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จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวง
คลองเตย-เหนอื เขตวฒันา กทม.บรรณำธกิำร : สพุตัรา ริว้ไพโรจน ์  กองบรรณำธกิำร : วรพล พฒันะนุกจิ, ปิยะราช 
บญุประเสรฐิ,รัตตยิา เชยีงเนาว,์สภุัทรา เรอืงรอง,ฐติมิา อ า่เจรญิ และ ขวญัฤทยั บญุสอน. 
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20-26 มิ.ย. หารือผู้น า 2 ประเทศ พบปะนกั

ลงทุนช ั้นน าย ้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ

น าเสนอการพฒันาพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกจิพเิศษ  

 

ขา่วกจิกรรม 
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การท าประมงอวนลาก              4 

-TTIA นายกสมาคมฯ ใหส้มัภาษณ์กบั RUSI “IUU Fishing 

อาชญากรรมขา้มชาต ิในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตค้วบคูไ่ปกบัภูมภิาค

อืน่ๆ”                4 

-TTIA นายกสมาคมฯ รว่มเป็นวทิยากร “ไทยจะเป็นมหาอ านาจทาง

การเกษตร (ในยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี )ไดอ้ยา่ง”           4 

-TTIA เลขาธกิารสมาคมฯ ใหส้มัภาษณ์ นกัวจิยัจากประเทศเมียนมาร์ 

ถงึการท างานกบั MWRN              5 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนา “Big Profit by Big Data”           6 

-TTIA เขา้รว่มประชุมระดมความเห็นปญัหาอปุสรรคและโอกาส

ทางการคา้ระหวา่งสหรฐัอเมรกิากบัจีน และกลุม่ประเทศสหภาพยโุรป 

(EU)                 6 

-TTIA เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่วพิากษ์รา่งแผนปฏบิตักิาร

ระดบัชาตวิา่ดว้ยธรุกจิกบัสทิธมินุษยชน            7 

-TTIA เขา้รว่มประชุมกบั TFFA และ ILO เรือ่งการสง่เสรมิและสรา้ง

ความเขม้แข็งของโครงการดา้นแนวปฏบิตักิารใชแ้รงงานทีด่ ี(GLP) 7 

-TTIA เขา้รว่มประชุมระดบันโยบายในการแกไ้ขประมงแบบ IUU 

แรงงานบงัคบั และการคา้มนุษย์ในกจิการประมงทะเล 2560-2561   8 

-TTIA เขา้รว่มประชุมโครงการ ILO-GLP เรือ่ง Review  

Checklist GLP                      9 

-TTIA เขา้รว่มประชุม ผลกระทบ โอกาสและแนวทางรองรบักรณีปญัหา 

Trade War ระหวา่งสหรฐัฯกบัจีน                 9 

-TTIA เขา้รว่มประชุมรบัฟงัความคดิเห็นรา่งขอ้ก าหนดมาตรฐาน

แรงงานไทย TLS 8001-xxxx           10 

-TTIA เขา้รว่มประชุมช้ีแจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที ่

388/2561               11 

-TTIA เขา้รว่มประชุมทศันคตขิองคนไทยในสงัคมตอ่แรงงานขา้ม 

ชาตใินประเทศไทย            11 

-TTIA เขา้รว่มประชุม รบัฟงัความคดิเห็นผูม้ีสว่นไดเ้สียเพือ่

ประกอบการจดัท ารา่ง พรบ.ป้องกนัและขจดัการใชแ้รงงานบงัคบั  

พ.ศ..... (กลุม่ผูแ้ทนองค์กรนายจา้ง)          12 

 

 

ขา่วแรงงาน 

-ประวติร บอก "ไทยดีทีสุ่ดในเอเชีย" หลงั สหรฐัฯ ยกระดบัสถานะ

ตา้นคา้มนุษย์                     14 

-กสร. เตรียมขยายลาคลอดบตุรจาก 90 เป็น 98 วนั                  15 

-กสร. เผยขา่วดี เตรียมใหส้ตัยาบนั ILO 98 ภายในปี 62     15 

-สนช.ผา่นรา่ง พ.ร.บ.เงนิทดแทน ขยายความคุม้ครองถงึลูกจา้งสว่น

ราชการกวา่ 1 ลา้นคน        16 

 

ขา่วการคา้ 

-สงครามการคา้เดือด! ทรมัป์จอ่ขึน้ภาษีสนิคา้จีนรอบใหมอ้ื่อ  

หุน้รว่งทนัที         17 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดอืนกรกฎาคม 2561 

-กฎหมายประจ าเดือนกรกฎาคม 2561      18 

-ราชกจิจานุเบกษาเดือนกรกฎาคม 2561        19 

 

 

ขา่วประมง 

-'บิก๊ฉตัร' ชง ครม. 3 พนัลา้น ซ้ือเรือประมงคืน 680 ล า            12 

-“ไทย” ประกาศเจตนารมณ์เดนิหน้าปฏรูิปภาคการประมงอยา่ง 

จรงิจงับนเวทีระดบัโลก พรอ้มใหค้วามรว่มมือกบัทุกประเทศเพือ่ 

ขจดั IUU            13 

-ไทยรว่มช้ีแจงความกา้วหน้า IUU        13 

-กรมประมง รว่มกบัภาคีเครือขา่ยดา้นการประมงจบัมือชว่ยกนั  

“ก าจดัขยะในทะเล”        13 

ขา่วมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 

-ฟิลปิปินสผ์ลกัดนัฟาร์มทูน่าคร ัง้แรกของประเทศ       17 

-สธ.ประกาศ หา้ม PHOs -ไขมนัทรานส์       17 

-อย.เตรียมประกาศแกไ้ขปรมิาณโซเดียมทีแ่นะน าตอ่วนั  

(Thai RDI) ทีร่ะบุบนฉลาก       18 
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TTIA นายกสมาคมฯ สมัภาษณ์ "สหรฐัฯ ยกไทยขึน้เทยีร์ 2 ผลดีภาพรวมเศรษฐกจิไทย"  

เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม 2561 ดร.ชนินทร์ ชลิ

ศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้ให้

สมัภาษณ์กบัรายการฮาร์ดคอขา่ว ทางสถานีโทรทศัน์

ชอ่ง 5 ประเด็นสหรฐัฯ ยกไทยขึน้เทียร์ 2 ซึง่หมายถงึ

ความพยายามในการแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย์อยา่งมี

นยัส าคญั จากทีไ่ดเ้ทียร์ 3 ในปี 2557 เมือ่รฐับาลชุด

น้ีเข้ามาในระยะ 4 ปี ได้มีการออกกฏหมาย การ

บ ังค ับใช้  การป้องก ันและปราบปราม และการ

คุ้มครองเหยื่อ  ล่าสุดได้ประกาศเจตนารมณ์การ

ปฏิบตัิตามหลกัการของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน ก็ขอชื่นชมผลงานของร ัฐบาล ท าให้

ภาพลกัษณ์ของประเทศดีขึ้นในสายตาต่างประเทศ  

ได้รบัการยอมรบัจากสหรฐัอเมริกา ส่งผลให้การ

สง่ออก การบรโิภคภายในประเทศและการทอ่งเทีย่วดี

ขึน้ทนัที  

ส าหรบัประเด็น IUU ใบเหลือง ประเทศไทย

ไดม้ีการด าเนินการเป็นทีย่อมรบัของภาคเอกชนและ

องค์กรระหว่างประเทศแล้ว สมควรกลบัมาได้รบัใบ

เขียว แตท่ ัง้น้ีทราบวา่ทางสภาพยุโรปไดม้องดา้นสทิธิ

มนุษยชน การควบคุมคน นอกเหนือจากการควบคุม

ปลา 

จึงคาดว่าการที่สหรฐัฯยกไทยขึ้น Tier 2 ก็

น่าจะส่งผลที่ดีต่อการปรบัระดบัใบเหลืองดว้ย /ดูข่าว

ยอ้นหลงัไดท้ี ่https://youtu.be/3AG9Nt9Jr 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมความคบืหน้าโครงการปรบัปรุงและพฒันาการท าประมงอวนลา

 

 

เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2561 สมาคมฯ (คุณ

ร ัตติยา)เข้าร่วมประชุมโครงการปร ับปรุงแ ละ

พฒันาการท าประมงอวนลาก ณ ห้องประชุมสมาคม

ผูผ้ลติอาหารสตัว์ไทย รว่มกบั TFMA , ศูนย์วจิยัและ

พฒันาประมงอ่าวไทยตอนบน, กองวิจยัและพฒันา

ประมงทะเล และสมาคมกุ้งไทย โดยมีนายก TFMA 

(นายพรศิลป์ พชัรินทร์ตนะกุล) เป็นประธาน เพื่อ

อพัเดทสถานะ และการด าเนินโครงการโดย ดร.ระวี 

วิริยธรรม ได้แจ้งความคืบหน้าการด าเนินการ FIP 

อวนลากในพ้ืนที่อ่าวไทยว่า IFFO RS เสนอให้น า

โครงการ เข้าสู่  IFFO RS Improver Program 

(IP) ในชว่งเดือนตุลาคม 2561 เพือ่น าขอ้มูลไป 

 

พฒันามาตรฐาน Multispecies ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ในสว่นการด าเนิน FIP อวนลากในพ้ืนทีอ่นัดามนันั้น 

อาจต้องมีการปรบัเปลี่ยนมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงจาก

มาตรฐาน MSC เป็น มาตรฐาน IFFO ท ัง้น้ี TFMA  

เห็นว่าในฐานะผู้ใช้ประโยน์จากวตัถุดิบต้องการให้

เป็นมาตรฐานเดียวก ัน เเต่หากต้องปรบัเปลี่ยน

มาตรฐานควรให้เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากลด้วย ซึ่ง

ดร.ระวี ช้ีเเจงวา่ ในการปรบัเปลีย่นตอ้งเสนอ Action 

Plan และ รายงาน Assessment ลา่สุดใหก้บั IFFO 

พิจารณาก่อน เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจในข ั้นตอน

ต่อไปว่าสามารถปรบัเปลี่ยนได้หรือไม่ หรือต้องเพิม่

ขอ้มูลสว่นใดบา้ง 

https://youtu.be/3AG9Nt9Jr
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TTIA นายกสมาคมฯ ใหส้มัภาษณ์กบัส านกัขา่ว Euronews   

เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม 2561 ช่วงเช้า ดร.

ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ให้สมัภาษณ์กบัส านกัข่าว 

Euronews  โดยได้รบัมอบหมายจากกระทรวงการ

ตา่งประเทศรายงานข่าวเกีย่วกบั “ความพยายามของ

ประ เทศไทยในการต่อสู้ ก ับปัญหา  IUU” ที่ จ ะ

ออกอากาศในเดือนสงิหาคมปีน้ี  

ดร.ชนินทร์ ใหส้มัภาษณ์การท างานของTTIA 

ในการส่ง เสริมการท าประมงอย่ างย ั่ นยื นและ

ตรวจสอบย้อนกลบั โดยร่วมมือกบักรมประมงและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกท ัง้ถูกตรวจสอบจากลูกค้า

ด้วย และให้ความเห็นว่าการออกกฎหมาย IUU 

Fishing ของสหภาพฯ เป็นประโยชน์ในการน ามา

ปรบัปรุงการด าเนินการของไทยให้ดีขึ้น  ต้องมีการ

ควบคุมเรือประมงเชิงพาณิชย์ไม่ให้ over fishing 

หรือ สรา้งเรือใหม่ โดยรฐัต้องมีมาตรการเยียวยาผูท้ี่

ได้รบัผลกระทบ นอกจากน้ี เสนอให้มีการประชุม

ร่วมมือกนัระดบัโลกของประเทศที่มี เรือประมง

พาณิชย์ขนาดใหญ่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปให้มีแหล่ง

โปรตีนจากสตัว์น ้าธรรมชาตสิ าหรบับรโิภค

 

TTIA นายกสมาคมฯ ใหส้มัภาษณ์กบั RUSI “IUU Fishing อาชญากรรมขา้มชาต ิในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตค้วบคูไ่ปกบัภมูภิาคอืน่ๆ” 

เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม 2561 ดร.ชนินทร์ ให้

ส ัม ภ าษ ณ์ ก ับ  RUSI Royal United Services 

Institute, London-based think tank ซึ่ งท าวิจ ัย

เรือ่ง “IUU Fishing อาชญากรรมขา้มชาต ิในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตค้วบคูไ่ปกบัภูมภิาคอืน่ๆ 

>> ดร.ชนินทร์ ให้สมัภาษณ์การท างานของ 

TTIA และให้ข้อมูลว่าอุตฯ ทูน่าของไทยรบัปลาจาก

ท ั่ วโลกมากสุด เ ป็น sustainable fish ไม่ค่อยมี

ปญัหาเน่ืองจากเรือทูน่าตอ้งจดทะเบียบกนั RFMOs 

และมี Observer on Board 100% ส่วนใหญ่เป็น

เ รื ออวนล้อมจ ับและ  Pole and Line สามารถ

ตรวจสอบย้อนกลบัได้จาก can code ผลจาก EU 

Yellow card รฐับาลได้ออกกฎหมายและบงัคบัใช้

อย่างเข้มงวด ต้องมีเอกสารรองรบัก่อนเรือ Carrier 

เขา้เทียบทา่จนถงึการสง่ออก  

 

>> ในการแกไ้ขปญัหา IUU ตอ้งปรบัเปลี่ยน

ทศันคตขิองเรือประมงพาณิชย์ การบงัคบัใช้กฎหมาย

อย่างต่อเน่ือง การให้ความรูด้้านกฎหมายแก่กปัตนั

และลูกเรือ โดยเสนอให้ NGOs เข้ามาช่วยอบรม/

ตรวจสอบลูกเรือ การก าหนดมาตรฐานข ั้นต ่าของ

แรงงานบนเรือประมง (ILO Ship to Shore Rights 

project) 

 

TTIA นายกสมาคมฯ รว่มเป็นวทิยากร “ไทยจะเป็นมหาอ านาจทางการเกษตร (ในยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี )ได้

อยา่ง” 

เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ 

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ในฐานะรอง

ป ร ะ ธ า น  คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ธุ ร กิ จ ป ร ะ ม ง แ ล ะ

อุตสาหกรรมตอ่เน่ือง สภาหอการคา้ฯ ไดเ้ป็นวทิยากร

ในการเสวนาเรื่อง “ ไทยจะเป็นมหาอ านาจทาง

การเกษตร (ในยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ) ไดอ้ยา่ง” ซึ่ง

การเสวนาคร ัง้น้ี มีท ัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และกลุ่ม
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เกษตรให้ความสนใจเข้าร่วมรบัฟังและแสดงความ

คดิเห็น โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

การจ ัดท าแผนยุทธศาสตร์จะต้องให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเช่น เกษตรกร มีส่วนร่วมใน

การเขียนแผนยุทธศาสตร์ ทีส่ าคญัเกษตรกรเองตอ้งมี

แผนและยุทธศาสตร์เป็นของตนเองทุกตวัทุกชนิด

สนิคา้ รฐัเป็นเพียงผูส้นุนทางออ้ม แตผู่เ้ลน่เกมส์หลกั

คือเกษตรกรเอง ดงันัน้ เกษตรจะตอ้งยืนใหไ้ดด้้วยล า

เเขง้ตนเอง อยา่งไรก็ดี แนะวา่ตอ้งอาศยัความร่วมมือ

ระหวา่งกนัท ัง้ 3 สว่น (เกษตรกร/โรงงาน/ตลาด) ให้

มากขึ้น เพื่อให้ผลผลิตออกมาสามารถขายได้และมี

ก าไรที ่ทุกภาคสว่นสามารถอยูไ่ด ้

เรื่องข้อมูล เป็นสิ่งที่ส าคญัและขาดไม่ได้ 

โดยเฉพาะ Demand/Supply และตลาด (ปริมาณ 

ผลผลิต ต้นทุน ราคา ) ต้องทราบความต้องการของ

ผูบ้รโิภคและตลาดอยูต่รงไหน การท าแผนและขอ้มูล

ด้านสถิติ/เศรษฐศาสตร์/และหลกัวิทยาศาสตร์ เป็น

สิ่งจ าเป็นเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เกิด Over Supply  

ปจัจุบนั เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่าน้ีได้ง่าย

มากขึน้ 

เ รื่ อ งตลาด  อนาคตคนกลางจะ น้อยลง 

หา้งสรรพสนิคา้จะเขา้มาช้ือขายกบัเกษตรกรโดยตรง

ไมผ่า่นคนกลาง และขอใหเ้กษตรกรอยา่ไดก้ลัวลเรือ่ง

ของคนจีนหรือสินค้าจีน เพราะเขาจะเป็นกลุ่ม

ผูบ้รโิภคทีมี่จ านวนมากขึน้ในอนาคต 

 เรื่องเทคโนโลยีดิจิทลั  เกษตรกรอจัฉริยะ 

การน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาประยุกต์ใช้ในการ

พฒันาเป็นแปลงเกษตรอจัฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิต

การเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงขึ้น 

(ผลติน้อยแตไ่ดม้าก) 

เกษตรอตัลกัษณ์พ้ืนถิ่น ประเทศไทยมีสินค้า

ในแตล่ะทอ้งถิน่ที่น่าสนใจและมีเอกลกัษณ์    ซึ่งเป็น

สนิคา้เกษตรไดร้บัการรบัรองสิง่บง่ช้ีทางภูมศิาสตร์ 

รฐัต้องมีนโยบายสนบัสนุนการวิจยัและน า

เทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้พฒันาต่อยอดที่เหมาะสม

กบัพ้ืนที่เพื่อน ามาปรบัใช้ในแต่ละพ้ืนที่ และสร้าง

ความร่วมมือในการพฒันาคิดค้นนวตักรรมใหม่

ระหวา่งรฐั เอกชน และมหาวทิยาลยั 

การบริหารจดัการน ้าท ั้งระบบ เน่ืองจากน ้า

เป็นปจัจยัส าคญัต่อภาคเกษตร และใหเ้กษตรกรมีน ้า

เพียงพอในการท าเกษตรชว่งฤดูแลง้  

เกษตรปลอดภยั การจดัการคุณภาพทางการ

เกษตรทีผ่า่นการรบัรองมาตรฐานความปลอดภยั เชน่ 

GAP และเกษตรอนิทรีย์ เป็นตน้ 

Cr: Labour&Fishery TCC 

 

TTIA เลขาธกิารสมาคมฯ ใหส้มัภาษณ์ นกัวจิยัจากประเทศเมยีนมาร์ ถงึการท างานกบั MWRN 

เมื่อวนัที่ 5 กรกฏาคม 2561 (ช่วงบ่าย) คุณ

อรรถพนัธ์  มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้ให้

สมัภาษณ์กบั คุณจนั และ คุณปัญญา นกัวิจยัจาก

ป ร ะ เ ท ศ เ มี ย น ม า ร์  ซึ่ ง เ ป็ น  3 rd Party จ า ก 

FinnWatch ถึงเรื่องการท างานร่วมกนัระหว่าง 

TTIA และ MWRN โดยทางเลขาธิการได้ให้ข้อมูล

ดงัน้ี  

1.TTIA ได้ท างานร่วมกบั MWRN ต ัง้แต่ปี 

2013 โดยรู้จกัผ่านคุณ Andy Hall ซึ่งสมาคมได้

ท างานร่วมกนัในเรื่อง ประเด็นของแรงงานข้ามชาติ 

เช่น การจดั Workshop ส่งเสริม  คกส.ที่มีแรงงาน

ชาตริว่มอยูด่้วยและให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น เพือ่เป็น

ช่องทางที่แรงงานสามารถใช้เ พื่อเจรจาก ับทาง

นายจ้างได้ ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

โดยมีการจดัรวมกนัมาแลว้ 4 คร ัง้ และขณะน้ีสมาคม

มีการด าเนินการร่วมกบั ILO ถึงแนวการส่งเสริม 

คกส.ดว้ย  

2.การท างานร่วมกนัด้านการรบัข้อรอ้งเรียน 

การน าข้อร้องเรียน หรือข้อพิพาทด้านแรงงานจาก 
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MWRN มาหาข้อเท็จจริง และน ากฎหมายมาปรบั

รว่มดว้ย และนดัไกลเ่กลีย่รว่มกนัโดยมีการตดิตามผล

การด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ และสง่เสรมิใหส้มาชิก

ติดต ั้งกล่องแสดงความคิดเห็นของ คกส.เพื่อเป็น

ทางเลือกในการรบัขอ้เสนอจากแรงงาน  

3.ประเด็นข้อท้าทายในการท างานร่วมกบั 

MWRN คือ การท างานโดยขาดที่ปรึกษาส าคญัคุณ 

Andy Hall , การท าความเข้าใจกบัแรงงานข้ามชาติ

ถงึเรือ่งสทิธแิละหน้าที ่, การรวมตวัของแรงงานข้าม

ชาตใินประเด็นเพียงเล็กน้อย  

นอกจากน้ีเลขาธิการฯ ยงัให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่

ส าคญั เช่น สมาชิกสมาคมฯ เป็นโรงงานส่งออก จงึมี

การตรวจมาตรฐานจากลูกค้า  ในหลายๆ ด้าน

โดยเฉพาะดา้นแรงงาน จงึคอ่นขา้งมีการด าเนินการที่

ดีอยู่แล้ว และสมาคมได้มี Ethical Standard ให้

สมาชกิปฏบิตัติามดว้ย 

 

TTIA เขา้รว่มสมัมนา “Big Profit by Big Data” 

เมือ่วนัที ่5 กรกฏาคม 2561 ชว่งบา่ย สมาคม

ฯ (คุณขวญัฤทยั) ไดเ้ขา้รว่มงานสมัมนา “Big Profit 

by Big Data” ณ ห้อง Activity Hall สภาหอการคา้

ฯ จดัโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาสมาคม

การค้ า  เ พื่ อ เ ป็นการสร้ า งคว ามตระหนักถึ ง

ความส าคญัในเรือ่ง Big Data ขบัเคลือ่นธุรกจิ เขา้สู่

ยุ ค  Thailand 4.0 โ ด ย มี คุ ณ ก ลิ น ท์  ส า ร สิ น 

ประธานสภาหอการคา้ฯ  และคุณสนั่น องัอุบลกุล รอง

ประธานสภาหอการค้าฯ ร่วมกล่าวตอนรบัเปิดงาน 

สรุปไดด้งัน้ี 

        1) "ปฏิวตัิข้อมูลเพิ่ม มูลค่าทางเศรษฐกิจ" โดย 

ดร.สมเกียรต ิต ัง้กจิวานิชย์ ประธาน TDRI  

  >> Big Data เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมในปริมาณ

มากๆ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน าไปวิเคราะห์ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรบัการด าเนิน

ธุ รกิ จ ในรู ปแบบใหม่ๆ  และน า ไปคาดการณ์

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในเชงิลกึไดม้ากกวา่การวเิคราะห์

ขอ้มูลแบบด ัง้เดมิในอดีต 

       2) "ไขพฤติกรรมลูกค้าด้วยข้อมูล" โดย ดร. 

ปภณ ยงพศิาลภพ 

  >> การเก็บข้อมูลของลูกค้าปริมาณมากๆ ท าให้

เข้าใจสภาพตลาด เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค 

สามารถคาดการณ์และวิเคราะห์ความต้องการของ

ลูกคา้  

       3) "แสนรู:้ รูท้นัเทรนด์โลก ตรงความต้องการ" 

โดย คุณศรุต อุดมการ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แสน

รู ้จ ากดั 

  >> social network เป็นแหล่งการเก็บข้อมูลอีก

ช่องทางหน่ึงในปจัจุบนั ที่สามารถน ามาวิเคราะห์ต่อ

ยอด และน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิในธุรกจิ  

ท ัง้น้ีกลา่วโดยสรุป ”Big data ไมไ่ดท้ าใหเ้ห็นในสิง่

ทีเ่ห็นอยูแ่ลว้มากขึน้ แตห่ากมีวธีิการเก็บขอ้มูลใหม่ๆ  

ท าใหเ้ก็บขอ้มูลไดม้ากและหลากหลายขึน้ รวมท ัง้การ

วเิคราะห์ในรูปแบบใหม่ๆ  ท าใหเ้ห็นใน New 

things, Better things and Different things.” 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมระดมความเห็นปญัหาอปุสรรคและโอกาสทางการคา้ระหวา่งสหรฐัอเมรกิากบัจีน และ

กลุม่ประเทศสหภาพยุโรป (EU)

เมือ่วนัที ่6 กรกฏาคม 2561 ดร. ชนินทร์ ชลิ

ศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และ 

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ (คุณฐิติมา) เข้าร่วมประชุมระดม

ความเห็นปัญหาอุปสรรคและโอกาสทางการค้า

ระหวา่งสหรฐัอเมรกิากบัจีน และกลุม่ประเทศสหภาพ

ยุโรป (EU) เกี่ยวกบัแนวทางการร ับมือส าหร ับ

สหรฐัฯ ซึ่งไทยได้ร่วมมือกบันานาประเทศในการ

ผลกัดนัใหส้หรฐัฯใช้วธิีเจรจาเพือ่ร่วมแกป้ญัหา แทน
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การใช้มาตรการทางการคา้ทีแ่ข็งกรา้ว และขยายการ

ลงทุนในสหรฐัฯ ดา้นพลงังานยานยนต์ ปิโตรเคมี และ

อุตสาหกรรม ฯลฯ 

ท ัง้น้ีสมาคมฯ แจ้งว่า ไทยน าเข้าปลาทูน่า ซา

ดีน แมคคาเรียล แซลมอล จากสหรฐักว่า 1.2 ล้าน

ตนั/ปี ซึ่งยงัมีศกัยภาพที่จะน าเข้าได้อีกจ านวนมาก

รองรบัตลาดสินค้าน าเข้าท ัง้จากจีนและสหรฐัได้มาก

ขึ้น เพื่อเร่งเปิดการเจรจา FTA กบั สหรฐัฯ และเพิ่ม

โอกาสทางการค้าให้กบัไทยมากขึน้ เน่ืองจากไทยจะ

เป็นแหลง่รองรบัสนิคา้อาหารทะเลมากขึน้ 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่วพิากษ์รา่งแผนปฏบิตักิารระดบัชาตวิา่ดว้ยธรุกจิกบัสทิธมินุษยชน 

เมือ่วนัที ่6 กรกฏาคม 2561 เจา้หน้าทีส่มาคม 

(คุณวรพล) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อ

วิพากษ์ร่างแผนปฏิบตัิการระดบัชาติว่าด้วยธุรกิจกบั

สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  ( National Action Plan on 

Business and Human Rights: NAP) ณ 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด๋ คอนเวนช ั่น จดัโดย กรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มี

หน่วยงานท ัง้ภาครฐั เอกชน และภาคประชาสงัคมเข้า

ร่วม โดยการประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มเป็นประเด็น

ส าคญั มีดงัน้ี  

1.ภาครฐัควรมีความเท่าเทียมกบัภาคเอกชน 

ในเรื่องการปฏิบตัิตมกฎหมาย เช่น การจ้่งคนพิการ 

ภาครฐัไม่จ้างคนพิการครบตามส ัดส่วนและไม่

จา่ยเงนิเขา้กองทุนดว้ย  

2.ควรมีการวางแผนปฏิบตัิต่อกลุ่มแรงงาน

นอกระบบ เช่นภาคเกษตรกรรม ด้วยเพราะมีโอกาส

ถูกเอาเปรียบได ้

3.ควรมีการออกแบบ check list ด้านสิทธิ

มนุษยชน เพื่ออ านวยความสะดวกกบัภาคเอกชนใน

การปฏิบตัิตามและภาครฐัไม่ควรออกกฎหมายมาก

เกนิไปหากมีกฎหมายเดมิทีส่ามารถใชไ้ดอ้ยูแ่ลว้ 

4.ร ัฐ ค ว ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ร ับ ผิ ด ด้ ว ย ไ ม่ ใ ช่

ก าหนดใหภ้าคธุรกจิปฏบิตัติามเพียงฝ่ายเดียว เพราะ

บางสว่นรฐัถือเป็นตน้ทางเช่นกนั เช่นสญัญาจดัซ้ือจดั

จา้งทีร่ฐัตอ้งจา้งภาคเอกชนด าเนินการ 

5.ภาครฐัควรให้ความส าคญักบัลูกจ้างของรฐั

ประเภทจา้งเหมาดว้ย เพราะกลุม่ลูกจา้งประเภทน้ีอาจ

ตีความได้ว่ารฐัจ้างมาผิดประเภท ควรท าเป็นสญัญา

จ้างแรงงานและจดัหาสวสัดิการที่เหมาะสมให้ เช่น 

ประกนัสงัคม  

6.ประเด็นการเสรีภาพในการเจรจาต่อรอง 

ควรใช้ คกส.เป็นหลกัเพราะกฎหมาย คุ้มครอง

แรงงานเปิดช่องให้ใช้อยู่แล้วและแรงงานข้ามชาติ

สามารถเป็นตวัแทนได้
 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมกบั TFFA และ ILO เรือ่งการสง่เสรมิและสรา้งความเขม้แข็งของโครงการดา้นแนว

ปฏบิตักิารใช้แรงงานทีด่ ี(GLP) 

เมื่อวนัที่ 6 กรกฏาคม 2561 (ช่วงบ่าย) คุณ

อรรถพนัธ์  มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ และ

จนท.(คุณปิยะราช) เข้าร่วมประชุมกบั TFFA และ 

ILO เรื่องการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของ

โครงการด้านแนวปฏิบตัิการใช้แรงงานที่ดี (GLP) 

ณ ห้องประชุมสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย โดยมี
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การประชุมหารือกบัสหภาพแรงงานและภาคประชา

สงคม ไดแ้ก ่The Food School,มูลนิธเิพือ่เยาวชน

ชนบท, MWG, MWRN, มูลนิธิรกัษ์ไทย เข้าร่วม

ประชุมด้วย วตัถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือ

ในกรอบ GLP โดยเฉพาะเรื่องของกลไกร้องทุกข์

และการบริหารจดัการคณะกรรมการสวสัดิการ 

รวมท ั้งการให้ความส าคญักบัเสียงของแรงงานใน

โรงงาน โดยทาง NGOs ได้เสนอประเด็นความ

รว่มมือดงัน้ี 

1.การช่วยส่งเสริมขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยงั

ทุกภาคส่วนท ัง้ภาครฐั เอกชน และภาคประชาสงัคม 

ใหเ้ขา้ใจถงึแนวปฏบิตักิารใช้แรงงานทีด่ี (GLP)และ

กลไกการรบัเรื่องร้องเรียนโดยใช้คณะกรรมการ

สวสัดกิาร 

2.  ทาง  NGO เสนอการจ ัดท าคู่มื อ  GLP หรือ

หลกัสูตรการอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวปฎิบตัิ

ใหก้บัอุตสาหกรรมอืน่ๆ ทีจ่ะน าเอาไปใช้ 

3.เสนอให้มีการถอดบทเรียนและจดัท าคู่มือในการ

พฒันาคณะกรรมการสวสัดิการเรื่องของกลไกการ

ร้องทุกข์รวมถึงการเพิ่มความรู้ความเข้าใจถึงเรื่อง

สทิธแิละหน้าทีข่องตนเอง   

4. เสนอให้มีการจดัอบรมที่เน้นเรื่องของสุขภาพ 

สุขอนามยัข ัน้พ้ืนฐาน  

ท ั้งน้ี เรื่องการปรบัปรุง Check list GLP ร่วมกนั

ของTTIA และ TFFA อยู่ระหว่างการด าเนินการ

เพื่อที่จะให้มีเน้ือหาที่ทนัสมยัและมีความครอบคลุม

ในการติดตามมากยิ่งขึ้นซึ่งจะน ามาปรึกษากบัคณะ

ด าเนินงานในการประชุมคร ัง้ตอ่ไป

 

TTIA เขา้รว่มประชุมระดบันโยบายในการแกไ้ขประมงแบบ IUU แรงงานบงัคบั และการคา้มนุษย์ในกจิการ

ประมงทะเล 2560-2561 

เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2561 สมาคมฯ  (คุณ

สุพตัรา) เข้าร่วมประชุมระดบันโยบายในการแก้ไข

ประมงแบบ IUU แรงงานบงัคบั และการคา้มนุษย์ใน

กจิการประมงทะเล 2560-2561 จดัโดยศูนย์วจิยัการ

ย้ายถิ่นแห่งเอเชียศึกษา จุฬาฯ เพื่อส่งเสริมและให้

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ในลกัษณะเครือขา่ยพหุภาคี 

ท ัง้ 4 ภาคสว่น รฐั เอกชน วชิาการ และประชาสงัคม 

ซึ่งมีข้อเสนอแนะด้านประมงทะเล และด้านแรงงาน

ประมงทะเล ดงัน้ี 

 ด้านประมงทะเล - การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวงั :พฒันาระบบติดตาม

ต าแหน่งเรือโดยมีค่าใช้จ่ายเหมาะสม และต่อเน่ือง, 

จดัท าระบบเชือ่มโยงขอ้มูล Single Data Base การ

บริหารจดัการ โดยภาครฐัควรด าเ นินการแบบ

เบ็ดเสร็จภายใต้หน่วยงานรบัผิดชอบหลกัเพียง

หน่วยงานเดียว, ส่งเสริมหน่วยงานระดบัท้องถิ่น 

คณะกรรมการประมงประจ าจงัหวดัให้สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ , จดัเวทีท าประชา

วจิารณ์นิยามความเป็นประมงพ้ืนบ้าน ประมงเพื่อยงั

ชีพ และประมงพาณิชย์ขนาดเล็ก อีกท ั้งร่วมกนั

ก าหนดพ้ืนทีท่ าการประมงและพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ เพือ่เพิ่ม

แหล่งทรพัยากรประมงใหม่ และสนบัสนุนการวิจยั

เพือ่พฒันาการท าประมงทะเลทีย่ ั่งยืน 

 ด้ า น แ ร ง ง า นป ร ะ ม ง ท ะ เ ล  -  เ พิ่ ม ขี ด

ความสามารถในการคุ้มครองแรงงานประมงทะเลที่

ชดัเจน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ กล่าวคือ เร่งให้

ความช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง ฟ้ืนฟูแรงงาน

ที่ตกเป็นแรงงานบงัคบั , จดัให้มีคณะกรรมการ

สวสัดิการในสถานประกอบกิจการประมงทะเล , 

ส่งเสริมการจดัต ั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกเรือประมงและ

นายจ้าง, โครงการน าร่อง “เรือในฝัน” การเพิ่มขีด

ความสามารถในการตรวจแรงงานประมงทะเล โดยมี

แบบฟอร์มตรวจแรงงานที่มีประสทิธิภาพ, สนบัสนุน

พนักงานตรวจแรงงานสมทบ หรืออาสาสม ัคร 
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ทบทวนกฎหมายแรงงานประมงทะเลท ัง้ที่มีอยู่เดิม

และระหวา่งการด าเนินการ ใหก้ระชบัและตรงสภาพ

ความเป็นจรงิ เช่นกรณี C188 ควรป้องกนัปญัหาใน

การสง่เงนิเขา้กองทุนประกนัสงัคม 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมโครงการ ILO-GLP เรือ่ง Review Checklist GLP    

เมือ่วนัที ่13 กรกฏาคม 2561 (ชว่งบา่ย) คุณ

อรรถพนัธ์ มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ และ

เจา้หน้าที ่(คุณวรพลและคุณปิยะราช) เขา้รว่มประชุม

โครงการ ILO-GLP รว่มกบั TFFA และคุณแซลลี ่ที่

ปรึกษา ที่ทางองค์กร ILO เชิญเข้าร่วมประชุม มี

ประเด็นหารือทีส่ าคญั ดงัน้ี 

1.การปรบัคูม่ือ Checklist GLP มีคุณแซลลี ่เขา้มา

เ ป็น ที่ปรึกษาในการพ ัฒนาคู่ มื อ ในคร ั้ง น้ี  ซึ่ ง 

Checklist ที่ทาง 2 สมาคมฯ ร่วมจดัท าขึ้นนั้น จะ

น าไปใช้เป็น Checklist กลางในคู่มือ GLP ต่อไป

ดว้ย 

2.ทางคุณแซลลีจ่ะน า Checklist ของท ัง้ 2 สมาคมฯ 

ที่จดัท าร่วมกนั ไปหารือกบัทางคุณเจสนั เพื่อจดัท า

คูม่ือตอ่ไป 

3.มีการหารือเรือ่งการเขา้เยี่ยมโรงงานสมาชิกของ 2 

สมาคมฯ โดยจะมี  3 rd  Party (คุณแซลลี่ )  เ ป็น 

Observer ร่วมติดตามไปด้วย  เ พื่อพ ัฒนาการ

ตดิตาม GLP ของท ัง้ 2 สมาคมฯ  

4 .คุณแซลลี่ แนะน า ให้มี ก า รจ ัดท า  Mapping 

Supply Chain เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและให้เห็น

ภาพรวมการท างานของอุตสาหกรรม 

ท ัง้น้ี เรือ่งการท ากจิกรรม ILO-GLP Visit 2018 จะ

เริม่ประมาณปลายเดือน ส.ค.61 น้ี โดยทางสมาคมฯ 

จะก าหนดวนัและเวลาใหก้บัทางบริษทัสมาชิกในการ

รว่มท ากจิกรรมใหท้ราบตอ่ไป      

 

TTIA เข้าร่วมประชุม ผลกระทบ โอกาสและแนวทางรองรบักรณีปญัหา Trade War ระหว่างสหรฐัฯกบัจีน 

 เมื่อวนัที่ 16 กรกฏาคม 2561 ช่วงบ่าย ดร.

พจน์ รองประธานกรรมการ สภาหอฯพรอ้มสมาคม

การค้า (TTIA ดร.ชนินทร์ คุณสุพตัรา)ได้เข้าพบ

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ (คุณสนธริตัน์ สนธิ

จิรงวงศ์) เพื่อหารือผลกระทบ โอกาสและแนวทาง

รองรบักรณีปัญหา Trade War ระหว่างสหรฐัฯกบั

จีน ณ กระทรวงพาณิชย์ สรุปดงัน้ี 

 สภาหอฯแจ้งว่า 24 กย จะมีงาน TH-US 

Economy &Business Forum ที่กรุง เทพฯ ทาง

กกร.และหอการค้าสหรฐัฯจะน าประเด็นของท ั้ง 2 

ฝ่ายมาคุยกนั จะมีเอกชนของสหรฐัฯเข้ามาเยอะ // 

และในช่วง 27 ก.ย.ทราบมาวา่กระทรวงตา่งประเทศ

จะไปพบกบั US Senator and Congress เพื่อน า
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ประเด็นปญัหาโอกาสไปหารือ ผลกัดนัการคา้และการ

ลงทุน ซึง่จะมีกรรมการของสภาหอฯไปรว่มดว้ย 

 สภาหอฯได้น าเสนอจุดแข็ง โอกาส และ

อุปสรรคของธุรกิจเกษตรและอาหาร >>ในภาพรวม 

รมว.พณ. ประเมนิวา่สนิคา้สว่นใหญไ่ดร้บัผลกระทบ

เชงิบวก แตภ่ายในประเทศอาจจะไดร้บัผลกระทบบ้าง 

>> ซึ่งสมาคมผู้เพาะเล้ียงปลาไทย จะท าหนงัสือแจ้ง

รายละเอียดปญัหามายงักระทรวงพาณิชย์ภายหลงั 

 ประเทศไทยมีจุดแข็งในการแปรรูปสินค้า

อาหารทะเลควรมีการเรง่เจรจาการคา้ใหม้ากขึน้ 

 TTIA ประเทศไทยน าเข้าปลาทูน่า แซลมอน 

ซาร์ดีน แมคเคอเรล จากท ั่วโลกปีละประมาณ 1 ลา้น

ตนั โดยมูลคา่น าเขา้จากสหรฐัฯ 10% สว่นใหญเ่ป็นทู

น่าและแซลมอน และส่งออกปลากระป๋องดงักล่าวไป

ตลาดสหรฐัฯ 20% >> ควรมีการส่งเสริมศกัยภาพ

ทางด้านการตลาดให้มากขึ้น ไทยยงัสามารถรบั

วตัถุดบิปลาจากสหรฐัฯและจีนไดอ้ีก 

 เ รื อUS จ ับ ป ล า ใ น  WCPO ป ร ะ ม าณ 

100,000 ตนั ซึ่งปกติจะส่งไปที่จีนเพื่อผลิตเป็นทูน่า

ลอยด์ส่งไปสหรฐัฯ >>คาดว่าปลาส่วนน้ีจะมาที่ไทย

มากขึน้ และไทยผลติเพือ่สง่ไปสหรฐัฯมากขึน้ 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมรบัฟงัความคดิเห็นร่างข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001-xxxx 

   

เมื่อวนัที่  18 กรกฏาคม 2561 เจ้าหน้าที่

สมาคมฯ (คุณวรพล) ได้เข้าร่วมประชุมรบัฟงัความ

คิดเห็นร่างข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย TLS 

8001-xxxx ณ โรงแรมพาลาสโซ่ รชัดา มีคุณอนนัต์

ชยั อุทยัพฒันาชีพ อธิบดีกรมสวสัดิการคุ้มครอง

แรงงานเป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมท ัง้

จากหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และตวัแทนจาก

สมาคมตา่งๆ ซึง่มีสาระส าคญัดงัน้ี  

1.กรมสวสัดิการฯ จะปรบัข้อก าหนด TLS ใหม่ จาก

เดิมที่ เ คยใช้ม าต ั้ ง แต่ ปี  2010 โดย เ น้นความ

รบัผดิชอบทางสงัคมดา้นแรงงานของธุรกจิ 

2.ขอ้ก าหนดปจัจุบนั มรท.มี 12 หวัขอ้ โดยฉบบัร่าง

ใหมจ่ะเพิม่อีก 2 หวัขอ้เป็น 14 หวัขอ้ คือเรือ่ง  

-วนัหยุดและวนัลา 

-การลว่งเกนิทางเพศ และการใชค้วามรุนแรง 

3.ประเด็นการปรบัหลกัการที่มีการแสดงความเห็น

ของผูเ้ขา้รว่มประชุมทีส่ าคญั เชน่  

-ขอบเขตหลกัการควรต้องระวงัการใช้ค าว่า 

"ปฏิบตัิตามกฎหมายอื่นๆ" ซึ่งอาจดึงกฎหมายเข้ามา

เกีย่วขอ้งมากจนเกนิไป  

-ควรระบุให้มีกระบวนการให้ค าปรึกษากบั

สถานประกอบการในการท า มรท.ดว้ย 

-ค าจ ากดัความมีการใช้ค าที่ซบัซ้อนเกินไป 

เชน่ ถิน่ก าเนิด, วงวาน ควรใชค้ าทีไ่มต่อ้งตีความมาก 

-ร่ า ง  ม ร ท . ใ ห ม่ มี ก า ร ก ล่ า ว ถึ ง สิ ท ธิ

ประกนัสงัคมแลว้ จงึควรเพิม่เรือ่งกองทุนเงนิทดแทน

เขา้ไปดว้ย 

-การลว่งละเมดิทางเพศ และความรุนแรงควร

มีก าหนดนิยามใหช้ดัเจน 

-ควรเพิม่เรือ่งการพฒันาแรงงานเด็ก ส าหรบั

พ้ืนฐานครอบครวัที่เด็กมีความจ าเป็นต้องท างานหา

เงนิเลี้ยงตนเอง 

-การจดักจิกรรมสวสัดกิารแรงงาน ควรท าแค่

ไหน อยา่งไร ควรมีการระบุใหช้ดัเจน  

4.หลงัจากรบัความเห็นในวนัน้ี จะมีการส่งเรื่องให้

คณะอนุฯ ด าเนินการตอ่เพือ่น าเสนอบอร์ด ตอ่ไป ซึ่ง

คาดวา่ มรท.ใหมน้ี่น่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2561 น้ี 
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TTIA เข้าร่วมประชุมช้ีแจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388/2561 

เมื่อวนัที่ 20 กรกฏาคม 2561 เจ้าหน้าที่

สมาคมฯ (คุณสุภทัรา) เขา้รว่มประชุมช้ีแจง “ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ.2561  เรื่อง 

ก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย” ณ 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม อ า ค า ร  4  ช ั้ น  6  ตึ ก ส า นัก ง าน

คณะกรรมการอาหารและยา เพือ่ช้ีแจงถึงรายละเอียด

และการปฏิบตัิตามประกาศให้ถูกต้อง เน่ืองจากมี

ผู้บริโภคและผู้ประกอบการสอบถามเป็นจ านวนมาก 

โดยทางอย. ใหค้วามส าคญัในการสรา้งความเข้าใจที่

ถูกต้องว่าประกาศฉบบัดงักล่าวนั้น “ไม่ใช่การห้าม

ตรวจพบไขมนัทรานส์ แต่ห้ามผลิต น าเข้า จ าหน่าย

น ้ามนัที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน 

( Partially Hydrogenated Oils: PHOs)” 

เน่ืองจาก ปรากฎหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ทีช่ดัเจนว่า 

กรดไขมนัทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ ามนั

ที่ผ่านกระบวนการดงักล่าวส่งผลต่อการเพิ่มความ

เสีย่งของการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลือด ซึ่งจะมีผล

บงัคบัใช้ต ั้งแต่วนัที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

(180 วนั นบัแต่วนัประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา) 

ท ัง้น้ีไดม้ีการหารือกบัผูผ้ลติมาแลว้ 2 ปีกอ่นประกาศ 

 
 

TTIA เข้าร่วมประชุมทศันคตขิองคนไทยในสงัคมต่อแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทย 

เมื่อวนัที่ 20 กรกฏาคม 2561 (ช่วงเช้า) 

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ (คุณปิยะราช) เข้าร่วมประชุม

เรื่อง”ทศันคติของคนไทยในสงัคมต่อแรงงานข้าม

ชาติในประเทศไทย” วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและ

สงัเคราะห์งานวิจยัและนโยบายหรือกฎระเบียบของ

ภาครฐัเกี่ยวกบัทศันคติของสาธารณะชนไทยที่มีต่อ

แรงงานข้ามชาติ จดัโดย มูลนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อการ

พฒันาประเทศไทย (TDRI) ที่ได้ทุนสนบัสนุนจาก

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ณ รร. สวสิโซ

เทล เลอ คองคอร์ด มีสาระส าคญัดงัน้ี  

1. ทศันคติของคนไทยต่อแรงงานข้ามชาติ

ด้านความม ั่นคงของประเทศ พบว่าสงัคมไทยมี

ทศันคติที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติ เช่น แรงงานไทย

ไมไ่ดม้ีความรูส้กึหวดักลวัในตวัแรงงานขา้มชาต ิ

2. ข้อมูลจากการวิจยั พบว่าคนไทยบางส่วน

รบัรู ้ว่าสงัคมไทยมีปัญหาเรื่องแรงงานข้ามชาติ

ลกัลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายท าให้เกิดปัญหา

การคา้มนุษย์ การทุจรติ และแสวงหาประโยชน์จาก 

แรงงานข้ามชาติ  รวมถึงมีท ัศนคติที่ ว่า 

แรงงานข้ามชาติเข้ามาสร้างปัญหายาเสพติดสิ่งผิด

กฎหมาย อาชญากรรมและปญัหาสงัคม 

3.การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกบัแรงงานข้าม

ชาตเิป็นอีกหน่ึงปจัจยัทีท่ าใหค้นไทยมีทศันคตทิ ัง้ดา้น

บวกและดา้นลบตอ่แรงงานขา้มชาต ิ

>>ข้อมู ลในการวิจ ัยคร ั้ง น้ี เ ป็น เ พียงผล

การศึกษาเบื้องต้น ที่คณะวิจยัเสนอต่อ สวรส. โดย

คณะวิจ ัยจะด า เ นินการศึกษาต่อ  เ พื่อให้ได้ผล

การศกึษาทีส่มบูรณ์ และน ามาเสนอ สวรส. และสงัคม

ในโอกาศตอ่ไป 
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TTIA เข้าร่วมประชุม รบัฟงัความคดิเห็นผู้มีสว่นได้เสียเพือ่ประกอบการจดัท าร่าง พรบ.ป้องกนัและขจดัการ

ใช้แรงงานบงัคบั พ.ศ..... (กลุ่มผู้แทนองค์กรนายจ้าง)

เมื่อวนัที่ 23 กรกฏาคม 2561 เจ้าหน้าที่

สมาคม (คุณวรพล) ได้เข้าร่วมประชุมรบัฟังความ

คิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประกอบการจดัท าร่าง 

พรบ.ป้องกนัและขจดัการใช้แรงงานบงัคบั พ.ศ.... 

(กลุ่มผู้แทนองค์กรนายจ้าง) ณ ห้องประชุมกอง

กฎหมาย ช ั้น 11 ก.แรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วม จาก

ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรม กลุ่มผู้แทนจากสมาคม

ประมง สมาคมธุรกิจรบัเหมาแรงงาน และสมาคม

นายจา้ง ตวัแทนจากส านกังานกฤษฎีกา เขา้รว่ม  โดย

มีความเห็นทีส่ าคญั ดงัน้ี  

ความเห็นราย มาตรา  

>>ม.3 ควรมีความชดัเจนที่มากขึ้นกว่าน้ี เช่นงาน

บริการในส่วนหน่ึงของการปฏบิตัิหน้าที่พลเมืองตาม

ร ัฐธรรมนูญ มีแค่ไหนอย่างไร และการยกเว้น

กฎหมายยงัไมค่รอบคลุทถงึหน่วยงานรฐั ควรระวงัวา่

ภาครฐัจะเป็นผูก้ระท าผดิฐานแรงงานบงัคบัดว้ย  

>>ม.6 (4) (5) การกระท าที่เข้าข่ายแรงงานบงัคบั 

การไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด 

และการไมใ่หพ้กัผอ่นอยา่งเพียงพอ ผูเ้ขา้รว่มประชุม

แจง้วา่เพิง่มีเพิม่ขึน้มา การฟงัประชาพจิารณ์กอ่น 

หน้าน้ี ไมม่ีขอ้ดงักลา่ว 

>>ม.9 คกก.ได้มาด้วยวิธีใด / ควรมีสมาคมประมง

เข้ า เ ป็นคณะกรรมการด้วย เพราะกฎหมา ย น้ี

ผูป้ระกอบการประมงไดร้บัผลกระทบมาก  

>>ม.13 ใหอ้ านาจ คกก.มากเกนิไป เช่นการท าตาม

พนัธกรณีระหวา่งประเทศ ควรชะลอกฎหมายออกไป

กอ่น   

>>ม.17 เรื่องการเข้าตรวจค้น ของเจ้าหน้าที่ควร

ก าหนดให้ตรวจค้นในเวลาที่เหมาะสม ไม่ควรตรวจ

คน้ในชว่งระหวา่งพระอาทติย์ตกและขึน้  

>>ม.24 เรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทน มีความ

ซ า้ซอ้นกบั ก.อาญา  

>>ม.35 การเพิ่มโทษให้แรงกว่ากฎหมายอาญา 2 

เทา่จ าเป็นหรือไม ่เพราะมีโทษเรือ่งคา้มนุษย์อยูแ่ลว้   

ความเห็นอืน่ๆ  

>>ควรแกชื้อ่กฎหมายโดยเอาค าวา่ "ขจดั" ออก  

>>เรื่องอายุแรงงานเด็ก  ควรก าหนดฐานการ

ตรวจสอบเพียงอย่างเดียว เช่น จากหลกัฐานและการ

พิสูจน์สญัชาติ ไม่ควรใช้หลกัเกณฑ์ที่ต่างกนัมาก

เกนิไป เชน่ ตรวจมวลกระดูก เป็นตน้  

>>หลงัจากได้รบัความเห็นจากตวัแทนนายจ้างแล้ว 

จะด าเนินเรือ่งสง่กฤษฎีกาตอ่ไป และน าเรือ่งสง่ ครม. 

อีกคร ัง้  

>>การออกกฎหมายที่มีความซ ้าซ้อนกนัมากเกินไป 

ท ัง้ที่มีกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอาญาอยู่แล้ว 

และสามารถปรบัเข้ารวมกนัได้ อาจเป็นการออก

กฎหมายเกินความจ าเป็น ขดัต่อ ม.77 กฎหมาย 

รฐัธรรมนูญได ้

 

 

 

'บิก๊ฉตัร' ชง ครม. 3 พนัล้าน ซื้อเรือประมงคืน 680 ล า

พล.อ.ฉตัรชยั สาริ

ก ั ล ย ะ  ร อ ง

น า ย ก ร ัฐ ม นต รี  

เ ปิดเผยภายหล ัง

เป็นประธานการ

ป ร ะ ชุ ม

อนุกรรมการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย 

(ไอยูยู) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการน าเรือประมง

ออกนอกระบบ เพือ่การจดัการทรพัยากรประมงทะเล

ทีย่ ั่งยืน หรือซ้ือเรือคืนตามแผนบรหิาร จดัการประมง

ทะเล ส าหรบัเรือประมงทีเ่ข้าโครงการจะตอ้งเป็นเรือ

ที่ไม่มีใบอนุญาตท าการประมง แจ้งจุดจอดตรึงพงังา 

และจดัท าอตัลกัษณ์จากกรมเจา้ทา่เรียบรอ้ยแล้ว และ

ไมม่ีคดีใดๆ โดยจดัซ้ือตามราคาสภาพจรงิไมเ่กินรอ้ย

ละ 50 ของราคากลางที่ได้จดัท าไว้ต ั้งแต่ปี 2558 

จ านวน 680 ล า ในกรอบวงเงินงบประมาณ 3,000 

ล้านบาท แบ่งการจดัซ้ือเป็น 3 ระยะ ระยะแรก เริ่ม

จากเรือประมงขนาดเล็ก และขนาดกลาง จ านวน 409 
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ล า วงเงนิ 690 ลา้นบาท จากนัน้จะด าเนินการกบักลุ่ม

เรือขนาดใหญ่อีก 271 ล าต่อไป อย่างไรก็ตาม 

ข ัน้ตอนตอ่ไปจะเสนอเขา้ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีเพื่อ

พจิารณาไมเ่กนิกลางเดือนสงิหาคม เพือ่ใหซ้ื้อเรือคืน

ระยะแรกไดภ้ายในวนัที ่30 กนัยายน 
Source: https://www.ryt9.com/s/tpd/2857585 

 

“ไทย” ประกาศเจตนารมณ์เดนิหน้าปฏริูปภาคการประมงอย่างจรงิจงับนเวทีระดบัโลก พรอ้มให้ความร่วมมือ

กบัทุกประเทศเพือ่ขจดั IUU

วนัที ่9 กรกฎาคม 

2561 นายอดิศร 

พรอ้มเทพ อธิบดี

ก ร ม ป ร ะ ม ง 

พร้อมด้วย นาย

บรรจง จ านงศิต

ธรรม รองอธิบดี

กรมประมง นางมาลินี สมิทธิฤ์ทธี ผู้อ านวยการกอง

ประมงต่างประเทศ นายธนวรรษ เทียนสิน อคัร

ราชทูตฝ่ายเกษตร ในฐานะผู้แทนถาวรไทยประจ า 

FAO และน.ส. รชันก แสงเพ็ญจนัทร์ เลขานุการเอก 

( ฝ่ าย เกษตร)  ส านักงานที่ปรึกษาการ เกษตร

ต่ า ง ป ร ะ เ ทศประ จ า ก รุ ง โ รม  ได้ เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมาธิการประมง (COFI) ณ FAO กรุงโรม 

ซึง่มีประเทศสมาชกิและหน่วยงานดา้นการประมงเข้า

ร่วมประชุมกว่า 194 ประเทศ โดยในที่ประชุมจะมี

การหารือติดตามผลการด าเนินงานด้านต่างๆ อาทิ 

การจดัการทรพัยากรทางทะเลและทรพัยากรประมง

อย่างมีความรบัผิดชอบ การแก้ไขปัญหาการท า

ประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงาน 

และการประมงที่ขาดการควบคุม การบริหารจดัการ 

การท าประมงขนาดเล็กและประมงพ้ืนบ้าน การ

เปลีย่นแปลงภูมอิากาศและสิง่แวดลอ้มตอ่การประมง 

เป็นตน้ 
Source: https://www.ryt9.com/s/prg/2856206 

 

ไทยร่วมช้ีแจงความก้าวหน้า IUU

ว ั น ที่  11 

ก ร ก ฎ า ค ม 

2561 น า ย วี ร

ช ั ย  พ ล า ศ ร ัย 

เอกอคัรราชทูต

วิ ส า ม ั ญ ผู้ มี

อ านาจเต็มประจ าสหรฐัอเมริกาเป็นหวัหน้าคณะ

ผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดี

กรมประมง  และนาง เพชรร ัต น์  สินอวย  รอง

ปลดักระทรวงแรงงาน ร่วมช้ีแจงความก้าวหน้าการ

แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) ของ

ประเทศไทยต่อที่ประชุมใหญ่คณะกรรมาธิการ

ประมงแห่งรฐัสภาสหภาพยุโรป ณ รฐัสภาสหภาพ

ยุโรป นครบรสัเซลส์ ประเทศเบลเยีย่ม 
Source : https://www.ryt9.com/s/prg/2855757 

 

กรมประมง ร่วมกบัภาคีเครือข่ายด้านการประมงจบัมือช่วยกนั  “ก าจดัขยะในทะเล”

เมื่อวนัที่ 4 

กรกฎาคม 

2561 นาย

อ ดิ ศ ร 

พร้อมเทพ 

อธิบดีกรม

ประมง เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างผู้แทน

จากภาครฐั ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาสงัคม ที่

อยูใ่นหว่งโซอุ่ปทาน อาท ิกรมทรพัยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ ง กรมควบคุมมลพิษ สมาคมการประมงแห่ง

ประเทศไทย สมาคมผูผ้ลติปลาป่นไทย สมาคมผูผ้ลิต

อาหารสตัว์ไทย บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั 

(มหาชน) ศูนย์บรหิารจดัการความย ั่งยืนและสง่เสริม

ผู้ประกอบการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย  Environmental 

Justice Foundation (EJF) และSWITCH–Asia 

SCP Facility ณ ห้องประชุมกุลาด า กรมประมง 

เพื่อประชุมหารือแนวทางที่จะร่วมมือกนั "ก าจดัขยะ

ทะเล" 

 นายอดศิร พรอ้มเทพ อธบิดีกรมประมง กลา่ว

ว่า  สถานการณ์ปัญหาขยะในทะเล เ ป็นปัญหา

ระดบัประเทศทีทุ่กฝ่ายตอ้งรว่มมือและใหค้วามส าคญั 

เพราะผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล อนัจะส่งผล

ตอ่การประกอบอาชีพการท าการประมง โดยในขณะ
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น้ีได้มีชาวประมงบางกลุ่มด าเนินการน าขยะที่ติดกบั

เครื่องมือประมงขึ้นมาก าจดับนฝั่ งอยู่แล้ว และที่

ประชุมมีความคิดเห็นตรงกนัที่จะร่วมมือกนัผลกัดนั

และสนบัสนุนให้กิจกรรมดงักล่าวมีการด าเนินการ

เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจะบูรณาการความร่วมมือ

ของทุกภาคส่วนในการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในทะเล 

และรว่มกนัน าขยะทีต่ดิมากบัเครือ่งมือท าการประมง

ขึน้มาจากทะเล และน าไปก าจดัอยา่งถูกวธีิ 

 ในเบื้องต้นกรมประมง ร่วมกบัภาคีทุกภาค

ส่วนขอเชิญชวนเรือประมง ผู้ประกอบการทุกท่านที่

อยูใ่นหว่งโซ่อุปทาน สถาบนัการศกึษา ตลอดจนภาค

ประชาสงัคม ที่มีความหว่งใยตอ่สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้

เข้าร่วม "โครงการก าจดัขยะทะเล" เพื่อท าให้ท้อง

ทะเลไทยสะอาด ปราศจากขยะก่อให้เกิดการรบัรู ้

ร่วมกนัของสงัคมถึงความส าคญัของ"ทะเล" ที่มีต่อ

ทรพัยากรที่มี ชีวิตทุกชนิดที่อยู่ในทะเล โดยท่าน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการ 

กองวิจยัและพฒันาประมงทะเล กรมประมง โทร 02 

561 2962  
Source : https://www.ryt9.com/s/prg/2854415 

 

 

 

ประวติร บอก "ไทยดีทีส่ดุในเอเชีย" หลงั สหรฐัฯ ยกระดบัสถานะตา้นคา้มนุษย์  

ว ันที่  29 มิย .

6 1  ร า ย ง า น

ส ถ า น ก า ร ณ์

การค้ามนุษย์

ฉ บ ั บ  ล่ า สุ ด 

ข อ ง ส ห ร ั ฐ ฯ

ยกระดบัประเทศไทยมาอยู่กลุ่มที่ 2 หลงัอยู่ในกลุ่มที่ 

2 บญัชีรายชือ่ประเทศทีต่อ้งจบัตามอง (เทียร์ ทู วอทช์

ลสิต์) ตดิกนัมา 2 ปี ขณะทีร่ฐับาลไทยขอบคุณสหรฐัฯ 

ทีป่รบัระดบัสถานะขึน้ 

พ ล . อ . ป ร ะ วิ ต ร  ว ง ษ์ สุ ว ร ร ณ  ร อ ง

นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทย

ไดร้บัการปลดจากเทียร์ 2 เฝ้าระวงั ซึง่เราแกป้ญัหาน้ี

มาต ั้งแต่อยู่ในระดบัเทียร์ 3 พร้อมกล่าวขอบคุณ

รฐับาลสหรฐัฯ ที่เห็นว่าไทยร่วมมือร่วมใจกนัท างาน

เพือ่การแกป้ญัหาคา้มนุษย์ดว้ยการบงัคบัใช้กฎหมาย

อยา่งเครง่ครดั 

แมว้า่ รมว.กลาโหม จะกลา่วอีกวา่ ไทยเป็นประเทศที่

ดีทีสุ่ดในเอเชีย เพราะไดร้บัความร่วมมือจากทุกฝ่าย

ภายใตร้ฐับาล พล.อ.ประยุทธ์ไดท้ าทุกอยา่งในการท า

ให้ประเทศดีขึ้น แต่ในรายงานฉบบัดงักล่าวยงัมีอีก

หลายประเทศในเอเชียที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 อาทิ ญี่ปุ่ น 

ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ ซึ่งถือว่าอยู่สถานะที่ดีกว่า 

เพราะสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานข ัน้ต ่าอย่างเต็มที่

ในกระบวนการจดัการปญัหาคา้มนุษย์ 

คดีคา้มนุษย์ประวตัศิาสตร์ 

ปญัหาค้ามนุษย์และบงัคบัใช้แรงงานยงัแพร่หลายใน

ภาคประมงไทย 

ถ้อยแถลงดงักล่าวมีขึ้นภายหลงักระทรวง

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ส ห ร ั ฐ ฯ  เ ปิ ด เ ผ ย ร า ย ง า น 

TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 

2018 ซึ่งระบุว่า แม้รฐับาลไทยไม่ได้ปฏิบตัิตาม

มาตรฐานข ัน้ต ่าอย่างเต็มที่ ในการขจดัปญัหาการค้า

มนุษย์ แต่รฐับาลไทยได้พยายามอย่างมีนยัส าคญัใน

การด าเนินการดงักลา่ว 

"รฐับาลไทยได้แสดงความพยายามอย่างมี

นยัส าคญัเมื่อเทียบกบัการรายงานคร ั้งก่อน ดงันั้น 

ประเทศไทยจงึไดร้บัการยกระดบัมาสูก่ลุม่ที ่2" 

ชาวโรฮิงญาเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง

ตอ่การตกเป็นเหยือ่คา้มนุษย์ ความพยายาม ดงักล่าว

ได้แก่ การด าเนินคดีและการพิพากษาลงโทษนกัค้า

มนุษย์ เพิ่มขึ้น  ลดระยะ เวลากระบวนการการ 

ด าเนินคดีค้ามนุษย์โดยจดัต ั้งหน่วยงานเฉพาะทาง

ปราบปรามการค้ามนุษย์  รฐับาลยงัเข้าสืบสวน

สอบสวนคดีเจ้าหน้าที่ต้องสงสยั ว่าพวัพนักบัอาชญ

กรรมค้ามนุษย์ และ ตดัสินลงโทษเจ้าหน้าที่ 12 ราย 

ในปี 2017 ซึ่งรวมเจ้าหน้าที่ 11 คน ที่เกี่ยวข้องกบั

การคา้ผูอ้พยพโรฮงิญา 

อย่างไรก็ตาม แม้รฐับาลไทยพยายามอย่าง

ตอ่เน่ืองในการตรวจสอบแรงงานในอุตสาหกรรมที่มี

ความเสี่ยงสูง ทว่า จ านวนคดีและเหยื่อ กลบัไม่มาก

ขึ้นอย่างเป็นสดัส่วนที่ส าคญั การสมรู้ร่วมคิดของ

เจ้าหน้าที่รฐั ยงัคงเป็นอุปสรรค ต่อความพยายาม

ปราบปรามการคา้มนุษย์ อีกท ัง้เจา้หน้าทีย่งัจบักุม คุม

ขงั และเนรเทศเหยื่อซึ่งท าผิดกฎหมายอนัเป็นผลมา

จากการคา้มนุษย์ 
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ขอ้เสนอแนะส าหรบัประเทศไทยในรายงานปี

น้ีไม่ต่างจากของปีก่อน เช่น เสนอให้ไทยสอบสวน

และด าเนินคดีกบัเจ้าหน้าที่รฐั ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วน

สมรู้ร่วมคิดในการค้ามนุษย์ พร้อมท ั้งด าเนินการ

พิพากษาและลงโทษเจ้าหน้าที่ที่พบว่ามีความผิดจริง

อย่างเข้มงวด ไทยควรเพิ่มความพยายามในการ

ระบุอตัลกัษณ์เหยื่อค้ามนุษย์ในกลุ่มประชากรที่มี

ความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ผู้อพยพ ชาวประมง บุคคลไร้

สญัชาติ เด็กและผู้ลี้ภยั ไทยควรด าเ นินคดีและ

พิพากษาลงโทษนกัค้ามนุษย์ด้วยการใช้แนวทางที่

เน้นผูต้กเป็นเหยือ่เป็นศูนย์กลาง 

ท ัง้น้ี ไทยไดร้บัการจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่นกลุม่ที ่2 

บญัชีรายชื่อประเทศที่ต้องจบัตามอง (เทียร์ ทู วอทช์

ลิสต์ )  ในรายงานปี 2016 และ 2017 โดยเมื่อปี 

2016 สหรฐัฯไดย้กระดบัไทยใหด้ีขึน้หลงัจากทีอ่ยูใ่น

กลุ่มที่แย่ที่สุดคือบญัชีประเภท 3 (เทียร์ 3) เมื่อปี 

2014 และ 2015 ไทยถูกจดัในหมวด เทียร์ ทู วอทช์

ลสิต์ ในปี 2011, 2012 และ 2013 
Source : https://www.bbc.com/thai/international-

44648689?ocid=socialflow_facebook 

 

กสร. เตรยีมขยายลาคลอดบตุรจาก 90 เป็น 98 วนั 

ว ันที่  30  มิย .61 

กรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน 

เ ต รี ยม เ สนอร่ า ง

กฎหมายปรบัเพิ่ม

สิ ท ธิ ว ัน ล าค ล อด

บุตรใหลู้กจา้งหญงิต ัง้ครรภ์จาก 90 วนั เป็น 98 วนั 

นายอนันต์ช ัย อุทยัพฒันาชีพ อธิบดีกรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า 

กสร. ไดเ้ตรียมผลกัดนัในการแกไ้ขกฎหมายคุม้ครอง

แรงงาน โดยเฉพาะการใหลู้กจา้งซึง่เป็นหญงิต ัง้ครรภ์

มีสทิธลิาเพือ่ตรวจครรภ์กอ่นคลอดบุตรโดยใหถ้ือเป็น

วนัลาเพือ่คลอดบุตร และปรบัเพิม่สทิธวินัลาเพือ่คลอด

บุตร จากเดมิทีส่ามารถลาคลอดบุตรหน่ึงครรภ์ได ้90 

วนั เป็น 98 วนั ท ัง้น้ี เพื่อให้สอดคล้องกบัอนุสญัญา

ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที่ 

183 ว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองความเป็นมารดาซึ่งได้

ก าหนดให้ภาครฐัต้องดูแลผู้หญิงต ั้งครรภ์ ระหว่าง

และหลงัคลอด และต้องให้วนัหยุดมารดาหลงัคลอด 

14 สปัดาห์  โดยใหน้บัรวมการลาเพือ่ตรวจครรภ์และ

ลาคลอดบุตรใน 98 วนั เน่ืองจากเป็นสิทธิการลา

ประเภทเดียวกนั ขณะน้ีร่างกฎหมายอยู่ในข ัน้ตอน

การพิจารณาของส านกังานกรรมการกฤษฎีกาและ

หากร่างดงักล่าวผ่านก็จะน าเสนอให้สนช.พิจารณา

เพือ่ประกาศเป็นกฎหมายตอ่ไป 

          อธบิดีกสร. กลา่วตอ่ไปว่า ส าหรบัประเด็นที่มี

การเสนอใหอ้อกกฎกระทรวงวา่ดว้ยการจดัสวสัดกิาร

ตามมาตรา 95 แห่งพ.ร.บ.บญัญตัิคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 เกีย่วกบัการจดัสิง่แวดลอ้มใหส้ิง่แวดลอ้ม  

ให้ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น ที่ผ่านมา กสร. 

ได้ด าเนินการส่งเสริมให้มีการจดัต ั้งมุมนมแม่ใน

สถานประกอบกิจการมาอย่างต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริม 

สนบัสนุนให้นายจ้าง ลูกจ้างเห็นความส าคญัของการ

เล้ียงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งการจดัสวสัดิการนอกเหนือ

กฎหมายก าหนดและเป็นการด าเนินการโดยความ

สมคัรใจและขึ้นอยู่กบัความพรอ้มของนายจ้างท ัง้ใน

เรื่องสถานที่ การบริหารจดัการและค่าใช้จ่าย ดงันั้น

การจะออกกฎหมายดงักลา่วจะตอ้งมีการศกึษาและรบั

ฟงัความคิดเห็นจากนายจ้าง ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง

อยา่งรอบคอบกอ่น 
Source : 

http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/43444 

 

กสร. เผยขา่วดี เตรยีมใหส้ตัยาบนั ILO 98 ภายในปี 62  

ว ันที่  6  กค.61 กรม

สวสัดิการและคุ้มครอง

แรงงาน เผยขา่วดี คาด

ไ ท ย ใ ห้ ส ั ต ย า บ ั น

อ นุส ัญญาไอแอลโอ 

ฉบบัที ่98 ภายในปี 62 

น้ี พรอ้มปรบัปรุงกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์รองรบั 

นายอนันต์ช ัย อุทยัพฒันาชีพ อธิบดีกรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึง

ความคืบหน้าการให้สตัยาบนัอนุสญัญาองค์การ

แรงงานระหวา่งประเทศ หรือ ILO ฉบบัที ่98 วา่ดว้ย

สิทธิในการรวมตวัและการเจรจาต่อรอง ว่า ขณะน้ี

คื บ ห น้ า ไ ป ม า ก  โ ด ย ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ย ก ร่ า ง

พระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ์  พ.ศ. .... เพื่อ
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ปรบัปรุงกฎหมายที่ใช้บงัคบัมาต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2518 

ซึ่งอาจมีบทบญัญตัิบางประการไม่สอดคล้องก ับ

สภาพการณ์ในปัจจุบนั ซึ่งร่างกฎหมายดงักล่าวจะ

เป็นการส่งเสริมและให้สิทธิในการรวมตวัและการ

เจรจาต่อรองแก่ลูกจ้างเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกบั

อนุสญัญาฉบบัที ่98 ดว้ย 

นายอนันต์ชยั กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบนัร่าง

กฎหมายฉบบัน้ีอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ

พจิารณา   รา่งกฎหมายกระทรวงแรงงาน และคาดวา่

จะเสนอตอ่สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตไิดใ้นเดือนตุลาคม 

2561 ในส่วนของการให้สตัยาบนัอนุสญัญา ILO 

ฉบบัที่ 98 คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ภายในปี 

2562 ซึ่งนบัว่าเป็นการพฒันาอีกหน่ึงก้าว ในการ

ยกระดบัการดูแลแรงงานที่ท างานในประเทศไทยให้

สามารถเข้าถึงสิทธิในการรวมตวัและเจรจาต่อรอง

ร่วม อนัเป็นสิทธิข ัน้พ้ืนฐานที่จะท าให้คนท างานทุก

ภาคส่วนสามารถรกัษาสิทธิและผลประโยชน์อนัพงึมี

พึงได้ และเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมทางสงัคมและ

ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม ก ัน อ ย่ า ง ส ัน ติ แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม

มาตรฐานสากล 
Source : 

https://www.labour.go.th/th/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=43232:---ilo-98--62&catid=1:2011-

03-31-03-24-26&Itemid=88 

 

สนช.ผา่นรา่ง พ.ร.บ.เงนิทดแทน ขยายความคุม้ครองถงึลกูจา้งสว่นราชการกวา่ 1 ลา้นคน

วนัที่ 19 กค.61 สนช.

ผ่ า น ร่ า ง  พ . ร . บ . เ งิ น

ทดแทน กมธ.ระบุ ขยาย

ความคุ้มครองถึงลูกจ้าง

ส่วนราชการกว่า 1 ล้าน

คน นายจ้างลดเงินเพิ่มเหลือรอ้ยละ 2 ต่อเดือน จาก

เดมิรอ้ยละ 3 รวมท ัง้เพิม่เงนิทดแทนกรณีขาดรายได้

ให้ลูกจ้างจากเดิม ร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 ของ

คา่จา้งรายเดือน 

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์

รฐัสภา รายงานว่า พล.อ.ศุภกร สงวนชาติศรไกร 

ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามญัพิจารณา

รา่งพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) เงนิทดแทน (ฉบบัที ่..) 

พ.ศ. .... สภานิตบิญัญตัิแหง่ชาต ิ(สนช.) พรอ้มด้วย 

อ าพนัธ์ ธุววทิย์ รองเลขาธกิารส านกังานประกนัสงัคม 

รว่มกนัแถลงขา่วภายหลงัจากทีป่ระชุม สนช.เห็นชอบ

ใหร้า่ง พ.ร.บ.เงนิทดแทนฯ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 

ว่า ข ั้นตอนต่อไปจะส่งร่างกฎหมายดงักล่าวให้

คณะรฐัมนตรี (ครม.) เพื่อน าขึ้นทูลเกล้าฯ ตาม

ข ั้นตอนต่อไป คาดว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิ้นปี 

2561 โดยสาระส าคญัของร่างกฎหมายฉบ ับ น้ี  

สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลเรื่องการลดความ

เหลือ่มล า้ของสงัคม และการสรา้งโอกาสเขา้ถงึบรกิาร

ของรฐั ซึ่งเป็นกฎหมายที่แก้ไขแล้วลูกจ้างได้รบั

ประโยชน์เพิ่มขึ้น และนายจ้างได้รบัความเป็นธรรม 

ท ัง้น้ีขอขอบคุณรฐับาลทีเ่สนอร่างกฎหมายฉบบัน้ีเข้า

มาซึ่ งท าให้ ลูกจ้างภาคร ัฐ ท ั้งพนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช ั่วคราว และลูกจ้างภาคเอกชน 

จ านวน  10  ล้ านคน  ได้ร ับสิทธิประ โยช น์  มี

หลกัประกนัของชีวติดีขึน้ ซึ่งรา่งกฎหมายฉบบัน้ีจะมี

ผลบงัคบัใช้ภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่ประกาศใน

ราชกจิจานุเบกษา 

อ าพนัธ์ กล่าวว่า รฐัมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงานให้ความส าคญักบัการดูแลคุ้มครองลูกจ้าง 

โดยระหว่างรอร่างกฎหมายฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ 

ส านกังานประกนัสงัคมไดด้ าเนินการยกร่างกฎหมาย

ลูก 13 ฉบบั ประกอบด้วยกฎกระทรวง ระเบียบหรือ

ประกาศกระทรวงแรงงาน และประกาศของส านกังาน

ประกนัสงัคม ที่เกี่ยวข้องกบัการเพิ่มสิทธิประโยชน์

ให้กบัลูกจ้าง โดยขณะน้ีคณะกรรมการกองทุนเงิน

ทดแทนไดเ้ห็นชอบกฎกระทรวง 3 ฉบบั แลว้ และจะ

ส่งไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามข ัน้ตอน

ตอ่ไป 

ส าหรบัสิทธิประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รบัจาก

กฎหมายฉบบัน้ี ประกอบด้วย การปรบัลดเงินเพิ่ม

เหลือร้อยละ 2 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 3 และเงิน

เพิ่มต้องไม่เกินจ านวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย 

ในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิ โดยรฐัมนตรีมีอ านาจลดการ

จ่ายเงินเพิ่ม การอ านวยความสะดวกในการยื่น/แจ้ง 

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประโยชน์ที่ลูกจ้าง

ได้รบั ประกอบด้วย การขยายความคุ้มครองไปถึง

ลูกจ้างส่วนราชการกว่า 1 ล้านคน การเพิ่มเงิน

ทดแทนกรณีขาดรายไดใ้หลู้กจา้งจากเดมิ รอ้ยละ 60 

เ ป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน การเพิ่ม

ระยะเวลาการจา่ยค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพจาก 15 

ปี เป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี และกรณีลูกจ้างถึงแก่ความ

ตายหรือสูญหายจากเดมิ 8 ปี เป็นไม่เกิน 10 ปี ส่วน

ค่ารกัษาพยาบาลปรบัเพิ่มจากเดิมสูงสุด 2 ล้านบาท 
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เป็นสิน้สุดการรกัษา หากลูกจา้งไมส่ามารถท างานได้ 

ต ัง้แต ่3 วนั ไดแ้กไ้ขเป็น ต ัง้แต ่1 วนัขึน้ไปใหไ้ดร้บั

คา่ทดแทน นอกจากน้ี ยงัปรบัเพิม่คา่ท าศพจากเดิมที่

คดิ 100 เทา่ของอตัราคา่จ้างข ัน้ต ่ารายวนัสูงสุด เป็น

ไม่น้อยกว่า 100 เท่าของอตัราของค่าจ้างข ั้นต ่า

รายวนัสูงสุด ขณะที่ ด้านการบริหารจดัการ กองทุน

เงินทดแทน ให้มีความโปร่งใสนั้น ได้เพิ่มจ านวน

คณะกรรมการ คุณสมบ ัติและล ักษณะต้องห้าม 

รวมท ั้งปรบัแก้วาระการด ารงต าแหน่งให้อยู่เพียง

วาระเดียว ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบท า

หน้าทีต่รวจสอบบญัชีภายในเป็นประจ าดว้ย 
Source : https://prachatai.com/journal/2018/07/77902 

 

 

 

สงครามการคา้เดือด! ทรมัป์จอ่ขึน้ภาษีสนิคา้จีนรอบใหมอ่ือ้ หุน้รว่งทนัที

เ มื่ อ  11 ก . ค .61 

ส านกัข่าวบีบีซีและ

ซีเอ็นเอ็น รายงาน

ส ง ค ร า ม ก า ร ค้ า

สหรฐัฯ-จีน เดือด 

รฐับาลประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรมัป์แห่งสหรฐัฯ 

ประกาศมีแผนจะขึน้ภาษีน าเขา้สนิคา้จากจีนรอบใหม ่

คิด เ ป็นมู ลค่ าประมาณ 200 ,00 ล้ านดอลลาร์  

(ประมาณ 6.6 ล้านบาท) โดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นเดือน

ก ันยายน ที่จะถึง  จนส่งผลให้ด ัชนีหุ้นในตลาด

หลกัทรพัย์ท ั่วเอเชียรว่ง เมือ่เชา้วนัพุธที ่11 ก.ค. 61 

  ท ั้ง น้ีความเคลื่อนไหวของรฐับาลทร ัมป์ที่

ประกาศจะขึน้ภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนคร ัง้ใหม ่มีขึน้

หลงัจากเพิง่ขึน้ภาษีน าเขา้จากจีน 25% คดิเป็นมูลคา่ 

34,000 ลา้นดอลลาร์ ซึง่รฐับาลจีนไดต้อบโตด้ว้ยการ

ขึ้นภาษีสินค้าจากสหรฐัฯ เป็นมูลค่า 34,000 ล้าน

ดอลลาร์ ทนัทีเชน่กนั 
Source: https://www.thairath.co.th/content/1332322 

 
ฟิลปิปินส์ผลกัดนัฟาร์มทนู่าคร ัง้แรกของประเทศ 
ฟิลิปปินส์เผยความพยายามที่จะผลกัดนัการท าฟาร์ม

ปลาทูน่าเ ป็นคร ั้งแรกที่
จ ั ง ห ว ั ด  Samar โ ด ย
ผู้อ านวยการส านักงาน
ประมง และทรพัยากรทาง
น ้ า  ( Bureau of 
fisheries and aquatic 

resources :BFAR) ใหข้อ้มูลวา่ BFAR ไดป้รกึษา
ขอค าแนะน าจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เพาะเลี้ยงปลาทูน่า โดยจุดประสงค์ในคร ั้ง น้ี เพื่อ
ปรึกษาเกี่ยวกบักระชงัเลี้ยงปลาทูน่าครีบเหลือง ท ัง้น้ี
ญีปุ่่นไดท้ าการพฒันากระชงั ซึ่งจะสง่มอบใหท้างการ
ทอ้งถิน่ และมอบใหช้าวประมงตามชายฝั่ งเป็นผู้ดูแล 

ท ั้ง น้ี โครงการด ังกล่าว เ ป็นการร่วมมือก ันของ
หน่วยงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ญี่ปุ่ น และผู้เชี่ยวชาญจาก Feedmix ซึ่งลูกปลาทู
น่าจะถูกจบัมาจากแหลง่ธรรมชาตเิพือ่น าไปเพาะเลี้ยง 
ในกระช ัง โดยหน่วยง าน  BFAR จะสนับส นุน
ชาวประมงท้องถิ่นที่เพาะพนัธุ์ปลาในด้านต่างๆ
รวมถึงด้านอาหารสตัว์น ้า ท ัง้น้ีกระชงัเลี้ยงปลาปิดที่
ได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุ่ น เป็นกระชงั
แบบปิดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 50 เมตร ซึ่งจะ
สามารถใช้เลี้ยงปลากว่า 1000 ตวั เป็นระยะเวลา 6-
12 เดือนจนถงึขนาดจบัขาย 
Source: http://warning.acfs.go.th/th/early-
warning/view/?page=6381 

  
สธ.ประกาศ หา้ม PHOs - ไขมนัทรานส์

 ไทย เตรียมยกเลิกการใช้
ไขมนัทรานส์ และอาหารที่
มีสว่นประกอบของไขมนัท
รานส์ต ั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 
เป็นตน้ไป 

เ มื่ อ ว ั น ที่  13 
กรกฎาคม 2561 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ

ข้อก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย 
น ้ามนัที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน 
(Partially Hydrogenated Oils : PHOs) แ ล ะ
อาหารที่มีไขมนัทรานส์เป็นส่วนประกอบ ท ัง้ โดนนั 
พาย หรืออาหารของทอดต่างๆ พร้อมท ัง้ ได้มีการ
ยืนยนัหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ช้ีว่าไขมนัดงักล่าว
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหวัใจ และหลอดเลือด 

ข่าวมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 

https://www.thairath.co.th/content/1332322
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ซึ่งอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกาย โดยประกาศ
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ต ั้งแต่ 180 วนันับต ั้งแต่วนั
ประกาศ 

Source:http://warning.acfs.go.th/th/early-
warning/view/?page=6387 

อย.เตรยีมประกาศแกไ้ขปรมิาณโซเดยีมทีแ่นะน าตอ่วนั (Thai RDI) ทีร่ะบบุนฉลาก
กระทรวงสาธรณสุ ขร่ วมก ับส านัก ง าน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขบัเคลื่อนให้เกดิ
การปรบัปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
ฉลากโภชนาการ เพื่อปรบัลดค่าปริมาณโซเดียม ใน
ข้อก าหนดสารอาหารที่แนะน าให้บริโภคต่อวนั
ส าหรบัคนไทยอายุต ัง้แต ่6 ปีขึน้ไป (Thai RDI) จาก
เดิม 2,400 มิลลิกรมั/วนั เป็น 2,000 มิลลิกรมั/วนั 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานสารอาหารทีค่วรไดร้บั
ต่ อ ว ั น  ( GUIDELINES ON NUTRITION 
LABELLING) ของ  CODEX โดยขณะ น้ีอยู่ ใน
ระหวา่งการประชาพจิารณ์ คาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน
สิน้เดือน ม.ิย. น้ี 

ปจัจุบนัความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งการได้โซเดียมสูงมาก
เกินความต้องการ ถือเป็นอีกหน่ึงในปัจจยัเสี่ยงที่มี
ความสมัพนัธ์ตอ่การเกดิโรคความดนัโลหติสูง โรคไต 

โรคหลอดเลือดหวัใจ และโรคหลอดเลือดสมอง อยา่ง
มีนยัส าคญั ซึ่งกลุม่โรคดงักล่าวสง่ผลตอ่คุณภาพชีวิต 
ภาระค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลของท ั้งผู้ป่วย 
ครอบครวั และประเทศชาตดิว้ย 
Source:https://members.wto.org/crnattachments/2018/T
BT/THA/18_2477_00_x.pdf 

 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนกรกฏาคม 2561 

ประชุม ครม.วนัที ่3 กรกฏาคม 2561 มีดงัน้ี  

1.ครม.มีมตอินุมตัหิลกัการรา่งพระราชกฤษฎีกาออก

ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการลดอตัรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลา

การลดอตัราภาษี มูลค่าเพิ่ม) (ขยายเวลาการลดอตัรา

ภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปอีก 1 ปี )ต ัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 

2561 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2562)   
Source:http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/1

3543 

 

ประชุม ครม.วนัที ่10 กรกฏาคม 2561 มีดงัน้ี  

4.ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร 

(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อบรรเทา

ผลกระทบจากการปรบัขึน้อตัราคา่จา้งข ัน้ต ่า)       

สาระส าคญั 

1. ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 2 และส่วน 

3 หมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรษัฎากร 

ส าหรบัเงินได้เป็นจ านวนรอ้ยละสิบห้าของรายจ่ายที่

ไดจ้า่ยเป็นคา่จา้งรายวนัใหแ้กลู่กจา้ง ใหแ้ก ่ 

1.1 บุคคลธรรมดา ซึ่งมีการจ้างแรงงานไม่

เกินสองรอ้ยคน และมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40(5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่ง

ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวล

รษัฎากร รวมกนัไม่เกินหน่ึงรอ้ยล้านบาทต่อปีก่อน

หกัค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ท ัง้น้ี ในปีภาษีที่ได้ใช้

สทิธยิกเวน้ภาษีเงนิได ้ 

1.2 บรษิทัหรือหา้งหุน้สว่นนิตบุิคคล ซึง่มีการ

จ้างแรงงานไม่เกินสองรอ้ยคน และมีรายได้จากการ

ขายสินค้าและให้บริการรวมกนัไม่เกินหน่ึงรอ้ยล้าน

บาทต่อปี ท ั้งน้ี ในรอบระยะเวลาบญัชีที่ได้ใช้สิทธิ

ยกเวน้ภาษีเงนิได ้ 

2. บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลทีจ่ะได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดต้ามมาตรา 4 ตอ้ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงัตอ่ไปน้ี  

2.1 มีการจ่ายค่าจ้างรายวนัให้แก่ลูกจ้างใน

อตัราไม่น้อยกว่าอตัราค่าจ้างข ัน้ต ่าที่คณะกรรมการ

ค่าจ้างประกาศก าหนด ซึ่งให้ใช้บงัคบัต ัง้แต่วนัที่ 1 

เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป  

รวมกฎหมายท่ีส าคญัในเดือนกรกฎาคม 2561 

 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/13543
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/13543
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2.2 มีการจ่ายค่าจ้างรายวนัให้แก่ลูกจ้างใน

อตัราสูงกว่าอตัราค่าจ้างรายวนัเดิมที่ได้จ่ายให้แก่

ลูกจา้งกอ่นวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2561  

2.3 ไม่มี ก ารใช้สิทธิยก เว้นภาษี เ งินได้

เน่ืองจากรายจา่ยในการจา้งงานตามพระราชกฤษฎีกา

อื่นที่ออกตามความในประมวลรษัฎากรอีก ไม่ว่า

ท ัง้หมดหรือบางสว่น  
Source:http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/1

3737 

 

 

ราชกจิจานุเบกษา เดือนกรกฏาคม 2561
ประมง 

1.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง 

ก าหนดแบบค าขอรบัใบแทนใบส าคญัการขึน้ทะเบียน

อาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2561 
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/162/7.PDF 

 

1.2 ประกาศกรมประมง เรือ่ง รายชือ่เรือประมงที่

มใิชเ่รือประมงไทยทีม่ีการท าการประมงโดยไมช่อบ

ดว้ยกฎหมาย (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561   
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/158/12.PDF 

1.3 ขอ้บงัคบักรมเจา้ทา่วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิีการ 

และเงือ่นไขในการตดิต ัง้ระบบส าแดงขอ้มูลเรือ

อตัโนมตัใินการออกใบส าคญัรบัรองการตรวจเรือเพือ่

ออกใบอนญาตใหใ้ชเ้รือ พ.ศ. 2561 
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/153/37.PDF 

 

1.4 ระเบียบกรมเจา้ทา่วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิีการ และ

เงือ่นไขในการขอเปลีย่นประเภทเรือการขอ

เปลีย่นแปลงรายละเอียดตวัเรือหรือเครือ่งจกัร การขอ

โอนกรรมสทิธิ ์การแจง้งดใชเ้รือและการตรวจสอบ

การเปลีย่นประเภทเรือ ส าหรบัเรือประมงหรือเรือขน

ถา่ยสตัว์น้  า พ.ศ. 2561  
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/153/1.PDF 

 

1.5 ประกาศกรมประมง เรือ่ง งดการใชป้ระกาศกรม

ประมง เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏบิตัใินการสง่ออก

หรือน าผา่นสตัว์น้  า หรือผลติภณัฑส์ตัว์น้  า พ.ศ. 

2561 เพิม่เตมิ  
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/152/19.PDF 

 

1.6 กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การขออนุญาต

และการออกใบอนุญาตผลติอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ. 2561  

Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/A/045/1.PDF 

 

1.7 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง 

ก าหนดประเภทของเรือสนบัสนุนการประมง (ฉบบัที ่

3) พ.ศ. 2561  
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/150/1.PDF 

 

1.8 ขอ้บงัคบักรมเจา้ทา่วา่ดว้ยการก าหนดประเภท

การใชเ้รือส าหรบัเรือประมง เรือขนถา่ยสตัว์น้  าหรือ

เรือสนบัสนุนการประมง พ.ศ. 2561  
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/138/33.PDF 

 

1.9 ประกาศกรมประมง เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละขอ้

ปฏบิตัขิองเรือประมงนอกน่านน ้าไทยทีท่ าประมงใน

เขตพื้นทีท่ีอ่ยูภ่ายใตก้รอบความตกลงวา่ดว้ยการ

ประมงในมหาสมุทรอนิเดียตอนใต ้พ.ศ. 2561 
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/134/9.PDF 

 

1.10 ประกาศกรมประมง เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละขอ้

ปฏบิตัขิองเรือขนถา่ยสตัว์น้  านอกน่านน้ าไทยทีท่ าการ

ขนถา่ยสตัว์น้  าในเขตพ้ืนทีที่อ่ยูภ่ายใตก้รอบความตก

ลงวา่ดว้ยการประมงในมหาสมุทรอนิเดียตอนใต ้

พ.ศ. 2561 
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/130/15.PDF 

 

1.11 ประกาศกรมประมง เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละขอ้

ปฏบิตัขิองเรือขนถา่ยสตัว์น้  านอกน่านน้ าไทยทีท่ าการ

ขนถา่ยสตัว์น้  าในเขตพ้ืนทีที่อ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมาธกิารปลาทูน่าแหง่มหาสมุทรอนิเดีย 

พ.ศ. 2561  
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/130/13.PDF 
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1.12 ประกาศกรมประมง เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละขอ้

ปฏบิตัขิองเรือประมงนอกน่านน้ าไทยทีท่ าประมงใน

เขตพื้นทีท่ีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมาธกิารปลาทูน่าแหง่มหาสมุทรอนิเดีย พ.ศ. 

2561 
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/130/9.PDF 

 

แรงงาน 

2.1 ระเบียบกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานวา่

ดว้ยการตรวจแรงงาน และการด าเนินคดีอาญา

ผูก้ระท าความผดิตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการ

คุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2561 
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/147/1.PDF 

 

2.2 ระเบียบคณะกรรมการรว่มตามกฎหมายวา่ดว้ย

การบรหิารจดัการการท างานของคนตา่งดา้ววา่ดว้ย

หลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขการเปรียบเทียบปรบั

คนตา่งดา้วทีท่ างานโดยไมม่ีใบอนุญาตท างานหรือ

ท างานนอกเหนือจากทีม่ีสทิธจิะท าได ้พ.ศ. 2561 
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/147/7.PDF 

 

2.3 ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

เรือ่ง ก าหนดแบบรายงานผลการตรวจวดัและ

วเิคราะห์สภาวะการท างานเกีย่วกบัความรอ้น แสง

สวา่ง และเสียงภายในสถานประกอบกจิการ  
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/150/4.PDF 

 

 

ความปลอดภยัอาหาร  

3.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที ่388 พ.ศ 

2561 เรือ่ง ขอ้ก าหนดอาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้ หรือ

จ าหน่าย  
Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25

61/E/166/5.PDF

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/147/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/147/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/147/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/147/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/150/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/150/4.PDF

