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5 พ.ค.63 ดร.ชนินทร์ กรรมการสภาหอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 ต่อกลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร 

7 พ.ค.63 TTIA เข้าร่วมพิธีมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ 
เพื่อจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชุมพร ระนอง และสงขลา 

8 พ.ค. 63 บริษัท Mar Petcare ขอพบ TTIA เพือ่หารือการดำเนินการ
ด้านแรงงาน และงานของสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย 

12 พ.ค. 63 TTIA ร่วมประชุมหารือปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ครั้งท่ี 2/2563 ณ กรมประมง 

21 พ.ค. 63 TTIA เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน CPTPP เพื่อหารือประเด็นท่ี
เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 

21 พ.ค. 63 TTIA ได้เขาร่วมประชุม โครงการ Sea Forum for Fishers 
ในประเด็นเรื่อง การต่อต้านการค้ามนุษย์ และแรงงานบังคับของแรงงาน
ประมง ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 
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สภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ เกีย่วกับผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19            1                    

ต่อกลุ่มธุรกจิเกษตรและอาหาร             

TTIA เข้าร่วมพิธีมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ เพือ่จัดสรา้งห้องคัดกรองและตรวจผูเ้สี่ยงตดิเช้ือ COVID-19            1                  

และอุปกรณ์ทางการแพทย ์     

บริษัท Mar Petcare ขอพบ TTIA เพื่อหารือการดำเนินการด้านแรงงาน และงานของสมาคมการค้าอาหารสตัว์เลี้ยงไทย     1 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ                         2                                                          

เพื่อหารือเกี่ยวกับความตกลงหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ร่วมกับภาครัฐและเอกชน  

TTIA ร่วมประชุมหารือปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 ครั้งท่ี 2/2563          3 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหาผลกระทบการทำประมงต่อสัตว์ทะเลหายาก          4                                  

และสตัว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ครั้งที่ 2/2563         

TTIA เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเง่ือนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมการ 

และงานขายของหน้าร้าน              5 

TTIA ได้เขาร่วมประชุม โครงการ Sea Forum for Fishers ในประเด็นเรื่อง การต่อต้านการคา้มนุษย์ และแรงงานบังคับ 

ของแรงงานประมง ในช่วงสถานการณ์ Covid-19            5 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน CPTPP เพื่อหารือประเด็นท่ีเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก     6 

TTIA เข้าร่วมสัมมนา ผ่าน VDO Conference ในหัวข้อ นิยามที่เกีย่วข้องกับการจ้างแรงงานประมงในทางกฎหมาย      7 
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สภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อกลุ่มธุรกิจ
เกษตรและอาหาร 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจประมงและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดยมีพล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
เป็นประธานฯ ทั้งนี ้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอประเด็น
ปัญหาและข้อเสนอแนะผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-
19 โดยได้นำเสนอข้อมูลผลการสำรวจความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาภาค
เกษตรในสถานการณ์ โควิด-19 และผลการสัมภาษณ์เชิงล ึกจากคณะ
กรรมการฯ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ต่อกลุ่มธุรกิจเกษตรและ
อาหาร เป็นต้น 
Cr: Labor&Fishery BOT 
 

TTIA เข้าร่วมพิธมีอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ เพื่อจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงตดิเชื้อ COVID-19 และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ และคุณอมรพันธุ์ กรรมการฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาคให้กับ
มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย เพื่อจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์    
ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ TTIA ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และบจก.โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ บริจาคเงิน 
เพื่อจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสะเดา จ.สงขลา โรงพยาบาล
ระนอง จ.ระนอง และโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร มูลค่ารวม1,030,000 บาท (TTIA บริจาค 300,000 บาท) 

 

 

 

 

 

 

บริษัท Mar Petcare ขอพบ TTIA เพื่อหารือการดำเนินการด้านแรงงาน และงานของสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย 
เมื ่อวันที ่ 8 พฤษภาคม 2563 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที ่ปรึกษาสมาคม ได้หารือกับ  ผู ้แทนจาก บ. Mar Petcare         

(คุณสุภาวดี โชติกญาณ) เพื่อขอรับทราบรายละเอียดของการจัดตั้งสมาคมฯ TPFA และการดำเนินการด้านแรงงานที่ TTIA ได้ดำเนินการ
ไปแล้วโดย สรุปดังนี้  

1. MAR กำลังมีนโยบายด้าน Human Rights ซึ่งเป้าหมายยาวตลอดทั้งห่วงโซ่ และมีการทำงานร่วมกับ NGOs ด้วย แต่กำลัง
หาแนวทางในการดำเนินการหลัก Human Rights สำหรับแรงงานบนเรือประมงด้วยเช่นกัน ซึ่งประเด็นนี้คุณอรรถพันธ์ ได้นำเสนอ   
การดำเนินการของสมาคม เรื่อง ร่าง Guideline ตรวจแรงงานบนเรือประมงให้ MAR ทราบ  

2. คุณอรรถพันธ์ ได้นำเสนอหลักการด้านแรงงานของ TPFA ซึ่งสอดคล้องกับ TTIA เช่นหลักการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน / 
การดำเนินการ GLP / คกก. สวัสดิการ  
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3. MAR กำลังส่งเสริมหลัก Ethical Recruitment ซึ่งสมาคมฯ ก็มีการส่งเสริมเรื่องหลักการสรรหาอย่างมีความรับผิดชอบ
เช่นกัน แต่ยึดหลักกฎหมายไทยร่วมด้วย และนอกจากนี้ทาง MAR ยังขอความเห็นสมาคม เช่น การ SET โปรแกรมเพื่อตรวจแรงงาน / 
การรับข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

4. คุณอรรถพันธ์ ได้เชิญ MAR มาสมัครเป็นสมาชิก TPFA ซึ่งทาง MAR จะนำประเด็นนี้ไปพิจารณาต่อไป 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ร่วมกับภาครัฐและเอกชน 

เมื ่อวันที ่ 8 พฤษภาคม 2563 คุณสุพัตรา ผู ้อำนวยการฯ และจนท.คุณปิยะราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจา       
ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ (วาระพิเศษ CPTPP) ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือประเด็นเกี่ยวกับความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ร่วมกับภาครัฐ (กรมเจรจาฯ, กรมทรัพย์สินทางปัญญา) และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง   
สรุปดังนี้ 

กระทรวงพาณิชย์ได้ให้บจก.โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ศึกษาประโยชน์และผลกระทบของ ความตกลง CPTPP 
พบว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกฯ จะทำให้ GDP ในประเทศขยายตัว 0.12%  การลงทุนขยายตัว 5.14% การส่งออกขยายตัว 3.47% มูลคา่ 
271,340 ล้านบาท และเกิดการจ้างงาน 73,370 ล้านบาท รวมทั้งไทยจะส่งออกสินคา้หลายรายการได้เพิ่มขึ้นจากการที่สมาชกิต้องเปดิ
ตลาดให้ไทยเพิ่มเติมมากกว่า FTA ในปัจจุบัน เช่น ไก่แปรรูป อาหารทะเล น้ำตาล ข้าว ผลไม้สด-แห้ง เป็นต้น    
 

ทั้งนี้ ภาคเอกชนฝากข้อกังวลดา้นตา่งๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการเข้าร่วม CPTPP ดังนี้     
       

          1. ภาคการเกษตรกรรม>> CPTPP มีเงื่อนไขคือ ถ้าประเทศใดเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะต้องเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรือ UPOV 1991 ซึ่งจะให้ความคุ้มครองในสิทธิ์และประโยชน์ต่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ แต่
ไม่คุ้มครองชุมชนต้นทางของสายพันธุ์นั้นๆ เกษตรกรจะไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อได้  

         2. สิทธิบัตรและยา>> หากเข้าร่วม CPTPP จะไม่สามารถ
บังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (Compulsory Licensing-CL) ได้อีก
การประกาศใช้ CL จะยากข้ึน เพราะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องตามบท
คุ้มครองการลงทุน และ การเข้าถึงยาสามัญอาจช้าลง 

3. การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐบาล>> ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรม
ได้สิทธิในการขายยาให้โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลสามารถพิจารณา
ซื้อก่อนได้ หากราคาไม่สูงเกินกว่า 5-10% แต่ข้อตกลง CPTPP ได้
ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์แก่องค์การเภสัชกรรมนี้ออกไป กล่าวคือไม่
ว่าบริษัทยาจะแจ้งราคายามาเท่าไหร่ ก็ต้องจ่ายตามนั้น ดังนั้นอาจทำให้
ราคายาในตลาดสูงขึ้น 
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4. ด้านแรงงาน>> ความตกลง CPTPP กำหนดให้ต้องบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฎิบัติด้านแรงงาน
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้แก่ (1) เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิใน        
การรวมตัวเพื่อเจรจาต่อรอง (2) การจัดการแรงงานบังคับ (3) การขจัดการใช้แรงงานเด็ก (4) การเลือกปฎิบัติ และ (5) สิทธิในการมี
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ค่าแรง ชั่วโมงการทำงาน และความปลอดภัย โดยเชื่อมโยงกับกลไกการระงับข้อพิพาท และมาตรการ
ทางการค้า (Trade Sanctions) 

 

TTIA ร่วมประชุมหารือปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณสุพัตรา ผู้อำนวยการ และคุณจุฑารัตน์ 

จนท.สมาคม ร่วมประชุมหารือปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำทั้งระบบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) 
คร้ังที่ 2/2563 ด้วยระบบ video conference โดยมี คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน    
สรุปดังนี้ 

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การแก้ไขปัญหาราคาสินค้า   
สัตว์น้ำตกต่ำ ปัญหาด้านการประมงพาณิชย์  ปัญหาด้านการประมงพื้นบ้าน ปัญหาด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปัญหาด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ ตลอดจนการทำตลาดออนไลน์ (Online Marketing) พร้อมมอบแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาภาคการประมงของไทยทั้งระบบ
อย่างครบวงจร โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
     1.1 ประเด็นเรื่องแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศเพราะ Covid-19 และมีบางส่วนติดค้างอยู่บริเวณชายแดนที่ต้องหา
ทางออกเพราะเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวอยู่ 10-15% เพราะในวงการอาหารทะเลแรงงานไทยไม่ถนัดในการทำงาน  
  >> กลุ่มแรงงานประเภท Certificate of Identity (CI) ที่ต้องรอเลข 13 หลักจากกรมการปกครอง อยากให้มีการดำเนินการให้
เร็วขึ้น เพื่อจะได้แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนในช่วงนี้โดยกรมการปกครองแจ้งว่าพร้อมที่จะดำเนินการและมีการตั้งศูนย์เอาไว้แล้วที่    
22 จังหวัดประมง 
    1.2 ขอให้กรมประมงเป็นผูป้ระสานงานระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยกบัตลาดทะเลไทยในประเด็นราคารับซื้อทูนา่ที่ 
จับได้จากเรือประมงไทย  
    >> ประเด็นชาวประมงพื้นบ้านขอให้ช่วยรับซื้อปลาโอดำและโอลาย ทางสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยยินดีรับซื้อปลาโอดำใน
ประเทศและต้องมาจากเรือประมงไทยที่ถูกกฎหมาย เป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ตลาด Food 
Service ลดลง ส่วนปลาโอลายนั้นอาจจะต้องหารือกันอีกคร้ังเพราะตลาดมีความต้องการน้อย   
    >> คุณศราวุธ โถวสกุล รองประธานและเหรัญญิก สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (NFAT) แจ้งว่าจะขอนัด TTIA หารือ
ราคารับซื้อทูน่าที่จับได้จากเรือประมงไทย โดยจะมีตัวแทนทางปัตตานีและสมุทรสาครร่วมด้วย และจะเตรียมข้อมูลชนิด ปริมาณ ราคา 
แหล่งจับ ให้ TTIA ล่วงหน้า และทำหนังสือถึงกรมประมงในนามสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเพื่อขอหารือ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา
กระป๋อง (ทูน่า แมคเคอเรล ซาร์ดีน) กลุ่มซูริมิ/ กลุ่มหมึก 
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TTIA เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบการทำประมงต่อสัตว์ทะเลหายากและสตัว์ทะเล            
เลี้ยงลูกด้วยนม คร้ังที่ 2/2563 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คุณสุพัตรา ผอ. (แทน ดร.ชนินทร์) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลหายากและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ครั้งที่ 2/2563 (แต่งตั้งภายใต้คณะกรรมการนโยบาย  
การประมงแห่งชาติ) ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร .อดิศร ที่ปรึกษา 
ผู้แทนจากกรมทรัพยากรฯ กรมประมง กต. พณ. และสมาคมที่เก่ียวข้อง สรุปดังนี้ 
      1.  อ ้างถ ึง องค ์การบร ิหารสม ุทรศาสตร ์และบรรยากาศแห ่งชาต ิสหร ัฐฯ  (National Oceanic and Atmosphere 
Administration :NOAA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ สนง.บริการประมงแห่งชาติ (National Marine fisheries Service: NMFS), สังกัด
กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม       
Fish and Fish Product Import Provisions of Marine Mammal Protection Act List of Foreigners Fisheries ภายใต้กฎหมาย 
Marine Mammal Protection Act : MMPA เริ ่มมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับการทำประมงเชิงพาณิชย์ของประเทศที่ส่งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยัง US ว่ามีการคร่าชีวิตหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ
อย่างรุนแรงแก่สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมหรือไม่ และได้กำหนดช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านหรือผ่อนผัน 5 ปี (2560-2564) เพื่อให้ประเทศ
ที่ทำการประมงเชิงพาณิชย์ทีส่่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑส์ัตว์นำ้ไปยัง US พัฒนากฎระเบียบข้อบังคับหรือมาตรการที่เก่ียวข้องในการลด
การตายและการบาดเจ็บของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งเป็นผลพลอยจับ (By catch) จากการทำประมงเพื่อส่งไปยัง US โดย NOAA 
จะดำเนินการประเมินเปรียบเทียบความเท่าเทียม (Comparability findings) หากประเมินแล้วพบว่าไม่เท่าเทียม ประเทศเหล่านั้นจะไม่
สามารถส่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยัง US ได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 
       2. ประเทศไทยจะส่งข้อมูลให้ US เพื่อประเมินเปรียบเทียบความเท่าเทียมกัน ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 โดยกรมทรัพยากร
และกรมประมง จะหารือปรับปรุงข้อมูลร่วมกันอีกครั้ง เช่น สถานภาพสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งและกลุ่มที่มีการ
อพยพย้ายถิ่นระยะไกล ชนิดและจำนวนสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่ได้รับผลกระทบจากเคร่ืองประมง ข้อกฎหมายที่ไทยมีรองรับเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้อยู่แล้ว  
       3. กรมประมง แจ้งว่าได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อ
ควบคุมการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้ที่ได้จากการนำเข้าจาก
ประเทศต้นกำเนิดที่ได้รับการประเมินว่าไม่เท่าเทียมกับระบบของ US โดยมี
มาตรการควบคุมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการนำเข้า การผลิต การ
ส่งออก และตรวจสอบหลังการส่งออก เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งไป US ไม่
ขัดต่อกฎระเบียบ MMPA 
      - ส่วนกรณีการรับรองสินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้าจากเม็กซิโกเพื่อส่งไป 
US นั้น ทางกรมประมงได้หารือกับสมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้ว โดย
โรงงานต้องแจ้งการควบคุมสินค้าสัตว์น้ำคงคลัง ในขั้นตอนรับเข้า การผลิต
และส่งออกไปยัง กตส. 
      4. กรมประมงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเสนอให้มีการขยายระยะเวลาประเมินเปรียบเทียบและขยายการให้มีผล
บังคับใช้ออกไปอีก 1 ป ีเป็นวันที่ 1 มกราคม 2566 ซึ่งในเร่ืองนี้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมาพิจารณาหาเหตุผลร่วมกัน 
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TTIA เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมการและงานขายของหน้า

ร้าน 

 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ 
ที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การกำหนดเงื ่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมการและงาน
ขายของหน้าร้าน ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั ้น 10 กระทรวง
แรงงาน โดยสรุปดังนี้  

-ที่ประชุมเห็นด้วยกับการให้แรงงานข้ามชาติทำงานขายของ
หน้าร้านได้ แต่ต้องไม่ปิดโอกาสคนไทยในการทำงาน โดยจะมีการ
กำหนดเงื่อนไข คือ  

-มีการกำหนดหลักสัดส่วน เช่น กรณีกิจการหรือนิติบุคคลนานกว่า 1 ปี รับได้สูงสุด 20 คน โดย 10 คนแรก ใช้เกณฑ์ภาษีเงินได้
กำหนดจำนวนที่รับได้ และ 10 คนหลัง ใช้เกณฑ์จ้างงานคนไทยกำหนดจำนวนที่รับได้ และสำหรับกิจการที่เพิ่้งเริ่มหรือจดทะเบียนนิติ
บุคคลน้อยกว่า 1 ปี จะรับได้สูงสุด 3 คน โดยใช้เกณฑ์จ้างงานคนไทยกำหนดจำนวนที่รับได้   

-คุณสมบัตินายจ้างที่สามารถรับต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้าน คือต้องจดทะเบียนประกอบพาณิชยกิจและได้รับใบ
ทะเบียนพาณิชย์  

-สำหรับประกาศงานให้แรงงานต่างด้าวขายของหน้าร้านนั้นคาดว่าจะมีประกาศออกมาในเร็วๆนี้  

ช่วงท้ายที่ประชุม คุณอรรถพันธ์ ได้สอบถามที่ประชุมในประเด็นเรื่อง ข่าว ปัญหากรณีที่ภาครัฐผ่อนปรนเปิดประเทศแล้ว 
แรงงาน MOU หมดอายุ จะต้องเดินทางออกนอกประเทศภายใน 15 วัน ประเด็นนี้จริงหรือไม่ โดยที่ประชุมได้ให้ข้อมูลว่า เบื้องตน้เป็น
ความจริง และกำลังออกประกาศกระทรวงแรงงาน และจะมีประกาศจากกระทรวงมหาดไทย สำหรับประ เด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น 
การขาดแคลนจำนวนแรงงานเพราะต้องออกนอกประเทศภายใน 15 วัน รวมถึงการดำเนินการ MOU การกักตัวภาครัฐจะช่วยเหลือ
หรือไม่   

โดยการประชุมได้มีผู้แทนจากคณะกรรมแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งสมาคมฯ จะทำหนังสือแจ้ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปยังสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต่อไป 

TTIA ได้เขาร่วมประชุม โครงการ Sea Forum for Fishers ในประเด็นเรื่อง การต่อต้านการค้ามนุษย์ และแรงงานบังคับของ
แรงงานประมง ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 

เมื ่อวันที ่ 21 พฤษภาคม 2563 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์  
ที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้เขาร่วมประชุม โครงการ Sea Forum for Fishers 
ในประเด็นเรื่อง การต่อต้านการค้ามนุษย์ และแรงงานบังคับของแรงงาน
ประมง ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยมีผู้แทนเข้าร่วมจากหน่วยงาน
ภายในภูมิภาค ทั้งตัวแทนภาครัฐ สรุป ดังนี้  

-มีการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา COVID โดยประเทศไทย กรม
สวัสดิการคุ้มครองแรงงานได้ให้ข้อมูลว่า ได้มีการทำงานร่วมกับหลาย
หน่วยงานในรูปแบบบูรณาการ เช่น การตรวจแรงงาน เร่ิมมีการใช้วิธีตรวจ
แรงงานผ ่าน VDO ทางไกล และ การตรวจผ ่าน App line ร ่วมกับ 
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การใช้ GPS camera รวมถึงการดูหลักการด้านสุขภาพแรงงานประมง เพื ่อไม่ให้เกิดความเสี ่ยงต่อ COVID นอกจากนี ้ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้แรงงานและผู้ประกอบการได้รับทราบการดูแลตนเองให้ปลอดภัย มีการแจกอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก
อนามัย / เจลแอลกอฮล์ เป็นต้น  

สำหรับการประชุมได้มีการนำเสนอประเด็นเร่ืองควรมีความร่วมมือในระดับภูมิภาคแก้ปัญาหาด้านการประมงที่ชัดเจนขึ้น  

สำหรับการประชุมเรื่องสถานการณ์ COVID กับแรงงานบังคับและค้ามนุษย์อาจมีจัดขึ้นอีกเพื่อเป็นการอัพเดทในประเทศต่างๆ 
รวมถึงประเทศไทย  

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน CPTPP เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก 

เม ื ่อว ันที ่  21 พฤษภาคม 2563 ดร.ชนินทร์ นายก
สมาคมฯ, คุณสุพัตรา ผู้อำนวยการฯ และคุณปิยะราช , คุณจริ
นทร์พร จนท. เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน CPTPP เพื่อหารือ
ประเด็นที ่เกี ่ยวกับความตกลงหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟิก ร่วมกับภาครัฐ (กรมเจรจาฯ, กรมทรัพย์สินทางปัญญา,
กรมสวัสดิฯ)  และภาคเอกชนที่เกี ่ยวข้อง ผ่านรูปแบบ Video 
Conference จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีสรุปดังนี้ 

กระทรวงพาณิชย์ได้ให้บจก.โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี 
(ประเทศไทย) ศึกษาประโยชน์และผลกระทบของความตกลง 
CPTPP พบว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกฯ จะทำให้ GDP ของไทย
เพิ่มขึ้น รวมถึงไทยจะส่งออกสินค้าหลายรายการได้เพิ่มขึ้นจากการที่สมาชิก CPTPP ต้องเปิดตลาดให้ไทยเพิ่มมากกว่า FTA ในปัจจบุัน 
เช่น ไก่แปรรูป อาหารทะเล ข้าว ผลไม้สด-แห้ง เป็นต้น และจะตั้งทีมเจรจาที่จะประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เจรจา
ต่อรอง กำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด ในส่วนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความตกลงฯ สามารถขอ
ข้อยกเว้นและระยะเวลาการปรับตัวได้  

ในการนี้ ภาคเอกชนมีข้อกังวลด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการเข้าร่วม CPTPP ดังนี้ 

1. ด้านแรงงาน>>คุณพจน์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่าหากเข้าร่วม CPTPP อาจมี
ผลกระทบด้านแรงงานตามข้อกำหนดที่ต้องบังคับใช้กฎระเบียบและแนวทางปฎิบัติด้านแรงงานภายในประเทศให้สอดคล้องกับองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เรื่องเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวเพื่อเจรจาต่อรอง ตามอนุสัญญา 87 98 
และการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานข้ามอุตสาหกรรมได้ (ทางกรมสวัสดิฯ รับเร่ืองหาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว) 

2. ด้านการค้าสินค้า>>ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ และกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่าการเข้าร่วม 
CPTPP อาจไม่ช่วยการส่งออกในสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปของไทยมากเท่าที่ควร เนื่องจากไทยมี FTA กับหลายประเทศอยู่แล้วที่
เป็นสมาชิกฯ และยังมีกรอบความตกลงอื่นๆ ที่ไทยกำลังเข้าร่วมอยู่ด้วย เช่น RCEP เป็นต้น จึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาผลได้ผลเสียใน
การเข้าร่วมความตกลง CPTPP ให้ชัดเจนเสียก่อน 

3. สิทธิบัตรและยา>>หากเข้าร่วม CPTPP จะไม่สามารถบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (Compulsory Licensing:CL) ได้อีก
การประกาศใช้ CL จะยากขึ้น เพราะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องตามบทคุ้มครองการลงทุน รวมถึงข้อกังวลเรื่อง Evergreening Patent 
(สิทธิบัตรยาที่ไม่มีวันหมดอายุ) หาก US กลับมาเข้าร่วม CPTPP ในอนาคต 



                                            May 2020                                                    7 | 7  

 

4. ภาคการเกษตรกรรม>>CPTPP มีเงื่อนไขคือ ถ้าประเทศใดเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะต้องเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรือ UPOV 1991 ซึ่งจะให้ความคุ้มครองในสิทธิ์และประโยชน์ต่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ แต่
ไม่คุ้มครองชุมชนต้นทางของสายพันธุ์นั้นๆ อาจจะต้องมีการให้ความรู้ทำความเข้าใจหรือมีตัวอย่างอธิบายให้กับเกษตรกรให้ชัดเจน 

5. การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐบาล>> ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมได้สิทธิในการขายยาให้โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลสามารถ
พิจารณาซื้อก่อนได้ หากราคาไม่สูงเกินกว่า 5-10% แต่ข้อตกลง CPTPP ได้ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์แก่องค์การเภสัชกรรมนี้ออกไป 
กล่าวคือไม่ว่าบริษัทยาจะแจ้งราคายามาเท่าไหร่ ก็ต้องจ่ายตามนั้น ดังนั้นอาจทำให้ราคายาในตลาดสูงขึ้น และอยากให้ภาครัฐมีมาตรการ
เยียวยาหรือช่วยเหลือ SMEs หากเข้าร่วม CPTPP 

TTIA เข้าร่วมสัมมนา ผ่าน VDO Conference ในหัวข้อ นิยามที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานประมงในทางกฎหมาย 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ คุณวรพล ได้เข้าร่วมสัมมนา ผ่าน VDO Conference 
ในหัวข้อ นิยามที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานประมงในทางกฎหมาย บรรยายโดย คุณณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมาย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน สรุป ดังนี้  

-พรบ.คุ้มครองแรงงานประมง พ.ศ.2562 ได้เร่ิมใช้ วันที่ 28 พย.62 เป็นกฎหมายที่ออกมาเพิ่อสอดคล้องกับที่ไทยรับอนุสัญญา 
C188 ซึ่งทำให้ประเทศไทยต้องปรับตัวกับข้อท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น การค้าระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนกับการใช้แรงงาน
ประมง การจัดหาอุปกรณ์ประมง การบังคับใช้กฎหมาย และการช่วยเหลือและช่องทางเยียวยา  

-โดยหลักของกฎหมายด้านแรงงานประมงจะระบุถึง อายุขั้นต่ำในการทำงาน / การตรวจสุขภาพคนเรือ / การทำงาน ชั่วโมง
พักผ่อน / การส่งตัวกลับ / ที่พักบนเรือ / การดูแลทางการแพทย์ 

-นิยามของนายจ้าง ตามลักษณะงานประมงนั้น ตีความ
ครอบคลุมถึงเจ้าของเรือ ด้วย และผู้ที่มีอำนาจสั่งการบังคับบัญชา
แทนนายจ้าง  / งานประมงจะต้องมีการทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ 
และควรใช้แบบของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ปง.1 และควร
มีการอธิบายให้แรงงานเข้าใจเนื้อหาของสัญญาจ้างด้วย  

-แรงงานควรมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงในระหว่าง
การทำงาน 24 ชั่วโมง โดยระยะเวลาการทำงานนั้นให้นับรวมถึง
การรอเพื่อ standy การทำงานด้วย   


