค่ลา้ยคลงึกนั เชน่ 

ศูนย์การเเจ้งเขา้-ออก เรือประมง (PIPO) อย่างไรก็

ตามเห็นว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการประมงไทยมี

การพฒันาอย่างรวดเร็ว อนัจะเป็นโอกาสที่น าไปสู่

การพฒันาด้านความร่วมมือระหว่างไทยเเละญี่ปุ่ น

ตอ่ไป 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อบทและประเด็นที่เกี่ยวข้องกบักฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าเกษตรและ

อาหารแปรรูป  

เมื่อว ันที่  9 สิงหาคม 2561 คุณสุพ ัตรา 

ผู้อ านวยการสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และ 

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ (คุณฐิติมา) เข้าร่วมประชุมเพื่อ

พิจารณาข้อบทและประเด็นที่เกี่ยวข้องกบักฎว่าด้วย

ถิน่ก าเนิดสนิคา้เกษตรและอาหารแปรรูป (พกิดัสนิคา้

ตอนที่ : 02, 03, 15-16 และ 19-22) ภายใต้ความ

ตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรบัหุ้นส่วนทาง

เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Comprehensive and 
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Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership : CPTPP) ซึ่ ง ภ า ย ห ล ั ง จ า ก

สหรฐัอเมริกาออกจากการเป็นสมาชิกความตกลง

หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจภาค พ้ืนแปซิ ฟิก 

(Trans-Pacific Partnership: TPP) ทางประเทศ

สมาชกิ 11 ประเทศ ประกอบดว้ย ออสเตรเลีย, บรูไน

, แคนาดา, ชลิ,ี ญีปุ่่ น, มาเลเซีย, เม็กซโิก, นิวซีแลนด์, 

เปร,ู สงิคโปร์ และเวียดนาม  

ท ัง้น้ีสมาคมฯ แจง้วา่ไมส่ามารถท าตามเกณฑ์

ถิน่ก าเนิดสนิคา้ของ1604.14 ได ้(CC ยกเวน้มาจาก

ตอนที่03) เน่ืองจากมีการน าเข้าวตัถุดิบจากนอก

ความตกลง CPTPP และต้องการเจรจา Bilatera 

กบัแคนาดา และแม็กซิโก โดยใช้เกณฑ์ CC or 

RVC 40% 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมประชาพจิารณ์รบัฟงัความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประกอบการเสนอ ร่าง พรบ.ป้องกนั

และขจดัการใช้แรงงานบงัคบั พ.ศ. ... 

    

เมื่อวนัที่ 15 สิงหาคม 2561 คุณอรรถพนัธ์ 

มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม

ประชาพิจารณ์รบัฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อ

ประกอบการเสนอ ร่าง พรบ.ป้องกนัและขจดัการใช้

แรงงานบงัคบั พ.ศ...... ณ ห้องประชุม จอมพล ป.

พิบูลสงคราม ช ั้น 5 ก.แรงงาน จดัโดย ก.แรงงาน 

คณะอนุกรรมาธิการการแรงงาน สภานิติบญัญตัิ

แห่งชาติ และ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 

สถาบนั (กกร.) โดยการประชุมมีการเสนอความเห็น

ที่ส าค ัญ  เช่น  คุณสุชาติ  จ ันทรานาคราช รอง

ประธานสภาอุตฯ เห็นว่าร่าง พรบ.น้ีมีเน้ือหาหลาย

ส่วนปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายฉบบั เช่น กฎหมาย

อาญา , พรบ.คุ้มครองแรงงาน , พรก.บริหารจดัการ

การท างานของคนต่างด้าว ซึ่งอาจเป็นการเกินความ

จ าเป็นในการออกกฏหมายได ้

ร่าง พรบ. มีการก าหนดโทษที่สูงเกินความ

จ าเป็นส าหรบัความผิดที่อาจเกิดการผิดพลาดขึ้นได้

จากนายจ้าง เช่น เรื่องการจ่ายค่าแรงช้า อาจท าให้

นายจ้างมีโทษถึงสองเท่าของความผิดทางอาญา และ

ยอมความไมไ่ด ้

คุณธนาศกัดิ ์กรรมการ คกก.แรงงาน สภาหอ

ฯ เห็นวา่รา่งพรบ. น้ี อาจขดั รฐัธรรมนูญ ม.77 เรือ่ง

การออกกฎหมายเกนิความจ าเป็น และการจดัประชา

พจิารณ์ทีป่ระสทิธิภาพน้อย จุดประสงค์ของกฎหมาย

ฉบบัน้ีคือ ออกเพื่อตามพิธีสาร 29 ที่รฐัเพิ่งไปรบั จึง

ควรเอาขอ้ก าหนดพธิีสารมาต ัง้และดูประเด็นวา่อะไร

ที่กฎหมายเดิมมีอยู่แล้ว และอะไรที่ยงัไม่มีก็เพิ่มเข้า

ไปใหเ้หมาะสมเพือ่การใชก้ฎหมายเดมิใหม้ีประโยชน์

ทีสุ่ดกอ่น  

การจดัประชาพจิารณ์ สภาหอ และ สภาอุต มกัไม่ได้

รบัเชิญท ัง้ที่มีผู้ประกอบการเป็นจ านวนมากจึงเป็น

หว่งวา่การจดัประชาพจิารณ์อาจขาดประสทิธภิาพได ้ 

คุณมนสั โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างเห็นว่า 

หลกัการและเหตุผลน้ีไม่สอดคล้องต่อความจริงใน

เรือ่งการพฒันาเศรษฐกจิประเทศ  

แสดงความกงัวลที่มีการผ่านกฎหมายฉบบัน้ีในช ั้น

ตา่งๆทีร่วดเร็ว 



  TTIA NEWSLETTER/ August 2018 

 
 Page 6 of 18 

 

ม.36 น้ี ผู้รบัผิดชอบกรณีเกิดเหตุแรงงานบงัคบั

ส าม า รถตี ค ว ามว่ า เ ป็ นผู้ จ ัด ก า ร โ ร ง ง าน ได้  

ผูป้ระกอบการควรตอ้งระวงั 

ควรมีการทบทวนประเด็นกฎหมายให้มากขึ้นเพราะ

อาจถูกใชเ้ป็นเครือ่งมือของต ารวจทีค่ดิทุจรติได ้ 

ตวัแทนจากมูลนิธหิญงิชายกา้วไกล  

คกก.ตามกฎหมายน้ีไม่ควรมาจาก รมต.แต่งต ัง้ควร

สรรหาดว้ยวธิีอืน่ 

การออกกฎหมายควรมีการใช้ได้จริง และควรมีส่วน

รว่มจากภาคประชาชนมากกวา่น้ีในการออกกฎหมาย 

ควรเปิดใหม้ีการตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐัโดย ngo 

ช่วงท้ายคุณเพชรรตัน์ สินอวย รองปลดักระทรวง

แรงงานได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ไม่

สามารถน าไปอยูใ่นกฎหมายฉบบัอืน่ไดเ้ชน่  

เรื่องแรงงานบงัคบั ไม่ได้ตีความอยู่แค่เรื่องนายจ้าง

และลูกจ้างแต่ตีความถึงทุกกรณีจึงไม่อาจเพิ่มใน 

พรบ.แรงงานได ้

และในพรบ.ค้ามนุษย์ก็มีวิธีด าเนินคดีที่พิเศษเฉพาะ

อยู ่จงึไมส่ามารถน าไปรวมในนัน้ไดเ้ชน่กนั 

 

TTIA เลขาธกิารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือพฒันาคูม่ือ GLP ร่วมกบั TFFA และ ILO  

เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2561 คุณอรรถพนัธ์ 

มาศรงัสรรค์ เลขาธกิารสมาคมฯ และเจา้หน้าที ่TTIA 

(คุณวรพลและคุณปิยะราช) เข้าร่วมประชุมหารือ

พฒันาคูม่ือ GLP รว่มกบั TFFA และ ILO ที ่TFFA 

โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี  

1. ทาง ILO ได้น าเสนอร่างคู่มือ GLP ฉบบั

ปรบัปรุงใหม ่โดยมีการเพิ่มเน้ือหาในสว่นต่างๆ เช่น 

เพิ่มกฎหมาย พรก.การบริหารการจดัการท างานคน

ต่างด้าว และเพิ่มรายละเอียดใน checklist โดยทาง 

ILO ขอใหท้ ัง้ 2 สมาคม พจิารณา และน ามาเสนอใน

ทีป่ระชุมอีกคร ัง้  

2. ILO มีการเสนอให้สมาชิกของแต่ละ

สมาคม ท า mapping supply chain เพื่ออนาคต

อาจมีการให้สมาชิกน า mapping น้ี  ไปประเมิน

ความเสีย่งกบั บรษิทั supply chain ของตนเอง  

นอกจากน้ีเลขาธกิารสมาคมฯ ไดใ้หค้วามเห็น

ว่า คู่มือ ILO-GLP ควรอ้างอิงจากกฎหมายของไทย

เป็นหลกัในประเด็นที่ยงัไม่ชดัเจน เช่น ประเด็นการ 

recruitment fee และ ช ั่วโมงการท างานล่วงเวลา 

และได้ขอให้เพิ่มประเด็นการสนบัสนุน คกส. ที่มา

จากการเลือกต ัง้อีกดว้ย 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชนดา้นการคา้สนิคา้และมาตรการทางการคา้ภายใตค้วามตก

ลง CPTPP 

เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม  2561 จนท.สมาคมฯ 

(คุณฐติมิา,คุณรตัตยิา) เขา้รว่มประชุมระหวา่งภาครฐั

และภาคเอกชนด้านการค้าสินค้าและมาตรการทาง

การค้าภายใต้ความตกลง CPTPP ณ กรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศ โดยมีคุณเสาวนิต ผ่องใส 

(ผอ.ส านกัการคา้สนิคา้) เป็นประธาน สรุปสาระส าคญั

ดงัน้ี 

1. ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้า

ส าหร ับหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจภาค พ้ืนแปซิ ฟิก 

( Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership : 

CPTPP) ประกอบดว้ย ออสเตรเลีย, บรูไน, แคนาดา

, ชิลี, ญี่ปุ่ น, มาเลเซีย, เม็กซิโก, นิวซีแลนด์, เปรู, 

สงิคโปร์ และเวียดนาม 

2. กลุ่มประเทศที่ไทยยงัไม่ได้มีการจดัท า

ความตกลง FTA ไดเ้เก ่เเคนาดาและเม็กซโิก 
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เน่ืองจากแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเพียง 2 

ประเทศสมาชิก CPTPP ที่ไทยยงัไม่มีการจดัท า 

FTA ดงันั้น การเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของ

ไทย จึงต้องพิจารณาผลประโยชน์และผลกระทบจาก

สองประเทศน้ีเป็นส าคญั โดยไทยจะไดป้ระโยชน์จาก

ก า ร ข ย า ย ก า ร ส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า เ พิ่ ม ขึ้ น  แ ต่ ใ น

ขณะเดียวกนั ก็ต้องค านึงถึงผลกระทบ เน่ืองจากการ

เปิดตลาดระดบัสูง จะยิ่งท าให้ 2 ประเทศดงักล่าว

สามารถสง่ออกสนิคา้มาไทยโดยไดร้บัการยกเวน้ภาษี

เชน่กนั 

ความเห็นของสมาชกิ 

ต้องการเปิดเจรจา CPTPP ระดบัทวิภาคี 

ไดแ้ก ่

1. ประเทศแคนาดา เน่ืองจากจะท าใหป้ระเทศ

ไทยได้รบัการยกเว้นภาษี 0 %  ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่

ประกอบดว้ยอาหารสดและอาหารแปรรูป  

2. ประเทศเม็กซิโก สินค้าที่ประเทศไทย

ส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

ชิ้นส่วนและยานยนต์ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ซึ่งประเทศเม็กซิโกเสนอเปิดตลาดยกเวน้ภาษีภายใต้

ความตกลง CPTPP 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

คร ัง้ที ่1/2561 

เมื่อวนัที่ 21 สิงหาคม 2561 ดร.ชนินทร์ 

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และเจ้าหน้าที่

สมาคมฯ (คุณสุพตัรา/คุณสุทธิภทัร) เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่าง

ประเทศ ในการน้ีคุณณฐัวชัร์ ผู้แทนจากกรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศ กล่าวสรุปแจ้งความคืบหน้า

สถานการณ์การค้าเสรี (FTA) ที่ประเทศไทยหรือ

กลุ่มอาเซียนได้ท าการตกลงไว้ รวมไปถึงข้อตกลง

อื่นๆที่อยู่ระหว่างการด าเนินการเจรจา กบัประเทศ

ตา่งๆ โดยมีความคืบหน้าทีส่ าคญัดงัน้ี 

         1. ขอ้ตกลง FTA ระหวา่งอาเซียน และ ฮอ่งกง 

ก าลงัจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 มกราคม 2562  

         2. ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกบัการเจรจา

เพื่อจดัท าข้อตกลง FTA ของไทยกบับางประเทศ ซึ่ง

พบปัญหาว่าประเทศคู่เจรจาบางประเทศ อาจไม่มี

ความพร้อมในการเข้าร่วมเจรจามากนัก ซึ่งใน

ประเด็นข้างต้นน้ี ดร.ชนินทร์ ได้กล่าวแสดงความ

คิดเห็นว่า ไทยควรพิจารณาเจรจากบัประเทศที่มี

ความพรอ้ม ส าหรบัประเทศใดที่ไม่มีความพรอ้มใน

การเข้าร่วมเจรจา ก็ไม่จ าเป็นที่ไทยจะไปเข้าร่วม

เจรจาตอ่ 

 คุณเรืองยศ ผู้แทนจากกรมศุลกากร บรรยาย

สรุปเกี่ยวกบัลกัษณะและรายละเอียดที่ส าคญัของกฎ

แหล่งก าเนิดสินค้าภายใต้ข้อตกลง CPTPP ซึ่งที่

ประชุมไดม้ีการแสดงความคดิเห็นอยา่งกวา้งขวาง

 

TTIA เข้าร่วมแสดงความยนิดีในงานวนัสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที ่98 กระทรวงพาณิชย์  

เมื่อวนัที่ 22 สิงหาคม 2561 คุณอรรถพนัธ์ 

(เลขาธกิาร) และ คุณรตัตยิา (จนท.สมาคมฯ) เขา้รว่ม

เป็นเกียรติและแสดงความยินดีในงานวนัสถาปนา

กระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที ่98 กระทรวงพาณิชย์ 

ณ ห้องโถง ช ั้น3 อาคารส านกังานปลดักระทรวง

พาณิชย์  ในโอกาสน้ี สมาคมฯ ได้ร่วมบริจาคสมทบ

ทุน มูลนิธิวิสสุกรรม เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร

ธิดาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสงักดักระทรวง

พาณิชย์ จ านวนเงนิ 10,000 บาท 
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TTIA เข้าร่วมเป็นเกียรตงิานมอบรางวลั Thailand Labour Management Excellence Award 2018 

         

เมื่อวนัที่ 23 สิงหาคม 2561 กรมสวสัดิการ

และคุ้มครองแรงงาน จดัพิธีมอบรางวลั Thailand 

Labour Management Excellence Award 

2018 ณ หอ้งแกรนด์ ไดมอนด์ ศูนย์แสดงสนิคา้และ

การประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อยกย่องและ

เชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการ

บริหารจดัการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด โดยมี พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิง

แกว้ รมต.กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่ง

มีสถานประกอบกจิการไดร้บัรางวลั รวมจ านวน 481 

รางวลั ท ัง้น้ีมีสมาชกิสมาคมฯ ไดร้บัรางวลัดงัน้ี  

บริษัท ไอ.เอส.เอ.แวลู จ ากดั ได้รบัรางวลั

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์และ

สวสัดกิารแรงงาน ประจ าปี 2561ระดบัประเทศ ปีที1่ 

สมาชิกที่ได้รบัรางวลัสถานประกอบกิจการที่

น าแนวปฎิบตัิการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และตรา

สญัลกัษณ์ไปใชใ้นกจิการประจ าปี 2561 มี 3 บรษิทั 

1) บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

2)บริษัท ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม 

จ ากดั 

3) บรษิทั สงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน)  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTIA เขา้รว่มงาน “Thailand – China Business Forum 2018 : Comprehensive Strategic Partnership 

through the Belt and Road Initiative and the EEC” 

เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2561 สมาคมฯ ไดเ้ขา้

ร่วมงานส ัมมนา “Thailand – China Business 

Forum 2018 : Comprehensive Strategic 

Partnership through the Belt and Road 

Initiative and the EEC”  ณ ห้องไทยจิตรลดา แก

รนด์ บอลรูม โรงแรม Marriott Marquis Queen’s 
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Park โดยมีรองนายกรฐัมนตรี (นายสมคิด จาตุศรี

พทิกัษ์) และ นายหวงั หยง่ (H.E. Mr. Wang Yong) 

มนตรีแห่งรฐั สาธารณรฐัประชาชนจีน เป็นประธาน

ร่วม โดยช่วงเช้า (คุณขวญัฤทยั) ได้ร่วมรบัฟังการ

กลา่วปาฐกถาและสมัมนาในหวัขอ้ ดงัตอ่ไปน้ี  

1. ปาฐกถา เรือ่ง “Driving Transformation 

through Thailand 4.0 and the EEC” โ ด ย

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม 

สาวนายน) 

2. ปาฐกถา เรื่อง “Digitalization: Driving 

Thailand to the New Future” โดยรฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (นายพเิชฐ ดุ

รงคเวโรจน์) 

3. การเสวนา เรื่อง Thailand as ASEAN 

Business Hub 

               -Infrastructure Development Plan 

โดยผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการ

ขนสง่และจราจร (นายชยัวฒัน์ ทองค าคูณ)  

               -BOI Supporting Measures for 

Investment in Thailand โ ด ย เ ล ข า ธิ ก า ร

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นางสาวดวงใจ 

อศัวจนิตจติร์) 

               -Grand Strategy on Belt and Road 

Initiative and the EEC โ ด ย เ ล ข า ธิ ก า ร

คณะกรรมการนโยบาย เขตพ ัฒนาพิ เศษภาค

ตะวนัออก (นายคณิศ แสงสุพรรณ) กลา่วถงึ 

4.การ เสวนา  เรื่ อ ง  Doing Business in 

Thailand โดยบริษทัจีนที่ได้ลงทุนใน EEC/มีความ

สนใจทีจ่ะลงทุนใน EEC 

ช่วงบ่าย คุณสุพตัรา(แทน ดร.ชนินทร์) ไป

ร่วม Business Matching ภายในงานสมัมนา ซึ่ง

กิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเยือนไทยโดยมนตรี

แห่งรฐัของจีน (นายหวงั หย่ง) และคณะผู้แทนจาก

กระทรวงพาณิชย์จีนเพื่อประชุมคณะกรรมการร่วม

ว่าด้วยการค้า การลงทุนและความร่วมมือทาง

เศรษฐกจิระหวา่งไทย-จีน คร ัง้ที ่6  

      สมาคมฯได้เข้าร่วมแนะน ารายชื่อสมาชิก มอบ

หนงัสือ TTIA ไดเรคทอรี่ และแลกเปลี่ยนนามบตัร

กบันกัธุรกจิทีน่ าเขา้และสง่ออกอาหาร 

 

TTIA เข้าร่วมงานเเสดงสินค้า China International (Guangzhou) Fishery and Seafood Exposition 

2018 

เมื่อวนัที่ 24-26 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ 

TTIA (คุณศิยามล, คุณรตัติยา) และสมาชิก TTIA 

ได้แก่ บจก.คิงเบลฯ และ บจก.เจ.บี.ทีฯ ได้เข้า

ร่ ว ม ง า น เ เ ส ด ง สิ น ค้ า  China International 

(Guangzhou) Fishery and Seafood 

Exposition 2018 ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน 

โดยสมาคมฯได้ร่วมจดับูธภายในงาน น าเสนอ

โปส เตอร์น โยบายหล ัก  3 ด้ าน  Food Safety, 

Sustainability, Ethical Standard ประชาสมัพนัธ์

รายชื่อสมาชิก , Directory TTIA 2018 ,ตวัอย่าง

สินค้าและโบว์ชวัร์สมาชิก ท ั้ง น้ีทางสมาคมฯ จะ

ด าเนินการจดัท ารายงานการเขา้รว่มงานดงักลา่วและ

แจง้ประชาสมัพนัธ์ไปยงัสมาชกิตอ่ไป 
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TTIA เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการด าเนินการของฝ่ายไทยในกรณีการจดัท าตารางพนัธะกรณี WTO 

 เมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม 2561 สมาคมฯ คุณ

สุพ ัตรา  ได้ เข้าร่วมประ ชุมหารือแนวทางการ

ด าเนินการของฝ่ายไทยในกรณีการจดัท าตาราง

พนัธะกรณี WTO ของ EU และ UK ที่เกี่ยวข้องกบั 

Brexit สนิคา้โควตาภาษี TRQ สรุปดงัน้ี 

1. กรมเจรจาฯให้ภาคเอกชนพิจารณาสินค้า

โควต้าที่ ไทยมีสิทธิ เ จรจาก ับ  EU ภายใต้สิทธิ  

Principle Supplying Interest (เ ป็ นประ เทศผู้

ส่งออกหลกัในตลาด EU หรือ มีส่วนแบ่งตลาด

มากกว่า 10%) โดยให้ส่งข้อมูลภายในวนัที่ 7 ก.ย.

เพื่อกรมฯจะรวบรวมท าหนงัสือถึง EU ภายในวนัที่ 

22 ต.ค.  

1.1 ทางสภาหอฯ ท่านกฤษฎาฯให้ความเห็น

ว่าในการจดัสรร TRQ ของ EU และ UK ไม่ควร

พจิารณาเฉพาะตวัเลขภายใน-นอก โควตา้เพียงอยา่ง

เดียว ต้องมีการหารือกบัผู้น าเข้าของ EU และ UK 

ดว้ย 

1.2 TTIA แจ้งว่า จากการพิจารณาตาราง

สนิคา้ TRQ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั TTIA มี 3 รายการ ไดแ้ก ่

Sardine 16042050, Tuna 16042070 และ Dog 

and cat food 23091070  

2. ส่วน UK กรมฯ แจ้งว่ามีการเสนอตวัเลข

การแบ่งโควตาเบ้ืองต้นมาแล้ว ซึ่งกรมฯ มองว่าไม่

เหมาะสม และจะท าหนงัสือคดัค้านภายในวนัที่ 24 

ต.ค. จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาตามปกติ

เชน่เดียวกบั EU 

 

TTIA ILO-GLP Visit 2018 เดือนสงิหาคม 

ในเดือนสิงหาคม ทางสมาคมฯ ได้เข้าท า

กิจกรรม ILO-GLP Visit 2018 กบับริษัทสมาชิก

โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ILO คุณสุภาวดี คุณแซลลี่ ที่

ปรึกษาพิเศษ และคุณธรณ์ภรณ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ 

เข้าร่วมเป็น Observers เพื่อปรบัประสิทธิภาพการ

ด าเนินการ GLP ให้ดีและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยปีน้ี

เป็นการด าเนินกิจกรรม Visit กบั ท่านสมาชิกมี 2 

บริษทั ได้แก่ บจก. เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์ เนช ั่นแนล 

และบจก. อาร์ เอส แคนเนอรี ่
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กรมประมงแจงมาตรการรฐัรบัซื้อเรือคืน มุง่บรหิารจดัการทรพัยากรประมงให้ย ั่งยืน ไมเ่อื้อประโยชน์ให้ใคร

จ า ก ก ร ณี ที่

ประธานสมาคม

ร ักษ์ทะเลไทย

น า เ ส น อ ข่ า ว

ผ่านสื่อมวลชน

วา่ มาตรการซ้ือ

เรือประมงคืน

ของรฐับาลไม่ได้ท าให้อวนลากหมดไปจากประเทศ

ไทย โดยจ านวนเรือที่มีการรบัซ้ือไม่ได้ค านวณบน

พ้ืนฐานของจ านวนสตัว์น ้าทีม่ีอยูใ่นทะเลเพือ่ลดระดบั

การประมงเกนิสมดุล (Over Fishing) ซึง่เรือประมง

ทีเ่ตรียมซ้ือมีหลายล าเป็นชื่อของผูป้ระกอบการขนาด

ใหญ ่และนายทุนจากประเทศเพือ่นบ้าน ท ัง้น้ี รฐับาล

ควรจดัการการท าประมงอวนลาก และด าเนินการการ

ฟ้ืนฟูทรพัยากรทางธรรมชาตติามขอ้ตกลงการพฒันา

ทีย่ ั่งยืน  

 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง 

เปิดเผยว่า การควบคุมการจบัสตัว์น ้ามิให้เกินกว่า

ก าลงัผลติของสตัว์น ้าตามธรรมชาตนิ ั้น ตามพระราช

ก าหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 36 ได้จ ากดัอ านาจในการออกใบอนุญาตท า

การประมงว่าจะต้องสอดคล้องกบัปริมาณผลิตผล

สูงสุดของสตัว์น ้าที่สามารถท าการประมงได้อย่าง

ย ั่งยืน ซึ่งกรมประมงได้รบัความเห็นชอบกรอบใน

การออกใบอนุญาตฯ จากคณะกรรมการนโยบาย

ประมงแห่งชาติแล้ว ซึ่งการออกใบอนุญาตคร ัง้แรก

ในปี 2559 - 2560 และคร ั้งที่สองในปีการประมง 

2561 – 2562 ก็สอดคล้องก ับกรอบด ังกล่าว ซึ่ ง

แนวทางดงักล่าวเป็นการจ ากดัจ านวนเรือประมงให้

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพการผลติของทอ้งทะเล สง่ผลให้

มีเรือประมงจ านวนหน่ึงไม่ได้รบัใบอนุญาตท าการ

ประมง หากปล่อยให้เรือประมงดงักล่าวอยู่ในระบบ

ต่อไปจะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการท าการประมงที่

ผดิกฎหมาย และเป็นการลดผลกระทบตอ่ชาวประมง

ที่ไม่ได้รบัใบอนุญาตท าการประมงและประสงค์จะ

ออกจากระบบ จึงต้องมีมาตรการน าเรือจ านวน

ดงักลา่วออกจากระบบ  

ดงัอารยประเทศด าเนินการ ซึง่ด าเนินการโดย

การซ้ือเรือคืน โครงการซ้ือเรือคืนนั้นได้ถูกบรรจุไว้

ในแผนบริห ารจ ัดการประมงทะ เ ล  (FMP) ที่

คณะรฐัมนตรีไดเ้ห็นชอบไวต้ ัง้แตว่นัที ่3 พฤศจกิายน 

2558 แผนดงักล่าวเป็นการซ้ือเรือที่ไม่มีใบอนุญาต

ท าการประมงออกนอกระบบ เพือ่ไมใ่หม้ีความเสีย่งที่

จะกลบัมาท าประมงผิดกฎหมายอีกต่อไป ซึ่งจะเป็น

การลดจ านวนเรือประมงให้สอดคล้องกบักบัสภาวะ

ทรพัยากรสตัว์น ้าของประเทศ และเพื่อประโยชน์ใน

การบริหารจดัการทรพัยากรประมงทะเลอย่างย ั่งยืน 

การจดัซ้ือจะด าเนินการในราคาตามสภาพที่แท้จริง 

แต่จะไม่เกินรอ้ยละ 50 ของราคากลางที่ได้จดัท าไว้ 

โดยจะมีการน าเสนอต่อคณะรฐัมนตรีเพื่อขออนุมตัิ 

เรือทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ นัน้รอ้ยละ 80 เป็นเรือขนาด

เล็ก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการได้ในเดือนสิงหาคม

เป็นต้นไป และในส่วนของเรือล าที่ยงัมีสภาพดีจะ

น าไปท าเป็นปะการงัเทียมเพือ่ฟ้ืนฟูทรพัยากรสตัว์น ้า

ของประเทศตอ่ไป  
Source: 

https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/1

812 

 

บิก๊ตู่ช้ีรฐัยงัไมซ่ื้อเรือประมงเถือ่น 

พล.อ .ประยุทธ์  

จ ั น ท ร์ โ อ ช า 

น ายกร ัฐมนตรี

และหวัหน้าคสช. 

ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร

แ ก้ ปั ญ ห า ค้ า

มนุษย์เกี่ยวกบัแรงงานภาคการประมงที่รฐับาลมี

มาตรการซ้ือเรือประมงคืนว่า การแก้ปญัหาแรงงาน

ประมงที่เราขาดแคลนจ านวนมาก แม้การจดัหาจาก 

4 ประเทศเพือ่นบา้นทีเ่รามีความตกลงเรือ่งแรงงาน ก็

ยงัมีปญัหาอยู ่คือคนไมอ่ยากท างานตรงน้ี เพราะเป็น

งานหนกัก็ต้องหาทางออกให้ดีว่าจะท าอย่างไร ส่วน

เรื่องการซ้ือเรือคืนต่างๆยงัไม่ด าเนินการอะไรท ัง้สิน้ 

เป็นเรือ่งการพจิารณาของศูนย์บญัชาการแกไ้ขปญัหา

การท าประมงผดิกฎหมาย (ศปมผ.)  
Source: http://m.thansettakij.com/content/304190 
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ดร.ช านาญ พงษ์ศรี รองอธบิดีกรมประมง ในฐานะหวัหน้าคณะผู้แทนไทย ได้น าคณะผู้แทนของกรมประมง

เข้าร่วมการประชุมคณะท างานว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง คร ัง้ที ่2  

 ว ัน ที่  1  -  4 

สิงหาคม 2561 

ณ  เ มื อ ง

ม ั ณ ฑ ะ เ ล ย์  

สาธารณรฐัแห่ง

สหภาพเมียนมา 

ดร.ช านาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะ

หวัหน้าคณะผู้แทนไทย ได้น าคณะผู้แทนของกรม

ประมงเข้าร่วมการประชุมคณะท างานว่าด้วยความ

รว่มมือดา้นประมง คร ัง้ที ่2 (The 2nd Meeting of 

Thailand-Myanmar Joint Working Group on 

Fisheries Cooperation) กบัคณะผู้แทนของกรม

ประมงเมียนมา เพือ่หารือโครงการความร่วมมือด้าน

การประมงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท ัง้สองฝ่ายใน

อนาคต ภายใต้กรอบบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความ

รว่มมือดา้นประมง ไทย-เมียนมา 
Source: https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activit

y_item/1811 

 

กรมประมงปดัใช้งบ 3 พนัล้าน ซื้อเรือเก่าเกนิราคา 

น า ย อ ดิ ศ ร 

พ ร้ อ ม เ ท พ 

อ ธิ บ ดี ก ร ม

ป ร ะ ม ง 

ก ร ะ ท ร ว ง

เ ก ษ ต ร แ ล ะ

สหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะน้ีคณะรฐัมนตรี (ครม.) ยงั

ไม่ ได้อ นุม ัติ งบประมาณ 3,000 ล้ านบาท  ซ้ื อ

เรือประมงเกา่เกนิราคาคืนใหก้บัชาวประมงและไม่มี

การซ้ือเรือประมงเก่าที่ไม่มีใบอนุญาตให้ออกมาจาก

ระบบเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการท าประมงผิดกฎหมาย

(ไอยูยู) ตามที่มีข่าวแต่อย่างใด เพราะไม่สามารถน า

งบปี 2558 มาใชง้บปี 2561 ได“้ไมม่ีรฐับาลไหนลาก

งบมาไดน้านขนาดนั้น ถา้ลากงบมาจรงิรฐับาลคงเอา

กลบัไปหมดแล้ว เรื่องน้ีพูดกนัมาต ัง้แต่ 2558 แต่ยงั

ท าโครงการไมไ่ด ้ตอ้งรอ ครม.อนุมตักิอ่น แลว้จะเอา

งบจากไหนไปซ้ือเรือ 3,000 ล้านบาท ถ้า ครม.ไม่

อนุมตั”ิ นายอดศิรกลา่ว  

 ด้าน พล.ท.คงชีพ ตนัตระวาณิชย์ โฆษก

กระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกระแสข่าวการเตรียม

จดัซ้ือเรือประมงของรฐับาลวา่ ปจัจุบนัรฐับาลพยายาม

แก้ปญัหาการท าประมงผิดกฎหมายมาอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อให้การท าอุตสาหกรรมประมงท ัง้ระบบที่มีมูลค่า

หลายแสนลา้นบาทตอ่ปีเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและไดร้บั

ความเชื่อม ั่นจากต่างชาติ ท ัง้การจดัระเบียบเรือ การ

บรหิารจดัการประมง การคุม้ครองสวสัดกิารแรงงาน 

การตรวจสอบแหลง่ที่มาของสินค้า เป็นตน้ท ัง้น้ี แนว

ทางการช่วยเหลือซ้ือเรือประมงเป็นส่วนหน่ึงของการ

เยียวยาและสนบัสนุนชาวประมงที่ต้องการเปลี่ยน

อาชีพให้มีเงินทุนเพียงพอส าหรบัประกอบกิจการใน

อาชีพใหม ่
Source: https://www.posttoday.com/economy/559950 

 

 

กระทรวงแรงงาน ช้ีแจง กรณีการผลกัดนัไทยเข้าเป็นภาคีอนุสญัญาไอแอลโอ ฉบบัที ่188 อยู่ระหว่างรบัฟงั

ความคดิเห็น

ว ันที่  25  กค.

61  พล .ต . อ .

อดุลย์  แสงสิง

แ ก้ ว 

รฐัมนตรีว่าการ

ก ร ะ ท ร ว ง

แ ร ง ง า น 

เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนน าเสนอว่า สมาคมการ

ประมงแห่งประเทศไทย น าโดยนายมงคล สุขเจริญ

คณา ประธานสมาคม พรอ้มนายกสมาคมประมง 22 

จงัหวดัชายทะเล เตรียมยื่นหนงัสือต่อนายกรฐัมนตรี 

เพื่อร้องเรียนเน่ืองจากประสบความเดือดร้อน จาก

การที่ร ัฐบาลได้ออกกฎหมายการประมง  เ พื่อ

แก้ปญัหาไอยูยู ซึ่งการที่กระทรวงแรงงานจะผลกัดนั

ประเทศไทยใหเ้ขา้เป็นภาคีอนุสญัญา C 188 นัน้ จะ

ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชาวประมงภายใน 1-5 ปี

ข้างหน้า ในเรื่องน้ีขอช้ีแจงว่า การให้สตัยาบนั

อนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
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ฉบบัที่ 188 ว่าด้วยการท างานภาคการประมง ค.ศ. 

2007 (2550) กระทรวงแรงงานมีเจตนารมณ์ความ

มุ่งม ั่นที่จะสรา้งหลกัประกนัการท างานบนเรือประมง

ให้เกิดสภาพการท างานที่มีคุณค่า (Decent Work) 

ซึง่เป็นสทิธแิรงงานข ัน้พ้ืนฐานทีต่อ้งไดร้บัการปกป้อง

ดูแลใหม้ีคุณภาพชีวติทีด่ีในการท างานอยา่งเหมาะสม

ตามหลกัปฏบิตัสิากล 

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า สาระส าคญัของ

อนุสญัญาฯ (ILO) ฉบบัที ่188 วา่ดว้ยการท างานภาค

การประมง ค.ศ. 2007 จะท าให้คนงานประมง มี

สภาพการท างานที่มีคุณค่าตามข้อก าหนดข ัน้ต ่าใน

การท างานบนเรือประมง อาทิ มีข้อก าหนดข ัน้ต ่าใน

การท างานทีช่ดัเจน ท ัง้ในเรือ่งอายุข ัน้ต ่า มีใบรบัรอง

แพทย์กอ่นลงเรือ มีเวลาพกัข ัน้ต ่า 10 ช ั่วโมงจาก 24 

ช ั่วโมง และ 77 ช ั่วโมงใน 1 สปัดาห์มีทะเบียนลูกจา้ง 

สญัญาจ้าง การจ่ายค่าตอบแทนผ่านระบบบญัชี

ธนาคาร มีที่พกั อาหาร น ้าดื่มที่เพียงพอเหมาะสม มี

ยารกัษาโรคเบื้องต้นกรณีเจ็บป่วย มีช่องทางการ

ติดต่อสื่อสารกบับนฝั่ ง มีอุปกรณ์ป้องกนัเพื่อความ

ปลอดภยัในการท างาน ไดร้บัสทิธคิวามคุม้ครองด้าน

การประกนัสงัคม และเข้าถึงการดูแลรกัษาทางการ

แพทย์ เป็นตน้ 

รฐับาลได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วนส าคญัที่

จะต้องแก้ไขปญัหาการใช้แรงงานบนเรือประมง ซึ่ง

เป็นข้อห่วงกงัวลของทุกภาคส่วนท ัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ ในประเด็นการใช้แรงงานบงัคบั การค้า

มนุษย์ด้านแรงงาน ควบคู่กนัไปกบัการแก้ไขปญัหา

การท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) การค้ามนุษย์ใน

เรือประมงและข้อกล่าวหาต่างๆ ในมิติด้านสิทธิ

มนุษยชนและการกีดกนัทางการคา้ ซึ่งปจัจุบนัรฐับาล 

โดยกระทรวงแรงงานอยู่ในระหว่างรบัฟังความ

คิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อน ามาหาจุดสมดุลที่ถูกต้อง

เหมาะสมควบคู่กนั เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเสมอ

ภาคกบัทุกฝ่าย ท ัง้นายจา้ง ลูกจา้ง ภาครฐั เอกชนและ

ประชาชนทุกคน 
Source: 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/W

NPOL6107250010013 

 

“บิก๊อู”๋ เผยไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจดักจิกรรมเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปี ไอแอลโอ 11 เม.ย.62  

 เ มื่ อ ว ั น ที่  1 

สิ งหาคม 2561 

พล .ต .อ .อดุ ลย์  

แ ส ง สิ ง แ ก้ ว 

รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน 

เปิดเผยภายหลงั

การประชุมเตรียมความพร้อมจดังานเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ ณ 

ห้องประชุมรฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ช ัน้ 6 

อาคารกระทรวงแรงงาน วา่ ในโอกาสครบรอบ 100 

ปี องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ในปี 2562 

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ก่อต ัง้และที่ต ัง้

ของส านกังานเขตภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก ไดร้บัเกียรติ

จาก ILO ไดร้บัคดัเลือกเป็น 1 ใน 24 ประเทศทีจ่ะท า

การถ่ายทอดสดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวาระ

ดงักล่าว ซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จ านวน 7 ประเทศ ต ัง้แต่เวลา 10.00 -11.00 น.ใน

วนัพฤหสับดีที ่11 เมษายน 2562  

          พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กลา่วตอ่วา่ การจดังานในคร ัง้

น้ีใชธ้ีมวา่ Partnership for Decent Work หุน้สว่น

เพื่องานที่มีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกบั "Partnership 

for Sustainability"  ซึ่ ง เ ป็ น ธี มขอ ง อ า เ ซี ยน ที่

ประเทศไทยก าลงัจะเป็นเจ้าภาพในปี 2562 และค า

ว่า “Decent Work”ซึ่งเป็นนโยบายส าคญัที่องค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ผลกัดนัมาต ั้งแต่ปี พ.ศ.

2542 และเป็นธีมของการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 

ปี  ILO ว่ า  “Social Justice Decent Work” ซึ่ ง

รูปแบบการน าเสนอวิดีทศัน์ สลบักบัการถ่ายทอดสด 

โดยมีสาระส าคญัประกอบด้วย ประวตัิศาสตร์ของ 

ILO กบัประเทศไทย ต ัง้แต่ปี ค.ศ.1919 ผลงานของ

ประเทศไทยในช่วง 4 ปีของรฐับาลปัจจุบนั อาทิ 

พฒันาการและการแก้ไขกฎหมายสภาพการจ้างงาน 

การพฒันาฝีมือแรงงาน การปรบัระดบัของทปิรีพอร์ต 

และแรงงานเด็ก โครงการความร่วมมือกบั ILO และ

การใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา ILO เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงั

มีพธิีลงนามและเปิดตวัแผนงานระดบัชาติวา่ด้วยงาน

ที่มีคุณค่า รวมท ั้งการปราศรยัและการเฉลิมฉลอง 

100 ปี ILO 
Source: 

http://www.mol.go.th/content/73020/1533112355 
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กสร.ย ้านายจ้าง ต้องจ่ายคา่จ้างให้ลูกจ้างอย่างน้อยเดือนละคร ัง้ 

ว ันที่  6 ส ค . 6 1 

น า ย อ นั น ต์ ช ั ย 

อุ ท ัย พ ัฒน า ชี พ 

อ ธิ บ ดี ก ร ม

ส ว ัส ดิ ก า ร แ ล ะ

คุ้มครองแรงงาน 

(กสร.) เปิดเผยถงึ

หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการจ่ายค่าจ้างให้กบัลูกจ้างตาม

พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ว่าใน

กรณีทีม่ีการค านวณคา่จ้างใหก้บัลูกจ้างเป็นรายเดือน 

รายวนั รายช ั่วโมง หรือระยะเวลาอื่นที่ไม่เกินหน่ึง

เดือน หรือตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย นายจา้ง

จะต้องจ่ายค่าจ้างให้กบัลูกจ้างไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 

คร ัง้ อย่างไรก็ตามถ้านายจ้างและลูกจ้างได้มีการตก

ลงกนัเป็นอย่างอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง เช่น 

ก าหนดใหม้ีการจ่ายค่าจ้างทุก 15 วนั หรือสปัดาห์ละ

คร ัง้ ก็ใหเ้ป็นไปตามทีต่กลงกนัไว ้
Source : https://www.ryt9.com/s/prg/2866529   

 

“ส.การประมงฯ” ชงต ัง้8ศูนย์น าเข้าแรงงานชายแดน 

ว ั น ที่  7 ส ค . 6 1

ตวัแทนสมาคมการ

ประมงแห่งประเทศ

ไทยน าโดยนายมงคล 

สุ ข เ จ ริ ญ ค ณ า 

ประธานสมาคม นาย

ภูเบศ จนัทนิมิ อดีต

ป ร ะ ธ า น ส ม า ค ม 

นายกสมาคมการประมง 22 จงัหวดัชายทะเล และ

ชาวประมงอีก 500 คนไดเ้ขา้หารือกบั พล.ต.อ.อดุลย์ 

แสงสงิแกว้ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน นายจริ

นทร์ จกักะพาก ปลดักระทรวงแรงงาน ในประเด็น

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงเป็น

การเร่งด่วนในขณะน้ีกว่า 5 หมื่นคน ว่า ท ัง้ 2 ฝ่าย

สามารถตกลงกนัได้หลงัจากเจรจากนันานหลาย

ช ั่วโมง โดยจะด าเนินการคล้ายมาตรา 83 พระราช

ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 แตไ่มใ่ชว้ธิีการน าเขา้

แรงงานทีม่ีขอ้ตกลง (MOU) แบบรฐัตอ่รฐั (จีทูจี) ท ัง้ 

100% เหมือนทีผ่า่นมา เน่ืองจากมีความลา่ช้าในการ

ที่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านต้องใช้เวลาเดินทาง

กลบัไปพิสูจน์สญัชาติตามข ัน้ตอนต่าง ๆ นานหลาย

เดือน และมีแรงงานประมงต่างชาติเข้ามาตาม

ขอ้ตกลง MOU น้อยมาก 

ท ัง้น้ี สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยจะ

เสนอต่อกระทรวงแรงงานในเร็ว ๆ น้ีให้มีการต ั้ง

ศูนย์บริการน าเข้าแรงงานประมงที่ถูกกฎหมายแบบ

เบ็ดเสร็จบริเวณชายแดนที่ จ.ระนอง อ.แม่สอด จ.

ตาก ดา่นสงิขร จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ดา่นเจดีย์สามองค์ 

จ.กาญจนบุรี ดา่น อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ ทีต่ลาด

โรงเกลือ ด่าน อ.โป่งน ้าร้อน จ.จนัทบุรี ด่านคลอง

ใหญ ่จ.ตราด และดา่น จ.หนองคาย 

รายงานข่าวกล่าวต่อว่า กรมการจดัหางานจะ

ให้เจ้าหน้าที่จดัหางานออกส ารวจความต้องการ

แรงงานต่างด้าวจากเจ้าของเรือประมงในแต่ละ

จงัหวดัใหเ้สร็จภายในกลางเดือน ส.ค.น้ี ซึง่การน าเขา้

แรงงานตา่งดา้วคร ัง้น้ีมีเงือ่นไข คือ 1.นายจา้งเจา้ของ

เรือประมงต้องจ่ายค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 1-1.2 

หมื่นบาทตามประสบการณ์การท างาน 2.จ่ายเงิน

เดือนผา่นบญัชีธนาคารของแรงงาน 3.มีเงนิสว่นแบง่

ตามมูลค่าของสตัว์น ้าที่จบัได้ 4.นายจ้างรบัผิดชอบ

ค่าที่พกัและอาหารให้แรงงานประมงเมื่อกลบัเข้าฝั่ ง 

5.นายจ้างต้องจดัเวลาพกัไม่น้อยกว่าวนัละ 10 

ช ั่ วโมง 6.นายจ้างต้องจดัท าประกนัสุขภาพและ

ประก ันอุบ ัติ เหตุให้ก ับแรงงาน 7.นายจ้างต้อง

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายด าเนินการด้านเอกสาร เช่น ค่า

ตรวจลงตรา (วีซ่า) และค่าใบอนุญาตท างานของ

แรงงาน 8.ต้องมีวนัหยุดอย่างน้อย 4 วนัต่อเดือน 

หากไม่มีวนัหยุดต้องก าหนดเป็นค่าล่วงเวลาให้กบั

แรงงาน 9.นายจ้างต้องติดต ั้งระบบควบคุมเรือ 

(VMS)  10.ขอให้ทางการไทยจ ัดส่งส ัญญาจ้าง

แรงงานประมงฉบบัภาษาองักฤษผา่นช่องทางการทูต 

11.ขอให้การจ ัดส่งแรงงานในภาคประมงเ ป็น

โครงการน าร่อง 12.กรณีแรงงานบาดเจ็บหรือ

เสียชีวติ ใหไ้ดร้บัสทิธเิทา่กบัแรงงานในกจิการอืน่ ๆ 
Source:  https: / / www. prachachat. net/ economy/ news-

203691 

 

 

 

https://www.ryt9.com/s/prg/2866529


  TTIA NEWSLETTER/ August 2018 

 
 Page 15 of 18 

 

เมียนมาเตรียมสง่แรงงาน 40,000 คนมาท างานในอุตสาหกรรมประมงของไทย

วนัที ่17 สค.

6 1  ส า นั ก

ข่าวเมียนมา 

นิวส์ รายงาน

ใ น ว ัน น้ี ว่ า 

ท้องถิ่นของ

เ มี ย น ม า

รายงานว่า เมียนมาจะส่งแรงงานต่างด้าวจ านวน 

40,000 คนเขา้มาท างานในอุตสาหกรรมประมงของ

ประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลงบนัทึกความเข้าใจ 

(MOU) ตามค ารอ้งขอของรฐับาลไทย 

ประเด็นดงักลา่วนบัเป็นประเด็นส าคญัในการ

หารือเกี่ยวกบักิจการแรงงาน ระหว่างนายเต็ง ส่วย 

รฐัมนตรีกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และ

ประชาชน ของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา และ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสงิแกว้ รฐัมนตรกระทรวงแรงงาน

ของไทย ทีก่รุงเนปิดอว์เมือ่วานน้ี 

การหารือดงักล่าวยงัครอบคลุมถึงกรณีที่

นายหน้าจดัหางานเถื่อนได้จดัส่งแรงงานที่ถือวีซ่า

ปลอมเข้ามาท างานในไทย ตลอดจนเรื่องของการ

คุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมประมง และการ

ขยายระยะเวลาการท างานของแรงงานชาวเมียนมา 

ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า รฐับาลไทยจะ

เปิดศูนย์ยืนยนัตวัตนส าหรบัแรงงานเมียนมา รวมท ัง้

ย้ายส านกังานจดัท าหนงัสือเดินทางของชาวเมียนมา 

มาที่อ าเภอมหาชยั อีกท ั้งให้ความร่วมมือในการ

ก าหนดกฎเกณฑ์การส่งเงินกลบัประเทศโดยถูก

กฎหมาย และอนุญาตให้ครูสามารถเข้ามาสอน

หนงัสือให้กบับุตรหลานของแรงงานชาวเมียนมาที่

ท างานอยูใ่นประเทศไทยได ้

นอกจากน้ี รฐับาลเมียนมาและรฐับาลไทยยงั

จดัการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ

รว่มมือทวภิาคีคร ัง้ที ่9 ทีก่รุงเนปิดอว์ โดยมีนายดอน 

ปรมตัถ์วินยั รฐัมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

ของไทย และนายอู จอ่ ตนิ รฐัมนตรีวา่การกระทรวง

ความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา เป็นประธาน

ร่วมในการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการหารือใน

ประเด็นการสนบัสนุนและคุ้มครองสิทธิของแรงงาน

ชาวเมียนมาในประเทศไทยดว้ย 
Source: https://www.ryt9.com/s/iq37/2873095 

 

 

 

สถานการณ์ด้านการคา้และการลงทุนสหภาพยุโรป 

1. สหภาพยุโรปแนะน าเว็บไซต์เพื่อเตรียมความ

พรอ้มส าหรบั    

กรณีสหราชอาณาจกัร และสหภาพยุโรป ไม่

สามารถเห็นชอบและให้สตัยาบนัความตกลงถอนตวั

ไดท้นัที ซึง่จะท าใหส้หราชอาณาจกัร พน้จากการเป็น

สมาชิกภาพต ั้งแต่วนัที่ 30 มีนาคม 2562 โดยได้

แนะน าประเด็นทีภ่าคธุรกจิตอ้งใหค้วามส าคญัในการ

เตรียมความพร้อมส าหร ับ Brexit และต ัวอย่าง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาทิ ความเป็นไปได้ที่จะไม่มี

ชว่งเปลีย่นผา่น ผลกระทบทีแ่ตกตา่งกนัของแตล่ะชว่ง

ในหว่งโซ่อุปทาน การรบัรอง การอนุญาต ใบอนุญาต

ต่างๆ ของ สหราชอาณาจกัร ที่จะไม่สามารถใช้ใน

สหภาพยุโรป ได้อีกต่อไป การค านวณอตัราภาษี

ตา่งๆ การพจิารณาแหลง่ก าเนิดของสนิคา้ ขอ้ก าหนด 

ขอ้หา้มอืน่ๆ ในการน าเขา้สง่ออก ดาวน์โหลดเอกสาร

ไดท้ีเ่ว็บไซต์ https://goo.gl/KyJ4SU และสามารถ

ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-

preparedness_en 

2. สหภาพยุโรปเผยแพรร่ายงานสถานการณ์อุปสรรค

ทางการคา้การลงทุนประจ าปี 2560  

 สหภาพยุโรปได้จดัท าฐานข้อมูลเข้าถึงตลาด 

( Market Access Database - MADB) ซึ่ ง

รวบรวมอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนของ

ประเทศคู่ค้าต่างๆ ที่ได้รบัแจ้งจากภาคธุรกิจของ

สหภาพยุโรป เพื่อประกอบการด าเนินการแก้ไข

ปัญหาตามยุทธศาสตร์การเข้าถึงตลาดของสหภาพ
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ยุโรป โดยจดัท ารายงานสรุปสถานการณ์อุปสรรคทาง

การค้าและการลงทุนและการด าเนินการของสหภาพ

ยุโรปเป็นประจ าทุกปี ประเทศไทยมีมาตรการซึ่งเป็น

อุปสรรคทางการคา้และการลงทุน 12 มาตรการ อาทิ 

เรือ่งการเปิดตลาดสนิคา้และบรกิาร การจดัซ้ือจดัจา้ง

โดยรฐั ปัญหาการละเมิดทรพัย์สินทางปัญญา การ

อ านวยความสะดวกทางการคา้ โครงสรา้งกฎระเบียบ

ในสาขาโทรคมนาคมมีความซบัซ้อน เป็นต้น ดาวน์

โหลดเอกสารไดท้ีเ่ว็บไซต์ https://goo.gl/2bTn8E 

และสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล MADB และข้อมูล

เฉพาะส่วนที่ เกี่ยวกบัประเทศไทยได้ที่ เว็บไซต์  

http://goo.gl/Fv5pso , http://goo.gl/FcRjYY 

ตามล าดบั 

 3. สหภาพยุโรปเตรียมออกกฎระเบียบการควบคุม

เงนิตราทีผ่า่นเขา้-ออกสหภาพยุโรป   

 เมื่อปลายปี 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้

เสนอรา่งกฎระเบียบฉบบัใหม ่โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่

ป้องกนัการฟอกเงนิ และการสนบัสนุนทางการเงนิแก่

ผู้ก่อการร้าย ในการน้ีร่างกฎระเบียบฉบ ับใหม่

ด ังกล่าวก าหนดให้เพิ่มรูปแบบของ " เงิน"  ให้

ครอบคลุมทรพัย์สินประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากเงิน

สด เช่น เช็ค เช็คเดนิทาง บตัรเงนิสด และทอง โดยผู้

ที่พกเงินหรือทรพัย์สินที่ใช้แทนเงินดงักล่าวจะต้อง

ส าแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกคร ั้งที่เดินเข้า-ออก

สหภาพยุโรป ในการน้ีร่างกฎระเบียบฉบบัใหม่น้ียงั

ครอบคลุมการตรวจสอบทรพัย์สินดงักล่าวที่ขนส่งใน

รูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการพกติดต ัว โดย

เจา้หน้าทีส่ามารถเรียกตรวจและขอรบัขอ้มูลเพิ่มเติม

จากผูส้ง่หรือผูร้บัได ้ 

  อย่างไรก็ตาม คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป 

และสภายุโรป จะตอ้งรบัรองรา่งกฎระเบียบอย่างเป็น

ทางการผ่านการลงมติ  ก่อนตีพิมพ์ในร ัฐกิจจา

นุเบกษาของสหภาพยุโรป เพือ่ใหม้ีผลบงัคบัใช้ตอ่ไป 

โดยคาดว่า สภายุโรปจะลงคะแนนเสียงในวนัที่ 12 

กนัยายน 2561  ท ัง้น้ีทา่นสามารถดาวน์โหลดเอกสาร

ไดท้ีเ่ว็บไซต์ https://goo.gl/s9B5U8 

4. พฒันาการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพ

ยุโรป - Mercosur, ยุโรป - ออสเตรเลีย และสหภาพ

ยุโรป - นิวซีแลนด์   

 การเจรจาความตกลงการค้าเสรีภาพยุโรป -  

Mercosur มีที่มาจากความตกลงกรอบความร่วมมือ

ทวิภาคี ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านการค้าและ

เศรษฐกิจที่สหภาพยุโรปได้จดัท ากบั 4 ประเทศ 

ไดแ้ก ่อาร์เจนตนิา บราซลิ ปารากวยั และอุรุกวยั โดย

ประเด็นหลกัยงัค ั่งค้างในการเจรจาฯ คือ การเปิด

ตลาดสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป และตลาด

รถยนต์ของ Mercosur รวมท ัง้การคุม้ครองสนิคา้ทีม่ี

สิง่บง่ช้ีทางภูมศิาสตร์ 

 การเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป 

- ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป - นิวซีแลนด์ ประเด็น

ส าคญัที่ท ัง้สองฝ่ายเจรจาประกอบด้วย การค้าสินค้า 

กฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนิดสนิคา้ พธิีศุลกากรและการอ านวย

ความสะดวกทางการค้า อุปสรรคทางเทคนิคต่อ

การคา้ ซึง่รวมถงึการอุดหนุน รฐัวสิาหกจิ ธุรกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม ทรพัย์สินทางปัญญาการค้า

บริการ การลงทุน การค้าและการพฒันาที่ย ั่งยืน 

พลงังานและวตัถุดบิ และสวสัดภิาพสตัว์ เป็นตน้   

ท ั้ง น้ีดู รายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ เว็ปไซต์

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย www.thituna.org 

 

พาณิชย์จบัตาสงครามการคา้ ท าสนิคา้อาหารทะเลจาก ‘จีน-สหรฐั’ ทะลกัเข้าไทย

น . ส . พิ ม พ์

ชนก  ว อน

ข อ พ ร 

ผูอ้ านวยการ

ส า นัก ง า น

นโยบายและ

ยุทธศาสตร์

การค้า (สนค.) เปิดเผยผลการศึกษาผลกระทบของ

สงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมริกากบัจีน ส าหรบั

กลุ่มสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป รวมท ั้ง

สินค้าอาหารทะเลปรุงแต่ง โดยจีนขึ้นภาษีสินค้า

อาหารทะเลที่น าเข้าจากสหรฐัฯ 222 รายการ (พิกดั

ศุลกากร 8 หลกั) ในอตัรา 25% ต ัง้แตว่นัที ่6 ก.ค. ที่

ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,300 ล้านเหรียญ

สหรฐั การขึ้นภาษีสินค้าอาหารทะเลเป็นเพียงส่วน

หน่ึงของการขึ้นภาษีในสินค้าหลายชนิดจากสหรฐัฯ 

เพื่อตอบโต้ที่สหรฐัฯ ขึ้นภาษีสินค้าไอทีและสินค้า

ทรพัย์สนิทางปญัญาของจีน  

ท ั้งน้ีรายการสินค้าอาหารทะเลที่จีนขึ้นภาษี

สหรฐัฯ เช่น กลุ่มสินค้าปลาแช่แข็ง เน้ือปลา รวมท ัง้

ฟิลเล (เช่น ปลาแซลมอน ปลาค็อด ปลาอลาสกา

พอลลคั ปลาทูนาครีบเหลือง ปลาสคิปแจ็ก ปลาเฮอร์

http://goo.gl/Fv5pso
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ริ่ง ปลาเฮก ปลาลิ้นหมา ตบัและไข่ปลา) กลุ่มสตัว์น ้า

จ าพวกกุ้ง ลอบสเตอร์ ปู ท ัง้แบบมีชีวิต สด แช่เย็น 

หรือแช่แข็ง รวมท ัง้ปูส าหรบัท าพนัธุ์ กลุม่สตัว์จ าพวก

น ้าปลาหมึก ปลาหมึกยกัษ์ หอย (เช่น หอยนางรม 

หอยเชลล์ หอยแมลงภู ่หอยเป๋าฮื้อ) ท ัง้แบบมีชีวติ สด 

แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือรมควนั และหอย

ส าหรบัท าพนัธุ์ (เช่น หอยทาก หอยลาย หอยกาบ 

หอยแครง หอยเป๋าฮื้อ) เป็นตน้ 
Source: 

https://www.khaosod.co.th/economics/news_1402934 

 

คาดสง่ออกปี’61 โต 8.1% จบัตาสงครามการคา้สหรฐั-จีน คว ่าบาตรอหิร่านดนัราคาน ้ามนัพุ่ง

น า ย อ ั ท ธ์  

พิศาลวานิช ผู้

อ า น ว ก า ร

ศู น ย์ ก า ร ค้ า

ร ะ ห ว่ า ง

ป ร ะ เ ท ศ 

มหาวิทยาล ัย

หอการค้าไทย เปิดเผยถึงทิศทางการส่งออกไทยใน

ครึง่ปีหลงั 2561 วา่ ทศิทางการสง่ออกของไทยในปีน้ี 

คาดว่าการส่งออกจะมีมูลค่า 255,802 ล้านเหรียญ

สหรฐั หรือขยายตวั 8.1% และคาดวา่การสง่ออกไทย

ในครึ่งปีหลงัจะมีมูลค่า 129,990 ล้านดอลลาร์ หรือ

ขยายตวั 5.5% ชะลอตวัลงจากครึ่งปีแรกที่ขยายตวั

ได ้11%  

ท ัง้น้ีปจัจยัสนบัสนุนการสง่ออกของไทยในปีน้ี 

ประกอบด้วย เศรษฐกิจโลกที่ย งั เติบโต แม้บาง

ประเทศจะเติบโตในอตัราที่ต ่ากว่าปี 2560 เช่น จีน 

ญี่ปุ่ น และสหภาพยุโรป, สหรฐัต่อสิทธิพิเศษ GSP 

ใหไ้ทยโดยมีผล 22 เม.ย. 2561 สง่ผลใหค้รึง่ปีหลงัมี

โอกาสสง่ออกไดม้ากกวา่ครึง่ปีแรกทีเ่สียภาษีในอตัรา

ปกติ, ค่าเงินบาทในครึ่งปีหลงัมีแนวโน้มออ่นคา่มาก

ขึน้เมือ่เทียบกบัดอลลาร์สหรฐั โดยคาดวา่จะเฉลีย่อยูที่ ่

34 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกของ

ไทย 
Source: 

https://www.khaosod.co.th/economics/news_1417455 

สเปนจบัทนู่าผดิกฎหมายไดม้ากถงึ 45 ตนั 
หน่วยงานปกป้องสิ่ งแวดล้อมแห่งส เปน(The 
Nature Protection Service : SEPRONA) ได้
จ ับ ทู น่ า ผิ ด กฎหม า ย ได้ ม า ก ถึ ง  4 5  ต ัน จ า ก
ผูป้ระกอบการ 3 รายและเรือประมง 3 ล า ซึง่เป็นการ
น าเอาทูน่าแช่แข็งที่มีไว้ส าหรบัการบรรจุกระป๋อง
เท่านั้นมาแต่งเติมสีอย่างผิดกฎหมาย แล้วน ามา
จ าหน่ายเป็นปลาทูน่าสด การปรุงแตง่สีดงักลา่วอาจท า
ให้เกิดอนัตรายต่ออาหารและเกิดสารฮิสทามีน 
(histamine) ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการสคอมบ
รอย์ (scombroid syndrome) ในมนุษย์ การกระท า
ดงักล่าวน้ีถือเป็นภยัต่อผู้บริโภคอย่างมาก โดย
ผู้ต้องหา 4 รายอาจได้รบัโทษหนกัถึงข ัน้จ าคุก 4 ปี
ส าหรบัการกระท าผดิในคร ัง้น้ี 
ท ัง้น้ี การจบักุมคร ัง้น้ีของสเปนได้รบัการช่วยเหลือ
จากหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายแห่งสหภาพยุโรป 
( The European Union Agency for Law 
Enforcement Cooperation : Europol) แ ล ะ

อ ง ค์ ก า ร ต า ร ว จ
อ า ช ญ า ก ร ร ม
ร ะห ว่ า ง ป ร ะ เ ทศ 
( International 
Criminal Police 
Organization : 
Interpol) ที่ ไ ด้

ร่วมมือกนัทะลายอาหารปลอม (counterfeit food) 
อ า ห า ร แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ับ ม า ต ร ฐ า น 
( substandard food and beverage) ใ น  6 7 
ประเทศ โดยในชว่ง 4 เดือนทีผ่า่นมา ท ัง้ 2 หน่วยงาน
สามารถจบักุมอาหารผิดกฎหมายดงักล่าวได้มากถึง 
3,620 ตนัและ 9.7 ล้านลิตร ซึ่งมีผู้ต้องหามากถึง 
749 คน 
Source: http://warning.acfs.go.th/th/early-
warning/view/?page=6410 

 

ออสเตรเลยี ประกาศควบคมุทนู่าน าเขา้ทีร่มคาร์บอนมอนอกไซด์ 
กระทรวงเกษตรและทรพัยากรน ้าออสเตรเลีย 

ประกาศกฎระเบียบอาหารน าเข้าเลขที่ 08-18 ลง
วนัที่ 20 กรกฎาคม 2561 เกี่ยวกบัการควบคุม ณ 
ด่านน าเข้า ส าหรบัการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

ข่าวมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 

https://www.khaosod.co.th/economics/news_1402934
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ในปลาทู น่ า  ( IFN 08-18- Border controls for 
carbon monoxide treatment of tuna) เพื่อแจ้ง
ให้ผู้ประกอบการทราบเกี่ยวกบัการควบคุม ณ ด่าน
น าเข้า เพื่อตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์การใช้ก๊าซ
ดงักล่าว ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้กฎระเบียบดงักล่าวใน
เดือนพฤศจกิายน 2561 น้ี 

ท ั้ ง น้ี  ต ั้ ง แต่ ว ันที่ เ ริ่ มมี ผ ลบ ัง ค ับ ใช้ ท าง
กระทรวงเกษตรและทรพัยากรน ้าออสเตรเลีย จะ
ด าเนินการตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์ปลาทูน่า
น าเขา้ ซึง่จะใชแ้ผนการตรวจวเิคราะห์อาหารน าเขา้ที่
มีอตัราการสุ่มตรวจร้อยละ 5 และมีหลกัเกณฑ์การ
ประเมนิดงัน้ี 
1. หากไม่มีเอกสารประกอบหรือการปิดฉลากที่ระบุ
ว่าสินค้าผ่านการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ท ั้ง

ทางตรงหรือทางออ้ม ตอ้งผา่นการตรวจวเิคราะห์กา๊ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึง่กา๊ซดงักลา่วตอ้งไมเ่กนิ 200 
µg/kg หากตรวจพบว่ามีปริมาณเกินกว่าที่ก าหนด 
สนิคา้จะถูกปฎเิสธการน าเขา้ 
2. หากมีการปิดฉลากระบุว่า ผ่านการรมด้วยก๊าซที่
ผา่นการกรอง ซึ่งไมมี่กลิน่และไมมี่รส จะไมผ่า่นการ
ตรวจสอบ แตส่นิคา้ดงักลา่วจะตอ้งระบุอยา่งชดัเจนวา่ 
ผ่านการรมควนั (smoked) หากไม่มีการระบุจะ
ถูกปฎเิสธการน าเขา้ 
3. หากมีการปิดฉลากระบุว่ า  ผ่านการใช้ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์โดยตรง เช่น การฉีดก๊าซ ไม่
ต้องเข้ากระบวนการตรวจสอบ และสินค้าดงักล่าวจะ
ถูกปฎเิสธการน าเขา้ 

 

 

 

ราชกจิจานุเบกษา เดือนสงิหาคม 2561
1. ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดประเภทของ

เรือประมง พ้ืนที ่และระยะเวลาทีห่า้มท าการขนถา่ย

สตัว์น ้า (ฉบบัที ่9) 

พ.ศ. 2561"  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/19

1/T10.PDF 

 

2. ระเบียบกรมประมง วา่ดว้ยการช าระคา่ธรรมเนียม

ในการออกใบอนุญาตผา่นระบบ Fisheries Single 

Window (FSW) 

พ.ศ. 2561"  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/18

8/T1.PDF 

3. ประกาศส านกังานประกนัสงัคม เรือ่ง ก าหนด

หลกัเกณฑ์ในกรณีทุพพลภาพหรือทุพพลภาพเพิม่ขึน้

ของผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/18

7/21.PDF  

 

4. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพือ่การบรหิาร

จดัการการท างานของคนตา่งดา้ว เรือ่ง หลกัเกณฑ ์

วธิีการ และเงือ่นไขในการคืนเงนิประกนัคา่ใชจ้า่ย

ใหแ้กค่นตา่งดา้วทีส่ง่เขา้กองทุนเพือ่การสง่คนตา่ง

ดา้วกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2561  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/19

9/T26.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมกฎหมายท่ีส าคญัในเดือนสิงหาคม 2561 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/188/T1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/188/T1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/187/21.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/187/21.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/199/T26.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/199/T26.PDF

