
 

 

 

เมือ่วันที ่1 สงิหาคม 2562 TTIA จัดประชมุวสิามัญ TTIA  

ครัง้ที ่4/2562     

                                                                                      อา่นตอ่หนา้ 1  

เมื่อวันที่ 15 สงิหาคม 2562 TTIA ไดเ้ขา้ประชุมกลุ่มย่อยเรือ่ง 

update ปัญหาการน าเขา้ปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตูค้อนเทนเนอร ์
                                                                                       อา่นตอ่หนา้ 6 

เมื่อวันที่ 5 สงิหาคม 2562 TTIA ใหส้ัมภาษณ์นิตยสาร 

Thailand Industrial Today เ รื่ อ ง ส ถ า นก า รณ์ แ ล ะ

แนวโนม้อตุสาหกรรมทนู่าไทย                                อา่นตอ่หนา้ 1  

เมือ่วันที ่14 สงิหาคม 2562 TTIA ร่วมกับ บจก.Marel จัด

สัมมนาเช ิงวิชาการ  เ รื่อง  Industry 4.0  gap filling 

solution        อา่นตอ่หนา้ 5 

เมือ่วันที ่20 สงิหาคม 2562 TTIA ไดเ้ขา้ร่วมงานสัมมนา
สมาคมการคา้ “Together is Power 2019" จัดโดยกรม
พัฒนาธุรกจิการคา้ ร่วมกับสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย  
        อา่นตอ่หนา้ 9 

เมือ่วันที ่23-25  สงิหาคม 2562 TTIA เขา้ร่วมงาน China 
International (Guangzhou) Fishery & Seafood Expo 
2019 ณ เมอืงกวา่งโจว สาธารณรัฐประชาชนจนี 
          อา่นตอ่หนา้ 13 



 

 
 
 

 

  

ขา่วกจิกรรม 
 

- TTIA จัดประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่4/2562       1 
 

- TTIA เขา้รว่มประชมุ คณะก ากบัโครงการ  
Sea Forum For Fisher         1 
 

- TTIA ใหสั้มภาษณน์ติยสาร Thailand Industrial Today  
เรือ่งสถานการณแ์ละแนวโนม้อตุสาหกรรมทนู่าไทย      1 
 

- TTIA เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสมาคมการคา้กลุม่การคา้ 
อตุสาหกรรมประมงและปศสัุตว ์        2 
 

- TTIA ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 2019 ณ บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป        2 
 

- TTIA รว่มหารอืการลดภาษีแมคเคอเรลและปลากระป๋อง 
ในกรอบ FTA ตา่งๆ          3 
 

- TTIA เขา้รว่มประชมุกับองคก์าร PLAN International thailand     3 
 

- TTIA เขา้รว่มการประชมุเพือ่ขับเคลือ่นหลักการชีแ้นะของ 
สหประชาชาตวิา่ดว้ยธุรกจิกับสทิธมินุษยชนและแผนปฏบิัตกิาร 
ระดับชาตวิา่ดว้ยธุรกจิกับสทิธมินุษยชน(กลุม่ภาคธุรกจิ)      4 
 

- TTIA เขา้รว่มสัมมนาเรือ่ง “กฏวา่ดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้และ 
การใชส้ทิธพิเิศษทางภาษีศลุกากรระหวา่งประเทศไทยกับ 
ประเทศภาคคีวามตกลง”         4 
 

- TTIA เขา้รว่มประชมุระดมความคดิเห็นภายใต ้“โครงการศกึษา 
ผลกระทบจากการท าความตกลงการคา้เสรไีทย - สหภาพยโุรป”     5 
 

- TTIA รว่มกับ บจก. Marel จัดสัมมนาเชงิวชิาการ เรือ่ง 
 Industry 4.0 gap filling solution        5 
 

- TTIA เขา้รว่มประชมุกลุม่ยอ่ยเรือ่ง update ปัญหาการน าเขา้ 
ปลาทนู่าแชแ่ข็งบรรจตุูค้อนเทนเนอร ์        6 
 

- TTIA ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 2019 ณ  
บจก.ไอ.เอส.เอ.แวล ู         6 
 

- TTIA เขา้รว่มประชมุหารอืกับทีป่รกึษาโครงการความเป็นไปได ้
ในการพฒันานโยบายประมงอาเซยีน (The Development of an ASEAN 

General Fisheries Study for the ASEAN General Fisheries)       7 
 

- TTIA เขา้รว่มประชมุระดมความคดิเห็นเกีย่วกับธุรกจิประมงและ
อตุสาหกรรมตอ่เน่ือง         8 
 

- TTIA เขา้รว่มงานวันคลา้ยวันสถาปนากระทรวงพาณชิย ์ 
ครบรอบปีที ่99          8 
 

- TTIA เขา้รว่มสัมมนาสมาคมการคา้ Together is power 2019  
ในหัวขอ้ ทศิทางเศรษฐกจิ คา่เงนิบาท        9 
 

- TTIA ไดเ้ขา้รว่มงานสัมมนาสมาคมการคา้ “Together is Power 2019"     9 
 

- TTIA เขา้รว่มประชมุ คณะกรรมการยโุรป ครัง้ที ่1/2562     10 
 

- TTIA ไดเ้ขา้รว่มประชมุ Mapping Workshop of  
private sector stakeholders for the Business and 
 Human Rights initiative in Thailand       10 
 

- TTIA เขา้รว่มประชมุหารอืแนวทางในการด าเนนิการ 
ก าจัดขยะในทะเล         11 
 

- TTIA เขา้รว่มสัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร ในหัวขอ้เรือ่ง สารสนเทศ 
เพือ่สง่เสรมิศักยภาพผูป้ระกอบการดา้นอาหาร      11 
 

- TTIA เขา้รว่มสัมมนา เรือ่ง Seminar on LGBTI Inclusion in the 
Workplace and the Business and Human Rights Agenda    12 
 

ขา่วกจิกรรม(ตอ่) 
 

- TTIA เขา้รว่มงาน China International (Guangzhou) Fishery & 
Seafood Expo 2019 ณ เมอืงกวา่งโจว สาธารณรัฐประชาชนจนี    13 
 

- TTIA เขา้ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 2019  
ที ่บจก. คงิเบล โปรดวิเซอร ์         14 
 

- TTIA ไดเ้ขา้รว่มสัมมนา เรือ่ง Business Disruption Leader  
for the Future          14 
 

- TTIA ไดเ้ขา้รว่มประชมุใหญ่ประจ าปี ครัง้ที ่11 ของ mwrn      14 
 

- TTIA ไดรั้บเชญิจากสถาบันพระปกเกลา้ เป็นวทิยากร 
ผูท้รงคณุวฒุ ิขึน้บรรยายในหลักสตูรประกาศนียบัตรดา้น 
สทิธมินุษยชนส าหรับนักบรหิารระดับสงู รุน่ที ่1       15 
 

- TTIA ไดเ้ขา้รว่มพธิมีอบประกาศเกยีรตคิณุและมอบรางวัล 
ผูป้ระกอบธุรกจิสง่ออกดเีดน่ ครัง้ที ่28 (Prime Minister's 
 Export Award 2019)         15 
 

- TTIA เขา้ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 2019  
ที ่บมจ. ยนูคิอรด์ plant 2         15 
 

- TTIA เขา้รว่มตอ้นรับคณะสมาชกิสภาทีป่รกึษา 
ประธานาธบิดอีนิโดนีเซยี         16 
 

- TTIA ไดร้ว่มงานเลีย้งรับรองปิดการสัมมนา Trade&Investment 
Oppotunities between Thailand, Benelux Countries and 
France in Preparation for the Futre Thai-EU FTA      16 
 

- TTIA เขา้ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 2019  
ที ่บจก. ไดมอนด ์ฟู้ด โปรดักท ์        16 
 

- TTIA เขา้พบ ผอ. ส านักสง่เสรมิการคา้ประจ าประเทศรัสเซยี 
และทตูเกษตร และผอ. ส านักสง่เสรมิการคา้ประจ าประเทศซาอฯุ  
เพือ่หารอืปัญหาการสง่ออกสนิคา้ทนู่า        17 
 

ขา่วการคา้ 
 

- ไทยน าอาเซยีนพบฮอ่งกง จัดตัง้กลไกรว่มเดนิหนา้ 
ความตกลง FTA อาเซยีน-ฮอ่งกง        18 
 

- ‘กรมเจรจาฯ’ เผย เอฟทเีอดันมลูคา่การคา้กับประเทศคูเ่จรจา 
 ครึง่แรกปี 62 สงูถงึ 140,000 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ชี ้อาเซยีน 
ครองแชมป์คูเ่จรจาทีม่มีลูคา่การคา้กับไทยสงูสดุ       18 
 

- ‘พาณชิย’์ เตรยีมเปิดเวทรีะดมไอเดยี กอ่นฟ้ืนเจรจาเอฟทเีอไทย-อยี ู     19 
 

ขา่วความปลอดภยัอาหาร 
 

- กรมประมงระดมนักวชิาการ โชวส์ดุยอดงานวจัิย 
ในวันถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งสัตวน์ ้าจดืเศรษฐกจิ  
สูก่ารผลติแบบแปลงใหญ ่         20 
 

- กรมประมง...ออกโรงเตอืน!! เจา้ของเรอืทีม่ใีบอนุญาตท าการประมง  
หากใหผู้อ้ืน่ “ยมื”หรอื “เชา่”เรอื เมือ่มกีารกระท าผดิกฎหมาย  
อา้งไมรู่ไ้มเ่ห็นไมไ่ด ้ตอ้งรับโทษดว้ย         20 
 

- กรมประมงวอนผูถ้อืใบอนุญาตประมงพาณชิย ์ใหรั้กษา 
 “สทิธ”ิ และ “ความรับผดิชอบ” ของตนเอง เพราะสง่ผลตอ่      21 
 



 

 
 
 

 

ขา่วประมง 
 

- กรมประมงโชวท์ าลายซากสัตวน์ ้าครัง้แรก ของกลางกวา่  
5 ลา้นบาท ขูลั่กลอบน าเขา้เป็นอาชญากรรม มโีทษจ าคกุไมเ่กนิ  
4 ปี ปรับไมเ่กนิ 4 หมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ       22 
 

- วอน! ชว่ยกันดแูลพะยนูไมท่ิง้ขยะพลาสตกิลงทะเล ยันชาวประมง 
ไมใ่ชจ่ าเลยท าพะยนูตาย         22 
 

- ความคบืหนา้คดเีรอืประมงจับโลมา        23 
 

ขา่วแรงงาน 
 

- หนุนตัง้ คกก. สวัสดกิาร แรงงานขา้มชาต ิ       24 
 

- รมว.แรงงาน ยันไมป่รับขึน้คา่จา้งขัน้ต า่ปีน้ี หว่ันกระทบผูป้ระกอบการ     25 
 

- องคแ์รงงานไทย-สากล รอ้งรัฐไทยแก ้กม.และบงัคับใชต้ามมาตรฐาน
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ        25 
 

รวมกฎหมายทีส่ าคัญในเดอืนสงิหาคม 

- สรปุประชมุ ครม.ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมประมง 
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เมื่อวันที่ 1 สงิหาคม 2562 TTIA จัดประชุมวสิามัญ 

TTIA ครัง้ที่ 4/2562 โดยมี ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯเป็น

ประธานการประชมุ โดยมคีณะกรรมการ TTIA และสมาชกิเขา้

ร่วมครบองคป์ระชมุ 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 1 สงิหาคม 62 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค ์ 

ที่ปรึกษาสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุม คณะก ากับโครงการ  

Sea Forum For Fisher ที ่มะนลิา ประเทศ ฟิลปิปินส ์ในฐานะ

ผูแ้ทนภาคเอกชนไทย ทีเ่ขา้ร่วมโครงการแกไ้ขปัญหาแรงงาน

บังคับและคา้มนุษย ์ในระดับภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

จัดโดย ILO ประเทศอนิโดนีเซยี 

 

 

เมื่อวันที่ 5 สงิหาคม 2562 ดร.ชนินทร์ นายกTTIA  

ให ้สัม ภ าษณ์ นิตยสาร Thailand Industrial Today เรื่อ ง

สถานการณ์และแนวโนม้อุตสาหกรรมทูน่าไทย ณ สนง.TTIA 

สรุปดงัน้ี 

1. อุตฯทูน่าไทยเป็นผูผ้ลติและส่งออกอันดับ 1 ของ

โลก ส่วนแบ่ง 25% ส่งออกไปทุกประเทศทั่วโลก เพราะมี

ความแข็งแกร่งดา้นซือ้-ขาย-สรา้งมูลค่าเพิม่ และ production, 

marketing, branding  มกีารปรับปรุงประสทิธภิาพการผลติมา

โดยตลอด ลดการใชแ้รงงาน ใชเ้ครื่องจักรอัตโนมัต ิมีการ

ลงทุนทั ้งภายในและต่างประเทศ คดิเป็นก าลังการผลติรวม

ประมาณ 1.5 ลา้นตันวัตถุดบิ รองลงมาคือ สเปน เอกวาดอร ์

และฟิลปิปินส ์ 

2 . มี ก า รล งทุ น ในต่ า งป ระ เท ศ  เช่ น  US, EU, 

Seychelles, Ghana, PNG เพื่อลดความเสียเปรียบทางภาษี 

>> ดังนั้น จึงขอใหร้ัฐบาลไทยเจรจา FTA เปิดตลาดกับ

ประเทศตา่งๆ ใหม้ากทีส่ดุ 

3. สิง่ทีต่อ้งการใหร้ัฐสนับสนุน คอื ดูแลค่าเงนิบาทให ้

มีเสถียรภาพ และค่าแรง เพื่อสามารถแข่งขันกับผูผ้ลิตใน

อาเซยีนได ้ และขอชืน่ชมรัฐบาลในการลดใบเหลอืง IUU และ

ขึน้สู่ Tier 2 ของไทย ซึง่มผีลตอ่ภาพลกัษณ์ของอตุสาหกรรม

ทูน่า ตลอดจนสนิคา้เกษตรและอาหารของไทย ทัง้น้ี ขอใหร้ัฐ

พัฒนาการท าประมงอย่างยั่งยนืใหต้อ่เน่ือง 

4. แนวโนม้และอนาคตของอุตฯทูน่ไทยในช่วง 5 ปี

ขา้งหนา้ >> โดยปกติตัวเลขการส่งออกทู น่า +/- 5% 

เน่ืองจากปรมิาณการจับทั่วโลกอยู่ที ่5-6 ลา้นตนั/ปี คาดวา่การ

ผลติสนิคา้ทูน่าแบบ value added จะเพิม่เป็น 30% จากเดมิ

อยู่ที่ 20-30%  รง.ทูน่ามีการผลติสนิคา้แมคเคอเรล ซารด์ีน 



 
 
 

แซลมอน ซึ่งไทยเป็นผูน้ าติด Top 3 ของโลก นอกจากน้ี 

หลายโรงงานผลติสนิคา้อาหารสัตวเ์ลี้ยงมากขึน้ เพื่อตอบรับ

ตลาดที่ประชากรอยู่เป็นโสดและเลีย้งสัตวเ์ลีย้งเป็นเพื่อนมาก

ขึ้น จึงจัดเป็นกลุ่มสินคา้ premium ไดก้ าไรดีกว่า ดังนั้น 

(hand pointing right) ทางสมาชิกสมาคมจึงมีแผนจัดตั ้ง

สมาคมดา้นสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง โดยคาดวา่จะเปิดตวัในตน้ปี 

2563 น้ี 

เมื อ วัน ที่  7  สิงห าคม  2562  TTIA ดร.ชนิ นท ร ์ 

คณุสุพัตราและคุณธันยากานต ์เขา้ประชุมและร่วม workshop 

กลุ่มอุตสาหกรรมประมงและปศุสัตว ์ภายใตค้ณะกรรมการ

สมาคมการคา้ สภาหอฯ ซึง่แบ่งเป็น 14 กลุม่ โดย ดร.ชนนิทร ์

เป็นประธานในกลุ่มน้ี และมีผูแ้ทนสมาคมที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วม

ประชุม(TTIA,TFFA,อาหารสัตวไ์ทย, กุง้ไทย, ประมงนอก

น่านน ้าไทย, เพาะเลีย้งปลาไทย, ปลาป่นไทย, ไก)่ ซึง่ผลของ

การประชุมจะน าเสนอต่อคกก.สมาคมการคา้เพื่อพิจารณาให ้

ความช่วยเหลอื ตามยุทธศาสตรก์ารท างานของหอการคา้ไทย

และสภาหอฯ ซึง่ก าหนดวสิัยทัศน์การท างานในปี 2562-2563 

คอื เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลอืล ้า 

เพื่อใหป้ระเทศไทยเตบิโตอย่างยั่งยืน สรุปผลการ workshop 

ดงัน้ี 

    1. ดร.ชนินท ร์ ประธานฯ เสนอใหบ้รรจุ เรื่อง 

(1)ค่าเงินบาท (2)ค่าแรงงาน และ(3)การลดภาษีระหว่าง

ประเทศ FTA อยู่ในงานตรวจตดิตามและศกึษาผลกระทบอย่าง

ตอ่เน่ืองของทางสภาหอฯ เพราะทัง้ 3 เรือ่ง กระทบต่อทุกภาค

ส่วนทั ้งการขายภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะสินคา้

เกษตรและอาหารทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้  

---ส่วนในระยะยาว ทิศทางการท าธุ รกิจตอ้งให ้

ความส าคัญตอ่ประเด็น (1)ท าการคา้แบบยั่งยืน Sustainablily 

เช่น การท าประมงอย่างยั่งยืน (2)Ethical std สทิธมินุษยชน 

โดยดูแลทั ้งลูกจา้ง และ supply chain รวมไปถึง animal 

welfare และ (3) สิง่แวดลอ้ม เชน่ การก าจัดขยะทะเล 

2.ทุกสมาคม ไดน้ าเสนอประวัตแิละงานของสมาคม 

พบอุปสรรคในการท างานเหมือนกันคือ กฎระเบียบและการ

ประสานงานเพื่อผลักดันการแกไ้ขปัญหากับภาครัฐ โดย

แนวทางการท างานใหบ้รรลผุลคอื ตอ้งร่วมมือกันระดับ global 

supply chain โดยมีองค์ความรู ้ขอ้มูลและขอ้เสนอในการ

แกไ้ขปัญหา ท าเป็นเอกสาร (notepad)โดยสามารถขอความ

ร่วมมือไปยัง ม.หอการคา้ฯ  ทัง้น้ี การน าเสนอทางวาจาอย่าง

เดยีวอาจจะไม่มนี ้าหนักพอ ยกตัวอย่างเชน่ สภาหอฯ มกีารจัด

แถลงขา่วความเห็นของภาคเอกชนตอ่การปรับค่าจา้ง ซึง่มกีาร

ระดมความเห็นวเิคราะห์ขอ้มูลและขอ้เสนออย่างมีหลักการ 

กอ่นทีจ่ะน าเสนอตอ่สือ่และภาครัฐ 

3.ผลจากการท า workshop วนัน้ี ทางฝ่ายเลขาจะสรุป

เวยีนทุกสมาคม และน าเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมการคา้ 

พจิารณาต่อไป ซึง่ปัญหาทีส่มควรน าเร่งแกไ้ขก่อนคอืประเด็น

จากทางสมาคมอาหารสตัวไ์ทย สมาคมการประมงนอกน่านน ้า

ไทย และสมาคมผูเ้พาะเลี้ยงปลาไทย  ก าหนดประชุมครัง้

ตอ่ไป ในวนัพุธที ่6 พฤศจกิายน 2562 (ประชมุทุก 3 เดอืน) 

4. ทางสภาหอฯไดเ้ชญิชวนทุกสมาคมเขา้ร่วมงาน

สมาคมการคา้ ในวนัที่ 20 สงิหาคม 2562 ซึง่จะมีการบรรยาย

ใหค้วามรูเ้กีย่วกับ "ทศิทางเศรษฐกจิ ปัญหาค่าเงนิบาท และ 

Trade war" ชว่งบ่าย (ฟร)ี 

 

 

เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2562 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ (คณุวร

พล)ไดเ้ขา้ติดตามการด าเนินการ TTIA GLP Visit 2019 ที ่

บมจ.ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป เพื่อเป็นการตดิตามการด าเนินการแนว

ป ฏิ บั ติ ด ้า น แ ร ง ง า น ที่ ดี ต า ม คู่ มื อ  GLP ฉ บั บ ให ม่

 

 

 



 
 
 

เมื่ อ วัน ที่  8  สิงห าคม  2562  TTIA ดร.ชนิ นท ร ์ 

คณุสพุัตราและคุณปิยะราช เขา้ประชมุร่วมกบั บจก.โบลลเิกอร ์

แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) เพื่อเสนอขอลดภาษีสนิคา้

ปลากระป๋อง และท่าทีของสมาคมต่อกรอบความตกลงAJCEP 

และ JTEPA เพื่อใหน้ าขอ้มูลของสมาคมฯ ไปเป็นแนวทางใน

การเจรจา FTA ในอนาคตเพือ่ประโยชนส์งูสดุของประเทศไทย 

มสีาระส าคญัดงัน้ี 

1.ทางดร. ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นว่า ประเทศไทยน าเขา้

ปลาแมคเคอเรล ซารด์ีนจากญี่ปุ่ นและส่งกลับสนิคา้ดังกล่าว

เป็นหลัก แต่ไทยยังคงเสยีภาษีอยู่ที่ 5% ในกรอบความตกลง 

AJCEP  ท าให เ้สียเปรียบประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่บาง

ประเทศเป็น 0% แลว้ จงึอยากใหช้ว่ยเจรจาภาษีใหก้ลายเป็น 

0% เพื่อไม่ใหผู้น้ าเขา้ลังเลและหันไปซื้อสนิคา้จากประเทศ

อืน่ๆ ในอาเซยีนแทน 

2.บจก.โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) ให ้

ขอ้มูลว่า ณ ขณะน้ีทางกรมเจราการคา้ระหว่างประเทศก าลัง

เปิดการเจรจาในกรอบ RCEP ซึง่มีญี่ปุ่ นรวมอยู่ดว้ย จงึแนะน า

ใหท้างสมาคมฯ ส่งท่าทีเพื่อขอลดภาษีสนิคา้ปลากระป๋องใน

กรอบ RCEP แทน AJCEP และ JTEPA  

ทัง้น้ีภายหลงัการประชมุทางสมาคมฯ จะท าหนังสอืส่ง

ท่าทีเป็นลายลักษณ์อักษรถึงอธบิดีกรมเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศตอ่ไป 

ภาษีสนิคา้ปลากระป๋อง (แซลมอน, ซารด์นี, ทูน่าและ

แมคเคอเรล) ภาษี ณ ปัจจุบันคอื 5% (ปรับลดภาษีปี 2018) 

ในกรอบความตกลงเศ รษ ฐกิจอาเซี ย น -ญี่ ปุ่ น :AJCEP

 

เมื่อวันที่ 9 สงิหาคม 2562 คุณอรรถพันธ์ ที่ปรกึษา 

TTIA / คณุสพุัตรา ผอ. TTIA / เจา้หนา้ที่สมาคม คุณปิยะราช 

แล ะคุ ณ วรพ ล  ได ้เข ้า ร่ ว ม ป ระชุ ม กั บ อ งค์ก าร  PLAN 

International thailand ที่หอ้งประชุม TTIA โดย PLAN ได ้

น าเสนอโครงการการส่งเสรมิธรรมาภบิาลการจา้งงานในธุรกจิ

อาหารทะเล "Fair Fish"ไดร้ับทุนสนับสนุนจากกระทรวง

แรงงานสหรัฐ เพือ่ใหเ้กดิการจา้งงานทีเ่ป็นธรรม และขอสถาน

ประกอบกจิการตน้แบบเขา้ร่วมโครงการเพื่อน าหลักการ ILO 

เรือ่งการจา้งงาน และหลกัการ BSCI น าไปปรับใช ้  

โครงการน้ีหวังผลการพัฒนาทั ้งผู ม้ีส่วนไดเ้สีย 

นายจา้ง ลกูจา้ง และบรษัิทจัดหางาน เพือ่แกไ้ขปัญหาแรงงาน

บังคบัและใหเ้กดิความตระหนักเรือ่งการสรรหาแรงงานทีม่ี  

ความรับผดิชอบ โครงการน้ีมรีะยะเวลาด าเนินการ 4 ปี 

จบโครงการเมื่อ ธันวาคม 2565 โดยรายละเอียดโครงการ

เพิ่มเตมิและการเขา้ร่วมนั้นสมาคมฯ จะเวยีนอีเมลใ์หส้มาชกิ

ทราบตอ่ไป 



 
 
 

 

เมื่อวันที่ 13 สงิหาคม 2562 คุณอรรถพันธ์ ที่ปรกึษา 

TTIA และเจา้หนา้ที่สมาคม คุณวรพล ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อ

ขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาตวิ่าดว้ยธุรกจิกับ

สทิธมินุษยชนและแผนปฏบิัตจกิารระดับชาตวิ่าดว้ยธุรกจิกับ

สทิธมินุษยชน (กลุ่มภาคธุรกจิ) จัดโดยกรมคุม้ครองสทิธแิละ

เสรภีาพ กระทรวงยุตธิรรม ณ โรงแรม รามา การเ์ดน้ส ์ โดยมี

ประเด็นส าคญัในทีป่ระชมุดงัน้ี  

1.ขณะน้ีไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ไดน้ า

หลักการ UNGP มาวางแผนใชแ้ละไดเ้ริม่จัดท าแผนปฏบิัตกิาร

ระดบัชาตดิา้นสทิธมินุษยชนขึน้ 

2.โดยแผนปฏิบัตกิารระดับชาตวิ่าดว้ยธุรกจิกับสทิธิ

มนุษยชนนัน้ คาดวา่จะเริม่ใชป้ลายปี 2562 น้ี  

3.ประโยชน์ของการน าหลักสทิธมินุษยชนนัน้คอื การ

ลดความเสี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน / สรา้งแนวทางที่

ชดัเจนในการลดปัยหาความขดัแยง้ / สรา้งความน่าเชือ่ถอืต่อ

การลงทุนและตอ่ประเทศชาต ิ/ ภาคธุรกจิจะสามารถขยายฐาน

ลูกคา้ได ้/ ลดความขัดแยง้ทั ้งภายในองค์กรและภายนอก

องคก์ร  

คุณอรรถพันธ์ที่ปรึกษาสมาคมฯ ไดใ้หข้อ้มูลในที่

ประชุมดว้ยว่า สมาคมไดน้ าหลักการ GLP ซึ่งเป็นหลักการ

สมัครใจมาใชก้ับสมาชิกซึ่งไดร้ับความชื่นชมจาก UN เป็น

อย่างมาก สมาคมฯ ก็มีทิศทางที่จะปฏิบัตอิย่างต่อเน่ือง และ

นอกจากน้ี  สมาคมฯ ยังเพิม่ระดับการด าเนินการ GLP โดยจะ

ลงถงึซับพลายเชนของสมาชกิ และการเพิม่ประสทิธภิาพของ

คณ ะกรรมการสวัสดิก ารให ้ส าม ารถ ใช ง้านไดอ้ย่ างมี

ประสทิธภิาพ และในอนาคตจะน าหลักการ สทิธมินุษยชนมา

ปรับใชต้่อไป นอกจากน้ียังไดข้อใหผู้ม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการ

ด าเนินการดา้นสิทธิม นุษยชนควรใหค้วามส าคัญในการ

สนับสนุนการด าเนนิการดา้นแรงงานนัน้มคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้ ควร

ก าหนดแนวทางการสนับสนุนผูป้ระกอบการที่น าหลักการสทิธิ

มนุษยชนไปใช ้

เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2562 เจ า้หนา้ที่สมาคมฯ  

คณุปิยะราช เขา้ร่วมอบรมกฎว่าดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้และการใช ้

สทิธิพิเศษทางภาษีศุลกากร จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย โดยมีดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภา

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณุสมบรูณ์พงษ์ พุกกะเวส 

อดตีหัวหนา้คณะเจรจา FTA เป็นวทิยากรบรรยาย มสีาระส าคญั

ดงัน้ี  

1. การบรรยายใหค้วามรูท้ั่วไปเกีย่วกบักฎแหล่งก าเนิด

สิคา้ เช่น เงื่อนไขพื้นฐานในการพิจารณาถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ไดแ้ก ่(1)ตอ้งผลติในประเทศสมาชกิ(มสีถานประกอบการ) (2) 

วัตถุ ดิบ ถู กแป รสภ าพ เป็ นสินค า้ส่ งออกที่ ชั ดม ากพ อ 

(Substantial Transformation:ST) และสรา้งมูลคา่เพิม่ใหก้ับ

สนิคา้ไดต้ามที่ก าหนด (3)ใชว้ัตถุดบิภายในประเทศเป็นสัด

สว่ยส าคญัในการผลติ 

2.เกณฑ์การผลติที่ไดถ้ิ่นก าเนิดสคิา้ (ROO:Rule of 

Origin)  

  (1)สนิคา้ทีผ่ลติหรอืไดจ้ากวตัถุดบิตน้ทางในประเทษ

เดีย่วกนัทัง้หมด (Wholly Obtained:WO) 

  (2)สินคา้ที่ค ิดสัดส่วยมูลค่าเพิ่ม (Valie Addede) 

จากวัตถุดิบ ตน้ทุนการผลติ รวมเป็นรอ้ยละของราคาสินคา้ 

(LC,RVC,QVC เฉพาะญีปุ่่ น) 

   (3)สนิคา้ที่เเป็นผลผลติจากการแปรสภาพวัตถุดบิ

อย่างเพียงพอ และมผีลสอดคลอ้งกบัการใชเ้กณฑเ์ปลีย่นพกิัด

ฯ (CTC) ไดอ้แก ่CC CTH และ CTSH 

   (4)สินคา้ที่ผลิตและไดต้ามเกณฑ์ร่วมระหว่าง 

สัดส่วนรอ้ยละกับการเปลีย่นพิกัดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุก

เกณฑร์่วมกนั(เกณฑ ์2+3) 

3. ระเบยีบการตรวจสอบถิน่ก าเนดิของปี 2562 ไดแ้ก ่



 
 
 

    (1) ยกเลิก FORM A (GSP) ของสินคา้สิ่งทอที่

สง่ออกไป EU  

    (2) รวมแบบค าขอและขัน้ตอนการตรวจอยู่ในฉบับ

เดยีวกนั 

    (3) สนิคา้เกษตรและเกษตรแปรรูป (ตอนที ่01-24) 

สามารถขอตรวจสอบและขอใหอ้อกใบรับรองไดพ้รอ้มกนั 

    (4) สนิคา้อุตสาหกรรม (ตอนที่ 25-97) ใหย้ื่นขอ

ตรวจสอบกอ่น (ใชไ้ด ้2 ปี) แลว้จงึขอใหอ้อกใบรับรองได ้

    (5) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนการผลิต

สิ น ค ้ า  จ ะ ต ้ อ ง แ จ ้ ง ข อ ใ ห ม่ ทั ้ ง ห ม ด

เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2562 คุณสุพัตรา เขา้ร่วม

ประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครัง้ที่ 1 (เอกชนดา้นการคา้

สนิคา้) โครงการศกึษาผลกระทบจากการท าขอ้ตกลง TH-EU 

FTA ณ กรมเจรจาฯ มรีองอธบิด ีจร. คุณเก็จพริุณ เกาะสวุรรณ ์

เป็นประธาน สรุปดงัน้ี 

1. ประชุมเพื่อเตรียมเจรจาฯ >> จร. จา้งสถาบัน

อนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) จัดท าโครงการฯโดย

ก าหนดประชุมระดมความเห็น 5 ครัง้ จาก 1.ภาคเอกชน-

การคา้สินคา้, 2.ภาคเอกชน-การลงทุนและบริการ, 3.ภาค

ประชาชนและประชาสังคม, 4.ภาครัฐ และ 5.ภาคเกษตรกร 

เสร็จภายใน ตค.น้ี โดยคาดว่า (flags)หากทุกฝ่ายพรอ้มก็จะ

เริม่เปิดเจรจากบั EU ในตน้ปี 2563  

ปี น้ี  EU มีการเลือกตั ้ง คาดว่า ทุ ก DG จะแต่งตั ้ง

เรียบรอ้ยพรอ้มเริม่งาน พย 62 โดย EU เสนอใหใ้ช ้text ใหม่ 

ไม่เอา text เดมิที่เคยคุย FTA กับไทยเมื่อปี 2557 มาแกไ้ข 

เพราะจะท าใหส้บัสนมากขึน้ 

ทาง จร. ขอใหเ้อกชนช่วยส่งท่าที-ขอ้มูล ภายในวันที ่

30 กนัยายน 62 เพือ่จะไดเ้ตรยีม request-offer list ตอ่ไป 

2. ที่ประชุมวันน้ี ในภาพรวมภาคเอกชน-ดา้นการคา้

สนิคา้ซึง่มีตัวแทนจากสภาอุตฯ สภาหอฯ และผูป้ระกอบการ

กลุม่ อาหารส าเร็จรูป เครือ่งหนัง ปิโตรเคม ีรถจักรยาน ชิน้สว่น

ยานยนต ์หินอ่อนหินแกรนิต รถยนตไ์ฟฟ้า เป็นตน้ >> ส่วน

ใหญ่สามารถเปิดตลาดได ้โดยขอก าหนดระยะเวลาการลดภาษี

แตกต่างกันไป และเสนอใหเ้จรจาลดภาษีควบคู่ไปกับกฎ

แหลง่ก าเนดิสนิคา้ และมาตรการ NTBs ตา่งๆ  

3. TTIA แจง้ท่าทีว่า 1. สินคา้ทูน่าขอเปิดตลาดลด

ภ า ษี  0% โ ด ย เ ร็ วที่ สุ ด  Early harvest, 2. ข อ ใช ้ก ฎ

แหล่งก าเนิดสนิคา้ที่มีความยืดหยุ่น CC Change of Chapter 

โดยใหน้ าเขา้วัตถุดิบสัตว์น ้ าแบบไม่มีเงื่อนไขอื่นๆ เช่น  

except of Ch.03 ห รือ  สัญ ช าติลู ก เรือ  ทั ้ ง น้ี ข อ ให ้ EU 

พิจารณ าเป็ นพิ เศษส าห รับสินค า้ที่ ผ ลิต โดยค านึ งถึง

สิง่แวดลอ้ม เช่น ประเทศไทยปลดล็อคใบเหลือง IUU แลว้ 

เรือตอ้งจดทะเบียนกับ RFMOs เป็นตน้ และ 3. ขอใหม้ีการ

จัดตัง้คณะกรรมการดา้นเทคนคิเพือ่หารอืประเด็น SPS/TBT  

สมาคมจะส่งห นังสือท่ าที และขอ้มูลสินคา้ทู น่ า 

160414, แซลมอน 160411, ซาดีนส ์160413, แมคเคอเรล 

160415 และ อาหารสัตวเ์ลี้ยง 230910 และอุปสรรคทางการ

ค ้า ( ห า ก มี ) ใ ห ้  จ ร .ภ า ย ใ น เดื อ น กั น ย า ย น ศ ก น้ี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ช่วงบ่าย TTIA ร่วมกับ 

บจก.Marel จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง Industry 4.0 gap 

filling solution ณ Central Place  Hotel จ.สมุทรสาคร 

สนับสนุนงบโดย  บจก.Marel มีสมาชิก เข า้ร่ วม

ประมาณ 10 บรษัิท  เพื่อรับทราบแนวทางในการใชป้ระโยชน์

จากอปุกรณแ์ละระบบอัตโนมัตทิีส่ามารถชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการผลติและลดแรงงาน โดยการเชือ่มโยงและจัดการขอ้มูล

การผลิตที่ เกี่ ย วข อ้ งในแบบ  real time และ paperless. 



 
 
 

เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2562 ชว่งเชา้ TTIA คณุนรนิทร ์ 

อปุนายกฯคุณทว ีกรรมการ คณุอดศิกัดิ ์ เลขาธกิาร คณุสพุัตรา 

ผอ. และคุณจุฑารัตน์จนท.สมาคม ไดเ้ขา้ประชมุกลุ่มย่อยเรือ่ง 

update ปัญหาการน าเขา้ปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตูค้อนเทนเนอร ์

ณ หอ้งประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ กรมประมง 

โดยมีคุณคณิศร ์นาคสังข ์ผอ. กองควบคุมการคา้สัตวน์ ้าและ

ปัจจัยการผลติ เป็นประธาน โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

     1. กรมประมงแจง้วา่ วธิกีารตรวจสอบการน าเขา้ปลาตูค้อน

เทนเนอร์ มี 2 ระบบ ไดแ้ก่ ถา้ระบุใน Invoice เป็น single 

species ใหใ้ชว้ธิีการตามประกาศกรมประมงฉบับเดมิ แต่หาก

วา่ระบุหลายชนดิ mixed species ใหใ้ชต้ามประกาศกรมประมง

เรื่องการขออนุญาตน าเขา้ปลาตูฉ้บับใหม่ พ.ศ. 2562 ซึง่ตอ้ง

ท าแบบแจง้ยืนยันการน าเขา้ปลาตูท้ี่มีการคัดแยกชนิดและ

ปรมิาณไม่ชดัเจน 

โดยผูป้ระกอบการตอ้งคยุกบั traders ใหข้อเผื่อสปีชสี ์

ใน  Invoice, Captain Statement, Fisheries Certificate of 

Origin (Form 370) ดว้ยเพื่อเป็นหลักฐานใหก้รมประมงว่า

ไม่ใชป่ลา IUU ปลามทีีม่าทีไ่ปมเีอกสารรองรับ 

     2. การยื่น Catch certificate ทางกรมประมงจะผ่อนผันให ้

การน าเขา้ปลาตูค้อนเทนเนอรใ์ช ้CC 150 วันไดเ้หมือนปลา 

Bulk  

     3. IUU Risk Profile เน่ืองจากกรมฯ ตอ้งใชเ้วลาในการ

ตรวจสอบกรณีความเสีย่งทีจ่ะเป็นปลา IUU อาจตอ้งใชเ้วลาใน

การตรวจสอบขอ้มูล 2-3 วัน จึงขอความร่วมมือในการยื่น

เอกสารการน าเขา้กอ่นเรอืเขา้ล่วงหนา้ 3-7 วนั เพือ่ใหท้างกรม

ฯ มีเวลาในการตรวจสอบมากยิง่ขึน้และใหก้ารด าเนินการออก

ใบอนุญาตไม่ล่าชา้ อีกทัง้ลดปัญหาการเช่าตูเ้พื่อรอผลจาก

กรมฯ 

     4. กรมประมงแจง้ว่าขณะน้ีไดจ้ัดท าคู่มือการกรอกขอ้มูล

ปลาตูล้งระบบPSM คาดวา่จะแลว้เสร็จในสปัดาหห์นา้และจะน า

ขึน้เว็ปไซตข์องกรมฯ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถดาวนโ์หลด

คูม่อืตอ่ไป 

     5. Warning เรื่องการขอเผื่อชนิดปลา Bulk >> กรมฯ 

แจง้ว่าพบผูป้ระกอบการที่ขออนุญาตเผื่อชนิดไม่ครอบคลุม 

และปัญหา human error การกรอกขอ้มูลหน่วยน ้าหนักผดิ ซึง่

ภายหลงัการ sizing หากพบวา่มชีนดิหรอืปรมิาณเกนิจากใบขอ

อนุญาต จะไม่สามารถขอเพิ่มได ้จะตอ้งถูกยกเลิกใบขอ

อนุญาตเดมิและตอ้งท าการขออนุญาตใหม่ โดยมีค่าปรับดว้ย 

จงึอยากขอความร่วมมอืใหผู้ป้ระกอบการระมัดระวงัในการกรอก

ขอ้มูล และขอเผื่อชนิดใหค้รอบคลุมโดยตอ้งตรวจสอบขอ้มูล

เรือจับล านัน้ดว้ยว่าสามารถขอเผื่อสปีชสีนั์น้ๆ ไดห้รือไม่ เพื่อ

ป้องปัญหาในภายหลัง ว่าเป็น IUU fish แลว้กรมฯตอ้งเพิก

ถอนใบอนุญาตภายหลงั 

 

เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2562 เจ า้หนา้ที่สมาคมฯ  

(คณุวรพลและคณุปิยะราช )ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 

2019 ที่  บจก.ไอ.เอส.เอ.แวลู เพื่อเป็นการติดตามการ

ด าเนินการแนวปฏบิัตดิา้นแรงงานที่ดตีามคู่มือ GLP ฉบับใหม่



 
 
 

เมื่ อวันที่  15  สิงห าคม  2562  TTIA คุณนรินท ร ์  

อปุนายกฯคุณทว ีกรรมการ คณุอดศิกัดิ ์ เลขาธกิาร คณุสพุัตรา 

ผอ. และคุณจุฑารัตน์จนท.สมาคม ไดเ้ขา้ประชมุกลุ่มย่อยเรือ่ง 

update ปัญหาการน าเขา้ปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตูค้อนเทนเนอร ์

ณ หอ้งประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ กรมประมง 

โดยมีคุณคณิศร ์นาคสังข ์ผอ. กองควบคุมการคา้สัตวน์ ้าและ

ปัจจัยการผลติ เป็นประธาน โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

     1. กรมประมงแจง้วา่ วธิกีารตรวจสอบการน าเขา้ปลาตูค้อน

เทนเนอร์ มี 2 ระบบ ไดแ้ก่ ถา้ระบุใน Invoice เป็น single 

species ใหใ้ชว้ธิีการตามประกาศกรมประมงฉบับเดมิ แต่หาก

วา่ระบุหลายชนดิ mixed species ใหใ้ชต้ามประกาศกรมประมง

เรื่องการขออนุญาตน าเขา้ปลาตูฉ้บับใหม่ พ.ศ. 2562 ซึง่ตอ้ง

ท าแบบแจง้ยืนยันการน าเขา้ปลาตูท้ี่มีการคัดแยกชนิดและ

ปรมิาณไม่ชดัเจน 

         โดยผูป้ระกอบการตอ้งคุยกับ traders ใหข้อเผื่อสปีชีส ์

ใน  Invoice, Captain Statement, Fisheries Certificate of 

Origin (Form 370) ดว้ยเพื่อเป็นหลักฐานใหก้รมประมงว่า

ไม่ใชป่ลา IUU ปลามทีีม่าทีไ่ปมเีอกสารรองรับ 

     2. การยื่น Catch certificate ทางกรมประมงจะผ่อนผันให ้

การน าเขา้ปลาตูค้อนเทนเนอรใ์ช ้CC 150 วันไดเ้หมือนปลา 

Bulk  

 

     3. IUU Risk Profile เน่ืองจากกรมฯ ตอ้งใชเ้วลาในการ

ตรวจสอบกรณีความเสีย่งทีจ่ะเป็นปลา IUU อาจตอ้งใชเ้วลาใน

การตรวจสอบขอ้มูล 2-3 วัน จึงขอความร่วมมือในการยื่น

เอกสารการน าเขา้กอ่นเรอืเขา้ล่วงหนา้ 3-7 วนั เพือ่ใหท้างกรม

ฯ มีเวลาในการตรวจสอบมากยิง่ขึน้และใหก้ารด าเนินการออก

ใบอนุญาตไม่ล่าชา้ อีกทัง้ลดปัญหาการเช่าตูเ้พื่อรอผลจาก

กรมฯ 

     4. กรมประมงแจง้ว่าขณะน้ีไดจ้ัดท าคู่มือการกรอกขอ้มูล

ปลาตูล้งระบบPSM คาดวา่จะแลว้เสร็จในสปัดาหห์นา้และจะน า

ขึน้เว็ปไซตข์องกรมฯ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถดาวนโ์หลด

คูม่อืตอ่ไป 

     5. Warning เรื่องการขอเผื่อชนิดปลา Bulk >> กรมฯ 

แจง้ว่าพบผูป้ระกอบการที่ขออนุญาตเผื่อชนิดไม่ครอบคลุม 

และปัญหา human error การกรอกขอ้มูลหน่วยน ้าหนักผดิ ซึง่

ภายหลงัการ sizing หากพบวา่มชีนดิหรอืปรมิาณเกนิจากใบขอ

อนุญาต จะไม่สามารถขอเพิ่มได ้จะตอ้งถูกยกเลิกใบขอ

อนุญาตเดมิและตอ้งท าการขออนุญาตใหม่ โดยมีค่าปรับดว้ย 

จงึอยากขอความร่วมมอืใหผู้ป้ระกอบการระมัดระวงัในการกรอก

ขอ้มูล และขอเผื่อชนิดใหค้รอบคลุมโดยตอ้งตรวจสอบขอ้มูล

เรือจับล านัน้ดว้ยว่าสามารถขอเผื่อสปีชสีนั์น้ๆ ไดห้รือไม่ เพื่อ

ป้องปัญหาในภายหลัง ว่าเป็น IUU fish แลว้กรมฯตอ้งเพิก

ถอนใบอนุญาตภายหลงั 

เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2562 เจ า้หนา้ที่สมาคมฯ  

(คณุวรพลและคณุปิยะราช )ไดเ้ขา้ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 

2019 ที่  บจก.ไอ.เอส.เอ.แวลู เพื่อเป็นการติดตามการ

ด าเนินการแนวปฏบิัตดิา้นแรงงานที่ดตีามคู่มือ GLP ฉบับใหม่ 



 
 
 

เมื่ อวันที่  15 สิงหาคม  2562 TTIA คุณ สุพั ตรา  

(แทน ดร.ชนินทร)์ เขา้ร่วมประชุมหารือกับที่ปรกึษาโครงการ

ความเป็นไปไดใ้นการพัฒนานโยบายประมงอาเซียน (The 

Development of an ASEAN General Fisheries Study for 

the ASEAN General Fisheries) อาเซยีนขอทุนสนับสนุนจาก 

EU ณ กรมประมง สรุปดงัน้ี 

     1. ที่ปรึกษาโครงการฯ เดินทางมาหารือกับผูแ้ทนจาก

หน่วยงานภาครัฐในระดับนโยบาย และกลุ่มประกอบการดา้น

การประมงของประเทศสมาชกิอาเซยีน เพือ่รวบรวมขอ้มูลและ

เสนอความเป็นไปไดใ้นการพัฒนานโยบายประมงอาเซยีน คาด

วา่คยุครบทุกประเทศและเสนอขอ้สรุป มยิ 2563 

     2. วันน้ีเป็นการหารอืตัง้ประเด็นค าถามกับภาคเอกชนซึง่ม ี

4 สมาคมร่วมใหค้วามเห็น คือ TTIA, ส.ประมงแห่งประเทศ

ไทย, ส.อาหารส าเร็จรูป และ ส.กุง้ไทย  

TTIA แ จ ้ ง น โ ย บ า ย  3 ด ้ า น  Food Safety, 

Sustainability และ Ethical Std. และเสนอนโยบายการประมง

ที่อาเซียนสามารถท าร่วมกัน 2 เรื่อง คือ 1)การต่อตา้น IUU 

Fishing โดย CA ของ Port states และ Flag States ตอ้ง

ร่วมมือกัน และ 2)การส่งเสรมิการท าประมงอย่างยั่งยืนผ่าน

โครงการ Fisheries Improvement Project มีการศกึษาและ

แลกเปลี่ยนขอ้มูลร่วมกันส าหรับ  migratory spices เช่น 

Tonggol 3.กรณี Trade fair อาจมีบูธอาเซียนเพื่อน าเสนอ

นโยบายร่วม เช่น Food safety และ Sustainability โดยเป็น

การท างานร่วมกนัระหวา่งรัฐ-เอกชนของอาเซยีน  

     3. จากขอ้มูลของภาคเอกชนวนัน้ี ทางทีป่รกึษามคีวามเห็น

เบื้องตน้ว่าอาเซยีนสามารถมีนโยบายร่วมกนัในดา้น Capacity 

building และ Sharing information 

เมือ่วนัที ่16 สงิหาคม 2562 ดร.พจน ์อร่ามวัฒนานนท ์

รองประธานกรรมการ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และ

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรธ์ุรกจิประมงและอตุสาหกรรม

ตอ่เน่ือง และสมาคมดา้นประมง TTIA คณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษา 

และ คุณสุพัตรา เขา้ร่วมประชุมระดมความเห็นต่อปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะของธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เพื่อ

เตรียมจัดท า White Paper เพื่อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่

เกีย่วขอ้ง โดยมขีอ้เสนอดว้ยกนั 6 ประเด็น ไดแ้ก ่

1.การสรา้งเอกภาพการท าการประมงอย่างยั่งยืนทัง้ห่วงโซ่

อปุทาน 

2.การแกไ้ขปัญหาขาดแคลนวัตถุดบิในการผลติสนิคา้ประมง 

และการน าเขา้วตัถุดบิเพือ่การสง่ออก 

3.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจประมงและ

อตุสาหกรรมตอ่เน่ือง 

4.การแกไ้ขปัญหา IUU Fishing 

5.การพัฒนาสตัวน์ ้าและผลติภัณฑอ์ย่างยั่งยนื (ตัง้แตพ่ันธุ ์การ

เพิม่ผลติภาพผลติภัณฑ ์และการสง่เสรมิการตลาด) 

6.การส่งเสรมิภาพลักษณ์ที่ดตี่ออตุสาหกรรมธุรกจิประมงและ

อตุสาหกรรมตอ่เน่ือง 

โดยสภาหอฯจะส่งร่างฯ และใหทุ้ กสมาคมพิจารณาส่ง

ค ว า ม เ ห็ น ก ลั บ ภ า ย ใ น เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม ศ ก น้ี

เมือ่วันที ่19 สงิหาคม 2562 ดร.พจน ์รองประธานสภา

หอฯ ที่ปรึกษาTTIA และนายกฯ TFFA ร่วมงานวันคลา้ยวัน

สถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที่ 99 ในโอกาสน้ี TTIA 

ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิว ิสสุกรรม เพื่อเป็น

ทุนการศกึษาใหก้บับุตร ของขา้ราชการ ก.พณ. เป็นจ านวนเงนิ 

10,000 บาท 



 
 
 

เมื่ อ วั น ที่  20 สิ ง ห า ค ม  2562 คุ ณ อ ร ร ถ พั น ธ ์ 

มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมฯ และเจา้หนา้ทีคุ่ณปิยะราช เขา้

ร่วมสมัมนาสมาคมการคา้ Together is power 2019 ในหว้ขอ้ 

ทศิทางเศรษฐกจิ ค่าเงนิบาท และสงครามการคา้ จัดโดยกรม

พัฒนาธุรกจิการคา้ร่วมกับสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ณ 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์มีสาระส าคัญ

ดงัน้ี 

        1.  สถานการณเ์งนิบาทไทยทีแ่ข็งทีส่ดุในรอบหลายปี มี

ปัจจัยต่างๆ ที่ท าใหเ้งินบาทแข็งขึน้ เช่น การเมืองที่ชัดเจน

มากขึน้, นักลงทุนมคีวามเห็นวา่การลงทุนในประเทศไทยยังมี

ทิศทางที่ดีกว่าหลายๆ ประเทศ และค่าเงินบาทสัมพันธ์กับ

ราคาทอง และทางผู ว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มี

ความเห็นวา่คา่เงนิบาทอาจแข็งขึน้แบบนี้ไปอกี 4-5ปี แตก็่ตอ้ง

ขึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ ดว้ย เช่นค่าเงินดอลลาร์มีการเปลี่ยน

ทศิทางในอนาคต  

>>>ปัจจุบันมีการแกปั้ญหาค่าเงินบาทแข็งขึ้นโดยการ ลด

ดอกเบีย้ เพือ่ดแูลเศรษฐกจิในปัจจุบัน 

   2. ดา้นสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐอเมรกิากับจีนมีความ

เป็นไปไดท้ี่จะยืดเยื้อและขยายวงกวา้งมากขึน้ เน่ืองจาก จะ

เป็นสงครามในการใชเ้ทคโนโลยีเพิ่มขึน้ ทาง ดร. ดอน ให ้

ความเห็นวา่เรือ่งสงครามการคา้ มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะจบเรือ่งน้ี

กอ่นการเลอืกตัง้ของสหรัฐอเมรกิาในปลายปี 2563  

     3. การปรับตัวของธุรกจิในประเทศไทย>>> ในที่สัมมนา

ใหค้วามเห็นว่าธุรกิจในไทย ตอ้งมีการเตรียมตัววางแผน

ล่วงหนา้ใหท้ันกับการผันแปรของเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่

ตลอดเวลา และควรตดิตามเรื่องของเงนิบาทไทย ทัง้น้ีธุรกริ

ควรมกีารตืน่ตวัและหาเปิดตลาดรายใหม่ๆ เพิม่เตมิอกีดว้ย 

>>>ในช่วงทา้ยของการสัมมนา ดร.กอบศักดิ ์ภูตระกูล รอง

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษในเรื่องของ แนว

ทางการขับเคลื่อนเศรษฐกจิของรัฐบาล โดยเป้าหมายของ

รัฐบาลในอนาคตมีก าหนดไวว้่า จะเพิม่GDP ของประเทศไทย

ในปี 2562 ที่รอ้ยละ 3.0 และในปี 2563 มีเป้าหมายอยู่ที่รอ้ย

ละ 3.5 

เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2562 ดร.ชนินทร ์ชลศิราพงศ ์ 

นายกสมาคมฯ คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมฯ 

คุณณัฐ อ่อนศรี ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน ์

ผูอ้ านวยการสมาคมฯ  และ เจา้หนา้ที่ไดเ้ขา้ร่วมงานสัมมนา

สมาคมการคา้ “Together is Power 2019" จัดโดยกรมพัฒนา

ธุรกจิการคา้ ร่วมกบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ณ โรงแรม

เซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพฯ  

โดยงานช่วงค ่านั้น  ไดม้ีการบรรยายพิเศษเรื่อง 

แนวโนม้เศรษฐกจิไทยหลงัรัฐบาลใหม่ โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน ์

พลวชิยั รองอธกิารบดอีาวุโสวชิาการและงานวจิัย ม.หอการคา้

ไทย  

ต่อจากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายกระทรวง

พาณิชย ์และความร่วมมอืของกระทรวงพาณชิยก์บัภาคเอกชน 

โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณชิย ์ 

และในช่วงทา้ย เป็นการมอบรางวัลประกวดสมาคม

การคา้ดเีดน่ โดย นายกสมาคมฯ ไดข้ึน้รับรางวลัสมาคมการคา้

ดีเด่นรายมิติประจ าปี 2562 ในรุ่นกลุ่มที่  2 จัดตั ้ง 6-15 ปี 

จ านวน 2 มิต ิคือ มิตทิี่ 1 ผลส าเร็จตามพันธกจิ และมิตทิี่ 4 

การพัฒนาองคก์ร 



 
 
 

เมื่อวันที่ 21 สงิคม 2562 ดร.ชนินทร ์และเจา้หนา้ที ่

TTIA (คณุปิยะราช) เขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการยุโรป ครัง้ที ่

1/2562 ณ  ห อ้งประชุมสภาหอการคา้แห่ งประเทศไทย 

วัตถุประสงคเ์พื่อชี้แจงกรอบการด าเนินงานของคณะท างาน 

และแผนงานในอนาคต มสีาระส าคญัดงัน้ี 

1.เบื้ อ งต ้น คณ ะท าง านมี ห น ้าที่ ให ้ค าป รึกษ า 

ขอ้เสนอแนะ และร่วมก าหนดยุทธศาสตรก์ารคา้และการลงทุน 

เพือ่พจิารณาน าเสนอขอ้คดิเห็นใหแ้ก่สมาชกิ ภาคเอกชน และ

ภาครัฐไทย เพือ่ด าเนนิการตอ่ไป และตดิตามความคบืหนา้ของ

การเจรจาความตกลงเขตการคา้เสรีไทย -สหภาพยุโรป  

(FTA Thai-EU) เป็นตน้ 

2. สถานการณก์ารคา้ในปัจจุบัน 

    2.1 ผลกระทบ Trade War US และ จีน >>>ท า

ใหก้ารเตบิโตของเศรษฐกจิโลกชะลอตัวเสี่ยงต่อเสถียรภาพ

ระบบการเงนิโดยรวม 

2.2 สถานการณ์ Brexit >>> Brexit อาจไดข้อ้สรุป

ที่วา่ No deal หากเป็นเชน่นัน้จะสง่ผลกระทบต่อการจา้งงาน, 

คา่เงนิปอนดจ์ะอ่อนค่ารุนแรง เศรษฐกจิ UK เสีย่งเขา้สู่สภาวะ

ถดถอย และอาจท าใหก้ารน าเขา้ลดลงอกีดว้ย 

ทั ้ ง น้ี  ด ร .ชนินท ร์ ให ้ค วาม เห็ นกับที่ ป ระชุม ว่ า 

สถานการณ์ Brexit เป็นเรื่องส าคัญที่ตอ้งเฝ้าติดตามอย่าง

ใกลช้ดิ และควรมกีารเรียกประชมุเพื่อเตรยีมความพรอ้มรับมือ

กับสถานการณ์ดังกล่าว ส าหรับประเทศไทย ภายในเดือน

กันยายน 2562 น้ี  โดยเร็วที่สุด เพราะขอ้สรุป Brexit จะมี

ก าหนดสรุปผลภายใน 31 ต.ค.62  

>>>ดา้นการคา้ FTA- EU และกรอบการคา้อื่นๆ ที่

ก าลงัเตรยีมการเปิดเจรจา ทางดร.ชนนิทร ์มคีวามเห็นวา่ ตอ้ง

ดูภาพรวมของสนิคา้อืน่ๆ (เกษตร, อาหาร, ยา) ดว้ยทัง้เรื่อง

ของภาษี และตลาด สว่นสนิคา้ทูน่าของไทยจะขอเจรจาในการ

ลดภาษีใหเ้ทียบเท่ากับประเทศคู่แข่งหรือมีขอ้ตกลงที่ดีกว่า

เพื่อให เ้กิดประโยชน์สูงสุดทางการคา้ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 สงิหาคม 62 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์

ที่ปรกึษาสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุม Mapping Workshop of 

private sector stakeholders for the Business and Human 

Rights initiative in Thailand ที่ รร.Centara Grand จัดโดย 

กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ ร่วมกับ UNDP (โครงการพัฒนา

แห่งสหประชาชาต)ิ โดยมสีาระส าคญัดงัน้ี  

1. คุ ณ  Sean Lees Business and Human Rights 

Specialist Bangkok, Thailand ไ ด ้ใ ห ้ข ้อ มู ล ถึ ง ก า ร ใ ห ้

ความส าคัญของรัฐบาลไทยที่เริม่มีการน าหลักการ UNGP มา

ปรับใชใ้นประเทศ โดยทาง UNDP นั้นมีเครื่องมือและ ความ

เขา้ใจที่จะอบรมใหก้ับภาคธุรกจิที่มีความสนใจจะน าหลักการ 

UNGP ไปปรับใชใ้นสถานประกอบกจิการของตน  

2. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธบิดีกรมคุม้ครอง

สิทธิเสรีภาพ ใหข้อ้มูลเรื่องการมอบหมายใหก้รมสิทธิฯ 

รับผิดชอบงานดา้นขับเคลื่อนสทิธิมนุษยชนของไทย และ

แผนงานดา้นสิทธิม นุษยชนแห่ งชาติ โดยก าหนดแผน

ด าเนนิการ NAP ขึน้ โดยแผนดงักล่าวจะครอบคลมุ 4 หลกัการ 

คือ 1.ดา้นแรงงาน 2.ดา้นชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิง่แวดลอ้ม 3. นักปกป้องสทิธมินุษยชน 4.การลงทุนระหว่าง

ประเทศ และบรรษัทขา้มชาต ิชีเ้ป้าหมายแผนการปฏบิัตกิาร

ระดบัชาตคิาดวา่จะเสร็จในปลายปี 2562 น้ี    

3. ดร.ระพพีัทธ ์จอมมะเรงิ ทีป่รกึษาอสิระกองทุนเพื่อ

การพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิไดน้ าเสนอเรื่องการเริ่มเก็บ

ขอ้มูลเบื้องตน้ของภาคเอกชนต่อการขับเคลื่อนดา้นสิทธิ

มนุษยชน และการตอ้งการแนวร่วมของภาคเอกชนในการ

ด าเนิ น การต ามหลัก  UNGP และเส นอ เรื่อ งการจั ดตั ้ง 

คณะท างานร่วม UNDP / ภาครัฐ / ภาคธุรกิจ เพื่อท างาน

ร่วมกนั  



 
 
 

คณุอรรถพันธท์ีป่รกึษา สมาคมฯ ไดน้ าเสนอเรือ่ง  การ

ด าเนินการของสมาคม เรื่อง GLP และการสนับสนุนใหส้มาชกิ

น าหลกัการดา้นสทิธมินุษยชนไปปรับใช ้นอกจากน้ียังไดเ้สนอ

ใหก้ารด าเนินการดา้นสทิธมินุษยชนควรไดร้ับความสนใจจาก 

Buyers ดว้ย

เมื่อวันที่  21 สิงคม 2562 ช่วงบ่าย คุณอรรถพันธ ์ 

มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมฯ และคุณจุฑารัตน์ จนท.TTIA 

เขา้ร่วมประชุมหารือแนวทางในการด าเนินการก าจัดขยะใน

ทะเล โดยมีท่าน อดิศร พรอ้มเทพ อธิบดีกรมประมงเป็น

ประธาน ณ หอ้งประชมุพะยูน กรมประมง โดยสรุปสาระส าคัญ

ดงัน้ี 

1.ประธานแจง้เพื่อทราบ ปัจจุบันการขับเคลื่อน

โครงการก าจัดขยะทะเลมีเพียงผูป้ระสานงานซึ่งยังขาด

คณะท างานและฐานขอ้มูลต่างๆในการท าแผนในการ

ด าเนินการก าจัดขยะทะเล  จงึตอ้งจัดตัง้มูลนิธเิพื่อขับเคลือ่น

กลไกในการท าโครงการและตัง้คณะท างานและแผนงานที่

ชดัเจน 

2.แต่ละหน่วยงานและองคก์รรายงานความกา้วหนา้

การก าจัดขยะทะเล ตวัอย่างเชน่ 

- องคก์ารสะพานปลาแจง้ว่าชาวประมงมีการเก็บขยะ

จากทะเล โดยแยกออกเป็น3ประเภท ไดแ้ก ่ขยะทีจ่ าหน่ายได ้

ขยะทีต่อ้งท าลาย และขยะทีร่ไีซเคลิ และมกีารบันทกึขอ้มูลส่ง

ใหใ้นทุก15วนั  

- บมจ.เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร แจง้วา่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

Sea MoS กับบรษัิทซีฟู้ ดสข์นาดใหญ่จากทั่วโลก 10 บรษัิท 

และมีภาระกจิในการจัดการเรื่องขยะทะเลที่เป็นเศษอวนจาก

ฟารม์เพาะเลีย้งปลาแซลมอน ซึง่ทางCP ได ้update โครงการ

ก าจัดขยะทะเลใหก้บั UN ทราบ 

- EGF update ว่ามกีารน าขยะประเภทเศษอวนมาขาย

ใหก้ับโรงงานที่ผลิตสนิคา้ประเภทอุปกรณ์กีฬาทางน ้ า ซึ่ง

โรงงานยนิดทีีจ่ะรับซือ้เศษอวนจากชาวประมง 

  - สมาคมฯ การประมงแห่งประเทศไทยแจง้วา่สมาชกิมี

การเก็บขยะขึน้ท่าเทียบเรือแลว้ถ่ายรูปส่งใหก้ับสมาคมฯ ใน

ส่วนเครื่องมือประมงต่างๆที่เก็บไดจ้ากทะเล อาจจะมีบาง

ประเภทที่ผิดกฎหมายควรระมัดระวังในการเก็บขึน้เรือ และ

บรษัิทมูบาดาราขอเขา้ร่วมโครงการดว้ยและยินดมีอบที่ใส่ขยะ

ใหแ้กท่่าเทยีบเรอื 

- อ าจ ารย์คณ ะป ระม ง  ม .เกษ ต ร  แจ ้ง ว่ าท าง

มหาวทิยาลยัมีนวตักรรมในการก าจัดขยะไดแ้ก ่น าพลาสตกิมา

ผสมกับคอนกรีต และการเปลี่ยนพลาสตกิเป็นเสน้ใยโพลีเอ

สเตอร ์ดดูซบัเสยีงและความรอ้น ซึง้รอ implement ตอ่ 

- คุณอรรถพันธ ์ไดแ้จง้ต่อท่านอธบิดวี่า ทาง TTIA มี

ความยนิดทีีจ่ะชว่ยสนับสนุนโครงการ 

3.การแต่งตัง้ “มูลนิธิวจิัยและพัฒนาการประมงเพื่อ

ความยั่งยืน “โดยที่ประชมุมีมตติัง้คณะกรรมการ 7 ท่าน ในการ

ขอยื่นจัดตัง้มูลนธิ ิซ ึง่มาจากทัง้ภาครัฐและเอกชน โดย TTIA 

มีท่ านนายกสมาคมฯ ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ เป็น1ใน

คณะกรรมการจัดตัง้มูลนิธ ิซ ึง่จะใชทุ้นในการจัดตัง้ 200,000 

บาท โดยทางกรมประมงจะท าหนังสอืยืน่ขอจดัตัง้มูลนธิภิายใน

วันที่ 1 กันยายน ศกน้ี และจะมีการนัดประชุมหารืออีกครั ้ง

ภายหลงัจากการขอจัดตัง้มูลนธิแิลว้เสร็จ 

เมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2562 เจ า้หนา้ที่สมาคมฯ  

คุณอนุสรา เขา้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ้เรื่อง 

สารสนเทศเพื่อส่งเสรมิศักยภาพผูป้ระกอบการดา้นอาหาร ณ 

หอ้งประชุมภูมบิดนิทร ์ชัน้6 อาคารสถานศกึษาเคมีปฏบิัตกิาร 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโดย ส านักหอสมุดและศูนย์

สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวทิยาศาสตร์

บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจัยและ

นวัตกรรม โดยมี ดร.ลดา พันธส์ุขมุธนา ผอ.ส านักหอสมุดและ

ศนูยส์ารสนเทศ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นประธาน สรุป

สาระส าคญัไดด้งัน้ี 

วตัถุประสงค ์

     1. ตระหนักถงึความส าคัญของการวจิัยพัฒนาผลติภัณฑ ์

และการรักษาคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐาน รวมถึงเขา้ใจเรื่อง

กฎระเบียบมาตรฐาน และมาตรการกีดกันทางการคา้ของการ

สง่ออกผลติภัณฑอ์าหาร 

     2. ทราบถงึแหลง่ขอ้มูล และสามารถเขา้ถงึสารสนเทศตาม

ความตอ้งการไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ และสรา้งความ

ไดเ้ปรยีบในการผลติสนิคา้ และนวตักรรม 



 
 
 

 

     

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีการแข่งขันสูงทั ้งในเรื่องของ

รสชาต ิรูปลกัษณ์ และคุณภาพ ประเทศไทยนับเป็นประเทศผู ้

แข่งขันรายส าคัญในอุตสาหกรรมอาหารโลก มีการขยายตัว

เพิม่ขึน้ทุกปี โดยสนิคา้อาหารและการเกษตรทีส่ง่ออกของไทย 

ยังคงเป็นสนิคา้ที่ไม่ไดผ่้านการแปรรูปมากนัก ท าใหไ้ดมู้ลค่า

ไม่มากเท่าที่ควร และสว่นหนึ่งไม่สามารถสง่ออกไดเ้น่ืองจาก

มาตรการดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 

     สารสนเทศดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จงึเป็นปัจจัย

ส าคญัที่ชว่ยแกปั้ญหาที่กลา่วมาขา้งตน้ การเขา้ถงึสารสนเทศ

ไดอ้ย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง และสามารถน ามาใชอ้า้งองิได ้ถือเป็น

แตม้ต่อที่ส าคัญของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบัน 

สารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่มี

ค่าใชจ้่าย ท าใหเ้กดิการกระจายของขอ้มูล ข่าวสาร ความรู ้

และนวตักรรมเพิม่มากยิง่ขึน้ตามไปดว้ย 

     อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลทีม่ีปรมิาณมากนัน้ บางส่วนไม่มคีวาม

น่าเชื่อถือ รวมถึงไม่สามารถอา้งอิงแหล่งที่มาได ้ดังนั้น 

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทย จงึควรมีความเขา้ใจใน

การเลอืกใชแ้หล่งขอ้มูล สามารถเขา้ถึงสารสนเทศตามความ

ตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภ าพ  และปรับตัวให ้ทั นต่อ

สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง ใหค้วามส าคัญกับการรักษา

คุณภาพใหไ้ดม้าตรฐาน และความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์

เพื่อกา้วผ่านอุปสรรคการกีดกันทางการคา้ของการส่งออก 

มุ่งเนน้การพัฒนาสินคา้ปละนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้ับ

สินค า้ เสริมส รา้งศักยภ าพและความแข็ งแกร่งให ้กั บ

อตุสาหกรรมอาหารของตนเองได ้

ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิตามหัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งได ้ดงัน้ี 

     1) นวตักรรมดา้นการบรรจุภัณฑ ์และกฎระเบียบดา้นความ

ปลอดภัยของวสัดสุมัผัสอาหาร 

https://drive.google.com/file/d/1XvF_Rx2RTRi4Sd5mtK

XQ2jDpUl4GPkYV/view 

     2) แนวโนม้พฤตกิรรมผูบ้รโิภคยุคใหม่ โอกาส ความทา้

ทาย และแนวทางการปรับตวัของอตุสาหกรรมอาหารไทย 

https://drive.google.com/file/d/1FlGrNlHIfdF4hUsHZv5n

hVUp906mZBEL/view 

     3) วิจัย นวัตกรรม และสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ผูป้ระกอบการดา้นอาหาร 

https://drive.google.com/file/d/nWjVugbi-

QzMRqa_OPLWbgpAYnLty7W/view 

     4) สารสนเทศกับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหาร กรม

วทิยาศาสตรบ์รกิาร 

https://drive.google.com/file/d/1 fD6 z-6 DsAzSxRc-jtv-

1qUyxLq7AQNZ0/view 

     5) การเขา้ถึงสารสนเทศดิจิทัลเพื่อผูป้ระกอบการดา้น

อาหาร 

https://drive.google.com/file/d/1bpeM3PrBRBmHLkSzBr

CeAEGviyCzKOcr/view

เมื่ อ วั น ที่  22 สิ ง ห า ค ม  2562 คุ ณ อ ร ร ถ พั น ธ ์ 

มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วม สัมมนา เรื่อง 

Seminar on  LGBTI Inclusion in the Workplace and the 

Business and Human Rights Agenda ที่ รร.แชง กร ีล่า จัด

โดย กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ ร่วมกับ UNDP (โครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาต)ิ โดยไดร้ับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล 

สวเีดน โดยมสีาระส าคญัดงัน้ี  

1. ศาสตราจารยก์ติตคิุณ วทิติ มันตาภรณ์ ไดน้ าเสนอ

ถงึหลกัการ UN Standards of Conduct for Business ซึง่เป็น

ห ลั ก ก า ร ไ ม่ เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ ใ น เ รื่ อ ง  LGBTI 

(Lesbian/Gay/Bi/Trans/Intersex) ซึง่ควรเริม่ใหค้วามส าคัญ

https://drive.google.com/file/d/1XvF_Rx2RTRi4Sd5mtKXQ2jDpUl4GPkYV/view
https://drive.google.com/file/d/1XvF_Rx2RTRi4Sd5mtKXQ2jDpUl4GPkYV/view
https://drive.google.com/file/d/1FlGrNlHIfdF4hUsHZv5nhVUp906mZBEL/view
https://drive.google.com/file/d/1FlGrNlHIfdF4hUsHZv5nhVUp906mZBEL/view
https://drive.google.com/file/d/nWjVugbi-QzMRqa_OPLWbgpAYnLty7W/view
https://drive.google.com/file/d/nWjVugbi-QzMRqa_OPLWbgpAYnLty7W/view
https://drive.google.com/file/d/1fD6z-6DsAzSxRc-jtv-1qUyxLq7AQNZ0/view
https://drive.google.com/file/d/1fD6z-6DsAzSxRc-jtv-1qUyxLq7AQNZ0/view
https://drive.google.com/file/d/1bpeM3PrBRBmHLkSzBrCeAEGviyCzKOcr/view%0c
https://drive.google.com/file/d/1bpeM3PrBRBmHLkSzBrCeAEGviyCzKOcr/view%0c


 
 
 

เพราะปัจจุบัน การแสดงออกดา้นเพศเริม่มคีวามหลากหลายใน

สังคม ควรก าหนดนโยบายบรษัิทเพื่อป้องกันการเลอืกปฏบิัติ

ทางเพศ และก าหนดสวสัดกิารที่เหมาะสมใหก้ับแรงงานกลุ่ม 

LGBT รวมถงึมกีารอบรมใหค้วามรู ้    

2.การยกตัวอย่างประเทศที่น าหลักการ ไม่เลอืกปฏบิัต ิ

LGBTI ไปใช ้โดยคุณ Doug kerr ประเทศแคนาดา ปัจจุบันมี

ความเท่าเทยีมสูงและเป้ฯเรือ่งปกตทิีทุ่กเพศจะใชช้วีติไดอ้ย่าง

เสรี เปลี่ยนรายละเอียดเพศในบัตรประชาชนได  ้โดย

นายกรัฐมนตรใีหก้ารสนับสนุนเรือ่งน้ีมาก  

โดยภายในงานผูจ้ัดงานจากทาง UNDP ตอ้งการใหทุ้กภาค

สว่นเริม่ใหค้วามส าคัญกับแนวทางไม่เลอืกปฏบิัต ิในหลักการ

ดงักล่าว โดยหลักการน้ีไดเ้ริม่วางขึน้และมีประเทศเริม่ใชแ้ลว้

เช่น USA และหวังว่าผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะเริม่ใหค้วามส าคัญน้ี

เชน่กนั 
 

เมื่อวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562สมาคมอุตสาหกรรมทู

น่าไทยได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดงาน FISHEX 2019 ไปออก

คูหางานแสดงสินค้าประมงและอาหารทะเลนานาชาติของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน (กวางโจว) 2018 THE 27TH China 

International (Guangzhou) Fishery and Seafood Expo 

2019 ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562   ณ เมืองกวางโจว 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่  27 จัดโดย Guangzhou Boyi 

Global Exhibition Co., Ltd   FISHEX GUANGZHOU เป็นงาน

แสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของจีน ซึ่ง TTIA และ TFFA 

ได้รับสนับสนุนคูหาจากกรมประมง และได้ประชาสัมพัน ธ์ 

ผลิตภัณฑ์ โบชัวร์สมาชิก และ TTIA Directory 2019 ภายในคูหา

ยังมีการแลกเปลีย่นนามบตัรกับผู้ประกอบการที่เข้าชมงาน รวมไป

ถึงการจัดกิจกรรมชิมผลิตภัณฑ์ทูน่า แมคเคอเรล และปูกระป๋อง 

พบว่าชาวจีนที่เข้าชมงานสนใจสินค้าพร้อมรับประทานมากกว่า

น าไปปรุงต่อ เช่น ปูผัดผงกะหรี่  ทูน่ าในเครื่องแกง มัสมั่ น 

เขียวหวาน ผัดพริก ทูน่าสลัด โดยสมาคมแนะน าว่าให้ทานกับข้าว

สวย หรือ ตักทาบนแครกเกอร์เป็นของว่างก็ได้  

   

 



 
 
 

เมื่ อ วันที่  2 3  สิงห าคม  2562   คุณ อ รรถพั น ธ ์ 

มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคม และเจา้หนา้ทีส่มาคมฯ (คณุปิยะ

ราช) เขา้ท ากิจกรรม TTIA GLP Visit 2019 ที่ บจก.คิงเบล 

โปรดวิเซอร ์เพือ่เป็นการตดิตามการด าเนินการแนวปฏบิัตดิา้น

แรงงานทีด่ตีามคูม่อื GLP ฉบับใหม่ 

 

เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2562 เจ า้หนา้ที่สมาคมฯ  

คุณวรพล ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนา เรื่อง Business Disruption 

Leader for the Future ที่ รร. S31 บรรยายโดยคุณพิชญ์พจ ี

ส าย เชื้อ  ก รรมการผู ้จั ดการบ ริษั ท  Welfex Consultant 

Company limited ซึง่ไดท้ าการศกึษาร่วมกับสถาบันปัญญา

ภวิัฒน ์และไดม้กีารจัด workshop ร่วมกับผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาท า

ใหไ้ดข้อ้มูลดงัน้ี 

1. ปัจจุบันในวยัท างานมีแนวโนม้ gen y จะเยอะมาก

ขึน้และในอกี 5 ปีจะเยอะสุดถงึ 75 เปอรเ์ซ็นตข์องแรงงานทั่ว

โลกขณะเดยีวกนั gen z จะมเีพิม่ขึน้ในอกี 5 ปีรอ้ยละ 20  

2.ในอีก 10 ปีขา้งหนา้สัดส่วนประชากร 100 คน คน

ไทยจะมีผูสู้งวัย 25 คนซึ่งมีมากขึน้เรื่อยๆ ซึ่งจะสรา้งภาระ

ใหก้บัวยัแรงงานอย่างมาก 

3.แนวโนม้สถานประกอบการปัจจุบันจึงจ าเป็นตอ้ง

ปรับตัวใหท้ างานกบักลุม่ gen y ใหไ้ดโ้ดยมกีารปรับวฒันธรรม

องคก์รใหส้อดคลอ้งกบั gen y มากขึน้ 

4.คนที่ HR ควรรับเขา้มาท างานควรเป็นคนที่มีความ

คล่องตัวสูง พรอ้มเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติด และชอบเรียนรู ้

นวตักรรมใหม่ๆ สม ่าเสมอ 

5.อีก 5 ปีขา้งหนา้ทุกองคก์รมีแนวโนม้กลุ่มท างาน

ร่วมกัน 4 เจนคอืเบบี้บูมเมอร ์gen x gen y และ z แต่ละ gen 

มีแนวความคิดที่ไม่เหมือนกันอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้

ภายในองคก์รไดโ้ดยเฉพาะ gen x gen y 

6.ทิศทางของ HR ควรเรียนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยีและ

ปรับตวัตามสถานการณ์ไม่ควรยดึตดิในระบบวฒันธรรมองคก์ร

เดมิๆ  

7.กลุ่ ม  Gen z ที่ ก าลัง เป็นวัยแรงงานยุคใหม่  มี

แนวโนม้สูงที่จะไม่มคีวามรักในองคก์รเพราะตอ้งการอสิรภาพ

ในการท างานและใชช้ีวติอาจเกดิปัญหาการเปลี่ยนงานบ่อย 

  

 

 

 

 

 

 

เมื่ อ วันที่  25 สิงห าคม  2562 เจ ้าหน ้าที่ ส ม าคม 

คณุวรพล ไดเ้ขา้ร่วมประชมุใหญ่ประจ าปี ครัง้ที ่11 ของ mwrn 

โดยภายในงานไดเ้ชญิผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น จาก

บรษัิทไทยยูเน่ียนกรุ๊ป, serc, hrdf, mwg ,คสรท,ผูแ้ทนฑูต

แรงงาน, freedom fund, ผูแ้ทนจากกรมจัดหางาน 

การจัดประชุม เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปีการชว่ยเหลอืแรงงานขา้มชาตแิละการใหค้วามรูอ้บรม

ใหแ้รงงานขา้มชาตริูถ้งึกฎหมายไทยและวฒันธรรมในประเทศ

ไทย และการเชิญชวนสนับสนุนใหแ้รงงานขา้มชาติสมัคร

สมาชกิในเครอืขา่ยดว้ย 

 

 



 
 
 

เมื่ อ วั น ที่  2 6  สิง ห าคม  25 62  คุณ อ รรถพั น ธ ์ 

มาศรังสรรค์ ที่ ป รึกษ าสมาคม  ได ร้ับ เชิญ จากสถาบั น

พระปกเกลา้ เป็นวทิยากรผูท้รงคณุวฒุขิ ึน้บรรยาย ในหลกัสตูร 

ประกาศนียบัตรดา้นสทิธิมนุษยชนส าหรับนักบริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 1 โดยเสวนาหัวขอ้เรือ่ง สัมมนาบทบาทผูน้ าใน

การขบัเคลือ่นสทิธมินุษยชนในสังคมและองคก์ร โดย บรรยาย

ร่วมกับ นายวัส ตงิสมติร ประธานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาติ ณ หอ้งสุโขทัยธรรมราชา ศูนย์ราชการเฉลมิพระ

เกยีรต ิ80 พรรษา  

โดยคุณอรรถพันธไ์ดแ้นะน าการด าเนนิการของสมาคม

ฯ ที่มีหลักการ ความปลอดภัยอาหาร ความยั่ งยืน  การ

ตรวจสอบยอ้นกลับได ้และที่ส าคัญคือหลักจรืยธรรมดา้น

แรงงาน อุตสาหกรรมทูน่าเป็นอุตสาหกรรมที่น าเขา้วัตถุดิบ

จ านวนมากและแปรรูปสง่ขายทั่วโลก โดยมกีารใชแ้รงงานขา้ม

ชาตจิ านวนกวา่ 50000 คน จงึตอ้งมกีารดแูลใหเ้ขามสีวสัดกิาร

และความเป็นอยู่ที่ดโีดยน าหลักการ GLP และ คณะกรรมการ

สวสัดกิารในสถานประกอบการที่มีแรงงานขา้มชาตเิขา้ร่วมมา

ใช ้นอกจากน้ี ยังสง่เสรมิการท างานร่วมกบั NGOs และการเริม่

น าหลกัการดา้นสทิธมินุษยชนมาปรับใชร้วมถงึการสนับสนุนให ้

ซบัพลายเชนน าหลักการดูแลดา้นแรงงานของสมาคมฯ ไปใช ้

ดว้ย 

เมื่ อ วั น ที่  2 6  สิง ห าคม  25 62  คุณ อ รรถพั น ธ ์ 

มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคม ไดเ้ขา้ร่วมพธิมีอบประกาศเกยีรติ

คุณและมอบรางวัลผูป้ระกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ครัง้ที่  28 

(Prime Minister's Export Award 2019) ซึง่เป็นรางวลัสูงสุด

ทีร่ัฐบาลมอบใหผู้ส้่งออกไทย เพือ่เชดิชเูกยีรตใิหแ้กผู่ส้่งออก

สนิคา้และบรกิารที่มีผลงานดีเด่น มีการรเิริ่มและพยายามบุก

ตลาดตา่งประเทศภายใตช้ือ่การคา้ของตนเอง จัดทีอ่าคารสนัติ

ไมตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยภายในงานน้ีมีสมาชกิ TTIA ไดร้ับ

รางวัล Best Halal ดว้ย คือ บจก.คงิเบล มีคุณศรัณย์ จันทร์

คลา้ย ขึน้รับรางวัล โดยคุณอรรถพันธ์ไดเ้ขา้ร่วมแสดงความ

ยนิดดีว้ย 

 

  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  เจา้หนา้ที่สมาคมฯ  

(คุณวรพลและคุณปิยะราช) เขา้ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 

2019 ที่ บมจ.ยูนิคอร์ด plant 2  เพื่อเป็นการติดตามการ

ด าเนินการแนวปฏบิัตดิา้นแรงงานที่ดตีามคู่มือ GLP ฉบับใหม่

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

เมื่ อวันที่  27 สิงหาคม  2562 TTIA คุณ สุพั ตรา 

(แทน ดร.ชนินทร)์ เขา้ร่วมตอ้นรับคณะสมาชกิสภาที่ปรกึษา

ประธานาธิบดีอนิโดนีเซีย กับทางสภาหอฯ โดยมีคุณชูศักดิ ์

รองประธานสภาหอฯ เป็นประธาน โดยคณะของอนิโดฯ ได ้

สอบถามการท างานเพือ่พัฒนาสนิคา้เกษตรของไทย  

ทางสภาหอฯแจง้ว่ามีการท างานร่วมกับภาครัฐอย่าง

ใกลช้ดิ และน าเสนอ PPT โครงการสภาหอฯ "1 ไร่ 1 ลา้น" 

โดยยกตัวอย่างการส่งเสริมการปลูกกาแฟเกรดพรีเมี่ยม 

เอธิโอเปียอะโรม่า ที่ จ.น่าน เพื่อจ าหน่ายตลาดในประเทศ , 

การจัดอบรม New Smart Farmer โดยร่วมมือกับหอจังหวัด 

ม.หอการคา้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมเจรจาฯ เพื่อแนะน า

ชอ่งทางการตลาดและเปิดตวัในงาน Thaifex 

สภาหอฯ ใหค้วามเห็นว่าอนิโดนีเซียมีประชากรมาก 

และก็มหีมู่เกาะเยอะ สามารถรองรับตลาดภายในไดเ้ป็นอย่างด ี

ดงันัน้ ควรพัฒนาดา้นสนิคา้เกษตรปลูกผสมผสาน ไม่ควรปลูก

พชืเดีย่วอย่างเดยีว(ขา้ว ปาลม์)  และตอ้งน าเทคโนโลยแีปรรูป

ถนอมอาหารเพื่อใหอ้ายุการเก็บของสนิคา้เกษตรและอาหาร

นานขึ้น  โดยตั ้งโรงงานเล็กๆ ใกลแ้หล่งปลูก ทั ้ง น้ีตอ้ง

แกปั้ญหาและพัฒนาโลจสิตกิสใ์หส้ามารถสง่สนิคา้ไปจ าหน่าย

ในซปุเปอรม์าเก็ตในหมู่เกาะตา่งๆ ไดท้ั่วถงึ เป็นตน้ 

  เมื่ อ วันที่  27 สิงห าคม  2562  TTIA คุณ สุพั ต รา  

(แทน ดร.ชนนิทร ์ในนามกรรมการสภาหอฯ) ไดร้่วมงานเลีย้ง

รับ รองปิดการสั มมนา Trade&Investment Oppotunities 

between Thailand, Benelux Countries and France in 

Preparation for the Futre Thai-EU FTA จัดโดยสภาหอฯ 

ร่วมกบัสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส ์ณ โรงแรม

อนันตราสยาม โดยมีการแลกเปลีย่นนามบัตรดังแนบ ซึง่ทุก

ท่านรูจ้ักสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยและสนิคา้ทูน่าของไทย

เป็นอย่างด ีทางกระทรวงการต่างประเทศใหข้อ้มูลว่าการจัด

งานครัง้น้ีเป็นการสรา้งความตื่นตัวใหก้ับภาคธุรกจิไทย เพื่อ

น าไปสู่การขยายการคา้และการลงทุนของไทยและ EU ร่วมกัน

 

เมื่ อ วัน ที่  27 สิ งห าค ม  2 5 62  คุณ อ ร รถพั น ธ ์ 

มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคม และเจา้หนา้ทีส่มาคมฯ (คณุปิยะ

ราช) เขา้ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 2019 ที่ บจก.ไดมอนด ์

ฟู้ด โปรดกัท ์เพือ่เป็นการตดิตามการด าเนินการแนวปฏบิัตดิา้น

แรงงานทีด่ตีามคูม่อื GLP ฉบับใหม่ 



 
 
 

  

เมื่ อวันที่  28 สิงห าคม  2562  TTIA ดร.ชนินท ร ์ 

นายกสมาคมฯ คุณสุพัตรา ผอ. และคุณอนุสรา จนท. เขา้พบ 

คณุกติตนัินท ์ยิง่เจรญิ ผอ. ส านักสง่เสรมิการคา้ประจ าประเทศ

รัสเซีย และทูตเกษตร /และ คุณอธคิม ตันตวิงศ ์ผอ. ส านัก

ส่งเสริมการคา้ประจ าประเทศซาอุฯ เพื่อหารือปัญหาการ

สง่ออกสนิคา้ทูน่า ณ ศนูยก์ารแสดงสนิคา้ ไบเทค บางนา สรุป

สาระส าคญัดงัน้ี 

1. ปัญหาการระงับการส่งออกสินคา้สัตว์น ้ าแปรรูปไปยัง

ประเทศรัสเซยี 

ผอ. กติตินันท์ และทูตเกษตร แจง้ยืนยันถึงการมา

ตรวจโรงงานจากทางรัสเซยีในชว่งประมาณเดอืนกนัยายนศกน้ี 

(week2)โดยใหข้อ้มูลว่ามีการคุยกับหน่วยงาน FSVPS ได ้

ขอ้สรุปว่า FSVPS เชญิกรมปศุสัตวไ์ปดูงานการควบคุมโรคใน

สุกร(สุกรรัสเซียอยู่ในรายการ OIE-African fever) และไป

ตรวจโรงงานเน้ือ โดยในช่วงเดยีวกนั ทาง FSVPSจะสง่ทีมมา

ตรวจโรงงานแปรรูปสตัวน์ ้าของไทย  

หาก กตส.มีก าหนดการตรวจโรงงาน ทางสมาคมฯจะ

รบีแจง้ใหส้มาชกิทราบตอ่ไป ทัง้น้ี ทางกรมประมงแจง้เบือ้งตน้

วา่จะขอการสนับสนุนคา่เลีย้งรับรองคณะรัสเซยีจากภาคเอกชน

(สมาคม) 

2. ปัญหาการสง่ออกสนิคา้ปลาแชแ่ข็งและสนิคา้สตัวน์ ้าแปรรูป

ไปยังราชอาณาจักรซาอดุอิาระเบยี 

     ผอ. อธคิม ใหข้อ้มูลวา่ ที่ผ่านมาหน่วยงาน SFDA มีความ

เชื่อมั่นต่อสนิคา้ทูน่ากระป๋องของไทย แต่เมื่อปี 2561 เกิด

ปัญหาจากการน าเขา้สนิคา้ปลานิลแช่เย็นของไทย ท าใหเ้กดิ

การเฝ้าระวังสินคา้สัตวน์ ้ าทั ้งหมดทุกประเทศ และก าหนด

ระเบยีบใหม่ และใหม้กีารรับรองจาก CA (กรมประมง)  อย่างไร

ก็ตาม จากการประสานกบั SFDA ทราบวา่ SFDA ไดร้ับเอกสาร

รายชือ่โรงงาน 43 บรษัิททีก่รมประมงใหก้ารรับรองแลว้  แมว้่า

จะยังไม่น าขึ้นเวปไซต์ก็ตาม ดังแนบ List of approved 

fishery product processing plant for export to the 

Kingdom of Saudi Arabia  

ผอ.อธคิมแนะน าวา่  

     1) ใหผู้ป้ระกอบการคอยตรวจสอบรายชื่อของตนบนเวป

ไซต ์ 

https://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/

mangement_food/pages/edoifc-

meatandimportingcountries.aspx?v=1&countryId=67 

และเขา้ไปลงทะเบียนออนไลน์ ซึง่ผูป้ระกอบการตอ้งเขา้ไป

ลงทะเบยีนเอง ทัง้น้ี ระบบอาจจะยังไม่คอ่ยเสถยีร ตอ้งเขา้ไปดู

บ่อยๆ ทางผอ. อธคิมไดแ้จง้ SFDA แลว้ แตท่าง SFDA ไม่ได ้

ใหค้วามชัดเจนว่าจะแกไ้ขระบบและน ารายชือ่ขึน้เวปไซดไ์ด ้

เมือ่ใด      

     2) ทาง SFDA ทราบรายชื่อ 43 บริษัทแลว้ ดังนั้น สิ่ง

ส าคัญคือผูน้ าเขา้ตอ้งมีความสามารถในการเจรจาและมี

จรยิธรรมทางการคา้ ก็จะสามารถเคลยีรส์นิคา้ได ้ ทัง้น้ี ฝาก

ประเด็นใหท้างบริษัทระวังการขายตัดราคาและค านึงถึง

คณุภาพสนิคา้ เพื่อรักษาชือ่เสยีงและมาตรฐานของสนิคา้ทูน่า

ไทย   

     3) หากเกดิปัญหาการถูกกักสนิคา้ไว ้สามารถคุยหรือขอ

ความช่วยเหลือจาก ผอ. อธิคมได ้ดังนามบัตรแนบซึง่ขึน้อยู่

กับแต่ละเคสว่าสามารถช่วยเหลือไดห้รือไม่ เพราะท่านรูจ้ัก

ผูน้ าเขา้ทัง้หมด และสามารถช่วยแนะน าหรอืหาแนวทางแกไ้ข

ได ้ แต่ถา้ปัญหานัน้เกดิจากผูน้ าเขา้เอง เชน่ ไม่มเีงนิจ่าย หรือ 

ตอ้งการชะลอการน าเขา้เพราะDemand ลดลง ก็ไม่สามารถ

ชว่ยเหลอืได ้

     4) แนะน าใหข้ายแบบเงนิสด  

ทัง้น้ี สมาคมฯ จะตดิตามความคบืหนา้ดังกลา่วเป็นระยะๆ และ

จะแจง้ใหส้มาชกิทราบตอ่ไป 

https://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement_food/pages/edoifc-meatandimportingcountries.aspx?v=1&countryId=67%20
https://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement_food/pages/edoifc-meatandimportingcountries.aspx?v=1&countryId=67%20
https://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement_food/pages/edoifc-meatandimportingcountries.aspx?v=1&countryId=67%20


 
 

 

 

นายรณรงค ์พูลพพิัฒน ์ทีป่รกึษาการพาณชิยก์ระทรวง

พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังท าหนา้ที่ประธานฝ่ายอาเซียน ใน
การประชมุคณะกรรมการร่วมก ากับการด าเนินงานภายใตค้วาม
ตกลงการคา้เสรีอาเซียน-ฮ่องกง ครัง้ที่ 1 (ASEAN – Hong 

Kong FTA–Joint Committee: AHKFTA-JC) ระหว่างวันที่ 6-
7 สิงหาคม 2562 ว่าการประชุมครั ้งน้ีสามารถผลักดันให ้
อาเซียนและฮ่องกงจัดตั ้งคณะกรรมการร่วมก ากับการ

ด าเนินงานภายใตค้วามตกลงการคา้เสรีอาเซียน-ฮ่องกง 
(AHKFTA-JC) อย่างเป็นทางการ โดยก าหนดใหภ้าคสีมาชกิ
ด า เนิ นการให ้สั ตย าบั น ให ้เส ร็จสิ้นภ าย ใน ปี  2562 ซึ่ ง

คณะกรรมการร่วมถือเป็นกลไกก ากับดูแลการด าเนินการตาม

ความตกลงการคา้เสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) และความ

ตกลงดา้นการลงทุนอาเซยีน-ฮอ่งกง (AHKIA)  

นอกจากน้ี ที่ประชุมตกลงจัดตัง้คณะอนุกรรมการว่า
ดว้ยกฎถิ่นก าเนิดสนิคา้ และคณะอนุกรรมการดา้นการลงทุน

เพื่อเป็นกลไกขับเคลือ่นใหก้ารเจรจาจัดท ากฎถิน่ก าเนิดสนิคา้
เฉพาะรายสินคา้ (Product Specific Rules: PSRs) และการ
เจรจาในดา้นการลงทุนใหแ้ลว้เสร็จในปี 2563 ตามเป้าหมายที่

วางไว ้

นายรณรงค์ เสริมว่า ในการประชุมครั ้งน้ี อาเซียน

รวมทัง้ไทยใหค้วามส าคัญในการวางแนวทางส าหรับกจิกรรม
ความร่วมมือทางเศรษฐกจิระหว่างอาเซียนและฮ่องกง ใน 5 
สาขา ไดแ้ก่ บรกิารวชิาชีพ พธิีการศุลกากร การอ านวยความ

ส ะด วกท างก ารค ้า /  โ ล จิส ติก ส์  SMEs แล ะพ าณิ ช ย์
อิเล็กท รอนิกส์ซ ึ่ง จะ เป็ นประโยชน์แก่อาเซียนในการ
แลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์ การสรา้งเครือข่ายทาง

ธุรกจิ ตลอดจนการเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขัน 
โดยฮ่องกงจะใหเ้งินสนับสนุนแก่อาเซียน 3.18 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ (25 ลา้นดอลลาร์ฮ่องกง) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

นับตัง้แต ่1 มกราคม 2563 

ทีม่า: http://www.dtn.go.th/index.php/ขา่วประชาสัมพนัธ/์item/ไทยน า

อาเซยีนพบฮอ่งกง-จัดตัง้กลไกรว่มเดนิหนา้ความตกลง-fta-อาเซยีน-

ฮอ่งกง.html

 

นางอรมน เปิดเผยว่า จากการติดตามสถิติการคา้

ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศคู่คา้ 17 ประเทศทีไ่ทยมคีวาม

ตกลงการคา้เสรี (เอฟทีเอ) ดว้ย พบว่า มูลค่าการคา้รวมของ

ไทยกับ 17 ประเทศ ที่มีเอฟทีเอดว้ยนั้น สูงถึง 142,967.2 

ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็นส่งออก 70,159.4 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ และน าเขา้ 72,807.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ  ซึง่ประเทศคู่

เอฟทีเอที่ไทยมีมูลค่าการคา้กับไทยสูงสุด 5 อันดับแรก 

ไดแ้ก่1) อาเซยีน มีมูลค่าการคา้ 53,557.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

สินค า้ส่งออกหลักของไทย เช่น  รถยนต์ อุปกรณ์ และ

ส่วนป ระกอบ  น ้ ามั นส าเร็จ รูป  เคมีภัณฑ์  อัญ มณี และ

เครือ่งประดบั และเม็ดพลาสตกิ เป็นตน้ และสนิคา้น าเขา้หลัก 

เช่น น ้ามันดบิ กา๊ซธรรมชาต ิเครื่องคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์และ

สว่นประกอบ เครือ่งจักรไฟฟ้า และเคมีภัณฑ ์เป็นตน้ 2) จีน มี

มูลค่าการคา้ 37,853.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ สนิคา้ส่งออกหลัก

ของไทย เช่น เม็ดพลาสตกิ ผลติภัณฑย์าง เคมีภัณฑ ์ผลไม ้

สด แช่เย็น แช่แข็งและแหง้ และเครือ่งคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์

และสว่นประกอบ เป็นตน้ และสนิคา้น าเขา้หลกั เชน่ เครือ่งจักร

ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใชไ้ฟฟ้าในบา้น 

เคมีภัณฑ์ และเครื่องคอมพิวเตอร ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

เป็นตน้ 3) ญี่ปุ่ น มีมูลค่าการคา้ 28,921.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

สินคา้ส่งออกหลักของไทย เช่น รถยนต์ อุปกรณ์  และ

ส่วนประกอบ ไก่แปรรูป เครื่องใชไ้ฟฟ้าและส่วนประกอบ 

เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และ

เครือ่งจักรกล เป็นตน้ และสนิคา้น าเขา้หลัก เชน่ เครือ่งจักรกล 

เหล็ก เหล็กกลา้และผลติภัณฑ ์ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยาน

ยนต ์เครือ่งจักรไฟฟ้า และเคมภีัณฑ ์ 

http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/ไทยนำอาเซียนพบฮ่องกง-จัดตั้งกลไกร่วมเดินหน้าความตกลง-fta-อาเซียน-ฮ่องกง.html
http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/ไทยนำอาเซียนพบฮ่องกง-จัดตั้งกลไกร่วมเดินหน้าความตกลง-fta-อาเซียน-ฮ่องกง.html
http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/ไทยนำอาเซียนพบฮ่องกง-จัดตั้งกลไกร่วมเดินหน้าความตกลง-fta-อาเซียน-ฮ่องกง.html


 
 

4) ออสเตรเลีย มีมูลค่าการคา้ 7,113.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

สินค า้ส่งออกหลักของไทย เช่น  รถยนต์ อุปกรณ์ และ

ส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลติภัณฑ์

ยาง เม็ดพลาสตกิ และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และ

สนิคา้น าเขา้หลกั เชน่ น ้ามันดบิ สนิแร่โลหะ เครือ่งเพชรพลอย 

อัญมณี เงนิแท่งและทองค า ก๊าซธรรมชาต ิและถ่านหนิ เป็น

ตน้ และ 5) เกาหลีใต ้มีมูลค่าการคา้ 6,962.9 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ  สินค า้ส่ งออกหลักของไทย  เช่น  น ้ าตาลทราย 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง และ

แผงวงจรไฟฟ้า สนิคา้น าเขา้หลัก  เช่น เหล็ก เหล็กกลา้และ

ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล แผงวงจรไฟฟ้า และ

เครือ่งจักรไฟฟ้า เป็นตน้ 

 “จากสถานการณ์การคา้โลกในปัจจุบันทีม่ีการแขง่ขัน

สงู อยากใหเ้กษตรกร ผูป้ระกอบการ และผูส้่งออกไทยหันมา

มองวา่จะใชโ้อกาสที่ประเทศที่ไทยท าเอฟทีเอดว้ยในปัจจุบัน 

รวม 18 ประเทศ คอื อาเซยีน อนิเดยี ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์

ญี่ปุ่ น จีน เกาหล ีเปรู ชลิแีละล่าสุด ฮ่องกง  ที่ลดหรือยกเลกิ

การเก็บภาษีน าเขา้กับสนิคา้ส่งออกจากไทยแลว้ สรา้งแตม้ต่อ

ทางการคา้กับคู่แข่งขันในตลาดต่างประเทศเหล่าน้ีอย่างไร 

โดยผูส้นใจขอ้มูลภาษีภายใตเ้อฟทเีอ และกฎระเบียบทางการ

คา้ของประเทศคู่เจรจาเอฟทีเอ สามารถสืบคน้ขอ้มูลทาง 

www.dtn.go.th แ ล ะ  http://ftacenter.dtn.go.th ห รื อ

สอบถามไดท้ี่ FTACenter ชัน้ 3 กรมเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศ Call Center โทร. 0 2507 7555 และทาง e-mail : ”   

ทีม่า: http://www.dtn.go.th/index.php/ขา่วประชาสัมพนัธ/์item/กรม

เจรจาฯ-เผย-เอฟทเีอดันมลูคา่การคา้กบัประเทศคูเ่จรจา-ครึง่แรกปี-62-สงู

ถงึ-140000-ลา้นเหรยีญสหรัฐ-ชี-้อาเซยีนครองแชมป์คูเ่จรจาทีม่มีลูคา่

การคา้กับไทยสงูสดุ.html 

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากรับ

นโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย ์(นายจุรนิทร ์ลกัษณวศิษิฏ)์ ใหเ้ร่งขยายความร่วมมือ

ทางการคา้กับกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่ง

รวมถงึการฟ้ืนการเจรจาเอฟทเีอไทย-อยีู กรมฯ จงึไดเ้ตรยีมจัด

ประชุมหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งทั ้งหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน เกษตรกร  และภาคประชาชน เพื่อรับฟังความเห็นต่อ

การฟ้ืนการเจรจาความตกลงการคา้เสรี (เอฟทีเอ) ไทย -

สหภาพยุโรป (อยีู) ในเรื่องตา่งๆ เชน่ ประโยชนท์ี่ไทยจะไดร้ับ

จากการเจรจา ผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย การเตรียม

ความพรอ้มรับมือหรือเยียวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบ เป็นตน้ โดย

เบื้องตน้เตรียมจัดทัง้หมด 4 ครัง้ ช่วงเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 

2562 ซึ่งจะจัดหารือตามกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ทั ้งกลุ่ม

ภาคเอกชน สมาคมธุรกิจและผูป้ระกอบการ กลุ่มเกษตรกร  

กลุ่มผูบ้รโิภคและองคก์รภาคประชาชน  และกลุ่มหน่วยงาน

ภาครัฐ เป็นตน้ โดยกรมฯ ก าหนดจัดรับฟังความเห็นครัง้แรก

กับกลุ่มภาคเอกชน ในวันที่ 14 สงิหาคม 2562 ณ กระทรวง

พาณชิย ์

นางอรมน เสริม ว่า  นอกจากการจัดหารือรับ ฟั ง

ความเห็นจากผูม้ีส่วนไดเ้สียแลว้ กรมฯ ยังไดม้อบหมายให ้

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) ศึกษา

ประโยชน์และผลกระทบการฟ้ืนการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู

ตลอดจนส ารวจความเห็นจากประชากรกลุ่มตวัอย่างทั่วประเทศ  

โดยก าหนดแลว้เสร็จในช่วงปลายเดอืนตลุาคมน้ี  ซึง่กรมฯ จะ

รวบรวมผลการศกึษา การจัดรับฟังความเห็น และการตอบแบบ

ส ารวจของประชากรกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ น าเสนอรัฐบาล

เพือ่ประกอบการตดัสนิใจเรือ่งการฟ้ืนการเจรจาเอฟทเีอไทย-อี

ยู และก าหนดท่าทกีารเจรจาอย่างรอบคอบตอ่ไป 

ในปี 2561 การคา้ไทย -อียู  มีมูลค่า 47,322 ลา้น

เหรียญสหรัฐ คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 ของการคา้ไทยกับโลก 

ขยายตัวรอ้ยละ 6.5 จากปี 2560 โดยเป็นการส่งออกจากไทย

ไปอยีูมูลค่า 25,041 ลา้นเหรยีญสหรัฐ และไทยน าเขา้จากอยีู

มูลค่า 22,281 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้จากปี 2560 รอ้ยละ 

5.1 และ 8.1 ตามล าดับ ส าหรับในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 

(มกราคม-มถิุนายน) มูลค่าการคา้รวมไทย-อยีู มมีูลคา่ 21,908 

ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรป

มูลค่า 12,060 ลา้นเหรียญสหรัฐ และน าเขา้จากสหภาพยุโรป

มูลค่า 9,817 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยสนิคา้ส่งออกส าคัญของ

ไทยไปอยีู เช่น เครื่องคอมพิวเตอร ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ

รถยนต ์อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า ผลติภัณฑ์

ยาง เครือ่งปรับอากาศและส่วนประกอบ และไก่แปรรูป เป็นตน้ 

และสนิคา้น าเขา้ส าคัญของไทยจากอยีู เช่น เครือ่งจักรกลและ

ส่วนประกอบ เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและ

ส่วนประกอบ เคมีภัณฑ ์ผลติภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์

ยานยนต ์เป็นตน้ ส าหรับการลงทุนไทยในอยีูมีแนวโนม้สูงขึน้

ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2561 คดิเป็นมูลค่า 11,339 

ลา้นเหรียญสหรัฐ มากกว่าการลงทุนจากอยีูเขา้มาไทย ซึง่มี

มูลคา่ 7,065 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 

ทีม่า: http://www.dtn.go.th/index.php /ขา่วประชาสัมพันธ/์item/

พาณชิย-์เตรยีมเปิดเวทรีะดมไอเดยี-กอ่นฟ้ืนเจรจาเอฟทเีอไทย-อยี.ูhtml 
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กรมประมงไดก้ ำหนดจัดงำน วันถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำจดืเศรษฐกจิเพือ่น ำสูก่ำรผลติแบบแปลงใหญ่ 

(เปิดบำ้นงำนเด่น กพจ.) นวันที่ 27 – 28 สิงหำคม 2562 

(ลงทะเบียน 08.00น.) ณ หอ้งประชุมอำนนท์ และบริเวณ

โดยรอบอำคำรโฮมเมอร ์สกอตต ์สวงิเกลิ กรมประมง เกษตร

กลำง บำงเขน กรุงเทพฯ เพื่อประชำสัมพันธข์อ้มูลข่ำวสำรไป

ยังสำธำรณชนต่อไปและขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกำสน้ี โดย

ระดมนักวชิำกำรจำกทั่วประเทศ 42 ศูนยว์จิัยฯ และอกี 6 กลุ่ม

วจิัยฯ ภำยใตส้งักดักองวจิัยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำจืด

กรมประมงน ำมำจัดนทิรรศกำรและเปิดเวทีบรรยำยควำมรูก้ว่ำ 

18 หัวขอ้ อำท ิ1. นวัตกรรมเพื่อลดตุน้ทุนกำรผลติลูกพันธุป์ลำ

นลิคณุภำพ 2. จำกดนิสูด่ำว ปลำตะเพยีนขำว 4.0 3. ไข่มุกน ้ำ

จืด อัญมณีมีชีวติ 4. ธนำคำรสัตวน์ ้ำในแหล่งน ้ำชุมชน มุ่งสู่

ควำมมั่นคงทำงอำหำร 5. มติใิหม่ของกำรน ำเสนอผลงำนวจิัย

ไปสู่กำรใชป้ระโยชน์และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีดำ้นสัตวน์ ้ำ

สวยงำมและพรรณไมน้ ้ำเพื่อกำรส่งออกสู่ตลำดโลก ฯลฯ อีก

ทัง้ยังมีกำรเสวนำ เรื่อง "ทศิทำงกำรพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตว์

น ้ำจืดเศรษฐกจิ" จำกหน่วยงำนภำครัฐโดยผูแ้ทนส ำนักงำน

เศรษฐกจิกำรเกษตร หน่วยงำนเอกชนโดยคณะกรรมกำรกำร

สง่เสรมิและพัฒนำระบบเกษตรพันธสญัญำ สมำคมผูเ้พำะเลีย้ง

ปลำไทย และสมำคมกำรคำ้ส่ง – ปลีกไทย ตลอดจนได ้

รวบรวมผลติภัณฑป์ระมงของเกษตรกรและกลุม่เกษตรกรที่มำ

จำก 4 ภูมภิำคทั่วประเทศน ำมำจัดจ ำหน่ำยในงำนดงักลำ่วดว้ย 

อำทิ เน้ือปลำสเตอเจียนสดหั่นชิน้ ไข่ปลำสเตอเจียนคำรเ์วีย 

ปลำดุกรำ้ ลูกชิ้นจระเข ้ปลำกดหลวงอบชำนออ้ยและอีก

มำกมำย 

ทีม่ำ : https://www.ryt9.com/s/prg/3033005

กรมประมงเตือน ผูป้ ระกอบอำชีพท ำกำรประมงที่ มี

ใบอนุญำตท ำกำรประมงทั ้งเรือประมงพำณิชย์และพื้นบำ้น 

โปรดระวงั !! หำกใหผู้อ้ืน่ยมืหรือเชำ่เรือของตนออกไปท ำกำร

ประมง และผูย้ืมกระท ำควำมผิดใดๆ ก็ตำม เจำ้ของเรือไม่

สำมำรถปฏิเสธควำมรับผดิชอบได ้ตอ้งรับโทษตำมกฎหมำย

ดว้ย 

นำยอดิศร พรอ้มเทพ อธิบดีกรมประมง กล่ำวว่ำ 

เน่ืองจำกพระรำชก ำหนดกำรประมง 2558  และที่แกไ้ข

เพิ่มเตมิ 2560 ไดก้ ำหนดใหผู้ท้ี่จะท ำกำรประมงในประเทศ

ไทยตอ้งขออนุญำตท ำกำรประมงตำมที่กฎหมำยไดบ้ัญญัตไิว ้

และผูท้ี่ไดร้ับใบอนุญำตท ำกำรประมงในน่ำนน ้ำไทยมีควำมจ ำ

เป็นที่จะตอ้งเขำ้ใจในสทิธแิละหนำ้ที่ รวมถงึควำมรับผดิชอบ

ของตน และตอ้งปฏบิัตติำมหลักเกณฑท์ีก่ฎหมำยไดก้ ำหนดไว ้

ซึ่ง ในกรณี  ที่ ให ผู้ อ้ื่นยืมหรือเช่ำเรือประมงของตนที่ มี

ใบอนุญำตท ำกำรประมง แลว้ออกไปกระท ำควำมผิดตำม

กฎหมำย เจำ้ของเรอืย่อมตอ้งมคีวำมผดิและตอ้งรับผดิชอบใน

กำรกระท ำผดิกฎหมำยนัน้ดว้ย โดยจะอำ้งวำ่ไดใ้หผู้อ้ืน่ยมืหรือ

ใหเ้ชำ่เรอืประมง ซึง่ตนไม่รูเ้ห็นกบักำรกระท ำควำมผดิดังกลำ่ว

นัน้ไม่ได ้แมจ้ะน ำสญัญำใหเ้ชำ่เรอืของ ทัง้สองฝ่ำยมำยนืยันก็

ตำม 
ทีม่ำ : https://www.ryt9.com/s/prg/3029676 

 

  

https://www.ryt9.com/s/prg/3033005
https://www.ryt9.com/s/prg/3029676


 
 
 

 

นำยอดศิร พรอ้มเทพ อธบิดกีรมประมง กล่ำววำ่ กำรออก

ใบอนุญำตท ำกำรประมงพำณิชย์ในรอบปีกำรประมง พ.ศ.

2561-2562 ที่ผ่ำนมำ ไดม้ีผูข้อรับใบอนุญำตท ำกำรประมง

พำณิชยจ์ ำนวนหนึ่งไดร้ับค ำสั่งกำรปฏเิสธกำรออกใบอนุญำต

ท ำกำรประมงอันเน่ืองมำจำกผูข้อรับใบอนุญำตท ำกำรประมงมี

ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นมำตรำ ๓๙ แห่ง

พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

และกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรพจิำรณำอนุญำตใหท้ ำ

กำรประมงพำณิชย์ พ.ศ.2561 อำทิเช่น เป็นผูเ้คยตอ้งค ำ

พิพำกษำถึงที่สุดว่ำกระท ำผิด เป็นผูอ้ยู่ระหว่ำงกำรพักใช ้

ใบอนุญำตท ำกำรประมง เป็นผูถู้กสั่งยดึสตัวน์ ้ำหรอืถูกเพกิถอน

ใบอนุญำตท ำกำรประมง และประกำศใหเ้รือประมงนั้นเป็น

เรือประมงที่ท ำกำรประมงโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำยยังไม่พน้

สองปี หรือเรืออยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินคดี เป็นตน้ โดยที่กำร

ขอรับใบอนุญำตใหท้ ำกำรประมงพำณิชย ์ผูข้อรับใบอนุญำต

อำจไม่ใช่เจำ้ของเรือประมง แต่ผูนั้ ้นตอ้งมีสทิธิในกำรใชเ้รือ

จำกเจำ้ของเรือประมงโดยชอบดว้ยกฎหมำย เช่น หนังสือ

อนุญำตใหใ้ชเ้รือประมงหรือมีสัญญำเช่ำโดยชัดแจง้ ทั ้งน้ี

เจำ้ของเรอืประมงยังคงไม่พน้ควำมรับผดิชอบตำมกฎหมำยใน

กรณีทีม่กีำรน ำเรอืล ำดงักลำ่วไปกระท ำควำมผดิ 

ทีม่ำ : https://www.ryt9.com/s/prg/3023947 

 

 



 
 
 

 

 

 

      

วันที่ 16 ส.ค. ที่ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้ า

ชายฝ่ัง เขต 2 (สมุทรสาคร) นายคณิศร ์นาคสงัข ์ผูอ้ านวยการ
กองควบคุมการคา้สัตวน์ ้าและปัจจัยการผลติ กรมประมง เป็น
ประธานในพธิีท าลายของกลางซากของสัตวป่์าซึง่เป็นสัตวน์ ้า 

หรือผลติภัณฑท์ี่ท าจากซากของสตัวป่์าดงักลา่ว ทีม่าจากการ
กระท าความผดิตกเป็นของแผ่นดนิ ตามพระราชบัญญัตสิงวน

และคุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 โดยมีนายไกสฤษดิ์ พูน
พาณชิย ์นักวชิาการประมง กรมประมง และเจา้หนา้ทีห่น่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วม 

 ส าหรับของกลางที่น ามาท าลายดว้ยวธิีการบดและฝัง

กลบในครัง้น้ี เป็นของกลางตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561 ซึง่คดี

ส ิ้นสุดแลว้ตกเป็นของแผ่นดิน และมีสภาพช ารุดผุพังและ

เสือ่มสภาพ โดยเป็นการท าลายตามระเบียบกรมประมงว่าดว้ย

การด าเนนิการเกีย่วกบัสตัวป่์าหรอืซากสัตวป่์า ซึง่เป็นสตัวน์ ้าที่

ตกเป็นของแผ่นดนิ พ.ศ.2541 ซึง่ประกอบดว้ยของกลางที่มี

การกระท าความผิด จ านวน 16 คดี จ านวน 10 รายการ 

ไดแ้ก่  ซากมา้น ้ าแหง้, ซากปลาจิ้มฟันจระเขแ้หง้ , ซาก

ปะการัง, ซากกัลปังหา, ซากจระเข,้ ซากเต่า, ซากตะพาบน ้า

ไทย, ซากดาวทะเล, ซากเปลือกหอย และซากหอยงวงชา้ง

ตากแหง้ รวมมูลคา่ประมาณ 5,500,000 บาท ซึง่สว่นใหญ่ของ

กลางมกีารลกัลอบน าไปขายท ายา ท าเครือ่งประดบั หรอืน าไป

ตกแตง่อควาเรยีม เป็นตน้ 

ทีม่า: https://www.dailynews.co.th/regional/726261

 

นายแสน ศรีงาม  ประมงจั งหวัดกระบี่  กล่าวว่า 

ชาวประมงในพื้นที ่จ.กระบี่ ก าลงัตกเป็นจ าเลยของสงัคม จาก
กรณีที่มีปลาพะยูนตายจ านวนมากในทะเลกระบี่ ในช่วง 1-2 
เดอืนที่ผ่านมา และล่าสุด “ยามีล” พะยูนนอ้ย ที่พบเกยตืน้ใน

ทะเลกระบี ่และถูกน าตัวไปอนุบาลที่ จ.ภูเก็ต ไดเ้สยีชวีติแลว้ 
โดยเรอืประมงในกระบีนั่น้กวา่ 90% เป็นประมงพืน้บา้น ท าอวน

ลอยกุง้ อวนลอยปลา ซึง่เครื่องมือดังกลา่วไม่เป็นอันตรายต่อ
พะยูน และไม่ถึง 10% เป็นประมงพาณิชย์ อวนลอ้มจับ และ

เรือป่ันไฟหมึก ซึ่งที่ ผ่านมา เมื่อสัตว์ทะเลสงวนติดอวน 
ชาวประมงก็จะท าการช่วยเหลอืและปล่อยคืนทะเลไปทุกครัง้ 
จงึเชือ่ไดว้า่ชาวประมงไม่ไดเ้ป็นสาเหตุที่ท าใหป้ลาพะยูนตาย

อย่างแน่นอน 
 ส าหรับการบริหารจัดการทะเลชายฝ่ัง ของจังหวัด
กระบี่ ไดม้ีการประกาศเขตทะเลชายฝ่ัง ออกไปถึง 5.4 กม.
หรือราว 3 ไมลท์ะเล หา้มเครื่องมือท าการประมงหลายชนิด 

โดยเฉพาะเครื่องมือที่เป็นอันตรายต่อพะยูน ไดม้ีประกาศ
คณะกรรมการประมงระดับจังหวัด หา้มท าการประมงอย่าง
เด็ดขาด ไดแ้ก่ โป๊ะน ้าตื้น เบ็ดราว และอวนปลากระเบน ซึ่ง

เครื่องมือทัง้ 3 ชนดิ ส่วนใหญ่จะท าประมงในแหลง่หญา้ทะเล 
ที่อยู่ อาศัยและแหล่งอาหารของพะยูน ขอความร่วมมือ
ชาวประมงงดใชเ้ครือ่งมอืเหลา่น้ีในการท าประมง  
 

ทีม่า :  https://mgronline.com/south/detail/9620000080834

 

 

 

 



 
 
 

พล.ต.ท.จารุวัฒน ์ไวศยะ ผูบ้ัญชาการส านักงานกฎหมายและ

คด ีในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและตดิตามการ
บังคับใชก้ฎหมาย ศูนย์บัญชาการแกไ้ขปัญหาการท าการ
ประมงผดิกฎหมาย (ศปมผ.) เปิดเผยว่า ไดร้่วมสอบบุคคลที่

เกีย่วขอ้ง อาท ิเจา้ของเรอื, เจา้หนา้ทีก่รมประมง,   เจา้หนา้ที่
ศูนย์ควบคุมการแจง้เขา้-ออกเรือประมง-PIPO) และเจา้ท่า 
กรณีคลปิข่าวเรือประมงลอ้มจับโลมาแลว้น าขึน้เรือโดยมีคน

ไทยร่วมดว้ย ซึง่ตนสั่งการเจา้หนา้ที่ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและ
สืบสวน โดยไดป้ระสานงานกับกรมประมงและทางการ

มาเลเซียเพื่อขอขอ้มูลและไดม้าส่วนหนึ่งแลว้ หากพบว่ามี

ความผดิตามกฎหมายจะด าเนนิการอย่างเฉียบขาด สว่นเรอืนัน้
เดมิเจา้ของเป็นชาวปัตตานี แต่ขายใหม้าเลเซยีแลว้ ส่วนเรื่อง
ไต๋เรือเป็นใครเรามีหลักฐานคลิปรูปและเสียงซึ่งไม่ใช่คน

ปัตตานี เป็นคนนอกพื้นที่ ถา้ทราบแลว้เราจะออกหมายเรียก
และหมายจับในโอกาสต่อไป สรุปแลว้กรณี น้ีเป็นความผิด 
80%  ตาม พ.ร.บ.ประมง การสอบสวนคืบหนา้ไปมากแลว้

ขอใหร้อสกัระยะเพือ่สอบอตัลกัษณข์องบุคคล 
ทีม่า : https://www.ryt9.com/s/tpd/3022900 

 

 

 



 
 

 

 

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ว ิจัยการยา้ยถิ่นแห่งเอเชีย 

สถาบันเอเชยีศกึษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกบัภาคี

เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่ออาหารทะเลที่เป็นธรรมและ

ยั่งยืน จัดงานเสวนา “หลังคลื่น IUU: เดินหนา้หรือหยุดนิ่ง 

ทศิทางและความทา้ทายล่าสุดประมงไทย” เมื่อวันที ่30 ก.ค. 

ทีผ่่านมา  เพื่ออภปิรายเกีย่วกบัแนวทางในอนาคตของประเทศ 

หลงัไดร้ับการยกเลกิใบเหลอืงจากสหภาพยุโรป และมอีนัดบัที่

ดขี ึน้ในรายงานสถานการณก์ารคา้มนุษยข์องสหรัฐฯ 

น.ส. สุธาสินี แกว้เหล็กไหล องค์กรสิทธิแรงงานขา้มชาต ิ

(MWRN) กล่าวถึงกลไกการรอ้งเรียนที่มีประสทิธิภาพ ว่า ที่

ผ่านมาเห็นความพยายามของนายจา้งที่จะใหม้ีการเลือกตัง้

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการตาม

กฎหมาย แต่ตอ้งการเห็นการท างานอย่างมีประสทิธภิาพและ

ใชไ้ดจ้รงิ โดยตอ้งค านึงถงึสัดส่วนเชือ้ชาตแิละเพศของคณะ

กรรมการฯ ตอ้งมกีารอบรมบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการฯ มี

การประชุมทุก 3 เดือนโดยตอ้งมีผูบ้ริหารบริษัทที่สามารถ

ตดัสนิใจไดม้าร่วมประชมุ 

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและ

คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานกล่าวว่า ทางกรมพยายาม

รณรงคเ์รื่องการรอ้งทุกขข์องลูกจา้งในบรษัิท โดยตอ้งการให ้

ลกูจา้งมีสว่นพจิารณากรณีนายจา้งจะลงโทษลกูจา้งดว้ย หาก

จะไล่ออกตอ้งตัง้คณะกรรมการสอบและใหม้ีคณะกรรมการ

สวัสดิการร่วมฟังหรือร่วมตัดสินดว้ย ตอนน้ีเราบังคับใช ้

กฎหมายแบบเขม้ขน้ ถา้มีคนแจง้มาว่าโรงงานไหนไม่มี

คณะกรรมการฯ หรือไม่ไดม้าจากการเลือกตัง้จริงเราจะไป

ด าเนนิการ ซึง่จะมกีารตรวจปีละ 35,000 แห่ง แตย่ังมพีนักงาน

ตรวจไม่พอ การจะคุม้ครองไดห้มดตอ้งอาศยัเอ็นจโีอดว้ย สว่น

ที่ตกหล่นอย่างที่แม่สอดที่มีรายงานว่ามีการใชแ้รงงานเด็ก 

ตอ้งยอมรับว่าตรวจยากเพราะเป็นโรงงานชัว่คราว เชน่ เปิดรับ

เย็บผา้ตามออเดอร์แค่  3 เดือนในตึกตามซอกซอย ซึ่ง

ตรวจสอบยาก แตเ่ราพยายามหาทางแกไ้ขอยู่  

ทีม่า : https://www.dailynews.co.th/politics/723331

 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน ระบุยังไม่มกีารปรับขึน้

ค่าจา้งขั ้นต ่าในปี 2562 เพราะหากปรับขึ้นช่วงปลายปีจะ

กระทบกับนายจา้ง ส่วนตัวเลขค่าจา้งขัน้ต ่า 400-425 บาท 

ตอ้งศกึษาความเป็นไปไดเ้พราะกระทบกบัผูป้ระกอบการ 

วนัที่ 1 สงิหาคม 2562 นายสมพร ขวัญเนตร ประธาน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ คสรท.เขา้พบ 

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกลุ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน เพื่อ

สอบถามความชัดเจนการปรับค่าจา้งขั ้นต ่า 400-425 บาท 

ตามทีพ่รรคร่วมรัฐบาลไดห้าเสยีงไว ้ซึง่ม.ร.ว.จัตุมงคล ระบุว่า 

ยังไม่มีการปรับค่าจา้งขัน้ต ่าในปีน้ี เพราะหากปรับขึ้นช่วง

ปลายปีจะกระทบกับนายจา้งในการจ่ายเงนิโบนัส แต่หากเป็น

ชว่งตน้ปี 2563 ก็มคีวามเป็นไปได ้

ส่วนตัวเลขค่าจา้งขั ้นต ่า 400-425 บาทนั้น รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน ระบุวา่ตอ้งพจิารณาอย่างรอบคอบ เพราะการ

ปรับขึน้แบบกา้วกระโดดจะกระทบกบัผูป้ระกอบการ ซึง่การปรับ

ขึน้ค่าจา้งขัน้ต ่าจะมีคณะกรรมการไตรภาคีเป็นผูพ้ ิจารณา ที่

ส าคญัตอ้งมกีารพัฒนาฝีมอืแรงงานดว้ย 

นายสมพร มองว่า คณะกรรมการไตรภาคีไม่ไดม้ีอ านาจ

ตัดสนิใจในการขึน้ค่าจา้งอย่างแทจ้รงิ แต่อยู่ที่นโยบายของ

รัฐบาล เพราะกอ่นการเลอืกตัง้ก็มกีารประชมุเพือ่ปรับคา่จา้งแต่

ก็เลื่อนออกไป ซึ่งรัฐบาลก็ตอ้งด าเนินการปรับค่าจา้งขัน้ต ่า

ตามทีห่าเสยีงไว ้

นอกจากน้ี ยังมีขอ้เสนอใหก้ าหนดโครงสรา้งค่าจา้ง ปรับ

คา่จา้งทุกปีตามสภาวะค่าครองชพีทีสู่งขึน้ และตอ้งมีมาตรการ

ควบคุม ราคาสินค า้ด ว้ย รวมถึง เสนอให ้มี การเลือกตั ้ง

คณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่ เพิ่มสทิธิประโยชน์เงิน

สงเคราะห์บุตรจาก 600 บาท เป็น 1 ,000 บาท เพิ่มสิทธิ

https://www.dailynews.co.th/politics/723331


 
 

ประโยชน์ กรณีชราภาพรอ้ยละ 50 ของเงินเดอืนสุดทา้ยการ

สิน้สดุเป็นผูป้ระกนัตน 

ทีม่า : https://news.thaipbs.or.th/content/282299

เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2562 ที่ สมาคมผูส้ื่อข่าว

ต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) มีการจัดงานเสวนา 

“ดรรชนีชีว้ัดการละเมดิสทิธแิรงงานประจ าปี 2019 ในภูมภิาค

เอเชียแปซิฟิก – การละเมิดสทิธิแรงงานในตัวบทและการ

บังคับใชก้ฎหมายในประเทศไทยรวมถงึกรณี สหภาพ ฯ รถไฟ 

ฯ และการบนิไทย” โดยมผีูเ้ขา้ร่วมเสวนา จาก องคก์ารแรงงาน

ระหว่างประเทศ (ILO), สมาพันธแ์รงงานสากล (ITUC) ซึง่มี

สมาชิกทั่วโลก 207 ลา้นคน, สหพันธ์แรงงานขนส่งสากล 

(ITF) ซึง่มีสมาชกิ 19.7 ลา้นคน, สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.), สหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกจิการบนิไทย (สร.กบท.), และ ฮวิแมนไรตสว์อตช ์

โดยผูร้่วมเสวนาไดม้ีการอภปิรายและวพิากษ์ถงึการที่

กฎหมายแรงงานสัมพันธข์องไทย ยังไม่รับรองหรอืจ ากัดสทิธิ

ในการรวมตัวจัดตัง้สหภาพ ฯ และเจาจาต่อรองร่วมใหก้ับ

คนท างานหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ขา้ราชการ ครูและอาจารย ์

แรงงานขา้มชาต ิและแรงงานนอกระบบ ซึง่เป็นปัญหาจากการ

ที่รัฐบาลไทยไม่ไดล้งสัตยาบันในอนุสัญญาของ ILO ฉบับที ่

87 และ 98 (เสรีภาพการสมาคมจัดตัง้สหภาพ ฯ และ สทิธใิน

การเจรจาต่อรองร่วม) ทั ้งที่มีการเรียกรอ้งจากขบวนการ

แรงงานไทยและสากล และมีขอ้เสนอแนะจาก ILO มาหลาย

ครั ้ง ท าใหป้ระเทศไทยมีการละเมิดสิทธิและมีการท าลาย

สหภาพแรงงานเกิดขึ้นบ่อยครัง้ ตามที่มีการรอ้งเรียนไปที ่

คณะกรรมการว่าดว้ยเสรีภาพการสมาคมขององคก์ารแรงงาน

ระหว่างประเทศ (ILO-CFA)หลายกรณี รวมทัง้ส่งผลใหไ้ทย

เป็นประเทศที่มีปัญหาดา้นการกระจายรายไดแ้ละมีความ

เหลือ่มล ้าทางเศรษฐกจิสงู เน่ืองจากคนท างานในประเทศขาด

การรวมตัวเพื่อสรา้งอ านาจการต่อรองกับนายจา้งและภาครัฐ 

เพื่อใหเ้กดิการแบ่งปันผลก าไรจากการลงทุนและการคุม้ครอง

สวสัดกิารดา้นพืน้ฐานใหก้บัประชาชน  

ทีม่า : https://prachatai.com/journal/2019/08/83689 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

สรุปประชุม ครม.ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมประมง  

วนัที ่20 สค.62

2.ครม.เห็นชอบ  1. เห็นชอบแนวทางการบรหิารจดัการ

การท างานของแรงงานต่างดา้วปี 2562 - 2563 ตามที่

กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดงัน้ี 

1.1 ใหก้ระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยสถานพยาบาลที่ สธ. 

ก าหนด หรือสถานพยาบาลที่ไดร้ับใบอนุญาตใหป้ระกอบ

กจิการสถานพยาบาลด าเนนิการ 

     1.1.1 ตรวจสขุภาพแรงงานตา่งดา้วและผูต้ดิตามที่อายุไม่

เกนิ 18 ปี 

     1.1.2 ประกันสุขภาพในกรณีที่แรงงานต่างดา้วท างานใน

กจิการที่เขา้ระบบประกันสงัคมแตส่ทิธปิระกันสังคมยังไม่มีผล 

หรือกรณีแรงงานต่างดา้วท างานในกิจการที่ไม่ เขา้ระบบ

ประกนัสงัคม 

      1.1.3 ประกนัสขุภาพผูต้ดิตามทีอ่ายุไม่เกนิ 18 ปี ….. 

1.2 ใหส้ านักงานต ารวจแห่งชาต ิ(ตช.) โดยส านักงานตรวจคน

เขา้เมืองด าเนินการตรวจอนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วและ

ผูต้ดิตามทีอ่ายุไม่เกนิ 18 ปีบรบิูรณอ์ยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ

ชัว่คราวต่อไปไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1 ปี เมื่อครบก าหนดระยะเวลา

อนุญาตแลว้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองตรวจ

อนุญาตใหแ้รงงาน  ต่างดา้วอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ

ชัว่คราวตอ่ไปไดอ้กีไม่เกนิ 1 ปี และผูต้ดิตามจะไดร้ับอนุญาต

ตามระยะเวลาที่บิดาหรือมารดาไดร้ับอนุญาตใหอ้ยู่ ใน

ราชอาณาจักร….. 

1.3 ให ้รง. โดยกรมการจัดหางานด าเนนิการ 

       1.3.1 ออกใบอนุญาตท างานตามมาตรา 59 แห่งพระราช

ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 

2560 ใหก้ับแรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาต ิ(กัมพูชา ลาว เมียน

มา) มีระยะเวลาอนุญาตไม่เกนิ 2 ปี โดยใบอนุญาตท างานจะ

อยู่ดา้นหนึง่ของบัตรประจ าตวัคนซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย 

       1.3.2 ออกประกาศกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอ านาจ

ตามมาตรา 14 แห่ง พระราชก าหนดการบริหารจัดการการ

ท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ดงัน้ี 

            (1) ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาต

ใหค้นต่างดา้วสญัชาตกิัมพูชา ลาว และเมียนมา เขา้มาท างาน

ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษ 

              (2) ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง การอนุญาต

ใหค้นต่างดา้วที่น าเขา้มาท างานกับนายจา้งในประเทศตาม

บันทกึความตกลงหรอืบันทกึความเขา้ใจทีร่ัฐบาลไทยท าไวก้ับ

รัฐบาลต่างประเทศไดร้ับยกเวน้ไม่จ าตอ้งปฏบิัตติามพระราช

ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 

2560 

1.4 ใหก้ระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมการปกครองและ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุง

ทะเบยีนประวตั ิและออกบัตรประจ าตวัคนซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย 

1.5 ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเริ่มด าเนินการตั ้งแต่วันที่ 19 

สงิหาคม 2562 ถงึวนัที่  31 มีนาคม 2563 หรือภายใน 15 วัน 

นับแตว่นัทีค่ณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบการด าเนนิการจนถงึวนัที ่

31 มนีาคม 2563 โดยสถานทีด่ าเนนิการม ี2 รูปแบบ คอื 

      1.5.1 ทีต่ัง้ส านักงานของแตล่ะหน่วยงาน 

       1 .5 .2  ศู น ย์บ ริก า รเบ็ ด เส ร็จ  (One Stop Service) 

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) กทม. ใหเ้ป็นไปตามอธิบดีกรมการ

จัดหางานก าหนด (2) จังหวัด ใหเ้ป็นไปตามที่ผูว้่าราชการ

จังหวัดก าหนด ทัง้น้ี สถานที่ด าเนนิการในลักษณะศูนยบ์รกิาร

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จะพจิารณาในกรอบระยะเวลา

ระหวา่งวนัที ่16 ธันวาคม 2562 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2563 

1.6 ให ้รง. โดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานหลัก และให ้

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งประชาสมัพันธ ์สรา้งการรับรู ้แนวทางการ

บรหิารจัดการดงักลา่วใหน้ายจา้งผูป้ระกอบการแรงงานตา่งดา้ว 

และผูเ้กีย่วขอ้งไดร้ับทราบขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและทั่วถงึ 

1.7 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการใหห้น่วยงานดา้นความ

มั่นคงด าเนินการตรวจสอบปราบปราม จับกุมด าเนินคด ี

นายจา้ง แรงงานผดิกฎหมายทีล่กัลอบท างานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

อย่างเคร่งครัด 

2. เห็นชอบในหลกัการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน 

เร ือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา ลาว และ

เมยีนมาเขา้มาท างานในราชอาณาจกัร เป็นกรณีพเิศษ 

และร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เร ือ่ง การอนุญาตให้

คนต่างดา้วทีน่ าเขา้มาท างานกบันายจา้งในประเทศตาม

บนัทกึความตกลงหรอืบนัทกึความเขา้ใจทีร่ฐับาลไทยท า

ไวก้บัรฐับาลตา่งประเทศไดร้บัยกเวน้ไมจ่ าตอ้งปฏบิตัติาม

พระราชก าหนดการบรหิารจดัการการท างานของคนต่าง

ดา้ว พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ รวม 2 ฉบบั ตามที่

กระทรวงแรงงานเสนอและใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง

กฎหมายและร่างอนุบัญญัตทิีเ่สนอคณะรัฐมนตรตีรวจพจิารณา

เป็นเรือ่งเร่งดว่น แลว้ด าเนนิการตอ่ไปได ้

                   



 
 
 

 สาระส าคญัของเรือ่ง 

1. แนวทางการบรหิารจัดการการท างานของแรงงานต่างดา้ว ปี 

2562 – 2563 เป็นการก าหนด ดงัน้ี 

       1.1 กลุ่ม เป้ าหมาย  : แรงงานต่างด า้ว 3 สัญชาต ิ

(กัมพูชา ลาว เมียนมา) โดยมีเงื่อนไข คือ (1) ใบอนุญาต

ท างานและการอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ 

(2) ถือเอกสารประจ าตัว ไดแ้ก่ หนังสอืเดนิทาง (Passport : 

PP) เอกสารเดินทาง (Travel Document : TD) เอกสาร

รับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) หนังสอืเดนิทาง

ชั่วคราว (Temporary Passport : TP) หรือเอกสารใชแ้ทน

หนังสือเดนิทางที่ยังมีอายุเหลืออยู่ในวันที่ไปยื่นขออนุญาต

เพือ่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวตอ่ไป 

       1.2 ลักษณะการด าเนินการ : เป็นการด าเนินการใน

ลักษณะเขา้มาท างานอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยไม่ตอ้ง

เดนิทางออกไปนอกราชอาณาจักร ทัง้น้ี แรงงานต่างดา้วที่

ประสงค์จะด าเนินการตามแนวทาง น้ี  ตอ้งยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตท างานกอ่นทีร่ะยะเวลาการอนุญาตท างานเดมิจะสิน้

อายุ และกระบวนการด าเนินการใหค้ านึงถึงความสะดวก ลด

การใชเ้อกสาร รวมทัง้มกีารเชือ่มโยงขอ้มูลระหวา่งกนั 

       1.3 การอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักร : ไม่เกนิ 2 ปี 

โดยประทับตราอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรต่อไป (ขออยู่

ตอ่) ครัง้ละไม่เกนิ 1 ปี 

       1.4 การอนุญาตท างาน : ไม่เกนิ 2 ปี โดยแยกเป็น 2 

หว้งเวลา ดังน้ี (1) ใบอนุญาตท างานหมดอายุก่อนวันที่ 31 

มนีาคม 2563 ใหอ้นุญาตท างานไดถ้งึวนัที่ 30 กนัยายน 2564 

เท่ากันทุกคน (2) ใบอนุญาตท างานหมดอายุตัง้แต่วันที่ 31 

มนีาคม 2563 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2563 ใหอ้นุญาตท างานได ้

ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 เท่ากนัทุกคน 

       1.5 ภายหลังวันที่  30 กันยายน 2564 หรือวันที่  31 

มีน าคม  2565  ซึ่ ง เป็ น วันสิ้น สุ ดการอ นุญ าตให ้อยู่ ใน

ราชอาณาจักรและอนุญาตท างานแรงงานต่างดา้วดังกล่าวที่

ด าเนินการตามแนวทางน้ี หากประสงคจ์ะท างานในประเทศ

ไทยตอ่ไป ตอ้งด าเนินการตามกระบวนการน าเขา้มาท างานใน

ประเทศตามบันทกึความตกลงหรอืบันทกึความเขา้ใจที่รัฐบาล

ไทยท าไวก้บัรัฐบาลตา่งประเทศ (MoU) 

       1.6 ระยะเวลาด าเนินการ :  วันที่ 19 สงิหาคม 2562 ถึง

วันที่  31 มีนาคม 2563 หรือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการด าเนินการจนถึงวันที่  31 

มีนาคม 2563 ซึ่งแรงงานต่างดา้วจะตอ้งมายื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตท างานภายในวันที่  31 มีนาคม 2563 และให ้

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวใหแ้ลว้

เสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั ้งน้ี แรงงานต่างดา้ว

สามารถยืน่ค าขออยู่ตอ่ในราชอาณาจักรกับพนักงานเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมืองไดภ้ายใน 90 วันท าการ ก่อนระยะเวลาการ

อนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรจะสิน้สดุ 

       1.7 วธิีด าเนินการ : ใหน้ ากระบวนการ แนวทาง วธิีการ

เขา้มาท างานในประเทศตามบันทกึความตกลงหรอืบันทกึความ

เขา้ใจทีร่ัฐบาลไทยท าไวก้บัรัฐบาลตา่งประเทศ (MoU) มาปรับ

ใชเ้พื่อความเหมาะสมตามแนวทาง ขั ้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงแรงงานก าหนด 

       1.8 นายจา้งหรือผูร้ับอนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วเขา้มา

ท างานในประเทศ ยื่นเอกสาร  เพื่อแสดงถงึการไดร้ับอนุญาต

ท างานและการไดร้ับอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรยังไม่

ส ิ้นสุด ไดแ้ก่ บัญชีรายชื่อแรงงานต่างดา้ว (Name List) 

สญัญาจา้ง ส าเนาหนังสอืเดนิทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนังสอื

เดินทาง ส าเนาใบอนุญาตท างานหรือหลักฐานการไดร้ับ

อนุญาตท างานกบัหน่วยงานของกรมการจัดหางาน 

      1.9 ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง การอนุญาตใหค้น

ต่างดา้วสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาเขา้มาท างานใน

ราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ ก าหนดใหค้นต่างดา้วสัญชาติ

กมัพูชา ลาว และเมยีนมา ซึง่ไดร้ับการตรวจลงตราประเภทคน

อยู่ชั่วคราวที่เขา้มาในราชอาณาจักรเพื่อการท างาน ใหถ้ือว่า

เป็ น คนต่ างด ้าวที่ ไ ด ้รับ อ นุญ าต ให ้เข ้า ม าท าง าน ใน

ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมืองภายใตบ้ันทึก

ความตกลงหรอืบันทกึความเขา้ใจทีร่ัฐบาลไทยท าไวก้บัรัฐบาล

ตา่งประเทศ เป็นกรณีพเิศษ 

       1.10 ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให ้

คนต่างดา้วที่น าเขา้มาท างานกับนายจา้งในประเทศตามบันทกึ

ความตกลงหรอืบันทกึความเขา้ใจทีร่ัฐบาลไทยท าไวก้บัรัฐบาล

ต่างประเทศไดร้ับยกเวน้ไม่จ าตอ้งปฏิบั ติตามพระราช

ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 

2560 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ  (1) ก าหนดใหค้นต่างดา้วที่ถือ

เอกสารใชแ้ทนหนังสอืเดนิทางหรอืหนังสอืรับรองสถานะบุคคล

ที่กระทรวงการต่างประเทศใหก้ารรับรองและไดร้ับอนุญาตให ้

เขา้มาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง

ภายใตบ้ันทกึความตกลงหรือบันทกึความเขา้ใจที่รัฐบาลไทย

ท าไวก้ับรัฐบาลต่างประเทศ เป็นคนต่างประเทศ ซึ่งผู ร้ับ

อนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วมาท างานจะน ามาท างานกับนายจา้ง

ในประเทศหรอืนายจา้งจะน ามาท างานกับตนในประเทศ โดย

ไดร้ับยกเวน้ใหใ้ชเ้อกสารดังกลา่วแทนหนังสอืเดนิทางเพือ่ขอ

อนุญาตท างานได ้(2) ก าหนดใหผู้ร้ับอนุญาตใหน้ าคนตา่งดา้ว

มาท างานหรือนายจา้ง แลว้แต่กรณี แจง้เลขที่เอกสารใชแ้ทน

หนังสือเดนิทางหรือเลขที่หนังสอืรับรองสถานะบุคคลของคน

ตา่งดา้ว  

ทีม่า :  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/22365 

 

 


