
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร. พจน์ ฯ   เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ 

139 ณ นครเจนีวา...                         อ่านต่อหน้า14              

TTIAประชุมปัญหาการน าเข้าปลาแบบตู้คอนเทนเนอร์

ร่วมกับกรมประมงและกรมศุลกากร...        อ่านต่อหน้า  12              

 การประชุม update  ILO-GLP manual… อ่านต่อหน้า14              TTIA ร่วมประชุมพิจารณา Action Plan/ Budget 

โครงการ Tonggol FIP…                      อ่านต่อหน้า5              
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จดัท ำโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย  ทีอ่ยู:่ 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวง
คลองเตย-เหนอื เขตวฒันา กทม.บรรณำธกิำร : สพุตัรา ริว้ไพโรจน ์  กองบรรณำธกิำร : วรพล พฒันะนุกจิ, ปิยะราช 
บญุประเสรฐิ,รัตตยิา เชยีงเนาว,์สทุธภิทัร สขุสม และ จริสดุา เกษก าธร. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

    ข่าวกิจกรรม

 

  - TTIA ร่วมงานกิจกรรมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Well-being leader :      

  Pathway   to increase longevity, Happineering and healthy life      

  span”และร่วมสังสรรคร์ับประทานอาหารเย็น                                     3 

  - TTIA ร่วมสัมมนาหัวข้อ "AI โอกาสและความท้าทายส าหรับธุรกจิไทย        4    

  - TTIA เข้าร่วมงานสัมมนา E-commerce พัฒนากลยุทธ์ก้าวสู่ตลาดโลก      5    

  - TTIA เข้าร่วมงานโครงการปรบัปรุงการท าประมงปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน  

  (Blue Swimming Crab Fishery Improvement Project : BSC FIP)       7 

  - TTIA ร่วมประชุมพิจารณา Action Plan/ Budget โครงการ Tonggol FIP   

  ร่วมกับ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และ WWF                          7 

  - MR.Sebastian Cortes-Sanchez เข้าพบขอสัมภาษณ์ เรื่องอุตสาหกรรม 

  ทูน่าไทย                                                                                  9 

  - TTIA เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงาน ASEAN Logistics & Warehouse 2018  

  และ ASEAN Cold Pharma Chain 2018                                         9 

  -TTIA เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการด าเนินการของฝา่ยไทยในกรณีการ  

  จัดท าตารางพันธกรณี WTO ของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจกัร และ 

  เกี่ยวกับ Brexit ครั้งท่ี 3                                                             10 

   - TTIA เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่าง  

  ประเทศ ครั้งที่ 2/2561                                                              11 

   - TTIA ประชุมปญัหาการน าเข้าปลาแบบตู้คอนเทนเนอร์ร่วมกับกรมประมงและ 

  กรมศุลกากร                                                                           12 

  - TTIA เข้าร่วมการประชุม update  ILO-GLP manual                       12 

  - ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสภาพรัฐสภา ครั้งท่ี 139  

  และร่วมประชุมกับคณะกรรมาธกิารสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตย  

  และสิทธิมนุษยชน (Standing Committee on Democracy and Human  

  Rights)                                                                                 14 

  -TTIA เข้าร่วมประชุมตดิตามความคืบหน้าการเจรจาและหารือท่าทีไทยส าหรับ 

  การประชุม RCEP-TNC ครั้งท่ี 24                                                  15 

  - TTIA ประชุมการสรรหาบุคลากรการประสานงานและงบประมาณโครงการ  

  Tonggol FIP                                                                          16 

    - TTIA เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน การบริหารจัดการการท า 

    ประมงตามหลักการของ Marine Stewardship Council Fisheries      

    Standard(MSC)                                                                    17 

  - ดัชนีปฏิรูปประมง ความสุขมั่นคงยั่งยืน                                       19 

- ผู้แทนกรมประมง เข้าร่วมการประชุม International Symposium on 

Fisheries Crime ครั้งท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 15-16 ตุลาคม 2561 และการประชุม 

INTERPOL Fisheries Crime Working ครั้งท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 17-19 ตุลาคม 

2561 ณ UN City กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก                19 

- นายอรุณชัย พุทธเจรญิ รองอธิบดีกรมประมง ได้ร่วมกล่าวเปดิการประชุม 

3th World Small-Scale Fisheries Congress ณ โรงแรมฮอลิเดยอ์ินน์ 

จังหวัดเชียงใหม่                                                                     20 

- กรมประมง แจงด่วน !! สหรัฐอเมริกา ไม่ไดห้้ามน าเข้า “น้ าปลาไทย”  

ทั้งระบบ และไมไ่ด้สุม่ตรวจพบสารก่อมะเร็ง                                    21   

ข่าวแรงงาน 

- คสรท.ร่วมมือ สรส.จัดกจิกรรม “วันงานท่ีมีคุณค่าสากล” รณรงคใ์ห้เกิดการ

จ้างงานท่ีมีคุณค่า                                                                   22 

- กระทรวงแรงงาน แจงปรับกฎหมาย C188 ให้เป็นธรรม สอดรับวถิี

ชาวประมง-ปราศจากขัดแย้ง                                                      23 

-‘รมว.เเรงงาน’ เชิญผู้แทนมหาวทิยาลัย หารือร่างกฎกระทรวง  

จป.วิชาชีพ                                                                           23 

- รัฐจ้างงานคนพิการแล้ว 82%                                                   25 

- ส านักงานประกันสังคม ปล่อยสนิเช่ือกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพื่อส่งเสรมิการ

จ้างงาน                                                                               25 

- พอใจผลการประชุมกลาโหมอาเซียนกับกลาโหมประเทศคูเ่จรจา โดยไทย

เสนอให้ประเทศสมาชิกร่วมกันแกป้ัญหาแรงงานประมงผดิกฎหมาย        26 

- นายจ้างรับมือแรงงานสูงวัยลุยใช้'เออร์ลี่รไีทร์'ลดต้นทุนเงินเดือน          26 

- รักษาการเลขาธิการส านักงานประกันสังคม เผย พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ.2561 จะมีผลบังคับใช้ 9 ธันวาคม 2561                               27 

 ข่าวการค้า  

- 8 เดือนแรกยอดใช้สิทธิ FTA และ GSP พุ่งเฉียด 50,000 ล้านเหรยีญ 

สหรัฐฯ                                                                               28 

- “ส.อ.ท.” หวั่นสงครามการค้ากดส่งออกเหลือ 4-5%                        29 

- เสียงเตือน “ไอเอ็มเอฟ” EM เสีย่งเงินไหลออกแสนล้านดอลล์             29 
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   เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2561 ช่วงเย็น จนท. TTIA  คุณสุทธิภัทร 
(แทน ดร.ชนินทร์) ได้เข้าร่วมงาน Dinner Talk ใหัวข้อ “การ
ปรับตัวภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ไทยแลนด์ 4.0”  
ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตร
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับเกียรติ จาก  
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน สรุปสาระส าคัญ
ได้ ดังนี้ 
 
1. แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 เชื่อว่า ”เมื่อโลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ” 
ผ่านการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เพื่อเชื่อมไทยสู่ประชาคม
โลก  โดยการสร้าง Value Creation  ให้แก่สินค้าไทย  
 
 
 
 

 
 
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าจากภาคเกษตร ซึ่งคนไทยจะต้อง
เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสินค้าเกษตร จากการมองสินค้าเกษตรใน
ฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นสินค้าInnovation 
2. ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยก าลังเผชิญหน้า
กับความท้าทายครั้งใหญ่จากเหตุและปัจจัยต่างๆ อาทิ 
2.1 ภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน  ก าลังสร้างความท้าทายให้แก่ภาค
ต่อเกษตรทั่วโลก โดยในส่วนของไทย ภาวะโลกร้อนจะส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงอประสิทธิภาพในการผลิตของภาคเกษตร ใน
อีก 40-50 ปี ข้างหน้า 
2.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  เกษตรกรไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุใน
ระดับที่สูง และภาครัฐยังไม่มีกลไกรับมือในระดับท้องถิ่น  
2.3 ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารไทยก าลังเข้าสู่ ภาวะ 
Disruptive Technology เช่นเดียวกับภาคส่วนธุรกิจอ่ืนๆ โดย
การเกิดขึ้นของเทคโนยีและนวัตกรรมใหม่ๆ (เช่น Big Data , 
Food Related Platforms, Robot เป็นต้น) จะกลายเป็นทั้ง
โอกาสและความท้าทาย หากภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารไม่ปรับตัวให้พร้อมกับการมาถึงของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
ก็จะสูญเสียโอกาสและความสามารถในการแข่งขันในท้ายที่สุด  
2 . 4  Demand ในกา รบริ โภคอาหารของผู้ บ ริ โภคก าลั ง
เปลี่ยนแปลงไป เช่น กระแสความนิยมในการบริโภคพืชผัก 
ออร์แกนิค ,ผักปลอดสารต่างๆ โดยในประเด็นนี้ ไทยยั ง 
ขาดนโยบายขับเคลื่อนในภาพใหญ่   
        
          
 
 

ข่าวกิจกรรม 
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2.5 การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารห่วงโซ่อุปทานของ
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากแนวคิด Cost 
Minimization ที่ต้องการบริหารธุรกิจให้มีต้นทุนต่ าที่สุดตลอด
ห่วงโซ่อุปทานไปสู่แนวคิด  Waste Minimization ที่ต้องการลด
ของเสียให้ได้มากที่สุดตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
  

3 .  ประ เทศไทยต้ องก้ า ว เข้ าสู่ ก า รประยุ กต์ ใช้ แนวคิ ด  
Green Economy ซึ่งเป็นการต่อยอดจากแนวคิดที่ส าคัญ  2  
ประการ คือ BioEconomyและCircular Economy โดย Green 
Economy จะเป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนไทย ในการขับเคลื่อน
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในบริบทไทยแลนด์ 4.0 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

   เมื่อวันที่ 3 ต.ค. (ช่วงบ่าย) จนท.สมาคม TTIA (คุณธันยา

กานต์) แทน ดร.ชนินทร์ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง E-Commerce 

พัฒนากลยุทธ์ก้าวสู่ตลาดโลกด้วย Alibaba ณ ห้อง Activity 

Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าฯ 

กล่าวเปิดงาน และคุณวิสาร จันท์เศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการ

สมาคมการค้ากลุ่มบริการโลจิสติกส์ กล่าววัตถุประสงค์เปิดงาน 

เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงความส าคัญของการ

ด าเนินงานในรูปแบบธุรกิจของ E-Commerce ได้ให้ทราบถึง

ประโยชน์การใช้งานของแพลตฟอร์มการค้าขายทางออนไลน์เพือ่

สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจ E-Commerce  สรุปดังนี้ 

    

1. ค้าขายอย่างไรในยุค 4.0 

1.1 แนวโน้มการเจริญเติบโตของ E-Commerce คือการขาย

ระหว่างองค์กรและบุคคลผ่านกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ซึ่งปัจจุบันการเติบโตของ E-Commerce ในประเทศไทยมี

แนวโน้มสูงขึ้นเร่ือยๆ ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา มีการเจริญเติบโต

ขึ้นถึง 30% และระดับโลกแนวเพิ่มขึ้นทุกปีจาก 1.3 ล้านล้าน 

USD เป็น 2.8ล้านล้าน USD ซึ้งในอนาคตอาจจะเพิ่มได้มากถึง 

4.5 ล้านล้านUSD  

1.2 แพลตฟอร์ม E-Commerce ประเภทต่างๆแบ่งได้ ดังนี้  

- B2B คือ การที่ลูกค้า ซื้อสินค้าและบริการของเรา เพื่อน าไป

ผลติต่อด้วยการเพิ่มคุณค่าให้เป็นสินค้าและบริการอีกอย่างหนึ่ง 
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ซึ่งไม่ใช่น าไปอุปโภคหรือบริโภคเอง หรือที่เรียกว่าขายส่ง ซึ่งการ

ขายส่งนั้น มีผลก าไรมากกว่าการขายปลีกสูงถึง 200 เท่า   

- B2C หรือ Business-to-Consumer หมายถึง การขายสินค้า

ไปยังผู้บริโภคทั่วโลกโดยตรง หรือที่เรียกว่า ขายปลีก 

- C2C    นั้นก็จะหมายถึง การท าธุรกิจที่ติดต่อกับโดยตรง

ระหว่างลูกค้ารายย่อยที่ซื้อข่ายกันเอง  

1.3 หลักเกณฑ์ที่ส าคัญในการวางขายสินค้าออนไลน์ 

1) เลือกวางขายตามประเภทของสินค้า เช่น ทูน่า, ผลไม้  

2)  เลือกจากตลาดที่มีผู้ซื้อสินค้าเยอะที่สุด เช่น Lazada, 

Amazon,Alibaba 

3)  เลือกตามประเภทของกลุ่มเป้าหมายของในแต่ละภูมิภาค 

1.4 วิธีการเช็ค Demand ตามเทรนของโลก สามารถเข้าไปเช็ค

ได้ที่  

       Google Trends – Trends.google.com 

       Statistics Report – Tradereport.moc.or.th 

       B2B Website - sourcing.alibaba.com 

       B2C Website - Aliexpress.com 

       Other tool - watchcount.com 

 

ความเสี่ยงของ E-Commerce มีทั้งการที่ผู้ขายปฏิเสธความ

รับผิดชอบหากสินค้ามีปัญหา การฉ้อโกง การล้วงข้อมูลหรือ

อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ไวรัส  

2. บริการโลจิสติกส์ เพื่อธุรกิจ E-Commerce ปัจจุบันประเทศ

ไทยมีธุกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งมากมายไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ 

ทางรถเรือหรือรถไฟ สิ่งส าคัญของการให้บริการทั้งภาครัฐและ

เอกชนเองควรจะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมให้การขนส่งสินค้านั้นยัง

ยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการเองก็ควรจะยอม

ลงทุนในสิ่งที่สมควรเพื่อจะได้ประสิทธิภาพในการใช้งานบริการ

นั้นๆได้เต็มที่ และเพิ่มทักษะในทุก ๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน IT 

ภาษา รวมไปถึงเทรนของการท า E-Commerce ในประเทศไทย 

ถ้าผู้ประกอบการจับประเด็นของเทรนโลกได้ ธุรกิจก็จะสามารถ

ไปได้ไกล 

TTIA เข้าร่วมงานสัมมนา E-commerce พฒันากลยุทธก์้าวสู่ตลาดโลก 
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   เมื่อวันที่ 3 ต.ค.61 (ช่วงเช้า) เจ้าหน้าที่ TTIA (คุณปิยะราช) 

เข้าร่วมสัมมนา “Food Trend in Asia 2019 : Changes in 

Food Production and Marketing in Asia countries” จั ด

โดย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น(กรุงเทพฯ) องค์การส่งเสริมการค้า

ต่างประเทศของญี่ปุ่น และสถานทูตญี่ปุ่น ณ รร.วิน เซอร์ สวีท 

สุขุมวิท วัตถุประสงค์เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ

อุตสาหกรรมอาหารไทยและญี่ปุ่นรวมถึงประเทศในแถบ  

Asia แ ล ะ เพิ่ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ใ นก า ร แข่ ง ขั น ด้ า น สิ น ค้ า 

เกษตรและอาหารของประเทศโดยการใช้มาตรฐาน คุณภาพ 

และความปลอดภัย การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ใ ห้ กับ 

เศรษฐกิจของประเทศ มีสาระส าคัญดังนี้ 

   ในปี 2019 ประเทศไทยจะเป็นประธานในประชาคมอาเซียน

ต่อจากสิงคโปร์ ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะให้ความส าคัญใน  

3 ประเด็น ในปี 2019 ประเทศไทยจะเป็นประธานในประชาคม

อาเซียนต่อจากสิงคโปร์ ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะให้ความส าคัญ

ใน 3 ประเด็นได้แก่  

1. connectivity, sustainability and Future-Oriented 

2. Social Challenges including aging  

3. incorporation of digital economy 

  

   ทั้งนี้แนวโน้มของผู้บริโภคในอนาคตจะให้ความส าคัญกับกลุ่ม

อ า ห า ร เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ม า ก ขึ้ น ดั ง นั้ น คุ ณ ส ม บั ติ ส า คั ญ 

ของอาหารที่ต้องการในอนาคต ได้แก่ 

1. ชะลอวัย ลดเลือนริ้วรอย 

2. เพิ่มความเข้มแข็งของของกระดูกและข้อ 

3. ช่วยย่อยอาหาร ลดการท้องผูก 

         

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพสมอง 

5. ป้องกันและลดอาการเจ็บป่วย 

   แนวทางการพัฒนาอาหารในอนาคตของไทย 

1. อาหารฟังก์ชั่น (Function Food) ความสวยกระชับรูปร่าง 

หน้าเด็ก ผิวสวยหอม, เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน บ ารุงสมอง 

บ ารุงก าลัง และความจ า, ป้องกันความเสื่อมของร่างกายตามวัย 

เช่น กระดูก ไขข้อ ระบบย่อย 

2. อาหารออร์แกนิก  วัตถุดิบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีในการปลูก 

ใช้ส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ, กระบวนการผลิตคงความ

สดเหมือนธรรมชาติ, ใช้ Nutrient จากธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่ง  

ไม่ใช้สี 

3. อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) อาหารออกแบบ

เฉพาะบุคคล Personalized Food บ าบัดอาการตามภาวะ

สุขภาพ, การใช้อาหารทางสายยาง สะดวกพร้อมรับประทาน 

พร้อมใช้หรือพร้อมปรุง 

4. อาหารนวัตกรรม มีความแปลกใหม่ในเรื่องวัตถุดิบมาจาก 

แหล่งใหม่ เช่น โปรตีนใหม่ๆ , รูปลักษณ์ใหม่ Texturizing food 

เช่น การใช้ 3D printer พัฒนาอาหารส าหรับบผู้สูงวัย 

5. อาหารสุขภาพเฉพาะกลุ่ม  (Health Food for Special 

Diets) การเปลี่ยนสูตรอาหาร เช่น การไม่มีสารกันเสีย หรือ 

สูตรไม่มีเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

   ในอนาคตพฤติกรรมการเลือกซื้ อสินค้ าของผู้ บริ โภค 

จะเปลี่ยนไปจากเดิมที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญที่ ราคา รสนิยม 

ความสะดวกสบายจะเปลี่ยนไปเป็นการให้ความส าคัญเรื่อง 

ของสุขภาพ ,ความปลอดภัย/เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (บ.ที่ผลิต 

อาหารต้องเป็น Good cityzen) ,การต้องการรู้ข้อมูลของ 

อาหารมากขึ้น,ประสบการณ์ที่ ได้รับจากผลิตภัณฑ์อาหาร 
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TTIA เข้าร่วมงานโครงการปรับปรุงการท าประมงปูม้าของไทยอย่างย่ังยืน  

(Blue Swimming Crab Fishery Improvement Project : BSC FIP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

   เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 61 ช่วงเช้า ทาง TTIA คุณสุพัตรา (แทน  

ดร.ชนินทร์) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ 

ภายใต้โครงการปรับปรุงการท าปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน จัดโดย 

TFFA ร่วมกับ WWF มีรองธิบดีกรมประมงเข้าร่วม ณ โรงแรม

เดอะสุโกศล  >> จุดประสงค์การจัดงาน เพื่อเปิดตัวการท าวิจัย

เชิงวิชาการ น าไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลสนับสนุนด้าน Stock

และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อปิด Gap ใน Action plan 

พื้นที่วิจัย อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งให้ผลผลิตปูม้า  

30 ถึง 40% ของการใช้ปูม้าในไทย  ท างานวิจัยร่วมกัน 3 

ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  คื อ  ม . เ ก ษ ต ร  ฯ  , ม . ว ลั ย ลั กษณ์   

และ ม.ราชภัฏร าไพพรรณี สนับสนุนทุนโดย สวก.ส านักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร ระยะเวลา 2 ปี

 

TTIA ร่วมประชุมพิจารณา Action Plan/ Budget โครงการ Tonggol FIP  
ร่วมกับ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และ WWF 

                                                                                                

                                                                                                                  เมื่อวันที่ 9 ต.ค.61 TTIA   (คุณณัฐ, คุณนรินทร์, คุณชาตรี,  

                                                                                       คุณเรวดี, คุณสุพัตรา, TU, Unicord, CMC, SEAPAC, MMP,    

                                                                                       King bell)   ได้เข้าร่วมประชุมโครงการ   Tonggol   FIP 

                                                                                      ร่ ว มกั บ สมาคมการประม ง แห่ งป ระ เทศ ไทย  และ  WWF  

                                                                                             ณ ห้องประชุม TTIA เพื่อรับฟัง ร่าง Action  Plan และงบประมาณ 
                                                                                       ในการด าเนินโครงการฯ สรุปสาระส าคัญ   ดังนี ้
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1. ที่มาของโครงการ :  ที่ผ่านมาพบว่ามีลูกค้าต่างชาติให้ 

ความสนใจซือ้สนิค้าปลาโอด าบรรจกุระป๋องเป็นจ านวนมาก อีกทัง้

ให้ความสนใจเร่ืองการท าประมงอย่างยั่งยืน ดังนัน้จึงส่งผลต่อ

ผู้ ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบปลาโอด าในการผลิตสินค้า โดยมี

เป้าหมายว่าปลาโอด าต้องเป็นปลาที่มาจากการท าประมงอย่าง

ยั่งยืน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อมซึ่งการจัดท าโครงการ

ต้องเกิดความร่วมมือ/ การสนบัสนนุ/ การยอมรับจากทกุภาคสว่น 

2. การประกาศต่อสาธารณะ : เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 61 ในช่วง  

WorldTuna Conference ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วย

“ความร่วมมือในการปรับปรุงการท าประมงปลาโอด าฝ่ังอ่าวไทย "  

ระหว่างกรมประมง , SEAFDEC, TTIA และ WWF  ทาง WWF  

แ จ้ งว่ า ไ ด้น า  PROSPECTIVE Thailand longtail tuna - purse 

seine ขึน้บน FisheryProgress.org เ เ ล้ว เพื่อให้ผู้ ซื อ้ รับทราบ  

ให้ความสนใจร่วมสนบัสนุนงบประมาณ และอยากซือ้ปลาโอด า

จากไทยมากยิ่ขึน้  ซึ่งหากมีการน า Action Plan ขึน้เวปแล้วต้อง

ติดตามต่อเนื่องตลอด 5 ปี จนสามารถสร้างระยะบริหารจัดการ

ปลาโอด าได้ 100%  ทางคณุนรินทร์เสนอวา่ หากด าเนินการแล้วก็

ควรประ เมินผลเพื่ อขอมาตรฐาน MSC ควบคู่ กัน ไปด้ วย  

ในช่วง 3 ปีแล้ว ไมต้่องรอถึง 5 ปี  

3. แผนปฏิบตัิงานแบง่เป็น 3 สว่น ได้เเก่ 

3.1 ประชากรปลาโอด ายัง่ยืน  สร้างการจดัการระดบัภมูิภาคให้เกิด

การยอมรับเพื่ อน ามาปรับใช้ต่อไป/  มีการประเมิน  Stock  

ปลาโอด า/ ก าหนดมาตรการควบคมุการท าประมงให้เป็นที่ยอมรับ

ในระดบัประเทศ และระดบัสากล 

3.2 ระบบนิเวศ มีการจดัการทรัพยากรอยา่งเป็นระบบ เช่น การลง  

logbook เพื่อรวบรวมผลจบัและจดัท ารายงานสรุป,การตรวจสอบ 

ท่าเรือขึน้ปลาโอด า และมีผู้สงัเกตุการณ์บนเรือเพื่อยืนยนัว่าไม่มี

สตัว์น า้ ETP ติดขึน้มา อีกทัง้มีการศึกษาวิจัยทางด้าน Stomach 

content analysis ของปลาโอด า เป็นต้น 

 3.3 การจดัการ  มีการบริหารจดัการด้านทรัพยากรของปลาโอด า 

เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายมาตรการ ระเบียบข้อบังคับหรือ

ออกกฎหมาย เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง ควบคมุ

การท าประมงอยา่งยัง่ยนื ทัง้นีต้้องอาศยัความร่วมมอื กระบวนการ

มีส่วนร่วม จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรก็ตามควรมีตัวชีว้ัด  

ที่วดัผลได้ตามมาตรฐาน MSC 

4 .  งบประมาณ :  แผนการด า เนินโครงการต่อ เนื่ อง  5  ปี   

ใช้งบประมาณ 3 ล้านบาท/ ปี รวมประมาณ 15 ล้านบาท  

โดย TU สนบัสนนุ 1/3, TTIA สนบัสนนุ 1/3 และงบประมาณสว่นที่

เหลือ WWF เ ป็นฝ่ายสนับสนุน อย่างไรก็ตาม WWF แจ้งว่า  

จะน าไปหารือกับ SEAFDEC เพื่อปรับปรุงงบประมาณก่อน  

โดยจะท าแผนงาน-แผนงบประมาณ ให้เสร็จก่อนการประชุม 

กลางเดือน พ.ย. 

5. การวางแผน/ ก าหนดการประชุม: จัดประชุม 1 วนั (เลือกจาก

ช่วง 12 - 16 พ.ย. 61) โดยประชุมร่วมกันระหว่างกรมประมง , 

SEAFDEC, TTIA, WWF, สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย , 

สมาคมประมงอวนล้อมจับ(ประเทศไทย) และผู้ซือ้ต่างชาติ โดย 

TTIA จะเวี ยนอี เม ล์สอบถามไปยังสมา ชิก เพื่ อก าหนดวัน 

ประชุม  นอกจากนี ้ผู้ ซือ้ต่างชาติให้ความสนใจที่จะเยี่ยมชม 

ท่าเรือจับปลาโอด าที่ จ.ระยอง และโรงงานแปรรูปปลาโอด า  

โดยแบง่เป็น Pet food - SEAPAC และ Human food - TU  
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MR.Sebastian Cortes-Sanchez เข้าพบขอสัมภาษณ์ เรือ่งอตุสาหกรรมทูน่าไทย 
 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

   เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ทาง TTIA คุณสุพัตรา(แทน ดร.ชนินทร์)  

ให้สัมภาษณ์เรื่อง มาตรการที่มิใช่ภาษี NTBs ในอาเซียน แก่ 

Asian Trader Centre   ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยมีส านักงานที่สิงคโปร์  

ทางบริษทัก าลงัท าวจิัยให้กับรัฐบาลอาเซียนเพื่อประกอบการท า 

FTA อาเซียน-สหภาพยุโรปคาดว่ารายงานจะเสร็จประมาณ

กุมภาพันธ์  2562 สิ นค้ าที่ วิ จั ย ได้แก่  กลุ่ มสิ นค้ า เกษตร 

(อาหารทะเล บิสกิต แอลกอฮอล์) ยานยนต์และสินค้าสุขภาพ  

   ท า ง ส มาค มฯ  ใ ห้ ข้ อ มู ล ด้ า นน โ ยบ าย  Food Safety, 

Sustainablity and Ethical Standard สถิติการน าเข้า-ส่งออก 

และแจ้งว่าสินค้าทูน่าไทยส่งออกไปประเทศสมาชิกอาเซียนน้อย 

เพียง 1-1.5% แต่ ไทยก็มีการน าเข้าปลาทูน่าแช่แข็ งจาก

อิน โดนี เ ซี ย  ฟิ ลิ ปปิ นส์  ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี  ASEAN NTBs ที่ 

เป็นอุปสรรค การผลิตทูน่ากระป๋องของไทยได้มาตรฐานระดับ

โลก สมาคม ฯ ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง 

 

TTIA เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงาน ASEAN Logistics & Warehouse 2018  

และ ASEAN Cold Pharma Chain 2018

 

 

 

 

 

 

   เมื่อวันที่  10 ต.ค. 61 TTIA  คุณสุพัตราและคุณจิรสุดา 

(แทน ดร.ชนินทร์)      ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดการจัดงาน ASEAN  

 

 

 

Logistics & Warehouse 2018 และ ASEAN Cold Pharma 

Chain 2018 ณ ฮอลล์ 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ

เทค บางนา กรุ ง เทพฯ  โดยมีคุณทองชัย ชวลิตพิ เชษฐ  

(รองปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ 

การน าเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้าและบริการ ตลอดจน

การเจรจาธุรกิจส าหรับผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้ซื้อและผู้เชี่ยวชาญ

ส าหรับอุตสาหกรรมด้านห่วงโซ่ความเย็น ระบบคลังสินค้า 

และขนส่ง ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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TTIA เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการด าเนินการของฝ่ายไทยในกรณีการจัดท า 

ตารางพันธกรณี WTO ของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร และเกี่ยวกับ Brexit ครั้งที่ 3 

 

 

 

 

     

 

   เมื่อวันที่ 10 ต.ค.61 จนท.TTIA(คุณสุทธิภัทร) ได้เข้าร่วมการ
ประชุม"หารือแนวทางการด าเนินการของฝ่ายไทยในกรณีการ
จัดท าตารางพันธกรณี WTO ของสหภาพยุโรป และสหราช
อาณาจักร และประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ Brexit ครั้งที่ 3"  
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 กรมเจรจาการค้าฯ โดยมี คุณศิริรัตน์ ลิ้ม
พงษ์ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ เป็นประธาน ซึ่งการประชุม
ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารายการสินค้าที่
ไทยต้องการใช้สิทธิในการเจรจากับ EU เป็นรอบสุดท้าย ก่อนที่
ไ ทยจะยื่ นหนั ง สื อ เพื่ อ รั กษาสิ ท ธิ ในกา ร เจ รจา ( Claim  
of Interest) ต่อ EU และฝ่ายเลขาฯ WTO ภายในวันที่  22 
ตุลาคม 2561 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
1. ตามที่ไทย จะยื่นขอใช้สิทธิในการเจรจา(Claim of Interest) 
กับ EU ตามรายการสินค้า TRQ (Tariff Rate Quota) โดย EU 
ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า การยื่นขอใช้สิทธิในการเจรจา จะต้อง
ยื่นขอเป็นกลุ่มสินค้า(TRQ Number) มิใช่การยื่นขอตามราย
พิ กั ด ย่ อ ยขอ งสิ น ค้ า  (TRQ Lines)   กล่ า ว คื อ  จ า ก เดิ ม 
ไทยจะยื่นขอใช้สิทธิ โดยพิจารณาเป็นรายพิกัดย่อยของสินค้า  
   จะต้องเปลี่ยนเป็นการยื่นขอใช้สิทธิโดยพิจารณาเป็นกลุ่ม 
 
 
 

สินค้า ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลเป็นกลุ่มสินค้าแล้ว หากพบว่ากลุ่ม
สินค้านั้น ไม่ผ่านเกณฑ์ในการขอใช้สิทธิ ก็จะท าให้สินค้าตามราย
พิกัดย่อยของกลุ่มสินค้านั้นๆ ไม่สามารถขอใช้สิทธิได้ตามไปด้วย 
แม้ว่าสินค้าตามรายพิกัดย่อยบางรายการอาจมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดมากก็ตาม(เกณฑ์ PSI) ทั้งนี้มีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
สมาคมฯ ได้รับผลกระทบ 1 รายการ คือ 
-  สินค้ าตามพิกัดย่อย  23091070 (Dog and Cat food)  
เมื่อพิจารณาตามรายพิกัดย่อยจะพบว่ามีส่วนแบ่งทางการตลาด
มาก แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับพิกัดอ่ืนๆ ในกลุ่มสินค้า (สินค้าตาม
พิกัดย่อย 23091070 ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้า TRQ No.123)  
จะพบว่ า กลุ่ ม สิ นค้ านี้ ใ นภาพรวม ไม่ ไ ด้ มี ส่ วนแบ่ งทาง 
การตลาดมาก จึงไม่สามารถขอใช้สิทธิตามเกณฑ์ PSI (Principal 
Supplying Interest)ได้ ซึ่งท าให้สินค้าพิกัดย่อย 23091070  
ไม่สามารถยื่นขอใช้สิทธิได้ตามไปด้วย 
2. EU ได้แจ้ งข้อมูลรายการสินค้าของไทย  ที่ เป็นสินค้า 
ใ นกลุ่ ม  CSQ (Country Specific Quota) ซึ่ ง ไ ท ยส าม ารถ 
ขอใช้สิทธิในการเจรจาตามเกณฑ์  INR (Initial Negotiating 
Rights) เพิ่มเติมได้ 
3. สืบเนื่องจากข้อมูลใหม่ตาม ข้อ 1 และ2 กรมเจรจาการค้าฯ 
จึงได้จัดท ารายการสินค้าที่ไทย สามารถยื่นขอใช้สิทธิในการ
เจรจากับ EU ึ้นมาใหม่อีกฉบับ ซึ่งจัดท าโดยพิจารณาข้อมูลสถิติ
จาก Global Trade Atlas และ Eurostat พบว่ามีกลุ่มสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ ที่สามารถยื่นขอใช้สิทธิในการเจรจาได้ 2 
รายการ คือ 
- กลุ่มสินค้า TRQ No.007 (พิกัด 16042050 ปลาซาดีนแปรรปู)   
สามารถยื่นขอสิทธิได้ทั้งเกณฑ์ INR และPSI 
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- กลุ่มสินค้า TRQ No.009 (พิกัด 16042070 ปลาทูน่าแปรรูป) 

สามารถยื่นขอสิทธิได้ทั้งเกณฑ์ INR และPSI 

4. สมาคมฯได้สอบถามผู้แทนกรมเจรจาฯ เพิ่มเติม ได้ค าตอบ

ดังนี้  

- การยื่นขอใช้สิทธิเจรจากับ EU ครั้งนี้  จะเจรจาตามตาราง

สินค้า TRQ ที่ EU ได้ยื่นต่อ WTO เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

พิเศษที่ได้จากกรอบอ่ืนๆ เช่น Tuna loin quota  

- กรมเจรจาฯ เคยสอบถาม UK แบบไม่เป็นทางการ ครั้งล่าสุด 

ทราบว่า UK ยังไม่มีความชัดเจนในการก าหนด MFN Rate   

หลังแยกตัวจาก EU  

- กรมฯได้รับข้อมูลและท่าทีของ TTIA แล้ว และได้น ามา

พิจารณาประกอบการยื่นหนังสือเพื่อรักษาสิทธิในการเจรจา

(Claim of Interest) ต่อ EU และฝ่ายเลขาฯ WTO ภายในวันที่ 

22 ตุลาคม 2561 

 

TTIA เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 2/2561 

 

 

                                                                  

 

 

   เมื่อวันที่  11 ต.ค. 61 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ (คุณสุทธิภัทร) 

ได้ เข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลง 

การค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าฯ ครั้ งที่  2/2561  

ณ สภาหอการค้าฯ โดยมีคุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร เป็นประธาน  

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูล 

และแลกเปลี่ ยนความคิด เห็นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้ องกับ  

การเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน รวมไปถึงการเปิด 

เสรีการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ภายใต้ความตกลง CPTPP  

ที่ไทยก าลังพิจารณาเข้าร่วม  สรุปสาระส าคัญได้   ดังนี้ 

 

 

1. การเปิดเสรีการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ภายใต้ความตกลง 

CPTPP เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ จากประเทศสมาชิก 

ทุกประเทศ สามารถเข้าไปแข่งขันกับผู้ประกอบการท้องถิ่น 

ของประเทศสมาชิกได้ โดยประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดส าคัญต่างๆ เช่น หลักการปฏิบัติ เยี่ยงคนชาติ 

และการไม่ เลื อกปฏิบัติ   (National Treatment and non 

Discrimination), ห้ามใช้ offset, การก าหนดคุณสมบัติทาง

เทคนิคต้อง ใช้มาตรฐานสากล เป็นต้น   อย่ า ง ไรก็ตาม  

ความตกลง CPTPP ได้เปิดช่องให้ประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศ 
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ก าลั งพัฒนา  สามารถขอ ใช้ มาตรการ เพื่ อกา รปรั บ ตั ว 
(Transitional Measures) เพื่อชะลอการปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของการเปิดเสรีการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
2. การเปิดเสรีตลาดการค้าบริการและการลงทุน ภายใต้ความตก
ลง CPTPP มีความครอบคลุมทั้งในด้าน การลงทุน , การค้า
บริการข้ามพรมแดน , การบริการด้านการเงิน, การเข้าเมือง
ชั่วคราวส าหรับนักธุรกิจ และการโทรคมนาคม โดยมีได้การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ส าคัญ เช่น หลัก National 
Treatment, Automatic MFN, Market Access, Local 
Presence, Performance Requirement, Senior 
Management and Board of Directors เป็นต้น  

   อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกสามารถขอสงวนบางประเด็นที่ 
มีความอ่อนไหว(Non Conforming Measures)โดยจัดท าเป็น 
Negative List ใส่ไว้ใน Annex I (ส าหรับรายการที่มีระบุตาม 
กฏระเบียบของประเทศนั้นๆ อย่างชัดเจน ซึ่งต้องยึดหลัก 
Standstill และRatchet) และ Annex II (ส าหรับรายการที่เป็น 
Policy Space) 
3. ภายใต้ความตกลง CPTPP เปิดช่องให้ท า Side Letters  
ได้ ซึ่งหมายถึงการเปิดช่องให้ประเทศสมาชิก สามารถเจรจา 
ขอความยืดหยุ่น/ระยะเวลาส าหรับการปรับตัวในบางประเด็น 
ได้ ซึ่งจะต้องมีการเจรจากับประเทศสมาชิกอ่ืนๆเป็นรายประเทศ

 

TTIAประชุมปัญหาการน าเข้าปลาแบบตู้คอนเทนเนอร์ ร่วมกับกรมประมงและกรมศุลกากร

   

 

 

 

 

 

  เมื่อวันที่  11 ต.ค.61 สมาคมฯ (ดร.ชนินทร์ , คุณสุพัตรา) 
ส ม า ชิ ก  TU, SVG, SK แ ล ะ  Traders (FCF, Tri-marine  
และ Itochu) ได้เข้าร่วมประชุมหารือปัญหาการน าเข้าปลาทูน่า
ในรูปแบบ Bulk Cargo และ Container ร่วมกับกรมศุลกากร 
กรมประมง โดยมีประธานร่วม   คือ นายบุญมา สิริธรังศรี ผอ. -  
 
 

ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และนายถาวร ทันใจ ผอ.กอง
ควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ณ ส านักงานศุลกากร 
ท่าเรือกรุงเทพฯ โดยตลอดการประชุมมีการสอบถาม ชี้แจง ถก
ประเด็นต่างๆ ทั้งในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและภาคปฏิบัติ 
ระหว่างภาครัฐด้วยกันเอง รวมถึงภาครัฐและผู้ประกอบการ 
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ข้อติดขัดของแต่ละฝ่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน อันจะ
น าไปสู่แนวทางแก้ไข ไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทูน่า
ไทยซึ่งน าเข้าปลาถึง 95%  สรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
1. ปัจจุบันให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม "ประกาศกรมศุลกากร  
ที่ 107/ 2561 ลงวันที่ 8 พ.ค.61" รายละเอียดดังไฟล์แนบ  
ระบุว่า 
1.1 กรณีการน าเข้าปลาตู้คอนเทนเนอร์ หากพบว่ามีปริมาณและ
น้ าหนักที่คลาดเคลื่อนตามปกติวิสัยคือขาดหรือเกิน ไม่เกิน 5% 
ของเเต่ละรายการที่ส าเเดงในใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้น าเข้าชี้แจง
แสดงเอกสารต่อพนักงานกรมศุลฯ    เพื่อพิจารณาเสนอยุติเร่ือง  
1.2 กรณีการน าเข้าปลาตู้คอนเทนเนอร์ หากพบว่ามีปริมาณและ
น้ า หนั กที่ ค ล าด เคลื่ อ นตามปกติ วิ สั ย คื อ ข าดหรื อ เกิ น  
เกิน 5% ของเเต่ละรายการที่ส าเเดงในใบขนสินค้าขาเข้า ให้
พนักงานกรมศุลฯ รอหนังสือจากกรมประมง โดยตรวจปล่อยไป
ก่อน เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่กรมประมงมัดลวดและน าไป 
Sizing ณ โรงงาน เพื่อพิจารณาความผิดตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
2. แนวทางแก้ไขปัญหาการน าเข้าปลาแบบ Container 
2.1 ปัญหา : ตามหลักการในการน าเข้าปลาแบบตู้คอนเทนเนอร์ 
ต้องรู้ชนิดเเละปริมาณที่ถูกต้อง แต่ผู้ประกอบการเเจ้งว่าในทาง
ปฏิบัติไม่สามารถท าได้เนื่องจากผู้ขายปลาน าปลาจากเรือจับเข้า
ตู้ทันที ไม่ได้คัดเเยกชนิดเเละปริมาณ จึงส่งผลให้ชนิดเเละ
ปริมาณที่เเสดงบนเอกสาร invoice ไม่ตรงกับการ Sizing อีกทั้ง  
Traders  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปกติเเล้วในเรือจับ  จะมีการกรอก 
 

          
    
  เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 61 ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ได้ร่วมหารือ 
กับคุณเจสัน จาก ILOในประเดน็เร่ือง การรับอนุสัญญา C188 , 
 
 
 

ข้อมูลใน log sheet โดยส่งข้อมูลนี้ไปยัง WCPFC ด้วย และใน
การคัดเเยกจะใช้การประมาณด้วยสายตาของ observer 
onboard เพื่อแยกปลาขนาด > 10 kg ไม่สามารถแยกชนิดปลา
ขนาดเล็กได้  
2.2 แนวทางแก้ไข  
( 1 )  ผู้ ป ระกอบการ เสนอใ ห้การน า เ ข้ าปลา  Container  
ใช้หลักการเดียวกับการน าเข้าปลา Bulk ที่สามารถระบุชนิดและ
ปริมาณ เกินใบอนุญาตได้ หลังจากนั้นน าไป Sizing ที่โรงงาน
แล้วกลับไปแก้ใบขนได้  
(2) กรมศุลฯ เห็นว่าสามารถใช้หลักการเดียวกับปลา Bulk ได้ 
เเต่การน าเข้าปลา Container ต้องระบุชนิดเเละปริมาณที่
เหมาะสม (ส าเเดงข้อมูลสปีชีส์ทุกรายการในใบ ร.6 ให้สอดคล้อง
กับ invoice และ BL) หลังจากตรวจปล่อยเพื่อน าไป Sizing  
ที่โรงงานแล้ว ทางกรมประมงจะออกใบอนุญาต ร.7 ซึ่งต้องมี
ชนิดที่ตรงกับใบขน  ในกรณีที่มีชนิดปลาเกินใบขนผู้ประกอบการ
ต้องช าระค่าปรับตามระเบียบของกรมศุลฯ เป็นเงิน 500 บาท/ 
ใบขน  
(3) ผอ.ถาวร เสนอว่า ในอนาคตกรณีน าเข้าปลา Container 
อาจใช้วิธีการคุมที่น้ าหนักรวม โดยน้ าหนักของเเต่ละชนิดรวมกัน
แล้วต้องไม่เกินน้ าหนักรวมทั้งหมด โดย ผอ.ถาวร จะน าไปหารือ
กับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อไป 
   ส่ วนประ เด็นปัญหา  /  ผลกระทบในภาคปฏิบั ติ ของ
ผู้ประกอบการ ที่ค้างจากการหารือร่วมกับ กคส. และ กตส. นั้น 
ทางกรมประมงแจ้งว่าให้ประสานหลังจาก EU กลับไปแล้ว  
คือในวันที่ 24 ต.ค. 61 เป็นต้นไป 
 

 
Force  labour  กับกฎหมายไทยรวมถึงการหารือกับ USTR 
เร่ืองสหภาพแรงงานในประเทศไทยซึ่งภาพรวมเร่ืองสหภาพ 

TTIA เข้าร่วมการประชุม update  ILO-GLP 

manual 
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แรงงานนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ควรหารือกับหน่วยงานรัฐ 
ให้ชัดเจน  
    นายกสมาคมฯ เสนอให้จัดท า Complain machanism 
ร่วมกับ ILO อาจเป็นทางออกที่ดี และการสนับสนุน คกส. 
ให้มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ประเทศไทยน่าจะพร้อมรับ ILO 
98 เรื่อง สิทธิในการเจรจาต่อรอง หลังจากนั้นเป็นการหารือ
ระหว่าง TTIA โดยคุณอรรถพันธ์ และจนท.สมาคม(คุณวรพล 
คุณปิยะราช) ร่วมกับ TFFA ,ILO และคุณแซลลี่  ที่ปรึกษา
โครงการฯ ในเร่ือง    update GLP manual     ซึ่งมีประเด็นที่  
 

ส าคัญดังนี้ 
1 . ส รุ ป ผล  GLP pre-test check list โ ด ยคุณแซลลี่  แ ล ะ 
คุณเจสันชื่นชมการด าเนินการของสมาคมฯ เรื่องแนวปฏิบัติ 
GLP และได้มีข้อแนะน าเพิ่มเติม ในเรื่องของการให้ความส าคัญ
ประเด็นความปลอดภัย เช่น เชิญ จป.วิชาชีพมาให้ข้อมูล  
สถิติอุบัติเหตุ , การสัมภาษณ์แรงงานควรสุ่มจากส่วนงานที่ 
คาดว่ามีความเสี่ยง , ควรมี  แบบฟอร์ม การขอสัมภาษณ์ 
ให้แรงงานกรอก , ควรสนับสนุนให้มีแนวทางรับมือปัญหาต่างๆ 
ล่วงหน้า เป็นต้น  
2 . ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม  GLP manual ver.2  ร่ ว ม กั บ ภ า ค รั ฐ  
ในวันที่ 2 พ.ย.นี้ เพื่อให้ความเห็นต่อคู่มือฉบับใหม่ 
3.การจัดประชุม Roundtable Discussion GLP ในวันที่  15 
พ.ย.61 ร่วมกับ TTIA, TFFA, ETI, ILO โดยเชิญสมาชิก TTIA 
และ TFFA มาให้ความเห็นถึงร่าง GLP manual  ฉบับใหม่ 
รวมถึงการท า supply chain mapping   ทั้งนี้จะมีการประเมิน
โครงการ  Ship to shore rights โดย  EU auditor ในวั นที่   
15 พ.ย. และจะเข้าสังเกตการณ์ประชุม GLP อีกดว้ย 

ดร. พจน์ ฯ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที ่139  
และร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนษุยชน 

(Standing Committee on Democracy and Human Rights) 
    

   เมื่อวันที่ 13-17 ตุลาคม 2561 ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์  
รองประธานกรรมการสภาหอการแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยและนายกสมาคมอาหารแช่เยือก
แข็งไทย ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการ
ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ 139  
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 และเข้าพบปะหารือทวิภาคีกับเลขาธิการสหภาพรัฐสภา  
   พร้อมกันนี้ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการสามัญ
สหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิ ปไตยและสิทธิมนุษยชน 
(Standing Committee on Democracy and Human Rights) 
และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ 
(CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมตดิตามความคืบหน้าการเจรจา 
และหารือท่าทีไทยส าหรับการประชุม RCEP-TNC ครั้งที ่24 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2561 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ (คุณสุทธิภัทร)  
ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการเจรจาและ 
หารือท่ าที ไทยส าหรับการประชุม  RCEP-TNC (Regional 
Comprehensive Economic Partnership Trade 
Negotiating Committee) ครั้งที่ 24 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 
กรมเจรจาการค้าฯ โดยมี นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรม
เจรจาการค้าฯ เป็นประธาน สรุปสาระส าคัญได้  ดังนี้ 
1. จากการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 17-27 ก.ค. 
2561 ล่าสุด ได้ข้อสรุปในตัวข้อบทของความตกลง RCEP แล้ว  
 

จ านวน 4 ข้อบท ได้แก่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ , วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, พิธีการศุลกากรและการอ านวยความ
สะดวกทางการค้า และการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 
2. ประเทศสมาชิก คาดหวังให้การเจรจาความตกลง RCEP แล้ว
เสร็จและได้ข้อสรุปในทุกข้อบท ภายในปี 2562 อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับท่าทีของไทย ซึ่งก าลังจะรับต าแหน่งประธานกลุ่มAsean 
ต้องการให้แล้วเสร็จ ก่อนการประชุม Asean Summit ในช่วง 
พ.ย. 2562 
3. ประเด็นด้านการค้าสินค้า ล่าสุดได้ข้อสรุปแล้ว 7 ข้อบทจาก 
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ทั้ งหมด 17 ข้อบท  และจากผลการประชุมรอบล่าสุดได้
ก าหนดให้ประเทศสมาชิก จะต้องยื่นข้อเสนอการเปิดตลาดรอบ
สุดท้าย ภายในวันที่ 2 พ.ย.2561 
4. ประเด็นด้านกฏว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า ล่าสุดได้ข้อสรุปแล้ว 9 
ข้อบท จากทั้งหมด 41 ข้อบท และในส่วนของการเจรจากฏถิ่น
ก า เนิด เฉพาะรายสินค้ า  (PSR) ได้ข้อสรุปแล้ว   42.48%  
จากรายการทั้งหมด (5,205 รายการ) 

   โดยประเทศสมาชิกตั้งเป้าว่าจะต้องเจรจาให้ได้ข้อสรุป 
อย่างน้อย 50% ในการประชุมครั้งถัดไปในช่วงเดือน พ.ย.  
2561 นี้ 
   หมายเหตุ  :  ประเทศสมาชิกภายใต้ความตกลง RCEP  
มีทั้ งหมด 16 ประเทศ ได้แก่  กัมพูชา , ไทย , บรูไน , พม่า , 
ฟิลิปปินส์,  มาเลเซีย, ลาว, เวียดนาม, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, จีน, 
ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, อินเดีย, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

TTIA ประชุมการสรรหาบุคลากรการประสานงานและงบประมาณโครงการTonggol FIP 
                                                   
 
 
 
 
 
 
   เมื่ อวันที่  17 ต .ค.  2561 ทางสมาคมฯได้นัดหารือกับ 
คุณภัควรรณ WWF Thailand เรื่ อง  แนวทางการด า เนิน
โครงการ  Tonggol FIP project ณ ส านักงาน TTIA  สรุปดังนี้ 
1. ทาง WWF จะไปปรับแผนงาน งบประมาณ ระยะ 2019 -
2022 เนื่องจากบางรายการได้รับงบจาก SEAFDEC และกรม
ประมงด าเนินการอยู่แล้ว/ การเสนอความเห็นโครงสร้างคณะ
กรรมการบริหาร คณะท างาน โดยจะส่งข้อมูลให้กับสมาคมฯ 
ภายในเดือนตุลาคมศกนี้ และจะร่วมกันสรรหาบุคลากรดูแล
โครงการ  
2. ก าหนดประชุม Tonggol FIP inception meeting ร่วมกัน
ทุก stakeholders สรุปจะมีขึ้นในวันอังคารที่  13 พ.ย.61 

ประมาณ 40 คน จาก SEAFDEC, DOF, WWF, TU, สมาคมอวน
ล้อมจับประเทศไทย, TTIA + สมาชิกที่ผลิตสินค้าโอด า , buyers  
5 ราย(WWF เชิญมา )   โดยในวันที่  14 พ .ย .  ทาง  WWF  
จะสอบถาม buyers ก่อนว่ า  จะ เลือกไปดูการขึ้ น โอด า   
ณ ท่าเรือ จ.ระยอง หรือ ดูโรงงานผลิตโอด า (human food, 
pet food)   
3. WWF ขอให้สมาคมฯ ช่วยสอบถามข้อมูลจากสมาชิกว่า  
รับซื้ อโอด าจากเรือ/แพ ใดบ้าง และขายให้กับลูกค้าใด  
ประเทศใด และถ้าทราบว่าลูกค้านั้นรับซื้อโอด าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนใดบ้าง ก็จะสามารถช่วยประเมินปริมาณ 
โอด าของอาเซียนได้อีกทางหนึ่ง
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TTIA เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสตูรพื้นฐาน การบริหารจัดการการท าประมงตามหลักการของ 
Marine Stewardship Council Fisheries Standard (MSC) 

 
   

 
 
 
 

   เมื่อวันท่ี  24-26 ต.ค. 2561  สมาชิก TTIA  (Unicord, 

SEAPAC, SIF , SK)   และ จนท.TTIA  (คุณรัตติยา)  เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพืน้ฐาน การบริหารจัดการการ  
ท าประมงตามหลักการของ Marine Stewardship Council 

Fisheries Standard (MSC)  จัดโดยกรมประมง  ณ โรงแรม 
เซน็ทาราแกรนด์   กรุงเทพฯ   โดยมีนายบรรจง   จ านงศิตธรรม 

รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยวตัถปุระสงค์
หลกัในการจดัโครงการฝึกอบรม เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
พืน้ฐานการประมงให้บริบทของหลกัการ MSC และสามารถน า
เกณฑ์ส าหรับการประมงอย่างยัง่ยืนไปใช้ในการประเมินสภาพ
ปัญหา อุปสรรค สามารถระบุจุดแข็งจุดอ่อนของการประมง
ก่อนการประเมินมาตรฐานภายใต้มาตรฐาน MSC  ได้

 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคนิค เรือ่งปัญหาคุณภาพปลาและ GDST webinar 

   เม่ือวนัท่ี 29 ต.ค. 61 TTIA ได้จัดประชุมคณะกรรมการเทคนิค
คร้ังที่ 5/2561 วัตถุประสงค์เพื่อ (1) พิจารณาข้อมูลคุณภาพปลา
(2) การท างานร่วมกับ GDST รวมถึงประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  
โดยมี  คุณเรวดี  เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณเกรียงชัย ,  
คุณชุติมา, (กรรมการเทคนิค) และคุณสมศรี เข้าร่วมประชุม 
สรุปประเด็นส าคัญ   ดังนี้    
1. รายงานคุณภาพปลา  
(1.1) รับรองข้อมูลคุณภาพปลา Q4/2560 ถึง  Q3/2561
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ซึ่งใช้แบบฟอร์มใหม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่าให้เพิ่มข้อมูล 
Decomposed กลับไปยั งแบบฟอร์มคุณภาพปลาดั ง เดิม 
เนื่องจากค่า Histamine และ Decomposed มีความส าคัญต่อ
ทาง USFDA หากมีการร้องขอข้อมูลมาภายหลัง โดยทางสมาคม
จะส่งแบบฟอร์มใหม่ให้สมาชิกกรอกข้อมูล Q4/2561 ต่อไป   
(1.2) รายงานคุณภาพปลาที่จับโดยเรือชักธงไต้หวัน Q4/2017 
ถึง Q3/2018 มีจ านวนที่พบปัญหา 30 จาก 52 ล า โดยพบว่า
การเกิดปัญหามีแนวโน้มที่ลดลง  
(1.3) รายงานคุณภาพปลาที่จับโดยเรือชักธงเกาหลีใต้ Q4/2017 
ถึง Q3/2018 มีจ านวนที่พบปัญหา 25 จาก 31 ล า พบว่ามี
ปัญหาค่อนข้างมากและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
(1.4) ให้สมาคมฯ ช่วยแยกข้อมูลเรือไต้หวันและเกาหลี ใต้ 
ที่พบปัญหาและรายละเอียดออกมาเพื่อจะได้วิเคราะห์ง่ายขึ้น 
และแจ้งเวียนคณะกรรมการเทคนิคพิจารณา ก่อนรับรองใน 
ที่ประชุมวิสามัญ TTIA คร้ังที่ 6/2561 ต่อไป 
(1.5) การเตรียมข้อมูลมาตรฐานโซเดียมและเกลือในสินค้า 
ทูน่ากระป๋อง เพื่อประกอบการท าหนังสือแจ้งปัญหาคุณภาพ
ปลาไต้หวันและเกาหลีใต้ ไปยัง Trader ตามกฎระเบียบของชิลี 
อิสราเอลและแปรรูป ก าหนดให้ปรับลดปริมาณโซเดียมลงเหลือ 
400 ppm  ซึ่ งตามปกติหากปลาทูน่าแช่แข็งมี เกลือ 1.5%  
เมื่อน าไปผลิตเป็นสินค้าทูน่ากระป๋องจะมีเกลือเหลือ  1%  หรือ 
 
 

คิดเป็นโซเดียมอยู่ที่  400 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม .  ดั งนั้น  
หากปริมาณเกลือในทูน่าแช่แข็งเกิน 1.5% ก็จะส่งผลท าให้สินคา้ 
ทูน่ากระป๋องมีปริมาณเกลือสูงกว่า 1% ในขณะที่ตลาดทั่วไป 
จะยอมรับเกลือไม่เกิน 1 %  
2. ความเห็นต่องาน GDST Global Dialogue on Seafood- 
Traceability 
(2.1) GDST ได้น า TTIA Logo ขึ้นบนเวปแล้ว 
:https://traceability-dialogue.org/what-is-the-global-
dialogue/whos-involved-2/ 
(2.2) ที่ ป ระชุ ม ได้ มี การพิ จารณาประ เด็นที่ จ ะน า เสนอ 
ในWebinar งาน GDST Working Group 3 เรื่อง การท างาน
ร่วมกับภาครัฐ โดย TTIA เสนอให้ GDST แนะน างานไปยัง
ภาครั ฐ ของแต่ ล ะ ประ เทศก่ อน  โ ดย ใ ห้สมาชิ ก  GDST  
ช่วยส่งที่ติดต่อของ CA ที่ เกี่ยวข้องให้ และให้เพิ่ม RFMOs  
ด้วย และเสนอว่าควรเชิญภาครัฐมาร่วมประชุมในช่วง 
กุมภาพันธ์ 2562 ในงาน Fisheries EmergingTechnologies 
Conference  
3. FIP Tonggol 
(3.1) Update การจัดประชุม inception meeting ในวันอังคาร
ที่ 13 พ.ย.61 ร่วมกับ DOF, SEAFDEC, WWF, ส.การประมงฯ, 
ส.ประมงอวนล้อมจับฯ และ buyers ต่างชาติ ล่าสุดมีสมาชิก 
เข้าร่วม ได้เเก่ คุณณัฐ (ที่ปรึกษา) , คุณนรินทร์ (อุปนายก 
และเหรัญญิก ) , TU, SVG, CMC, SEAPAC, MMP, King bell  
โดยสมาคมฯ จะเเจ้ ง เวลา -สถานที่ ใ ห้ทราบในภายหลัง  
อนึ่ง คณะกรรมการเทคนิคให้ความสนใจยิ่ง 
(3.2) การอบรมมาตรฐาน MSC ที่ประชุมรับทราบ โดยสมาคมฯ
จะส่งรายงานเวียนสมาชิกต่อไป อนึ่งที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า 
การอบรมดังกล่าวเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่มีประโยชน์มาก  
แต่ต้ องตั้ งค าถามไปยั งหน่ วยงาน ภาครัฐฯ ว่ าจะน า ไป 
พัฒนาก าหนด เ เนวทา งกา รบริ หา รจั ดกา รท รัพ ย า ก ร 
ของการประมงไทยได้อย่างไร
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ดัชนีปฏิรูปประมง ความสุขมั่นคงย่ังยืน

  
                                                                                    
 
                                                                                          
 
 
 
 
  ปัญหา “ประมงไทย” ไม่ใช่แค่เรื่องการจับปลาทั้งใน...นอก
น่านน้ าไทยเท่านั้น หากแต่ยังมีพื้นที่น้ าจืดก็มีการจับปลา  
นับรวมไปถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารวมอยู่ด้วยกันในภาพใหญ่ 
   เมื่อเป็นเช่นนั้นการมองปัญหารอบด้านน าไปสู่การ “ปฏิรูป
ประมงไทย” อย่างยั่งยืน หลักใหญ่ก็คือความที่ต้องพึ่งพา
ธรรมชาติ  สิ่ ง แ วดล้ อม . . . ภา วะที่ ป ระชากร เพิ่ มขึ้ นมา  
มีอุตสาหกรรมเกิดขึ้น มีความต้องการมากขึ้นส่งผลให้เกิดการ 
จับปลามากขึ้นเป็นเงาตามตัว แถมด้วยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าก็
ขยายมากขึ้น สวนทางกับการบังคับใช้“กฎหมาย”ที่ผ่านมา...
หลายเร่ืองล้าสมัย ไม่ทันกับสภาวะที่เปลี่ยนไปไม่มีอ านาจในการ  

ควบคุมหรือมีอ านาจก็ควบคุมได้น้อยหรือไม่ได้ผลเท่าที่ควรจับ
ไม่ ได้ ไล่ตามไม่ทัน  ทรัพยากรลดลงทุกขณะเวลา ขณะที่ 
ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น ปัญหาจึงเกิดขึ้น 
    เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดี-
กรมประมง กล่าวว่า วันนี้ถึงจุดที่เราหยุดไม่ได้แล้ว ต้องหัน
กลับมารื้อฟื้น ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดการใช้อย่างยั่งยืน 
ในระดับโลกพูดถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะเรื่อง 
โลกร้อนที่ต้องหยุดให้ได้ ไม่อย่างนั้นภัยพิบัติจะตามมาอีกมาก
บ้านเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อม กระทบระบบนิเวศ ทรัพยากร  
การจับปลา ไม่ว่าในน้ าจืด ทะเล ต้องควบคุม ต้องรู้ว่ามีให้จับได้
เท่าไหร่ ธรรมชาติมีปลาอยู่จ านวนหนึ่ง...สมมติว่า 1 ล้านตัน
ไม่ได้แปลว่าจับได้ทั้งหมด หมดแล้วจะเอาพ่อแม่ปลาที่ไหนมา
แพรพ่ันธุ์ออกลูกออกหลาน 
    การค านวณในทางวทิยาศาสตร์ แต่ละพื้นที่ควรจะจับปลา
เท่าไหร่ ปริมาณจบัสัตวน์้ าได้สงูสุดที่ไม่กระทบการแพร่พันธุ์ใน
รุ่นต่อๆไป ควบคุมการจับ ไม่จบัพ่อแม่พันธุ์ ไม่จบัในฤดูวางไข่ 
จะช่วยในการอนุรักษ์ได้  
 Source : https://www.thairath.co.th/content/733534 
 

ผู้แทนกรมประมง เข้าร่วมการประชุม International Symposium on Fisheries Crime ครั้งที่ 4  
ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2561 และการประชุม INTERPOL Fisheries Crime Working คร้ังที่ 7  

ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ UN City กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 
 
    นายบรรจง จ านงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง  พร้อมด้วย 
นายธีรวัฒน์   สัมภวมานะ   นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ  
กองประมงต่างประเทศ และนายถิร รอดชีวิต นักวิชาการประมง 
 

ปฏิบัติการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต  
เป็นผู้แทนกรมประมง เข้าร่วมการประชุม International 
Symposium  on   Fisheries  Crime  คร้ังที่ 4   ระหว่างวันที่  

ข่าวประมง 
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15-16 ตุลาคม 2561 และการประชุม INTERPOL Fisheries 
Crime Working ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561  
ณ UN City กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เพื่อร่วม
หารือแนวทางและมาตรการด าเนินงานด้านอาชญากรรมภาค
ประมงและร่วมแสดงจุดยืนการให้ความร่วมมือในการขจัดปัญหา
อาชญากรรมภาคประมงทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับสากล   
   โดยในช่วงการประชุมฯ ดังกล่าว ผู้แทนจากประเทศไทยได้มี
โอกาสหารือกับ  Ms. Eve de Coning, Chair of INTERPOL 
Fisheries  Crime  Working  Group และผู้แทนจาก  UNODC  
International  Symposium  on Fisheries  Crime คร้ังถัดไป 
    

เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม
นอกจากนี้ ในช่วงการจัด Side event เร่ือง "Development of 
a guidance document on promoting trade of legal fish 
and fish product" FAO ได้ให้เกียรติเชิญ นายบรรจง จ านงศิต
ธรรม รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะผู้แทนจากกรมประมง 
ป ร ะ เ ท ศ ไทย  น า เ ส นอ หั ว ข้ อ  " Traceability System in 
Thailand" และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นมาตรการ
ทางอ้อมที่จะช่วยเสริมสร้างการป้องกันสินค้าจากการท าประมง
ผิดกฎหมายเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตด้านการประมง 
Source:https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/acti
vity_item/293

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ได้ร่วมกล่าวเปิดการประชุม 3th  
World Small-Scale Fisheries Congress ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2561 นายอรุณชัย พุทธเจริญ  
รองอธิบดีกรมประมง ได้ร่วมกล่าวเปิดการประชุม 3th World 
Small-Scale Fisheries  Congress  ณ  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 การประชุม 

 
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ 
บทเรียน ข้อมูลข่าวสาร และการเสวนาในหัวข้อเกี่ยวข้อง 
เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการด้านการประมงรายย่อยอย่าง 
ยั่ งยืน ระหว่างนักวิชาการจากองค์กรภาครัฐและเอกชน
สถาบันการศึกษา ภาคประชาชนจากทั่วโลก ซึ่งในการประชุม
ครั้งนี้  มีตัวแทนกรมประมงได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ Role of 
Governments in the Implementation of the SSF 
Guidelins และนักวิชาการกรมประมงน าเสนอผลงานวิชาการ
จ านวน 7 เรื่องใน Session Progress in the management 
and governance of small scale fisheries in Thailand 
Source:https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/acti
vity_item/2935/all_activity/1 
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กรมประมง แจงด่วน !! สหรัฐอเมริกา ไม่ได้หา้มน าเข้า “น้ าปลาไทย”  
ทั้งระบบ และไม่ไดสุ้่มตรวจพบสารก่อมะเร็ง

   
 
 
 
 
 
 
   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรม
ประมง ชี้แจงหลังกรณีสื่อมวลชนน าเสนอข่าว น้ าปลาจาก
ประเทศไทยมีปัญหาในการน าเข้าสหรัฐอเมริกา ว่า กรมประมง
ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าประมงก่อนส่งออกไปต่างประเทศ ได้ เร่ง
ประสานข้อเท็จจริง ซึ่งพบว่าสาเหตุที่ทางองค์การอาหารและยา
แห่งสหรัฐ (USFDA) ได้ขึ้นบัญชี Import Alert เลขที่ 16-120 
ประเภท Detention without Physical Exam (DWPE) โรงงาน
ผู้ผลิตน้ าปลาจากประเทศไทยบางแห่งไว้ เนื่องจากมีการตรวจ
พบว่ากระบวนการควบคุมการผลิต (HACCP) ของโรงงานไม่
สอดคล้องกับข้อก าหนดการควบคุมความปลอดภัย HACCP (21 
CFR 123.3) ของ USFDA ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสารโบลูทินัม และ
สารฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์ หากตรวจพบในปริมาณที่ เกิน
มาตรฐานก าหนดจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
     ทั้งนี้ USFDA ได้เสนอแนวทางแก้ไขกรณีดังกล่าว 2 แนวทาง 
คือ (1) ให้โรงงานผู้ผลิตน้ าปลาของไทยปรับกระบวนการผลิตให้
มีขั้นตอนการผ่านความร้อน หรือ (2) น าเสนอข้อมูลในเชิง
วิทยาศาสตร์มายืนยันว่ากระบวนการผลิตน้ าปลาที่มีการควบคุม
ที่เทียบเท่ากับข้อก าหนด  HACCP  ของ  USFDA   และสามารถ 

ป้องกันการเกิดสารพิษ ดังกล่าวได้ ซึ่งขณะนี้ โรงงานฯ ได้มีการ
จัดส่งเอกสารชี้แจงตามข้อก าหนดการควบคุมความปลอดภัย 
HACCP ให้ USFDA แล้วแต่มีการเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้
โรงงานฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไขและจัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ USFDA พิจารณา 
   โดยในส่วนของกรมประมง อยู่ระหว่างการจัดท าและรวบรวม
ข้อมูลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมกระบวนการหมัก
น้ าปลาที่สามารถป้องกันการเกิดสารโบลูทินัม และฮีสตามีนใน
ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการน าเสนอ
แนวทางการป้องกันปัญหากับ USFDA ต่อไป ส่วนกระบวนการ
ให้ความร้อนซึ่งเป็นอีกแนวทางที่ USFDA เสนอนั้นผู้ผลิตส่วน
ใหญ่ของไทยไม่นิยมน ามาใช้ปฏิบัติเนื่องจากจะท าให้กลิ่นและรส
เฉพาะของน้ าปลาเปลี่ยนแปลงประกอบกับกระบวนการผลิต
น้ าปลามีการใช้เกลือในปริมาณสูงเพียงพอที่จะยับยั้งการเกิดเชื้อ
โรคและสารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อีกทั้ง กระบวนการผลิต
น้ าปลาของไทย ซึ่งไม่ได้ใช้วิธีการต้ม แต่ก็เป็นการผลิตตาม 
มาตฐานการผลิตน้ าปลา(Standard for Fish Sauce; Codex 
Stan 302-2011) ของ CODEX ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก 
   ดังนั้น การออกประกาศเตือน Import Alert น้ าปลาไทยใน
คร้ังนี้ จึงไม่ได้มีเหตุเชื่อมโยงที่จะน าไปสู่การห้ามน าเข้า (Import 
Ban) น้ าปลาจากประเทศไทยทั้งหมดอย่างที่เป็นข่าว แต่เป็นการ
ห้ามน าเข้าเฉพาะโรงงานที่อยู่ใน Import Alert เท่านั้น และ
ไม่ได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสุ่มตรวจสารก่อมะเร็งแต่อย่าง
ใดทั้งสิ้น เพราะ USFDA ไม่ได้มีข้อก าหนดให้ตรวจสารก่อมะเร็ง
ในผลิตภัณฑ์น้ าปลาตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดเนื่องจากไม่มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการผลิตน้ าปลา  ประกอบกับประกาศ  
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Import Alert เลขที่ 16-120 ก็มิได้มีการกล่าวถึงการสุ่มตรวจ
สารก่อมะเร็งในน้ าปลาด้วย 

Source:https://www.ryt9.com/s/prg/2904207

 
 
 
 
 
 

คสรท.ร่วมมือ สรส.จัดกิจกรรม “วันงานที่มีคณุค่าสากล” รณรงค์ให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่า

    เมื่อวันที่ 7 ต.ค.61 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

(คสรท.) ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จัด

กิจกรรมวันงานที่มีคุณค่าสากล หรือ Decent Work Day เพื่อ

การรณรงค์ให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าในสถานที่ท างานซึ่ง

แรงงานทั่วโลก ในทุกภาคส่วน แรงงานในระบบและนอกระบบ 

และแรงงานข้ามชาติ ต่างก็ออกท ากิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการ

รับรู้ และการผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานอย่างมีคุณค่าให้

เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ณ จุดนัดพบที่บริเวณอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย เคลื่อนขบวนรณรงค์ไปบนถนนราชด าเนิน เพื่อไป

ที่ท าเนียบรัฐบาล บริเวณประตู 5 และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่

น้อยกว่า 3,000 คน โดยมาจากองค์กรแรงงานต่างๆ อันประกอบ

ไปด้วย สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงาน 

สภาแรงงาน และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน 

   โดยความเป็นมาวันงานที่มีคุณค่าสากล วันที่ 7 ตุลาคมของทุก

ปี เป็น “วันงานที่มีคุณค่า” (World Day for Decent Work) 

ซึ่งมีที่มาจากการประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

( International Labour Organization หรือ  ILO) ครั้ งที่  87

พ.ศ. 2547 ขบวนการแรงงานทั่วโลกได้จัดรณรงค์เพื่อการจ้าง

งานที่ดีและมั่นคง โดยเชื่อว่างานที่มีคุณค่าจะยกระดับคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ชีวิตในการท างานและส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานที่ 

ยั่งยืน “งานที่มีคุณค่า” หมายถึง งานซึ่งสามารถตอบสนอง 

ความต้องการเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการท างานของมนุษย์   

อันประกอบด้วย หลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การมีโอกาสและรายได้ (Opportunity and income) 

2. การมีสิทธิ (Rights)  

3. การได้แสดงออก (Voice) 

4. การได้รับการยอมรับ (Recognition) 

5. ความมั่นคงของครอบครัว (Family stability) 

6. การได้พัฒนาตนเอง (Personal development) 

7. การได้รับความยุติธรรม (Fairness) 

8. การมีความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality) 
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000100306

ข่าวแรงงาน 
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กระทรวงแรงงาน แจงปรับกฎหมาย C188 ให้เป็นธรรม สอดรับวิถีชาวประมง-ปราศจากขัดแย้ง 

 

 

 

 

 

 

 

   เมื่อวันที่ 9 ต.ค.61 กระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้า การ

ปรับปรุงกฎหมายอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท างาน

ภาคการประมง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน 

ปรับปรุงกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ปราศจาก

ความขัดแย้ง   ค านึงถึงธรรมชาติของชาวประมงเป็นส าคัญ  

   พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยกับสมาคม

การประมงแห่งประเทศไทย ที่น าโดย นายมงคล สุขเจริญคณา 

ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายภูเบศ จันทนิมิ 

นายกสมาคมประมงจังหวัดปัตตานี นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ 

นายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ าไทย และนายกสมาคม

ประมงจังหวัดต่างๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความคืบหน้า

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 ว่า

ด้วยการท างานภาคการประมง ค.ศ. 2007 (2550) โดยมี

ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ ว่า ในวันนี้

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้มาติดตามประเด็นความ

คืบหน้าอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ

สร้างความรับรู้ความเข้าใจและหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยการด าเนินการทุกขั้นตอนจะต้องเกิดความ

เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ขณะเดียวกันจะต้อง

ปราศจากความขัดแย้ง 

   การด าเนินการปรับปรุงกฎหมายอนุสัญญา (ILO) ฉบบัที่ 188 

จะค านงึถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวประมงไทยด้วย ทั้งนี้จะมี

การหารือเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและทุกภาค

ส่วนที่เก่ียวข้อง สอดคล้องตามเจตนารมณ์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปใน

ประเด็นต่างๆ ร่วมกันต่อไป 

Source : https://www.prachachat.net/csr-hr/news-232012 

 

‘รมว.เเรงงาน’ เชิญผู้แทนมหาวิทยาลัย หารือร่างกฎกระทรวง จป.วชิาชีพ 

    เมื่อวันที่ 18 ต.ค.61 ‘พล.ต.อ.อดุลย์’ เชิญผู้แทนมหาวิทยาลยั 

หารือร่างกฎกระทรวง จป.วิชาชีพ ที่ก.แรงงาน หลังถูกค้าน ข้อ 

13 (4) เปิดโอกาสให้ผู้จบทุกสาขาเป็น จนท.ความปลอดภัยใน

สถานประกอบการภายหลังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

(กสร.) กระทรวงแรงงาน จัดรับฟังความคิดเห็น 2 ครั้ง ต่อร่าง

กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 

บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อด าเนินการด้านความ

ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ... ประเด็นคุณสมบัติ

ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ (จป.

วิชาชีพ) ซึ่งข้อ 13 (4) ในร่างกฎกระทรวงเปิดโอกาสให้ผู้จบ

สาขาใดก็ได้สามารถเป็น จป.วิชาชีพได้ โดยไม่ต้องจบหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ท าให้ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิด
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    นายกิตติพงษ์  เหล่ านิพนธ์  รองอธิบดีกรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดกับ

ส านักข่าวอิศรา www.isranews.org ว่า ในวันที่ 18 ต.ค. 2561 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้

เชิญผู้แทนของมหาวิทยาลัยเข้าพบ เวลา 07.00 น. ณ ห้อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน เข้าสอบถาม 

พูดคุย และขอความคิดเห็น เก่ียวกับร่างกฎกระทรวงการจัดให้มี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ หลังจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนใน

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคัดค้าน ข้อ 13 (4) 

เพื่อจะได้ส่งข้อมูลกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป 

แต่น่าจะยังไม่ตัดสินใจทันทีว่า จะทบทวนใหม่หรือไม่  ส าหรับ

ร่างกฎกระทรวงถูกคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของคุณสมบัติ

ผู้จะมาเป็น จป.วิชาชีพ ข้อ 13 บัญญัติว่า เจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการท างานวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใด

อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า 

(2) “ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีและได้ท างาน

เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูง 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพและผ่านการประเมิน” 

(3) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ

วิชาชีพตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ

จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท างาน พ.ศ.2549 

(4) “ส า เ ร็ จการศึ กษา ไม่ ต่ ากว่ าระดับปริญญาต รี และมี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการตาม 

ข้อ 2 (1) (2) หรือ (3) ไม่น้อยกว่า 5 ป”ี 

(5) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน

ระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

เรื่องความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้างลงวันที่ 31 มี.ค. 

2540 และมีประสบการณ์ในการท างานด้านความปลอดภัย 

ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

(6) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยใน 

การท างานของลูกจ้าง ลงวันที่  6 พ.ค. 2528 หรือเป็นผู้มี

คุณสมบัติ เป็ น เจ้ าหน้ าที่ ความปลอดภั ย ในการท า ง าน 

ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง ความ

ปลอดภัยในการท างานของพนักงาน ลงวันที่ 12 ก.ย. 2528 

กรณีตาม (4) (5) และ (6)ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพและผ่าน 

การประเมิน ทั้งนี้ ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผล

ใช้บั งคับการประเมินตาม (2) (4) (5) และ (6) ใ ห้ เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

Source:https://www.isranews.org/isranews-

news/70323-news-70323.html 
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รัฐจ้างงานคนพิการแล้ว 82% 

   เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการ

ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการว่า ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ

กฎกระทรวงแรงงานที่ ก าหนดให้สถานประกอบการและ

หน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ปฏิบัติงาน 100 คนขึ้นไปต้องรับคนพิการ

เข้าท างานในอัตราส่วน 100 : 1 นั้น ขณะนี้ภาคเอกชน

ด าเนินการได้ผลดีถึงร้อยละ 98 ส่วนภาครัฐซึ่งก่อนหน้านี้

ด าเนินการได้น้อย กระทั่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 ตุลาคม 

2559  มีมติให้ภาครัฐต้องจ้างงานคนพิการให้ครบอัตราส่วน

ภายในปี 2561 ทั้งก าหนดเป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงาน

หรือ KPI ที่ผ่านมา พก.ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและสร้างความ

เข้าใจ ท าให้สัดส่วนการจ้างงานภาครัฐมีความก้าวหน้ามากขึ้น 

ล่าสุดการจ้างงานคนพิการในภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2561 

จ านวนสัดส่วนที่จะต้องจ้าง 12 ,500 คน สามารถจ้างไปแล้ว 

10,256 คน คิดเป็นร้อยละ 82.05 เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ 

ปี 2559 ถึงเดือน สิงหาคม 2561 มีการจ้างงานในภาครัฐ 

เพิ่มข้ึน 7,455 คน 

 

Source: http://thainews.prd.go.th/website_th/news/ne

ws_detail/TNPBH6110190010028 

 

ส านักงานประกันสังคม ปล่อยสินเชื่อกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน 

 

 

 

 

   นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เปิดเผยว่า ส านักงานประกันสังคม ได้จัดท าโครงการสินเชื่อเพื่อ

ส่งเสริมการจ้างงาน วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อให้สถาน

ประกอบการกู้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ เสริมสภาพคล่อง และ

เพิ่มผลผลิตแรงงาน โดยเป็นการกู้เพื่อ Refinance ได้ไม่เกินร้อย

ละ 50 ของวงเงินปล่อยกู้ของแต่ละธนาคาร ระยะเวลาการยื่นค า

ขอกู้ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึง 31 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่า

วงเงินโครงการจะหมด โดยมีธนาคารเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อ

 

ส่งเสริมการจ้างงาน จ านวน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย 

จ ากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการ

ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

   ทั้ งนี้  สถานประกอบการที่สนใจโครงการดังกล่าว โดย

ผู้ประกอบการติดต่อขอรับหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถาน

ประกอบการได้ที่ ส านักงานประกันสังคมจังหวัด และสาขาทุก

แห่ง ตามสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ สามารถสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5361-2599 

Source:http://thainews.prd.go.th/website_th/news/ne

ws_detail/WNPBH6110200010004
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พอใจผลการประชุมกลาโหมอาเซียนกับกลาโหมประเทศคู่เจรจา  
โดยไทยเสนอให้ประเทศสมาชิกร่วมกันแก้ปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย 

 
 

 

 

 

 

   วันที่  22 ต.ค.61 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม พอใจผลการประชุมกลาโหมอาเซียนกับ

กลาโหมประเทศคู่เจรจา โดยไทยเสนอให้ประเทศสมาชิกร่วมกัน

แก้ปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย 

   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีการเดินทางไป

ร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลาโหมประเทศคู่เจรจา คร้ังที่ 

5 ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่  20 ต.ค.2561 ที่ผ่านมาว่า 

ทางการไทยได้เสนอให้ประเทศสมาชิกร่วมกันแก้ไขปัญหา

แรงงานประมงผิดกฎหมาย ( IUU) ซึ่งที่ผ่านมาทางการไทยได้

แก้ปัญหาได้จ านวนมาก 

   ส่วนกรณีกองทัพปลดแอกประชาชนจีน สั่งปลดและยึดทรัพย์ 

พลเอก ฝาง เฟิงฮุย ประธานกรมเสนาธิการร่วมคณะกรรมาธิการ

ทหารกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน และพลเอก จาง หยาง 

ออกจากต าแหน่ง พร้อมให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค

คอมมิวนิสต์จีน หลังพบว่านายทหารทั้ง 2 นาย เกี่ยวข้องกับ 

การทุจริตในกองทัพและร่ ารวยผิดปกตินั้น พลเอก ประวิตร 

ยืนยันว่าไม่ใช่บุคคลที่สนิทกับตนเอง และการจัดซื้อยุทโธปกรณ์

ระหว่างจีนกับไทยที่ผ่านมา ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว   

เนื่องจากเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) 

จึงไม่อยากให้น ามาเชื่อมโยงกัน เพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูล 

อย่างไรก็ตามตนเองเตรียมลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและมอบโฉนดที่ดิน  

ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ 
Source: http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WN

POL6110220010006 

 

นายจ้างรับมือแรงงานสูงวัยลุยใช้'เออรล์ี่รีไทร์'ลดต้นทุนเงินเดือน 

   เมื่อวันที่ 22 ต.ค.61 นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภา 

องค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เปิดเผย

ว่า ขณะนี้ บริษัทที่ด าเนินธุรกิจในไทยมายาวนาน 20-30 ปี 

ก าลังประสบปัญหาพนักงานก้าวสู่แรงงานสูงวัย ซึ่งท าให้ภาพ 

 

การผลิต (Productivity) เมื่อเทียบกับอัตราค่าจ้างที่จ่ายเพิ่มขึ้น

ไม่คุ้มค่าจึงเริ่มทยอยด าเนินโครงการสมัครใจลาออกก่อน

เกษียณอายุ หรือเออร์ลี่รีไทร์ คาดว่าแนวโน้มดังกล่าวจะเกิดขึ้น

ต่อเนื่อง
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ขณะที่แรงงานเองปัจจุบันยอมรับว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งมัก

ท างานไม่ยั่งยืนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและบางส่วนใช้ช่องว่าง

ของสวัสดิการประกันสังคมรับเงินช่วงว่างงาน พอสักพักก็ไปหา

งานใหม่ท า ฯลฯ ภาพรวมเหล่านี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงตัวเลข 

ผู้ว่างงาน เดือนกันยายน 2561 ที่ส านักงานสถิติ แห่งชาติ 

รายงานไว้ว่ามี 3.73 แสนคน และพบว่าในจ านวน 1.95 แสนคน

นั้ น  เป็ นคน  ที่ เ คยท า ง านมาก่ อน  ส่ วน  1.78 แสนคน  

เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยท างานมาก่อน 

  ส าหรับในเดือนกันยายน ปีนี้  พบว่า ไทยมีผู้ที่อยู่ในก าลัง

แรงงานจ านวนทั้งสิ้น 38.39 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานท า 

37.95 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.73 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 6.7 

หมื่นคน อย่างไรก็ตามแนวโน้มอัตราการว่างงานจะเริ่มสูงขึ้น

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 เพราะจะมีเด็ก จบใหม่เข้ามาสู่

ระบบอีกอย่างต่ า 3.5-4 แสนคน โดยคาดว่าระดับปริญญาตรีที่

ไม่ใช่สาขาวิชาชีพก็จะประสบปัญหาว่างงาน เพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 

Source : https://www.ryt9.com/s/nnd/2903151 
 

รักษาการเลขาธิการส านักงานประกันสังคม เผย พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  

จะมีผลบังคับใช้ 9 ธันวาคม 2561 

   เมื่อวันที่ 23 ต.ค.61 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการ

เลขาธิการส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า 

พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยมีผล

บังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศ   เป็นต้นไป 

   พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับดังกล่าว มีสาระส าคัญ  

คือ ขยายความคุ้มครองแก่ลูกจ้างของส่วนราชการ ครอบคลุมไป

ถึงลูกจ้างซึ่งท างานในองค์กรของนายจ้างที่มิได้มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อแสวงหาก าไรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการออกกฎหมายบังคับ

ใช้เกี่ยวกับขอบเขตการคุ้มครองลูกจ้างซึ่งได้รับการจ้างงานใน

ประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและองค์การระหว่างประเทศ 

เพิ่มเติมบทนิยามค าว่า “ภัยพิบัติ” เพื่อให้เกิดความชัดเจน

เกี่ยวกับความหมายหรือลักษณะของภัยพิบัติลดการจ่ายเงินเพิ่ม

ตามกฎหมายในท้องที่ประสบภัยพิบัติ ทั้งนี้ ได้มีการเพิ่มอัตรา

การจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างานและ

ค่าท าศพกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความ

ตาย หรือสูญหาย โดยออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อให้ลูกจ้างได้รับ

ประโยชน์เพิ่มอัตราค่าทดแทนกรณีต่างๆ จากร้อยละ 60 เป็น

ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่า

ทดแทนกรณีลูกจ้าง ทุพพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี (เดิมไม่

เกิน 15 ปี) เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้าง ถึงแก่

ความตายหรือสูญหายมีก าหนด 10 ปี (เดิมก าหนด 8 ปี) อีกทั้ง

ก าหนดการจ่ายค่าทดแทนส าหรับกรณีลูกจ้าง ไม่สามารถท างาน

ได้ให้ได้รับตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถท างานได้ (เดิมจ่ายค่า

ทดแทนกรณีลูกจ้าง ไม่สามารถท างานติดต่อกันเกิน 3 วัน)  

เพิ่มการจ่ายค่าท าศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้าง ตามอัตราที่

ก าหนด ในกฎกระทรวง (เดิมจ่ายค่าท าศพแก่ผู้จัดการศพของ

ลูกจ้างเป็นจ านวน 100 เท่า ของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ า

รายวัน) 

   ขณะที่ในส่วนของนายจ้างก็จะได้รับประโยชนจ์ากร่างเงินทด -

Page 27 Of 31 
 



 

แทนนี้เช่นกัน ได้มีการปรับลดเงินเพิ่มตามกฎหมายจากเดิม 

ร้อยละ 3 ต่อเดือน ลดลงเหลือร้อยละ 2 ต่อเดือน และก าหนด

เกณฑ์การค านวณเงินเพิ่ม กรณีนายจ้างค้างช าระเงินสมทบ โดย

ก าหนดให้จ านวนเงินเพิ่มต้องไม่เกินจ านวนเงินสมทบที่นายจ้าง

ต้องจ่าย (เดิมไม่ได้ก าหนดเพดานเงินเพิ่มไว้) เป็นต้น 

   นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการส านักงาน

ประกันสังคม กล่าวอีกว่า พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2561 นี้ จะส่งผลให้ลูกจ้างมีหลักประกันของชีวิตดีขึ้น 

รวมถึงค่าทดแทนการขาดรายได้ และระยะเวลาที่ เพิ่มขึ้ น

เพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตในกรณีไม่สามารถท างานได้มีความ

จ า เป็นต้องหยุดงาน และในส่วนของนายจ้างก็จะได้รับ 

ประโยชน์จากการปรับลดอัตราเงินเพิ่ม ส่งผลให้สถานภาพด้าน

การเงินของนายจ้างมีความมั่นคง เสริมสร้างสังคมประเทศให้ 

มีเสถียรภาพเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน 

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

A/080/T_0001.PDF .  

 

 

 

 

 

8 เดือนแรกยอดใช้สิทธิ FTA และ GSP พุ่งเฉียด 50,000 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ 
 

 

 

 

 

 

   นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

เปิดเผยถึงผลการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี 

(FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการ

ทั่วไป (GSP) ในช่วง 8 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.) ว่า มีมูลค่า

การใช้สิทธิประโยชน์ รวมอยู่ที่ 49,891.36 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มขึ้น 19.12% หรือมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์อยู่ที่ 74.64% 

ของการได้รับสิทธิทั้งหมด โดยแบ่งเป็นการใช้สิทธิประโยชน์

ภายใต้ FTA มูลค่า 46,721.43 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น

  

19.77% หรือมีอัตราการใช้สิทธิ 75.91% และการส่งออกภายใต้ 

GSP มูลค่า 3,169.93 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 10.35% หรือมี

อัตราการใช้สิทธิ 59.84% 

   ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้จัดท าความตกลง FTA ทั้งสิ้น 

12 ฉบับ และตลาดส่งออกที่ไทยมีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ 

สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) อาเซียน มูลค่า 17,853.31 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 2) จีน มูลค่า 11,890.12 ล้านเหรียญสหรัฐ 3) 

ออสเตรเลีย มูลค่า 6,260.61 ล้านเหรียญสหรัฐ 4) ญี่ปุ่น มูลค่า 

4,998.82 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 5) อินเดีย มูลค่า 2,990.25 

ล้านเหรียญสหรัฐ  

   เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ 

พบว่าตลาดนิวซีแลนด์เป็นเพียงตลาดเดียวมีอัตราการขยายตัว

เป็นลบ ในขณะที่ทุกตลาดที่เหลือมีอัตราการขยายตัว

ข่าวการค้า 
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ของมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น โดยตลาดที่มีอัตราการ

ขยายตัวสูงสุด คือ เปรู เพิ่ม 59.66% รองลงมาคือ จีน เพิ่ม 

31.36% และอินเดีย เพิ่ม 25.07% 

   ส าหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีที่มี อัตราการใช้สิทธิ

ประโยชน์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) ไทย-ชิลี ร้อยละ 104.30 

(2) ไทย-ออสเตรเลีย ร้อยละ 91.93 (3) อาเซียน-จีน ร้อยละ 

90.75 (4) ไทย-ญี่ปุ่น ร้อยละ 88.32 และ (5) อาเซียน-เกาหลี 

ร้อยละ 88.03 และรายการสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าการใช้สิทธิ

ประโยชน์ฯ สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์บรรทุก ผลิตภัณฑ์

ยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ ทุเรียน น้ าตาลจากอ้อย และ

น้ ามันปิโตรเลียม 
Source https://www.prachachat.net/economy/news-234968

 

“ส.อ.ท.” หวั่นสงครามการค้ากดส่งออกเหลอื 4-5% 

 

   นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มการส่งออกของไทย

ในช่วงสิ้นปีนี้คาดว่าจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่รัฐวางไว้ 9-10% 

แต่สิ่งที่ ส.อ.ท.กังวลและต้องติดตามใกล้ชิด คือมาตรการตอบโต้

ทางการค้าของสหรัฐระลอก 2 ที่มีมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ   ครอบคลุมสินค้าเกือบทุกชนิดที่จีนส่งไปขายสหรัฐ  หาก

ยืดเยื้อและไม่สามารถเจรจาได้ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการ

เติบโตการส่งออกของไทยในปี 2562 อย่างชัดเจน โดยคาดว่า

อาจขยายตัวได้เพียง 4-5% เพราะการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 

70% ของจีดีพี“มีหลายปัจจัยมากที่ต้องติดตาม ซึ่งรวมถึงระดับ

ราคาน้ ามันตลาดโลกที่เริ่มสูงขึ้น การอ่อนตัวของเงินหยวนที่เร่ิม

กระทบต่อการท่องเที่ยวของคนจีนที่จะออกมายังต่างประเทศให้

มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ ดังนั้นการประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกวันที่ 

18 ตุลาคมนี้ก็เชื่อว่ารัฐเองจะหาหนทางในการเพิ่มตลาดใหม่ๆ“ 

นายเกรียงไกรกล่าว 

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

235316
 

เสียงเตอืน “ไอเอ็มเอฟ” EM เสี่ยงเงินไหลออกแสนล้านดอลล ์ 

   กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้ปรับลด

คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ทั้งปีนี้และปีหน้าลง 

0.2% เหลือเพียง 3.7% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการพิพาททาง

การค้าระหว่างอเมริกาและจีน 2 ยักษ์ใหญ่เศรษฐกิจโลก     

    ซึ่งเวลานี้ความตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศนับว่าเด่นชัด

และสร้างความเสี่ยงมากข้ึน นโยบายการค้าและความไม่แน่นอน

ต่าง ๆ ก าลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับมหภาคอย่างชัดเจน 

   ผลจากความขัดแย้งทางการค้า ท าให้ไอเอ็มเอฟประเมินว่าจะ

ท าให้ปริมาณการค้าโลกเติบโตช้าลง  โดยคาดว่าปีนี้จะขยายตัว

เพียง 4.2% ลดลง 0.6% ส่วนปีหน้าขยายตัว 4% ลดลง 0.5%
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ขณะเดียวกันการขึ้นภาษีระหว่างกันก็จะกระทบต่อจีดีพีของทั้ง

อเมริกาและจีน โดยถึงแม้ว่าปีนี้ทั้งสองจะสามารถรักษาอัตรา

การเติบโตไว้ที่เดิม คือ 2.9% ส าหรับอเมริกา และ 6.6% ส าหรับ

จีน แต่ปีหน้าคาดว่าอเมริกาจะแผ่วลงเหลือ 2.5% และจีน 6.2% 

    

 

 

 

 

ร่วมกฎหมาย/ประกาศที่ส าคัญในเดือนตุลาคม 
   ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการขึ้น

ทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ ากับองค์การบริหารจัดการประมง

ระดับภูมิภาค พ.ศ. 2561 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/248/T_

0041.PDF 

   ประกาศกรมประมง เรื่อง การบันทึกการซื้อขายสัตว์น้ าใน

หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้้าของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าหรือ

แปรรูปสัตว์น้ า พ.ศ. 2561 

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

E/248/T_0040.PDF 

 

   ในส่วนของตลาดเกิดใหม่ หรือ EM นั้นดูเหมือนจะตกที่นั่ง

ล าบากมากกว่าใคร เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างจีนและ 

สหรัฐเกิดขึ้นมาในห้วงที่ตลาด EM ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอัน

เนื่องมาจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งท าให้

เงินทุนไหลออกอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของไอเอ็มเอฟ

เห็นว่าปัญหาของตลาด EM เป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละ

ประเทศ ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดกับ EM โดยรวม มีเพียงบางประเทศ 

เช่น ตุรกี อาร์เจนตินา ที่เผชิญกับการไหลออกของเงินทุนอย่าง

มาก ท าให้ค่าเงินอ่อนลงฮวบฮาบเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 

Source:https://www.prachachat.net/world-news/news-

234322 

 

 

 

 

 

 
 ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อ

ตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า พ.ศ. 2561 

 
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/248/T_

0001.PDF 

  กฎกระทรวง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่า

เทียบเรือประมง  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2561 

Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2

561/A/070/T1.PDF 
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   ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบค าขอจดทะเบียนท่าเทียบ

เรือประมง  ใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง 

และค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบจดทะเบียนท่าเทียบ

เรือประมง พ.ศ. 2561  

Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2

561/E/238/T_0005.PDF 

   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 392 (พ.ศ.2561) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติ อ าหาร  พ .ศ .  2522 เ รื่ อ ง  

ฉลากโภชนาการ(ฉบับที่ 3) (sparkle)ให้มีผลใช้บังคับ 180 วัน 

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (หรือวันที่ 20 เมษายน 

25562) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/2

64/T_0009.PDF 

 

ประกาศกรมประมง เร่ือง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย

ที่มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  (ฉบับที่  5)  

พ.ศ.  2561 

 

Source:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2

561/E/238/T_0006.PDF 

มติ ครม. ที่ส าคัญ วันที่ 16 ตุลาคม  61 
   1.ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหอการค้า 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับ

ที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  

   12.ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 

7 ราย  

   16.ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร

ระดับสูง กระทรวงแรงงาน จ านวน 2 ราย 

   17.ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนสามัญ จ านวน 2 ราย 

Source:http://www.thaigov.go.th/news/contents/detail

s/16095 
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