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จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตย-เหนอื เขตวัฒนา กทม. 
บรรณำธกิำร : สพุัตรา ริว้ไพโรจน ์  กองบรรณำธกิำร : วรพล พัฒนะนุกจิ,อารยีา ฉมิออ่น, ปิยะราช บญุประเสรฐิ,รัตตยิา,เชยีงเนาว ์และ ขวัญฤทัย บญุสอน. 

ขา่วกจิกรรม 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเชงิปฎบิตักิารเรือ่ง "ความรว่มมือของภาคสว่น 

ตา่ง ๆ ในโครงการระยะที ่2 โครงการจดัการและถา่ยถอดองค์ความรู ้

เชงินโยบายเพือ่แกไ้ขปญัหาประมง IUU แรงงานบงัคบัและการคา้ 

มนุษย์ในกจิการประมงทะเล พ.ศ. 2561"              2 

-TTIA เขา้รว่มแถลงขา่ว 3 องค์กร “สถานการณ์ธุรกจิเกษตรและ 

อาหารในปจัจุบนั และแนวโน้มในอนาคต”              2 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเตรียมความพรอ้มในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด

การน าเขา้สนิคา้ประมงของสหรฐัอเมรกิา                         3 

-TTIA เขา้รว่มงานโครงการสมัมนาเครือขา่ยงานวจิยัดา้นแรงงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               4 

-TTIA เขา้รว่มงาน International Conference Commemorating 

International Migrant's Day               4 

-TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการแรงงานและพฒันาฝีมือแรงงาน 

และคณะกรรมการธรุกจิประมงและอุตสาหกรรมตอ่เน่ือง คร ัง้ที ่ 

3/2560                  5 

-USAID Oceans เขา้พบ TTIA น าเสนอระบบ CDT             6 

-TTIA เขา้รว่มประชุมหารือเพือ่เตรียมการส าหรบัการประชุม 

คณะท างานยอ่ยดา้นกฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนิดสนิคา้ ภายใตค้วามตกลงหุน้ 

สว่นทางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาค (RCEP)                                        6 

-TTIA GLP Visit 2017 เดือนธนัวาคม 2560            7 

ขา่วแรงงาน 

-EU ชืน่ชม ก.แรงงาน พฒันางานคุม้ครองแรงงานตอ่เน่ือง         9 

-ประชุม ครม. เห็นชอบ รา่ง พรก.ตา่งดา้ว ปรบัลดโทษ     9 

-พบ"โรคเทา้ชา้ง" ในแรงงานเมียนมา จ.สมุทรสาคร                 10 

-เครือขา่ยแรงงานรอ้งขึน้คา่จา้งข ัน้ต า่ 360 บาทท ั่วประเทศ       10 

-คนงานยืน่ผลส ารวจ สว่นใหญไ่มเ่ห็นดว้ย แนวคดิขยายอายุ      

รบัเงนิบ านาญประกนัสงัคม      10 

-กมัพูชาเปิดใหแ้รงงานพสิจูน์สญัชาต ิ3 ม.ค.เป็นตน้ไป   11 

ขา่วการคา้ 

-ไทย-ตุรกี เตรียมเปิดเจรจาFTA รอบ 2 มุง่เป้าส าเร็จภายใน 

ปี’61 เพือ่ฉลองสมัพนัธ์ครบรอบ 60 ปี                11 

-สหภาพยุโรปพจิารณาร้ือฟ้ืนการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป12 

-ประธานกรรมการหอการคา้ไทย น าคณะมอบนโยบายและ 

ตรวจเยีย่มหอการคา้จงัหวดัสมุทรสงคราม     12 

-กรมการคา้ตา่งประเทศเตือนผูส้ง่ออกเตรียมลงทะเบียน  

ระบบรบัรองตนเองใชส้ทิธิจี์เอสพีสง่ออกสวติเซอร์แลนด์- 

นอร์เวย์เริม่ 1 ก.ค.61      12 

-'สมคดิ' ม ั่นใจสง่ออกไทยปีน้ีขยายตวัเกนิ 10%   13 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนธนัวาคม 2560  

-กฎหมายประจ าเดือนธนัวาคม 2560    13 

       

ขา่วประมง 

-ประมงป่วนหา้มจบัปลา 3 เดอืน แพปลา-โรงงานวูบ 3 แสนลา้น        7   

-ปิดฉากประชุมรฐัมนตรี WTO คร ัง้ที ่11 ตดัสนิใจลดอุดหนุนประมง 

หนุนการพฒันาอยา่งย ั่งยืน              7 

-เวียดนามขยายสง่ออกสนิคา้ทะเล – กุง้ครองสดัสว่นเกือบครึง่          8 

 

    ...เนือ่งในศภุวำรดถิขี ึน้ปีใหม่

          ขออ ำนำจคณุพระศรรีตันตรยั

     คุม้ครองใหท้ำ่นประสบแตส่ ิง่ดงีำม

  พร ัง่พรอ้มดว้ยควำมสขุสดชืน่ตลอดไป...

Best Wishes for a Happy 
And Prosperous New Year. 

ขา่วมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 

-แคนาดาเชือ่ม ั่นอาหารสตัว์ไทย พรอ้มลดความถีก่ารตรวจประเมนิ    8 
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TTIA เขา้รว่มประชุมเชงิปฎบิตักิารเรือ่ง "ความรว่มมอืของภาคสว่นตา่ง ๆ ในโครงการระยะที ่2 โครงการ
จดัการและถา่ยถอดองคค์วามรูเ้ชงินโยบายเพือ่แกไ้ขปญัหาประมง IUU แรงงานบงัคบัและการคา้มนุษย์ใน
กจิการประมงทะเล พ.ศ. 2561" 

เมื่อวนัที่ 1 
ธ ันวาคม 2560 
จ น ท . ส ม า ค ม ฯ 
(คุณปิยะราช) เข้า
ร่วมงานประ ชุม
เชิงปฎบิตักิารเรือ่ง 
"ความร่วมมือของ

ภาคสว่นตา่ง ๆ ในโครงการระยะที ่2 โครงการจดัการ
และถา่ยถอดองค์ความรูเ้ชิงนโยบายเพือ่แก้ไขปญัหา
ประมง IUU แรงงานบงัคบัและการค้ามนุษย์ใน
กิจการประมงทะเล พ.ศ. 2561" ณ คณะรฐัศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัโดย ศูนย์วจิยัการยา้ยถิน่
แหง่เอเชีย สถาบนัเอเชียศกึษา, ศูนย์ยุโรปศกึษาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และหลกัสูตรบริหารกิจการ
ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยมี ดร.อดิศร 
พรอ้มเทพ อธบิดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงาน มี
เป้าหมายเพื่อช้ีแจงโครงการระยะที่ 2 และก าหนด
รูปแบบความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่
เกีย่วขอ้ง 2  

>>ประเด็นปัญหาและข้อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายส าหรบัการแก้ปญัหาแรงงานประมงทะเล มี
การวางกรอบแนวทาง ดงัน้ี 

- ระบบตรวจสอบยอ้นหลงั (Traceability) 
          - การจา้งงานแรงงานประมงทะเล 

          - การตรวจแรงงานประมงทะเล และการ
สงัเกตการณ์บนเรือเพือ่คน้หาแรงงานบงัคบัและเหยือ่
คา้มนุษย์ 
          - การคุม้ครองแรงงานประมงทะเล 
          - การบริหารจดัการแรงงานประมงทะเล และ
การบูรณาการของหน่าวยงานภาครฐั 

 
อีกท ัง้ ดร.อดิศร พรอ้มเทพ ให้ความเห็นกบั

การแก้ปัญหาประมงทะเลแบบ IUU อีกว่าประเด็น
ส าคญัในการทีจ่ะแกป้ญัหาได ้คือ 

1.การปรบัปรุง พรก. ประมง ฉบบั 2558 
และกฎระเบียบ    

2.การบงัคบัใช้กฎหมายต้องมีความชดัเจน 
ทุกคนตอ้งอยูบ่นกฎหมายเดียวกนัไม่มีการเอารดัเอา
เปรียบหรือความเหลือ่มล า้กนั 

3. ทุ กภ าคส่ วนที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งต้ อ ง ร่ ว มมื อ
ชว่ยเหลือกนัท ัง้ภาครฐัและเอกชน 

 

TTIA เขา้รว่มแถลงขา่ว 3 องคก์ร “สถานการณ์ธรุกจิเกษตรและอาหารในปจัจุบนั และแนวโน้มในอนาคต” 

เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2560 (ช่วงเช้า) ดร.

ชนินทร์ นายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว 3 

องค์กร ไดแ้ก ่สภาหอการคา้เเหง่ประเทศไทย สถาบนั

อาหาร และสภาอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม

อาหาร เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารใน

ปจัจุบนั และแนวโน้มในอนาคต ณ ณ ห้อง Activity 

Hall สภาหอการค้าฯ โดยมี ดร.พจน์ อร่ามวฒันา

นนท์ เป็นประธานฯ 

>>โดยสภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 

2560 ขยายตวัรอ้ยละ 3 การสง่ออกสนิคา้อาหารไทย 

มีปริมาณ 32.5 ล้านต ัน มูลค่า 1 ล้านล้านบาท 

ขยายตวัเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 4.5 ซึ่งกลุ่มประเทศ CLMV 

ยงัเป็นตลาดส่งออกอาหารอนัดบั 1 อย่างไรก็ดี ปี 

2561 คาดการณ์ว่า จะขยายตวัเพิ่มขึ้นจากปี 2560 

ในอตัราร้อยละ 7.0 มีมูลค่าส่งออก 1.07 ล้านล้าน
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บาท โดยมีสนิคา้สง่ออก 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ขา้ว ไก่ 

น ้าตาลทราย กุง้ และทูน่ากระป๋อง เป็นตน้ 

>>ท ัง้น้ีดร.ชนินทร์ กล่าวถึงสถานการณ์ทูน่า

ในปจัจุบนัและแนวโน้วในอนาคต ในครึ่งปีหลงัน้ีมี

การจบัปลาน้อยลง ผลผลิตจึงลดลง ตามธรรมชาติ 

โดยอนาคตอุตสาหกรรมทูน่าไทยยงัมีความเเข็งเเรง 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมทู น่าท าตามกฎหมายและ

มาตรฐานสากล เชน่ กฎหมายIUU คุณภาพของสนิคา้ 

ล่าสุดในช่วงอาทิตย์ ที่ผ่านการจบัปลาดีขึ้น ทาง

ผู้ประกอบการได้ส ั่งวตัถุดิบส าหรบั Q1/2561 ครบ

หมดแล้ว คาดว่าในไตรมาสแรกจะกลบัมาเป็นปกติ 

และความต้องการตลาดต่างประเทศเริ่มกลบัมามาก

ขึน้ โดยในQ1/2561 น่าจะดีกวา่ปีน้ี

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเตรียมความพรอ้มในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการน าเขา้สนิคา้ประมงของสหรฐัอเมรกิา 

เมื่อวนัที่ 14 ตุลาคม 2560 ทางสมาคมฯ ได้

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตัิตาม

ข้อก าหนดการน าเข้าสินค้าประมงของสหรฐัอเมริกา 

ณ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ช ั้น 7 ห้องประชุม

พะยูน ร่วมกบั กรมประมง/ กรมปศุสตัว์/ มกอช./ 

อคัรราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจ ากรุง

วอชิงตนั ดี.ซี./ กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจ าสถาน

กงสุลใหญ ่ณ นครลอสแองเจลสิ โดยมีทา่นรองอธบิดี

กรมประมง คุณอุมาพร พมิลบุตร เป็นประธานฯ  

 อคัรราชทูตที่ปรกึษา ช้ีแจงวา่ US มีแนวทาง

ปฏบิตัขิองการน าเข้าสินค้า คือลดการน าเข้าและเพิ่ม

การส่งออกเพื่อต้องการเปิดตลาดสินค้า US โดยใช้

ห ล ัก ก า ร  Traceability ไ ด้ แ ก่  Food Safety, 

Sustainability -IUU และ Labor ซึ่งหน่วยงานที่มี

หน้าที่รบัผิดชอบการน าเข้าสินค้า คือ CBP โดย

รบัผิดชอบตามที่ได้รบัมอบหมายจากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

  ดร.พจน์ อร่ามวฒันานนท์ รองประธาน

กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นห่วง

ด้านอุตสาหกรรมกุ้งของไทยเน่ืองจากไม่มีการ

ปรบัตวัให้ชดัเจนว่าจะด าเนินการไปในทิศทางใด 

ควรออกระเบียบ กฎหมายข้อบงัคบัโดยกรมประมง

ตอ้งมีมาตรการจดัการดงักล่าว ซึ่งในทางการปรบัตวั

นั้นไม่ได้จ ัดการเฉพาะประเด็นเกี่ยวกบัต้นทุน 

Demand Supply หรือราคา แต่ต้องดูแลต ั้งแต่

กระบวนการเพาะฟัก ส่วนในเรื่องของการบนัทึก

ขอ้มูล MCPD ควรเสร็จสิน้ในเอกสารชุดเดียว ดงันัน้

มาตรฐานอุตสาหกรรมไทยตอ้งเป็นทีย่อมรบัในระดบั

โลก หากผู้ประกอบการมีข้อมูลเชิงระบบควรน ามา

แลกเปลีย่นกนั เพือ่ใหส้อดคลอ้งตาม Supply Chain  

 TTIA ช้ีแจงทางทีป่ระชุมวา่อุตสาหกรรมทูน่า

คอ่นขา้งมีความพรอ้มในการสง่ออกไป US ท ัง้น้ีทาง 

NOAA ไดเ้ขา้มาอบรมใหค้วามรูแ้กผู่ป้ระกอบการ 1 

on 1 และมีการเตรียมข้อมูลเพื่อกรอกในระบบ 

ITDS โดยไม่ต้องแนบเอกสาร ซึ่งถือว่า NOAA มี

การเริม่ตน้ความรว่มมือทีด่ีกบัผูป้ระกอบการ 

 TTIA ไดแ้สดงความกงัวลวา่กรณีการน าเขา้ทู

น่าแช่แข็งแบบตู้คอนเทนเนอร์ต้องมีการน าปลาไป

พกัในห้องเย็นก่อนเข้าตู้ซึ่งมีหลายข ัน้ตอน หาก US 

สุ่มตรวจ แล้วต้องการข้อมูลภายใน 24 ช ั่วโมง คาด

ว่าท าได้ยาก ส่วนกรณีการใส่ข้อมูล  Model of 

Catch Certificate for Traceability เ กี่ ย ว ก ั บ 

fishing vessel หาก US ใหแ้สดงขอ้มูล EEZ ทีเ่รือ

จบัตลอดทรปิ คาดวา่ท าไดย้ากท ัง้น้ีทางทา่นประธานฯ 

รบัทราบและช้ีแจงว่ากรณีเรือไทยมีการแจ้งพิกดัอยู่

แล้ว และมีข้อมูล Fishing Logbook สามารถเรียก

ขอ้มูลจากเรือจบัได ้
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TTIA เขา้รว่มงาน โครงการสมัมนาเครือขา่ยงานวจิยัดา้นแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2560 จนท.สมาคมฯ 

(คุณปิยะราช) เขา้รว่มงานโครงการสมัมนาเครือข่าย

งานวิจยัด้านแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561" ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค จดัโดย กระทรวง

แรงงาน มี พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร เป็น

ประธานเปิดงาน สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

1. เรื่องการศึกษาวิจยัความต้องการแรงงาน

ในพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษ จ ังหว ัด เ ชียงราย 

กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธวิาส ใน 5 

ปี ข้ า งห น้ า  (พ .ศ .2561-2565) มีนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ดงัน้ี 

          -ปี พ.ศ.2557 คณะกรรมการนโยบาย

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ มีมติให้จดัต ัง้เขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนในระยะแรก แต่มีความ

คืบหน้าน้อย เน่ืองจากปญัหากฎระเบียบ และพ้ืนทีท่บั

ซอ้น 

          - กนพ. มีมติอีกคร ั้งปี พ.ศ. 2559 

จดัต ั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่สอง มุ่ง

แกป้ญัหาในระยะแรก โดยการใชพ้ื้นทีด่นิของรฐัผา่น

มาตรา 44 แก้ปญัหาราคาที่ดินแพง และน าพ้ืนที่ไป

พฒันา 

          - การประชาสมัพนัธ์ Road Show 

โดยใช้หน่วยงานในระดบัมืออาชีพ เพื่อกระตุ้น

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่และหน่วยงานอื่นๆที่

เกีย่วขอ้ง        

2. เ รื่ อ ง  Future of work: มิ ติ ใ หม่ ข อ ง

แรงงานเมือ่ประเทศเขา้สูเ่ศรษฐกจิยุคใหม่>>>มีการ

อภิปรายคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องการจ้างงาน

ตอ่แรงงาน ดงัน้ี 

- อา้งองิบทวเิคราะห์ขององค์การ ILO วา่ดว้ย

การจา้งงานจะไมเ่ป็นมาตราฐานเดิมมากขึ้น การจ้าง

งานช ั่วคราวจะเกิดเพิ่มมากขึ้น, อุปทานแรงงานจะมี

การเปลีย่นแปลงโดยอาจมีการใช้เทคโนโลยีแทนการ

จา้งแรงงานเพือ่ลดช ั่วโมงการท างาน (การจา้งงานจะ

ลดลง ) , แรงงานจะมีแนวโ น้มไปท า ง านนอก

อุตสาหกรรมมากขึน้ 

- เทรนด์ทางธุรกจิจะมีการเปลีย่นแปลง ซึ่งจะ

มีผลกระทบตอ่แรงงานโดยแบง่เป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก ่ 

1. กลุ่มแรงงานที่จะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี 

เช่น ผู้ประเมินความเสียหายให้กบับริษทั พนง. ขาย

ทางโทรศพัท์ พนง.รา้นอาหาร เป็นตน้ 

           2. กลุ่มคนที่สามารถน าเทคโนโลยีมาเป็น

เครื่องมือในการท างานได้ เช่น หมอ นกัออกแบบ 

เป็นตน้ 

           3. กลุม่ทีเ่ทคโนโลยีไมส่ามารถแทนทีไ่ด ้เชน่ 

งานที่มีปฎิสมัพนัธ์กบัคนโดยตรง เช่น นกัจิตวิทยา, 

นกัสงัคมสงเคราะห์ เป็นตน้ 

 

TTIA เขา้รว่มงาน International Conference Commemorating International Migrant's Day 
 

เมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2560 โดยTTIA ดร.
ชนินทร์ฯ ได้รบัเชิญจาก ศูนย์วิจยัการย้ายถิ่นแห่ง
เอเชีย สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
เป็น Speaker ในงาน International Conference 
Commemorating International Migrant's Day 
ในหวัข้อ “Thai Tuna Industry Report on IUU 
Fishing & Human Trafficking” ณ คณะรฐัศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสมาคมฯ ได้มีการน า
นโยบายดา้นแรงงานและผลงาน GLP ไปแสดงใน 
งานดว้ย 
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ดร.ชนินทร์ได้น าเสนอสถานการณ์ประมง
ปจัจุบนัและแนวทางการแกไ้ขปญัหาประมง ดงัน้ี 

>>ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ต้ อ ง มี  Fishery 
Improvement Plan ทีช่ดัเจนในการแกไ้ขปญัหา 

>>ตอ้งมีคณะกรรมการทีม่าจากทุกภาคส่วนที่
ต้องร่วมมือกนั และรวมไปถึงการน าประมงพ้ืนบ้าน
เขา้มามีสว่นรว่มดว้ย  

>>รฐับาลต้องเข้ามาช่วยเหลือปญัหาแรงงาน 
ทรพัยากรทางทะเล และสนบัสนุนจดัสรรงบประมาณ
ในการแกไ้ขปญัหาระยะยาว 

>>ลดจ านวนเรือ โดยให้มีสดัส่วนเรือประมง
พ้ืนบา้นมากกวา่เรือพาณิชย์ /EU และ China มีการ
สร้างเรือจ านวนมากเกิน หากจะผลกัดนั SDG14 
รฐับาลประเทศต่างๆต้องร่วมมือกนัในการลดจ านวน
เรือทีม่ากเกนิทรพัยากรประมง 

นอกจากน้ีทาง TTIA ได้ขอเข้าร่วมพฒันา
โครงการ  Fishermen Center Project ก ับทา ง 
Labour Rights Promotion Network (LPN) ซึ่ง
ต ัง้ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการรบัเรื่องรอ้งเรียนจาก
แรงงานประมงและใหข้อ้มูลแกผู่ป้ระกอบการดว้ย 

 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการแรงงานและพฒันาฝีมอืแรงงาน และคณะกรรมการธุรกจิประมงและ

อตุสาหกรรมตอ่เน่ือง คร ัง้ที ่3/2560 

 

เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2560 ดร.ชนินทร์ 

นายกสมาคมฯ คุณอรรถพนัธ์ เลขาธกิารฯ คุณสุพตัรา 

และคุณรตัตยิา เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการแรงงาน

และพฒันาฝีมือแรงงาน และคณะกรรมการธุรกิจ

ประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง คร ัง้ที่ 3/2560 ณ 

สภาหอการคา้ฯ สรุปประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

 

2.1  พรบ.ส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตร

พนัธสญัญา ลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา วนัที ่26 

พ.ค.60 มีผลบงัคบัใช้ 23 ก.ย.60  ซึ่ง “ระบบเกษตร

พนัธสญัญา” คือ สญัญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ

ทางการเกษตรกบับุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมต ั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือกบัองค์กร

ทางการเกษตรที่มีกฎหมายรองรบั โดยผู้ประกอบ

ธุรกจิทางการเกษตรเขา้ไปมีสว่นร่วมในกระบวนการ

ผลิตด้วยเท่านั้น  ในกรณีมีข้อพิพาทท ัง้สองฝ่ายต้อง

เขา้สูก่ระบวนการไกลเ่กลีย่กอ่นจงึจะมีสทิธนิ าคดีไปสู่

ศาล หากผู้ประกอบธุรกจิในระบบเกษตรพนัธสญัญา

ไม่แจ้งการประกอบธุรกิจ หรือไม่แจ้งยกเลิกการ

ประกอบธุรกิจ ไม่จดัท าเอกสารช้ีชวนก่อนท าสญัญา 

มีโทษปรบัไม่เกิน 3 แสนบาท และไม่เกินวนัละ 

5,000 บาท ตลอดการฝ่าฝืน ดงันั้นผู้ประกอบการ

ควรศกึษา พรบ. และคูม่ือใหด้ี เพือ่เตรียมความพรอ้ม

ส าหรบัการประกอบธุรกจิในระบบเกษตรพนัธสญัญา  

www.opsmoac.go.th/contractfarming       

 

2.2 สภาหอการค้าฯ ประชาสมัพนัธ์ก าหนด

จดัสมัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง HR for NON-HR : 

การบริหารงานบุคคลในยุค 4.0 ให้กบัสมาชิก และ

กลุ่มผู้ประกอบการ โดยเชิญ ดร.บวรนนัท์ ทองกลัยา 

เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง Activity Hall สภา

หอการคา้ฯ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 

 

http://www.opsmoac.go.th/contractfarming


Page 6 of 13 
 

  TTIA NEWSLETTER/ December 2017 

USAID Oceans เขา้พบ TTIA น าเสนอระบบ CDT  

เ มื่ อ ว ันที่  21 ธ ันวาคม  2560 Mr.Marc-

Olivier Roux, Business Partnerships 

Advisor, องค์กรเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศของ

สหรฐัอเมรกิา ดา้นความรว่มมือทางทอ้งทะเลและการ

ประมง (USAID Oceans) ได้มาพบสมาคมฯ (คุณ

สุพตัรา/ คุณรตัตยิา) เพือ่น าเสนอระบบ CDT  

ระบบ CDT (Catch Documentation and 

Traceability) คือ ระบบการตรวจสอบย้อนกลบัถึง

แหลง่ทีม่าและการบนัทกึขอ้มูลการจบัปลา ซึง่เป็นการ

พ ัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกล ับ  โดยใช้

เทคโนโลยีและระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี

ความโปร่งใส และม ั่นใจได้ว่าแหล่งข้อมูลการท า

ประมงถูกต้องตามกฎระเบียบการท าประมงอย่าง

ย ั่งยืน (NON-IUU)  

https://www.seafdec-oceanspartnership.org/    

Mr.Marc-Olivier Roux เสนอวา่ Seafood 

Watch มีบทบาทกบัการค้าสินค้าอาหารทะเลใน

สหรฐัอเมริกา ดงันั้นจึงอยากเชิญสมาคมร่วมพูดคุย

ก ับ Seafood Watch ซึ่งสมาคมฯ ให้ความเห็น

เบื้องต้นว่า ในช่วงปลาย พค.61 จะมีงาน World 

Tuna Conference อาจใช้ช่ ว ง เวลานั้ น ในการ

พูดคุย https://www.seafoodwatch.org/  

 

TTIA เขา้รว่มประชุมหารือเพือ่เตรยีมการส าหรบัการประชุมคณะท างานยอ่ยดา้นกฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนิดสนิคา้ 

ภายใตค้วามตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค (RCEP) 

เมื่อวนัที่ 21 ธนัวาคม 2560 (ช่วงบ่าย) ทาง

สมาคมฯ (คุณอารียา) เขา้ประชุมหารือเพือ่เตรียมการ

ส าหรบัการประชุมคณะท างานย่อยดา้นกฎว่าดว้ยถิน่

ก าเนิดสนิคา้ ภายใตค้วามตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกจิ

ระดบัภูมิภาค (RCEP) ณ กรมศุลกากร โดย คุณ

สุชญา ชินวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏว่าด้วยถิ่นก าเนิด

สนิคา้ เป็นประธานนัน้ 

สาระส าคญัดงัน้ี 

-1604 ปลาแปรรูปทุกชนิด รวมสินค้าทูน่า 

1604 14 สามารถใชแ้หลง่ก าเนิด CC ซึง่ประเทศใน 

RCEP ไมไ่ดค้ดัคา้น 

-1605 สินค้าอาหารทะเลแปรรูป กรณีปู กุ้ง 

ไทยตอ้งการ RVC 40% หรือ CC ในขณะทีป่ระเทศ

อื่นต้องการ RVC 35% หรือ CC ซึ่งในเ รื่อง น้ี  

สมาคมที่เกี่ยวข้องจะส่งท่าทีกลบัไปยงักรมศุลกากร 

ภายในวนัที ่15 ม.ค.61 เพือ่กรมฯ จะน ามาพจิารณา

และใชเ้ป็นทา่ทีไทย ส าหรบัการประชุม SWG-ROO 

กบัสมาชกิ RCEP ตอ่ไป 

 

 

 

 

 

      ความตกลงพนัธมติรทางการคา้ระดบัภูมภิาค (RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership) คอื กรอบความรว่มมือทางเศรษฐกจิ

ระหวา่ง ASEAN 10 ประเทศกบัคูภ่าค ีในปจัจบุนัม ี6 ประเทศ คอื จีน ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้อนิเดยี ออสเตรเลยี และนิวซีแลนด์ RCEP พฒันามาจาก ASEAN+1 โดยมุง่

หมายใหเ้กดิระบบการคา้เสรีทีใ่ช้กฎระเบยีบเดยีวกนัของภาคที ัง้หมด 16 ประเทศเพือ่เชือ่มโยงเศรษฐกจิของอาเซียนเขา้กบัเศรษฐกจิโลก (Global Supply Chain)     

       เป้าหมายของ RCEP มดีงัน้ี 1. คลอบคลุมทกุมติทิีก่วา้งขึน้ เชน่ รายการสนิคา้จากเคยลดรวม 95 % ตอ้งลดมากกวา่ 95 %  / 2. RCEP มคีวามจ าเป็นจะตอ้ง

สะทอ้นใหส้มาชกิเป็น Global Supply Chain ใหไ้ด/้ 3. ลดกฎระเบยีบการคา้บรกิารใหม้ากทีส่ดุ/ 4. การลงทนุเปิดเสรี อ านวยความสะดวก ตอ้งท าใหเ้กดิบรรยากาศ 

การแขง่ขนัทางการลงทนุ การสง่เสรมิ และคุม้ครองการเปิดเสรจีะตอ้งมี Capacity Building ผลกัดนั FTAs ทีจ่ะเกดิขึน้กา้วตอ่ไปไดใ้นระดบัที ่ใกลเ้คยีงกนั / 5. 

RCEP ตอ้งไกลกวา่ ASEAN +1 สิง่ทีจ่ะท าตอ้งมปีระโยชน์ตอ่ทกุประเทศ (ประเทศก าลงัพฒันาดว้ย) เป็นความตกลงรวมกลุม่ทางภมูภิาค เทียบเคยีงกบักลุม่อืน่ ๆ ได ้

มุง่หวงัใหใ้กลเ้คยีงกบั TPP                                            ขอ้มูล ศนูย์บรกิารขอ้มลูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

https://www.seafdec-oceanspartnership.org/
https://www.seafoodwatch.org/
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TTIA GLP Visit 2017 เดือนธนัวาคม 2560

ในเดือนธนัวาคม ทางสมาคมฯ ได้เข้าท า

กจิกรรม GLP Visit 2017 กบับรษิทัสมาชกิเพือ่เป็น

การติดตามการด าเนินการแนวปฏิบตัิด้านแรงานทีด่ี 

โดยปีน้ีเป็นการด าเนินกจิกรรม Visit กบั ทา่นสมาชิก

เป็นปีที่ 2 และบริษัทที่ได้ท า GLP Visit  แล้วใน

เดือนธนัวาคมน้ีมี 2 บรษิทั ไดแ้ก ่บจก. ไทย อนิาบะ 

ฟูดส์ และ บจก. พฒัน์ธน มารีน แอนด์ ฟู้ดส์ ท ัง้น้ีทาง

สมาคมฯ ได้ด าเนินการท ากิจกรรม GLP Visit กบั

สมาชกิ TTIA ท ัง้ 25 บรษิทั ครบถว้นเป็นทีเ่รียบรอ้ย

แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมงป่วนหา้มจบัปลา 3 เดือน แพปลา-โรงงานวูบ 3 แสนลา้น 

สื บ เ น่ื อง

จากเวลาท าการ

ประมงตลอดปี  

2 5 5 9 - 2 5 6 0 

ของเรือประมง

พาณิชย์ประมาณ 

1  หมื่ น ล า ข อ ง

ไทยจะหมดในสิ้นปีน้ี ท าให้ช่วงวนัที่ 1 มกราคม-

มีนาคม 2561 เรือประมงไทยจะไม่สามารถออกท า

การประมงจบัปลาไดเ้ป็นเวลา 3 เดือน ในขณะที่การ

ออกใบอนุญาตท าการประมงใหม่ปี 2561-2562 

ตอ้งรอถงึเดือนเมษายน 2561 เรือประมงพาณิชย์จึง

จะออกจบัปลาได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ตอ่เน่ือง  

 นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการ

ประมงแห่งประเทศไทยจะเขา้พบ พล.อ.ณฐัพล นาค

พาณิชย์ เสนาธกิารทหารบก ณ กองทพับก เพือ่ขอให้

ช่วยเหลือการเพิ่มระยะเวลาท าการประมงปี 2559-

2560 คืนให้เรือประมงพาณิชย์ นอกเหนือจากการ

ขอเข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ให้ช่วยเหลือ 

ตามแนวทางทีส่มาคมเสนอ  

 ทางดา้นผลกระทบตอ่โรงงานปลาป่นทีจ่ะไมม่ี

วตัถุดบิป้อนหากเรือออกจบัปลาไมไ่ดน้ ัน้           นาย

สงวนศกัดิ ์อคัรวรินทร์ชยั นายกสมาคมกิตติมศกัดิ ์

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เปิดเผยว่า หากเรือออกจบั

ปลาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโรงงานปลาป่นแน่ เพราะ

ทุกวนัน้ี โรงงานปลาป่นเมือ่ผลติเสร็จจะขายทนัทีไม่มี

การสต๊อกเก็บไว้ขาย ซึ่งในปีน้ีคาดว่าจะผลิตปลาป่น

ได ้2.8 แสนตนั 

 ดร.พจน์ อร่ามวฒันานนท์ นายกสมาคม

อาหารทะเลแช่เยือกแข็งไทย กล่าวว่า กรณีจะไม่มี

การจบัสตัว์น ้าในชว่งเดือนมกราคม-มีนาคมศกหน้าน้ี 

เบื้องต้นมองว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

ส่ ง อ อ ก แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด  เ น่ื อ ง จ า ก ว ัต ถุ ดิ บ ที่ อ ยู่

ภายในประเทศนัน้มีจ านวนไมเ่พียงพอในการแปรรูป

ส่งออกอยู่แล้ว อีกท ัง้ยงัต้องมีการน าเข้าวตัถุดิบจาก

ต่างประเทศอยู่ ดงันั้น จึงมองว่าไม่มีผลกระทบมาก

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

86958 

 

ปิดฉากประชุมรฐัมนตรี WTO คร ัง้ที ่11 ตดัสนิใจลดอดุหนุนประมง หนุนการพฒันาอยา่งย ั่งยนื 

สมาชิก WTO ตกลงลดการอุดหนุนประมงที่

น าไปสู่การท าประมงเกินขนาด และการประมงแบบ 

IUU ขยายเวลาการยกเว้นเก็บภาษีน าเข้าสินค้าที่ซ้ือ

ขายผา่นอเิล็กทรอนิกส์ตอ่อีกสองปี 

https://www.prachachat.net/economy/news-86958
https://www.prachachat.net/economy/news-86958
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นางสาวชุตมิา บุณยประภศัร รฐัมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงพาณิชย์ กลา่วถงึผลการประชุมรฐัมนตรี

องค์การการค้าโลก (WTO) คร ัง้ที่ 11 เมื่อวนัที่ 10-

13  ธ ันวาคม  ณ  กรุ งบ ัว โนสไอ เรส  ประ เทศ

อาร์เจนตินา ซึ่งได้มอบหมายให้นางสาวสุน ันทา 

กงัวาลกุลกิจ เอกอคัรราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ า

องค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา เป็นหวัหน้าผู้แทน

ไทยในการประชุมคร ั้ง น้ีว่า สมาชิก WTO 164 

ประเทศไดป้ระสบผลส าเร็จในการจดัท า “ขอ้ตดัสนิใจ

ของรฐัมนตรี” (ministerial decisions) ในเรือ่งการ

ลดการอุดหนุนประมง ตามวาระการพฒันาอย่าง

ย ั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ข้อ 14.6 ว่าด้วย

การลดการอุดหนุนประมงทีน่ าไปสูก่ารท าประมงเกิน

ขนาด และการอุดหนุนที่น าไปสู่การประมงที่ผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม 

(IUU) ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความส าคญัยิ่งต่อปริมาณ

ทรพัยากรปลาในอนาคต โดยถือเป็นคร ัง้แรกที ่WTO 

ได้ผนวกเรื่อง SDGs เข้ามาไว้ในแผนการท างาน 

อีกท ั้งยงัก าหนดให้สมาชิก WTO เจรจาประเด็น

ดงักล่าวต่อให้แล้วเสร็จภายในการประชุมรฐัมนตรี 

WTO คร ั้งต่อไปในอีกสองปีข้างหน้า นอกจากน้ี 

สมาชิกยงัให้ค าม ั่นที่จะสนับสนุนข้อมูลเรื่องการ

อุดหนุนประมงของตนเพื่อให้การเจรจาเป็นไปอย่าง

ราบรื่น และสามารถหาข้อสรุปได้ตามก าหนดเวลา

ทีต่ ัง้ไว ้โดยไทยไดใ้หค้วามส าคญัตอ่การพฒันาอย่าง

ย ั่งยืนและมีความต ัง้ใจจริงที่จะแก้ไขปญัหา IUU มา

โดยตลอด จงึเป็นการดีทีไ่ทยไดเ้ป็นสว่นหน่ึงของการ

แสดงเจตจ านงเพื่อขจดัปญัหาดงักล่าวในเวที WTO 

คร ัง้น้ี 
Source:https://www.prachachat.net/economy/news-88505 

 

เวียดนามขยายสง่ออกสนิคา้ทะเล - กุง้ครองสดัสว่นเกือบครึง่ 

สมาคมผู้ส่ งออกและผู้ผลิตอาหารทะเล

ประ เทศ เวี ยดนาม (VASEP) เผยในปี  2560 

เวียดนามมีปริมาณการส่งออกอาหารทะเลเพิ่มขึ้น

อยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะปรมิาณการสง่ออกสินค้ากุ้ง

ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก  โดยในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา 

เวียดนามมีมูลคา่สง่ออกอาหารทะเลแลว้กวา่ 7.6 ลา้น

เหรียญสหรฐัฯ  โดยมีมูลค่าการส่งออกกุ้งถึง 3.5 

พ ันล้านเหรียญสหร ัฐฯ ซึ่ งทาง VASEP คาดว่า

ภายในปี 2560 มูลค่าการส่งออกอาหารทะเลอาจสูง

ถึง 8.3 พนัล้านเหรียญสหรฐัฯ หรือ เพิ่มขึ้นจากปี

กอ่นรอ้ยละ 18 

        ท ัง้น้ี  ในปจัจุบนัเวียดนามยงัคงมีการส่งออก

ปลากลุม่ Catfish (โดยเฉพาะ Pangasius) เพิม่ขึน้

อยา่งตอ่เน่ือง ซึ่งมีมูลคา่การสง่ออกกว่า 1.6 พนัล้าน

เหรียญสหรฐัฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 5 และ

ส่งออกปลาทูน่ามูลค่า 541 ล้านเหรียญสหร ัฐฯ 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงรอ้ยละ 19 ถึงแม้ว่าการส่งออก

สินค้าประมงเวียดนามจะมีการชะลอตวั หลงัถูก

สหภาพยุโรปตกัเตือนเกี่ยวกบัการท าประมงผิด

กฎหมายก็ตาม 
Source: https://www.undercurrentnews.com

 

 

 

แคนาดาเชือ่ม ั่นอาหารสตัว์ไทย พรอ้มลดความถีก่ารตรวจประเมนิ 

          เมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน – 4 ธนัวาคม 2560 

หน่วยงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA) ได้

เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสตัว์เลี้ยงของไทย

จ านวน 7 แหง่ ไดแ้ก ่โรงงานผลติอาหารสตัว์เลี้ยงใน

ภาชนะบรรจุปิดสนิท 5 แห่ง และโรงงานขนมขบ

เคี้ยวส าหรบัสตัว์เลี้ยง 2 แห่ง ซึ่งมีผลการรายงาน

อยา่งไมเ่ป็นทางการ สรุปวา่แคนาดาเชีอ่ม ั่นระบบการ

ตรวจสอบและก ากบัดูแลโรงงานอาหารสตัว์ไทย  

           เน่ืองจาก สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ทุก

ข ัน้ตอน และมีผู้ก ากบัดูแลตามระบบมาตรฐานสากล 

ส่งผลให้หน่วยงาน CFIA เตรียมปรบัรายละเอียด 

MOU การตรวจสอบรบัรองที่ลงนามไว้ต ั้งแต่ ปี  

2552 โดยจะขยายระยะเวลาในการเข้าตรวจประเมิน

ระบบรบัรองของกรมปศุสตัว์จากเดมิ 1 – 2 คร ัง้ เป็น 

5 ปี/คร ัง้ ปจัจุบนัมีโรงงานผลิตอาหารสตัว์ของไทย

จ านวน 17 แห่ง ที่สามารถส่งออกไปยงัแคนาดาได้ 

และหากหน่วยงาน CFIA ได้ตรวจสอบรบัรองคร ั้ง

ล่าสุดเสร็จสิ้น คาดว่าอาจมีโรงงานผลิตอาหารสตัว์ที่

สามารถสง่ออกเพิม่ขึน้อีก 6 แหง่ 

            ท ัง้น้ี แคนาดาเป็นตลาดส่งออกอาหารสตัว์ที่

ส าคญัของไทย และมีการส่งออก ท ัง้อาหารสตัว์เลี้ยง

ในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาหารเม็ด และขนมขบเคี้ยว 

โดยภายในปี 2560 มีปรมิาณการสง่ออกสูงถงึ 3,500 

ตนั เป็นมูลคา่ 460 ลา้นบาท  
Source: http://www.acfs.go.th/warning/administrator/view_issue.php?id=6101 

ข่าวมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 

https://www.prachachat.net/economy/news-88505
http://www.acfs.go.th/warning/administrator/view_issue.php?id=6101
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EU ชืน่ชม ก.แรงงาน พฒันางานคุม้ครองแรงงานตอ่เน่ือง 
 
เมื่อวนัที่ 14 ธค. 60 

ผู้ แ ท น อี ยู ป ร ะ จ า

ประเทศไทย น าคณะ

เ ข้ า พ บ  ป ล ั ด  ก .

แรงงาน พรอ้มชื่นชม

ความพยายามและ

ความรว่มมือของไทยในการคุม้ครองแรงงานทุกภาค

สว่น 

นายจรนิทร์ จกักะพาก ปลดักระทรวงแรงงาน 

กลา่ววา่ Mrs. Luisa Ragher อุปฑตูและรองหวัหน้า

คณะผูแ้ทนสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย น าคณะ

เข้าหารือกบัผู้บริหารกระทรวงแรงงานเพื่อรบัฟัง

ความคดิเห็นเพิม่เติมจากการเจรจาหารือกรอบความ

ร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกบัสหภาพยุโรป ณ 

กรุงบรสัเซลล์ ประเทศเบลเยีย่ม ระหวา่งวนัที ่28-30 

พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้แสดงความชื่น

ชมประเทศไทยที่พฒันาความร่วมมือและมีความ

พยายามมาอย่างต่อเน่ืองที่จะคุ้มครองแรงงานใน

อุตสาหกรรมประมงและขยายผลไปยงัแรงงานทุก

ภาคสว่น ซึง่ทางกระทรวงแรงงาน ไดช้ี้แจงวา่ รฐับาล

ไทยมีความมุ่งม ั่นอย่างแท้จริงในการใหก้ารคุ้มครอง

แรงงานตา่งดา้วอยา่งเทา่เทียมกบัแรงงานไทย รวมถงึ

การคุ้มครอง ตามกฎหมายไทยและกฎหมายสากล 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ไทยยงัคงต้องการค าแนะน าและ

ความร่วมมือจาก EU คือ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะ

น ามาพฒันางานตรวจแรงงานให้มีศกัยภาพมาก

ยิง่ขึน้ 
Source: http://www.ryt9.com/s/prg/2754435 

 
ประชุม ครม. เห็นชอบ รา่ง พรก.ตา่งดา้ว ปรบัลดโทษ  
 

วนัที่ 4 ธค.60 ในการ

ประชุมครม.ได้มีการ

พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม

เห็นชอบ ร่าง พรก.การ

บรหิารจดัการการท างาน

ของคนต่างด้าว ฉบบัที่ 

พ .ศ .  . . .  ซึ่ ง เ ป็นการ

แก้ไขกฎหมายว่าด้วย

การบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว เพื่อให้

การก าหนดกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบ

การน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน การรบัคนต่างด้าว

ท างานง่ายและสะดวกขึ้น รวมถึงก าหนดระบบ

อนุญาตใหเ้พียงพอเทา่ทีจ่ าเป็น และปรบัอตัราโทษให้

มีความเหมาะสมยิง่ขึน้ 

โดยสาระส าคญัของ พ.ร.ก.ที่ได้มีการแก้ไข

คร ัง้น้ี คือ ยกเว้นการบงัคบัใช้ พ.ร.ก.ฉบบัน้ี ส าหรบั

บุคคลที่เข้ามาเป็นการคร ัง้คราว เพื่อประชุม อบรม 

หรือผู้แทนของนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รบัใบอนุญาต 

บุคคลที่เข้ามาประกอบการหรือลงทุน หรือเป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถหรือท ักษะสู งอ ันจะ เ ป็น

ประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศ ตามที ่ครม.ก าหนด, 

ก าหนดหลกัเกณฑ์กลางในการออกกฎหมายล าดบั

รองและการก าหนดวิธีการแจ้งตาม พ.ร.ก.น้ี ซึ่งไม่

สร้างข ั้นตอนโดยไม่จ า เ ป็นหรือสร้างภาระแก่

ประชาชนเกินสมควร ก าหนดระยะเวลาการปฏิบตัิ

หน้าทีข่องเจา้หน้าทีทุ่กข ัน้ตอน, ก าหนดใหย้กเลกิการ

ขออนุญาตจ้างคนต่างด้าวเข้าท างาน การขออนุญาต

เปลีย่นประเภทงาน นายจา้ง ทอ้งทีท่ างานของคนต่าง

ด้าว ก าหนดให้การใช้อ านาจของพนกังานเจ้าหน้าที่

ต้องไม่ท าให้ในลกัษณะที่ท าให้แรงงานต่างด้าวต้อง

หยุดท างานเกินเหตุพอสมควร หรือท าให้การ

ประกอบการของนายจา้งตอ้งสะดุดหยุดลง หรือท าใน

เวลากลางคืนโดยไมจ่ าเป็น, ยกเลกิบทบญัญตัเิกีย่วกบั

การประกาศก าหนดเขตที่พ ักอาศยัส าหร ับผู้ร ับ

อ นุญาตให้ท างานเฉพาะพวกใดหรือท้องที่ ใด 

เ น่ืองจากบทบ ัญญ ัติด ังกล่าวอาจเป็นการข ัดต่อ

ร ัฐธรรม นูญ ปี  2560 และหล ักสิทธิม นุษยชน , 

ก าหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนายจ้าง

คนต่างด้าวในงานที่สามารถที่จะจ้างคนไทยได้ แต่

ประสงค์จา้งแรงงานตา่งดา้วเกนิสดัสว่นทีก่ าหนดเพือ่

รกัษาโอกาสอาชีพให้คนไทย, แก้ไขเพิ่มเติมอายุ

ใบอนุญาตน าคนตา่งดา้วเขา้ท างานจาก 2 ปี เป็น 5 ปี 

แ ต่ ค นที่ น า แ ร ง ง านต่ า ง ด้ า ว เ ข้ า ม า ต้ อ ง เ สี ย

ค่าธรรมเนียมเป็นรายปี และปรบัปรุงบทลงโทษให้

เหมาะสม โดยเพิ่มบทก าหนดลงโทษพนักงาน

เจ้าหน้าที่ และปรบัลดอตัราโทษจากเดิมที่อตัรา

รุนแรงใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 
Source: http://www.thaipost.net/?q=node/38902 

http://www.thaipost.net/?q=node/38902
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พบ"โรคเทา้ช้าง" ในแรงงานเมยีนมา จ.สมทุรสาคร 

พบ"โรคเท้าช้ า ง " 
แ ร ง ง านต่ า ง ด้ า ว
สมุทรสาครฯ  ป่วย
อ ัตราส่วน 10  คน
ใน 2 หมืน่คน   

เมื่อว ันที่  3 
พ.ย.60 น.ส. ขนิษฐา ปานรกัษา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ด้านการบริการแรงงานต่างด้าว รพ.สมุทรสาคร ซึ่ง
เขา้มาบรกิารตรวจโรคแรงงานตา่งดา้วในศูนย์พสิูจน์
สญัชาติเมียนมา ให้ข้อมูลว่า แรงงานต่างด้าวส่วน
ใหญ่จะป่วยเป็นโรคปอดอกัเสบ ปอดผิดปกติ วณั

โรค และป่วยติดเช้ือซิฟิลิส โดยแรงงานเมียนมาสว่น
ใหญ่มีความรูใ้นการดูแลตวัเองมากขึ้น เพราะอยู่ใน
ไทยมานาน แตท่ีน่่ากงัวลคือ โรคเทา้ช้าง ทีไ่ม่พบใน
ประเทศไทย ไดก้ลบัมาตรวจพบจากแรงงานเมียนมา
ในอตัราสว่น 10 คนใน 2 หมืน่คน ซึ่งปกตโิรคน้ีจะมี
ตามชายแดน และประเทศไทยยงัปลอดเช้ือ แต่
แรงงานต่างด้าวติดเช้ือแล้วน าเข้ามาในประเทศ แต่
ยงัโชคดีที่ไทยไม่มียุงร าคาญที่เป็นพาหะน าเ ช้ื อ
เหมือนยุงเมียนมา และโรคน้ีถ้ากินยาต่อเน่ือง 6 
เดือนจะหายได ้แตถ่า้กลบัไปถูกยุงกดัก็จะกลบัมาเป็น
อีก  
Source: https://www.dailynews.co.th/politics/613845 

 
เครือขา่ยแรงงานรอ้งขึน้คา่จา้งข ัน้ต ่า 360 บาทท ัว่ประเทศ 

เ มื่ อ ว ั น ที่  
20 ธค.60 
เ ค รื อ ข่ า ย
ผู้ ใ ช้
แ ร ง ง า น 
แถลงจุดยืน
ค ั ด ค้ า น

นโยบายการปรบัค่าจ้างข ั้นต ่าที่จะประกาศใช้ในปี 
2561 พรอ้มเสนอใหป้รบัขึน้คา่จา้ง 360 บาทเทา่กนั
ท ั่วประเทศ และใหต้ ัง้คณะกรรมการคา่จา้งระดบัชาติ
ทีม่ีตวัแทนของทีมวชิาการเขา้มามีสว่นรว่ม 

คณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย แถลง
จุดยืนคดัค้านแนวนโยบายการปรบัขึ้นค่าจ้างข ัน้ต ่า
ในปี 2561 การใช้กลไกของคณะอนุกรรมการ
พิ จ า ร ณ า อ ัต ร า ค่ า จ้ า ง ข ั้ น ต ่ า จ ั ง ห ว ัด  แ ล ะ
คณะกรรมการคา่จ้างกลาง ซึ่งมีเงือ่นไขไมส่อดคล้อง
กบัหลกัการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ไม่ได้ค านึงถึงความเป็นธรรมและคุณภาพชีวิตของ
คนงาน 

ซึ่งผลจากการส ารวจหน้ีของคนงาน พบว่า มี
หน้ีสินเฉลี่ยต่อวนัถึง 225 บาท 87 สตางค์ ปัญหา
เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนงานและ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มเติมความเหลื่อมล ้า
ให้เลวรา้ยยิ่งขึ้น จึงขอประกาศจุดยืนหลกัการในการ
ปรบัคา่จา้งข ัน้ต ่าปี 2561 ตอ่รฐับาล ดงัน้ี 

1. ต้องปรบัค่าจ้างข ัน้ต ่าให้มีความเป็นธรรม 
ตามหลกัการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
หรือ 360 บาทเทา่กนัท ัง้ประเทศ 

2. ยกเลิกคณะอนุกรรมการพิจารณาอตัรา
คา่จา้งข ัน้ต ่าจงัหวดั 

3. ต ั้งคณะกรรมการค่าจ้างระดบัชาติ จาก
ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งท ัง้ทีมวชิาการและมีองค์ประกอบ
มากกวา่ไตรภาคี 

4. ต้องก าหนดโครงสร้างค่าจ้างและปรบั
คา่จา้งทุกปี 

5. ตอ้งมีมาตรการควบคุมราคาสนิคา้ใหอ้ยูใ่น
ระดบัทีเ่หมาะสม 
Source: http://news.thaipbs.or.th/content/268692 

 

คนงานยืน่ผลส ารวจ สว่นใหญไ่มเ่ห็นดว้ย แนวคดิขยายอายุรบัเงนิบ านาญประกนัสงัคม 
เมื่อว ันที่  19  ธ .ค .60 ที่
ส านัก ง านประก ันส ังคม 
ตวัแทนสภาองค์การลูกจ้าง
สภาศูนย์กลางแรงงานแห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ส ห พัน ธ์

แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตดัเย็บเสื้อผ้าและ
ผลิตภณัฑ์หนงัแห่งประเทศไทย (สพท.) และกลุ่ม
สหภาพแรงงานย่านรงัสิตและใกล้เคียง ได้เข้ายื่น
ข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายประกนัสงัคมและ
รายงานสรุปแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ
แก้ไขกฎหมายประก ันส ังคม โดยมี  เลขาธิการ
ส านกังานประกนัสงัคม รบัขอ้เสนอและผลส ารวจ 

  นายเซีย จ าปาทอง รองประธาน สพท. ให้
ขอ้มูลวา่การยืน่หนงัสือและท าแบบสอบถามเน่ืองจาก
ส านกังานประกนัสงัคมได้จดัท าเวทีประชาพิจารณ์
เกี่ยวกบัการแก้ไขกฎหมายประกนัสงัคม ในการ
ปฏิรูประบบบ านาญประกนัสงัคม ซึ่งกลุ่มตนไม่เห็น
ดว้ยจงึไดส้ ารวจความคดิเห็นโดยใช้แบบสอบถามกบั
คนงานที่ร่วมอยู่กบัองค์กรท ั้ง 3 องค์กร คือ สภา
องค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานฯ สพท. และ
กลุม่สหภาพแรงงานยา่นรงัสติฯ จ านวน 7,000 ชุด มี 
6 ประเด็นค าถาม ผลส ารวจพบว่า 1. คนงานส่วน
ใหญ่ที่ตอบแบบส ารวจ จ านวน 5,730 คน ไม่เห็น
ด้วยกบั การขยายอายุรบัเงินบ านาญหรือบ าเหน็จ 
กรณีชราภาพจากเดิม อายุ 55 ปี เป็นอายุ 60 ปี 2. 

https://www.dailynews.co.th/politics/613845
http://news.thaipbs.or.th/content/268692
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ส่วนใหญ่ จ านวน 4,702 ไม่เห็นด้วยกบักบัการเพิ่ม
ฐานในการคดิค านวณน าสง่เงนิสมทบจากเดมิสูงสุดที ่
15,000 บาท เป็น 20,000 บาท 3. สว่นใหญ ่จ านวน 
4,507 คน ไมเ่ห็นดว้ย กบัการคดิค านวณคา่จา้งเฉลีย่
เพื่อเป็นฐานจ่ายเงินบ านาญชราภาพจากเดิมค่าจ้าง
เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายเพิ่มเป็นตลอดระยะเวลาที่ส่ง
เงินสมทบ 4. ส่วนมาก จ านวน 5,169 คน เห็นด้วย
กบัการมีคณะกรรมการประกนัสงัคม โดยใหเ้ลือกต ัง้

ทางตรงจากผู้ประก ันตนทุกคนมีสิทธิ เลือก 5. 
ส่ วนมาก  5 ,466  คน  ไม่ เ ห็ นด้ ว ย  ก ับก ารมี
คณะกรรมการประกนัสงัคมจากการแต่งต ัง้ โดยให้ 
คสช. หรือ นายกใช้ ม.44 และ 6. ส่วนใหญ่ 3,680 
คน ไม่เห็นด้วยกบัแนวคิดการมีคณะกรรมการ
ประกนัสงัคม ให้เลือกต ั้งทางอ้อม โดยให้สหภาพ
แรงงานสมาคมนายจา้งเลือก 
 Source: https://prachatai.com/journal/2017/12/74654 

 
กมัพชูาเปิดใหแ้รงงานพสิจูน์สญัชาต ิ3 ม.ค.เป็นตน้ไป  

เ มื่ อ ว ันที่  
2 3  ธ . ค .
60 อธิบดี
ก ร ม ก า ร
จดัหางาน 
น า ย
อ นุ ร ั ก ษ์  

ทศรตัน์ ให้ข้อมูลว่าทางการกมัพูชาแจ้งว่าแรงงาน
กมัพูชาสามารถเข้ารบัการพิสูจน์สญัชาติได้ต ั้งแต่
วนัที่ 3 ม.ค.2561 ณ ศูนย์พิสูจน์สญัชาติแรงงาน
กมัพูชาจงัหวดัระยองและกรุงเทพมหานคร วนัละ 

650 คน ส าหรบัศูนย์พิสูจน์สญัชาติแรงงานกมัพูชา
จงัหวดัสงขลา เปิดวนัที่ 4 ม.ค.2561 ด าเนินการได้
วนัละ 550 คน โดยขอใหน้ายจา้งและแรงงานกมัพูชา
ขอรบัคิวเพื่อเข้ารบัการพิสูจน์สญัชาติได้ที่ส านกังาน
จ ัดห า ง านจ ัง ห ว ัด  ห รื อ ส า นัก ง านจ ัดห า ง าน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-10 ต ั้งแต่วนัที่ 25 ธ.ค.
2560 

ลา่สุดตอนน้ี มีแรงงานทีต่อ้งเขา้รบัการพิสูจน์
สญัชาติมีจ านวนท ัง้สิ้น 616,282 คน ขณะน้ีพิสูจน์
สญัชาตไิปแลว้ 171,598 คน คงเหลือ 444,684 คน  
Source: http://www.nationtv.tv/main/content/378591680/ 

 
 

 
 
 
ไทย-ตุรกี เตรียมเปิดเจรจาFTA รอบ 2 มุง่เป้าส าเร็จภายในปี’61 เพือ่ฉลองสมัพนัธ์ครบรอบ 60 ปี 

 ‘พาณิชย์ ’ พร้อมเป็นเจ้าภาพหารือ FTA 

ไทย-ตุรกี รอบที่ 2 ระหว่างวนัที่ 13-15 ธนัวาคม 

2560 ตามแผนด าเนินงานที่ท ัง้สองฝ่ายต ัง้เป้าหมาย

ให้สรุปผลภายในปี 2561 เพื่อฉลองความสมัพนัธ์

ไทย-ตุรกี ครบรอบ 60 ปี และหวงัใช ้FTA ดนัการคา้

ขยายตวั 2 เทา่ภายในปี 2563 

นางอรมน กลา่วเสรมิว่า ตุรกีเป็นตลาดขนาด

ใหญ่ มีประชากรมากกว่า 80 ล้านคน อีกท ัง้ยงัต ัง้อยู่

ในจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคญั เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง

เอเชียและยุโรป อีกท ั้งตุรกีเป็นประเทศมุสลิมที่มี

ความสมัพนัธ์ที่ดีกบักลุ่มประเทศมุสลิมในตะวนัออก

กลาง และยงัมีเส้นทางขนส่งเชื่อมโยงหลายภูมิภาคที่

ไทยสามารถใช้ตุ รกี เ ป็นประตูสู่ภูมิภาคยุ โรป

ตะวนัออก ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิาเหนือ ในทาง

กลบักนัไทยต ั้งอยู่กลางเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน

เช่นกนั ซึ่งการจดัท า FTA ไทย-ตุรกี จะสรา้งโอกาส

การค้าและการลงทุน รวมท ั้งขยายโอกาสส่งออก

สินค้าไทย เช่น สินค้าฮาลาล ผลิตภณัฑ์ประมง 

เครือ่งปรบัอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบ และผลิตภณัฑ์ยาง เป็นต้น ซึ่งคาด

ว่า FTA ไทย-ตุรกี จะเป็นเครื่องมือส าคญัช่วยให้

การค้าสองฝ่ายขยายตวั 2 เท่าภายในปี 2563 ตาม

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

85509 
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สหภาพยุโรปพจิารณารื้อฟ้ืนการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป 
นางสาวชุติมา บุณยประภศัร 
รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์  เ ปิ ด เผยว่ า  ได้ ร ับ
รายงานจากส านกังานพาณิชย์
ในตา่งประเทศ ณ กรุงบรสัเซลส์ 

ว่า เมื่อวนัที่ 11 ธนัวาคม 2560 คณะมนตรีการ
ต่างประเทศของสหภาพยุโรป (EU) ลงมติให้รื้อฟ้ืน
ความสมัพนัธ์ทางการเมืองกบัไทยในทุกระดบั รวมถงึ
การเจรจา FTA Thai-EU โดยให้คณะกรรมาธิการ
ยุโรปพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเริ่มเจรจากนัต่อ
ภายหลงัการเลือกต ัง้ของไทย ซึ่งการออกแถลงการณ์
มติของEUคร ั้ง น้ี เ ป็นก้าวส าค ัญในการสานต่อ
ความสมัพนัธ์หุน้สว่นเชิงยุทธศาสตร์ระหวา่งไทยและ
EU หลงัจากฝ่ายอียูระงบัการเยือนไทยของผู้แทน
ระดบัสูงของตนแตเ่ดือนมถิุนายน 2557 

โดยมติของคณะมนตรีการต่างประเทศของ
EUคร ัง้น้ี สะท้อนถึงพฒันาการทางการเมืองที่ดีขึ้น
ของไทย และความสนใจของEUที่ชื่นชมบทบาททาง
เศรษฐกิจของไทยในอาเซียน ซึ่งไทยเป็นประเทศผู้
ประสานงานในกรอบความสมัพนัธ์อาเซียน-EU จึง
เห็นควรเริ่มรื้อฟ้ืนความสมัพนัธ์ทางการเมืองอย่าง
เป็นทางการกบัไทยได้ในทุกระดบัอยา่งคอ่ยเป็นค่อย
ไป และให้คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาถึงความ
เป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัมาเจรจา FTA Thai -EU หลงัจาก
ทีไ่ทยมีรฐับาลทีม่าจากการเลือกต ัง้ อยา่งไรก็ดี ในขอ้
มตดิงักลา่วระบุวา่ อียูจะตดิตามและใหค้วามส าคญักบั
การจ ัดการเลือกต ั้ง ในช่วงปลายปี  2561 สิทธิ
มนุษยชน และเสรีภาพข ั้นพ้ืนฐานในการแสดง
ความเห็นของไทย 
Source: https://www.prachachat.net/economy/news-
86278 

 

ประธานกรรมการหอการคา้ไทย น าคณะมอบนโยบายและตรวจเยีย่มหอการคา้จงัหวดัสมทุรสงคราม 

เมือ่วนัที ่16 
ธ ั น ว า ค ม  ที่
หอการค้าจ ังหว ัด
ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม 
นายกลินท์ สารสิน 
ประธานกรรมการ
หอการค้าไทย น า
ค ณ ะ ม า ม อ บ

นโยบายหอการคา้ไทย และตรวจเยีย่มการด าเนินงาน
ของหอการค้าจงัหวดัสมุทรสงคราม รวมท ัง้รบัทราบ
ปญัหาและอุปสรรคตา่งๆ ในพ้ืนที ่มีนายสมัพนัธ์ พงษ์
พรรณากูล ประธานหอการค้ากลุ่มจงัหวดัภาคกลาง
ตอนล่าง 2 นายอุท ัย ด ารงธรรม รองประธาน
หอการค้าจงัหวดัสมุทรสงคราม พรอ้มคณะผู้บริหาร 
กรรมการหอการคา้จงัหวดัสมุทรสงคราม รว่มใหก้าร
ตอ้นรบั 

นายกลินท์กล่าวว่า รฐับาลมีนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่ฐานราก 

หอการค้าไทยจึงร่วมผลกัดนัสนองนโยบายอย่าง
เต็มที่ ซึ่ง จ.สมุทรสงคราม มีการท่องเที่ยวชุมชนที่
เ ข้ ม แ ข็ ง  จึ ง ข อ เ ชิ ญ ป ร ะ ช า ช น ม า เ ที่ ย ว ช ม
ประวตัิศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัต่างๆ ของ 
จ.สมุทรสงคราม อย่างไรก็ตามหอการค้าจงัหวดั
สมุทรสงครามได้จดังานเทศกาลกินปลาทูและของดี
เมืองแม่กลอง ซึ่งเป็นงานส าคญัระดบัจงัหวดั มีคน
เที่ยวชิมเมนูปลาทูจ านวนมาก เป็นแบบอย่างในการ
น าของดีในจงัหวดัมาประยุกต์หารายไดใ้หอ้งค์กร ซึ่ง
ใ น อ น า ค ต จ ะ ย ก ร ะ ด ับ เ ป็ น ห อ ก า ร ค้ า แ ฟ ร์
สมุทรสงคราม เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่
กลอง สรา้งแบรนด์ยกระดบัสูส่ากลใหม้ากขึน้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลงัการประชุม 
ประธานกรรมการหอการคา้ไทยได ้รว่มเยีย่มชมงาน
เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลองคร ัง้ที่ 20 
พรอ้มท ัง้ชิมเมนูปลาทู โดยมีนายคนัฉตัร ตนัเสถียร
ผู้ว่าราชการจงัหวดัสมุทรสงคราม ให้เกียรติร่วมโต๊ะ
อาหารดว้ย 

 

กรมการคา้ตา่งประเทศเตือนผูส้ง่ออกเตรยีมลงทะเบยีนระบบรบัรองตนเองใช้สทิธิจ์ีเอสพีสง่ออก
สวติเซอร์แลนด์-นอร์เวย์เริม่ 1 ก.ค.61 

นับถอยหลงัอีก 6 
เดือน! กรมการค้า
ตา่งประเทศเตือนผู้
ส่ ง อ อ ก เ ต รี ย ม
ลงทะเบียนระบบ
ร ับรองตนเองใช้
สิทธิจี์เอสพีส่งออก

สวิตเซอร์แลนด์-นอร์เวย์เริ่ม 1 ก.ค.61 กรมการค้า
ต่างประเทศเตือนผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิ GSP 

ส่งออกไปยงัสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์รีบสมคัร
ลงทะเบียนใช้ระบบการรบัรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วย
ตนเองของผูส้ง่ออก (REX) เผยช่วยใหก้ารสง่ออกท า
ไดส้ะดวกขึน้ รวดเร็วขึน้เหตุไมต่อ้งมาเสียเวลาตดิตอ่
ราชการ เพียงแคร่บัรองตนเองก็จะสง่ออกไดฉ้ลุย 

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าต ัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 
2561 เ ป็นต้นไป ศุลกากรสวิต เซอร์แลนด์ได้
ก าหนดให้การส่งออกสินค้าที่ใช้สิทธิประโยชน์ทาง
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การค้าภายใต้ระบบภาษีศุลกากร (GSP) ส่งออกไป
ยงัสวติเซอร์แลนด์และนอร์เวย์ผูส้ง่ออกไทยจะตอ้งใช้
ระบบรบัรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองของผูส้่งออก
หรือ Registered Exporter (REX) system อยา่ง
เต็มรูปแบบแทนที่จะใช้ระบบการของ Form A รูป
แบบเดมิ และจะไมม่ีการผอ่นผนัอีกตอ่ไป 

ท ั้ง น้ี หากไม่ม ั่นใจเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ถิ่น
ก าเนิดสินค้าหรือข ั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ส่งออก

สามารถติดต่อขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ของกรมฯ
เพื่อขอค าปรึกษาในเรื่องน้ีได้โดยสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า 
กรมการคา้ตา่งประเทศ โทรศพัท์ 0 2547 4771–86 
ต่อ 4755 โทรสาร 0 2547 4816 หรือ e-mail: 
tpdft@moc.go.th 
Source: https: //www.prachachat.net/economy/news-
91557 

 

'สมคดิ' ม ั่นใจสง่ออกไทยปีน้ีขยายตวัเกนิ 10% 
นายสมคิด จาตุศรี
พิ ท ั ก ษ์  ร อ ง
นายกรฐัมนตรี มอบ
นโยบายกระทรวง
พา ณิชย์  เ ร่ ง ดู แ ล
สินค้าเกษตร เพิ่ม
มู ล ค่ า  ห า ต ล า ด

รองรบัผลผลิต เพื่อไม่ให้ราคาตกต ่า พรอ้มผลกัดนั
การค้าภาคบริการให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และ
ชุมชน โดยใช้ประโยชน์รา้นค้าประชารฐั เป็นตลาด
กระจายผลผลิตชุมชน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน
ราก ขณะทีก่ารสง่ออกปีน้ี ม ั่นใจวา่จะขยายตวัได้เกิน
รอ้ยละ 10 หลงัจากการส่งออกในช่วง 10 เดือนแรก 
ขยายตวัแล้ว รอ้ยละ 10.1 และการส่งออกในเดือน

พฤศจิกายนอย่างไม่เป็นทางการ ยงัโตต่อเน่ืองที่รอ้ย
ละ 13.36 

อย่างไรก็ตาม ขณะน้ีได้ให้กระทรวงพาณิชย์
ปรบัโครงสร้างส่งออกใหม่ จดัอนัดบัความส าคญั
ประเทศที่จะเดินหน้าเจาะตลาด พร้อมเร่งเจรจา
การคา้แบบทวภิาคี และหุน้สว่นเศรษฐกจิใหม้ากขึน้ 

ข ณ ะ ที่ น า ย ส น ธิ ร ั ต น์  ส น ธิ จิ ร ว ง ศ์  
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ ระบุ พรอ้มเดนิหน้า
ปลดล็อกไทยออกจากบญัชี WL และปฏริูปโครงสรา้ง
การท างานกระทรวงพาณิชย์ ให้ทนัสมยั ท างาน
รว่มกบัทุกหน่วยงาน ท ัง้สว่นกลางและภูมภิาค รวมท ัง้
ภาคเอกชน พรอ้มเรง่ผลติเอสเอ็มอีภาคสง่ออกใหเ้พิม่
เป็น 50,000 บริษทั จากปจัจุบนัยงัมีอยู่แต ่30,000 
บรษิทั 
Source: 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/785766 

 
 
 
กฎหมายประจ าเดือนธนัวาคม 2560 
สรุปประชุม ครม. วนัที ่19 ธนัวาคม 2560 มีประเด็น
ทีส่ าคญัดงัน้ี  
22 .  เ รื่ อ ง  ม อ บหม า ยผู ร ัก ษ า ร า ช ก า รแทน
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
ม ั่นคงของมนุษย์ 

ครม.มีมติอ นุม ัติหล ักการมอบหมายให้
รฐัมนตรีเป็นผู้รกัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ั่นคงของมนุษย์ 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรฐัมนตรี หรือมีแต่ไม่
อาจปฏบิตัริาชการได ้จ านวน 2 ราย ตามล าดบั ตามที่

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ั่นคงของมนุษย์
เสนอ ดงัน้ี  

1 .  พลต า ร ว จ เ อ ก  อดุ ล ย์  แ ส ง สิ ง แ ก้ ว 
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน  

2 .  พ ล เ อ ก  สุ ร ศ ั ก ดิ ์  ก า ญ จ น ร ั ต น์  
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม  
ท ัง้น้ี ต ัง้แตว่นัที ่19 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  
Source: 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/8850 
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