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TTIA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ไดใ้หส้ัมภาษณส์ านักขา่ว

ฐานเศรษฐกจิ ในหัวขอ้เเนวโนม้การเตบิโตของอตุสาหกรรม
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TTIA เขา้รว่มการแถลงขา่วรว่ม 3 องคก์ร คร ัง้ที ่26 เรือ่ง “สถานการณ์ธุรกจิเกษตรและอาหาร

ในปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต”

เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2562 เจ า้หนา้ที่สมาคม  

(คณุปิยะราช) เขา้ร่วมงานแถลงขา่วร่วม 3 องคก์ร (ครัง้ที ่26 )

โดยมี ดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท ์รองประธานกรรมการ สภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอาหาร และ สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่องสถานการณ์ธุรกจิเกษตร

และอาหารในปัจจุบัน และแนวโนม้ในอนาคต ณ สภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย มสีาระส าคญัดงัน้ี 

      1. ภาพรวมการคา้อาหารโลกปี 2561 มมีูลคา่ 1.364 ลา้น

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.3 จากปี 2560 โดยกลุ่ม

สนิคา้หลกัทีม่มีูลคา่การคา้สงู 5 อนัดบั ไดแ้ก ่ผักผลไม ้ธัญพชื 

เน้ือสตัว ์อาหารทะเล และเครือ่งดืม่  

         ดา้นการส่งออกอาหารของไทยปี 2561 มีมูลค่า 

1,031,956 ลา้นบาท ขยายตัวเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 ขณะที่การ

น าเขา้มีมูลค่า 385,499 ลา้นบาท ขยายตัวเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.2 

ซึง่ไทยเป็นประเทศทีม่ยีอดเกนิดลุการคา้สงูทีส่ดุอันดบั 3 ของ

โลก ปรับขึน้จากอนัดบัที ่5 ในปีกอ่น เป็นรองเพยีงประเทศบรา

ซบิและเนเธอรแ์ลนด ์ 

          2. สนิคา้อาหารส่งออกของไทยในปี 2561 อันดับ 1 

ไดแ้ก่ “ขา้ว” รองลงมาเป็น “ไก่” น ้าตาลทราย ปลาทูน่าปรุง

แตง่ และกุง้ ตามล าดบั 

          3. แนวโนม้การส่งออกอาหารไทยปี 2562 คาดว่าจะมี

มูลคา่ 1,120,000 ลา้นบาท ขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.5 จากปี 

2561 

          >>>กลุ่มสนิคา้ที่คาดว่าจะขยายตัวเพิม่ขึน้มจี านวน 8 

กลุ่ม ไดแ้ก่ ไก่ ปลาทูน่าปรุงแต่ง กุง้ มันส าปะหลัง เครื่องปรุง

รส มะพรา้ว สบัปะรด และอาหารพรอ้มรับประทาน(RTE)  

          >>> ส่วนกลุ่มสนิคา้ที่คาดว่าจะส่งออกลดลง ไดแ้ก่ 

ขา้วและน ้ าตาลทราย โดยสินคา้ที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 5 

อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ขา้ว ไก ่น ้าตาลทราย ปลาทูน่าปรุงแตง่ และ

กุง้ 

          4. ปั จ จั ย ส นั บ ส นุ น ส า คัญต่ อ ก า ร เ ติบ โ ต ข อ ง

อุตสาหกรรมอาหารไทยในปี 2562 ไดแ้ก่  1) การปลดล็อค

ใบเหลืองประมงไทยของสหภาพยุโรป ที่ท าใหป้ระเทศคู่คา้

เกดิความเชือ่มั่นในสนิคา้ประมงไทยมากขึน้ 2) สนิคา้อาหาร

ของไทยเป็นที่ตอ้งการของตลาดอาเซยีน โดยเฉพาะ CLMV 

รวมทัง้ตลาดอาเซยีนเดมิทีเ่ป็นแหลง่จ าหน่ายสนิคา้จ าพวกขา้ว 

น ้าตาล มันส าปะหลัง อาหารแปรรูป อาหารฮาลาล 3) ราคา

พลังงานอยู่ในระดับต ่าและมีเสถียรภาพ 4) การเมืองไทยมี

ความชัดเจน สรา้งความเชือ่มั่นใหก้ับภาคธุรกจิ โดยปัจจุบันมี

การก าหนดวนัเลอืกตัง้ทีช่ดัเจน 

           5. ปัจจัยเสีย่งที่อาจส่งผลกระทบ ไดแ้ก่ 1) ความผัน

ผวนการเมืองระหว่างประเทศ และสงครามการคา้ระหว่าง

สหรัฐฯ กบัประเทศคูค่า้ สง่กระทบทางออ้มตอ่การขยายตวัของ

เศรษฐกจิโลก ท าใหก้ าลงัซือ้ และความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคที่

มีต่อการจับจ่ายใชส้อยลดลงตามไปดว้ย 2) แนวโนม้อัตรา

ดอกเบี้ยขาขึน้ ส่งผลต่อตน้ทุนการประกอบธุรกจิ ซึง่อัตรา

ดอกเบีย้ในประเทศมแีนวโนม้ปรับตัวตามทศิทางดอกเบีย้ Fed 

Fund rate ของสหรัฐฯ 3)การแข็งค่าของเงนิบาท กระทบต่อ

สนิคา้เกษตรและอาหารแปรรูป โดยเฉพาะสนิคา้ที่เนน้ตลาด

ตา่งประเทศจะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัดา้น

ราคา รวมถงึรายไดท้ีแ่ปลงกลบัมาเป็นเงนิบาทจะลดลง ท าให ้

ราคาสินคา้วัตถุดิบการเกษตรลดลงตามไปดว้ย 4)รายได ้

ผู บ้ริโภคลดลงตามราคาสินคา้โภคภัณฑ์ (Commodity) 

โดยเฉพาะสนิคา้เกษตรทีย่ังอยู่ในระดับต ่าตามภาวะเศรษฐกจิ 

และ 5)สหรัฐฯ ตัดสทิธิ GSP สนิคา้ไทย 11 รายการ สาเหตุ

ส่วนใหญ่มาจากการที่สนิคา้ไทยในกลุ่มดังกล่าวมีส่วนแบ่ง

ตลาดเกนิรอ้ยละ 50 ในตลาดสหรัฐฯ โดย 6 ใน 11 รายการ อยู่

ในกลุ่มสนิคา้อาหาร ประกอบดว้ยทุเรยีนสด มะละกอตากแหง้ 

มะละกอแปรรูป มะขามตากแหง้ ขา้วโพดปรุงแต่ง และผลไม/้

ถั่วแชอ่ิม่

 

 

 



 

TTIA เขา้ประชุมกบัผูแ้ทน NGOs จาก Humanity United / Freedom Fund

เมือ่วนัที ่1 กมุภาพนธ ์2562 TTIA ดร.ชนนิทร ์(นายก

สมาคมฯ) คุณสุพัตราและคุณวรพล ไดเ้ขา้ประชุมกับผูแ้ทน 

NGOs จาก Humanity United / Freedom Fund (คณุฟิลฟิเป้, 

คุณเอมี่, คุณซาล่า, คุณโรยทราย) ที่ TTIA ซึง่มาขอเขา้พบ

เพือ่สอบถามขอ้มูลการด าเนนิการดา้นแรงงานของอตุสาหกรรม

ทูน่าไทย สรุปดงัน้ี 

    1. ดร.ชนินทร ์ไดใ้หข้อ้มูลการด าเนินการของสมาคม เช่น 

การก าหนดหลักจรยิธรรมดา้นแรงงาน 8 ขอ้ / การตดิตามการ

ด าเนินการดา้นแรงงานที่ดีกับสมาชกิผ่าน GLP Visit / การ

พัฒนาโปรแกรม GLP ร่วมกับ ILO / การน าหลักการสิทธิ

มนุษยชนมาปรับใชใ้นอุตสาหกรรมทูน่า /การใหค้วามร่วมมือ

กับภาครัฐ และภาคประชาสงัคม ทัง้ดา้นการประชุม การอบรม

ใหค้วามรู ้และการจัดสัมมนาเชงิปฏบิัตกิารเพื่อใหค้วามรูก้ับ

แรงงาน รวมถงึการสนับสนุนใหม้ีคณะกรรมการสวัสดกิารที่มี

ประสิทธิภาพและมาจากการเลือกตัง้ ส่วนประเด็นการตั ้ง

สหภาพแรงงาน เป็นนโยบายของประเทศจงึไม่ขอกลา่วถงึ  

       ทางสมาคมฯ มอบเอกสาร TTIA Labour Annual Report 

2018 หรือ รายงานการด าเนินการดา้นแรงงาน ปี 25018 ดัง

ไฟลแ์นบ (En/Th version)  

    2. ค าถาม Humanity United / Freedom Fund ตัง้ประเด็น

วา่ การสง่เสรมิดา้นแรงงานและสิง่แวดลอ้มจะกระทบต่อตน้ทุน

ในการประกอบธุรกิจหรือไม่ มีว ิธีการคุยให ้ supermarket 

ยอมรับยังไง ความทา้ทายทีพ่บ ไดป้ระโยชนห์รอืไม่  

       ดร.ชนนิทรต์อบวา่ ไม่มตีน้ทุนเพิม่ เพราะอตุฯ ปรับตวัโดย

น าเครื่องจักรอัตโนมัตมิาใช ้จึงไม่ไดร้ับแรงงานเพิ่ม แต่จัด

สวัสดกิารและแรงจูงใจใหก้ับแรงงานมากขึน้ ไดผ้ลผลติที่ดี 

ช่วยป้องกันและแกไ้ขปัญหาดา้นแรงงานต่างๆ ทาง ผปก.มี

ท างานกับ supermarket retailers ตลอด ทางสือ่และ NGOs 

ถอืวา่มบีทบาทส าคญัมากในการผลักดันการยกระดับสภาพการ

ท างานของแรงงานและสิง่แวดลอ้มใหไ้ดร้ับการปรับปรุง เมื่อ

ทางผูบ้รโิภคไดต้ระหนักรับรูจ้ะท าใหผู้ท้ าธุรกจิตอ้งปรับตัวและ

มาคุยกับอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อพัฒนาร่วมกันไป และทุก

อย่างจะดขีึน้/ ความทา้ทายทีพ่บคอื จะโนม้นา้วใหผู้เ้กีย่วขอ้ง

และ supply chain ท าตามดว้ยอย่างไร ซึง่จ าเป็นตอ้งค่อยๆ 

แกปั้ญหา มีความโปร่งใส่ หันมาคุยกัน มีแผนงานและกรอบ

ระยะเวลา 

      นอกจากน้ี ดร.ชนินทร์ ยังไดฝ้ากประเด็นให ้Humanity 

United / Freedom Fund จัดท า Human Rights model และ

ช่วยเป็นตัวกลางระหว่างผูป้ระกอบการกับเจา้ของเรือ เพื่อให ้

เกดิการท างานร่วมกนัอย่างตอ่เน่ือง ส าหรับในอาเซยีนประเทศ

ที่อยากเสนอใหม้ีการหารือร่วมกันในเรื่องแรงงานและ

สิง่แวดลอ้มคอื พม่า และอนิโดนีเซยี ซึง่ในปีน้ีประเทศไทยเป็น

ประธานอาเซยีน ทาง ดร.ชนนิทร ์จะชว่ยผลกัดนัผ่านทางสภา

หอการคา้ฯ เพือ่เสนอไปยังประธานอาเซยีนตอ่ไป

 

นายกสมาคมฯ ใหส้มัภาษณ์ส านกัขา่วฐานเศรษฐกจิ  

ในหวัขอ้เเนวโนม้การเตบิโตของอุตสาหกรรมทูนา่ของไทยไปยงัตลาดโลก

เ มื่ อ วั นที่  6  กุ ม ภ าพั นธ์  2 562  ทางสม าคม ฯ  

(ดร.ชนินทร์) นายกสมาคมฯ ไดใ้หส้ัมภาษณ์ส านักข่าว

ฐานเศรษฐกจิ ในหัวขอ้เเนวโนม้การเตบิโตของอตุสาหกรรมทู

น่าของไทยไปยังตลาดโลก ณ TTIA โดยมหีัวขอ้ส าคญัดงัน้ี  

1. สถานการณ์ธุรกจิของอุตสาหกรรมทูน่าในประเทศไทย ปี 

2019  >>> หลังจากที่รั ฐบาลมีการแกปั้ญหาเรื่องของ

ใบเหลือง IUU และการแกปั้ญหาดา้นแรงงาน อย่างเป็นรุป

ธรรม จงึท าใหภ้าพพจนส์นิคา้ประมงของไทยโดยเฉพาะสนิคา้

ปลาทูน่าเป็นทีย่อมรับมากขึน้ ในเรือ่งของปรมิาณสนิคา้คาดว่า

จะเพิม่ขึน้ 10% ดา้นมูลค่าคาดว่าจะเพิม่ขึน้ 5-10% เช่นกัน 

แตต่อ้งดทูีต่น้ทุนของวตัถุดบิ  

        



 

1.1 อุตสาหกรรมทูน่าในประเทศไทยมกีารสรา้งมูลค่าเพิม่จาก

วัตถุดบิอย่างต่อเน่ือง ทัง้การท า Human Foods,Pets Foods, 

วติามนิ และมกีารพัฒนาผลติภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑใ์หม่ๆ ออกสู่

ตลาดโลก จงึท าใหส้นิคา้ปลาทูน่าสรา้งก าไรไดเ้พิม่ขึน้ 

2. ปัจจัยส าคญัทีส่ง่ผลตอ่การสง่ออกผลติภัณฑท์ูน่า 

        2.1 ปัจจัยทางบวก >> 1)สหรัฐอเมริกา เลื่อนอันดับ

ประเทศไทยขึน้เป็นระดบั Tier 2 (จากเดมิ Tier 2 Watch List) 

2) การปลดล็อคใบเหลอืงประมงไทยของสหภาพยุโรป ที่ท า

ใหป้ระเทศคูค่า้เกดิความเชือ่มั่นในสนิคา้ประมงไทยมากขึน้ 3) 

Trade War US-China ท าใหไ้ทยสง่ทูน่าเขา้ US ไดเ้พิม่ขึน้ 4) 

ความร่วมมือการจัดการการท าประมงปลาทู น่าอย่างมี

ประสทิธภิาพ สง่ผลใหม้แีหลง่ท าประมงทูน่าอย่างยั่งยนื  

        2.2 ปัจจัยทางลบ >> 1. การแข็งค่าของเงินบาท 

กระทบต่อสนิคา้เกษตรและอาหารแปรรูป โดยเฉพาะสนิคา้ที่

เนน้ตลาดต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ

แขง่ขนัดา้นราคา  

3. ทศิทางของอตุสาหกรรมทูน่าไทยปี 2019 >> คาดการณว์่า

จะมจี านวนน าเขา้วัตถุดบิเพิม่มากขึน้เป็น 850,000 - 950,000 

ตัน รวมถงึคาดว่ายอดส่งออกทูน่าจะสูงถงึ 100,000 ลา้นบาท

เป็นครัง้แรก 

4. ในช่วงช่วงทา้ย ดร. ชนินทร ์ฝากประเด็นเรือ่งค่าเงนิบาทที่

แข็งขึน้ ขอใหภ้าครัฐที่เกีย่วขอ้ง เช่น ธปท. กระทรวงการคลงั 

ไดม้กีารปรกึษาหารอืกบัภาคเอกชน เชน่ กกร. เพือ่หาทางออก

ใหเ้หมาะสมซึง่จะสามารถชว่ยเหลอืสนิคา้เกษตร อาหาร และ

การท่องเที่ยวของไทย เพื่อใหม้ีความสามารถในการแข่งขัน

ตลาดโลก

 

TTIA ใหส้มัภาษณ์ กบัตวัแทนจาก บรษิทั Praxis Labs

เมือ่วนัที ่7 กมุภาพันธ ์2562 สมาคมฯ โดยคณุสพุัตรา 

ผอ. และเจา้หนา้ที่สมาคมฯ คุณวรพล ไดใ้หส้ัมภาษณ์ กับ

ตวัแทนจาก บรษัิท Praxis Labs โดยคณุ กฤตพร สทิธกิรวรกลุ 

และคุณ ฮันนาห์ โบลส ์ซึง่เป็นบริษัทที่ปรึกษาท าวจิัยอสิระ 

ภายใตก้ารสนับสนุนจาก องคก์าร Humanity United and the 

Freedom Fund เพือ่จัดท ารายงานการศกึษาเรือ่ง แนวคดิรเิริม่

ในภาคเอกชนในการจัดการกบัปัญหาการใชแ้รงงานบังคบั และ

การคา้มนุษย ์ในอตุสาหกรรมอาหารทะเลไทย  

โดยทางสมาคมไดน้ าเสนอ  ขอ้มูลการด าเนนิการดา้นแรงงาน

ของอตุสาหกรรมทูน่าไทย เชน่  

-การก าหนดหลักจรยิธรรมดา้นแรงงาน 8 ขอ้ เพื่อใหส้มาชกิ

ปฏบิัตติาม  

-การตดิตามการด าเนินการดา้นแรงงานทีด่กีบัสมาชกิผ่าน GLP 

Visit ที่ท าต่อเน่ืองตลอด รวมถึงการตดิตามกฎหมายเพื่อให ้

สมาชกิไดท้ราบและปฏบิัตติามไดท้ัน และขณะน้ียังไดร้่วมมอื

กับ ILO ในการเพิม่ประสทิธภิาพ GLP  ผ่านโครงการ Ship to 

Shore Right  

-การใหค้วามส าคัญกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน

ประกอบกจิการโดยแรงงานขา้มชาตมิสีว่นร่วม  

-การน าหลกัการสทิธมินุษยชนมาปรับใชใ้นอตุสาหกรรมทูน่า  

-การใหค้วามร่วมมือกับภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในดา้น

ตา่งๆ   

-การอบรมใหค้วามรู ้และการจัดสัมมนาเชงิปฏบิัตกิารเพื่อให ้

ความรูก้บัแรงงานร่วมกบัภาคประชาสงัคม

 

 

 

 

 



 

 TTIA เขา้รว่มงานสมัมนาเรือ่ง”สง่ไมต้อ่...กฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้”

เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2562  เจ า้หนา้ที่สมาคม  

(คุณปิยะราช) เขา้ร่วมงานสัมมนาเรื่อง”ส่งไมต้่อ...กฎหมาย

การแข่งขันทางการคา้” จัดโดย ส านักคณะกรรมการแข่งขัน

ทางการคา้ (สขค.) ณ อมิแพค เมอืงทองธานี วตัถุประสงคเ์พือ่

เผยแพร่ ประชาสัมพันธแ์ละชีแ้จงแนวทางการด าเนินการตาม 

พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 มสีาระส าคญัดงัน้ี 

1. ตาม พ.ร.บ. การแข่งขันทางการคา้ พ.ศ. 2560 

ก าหนดใหม้กีารจัดตัง้ "คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้" มี

หนา้ที ่เสนอแนะการออกกฎกระทรวง ,ออกระเบยีบ/ประกาศ ,

ก ากบัดแูลการประกอบธุรกจิและก าหนดแนวทางปฎบิัตเิพื่อให ้

มีการแข่งขันทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม ,พจิารณาเรือ่ง

รอ้งเรียนและสอบสวนการท าผิดตามพระราชบัญญัติ/วาง

ระเบยีบการสบืสวน ,ด าเนนิคดอีาญาตามที่ผูเ้สยีหายรอ้งทุกข,์ 

พจิารณาก าหนดโทษปรับทางปกครอง รวมทัง้ฟ้องคดตี่อศาล

ปกครอง , ใหค้ าแนะน าเกีย่วกับกฎ ระเบียบ หรือค าสั่งที่เป็น

อปุสรรคตอ่การแขง่ขนัทางการคา้ การกดีกนั จ ากัดการแข่งขัน 

เป็นตน้ 

>>> โดยคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้น้ี ม ีศ.ดร.สกนธ ์ 

วรัญญวูฒันา เป็นประธานกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ 

2.การจัดตัง้ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทาง

การคา้ขึน้เป็นหน่วยงานของรัฐ และใหม้ีฐานะเป็นนิตบิุคคล 

โดยส านักงานมีหนา้ที่ ศกึษา คน้ควา้ วจิัยสนิคา้ การบริหาร 

และพฤตกิรรมในการประกอบธุรกจิ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

>>> มีหน่วยงาน DSI เขา้มาช่วยในเรื่องการสอบสวนปัญหา

และตดิตามคด ี

       สาเหตทุีม่กีารออกพรบ.ฉบับใหม่น้ีขึน้มา เน่ืองจาก พรบ.

การแข่งขันทางการคา้ พ.ศ.2542 ใชม้าเป็นเวลานาน และมี

บทบัญญัตบิางประการไม่สอดคลอ้งกับรูปแบบและพฤตกิรรม

การประกอบธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปซึง่ส านักงานคณะกรรมการ

การแข่งขันทางการคา้เป็นหน่วยงานภายในกรมการคา้ภายใน 

กระทรวงพาณิชย ์จงึเห็นว่าไม่มีความคล่องตัวและขาดความ

เป็นอสิระในการดูแลการแข่งขันทางการคา้ไม่มีประสทิธิภาพ

เท่าที่ควร จึงมีการเปลี่ยนแปลงน้ีขึน้เพื่อพัฒนาการดูแลการ

แขง่ขนัทางการคา้ใหม้ีความคล่องตัวและมคีวามเป็นอสิระมาก

ขึน้ มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ใหท้ันตอ่การเปลีย่นแปลงของธุรกจิ

อยู่ตลอดเวลา

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ คร ัง้ที1่/2562

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสุพัตรา เขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหว่างประเทศ 

ครัง้ที่1/2562 ณ สภาหอฯ ซึง่ไดเ้ชญิผูแ้ทนจากกรมเจรจา

การคา้ระหว่างประเทศมาบรรยาย เรื่อง บทบาทของไทยใน

ฐานะประธานอาเซยีนปี 2562 และประโยชนท์ีไ่ดร้ับ สรุปดงัน้ี 

1 .  แ น ว คิ ด ห ลั ก  “ Advancing Partnership for 

Sustainability ร่วมมอื ร่วมใจ กา้วไกล ยั่งยนื” ประเด็นน าเสนอ

ดา้นเศรษฐกจิปี 2562 ไดแ้ก่ (1)การเตรียมความพรอ้มของ

อาเซยีนส าหรับการปฏวิัตอิุตสาหกรรมครัง้ที่4, (2)การสง่เสรมิ

ความเชื่อมโยงในภูมิภาคผ่านการคา้ การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว และ(3)การส่งเสรมิการพัฒนาทางเศรษฐกจิของ

อาเซียนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั ้ง น้ี มีการตั ้ง  ASEAN IUU 

Fishing Task Force เพื่อจัดท าแนวทางในการส่งเสริมความ

ร่วมมอืเพือ่การประมงทีย่ั่งยนื  

2.ประโยชนต์อ่เศรษฐกจิไทย มผีูแ้ทนและองคก์รตา่งๆ 

จากนอกภูมภิาค เช่น EU UK US OECD มาเสนอความร่วมมือ

ในการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซยีนของไทย, รายไดท้ีจ่ะ

ไดร้ับจากการจัดประชมุทีไ่ทย และไทยสามารถใชโ้อกาสน้ีใน

การผลักดันส่งเสริมการคา้และการลงทุนของไทยในภูมภิาค

อาเซยีนและนอกภูมภิาค 



 

นอกจากน้ี ได ้update RCEP การเจรจาความตกลง

หุ ้น ส่ ว น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค  ( Regional 

Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ร ะ หว่ า ง 

อาเซียน และ 6 ชาติคู่เจรจา (ไดแ้ก่ จีน ญี่ปุ่ น เกาหลีใต ้

อนิเดยี ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด)์ มีก าหนดประชุม 19-28 

กุมภาพันธ์ 2562 แต่ยังไม่แน่ใจว่าสามารถปิดการเจรจาใน

ปลายปีน้ีไดห้รือไม่ เพราะความตอ้งการของสมาชกิแตกต่าง

กนั

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเพือ่หารอืประเด็นการใชส้ทิธพิเิศษทางภาษใีนกรอบอาเซยีน  

กบัการคา้ทีม่กีารใช ้Back-to-Back CO ควบคูก่บัการใช ้Third Country Invocing

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ 

(คุณปิยะราช) เขา้ร่วมประชุมเพื่อหารือประเด็นการใชส้ ิทธิ

พเิศษทางภาษีในกรอบอาเซยีน กบัการคา้ทีม่กีารใช ้Back-to-

Back CO ควบคู่กับการใช ้Third Country Invocing ณ กรม

เจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ วัตถุประสงคเ์พือ่ขอความคดิเห็น

ภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อประกอบการเสนอเรือ่ง

ดงักลา่วตอ่คณะรัฐมนตร ีมสีาระส าคญัดงัน้ี 

1.สมาชกิอาเซยีนมีความเห็นไม่ตรงกันในการตคีวาม

ขอ้บทภายใตร้ะเบียบปฏิบัติในการรับรองถื่นก าเนิดสินคา้ 

(Operation Certification Procedures: OCP) ในประเด็นที่ว่า 

จะสามารถใชข้อ้ก าหนดเรื่อง Back-to-Back CO ร่ วมกับ

ขอ้ก าหนดเรือ่ง Third Country Invocing ไดห้รอืไม่ 

>>>ประเทศไทยยังไม่ใหส้ ิทธิพิเศษทางภาษีแก่

การคา้ในรูปแบบดังกล่าวส าหรับการน าเขา้ ดังนัน้ ไทยจงึไม่

เคยออก Back-to-Back CO ส าหรับการคา้ในรูปแบบดังกล่าว

เชน่กนั ผูป้ระกอบการไทยจงึไม่สามารถใชส้ทิธพิเิศษทางภาษี

ไดท้ัง้กบัการสง่ออกและน าเขา้ 

2.สมาชกิอาเซียนทุกประทศเห็นพอ้งในหลักการว่า 

อาเซยีนควรสามารถใชส้ทิธพิเิศษทางภาษีในกรอบอาเซยีนกับ

การคา้ที่มีการใช ้Back-to-Back CO ควบคู่กับ Third Country 

Invocing และสมาชกิอาเซยีนทุกประเทศ ยกเวน้ไทย ไดเ้ริม่

ใหส้ทิธพิเิศษทางภาษีในกรอบอาเซยีนในรูปแบบดงักล่าวแลว้ 

เน่ืองจากกรมศุลกากรเห็นว่าจ าเป็นตอ้งมีค าสั่งจากระดับ

นโยบาย จงึจะสามารถออกกฏระเบยีบภายในเพือ่ใหส้ทิธพิเิศษ

ทางภาษีดงักลา่วได ้

3. กรมศุลกากร และกรมสนธิสัญญาและกฏหมายมี

ความเห็นร่วมกัน (วันที่ 5 ก.ย.59) ว่าหากสมาชกิอาเซยีนตก

ลงร่วมกันไดว้่าจะใช ้Back-to-Back ร่วมกับ Third Country 

Invocing ได ้อาจจะตอ้งพจิาณาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึง่

ตอ่ไปนี้ 

 (1) พจิารณาปรับแกข้อ้บทหรอืเพิม่ footnote ภายใต ้

OCP เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนว่าประเทศสมาชิกอาเซียน

สาม า รถ ใช  ้Back-to-Back CO ควบคู่ กั บ  Third Country 

Invocing ได ้ 

(2) จัดท าบันทกึขอ้หารือและมตขิองประเทศสมาชกิ

อาเซยีนเกีย่วกบัการด าเนนิการในเรื่องดงักล่าวไวใ้นบันทึกการ

ประชุมคณะอนุกรรมการความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน

ดา้นกฎว่าดว้ยถิน่ก าเนิดสนิคา้ (SC-AROO) ซึง่ในประเด็นที ่2 

น้ีทางกรมศุลกากรเห็นดว้ยและมีความเป็นไปไดม้ากที่สุด 

เพราะด าเนนิการไดง้่าย 

>>>เมือ่วนัที ่26 พ.ย.61 หัวหนา้คณะรักษาควาวสงบ

แห่งชาติไดม้ีค าสั่ง ยุบเลิกส านักงานคณะกรรมการปฎิรูป

กฏหมายซึง่มหีนา้ที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ 

และคณะกรรมการด าเนินการปฎริูปกฎหมายฯ การเสนอเรื่อง

ดงักลา่วตอ่คณะรัฐมนตรจีงึหยุดชะงักไป 

ทัง้น้ีกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศไดร้ับการประสาน

เป็นการภายในจากคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือ

ยกเลกิกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชพีและการ

ด าเนินธุรกจิของประชาชนใหด้ าเนินการเสนอเรือ่งดังกล่าวตอ่

คณะรัฐมนตรดีว้ยตนเอง เน่ืองจากเป็นประเด็นทีภ่าคเอกชนให ้

ความสนใจและไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ยังไม่

สามารถใชส้ทิธพิเิศษทางภาษีในกรณีดงักล่าวได ้ขาดวา่จะใช ้

เวลาการด าเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีประมาณ 1-3 

เดอืนนับจากวนัทีป่ระชมุน้ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TTIA จดัประชุมวสิามญั TTIA คร ัง้ที ่1/2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ ์2562 สมาคมฯ ไดจ้ัดประชมุ

วิสามัญ TTIA ครั ้งที่ 1/2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. มี

สมาชกิเขา้ร่วมครบองคป์ระชมุ  

อนึ่ง ก าหนดการประชุมวสิามัญ ครัง้ที่ 2/2562 และ

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 จะมีขึน้ในวันศุกรท์ี่ 26 

เมษายน 2562 ณ หอ้ง Garden Gallery โรงแรมแชงกลรี่า เริม่

เวลา 8.30 - 12.00 น. และรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 

 

TTIA ประชุมหารอืเรือ่งการจดัอบรม GLP ภายใตโ้ครงการ Ship to Shore Right  

รว่มกบั TFFA

เมื่ อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2562  คุณอรรถพันธ์   

มาศรังสรรค ์และเจา้หนา้ที่สมาคมฯ (คุณวรพลและคุณปิยะ

ราช) ประชมุหารอืเรือ่งการจัดอบรม GLP ภายใตโ้ครงการ Ship 

to Shore Right ร่วมกับ TFFA ณ หอ้งประชุมสมาคม TTIA 

สรุปสาระส าคญัดงัน้ี  

จะมีการจัดอบรม GLP ใหก้ับสมาชกิ 2 สมาคม 3 ครัง้ 

ครัง้ละ 2 วัน ไดแ้ก่ อบรมโซนพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 2 ครัง้ 

ช่วงเดอืนมีนาคม 2562 และอบรมโรงงานทางใต ้1 ครัง้ ช่วง

เดอืน พฤษภาคม 2562 

ทัง้น้ีทางสมาคมจะส่งอเีมลแจง้รายละเอยีดการอบรม

ใหก้บัสมาชกิอกีครัง้หนึง่

 

TTIA เขา้รว่มสมัมนาสรปุผลกระบวนการประเมนิ และประสทิธผิลเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ  

สาขาวชิาชพีการผลติอาหารและเครือ่งดืม่ สาขาการแปรรปูสตัวน์ า้ ระยะที ่2  

(กลุม่อุตสาหกรรมแปรรปูสตัวน์ า้ในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิ)

เ มื่ อ วั น ที่  2 0 

กุมภาพันธ์ 2562 

คุณสุพัตราไดเ้ขา้

ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

โครงการมาตรฐาน

อาชีพและคุณวุฒิ

ว ิ ช า ชี พ  ส า ข า

วิชาชีพการผลิต

อ า ห า ร แ ล ะ

เครื่องดืม่ สาขาการแปรรูปสัตวน์ ้าระยะที่ 2 (อุตสาหกรรมสตัว์

น ้าในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ณ KU Home ด าเนินโครงการ

โดย ม.สงขลานครนิทร ์สนับสนุนโดยสถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ

(องคก์ารมหาชน) 

https://www.tpqi.go.th/aboutus.php?WP=q2WZLJ1CM5

O0hJatrTfo7o3Q สรุปดงัน้ี 

1. โครงการน้ีเริม่ตน้เมื่อเดอืนมถิุนายน 2561 และจัด

ประชุมเชงิปฏบิัตกิารกลุ่มย่อย QC,RD,Production ไปแลว้ 4 

ครัง้ โดยมีบริษัทตัวแทนอุตฯแปรรูปสัตวน์ ้าเช่น CMC, SCC, 

PFG, TPC, MMP, Kingfisher  เป็นตน้ เขา้ร่วม workshop 



 

     1.1 อาชพีเป้าหมายคอื ผูป้ฏบิัตงิาน/นักบรหิารการ

ผลติ, ผูป้ฏบิัตงิาน/นักบรหิารงานควบคุมและประกันคุณภาพ, 

นักวจิัยและพัฒนา, ชา่งซอ่มบ ารุง เครือ่งปิดผนกึ หมอ้ฆ่าเชือ้  

     1.2 มีการก าหนด 1)สมรรถนะแกนกลาง Core 

competence ทีทุ่กสาขาตอ้งมคีอื หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีด่ใีน

การผลติอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร, อาชวีอนามัย

ความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม, การใชเ้ครือ่งมอืและอปุกรณใ์น

การผลติอาหาร, การท างานเป็นทมีและสือ่สาร, การแกปั้ญหา 

และพรบ.คุม้ครองแรงงาน / และ 2)สมรรถนะตามหนา้ที่ 

Functionl competence แยกตามชัน้คณุวฒุ ิ 

2. จุดประสงคก์ารประชมุครัง้น้ี เพือ่โครงการฯน าเสนอ

สรุปกระบวนการประเมนิ ผลการประเมนิ และผลวเิคราะหก์าร

ทดลองประเมนิสมรรถนะต่อคณะรับรองมาตรฐานอาชพี เพื่อ

ขอการรับรองในการจัดท าขัน้สุดทา้ยและน าไปใชต้อ่ไป โดยมี

ผูแ้ทนจากภาครัฐ เชน่ อย. กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน สนง.คกก.

อาชวีศกึษา, มก., สภาอุตฯ TFPA TTIA TPC PFG เขา้ร่วมให ้

ความเห็น 

3. วนัน้ีทีป่ระชมุใหก้ารรับรองมาตรฐานดงักลา่ว โดยมี

ขอ้เสนอใหป้รับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลผ่าน ,ใช  ้

output/key ของงานนั้นๆ มาใชใ้นการตัง้ค าถาม, ก าหนด

ค าถามใหเ้หมาะสมกับแต่ละระดับ, ควรใหผู้ส้อบไดร้ับรูว้ชิาที่

ตอ้งประเมนิล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 เดอืน แต่บางท่านเห็นว่าไม่

ตอ้งใหเ้วลาจะท าใหรู้ส้มรรถนะในขณะนัน้ไดท้ันท ี

4. สถาบันคุณวุฒิวชิาชีพแจง้ว่าเมื่อมาตรฐานเสร็จ

สมบูรณแ์ลว้ จะมกีารเปิดสมัครคดัเลอืกศนูยส์อบตอ่ไป

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเตรยีมการระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน ส าหรบัการตรวจรบัรองขึน้

ทะเบยีนผูผ้ลติอาหารสตัวเ์ลีย้งและผูผ้ลติปลาป่นสง่ออกไปยงัจนี  

(หน่วยงาน General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC))

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ ์2562 TTIA คุณสุพัตราและ

เจา้หนา้ที่ คุณอนุสรา เขา้ร่วมประชมุเตรียมการระหว่างภาครัฐ

และภาคเอกชน ส าหรับการตรวจรับรองขึ้นทะเบียนผูผ้ลติ

อาหารสตัวเ์ลีย้งและผูผ้ลติปลาป่นสง่ออกไปยังจนี (หน่วยงาน 

General Administration of Customs of the People’s 

Republic of China (GACC)) มีผูแ้ทนจากกรมปศุสัตว์, กอง

ควบคุมอาหารและยา, สพส, มกอช, สมาคมผูป้ระกอบกจิการ

อาหารสัตว์เลี้ยง, สมาคมผูผ้ลิตปลาป่นไทย และตัวแทน

ผูป้ระกอบการจากบางโรงงาน โดยมี น.สพ.วัชรพล โชตยิะ

ปุตตะ ผูอ้ านวยการกองความร่วมมือดา้นการปศุสัตวร์ะหว่าง

ประเทศ เป็นประธาน ณ หอ้งประชมุ 2 ตกึชยัอศัวรักษ์ กรมปศุ

สตัว ์สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

>>จากปัญหาความล่าชา้ในการอนุมัตติ่ออายุหนังสอื

รับรองสนิคา้อาหารสัตว ์ที่หมดอายุตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 

2560 รวมถึงการขอเพิ่ม Scope การรับรองในส่วนที่ เ ป็น 

Ingredients ใหม่เพิม่เตมิ น.สพ.วัชรพล อา้งถงึการไปประชมุ

ทีปั่กกิง่ วา่ทาง GACC สามารถมาตรวจโรงงานทีไ่ทยไดใ้นครึง่

ปีแรก (ปลายเดอืน พ.ค. – ม.ิย. 2562) โดยใหห้น่วยงานไทย

ท าหนังสือไปยังจีน และใหเ้ตรียมความพรอ้มของขอ้มูล

เอกสารและโรงงาน ทางกรมปศุสตัวจ์ะสง่ น.สพ.ไป preaudit 

ชว่งม.ีค. น้ี 

>>โรงงานใหม่ที่ขอขึน้ทะเบียน GACC จะเขา้ตรวจ 

100% ส่วนโรงงานเก่าที่ขอต่ออายุและขอขยายขอบข่าย

วตัถุดบิ คาดวา่จะใชว้ธิสีุม่ตรวจซึง่ทุกโรงงานตอ้งเตรยีมพรอ้ม 

สว่นวนัและเวลาที่เขา้ตรวจทางกรมฯ หารอืไป GACC และแจง้

ใหท้ราบในภายหลงั  

>>โรงงานทีข่อรับการตรวจมดีงัน้ี 

1)โรงงานผลติอาหารสัตวเ์ลี้ยง โรงงานเก่าที่ขอต่อ

อายุ 13 ราย (สมาชกิTTIA 8 ราย) ขอขยายขอบข่าย 11 ราย 

(สมาชกิ TTIA 8 ราย) และโรงงานใหม่ที่ขอขึน้ทะเบียน 18 

ราย (สมาชกิTTIA 5 ราย) 

2)โรงงานผลติปลาป่น โรงงานเกา่ทีข่อตอ่อายุ 18 ราย 

และโรงงานใหม่ทีข่อขึน้ทะเบยีน 9 ราย 

>>ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาดงัน้ี 

1. ความพรอ้มของโรงงานผลติอาหารสัตวเ์ลี้ยงและ

โรงงานผลติปลาป่น (ความพรอ้มดา้นเอกสารและโรงงาน) 

- ทัง้โรงงานผลติอาหารสัตวเ์ลีย้งและปลาป่น ค่อนมี

ความพรอ้มทัง้ดา้นเอกสารและโรงงาน แต่ยังกังวลประเด็น

น าเขา้วัตถุดบิจากประเทศอื่น ทราบว่าจีนจะไม่ใหน้ าเขา้จาก

ประเทศที่ 3 แต่วัตถุดบิส่วนใหญ่นอกเหนือจากทูน่าแลว้ จะมี

การน าเขา้จากตา่งประเทศเป็นจ านวนมาก 

สพส. >> ถาม มกอช. ถึงประเด็นเรื่องน้ี เพราะใน 

Health Certificate ตอ้งระบุ จะท าใหเ้ ป็นประเด็นส าหรับ

หลายๆโรงงาน  



 

มกอช. >> จะเร่งตรวจสอบและถา้ขอ้น้ีเป็นปัญหา

จรงิๆ อาจจะตอ้งมกีารหารอืและพจิารณากนัตอ่ไป 

- ส าหรับการเตรียมความพรอ้ม ทัง้โรงงานเก่าและ

โรงงานใหม่จะตอ้งมีความพรอ้ม 100% เพราะแผนการตรวจ

อาจมกีารเปลีย่นแปลงกระทันหัน 

2. รายชื่อและจ านวนบริษัทของโรงงานทั ้งภายใต ้

สมาคมและนอกสมาคม 

- เอกสารทีส่ง่ให ้GACC ลา่สดุเมือ่วนัที ่6 ส.ค. 61 ซึง่ 

GACC ไม่ไดข้อเอกสารเพิม่เตมิ แตท่าง สพส. จะน าเอกสารมา

เปรียบเทียบกับขอ้มูลปัจจุบันอีกครั ้ง  และไดท้ าหนังสือ

สอบถามไปยังผูป้ระกอบการทุกโรงงาน เพื่อใหเ้ช็คความ

ถูกตอ้งอกีครัง้ และใหส้มาคมฯ ชว่ยเวยีนประสานไปยังสมาชกิ

ดว้ย เพื่อความรวดเร็วในการแกไ้ขขอ้มูลและส่งไปให ้GACC 

ตอ่ไป 

3. ค่าใชจ้่ายในการตรวจรับรองโรงงาน โดยฝ่ายไทย

เป็นผูร้ับผิดชอบเรื่องทั ้งหมด ทั ้งน้ีกรมฯ จะนัดหารือกับ 3 

สมาคม, สพส. และผูท้ี่เกีย่วขอ้งในภายหลัง ค่าใชจ้่ายคร่าวๆ 

ไดแ้ก ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั คา่ทีพ่ัก คา่อาหาร คา่ลา่ม คา่รถตู ้ 

4. การให  ้ Per diem ส าหรับจนท. GACC อาจไม่

เหมาะสม เพราะทางจนีคอ่นขา้งเขม้งวดเรือ่งน้ี และอาจผดิต่อ

กฎหมายคอรัปชัน่ จงึขอความร่วมมอืทุกโรงงานไม่ใหเ้บีย้เลีย้ง 

แต่สามารถเลี้ยงอาหารเพื่อเ ป็นการขอบคุณและสร า้ง

ความสมัพันธไ์ด ้

 

TTIA เขา้รว่มประชุมกลุม่ยอ่ยเพือ่รว่มใหค้วามคดิเห็นตอ่พระราชบญัญตัสิภาผูส้ง่สนิคา้ 

แหง่ประเทศไทย พ.ศ. ...

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 TTIA คุณอรรถพันธ์ 

เลขาธกิารและคุณสุพัตรา เขา้ร่วมประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง ร่าง 

พรบ.สภาผูส้่งสนิคา้แห่งประเทศไทย พ.ศ. ... จัดโดยกรม

ส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ก.พาณิชย ์ซึง่ไดร้ับมอบหมาย

ใหก้ ากบัดแูล พรบ.นี้ โดยมภีาครัฐและเอกชนเขา้ร่วม สรุปดงัน้ี 

1. ร่าง พรบฯ ขยายนยิามการขนสง่ทางเรอืเป็นการส่ง

สนิคา้ระหว่างประเทศทุกรูปแบบ ยกเลกิ ม.14 การก าหนดให ้

ตอ้งเป็นสมาชิกสภาฯ ตามมูลค่าการส่งออกที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง และ ม.41 การระวางโทษปรับ หากไม่ปฏบิัตติาม 

ม.14   

2. กรมฯด าเนินการเปิดรับฟังความเห็นของผูม้ีสว่นได ้

ส่วนเสีย ผ่านทาง www.ditp.go.th 21 มค-28 กพ 62 และ

ประชมุกลุม่ย่อยวนัน้ี  จากชอ่งทางwebมผีูเ้ขา้อ่าน 1,336 ราย 

และแสดงความเห็น 4 ราย ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกับการยก ร่าง 

พรบฯ  

3.ที่ประชุมเสนอความเห็น เช่น บทบาทความชัดเจน

ในการด าเนินงานของสภาผูส้่งสนิคา้ และการสนับสนุนจาก

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวขอ้งกับภาระกิจของสภาฯ , ทางคุณ

อรรถพันธแ์ละ TFFA แสดงความกงัวลเรือ่งการยกเลกิ ม.14 จะ

ท าใหก้ารรวมกลุ่มลดลง แต่บางสมาคมมองว่าหากสภาฯมี

ประโยชน์ก็จะมีบรษัิทเขา้ไปสมัครเป็นสมาชกิเอง, ของบจาก

กระทรวงพาณชิยช์ว่ยสนับสนุนงานของสภาฯดว้ย  

4. ขัน้ตอนต่อไป ก.พณ จะรวบรวมขอ้มูลเพื่อหา

ขอ้สรุป

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TTIA เขา้รว่มประชุม การสง่เสรมิการมงีานท าและยกระดบัคณุภาพชวีติของผูส้งูอายุ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คุณอรรถพันธ์ มาศ

รังสรรค ์เลขาธกิารสมาคมฯ และผูแ้ทนสภาหอการคา้ไทย และ

เจา้หนา้ทีส่มาคม คณุวรพล ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ การสง่เสรมิการ

มงีานท าและยกระดบัคณุภาพชวีติของผูส้งูอายุ ณ หอ้งประชมุ 

ศ.นิคม จันทรวทิุร กรมสวัสดกิารคุม้ครองแรงงาน โดยมี รมต.

กระทรวงแรงงาน คณุอดลุย ์แสงสงิแกว้เป็นประธาน  

สาระส าคญัดงัน้ี  

ที่ประชุมรายงานว่าปี 2560 มีผูสู้งอายุประชากรไทย

อยู่จ านวน 11ลา้นคน ซึง่ถอืวา่มจี านวนมาก โดยภาครัฐไดอ้อก

มาตรการสังคมผูสู้งอายุมาแลว้ 4 มาตรการคือการจา้งงาน

ผูสู้งอายุ /การก่อสรา้งที่อยู่อาศัยส าหรับผูสู้งอายุ/ สนิเชื่อ

ผูส้งูอายุ / เห็นชอบร่างพรบ.นโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ

ในปี 2562 ก.แรงงานมีงบส าหรับขับเคลื่อนนโยบาย 

ส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุโดยเริ่มตน้ที่จ านวน 

100,000 คนในช่วงอายุ 60-69 ปี เพื่อใหม้ีการจา้งงานใน

ภาคเอกชนและภาครัฐมากขึน้ โดยจะมีการตดิตามโครงการ 

หลงัจากเริม่โครงการไปแลว้ 6 เดอืน 

การก าหนดอตัราคา่จา้งแรงงานส าหรับผูส้งูอายุส าหรับ

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปอัตราค่าจา้งรายชั่วโมงอัตราเดียวทั่ว

ประเทศไม่ต ่ากว่า 45 บาทต่อชั่วโมงและท างานตดิต่อกันไม่

เกนิ 7 ชัว่โมงตอ่วนัก าหนดโดยคณะกรรมการคา่จา้ง 

ภาครัฐจะออกกฎหมายใหส้อดคลอ้งกับการจา้งงาน

ผูส้งูอายุมากขึน้ ทัง้เรือ่งระบบสวสัดกิารซึง่อาจใหผู้ส้งูอายุเขา้

ระบบประกนัสงัคม และการสนับสนุนเรือ่งการยกเวน้ภาษีเงนิได ้

ส าหรับการจา้งงานผูสู้งอายุซ ึง่สามารถหักราย จ่ายได ้2 เท่า 

ใหม้ีการครอบคลุม จ านวนผูสู้งอายุ ที่มีรายไดสู้งกว่า 15,000 

บาทดว้ย

 

TTIA ใหก้ารตอ้นรับ บรษัิท เมดเิอเตอร ์จ ากัด เพือ่ขอความรว่มมอืสมาคมในการประชาสัมพันธ ์

งานเจรจาธรุกจิกับผูป้ระกอบการญีปุ่่ น

เมือ่วนัที ่25 กมุภาพันธ ์2562 คณุสพุัตรา ผูอ้ านวยการ

สมาคม และเจา้หนา้ที่สมาคม ใหก้ารตอ้นรับ บริษัท เมดเิอ

เตอร ์จ ากัด ซึง่ทางบรษัิทฯ ขอเขา้พบสมาคม TTIA เพื่อขอ

ความร่วมมือสมาคมในการประชาสัมพันธง์านเจรจาธุรกจิกับ

ผูป้ระกอบการญีปุ่่ นเพือ่เป็นประโยชน์ในการสรา้งความสัมพันธ์

อันดรีะหว่างผูป้ระกอบการ รวมถงึเป็นการสรา้งโอกาสในการ

พัฒนาธุรกจิใหก้บัสมาชกิสมาคม  

ทัง้น้ี บริษัท เมดเิอเตอร์ จ ากัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา

ทางธุรกจิใหก้บัองคก์รภาครัฐและเอกชนของญีปุ่่ น โดยงานจะ

เป็นการจัด business matching จับคู่ เจรจธุ รกิจระหว่าง

ผูป้ระกอบการญี่ปุ่ นกับผูป้ระกอบการไทย ซึง่ในปัจจุบันภาครัฐ

ญี่ปุ่ นทัง้ส่วยกลางและองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดม้ีการ

ส่งเสรมิผูป้ระกอบการญี่ปุ่ นใหข้ยายตลาดสู่ประเทศไทยและ

อาเซยีน

 

 

 

 

 



 

TTIA ใหก้ารตอ้นรบั บรษิทั กวนิ อนิเตอรเ์ทรด ขอเขา้พบเรือ่งการจดังานแสดงสนิคา้

เมือ่วนัที ่26 กมุภาพันธ ์2562คณุสพุัตรา ผูอ้ านวยการ

สมาคม และเจา้หนา้ที่สมาคม ใหก้ารตอ้นรับ บริษัท กวิน 

อนิเตอรเ์ทรด จ ากัด ซึง่ทางบรษัิทฯ ขอเขา้พบสมาคม TTIA 

เพื่อขอสนับสนุนการจัดงาน ASEAN Cold Pharma Chain 

2019 / ASEAN Logistics & Warehouse 2019 ซึ่งเป็นงาน

แสดงสนิคา้ เทคโนโลยแีละการจัดห่วงโซค่วามเย็น หอ้งปลอด

เชื้อ ระบบคลังสนิคา้ ขนส่งและโลจิสตกิส ์ ในวันที่ 9 - 11 

ตลุาคม 2562 ณ ฮอลล ์106 ศนูยน์ทิรรศการการประชมุไบเทค 

บางนา วัตถุประสงคเ์พื่อเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนความรู  ้

สนิคา้และบรกิาร ตลอดจนการจัด business matching

 

TTIA เขา้รว่มประชมุ การสรา้งองคก์รแหง่ความสขุ (Happy Workplace)  

ในมติกิจิกรรมเพือ่สงัคม (ชว่ยเหลอืคนพกิาร)

เมือ่วนัที ่27 กมุภาพันธ ์2562เจา้หนา้ทีส่มาคม (คณุปิ

ยะราช) ไดเ้ขา้ร่วมประชุม “ การสรา้งองคก์รแห่งความสุข

(Happy Workplace) ในมติกิจิกรรมเพื่อสังคม (ช่วยเหลอืคน

พิการ) จัดโดย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมร่วมกับ PMAT ณ 

หอ้งประชุม บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 

วัตถุประสงคเ์พื่อ แลกเปลี่ยนความรูก้ารท ากจิกรรม Happy 

Workplace และเชิญชวนใหส้ถานประกอบการจิกการท า

ประโยชนเ์พือ่สงัคม มสีาระส าคญัดงัน้ี 

1. มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ไดร้ับการสนับสนุน

งบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนสรา้งเสรมิสุขภาพ

(สสส.) ในแผนงานพัฒนาคุณภาพชวีติคนพิการ โดยใหเ้กดิ

การสนับสนุนอาชีพคนพิการและจา้งงานคนพิการท างาน

สาธารณะประโยชนใ์นชมุชน  

2. การสนับสนุนทุนเพื่อการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย

คนพกิารรุนแรงทีไ่ม่สามารถท างานหรือประกอบอาชพีได ้โดย

ในปี 2561 ไดส้นับสนุนงบประมาณส าหรับการปรับปรุงสภาพที่

อยู่อาศัยแก่คนพกิารรุนแรง 8 ครอบครัวใน 3 จังหวัด สุรนิทร ์

ล าปาง ชลบุรี โดยมีภาคีในพื้นที่ช่วยคัดเลือกคนพิการที่

ตอ้งการความชว่ยเหลอืและด าเนนิการปรับปรุง 

3.  โครงการเตมิพลงัชวีติคนพกิารดว้ย “ตูช้ ืน่ใจ” เป็น

โครงการตดิตูน้ ้าดืม่อัตโนมัตเิพื่อเป็นสัมปทานคนพกิาร แทน

การจ่ายเงนิเขา้กองทุนคนพกิาร ซึง่ เป็นการร่วมสนับสนุนการ

ขับเคลือ่นโดยตรงเพราะเงนิ 5% ของยอดขายจากตูน้ ้าดืม่จะ

ถูกปันผลมาเป็นทุนสนับสนุนใหเ้กิดการขับเคลื่อนภารกิจ

ปรับปรุงสภาพบา้นคนพกิารรุนแรง และช่วยใหค้นพกิารเขา้ถงึ

โอกาสงานและอาชพีไดอ้ย่างยั่งยนืทุกปี 

หากผูป้ระกอบการสนใจการตดิตัง้ตูน้ ้าดืม่อัตโนมัต ิ(ตู ้

ชืน่ใจ) หรือสอบถามขอ้มูลคนพกิารเพื่อรับสมัครงานสามารถ

ตดิต่อสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี่ มูลนิธนิวัตกรรมทางสังคม 

( คุ ณ สั ม ฤ ท ธิ์  เ บ อ ร์ โ ท ร  0 8 9 - 1 1 4 - 7 7 4 2 )  ห รื อ 

http://l.ead.me/bb1iCc

 



 

 

 

อนิโดเรยีกรอ้งญีปุ่่ นยกเลกิภาษนี าเขา้สนิคา้ประมง

เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2562 กระทรวงกจิการทางทะเล
และประมงอนิโดนีเซยีร่วมกบัองคก์รสง่เสรมิการคา้ตา่งประเทศ

ของญี่ปุ่ น (JETRO) ไดร้่วมประชุมหารือถึงโอกาสดา้นการ
ลงทุนภาคอตุสาหกรรมประมงระหวา่งอนิโดนีเซยีและญีปุ่่ น 
          ในการน้ี  รัฐมนตรกีระทรวงกจิการทางทะเลและประมง

อนิโดนีเซียมีขอ้เรียกรอ้งใหร้ัฐบาลญี่ปุ่ นยกเลิกภาษีน าเขา้
สนิคา้ประมงจากอนิโดนีเซยี เน่ืองจากการน าสนิคา้ประมงเขา้
ตลาดญี่ปุ่ นจะตอ้งเสยีภาษีถงึ 7% ในขณะที่ ญี่ปุ่ นไม่ไดเ้ก็บ

ภาษีประมงจากเวียดนามและประเทศไทย โดยคาดว่าหาก

ย ก เ ลิ ก ภ า ษี น า เ ข ้า จ ะ ช่ ว ย ใ ห ้ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ค ้า
ภาคอุตสาหกรรมการประมงของทัง้สองฝ่ายดีขึน้ และจะเป็น

การ เ ปิดโอกาสการลงทุนใหก้ับ นักธุ รกิจชาวญี่ปุ่ นต่อ
อตุสาหกรรมประมงในอนิโดนีเซยีดว้ย 

ทัง้น้ี อนิโดนีเซยีไม่ไดย้ื่นขอ้เสนออืน่แลกเปลีย่นการ

ผลักดันยกเลกิภาษีน าเขา้ของญีปุ่่ น นอกเหนือไปจากการเปิด
โอกาสลงทุนในภาคอตุสาหกรรมประมงขา้งตน้ 
 
ทีม่า: www.thejakartapost.com 

 

สหรฐัฯ แจง้ขยายใชร้ะเบยีบ SIMP กบัเป๋าฮือ้และกุง้

ส านักงานที่ปรกึษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุง

วอชงิตัน ด.ีซ.ี (สปษ. ด.ีซ.ี) แจง้เตอืนการบังคับใชร้ะเบียบ 
Seafood Import Monitoring Program (SIMP) ที่ ข ย า ย
ขอบเขตใหค้รอบคลมุสนิคา้กุง้และหอยเป๋าฮือ้ ซึง่ท าใหผู้ผ้ลติ

ในสหรัฐอเมริกาตอ้งจัดท าโปรแกรมการตรวจสอบยอ้นกลับ 
(Seafood Traceability Program, 50 CFR 300.324 (aX3)) 
เพื่อเก็บขอ้มูลแหล่งทีม่าของสนิคา้กุง้และหอยเป๋าฮือ้ ในขณะ

ที่ผูส้่งออกตอ้งด าเนินการตามระบบแจง้ขอ้มูล ( informed 
compliance) ทีก่ ากบัดแูลโดยองคก์ารบรหิารสมุทรศาสตรแ์ละ
บ ร ร ย ากาศแห่ ง สห รั ฐ อ เมริก า  (National Oceanic and 
Atmospheric Administration: NOAA) และกรมศุลกากรและ

ป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (U. S. Customs and Border 
Protection) ซึง่ไดป้ระกาศเนน้ย ้าการแจง้ปฏบิัตติามระเบยีบฯ 

ใหผู้น้ าเขา้สนิคา้กุง้และหอยเป๋าฮือ้ท าความความเขา้ใจ เรยีนรู ้

และปรับแกข้อ้มูลประกอบการน าเขา้สนิคา้ประมงเรยีบรอ้ยแลว้ 

       ทัง้น้ี สหรัฐอเมรกิาจะด าเนินการตรวจเอกสาร ตรวจ

สนิคา้ และยืนยันความถูกตอ้งของขอ้มูลสนิคา้อาหารทะเลที่
น าเขา้จากต่างประเทศ อกีทัง้จะยังไม่ปฏเิสธการน าเขา้สนิคา้
กุง้และหอยเป๋าฮือ้ทีม่ขีอ้มูลพกิดัศลุกากรไม่ครบถว้นในระหวา่ง

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 – 1 มนีาคม 2562 โดยหลงัจากสิน้สุด
ก าหนดดังกล่าว สหรัฐอเมริกาจะปฏิเสธสนิคา้อาหารทะเล 
(รวมถึงกุง้และหอยเป๋าฮื้อ) ที่ไม่ปฏิบัตติามขอ้ก าหนดของ

ระเบยีบ SIMP 

ทีม่า : ส านักงานทีป่รกึษาการเกษตรตา่งประเทศ ประจ ากรงุวอชงิตัน ด.ีซ.ี

 

 

เพิม่การตรวจวเิคราะห ์Listeria monocytogenes ในสนิคา้กลุม่ครสัเตเชยีนตม้สกุน าเขา้

กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน ้ า (Department of 
Agriculture and Water Resources) เผยแพร่ประกาศ IFN  
1 6 - 1 8  Monitoring cooked crustaceans for Listeria 

monocytogenes ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 แจง้เพิ่มอัตรา
กา รต ร วจ วิเ คร า ะห์เ ชื้อ จุ ลินทรีย์ก่ อ โ ร คชนิด  Listeria 
monocytogenes ในสนิคา้กลุ่มครัสเตเชียนตม้สุกน าเขา้ ซึง่

ครอบคลุมปู Crayfish ล็อบสเตอร ์และกุง้ ทัง้ชนิดแช่เย็นและ
แช่แข็ง เพื่อตรวจสอบว่าสินคา้อาหารกลุ่มดังกล่าวมีการ

ปนเป้ือนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
ชนิดน้ีหรือไม่ ทัง้น้ี ไม่รวมสนิคา้
กลุ่มน้ีที่นา้เขา้จากนิวซีแลนด์

และที่น าเขา้ภายใตค้วามตกลง 
Food Import Compliance 

Agreement (FICA) 

ทีม่า: 
http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/notices/ifn16-18
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“ไทย”...เตรยีมเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม GFETW คร ัง้ที ่6 พรอ้มอวดศกัยภาพการบงัคบัใช ้

“กฎหมายประมง” สูเ่วทสีากล

ไทยเตรยีมเป็นเจา้ภาพจัดการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการ

บังคบัใชก้ฎหมายประมงนานาชาต ิครัง้ที ่6 หรอื The Global 
Fisheries Enforcement Training workshop (6th GFETW)  
ในระหวา่งวนัที1่8 – 22 กมุภาพันธ ์2562 น้ี ณ โรงแรมเซ็นทา

ราแกรนด ์ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

         ดร.อดิศร   พรอ้มเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผย

ว่า ประเทศไทย โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไดร้ับเกียรติจากองค์กร International Monitoring, Control 
and Surveillance (IMCS) Network ในการร่วมเป็นเจา้ภาพ

จั ด ป ร ะ ชุ ม ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  The Global Fisheries 
Enforcement Training workshop (The 6th GFETW) ซึ่ ง
ก าหนดจัดขึน้ทุก 2 ปี  เพื่อเปิดเวทีใหผู้ป้ฏิบัตงิานดา้นการ

ติดตาม  ควบคุม  และ เ ฝ้ าร ะวังกิจกร รมการท าประมง 
หรือ MCS จากทุกภูมิภาคของโลกรวมกว่า 200 ราย ไดม้ี
โอกาสแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร ประสบการณ์ แนวทาง

ปฏบิัตงิานระหว่างกัน เพื่อเสรมิสรา้งศักยภาพในการบังคับใช ้

กฎระเบียบดา้นการจัดการประมงอย่างมีประสทิธิภาพ มุ่งสู่

ความมั่นคงทางดา้นอาหารและสรา้งความยั่งยืนใหก้ับ

ทรัพยากรประมง  โดยในครั ้ง น้ี ใช  ้Theme การประชุม
วา่ “Closing the Net through Global cooperation between 
Flag, Coastal, Port and Market States for Effective 

collective enforcement of international and domestic 

law” ซึ่งแบ่งการประชุมออกเป็น 11 session อาทิ ความ
ร่วมมอืระดบันานาชาตแิละระดับภูมภิาคดา้น MCS ทัง้ในบรบิท
ของประเทศผูป้ฏบิัต ิและบรบิทของของหน่วยงานผูก้ ากับดูแล

ดา้นการประมง การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ กับการ
ตดิตาม ควบคมุ และเฝ้าระวงัการท าประมง การพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบังคับใชก้ฎหมายดา้น MCS ในการ

พัฒนาการปฏิบัติของประเทศใหส้อดคลอ้งกับขอ้ก าหนด
ของ RFMOs การควบคมุและการบังคับใชก้ฎหมายที่เกีย่วขอ้ง
กบัการขนถ่ายสตัวน์ ้ากลางทะเล เป็นตน้ นอกจากน้ี ภายในการ

ประชุมฯ ยังมีการประกวด The 3rd Stop IUU Fishing Award 
contest ซึ่งจะเป็นการประกวดผลงาน ความส าเร็จ หรือ
นวัตกรรมดา้น MCS ที่แสดงถึงแนวคิดริเริ่มสรา้งสรรค์และ

ผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ของประเทศสมาชกิ หน่วยงานดา้นการ

ประมง และบุคคลทั่วไปอกีดว้ย 

            ทัง้น้ี จะมีพธิีเปิดการประชมุอย่างเป็นทางการในวนัที่ 
18 กมุภาพันธ ์2562 น้ี  โดยไดร้ับเกยีรตจิากพลเอกฉัตรชยั สา

รกิลัยะ รองนายกรัฐมนตร ีเป็นประธานเปิดการประชมุดงักลา่ว 

ทีม่า:https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/3198/
all_activity/1

 

 
ณ องคก์ารคลงัสนิคา้ กระทรวงพาณิชย ์จ.สมทุรปราการ กรมประมงไดน้ าคณะผูป้ฏบิตังิาน 

และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตดิตาม ควบคมุ และเฝ้าระวงักจิกรรมการท าประมง 

หรอื IMCS จากตา่งประเทศ และองคก์รระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา เวลา 10.00 น. ณ องค์การ
คลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ กรมประมงได้น าคณะ
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังกิจกรรม
การท าประมง หรือ IMCS จากต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศที่

เ ก่ียวข้อง เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ "การควบคุมมาตรการของ
เรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM)" พร้อมเยี่ยมชม
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเรือประมง ท่า 23C บริษัทศุภ
นาวา กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบังคับ
ใช้กฎหมายประมงนานาชาติ  (The Global Fisheries Enforcement 
Training Workshop : the 6th GFETW) ที่ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 
– 22 กุ มภ าพั น ธ์  2562 ณ  โ ร งแ รม เ ซ็นทาร าแกรนด์  ล าดพร้ า ว 
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ประสบการณ์ และ
แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้ กฎหมาย
ประมงในระดับนานาชาติ 

ทีม่า:https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/3207

 

 



 

กลุม่พฒันาระบบบรหิาร กรมประมง จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร แนวทางการขบัเคลือ่น

การพฒันาระบบงานของกรมประมงสูก่ารเป็นองคก์าร 4.0

เมื่อวันที่15 กุมภาพันธ ์2562 กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
กรมประมง จัดสัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร หลักสูตร แนวทางการ
ขบัเคลือ่นการพัฒนาระบบงานของกรมประมงสูก่ารเป็นองคก์าร 

4.0 ใหก้ับบุคลากรกรมประมง จ านวน 120 คน เพื่อเสรมิสรา้ง
ความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคดิของการพัฒนา
องคก์รสู่ระบบราชการ 4.0 และเครื่องมือการประเมนิสถานะ

ระบบราชการ 4.0 โดย อาจารยก์ติตณัิฐ พนมฤทธิ ์กรรมการ
ผูจ้ัดการ บรษัิทศูนยส์่งเสรมิคุณค่าทางธุรกจิ จ ากัด ใหเ้กยีรติ
เป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรู ้ณ หอ้งประชุมอานนท์ กรม

ประมง 

ที่มา:https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/3201/

all_activity/1

 

 



 

‘กรมเจรจาฯ’ เรง่เครือ่งจัดท าระบบรับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้ดว้ยตนเองของอาเซยีน  

มั่นใจพรอ้มใหผู้ป้ระกอบการเริม่ใชง้าน ก.ค. นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ เผยผลการประชุมของคณะอนุกรรมการดา้น

กฎ ว่ าด ว้ ย ถิ่น ก า เ นิ ดสินค า้  ( Inter-Sessional SC-AROO 

Meeting) ที่ไทยเป็นเจ า้ภาพจัดขึ้น  ระหว่างวันที่  7  – 9 

กมุภาพันธ ์ทีผ่่านมา วา่ทีป่ระชมุไดห้ารอืการจัดท าระบบรับรอง

ถิน่ก าเนดิสนิคา้ดว้ยตนเอง (ASEAN-Wide Self Certification: 

AWSC) ซึง่จะเริม่ใชง้านในเดอืนกรกฎาคมน้ี โดยเป็นไปตาม

เป้าหมายที่อาเซียนไดก้ าหนดไว ้อาทิ ผูส้่งออกที่จะขึ้น

ทะเบียนเพื่อรับรองถิ่นก านิดสินคา้ดว้ยตนเอง (Certified 

Exporter: CE) สามารถเป็นไดท้ั ้งผูส้่งออกและผูผ้ลิต การ

ก าหนดจ านวนผูม้สีทิธขิ ึน้ทะเบยีน ไม่เกนิ 10 คนต่อ 1 บรษัิท 

และยังมีประเด็นที่อาเซยีนตอ้งหารือ อาท ิคุณสมบัตขิองผูม้ี

สทิธริับรองถิน่ก าเนิดสนิคา้ดว้ยตนเอง และรูปแบบการรับรอง

ถิ่นก าเนิดสนิคา้ที่อนุญาตใหป้ระเทศผูน้ าเขา้ซื้อสนิคา้โดย

ประเทศคนกลางในอาเซยีนได ้ซึง่ที่ผ่านมาจะอนุญาตใหซ้ื้อ

จากประเทศผูผ้ลติและสง่ตรงมายังผูซ้ือ้เท่านัน้ 

นางอรมน เสริมว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วม

โครงการน าร่องระบบรับรองถิ่นก าเนิดสนิคา้ดว้ยตนเอง ทัง้

โครงการน าร่องฯ ที่ 1 และโครงการน าร่องฯ ที่ 2 ในการส่ง

สนิคา้ไปประเทศสมาชกิอาเซยีนมาแลว้ ตัง้แต่ปี 2553 และปี 

2557 ตามล าดบั ซึง่ทัง้สองโครงการมวีตัถุประสงคเ์พือ่อ านวย

ความสะดวกทางการคา้ใหก้ับภาคเอกชน ซึง่ปัจจุบันไม่ตอ้งใช ้

หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสนิคา้ (Form D) ในการขอใชส้ ิทธิ

พเิศษทางภาษีเพือ่สง่ออกไปยังอาเซยีน แตส่ามารถรับรองถิน่

ก าเนิดสนิคา้ไดด้ว้ยตัวเอง ซึง่จะช่วยประหยัดเวลา ลดตน้ทุน

ค่าใชจ้่าย และลดความผิดพลาดในการกรอกขอ้มูล Form D  

ทัง้น้ี ทัง้ 2 โครงการมีการก าหนดเงื่อนไขการใชแ้ตกต่างกัน 

อาทิ โครงการน าร่องฯ ที่ 1 จะใหผู้ส้่งออกหรือผูผ้ลติเป็นผู ้

รับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้ ขณะทีโ่ครงการน าร่องฯ ที ่2 จะอนุญาต

เฉพาะผูส้่งออกที่เป็นผูผ้ลติเท่านัน้ จงึท าใหม้ีประเทศสมาชกิ

อาเซยีนเขา้ร่วมแตกตา่งกนั   

โดยสมาชกิอาเซียนที่เขา้ร่วมโครงการน าร่องฯ ที่ 1 

ไดแ้ก่ ไทย สงิคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา บรูไน และเมียนมา 

ในขณะทีส่มาชกิอาเซยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการน าร่องฯ ที ่2 ไดแ้ก่ 

ไทย ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี สปป.ลาว และเวยีดนาม จากการ

ด าเนินโครงการน าร่องฯ มาระยะหนึ่ง อาเซยีนเห็นว่าควรปรับ

ประสานโครงการน าร่องฯ ทัง้ 2 โครงการร่วมกนั จงึจัดท าระบบ 

AWSC ขึน้ เพือ่ใหอ้าเซยีนใชร้่วมกนัทัง้ 10 ประเทศ ซึง่ไทยจะ

ไดร้ับประโยชน์จากระบบดังกล่าวมากที่สุด เน่ืองจากเป็น

ประเทศเดยีวที่เขา้ร่วมโครงการน าร่องฯ ทัง้ 2 โครงการ โดย

ระบบ AWSC จะลดความสับสนของผูป้ระกอบการ เน่ืองจากที่

ผ่านมา หากผูป้ระกอบการไทยตอ้งการใชส้ทิธภิายใตโ้ครงการ

น าร่องฯ ใด ก็ตอ้งปฏบิัตติามเงื่อนไขภายใตโ้ครงการน าร่องฯ 

นัน้ 

ทัง้น้ี ขอ้มูลสถติกิารใชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษีภายใตโ้ครงการ

น าร่องระบบรับรองถิน่ก าเนิดสนิคา้ดว้ยตนเองพบว่าไทยเป็น

ประเทศที่มีผูส้่งออกที่ข ึน้ทะเบียนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ใน

กลุ่มประเทศอาเซยีน โดยไทยมจี านวนผูส้่งออกที่ข ึน้ทะเบยีน

รวมทัง้สิน้ 316 ราย อันดับที่ 2 มาเลเซยี 188 ราย และอันดับ

ที่ 3 สงิคโปร ์76 ราย นอกจากน้ี ในปี 2561 ตลาดส่งออกที่

ไทยใชส้ทิธภิายใตโ้ครงการน าร่องระบบรับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้

ดว้ยตนเองสูงสดุตามล าดับ เช่น มาเลเซยี 1,724 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ เวยีดนาม 250 ลา้นเหรียญสหรัฐ และสงิคโปร ์96 ลา้น

เหรยีญสหรัฐ เป็นตน้ 

Source: http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ/์item/กรม

เจรจาฯ-เรง่เครือ่งจัดท าระบบรับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้ดว้ยตนเองของอาเซยีน-

มั่นใจพรอ้มใหผู้ป้ระกอบการเริม่ใชง้าน-กค-น้ี.html

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ไทยเดนิหนา้ผลกัดนัอารเ์ซ็ปใหไ้ดส้ ิน้ปีนี ้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้

ระหวา่งประเทศ เปิดเผยวา่ คณะกรรมการเจรจาจัดท าความตก

ลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ก าลังอยู่

ระหวา่งการประชมุครัง้ที ่25 ระหวา่งวนัที ่19-28 ก.พ.2562 ณ 

เมืองบาหล ีสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี โดยรอบน้ีจะเป็นการหารอื

ต่อเน่ืองจากการประชุมครั ้งที่ 24 เมื่อเดือนต.ค.2561 ณ 

ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเร่งหาขอ้สรุป 13 บทที่เหลือ เช่น 

การคา้สนิคา้ การคา้บริการ การลงทุน กฎว่าดว้ยถิ่นก าเนิด

สนิคา้ การเยียวยาทางการคา้ การเคลื่อนยา้ยบุคคลธรรมดา 

ทรัพยส์นิทางปัญญา พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์การแข่งขัน และ

บทกฎหมาย เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ขอ้บทที่สรุปไดแ้ลว้มี 7 บท ไดแ้ก่ บทเกีย่วกับ

มาตรการสขุอนามัยพชืและสตัว ์กฎระเบยีบทางเทคนคิ สถาบัน 

พิธีการศุลกากรและการอ านวยความสะดวกทางการคา้ การ

จัดซื้อจัดจา้งโดยรัฐ ความร่วมมือทางเศรษฐกจิและวชิาการ 

และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

“หลังจากการประชุมรอบบาหลีสมาชิกอาร์เซ็ปจะ

รายงานใหร้ัฐมนตรอีารเ์ซ็ปทราบในการประชมุรัฐมนตรอีารเ์ซ็ป 

สมัยพิเศษ ครัง้ที่ 7 ในวันที่ 2 มี.ค.2562 ณ เมืองเสียมราฐ 

ประเทศกมัพูชา เพือ่ใหร้ัฐมนตรอีารเ์ซ็ปพจิารณามอบแนวทาง

ใหค้ณะเจรจาต่อไป โดยมุ่งมั่นใหก้ารเจรจาสามารถสรุปผล

ทัง้หมดภายในปีน้ี ซึง่ไทยในฐานะประธานอาเซยีนไดต้ัง้เป้าให ้

การสรุปผลการเจรจาจัดท าความตกลงอารเ์ซ็ป จะตอ้งส าเร็จ

ในปีน้ี และจะแสดงบทบาทน าในอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนการ

เจรจา และจะร่วมมอืกับสมาชกิอกี 15 ประเทศ เร่งด าเนินงาน

ตามแผนการท างานตอ่ไป”นางอรมนกลา่ว 

นางอรมน กล่าวว่า ไทยใหค้วามส าคัญอย่างมากกับ

การสรุปผลการเจรจาอาร์เซ็ปภายในปีน้ีตามเป้าหมายที่ผูน้ า

ไทยและอารเ์ซ็ปร่วมกนัตัง้ไว ้โดยลา่สดุ เมือ่วนัที ่8 ก.พ.2562 

ที่ผ่านมา ในการเยี่ยมกระทรวงพาณิชยข์องนายสมคดิ จาตุศรี

พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ไดม้อบนโยบายใหไ้ทยในฐานะ

ประธานอาเซยีนจะตอ้งเร่งหารือกับประเทศสมาชกิที่ยังคงมี

ประเด็นติดขัดอยู่ เพื่อหาทางออกและสรา้งจุดสมดุลของ

ผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกเพื่อใหก้ารเจรจาอาร์เซ็ป

สามารถหาขอ้สรุปไดใ้นปีน้ี รวมถึงสามารถใชป้ระโยชน์จาก

ความตกลงใหเ้ท่าทันกบัสถานการณก์ารคา้โลกในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม ในวาระที่ไทยด ารงต าแหน่งประธาน

อาเซยีน มีประเด็นเศรษฐกจิที่เสนอใหส้มาชกิอาเซยีนร่วมกนั

ขับเคลือ่นใหเ้กดิผลส าเร็จในปีน้ี ซึง่ครอบคลุม 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

การกา้วไปขา้งหนา้สู่อนาคต (Future Orientation) การ

ส่งเสริมความเชื่อมโยง (Enhanced Connectivity) และการ

สรา้งความยั่งยืนในทุกมิต ิ(Sustainable in all dimensions) 

โดยเรื่องของการเร่งขับเคลื่อนการเจรจาอาร์เซ็ปใหบ้รรลุ

ขอ้ตกลงไดท้ัง้หมดภายในปีน้ีเป็นหนึ่งในประเด็นส าคัญที่ถูก

บรรจุอยู่ในดา้นการส่งเสรมิความเชือ่มโยงทัง้ภายในและกับ

ภายนอกภูมภิาคอาเซยีน 

Source: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/827637  

 

จดีพีปีี 61 ขยายตวั 4.1% สงูสดุรอบ 6 ปี คาดปีนีโ้ต 3.5-4.5% 

สศช.แถลงจดีพีไีตรมาส 4/2561 ขยายตัว 3.7% รวม

ปี 2561 ขยายตวั 4.1% สงูสดุในรอบ 6 ปี พรอ้มคาดการณ์จีดี

พปีี 2562 ขยายตวั 3.5-4.5% 

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) แถลงผลติภัณฑม์วลรวม

ในประเทศไทย (จีดพีี) ไตรมาส4/2561 ขยายตัว 3.7% โดย

ไดร้ับแรงสนับสนุนจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 5.5% 

และการบรโิภคเอกชนขยายตัว 5.3% สว่นการสง่ออกขยายตัว 

2.3% รวมจีดพีีปี 2561 ขยายตัว ปรับตัวเพิม่ขึน้ 4.1% เร่งตัว

จากปี 2560 ที่ขยายตัวได ้4% ถือว่าขยายตัวไดสู้งสุดในรอบ 

6 ปี 

ส าหรับปี 2562 สศช.ยังคาดการณ์ว่าจีดพีีจะขยายตัว 

ได ้3.5 - 4.5% (ค่ากลาง 4%) โดยสศช.เสยอประเด็นการ

บริหารเศรษฐกจิในปี 2562 โดยใหค้วามส าคัญกับภาคการ

ส่งออกใหข้ยายตัวได ้ 5% การดูแลการขยายตัวของการ

ท่องเทีย่ว การรักษาการขบัเคลือ่นการลงทุนภาครัฐในโครงการ

ส าคัญๆ ที่ก าลังมีการขับเคลื่อนการลงทุนใหม้ีความต่อเน่ือง 

รวมทัง้จับตาสงครามทางการคา้ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ดว้ย 

รวมทัง้จับตาการเลือกตัง้ 24 มี.ค.ว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ

อย่างไร 

Source: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/827328
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กรงุไทยมองเศรษฐกจิไทยปีนีโ้ต 4.1% 

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส  

ส า ย ง า น  Global Business Development and Strategy 

ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยปีน้ีจะเตบิโตที่ 

4.1% ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัที่ส านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ (สคช.) ที่รายงานว่าเศรษฐกจิ

ไทยปี 2561 ที่ผ่านมาเตบิโต 4.1% และประมาณการปี 2562 

ไวท้ี่ 3.5-4.5%  โดยความเสีย่งหลักในช่วง 6 เดอืนขา้งหนา้ 

มาจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิจีน และหากสถานการณ์

สงครามการคา้ระหว่างจีนและสหรัฐฯยังไม่มีทางออกที่ดี จะ

เป็นปัจจัยกดดนัภาคอุตสาหกรรมในครึง่ปีแรก การใชน้โยบาย

รัฐช่วยพยุงเศรษฐกจิยังมีความจ าเป็น ความต่อเน่ืองของการ

เบิกจ่ายงบประมาณดา้นการลงทุนของภาครัฐในโครงการ

โครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ จะเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความ

เชือ่มั่นของนักลงทุนในชว่งเปลีย่นผ่านทางการเมอืง 

“อตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในปีน้ี คาดวา่จะไม่

สูงกว่าปีที่ผ่านมา เป็นเพราะเศรษฐกจิโลกมสีัญญาณจะชะลอ

ตวัลง โดย IMF ไดป้รับลดคาดการณ์การเตบิโตเศรษฐกจิโลก

จากเดมิ 3.7% เหลือ 3.5% นักวเิคราะห์เริ่มใหค้ าเตือนถึง

โอกาสการเกดิเศรษฐกจิถดถอย หรือ Recession โดยผลการ

ส ารวจความเห็นนักวเิคราะหใ์นเดอืนมกราคม ใหโ้อกาสการ

เกดิ Recession ในสหรัฐฯ ในช่วง 12 เดอืนขา้งหนา้ที่ 26% 

เพิม่ขึน้มากจากระดบั 14% ในปีที่ผ่านมา นอกจากน้ี ภาคการ

ผลติของจีนอยู่ในภาวะชะลอตัวอย่างชัดเจน การส่งออกของ

ไทยจงึมแีนวโนม้ชะลอตัวเช่นกัน ทัง้น้ีภาคอุตสาหกรรมมแีรง

ปะทะมากขึน้ จากการเก็บภาษีน าเขา้ระหว่างจนีและสหรัฐฯ ที่

เริ่มส่งผลกระทบที่ชัดเจนมากขึ้น เห็นไดจ้ากการชะลอค า

สั่งซือ้จากคูค้า้ในประเทศจีน ก าลังซือ้ของประเทศตลาดเกิด

ใหม่รวมถงึอาเซยีนที่อาจชะลอตาม ดังนัน้ผูป้ระกอบการควร

เตรียมตัวกับยอดค าสั่งซือ้จากต่างประเทศที่มีแนวโนม้ลดลง 

การแขง่ขนัดา้นราคาทีน่่าจะเพิม่ขึน้” 

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ประเมินต่อไปว่า ธนาคาร

แห่งประเทศไทย จะยังคงอตัราดอกเบีย้นโยบายที ่ 1.75%ต่อ

ปี ในชว่งครึง่ปีแรก เพือ่พจิารณาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิ

โลกชะลอตวัและสงครามการคา้ การปรับตวัของตลาดเงินและ

ตลาดทุน หลังเฟดส่งสัญญาณว่าจะระมัดระวังในการปรับขึน้

ดอกเบีย้ทีท่ าใหด้อลลารอ์อ่นคา่ลง จนท าใหค้า่เงนิบาทแข็งค่า

ขึน้ค่อนขา้งเร็ว รวมทัง้มาตรการควบคุมสนิเชือ่ (LTV limit) ที่

จะเริม่บังคบัใชใ้นเดอืนเมษายนน้ี อย่างไรก็ตาม หากผลกระทบ

จากปัจจัยเหล่าน้ีไม่รุนแรง คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบีย้นโยบายสูร่ะดบั 2%ตอ่ปี ในชว่งครึง่ปีหลงั 

Source: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/827350 

 

 



 

 

 

รมว.แรงงาน ยืน่สตัยาบนั คุม้ครองประมงมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 21. 00 น. “บิ๊กอู๋” 

พล.ต.อ.อดุลย ์ แสงสงิแกว้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
นายเสขวรรณเมธี เอกอัครราชทูตผูแ้ทนถาวรไทยประจ า
สหประชาชาต ิณ นครเจนีวา พรอ้มดว้ย นายจรนิทร ์จักกะพาก 

ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ยื่นสัตยาบันอนุสัญญา ILO 
ฉบับที่ 188 ว่าดว้ยการท างานในภาคประมง พ.ศ.2550 (ค.ศ.
2007) ตอ่นายกาย ไรเดอร ์(Mr.Guy Ryder) ผูอ้ านวยการใหญ่ 

ILO เ ป็นผู ต้ อ้นรับและรับสัตยาบันสาร ณ หอ้ง  Cabinet 
ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐ
สวสิ 

รมว.แรงงาน กล่าวถงึเจตจ านงของรัฐบาลไทยในการ

ใหส้ัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 188 ว่า ที่ผ่านมากระทรวง

แรงงานไดม้กีระบวนการรับฟังความเห็นจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ทุกฝ่าย ทัง้นายจา้ง ลูกจา้ง ภาคประชาชน ภาควชิาการ และ
หน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งหลายครัง้ ซ ึง่สว่นใหญ่เห็นพอ้งว่า 

การใหส้ัตยาบันจะเป็นประโยชน์ทัง้กับแรงงาน นายจา้ง และ
ภาพลกัษณข์องภาคประมงไทยและสนิคา้ประมงไทย 
พล.ต.อ.อดลุยฯ์ กลา่วตอ่วา่ การใหส้ตัยาบันอนุสญัญาดงักลา่ว

เป็นการแสดงเจตนารมณข์องไทย 
ในการยกระดับมาตรฐานการคุม้ครองการท างานบนเรือประมง
ของทั ้งแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วใหด้ียิ่งขึ้นและ

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และป้องกนัความเสีย่งที่แรงงาน
จะตกอยู่ในสภาพแรงงานบังคบั 

เน่ืองจากอนุสัญญาจะช่วยสรา้งหลักประกันใหเ้กดิ

สภาพการท างานทีม่คีุณค่าแก่แรงงานประมง เช่น การก าหนด
ชั่วโมงการท างาน คุณภาพที่พักอาศัย อาหาร น ้ าดื่ม การ
รักษาพยาบาล ระบบการตรวจแรงงานและความเป็นอยู่บน

เรอืประมง เป็นตน้ ซึง่จะชว่ยสง่เสรมิการท าประมงทีม่จีรยิธรรม
และมธีรรมาภบิาล และยังดงึดดูแรงงานใหเ้ขา้มาท างานในภาค
ประมงมากขึน้ อนัจะชว่ยแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน

ภาคประมงตอ่ไปดว้ย 
 
Source : https://www.khaosod.co.th/around-

thailand/news_2157486

 

ครม.ผา่นรา่ง พ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธ ์เปิดทางตา่งดา้วน ัง่ กก. คุม้ครองหา้มเลกิจา้ง-ยา้ย

วันที่ 5 กุมภาพันธ ์2562 ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.ท.วรี
ชน สุคนธปฏภิาค รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตร ีแถลง
ผลการประชมุคณะรัฐมนตร ี(ครม.) วา่ ครม.อนุมัตหิลกัการร่าง

พระราชบัญญัต ิ(พ.ร.บ.) แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ... ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ โดยมีสาระส าคัญในเรื่องขอ้ตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจา้ง ก าหนดใหส้ถานประกอบกจิการที่มี

ลกูจา้งตัง้แต ่20 คนขึน้ไป ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงเกีย่วกบัสภาพ
การจา้ง โดยใหท้ าเป็นหนังสือก าหนดใหข้อ้ตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจา้งประกอบดว้ยเงื่อนไขการจา้งหรือการท างาน 

คา่จา้ง การเกษียณอายุหรอืครบสญัญาจา้ง เป็นตน้ ใหน้ายจา้ง
น าขอ้ตกลงเกีย่วกับสภาพการจา้งมาจดทะเบียนต่ออธบิดหีรอื
ผูซ้ ึง่อธิบดีมอบหมายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไดต้กลงกัน 

นอกจากน้ี กรณีที่มีลูกจา้งรอ้งเรียนเกีย่วกับสภาพจา้งงานให ้
สามารถลงชื่อรอ้งเรียนไดโ้ดยจ านวนตอ้งไม่นอ้ยกว่า 15 
เปอรเ์ซ็นตข์องจ านวนลกูจา้งที่เกีย่วขอ้งกบัขอ้รอ้งเรยีน และมี

การเพิ่มก าหนดระยะเวลาในการรับขอ้เสนอใหฝ่้ายที่แจง้ขอ้
เรียกรอ้งสามารถเจรจาภายใน 5 วันจากเดมิก าหนดไวเ้พยีง 3 
วัน ขณะที่การระงับขอ้พิพาทแรงงาน เพิ่มระยะเวลาใหแ้จง้

พนักงานประนอมขอ้พิพาทแรงงานทราบภายใน 48 ชั่วโมง 
จากเดิม 24 ชั่วโมง และหากตกลงกันไม่ได ้ ใหพ้นักงาน
ประนอมขอ้พิพาทแรงงานด าเนินการไกล่เกลี่ยต่อไปหรือจะ

เจรจากันเอง ส่วนการปิดงานและการนัดหยุดงานนั้น มีการ
ก าหนดใหน้ายจา้งอาจปิดงาน หรือลูกจา้งอาจนัดหยุดงานได ้
แต่จะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด

ไว ้ 
พล.ท.วรีชนกล่าวต่อว่าว่า ส่วนคณะกรรมการส่งเสรมิ

การแรงงานสมัพันธ ์เพื่อใหทุ้กภาคสว่นมสีว่นร่วมมากขึน้ โดย

มีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน และผูแ้ทนจากสภา
องคก์ารนายจา้ง ผูแ้ทนสภาองคก์ารลกูจา้ง และผูท้รงคณุวฒุทิี่
เกีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ในเรือ่งสมาคมนายจา้ง มกีารเพิม่หลกัการใหม่

ใหก้รรมการสมาคมนายจา้งที่ไม่มีสัญชาตเิป็นกรรมการได ้
สอดคลอ้งกับอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ไอ
แอลโอ) ขณะเดยีวกัน ในเรื่องการจัดตัง้สหภาพแรงงานมกีาร

เปลี่ยนหลักการ จากเดมิใชว้ธิียื่นค าขอจดทะเบียน เป็นให ้
ลกูจา้งจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 10 คนมสีทิธยิืน่ขอรับใบส าคญั 



 

รับรองการจัดตัง้สหภาพแรงงาน และลูกจา้งต่างดา้วมี
สทิธเิป็นกรรมการสหภาพแรงงาน เพื่อใหเ้กดิความเท่าเทียม
และเสมอภาค อย่างไรก็ตาม ในเรือ่งการกระท าอนัไม่เป็นมกีาร

ก าหนดหลักการคุม้ครองลูกจา้ง เช่น คุม้ครองลูกจา้งไม่ให ้

นายจา้งเลกิจา้ง โยกยา้ยหนา้ที่ในการท างาน และลดค่าจา้ง 
หรอืใชว้ธิกีารทีไ่ม่เป็นธรรม เป็นตน้ 
Source : https://mgronline.com/politics/detail/9620000012646

 
เคาะคา่แรงข ัน้ต า่ ลูกจา้งลุน้ใชอ้ตัราใหม ่1 เมษา 

ลุน้ระทึกขึ้นค่าแรงขั ้นต ่ารอบใหม่ ปลัดกระทรวง
แรงงานแจงบอร์ดค่าจา้งกลางนัดถกยกแรกสัปดาห์หนา้ ชี้

ปัจจัยเศรษฐกจิตัวแปรหลกัท าค่าจา้งขยับขึน้ไดไ้ม่มาก หลาย
จังหวดัแหว้ใชอ้ตัราเดมิ วงในหวัน่เคาะไม่ทันเดอืนเมษาฯ ตอ้ง
เลือ่นประกาศใชบ้ัญชคีา่แรงขัน้ต า่อตัราใหม่เดอืนพฤษภาฯ 
 

เมือ่วนัที ่16 กมุภาพันธ ์2562 แหลง่ขา่วจากกระทรวง
แรงงานเปิดเผย “ประชาชาตธิุรกจิ” ว่า หลังคณะกรรมการ
ค่าจา้งกลางที่มี นายจรนิทร ์จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน 

เป็นประธาน ไดม้อบหมายใหค้ณะอนุกรรมการค่าจา้งฯ น า
ขอ้เสนอที่อนุกรรมการคา้จา้งขัน้ต ่าของทุกจังหวัดทั่วประเทศ
เสนออัตราค่าจา้งขัน้ต ่าที่จะขอปรับขึ้นในปีน้ีไปพิจารณา 

ขณะ น้ีบอร์ดค่าจ า้งกลางอยู่ ร ะหว่าง รอผลศึกษาจาก
คณะอนุกรรมการชดุดงักลา่ว โดยก าหนดเดดไลนใ์หส้รุปขอ้มูล
การขอปรับขึ้นอัตราค่าจา้งขัน้ต ่าใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน

มีนาคม 2561 ก่อนน าเขา้พิจารณาในที่ประชุมบอร์ดค่าจา้ง
กลาง เสนอขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากนั้น
บอรด์คา่จา้งกลางจะออกประกาศบัญชอีัตราค่าจา้งขัน้ต ่าอัตรา

ใหม่ ก่อนประกาศในราชกจิจานุเบกษา จึงจะมีผลบังคับใช ้

อย่างเป็นทางการ ยังไม่เคาะขึน้คา่จา้ง 4-8 บาท 

พจิารณากระบวนการขัน้ตอนในทางปฏบิัตแิลว้ เร็วสุด
บัญชีอัตราค่าจา้งขัน้ต ่าอัตราใหม่จะประกาศใชไ้ดว้ันที่ 1 

เมษายน หรอืขยับเลือ่นออกไปเป็นวนัที ่1 พฤษภาคม 2562 ก็
อาจเป็นไปได ้เน่ืองจากไม่ไดก้ าหนดเงื่อนเวลาชัดเจนว่าตอ้ง
ประกาศเมื่อใด เห็นไดจ้ากบางปีมีการประกาศบัญชีอัตรา
ค่าจ า้งขั ้นต ่า  วันที่  1 มกราคม หรือ 1 เมษายน หรือ 1 

พฤษภาคม เพียงแค่ปลัดกระทรวงแรงงานยังยันในหลักการวา่
จะประกาศใชใ้หท้ันภายในวนัที ่1 เมษายน 

 
Source : https://www.prachachat.net/economy/news-291136 

 

ตา่งดา้ว 3 สญัชาต ิเฮ! อกนร.ผอ่นปรนใหก้ลบับา้นสงกรานต ์5 - 30 เม.ย.นี ้ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ ์2562 พล.ต.อ.อดุลย ์แสงสงิ

แกว้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างดา้ว
และการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน (อกนร.) ครัง้ที ่2/2562 ณ หอ้ง

ประชมุ ศ.นคิม จันทรวทิุร ชัน้ 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยม ี
นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผูบ้ริหาร
ระดับสูงกระทรวงแรงงาน เขา้ร่วมในครัง้น้ีดว้ย วาระส าคัญใน

การประชุมวันน้ีที่ประชุมไดร้่วมกันพจิารณาแนวทางการผ่อน
ปรนใหแ้รงงานต่างดา้ว 3 สัญชาตไิดแ้ก่ กัมพูชา ลาว และ
เมียนมา ที่ไดร้ับอนุญาตท างานในประเทศไทยในต าแหน่ง

กรรมกร รับใชใ้นบา้น ผูป้ระสานงานดา้นภาษากมัพูชา - ลาว –
เมียนมา และช่างเครื่องยนตใ์นเรือประมงทะเล ซึง่ถือหนังสอื
เดนิทางประเภทคนอยู่ชัว่คราว และระยะเวลาการอนุญาตใหอ้ยู่

ในราชอาณาจักรมีอายุเหลอือยู่ไม่นอ้ยกว่าวันที่ 30 เม.ย 62 
รวมถึงผูต้ ิดตามเดินทางกลับประเทศตน้ทางเพื่อร่วมงาน

ประเพณีสงกรานตป์ระจ าปี 2562 ซึง่สามารถเดนิทางเขา้-ออก
ไดต้ัง้แต่วันที่ 5 - 30 เมษายน 2562 และจะไดร้ับการยกเวน้

คา่ธรรมเนียม 
         ทั ้ง น้ี หากแรงงานต่างดา้วเดินทางกลับเขา้มาใน
ราชอาณาจักรไทยหลงัวนัที ่30 เมษายน 2562 แตไ่ม่เกนิวันที่ 

31 พฤษภาคม 2562 ใหข้อรับการตรวจลงตราวซีา่ ประเภทคน
อยู่ชั่วคราว ที่ด่านตรวจคนเขา้เมืองที่จะเดินทางเขา้มาใน
ราชอาณาจักร โดยมีระยะเวลาอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักร

เท่ากับระยะเวลาที่ไดร้ับอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรเดมิ 
และช าระค่าธรรมเนียมจ านวน 2,000 บาท ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

         รมว.แรงงาน ยังไดม้อบหมายใหห้น่วยงานต่าง ๆ 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง โดยใหเ้จา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้ง
อ านวยความสะดวกแก่แรงงานต่างดา้วที่เดินทางกลับช่วง

สงกรานต ์หา้มมใิหใ้ชอ้ านาจในต าแหน่งโดยมชิอบ และขอให ้
ทุกหน่วยเร่งประชาสมัพันธส์รา้งการรับรูใ้นทุกพืน้ที ่โดยเฉพาะ
จังหวัดชายแดน เพื่อลดการกล่าวหา การเรียกรับแสวงหา

ผลประโยชนโ์ดยมชิอบ 
        ซึ่งในปีน้ีคาดว่าจะมีแรงงานต่างดา้วเดินทางกลับ
ประเทศตน้ทางในชว่งสงกรานตป์ระมาณ 200,000 - 300,000 

คน ทัง้น้ี กระทรวงแรงงานจะน าเสนอตอ่คณะกรรมการนโยบาย
การจัดการปัญหาแรงงานตา่งดา้วและการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 
(กนร.) กอ่นเสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณาตอ่ไป 

 
Source : http://www.mol.go.th/content/79739/1550643157



 

 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดอืนกมุภาพนัธ์

มตปิระชุม ครม. วนัที ่5 กพ.62 มหีวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
อตุสาหกรรมประมง ดงันี ้ 
 

1.ครม.มมีตอินุมัต ิร่างพระราชบัญญัตแิรงงานสมัพันธ ์พ.ศ. ….  
 
2.ครม.มมีตอินุมัต ิเรือ่ง ร่างพระราชบัญญัตอิาหาร (ฉบับที ่..) 

พ.ศ. ….  
 
17.ครม.มมีตเิห็นชอบขอ้ก าหนดคณะท างานร่วมระหวา่งรัฐบาล

ไทยและคณะกรรมาธกิารยุโรปในการตอ่ตา้นการท าประมงผดิ
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคมุ และแตง่ตัง้
คณะท างานฝ่ายไทยของคณะท างานร่วมระหวา่งรฐับาลไทย

และคณะกรรมาธกิารยุโรปในการตอ่ตา้นการท าประมงผดิ
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคมุ   
 

20. ครม.เห็นชอบตามทีร่ฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงพาณชิย ์
รักษาราชการแทนรัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์เสนอการ
แตง่ตัง้ขา้ราชการการเมอืง จ านวน 2 ราย ดงัน้ี  

 1. นางดวงพร รอดพยาธิ ์ด ารงต าแหน่งทีป่รกึษารัฐมนตรชีว่ย
วา่การกระทรวงพาณชิย ์ 
  2. นายวรวฒุ ิโปษกานนท ์ด ารงต าแหน่งผูช้ว่ยเลขานุการ

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์ 
 ทัง้น้ี ตัง้แตว่นัที ่30 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  
Source : http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/18590 

 
 
มตปิระชุม ครม. วนัที ่13 กพ.62 ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมประมง มดีงันี ้ 
11. ครม.มมีตเิห็นชอบ ก าหนดใหว้นัศกุรท์ี ่12 เมษายน 2562 
เป็นวนัหยุดราชการเพิม่เป็นกรณีพเิศษ สว่นรัฐวสิาหกจิ สถาบัน

การเงนิ และภาคเอกชน ใหร้ัฐวสิาหกจิแตล่ะแห่ง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พจิารณาความเหมาะสมให ้
สอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป  

 
 
 
12.เห็นชอบ ร่างบันทกึความเขา้ใจระหวา่งรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ แหง่สหภาพเมยีน
มาวา่ดว้ยความร่วมมอืในการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์ 

 
Source : http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/18740 

 

 


