
 
 
 
 

 

 

 

5  มิถุ น า ยน  2 5 6 2  TTIA เ ข ้า ร่ ว ม ง านแถลงการณ์  
International day for the Fight Against Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing (IUU Day) 

     อ่านตอ่หนา้ 2 

12 มิถุนายน 2562 TTIA ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมระหว่าง

ประเทศ และร่วมเป็น speaker ในงาน "การด าเนินธุรกจิทีม่ ี

ความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน (Responsible 

Buisiness and Rights Forum) "          อ่านตอ่หนา้ 9 

6 มถิุนายน 2562  TTIA เขา้ร่วมประชมุ Tuna Sub 
Group ภายใต ้Sea Food Taskforce(STF) 

             อ่านตอ่หนา้ 4 

13 มถิุนายน 2562 สมาคมฯ จัดประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้
ที ่3/2562 ณ ส านักงาน TTIA 

     อ่านตอ่หนา้ 10 

17-18 มถิุนายน 2562 TTIA ร่วมเป็นวทิยากรในงานอบรม
แนวปฏบัิตกิารใชแ้รงงานทีด่ ีGLP รอบอบรมสมาชกิโรงงาน
ทางใต ้                          อ่านตอ่หนา้ 12 

19 มถิุนายน 2562 TTIA ใหส้ัมภาษณ์กับผูต้รวจประเมนิ
สมาคมฯ จากม.หอการคา้ไทย ในโครงการประกวดสมาคม
การคา้ดเีดน่ ประจ าปี 2562              อ่านตอ่หนา้ 13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา่วกจิกรรม 
-TTIA เขา้รว่มสัมมนาวชิาการระดับชาต ิ"เรือ่ง สทิธมินุษยชน  
ปัจจัยขับเคลือ่นความสามารถในการแขง่ขันของบรษัิทจดทะเบยีน 
ไทยสูค่วามย่ังยนื"            1 
- TTIA ไดเ้ขา้รว่มประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณาคัดเลอืกและ 
ตัดสนิรางวัลผูป้ระกอบธุรกจิสง่ออกดเีดน่ ประเภทรางวัล 
สนิคา้ฮาลาลครัง้ที ่2/2562           1 
- TTIA เขา้รว่มประชมุหารอืกบัคกก.แรงงานและพัฒนาฝีมอืแรงงาน       2 
- TTIA เขา้รว่มงานแถลงการณ ์International day for the Fight Against 
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Day)       2 
- TTIA เขา้รว่มสัมมนาในหัวขอ้ การเตรยีมความพรอ้มในการจัดท าระบบ 
ตามกฎระเบยีบ Low-Acid Canned Food         3 
- TTIA เขา้รว่มประชมุTuna Sub Working Group ภายใต ้Sea Food 
Taskforce(STF)            4 
- TTIA เขา้รว่มประชมุ เรือ่ง แนวทางการปฏบิัตติามระเบยีบ 
สขุอนามยัผลติภัณฑสั์ตวน์ ้าสง่ออกสหพันธรัฐรัสเซยีและสหภาพเศรษฐกจิ 
ยเูรเซยี (EAEU)            4 
- TTIA เขา้รว่มการประชมุคณะอนุกรรมการก ากบัดแูลเรือ่งการคา้สนิคา้  
ครัง้ที ่1/2562 ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรไีทย-ชลิ ี(TCFTA)       6 
- TTIA เขา้รว่มการงานวันตอ่ตา้นการใชแ้รงงานเด็กโลก 
 ประจ าปี พ.ศ.2562            6 
- TTIA เขา้รว่มสัมมนาในหัวขอ้เรือ่ง การเตรยีมความพรอ้มในการจัดท า 
ระบบตามกฎระเบยีบ Seafood HACCP          7 
- TTIA เขา้รว่มสัมมนาหลักสตูร”ความรูเ้กีย่วกบัหลักเกณฑแ์ละพธิกีาร 
เกีย่วกับการยกเวน้อากรและลดอัตราอากรศลุกากร         8 
-รว่มหารอืประเด็นการประชมุวสิามญั TTIA ครัง้ที ่3/2562 ในหัวขอ้ 
 ปัญหาการขายทนู่าราคาต า่,  ขอ้มลูคณุภาพปลา,  
ปัญหาการตรวจพบสารหนู และการจัดประชมุเทคนคิสัญจร        9 
- TTIA เขา้รว่มการประชมุระหวา่งประเทศ และรว่มเป็น speaker  
ในงาน "การด าเนนิธุรกจิทีม่คีวามรับผดิชอบและเคารพสทิธมินุษยชน  
(Responsible Buisiness and Rights Forum) "         9 
- TTIA ไดรั้บเชญิจากทาง ILO เพือ่รว่มเป็น speaker ภายในงาน  
Seaweb Seafood Summit 2019         10 
- TTIA จัดประชมุวสิามญั TTIA ครัง้ที ่3/2562        10 
- TTIA เขา้รว่มประชมุเตรยีมการระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนส าหรับการ
ตรวจรับรองขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติอาหารสัตวเ์ลีย้งสง่ออกและผูผ้ลติปลาป่น
สง่ออกไปยังจนี (GACC)          11 
- TTIA รว่มเป็นวทิยากรในงานอบรมแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ีGLP  
รอบอบรมสมาชกิโรงงานทางใต ้         12 
- TTIA เขา้รว่มประชมุหารอืประธานคณะกรรมการสมาคมการคา้กลุม่      13 
- TTIA ใหสั้มภาษณก์ับผูต้รวจประเมนิสมาคมฯ จากม.หอการคา้ไทย  
ในโครงการประกวดสมาคมการคา้ดเีดน่ ประจ าปี 2562       13 
- TTIA เขา้ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 2019 กับ 
บรษัิทสมาชกิทางภาคใต ้          13 
- TTIA เขา้รว่มอบรม ในหัวขอ้ เทคนคิการท างานและก าหนดเป้าหมาย 
”การท างานเชงิรกุ”(Critical Proactive)         14 
 

ขา่วแรงงาน 
- สถานการณก์ารคา้มนุษย ์ไทยไดรั้บการจัดระดับ Tier 2        25 

- ประกันสังคม เล็งปรับเพดานเงนิสมทบสงูสดุ 1,000 บาท 

แบบขัน้บันได ใชเ้วลา 5 ปีส าเร็จ          25 

ขา่วความปลอดภยัอาหาร 

- เมยีนมาบังคับตดิฉลาก 8 กลุม่สนิคา้ปีหนา้         20 

- แคนาดาเปิดรับฟังความคดิเห็นคูม่อืตดิฉลากอาหารฉบับใหม ่       20 

- ญี่ปุ่ นคดิคน้พลาสตกิยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพตอ่ตา้น 
มลพษิทางทะเล           20 
 
ขา่วการคา้ 

- ทีป่ระชมุรัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนมั่นใจการเจรจาอารเ์ซป็จบปีน้ี      22 
- ไทยหารอือยี ูเรง่กูว้กิฤตกลไกระงับขอ้พพิพาท WTO รับมอื 
การกดีกันการคา้โลก          22 
- ‘กรมเจรจาฯ’ เผย อารเ์ซป็นัดพเิศษ คบืหนา้ตามเป้า  
คาดเจรจาจบปีน้ีแน่นอน          23 
- ‘กรมเจรจาฯ’ เตรยีมรว่มประชมุคณะท างานดา้นการคา้และการลงทนุไทย-
สหภาพยโุรป หารอื BREXIT และ FTA          24 

ขา่วประมง 
- 'ไทย' รว่มกบั 'FAO' จัดงาน IUU DAY          18 

- สมาคมประมง วอน 'เกษตร-พาณชิย'์ คมุน าเขา้อาหารทะเล  

หลังเขม้กฎไอยยู ู            18 

- "มอ็บประมงพืน้บา้น" นอนหนา้กระทรวงเกษตรฯ         19 

รวมกฎหมายใหมท่ีส่ าคัญเดอืนมถินุายน 
- กฎหมายใหมใ่นราชกจิจานุเบกษา เดอืน พฤษภาคม 2562        27 

- กฎหมายใหมใ่นราชกจิจานุเบกษา เดอืน มถินุายน 2562        27 

ขา่วกจิกรรม(ตอ่) 
- TTIA เขา้อบรมในหัวขอ้ Effective Problem Solving การวเิคราะหแ์ละ 
การแกไ้ขปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ           15 
- TTIA เขา้รว่มประชมุกับกองประมงตา่งประเทศ เรือ่งเตรยีมงานแสดงสนิคา้
อาหารทะเล China international fishery seafood expo 2019       16 
- TTIA เขา้ประชมุระดมความเห็นกบัคณะกรรมการสถาบันอาหาร  
เรือ่งบทบาท สถาบันฯในการด าเนนิกจิกรรมทีต่อบสนองวัตถปุระสงคข์องการ
จัดตัง้สถาบันฯใหก้บัภาคเอกชน และมมุมองตอ่อนาคตอาหารไทย       16 
- TTIA เขา้อบรมในหัวขอ้การบรหิารและจัดเก็บเอกสาร        16 
- TTIA เขา้รว่มประชมุความคบืหนา้โครงการปรับปรงุและ 
พัฒนาการท าประมงอวนลาก           17 



 
 
 
 

 

 

เมื่ อวันที่  31  พ ฤศภาคม  2562  คุณ อรรถพั นธ ์ 

มาศรังสรรค ์ที่ปรึกษาสมาคม และเจา้หนา้ที่สมาคม (คุณวร

พล) ไดร้่วมงานสัมมนาวชิาการระดับชาต ิเรื่องสทิธมินุษยชน

การขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจด

ทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน ตามหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกจิกับ

สทิธมินุษยชน ขององคก์ารสหประชาชาต ิUNGPs ร่วมจัดโดย

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิและคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ UNDP ณ โรงแรม 

แกรนด ์ไฮแอทเอราวณั  

โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของงานไดด้งัน้ี 

- มีการท าพิธีลงนามในบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 

MOU เพื่อขับเคลื่อนธุรกจิและสทิธมินุษยชนดว้ยการน าหลัก

ชีแ้นะไปปฏบิัต ิระกสวา่ง กลต.และ กสม.  

- มีบ รรยายโดย  Dr.Surya Deva Chair of the Un 

Working Group on business and human rights 

- มีการเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นธุรกจิกับ

สทิธมินุษยชนในภาคตลาดทุนไทย มีผูเ้ขา้ร่วมเสวนา 5 ท่าน 

คอื คุณประกายรัตน์ ตน้ธีรวงศ ์จาก กสม / คุณรื่นวดี สุวรรณ

มงคล เลขาธิการ กลต. / ดร.เนติธร ประดิษฐืสาร ผูแ้ทน

สมาคมเครือข่าย Global compact / คุณอรนุข อภิศักดิศ์ริกิุล  

นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และคุณอรรถพันธ ์ 

ทีป่รกึษาสมาคมฯ ไดถู้กรับเชญิเป็นผูเ้ขา้ร่วมเสวนาดว้ย 

โดยคณุอรรถพันธใ์หข้อ้มูลการด าเนนิการของสมาคมฯ 

ทัง้เรื่องการผลักดัน คกส.ใหเ้ป็นที่ยอมรับ และมีแรงงานขา้ม

ชาติร่ วมด ว้ย  / การส นับสนุนให ้น าหลัก  GLP ไป ใช ใ้น

อุตสาหกรรม / การก าหนด Ethicle Standard เพื่อใหส้มาชกิ

ปฏบิัตติามโดยมกีารลงนามจากผูบ้รหิาร   

- สมาคมฯ ยังไดร้ับการชื่นชมจาก กสม.ถึงการ

ด าเนินการดา้นสิทธิมนุษยชน และการไปใหข้อ้มูลเมื่อช่วง

ปลายปี 61 ที่เจนีวา ใหข้อ้มูลการด าเนินการดา้นแกไ้ขปัญหา

ป ร ะ ม ง แ ล ะ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ด ้ า น แ ร ง ง า น ไ ด ้ ดี

 

เมื่ อวันที่  4  มิถุ ย ายน 2562  เจ า้หน ้าที่ สม าคม  

(คุณวรพล) ไดร้่วม ประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาคัดเลอืก

และตัดสนิรางวัลผูป้ระกอบธุรกจิส่งออกดีเด่น ประเภทรางวัล

สนิคา้ฮาลาลครัง้ที่ 2/2562 ณ กรมส่งเสริมการคา้ระหว่าง

ประเทศกระทรวงพาณิชยส์นามบนิน ้ า โดยมนีายวทิยากร มณี

เนตร รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศเป็นประธาน

ในทีป่ระชมุ มรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงัน้ี  

- รางวัลผูป้ระกอบธุรกจิส่งออกดเีด่นหรือ PM award 

จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนแก่ผูส้่งออกสนิคา้และบรกิารที่มีผลงาน

ดเีด่นในการรเิริม่และพยายามบุกตลาดต่างประเทศภายใตช้ื่อ

การคา้ของตนเองโดยจะไดร้ับรางวัลเป็นโล่เกียรตบิัตรจาก

นายกรัฐมนตร ี

- รางวลัสนิคา้ฮาลาล ยอดเยีย่มแบ่งออกเป็น 3 รางวัล

ตามขนาดของสถานประกอบการในระดบั S M L 

- ก าหนดเกณฑ์การไดร้ับรางวัลโดยผูท้ี่ ผ่านการ

คัดเลอืกจะไดร้ับการสัมภาษณ์และตอ้งไดร้ับการตรวจสถาน

ประกอบการเพือ่ประเมนิเป็นคะแนนตอ่ไป 

- การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสัมภาษณ์ผูส้มัครที่

ผ่านการคัดเลือกจะมีขึ้นอีกครัง้ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 

2562 อาคารรมิน ้ากรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 

 



 
 
 
 

- ในวันที่ 13 ถึง 1 กรกฎาคมจะเป็นการตรวจเยี่ยม

สถานประกอบการทีผ่่านการคดัเลอืก 

- วั น ที่  8  ก รก ฎ าค ม  2 5 6 2  จ ะมี ก า รป ระ ชุ ม

คณะอนุกรรมการครัง้ที่ 3/2562 เพื่อพัฒนาผูไ้ดร้ับรางวัลใน

รอบสดุทา้ย 

 

เมือ่วนัที ่4 มถิุนายน 2562 คณุอรรถพันธท์ีป่รกึษาและ

คุณสุพัตรา ผอ.เขา้ร่วมประชุมหารือกับคกก.แรงงานและ

พัฒนาฝีมอืแรงงาน สภาหอฯ โดยมี ดร.พจน์เป็นประธาน เพื่อ

จัดท าขอ้เสนอแนวทางการปรับคา่แรงงานและการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน ไปยัง กกร. เพือ่เสนอตอ่ ครม.ชดุใหม่เร็วๆนี้ 

ที่ประชุมไม่เห็นดว้ยกับการปรับขึ้นค่าแรงขัน้ต ่าใน

สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งจะกระทบต่อภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรม แรงงานจะไหลไปอยู่ในภาคบริการมากขึ้น 

ตลอดจนท าใหร้าคาสนิคา้อุปโภคบริโภคสูงขึน้ โดยจะเสนอ

นโยบาย 3 ดา้น สรุปดงัน้ี 

   1.โครงสรา้งการปรับอัตราค่าจา้งของแรงงานไทย 

ใหอ้ านาจคณะอนุกรรมการค่าจา้งจังหวัดพิจารณาตามสภาพ

ขอ้มูลและขอ้เท็จจรงิของพื้นที่, ปรับ คกก.คา่จา้งเป็นพหุภาค ี

โดยเพิม่ สภาหอฯ สภาอตุฯ สมาคมธนาคาร, จัดท าโครงสรา้ง

คา่จา้งอา้งองิ(แท่งคา่จา้ง) 

     2.การยกระดับและพัฒนาฝีมือการหารือการปรับ

ค่าจา้งตอ้งควบคู่ไปกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน, สรา้งระบบ

แรงจูงใจใหเ้กดิการฝึกอบรมทั ้งแบบองคก์ร บุคคลธรรมดา 

และองคก์รทีฝึ่กอบรมใหก้บัสาธารณะฟร ีโดยมีกรมพัฒนาฝีมือ

แรงงานเขา้มาประเมินคุณภาพและกรมสรรพากรเขา้มาช่วย

พจิารณาการลดหย่อนภาษี, สรา้งบุคลากรครูทีเ่ชีย่วชาญโดยมี

แผนผลติระยะสัน้ กลาง ยาว 

     3.การเพิม่ก าลังคนทดแทน ส่งเสรมิผูส้งูอายุเขา้สู่

ระบบการจา้งงานมากขึ้นใหเ้หมาะสมกับวัย , ศึกษาความ

ตอ้งการแรงงานต่างดา้วสญัชาตอิืน่ๆ เพื่อทดแทนแรงงานพม่า 

กัมพูชา ลาว, ควรน าแรงงานชายขอบเขา้สู่ระบบการท างาน

และการจา้งงาน, ใชเ้ทคโนโลยใีหม่เขา้มาทดแทนแรงงานและ

จัดสวัสดิการดีดีเพื่อจูงใจแรงงานไทย , จัดตั ้งศูนย์ขอ้มูล

แรงงานทัง้แบบ white collar และ blue collar 

ขอ้สงัเกตอืน่ๆ :  

-บุคลากรรุ่นใหม่มักไม่อยู่ผูกพันระยะยาวกบัองคก์ร จงึ

มแีนวโนม้ปรับเป็นจา้งเหมามากขึน้ 

-ตอ้งสรา้งสมดุลย์ในการรับหลักการ UN SDG 8 

Decent work และ UNGP สิทธิมนุษยชน มาใชใ้นประเทศ

ไทยเพราะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันและตน้ทุน

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.ชนินทร ์นายกสมาคม 

คณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษา คุณสพุัตรา ผอ.และจนท.คณุปิยะราช 

คุณจุฑารัตน์ เขา้ร่วมงานแถลงข่าว International day for 

the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated 

Fishing (IUU Day) จัดโดย FAO ณ หอ้งประชุมอานนท์และ

อาคารอเนกประสงค ์กรมประมง และมีการจัดแสดงนทิรรศการ 

บูธ TTIA แจกถุงผา้แกผู่เ้ยีย่มชม สรุปดงัน้ี 

1. พลเอก ประวติร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตร ี

กล่าวเปิดงานวันสากล IUU Day เพื่อสรา้งความตระหนัก

เกีย่วกับภัยคุกคามของการท าประมง IUU ที่ส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรและระบบเศรษฐกจิรวมถึงความอยู่ดีกนิดีของมวล

มนุษยทั่ วโลก ซึ่งไทยไดผ้ลักดันการแกปั้ญหา จนเป็นที่

ยอมรับในระดบันานาชาตแิละยังวางรากฐานการแกปั้ญหาการ

ท าประมงของประเทศไปสูค่วามยั่งยนืดา้นกฎหมาย การบรหิาร



 
 
 
 

จัดการ และการตดิตามเฝ้าระวัง โดยพลเอก ประวติร ไดเ้ขา้

เยี่ยมชมบูธของ TTIA โดยคุณอรรถพันธ์ ไดม้อบถุงผา้รักษ์

โลกเพือ่เป็นของทีร่ะลกึ 

2. การกล่าวค าแถลงการ ต่อตา้นการท าประมง IUU 

โ ด ย  FAO, EU, US, Australia , VIetnam, Maldives, 

Philippines, CP Group และ TTIA โดยทุกฝ่ายต่างตระหนัก

ว่าปัญหา IUU ไม่สามารถแกไ้ขโดยล าพังได ้ตอ้งร่วมมือกัน

ระดบัภูมภิาคและทั่วโลก 

ด ร .ช นิ น ท ร์ไ ด ้ก ล่ า วค าแ ถ ล ง  TTIA ส่ ง เส ริม 

Sustainability, Traceability and Human Right Protection 

ปฏบิัตติาม FAO, RFMOs, พรบ.การประมง, ท างานร่วมกับมัล

ดฟี อนิโดนีเซยี ประเทศหมู่เกาะแปซฟิิก เจา้ของเรอื ผูน้ าเขา้

ใน tuna supply chain ร่ วมมือส่ง เสริม  tuna sustainable 

products กับผูน้ าเขา้ใน EU, US, Australia, ท างานร่วมกับ 

ILO ในประเด็นปกป้องสิท ธิม นุษยชนของแรงงานใน

ภาคอตุสาหกรรมประมงอย่างตอ่เน่ือง 

 

เมื่ อวันที่  5  มิถุ นายน 2562  เจ า้หน ้าที่ สมาคมฯ  

คุณอนุสรา เขา้ร่วมสัมมนาในหัวขอ้ การเตรียมความพรอ้มใน

การจัดท าระบบตามกฎระเบียบ Low-Acid Canned Food ณ 

โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์จัดโดย กองรับรองมาตรฐาน มกอช. 

โดยมี คุณจูอะดี พงศม์ณีรัตน์ เลขาธกิาร มกอช. เป็นประธาน 

สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา 

(U.S.FDA) ไดม้ี การป รับป รุงกฎหมายด า้นอาหาร โดย

เปลี่ยนแปลงและเพิม่สาระส าคัญของกฎหมายความปลอดภัย

อาหาร (The Feseral Food, Drug and the Cosmetic Act of 

1938 : FD&C Act) มาเป็นกฎหมายว่าดว้ยความปลอดภัย

ทางดา้นอาหาร (Food Safety Modernization Act : FSMA) 

โดยหน่วยงาน มกอช. ไดย้ื่นสมัครเพื่อขอการยอมรับความเท่า

เทียมดา้นการรับรองจาก U.S.FDA จนไดร้ับการยอมรับใน 2 

ขอบข่าย คอื Preventive Controls for Human Food (PCHF) 

แ ล ะ  Preventive Controls for Animal Food (PCAF) ต า ม 

Accredited Third-Party Certification Program ภ า ย ใ ต ้

กฎหมาย FSMA เมือ่ ม.ิย. 61 และก าลงัยืน่ขอเพิม่อกี  

4 ขอบข่ าย  คือ  HACCP Seafood, LACF, AF และ GACCP 

Fruit Juice 

ทีผ่่านมาหน่วยงาน มกอช. ไดจ้ัดอบรมกฎระเบยีบตา่งๆ

ภายใต ้FSMA สรา้ง Traning Providers 18 แห่งครอบคลมุทุก

ภู มิ ภ าค  เพื่ อ จั ด อบ รมหั วห น ้าค วาม ปลอดภั ย อาห าร  

(PCQI : Food safety team leader) โดยเป็นบุคคลที่ไดร้ับ

การศกึษา ผ่านการฝึกอบรม มีความรู ้มีประสบการณ์ เกีย่วกับ

การจัดการความปลอดภัยอาหาร โดยผูท้ี่ผ่านการอบรมจาก

หลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ไดร้ับการรับรอง

จากองคก์ารอาหารและยาสหรัฐอเมรกิา (US FDA) จะถอืวา่เป็น

วิธีหนึ่งที่สามารถรับรองคุณสมบัติเป็น PCQI ได ้ส าหรับ

ผูป้ระกอบการที่สนใจส าหรับการอบรมบุคลากรเพื่อเป็น PCQI 

ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ข่ า ว ส า ร ก า ร อ บ ร ม ไ ด ้ ที ่

http://www.acfs.go.th/training provider.php  

Low Acid Canned Foods (LACF) การผลติอาหารกรด

ต ่าในภาชนะบรรจุสนิท จะตอ้งผ่านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ทาง

การคา้ เพื่อความปลอดภัยของผูบ้รโิภค โดย รศ. ดร. สายวรุฬ 

วทิยากรจากจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ไดใ้หค้วามรูใ้นเรือ่งระบบ

การผลติและการบรรจุแบบปลอดเชือ้ โดยมหีลกัการ 3 ขอ้ คอื 

1. การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารจะตอ้งแยกระหว่าง

ผลติภัณฑก์บับรรจุภัณฑ ์

2. อาหารและบรรจุภัณฑจ์ะตอ้งไดร้ับการฆ่าเชื้อเชิง

การคา้ 

3. สถานทีบ่รรจุอาหาร จะตอ้งอยู่ในสภาวะปลอดเชือ้  



 
 
 
 

ทั ้งน้ี สามารถศึกษาขอ้มูล กฎระเบียบเพิ่มเติมไดท้ี ่

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcf

r/CFRSearch.cfm?CFRPart=113

 

เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2562  คุณนรินทร์ อุปนายก  

คุณอดิศักดิ์ เลขาธิการ และคุณสุพั ตรา ผอ. / TU และ 

SEAPACK เขา้ร่วมประชุมTuna Sub Working Group ภายใต ้

Sea Food Taskforce(STF)  ณ รร.สุโขทัย ซึ่งเป็นครัง้แรกที่

เขา้ร่วมในนาม TTIA สรุปดงัน้ี 

1. ทีป่ระชมุคยุประเด็นสบืเน่ืองเรื่องการ audit แรงงาน

บนเรือประมง ที่อยู่ ใน supply chain ของสมาชิก STF ซึ่ง

ขณะน้ี มี รง.ใหญ่ บางรายเริ่มด าเนินการแลว้โดยร่วมกับ 

Traders และเจา้ของเรือ พบว่ามีค่าใชจ้่ายเพื่อการ audit 

คอ่นขา้งสงู  

2. ปัญหา/ขอ้กงัวล แตล่ะบรษัิทมมีาตรฐานของตนเอง 

จะหาจุดร่วมวา่ปฎบิัตไิดต้าม STF std.ไดอ้ย่างไร จะไดไ้ม่ตอ้ง

ม ีstd.เพิม่อกี, ถา้ทุก supplier ต่างมา audit เรือ ตอ่ไปก็ตอ้งมี

บุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรอรับการ audit, ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ ซึ่ง

บริษัทเล็กน่าจะไม่สามารถรองรับได ้และอาจจะหาวัตถุดบิที่

เป็นไปตามขอ้ก าหนด STF ไดย้ากขึน้ 

3. แนวทางด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุความคาดหวังของ

สมาชกิ STF 

3.1 สร า้งความสามารถ  capacity building ให ้กั บ

สมาชิก STF เช่น ตอ้งมีนโยบายและระบบ management 

system,  มีเอกสารหลักฐานรองรับ , ช่วยพัฒนาโปรแกรม

ตรวจสอบเรอื 

3.2 การบรหิารงาน Audit อาจแบ่งเป็น 3 ระดับ ไดแ้ก ่

1)Self assessment, 2)Buyer audit แ ล ะ  3) Third party 

audit การเขา้ตรวจแบบเต็มรูปแบบ หรือ เฉพาะบางส่วน ซึ่ง

ตอ้งน าขอ้มูลความเสีย่งของเรอืมาพจิารณา เช่น มแีนวโนม้เกดิ

แรงงานบังคับ คา้มนุษยห์รอืไม่ เป็นประเทศตน้ทางส าคญัของ

เรอืทูน่า  

 — การสรา้งการยอมรับร่วมกัน Mutual recognition 

เพื่อลดค่าใชจ้่ายในการauditโดยใช  ้Third party ส าหรับ 

sourcing เดยีวกัน แต่ก็มีขอ้ระมัดระวังเรื่องการเปิดเผยขอ้มูล

ท าไดเ้พยีงใด 

  -- ก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบปฏิบัติที่มีความ

ยืดหยุ่ น  เน่ืองจากแต่ละบริษัทมี  std.ของตนเอง แต่ถ า้

ครอบคลมุกรอบ STF std.ก าหนดไว ้ก็สามารถยอมรับได ้ 

3.3 ก า ร ท า  Labour supply mapping แ ล ะส ร ้า ง

ความสามารถใหก้บัเรอืจับของประเทศตน้ทาง  

3.4 การวเิคราะห ์gap ทางกฎระเบียบและการบังคับใช ้

กฎหมายของ flag states, port states ตลอดจนกลไกการ

ท างาน การประเมนิ gap ระหวา่งประเทศ 

3.5 เชญิ RFMOs เขา้มาร่วม และองคก์รอืน่ที่เกีย่วขอ้ง 

global tuna forum  

3.6 ประชาสัมพันธ์งาน Tuna STF และโปรแกรมการ

ท างานที่คาดว่าจะเริ่มในปี 2020 ไปยัง RFMOs, NGO tuna 

forum, US canned tuna forum, Japan,ไทย  

4.สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการ 

4.1 ทาง STF จะประชมุสรุปงานของทุกกลุม่ในวนัที่ 7 

ม.ิย. และก าหนดแผนงาน ระยะเวลา ผูร้ับผดิชอบ 

4.2 TTIA จะน าเรื่อง Tuna STF audit เขา้ไปหารือใน

ที่ประชุมสมาคมฯ 13 มิย เพื่อแจง้ update และสอบถาม

ความเห็นและผลกระทบของสมาชกิที่มีการผลติสนิคา้ใหก้ับ

บรษัิททีเ่ป็นสมาชกิของ STF ตอ่ไป 

เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2562 เจ า้หนา้ที่สมาคมฯ  

คณุอนุสรา เขา้ร่วมประชมุ เรื่อง แนวทางการปฏบิัตติามระเบยีบ

สุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตวน์ ้ าส่งออกสหพันธรัฐรัสเซียและ

สหภาพเศรษฐกจิยูเรเซยี (EAEU) ณ หอ้งประชุมอานนท ์กรม

ประมง โดยมีคุณวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผูอ้ านวยการกอง

ตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ประมง เป็นประธาน สรุปสาระส าคัญ

ดงัน้ี 



 
 
 
 

>>แหล่งที่ มาและเอกสารยืนยั นวัตถุดิบสัตว์น ้ า

ภายในประเทศและน าเขา้ 

     1. วัตถุดบิสัตวน์ ้าน าเขา้ ตอ้งมาจากประเทศและ

โรงงานที่อยู่ในบัญชีที่ EAEU อนุญาตใหน้ าเขา้ได ้และตอ้งมี

หลักฐานแสดงแหล่งที่มา (หนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตวน์ ้า

น าเขา้ หรือ IMD) ตรวจสอบประเทศที่ EAEU อนุญาตไดท้ี ่

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/tailand/index.ht

ml?_language=en เอกสารที่ตรวจสอบ ไดแ้ก่ IMD, Catch 

cer, Dolphin safe, Captain statement, Health cer แ ล ะ 

Invoice 

     2. วตัถุดบิสัตวน์ ้าภายในประเทศ ตอ้งมาจากสถาน

ประกอบการที่ กรมประมงให ก้ารรับรอง ตรวจสอบไดท้ี ่

http://thacert.fisheries.go.th/wscert/site/certificate_list.j

sp โดยวตัถุดบิสตัวน์ ้าจากธรรมชาต ิจะตอ้งมีหนังสอืก ากับการ

ซื้อขาย หรือ MCPD รับรองแหล่งที่มาสัตวน์ ้ าจากทะเล และ

วัตถุดบิสัตวน์ ้าจากการเพาะเลี้ยง ตอ้งมีใบก ากับการจ าหน่าย

สตัวน์ ้า หรอื MD รับรอง 

>> การควบคุมสุขอนามัยและกระบวนการผลติ โดยมี

ขอ้ก าหนดส าหรับโรงงานผลติสตัวน์ ้า ดงัน้ี 

     1. ตอ้งมี Flow diagram เฉพาะของ EAEU และ

ตอ้งระบุ CCP ในนัน้ดว้ย 

     2. แผนการสุม่ตวัอย่างและแผนการตรวจวเิคราะห ์

     3. มีรายการสารปรุงแต่งและมีรายละเอียดการใช ้

สารปรุงแต่ง รวมทัง้มีการ Validate และ Verification เป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของ EAEU  

     4. มีแผนการตรวจสอบคุณภาพทางจุลนิทรียแ์ละ

เคม ีของวตัถุดบิหรอืผลติภัณฑต์ามความถีท่ีเ่หมาะสม 

>> ตวัอย่างแผนการตรวจสอบคณุภาพทางเคม ี

     Arsenic, Radionuclides แ ล ะ  Nitrosamine 

ตรวจสอบปีละ 2 ครัง้ โดยสุ่มตัวอย่างตรวจใหค้รอบคลุมทุก

ชนดิสตัวน์ ้าทีส่ง่ไปรัสเซยี 

     Tin และ Chromium ตรวจสอบปีละ 1 ครัง้ โดยสุ่ม

ตวัอย่างเฉพาะสนิคา้บรรจุกระป๋องทีม่โีอกาสปนเป้ือน 

>> ขอ้ก าหนดในการจัดท าฉลากสนิคา้ประมงน าเขา้

สหพันธรัฐรัสเซยี 

     1. ขอ้มูลฉลากระบุภาษารัสเซยีเป็นหลกั 

     2. ขอ้มูลบนฉลากทั ้ง packaged food products 

และ transport packages ตอ้งไม่ท าใหเ้กิดความสับสนต่อ

ผูบ้รโิภค อา่นเขา้ใจง่าย มคีวามถูกตอ้งชดัเจน 

     3. ตอ้งไม่ลบเลอืนหรอืไม่หลดุลอกไดง้่าย 

     4. ขอ้มูลบนฉลาก packaged food products ตอ้ง

อยู่บนภาชนะทีบ่รรจุอาหาร 

     5. ตอ้งไม่ปรากฏรูปภาพหรือขอ้ความที่ไม่ไดเ้ป็น

สว่นผสมในอาหารหรอือยู่ในกระบวนการผลติ 

     6. กรณีเป็นรูปอาหารพรอ้มทาน ซึง่จรงิแลว้อาหาร

นั้นยังไม่ผ่านการปรุง ตอ้งมีขอ้ความก ากับใหเ้ห็นว่าภาพที่

ปรากฏเป็นตัวอย่างของการน าอาหารมาปรุง หรือขอ้ความอืน่ที่

มคีวามหมายในท านองเดยีวกนั 

>> การยืน่ขอใบรับรองสขุอนามัย  

     1. โรงงานตอ้งผ่านการตรวจรับรอง GMP และระบบ 

HACCP จากกรมประมง  

     2. โรงงานตอ้งอยู่ในบัญชีรายชื่อโรงงานส่งออก

สนิคา้สตัวน์ ้าไปรัสเซยี โดยตอ้งไดร้ับการรับรองจาก FSVPS  

     3. มใีบรับรองสขุอนามัยประกอบการน าเขา้ทุกรุ่น 

     ทัง้น้ี ทางรัสเซยีไดแ้จง้ถงึการตรวจประเมนิโรงงาน

ในสัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือน กรกฎาคม 2562 น้ี แต่ยังตอ้งรอ

ก าหนดการที่แน่ชัดอีกที ส่วนจะไปตรวจโรงงานใดนัน้ ยังไม่

ทราบแน่ชัด ทาง กตส. จงึไดจ้ัดประชุมเพื่อเตรยีมความพรอ้ม

เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัตแิละขอ้ก าหนดต่างๆ หากมีความ

คบืหนา้ สมาคมฯ จะแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 

 

 

 



 
 
 
 

เมื่ อวันที่  10 มิถุ นายน 2562 เจ า้หน ้าที่ สมาคม  

(คุณปิยะราช) เขา้ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแล

เรื่องการคา้สนิคา้ ครัง้ที่ 1/2562 ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรี

ไทย-ชลิ ี(TCFTA) วตัถุประสงคเ์พือ่พจิารณาความเป็นไปไดใ้น

การเร่งลดภาษีสนิคา้ 22 รายการตามที่ชลิเีรยีกรอ้ง และรายการ

สนิคา้ทีไ่ทยประสงคเ์รียกรอ้งให ้ชลิเีร่งลดภาษีเพื่อแลกเปลีย่น

ระหว่างกัน จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ มี

สาระส าคญัดงัน้ี  

       1. รูปแบบการลดภาษีศุลกากร:  ภายใตค้วามตกลง 

TCFTA ไทยและชลิีไดต้กลงรูปแบบการลด และยกเลิกภาษี

ศลุกากรส าหรับสนิคา้แบ่งเป็น 4 ประเภทไดแ้ก ่ 

         (1) NT0: ลดภาษีเป็นอตัรารอ้ยละ 0 ทันทีทีค่วามตกลง

มีผลบังคับใช ้ เช่น ยานยนต์ ปลาทูน่า เครื่องซักผา้ และ

สบัปะรด เป็นตน้ 

         (2) NT1: ลดภาษีเป็นอัตรารอ้ยละ 0 ในปีที่3 เช่น ยาง 

สิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่ม เฟอนเิจอร ์เป็นตน้ 

          (3) NT2: ลดภาษีเป็นอตัรารอ้ยละ 0 ในปีที ่5 เชน่ แกว้ 

เสือ้ผา้ ส ีปูนซเีมนต ์เป็นตน้ 

          (4) สนิคา้อ่อนไหว: ลดภาษีรอ้ยละ0 ภายใน 8 ปี เช่น 

เน้ือไก่สด ขา้วสาลีส าหรับบริโภค ขา้ว น ้าตาล แผ่นเหล็กรีด 

เป็นตน้  

      สนิคา้ที่ไทยมีการส่งออกโดยใชส้ทิธิ ์TCFTA มาก ในช่วง

เดือนมกราคม -มีนาคม 2562 ไดแ้ก่  รถบรรทุก ปลาทู น่า 

ปลาสคลปิแจ็ก และปลาโบนิโตชนิดซารด์าแบบกระป๋อง และ

เครือ่งเพชรพลอยรูปพรรณ เป็นตน้ 

      2. รายการสินคา้ที่ช ิลีขอใหไ้ทยเรื่องลดภาษีใหก้ับชิล ี

แบ่งเป็น  

       (1) สินคา้ที่จะลดภาษีเหลืออัตรารอ้ยละ 0 ในปี 2563 

ไดแ้ก ่ปลาหมกึกระดองแชแ่ข็ง , เม่นทะเลแช่แข็ง, สม้สด ,สต

อเบอรี่แช่แข็ง, น ้ามันมะกอกบรรจุภาชนะไม่เกนิ 30 กโิลกรัม ,

ปลาป่น เป็นตน้ 

        (2) สนิคา้ทีจ่ะลดภาษีเหลอือตัรารอ้ยละ 0 ตัง้แตปี่ 2566 

เป็นตน้ไป ไดแ้ก่ เครื่องในและส่วนอืน่ๆ(ไม่รวมตับ) แช่แข็ง ,

ปลาเทราต ์, ปลาแชแ่ข็งอืน่ๆ ,เนยแข็ง เป็นตน้ 

ส่วนปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล(พิกัด

0303.55.00) ภาษีเป็น 0 แลว้ ตาม MFN  

      3. กลุ่มอุตสาหกรรมน ้าตาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย ตอ้งการใหช้ลิ ีเปิดตลาดสนิคา้น ้าตาลใหเ้ร็วขึน้เน่ืองจาก

ไทยไดย้กเลกิภาษีใหก้บัชลิแีลว้  

         -สมาคมผูส้่งออกขา้วไทย สภาหอการคา้แห่งประเทศ

ไทยตอ้งการใหช้ลิีเปิดตลาดสนิคา้ขา้วหอมมะลิ ขา้วเหนียว 

ขา้วขาว และขา้วนึ่ง (1006.20-1006.40) โดยเสนอใหช้ลิลีด

ภาษีขา้วในพิกัดดังกล่าวลงเหลืออัตรารอ้ยละ 0 เพื่อเป็น

ช่องทางในการขยายตลาดส่งออกขา้วไทยไปยังชิลีมากขึ้น

เมือ่วนัที ่11 มถิุนายน 2562 คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์

ทีป่รกึษาสมาคมฯ และเจา้หนา้ทีส่มาคม (คณุวรพล) ไดเ้ขา้ร่วม

การงานวันต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็กโลก ประจ าปี พ.ศ.2562 

จัดทีห่อ้ง จอมพล ป.พบิูลสงคราม ก.แรงงาน โดยในงานมีการ

ด าเนนิการทีส่ าคญัดงัน้ี  

วตัถุประสงคข์องการจัดงานเพื่อใหเ้กดิการตระหนักใน

การรณรงคไ์ม่่ใชแ่รงงานเด็กและใหเ้กดิความร่วมมอืทุกภาคสว่น

ในการใหค้วามส าคัญในเรื่อง น้ี  โดยไทยไดใ้ห ส้ัตยาบัน

อนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าดว้ย



 
 
 
 

การหา้มและด าเนินการโดยทันทเีพือ่ขจัดรูปแบบที่เลวรา้ยทีสุ่ด

ของการใชแ้รงงานเด็ก ตัง้แตปี่ 2544  

แถลงผลวิจัยสถานการณ์การใชแ้รงงานเด็กไทย 

ร่วมกันระหว่าง กรมสวัสดกิารคุม้ครองแรงงาน ส านักงานสถิติ

แห่งชาต ิและ ILO คุณแกรม บัคเล่ย ์ ซึง่ประเทศไทยประสบ

ความส าเร็จอย่างสงูในการแกไ้ขปัญหาแรงงานเด็กซึง่ไดร้ับการ

ยอมรับจาก USA 2 ปีซอ้น  

มกีารประกาศโดยการท าสัญลกัษณ์ร่วมกันในการไม่ใช่

แรงงานเด็ก 

 

เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2562 เจ า้หนา้ที่สมาคมฯ 

คณุอนุสรา เขา้ร่วมสัมมนาในหัวขอ้เรื่อง การเตรยีมความพรอ้ม

ในการจัดท าระบบตามกฎระเบยีบ Seafood HACCP ณ โรงแรม

รามาการเ์ดน้ส ์จัดโดยกองรับรองมาตรฐาน มกอช. โดยมี ดร.

พรพรหม ชัยฤทธิชัย ที่ปรึกษา มกอช. เป็นประธาน สรุป

สาระส าคญัดงัน้ี  

มกอช. เป็นหน่วยรับรองงานในฐานะ Recognized ที่

ไดร้ับการยอมรับความสามารถจาก U.S.FDA ในขอบขา่ย PCHF 

และ PCAF เมือ่ปี 2561 และในปี 2562 มแีผนขอขยายขอบขา่ย

เพิ่มเติมใน 4 ขอบข่าย คือ Seafood HACCP, LACF,AF และ 

HACCP Fruit Juice สนิคา้ดังกล่าวเป็นสนิคา้ที่มีการส่งออกไป

อเมรกิาในมูลคา่สงู จงึตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มในการจัดท า

ระบบน้ีขึน้ ซึง่จะกลา่วถงึ Seafood HACCP ดงัน้ี 

US Seafood HACCP 

     อเมรกิามีการใช ้21 CFR 123 Fish and Fishery Product 

เป็นกฎหมายขอ้ก าหนด มีผลบังคับใชต้ัง้แต่ 18 ธันวาคม 1997 

โดยแบ่งเป็น 3 ขอบขา่ย ไดแ้ก ่

1. Subpart A - General Provisions ขอ้ก าหนดทั่วไป  

     1.1 HACCP Plan  

          - ทุกๆผูป้ระกอบการตอ้งจัดท า Hazard Analysis ว่าม ี

food safety hazards อะไรบา้ง รวมไปถงึอนัตรายของสตัวน์ ้า/

process และการป้องกนัอนัตรายนัน้ๆ 

          - ตอ้งมี HACCP Plan เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการ

ปฏบิัตติามพรอ้มทัง้จดบันทกึ 

          - ตอ้งมทีีอ่ยู่ สถานทีต่ัง้  

          - วนัที่เริม่ตน้ใช ้หากมีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงจะตอ้งลง

นามโดยผูม้อี านาจและลงวนัทีใ่หม่ 

     1.2 Food Safety Hazards จะตอ้งค านึงถึงอันตรายต่างๆ 

ไดแ้ก ่ 

          - สารพษิตามธรรมชาต ิ

          - การปนเป้ือนทางเคมแีละจุลนิทรยี ์

          - สารก าจัดศตัรูพชื 

          - Drug residues 

          - Decomposition 

          - Parasites 

          - อนัตรายทางกายภาพ เชน่ กอ้นกรวด โลหะเล็กๆ 

     1.3 Sanitation Standard Operating Procedures 

(SSOP) หรือ วิธีการตรวจติดตามแผนงาน แนวทางการ

แกปั้ญหา และวธิีการป้องกันไม่ใหเ้กดิปัญหา สามารถศกึษาได ้

ที่  https://www.fisheries.go.th/quality/อ บ ร ม ส ร ะ บุ รี /

1Jun11/8.2%20SSOP_Kraisak.pdf  

2. Subpart B - Smoked and Smoke Flavored Fishery 

Products 

3. Subpart C - Raw Molluscan Shellfish 

     ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ข ้ อ ก า ห น ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ้ ที ่ 

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcf

r/CFRSearch.cfm?CFRPart=123 

     ในตอนทา้ย มกีารแลกเปลีย่นประสบการณก์ารตรวจประเมนิ

จาก U.S.FDA โดยคณุวชริา กะเตือ้งงาน ไทยยูเนียน ซึง่ไดพู้ด

ถึงประสบการณ์ต่างๆและใหข้อ้แนะน าในการรับการตรวจ

ประเมนิ โดยสิง่ทีต่อ้งเตรยีม ดงัน้ี 

- Company profile 

- Quantity of FG export to US 

- HACCP US market 



 
 
 
 

- SSOP 

- Plant registration No.  

- FSPCA training 

- Food Defense 

- Thermal butter process school 

- Plant lay out process line, water pipe, treatment 

- Labeling/ USFDA regulation 

- Environmental Control Program (EMP) 

- FG testing 

- DOF testing and inspection report 

- CCP record / Traceability 

เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2562 เจ า้หนา้ที่สมาคมฯ  

คุณปิยะราชและคุณจุฑารัตน์ เขา้ร่วมสัมมนาหลักสูตร”ความรู ้

เกีย่วกับหลักเกณฑแ์ละพธิีการเกีย่วกับการยกเวน้อากรและลด

อตัราอากรศลุกากร ส าหรับการทีม่ีถิน่ก าเนดิภายใตค้วามตกลง

การคา้เสรีอาเซียน-จีน” ตามพิธีสารแกไ้ขกรอบความตกลง

การคา้เสรอีาเซยีน-จนี โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เตรยีมความพรอ้ม

แกผู่ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในสว่นทีม่ีการแกไ้ข

เพิม่เตมิ จัดโดย กรมศลุกากร โดยมนีายกติต ิสทุธสิมัพันธ ์รอง

อธบิดกีรมฯ กลา่วเปิดงาน มสีาระส าคญัดงัน้ี 

1. เกณฑ์การไดถ้ิ่นก าเนิดสินคา้แบบใหม่แบ่งได ้4 ประเภท 

ไดแ้ก ่ 

     (1) WO (Wholly Obtained) ประเทศภาคีผู ส้่งออกใช ้

วตัถุดบิทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดของตนมาผลติเป็นสนิคา้สง่ออก 

     (2) PE ประเทศภาคผูีส้ง่ออกใชว้ตัถุดบิทีไ่ดถ้ิน่ก าเนดิสนิคา้

จากกลุม่ประเทศภาคอีาเซยีน-จนี มาผลติเป็นสนิคา้สง่ออก 

     (3) กฎทั่วไป General Rule  

     (4) กฎเฉพาะรายสนิคา้ (PSR)  

>>>เกณฑ์ WO และ PE สามารถใชไ้ดก้ับสนิคา้ทุกประเภท

พกิดัศลุกากรตัง้แตต่อนที ่1 - 97  

2. กฎทั่ วไป (GR) มี 2 แบบคือ RVC ≥ 40% และ RVC ≥ 

40% หรอื CTH ส าหรับสนิคา้บางรายการ  

>>> หากสนิคา้อยู่ใน PSR หา้มใช ้General Rule  

3. การส่งสนิคา้ผ่านประเทศอื่นนอกจากประเทศส่งออกและ

ประเทศน าเขา้ตอ้งพสิจูน ์                        

     (1)ความจ าเป็นทางภูมศิาสตรห์รอืขอ้ก าหนดการขนสง่  

     (2)ไม่ซือ้ขายในประเทศทีส่ง่ผ่าน  

     (3) ท าเฉพาะขนขึน้ลง-และรักษาสภาพของสนิคา้ 

4. ระเบยีบปฏบิัตเิกีย่วกบัหนังสอืรับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้ (OCP)  

     - Form E แบบเดิมมีตน้ฉบับสีน ้าตาลอ่อน ส าเนาสีเขียว 

สว่นแบบใหม่ทัง้ตน้ฉบับและส าเนาเป็นสขีาว 

     - Form ใหม่จะใชพ้กิดั HS 2017  

     - Form E แบบเก่าในช่องที่ 7 จะระบุสนิคา้ไดไ้ม่เกนิ 20 

รายการ แตแ่บบใหม่ ระบุรายการไดไ้ม่จ ากดัจ านวน  

     - Form E ที่ออกจากจนี กรณีผูผ้ลติไม่ใชผู้ส้่งออก และอยู่

ในจนีใหร้ะบุผูผ้ลติในชอ่ง 1 และ 11 และระบุผูส้ง่ออกในชอ่ง7  

ทัง้น้ี วันที่เริม่ใชฟ้อรม์ใหม่คอื วันที่ 1 สงิหาคม 2562 

สว่น ฟอรม์เกา่ทีอ่อกกอ่นวันที่ 14 ส.ค.62 น ามายื่นไดจ้นถงึวัน

หมดอายุของฟอร์ม (1 ปี นับตัง้แต่วันออก) สามารถดูขอ้มูล

เพิ่ ม เติม ได ้ที่ เ ว็บ ไซ ต์  http://www.customs.go.th ห รือ

ต ร ว จ ส อ บ  Form E จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต ์

http://origin.customs.gov.cn 

  



 
 
 
 

เมือ่วนัที ่12 มถิุนายน 2562 คุณณัฐ (ที่ปรกึษาสมาคม

ฯ) คุณสุพัตรา และ เจา้หนา้ที่ (คุณอนุสราและคุณจุฑารัตน์) 

ร่วมหารือประเด็นการประชุมวสิามัญ TTIA ครัง้ที่ 3/2562 ใน

หัวขอ้ ปัญหาการขายทูน่าราคาต า่, ขอ้มูลคุณภาพปลา, ปัญหา

การตรวจพบสารหนู และการจัดประชมุเทคนคิสญัจร 

     โดยคุณณัฐ ไดใ้หข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิในส่วนที่เกีย่วขอ้ง ซึง่

สมาคมฯ จะน าเขา้ที่ประชุมวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่3/2562 ในวัน

พรุ่งน้ีตอ่ไป 

เมือ่วนัที ่12 มถิุนายน 2562 คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์

ที่ปรกึษาสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมระหว่างประเทศ และ

ร่วมเป็น speaker ในงาน "การด าเนินธุรกจิที่มีความรับผดิชอบ

แล ะเคารพ สิท ธิม นุษ ยชน  (Responsible Buisiness and 

Rights Forum) " ซึ่งก าหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่  12 – 13 

มิถุ นายน  2562 ภ ายใต ก้ิจ กรรม  Bangkok Business and 

Human Rights Week ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาต ิ(UN 

Conference Center) กรุงเทพ ฯ กระทรวงยุติธรรม จัดโดย 

กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ ร่วมกบั กระทรวงการตา่งประเทศ 

กรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ และกรมองคก์รระหว่างประเทศ 

องคก์ารเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกจิ (OECD) 

คณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกแห่ง

สหประชาชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ มี

สาระส าคญัดงัน้ี  

วัตถุประสงคข์องงานจัดขึน้เพื่อกระตุน้ใหทุ้กภาคส่วน

ตืน่ตัวในการส่งเสรมิใหภ้าคธุรกจิเคารพสทิธิมนุษยชน โดยม ี

นายพงศธร สจัจชลพันธ ์ผูช้ว่ยรัฐมนตรปีระจ ากระทรวงยุตธิรรม 

เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ส าหรับการจัดประชุมเชิง

ปฏบิัตกิารในครัง้น้ีมีการอภปิรายในหัวขอ้ประเด็นที่ส าคัญ อาท ิ

บทบาทภาคธุรกจิในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ความเชือ่มโยงระหวา่งนโยบายและการปฏบิัต ิเพื่อส่งเสรมิให ้

ภาคธุรกจิเคารพสทิธิมนุษยชน การตรวจสอบสทิธมินุษยชน

อย่างรอบดา้นของธุรกจิประเภทต่าง ๆ สภาพการท างานที่ด ี

รวมถงึการเขา้ถงึการเยียวยากรณีผูไ้ดร้ับผลกระทบจากละเมิด

โดยภาคธุรกจิ  

รัฐบาลปัจจุบันไดท้ างานร่วมกับภาคธุรกจิ เพื่อสง่เสรมิ

ความตระหนักรูแ้ละใหป้ฏบิัตติามมาตรฐานสากล เช่น (1) เป็น

ประเทศแรกในอาเซยีนทีจ่ัดท า แผนปฏบัิตกิารระดบัชาตวิา่ดว้ย

ธุรกจิและสทิธิมนุษยชน ซึง่คาดว่าจะไดร้ับการรับรองภายใน

เดือนมิถุนายน 2562 (2) สรา้งความตระหนักรูเ้รื่องหลักการ

ชีแ้นะของสหประชาชาตวิ่าดว้ยธุรกจิกับสทิธมินุษยชนเพื่อให ้

น าไปปฏิบั ติ  (3) ร่วม กับ  OECD ในการจัดท าโครงการ 

“Fostering Responsible Business Conduct” ภายใตก้รอบ

ความร่วมมือประเทศไทยและ OECD ซึง่จะเป็นโครงการที่ช่วย

ใหภ้าคธุรกจิและภาครัฐไทยไดเ้รียนรูต้น้แบบที่ดจีาก OECD 

Due Diligence Guidance for Responsible Business 

Conduct 

คุณอรรถพันธ ์ที่ปรกึษาฯ ร่วมเป็น speaker ในหัวขอ้ 

Decent work in global supply chains: trends, practical 

tools and experiences in the region. โดยไดใ้หข้อ้มูล เช่น 

การ น าแนวปฏบิัตกิารรายงานทีด่มีาใชก้บัสมาชกิ good labour 

practice ,การผลักดัน คกส.ที่มาจากการเลือกตัง้โดยแรงงาน

ขา้มชาตมิีส่วนร่วมและ การก าหนดหลักการ ethical standard 

เพือ่ใหส้มาชกิน าไปปฏบิัตติาม 



 
 
 
 

เมือ่วนัที ่13 มถิุนายน 2562 คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์

ที่ป รึกษาสมาคมฯ ไดร้ับเชิญจากทาง ILO เพื่อร่วมเป็น 

speaker ภายในงาน Seaweb Seafood Summit 2019 จัดที ่

รร. แชงกรี-ลา โดยไดร้ับเชิญร่วมเสวนาในหัวขอ้ Work in 

fishing from the far end of the supply chain  

โดยคณุอรรถพันธ ์ไดใ้หข้อ้มูลถงึการผลักดัน คกส.ให ้

มีประสิทธิภาพ โดยการน าแรงงานขา้มชาติเขา้มาร่วมเป็น

คณะกรรมการ การก าหนดใหส้มาชกิตอ้งปฏิบัตติามนโยบาย

ส าม ด ้าน ข อ ง ส ม าค ม  foodsafty , sustanbility, ethical 

standard ซึ่งมีหลักการส าคัญคือการไม่ใช่แรงงานบังคับ ไม่

เลอืกปฏบิัต ิไม่ใช่แรงงานเด็กและมีเสรภีาพในการสมาคม และ

สมาคมยังน าหลักแนวปฏบิัตดิา้นแรงงานที่ดีมาใชก้ับสมาชกิ 

และมีการพัฒนาร่วมกับ ILO และยังใหก้ารสนับสนุนหลักการ

ดา้นสทิธมินุษยชนอกีดว้ย 

ในการเสวนาไดม้ีการน าเสนอที่ประเทศไทยไดม้ีการ

พัฒนาในหลายๆ ดา้นในช่วงหลายปีที่ ผ่านมา ทั ้ง เรื่อง

กระบวนการตรวจสอบยอ้นกลับ การออกกฎหมายเพื่อแกปั้ญหา 

IUU ซี่งไทยปัจจุบันไดนั้บการปลดใบเหลืองและสถานการณ ์

Teir ดขีึน้ นอกจากน้ีไทยยังใหส้ตัยาบัน P29 และ C188 เรื่อง

การท างานของแรงงงานประมงดว้ย 

 

เมื่อวันที่ 13 มถิุนายน 2562 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่า

ไทย จัดประชุมวสิามัญ TTIA ครัง้ที่ 3/2562 ณ ส านักงาน 

TTIA มสีมาชกิเขา้ร่วมครบองคป์ระชมุ 

อนึ่ง ก าหนดการประชุมวสิามัญ ครัง้ที ่4/2562 จะมีขึน้

ในวันพฤหัสบดีที่  1  สิงหาคม เวลา 13.00 -15.00น. ณ 

ส านักงาน TTIA และรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 

 



 
 
 
 

  

เมื่อวันที่ 14 มถิุนายน 2562 TTIA คุณณัฐ (ที่ปรกึษา) 

คณุเรวด ี(ประธานและกรรมการเทคนคิ) คณุทว ี(กรรมการ) คณุ

สุพัตรา (ผอ.) และ คุณอนุสรา (เจา้หนา้ที่) เขา้ร่วมประชุม

เตรยีมการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนส าหรับการตรวจรับรอง

ขึน้ทะเบียนผูผ้ลติอาหารสัตวเ์ลี้ยงส่งออกและผูผ้ลติปลาป่น

สง่ออกไปยังจีน (GACC) ณ หอ้งประชุมพระพริุณ กรมปศุสัตว ์

โดยมนีายสตัวแพทยส์มชวน รัตนมังคลานนท ์รองอธบิดกีรมปศุ

สตัว ์เป็นประธาน สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

1. ก าหนดการเดนิทางมาตรวจรับรอง ผูเ้ชีย่วชาญจากฝ่ายจนีจะ

เดนิทางมาตรวจ ระหวา่งวนัที ่25 ม.ิย. 62 - 6 ก.ค. 62 (รวมวัน

เดนิทาง)  

2. รายชือ่คณะผูเ้ชีย่วชาญจากส านักงานศลุกากรแห่งสาธารณะ

รัฐประชาชนจนี (GACC) ทีจ่ะเดนิทางมาตรวจรับรองโรงงานฯ ม ี

4 ท่านไดแ้ก ่

     - Mrs. Wang Xinyue 

     - Mrs. Wu Shuying 

     - Mr. Li Zhenqing 

     - Mr. Qiao Pengyun 

3. รายชื่อโรงงานอาหารสัตวเ์ลี้ยงและปลาป่นที่ฝ่ายจีนแจง้

ส าหรับการตรวจรับรอง จากทัง้หมด 63 โรงงาน มีการสุม่ตรวจ 

15 โรงงาน ดงัแนบโดยเป็นสมาชกิสมาคมอาหารสตัวเ์ลีย้ง PIA 

7 โรงงาน (เป็นสมาชิก TTIA ดว้ย 2 โรงงาน คือ AAI และ 

SEAPAC ) และเป็นสมาชิกปลาป่น 8 โรงงาน (เป็นสมาชิก 

TTIA ดว้ย  1 โรงงาน Premier Canning) ทั ้ง น้ี  อาจมีการ

เปลีย่นแปลงโรงงานที่สุ่มตรวจ ขึน้อยู่กับคณะผูเ้ชีย่วชาญจาก

จนีเป็นผูต้ดัสนิใจ ซึง่ทุกโรงงานจะตอ้งมคีวามพรอ้มอยู่เสมอๆ  

4. ร่างเสน้ทางโรงงานที่จะใหท้าง GACC ไปตรวจรับรอง ทาง

กรมฯ ไดม้กีารประชมุก่อนหนา้น้ีแลว้ และไดร้่างเสน้ทางเพือ่ส่ง

ใหท้าง GACC พิจารณาอีกครัง้ ระยะเวลาการตรวจ โรงงาน

อาหารสัตวเ์ลี้ยง โรงงานละ 5 ชม. ส่วนปลาป่น โรงงานละ 3 

ชม. ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ี ถา้ก าหนด

เสน้ทางทีแ่น่ชดัแลว้ จะแจง้ใหผู้ป้ระกอบการทราบทันท ี

5. การจัดสรรงบประมาณในการตรวจรับรอง  

      ทางสมาคมอาหารสัตวเ์ลี้ยงPIA และสมาคมปลาป่น จะ

เป็นผูดู้แลประเมนิค่าใช่จ่ายเบื้องตน้ และเก็บจากสมาชกิของ

แต่ละสมาคม รวมถึงโรงงานที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของทั ้ง 2 

สมาคมดว้ย รวม 63 บรษัิท โดยภาครัฐไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งเรื่อง

คา่ใชจ้่ายน้ี โดยแบ่งเป็น 

     - ค่าใชจ้่ายส่วนกลาง เช่น ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน  แบ่งจ่าย

สมาคมละครึง่ 

     - ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ เช่น ค่ารถตู ้ค่าอาหาร แต่ละสมาคมจ่าย

ตามทีส่มาชกิไดร้ับการตรวจ 

     โดยท าง  PIA เก็ บ ใน เบื้ อ งต น้  รายละ  30,000 บ าท 

เน่ืองจาก ค่ารับรองทั ้ง จนท. จีน และ ไทย อาจมีจ านวน

มากกว่าที่ประเมินกันตอนแรก (20,000 บาท) ส าหรับสมาชกิ 

TTIA ที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก PIA ทาง PIA จะส าเนาให ้TTIA 

ทราบเรือ่งการเรยีกเก็บ 

6. ขอ้ควรระวงัในการตรวจรับรองจากหน่วยงาน GACC 

     - การใหข้องทีร่ะลกึระหวา่งเดนิทางตรวจรับรอง หา้มถ่ายรูป

เด็ดขาด เพราะถา้เจา้หนา้ทีท่างจนีทราบ ผูเ้ชีย่วชาญทีม่าตรวจ

จะมีความผดิ ถา้เป็นไปได ้ไม่ควรจะใหข้องที่ระลกึ โดยทาง

กรมจะมอบใหใ้นวนัปิดประชมุเท่านัน้ 

     - การร่วมรับประทานอาหาร ผู เ้ชี่ยวชาญจะรับประทาน

ร่วมกับเจา้หนา้ทีร่ัฐเท่านัน้ สว่นภาคเอกชนอาจจะตอ้งแยกโต๊ะ 

และหา้มถ่ายรูปโดยพลการ 

     - อาหารกลางวัน ควรจัดใหท้านในโรงงาน หรอืถา้โรงงาน

ใดไม่สะดวก ควรหารา้นอาหารใบรเิวณใกลเ้คยีง และจัดเตรยีม

อาหารไวล้ว่งหนา้  

    - การเลีย้งรับรองมื้อใหญ่ การจัดโปรแกรมพเิศษในวันหยุด 

ตอ้งดคูวามเหมาะสมหนา้งานอกีครัง้ 

     - โรงงานใดมีธง US ควรน าเก็บก่อน เพื่อลดประเด็นทาง

การคา้ 

7. ภาคเอกชนฝากกรมฯ และ มกอช.สอบถาม GACC ถงึความ

ชัดเจนเรื่องผลการสุ่มตรวจ 15 รง. หากผ่านจะครอบคลุมผล

ผ่านทัง้ 63 รง.หรอืไม่  



 
 
 
 

     ทัง้น้ี อาจมีการจัดประชุมเพื่อหารือกันอกีครัง้ ในส่วนของ

หน่วยงานรัฐและสมาคม หากมีความคบืหนา้ สมาคมฯ จะแจง้

ใหท้ราบตอ่ไป 

เมื่ อ วั น ที่  1 7  มิ ถุ น าย น  2 5 6 2  คุ ณ อ รรถพั น ธ ์ 

มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคม ร่วมเป็นวทิยากรในงานอบรมแนว

ปฏบิัตกิารใชแ้รงงานที่ด ีGLP รอบอบรมสมาชกิโรงงานทางใต ้

จัดโดย TTIA ร่วมกับ TFFA ที่ รร. สยาม โอเรียนทัล โดยมี

สมาชกิ TTIA เขา้ร่วมจ านวน 5 บรษัิท และสมาชกิ TFFA  

      ทัง้น้ีกจิกรรมภายในงานเป็นการน าเสนอแนวปฎิบัติตาม

หลัก GLP คู่มือฉบับปรับปรุงใหม่ เช่น การไม่เลือกปฎิบัต ิ

แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก สทิธมินุษยชน การแกปั้ญหาและ

การเยียวยา เป็นตน้ เพื่อสรา้งความเขา้ใจแนวปฎิบัตกิารใช ้

แรงงานที่ดีที่สมาคมฯ ไดร้่วมปรับกับ ILO เพื่อน าไปสู่การ

ปฎิบัติอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมถึงสมาชิกมีการแชร์

ประสบการณ์การท างานและการแกปั้ญหาดา้นแรงงานร่วมกัน

อกีดว้ย 

TTIA รว่มเป็นวทิยากรในงานอบรมแนวปฏบิตักิารใชแ้รงงานทีด่ ีGLP รอบอบรมสมาชกิโรงงานทางใต้

เมื่อ ว นัที่ 18  มิถุนาย น  2562  คุณ อรรถพั นธ ์ 

มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคม ร่วมเป็นวทิยากรในงานอบรมแนว

ปฏบิัตกิารใชแ้รงงานที่ด ีGLP รอบอบรมสมาชกิโรงงานทางใต ้

จัดโดย TTIA ร่วมกับ TFFA ที่ รร. สยาม โอเรียนทัล โดยมี

สมาชกิ TTIA เขา้ร่วมจ านวน 5 บรษัิท และสมาชกิ TFFA  

โดยกจิกรรมภายในงานเป็นการน าเสนอแนวปฎบิัตติาม

หลัก GLP คู่มือฉบับปรับปรุงใหม่ เช่น สวัสดกิารของพนักงาน 

ความปลอดภัยในสภานที่ท างาน การสื่อสาร คณะกรรมการ

สวัสดิการ เป็นตน้ เพื่อสรา้งความเขา้ใจแนวปฎิบัติการใช ้

แรงงานที่ดีที่สมาคมฯ ไดร้่วมปรับกับ ILO เพื่อน าไปสู่การ

ปฎบิัตอิย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  

ทั ้ ง น้ี ในช่ วงบ่ าย  พั น จ่ าต รี  พี ระ  โชคบุญ เจริญ 

นักวชิาการแรงงานช านาญการ ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 

ร่วมบรรยาย เรือ่งกฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วของกบัแนวปฎบิัตดิา้น

แรงงานที่ดี (GLP) และอนุสัญญาดา้นแรงงานที่ประเทศไทย

ไดร้ับ 

หลังจากการอบรมสมาคมฯ จะมีการติดตามการ

ด าเนินการดา้นการใชแ้นวปฎิบัติดา้นแรงงานที่ดี GLP กับ

สมาชกิสมาคมในกจิกรรม TTIA GLP Visit ตอ่ไป 

 

 

  

 



 
 
 
 

เมือ่วันที ่18 มถิุนายน 2562 ชว่งบ่าย คุณสพัุตรา 

(แท น  ด ร.ชนินท ร์)  เข า้ร่วมป ระชุมห ารือป ระธาน

คณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่ม ณ สภาหอฯ โดยคุณ

สน่ัน อังอบุลกลุ เป็นประธาน  

1.วสิัยทัศน์สภาหอฯ/ หอการคา้ไทย 2562-2563 

“เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลือ่ม

ล ้า” และก าหนดกลยุทธในการขับเคลือ่นแผนงาน 2562-

2563 เอกสารแนบ เพื่อยกระดับความสามารถทางการ

แข่งขันใหแ้ก่สมาชกิใน 3 value chain คือ การคา้การ

ลงทนุ เกษตรและอาหาร และทอ่งเทีย่วบรกิาร 

2.คณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาสมาคมการคา้ 

แบ่งเป็น 14 กลุ่ม โดย ดร.ชนินทร์ เป็นประธานกลุ่ม

อุตสาหกรรมประมงและปศุสัตว ์แนวทางด าเนินกจิกรรม

เป็ น  6  ด ้าน  คื อ  1 .Education ส่ง เส ริม องค์ค วาม รู ้

2.Network เชื่อมโยงกับสมาคมการคา้ 3.Engagement

ประสานความร่วมมือกับเครอืข่ายหอการคา้และสภาหอฯ 

4.Social สรา้งความร่วมมอืและความสมัพันธข์อง 14 กลุ่ม 

5.Screening process แนะน าแนวทางการเตรียมขอ้มูล

และเขียนโครงการ นโยบายที่เหมาะสม โดยที่ประชุม

ขอให  ้ดร.ชนินทร์ ช่วยกิจกรรมดา้น Education และ 

Screening process 

3. ก าหนดจัด workshop 137 สมาคมการค า้

(เครือข่าย 36,299 บรษัิท) เพื่อขับเคลื่อน TCC&BOT 

Strategic Move 2 5 6 2 -2 5 6 3  ( Radar Chart Key 

Agenda) ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง >> เบือ้งตน้ก าหนดวันที ่23 

ก.ค.62 ชว่งบ่าย ที่ รร.The Emerald ทัง้นี้ แต่ละกลุ่มจะ

ไปหารอืกับสมาชกิกอ่นทีจ่ะท า workshop รว่มกัน  

4. ก าหนดจัดงานสมาคมการคา้ ประจ าปี 2562 ใน

วันอังคารที ่20 สงิหาคม 62 ภาคเชา้ใหค้วามรู ้ภาคค ่างาน

เลี้ยงและมอบรางวัลสมาคมการคา้ โดยเชญิ รมว.พณ. 

คาดว่าจะจัดที่ BITEC หรือ Central Grand ทั ้งนี้ตอ้งรอ

สรปุกับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กอ่น 

เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2562 ช่วงเชา้ คุณสุพัตรา 

ผูอ้ านวยการ คุณธันยากานต ์และคุณธนัชภัค (จนท.สมาคม) 

ใหส้ัมภาษณ์กับผูต้รวจประเมนิสมาคมฯ จากม.หอการคา้ไทย 

ในโครงการประกวดสมาคมการคา้ดเีดน่ ประจ าปี 2562 จัดโดย

กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ ร่วมกับสภาหอฯ ณ ส านักงาน TTIA 

เพือ่สอบถามและขอขอ้มูลเพิม่เตมิส าหรับใชใ้นการประเมนิและ

ใหค้ะแนน  

    โดยสมาคมฯไดล้งสมัครใน กลุ่มที่2 จัดตัง้ 6-15 ปี 

ทัง้น้ีมีสมาคมที่เขา้ร่วมสมัครกจิกรรมดังกล่าว 30 กว่าสมาคม

เมื่อวันที่  19 -24 มิถุนายน 2562  คุณอรรถพันธ ์ 

มาศรังสรรค์ ที่ ป รึกษาสมาคม  และเจ า้หน ้าที่สมาคมฯ  

(คุณวรพลและคุณปิยะราช) เขา้ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 

2019 กับบริษัทสมาชิก 5 บริษัท เพื่อเป็นการติดตามการ

ด าเนนิการแนวปฏบิัตดิา้นแรงงานทีด่ตีามคูม่อื GLP ฉบับใหม่ 



 
 
 
 

 

เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2562 เจ า้หนา้ที่สมาคมฯ 

คุณธนัชภัค เขา้ร่วมอบรม ในหัวขอ้ เทคนิคการท างานและ

ก าหนดเป้าหมาย”การท างานเชงิรุก”(Critical Proactive) จัด

โดย บริษัทฝึกอบรมธรรมนิติและสัมนาธรรมนิติ จ ากัด ณ 

โรงแรมเจา้พระยาปารค์ สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

1. จุดประสงค ์

     - เพิม่โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน สรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ และ

พัฒนาตนเองสูค่วามเป็นเลศิ 

     - เสรมิสรา้งคุณลักษณะ ทักษะ และทัศนคตทิี่ส่งเสริมให ้

การท างานเชงิรุกมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

     - เรียนรู เ้ทคนิคการวางแผนการท างานเชิงรุก การมอง

ภาพรวมทัง้กระบวนการ การวเิคราะหส์าเหตุ และแกไ้ขปัญหา

อย่างเฉียบคม ทันท่วงที เมื่อตอ้งรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่

คาดคดิ 

2. เน้ือหาส าคัญ การท างานเชงิรุก เป็นการปฏบิัตงิานดว้ยเจคติ

และวิสัยทัศน์ที่ดี มีการวางแผนและตั ้งเป้าหมายในการ

ปฏบิัตงิานสู่ความส าเร็จไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ รวมถงึมีความ

มุ่ ง มั่ น แล ะทุ่ ม เท ศักยภ าพ ในการปฏิบั ติง านอย่ างสุ ด

ความสามารถ เพื่อน าความส าเร็จมาสูต่นเอง ทีมงาน ลกูคา้และ

องคก์ร 

3. ประโยชนข์องการท างานเชงิรุก  

     - เพือ่สรา้งความสขุและความส าเร็จในการท างาน 

     - เพือ่ความเป็นผูน้ าและโอกาสในการแขง่ขนั 

     - พัฒนาศกัยภาพและไปสูส่ ิง่ทีด่กีวา่เพือ่ความยั่งยนื 

     - สามารถรับมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้อย่างรวดเร็ว

และมอียู่ตลอดเวลา 

      โดยเจา้หนา้ที่จะขยายผลการด าเนินงานใหเ้พื่อนร่วมงาน

ฟังอกีท ี



 
 
 
 

เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2562 เจ า้หนา้ที่สมาคมฯ  

คณุอนุสรา เขา้อบรมในหัวขอ้ Effective Problem Solving การ

วเิคราะหแ์ละการแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสทิธภิาพ ณ โรงแรม

แมนดารนิ สามย่าน จัดโดย ธรรมนิต ิโดยมี อ.วันเพ็ญ วศิาลบู

ชนีย ์เป็นวทิยากร สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

1. วตัถุประสงค ์ 

     - เพือ่ลดอตัราการเกดิซ ้าของปัญหารายวนัทีเ่กดิขึน้แบบไม่

รูจ้บ 

     - สรา้งทักษะในการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอนและเป็น

ระบบมากยิง่ขึน้ 

     - เชื่อมโยงเน้ือหากับปัญหาประจ าวันเพื่อใหง้่ายต่อการ

เขา้ใจและจดจ า 

2. ปัญหา คอืช่องวา่งของสิง่ทีต่อ้งการกบัความเป็นจรงิปัจจุบัน 

ความผดิพลาดในการแกปั้ญหาส่วนใหญ่ คือการมุ่งใหเ้กดิผล

ตัง้แต่เริม่ตน้ ขบวนการทัง้ที่จรงิแลว้ ผลที่เราตอ้งการจะเป็นสิง่

ที่อยู่ปลายทางของขบวนการ โดยการเปลี่ยนทุกปัญหาเป็น

ทางออกดว้ย Positive Thinking ความคดิเชงิบวก 

3. การคดิบวกคอื 

     - การเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ว่าทุกปัญหามี

ทางออกและตนเองท าได ้

     - การเชือ่วา่ทุกเรือ่ง ทุกสิง่ ม ี2 มุมเสมอ 

     - การเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถและตอ้งการเป็นคนด ี

ตอ้งการมคีวามสขุ 

     - การเชือ่วา่ทุกประสบการณค์อืการเรยีนรูแ้ละพัฒนา 

     - การเชือ่ในผลของการท าด ีคดิด ีมจีรรยาบรรณ และท าอยู่

เสมอ 

     - รักทีจ่ะเป็นผูใ้ห ้มคีวามสขุ จากความปิตใินจติใจ 

     - การเลอืกทีจ่ะรักษาสภาวะอารมณท์ีด่ไีว ้ไม่อมทุกข ์

     - เขา้ใจ ว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน มองคนแง่ดี ไม่ด่วน

ตดัสนิ 

4. กระบวนการในการแกไ้ขปัญหา 

     - สรุปประเด็นของสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

     - ท าความเขา้ใจว่าสิง่ที่เกดิขึน้เป็นปัญหา หรือเป็นอาการ 

หรอืเป็นสญัญาณของปัญหา 

     - เรียบเรยีงความเป็นมาก่อนเกดิสถานการณ ์เพื่อท าความ

เขา้ใจถงึทีม่า 

     - สรุปสิง่ที่ตอ้งการใหเ้กดิขึน้ เป็นเป้าหมายโดยไม่กล่าวถงึ

ค าวา่ ปัญหา 

     - คน้หาทางเลอืกที่หลากหลายแบบไรข้อ้จ ากดัในการไปสู่

เป้าหมายดว้ยการระดมสมอง  

     - วเิคราะห์ทางเลือกต่างๆ คน้หาทางเลือกที่ดีที่สุด ง่าย

ทีส่ดุ ส าคญัทีส่ดุ ควรท ากอ่นสดุ โดยไม่ตอ้งทิง้ทางเลอืกอืน่ๆที่

เก็บไวเ้ป็นทางเลอืก 

     - วางแผนด าเนินการตามทางเลือกที่ เลือก  ก าหนด

ระยะเวลาวดัผล 

     - ประเมนิผล ว่าไดต้ามเป้าหมายหรือไม่ มีทางเลอืกไหนที่

น่าจะลองท าเพิ่มเตมิ สิง่ที่เรียนรูจ้ากการลองปฏบิัต ิสามารถ

น าไปตอ่ยอด เพอืป้องกนัปัญหาไดอ้ย่างไรอกี 

     ทั ้งน้ี เจา้หนา้ที่จะขยายผลการด าเนินงานใหแ้ก่เพื่อน

ร่วมงานตอ่ไป 



 
 
 
 

เมือ่วนัที ่27 มถิุนายน 2562 ช่วงเชา้ TTIA คุณสุพัตรา 

เขา้ร่วมประชุมกบักองประมงต่างประเทศ เรือ่งเตรยีมงานแสดง

สิน ค า้อาห ารท ะ เล  China international fishery seafood 

expo 2019 ที่นครกวางโจ มณฑลกวางตุง้ วันที่  23 - 25 

สงิหาคม 2562 โดยกรมประมงสนับสนุนคูหา รวมเฟอรน์ิเจอร ์

และ backdrop สรุปดงัน้ี 

     1. พื้นที่ขนาด 4 คูหา จะมีหน่วยงานที่ใชพ้ื้นที่ร่วมกันคือ 

DOF, TFFA, TTIA และประมงพืน้บา้น 

     2. กองฯแจง้ว่า ส าหรับงานกวางโจวใหเ้นน้ theme ดา้น

คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจกับ

อาหารทะเลสดและสนิคา้ส าเร็จรูปที่หลากหลาย เชน่ แกง เป็น

ตน้  

    3. สมาคมจะน าตัวอย่างสินคา้ทูน่าและประเภทแกงของ

สมาชิกไปน าเสนอและเปิดให ช้ ิม  รวมทั ้งโบวชัวร์ TTIA 

Directory 2019 ไปประชาสมัพันธ ์

 

  

เมือ่วนัที ่27 มถิุนายน 2562 ชว่งบ่าย TTIA คณุสพุัตรา 

เขา้ประชุมระดมความเห็นกบัคณะกรรมการสถาบันอาหาร เรื่อง

บทบาท  สถาบั น ฯในการด าเนิ นกิจ กรรมที่ ตอบสนอง

วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้สถาบันฯใหก้ับภาคเอกชน และ

มุมมองต่ออนาคตอาหารไทย ณ หอ้งประชุมสถาบันฯโดยมี

ผูแ้ทนจากบรษัิทตา่งๆ เขา้ร่วม สรุปดงัน้ี 

1. ในภาพรวมมุมมองของผูแ้ทนจากรายบริษัทอยากให ้

ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาเป็นตัวแทนใหก้ับอุตฯอาหารไทย 

ช่วยเหลือดา้นเทคโนโลยีการผลติ อ านวยความสะดวกในการ

จัดตัง้โรงงานแบบ one stop service ไม่ตอ้งไปตดิต่อหลาย

หน่วยงาน เป็นตน้ 

2. TTIA ใหข้อ้มูลวา่ 

อยากใหส้ถาบันอาหารช่วยแกไ้ขปัญหา NTBs ต่างๆ 

และสรา้งความ เข ม้แ ข็งยกระดับขีดความสามารถของ

อตุสาหกรรมอาหาร  

ในส่วนการฝึกอบรม สถาบันฯอาจจะท างานร่วมกบัสมาคมมาก

ขึน้ เช่น ส่งรายการฝึกการอบรมรายเดอืนที่เกีย่วขอ้งกับอุตฯทู

น่าใหส้มาคมช่วยเผยแพร่สมาชกิ และร่วมกันจัดอบรมหัวขอ้ที่

ฝ่ายเทคนคิของอตุฯทูน่าตอ้งการ  

มุมมองต่ออาหารไทยในอนาคต : 1.ภาพลักษณ ์

นอกจากการยอมรับของทั่วโลกในดา้นความปลอดภัยของ

อาหารไทยแลว้ ควรเพิ่มภาพลักษณ์ ดา้นSustainability 

แหล่งที่มาของวตัถุดบิที่ยังยืนและ Ethical standard จรยิธรรม

ต่อแรงงาน/ 2.การสรา้งมูลราคาเพิ่มใหส้นิคา้/ 3.การท างาน

ร่วมกบั supply chain มากขึน้ 

  เมื่อวนัที่ 27 มถิุนายน 2562 เจา้หนา้ที่คุณธันยากานต ์

เขา้อบรมในหัวขอ้การบรหิารและจัดเก็บเอกสาร ณ โรงแรม

เจา้พระยาปารค์ จัดโดย ธรรมนติ ิ 

จุดประสงคข์องการอบรมเพื่อการบรหิารจัดการเอกสาร

ที่มใีนองคก์รใหม้ีประสทิธภิาพและมีประสทิธผิลในการท างาน

ไดสู้งสุด ลดความสูญเสียเรื่องเวลาในการคน้หาเอกสารต่างๆ

สรุปเน้ือหาส าคญัดงัน้ี 

1. การแยกประเภทการเก็บเอกสารตามการเรยีกใชง้าน เพือ่การ

สืบคน้ขอ้มูลจะท าไดง้่ายมายิ่งขึน้ หากผูเ้ก็บเอกสารระบุชื่อ 

และประเภทของเอกสารนัน้ๆไดอ้ย่างชดัเจน และยังชว่ยใหผู้อ้ืน่



 
 
 
 

ที่ตอ้งการคน้เอกสารสามารถคน้เจอไดโ้ดยไม่ตอ้งรอเจา้ของ

เอกสาร 

2. เป้าหมายของการสรา้ง "ระบบเอกสาร" คอื  

- เพื่อเก็บขอ้มูลไดอ้ย่างเป็นระเบียบ ครบถว้นและไม่

สญูหาย 

- คน้หาเอกสารไดอ้ย่างรวดเร็วและแม่นย า 

- รักษาสภาพของเอกสารไม่ใหช้ ารุดหรอืเสยีหาย 

- มคีวามเหมาะสมในการใชป้ระโยชนใ์นภายภาคหนา้ 

3. หลกัการสรา้งระบบจัดเก็บเอกสาร  

- พยายามจัดระบบใหเ้รยีบง่ายไม่ซบัซอ้น 

- จัดแฟ้มเอกสารต่างๆตามการใชส้อยในปัจจุบัน มใิช่

ตามแหลง่ทีม่า 

- ก าหนดแหลง่อา้งองิ 

- การจัดใหม่มใิชก่ารทีน่ าเอาของเกา่ไปทิง้  

4. กระบวนการจัดเก็บเอกสาร แบ่งเป็น 2 ขอ้ใหญ่ๆ ไดแ้ก ่

4.1 การปฏบิัตกิเกีย่วกบัเอกสารกอ่นเก็บ มขีัน้ตอนดงัน้ี  

   4.1.1 แยกประเภทของเอกสารนัน้ๆ 

   4.1.2 ลงทะเบยีนในทะเบยีนรับเอกสาร 

4.2 ขัน้ปฏบิัตใินการจัดเก็บเอกสาร กลา่วคอืหลงัจากที่

ลงบันทึกในทะเบียนรับเอกสารแลว้นัน้จะตอ้งท าเครื่องหมาย

เพื่อเตอืนใหรู้ว้่าเอกสารนัน้ๆสามารถจัดเก็บเขา้แฟ้มไดห้รือไม่ 

หากยังไม่สามารถเก็บเขา้แฟ้มไดจ้ าเป็นที่จะตอ้งระบุวันให ้

ชดัเจนวา่จะสามารถเก็บเขา้แฟ้มไดเ้มือ่ไหร่ 

ประโยชนท์ีไ่ดร้ับจากการเขา้ร่วมอบรม 

1. สารถท าใหเ้ราจัดการกับเอกสารต่างๆไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพมายิง่ขึน้ 

2. เขา้ใจถึงวธิีการสรา้งระบบจัดเก็บเอกสาร หลักการ

จัดเก็บ และกระบวนการจัดเก็บเอกสารไดม้ากยิง่ขึน้ 

3. สามารถน าวิธีจัดเก็บเอกสารต่างๆมาใชไ้ดจ้ริง

ภายในองค์กร ท าใหอ้งค์กรมีระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้น

  

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ช่วงบ่าย คุณจุฑารัตน ์

เจา้หนา้ที่สมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมความคืบหนา้โครงการ

ปรับปรุงและพัฒนาการท าประมงอวนลาก ณ หอ้งประชุม

สมาคมผูผ้ลติอาหารสัตวไ์ทย โดยมีคุณพรศลิป์ พัชรนิทรต์นะ

กุล นายกสมาคมผูผ้ลติอาหารสัตวไ์ทยเป็นประธาน โดยสรุป

สาระส าคญัดงัน้ี 

1. ดร.ระว ีวริยิะธรรมแจง้ว่า ความคบืหนา้การด าเนินโครงการ

FIPที่ผ่านมา โครงการฝ่ังอันดามัน Actionplan ยังอยู่ระหว่าง

การปรับมาตรฐาน MSC ซึง่ตอ้งมีการลงทุนค่อนขา้งสงู ในส่วน

โครงการฝ่ังอ่าวไทยไดย้ื่น Actionplan แลว้ ขณะน้ีอยู่ระหว่าง

รอ IFFO พจิารณาร่าง และจะมกีารด าเนนิการร่างหนังสอืของบ

จาก สวก. ไวก้อ่น 

2. การด าเนนิการในระยะ Implementation ขอบเขตโครงการปี

แรกใหเ้นน้ที่การท าประมงอวนลากซึง่เป็นเครื่องมือหลักจาก

การประเมนิในครัง้กอ่น  

- จัดท าแผนบรหิารโครงการตามแผน FAP ที่ไดร้ับการ

เห็นชอบจาก IFFO RS เพือ่เสนอให ้TSFR เห็นชอบ 

- บริหารประสานโครงการใหบ้รรลุตามแผน และ

วตัถุประสงคต์า่งๆของโครงการ 

- รายงานความคบืหนา้การด าเนนิโครงการให ้TSFR  

ในการน้ี คุณพรศลิป์ ลงนามเป็น FIP Coordinator ใน

Form3A ของการสมัคร IP Program ซึ่งมีรายชื่อบริษัทผลิต

ปลาป่นและบรษัิทผลติอาหารสตัวร์่วมดว้ย 

3. การจัดคณะท างานตัวแทน8สมาคม เพื่อประสานการท างาน

ร่วมกบั ดร.ระว ีวริยิะธรรม ในการด าเนนิโครงการขัน้ตอ่ไป 

 



 
 
 

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตร ีเปิดเผยภายหลังพธิเีปิดงานวนัสากลในการ

ตอ่ตา้นการท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้าร

ควบคุม  International Day for the Fight Against Illegal, 

Unreported and Unregulated Fishing ห รือ  IUU DAY ณ 

กรมประมง ว่า จากการที่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองคก์าร

สหประชาชาต ิ(The United Nations General Assembly) ได ้

ประกาศใหว้ันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสากลในการ

ต่อตา้นการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรก้าร

ควบคุม หรือ IUU DAY โดยประเทศไทยไดร้่วมกับองค์การ

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในการเป็น

เจา้ภาพจัดงานในครัง้ น้ี ซ ึ่งในโอกาสน้ีประเทศไทยจะได ้

ประกาศความส าเร็จในการขจัดการท าประมงผดิกฎหมาย ขาด

การรายงาน และไรก้ารควบคุม หลังจากที่ไดย้ืนหยัดในการ

ต่อตา้นการท าประมงแบบ IUU อย่างเต็มความสามารถมา

ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี จนสามารถพัฒนากลไกเพื่อป้องกัน

และป ราบปรามการท าป ระม งผิดกฎหมายได อ้ย่ างมี

ประสทิธิภาพ พรอ้มแสดงบทบาทและความรับผดิชอบอย่าง

เต็มที่ในการด าเนนิการตามกฎระเบียบสากล และสามารถปลด

ใบเหลืองการท าประมง IUU ไดส้ าเร็จเมื่อวันที่ 8 มกราคม 

2562 ทีผ่่านมา  

     ปัจจุบันไทยไดผ้ลกัดันการแกไ้ขปัญหา IUU ของประเทศ

จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิอาท ิการผลักดันนโยบาย

ประมงร่วมอาเซียน (ASEAN General Fisheries Policy) การ

เขา้ร่วมเป็นภาคคีวามร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ขอ้ตกลงว่า

ดว้ยการปฏบิัตติามบทบัญญัตขิองอนุสัญญาสหประชาชาตวิ่า

ดว้ยกฎหมายทะเลเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบรหิารจัดการ

มวลปลาทีย่า้ยถิน่ (UNFSA) ขอ้ตกลงตามมาตรการของรัฐเจา้

ท่า (PSM) ขอ้ตกลงว่าดว้ยการท าประมงในมหาสมุทรอนิเดีย

ตอนใต ้(SIOFA) รวมถงึการลงนามความร่วมมอืในการต่อตา้น

ปัญหาการท าประมง IUU กับประเทศฟิลปิปินสแ์ละญี่ปุ่ น การ

ลงนามความร่วมมือทางดา้นประมงกับประเทศเมียนมาร ์เป็น

ตน้ นอกจากน้ี ยังไดว้างรากฐานการแกไ้ขปัญหาการท าประมง

ของประเทศไปสู่การประมงอย่างยั่งยืน ทัง้    ดา้นกฎหมาย 

การบริหารจัดการทรัพยากรประมงและกองเรือ การติดตาม 

ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) การตรวจสอบยอ้นกลับ รวมถึง

ดา้นแรงงาน เรยีกไดว้า่ไทยไดป้ฏริูปภาคการประมงทัง้ระบบซึง่

เปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างสิน้เชิง และพรอ้มจับมือกับ

ประชาคมโลกในการร่วมรักษาทรัพยากรทางทะเล และน าพา

การประมงของประเทศและโลกไปสูค่วามยั่งยนื เพือ่สรา้งความ

มั่นคงทางดา้นอาหารใหแ้กป่ระชากรของโลกตอ่ไป 

           อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยโดยกรมประมง กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นเจา้ภาพการจัดงานจงึไดใ้ช ้

โอกาสน้ีในการประชาสมัพันธถ์งึศกัยภาพในการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรสัตวน์ ้า โดยมเีทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการตอบสนอง

ตอ่การแกไ้ขปัญหาทัง้ระดับประเทศและระดับสากลไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ ซึง่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ อกีทัง้ยังได ้

แบ่งปันประสบการณ์การแกไ้ขปัญหา IUU ของประเทศใน

ชว่งเวลาทีผ่่านมา และยังเป็นการเสรมิสรา้งภาพลักษณท์ี่ดใีน

ดา้นการประมงซึง่จะส่งผลต่อการคา้การลงทุนที่เกี่ยวขอ้งอีก

ดว้ย  

ทีม่า : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/20870 

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายศราวุธ โถวสกุล รอง

ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย บอกว่า การบังคับ

ใชก้ฎหมาย ประมง หรอื ไอยูยู ท าใหม้ขีัน้ตอนการแจง้เขา้และ

ออกค่อนขา้งยุ่งยาก ผูส้่งออก 1 รายใชส้นิคา้ 200 ตัน อาจจะ

ตอ้งซื้อจากท่าเรือประมาณ 400 ล าใชเ้อกสารประมาณ 400 

ชดุ ท าใหผู้ป้ระกอบการกวา่จะน าเขา้มา 1 ตัน ใชใ้บอนุญาต ิ1 

ใบในการส่งออกสนิคา้ เป็นขอ้เสยีเปรยีบของผูป้ระกอบการ ที่

ท าตามระบบไอยูยู ทีเ่ป็นนโยบายของรัฐบาล 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/20870


 
 
 

ทุกวนัน้ีมีสนิคา้อาหารทะเลประเภทน าเขา้ 2 ประเภท คอืสนิคา้

แช่แข็ง และสินคา้สด โดยสินคา้สดน าเขา้จากเมียนมา 

230,000 ตนั กมัพูชาอกี 4-5 หมืน่ตัน นับเป็น 20% ของสนิคา้

น าเขา้ อย่างไรก็ตามตน้ทุนของประมงไทยค่อนขา้งสงู เพราะ

คา่แรงขัน้ต า่ของระเทศเพือ่นบา้น ประมาณ 100 บาทตอ่วนั 

สว่นกลุม่สนิคา้แช่แข็ง มีปรมิาณน าเขา้ 2 .1 ลา้นตัน จ านวนน้ี 

8 แสนตนั เป็นปลาทูน่า ซึง่ไม่ไดม้ีผลกระทบเพราะน าเขา้เพื่อ

แปรรูปแลว้สง่ออก สว่นอกี 1.3 ลา้นตัน เป็นอาหารทะเล ทีเ่ขา้

มาขายในประเทศ ประมาณ 8 แสนตนั ตรงน้ีแหละทีเ่ขา้มาแย่ง

อ านาจการซือ้ภายในประเทศ ซึง่นักท่องเทีย่วในประเทศไทย

ตอนน้ีม ี40 ลา้นคน ท าใหม้กี าลงัการซือ้คอ่นขา้งสูง จงึมสีนิคา้

อาหารทะเลจากประเทศเพื่อนบา้น หลั่งไหลมาประเทศไทย 

จงึอยากใหท้างกระทรวงพาณชิย ์กบักระทรวงเกษตรฯ ชว่ยกัน

ควบคมุการน าเขา้อาหารทะเล 

ไม่เชน่นัน้ สิง่ทีพ่ยายามแกปั้ญหาประมงตามระบบไอยูยู จะท า

ให ้อาชีพชาวประมงล่มสลายเพราะว่าตน้ทุนเราสูงกว่า ไม่

สามารถจะไปแข่งขันกับประเทศโลกที่สาม หรือประเทศที่ไม่

ท าตามกฎระเบียบของ ไอยูยูได ้อยากใหดู้แหล่งที่มาของ

สนิคา้ และจ ากัดจ านวนโควตา้ที่มาขายในตลาดประเทศไทย 

ส่วนน าเขา้เพื่อผลิตส่งออก เราไม่มีปัญหา แต่สนิคา้อาหาร

ทะเลที่เขา้มาแย่งตลาด นับว่ามาแย่งโอกาสของชาวประมงใน

ประเทศไทย ซึง่มีตน้ทุนที่สูงขึน้มา 30 - 40% ในช่วงที่มีการ

ประกาศใชก้ฎหมายไอยูยู 

ดา้น นายมงคล สุขเจรญิคณา ประธานสมาคมการประมงแห่ง

ประเทศไทย นายมงคล สขุเจรญิคณา บอกว่าปัจจุบัน มอีาหาร

ทะเลจากประเทศเพื่อนบา้นไหลทะลักเขา้มาขายที่ตลาดใน

ประเทศไทย แทนที่ชาวประมงจะลืมตาอา้ปากได ้หลังการ

แกปั้ญหาไอยูยู ประมงผดิกฎหมาย อาหารทะเลที่น าเขา้จาก

ประเทศเพือ่นบา้นบางพื้นที่ ตดิใบเหลอืง ใบแดง ค าถามคอืว่า 

เราแกปั้ญหาน้ีเพือ่อะไร 

ปัจจุบันสนิคา้ส่งออกเป็นปลาทูน่า เป็นกุง้ แต่สัตวน์ ้ าจับเพื่อ

ขายในประเทศ แลว้เหลอืถงึจะส่งออก แต่ตอนน้ีกลายเป็นว่า

คนที่ซือ้เพื่อสง่ออก แทนทีจ่ะซือ้จากประมงไทย ไปซือ้ที่อืน่ที่

ราคาต ่ากว่า เราจงึตอ้งปรับตัวดว้ยการลดราคา ชาวประมงจึง

ก าลงัไดร้ับผลกระทบจากราคาอาหารทะเลตกต า่ ในขณะน้ี 

ขอ้เสนอคอื รัฐตอ้งควบคมุการน าเขา้ จากปัจจุลบันทีป่ลอ่ยเสยี

ใหน้ าเขา้แบบเสรีไม่ได ้ชาวประมงตายหมดแน่นนอน กลาง

เป็นวา่แกไ้อยูยู ชาวประมงจะแฮปป้ีลมืตาอา้ปากได ้เปล่าเลย

กลาย เป็นว่าราคาสัตวน์ ้าตกต ่า แลว้เท่านัน้ไม่พอ ก็น าเขา้มา

เพื่อแปรรูปส่งออก ซ ้ารา้ย กลายเป็นว่าน าเขา้มาเพื่อจ าหน่าย

ในประเทศอกี. 

ทีม่า : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/837488 

18 มถิุนายน 2562 นายปิยะ เทศแยม้ นายกสมาคม

ประมงพืน้บา้นทุ่งนอ้ย จ.ประจวบครีขีนัธ ์เปิดเผยวา่เมือ่วนัที ่

17 ม.ิย.ทีผ่่านมากรมประมง อนุญาตใหเ้รอืประมงพาณชิยท์ีม่ี

ใบอนุญาตทุกเครือ่งมอืรวมกนั 10,664 ล า   

ทัง้น้ีเป็นทีน่่าสงัเกตวา่ท าไมตวัเลขเรอืประมงพาณชิยไ์มเ่คยนิง่ 

โดยแบ่งเครือ่งมอืดงัน้ี เรอือวนลาก รวมทัง้หมด 3,350ล า เรอื

ลากคู ่1,010ล า เรอืลากเดีย่ว 1,896ล า เรอืลากคนัถ่าง 444 

ล าเรอือวนลอ้ม 1,014ล า เรอืป่ันไฟ 1,819ล า เรอือวนลอ้มจับ

กระตกั 218ล า เรอือวนครอบกระตกั 526 ล า เรอือวนครอบ

หมกึ 1,434ล า 

เรอือวนตดิตา 986 ล าเรอืชอ้นกระตกั 42 ล า เรอืชอ้นจาระเม็ด 

27ล า เรอืรุนเคย 117ล า เรอืคราดหอยลาย 161ล า เรอืคราด

หอยแครง 40 ล า เรอืคราดหอยอืน่ๆ 164 ล า ลอบปลา 655 ล า

ลอบปู 360 ล า ลอบหมกึ 418 ล า ลอบหมกึสาย 250 ล า เบ็ด

ราว 185 ล า แผงยกจั๊กจั่น 128 ล า รวมทุกเครือ่งมอื 8,326ล า 

ทัง้น้ีอยากรูว้า่ท าไมขอ้มูลไม่ตรงกนั แตส่ ิง่ทีรู่ค้อื 1.งาน

วชิาการของกรมประมง ทุกปี เครือ่งมอือวนลากคอืเครือ่งมอืที่

ท าลายลา้งทะเลอย่างบา้คลัง่ท าไมปลอ่ยเครือ่งมอืชนดิน้ีมาก

ทีส่ดุในทะเลไทย 2.การบรหิารจัดการแบบเดมิ คอืคมุเครือ่งมอื 

แตก็่คมุไม่ได ้เปลีย่นมาเป็นระบบคา่MsY (ปรมิาณสตัวน์ ้าทีจ่ับ

ไดอ้ย่างยัง่ยนื) แลว้ก าหนดเป็นวนั ไม่ก าหนดกโิลกรัมควบคู ่

แลว้จะจัดการอย่างไรในสว่นทีป่ระมงชายฝ่ังจะเขา้ถงึ

ทรัพยากร 

3 .ตามพระราชก าหนดการประมง มาตรา 57 ใหร้ัฐมนตรี

ก าหนดขนาดพันธุส์ตัวน์ ้า ท าไมไม่ท า น่ีคอื ทีม่า ทีไ่ป ของ

การลดลงของทรัพยากรสตัวน์ ้าทอ้งทะเลไทยอย่างตอ่เน่ือง  

นายปิยะ กลา่ววา่ หากพรรคใดสนใจ มานอนถกกนั 7 วนั 7 คนื

ไดแ้ลว้ใจท่านจะเห็นทางสวา่งในการแกใ้ขปัญหาหรอื ทุก

พรรค จะเลอืกกลุม่ทุน ก็ไวเ้จอกนัตามขา้งถนนหนา้กระทรวง 

ทัง้น้ีผูเ้กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาประมงผดิกฏหมายตาม

เงือ่นไขไอยยูู มากวา่ 4 - 5 ปี ถามวา่ใครไดป้ระโยชนม์ากทีส่ดุ 

ทัง้ชาวประมง เอกชนรายใหญ่สง่ออก กลุม่เรอืประมงพาณชิย ์

ผูบ้รโิภค 

ซึง่นักการเมอืง ทัง้ฝ่ายทีจ่ะจัดตัง้รัฐบาลและนักการเมอืงทีจ่ะ

เตรยีมตวัตรวจสอบรฐับาล โดยกรมประมง ผูท้ีอ่ยู่เบือ้งหนา้ 

เบือ้งหลงัเรือ่งประมง ทัง้น ้าจดืและน ้าเค็ม ตนและเครอืขา่ย

ชาวประมงพืน้บา้น จะไปนอนหนา้กระทรวง จะไปไขขอ้ขอ้งใจ

ใหห้มดเปลอืก ทีก่ระทรวงเกษตรฯตอ้งชีแ้จงตอ่สงัคม 

ทีม่า : https://www.komchadluek.net/news/regional/376027 
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คณะกรรมการกลางเพื่อการคุม้ครองผูบ้รโิภคของเมยีนมา 
ไดอ้อกประกาศเกี่ยวกับการติดฉลากสินคา้จ านวน 2 ฉบับ 

ไดแ้ก่ ประกาศว่าดว้ยการก าหนดสินคา้ที่ตอ้งตดิฉลากและ
ค าแนะน าในการใชส้นิคา้เป็นภาษาเมยีนมา และประกาศวา่ดว้ย

การก าหนดแนวทางและขัน้ตอนการด าเนินการเกีย่วกับการตดิ
ฉลากสนิคา้ภาษาเมยีนมา โดยก าหนดประเภทสนิคา้ทีต่อ้งตดิ

ฉลากเป็นภาษาเมียนมา 8 กลุ่มสินคา้ ไดแ้ก่ อาหารและ
เครื่องดื่ม เครื่องใชใ้นครัวเรือน สนิคา้ส าหรับเด็ก เครื่องมือ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ยาและอาหารเสริม  สารเคม ี
เครือ่งส าอาง อุปกรณ์อาบน ้า และเครือ่งมือทางการเกษตรและ

อปุกรณอ์อกก าลงักาย 
   ทัง้น้ี ไดก้ าหนดใหแ้สดงเน้ือหาส าคัญ คอื ค าแนะน า

การใชง้าน วธิีการเก็บรักษา ค าเตือนและขอ้ควรระวัง และ

ผลขา้งเคยีงจากการใช ้(ถา้มี) โดยมีขอ้ก าหนดส าหรับสนิคา้
แตล่ะประเภทแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบั ชนิด ปรมิาณ และขนาด
ของสนิคา้ เช่น การตดิสติก้เกอรภ์าษาเมียนมาแทนการพมิพ์

ฉลากใหม่ในสนิคา้ประเภทอาหารและเครื่องดืม่ หรอืการพมิพ์
ฉลากภาษาเมียนมาลงบนบรรจุภัณฑส์ าหรับสนิคา้ปุ๋ ยเคมี เป็น
ตน้ โดยจะเริม่มีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 จาก

ก าหนดการเดมิวนัที ่26 เมษายน 2562 
ทีม่า : www.thaitath.com

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รัฐบาลแคนาดาเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ (Public Consultation) บนช่องทาง
ออนไลน์เกีย่วกบัคูม่ือแนวทางการตดิฉลากอาหารทีร่ะบุขอ้มูล 

Product of Canada และ Made in Canada แบบใหม่ ซึ่งมี
จุดประสงคท์ีจ่ะชว่ยเหลอืผูบ้รโิภคชาวแคนาดาในการตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้ไดต้รงตอ่ความตอ้งการและสง่เสรมิผูผ้ลติในประเทศ 

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแคนาดากล่าวว่า การติดฉลาก

อาหารดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญของ Food Policy for Canada 
และ the Buy Canadian Promotion Campaign รวมถึงเป็น
การสรา้งความภูมิใจและความมั่นใจในระบบการผลติอาหาร

ของประเทศ 
คู่มือการติดฉลาก Product of Canada และ Made in 

Canada ฉบับใหม่น้ีไดร้ับการพัฒนาขึ้นตามขอ้คิดเห็นของ

ภาคอุตสาหกรรมอาหารของแคนาดา บนพื้นฐานของคู่มือการ
ตดิฉลากฉบับเดมิทีใ่ชม้าตัง้แตเ่ดอืนธันวาคม 2551 และยังเป็น
การสง่เสรมิการปฏบิัตติามกฎหมายอาหารและยาของแคนาดา 

(Food and Drug Act) และกฎหมายดา้นความปลอดภัย
อาหารฉบับใหม่ (Safe Food for Canadians Act) ที่ควบคุม
ไม่ใหต้ดิฉลากทีแ่สดงขอ้มูลเป็นเท็จหรอืสรา้งความเขา้ใจผดิ 

การเปิดรับฟังความคดิเห็นสาธารณะออนไลนจ์ะด าเนินการ
จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เพื่อประเมินความเห็นของผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีเกีย่วกบัคูม่อืตดิฉลากอาหารฉบับใหม่ 
ทีม่า : www.foodsafetymagazine.com

รัฐบาลญี่ปุ่ นวางแผนเปิดตัวผลงานของหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนในการก าหนดมาตรฐานพลาสตกิที่สามารถย่อย

สลายไดโ้ดยจุลนิทรยีใ์นทะเล เพือ่สง่เสรมิการใชพ้ลาสตกิย่อย

สลายไดท้ างชีวภาพ  (Biodegradable plastic materials) 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดมลภาวะของทอ้งทะเลจากขยะ

พลาสตกิที่ไม่สามารถย่อยสลายไดใ้นธรรมชาต ิซึง่จากสถิติ

พบวา่ มขียะพลาสตกิที่ไม่สามารถย่อยสลายไดถู้กทิง้ในทะเล

เพิ่มขึ้นประมาณ 8 ลา้นตันต่อปี ถือเป็นความทา้ทายดา้น

สิง่แวดลอ้มครัง้ใหม่นอกเหนือจากปัญหาโลกรอ้น 



 
 
 

ทัง้น้ี รัฐบาลญี่ปุ่ นคาดหวังว่า ปัญหาขยะพลาสตกิใน

ทะเลจะถูกยกเป็นหนึ่งในหัวขอ้ส าคัญของการประชุมกลุ่ม 20 

(G20) รวมทัง้มีแผนจะน าเสนอกลยุทธส์ง่เสรมิการใชพ้ลาสตกิ

ย่อยสลายไดท้างชีวภาพในที่ประชุมระหว่างวันที่  28-29 

มถิุนายน 2562 ณ เมอืงโอซากา้ 

ในส่วนของหน่วยงานจัดท ามาตรฐาน ซึ่งไดแ้ก ่

กระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอุตสาหกรรมของญีปุ่่ น สถาบัน 

AIST (The National Institute of Advanced Industrial 

Science and Technology และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง จะ

รวมตวัจัดตัง้องคก์รในชว่งฤดูรอ้นปี 2562 เพือ่ด าเนนิการศกึษา

วิธีการวัดและประเมินคุณภาพน ้ าทะเล รวมถึงอุณหภูมิที่

เหมาะสมในการย่อยสลายของพลาสติกชนิดใหม่ ซึ่งทาง

ก ระท รวง ฯ  ค าด ว่ า จ ะส าม า รถ น า เส น อ ต่ อ อ งค์ก า ร

มาตรฐานสากล (ISO) ไดภ้ายในชว่งปี 2563-2572 

ปัจจุบัน ญี่ปุ่ นไดน้ าพลาสตกิย่อยสลายไดท้างชวีภาพ

มาพัฒนาเป็นผลติภัณฑ ์เชน่ ถุงชอ้ปป้ิง และหลอด อย่างไรก็

ตาม ตน้ทุนการผลติพลาสตกิชนิดใหม่มรีาคามากกว่าการผลติ

พลาสตกิแบบเดิมหลายเท่า ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งก าลัง

ด าเนินการหาวิธีลดตน้ทุนการผลิตใหไ้ดภ้ายในปี 2568 

นอกจากนั้น ยังไดต้ั ้งเป้าหมายเพิ่มเติมว่าจะขยายการใช ้

พลาสตกิย่อยสลายไดท้างชวีภาพในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ต่างๆ อาทิ ขวดน ้ายาท าความสะอาด และถาดอาหาร เพื่อ

กระตุน้ความตอ้งการใชป้ระโยชน์ รวมทัง้ จะมีการออกแบบ

สัญลักษณ์ส าหรับพลาสติกย่อยสลายไดท้างชีวภาพ และ

ศกึษาเพิม่เตมิดา้นกระบวนการจัดเก็บและท าลายขยะพลาสตกิ 
ทีม่า : the-japan-news.com 

 

 



 
 
 

  
 

 

กระทรวงพาณชิย ์เผยรัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนมุ่งมั่น

ขับเคลือ่นการเจรจาอารเ์ซ็ปใหส้รุปผลไดต้ามเป้า พรอ้มมอบ

คณะเจรจาอาเซยีนเร่งก าหนดท่าทรี่วมกอ่นคยุกับคูเ่จรจาอกี 6 

ประเทศ เชื่อ อาร์เซ็ปจะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งและ

เสถียรภาพทางเศรษฐกจิการคา้และการลงทุนของอาเซยีนได ้

ในระยะยาว 

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย ์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา่การ กระทรวง
พาณชิย ์เปิดเผยผลการประชมุรัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน สมัย

พเิศษ เรือ่งความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาค หรือ 
อารเ์ซ็ป ซึง่จัดขึน้ระหวา่งวันที่ 21-22 มถิุนายน 2562 ในช่วง
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ที่ 34 ณ กรุงเทพฯ ว่า การ
ประชุมครัง้น้ีถือไดว้า่มีข่าวด ีเพราะรัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน

ทัง้ 10 ประเทศไดแ้สดงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลือ่นการเจรจา
อารเ์ซ็ปใหส้รุปผลใหไ้ดใ้นปีน้ีตามที่ผูน้ าตัง้เป้าไว ้โดยเฉพาะ
ประเทศสมาชกิอาเซยีนตา่งตระหนักว่าโลกก าลังอยู่ท่ามกลาง

ภาวะตงึเครยีดและความไม่แน่นอนทางการคา้ การสรุปผลการ

เจรจาอารเ์ซ็ปใหไ้ดต้ามก าหนดจะช่วยสรา้งความเชือ่มั่นและ

เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับการคา้ระหว่างประเทศของ
อาเซยีน โดยที่ประชมุไดม้กีารพูดคยุในประเด็นทีอ่าเซยีนยังมี
ท่าทีต่างกันและตกลงที่จะมอบใหค้ณะเจรจาของอาเซยีนไป

หารือเพื่อหาท่าทีร่วมกัน เช่น เรื่องกฎว่าดว้ยถิน่ก าเนิดสนิคา้ 
และการลงทุน เป็นตน้ ก่อนพบกับคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ 
(ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่ น อนิเดีย เกาหลีใต ้และนิวซีแลนด์) 

ตอ่ไป โดยอารเ์ซ็ปมกี าหนดพบหารือในระดับคณะเจรจาอกี 3 
ครั ้ง ที่ประเทศออสเตรเลีย จีน และเวียดนาม และระดับ

รัฐมนตรอีกี 2 ครัง้ ทีป่ระเทศจนี และไทย 

นอกจากน้ี ที่ประชุมไดเ้นน้ย ้าใหส้มาชกิอาเซียนเพิ่ม
ความพยายามในการหารือกับสมาชกิอารเ์ซ็ปอื่นๆ ในเรื่องที่

ยังคงคา้งอยู่ เพื่อหาขอ้สรุปเรื่องการเปิดตลาดสนิคา้ บริการ 
และการลงทุน ตลอดจน 13 ขอ้บทที่ยังเหลอือยู่ใหไ้ดโ้ดยเร็ว 
ทั ้งน้ี การที่อาเซียนสามารถมีท่าทีร่วมกันไดใ้นการเจรจา

หลายๆ เรือ่งจะช่วยขบัเคลือ่นการเจรจาอารเ์ซ็ปในภาพรวมให ้
คบืหนา้ไปไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้ขณะเดยีวกนัจะน าไปสูก่าร
เสรมิสรา้งความแข็งแกร่งและเสถียรภาพทางเศรษฐกจิการคา้

และการลงทุนในภูมภิาคของอาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจาตอ่ไป 

ส าหรับประเทศสมาชกิอารเ์ซ็ปทีไ่ทยสง่ออกมากที่สุด 
ไดแ้ก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่ น ออสเตรเลีย ตามล าดับ โดยสนิคา้

ส าคัญที่ไทยส่งออก ไดแ้ก่ รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เม็ดพลาสตกิ น ้ามันส าเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร ์เคมีภัณฑ ์

ผลติภัณฑย์าง ยางพารา เครือ่งจักรกล เหล็ก  

Source: http://www.dtn.go.th/index.php/ขา่วประชาสัมพันธ/์item/ที่

ประชมุรัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนมั่นใจการเจรจาอารเ์ซป็จบปีน้ี.html

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ เปิด เผยภายหลัง เข า้ร่ วมการป ระชุม

คณะท างานดา้นการคา้และการลงทุนไทย – สหภาพยุโรป  

(อียู) ครัง้ที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส ์ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันที ่

11 มิถุนายน 2562 ว่า ในการประชุมครัง้ น้ี ไทยและอียูได ้

แลกเปลีย่นความเห็นต่อสถานการณ์เศรษฐกจิโลก ที่มีการน า

มาตรการกดีกนัทางการคา้ฝ่ายเดยีวมาใชเ้พิม่ขึน้ ซึง่ท าใหเ้กดิ

การตอบโตท้างการคา้ที่สง่ผลกระทบในทางลบตอ่ระบบการคา้

พหุภาคีขององคก์ารการคา้โลก (WTO) ไทยและอียูจึงควร

ร่วมมือกันปฏริูปการท างานของ WTO เพื่อฟ้ืนความเชือ่มั่นใน

ระบบการคา้พหุภาค ีโดยมีประเด็นเร่งดว่นคอืการเลอืกสมาชกิ

องคก์รอุทธรณ์แทน 6 ใน 7 ต าแหน่งที่จะว่างลงในปลายปีน้ี

ก่อนที่กระบวนการระงับขอ้พิพาททางการคา้ซึ่งเป็นหัวใจ

ส าคญัของ WTO จะหยุดชะงักลง รวมถงึการปรับปรุงกลไกการ

ระงับขอ้พพิาท และการผลักดนัใหก้ารเจรจาในเรือ่งทีค่า้งอยู่มี

ความคบืหนา้และหาขอ้สรุปไดต้ามมตทิี่ประชุมรัฐมนตร ีWTO 

เช่น การจัดท าความตกลงพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์การจัดท า

ความตกลงการอดุหนุนประมง เป็นตน้ 

http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมั่นใจการเจรจาอาร์เซ็ปจบปีนี้.html
http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมั่นใจการเจรจาอาร์เซ็ปจบปีนี้.html


 
 
 

นางอรมน กลา่วเพิม่เตมิวา่ ไทยยังไดใ้ชโ้อกาสน้ีแจง้

ใหอ้ียูทราบถึงความคืบหนา้ของไทย เกี่ยวกับการปรับปรุง

แกไ้ข รวมถงึการออกกฎหมายและกฎระเบียบทางการคา้ เพื่อ

อ านวยความสะดวกทางการคา้ของผูป้ระกอบการ เช่น การ

ปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการคา้ กฎหมายศุลกากร 

กฎหมายดจิทิัล และกฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา เป็นตน้ ซึง่

เป็นปัจจัยทีส่ง่ผลใหก้ารจัดอนัดบัความสามารถทางการแขง่ขัน

ของไทยในปีน้ี ดขี ึน้จากปีก่อนถงึ 5 อนัดบั พรอ้มทัง้แจง้ใหอ้ยีู

ทราบถงึนโยบายการสง่เสรมิการลงทุนในเขตระเบยีงเศรษฐกจิ

ภาคตะวันออก (EEC) ทีใ่หค้วามส าคัญกบัการดงึดูดการลงทุน

จากต่างประเทศในอุตสาหกรรมใหม่ 12 สาขา โดยเนน้ดา้น

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเชญิชวนใหอ้ยีูเขา้มาลงทุนใน

ไทยเพิม่ขึน้ ซึง่ฝ่ายอยีูเห็นวา่ขอ้มูลความคบืหนา้ดา้นนโยบาย

และการปรับปรุงกฎระเบียบทางการคา้ของไทยเป็นประโยชน์

อย่างยิ่ง นอกจากน้ี ทั ้งสองฝ่ายยังไดห้ารือแนวทางแกไ้ข

ปัญหาอปุสรรคทางการคา้ระหวา่งกนัดว้ย 

ทัง้น้ี จากสถติใินช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่ามูลค่าการ

ลงทุนของไทยในอยีูมีแนวโนม้สงูขึน้ในรอบ 2 ปีทีผ่่านมา และ

มากกว่ามูลค่าที่อียูเขา้มาลงทุนในไทย โดยในปี 2561 การ

ลงทุนของไทยในอยีูคดิเป็นมูลค่า 11,316 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

มากกวา่การลงทุนจากอยีูเขา้มาในไทย ซึง่มีมูลคา่อยู่ที ่7,055 

ลา้นเหรยีญสหรัฐ สว่นดา้นการคา้ อยีูเป็นคู่คา้ส าคัญล าดบัที ่3 

ของไทย โดยในปี 2561 การคา้สองฝ่ายมมีูลค่า 47,300 ลา้น

เหรียญสหรัฐ คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 ของการคา้ไทยกับโลก 

ขยายตัวรอ้ยละ 6.5 จากปี 2560 ซึง่ไทยส่งออกไปอยีูมูลค่า 

25,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ  และไทยน าเขา้จากอียูมูลค่า 

22,250 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.1 และ 8.1 จากปี 

2560 ตามล าดบั 

ทีม่า: http://www.dtn.go.th/index.php/ขา่วประชาสัมพนัธ/์item/ไทย

หารอือยี-ูเรง่กูว้กิฤตกลไกระงับขอ้พพิพาท-wto-รับมอืการกดีกันการคา้โลก.
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กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

เผยการเจรจาอารเ์ซ็ปสมัยพิเศษคืบหนา้ตามเป้า ครอบคลุม

เรื่องกฎถิ่นก าเนิดสนิคา้ บริการโทรคมนาคม บรกิารการเงิน 

และทรัพยส์นิทางปัญญา พรอ้มเตรียมเป็นเจา้ภาพจัดประชุม

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ หารือท่าทีอาเซียน

เกีย่วกบัอารเ์ซ็ป 22 มถิุนายนน้ี 

นายรณรงค ์กล่าวในที่ประชุมไดม้ีการรายงานความ

คบืหนา้การเจรจาการยื่นขอ้เสนอเปิดตลาดสนิคา้ บรกิาร และ

การลงทุนของประเทศสมาชกิ โดยสมาชกิตกลงยื่นขอ้เสนอ

ปรับปรุงเปิดตลาด ภายในวนัที ่14 มถิุนายนน้ี เพือ่ใหก้ารเจรจา

ขอ้เสนอเปิดตลาดเป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากน้ี ยังไดห้ารือ

เกีย่วกบัการพจิารณากฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนิดสนิคา้ ในกรณีที่สนิคา้

ชนิดเดียวกันมีการเปิดตลาดที่แตกต่างกันของสมาชกิแต่ละ

ประเทศ ซึง่เป็นประเด็นทีส่มาชกิอารเ์ซ็ปเห็นวา่มคีวามซบัซอ้น

และมีเงื่อนไขต่อผลประโยชน์ของสมาชกิมากที่สุด เน่ืองจาก

อาจมกีารสวมสทิธเิพื่อใหไ้ดร้ับสทิธปิระโยชนท์างภาษี ซึง่เป็น

ผลมาจากการยื่นขอ้เสนอเปิดตลาดที่มีความยืดหยุ่นใน

หลักการการเปิดตลาดที่แตกต่างกัน โดยขณะน้ีมีสมาชกิ อาท ิ

อาเซยีน อนิเดยี จนี ญีปุ่่ น และนิวซแีลนด ์ไดย้ื่นร่างกฎเกณฑ์

เพื่อใชเ้ป็นฐานการเจรจา ซึ่งร่างขอ้เสนอดังกล่าวมีความ

แตกตา่งกนัทัง้ในกระบวนการและกฎเกณฑท์างศลุกากร ทัง้น้ี 

สมาชกิอยู่ระหวา่งเร่งหารอืใหไ้ดข้อ้สรุปโดยเร็ว 

“การตัง้เป้าหมายสรุปการเจรจาอาร์เซ็ปในปีน้ี ท าให ้

สมาชกิตอ้งเร่งหารอืเรือ่งการแปลงพกิดัศุลกากรของตารางการ

ลดภาษีจากระบบฮารโ์มไนซข์องปี 2012 เป็นระบบฮารโ์มไนซ์

ขอ ง ปี  2017 ให ้เ ร็ วกว่ าก ร ะบ วนก ารป กติใน ปี น้ี  ทั ้ ง น้ี 

กระบวนการแปลงพิกัดศุลกากรของสมาชิกทัง้ 16 ประเทศ 

อาจส่งผลกับระยะเวลาการลงนามความตกลงอาร์เซ็ปในปี

ถัดไป ซึง่ไทยในฐานะประธานอาเซยีนยืนยันจะผลักดันใหก้าร

เจรจาอารเ์ซ็ปสรุปผลภายในปีน้ี และจะเป็นเจา้ภาพจัดประชุม

รัฐมนตรีเศรษฐกจิอาเซียน สมัยพเิศษ ในวนัที่ 22 มถิุนายนน้ี

เพื่อหารือท่าทีของอาเซียนในเรื่องอารเ์ซป ก่อนการประชุม

คณะกรรมการเจรจาจัดท าอารเ์ซ็ป ครัง้ที่ 26 ณ เมืองเมลเบริน์ 

เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปผลการเจรจา

เพิม่เตมิไดอ้กีหลายขอ้บทตามแผนทีต่ัง้ไว”้ นายรณรงค ์กลา่ว

ทิง้ทา้ย 

ทีม่า : http://www.dtn.go.th/index.php/ขา่วประชาสัมพันธ/์item/กรม

เจรจาฯ-เผย-อารเ์ซป็นัดพเิศษ-คบืหนา้ตามเป้า-คาดเจรจาจบปีน้ีแน่นอน.
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กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

เตรยีมเขา้ร่วมการประชมุคณะท างานดา้นการคา้และการลงทุน

ไทย-สหภาพยุโรป ครัง้ที่ 14 มุ่งหารือประเด็นส าคัญ อาท ิ

ความเห็นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลก เบร็กซทิ และความ

เป็นไปไดใ้นการรือ้ฟ้ืนการเจรจาเอฟทเีอไทย-สหภาพยุโรป 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าจะเขา้ร่วมการประชุมคณะท างาน

ดา้นการคา้และการลงทุนไทย-สหภาพยุโรป ครัง้ที่ 14 ในวนัที ่

11 มถิุนายน 2562 ณ กรุงบรัสเซลส ์ประเทศเบลเยียมซึง่เป็น

การประชุมประจ าปีเพื่อหารือส่งเสรมิความสัมพันธ์ทางดา้น

เศรษฐกิจการคา้ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป และแกไ้ข

ปัญหาอุปสรรคทางการคา้การลงทุนระหว่างกันส าหรับการ

ประชุมครัง้น้ีจะหารือในประเด็นส าคัญ เช่น การแลกเปลี่ยน

ความเห็นต่อสถานการณเ์ศรษฐกจิโลก การถอนตวัของสหราช

อาณาจักรจากสหภาพยุโรป (เบร็กซทิ) การปฏริูปการท างาน

ขององคก์ารการคา้โลก (WTO) ความเป็นไปไดใ้นการรื้อฟ้ืน

การเจ รจาเอฟที เอไทย -สหภาพยุ โรป  พัฒนาการด า้น

กฎระเบียบและมาตรการทางการคา้ของทัง้สองฝ่ายในรอบปีที่

ผ่านมา และการแกไ้ขปัญหาอปุสรรคทางการคา้ที่เกดิจากการ

ออกมาตรการหรอืกฎระเบยีบทางการคา้ใหม่ๆ เป็นตน้ 

นางอรมน เสรมิวา่ เน่ืองจากขณะน้ีไทยอยู่ระหว่างการ

จัดตั ้งรัฐบาลใหม่ และสหภาพยุโรปเองก็อยู่ ระหว่างการ

เลอืกตัง้รัฐสภาชุดใหม่เชน่กนั ดังนัน้ในการประชุมคณะท างาน

ครัง้น้ี จะยังไม่หารือในรายละเอยีดของเอฟทีเอ แต่จะเป็นเวที

ที่ทั ้งสองฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ประเมนิหรอืพจิารณาตดัสนิใจเรือ่งน้ีในอนาคต 

ทัง้น้ี สหภาพยุโรปเป็นคู่คา้ส าคัญล าดับ 3 ของไทย 

ในปี 2561 การคา้สองฝ่ายมีมูลค่า 47,271.87 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ คดิเป็นรอ้ยละ 9.4ของการคา้ไทยกับโลก ขยายตัวรอ้ย

ละ 6.51 จากปี 2560 เป็นการสง่ออกจากไทยไปสหภาพยุโรป 

25,014.13 ลา้นเหรยีญสหรัฐ และไทยน าเขา้จากสหภาพยุโรป 

22,257.74 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.15 และ 8.07 

จากปี 2560 ตามล าดับ โดยสนิคา้ส่งออกส าคัญของไทยไป

สหภาพ ยุ โรป  เช่ น  เค รื่องคอมพิ วเตอร์ อุป กรณ์ และ

ส่วนประกอบ รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและ

เค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ  แ ผ ง ว ง จ ร ไ ฟ ฟ้ า  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ง 

เครือ่งปรับอากาศและส่วนประกอบ ไกแ่ปรรูป และสนิคา้น าเขา้

ส าคัญของไทยจากสหภาพยุโรป เช่น เครื่องจักรกลและ

ส่วนประกอบ เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและ

ส่วนประกอบ เคมีภัณฑ ์ผลติภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์

ยานยนต ์เครือ่งเพชรพลอย เป็นตน้ 

ทีม่า : http://www.dtn.go.th/index.php /ขา่วประชาสัมพันธ/์item/กรม
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เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 (ตามเวลาทอ้งถิ่นกรุง

วอชงิตัน) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมรกิาไดเ้ผยแพร่

รายงานสถานการณก์ารคา้มนุษย ์ประจ าปี 2562 (TIP Report 

2019) โดยในปีน้ี ประเทศไทยไดร้ับการจัดระดับใหอ้ยู่ ใน 

Tier 2 ซึ่งเป็นการคงอันดับเดิมจากปี 2561 ที่สะทอ้นว่า 

สหรัฐอเมรกิาตระหนักถงึความมุ่งมั่นพยายามของไทยในการ

ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยท์ุกรูปแบบในปีทีผ่่านมา 

ทัง้การบังคบัใชก้ฎหมายและการด าเนนิคดกีบัผูก้ระท าผดิ การ

คุม้ครองดูแลผูเ้สียหาย การป้องกันการตกเป็นเหยื่อการคา้

มนุษย์ นอกจากน้ี ยังใหค้วามส าคัญกับการส่งเสริมความ

ร่วมมอืกบัทุกภาคสว่นทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ตลอดจน

องคก์ารระหว่างประเทศ ซึง่รวมถึงสหรัฐอเมรกิาเพื่อใหก้าร

ด าเนนิการของไทยเกดิผลส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็น

รูปธรรมมากขึน้และอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป  

การแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยเป็นวาระแห่งชาตขิองไทย โดย

รัฐบาลไทยมุ่งมั่นเดนิหนา้พัฒนากรอบกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 

รวมทัง้เพิม่พูนประสทิธภิาพการท างานของทุกส่วนราชการที่

รับผดิชอบ และจะแกไ้ขสิง่ทีย่ังเห็นบกพร่องอยู่ในขณะน้ี โดย

มีเป้าหมายส าคัญเพื่อขจัดการคา้มนุษย์ทุกรูปแบบ และ

ปกป้องคุม้ครองศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิ

มนุษยชนและหลกัมนุษยธรรมทีไ่ทยยดึถอืมาโดยตลอด 

นอกจากน้ี รัฐบาลยังด าเนินการเชงิรุกและใชม้าตรการทาง

กฎหมายที่เขม้ขน้ รุนแรงต่อเจา้หนา้ที่รัฐ ที่เขา้ไปมีส่วน

เกี่ยวขอ้งกับการคา้มนุษย์ ท าใหส้ถิตเิจา้หนา้ที่รัฐถูกด าเนิน

คดีอาญา วินัย  และถูกยึด /อายัดทรัพ ย์ส ินลดลง โดย

คณะกรรมการป้องกนัเจา้หนา้ทีข่องรัฐมใิหเ้กีย่วขอ้งกบัการคา้

มนุษย์ มอบหมายใหก้ระทรวงยุติธรรม โดยปลัดกระทรวง

ยุตธิรรมเป็นประธานคณะอนุกรรมการตดิตามการด าเนินการ

ทางวนัิยและการด าเนินคดกีับเจา้หนา้ที่ของรัฐมใิหเ้กีย่วขอ้ง

กบัการคา้มนุษย ์เพือ่ด าเนนิการในเรือ่งดงักลา่ว 

ซึง่ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินงาน ประชาชนไดร้ับการปกป้อง

คุม้ครองสทิธเิสรีภาพและศักดิศ์รีความเป็นมนุษย ์จากการที่

รัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวขอ้งไดช้่วยกันป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนุษยใ์นทุกรูปแบบ ทัง้ในดา้นการบังคับใช ้

กฎหมาย การด าเนินคดกีับผูก้ระท าความผิด การป้องกันการ

ตกเป็นเหยือ่จากกระบวนการคา้มนุษยแ์ละชว่ยเหลอืผูเ้สยีหาย

ในคดีเกี่ยวกับการคา้มนุษย์ใหไ้ดร้ับความคุม้ครองตาม

กฎหมาย รวมทัง้ เพื่อผลกัดนัใหก้ารแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย์

ในประเทศไทยเกดิผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมในเชงิกวา้งและลกึ

มากยิ่งขึน้ เพื่อน าไปสู่การยกระดับการจัดระดับสถานการณ์

การคา้มนุษย ์(Trafficking in Persons Report) ของประเทศ

ไทยใหด้ขี ึน้จากระดบั Tier 2 ตอ่ไป 

ทีม่า : https://news.mthai.com/general-news/740415.html

 

เลขาธกิาร สปส. แจงเพิม่เงนิสมทบประกนัสังคม จ่อ

แกก้ฎหมายปรับเพิ่มแบบขัน้บันได ขยายเพดานเงินเดือน

สูงสุดในทุกปี คาดใชเ้วลา 5 ปี อัตราสูงสุดจึงเป็น 1,000 

บาทตอ่เดอืน เล็งจัดรับฟังความเห็น 

นายอ นันต์ชั ย  อุทั ยพัฒ นาชีพ  เลขาธิการส านั ก งาน

ประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงการพิจารณาเก็บเงินสมทบ

ประกันสังคมสูงสุด จากเดือนละ 750 บาท เป็นเดือนละ 

1,000 บาท ว่า สปส.เริม่เก็บเงนิสมทบ 5% โดยค านวนจาก

ฐานเงนิเดือนต ่าสุดที่ 1,650 บาท สูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาท 

ท าใหม้ีการเก็บเงินสมทบสูงสุดอยู่ที่ 750 บาทต่อเดือน ซึง่

เก็บอัตราน้ีมาตัง้แต่ปี 2533 ถงึปัจจุบันโดยไม่ไดเ้ก็บเพิม่เลย 

ขณ ะที่ แต่ ล ะ ปี มี ก า รเพิ่ ม สิท ธิป ร ะโย ชน์ ต่ างๆ  อาท ิ 

คา่ทันตกรรม คา่คลอดลกู คา่ท าศพ คา่รักษาพยาบาล เป็นตน้  



 
 
 

และปัจจุบันยังมีสทิธปิระโยชน์อกีหลายอย่างทีม่กีารเรยีกรอ้ง

กันอยู่  นอกจาก น้ี  ป ระเทศไทย เข า้สู่สั งคม ผู ้สู งอายุ 

ประกนัสงัคมเริม่เขา้สูช่ว่งจ่ายเงนิบ านาญใหผู้ป้ระกนัตน มกีาร

คาดการณ์ว่า หากไม่เก็บเพิ่มในปี 2579 จะท าใหเ้งินเขา้

กองทุนนอ้ยกวา่เงนิที่ตอ้งจ่ายออก กระทบกับเสถยีรภาพของ

กองทุน 

นายอนันตช์ัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา สปส.ไดแ้กไ้ขร่าง

พ.ร.บ.ประกันสงัคม เพือ่ใหม้ีการเก็บเงนิสมทบเพิม่โดยขยาย

เพดานจากเดอืนละ 750 บาท เป็นเดอืนละ 1,000 บาท ขอ้ด ี

คอื ท าใหม้เีงนิไปเพิม่สทิธปิระโยชนด์า้นตา่งๆ และท าใหเ้พิม่

เงนิบ านาญหลังเกษียณดว้ย แต่หลังจากที่มีการน าไปรับฟัง

ความเห็นมาแลว้ พบว่า มีทัง้คนที่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 

ดังนัน้ จงึยังไม่ไดเ้ดนิหนา้ต่อ แต่ไม่ไดล้ม้เลกิ ตอ้งมีการท า

ความเขา้ใจใหต้รงกันทัง้หมด อย่างไรก็ตาม หลังจากตนเขา้

รับต าแหน่ง ไดใ้หน้โยบายว่าตอ้งมีการปรับอัตราเงนิสมทบ

เพิ่มแน่นอน แต่เพื่อใหไ้ม่กระทบกับแรงงาน ควรท าใน

ลกัษณะเป็นขัน้บันได คอื คอ่ยๆ ขยายเพดานเงนิเดอืนสูงสุด

ในการค านวณเงินสมทบ เช่น จาก 15,000 บาท เก็บเงิน

สมทบเดอืนละ 750 บาท ปีต่อไปขยายเพดานเป็น 16,000 

บาท เก็บสมทบเป็น 800 บาทต่อเดือน ปีถัดไปเพิ่มเป็น 

17,000 บาท เก็บสมทบเพิม่เป็น 850 บาท โดยในระยะเวลา 

5 ปี ก็สามารถเก็บเงินสมทบไดเ้ดือนละ 1,000 บาท ตาม

เป้าหมาย ผูป้ระกันตนก็จะไดไ้ม่รูส้ ึกว่า ตอ้งจ่ายแบบกา้ว

กระโดด สปส.เองแมจ้ะไม่สามารถเก็บได ้1,000 บาทต่อ

เดอืนตัง้แต่แรก ก็ไม่เป็นไร ดกีว่าออกกฎหมายไปแลว้ไม่ได ้

รับการยอมรับ  

ทีม่า : https://mgronline.com/qol/detail/9620000053029 

 

 

 



 
 
 

 

 

วนัที ่31 พฤษภาคม 2562  

ประกาศกรมประมง เร ื่อง ก าหนดแบบและรายการ

หนงัสอืก ากบัการซื้อขายสตัวน์ า้ประเภทขนส่งสตัวน์ า้

ทางรถยนต ์พ.ศ. 2562  

ทีม่า : 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/141/T_0013.

PDF  

ประกาศกรมประมง เร ือ่ง ก าหนดแบบ รายการ และ

วธิกีารส่งส าเนาหนงัสอืก ากบัการซือ้ขายสตัวน์ า้ พ.ศ. 

2562   

ทีม่า : 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/141/T_0011.

PDF 

ประกาศกรมประมง เร ือ่ง ก าหนดรายการ วธิกีารในการ

บนัทกึขอ้มูล และวธิกีารสง่ขอ้มูลเกีย่วกบัเรอืประมงทีเ่ขา้

ใช้บรกิารจอดเรอื ขนถ่ายสตัวน์ า้ หรอืน าสตัวน์ า้หรอื

ผลติภณัฑส์ตัวน์ า้ข ึน้ทา่เทยีบเรอืประมงของเจา้ของท่า

เทยีบเรอืประมง พ.ศ. 2562  

ทีม่า : 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/141/T_0009.

PDF

 

วนัที ่13 มถิุนายน 2562  

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร ื่อง ยกเลิกประกาศ

กระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการน าสินค้าเข ้ามาใน

ราชอาณาจกัร (ฉบบัที ่103) พ.ศ. ๒๕๓๗ พ.ศ. 2562 

(บังคบัใชว้นัที ่13 มถิุนายน 2562)  

สาระส าคญั ใหย้กเลกิประกาศกระทรวงพาณชิย ์วา่ดว้ยการน า

สนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 103) พ.ศ. 2537 โดย

ฉบับที่ 103 ขอ้ 4 มีรายละเอียดว่า "ใหป้ลาทูน่าชนิดครีบ

เหลอืงและผลติภัณฑท์ุกชนดิจากปลาทูนาชนดิครบีเหลอืง  

 

เป็นสนิคา้ควบคุมที่ตอ้งมีหนังสืบรับรองจากกรมประมงไป

แสดงประกอบการท าพธิกีารน าเขา้ตอ่กรมศลุกากร  

ทีม่า : 1.ยกเลกิฉบบั 103 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/152/T_0020.

PDF  

2.ฉบบั 103 เดมิ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/E/053/12.PDF 
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