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ประชมุวิสามญั TTIA ครัง้ที่ 1/2563 
ประชมุเร่งรัดการส่งออกระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงพาณิชย์กบัผู้อ านวยการส านกังานส่งเสริมการค้าในตา่งประเทศ 

ประชมุแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในหวัข้อ “เป็นธรรมแค่ไหน แค่ไหน

เรียกเป็นธรรม: สรรหาแรงงานข้ามชาติอยา่งไรถึงเป็นธรรม?” 

ประชมุเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเหน็ต่อสรุปผลการปรับปรุงผล

การประเมินโครงการ Tonggol FIP 

Auditor จากหนว่ยงาน El Salvador ตรวจรับรองโรงงาน

แปรรูปสตัว์น า้ของไทย 
ประชมุฝ่ายเทคนิคครัง้ที่ 1/2563 และทบทวน คกก.เทคนคิ 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพกจิกรรมสมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย 

 

 

        

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ประชมุวิสามญั TPFA ครัง้ที่ 1/2563 

ประชมุหารือกจิการผลิตอาหารสตัว์และส่วนผสมอาหารสตัว์ 

ประชมุฝ่ายเทคนิคครัง้ที่ 1/2563 และทบทวน คกก.เทคนคิ 

พบส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์  เพื่อแนะน าสมาคมการค้าอาหารสตัว์เลีย้งไทย 



จัดทำโดย : สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และ สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย 

ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์  

ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

บรรณาธกิาร : สุพัตรา  ริ้วไพโรจน์ กองบรรณาธกิาร : วรพล พัฒนะนกุิจ , 

อมรรัตน ์ศรีบุญเพ็ง 

 

 

 

 

 

  

 

สารบัญ 

content 
 

 

 

ขา่วกจิกรรม             หนา้ 

TTIA เขา้ร่วมประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Learning and Sharing Session) ในหัวขอ้  

“เป็นธรรมแคไ่หน แคไ่หนเรยีกเป็นธรรม: สรรหาแรงงานขา้มชาตอิยา่งไรถงึเป็นธรรม?”                                                      5 

TTIA ไดเ้ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครัง้ที ่2/2563      5 

TPFA เขา้ร่วมประชมุหารอืกจิการผลติอาหารสตัวแ์ละสว่นผสมอาหารสตัว ์                                 6  

TTIA/TPFA จัดประชมุฝ่ายเทคนคิ ครัง้ที ่1/2                                                                             7 

TTIA เขา้ร่วมประชมุระดมความคดิเห็นภายใตโ้ครงการศกึษา  

“โอกาสและแนวทางการขยายการคา้และการลงทนุระหวา่งไทย และสหราชอาณาจักร” ครัง้ที ่2      8 

TTIA ยนิดตีอ้นรับ El Salvador  inspectors 2 ทา่น Mr.Roberto และ Mr.Alex  

เดนิทางมาตรวจรับรองโรงงานแปรรูปสตัวน์ ้าของไทย ระหว่างวันที ่14 ก.พ. - 2 ม.ีค. 63       9 

TTIA เขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการยุทธศาสตรแ์รงงาน พัฒนาฝีมอืแรงงาน  

คณะกรรมการยทุธศาสตรธ์รุกจิประมงและอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง ครัง้ที่ 3-1 /2563         9 

TTIA เขา้ร่วมโครงการสมัมนาเชงิปฏบัิตกิารเพือ่รับฟังความคดิเห็นจากประชาชนในการด าเนนิการเขา้เป็นภาค ี

ความตกลงเพือ่สง่เสรมิการปฏบัิตติามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหวา่งประเทศโดยเรอืประมงในทะเลหลวง    10 

TTIA เขา้ร่วมประชมุพจิารณาใหข้อ้คดิเห็นตอ่สรุปผลการปรับปรุงผลการประเมนิโครงการ Tonggol FIP     11 

TTIA ไดเ้ขา้ร่วมประชมุระดมความเห็น เรือ่ง ร่างกรอบแนวทางในการสรา้งความเชือ่มโยงเครอืขา่ย 

หว่งโซอุ่ปทานสมาคมการคา้             12 

TTIA เขา้รับฟังการน าเสนองาน Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST)       12 

TTIA เขา้ร่วมประชมุ War Room มาตรการรองรับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า              13 

TTIA ได ้ตดิตาม inspectors 2 ท่าน จากหน่วยงาน El Salvador  

เขา้ตรวจโรงงานสมาชกิ TTIA บรษัิท ยนูคิอรด์ จ ากัด (มหาชน)                                                        13  

TTIA / TPFA ไดจ้ัดประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่1/2563                 14 
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สารบัญ(ต่อ) 

content 
 

 

 

ขา่วกจิกรรม             หนา้ 

 

TTIA ได ้ตดิตาม inspectors 2 ท่าน จากหน่วยงาน El Salvador  

เขา้ตรวจโรงงานสมาชกิ TTIA บรษัิท ไอ เอส เอ แวล ูจ ากัด              14 

TTIA เขา้ร่วมสมัมนาวชิาการ เรือ่ง ไขขอ้ขอ้งใจภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง            15 

TTIA ได ้ตดิตาม inspectors 2 ท่าน จากหน่วยงาน El Salvador  

เขา้ตรวจโรงงานสมาชกิ TTIA บรษัิท สยามอนิเตอรเ์นชัน่แนลฟู๊ ด จ ากัด           16 

TTIA เขา้ร่วมตอ้นรับคณะผูบ้รหิารจากสภาหอการคา้อยีปิต ์(Fedeation of Egytian Chamber of Commerce)       16 

TTIA เขา้ร่วมประชมุกับ TFFA และ TFPA เรือ่ง หารอืการก าหนดแนวทางลดภาษีน าเขา้ของสหราชอาณาจักร     17 

TTIA ได ้ตดิตาม inspectors 2 ท่าน จากหน่วยงาน El Salvador  

เขา้ตรวจโรงงานสมาชกิ TTIA บรษัิท พัทยาฟู้ด อนิดัสตรจี ากัด           17 

TPFA เขา้พบส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศุสตัว ์ เพือ่แนะน าสมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย     17 

เขา้ร่วมประชมุเร่งรัดการสง่ออกระหวา่งนายกรัฐมนตร ี

และรัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิยกั์บผูอ้ านวยการส านักงานสง่เสรมิการคา้ในต่างประเทศ       18 

   

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมประมง               19 
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TTIA เขา้รว่มประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Learning and Sharing Session) ในหวัขอ้  

“เป็นธรรมแคไ่หน แคไ่หนเรยีกเป็นธรรม: สรรหาแรงงานขา้มชาตอิยา่งไรถงึเป็นธรรม?”

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 TTIA โดยคุณวรรณา เสริม

สวุรรณสขุ คกก.ดา้นแรงงานTTIA/TPFA และคณุสพุัตรา ผอ.สมาคม

ฯ และคุณวรพล จนท.สมาคม ไดเ้ขา้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

(Learning and Sharing Session) ในหัวขอ้ “เป็นธรรมแค่ไหน แค่

ไหนเรียกเป็นธรรม: สรรหาแรงงานขา้มชาตอิย่างไรถงึเป็นธรรม?” 

ภายใตโ้ครงการ Fair Fish ทุนจาก USDOL จัดโดย องคก์าร PLAN 

International Thailand มผีูเ้ขา้ร่วมอาท ิIOM สมาคมจัดหาแรงงาน 

และภาคธุรกจิ ณ รร.โนโวเทล สุขุมวทิ 20 โดยการประชุมครัง้นี้มี

ผูแ้ทนสมาชกิ TTIA เขา้ร่วมประชมุ 2 บรษัิท คอื บมจ.ยูนคิอรด์ และ 

บมจ.เอส.เค.ฟู้ดส(์ประเทศไทย) สรุปดังนี้  

1. การประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นถงึความเขา้ใจ

หลักการแรงงานบังคับ และการคา้มนุษย์ เพื่อน าไปสู่การสรรหา

แรงงานขา้มชาติอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ โดย

จุดประสงคเ์นน้การสรา้งความเขา้ใจใหกั้บภาคธุรกจิ และการสือ่สาร

ไปยังผูป้ระกอบการน าเขา้แรงงานและสามารถน าไปเผยแพร่และ

น าไปใชต้อ่ได ้ 

2. มีการน าเสนอโดย IOM ถึงการท าหลักการ IRIS เพื่อ

ประเมนิการจัดหาแรงงานอย่างมคีวามรับผดิชอบ ซึง่จะมแีบบประเมนิ

ตนเองและมกีารตรวจเพื่อออกใบรับรองใหโ้ดยกระบวนการนัน้ตอ้งมี

ลักษณะสอดคลอ้งกับหลักสรรหาแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบ

ตลอดทัง้ซับพลายเชน (Recruitement หรือ ค่าธรรมเนียมการรับ

สมัคร) 

3.มีการน าเสนอปัญหาที่พบ เช่น ความไม่ชัดเจนของ

ประเทศตน้ทางเรื่องค่าใชจ่้ายแรงงานขา้มชาติ 1,500,000 จ๊าด 

(หรือเป็นเงินไทย32,104.61 บาท) ที่ไม่สามารถแจกแจงไดว้่ามี

คา่ใชจ่้ายใดบา้งอยูใ่นนัน้ หรอื ปัญหาหน่วยงานรัฐไมใ่หข้อ้มูลความรู ้

ความเขา้ใจเรื่องกระบวนการสรรหาแรงงานเท่าที่ควร และปัญหา

แรงงานที่ผ่านกระบวนการ MOU มาแลว้ปรากฏว่าแรงงานดังกล่าว

ลาออกหรอืหายไป มแีนวทางใดบา้งทีส่ามารถชว่ยเหลอืนายจา้ง  

4.ที่ประชุมจึงมีความเห็นสรุปว่า ความรับผิดชอบต่อ

กระบวนการสรรหาแรงงานนัน้ ควรมีครอบคลุมทัง้ตัวแรงงาน ที่ควร

ตอ้งใหค้วามรู ้/ ภาคธุรกจิสรรหาแรงงาน / ภาคธุรกจิ / และภาครัฐ 

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการตามหลักการนี้สามารถท าไดจ้รงิ  

คุณวรรณา คกก.ดา้นแรงงาน TTIA/TPFA ไดใ้หค้วามเห็น

เพิ่มในที่ประชุมว่า ขณะนี้ธุรกิจอุตสาหกรรมทูน่าไดป้ฏิบัติตาม

กฎหมายไทยเป็นหลักและมกีระบวนการรับขอ้รอ้งเรยีนโดยใช ้คกส.

ที่มีแรงงานขา้มชาตริ่วมอยู่ดว้ยเป็นช่องทางช่วยใหบ้รษัิทสามารถ

สือ่สารกับแรงงานได ้ 

การประชุมเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรูค้รัง้ต่อไป คาดว่าจะมีขึน้

ประมาณสปัดาหท์ี ่4 ของเดอืนมนีาคม (23 - 27 มนีาคม 2563) นี้ 

 

TTIA ไดเ้ขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพการประมงไทย คร ัง้ที ่2/2563

เมือ่วันที ่5 กมุภาพันธ ์2563 เจา้หนา้ทีส่มาคมคุณวรพล ได ้

เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพัฒนาศักยภาพการประมงไทย 

ครั ้งที่ 2/2563 ณ หอ้งประชุมพะยูน ชัน้ 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรม

ประมง มคีณุอลงกรณ์ พลบตุร เป็นประธาน สรุปดังนี้ 

 

1.มีการรายงานความคืบหนา้ของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 

คณะ ส าหรับคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาผลติภัณฑป์ระมงและ

การพาณิชย ์นัน้ไดม้ีการรายงานความคบืหนา้ของร่าง พรบ.กองทุน

การประมงแหง่ชาต ิพ.ศ... ซึง่เนื้อหาเสร็จสมบรูณ์แลว้ และ ร่างพรบ.
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สภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ... โดยวันศุกรท์ี ่7 กมุภาพันธน์ี้ 

เวลา 9.30-16.30 จะมกีารประชมุเพือ่พจิารณาอกีครัง้   

 

2.มีการน าเสนอประเด็นเรื่องการแกไ้ขปัญหาราคาสัตว์น ้า

ตกต ่าจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ซึง่ผูแ้ทนสมาคมฯ เห็น

ว่าควรมีการควบคุมใหเ้หมาะสมมากขึน้โดยประเด็นนี้ คุณอลงกรณื 

ไดม้อบหมายใหค้ณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาผลติผลผลติภัณฑ์

ประมงและการพาณชิยน์ าไปพจิารณาต่อไป  

3.ประเด็นอืน่ๆ คุณอลงกรณ์ไดใ้หข้อ้มูลกับที่ประชุมเพิม่ว่า

ขณะนี้ไดม้ีการหารือกับเว็บขายของออนไลน์ในการส่งเสรมิการขาย

อาหารสด อาหารแหง้ เพือ่ชว่ยสง่เสรมิใหม้กีารขายในชอ่งทางใหม่ๆ  

มากขึน้โดยไดม้กีารหารอืกับ LAZADA และนอกจากนี้ไดเ้ริม่มกีารจัด

อบรมหลักสูตร E Commerce ใหกั้บภาคกสกิร และภาครัฐเพื่อหวัง

ใหส้ามารถขายไดจ้รงิหลังมกีารอบรม

 

TPFA เขา้รว่มประชุมหารอืกจิการผลติอาหารสตัวแ์ละสว่นผสมอาหารสตัว ์

เมื่อ วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 TPFA ดร.ชนินทร์ นายก

สมาคมฯ, ผูแ้ทนสมาชกิ TPFA 4 บรษัิท คอื บมจ.ยนูคิอรด์ บจก.ไทย

รวมสนิพัฒนาอุตสาหกรรม บจก.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต 

และบมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง คุณณัฐ อ่อนศรี ที่ปรกึษาฯ คุณสุพัตรา 

ผอ.ฯ และคุณศศธิร จนท.ฯ เขา้ร่วมประชมุ"หารือกจิการผลติอาหาร

สัตว์และส่วนผสมอาหารสัตว์" จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการลงทุน(BOI) ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 2 สนง.BOI โดยคุณ

โชคดี แกว้แสง รองเลขาธกิาร เป็นประธาน มี ผอ.กองบรหิารการ

ลงทนุ 1 เขา้ร่วมพรอ้ม จนท. สรุปดังนี้ 

 

1.ทาง BOI มนีโยบายทีจ่ะปรับปรุงการใหก้ารสง่เสรมิกจิการ

ผลติอาหารสตัวห์รอืสว่นผสมอาหารสัตว ์ซึง่ปัจจุบันอยูใ่นกลุม่กจิการ 

B1 

2.สมาคมใหเ้หตุผลการขอเพิม่การสง่เสรมิสนิคา้อาหารสัตว์

เลีย้งวา่ 

- เป็นสนิคา้เกรดพรีเมียมใชม้าตรฐานการผลิตเทียบเท่า

อาหารคน สรา้งมูลค่าเพิม่ใหอุ้ตฯทูน่าและห่วงโซ่การผลติ เกดิการ

ขยายเศรษฐกจิ การจา้งงาน ค่าภาษี  ในปี2018 ไทยส่งออกสนิคา้

อาหารสตัวเ์ลีย้งเป็นอันดับ 4 ของโลก  

- กลุ่มเศรษฐกจิSEZ  ควรรวม จ.สงขลา ทัง้หมด เนื่องจาก 

กลุ่มSEZ เดมิเป็นพื้นที่เสี่ยง หาบุคลากรยาก ระบบสาธารณูปโภค 

การขนส่งไม่สะดวกเหมือนส่วนกลาง และที่หาดใหญ่ หากเพิ่มจ.

สงขลาไปทัง้หมดจะช่วยใหเ้กดิการจา้งงานชาวมุมสลมิในพืน้ที่มาก

ขึน้ 

3.ทาง BOI แจง้วา่การยกระดับการใหส้ทิธติอ้งมเีหตุผลหรือ

เอกสารสนับสนุนเพือ่เสนอบอรด์คณะกรรมการพจิารณา ทีป่ระชมุสรุป

แนวทางและเงื่อนไขการใหส้ทิธิ ดังนี้ 1) การตรวจสอบยอ้นกลับ 

Traceability 2) เทคโนโลยีทันสมัย:การฆ่าเชื้อ,ความสะอาด และ

บรรจุภัณฑ ์3) มาตรฐานการผลติ: GMP,HACCP 4) ไมใ่หก้ารสง่เสรมิ

เฉพาะโครงการทีม่กีระบวนการผลติอยา่งง่าย เชน่ ผสม และเจอืจาง 

- BOI ขอใหท้างสมาคมฯท าหนังสือเพื่อประกอบการ

พจิารณา และเสนอคณะกรรมการบอรด์  

4. กรอบเวลา  BOI จะมีประชุมบอร์ดครั ้งต่อไปก่อน

สงกรานต ์หากบอรด์ฯเห็นชอบจงึจะสามารถใชส้ทิธใิหมไ่ด ้

ในช่วงทา้ย ดร.ชนินทร์ไดม้อบตัวอย่างสนิคา้อาหารสัตว์

เลีย้งของสมาชกิ แกร่องเลขาธกิารBOI 

อนึ่ง จากขอ้มูลในที่ประชุมวันนี้ สมาคมฯ จะร่างหนังสอืถงึ 

BOI และเวยีนขอความเห็นจากสมาชกิและเอกสารเกีย่วกับมาตรฐาน

การผลติสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง ทัง้นี้จะน าไปหารอืในการประชุมฝ่าย

เทคนคิวันที ่11 กมุภาพันธ ์2563 กอ่นน าสง่ BOI ตอ่ไป 
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TTIA/TPFA จดัประชุมฝ่ายเทคนคิ คร ัง้ที ่1/2563

  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมฯ จัดประชุมฝ่าย

เทคนิค TTIA/TPFA ครั ้งที่ 1/2563 โดยมีคุณณัฐ ที่ปรึกษาเป็น

ประธาน พรอ้มดว้ย คณุชาตร ี(กรรมการสมาคมฯ), คณุเกรยีงชยั, คณุ

ชตุมิา (กรรมการเทคนคิ), เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ และสมาชกิฝ่ายเทคนคิ

เขา้ร่วมประชุม 12 บรษัิท ณ โรงแรมเซนทรัลเพลส จ.สมุทรสาคร 

สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

1. จากทีป่ระชมุ มกีารจัดตัง้คณะกรรมการดา้นเทคนคิ ปี 

2020 ดังนี้ 

          1.1 TUM: คุณเกรียงชัย นิมมานสวัสดิ ์เป็นประธานชั่วคราว

แทนคุณชาตรี(เนื่องจากคุณชาตรีจะเขา้รับการผ่าตัด ใชร้ะยะเวลา

รักษาตัว 5 เดอืน) , 

ผจก . ท่ั ว ไ ป ฝ่ า ย

ควบคมุคณุภาพ 

          1 . 2  MMP: 

คุณชาตรี ประพันธ์

พงษ์ชัย (กรรมการ

ส ม า ค ม แ ล ะ

กรรมการเทคนิค , 

ผจก. โรงงาน) 

          1.3 Unicord: คุณชุติมา โพธิ์นิล (กรรมการ , ผจก.ฝ่าย

เทคนคิ) 

          1.4 AAI: คณุสมศร ีมณีฉาย (กรรมการ, ผจก.ฝ่ายเทคนคิ) 

          1.5 SEAPAC: คุณศุภร ลัคนากุล (กรรมการ , ผจก.ฝ่าย

เทคนคิ) 

2. งานดา้นเทคนิคของสมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไทย 

(TPFA) จากขอ้มูลที่สมาคมฯ เพิ่มเขา้ไป มีสมาชกิเสนอว่าใหเ้พิ่ม

แนวทางการท างานร่วมกับสมาคมไก่และขอ้มูลมาตรฐานความ

ปลอดภัยเกีย่วกับไก ่เพราะมกีารใชไ้กเ่ป็นสว่นผสมในอาหารสตัวแ์ละ

สว่นผสมอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  

3. การตดิต่อกับสมาชกิเทคนคิ  เพิม่ line จากเดมิทีม่เีพยีง 

TTIAและTPFA จะแยกเพิ่มเติมเป็น ‘เทคนิคTTIA’ และ ‘เทคนิค

TPFA’ โดยสมาคมฯ จะเวยีนอเีมลส์อบถามผูแ้ทนฝ่ายเทคนคิของแต่

ละบรษัิทเพือ่จัดตัง้คณะท างานฝ่ายเทคนคิแยกตอ่ไป 

4. ขอ้มูลคุณภาพปลาในไตรมาสที่ 4/2019 ทางสมาคมฯ 

จะจัดท าขอ้มูลในรายละเอยีดตัง้แต่ ปี 2018 - 2019 โดยจะปรกึษา

กับคณุณัฐ เกีย่วกับรูปแบบในการน าเสนอ  

5. สรุปคุณภาพปลาที่สง่ให ้3 Trader/TTPSA สมาคมฯ จะ

จัดท าขอ้มูลใหแ้ลว้เสร็จและจะน าไปพิจารณาในที่ประชุมวิสามัญ 

TTIA ครั ้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 ก.พ. 63 รับรองก่อนส่งให ้3 

Trader/TTPSA ซึง่อาจจะท าหนังสือขอทราบความคืบหนา้ในการ

แกไ้ขปัญหาคุณภาพปลา จาก 3 Trader/TTPSA ต่อไป และปรกึษา

เรือ่งการนัดหารอื ชว่ง World Tuna 2020 ตอ่ไป 

6. การจัดอบรมใหค้วามรูกั้บสมาชกิเทคนคิ จากทีม่สีมาชกิ

แจ ง้ เข า้มา เกี่ย ว กับความสนใจในการอบรม  Tuna Sensory 

Evaluation สมาคมฯ จะส ารวจจ านวนผูป้ระสงคจ์ะอบรมในเรือ่งนี้อีก

ครัง้ ซึง่ทาง TUM มี Connection กับ US.FDA โดยใหส้มาชกิที่เขา้

ร่วมอบรมเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 

7. สมาคมฯ ไดร้วบรวมขอ้มูลเชิงเทคนิคการผลิตสินคา้

อาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อขอรับสทิธใินการจัดท าจดหมายถงึ BOI และ 

สภาหอฯ ซึง่หากสมาชกิมีขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับเรื่องเทคโนโลยีที่

ทันสมัย สามารถสง่ขอ้มลูมาทีส่มาคมฯ ได ้

8. การเขา้ร่วมเป็นคณะอนุฯ จาก สมอ. คณะที่ 40/2 

มาตรฐานกระป๋องโลหะส าหรับบรรจุอาหาร จะมีการประชุมสรุปการ

พจิารณาร่าง ในวันที่ 20 ก.พ. 63 นี้ ส่วนคณะที่ 35/7, มอก. 142-

2530 ปลาทนู่ากระป๋อง ยังไมม่กีารนัดประชมุหารอื 

9. การตรวจรับรองโรงงานแปรรูปสัตวน์ ้าจากหน่วยงานของ

ประเทศ El Salvador มีก าหนดการตรวจตัง้แต่ 14ก.พ – 2 มี.ค. 63 

(รวมวันเดนิทาง) โดย จนท. ของแต่ละสมาคมฯ จะประสานกับทาง

สมาชกิภายหลัง 

10. การแจง้เตือนและแจง้ปฏเิสธการน าเขา้สนิคา้แปรรูป

สัตวน์ ้าของไทยจาก EU และ US ยังพบในสนิคา้ปลาทูน่าและสนิคา้

อาหารสตัวเ์ลีย้งบา้ง 

11. การจัดประชุมฝ่ายเทคนิคครั ้งต่อไป ที่ประชุมมี

ความเห็นว่าใหจ้ัดที่โรงแรม จ.สมุทรสาคร ส่วนวันที่ประชุมจะจัดใน

วันพุธ ชว่งเชา้ วันที ่20 พ.ค. 63 หากไม่มปีระเด็นพจิารณาจะเลื่อน

การประชมุออกไปเป็นวันที ่18 พ.ย. 63 ตอ่ไป 
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TTIA เขา้รว่มประชุมระดมความคดิเห็นภายใตโ้ครงการศกึษา  

“โอกาสและแนวทางการขยายการคา้และการลงทนุระหวา่งไทย และสหราชอาณาจกัร” คร ัง้ที ่2

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม 

TTIA และจนท.คุณปิยะราช เขา้ร่วมประชมุระดมความคดิเห็นภายใต ้

โครงการศกึษา “โอกาสและแนวทางการขยายการคา้และการลงทุน

ระหว่างไทย และสหราชอาณาจักร” ครั ้งที่ 2  จัดโดยกรมเจรจา

การคา้ระหวา่งประเทศ และบจก.โบลลเิกอร ์คอมพานี (ประเทศไทย) 

ณ หอ้งประชุมกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อ 

จัดท ารายงานการทบทวนนโยบายการคา้กับสหราชอาณาจักร 

(Thailand-UK Policy Review: TPR) และมาตรการทีเ่ป็นอปุสรรคต่อ

การคา้และการลงทุนระหว่างกัน เพื่อน าไปประกอบการพิจารณา

ก าหนดรูปแบบความสัมพันธท์วภิาคีดา้นเศรษฐกจิในอนาคต มีสรุป

ประชมุดังนี้ 

1.สหราชอาณาจักร(UK) เป็นคู่คา้ส าคัญของไทย โดยคดิ

เป็นอันดับที ่18 ในดา้นมูลค่าการสง่ออก และคดิเป็นอันดับที ่21 ใน

ดา้นมูลค่าการน าเขา้แมว้่ายังไม่มีการเจรจาความตกลงการคา้เสรี

ระหว่างกัน โดย สินคา้ส่งออกที่ส าคัญ ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร อปุกรณ์ขนสง่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งจักรทีไ่มใ่ชไ้ฟฟ้า แร่

และโลหะ เป็นตน้ มีมูลค่าในปี 2561 เท่ากับ 4,027 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ และสินคา้น าเขา้ส าคัญ ไดแ้ก่ เครื่องจักรที่ไม่ใชไ้ฟฟ้า 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ปิโตรเลยีม เคมภีัณฑ ์แร่และโลหะ เป็นตน้ มมีลูคา่ใน

ปี 2561 เทา่กับ 985 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 

  2.ทางทีมวจัิยไดป้ระเมนิโอกาสในการเขา้สู่ตลาด UK ของ

สนิคา้ไทยไว ้4 แบบ ไดแ้ก ่ 

   2.1 สนิคา้ที่ไทยมีความไดเ้ปรียบ และมีความช านาญใน

การส่งออกไปยัง UK เช่น ผลติภัณฑส์ัตว ์ขา้ว ธัญพืชและของปรุง

แตง่ น ้าตาล ปลาและผลติภัณฑป์ลา เครือ่งจักรทีไ่มใ่ชไ้ฟฟ้า เป็นตน้  

   2.2 สนิคา้ทีไ่ทยมคีวามไดเ้ปรยีบ แตไ่มม่คีวามช านาญใน

การสง่ออกไปยัง UK เชน่ ผลไมแ้ละพชืผัก เครือ่งดืม่และยาสบู เป็น

ตน้  

   2.3 สนิคา้ทีไ่ทยไมม่คีวามไดเ้ปรยีบ แตม่คีวามช านาญใน

การส่งออกไปยัง UK เช่น สิง่ทอ เครื่องจักรไฟฟ้า และ(4)สนิคา้ที่

ไทยไม่มีความไดเ้ปรียบ และไม่มีความช านาญในการส่งออกไปยัง 

UK เชน่ ผลติภัณฑน์ม กาแฟ ชา เมล็ดพชืที ่แร่และโลหะ ปิโตรเลยีม 

เคมภีัณฑ ์เป็นตน้ 

              3. โอกาสในการเขา้สู่ตลาด UK ของธุรกจิเกษตรกรรม

และการผลติอาหาร และธรุกจิการประมงของประเทศไทยทางทมีวจิัย

ใหค้วามเห็นว่าแนวโนม้ราคาส่งออกสนิคา้เกษตรและเกษตรแปรรูป

ปรับตัวเพิม่ขึน้ เชน่ ขา้ว แป้ง มันส าปะหลัง สับปะรดกระป๋อง รวมทัง้

การส่งออกไก่สดแช่เย็น และแช่แข็ง ไก่แปรรูป ทูน่าและซาร์ดีน

กระป๋อง มีแนวโนม้ขยายตัวมากขึน้ รวมถงึที่สหภาพยุโรปประกาศ

ปลดใบเหลืองใหไ้ทย หลังผลการแกไ้ขปัญหา IUU Fishing เป็น

รูปธรรม 

อุปสรรคในการเขา้สู่ตลาด UK ไดแ้ก่ มาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้มาตรการขออนุญาต / 

ควบคุมปรมิาณการน าเขา้ /มาตรการโควตาภาษี มาตรการทางการ

เงนิที่มีผลต่อตน้ทุนการน าเขา้สนิคา้ การตรวจสอบสนิคา้ก่อนการ

สง่ออก และพธิกีารทีเ่กีย่วขอ้ง 

           4.หลัง Brexit เมื่อวันที่ 31 ม.ค.63 ที่ผ่านมา UK สามารถ

เริม่เจรจาความตกลงการคา้ใหม่ๆ กับประเทศอืน่ๆ ได ้แต่ความตกลง

จะไมส่ามารถมผีลบังคับใชจ้นกว่าระยะเวลาเปลีย่นผ่าน(11เดอืน) จะ

สิน้สดุลง ยกเวน้ไดร้ับความเห็นชอบจาก EU 

          5.ส าหรับประเทศที่สามที่ยังไม่มีความตกลงทางการคา้กับ 

UK รวมถึงไทยนั้น สนิคา้ที่ส่งออกไปยัง UK จะเสียภาษีศุลกากร

ชั่วคราวตามหลักการ MFN (Most Favoured Nation) เป็นเวลา 1 ปี

ภายใตข้อ้ผูกพันใน WTO ซึง่หมายถงึสนิคา้จากประเทศทีส่ามทีไ่มม่ี

ความตกลงทางการคา้กับ UK ทกุประเทศ รวมถงึ 27 ประเทศสมาชกิ 

EU และประเทศที่มีความตกลงทางการคา้กับ EU จะตอ้งเสียภาษี

ศลุกากรในอัตราเดยีวกันท าใหม้คีวามเทา่เทยีมในการแขง่ขัน  

ทัง้นี้ ทางดร.ชนินทร์ ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิในที่ประชุมว่า ทาง 

UK ใหค้วามส าคัญกับประเทศไทยเพราะมีการท า Trade Policy 

Reviews มาหลายปีแลว้ และหลังสถานการณ์ Brexit ทาง UK มี

ความกังวลในเรื่องของภาวะขาดแคลนอาหารภายในประเทศ ซึง่ใน

จุดนี้อาจจะเป็นโอกาสส าหรับการเจรจาเปิดตลาดใหส้นิคา้เกษตรและ

อาหารของไทย รวมถงึทาง UK มีนโยบายในการเปิดตลาดเสรีใน

เรื่องของสนิคา้และบริการอีกดว้ย อีกทัง้ในเรื่องของ food safety 

regulations สนิคา้อาหารของไทย เชน่ สนิคา้ประมง กุง้ และไก ่ไม่

น่ามีปัญหา เพราะมีการท ามาตรฐานต่างๆ ไวอ้ยู่แลว้ ดา้นการเจรจา

กับ UK ทางนายกสมาคมฯ มคีวามเห็นว่าควรเปิดการเจรจาใหส้นิคา้

ทุกประเภทภาษีเหลือ 0% หรือใกลเ้คียง 0% ใหไ้ดม้ากที่สุด 

เนื่องจากสนิคา้เกษตรและอาหารของไทยมแีนวโนม้เป็นทีต่อ้งการ 

จากผูค้า้ทาง UK เพิม่มากขึน้ และเสนอใหภ้าครัฐสนับสนุน

การเพิม่ศักยภาพเกษตรและอาหารของไทยใหม้ากขึน้ ในเรื่องการ

เพิม่คณุภาพสนิคา้, เทคโนโลย,ี การเพิม่ความรูต้า่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่

ความย่ังยนืและประสทิธภิาพในการแขง่ขันทางการคา้ในอนาคต 
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TTIA ยนิดตีอ้นรบั El Salvador  inspectors 2 ทา่น Mr.Roberto และ Mr.Alex  

เดนิทางมาตรวจรบัรองโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ของไทย ระหวา่งวนัที ่14 ก.พ. - 2 ม.ีค. 63  

 

เมือ่วันที ่16 กมุภาพันธ ์2563 TTIA คณุสพุัตรา ผอ.และคุณ

อนุสรา จนท.ไปรับ El Salvador  inspectors 2 ท่าน Mr.Roberto 

และ Mr.Alex ซึง่มกี าหนดเดนิทางมาตรวจรับรองโรงงานแปรรูปสัตว์

น ้าของไทย ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 (18 วัน รวมวัน

เดนิทาง) มบีรษัิทจากสมาชกิ 3 สมาคม TTIA, TFFA และ TFPA เขา้

รับการตรวจรวมทัง้สิน้ 11 โรงงาน โดยครัง้นี้เป็นการบรหิารจัดการ

ร่วม 3 สมาคม  

ทาง TTIA ไดส้่งโปรแกรมการตรวจและเอกสารของแต่ละ

โรงงาน พรอ้มส ารองจ่ายค่าเบีย้เลีย้งและค่าตรวจสอบแหล่งก าเนิด

ให ้inspectors เรยีบรอ้ยแลว้

TTIA เขา้รว่มประชุม คณะกรรมการยทุธศาสตรแ์รงงาน พฒันาฝีมอืแรงงาน  

คณะกรรมการยทุธศาสตรธ์ุรกจิประมงและอตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง คร ัง้ที ่3-1 /2563 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ นายก

สมาคม คณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาสมาคม คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ และ

คณุวรพล จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการยทุธศาสตร์

แรงงานและพัฒนาฝีมอืแรงงาน และ คณะกรรมการยุทธศาสตรธ์ุรกจิ

ประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครัง้ที่ 3-1 /2563 โดยมี ดร.พจน์ 

อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานสภาหอการคา้ไทย เป็นประธาน สรุป

ประเด็นส าคัญดังนี้  

1.ประเ ด็นการ จัดโครงการสัมมนาเรื่ อง  Leadership 

Transformation : Design Thinking your Leader" ใ น วั นที่  2 3 

เมษายน 2563 และการจัดโครงการ Agri-site Visit and Knowledge 

sharing ณ บ.ไทยรอยัล ฟรอเซนฟู๊ ด จ ากัด ที ่จ.สมทุรสาคร ในวันที ่

8 เมษายน 2563 โดยงาน Agri - On Site Visit นัน้ทางสภาหอฯ ได ้

เชญิ คุณอรรถพันธ ์เขา้ร่วมบรรยายเรือ่งแนวปฏบัิตกิารใชแ้รงงานทีด่ ี

GLP ทีน่ายจา้งควรรู ้การจัดงานทัง้ 2 ครัง้นัน้จะเนน้  การสรา้งความ

เขา้ใจใหกั้บ สมาชกิหอฯ สมาคมการคา้ ผูป้ระกอบการ SME และภาค

การศกึษาโดยในงานอาจมกีารเก็บคา่ใชจ่้ายเพิ่ม้เตมิ  

2.การประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ มีการหารือในประเด็น เช่น การหาแนวทางป้องกันการสวม

สทิธิเ์พือ่ออกเอกสารรับรองการสง่ออก (Health Certificate) รวมถงึ

การเชญิ Lazada มาเพือ่วางแผนการขายสนิคา้เกษตรออนไลน ์

3.การประชมุคณะกรรมการความร่วมมอืกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์และสภาหอการคา้ฯ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาดา้น

การเกษตร เพือ่สรา้งความสามารถในการแขง่ขันของภาคเกษตร โดย

ประเด็นนี้ ดร.ชนนิทร์ไดแ้สดงความเห็นเพิม่ว่า กระทรวงพาณิชยถ์า้

มาร่วมในคณะดว้ยจะเป็นประโยชนม์าก  

4.การจัดงานแถลงข่าว 3 องค์กร เรื่อง สถานการณ์ธุรกจิ

เกษตรและอาหาร ในปัจจุบันและแนวโนม้ในอนาคต ครัง้ที่ 27 เมื่อ

วันที ่21 มค.63 (กอ่นมกีารระบาดของไวรัสโคโรน่า) มผีลรายงานที่

ส าคัญ เช่น  Top 20 ประเทศผูส้่งออกอาหารโลกปี 2562 ไทยอยู่

อันดับที ่11 ดขี ึน้จากเดมิ 1 อันดับ  



 
 

10 

TTIA Newsletter, Febuary 2020 

5.การรายงานการประชมุหารอืเพื่อพจิารณาขอ้เสนอต่อการ

แกไ้ขปัญหาการเดนิทางเขา้เมอืงของคนต่างดา้ว วันที ่4 ธค 62 เชน่ 

การประชาสัมพันธ์การแจง้ที่พักอาศัยชั่วคราวของคนต่างดา้ว ผ่าน 

APP SECTION 38 และ การเสนอแนวทางการรายงานตัว 90 วัน โดย

ลดการใชเ้อกสารลง / การแยกประเภทแรงงานต่างดา้วไรฝี้มอืออก / 

การรายงานตัวผา่นระบบออนไลนท์ีย่ังไมเ่สถยีร   

รายละเอยีดขอ้มูลเอกสารการประชุมสามารถดาวโหลดได ้

ตามลงิคน์ี้ http://wow.in.th/UgOA 

 

 

 

TTIA เขา้รว่มโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่รบัฟงัความคดิเห็นจากประชาชนในการด าเนนิการเขา้เป็นภาค ี

ความตกลงเพือ่สง่เสรมิการปฏบิตัติามมาตรการอนุรกัษแ์ละการจดัการระหวา่งประเทศโดยเรอืประมงในทะเลหลวง

เ มื่ อ วั น ที่  1 8 

กุ ม ภ าพั น ธ์  2 5 6 3  ด ร .

ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ และ

คุณศศิธร จนท.ฯ ไดเ้ขา้

ร่วมโครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเพื่อรับฟังความ

คดิเห็นจากประชาชนในการ

ด า เนินการ เข า้ เ ป็นภาคี

ความตกลงเพือ่สง่เสรมิการ

ปฏบัิตติามมาตรการอนุรักษ์

และการจัดการ ร ะห ว่ า ง

ประเทศโดยเรือประมงใน

ทะเลหลวง จัดโดยกองกฎหมาย กรมประมง ณ โรงแรมเซ็นจูรี ่พารค์ 

กรุงเทพฯ โดย ดร.ชนินทร์ ไดร้ับเชญิร่วมเป็นวทิยากรในการเสวนา

หัวขอ้ "มุมมองเกี่ยวกับการท าประมงในทะเลหลวง" มีคุณบรรจง 

จ านงศติธรรม รองอธบิดีกรมประมง เป็นประธาน สรุปสาระส าคัญ 

ดังนี้  

การเสวนาในหัวขอ้ "มุมมองเกีย่วกับการท าประมงในทะเล

หลวง" มวีทิยากร 4 ทา่น คอื ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมอตุสาหกรรมทู

น่าไทย, คุณอภสิทิธิ ์นายกสมาคมการประมงนอกน่านน ้าไทย, นาวา

เอก ดรณ์ ศูนยอ์ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล และ

คณุสะลนิน ์กระทรวงการตา่งประเทศ ด าเนนิรายการโดยคณุพวงทอง 

ทีป่รกึษากรมประมงดา้นกฎหมาย 

คุณอภสิทิธิ ์กล่าวว่ากอ่นการเขา้ภาคคีวามตกลงฯ อยากให ้

ทางภาครัฐดูใหร้อบคอบ และชว่ยเหลอืเยยีวยา ถา้ผูป้ระกอบการเขา้

ภาคคีวามตกลงฯ แลว้มปัีญหา  

ดร.ชนินทร์ กล่าวว่าไทยผลติสนิคา้ประมงตดิ top 5 ของ

โลก น าเขา้ปีละประมาณลา้นตัน ส่งออกคิดเป็นมูลค่าประมาณ 

300,000 ลา้นบาท มีตลาดรองรับสนิคา้ประมงเนื่องจากยังมีความ

ตอ้งการจากต่างชาตอิีกมาก ดังนัน้การพัฒนาประมงนอกน่านน ้าจงึ

ส าคัญมาก และ ดร.ชนนิทร ์เห็นดว้ยกับการเขา้เป็นภาคคีวามตกลง

เพื่อส่งเสรมิการปฏบัิตติามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่าง

ประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง เพื่อที่ไทยจะไดร้ับสิทธิ

ประโยชนก์ารประมงนอกน่านน ้ากับตา่งชาตมิากขึน้ แตร่ัฐบาลตอ้งให ้

การสนับสนุนจรงิจัง เนื่องจากไทยมปีระสทิธภิาพทีจ่ะท าประมงทะเล

หลวงแตข่าดการสง่เสรมิจากรัฐ   โดยรัฐอาจจัดสรรงบการตัง้กองทุน

การประมงนอกน่านน ้าประมาณ 5 - 10% ของงบ แทนการสนับสนุน

สินคา้เกษตรท่ัวไป เพื่อใหก้ารประมงนอกน่านน ้ าพัฒนาใหทั้น

นานาชาต ิยกตัวอย่างการประมงของประเทศที่พัฒนาแลว้ว่าเขาให ้

การสนับสนุนดา้นกองทุนอย่างจรงิจังท าใหก้ารประมงพัฒนาไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ 

นาวาเอก ดรณ์ กลา่ววา่ไทยสามารถใชป้ระโยชน์จากปลาใน

ทะเลหลวงได ้โดยทรัพยากรในทะเลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื รัฐ

ชายฝ่ังและมรดกร่วมของมนุษยชาต ิซึง่มีมุมมองคลา้ย ดร.ชนินทร์ 

หากเขา้ร่วมภาคคีวามตกลงฯ แลว้จะไดส้ทิธปิระโยชนม์ากขึน้แน่นอน

ในการท าประมงในทะเลหลวง 

คุณสะลนิน์ กล่าวว่าการเขา้ภาคคีวามตกลงฯ ตอ้งปฏบัิตใิห ้

ไดทั้ง้ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานรัฐ ดังนั้นรัฐจึงตอ้งมีมาตรการ

ช่วยเหลือ เช่น การออกนโนบาย หรือกฎหมาย เพื่อคุม้ครอง

ผูป้ระกอบการ หากไมส่ามารถปฏบัิตติามภาคคีวามตกลงฯได ้ผูร้ับผดิ

คอืรัฐเจา้ของธงคู่

ภ า คี ข อ ง

อนุสญัญา ซึง่ทาง

ผูป้ระกอบการเอง

ก็ต อ้ ง ให ข้ อ้มู ล

การท าประมงที่

ถูกตอ้งและเ ป็น

จริงด ว้ยเพื่อให ้

ภ า ค รั ฐ มี

ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ที่

น่าเชือ่ถอื

http://wow.in.th/UgOA
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TTIA เขา้รว่มประชุมพจิารณาใหข้อ้คดิเห็นตอ่สรปุผลการปรบัปรงุผลการประเมนิโครงการ Tonggol FIP

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 TTIA  คุณนรินทร์ อุปนายก   

คุณอดศัิกดิ ์เลขาธกิาร คุณสุพัตรา ผอ. คุณจุฑารัตน์ จนท.สมาคม 

พรอ้มดว้ยผูแ้ทนจาก TU, Unicord และSEAPAC ไดเ้ขา้ร่วมประชุม

พจิารณาใหข้อ้คดิเห็นต่อสรุปผลการปรับปรุงผลการประเมนิโครงการ 

Tonggol FIP โดยมีรองอธบิดกีรมประมง ดร.วชิาญ องิศรีสว่าง เป็น

ประธาน ร่วมกับผูแ้ทนจากองค์กรหน่วยงานต่างๆ อาท ิSEAFDEC 

สมาคมประมงอวนลอ้มจับ  และเจา้หนา้ที่กรมประมง ณ กรมประมง 

สรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ TTIA ขอใหม้ีการทบทวน Action plan ที่

จัดท าโดย WWF ใหม ่เนื่องจากไมไ่ดร้ะบุวธิกีารทีช่ัดเจนในการบรรลุ

แต่ละ milestone และอยากจะลดเวลาการท างานใหส้ัน้ลงจากที่

ก าหนดไว ้5 ปี และหาวิธีท างานที่ง่ายขึ้น  ทาง TU โดยความ

เห็นชอบร่วมกับ คกก.โอด าไดว้่าจา้ง บ.Key traceability(KT) เพื่อ

ศกึษาเอกสารเดมิ เมือ่ พ.ย.62  โดยวันนี้ เป็นการน าเสนอเพือ่รับฟัง

ขอ้คดิเห็น และหาแนวทางด าเนนิโครงการและจัดจา้ง FIP Manager  

2. ทาง KT น าเสนอผลการปรับปรุงผลการประเมนิเบือ้งตน้ 

ของงานทีเ่ลยก าหนดมาแลว้และงานทีใ่กลจ้ะถงึก าหนด โดยมหีัวขอ้

ส าคัญทีเ่กนิก าหนด(red) ดังนี้ 

        2.1 การจัดตัง้ RFMO ความร่วมมือระดับภูมภิาค สามารถ

ชว่ยบรรลุผลส าเร็จอย่างนอ้ย 15 milesones >> แต่ท าไดย้าก ตอ้ง

หากลไกระดับ sub regional ที่เกี่ยวขอ้งกับอ่าวไทยมาช่วย มี

ประเทศ กัมพูชา เวยีดนาม มาเลเซยี และไทย  แตก่ารประชมุ 8 ครัง้

ทีผ่า่นมา จะเป็นเชงิแลกเปลีย่นขอ้มลูและน าเสนอของแต่ละประเทศ 

        2.2 Harvest strategy >> สามารถใชข้อ้มูลวทิยาศาสตร์

ของ SEAFDEC  

         2.3 Harvest control rules >> กฎหมายของแต่ ล ะ

ประเทศอาจมีความแตกต่างกัน แต่ตอ้งสามารถควบคุม stock ได ้ 

จ าเป็นตอ้งใชค้วามร่วมมอืระดับภมูภิาคเพราะโอด าเป็นปลายา้ยถิน่ 

  2.4 การตรวจสอบการจับปลาโดยบุคคลที่3 >> สามารถ

ใช ้CCTV โดยสุม่สกั 10%  กฎหมายไทยบังคับ observer on board 

เฉพาะเรอืนอกน่านน ้า ตอ้งขออาสาสมัครเรอืโอด า 

3. ในภาพรวมของการน าเสนอ ประธานฯมคีวามเห็นวา่ 

        3.1 หัวขอ้ส่วนใหญ่สามารถบรรลุผลส าเ ร็จได ้ และ

มอบหมายใหเ้จา้หนา้ทีก่รมประมงสง่ขอ้มูลในส่วนทีเ่หลอืใหกั้บทาง 

KT 

  3.2 การจัดตั ้ง RFMO ท าไดย้าก ใหใ้ชก้ลไกล ASEAN 

โดยตอ้งมี commitment ร่วมกัน และมอบกองประมงต่างประเทศ

หารือกับ SEAFDEC ก าหนดเป็นวาระ น าเรียนอธบิดกีรมประมง เพื่อ

ขอเสนอเขา้ในที่ประชุมอาเซยีน(ASEAN Council) ระดับอธบิดีกรม

ประมงของประเทศสมาชกิในเดอืนมถินุายน 63  

4. งบประมาณ >> ประธานฯแจง้ว่ากรมประมงจะใชง้บของ

กรมฯ ในส่วนที่เป็นหนา้ที่ของกรมฯ และจะของบจาก สวก. ส าหรับ

งานวจิัย โดยขอรวมใหทั้ง้หมด 4 FIP ที่ท าในไทยตอนนี้  ส่วนงบ

ของภาคเอกชนก็ใหบ้รหิารจัดการเอง ซึง่เคยประเมนิคร่าวๆปีละ 3 

ลา้นบาท  

5. TTIA ไดเ้สนอใหจ้า้ง KT ท าหนา้ที ่FIP Coordinator ตอ่

จ น ถึ ง เ ดื อ น เ ม ษ า ย น  2563 เ พื่ อ อั พ เ ด ท ข ้อ มู ล ขึ้ น

www.fisheryprogress.org  

    ในทา้ยสดุประธานแจง้วา่หากม ีupdate จะเชญิประชมุหารอืกันอกี

ครัง้ ซึง่สมาชกิ TTIA ทีส่นใจเขา้ร่วมม ี9 บรษัิท 
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TTIA ไดเ้ขา้รว่มประชุมระดมความเห็น  

เรือ่ง รา่งกรอบแนวทางในการสรา้งความเชือ่มโยงเครอืขา่ยหว่งโซอ่ปุทานสมาคมการคา้

เมือ่วันที ่19 กมุภาพันธ ์2563 คุณวรพล จนท.สมาคมฯ ได ้

เขา้ร่วมประชุมระดมความเห็น เรื่อง ร่างกรอบแนวทางในการสรา้ง

ความเชือ่มโยงเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานสมาคมการคา้ จัดโดย กรม

พัฒนาธุรกิจการคา้ และมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย และสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย มีสมาคมฯ การคา้เขา้ร่วมงาน อาทิ 

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมขนส่งสนิคา้และโลจิสติกส์

ไทย สมาคมอุตสาหกรรมผลติภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงไทย เป็นตน้ 

สรุปประเด็นส าคัญดังนี้  

1.การประชมุครัง้นี้มวัีตถุประสงคค์อื กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 

และมหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย เห็นว่าการมอียู่ของสมาคมฯ มคีวาม

จ าเป็นเพราะจะชว่ยสง่เสรมิความเขม้แข็งใหกั้บภาคธุรกจิ มสีมาคมฯ 

ยังท าหนา้ทีน่ าเสนอนโยบายรัฐ ปัญหาทีพ่บ แนวทางแกไ้ขและการ

แกอุ้ปสรรค ซึง่ท าหนา้ที่ตัวกลางระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได ้

จงึเห็นว่าหากแต่ละสมาคมสามารถน าขอ้มูลมาแชรก์ลุ่มกันไดภ้ายใน

เครอืข่ายในเรือ่งทีเ่หมาะสมจะท าใหม้ปีระโยชน์มากขึน้และสมาคมก็

จะเขม้แข็งขึน้   

2.โครงการมีระยะยาว 3 เดอืน หลังจากไดร้ับความคดิเห็น

ของผูร้่วมประชมุ และจะมาการจัดประชาพจิารณ์ต่อไป และทางกรม

พัฒนาธุรกจิการคา้และมหาวทิยาลัยหอการคา้ไทยจะน าผลไปศกึษา

เพื่อหาแนวทางสรา้งเครือข่ายขึน้ต่อไป โดยการประชุมนั้นไดว้าง

แผนการแบ่งประเภทสมาคมฯ ออกเป็น 14 เครอืขา่ย และมกีารจัดตัง้

ประธานเครอืขา่ยขึน้ เพือ่ประสานงานกับสภาหอการคา้ไทย และกรม

พัฒนาธรุกจิการคา้ 

 

 

TTIA เขา้รบัฟงัการน าเสนองาน Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST)

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 TTIA คุณสุพัตรา ผอ. และ

คุณจุฑารัตน์ จนท.สมาคม เขา้รับฟังการน าเสนองาน Global 

Dialogue on Seafood Traceability(GDST) จากคุณซซูาน และคุณ

ภควรรณ ณ หอ้งประชมุ TTIA สรุปดังนี้ 

ปัจจุบันโครงการ GDST 1.0 ไดร้ับมาตรฐานแลว้ และเตรียมพรอ้ม

เปิดตัวในงาน Seafood Expo บอสตันในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ,

บรัสเซล และประเทศไทยในงาน World Tuna 2020  

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้ับ 

1. ปัจจุบันมาตรฐาน GDST 1.0 ไดเ้ป็นทีย่อมรับกว่า 60 

บรษัิทแลว้ซึง่ในอนาคตจะมคีวามส าคัญมากขึน้โดยการเขา้ร่วมไมม่ี

คา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้ 

2. มหีลักการเพือ่ก าหนด Key Data Element ร่วมกัน และม ี

EPCS ซอฟแวร ์เป็นตัวกลางทีช่ว่ยปรับปรุงรูปแบบในการรับ-สง่

ขอ้มลูทัง้ 2 ฝ่าย  

ทัง้นี้ ทางคณุภควรรณจะท าสรุปพรอ้มไฟล ์GDST standard 

1.0 ใหกั้บทาง TTIA เพื่อเวียนใหท้่านสมาชกิทราบ โดยหากมีขอ้

สงสยัเพิม่เตมิทาง GDST โดยคณุซซูาน และคณุภควรรณยนิดเีขา้มา

ชีแ้จงใหข้อ้มลูอกีครัง้ 
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TTIA เขา้รว่มประชุม War Room มาตรการรองรบัผลกระทบจากไวรสัโคโรนา่

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ 

และเจา้หนา้ที่คุณปิยะราช เขา้ร่วมประชุม War Room มาตรการ

รองรับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า จัดโดย ก.พาณิชย ์วัตถุประสงค์

เพื่อประเมนิผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า รวมทัง้หารือแนวทางและ

มาตรการรองรับ มสีรุปผลประชมุ ดังนี้ 

1. ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ (สนค.) ได ้

วิเคราะห์ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19(ไวรัสโคโรน่า) ต่อการ

ทอ่งเทีย่วและการสง่ออกไทย     ดังนี้  

           1.1 ผลกระทบต่อการส่งออก >> ทาง สนค. คาดว่าจะ

กระทบเศรษฐกจิโลกและจนีมากกว่าสมัยเกดิโรคระบาดซารส์ โดยจะ

สง่ผลให ้GDP ของจนีในปี 2563 ขยายตัวเพยีงรอ้ยละ 4.5 - 5.4 แต่

การสง่ออกสนิคา้ไปจนีในปี 63 นี้ จะมทีศิทางทีด่ขี ึน้ ซึง่จะขึน้อยู่กับ

สถานการณ์ระบาดของไวรัสวา่จะคลีค่บายไดเ้ร็วเพยีงใด 

           1.2 ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม >>  สนิคา้อุตสาหกรรม

อาจไดร้ับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคการผลติจนี ทีจ่ะสง่ผล

ก ร ะทบต่ อ  supply chain โดย เ ฉพา ะอุ ตสาหกร รม ร ถ ยนต์  

อเิล็กทรอนกิส ์และอปุกรณ์เทคโนโลยขีัน้สงู 

           1.3 ผลกระทบต่อการส่งออกสนิคา้เกษตร >> เนื่องจาก

สนิคา้เกษตรมสีง่ออกในชว่งตน้ปี ซึง่เป็นข่วงการแพร่ระบาดของโรค 

ท าใหม้ีการปิดเมืองและปิดท่าเรือ ซึง้ปัญหาในช่วงนี้จะเกดิจากการ

ขนสง่ไมไ่ดเ้กดิจากอปุสงคก์ารน าเขา้สนิคา้ทีล่ดลง 

 1.4 ประเทศไทยจะไดร้ับผลกระทบโดยตรง จากจ านวน

นักทอ่งเทีย่วจนีทีล่ดลง 

2. มาตรการรองรับของประเทศไทย ไดแ้ก่ (1)การสรา้ง

ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะการควบคุมและ

ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส (2)การสรา้งความมั่นใจใหกั้บ

นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมายังไทย (3)การชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการใน

กลุ่มที่ไดร้ับผลกระทบ เช่น กลุ่มที่เกีย่วกับการท่องเที่ยว การขนส่ง 

การคา้ เป็นตน้ (4)การหาตลาดการส่งออกอื่นๆ (5) พิจารณาการ

ยกเวน้อัตราภาษีส าหรับสนิคา้บางชนดิ  

ทั ้งนี้  ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นในที่ประชุมเพิ่มเติมว่า 

สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อ การขนส่ง 

และ supply chain ในระยะสัน้ แต่ในอนาคตอาจเป็นผลดีต่อการ

ส่งออกสนิคา้เกษตรและอาหารของไทย เพราะสนิคา้ส่งออกไดท้ า

มาตรฐานของ food safety ไวอ้ยู่แลว้ ท าใหผู้ซ้ ือ้มั่นใจในสนิคา้ของ

ประเทศไทยได ้ และหากแกปั้ญหาค่าเงนิบาททีแ่ข็งใหก้ลับมาอ่อน

ไดเ้ร็ว จะช่วยเรื่องของการท่องเที่ยวและการส่งออกของไทยไดอ้ีก

ทางหนึง่ 

 

TPFA ได ้ตดิตาม inspectors 2 ทา่น จากหนว่ยงาน El Salvador  

เขา้ตรวจโรงงานสมาชกิ TTIA บรษิทั ยนูคิอรด์ จ ากดั (มหาชน)

เ มื่ อ วั นที่  19 กุมภาพั นธ์  2563 เ จ า้หน ้าที่ ส ม าคมฯ  

(คุณอมรรั ตน์ )  ได ต้ิดตาม  inspectors 2 ท่าน  Mr. Barrientos 

Roberto และ Mr. Contreras Alex จากหน่วยงาน El Salvadorเขา้

ตรวจโรงงานสมาชกิ TTIA บรษัิท ยูนิคอร์ด จ ากัด (มหาชน) TH. 

No.2027 โดยมคีุณดุสติ (ล่ามสเปน-ไทย) และเจา้หนา้ทีก่รมประมง

เขา้ร่วมคณะตรวจดว้ย 
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TTIA / TPFA ไดจ้ดัประชุมวสิามญั TTIA คร ัง้ที ่1/2563  

เมือ่วันที ่20 กมุภาพันธ ์2563 สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย 

ไดจ้ัดประชมุวสิามัญ TTIA/TPFA ครัง้ที ่1/2563  ณ ส านักงาน TTIA 

โดยม ีดร.ชนนิทร ์เป็นประธาน  

>> TTIA มี  1 4 

บรษัิท (15 คน) จาก

สมาชิก 26 บริษัท 

(ครบองค์ประชุม)

ทัง้นี้ สมาคมฯ จะสง่

รายงานการประชุม 

วันที่  27 ก.พ. 63 

ใ ห ้ส ม า ชิก ท ร า บ

ตอ่ไปคะ่ 

 

>> TPFA สมาคม

การคา้อาหารสัตว์

เ ลี้ ย ง ไ ท ย  มี  8 

บรษัิท (8 คน) จาก

สมาชิก 11 บริษัท 

(ครบองค์ประชุม) 

มสีาระส าคัญในการ

ประชมุ เชน่  

- การเรียกเก็บค่า

บ ารุงพเิศษประจ าปี 

2563 

- ผ ล ก า ร ตั ้ ง

คณะกรรมการดา้นเทคนคิ และคณะกรรมการดา้นแรงงาน 

- เว็บไซตแ์ละแผบ่พับเอกสารแนะน าสมาคมฯ 

- การตัง้ไลนแ์ละอเีมลข์องสมาชกิดา้นเทคนคิ 

- ก าหนดประชมุวสิามัญ TPFA ครัง้ที ่2/2563 และประชมุใหญ่สามัญ

ประจ า ปี  2563 เ ป็น

ตน้ 

ทัง้นี้ สมาคม

ฯ จะส่งรายงานการ

ป ร ะ ชุ ม  ใ น วั น

พ ฤ หั ส บ ดี ที่  27 

กุมภาพันธ์ 2563 ให ้

สมาชกิตอ่ไป 

 

TPFA ได ้ตดิตาม inspectors 2 ทา่น จากหนว่ยงาน El Salvador  

เขา้ตรวจโรงงานสมาชกิ TTIA บรษิทั ไอ เอส เอ แวล ูจ ากดั

   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ (คุณ

ศศธิร) ได ้ตดิตาม inspectors 2 ทา่น Mr. Barrientos Roberto และ 

Mr. Contreras Alex จากหน่วยงาน El Salvador เขา้ตรวจโรงงาน

สมาชกิ TTIA บรษัิท ไอ เอส เอ แวล ูจ ากัด TH. No.2001 โดยมคีณุ

ดุสติ (ล่ามสเปน-ไทย) และเจา้หนา้ที่กรมประมงเขา้ร่วมคณะตรวจ

ดว้ย 
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TPFA เขา้รว่มสมัมนาวชิาการ เรือ่ง ไขขอ้ขอ้งใจภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์2563 คุณอมรรัตน์ จนท.สมาคมฯ 

ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาวชิาการ เรื่อง ไขขอ้ขอ้งใจภาษีที่ดนิและสิง่ปลูก

สรา้ง ณ หอประชุมมหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย จากวทิยากรและผู ้

ด าเนนิรายการดังนี้ 1) คุณชมุพล สวุรรณกจิบรกิาร  เลขานุการ กรม

ส านักเศรษฐกจิการคลัง 2) คุณวลิาวัลย ์วรีกุล  รองอธบิดกีรมธนา

รักษ์ 3) คุณสันตธิร ยิม้ละมัย  รองอธบิดีกรมส่งเสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ 4) ศ. กติพิงษ์ อุรพพีัฒนพงษ์  ทีป่รกึษาสภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย และ 5) คณุอธปิ พชีานนท ์ผูด้ าเนนิรายการ   

ในการจัดสัมมนาครั ้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใหค้วามรูค้วาม

เขา้ใจ ไขขอ้ขอ้งใจเกีย่วกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทางกระทรวงไดร้ับเรือ่ง

รอ้งเรียนมาจากประชาชนมากมายและแนวทางในการปฏบัิตจิัดเก็บ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและเป็น

มาตรฐานเดยีวกัน อกีทัง้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่มีการประกาศใชไ้ปแลว้ และแนวทางที่

ก าลังด าเนินการในอนาคต ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่ประชาชนและ

ผูป้ระกอบการธรุกจิทราบโดยท่ัวกัน สรุปประเด็นส าคัญดังนี้ 

       - กฎหมายภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งไดป้ระกาศในราชกจิจา

นุเบกษาใหเ้ริม่บังคับใชเ้ป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2562 โดย

ก าหนดวันเริม่การจัดเก็บภาษี คือ ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2563 เป็นตน้ไป 

แทนการจัดเก็บภาษีบ ารุงทอ้งที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดนิที่ถูกยกเลกิ

ไป ผูเ้สยีภาษี ไดแ้ก่ ผูท้ี่มีชือ่เป็นเจา้ของที่ดนิหรือสิง่ปลูกสรา้งทุก

คน ดังนัน้ในปี 2563 จะไม่มกีารจัดเก็บภาษีโรงเรอืนแบบเกา่อกีแลว้ 

เนื่องจากปัญหาที่ไดร้ับการรอ้งเรียนตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทาง

กระทรวงไดต้ระหนักถงึปัญหาและแกไ้ขปัญหาดังกลา่ว 

โดยการเก็บภาษีจะใชห้ลักการเก็บภาษีจากเจา้ของที่ดิน

และสิง่ปลูกสรา้งตามมูลค่าของทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งทีถ่อืครอง โดย

อัตราภาษีที่ใชจั้ดเก็บจะดูจากการใชป้ระโยชน์ของที่ดนิและสิง่ปลูก

สรา้งดังกล่าว ซึ่งประกอบดว้ยอัตราภาษี 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1. 

เกษตรกรรม 2. อยู่อาศัย 3. อืน่ ๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกรรมและอยู่อาศัย 

4. รกรา้งวา่งเปลา่  

ทัง้นี้การประเมนิที่ดนินั้น ๆ ว่าจัดอยู่ในประเภทใด ตอ้งใช ้

ดลุพนิจิอยา่งถีถ่ว้น เพราะมักจะเกดิปัญหาทีด่นินัน้ ๆ ก ้ากึง่ระหวา่งท า

การเกษตร หรืออยู่อาศัย ระบุว่าเป็นที่ดนิเพื่อการเกษตรแต่ปลูกตน้

กลว้ยเพียง 5 ตน้ เป็นตน้ โดยผูเ้สยีภาษีจะตอ้งเสียภาษีทุกปี และ

ตอ้งช าระภายในเดือนเมษายนของปีนัน้ เช่นเดยีวกับการช าระภาษี

บ ารุงทอ้งที ่ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิทีถ่กูยกเลกิไป  

       ส าหรับทีอ่ยู่อาศัย มกีารบรรเทาภาระภาษีส าหรับบา้นหลังหลัก 

1 หลัง ซึง่บุคคลธรรมดาใชเ้ป็นที่อยู่อาศัยและมีชือ่ในทะเบียนบา้น

ดังกล่าว ส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งที่บุคคลธรรมดามีชื่อเป็น

เจา้ของ แต่ไม่มีชือ่อยู่ในทะเบียนบา้นและไม่ไดน้ าไปใหเ้ช่า จะถือ

เป็นบา้นหลังอืน่ ซึง่ตอ้งเสยีภาษีตามปกต ิ

       การประเมนิมูลค่าของที่ดนิ สิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ รวมทัง้หอ้งชดุ 

สามารถท าได ้2 วธิกีาร คอื 1) สอบถามทีก่รมธนารักษ์ โดยกรมธนา

รักษ์มกีระจายอยู่ท่ัวประเทศ 2) ระบบออนไลน์ สามารถเขา้ไปกรอก

ข ้อ มู ล โ ฉ น ด ที่ ดิ น  ป ร ะ เ มิ น ร า ค า สิ่ ง ก่ อ ส ร ้ า ง ไ ด ้ที่  

http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/ 

แต่หากว่าการประเมนิราคานัน้ไม่เป็นทีน่่าพอใจ สามารถยืน่

ค ารอ้งได ้3 ครัง้  

ครัง้ที ่1 ผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาค ารอ้งภายใน 60 วัน 

ครัง้ที ่2 ยืน่อทุธรณ์ภายใน 30 วัน 

ครัง้ที ่3 ฟ้องศาลภายใน 30 วัน 

       ในสว่นของการบรรเทาภาระภาษี ผูท้ีเ่คยเสยีภาษีโรงเรอืนและ

ทีด่นิหรอืภาษีบ ารุงทอ้งที ่และตอ้งเสยีภาษีเพิม่ขึน้จากเดมิ เนื่องจาก

กฎหมายนี้ จะไดบ้รรเทาภาระภาษีของส่วนต่างเมื่อเทียบกับภาษีที่

เคยเสยีในปี 2562  

       ขัน้ตอนทีผู่เ้สยีภาษีควรใหค้วามส าคัญเกีย่วกับภาษีทีด่นิและสิง่

ปลกูสรา้ง ม ี3 ขัน้ตอน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งว่า มี

ลักษณะการใชป้ระโยชน์ ว่าถูกตอ้งหรือไม่ หากพบว่าบัญชรีายการ

ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของตนเองไมถ่กูตอ้ง ตอ้งยืน่ค ารอ้งตอ่ผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่เพือ่ขอแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

2. ตรวจสอบแบบประเมนิภาษีทีว่่าใชร้าคาประเมนิทุนทรัพย์

และอัตราภาษีตรงตามมูลค่าและการใชป้ระโยชน์หรือไม่ หากผูเ้สยี

ภาษีพบว่า การประเมนิภาษีไม่ถูกตอ้ง สามารถยื่นเรื่องคัดคา้นและ

อทุธรณ์ตามกระบวนการตอ่ไป 

3. ช าระภาษีภายในเวลาทีก่ าหนด โดยกระทรวงมหาดไทย

ประกาศขยายเวลาในการช าระภาษี ใหส้ามารถช าระไดภ้ายในเดือน 

ส.ค. 2563 มฉิะนัน้อาจถูกระงับการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมโอน

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งทียั่งคงมภีาระภาษีคา้งช าระอยู่ได ้

จัดท าขึ้นระหว่าง สภาหอการคา้ไทย กระทรวงการคลัง และ

กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นสือ่ที่เขา้ถงึประชาชนไดโ้ดยง่าย และ

เตรยีมพรอ้มส าหรับภาษีแบบใหมท่ีไ่ดเ้ริม่ตน้ประกาศใชไ้ปแลว้ 

       ในช่วงทา้ยไดม้ีการเปิดโอกาสใหผู้ท้ี่เขา้มารวมงานซักถาม

เกีย่วกับขอ้สงสยัตา่ง ๆ และเปิดวดิโีอการต์นูแอนเิมชนัทีร่่วมกัน 
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TTIA ได ้ตดิตาม inspectors 2 ทา่น จากหนว่ยงาน El Salvador  

เขา้ตรวจโรงงานสมาชกิ TTIA บรษิทั สยามอนิเตอรเ์นช ัน่แนลฟู๊ ด จ ากดั

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ (คุณ

อนุสรา) ได ้ตดิตามคณะผูต้รวจรับรองของ Ministry of agriculture 

and livestock ของประเทศเอลซัลวาดอร์ จ านวน 2 ท่าน Mr. 

Barrientos Roberto และ Mr. Contreras Alex เข า้ตรวจโรงงาน

สมาชกิ TTIA บรษัิท สยามอนิเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ ด จ ากัด จ.สงขลา 

หมายเลขการรับรอง TH. No.2072 โดยมคีุณดุสติ (ล่ามสเปน-ไทย) 

และเจา้หนา้ทีก่รมประมงเขา้ร่วมคณะตรวจดว้ย 

 

TPFA เขา้รว่มตอ้นรบัคณะผูบ้รหิารจากสภาหอการคา้อยีปิต ์(Fedeation of Egytian Chamber of Commerce) 

เ มื่ อ

วั น ที่  26 

กมุภาพันธ ์2563 

ด ร . ช นิ น ท ร์  

นายกสมาคมฯ 

และคุณอมรรัตน์ 

จนท.ฯ ไดเ้ข า้

ร่วมตอ้นรับคณะ

ผู ้บ ริ ห า ร จ า ก

สภาหอการค า้

อี ยิ ป ต์  ( Fedeation of Egytian Chamber of Commerce) Mr. 

Hosam Hassan Mohamed Ali Hassanein Mrs. Mai Mohamed 

Basyouny Mohamed Ahmed และ Mr. Adel Younan Eshak Farag 

โดยม ีคณุไพรัช บรูพชยัศร ีคณะกรรมการสภาหอการคา้แหง่ประเทศ

ไทย และ คุณเถลงิศักดิ ์วงศส์ามศร ผอ.ส านักงานสง่เสรมิการคา้ใน

ตา่งประเทศ ณ กรุงไคโร ไดใ้หก้ารตอ้นรับ โดยการมาเยอืนครัง้นี้เป็น

การเยอืนเพือ่หารอืแนวทางการสง่เสรมิการคา้และการลงทุนระหว่าง

ไทยและอยีปิต ์ในกลุม่สนิคา้เกษตร อาหารทะเลกระป๋อง อาหารแปร

รูปและรถยนต ์สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

การส่งออกจากไทยไปอยีปิต ์>> ขอ้มูลการคา้ การลงทุน

และการท่องเที่ยว ไทย-อียิปต์ ของปี2562 มีมูลค่าการคา้รวม 

963.92 ล ้า น เ ห รี ย ญ

สหรัฐ ซึ่งลดลงจากปี 

2561 จ า น ว น  51.71 

ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ

รอ้ยละ 5.09 และมูลค่า

การสง่ออกในปี 2562 มี

มลูคา่ 839.8 ลา้นหรยีญ

สหรัฐ ลดลงจากปี 2561 

จ า น ว น 194.22 ล ้า น

เหรยีญสหรัฐ หรอืรอ้ยละ 

11.19 

การน าเขา้จากอยีปิตม์าไทย >> มูลค่าการน าเขา้ของไทย

จากประเทศอียิปต์ในปี 2562 มีมูลค่า 124.12 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 54.07 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือรอ้ยละ 

77.19 โดยสนิคา้ทีม่มีูลค่าเพิม่ขึน้อย่างมนัียยะ ไดแ้ก ่ก๊าซธรรมชาต ิ

และสนิคา้เหล็ก 

สนิคา้สง่ออกของไทยไปยังอยีปิตท์ีม่มีูลค่าสงูทีส่ดุอันดับ 1 

คอือาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป โดยขอ้มลูในปี 2562 ระบวุา่ ไทย

ส่งออกสินคา้ทูน่าไปยังอียิปต์ 4,226 ลา้นบาท 98.6% ของการ

สง่ออกสนิคา้ปลาแปรรูปทัง้หมด 

 1 
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TTIA เขา้รว่มประชุมกบั TFFA และ TFPA เรือ่ง หารอืการก าหนดแนวทางลดภาษนี าเขา้ของสหราชอาณาจกัร 2 

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 6253 TTIA ดร.ชนินทร์ นายก

สมาคมฯ คุณสุพัตรา ผอ. คุณปิยะราชและคุณอมรรัตน์ จนท.ไดเ้ขา้

ร่วมประชุมกับ TFFA และ TFPA เรื่อง หารือการก าหนดแนวทางลด

ภาษีน าเขา้ของสหราชอาณาจักร  ซึง่ UK เปิดรับฟังความคดิเห็นทาง

เว็บไซต ์ภายใน 5 มนีาคมศกนี้  

       โดยสมาคมไดจ้ัดท าท่าทีเบื้องตน้ต่อรายการสนิคา้และภาษี

น าเขา้ UK ที่เกีย่วขอ้งกับสมาชกิ TTIA (ตามไฟลแ์นบ) และขอให ้

สมาชกิTTIA พจิารณาใหค้วามเห็นกลับมาภายในวันจันทรท์ี ่ 

2 มนีาคม 2563 เพือ่สมาคมฯ จะไดส้รุปและตอบในนามสมาคมฯ ไป

ทีเ่ว็บไซตข์อง UK  

ส าหรับสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับ TTIA มแีนวทางขอลดภาษี คอื

ปลาทูน่าและทูน่าสลัด พิกัด160414 จาก MFN Rate 24% เหลือ 

0%  ,แซลมอนพิกัด 160411 และแมคเคอเรลพิกัด 160415 จาก 

MFN Rate 5.5% และ25% เหลอื 5%, ซาร์ดนี พกัิด 160413 จาก 

MFN Rate 12.50% เหลือ 2.5% ,สนิคา้ปลาแปรรูปอื่น ๆ แบบบด 

พกัิด 160420 จาก MFN Rate 20% เหลอื 5% และสนิคา้อาหารสัตว์

เลีย้งพกัิด 23091090 จาก MFN Rate 9.6% เหลอื 5%  

 

อนึง่ ทางดร.ชนนิทรม์คีวามเห็นวา่ขอใหส้มาชกิทีม่สีนิคา้

สง่ออกไป EU ควรแสดงความคดิเห็นในนามบรษัิทดว้ย โดยแนวทาง

การลดภาษีควรสอดคลอ้งกับท่าทขีองสมาคมฯ     

ทีเ่ว็บไซต ์

https://ditresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bEHz

M2oowBNQ7Rz 

 

1 

TTIA ได ้ตดิตาม inspectors 2 ทา่น จากหนว่ยงาน El Salvador 

เขา้ตรวจโรงงานสมาชกิ TTIA บรษิทั พทัยาฟู้ ด อนิดสัตรจี ากดั

 

เมือ่วันที ่27 กมุภาพันธ ์2563 TTIA คณุจุฑารัตน ์ไดต้ดิตาม

คณะผูต้รวจรับรองของ Ministry of agriculture and livestock ของ

ประเทศเอลซัลวาดอร ์จ านวน 2 ท่าน Mr. Barrientos Roberto และ 

Mr. Contreras Alex เขา้ตรวจโรงงานสมาชกิ TTIA บรษัิท พัทยาฟู้ด 

อนิดัสตรีจ ากัด จ.สมุทรสาคร หมายเลขการรับรอง TH. No.2002 

โดยมีคุณดุสติ (ล่ามสเปน-ไทย) และเจา้หนา้ที่กรมประมงเขา้ร่วม

คณะตรวจดว้ย

 

TPFA เขา้พบส านกัพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว ์ เพือ่แนะน าสมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย 

บา่ยวันนี้ 28 ก.พ. 63 ผูแ้ทนคณะกรรมการ TPFA คณุพลวัต 

TUM, คณุรววีรรณ ISA, คณุสพุัตรา ผอ. และคณุศศธิร จนท. เขา้พบ

เพือ่แนะน าสมาคมฯ และหารอืประเด็นของสนิคา้อาหารสัตวเ์ลี้ยงกับ

ทางส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศุสัตว์ (สพส.) 

กรมปศุสัตว ์ณ หอ้งประชุมสพส. ชัน้ 3 ตกึวจิติรพาหนการ กรมปศุ

สัตว ์โดยมคีุณโสภัชย ์ชวาลกลุ ผอ.สพส. เป็นประธาน, คุณอภนัินท ์

คงนุรัตน ์ผอ.กลุม่ตรวจสอบมาตรฐานดา้นการปศุสตัวแ์ละรักษาการณ์ 

ผอ.กลุ่มบรหิารจัดการขอ้มูลดา้นฐานการปศุสัตว,์ และคุณอนุชา มุม

ออ่น ผอ.กลุม่รับรองดา้นการปศุสตัว ์เขา้ร่วมพรอ้ม จนท. สรุปดังนี้ 

1. ทาง สพส.แจง้ว่าเพิง่แบ่งงานทีเ่กีย่วกับอาหารสัตวเ์ลีย้ง

จากกองควบคมุอาหารและยาสัตว ์(อยส.) เมือ่ 3 ปีทีแ่ลว้ โดยแนะน า

ระบบการรับรองและตรวจสอบผลติภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ซึง่กลุ่ม

รับรองดา้นการปศุสัตว์จะดูแลในส่วนของ GMP, HACCP, การให ้

VCN Number และการตรวจรับรองโรงงานอาหารสัตว์ เพื่อใหก้าร

https://ditresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bEHzM2oowBNQ7Rz
https://ditresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bEHzM2oowBNQ7Rz
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รับรองดา้นการสง่ออกอาหารสัตวเ์ลีย้ง สว่นกลุ่มตรวจสอบมาตรฐาน

ดา้นการปศุสัตว์จะดูแลในส่วนของการออกใบรับรองสุขอนามัย 

(Health Certificate,HC) ส าหรับสนิคา้เพื่อการส่งออกตามกฎหมาย 

และตรวจสอบโรงงานใหไ้ดต้ามมาตรฐานและกฎหมายที่ก าหนด

ภายใต ้พรบ.ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ.2558  

2.สพส.ฝากทางสมาคมฯ ใหแ้จง้บรษัิทสมาชกิระวังเรือ่งการ

สง่ออกอาหารสตัวเ์ลีย้งไปรัสเซยี ขณะนี้เขม้งวดและแบนสนิคา้ GMO 

โดยตรวจพบจากประเทศไทยรายหนึง่ 

 

3.ทางTPFA ใหข้อ้มูลแนะน าสมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง

ไทย วสิัยทัศน์ และพันธกจิ มีการผลติอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดเปียก 

เฉพาะทัง้ 11 บริษัทในสมาคมฯ ประมาณ 200,000 ตัน/ปี มูลค่า 

25,000 ลา้นบาท ดังรายละเอยีดจดหมายแนะน าสมาคมฯ 

4.Q&A ทางสพส. ไดต้อบปัญหาของสมาชกิTPFA ดังนี้ 

       1.) วัตถดุบิจากไกง่วงในประเทศไทยสามารถผลติเป็น

สนิคา้ Pet food ส่งออกไป USA และ EU ไดห้รือไม่และใชเ้อกสาร

ใดบา้ง ?ตอบ>ทาง สพส.แจง้วา่ตอ้งขึน้อยูกั่บขอ้ก าหนดของประเทศ

ผูน้ าเขา้ ซึง่ทางบรษัิทสามารถสอบถามเพิม่เตมิทางกรมไดท้ี ่e-mail 

: inspection_blsc@dld.go.th ทั ้งนี้ในกรณีของ EU ดา้นหลังของ 

HC ระบุว่าวัตถุดบิตอ้งมาจากแหล่งที่มีการรับรองการเชอืด ซึง่กรณี

ไกง่วงของไทยยังไมม่โีรงเชอืดทีไ่ดร้ับการรับรองจากกรมปศสุัตว ์

            2.)ขัน้ตอนการพจิารณาการขึน้ทะเบยีนสตูรอาหารสัตว ์

เพือ่ขอเลขทะเบยีนใสใ่น Certificate of Free Sale มคีวามลา่ชา้ 3-6 

เดอืน อยากใหก้รมช่วยเร่งรัดกรณีที่ผูป้ระกอบการผลติเพื่อส่งออก

เพียงอย่างเดียว เพราะทางลูกคา้ไม่ไดข้ายในประเทศตอบ>ทาง 

สพส.ชว่ยโดยออกเป็นหนังสอื to whom it may concern ซึง่ไมต่อ้ง

ใช เ้ลขทะเบียนสูตรอาหาร แต่ เข า้ใจว่าการที่ลูกคา้ตอ้งการ 

Certificate of Free sale เพราะเป็นเอกสารทีบ่อกถงึการไดม้าตรฐาน

เดยีวกับสนิคา้ทีผ่ลติ/ขายในประเทศไทย ส าหรับขัน้ตอนการขอเลข

ทะเบยีนสตูรอาหารสัตวเ์ป็นหนา้ทีข่องกองควบคุมอาหารและยาสัตว ์

อาจมีความล่าชา้เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบไม่เพียงพอหรือ

อาจตดิประเด็นทางกฎหมาย  

                   3.) พกัิดทีข่ัดแยง้กันของกองสารวัตรและกักกัน กรม

ปศสุตัว ์และกรมศลุกากร ในการน าเขา้วัตถดุบิผลติอาหารสัตว ์ตอบ>

ทาง สพส.ไมไ่ดด้แูลเรือ่งนี้ แตร่ับทราบเรือ่งไวใ้นเบือ้งตน้ 

5.ทางสพส.ขอใหส้มาคมฯรวบรวมประเด็นและยนิดรีับเป็น

หน่วยงานกลางในการประสานกับอยส.และกองสารวัตรและกักกัน 

เพื่อจัดประชุมหารือปัญหาและแนวทางแกไ้ขร่วมกับสมาคมฯ เพื่อ

ชว่ยกันพัฒนาและสง่เสรมิการสง่ออกสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งของไทย

ใหเ้ตบิโตตอ่ไป

 

เขา้รว่มประชุมเรง่รดัการสง่ออกระหวา่งนายกรฐัมนตร ี

และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชยก์บัผูอ้ านวยการส านกังานสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศ

บา่ยวันนี้ 28 ก.พ.63 TTIA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ และ

คณุปิยะราช จนท. เขา้ร่วมประชมุเร่งรัดการสง่ออกระหว่าง

นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชยกั์บผูอ้ านวยการ

ส านักงานสง่เสรมิการคา้ในต่างประเทศ โดยมนีายจุรนิทร ์ลักษณ

วศิษิฏ ์รองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์เป็น

ประธาน วัตถปุระสงคเ์พือ่ตดิตามความคบืหนา้ และเตรยีมการผลักดัน

ขยายตลาดตา่งประเทศ มสีรุปดังนี้ 

1.การสง่ออกไทยเดอืนมกราคม 2563 ขยายตัวรอ้ยละ 3.35 

ขณะทีก่ารสง่ออกของหลายประเทศในภมูภิาค เชน่ อนิเดยี ญีปุ่่ น 

อนิโดนีเซยี เกาหลใีต ้เวยีดนาม เป็นตน้ 
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2.กระทรวงพาณชิยค์าดการณ์ว่าทศิทางการสง่ออกของ

ไทยมแีนวโนม้เป็นบวกมากขึน้ โดยสนิคา้ของไทยในภาคการผลติ 

หลายรายการ เชน่ ไกส่ดแชเ่ย็น อาหารสตัวเ์ลีย้ง อาหารกระป๋องแปร

รูป ผลไมแ้ปรรูป เครือ่งดืม่ เป็นตน้ ยังคงขยายตัวไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

และการสง่ออกไปยังสหรัฐฯ และจนีมกีารขยายตัวตอ่เนื่องเป็นเดอืน

ที3่ (รอ้ยละ 5.2) นอกจากนี้ตลาดไตห้วันและตะวันออกกลางเตบิโต

ทีร่อ้ยละ 13.1 และ 2.0 ตามล าดับ 

       3. กระทรวงพาณชิยม์นีโยบายเร่งรัดการสง่ออกเชงิรุก 

โดยมกีารจัดกจิกรรมสง่เสรมิการคา้ เชน่ (1)การน าคณะนักธรุกจิไทย

เดนิทางไปเปิดตลาดสนิคา้และบรกิารในประเทศทีม่ศัีกยภาพ เนน้

รักษาตลาดเดมิ เปิดตลาดใหม ่ฟ้ืนฟตูลาดเกา่ ,(2) ผลักดัน

ผูป้ระกอบการไทยใชป้ระโยชน์จากการคา้ออนไลนเ์ป็นชอ่งทางลัด 

โดยเร่งเปิด Top Thai Flagship Store บนแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์

ชัน้น าของตา่งประเทศ เชน่ Amazon ในสหรัฐ , (3) จัดกจิกรรม 

Business Matching สนิคา้อาหารแปรรูป  ผลไมแ้ปรรูป และ

ผลติภัณฑเ์กษตรอืน่ๆ เพือ่รองรับมาตรการกดีกันทางการคา้ 

>>>ทัง้นี้ดร.ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นในทีป่ระชมุเพิม่เตมิวา่ 

อตุสาหกรรมอาหารแปรรูปและสนิคา้เกษตรของไทยมโีอกาสทีด่กีวา่

ประเทศอืน่ๆ ในการสง่ออกสนิคา้ไปจนี เพราะสนิคา้ของไทยคนจนี

มั่นใจในเรือ่งของคณุภาพและมาตรฐานของ food safety แต่ใน

ระยะแรกอาจมปัีญหาในเรือ่งของการขนสง่เนื่องจากขาดคนงานใน

การขับรถขนยา้ย เพระทางจนีเพิง่เริม่กลับมาท างานตามปกตไิดไ้ม่

นานจากปัญหาไวรัสโควดิ-19 และฝากประเด็นถงึหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งในเรือ่งของการตรวจสอบสนิคา้ผา่นแดนใหม้มีาตรการทีใ่ช ้

เวลานอ้ยทีส่ดุในการตรวจ รวมถงึการเจรจาใหส้นิคา้ของไทยมี

สถานะเป็นสนิคา้ชายแดนของจนีไดเ้หมอืนทีเ่วยีดนามกับลาว

สามารถเจรจาไดแ้ลว้ น่าจะเป็นอกีทางหนึง่ทีช่ว่ยเรือ่งของภาษีการ

สง่ออกและท าตลาดในประเทศจนีไดม้ากขึน้

 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมประมง  

มตกิารประชุมคณะรฐัมนตร ีวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2563   

9.  คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบร่างกฎกระทรวงทีอ่อกตาม

พระราชบัญญัตเิงนิทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 จ านวน 3 ฉบับ 

     1. ร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลทีใ่หน้ายจา้งจ่าย พ.ศ. …. 

     2. ร่างกฎกระทรวงค่าฟ้ืนฟสูมรรถภาพในการท างานทีใ่หน้ายจา้ง

จ่าย พ.ศ. ….  

     3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าท าศพทีใ่หน้ายจา้งจ่าย พ.ศ. 

….  

Source : 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/26429 

กฎหมายทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา   

ประกาศกระทรวงพาณชิยย์กเลกิประกาศกระทรวงพาณชิย ์วา่ดว้ย

การสง่สนิคา้ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที ่43) พ.ศ. 2530 

พ.ศ. 2563 

สาระส าคัญ เป็นการยกเลกิ ประกาศทีก่ าหนดใหผู้ส้ง่ออกกุง้ 

ปลาหมกึ แชเ่ย็นหรอืแชแ่ข็ง ไปยัง USA และ EU ตอ้งเป็นสมาชกิ

สมาคมผูค้า้ผลติภัณฑส์ตัวน์ ้าและอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย   

ประกาศนี้ใหม้ผีลในวันที ่4 กพ.63  

Source :  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/027/T_

0018.PDF

 

 

 

  

 

 


