
 
 

 

  TTIA เขา้ร่วมงาน Brussels Seafood Expo 2019 เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2562 ดร.พจน ์ดร.ชนนิทร ์คณุอรรถพันธ ์เขา้รว่มงาน 
Brussels Seafood Expo 2019 ป ร ะ เ ท ศ เ บ ล เ ยี่ ย ม 
                                                             อา่นตอ่หนา้ 5 

TTIA เขา้รว่มงาน Thaifex-World of Food Asia 2019 จัดระหวา่ง
วันอังคารที่  28 พฤษภาคม -  วันเสาร์1 มิถุนายน 2562 ณ 
IMPACT Muang Thong Thani, โดยมสีมาชกิของสมาคมฯ  
เขา้รว่มรวม12 บรษัิท 
                                                              อา่นตอ่หนา้ 12 

TTIA ร่วมจัดงานอบรมแนวปฏิบัติการใชแ้รงงานที่ดี  GLP  
คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคม ร่วมเป็นวทิยากรใน
งานอบรมแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ีGLP จัดโดย TTIA รว่มกบั 
TFFA ที ่รร. แกรนด ์อนิเตอร ์โฮเตล จ.สมทุรสาคร 
                                                               อา่นตอ่หนา้ 8 

TTIA เข า้ ร่ วมงานเ ปิด ตัวคู่มือ  ILO-GLP "GLP for Seafood 
industry and Sustainable Fishing in Thailand" โดยมคีณุพจน ์
ที่ปรกึษากติตมิศักดิ,์ คุณอรรถพันธ์ ที่ปรกึษาสมาคมฯ, คุณอดิ
ศักดิ ์เลขาธกิารสมาคมฯ, คณุสพุัตรา ผอ.สมาคม และ จนท.คุณ
วรพลและคณุปิยะราช ไดเ้ขา้รว่มงาน                 อา่นตอ่หนา้ 13 

TTIA จัดประชุมหารือกับสมาชกิ เรื่อง ภาษีศุลกากรในการขาย
ซากปลาแมคเคอเรล โดย ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เป็นประธาน 
ร่วมดว้ยกรรมการ 3 ท่าน คือ คุณอดศัิกดิ ์คุณทวีและคุณนภาพร 
และสมาชกิรวม 7 บรษัิท  
                                                               อา่นตอ่หนา้ 3 

TTIA ไดจั้ดประชุม คกก.เทคนิค/ประชุม สมาชิกฝ่ายเทคนิค 
TTIA ครัง้ที่ 1/2562 โดยมี คุณณัฐ ที่ปรกึษาเป็นประธาน พรอ้ม
ดว้ย คณุเรวด ี(ประธานคณะกรรมการเทคนิค), คณุเกรยีงชัยและ
คณุชตุมิา (กรรมการเทคนคิ) เจา้หนา้ที ่TTIA และสมาชกิเทคนคิ 
เขา้รว่มประชมุ 9 บรษัิท                                  อา่นตอ่หนา้ 7 



 

ขา่วกจิกรรม 
- TTIA เขา้รว่มประชมุ คณะกรรมการก ากับตดิตามโครงการสทิธ ิ
จากเรอืสูฝ่ั่ง ครัง้ที9่/2562            3 
- TTIA จัดประชมุหารอืกบัสมาชกิ เรือ่ง ภาษีศลุกากรในการขายซาก 
ปลาแมคเคอเรล             3 
- TTIA เขา้รว่มหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการจัดอบรม ILO-GLP           4 
- TTIA เขา้รว่มประชมุรับฟังความคบืหนา้ของการจัดท าความตกลง 
การคา้เสร ีไทย-ตรกุ ีไทย-ปากสีถาน และไทย-ศรลัีงกา         4 
- TTIA เขา้รว่มงาน Brussels Seafood Expo 2019           5 
- TTIA เขา้รว่ม ประชมุเตรยีมการฝ่ายไทยส าหรับการประชมุคณะกรรมการ 
รว่มก ากบัการด าเนนิงานภายใตค้วามตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-จนี  
(ACFTA-JC)             5 
- TTIA เขา้รว่มประชมุหาลอืเกีย่วกบัการแกไ้ขกฎระเบยีบในการน าเขา้สนิคา้
ของปากสีถาน             6 
- TTIA ไดเ้ขา้รว่ม ประชมุเชงิปฏบิัตกิารระดับภมูภิาคในหัวขอ้ 
 “การประชมุเชงิปฏบิัตกิารการเรยีนรูเ้ชงิธุรกจิและสทิธมินุษยชน”               7 
- TTIA จัดประชมุ คกก.เทคนคิ/ประชมุ สมาชกิฝ่ายเทคนคิ TTIA 
 ครัง้ที ่1/2562                                                                             7 
- TTIA เขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิัตกิาร"พลังสมาคมการคา้"                          8 
- TTIA รว่มจัดงานอบรมแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ีGLP                       8 
- TTIA รว่มเป็นวทิยากรในงานอบรมแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ีGLP        9 
- TTIA ใหสั้มภาษณ ์กบัคณุชลธชิา ตัง้วรมงคล ผูแ้ทนจาก HDRF             9 
- TTIA รว่มเสวนาในงานอบรมพนักงานตรวจแรงงานใหม ่                      10 
- TTIA รว่มสัมมนา“เจาะลกึกฎหมายแรงงานใหม ่เพือ่ประโยชนน์ายจา้ง 
และลกูจา้ง”           10 
- TTIA ใหสั้มภาษณ ์นสพ.ฐานเศรษฐกจิ เรือ่งสถานการณ ์
สง่ออกทนู่าปี 2562           11 
- TTIA เขา้รว่มสัมมนาในหัวขอ้ Overcoming challenges and revitalizing 
strong market share of Thai fishery trade in Australia       11 
- TTIA เขา้รว่มงาน Thaifex 2019         12 
- TTIA เขา้รว่มงานเปิดตัวคูม่อื ILO-GLP "GLP for Seafood industry and 
Sustainable Fishing in Thailand"         13 
- TTIA เขา้รว่มสัมมนา Thailand Food Innovation Forum and innofood 
Asia Conference”           13 
- TTIA เขา้รว่มสัมมนา เรือ่ง การใชส้ทิธ ิประโยชนท์างการคา้ภายใตก้รอบ
ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-ฮอ่งกง (AHKFTA)        15 

 

ขา่วแรงงาน 
- ลกูจา้งเฮ!'ครม.'อนุมัตปิรับปรงุ 'คา่รักษา-ฟ้ืนฟ-ูท าศพ'        22 
- เลือ่นถกคา่จา้งขัน้ต า่ไมม่กี าหนด เหต’ุรมต.-ปลัดแรงงาน’ลาออก       22 
- พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานประมง มผีลบังคับใชแ้ลว้  
แตบ่างสว่นเห็นวา่ไมเ่ป็นธรรมตอ่นายจา้ง         23 
 

ขา่วความปลอดภยัอาหาร 
- อนิโดประกาศแผนเศรษฐกจิชารอีะหใ์นเดอืนพฤษภาคม        18 
- แคนาดาบังคับใชก้ฎระเบยีบ AMPs ในอตุสาหกรรมอาหารทัง้หมด       18 
- ปากสีถานประกาศแกไ้ขกฎระเบยีบในการน าเขา้สนิคา้        18 
 

ขา่วการคา้ 
- ไทยเป็นเจา้ภาพจัดประชมุอารเ์ซป็นัดพเิศษ  
เรง่เดนิหนา้สรปุผลสิน้ปีน้ี           20 
- ก.พาณชิย ์ชวนผูป้ระกอบการไทย นับถอยหลัง Kick-off FTA  
อาเซยีน–ฮอ่งกง มถินุายนน้ี           20 
- คาด 'เอฟทเีอ' ไทยกับอยีสู าเร็จ ประหยัดคา่ภาษีน าเขา้        21 
 

ขา่วประมง 
- รัฐบาลมอบเกยีรตบิัตร-เข็มเกยีรตคิณุ แกช่าวประมง NGO เอกชน  
ภาครัฐ รว่มปลดล็อคประมงไอยยู ู          16 
- อธบิดกีรมประมง พรอ้มดว้ย ผศ.ดร.ธนพร ศรยีากลู ทีป่รกึษากรมประมง  
น าคณะผูแ้ทนชาวประมงและภาคเอกชน เขา้รว่มงาน Seafood Expo  
Global 2019            16 
- กรมเจา้ทา่ เปิดลงทะเบยีนเรอื 2.2 หมืน่ล า ตามเงื่อนไขแกป้ระมงผดิ
กฎหมาย             16 
 

รวมกฎหมายใหมท่ีส่ าคัญเดอืนเมษายน 
- มตปิระชมุ ครม.วันที ่30 เมษายน 2562        24 
- มตปิระชมุ ครม.วันที ่7 พฤษภาคม 2562        24 
- กฎหมายทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา        24 
 



 
 
 
 

 

เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2562 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์
ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคุณวรพล จนท.สมาคม ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม คณะกรรมการก ากับตดิตามโครงการสทิธจิากเรือสู่ฝ่ัง 

ครัง้ที9่/2562 ณ กระทรวงแรงงาน 
การประชมุไดม้กีารรายงานความคบืหนา้วตัถุประสงคต์า่งๆดงัน้ี 
 

วตัถุประสงค1์ การพัฒนากรอบนโยบายและกฎหมาย 
-->สนับสนุนไทยจนรับสัตยาบัน c188 และภายหลังไดม้ีการ
ออก ร่าง พรบ.แรงงานประมง พ.ศ....ซึง่ปัจจุบันไดผ่้าน สนช.

แลว้ รอประกาศใชใ้นราชกจิจานุเบกษาต่อไป และปัจจุบันได ้
เตรียมออกกฎหมายลกูเพื่อรอ พรบ.ดงักล่าวแลว้ นอกจากน้ีได ้
เตรียมจัดท า first report เพื่อส่งให ้ilo แสดงความคบืหนา้การ
ด าเนนิการของไทย  

--> ประสบความส าเร็จในการรับพธิสีาร 29 และหลงัจากนัน้ได ้
ออก พรก.แกไ้ข พรบ.คา้มนุษย์ พ.ศ.2562 และซึ่งไดผ้่าน 
สนช.บังคบัใชเ้ป็น พรบ.แลว้ 

--> จัดท าวีดีโอการรับพิธีสาร p29 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต ์
shiptoshorerights 
 

วตัถุประสงคท์ี่ 2 การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งดา้นการ
ตรวจแรงงานและการบังคบัใชก้ฎหมาย  
มีการอบรมพนักงานตรวจแรงงานเพิ่มขึน้ 186 คนน าไปใชใ้น

ศูนย์ pipo 22 จังหวัดชายทะเล และจัดท าเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงดา้นแรงงานและประเมินการท างานของเจา้หนา้ที่
ตรวจแรงงาน  

 

วตัถุประสงคท์ี ่3 การสง่เสรมิแนวปฏบิัตดิา้นแรงงานที่ด ี
glp (น าเสนอโดยคุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค)์ ปัจจุบัน TTIA 
และ TFFA ไดจ้ัดท าคู่มือเป็น 2 ภาษาทัง้ไทยและอังกฤษ โดย

เพิ่ม เน้ือหาเรื่องการเจรจาต่อรอง / การใช  ้คกส.ให เ้กิด
ประโยชน์สูงสุด / การก าหนดมาตรฐานเช็คลสิตเ์พื่อใชต้ดิตาม
สมาชกิและขยายถึงห่วงโซ่อุปทาน / หลังจากน้ีจะมีการจัด

อบรมสมาชกิของสมาคมของ 2 สมาคมจ านวน 3 ครัง้ / และจะ
มกีารจัดงานเปิดตัวคู่มือ GLP  พบกบั Buyers อัพเดทใหท้ราบ
ถงึการด าเนินงานของประเทศไทย / นอกจากน้ีไดม้ีการจัดท า

วดีโีอน าเสนอการเงนิด าเนนิการ glp ของ 2 สมาคม  
 

วตัถุประสงคท์ี ่4 การสนับสนุนกจิกรรมเพือ่แรงงาน  

-->HRDF ไดน้ าเสนอการเก็บขอ้มูลในจังหวัดรอบชายทะเลว่า
ยังพบปัญหาการจ่ายค่าจา้งไม่ตรง, แรงงานไม่รูก้ฎหมาย, 
แรงงานไม่มีส ิทธิ์รักษาพยาบาล ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดปัญหาคา้

มนุษยด์า้นแรงงานบังคบัได ้
--> มูลนิธริักษ์ไทยจะมีการจัดประชุมไตรภาคบีวกในบรเิวณ 5 
จังหวดัเพือ่ใหเ้กดิการท างานร่วมกนัทีด่ ี 

 
ภายหลังการน าเสนอ ILO ไดใ้หค้ าแนะน าจากการ

ประเมนิแบบมุ่งเนน้ผลลพัธด์งัน้ี 
- ควรมีการแบ่งปันประสบการณ์ตัวอย่างที่ดีในอุตสาหกรรม

อาหารทะเลจากประเทศไทยกบัประเทศในภูมภิาคอาเซยีน 
- ไทยความเป็นผูน้ าในระดบัอาเซยีนเรือ่งมาตรฐานแรงงานและ
งานทีม่คีณุคา่ 

- ควรผลักดันโครงการ glp เอาไปใชก้ับอุตสาหกรรมอื่นและ
เพิม่การมสีว่นร่วมของผูซ้ือ้สากล  
- เพิม่ความตระหนักรูเ้รื่องสทิธแิรงงานน าไปสู่การใหส้ัตยาบัน 

87/98  
คณุอรรถพันธ ์ไดใ้หค้วามเห็นเพิม่ จากการประชมุ SEA 

forum ที่ประเทศบาหล ีพบว่าหลายประเทศในอาเซยีนไม่รูจ้ัก 

glp ไทยควรน าประสบการณ์ ไปแชร์ในเวทีระดับภูมิภาคดว้ย

 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สมาคมฯจัดประชุมหารือ

กบัสมาชกิ เรือ่ง ภาษีศุลกากรในการขายซากปลาแมคเคอเรล 
โดยดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เป็นประธาน ร่วมดว้ยกรรมการ 3 
ท่าน คอื คุณอดศิักดิ ์คุณทวแีละคุณนภาพร และสมาชกิรวม 7 

บรษัิท ณ หอ้งประชมุ TTIA สรุปดงัน้ี  
1. ภาษีน าเขา้แมคเคอเรล พิกัด 030354 อยู่ที่ 5% 

สมาชกิใชส้ทิธ ิ302 น าเขา้เพือ่สง่ออกไดร้ับยกเวน้ภาษี แตห่าก

มีการน าซากไปขายภายในประเทศก็ตอ้งเสยีภาษีศุลกากร ซึง่
ในกฎหมายยังไม่ไดร้ะบุชัดเจนว่าเสยีภาษีจากมูลค่าปลาหรือ
ซาก จงึขึน้กับดุลยพนิิจของ จนท. ทัง้น้ี ในกรณีน าเขา้มาผลติ

และขายภายในประเทศ ตอ้งเสยีภาษีน าเขา้ 5% 



 
 
 
 

2. การจัดการซาก ในทางปฏบัิตสิมาชกิไม่ไดแ้ยกเก็บ
ซากปลาแมคเคอเรลออกจากซากปลาอืน่ๆ และมีการขายใหก้ับ
บรษัิทในเครอืเพือ่ท าอาหารสตัว ์อาหารสัตวเ์ลีย้ง ตลอดจนขาย

ใหก้ับบรษัิทภายนอก ดังนัน้ จงึมีสมาชกิที่เสยีภาษีและไม่ได ้
เสยีภาษีศุลกากรซากปลาแมคเคอเรลจากการใชส้ทิธ ิ302 อกี
ทัง้ %Yield ของซากที่ไดแ้ตกต่างกันตามขนาดปลาและสูตร

การผลติ 
3. จากตัวเลขศุลกากร ในการน าเขา้ปลาแมคเคอเรล 

ม.ค.-มคี 62 มีจ านวน 39,683 ตนั เพิม่ขึน้จาก ม.ค.-ม.ีค.2561 

71% อาจท าใหภ้าครัฐมคีวามเขม้งวดเรือ่งการตรวจตดิตามการ
จ่ายภาษีศลุกากรส าหรับซากแมคเคอเรลเพิม่ขึน้ 

4. ขอ้สรุปจากทีป่ระชมุ  
- เห็นชอบว่าการน าซากแมคเคอเรลจากการใชส้ทิธ ิ

302 ไปขาย ตอ้งเสยีภาษีศลุกากร  

- จากการหารือเพื่อใหก้ารปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนั จงึขอใหส้มาชกิ (1)แจง้ %Yield ของซากแมคเคอเรล 
เฉลีย่ที่ 15-20% (ใชสู้ตรของสนิคา้หลัก แมคเคอเรลกระป๋อง

สง่ไปญี่ปุ่ น) (2)ใชร้าคามูลคา่ซาก 7-8 บาทในการค านวณภาษี
ศุลกากร 5% และ (3)ระยะเวลาในการยื่นภาษีนัน้ใหอ้ยู่ที่ดุลย
พนิิจของโรงงาน ทัง้น้ี มีสมาชกิจะน าแนวทางน้ีไปยื่นกับกรม

ศุ ล ก า ก ร แ ล ะ แ จ ้ ง ผ ล ก ลั บ ม า ยั ง ส ม า ค ม ฯ 

 

 

เมื่ อ วั น ที่  3 พ ฤ ษ ภ าค ม  2562 คุ ณ อ ร รถ พั น ธ ์ 
มาศรังสรรค ์เลขาธกิารสมาคมฯ และคณุวรพล จนท.สมาคม ได ้

เขา้ร่วมหารือเพื่อเตรียมความพรอ้มในการจัดอบรม ILO-GLP 
ในวนัที ่15-16 พค. น้ี โดยการหารอืวนัน้ีมสีาระส าคญั เชน่  

-การก าหนดบทบาทวทิยากร ตามหัวขอ้ GLP  

-การออกแบบกิจกรรมเพื่อใชใ้นการอบรมและให ้
ผูเ้ขา้ร่วมมสีว่นร่วมในการอบรมได ้ 

-การหาตวัอย่างประกอบการอบรม 

-การก าหนดเน้ือหาการอบรมและการเชญิวทิยากรจาก
กรมสวัสดิการคุม้ครองแรงงาน มาใหค้วามรูก้ฎหมายใหม่ที่
เกีย่วขอ้งกบัหลกัการ GLP 

 

เมื่อวันที่  7 พฤษถาคม 2562 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ  
(คุณปิยะราช) เขา้ร่วมประชุมรับฟังความคบืหนา้ของการจัดท า
ความตกลงการคา้เสรี ไทย-ตรุก ีไทย-ปากสีถาน และไทย-ศรี

ลงักา จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค ์
เพื่อรายงานขอ้มูลความคืบหนา้การเจรจา FTA 3 ฉบับ แก่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มสีาระส าคญัดงัน้ี 

1.ความคบืหนา้การเจรจา FTA ไทย-ปากสีถาน 
        (1)กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศไดจ้ัดท าร่าง

กรอบการเจรจาความตกลงการคา้เสรี(เพิ่มเตมิ) ส าหรับการ

เจรจาความตกลง PATHFTA ซึง่ครอบคลุม 11 ประเด็น อาทิ
เช่น การคา้บรกิาร การลงทุน และทรัพยส์นิทางปัญญา เป็นตน้ 
ซึง่คณะรัฐมนตรไีดเ้ห็นชอบแลว้เมือ่วนัที ่27 ม.ิย.61   

        (2) การด าเนินการตอ่ไปกรมเจรจาการคา้ระหวา่ง
ประเทศจะหารอืประเด็นการเปิดตลาดสนิคา้ใหเ้ป็นที่พอใจของ
ทั ้งสองฝ่าย โดยล่าสุดปากีสถานไดเ้สนอใหม้ีการประชุม

ระห ว่าง รอบ ( Intersessional Meeting) ผ่ าน ระบบ  VDO 

Conference ในชว่งตน้เดอืนมถิุนายน 2562 ก่อนที่จะพจิารณา

ช่วงเวลาที่ เหมาะสมในการจัดประชุม เจรจาความตกลง 
PATHFTA ครัง้ที1่0 ตอ่ไป 

>>สนิคา้น าเขา้ทีส่ าคญัของไทยไปปากสีถาน(ปี2561) 

ไดแ้ก่ 1. สตัวน์ ้าสด แช่เย็น แชแ่ข็ง แปรรูปและกึง่ส าเร็จรูป 2. 
พชืและผลติภัณฑจ์ากพชื 3. สิง่ทอ 

>>สินคา้ส่งออกที่ส าคัญของไทยไปปากีสถาน(ปี

2561) ไดแ้ก ่  1. รถยนต ์2. เคมภีัณฑ ์3. ผลติภัณฑย์าง 
2.ความคบืหนา้การเจรจา FTA ไทย-ตรุก ี 
      (1) มีการหารือและจัดท าขอ้บทเพื่อเปิดตลาด

การคา้สนิคา้ พรอ้มทั ้งไดแ้ลกเปลี่ยนความเห็นต่อร่างขอ้บท

การคา้สนิคา้ ซึง่ครอบคลุมเรือ่งต่างๆ เช่น พธิีการสุรกากรและ
การอ านวยความสะดวกทางการคา้ มาตรการสุขอนามัยและ
สขุอนามัยพชื และมาตรการเยยีวยาทางการคา้ 

      (2) เมื่อเมษายน 2561 ประเทศไทยไดจ้ัดท าร่าง
ขอ้เสนอของไทยผนวกกับร่างขอ้เสนอของฝ่ายตุรก ี(merged 
text) เพื่อใชเ้ป็นฐานส าหรับการเจรจาต่อไป พรอ้มทัง้ไดห้ารือ

เบือ้งตน้เกีย่วกบัรูปแบบการลดภาษี (Modality ) 
       (3) มีการก าหนดจัดประชุมขึน้ในเดือนสงิหาคม 

2562 เพื่อแลกเปลี่ยน Request List และสรุปผลการเจรจาใน

บางขอ้บท 
>>> ทัง้น้ีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศเล็งเห็นว่า

การท า FTA ไทย-ตรุกนัีน้ จะเป็นกลไกช่วยผักดันมุระคา่การคา้

ของสองฝ่ายใหเ้พิ่มขึน้ถึงเป้าการขายที่ตัง้ไวท้ี่  2000 ลา้น
เหรยีญสหรัฐ และ เป็นประโยชนต์อ่การเจรจา FTA ไทย-EU ใน
อนาคต (หากม)ี  

 



 
 
 
 

3. ความคบืหนา้การเจรจา FTA ไทย-ศรลีงักา 
       (1) เมื่อเดือนกันยายน 2561 มีการจัดประชุม

คณะกรรมการเจรจาการคา้ และการประชุมคณะท างาน 7 ชุด 

ครอบคลุมทัง้การคา้สนิคา้ การคา้บรกิาร การลงทุน และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกจิ การเจรจาทัง้สองฝ่ายสามารถหาขอ้สรุป
ไดใ้นเกอืบทุกขอ้บทและไดข้อ้สรุปในเรือ่งโครงสรา้งขอ้บทการ

ลงทุน 

          (2) ดา้นการคา้สนิคา้จะมีการจัดท ารูปแบบการ
ลดภาษีเปิดตลาดที่รอ้ยละ 80-90 และแลกเปลี่ยน Request 
List เชน่ ปิโตรเคม ีไม ้ยางพารา  

          -ด า้น การค า้บ ริก ารจ ะมี ก ารแลก เปลี่ ย น 
Request List เช่น การท่องเทีย่ว การขนสง่ การบรกิารในธุรกจิ 
เป็นตน้ 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดร.พจน์ ดร.ชนินทร ์ 

คณุอรรถพันธ ์เขา้ร่วมงาน Brussels Seafood Expo 2019 ประ
เทศเบลเยี่ยม  โดยช่วงบ่ายไดร้่วมกับรัฐบาลไทย ใหก้าร
ต อ้นรับ  EU Commission Karmenu Vella ที่ ม าเยี่ ย มคูห า

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  และเขา้ร่วมรับฟังการแถลงขา่ว 

“e Catch” รูปแบบใหม่ของ EU ที่จะช่วยท าใหก้ารเก็บขอ้มูล
และทวนสอบยอ้นกลบัง่ายขึน้ ณ คหูาของ EU 

ชว่งบ่าย ในงาน Brussels Seafood Expo ภาครัฐไดจ้ดั

สั ม ม น า "Thailand’s Sustainability of Fisheries Industry”
โดยมีการเสนองาน FIP การปรับปรุงการท าประมงอย่างยั่งยืน
(multi species) ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันของสมาคมดา้น

ประมง, สมาคมประมงพื้นบา้นเสนอ Blue Brand std การท า
ประมง(wild caught)ดว้ยความรับผิดชอบถูกกฎหมาย ผลิต

สินคา้ปลอดภัย และใชแ้รงงานอย่างเป็นธรรม , TTIA ดร.

ชนิ นท ร์ น าเส นอ เรื่อ งTuna; Sustainability and Human 
Right Protecton (ไฟล์แนบ)และผูแ้ทนจาก Seafood Task 
Force เสนองานที่ท าร่วมกับกรมประมงดา้น FIP และ IUU ซึง่

ในชว่งทา้ยอธบิดกีรมประมงกลา่ววา่ตอ้งร่วมมอืกนัทุกฝ่าย 

 

เมื่ อ วันที่  8  พ ฤษภาคม 

2562 เจา้หนา้ที่สมาคม 

(คุณ ปิ ย ะ ราช ) เข า้ ร่ วม

ประชุมเตรียมการฝ่ายไทย

ส า ห รั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการร่วมก ากบัการ

ด าเนินงานภายใตค้วามตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-จีน (ACFTA-

JC) ครัง้ที ่12 ณ กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ มสีาระส าคัญ

ดงัน้ี 

1. แนวทางการแปลงพิกัดอัตราภาษีศุลกากรภายใต ้

ACFTA อาเซยีนไดย้นืยันขอ้เสนอแนวทางการแปลงพกิดัอัตรา

ภาษีศุลกากรจาก HS 2007 เป็น HS 2012 เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง



 
 
 
 

ส าหรับอาเซยีนและจนีในการแปลงพกิดัอตัราศลุกากรเพือ่ไม่ให ้

เกดิปัญหาอตัราภาษีเปลีย่นแปลงหรอืไม่เป็นไปตามพันธกรณี  

>>>จนียนืยันว่าเห็นควรใชแ้นวทางการแปลงพกิดัขององคก์าร

การคา้โลกที่มีอยู่ หากมีปัญหาในทางปฏบิัตใิหม้ีการหารือทวิ

ภาคเีพือ่แกปั้ญหาดงักลา่ว 

2. การออกประกาศการลดภาษีศุลกากร ของประเทศ

สมาชกิ ACFTA มีสมาชกิ ที่บังคบัใชต้ารางขอ้ผูกพัน HS 2017 

แลว้ ไดแ้ก ่อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์ไทย จีนและเวยีดนาม ทัง้น้ี 

อาเซียนไดเ้รียกรอ้งใหจ้ีนส่งตารางการแปลงพิกัดจาก HS 

2007 เป็น  HS 2012 และ HS 2012 เป็น HS 2017 รวมทั ้ง

ตารางการลดภาษีภายใต ้ACFTA ในรูปแบบ Excel 

>>>ทาง จีนแจง้ว่ามีประกาศการลดภาษีในรูปแบบ PDF

เน่ืองจากตามกฏหมายจีนยอมรับประกาศการลดภาษีในรูปแบบ 

PDF เท่านัน้ 

3. การทบทวนการเปิดเสรีเพิ่มเติมในรายการสินคา้

อ่อนไหว ซึง่ก าหนดใหอ้าเซียนและจีนเจรจาเปิดเสรีการคา้

สนิคา้เพิ่มเตมิโดยด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 2 ปี นับจาก

วนัที่เริม่เจรจา (มถิุนายน 2560) อย่างไรก็ตามอาเซยีนและจีน

ยังเจรจาเรื่องดังกล่าวไม่เสร็จ ซึ่งอาเซียนไดจ้ัดส่งรายการ

สนิคา้ทีต่อ้งการใหจ้นีเปิดตลาดเพิม่เตมิแลว้ โดยลา่สดุทีป่ระชมุ

เจา้หนา้ที่อาวุโสดา้นเศรษฐกจิอาเซีย่นมีมตใิหเ้จรจาทบทวน

การเปิดเสรกีารคา้เพิม่เตมิในรายการสนิคา้อ่อนไหวควบคู่ไปกับ

เปิดสนิคา้ภายใต ้RCEP 

   ทัง้น้ี ประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพจัดการประชุมคณะกรรมการ

ร่วมก ากบัการด าเนินงานภายใตค้วามตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-

จี น  (  ASEAN-Chaina FTA-Joint Committee: ACFTA-JC) 

ครัง้ที ่12 ระหวา่งวนัที ่20-22 พ.ค.62 

เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม 2562 เจา้หนา้ทีส่มาคม (คณุปิ

ยะราช) ไดเ้ขา้ร่วมประชมุหาลอืเกีย่วกับการแกไ้ขกฎระเบยีบใน

การน าเขา้สินคา้ของปากีสถาน ณ กรมเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศ มสีาระส าคญัดงัน้ี 

    1. ปากีสถานออกประกาศค าสั่งที่  S.R.O 237ก าหนด

เงือ่นไขการด าเนนิการในการน าเขา้สนิคา้ไปปากสีถาน ดงัน้ี 

         (1) สนิคา้ตอ้งแสดงส่วนผสมและรายละเอยีดสนิคา้บน

ฉลากบรรจุภัณฑ ์ทัง้ในภาษาอรูด ูและภาษาองักฤษ 

         (2) สนิคา้ตอ้งมเีครือ่งหมายฮาลาลบนฉลากบรรจุภัณฑ ์

         (3) การปิดฉลากตามเงือ่นไขขอ้ (1)และ(2) ตอ้งไม่ใช่

สตกิเกอร ์การพมิพท์ับ การประทับตราหรอืแผ่นลอกออกได ้                     

         (4)การน าเขา้สนิคา้ตอ้งแนบใบรับรองเครื่องหมายฮา

ลาล (Halal certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานฮาลาลที่ไดร้ับ

การรับรองโดยหน่วยงานรับรองที่เป็นสมาชิกขององค์การ

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการรับรองระบบงานฮาลาล หรือสถาบัน

มาตรฐานและมาตร วทิยาส าหรับประเทศอสิลาม(SMIIC)  

        2. ประกาศค าสั่งของปากสีถานในสว่นที่เกีย่วขอ้งกับการ

ก าหนดเงือ่นไขว่าการน าเขา้สนิคา้จะตอ้งแนบใบรับรองฮาลาล 

(Halal certificate ) ของปากีสถานอาจไม่สอดคลอ้งกับ

พันธกรณีที่ปากีสถานมีอยู่ภายใต ้WTO ซึง่กรณีดังกล่าวทาง

กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศและ มกอช จะประสานไปยัง

ปากสีถานเพือ่กาความชดัเจนในกรณีขา้งตน้ตอ่ไป 

     3. ส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย

เป็นสมาชกิสังเกตการณ์ของสถาบันมาตรฐานและมาตร วทิยา

ส าหรับประเทศอสิลาม ซึง่ดูแลในเรื่องระบบ ขอ้ก าหนด และ

ขอ้บังคับ ในการรับรองเครือ่งหมายฮาลาล และเป็นหน่วยงาน

เดยีวทีส่ามารถรับรองเครือ่งหมายฮาลาลในประเทศไทย 

     4. การเพิ่มเติมเงื่อนไขการน าเขา้ว่าตอ้งแนบใบรับรอง

เครื่องหมายฮาลาลเป็นการเพิ่มขัน้ตอนและค่าใชจ้่ายแก่ผูน้ า

เขา้สินคา้ส าหรับการบริโภคไปประเทศปากีสถาน อาจมี

ผลกระทบต่อตน้ทุนการส่งออกและความสะดวกของผูส้่งออก

ไทย  

      ทั ้งน้ีทางกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศใหค้วามเห็น

เพิม่เตมิวา่กฎระเบียบน้ีเป็นกฎระเบียบใหม่เพราะฉะนัน้จะทราบ

ผลว่ามีผลกระทบอย่างแทจ้รงิหรอืไม่ตอ้งรอใหถ้งึวนัที่ 1 ก.ค.

62 เมื่อระเบียบบังคับใชอ้ย่างเป็นทางการ ซึ่งทางภาครัฐ 

ภาคเอกชน และหน่วยงานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดม้กีารเตรยีมความ

พรอ้มที่จะรับมือหากมีปัญหาอุปสรรคในการส่งออกและทาง

เอกอัครราชทูตปากีสถานประจ าประเทศไทยก็ยนิดทีี่ใหค้วาม

ช่วยเหลอืกับผูป้ระกอบการไทยหากเกดิปัญหาในการส่งออก

สนิคา้ไปปากสีถาน 



 
 
 
 

เมื่อวันที่ 13-14 พ.ค. คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค ์ที่

ปรกึษาสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วม ประชุมเชงิปฏบิัตกิารระดบัภูมภิาค

ในหัวขอ้“ การประชมุเชงิปฏบิัตกิารการเรยีนรูเ้ชงิธุรกจิและสทิธิ

มนุษยชน” จัดโดย ส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ (OHCHR) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์สาทร 

กรุงเทพฯ 

 

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สมาคมไดจ้ัดประชุม 

คกก.เทคนิค/ประชุม สมาชกิฝ่ายเทคนคิ TTIA ครัง้ที่ 1/2562 

วตัถุประสงคเ์พื่อพจิารณาประเด็นปัญหาคุณภาพปลาและอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยม ีคณุณัฐ ทีป่รกึษาเป็นประธาน พรอ้มดว้ย คุณ

เรวด ี(ประธานคณะกรรมการเทคนิค), คณุเกรียงชยัและคุณชุติ

มา (กรรมการเทคนิค) เจา้หนา้ที ่TTIA และสมาชกิเทคนคิ เขา้

ร่วมประชมุ 9 บรษัิท สรุปประเด็นส าคญัดงัน้ี  

1. ประเด็นการนัดหารือกับ Tuna Trader จากการ

ประชุมคุณภาพปลาที่ไตห้วัน และTrader แจง้ว่าโรงงานส่ง

ขอ้มูลใหเ้ฉพาะปลาที่มีเกลอืเกนิ 1.8% อยากทราบขอ้มูลปลา

คุณภาพดีดว้ยนั้น สมาคมฯ จะน าเรื่องดังกล่าว เขา้ที่ประชุม

วสิามัญ TTIA ครัง้ที่ 3/2562 เพื่อพจิารณาเรื่องการใหส้มาชกิ

แต่ละโรงงานส่งขอ้มูล เกลือ 1.51-1.79% ให ้Trader ดว้ย 

เหมอืนขอ้มูลทีส่ง่ใหก้บัสมาคมฯ และการน าเสนอรายงานขอ้มูล

คณุภาพปลาในภาพรวมของสมาคมฯ กรณีเรือชกัธงไตห้วนัและ

เกาหลใีตเ้พือ่ใชใ้นการหารอืกบั Trader ตอ่ไป 

2. ทีป่ระชมุรับรองขอ้มูลคณุภาพปลาใน Q1/2019 จาก

ทุกเรอืจับ, เรอืชกัธงไตห้วนัและเกาหลใีต ้และใหเ้พิม่  Fishing 

gear ในแบบฟอรม์คุณภาพปลา เพื่อน ามาวเิคราะห์ถงึปัญหา 

เช่น ปลาจากเรืออวนลอ้มอาจเกดิปัญหาเกลอื หรือเรือเบ็ดราว

อาจเกดิปัญหาฮีสตามีน ไดง้่ายกว่า โดยเริม่เก็บใน Q2/2019 

ทัง้น้ี สมาคมฯ จะส่งขอ้มูลทั ้งหมดและสรุปการประชุมใหแ้ก่

สมาชกิในภายหลงั 

3. ปัญหาการตรวจพบ Arsenic ในทูน่าแชแ่ข็งและการ

ปรับมาตรฐานโลหะหนักใน Tuna Guideline  

     มตทิี่ประชุมเห็นว่า ควรเพิ่ม Arsenic ใน Tuna Guideline 

โดยใหส้มาคมฯ เวยีนสอบถามสมาชกิเพือ่ทบทวนคา่โลหะหนัก

ทัง้ 3 ตัว คือ Mercury, Cadmium และ Lead รวมถงึ Arsenic 

ดว้ย ว่าสมาชิกรายอื่นๆ มีการตรวจ/ความถี่เพียงใด? ควร

ก าหนดค่าที่ระดับเท่าไหร่? อา้งอิงตามมาตรฐานใด? และ

สมาคมฯ จะรวมรวบขอ้มูลเพื่อพิจารณาในที่ประชุมวสิามัญ 

TTIA ครัง้ที ่3/2562 ตอ่ไป 

4. ที่ประชุมมีการทบทวนมาตรฐานผลติภัณฑก์ระป๋อง

โลหะส าหรับบรรจุอาหาร มาตรฐานเลขที่ มอก. 90-2530 และ

ใหเ้พิ่มขอ้มูลฉลากเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใหม้ีความทันสมัย 

อา่นเขา้ใจไดง้่ายขึน้ 

5. ปัญหาการส่งออกสินคา้ปลาทู น่าราคาต ่าและ

คณุภาพไม่ดไีปยังกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง  

     ทีป่ระชมุรับทราบ ในการท าหนังสอืถงึกรมประมง โดยใหย้ก

อนัดับ 5 ประเทศที่เป็นผูส้ง่ออกรายใหญ่ไปยังตะวันออกกลาง 

ไดแ้ก่ อาหรับ อสิราเอล เลบานอล คูเวท และเยเมน เพื่อเสนอ

ใหก้รมประมงเขา้มาเป็น Competennt Authority  

6. สมาคมฯ ไดร้ายงานความคืบหนา้การตรวจรับรอง

โรงงานและปัญหาการส่งออกสนิคา้สัตวน์ ้าไปยังประเทศต่างๆ 

(รัสเซีย ซาอุฯ เอลซาวาดอร์ และจีน) และกฎระเบียบของ

ปากสีถาน  

7. การประชุม เทคนิคครั ้งต่อไป คาดว่าจะจัดขึ้น

ประมาณชว่งไตรมาสที ่3 



 
 
 
 

เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2562 คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ 

และจทน.(คุณธันยากานต)์ เขา้ร่วมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร"พลัง

สมาคมการคา้" จัดโดย กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ ณ หอ้งแกรนด ์

รัชดา โรงแรมเจา้พระยาปารค์ โดยมีท่านรองอธบิดกีรมพัฒนาฯ

กลา่วเปิดงาน 

     ในช่วงบ่าย คุณสพุัตรา ไดร้่วมเป็นวทิยากรร่วมการเสาวนา 

หัวขอ้  "แลกเปลีย่นมุมมองจากสมาคมการคา้ทีเ่คยไดร้ับรางวัล

สมาคมการคา้ยอดเยี่ยม" โดยสมาคมฯ ไดม้ีการน า VDO 

ผลงานปี 2561 ขึ้นโชว์ในช่วงเสวนา และน าเสนอเรื่อง 

ประสบการณ์ Key Success Factors ที่ไดร้ับรางวัลสมาคมฯ 

การคา้ยอดเยีย่ม (เอกสารแนบ) และเชญิชวนทุกสมาคมเขา้ร่วม

กจิกรรมการประกวดฯ ซึง่จะเป็นแบบฝึกหัดที่ดสี าหรับพนักงาน 

และเป็นประโยชน์ในการยกระดบัองคก์รสมาคม ซืง่จะช่วยเพิม่

ความเขม้แข็งใหก้บัอตุสาหกรรมตอ่ไป 

     อนึ่ง ในปีน้ีสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมประกวดสมาคมการคา้ดเีด่น

ประจ าปี 2562 อกีดว้ย 

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คุณอรรถพันธ์ มาศ

รังสรรค ์ที่ปรึกษาสมาคม ร่วมเป็นวทิยากรในงานอบรมแนว

ปฏิบัตกิารใชแ้รงงานที่ดี GLP จัดโดย TTIA ร่วมกับ TFFA ที ่

รร. แกรนด ์อนิเตอร ์โฮเตล จ.สมุทรสาคร โดยมีสมาชกิ TTIA 

เขา้ร่วมจ านวน 12 บรษัิท และสมาชกิ TFFA  

      ทัง้น้ีกจิกรรมภายในงานเป็นการน าเสนอแนวปฎิบัติตาม

หลัก GLP คู่มือฉบับปรับปรุงใหม่ เช่น การไม่เลือกปฎิบัต ิ

แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก สทิธมินุษยชน การแกปั้ญหาและ

การเยียวยา เป็นตน้ เพื่อสรา้งความเขา้ใจแนวปฎิบัตกิารใช ้

แรงงานที่ดีที่สมาคมฯ ไดร้่วมปรับกับ ILO เพื่อน าไปสู่การ

ปฎิบัติอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมถึงสมาชิกมีการแชร์

ประสบการณ์การท างานและการแกปั้ญหาดา้นแรงงานร่วมกัน

อกีดว้ย 



 
 
 
 

 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค ์ที่

ปรกึษาสมาคม ร่วมเป็นวทิยากรในงานอบรมแนวปฏบิัตกิารใช ้

แรงงานที่ดี GLP จัดโดย TTIA ร่วมกับ TFFA ที่ รร. แกรนด ์

อนิเตอร์ โฮเตล จ.สมุทรสาคร โดยมีสมาชิก TTIA เขา้ร่วม

จ านวน 12 บรษัิท และสมาชกิ TFFA  

      โดยกิจกรรมภายในงานเป็นการน าเสนอแนวปฎิบัตติาม

หลัก GLP คู่มือฉบับปรับปรุงใหม่ เช่น สวัสดกิารของพนักงาน 

ความปลอดภัยในสภานที่ท างาน การสื่อสาร คณะกรรมการ

สวัสดิการ เป็นตน้ เพื่อสรา้งความเขา้ใจแนวปฎิบัติการใช ้

แรงงานที่ดีที่สมาคมฯ ไดร้่วมปรับกับ ILO เพื่อน าไปสู่การ

ปฎบิัตอิย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  

       ทัง้น้ีในช่วงบ่าย พันจ่าตรี พีระ โชคบุญเจรญิ นักวชิาการ

แรงงานช านาญการ ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ร่วมบรรยาย 

เรือ่งกฎหมายแรงงานที่เกีย่วของกบัแนวปฎบิัตดิา้นแรงงานที่ด ี

(GLP) และอนุสญัญาดา้นแรงงานทีป่ระเทศไทยไดร้ับ 

>>>หลงัจากการอบรมสมาคมฯ จะมกีารตดิตามการด าเนินการ

ดา้นการใชแ้นวปฎบัิตดิา้นแรงงานทีด่ ีGLP กบัสมาชกิสมาคมใน

กจิกรรม TTIA GLP Visit ตอ่ไป 

เมื่ อ วั น ที่  17 พ ฤษ ภ าค ม  2562 คุ ณ อ รรถ พั น ธ ์ 
มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคม ไดใ้หส้ัมภาษณ์ กับคุณชลธชิา 
ตัง้วรมงคล ผูแ้ทนจาก HDRF ที ่รร.เดอะภัทรา ในประเด็นเรือ่ง 
"การท าวจิัยคดียุทธศาสตร์เพื่อไม่ใหเ้กดิความมีส่วนร่วมทาง

สาธารณะ" โดย ใหค้วามสนใจ กับคดขีอง นาย Andy hall ที่
ถูกฟ้องหลายคดจีากภาคธุรกจิ แต่สมาคมฯ ใหค้วามชว่ยเหลอื 

และไดใ้หข้อ้มูลทีส่ าคญัเชน่   
-การช่วยเหลือประกันตัวนาย ANDY เน่ืองจากเป็นนักปกป้อง
สทิธมินุษยชน เพือ่ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างเต็มที ่ 

-การเขา้ร่วมเป็นพยานว่า ANDY เป็นนักปกป้องสทิธมินุษยชน
จรงิทีเ่คยท างา่น่ร่วมกบัสมาคมมากอ่น  
-ความรับผดิชอบในห่วงโซ่อุปทาน รับแรงงานอุตสาหกรรมไก่

เขา้มาท างานในอุตสาหกรรมทูน่า (เคสปัญหากรณีพิพาท
แรงงานฟารม์ไก)่  
-การสง่งานดา้น คกส.ร่วมกบั ANDY และ NGO อืน่  

-การประชาสัมพันธ์ Code of conduct ของสมาคม เพื่อให ้
สมาชกิปฏบิัตติาม   
-ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ น ว ป ฏิ บั ติ ด ้ า น แ ร ง ง า น ที่ ดี  GLP

 



 
 
 
 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ช่วงสาย คุณอรรถพันธ ์
มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคม ไดร้ับเชญิร่วมเสวนาในงานอบรม
พนักงานตรวจแรงงานใหม่ จัดโดยกระทรวงแรงงานและ ILO ที ่

รร.เดอะภัทรา โดยมีผูแ้ทนเขา้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานรัฐ และ 
HRDF (NGOs) เขา้ร่วมเพื่อแลกเปลยีนความเห็ฯและปรคะสบ
การณท์ างานร่วมกนัเชน่  

-สมาคมฯ พรอ้มจะท างานร่วมกับ NGOs และ ภาครัฐ 
และพรอ้มที่จะแลกเปลี่ยนขอ้มูลร่วมกันเพื่อช่วยเหลือการ
ท างาน  

-สมาคมฯ ไดน้ าเสนอการด าเนินการผลักดันสมาชิก
เพื่อใหใ้ช ้คกส.ใหม้ีประสทิธภิาพ และเป็นช่องทางที่นายจา้ง
สามารถรับฟังความเห็นจากแรงงานได ้ 

-สมาคมฯ มีการติดตามสมาชิกดา้นแรงงานอย่าง
สม ่าเสมอ ผ่านการท า GLP โดยมีการเก็บขอ้มูลจากตัวแทน
นายจา้งและสุ่มตัวแทนแรงงานเพื่อสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลโดยไม่

มีตัวแทนนายจา้งอยู่ดว้ยเพื่อใหแ้รงงานมีอสิระในการแสดง
ความเห็น 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คุณอรรถพันธ์ มาศ

รังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมฯ และเจา้หนา้ที่ (คุณวรพลและคุณปิ

ยะราช)  ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนา“เจาะลกึกฎหมายแรงงานใหม่ เพื่อ

ประโยชนน์ายจา้งและลูกจา้ง” ณ หอ้งประชมุสมาคมอาหารแช่

เยอืกแข็งไทย 

โดย TTIA และ TFFA ไดม้ีการติดตามกฎหมายดา้น

แรงงานของประเทศไทย  ซึง่ในช่วงปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้มา 

ไดม้กีารเปลีย่นแปลง แกไ้ข ปรับปรุงกฎหมายดา้นแรงงานฉบับ

ต่างๆ เช่น พรบ.คุม้ครองแรงงาน(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560, พรบ.

คุม้ครองแรงงาน (ฉบับที7่) พ.ศ. 2562, กฎหมายความผดิฐาน

คา้มนุษย์และการใชแ้รงงานบังคับ  และกฎหมายแรงงาน

สัมพันธ์ เป็นตน้ จึงไดม้ีการจัดอบรมสัมมนาครัง้น้ีขึ้นโดยมี

วทิยากรทีใ่หค้วามรู ้3 ท่าน ไดแ้ก ่

       1.อ.วาทิน  ห นู เกื้อ  อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร ์

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี

       2.คุณธนาศักดิ์ กิจรุ่งโรจน์ อนุกรรมาธิการการแรงงาน 

(สนช) 

       3.คณุประพันธ ์สมิะสนัต ิทีป่รกึษาสมาคม TFFA 

ส าหรับประเด็นการอบรมสัมมนาดา้นกฎหมายมีหัวขอ้ที่ผูเ้ขา้

อบรมใหค้วามสนใจสรุปไดด้งัน้ี  

1.การลากจิ ควรก าหนดใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายคอื 3 

วนัแลว้จ่ายเงนิค่าจา้ง และใหใ้ช ้เกณฑก์ารพจิารณาลากจิตาม

หลักประเพณีที่ผ่านมาหรือใชห้ลังติดธุระที่ตอ้งท าเป็นการ

ส่วนตัวหรือกิจฉุกเฉินที่ เกิดขึ้นกับ บิดามารดาพี่น อ้งร่วม

สายเลอืดหรอืการลาเพือ่แต่งงาน เป็นตน้ ทางกระทรวงแรงงาน

จะก าหนดกฎเกณฑ์เพื่อใหส้ามารถบังคับใชไ้ดเ้ป็นทิศทาง

เดยีวกนัในอนาคต 

2.วนัหยุดตามประเพณี ควรมีการก าหนดล่วงหนา้ และ

ไม่ควรสลับวันหยุดหากมีการสลับควรเป็นขอ้เรียกรอ้งจากทาง

ลูกจา้งหรือนายจา้งร่วมกับลูกจา้งตกลงกันเพราะถือเป็นการ

เปลีย่นแปลงสภาพการจา้ง 

3.เรื่องกรณีกฎหมายแรงงานบังคับและคา้มนุษย์ ให ้

ระวงัเรือ่งเกีย่วกบัการเก็บเอกสารประจ าตวัของแรงงานขา้มชาต ิ

เพราะอาจจะเกีย่วขอ้งกบัปัญหาการคา้มนุษยไ์ด ้

4.การก าหนดวันลาคลอดซึง่มีการปรับเพิ่มเป็น 98 วัน

โดยนายจา้งยังจ่ายอยู่ที่ 45 วันเช่นเดมิส่วนอกี 8 วันทีเ่พิม่เตมิ

มาทางวทิยากรคาดวา่ส านักงานประกนัสงัคมจะเป็นผูจ้่าย 



 
 
 
 

5.นอกจากน้ีคณุอรรถพันธไ์ดใ้หข้อ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งการ

ใหส้มาชกิทัง้ 2 สมาคมขับเคลื่อน คกส.ใหส้ามารถใชไ้ดจ้ริง

เพราะปัจจุบันประเทศไทยก าลังถูกผลักดันใหร้ับอนุสัญญา ilo 

8798 อย่างต่อเน่ืองและนอกจากน้ียังมีประเด็นการน าหลักการ

สิท ธิม นุษ ย์ชน และการเยี ย วย าเข า้ม าป รับ ใช ม้ ากขึ้น

เมื่ อ วั น ที่  22 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2562 ด ร .ช นิ น ท ร ์ 
น าย ก ส ม าค ม ฯ  ให ้สั ม ภ าษ ณ์  น ส พ .ฐ าน เศ รษ ฐ กิ จ  

เรื่องสถานการณ์ส่งออกทูน่าปี 2562 คาดว่าปรมิาณส่งออกจะ
เพิ่มขึน้ 10-12% และมูลค่า +/- 5% เน่ืองจากวัตถุดบิทูน่ามี
ปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ราคาลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ขณะน้ี 

โรงงานทูน่ามี stock วัตถุดิบส าหรับผลิตไดถ้ึง Q2/62 แลว้ 
หอ้งเย็นเต็มหมด  

ตลาดในประเทศที่พัฒนาแลว้มีส่วนแบ่งราว 40% 

ก าลังซื้อลดลงเพราะประชากรลด ส่วนแบ่งอีก 60% เป็น
ประเทศที่ก าลังพัฒนา เช่น ในแอฟรกิาและตะวันออกกลาง ดี
ขึน้ เพราะประชากรมากขึน้ การแกไ้ขปัญหาแรงงานและIUU มี

สว่นชว่ยเสรมิสรา้งภาพลักษณ์และความน่าเชือ่ถือของสนิคา้ทู
น่าไทย และลดอปุสรรคในการเจรจาท า FTA กบั EU/UK 

 

ปจัจยัส ำคญัทีส่ง่ผลตอ่กำรสง่ออกสนิคำ้อำหำร 
1.อัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทไทยแข็งค่าต่อเน่ือง 31.5-31.5 
บาท/US$ ในขณะที่ค่าเงนิในภูมภิาคอาเซยีนอ่อนลง จงึท าให ้

หลายสนิคา้มีราคาสงูขึน้เมือ่เทียบกบัคูแ่ขง่ เสนอใหร้ัฐดูคา่เงนิ
ที ่33 บาท/US 
2. US-China Trade War ท าใหเ้ป็นโอกาสของสนิคา้ไทยใน

การส่งไป US และ จนี จากสว่นต่างภาษีทีเ่พิม่ขึน้ 25% ขณะน้ี 
มนัีกธุรกจิจนีเขา้มาลงทุนในไทยเพิม่ขึน้  
3. TTIA ท างานต่อเน่ืองในการส่งเสริมดา้นประมงยั่ งยืน 
แรงงาน และสิง่แวดลอ้มใหด้แีละทุกบรษัิทใหค้วามร่วมมือเป็น

ยอมดแีละยอมรับหลกัสากล 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ สถตินิ าเขา้-สง่ออก 

http://www.thaituna.org/home/monthly-report-

2018.php

เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2562 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ  

คุณอนุสรา เขา้ร่วมสัมมนาในหัวขอ้ Overcoming challenges 

and revitalizing strong market share of Thai fishery 

trade in Australia ณ  โรงแ รม ราม า การ์ เด ้น ส์  จั ด โ ด ย 

ส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิโดยมนีาย

วทิวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการ มอกช. เป็นประธาน มี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ส้นใจไดท้ราบขอ้มูลสถานการณ์การคา้ที่

เป็นปัจจุบัน ระหว่างไทยและออสเตรเลยี โอกาส ปัญหา และ

อปุสรรค รวมทัง้ขอ้ก าหนดและกฎระเบียบดา้นการน าเขา้สนิคา้

เกษตรและอาหาร โดยเฉพาะสนิคา้ประมง โดยวทิยากรจาก

ออสเตรเลยี สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

     สถานการณ์ทั่วไป : ออสเตรเลยีเป็นประเทศผูน้ าเขา้สนิคา้

ประมงรายใหญ่ของไทย โดยมีมูลค่าการน าเขา้แต่ละปีไม่ต ่า

กวา่ 13,000 ลา้นบาท แตเ่น่ืองจากปัญหาหลายๆอย่าง ปรมิาณ

ความตอ้งการปลาทูน่ากระป๋องลดลง ท าใหบ้ทบาทดา้นอาหาร

ทะเลของไทยในปัจจุบันลดลงตามไปดว้ย  

     อย่างไรก็ดี ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและ

ทรัพยากรน ้าของออสเตรเลียมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่

เกี่ยวขอ้งกับการผลติสนิคา้อาหารและสินคา้ประมงอยู่หลาย

ฉบับ การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบดงักลา่ว ย่อมสง่ผลกระทบต่อ

การคา้ของไทย โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัตขิองผูป้ระกอบการ

และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

     กฎระเบียบดา้นอาหารของออสเตรเลีย มี 2 หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง คอื 

     1. Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) 

     2. กรมวชิาการเกษตรและทรัพยากรน ้า 



 
 
 
 

>> การเปลีย่นแปลงล่าสุด: ในเดอืนกันยายน 2561 กฎหมาย

อาหารน าเขา้ของออสเตรเลียไดร้ับการแกไ้ขเพื่อจัดการ

อนัตรายตอ่สขุภาพของมนุษยท์ีเ่กดิจากอาหาร (พ.ร.บ. ควบคุม

การน าเขา้อาหาร ปี 2535) คร่าวๆดงัน้ี 

      

     1. เพิม่ความรับผดิชอบตอ่ผูน้ าเขา้ 

     2. ปรับปรุงการตดิตามถงึอันตรายดา้นความปลอดภัยของ

อาหาร 

     3. ตอ้งมใีบรับรองความปลอดภัยของอาหารทีน่ าเขา้ 

     4. ก าหนดใหผู้น้ าเขา้ทุกคนส่งเอกสารการตรวจสอบ

ยอ้นกลบั 

     5. ก าหนดรูปแบบการบังคบัใชป้ระกาศการละเมดิ (ค่าปรับ) 

ขอ้ก าหนดความรับผดิชอบทีเ่ขม้งวดและบทลงโทษทางแพ่ง 

     ทัง้น้ี วทิยากรจากออสเตรเลยี จะเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ

ในการใหค้วามเห็นต่อการเปลีย่นแปลงกฎหมายดังกล่าวดว้ย 

เพราะ เน่ืองจากจะเกีย่วขอ้งกับการน าเขา้สนิคา้ซีฟู้ ด และจะ

เป็นประโยชน์ใหก้ับผูน้ าเขา้-ส่งออกมากขึน้ ส่วนระยะเวลาการ

บังคับใชแ้ละขัน้ตอนต่างๆ จะชีแ้จงเกีย่วกับขอ้ก าหนดโดยเร็ว

ทีส่ดุ และขอใหต้ดิตามเรือ่งน้ีตอ่ไป 

 

TTIA เขา้ร่วมงานThaifex-World of Food Asia 2019 

จัดระหว่างวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม - วันเสาร์1 มิถุนายน 

2562 ณ IMPACT Muang Thong Thani, โดยมีสมาชิกของ

สมาคมฯ เขา้ร่วมรวม12 บรษัิท 

โดยมีนักธุรกิจ  buyers,  sellers and others เขา้มาติดต่อ

สอบถามขอ้มูล และฝากนามบัตรไว ้เช่น seller ขายวัตถุดิบ 

แมคเคอเรล ไตห้วัน ,ปลาSKJ อินเดีย, Salmon ชิลี, น ้ ามัน

มะกอก สเปน,ฝาปิดกระป๋องแบบใส จีน,ผลติภัณฑ์ท าความ

สะอาดน ้าไอออไนส,์เครือ่งจักรคดัแยกปลา//  buyer importer 

ของอียิปต ์อหิร่าน ดูไบ , รัสเซีย/ Others บริษัทปลารา้วริัช 

สนใจจา้ง รง.ผลติสนิคา้ปลารา้ใหก้บับรษัิท สมาคมผูค้า้อาหาร

ทะเลของออสเตรเลยี เป็นตน้ 

นายกสมาคม ดร.ชนินทร ,์ ที่ปรกึษา คุณณัฐ และคุณ

อรรถพันธ,์ คุณอดศิักดิ ์เลขาธกิาร ไดแ้วะมาพูดคุยตอ้นรับนัก

ธุรกิจที่คูหาสมาคมฯ  ทั ้งน้ี ช่วงบ่าย 28 พค คุณสุพัตรา ให ้

สมัภาษณ์ นศ.ป.เอก จุฬา วจิัยเรื่องNTBs และสถานการณ์อตุฯ

ทูน่าไทย 

 

 

 



 
 
 
 

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คุณพจน์ อร่ามวัฒนา

นนท ์ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ,์ คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษา

สมาคมฯ, คุณอดิศักดิ์ พันธุ ์ทอง เลขาธิการสมาคมฯ , คุณ

สพุัตรา ผอ.สมาคม และ จนท.คุณวรพลและคณุปิยะราช ไดเ้ขา้

ร่วมงานเปิดตัวคู่มือ ILO-GLP "GLP for Seafood industry 

and Sustainable Fishing in Thailand" ณ  ห ้อ ง  Jupiter 6 

Impact เมอืงทองธานี จัดโดย TTIA, TFFA , ILO   

การจัดงานครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหภ้าครัฐ และภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม ไดเ้ห็นถึงความส าคัญการด าเนินการ GLP 

ของทัง้สองสมาคม โดยมีหน่วยงานเขา้ร่วมงานทีส่ าคัญจากทัง้

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมทีส่ าคญั เชน่    

Mr.Giuseppe Busini ผูแ้ทนจาก EU, ดร.อดศิรพรอ้ม

เทพ อธบิดกีรมประมง, คุณมาโนชญ์ แสงแกว้ ผูต้รวจราชการ

กรมสวัสดกิารฯ , คุณปนัดดา บุญภาลา และ Mr.Jason judd 

จาก ILO , Mr.Nick Knightley จาก ETI , LPN, MWRN  

ภายในงานไดม้ีการอภิปรายช่วงสัน้ๆ ความเห็นเกี่ยวกับการ

ด าเนนิการ GLP ของ 2 สมาคมดงัน้ี 

-ชืน่ชมที่ไทยรับ C 188 และสามารถแกปั้ญหาประมงได ้และ

ขอ ให ้ไ ท ย ให ้ค วาท ส าคัญ เรื่ อ ง ง านที่ มี คุณ ค่ า  โ ด ย 

Mr.Giuseppe EU 

- ขณะน้ีประเทศไทยประสบความส าเร็จในการแกปั้ญหาประมง 

iuu แต่ก าลังจะด าเนินการเพื่อใหไ้ปถึงประมงยั่งยืนโดยตอ้ง

ไดร้ับความร่วมมอืจากภาครัฐและเอกชนในการปฏบิัตแิละบังคับ

ใชก้ฎหมาย โดย อธบิดกีรมประมง 

- ยนิดทีีอุ่ตสาหกรรมประมงน าแนวปฏบิัต ิglp ไปใช ้และขอให ้

ตดิตามสถานการณ์โลกที่เริ่มมีขอ้บทดา้นแรงงานที่เพิ่มเขา้ 

โดย ก.สวสัดกิาร แรงงาน 

- GLP ไดร้ับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในขณะเดยีวกนัอยาก

ให ้Buyer ใหค้วามสนใจและมีส่วนร่วมดว้ยโดยอุตสาหกรรมทู

น่าจะพัฒนาต่อไปโดยการน าหลัก UNGP มาเริม่ปรับใช ้โดย 

คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรคท์ีป่รกึษาสมาคม TTIA 

- การด าเนินการ GLP ของ 2 สมาคมเป็นเรื่องที่ดแีละ ETI จะ

ส นั บ ส นุ น ให ้ท า ง  ใ ห ้ค ว า ม ส า คั ญ ม า ก  โ ด ย  ETI

เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2562 เจา้หนา้ที่สมาคม  

(คณุปิยะราช) และ(คณุอนุสรา) เขา้ร่วมสมัมนา Thailand Food 

Innovation Forum and innofood Asia Conference” ณ อิม

แพ็ค เมอืงทองธานี โดยไดค้วามร่วมมอืกบัโคโลเมญเซป่ระเทศ

เ ย อ ร ม นี  ภ า ย ใ ต ้ แ น ว คิ ด  LEADERSHIP IN FOOD 

INNOVATION CONFERENCE SERIES” เพื่ อ ส ร ้า ง ค ว า ม

ตระหนักและแรงบันดาลใจในการน านวัตกรรมมายกระดับ

อุตสาหกรรมอาหารตามนโยบายประเทศไทย 4.0 มีแระเด็น

น่าสนใจดงัน้ี 

         1. ดร. พิ เชฐ  รัฐมาตรีว่าการกระท รวงดิจิทั ล เพื่ อ

เศรษฐกจิและสงัคม กล่าวว่า ผลการจัดอันดับ IMO ของไทยดี

ขึน้ 5 อันดับ โดยไทยไดย้กระดับการลงทุนทั ้งดา้นวจิัยและ

พัฒนา รวมไปถงึความกา้วหนา้เรือ่งการพัฒนาบุคลากรทางการ

วจิัย ปัจจุบันน้ี กฎหมาย Data Production มีการเริม่ใชแ้ลว้ มี

ประโยชน์ในเรื่องการเก็บขอ้มูลส่วนกลางของหน่วยงานทั ้ง

ภาครัฐและเอกชน ใหป้ลอดภัยและเป็นศูนย์กลางขอ้มูลที่มี

ประสทิธภิาพ 

     การใชก้ฎระเบียบดังกล่าว จะช่วยปรับปรุงกฎระเบียบของ

แต่ละประเทศ ,เพิ่มกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับโรคที่เกดิจาก

อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงรูปร่างอาหาร คุณค่าทาง

สารอาหาร และนโยบายทางวทิยาศาสตรม์ีการปรับปรุงก่อนน า

สนิคา้ออกสูต่ลาดดว้ย 



 
 
 
 

        2. ในอุตสาหกรรมอาหาร 8-10% มีการเสยีค่าใชจ้่ายใน

เรือ่งของการจัดการอาหารที่ไม่จ าเป็นหรอืมกีารบรโิภคเหลอืทิง้ 

ทางคุณ Benjamim MD ของบรษัิท LightBlue ใหข้อ้มูลว่าใน

อนาคตควรมีการจัดการในเรื่องนึ่อย่างจริงจังโดยทางผูผ้ลิต

อาหารตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจต่อสถานการณ์ผูบ้ริโภคใน

ปัจจุบันจรกการสงัเกต ุเก็บขอ้มูล และท าการค านวน ประเมนิว่า

มีการทอง้อาหารใหสู้ญเปล่าไปมากนอ้ยแค่ไหน ส่วนที่ไม่ใช ้

อาจจะน าไปแปรรูปเป็นผลติภัณฑอ์ืน่ๆ หรือเอาไปท าปุ๋ ยหมัก, 

เปลีย่นเป็นสารท าความสะอาด เป็นตน้  

     3.  การพัฒนาผลติภัณฑ์ส าหรับประชากรสูงวัย แนวโนม้

และโอกาสส าหรับอุตสกหกรรมอาหาร ประชากรสูงวัยเพิม่ขึน้

เรือ่ยๆ อายุโดยเฉลีย่ของผูส้งูวยัอายุในไทยอยู่ที ่76 ปี มีปัจจัย

หลายๆอย่างที่ท าใหบุ้คคลเหล่าน้ีอายุยืน เช่น สิง่แวดลอ้มที่ด ี

ความสามารถทางการแพทย์ และที่ส าคัญคืออาหารที่มี

ประโยชน ์ดังนัน้ อาหารส าหรับผูสู้งวยัจงึตอ้งมกีารพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยสามารถน าองค์ประกอบดังกล่าวน้ี มาสรา้ง

ผลติภัณฑใ์หม่ๆ ที่มุ่งเนน้ถงึการสรา้งภูมติา้นทานที่ด ีมีวติามนิ

C, B6, B12 และ Pro biotic ทีม่ีลักษณะนิ่ม เคีย้วง่าย ย่อยง่าย 

และตอ้งมีสารอาหารที่คอยช่วยในเรื่องกลา้มเน้ือ เพราะ

ผูสู้งอายุส่วนมากจะมีปัญหากลา้มเน้ือหดตัว โดยผลติภัณฑ์

เหลา่น้ีจะท าใหผู้ส้งูอายุมสีขุภาพร่างกายทีด่ขี ึน้  

    4. ในอนาคตคาดวา่ผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจในอาหารพืน้บา้น

หรอือาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าทอ้งถิน่เพิม่ขึน้ ดังนัน้ควรมี

การพัฒนานวตักรรมเพือ่สนับสนุนอาหารในประเทศไทยมากขึน้

 

เมื่ อ วั น ที่  3 0  พ ฤษ ภ าค ม  2 5 62 เจ ้า ห น ้าที่ ส ม า ค ม  

(คุณวรพล) และ(คุณจุฑารัตน์) ไดร้่วมสัมมนา Thailand Food 

Innovation Forum and innofood Asia Conference” ณ อิม

แพ็ค เมืองทองธานี เพื่อสรา้งความตระหนักและแรงบันดาลใจ

ในการน านวัตกรรมมายกระดบัอตุสาหกรรมอาหารตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 โดยมีวิทยากรจากหลายชาติมาน าเสนอ

ประเด็นดา้นการพัฒนาอาหารทีน่่าสนใจดงัน้ี  

- มีอาหารเพื่อสุขภาพมากขึน้ช่วยลดปริมาณการไปรักษาใน

โรงพยาบาล 

- มกีารวเิคราะหร์่างกายคนมากขึน้และเพิม่สารอาหารลงไป 

- มีเครื่องตรวจสุขภาพวา่บุคคลใดควรรับประทานอะไรเพิม่ขึน้

เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและอุปกรณ์สามารถพกตดิตัวไปไดทุ้กที่

สามารถวเิคราะหก์ารแพอ้าหาร 

- มโีปรตนีทางเลอืกมากขึน้เชน่สกดัจากแมลงและอาหารอาหาร

จากมาในจะมีมากขึน้เชน่การใชจ้ักจั่นมาเป็นอาหารเพราะมีไฟ

เบอรส์งู 

- มกีารหาอาหารประเภทโปรตนีจากพืชอาหารซฟีู้ดมากขึน้และ

อาจมกีารสงัเคราะหโ์ปรตนีแทนการใชเ้น้ือสตัวแ์ทนได ้

- การสรา้งโปรตนีทางเลอืกโดยการ Culture meat ระดับเซลล ์

เพือ่ใหไ้ดโ้ปรตนีทีด่สี าหรับมนุษย ์

- ม ีblock chain และ สมารท์แพคเกจจิง้ เพื่อผูบ้รโิภคสามารถ

สแกนคิว้อารโ์คด้ในการดูขอ้มูลและตรวจสอบแหล่งที่มาของ

ผลติภัณฑอ์าหาร 

- เริ่มใหค้วามส าคัญเรื่องการใชท้รัพยากรอย่างยั่งยืนมากขึน้

เพราะรับรูไ้ดว้า่ทรัพยากรมจี ากดั 

- เครื่องดื่มสุขภาพจะมีมากขึน้ช่วยกระบวนการเผาผลาญใน

ร่างกายและมีการวจิัยแบคทีเรียในล าไสเ้ครื่องดื่มที่ช่วยรักษา

ความเครยีดเครือ่งดืม่ชว่ยลดความดนั 

- มีการน า หญา้หวาน หล่อฮังก๊วย บัวหมิะ มาผลติเป็นสารให ้

ความหวานแทนน ้าตาล 

ในช่วงทา้ยของงานเสวนา Mr.Anotonio Bustamante 

จาก บรษัิท BIOLAN  สมาชกิวสิามัญ TTIA ไดแ้นะน าบรษัิทใน

เวที เส ว น าด ้ว ย  biolan มี ก า รส ร ้า ง ไ บ โ อ เซ็ น เซ อ ร์

เทคโนโลยชีวีภาพในอตุสาหกรรมอาหาร โดยใชเ้อนไซมใ์นการ

ตรวจวิเคราะห์ข อ้มู ล  เพื่อความปลอดภัยของผู บ้ ริโภค



 
 
 
 

เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2562 เจา้หนา้ที่สมาคม 

(คุณปิยะราช) เขา้ร่วมสัมมนา เรือ่ง”การใชส้ทิธ ิประโยชนท์าง

การคา้ภายใตก้รอบความตกลงการคา้เสรีอาเซียน-ฮ่องกง

(AHKFTA) ณ อาคารสถาบันพัฒนาผูป้ระกอบการคา้ยุคใหม่ จัด

โดยกรมการคา้ระหว่างประเทศ วัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจใหก้ับผูป้ระกอบการเกีย่วกบัหลกัเกณฑว์ธิีการ และ

เงนิไขการออกหนังสอืรับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้ ภายใตก้รอบความ

ตกลงอาเซียน-ฮ่องกง ที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิม่ศักยภาพ

ดา้นการแข่งขันทางการคา้ใหแ้ก่ผูก้อบการไทย มีสาระส าคัญ 

ดงัน้ี  

      1. ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการท าความตกลงการคา้

อาเซยีน-ฮอ่งกงไดแ้ก ่

           -ดา้นการค า้>>> เพิ่มความแน่นอน ของ

ตารางภาษีฮอ่งกง และสรา้งโอกาสทางการคา้ระหวา่งกนัรวมถงึ

กฎถิน่ก าเนดิสนิคา้ทีร่ัดกมุขึน้ 

           -ดา้นการบริการ>>>ช่วยยกมาตรฐานภาค

บรกิาร ของไทยโดยผูเ้ชี่ยวชาญจากฮ่องกง และฮ่องกงยังได ้

ผูกพันการเปิดตลาดบรกิารกับอาเซียนสูงกว่าที่ผูกพันไวก้ับ

องคก์ารการคา้โลก เป็นโอกาสที่นักลงทุนไทยจะเขา้ไปลงทุน

อย่างครบวงจรในสาขาการบรกิารและดา้นสือ่โทรทัศน ์

          -ดา้นการลงทุน >>> นักลงทุนไทยจะไดร้ับ

ความสะดวกในการเขา้ไปลงทุนในฮอ่งกง และสามารถดงึดดูนัก

ลงทุนฮ่องกงใหเ้ขา้มาลงทุนในไทยมากขึน้ และเสริมสรา้ง

ความโปร่งใสดา้นกฎระเบยีบในการลงทุน 

       2. ฮ่องกงผูกพันลดภาษีสนิคา้ทุกรายการภายใต ้

AHKFTA ทีร่อ้ยละ 0 สว่นไทยผูกพันลดภาษีสนิคา้โดยมรีูปการ

เปิดตลาด (Modality) ดงัน้ี  

        ประเภท NT1 ลดเหลือรอ้ยละ 0 ภายใน 3 ปี 

>>> ลอบสเตอร ์สปัปะรด ฝรั่ง มะม่วง ทองแดง เป็นตน้ 

      NT2 ลดเหลือรอ้ยละ 0 ภายใน 10 ปี >>> เห็ด

ชนิดมัชรูม และชนิดทรัฟเฟิลที่ปรุงแต่ง. ผลไมจ้ าพวกสม้ ยา

รักษาหรอืป้องกนัโรคทีม่เีพนซิลิลริ กลุม่ใหญ่สงัเคราะห ์

      SL ลดเหลือรอ้ยละ0-5 ภายใน 12 ปี >>> แป้ง

ขา้วสาล ีเน้ือ เครื่องใน ลิน้จี่ เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่

เป็นของเทยีมอืน่ๆ  

      HSL ลดเหลอืนอ้ยกว่าหรอืเท่ากับ รอ้ยละ 50 ภาย

ใจ 14 ปี >>>เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์ประกอบเครื่องนุ่งห่ม 

กระเบือ้ง เป็นตน้ 

     EL ไม่มีการเปลี่ยนแปลง >>> ขา้ว ข า้วโพด 

กาแฟ ยาสูบ ผลติภัณฑน์ม ไข่สัตวปี์ก และผลติภัณฑจ์ากสัตว์

ทีบ่รโิภคได ้

     3. การออก Form AHK ใหย้ื่นขอ Form AHK ก่อน

หรือในขณะส่งออกหรอืไม่เกนิ 3 วันท าการนับตัง้แต่วนัถัดจาก

วนัทีส่ง่ออก 

       -ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นขอ Form AHK ไดต้าม

ขา้งตน้ ผูส้ง่ออกสามารถยื่นขอ Form AHK ไดภ้ายในระยะเวลา

ไม่เกนิ 1 ปี นับตัง้แต่วนัที่ส่งออก โดยหนังสอืรับรองถิน่ก าเนิด

สนิคา้ที่ออกในกรณีน้ีใหท้ าเครื่องหมาย (✅) หนา้ขอ้ความ  

“Issued Retroactively” ในแบบฟอรม์ขอ้ที ่13  

        - Form AHK มีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่ออกและ

ตอ้งยื่นตอ่หน่วยงานศุลกากรของภาคผีูน้ าเขา้ภายในระยะเวลา

อายุดงักลา่ว 

       4. หน่วยงานที่ใหบ้ริการออกหนังสือรับรองฯ 

ไดแ้ก่ กรมการคา้ต่างประเทศ, อาคารตรวจสอบสนิคา้ขาออก

สวุรรณภูม,ิ สว่นบรกิารสง่ออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมสง่เสรมิการคา้

ระหวา่งประเทศ 



 
 
 

 

 

รฐับาลมอบเกยีรตบิตัร-เข็มเกยีรตคิณุ แกช่าวประมง NGO เอกชน ภาครฐั รว่มปลดล็อคประมงไอยยูู

 

“บิ๊กตู่” ปลืม้ประมงปลดใบเหลือง IUU จัดพิธีมอบใบประกาศ 

และเข็มเกียรตคิุณ แก่ผูเ้กี่ยวขอ้งทัง้ชาวประมง ภาคประชา

สังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ “พลเอกฉัตรชัย” ย ้าไทยพรอ้ม

ผลกัดนัการตอ่ตา้น IUU เป็นวาระร่วมอาเซยีน 

วั น น้ี  (  1  พ .ค . 6 2 )  ณ  ห อ ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ 

กรมประชาสมัพันธ ์พลเอกฉัตรชยั สารกิลัยะ รองนายกรัฐมนตร ี

ให ้เกี ย รติ เ ป็ น ป ระ ธ าน ม อบ เกี ย รติบั ต รข อ ง  ฯพ ณ ฯ 

นายกรัฐมนตร ีพรอ้มแสดงความยนิดกีบัผูท้ีไ่ดร้ับเข็มเกยีรตคิณุ

จากการปฏิบัติงานแกไ้ขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 

จ านวนกว่า 1,400 คน พรอ้มยืนสงบนิ่งไวอ้าลัย แด่นายวรีชัย 

พลาศรัย  เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู ม้ีอ านาจเต็มประจ า

สหรัฐอเมรกิา ซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นหัวหนา้คณะผูแ้ทนไทยไปเจรจา

กับสหภาพยุโรปในการปลดใบเหลืองประมงไทย และยังมี

บทบาทส าคัญในการท าใหส้ถานการณ์การคา้มนุษย์ของ

ประเทศไทย ขยับอนัดับขึน้มาอยู่ เทียร ์2 พลเอกฉัตรชยั สาริ

กัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถือเป็นความส าเร็จของทุก

ภาคส่วนที่ร่วมกันแกไ้ขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายให ้

หมดสิน้ไป ทัง้น้ี ไม่ไดมุ้่งหวงัเพยีงแคจ่ะปลดใบเหลอืง แตเ่ป็น

การยกระดบัการท าประมงเชงิพาณชิยท์ัง้ในและนอกน่านน ้าเขา้

สูม่าตรฐานสากล และเตรียมความพรอ้มทีจ่ะเป็นหุน้ส่วนความ

ร่วมมอืในดา้นการประมงกบัสหภาพยุโรป เพือ่รักษาเสถยีรภาพ

ทางเศรษฐกจิของอุตสาหกรรมประมงไทยเท่านั้น และสิ่ง

ส าคญัทีสุ่ดทีเ่ราทุกคนตระหนักด ีคอื เพือ่รักษาฟ้ืนฟทูรัพยากร

ประมงใหย้ั่งยนื 
ทีม่า: https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/3336 

 

อธบิดกีรมประมง พรอ้มดว้ย ผศ.ดร.ธนพร ศรยีากูล ทีป่รกึษากรมประมง น าคณะผูแ้ทนชาวประมงและ

ภาคเอกชน เขา้รว่มงาน Seafood Expo Global 2019 

นายอดศิร พรอ้มเทพ อธบิดกีรมประมง พรอ้มดว้ย ผศ.

ดร.ธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษากรมประมง น าคณะผู แ้ทน

ชาวประมงและภาคเอกชน เขา้ร่วมงาน Seafood Expo Global 

2019 งานแสดงสนิคา้อาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ซึง่จัดขึน้

ในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงบรัสเซลล ์ราช

ฮาณาจักรเบลเยี่ยม โดยมีผูเ้ขา้ร่วมจัดแสดงสนิคา้กว่า 1,940 

บรษัิท จาก 78 ประเทศทั่วโลก นอกจากน้ี ยังไดเ้ขา้ร่วมหารือ

เกี่ยวกับการท างานของประเทศไทยภายหลังปลดใบเหลือง 

กบันายคาเมนู เวลา่ รัฐมนตรกีจิการมหาสมุทร สหภาพยุโรป 

ทีม่า: https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/3349 

 

 

กรมเจา้ทา่ เปิดลงทะเบยีนเรอื 2.2 หมืน่ล า ตามเงือ่นไขแกป้ระมงผดิกฎหมาย 

กรมเจา้ท่าเปิดใหเ้จา้ของเรือประมงที่มใีบทะเบยีนเรือ 

ใบอนุญาตใชเ้รือ และมขีนาดไม่ถงึ 10 ตนักรอส ลงทะเบยีนรับ

การตรวจสอบเรือ เพื่อตรวจสอบอัตลักษณ์ ตามแนวทาง

แกปั้ญหา ประมงผิดกฎหมาย ใหล้งทะเบียนเพื่ อรับการ

ตรวจสอบเรือไดท้ี่ ส านักมาตรฐานเรือ กรมเจา้ท่า ส านักงาน

เจา้ท่าภูมิภาคสาขา ส านักงานประมง ในพื้นที่ 22 จังหวัด

ชายทะเล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น( อบต./เทศบาล) ใน

พืน้ที ่22 จังหวดัชายทะเล สมาคมประมง สมาพันธป์ระมงตา่งๆ 

ในพื้นที่ และศูนย์ควบคุมการแจง้เรือเขา้-ออก (PIPO) ได ้

ตัง้แต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถงึวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

ทั ้งน้ี ตามค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่

22/2560 ประเทศไทยไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาการท าการ



 
 
 

ประมงผดิกฎหมาย หรอื IUU Fishing ขาดการรายงาน และไร ้

การควบคมุมาอย่างตอ่เน่ือง โดยการด าเนนิการในครัง้น้ี มุ่งเนน้

ใหม้ีการตรวจสอบเรือประมงและจัดท าอัตลักษณ์เรือประมง 

เพือ่ใหเ้กดิความถูกตอ้ง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจงึตอ้งปฏริูป

ระบบการบรหิารจัดการเรือที่ใชท้ าการประมง ขนถ่ายสัตวน์ ้า 

เก็บรักษาสัตวน์ ้า ตลอดจนเรือที่ใชใ้นการสนับสนุนเรือประมง 

และเร่งปรับปรุงมาตรการในการควบคมุและเฝ้าระวงัมใิหก้ระท า

การโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพือ่ใหก้ารบรหิารจัดการกองเรือ

ของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการ

แกไ้ขปัญหาที่รวดเร็วและทันท่วงทียิ่งขึ้น เพื่อมิใหส้่งผล

กระทบตอ่ความเชือ่ถอืของนานาประเทศและเศรษฐกจิโดยรวม

ของประเทศ 
ทีม่า: https://mgronline.com/business/detail/9620000047386 

 

 



 
 
 

 

 

อนิโดประกาศแผนเศรษฐกจิชารอีะหใ์นเดอืนพฤษภาคม

อนิโดนีเซยีที่เป็นประเทศที่มีประชากรมุสลมิมากที่สุด
ในโลก ตัง้เป้าปลอ่ยแผนแม่บทเศรษฐกจิชารอีะห ์2562-2567 

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  ซึง่เป็นแผนกลยุทธส์ าหรับการ
พัฒนาเศรษฐกจิชารอีะห ์เพือ่เสรมิสรา้งการพัฒนาเศรษฐกจิใน
ระดบัสากล 

ร่างแผนแม่บทน้ียึด 4 กลยุทธ์หลักในการพัฒนา คือ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล การเงินและเศรษฐกิจชารีอะ
ระดับพื้นฐาน ธุรกจิขนาดกลางและขนาดเล็ก(MSMEs) พรอ้ม

ไปกับการจัดการเศรษฐกจิดจิทัิล โดยมุ่งเนน้ความส าคัญไปที่
การใชเ้ศรษฐกจิดจิทิัลในรูปแบบของ พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์

(e-commerce) รา้นคา้ออนไลน ์และเทคโนโลยกีารคลงั 

     ในส่วนของแผนเศรษฐกิจ จะใชก้ารต่อยอดจาก 
Indonesia Sharia Finance Architecture Masterplan 
(MAKSI) ซึง่เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเศรษฐกจิที่มุ่งเนน้

การลงทุนในการจัดการธนาคาร โครงสรา้งการเงิน และ
การตลาดในเมอืงใหญ่ของอนิโดนีเซยี  

ทัง้น้ีแผนแม่บทเศรษฐกจิชารีอะห์ไม่ไดม้ีเป้าหมาย
เพียงตลาดผลติภัณฑฮ์าลาล แต่จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกจิ
ชารอีะหผ์่านอตุสาหกรรมฮาลาล โดยการปรับเปลีย่นภูมปัิญญา

ทอ้งถิ่นสู่การสรา้งโอกาสในระดับสากล เป้าหมายของการ
พัฒนาเศรษฐกจิชารีอะห์ภายในประเทศคือการขยายขนาด
ธุรกจิ เพิม่ความอสิระในการลงทุน และเสรมิสรา้งสวัสดกิารแก่

ประชาชน ในขณะทีใ่นระดบัสากล อนิโดนีเซยีตอ้งการยกระดับ
จุดยนืประเทศของตนใน Global Islamic Economy Indicator 
(GIEI) ซึง่เป็นรายงานดัชนีชีว้ัดปัจจัยความเจรญิในดา้นต่างๆ

ในกลุม่ประเทศมุสลมิ 
ทีม่า : www.thejakartapost.com

 

แคนาดาบงัคบัใชก้ฎระเบยีบ AMPs ในอุตสาหกรรมอาหารท ัง้หมด

เมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2562 องคก์ารตรวจสอบอาหาร
ของแคนาดา (CFIA) ประกาศบังคบัใชโ้ทษปรับสูงสดุ 15,000 
ดอลลารแ์คนาดาของระเบียบการก าหนดโทษปรับดา้นสนิคา้

เกษตรและอาหาร (AMPs) กับผูป้ระกอบการที่เป็นภัยต่อความ
ปลอดภัยอาหารและกระบวนการเขา้สู่ตลาด (Market access) 
ของสนิคา้แคนาดา 

กฎระเบียบ AMPs จะถูกใชเ้ป็นทางเลือกเสริมของ 
CFIA เพื่อจัดการปัญหาการละเมิดกฎระเบียบความปลอดภัย
อาหารที่ครอบคลุมตัง้แต่เรื่องตักเตือนโดยไม่เสียค่าปรับ ไป

จนถึงโทษปรับสูงสุด 15,000 ดอลลาร์แคนาดาในกรณี
ความผดิรา้ยแรงหรือผูป้ระกอบการที่กระท าผิดซ ้า ส่วนอัตรา
คา่ปรับรายบุคคลจะอยู่ในช่วง 500 – 1,300 ดอลลารแ์คนาดา 

ทั ้ง น้ี  กฎระเบียบ AMPs เดิมมีผลบังคับใชต้่อสินคา้กลุ่ม
ผลติภัณฑเ์น้ือสตัวม์าตัง้แต่ปี 2558 และไดข้ยายใหค้รอบคลุม
อุตสาหกรรมอาหารทัง้หมด โดยใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อ

ประกอบการบังคบัใชใ้นแตล่ะภาคธุรกจิ 

  ทัง้น้ี CFIA ไดป้ระกาศบังคบัใชก้ฎระเบยีบ AMPs ฉบับ
ปรับปรุงในราชกจิจานุเบกษาส่วนที่ 2 แลว้ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
ต่อการบังคับใชก้ฎหมายความปลอดภัยอาหาร (SFCA: Safe 

Food for Canadians Act) ที่ประกาศใชเ้มื่อเดือนมกราคม 
2562 รวมทัง้กฎระเบียบดา้นความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ 
(SFCR: Safe food for Canadians Regulations) ซึง่มีเน้ือหา

ครอบคลมุและบังคบัใชแ้ทนกฎระเบยีบ 14 ฉบับ 
ทัง้น้ี ภาคอุตสาหกรรมและผูบ้รโิภคเผยตอ้งการให ้

CFIA เป็นผูดู้แลกฎระเบียบดังกล่าว เพราะหากระบบความ

ปลอดภัยอาหารมีความเขม้แข็งจะท าใหผู้บ้รโิภคมีความมั่นใจ
และภาคธุรกจิจะสามารถแข่งขันไดใ้นระดับสากล ในส่วนของ
รัฐบาลแคนาดาไดใ้หค้ ามั่นว่าจะมีความซื่อสัตย์และโปร่งใส 

รวมถงึการเผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบัสถานประกอบการทีไ่ม่ปฏบิัติ
ตามขอ้เรียกรอ้งดา้นอาหารของรัฐบาล ในส่วนของขอ้มูล 
AMPs จะมกีารตพีมิพใ์นเว็บไซตข์อง CFIA เร็วๆนี ้

ทีม่า : www.foodsafetymagazine.com 

ปากสีถานประกาศแกไ้ขกฎระเบยีบในการน าเขา้สนิคา้ 

กระทรวงพาณิชย์และสิ่งทอสาธารณรัฐอิสลาม

ปากีสถาน ไดม้ีประกาศค าสั่ง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 

เรื่องการแกไ้ขกฎระเบียบในการน าเขา้สนิคา้ (Import Policy 

Order) ซึ่งมีผลบังคับใชท้ันทีกับทุกประเทศ โดยก าหนด
เงือ่นไขในการน าเขา้สนิคา้อาหาร ดงัน้ี 
      1. สินคา้ตอ้งมีอายุการเก็บรักษา (shelf life) อย่าง

นอ้ยรอ้ยละ 66 หรือ 2 ใน 3 ของอายุการเก็บรักษานับตัง้แต่
วนัทีผ่ลติสนิคา้ 
      2. สนิคา้ตอ้งแสดงขอ้มูลสว่นประกอบและรายละเอยีด

บนฉลากบรรจุภัณฑ์ทั ้งภาษาอูรดูและภาษาอังกฤษ เช่น 
คณุคา่ทางโภชนาการ วธิกีารใชผ้ลติภัณฑ ์เป็นตน้ 
      3. บรรจุภัณฑ์ตอ้งแสดงเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

(Halal logo) 



 
 
 

      4. การปิดฉลากตอ้งไม่ใชแ้ผ่นลอกและปิด (sticker) 
การพิมพ์ทับฉลากเดิม (overprinting) การใชต้ราประทับ 
(stamp) หรอืฉลากแบบลอกออกได ้(scratch labeling) 

      5. สนิคา้ตอ้งแนบใบรับรองฮาลาล (Halal Certificate) 
ซึง่ออกโดยหน่วยงานรับรองฮาลาล (Certification body) ที่
ไดร้ับการรับรองจากหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation 

body) ที่เป็นสมาชิกขององคก์าระหว่างประเทศว่าดว้ยการ
รับรองระบบงานฮาลาล (International Halal Accreditation 
Forum Body - IHAF) หรือสถาบันมาตรฐานและมาตรวทิยา

ส าหรับประเทศอสิลาม (Standards Metrology Institute for 
Islamic Countries – SMIIC) 
          มกอช. ขอใหผู้ส้่งออกสนิคา้ของไทยไปยังปากสีถาน 

โดยเฉพาะสนิคา้ฮาลาล เตรียมความพรอ้มในการด าเนินการ
และปฏบิัตติามกฎระเบยีบดงักลา่ว 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิตดิต่อ มกอช. 0-2561-2277 ต่อ 

1328 หรอื asia1.acfs@gmail.com 
 

ทีม่า : http://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=6685
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กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

เป็นผูแ้ทนประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซยีน เป็นเจา้ภาพ

จัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดท าความตกลงหุน้ส่วน

ทางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาค (อารเ์ซ็ป) สมัยพเิศษ ครัง้ที่ 5 ณ 

กรุงเทพฯ เร่งผลักดนัใหก้ารเจรจาคบืหนา้ พรอ้มหาขอ้สรุป 13 

ขอ้บททีค่า้งอยู่ หวงัสรุปผลใหไ้ดใ้นปีน้ี 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจา้ภาพจัดการประชุม

คณะกรรมการเจรจาจัดท าความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิ

ระดบัภูมภิาค (อารเ์ซ็ป) สมัยพเิศษ ครัง้ที ่5 และคณะท างานที่

เกี่ยวขอ้ง ระหว่างวันที่   23  – 31 พฤษภาคม  2562 ณ 

กรุงเทพฯ โดยมีวาระส าคัญที่จะหารือกันในครัง้ น้ี คือ การ

ผลกัดันใหก้ารเจรจาคบืหนา้และหาขอ้สรุป 13 ขอ้บททีค่า้งอยู่

จาก 20 ขอ้บทใหไ้ดม้ากที่สดุเชน่ ขอ้บทเรือ่งการคา้สนิคา้ กฎ

ว่าดว้ยถิ่นก าเนิดสนิคา้ การลงทุน และทรัพย์สนิทางปัญญา 

เป็นตน้ 

นางอรมน เสริมว่า การสรุปผลการเจรจาอาร์เซ็ป

ภายในปี 2562 ถือเป็นหนึ่งในประเด็นส าคัญที่สมาชกิอารเ์ซ็ป

จะร่วมกันผลักดนัใหเ้กดิผลส าเร็จ เพราะเป็นเรื่องที่ผูน้ าไดต้ก

ลงกันไวใ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ไทยในฐานะประธาน

อาเซียนจึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการเจรจาอาร์เซ็ปให ้

สามารถหาขอ้สรุปไดใ้นปีน้ี จงึเห็นว่าสมาชกิอารเ์ซ็ปควรหารือ

กันบ่อยครัง้ขึน้ในระยะเวลาที่เหลอือยู่ก่อนถึงสิน้ปี ทัง้น้ี ไทย

ไดเ้สนอตวัเป็นเจา้ภาพการประชมุอารเ์ซ็ปทัง้หมด 2 ครัง้ในปีน้ี

ที่กรุงเทพฯ ไดแ้ก่ การประชุมสมัยพิเศษของคณะกรรมการฯ 

ในชว่งปลายเดอืนพฤษภาคมน้ี และการประชมุรัฐมนตรอีารเ์ซ็ป 

ครัง้ที ่7 ในชว่งการประชมุรัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน ครัง้ที ่51 

ในชว่งเดอืนกนัยายน 

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่ามกลางสถานการณ์

ปัจจุบันที่มีการตอบโตท้างการคา้ระหว่างประเทศมหาอ านาจ

เศรษฐกจิ การสรุปผลการเจรจาอารเ์ซ็ปใหไ้ดโ้ดยเร็วจงึมคีวาม

จ าเป็นอย่างยิง่ โดยอารเ์ซ็ปจะเป็นความ ตกลงการคา้เสรขีนาด

ใหญ่ที่ไม่ไดเ้นน้เฉพาะการเปิดตลาดการคา้สินคา้ การคา้

บริการ และการลงทุน แต่จะรวมถึงประเด็นต่างๆ ที่มุ่งลด

อุปสรรคและอ านวยความสะดวกทางการคา้ระหว่างกัน โดย

สมาชกิอารเ์ซ็ป 16 ประเทศจะมปีระชากรรวมกนัมากถงึ 3,500 

ลา้นคน หรือคดิเป็นประมาณ 48% ของประชากรโลก และมี

มูลค่า GDP กว่า 27.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 

32.3% ของ GDP โลก 

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

เปิดบา้น-จัดประชมุอารเ์ซป็นัดพเิศษ-เรง่เดนิหนา้สรปุผลสิน้ปีน้ี.html

กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
ชวนผูป้ระกอบการไทย ใชป้ระโยชน์ความตกลงการคา้เสรี
อาเซยีน – ฮอ่งกง ทีจ่ะมีผลใชบ้ังคบัมถิุนายนน้ี ฮ่องกงจะเปิด

ตลาดภาคบริการใหอ้าเซียนมากกว่าที่ผูกพันภายใต ้WTO 
พรอ้มใหก้ารคุม้ครองธุรกจิและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นัก
ลงทุนของอาเซียน มั่นใจ บรรลุเป้าการคา้ไทย – ฮ่องกง 

20,000 ลา้นเหรยีญสหรัฐในปี 2563 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหว่าง
ประเทศ เปิดเผยว่า รัฐมนตรเีศรษฐกจิของอาเซยีนและฮอ่งกง

ไดล้งนามความตกลงระหว่างอาเซียนและฮ่องกง 2 ฉบับ 
ไดแ้ก่ ความตกลงการคา้เสรีอาเซียน – ฮ่องกง (ASEAN - 
Hong Kong Free Trade Agreement: AHKFTA) และความ

ตกลงว่าดว้ยการลงทุนระหว่างอาเซียน-ฮ่องกง (ASEAN - 
Hong Kong Investment Agreement: AHKIA) เมื่อวันที่ 12 
พฤศจกิายน 2560 ซึง่ความตกลงทัง้สองฉบับก าลงัจะมีผลใช ้

บังคับในชว่งกลางปี 2562 โดยความตกลง AHKFTA ทีฮ่อ่งกง 

เมยีนมา สงิคโปร ์ไทย และเวยีดนาม แจง้ความพรอ้มใชค้วาม
ตกลงแลว้ และจะมีผลใชบ้ังคับในวันที่ 11 มิถุนายน 2562  
ขณะที่ความตกลง AHKIA มีฮ่องกง สปป.ลาว เมียนมา 

สงิคโปร ์และไทย แจง้ความพรอ้มใชค้วามตกลงแลว้ซึง่จะมี
ผลใชบ้ังคบัในวนัที ่17 มถิุนายน 2562 
นางอรมน กล่าวเสรมิว่า ความตกลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์

ต่อทัง้สองฝ่าย โดยดา้นการคา้สนิคา้ ฮ่องกงจะไดป้ระโยชน์
จากการที่อาเซยีนลดภาษีศุลกากรใหส้นิคา้น าเขา้จากฮ่องกง
ในอัตราภาษีที่ต า่ลง ในขณะทีอ่าเซยีนจะไดป้ระโยชนจ์ากการ

ที่ฮ่องกงตกลงว่าในอนาคตจะไม่ขึน้ภาษีสนิคา้ ซึง่ปัจจุบัน
ฮ่องกงเก็บภาษีอัตรารอ้ยละ 0 ทุกรายการภายใต ้AHKFTA 
ส่วนดา้นการคา้บริการ ฮ่องกงจะเปิดตลาดภาคบริการให ้

อาเซียนมากกว่าที่ผูกพันภายใต ้WTO โดยเฉพาะในการเปิด
ตลาดการคา้บรกิารเพิม่เตมิในสาขาบรกิารดา้นการผลติเน้ือหา
รายการแกผู่ป้ระกอบการวทิยุกระจายเสยีงและโทรทัศนท์ี่ไทย

เรยีกรอ้ง ซึง่ไทยสามารถถือหุน้รอ้ยละ 100 แบบไม่มีเงือ่นไข 

http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/ไทยเปิดบ้าน-จัดประชุมอาร์เซ็ปนัดพิเศษ-เร่งเดินหน้าสรุปผลสิ้นปีนี้.html
http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/ไทยเปิดบ้าน-จัดประชุมอาร์เซ็ปนัดพิเศษ-เร่งเดินหน้าสรุปผลสิ้นปีนี้.html


 
 
 

ท าใหผู้ป้ระกอบการไทยที่มีความเชีย่วชาญในสาขาดังกล่าว
สามารถเขา้ไปด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างครบวงจรในฮ่องกง และ
ดา้นการลงทุน ความตกลง AHKIA จะใหก้ารคุม้ครองการ

ลงทุนหลังจากที่ไดเ้ขา้มาจัดตัง้ธุรกิจรวมถึงจะช่วยอ านวย
ความสะดวกใหก้ับนักลงทุนของอาเซยีนและฮ่องกง โดยจะมี
กระบวนการยื่นขออนุมัติการลงทุ นที่ สะดวกขึ้น  ท าให ้

ผูป้ระกอบการไทยไดร้ับความสะดวกในการด าเนินธุรกจิและ
การเขา้ถึงขอ้มูลดา้นกฎระเบียบของฮ่องกงมากขึน้ และเป็น
การสรา้งความเชือ่มั่นใหนั้กลงทุนฮอ่งกงทีม่าลงทุนในไทยและ

นักลงทุนไทยทีไ่ปลงทุนในฮอ่งกงอกีดว้ย 

ฮ่องกงเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญทางการคา้และมีบทบาท
ส าคัญในแผนพัฒนากวางตุง้-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay 
Area: GBA) ซึง่เป็นหนึง่ในโครงการยุทธศาสตรภ์ายใตข้อ้รเิริม่ 

“หนึ่งแถบ หนึ่งเสน้ทาง” ของจีน ขณะเดียวกัน ส านักงาน
เศรษฐกจิและการคา้ฮ่องกงประจ าประเทศไทย (HKETO) จะ
ช่วยเสรมิบทบาทน าของไทยในการเป็นประตูการคา้และการ

ลงทุนของอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม  CLMV และกระชับ
ความสมัพันธร์ะหวา่งไทยกบัฮอ่งกงใหแ้น่นแฟ้นยิง่ขึน้ 
ทีม่า : http://www.dtn.go.th/index.php/ขา่วประชาสัมพันธ/์item/
พาณชิย-์ชวนผูป้ระกอบการไทย-นับถอยหลัง-kick-off-fta-อาเซยีน-ฮอ่งกง-
มถินุายนน้ี-ชีภ้าคบรกิารและลงทนุเตรยีมเฮ-มั่นใจดันการคา้ไทย-ฮอ่งกง-
ทะล-ุ20000-ลา้นเหรยีญสหรัฐ-ในปี-2563.html 
 

กสกิรไทยมองวา่หาก FTA ระหวา่งไทยกบัอยีู เปิดเสรี
ไดส้ าเร็จจะประหยัดค่าภาษีน าเขา้ไป EU ไดปี้ละ 1,000 ลา้น
ดอลลารส์หรัฐฯ 

การส่งออกของไทยไปยังตลาดหลักต่างๆ นอกจากจะเผชญิ
แรงกดดันจากสงครามการคา้ที่มีทีท่าจะลากยาวต่อเน่ืองไป
ตลอดปี การส่งออกสนิคา้ไทยไปสหภาพยุโรป (EU) ก็ยังตอ้ง

เสีย่งกบัการสญูเสยีพืน้ทีต่ลาดใหแ้กป่ระเทศเพือ่นบา้นมากขึน้
อกีในระยะอันใกล ้โดย ศูนยว์จิัยกสกิรไทย มองว่า เมื่อไทย

จัดตัง้รัฐบาลชุดใหม่ไดส้ าเร็จ การเร่งผลักดันใหเ้กิด FTA 
ระหวา่งไทยกบั EU เป็นแผนงานที่ควรใหค้วามส าคญัในล าดับ

แรกๆ เพื่อช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันใหก้บัสนิคา้
ไทยในการท าตลาดที่มีก าลงัซือ้สูงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ซึง่
กรอบระยะเวลาการเจรจา FTA จนกระทัง้น าไปสู่การเปิดเสรี

อาจมีผลต่อเสน้ทางการพัฒนาการผลติแห่งอนาคตในไทยที่
ตอ้งจับตาอย่างมาก 
ศนูยว์จิัยกสกิรไทย มองวา่ หาก FTA ระหวา่งไทยกบั EU เปิด
เสรีไดส้ าเร็จจะประหยัดค่าภาษีน าเขา้ไป EU ไดปี้ละ 1,000 

ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ช่วยเปิดตลาดโอกาสใหแ้กส่นิคา้ใหม่ของ
ไทยในกลุม่อาหารแปรรูป ชิน้สว่นอเิล็กทรอนิกส ์และยานยนต ์
รวมทัง้หนุนใหไ้ทยใหก้ลายเป็นแม่เหล็กดงึดดูการลงทุนระรอก

ใหม่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยีสงูขึน้ในกลุ่ม ICs แผงวงจรไฟฟ้า ไดโอท 
เซมคิอนดกัเตอร ์และชิน้สว่นยานยนต ์จนกระทั่งพัฒนาห่วงโซ่

การผลติใหส้ามารถรองรับการผลติสนิคา้เทคโนโลยีขัน้สูงได ้

มากขึน้ในระยะขา้งหนา้ อันจะช่วยเพิ่มโอกาสใหไ้ทยกา้วไป
เป็นศูนยก์ลางการผลติเทคโนโลยีที่ใชน้วัตกรรมแห่งอนาคต
ของภูมภิาคไดอ้กีดว้ย 
 
ทีม่า : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/836200  
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มติประชุม ครม.วนัที่ 30 เมษายน 2562  มีหั วขอ้ที่

เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมประมง ดงัน้ี  

1.ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ  

แล ะด า เนิ น ก า รด ้าน ค วาม ป ล อ ดภั ย  อ าชี วอ น ามั ย  

และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกับการฝึกอบรม

เจา้หนา้ที่ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หรือคณะ

บุคคล พ.ศ. …. 

2.ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จัดการ และ

ด า เนิ น ก ารด ้าน ค วาม ป ลอดภั ย  อ าชี วอ น ามั ย  แ ล ะ

สภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบังานประดาน ้า พ.ศ. …. 

Source : https://www.charterhot.com/th/v/5060/news 

มตปิระชุม ครม.วนัที ่7 พฤษภาคม 2562  

4 .ค รม .อ นุ มั ติห ลั ก ก าร ร่ าง กฎ ก ระท รวงที่ อ อ กต าม

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

ฉบับ ประกอบดว้ย 1. ร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให ้

นายจา้งจ่าย พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวงคา่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ในการท างานที่ ให น้ายจ า้งจ่าย พ .ศ. .... และ 3. ร่าง

กฎกระทรวงเงนิคา่ท าศพ พ.ศ. ....  

Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/20421

 

กฎหมายทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา  

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัตพิระราชก าหนด

แกไ้ขเพิ่มเตมิ พระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการคา้

มนุษย ์พ.ศ. 2551 พ.ศ.2562  

Source 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0134.

PDF   

 

 

 

พระราชบัญญัต ิคุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562  

โดยใหใ้ชเ้มือ่พน้ก าหนด 180 วนั (18 พฤศจกิายน 2562) 

Source 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0191.

PDF 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0134.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0134.PDF


 
 
 

 

วนัที ่7 พ.ค.62 ทีท่ ำเนียบรัฐบำล พล.ต.อธสิทิธิ ์ไชย
นุวัต ิผูช้่วยโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ ครม.

อนุมัตหิลักกำรร่ำงกฎกระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญัตเิงนิ
ทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 จ ำนวน 3 ฉบับ ประกอบดว้ย 

1. ร่ำงกฎกระทรวงคำ่รักษำพยำบำลทีใ่หน้ำยจำ้งจ่ำย 

พ.ศ. ....  
2. ร่ำงกฎกระทรวงคำ่ฟ้ืนฟูสมรรถภำพในกำรท ำงำนที่

ใหน้ำยจำ้งจ่ำย พ.ศ. ....  
3. ร่ำงกฎกระทรวงเงินค่ำท ำศพ พ.ศ. .... ตำมที่

กระทรวงแรงงำนเสนอ โดยร่ำงกฎกระทรวงคำ่รักษำพยำบำล
ที่ใหน้ำยจำ้งจ่ำย พ.ศ. .... เป็นกำรปรับปรุงกฎกระทรวง 
ก ำหนดใหเ้มื่อลูกจำ้งประสบอนัตรำยหรือเจ็บป่วย ใหน้ำยจำ้ง

จ่ำยค่ำรักษำพยำบำลเท่ำที่จ่ำยจรงิตำมควำมจ ำเป็น แต่ไม่
เกนิ 50,000 บำท (เดมิ 45,000 บำท) กรณีคำ่รักษำพยำบำล
ทีจ่่ำยไม่เพยีงพอ ใหน้ำยจำ้งจ่ำย คำ่รักษำพยำบำลเท่ำทีจ่่ำย

จริงตำมควำมจ ำเป็นเพิ่มอีกไม่เกิน 100,000 บำท (เดิม 
65,000 บำท) ส ำหรับกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยของ

ลูกจำ้งในลักษณะตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง โดยเมื่อรวม

กบัคำ่รักษำพยำบำลแลว้ ตอ้งไม่เกนิ 300,000 บำท   
สว่นร่ำงกฎกระทรวงค่ำฟ้ืนฟสูมรรถภำพในกำรท ำงำน

ที่ใหน้ำยจำ้งจ่ำย พ.ศ. ....ปรับปรุงใหลู้กจำ้งที่ประสงคจ์ะ

ขอรับค่ำฟ้ืนฟูสมรรถภำพในกำรท ำงำนภำยหลังประสบ
อันตรำยหรือเจ็บป่วยยื่นค ำขอตำมแบบที่เลขำธกิำรก ำหนด 
โดยประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ   โดยค่ำใช จ้่ ำย ใน

กระบวนกำรเวชศำสตร์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพในกำรท ำงำนดำ้น
กำรแพทยโ์ดยเป็นค่ำใชจ้่ำยทำงกำยภำพบ ำบัดไม่เกนิวันละ 
200 บำท และค่ำใชจ้่ำยทำงกจิกรรมบ ำบัดไม่เกนิวันละ 100 

บำท แต่รวมแลว้ไม่เกนิ 24,000 บำท (เดมิ 20,000 บำท) 
ส่วนค่ำใชจ้่ำยในกระบวนกำรบ ำบัดรักษำและกำรผ่ำตัดเพื่อ
ประโยชนใ์นกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพในกำรท ำงำนไม่เกนิ 40,000 

บำท (เดมิ 20,000) และค่ำวัสดุและอุปกรณ์ดำ้นเวชศำสตร์
ฟ้ืนฟหูน่วยละไม่เกนิอัตรำตำมที่กระทรวงกำรคลงัก ำหนด แต่
รวมแลว้ไม่เกนิ 160,000 บำท  ขณะที่ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้ืนฟู

สมรรถภำพในกำรท ำงำนดำ้นอำชพีใหจ้่ำยไดเ้ฉพำะที่เป็นกำร
ฝึกตำมหลักสูตรที่หน่วยงำนของส ำนักงำนประกันสังคมเป็น
ผูด้ ำเนนิกำร ไม่เกนิ 24,000 บำท   

ส่วนร่ำงกฎกระทรวงเงนิค่ำท ำศพ พ.ศ. .... เป็นกำร
ก ำหนดใหใ้นกรณีที่ลูกจำ้งประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยจนถงึ
แกค่วำมตำยหรอืสญูหำย เน่ืองจำกกำรท ำงำน ใหน้ำยจำ้งจ่ำย
ค่ำท ำศพแก่ผู จ้ัดกำรศพของลูกจำ้งเป็นจ ำนวน 40 ,000 

บำท. (แต่เดมิทำยำท ผูจ้ัดกำรศพของลูกจำ้งจะมีสทิธิท์ี่จะ
ไดร้ับค่ำท ำศพจ ำนวน 100 เท่ำ ของอตัรำค่ำจำ้งรำยวนัขัน้ต ่ำ
สูงสุดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองแรงงำน ดังนัน้ ค่ำท ำ

ศพจะมีจ ำนวนมำกหรือนอ้ยจงึขึน้อยู่กับจ ำนวนค่ำจำ้งรำยวัน
ขัน้ต ำ่สงูสดุทีก่ฎหมำยก ำหนด)... 
 
ทีม่ำ: https://www.dailynews.co.th/politics/707927

 

วันที่  9  พ ค .62  พ ล .ต .อ .อดุ ล ย์  แส งสิงแ ก ้ว 
รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงแรงงำน ไดย้ืน่ใบลำออกจำกต ำแหน่ง

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เพื่อไปเป็นสมำชกิวุฒิสภำ 
(ส.ว.) โดยใบลำออกจะมผีลในวนัที ่9 พ.ค.62 น้ี 

ทั ้ ง น้ี  พ ล .ต .อ .อดุ ล ย์  ยั ง ไ ด ้มี ก ำ รท ำบ ท ำม  

“นำยจรนิทร ์จักกะพำก” ปลัดกระทรวงแรงงำน ลำออกจำก
ต ำแหน่งปลดักระทรวงแรงงำน เพือ่ไปเป็น ส.ว. เชน่กนั จงึท ำ
ใหห้นำ้ทีใ่นกำรดแูลกระทรวงแรงงำนตกไปอยู่กบั “นพ.สรุเดช 
วลอีทิธกิุล” รองปลัดกระทรวงแรงงำนที่มีอำวุโสสูงสุด ที่จะ

รักษำกำรปลัดกระทรวงแรงงำนไปก่อน จนกว่ำจะมีรัฐมนตรี
ใหม่เขำ้มำ 

อย่ำงไรก็ตำม แหล่งข่ำวจำกกระทรวงแรงงำน 

เปิดเผยว่ำ เมื่อปลัดกระทรวงแรงงำนลำออกจำกต ำแหน่ง จงึ
ท ำใหก้ำรประชุมบอรด์ค่ำจำ้งกลำงที่ก ำหนดจัดกำรประชุม 



 
 
 

เพือ่พจิำรณำวำระกำรปรับขึน้คำ่จำ้งขัน้ต ่ำในวนัที่ 10 พ.ค. 62 
จ ำเป็นตอ้งเลือ่นออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนด จนกวำ่จะมรีัฐมนตร ี
และปลดัคนใหม่ 

“กำรปรับขึน้ค่ำจำ้งขึน้ต ่ำถือว่ำเป็นเรื่องส ำคัญของกระทรวง
แรงงำน และเมื่อปลัดกระทรวงแรงงำน ในฐำนะประธำนบอรด์
ค่ำจำ้งกลำงลำออก จงึท ำใหก้ำรประชุมพจิำรณำกำรปรับขึน้

อตัรำค่ำจำ้งขัน้ต ่ำตำมที่อนุกรรมกำรวชิำกำรเสนอมำนัน้ ตอ้ง
เลือ่นออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนด” 

ส ำหรับตวัเลขอัตรำค่ำจำ้งขัน้ต ่ำทีค่ณะอนุกรรมกำรวชิำกำรได ้
เสนอมำยังบอร์ดค่ำจำ้งกลำงนั้น ประกอบดว้ย อัตรำ 2-10
บำท/ วัน ตำมที่คณะกรรมกำรค่ำจำ้งจังหวัด ทัง้ 31 จังหวัด

เสนอ ขณะที่อกี 46 จังหวัดที่คณะอนุกรรมกำรค่ำจำ้งจังหวัด
ไม่เสนอปรับขึ้นค่ำจำ้งใหป้รับขึ้นในอัตรำ 2 บำท/วัน โดย
จังหวัดที่ไดร้ับกำรเสนอใหข้ึน้ค่ำจำ้งขัน้ต ่ำสูงสุดที่ 10 บำท/

วัน ไดแ้ก่ กรุงเทพมหำนคร และภูเก็ต ปรับขึ้น 7 บำท/วัน 
ไดแ้ก ่สมุทรปรำกำร ส่วนชลบุร,ี ระยอง ใหป้รับขึน้ 5 บำทอกี
ดว้ย 
ทีม่ำ : https://www.prachachat.net/general/news-325028

 

วันที่  22 พค.2562 เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ

เผยแพร่ พระรำชบัญญัต ิ(พ.ร.บ.) คุม้ครองแรงงำนในงำน
ประมง พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกำรคุม้ครองสิทธิของแรงงำน
ประมงและป้องกนักำรบังคบัใชแ้รงงำนในงำนประมง  

กฎหมำยน้ีใหส้ ิทธิต่ำง ๆ แก่แรงงำนประมง เช่น สิทธิ
ประโยชน์ดำ้นสุขภำพและสวัสดกิำร สทิธิขอเดินทำงกลับ
สถำนทีท่ีเ่จำ้ของเรอืรับแรงงำนประมงเขำ้ท ำงำน หรอื สทิธใิน

ทีพ่ักอำศยับนเรือประมงที่มดีำดฟ้ำและมขีนำดตัง้แต่สำมรอ้ย
ตนักรอสสข์ึน้ไป  
 

ทีม่ำ : https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_2546442 

 

https://www.prachachat.net/general/news-325028

