
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3 กรกฎาคม 2562 TTIA จัดประชุมฝ่ายเทคนิค TTIA ครัง้ที่ 

2/2562 ( สัญจรครั้งที่  1)  ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์  

จ.สมทุรสาคร                     อา่นตอ่หนา้ 1 

23 กรกฎาคม 2562 TTIA เดินทางเขา้เยี่ยม บมจ.ยูนิคอรด์  

จ.สมทุรสาคร กับ คณะ ILO น าเสนอดา้นแรงงานของบรษัิทฯ 

อา่นตอ่หนา้ 6 

26 กรกฎาคม 2562 TTIA เขา้รว่มงานแถลงขา่ว "ขอ้เสนอของ

การคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยต่อนโยบาย

รัฐบาลในอัตราคา่จา้ง"   อา่นตอ่หนา้ 9 

4 กรกฎาคม 2562 TTIA เขา้ร่วมงานคลา้ยวันสถาปนากรม

ศลุกากรครบรอบ 145 ปี 

         อา่นตอ่หนา้ 2 

19 กรกฎาคม 2562 TTIA ไดต้อ้นรับและหารือกับคณะผูแ้ทน

จาก  USTR น า โ ดย  Mr Karl Ehlers, Assistant US Trade 

Representative for the Office of Southeast Asia and the 

Pacific                   อา่นตอ่หนา้ 5 

25 กรกฎาคม 2562 TTIA เขา้ร่วมประชุม ชี้แจงขั้นตอนการ

ปฏิบัต ิตามประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑว์ธิีการ 

และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตน าเขา้ กรณีการ

น าเขา้ปลาทูน่าแชแ่ข็งบรรจตุูค้อนเทนเนอรท์ี่มกีารคัดแยกชนดิ

และปรมิาณไมช่ัดเจน พ.ศ. 2562                อา่นตอ่หนา้ 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา่วกจิกรรม 
 
- TTIA เขา้ประชมุเรือ่งการพจิารณารา่งแผนปฎบิัตกิารรว่มระยะ 5 ปีไทย-
อยีปิต ์              1 
 

- TTIA รว่มเป็นวทิยากรการประชมุเพือ่พัฒนาศักยภาพในการขับเคลือ่น
หลักการชีแ้นะของสหประชาชาตวิา่ดว้ยธุรกจิกับสทิธมินุษยชน และ
แผนปฏบิัตกิารระดับชาตวิา่ดว้ยธุรกจิกับสทิธมินุษยชน (ภาคใต)้                  1 
 

- TTIA จัดประชมุฝ่ายเทคนคิ TTIA ครัง้ที ่2/2562 (สัญจรครัง้ที ่1)           1 
 

- TTIA เขา้รว่มงานคลา้ยวันสถาปนากรมศลุกากรครบรอบ 145 ปี        2 
 

- TTIA เขา้รว่มประชมุชีแ้จงผลการประเมนิเบือ้งตน้การท าประมง 
อวนลอ้มปลาหลังเขยีว            2 
 

- TTIA หารอืรว่มกับอธบิดกีรมประมงเกีย่วกับปัญหาอปุสรรคในการน าเขา้-
สง่ออกสนิคา้สัตวน์ ้า จากขอ้กฎหมายของกรมประมงและกรมศลุกากร         3 
 

- TTIA และ WWF ได ้update งาน Tonggol FIP          3 
 

- TTIA เขา้รว่มประชมุคณะท างานภายใตโ้ครงการ SEA Forum For Fisher  4 
 

- TTIA เขา้ประชมุคณะกรรมการยทุธศาสตรแ์รงงานและพฒันาฝีมอืแรงงาน 
และคณะกรรมการธุรกจิประมงและอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง ครัง้ที ่1/2562        4 
 

- TTIA ไดเ้ขา้รว่มประชมุกบั ผูแ้ทนจาก TFFA ถงึการเตรยีมความพรอ้มและ
ก าหนดทศิทางการประชมุรว่ม คกก.GLP           5 
 

- TTIA เขา้ประชมุคณะกรรมการยทุธศาสตรแ์รงงานและ 
พัฒนาฝีมอืแรงงาน             5 
 

- TTIA ไดต้อ้นรับและหารอืกบัคณะผูแ้ทนจาก USTR         5 
 

- TTIA เดนิทางเขา้เยีย่ม บมจ.ยนูคิอรด์ กับคณะ ILO น าเสนอดา้นแรงงาน
ของบรษัิทฯ             6 
 

- TTIA เขา้ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 2019 ณ บจก.เซาทอ์สีตเ์อเชีย่น 
แพคเกจจิง่แอนดแ์คนนิง่            6 
 

- TTIA เขา้รว่มประชมุคณะท างานด าเนนิงานแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ี
ส าหรับโรงงานแปรรปูในอตุสาหกรรมแปรรปูกุง้และอาหารทะเล 
ในประเทศไทย ครัง้ที ่1/2562           7 
 

- TTIA เขา้รว่มประชมุระดมความคดิเห็น เรือ่งการใชป้ระโยชน ์ปัญหาและ
อปุสรรคทีเ่กีย่วกบัพันธกรณีดา้นการคา้สนิคา้ของไทยภายใต ้FTA        7 
 

- TTIA เขา้รว่มประชมุ ชีแ้จงขัน้ตอนการปฏบิัต ิตามประกาศกรมประมง        8 
 

- TTIA เขา้รว่มประชมุรายงานความกา้วหนา้โครงการปรับปรงุการท าประมง
อว้นลอ้มจับปลาโอด า ครัง้ที1่/2562           8 
 

- TTIA เขา้รว่มงานแถลงขา่ว "ขอ้เสนอของการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่
ประเทศไทยตอ่นโยบายรัฐบาลในอัตราคา่จา้ง"          9 

ขา่วแรงงาน 
 

- นายกฯ พอใจอันดับการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (SDGs) ปีลา่สดุ ไทยเลือ่นขึน้ 19 

อันดับ             16 
 

- ILO CFA เรยีกรอ้งไทยแกไ้ขกฎหมายแรงงานใหส้อดคลอ้ง 

กับมาตรฐาน ILO            16 
 

- คบต.เห็นชอบใหแ้รงงานตา่งดา้วทีใ่บอนุญาตจะหมดปี 62-63 น าเขา้ MOU 

โดยไมต่อ้งออกนอกประเทศ           17 
 

- เอกชนหว่ันขึน้คา่แรงพรวดเดยีว 400 เอสเอ็มอ ีกระทบหนัก       18 

ขา่วความปลอดภยัอาหาร 
 

- เกาหล ีแจง้ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภัยของบรรจภุณัฑอ์าหารน าเขา้     10 
 

- อนิโดนีเซยีเปิดโอกาสอตุสาหกรรมฮาลาลผา่น IMT-GT        10 

ขา่วการคา้ 
 

- กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ เผยผลส าเร็จการประชมุเจา้หนา้ทีอ่าวโุส

ดา้นเศรษฐกจิอาเซยีน (SEOM) ครัง้ที ่3/50 ทีป่ระชมุสามารถตกลงกนัใน

ประเด็นส าคัญทีไ่ทยผลักดันในฐานะประธานอาเซยีนปี 62        13 
 

- อาเซยีนตัง้วงถกขอ้กงัวลผลกระทบจากการปฏวัิตอิตุสาหกรรม ครัง้ที ่4 

(4IR) เดนิหนา้รา่งยทุธศาสตรรั์บมอื          14 
 

- กระทรวงพาณชิย ์ในฐานะประธานอาเซยีนดา้นเศรษฐกจิเตรยีมเดนิทาง 

เยอืนอนิเดยีเพือ่หารอืรัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรม 

คนใหมข่องอนิเดยีตน้เดอืนน้ี หวังใหอ้นิเดยีรว่มหาขอ้สรปุการเจรจา 

อารเ์ซป็รว่มกนัโดยเร็ว           14 
 

- ‘กรมเจรจาฯ’ เผยขา่วด ีอาเซยีนจัดท ากฎหมายรับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้ดว้ย

ตนเองเสร็จแลว้ พรอ้มใชต้น้ปี 2563          15 

ขา่วประมง 
 

- บิ๊กโตง้ น าทมีกวาดลา้งประมงเถือ่น บกุยดึเรอืผดิกฎหมายมากถงึ 66 ล า  11 
 

- ‘ประมง’ ยืน่หนังสอื รมช.เกษตรฯ 7 ขอ้แกปั้ญหาดว่น        11 
 

- องคก์รเอ็นจโีอดา้นสิง่แวดลอ้มชัน้น าผนกึก าลังเรยีกรอ้งใหเ้รอืประมงปลาทู

น่าระดับอตุสาหกรรมทกุล าตอ้งมผีูสั้งเกตการณบ์นเรอื        12 

รวมกฎหมายใหมท่ีส่ าคัญเดอืนมถินุายน-กรกฎาคม 
 

- สรปุประชมุ ครม. ทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมประมง  

วันที ่25 มถินุายน 2562           19 
 

- กฎหมายทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา         19 



 
 
 
 
 

 

 

เมือ่วันที ่1 กรกฎาคม TTIA คณุสพัุตรา(แทน ดร.ชนนิทร ์ใน

นามสภาหอฯ) เขา้ประชมุเรือ่งการพจิารณาร่างแผนปฎบัิตกิารร่วมระยะ 

5 ปีไทย-อยีปิต ์ณ กรมเจรจาฯ โดยมรีองอธบิดฯีดวงอาทติย ์นธิอิทุัย 

เป็นประธาน ผูเ้ขา้ร่วมประชมุจากภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง สรุป

ดังนี้ 

     1. ความเป็นมา ไทย-อยีปิตม์กีารตัง้คณะกรรมการร่วมทางการคา้

(Joint Trade Committee) เพื่อเป็นกลไกในการหารือความร่วมมือ

ดา้นเศรษฐกจิการคา้การลงทุนระหว่างกัน และฝ่ายไทยไดจั้ดท าร่าง

แผนปฎบัิตกิารร่วมฯ ส่งใหอ้ียปิต์พิจารณาเมื่อ ต.ค.2560   ขณะนี้

อยีปิตป์รับแกส้ง่กลับมาใหไ้ทย 

     2. ประธานฯ ชีแ้จงวา่ในกรณีเกดิขอ้โตแ้ยง้ทางการคา้/เทคนคิ จะ

ใชช้อ่งทางของทูตพาณิชยแ์ละ สนง.ส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 

ของไทยประจ าประเทศนัน้ ๆ 

ส าหรับร่างแผนปฏบัิติการนี้จะเป็นไปในแนวทางส่งเสริม 

สรา้งความร่วมมอืและก าหนดกจิกรรมร่วมกัน 

     3. ในร่างแผนปฏบัิตกิารร่วมฯ แบง่เป็น 5 กลุ่ม คอื 1)การคา้และ

การลงทุ น  2)การเกษตร 3)คลั ส เตอร์อุตส าหกรรมและเขต

อุตสาหกรรม 4)การท่องเที่ยว และ 5) ผูป้ระกอบวิสาหกิจระดับ 

micro, small และmedium โดยติดตามงานโดยกรมเจรจาการคา้

ระหวา่งประเทศ 

     4. ส าหรับสนิคา้เกษตร ประมงและปศสุัตว ์อยูใ่นกลุม่การเกษตร มี

หน่วยงานรับผดิชอบจาก กษ.(มกอช./กรมประมง/กรมวชิาการเกษตร/

กรมปศุสัตว์/สัก.) และ พณ >> กิจกรรม ไดแ้ก่ การจัดอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิาร แลกเปลีย่นผูเ้ช ีย่วชาญ ศกึษาดงูาน การจับคูธุ่รกจิในสาขา

ทีม่ศีักยภาพร่วมกัน ความร่วมมอืดา้นการประมงและการเกษตร 

     5. การด าเนนิงานขัน้ตอ่ไป ทางหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งในแต่

ละกลุ่มจะส่งความเห็นเพิ่มเตมิกลับมาที่กรมเจรจาฯเพื่อปรับเนื้อหา

บางส่ วน  เป็นภาษาอั งกฤษและส่ ง ให อ้ีย ิปต์พิจารณ าต่อไป

  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค ์ 

ทีป่รกึษาสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นผูบ้รรยายในงานประชมุเชงิปฏบัิตกิาร 

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับเคลือ่นหลักการชีแ้นะของ UNGP และ

แผนปฏบัิตกิารระดับชาตวิ่าดว้ยธุรกจิกับสทิธิมนุษยชน ที่ รร.กระบี ่

ฟรอ้นท ์รสีอรท์ จ.กระบี ่

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สมาคมจัดประชมุฝ่ายเทคนิค 

TTIA ครั้งที่ 2/2562 (สัญจรครัง้ที่ 1) ณ โรงแรมแกรนด์ อนิเตอร ์ 

จ.สมุทรสาคร เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาคุณภาพปลาและอื่นๆ  

ที่เกี่ยวขอ้ง โดยมี คุณณัฐ ที่ปรึกษาเป็นประธานร่วมกับ คุณเรวด ี

(ประธานคณะกรรมการเทคนคิ), คณุเกรยีงชยั (กรรมการเทคนคิ) และ

สมาชกิเทคนคิ เขา้ร่วมประชมุ 8 บรษัิท สรุปประเด็นส าคัญดังนี้  

       1. การส่งขอ้มูลคุณภาพปลาในแบบฟอร์มฉบับปรับปรุง เพิ่ม 

Fishing gear เริม่เก็บขอ้มูล Q2/2019 ซึ่งสมาคมฯ ไดเ้วียนใหแ้ก่

สมาชกิเมือ่วันที ่26 ม.ิย.ทีผ่่านมา และขอใหส้มาชกิสง่กลับมายัง 



 
 
 
 
 

สมาคมภายในวันที ่15 ก.ค. เพือ่สมาคมไดร้วบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู

น าเสนอทีป่ระชมุวสิามัญTTIA ครัง้ที ่4/2562 ในวันที ่1 สค ตอ่ไป 

     2. การสง่ขอ้มูลคณุภาพปลาทีม่เีกลอืมากกว่า 1.5% ให ้Trader 

>>สมาชกิแจง้ว่าปกติจะส่งเฉพาะเมื่อ rejected หรือมีปัญหาพบ

เกลอืมากกว่า 1.8% และมคีวามเห็นว่าใหส้่งขอ้มูลมากกว่า 1.5% 

ใหแ้ก่ Trader ในนามสมาคมฯ ซึ่งรูปแบบการน าส่ง สมาคมฯจะ

ปรกึษาคณุณัฐและแจง้ใหท้ีป่ระชมุวสิามัญทราบตอ่ไป 

     3. ปัญหาการตรวจพบสารหนูและการทบทวนมาตรฐาน TTIA 

Tuna Guideline 2016  ที่ ป ระชุมมีค วาม เห็ น ว่า  การน า  Tuna 

Guideline ไปใชแ้ลว้แตวั่ตถุประสงคข์องแตล่ะบรษัิท ซึง่ในมาตรฐาน 

Codex ไม่มีการก าหนดมาตรฐาน As มีแค่โลหะหนัก 3 ตัว คือ 

Mercury Cadmium และ Lead ซึ่งถา้มีการเพิ่ม As ก็ตอ้งพิจารณา

ประเด็นการสุ่มตรวจและค่าใชจ้่าย เกรงว่า จะมากกว่าจ านวนเงิน

ทีC่laim ได ้ทัง้นี้ สมาคมฯ จะน าเรือ่งดังกล่าวแจง้ในทีป่ระชมุวสิามัญ

เพือ่ตัดสนิใจตอ่ไป 

     4. การเตรียมตัวอย่างช ิน้เนื้อปลา ในการตรวจสอบหาค่าเกลือ 

สมาชกิส่วนใหญ่ จะลอกหนังโดยอาจมบีางส่วนตดิอยู่ ในการตรวจ

วเิคราะห ์แตม่ ี1 บรษัิทแจง้วา่ ม ีLab จากขา้งนอกน าตัวอยา่งไปตรวจ 

แตม่กีารแลห่นังออก ตามวธิขีองทาง Trader รายหนึง่ ซ ึง่จะท าใหผ้ล

ค่าเกลอืคลาดเคลือ่น นอ้ยกว่าจาก Lab ภายใน หรือวธิกีารทั่วไป ที่

ลอกหนังออก แตไ่มไ่ดแ้ล่ออกใหเ้หลอืเฉพาะเนื้อ ทัง้นี้ สมาชกิจะไป

เจรจากับทาง Trader อกีท ี

     5. การจัดสัมมนาดา้นเทคนคิ ทีป่ระชมุเห็นดว้ยใหจั้ดการสัมมนา 

Industry 4.0 gap filling solution สปอนเซอร์และเสนอโดย บจก.

Marel ทีส่มทุรสาคร ในวันพุธที ่14 ส.ค. 62 เวลา 13:00-17:00 และ

คณุณัฐใหข้อ้เสนอวา่ การจัดสัมมนาแบบครึง่วันจากทาง TUV NORD 

Thailand ควรปรับหัวขอ้ใหเ้หมาะสมกับผูเ้ขา้ฟังและเสนอใหส้่ง QC

ใหม่ๆ มาเขา้อบรมดว้ย 

      6. การจัดประชมุฝ่ายเทคนคิ ครัง้ที ่3/2562 (สัญจรครัง้ที ่2)จะมี

ขึน้ในวันพุธ ที่ 30 ต.ค. 62 ทัง้นี้ สถานทีจ่ะดูความเหมาะสมอกีครัง้

และมกีาร Video Conference ไปยังภาคใตต้อ่ไป 

     7. สมาคม update สถานการณ์การตรวจรับ รง. โดยจีน เอลซา

วาดอร ์รัสเซยี และซาอดุอีาระเบยี 

 

เมื่อ วันที่  4 กรกฎาคม 2562 TTIA ดร.พจน์  ที่ปรึกษา

กติตมิศักดิ ์คุณอดศิักดิ ์เลขาธกิาร และคุณสุพัตรา ผอ. เขา้ร่วมงาน

คลา้ยวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 145 ปี โดย TTIA ร่วมบรจิาค

เงนิเพือ่สนับสนุนการพัฒนาทางดา้นการแพทยแ์กค่ณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลรามาธบิด ีในโครงการ “จัดซือ้เครื่องมอืแพทย ์สถาบัน

การแพทยจั์กรนีฤบดนิทร ์จ านวน 10,000 บาท 

  

  

  

  

 

  

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ช่วงเชา้ TTIA คุณจุฑารัตน์ 

เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ และผูแ้ทนจาก บมจ.ยนูคิอรด์ เขา้ร่วมประชมุชีแ้จง

ผลการประเมินเบื้องตน้การท าประมงอวนลอ้มปลาหลังเขียว

(Sardinella gibbosa)เพื่อเขา้สูม่าตรฐาน MSC (Pre Assessment of 

the Thai Sardine Net Fishery, Gulf of Thailand) โ ด ย ม ี

รองอธบิด ีวชิาญ องิศรีสว่าง เป็นประธาน ณ หอ้งประชมุพะยูน กรม

ประมง สรุปดังนี้ 

     1.ความเป็นมาของโครงการ กรมประมงร่วมมือกับภาคเอกชน

สนับสนุนการจัดท าโครงการพัฒนาและปรับปรุงดา้นการประมงปลา

หลังเขียว ในประเทศไทยใหเ้ป็นไปในลักษณะการท าประมงอย่าง

ย่ังยนื โดยจะขอการรับรองมาตรฐาน MSC  

     2.ผลการประเมนิ Pre-Assessment การประเมนิแบ่งเป็น 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ สัตว์น ้ าเป้าหมาย(Fish stocks), ระบบนิเวศ(Environmental 

impacts) และมาตรฐานการจัดการ(Effective Management) มี

ทัง้หมด 28 ตัวชีวั้ด โดยผลการประเมนิเบื้องตน้ผ่านมาตรฐาน 2 

ตัวชีวั้ด และผ่านแบบมเีงื่อนไข 11 ตัวชีวั้ด และยังไม่ผ่าน 15 ตัวชีวั้ด 

ดร.วชิาญ ใหค้วามเห็นว่าถงึแมจ้ะยังไม่ผ่าน15ตัวชีวั้ด แต่สามารถ

พัฒนาเป็น FIP ได ้โดยตอ้งอาศัยความร่วมมือจากทั ้งภาครัฐและ

เอกชน เพราะทางMRAG ผูป้ระเมนิอยากไดข้อ้มูลและมาตรฐานการ

จัดการทีช่ดัเจนยิง่ข ึน้  

     3.การตัง้คณะท างาน ทีป่ระชมุมมีตใิหเ้พิม่ SEAFDEC สมาคมอวน

ลอ้ม และม.เกษตร เขา้มาเป็นคณะท างาน ในส่วนของค่าใชจ้่าย



 
 
 
 
 

ในชว่ง Scoping และ Action plan ทางกรมฯ และ TFFA เสนอจะขอ

ทุนจาก สวก. คาดว่าจะทราบผลภายในวันที่ 19 ก.ค. ศกนี้  โดย

อาจจะขยายเพิ่ม Sardine เป็น 6  Species เพื่อใหค้รอบคลุมทั ้ง

ผลติภัณฑซ์รูมิแิละปลาซารด์นีกระป๋อง  

     อนึง่ ทางกรมฯ ไดใ้หข้อ้คดิเห็นวา่การเขา้ร่วมท าโครงการดังกลา่ว 

ผูป้ระกอบการจะไดป้ระโยชน์ในการเพิ่มความเชือ่ม่ันและส่งเสริม

ภาพลักษณ์ของตลาดสินคา้ซาร์ดีนโดยเฉพาะใน EU US และ

ออสเตรเลยี 

    ในการนี้ ทางกรมฯ ไดส้อบถามความเห็นมายังสมาคมฯ/รายบรษัิท 

ว่าจะเขา้ร่วมโครงการหรือไม่ โดยใหต้อบกลับภายใน วันศุกร์ที ่12 

กรกฎาคม 2562  

   ดังนั้นสมาคมฯ จึงขอใหส้มาช ิกส่งความเห็นในการเขา้ร่วม

โครงการฯ กลับมายังสมาคมฯ ทาง ttia@thaituna.org ถึงคุณ 

จุฑ า รัต น์  กุ ด เป่ ง  ภ าย ใน วัน ศุ ก ร์ที่  1 2  ก รกฎ าคม  ศ กนี้ ค่ ะ

เมือ่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 TTIA ดร.ชนินทร์ นายกฯ คุณ

ทวี กรรมการ และคุณสุพัตรา ผอ. ร่วมกับ TFFA น าโดย ดร.พจน์ 

หารอืร่วมกับอธบิดกีรมประมง ผอ.คณิศร์(ด่าน) และทมีงาน เกีย่วกับ

ปัญหาอุปสรรคในการน าเขา้-ส่งออกสนิคา้สัตวน์ ้า จากขอ้กฎหมาย

ของกรมประมงและกรมศลุกากร   

โดย TTIA เสนอ 1 เรื่อง คือ ขอใหก้รมประมงจัดประชุม

ชีแ้จงการปฏบัิตติาม "ประกาศกรมประมง เรื่องก าหนดหลักเกณฑ ์

วธิกีาร และเงือ่นไขในการขออนญาตและการอนุญาตน าเขา้กรณีการ

น าเขา้ปลาทูน่าแชแ่ข็งบรรจุตูค้อนเทนเนอร ์ทีม่กีารคัดแยกชนิดและ

ปรมิาณไม่ชัดเจน" ประกาศลงราชกจิจานุเบกษา 2 ก.ค.62 มีผล

บังคับใชวั้นที่ 1 ส.ค.62 โดยมสีมาชกิสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิไปยัง

ด่านประมงบา้งแลว้ ปรากฎว่า จนท.ยังไม่ทราบเรื่องประกาศใหม่นี้

อยา่งท่ัวถงึและสมาชกิมคีวามกังวลการตคีวามขอ้กฎหมายในประกาศ

ฯจงึอยากใหจั้ดประชุมชีแ้จงเพื่อจะไดท้ าความเขา้ใจและทราบวธิี

ปฏบัิตทิีถู่กตอ้ง ไมใ่หเ้กดิปัญหาในภายหลัง 

ทางสมาคมไดร้วบรวมประเด็นและขอ้สงสัยจากสมาชกิแลว้ 

โดยจะท าหนังสอืถงึ ผอ.กองควบคุมการคา้สัตวน์ ้าและปัจจัยการผลติ 

(ดร.คณศิร ์นาคสังข)์ ตอ่ไป 

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 TTIAคุณสุพัตรา และ WWF 

คุณภควรรณ  ได ้update งาน Tonggol FIP ณ ส านักงาน TTIA   

(hand pointing right)โดยสรุปประเด็นที่ทางคุณภควรรณจะช่วย

ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและจะแจง้กลับมายังสมาคมฯ ดังนี้ 

1. ขอปรับแกไ้ขค าสั่งกรมประมง เรือ่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

บรหิารจัดการทรัพยากรปลาโอในน่านน ้าไทย 14 ม.ิย.62 (ปรับจาก

ประกาศเดิม 8 เม.ย.59) โดยขอเพิ่มสมาคมอวนลอ้มจับและ 

SEAFDEC 

2. ปรับโครงสรา้งและหนา้ที่การท างานของ คกก.บริหาร

จัดการฯ(แตง่ตัง้โดยกรมประมง), คกก.ทีจ่ะพจิารณางบประมาณ การ

เบกิ-จา่ยโครงการ, คณะทีป่รกึษา(SEAFDEC+WWF+...) โดยขอเพิม่

ทีป่รกึษา ดร.สมบรูณ์ และคณะท างาน(ผจก.โครงการ, ตัวแทนทีจ่ะมา

ท างานจากกรมประมงและ TTIA) 

3. ปรับประมาณการคา่ใชจ้า่ยระยะ 1-5 ปี  

ทางคุณภควรรณจะเขา้ร่วมประชุมกับกรมประมงซึง่จะมีการประชุม

ภายในเรื่อง Tonggol FIP ในวันที ่25 ก.ค. และคาดว่าจะจัดประชุม 

คกก.Tonggol FIP ประมาณชว่งวันที ่7-9 ส.ค. ทัง้นี้ ทางคณุภควรรณ

จะแจง้ความคบืหนา้จากการหารอืกับกรมประมงและก าหนดการประชมุ 

คกก.ใหส้มาคมฯ ทราบลว่งหนา้ โดยสมาคมฯจะupdate ในทีป่ระชมุ

วสิามัญ TTIA ครัง้ที ่4/2562 ทีจ่ะมขี ึน้ในวันที ่1 ส.ค.ตอ่ไป 

 

 

 



 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค ์ 

ทีป่รกึษาสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ  คณะท างาน ภายใตโ้ครงการ 

SEA Forum For Fisher  ในหัวขอ้เรื่อง WG3 "Harmonizing labour 

standards in the fishing and seafood industry in Southeast 

Asia" และ WG 4 "Fair recruitment of fisjers in from SEA" โดย

สรุปสาระส าคัญดังนี้  

WG 3 -มกีารน าเสนอโดย Pacific Islands Forum Fisheries 

Agency (FFA) ในการน ามาตรฐาน MTCs หรือ The Harmonised 

Minimum terms and Conditions for Access by Fishing Vessels 

ซึ่งเป็นมาตรฐานของเรือที่จะเขา้ท่า  มาใชก้ับสมาช ิก ซึ่งเป็น

มาตรฐานทีใ่ชก้ับเรอืทุกขนาด ทัง้เรอื ทนู่า และเรอืขนถ่าย โดยมกีาร

ก าหนดเงือ่นไข เชน่ การหา้มถ่ายล ากลางทะเล การตดิตัง้ระบบ VMS 

หากมกีารกระท าความผดิก็จะมกีารเตอืนว่าจะท า Balcklist และหาก

ยังผิดก็จะมีการส่งรายชือ่ใหก้ับ IUU เพื่อเผยแพร่ต่อไป ซึง่ในการ

ประชุมก าลังศึกษาแนวทางใหภู้ม ิภาคใหค้วามส าคัญ รวมถึงการ

สนับสนุนให ้C188 เป็นพื้นฐานในการปรับมาตรฐานแรงงานระดับ

ภมูภิาคตอ่ไป  

WG4 - มีการน าเสนอโดยองค์การ Greenpeace ถึงเรื่อง

ปัญหาการจัดหาแรงงานขา้มชาติของประเทศไตห้วันที่จะเขา้ไป

ท างานบนเรอืประมงซึง่พบว่ามกีารด าเนินการ 2 มาตรฐาน โดยการ

จัดหาแรงงานบนบกทีบ่รษัิทจัดหางานขึน้ทะเบยีนกับกระทรวงแรงงาน

ไตห้วัน และการจัดหางานนอกทะเล ซึง่ข ึน้ตรงกับกรมประมงไตห้วัน 

โดยมีค่าจา้งที่แตกต่างกัน และมีความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ยังพบปัญหาคา่ด าเนนิการเอกสารส าคญัแรงงานทีม่รีาคาสงู 

การตอ้งจา่ยค่าหลักประกันในการท างาน จงึควรใหภ้าครัฐไตห้วันหา

แนวทางแกไ้ขปัญหาดังกล่าว โดยคณะท างานเห็นว่า ควรมีการ

ก าหนดมาตรฐานขัน้ต า่การจัดหางาน การออกระเบยีบทีเ่หมาะสม  

นอกจากนี้ คุณอรรถพันธ์ ไดใ้หค้วามเห็นทีป่ระชมุว่า เรือไตห้วันเป็น

ซับพลายเชนของอุตสาหกรรมทูน่าไทยดว้ย ทางประเทศไทยเป็นผู ้

ซื้ อ จ ะค อย จั บต าดู ป ระ เด็ น ดั ง ก ล่ าวอ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งม ากขึ้ น

 

เมือ่วันที ่15 กรกฎาคม ดร.ชนินทร์ นายกฯ และคุณสุพัตรา 

เขา้ประชมุคณะกรรมการยุทธศาสตรแ์รงงานและพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

และคณะกรรมการธุรก ิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครั้งที ่

1/2562 สภาหอฯ โดย ดร.พจน์ เป็นประธาน มอีธบิดกีรมประมง และ

ผูแ้ทนภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมดว้ย สรุปดังนี้ 

     1.สภาหอฯแจง้รายชื่อคกก.ยุทธศาสตร์แรงงานฯและ คกก.

ยุทธศาสตร์ธุรกจิประมงฯ ปี 2562-2563 และสรุปการด าเนินการปี 

2560-2561  

     2. ดา้นแรงงาน >>สภาหอฯจัดท าขอ้เสนอการด าเนินการเพื่อ

ก าหนดนโยบายการยกระดับคุณภาพแรงงานไทย 3 ดา้น เพื่อเตรียม

เสนอรัฐ ไดแ้ก่ 1)โครงสรา้งการปรับอัตราคา่จา้งของแรงงานไทย 2)

การเพิ่มผลติภาพแรงงานและพัฒนาฝีมอืแรงงาน และ 3)การเพิ่ม

ก าลังคนทดแทน โดยขณะนี้ ก าลังตดิตามกฎหมายประกันสังคม 

ในเรือ่งการปรับอัตราคา่จา้งขัน้ต า่ตามทีภ่าครัฐไดอ้อกขา่วเมือ่ 2 วันที่

ผ่านมา  ทาง ดร.พจน์มอบคกก.แรงงานฯนัดหารือวันศุกร์ที ่19 กค 

เวลา 13.30 - 16.00 น.เพือ่รวบรวมความเห็นเตรยีมจัดแถลงขา่วทา่ที

สภาหอฯต่อนโยบายการปรับอัตราค่าจา้งขัน้ต ่าของภาครัฐ ประมาณ

วันที ่26 กค(ชว่งเชา้) ณ สภาหอฯ ตอ่ไป 

     3. ดา้นประมง >> อธบิดฯีแจง้วา่ปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย 

IUU ไดม้กีารแกไ้ขไปแลว้ ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการปรับแกก้ฎหมายลกูที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

มคีวามเขม้งวดเกนิไป ส่วนการแกไ้ข พรก.การประมง มขีัน้ตอนและ

อาศัยเวลา และขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันแกปั้ญหาดา้นการ

ประมงและปรับตัวโดยมองภาพทัง้ระบบไม่แยกส่วน ทัง้นี้เสนอใหใ้ช ้

ค าวา่ “มกีารพัฒนาการประมง” แทน แกไ้ขปัญหา IUU  

ทาง ดร.พจน์มอบคณะกรรมการประมงฯ จัดประชุมประมาณตน้

สงิหาคมศกนี้ เพื่อระดมความเห็นใน supply chain สินคา้สัตว์น ้ า 

ตัง้แต่การประมง เรอื เพาะเลีย้ง อาหารสัตว ์พันธุก์ุง้ อตุฯแปรรูป และ

ยนิดีชว่ยประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมประมงเพื่อใหภ้าคเอกชนที่

เกีย่วขอ้งรับทราบขอ้มลูมากขึน้ 

 



 
 
 
 
 

เมือวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค ์ 

ทีป่รกึษาสมาคม  และคณุสพัุตรา ผูอ้ านวยการสมาคม และ คณุวรพล 

ไดเ้ขา้ร่วมประชมุกับ ผูแ้ทนจาก TFFA ถงึการเตรียมความพรอ้มและ

ก าหนดทศิทางการประชมุร่วม คกก.GLP โดยมปีระเด็นดังนี้  

     1.การก าหนดทศิทางร่าง ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่หนา้ทีข่อง คกก.

GLP 

     2.ก าหนดแบบการจัดท ารายงาน GLP annual Report outline 

ของ 2 สมาคมเพือ่จัดสง่ใหก้ับ ILO  

     3.ก าหนดขอบขา่ย การด าเนนิการร่วมของคณะกรรมการ GLP เปิด

การประชุมเช่นการจัดกจิกรรมร่วมกันในการจัดท าสือ่ประชาสัมพันธ ์

GLP ผ่านสื่อต่างๆ และการประชุมปีละ 2 ครัง้เพื่อใหม้ีคณะท างาน

ไต รภ าคี ขั บ เค ลื่ิ อ น ก า รด า เนิ น ก า ร  GLP ข อ ง  2 ส ม าค ม

 

เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.ชนินทร์ นายกฯ และ 

คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษา , คุณสุพัตรา ผูอ้ านวยการ และคุณวรพล 

จนท.สมาคม  ไดเ้ขา้ประชมุคณะกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานและ

พัฒนาฝีมอืแรงงาน ในประเด็นเรื่อง การส ารวจความคดิเห็นต่อการ

ปรับนโยบายค่าแรงขัน้ต ่า ของประเทศไทย ประจ าปี 2562 จัดโดย

สภาหอฯ โดย ดร.พจน์ เป็นประธาน สรุปดังนี้ 

     1. สภาหอการคา้ไทยไดจั้ดท าแบบสอบถามสมาชกิหอฯ ในชว่ง

วันที ่12 กค.-19 กค. ถงึเรือ่งความเห็นต่อการปรับค่าแรงขัน้ต ่าของ

ทา่นไดรั้บการตอบรับแบบสอบถามจ านวนทัง้ส ิน้ 1,297 ราย โดยทีม่ี

ความเห็นถงึ 93% ไมเ่ห็นดว้ยกับการปรับคา่แรงขัน้ต า่โดยมคีวามเห็น 

เชน่  

ใหป้รับตามมาตรฐานฝีมอืแรงงาน, เศรษฐกจิไม่ดยัีงไมค่วรปรับ, การ

ปรับอาจะกระทบถงึธุรกจิและ sme , และเกดิปัญหาคา่ครองชพีสงูข ึน้, 

อาจท าใหเ้ศษฐกจิประเทศชะลอตัว นักลงทนุตา่งชาตไิมม่ั่นใจ รวมถงึ

อาจกระทบถงึการจัดท าแผนยทุธศาสตรช์าตไิด ้

2.ความเห็นต่อภาครัฐที่ส าคัญ เช่น ภาครัฐควรส่งเสริมทักษะการ

ท างาน, ควรมีมาตรการภาษีชว่ยเหลอืนายจา้งและลูกจา้ง, การปรับ

คา่แรงขัน้ต า่ควรมหีลักการในการศกึษาผลกระทบกับภาคเอกชนและ

ควรศกึษาประเทศเพื่อนบา้นและไมค่วรปรับเพิม่ทุกพืน้ทีเ่ท่ากัน , การ

ปรับคา่แรงควร มาจากความเห็นของคณะกรรมการไตรภาค,ี  

3. หลังการรับฟังความเห็นในที่ประชุมและการเก็บขอ้มูลจาก

แบบสอบถาม ทางสภาหอฯ จะน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อประโยชน์ในเสนอ

ความเห็นของภาคเอกชนกับหน่วยงานรัฐในประเด็นนโยบายปรับ

คา่แรงขัน้ต า่ตอ่ไป 

 

เมือ่วันที ่19 กรกฎาคม 2562 ดร.ชนินทร์ ในนามกรรมการ

สภาหอฯ และนายกTTIA ไดต้อ้นรับและหารือกับคณะผูแ้ทนจาก 

USTR น า โ ด ย  Mr Karl Ehlers, Assistant US Trade 

Representative for the Office of Southeast Asia and the Pacific 

ณ สภาหอฯ โดยมผีูแ้ทนจากคณะกรรมการธุรกจิปศุสัตวแ์ละแปรรูป 

และสมาคมผูเ้ลีย้งสกุรเขา้ร่วมดว้ย สรุปดังนี้ 

   1. จุดประสงค ์USTR มกี าหนดประชมุกับฝ่ายไทยภายใตก้รอบทวิ

ภ า คี  US-Thailand Trade and Investment Framework 

Agreement และขอพบกับสภาหอฯ  

    2.ทัง้สองฝ่ายแลกเปลีย่นขอ้มูลทางการคา้โดย USกล่าวถงึไทย

ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ USGSP  ตอ้งพจิารณาขอ้เรยีกรอ้งการเปิดตลาด

เพิม่ให ้US ดว้ย และประเด็นทีU่Sตดิตามเรือ่งการขอเปิดตลาดเครือ่ง

ในหม ูซึง่ไทยปฏเิสธโดยอา้งถงึความปลอดภัยอาหาร(การตกคา้งของ



 
 
 
 
 

สารเร่งเนื้อแดง)และผลกระทบตอ่ผูเ้ลีย้งสกุรของไทย ซึง่มตีน้ทนุการ

ผลติทีส่งูกวา่ US หลายเทา่ มผีูท้ ีจ่ะไดรั้บผลกระทบ 10 ลา้นคน  

     3.ทัง้สองฝ่ายพยายามหาทางออกร่วมกัน โดยฝ่ายผูเ้ลี้ยงสุกร 

แจง้วา่ไทยซือ้วัคซนี สารเคม ีสว่นผสมส าหรับอาหารเลีย้งหม ูจาก US 

เป็นหลัก    

— ดร.ชนินทรเ์สนอให ้US พจิารณาเปิดตลาดสนิคา้อืน่ทดแทน เชน่ 

ไทยน าเขา้ถ่ัวเหลอืงเพื่อท าน ้ ามันเพิ่มข ึน้  ไทยมีการน าเขา้สัตวน์ ้ า

และสง่ออกสัตวน์ ้าไปยัง US มาก  การใชไ้ทยเป็นฐานการผลติสนิคา้

อาหารทะเล เป็นตน้ 

— US เสนอใหไ้ทยเปิดตลาดเนื้อหมูแชเ่ย็นเขา้สูภั่ตตาคาร โรงแรม 

เพือ่ใหบ้รกิารนักทอ่งเทีย่ว จะไดไ้มก่ระทบตอ่เกษตรกรรายยอ่ยทีข่าย

เขา้สู่ตลาดภายในประเทศ local market และขอใหห้าแนวทางแกไ้ข

ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ทัง้สองฝ่าย และการด าเนนิการใหเ้กดิเป็นรูปธรรม

 

เมื่อ วันที่  23  กรกฎาคม  2562 ช่วงบ่าย ด ร.ชนินท ร ์ 

ชลศิราพงศ ์นายกสมาคมฯ  คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษา และ

คุณอมรพันธ์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการสมาคมฯไดใ้หก้ารตอ้นรับ 

คณะองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ  และกระทรวงแรงงาน  กว่า 40 

ท่าน โดยม ี นายสุรเดช วลอีทิธกิุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน และ 

นายกาย ไรเดอร์ ผูอ้ านวยการใหญ่ (ILO) เขา้เยีย่มชม บมจ.ยนูคิอร์ด 

จ.สมทุรสาคร  

โดยการเยีย่มชมครัง้นี้ นายกาย ไรเดอร ์ตอ้งการชมความกา้วหนา้และ

ความมุ่งม่ันของไทยในการขจัดการใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบังคับใน

การขจัดการใชแ้รงานเด็ก แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมอาหารทะเล 

และหว่งโซอ่ปุทานในภาคประมง 

บมจ.ยูนคิอรด์ ไดน้ าเสนอรายละเอยีดของสถานประกอบการในเรื่อง

การไดรั้บมาตรฐานการรับรองหลายดา้น ไดแ้ก ่มาตรฐานแรงงานไทย 

(TLS) ระดับพื้นฐาน ปี 2560 – 2562 มีการน าแนวปฏิบัต ิการใช ้

แรงงานทีด่ ี(GLP) มาใชใ้นการบรหิารจัดการแรงงานใหเ้ป็นทีย่อมรับ 

การสนับสนุนคณะกรรมการสวัสดกิารใหเ้ป็นชอ่งทางรับเรือ่งและเจรจา

ต่อรอง การสรา้งช่องทางการรับขอ้รอ้งเรียน การท าใหแ้รงงานมี

ความสุข การดูแลแรงงานขา้มชาตใิหไ้ดรั้บสทิธเิท่าเทยีมกับแรงงาน

ไทย และการสนับสนุนใหซ้ับพลายเชนมกีารด าเนนิการดา้นแรงงานที่

ด ี

นอกจากนี้ บมจ.ยนูคิอรด์ ยังเป็นสถานประกอบการดเีดน่ดา้นแรงงาน

สั ม พั น ธ์แ ล ะส วัส ดิก ารแ รง งาน ร ะดั บ ป ระ เท ศ  ปีที่  4  ด ้วย

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ (คุณปิยะราช)  

เขา้ท ากิจกรรม TTIA GLP Visit 2019 ที่ บจก.เซาท์อีสต์เอเชีย่น 

แพคเกจจิง่แอนดแ์คนนิง่ เพือ่เป็นการตดิตามการด าเนนิการแนวปฏบัิติ

ดา้นแรงงานทีด่ตีามคูม่อื GLP ฉบับใหม ่

 

 

 

 



 
 
 
 
 

เมือ่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค ์ 

ทีป่รกึษา และเจา้หนา้ทีส่มาคมฯ คณุวรพล เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ ไดเ้ขา้

ร่วมประชมุคณะท างานด าเนนิงานแนวปฏบัิตกิารใชแ้รงงานทีด่สี าหรับ

โรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปกุง้และอาหารทะเลในประเทศ

ไทย ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสมพงษ์ คลอ้ยแคลว้ ผอ.ส านัก

มาตรฐานแรงงานเป็นประธาน ม ีILO หน่วยงานกรมประมง และภาค

ประชาสังคมเขา้ร่วม  การประชมุสรุปไดด้ังนี้  

1.ที่ประชมุเห็นชอบ ขอใช ้คกก.GLP ของ กรมสวัสดกิารฯ มาเป็น

คณะท างานประชุม GLP ที่สมาคม TTIA และ TFFA ร่วมเป็น Co 

Chair และจะเชญิภาคประชาสังคมเขา้ร่วมดว้ย โดยจะมีการปรับแก ้

ประกาศของ คกก. GLP ของกรมสวัสดกิารใหส้อดคลอ้งกับแนวทาง

ในการใชป้ระชมุ คกก. GLP ตอ่ไป  

2.การน าเสนอรายงาน GLP ของ 2 สมาคมฯ ใหก้ับ ILO ทีป่ระชมุเห็น

ควรใหเ้พิม่หลักการเรือ่งการน าตราสัญลักษณ์ GLP ไปใชด้ว้ย 

3.คณุอรรถพันธ์ ทีป่รกึษา TTIA เสนอให ้การท า GLP ควรอยูไ่ดด้ว้ย

ตนเองและมคีวามเขม้มากขึน้ และควรไดรั้บการสนับสนุนทีด่จีาก ILO 

และหน่วยงานรัฐ 

 

เมื่อ วันที่  24 กรกฎาคม 2562 คุณสมเกียรติ Seavalue 

group คุณจุฑารัตน์ เจา้หนา้ที่สมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมระดมความ

คดิเห็น เรือ่งการใชป้ระโยชน์ ปัญหาและอปุสรรคทีเ่กีย่วกับพันธกรณี

ดา้นการคา้สนิคา้ของไทยภายใต ้FTA ปัจจบัุน ภายใตโ้ครงการศกึษา 

เรือ่ง ผลกระทบจากพันธกรณีการเปิดตลาดการคา้สนิคา้ภายใตค้วาม

ตกลงการคา้เสรขีองไทยและแนวทางการเจรจาทบทวนความตกลงใน

อนาคต ณ โรงแรมอีสตนิ แกรนด์ จัดโดยกรมเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศ ร่วมกับ บรษัิท โบลลเิกอร์ แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) 

จ ากัด โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

1.สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดท าความตกลงการคา้เสร ี

(FTA) ที่ไทยเป็นภาคีความตกลงมผีลบังคับใชแ้ลว้ 13 ฉบับกับ 18 

ประเทศ และอยูร่ะหวา่งการเจรจาอกี 5 กรอบ ไดแ้ก ่ไทย-ปากสีถาน, 

ไทย-ตุรกี, และกลุ่มACEPอีก6ประเทศ ไดแ้ก่ จีน ญี่ปุ่ น  เกาหล ี

อนิเดยี ออสเตรเลยี นิวซีแลนด ์ และกลุ่มทีค่าดว่าจะเจรจา ไดแ้ก ่

ไทย-ยเูรเซยี ASEAN-EU ไทย-บังกลาเทศ 

2.ใน ปี  2562 ป ระ เทศ ไท ยเป็น ป ระธ าน อาเซียน  ถ ้า

ผูป้ระกอบการใชส้ทิธิไ์หนแลว้มกีารตดิขัด ก็สามารถน าเสนอไดเ้พราะ

ก าลังมกีารเจรจาและมคีวามคบืหนา้ทกุเดอืน 

3.กรอบความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-จนี (ACFTA) ในวันที ่

1 สงิหาคม 2562 จะเริม่ใชฟ้อรม์ใหม ่เรยีกวา่ FormE ส่วนแบบฟอร์ม

เดมิจะใชไ้ดถ้งึวันที ่14 สงิหาคม 2562 นี้ หลังจากนัน้ถา้ยืน่ฟอรม์เก่า

จะไม่ไดรั้บสทิธิ ์โดยสามารถโหลดแบบฟอร์มใหมไ่ดท้ี ่เว็ปไซตข์อง

กรมการคา้ตา่งประเทศ 

ในทา้ยของการประชมุชว่งระดมความคดิเห็น คณุสมเกยีรต ิไดเ้สนอวา่ 

มผีูน้ าเขา้จากทางญี่ปุ่ นแจง้ว่าสนิคา้ แมคเคอเรล ซาร์ดีน จากไทย

ยังคงภาษี 5% ส าหรับผูน้ าเขา้ ท าใหเ้สยีเปรยีบเพราะประเทศต่างๆ

ในอาเซยีนยกเวน้ไทยเป็น0%แลว้ จงึอยากใหก้รมฯ ชว่ยเจรจาภาษี

แมคเคอเรลใหก้ลายเป็น0% เพราะไทยน าเขา้ปลาจากประเทศญี่ปุ่ น

และผลติแลว้สง่ออกไปญีปุ่่ นเป็นอันดับตน้ๆอยูแ่ลว้ เพือ่ไมใ่หผู้น้ าเขา้

ลังเลและหันไปซือ้สนิคา้จากประเทศอืน่ๆในอาเซยีนแทน 

 



 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คุณนรนิทร์ นิรุตตินานนท ์ 

อุปนายกสมาคมฯ คุณทวี ตั ้ง จันศิริ  กรรมการสมาคมฯ และ 

คณุอดศิักดิ ์พันธุท์อง เลขาธกิารสมาคมฯ และ จนท.สมาคมคณุวรพล

และคุณจุฑารัตน์ ไดเ้ขา้ร่วมประชุม ชีแ้จงขัน้ตอนการปฏบัิติ ตาม

ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑว์ธิีการ และเงื่อนไขการ

ขออนุญาตและการอนุญาตน าเขา้ กรณีการน าเขา้ปลาทูน่าแชแ่ข็ง

บรรจตุูค้อนเทนเนอร์ทีม่กีารคัดแยกชนิดและปรมิาณไม่ชัดเจน พ.ศ. 

2562 ณ หอ้งประชมุพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง มคีุณคณิศร ์

นาคสังข์ ผอ. กองควบคุมการคา้สัตว์น ้ าและปัจจัยการผลติ เป็น

ประธาน โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

1. กรมประมง อธบิายขัน้ตอนรายละเอยีดการด าเนนิการตาม

ประกาศ 

2. กรมประมงตอบขอ้ซักถามทีท่างสมาคมไดร่้างไวใ้ห ้เชน่ 

ประเด็นเพกิถอนใบอนุญาต กรมฯ จะท าการเพกิถอนใบอนุญาต อายัด 

และสง่กลับประเทศตน้ทาง 

3. กรมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ร่้วมประชมุ ตอบขอ้ซักถาม โดย

ทางผูป้ระกอบการและTrader ไดช้ี้แจงถึงปัญหาที่เกดิข ึ้นในการ

ปฏบัิตติามประกาศใหม่ เชน่ ระยะเวลาในการเปิด seal ของเจา้หนา้ที ่

ที่ตอ้งเรียกเจา้หนา้ที่ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง , เจา้หนา้ที่ไม่

เพียงพอในการด าเนินการเปิด seal  ,การด าเนินการน าเขา้ ปลา ที่

ส่วนใหญ่น าเขา้เวลากลางคืน ซึง่ตอ้งมีเจา้หนา้ทีใ่นการเปิดsealใน

เวลาดังกลา่ว 

ในการนี้ทางกรมฯ ชีแ้จงว่าการด าเนินการในชว่งตน้นั้นทางกรมฯ จะ

อะลุม่อลว่ยเพือ่ให ้ผูป้ระกอบการ ปฏบัิตติามประกาศใหไ้ดก้อ่น  

แต่อย่างไรก็ตามขอใหท้างสมาคมด าเนินการรวบรวมประเด็น ดังนี้

ใหก้ับทางกรมประมงอกีครัง้  

1. ชือ่สถานประกอบการ, ทีอ่ยูส่ถานประกอบการ, สถานทีล่ง

คัดแยกปลาตู ้เชน่ ทีโ่รงงาน หรอืหอ้งเย็น โปรดระบทุีอ่ยูใ่หช้ดัเจน 

2. ระยะเวลาทีท่ าการคัดแยก 

        2.1ลากตูเ้ขา้โรงงานชว่งเวลากีโ่มง-กีโ่มง 

        2.2โรงงานเริม่คัดแยกปลาตูช้ว่งเวลากีโ่มง-กีโ่มง 

3. ปลาตูท้ีน่ าเขา้มาปรมิาณทีไ่ม่ชัดเจนคดิเป็นกี%่ของการ

น าเขา้ปลาตูข้องผูป้ระกอบการ 

โดยกรมฯ ใหส้มาคมฯรวบรวมขอ้มูลส่งใหก้รมฯ ภายในวัน 

อังคารที ่30 กรกฎาคม ศกนี้ (โดยทางสมาคมฯ จะเวยีนแบบสอบถาม

ใหส้มาชกิทางอเีมลลอ์กีครัง้) 

เพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์ในการปฏบัิตติามประกาศ ของทาง

เจา้หนา้ทีก่รมฯ ทางผูป้ระกอบการตอ่ไป 

นอกจากนี้ทางกรมไดแ้จง้ว่าขณะนี้ไดจั้ดท าร่างคู่มอืการปฏบัิตติาม

ประกาศกรมประมงฉบับใหม่ ซึง่คาดว่าคู่มือจะสมบูรณ์ภายใน 2-3 

วันนี้แลว้จะส่งมาใหท้างสมาคมฯ พิจารณารายละเอียดอีกครั้ง

 

เมือ่วันที ่25 กรกฎาคม 2562  คณุจฑุารัตน์เจา้หนา้ทีส่มาคม

ฯ เขา้ร่วมประชมุรายงานความกา้วหนา้โครงการปรับปรุงการท าประมง

อว้นลอ้มจับปลาโอด า ครัง้ที่1/2562 ณ หอ้งประชุมกุลาด า ชัน้7 

อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมที่านรองอธบิด ีวชิาญ องิศรีสว่าง 

เป็นประธาน  โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

     1.การปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการบรหิารจัดการทรัพยากรปลาโอ

ในน่านน ้ า ไดย้กเลิกค าสั่งกรมประมงที่ ๓๒๕/๒๕๕๙ และออก

ประกาศค าสั่งกรมประมงที ่๔๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที ่๑๔ มถิุนายน ๒๕๖๒ 

เรือ่งการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารจัดการทรัพยากรปลาโอในน่านน ้า

ไทย โดยเพิ่ม กนป. กมป. กบร. กบม. กกม. เป็นกรรมการ และให ้

ห.กคผ เป็นเลขานุการ โดยม ีห.กวช และ ห.กตส กองวจัิยและพัฒนา

ประมงทะเลเป็นผูช้่วยเลขานุการและใหเ้พิม่ WWF และ SEAFDEC 

และสมาคมอวนลอ้มแห่งประเทศไทย และอาจารยม์หาวทิยาลัย เพื่อ

สอดคลอ้งกับบรบิทสถานการณ์ประมงของโลกและชว่ยในการบรหิาร

จัดการงานดา้นตา่งๆไดด้ยี ิง่ข ึน้  

2. รายงานความกา้วหนา้ตามแผนปฏบัิตกิาร 

         2 . 1  ไ ด ้ มี ก า ร ขึ้ น  comprehensive FIP ท า ง 

www.fisheryprogress และแผนงานในปี2563 

         2.2 กรมประมงศกึษาองคป์ระกอบทางเดนิอาหารของปลาโอ

ด าและปลาโอลาย ฝ่ังอา่วไทยและอันดามันในจังหวัดตราดและระนอง

ซึง่พบวา่ปลาโอจะกนิอาหารพวกปลาเล็ก หมกึ และ ครัสเตเชยีน และ

ผลการศกึษาปลาโอด าฝ่ังอันดามันจะขนาดโตกว่าฝ่ังอ่าวไทยซึ่ง

แสดงวา่ฝ่ังอันดามันมคีวามหลากหลายทางชวีภาพมากกวา่ ส่วนปลา



 
 
 
 
 

โอลายจังหวัดระนองและจังหวัดตราดกนิอาหารเชน่เดยีวกับปลาโอด า

แตป่รมิาณอาหารในล าไสจ้ะเยอะกวา่โอด า  

         2.3 มีการศกึษาสัตวน์ ้ าผลพลอยได ้จากผูแ้ทนกองวจัิยและ

พัฒนาประมงทะเล 

         โดย ดร.วชิาญ เสนอใหศ้กึษาขอ้มลูวา่สัตวพ์ลอยไดม้ชีนดิไหน

บา้ง และใหศ้กึษาเชงิลกึยิง่ข ึน้วา่ระบบนเิวศ ฤดกูาล และมผีลตอ่การ

ชมุนุมของปลาโอด าอยา่งไร  

         2.4 มกีารตรวจฐานขอ้มลูเรอืประมงอวนลอ้มจับโอด า  

         2.5 การออกใบอนุญาตเรอือวนลอ้มจับปลาโอด า โดยจะมกีาร

ออกแบบค าขออนุญาตท าการประมงใหม่โดยใหร้ะบุชว่งเวลาของการ

จับปลาดว้ย ในชว่งเมษายน 2563 

     3.เรื่องอืน่ๆ ดร.วชิาญ การเสนอใหจ้า้ง observer 2 คน เพื่อเก็บ

ขอ้มูลและตรวจสอบสัตว ์ETP. บนเรือในน่านน ้าไทย และเสนอให ้

ของบ กตป. ในการจัดประชมุครัง้หนา้ 

     ในการนี้  ก รมประมงแจง้ว่า  หากมีก ารแก ค้ าสั่ งและ เพิ่ ม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ส ร็ จ ส ิ้ น  จ ะ มี ก า ร นั ด ป ร ะ ชุ ม อี ก ค รั้ ง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์ 

รองประธานกรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และประธาน

คณะกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน และ

กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ไดแ้ถลงข่าว 

"ขอ้เสนอของการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยต่อ

นโยบายรัฐบาลในอัตราค่าจา้ง" โดยมคีุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค ์ที่

ปรกึษาสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมงานแถลงข่าวดว้ย โดยงานแถลงข่าวมี

ประเด็นส าคัญ เชน่  

1.หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยจัดท าการส ารวจ

ความคดิเห็นต่อประเด็นการปรับค่าจา้งขัน้ต ่าจากสมาชกิท่ัวประเทศ 

หอการคา้จังหวัด 76 จังหวัด หอการคา้ต่างประเทศ 35 ประเทศ 

สมาคมการคา้ 138 สมาคม สมาชกิผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบการ

ทั่วไปทีเ่กีย่วขอ้งกับ ภาคเกษตร ภาคอตุสาหกรรม บรกิาร และ SMEs 

มผีูต้อบแบบสอบถาม 1,355 กลุม่ครอบคลมุทกุจังหวัดทั่วประเทศ ผล

การส ารวจเป็นทศิทางเดยีวกันคอืรอ้ยละ 93.9 ไมเ่ห็นดว้ยกับนโยบาย

การปรับอัตราคา่จา้งขัน้ต า่ในอัตรา 400 บาทตอ่วันตามกระแสขา่ว  

2.หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดเ้สนอ

ขอ้คดิเห็นตอ่ นโยบายรัฐบาล เรือ่ง อัตราคา่จา้ง ดังนี้ 

       1) การปรับขึน้อัตรค่าจา้งควรยดึตาม ม.87 แห่งพรบ.คุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ.2541 โดยผ่านกลไกการพจิารณาจากคณอนุกรรมการ

พจิารณาอัตราคาจา้งขัน้ต า่จังหวัด และคณะกรรมการคา่จา้ง(ไตรภาด)ี

ทัง้นี้คณะกรรมการคา่จา้ง (ไตรภาค)ี และ 

คณะอนุกรรมการพจิารณาอัตราค่าจา้งขัน้ต ่าจังหวัดมาจากการสรรหา

ทีแ่ทจ้รงิ และควรเป็น 

องคก์รอสิระทีส่ามารถด าเนนิการพจิารณาตามหลักเกณฑ ์และขอให ้

ทบทวนแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ภาหอการคา้แห่งประเทศ

ไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขา้ร่วมป็นคณะกรรมการ

คา่จา้ง (ไตรภาค)ี.... 

 .......7)รัฐบาลควรเร่งก าหนดใช"้อัตราคาจา้งแรกเขา้"ในการ

ประกาศใชอ้ัตราคา่จา้งครัง้ตอ่ไปแทน"อัตราคา่จา้งขัน้ต า่" ตามโยบาย

เร่งดว่นเรือ่งการยกระดับศักยภาพของแรงงาน และควรก าหนดนิยาม

ของ "อัตราคาจา้งแรกเขา้" ทีช่ดัเจนหลังจากก าหนดใชอ้ัตราคาจา้ง

แรกเขา้แลว้กระทรวงแรงงานตอ้งเร่ง 

จัดท าโครงสรา้งกระบอกเงนิเดอืนมาตรฐานทีส่ัมพันธ์กับค่าจา้งแรก

เขา้ของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางส าหรับแต่ละภาคส่วนที่ใช ้

แรงงานและส่งเสริมใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ระกอบการทุกระดับสามารถ

น าไปใชป้รับคา่จา้งประจ าปีใหเ้หมาะสมกับการจา้งงานได ้

  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

เกาหล ีแจง้ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของบรรจภุณัฑอ์าหารน าเขา้

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (MFDS) สาธารณรัฐ

เกาหลีไดแ้จง้ขอ้ก าหนด เกี่ยวกับความปลอดภัยบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อาหารน าเขา้ ตามกฎระเบียบเรื่อง Standards and 

Specifications For Food Utensils, Containers and Packages ซึง่

ไมอ่นุญาตใหใ้ชภ้าชนะบรรจภัุณฑร์ไีซเคลิ PET เป็นวัสดสุ าหรับบรรจุ

ผลติภัณฑอ์าหารน าเขา้ โดยขอ้ก าหนดนี้ มผีลบังคับใชต้ัง้แตวั่นที ่1 

กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป 

โดยขอ้ก าหนดดังกลา่ว ก าหนดใหส้ถานประกอบการใดทีใ่ช ้

บรรจภุัณฑท์ีผ่ลติจากโพลเิมอรป์ระเภท PET ตอ้งออกใบรับรองเพื่อ

ยนืยันการใชวั้สดสุ าหรับบรรจุภัณฑอ์าหาร โดยสามารถระบุขอ้ความ

ในใบรับรองได ้2 กรณี ดังนี้ 

      1. กรณีที ่1 ระบุขอ้ความ “PET For food containers and 

utensils not made NOT using recycled PET” ในกรณีที่ไม่มีการ

ใชโ้พลเิมอรป์ระเภทรไีซเคลิ PET 

      2. กรณีที่  2  ระบุขอ้ความ “Raw materials have been 

decomposed and refined through heat treatment and 

chemical reaction, and depolymerized to manufacture food 

containers and utensils ” ในกรณีที่มีการใชโ้พลิเมอร์ประเภทรี

ไซเคลิ PET 

     ซึ่งก รณี นี้  วัสดุ  PET ที่ ใช ใ้นการรีไซ เคิล  ต อ้ งผ่ าน

กระบวนการตามขอ้ก าหนดของ MFDS  

ดังนั้น มกอช. ขอใหผู้ส้่งออกสนิคา้และผลติภัณฑ์ของไทยไปยัง

สาธารณรัฐเกาหล ีปฏบัิตติามขอ้ก าหนดดังกลา่วในสนิคา้สง่ออกของ

ทา่นดว้ย เพือ่ป้องกันไมใ่หก้ารถูกปฏเิสธการน าเขา้ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิตดิตอ่ มกอช. 0-2561-2277 ตอ่ 1323 

หรอื asia1.acfs@gmail.com 

ทีม่า : 

https://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=70089&srchFr

=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&mu

lti_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1

 

อนิโดนเีซยีเปิดโอกาสอตุสาหกรรมฮาลาลผา่น IMT-GT

เมื่อวันที่ 23 มถิุนายน 2562 ประธานาธบิดีอนิโดนีเซีย ผูเ้ป็น

ประธานการประชุมโครงการพัฒ นาเขต เศรษฐกิจส ามฝ่ าย

อนิโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The Indonesia–Malaysia–Thailand 

Growth Triangle: IMT-GT) ครัง้ที่ 12 กล่าวว่า อนิโดนีเซยีเนน้ย ้า

ใหอุ้ตสาหกรรมฮาลาลเป็นหนึ่งในสามขอบเขตความร่วมมอืในการ

พัฒนาเศรษฐกจิของโครงการ IMT-GT โดยอนิโดนีเซียจะจัดการ

ประชมุสุดยอดฮาลาล (Halal Summit) ในเดอืนตลุาคม 2563 เพื่อ

ขยายโอกาสทางการคา้ใหก้ับอตุสาหกรรมฮาลาลในอนุภมูภิาค 

ทัง้นี้ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งไดน้ าขอ้มูลเกี่ยวกับผลติภัณฑ์

และการบรกิารฮาลาลเพิม่ลงในแผนงานด าเนินงานระยะ 5 ปี (IMT-

GT Implementation Blueprint 2017-2021) แลว้ในฐานะ 1 ใน 7 

เสายุทธศาสตร์หลัก โดยไดม้ีการจัดท าโครงการเพื่อการบรรลุ

จุดประสงค์ของ IMT-GT ยกตั วอย่างเช่น โครงการแก ปั้ญหา

กระบวนการคอขวด ซึง่สามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยการยอมรับมาตรฐาน

ฮาลาลและใบรับรองฮาลาล 

อยา่งไรก็ตาม อตุสาหกรรมฮาลาลยังตอ้งเผชญิกับความทา้

ทายอื่นๆ อีก ไดแ้ก่ การขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพและ

ความสามารถ โดยเฉพาะในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) การพัฒนาสินคา้และการบริการในเช ิงคุณภาพ ราคา 

เครือ่งหมายการคา้ รสชาต ิและขอ้มูลโภชนาการ รวมถงึการพัฒนา

เพื่อใหเ้ขา้ถึงวัตถุด ิบ แรงงานฝีมือและแรงงานกึง่ฝีมือ และการ

ใหบ้รกิารทางการเงนิ 

อนึ่ง โครงการพัฒนาความร่วมมอือนุภูมภิาค IMT-GT เริม่

ก่อตั ้งข ึ้นเมื่อปี 2536 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและก่อใหเ้กิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมของทั ้งสามประเทศ โดยในปัจจุบัน 14 

จังหวัดในภาคใตข้องไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นสว่นหนึง่ของโครงการนี้ สว่น

อนิโดนีเซยีนัน้ไดก้ าหนดใหทั้ง้เกาะสมุาตราเป็นพืน้ทีข่องโครงการ มี

ทัง้หมด 10 จังหวัด และมาเลเซยีก าหนดให8้รัฐในพื้นที่ตอนเหนือ

ของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia) เขา้ร่วมโครงการ

ดว้ย 

ในปี 2562 นี้การประชมุ IMT-GT ดังกล่าว ไดจั้ดขึน้ควบคู่

กับการประชมุสุดยอดผูน้ าอาเซียน ครัง้ที ่34 โดยมีแนวคดิหลักว่า 

ร่วม มือ  ร่วม ใจ  ก า้วไกล  ย่ั ง ยืน  (Advancing Partnership for 

Sustainability) 
ทีม่า : www.salaamgateway.com 

 



 
 
 

บิก๊โตง้ น ำทมีกวำดลำ้งประมงเถือ่น บกุยดึเรอืผดิกฎหมำยมำกถงึ 66 ล ำ

จากผลการประชุมเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา กรมประมง

จัดการประชุม The ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing 

in Partnership with the EU มีผูแ้ทนจากประเทศสมาชกิอาเซียน 

องคก์รระหว่างประเทศดา้นการประมง และผูแ้ทนจากสหภาพยุโรป 

(อียู) 70 ราย หารือพรอ้มทั ้งเร่งผลักดันการจัดตั ้ง ASEAN IUU 

Fishing Task Force เพือ่แสดงถงึจุดยนืร่วมกันทีจ่ะมุง่ม่ันทีจ่ะแกไ้ข

ปัญหาการท าการประมงผดิกฎหมายใหห้มดไปจากภมูภิาค 

โดยมขีอ้เสนอการประชมุ ประกอบดว้ย 2 เรือ่ง ไดแ้ก่ การ

จัดท านโยบายประมงอาเซยีน อยู่ระหว่างการด าเนินการศกึษา และ

ก าร จัด ตั ้ ง  The ASEAN IUU Task Force เพื่ อ ส นั บ ส นุ น แล ะ

แลกเปลีย่นขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพและสรา้งเครอืขา่ยทีส่ามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูการตดิตอ่สือ่สารรวดเร็วมปีระสทิธภิาพระหวา่งหน่วยงานทีต่อ้ง

บังคับใชก้ฎหมาย และหน่วยงานของรัฐทีม่อี านาจหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง

ดา้นการประมง IUU ซึง่จะชว่ยสนับสนุนการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่ง

รัฐเจา้ของธง รัฐชายฝ่ัง รัฐเจา้ของท่า และองค์การบริหารจัดการ

ประมงระดับภมูภิาค 

โดยขอ้มูลที่จะแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ทางดา้น

กฎหมาย เช่น การบังคับใชก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้งทั ้งภายในและ

ระหวา่งประเทศ กฎหมายของแตล่ะประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง มาตรการรัฐ

เจา้ของท่า และมาตรการบรหิารจัดการ เป็นตน้ ทัง้นี้ คณะท างาน 

Task Force จะมกีารตดิตามและประเมนิสถานการณ์ต่าง ๆ พรอ้มทัง้

ผลักดันประเด็นส าคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและวางแผนการ

ด าเนนิงานทีจ่ะเป็นประโยชน์ในอนาคต 

นอกจากนี้ จะมกีารพัฒนาเครือ่งมอื ระบบ เทคโนโลยใีนการ

สบืสวนสอบสวน ท าการวเิคราะหข์อ้มลูทีร่วบรวมไดเ้พื่อใหไ้ดม้าซึง่

หลักฐานการท าประมงผิดกฎหมาย ซึง่การด าเนินการของ Task 

Force จะสามารถพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการตดิตามควบคุม

และเฝ้าระวังการกระท าผิด IUU ใหแ้ก่หน่วยงานประเทศสมาชกิ

อาเซยีน เพื่อพัฒนาการต่อตา้นการประมง IUU ในประเทศและใน

ภมูภิาค 

ในประเด็นแกไ้ขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายให ้

หมดไปจากภูมภิาคทางส านักงานต ารวจแห่งชาตแิละกรมประมงได ้

ปฏิบัต ิการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 6 ก.ค. พล.ต.ท.

จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบช.กมค. และประธานอนุกรรมการตรวจสอบและ

ตดิตามการบังคับใชก้ฎหมาย ศนูยบั์ญชาการการแกไ้ขปัญหาการท า

การประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ไดล้งพื้นที่ก าชับติดตามการ

ด าเนินคดีการท าประมงผิดกฎหมายของเจา้หนา้ที่ต ารวจในพื้นที่

จังหวัดระนองจากการปฏบัิติการร่วมของเจา้หนา้ที่ต ารวจกับกรม

ประมงในการจับกมุเรอืประมงทีก่ระท าความผดิจ านวน 66 ล า 

ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2691164

‘ประมง’ ยืน่หนงัสอื รมช.เกษตรฯ 7 ขอ้แกป้ญัหำดว่น

ประมงลุน้ ‘ร.อ.ธรรมนัส’ ชงแกก้ฎมายหลังถูกบีบรัด 

ท าอะไรก็ผดิ โอกาสพลาดสูง หลายคนโดนคดรีายวัน อกีทัง้

โดนยดึสัตวน์ ้า ลามโทษสูงสุดเพิกถอนใบอนุญาต วงในเผย

ข่าวดีหลัง 25 ก.ค.น้ีตัง้คณะศึกษาผลกระทบเล็งแกปั้ญหา

จรงิจัง  

วนัที่ 25 ก.ค.2562 นายมงคล สขุเจรญิคณา ประธาน

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกจิ” 

ไดย้ื่นหนังสอืกับ  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์โดยมีขอ้เสนอ 7 เรือ่งหลกัที่เป็น

ประเด็นปัญหาจากสมาชิกและชาวประมงแต่ละจังหวัดไป

น าเสนอเพือ่ใหร้ัฐบาลแกไ้ขไดอ้ย่างถูกตอ้ง ยกตวัอย่าง  

1.ปัญหากฎหมาย วธิีการปฎิบัติในการแจง้จึงถือว่าเป็นการ

กระท าความผิดโดยไม่มีเจตนา แต่กลับตอ้งถูกด าเนินคดี มี

ชาวประมงจ านวนมากตอ้งถูกด าเนนิคดแีละตอ้งเสยีเงนิค่าปรับ

เป็นเงินจ านวนหลักแสนบาท หลักลา้นบาท หรือหลายลา้น

บาท อีกทั ้งยังถูกยึดสัตวน์ ้ าที่ไปท าการประมงอย่างถูกตอ้ง

ทัง้หมดในแต่ละครัง้อีกดว้ย จากถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวธิี

ปฏบิัตโิดยไม่มีการตอ่สูค้ด ีอกีทัง้ยังอาจจะตอ้งถูกค าสั่งพักใบ 

หรอืเพกิถอนใบอนุญาตกนัอกีดว้ย  

2.กลุ่มเรืออวนรุนเดิมที่ถูกกฎหมายแลว้ถูกศูนย์บัญชาการ

แกไ้ขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย(ศปมผ.)มีค าสั่งให ้

ยกเลกิใบอนุญาตเรืออวนรุน เดมิทีถู่กกฎหมาย แลว้ถูก ศปมผ.

มีค าสั่งใหย้กเลกิ ใบอนุญาตเรือวนรุน ภายในเวลา 2 สัปดาห ์

ในชว่งปี 2558 จ านวน 342 ล า โดยที่ไม่มีมาตรการรองรับที่ดี

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2691164


 
 
 

พอ ท าใหห้ลายคนตอ้งหมดอาชีพแลว้สิน้เน้ือประดาตัวกัน

จ านวนมาก  

3.กลุม่เรอืประมงทีถู่กกฎหมายอยู่เดมิ แต่ไดต้กส ารวจ จากการ

ที่ ศปมผ.มีค าสั่งใหม้ีการส ารวจเรือประมง ในปี 2558 ภายใน

ชว่งระยะเวลา 1 เดอืน โดยที่ชาวประมงบางส่วนไม่ไดร้ับรูก้าร

ประกาศแจง้ ส ารวจเรือ และเรือประมงบางส่วน แจง้แลว้แต่

เจา้หนา้ที่ไม่ไดค้ยีเ์ขา้ระบบ จงึถูกค าสั่งใหย้กเลกิทะเบียนเรือ

ภายในเวลา 1 เดอืน จ านวน 8,024 ล า แต่มีเรอืที่มีสถานะอยู่

กล่าวคอืยังมีเรอือยู่ไดถู้กยกเลกิทะเบียนไป 2,200 กวา่ล า ท า

ใหเ้รือประมงกลุ่มน้ีไม่สามารถออกท าการประมงได ้ท าให ้

เดือดรอ้นไม่มีอาชีพ เลี้ยงครอบครัว ตอ้งถูกเจา้หน้ี ยึดที่ดนิ 

บา้น รถ และทรัพยส์นิอืน่ๆ จนตอ้งหนี บางคนถงึกบัจบชวีติ  

4.กลุ่มเรอืที่ถูกกฎหมายเจา้ท่าฉบับใหม่ที่ออกมาแลว้ก าหนด 

ใหย้กเลกิทะเบียนเรือประมงที่เลยก าหนดการต่อใบอนุญาต 

หรอืไม่ไดต้อ่ใบอนุญาต โดยทีช่าวประมงไมไ่ดรู้ก้ฎหมาย ฉบับ

ใหม่ อีกทั ้งไม่เขา้ใจกฎหมายดว้ย เช่น เรือประมงที่งดใช ้

เรือประมงอยู่ เพราะไม่ไดอ้อกไปท าการประมงก็ไม่ทราบว่า

จะตอ้งตอ่ใบอนุญาตใชเ้รอืทุกๆ ปี จงึไม่ไดไ้ปตอ่ใบอนุญาตใช ้

เรือในแต่ละปี แต่กฎหมายใหม่ก าหนดใหต้อ้งต่อใบอนุญาต

ทุกๆ ปี หากเลยก าหนดจะตอ้งถูกยกเลกิทะเบยีนเรือประมงไป 

ท าใหเ้ป็นเรือประมงไม่มทีะเบียนไม่สามารถออกท าการประมง

ได ้รวมทัง้ไม่สามารถขายเรอืไดอ้กีดว้ย ซึง่เรอืประมงถอืวา่เป็น

ทรัพยส์นิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยถ์ือไดว้่าเป็น

การยกเลกิทรัพยส์นิของชาวประมงไปโดยง่ายๆ  

5.กลุม่เรอืประมงขาวแดง ทีย่ังไม่ไดร้ับการเยยีวยา รวมทัง้กลุม่

ทีไ่ม่มชีือ่ทีจ่ะไดร้ับการเยยีวยาดว้ย เพราะเหตจุาการตกส ารวจ  

6. กลุ่มเรือประมงฝ่ังอ่าวไทยที่ตอ้งการจะไปท าการประมงฝ่ัง

อนัดามันที่ยังไม่สามารขา้มฝ่ังได ้และกลุ่มเรอืประมงฝ่ังอนัดา

มันทีต่อ้งการจะขา้มกลบัมาท าประมงฝ่ังอา่วไทยก็ไม่สามารถที่

จะกลบัมาท าประมงได ้ 

7.กลุ่มผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูปสัตวน์ าที่มีใชแ้รงงานต่าง

ดา้วผดิกฎหมายจะตอ้งถูกสั่งปิดโรงงานชั่วคราว และถาวรได ้

โดยง่ายๆ ตาม พ.ร.ก.การประมง มาตรา 11 และมาตรา 11/1 

และกรณีทีม่ใีชแ้รงงานตา่งดา้วผดิกฎหมายจะตอ้งถูกปรบัสงูถงึ 

4 แสนถงึ 8 แสนบาทต่อแรงงานต่างดา้ว 1 คน ตามกฎหมาย 

พ.ร.ก.การประมง มาตรา 124 ซึ่งจะเห็นไดว้่าเป็นการออก

กฎหมายที่ขัดกลับหลักการความเสมอภาคในการประกอบ

อาชพี ความเสมอภาคในการบังคบัใชก้ฎหมายความเสมอภาค

ในการทีเ่จา้หนา้ที่จะตอ้งปฎบิัตกิบัประชาชนอย่างเดยีวกันตาม

กฎหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ทีม่า : 

http://www.thansettakij.com/content/405504?fbclid=IwAR0E4B3H5

gpRvfHmArwZdgaV42nqrVgK2Yl1d-LBjKPs6mkiSQ5-3ZYZ9Bw

 

องคก์รเอ็นจโีอดำ้นสิง่แวดลอ้มช ัน้น ำผนกึก ำลงัเรยีกรอ้งใหเ้รอืประมงปลำทนูำ่ระดบัอตุสำหกรรม 

ทกุล ำตอ้งมผีูส้งัเกตกำรณ์บนเรอื

วันที ่26 ม.ิย.2562 องคก์รนอกภาครัฐ (เอ็นจโีอ) ทีม่พัีนธ

กจิหลักในการอนุรักษ์ปลาทูน่ารวม 13 แห่งทั่วโลก ผนึกก าลังกัน

เรยีกรอ้งใหอ้งคก์ารบรหิารจัดการประมงระดับภมูภิาค (RFMOs) ซึง่มี

หนา้ที่ควบคุมการประมงปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก 

แอตแลนตกิ และแอนตาร์กติก บังคับใหเ้รือประมงปลาทูน่าระดับ

อตุสาหกรรมทกุล าตอ้งมผีูส้ังเกตการณ์บนเรอื  

อ ง ค์ก ร เอ็ น จี โ อ ทั ้ ง  13 แ ห่ ง ป ระก อบด ้วย  Birdlife 

International, Conservation International, The Earthworm 

Foundation, Ecology Action Centre, Environmental Defense 

Fund, Fishwise, Greenpeace, International Seafood 

Sustainability Foundation (ISSF), Monterey Bay Aquarium, 

The Nature Conservancy, PEW Charitable Trusts, Sustainable 

Fisheries Partnership และ World Wildlife Fund โดยทั ้งหมดได ้

ร่วมกันออกแถลงการณ์ดังนี้ 

การประมงปลาทนู่าโดยไรก้ารสังเกตการณ์เป็นส ิง่ทีย่อมรับไมไ่ด ้

ในการประมงปลาทูน่าท่ัวโลก การปราศจากการสังเกตการณ์จาก

บคุคลภายนอกท าใหเ้ราไม่เห็นอะไรหลายๆอยา่ง รวมถงึปัญหาดา้น

การอนุรักษ์และการปฏบัิตติามขอ้ก าหนด เชน่ การประมงผดิกฎหมาย 

การไมร่ายงานหรอืการบดิเบอืนรายงานเกีย่วกับการจับปลาทูน่า และ

การจับสัตวน์ ้าพลอยไดซ้ ึง่มทัีง้สตัวน์ ้าคุม้ครองหรอืใกลส้ญูพันธุ ์ส ิง่ที่

เรามองไม่เห็นก่อใหเ้กดิความเสีย่งตอ่ปรมิาณปลาทูน่าคงเหลอื การ

ประมงปลาทนู่า ไปจนถงึบรษัิททีรั่บซือ้ปลาทนู่า  

องคก์ารบรหิารจัดการประมงระดับภมูภิาค (RFMOs) มอี านาจในการ

ลดความเสี่ยงเหล่านี้  ดว้ยการบังคับใหเ้รือประมงปลาทูน่าระดับ

อตุสาหกรรมทุกล าตอ้งมผีูส้ังเกตการณ์บนเรอื โดยเป็นมนุษย ์และ/

หรอื อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส ์เพื่อลดปัญหาดา้นการอนุรักษ์และการ

ปฏบัิตติามขอ้ก าหนด ซึง่ท าใหร้ะบบนเิวศทางทะเล ปรมิาณปลาทนู่า

คงเหลอื และหว่งโซอ่ปุทานปลาทนู่าตกอยูใ่นความเสีย่ง 

การบังคับใหม้ผีูส้ังเกตการณ์บนเรอืประมงปลาทนู่าระดับอตุสาหกรรม 

100% เป็นไปไดแ้ละตอ้งเกดิขึน้ในเร็ววันนี้ เพราะไม่มเีหตผุลทีต่อ้ง

ท าใหล้า่ชา้ออกไป 

ทีม่า: https://www.ryt9.com/s/anpi/3007315 
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นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการประชุมเจา้หนา้ที่อาวุโสดา้น

เศรษฐกิจอาเซียน (Senior Economic Officials Meeting : 

SEOM) ครัง้ที่ 3/50 ซึง่จัดขึน้ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 

2562 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด ์

กรุงเทพฯ โดยทีป่ระชมุไดต้ดิตามความคบืหนา้การท างานของ

คณะท างานดา้นต่างๆ ภายใตเ้สาเศรษฐกจิ พบในชว่งครึง่แรก

ของปี 2562 หลายเรื่องมีความคืบหนา้ไดต้ามเป้าหมาย 

โดยเฉพาะในส่วนที่จะช่วยอ านวยความสะดวกการประกอบ

ธุรกจิของภาคเอกชน อาท ิ(1) การจัดท าระเบียบปฏบิัตใินการ

รับรองถิน่ก าเนิดสนิคา้ดว้ยตนเองของอาเซยีน (ASEAN-Wide 

Self Certification) ซึ่งด าเนินการส าเร็จแลว้ และพรอ้มใช ้

ระบบน้ีในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลใหผู้ป้ระกอบการ

สามารถเลอืกรับรองถิน่ก าเนิดสนิคา้ที่ตอ้งการไดร้ับสทิธพิเิศษ

ทางภาษีของอาเซียนดว้ยตนเองได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งไป

ขอรับใบรับรองถิ่นก าเนิดสินคา้ (Form D) จากหน่วยงาน

ภาครัฐอกีต่อไป (2) การจัดท าระบบการเชือ่มโยงแลกเปลีย่น

เอกสารใบรับรองถิ่นก าเนิดสนิคา้ทางอเิล็กทรอนิกส ์ระหว่าง

อาเซียน 10 ประเทศ  (ASEAN Single Window: ASW) ใกล ้

แลว้เสร็จ โดยขณะน้ีมสีมาชกิอาเซยีน 7 ประเทศ ไดแ้ก ่ไทย 

อนิโดนีเซีย มาเลเซีย สงิคโปร ์เวยีดนาม บรูไน และกัมพูชา 

ไดเ้ชือ่มต่อระบบและแลกเปลีย่น Form D ทางอเิล็กทรอนิกส์

แลว้ ยังเหลือสมาชิกอาเซียนอีก 3ประเทศ คือ ฟิลิปปินส ์

เมียนมา และสปป ลาว ที่อยู่ระหว่างทดสอบระบบ ซึ่งหาก

ระบบ ASW สมบูรณ์ จะช่วยลดระยะเวลาและตน้ทุนของภาค

ธุรกิจ เพราะสามารถยื่น Form D ผ่านระบบออนไลน์และ

หน่วยงานของรัฐที่ด่านพรมแดนจะสามารถตรวจสอบเอกสาร 

และปล่อยสนิคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว (3) การรับรองหลักการเพื่อ

เป็นแนวทางใหส้มาชกิอาเซียนปรับกฎระเบียบที่เกีย่วขอ้งกับ

การค า้ให ส้อดคลอ้งกัน  (ASEAN General Principles for 

Harmonisation of Regulatory Regimes) (4) การตกลงทีจ่ะ

ทบทวนความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน (ASEAN Trade 

in Goods Agreement : ATIGA) ซึง่บังคับใชม้าแลว้ 8 ปี ให ้

ทันสมัยสามารถรองรับรูปแบบการคา้ในปัจจุบันและลดอปุสรรค

ทางการคา้ 

นางอรมน เสรมิว่า ที่ประชุมเตรียมเสนอใหท้ี่ประชุม

รัฐมนตรีเศรษฐกจิอาเซยีนในเดอืนกันยายน ศกน้ี ลงนาม ใน

เอกสารส าคัญ 2 ฉบับ ที่อาเซียนหาขอ้สรุปร่วมกันได ้ไดแ้ก ่

(1) ความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ผลการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานผลติภัณฑย์านยนตแ์ละชิน้ส่วนของอาเซียน ซึง่จะ

ช่วยลดตน้ทุนการท าธุรกจิของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม

ยานยนต ์เพราะเมื่อผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานทดสอบ

มาตรฐานในประเทศสมาชิกอาเซียนแลว้ เมื่อส่งออกไปยัง

สมาชกิอาเซยีนอืน่ๆ ประเทศนัน้จะยอมรับผลการตรวจสอบนัน้

เชน่กนั โดยไม่ตอ้งตรวจซ ้า และ (2) พธิสีารวา่ดว้ยกลไกระงับ

ขอ้พิพาทของอาเซียนฉบับปรับปรุง เพื่อใหก้ลไกระงับขอ้

พิพาทของอาเซียนทันสมัยและสอดคลอ้งกับสถานการณ์

ปัจจุบัน รวมทัง้เป็นไปตามหลักการและกระบวนการระงับขอ้

พพิาทของ WTO โดยที่ประชุมเห็นพอ้งใหส้มาชกิอาเซยีนไป

ด าเนนิกระบวนการภายในประเทศของตนใหเ้สร็จก่อนเสนอให ้

ประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกจิอาเซยีนลงนามในเอกสารทัง้ 2 ฉบับ 

ดงักลา่ว 

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

พาณชิย-์เผยผลส าเร็จการประชมุเจา้หนา้ทีอ่าวโุสเศรษฐกจิอาเซยีนลา่สดุ-

ประเทศสมาชกิสามารถรับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้ดว้ยตัวเองไดใ้นปีหนา้-พรอ้ม

ระบบ-asw-และเตรยีมใหท้ีป่ระชมุรัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนลงนามเอกสาร

ส าคัญ-2-ฉบบั-ในเดอืนกันยายนน้ี.html
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นางอรมน ทรัพยท์วธีรรม อธิบดกีรมเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศ เปิดเผยวา่ กระทรวงพาณชิยร่์วมกับส านักเลขาธกิารอาเซยีน 

และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID-

IGNITE) จัดประชุมคณะกรรมการรายสาขาดา้นเศรษฐกิจของ

อาเซียนสมัยพิเศษ (Special Meeting of the Committee of the 

Whole: Special CoW) เมือ่วันที ่13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซน

ทารา แกรนด ์แอท เซนทรัลเวลิด์ เพื่อหารือการเตรียมความพรอ้ม

อาเซียนรับมือการปฏวัิตอิุตสาหกรรม ครัง้ที่ 4 หรือ 4IRโดยการ

ประชุมครั้งนี้  มีผูแ้ทนของคณะท างานในสาขาต่างๆ ใน 3 เสา

ประชาคมอาเซยีน (เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม และการเมอืงและ

ความม่ันคง) ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุม 

เนื่องจากประเด็น 4IR เป็นเรื่องใหม่ส าหรับอาเซยีน จงึยังไม่มกีาร

หารอืในประเด็นทีอ่าจมคีวามคาบเกีย่วระหว่างสาขาและระหวา่งเสา 

ซึง่ทีป่ระชมุเห็นพอ้งมอบฝ่ายเลขาธกิารอาเซยีนไปจัดท าเอกสารเพือ่

น าเสนอร่างยุทธศาสตร์อาเซียนในการรับมือกับ 4IR เสนอระดับ

นโยบายของอาเซยีนทัง้ 3 เสา พจิารณาตอ่ไป 

นางอรมน เสริมว่า การประชุมครั้งนี้  ส านักเลขาธิการ

อาเซยีนไดแ้สดงความกังวลว่าการปฏวัิตอิุตสาหกรรมครัง้ที่ 4 หรือ 

4IR จะส่งผลใหก้ว่ารอ้ยละ 50 ของแรงงานในประเทศสมาชิก

อาเซียนถูกแทนที่โดยระบบอัตโนมัติ ในทางกลับกันเทคโนโลยี

สมัยใหม่ที่พัฒนาขึน้ อาจท าใหภ้าคอุตสาหกรรมตอ้งการแรงงาน

ใหม่ๆ เพื่อท างานในภาคอุตสาหกรรมที่ตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยี

สมัยใหม่ ทีป่ระชมุจงึไดร้ะดมความเห็นถงึจดุแข็ง จดุอ่อน และความ

พรอ้มของอาเซยีนใน 5 ประเด็น ไดแ้ก ่(1) นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

(2) ทรัพยากรมนุษย ์(3) กรอบกฎระเบยีบ (4) ความเชือ่มโยงของ

โครงสรา้งพื้นฐาน และ (5) การเจรญิเตบิโตอย่างครอบคลุมและ

ย่ังยืน เพื่อหารือถึงความทา้ทายและเสนอแนวทางในการรับมือ

ร่วมกัน โดยเห็นพอ้งวา่อาเซยีนจะตอ้งใหค้วามส าคัญกับเรือ่ง 1) การ

ประสานการท างานระหว่างสาขาและระหว่างเสา เพื่อใหก้ารท างาน

สอดคลอ้งไปในทศิทางเดียวกันและเอื้อประโยชน์ต่อกัน 2) การ

แบ่งปันขอ้มูลการด าเนินงานของแต่ละสาขาใหไ้ดรั้บทราบขอ้มูล

อย่าง ท่ั วถึงและพรอ้มเพรียง เพื่ อลดความซ ้ าซ อ้นและเพิ่ม

ประสทิธิภาพการด าเนินงาน และ 3) การก าหนดยุทธศาสตร์ของ

อาเซยีนเพื่อรับมอืกับ 4IR นอกจากนี้ ส าหรับคณะท างานรายสาขา

ของอาเซยีน ทีป่ระชมุเห็นวา่อาจตอ้งเตรยีมความพรอ้มดา้น 4IRเชน่ 

วทิยาศาสตร์และนวัตกรรม ผูป้ระกอบการขนาดเล็กและรายย่อย 

ทรัพยส์นิทางปัญญา การคุม้ครองผูบ้รโิภค อาหาร เกษตรและป่าไม ้

เป็นตน้ 

ทัง้นี้ ปัจจบัุนขนาดเศรษฐกจิดจิทัิลของอาเซยีนมสีัดสว่นคดิ

เป็นรอ้ยละ 7 ของ GDP ของอาเซยีน (2.9 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ) 

ทัง้นี้ คาดว่าในปี 2568 เศรษฐกจิดจิทัิลจะชว่ยใหมู้ลค่า GDP ของ

อาเซยีนเพิม่ข ึน้อกี 1 ลา้นลา้นเหรยีญสหรัฐ 

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

ตัง้วงถกขอ้กงัวลผลกระทบจากการปฏวัิตอิตุสาหกรรม-ครัง้ที-่4-4ir-เดนิหนา้

รา่งยทุธศาสตรรั์บมอื.html

นางสาวชตุมิา บุณยประภัศร รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวง

พาณชิย ์รักษาราชการแทนรัฐมนตรวีา่การ กระทรวงพาณชิย ์เปิดเผย

วา่ ตนมกี าหนดจะเดนิทางเยอืนอนิเดยี ระหวา่งวันที ่7-10 กรกฎาคม 

2562 หลังจากที่อนิเดยีมกีารเลอืกตัง้ทั่วไปเมือ่เดือนพฤษภาคมที่

ผ่านมา ซึ่งนายนเรนทรา โมดี ยังไดรั้บความไวว้างใจใหด้ ารง

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรขีองอนิเดยีเป็นสมัยที ่2 จงึนับเป็นโอกาสดทีี่

จะพบหารอืกับรัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมคน

ใหม่ของอนิเดยี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกจิกับอนิเดยีใน

ฐานะประเทศคู่คา้อันดับ 1 ของไทยในภูมภิาคเอเชียใต ้รวมทั ้ง

ผลักดันบทบาทน าของไทยในฐานะประธานอาเซียน เพื่อส่งเสริม

ความร่วมมอืดา้นการคา้และการลงทนุระหวา่งอาเซยีนกับอนิเดยีดว้ย 

นางสาวชุตมิา กล่าวว่า นอกจากอนิเดยีจะเป็นคู่คา้ส าคัญ

ของไทยแลว้ อนิเดยียังเป็นประเทศคูเ่จรจาของอาเซยีนในการจัดท า

ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดับภูมภิาค (อาร์เซ็ป) ซึง่เป็น

ประเด็นที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนใหค้วามส าคัญสูงสุด โดย

ขณะนี้การเจรจามคีวามคบืหนา้ไปมาก ส าหรับการหารือครัง้นี้จะใช ้

โอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนและประธานการประชุมระดับ

รัฐมนตรขีองอารเ์ซ็ปเป็นตัวกลางประสานทา่ทรีะหวา่งประเทศสมาชกิ

อาร์เซ็ป และจะหารือกับอินเดียร่วมกับเลขาธิการอาเซียนและ

รัฐมนตรีการคา้อนิโดนีเซีย เพื่อผลักดันใหอ้นิเดยีร่วมหาขอ้สรุปใน

ประเด็นส าคัญใหไ้ดโ้ดยเร็วที่สุด โดยตั ้งเป้าใหส้มาช ิกทั ้ง 16 

ประเทศร่วมกันประกาศสรุปผลการเจรจาในชว่งการประชมุสุดยอด

อาเซยีน ในเดอืนพฤศจกิายนนี้ ณ กรุงเทพฯ 

ทั ้งนี้  ในปี 2561 การคา้ระหว่างไทยกับอินเดีย มีมูลค่า 

12,463.74 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข ึน้รอ้ยละ 20.16จากช่วงเวลา

เดยีวกันของปีกอ่น โดยไทยสง่ออกไปอนิเดยี มลูคา่ 7,600.32 ลา้น

เหรียญสหรัฐ สนิคา้ส่งออกส าคัญ เช่น เม็ดพลาสตกิ เคมีภัณฑ ์

http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/อาเซียนตั้งวงถกข้อกังวลผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม-ครั้งที่-4-4ir-เดินหน้าร่างยุทธศาสตร์รับมือ.html
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รถยนตแ์ละสว่นประกอบ อัญมณีและเครือ่งประดับ เครือ่งจักรกลและ

ส่วนประกอบ เป็นตน้ และน าเขา้จากอนิเดยี มูลค่า 4,863.43 ลา้น

เหรียญสหรัฐ สนิคา้น าเขา้ส าคัญ เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ 

เคมภัีณฑ ์เครื่องจักรกลและสว่นประกอบ สนิแร่โลหะอืน่ ๆ และเศษ

โลหะและผลติภัณฑ ์เป็นตน้ หากความตกลงอารเ์ซ็ปมผีลบังคับใชจ้ะ

กลายเป็นความตกลงการคา้เสรีที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก จะชว่ย

เสรมิสรา้งความเขม้แขง็และความเชือ่ม่ันใหก้ับการคา้ระหวา่งประเทศ

ของสมาชกิอาร์เซ็ปทัง้ 16 ประเทศ ท่ามกลางวกิฤตสงครามการคา้ 

และจะชว่ยสรา้งความเชือ่มโยงห่วงโซ่การผลติของภูมภิาค ซึง่จะ

น าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกจิและการเตบิโตอย่างย่ังยืนของ

ภมูภิาค รวมถงึโอกาสในการขยายการคา้และการลงทุนระหวา่งไทย

กับอนิเดยีดว้ย 

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

พาณชิย-์รกุหนัก-เตรยีมเยอืนอนิเดยี-หวังผลักดันสรปุเจรจาอารเ์ซป็รว่มกัน

โดยเร็ว.html

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการประชุมผู เ้ชี่ยวชาญดา้น

กฎหมายความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน (The Meeting 

of the Legal Experts on the ATIGA: MLE) ซึง่เวยีดนามเป็น

เจา้ภาพเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยที่ประชุมฯ 

ประสบความส าเร็จในการปรับปรุงขอ้กฎหมายของระเบียบ

ปฏบิัตฉิบับใหม่เพือ่รองรับระบบการรับรองถิน่ก าเนิดสนิคา้ดว้ย

ต น เอ ง ข อ ง อ า เซี ย น  (ASEAN-wide Self-Certification: 

AWSC) และเตรียมเสนอใหท้ี่ประชุมคณะมนตรเีขตการคา้เสรี

อาเซยีน (AFTA Council) รับรองในระหวา่งการประชุมซึง่ไทย

จะเป็นเจา้ภาพในเดือนกันยายนน้ี โดยอาเซียนจะเริ่มตน้ใช ้

ระบบการรับรองถิ่นก าเนิดสนิคา้ดว้ยตนเองพรอ้มกันทั ้ง 10 

ประเทศ ภายในเดอืนมนีาคม 2563 

นางอรมน เสริม ว่า  ที่ ผ่ านมา อาเซียนไดจ้ัดท า

โครงการน าร่องระบบการรับรองถิ่นก าเนิดสนิคา้ดว้ยตนเอง

จ านวน 2 โครงการ โดยโครงการน าร่องฯ ที่ 1 เริ่มตน้ในปี 

2553 มีไทย สงิคโปร ์มาเลเซยี กัมพูชา บรูไน และเมียนมา

เป็นสมาชิก และโครงการที่  2 เริ่มตน้ในปี 2557 มีไทย 

ฟิลิปปินส ์อนิโดนีเซีย สปป.ลาว และเวียดนามเป็นสมาชิก 

แม ว้่าโครงการน าร่องฯ ทั ้งสองโครงการจะมีจุดประสงค์

เดียวกัน คือช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการให ้

สามารถรับ รองถิ่นก าเนิดสินค า้ไดด้ ว้ยตนเอง โดยไม่

จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืรับรองถิน่ก าเนิดสนิคา้ (Form D) แต่ก็มี

รายละเอียดปลีกย่อยต่างกัน เช่น คุณสมบัตขิองผูส้่งออกที่

ไดร้ับอนุญาตใหร้ับรองถิ่นก าเนิดสนิคา้ หรือจ านวนรายการ

สินค า้ที่ ผู ส้่ งออกสามารถรับ รองถิ่นก าเนิดได  ้ซึ่งห าก

ผูป้ระกอบการตอ้งการส่งออกภายใตโ้ครงการน าร่องใด ก็

จะตอ้งปฏบิัตติามเงื่อนไขของโครงการน าร่องฯ นัน้ๆ โดยไม่

สามารถรับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้ขา้มโครงการได ้ดังนัน้ อาเซยีน

จงึไดร้วมโครงการน าร่องฯ ทัง้ 2 โครงการเขา้ดว้ยกนัเป็นระบบ

การรับรองถิ่นก าเนิดสนิคา้ดว้ยตนเองของอาเซียน (ASEAN-

wide Self-Certification) เพียงระบบเดียวซึง่สมาชกิอาเซยีน

ทัง้ 10 ประเทศสามารถใชร้่วมกันได ้โดยล่าสุด ผูเ้ชี่ยวชาญ

ดา้นกฎหมายของอาเซียนไดร้่วมกันปรับปรุงขอ้กฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งเรียบรอ้ยแลว้ และพรอ้มเสนอระเบียบปฏบิัตใินการ

รับรองถิ่นก าเนิดสินคา้ฉบับใหม่ต่อที่ประชุมคณะมนตรีเขต

การคา้เสรอีาเซยีนในเดอืนกนัยายน 

ทัง้น้ี จากขอ้มูลการใชป้ระโยชนภ์ายใตโ้ครงการน าร่อง

ระบบรับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้ดว้ยตนเอง พบวา่ ไทยเป็นประเทศ

ที่มีผู ส้่งออกที่ข ึ้นทะเบียนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนนับตัง้แต่เริม่ตน้โครงการน าร่องฯ ในปี 2553

โดยปัจจุบัน ไทยมีจ านวนผูส้่งออกที่ข ึน้ทะเบียนรวมทัง้สิ้น 

330 ราย อันดับที่ 2 ไดแ้ก่ มาเลเซยี 192 ราย และอนัดับที่ 3 

ไดแ้ก่ สงิคโปร์ 74 ราย ทั ้งน้ี คาดว่าเมื่ออาเซียนเริ่มตน้ใช ้

ระบบ ASEAN-wide Self-Certification แลว้ จะท าใหม้จี านวน

ผูส้ง่ออกทีข่ ึน้ทะเบยีนเพิม่ขึน้ อกีทัง้จะชว่ยสง่เสรมิการคา้ขาย

ระหวา่งประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม้คีวามคลอ่งตวัมากขึน้ดว้ย 

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

เจรจาฯ-เผยขา่วด-ีอาเซยีนจัดท ากฎหมายรับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้ดว้ยตนเอง

เสร็จแลว้-พรอ้มใชต้น้ปี-2563.html

  

http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/พาณิชย์-รุกหนัก-เตรียมเยือนอินเดีย-หวังผลักดันสรุปเจรจาอาร์เซ็ปร่วมกันโดยเร็ว.html
http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/พาณิชย์-รุกหนัก-เตรียมเยือนอินเดีย-หวังผลักดันสรุปเจรจาอาร์เซ็ปร่วมกันโดยเร็ว.html
http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/พาณิชย์-รุกหนัก-เตรียมเยือนอินเดีย-หวังผลักดันสรุปเจรจาอาร์เซ็ปร่วมกันโดยเร็ว.html
http://www.dtn.go.th/index.phpข่าวประชาสัมพันธ์/item/กรมเจรจาฯ-เผยข่าวดี-อาเซียนจัดทำกฎหมายรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองเสร็จแล้ว-พร้อมใช้ต้นปี-2563.html
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นายกฯ พอใจอนัดบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) ปีลา่สุด ไทยเลือ่นขึน้ 19 อนัดบั

วันที่ 1 ก.ค.62 พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษก

ประจ าส านักนายกรัฐมนตร ีเปิดเผยว่า พลเอก ประยทุธ ์จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีรับทราบและพอใจผลการจัดอันดับการพัฒนาตาม

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนืในกรอบสหประชาชาต ิ(UN SDGs) ปี 

2019 ซึง่ประเทศไทยเลือ่นขึน้ 19 อันดับจากอันดับที ่59 เมื่อปีที่

แลว้มาอยูท่ีอ่ันดับ 40 ในปีนี้ และถือเป็นอันดับ 1 ของอาเซยีน จาก

รายงานของเครอืขา่ยการแกปั้ญหาเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

(Sustainable development Solutions Network – SDSN) แล ะ

มลูนธิ ิBertelsmann Stiftung  

ส าหรับปีนี้ประเทศไทยมคีะแนนตาม SDG Index ที่ 73.0 คะแนน

เฉลีย่ภูมภิาค 65.7 โดยมคีะแนนเพิม่ข ึน้เรื่องการขจัดความยากจน 

การจัดการน ้ าและสุขาภบิาล โดยเฉพาะการจัดบริการน ้ าดื่มและ

บรกิารสุขาภบิาล รวมทัง้การจา้งงานทีม่คีุณค่าและการเตบิโตทาง

เศรษฐกิจ เมื่อวัดจากประชากรที่มีอายุ 15 ปีข ึ้นไปที่มีบัญชีกับ

ธนาคารหรอืสถาบันการเงนิอืน่ หรือกับผูใ้หบ้รกิารการเงนิผ่านมอืถือ 

และมอีัตราการวา่งงานทีต่ า่  

สว่นในดา้นอืน่ ๆ ไทยมแีนวโนม้ดขี ึน้ถงึ 6 ขอ้ คอื 1) การมสีุขภาพ

และความเป็นอยูท่ีด่ ี2) ความเทา่เทยีมทางเพศ 3) พลังงานสะอาด

ทีทุ่กคนเขา้ถงึได ้4) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรา้งพื้นฐาน 5) 

เมืองและถิน่ฐานมนุษยอ์ย่างย่ังยนื 6) สังคมสงบสุข ยุตธิรรม ไม่

แบง่แยก 

ทัง้นี้ สมาชกิอาเซียนไดรั้บการจัดอันดับดังนี้ เวยีดนาม อันดับ 54 

ส ิงคโปร์ อันดับ 66 มาเลเซีย อันดับ 68 ฟิลิปปินส์ อันดับ 97 

อนิโดนีเซยี อันดับ 102 เมยีนมา อันดับ 110 สปป.ลาว อันดับ 111 

กัมพูชา อันดับ 112 สว่นบรูไน ไมไ่ดรั้บการจัดอันดับ 

ทีม่า : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/839369

 

ILO CFA เรยีกรอ้งไทยแกไ้ขกฎหมายแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน ILO

วันที่ 29 มิ.ย. 2562 คณะกรรมการว่าดว้ยเสรีภาพการ

สมาคม ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International 

Labour Organization- Committee on Freedom of Association- 

ILO CFA) ไดอ้อกรายงานหลังการประชุม ILO Conference ครัง้ที ่

108 ประจ าปี 2019 โดยสรุปถึงความคืบหนา้ของ เคสต่างๆ ที ่

รัฐบาลแตล่ะประเทศเคยถูกรอ้งเรยีนเรือ่งกฎหมายและหลักปฏบัิตไิม่

สอดคลอ้งกับมาตรฐาน ILO ดา้นเสรภีาพการสมาคม จัดตัง้สหภาพ

แรงงาน และการเจรจาต่อรองร่วม โดย ILO CFA ไดก้ลา่วถงึเคสที่

รัฐบาลไทยถูกรอ้งเรยีนกับ ILO  CFA สองเคสตามนี้ 

1. เคสที่ IndustriALL Global Union รอ้งเรียนกับ ILO CFA เมือ่ปี 

2558 ถงึการกฎหมายแรงงานสัมพันธ ์(พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ ์พ.ศ.

2518 และ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543) ไม่

สอดคลอ้งกับมาตรฐาน ILO และไดย้กตัวอย่างคดทีี่มกีารท าลาย

สหภาพแรงงานและไมใ่หก้ารปกป้องคุม้ครองลูกจา้งทีม่กีารรวมตัว

แ ล ะต่ อ รอ งกั บ น ายจ ้า ง  ร วม  18 ค ดี  โ ด ย  ILO CFA ได ้ม ี

recommendation ออกมาในปี 2016 ใหรั้ฐบาลไทย 1) แกไ้ข

กฎหมายแรงงานใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน ILO เรือ่ง เสรีภาพการ

สมาคมและสิทธิการเจรจาต่อรองร่วม และ 2) แกไ้ขปัญหาการ

ท าลายสหภาพแรงงานในประเทศโดยดว่น 

ในรายงานปี 2562 ILO CFA ไดก้ล่าวว่าถงึแมรั้ฐบาลไทยจะอา้งว่า 

การแกไ้ข พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และ พ.ร.บ.แรงงาน

รัฐวสิาหกจิสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ไดม้กีารขยายการคุม้ครองการเลอืก

ปฏบัิตกิับสหภาพฯ และการปฏบัิตทิีไ่มเ่ป็นธรรม แต ่ILO CFA ยังไม่

เห็นความคบืหนา้ในการปฏริูปกฎหมายแรงงานไทยใหส้อดคลอ้งกับ

มาตรฐาน ILO ทัง้ที ่ILO CFA ไดม้คีวามเห็นไปตัง้แต ่ปี 2534 

ILO CFA เรยีกรอ้งใหม้กีารแกไ้ขกฎหมายแรงงานใหส้อดคลอ้งกับ

มาตรฐาน ILO ดา้นเสรภีาพการสมาคมและการเจรจาตอ่รองร่วมโดย

ด่วน และใหรั้ฐบาลไทยรายงานความคืบหนา้กับ ILO CFA อย่าง

สม า่เสมอ 

2. เค ส ที่  International Transport Workers Federation (ITF) 

และสมาพันธแ์รงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์(สรส.) ไดร้อ้งตอ่ ILO CFA 

ถึงกรณีที่ บริษัท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน) ไดฟ้้องเรียกรอ้ง

ค่าเสียหายจากผูน้ าสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการบินไทย เป็น

จ านวนกว่า 300 ลา้นบาท ดว้ยขอ้กล่าวหาวา่ ผูน้ าฯ ทัง้สีค่นท าผดิ

ขอ้หา้มที่ไม่ใหลู้กจา้งภาครัฐวสิาหกจิ ชมุนุมนัดหยุดงาน (strike) 

และท าใหบ้รษัิทฯ เสยีหายจากภาพเหตกุารณ์ทีพ่นักงานกวา่พันคน

ท าการประทว้งทีบ่รษัิทฯ ไมย่อมตกลงใหม้กีารขึน้เงนิเดอืนและจา่ย



 
 
 

โบนัสแก่พนักงาน (หลังจากผลประกอบการปี 2555 ชีว้่าบรษัิทมี

ก าไร ซึ่งก่อนหนา้นี้  พนักงานยอมไม่รับโบนัสและไม่มีการขึ้น

เงนิเดอืนในปีทีบ่รษัิทมผีลประกอบการขาดทนุ) 

รายงานของ ILO CFA ปี 2562 ไดช้ ีว้า่ ขอ้หา้มนัดหยดุงาน

ส าหรับลูกจา้งภาครัฐวสิาหกิจนั้นเป็นส ิ่งที่ขัดกับมาตรฐานดา้น

เสรีภาพการสมาคมของ ILO อย่างชัดเจน และค่าปรับจ านวน

มหาศาล (กว่า 300 ลา้นบาท โดยผูน้ าสหภาพทัง้ 4 แพค้ดใีนศาล

แรงงานชัน้ตน้และยังรอค าตัดสนิของศาลฎกีา) เป็นการกระท าที่

เหมือนจงใจใหผู้ น้ าสหภาพฯ เกิดความหวาดกลัวและไม่กลา้

ประกอบกจิกรรมใดๆ ของสหภาพฯ หลังจากนี้ 

ILO CFA ยังไดแ้สดงความเสยีใจทีก่ระบวนการยุตธิรรมด าเนินไป

อยา่งลา่ชา้ และเรียกรอ้งใหรั้ฐบาลส่งขอ้สรุปของ ILO CFA (ทีม่อง

วา่ขอ้หา้มเรือ่งการนัดหยุดงานและคา่ปรับจ านวนมหาศาลเป็นสิง่ที่

ขัดกับมาตรฐานแรงงานสากลและเป็นเสมอืนการขม่ขูใ่หผู้น้ าสหภาพ

ฯ เกดิความหวาดกลัวทีจ่ะประกอบกจิกรรมสหภาพฯ) ไปเพือ่ใหศ้าล

ฎกีาแรงงานพจิารณาในการตัดสนิ 

ทีม่า : https://prachatai.com/journal/2019/06/83202

 

คบต.เห็นชอบใหแ้รงงานตา่งดา้วทีใ่บอนุญาตจะหมดปี 62-63 น าเขา้ MOU โดยไมต่อ้งออกนอกประเทศ

วันที่ 8 ก.ค.2562 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการ

บรหิารจัดการการท างานของคนต่างดา้ว (คบต.) เผยแนวทางการ

บรหิารจัดการการท างานของแรงงานตา่งดา้ว สัญชาตกิัมพูชา ลาว 

เมยีนมา กลุม่ทีใ่บอนุญาตท างาน (Work Permit) จะสิน้สุดในวันที ่

30 กันยายน และ 1 พฤศจกิายน 2562 และวันที ่31 มนีาคม 2563 

และการอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอาย ุด าเนนิการใน

ลักษณะน าเข า้ตาม MOU โดยไม่ต อ้งเดินทางออกไปนอก

ราชอาณาจักร โดยจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาใหค้วาม

เห็นชอบตอ่ไป 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการนโยบายการ

บรหิารจัดการการท างานของคนต่างดา้ว (คบต.) ครัง้ที่ 1/2562 

โดยไดพ้จิารณาแนวทางการบรหิารจัดการการท างานของแรงงาน

ต่างดา้ว ปี 2562-2563 โดยเสนอใหแ้รงงานต่างดา้ว สัญชาติ

กัมพูชา ลาว เมยีนมา กลุม่ทีใ่บอนุญาตท างาน (Work Permit) และ

การอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ (ไม่รวมกลุ่มที่

น าเขา้ตามระบบ MOU) และกลุ่มที่ถอืหนังสอืเดนิทางหรือเอกสาร

ใชแ้ทนหนังสอืเดนิทางทียั่งมอีายุเหลอือยู่ในวันทีไ่ปยืน่ขออนุญาต

เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว สามารถด าเนินการใน

ลักษณะน าเข า้ตาม MOU โดยไม่ต อ้งเดินทางออกไปนอก

ราชอาณาจักร และอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรไม่เกนิ 2 ปี โดย

ประทับตราอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจักร (ขออยูต่่อ) ครัง้ละไมเ่กนิ 

1 ปี ส่วนการอนุญาตท างานจะอนุญาตไม่เกนิ 2 ปี โดยแยกเป็น 2 

หว้งเวลา คอื 1) ใบอนุญาตท างานหมดอายุก่อนวันที ่31 มนีาคม 

2563 อนุญาตใหท้ างานถงึวันที ่30 กันยายน 2564 2) ใบอนุญาต

ท างานหมดอายตุัง้แต่วันที ่31 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป อนุญาตให ้

ท างานถงึวันที ่31 มนีาคม 2565  

ส าหรับแรงงานกลุ่มอืน่หรือแรงงานทีไ่ม่ประสงคจ์ะด าเนินการตาม

แนวทางนี้  เมื่อส ิ้นสุดการอนุญาตท างานแลว้ตอ้งเดินทางกลับ

ประเทศ หากประสงคจ์ะท างานในประเทศไทยตอ้งเดนิทางเขา้มา

ท างานโดยถูกตอ้งตามกฎหมายตามระบบ MOU เทา่นัน้ 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตท างาน

และการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรชั่วคราวจะเริม่วันที ่15 สงิหาคม 

2562 หรือภายใน 15 วันนับตัง้แต่คณะรัฐมนตรีมมีตเิห็นชอบการ

ด าเนนิการจนถงึวันที ่31 มนีาคม 2563 โดยแรงงานตา่งดา้วสามารถ

ยืน่ค าขออยู่ต่อในราชอาณาจักรกับพนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงไดก้อ่นระยะเวลาการอนุญาตสิน้สดุ 90 วัน ทัง้นี้ ใหด้ าเนินการ 

ณ ทีต่ัง้ส านักงานของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก และด าเนินการใน

ลั กษณ ะศู น ย์บ ริก า รเบ็ ด เส ร็จ  (One Stop Service) โด ย ใน

กรุงเทพมหานครมอบหมายใหอ้ธิบดีกรมการจัดหางานเป็นผู ้

พิจารณา ในส่วนภูมภิาคมอบหมายใหผู้ ว้่าราชการจังหวัดเป็นผู ้

พจิารณา 

“ขณะนี้ มแีรงงานตา่งดา้ว ทีจ่ะตอ้งด าเนนิการตามแนวทาง

ดังกล่าว จ านวน 2,056,467 คน แบ่งเป็น แรงงานต่างดา้ว 3 

สัญชาต ิกลุ่มทีก่ารอนุญาตจะสิน้สุดก่อนวันที ่31 มนีาคม 2563 มี

จ านวน 587,533 คน เป็นกลุ่มพสิูจน์สัญชาตเิดมิ จ านวน 575,493 

คน กลุ่มประมงฯ มาตรา 83 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.

2558 จ านวน 12,040 คน และกลุ่มที่การอนุญาตจะสิน้สุดตัง้แต ่

วันที ่31 มนีาคม 2563 มจี านวน 1,468,934 คน โดยเป็นกลุม่พสิจูน์

สัญชาตเิดมิ จ านวน 281,777 คน และกลุม่จัดท า/ปรับปรุง ทะเบยีน

ประวัต ิจ านวน 1,187,157 คน” 

ทีม่า : https://www.prachachat.net/csr-hr/news-347285  
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เอกชนหว ัน่ข ึน้คา่แรงพรวดเดยีว 400 เอสเอ็มอ ีกระทบหนกั

วันที่ 18 ก.ค.2562 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)เปิดเผยว่า จะน าคณะ ส.

อ.ท.เดินสายเขา้พบรัฐมนตรีหลายกระทรวง เพื่อน าเสนอความ

คดิเห็นในการท างานร่วมกันเช่น นายสมคดิ จาตุศรีพิทักษ์ รอง

นายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกจิ,รมว.อุตสาหกรรม,รมว.ศกึษาธกิาร,

รมว.อุดมศกึษาฯ,รมว.คลัง รวมทัง้การน าเสนอสมุดปกขาวใหก้ับ

รัฐบาลหลังการแถลงนโยบาย โดยจะน าร่าง white paper ไปคยุกับ

นายสมคดิ จาตศุรพีทัิกษ์ รองนายกรัฐมนตรฝ่ีายเศรษฐกจิ สว่นร่างที่

เป็นของ กกร.จะเสนอตอ่นายกรัฐมนตรหีลังแถลงนโยบายรัฐบาล 

สว่นกรณีทีรั่ฐบาลมนีโยบายปรับขึน้ค่าจา้งขัน้ต ่าเป็น 400 

บาทต่อวันนั้น ทาง ส.อ.ท.ไม่เห็นดว้ย แต่หากรัฐบาลตอ้งการชว่ย

ผูใ้ชแ้รงงานจรงิสามารถใชว้ธิีปรับโครงสรา้งเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมเป็นการชัว่คราว 6-12 เดอืน จนกวา่ภาวะเศรษฐกจิจะดี

ข ึน้ ซ ึง่จะไมส่รา้งภาระใหก้ับผูป้ระกอบการดว้ย 

ทัง้นี้ปัจจุบันลูกจา้งจ่ายเงนิสมทบกองทุนฯในอัตรา 5% 

ของเงนิเดอืน นายจา้งสมทบ 5% และรัฐสมทบ 2.75% ก็ปรับเป็น

รัฐจ่ายสมทบแทนลูกจา้งเป็น 7.75% และนายจา้งสมทบ 5% 

อย่างไรก็ดีรูส้ ึกเห็นใจทั ้งสถานประกอบการและผู ใ้ชแ้รงงาน 

โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็ก เนื่องจากเทคโนโลยทีีเ่ขา้

มามกีารเปลีย่นแปลงรวดเร็วมาก ซึง่จ าเป็นตอ้งหาทางเพิม่ทักษะ

ใหก้ับแรงงาน 

ส าหรับเรื่องอัตราแลกเปลีย่นคดิว่า ค่าเงนิบาททีเ่หมาะสม

ควรจะอยู่ที่ระดับ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ บวกลบไม่เกนิ 20 

สตางค์ และหากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ปรับลดอัตรา

ดอกเบีย้ลงก่อนธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด)จะไดป้ระโยชน์สองต่อ 

คอื ตอ่แรกลดตน้ทนุภาคอตุสาหกรรม ตอ่ทีส่องเมือ่เงนิบาทออ่นค่า

จะชว่ยใหส้ามารถแขง่ขันในดา้นราคากับตา่งประเทศได ้

นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธาน ส.อ.ท. และ

ประธานคณะกรรมการสายงานแรงงาน กลา่ววา่ ส.อ.ท.ไมเ่ห็นดว้ยที่

รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับขึ้นค่าจา้งขั ้นต ่าวันละ 400 บาททันท ี

เนื่องจากไม่สามารถตอบโจทย์ใน 3 ประเด็นคือ 1.การยกระดับ

รายไดแ้ละคุณภาพชวีติที่ดีอย่างย่ังยืนใหก้ับผูใ้ชแ้รงงาน 2.การ

พัฒนาคุณภาพ SMEs เพราะจะเป็นการเพิม่ตน้ทุนทีอ่าจส่งผลให ้

ตอ้งปิดกจิการหรือเลกิจา้ง 3.การแกไ้ขปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

โดยปัจจบัุนมแีรงงานตา่งดา้วประมาณ 3.7 ลา้นคน  

ทีม่า : https://siamrath.co.th/n/91375  
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สรปุประชุม ครม. ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมประมง 

วนัที ่25 มถินุายน 2562 มหีวัขอ้ดงันี ้ 

2. ครม.อนุมัตหิลักการ 1. ร่างกฎกระทรวงวา่ดว้ยการขออนุญาต

ท างาน การออกใบอนุญาตท างาน และการแจง้การท างานของคน

ตา่งดา้ว พ.ศ. …. 2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดคณุสมบัตแิละลักษณะ

ตอ้งหา้มของคนตา่งดา้วทีจ่ะขอรับใบอนุญาตท างาน พ.ศ. …. 3. 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมและยกเวน้คา่ธรรมเนียมการ

บรหิารจัดการการท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ  

 

12.  ครม.อนุมัตติามทีรั่ฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงานเสนอแตง่ตัง้ 

นายสมภพ  ปราบณรงค ์ผูต้รวจราชการกรม กรมสวัสดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน ใหด้ ารงต าแหน่ง ทีป่รกึษากฎหมาย  (นติกิร

ทรงคณุวฒุ)ิ ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน 

ทีม่า : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/21247

 

กฎหมายทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา

ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขใน

การขออนุญาตและการอนุญาตน าเขา้กรณีการน าเขา้ปลาทนู่าแช่

แข็งบรรจตุูค้อนเทนเนอร ์ทีม่กีารคดัแยกชนดิและปรมิาณไมช่ดัเจน 

พ.ศ. 2562  

ทีม่า 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/167/T_0001.

PDF 

 

  

 

 

 


