
 
 

 

 

  

26 เมษายน 2562 TTIA จัดประชมุวสิามญั ครัง้ที ่2/2562 และประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562 ณ หอ้ง Garden Gallery โรงแรมแชงกร-ีลา  

VDO ผลงานสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย(TTIA) ปี 2561 https://www.youtube.com/watch?v=UqXAEGmH1jw&feature=youtu.be     อ่านตอ่หนา้ 8 

 

 29 เมษายน 2562 ดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ ์นายกสมาคมฯ (รว่ม

เป็น speaker) งานสัมมนา “สูก่ารประมงทีย่ั่งยนืและการท างาน

อยา่งมคีณุคา่“          อ่านตอ่หนา้ 9 

24 เมษายน 2562 คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรคใ์นนามสภาหอ การคา้

แหง่ประเทศไทย เขา้รว่มประชมุเพือ่พจิารณารา่งรายงานผลการเยอืน

ประเทศไทยอยา่งเป็นทางการของ UNGP                อ่านตอ่หนา้ 9 

17 เมษายน 2562 คณุณัฐ (ทีป่รกึษาสมาคมฯ) รว่มหารอื เรือ่ง การ
ทบทวนมาตรฐานสนิคา้เกษตรดา้นประมงและผลติภัณฑ ์

     อ่านตอ่หนา้ 9 

9 เมษายน 2562 คุณสุพัตราผูอ้ านวยการสมาคม และเจา้หนา้ที่สมาคม 

คณุวรพล ไดใ้หก้ารตอ้นรับนักวจัิยจากสถาบันบัณฑติบรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเขา้สัมภาษณ์หรือขอขอ้มูลจาก

ผูป้ระกอบการและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมอาหาร     อ่านตอ่หนา้ 9 

https://www.youtube.com/watch?v=UqXAEGmH1jw&feature=youtu.be


 

ขา่วกจิกรรม 
- TTIA เขา้รว่มประชมุหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้มส าหรับ 
การยืน่ค ารอ้ง Petition เพือ่ขอคงสทิธ ิGSP          3 
- TTIA เขา้รว่มหารอืคัดเลอืกบรษัิทจัดท า VDO Animation  
เรือ่ง ILO-GLP รว่มกับ TFFA            3 
- TTIA เขา้รว่มประชมุ ระดมความคดิเห็นเกีย่วกบัแนวทางการพัฒนาการ 
ประเมนิขอ้มลูพืน้ฐานระดับชาตดิา้นธุรกจิและสทิธมินุษยชน         4 
- TTIA ใหสั้มภาษณ ์กบัตัวแทนนักศกึษา คณะนสิติภาควชิา 
รัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์        4 
- TTIA เขา้รว่มประชมุโครงการปรับปรงุและพัฒนาการท าประมงอวนลาก     5 
- TTIA ประชมุหารอืคัดเลอืกบรษัิทจัดท า VDO Animation  
เรือ่ง ILO-GLP รว่มกับ TFFA            5 
- TTIA ใหก้ารตอ้นรับนักวจัิยจากสถาบันบัณฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์ 
แหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย            5 
- TTIA เขา้รว่มประชมุ update แผนงานและรา่งสัญญาจา้ง Tonggol FIP    6 
- TTIA รว่มหารอื เรือ่ง การทบทวนมาตรฐานสนิคา้เกษตรดา้นประมงและ
ผลติภัณฑ ์             6 
- TTIA เขา้รว่มประชมุใหญ่สามัญสมาชกิสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย  
ครัง้ที ่52 ประจ าปี 2562            7 
- TTIA เขา้รว่มประชมุเพือ่พจิารณารา่งรายงานผลการเยอืนประเทศไทย 
อยา่งเป็นทางการของคณะท างานสหประชาชาตดิา้นสทิธมินุษยชน 
กับบรรษัทขา้มชาตแิละองคก์รธุรกจิอืน่ๆ           7 

- TTIA จัดประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่2/2562 และประชมุใหญ่สามญั 

ประจ าปี 2562             8 

- TTIA เขา้รว่มสัมมนา “สูก่ารประมงทีย่ั่งยนืและการท างานอยา่งมคีณุคา่”    9 

 

ขา่วแรงงาน 
- กม.คุม้ครองแรงงานฉบับใหม ่เพิม่สทิธลิา-เพิม่คา่ชดเชยเลกิจา้ง       17 

- โปรดเกลา้ฯ กฎหมายคา้มนุษย ์แกปั้ญหาบังคับใชแ้รงงาน        17 

- สนช.ผา่นพรก.เพิม่โทษคา้มนุษย ์โทษสงูสดุประหารชวีติ          18 

- รมว.แรงงาน ชีป้รับคา่จา้งไมทั่น 1 พ.ค.น้ี         18 

 

ขา่วความปลอดภยัอาหาร 
- ประเทศออสเตรเลยีแจง้การตรวจสอบคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ในปลา  10    

- 'ป้อม' ปลืม้ EU ชมไทยแกปั้ญหาประมงผดิกฎหมาย        10 

- นายอดศิร พรอ้มเทพ รับมอบธงทะเลสะอาด           11 

ขา่วการคา้ 
- ‘ก.พาณชิย'์ พรอ้มเป็นเจา้ภาพจัดประชมุรัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน 

ครัง้แรกของปี มั่นใจเกดิความส าเร็จในหลายดา้น         14 

- ก.พาณชิย ์หารอืรับมอื BREXIT เรง่ถก UK-EU แกไ้ขตารางขอ้ผกูพัน 

โควตาภาษีในกรอบ WTO           14 

- ส.อ.ท.เผยสง่ออกอาหารไทยพุง่ตอ่เน่ืองปีที ่4         15 

- การเจรจากฎถิน่ก าเนดิสนิคา้คบืหนา้ 65% เอือ้ผูป้ระกอบการไทยได ้

ประโยชนอ์ือ้ คาดชว่ยเจรจา RCEP ส าเร็จภายในปีน้ี        16 

 

ขา่วประมง 
- จับประมงเวยีดนามขโมยจับปลาเขตไทย         12 

- กรมประมง...บรูณาการรว่ม เจา้ทา่ สมาคมการประมงฯ ชาวประมง  

ประชมุซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตวิธิีจา่ยคา่ชดเชยเรอืประมงออกนอกระบบ  

ระยะที ่1             12 

- เมอืงทอ่งเทีย่วเชงิอาหาร           12 

 

รวมกฎหมายใหมท่ีส่ าคัญเดอืนเมษายน 
- มต ิประชมุ ครม. ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมประมง  

วันที ่9 เมษายน 2562           19 

- พระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562        19 

- พระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญัตป้ิองกันและ 

ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 พ.ศ. 2562         19 

 



 
 
 

 

 

เมื่อวันที่ 29 มีคาคม 2562 คุณสุพัตรา และ จนท. 

คุณจุฑารัตน์ ไดเ้ขา้ร่วมประชุม หารือเตรียมความพรอ้มในการ

ยื่นค ารอ้งเพื่อขอคงสิทธิพิเศษทางศุลกากรเป็นการท่ัวไป 

(GSP) สหรัฐฯ เป็นรายสนิคา้ ที ่คต.กระทรวงพาณชิย ์โดยมคีณุ

ชนินทร หริม่เจรญิ ผูอ้ านวยการกองสทิธปิระโยชน์ทางการคา้ 

เป็นประธาน สรุปดงัน้ี 

1. US ประกาศทบทวนโครงการ US GSP ประจ าปี 

2561 เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2561 ปกต ิUSTR มกีารทบทวนเป็น

ประจ าทุกปีโดยใหเ้ขา้ไปตรวจสอบเอง แตค่รัง้น้ีกรมเจรจาฯแจง้

ว่า  USTR ประกาศรายชื่อสินคา้ และแจง้ เ ปิดโอกาสให ้

ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ทัง้ภาคเอกชน(ผูส้่งออกไทย และผูน้ าเขา้

สหรัฐฯ) และภาครัฐ ของประเทศทีไ่ดร้ับสทิธิส์ามารถยืน่ค ารอ้ง

และขอ้คดิเห็นเพือ่ขอคงสทิธิต์อ่ USTR กอ่นทีจ่ะท าการทบทวน

ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562 ตามขัน้ตอนและช่องทางที่

ก าหนด โดยผูป้ระกอบการที่ประสงคย์ื่นค ารอ้งจะตอ้งจัดพมิพ์

เป็นภาษาองักฤษสง่ผ่าน www.regulations.gov  

กรมเจรจาฯ แจง้วา่ขอความร่วมมอืผูป้ระกอบการชว่ยสง่

ขอ้มูลค ารอ้งภาษาอังกฤษใหก้ับกรมเจรจาภายในวันที่ 5 เมษา 

ที่คุณกฤติวงศ์ สิทธิไชย gridiwongs@moc.go.th โทร 082 

5545559 เพือ่กรมฯ จะท าขอ้มูลในภาพรวมและสง่ใหส้ านักงาน

ทีว่อชงิตนัพจิารณา กอ่นยืน่กบัทาง USTR ตอ่ไป 

2. จากสถติกิารน าเขา้ปี 2561 พบวา่สนิคา้ไทยถูกระงับ

สทิธ ิม ี4 กรณี ไดแ้ก ่ CNLs Waiver, Super CNLs Revocation, 

De Minimis Waiver และ Redesignation เน่ืองจากมมีูลคา่และ

ส่วนแบ่งการตลาดสูงเกนิเพดานก าหนดภายใตก้ฎว่าดว้ยความ

จ าเป็นดา้นการแข่งขันและอยู่ในข่ายตอ้งยื่นค ารอ้งขอคนืสทิธิ 

US GSP(0%) โดยสนิคา้แปรรูปสัตวน์ ้ามี 3 รายการ ซึง่อยู่ใน

กรณี Redesignation(คอืสนิคา้ที่สามารถขอคนืสทิธจิากที่เคย

โดนระงับสทิธ)ิ ไดแ้ก่ พกิัด 1604.15.00 ปลาแมคเคอเรล(ถูก

ระงับสทิธิต์ัง้แต ่2552 เน่ืองจากสว่นแบ่งตลาดเกนิ 50%) MFN 

3%, 1605.21.05 สัตวน์ ้าจ าพวกครัสตาเซยีเสยีที่ปรุงแตง่หรอื

ท าไม่ใหเ้สยี และ 1605.29.05 สตัวน์ ้าทีไ่ม่มกีระดกูสนัหลงัอืน่ๆ

ทีป่รุงแตง่หรอืท าไวไ้ม่ใหเ้สยี 

3. ส าหรับขอ้มูลสนับสนุนค ารอ้ง ทางกรมฯไดแ้ปลเป็น

ภาษาไทย  

ดังนัน้ จงึเป็นโอกาสดสี าหรับสมาชกิที่มีการผลติปลา

แมคเคอเรลกระป๋องทีจ่ะยืน่ค ารอ้งดว้ยตนเอง หรอื ใหผู้น้ าเขา้ที่

สหรัฐฯยืน่ค ารอ้งให ้ทัง้น้ี ทาง TTIA จะท าหนังสอืพรอ้มขอ้มูล

ของอุตสาหกรรมปลาแมคเคอเรลกระป๋องของไทย ขอคนืสทิธิ ์

Redesignationใหท้างกรมเจรจาฯ ส าหรับเป็นขอ้มูลในภาพรวม

ตอ่ไป

 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์

เลขาธกิารสมาคม TTIA และจนท.สมาคม (คุณปิยะราช) เขา้

ประชุมหารอืคัดเลอืกบรษัิทจัดท า VDO Animation เรื่อง ILO-

GLP ร่ วมกับ TFFA เพื่อเ ป็นการประชาสัมพันธ์คู่มื อแนว

ปฏบิัตกิารใชด้า้นแรงงานที่ด ี(GLP) ฉบับปรับปรุงใหม่ และใช ้

วดิโีอเผยแพร่ในงาน Thaifex เดอืนพฤษภาคมน้ีดว้ย 

ทั ้ ง น้ี  ท า ง บ ริ ษั ท ผู ้จั ดท า วิดี โ อ อนิ เ มชั่ น จ ะ ส่ ง 

storyboard ใหท้ัง้สองสมาคมพจิารณาอกีทวีนัที ่9 เม.ย.นี้ เพือ่

ประกอบการพจิารณาการจัดท าวดิโีอตอ่ไป 

 



 
 
 

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เจา้หนา้ที่สมาคม TTIA 

(คุณปิยะราช) เขา้ร่วมประชุม ระดมความคดิเห็นเกีย่วกับแนว

ทางการพัฒนา การประเมนิขอ้มูลพื้นฐานระดับชาตดิา้นธุรกจิ

และสทิธมินุษยชน จัดโดย สถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย (TDRI) ณ หอ้ง ประชมุ TDRI มสีาระส าคญัดงัน้ี 

1. TDRI ไดร้ับการจา้งใหเ้ป็นทีป่รกึษาใหก้บัส านักงาน

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ(กสม.) ท าวจิัยโครงการ 

“เรื่องการประเมินขอ้มูลพื้นฐานระดับชาตดิา้นธุรกจิและสทิธิ

มนุษยชน (National Baselines Assessment on Business and 

Human Rights ): นโยบาย กฎหมาย และมาตรการทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการลงทุนของประเทศ” โดยการศกึษาและวเิคราะหช์่องว่าง

ทีเ่กดิขึน้ ทีเ่กีย่วกบั การลงทุนของประเทศ ตามหลกั UNGP ทัง้

เสาหลกัที ่1 (Protect) และเสาหลกัที ่3 (Remedy) วา่นโยบาย

กฎหมายและมาตรการต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจหรือ

เพือ่ใหภ้าคธุรกจิเคารพสทิธมินุษยชนหรอืไม่ 

2. ผลการศกึษาเบื้องตน้ ประเทศไทยมีกฎหมายใน

ระดบั พ.ร.บ./พ.ร.ก. 882 ฉบับ หากนับรวมถงึระเบยีบ ขอ้บังคบั

และประกาศในทุกระดับชัน้ จะท าใหม้ีมากกว่า 100,000 ฉบับ 

ดังนั้นการวเิคราะห์ช่องว่างของกฎหมายทางตรงอาจจะเป็น

วธิกีารทีไ่ม่เหมาะสมในแง่ของประสทิธภิาพตน้ทุน 

3. จากการวจิัยเบือ้งตน้พบวา่ชอ่งวา่งทีเ่กดิขึน้ตามสทิธิ

รัฐธรรมนูญไม่ไดม้กีารคุม้ครองคนที่ไม่ใช่คนไทยดังนัน้คนตา่ง

ดา้วจะตอ้งไดร้ับการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายบางฉบับ และการ

ก าหนดสทิธบิางประเทศที่ไม่ชดัเจน ท าใหร้ัฐอาจจะไม่มรีะบบ

คุม้ครองส าหรับสทิธนัิน้ๆ และอาจจะท าใหเ้กดิปัญหาสิทธิตก

หลน่เน่ืองจากคนไม่รูส้ทิธ ิ

4. ทางผูว้จิัยไดแ้บ่ง สทิธิทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกับการ

ประกอบธุรกจิ ม ี6 ประเภทดงัน้ี 

         -ผูบ้ริโภคสนิคา้และบริการ : สทิธิของผูบ้ริโภค/สทิธิ

มนุษยชนดา้นขอ้มูลขา่วสาร เทคโนโลยแีละการสือ่สาร 

         -แรงงาน: สทิธแิรงงาน/ สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการ

เมอืง 

         -ชมุชน: สทิธสิ ิง่แวดลอ้มและชมุชน 

         -ผูพ้ทิักษ์สทิธมินุษยชน: สทิธิท์ใินกระบวนการยุตธิรรม 

         -กลุม่เปราะบาง: สทิธเิด็กและสตร ี/ผูพ้กิาร/ผูส้งูอายุ 

         -สทิธสิว่นบุคคล 

ทั ้งน้ี สถาบันฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาขอ้เสนอจาก

งานวจิัย ซึง่จะตอ้งค านึงถึงบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

ประเด็นปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชนที่เกดิขึน้จากการประกอบ

ธุรกจิและการลงทุน และช่องว่างของการด าเนินงานดังกล่าว 

เพือ่จัดท าขอ้เสนอแนะมาตรการ หรอืแนวทางในการสง่เสรมิให ้

การลงทุนของภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชนและเกิดการ

เยยีวยาทีม่ปีระสทิธผิล

 

เ มื่ อ วั น ที่  5 

เมษายน 2562 

เ จ ้ า ห น ้ า ที่

สมาคม  คุณวร

พ ล  ไ ด ้ ใ ห ้

สัม ภ าษณ์  กั บ

ตวัแทนนักศกึษา 

ค ณ ะ นิ สิ ต

ภ า ค วิ ช า

รัฐศาสตรแ์ละรัฐ

ประศาสนศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ชัน้ปีที่3 ซึ่งก าลังศึกษาวิชา

องคก์ารไม่แสวงหาผลก าไร หัวขอ้งานสมาคมการคา้ ทีส่มาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย เพื่อเรียนรูแ้ละท ารายงานโครงสรา้ง

องคก์ร และการด าเนินการหนา้ที่ของสมาคม เพื่อน าไปจัดท า

รายงานเสนอตอ่อาจารยป์ระจ าวชิา  

โดยสมาคมไดใ้หข้อ้มูล นโยบายหลัก 3 ดา้น ความ

ยั่งยืนดา้นประมง ความปลอดภัยอาหาร และจริยธรรมดา้น

แรงงาน รวมถึงขอบข่ายหลักการท างานข องสมาคม ทัง้การ

ประสานงานภาครัฐ และปัญหาใหก้ับสมาชกิ และการตดิตาม

กฎหมายใหม่ เพือ่ใหส้มาชกิไดร้ับทราบขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอ 

 



 
 
 

 เมื่ อวันที่  5  เมษายน 2562  เจ า้หน ้าที่สมาคม  

คณุจุฑารัตน ์เขา้ร่วมประชมุโครงการปรับปรุงและพัฒนาการท า

ประมงอวนลาก ณ หอ้งประชุมสมาคมผูผ้ลติอาหารสัตวไ์ทย 

โดยมีคุณพรศลิป์ พัชรนิทรต์นะกุล นายกสมาคมผูผ้ลติอาหาร

สตัวไ์ทยเป็นประธาน โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

1. ความคบืหนา้โครงการฝ่ังอนัดามัน ซึง่ขณะน้ี Action 

plan ของโครงการอยู่ในชว่งการจัดหาทุน เพือ่เปลีย่นจาก MSC 

เป็น IFFO ซึง่จะขอเงนิสนับสนุนจาก สกว ตอ่ 

2. ความคบืหนา้โครงการฝ่ังอา่วไทย ดร.ระว ีวริยิะธรรม 

แจง้วา่อยู่ในขัน้ตอนการปรับแบบฟอรม์ IFFO และจะน าเสนอตอ่

คณะท างานของกรมฯ เพื่อที่จะเสนอใหอ้ธบิดกีรมประมงแลว้

คอ่ยสง่ไปยัง IFFO ตอ่ไป 

3. การสือ่สารใหข้อ้มูลโครงการ ผ่าน 3 รูปแบบ ไดแ้ก ่ 

- กราฟฟิกเรือ่งการประมงยั่งยนืโดยมรีูปแบบทีแ่สดงให ้

เห็นว่าจัดท าFIPขึน้เพื่อจุดประสงค์อะไร และการประมงที่มี

ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การบันทึก 

logbook การใชแ้รงงานโดยชอบดว้ยกฎหมาย ร่วมไปถึง

ชีใ้หเ้ห็นอนาคตของประมงไทยจากการท าโครงการ ดงักลา่ว 

- ท าวดีโีอคลปิ เชน่เราสามารถรูท้ีม่าทีไ่ปของสตัวน์ ้าที่

เราจะซือ้ไปบรโิภคว่ามาจากการท าประมงอย่างยั่งยืนและถูก

กฎหมายโดยการสแกนโคด้ 

- ท าเว็บไซน์ www.tsfr.in.th เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามี

โครงการFIPอะไรบา้ง 

ทั ้ง น้ี หากมีงานหรือกิจกรรมที่สามารถน า FIP ไป

น าเสนอได ้สามารถตดิตอ่มาทีส่มาคมสมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว์

 

เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2562 จนท.สมาคม (คณุปิยะราช) 

เขา้ประชุมหารือคัดเลือกบริษัทจัดท า VDO Animation เรื่อง 

ILO-GLP ร่วมกับ TFFA เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คู่มือแนว

ปฏบิัตกิารใชด้า้นแรงงานที่ด ี(GLP) ฉบับปรับปรุงใหม่ และใช ้

วดิโีอเผยแพร่ในงาน Thaifex เดอืนพฤษภาคมน้ี  

ทัง้น้ี ทัง้สองสมาคมฯ ไดม้ีความเห็นร่วมกันว่าจะจัดจา้

งบริษัท Motion Infographic BKK เพื่อจัดท าวิดีโอน าเสนอ 

คู่มือแนวปฏบิัตกิารใชด้า้นแรงงานทีด่ ี(GLP) ฉบับปรับปรุงใหม่ 

และทางบรษัิทจะสง่ storyboard ใหท้ัง้สองสมาคมพจิารณาอกี

ท ีชว่งกลางเดอืน เมษยนน้ี เพือ่ประกอบการพจิารณาการจัดท า

วดิโีอตอ่ไป 

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 คุณสุพัตราผูอ้ านวยการ

สมาคม และเจา้หนา้ที่สมาคม คุณวรพล ไดใ้หก้ารตอ้นรับ

นักวจิัยจากสถาบันบัณฑติบรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย จ านวน 4 ท่าน เพื่อเขา้สัมภาษณ์หรือขอขอ้มูล

จากผูป้ระกอบการและผูม้ีส่วนเกีย่วขอ้งในอุตสาหกรรมอาหาร 

โดยทางคณะท างานมปีระเด็นทีส่ าคญั เชน่  

1.ภาพรวมอุตสาหกรรม การด าเนินงานของบรษัิทใน

ปัจจุบัน และสถานการณก์ารแขง่ขนัของอตุสาหกรรม   



 
 
 

2.ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงาน หรือ

ห่วงโซมู่ลคา่ของอตุสาหกรรม  

3.มุมมองของบรษัิทตอ่การน าเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

มาใชเ้พือ่พัฒนาอตุสาหกรรม  

4.ความตอ้งการนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อจะ

ชว่ยยกระดบัความสนามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรม  

 

โดยคุณสุพัตราไดใ้หข้อ้มูลประวัติความเป็นมาของ

สมาคม การด าเนินการตามนโยบาย 3 ดา้นสมาคม ความยั่งยนื

ทรัพยากร ความปลอดภัยอาหาร และจริยธรรมดา้นแรงงาน 

ขอ้มูลการน าเขา้วตัถุดบิ และสถานการณต์ลาดทูน่าไทย ในชว่ง

ตดิ Tier2.5 และ ใบเหลอืง IUU รวมถงึการใชว้ตัถุดบิจากแหลง่

ที่น่าเชื่อถือเพื่อใชใ้นการแปรรูปไปสู่ตลาดทั่วโลกในรูปแบบ

ผลติภัณฑต์า่ง

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 คุณสุพัตรา และเจา้หนา้ที่

คุณจุฑารัตน์ ไดป้ระชุม update แผนงานและร่างสัญญาจา้ง 

Tonggol FIP โดยมีคุณรัตติยา เชียงเนาว์ Project Tonggol 

FIP officer WWF ใหข้อ้มูล สรุปดงัน้ี  

1. ทาง WWF ไดท้ าการปรับแผนด าเนินการ Action 

plan ตามที่ที่ประชุม stakeholders ใหค้วามเห็นครัง้ล่าสุดเมือ่

ปลาย พย.61 ที่ รร.เซ็นทรัลลาดพรา้ว และไดอ้ัพโหลดขึน้เวป

ไซด์ แลว้ www.fisheryprogress.org เป็น comprehensive 

FIP มขีอ้มูล 4 ดา้นดงัน้ี 

- Action plan  

- PreAssessment 

- Scoping document 

- joint declaration                                         

ซึง่ก าลงัจะเริม่ด าเนนิการในเดอืน พค.62 

2. ในสว่นของการท าสญัญา ทาง WWF ร่างไวแ้ลว้ ซึง่

สมาคมฯจะน าไปหารอืกับ คกก.TTIA และ TU ต่อไป โดยคาด

วา่จะเริม่ปีแรก 1 พค 62 ถงึ เม.ย.63 ตอ่เน่ือง 5 ปีโดยมกี าหนด

จา่ยเงนิในวนัที ่1 พค.62 

3.คกก.Tonggol FIP ทาง WWF แจง้วา่จะจัดตัง้โดยใช ้

องคป์ระกอบของกรมประมง ซึง่ทราบวา่อธบิดไีดม้อบหมายใหม้ี

การทบทวนงาน FIP ทุกโครงการ คาดว่าจะทราบความคบืหนา้

เร็วน้ี

 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 คุณณัฐ (ที่ปรกึษาสมาคม

ฯ) คุณสุพัตรา และคุณอนุสรา (จนท.) ร่วมหารือ เรื่อง การ

ทบทวนมาตรฐานสนิคา้เกษตรดา้นประมงและผลติภัณฑ ์ 

ณ ส านักงาน TTIA ซึง่ มกอช.ไดท้ าหนังสอืขอความเห็นผ่าน

มาทางสภาหอฯ และสภาอตุฯ   

มกอช.แจง้ว่า จะมีการพจิารณาทบทวนมาตรฐานตา่งๆ 

หลังจากประกาศใชค้รบ 5 ปี หรือมีขอ้มูลเปลี่ยนแปลง ซึง่มี

จ า น ว น ทั ้ ง ห ม ด  2 5  เ รื่ อ ง  ( ด า ว โ ห ล ด ไ ด ้ที่  :  

http://www.acfs.go.th/standard/product_standards.php 

) โดยคุณณัฐ ไดพ้จิารณาเฉพาะเรื่องที่มขีอบขา่ยเกีย่วขอ้งกบั

ผูป้ระกอบการในอตุฯ ทูน่า จ านวน 7 เรือ่ง ดงัน้ี  

>> มาตรฐานสนิคา้ – ปลาทูน่าและโบนิโตใ้นภาชนะ

บรรจุปิดสนทิ 

>> มาตรฐานระบบการผลติ 

1. หลกัปฏบิัตสิ าหรับสตัวน์ ้าและผลติภัณฑส์ตัวน์ ้า เลม่ 

3 : กระบวนการผลติสตัวน์ ้าในภาชนะบรรจุปิดสนทิ 



 
 
 

2. การปฏบัิตทิีด่ดีา้นสขุลกัษณะ ส าหรับการแปรรูปสตัว์

น ้าเบือ้งตน้ 

3. หลกัปฏบิัตสิ าหรับสตัวน์ ้าและผลติภัณฑส์ตัวน์ ้า เลม่ 

1 : ขอ้ก าหนดทั่วไป   

4. การปฏบิัตทิีด่ใีนการดแูลรักษาหลงัการจับสตัวน์ ้า 

>> มาตรฐานขอ้ก าหนดทั่วไป 

     1.แนวทางการประเมนิคุณภาพสัตวน์ ้าดว้ยประสาท

สมัผัสในหอ้งปฏบิัตกิาร  

2.แนวทางการฝึกอบรมการประเมนิคณุภาพสตัวน์ ้าดว้ย

ประสาทสมัผัสในหอ้งปฏบิัตกิาร 

     ทัง้น้ี คุณณัฐไดเ้สนอขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิในส่วนที่

เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหม้ีเ น้ือหาครอบคลุม เป็นประโยชน์ และ 

Update ใหเ้ป็นปัจจุบัน โดยสมาคมฯ จะเวยีนอเีมลใ์หส้มาชกิ

ทราบในภายหลังและหากท่านใดมีความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ให ้

ส่งกลับมาทางสมาคมฯ เพื่อไดจ้ัดส่งขอ้คดิเห็นดังกล่าว แก่  

มกอช. ตอ่ไป (ภายใน 26 เมย 62) คะ่

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน TTIA ดร.ชนินทร ์นายกฯ และ

คุณสุพัตรา ไดเ้ขา้ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชกิสภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 52 ประจ าปี 2562 ณ โรงแรมแกรนด ์

ไฮแอท เอราวณั  

ในครัง้น้ี มีการเลอืกตัง้คณะกรรมการสภาหอฯ ซึง่ครบ

ก าหนดตอ้งออกตามวาระ  โดยผลการเลอืกตัง้คณะกรรมการชดุ

ใหม่ วาระปี 2562-2563 จ านวน 60 ท่าน ทาง ดร.พจน์ อร่วม

วัฒนานนท ์และดร.ชนินทร ์ชลศิราพงศ ์ ไดร้ับการเลอืกและ

การรับรองเป็นกรรมการสภาหอฯ โดยเป็นตัวแทนจากทาง

สมาคมการคา้      

Download เอกสารการประชุมฯ https://doc-10-bg-

docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ha0ro937gc

uc7l7deffksulhg5h7mbp1/eq8sf7b9peffj760vm1ia9trk4s7

jk0i/1556085600000/07583820810633215062/*/15qugC

NQpO0YrTK7v_hziwHLCqPxwp4-s?e=download

 

เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2562 คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์

เลขาธกิารสมาคมฯ ในนามสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เขา้

ร่วมประชุมเพื่อพจิารณาร่างรายงานผลการเยือนประเทศไทย

อย่างเป็นทางการของคณะท างานสหประชาชาติดา้นสิทธิ

มนุษยชนกับบรรษัทขา้มชาตแิละองคก์รธุรกจิอื่นๆ ณ วเิทศ

สโมสร กระทรวงการตา่งประเทศ สาระส าคญัดงัน้ี 

คณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาต ิณ นครเจนี

วา ไดร้ับรายงานผลการเยอืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ

คณะท างานสหประชาชาตดิา้นสทิธิมนุษยชนกับบรรษัทขา้ม

ชาตแิละองคก์รธุรกจิอืน่ๆ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค -4 เม.ย.61 ซึง่

ขอใหร้ัฐบาลไทยและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาร่างรายงานดงักล่าว 

และหากมีขอ้มูลเพิม่เตมิสามารถแจง้กับคณะท างานเพื่อเพิม่

เน้ือหาหรอืปรับแกไ้ขรายงานได ้

 



 
 
 

โดยในรายงานมีการกล่าวถงึสมาคมอุตสาหกรรมทูน่า

ไทย TTIA) ในหัวขอ้ Trafficking and forced labour ถึงการ

ด าเนินการแนวปฏบิัตดิา้นแรงงานอย่างมีจรยิธรรม และไดร้ับ

ความร่วมมือที่ดีกับสมาชิกสมาคม และสามารถน าไปเป็น

แบบอย่างทีด่ใีหก้บัอตุสาหกรรมอืน่ๆ ของประเทศไทยไดป้ฎบิัต ิ

ทางคุณอรรถพันธ์ ยังใหค้วามคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่

ประชุมถงึเรื่องของการน าแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานที่ด ี(Good 

Labour Practices: GLP) มาใช ใ้นอุตสาหกรรมทู น่ า  และ

สง่เสรมิใหม้คีณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ โดยมี

แรงงานขา้มชาตเิขา้มามีส่วนร่วมซึง่มาจากการเลือกตัง้ของ

แรงงานเอง และไดร้ับการตอบรับทีด่จีากสมาชกิของสมาคมอกี

ดว้ย และขอใหเ้พิม่เรือ่งดงักลา่วในรายงานน้ีอกีดว้ย 

ทัง้น้ีทางสมาคมจะส่งรายงาน เรื่องแนวปฏบิัตกิารใช ้

แรงงานที่ดี (GLP) และคณะกรรมการสวัสดิการ ใหก้ับทาง

เลขานุการของคณะท างานภายหลงัจากการประชมุ 

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่า

ไทย จัดประชุมวสิามัญ TTIA ครัง้ที่ 2/2562 และประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 2562 ณ หอ้ง Garden Gallery โรงแรมแชงกร-ี

ลา  

มีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมทั ้งหมด 25 บริษัท ไดแ้ก่

สมาชกิสามัญจ านวน 21 บรษัิท และสมาชกิวสิามัญจ านวน 4 

บรษัิท  

ภายในงานไดม้ีการบรรยาย  เรื่อง“บริการประกันการ

ส่งออกใหก้ับสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย” โดย ธนาคารเพื่อ

การสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (ธสน.) EXIM Bank

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ดร.ชนินทร ์ชลศิราพงศ ์

นายกสมาคมฯ (ร่วมเป็น speaker) คุณสุพัตราผูอ้ านวยการ 

และคุณวรพล เจา้หนา้ที่สมาคม ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนา “สู่การ

ประมงที่ยั่งยืนและการท างานอย่างมีคุณค่า“ ณ หอ้งประชุมจุ

มกฏ พันธุท์พิย ์จัดโดย ศนูยว์จิัยการยา้ยถิน่แห่งเอเชยี สถาบัน

เอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ ์โดยการสมัมนา มกีารบรรยายพเิศษ  

 

เรื่อง "สถานการณ์การท าประมงไทยหลังปลด iuu" 

โดย ศ.ดร.เผดมิศกัดิ ์จารยะพันธุ ์มสีาระส าคญัดงัน้ี  

-ก าหนดการท าประมงยั่งยืน เพื่อความสมดุลของ

ทรัพยากรและระบบนเิวศน ์

-มีการจัดการทรัพยากรประมงที่มีประสทิธภิาพมี การ

ตรวจสอบควบคมุและเฝ้าระวงั 

- ความมั่นคงทางอาหารของคนในประเทศคือตอ้งมี

อาหารทะเลกนิตลอดปีและมรีาคาทีเ่หมาะสม 

- การด าเนินการจะมีการใชแ้ผนยุทธศาสตรช์าตแิผน

แม่บท 

หลงัจากนัน้ไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 3 สว่นดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 การน าเสนอแผนงานดา้นทะเล โดยภาครัฐ 

(ศปมผ., กรมประมง, กรมเจา้ท่า) สรุปสาระส าคญัคอื  

- ยกเลกิเครือ่งมอืประมงทีก่อ่ใหเ้กดิการท าลายลา้ง 

- มีการป้องกันเรือประมงผิดกฎหมายทัง้ภายในและ

ภายนอกประเทศ 

- สง่เสรมิการประเมนิทรัพยากรประมงทีม่ปีระสทิธภิาพ 

- เร่งพัฒนาการจัดการเพาะเลีย้งทะเล 

- น านวตักรรมใหม่ๆมาใชใ้นการประมง  

กลุม่ที ่2 การน าเสนอแผนงานดา้นแรงงานประมงทะเล 

โดยหน่วยงานรัฐและ NGOs (กรมสวัสดกิารคุม้ครองแรงงาน, 

LPN, MWRN, Stella Maris) สาระส าคญัคอื  

-ตอ้งอบรม จนท.ตรวจแรงงานใหต้รวจเรอืเป็น โดยได ้

มกีารจัดอบรมและมกีารหาลา่มมาชว่ยแปลภาษา 

-แกปั้ญหาการทับซอ้นกันของกฎหมาย เช่น การขึน้

ทะเบียนลูกจา้ง และขึ้นทะเบียนคนประจ าเรือ ที่มีความ

คลา้ยกนั  

-หาแนวทางเหมาะสมในการรายงานตัวแรงงาน

ประจ าปี  

-ก าหนดอายุคนฝึกงานบนเรอื 

-อบรมใหแ้รงงานรูส้ทิธแิละหนา้ทีข่องตนเอง 

-เปิดโอกาสใหแ้รงงานบนเรือสามารถรวมตัวกันได ้

เชน่ มสีมาคมลกูเรอืประมง  

กลุ่มที่ 3 การน าเสนอแผนการด าเนินงานในกิจการ

ประมงทะเล โดย องคก์รนายจา้ง และชาวประมง (TTIA โดย 

ดร.ชนินทร์, TFFA, สมาคมรักษ์ทะเลไทย, สมาคมสมาพันธ์

ชาวประมงพืน้บา้นแห่งประเทศไทย)  

ดร.ชนินทร์น าเสนองานสมาคมฯดา้นSustainability 

และ Human Rights Protection (ดังไฟล์แนบ ซึ่งจะน าไป

เสนอที่งานสัมมนา Brussels Seafood Expo ดว้ย) และให ้

ความเห็นแผนการด าเนนิงานในกจิการประมงทะเล ดงัน้ี 

1.ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิโดยรัฐตอ้งใหค้วามส าคญั

กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังมากกว่าน้ี เพิม่งบประมาณ 

ตัง้กองทุน >>ซึง่กรมประมงไดเ้สนอรัฐบาลไปแลว้ อยู่ระหวา่ง

ดขูอ้กฎหมายการจัดตัง้กองทุน 

2.ปรับปรุงเรือ โดยมีเงินจากกองทุนเพื่อน าไปใช ้

ปรับปรุงเครื่องมือบนเรือใหด้ีขึน้ตามกฎหมายและลดจ านวน

แรงงานลง 

3.เรือประมงพื้นบา้นควรเป็นอาชีพสงวนใหค้นไทย

เท่านัน้ มกีองทุนสนับสนุนดูแลจัดการใหย้ั่งยืนในแต่ละจังหวัด 

ซึง่จะช่วยแกปั้ญหาแรงงานต่างดา้วในภาคประมงและไม่ตอ้ง

แย่งแรงงานกบัประมงพาณชิย ์

โดยภายหลังการประชุม คุณมงคล สุขเจรญิคณา ได ้

ฝากประเด็นเรื่อง การออกกฎหมายควรมีผูรู้ว้ถิีชวีติชาวประมง

ประกอบในการออกกฎหมาย , และกฎหมายไทยมีเน้ือหา

ครอบคลุม c188 อยู่แลว้จงึไม่ไดข้ัดเรื่องการใหส้ัตยาบันของ

ภาครัฐ, ประเด็นผลกระทบโทษทางกฎหมายที่แรงมากควร

ก าหนดใหม้ีความเหมาะสม, การที่ต่างดา้วสามารถลักลอบท า

ประมงพืน้บา้นไดภ้าครัฐควรหาทางแกไ้ข



 
 
 

 

 

ประเทศออสเตรเลยีมกีารสุม่ตรวจปรมิาณ CO เพือ่เฝ้า

ระวังในระดับ CO ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลา โดย

หน่วยงาน National Measurement Institute (NMI) ภายใต ้

การก ากับดูแลของ Department of Agriculture and Water 

Resources (DAWR) ซึ่งในปัจจุบันประเทศออสเตรเลียได ้

ตรวจปรมิาณ CO โดยวธิี European Commission Procedure 

CHE01-OT316 "Determination of the Concentration of 

Carbon Monoxide in Fish"

Our sampling requirements and limits of reporting are 

shown below.  

ทีม่า : 

https://www.measurement.gov.au/Services/FoodTesting/Pages/Car

bon-Monoxide-in-Fish.aspx

กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ใหก้ารตอ้นรับนายจูเอา 

อะเกยีอา มาชาโด ปลัดกระทรวงกจิการทางทะเลและประมง

แห่งคณะกรรมาธกิารยุโรป และคณะผูแ้ทนสหภาพยุโรป ทีเ่ขา้

พบในโอกาสเดนิทางมาประเทศไทยเพื่อเขา้ร่วมการประชุม

อาเซยีนว่าดว้ยการต่อตา้นการท าการประมงผดิกฎหมาย ขาด

การรายงาน และไรก้ารควบคมุ (IUU) ชว่งวนัที ่3-5 เม.ย. ทัง้น้ี 

พล.อ.ประวติรกล่าวว่า เขามาแสดงความยนิดทีี่ไทยสามารถ

ปลดใบเหลืองได ้และมายืนยันว่าเราจะด าเนิน การท างาน

ร่วมกันต่อไป อกีทัง้เขามาร่วมการประชุมอาเซยีนว่าดว้ยการ

ต่อตา้นการท าการประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร ้

การควบคุม (IUU) ดว้ย พรอ้มกันน้ีเขายังไดม้ีขอ้แนะน า

เพิม่เตมิเรือ่งเรือประมงไทยทีไ่ปจับปลานอกน่านน ้า ซึง่เรื่องน้ี

เราก็ตดิตามอยู่ หากมกีารกระท าความผดิเราก็สามารถจับกมุได ้

อยู่แลว้ โดยเขาก็ชืน่ชมการท างานของเราในตลอดระยะเวลา 5 

ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในการประชุมอาเซยีนครัง้น้ีที่ไทย

เป็นเจา้ภาพ ก็จะมีการหยิบยกเรื่องน้ีน ามาด าเนินการเป็น

ตน้แบบร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเขาเห็นดว้ยและจะ

เดนิทางมาที่ประเทศไทย รวมถงึสนับสนุนงบประมานในการ

ประชมุดว้ย 

ทีม่า : https://www.ryt9.com/s/tpd/2975503

 



 
 
 

นายอดศิร พรอ้มเทพ อธบิดกีรมประมงเป็นผูแ้ทนใน

การรับมอบธงทะเลสะอาดจ านวน 5,000 ผืน ซึง่ผลติจากการรี

ไซเคลิดว้ยขยะขวด PET (ธง 1 ผืน : ขวด PET 5 ขวด) เพื่อ

น าไปมอบใหก้ับเรือประมง ที่เขา้ร่วมกับโครงการก าจัดขยะ

ทะเล โดยมีนางวราวรรณ ทพิพาวนิช ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการ

ใหญ่ สายงานกจิการองคก์ร บรษัิท พีทีที โกลบอล เคมคิอล 

จ ากัด (มหาชน) เป็นผูแ้ทนในส่งมอบ ณ หอ้งประชุมยี่สก 

อาคารจุฬาภรณ ์กรมประมง 

ทีม่า : https://www.ryt9.com/s/prg/2974827 

 

https://www.ryt9.com/s/prg/2974827


 
 
 

 

 

เมือ่เวลาประมาณ 08.00 น. วนัที ่15 เม.ย.2562 ทีท่่า

เทยีบ เรอืศนูยค์วบคมุการแจง้เขา้ออกเรอืประมงจังหวดัสงขลา 

(PIPO) นายวชิติ มากช่วย ต า แหน่งเจา้พนักงานประมง ช า 

นาญงาน ร่วมกับเจา้หนา้ที่ศูนยป้์องกันและปราบปรามประมง

ทะเลเขต 2 สงขลา และเจา้หนา้ทีชุ่ดปฏบิัตกิารเฉพาะกจิศนูย์

บัญชาการแกไ้ขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ไดน้ า

เรอืประมงสญัชาตเิวยีดนาม จ านวน 3 ล า เป็นเรอือวนคู ่จ านวน 

2 ล า และเรอืลากเดีย่ว จ านวน 1 ล า พรอ้มคมุตวัลกูเรอืทัง้หมด 

จ านวน 18 คน ขึน้ฝ่ังที่จังหวัดสงขลา หลังถูกจับกุมไดข้ณะ

ลักลอบเขา้มาท าการประมงในพื้นที่ทางตอนใตข้องทะเลอ่าว

ไทย ซึง่เจา้หนา้ที่ไดน้ าเรือโพไซ ดอน พรอ้มเรือตรวจการณ์

ประมง ทะเล 110 ออกไปท าการตรวจสอบและท าการจับกุม 

ขณะเขา้จับกุมเรือประมงทัง้ 3 ล า จะตัดสายอวนทิง้และเร่ง

เครื่องหลบหนี แต่เจา้หนา้ที่ไดไ้ล่ล่าและจับกุมไดท้ัง้ 3 ล า 

จากนั้นเมื่อเจา้หนา้ที่ควบคุมสถานการณ์ไวไ้ด ้จ านวน 3 ล า 

พรอ้มกบัไตเ๋รอืและลกูเรอื รวม 18 คน  

ทีม่า : https://www.ryt9.com/s/tpd/2979255

 

นายอรุณชยั พุทธเจรญิ รองอธบิดกีรมประมง ในฐานะ

ประธานคณะท างานจ่ายค่าชดเชยเรือประมงที่ประสงคน์ าออก

นอกระบบ เปิดเผยหลงัการประชมุร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 

ไดแ้ก่ กรมเจา้ท่า สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และ

ชาวประมง เพื่อซักซอ้มความเขา้ใจถงึแนวทางปฏบิัตวิธิีจ่าย

ค่าชดเชยเรือประมงออกนอกระบบ ระยะที่ 1 จ านวน 252 ล า 

ว่า รัฐบาลมีนโยบายใหด้ าเนินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อบรรเทา

ความเดอืดรอ้นของพี่นอ้งชาวประมงอย่างเร่งด่วน ซึง่ขณะน้ี 

คณะท างานฯ ในทุกจังหวัด มีความพรอ้มที่จะด าเนินการตาม

ขัน้ตอนการจ่ายค่าชดเชยแลว้ โดยจะแบ่งจ่ายเงนิออกเป็น 2 

งวด ดงัน้ี 

งวดที่ 1 : จ่าย 30 % ซึง่ในขัน้ตอนดังกล่าวน้ี ทางส านักงาน

ประมงจังหวัดจะแจง้เจา้ของเรือประมงตามบัญชรีายชื่อที่ได ้

ประกาศไวใ้หม้ายื่นค ารอ้งขอรับเงินค่าชดเชย ภายใน 30 วัน 

หลงัจากวนัทีไ่ดร้ับหนังสอืแจง้ โดยคาดวา่จะเริม่ด าเนนิการได ้

ตัง้แตว่นัที ่22 เมษายน 2562 น้ี ณ ส านักงานประมงจังหวัดใน

พื้นที่ ซ ึง่เมื่อตรวจสอบเอกสารและท าสัญญาฯ ก็จะเริ่มจ่าย

เงนิงวดแรกไดเ้ลย 

ทีม่า : https://www.ryt9.com/s/prg/2981196

 

 

 

ในวาระที่ไทยไดเ้ป็นประธานอาเซยีน หนึ่งในภารกจิ
หลัก คือการผลักดันวาระเสน้ทางท่องเที่ยวเชงิอาหารของ

อาเซียน รวมไปถึงการผลักดันใหม้ีการท าการประมงอย่าง
ยั่งยนื โดยมกีรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศเป็นผูป้ระสานงาน 
โดยใชจุ้ดเดน่ของอาเซยีนทีม่คีวามหลากหลายดา้นอาหารและ

วฒันธรรมของแตล่ะชาตมิาเชือ่มโยงดา้นการท่องเทีย่ว เพือ่ให ้
อาเซยีนเป็นทีรู่จ้ักของนักท่องเทีย่วตา่งชาตมิากขึน้ 

ส าหรับไทย เสนอเสน้ทางการศกึษาศลิปวัฒนธรรม 

“พารานากัน” จ.สตูล เป็นตน้แบบของเสน้ทางท่องเที่ยวเชงิ
อาหารและวัฒนธรรมระหว่างอาเซียน เน่ืองดว้ยชัยภูมอิยู่ไม่
ไกลจากมาเลเซยี และมีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงงดงามทัง้ใน

เชงิระบบนิเวศ และสวยงาม จนดงึดูดนักท่องเที่ยวมาจ านวน
มากในแตล่ะปีอย่าง เกาะหลเีป๊ะ ทีส่รา้งรายไดเ้ขา้ประเทศปีละ
กวา่ 7,000 ลา้นบาท 



 
 
 

ส าหรับการท าประมงอย่างยั่งยืน ก็ไดผ้ลักดันการตัง้
คณะท างานเฉพาะกจิ ด าเนินการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ
จัดท านโยบายเกีย่วกับประมง จัดตัง้หน่วยงานก ากับดูแลของ

ประเทศสมาชกิ เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสารระหว่างกัน เช่น 
รัฐชายฝ่ัง เขตจับปลา เรอืประมงทีไ่ดร้ับอนุญาต เป็นตน้  
 
ทีม่า : https://www.thairath.co.th/news/local/south/1545170
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กระทรวงพาณิชย ์เผยความพรอ้มการเป็นเจา้ภาพจัด

ประชมุ AEM Retreat ครัง้ที ่25 ปลายเดอืนเมษายนน้ี โดยการ

ประชุมจะมุ่งตดิตามความคบืหนา้ 13 ประเด็นที่ไทยจะร่วมกบั

อาเซียนผลักดันใหส้ าเร็จภายในสิ้นปี และเผยว่ารัฐมนตรี

เศรษฐกิจอาเซียนเตรียมลงนามในเอกสารส าคัญ 2 ฉบับ 

นอกจากน้ียังเตรียมเป็นผูแ้ทนประเทศไทย สวมบทประธาน

อาเซยีน ผลกัดนัการเจรจา RCEP ใหไ้ดข้อ้สรุปในปีน้ี 

นางสาวชตุมิา เสรมิวา่ ทีป่ระชมุ AEM ครัง้น้ีจะตดิตาม

ความคืบหนา้เรื่องที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนจะร่วมกับ

สมาชกิอาเซยีนด าเนินการใหส้ าเร็จในปีน้ี ประกอบดว้ย 3 ดา้น 

13 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) การเตรียมอาเซยีนรับมืออนาคต เช่น 

การจัดท าแผนการด าเนินงานดา้นดจิิทัล การจัดท าแผนงาน

ดา้นนวัตกรรม การจัดท าแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพื่อรองรับ 4IR การส่งเสรมิการใชด้จิทิัลในผูป้ระกอบการราย

ย่อย (2) ความเชื่อมโยง เช่น การเชื่อมโยงระบบศุลกากร

อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single 

Window) ใหค้รบทัง้ 10 ประเทศสมาชกิอาเซยีน การส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวเชงิอาหาร (3) การสรา้งความยั่งยืนในทุกมติ ิ

เชน่ การสง่เสรมิการประมงทีย่ั่งยนื การด าเนนิความร่วมมอืดา้น

การวจิัยและพัฒนาพลงังานชวีภาพของอาเซยีน เป็นตน้ 

ส าหรับประเด็นส าคัญอืน่ๆ ที่จะหารือกันในการประชมุ

ครัง้น้ี เช่น การเตรียมความพรอ้มรับมือกับ 4IR ของอาเซียน 

ท่าทีอาเซียนในประเด็นใหม่ส าหรับการเจรจาความตกลง

การคา้เสรีที่ผลักดันโดยคู่เจรจา เช่น ประเด็นดา้นแรงงาน 

สิง่แวดลอ้ม การคา้ดจิทิัล พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์การทบทวน

การท างานขององคก์รรายสาขาภายใต ้AEC ใหม้คีวามทันสมัย

สอดคลอ้งกับประเด็นเศรษฐกจิใหม่ๆ ที่เกดิขึน้ และลดความ

ซ ้าซอ้นการท างาน บทบาทเชงิรุกของอาเซยีนเรื่องการปฏริูป

WTO และการปรับปรุงพธิีสารว่าดว้ยกลไกระงับขอ้พพิาทดา้น

เศรษฐกจิของอาเซยีน เพื่อใหก้ระบวนการระงับขอ้พพิาทของ

อาเซยีนมีความทันสมัยและสอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

เพือ่หาขอ้สรุป และลงนามพธิสีารฯ ไดภ้ายในปีน้ี 

นอกจากน้ี จะหารือเพื่อหาท่าทีร่วมอาเซียนเพื่อ

ผลกัดนัใหก้ารเจรจา RCEP สามารถหาขอ้สรุปไดใ้นปีน้ี ตามที่

ผูน้ าตัง้ใจไว ้และในวันที่ 22 เมษายน รัฐมนตรีเศรษฐกิจ

อาเซยีนมกี าหนดหารอืกบัสภาทีป่รกึษาธุรกจิอาเซยีน เกีย่วกับ

ประเด็นทีภ่าคเอกชนอาเซยีนใหค้วามส าคญัดว้ย 

ทั ้งน้ี อาเซียนเป็นคู่คา้อันดับหนึ่งของไทย การคา้

ระหว่างไทยกับอาเซยีนปี 2561 มีมูลค่าการคา้รวม 113,934 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้จากปี 2560 รอ้ยละ 13 โดยไทย

ส่งออกไปอาเซียนในปี 2561 มูลค่า 68,437 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ และน าเขา้จากอาเซียน มูลค่า 45,497 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ โดยไทยเกนิดุล 22,940 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และการ

ส่งออกของไทยไปอาเซยีนในปัจจุบัน คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 

27 ของการสง่ออกทัง้หมดของไทย 

ที่ ม า : http://www.dtn.go.th/index.php/ข่ า ว ป ร ะ ช า สั มพั น ธ์ / item/

พาณชิย-์พรอ้มเป็นเจา้ภาพจัดประชมุรัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนครัง้แรกของ

ปี-มั่นใจเกดิความส าเร็จในหลายดา้น.html

ก ร ม เ จ ร จ า

การคา้ระหว่าง

ป ร ะ เ ท ศ 

ก ร ะ ท ร ว ง

พ า ณิ ช ย์  

เ ก า ะ ติ ด

สถานการณ์

ความคืบหนา้

ก า ร ถ อ น ตั ว

ของ สหราช

อาณาจักร ออกจากสหภาพยุโรป หรือเบร็กซิท พรอ้มเร่ง

เดนิหนา้เจรจาเเกไ้ขตารางขอ้ผูกพันโควตาภาษีในกรอบ WTO 

31 รายการ กบัยูเคเเละอยีู คาด กฎระเบยีบดา้นการคา้และการ

ลงทุนของยูเคหลังเบร็กซทิจะมีความยืดหยุ่น ซึง่จะช่วยเพิม่

โอกาสทางการคา้และการลงทุนของไทยกบัยูเค 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการตดิตามความคบืหนา้การ

ถอนตัวของสหราชอาณาจักร (ยูเค) ออกจากสหภาพยุโรป (อี

ยู) หรือเบร็กซทิ (Brexit) ซึง่ล่าสุดผูน้ าอยีู 27 ประเทศ มีมติ

http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/พาณิชย์-พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งแรกของปี-มั่นใจเกิดความสำเร็จในหลายด้าน.html
http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/พาณิชย์-พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งแรกของปี-มั่นใจเกิดความสำเร็จในหลายด้าน.html
http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/พาณิชย์-พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งแรกของปี-มั่นใจเกิดความสำเร็จในหลายด้าน.html


 
 
 

เห็นชอบใหข้ยายระยะเวลาใหยู้เคออกไปอีก 6 เดือน จนถงึ

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อใหยู้เคมีเวลาในการเจรจาจัดท า

ความตกลงรูปแบบและเงือ่นไขความสมัพันธก์บัอยีูใหม่ หรือที่

เรยีกวา่ ความตกลงการถอนตวั (Withdrawal Agreement) นัน้ 

จนถึงขณะน้ียังคาดเดายากว่าจะลงเอยเช่นไร ซึง่เป็นไปได ้

หลายรูปแบบ เช่น ยูเคออกจากการเป็นสมาชกิอียูแบบไม่มี

ขอ้ตกลงฯ  ยูเคเปลีย่นใจขอยกเลกิการออกจากการเป็นสมาชกิ

อยีู (revoke Article 50)  ยูเคมกีารจัดการลงประชามตคิรัง้ใหม่ 

หรือจัดการเลอืกตัง้รัฐบาลใหม่ เป็นตน้  ซึง่ตอ้งตดิตามความ

เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างใกลช้ ิด โดยเฉพาะผลการหารือ

ระหว่างนายกรัฐมนตรีเมย์กับนายคอรบ์ิน ผูน้ าพรรคแรงงาน 

(ฝ่ายคา้น) ทีค่ดัคา้นการใหส้ัตยาบันต่อความตกลงการถอนตัว

ตัง้แต่เริม่ตน้ ว่าจะสามารถหาขอ้ประนีประนอมไดห้รือไม่ และ

เมือ่ใด และขอ้ประนีประนอมดงักลา่วจ าเป็นตอ้งแกไ้ขความตก

ลงการถอนตัวฯ ที่ตกลงกันแลว้หรือไม่ และอียูจะสามารถ

ยอมรับขอ้เสนอแกไ้ขความตกลงไดห้รือไม่   นอกจากน้ี อยีูมี

ก าหนดเลือกตัง้รัฐสภายุโรประหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 

2562 ซึง่หากนายกรัฐมนตรีเมย์ยังไม่สามารถโนม้นา้ว สส. 

และรัฐสภาฯ ของยูเคใหค้วามเห็นชอบความตกลงการถอนตวั

ไดภ้ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ยูเคอาจตอ้งเขา้ร่วมการ

เลอืกตัง้ของอยีู และยังอยู่ในอยีูแบบไม่มคีวามชัดเจนว่าจะอยู่

ไปอกีนานเท่าใด 

ทัง้น้ี ส าหรับการคาดการณ์ผลกระทบของเบร็ทซทิตอ่

ประเทศไทย ผลกระทบระยะสัน้ทีเ่กดิจากคา่เงนิปอนดข์องยูเค

ที่ผันผวนอาจท าใหร้าคาสนิคา้ส่งออกของไทยมีราคาสูงขึน้

โดยเปรียบเทียบและความตอ้งการซื้อสินคา้ไทยที่ลดลง 

ส าหรับในระยะยาว คาดวา่ไทยน่าจะไม่ไดร้ับผลกระทบ แมยู้เค

จะเป็นคู่คา้รายส าคญัอันดบัที ่20 ของไทย โดยมีมูลค่าการคา้

รวมประมาณ 7,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ แต่สัดส่วนการคา้มีไม่

มากนัก (รอ้ยละ 1.40 ของการคา้ทัง้หมดของไทย) ในทางตรง

ขา้ม ไทยน่าจะไดร้ับผลเชงิบวก จากการที่กฎระเบียบดา้น

การคา้และการลงทุนของยูเคภายหลังเบร็กซิทจะมีความ

ยืดหยุ่นและผ่อนคลายกว่าของอยีูเพือ่ดงึดูดนักลงทุนตา่งชาต ิ

ดังที่ยูเคประกาศจะยกเลกิการเก็บภาษีตอบโตก้ารทุ่มตลาด

ภายหลงัเบร็กซทิตอ่สนิคา้ของไทย 4 รายการ ไดแ้ก ่ขา้วโพด

หวาน ตาข่ายใยแกว้ รถลากพาเล็ท และขอ้ต่อท่อเหล็กอบ

เหนียวสลักเกลียว และจะใหค้วามส าคัญกับพันธมิตรทาง

การคา้ใหม่ ตามนโยบาย Global Britain ท าใหไ้ทยน่าจะมี

โอกาสทางการคา้และการลงทุนกบัยูเคเพิม่ขึน้ 

ที่ ม า :  http://www.dtn.go.th/index.php/ข่ า ว ป ร ะ ช า สั มพั น ธ์ / item/

พาณิชย-์เดนิเกมรับมอื-brexit-เร่งถก-uk-eu-แกไ้ขตารางขอ้ผกูพันโควตา

ภาษีในกรอบ-wto.html

นายวศิษิฐ ์ลิม้ลอืชา ประธานกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย กลา่ววา่ การสง่ออกอาหาร

ของไทยตัง้แตปี่ 2558 - 2561 เป็นตน้มา มกีารขยายตวั

เพิม่ขึน้ในทุกๆ ปี เฉลีย่ปีละประมาณรอ้ยละ 3 โดยการสง่ออก

สนิคา้อาหารของไทยปี 2561 มมีูลคา่การสง่ออก 1,148,278 

ลา้นบาท ขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.43 หรอืมมีูลคา่ 35,822 

ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.05 เมือ่เทยีบกบั

ชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา 

ส าหรับในไตรมาสที ่1 ของปี 2562 (มกราคม-

มนีาคม) การสง่ออกอาหารมมีูลคา่การสง่ออก 275,119 ลา้น

บาท ขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.47 หรอืมมีูลคา่ 8,708.6 ลา้น

เหรยีญสหรัฐฯ ขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.92 เมือ่เทยีบกบัชว่ง

เดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยแบ่งเป็นสนิคา้กลุม่เกษตรอาหาร 

คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50.1 เมือ่เทยีบกบัการสง่ออกอาหาร

ทัง้หมด มมีูลคา่การสง่ออก 137,818 ลา้นบาท ขยายตวั

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2561 และ

สนิคา้กลุม่อตุสาหกรรมเกษตร คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 49.9 เมือ่

เทยีบกบัการสง่ออกอาหารทัง้หมด มมีูลคา่การสง่ออก 

137,301 ลา้นบาท หดตวัลงรอ้ยละ 0.04 เมือ่เทยีบกบัชว่ง

เดยีวกนัของปี 2561 

ดา้นสนิคา้เกษตรอาหารทีม่กีารสง่ออกมากทีส่ดุ พบวา่ 

ขา้วยังคงเป็นสนิคา้สง่ออกอนัดบัที ่1 โดยมสีดัสว่นการสง่ออก

รอ้ยละ 29 ของสนิคา้เกษตรอาหารทัง้หมด มูลคา่การสง่ออก 

39,607 ลา้นบาท, อนัดบัที ่2 ไดแ้ก ่ผลติภัณฑม์ันส าปะหลงั มี

สดัสว่นการสง่ออกรอ้ยละ 19 มูลคา่การสง่ออก 26,056 ลา้น

บาท, อนัดบัที ่3 ไดแ้ก ่ผลไมส้ด แชเ่ย็น แชแ่ข็งและแหง้ มี

สดัสว่นการสง่ออกรอ้ยละ 16 มูลคา่การสง่ออก 22,730 ลา้น

บาท, อนัดบัที ่4 และ 5 คอื ไกแ่ปรรูป และไกส่ดแชเ่ย็นแช่

แข็ง ตามล าดบั โดยมสีดัสว่นการสง่ออกรอ้ยละ 15 และ 4 มี

มูลคา่การสง่ออก 20,335 และ 5,642 ตามล าดบั สนิคา้ทีม่ี

แนวโนม้การสง่ออกไดด้ ีไดแ้ก ่ผลไมส้ดแชเ่ย็น แชแ่ข็ง และ

แหง้, ไกแ่ปรรปู และ เครือ่งเทศและสมุนไพร 

ตลาดสง่ออกอาหารแปรรูปของประเทศไทยไตรมาสที ่

1 ของปี 2562 (มกราคม-มนีาคม) พบวา่ ตลาดสง่ออกทีส่ าคญั

อนัดบัที ่1 ของอตุสาหกรรมอาหาร คอื กลุม่ประเทศอาเซยีน 9 

ประเทศ โดยมสีดัสว่นการสง่ออกถงึ รอ้ยละ 35 ของการ

สง่ออกอาหารแปรรูปทัง้หมด มมีูลคา่การสง่ออก 47,552 ลา้น

บาท อนัดบัที ่2 คอืสหรัฐอเมรกิา มสีดัสว่นการสง่ออกรอ้ยละ 

14 มมีูลคา่การสง่ออก 18,798 ลา้นบาท และอนัดบั 3 คอื 

ญีปุ่่ น มสีดัสว่นการสง่ออกรอ้ยละ 11 มมีูลคา่การสง่ออก 

14,989 ลา้นบาท ส าหรับอนัดบัถัดมา ไดแ้ก ่สหภาพยุโรป 

ตะวนัออกกลาง จนี ออสเตรเลยี เกาหลใีต ้อนิเดยี และ

แคนาดา ตามล าดบั 

ทีม่า: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/833221
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กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

เป็นเจา้ภาพจัดการประชมุคณะท างานดา้นกฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนดิ

สนิคา้ ภายใตก้ารเจรจาจัดท าความตกลงอารเ์ซ็ป เมื่อช่วงตน้

เดอืนเมษายนที่ผ่านมา ณ กรุงเทพฯ ผลักดันการเจรจาจัดท า

ขอ้บทกฎว่าดว้ยถิ่นก าเนิดสนิคา้ (ROO) คืบหนา้รอ้ยละ 65 

ช่วยใหก้ารเจรจา RCEP มีโอกาสหาขอ้สรุปไดภ้ายในสิน้ปี 

ตามทีผู่น้ า RCEP 16 ประเทศตัง้เป้าหมายไว ้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ

เป็นเจา้ภาพจัดการประชมุคณะท างานดา้นกฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนดิ

สนิคา้ (ROO) ภายใตก้ารเจรจาจัดท าความตกลงหุน้ส่วนทาง

เศรษฐกจิระดับภูมภิาค (RCEP)เมื่อตน้เดอืนเมษายนทีผ่่านมา 

ณ กรุงเทพฯ โดยการประชมุคณะท างานในครัง้น้ีมกีารหารือใน

ประเด็นส าคัญ เช่น การจัดท าขอ้บทกฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนิดสนิคา้ 

(ROO) ระเบียบปฏบิัตเิกีย่วกับหนังสือรับรองถิน่ก าเนิดสินคา้

ส าหรับกฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้ (OCP)และกฎถิน่ก าเนดิสนิคา้

เฉพาะรายสนิคา้ (Product Specific Rules: PSRs) เป็นตน้ 

นางอรมน กลา่ววา่ ทีป่ระชมุสามารถหาขอ้สรุปในเรื่อง

กฎถิน่ก าเนิดเฉพาะรายสนิคา้ได ้เช่น กลุ่มสนิคา้ประเภทแกว้

และเครื่องแกว้ หัวรถจักร เฟอรน์ิเจอร ์ เครื่องเตยีง ฟูก เบาะ 

เครื่องประทีปโคมไฟ และผลติภัณฑเ์บ็ดเตล็ด เป็นตน้ ท าให ้

ปัจจุบันสมาชกิ RCEP สามารถหาขอ้สรุปเรือ่ง PSR ไดใ้นสนิคา้

กว่ารอ้ยละ 65 ของจ านวนรายการพิกัดสนิคา้ทัง้หมด โดย

เกณฑก์ฎถิน่ก าเนดิทีต่กลงกนัไดส้ว่นใหญ่เป็นเกณฑท์างเลอืก 

กลา่วคอื สนิคา้จะไดถ้ิน่ก าเนดิสนิคา้ และใชส้ทิธปิระโยชนท์าง

ภาษีได ้ก็ต่อเมื่อผลติผ่านเกณฑอ์ย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง

เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าเพิ่มภายในภูมิภาค หรือเกณฑ์การ

เปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

ส าหรับผูป้ระกอบการไทยทีต่อ้งการสง่ออกสนิคา้ไปยังประเทศ

จนีและอนิเดยี เน่ืองจากเกณฑถ์ิน่ก าเนิดสนิคา้ดงักลา่วมีความ

ผ่อนปรนมากกว่าเกณฑท์ี่ใชใ้นความตกลงเอฟทีเอระหว่าง

ไทย-จนี และไทย-อนิเดยี 

“ที่ประชุมยังสามารถหาขอ้ยุตสิ าหรับขอ้บทดา้นกฎว่าดว้ยถิน่

ก าเนดิสนิคา้ไดเ้พิม่เตมิอกีหนึง่ขอ้บทคอื การก าหนดถิน่ก าเนิด

ส าหรับสนิคา้อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ และเครื่องมือ โดยการ

ประชุมรอบน้ีประเทศภาคีอาร์เซ็ปแสดงความยืดหยุ่นมากขึน้

เพือ่ใหก้ารเจรจาคบืหนา้” นางอรมน เสรมิ 

สมาชกิทีเ่ขา้ร่วมการเจรจา RCEP มทีัง้ส ิน้ 16 ประเทศ 

ประกอบดว้ย 10 ประเทศสมาชกิอาเซยีน และประเทศคูเ่จรจา 

6 ประเทศ ไดแ้ก ่จนี อนิเดยี ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ออสเตรเลยี และ

นวิซแีลนด ์มีมูลค่าการคา้รวมกว่า 10.3 ลา้นลา้นเหรยีญสหรัฐ 

คดิเป็นรอ้ยละ 29 ของมูลค่าการคา้โลก โดยในปี 2561 ไทย

กบัประเทศสมาชกิอารเ์ซ็ปมมีูลคา่การคา้รวมอยู่ทีป่ระมาณ 2.9 

แสนลา้นเหรียญสหรัฐ คดิเป็นรอ้ยละ 59.7 ของการคา้รวม

ทั ้งหมดของไทย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 รอ้ยละ 12.6 ทั ้งน้ี 

ประเทศสมาชกิมเีป้าหมายใหค้วามตกลงอารเ์ซ็ปมคีวามเรยีบ

ง่าย เป็นมิตรกับธุรกิจ และอ านวยความสะดวกทางการคา้ 

รวมถงึสนับสนุนห่วงโซก่ารผลติภายในภาคอีารเ์ซ็ป ดงันัน้ หาก

สามารถเร่งสรุปความตกลงดงักลา่วไดเ้ร็ว ก็จะชว่ยเพิม่โอกาส

ทางการคา้แกผู่ป้ระกอบการของไทยสูต่ลาดโลกเพิม่ขึน้ 

ที่ ม า :  http://www.dtn.go.th/index.php/ข่ า ว ป ร ะ ช า สั มพั น ธ์ / item/
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เว็บไซตร์าชกจิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พ.ร.บ.คุม้ครอง

แรงงานฉบับใหม่ เพิม่สทิธปิระโยชน์ สทิธกิารลา รวมถงึเพิม่

คา่ชดเชยเลกิจา้งคนท างานเกนิ 20 ปี 

วันที่ 5 เมษายน 2562 เว็บไซตร์าชกจิจานุเบกษา เผยแพร่

ประกาศพระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 

2562 โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี แกไ้ขเพิม่เตมิ ก าหนดใหก้าร

เปลีย่นแปลงตัวนายจา้งตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากลูกจา้ง , 

ก าหนดใหลู้กจา้งมีสทิธลิาเพือ่กจิธุระอันจ าเป็นปีหนึ่งไม่นอ้ย

กว่า 3 วันท างาน , ก าหนดใหลู้กจา้งซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์

สามารถลาเพือ่ตรวจครรภก์อ่นคลอดบุตรได ้โดยใหถ้อืเป็นวัน

ลาเพือ่คลอดบุตร, เพิม่อตัราคา่ชดเชยใหแ้ก่ลกูจา้งซึง่ท างาน

ตดิต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไป, ก าหนดใหก้ารยา้ยสถานประกอบ

กิจการ ใหร้วมทั ้งการยา้ยสถานประกอบกิจการไปตัง้ ณ 

สถานทีใ่หม่ หรอืสถานทีอ่ืน่ของนายจา้ง และแกไ้ขใหน้ายจา้ง

ก าหนดค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่า

ล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราเท่ากันทัง้ลูกจา้งชายและหญงิใน

งานทีม่คีา่เท่าเทยีมกนัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ทัง้น้ี พ.ร.บ.ดงักลา่วจะมผีลบังคบัใชห้ลงัประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา 30 วนั 

ทีม่า : http://news.thaipbs.or.th/content/279073  

 
 

วันที่ 7 เมษายน 2562 เว็บไซตร์าชกจิจานุเบกษาเผยแพร่ 

พระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 โดยมี

สาระส าคญัดงัน้ี 

มาตรา 6 ผูใ้ดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด คอื เป็นธุระจัดหา 

ซือ้ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหน่ียว

กกัขงั จัดใหอ้ยู่อาศยั หรอืรับไวซ้ ึง่บุคคลใด โดยขม่ขู ่ใชก้ าลงั

บังคับ ลักพาตัว ฉอ้ฉล หลอกลวง ใชอ้ านาจ โดยมชิอบ ใช ้

อ านาจครอบง าบุคคลดว้ยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนดอ้ยทาง

ร่างกาย จติใจ การศกึษา หรือทางอืน่ใดโดยมชิอบ ขู่เข็ญว่า

จะใชก้ระบวนการทางกฎหมายโดยมชิอบ หรอืโดยใหเ้งนิหรือ 

ผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู ป้กครองหรือผูดู้แลบุ คคลนั้น 

เพื่อใหผู้ป้กครองหรือผูดู้แลใหค้วามยินยอมแก่ ผูก้ระท า

ความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ

เป็นธุระจัดหา ซือ้ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังทีใ่ด 

หน่วงเหน่ียวกักขัง จัดใหอ้ยู่อาศัย หรือรับไวซ้ ึง่เด็ก ถา้การ

กระท านัน้ไดก้ระท าโดยมคีวามมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหา

ประโยชนโ์ดยมชิอบ ผูนั้น้กระท าความผดิฐานคา้มนุษย ์

นอกจากน้ี การช่วยเหลือคุม้ครองผูเ้สียหาย ใหค้ าว่า “คา้

มนุษย”์ หมายความรวมถงึ “บังคบัใชแ้รงงานหรอืบรกิาร” ดว้ย

และใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยวธิพีจิารณาคดคีา้มนุษยม์าใชบ้ังคบั

กับการพิจารณาคดีบังคับใชแ้รงงาน หรือบริการดว้ยโดย

อนุโลม โดยถา้การกระท าความผดิเป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท าถึง

แก่ความตาย ตอ้งระวางโทษ จ าคุกตลอดชวีติ หรือประหาร

ชวีติ ขณะเดยีวกันถา้การกระท าความผดิเป็นกรณีที่ผูบุ้พการี 

ใหผู้ส้บืสันดานท างานหรือใหบ้รกิาร เพราะเหตุความยากจน

เหลอืทนทาน หรอืเมือ่พจิารณาถงึสภาพความผดิ หรอืเหตุอัน

ควรปรานีอืน่แลว้ ศาลจะลงโทษนอ้ยกว่าที่กฎหมายก าหนด

หรือไม่ลงโทษผูก้ระท าความผดิเลย ก็ได ้อย่างไรก็ตามพระ

ราชก าหนดน้ีใหใ้ชบ้ังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป  

 

ทีม่า : https://www.dailynews.co.th/politics/702888

http://news.thaipbs.or.th/content/279073


 
 
 

วันที่ 23 เมษายน 2562 มีการประชมุสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

(สนช.) เป็นวาระพิเศษ มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลศิชัย รอง

ประธานสนช. ท าหนา้ที่ประธานการประชุม เพื่อพจิารณาให ้

การรับรองพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ร.บ.ป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนุษย ์ตามทีค่รม.เสนอมา มสีาระส าคัญคอื  

การใหเ้พิ่มแรงงานบังคับไวใ้นกฎหมายการคา้มนุษย์ อาทิ 

แรงงานประมง ที่ถูกไตก้๋งเรือยดึเอกสารราชการ ใชแ้รงงาน

เยี่ยงทาส หรือแรงงานตามบา้นหรอืสถานบรกิารทีถู่กนายจา้ง

ยดึเอกสาร และบังคบัจ่ายคา่แรงงานต ่ากวา่ที่ควรได ้โดยใหม้ี

บทลงโทษรุนแรงแก่นายจา้งที่ขู่เข็ญ ใชก้ าลังท ารา้ยจนเป็น

อนัตรายแกร่่างกายใหม้โีทษปรับ 50,000-400,000 บาท หรอื

จ าคุก 6 เดอืน –4 ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  หากใชก้ าลังท ารา้ย

จนถงึขัน้ไดร้ับอันตรายสาหัส หรือเป็นโรครา้ยแรงต่อชวีติ มี

โทษจ าคุก 8-20 ปี หรือตลอดชีวติ แต่ถา้เป็นเหตุใหถ้ึงแก่

ความตายใหม้โีทษจ าคกุตลอดชวีติหรอืประหารชวีติ 

โดยการรับรองกฎหมายดังกล่าวมคีวามจ าเป็นต่อภาพลักษณ์

ดา้นสทิธมินุษยชนของไทย และเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขการ

แกปั้ญหากรณีที่ประเทศไทยถูกสหภาพยุโรป(อียู)ให ้

ใบเหลืองจากปัญหาประมงผิดกฎหมาย แมอ้ียูจะปลดธง

เหลืองใหไ้ทยขึ้นมาอยู่ในเธีย 2 แลว้ แต่ประเทศไทย

จ าเป็นตอ้งออกกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งตามมาภายใน 1 ปีมา

รองรับเรื่องการคา้มนุษย ์ซึง่จะครบก าหนดสัญญาในวันที่ 1 

มิ.ย.2562 โดยสนช.ส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนหลักการ

กฎหมายฉบับดังกล่าว  ก่อนที่จะลงมตเิห็นชอบดว้ยคะแนน  

177 ตอ่ 0 งดออกเสยีง 4 สง่ผลใหม้ผีลบังคบัใชเ้ป็นกฎหมาย

ตอ่ไป 

Source : https://www.naewna.com/politic/409558 

 

วันที่  22 เมษายน 2562 พล.ต.อ .อดุลย์  แสงสิงแก ว้ 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงขา่วการจัด

งานวันแรงงานแห่งชาต ิประจ าปี 2562 โดยมีนายจรนิทร ์จัก

กะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทวี เตชะธีราวัฒน์ 

ประธานสภาองคก์ารลกูจา้งสมาพันธแ์รงงานแห่งประเทศไทย 

ในฐานะประธานจัดงานวันแรงงานแห่งชาต ิประจ าปี 2562 

พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงูกระทรวงแรงงาน เขา้ร่วม 

พล.ต.อ.อดลุย ์กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถงึความส าคัญของพี่

นอ้งผูใ้ชแ้รงงาน โดยมอบใหก้ระทรวงแรงงานด าเนนิการตาม

มาตรการตา่ง ๆ เพือ่คุม้ครองและพัฒนาคณุภาพชวีติของผูใ้ช ้

แรงงานและครอบครัว ซึง่ในรอบปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน

ไดด้ าเนินการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการปฏิบัติต่อผู ใ้ช ้

แรงงานอย่างผดิกฎหมายและการคา้มนุษย์ดา้นแรงงาน จน

ไดร้ับการปรับอันดับสถานการณ์การคา้มนุษย์จาก Tier 2 

Watch List เป็น Tier 2 ไดร้ับการปลดใบเหลอืงจาก EU และ

ไดร้ับการจัดอนัดบัดา้นการจัดการการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบ

ที่เลวรา้ยในระดับที่มคีวามส าเร็จมากซึง่เป็นระดับสูงสุดเป็นปี

ที่ 2 ติดต่อกัน รวมทั ้งไดย้กระดับการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เพือ่ใหเ้ป็น Smart Worker 43,000 คน พัฒนาระบบการจัดหา

งาน โดยจัดตัง้ Smart Job Center และน า Job Box มาอ านวย

ความสะดวกแก่ผูห้างาน ซึง่มีผูใ้ชบ้ริการมากกว่า 600,000 

คน และคนืสทิธแิก่ผูป้ระกันตามมาตรา 39 จ านวน 167,223 

คน 

อย่างไรก็ตาม การปรับค่าจา้งขัน้ต ่า อาจไม่ทันวันแรงงาน 1 

พ.ค.น้ี สว่นสาเหตไุม่เกีย่วขอ้งกับการรอจัดตัง้รัฐบาลใหม่ แต่

เป็นไปตามความเหมาะสมและภาวะเศรษฐกจิ ซึง่จะพจิารณา

ขอ้มูลจากอนุกรรมการคา่จา้งขัน้ต า่ทุกจังหวดั ขณะน้ีสง่เขา้มา

ครบแลว้   

ทีม่า : https://news.thaipbs.or.th/content/279443

https://www.naewna.com/politic/409558


 
 
 

 

 

มต ิประชุม ครม. ที่เกีย่วขอ้งกับอุตสาหกรรมประมง วันที่ 9 

เมษายน 2562 มดีงัน้ี  

13.ครม.มีมตเิห็นชอบร่างบนัทกึความเขา้ใจระหว่าง

รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทย องคก์รลูกจา้ง องคก์ร

นายจา้ง และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เร ือ่ง 

แผนงานระดบัชาตวิา่ดว้ยงานทีม่คีุณคา่ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2562 – 2564  และรา่งแผนงานระดบัชาตวิา่ดว้ย

งานทีม่คีุณคา่ของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564  

หากจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรับปรุงเอกสารทัง้สองฉบับ

ดังกล่าว โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใ้หค้วาม

เห็นชอบไว ้ใหก้ระทรวงแรงงานด าเนินการไดโ้ดยน าเสนอ

คณะ รั ฐ มนตรีท ร าบภ ายหลั ง  พ ร ้อมทั ้ง เ ห็ นชอบให ้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผูแ้ทนเป็นผูล้งนามใน

บันทึกความเขา้ใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 

องคก์รลูกจา้ง องคก์รนายจา้งและองคก์ารแรงงานระหว่าง

ประเทศ เรื่อง แผนงานระดับชาตวิ่าดว้ยงานที่มีคุณค่าของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564 ในฐานะรัฐบาลไทย ร่วมกบั

ผูแ้ทนองคก์รนายจา้ง องคก์รลูกจา้ง และ ILO  และเห็นชอบ

ใหก้ระทรวงแรงงานไดร้ับการยกเวน้การปฏิบัติตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการ

เสนอแผนเขา้สู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง (ร่าง) แผน

แม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิตามความจ าเป็นเร่งด่วนของ

เรือ่ง ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ 

สาระส าคญัของเร ือ่ง 

1. แผนงานระดับชาตวิ่าดว้ยงานที่มีคุณค่า (Decent 

Work Country Program - DWCP)  คอื กรอบความร่วมมอืที่

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour 

Organization -ILO)  

จัดท าร่วมกบัประเทศสมาชกิเพือ่ใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ

ในการใหค้วามช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศสมาชกิ โดย

การวางกลยุทธแ์นวทางและเป้าหมายการด าเนินงานทีช่ัดเจน

และสอดรับกับบริบทและวาระเร่งด่วนทัง้ทางเศรษฐกจิและ

สังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสง่เสรมิการท างานทีม่คีุณคา่

ส าหรับทุกคน (Promotion of Decent Work for All) ทั ้ง น้ี 

DWCP ของประเทศไทย ไดผ้่านกระบวนการหารือระหว่าง

ไตรภาคีในประเทศไทย (กระทรวงแรงงาน ผูแ้ทนองค์กร

นายจ า้งและองค์กรลูกจ า้ง )  และ  ILO ประกอบดว้ย 

ความส าคัญ 3 ประการ ไดแ้ก่ ความส าคัญที่ 1 : ส่งเสริม

สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยต่อการเตบิโตของการจา้งงานทีด่ี

และมปีระสทิธผิล ความส าคญัที ่2 : สรา้งความเขม้แข็งในการ

คุม้ครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่เปราะบาง และ

ความส าคัญที่ 3 : เสรมิสรา้งการก ากับดูแลตลาดแรงงานให ้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ 

2. ขัน้ตอนสุดทา้ยของการจัดท า DWCP จะมีการลง

น า ม ใ น บั น ทึ ก ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ  ( Memorandum of 

Understanding) ร่วมกัน 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ รัฐบาล ผูแ้ทนองคก์ร

นายจา้ง ผูแ้ทนองคก์รลกูจา้ง และผูแ้ทน ILO เพือ่แสดงความ

มุ่งมั่นที่จะด าเนนิการใหบ้รรลุเป้าหมาย DWCP โดยกระทรวง

แรงงานจะจัดพธิีลงนามบันทกึความเขา้ใจฯ พรอ้มทัง้เปิดตวั 

DWCP ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ระหว่างการถ่ายทอดสด

งานเฉลมิฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี องคก์ารแรงงาน

ระหวา่งประเทศ ของประเทศไทย

1.พระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงาน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562  

Source : 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/043/T_0021.

PDF 

 

2.พระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบัญญัตป้ิองกนัและ

ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 พ.ศ. 2562  

Source : 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/045/T_0001.

PDF 
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