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จดัท ำโดย : สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสุขุมวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตย-เหนือ 
เขตวัฒนา กทม. บรรณำธกิำร : สพุัตรา ริว้ไพโรจน ์  กองบรรณำธกิำร : วรพล พัฒนะนุกจิ, นันทวรรณ อนันต,์ อารยีา ฉมิออ่น, 
ปิยะราช บญุประเสรฐิ และ ขวัญฤทัย บญุสอน. 

ขา่วกจิกรรม 

-TTIA ประชุมการจดัซ้ือปลาทนู่าสง่ออกสหภาพยโุรป รว่มกบักรม

ประมง                   2 

-TTIA ประชุมหารือกบั ผอ.กลุม่ตรวจสอบมาตรฐานดา้นปศสุตัว์  

(สพส.) พรอ้มทีมงาน                 2 

-TTIA เขา้รว่มประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานตาม พรบ.ศลุกากร 

2560                  3  

-TTIA เขา้รว่มประชุมแนวทางการออกใบรบัรองอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อาหารสตัว์เพือ่การสง่ออกนอกราชอาณาจกัร                4 

-TTIA เขา้รว่มประชุมหารือความรว่มมือการคา้การลงทุนในผลติภณัฑ์

และโภคภณัฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาลระหวา่งไทยกบั 

บาร์เรน                  4 

-TTIA เขา้รว่มงานสมัมนาสมาคมการคา้ ประจ าปี 2560 “Together  

is Power 2017”                5 

-TTIA รว่มแถลงขา่ว 3 องค์กร เรือ่ง สถานการณ์ธรุกจิเกษตรและ

อาหารในปจัจุบนั และแนวโน้มในอนาคต               6 

-TTIA เขา้รว่มงานสมัมนา เรือ่ง "เปลีย่นการจา่ย สูก่ารจา้ง...ลดความ

เหลือ่มล า้ เพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยนื"                6 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนา เรือ่งการอภปิราย Asia-Pacific Financial 

Forum Seminar Trade & Supply Chain Finance            7 

-TTIA เขา้รว่มสมัมนา “ผลติภณัฑ์อาหารกบัการลดโลกรอ้น From 

Farm to Table towards Low carbon Food”             8 

-TTIA GLP Visit 2017 เดือนตุลาคม 2560             9 

 

ขา่วแรงงาน 

-กระทรวงแรงงานย า้ งานขายของหน้ารา้นยงัเป็นงานหา้มคนตา่ง

ดา้วท า         11 

-กระทรวงแรงงานแจง! คนตา่งดา้วกมัพูชา ลาว เมียนมา ท างาน

เป็นลา่มหรือผูป้ระสานงานดา้นภาษาได ้     12 

-จ้ี นายก เรง่ชงรา่ง พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานให ้สนช.    13 

-'นายจา้ง'ปูทาง'กยศ.'หกัเงนิเดือนผูกู้ย้มืปีหน้า    13 

-ชง กม.ปรบัเบี้ยประกนัสงัคมเพิม่ เงนิเดือน 2 หมืน่ขึน้ เก็บ 1 พนั

บาท         14 

-ทางการลาวเปิดศูนย์ปรบัสถานะแรงงาน     14 

-ก.แรงงานจ้ีนายจา้งพสิจูน์สญัชาตแิรงงานวนัสุดทา้ย    15 

ขา่วการคา้ 

-คลนิิกสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร      15 

-เจรจา RCEP จบไมล่ง 4 ปี เปิดเสรีสนิคา้-บรกิารไรข้อ้สรุป     16 

-ไทย – สหรฐัเตรียมต ัง้ทีมรว่มขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ    16 

-ยุโรป-แคนาดา ไดฤ้กษ์เริม่ใชข้อ้ตกลง CETA แลว้    17 

-เกาหลีสง่ออกอาหารทะเลพุง่ 10.9% ในชว่ง 3 ไตรมาสแรก 

ของปี         17 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนตุลาคม 2560  

-รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนตุลาคม 60    17  

-ราชกจิจานุเบกษาเดือนตุลาคม 60                18

       

 

ธ สถติในดวงใจตราบนิรันดร์ 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน 

และสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

ขา่วประมง 

-“ฉตัรชยั” เผยเชญิชาวประมง-แพปลา ท าความเขา้ใจแกไ้ขประมงผดิ

กฎหมาย 18 ต.ค.น้ี               9 

-ไทยย า้ความมุง่ม ั่นตอ่ตา้นการประมง IUU ในการประชุมมหาสมทุร

โลก               10 

-แพปลารอ้งรฐัหนุนสนิเชือ่ ซ้ือเครือ่งช ั่งใหมร่บัอียูตรวจยอ้นกลบั      10 

-อียูให"้ใบเหลือง"เวียดนาม ท าประมงผดิกฏหมาย          11 

TTIAไดร้บัรางวลัสมาคมการคา้

ดีเดน่ ประจ าปี 2560 รุน่อายุไม่

เกนิ 5 ปี อา่นตอ่หน้า..5... 
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TTIA ประชุมการจดัซื้อปลาทนู่าสง่ออกสหภาพยโุรป รว่มกบักรมประมง

เมื่อวนัที่ 3 ตุลาคม 2560 (ช่วงบ่าย) TTIA 

โดยกรรมการ(คุณนรินทร์ คุณอรรถพนัธ์ คุณชาตรี)

และสมาชิก เขา้รว่มประชุมการจดัซ้ือปลาทูน่าสง่ออก

สหภาพยุโรป เพื่อหาแนวทางปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

กฏหมายดา้นสุขอนามยัของ EU สรุปประชุมดงัน้ี 

1. กรณีเรือประมงและ/หรือเรือขนถ่ายประเภทเเช่

เยือกเเข็งต้องมี HC ที่เซ็นโดยกปัตนัและในที่กรณี

วตัถุดิบถูกน าไปจดัเก็บที่ห้องเย็นบนฝั่ งของประเทศ

ใดๆ ต้องมีการเซ็นรบัรองโดย CA ประเทศนั้น ส่วน

กรณีจากเรือจบัเข้าตู้คอนเทนเนอร์โดยตรงนั้น ใน

เบื้องตน้อาจจะใหก้ปัตนัเรือจบั เป็นผูอ้อก HC รบัรอง

ให ้

2. กตส. ได้ท าHC model กรณีน าเข้าจาก freezer 

vessel / carrier และเวียนเเจ้ง CA ที่ไทยน าเข้าทู

น่า 40 ประเทศหลกัแล้ว เน้ือหาส าคญัอยู่ที่ต้องมี

ขอ้ความตาม public health attestation และขอให้

ผู้ประกอบการช่วยเเจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่ง กตส.

ขอใหเ้ริม่ใช้ต ัง้แต ่1 พ.ย. 60 นบัจากวนัสุดท้ายของ

การจบัปลา 

3. สมาคมฯมีความเห็นว่า HC model ควรอยู่ใน

รูปแบบงา่ย ใสข่อ้มูลเทา่ทีจ่ าเป็น ท ัง้น้ี สมาคมฯจะท า

รูปแบบฟอร์ม เวียนให้ Trader และสมาชิก ต่อไป/ 

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกช่วยไปสื่อสารท าความ

เขา้ใจกบั Trader ดว้ย 

 

TTIA ประชุมหารือกบั ผอ.กลุม่ตรวจสอบมาตรฐานดา้นปศุสตัว์ (สพส.) พรอ้มทมีงาน

เมื่อวนัที่ 5 ตุลาคม 2560 (ช่วงบ่าย)  TTIA 

คุณอรรถพนัธ์ และสมาชิก ได้ประชุมหารือกบั ผอ.

กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านปศุสตัว์ (สพส.) พรอ้ม

ทีมงาน เรื่องปญัหาการปฏิบตัิตามประกาศ กษ.เรื่อง

ก าหนดชื่อ ประเภท หรือชนิด ของใบรบัรองตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์  

ตลอดจนหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอ

ใบรบัรองการต่ออายุใบรบัรอง พ.ศ. 2560 มีผล

บงัคบัใชใ้นวนัที ่12 กนัยายน 2560 สรุปประชุมดงัน้ี 

1. ผอ.สพส. แจ้งว่า ปัญหาอุปสรรคในการส่งออก 

petfood ทางสพส.  ยินดี ร่ วมประ ชุมหารื อ เ เน

วทางการแก้ไขร่วมก ันก ับสมาคมฯ ท ั้ง น้ี  หาก

ผูป้ระกอบการรายใด ตดิปญัหาในข ัน้ตอนหรือความ

ลา่ชา้สว่นใด ขอใหเ้เจง้มาทีส่พส. ได ้
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2. ปัญหาผู้ประกอบการไม่สามารถยื่นแบบค าขอ

ล่วงหน้าก่อนวนัส่งออกไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ >> 

สพส. ขอให้ด าเนินการตามกฎหมายก่อน แต่ในทาง

ปฏิบตัิอนุโลมให้ผู้ประกอบการ ส่งแบบค าขอและส่ง

ร่าง HC โดยใส่ข้อมูลเท่าที่มีแล้วค่อยแก้ไข ส่งทาง

อีเมลล์ได้ /ส่วนหลกัฐานที่ต้องแนบนั้น สพส.จะนดั

ประชุมอีกคร ัง้ ซึ่งอาจมีการแก้ประกาศในหมวดที่ 3 

ขอ้ 19 ในภายหลงั 

3. ปัญหากรอบระยะเวลาการออกหนงัสือรบัรองฯ 

ใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอภายใน 6 วนัท าการ >> แมว้า่ในทาง

ปฏิบตัิทางสพส. สามารถออก HC ได้ทนัทีหาก

หลกัฐานครบถ้วน แต่ผู้ประกอบการ ยงักงัวลต่อ

ข้อก าหนดตามประกาศ ดงันั้น จึงขอให้ลดเหลือ

ภายใน 2 วนัท าการ ซึง่ สพส.รบัไวพ้จิารณา 

4.การยื่นขอ HC Online ซึ่งจะช่วยอ านวยความ

สะดวกให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่กรมฯ ขณะน้ี

อยู่ระหว่างพฒันาและทดลองระบบ ซึ่งยงัติดปัญหา

การจ่ายค่าธรรมเนียมการออก HC ต้องหารือกบั

ก รมบ ัญ ชี ก ล า ง เ รื่ อ ง  E-payment ก่ อ น  โ ด ย

ต ัง้เป้าหมายวา่จะเริ่ม่ใช ้1 มกราคม 2561 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานตาม พรบ.ศุลกากร 2560 

เมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2560 (ช่วงเช้า) ทาง

สมาคมฯ (คุณสุพตัรา,คุณอารียา) เขา้รว่มประชุมการ

ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานตาม พรบ.ศุลกากร 

2560 ประกาศใช้ในวนัที่ 13 พ.ย.60 ณ สโมสร

กองทพับก จดัโดยกรมศุลกากร เพือ่ท าความเขา้ใจใน

ประเด็นกฎหมายแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนาย

วสิุทธิ ์ศรีสุพรรณ รมช.ก.คลงั เป็นประธานเปิดงาน  

สรุปประเด็นส าคญัดงัน้ี 

- พรบ.ศุลกากร ฉบบัน้ี ใช้เวลารา่ง 3 ปี 4 เดือน และ

ผา่นการพจิารณากล ั่นกรองหลายคร ัง้ โดยมีเป้าหมาย

เพื่อปรบัปรุงกฎหมายให้ทนัสมยักบัภาวะปจัจุบนั ลด

ระยะเวลาด าเนินการ น าเทคโนโลยีมาใช้ อ านวย

ความสะดวกและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั

ใหก้บัผูป้ระกอบการ  

- มาตรา 59 หีบห่อหรือภาชนะบรรจุของที่จะน าเข้า

มาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจ ักร ต้องมี

เครื่องหมายหรือเลขหมายก ากบัหีบห่อหรือภาชนะ

บรรจุของนั้น และต้องแสดงเครื่องหมายหรือเลข

หมายนั้นไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย >> โทษ

ปรบัใบละ 1,000 บาท และไมเ่กนิ 50,000 บาท ใน

กรณีขึน้ศาล 

-- กรณี Container น าเขา้มาแบบ FCL สามารถตดิ 

Mark ทีตู่ ้container ทีเ่ดียวได ้และกรณีไมม่ี Mark 

ใหใ้ช ้Number Container แทนในการกรอกใบขน 

-- กรณี Container น าเขา้มาแบบ LCL ตอ้งมี Mark 

เพือ่แสดงวา่ของเหลา่นัน้มีเจา้ของ  

-- กรณีน าเข้ามาแบบ Bulk สามารถใส่ No Mark 

ในใบขนได ้ถา้หากสนิคา้ไมส่ามารถตดิ Mark 

โดยกรมศุลฯ จะมีการออกระเบียบปฏิบตัิและช้ีแจง

อธิบายข ั้นตอนชดัเจนอีกคร ั้ง เพื่อความสะดวกแก่

ผูป้ระกอบการและเจา้หน้าที ่ 

- การ Post audit > ย้อนหลงัไม่เกิน 5 ปี นบัจาก 
การน าเข้า /การส่งออก /การผ่านแดน /การถ่ายล า 
เกินกว่านั้นไม่ Post audit เ น่ืองจากระยะเวลา
ประเมิน 3 ปี   โดยมีข ัน้ตอน (1) Post audit ต้อง
แจง้ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 10 วนั  (2) ตรวจเอกสารที่
กรมศุลกากรภายใน 15 วนั  (3) กรมศุลกากรจะ
ตรวจใหเ้สร็จภายใน 90 วนั  (4) ถา้พบขอ้ผดิปกตจิะ
เรี ยกผู้ประกอบการ เข้ ามา ช้ีแจงอธิบาย  หาก
ผูป้ระกอบการเขา้ใจและแก้ไขไดก้าร Post audit ก็
สิน้สุด หากไมส่ามารถแกไ้ขได ้จะด าเนินการทางศาล
ต่อไป  หากไม่พบข้อผิดปกติ ทางกรมศุลฯจะแจ้งว่า
ไมพ่บ. 
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TTIA เขา้รว่มประชุมแนวทางการออกใบรบัรองอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารสตัว์เพือ่การสง่ออกนอก

ราชอาณาจกัร  

เมื่อวนัที่ 12 ตุลาคม 2560 (ช่วงเช้า)  ทาง

สมาคมฯ (คุณอารียา,คุณประทุมพร) เขา้รว่มประชุม

แนวทางการออกใบรบัรองอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหาร

สตัว์เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจกัร ตามปก.กษ.

เรือ่งก าหนดชื่อ ประเภท วธิีการ และเงือ่นไข ในการ

ขอใบรบัรองการตอ่อายุใบรบัรอง พ.ศ. 2560 จดัโดย

กรมปศุสตัว์ เพื่อช้ีแจงหารือท าความเข้าใจข ั้นตอน

แนวทางการออกใบรบัรองฯ โดยมี คุณโสภชัย์ ชวาล

กุล สตัว์แพทย์ช านาญการพิเศษ ส่วนตรวจสอบ

มาตรฐานดา้นการปศุสตัว์ เป็นประธาน 

สรุปประเด็นส าคญัดงัน้ี 

  1. ปัญหาผู้ประกอบการไม่สามารถยื่นแบบค าขอ

ลว่งหน้ากอ่นวนัสง่ออกไมน้่อยกว่า 3 วนัท าการ และ

ยงัมีหลกัฐานประกอบแบบค าขอไม่ครบถ้วน(หมวด 

3 ขอ้ 19) >> สพส. ช้ีแจงวา่ รมช.กษ.ใหค้งประเด็น

การยื่นฯ ล่วงหน้าไว้ เน่ืองจากเห็นว่าเป็นประโยชน์

แก่ผู้ประกอบการ แต่ สพส.เห็นด้วยที่จะตดัประโยค 

"ให้ยื่นการขอพร้อมด้วยหลกัฐานตามที่ระบุไว้ใน

แบบค าขอ" ออกจากประกาศฯ  ท ัง้น้ี ผปก. สามารถ

ยืน่ค าขอลว่งหน้ากอ่นวนัสง่ออกไม่น้อยกวา่ 3 วนัท า

การ ผา่นทางอีเมลล์ 

  2. ปญัหากรอบระยะเวลาการออกหนงัสือรบัรองฯ 

ให้แก่ผู้ยื่นค าขอภายใน 6 วนัท าการ(หมวด 3 ข้อ 

22) ผปก.เกรงว่าสินค้าจะไปถึงก่อนที่จะได้รบั HC 

>>  สพส.เห็นชอบตามข้อเสนอของผปก. ให้ลด

ระยะเวลาเหลือเพียง 2 วนัท าการ และจะแก้ไขใน

ประกาศกระทรวงตอ่ไป 

  3. ประเด็นหลกัฐานประกอบการขอใบรบัรองฯ มี

หลายรายการ ซึ่งบางรายการมีข้อมูลซ ้าซ้อนกนั  >> 

สพส.เห็นชอบให้ลดเอกสารประกอบค าขอจาก 17 

รายการ เหลือ 13 รายการ เพื่อลดปริมาณงานของ

เจา้หน้าทีแ่ละผูป้ระกอบการ 

เรือ่งอืน่ๆ  

  4.หน่วยงาน CFIA ของแคนาดา จะเข้ามาตรวจ

โรงงาน petfood >> ประธานฯ แจ้งว่าให้เตรียม

ความพร้อม เพื่อการต้อนรบัที่สมบูรณ์ โดยจะมีจน

ท.กรมปศุสตัว์เข้าไปช่วยเหลือ มีสมาชิกTTIA 3 รง. 

ไดแ้ก ่บมจ.ไทยยูเน่ียน กรุป๊ (Plan3), บจก.พรีเมียร์ 

แคนน่ิง อินดสัตรี้ และบจก.โชติวฒัน์อุตสาหกรรม

การผลติ 

  5. ทางหน่วยงาน AQSIQ ของประเทศจีน  >> แจง้

มายงักรมปศุสตัว์ ดงัน้ี  

- รายชื่อโรงงานที่สามารถส่งสินค้าไปได้อย่าง

ตอ่เน่ือง และเป็นสมาชกิ TTIA ไดแ้ก ่CMC(VCN4) 

,Unicord(VCN39),SEAPAC(VCN45),46,SC

C(VCN7) , Pataya food(VCN1) , TU(VCN5 ) 

และ Asian Alliance (VCN99) 

- รายชื่อโรงงานที่ก าลงัได้รบัการพิจารณาและจะ

เดินทางมาตรวจโดยจะมาเร็วๆน้ี และเป็นสมาชิก 

TTIA   >> Tropical(VCN97) ,TUM(VCN104)

และ Premierฯ (VCN49) 

- ส่วนบริษทัที่ยื่นขออนุญาตใหม่ต้องใช้เวลาในการ

พิจารณา และเป็นสมาชิก TTIA >> Siam Inter 

(VCN63)และ Asian alliance(VCN101) 

 
TTIA เขา้รว่มประชุมหารือความรว่มมอืการคา้การลงทนุในผลติภณัฑ์และโภคภณัฑก์ารเกษตร โดยเฉพาะ

อาหารฮาลาลระหวา่งไทยกบับาร์เรน 

วนัที ่16 ตุลาคม 2560 (ชว่งเชา้) ทางสมาคม

ฯ (คุณอารียา) เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือ

การค้ าการลงทุน ในผลิตภ ัณฑ์และ โภคภ ัณฑ์

การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาลระหว่างไทยกบั

บาร์เรน เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมือดา้นการคา้การลงทุน

ในสินค้าฮาลาลอย่างเป็นรูปธรรมโดย คุณอรมน 
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ทรพัย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาระหว่างประเทศ 

เป็นประธาน  

มีสาระส าคญัดงัน้ี  

1. ความร่วมมือด้านความม ั่นคงด้านอาหาร 

การค้า การลงทุน และการจดัหาผลิตภณัฑ์และโภค

ภณัฑ์การเกษตรจากไทยไปบาห์เรน >> ที่ประชุม

เห็นว่า ความพร้อมของไทยในผลิตภณัฑ์และโภค

ภณัฑ์การเกษตร ที่อยู่ในความสนใจของบาห์เรน 

ได้แก่ ผกั ผลไม้ อาหารทะเลกระป๋อง อาหารทะเล

เเปรรูป อาหารเเชเ่เข็ง ขา้ว ไกเ่เชเ่เข็ง เป็นตน้ 

2. องค์ความรูด้า้นความม ั่นคงทางดา้นอาหาร 

>> การเ เปรรูป การถนอมอาหาร การเก็บใน

ระยะเวลาที่สามารถเอาออกมาใช้ได้ ทางภาคประมง

และผู้ประกอบการของไทยยินดีแนะน าองค์ความรู้

น ั้ น ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป ร ะ ก อบก า รข อ งบ าห์ เ ร น  ท ั้ ง น้ี

ผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยในการเข้าไปลงทุนใน

บาห์เรน  

3. การจดัคณะอนุกรรมการฝ่ายไทยส าหรบั 

JSC ตาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านอาหาร

การค้าและการลงทุนฯ >> ภาคเอกชนเสนอใหเ้พิม่ผู้

เเทนจ านวน 4 หน่วยงาน ไดแ้ก ่ผูเ้เทนคณะกรรมการ

อิสลามกลางเเห่งประเทศไทย /ผู้เเทนสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย /ผู้เ เทนสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย และผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพื่อให้การขบัเคลื่อนเป็น

รูปธรรมตามเจตนารมณ์ของ MOU 

 
 

TTIA เข้าร่วมงานสมัมนาสมาคมการคา้ ประจ าปี 2560 “Together is Power 2017” 

 

ในค ่าวนัน้ี 16 ตุลาคม 2560 สมาคมฯ โดย 

ดร.ชนินทร์ คุณอรรถพนัธ์ และ จนท.TTIA ได้เข้า

ร่วมงานส ัมมนาสมาคมการค้า ประจ าปี  2560 

“Together is Power 2017” ณ โรงแรมเซนทารา 

แกรนด์ แอท เซ็นทรลัเวิลด์ จดัโดยสภาหอฯ ร่วมกบั 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า ก.พณ. โดยมีเป้าหมายเพื่อ

ผลกัดนัให้เกิดการสร้างเครือข่าย  และเชิดชูเกียรติ

สมาคมการค้าที่มีการบรหิารจดัการเป็นเลศิ และเป็น

การกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพฒันาองค์กรและ

บทบาทในการพฒันาธุรกิจ พร้อมผลกัดนัสมาคม

การค้าให้เป็นผู้น าสมาชิก ในการยกระดบัมาตรฐาน

ธุรกจิใหเ้ขม้แข็ง 

**โดยในปี 2560 น้ี TTIAไดร้บัรางวลัสมาคม

การค้าดี เด่น รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี >> 2 มิติ ด้าน

คุณภาพการใหบ้รกิาร และการพฒันาองค์กร ** 

และในภาคบ่ายวนัน้ี ยงัได้รบัเกียรติจาก 

รมว.ก.อุตสาหกรรม (นายอุตตม  สาวนายน) มา

ปาฐกถาพิเศษหวัข้อ “แนวทางการพฒันากลุ่มธุรกิจ

ให้สอดคล้องกบั S-Curve” และ ดร.คณิส  แสง

สุพรรณ เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายการพฒันา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก มาบรรยายให้

ความรูเ้กีย่วกบัแผนพฒันา ECC  เพือ่เสรมิสรา้งองค์

ความรูใ้ห้สมาคมการค้ามีความพรอ้มส าหรบัรองรบั

ทิ ศ ท า ง ก า รพ ัฒน าก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ  S-Curve แ ล ะ
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แผนพฒันา ECC ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์

ที่มุ่งเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้กบักลุ่มธุรกิจบริการ

ของไทยในการเป็นกลไกลหลกัในการขบัเคลื่อน

เศรษฐกจิไทย.

 

TTIA รว่มแถลงขา่ว 3 องคก์ร เรือ่ง สถานการณ์ธุรกจิเกษตรและอาหารในปจัจบุนั และแนวโน้มในอนาคต

เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2560 (ช่วงเช้า) ดร.

ชนินทร์ เป็นผู้แทน ดร.พจน์ฯ เข้าร่วมงานแถลงขา่ว 

3 องค์กร ได้แก่ สภาหอการค้าเเห่งประเทศไทย 

ส ถ าบ ัน อ าห า ร  แ ล ะ สภ าอุ ต ส าหกรรม  ก ลุ่ ม

อุตสาหกรรมอาหาร เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตร

และอาหารในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต ณ 

ศูนย์การเรียนรูอ้าหารไทย สถาบนัอาหาร  

โดยสภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย 9 เดือน

แรก ขยายตวัเพิม่ขึน้ 2.9% การสง่ออกสนิคา้อาหาร

ไทย มีปรมิาณ 25.26 ลา้นตนั มูลคา่ 768,797 ลา้น

บาท ขยายตวัเพิ่มขึ้น 8.3% เน่ืองจากความต้องการ

ของตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสหรฐัอเมริกา 

ยุโรป ญี่ปุ่ น และจีน ขณะที่เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ

ตะวนัออกกลางและแอฟริกาปรบัตวัดีขึ้น ท าให้มี

ความต้องการสินค้าเพิ่มขึน้ในกลุ่มสนิค้าขา้ว อาหาร

ทะเล และผกัผลไมก้ระป๋อง เป็นตน้ 

ภาพรวมการส่งออกอาหารไทย คาดว่าจะมี

มูลค่าการส่งออก ประมาณ 1.03 ล้านล้านบาท 

ขยายตวัเพิ่มขึ้น 8.4% และแนวโน้มอุตสาหกรรม

อาหารไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตวัเพิ่มขึ้นจากปี 

2560 โดยมีมูลค่าส่งออก 1.12 ล้านล้านบาท 

ขยายตวัเพิม่ขึน้ 8.7% 

โดยดร.ชนินทร์ กล่าวถึงสถานการณ์ทูน่าใน

ปจัจุบนัและแนวโน้วในอนาคต  

ปลาทูน่าในโลกน้ีมีปริมาณลดลง โดยสาเหตุ

มาจาก (1) โลกรอ้น (2) การจบัปลาที่มากเกินไป ณ 

วนัน้ีองค์การระหว่างประเทศ เช่น UN ,EU ร่วมมือ

กบัประเทศไทย จดัการแก้ปญัหาเรื่อง IUU เพื่อที่จะ

ท าการประมงอย่างย ั่งยืน เน่ืองจากใน 20 ปีทีผ่า่นมา 

ปลาในมหาสมุทรเหลือเพียง 60-70 ลา้นตนั สิง่ทีเ่ป็น

หว่ง คือ ทรพัยากรทะเลของโลกที่จะน้อยลง โดยเน้น

ให้ท าประมงอย่างย ั่งยืน ซึ่งหากมีการแก้ไขปัญหา 

IUU อย่างช ัดเจน ทรพัยากรของโลกจะมากขึ้น 

วตัถุดบิก็จะมากขึน้ดว้ย  

ท ั้ง น้ีประเทศไทยโชคดีที่มีสถาบนัอาหาร 

ห น่วยง าน เอกชนและร ัฐบาลให้ก ารส่ ง เ ส ริม 

โดยเฉพาะเรื่อง Food Safety ซึ่งคู่แข่งอาจจะเเข่ง

ปรมิาณไดแ้ตใ่นเรือ่งความปลอดภยัอาหาร เชือ่ม ั่นวา่

ประเทศไทยและอุตสาหกรรมอาหารไทยเป็นหน่ึงไม่

เป็นรองใคร

 

TTIA เขา้รว่มงานสมัมนา เรือ่ง "เปลีย่นการจา่ย สูก่ารจา้ง...ลดความเหลือ่มล า้ เพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน"

เมือ่วนัที ่17 ต.ค. 2560  ทางสมาคมฯ (คุณศิ

ยามล) เข้าร่วมสมัมนาของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เรื่อง 

“เปลี่ยนการจ่าย สู่การจ้าง..ลดความเหลื่อมล ้า เพื่อ

การพฒันาที่ย ั่งยืน” จดัโดยโครงการรอ้ยพลงัเปลี่ยน

ประเทศ และมูลนิธินวตักรรมทางสงัคม ณ พรีเมียร์

คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครนิทร์ 

          ทางกลุม่พรีเมียร์ได้ด าเนินการพฒันาสง่เสริม

การจ้างงานคนพิการเชิงสงัคม ตามพ.ร.บ.ส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ มาตรา 33 การจ้าง
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งานคนพิการ โดยให้ท างานในองค์กรสาธารณะ

ประโยชน์ในทอ้งถิน่ ณ จ.ชลบุรี และจ.สมุทรปราการ 

ซึ่ ง ส อดคล้ อ ง ก ับ  Sustainable Development 

Goals ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อมุ่งให้เห็น

คุณค่ า แ ล ะ เ ป้ าหม ายขอ งอ งค์ ก รที่ ส ร้ า ง ก าร

เปลี่ยนแปลงในสงัคมด้วยการจ้างงานผู้พิการ แทน

การจา่ยเงนิเขา้กองทุนฯ และสง่เสรมิใหผู้พ้กิารพึง่พา

ตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท ัง้ยงัช่วยลดความ

เหลือ่มล า้ในสงัคมไดอ้ยา่งย ั่งยืน  

         ในการน้ี ทางคณะผู้จดัฯ ได้เชิญชวนให้ทาง

ผูป้ระกอบการหนัมาการจ้างงานคนพกิารตามมาตรา 

35 แทนการจา่ยเงนิเขา้กองทุนฯ เพือ่ใหผู้พ้กิารไดร้บั

เงินโดยตรง แทนการรบัเงินจากกองทุนฯ ซึ่งมีหลาย

ข ัน้ตอนกวา่เงนิจะถงึมือคนพกิาร 

 

TTIA เขา้รว่มสมัมนา เรือ่งการอภปิราย Asia-Pacific Financial Forum Seminar Trade & Supply 

Chain Finance 

เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2560 สมาคมฯ-จนท.

คุณกญัญาพฒัน์(กิ่ง)) ร่วมสมัมนา เรื่องการอภิปราย 

Asia-Pacific Financial Forum Seminar Trade 

& Supply Chain Finance ณ หอ้งนภาลยั โรงแรม

ดุสิตธานี  จดัโดย กกร. ร่วมกบั สภาที่ปรึกษาทาง

ธุรกจิเอเปค สรุปประเด็น RCEP ดงัน้ี 

>> RCEP Regional Comprehensive 

Economic Partnership พฒันามาจากความตกลง

การค้าเสรีที่เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ระหวา่ง ASEAN กบัคูค่า้อีก 6 ประเทศ คือ จีน ญีปุ่่ น 

เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดย

RCEP มี  GDP อ ยู่ ที่  31% ข อ ง  GDPโ ล ก  มี

ประชากรเตบิโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จ านวนกว่า 3.553 

ล้านคน หรือ 45% ของประชากรโลก เมื่อเทียบกบั 

GDP ของ ASEAN นัน้อยูท่ี ่3.4% ของ GDP โลก

และการเติบโตของประชากรอยู่ที่ 638 ล้านคน หรือ 

8.6% ของประชากรโลก  

>> RCEP มี เ ป้ า ห ม า ย คื อ  1.มี ค ว า ม

จ าเป็นต้องสะท้อนให้สมาชิกเป็น Global Supply 

Chain 2.การลงทุนเปิดเสรีและคุ้มครองเสรีจะต้อง

สรา้งความเขม้แข็งและผลกัดนั FTAs ทีจ่ะเกดิขึน้ 3. 

RCEP จะต้องได้ประโยชน์มากกว่า ASEAN+1(

กบัคู่ค้าเพียง 1 ประเทศ) 4.ลดระเบียบการค้าและ

บรกิาร 5.ตอ้งสอดคลอ้งกบั WTO ครอบคลุมการค้า

สินค้า บริการ การลงทุน มาตรการด้านการค้า และ

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการเชื่อมโยง

เครือขา่ยการผลติ การคา้และการลงทุนระหวา่งกนั  

>> และมีหวัขอ้อืน่ๆทีน่่าสนใจคือ  

-- Supply Chain Financing เ พื่ อค ว าม

สะดวกและรวดเร็วในการท าธุรกจิ มีการเสนอวธิีการ 

1) ความร่วมมือจากผู้ค้ารายใหญ(่sponsor) เพื่อให้

ธนาคารพิจารณาปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลกัทรพัย์ค ้า

ประกนัได ้2)การเสนอสว่นลดเพือ่ให้ลูกหน้ีช าระเงิน

เร็วขึน้ และ 3)การขยายเทอมการช าระเงนิใหย้าวขึน้

ตามความจ าเป็นของธุรกจิ  

-- E-commerce การด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไทยแลนด์ 4.0 เน้นการใช้ QR 

code เพือ่สะดวกและรวดเร็วในการช าระเงนิตา่งๆ 
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TTIA เขา้รว่มสมัมนา “ผลติภณัฑ์อาหารกบัการลดโลกรอ้น From Farm to Table towards Low carbon 

Food” 

วนัที่  30 ตุลาคม 2560 สมาคมฯได้เข้า

รว่มงานสมัมนา “ผลติภณัฑ์อาหารกบัการลดโลกรอ้น 

From Farm to Table towards Low carbon 

Food”ณ โรงแรมปทุมวนั ปริน้ท์เซส จดัโดย องค์การ

บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

อบก. ร่วมกบัสถาบนัอาหาร โดยมีวตัถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารได้รบั

ทราบนโยบายและเป้าหมายของประเทศด้านการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ สถานการณ์การแขง่ขนั

ของอาหารไทยในตลาดโลกเพื่อเตรียมพร้อมรบัมือ 

ตลอดจนทราบถึงแนวทางการด า เ นินงานด้าน

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลติภณัฑ์เพือ่น าไปสูก่ารเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ลดก๊าซเรือนกระจก 

และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัผู้ประกอบการของ

ไทยในตลาดสากล 

โดยงานสมัมนามีการบรรยายในหวัขอ้ ดงัน้ี 

    1.ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมอาหารในยุคไทย

แลนด์ 4.0  

     -  สถานการณ์การผลิตและการแข่งข ันของ

อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก  

     - ทิศทางอุตสาหกรรมอาหารกบันโยบายของ

ประเทศไทย  

    -  อุตสาหกรรมอาหารไทยก ับมาตรฐาน/กฏ

ระเบียบการคา้ดา้นสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ 

      โดย คุณอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล ที่ปรึกษา

สถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 

    2.  นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

กบัการเตรียมความพรอ้มของอุตสาหกรรมไทย” โดย 

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการองค์การ

บรหิารจดัการกา๊ซเรือนกระจก 

    3.“From Farm to Table” 

    - กรณีศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภณัฑ์กลุ่มผกั

และผลไม้ ภาคปศุสตัว์ และประมง โดย ผศ.ดร.รตั

นาวรรณ ม ั่งค ั่ง 

ผู้อ านวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์

ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

   - กรณีศกึษาคาร์บอนฟุตพริน้ท์ผลติภณัฑ์บะหมี่กึ่ง

ส าเร็จรูป มะละกออบแหง้ และหน่อไมฝ้ร ั่ง โดย ดร.สุ

วิน อภิชาติพ ัฒนศิริ  ผู้ เ ชี่ยวชาญด้านการจ ัดท า

ค า ร์ บ อน ฟุ ตพริ้ น ท์  คณ ะ วิ ศ ว ก ร รมศ า ส ต ร์  

มหาวทิยาลยัมหดิล  

   -กรณีศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภณัฑ์ข้าวโพด

กระป๋อง น ้าตาล และสบัปะรดกระป๋อง โดย นายมนต์

ชยั จติตปิญัญากุล ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการจดัท าคาร์บอน

ฟุตพริน้ท์ บรษิทั กรีนอนิโนเวทีฟ เอ็นจเินียริง่ จ ากดั 

อ น่ึ ง โครงการคา ร์บอนฟุตพริ้น ท์  เ ป็น

โครงการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ตามกฎหมาย ตามความตอ้งการของลูกคา้ ตามความ

ต้องการของสาธารณะ และเป็นการบริหารจดัการ

ความเสียงทางธุรกิจในการจดัการก๊าซเรือนกระจก 

พฒันาผลติภณัฑ์คาร์บอนต ่า สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด

ของระบบรบัรองและฉลากสิง่แวดลอ้ม มีสว่นร่วมใน

การบรรเทาปญัหาภาวะโลกรอ้นและแสดงความเป็น

ผู้น าก ารแสดงความร ับผิดชอบต่อส ังคมและ

สิ่งแวดล้อม หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการดงักล่าว 

ส า ม า ร ถ เ ข้ า ไ ปดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/ 
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TTIA GLP Visit 2017 เดือนตุลาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

ในเดือนตุลาคม ทางสมาคมฯ ได้เข้าท า

กจิกรรม GLP Visit 2017 กบับรษิทัสมาชกิเพือ่เป็น

การติดตามการด าเนินการแนวปฏิบตัิด้านแรงานทีด่ี 

โดยปีน้ีเป็นการด าเนินกจิกรรม Visit กบั ทา่นสมาชิก

เป็นปีที่ 2 และบริษัทที่ได้ท า GLP Visit  แล้วใน

เดือนกนัยายนน้ีมี 6 บรษิทั ไดแ้ก ่บจก.พรีเมียร์แคน

น่ิง อินดสัตรี้ บจก.โชติวฒัน์อุตสาหกรรมการผลิต 

บมจ.สงขลาแคนน่ิง บมจ.ทรอปิคอลแคนน่ิง(ประเทศ

ไทย) บจก.สยามอนิเตอร์เนช ั่นแนลฟู๊ด และ บจก. เอ.

อี.ซี. แคนน่ิง  

 

 

 

 

 
“ฉตัรชยั” เผยเชญิชาวประมง-แพปลา ท าความเขา้ใจแกไ้ขประมงผดิกฎหมาย 18 ต.ค.น้ี 

เมือ่วนัที ่17 ต.ค.2560 พล.อ.ฉตัรชยั สารกิลั

ยะ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เปิดเผยภายหลงัการประชุมคณะรฐัมนตรี (ครม.) 

กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องการท าประมงผิด

กฎหมาย หรือ ไอยูยูวา่ รฐับาลดูแลในเรือ่งตา่งๆดงัน้ี  

1.การจดทะเบียนเรือประมงและออกใบ

อนุญาตทิ าการประมง  

2. การควบคุมและเฝ้าระวงัการท าประมง 

3.การปรบัปรุงระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั  

4.การปรบัปรุงพระราชบญัญตัิ การประมง

และกฎหมายล าดบัรอง  

5.การจดัท าแผนระดบัชาติในการป้องกนั 

ยบัย ัง้ และขจดัการท าประมงผดิกฎหมาย 

โดยเมื่อวานได้ลงไปดูในการตรวจสอบ

ย้อนกล ับท ั้ง เรื่ องการตรวจสอบข้อมูลให้มีการ
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เชื่อมโยงและการท าความเข้าใจของชาวประมง และ

กระบวนการแปรรูปสตัว์น ้าไปสูอ่าหารทะเล จากการ

ตรวจสอบย้อนกลบัได้วางระบบไว้ชดัเจน ขณะที่ข้อ

ปฎิบตัิอื่นจะต้องให้ชาวประมงและแพปลามีความ

เข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งได้ส ั่งการให้เชิญชาวประมงแพ

ปลา เข้าประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในกติกาใหม่

รว่มกนั ในวนัพุธที ่18 ต.ค.น้ี 
Source:https://www.prachachat.net/economy/news-

56104 

 

ไทยย า้ความมุง่ม ั่นตอ่ตา้นการประมง IUU ในการประชุมมหาสมทุรโลก 

เมื่อวนัที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560 พลเอกฉตัรชยั 

สาริกลัยะ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นผู้แทนรฐับาลไทยในการเข้าร่วมการ

ป ร ะ ชุ ม ม ห า ส มุ ท ร โ ล ก  ห รื อ  Our Ocean 

Conference 2017 ซึ่งสหภาพยุโรปเป็นเจ้าภาพจดั

ขึ้น ณ สาธารณรฐัมอลตา มีผู้แทนระดบัสูงเข้าร่วม

การประชุมจากกว่า ๖๐ ประเทศท ั่วโลก รวมถึงจาก

ภาคประชาสงัคมและภาคเอกชน  โดยผู้แทนรฐับาล

และภาคส่วนต่าง ๆ ได้ประกาศค าม ั่นในการอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรมหาสุมทรกว่า 400 ค าม ั่น 

คดิเป็นการสนบัสนุนทางการเงนิกวา่ 6 พนัลา้นยูโร 

 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ไดก้ลา่วย า้ความมุง่ม ั่นของไทยในการปฎิรูปภาคการ

ประมงและการจดัการแรงงานภาคการประมงในทุก

มิติ เพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานระหว่าง

ประเทศ รวมถึงความมุ่งม ั่นในการเข้าเป็นภาคี

อนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อสรา้ง

มาตรฐานสภาพการท างานและความเป็นอยู่ที่

เหมาะสมส าหรบัแรงงานประมง  ตลอดจนไดก้ลา่วถงึ

พ ัฒนาการที่ส าค ัญในการปฏิรูปโครงสร้างทาง

กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกบัการประมงของไทย 

การปฏิรูประบบการจดัการกองเรือ การพฒันาระบบ

การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวงัการท าการประมง 

และระบบการตรวจสอบย้อนกลบัสตัว์น ้า เพื่อให้

ม ั่นใจวา่ผลติภณัฑ์อาหารทะเลของไทยปลอดจากสตัว์

น ้าที่ได้จากการท าการประมงผิดกฎหมาย โดยมี

เป้าหมายไมเ่พียงเพือ่การขจดัการประมงผดิกฎหมาย 

แตเ่พือ่ความย ั่งยืนของทรพัยากร  นอกจากน้ี ไทยยงั

ได้ก าหนดเป้าหมายในการจดัต ัง้พ้ืนที่คุ้มครองทาง

ทะเลและชายฝั่ งให้ได้ร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. 

๒๕๗๓ ตลอดจนการจดัท าแผนระยะยาวเพื่อจดัการ

และแกไ้ขปญัหามลพษิทางทะเล โดยพรอ้มรว่มมือกบั

นานาชาติและทุกภาคส่วนในการอนุรกัษ์มหาสมุทร

และปกป้องทรพัยากรทางทะเล 

 นอกจากน้ี ระหว่างการเข้าร่วมการประชุม 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบ

หารือกบันายเคอเมนู เวลลา กรรมาธิการยุโรปด้าน

สิ่งแวดล้อมกิจการทางทะเลและประมง โดยได้ย ้า

ความมุ่งม ั่นของไทยในการแก้ไขปญัหาการประมง

ผิดกฎหมายให้ส าเร็จลุล่วง รวมถึงการผลกัดนัการ

จดัท านโยบายประมงร่วมของอาเซียน เพื่อส่งเสริม

ความร่วมมือในระดบัภูมิภาคในการต่อต้านการ

ประมง IUU ซึ่งนายเวลลา ได้แสดงความเชื่อม ั่นใน

แนวทางการแก้ไขปญัหาการประมงผดิกฎหมายของ

ไทย โดยพร้อมให้การสนับสนุนและเห็นว่าไทย

สามารถเป็นหุ้นส่วนส าคญัของสหภาพยุโรปในการ

ต่อต้านการประมงผิดกฎหมายและการส่งเสริมการ

ประมงอยา่งย ั่งยืนได ้
Source:http://www.ryt9.com/s/mfa/272656 

 

แพปลารอ้งรฐัหนุนสนิเชือ่ ซื้อเครือ่งช ั่งใหมร่บัอยีตูรวจยอ้นกลบั 

พล.อ.ฉัตรชยั สาริกลัยะ รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการได้

ล ง พ้ืนที่ ศู นย์ ตรวจสอบ เพิ่ มความ เข้ม ง วด ใน

กระบวนการตรวจสอบอื่น ๆ ท ัง้ระบบการตรวจสอบ

เรือประมงที่แจ้งเข้า-แจ้งออก (PIPO) เพื่อแก้ไข

ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ( IUU) โดยเพิ่ม

ความเข้มงวดในการตรวจสอบการน าสตัว์น ้าขึ้นท่า

เทียบเรือ การควบคุมการขนถ่ายสตัว์น ้า การบนัทึก

จ านวนสตัว์น ้าซึ่งได้ท าการทดลองติดต ั้งเครื่องช ั่ง

น ้าหนกั (smart scale) ที่มีความแม่นย าสูง น าร่อง

คร ัง้แรกที่องค์การสะพานปลา (อสป.) จ.สงขลา และ

ที่ท่าเรือ อสป.สมุทรสาคร รวมท ัง้ระบบการคดัแยก

ปลาแตล่ะชนิดทีซ้ื่อขายกอ่นสง่โรงงานแปรรูปสตัว์น ้า 
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โดยได้ขอความร่วมมือการท างาน การใช้โปรแกรม 

จากทา่เทียบเรือหรือแพปลาเอกชนดว้ย 

ล่าสุด ศูนย์บญัชาการแก้ไขปัญหาการท า

ประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้เรียกผู้ประกอบการ

ท่าเทียบเรือหรือแพปลาภาคเอกชนท ั่ วประเทศ 

รวมท ั้งผู้บริหาร อสป.มาสมัมนาเรื่องภาระหน้าที่

ความรบัผิดชอบของแพปลาเพื่อแก้ปัญหา ท ั้ง น้ี  

นอกจากการตรวจระบบการตรวจสอบย้อนกลบัแล้ว 

อียู จะมาดูความคืบหน้าในการเร่งขึ้นทะเ บียน

เรือประมงผดิกฎหมายใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน มี.ค. 

2561 เพื่อท าให้ประเทศไทยออกจากการประเมิน

ใบเหลือง นอกจากน้ียงัตรวจเรื่องที่เกี่ยวข้องกบั

การค้ามนุษย์ ดงันั้นจึงต้องเร่งแก้ปัญหาทุกด้าน 

เพื่อให้ไทยปรบัอนัดบัการแกป้ญัหาการค้ามนุษย์ขึน้

เป็นเทียร์ 2 ใหไ้ดใ้นปีหน้า 
Source:https://www.prachachat.net/economy/news-

58637 

 

อยีูให"้ใบเหลือง"เวียดนาม ท าประมงผดิกฏหมาย 

สหภาพยุโรป (อียู) ประกาศให้ "ใบเหลือง" 

แก่เวียดนามเมื่อวนัจนัทร์ พร้อมกบัเตือนอาจคว ่า

บาตรอาหารทะเลสง่ออก หากฮานอยไมพ่ยายามมาก

ขึน้ในการแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฏหมาย 

ส านกัข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงบรสัเซลส์ 

ป ร ะ เ ท ศ เ บ ล เ ยี่ ย ม  เ มื่ อ ว ัน ที่  23 ต . ค .  ว่ า 

คณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) องค์กรบริหารของ 28 

ประเทศอียู  กล่าวว่า เวียดนามควรแก้ไขปัญหา 

"ภายในกรอบเวลาทีส่มเหตุผล" แตไ่มก่ าหนดขีดเสน้

ตาย นายคาร์เมนู เวลลา กรรมาธกิารการประมงยุโรป 

กล่าวในแถลงการณ์ ว่า "เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อ

ผลกระทบ จากการกระท าที่ผิดกฏหมายของเรือ

เวียดนาม ที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเลในมหาสมุทร

แปซิฟิก เราได้ขอรอ้งใหเ้จ้าหน้าที่เวียดนามเพิ่มการ

ตอ่สู ้เพือ่ทีเ่ราจะไดก้ลบัการตดัสนิใจน้ีโดยเร็ว" 

จากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตร

แห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) เวียดนามอยู่ในกลุ่ม 

10 อนัดบัสูงสุดของโลก ประเทศผู้ผลิตผลิตภณัฑ์

อาหารทะเล อีซีอาจให้ "ใบแดง" แก่ประเทศที่ 3 ที่

ล้มเหลวในการควบคุมการท าประมงผิดกฏหมาย ซึ่ง

ทา้ยทีสุ่ดก็จะการส ั่งห้ามทางการคา้ ตอ่ผลติภณัฑ์การ

ประมง อียูซึ่งน าเข้าปลารายใหญ่ที่สุดในโลก ออก

กฏเกณฑ์มีผลบ ังค ับในปี พ.ศ. 2553 ในความ

พยายามหลีกเลี่ยงการเป็นผู้ร่วมกระท าผิดในการท า

ประมงผิดกฏหมาย และส่งเสริมการใช้ทะเลอย่าง

ย ั่งยืน 
Source:https://www.dailynews.co.th/foreign/606033 

 

 

 

 

 

กระทรวงแรงงานย า้ งานขายของหน้ารา้นยงัเป็นงานหา้มคนตา่งดา้วท า 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจดัหา

งาน กระทรวงแรงงาน กล่าวช้ีแจงถึงกรณีที่แรงงาน

ต่างด้าวสญัชาติกมัพูชา ลาวและเมียนมาลกัลอบเข้า

มาขายอาหารผกัและผลไมใ้นตลาดสีมุ่มเมือง จงัหวดั

ปทุมธานีวา่มีความผดิตามพระราชก าหนดการบรหิาร

จ ัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 

เน่ืองจากเป็นการท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน 



Page 12 of 18 
 

  TTIA NEWSLETTER/ October 2017 

แต่ขณะน้ีอยู่ระหว่างการยกเว้นบทลงโทษตามค าส ั่ง

หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 

จนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยจะมีผลบงัคบัใช้

ต ั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 นอกจากน้ี การที่

แรงงานต่างด้าวขายผกัและผลไม้ เป็นการขายของ

หน้ารา้น ซึ่งเป็นหน่ึงใน 39 อาชีพงานที่ห้ามคนต่าง

ด้าวท า โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมาย

ฉบบัน้ีใหม่ ดงันั้น จึงขอย ้าเตือนนายจ้างมิให้จ้างคน

ต่างด้าวขายของหน้าร้าน เน่ืองจากยงัไม่ได้รบัการ

ยกเว้นแต่อย่างใด และยงัคงเป็นอาชีพที่สงวนไว้

ส าหรบัคนไทยเท่านั้น จึงขอให้นายจ้างปฏิบตัิให้

ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากพบเห็น

แรงงานต่างด้าวท างานที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน

ใบอนุญาตท างาน ขอให้แจ้งเบาะแสได้ที่ส านกังาน

จดัหางานจงัหวดัทุกจงัหวดั ส านักงานจดัหางาน

กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วน 

1694 
Source:https://www.doe.go.th/prd/angthong/news/param

/site/154/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/101

60 

 

กระทรวงแรงงานแจง ! คนตา่งดา้วกมัพชูา ลาว เมยีนมา ท างานเป็นลา่มหรือผูป้ระสานงานดา้นภาษาได้ 

กระทรวงแรงงาน ช้ีแจงแรงงานต่างด้าว

กมัพูชา ลาว และเมียนมา สามารถท างานเป็นล่าม

หรือผู้ประสานงานด้านภาษาได้ โดยไม่ข ัดต่อ

กฎหมาย ท ัง้น้ีอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขประกาศรบัสมคัรและ

ว่าจ้างคนไทยเข้าท างานหลงั 15 วนั แล้วแต่ไม่มีคน

ไทยประสงค์จะท างาน โดยจ้างคนต่างด้าวเป็นผู้

ประสานงานด้านภาษาได้ 1 คนต่อการจ้างคนต่าง

ด้าว 100 คน ขณะที่หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ 

มูลนิธ ิหรือองค์การอืน่ทีไ่มแ่สวงหาก าไร สามารถจา้ง

ไดต้ามความเหมาะสม  

วนัที่ 19 ตค.60 นายวรานนท์ ปีติวรรณ 

อธิบดีกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าว

ช้ีแจงถึงกรณีที่มีข่าวว่าจากการประกาศใช้พระราช

ก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ.2560 ท าใหไ้มส่ามารถจา้งพนกังานสาธารณสุข

ต่างด้าวเป็นล่ามแปลภาษาและช่วยประสานงานเมื่อ

ออกชุมชนได้นั้น ขอเรียนว่าเป็นความเข้าใจที่

คลาดเคลื่อน เน่ืองจากประกาศส านกันายกรฐัมนตรี 

เรื่องก าหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 

13 (2) แห่งพระราชบญัญตัิการท างานของคนต่าง

ด้าว พ.ศ.2551 ท าได้ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2559 เมื่อ

วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ได้ก าหนดให้แรงงาน

กมัพูชา ลาว และเมียนมากลุ่มบตัรสีชมพูสามารถ

ท างานในต าแหน่งผู้ประสานงานด้านภาษากมัพูชา 

ลาว หรือเมียนมาได้เพิ่มจากงานที่อนุญาตคือ งาน

กรรมกร  งานรบัใช้ในบ้าน และช่างเครื่องยนต์ใน

เรือประมงทะเล โดยผู้ว่าจ้างต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไข

คือ ประกาศรบัสมคัรและว่าจ้างคนไทยเข้าท างาน

ก่อนอย่างน้อย 15 วนั หากพ้นเวลาดงักล่าวไม่มีคน

ไทยสมคัรท างาน นายจา้งสามารถจา้งคนตา่งดา้วเป็น

ผูป้ระสานงานดา้นภาษากมัพูชา ลาว หรือเมียนมาได ้

1 คนต่อการจ้างคนต่างด้าว 100 คน ส่วนกรณี

นายจา้งเป็นหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ มูลนิธ ิหรือ

องค์การอื่นที่มีวตัถุประสงค์ไม่แสวงหาก าไรในทาง

เศรษฐกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยส่วนรวม

สามารถจา้งไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม  

กระทรวงแรงงาน จึงขอประชาสมัพนัธ์ให้

นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของร ัฐ 

รฐัวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆที่ไม่แสวงหา

ก าไรทราบว่า หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าว

กมัพูชา ลาว และเมียนมา ท างานเป็นล่ามหรือผู้

ประสานงานด้านภาษากมัพูชา ลาว และเมียนมา

สามารถท าได้ ตามมาตรา 63 (2) ประกอบมาตรา 

145 แห่งพระราชก าหนดการบริหารจดัการการ

ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ก าหนดไว้ว่ากฎ

หรือค าส ั่งใดๆ ที่ได้ออกหรือส ั่งโดยพระราชบญัญตัิ

การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ที่ใช้บงัคบัอยู่

กอ่นวนัทีพ่ระราชก าหนดน้ีใช้บงัคบัให้ยงัคงใช้บงัคบั

ไดต้อ่ไปเพียงเทา่ทีไ่มข่ดัหรือแยง้กบัพระราชก าหนด

น้ี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส านกังานจดัหางาน

จ ั ง ห ว ั ด ทุ ก จ ั ง ห ว ั ด  ส า นั ก ง า น จ ั ด ห า ง า น

กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการ

จดัหางาน โทร.1694  นายวรานนท์ กลา่ว 
Source:https://www.prachachat.net/general/news-57307 

https://www.doe.go.th/prd/angthong/news/param/site/154/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/10160
https://www.doe.go.th/prd/angthong/news/param/site/154/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/10160
https://www.doe.go.th/prd/angthong/news/param/site/154/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/10160
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จี้ นายก เรง่ชงรา่ง พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานให ้สนช. 

เครือขา่ยประกนัสงัคมคนท างาน จี้นายกฯ เรง่

เสนอร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกบัสนช. ให้ทนั

ประกาศใช้ในปี 60 ระบุกฎหมายใหม่พฒันาชีวิต

แรงงาน 

วนัที่ 16 ตค.60 ที่ศูนย์บริการประชาชน 

ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี (ฝั่ ง ก.พ.) นาย

มนสั โกสน ประธานเครือขา่ยประกนัสงัคมคนท างาน 

(คปค.) พร้อมกบัตวัแทนองค์การแรงงานแห่ง

ประเทศไทย (อรท.) กบัเครือข่ายประกนัสงัคม

คนท างาน (คปค.)  สภาองค์การลูกจ้าง สหพนัธ์

แรงงาน สหภาพแรงงาน คนท างานยื่นหนงัสือถึง

พล.อ.ประยุทธ์  จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรีและ

หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) เพือ่ให้

นายกฯ เร่งเสนอร่างพระราชบ ัญญตัิ (พ.ร.บ.) 

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. …. ที่ผ่านมติคณะรฐัมนตรี 

(ครม.) เมือ่วนัที่ 15 ส.ค. ทีผ่า่นมาตอ่สภานิตบิญัญตัิ

แหง่ชาต ิ(สนช.) เพือ่เป็นของขวญัก าลงัใจใหก้บัผูใ้ช้

แรงงาน และใหม้ีผลบงัคบัทนัใชใ้นปี 2560 

โดยนายมนสั กล่าวว่า  ร่างพ.ร.บ.ดงักล่าวมี

สาระส าคญั และลูกจา้งท ั่วประเทศใหค้วามสนใจอย่าง

มาก เช่น การเพิ่มค่าชดเชยให้กบัลูกจ้าง ที่มีอายุงาน

ครบ 20 ปี ให้มีสิทธิได้รบัค่าชดเชย  400 วนัของ

คา่จา้งอตัราสุดทา้ย ใหลู้กจา้งมีสทิธลิากจิธุระทีจ่ าเป็น

โดยได้รบัค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3 วนัท างานในแต่ละปี 

ลูกจา้งหญงิมีครรภ์มีสทิธลิาเพือ่ตรวจครรภ์กอ่นคลอด

บุ ตร  และ เ พื่ อคลอดบุตรโดยได้ร ับค่ า จ้ า งไม่

เกนิ 90 วนั และนายจา้งยา้ยสถานประกอบการไม่ว่า

ยา้ยไปแลว้ จะอยูจ่ะมีหรือไมมี่ก็ตาม ซึ่งสง่ผลกระทบ

ต่อการด ารงชีวิตของลูกจ้างและครอบครวั ลูกจ้าง

สามารถบอกเลิกสญัญาจ้างได้และมีสิทธิได้รบัเงิน

ชดเชย ซึ่งร่างพ.ร.บ.ดงักล่าว จะเป็นการเพิ่มสิทธิ

ประโยชน์และสรา้งความเป็นธรรมกบัลูกจา้งทีท่ างาน

เป็นเวลานาน ลดความเหลือ่มล า้ในสงัคม ช่วยพฒันา

คุณภาพชีวติแรงงาน ขณะเดียวกนัอยากใหม้ีตวัแทน

ของแรงงานเขา้ไปรว่มในคณะกรรมาธกิารทีจ่ะต ัง้ขึน้

มาเพื่อพิจารณากฎหมายฉบบัน้ีในอนาคตด้วย เพื่อ

ความเป็นธรรมในการพิจารณาเพื่อให้เกิดความ

สมดุลและได้รบัข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุด ซึ่ง

อ ัตราที่ เหมาะสมคือควรมีภาคส่วนแรงงานใน

คณะกรรมาธกิาร 2-3 คน” นายมนสั กลา่ว  
Source:https://www.dailynews.co.th/politics/604621 

 

'นายจา้ง'ปทูาง'กยศ.'หกัเงนิเดือนผูกู้ย้ืมปีหน้า

วนัที่ 13 ตค.60 นายชยัณรงค์ กจัฉปานนัท์ 

ผูจ้ดัการ กองทุนเงนิใหกู้ย้ืมเพือ่การศกึษา(กยศ.) ได้

ใหข้อ้มูลวา่ กยศ. ไดล้งนามในบนัทกึ ขอ้ตกลงความ

ร่วมมือกบั นายเอกสิทธิ ์คุณานนัทกุล ประธานสภา

องค์การนายจา้ง แหง่ประเทศไทย ในการสรา้งความรู้

ความเขา้ใจ และเตรียมความพรอ้มใหอ้งค์กรนายจา้ง

ภาคเอกชนท ัง้ที่เป็นสมาชิกของสภาองค์การนายจ้าง

และองค์กรนายจา้งท ั่วไปทราบถงึภาระหน้าที ่วธิีการ 

ข ัน้ตอน ความรบัผิดชอบ และกฎหมาย กฎระเบียบ 

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหอ้งค์กรนายจา้งหกัเงนิเดือนผู้

กูย้ืม 

ท ัง้น้ี ได้ขอความร่วมมือจากองค์กร นายจ้าง

ภาคเอกชน เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นผู้กู้ยืม

เงินกองทุนของพนกังานหรือลูกจ้างที่อยู่ในสงักดั 

รวมถึงร่วมท าการประชาสมัพนัธ์ และจดักิจกรรม

ต่างๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม พระราชบญัญตัิ

กองทุนเงนิใหกู้ย้ืมเพือ่การศกึษา พ.ศ. 2560 ในสว่น

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองค์กรนายจา้ง 

ส าหร ับการห ักเงินเดือนผู้กู้ยืมจะเริ่มได้

ภายในปี 2561 เพราะปัจจุบนัองค์กรนายจ้างส่วน

ใหญ่ยงัไม่ทราบ รายละเอียดการหกัเงินเดือน โดย

กองทุนจะเริ่มต้นเดินสายช้ีแจงผู้ประกอบการท ั้ง

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ 
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ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ ภาคตะว ันออก ภาค

ตะวนัตก และภาคกลาง โดยร่วมกบั สภาองค์การ

น า ย จ้ า ง แห่ ง  ป ร ะ เ ทศ ไทย  มี ส ม า ชิ ก ที่ เ ป็ น

ผู้ประกอบการท ั่วประเทศ จ านวนกว่า 1,000 แห่ง 

โดยเฉพาะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีพนักงาน

ประมาณ 4-5 แสนคน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 

2560-มกราคม 2561 

นอกจากน้ี กยศ.เตรียมเดินหน้าเชื่อมระบบ 

กบักรมสรรพากร ในการรบัช าระหน้ีลูกหน้ี กยศ. 

จากองค์กรนายจ้าง คาดว่าจะเริ่มหกัเงินเดือนลูกหน้ี 

กยศ. ท ัง้รายเก่า และใหม่เป็นรายเดือน คาดเริ่มได้ 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 โดยกยศ.จะเชื่อมระบบกบั 

กรมสรรพากร แลว้ใหก้รมสรรพากรจะเชือ่มระบบกบั 

นายจ้าง หากนายจ้างไม่หกัเงินเดือนน าส่ง นายจ้าง

จะต้องรบัภาระจ่ายหน้ีแทนลูกหน้ี กยศ. โดยสิทธิใน

การหกัเงนิเดือนของ กยศ. ตาม พ.ร.บ. ลูกหน้ี จะตอ้ง

ถูกหกัเงนิภาษีรายไดใ้หก้รมสรรพากรกอ่น รองลงมา

คือประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และต่อมา

เป็น กยศ. ก่อนที่จะสามารถหกัเงินเดือนเพื่อใช้ให้

สถาบนัการเงนิได ้
Source:http://www.ryt9.com/s/nnd/2725084 

 
ชง กม.ปรบัเบีย้ประกนัสงัคมเพิม่ เงนิเดือน 2 หมืน่ขึน้ เก็บ 1 พนับาท

 ผูส้ือ่ขา่วรายงานวา่ การเก็บเงนิสมทบส าหรบั
ผู้ประกนัตนเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาท จากเดิม 750 
บาทนั้น นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการส านกังาน
ประกนัสงัคม กล่าวว่า ขณะน้ีการรบัฟงัความคดิเห็น
ต่อการร่างกฎหมายฉบบัใหม่ ครบตามกระบวนการ

แล้ว ได้ข้อสรุปว่า ต้องมีการปรบัเปลี่ยน จากเดิมที่
เคยคิดค านวณเงินสมทบจากฐานเงินเดือน 15,000 
บาท เป็น 20,000 บาท โดยจะแบง่การเก็บเงนิสมบท
เขา้กองทุนดงัน้ี คือ 
 -ผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง 16,000 บาท ใช้ฐาน
ค านวณเดมิ เก็บเงนิเขา้กองทุน 750 บาท 
 -เงินเดือน 16,000 แต่ไม่ถึง 20,000 บาท 
จะเก็บเงนิสมทบเขา้กองทุน 800 บาท  
 -ส่วนผู้ที่มีฐานเงินเดือน 20,000 ขึ้นไป เก็บ
เงนิสมทบเขา้กอนทุน 1,000 บาท 
 ขณะน้ีร่างกฎหมายอยู่ระหว่างเสนอต่อสภา
นิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิคาดวา่จะใช้เวลาพิจารณาในช่วง
ปีหน้าเป็นตน้ไป 
Source: http://money.sanook.com/520781/

 
ทางการลาวเปิดศูนย์ปรบัสถานะแรงงาน 

หน่วยงานปรบัสถานภาพแรงงานลาว แห่ง
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว เปิดเผยว่า 
ขณะน้ีทางการลาวได้มาต ั้งศูนย์ปรบัสถานภาพ
แรงงานลาว โดยได้ ด าเ นินการต ั้งแต่ว ันที่  28 
สิงหาคม ที่ผ่านมา บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าไอที 
สแควร์ ถ.แจ้งวฒันะ เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 
เปิดท าการทุกวนัจนัทร์-เสาร์ ต ั้งแต่เวลา 08.30-
16.30 น. ให้กบักลุ่มแรงงานที่ถือบตัรสีชมพู กลุ่ม
แรงงานท ั่วไปที่บตัรจะหมดอายุวนัที่ 31 มีนาคม 
2561 ให้นายจ้างน าแรงงานลาวรีบมาด าเนินการ 
โดยเร็ว ต ัง้แต่วนัน้ี ถึงสิ้นเดือนธนัวาคมปีน้ี โดยมี
ข ัน้ตอนดงัน้ี 
 1.แรงงานลาวต้องไปติดตอ่ที่ส านกังานจดัหา
งานกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1-10 หรือส านักงาน
จดัหางานจงัหวดั ทุกจงัหวดั เพื่อขอหนงัสือรบัรอง
การ ออกนอกพ้ืนที่ เพื่อเหตุผลในการเดินทางไป
ตรวจสญัชาต ิตามทีอ่ยูข่องหน่วยงาน ปรบัสถานภาพ
แรงงาน ข้างบน และจองคิว หรือเลือกนดัหมายวนัที่

สะดวกในการเขา้รบัการตรวจสญัชาตทิีศู่นย์ฯ โดยจะ
ปิดการรบัจองควิในวนัที 29 ธนัวาคม 2560 
 2.แรงงานเขา้รบัการตรวจสญัชาต ิโดยเตรียม
เอกสารให้พร้อมคือบตัรสีชมพู, ใบนดัคิว, หนงัสือ
ร ับรองการออกนอกพ้ืนที่ , เอกสารส่วนต ัวของ
ประเทศลาวเพือ่ยืนยนัตวัตน เช่น ส าเนาทะเบียนบา้น 
บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือผ่านแดน ใบผ่าน
แดน เป็นต้น โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าบริการออก
เอกสารรบัรองบุคคล เป็นเงินจ านวน 2,000 บาท 
ผู้ติดตาม (หมายถึงญาติพี่น้อง หรือบุตร ที่มีอายุ ไม่
ถงึวนัท างาน) 400 บาท ท ัง้น้ี ไดร้บัความ รว่มมือจาก
ทางการไทย โดยส านกังานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 
ให้บริการตรวจลงตราวีซ่า ในศูนย์ฯ มีค่าบริการ 
ตรวจลงวีซา่ 500 บาท 
 3.แรงงานน า ซีไอ และบตัรสีชมพู กลบัไป
ติดต่อ ที่ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่
หรือส านกังานจดัหางานจงัหวดั ในท้องที่ที่แรงงาน
ท างาน ภายใน 15 วนั เพื่อขออนุญาตท างานต่อไป 
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และสามารถตอ่อายุวีซ่าและการอนุญาตท างานได้อีก 
2 ปี (เป็นเบื้องตน้) 

Source: http://www.ryt9.com/s/nnd/2730735 

 

ก.แรงงานจีน้ายจา้งพสิจูน์สญัชาตแิรงงานวนัสดุทา้ย 

กระทรวงแรงงาน เร่งนายจ้างพาแรงงาน
กมัพูชา ลาว เมียนมา ในกิจการประมงทะเล พิสูจน์
สญัชาตวินัน้ีวนัสุดทา้ย 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจดัหา
งาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยกบัส านกัขา่ว INN วา่ 
วนัน้ี(31ต.ค.) จะเป็นวนัสุดท้ายของการพิสูจน์
สญัชาติแรงงานต่างด้าวกมัพูชา ลาวและเมียนมาใน
กิจการประมงทะเลและแปรรูปส ัตว์น ้ า  กลุ่มที่
ใบอนุญาตท างานจะหมดอายุในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 
2560 ซึ่งนายจา้งควรเรง่พาแรงงานมาด าเนินการให้
ถูกตอ้ง โดยแรงงานกมัพูชาสามารถพสิูจน์สญัชาตไิด ้

3 แห่ง แรงงานเมียนมาพิสูจน์สญัชาติ 9 แห่ง และ
แรงงานลาวพิสูจน์สญัชาติ 1 แห่ง ซึ่งการพิสูจน์
สญัชาตวินัสุดทา้ยคาดว่าจะมีจ านวนมากหลายเท่าตวั 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่กทม.ที่น่าจะเพิม่ขึน้เป็นกว่า 600 
คน จากปกต ิ100-300 คนตอ่วนั 

 ท ัง้น้ี กระทรวงแรงงาน ขอย ้าว่าจะไม่มีการ
ขยายเวลาพิสูจน์สญัชาติเพิ่ม พร้อมคาดว่าจะมี
แรงงานหายไปจากระบบกว่ารอ้ยละ 30 แต่แรงงาน
กลุ่ม น้ีจะกล ับเข้ามาในประเทศอีกคร ั้งแบบถูก
กฎหมาย หรือ แบบ MOU ซึ่งไม่น่ามีผลกระทบกบั
ตลาดแรงงาน หรือผูป้ระกอบการ  

 อยา่งไรก็ตาม ลา่สุดมีแรงงาน 3 สญัชาตกิลุ่ม
ประมงทะเลและแปรรูปสตัว์น ้ามาพิสูจน์สญัชาติแล้ว 
จ านวนท ัง้สิ้น 93,089 คน เป็นประมงทะเล 33,867 
คน และแปรรูปสตัว์น ้า 59,222 คน  

Source: 
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=8
19482 

 

 

 

 

 

 

คลนิกิสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร” 

ประชาสมัพนัธ์ “คลนิิกสทิธปิระโยชน์ทางภาษี

อากร” @ช ัน้ 2 อาคารเฉลมิพระเกียรต ิกรมศุลกากร  

อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกัสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีอากร > เปิดให้บริการต ั้งแต่วนัที่ 2 ตุลาคม 

2560 ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 – 16.00 น. เป็น

ตน้ไป 

 ท าหน้าทีร่บัเรือ่งโดยตรงกบัผูป้ระกอบการทีม่ีปญัหา 

หรือขาดความเข้าใจการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

อากร โดยจดัใหม้ีเจา้หน้าทีข่องหน่วยงาน รบัเรือ่งรบั

ฟงัปญัหาและเรือ่งรอ้งเรียนอนัเกดิจากการปฏบิตังิาน

ที่ เ กิ ด ก ับ ผู้ น า ข อ ง เ ข้ า แ ล ะ ส่ ง ข อ ง อ อ ก  แ ล ะ

ผูป้ระกอบการทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร. 
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เจรจา RCEP จบไมล่ง 4 ปี เปิดเสรีสนิคา้-บรกิารไรข้อ้สรุป 

ด้วยเหตุ RCEP เป็นความตกลงในลกัษณะ 

comprehensive agreement หม า ย ถึ ง เ จ ร จ า

พรอ้มกนัหมดท ัง้สนิคา้ บรกิาร และการลงทุน ถือเป็น 

“การเปิดเสรีท ั้งกว้างและลึก ” ครอบคลุมท ั้ง  16 

ประเทศ ซึ่งไมใ่ช่เรือ่งงา่ย เพราะระดบัความสมัพนัธ์

ในการเปิดเสรีของบรรดาสมาชิกแต่ละประเทศมี

ความแตกต่างกนั เช่น อาเซียน มีการเจรจาแบบ 

ASEAN+1 ก ับท ั้ง  6 ประเทศ แต่ระหว่างคู่  6 

ประเทศนัน้ไมเ่คยท าเอฟทีเอกนัมากอ่น 

จะ เห็นว่ า ในการประ ชุมระด ับห ัวห น้ า

คณะท างาน RCEP คร ั้งที่  19 เมื่อวนัที่  23-28 

กรกฎาคมที่ผ่านมายงัไม่สรุป เกี่ยวกบั “ข้อเสนอการ

เปิดตลาดสินค้า และรูปแบบข้อสงวนในการเปิดเสรี

บรกิาร” ซึ่งเป็นเพียงเสี้ยวหน่ึงของ RCEP ท ัง้ฉบบัที่

มี  11 ประเด็น ดงันั้นจึงเหลือการประชุมระดบั

หวัหน้าคณะท างานระหว่างวนัที่ 23-28 ตุลาคมน้ี ที่

ประเทศเกาหลี อีกเพียงรอบเดียวกอ่นทีจ่ะสรุปเสนอที่

ป ร ะ ชุมระด ับสุ ด ยอดผู้ น า อ า เ ซี ยน  (ASEAN 

Summit) ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวนัที่ 

10-14 พฤศจิกายนน้ี แต่โอกาสที่จะ “ปิดการเจรจา

ท ัง้ฉบบั” ใหท้นัภายในปีน้ีแทบเป็นไปไมไ่ดเ้ลย 

อยา่งไรก็ตาม หาก 16 ประเทศ “ยอมลดระดบั

มาตรฐาน” เพียงเพื่อให้การเจรจา RCEP บรรลุ

เป้าหมายตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด อาจท าให้

ความตกลง RCEP ไมไ่ดป้ระโยชน์ ดูดอ้ยกวา่ความ

ตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิภาคพ้ืนแปซิฟิก (TPP) จงึท า

ให้สมาชิก 16 ประเทศอยู่ในภาวะกระอกักระอว่นวา่

จะผลกัดนัให้ RCEP จบ หรือจะให้ RCEP เป็น

ความตกลงทีม่ีมาตรฐานสูง 

นางอภิรดี  ต ันตราภรณ์ ร ัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เป้าหมายของผู้น า

อาเซียนยงัคงต้องการเดินหน้าผลกัดนัให้ RCEP 

เกิดขึ้น เบ้ืองต้นเป้าหมายต้องการลดภาษี 0% ใน

สินค้า 92% ของรายการสินค้าที่ค้าขายระหว่างกนั

ภายใน 15 ปี แต่ปัจจุบนัประเทศคู่ เจรจาย ังไม่

สามารถปรบัลดภาษีในสินค้า 92% ได้ ปรบัลดได้

เพียง 90% เทา่นัน้ เน่ืองจากยงัมีประเทศคูเ่จรจาทีไ่ม่

มีข้อตกลงเขตการค้าเสรี  (เอฟทีเอ) ร่วมกนั เช่น 

ญีปุ่่ น จีน อนิเดีย เป็นตน้ 
Source: https://www.prachachat.net/facebook-instant-

article/news-52048

 
ไทย - สหรฐัเตรียมต ัง้ทมีรว่มขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

ประธานหอการค้าไทย" เผย "ไทย-สหรฐั" 

เตรียมต ัง้คณะกรรมการรว่มขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ หวงั

ขยายการลงทุนระหวา่ง 2 ประเทศ 

นายกลินท์  ส ารสิน  ประธานกรรมการ

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

เปิดเผยว่า ไทยและสหรฐัมีความสมัพนัธ์ทางการทูต

กนัมาอย่างยาวนาน บนพ้ืนฐานของความแบ่งปัน 

และในโอกาสเดินทางเยือนสหร ัฐร่วมก ับคณะ

นายกรฐัมนตรีนั้น ได้มีการเสนอให้มีการจดัต ั้ง

คณะกรรมการร่วมไทย-สหรฐัเป็นกลไกในการ

ขบัเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกนัในด้านการค้า , 

การลงทุน โดยได้เลือกบริษัทเอกชนที่ไปลงทุนใน

สหรฐัเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและมีกระทรวงการ

ต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เข้ามาเป็นที่ปรึกษาพรอ้มกนัน้ียงัได้มีการ

จดัท า MOU ระหว่างหอการค้าสหรฐัและหอการค้า

ไทยวา่ ดว้ยเรือ่งการสง่เสรมิการคา้และการลงทุนและ

คดัเลือกสาขาธุรกิจเพื่อร่วมกนัขบัเคลื่อนให้เป็น

รูปธรรมมากขึน้ 
Source: 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/777378 
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ยุโรป-แคนาดา ไดฤ้กษ์เริม่ใชข้อ้ตกลง CETA แลว้ 

ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและ

แ ค น า ด า  ( Comprehensive Economic and 

Trade Agreement : CETA) ได้เริ่มมีผลบงัคบัใช้

แลว้เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2560 ทีผ่า่นมา  

ตามขอ้ตกลงการคา้เสรี CETA สหภาพยุโรป

และแคนาดาจะยกเว้นภาษีน าเข้าถึงรอ้ยละ 98 ของ

สินค้าที่ค้าขายระหว่างกนัท ัง้หมด ครอบคลุมต ัง้แต่

สนิคา้ภาคอุตสาหกรรมจนถงึสนิคา้เกษตรและอาหาร

โดยไมจ่ ากดัขนาดของธุรกจิ  ท ัง้อาหารและเครือ่งดืม่

ท้องถิ่นคุณภาพสูงและรกัษาอตัราการเพิ่มปริมาณ

สินค้าส่งออกส าคญัของยุโรปไปยงัตลาดแคนาดา 

ประกอบดว้ย ชีส ไวน์และสุรากล ั่น ผกัและผลไม ้และ

ผลติภณัฑแ์ปรรูป 

 ท ั้งน้ี สินค้าที่จะน าเข้าสู่ยุโรปตามข้อตกลง

การคา้ CETA จะตอ้งเป็นไปตามระเบียบของสหภาพ

ยุโรป โดยไมม่ีการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบดา้นความ

ปลอดภ ัยอาหาร สินค้าด ัดแปรพ ันธุกรรม หรือ

มาตรการห้ามน าเข้าเน้ือววัที่ให้ฮอร์โมนเร่งการ

เจรญิเตบิโต 
Source: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ 

http://www.acfs.go.th/finance/old_issue.php (5/10/60) 

 

เกาหลีสง่ออกอาหารทะเลพุง่ 10.9% ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 
    เกาหลี

ใ ต้ ส่ ง อ อ ก
อ า ห า ร ท ะ เ ล
เพิ่มขึ้น  10.9 
% ใน 9 เดือน
แ ร ก ข อ ง ปี  
2017 สู่  1.74 
พนัล้านเหรียญ
ส ห ร ั ฐ ฯ 

กระทรวงมหาสมุทรและประมง  (MOF) สาธารณรฐั
เกาหลี เผย การส่งออกสาหร่ายทะเลแห้งเพิ่มขึ้น 
50.3 % สู ่410 ลา้นดอลลาร์ ในช่วง 3 ไตรมาสแรก 
เน่ืองจากจีนและญี่ปุ่ นมียอดการเก็บเกี่ยวที่ลดลง
รวมท ัง้ราคาจ าหน่ายผลผลติสูงขึน้ นอกจากน้ียอดการ

ส่งออกทูน่าไปต่างประเทศยงัเพิ่มขึน้ 5.5 % คิดเป็น 
430 ล้านเหรียญ ในขณะที่ยอดส่งออกของปลาหมึก
ลดลงถึง 24.4 % คิดเป็น 70 ล้านเหรียญในช่วง
เดียวกนั 

ท ัง้น้ีญีปุ่่ นเป็นตลาดสง่ออกอาหารทะเลที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศ ซึ่งมียอดเพิ่มขึ้นถึง 10.2 % ในช่วง 
9 เดือนแรก เมื่อเทียบเป็นรายปีเพิ่มสูงขึ้นถึง 590 
ลา้นเหรียญ เป็นผลมาจากยอดขาย สาหรา่ยทะเล,ทูน่า 
และหอยนางรม ในขณะที่จีนน าเข้าอาหารทะเลของ
เกาหลีใต้ลดลงถึง 0.2 % คิดเป็นมูลค่า 290 ล้าน
เหรียญ 
Source: 

http://www.acfs.go.th/warning/administrator/old_issue.ph

p

 

 

 

 

 
 

 
รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดือนตุลาคม 60  
วนัที ่10 ต.ค.60 มีหวัขอ้ทีส่ าคญัดงัน้ี  

มติ ครม.ที่ส าคญั ประจ าวนัที่ 10 ตค.60 มีดงัน้ี 

(แต่งต ั้ง  นายอนันต์ช ัย อุทยัพฒันาชีพ ให้ด ารง

ต าแหน่ง อธบิดีกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน / 

แตง่ต ัง้ นางนงลกัษณ์ ขวญัแกว้ เป็นกรรมการอื่นใน

คณะกรรมการองค์การสะพานปลา)  

24. ครม.มีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

แต่งต ัง้ นายอนนัต์ชยั อุทยัพฒันาชีพผู้ตรวจราชการ

กระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง 

อธิบดีกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง

แรงงาน ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมแต่งต ัง้เป็นต้นไป เพื่อทดแทนต าแหน่งที่

วา่ง 

รวมกฎหมายท่ีส าคญัในเดือนตลุาคม 2560 

http://www.acfs.go.th/warning/administrator/old_issue.php
http://www.acfs.go.th/warning/administrator/old_issue.php
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26. ครม.มีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เสนอแตง่ต ัง้ นางนงลกัษณ์ ขวญัแก้ว ผู้แทน

กระทรวงการคลงั เป็นกรรมการอืน่ในคณะกรรมการ

องค์การสะพานปลา แทนต าแหน่งที่ว่าง ท ัง้น้ี ต ัง้แต่

วนัที ่10 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป 
Source: 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/7268 

 

ราชกจิจานุเบกษา เดือนตุลาคม 2560  

19 ต.ค.60 - กฎกระทรวง การขอรบัใบแทนและการ

ออกใบแทนใบส าคญัการขึ้นทะเบียนอาหารสตัว์

ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2560  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/11

1/7.PDF 

 

18 ต.ค.60 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง ก าหนดขนาดเรือประมงที่ต้องถูกควบคุมและ

เฝ้าระวงั พ.ศ. 2560 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/25

7/1.PDF 

 

17 ต.ค.60 - ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง 

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต

ท างานและการอนุญาตให้ท างานตามพระราช

ก าหนดการบรหิารจดัการการท างานของคนตา่งดา้ว 

พ.ศ. 2560  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/25

6/24.PDF 

 

10 ต.ค 60 - ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดแบบ

และรายการหนงัสือก ากบัการซ้ือขายสตัว์น้  า (ขนส่ง

สตัว์น้  าทางรถยนต์) พ.ศ. 2560 
Source:  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/25

0/13.PDF 

 

-ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้าน

สุขอนามยัของเรือขนถ่ายสตัว์น้  า และหลกัเกณฑ์ใน

การออกหนงัสือรบัรอง พ.ศ. 2560 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/25

0/15.PDF 

 

6 ต.ค. 60 - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง 

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน

เพื่อได้รบัสิทธิในการรบัรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วย

ตนเองในการส่งออกไปสมาพ ันธร ัฐสวิสและ

ราชอาณาจกัรนอร์เวย์ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/24

8/14.PDF 

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 

ก าหนดขนาดเรือขนถ่ายสตัว์น้  าที่ตอ้งถูกควบคุมและ

เฝ้าระวงั พ.ศ. 2560  
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/24

8/12.PDF 

 

5 ต.ค. 60 - กฎกระทรวงก าหนดจ านวนคนพิการที่

นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการและหน่วยงาน

ของรฐัจะตอ้งรบัเข้าท างาน และจ านวนเงินที่นายจ้าง

หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน าส่งเข้า

กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560 
Source: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/10

3/47.PDF 

 

3 ตค 60 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ

อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ ใน

ราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกิจการประมง

ทะเล ตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 12 กนัยายน 

พ.ศ. 2560  
Source:  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/24
4/28.PD

 

 

 

 

 


