
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในศภุวารดถิขี ึน้ปีใหม ่

ขออาราธนาคณุพระศรรีัตนตรยั 

ดลบนัดาลใหท้า่นและครอบครัว 

ประสบโชคลาภและพรอนัประเสรฐิ 

อาย ุวรรณะ สขุะ พละเลศิ ตลอดไป 
 

Wishing you a New Year 

Of wealth, happiness and prosperity. 

TTIA เ ข ้า ร่ ว มป ร ะชุม  Steering Committee(PSC) 

โครงการ Ship to Shore Rights ณ กระทรวงแรงงาน 
ทีส่ านักงานพัฒนาฝีมอืแรงงาน …   อา่นตอ่หนา้ 3 
 

TTIA เขา้ร่วมการประชุมแกไ้ขปัญหาการส่งออก

สนิคา้สัตวน์ ้าไปยังรัสเซยี TTIA, TFPA และ TFFA 

น าโดย ดร.พจน์ และคณุอรรถพันธ.์. อา่นตอ่หนา้ 5 
 

TTIA เขา้ร่วมการบรรยายใหค้วามรูเ้รือ่ง “การจัดหา

แรงงานขา้มชาตทิีเ่ป็นธรรม” …  อา่นตอ่หนา้ 6  
 

TTIA เขา้รว่มอบรม พัฒนาเครอืขา่ยสรา้งความร่วมมอื

แนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ี(GLP) … อา่นตอ่หนา้ 8 
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จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคยช์นั ้11 ถนน

สขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวง คลองเตย-เหนือ เขตวัฒนา กทม. บรรณำธกิำร : สพัุตรา ริว้

ไพโรจน์ กองบรรณำธกิำร : วรพล พัฒนะนุกจิ, ปิยะราช บญุประเสรฐิ, รัตตยิา เชยีงเนาว ์

อนุสรา สังแสวง และ ธันยากานต ์ววัิฒน์อรรถกลุ. 
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ข่าวกิจกรรม 
- TTIA เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนส าหรับรัฐวิสหกิจ        3 
- TTIA เข้าร่วมประชุม Steering Committee (PSC) โครงการ  
Ship to Shore Rights        3 
- TTIA เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง"รู้รอบ ASEAN รอบรู้ RCEP"    4 

- TTIA เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าสัตว์น  า 

ไปยังรัสเซีย TTIA, TFPA และ TFFA       5 

- TTIA เข้าร่วม “งานครบรอบ ๗๐ ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ 

มนุษยชน และ ๑ ปี การประกาศวาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชน 

ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”     6 

- การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การจัดหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นธรรม”    6 

- TTIA เข้าร่วมงานเปิดตัวเครือข่ายเพื่อการประมงที่ยั่งยืนและการ 

ท างานอย่างมีคุณค่า (Sustainable Fisheries and Decent Work  

Net: SFDW Net)         7 

- TTIA เข้าร่วมประชุมหารือโครงการก าจัดขยะทะเล     7 

- TTIA เข้าร่วมอบรม พัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือแนว 

ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)       8 

- TTIA เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อม 

ของไทยในการเข้าร่วม CPTPP ภายใต้โครงการศึกษา  

เรื่อง การเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับ    9 

หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื นแปซิฟิก CPTPP 

- TTIA ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท SGS ประเทศไทย   10 

- TTIA เข้าร่วมประชุม การปรับคู่มือ GLP ร่วมกับ ILO   10 

- TTIA เข้าร่วมประชุมคณะท างานด าเนินงาน แนวปฏิบัติการใช้ 

แรงงานที่ดีส าหรับโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้ง 

และอาหารทะเลในประเทศไทย ครั่งที่ 1/2561    11 
 

ข่าวความปลอดภัยอาหาร 

- รัฐมนตรีอาเซียนไฟเขียวข้อเสนอติดฉลากปลาทูน่ายั่งยืน 

ของอินโด        12 

ข่าวประมง 

- ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น  าที่ขออนุญาต เข้าเทียบท่าจากประเทศ 

เมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point)           13 

- นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุม

ร่วมกับคณะกรรมการก ากับดูแลการขึ นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี ยงกุ้งทะเล      13 

- รับมอบถุงใส่ขยะที่ท าจากอวนประมงเก่า จ านวน 209 ถุง เพื่อเป็น 

ถุงใส่ขยะในทะเลส าหรับเรือประมง            14 

- การเสวนาในหัวข้อ "วิกฤตอ่าวไทย รวมใจแก้ไข... มุ่งไปSDGs"         14 

- ประชุมผู้ประกอบการเพื่อชี แจงและแนะน าการใช้งาน TFCC         14 

- ตรวจสอบสินค้าสัตว์น  าส่งออก            15 

- นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการ 

ประชุมเรื่อง "การน าเสนอโครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนงาน 

หลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมงและการเชื่อมโยงข้อมูล 

ตลอดสายการผลิตสินค้าประมง (DOF Traceability System)"        15 

ข่าวแรงงาน 
- สนช. เห็นชอบ อนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ C188  

การท างานในภาคประมง             16 

- รมว.แรงงาน เผย ที่ประชมุ กนร. มีมติเห็นชอบให้ตัง้ศนูย์ 

จดัเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาร์ที่สมทุรสาคร           16 

- เวทียเูอ็น ชื่นชมไทย ประเทศผู้น าขบัเคลือ่นประเด็นธุรกิจกบั 

สทิธิมนษุยชนในเอเชีย             17 

- เปิดตวั ‘สภาวิจัยแรงงานแห่งชาติ’ ม.ค.62 รองรับอตุสาหกรรม 4.0       17 

- ลกูจ้างเฮลัน่รับปีใหม่!! กม.คุ้มครองแรงงานผ่านสนช.  

ได้สทิธิประโยชน์หลกั 7 ข้อใหญ่            18 

รวมกฏหมายท่ีส าคัญในเดือนธันวาคม 2561 

- ราชกิจจานเุบกษา เดือนธันวาคม 2561           19 
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   เม่ือวันที่ 6 ธ.ค.61 เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ (คุณปิยะราช) เข้าร่วมเข้าร่วม

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ”หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส าหรับ

รัฐวิสาหกิจ” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6-7 ธ.ค. ณ รร.ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ 

จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันระหว่าง

ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) และสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยสามารถน า

หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย ไป

ด าเนินการให้เกิดผลในทางปฎิบัติ ตลอดจนเกิดเครือข่ายรัฐวิสาหกิจ

ต้นแบบในการด าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน  มีสาระส าคัญ ดังน้ี 

1. การส่งเสริมความรับผิดชอบของธุรกิจในด้านสิทธิมนุษยชน ตามหลัก - 

การ UNGP กล่าวคือ การด าเนินธุรกิจสามารถส่งผลกระทบต่อสิทธิ

มนุษยชนได้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การใช้แรงงานบังคับ 

แรงงานเด็ก การเลือกปฎิบัติ การก่อมลภาวะและผลกระทบต่อสุขภาพ การ

ท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เป็นต้น ดังน้ัน องค์การสหประชาชาติจึงได้

รับรองหลักการ UNGP ที่ก าหนดให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบในการ

เคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมชี้แนะแนวทางที่ควรด าเนินการ โดยเฉพาะ 

“การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน” (Human Right Due 

Diligence : HRDD) ซ่ึงจะช่วยให้ธุรกิจม่ันใจว่าได้ด าเนินการโดยค านึงถึง

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 

2. ประเด็นการร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มาก

ที่สุด ได้แก่ เรื่องของสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษจากโรงงานส่งผลกระทบต่อ

ชุมชน เป็นต้น ล าดับต่อมาเป็นเรื่องของสิทธิแรงงาน เช่น สภาพการท างาน 

การเลือกปฎิบัติ และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น 

ทั้งน้ี การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้

กลายเป็นมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้าหรือร่วมลงทุนกับไทยคาดหวัง ภาคธุรกิจ

จึงควร รู้จัก เข้าใจ และน าหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ไป

ปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและสังคม

 

TTIA เข้าร่วมประชุม Steering Committee (PSC) โครงการ Ship to Shore Rights 
 

 

 

 

 

 

   

เม่ือวันที่ 12 ธ.ค.61 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เลขาธิการสมาคม และ

เจ้าหน้าที่สมาคมคุณวรพล ได้เข้าร่วมประชุม คกก.ก ากับติดตามโครงการ 

ครั้งที่ 8 ที่ ก.แรงงาน ที่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี คุณจูเซปเป้ 

ผู้แทนจาก EU และคุณสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

เป็นประธาน มีการรายงานความคืบหน้าโครงการ ดังน้ี  

วัตถุประสงค์ที่ 1 กรอบการท างานทางนโยบายและกฎหมาย  

-มีการปรับแก้กฎหมายไทยให้รับกับอนุสัญญา C188 และพิธีสาร P29 ss 

-มีการแปล และศึกษากรณีแรงงานบังคับ และปรับแก้ร่าง พรบ.ค้า -
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มนุษย์ พ.ศ.... เพื่อให้มีกรณีแรงงานบังคับร่วมด้วยการสนับสนุนการจัดเก็บ

ข้อมูลของ ก.แรงงาน/ศปมผ./กรมประมง  

วัตถุประสงค์ที่ 2 การตรวจแรงงานและการบังคับใช้กฎหมาย 

-มีการประเมินการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจแรงงานเชิงยุทธศาสตร์

ร่วมกับหน่วยงานประเทศนิวซีแลนด์  

-การหารือเก่ียวกับหลักสูตรการตรวจแรงงาน 

-การวิเคราะห์ระบบการจัดเก็บข้อมูลการรายงานและการจัดการข้อมูลของ 

กสร.รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายปี   

2560-2561 

-การอบรมต่อเน่ืองพนักงานตรวจแรงงานขั้นสูงของกสร. 

-การศึกษารายงานการเก็บข้อมูลของศูนย์ PIPO 

-มีความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่กองทัพเรือ/ศปมผ./ศรชล / ก.แรงงาน / 

กรมประมง 

วัตถุประสงค์ที่ 3 มีคุณอรรถพันธ์ เป็นผู้น าเสนอ ในเรื่อง การยกระดับ  

 

มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยใช้แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (GLP)  

-มีการเสนอให้จัดตั้ง คกก.ที่ปรึกษาGLP ภายใต้โครงการความร่วมมือ

ระหว่าง TTIA-TFFA  

-การปรับปรุงแก้ไขคู่มือ GLP ผ่านการประชุมไตรภาคีเพื่อพิจารณาคู่ มือ 

GLP ซ่ึงจะตีพิมพ์ ภายใน ม.ค. 2562 

-การประชุมโต๊ะกลมเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับแรงงานกลไลการรับข้อ

ร้องเรียน GLP โครงการความร่วมมือระหว่าง TTIA-TFFAโดยได้รับการ

สนับสนุนทางวิชาการจาก Food School และEthical Trading Initiative  

คุณอรรถพันธ์ ได้รายงานความคืบหน้า เพิ่มเติมว่า การท าของสมาคม GLP 

อยากให้ BUYER ให้ความส าคัญและสนับสนุนเพราะเป็นการด าเนินการ

ภาคสมัครใจ โดยผู้แทนจาก EU ได้ให้ข้อมูลตอบว่า ขณะน้ีก าลังหาอนว

ทางสนับสนุนการด าเนินการด้านแรงงานในประเทศไทยเช่นกัน และได้

กล่าวชื่นชมการด าเนินการ GLP ของสมาคม และการเตรียมพร้อมรับ 

C188 ของรัฐบาลไท

TTIA เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง"รู้รอบ ASEAN รอบรู้ RCEP"
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61 

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 

คุณอนุสรา   เข้าร่วม

สัมนา เรื่อง รู้รอบ 

ASEAN รอบรู้ RCEP 

ณ ห้ อ ง  Le Grand 

Ballroom โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit จัดโดย กรม

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ JETRO Bangkok โดยการ

สนับสนุนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

     1. นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ กล่าวว่า จากการที่ไทยได้รับไม้ต่อจากสิงคโปร์ ท าหน้าที่

ประธานอาเซียนในปี 2562 และได้ประกาศแนวคิดหลักคือ 

ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ซึ่งในการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

ไทยได้เสนอให้สมาชิกอาเซียนร่วมผลักดัน 3 ด้าน ได้แก่ 

          1.1 ก้าวไปข้างหน้ามองสู่อนาคต เช่น การเตรียม

ทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนเพื่อรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

เมื่อเทคโนโลยีและออโตเมช่ันเข้ามามีบทบาทมากข้ึน การส่งเสรมิ

ให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) 

พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล 

          1.2 ส่งเสริมความเช่ือมโยง (Enhanced Connectivity) 

เช่น เช่ือมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวให้ครบทั้ง 

10 ประเทศสมาชิก จากปัจจุบันใช้งานได้แล้ว 5 ประเทศ เพื่อลด

ข้ันตอนและระยะเวลาการตรวจเอกสาร การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงอาหารในอาเซียน  

          1.3 ส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ (Sustainable in all 

dimension) เช่น จัดท าความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืนของ

อาเซียน จัดท าแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุน

อาเซียน 
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2. ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค หรือ 

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 

ระหว่าง 10 ชาติสมาชิกอาเซียนและ 6 ชาติคู่เจรจา ได้แก่ จีน 

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตเรียและนิวซีแลนด์ ตอนนี้ไทย

เตรียมเป็นเจ้าภาพ RCEP เพื่อเร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่างๆให้

ได้ในปี 2562 เพื่อรับมือกับเศรษฐกิจการค้าโลก ที่มีปัจจัยการผัน

ผวนมาก และถ้าความตกลง RCEP สามารถสรุปผลได้ จะเป็น

โอกาสและเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ ในการขยายการค้า

การลงทุนระหว่างกัน มีการปรับกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องและ

โปร่งใส ควบคู่กับการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

 

TTIA เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปญัหาการส่งออกสนิค้าสตัว์น  าไปยังรัสเซีย TTIA, TFPA และ TFFA
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ช่วงบ่าย ทาง TTIA TFFA TFPA น าโดย 

ดร.พจน์ และคุณอรรถพันธ์ได้ประชุมหารือปัญหาการส่งออก

สินค้าสัตว์น้ าไปยังประเทศรัสเซยี โดยมี รองปลัด กษ.คุณดุจเดือน 

เป็นประธาน ร่วมด้วยอธิบดีกรมประมง ผอ.กตส. และผู้แทนจาก

กรมปศุสัตว์ สรุปดังนี้ 

1.ไทย-รัสเซีย ได้ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการ

ควบคุมความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ าส่งออกและน าเข้าระหว่าง

ก ร ม ป ร ะ ม ง แ ล ะ  FSVPS Federal for Veterinary and 

Phytosanitary Surveillance เ มื่ อ วั นที่  18 พ . ค .2559 เ พื่ อ

ยอมรับความเท่าเทียมในการตรวจสอบ โดยเมื่อ ต.ค.2557 มี รง.

ไทย 68 โรง อยู่ในบัญชีรายช่ือที่ได้รับการข้ึนทะเบียนจาก FSVPS 

แต่ขณะนี้ อยู่ใน Red line 7 รง. ซึ่งมีส่วนแบ่งกว่า 80% ของการ

ส่งออกสินค้าสัตว์น้ าไปรัสเซีย  

2.ทางกรมประมงได้ประสานแก้ปัญหาข้างต้นกับรัสเซีย 

โดยเมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 ได้หารือร่วมกันในการประชุมคณะอนุ

กรรมาธิการความร่วมมือด้านการเกษตร ซึ่งทาง FSVPS แจ้งว่า

จะส่ง จนท.มาตรวจ รง.สัตว์น้ า และขอให้กรมปศุสัตว์เดินทางไป

ตรวจ รง.ปศุสัตว์ที่รัสเซียในช่วงเวลาเดียวกัน โดยก าหนด

ระยะเวลาด าเนินการให้เสร็จภายในปี 2562 หรือเร็วกว่า 

3.การแก้ไขปัญหา  

   3.1) ก ร มป ศุสั ต ว์ แจ้ ง ว่ า จ ะ รี บ ด า เ นิ นก า ร ส่ ง

แบบสอบถามส าหรับพิจารณาการน าเข้าสินค้าเนื้อวัวและสุกรส่ง

ให้ FSVPS ภายใน ม.ค.62 หรืออย่างช้า กพ.62 โดยจะขอให้ 

FSVPS รีบตอบกลับมา เพื่อกรมปศุสัตว์จะได้เดินทางไปตรวจสอบ

ต่อ ไป  และ คุณอรรถพัน ธ์ เ สนอ ว่า  TTIA จะ ช่วยส่ ง แปล

แบบสอบถามดังกล่าวเป็นภาษารัสเซีย เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้กรมปศุสัตว์ในการประสานกับ FSVPS  

   3.2) หลังจากนั้น กรมประมงจะเจรจาความคืบหน้า

การแก้ปัญหา Red line สินค้าสัตว์น้ า และวิธีการตรวจวิเคราะห์ 

และทางสภาหอฯ ดร.พจน์ จะหาช่องทางประสานไปยังหอการค้า

รัสเซียอีกทางหนึ่ง
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TTIA เข้าร่วม “งานครบรอบ ๗๐ ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ ๑ ปี การประกาศวาระ

แห่งชาติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลือ่น Thailand 4.0 เพื่อการพฒันาที่ยั่งยนื”

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ช่วงบ่าย สมาคมฯ โดยคุณอรรถพันธ์ 

เลขาธิการฯ และคุณสุพัตรา ได้เข้าร่วม “งานครบรอบ 70 ปี 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ 1 ปี การประกาศวาระ

แห่งชาติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

(BACC) จัดโดยกรมองค์การฯ กต. กรมคุ้มครองสิทธิฯ ยธ. 

ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ประจ าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้

ภัยแห่งสหประชาชาติเพื่อเสริมสรา้งความตระหนักรู้ ส่งเสริม และ

ย้ าสิทธิมนุษยชน ในงานมีจัดกิจกรรมหลัก สรุปดังนี้ 

1. การเสวนากับ น.ส.ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรี

ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศ

ไทย เชิญชวนการแบ่งเวลามาอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและ

กลุ่มเปราะบาง 

2. การเปิดตัวโครงการวิจัยสื่อไทยกับการเคารพและ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โดย

คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาฯ >> วิเคราะห์ เนิ้อหาของสื่อไทย 

วิเคราะห์ผลและแนวปฏิบัติ  โดยจะสรุปเผยแพร่ประมาณ  

ม.ีค. – เม.ย. 62  

3. การเปิดตัวหนังสือ “ความฝันของเด็กชายก้อนเมฆ” 

นิ ท า น ชุ ด ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู้ ด้ า น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  

โดย น.ส. กนกนันท์ ธูปะเตมีย์ นักเขียนเยาวชน

TTIA เข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การจดัหาแรงงานข้ามชาติทีเ่ปน็ธรรม”
 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 

คุณชาตรี  ประพัน ธ์

พงษ์ ชัย (กรรมการ

สมาคมฯ) และจนท

สมาคม(คุณวรพล,คุณ

ปิยะราช) เข้าร่วมการ

อบรมเรื่อง "การจัดหาแรงงานข้ามชาติที่เป๋็นธรรม" บรรยายโดย 

อง ค์การระหว่างประเทศเพื่ อการโยกย้าย ถ่ินฐาน ( IOM)  

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ

ที่ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับหลักการสากลในการว่าจ้าง

แรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรมและน าเสนอแนวทางความเป็นไป

ได้ในการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการที่ ต้องการว่าจ้าง

แรงงานข้ามชาติกับบริษัทจัดหางานตามหลักการจัดหางานที่เป็น

ธรรม โดยมีสมาชิกสมาคมเข้าร่วมอบรม ดังนี้ บจก. เอ็มเอ็มพี 

อินเตอร์เนช่ันแนล,บมจ. ยูนิคอร์ด ,บจก. ไอ เอส เอ แวลู,   

บจก. ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ ,บจก. อาร์ เอส แคนเนอรี่ สรุป

สาระส าคัญดังนี้ 

1. การจัดหาแรงงานข้ามชาติที่ เป็นธรรม (Ethical 

Recruitment) หัวใจส าคัญของหลักการนี้คือ การปฏิบัติตาม

กฏหมาย , เป็นธรรมและโปร่งใส , ปกป้องแรงงานตามหลักสิทธิ

มนุษยชน 

2 .  ก า ร น า เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ไ อ ริ ส  ( International 

Recruitment Integrity System:IRIS) ซึ่งเป็นโครงการประเมิน

บริษัทจัดหางานที่เป็นธรรม โดยส่งเสริมความโปร่งใสในกิจการ

จัดหางานระหว่างประเทศ และสนับสนุนหลักการให้ผู้ว่าจ้าง

รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
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โดยทาง IOM จะได้ทุนสนับสนุนโครงการฯ หากมีผู้ที่

สนใจเข้าร่วมภายในปี 2019-2020  

     3. การท า Workshop case study เรื่องค่าใช้จ่าย

ของแรงงานข้ามชาติในการเดินทางมาท างานในประเทศไทย   

ภายหลังจากอบรมทาง IOM จะนัดหารือกับสมาคมฯ อีก

ครั้งในเรื่องของการท างานร่วมกันและเรื่องความสนใจในโครงการ 

IRIS ทั้งนี้ช่วงท้ายการอบรมคุณชาตรี (กรรมการสมาคมฯ) ได้เป็น

ตัวแทนในการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บรรยายอีกด้วย

 

TTIA เข้าร่วมงานเปดิตัวเครอืข่ายเพื่อการประมงทีย่ั่งยืนและการท างานอย่างมีคณุค่า (Sustainable Fisheries 

and Decent Work Net: SFDW Net)
เมื่อวันที่  17 ธค.61 ช่วงบ่าย สมาคมโดย เจ้าหน้าที่

สมาคมฯ คุณวรพล ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวเครือข่ายเพื่อการประมง

ที่ยั่งยืนและการท างานอย่างมีคุณค่า (Sustainable Fisheries 

and Decent Work Net: SFDW Net) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดงาน 

" International Conference to commemorating 

International Migrants Day " Conference Theme 

"Migrantion and SDGs ASEAN and Beyond : S Pathway to 

the 2030 Agenda" จัดโดย ศูนย์ วิจัยการย้ายถ่ินแห่งเอเชีย

สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

การจัดต้ังเครือข่ายนี้มีจุดประสงค์เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือ

ในการแก้ไขปัญหาประมงทะเลและแรงงานประมงทะเล อย่าง

ยั่งยืนภายใต้งบสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ภายในงานเปิดตัวเครือข่ายมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี/ กระทรวงแรงงาน/ 

กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน /กรมประมง/ สมาคมประมงแห่ง

ประเทศไทย /สมาคมประมงพื้นบ้าน /LPN/ MWRN/ Stella 

marris /IOM

 

TTIA เข้าร่วมประชุมหารือโครงการก าจัดขยะทะเล

 

เมื่อวันที่  19 ธันวาคม TTIA โดยดร.ชนินทร์และคุณ

สุพัตราเข้าร่วมประชุมหารือโครงการก าจัดขยะทะเล(sun over 

ocean)โดยอธิบดีกรมประมงเป็นประธาน มีผู้แทนจากสมาคม

ด้านประมง กรมทรัพยากรฯ การท่องเที่ยวฯ ผู้แทนบริษัทเอกชน

จาก TU, CP, ธุรกิจด้านปิโตรเลียมและพลาสติก 4 บริษัท สรุป

การประชุมดังนี้ 

1.จุดประสงค์ 

1.1 อธิบดีฯแจ้งว่าขณะนี้ทั่วโลกให้ความสนใจต่อการ

รักษาสิ่งแวดล้อมและการก าจดัขยะ  ในการประชุมสหประชาชาติ
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เรื่องมหาสมุทร ปีนี้ได้ยกประเด็นจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการทิ้ง

ขยะพลาสติกในทะเล ซึ่งประเทศไทยได้ให้พันธสัญญาว่าจะลด

ขยะในทะเล โดยยกเป็นภารกิจส าคัญต่อเนื่องจากการแก้ไขปญัหา 

IUU Fishing 

1.2 กรมประมงได้เริ่มโครงการก าจัดขยะทะเล โดย

รณรงค์ให้เรือประมงร่วมเก็บขยะในทะเล ขณะนี้มีประเด็นปัญหา

ว่าเมื่อเก็บแล้วจะก าจัดอย่างไรและจะท าให้ภารกิจนี้ยั่งยืนได้

อย่างไร  

       2. ข้อสรุปจากที่ประชุม   

     2.1 งานเร่งด่วน สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย

แจ้งว่าได้ชักชวนเรือประมงเข้าร่วมโครงการกว่า 5,000 ล าแล้ว 

และขอสนับสนุนธง “ทะเลสะอาด” เพื่อติดบนเรือและถุงตาข่าย

เก็บขยะ >> ทางบริษัทที่ผลิตปิโตรเลียมและพลาสติกและการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาให้การสนับสนุน 

     2.2 การตั้งมูลนิธิเพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่าง

ยั่งยืน อธิบดีฯช้ีแจงว่าจะเป็นการท างานร่วมกันทุกภาคส่วน โดย

ตั้งทีมงานข้ึนมาดูในรายละเอียดและจะเวียนขอความเห็นจาก

ผู้แทนที่มาเข้าร่วมประชุม จากนั้นจะจัดประชุมร่วมกันอีกครั้ง

ประมาณกลาง ม.ค.62 และคาดว่าจะจัดงานเพื่อระดมทุนก้อน

แรกในช่วงก.พ.62   

ดร.ชนินทร์เสนอแนวทางการด าเนินงานของมูลนิ ธิ

แบ่งเป็น (1) คณะกรรมการด้านเทคนิคที่จะช่วยจัดท าฐานข้อมูล

และวิเคราะห์ประเภท/ปริมาณขยะ การก าจัด/ค่าใช้จ่าย และ

(2)คณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและติดตามการ

ด าเนินงาน 

ที่ประชุมมีความเห็นว่าภาครัฐควรมอบนโยบายให้กับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชายทะเล และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

เข้ามาร่วมมือฯ บริษัทที่เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ท าให้เกิดขยะทะเลควร

เข้ามาร่วมรับผิดชอบ และขยายผลไปยังเรือท่องเที่ยวด้วย 

 

 

TTIA เข้าร่วมอบรม พัฒนาเครอืข่ายสร้างความร่วมมือแนวปฏบิัตกิารใช้แรงงานทีด่ี (GLP)
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61 

เจ้ าหน้าที่สมาคม 

(คุณปิยะราชและ

คุณวรพล) เข้าร่วม

อ บ ร ม  พั ฒ น า

เ ค รื อ ข่ า ย ส ร้ า ง

ความร่วมมือแนว

ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในการขยายผลป้องกันการค้า

มนุษย์ด้านแรงงาน ณ รร.ดิเอมเมอรัลด์ จัดโดยกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพ 

การจ้างและสภาพการท างานของสถานประกอบการจัดการด้วย

แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี สาระส าคัญดังนี้ 

    1. ปัจจุบันอาเซียนมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อ

สะท้อนถึงการด าเนินงานการอ านวยความสะดวกทางการค้าเพื่อ

สนับสนุนการค้าในภูมิภาค นอกจากนี้ประเทศสมาชิกอาเซียน

ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยมีแรงงานเป็นปัจจัย

ส าคัญในการผลิต จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้าน

แรงงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอ านวยความสะดวกทางการค้า

และรองรับการสร้างห่วงโซ่มูลค่าการค้าในภูมิภาค ดังนั้น ก.

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

ด าเนินการโดยสมัครใจตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP 

เพื่อปรับปรุงการจ้างและสภาพแรงงานให้สอดคล้องกับกฏหมาย 

    2. เพื่อให้สถานประกอบกิจการน าแนวปฏิบัติการใช้

แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้บริหารจัดการด้านแรงงาน กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานจึงได้ จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
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(MOU) กับหน่วยงานภาครัฐ และประสานความร่วมมือกับ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ให้

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาดูแล Supplier ในห่วงโซ่การผลิตของ

ตนน า GLP ไปใช้ 

ส าหรับ เป้าหมายการด าเนินงานในระยะต่อไป กรมได้

รณรงค์และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่น า GLP-Poultry 

Thailand ไปใช้ให้ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงาน

ไทย (มรท.) ซึ่งเป็นระบบที่สามารถออกใบรับรองให้สถาน

ประกอบกิจการที่ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย น าไปเป็น

หลักฐานยืนยันกับคู่ค้าต่อไป

 

TTIA เข้าร่วมสัมมนา เรือ่ง ประโยชน์ ผลกระทบ และความพรอ้มของไทยในการเข้าร่วม CPTPP ภายใต้โครงการ

ศึกษา เรือ่ง การเข้าร่วมความตกลงทีค่รอบคลุมและก้าวหน้าส าหรบัหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื นแปซิฟิก CPTPP

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 61 จนท. สมาคมฯ คุณอนุสรา เข้าร่วม

สัมมนา เรื่อง ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อมของไทยใน

การเข้าร่วม CPTPP ภายใต้โครงการศึกษา เรื่อง การเข้าร่วม

ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

ภาคพื้นแปซิฟิก CPTPP ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน 

แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม กล่าวว่า ส าหรับการเข้าร่วม

เป็นสมาชิก CPTPP ของไทย ยังคงต้องรอดูกลไกการรับสมาชิก

ใหม่ก่อน เพราะดูแล้วไม่ทันรัฐบาลชุดน้ีแน่นอน แต่ถ้าข้ันตอนการ

เข้าร่วมยังเหมือนเดิม คือ ต้องส่งหนังสือแสดงเจตจ านงเข้าร่วม

เป็นสมาชิก ซึ่งไทยอาจส่งให้นิวซีแลนด์หลังจากทราบกลไกการรบั

สมาชิกใหม่แล้ว หรืออาจจะส่งให้ภายหลังจากรัฐบาลหน้าฆฆฆ

ประกาศการเข้าร่วมก็ได้ แต่ระหว่างนี้ เป็นการดีที่ไทยจะได้ใช้

เวลาที่มีอยู่ เตรียมความพร้อมในทุกด้าน รวมถึงวิเคราะห์

ผลกระทบ และหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผหหหหลกระทบ เพื่อ

สร้างความเข้าใจของประชาชนให้รอบคอบมากที่สุด 

ประเด็นปัญหาด้านกฎเกณฑ์ที่เป็นประเด็นท้าทายของ

ไทย >>> ด้านแรงงาน ต้องปรับกฎหมายและแนวปฏิบัติการ

คุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับหลักการของ ILO โดยมี

อนุสัญญาหลักที่มีนโยบายส่งเสริมและติดตามให้สมาชิกต้อง

ปฏิบัติตามทั้งหมด 8 ฉบับซึ่งปัจจุบันไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันต่อ

อนุสัญญาหลักอีก 2 ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการ

สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง 

กรมฯ ได้ศึกษาผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้า

ร่วม CPTPP โดยในด้านการส่งออก จะท าให้สินค้าเกษตรและ

อุตสาหกรรมของไทยส่งออกได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไป

ยังแคนาดาและเม็กซิโก ซึ่งไม่มี FTA กับไทย โดยสินค้าเกษตรที่

จะได้ประโยชน์กับแคนาดา เช่น ปลาทูน่ากระป๋อง ที่ปัจจุบันเป็น

ตลาดส่งออกหลักของไทยอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มีภาษีก็จะยิ่งส่งออก

ได้มากข้ึน รวมถึงผัก ผลไม้กระป๋อง ข้าว กุ้งแปรรูป อาหารสัตว์

เลี้ยง ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม ภาษีจะไม่มีหรือลดลง เช่น ยาน

ยนต์และช้ินส่วน เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ยางพารา 

พลาสติก ขณะที่เม็กซิโก มีสินค้าที่ได้ประโยชน์ เช่น สับปะรด
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กระป๋อง ข้าว ที่ปัจจุบันภาษีสูง และญี่ปุ่น ที่แม้จะมี FTA แต่ก็ลด

ภาษีเพียง 88% ของภาษีน าเข้าทั้งหมด แต่ใน CPTPP ไทยจะ

ได้รับการลดภาษีเพิ่มเติม เช่น เนื้อไก่ ไก่ปรุงแต่ง ผักและผลไม้ 

เป็นต้น 

ส่วนสินค้าที่ไทยจะได้รับผลกระทบ ที่จะต้องมีการเปิด

ตลาดเพิ่มข้ึน เช่น มันฝรั่ง ซุป ชา กาแฟ ซึ่งปัจจุบันไทยมีการ

เตรียมความพร้อมในการปรับตัวอยู่แล้ว เพราะมีการเปิดเสรีใน

กรอบ FTA อื่นๆ และก าลังจะเสนอให้มีการจัดต้ังกองทุน CPTPP 

ซึ่งรูปแบบจะคล้ายกับกองทุน FTA ที่ปัจจุบันไม่ได้รับงบประมาณ 

โดยการขอรับการช่วยเหลือจะมีเงื่อนไขที่ง่ายข้ึน สะดวกข้ึน 

เพราะกองทุนมีความจ าเป็น เนื่องจาก CPTPP ไม่ได้มีแค่ 11 

ประเทศ แต่จะมีสมาชิกเพิ่มข้ึน หลังจากที่เปิดรับสมาชิกใหม่ ซึ่ง

ไทยก็ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อไป

 

TTIA ต้อนรับผูแ้ทนจากบริษัท SGS ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 ธันวา สมาคมฯ ได้ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท 

SGS ประเทศไทย ที่มาสวัสดีปีใหม่ และแนะน าการอบรมปี 2562 

โดยบริษัทจะส่งข้อมูลให้กับสมาคมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก

ต่อไป

 

 

 

 

TTIA เข้าร่วมประชุม การปรับคู่มือ GLP ร่วมกบั ILO
เ มื่ อ วั นที่  21 ธ . ค .61  

คุ ณ อ ร ร ถ พั น ธ์  ม า ศ

รั ง ส รร ค์  เ ล ข า ธิการ

สมาคมฯ และจนท.(คุณ

ปิ ย ะ ร า ช )  เ ข้ า ร่ ว ม

ประชุมหารือการปรับ

คู่มือ GLP ร่วมกับ ILO ณ TFFA ถึงประเด็นการปรับร่างคู่มือ 

GLP ฉบับใหม่ ที่ออกแบบโดย ILO และ อ.แซลลี่ จาก The Food 

School  โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการตรวจข้อมูลที่ทางทั้ง  2 

สมาคม ได้ให้ความเห็นต่อคู่มือครั้งที่ผ่านมาจะเน้นให้สามารถ

น าไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะ

น าคู่มือฉบับแก้ไขนี้ส่งให้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ให้ความคิดเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย

ไทย ในวันจันทร์ที่ 24 ธ.ค.61 นี ้

ทั้งนี้ ทาง TTIA,TFFA  และ ILO มีแผนการจัดกิจกรรม

อบรม ILO-GLP ให้กับบริษัทสมาชิกทางใต้ของทั้ง 2 สมาคมฯ 

ภายในปี 2562 อีกด้วย
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TTIA เข้าร่วมประชุมคณะท างานด าเนินงาน แนวปฏิบตักิารใช้แรงงานทีด่ีส าหรบัโรงงานแปรรปูใน

อุตสาหกรรมแปรรูปกุ้ง และอาหารทะเลในประเทศไทย ครัง่ที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 

2 5 6 1  เ จ้ า ห น้ า ที่

สมาคม คุณวรพล ได้

เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

ค ณ ะ ท า ง า น

ด าเนินงานแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีส าหรับโรงงานแปรรูปใน

อุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย ครั้งที่ 1 

/2561 จัดโดยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุมมิตร

ไมตรี 2 ช้ัน 5 มีประธานคือคุณ สมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อ านวยการ

ส านักมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในการประชุมมีผู้เข้าร่วมจาก TTIA / 

TFFA / TFPA / กรมประมง /สภาองค์การลูกจ้าง ร่วมด้วย โดย

การประชุมมีสาระส าคัญ ดังนี้  

การปรับแก้คู่มือ GLP ที่ออกแบบโดย ILO ร่วมกับ TTIA 

/ TFFA ทางกรมสวัสดิการฯ ได้มีความเห็น เช่น การใช้ค าอธิบาย

ในคู่มือมีหลายส่วนอธิบายความหมายไม่ชัดเจน , แบ่งข้อที่มาก

จนเกินไป , ควรน ารายละเอียดในคู่มือฉบับเก่าที่มีความชัดเจนอยู่

แล้วมาปรับกับคู่มือฉบับนี้ , หน้าปกควรมีตรากรมประมงร่วมด้วย

ในคู่มือฉบับนี้ 

คู่มือปัจจุบัน อาจจะต้องปรับเพื่อให้สอดคล้องกับ ร่าง 

พรบ.ค้ามนุษย์ และ ร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่ก าลัง

จะออกเร็วๆ นี้ทั้งสองฉบับ 

เป้าหมาย กรมสวัสดิการฯ ในอนาคตจะพยายามผลักดัน

ให้สถานประกอบการในประเทศไทย ร้อยละ 50 น า GLP ไปใช้ 

และเป้าหมายหลังจากนั้นจะเป็นการส่งเสริมให้ท า TLS ต่อไป     

โดยหลังจากการประชุมครั้งนี้ หลังจากส่งความเห็นให้

ทาง ILO แล้วก่อนจะมีการตีพิมพ์ ทางกรมสวัสดิการฯ จะขอนัด

หารืออีกครั้งเพื่อดูความชัดเจนของเนือ้หาอีกครั้ง เพราะยังไม่

สามารถดูได้ครบถ้วนเนื่องจากเนื้อหามีจ านวนมากและการใช้

ศัพท์ไม่สอดคล้องต่อกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะนัดประมาณ ปลาย

เดือน มกราคม 2562
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รัฐมนตรีอาเซียนไฟเขียวข้อเสนอติดฉลากปลาทูน่ายั่งยืนของอินโด

ข้อเสนอของอินโดนีเซียเก่ียวกับนโยบายฉลากปลาทูน่าอาเซียน 

( Indonesia`s proposal on the ASEAN Tuna Eco-labeling 

:ATEL)  ได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และการ

ประมงอาเซียน (The ASEAN ministers of agriculture and forestry 

:AMAF) ในการประชุมที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยผู้เชี่ยวชาญ

กล่าวว่า การจัดตั้ง ATEL มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของการประมงปลาทูน่าในภูมิภาคอาเซียนสู่ตลาดโลกด้วยวิธีการ

สร้างแบรนด์ปลาทูน่าของอาเซียน นอกจากน้ียังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน และ

สามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงในที่ประชุมทางทางอินโดนีเซียแสดงความหวังว่า

การใช้ ATEL จะมีผลประโยชน์มากกว่ากลไกการรับรองที่มีอยู่ นอกจากน้ี

ยังคาดว่านโยบายดังกล่าวไม่ได้ต้องการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แต่เข้าร่วมด้วยความสมัครใจให้สอดคล้องกับองค์การอาหาร และเกษตร

แห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization of the 

United Nations) 

ทั้งน้ีผู้เชี่ยวชาญได้ตั้งข้อสังเกตว่าอินโดนีเซียได้เริ่มโครงการ 

ATEL ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ตามหลักการพื้นฐาน คือเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของนักธุรกิจประมงปลาทูน่าในการรับรองความยั่งยืนของปลาทู

น่าภายใต้ต้นทุนที่สมเหตุสมผล นอกจากน้ีการรับรอง ATEL สามารถสร้าง

แบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์ทูน่าอาเซียน อีกทั้งยังเป็นผู้แก้ไขใบรับรองด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ก าลังกลายเป็นอุปสรรคท้าทายในการส่งสินค้าสู่ตลาดค้า

ปลีกให้แก่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยการประชุมประจ าปีครั้งน้ีจัดขึ้นเพื่อ

หารือเ ก่ียวกับความร่วมมือหลายฉบับที่ ได้รับการแนะน าในภาค

เกษตรกรรม การประมง และป่าไม้ ซ่ึงรัฐมนตรีอาเซียนได้อนุมัติแนวทาง

ในการส่งเสริมการลงทุนในด้านอาหารการเกษตร และป่าไม้อีกด้วย ทั้งน้ี

อินโดนีเซียแสดงความมุ่งม่ันที่จะสนับสนุนความพยายามในการยกระดับ

ความม่ันคงด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียนต่อไป 

ที่มา : antaranews.com สรุปโดย : มกอช. 
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ตรวจสอบเรอืขนถ่ายสัตว์น ้าที่ขออนุญาต เข้าเทยีบท่าจากประเทศเมียนมา  

ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point)

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดระนอง 

สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า เขต 3 (สงขลา) กองควบคุม

การค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์

น ้าที่ขออนุญาต เข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร 

(Choke point) โดยท้าการตรวจสอบเรือขนถ่าย เอกสารรับรอง การจับ

สัตว์น ้า (CC) ท้าการประเมินชนิดและปริมาณสัตว์น ้าเบื องต้น พบว่ามีความ

สอดคล้อง ตามที่ส้าแดง เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกรายงานผลการตรวจเรือ 

(PIR) ในระบบ e-PSM ก่อนออกใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์

สัตว์น ้า (DOF2) เพื่อท้าการขนถ่าย ณ ท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนกับกรม

ประมง ซ่ึงสัตว์น ้าที่น้าเข้า ได้แก่ ปลาทูลัง ปลาทูแขก เป็นต้น 

แหล่งที่มา :: www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/2996

 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการก้ากับดูแล 

การขึ นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี ยงกุ้งทะเล

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561นายถาวร จิระโสภณรักษ์ 

รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ

ก ากับดูแลการขึน้ทะเบียนฟาร์มเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล เพื่อการน าเข้ามา

เพาะพันธุ์  ครัง้ที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมทูน่า อาคารจุฬาภรณ์ กรม

ประมง 

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

/307 
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เ มื่ อ วั น ที่  20 ธั น ว า คม  256  ที่ ห้ อ ง สุ ธ ร ร ม  อ า รี กุ ล 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรม

ประมง รับมอบถุงใส่ขยะที่ท าจากอวนประมงเก่า จ านวน 209 ถุง เพื่อ

เป็นถุงใส่ขยะในทะเลส าหรับเรือประมง ซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจของ

นิสติชัน้ปีที่ 3 และปีที่ 1 คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการ

เย็บอวนเพื่อท าถงุใสข่ยะดงักลา่ว ภายใต้โครงการก าจดัขยะทะเล ซึง่กรม

ประมง จะรวบรวมสง่มอบให้เรือประมง ต่อไป 

แหล่งที่มา :: https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/3077 

รับมอบถุงใส่ขยะที่ท้าจากอวนประมงเก่า จ้านวน 209 ถุง เพื่อเป็นถุงใส่ขยะในทะเลส้าหรบัเรือประมง

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสวนาในหัวข้อ "วิกฤตอ่าวไทย รวมใจแก้ไข... มุ่งไปSDGs"

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00น. ที่ ห้องสธุรรมอารี

กลุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรม

ประมง เข้าร่วมการเสวนาในหวัข้อ "วิกฤตอ่าวไทย รวมใจแก้ไข... มุ่งไป

SDGs" พร้อมด้วย ร.ต.ท. อาทิตย์ บญุญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 

ผู้แทนกรมชลประทาน และผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมบูรณา

การแลกเปลีย่นเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตอ่าวไทยอย่างยั่งยืน 

โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้า

ร่วมฟังการเสวนา 

แหล่งที่มา :: https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/3078

ประชุมผูป้ระกอบการเพือ่ชี แจงและแนะน้าการใช้งาน TFCC

วันที่  ๑๘ และ 

๑๙ ธันวาคม 

๒ ๕ ๖ ๑  ศู น ย์

ควบคุมการแจ้ง

เ ข้ า - อ อ ก

เ รื อ ป ร ะ ม ง  

สุ ร าษฎร์ ธานี  

จัดการประชุมประชาสัมพันธ์ ชี แจงและแนะน้าการใช้งานระบบ 

Thai Flagged Catch Certificate (TFCC) (New Version) ให้แก่

ผู้ประกอบการแพปลา ท่าเทียบเรือและโรงงานแปรรูป ในพื นที่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผูป้ระกอบการใน

การเปลี่ยนระบบการใช้งานของระบบ TFCC โดยจัดขึ น ๒ ครั ง ณ 

ส้านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ดอนสัก และศูนย์ควบคุม

การแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม

ทั งสิ น ๔๑ คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มตรวจสอบสัตว์น ้าหน้าท่า

เทียบเรือ กองบริหารจัดการเรือประมงและการท้าการประมง  

เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
แหล่งที่มา::https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activitie

s/1219/355
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ตรวจสอบสินค้าสัตว์น ้าสง่ออก

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 

07.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ

สัต ว์น ้ าท่าอากาศยานดอน

เมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น ้า

ส่งออก ประเภทเนื อปลาชะโด

แ ช่ เ ย็ น  ป ริ ม า ณ  1,100 

กิโลกรัม จ้านวน 44 กล่อง 

ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ 

เที่ยวบินที่ FD/357 ตรวจสอบถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก จึงตรวจ

ปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป 

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

view_activities/188/35743

 

 

นายถาวร จิระโสภณรกัษ์ รองอธิบดกีรมประมง เปน็ประธานในการประชุมเรือ่ง "การน้าเสนอโครงการระบบ

สารสนเทศสนับสนนุงานหลกัฐานเพื่อการสบืค้นสนิค้าประมงและการเชื่อมโยงขอ้มูลตลอดสายการผลติสินค้า

ประมง (DOF Traceability System)"

                เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รอง

อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเรื่อง "การน้าเสนอโครงการ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมงและ

การเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิตสินค้าประมง (DOF Traceability 

System)" ซ่ึงเป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับ การติดตามและตรวจสอบ

สินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยแสดงถึงการระบุแหล่งที่มาและปลายทาง

ของสินค้าที่ส่งไป ตามหลักสากลและแสดงถึงคุณภาพของสินค้าประมง 

เ พื่ อ ใ ห้ สิ น ค้ า ป ร ะ ม ง มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภ ค  
แหล่งที่มา :: https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/3079 
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สนช.เหน็ชอบอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ C188 การท างานในภาคประมง

รมว.แรงงาน แถลง

หลักการส าคัญของ

อนุสัญญา 188 ว่าด้วย

การท างานในภาคการ

ปร ะมง  ยื นยั น เ ป็ น

ประโยชน์กับแรงงาน 

ส่งผลดีต่อภาคประมงในระยะยาว ส่งผลให้ไทยส่งออกสินค้าได้มากขึ้น 

วันที่  29  พย .61  พลต ารวจเอก อดุ ลย์  แสงสิ ง แ ก้ ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้

ลงมติเห็นชอบให้กระทรวงแรงงานด าเนินการให้สัตยาบันอนุสัญญา

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท างานในภาค

การประมง พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) โดยไทยจะเป็นประเทศแรกใน

อาเซียน และในภูมิภาคเอเชียที่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับดังกล่าว 

เพื่อเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปทั่วโลกได้ว่า ณ วันน้ี ไทยมีความ

มุ่งม่ันที่จะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองดูแลแรงงาน ทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ในภาคประมงของไทย ให้ดียิ่งขึ้นเทียบเท่า มาตรฐานสากล 

ซ่ึงจะท าให้ภาคประมงของไทยได้รับการยอมรับ มีภาพลักษณ์ที่ดี และ

จะเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการส าคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนแรงงานประมงไทย 

แหล่งที่มา :: https://www.prachachat.net/economy/news-257843

 

รมว.แรงงาน เผย ที่ประชุม กนร. มีมติเหน็ชอบใหต้ั้งศูนย์จดัเก็บขอ้มูลแรงงานเมียนมาร์ทีส่มุทรสาคร

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ

การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ครั้งที่ 2/2561 โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ 

แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก 

ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน 

เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ีด้วย ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 

อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการจัดตั้ง

ศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราวของทางการเมียนมา ณ 

บริเวณตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจัดเก็บข้อมูลเฉพาะ

แรงงานเมียนมา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 แรงงานเมียนมาที่ต้องการเปลี่ยน

เอกสารประจ าตัวเป็นหนังสือเดินทาง (กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติหรือ

จัดท าทะเบียนประวัติในประเทศไทยที่ถือหนังสือเดินทาง หนังสือ

เดินทางชั่วคราว และเอกสารรับรองบุคคล โดยทางการเมียนมาใช้ค าว่า 

กลุ่มคน Function A และกลุ่มที่  2 แรงงานเมียนมาตาม MOU ที่

ต้องการจัดท าเป็นหนังสือเดินทางฉบับใหม่ เพื่อเป็นการอ านวยความ

สะดวกและลดขั้นตอนให้กับแรงงานเมียนมาที่ประสงค์จะกลับเข้ามา

ท างานตาม MOU เม่ือวาระการจ้างงานครบ 4 ปี แล้วโดยทางการเมียน

มาใช้ค าว่ากลุ่มคน Function B โดยกลุ่มคนทั้งสองกลุ่มจะต้องยื่น

เอกสารตามที่ทางการเมียนมาก าหนด เม่ือผ่านการตรวจสอบแล้ว จึงจะ

สามารถขอรับหนังสือเดินทางได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาประจ าประเทศไทยหรือ ศูนย์ออกหนังสือเดินทาง

บริเวณชายแดนแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก, แม่สอด - เมียวดี และระนอง – 

เกาะสอง โดยวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯคือ การเก็บข้อมูลของแรงงาน

เมียนมาที่ขอหนังสือเดินทาง ซ่ึงจะเปิดด าเนินการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 

1 ปี  

แหล่งที่มา: http://www.mol.go.th/content/77114/1543819221 
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เวทียูเอ็น ชื่นชมไทย ประเทศผู้น ำขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในเอเชีย
เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เม่ือวันที่ 26 

พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่ส านักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา 

สมาพันธรัฐสวิส นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ พร้อมด้วยนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อ านวยการกองสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม UN Global Forum on 

Business and Human Rights สมัยที่ 7  โดยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ และเป็นผู้ร่วมน าเสนอ

พัฒนาการและความก้าวหน้าของประเทศไทยในการจัดท าแผนปฏิบัติ

การระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan 

on Business and Human Rights: NAP) และเน้นย้ าความส าคัญของ

กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดท าแผนฯ ที่มีการ

เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น  ( Sustainable 

Development Goals: SDGs) การก าหนดประเด็นธุร กิจกับสิท ธิ

มนุษยชนให้เป็นกิจกรรมส าคัญภายใต้กรอบวาระแห่งชาติ การบรรจุ

ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ฉบับที่ 4  การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ AICHR, OECD, Bali Process 

ฯลฯ รวมถึงความริเริ่มของประเทศไทยในการสนับสนุนให้เยาวชนเข้า

มามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมในการขับเคลื่อนงานด้านธุรกิจกับสิทธิ

มนุษยชน  

แหล่งที่มา: https://www.msn.com/th-th/news/national/เวทียูเอ็น-ชื่นชม

ไทย-ประเทศผู้น าขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในเอเชีย/ar-BBQ9lz

เปดิตัว ‘สภาวิจัยแรงงานแห่งชาติ’ ม.ค.62 รองรบัอุตสาหกรรม 4.0

วั นที่  9 ธั น ว า ค ม 

นายจรินทร์ จักกะ

พาก ปลัดกระทรวง

แรงงาน เปิดเผยว่า

กระทรวงแรงงานมี

แผนจัดตั้งสภาวิจัย

แรงงานแห่ ง ช าติ

โดยขณะน้ีได้ประสานให้นักวิชาการจากจุฬาฯเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและ

ช่วยจัดระเบียบข้อมูลด้านแรงงานที่มีจ านวนมากและกระจัดกระจายอ

ยู่ในหลายหน่วยงานมารวมกันเป็นระบบเดียวซ่ึงในเร็วๆน้ีจะมีการลง

นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU จัดตั้งสภาวิจัยแรงงานแห่งชาติ 

และจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการปลายเดือนมกราคม 2562 สภา

วิจัยแรงงานแห่งชาติจะเป็นแหล่งข้อมูลด้านแรงงานขนาดใหญ่ ซ่ึง

นอกจากจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

แ ร ง ง า น แ ล้ ว ยั ง ส า ม า ร ถ เ ชื่ อ ม กั บห น่ ว ย ง า น ภ า ยน อ ก เ ช่ น

กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นเพื่อให้วางแผนพัฒนา

แรงงานในอนาคตและรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืนสามารถใช้เลข 13 หลักจากบัตรประชาชน

ป้อนเข้าสู่ระบบและทราบว่าบุคคลน้ันมีงานท าหรือไม่อยู่ที่ ไหน

เงินเดือนเท่าไหร่มีสวัสดิการอะไรบ้างและแนวโน้มความต้องการด้าน

แรงงานของแต่ละพื้นที่ แต่ละสถานประกอบการเป็นอย่างไรนอกจากน้ี

ยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านแรงงานโดยเฉพาะตามโจทย์ที่ได้รับเพื่อให้

สามารถน าไปประเมินหรือต่อยอดได้ ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวอีกว่า 

แผนงานน้ีเป็นไปตามที่พลต ารวจเอกอดุลย์แสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงานมอบหมายให้กระทรวงแรงงานหารือร่ วม กับ

ศาสตราจารย์บัณฑิตเอ้ืออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และคณะเตรียมจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติหรือ National labour 

information Center (NLIC) และการบริหารจัดการฐานข้อมูล Big 

Data ด้านแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีแบบก้าว

กระ โดดและปัญญาประดิษฐ์ ในยุ ค  4.0 ที่ ค าด ว่าจะส่ งผลต่อ

ตลาดแรงงานทั้งในระบบนอกระบบและผู้ประกอบการ 

แหล่งที่มา:https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1265064
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ลูกจ้างเฮลั่นรับปีใหม่!! กม.คุ้มครองแรงงานผ่านสนช. ได้สิทธิประโยชน์หลัก 7 ข้อใหญ่

เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การ

ลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติไ ด้

ผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่แล้วโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 

กันยายนที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้น าร่างกฎหมายที่เสนอต่อ สนช. และ 

สนช.ได้ตั้งคณะกรรมาธิการรับหลักการวาระที่ 1 และตั้งคณะกรรมการ

ทั้งหมด 16 คนเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย 12 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายคือวันที่ 

11 ธันวาคมที่ผ่านมา  

ล่าสุดวันน้ีพลเอกศุภกร สงวนชาติศรไกร สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ได้น าเข้าพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 โดยที่ประชุมสนชเห็นชอบ

ทั้งหมด 25 มาตราหลังจากน้ันรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 30 

วันจะมีผลบังคับใช้ทันที ถือเป็นของขวัญปีใหม่ได้และน่าจะบังคับใช้ก่อน

เลือกตั้งกุมภาพันธ์ 2562  

 

นายมนัสกล่าวอีกว่าโดยทั้งหมดลูกจ้างจะได้รับสิทธ์ิประโยชน์ 

7 ประเด็นใหญ่คือประเด็น 1 ลากิจธุระจ าเป็นได้ค่าจ้าง 3 วันท างานต่อ

ปีประเด็น 2 ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอดหลังคลอดได้ 98 วัน

ประเด็น 3 กรณีนายจ้างมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนนิติบุคคลหากลูกจ้างไม่

ยินยอมก็สามารถรับค่าชดเชยพิเศษตามกฎหมายฉบับน้ีโดยหากท างาน

มาครบ 20 ปีก็จะได้รับ 400 วันประเด็นที่ 4 ได้รับค่าชดเชยไหมกรณี

เลิกจ้างจะเป็น 6 อัตราจะค่าอัตราคือเพิ่มอัตราที่ 6 ลูกจ้างท างานครบ 

20 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชย 400 วัน 
Source: https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1271125 
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ราชกิจจานุเบกษา เดือนธันวาคม 2561
1. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตาม

กฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 (ใช้บังคับ 3 ธันวาคม 

2561)  

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

/E/307/T_0001.PDF 

 

2. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ก าหนดสถานที่ยื่นค าขอและแจ้งการ

ท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 4) 

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

/E/329/T_0008.PDF 

 

ประกาศอ่ืนๆ  

3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 11 /2561 

เรื่อง การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

การลงทุน  

Source:  

https://www.boi.go.th/index.php?page=content_detail&addon=law&topic_i

d=120434  

 

Page 19 of 19  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/307/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/307/T_0001.PDF

