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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. 
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TTIA หารือและแลกเปลีย่นความเห็นรว่มกบั NOAA เกีย่วกบัเอกสาร Catch Certificate และ SIMP 

เมื่อวนัที่ 9 มกราคม 2561 นายกสมาคมฯ          

ดร.ชนินทร์, เลขาธิการ คุณอรรถพนัธ์, อุปนายก            

คุณนรินทร์, SVG คุณนุดา และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 

ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค ่า ผู้เเทนจาก National 

Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA)Mr. Robert Downs และ เจ้าหน้าที่จาก

สถานทูตสหรฐัอเมริกา Mr. Paul Welcher และ 

Ms. Srisuman Ngamprasertkit ณ JW Marriot 

Hotel สุขุมวิท เพื่อหารือ/ แลกเปลี่ยนขอความเห็น

เกี่ยวกบัเอกสาร Catch Certificate การน าเข้าปลา

จากสหรฐัอเมริกา เพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรป  ตาม

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ  Seafood Import Monitoring 

Program (SIMP)  

 ทางสมาคมฯ ดร.ชนินทร์ ได้น าเสนอการ

ด าเนินงานของอุตสาหกรรมทูน่าไทย ในการต่อต้าน

การท าประมงผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ รวมถึง

การประสานงานร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ ท ัง้ภาครฐัฯ 

เอกชน และ NGO 

 

TTIAประชุมหารือแนวทาง บทบาทการท างานของอตุสาหกรรมอาหารสตัว์เลี้ยง (รวมสนิคา้ทนู่า Petfood) 

เมื่อวนัที่ 17 มกราคม 2560 (ช่วงบ่าย) ดร.

ชนินทร์ นายกสมาคม TTIA และสมาชกิTTIA ทีผ่ลติ

อาหารสตัว์เลี้ยง ร่วมกบั น.สพ. มงคล แม้นมาลยั 

นายกสมาคม PIAและคณะกรรมการฯ ได้ประชุม

หารือ  เรื่อง  แนวทาง/  บทบาทการท างานของ

อุตสาหกรรมอาหารส ัตว์ เลี้ ยง  (รวมสินค้าทู น่า 

petfood) เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 

TTIA ช ั้น 11 อาคารรชัต์ภาคย์  เพื่อหารือความ

ชดัเจนและแนวทางการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ

อาหารสตัว์เล้ียง ซึ่งปัจจุบนัการส่งออกได้ขยายตวั

มากขึน้ นัน้ 

ในการน้ีที่ประชุมได้หารือแนวทางความ

ร่ ว มมื อ ก ัน ร ะหว่ า ง  2 ส ม าคมฯ  เ พื่ อ ให้ เ กิ ด

ประสิทธิภาพในการท างาน ร่วมกบั Third Party 

ของภาครฐัหรือเอกชน โดยสมาชิกมีประเด็นปญัหา

อุปสรรคดงัน้ี  

1. การออกเอกสารโดยภาครฐัล่าช้า เช่น 

หนงัสือรบัรองการขายภายในประเทศ (Certificate 

of Free Sale/ To Whom letter) บางคร ัง้ใช้ระยะ

เวลานาน 1-2 อาทติย์ และไมช่ดัเจนวา่ตอ้งใชเ้อกสาร

ประกอบค าขอใดบา้ง 

2. การออกใบรบัรองผลิตภณัฑ์ Canned 

Pet food ไปประเทศรสัเซีย ที่ผ่านมา ถ้าผลการ

ตรวจเช้ือจุลินทรีย์ของโรงงานผ่าน ก็ไม่ต้องมีการ

ตรวจวเิคราะห์สารพิษโบทูลนิมั (Botulinum toxin) 

แต่ขณะน้ี ทางกรมปศุสตัว์ให้แนบผลการวิเคราะห์



Page 3 of 17 
 

  TTIA NEWSLETTER/ January 2018 

สารพิษดงักล่าวด้วย จึงจะอนุญาตให้ผู้ผลิตรบัรอง

สนิคา้ไดว้า่ปลอดจากสารพษิน้ี  ท าใหผู้ป้ระกอบการมี

ปญัหาในการเคลียร์สนิคา้ทีป่ลายทาง    

3. การขอรบัรองการส่งออกสนิค้าอาหารสตัว์

เลี้ยงไปประเทศจีน มีความล่าช้ามากและเลื่อนการ

เดินทางมาตรวจรบัรองโรงงานออกไปเรื่อยๆ  ท าให้

ผู้ประกอบการไม่สามารถแจ้งขอเพิ่มเติม Scope/ 

Ingredients ของสนิคา้ และเพิม่โรงงานผลติ  

ท ั้งน้ีนายกสมาคม PIA ได้เชิญชวนสมาชิก 

TTIA ที่ผลิต petfood ที่ยงัไม่เป็นสมาชิกสมาคมผู้

ประกอบกิจการอาหารสตัว์เลี้ยง (PIA)  เข้าเป็น

สมาชิก PIA เ พื่อการร ับข้อมูลข่าวสารและการ

ชว่ยเหลือตา่งๆ 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเพือ่ประเมนิการด าเนินโครงการ Ship to Shore Rights ของ ILO 

เมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2561 คุณอรรถพนัธ์ 

มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม

เพื่อประเมินการด าเนินโครงการ Ship To Shore 

Rights ของ ILO ทีไ่ดร้บัเงนิสนบัสนุนจาก EU โดย

มีผูเ้ขา้รว่มประเมนิ จาก TTIA / TFFA / ECOT  

ในการประเมินโครงการ คุณอรรถพนัธ์ ได้

แนะน าการด าเนินการของทางสมาคมฯ ในด้าน

แรงงาน ท ัง้การผลกัดนัสมาชกิใหด้ าเนินการตามแนว

ปฏิบตัิ GLP ซึ่งท ามาต่อเน่ืองต ัง้แต่ปี 2558 โดยมี

การท ากิจกรรม GLP Visit อย่างน้อยปีละ 1 คร ั้ง 

และ  การผล ักด ันให้สมาชิกให้ความส าค ัญก ับ

คณะกรรมการสวสัดิการโดยแรงงานข้ามชาติเข้าไป

เป็นคณะกรรมการดว้ยเพือ่ใหแ้รงงานมีสว่นรว่มปละ

สามารถแสดงความคดิเห็นได ้ 

ส าหรบัประโยชน์ที่ได้ร ับจากการท างาน

โครงการ GLP ร่วมกบั ILO ภายใต้โครงการ Ship 

to Shore Rights นั้ น จ ะ ส าม า ร ถ ส ร้ า ง ค ว า ม

น่าเชือ่ถือในการด าเนินการของสมาคมฯ ไดม้ากขึน้ 

 

TTIA รว่มกบั MWRN จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการสง่เสรมิคณะกรรมการสวสัดกิาร คร ัง้ที ่4 

เมื่อว ันที่  19 มกราคม 2561 ทางTTIA 

ร่วมกบั MWRN จดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่องการ

ส่งเสริมคณะกรรมการสวสัดิการ คกส.ให้เป็นที่

ยอมรบัของแรงงานข้ามชาติ ณ บ้านคุ้งน ้ารีสอร์ท จ.

สมุทรสาคร โดยมีคุณอรรถพนัธ์ เลขาธิการฯ และ 

คุณเซนต์เท ประธาน MWRN เป็นประธานร่วม มี

สมาชิกเข้าร่วม 12 บริษัท 37 คน จากฝ่าย HR ที่

ท างานร่วมกบัคกส/ ตวัแทนคกส./ตวัแทนแรงงาน

ข้ามชาติ โดยมีแรงงานข้ามชาติเขา้ร่วมในคร ัง้น้ี 22 

คน  

>> ในช่วงเช้ามี

การบรรยายให้

ความรู้ เกี่ยวก ับ 

คุณสมบตัิ หน้าที่ 

ค ก ส .  / ก า ร ให้

ส ว ัส ดิ ก า ร ต าม

กฏหมายและนอก

กฎหม า ย  โ ด ย

วิทยากรจาก สนง.สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.

สมุทรสาคร และประธาน MWRN 

ผลจากระดมความเห็นใน 2 ประเด็นหลกั 

สรุปเบื้องตน้ดงัน้ี 

1. ท าไมแรงงานขา้มชาตจิงึไมม่าหา คกส.>> 

เหตุผลหลกัคือ แรงงานไม่รู ้จกับทบาทและหน้าที่

ของคกส. / แรงงานไม่เ ชื่อม ั่นในผู้แทน คกส./ 

แรงงานมีทางเลือกอื่นที่แจ้งปัญหาได้เร็วกว่า เช่น 

แจง้หวัหน้างานโดยตรง หรือ ไปพบ HR 
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2. ท าอยา่งไรให ้คกส. เป็นทีรู่จ้กัของแรงงาน

ข้ามชาติ>> เพิ่มช่องทางการประชาสมัพนัธ์ การ

อบรม ท าสญัลกัษณ์ของ คกส./ สรา้ง line กลุ่ม/ ให้ 

คกส.เข้าไปพบปะพูดคุยกบัแรงงานโดยตรง เช่น 

คกส. จดัอบรมบทบาทและหน้าที่ของตนให้ก ับ

แรงงานไดร้บัทราบ 

ภายหลงัการจดัสมัมนาคร ัง้น้ี ทางสมาคมจะ

สรุปข้อมู ลและ เวี ยนแจ้ง  HR และ  MWRN ได้

น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป และจะน าเสนอในที่ประชุม 

TTIA ในวนัที ่1 ก.พ. ศกน้ีดว้ย 

 

TTIA เข้าพบหารือกบั รมว.กษ. ร่วมกบั สภาหอฯ / TFFA  

เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2561 ชว่งบา่ย สภาหอ

ฯ TFFA TTIA (คุณอรรถพนัธ์) ไดเ้ขา้พบ รมต.กษ.

เพื่อน าเสนอสถานการณ์ ปัญหา และข้อเสนอแนะ

แนวทางการแก้ไขวิกฤตอุตฯอาหารทะเลแปรรูปของ

ไทยอยา่งเรง่ดว่น และทา่นไดม้อบ ผช.รมต.กษ.เป็น

ประธานการประชุมกบัภาคเอกชน 

ในภาพรวมวตัถุดิบอาหารทะเลลดลง ต้อง

น าเข้ามากขึ้น ต้องควบคุมคุณภาพด้วย ขอให้กรม

ประมงรีบจดัระเบียบ ผู้ค้า-ผู้ส่งออกสินค้าประมงทุก

ประเภท แยกผู้ขายภายใน-นอกประเทศ ดูแลการ

สง่ออกทีด่า่นควบคุม โดยรว่มมือกบักรมศุลกากร 

>>ทาง TTIA เสนอวา่ 

   (1) ขอให้กรมประมงเร่งท าความร่วมมือกบั

ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิค เพื่อลดปัญหาเอกสาร 

Catch cert ขาดการลงนามโดย CA ของ Port of 

Transshipment 

  (2) ขอให้กรมปศุสตัว์ช่วยแก้ไขข้อติดขดั

ต่างๆ ซึ่งทางรองอธิบดีกรมปศุสตัว์ (นายสตัวแพทย์

สมชวน รตันมงัคลานนท์)ไดช้ี้แจงดงัน้ี 

   -ก า ร อ อ ก ห นั ง สื อ ร ั บ ร อ ง ก า ร ข า ย

ภายในประเทศ (Certificate of Free Sale/ To 

Whom letter) ลา่ชา้ และไมช่ดัเจนวา่ตอ้งใชเ้อกสาร

ประกอบค าขอใดบ้าง>> ทางกรมฯ จะเพิ่มจ านวน 

จนท. และจะพจิารณาจดัประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ

กบัผู้ประกอบการอีก (หากในช่วงน้ี มีข้อติดขดัให้

ตดิตอ่คุณหมอกรรณศริ ิ089 489 7646) 

-การออกใบรบัรองผลิตภณัฑ์ Canned Pet 

food ไปประเทศร ัส เ ซีย  >> แก้ไขให้แล้ว  โดย

อนุญาตให้ใช้ผลการตรวจเช้ือจุลินทรีย์ ถ้าไม่พบก็

ร ับรองได้ว่าไม่มีสารพิษโบทูลิน ัม (Botulinum 

toxin) 

-การขอรบัรองการส่งออกสินค้าอาหารสตัว์

เลี้ยงไปประเทศจีน มีความล่าช้ามากและเลื่อนการ

เดินทางตลอด>>ทางกรมฯจะขอให้ ผู้อ านวยการ

ส านกังานทีป่รกึษาการเกษตรตา่งประเทศ ประจ ากรุง

ปักกิ่ง สาธารณรฐัประชาชนจีน (นายอดิศร จนัทร

ประภาเลศิ) ชว่ยเรง่ตดิตามเรือ่งน้ีให ้

 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะท างานเพือ่แก้ไขสถานการณ์ประมง และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ภายใต้ กกร.

เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2561  คุณอรรถพนัธ์ 

เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะท างาน

เพื่อแก้ไขสถานการณ์ประมง และอุตสาหกรรม

ต่อเน่ือง ภายใต้ กกร. ณ สภาอุตฯ โดยมีคุณทวี และ

คุณภูมินทร์เป็นประธานร่วม ที่ประชุมได้พิจารณา

ประเด็นดา้นประมง เพือ่เตรียมเสนอในทีป่ระชุมกกร. 

สรุปดงัน้ี  
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1) ด้านการประกาศกฎระเบียบ --> เห็นว่า

ภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมาย

ดว้ยในกฎหมายล าดบักฎกระทรวงและประกาศค าส ั่ง

ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการประมงและอุตสาหกรรมตอ่เน่ือง

ประมง และควรมีการศึกษาผลกระทบกฎกระทรวง

และประกาศค าส ั่งต่างๆที่ออกมาแล้ว // และให้เชิญ

คุณมงคล สุขเจรญิคณา นายกสมาคมการประมงแหง่

ประเทศไทยเขา้รว่มดว้ย  

2) ด้านแรงงาน-การขาดแคลนแรงงาน --> 

ให้มีการส่งเสริมพฒันาแรงงานไทยเพื่อทดแทน

แรงงานต่างด้าวในกิจการประมง ในระดบัแรงงาน

ฝี มือ ให้พ ัฒนา บุคลากรผ่ าน  กรอ .กศ .ซึ่ ง  ก .

ศึกษาธิการฯ มีวิทยาลยัพาณิชย์นาวี // และขอให้มี

การเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ตลอดปี หรือ 

อย่างน้อย 4 คร ัง้ต่อปี เพื่อแก้ปญัหาแรงงานต่างด้าว

เคลือ่นยา้ยโดยไมแ่จง้ 

3) การช าระเงินผ่านบญัชีธนาคารส าหรบั

แรงงานภาคประมง --> ขอให้เปิด 2 ช่องทาง คือ 

ผ่าน ATM และสามารถช าระเงินเป็นเงินสดรายวนั 

โดยนายจ้างต้องสง่หลกัฐานการจ่ายเงินให้ภาครฐัทุก

เดือน  

**ประเด็นน้ีคุณอรรถพนัธ์ ได้มีความเห็น

เพิม่เตมิวา่จากการเขา้รว่มประชุมโครงการ ILO ไดม้ี

การน าเสนอข้อมูลด้านน้ีจากธนาคารว่า ปัจจุบนั

ธนาคารหลายแห่งมีตู้ ATM บริการครอบคลุมใน

พ้ืนที่หลายจุดและมีภาษาของแรงงานข้ามชาติให้ใช้

แ ล้ ว  จึ ง อ ย า ก ใ ห้ มี ก า ร ส อ บ ถ า ม ไ ป ย ัง ก ลุ่ ม

ผูป้ระกอบการธนาคารเพือ่เก็บขอ้มูลอีกคร ัง้ 

4) ปญัหาขอ้มูลน ้าหนกัสตัว์น ้าในเอกสารการ

ขายสตัว์น ้า (MCPD) ไม่ถูกต้อง กระทบต่อโรงงาน

แปรรูปที่รบัซ้ือสตัว์น ้ามาผลิตเพื่อส่งออก เกิดความ

ล่าช้า เพราะไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ

เอกสารได้ จึงขอให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าไป

ตรวจสอบในระบบ Thai Flag ได้ >> ที่ประชุมให้

ขอรายละเอียดของปัญหาเพิ่มเติมอีกว่าเกิดขึ้น

เฉพาะที่ จ.ตรงั หรือไม่ เน่ืองจากมีกรรมการแย้งว่า

ปญัหาน้ีไมน่่าจะมีแลว้  

5) การอนุญาตให้ท าการประมง โดยก าหนด

วนัอนุญาตให้จบัปลา 250 วนั / ปี --> มีข้อเสนอให้

ขออนุญาตให้สามารถจบัปลาได้ 300 วนั / ปี >> ที

ประชุมให้สอบถามทางสมาคมการประมงแห่ง

ประเทศไทยดว้ย 

**ประเด็นน้ีคุณอรรถพนัธ์ ได้มีความเห็นเพิ่มเตมิวา่ 

ปัจจุบนัไทยถูกจบัตาจากกรณี Over Fishing อยู่ 

ควรมีการตรวจดูเรือ่งเครือ่งมือในการจบั และเรือจบั

ดว้ย  

6) ด้านการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือการ

จบัปลา --> มีข้อเสนอให้กวดขนัดูแลไม่ให้มีการใช้

อุปกรณ์จบัปลาผดิกฎหมาย 

 

TTIA เก็บขอ้มลูการด าเนินการจดัต ัง้ศูนย์ Fisherman Center ที ่จ.สมทุรสาคร 

เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2561 เจา้หน้าทีส่มาคม

ฯ (คุณวรพลและคุณปิยะราช) ได้เดินทางไปเก็บ

ข้ อมู ลก ารด า เ นินการจ ัดต ั้ ง ศู นย์  Fisherman 

Center ที่  จ . ส มุ ท รส าค รศู น ย์ ลู ก เ รื อ ป ร ะ ม ง  

Fisherman Center จ ัดต ั้งโดย มูลนิธิ เครือข่าย

สง่เสรมิคุณภาพชีวติแรงงาน (LPN) มีเป้าหมายเพื่อ 

ช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติเพิ่มอตัรา

การเข้าถึงสิทธิที่พึงได้รบัตามกฎหมาย ได้รบัการ

ปฏบิตัคิุม้ครองทีด่ีจากผูป้ระกอบการ รฐัทีพ่งึสามารถ

จดับรกิารทางสงัคมไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ และสรา้ง

เครือข่ายความร่วมมือทางสงัคมของลูกเรือประมง 

โดยจะท าหน้าที่รบัเรื่องเบื้องต้น และด าเนินการต่อ

การเข้าถึงการช่วยเหลือด้านกฎหมายและคดีความ 

สร้างกลไกอาสาสมคัรลูกเรือประมง และเครือข่าย

อาสาสมคัรเฝ้าระวงัปญัหาในเรือประมงและในชุมชน

แรงงาน โดยขณะน้ีมีส านักงานอยู่ที่  1.จ ังหว ัด

สมุทรสาคร (LPN) 2.ส านักงานสะพานปลา จ.

สมุทรสาคร 3.อ าเภอเมืองระยอง 4.อ าเภอคลองใหญ่ 
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จงัหวดัตราด และมีเป้าหมายจะขยายพ้ืนทีก่ารท างาน

ไปโดยรอบ 22 จงัหวดัชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 

ส าหรบัรายละเอียดเพิ่มเติมทางสมาคมฯ จะ

สรุปข้อมูลและจะน าเสนอในที่ประชุม TTIA ในวนัที่ 

1 กพ 61 น้ีตอ่ไป 

 

การแขง่ขนักอล์ฟกระชบัมติร TTIA คร ัง้ที ่2 

เมือ่วนัที ่ 26 มกราคม 2561 สมาคมฯ ไดจ้ดั

งาน “การแข่งขนักอล์ฟกระชบัมิตร TTIA คร ัง้ที่ 2” 

เริ่มเวลา 11.00 น. ณ สนามกรุงเทพกรีฑา เพื่อ

กระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกสมาคมฯ  Tuna 

supply chain ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเน่ือง และ

ภาครฐั ทีเ่กีย่วขอ้ง อีกท ัง้เพือ่เป็นการหารายไดพ้เิศษ

เขา้สมาคมฯ  

สรุปการจ ัดกิจกรรมมีผู้ เข้าร่วมแข่งข ัน

ท ั้งหมด 18 ทีม 22 บริษัท จ านวน 79 คน รวม

ผู้เข้าร่วมงานภาคเช้าและงานเลี้ยงภาคค ่าท ั้งหมด 

110 คน ท ัง้น้ีสมาคมฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้

การสนบัสนุนกิจกรรมในคร ัง้น้ี และขอขอบพระคุณ 

sponsor ดงัน้ี 

1. บริษัท ท ั่ งฮ ัวซินรุ่ง เจริญทร ัพย์  จ าก ัด 

สนบัสนุนคา่สนาม คา่แคดดี้ และรถกอล์ฟ  

2. บริษทั พูนทรพัย์แคน จ ากดั สนบัสนุน ค่า

จดังานเลี้ยงตอนเย็น 100,000 บาท 

หมายเหตุ: ก าหนดการจดัการแข่งขนักอล์ฟ

กระชบัมิตร TTIA คร ั้งที่ 3 ปี 2562 ซึ่งจะจดัขึ้น

ประมาณสปัดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม 2562 

โดยนายกสมาคมฯ แจ้งผู้สนับสนุนขอจดัที่สนาม 

Thai Country Club (ไ ท ย  ค ัน ท รี่  ค ล ับ )  ซึ่ ง

ก าหนดการและรายละเอียดการแข่งขนัทางสมาคมฯ 

จะแจง้ใหส้มาชกิทราบในภายหลงั 
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TTIA เขา้รว่มสมัมนาท าความเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการทางศุลกากรลว่งหน้ากอ่นสนิคา้มาถงึ (Pre-Arrival 

Processing) 

เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2561 (ช่วงเช้า) ทาง

สมาคมฯ (คุณอารียา) เข้าร่วมสมัมนาท าความเขา้ใจ

เกีย่วกบักระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้ากอ่นสินค้า

มาถึง(Pre-Arrival Processing) ณ ห้องประชุม

ใหญ่ สถาบนัวิทยาการศุลกากร ช ัน้ 15 อาคาร 120 

ปี กรมศุลกากร โดยมีนายกุลิศ สมบตัิศิริ อธิบดีกรม

ศุลกากร เป็นประธาน 

โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี  

1. ตามที่พ.ร.บ ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 

64 วรรค 2 การน าของเข้าทางทะเล ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ

ก าหนด ทางกรมศุลกากร จึงออกประกาศกรม

ศุลกากรที่ 5/2561 เรื่อง กระบวนการทางศุลกากร

ล่ ว ง ห น้ า ก่ อ น สิ น ค้ า ม า ถึ ง  ( Pre-Arrival 

Processing) เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้น าของ

เขา้สามารถปฏบิตัพิธิีการศุลกากรในการน าเขา้สนิคา้

ที่มาจากต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยให้สิทธิกบั

ผู้น าของเข้า ในการน าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ

ทางทะเลหรือทางอากาศ ทีจ่ะสามารถยืน่ใบขนสินค้า

ขาเข้าและยื่นช าระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) ล่วงหน้า 

ก่อนที่เรือ/อากาศยานจะเข้ามาถึง ณ ท่า/สนามบินที่

เป็นดา่นศุลกากรได ้ 

2. การรายงานเรือเขา้และบญัชีสนิคา้ลว่งหน้า 

ต้องรายงานภายใน 24 ช ั่วโมงก่อนเรือหรือสินค้าถึง

ท่า เพื่อให้ผู้น าเข้าสามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้

ล่วงหน้าก่อนเรือมาถึง และสามารถติดตามตาม

สถานะของการด าเนินการผ่านระบบ E-Tracking 

ของกรมศุลกากร เพื่อวางแผนล่วงหน้าในการรบั

สนิคา้ เมือ่เรือมาถงึไดท้นัที  

3. ท ัง้น้ีประกาศกรมศุลกากรที ่5/2561 เรือ่ง 

กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง

(Pre-Arrival Processing) จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที ่

1 กุมภาพนัธ์ 2561 ส าหรบัท่า/สนามบินที่เป็นด่าน

ศุลกากรท ั่วประเทศ ส่วนส านกังานศุลกากรท่าเรือ

แหลมฉบงั จะมีผลบงัคบัใช ้ในวนัที ่1 มีนาคม 2561 

อน่ึง ทางกรมศุลกากร ไดจ้ดัสมัมนาเฉพาะส่วนกลาง 

และเวียนประกาศดงักล่าวให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทุก

ด่านทราบ หากผู้ประกอบการท่านใดมีข้อสอบถาม

เพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร

ประจ าดา่นไดค้ะ่ 

 

 

 

กรมประมงบรูณาการรว่มกรมเจา้ทา่และศปมผ. บรกิารเบ็ดเสร็จทีเ่ดยีวจบ! ในการออกใบอนุญาตท าการ

ประมงพาณิชย์และการตอ่ใบอนุญาตใช้เรือรอบปีการประมง 2561 – 2562 

วนัที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ 

หอ้งประชุมพะยูน กรมประมง ดร.อดศิร พรอ้มเทพ 

อธิบดีกรมประมง ร่วมกบั นายจิรุฒม์ วิศาลจิตร 

อธิบดีกรมเจ้าท่า และพลเรือโทวรรณพล กล่อมแก้ว    

รองหวัหน้าส านกังานเลขานุการศูนย์บญัชาการแกไ้ข

ปญัหาการท าการประมงผดิกฎหมาย (ศปมผ.)    และ

นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมง

แห่งประเทศไทยได้ร่วมกนัแถลงข่าวเรื่อง การออก

ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์และการต่ออายุ

ใบอนุญาตใช้เรือ รอบปีการประมง พ.ศ. 2561 – 

2562  
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 ดร.อดศิร พรอ้มเทพ อธบิดีกรมประมง กลา่ว

ว่า เน่ืองจากใบอนุญาตท าการประมงของเรือประมง

พาณิชย์ ในรอบ ปีการประมง  2559 - 2560 (1 

เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2561) ก าลงัใกล้จะ

สิน้สุด ดงันัน้เพือ่ความตอ่เน่ืองของการท าการประมง 

กรมประมงจะเปิดใหย้ืน่ค าขอรบัใบอนุญาตท าประมง

พาณิชย์ ได้ ในระหว่า งว ันที่  20 มกราคม – 20 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  
Source: 

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

461 

 

ลุน้อยีปูลดใบเหลืองประมง! มอบการบา้นนดัตรวจ เม.ย.น้ี

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง 

เปิดเผยประเด็นหารือเรือ่งการท าประมงผดิกฎหมาย 

(IUU)  ของคณะเจ้าหน้าที่ไทยกบัสหภาพยุโรป เมื่อ

วนัที่ 9-12 มกราคม 2561 ท ัง้สองฝ่ายได้พิจารณา

ด้านการตรวจสอบย้อนกลบัระบบของไทยในรอบที่

ผา่นมา พบวา่ยงัมีจุดออ่นทีไ่ทยตอ้งแกไ้ข โดยทางอียู

จะเดินทางเข้ามาติดตามตรวจสอบอีกคร ัง้ในเดือน

เมษายนน้ี ซึ่งหากเห็นว่าไทยมีความพร้อมก็จะ

ประเมินกรณีที่ไทยอยู่ในสถานะใบเหลืองหรือ

ประเทศที่ต้องปรบัปรุงแก้ไขท าการประมงอีกคร ัง้ 

เพือ่พจิารณาสถานะใหม ่

 ท ัง้น้ี การตรวจสอบย้อนกลบัของไทยได้แบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) สินค้าสตัว์น ้าที่น าเข้าจาก

ต่างประเทศ ซึ่งเรือต้องมีใบอนุญาตการจบัปลา 

ปริมาณปลาแต่ละชนิด และมีการใช้เครื่องมือประมง

ที่ถูกต้อง โดยต้องมีเอกสารที่ชดัเจน แต่เน่ืองจาก

ภาษาทีต่า่งกนั สง่ผลใหร้ายละเอียดขอ้มูลบางประเทศ

ยงัไม่ชดัเจน ดงันั้น จึงต้องใช้ระยะเวลาในการ

ตรวจสอบ 2) ปลาที่จบัโดยเรือในประเทศ ต้องกรอก

เอกสารอย่างช ัด เจน ซึ่ ง เ ป็น เ รื่อ งใหม่ส าหร ับ

ชาวประมงไทย จึงต้องใช้ระยะเวลาในการปรบัปรุง 

อย่างไรก็ตาม อียูมีความพอใจและเห็นถึงความ

พยายามของไทยในการวางระบบดงักล่าวที่มีความ

คืบหน้าไปแล้วกว่า 60% และกลุ่มชาวประมงเข้าใจ 

และยอมรบัเงือ่นไขทีต่อ้งน าไปปฏบิตัิ 
Source: https://www.thairath.co.th/content/1183290 

 

 

 

รฐับาลย า้ผอ่นปรนแรงงานตา่งดา้วพสิจูน์สญัชาตอิอกไปถงึ 30 ม.ิย.61  

วนัที ่29 ธนัวาคม 

2560 พ ล โ ท 

สรร เสริญ  แก้ว

ก า เ นิ ด  โ ฆ ษ ก

ป ร ะ จ า ส า นั ก

นายกร ัฐมนตรี  

เปิดเผยว่า  ตาม

ค าส ั่ งหวัหน้า คสช.ที่  33/2560 เรื่อง มาตรการ

ช ั่วคราวเพือ่แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในการบรหิารจดัการการ

ท างานของคนต่างด้าว ได้ผ่อนปรนให้แรงงานต่าง

ด้าวได้รบัอนุญาตให้อยู่ในประเทศและท างานได้

จนถึง 31 ธ.ค.60 โดยแรงงานต่างด้าวต้องพิสูจน์

สญัชาตใิหแ้ลว้เสร็จในชว่งเวลาดงักลา่ว นัน้ 

 “รฐับาลรบัทราบถงึความจ าเป็นที่จะตอ้งผ่อน

ผนัให้แรงงานต่างด้าวราว 900,000 คน ที่ก าลงั

ด าเนินการพิสูจน์สญัชาติแต่ยงัไม่แล้วเสร็จ และ

แรงงานทีไ่ม่มีเอกสารใด ๆ ใหไ้ดข้ึน้ทะเบียนประวตัิ 

จดัท าฐานขอ้มูล และพสิูจน์สญัชาตใิหเ้รียบรอ้ย จงึได้

ขยายเวลาด าเนินการออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวนัที่ 

30 ม.ิย.61 ตามมต ิครม.เมือ่ 19 ธ.ค.60 และขณะน้ี 

คสช.อยู่ระหว่างการพิจารณาใช้ ม.44 ในการผ่อน

ผนั” 

ส าหรบัแนวทางการด าเนินงานนบัจากน้ี แต่

ละจงัหวดัจะจดัต ั้งคณะกรรมการบริหารจดัการ

แรงงาน เพื่อท าหน้าที่จดัต ั้งและก าก ับดูแลการ

ด าเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service : OSS) ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

โดยแรงงานต่างด้าวที่ยงัไม่ได้พิสูจน์สญัชาติ

กว่า 900,000 คน ต้องไปขึ้นทะเบียนประวตัิจดัท า

ฐานข้อมูล ณ ศูนย์ OSS ในพ้ืนที่ที่แรงงานต่างด้าว

ท างานอยู่ภายใน 31 มี.ค.61 และไปพิสูจน์สญัชาติ

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 ม.ิย.61 สว่นแรงงานตา่งด้าว
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ที่ไม่มีเอกสารใด ๆ ให้นายจ้างพาไปขึ้นทะเบียน

ประวตัิและจดัท าฐานข้อมูลภายใน 30 วนั นบัจาก

วนัที่ รมว.แรงงานก าหนด ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการ

จดัท ารายละเอียด จากนั้นให้พิสูจน์สญัชาติให้แล้ว

เสร็จภายใน 30 ม.ิย.61 เชน่กนั 
Source: 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/9113 

 

กสร. เคลยีร์ปญัหาตดิต ัง้ตู ้ATM ใหล้กูจา้งประมงทะเล พรอ้มใหบ้รกิารแลว้กวา่ 80 ตู ้

ก ร ม

สว ัสดิ ก า รแ ล ะ

คุ้มครองแรงงาน 

ล ง พ้ื น ที่ ศู น ย์  

PIPO แก้ปัญหา

ติ ด ต ั้ ง ตู้  ATM 

ครบ 22 จงัหวดั

ชายทะเล พรอ้มใหบ้รกิารลูกจา้งประมงทะเลแล้วกว่า 

80 ตู ้

วนัที่ 9 มกราคม 2561 นายอนนัต์ชยั อุทยั

พฒันาชีพ อธิบดีกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

(กสร.) เปิดเผยว่า ตามประกาศส านกันายกรฐัมนตรี 

เรื่อง การออกหนงัสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่า

ด้วยการประมง พ.ศ.2560 ที่ก าหนดให้นายจ้างใน

กิจการประมงทะเลต้องจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน และ

จ่ายโดยการโอนผ่านธนาคาร ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ต ัง้แต่

วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการ

อ านวยความสะดวกใหแ้กลู่กจา้งทีต่อ้งการเบกิเงินไป

ใชจ้า่ยในชีวติประจ าวนั กสร. ไดป้ระสานกบัธนาคาร

พาณิชย์เพื่อติดต ัง้ตู้กดเงินอตัโนมตัิ (ATM) ณ ศูนย์

ควบคุมการแจ้งเรือประมงเข้า - ออก (PIPO) ที่มี

ท ัง้หมด 32 ศูนย์ ใน 22 จงัหวดัชายทะเล ซึ่งขณะน้ี

ได้ติดต ัง้เสร็จสิ้นแล้ว 31 ศูนย์ รวม 80 ตู้ ท ัง้น้ียงัคง

ขาดอีก 1 ศูนย์ ไดแ้กจ่งัหวดัสตูล 
Source http://www.ryt9.com/s/prg/2765009

 

ฑตูแรงงานเมยีนมาพบอธบิดกีสร. หารือพทิกัษ์สทิธลิกูจา้งฯ 

วนัที่ 8 มกราคม 2561 นายอนนัต์ชยั อุทยั

พฒันาชีพ อธิบดีกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

ได้ห ารื อ ร่ วมก ับ  Mr.  U San Maung Oo ทู ต

แรงงานของเมียนมาถึงแนวทางความร่วมมือในการ

ดูแลให้ลูกจ้างเมียนมาได้รบัการคุ้มครองสิทธิตาม

กฎหมายอย่างท ั่วถึง โดยฑูตแรงงานได้เล็งเห็นถึง

ความส าคญัของการสรา้งการรบัรูใ้นเรื่องสิทธิหน้าที่

ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานใหก้บัแรงงานเมียนมา

ที่เข้ามาท างานในประเทศไทย และกรณีที่เกิดปญัหา 

แรงงานไม่ได้รบัสิทธิตามกฎหมายหรือกรณีมีข้อ

ขดัแย้งในเรื่องสิทธิหน้าที่ก็จะร่วมกนัในการแก้ไข

เพื่อให้ลูกจ้างได้รบัการคุ้มครองสิทธิและยุติปัญหา

โดยเร็ว 

อธิบดีกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือดงักล่าว เป็นไปตาม

นโยบายของพลต ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการบริหาร

จดัการแรงงานตา่งดา้วโดยเน้นใหม้ีการด าเนินการท ัง้

ระบบต ัง้แตก่ารรบัเขา้ท างาน การคุม้ครองเรือ่งสภาพ

การจ้างการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดย

แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยทุก

สญัชาติจะได้รบัการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

เช่นเดียวกบัแรงงานไทยโดยค านึงถงึสิทธขิ ัน้พ้ืนฐาน

ทีจ่ะไดร้บัเมือ่ท างาน กลา่วคือมีสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานที่ปลอดภยั ได้รบัค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมี

สวสัดกิารทีด่ี ไมถู่กบงัคบัใชแ้รงงาน 
Source http://www.thansettakij.com/content/248890 

 

กสร.ย า้นายจา้งยืน่แบบรายงานสภาพการจา้งฯ หมดเขตมกราคมน้ี พรอ้มเตือนหากลา่ช้าอาจมคีวามผดิ 

วนัที่ 12 มกราคม 2561 นายอนนัต์ชยั อุทยัพฒันา

ชีพ อธบิดีกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน (กสร.) 

เปิดเผยว่า พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 ก าหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกนัต ัง้แต่สิบ

คนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการ

ท างาน(คร.11) ภายในเดือนมกราคมของทุกปีซึ่ง

http://www.ryt9.com/s/prg/2765009
http://www.thansettakij.com/content/248890
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เหลือระยะเวลาด าเนินการอีกประมาณ 15 วนั จึง

ขอใหย้ า้นายจา้งเรง่จดัเตรียมขอ้มูลตามทีก่ าหนดและ

ยืน่แบบคร.11 ภายในระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งสามารถ

ส่งได้ด้วยตนเองหรือทางจดหมายอิเลคทรอนิค(e-

mail) ที่ส านกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรุงเทพมหานครพ้ืนทีห่รือทีส่ านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัทีส่ถานประกอบกจิการต ัง้อยู่ 

เพราะหากเลยก าหนดหรือไม่ได้จดัส่งนายจ้างมี

ความผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษปรบัไม่เกิน 2 หมื่น

บาท 

อธิบดีกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กล่าวเพิ่มเติมว่า ส าหรบัสถานประกอบกิจการที่มี

ลูกจา้งลดลงไมค่รบสบิคนขอใหแ้จง้ขอ้มูล ณ ปจัจุบนั

พรอ้มหลกัฐานเพือ่พนกังานตรวจแรงงานจะได้น าไป

ปรบัฐานข้อมูลต่อไป 

ใ น ส่ ว น ข อ ง ส ถ า น

ประกอบกจิการทีเ่พิง่มี

ลูกจ้างครบสิบคนและ

ไม่ได้รบัแบบรายงาน

สภาพก ารจ้ า ง แ ล ะ

สภาพการท างาน(คร.11) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

www.protection. labour.go. th สอบถามข้อมูล

เพิม่เตมิไดท้ีส่ านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

กรุงเทพมหานครพ้ืนที ่1 ถงึ 10 ส านกังานสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัทุกจงัหวดั หรือหมายเลข

โทรศพัท์สายดว่น 1506 
Source: http://www.ryt9.com/s/prg/2766473 

 

คร ัง้แรก! ‘เมยีนมา’ ลุยแกจ้น ขึน้พรวด ‘คา่แรงข ัน้ต ่า’33% 

วนัที ่4 มกราคม 2561 ส านกัขา่วเมียนมา ได้

รายงานวา่ รฐับาลประกาศขึน้คา่แรงข ัน้ต ่า 33% 

เป็นวนัละ 4,800 จา๊ด หรือประมาณ 115 บาทโดย

นบัเป็นการขึน้คา่แรงข ัน้ต ่าคร ัง้แรกต ัง้แตมี่การ

ก าหนดคา่แรงเมือ่ปี 2015 ทีผ่า่นมา ทา่มกลางความ

เชือ่ม ั่นของภาคธุรกจิทีย่ ่าแย ่ซึง่ธนาคารโลก

คาดการณ์เมือ่เดือน ต.ค.ทีผ่า่นมาวา่ การลงทุนใน

เมียนมาจะชะลอตวัลงแมเ้ศรษฐกจิยงัมีเสถียรภาพอยู ่ 
Source: http://www.thansettakij.com/content/247333 

 

เคาะแลว้!คา่จา้งแรงงานข ัน้ต ่าท ั่วประเทศ เพิม่สงูสดุ 22 บาทมผีล 1 เม.ย. 2561 

วนัที่ 17 มกราคม 2561 นายจรินทร์ จกักะ

พาก ปล ัดกระทรวงแรงงาน ในฐานประธาน

คณะกรรมการในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19  

เปิดเผยถึงผลการพิจารณาค่าจ้างข ัน้ต ่า หลงัจากใช้

เวลาในการหารือกนันานกว่า 7 ช ั่วโมง ต ัง้แต่เวลา 

16.00 น.วา่ ทีป่ระชุมไดข้อ้สรุปเรือ่งการปรบัค่าจ้าง

ข ัน้ต ่าต ัง้แต ่5-22 บาท โดยแบง่เป็น 7 ระดบั 

เป็นการปรบัใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 

นราธิวาส ยะลา และปัตตานี อตัราข ัน้ต ่าอยู่ที่ 308 

บาท ระดบั 

-ปรบัขึ้นจ านวน 22 จงัหวดั ได้แก่ สิงห์บุรี 

ล าพูน สุโขทยั ก าแพงเพชร พิจิตร อุทยัธานี ศรีษะ

เกศ ตาก ชยัภูมิ อ านาจเจริญ แพร่ ราชบุรี ระนอง 

มหาสารคาม ชุมพร สตูลตรงั แม่ฮ่องสอน เชียงราย  

ล าปาง นครศรีธรรมราช และหนองบวัล าภู อตัราข ัน้

ต ่าอยูท่ี ่310 บาท  

- ปร ับขึ้ น  21  จ ัง ห ว ัด  ได้แ ก่  ร้อ ย เ อ็ ด 

นครสวรรค์ พทัลุง อุตรดิตถ์ อุดรธานี นครพนม 

สุรินทร์ เพชรบุรี พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ ชยันาท เลย 

ยโสธร พะเยา บึงกาฬ กาญจนบุรี อ่างทอง สระแก้ว 

ประจวบคีรีขนัธ์ บุรีรมัย์ และน่าน อตัราข ัน้ต ่าอยู่ที่ 

315บาท 

-ปรบัขึ้น 7 จงัหวดั ได้แก่ สมุทรสงคราม 

สกลนคร มุกดาหาร นครนายก กาฬสินธุ์ ปราจีนบุรี 

และจนัทบุรี อตัราข ัน้ต ่าอยูท่ี ่318 บาท 

http://www.ryt9.com/s/prg/2766473
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-ปรบัขึ้น 14 จงัหวดัได้แก่ อุบลราชธานี 

สระบุรี  พระนครศรีอยุ ธยา  หนองคาย ลพบุรี  

ขอนแก่น กระบี่ นครราชสีมา พงังงาเชียงใหม่ 

สุพรรณบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี และตราด เป็นต้น 

อตัราอยูท่ี ่320 บาท 

-ปรบัขึน้ 7 จงัหวดั อาท ิกทม. นนทบุรี ฉะเฉิง

เทราสมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และ

นครปฐม เป็นตน้อตัราข ัน้ต ่าอยูท่ี ่325 บาท 

-ปรบัขึ้น 3 จงัหวดั ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี และ

ระยอง อตัราข ัน้ต ่าอยูท่ี ่330 บาท โดยคา่เฉลีย่ท ัง้ 77 

จงัหวดัโดยมีการปรบัค่าแรงต ่าสุด 5 บาท และสูงสุด 

22 บาท ซึง่คา่เฉลีย่อยูที่ ่315.97 บาท 

นายจรินทร์ กล่าวว่าที่ประชุมจะเสนอให้

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในวนัพรุ่งน้ี และ

คาดวา่จะเสนอต่อครม.ไดใ้นสปัดาห์หน้ามีผลในวนัที ่

1 เม.ย.2561 โดยไม่มีผลย้อนหลงั เน่ืองจากไม่

ต้องการให้นายจ้างได้รบัผลกระทบ ในขณะเดียวกนั

ลูกจ้างก็ปรบัขึ้นค่าแรงซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกนัทุก

ฝ่าย นอกจากน้ีมองว่าค่าจ้างข ัน้ต ่าควรมีการปรบัขึน้

ทุกปีเน่ืองจากคา่ครองชีพสูงขึน้ ดชันีผุ็บรโิภคเพิม่ขึ้น 

และการเตบิโตทางเศรษฐกจิแตล่ะจงัหวดัเพิม่มากขึน้ 

อย่างไรก็ตามยงัต้องมีการแก้ไขโครงสรา้งเงินเดือน

เพื่อให้เป็นประโยชน์กบัลูกจ้าง และยงัต้องมีการ

พฒันาฝีมือแรงงานควบคู่กนัไปเพื่อ รบัมือในความ

เปลีย่นแปลงทีจ่ะน าหุน่ยนต์เพือ่มาใชแ้ทนแรงงานใน

อนาคต 

สว่นสาเหตุทีใ่ช้เวลาในการประชุมนานกวา่ 7 

ช ั่วโมงเพราะต้องพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบ 

แตใ่นทีสุ่ดมตกิ็เป็นทีน่่าพอใจกนัทุกฝ่าย 
Source: http://www.thaipost.net/main/detail/1272 

 

กกร. แถลงขา่ว ผลกระทบตอ่การปรบัอตัราคา่จา้งข ัน้ต ่า ประจ าปี 2561  

เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2561 คณะกรรมการ

ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั หรือ กกร. ประกอบด้วย 

สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมแถลง

ผลกระทบตอ่การปรบัคา่จา้งข ัน้ต ่า ปี 2561 

 นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการ

ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) และประธาน

กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 

ตามที่ คณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 19 ได้พิจารณา

ประกาศการปรบัเพิม่คา่จ้างข ัน้ต ่าปี 2561 โดยมีการ

ปรบัขึ้นค่าจ้างข ั้นต ่าท ั่วประเทศ อยู่ที่  5-22 บาท 

(1.64-7.14 %) โดยแบ่งการปรบัค่าจ้างข ัน้ต ่า เป็น 

7 ระดบั ดงัน้ี 

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั หรือ กกร. 

ได้สอบถามความคิดเห็นต่อประเด็นดงักล่าวไปยงั

สมาชิกท ั่วประเทศ โดยเฉพาะสมาชิกต่างจงัหวดัถึง

ผลกระทบต่อการปรบัอตัราค่าจ้างข ัน้ต ่าคร ัง้น้ี โดยมี

ขอ้สงัเกตวา่ จากการปรบัอตัราค่าจ้างข ัน้ต ่า ปี 2561 

ได้ปรบัเกินกว่าที่คณะอนุกรรมการจงัหวดั เสนอ

คณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 19 คิดเป็นร้อยละ 92 

ของจงัหวดัท ัง้หมด  ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่กลุม่จงัหวดั 

35 จงัหวดัที่คณะอนุกรรมการค่าจ้างจงัหวดัไม่ได้

เ สนอปร ับขึ้นค่ า จ้ า ง  อ าทิ  จ ังหว ัด ระยอง  ซึ่ ง

คณะอนุกรรมการค่าจ้างจงัหวดัระยอง มีมติคงอตัรา

ค่าจ้างข ัน้ต ่าเดิมที่ 308 บาทต่อวนั ซึ่งเป็นอตัราเดิม

ของปี 2560 โดยได้เสนอให้คงเดิมที่ แต่ประกาศ

อตัราค่าจ้าง ปี 2561 ก าหนดให้ปรบัเป็น 330 บาท

ต่อวนั จึงไม่สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงของ

เศรษฐกิจในพ้ืนที่ โดยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาค

การเกษตร ภาคบริการ และผู้ประกอบการ SMEs 

โดยท ั่วไป 

กกร. ไดร้วบรวมความเห็นเพิม่เตมิจากสมาชิกในแต่

ละจงัหวดัและมีข้อเสนอแนะต่อผลกระทบจากการ

ปรบัอตัราคา่จา้งข ัน้ต ่าประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

1) การปรบัคา่จา้งข ัน้ต ่า ไดม้ีการด าเนินการแล้วเมื่อ 

1 มกราคม 2560 

2) การปรบัค่าจ้างข ัน้ต ่าในคร ัง้น้ี กกร.  มีความเห็น

วา่ ไมส่อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิความเป็นจรงิของ

แต่ละจ ังหว ัด  และไม่เ ป็นไปตามข้อ เสนอของ

คณะอนุกรรมการคา่จา้งจงัหวดั อีกท ัง้ ไม่เป็นไปตาม

การค านวณดชันีทางเศรษฐกิจที่ระบุไว้ตามมาตรา 

87 แหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

3) การปรบัค่าจ้างข ัน้ต ่าในคร ัง้น้ี จะส่งผลกระทบตอ่

ตน้ทุนคา่จา้งแรงงานและการผลติเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะ

ภาคเกษตร ภาคบรกิาร และ SMEs เน่ืองจากตน้ทุน

ค่ า จ้ า ง แ ร ง ง า น แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต เ พิ่ ม ขึ้ น ท า ใ ห้

http://www.thaipost.net/main/detail/1272
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ผู้ประกอบการไม่สามารถปรบัตวัได้ทนั โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เป็นการเร่งให้มีอตัราการว่างงานที่สูงขึ้น 

จากการทีผู่้ประกอบการน าเครือ่งจกัรและเทคโนโลยี

มาทดแทนแรงงาน 

4) การปรบัคา่จา้งข ัน้ต ่าทีเ่กนิพ้ืนฐานสภาพความเป็น

จริงทางเศรษฐกิจและสงัคม จะส่งผลให้เกิดความ

เสียหายตอ่ประเทศในภาพรวม รวมท ัง้ คา่ครองชีพที่

จะสูงขึน้ตาม จะสง่ผลกระทบตอ่ประชาชน 

5) กกร. สนบัสนุนนโยบายรฐับาลในการพฒันาและ

ยกระดบัฝีมือแรงงาน เพื่อมุ่งสู่การลอยตวัของค่าจา้ง

ในทีสุ่ด 

6) ในการปรบัคา่จา้งคร ัง้น้ี กกร. มีความเป็นหว่งภาค

เกษตร ภาคบรกิาร และ SMEs เป็นอยา่งยิง่จงึขอให้

รฐับาลมีมาตรการชว่ยเหลือโดยเรง่ดว่น 

7) ภาครฐัควรด าเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

อยา่งจรงิจงัและเรง่ดว่น โดยใหเ้อกชนทีม่ีความพรอ้ม

มีสว่นรว่ม 

กกร. ขอเสนอใหร้ฐับาลทบทวน มตอิตัราคา่จา้งข ัน้ต ่า

ที่ได้มีมติออกมาตามคณะกรรมการค่าจ้างแรงงาน

กลาง  ให้เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการค่าจ้าง

จงัหวดัและสอดคล้องกบับทบญัญตัิของกฎหมาย 

(มาตรา 87 แหง่ พรบ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541) 

ทีก่ าหนดไว ้ 
Source: Fishery&Labor BOT 

 

แรงงานจี‘้บิก๊ตู’่ ทบทวนมตปิรบัคา่จา้ง ยืน่ 3 ขอ้เรียกรอ้งปรบัเทา่กนัท ัว่ปท. ขูเ่คลือ่นไหวกดดนัตอ่เน่ือง 

ว ันที่  23 มกราคม 2561 ที่ศูนย์บริการ

ประชาชน ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี ฝั่ ง

ก.พ. สมาพนัธ์แรงงานรฐัวิสาหกิจสมัพนัธ์ (สรส.) 

คณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย (คสรท.) น า

โดย นายชาลี ลอยสูง รองประธาน คสรท.และ น.ส. 

ธนพร วิจนัทร์ รองประธาน คสรท. พร้อมสมาชิก

ประมาณ 50 คน ยืน่หนงัสือถงึพล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์

โอชา นายกรฐัมนตรี และหวัหน้าคสช. เพื่อขอให้

ปรบัคา่แรงข ัน้ต ่าเป็นไปตามหลกัสากลและเท่ากนัท ั่ว

ประเทศ 

โดยน.ส.ธนพร กล่าวว่า คสรท. ขอประกาศ

จุดยืนเดมิและเรียกรอ้งตอ่นายกฯ และรฐัมนตรี 4 ขอ้ 

คือ 1.ให้มีการปรบัค่าจ้างข ัน้ต ่าเป็นไปตามหลกัการ

สากล ให้เลี้ยงคนในครอบครวัได้อย่างเพียงพอ 2.

ค่าจ้างข ั้นต ่ าต้อง เท่าก ันท ั่ วประ เทศ 3.ยกเลิก

คณะอนุกรรมการพิจารณาอตัราค่าจ้างข ัน้ต ่าจงัหวดั 

และให้มี คณะกรรมการค่าจ้ า งระด ับชาติ  ที่มี

องค์ประกอบครองคลุมทุกภาคสว่น และ 4.ใหร้ฐับาล

วางมาตรการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินจริง 

ท ั้ง น้ี  หากรฐับาล และกระทรวงแรงงานไม่ยอม

ทบทวนเรือ่งดงักลา่วน้ี เราจะมีการเคลือ่นไหวตอ่ไป 

ด้านนายชาลี กล่าวว่า เราต้องการให้ยกเลิก

อนุกรรมการคา่จา้งจงัหวดั เน่ืองจากกลไกการท างาน

ล้มเหลว ท ั้งน้ี พบว่าอนุกรรมการบางจงัหวดั ไม่มี

ตวัแทนลูกจา้ง ท าใหค้า่จา้งทีเ่สนอเขา้มาสว่นกลาง มา

จากนายจ้างฝ่ายเดียว และบอร์ดค่าจ้างพิจารณา

ค่าจ้าง โดยไม่มีการน าข้อมูลจากอนุกรรมการฯ มา

พิจารณา เพราะมีธงของนายจ้างและรฐับาลอยู่แล้ว 

ตวัเลขจึงไม่ตรงกบัที่อนุกรรมการฯ แต่ละจงัหวดั

เสนอมา จึงมองว่าเป็นการใช้อนุกรรมการฯ เพื่อ

อา้งองิปรบัคา่จา้งเทา่นัน้ 

นายชาลี กล่าวว่า จากที่เสนอให้บอร์ดค่าจ้าง เพิ่ม

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่ เ ป็ น นัก วิ ช า ก า ร  ห รื อ นัก

เศรษฐศาสตร์สงัคมจะไดค้รอบคลุมทุกดา้น ประเด็น

ส าคญัที่รบัไม่ได้คือ การลดภาษีให้กลุ่มทุน 1.5 เท่า 

และลดเงินสมทบประกนัสงัคม 1 เปอร์เซ็นต์ ดงันั้น 

อยากให้ รมว.แรงงานหรือปลดักระทรวงแรงงาน 

ทบทวนการปรบัค่าจ้างข ัน้ต ่าอีกคร ัง้ ก่อนจะน าเข้าที่

ประชุมครม. พิจารณา โดยต้องค านึงถึงสภาพความ

เป็นจรงิ เป็นทีย่อมรบัท ัง้นายจา้ง ลูกจา้ง 
Source: 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_719547 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_719547
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รมว.แรงงานส ั่งเรง่ยกรา่ง ก.ม. อนุสญัญา ILO แรงงานบงัคบั-งานประมง เสนอ สนช.ปลายมนีา 

วนัที่ 18 มกราคม 

2561 รายงานข่าว

จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง

แ ร ง ง า น แ จ้ ง ว่ า 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสง

สิ ง แ ก้ ว 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการ

ประชุมพรอ้มมอบนโยบายการขบัเคลื่อนการแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ห้องประชุม

ประสงค์ รณะนนัทน์ กระทรวงแรงงาน โดยกล่าว

ภายหลงัการประชุมว่า ให้เร่งด าเนินการยกร่าง

กฎหมาย เพื่อรองรบัการให้สตัยาบนัพิธีสารภายใต้

อนุสญัญา ILO ฉบบัที ่29 วา่ดว้ยแรงงานบงัคบั และ

ยกรา่ง/ปรบัปรุงกฎหมาย เพือ่รองรบัการใหส้ตัยาบนั

อนุสญัญา ILO ฉบบัที ่188 วา่ดว้ยการท างานในภาค

ประมง ให้แล้วเสร็จปลายเดือนมีนาคม 2561 เพื่อ

น าเสนอต่อสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป 

รวมถึงให้ปรบัปรุงกฎหมาย เพื่อรองรบัการให้

สตัยาบนัอนุสญัญา ILO ฉบบัที่ 98 ว่าด้วยสิทธิใน

การรวมต ัวและการร่ วม เ จรจาต่อ รอง  ซึ่ ง จ ะ

ด าเนินการแลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2561 

รายงานข่าวยงัระบุด้วยว่า ยงัได้วางแนว

ทางการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจดัการการ

ท างานของคนตา่งด้าว เพือ่ช่วยเหลือคนตา่งด้าวที่ถูก

ละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงานให้มีความ

คล่องตวัมากขึ้น โดยให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 15 

ก.พ. 2561 และใหเ้พิม่ความเขม้ขน้ในการบงัคบัใช้

กฎหมาย โดยออกระเบียบให้พนกังานตรวจแรงงาน 

เมื่อพบการกระท าความผิดที่ใช้แรงงานเด็กใน

ลกัษณะอนัตรายหรือสถานที่ที่ห้ามเด็กท า หรือเด็กที่

เข้าข่ายแรงงานบงัคบั แรงงานขดัหน้ี ให้ด าเนินคดี

ช ัน้พนกังานสอบสวนทนัที โดยไมม่ีการออกค าส ั่งให้

นายจ้างปฏิบตัิให้ถูกต้อง โดยมีผลปฏิบตัิทนัที  19 

ม.ค.น้ี 
Source:  https://prachatai.com/journal/2018/01/75010  

 

กระทรวงตา่งประเทศประณาม 'ฮวิแมน ไรท์ วอทช์' ออกรายงานสทิธฯิ อยา่งมอีคตทิางการเมอืง 

2 4  ม . ค .  2 5 6 1 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

เมื่อวนัที่  23 ม.ค.ที่

ผ่ า นม า  ก ร ะทรว ง

ต่างประเทศ เผยแพร่

เอกสารแสดงความ

ผิดหว ังต่อรายงาน

ส ถ า น ก า ร ณ์ สิ ท ธิ

มนุษยชนท ั่ วโลกประจ าปี  ค.ศ. 2018 (World 

Report 2018) ขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ 

(Human Rights Watch- HRW) จ านวน 15 ข้อ 

โดยระบุว่า รายงานได้กล่าวหาโดยเหมารวม ขาด

พยานหลกัฐาน และเต็มไปด้วยอคติทางการเมือง 

ปราศจากการน าเสนอขอ้เท็จจรงิเชิงประจกัษ์ในพ้ืนที ่

ความคืบหน้า พฒันาการดา้นบวก และความพยายาม

ของรฐับาลไทย ท ัง้ๆ ที่ในปีที่ผ่านมา กระทรวงการ

ต่างประเทศได้จดัให้มีช่องทางหารืออย่างไม่เป็น

ทางการกบัองค์กรภาคประชาสงัคมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง 

HRW ในประเทศไทยอยา่งสม ่าเสมอ  

"เราจะไมย่อมรบัผู้ทีอ่้างตวัวา่ท างานเพื่อสิทธิ

มนุษยชนแต่มีวาระแอบแฝง การกระท าเช่นนั้น

สมควรถูกประณาม"  กระทรวงต่างประเทศ ระบุ

ตอนท้ายของค าแถลง บีบีซีไทยรายงานด้วยว่า เมื่อ

สปัดาห์ที่แล้ว HRW เปิดเผยรายงานประจ าปี 2018 

ความยาว 643 หน้า มีเน้ือหาทบทวนสถานการณ์ดา้น

สิทธิมนุษยชนในกว่า 90 ประเทศและดินแดน โดย

ประเทศไทย HRW ระบุว่า ยงัไม่มีการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงขาดกระบวนการ

ตรวจสอบอ านาจซึ่งกดขี่เสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น และละเว้นโทษกบักรณีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 

รายงานดงักล่าวยงัระบุอีกว่า "เมื่อปี 2017 

รฐับาล คสช. ของไทยไม่ได้ท าตามสญัญาที่ให้ไว้

หลายคร ัง้กบัสหประชาชาติ และองค์กรอื่น ๆ ว่าจะ

เคารพสิทธิมนุษยชนและฟ้ืนคืนการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตย แม้รฐับาลจะประกาศนโยบาย

แห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่

ผ่านมา แต่ก็ไม่ได้ยุติการกดขี่เสรีภาพของพลเมือง

และในทางการเมือง โดยยงัคงส ั่งจ าคุกผูท้ีไ่มเ่ห็นดว้ย 

รวมถงึละเวน้โทษใหก้บัการทรมานและการละเมดิอื่น 

ๆ"ขณะที่ วนัเดียวกนั (23 ม.ค.61) HRW เผยแพร่

รายงานชื่อว่า “โซ่ที่ซ่อนไว้: การปฏิบตัิมิชอบด้าน

สิทธิและแรงงานบงัคบัในอุตสาหกรรมประมงไทย” 

(Hidden Chains: Forced Labor and Rights 

https://prachatai.com/journal/2018/01/75010
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Abuses in Thailand’s Fishing Industry ) ความ

ยาว 134 หน้า กล่าวถึงกรณีแรงงานประมงขา้มชาติ

จากประเทศเพือ่นบา้นในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซึ่ง

มกัตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เพื่อเป็นแรงงานภาค

ประมง พวกเขาถูกขดัขวางไม่ให้เปลี่ยนนายจ้าง 

ไม่ได้รบัค่าจ้างตามเวลา และได้รบัค่าจ้างต ่ากว่า

คา่แรงข ัน้ต ่า แรงงานขา้มชาตไิมไ่ดร้บัความคุม้ครอง

ตามกฎหมายแรงงานของไทย และไม่มีสิทธิจดัต ัง้

สหภาพแรงงาน 
Source: 

http://www.mfa.go.th/main/th/news3 / 6 8 8 6 / 8 6 0 0 1 -

ความเห็นตอ่รายงานสถานการณ์สทิธิมนุษยชนท ั่วโลกประจ า.html 

https://www.hrw.org/th/news/2018/01/23/314043  

 

 

 

กกร.หว ั่นคา่เงนิบาทกระทบเศรษฐกจิ ต ัง้ทีมวเิคราะห์เตรียมเสนอรฐั รบัมือวกิฤตสปัดาห์หน้า 

นายกลินท์  ส ารสิน  ประธานกรรมการ

หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย ใน

ฐานะประธานที่ประชุม กกร. กล่าวว่า เศรษฐกิจไทย

ไตรมาส 4 ปี 2560 ที่น่าจะขยายตวัไม่ต ่ากว่า 4% 

จากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยงัสามารถรกัษา

แรงส่งการขยายตวัที่ได้ต่อเน่ือง ส่งผลให้ท ัง้ปี 2560 

เศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตวัโน้มเข้าสู่กรอบบนของ

ประมาณการที่ 3.7-4.0% โดยคาดว่าจะขยายตวัที่ 

3.9% 

ส าหร ับในปี 2561 นั้น กกร.ประเมินว่า 

เศรษฐกจิไทยอาจขยายตวัได้ใกลเ้คียงกบัในปี 2560 

โดยแรงขบัเคลือ่นหลกัจะมาจากการขยายตวัของการ

ลงทุนท ัง้จากภาครฐัและเอกชน ขณะทีก่ารสง่ออกและ

การท่องเที่ยว ก็จะย ัง เ ป็นปัจจ ัยที่สนับสนุนการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจแม้ว่าอาจจะผ่อนแรงลงจาก

ฐานทีสู่งในปีกอ่น 

 “ดว้ยกงัวล กกร.จงึต ัง้คณะท างานเฉพาะกจิดู

เรือ่งคา่เงนิบาท เพราะเป็นเรือ่งทีก่งัวลมากดูจากสถติ ิ

2 ปีที่ผ่านมาค่าเงินไทยขึ้นถึง 12% เทียบกบัคู่แข่ง

อย่างมาเลเซียที่แข็งขึ้น 9% เวียดนามแข็งขึ้น -1% 

ฟิลปิปินส์แข็งขึน้ -7% ไทยถือวา่เสียเปรียบตอ่สินค้า

เดียวกนั และภายในสปัดาห์หน้าจะเสนอรฐัว่าแต่ละ

หน่วยงานท ัง้แบก์ชาติ คลงั ควรท าอย่างไร เช่น ใช้

หน้ีเงินกู้ที่เป็นสกุลดอลลาร์ให้หมด ส าหรบัส่งออก

ปี’61 คาดจะอยู่ที่ 3.5-6% ประเมิน GDP ปี’61 จะ

อยูท่ี ่3.8-4.5%” 

อย่างไรก็ตาม รฐับาลได้มีการออกมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง โดยเมื่อเดือนที่แล้ว 

ครม.ได้มีมติอนุมตัิมาตรการภาษีเพื่อสนบัสนุนการ

ทอ่งเทีย่วและจดัอบรมสมัมนาในจงัหวดัทอ่งเทีย่วรอง 

55 จงัหวดั โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล 

สามารถน าค่าใช้จ่ายจากการจดัอบรมสมัมนาใน

จงัหวดัเมืองรองได้เป็นจ านวนร้อยละหน่ึงร้อยของ

รายจ่ายที่ได้จ่าย และบุคคลธรรมดาลดหย่อนได้ไม่

เกิน 15,000 บาท ต ั้งแต่ว ันที่  1 มกราคม – 31 

ธนัวาคม 2561 กกร.ได้เชิญชวนสมาชิกให้การ

สนบัสนุนมาตรการดงักล่าว เพื่อจะช่วยกระตุ้นการ

ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ในการเพิ่มจ านวนนกัท่องเที่ยว

เข้าสู่เมืองรองและชุมชน และเป็นการพฒันาแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ๆ อีกท ัง้ยงัเป็นการกระจายรายได้จาก

การทอ่งเทีย่วสูเ่ศรษฐกิจฐานราก เพือ่ลดปญัหาความ

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

99061 

อาเซียนเรง่ผลกัดนัการเจรจาการคา้ RCEP ใหไ้ดผ้ลสรุปภายในสิน้ปี”61 

น า ย ส ก น ธ์  ว ร ัญ ญู

วฒันา ผู้ช่วยรฐัมนตรี

ป ร ะ จ า ก ร ะ ท ร ว ง

พ า ณิ ช ย์  เ ผ ย ว่ า 

ร ั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร

กระทรวงพาณิชย์ได้

มอบหมายให้เป็นหวัหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการ

ประชุมรฐัมนตรีเศรษฐกจิอาเซียนส าหรบั RCEP ใน

วนัที่ 11 มกราคม 2561 ที่สิงคโปร์ โดยที่ประชุม

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกบัความกา้วหน้าของการ

เจรจา RCEP และประเด็นขอ้เสนอใหมข่องอาเซียน 

http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/86001-ความเห็นต่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำ.html
http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/86001-ความเห็นต่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำ.html
https://www.hrw.org/th/news/2018/01/23/314043
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รวมท ั้งแนวทางขบัเคลื่อนให้การเจรจาสามารถ

บรรลุผลตามเป้าหมายทีผู่น้ าต ัง้ไว ้

นายรณรงค์ พูลพิพฒัน์ รองอธิบดีกรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหวัหน้าคณะเจรจา 

RCEP ระดบัเจ้าหน้าที่อาวุโส เปิดเผยว่า การเจรจา

ในชว่ง 4 ปีทีผ่า่นมา ประเทศสมาชกิยงัมีทา่ทีแตกตา่ง

กนัท ัง้ในเรื่องด้านการเปิดตลาดและด้านกฎเกณฑ์ 

เน่ืองจากมีระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ ความ

คาดหวงัและความอ่อนไหวที่แตกต่างกนั จึงท าให้

แผนการเจรจาคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายเดิมที่

ก าหนดไว ้อยา่งไรก็ดี ทุกประเทศตา่งใหค้วามส าคญั

กบั RCEP ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มี

นยัส าคญัต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

สมาชิก และตกลงที่จะเพิ่มความพยายามอย่างเต็มที่ 

เพือ่ใหก้ารเจรจาบรรลุขอ้ตกลงไดม้ากทีสุ่ด ภายในปี 

2561 

ส าหรบัไทยได้พยายามผลกัดนัให้ประเทศ

สมาชิก RCEP โดยเฉพาะจีน อินเดีย และญี่ปุ่ น ลด

ภาษีน าเข้าสินค้าส าคญัที่ไทยมีศกัยภาพ เช่น ประมง

แปรรูป (ปลาทูน่า กุง้ ปลาหมกึ) มนัส าปะหลงัอดัเม็ด 

น ้ าตาลจากอ้อย ข้าว ปิโตรเคมี  ยางพาราและ

ผลติภณัฑ์ยาง และเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ ซึ่งไทยมีการ

ส่งสินค้าไปยงั 3 ประเทศน้ี คิดเป็นมูลค่าน าเข้า

รวมกนักว่า 2.9 หมื่นล้านเหรียญสหรฐั หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 24.1 ของมูลค่าส่งออกของไทยไปยงัภูมิภาค 

RCEP หรือ 13.4 % ของมูลค่าการส่งออกท ัง้หมด

ของไทย 

ในช่วง  11 เดื อนที่ผ่ านมา (มกราคม – 

พฤศจกิายน 2560) ไทยสง่ออกไปภูมภิาค RCEP มี

มูลค่า 1.23 แสนล้านเหรียญสหรฐั เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน 12.44% และมูลค่าน าเข้า 1.23 

แสนลา้นเหรียญสหรฐั เพิม่ขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี

กอ่น 9.54% 
Source: https://www.prachachat.net/economy/news-

98486 

 

กทท.พรอ้มเปิดทา่เรือชายฝั่ง 20 จี เดนิหน้าผดุคลงัสนิคา้หนุนสง่ออก 

นายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผูอ้ านวยการท่าเรือ

กรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) เปิดเผย

ว่า ท่าเรือกรุง เทพได้ปร ับปรุงและพ ัฒนาพ้ืนที่  

Terminal 2 บริเวณเขื่อนตะวนัออก(ปากคลองพระ

โขนง )  ให้ เ ป็นท่ า เที ยบ เ รื อชายฝั่ ง  20G ด้วย

งบประมาณ 425 ล้านบาท มีผลตอบแทนการลงทุน

(IRR) 22%  และคาดว่าจะคืนทุนไม่เกิน 6 ปี โดย

การกอ่สรา้งและตดิต ัง้ปั้นจ ั่นยกตูส้นิคา้จะแลว้เสร็จใน

เดือนน้ี จากนั้นจะทดสอบระบบในเดือนกุมภาพนัธ์ 

และเปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการในช่วงปลายเดือน

มีนาคม 

ท ั้ ง น้ี ท่ า เ ที ยบ เ รื อ ช ายฝั่ ง  20G จะมี ขี ด

ความสามารถรองรบัเรือชายฝั่ งได้ประมาณปีละ 

4,000 ล าตอ่ปี หรือคดิเป็นปรมิาณตูส้นิคา้ 240,000 

ที.อี.ยู.ตอ่ปี จากเดมิอยูท่ี ่60,000 ที.อี.ยูตอ่ปี คาดว่า

จะรองรบัความตอ้งการขนสง่สนิคา้ได ้10-20 ปี โดย

มีพ้ืนที่บริเวณหน้าท่ายาว 250 เมตร พร้อมติดต ั้ง

ปั้ นจ ั่ นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง(Rail 

Mounted Gantry Crane: RMG) จ านวน 2 ค ัน 

สามารถยกตู้สินค้าได้ 40 ตนั รองรบัเรือชายฝั่ งได้

พร้อมกนั 2 ล า มี พ้ืนที่กองเก็บตู้สินค้าติดท่าเรือ 

รองรบัการขนสง่ดว้ยเรือทอ้งแบน(Barge) ไมต่ ่ากวา่ 

60 ที.อี.ยูตอ่เทีย่ว 

นอกจากน้ียงัสามารถตรวจปล่อยสถานะตู้

สินค้าของกรมศุลกากร ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์จุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยสามารถส่งตู้

สินค้าไปเปลี่ยนถ่ายขึ้นเรือใหญ่ที่ท่าเรือแหลมฉบงั

เพื่อส่งออกได้ทนัที  ท่าเทียบเรือชายฝั่ ง 20G จึง

นบัเป็นทา่เรือแรกทีม่ีการตรวจปลอ่ยสถานะตูส้นิคา้ที่

ต้นทาง โดยไม่ต้องตรวจสอบซ ้าที่ท่าเรือแหลมฉบงั 

ซึ่งเป็นท่าเรือปลายทาง ซึ่งวิธีการน้ีจะช่วยลดปญัหา

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

97169 
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“พาณิชย์” เกาะตดิสถานการณ์ชตัดาวน์ของสหรฐัอยา่งใกลช้ดิ ม ั่นใจระยะส ัน้ไมก่ระทบการคา้ไทย 

นายสนธิรตัน์ 

ส น ธิ จิ ร ว ง ศ์  

ร ั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร

ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์  

เ ปิ ด เผยว่ า  ได้มอบ

นโยบายให้กรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศติดตามสถานการณ์ชตัดาวน์ 

(Government Shutdown) หรือการปิดด าเนินการ

ช ั่วคราวของหน่วยงานรฐับาลสหรฐัอเมริกาอย่าง

ใกล้ชิด โดยในเบื้องต้นประเมินว่า การชตัดาวน์ได้

เริ่มต ั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวนัที่ 20 มกราคม 

2561 ตามเวลาสหรฐัฯ ภายหลงัจากทีป่ระชุมวุฒสิภา

สหรฐัฯ ไม่สามารถให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย

งบประมาณสหรฐัฯ ประจ าปี 2561 ได้นั้น จะไม่

ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างไทยก ับสหร ัฐฯ 

เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

สหรฐัฯ ยงัคงท างานต่อเน่ือง เพราะถือเป็นต าแหน่ง

จ าเป็นที่หากหยุดด าเนินการแล้วจะส่งผลต่อความ

ปลอดภยัต่อชีวิตทรพัย์สินของประชาชนสหร ัฐฯ 

(essential duty) จงึยงัคงตอ้งปฏบิตังิานตอ่ไป โดย

หน่วยงานจ าเป็น เชน่ หน่วยงานดา้นความม ั่นคงแห่ง

มาตุภูมิ ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง งานบริการด้าน

กงสุลและสถานทูตสหรฐัฯ ในต่างประเทศ ควบคุม

การบิน ไปรษณีย์  กลาโหมและการรกัษาความ

ปลอดภยั รฐัสภา และศาล เป็นตน้ 

ท ั้ง น้ี  กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามการวิเคราะห์

ผลกระทบของการชตัดาวน์ของสหรฐัฯ ทีป่ระเมนิโดย

สถาบนัวิจยัต่างๆ ของสหรฐัฯ พบว่าอตัราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจสหรฐัฯ (Real GDP Growth) ของ

ไตรมาสที่ 1 อาจลดลงร้อยละ 0.2 รวมท ัง้ส่งผลต่อ

คา่เงนิสหรฐัฯ อตัราแลกเปลีย่นผนัผวน และอตัราเงนิ

เฟ้ออาจขยายตวัสูงขึน้ 

ส าหรบัผลกระทบต่อไทย กระทรวงพาณิชย์

ประเมินว่า การช ัตดาวน์ของรฐับาลสหรฐัฯ ใน

เบื้องต้น จะไม่กระทบการค้าระหว่างไทยกบัสหรฐัฯ 

รวมท ัง้การเดินทางเข้า-ออก สหรฐัฯ ของนกัธุรกิจ

ไทย เน่ืองจากเจา้หน้าทีศุ่ลกากรสหรฐัฯ และเจา้หน้าที่

ตรวจคนเข้าเมืองยงัคงท างานต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี 

อาจมีความล่าช้าในการประสานงานกบัหน่วยงาน

สหรฐัฯ บางแห่งบ้าง ส าหรบักรณีการชตัดาวน์เป็น

ระยะเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดการชะลอการน าเข้า

สินค้าจากไทย เน่ืองจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ผนัผวน

อาจสง่ผลตอ่ความเชื่อม ั่นและการด าเนินกจิกรรมทาง

การค้าของผู้น าเข้าสหรฐัฯ รวมท ั้งนักธุรกิจและ

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

105103 

 

 
 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนมกราคม 2561  

สรุป มต ิครม.ทีส่ าคญั 16 มค.61   

 ***อนุมตัิการผ่อนผนัให้แรงงานต่างด้าว สญัชาติ

กมัพูชา ลาว เมียนมา ท างานในประเทศไทย 3 กรณี 

(รายละเอียดตามข้อ 12)***  ครม.มีมติอนุมตัิตามที่

กระทรวงแรงงาน เสนอ ดงัน้ี  

1. อนุมตัิการผ่อนผนัให้แรงงานต่างด้าว (สญัชาติ

กมัพูชา ลาว เมียนมา) ท างานในประเทศไทย ตาม

มาตรา 17 แห่งพระราชบญัญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ. 

2522 ใน 3 กรณี ดงัน้ี  

1.1 กรณีที่ 1 : แรงงานต่างด้าวที่ท างานใน

กิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสตัว์น ้า กลุ่มที่

ย ั ง ไ ม่ ไ ด้ พิ สู จ น์ ส ัญ ช า ติ  ผ่ อ น ผ ัน ใ ห้ อ ยู่ ใ น

ราชอาณาจกัรเป็นการช ั่วคราวเพื่อรอการส่งกลบั

ออกไปนอกราชอาณาจกัรและอนุญาตท างานถึงวนัที่ 

30 มิถุนายน 2561 เพื่อพิสูจน์สญัชาติให้แล้วเสร็จ

ภายในวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 เมื่อผ่านการพิสูจน์

สญัชาติแล้วจะตรวจลงตรา (Visa) ประทบัตรา

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรและอนุญาตท างานถงึ

วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562  

1.2 กรณีที่ 2 : แรงงานต่างด้าวที่ถือบตัร

ประจ าตวัคนซึ่งไม่มีสญัชาติไทย (บตัรสีชมพู) ที่

ได้รบัการผ่อนผนัให้อยู่ในราชอาณาจกัรและท างาน

ถงึวนัที ่31 มีนาคม 2561 และ   

1.3 กรณีที่  3 :  แรงงานต่างด้าวส ัญชาติ

กมัพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้ด าเนินการตามค าส ั่ ง

หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ที่ 

33/2560 ลงวนัที ่4 กรกฎาคม 2560 เรือ่ง มาตรการ

ช ั่วคราวเพือ่แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในการบรหิารจดัการการ

รวมกฎหมายท่ีส าคญัในเดือนมกราคม 2561 
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ท า ง า น ข อ ง คนต่ า ง ด้ า ว ที่ ผ่ า น ก า ร ค ัด ก ร อ ง

ความสมัพนัธ์นายจ้าง – ลูกจ้าง โดยแยกการผ่อนผนั 

เป็น 2 กลุม่ คือ   

1) กลุ่มที่ผ่านการตรวจพิสูจน์สญัชาติแล้ว 

ผ่อนผนัให้อยู่ในราชอาณาจกัรและอนุญาตท างาน

โดยตรวจลงตรา (Visa) ประทบัตราอนุญาตใหอ้ยูใ่น

ราชอาณาจกัรและอนุญาตท างาน ถงึวนัที ่31 มีนาคม 

2563   

2) กลุ่มที่ยงัไม่ได้ตรวจพิสูจน์สญัชาติ ผ่อน

ผนัใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการช ั่วคราวเพือ่รอการ

ส่งกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรและอนุญาตท างาน

ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2561 เพือ่พสิูจน์สญัชาตใิหแ้ลว้

เสร็จภายในวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 เมื่อผ่านการ

พสิูจน์สญัชาตแิลว้จะตรวจลงตรา (Visa) ประทบัตรา

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรและอนุญาตท างานถงึ

วนัที ่31 มีนาคม 2563  

2. ให้ทุกจงัหวดัรวมท ัง้กรุงเทพมหานคร ด าเนินการ

จดัต ัง้คณะกรรมการ เพือ่การจดัท าฐานขอ้มูลแรงงาน

ต่า งด้ าวให้มี เ อกภาพเ ป็นฐานเดี ยวก ัน  ชื่ อว่ า 

“คณะกรรมการบรหิารจดัการการท างานของแรงงาน

ต่างด้าวในประเทศไทยจงัหวดั...” .......... มีอ านาจ

หน้าทีใ่นการจดัต ัง้และก ากบัดูแลการด าเนินการของ

ศูนย์บริการเบ็ด เสร็จ (One Stop Service)  ให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก ากบัดูแลและอ านวย

ความสะดวกใหก้บัศูนย์พสิูจน์สญัชาตขิองประเทศตน้

ทาง และจดัท าฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวในจงัหวดั

และกรุงเทพมหานคร  

3. ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จดัท า

ทะเบียนประวตัิและบตัรประจ าตวัคนซึ่งไม่มีสญัชาติ

ไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรให้กบั

แรงงานตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา ลาว เมียนมา ทีอ่าศยั

อยู่ในราชอาณาจกัรเพื่อการท างานโดยก าหนดให้

ด้านหลงับตัรมีข้อมูลการอนุญาตท างาน และข้อมูลที่

เกีย่วขอ้งอืน่ ๆ ตามทีไ่ดร้บัการประสานจากกระทรวง

แรงงาน ให้มีอ านาจในการก าหนดเลขประจ าตวั 13 

หลกัให้กบัแรงงานต่างด้าวดงักล่าว และให้กรมการ

ปกครองเปิดระบบเพื่อให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

เชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มูลเพือ่ด าเนินการตอ่ไป  

4. ให้ รง. กรมการจดัหางาน เป็นหน่วยงานหลกัใน

การวางระบบสารสนเทศเพื่อการจดัระบบฐานข้อมูล

ของแรงงานต่างด้าว โดยประสานความร่วมมือกบั

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
Source: 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/9422

 

ราชกจิจานุเบกษา เดือนมกราคม 2561 
ประกาศกรมประมง  เ รื่ อ ง  ก าหนดห้ว ง เวลา 

หลกัเกณฑ์ วิธีการ ข ั้นตอนและเงื่อนไขการขอรบั

ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ส าหรบัปีการประมง 

2561 – 2562  พ.ศ. 2561 

 กรมประมงก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์ท าการ

ประมงพาณิชย์ ส าหรบัปีการประมง 2561 - 2562      

มายืน่ค าขอรบัใบอนุญาต ต ัง้แตว่นัที ่20 มกราคม ถงึ 

20 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยไมเ่วน้วนัหยุดราชการท ัง้น้ี 

เรือประมงที่จะใช้ประกอบการขอรบัอนุญาตท าการ

ประมงพาณิชย์ตอ้งเป็นเรือทีม่ีลกัษณะ ดงัน้ี 

 1. เรือประมงต้องเป็นเรือที่มีขนาดต ัง้แต่ 10 

ตนักรอส ขึน้ไป ทีใ่ชเ้ครือ่งมือตามทีร่ฐัมนตรีประกาศ

ก าหนด 

 2. ในกรณีที่เรือประมงเป็นเรือประมงไทย 

ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตาม

กฎหมายวา่ด้วยเรือไทย และใบอนุญาตใช้เรือส าหรบั

ท าการประมง ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือใน

น่านน ้าไทย และมีอายุใบอนุญาตใช้เรือเหลือไม่น้อย

กว่า 30 วนั ในวนัยื่นค าขอ รวมท ัง้ต้องมีหมายเลข 

IMO ส าหรบัเรือที่มีลกัษณะตามที่องค์การทางทะเล

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

Organization) ก าหนด 

 ในกรณีที่มิ ใช่ เ รื อประมงไทย ต้อง เ ป็น

เรือประมงที่จดทะเบียนตามกฎหมายของรฐัเจ้าของ

ธงซึ่งสามารถใช้ท าการประมงในเขตการประมงไทย

ตามกฎหมายวา่ดว้ยสทิธกิารประมงในเขตการประมง

ไทย รวมท ั้งต้องมีหมายเลข IMO ส าหรบัเรือที่มี

ลกัษณะตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 

(International Maritime Organization) ก าหนด 

เรือประมงขนาดต ัง้แต ่30 ตนักรอส ขึน้ไป       ตอ้ง

ติ ด ต ั้ ง ร ะ บบติ ด ต าม เ รื อ ป ร ะม ง  (VMS) ต าม

หลกัเกณฑ ์และวธิีการทีอ่ธบิดีประกาศก าหนด 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/00

2/2.PDF

 

 


