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จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตย-เหนอื เขตวัฒนา กทม.
บรรณำธกิำร : สพุัตรา ริว้ไพโรจน ์   
กองบรรณำธกิำร : วรพล พัฒนะนุกจิ,อารยีา ฉมิออ่น, ปิยะราช บุญประเสรฐิ,รัตตยิา เชยีงเนาว,์ปภัชญา อุม่ล ายอง และ ขวัญฤทัย บุญสอน. 
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TTIA เขา้รว่มสมัมนาการท าความเขา้ใจเกีย่วกบั ปก.ก.คลงั และ ปก.กรมศุลฯ 

เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ทางสมาคมฯ 

(คุณอารียา) เขา้รว่มขอเขา้รว่มการสมัมนาเรือ่งความ

เข้าใจเกี่ยวกบัประกาศกระทรวงการคลงัที่ออกตาม

ความในมาตรา 10 มาตรา 12 และ มาตรา 14 แห่ง

พระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร พ.ศ.2530 และ

ประกาศกรมศุลกากรเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์และพิธีการ

ในการลดอตัราอากรและยกเว้นอากรทีออกตาม

ประกาศกระทรวงการคลงั ณ กรมศุลกากร โดยมีคุณ

เอก สาตรวาหา ผอ.ส านกัพิกดัอตัราศุลกากร เป็น

ประธาน สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

1. ปก.ก.คลงั ที่ออกตามความใน ม.10 และ ม.12 

แห่งพรก.พิกดัอตัราศุลกากรพ.ศ. 2530 และปก.

กรมศุลฯ ที่เกี่ยวข้อง >> ม.10 มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ในข้อ 4 คือ หากได้มีการโอนของนั้นไปเป็นของบคุ

คลอืน่ เพือ่ผลติ ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ ด าเนินการ

อืน่ใด เพือ่การสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร โดยการ

ตดัข้อ 4 (2) และ 4 (3) ออก เน่ืองจากตาม ม.31 

แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 รองรบักรณีน้ีอยู่

แลว้ ท ัง้น้ี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ. ศุลกากร ฉบบั

ใหมใ่น ม.12 แกไ้ขจากเดมิเป็น “ผูข้อใช้สทิธติอ้งยืน่

ขออนุมตัิก่อนการน าเข้า และจะได้รบัการลดอตัรา

อากร เมือ่ไดร้บัอนุมตั”ิ 

2. การขออนุมตัิหลกัการน าเข้าตามระบบฐานข้อมูล

การลดอตัราอากรและยกเวน้อากรตาม ม.12 >> การ

ตรวจสอบข้อมูลอนุมตัิหลกัการในกระบวนการผ่าน

พิธีการ การส าแดงข้อมูลเลขที่อนุมตัิหลกัการในใบ

ขนสินค้า ผู้ประกอบการจะต้องบนัทึกข้อมูลเลขที่

อนุมตัิหลกัการในใบขนสินค้าส่วนที่ 4 (Permit) 

ไดแ้ก ่Permit No, Issue Date และ Permit Issue 

Authority  

ข ั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลอนุม ัติหล ักการใน

กระบวนการผา่นพธิีการ (Accept)  

2.1 ผูป้ระกอบการสง่ขอ้มูล ใบขนสนิคา้มายงั 

กรมศุลกากร   

2.2 ระบบ e-Import ตรวจสอบ ความถูกตอ้ง

ของเลขทีอ่นุมตั ิหลกัการ กบัระบบลดอตัรา อากรและ

ยกเวน้อากร ฯ 

2.3 กรณีที่ข้อมูลตรงกนัทุกอย่าง ระบบ e-

Import ออก เลขที่ใบขนสินค้า ผู้ประกอบการได้รบั

เลขทีใ่บขนสนิคา้  

2.4 กรณีที่ไม่พบข้อมูลหลกัการ หรือข้อมูล

ไม่ตรงกนั ผู้ประกอบการได้รบั Error Message 

จากกรมศุลกากร 

3. ความเข้าใจเกี่ยวกบั ปก.กรมศุลฯ ที่เกี่ยวข้องกบั 

ปก.ก.คลงั ที่ออกตามความใน ม.14 แห่งพรก.พิกดั

อตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 >> เพื่อปฏิบตัิตามข้อ

ผูกพนัตามสญัญาหรือความตกลงระหว่างประเทศที่

เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดย

ความเห็นชอบของ คณะรฐัมนตรี มีอ านาจประกาศ

ยกเว้น ลด หรือเพิ่มอากร จากอตัราที่ก าหนดไว้ใน

พิกดัอตัราศุลกากรหรือประกาศเรียกเก็บอากรตาม

อตัรา ทีก่ าหนดไวใ้นพกิดัอตัราศุลกากร หรือประกาศ

ก าหนดอตัราอากรตามราคาหรือสภาพ ส าหรบั ของที่

มีถิ่นก าเนิดจากประเทศที่ร่วมลงนามหรือลกัษณะ 

ตามที่ระบุไว้ในสญัญาหรือความตกลงดงักล่าว ซึ่ง

กฎระเบียบตาม ม.14 แห่ง พรก.พิกดัอตัราอากร

ศุลกากร (ปก.ก.คลงั 18 ฉบบั / ปก.กรมศุลฯ 18 

ฉบบั) ท่านสามารถค้นหาประกาศดงักล่าวได้จาก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา และเว็บไซต์ของกรม

ศุลกากร หวัขอ้ Integrated Tariff Database หรือ 

สทิธพิเิศษทางการคา้ หวัขอ้เขตการคา้เสรี (FTA และ

WTO)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce

/search.jsp 

http://www.customs.go.th/list_strc_link_image_with_info

graphic.php? 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมหารือเพือ่เตรยีมการประชุมคณะอนุกรรมการวา่ดว้ยการทบทวนความตกลงหุน้สว่น

เศรษฐกจิไทย-ญีปุ่่ น 

เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ทางสมาคมฯ

(คุณอารียา) เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการ

ประชุมคณะอนุกรรมการวา่ดว้ยการทบทวนความตก

ลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่ น Japan – Thailand 

Economic Partnership Agreement (JTEPA) คร ั้ง

ที่ 2 เรื่อง การปรบัเปลี่ยนกฎเฉพาะรายสินค้าบาง
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รายการที่ ผปก. ประสบปัญหาในการส่งออกไป

ประเทศญีปุ่่ น ณ กรมศุลกากร  

>> สมาคมฯแจ้งท่าทีกฎแหล่งก าเนิดสินค้าปลาทูน่า 

(พกิดั 1604.14) ดงัน้ี 

วตัถุดิบปลาทูน่าที่ไทยน าเข้าส่วนใหญ่กว่า 

80% มาจากเรือประมงทูน่าที่อยู่ในเขต WCPO 

(Western and Central Pacific Ocean) โดยส่วน

ใหญเ่ป็นเรือของเอเชีย เชน่ ญีปุ่่ น ไตห้วนั อนิโดนีเซีย  

เป็นต้น  ในขณะที่ฝั่ ง Indian Ocean เป็นเรือของ

ทางยุโรป จึงขอให้เจรจาเเก้ไขกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด

สนิคา้ โดยใช้เงือ่นไข CC Change of Chapter โดย

ให้น าเข้าวตัถุดิบปลาทูน่าจากเรือประมงที่ได้รบั

อ นุญ าตแล ะมี บ ันทึ ก อ ยู่ ใ น  RFMO (Regional 

Fisheries Management Organization) โดยเฉพาะ

จ า ก  WCPFC (Western and Central Pacific 

Fisheries Commission) และ IOTC (Indian Ocean 

Tuna Commission)  

 

   

กรมศุลกากร ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมกบัทางสมาคมฯ 

จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก ่ 

1. ปริมาณปลาทูน่าที่น าเข้าจาก WCPFC มี

จ านวนเทา่ไร  

2. ทางสมาคมฯมีทา่ทีส ารองหรือไม ่

3. มีการน าเข้าปลาทูน่าจากประเทศอาเซียน

หรือไม่ เน่ืองจากถ้ามีการน าเข้าอาจจะน าเข้าไป

เจรจาในกรอบอาเซียน-ญีปุ่่ นเเทน 

 

Japan Asia Strategic Advisory เขา้พบ TTIA 

เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ช่วงบ่าย ณ 

ส านกังาน TTIA คุณสุพตัรา/ คุณอารียา ได้ต้อนรบั 

บ ริ ษั ท  Japan Asia Strategic Advisory เ ป็ น

บริษทัเอกชนมาขอพบสมาคม โดยแจ้งว่านกัลงทุน

ญี่ปุ่ นมีความสนใจท าธุรกิจสรา้งมูลคา่เพิ่มแก่สนิคา้ทู

น่า เน่ืองจากที่ญี่ปุ่นมีค่าแรงสูงขึ้นและวตัถุดิบราคา

แพง โดยสนใจที่จะลงทุนกบับริษทัทูน่าของไทย ท ัง้

ด้านเทคโลยีและการจดัจ าหน่าย โดยมองว่าไทยมี

ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและเป็นแหล่งผลิต

สินค้าทูน่ากระป๋องของโลก มี by products มาก 

หากเพิ่มนวตักรรมผลิตเป็นสินค้า value added 

ใหม่ๆ  ก็จะท าใหต้ลาดทูน่าเตบิโตขึน้ไดอ้ีก 

จากการพูดคุย คาดว่าสินค้าจากทู น่าที่มี

ศกัยภาพในการสรา้งมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ petfood, น ้า

สกดัจากปลาทูน่าท าเป็นสารเตมิแตง่รสตามธรรมชาติ

, ปลาแห้งคตัสโึอะบุชิ (สไลด์เป็นชิ้นบางๆ โรยในทา

โกยากิ), ไส้กรอกปลา/คามาโบโกะ ซึ่งทางญี่ปุ่นมี

ความเชีย่วชาญ 

  

TTIA เขา้รว่มสมัมนาเพือ่ประเมนิผลสมัฤทธิข์อง พรบ.ศุลกากร 2560 

เมือ่วนัที ่2 มีนาคม 2561 ทางสมาคมฯ (คุณ

อารียา) เข้าร่วมสมัมนาเพื่อประเมินผลสมัฤทธิข์อง 

พรบ.ศุลกากร 2560 ณ กรมศุลกากร โดยมีนาย กุลศิ 

สมบตัศิริ ิอธบิดีกรมศุลกากร เป็นประธาน  

สืบเน่ืองจากการประกาศใช้พรบ. ศุลกากร 

พ.ศ. 2560 เมือ่วนัที ่13 พ.ย. 60 ทีผ่า่นมา กรมศุลฯ 

จึงจดัประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ ผปก.แจ้งข้อมูลและ

ปัญหาที่อยากให้มีการปรบัแก้ไขรายมาตรา เพื่อ

กรมศุลฯ จะน าผลการประเมินเข้าคณะท างานเพื่อ

วเิคราะห์ถงึความเป็นไปไดใ้นการเเกไ้ขตอ่ไป 
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TTIA เขา้รว่มประชุมช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถาม ประกาศกรมประมง เรือ่ง หลกัเกณฑ์และขอ้ปฏบิตัใินการ

สง่ออกหรือน าผา่นสตัว์น ้าหรือผลติภณัฑ์สตัว์น ้า พ.ศ. 2561 

เมื่อว ันที่  6  มีนาคม 2561 สมาชิกและ

เจ้าหน้าที่ TTIA เข้าร่วมประชุมช้ีแจงและตอบข้อ

ซกัถาม ประกาศกรมประมง เรือ่ง หลกัเกณฑ์และข้อ

ปฏิบ ัติ ในการส่ งออกหรือน าผ่ านส ัตว์น ้ าห รื อ

ผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ 6 

มีนาคม 2561 โดยมี ผอ.ถาวร เป็นประธาน ผอ.ประ

วทิย์ และผอ.จรยิา เป็นประธานรว่ม ณ กรมประมง มี

ประเด็นส าคญัดงัน้ี 

 1.การเปลี่ยนแปลงหนงัสือรบัรองในการแจ้ง

แหล่งที่มาของสตัว์น ้าหรือผลิตภณัฑ์สตัว์น ้าในการ

ส่งออก ข้อสรุปโดยสมาชิกแจ้งปญัหาว่าไม่สามารถ

กรอกข้อมู ลตามแบบฟอร์ม ใหม่ได้ครบถ้ วน

โดยเฉพาะข้อมูลน ้าหนกัวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิต **

ผอ.ถาวรจะแจ้งด่านให้ผ่อนปรนให้ ผู้ประกอบการ 

กรอกขอ้มูลเทา่ทีม่ี และจะน าปรกึษากบัผูพ้ฒันาระบบ 

PSE 

 2. ด่านพบปญัหาสินค้าไม่ตรงกบัใบอนุญาต 

กรมประมงจึงขอให้ ผู้ประกอบการส่งเอกสารเพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้อง เดิมใช้เวลา 15 วนั >> ผอ.

ถาวร เสนอเป็น 1-2 วนั ก่อนวนัเรือออก กรณีด่าน

แหลมฉบงัให้ส่งข้อมูลทางอีเมล์ พรอ้มกบัส่งเอกสาร

ตามมาภายใน 7 วนั  

 3. การตรวจปล่อยสินค้าและใบขนสนิค้าตอ้ง

ตรงกนั โดยกรมศุลกากรตอ้งการเชือ่มขอ้มูลในระบบ

กบักรมประมง 100% แตใ่นทางปฏบิตัมิีรายละเอียด

ปัญห าค่ อนข้ า ง ม าก  ด่ า นกรมประม งขอ ให้  

ผูป้ระกอบการ ยืน่เอกสารเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

>> ผอ.ถาวร จะหารือกบักรมศุลกากรเพื่อพฒันา

ระบบรว่มกนั 

 4. การออกหนงัสือก ากบัการจ าหน่ายสตัว์น ้า

น าเขา้ (IMD) กรมประมงแจง้วา่ด าเนินการไดภ้ายใน 

3 วนัท าการ ท ั้งน้ีต้องมีเอกสารแสดงข้อมูลมูลค่า

สินค้า (บาท) >> ผอ.ถาวร แนะให้ ผู้ประกอบการ 

ตรวจสอบระบบจดัท าเอกสารของบริษทั หากพบว่า

ปญัหาไมไ่ดม้าจากบรษิทัสามารถแจง้มายงั ผอ.ถาวร 

โดยตรงได ้

 5. ผอ.ประวิทย์ ขอความร่วมมือกรณีสตัว์น ้า

แบบเทกอง ให ้ผูป้ระกอบการ/ Shipping เรง่การท า 

Sizing ท ัง้น้ีมีผลตอ่ระบบโควตา Catch Cert. กรณี

สนิคา้มาจากเรือจบัหลายล า 

 

TTIA ประชุมระดมความคดิเห็น เรือ่ง เจาะลกึกฎหมาย รา่ง พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. .... 

เมือ่วนัที ่6 มีนาคม 2561 เจา้หน้าทีส่มาคมฯ 

เข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็น เรื่อง เจาะลึก

กฎหมาย ร่างพระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 

.... ณ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย โดยมี ดร.พจน์ 

อรา่มวฒันานนท์ รองประธานกรรมการ และประธาน

คณะกรรมการแรงงานและพฒันาฝีมือแรงงาน ได้

กล่าวความส าคญัเพื่อเปิดงาน ซึ่งภายในการประชุม

ระดมความเห็น มีสรุปสาระส าคญั เชน่  

--> ม.89 ทีเ่ปิดชอ่งใหแ้รงงานขา้มชาตสิามารถจดัต ัง้

สหภาพแรงงานไดม้ีดงัน้ี  

     -อาจมีปัญหาต่อความม ั่นคงของชาติได้ และ

ปจัจุบนัยงัไม่มีประเทศใดที่สนบัสนุนใหแ้รงงานขา้ม

ชาตสิามารถจดัต ัง้ได ้ 

     -พรบ.คุ้มครองแรงงาน ได้มีช่องทางเพื่อ่ให้เกิด

ความมีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองอยู่แล้วโดยใช้ 
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คณะกรรมการสวสัดิการซึ่งมาจากการเลือกต ัง้เป็น

ตวัแทนในการเจรจาตอ่รอง  

     -การจดัต ั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งมีสภาพเป็นนิติ

บุคคลนัน้ อาจขดัแยง้กบักฎหมายอืน่ ทีนิ่ตบิุคคลตอ้ง

มีผูม้ีสญัชาตไิทยร่วมดว้ยแตก่ฎหมายฉบบัน้ีสามารถ

จดัต ัง้ได้โดยไม่ก าหนดว่าต้องมีผู้มีสญัชาติไทยร่วม

ดว้ย 

     -ร่างกฎหมายฉบบัน้ีอาจถูกแทรกแซงจากหน่วย

รฐัซึง่อาจขดัตอ่กฎหมายรฐัธรรมนูญได ้ 

-->ม.5 ทีก่ าหนดใหลู้กจา้งรบัเหมาคา่แรงเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานได้ ซึ่งอาจมีปญัหาเน่ืองจากแรงงาน

มาจากธุรกิจคนละประเภทกนั  (เกิดปัญหาคนละ

นายจา้งกนั) 

-->ม.124 (5) ทีห่า้มนายจา้งใชส้ทิธปิิดงานกบัลูกจ้าง

ที่เกี่ยวข้องกบัข้อเรียกร้องบางส่วน หรือบางคนอนั

เป็นการเลือกปฏบิตั ิ   (จะมีข ัน้ตอนการพสิูจน์อยา่งไร

วา่เลือกปฏบิตัหิรือไม)่ 

 

TTIA เขา้รว่มงานเปิดตวัขอ้คน้พบจากงานวจิยัขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัแรงงานประมงและอาหารทะเลใน

ประเทศไทย 

เมื่อวนัที่  7 มีนาคม 2561 ช่วงบ่าย คุณ

อรรถพนัธ์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานของ 

ILO จดังานเปิดต ัวข้อค้นพบจากงานวิจ ัยข้อมูล

พ้ืนฐานเกี่ยวกบัแรงงานประมงและอาหารทะเลใน

ประเทศไทย ภายใตโ้ครงการ สทิธจิากเรือสูฝ่ั่ ง(Ship 

to Shore Rights) ณโรงแรมสุโกศล เป็นงานวิจยั

คร ัง้แรกทีม่ีในดา้นน้ี ใชว้ธิีสมัภาษณ์แรงงานขา้มชาต ิ

434 รายใน 11 จงัหวดัชายฝั่งทะเล 

โ ด ย คุ ณ อ ร ร ถ พ ั น ธ์  ต ั ว แ ท น TTIA/

ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล ฝากประเด็นวา่ 

>> ต้องพิจารณาที่มาของข้อมูลว่ามีการ

จ าแนกและแสดงผลได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ เช่น 

รง.แปรรูปสตัว์น ้ามีหลายระดบั ความพรอ้มแตกตา่ง

กนั  

>> และแสดงมุมมองในการปรบัปรุงสภาพ

การท างานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลว่า 

ส าหรบัอุตสาหกรรมทูน่าทางสมาคมได้ส่งเสริมให้

สมาชกิท า GLP มา 3 ปีแลว้ และใหม้ีชอ่งทางการรบั

ขอ้รอ้งเรียนของแรงงานผา่นคณะกรรมการสวสัดกิาร 

โดยมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็นกรรมการด้วย 

สมาคมไดส้ง่เจา้หน้าทีเ่ขา้ไป GLP visit แลกเปลี่ยน

ข้อมูลกบัสมาชิก เพื่อการปรบัปรุงที่ดีขึ้น และท า

รายงานผลประจ าปี 

**ขอ้มูลการวจิยั https://shiptoshorerights.org/   

**สมัภาษณ์คุณเจสนัผูจ้ดัการโครงการสรุปขอ้ค้นพบ

ฯ https://m.youtube.com/watch?v=w_Qo7tui6aI 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการก ากบัตดิตามโครงการสทิธจิากเรือสูฝ่ั่ง (Ship to Shore Rights) คร ัง้ที ่6 

เมื่อวนัที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 15.00-

17 .30  น .  คุณอรรถพ ันธ์ ได้ เ ข้ า ร่ วมประ ชุม

คณะกรรมการก ากบัตดิตามโครงการสทิธจิากเรือสูฝ่ั่ ง

(Ship to Shore Rights) คร ั้งที่  6  ณ โรงแรมสุ

โกศล สรุปดงัน้ี 

1.การตดิตามและประเมนิผล 4 วตัถุประสงค์ พบวา่ 

1.1 มีการเสริมสร้างกรอบนโยบายและ

กฎหมายโดยร่างพรบ.แรงงานบงัคบั ร่างพรบ.

https://m.youtube.com/watch?v=w_Qo7tui6aI
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แรงงานประมง และการเผยแพร่งานวิจยัข้อมูล

พ้ืนฐาน  

1.2 มีการเพิ่มพนักงานตรวจแรงงานกว่า 

170 คน และอบรมเชิงปฏิบตัิการ /การรณรงค์ให้

แรงงานทราบวธิีการรบัจา่ยคา่จา้งผา่นธนาคาร ท าสือ่

วีดีทศัน์ 

1.3 มีการเปิดตวัและเริม่โครงการ GLPใหม่ 

ระหวา่ง TTIA และ TFFA  

1.4 มีการสนบัสนุนกจิกรรมเพือ่แรงงานและ

การเขา้ถงึบรกิาร โดยลงนามความตกลงกบั 6 องค์กร

ภาคประชาสงัคม ซึง่เขา้ถงึแรงงานกวา่ 7,000 คนใน 

1 ปี 

2.แผนงานการท างาน 2561 

- พฒันาบรกิารการจดัหางานทีเ่หมาะสม โดย

เป็นการอบรมใหแ้รงงานพมา่กอ่นเขา้ประเทศไทย 

- มอบหมายให้คณะกรรมการก าก ับดูแล

แต่งต ัง้คณะกรรมการไตรภาคีเพื่อใหค้ าปรึกษาเรือ่ง

การตรวจแรงงาน 

- พฒันาและสร้างศกัยภาพด้านเทคโนโลยี

ส าหรบัการระบุต าแหน่งเรือ VMSให้เป็นการบ่งช้ี

ความเสีย่งดา้นการกระท าความผดิดา้นแรงงาน 

3.โครงการ GLP ใหม ่

**เพิ่มงานวิจ ัยพฤติกรรมในการซ้ือโดย

ท างานกบัซพัพลายเออร์ เพื่อหาผลกระทบจากวิธี

ปฏบิตัใินการซ้ือสนิคา้ในหว่งโซก่ารจดัหาระดบัโลกที่

มีตอ่ผูจ้ดัหาสนิคา้ของไทย จะไดต้อบโจทย์วา่ทุกวนัน้ี

ผูผ้ลติมีการปฏบิตัดิา้นแรงงานทีด่ีพอหรือยงั ทางผูซ้ื้อ

ตอ้งการอะไรบา้ง 

**ข้อท้าทายส าคญั: จะท าให้เรือประมง/ กลุ่ม

เพาะ เลี้ ย งส ัตว์น ้ า เข้าร่วม GLP อย่างไร , การ

สนบัสนุนงบประมาณที่เพียงพอส าหรบัศูนย์ GLP 

จากภาคอุตสาหกรรมและผูซ้ื้อรายใหญ ่

 

TTIA เขา้รว่มประชุมช้ีแจงและรบัฟงัความคดิเห็นของผูเ้กีย่วขอ้งตอ่รา่งพรบ.แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. … 

เมือ่วนัที ่9 มีนาคม 2561 คุณอรรถพนัธ์ มาศ

รงัสรรค์ เลขาธกิารสมาคมฯ ไดเ้ขา้รว่มประชุมช้ีแจง

และร ับฟังความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องต่อร่ าง

พระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. …  ณ ห้อง

ประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ก.แรงงาน การจดั

ประชุมคร ัง้น้ี เป็นคร ัง้ที่ 4 (คร ัง้สุดท้าย) เพื่อเปิดให้

นายจ้าง ลูกจ้าง ตวัแทนจากสมาคม ตวัแทนจากสภา

หอฯ สภาอุตฯ และตวัแทนสหภาพแรงงาน และทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะปรบัปรุงกฎหมายฉบบัน้ี  

โดยความเห็นทีส่ าคญั ตอ่รา่งพรบ.ฉบบัน้ี คือ

มีการเพิ่มเน้ือหาจากความเห็นของ คกก.ร่าง โดยที่ 

คกก.ร่างไม่มีส่วนรูเ้ห็นมาก่อน โดยมีเน้ือหาเพิ่มเขา้

มาที่ส าคญั คือ ม.89 ที่เปิดช่องให้ผู้ไม่มีสญัชาติไทย 

สามารถจดัต ัง้สหภาพแรงงานได ้ซึ่ง ตวัแทนนายจ้าง 

ตวัแทนลูกจ้าง ได้ออกความเห็น ไม่เห็นด้วยต่อ

มาตราน้ี อยา่งหลากหลาย เชน่  

-การเ ปิดช่องให้แรงงานข้ามชาติจ ัดต ั้ง

สหภาพแรงงาน หากกฎหมายน้ีผ่าน ผู้ไม่มีสญัชาติ

ไทยทุกชาตกิ็อาจต ัง้สหภาพไดเ้ชน่กนั    

-การประชุมตวัแทนในเวทีระดบัชาติอาจ

สง่ผลถงึการไมม่ีผูแ้ทนสญัชาตไิทยเขา้รว่มได ้  

-เดมิเจตนารมณ์ การรบั ILO 87/98 เน้นการ

ท าให้เกิดการจดัต ัง้สหภาพได้อย่างเสรีไม่ต้องแอบ

จดัต ัง้ การออกมาตราน้ี ผิดวตัถุประสงค์ของตวัแทน

องค์กรลูกจา้ง 

-ประเทศไทยไม่มีความจ าเป็นต้องรบั ILO 

87/98 แคเ่พียงสนบัสนุนดา้นสทิธมินุษยชนอยา่งเทา่

เทียมก็เพียงพอแลว้  

-ม.89 อาจกระทบถึงภาวะความม ั่นคงของ

ชาต ิ 

-ร่าง พรบ.ฉบบัน้ีเป็นการน าเสนอข้อมูล อนั

เป็นเท็จตอ่เวทีสาธารณะหรือไม ่ เพราะไมไ่ดม้าจาก 

การรา่งของ คกก.รา่ง และใครเป็นผูเ้พิ่ม เน้ือหาของ

รา่งพรบ. ฉบบัน้ี  

-ควรมีการเปิดรบัฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม

มากกวา่น้ี เพือ่ใหเ้ขา้ถงึผูเ้กีย่วขอ้งมากขึน้ 
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TTIA ไดใ้หก้ารตอ้นรบัคณะผูแ้ทนจากสภาหอการคา้ฯ เขา้เยีย่มสมาคมฯ  

เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2561 TTIA โดย ดร.

ชนินทร์ คุณอรรถพนัธ์ ไดใ้หก้ารตอ้นรบัคณะผู้แทน

จากสภาหอการคา้ฯ น าโดย คุณสนั่น  องัอุบลกุล รอง

ประธานกรรมการ คุณกีรติ อสัสกุล กรรมการรอง

เลขาธิการ และคณะ พร้อมท ั้งนักธุรกิจ Young 

Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC) 

เข้าพบปะ เยี่ยมเยือนสมาคมฯ เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ เชื่อมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างสภา

หอการค้าฯ และสมาคมการค้า พร้อมท ั้งรบัทราบ

ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และการ

บริหารจ ัดการสมาคมการค้า  เ พื่อร่วมหาแนว

ทางแกไ้ข 

>> ช่วงเเรก สมาคมได้ให้นักธุรกิจ YEC กลุ่ม 

Trade Association's President Club (TAP) 

สมัภาษณ์และตอบขอ้ซกัถาม โดยสมาคมไดน้ าเสนอ

ข้อมูลท ั่วไป วิสยัทศัน์ พนัธกิจสมาคม สถิติน าเข้า-

ส่งออก นโยบายด้านเเรงงาน ความร่วมมือกบัสภา

หอการค้าฯ ทางนายกและเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้า

ร่วมเป็น คกก. สภาหอฯ เพื่อประชุมและผลกัดนั

แกไ้ขปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมฯ  สมาคมได้

สรา้งความสมัพนัธ์ทีด่ีกบัสมาคมตา่งๆ ทีเ่ป็น Supply 

Chain เช่น สมาคมบรรจุภณัฑ์โลหะไทย (การปรบั

ราคาขึน้-ลง ของเเผน่เหล็กและกระป๋อง) เป็นตน้   

>> ช่วงที่ 2 สภาหอฯ โดยคุณกีรติฯ ได้น าเสนอ

นโยบาย  Together is Power การด า เ นิน ง าน

สมาคมการคา้ตอ้งมี 3 ดา้น ไดแ้ก ่networking ตอ้ง

สรา้งเครือข่ายพนัธมิตรที่เข้มแข็ง, Best Practice 

ยกระด ับพ ัฒนาสมาคมการค้าด้วยองค์ความรู้ , 

Economic ตอ่ยอดสนบัสนุนขอ้เสนอทางเศรษฐกจิ   

**ดร.ชนินทร์เสนอเรือ่งการจดัการขอ้มูล Big 

Data ในระดบั local และ Global ด้านสินค้าพืช / 

ประมง / ปศุสตัว์ ควรแม่นย าและท าเป็นอนัดบัแรก  

การหา Common interest ระหว่างอุตสาหกรรม

เพือ่ผลกัดนัไปพรอ้มกนั โดยเฉพาะเรือ่งแรงงาน รา่ง 

พรบ.แรงงานสมัพนัธ์  คดัค้านการจดัต ั้งสหภาพ

แรงงานต่างด้าวซึ่งในเรื่องน้ีสมาคมต่างๆ ต้องมา

ท างานร่วมกนัเพื่อก าหนดทางเลือกในการแก้ไข

ปญัหาใหก้บัภาครฐัดว้ย 

-คุ ณ ส นั่ น ฯ  ไ ด้ ย ก ป ร ะ เ ด็ น  oversea 

investment สง่เสรมิใหอุ้ตสาหกรรมของไทยเข้าไป

ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง ดร.ชนินทร์ ขอให้ภาครฐั

ช่วยอ านวยความสะดวกสนบัสนุนการเขา้ไปลงทุนใน

ต่างประเทศ เช่น แก้ไขปัญหาการเก็บภาษีซ ้าซ้อน 

การจา่ยเงนิระหวา่งประเทศ. 
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TTIA เขา้รว่มอบรมพฒันาเครือขา่ยสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในขอ้มลูเกีย่วกบัแนวปฏบิตักิารใช้แรงงานทีด่ี 

(GLP)  

เมือ่วนัที ่13 มีนาคม 2561 เจา้หน้าทีส่มาคม

ฯ (คุณวรพลและคุณปิยะราช) เข้าร่วมอบรมการ

พฒันาเครือข่ายสร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล

เกีย่วกบัแนวปฏบิตักิารใช้แรงงานทีด่ี (GLP) ในการ

ขยายผลการป้องกนัการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดย

ผู้ เ ข้ าร่วมมี สมาชิกจาก  TTIA และโรงงานใน

อุตสาหกรรมไกเ่ขา้รว่มดว้ย ณ โรงแรม ด ิเอมเมอรลั 

ระหว่างวนัที่ 13-14 มี.ค. จดัโดยกรมสวสัดิการฯ 

วตัถุประสงค์เพือ่ใหส้ถานประกอบกจิการใช้เป็นแนว

ทางการปรบัปรุงสภาพการจา้งและสภาพการท างานที่

ปฏบิตัติามกฎหมาย สง่ผลใหเ้กดิการยกระดบัคุณภาพ

ชีวติของลูกจา้ง ในสถานประกอบกจิการ ซึง่ในการท า

มาตรฐาน GLP เป็นความสมคัรใจของผูป้ระกอบการ

ในการเลือกรบัมาตรฐาน  

ทางกรมสวสัดิการฯ  ได้มีการส่งเสริมเรื่อง

มาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standard: 

TLS) อีกด้วย กล่าวคือ มาตรฐานในการบริหาร

จดัการแรงงานทีป่ฎบิตัติามกฎหมายอยา่งมีจรยิธรรม 

เคารพสิทธิมนุษยชนข ัน้พ้ืนฐาน โปร่งใสและมีความ

รบัผดิชอบ เพือ่เป็นเกณฑ์ใหส้ถานประกอบกจิการใช้

ในการตรวจสอบและประกาศแสดงตนเองว่าเป็น

สถานประกอบกจิการทีป่ฎบิตัสิอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

แรงงานไทย 

 

TTIA รว่มสมัมนา The BSCI Learning and Sharing Forum Hosted by Plan Asian's SEAS of 

Chang Project 

เมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2561 คุณอรรถพนัธ์ 
มาศรงัสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมสมัมนา 
The BSCI Learning and Sharing Forum 
Hosted by Plan Asian's SEAS of Chang 
Project ณ โรงแรมอโนมา  ซึ่งมีสมาชิกจาก TTIA / 
TFFA แ ล ะ มี ผู้ แ ท น จ า ก  Plan International 
Thailand / The Food School / LPN /  KESKO 

Finland และ Sweden เขา้รว่มดว้ย โดยการสมัมนา
คร ัง้น้ีนอกจากเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อท้า
ทายในการน าหล ัก  BSCI ไปปฏิบ ัติใช้  รวมถึง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการปฏิบตัิงาน
รว่มกนัในอนาคต มีสรุปสาระส าคญัดงัน้ี  

การอบรมมาตรฐาน BSCI ที่ผ่านมาถือว่า
เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ซึ่งสามารถน าไปปรบัใช้ใน
ธุรกิจได้เป็นอย่างดี และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างบริษทักนัมากขึ้น, ได้ประสบการณ์เพิ่มและ
น าไปปรบัปรุงเรื่องของ Internal Audit ท ัง้ภายใน
และภายนอกบรษิทัไดเ้ป็นอยา่งดี 
     นอกจากน้ีทางเลขาธกิารฯ ไดใ้หค้วามคดิเห็นและ
ต ั้งค าถามเพิ่มเติมกบัทาง Kesko ว่าในอนาคตมี
ความเป็นไปได้หรือไม่ในการส่งเสริมมาตรฐานใด
มาตรฐานหน่ึงให้เ ป็นที่ยอมร ับ หรือผลกัด ันให้
มาตรฐาน BSCI เป็นมาตรฐาน Standard ด้าน
แรงงาน และผู้ที่สนใจจะท า BSCI แต่ไม่ทราบ
ข ัน้ตอนว่าต้องท ายงัไงหรือหาลูกค้าได้ที่ไหน เพราะ
เ น่ืองจากการจะท า  Audit BSCI ต้อง เ ป็นการ
เรียกรอ้งจากลูกคา้กอ่นเทา่นัน้ถงึจะท ามาตรฐานได ้

ในอนาคตโครงการ BSCI อาจจะสร้าง 
Platform เพือ่เป็นฐานขอ้มูลใหผู้้ประกอบการหรือผู้
ที่สนใจที่จะท า  BSCI ได้ เข้าไปศึกษาหาข้อมูล
เพิม่เตมิ และขอ้มูลกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมอยูด่ว้ย 
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TTIA เขา้รว่มประชุมสามญัประจ าปี 2561 สภาอตุสาหกรรมฯ 

เมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 2561 คุณอรรถพนัธ์

เลขาธกิารTTIA เขา้รว่มประชุมสามญัประจ าปี 2561 

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สรุปดงัน้ี 

1. คุณเจน น าชยัศริ ิประธานสภาอุตฯ เปิดการประชุม

และแจ้งเรื่องการสนบัสนุนสลากกาชาดและการจดั

งานฯ โดยปีน้ีจะจดัที่สวนเบญจกิติ,์ รบัรองรายงาน

การประชุมสาม ัญประจ า ปี  2560 , สรุปผลการ

ด าเนินงาน และกิจกรรมของสภาอุตฯ ในรอบปี 

2560, พธิีมอบรางวลัแกส่ภาอุตสาหกรรมจงัหวดัที่มี

โรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน รง.อุตฯเชงินิเวศ 

2. งบรายได้และค่าใช้จ่าย ณวนัที่ 31 มีค 61 มี

รายได้ 126 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 120.5 ล้านบาท มี

รายไดสู้งกวา่คา่ใชจ้า่ย 5.5 ลา้นบาท 

3. การด าเนินการเลือกต ั้งคณะกรรมการประเภท

เลือกต ัง้ วาระปี 2561-2563 โดยจะประกาศผลอย่าง

เป็นทางการในภายหลงั 

 

TTIA เขา้รว่มเสวนา เรือ่ง “ การยกระดบัประสทิธภิาพภาครฐัเพือ่อ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ ”    

เมือ่วนัที ่20 มีนาคม 2561 ชว่งเชา้ เจา้หน้าที่
สมาคมฯ (คุณปภชัญา) ร่วมเสวนา เรื่อง “ การ
ยกระดบัประสทิธภิาพภาครฐัเพือ่อ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ ” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จ า ก  ก รมพัฒนาธุ ร กิ จ ก า รค้ า  , กรมที่ ดิ น  , 
กรมสรรพากร ,ส านกังานประกนัสงัคม และกรม
บงัคบัคดี ณ โรงแรมดุสติธานี สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

World Bank จ ัดอ ันด ับประ เทศไทยเป็น
ประเทศที่น่าลงทุนในอนัดบัต้น ๆ และจะต้องมีการ
ปรบัปรุงและพฒันากฎหมายตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ภาครฐั
จงึไดเ้รง่พฒันาคุณภาพการท างานอยา่งตอ่เน่ือง โดย
มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการใช้ระบบให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) เพื่อให้ใช้บริการมาก
ขึน้ในแตล่ะดา้นดงัน้ี 

1. ดา้นเริม่ตน้ธุรกจิ ทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้
ได้พ ัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคล ทาง
อิ เล็กทรอนิกส์  (e-Registration) และระบบ e-
Filing นอกจากน้ี ยงับูรณาการกระบวนการจองชื่อ
กบัการจดทะเบียน พร้อมพฒันาระบบการเชื่อมต่อ
ระหว่างระบบการจองชื่อนิติบุคคลกบัระบบจด

ทะเบียนนิติบุคคลอเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 
ให้ท างานร่วมกนัได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
สื บ ค้ น ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  
http://www.dbd.go.th/main.php?filename=in
dex 
  2. ด้านจดทะเบียนทรพัย์สิน ที่กรมที่ดินได้
พฒันาแอพพลิเคช ั่น LandsMaps ให้ตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกบัที่ดินได้อย่างสะดวก ท ัง้รูปแปลงที่ดิน 
ต าแหน่งและสภาพพ้ืนที ่ราคาประเมนิ คา่ธรรมเนียม 
ภาษีอากร ค่าใช้จ่ายในการรงัวดั คิวรงัวดั รวมท ั้ง
ข้อมูลการเดินทางไปยงัส านักงานที่ดิน โดยไม่
จ าเป็นตอ้งใชเ้ลขทีโ่ฉนดแลว้  

3. ด้านการเสียภาษี ทางกรมสรรพากร และ
ส านกังานประกนัสงัคม ได้สนบัสนุนการเสียภาษี
ออนไลน์ e-payment เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัการ
ของภาครฐั พรอ้มท ัง้การคืนภาษีผ่าน PromptPay 
โดยการพฒันาเชื่อมโยงกบัทุกธนาคาร และการ
เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเป็น BigData เพื่อการพฒันา
และอ านวยความสะดวกการบริการต่อไป สามารถ
สืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมของกรมสรพากรได้ที่ 
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http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php 
แ ล ะ ส า นั ก ง า น ป ร ะ ก ั น ส ั ง ค ม 
https://www.sso.go.th/wpr/  
4. ดา้นการแกป้ญัหาการลม้ละลาย ทางกรมบงัคบัคดี
ได้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการท างาน ได้แก่ 
ร ะ บ บ  e-Filing แ ล ะ  e-Payment ร ะ บ บ  e-

Insolvency Case Management System ม า
เริ่มใช้กบัการท างานในส านวนกลางไม่มีทร ัพย์  
โฆษณา ค าส ั่ ง  ค าพิพากษา และประกาศต่าง ๆ 
รวมท ั้งแอพพลิ เคช ั่ น  LED ABC (Application 
Bankruptcy Checking) เ พื่ อ ต รวจสอบบุ คคล
ลม้ละลาย 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมกบัคณะท างานดา้นสทิธมินุษยชนกบับรษิทัขา้มชาตแิละองค์กรธรุกจิอืน่ๆ 

 เมือ่วนัที ่28 มีนาคม 2561 ช่วงบา่ย สมาคม
ฯ (ดร ชนินทร์ คุณอรรถพนัธ์ คุณสุพตัรา)ไดเ้ขา้รว่ม
ประชุมกบัคณะท างานด้านสิทธิมนุษยชนกบับริษัท
ข้ ามชาติและองค์ กรธุ รกิจอื่นๆ  (UN Working 
Group on the issues of human rights and 
transnational corporations and other business 

enterprises: WG on BHR)  Mr.Dante Pesce 
และ Mr.Surya Deva ร่วมกบัสภาหอฯ สภาอุตฯ 
และสมาคมธนาคารฯ สรุปดงัน้ี 

1. รฐับาลไทยไดป้ระกาศให ้“สทิธมินุษยชน” 
เป็นวาระแห่งชาติ และต ัง้ใจร่วมมือกบักลไกพิเศษ
ของสหประชาชาติ จึงได้เชิญคณะท างานฯ มาเยือน
ไทย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูร้่วมกนั
ใ น ก า ร น า  UNGP Guiding Principles on 
Business and Human Rights ไปปฏบิตั ิ 

2. หลกัพ้ืนฐานของ UNGP ประกอบดว้ย 1)
ปกป้อง(Protect) เ ป็นหน้าที่ของร ัฐ  2) เคารพ
(Respect) บริษทัเอกชนมีความรบัผิดชอบในการ
ปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศทีม่ีไวเ้พือ่ปกป้องและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ 3)เยียวยา(Remedy) 
ผู้ เสียหายสามารถเข้าถึงการเยียวยา โดยผ่าน
กระบวนการยุติธรรมที่รฐัจดัให้ และบริษทัเอกชนมี
ความรบัผิดชอบในระด ับบริษัท ในการจ ัดให้มี
ก ร ะ บ ว น ก า ร ป รึ ก ษ า ห า รื อ 
http://www.ohchr.org/Documents/Publicatio
ns/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 

3. TTIA ได้น าเสนอข้อมูลการด าเนินงาน
ด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน เอกสารไฟล์แนบ ซึ่ง 
ดร.ชนินทร์ช้ีแจงว่าสมาคมได้ท างานร่วมกบัทุกภาค
ส่วน ILO, NGOs, รฐั, buyer โดยมีหลกัการว่ารบั
ฟงัปญัหาแลว้น ามาพฒันาปรบัปรุงแกไ้ขรว่มกนั โดย 
4-5 ปีทีผ่านมาได้ท าครอบคลุมประเด็น human 
Rights, due diligence แ ล ะ  complaint 
mechanism และฝากว่าขอให้องค์กรระหว่ า ง
ประเทศเขา้ไปช่วยเจรจากบัประเทศตน้ทาง เช่น ลาว 
พมา่ กมัพูชา ในการพสิูจน์สญัชาต ิซึง่ฝ่ายรฐับาลไทย
เองได้มีการหารือร่วมตลอด โดยต้องการให้แรงงาน
ขา้มชาตเิขา้มาอยูใ่นระบบท ัง้หมดโดยเร็ว. 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมประชาพจิารณ์รบัฟงัความเห็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเพือ่ประกอบการเสนอรา่ง พรบ.แรงงาน

ประมง พ.ศ....

เมือ่วนัที ่29 มีนาคม 2561 สมาคมฯ (คุณวร
พล)ไดเ้ขา้รว่มประชุมประชาพจิารณ์รบัฟงัความเห็น
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประกอบการเสนอร่าง พรบ.
แรงงานประมง พ.ศ.... คร ั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม

ประสงค์ รณะนันท์ กระทรวงแรงงาน  โดยการ
ประชุมคร ัง้น้ีมีตวัแทนจากองค์กรต่างๆ เขา้รว่ม เช่น 
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สภาองค์การนายจ้าง 
สมาคมประมงนอกน่านน ้าไทย สมาคมประมงแห่ง
ประเทศไทย ILO LPN MWRN   โดยมีสาระส าคญั
ในการประชุมดงัน้ี  
-ม.4 ค านิยาม ของแรงงานประมง มีข้อความว่า 
"หรือผู้ประกอบอาชีพบนเรือประมงใดๆ" เป็นการ
เปิดชอ่งใหท้ าอาชีพอืน่บนเรือประมงหรือไม ่ 

นิยามค าว่า  เรือประมง กินความถึง เรือ
เพาะเลี้ยงสตัว์น ้า และเรือน ้ามนัดว้ยหรือไม ่ 
-ม.15 การตรวจสุขภาพแรงงานต้องมีใบรบัรอง
แพทย์  -->ไม่ควรต้องมีใบรบัรองแพทย์เพื่อให้
เจา้หน้าทีต่รวจสอบเพราะแรงงานสว่นใหญม่กัท าหาย  
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-ม.16-ม.17 เรื่องการจดัจ านวนแรงงานประมงกบั
สภาพการท างานบนเรือที่เหมาะสม และช ั่วโมงการ
ท างานที่เพียงพอ ไม่ควรเป็นหน้าที่ของ อธิบดีกรม
สวสัดิการฯ แต่ควรเป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมเจ้าท่า 
หรืออธิบดีกรมประมงมากกว่าเพราะมีความเข้าใจ
การท างานบนเรือมากกวา่ 
-ม.19 อนุ 3 เรื่องแรงงานต้องท าประกนัสงัคม--> 
เกิดปัญหาแรงงานมาท างานประมงแล้วหลบหนี
จ านวนมาก ควรแกไ้ขอยา่งไร 
-ม.24 การสง่แรงงานกลบัประเทศ ควรคดิคา่ดอกเบี้ย
ทีร่อ้ยละ 7.5 ตอ่ปี จากเดมิ รอ้ยละ 15 ซึง่มากเกนิไป  
-ม.30 การจ่ายค่าจ้างที่ต้องจ่ายผ่านบญัชีเท่านั้น --> 
ระบบ และแรงงานเข้าใจวิธีใช้แล้วหรือไม่ และ
เรือประมงนอกน่านน ้า จะท าอย่างไร ระบบโอนเงิน
จา่ยเงนิอยูไ่กลมาก  
-ม.32 เรื่องการจดัที่พกัอาศยัและอาหาร--> ควรมี
การจ ากดัสิ่งที่เรือเก่าเรือและเรือใหม่ต้องปรบัปรุงที่
แตกต่างกนั โดยเฉพาะการปรบัปรุงต้องไม่กระทบ
โครงสรา้งหลกัของเรือ // การก าหนดใหเ้รือตอ้งมีน ้า
รอ้นน ้าเย็นสามารถท าไดล้ าบาก ควรมีการก าหนดให้
เหมาะสม 
-ม.41 ต้องจ ัดให้แรงงานได้ร ับการร ักษาทาง
การแพทย์ -->ลูกเรือต้องท าประกนัสงัคมหรือไม่ 
เพราะใชส้ทิธปิระกนัสงัคมล าบาก ภาครฐัควรผลกัดนั

ใหเ้กดิการน าประกนัสุขภาพมาใช้   และเป็นการแบง่
เบาภาระใหก้บัผูป้ระกอบการ  
-ม.51 คณะกรรมการแรงงานประมง ควรใช้ สมาคม
ประมงไทย และสมาคมประมงนอกน่านน ้า แทนค าวา่ 
"ผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือประมง" และใช้ผู้แทนฝ่าย
แรงงาน แทนค าวา่ "ผูแ้ทนฝ่ายคนงานประมง"  
-ม.63 เรื่องบทลงโทษ ไม่ควรมีโทษจ าคุก ให้มีเพียง
โทษปรบั 
ประเด็นอืน่ๆ  
-ควรมีการอบรมแรงงานประมงให้รูถ้ึงหน้าที่ตนเอง 
และควรมีบทลงโทาแรงงานที่ท าให้นายจ้างเสียหาย
ดว้ย เชน่ ไมย่อมออกเรือตามก าหนด  
-ภาครฐัควรมีการก าหนดโทษ ผู้ที่รบัจ าน าบตัร
ประจ าตวัแรงงาน เพราะปจัจุบนัแรงงานเอาไปจ าน า
จ านวนมาก  
-มีประเด็นที่รฐับาลจะก าหนดให้จ่ายเงินแรงงานเป็น
รายเดือน และก าลงัจะออกเป็นกฎหมาย ควรมีการ
ก าหนดเกณฑ์ใหช้ดัเจนเพราะบางวนัแรงงานไม่ต้อง
ท างาน และประมงสามารถออกเรือไดปี้ละ 7-8 เดือน
เทา่นัน้   
-ควรมีหมวดเพิม่เตมิทีแ่ตกตา่งกนัระหวา่งเรือประมง
นอกน่านน ้าและเรือประมงในน่านน ้า เพือ่ใหเ้กดิการ
บงัคบัใชห้ลกัเกณฑท์ีส่อคคลอ้งกนัตามแตล่ะประเภท 

 

TTIA เขา้รว่มสมัมนา World Feed Industry Perspectives 

 เมือ่วนัที ่29 มีนาคม 2561 สมาคมฯ (คุณ
อารี ย า )  ร่ วมส ัมมนา  World Feed Industry 
Perspectives ณ ไบเทค บางนา โดยภายในงาน 
สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว์ไทย (TFMA) และ สมาคม
สว่นผสมอาหารสตัว์แห่งประเทศเกาหลีใต้ (KFIA) 
ได้ร่วมลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) เพื่อส่งเสริมการพฒันา การกระจายความ
หลากหลายของการแลกเปลี่ยนทางการองค์ความรู้
และข้อมูลทางการค้า ตลอดจนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศของท ั้ง 2 สมาคม ซึ่ง
ความร่วมมือคร ัง้น้ีจะน ามาสู่การแลกเปลีย่นข้อมูล
การวจิยั ภาพรวมของตลาด การเผยแพร่ข้อมูลทาง

การค้า และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจส าหรบัประเทศ
ไทยและเกาหลีใตต้อ่ไป  

ท ั้ง น้ีการส ัมมนาได้บรรยายถึงมุมมอง
อุตสาหกรรมอาหารสตัว์ของไทย ที่มีมูลค่าตลาด
รวมมากถึง 3 แสนล้านบาท ซึ่งปัจจุบนัแนวโน้ม
ความต้องการอาหารสตัว์มีเพิม่ขึน้ เพราะแนวโน้ม
จ านวนประชากรโลกทีเ่พิ่มสูงขึ้นและการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและอินเดียที่เติบโต
อย่างรวดเร็ว ท าให้ความต้องการบริโภคเน้ือสตัว์
และผลิตภณัฑ์เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในช่วง 10 
ปีที่ผ่านมา การผลิตอาหารสตัว์ของโลกเพิ่มขึ้น 
17% โดยปรมิาณการผลติอาหารสตัว์ท ั่วโลกในแต่
ละปีมีประมาณ 1 พนัล้านตนั ขณะทีป่ระเทศไทยมี
ปริมาณการใช้อาหารสตัว์ ประมาณ 19 ล้านตนั 
โดยความสามารถในการผลิตอาหารสตัว์ของไทย
เพือ่การสง่ออกคดิเป็น 7% ของมลูคา่ตลาดโลก  

อน่ึงประเทศไทยมีศกัยภาพพร้อมที่จะเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารสตัว์ อีกท ัง้ยงัสร้าง
ความแข็งแรง และพื้นทีใ่หก้บัผูป้ระกอบการไทยได้
ท าธุรกิจ และพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรม และ
เตรียมรบัมือกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและ
เทคโนโลยีตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเร็ว 
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บิก๊ตูล่ ั่น 3 ปี พยายามแกป้ญัหาประมง 

 วนัที่ 7 มีนาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์
โอชา นายกรฐัมนตรี และหวัหน้าคณะรกัษาความ
สงบแหง่ชาต ิ(คสช.) กลา่วถงึการแกไ้ขปญัหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย การแก้ปญัหาการคา้มนุษย์ ว่า มี
ความพอใจในระดบัหน่ึง แตมี่หลายประการทีเ่ป็นข้อ
กงัวลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพราะปญัหาของ

เรามีความซบัซ้อน และเป็นนโยบายที่มีมานาน เป็น
ความเคยชินของผู้ที่มีส่วนร่วมในการประกอบการ
ประมง ซึ่งเกี่ยวข้องท ั้งข้าราชการ ผู้ประกอบการ 
ลูกจ้างประมงบนฝั่ ง ลูกเรือ แรงงานในประเทศและ
แรงงานตา่งดา้ว 
Source :  http://www.ryt9.com/s/tpd/2793664 

“อตุตม” ลุยสมทุรสาคร ดนัธรุกจิ Seafood สู ่4.0 ตามแผนรฐับาล พรอ้มดงึไทยยูเน่ียน เป็น SeaFood Big 

Brother ช่วย SME

นายอุตตม สาวนายน ร ัฐมนตรี ว่ าก าร
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพ้ืนที่พร้อมกบัพลเอก
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี ณ จงัหวดั
สมุทรสาคร และเพชรบุรี ซึ่งไดเ้ยีย่มชมบริษทั ไทยยู
เน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ทีเ่ป็นบรษิทัด าเนินธุรกิจ
แปรรูปและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเล
บรรจุกระป๋องรายใหญข่องไทย 
 บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้
ให้ความร่วมมือกบักระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้
โครงการ Seafood Big Brother เพื่อส่งเสริมและ

พ ัฒนาเครือข่าย  ผู้ประกอบการเอสเอ็ มอีของ
อุตสาหกรรมประมง และการแปรรูปอาหารทะเลให้มี
ความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มสูงขึ้น และเป็นไป
ตามแผนการพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 
ท ัง้ 4 จงัหวดั คือ จงัหวดัสมุทรสาคม สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ ในการยกระดบัใหเ้ป็น 
Hub of Seafood หรือ ศูนย์กลางอาหารทะเล 
 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องค ัดเลือก
ผูป้ระกอบการเอสเอ็สอีอาหารทะเล วสิาหกจิชุมชนที่
มีศ ักยภาพ เ พื่อให้ความรู้ เกี่ ยวก ับการพ ัฒนา
อุตสาหกรรมประมงและการแปรรูปอาหารทะเล มุง่สู่
การเป็นประเทศไทย 4.0 ปรบัปรุงเทคโนโลยีการ
ผลติของผูป้ระกอบการ โดยการใชร้ะบบเครือ่งจกัรกล
อตัโนมตัิ ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกบัการ
ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการ และระบบการผลิต 
รวมถึงเงินทุนหมุนเวียน และแก้ไขและฟ้ืนฟูความ
สมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเล 
Source:https://www.prachachat.net/economy/news-
125583

“รมว.ตา่งประเทศ” เผยอยีูยกไทยตน้แบบแกป้ญัหาไอยยููในภมูภิาค 

น า ย ด อ น 

ปรมตัถ์วิน ัย 

ร ม ต .

กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

ซึ่ ง เ ดิ น ท า ง

เยือนหลายประเทศในยุโรปเป็นคร ัง้แรกหลงั EU มี

มตฟ้ืินการตดิตอ่ทุกระดบักบัไทย ไดห้ารือกบันายเคอ

เมนู เวลลา กรรมาธกิารยุโรปดา้นสิง่แวดลอ้ม กจิการ

ทะเลและประมงแหง่อียู ณ กรุงบรสัเซลส์ ประเทศเบล

เยี่ยม เพื่อช้ีแจงถึงสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา

การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้

การควบคุม (IUU) ที่ไทยได้รบัใบเหลืองแจ้งเตือน

จากอียู เพือ่กระตุน้ใหม้ีการแกป้ญัหาอยา่งจรงิจงั 

 อีกท ัง้อียูมองพฒันาการการแก้ไขปญัหาการ

ท าประมงผดิกฎหมายของไทยกวา้งขึน้ในอีกระดบัใน

การใหไ้ทยเป็นตน้แบบของการแกไ้ขปญัหาในระดบั

ภูมิภาค เพราะไทยไม่ได้มีปญัหาเพียงประเทศเดียว

ในอาเซียน แต่ยงัมีประเทศอื่นๆ ที่มีปัญหาร่วมกนั 

การหารือคร ั้งน้ีถือได้ว่าอียูเปิดบ้านให้กบัไทยได้

แสดงความจรงิใจรว่มกนัในการแกไ้ขปญัหา 

 การหารือเป็นไปอย่างสรา้งสรรค์ อียูรบัทราบ

ถงึพฒันาการรวมถงึความมุง่ม ั่นอย่างจรงิจงัของไทย

ในการแกไ้ขปญัหา และเชือ่วา่ความมุง่ม ั่นทีเ่ป็นอยู่จะ

ส่งผลดีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผลส าเร็จยงัต้อง

ตดิตามในระยะยาวโดยในเดือนเมษายนน้ีผูแ้ทนจาก

อียูจะเดนิทางมาตดิตามความคืบหน้าการแกไ้ขปญัหา

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

126378 
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ทตูวรีะชยัน าทมีบกุเวทปีระมงระดบัโลกเสรมิความเชือ่ม ั่นประมงไทยปลอด IUU

พล.อ.ฉัตรชยั สาริ
ก ั ล ย ะ  ร อ ง
นายกรฐัมนตรี ใน
ฐ า น ะ ป ร ะ ธ า น
คณะอนุกรรมการ
แก้ไขปัญหาการท า

ประมงผิดกฎหมาย เปิดเผยว่า นอกเหนือจากรฐับาล
ไทยจะเน้นด าเนินการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิด
กฎหมาย ไรก้ารรายงาน และไรก้ารควบคุม (IUU) 
และปัญหาแรงงานในภาคประมงอย่างต่อเน่ืองและ
เป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่เ ป้าหมายการมีทรพัยากร
ประมงอย่ า งย ั่ ง ยืนแล้ว  ร ัฐบาลไทยย ังได้ เห็น
ความส าคญัในการเผยแพร ่ประชาสมัพนัธ์ สรา้งการ
รบัรู ้ ถึงความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา IUU ของ
ประเทศสู่เวทีระดบัโลกในหลายๆ เวทีอย่างต่อเน่ือง
ดว้ย 

 โดยในงานแสดงสินค้า  Seafood Expo 
North America 2018 ซึ่งสหรฐัฯ จดัขึ้นระหว่าง
วนัที ่11-13 มี.ค. 61 ณ กรุงบอสตนั สหรฐัฯ รฐับาล
มอบหมายให้กรมประมงเข้าร่วมการจดังานคร ั้งน้ี
ดว้ย เน่ืองจากเป็นงานแสดงสินค้าอาหารทะเลที่ใหญ่
ทีสุ่ดในภูมภิาคอเมรกิาเหนือซึ่งจดัขึน้เป็นประจ าทุกปี 
โดยจะมีท ัง้ผู้ซ้ือขายและจ าหน่ายอาหารทะเลท ั่วโลก
เข้าร่วม อาทิ สหภาพยุโรป สเปน ฝร ั่งเศส สหรฐัฯ 
และอินโดนีเซีย เพื่อสร้างเครือข่ายและหารือธุรกิจ
ระหว่างผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าปลีก ร้านอาหาร 
ซุปเปอร์มาร์เกต โรงแรม บริษทัด้านอาหาร ซึ่งจะ
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์สินค้าประมงของไทยที่ได้
มาตรฐานสากลและประชาสมัพนัธ์ถึงความก้าวหน้า
ในการแก้ไขปัญหาการประมงของไทยต่อผู้น าเข้า
และผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน อนัจะสร้างความเชื่อม ั่น
ใหแ้กผู่น้ าเขา้และผูส้นใจสนิคา้ประมงไทยมากยิง่ขึน้  
Source :  http://www.ryt9.com/s/iq03/2795606 

นานาชาตติอบรบัไทยขจดัไอยยููและคา้มนุษย์ 

นายวีรช ัย พลาศรยั เอกอคัรราชทูตไทย

ประจ าสหรฐัอเมรกิา ในฐานะหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย 

พรอ้มด้วยนางเพชรรตัน์ สินอวยรองปลดักระทรวง

แรงงาน นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง 

พล.ต.ท. จารุวฒัน์ ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการ

กฎหมายและการด าเนินคดี ศปมผ. นางอภิญญา ทา

จิตต์ รองผู้อ านวยการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล 

(Stella maris) องค์กรเอ็นจีโอ และนายพจน์ อร่าม

วฒันานนท์" นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย 

รว่มเสวนาในงานเลี้ยงรบัรองผูน้ าเขา้อาหารทะเลและ

สื่อมวลชนในหวัข้อ เส้นทางสู่การประมงที่ย ั่งยืนของ

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ห รื อ  " Thailand's Path to 

Sustainable Fisheries" ใ น ง า น แ ส ด ง สิ น ค้ า 

Seafood Expo North America 2 0 1 8  ซึ่ ง

สหรฐัอเมริกาก าหนดจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 11 – 13 

มีนาคม 2561 ณ กรุงบอสตนั สหรฐัอเมริกา เพื่อให้

ขอ้มูล และช้ีแจงถงึความกา้วหน้าในการแกไ้ขปญัหา

การประมงของไทยและการแก้ไขปัญหาแรงงาน 

การค้ามนุษย์ ให้แก่ผู้น าเข้าจากท ั่วโลก อนัจะสร้าง

ความเชือ่ม ั่นตอ่สนิคา้ประมงไทยมากยิง่ขึน้ 
source: http://www.ryt9.com/s/prg/2796828 

 

ไฟเขียวท าประมงพาณิชย์รอบปีประมง 61-62 เพิม่อกี 20 วนั ดีเดย์ 16 ม.ีค.เริม่รบัใบอนุญาตใหมไ่ด ้

ว ั น ที่  15 มี น า ค ม 

2561 พล.อ.ฉัตรช ัย 

ส า ริ ก ั ล ย ะ  ร อ ง

น า ย ก ร ั ฐ ม น ต รี  

เ ปิ ด เ ผยว่ า  ผ ลการ

ประชุมคณะกรรมการจดัสรรใบอนุญาตท าการ

ประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2561-2562 มีมติ

ก าหนดวนัการจบัปลาท ัง้ 3 ระดบั คือ หน้าดิน ผิวน ้า 

และกะตกั ท ั้งฝั่ งทะเลอ่าวไทยและอนัดามนั เพิ่ม

จ านวนวนัการท าประมง ประเภทละอีก 20 วนั 

 ฝั่ งอ่าวไทย ท าประมงหน้าดิน 240 วนั ท า

ประมงผวิน ้า 240 วนั และประมงกะตกั 255 วนั  

 ฝั่ งอ ันดาม ัน ท าประมงหน้าดิน 270 ว ัน 

จ านวน 255 วนั และประมงกะตกั 225 วนั  

ท ัง้น้ีใบอนุญาตเดมิจะหมดอายุในวนัที ่1 เม.ย.น้ี 
source: 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/79577
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เรง่สางปญัหา 'ประมงผดิกฎหมาย' ดงึบิก๊ยธ.รว่มแกแ้บบบรูณาการ 

ว ั น ที่  18 
มีนาคม 2561 
นายลกัษณ์ วจ
นานว ัช  รมช.
เ ก ษ ต ร แ ล ะ
ส ห ก ร ณ์  

เปิดเผยภายหลงัเปิดการประชุมเชิงปฏิบตัิการการ
แกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมายแบบบูรณาการ
ว่า รฐับาลได้ยกระดบัการแก้ไขปัญหาการท าการ
ประมงผิดกฎหมายให้สามารถด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้มีการออกพระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ.2558 มีการจดัต ัง้ศูนย์บญัชาการแก้ไข
ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขึ้น 
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปราบปรามการท าการ
ประมงผดิกฎหมาย 

อยา่งไรก็ตาม ในปจัจุบนัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ยงัคงประสบปญัหาในดา้นความรู ้ความเขา้ใจ รวมท ัง้
การน ากฎหมาย และค าส ั่งต่าง ๆ ไปปรบัใช้ในการ
ด า เ นินคดี ก ับการท าก ารประมงผิดกฎหมาย 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและตดิตามการบงัคบัใช้
กฎหมาย จงึไดจ้ดัโครงการประชุมเชิงปฏบิตักิาร เพือ่
สรา้งความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย ค าส ั่ง ประกาศ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี  และเพื่อระดม
ความคิดเห็นจากผู้ เข้าร่วมประชุมและน าเสนอ
ประเด็นปญัหาในการด าเนินคดีการท าการประมงผิด
กฎหมาย และร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การ
ปฏิบ ัติ ง านตามข ั้นตอนต่าง  ๆ  เ ป็นไปอย่า งมี
ประสทิธภิาพ โดยมีผูเ้ขา้รว่มสมัมนาจากทุกภาคส่วน 
ส านกังานศาลยุติธรรม ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
ส านกังานอยัการสูงสุด ศปมผ. และ กรมประมง  
source:http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/795
960 

เนสท์เลจ่บัมอืไทยยูเน่ียนท าพธิีเปิด “เรือประมงสาธติ” สง่เสรมิสทิธมินุษยชนและแรงงาน ในอตุสาหกรรม

ประมง 

นายเชง นิรุตตินานนท์ (ขวา) ประธาน
คณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยนายแม็กดิ บาตาโต 

(ซ้าย) รองประธานคณะกรรมการบริหารฝ่าย
ปฏบิตัิการ บริษทั เนสท์เล่ เอส.เอ. และ นายอดศิร 
พรอ้มเทพ (กลาง) อธบิดีกรมประมง รว่มท าพธิีเปิด 
"เรือประมงสาธิต" ซึ่งได้รบัการปรบัปรุงขึ้นใหม่
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัสิทธิมนุษยชนและ
สทิธแิรงงานในอตุสาหกรรมประมงไทย 
 เนสท์เล่  และไทยยูเ น่ียน ได้ร่วมมือกบั
องค์กรเวริเต้ (Verite) ในการปรบัปรุงเรือประมง
แบบด ัง้เดมิของไทย โดยปรบัโฉมใหเ้ป็นเรือประมง
ที่มีมาตรฐานด้านความเป็นอยู่ของแรงงานและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานบนเรือทีด่ี  
source: http://www.ryt9.com/s/prg/2790496 

 
ก.เกษตรฯ เสนอแกก้ฎหมายประมง 

นายกฤษฎา บุญราช รฐัมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พบปะกบัแกนน าสมาคมประมง
แห่งประเทศไทยและกลุ่มชาวประมง ที่เดินทางมา

เพือ่เสนอขอ้เรียกรอ้งแก้ไขปญัหา จากนัน้ไดป้ระชุม
หารือและรบัฟงัข้อเสนอจากตวัแทนของสมาคมการ
ประมงแหง่ประเทศไทย 8 จงัหวดั น าโดย นายมงคล 
สุขเจริญคณา ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคม
การประมงแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 134 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประเด็นส าคญั 
อาทิ การขอให้ยกเลิกบนัทึกข้อตกลงกบัเครือข่าย
สมาพนัธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย เมื่อ
วนัที่ 16 มี.ค. 2561 ตลอดจนขอให้มีการแก้ไข
พ.ร.ก.ประมง พ.ศ. 2558 ในหลายมาตรตรา 
เน่ืองจากกระทบกบัอาชีพประมง ไมส่ามารถท าอาชีพ
ไดอ้ยา่งอสิระ และขดักบัขอ้กฎหมาย 
source: http://www.ryt9.com/s/prg/2801550



Page 15 of 22 
 

  TTIA NEWSLETTER/ March 2018 

 
นายกฯ ขอ สปป.ลาว รว่มมอืแกป้ญัหาแรงงานตา่งดา้ว ย า้ขดีเสน้ผอ่นผนัถงึวนัที ่30 ม.ิย.น้ี   

เมื่อว ันที่  
28 ก .พ .
2561 ที่
ท า เ นี ยบ
ร ั ฐ บ า ล 
พ ล . อ .
ประยุทธ์  
จ ั น ท ร์

โอชา นายกรฐัมนตรีและหวัหน้าคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ให้การต้อนรบั นายแสง สุขะทิวง 
เอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ประจ าประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาส
เข้ารบัต าแหน่ง โดยท ั้ง 2 ฝ่ายได้หารือร่วมกนัใน
ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น แ ร ง ง า น  โ ด ย 

นายกรฐัมนตรี ระบุว่า รฐับาลไทยยินดีส่งเสริมให้
แรงงานต่างด้าว เข้ามาท างานในไทยอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และก าชบัถงึการด าเนินการใหแ้รงงาน
ต่างด้าวเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ได้รบัการคุ้มครองตาม
กฎหมาย การป้องกนัการถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง 
และการไดร้บัสวสัดกิารสงัคม ซึ่งในวนัที ่30 ม.ิย.61 
จะ เ ป็นว ันสุดท้ายในการผ่อนผ ัน การบ ังค ับใช้
บทลงโทษตามพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การบริหาร
จดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 โดยมี
วตัถุประสงค์เพือ่คุม้ครองสิทธิประโยชน์ของแรงงาน
ต่างด้าวเป็นส าคญั จึงขอความร่วมมือจากฝ่าย สปป.
ลาว ในเรือ่งน้ีดว้ย 
Source : https://www.thairath.co.th/content/1216172 

 
ก.แรงงานย า้เสน้ตาย 31 ม.ีค.นายจา้งพาแรงงานตา่งดา้วตทีะเบยีน 

วนัที่ 3 มีค.61 นาย
อ นุ ร ัก ษ์  ทศ ร ัต น์  
อธบิดีกรมการจดัหา
ง า น  ก ร ะ ท ร ว ง
แรงงาน ไดใ้หข้อ้มูล
ว่า ขณะน้ีกระทรวง

แรงงานได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service OSS) เพื่อจดัท าทะเบียนประวตัิและขอ
อนุญาตท างานของแรงงานกมัพูชา ลาว พมา่ ซึ่งมีอยู่ 
80 แห่งท ั่วประเทศ เป็นต่างจงัหวดั 76 แห่ง และ
กรุงเทพมหานคร 4 แหง่ โดยเปิดใหบ้รกิารจนถงึวนัที ่
31 มีนาคมน้ี เท่านั้น จึงขอให้แรงงาน 3 สญัชาติ 
กลุ่มบตัรสีชมพูและใบจบัคู่ รีบไปเข้าศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ(OSS) ภายใน 31 มีนาคมน้ี เพือ่ไดส้ทิธิอ์ยู่
ถงึ 30 มถิุนายนน้ี รวมถงึรีบไปพสิูจน์สญัชาตใิหเ้สร็จ
ภายใน 30 มิถุนายนน้ี เพื่อสามารถท างานต่อไปได้
อีก 2 ปี คือถงึ 31 มีนาคม 2563 แตถ่า้ไมด่ าเนินตาม

ข ัน้ตอนและภายในก าหนดเวลาจะไม่สามารถอยู่ใน
ประเทศไทยได ้
 ส าหรบัศูนย์พิสูจน์สญัชาติเปิดให้บริการ 13 
แห่ง เป็นสญัชาติพม่า 9 แห่ง ได้แก่ สมุทรสาคร 2 
แห่ง สมุทรปราการ ตาก ระนอง เชียงราย เชียงใหม่ 
นครสวรรค์ และสงขลา สญัชาตกิมัพูชา 3 แหง่ ไดแ้ก ่
กรุงเทพมหานคร ระยอง และปทุมธานี สญัชาตลิาว 1 
แหง่ ทีก่รุงเทพมหานคร โดยขอใหด้ าเนินการภายใน
วนัที ่30 มถิุนายนน้ี 

ขณะน้ีมีแรงงานตา่งดา้วมาพสิูจน์สญัชาตแิลว้
จ านวน 988,798 คน เป็นกมัพูชา 157,232 คน ลาว 
47,475 คน พม่า 784,091 คน คงเหลือต้อง
พิสูจน์สญัชาตอีก 698,675 คน ท ั้งน้ี ขอย ้าว่าให้
ด าเนินการตามข ัน้ตอนดงักล่าว อย่ารีรอเพราะหาก
พน้ก าหนดจะไมส่ามารถอยูอ่าศยัและท างานตอ่ไปได ้
ท ั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะมีความผิดตาม
กฎหมายอีกดว้ย 
Source : 
https://mgronline.com/uptodate/detail/9610000021573 

 
เริม่ 23 มคี.น้ี เปิดศูนย์บรกิารเบด็เสร็จ OSS ตลอด 24 ช ั่วโมง ขอใหน้ายจา้งรีบน าแรงงานมาท าทะเบยีน
ประวตั ิหมดเขต 31 มคี.61 

กระทรวงแรงงาน 
เ ตื อ น น า ย จ้ า ง 
เหลือเวลาอีก 11 
ว ั น จ ะ สิ้ น สุ ด
ก า ห น ด ที่ ใ ห้
น า ย จ้ า ง น า
แรงงานต่างด้าว
มาจดัท าทะเบียน

ประวตัิ และขอใบอนุญาตท างาน ซึ่งรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน ยืนยนัจะไมข่ยายเวลา ภายในวนัที่ 
31 มี น า ค ม น้ี  แ ม้ ย ัง เ ห ลื อ แ ร ง ง ง า น อี ก ก ว่ า 
1,500,000 คน ม ั่นใจว่าจะแล้วเสร็จ โดยจะลด
ข ั้นตอนและเพิ่มเวลาเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ OSS ตลอด 24 ช ั่วโมง เริ่มวนัศุกร์ที่ 23 
มีนาคมน้ี  
Source : ขา่ว สามมติิ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10208865
100745000&id=1838905531มคี.61
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ครม.ฉลุย พ.ร.ก.แรงงานตา่งดา้ว ปรบัลดโทษ จา้งผดิกฎหมาย ไฟเขยีวพกัอาศยัทีไ่หนก็ได ้
เมื่อวนัที่ 6 มีค.
61 พ ล . ท .
สรรเสริญ แก้ว
ก าเนิด โฆษก
ประ จ า ส า นัก
นายกรฐัมนตรี 
ได้ให้ข้อมูลถึง
ที่ประชุม ครม. 

ว่ามีการเห็นชอบร่างแก้ไข พรก.การบริหารจดัการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ที่ประกาศใช้
แลว้ถูกทว้งตงิวา่มีโทษรุงแรงเกนิไป จนใช้ ม.44 พกั
การบงัคบัใช้ใน 4 มาตรา ตามที ่คกก.กฤษฎีกาเสนอ 
โดยใหป้รบัแก ้ม.101 ทีก่ าหนดโทษแรงงานตา่งดา้ว
ที่ไม่มีใบอนุญาต จากเดิมจ าคุก 5 ปี ปรบั 20,000- 
100,000 บาท โดยได้ตดัทษจ าคุกออก เหลือเพีบง
โทษปรบั 5,000-50,000 บาท / ม.102 นายจ้างที่
จ่างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จากโทษปรบัเดิม
ต ัง้แต่ 400,000-800,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 
1 คน เหลือ 10,000 – 100,000 บาทตอ่คน และใคร
ท าผิดซ ้าซากจะจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรบั 50,000-

200,000 บาท และห้ามจ้างแรงงานต้าวเป็นเวลา 3 
ปี  
 โดยบทบญัญตัิใหม่น้ี จะเปลี่ยนระบบอนุญาต
ในบางเรื่องเป็นระบบแจ้งให้ทราบต่อเจ้าพนกังาน 
เช่น ในกรณีที่นายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย
ท างาน หรือเปลี่ยนสถานที่ท างาน รวมถึงยกเลิก
ประกาศเขตทีพ่กัอาศยัของแรงงานตา่งดา้ว ใหท้ างาน
ที่ไหนพกัที่ไหนก็ได้ เพือ่ให้สอดคล้อง กบัหลกัสิทธิ
มนุษยชน รวมท ัง้ปรบัแกต้ามขอ้สงัเกตจากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น โทษนายจา้งและลูกจ้างทีเ่ท่ากนัปรบั
ใหม่ให้ไม่เท่ากนัตามความหนกัเบา และนายจ้าง
รบัเหมาแรงงานจะท าได้ต่อเมื่อมีใบส ั่ งจ้างงาน 
ขณะเดียวกนัห้ามนายจ้างเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก
แรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกนัต้นเหตุการเอารดัเอา
เปรียบ จนเป็นเหตุให้เกิดการค้ามนุษย์ ยกเว้นค่า
ตรวจสุขภาพ ใบอนุญาต และคา่หนงัสือเดนิทาง ท ัง้น้ี 
การเก็บหนงัสือเดินทางและใบอนุญาตแรงงานต่าง
ดา้วตอ้งไดร้บัการยนิยอม หากแรงงานตา่งดา้วขอคืน
ตอ้งไดค้ืนทนัที  
Source : https://www.matichon.co.th/news/865593 

 
ก.แรงงาน จบัมอื ILO และ EU เผยผลส ารวจแรงงานประมงและอาหารทะเล 434 ตวัอยา่ง ใน 11 จงัหวดั
ชายทะเล พบ แรงงานไดร้บัคา่จา้งสงูขึน้ มสีญัญาจา้งชดัเจน 

วนัที่ 6 มีค.61 นายจริ
น ท ร์  จ ั ก ก ะ พ า ก 
ปลดักระทรวงแรงงาน 
กล่ า วปาฐกถาพิ เ ศษ 
เรื่อ ง  ‘งานเ ปิดต ัวข้อ
ค้นพบจากการศึกษา

เส้นฐานเกี่ยวกบัแรงงานประมงและอาหารทะเลใน
ประเทศไทย’ ในการประชุมคณะกรรมการก ากบั
ตดิตามโครงการตอ่ตา้นรูปแบบการท างานทีไ่มเ่ป็นที่
ยอมรบัในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล คร ั้งที ่
6/2561 และ ณ ห้องรตันโกสินทร์ ช ัน้ 1 โรงแรมสุ
โกศล โดยการศึกษาวิจยัในคร ัง้น้ีเป็นงานวิจยัฉบบั
แรกที่ท าขึ้นในประเทศไทยครอบคลุมท ัง้ภาคประมง 
และอุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น ้า ภายใต้กิจกรรม
“โครงการสทิธจิากเรือสูฝ่ั่ง”(Ship to Shore Rights 

Project) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง รฐับาลไทย 
โดยกระทรวงแรงงาน สหภาพยุโรป และองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ที่จะป้องกนัและลดรูปแบบ
การท างานที่ไม่เป็นที่ยอมรบัในอุตสาหกรรมประมง
และแปรรูปส ัตว์น ้ าของประ เทศไทย  โดยได้
ด าเนินการเมื่อเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 จาก
การสมัภาษณ์แรงงานประมงและเกี่ยวเน่ือง จ านวน 
434 คน ใน 11 จงัหวดัชายทะเล โดยการส ารวจ
ครอบคลุมประเด็น การจดัหางาน ค่าจ้าง ช ั่วโมงการ
ท างาน ความปลอดภยัและสุขภาพ บริการสนบัสนุน 
กลไกร้องทุกข์  และสภาพความเป็นอยู่  เ ป็นต้น 
สาระส าคญัการศึกษาพบว่า แรงงานประมงได้รบั
ค่าจ้างสูงขึ้น มีสญัญาจ้างที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร การ
จา้งงานแรงงานอายุน้อยกวา่18 ปีมีน้อยกวา่รอ้ยละ 1  
Source : 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/794882 

 
รฐับาลเมยีนมาประกาศ ปรบัเพิม่คา่แรงข ัน้ต ่า 33%....  

วนัที ่4 มค.61 รฐับาล
เมียนมาประกาศขึ้น
ค่าแรงข ัน้ต ่าคร ัง้แรก 
หวงัแก้ปัญหายากจน 
โกลบอลนิวไลท์ออฟ
เ มี ย น ม า  สื่ อ ข อ ง

รฐับาลเมียนมา รายงานวา่ รฐับาลประกาศขึ้นค่าแรง

ข ัน้ต ่า 33% เป็นวนัละ 4,800 จา๊ด (ราว 115 บาท)
โดยนบัเป็นการขึ้นค่าแรงข ัน้ต ่าคร ัง้แรกต ัง้แต่มีการ
ก าหนดคา่แรงเมือ่ปี  2015 ทีผ่า่นมา ทา่มกลางความ
เชื่อม ั่นของภาคธุรกิจที่ย ่าแย่ ซึ่งธนาคารโลก (เวิลด์
แบงก์) คาดการณ์เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาว่า การ
ลงทุนในเมียนมาจะชะลอตวัลงแม้เศรษฐกิจยงัมี
เสถียรภาพอยู ่
Source: https://www.posttoday.com/world/533626 
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รฐั-เอกชน-ประชาสงัคม ต ัง้สหภาพลูกเรือไทย-ขา้มชาต ิปทูางสูส่หภาพแรงงานลูกเรือ  
18 มี.ค. 2561 
ที่ ส า นั ก ง า น
มูลนิธิเครือข่าย
สง่เสรมิคุณภาพ
ชี วิ ต แ ร ง ง าน 
( LPN) จ .
สมุทรสาคร มี

การแถลงข่าว เปิดตวัแนวทางการจดัต ัง้ชมรม/กลุ่ม 
กลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ และสาย
ดว่น Labour Voices 

เวทีแถลงขา่วประกอบดว้ยสมพงษ์ สระแกว้ ผู้
ก่อต ัง้และผู้อ านวยการมูลนิธิ LPN ผศ.ธนพร ศรียา
กูล คณะท างานรองนายกรฐัมนตรี พลเอกฉตัรชยั สา

รกิลัยะ เพชรรตัน์ สนิอวย รองปลดักระทรวงแรงงาน 
มงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทย และคณะ สมคัร ทพัธานี ตวัแทนจาก
เครือขา่ยทางสงัคมแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ใน
ประเทศไทย (Myanmar Migrants Network to 
Promote Rights in Thailand - MMT)  และคณะ 
วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจการกรมประมง และ ผศ.
นฤมล ทบัจุมพล ผู้อ านวยการศูนย์วิจยัการย้ายถิ่น
แห่ง เอ เ ชี ย  สถาบ ัน เอ เ ชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั งานแถลงข่าวได้รบัความสนใจจาก
แรงงานไทยและเมียนมาร์จ านวนกวา่ 50 คน รวมท ัง้
สือ่มวลชนหลายส านกั 
Source : https://prachatai.com/journal/2018/03/75944

 
การผอ่นผนัใหแ้รงงานตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา ลาว เมียนมา เดนิทางกลบัประเทศตน้ทางเพือ่รว่มงานประเพณี
สงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
แรงงาน (รง.) เสนอ ขอผ่อนผนัให้แรงงานต่างด้าว
สญัชาติกมัพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รบัอนุญาตท างาน
ในประเทศไทยในต าแหน่งงานกรรมกร รบัใชใ้นบา้น 
ช่างเครือ่งยนต์ในเรือประมงทะเล และผูป้ระสานงาน
ด้านภาษากมัพูชา ลาว หรือเมียนมา เดินทางกลบั
ประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์  

ประจ าปี พ.ศ. 2561 ระหวา่งวนัที ่5 เมษายน 2561 
ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2561 และต้องเดินทางกลบัเขา้
มาในประเทศไทยภายในวนัที่ 30 เมษายน 2561 
โดยยกเวน้คา่ธรรมเนียมในกระบวนการทีเ่กดิขึ้นจาก
การเดินทางออกจากราชอาณาจกัรเพื่อไปร่วมงาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2561 และเดินทางกลบั
เขา้มาในราชอาณาจกัรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
Source : http://www.ryt9.com/s/cabt/2804214 

 
 
 
ออเดอร์ 'ทนู่า' ฟ้ืน! ลุน้ปีน้ี 9 หมืน่ลา้น 

 ‘อุตสาหกรรมทูน่าไทย’ ถือเป็นเบอร์ 1 ของ
โลก ท ัง้ในแง่การผลิตและการส่งออกไปยงักว่า 200 
ประเทศท ั่วโลก ขณะที่หลายค่ายยกัษ์ใหญ่ อาทิ กลุ่ม
ไทยยูเน่ียน, กลุ่มซีแวลู และกลุ่มพทัยาฟู้ด ยงัได้รุก
เข้าไปซ้ือกิจการทูน่าในยุโรปและอเมริกาเพื่อขยาย
และต่อยอดธุรกิจ ยิ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
อุตสาหกรรมทูน่าไทยในระยะยาว 

นายชนินทร์  ชลิศราพงศ์  นายกสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย เปิดเผยกบั “ฐานเศรษฐกจิ” วา่ 
ในปี 2561 คาดการณ์สง่ออกผลติภณัฑ์ทูน่าของไทย 
(ทูน่ากระป๋อง/เพาช์ทูน่า/ทูน่าลอยด์) จะสามารถ
ส่งออกได้ที่มูลค่า 9 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2560 ที่ส่งออก 8.5 หมื่นล้านบาท หรือขยายตวั
เพิ่มขึ้น 6% ส่วนด้านปริมาณคาดจะส่งออกได้ 7.2 
แสนตนั จากปีทีแ่ลว้สง่ออก 6.2 แสนตนั หรือเพิม่ขึน้ 
16%. 

ท ั้ง น้ี  มี ส ัญญาณจากเรื อจ ับปลาทู น่ า ใน
ตา่งประเทศ ชว่ง 2 เดือนแรกของปีน้ี สามารถจบัปลา
ไดค้อ่นขา้งดี ไมว่า่จะเป็น ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ 
ฝั่ งมหาสมุทรอินเดีย ท าให้มีปริมาณปลาทูน่าวตัถุดิบ
เข้ามายงัประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้น าเข้าปลาทูน่าราย
ใหญสุ่ดของโลก (สดัสว่น 95% ของปลาทูน่าทีไ่ทยใช้
ผลิตเป็นปลาน าเข้า อีก 5% จากเรือจบัปลาใน
ประเทศ) ช่วง 2 เดือนแรกปีน้ี เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีกอ่น และสง่ผลใหร้าคาปลาวตัถุดบิ
ไดป้รบัตวัลดลงจากระดบั 2,300 ดอลลาร์สหรฐัฯ ตอ่
ตนั ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ขณะน้ีลดเหลือระดบั 

http://www.ryt9.com/s/cabt/2804214
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1,500 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อตนั หรือลดลงถึง 800 
ดอลลาร์สหรฐัฯ ตอ่ตนั 

“ปีที่แล้วผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น เรือจบั
ปลาไดน้้อยกวา่ปกต ิท าใหม้ีปลาทูน่าเขา้มาไทยเพียง 
6.7 แสนตนั ต ่าสุดในรอบหลายปี จากระดบัปกติจะ
น าเข้า 7.5-8 แสนตนัต่อปี จากปลาที่ขาดแคลนและ
ราคาสูง มีผลต่อราคาสินค้าส่งออกที่ปรบัตวัสูงขึ้น
หลายตลาด เช่น ตะวนัออกกลาง และตลาดอื่น ๆ ลด
การส ั่งซ้ือ ท าใหก้ารสง่ออกทูน่ารูปเงนิบาทปีทีแ่ลว้ตดิ
ลบ 1% และดา้นปรมิาณลบ 13%” 

อย่างไรก็ดี จากสญัญาณการจบัปลาและการ
น าเข้าปลาได้เข้าสู่ภาวะปกติและมีราคาลดลง ม ั่นใจ
ว่า สมาชิกของสมาคม 25 ราย (มีสดัส่วนส่งออก
รวมกนักว่า 90% ของภาพรวม) ในปีน้ีจะสามารถ
ส่งออกไดเ้พิ่มขึน้ ท ัง้ด้านปริมาณและมูลคา่ และจะมี
ความสามารถในการท าก าไรได้ดีกว่าในปีที่ผ่านมา 
จากราคาวตัถุดบิปรบัตวัลดลง ราคาขายสมเหตุสมผล 
ผู้น าเข้าและผู้บริโภคประเทศปลายทางรบัได้ และ
ส ั่งซ้ือมากขึ้น เห็นได้จากเวลาน้ีสมาชิกส่วนใหญ่
ได้รบัค าส ั่งซ้ือเต็มก าลงัการผลิตในช่วง 3 เดือนแรก
แลว้ และบางรายเต็มก าลงัการผลติไปถงึเดือน เม.ย.-
พ.ค. แล้ว ท าให้การส่งออกในครึ่งแรกของปีน้ีจะ
ดีกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากมีค าส ั่งซ้ือเข้ามา
ตอ่เน่ืองและปลาวตัถุดบิมีเพียงพอ 

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย กล่าวอีก
ว่า นอกจากการจบัปลาที่ได้กลบัมาเป็นปกติ ซึ่งถือ
เป็นปัจจยับวกที่ส าคญั คาดราคาปลาทูน่าในช่วง 6 
เดือนแรกปีน้ี ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ระดบั 1,500-1,600 
ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อตนั และช่วงครึ่งปีหลงัปีน้ี หาก
เฉลีย่ที ่1,800-1,900 ดอลลาร์สหรฐัฯ ตอ่ตนั (จากปี
ที่ผ่านมา มีความผนัผวนเฉลี่ยต ัง้แต่ 1,400-2,300 
ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อตนั) ท าให้ราคาปลาและตลาด
สง่ออกจะมีเสถียรภาพมากกว่าปีทีแ่ลว้ นอกจากน้ี ยงั

มีปจัจยับวกจากผู้ประกอบการทูน่าของไทยสว่นใหญ่ 
ไดม้ีการท าวจิยัและพฒันา (อาร์ แอนด์ ดี) ผลติสนิคา้
ทีม่ีมูลคา่เพิม่ เพือ่ลดผลกระทบการแข่งขนัจากสินค้า
ทูน่าพ้ืนฐานจากฟิลิปปินส์ เวียดนาม หรือจีน เช่น 
ผลิตเป็นโอเมก้า 3, ทูน่าในน ้า หรือส่วนผสมต่าง ๆ, 
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร และอาหารสตัว์เลี้ยงจากทูน่า 
เป็นต้น ณ ปจัจุบนั ประเมินว่า การส่งออกผลิตภณัฑ์
ทูน่าของไทยสดัส่วนมากกว่า 20% จะเป็นสินค้าที่มี
มูลค่าเพิ่ม และคาดหมายใน 4-5 ปีข้างหน้า สดัส่วน
จะเพิ่มเป็น 35% หรือ 1 ใน 3 ของปริมาณสินค้า
สง่ออก 

สอดคล้องกบันายอมรพนัธุ์ อร่ามวฒันานนท์ 
รองกรรมการผู้จดัการ กลุ่มซีแวลู 1 ในผู้ผลิตและ
ส่งออกผลิตภณัฑ์ทูน่ารายใหญ่ ที่เผยว่า ขณะน้ีค าส ั่ง
ซ้ือจากต่างประเทศได้เต็มก าลงัการผลิตของโรงงาน
ในเครือไปถึงสิ้นเดือน มี.ค. แล้ว จากลูกค้ามีความ
ตอ้งการสนิคา้มากขึน้ หลงัราคาปลาวตัถุดบิและราคา
สนิคา้ปรบัตวัลดลง คาดจะท าใหใ้นปีน้ีเป้าสง่ออกของ
กลุ่มที่ 2.5 หมื่นล้านบาท จะเป็นไปตามเป้าหมาย 
ขณะเดียวกนั เพื่อฉีกหนีคู่แข่งขนั ทางกลุ่มได้ลงทุน
ศูนย์อาร์แอนด์ดีในการพฒันาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม 
เวลาน้ีสนิคา้สง่ออกของกลุ่มสดัส่วน 30% เป็นสนิค้า
ที่มีมูลค่าเพิ่ม ส่วนปจัจยัเสี่ยงมากที่สุดในปีน้ี คือ เงิน
บาททีแ่ข็งคา่มาก จะกระทบตอ่รายไดแ้ละก าไรในรูป
เงนิบาท ขอใหภ้าครฐัช่วยดูแลใหม้ีเสถียรภาพ ไมใ่ห้
แข็งคา่มากกวา่คูแ่ขง่ขนั 

อน่ึง ผู้ส่งออกผลิตภ ัณฑ์ทู น่ารายใหญ่ 5 
อนัดบัแรกของไทย ประกอบด้วย กลุ่มไทยยูเน่ียน, 
กลุ่มซีแวลู, กลุ่มโชติวฒัน์, กลุ่มคิงส์ ฟิชเชอร์ และ
กลุม่พทัยา ฟู้ด ตามล าดบั 
source:http://www.thansettakij.com/content/264367 

 

 

ญีปุ่่ นขยายลงทนุ “อตุฯอาหาร” เจโทรเชือ่ศกัยภาพไทยชู “ฮบัสง่ออกโลก” 
เจโทรเผยนกัลงทุนญี่ปุ่ น
ให้ ค ว ามสนใจขย าย 
“อุตสาหกรรมอาหาร” 
ในประเทศไทย ควบคู่
กบัอุตสาหกรรม “ยาน
ย น ต์ ” โ ด ย ม อ ง ว่ า

ประเทศไทยมีศกัยภาพสูงสุดในอาเซียน ชูเป็น
ศูนย์กลางการผลิตอาหารเพื่อการส่งออกท ั่วโลก 
ส าหรบัแนวโน้มการส่งออกสินค้าอาหาร เกษตร ป่า
ไม้ และประมงของญี่ปุ่ น ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง
เป็นปีที่ 5 นบัต ัง้แต่ปี 2013 โดยมูลค่าส่งออกในปีที่
ผ่านมาอยู่ที่ 807,300 ล้านเยน หรือ 242,190 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 7.6% จากปีก่อนหน้า ขณะที่รฐับาล
ญี่ปุ่ นมีเป้าหมายการส่งออกสินค้าอาหาร เกษตร ป่า

ไม ้และประมงไปท ั่วโลกในปี 2019 อยูท่ี ่1 ลา้นลา้น
เยน หรือประมาณ 3 แสนลา้นบาท 

ท ัง้น้ีปีทีผ่า่นมาประเทศทีน่ าเข้าสนิค้าดงักล่าว 
อนัดบัหน่ึงของโลกได้แก่ “ฮ่องกง” มูลค่า 187,700 
ล้านเยน โดย “เวียดนาม” ขยบัขึ้นมาเป็นอนัดบัหน่ึง
ของภูมิภาคเอเชียตะว ันออกเฉียงใต้ มีมูลค่าที่  
39,500 ลา้นเยน เพิม่ขึน้ถงึ 22.3% ส าหรบัประเทศ
ไทย ตกมาเป็นอนัดบัที ่2 ของอาเซียน และอนัดบัที ่7 
ของโลก มีมูลคา่ที ่39,100 ลา้นเยน เพิม่ขึน้ที ่18.8% 
จากเดิมที่ในปี 2016 ไทยเป็นประเทศที่น าเข้าสินคา้
จากญีปุ่่ นมากทีสุ่ดในภูมภิาค 
source:https://www.prachachat.net/economy/news-
126865 
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“ฮาลาลไทย” เฮ! UAE รบัขึน้ทะเบยีนระบบตรวจรบัรองสง่ออก 

น า ง ส า ว เ ส ริ ม สุ ข 
ส ล ัก เ พ็ ช ร์  เ ลข าธิ ก า ร
ส านกังานมาตรฐานสินค้า
เ ก ษ ต ร แ ล ะ อ า ห า ร
แหง่ชาต ิ(มกอช.) เปิดเผย

ว่า จากการที่ มกอช. ได้ให้การสนบัสนุน ส านกังาน
คณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย (สกอท.)  
ในการด าเนินการจดัองค์กรรบัรองฮาลาลของ สกอท. 
ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานใหม่ของสหรฐัอาหรบัเอ
มิ เรตส์  (UAE) ตามมาตรฐาน UAE.S 2055-2 
2014 เพือ่ขอขึน้ทะเบียนเป็นหน่วยรบัรองฮาลาลจาก
ประเทศคูค่า้ กบัหน่วยงาน Emirates Authority for 
Standards & Metrology (ESMA) ข อ ง  UAE 
ตามเงื่อนไขและกฎระเบียบการน าเข้าสินค้าฮาลาล
ใหมข่อง UAE ขณะน้ีทาง ESMA ไดป้ระกาศรบัรอง
และขึ้นทะเบียน สกอท. เป็นหน่วยรบัรองฮาลาลที่
ไดร้บัการยอมรบัจาก UAE แลว้ โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 
10 มกราคม 2561 ท าใหก้ารสง่ออกสนิคา้ฮาลาลของ
ไทยไปย ัง  UAE ด า เ นินการได้อย่ า งต่อ เ น่ื อง 

โดยเฉพาะประเทศมุสลิมในกลุ่มองค์การความ
ร่วมมืออิสลาม (OIC) ซึ่งมีสมาชิก 57 ประเทศท ั่ว
โลก คาดวา่จะสง่ผลดีตอ่อุตสาหกรรมและการส่งออก
สนิคา้ฮาลาลไทยในอนาคต และน ารายไดเ้ขา้ประเทศ
เพิม่สูงขึน้ 

“มกอช. สกอท. กรมปศุสตัว์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ยงัมีแผนด าเนินการร่วมกนัในการพฒันา
อุตสาหกรรมฮาลาลของไทย อาทิ การปรบัปรุง
มาตรฐานอาหารฮาลาลใหม่ สนบัสนุนการตรวจสอบ
และรบัรองอาหารฮาลาล รวมท ัง้รว่มแกไ้ขปญัหาการ
ส่งออกอาหารฮาลาล ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุน
การส่งออกสินค้าฮาลาล เช่น การจดัโรดโชว์เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์และสรา้งความเชื่อม ั่นในศกัยภาพการ
รบัรองฮาลาลไทยในต่างประเทศ เพื่อขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพธุรกิจ
สนิคา้และบรกิารฮาลาล ระยะ 5 ปี (2559-2563) ให้
เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว”้  
source:https://www.prachachat.net/economy/news-
129263 

 
“ประมงเรง่ประสาน อย. ตรวจสอบ “ปลาสด” ทีน่ าเขา้จาก “ฟูกุชมิะ” ประเทศญีปุ่่ น” 

นางอุมาพร พมิลบุตร รอง
อธิบดีกรมประมง เปิดเผย
วา่ ขณะน้ีไดร้บัรายงานว่า 
มีการตรวจสอบการน าเข้า
สินค้ า ชุ ดด ัง กล่ า วแล้ ว 
พบว่าบริษัทผู้น าเข้าได้

น าเขา้ปลากลุม่ Hirame หรือ Flatfish ประกอบดว้ย
ปลา Flounder จ านวน 100 กโิลกรมั และ Sole 30 
กโิลกรมั จากประเทศญี่ปุ่ น เมื่อวนัที ่2 มีนาคม พ.ศ. 
2561  ทีผ่า่นมา ซึ่งปลาชุดดงักลา่ว ถูกกระจายสนิคา้
ไปยงัร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน
หลายรา้น โดยมาตรฐานในการตรวจสอบการน าเข้า
อาหารจากต่างประเทศนั้น อย. เป็นผู้รบัผิดชอบ
ติดตามตรวจสอบเรื่อง ปริมาณสารกมัมนัตรงัสีใน
อาหาร โดยกระทรวงสาธารณสุขไดอ้อกประกาศ  

ท ัง้น้ี เพือ่ตรวจสอบความปลอดภยัของปลาล็อ
ตดงักล่าว กระทรวงเกษตรฯ จึงมีนโยบายเร่งด่วนส ั่ง
ก า ร ใ ห้ ก ร ม ป ร ะ ม ง ป ร ะ ส า น ก ับ ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพือ่ประชุมหารือ
รว่มกนัก าหนดมาตรการในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ 
ให้ผู้บริโภคเกิดความม ั่นใจ อีกท ัง้ประสานกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เพื่อประชุมหารือถึงแนวทางการ
ท างานร่วมกนัให้ชดัเจน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ
เชื่อม ั่นในระบบตรวจสอบสนิคา้เกษตรและอาหารทีม่ี
การน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ 
มุ่งเน้นที่จะยกระดบัความปลอดภยัของสินค้าเกษตร
และอาหารอยา่งตอ่เน่ือง 

รองอธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า 
กรณีสินค้าประมงที่น าเข้าตามที่เป็นข่าวนั้น มีการ
น าเข้าอย่างถูกต้องเป็นไปตามประกาศกรมประมง 
เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขออนุญาตและการอนุญาตน า เข้าส ัตว์น ้ าหรือ
ผลิตภณัฑ์สตัว์น ้า พ.ศ. 2560 รวมถึงเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้างต้น 
อยา่งไรก็ตาม ขอใหป้ระชาชนอยา่ตืน่ตระหนก  
source: https://www.prachachat.net/economy/news-
126082 

 
 
 

 
 
 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนมีนาคม 2561  

มติครม.วนัที ่27 กพ.61 ทีเกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรม
ประมงมีดงัน้ี  
3 . ค รม . เ ห็ นชอบ  ร่ า ง  พรก . แก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม
พระราชบญัญตัเิรือไทย พุทธศกัราช 2481 พ.ศ. ....  

1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “เรือประมง” และ 
“เรือขนถ่ายสตัว์น ้า” เพื่อให้สอดคล้องกบัความหมาย
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และสอดคล้องกบั
ระบบการจดทะเบียนเรือไทยทีก่รมเจา้ทา่ปฏบิตัอิยูใ่น
ปจัจุบนั  

รวมกฎหมายท่ีส าคญัในเดือนมีนาคม 2561 

 

ข่าวมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 
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2. ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด าเนินการทาง
ทะเบียนเกีย่วกบัเรือประมงและเรือขนถา่ยสตัว์น ้า  

3. ก าหนดให้ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมมีอ านาจประกาศงดการจดทะ เบี ยน
เรือประมงเป็นการช ั่วคราวคร ั้งละไม่เกินหน่ึงร้อย
แปดสิบวนั ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องควบคุม
จ านวนเรือประมงเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัหรือ
ปราบปรามการท าประมงผดิกฎหมายตามกฎหมายว่า
ดว้ยการประมง  

4. ก าหนดเหตุในการเพิกถอนทะเบียนเรือ
ไทยและจ าหน่ายสมุดทะเบียนเรือไทย  

5. ก าหนดหน้าทีข่องเจา้ของหรือผูค้รอบครอง
เรือประมงที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทยจะต้องแจ้ง
จุดจอดเรือเพื่อให้เจ้าท่าด าเนินการติดต ัง้เครื่องมือ
ควบคุมเรือไม่ให้เคลื่อนยา้ยจากจุดจอดเรือ และห้าม
มใิหม้ีการเคลือ่นยา้ยเรือออกจากจุดจอดเรือ ปลด รื้อ
ถอน ท าให้เสียหาย หรือท าลายเครื่องมือควบคุมเรือ 
เว้นแต่ได้รบัอนุญาตจากเจ้าท่าหรือมีเหตุฉุกเฉิน
จ าเป็นอนัมอิาจหลีกเลีย่งได ้ 

6. ก าหนดหน้าทีใ่หเ้จา้ทา่ตอ้งจดัใหม้ีการดูแล
รกัษาเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสตัว์น ้าที่ถูกเพิกถอน
ทะเบียนเรือไทย… 
Source : 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/10402 

 
มต ิครม.ทีส่ าคญั เมือ่วนัที ่6 มีค.61 มีดงัน้ี  
1.ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชก าหนดการบริหาร
จดัการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. 

. . . .  แ ละ ร่ า งพระร าชก าหนดแก้ ไข เพิ่ ม เ ติม
พระราชบญัญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบบั 
สาระส าคญัของรา่งพระราชก าหนด 2 ฉบบั มีดงัน้ี 

1. รา่งพระราชก าหนดการบรหิารจดัการการ
ท างานของคนต่างด้าว (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  แก้ไข
เพิม่เตมิพระราชก าหนดการบรหิารจดัการการท างาน
ของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2560 โดยก าหนดกระบวนการ
ในการควบคุมและตรวจสอบการน าคนตา่งดา้วเข้ามา
ท างาน การท างานของคนตา่งดา้ว การรบัคนตา่งดา้ว
เขา้ท างาน ใหง้า่ยและสะดวกยิง่ขึน้ รวมท ัง้ก าหนดให้
ใช้ระบบอนุญาตเพียงเท่าที่จ าเป็น ตลอดจนปรบัปรุง
อตัราโทษให้มีความเหมาสมยิ่งขึ้น ท ัง้น้ี เพื่อส่งเสรมิ
ความร่วมมือกบัภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จดัการการท างานของคนตา่งดา้วท ัง้ระบบ 

2.  ร่ า งพระราชก าหนดแก้ไข เพิ่ ม เติม
พระราชบญัญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. .... 
แก้ไขพระราชบญัญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อ
ยกเลกิการหา้มคนตา่งดา้วเขา้มามีอาชีพเป็นกรรมกร
หรือรบัจ้างท างานด้วยก าลงักายโดยไม่ได้อาศยัวิชา
ความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ และก าหนดห้าม
เฉพาะการเข้ามาท างานที่ห้ามคนต่างด้าวท าตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารจดัการการท างานของคน
ตา่งดา้ว 
Source : 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/10559 

  

 

ราชกจิจานุเบกษา เดือนมีนาคม 2561
ประกาศกรมประมง  

1.ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดประเภทของ

เรือประมง พ้ืนที่ และระยะเวลาที่ห้ามท าการขนถ่าย

สตัว์น ้า (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วนัที ่28 

กุมภาพนัธ์ 2561 ลงนามโดย นายอดิศร พรอ้มเทพ 

อธิบดีกรมประมง มีผลบงัคบัใช้วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 

2561 
sources: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/04

4/15.PDF  

 

2.ประกาศกรมประมง เรื่อง การบนัทึกการซ้ือขาย

สตัว์น ้าในหนงัสือก ากบัการซ้ือขายสตัว์น ้าของผู้ผลติ

ผลิตภณัฑ์สตัว์น ้าหรือแปรรูปสตัว์น ้า พ.ศ. 2561 

ประกาศ ณ วนัที่ 5 มีนาคม 2561 ลงนามโดย นาย

อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบงัคบัใช้

วนัที ่4 เมษายน 2561 
sources: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/04

7/10.PDF 

ประกาศกรมศุลกากร 

1.ประกาศกรมศุลกากรที่  10/2561 เรื่อง  การ

ตรวจสอบข้อมูลบญัชีสินค้าขาเข้ากบัข้อมูลใบขน

สนิคา้ขาเขา้ 

เพือ่ใหก้ารปฏบิตัพิธิีการเกีย่วกบัการน าของเขา้มาใน

ราชอาณาจกัร เป็นไปตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐาน

ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ

อ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศอนั

เป็นการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ อธิบดีกรมศุลกากร จึงออกประกาศไว้ 

ดงัตอ่ไปน้ี 

1.1 การส าแดงขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเข้า กรม

ศุลกากรก าหนดใหใ้ช้ชื่อผูน้ าของเขา้ภาษาองักฤษใน

ฐานทะเบียนผูผ้า่นพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการใน

กระบวนการทางศุลกากร ตรวจสอบกบัชื่อผูร้บัสินค้า

(Consignee Name or Notify Party Name) ตาม

บญัชีสินค้าส าหรบัเรือ หรือบญัชีสินค้าส าหรบัอากาศ

ยาน หรือบญัชีสนิคา้แสดงรายการของทีข่นสง่ทางบก 
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(ศบ.1) ในการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อก าหนดเลขที่

ใบขนสนิคา้ขาเขา้ 

1.2 เ พื่ อ ให้ก ารปฏิบ ัติพิ ธี ก า รศุ ล ก าก ร

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้

ผู้ประกอบการตรวจสอบชื่อภาษาองักฤษในฐาน

ทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการใน

กระบวนการทางศุลกากร ให้ถูกต้องตรงตามความ

เป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลบญัชี

สินค้ าขา เข้ าก ับข้อมู ลใบขนสินค้ าขา เข้ าของ

ผูป้ระกอบการ 

1.3 ประกาศน้ีให้ใช้บงัคบัต ั้งแต่วนัที่  19 

มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
sources: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/05

7/4.PDF 

 

2.ประกาศกรมศุลกากรที ่14/2561 เรือ่ง การปฏิบตัิ

พิธีการศุลกากรทางอิ เล็กทรอนิกส์ส าหร ับการ

เชื่อมโยงข้อมูลหนงัสืออนุมตัิส ั่งปล่อยของส านกังาน

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนผา่นระบบ National 

Single Window (NSW) เพื่อให้การปฏิบตัิพิธีการ

ศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย

สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้น าของเข้าและ

รองรบัการเชื่อมโยงขอ้มูลหนงัสืออนุมตัสิ ั่งปลอ่ยผา่น

ระบบ  National Single Window (NSW) ของ

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้

ยกเลิกหนงัสืออนุมตัสิ ั่งปล่อยในรูปแบบกระดาษแลว้

นั้น โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 51 และ

มาตรา 52 แหง่พระราชบญัญตัิศุลกากร พ.ศ. 2560 

อธบิดีกรมศุลกากรจงึออกประกาศไว ้ดงัตอ่ไปน้ี 

2.1 ผู้น าของเข้าที่จะปฏิบตัิพิธีการศุลกากร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หนงัสืออนุมตัสิ ั่งปล่อยตอ้ง

ตดิตอ่ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน เพือ่

สง่ขอ้มูลหนงัสืออนุมตัิส ั่งปลอ่ยอเิล็กทรอนิกส์ให้กรม

ศุ ลกากรผ่ านระบบ  National Single Window 

(NSW) กอ่นการสง่ขอ้มูลใบขนสนิคา้ขาเขา้ 

2.2 ระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกากรจะท าการ

ตรวจสอบขอ้มูลหนงัสืออนุมตัสิ ั่งปลอ่ยอิเล็กทรอนิกส์

กบัข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยผู้น าของเข้าไม่ต้อง

ยืน่หนงัสืออนุมตัสิ ั่งปลอ่ยในรูปแบบกระดาษ 

2.3 การปฏบิตัพิธิีการศุลกากรใบขนสนิค้าขา

เข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรบัของที่น าเข้ามาใน

ราชอาณาจกัร โดยใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

สง่เสรมิการลงทุน 

  >>การจดัส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าสู่

ระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกากรใหผู้น้ าของเขา้ท าการ

บนัทกึขอ้มูลหนงัสืออนุมตัสิ ั่งปลอ่ยอเิล็กทรอนิกส์ของ

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในส่วน

ใบอนุญาต (Import Declaration Detail (Permit)) 

ดงัน้ี 

-ให้ระบุเลขที่หนงัสืออนุมตัิส ั่งปล่อยอิเล็กทรอนิกส์ที่

ได้รบัจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน 

ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบร ับรอง (Permit 

Number) เ ช่ น  น ร 1317M590900000001 

ส า ห ร ับ สิ น ค้ า ป ร ะ เ ภท เ ค รื่ อ ง จ ัก ร  ห รื อ  น ร

1317R591000000001ส า ห ร ับ สิ นค้ า ป ร ะ เ ภท

วตัถุดบิและวสัดุจ าเป็น 

 - ใ ห้ ร ะ บุ ว ัน ที่ ที่ อ อ กหนัง สื อ อ นุ ม ัติ ส ั่ ง ป ล่ อ ย

อิ เล็กทรอนิกส์ ในช่องว ันที่ออกใบอนุญาตหรือ

ใบรบัรอง (Issue Date) 

-ให้ระบุเลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากรของส านกังาน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น 

(0994000740964) ในช่องเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี

อากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือใบรบัรอง 

(Permit Issue Authority) 

 -ให้ระบุข้อมูลหนงัสืออนุมตัิส ั่งปล่อยอิเล็กทรอนิกส์ 

ได้เพียงหน่ึงฉบบัต่อหน่ึงรายการในใบขนสินค้าขา

เขา้ 

>>ระบบคอมพิ ว เ ตอร์ ข อ งศุ ลก ากรจ ะ

ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากบัข้อมูลหนงัสือ

อนุมตัิส ั่งปล่อยอิเล็กทรอนิกส์ของ BOI ที่ได้ส่งผ่าน

ระบบ National Single Window (NSW) ดงัน้ี 

- เลขทีใ่บอนุญาตหรือใบรบัรอง (Permit Number) 

- วนัทีอ่อกใบอนุญาตหรือใบรบัรอง (Issue Date) 

- เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออก

ใ บ อ นุ ญ า ต ห รื อ ใ บ ร ับ ร อ ง  ( Permit Issue 

Authority) 

- เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรของผู้น าของเข้า 

(Company Tax Number) 

- วนัทีน่ าเขา้ (Arrival Date) 

- ล าดบัรายการในใบขนสนิคา้ (Item Number) 

- ปรมิาณ (Quantity) 

- หน่วยของปรมิาณ (Quantity Unit Code) 

- อ ัต ร า ล ด ห ย่ อ น ห รื อ ย ก เ ว้ น อ า ก ร  ( Duty 

Exemption Rate) 

- อตัราลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 

Exemption Rate) 

- เลขทีบ่ญัชีราคาสนิคา้ (Invoice Number) 
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- วนัทีบ่ญัชีราคาสนิคา้ (Invoice Date) 

   >>กรณีข้อมูลหนงัสืออนุมตัิส ั่งปล่อย

อเิล็กทรอนิกส์ถูกตอ้งตรงกบัขอ้มูลใบขนสนิคา้ขาเข้า

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขน

สนิคา้ให ้

   >>กรณีข้อมูลหนงัสืออนุมตัิส ั่งปล่อย

อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตรงกบัขอ้มูลใบขนสนิค้าขา

เขา้ ระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกากรจะไมอ่อกเลขทีใ่บ

ขนสินค้ า ให้และท าการตอบกล ับข้อผิดพลาด 

(Response Message Error) ให้กบัผู้น าของเข้า 

เชน่ 

 - ไม่พบข้อมูลหนงัสืออนุมตัิส ั่งปล่อยอิเล็กทรอนิกส์ 

(LICENSE NUMBER NOT FOUND IN BOI 

LICENSE) 

  - หนงัสืออนุมตัิส ั่งปล่อยอิเล็กทรอนิกส์ ถูกอ้างถึง

โดยใบขนสินค้าฉบ ับอื่นแล้ว  (BOI LICENSE 

NUMBER ALREADY MAP) 

 - ปริมาณน าเข้าในใบขนสินค้าไม่เท่ากบัปริมาณใน

ห นั ง สื อ อ นุ ม ั ติ ส ั่ ง ป ล่ อ ย สิ น ค้ า  ( INVALID 

QUANTITY IN BOI LICENSE)  

 - หน่วยของปริมาณในใบขนสินค้าไม่ตรงกบัหน่วย

ขอ งปริม าณในหนัง สื อ อ นุม ัติ ส ั่ ง ป ล่ อ ยสินค้ า 

( INVALID QUANTITY UNIT IN BOI 

LICENSE) ฯลฯ 

   >> เมื่อผู้น าของเข้าได้รบัการตอบ

กลบัข้อผิดพลาดแล้ว ให้ผู้น าของเข้าตรวจสอบและ

แก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้ถูกต้อง หรือ

ตรวจสอบข้อมูลกบัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน 

2.4 กรณีผูน้ าของเขา้มีความประสงค์ขอช าระ

ค่าภาษีหรือวางประกนัตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เช่น การเรียกเก็บภาษีมูลค่า เพิ่มตามประมวล

ร ัษ ฎ า ก ร ข อ ง สิ น ค้ า ที่ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ บ ัง ค ั บ ต า ม

พระราชบญัญตัิการตอบโต้การทุ่มตลาดและการ

อุดหนุนซึ่งสนิคา้จากตา่งประเทศ พ.ศ. 2542ใหผู้้น า

ของเข้าท าเครื่องหมาย “Y” ในช่อง Assessment 

Request Code ก่อนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 

เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เพื่อให้เป็นใบ

ขนสินค้าที่ต้องพบพนกังานศุลกากรที่ท่าหรือที่หรือ

สนามบนิทีน่ าของเขา้กอ่นตรวจปลอ่ยสนิคา้ 

2.5 ประกาศน้ีให้ใช้บงัคบัต ั้งแต่วนัที่  19 

มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
source:: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/05

7/8.PDF 

 


