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- ขจัดการใช้ แรงงานเด็ก ‘บ๊ิกอู๋’ ปรับค าสั่งกระทรวง ลุ้น 5 สินค้าหลุด
แบล็คลิสต์มะกัน           27 
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 เม่ือวันที่ 2 พ.ย.61 คุณอรรถพันธ์ เลขาธิการสมาคมฯ และจนท.

สมาคม ฯ (คุณสุพัตรา คุณวรพล และคุณปิยะราช) ได้ร่วมประชุมกับ

คุณMiZhou เจ้าหน้าที่ILO ผู้จัดการโครงการ Sea Fisheries Project  

พร้อมกับคุณกีตาภรณ์ ผู้ช่วยที่สมาคมฯ โดยหารือในประเด็นเร่ือง การ

ด าเนินการความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อต่อต้านปัญหาการค้า

มนุษย์และแรงงานบังคับในแรงงานประมง โดยมีประเด็นส าคัญ ดังน้ี  

1.ILO จากอินโดนีเซีย ต้องการเชิญเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการก ากับโครงการ ช่ือ The SEA Forum for Fisher  

เพื่อให้เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาคระดับไตรภาคีเพื่อแก้ปัญหา 

 

ร่วมกันมีทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน   และภาคประชาสังคมของประเทศ

ไทยและประเทศอื่นเข้าร่วม อาทิ อินโดนีเชีย และฟิลิปปินส์เข้าร่วม 2.

โครงการน้ีจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางประสานงาน

ระดับภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในภาค

ประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ร่วมกันและมีการแบ่งกลุ่ม 

Working Group ในระหว่างวันที่่ 26-29 พย.น้ี โดยจะจัดประชุมที่ 

เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย   

3.โครงการจะมีการแบ่ง Work Group ออกเป็น 5 กลุ่มหลัก เพื่อใช้ใน

การแลกเปลี่ ยนความเ ห็นและแบ่ งปันประสบการณ์ กันโดย 

มีกลุ่ม ดังน้ี  

(1) การระบุความเสี่ยงของการค้ามนุษย์ (TIP): การแชร์ข้อมูลและการ

ตรวจสอบเรือ  

(2) พิธีสารระดับภูมิภาค การควบคุมและตรวจสอบสภาพของแรงงาน

ในเรือประมง  

(3) คณะท างานในการก าหนดมาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรม

ประมงและอาหารทะเลใน SEA  

(4) คณะท างานการสรรหาอย่างมีจริยธรรมของชาวประมงในการเข้า

และออกจากทะเล  

(5) คณะท างานเก่ียวกับการเพิ่มค่าชดเชยส าหรับผู้รอดชีวิตจากการคา้

มนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมงและอาหารทะเล 

TTIA เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เร่ือง"การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ  

ตามหลักการช้ีแนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน" 

   เม่ือวันที่ 7 พ.ย. คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ  

คุณสุพัตราและจนท.สมาคมฯ (คุณปิยะราช)   เข้าร่วมการสัมมนาวิชา 

การระดับชาติ เร่ือง "การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ 

ตามหลักการช้ีแนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
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ณ รร.อนันตรา ริเวอร์ไซด์ จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แ ห่ง ชาติ และโครงการพัฒนาแ ห่ง ส หประชา ชาติ  (UNDP)  

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลักการช้ีแนะของ

สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles 

on Business and Human Rights) โดยเฉพาะการเข้าถึงการเยียวยา

ให่้เกิดผลในทางปฏิบัติในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการน้ีคุณอรรถพันธ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในช่วงบ่าย 

เร่ือง"กลไกกระบวนการร้องทุกข์ที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมในการ

คุ้มครองและเยียวยา ที่มีประสิทธิภาพ (non-judicial mechanisms)" 

มีสาระส าคัญ ดังน้ี 

 

1. เลขาธิการสมาคมฯ ให้ข้อมูลแก่ผู้ร่วมสัมมนา ว่าด้วยเร่ืองสมาคม 

อุตสาหกรรมทูน่าไทยมีข้อก าหนดนโยบายด้านจริยธรรมในการ 

ปฎิบัติต่อ 

2. สมาคมฯ มีการก าหนดและส่งเสริมให้สมาชิก ด าเนินการตาม

แนวทางปฎิบัติด้ านแรงงานที่ดี  Good Labour Practice (GLP)  

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก ได้ปฎิบัติตามมาตรฐานแรงงานสากล

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. สมาคมฯ มีการส่งเสริมเร่ืองคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน

ประกอบการให้มีแรงงานข้ามชาติร่วมอยู่ด้วย เพื่อให้คกส. เป็นอีก

ช่องทางนึงที่ให้แรงงานข้ามได้ร้องทุกข์ร้องเรียนปัญหาในการท างาน 

4. การท างานกับภาคประชาสังคม (NGOs) เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยใน 

เร่ืองของการสื่อสารกับแรงงานข้ามชาติ เพราะต้องท าให้แรงงานมี

ความเข้าใจและไว้วางใจรวมถึงเร่ืองของสิทธิและหน้าที่ในการท างาน 

ทั้ง น้ี อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลมีการใช้แรงงานข้ามชาติ 

เป็นจ านวนมาก ดังน้ันการท าให้แรงงานข้ามชาติตระหนักถึงเร่ืองสิทธิ

และหน้าที่ของตัวเองในการท างาน จึงเป็นอีกข้อท้าทายนึงของ 

สมาคมฯ เพราะการท างานร่วมกับแรงงานข้ามชาติต้องใช้ความอดทน 

และความเข้าใจในตัวแรงงานอย่างมาก ฉะน้ันตัวแรงงานเองก็ต้อง 

เคารพกฎหมายของประเทศน้ันๆ และเคารพกฏระเบียบขององค์กร 

ที่ท างานด้วย แรงงานข้ามชาติจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

TTIA เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "ระเบียบการน าเข้าสินค้าอาหารในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เม่ือวันที ่8 พ.ย. 61 จนท.สมาคม ฯ (คุณอนุสรา) เขา้ร่วมสัมมนาใน

หัวข้อ ระเบยีบการน าเข้าอาหารในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ณ 

อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่่ตถุประสงคข์องการ

จดัสัมมนาเพือ่ ควบคุมการน าเขา้อาหาร เพือ่ให้ม่ันใจถงึความ

ปลอดภยั พฒันาองค์ความรู้ระหว่างประเทศและเพือ่สง่เสริมการค้า

ของ UAE จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) 
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ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง (AMEE) 

และเครือข่ายพันธมิตร โดยมีคุณพรวิช ศิลาอ่อน ผู้บริหารกรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีวิทยากรผู้เชียว

ชาญจาก Food Safety Department, Dubai Municipality 2 ท่าน 

ได้แก่ Mr. Omar Salim และ Mr. Khawla Husain สรุปสาระส าคัญ 

ดังน้ี 

1. การควบคุมการค้าทางอาหารต้องอยู่ภายใต้การควบคุมทางอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย เพื่อรับรองความปลอดภัยและคุณภาพ

อาหาร, การรักษาสุขภาพของประชาชนโดยการลดความเสี่ยงต่อ 

การเกิดอาหารเจ็บป่วย, เพื่อลดการปฏิเสธการน าเข้าอาหาร และเพิ่ม

ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  

2. หลักการการตรวจสอบ โดยมีหลักการดังต่อไปน้ี 

- การตรวจสอบและการอนุมัติการจดัส่งอาหารทั้งหมดที่น าเข้าส าหรับ

ตลาดท้องถิ่น 

- การตรวจสอบและการอนุมัติการจัดส่งอาหารทั้งหมดที่น าเข้า 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งออกใหม่อีกคร้ัง 

- การควบคุมกระบวนการท าลายอาหาร 

-  การตรวจสอบความสอดคล้องขอ งการน า เข้ าอาหารผ่าน  

การตรวจทางกายภาพ   การตรวจสอบการติดฉลาก   และการสุ่ม 

ตัวอย่างส าหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

3. ข้อก าหนดการน าเข้าอาหาร 

3.1 ผู้น าเข้าอาหาร (http://www.esma.gov.ae) 

- ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการค้ากับกิจกรรมทางอาหาร 

- ลงทะเบียน บริษัท ในระบบ DM smart 

- ต้องมีเอกสารทั้งหมดที่จ าเป็นส าหรับการน าเข้าอาหาร 

- การลงทะเบียนและประเมินฉลากของอาหารทั้งหมดในอาหารระบบ

น าเข้าและส่งออกใหม่ (FIRS) 

- การทดสอบอาหารของห้องปฏิบัติการ  

3.2 เอกสารที่จ าเป็นในการน าเข้าอาหาร 

- ใบรับรองคุณภาพจากหน่วยงานราชการที่ได้รับมอบอ านาจ 

- ฮาลาล 

- ใบรับรองอื่น ๆ : ใบรับรองอินทรีย์ (หากอ้างสิทธิ์) , ใบรับรองฟรี 

GMO (หากเรียกร้อง) 

 

ทั้งน้ี หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่  

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites

/trade/files/attachments/Dubai%20Food%20Municipality.p

df

TTIA เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “Al Ain ลู่ทางใหม่สินค้าไทย เจาะการค้าในตะวันออกกลาง” 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
   เม่ือวันที่ 8 พ.ย. 61 จนท. สมาคมฯ (คุณสุทธิภัทร) ได้เข้าร่วมการ

สัมมนาในหัวข้อ Al Ain ลู่ทางใหม่สินค้าไทย เจาะการค้าในตะวันออก

กลาง ณ ห้อง Auditorium อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการคา้

ยุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษกโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้ข้อมูล

และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปเปิดตลาดการค้าใน UAE 

(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) รวมไปถึงประเทศอื่นๆในตะวันออกกลาง  

สรุปสาระส าคัญได้ ดังน้ี 
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1. เมือง Al Ain เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของ UAE โดยเป็นเมือง

ท่องเที่ยว และเมืองชายแดนที่ตั้งติดกับประเทศโอมาน แม้เมืองน้ีจะมี

ประชากรไม่มากนัก(ประมาณ 7 แสนคน) แต่เป็นกลุ่มประชากรที่มี

ก าลังซ้ือสูง อีกทั้งเมือง Al Ain ยังมีนักท่องเที่ยวและประชาชนจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้าเป็นจ านวนมาก ซ่ึงท า

ให้เมืองแห่งน้ีมีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจสูง   

- สินค้าที่แนะน าให้เข้าไปตีตลาดในเมือง Al Ain สินค้าผู้หญิงและเด็ก, 

ของใช้ของตกแต่งบ้านและสวน, อาหารแปรรูปต่างๆ เป็นต้น 

2. ข้อแนะน าส าหรับผู้ประกอบการไทย 

- สินค้าอาหารที่จะเข้าไปขายในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ควรจะมี

เคร่ืองหมายรับรองฮาลาล แม้สินค้าอาหารหลายประเภทจะไม่ได้มี

ข้อบังคับก าหนดไว้ เน่ืองจากชาวอาหรับให้ความส าคัญกับเคร่ืองหมาย 

รับรองฮาลาลมาก 

- ผู้ประกอบการไทยควรเข้าไปเป็น Distributor ในกลุ่มประเทศ

ตะวันออกกลางเอง ซ่ึงจะท าให้ธุรกิจได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้บริโภค

และสามารถน าข้อมูลเหล่าน้ันไปปรับปรุงแก้ไขสินค้าของตนให้ตรงกับ

ความต้องการของผู้บริโภคได้   

3. อุปสรรคที่ส าคัญของผู้ประกอบการไทย 

- ตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แม้จะเป็นตลาดที่น่าสนใจ

ส าหรับสินค้าไทย อย่างไรก็ตาม สินค้าจีนและอินเดียก็ก าลังเข้าไปตี

ตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซ่ึงจะเป็นคู่แข่งส าคัญของสินคา้

ไทย  

- สินค้าไทยหลายชนิดยังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

มากนัก 

TTIA ประชุม GLP Manual ร่วมกับกระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

 

 

   เม่ือวันที ่8 พ.ย. 61 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ 

และจนท. สมาคม ฯ (คุณวรพล , คุณปิยะราช ) เข้าร่วมประชุม

เตรียมการส าหรับการจัดตั้ง คณะกรรมการปรึกษาเร่ืองแนวปฏิบัตกิาร

ใช้แรงงานที่ดี (GLP) ร่วมกับ TFFA, ILO, กรมสวัสดิการคุ้มครอง

แรงงาน,กรมประมง และภาคประชาสังคม ณ ห้องประชุม TFFA  มี

สาระส าคัญ ดังน้ี 

1.การน าเสนอคู่มือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP Manual ) ที่

ปรับแก้ไขใหม่ โดยคุณ Jason Judd ,คุณสุภาวดี จาก ILO ,คุณแซลลี่ 

 ที่ปรึกษาโครงการฯ และความคิดเห็นด้านเทคนิคจากคุณ Nick (ETI) 

เพื่อให้คู่มือมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ที่ประชุมพิจารณาร่าง GLP 

Manual ฉบับน้ี มีความเห็นเบื้องต้น เช่น  

-เพิ่ มแนวปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการสวัสดิการเพื่ อ ใ ห้เ กิด

ประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การก าหนดการประชุม การเผยแพร่ข้อมูล

ประชุม  กลไกการด าเนินการ สัดส่วนของคณะกรรมการที่เหมาะสม 

เป็นต้น 

-เพิ่มแนวปฏิบัติกลไกร้องเรียนและการเยียวยา  เช่น รูปแบบการระ

บข้อร้องเรียน การด าเนินการกับข้อร้องเรียน และการแยกประเภทข้อ

ร้องเรียน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 

-เพิ่มแนวปฎิบัติเพื่อประเมินผลงานตนเองและการเยี่ยมโรงงาน เช่น 

ก าหนดแนวการประเมิน การสรุปผล การติดตามผลของโรงงาน 

วิธีการติดตาม การก าหนดแนวค าถามค าตอบที่มีปรัสิทธิภาพมากขึ้น 

2.การเสนอความเห็นการจัดตั้งคณะกรรมการ GLP โดยมีสมาคมฯ 
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เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก และมีคณะกรรมการประกอบด้วย ภาครัฐ ,  

Ngos , Buyer และมี ilo เป็นที่ปรึกษา ซ่ึงที่ประชุมลงความเห็นว่า

การมีคณะกรรมการเป็นเร่ืองส าคัญ แต่ควรมีการก าหนดบทบาท

หน้าที่การด าเนินการให้ชัดเจน 

3.คุณอรรถพันธ์ ได้ให้ความเห็นต่อคู่มือ GLP ที่ส าคัญ เช่น 

-ควรเพิ่มเร่ืองสิทธิและหน้าที่เพื่อให้แรงงานให้ความส าคัญพร้อมๆ กัน 

-กลไกการรับข้อร้องเรียนควรให้ความส าคัญจากผู้บริหารระดับสูง

จนถึงแรงงานทุกฝ่าย เป็นต้น 

 

ทั้งน้ี จะมีการประชุมเพื่อปรับคู่มือ GLP Manual อีกคร้ัง ในวันที่ 23 

พ.ย. โดยการน า comment จากทั้ง 2 สมาคมฯ ภาครัฐและภาค

ประชาสังคม มาหารือกันในที่ประชุมดังกล่าวอีกด้วย

TTIA เข้าร่วมประชุมหารือปัญหาระบบ FSW ต่อเนื่องในการน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่า  

และการส่งออกสินค้าปลาทูน่ากระป๋อง 

 
    

 

 

 

 

 

   เม่ือวันที่ 8 พ.ย.61 สมาคมฯ โดย ดร.ชนินทร์, คุณนรินทร์, และ

จนท.(คุณสุพัตรา,คุณรัตติยา) พร้อมด้วยสมาชิก (TU, SVG, SEAPAC, 

PFI, RS, GFF, SK, Kingbell) ได้เข้าร่วมประชุมหารือปัญหาต่อเน่ือง

ในการน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่า และการส่งออกสินค้าปลาทูน่ากระป๋อง 

โดยมี ผอ.วรรณวิภา สุวรรณรักษ์ และ ผอ.ถาวร ทันใจ เป็นประธาน 

ณ ห้องประชุม กตส.1 กรมประมง สรุปประเด็น ดังน้ี 

1. การก าหนดส่ง CC ไม่เกิน 90 วัน  ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่เกิน 90 

วัน ติดปัญหาบาง port State ไม่เซ็นช่อง 7 ท าให้CC ลดลง ขายไป

EU ลดลง จึงขอให้กรมประมงอนุญาตให้ใช้ CC เกิน 90 วันได้ กรมฯ

ขอให้สมาคมฯ สอบถามสมาชิกว่า port State ใด ท าให้ส่ง CC ล่าช้า 

พร้อมระบุระยะเวลาที่ได้รับ CC เพื่อจะได้พิจารณาว่าสามารถยืดหยุน่

ได้เพียงใด และจะเชิญ Traders เข้าร่วมประชุมช้ีแจงรับทราบปัญหา 

   อน่ึงในการมาตรวจของอียูรอบน้ีไม่ได้ยกประเด็นดังกล่าวกับกรม - 

ประมงอย่างไรก็ตามให้สมาคมฯ ท าหนังสือมายังกรมประมง พร้อม 

ข้อมูลเพื่อน าไปหารือกับประเทศที่ท าให้ได้รับCCช้า และแจ้ง EU 

ต่อไป 

2. การน าเข้าปลาทูน่าแบบตู้คอนเทนเนอร์ ทางผู้ประกอบการขอให้ใช้

วิธีเดียวกับแบบ Bulk ทางผอ.ถาวร แจ้งว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการ

สามารถขอครอบคลุมชนิดได้ เลย โดยชนิดและปริมาณต้อง

สมเหตุสมผล และขอให้สมาคมไปหารือสมาชิกด้วยว่าควรเผื่อเท่าใด 

ขณะน้ีกรมประมงอยู่ระหว่างการออกประกาศดังกล่าวให้ขอเกินได้  

ส่วนประเด็นที่ทางเจ้าหน้าที่ด่านมีการสอบถามข้อมูลการขนส่งปลาตู้

เพิ่มขึ้น เพื่อป้องกัน IUU fishน้ัน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วย

ให้ข้อมูลด้วยเท่าที่สามารถท าได้ 

3. การใช้งานผ่านระบบ PSE 

3.1 การด าเนินการจับคู่ IMD กับ CC ล่าช้า เน่ืองจากต้องรอทุกบริษทั

ขึ้นปลาจนแล้วเสร็จ โดยเฉพาะบริษัทที่ซ้ือระวางล่างสุดมักจะช้าสุด 

กรมประมงแจ้งว่าปัจจุบันต้องรอให้ขนครบทั้ง carrier เพื่อจะได้แก้ผงั

เรือ โอน/ขายได้ รวมทั้งกระบวนการไม่เกิน 45 วัน และสามารถออก 

IMD ได้เม่ือมีใบอนุญาต ผ่านการ Sizing เรียบร้อยแล้ว หากบริษัท

ต้องการควบคุมที่เรือจับ จะแก้ผังเรือไม่ได้ อีกทั้งปลาเรือจบัเดียวกัน 

ก็อยู่กระจายระวางกัน. ในเร่ืองน้ีสมาคมฯรับไปหารือกับสมาชิกว่า  
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จะเร่งให้เร็วขึ้นอย่างไร ซ่ึงปัจจุบันสมาชิกก็มีการขอความร่วมมือ

กันเองระดับนึง 

3.2 กรมประมงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลในระบบ

ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อระบบสามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ 

4. ปลา Over side (Bulk)  กรณีที่ระบบล็อคไม่สามารถแก้ไขได้ 

เน่ืองจากกรอกข้อมูลไม่สอดคล้องกับใบอนุญาต เช่น มีการแก้ไขผัง

เรือ ยกเลิกใบขน (มีค่าใช้จ่าย) ดังน้ันผู้ประกอบการต้องตรวจทาน

ข้อมูลให้ละเอียดหากมีข้อผิดพลาดตัวแทนสายเรือต้องรับผิดชอบ 

ด้วยและข้อมูล Trip date ต้องครอบคลุม Catching date หากมี

ข้อผิดพลาดกรมประมง  จะติดตอ่ไปยงั  flag  State  น้ันๆ  เพื่อแก้ไข 

หรือรับรองข้อมูล 

5. ความคืบหน้ากรณีระงับการส่งสินค้าทูน่าเข้ารัสเซีย ( red line)  

กรมประมงได้ท าหนังสือช้ีแจงไปยังหน่วยงานรัสเซียโดยตรง และผ่าน

ทางกระทรวงต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว หากมีความคืบหน้าจะเเจ้งให้

สมาคมฯ ทราบ 

   อน่ึง สมาคมฯ จะนัด 3 Traders และสมาชิก ประชุมหารือร่วมกัน 

ในวันที่ 6 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. เพื่อหาแนวทางแก้ไขประเด็น

ข้างต้น รวมทั้งปัญหาการจัดสรรโควต้าปลาที่มี EU CC ซ่ึงหากไม่ได้

ตามที่ตกลงซ้ือขายกัน ทาง Trader ก็ควรเข้ามาร่วมรับผิดชอบ และ

หาวิธีจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

TTIA จัดท ากิจกรรมถวายสังฆทาน ณ วัดห้วยทรายใต้ 

   เม่ือวันที่ 10 พ.ย. 61 คุณอรรถพันธ์ เลขาธิการฯ พร้อมด้วย จนท. 

TTIA ได้ ไปจัดท า กิจกรรมถวายสังฆทาน ณ วัด ห้วยทรายใต้   

ต าบลชะอ า  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

  
 

TTIA เข้าร่วมประชุม เร่ืองการท างานร่วมกับ ETI ในอนาคต

   เม่ือวันที่ 12 พ.ย. 61 คุณอรรถพันธ์ เลขาธิการสมาคมฯ และ

เจ้าหน้าที่(คุณวรพล,คุณปิยะราช) ได้เข้าร่วมประชุมหารือการท างาน

กับ ETI (คุณ Nick) ร่วมกับ TFFA มีสาระส าคัญ ดังน้ี 

1. ETI ได้เสนอการท าโครงการมาตรฐาน Recruitment Fee ร่วมกัน 

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากทาง Buyer และน ามาใช้กับสมาชิกของแต่ละ

สมาคมฯ  

2. ETI เสนอโครงการ Better Buying ที่เป็น application ในการรับ

ความเห็นจาก Supplier ของผู้ผลิต เพื่อรวบรวมข้อมูลผ่าน ETI  

และน ามาจัดท าเป็น Report ทุกๆ  6 เดือน  ให้Buyer รับทราบข้อมูล

 

 

 

 

 

 

ความเห็นจากทาง sup บ้าง ซ่ึงปกติแล้วที่ผ่านมาจะมีเพียงการท า 

labor voice เท่าน้ัน ซ่ึงควรเปิดช่องการรับฟังจากทางด้านน้ีด้วย 

3. ETI เสนอในการจัดท า Good Standard ด้านแรงงานเพื่อให้  
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Buyer สามารถใช้ร่วมกันเป็นมาตรฐานเดียวได้ 

ในการหารือทางคุณอรรถพันธ์ได้ให้ความเห็นว่า สมาคมฯ ได้ส่งเสริม

ให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายไทย และสมาชิกแต่ละคนก็ได้ท าตาม

มาตรฐาน buyer  จ านวนมากอยู่แล้ว  เช่น Sedec BRC BSCI  มรท. 

และนอกจากน้ีสมาคมฯยังสนับสนุนให้สมาชิกท า GLP และการ

ส่งเสริม คกส. เพื่อเป็นช่องทางการรับข้อร้องเรียนของแรงงานอยู่แล้ว  

โดยหลังจากน้ี คุณNick จาก ETI จะน าเสนอข้อมูลในรูปแบบเอกสาร

ให้ทั้งสองสมาคมรับทราบรายละเอียดที่ชัดเจนอีกคร้ัง
 

TTIA เข้าร่วมประชุม Tonggol FIP inception meeting ร่วมกันทุก stakeholders 

 
    

 

 

 

 

 

   เม่ือวันที่ 13 พ.ย.61 สมาคมฯ(คุณณัฐ,คุณนรินทร์,คุณเรวดี, คุณ

สุพัตรา) และสมาชิก (TU,SVG,SEAPAC,CMC,MMP,SIF,TPC,King 

bell) ได้เข้าร่วมประชุมโครงการปรับปรุงการท าประมงอวนล้อมปลา

โอด า กับผู้ ซ้ือต่ างประเทศ (PIWA,SIMPLOT,MARS) DOF WWF 

SEAFDEC และสมาคมเรืออวนล้อม สรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 

1. งบประมาณโครงการ ทาง อุตสาหกรรมจะจ่ายเฉพาะส่วนงานที่

เก่ียวข้องกับประเทศไทยโดยแบ่งเป็นงบจาก 1.buyer 3 ราย 2. TTIA 

เเละ 3.TU ซ่ึงโดยเฉลี่ยแล้วรวมกันไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท แต่งบที่ใช้

ในงานระดับภูมิภาคและSEAFDEC ต้องไปของบสนับสนุนเพิ่ม เช่น 

ขอจากรัฐบาลสวีเดน 

2. ที่ประชุมได้รับทราบและให้ความเห็นต่อแผนการด าเนินงาน 

โครงสร้างการท างาน และงบประมาณ โดยสรุปทาง WWF จะน า

ความเห็นของที่ประชุมไปแก้ไขโครงสร้าง งบประมาณและเพิ่มข้อมูล

บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ภายในสิ้นเดือน

พฤศจิกายนและส่งเวียน ขอความเห็นให้ส่งกลับมาภายในวันที่ 14 

ธ.ค.61 ก่อนน าขึ้น fisheryprogress.org ประมาณกลางเดือน ม.ค.62 

การแก้ไข เช่น  

ให้เพิ่มสมาคมเรืออวนล้อมจับอยู่ในคณะกรรมการขับเคลื่อนด้วย ทั้งน้ี

ทางกรมประมงและเซฟเด็กยังมีความกังวลถึงกระบวนการเข้าร่วมใน

คณะกรรมการซ่ึงมีขั้นตอนในส่วนของภาครัฐ 

   ผชช.เพราลัยให้ข้อมูลว่า เดิมกรมประมงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ปลาโอ (Neritic Tuna) อยู่แล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้WWFจัดท า TOR 

ว่าแต่ละหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการด าเนินการส่วนใด โดยตอ้ง

มีผู้จัดการประสานโครงการ และต้องประสาน 4 งานหลัก ได้แก่ 

ประสานคณะกรรมการ,อัพเดทข้อมูลบน fisheryprogress.org, จัดท า

ข้อมูลworking group, ประสาน buyers  

- บุคลากรที่จะมาท างานเสนอให้คุณภคววรรณเป็นผู้จัดการโครงการ

และสรรหาผู้ช่วยโครงการ  

- ในการจ้าง Observer onboard จะดูผลของโครงการในสิ้นปี 2019 

ก่อนแล้วค่อยมาหารือร่วมกันอีกคร้ังหน่ึง อาจใช้วิธีการสุ่มเฉพาะ 

เรือบางล า เร่ิมในปี 2020  

- การจ้างผู้ตรวจประเมินต้องมีการประเมินทุก 6 เดือน แต่อาจจะใช้

วิ ธี การส่ งตรวจเอกสารและการมาตรวจหน้างานสลับ กันไป 

เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 

3. คุณภัควรรณให้ข้อมูล Action Plan อ้างอิงตามมาตรฐาน MSC 

จัดท าขึ้นเ ม่ือปี  2015 แต่ยัง ไม่ได้อัพเดทให้เป็นปัจจุบันเพราะ 

จะมีค่าใช้จ่าย โดยวางแผนว่าหากมีการด าเนินโครงการณ์สิ้นปีแรก 

(2019) ก็ต้องมีผู้มาตรวจประเมิน แล้วค่อยแก้ไขในตอนน้ันเลย 

4. การประเมินภายใต้บริบท MSC แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้เเก่ 

4.1 Stock มีการประเมิน Stock ปลาโอด า โดยเลือกพื้นที่อ่าวไทย  
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ซ่ึงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ WCPFC ซ่ึงไม่ได้เน้นงานปลาโอด า 

ทาง SEAFDEC จึงเข้ามาศึกษาแทน อน่ึงมีรายงานว่า Tonggol stock 

ฝั่งอ่าวไทยอยู่ในสถานการณ์ค่อนข้างดี แต่ก็ต้องมีการจัดการต่อเน่ือง 

4.2 ระบบนิเวศ มีการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบโดยต้อง

ค านึงถึง secondary species เคร่ืองมือประมง อวนล้อมจับ หรืออวน

ล้อมซ้ัง ETP ซ่ึงต้องอาศัย Obsever onboard ในการติดตาม และ

บันทึกข้อมูล 

4.3 การบริหารจัดการ มีการก าหนดนโยบายมาตรการ ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือออกกฎหมาย เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง

 

ซ่ึงสามารถใช้ข้อมูลของ FIP โครงการอื่นมาต่อยอดได้  

  หมายเหตุ  อ้างถึง เ ม่ือวันที่ 29 พ.ค. 61 ในช่วง World Tuna 

Conference ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วย “ความร่วมมือ 

ในการปรับปรุงการท าประมงปลาโอด าฝั่ งอ่าวไทย" ระหว่าง  

กรมประมง, SEAFDEC, TTIA และ WWF  ทาง WWF แจ้งว่าได้น า  

PROSPECTIVE  Thailand  longtail tuna - purse seine ขึ้ น บน 

Fishery Progress.org เเล้ว  

เพื่อให้ผู้ ซ้ือรับทราบ ให้ความสนใจร่วมสนับสนุนงบประมาณ และ

อยากซ้ือปลาโอด าจากไทย

 

TTIA เข้าร่วมงานเสวนา Morning Talk คร้ังท่ี 4  ในหัวข้อ “ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยจาก

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน”
 

 

 

 

 

 

 

   เม่ือวันที่ 14 พ.ย.61 TTIA คุณสุพัตรา(แทน ดร.ชนินทร์)ได้เข้า

ร่วมงานเสวนา Morning Talk ค ร้ังที่  4 เ ร่ือ ง”ผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมไทยจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน” 

ภายใต้โครงการ Intelligence Unit สศอฺ. จัดโดย สนง.เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ณ รร.เดอะ

พาลาซโซ เพื่อน าเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ร่วมงาน 

1. จากมาตรการสหรัฐฯในการปรับขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน พบว่า

ขณะน้ี จีนพยายามกระจายความเสี่ยงไปยังประเทศที่มีการพัฒนา

น้อย และสร้างพันธมิตรทางการค้ากับประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสร้าง

สมดุลย์การค้า  จีนมองว่าไทยเป็นบ้านหลังที่ 2 ใน CLMV ขณะน้ีผล

จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนยงัไม่ส่งผลกระทบชัดเจนตอ่

ไทย 

2.จากการศึกษาผลทีค่าดว่าจะมีตอ่อุตสาหกรรมของไทยจากสงคราม

การค้าดงักล่าว โดยใช้ตารางปจัจยัการผลติ ผลผลติระหว่างประเทศ 

(Input-Output Database)  ภายใต้สมมุติฐาน US ขึ้นภาษี 25% 

ทั้งหมด ที่น าเข้าจากประเทศจีน จีนสง่ออกลดลง 25% และ

ก าหนดให้ไทยส่งออกไปจีน ลดลง 3% , 5%, 7% หรือ ไทยส่งไป US 

ลดลง 3% , 5%, 7%(ผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรง) >> พบว่า

อุตฯทีค่าดวา่จะได้รับผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะและ

เคร่ืองจักร อตุสาหกรรมยางปิโตรเคมี  การผลิตอาหารโดยรวม และ

อุตฯสิง่ทอ   

3.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จากข้อมูลของ World 

Economic Forum ปัจจยัที่ยงัคงเป็นปัญหาตอ่การท าธุรกิจในไทย

เม่ือเปรียบเทียบกับขอ้มูล 10 ปีทีแ่ล้ว ยงัเป็นเร่ือง ปญัหาการท างาน

ของราชการ นโยบายไม่เสถยีร และคอร์รัปช่ัน 

4.จากแผนโมเดลประเทศไทย 4.0 ตอ้งมีการปรับเปลีย่นโครงสร้าง

เศรษฐกิจจากเดิมที่ขบัเคลื่อนด้วยการพฒันาประสิทธิภาพในการผลิต
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ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (Innovation Drive Economy) โดยต้องขับเคลื่อนให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่ส าคัญ ได้แก่  

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ 

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  

3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค บริการ

มากขึ้น หมายเหตุ ข้อมูลการน าเสนอดังไฟล์แนบ และฐานข้อมูล

อุตสาหกรรมทาง http://iiu.oie.go.th/ 

TTIA เข้าร่วมประชุมสัมมนา Roundtable Discussion on Good Labour Practices (GLP)

 

 

 

 

 

 

 

   

   เม่ือวันที่  15 พ.ย. 61 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เลขาธิการ 

สมาคมฯ และจนท. (คุณวรพลและคุณปิยะราช) เข้าร่วมประชุมโต๊ะ

กลมคร้ังที่ 2 เร่ืองแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) จัดโดย TTIA , 

TFFA และ ILO ณ รร.โนโวเทล (สุขุมวิท 20) วัตถุประสงค์เพื่อ

น าเสนอแบบร่างคู่มือ GLP ฉบับใหม่ รวมถึงกระบวนการที่เพิ่มเข้ามา 

เช่น การท า Mapping Supply Chain และการประเมินความเสี่ยงใน

โรงงาน เป็นต้น มีสมาชิก TTIA เข้าร่วม 14 บ.(TU,Kingbell, PCtuna, 

RS cannary ,AAI,SEAPAC,ABDkhan,SPA,SKF,TUM,UNICORD  

1-2, ISA, Thai Inaba) การประชุมมีสาระส าคัญดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและการประเมินความเสี่ยงด้านแรงงาน 

รวมถึงกลไกการร้องทุกข์และวิธีการเยยีวยา บรรยายโดย อ.Sally จาก 

The food School 

2. มุมมองของกระทรวงแรงงานในเร่ืองการตรวจแรงงานในโรงงาน

แปรรูปอาหารทะเล โดยคุณสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุ้มครองแรงงาน โดย รองอธิบดี สวัสดิการคุ้มครองแรงงานฯ  

คุณสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ 

3.การส่งเสริมการบริหารการจัดการ คกส.และ กลไกการเยียวยา 

และปฏิสัมพันธ์ให้เข้มแข็ง โดย คุณสุภาวดี จาก ILO 

4.แนวปฎิบัติส าหรับการประเมินตนเองและการเยี่ยมโรงงาน 

และรายการการประเมินโรงงานรวมถึงการสัมภาษณ์แรงงาน โดยคุณ

Nick จาก ETI 

 

   ทั้ง น้ี เลขาธิการสมาคมฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า  

ขอให้สมาชิกช่วยตอบแบบประเมินโครงการ ILO ที่สอบถามในเร่ือง

ประเด็นของ Buyer เพื่อเป็นประโยขน์ต่อทางสมาชิกเพราะ ILO  

จะน าข้อมูลไปวิจัยต่อซ่ึงรายช่ือผู้ให้ข้อมูลจะไม่ถูกเปิดเผย และขอให้

สมาชิกช่วยพิจารณารายละเอียดในร่างคู่มือ GLP ในส่วนของเน้ือหา

เพราะจะน ามาใช้ภายในอุตสาหกรรมในการติดตามต่อไป
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TTIA ร่วมท ากิจกรรม ILO-GLP Visit 2018 
 

 

 

 

 

    

   

   เม่ือวันที่ 19 พ.ย. 61 จนท.สมาคมฯ (คุณวรพลและคุณปิยะราช) 

เข้าท ากิจกรรม ILO-GLP Visit กับ บมจ.เอส.เค.ฟู้ดส์(ประเทศไทย) 

สมาชิกสมาคม ฯ โดยมีคุณพิ้งค์   จาก ILO  และคุณ Mario  ผู้ตรวจ

 

 

ประเมินโครงการฯ ร่วมเป็น Observers ด้วย เพื่อดูการท างานของ

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และเพื่อทบทวนประสิทธิภาพการน า Checklist 

GLP อันใหม่ไปปรับใช้ 

TTIA เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับคู่มือ GLP 

 

 

 

 

 

 

   เม่ือวันที่  20 พ.ย. 61 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เลขาธิการ 

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมหารือ กับ TFFA ถึงประเด็นการปรับร่างคู่มือ GLP 

ฉบับใหม่ ที่ออกแบบโดย ILO และ อ.แซลลี่ จาก The Food School  

โดยการปรับคู่ มือ น้ันจะเ น้นให้สามารถน าไปใ ช้ได้จ ริงและมี

ประสิทธิภาพ และสามารถเข้าใจได้ง่าย

TTIA เข้าร่วมงานสัมมนา "Trade and Investment with Pacific Alliance" 
 

 

 

 

 

    

   เม่ือวันที่  21 พ.ย.61 จนท.สมาคมฯ(รัตติยา) เข้าร่วมสัมมนา 

“Trade & Invesment Opportunities with Pacific Alliance” 

ณ โรงเเรมดิ แอทธินี กรุงเทพฯ สรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 

1. กรอบความร่วมมือ The Pacific Aliance ณ ปจัจุบันประกอบไป

ด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ ชิลี โคลอมเบีย เปรู เม็กซิโก ซ่ึงจดัตัง้

ขึ้นเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, การจดัตัง้

เขตการค้าเสรีกับประเทศสมาชิก, การส่งเสริมตลาดแบบสงัคมนิยม 

รวมไปถึงการพฒันาเศรษฐกิจโดยการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและ

เอกชน ซ่ึงในภูมิภาค ASEAN มีประเทศคู่คา้ที่ส าคัญ ไดแ้ก่ ไทย 

เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
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2. กรอบความร่วมมือ The Pacific Aliance ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุ

ความส าเร็จด้านสินค้าบริการ แหล่งทุน และตลาดผู้บริโภค โดยจะตอ้ง

ส่งเสริมการเติบโตด้านเศรษฐกิจ (การพัฒนา ,การแข่งขันระหว่าง

ประเทศเศรษฐกิจ) เพื่อความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก ผ่านการ  

(1) เปิดเสรีการแลกเปลี่ยนสินค้าแะบริการทางการค้าในเชิงพาณิชย์

เพื่อรวมเขตการค้าเสรีในภูมิภาค  

(2) การกระจายแหล่งเงินทุนและการส่งเสริมการลงทุนอย่างเสรี  

(3) อ านวยความสะดวกด้านการค้าและศุลกากร  

(4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ และอ านวยความสะดวกใน

การเคลื่อนย้ายผู้คนและการเดินทางข้ามประเทศ  

(5) ประสานงานในการป้องกันและควบคุมการก่ออาชญากรรมข้าม

ชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะ  

(6) มีส่วนร่วมในการบูรณาการของภาคี และส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างภูมิภาค 

3. ข้อมูลในปี 2017 พบว่าไทยมีการน าเข้า - ส่งออกสินค้าไป Pacific 

Aliance คิดเป็นมูลค่า $1,138.78 และ 4,290.27 million ตามล าดบั 

และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง

 

4. ปัจจุบันไทยมีความพยายามริเร่ิมการเจรจาเขตการค้าเสรีอีก 3 

ข้อตกลง (คือ  ASEAN-EAEU, เขตการค้าเสรีไทยกับ Sri Lanka, 

CPTPP) อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบ The Pacific Aliance ไทยจะ

เสนอให้เชิญผู้น าทั้ง 4 ประเทศ (ชิลี โคลอมเบีย เปรู เม็กซิโก) มาร่วม

จัดท า workshop และเชิญบริษัทที่สนใจร่วมให้ข้อมูล และผลักดันให้

เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 

5. The Business Council of the Pacific Alliance (CEAP) เ ป็ น

ความริเร่ิมที่ส าคัญของภาคเอกชนจากกลุ่มประเทศกรอบความร่วมมือ 

The Pacific Aliance เพื่อให้ค าแนะน าแก่รัฐบาลส าหรับการอ านวย

ความสะดวกด้านธุรกิจ โดยได้รับการจัดตั้งร่วมกับธนาคารเพื่อการ

พัฒนาระหว่าง US (IDB) และกองทุนเพื่อการลงทุนพหุภาคีของ IDB 

(IDB-MIF) เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการจัดหาเงินทุนและการ

ลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม6. โอกาสในการท าธุรกิจ  

ภาคธุรกิจที่เปิดโอกาสให้กับบริษัทต่างๆในไทย มีหลายด้าน เช่น  

ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตไฟฟ้า การส่งและการจัดจ าหน่าย 

เช้ือเพลิงชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ 

ข้ อ มู ล เพิ่ ม เ ติ ม :  https://alianzapacifico.net/pacific-alliance-

investment-summit

TTIA เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นเร่ือง  

"ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อมด้านการค้าสินค้าของไทยในการเข้าร่วม CPTPP" 
 

 

 

 

 

 

   เ ม่ือวันที่  21 พ.ย. 61 TTIA คุณสุพัตรา ได้ เข้าประชุมเ ร่ือง 

“ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อมด้านการค้าสินค้าของไทยใน

การเข้าร่วม "ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทาง

เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก” (Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans- Pacific Partnership – CPTPP) หรือ  TPP 

เดิม จัดโดยกรมเจรจาฯร่วมกับ บจก.โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี

(ประเทศไทย) ณ อาคารสาธร สแควร์ สรุปดังน้ี 

1. การด าเนินการของไทย กรมเจรจาฯเร่ิมศึกษา TPP(มีUS) ตั้งแต่ปี 

2554 โดยในช่วง 2559-2561 ได้ด าเนินการติดตามสถานการณอ์ย่าง

ใกล้ชิด พร้อมเตรียมการเจรจา จนกระทั่งสหรัฐฯ ถอนตัวออกจาก

ความตกลง จึงต้องมีศึกษาเพิ่มเติมอีกคร้ัง ซ่ึงจะเสร็จสิ้นในเดือน

กุมภาพันธ์ 2562ทั้งน้ีจะจัดรับฟังความเห็นคร้ังที่ 4 สินค้าเกษตรรวม
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สินค้าสัตว์น้ าและสัตว์น้ าแปรรูปในวันที่ 30 พย 61 

2. ประเทศสมาชิกได้ สรุปผลการจัดท าความตกลง ฯ เม่ือวันที่  23 

ม .ค .61 และจะมีผลบั งคับใ ช้ในวันที่  30 ธ .ค .  61  สมา ชิก  

11 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ชิลี  

เปรู เม็กซิโก ญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยทราบ

มาว่าประเทศสมาชิกอยากให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย และสหราช

อาณาจักรสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP  

3. ด้านแรงงาน ไม่มีข้อบทที่ชัดเจนในการก าหนดให้ประเทศสมาชิก

ต้องให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO 87 เสรีภาพในการสมาคมและการ

คุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และอนุสัญญาที่ ILO 98 ว่าด้วยสิทธิ 

ในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง แต่ต้องน าหลักการพื้นฐาน 

ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนไปปรับใช้ 

4.ข้อบทที่มีการชะลอการมีผลบังคับ จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบ

อย่างเป็นฉันทามติจากทุกประเทศสมาชิก  ส่วนใหญ่เป็นประเด็น

อ่อนไหวส าหรับประเทศก าลังพัฒนา ได้แก่ พิธีการศุลกากร  

และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน การค้าบริการข้าม

พรมแดน การบริการด้านการเงิน โทรคมนาคม การจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐ ทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม ความโปร่งใสและการต่อตา้น

การทุจริต 

เอกสารประกอบการน าเสนอและ full text agreement ดังลิ้งค์  
http://www.bolligercompany.com/seminar/data/seminar/files/D

TN_CPTPP_Focus_Group_Goods_v3.

TTIA เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า Together is Power 2018  

ภายใต้ช่ืองาน Connecting the Future 
 

 

 

 

 

  เม่ือวันที่ 22 พ.ย.61 เลขาธิการฯ (คุณอรรถพันธ์) ผอ.สุพัตรา และ

จนท.(รัตติยา) เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจ าปี2561 

“Together is Power connecting the future” จัดโดยกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดุสิต

ธานี กรุงเทพฯ สรุปสาระส าคัญดังน้ี 

1. รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (คุณสน่ัน 

อังอุบลกุล) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อผนึกก าลังความร่วมมือ

เครือข่ายในการสร้างการค้าตา่งประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาง

ธุรกิจตลอดห่วโซ่ภาคอุตสาหกรรม และอัตราการขยายตัวของ

เศรษฐกิจในประเทศ 

2. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) กล่าวว่า

 

 

 

 

 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งด าเนินการดังน้ี 1) พัฒนาการบริการสู่

ความเป็นเลิศนวัตกรรม 2) สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้ม

เเข็ง SMEs 3) สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ 4) 

พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ซ่ึงที่ผ่านมาได้มีการ

ผลักดันร่วมกับสภาหอฯ และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาครัฐบาลด้วย 

3. รัฐมนตรีประจ าส านักงานนายกรัฐมนตรี (ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล) 

ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง ทิศทางเศรษฐกิจไทย ในปี 2019 ล่าสุดมีการ

รายงานว่าการเติบโตเศรษฐกิจไทยลดลงเหลือ 3.3% (จาก 4.7%) 

ขณะน้ีหลายประเทศทั่วโลกประสบปัญหาจากการผันผวนของ

เศรษฐกิจโลก เช่น อาร์เจนติน่า ตุรกี แอฟริกาใต้ และมีแนวโน้มว่า 

US อาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยสูงถึง 3% ส าหรับเศรษฐกิจไทยในช่วง
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3 ไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า 1) การบริโภคภายใน 3.7,4.5,5.0 % 2) 

การลงทุน 3.4,3.7,3.8% 3) ภาครัฐบาล 2.9,2.0,2.1% 4) การน าเข้า 

9.0,7.2,9.4% 5) การส่งออก 0.7,7.4,0.2% 6) การท่องเที่ยว 

15.0,8.0,2.0 % จะเห็นว่าไทยประสบปัญหาจากการส่งออกและการ

ท่องเที่ยวที่ลดลง ซ่ึง เป็นปัญหานอกประเทศ โดย Trade war 

US/China มีส่วนท าให้ตัวเลขลดลง อย่างไรก็ตามหลายประเทศได้รับ

ผลกระทบ ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลี ดังน้ันรัฐบาลไทยจึง

เร่งผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า เช่น EEC  

ซ่ึงอนุมัติแล้วรอด าเนินการ 

4. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า (คุณวัฒนศักย์  -

  

เสือเอี่ยม) บรรยายพิเศษ เร่ือง พรบ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 

ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือปกป้องสิทธิของนักธุรกิจ เป็นไปตามกฎหมายแข่งขัน

ทางการค้าสากล ที่ต้องค านึงถึงประโยชน์และความม่ันคงแห่งรัฐ มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส ครอบคลุมทุกธุรกิจ อีกทั้งมีความเป็นอิสระ

ไม่ถูกแทรกแซง อน่ึงผู้มีอ านาจเหนือตลาด คือ ผู้ประกอบธุรกิจที่มี

ยอดขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยแบ่งเป็นกรณีบุคคลเดียวท่ี

ต้องมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50% และกรณีมี 3 บุคคลขึ้นไปต้อง

รวมกันมากกว่า 75% ทั้ ง น้ีท่านสามารถdownload ข้อมูลได้

ที่https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1kGSSRshu

cPwfWgrqLZmLn70uVx-QmSSC?usp=sharing

นายกสมาคมฯ รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมรุ่นไม่เกิน 5 ปี  

และเลขาธิการ ฯ รับรางวัล ผู้บริหารสมาคมการค้าารุ่นใหม่ ประจ าปี 2561 
 

 

 

 

 

 

 

   ช่วงค่ าเม่ือวันที่ 22 พ.ย.61  สภาหอฯ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าได้มีพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น

ประจ าปี 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี

ในปีน้ี ทางสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้เข้าร่วมการประกวดฯ  

ในรุ่นจัดตั้ง 1-5 ปี ได้รับรางวัลดังน้ี 

ดร.ชนิทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ ขึ้นรับรางวัล “สมาคมการค้า

ยอดเยี่ยม ครบ 4 มิติ คือ ผลส าเร็จตามพันธกิจ, ความสามารถในการ

บริหารจัดการ, คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร 

คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เลขาธิการ ขึ้นรับรางวัล “ผู้บริหารสมาคม

การค้ารุ่นใหม่ ประจ าปี 2561” โดยมีหลักในการท างานคือ “มุ่งม่ัน 

โปร่งใส ใส่ใจ ดูแลผู้ร่วมงาน” 

โดย ดร.พจน์ และคุณณัฐ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคุณชาตรี กรรมการ

สมาคม ฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย

TTIA เข้าร่วมประชุมโครงการ SEA Fisheries Project ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเชีย
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   เม่ือวันที่ 26 พ.ย. 61 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เลขาธิการ 

สมาคมฯ และจนท.สมาคม ฯ(คุณวรพล) ได้เข้าร่วมประชุมระดับ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการขจัดการค้ามนุษยและแรงงาน

บังคับในกลุ่มประมง (26-29 พย.61) ที่ รร.สโตน โฮเทล จัดโดย ILO  

จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเ ซีย โดยการประชุมได้ เ ชิญภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ NGOs จากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้า

ร่วม เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย  

การประชุมวันแรกน้ัน เลขาธิการฯ ได้รับเชิญขึ้นเวทีเสวนาในประเด็น

เร่ือง ความเปลี่ยนแปลง 5 ปี ที่ผ่านมากับประเด็นค้ามนุษย์ ซ่ึงได้ 

ให้ข้อมูลถึงการด าเนินการของสมาคม ฯ  ที่น าทูน่าเข้าร้อยละ 95 และ

 

ส่งออกถึงร้อยละ 98 ส่วนใหญ่ใช้ปลาที่จับจากเรือใหญ่จึงไม่พบปัญหา

การค้ามนุษย์  

โดยสมาคมฯ ได้ก าหนด Ethicle Standard 8 ข้อ เพื่อให้สมาชิก

ปฏิบัติตามด้านแรงงาน อาทิ ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช่แรงงานบังคับ ไม่

มีการเลือกปฏิบัติ และมีการให้สมาชิกน าแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีไป

ปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ โดยมีการท างานร่วมกับ ILO และ 

NGOs ในการด าเนินการและมีการส่งเสริมให้น าไปใช้กับห่วงโซ่ของแต่

ละโรงงานอีกด้วย 

นอกจากน้ีมีการส่งเสริมให้สมาชิกผลักดัน คกส.ให้มีปนะสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้นโดยมีแรงงานข้ามชาติเข้าร่วมเพื่อให้สอดรับกับหลักการเร่ือง

เสรีภาพในการสมาคม

TTIA ร่วมงาน UN forum on Business and Human Right ณ นครเจนีวา 

น าเสนอหัวข้อเร่ือง 

“Human Rights based Sustainable Fisheries and Expereince from Thai Tuna Industry"
 

 

 

   เม่ือวันที่ 27 พ.ย. 61  ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ได้น าเสนอหัวขอ้ 

“ Human rights-based sustainable fisheries: an experience 

from the Thai Tuna Industry”, บ น เ วที ใ น ง า น  the seventh 

annual Forum on Business and Human Rights, ซ่ึงจัดขึ้นระหว่าง

วันที่  26  -  28 พฤศจิกายน 2561 ณ นครเจ นีวา  ประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์     

  โดยการเชิญของกระทรวงการตา่งประเทศและได้น าเสนอผลงานของ

สมาคมฯในการน าหลักการUNGPไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมทูน่าไทย

TTIA ร่วมประชุมรายงานผล Pre-assessment ปลาซาร์ดีนในพื้นที่อ่าวไทย 
   เม่ือวันที ่27พ.ย.61 จนท.สมาคมฯ (รัตติยา) เข้าร่วมประชุมรายงาน

ผล Pre-assessment ปลาซาร์ดีนในพื้นที่อ่าวไทย ร่วมกับกรมประมง 

TFFA, WWF, บ.อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ ณ ห้องประชุม กตส.1 กรม

ประมง โดยมีนายคณิศร์ นาคสังข์ ผอ.กองพัฒนาระบบการรับรอง 

 

 

มาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น เป็นประธาน สรุป

สาระส าคัญ ดังน้ี 

1. ผู้น าเข้าจากฝร่ังเศสของ บ.อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ ได้ให้ความสนใจ

เร่ือง sustainability จึงมีส่วนร่วมจัดท าโครงการมาแล้ว 5-6 ปี กับ
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กลุ่มปลาซาร์ดีนเพื่อส่งออกไปยังตลาด EU อน่ึงหลังจากที่ไทยถูก

ประกาศYellow card ก็เป็นแรงผลักดันให้เกิดโครงการ Sardine FIP   

2. ประธานแจ้งว่าหลังจากที่กรมประมงได้มีการจัดฝึกอบรมมาตรฐาน 

MSC ช่วงปลายเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา จนท.MSC ให้ความสนใจสร้าง

มาตรฐานรับรอง MSC ร่วมกับไทย และประเทศเพื่อนบ้านทั้งน้ีขึ้นอยู่

กับสภาวะทรัพยากร และองค์ประกอบของสัตว์น้ าแต่ละชนิด 

3. การประเมิน pre-assessment ทางกรมประมงโดยกองวิจัย

 

และพัฒนาประมงทะเล ได้ส่งข้อมูลให้กับ MRAG เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 

ทั้งสิ้น 28 ตัวช้ีวัด เป็นการประเมินภายใต้มาตรฐาน MSC 

4. กรมประมงได้อธิบายถึงข้อมูลสัดส่วนชนิดปลาซาร์ดีนทั้งหมด   6   

ชนิด พบว่ามีชนิด Sardinella gibbosa มากถึง 91.18% อย่างไรก็

ตามเป็นการประเมินเฉพาะกลุ่มปลาซาร์ดีน ไม่รวมถึงปลาชนิดอื่นที่

จั ด เป็นปลาผิ ว น้ าและอยู่ ในองค์ประกอบผลจับทั้ งหมดของ 

อวนล้อมจับ 

5. ในที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า กรมประมงต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน

องค์ประกอบผลจับทั้งหมดในเคร่ืองมือประมงอวนล้อมจับให้กับ 

MRAG เพื่อจะได้ประเมินได้ถูกตอ้งว่าปลาซาร์ดนีเป็น target species 

หรือไม่ หรือหากมี secondary species หรือ by catch ก็ควรมีการ

ประเมินเพิ่มเติม

TTIA เข้าร่วมประชุมความต้องการฝึกอบรมแรงงานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
   เม่ือวันที ่29 ธ.ค.61 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ (คุณปิยะราช) เข้าร่วม การ

สนทนากลุ่ม เร่ือง"ความ ต้องการฝึกอบรมแรงงานในอุตสาหกรรมการ

แปรรูปอาหาร" ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย 

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน วัตถุประสงค์เพื่อ

น าเสนอผลการศึกษาและผลการส ารวจสถานประกอบการในด้านการ

ฝึกอบรมฝีมือแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพแรง 

งานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารภายใต้"โครงการวิจั ยเพื่อ

ขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 " เร่ือง การวิจัยเก่ียวกับ

การฝึกอบรมฝีมือแรงงานกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  

มีสาระส าคัญดังน้ี 

1.โครงงานวิจัยได้น าเสนอถึงการจ้างงานและปัญหาแรงงานใน

อุตสาหกรรมการแปรรูป 

อาหารของประเทศไทย ได้แก่ 

(1.1) ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงารที่มีทักษะ/ความ

เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

(1.2) ปัญหาด้านสุขภาพของบุคลากรที่ยังขาดทัศนคติในการเรียนรู้ 

การจัดการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการขาดทักษะเก่ียวกับ

การเรียนรู้/พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

(1.3)  แรงงานส่วนใหญ่ยังคงขาดพื้นฐานความรู้ทั้ งด้านภาษา  

และเทคโนโลยี รวมถึงทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาตนเอง 

(1.4) ผลิตภาพแรงงาน (Productivity)  ค่อนข้างต่ า 

2.หัวข้อในการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามทางทีมวิจัยแบ่งเป็น  

3 ด้าน ได้แก่  

(2.1) ด้านการผลิตและเทคโนโลยี เช่น เคร่ืองจักร/นวัตกรรมเพื่อการ

ผลิต และการแปรรูป มาตรฐานการผลิต มาตรฐานแรงงาน ที่เก่ียวขอ้ง 

(2.2) ด้านการบริหารจัดการ เช่น ระบบการบริหารจัดการ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพื่อการจัดการ และการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

(2.3) ด้านการตลาด เช่น การออกแบบและพัฒนาตราสินค้า การ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์/ดิจิทัล  (Digital Marketing)   

เป็นต้น 
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โดยด้านการฝึกอบรมจะมีหน่วยงานของทางภาครัฐและหน่วยงาน

อื่ นๆที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง เป็ นผู้ ดู แ ล  เ ช่น  กรมพัฒนาฝี มื อ แรง ง าน ,

กระทรวงศึกษาธิการ ,สถาบันอาหาร ,สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น 

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้ก าหนดนโยบายและแผนงานฝึกอบรม 

แรงงานใน 5 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย (First S-Curve)  ได้แก่  

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะ ท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมการแปรรูป

อาหาร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ

ที่ 12 ว่าด้วยการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอย่างน้อยน้อยละ 2.5 ต่อปี 

   ทั้ง น้ี ทางผู้วิจัยโครงการเล็งเห็นว่าโรงงานแปรรูปอาหารหรือ

อุตสาหกรรมอารแห่งอนาคต หรือในยุค Thailand 4.0 น้ันจ าเป็น 

ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี และน า

เทคโนโลยีด้าน IT ต่างๆ เข้ามาสนับสนุนกระบวนการท างานต่างๆ  

ทั้งทางด้านผลผลิตและกระบวนการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TTIA เข้าร่วมการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคธุรกิจเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษชน
    เม่ือวันที่ 30 พ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สมาคม (คุณปิยะราช) เข้าร่วมการ

ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคธุรกิจเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ

ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษชน ณ รร.โนโวเทล 

กรุงเทพฯ จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับโครงการพัฒนา

แห่งสหประชาชาติ (UNDP) วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังข้อคิด เห็นและ

ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ จากภาคธุรกิจ มีสาระส าคัญดังน้ี 

1. หลักการพื้นฐานความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพหลักสิทธิ

มนุษยชน กล่าวคือ องค์กรธุรกิจควรเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดย

หลีกเลี่ยงที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อ่ืน และควรดูแลผลกระทบทางลบ

จากการที่องค์กรธุรกิจได้เข้าไปเก่ียวข้อง  

2. ความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชนก าหนดว่า องค์กรธุรกิจต้อง

ด าเนินการ ดังน้ี  

      2.1 หลักเลี่ยงการกระท าหรือมีส่วนที่ท าให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชน จากกิจกรรมขององค์กร และต้องแก้ปัญหาหากเกิดผลกระทบ 

      2.2 หาทางป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้อง

โดยตรงกับการด าเนินการผลิต หรือบริการขององค์กรธุรกิจ 

ทั้งน้ีได้มีการวางแผนการส่งเสริม”แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ

สิทธิมนุษยชน” ไปสู่การปฎิบัติ ได้แก่ การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมด้าน

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน, พัฒนา application รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับ

ประเด็นธุรกิจกับมนุษยชน ,ส่งเสริมภาคธุรกิจ ให้น าหลักการ UNGPs ไป

ปฎิบัติใช้ เป็นต้น 
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TTIA เข้าประชุมเร่ือง “ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อมด้านการเปิดตลาดและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรของไทย ในการเข้าร่วม CPTPP" ภายใต้ โครงการศึกษา เร่ือง  

"การเข้าร่วมความตกลงท่ีครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก”  

(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans- Pacific Partnership – CPTPP)

   

    เม่ือวันที่ 30 พ.ย. TTIA คุณสุพัตรา และ จนท. (คุณอนุสรา) ได้เข้า

ประชุมเร่ือง “ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อมด้านการเปิด

ตลาดและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรของไทย ในการเข้า

ร่วม CPTPP" ภายใต้ โครงการศึกษา เร่ือง "การเข้าร่วมความตกลงที่

ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก” 

( Comprehensive and Progressive Agreement for Trans- 

Pacific Partnership – CPTPP) หรือ TPP เดิม จัดโดยกรมเจรจาฯ 

ร่วมกับ บจก.โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ณ อาคารสา

ธร สแควร์ สรุปสาระส าคัญดังน้ี 

1. การประเมินผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP จาก

การศึกษาของ world bank ในภาพรวมหากไทยไม่เข้าร่วมฯ จะมี

ผลกระทบเชิงลบ เพราะไทยเป็นซัพพลายเชนที่ส าคัญของโลก ไม่ว่า 

US จะอยู่หรือไม่อยู่ใน CPTPP ก็ตาม 

     - ด้านการค้า จะเพิ่มโอกาสการเจาะตลาดในประเทศภาคีและ

ผู้ผลิตจะน าเข้าสินค้าขั้นกลางได้ในราคาที่ต่ าลง แต่จะมีข้อเสียที่ว่า 

ผู้ประกอบการไทยเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้น 

     - ด้านแรงงาน เป็นโอกาสในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการ

ท างานที่ดีแก่แรงงานทุกประเภทและทุกชนชาติ ส่วนข้อเสีย อาจถูกใช้

เป็นเคร่ืองมือในการกีดกันทางการค้าและเสียความได้เปรียบในการ

แข่งขันจากต้นทุนแรงงานที่ต่ า 

     - ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถป้องกันการท าลายสภาพแวดล้อมที่

เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมการผลิตและน าเข้าสินค้าที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่จะมีข้อเสียเร่ืองการเกิดข้อจ ากัดในการท า

ประมงทางทะเล  

2. ข้อบทด้านสิ่งแวดล้อม (การจับสัตว์ทะเลต้องด าเนินการอยู่บน

พื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน)  

     - Article 20.16 Marine Capture Fisheries การจับสัตว์ทะเล 

(ตามแนบ) ประเทศที่จะเข้าเป็นภาคีต้องเสนอเอกสารการด าเนินการ

ภายในที่เก่ียวข้อง ซ่ึงข้อบทน้ีไม่ได้ผูกพันกับกฎแหล่งก าเนิด (ROO)  

     - การเจรจาแก้ไข ROO ภายใต้ CPTPP มีข้อบทเปิดไว้ให้เจรจา

แก้ไขได้ แต่ยังคงไม่สามารถท าได้ในทันทีหากเพิ่งเข้าเป็นสมาชิก โดย

ในส่วนสินค้าทูน่ากระป๋อง (160414) ยังไม่ให้น าเข้าทูน่าแช่แข็ง (ตอน

ที่ 03)  

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร บ ร ร ย า ย  http://www.bolliger-

company.com/seminar/data/seminar/files/DTN_CPTPP_Foc

us_Group_Agriculture_v4.pdf 
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นายบรรจง จ านงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเครือรัฐออสเตรเลีย 

   เม่ือวันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น. นายบรรจง จ านงศิต

ธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเครือรัฐ

ออสเตรเลีย และเป็นประธานการประชุม ประเมินระบบตรวจสอบ 

รับรอง สินค้า กุ้งและสินค้าประมงอื่นๆของไทย ที่ส่ งออกไปยัง

ออสเตรเลีย ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ช้ัน 5 อาคารจุฬาภรณ์  

กรมประมง
Source : https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/2996 

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น  าที่ขออนุญาต เข้าเทียบท่า จากประเทศเมียนมา บริเวณจุด Choke point  

สัตว์น  าที่ขออนุญาตน าเข้า 
   เม่ือวันที่ 19 พ.ย. 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดระนอง 

สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 3 (สงขลา) กองควบคุม

การค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ตรวจสอบเรือขนถ่าย

สัตว์น้ าที่ขออนุญาต เข้าเทียบท่า จากประเทศเมียนมา บริเวณจุด 

Choke point สัตว์น้ าที่ขออนุญาตน าเข้า ได้แก่ ปลาจวด ปลาโอด า 

ปลาลิ้นหมา ปูจั๊กจั่น เป็นต้น โดยได้ตรวจสอบและประเมินเบื้องตน้ทัง้

ชนิดและปริมาณพร้อมตรวจความถกูต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบ ผล

การตรวจสอบพบว่าตรงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) เจ้าหน้าที่

จึงบันทึกรายงานผลการตรวจสอบเรือ 

 

 

 

 

 

  

(PIR) ผ่านระบบ PSM และอนุญาตให้ขนถ่ายสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ าได้ ณ ท่าเทียบเรือที่ได้รับอนุญาต ต่อไป  
Source : https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/2995 

ตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น  านอกน่านน  าไทย ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร 
   เม่ือวันพฤหัสบดีที ่15 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

นอกน่านน้ าและเรือขนถ่ายสตัว์น้ า ร่วมกับศูนยค์วบคุมการแจ้งเข้า-

ออกเรือประมง จงัหวัดสมุทรสาคร ตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ านอก

น่านน้ าไทย ณ ทา่เทยีบเรือองค์การสะพานปลา จงัหวัดสมุทรสาคร 

ช่ือเรือ ส.เข็มทอง 4 เลขทะเบียนเรือ 420900070 ขนาดเรือ 243
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 ตันกรอส จ านวนลูกเรือ 10 คน เป็นสัญชาติไทย 4 คน สัญชาติ

กัมพูชา 6 คน วัตถุประสงค์ในการแจ้งออกจากท่าเทียบเรือเพื่อ

เดินทางไปรับสัตว์น้ าที่ประเทศมาเลเซีย 

ผลการตรวจสอบระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) และระบบ

การเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ท างานเป็นปกติ และเอกสาร

 

หลักฐานประกอบการแจง้ออกเรือ และใบอนุญาตต่างๆ ถูกตอ้ง ไม่พบ

การกระท าผิดตามค าสัง่ คสช. และพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 

2558 
Source:https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/2989/all_

activity/1 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครั งที่ 2/2561  

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 

  เม่ือวันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 2561 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรม

ประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

กุ้งไทย คร้ังที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมพะยูน ช้ัน 7 อาคารจุฬาภรณ์ 

กรมประมง 
Source:https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/2975/all_

activity/10 

 

นายบรรจง จ านงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกรมประมง  

เดินทางเข้าร่วมการประชุม The Twenty – first Meeting of the Fisheries Consultative Group of the 

ASEAN – SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) 

 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย 

 

 

 

 

 

 

   นายบรรจง จ านงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะ

ผู้แทนจากกรมประมง เดินทางเข้าร่วมการประชุม The Twenty – 

first Meeting of the Fisheries Consultative Group of the 

ASEAN – SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) 

ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยนาย

บรรจง จ านงศิตธรรม ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งน้ี การ

ประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงผลการด าเนินงานร่วมกัน 

ความก้าวหน้า และความส าเร็จของแผนงานด้านการประมงภายใต้

กลไกการด าเนินงานของ FCG – ASSP ในปี พ.ศ. 2561 รวมถึง

พิจารณาการน าเสนอโครงการที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 และ

ประเด็นที่ต่อ เ น่ืองจากการหารือและพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการด้านนโยบายของ SEAFDEC คร้ังที่ 41 (The Forty – 

first Meeting of the Program Committee Southeast Asian 

Fisheries Development Center: 41PCM) อีกทั้งยังมีการ
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พิจารณาโครงการต่าง ๆ  รวมไปถึงนโยบาย และ/หรือประเด็นที่ส าคัญ

อื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการประมงในภู มิภาค 

ประกอบด้วย 

1. รับทราบและพิจารณาผลการหารือจากเวทีการประชุมระดับ

ภูมิภาคที่เก่ียวข้องกับการประมง ได้แก่ ASWGFi, SPECIAL SOM – 

AMAF, PREP – SOM – AMAF และ AMAF 

2. รับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการภายใต้กลไก 

FCG – ASSP เพื่อแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ

รายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) รวมถึงความยั่งยืนในการท า

 

ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในภูมิภาค และพิจารณาผลการ

ด าเนินงาน และให้ค าแนะน าเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศสมาชิก 

3. รับทราบและพิจารณาการด าเนินงานตามปณิธานและแผนการ

ปฏิบัติงานเพื่อการท าประมงยั่งยืนและความปลอดภัยด้านอาหารใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส าหรับปี พ.ศ. 2563 

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

/2971/all_activity/20 

การประชุม "การทบทวนการบริหารห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น  า" ระบบ ISO/IEC 17025 
   เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นางพิศมยั สมสืบ ผูอ้ านวยการกอง

วิจยัและพฒันาอาหารสัตว์น้ า เป็นประธานในการประชุม "การ

ทบทวนการบริหารห้องปฏบิัติการ กองวจิยัและพฒันาอาหารสตัว์น้ า" 

ระบบ ISO/IEC 17025 ณ ห้องประชุมกองวจิยัและพัฒนาอาหารสัตว์

น้ า ช้ัน 5 อาคารปลอดประสพ กรมประมง 

Source:https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_

item/2966/all_activity/20 

เข้าร่วมการสัมมนาระดับโลก Our Ocean Conference 2018 เม่ือวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561  

ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

   นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และผู้แทนกรมประมง น าโดย อธิบดีกรมประมง ดร.อดิศร 

พร้อมเทพ เข้าร่วมการสัมมนาระดับโลก Our Ocean Conference 

2018 เม่ือวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

เพื่อร่วมประกาศความมุ่งม่ันของประเทศไทยในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ทางทะเลและมหาสมุทร 

สืบเน่ืองจากการประชุมเม่ือปี 2559 ที่ผ่านมา ไทยได้ประกาศความ

มุ่งม่ันที่จะท าให้ประเทศไทยปราศจากการท าประมง IUU โดยการ

ปรับปรุงพระราชก าหนดการประมง ที่มีมากว่า 70 ปี ปฏิบัติตาม

มาตรการรัฐเจ้าของท่า ปรับปรุงระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง

 

 

 

 

 

 

 

การท าประมง จัดตั้งท่าแจ้งเรือเข้าออก 30 แห่ง ติดตั้งระบบติดตาม

ต าแหน่งเรือส าหรับเรือประมงตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป และพัฒนา

ระบบตรวจสอบย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประเทศไทยได้ด าเนิน
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การครบถ้วนตามที่ประกาศไว้แล้ว ตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา กรมประมง

และทุกภาคส่วนต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดระเบียบ

การประมงใหม่ เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรประมงให้เกิดความ

ยั่งยืน และต้องตัดสินใจที่ยากล าบากเพราะมาตรการบางอย่างต้อง

ส่งผลกระทบต่อชาวประมงและผู้ประกอบการ จนปัจจุบันระบบและ

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการประมงของประเทศไทยได้รับการ

ยอมรับจากนานาประเทศ และสามารถเป็นต้นแบบของภูมิภาค 

เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้เรียนรู้และน าไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการ

ประมงต่อไป 

และในปีน้ี ประเทศไทยประกาศความมุ่งม่ันจะร่วมมือกับเรือประมง

 

10,000 ล า ภาคเอกชน และชุมชน ช่วยเก็บขยะในทะเลและที่ติดมา

กับเคร่ืองมือประมง เ ม่ือออกไปท าการประมง โดยตั้ ง เป้าว่า  

จะสามารถลดขยะในทะเลได้  350 ตันในปี  2562 นอกจากน้ี   

ยังประกาศความมุ่งม่ัน จะบริหารจัดการประมงโดยผ่านโครงการ

ป รั บ ป รุ ง ก า รป ร ะม ง  ( Fisheries Improvement Project) ใ ห้

ครอบคลุมพื้นที่การประมงของไทย 3 แสนตารางกิโลเมตร ภายในปี 

2564 รวมทั้งจะส่งเสริมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชนให้

ครอบคลุมพื้นที่ท าการประมงชายฝั่ง 20 พื้นที่ในปี 2562 ด้วย 
Source:https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item

/2965/all_activity/20 

 

Page 23 of 28 



 
 

TTIA Newsletter, November 2018 

 

 

 

ก.แรงงาน หารือ จุฬาฯ เล็งจัดต้ังศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ และพัฒนาระบบ Big Data  

หวังบริหารจัดการข้อมูลด้านแรงงานแบบครบวงจร 
 

 

 

 

 

 

 

   เม่ือวันที่ 2 พ.ย.61 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน 

กล่าวว่า จากการน าผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หารือกับ ศ.ดร.บัณฑิต 

เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์ของ

จุฬาฯ เม่ือวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา ในเร่ืองความร่วมมือในการจัดตั้ง

ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาต ิ(National Labour Information Center : 

NLRC)และพัฒนาระบบ Big data ด้านแรงงาน เพื่อรองรับการเปลีย่น 

 ผ่านสู่เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด (Disruptive technology) และ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI ) ที่ส่งผลต่อตลาดแรงงานในระบบนอกระบบ 

และผู้ประกอบการ  

ทั้งน้ี ก.แรงงาน และ จุฬาฯ จะร่วมกันจัดตั้งคณะท างานและก าหนด

แนวทางยุทธศาสตร์การด าเนินงาน อันน าไปสู่ศูนย์ที่สามารถบูรณา

การและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านแรงงานของประเทศได้อย่างครบ

วงจร รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยประเด็นด้านแรงงาน 

ยกระดับการพัฒนาฐานข้อมูลและใ ช้ประโยชน์จากงานวิจัย

ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมถึงเป็นฐานข้อมูลที่ทุกภาคส่วน

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ สามารถวางแผนอนาคตในการพัฒนา

แรงงานให้ก้าวทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

Source: https://mgronline.com/qol/detail/9610000109612 
ทช.ลุยแก้ประมงผิดกฎหมาย! ปลดใบเหลืองไอยูยู พอใจผลงานปี61 

   เม่ือวันที่ 5 พ.ย.61 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ทส.) กล่าวว่า ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็น

หน่วยงานภายใต้ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของ

ชาติทางทะเล หรือ ศรชล. ซ่ึง ศรชล. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้

เป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขการท าประมงที่ผิด

กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ตามค าสั่ง คสช. ให้จัดตัง้

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายหรือ ศปมผ.

การจัดตั้ง ศปมผ. ไม่ใช่แค่เพียงการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย หรือ 

IUU Fishing จากมาตรการแจ้งเตือนสถานะใบเหลืองโดยสหภาพ

 

 

 

 

ทะเลให้สมบูรณ์และยั่งยืนสืบตอ่ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ซ่ึงได้ก าชับให้

หน่วยงานในระดับพื้นที่ คอืส านักงานบริหารจดัการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ที่ 1-10 เร่งด าเนินการตามขอ้สัง่การและนโยบายของ

รัฐบาลอย่างจริงจงั 

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

thailand/news_1781948
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ประกันสังคมอัพเกรดบริการรับช าระเงินสมทบผู้ประกันตนเตรียมจับมือ 

สรรพากรเชื่อมโยงขอ้มูลเข้าระบบฐานจัดเก็บภาษี 
   ประกันสังคมได้พัฒนาองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็ม

รูปแบบ ทั้งบริการรับ – จ่ายหลายช่องทาง การช าระเงินจากนายจ้างผ่าน

ระบบ e-Payment พร้อมลุย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร เชื่อมโยง

ข้อมูลการช าระเงินสมทบกับกรมสรรพากร (Big data) เพื่อลดภาระการยื่น

เอกสาร และเพิ่มความสะดวกในกระบวนการรับใบเสร็จของประชาชน 

   วันที่  2 พย.61 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการ

ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน   กล่าวว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อน

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ตลอดจน พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิง

แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพื่อการบริหารงานในองค์กร รวมทั้งรองรับการท างานในยุค

ดิจิทัล และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบงานบริการภาครัฐ เพื่ออ านวยความ

สะดวกให้กับผู้ประกันตน/ลูกจ้าง โดยส านักงานประกันสังคมได้พัฒนา

องค์กรให้ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบอย่างไรก็ดี ส านักงาน

ประกันสั งคมได้ด าเ นินการพัฒนาระบบการให้บริการรับ -จ่ายเงิน

หลากหลายช่องทาง เช่น การให้บริการรับช าระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคาร/หน่วยบริการ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร การให้บริการ รับช าระเงิน

จากนายจ้างผ่านระบบ e-Payment การขอรับสิทธิประโยชน์โอนผ่าน

ธนาคารโดยทุกช่องทาง   การช าระเงินสมทบฟรีค่าธรรมเนียม ซ่ึงส านักงาน

ประกันสังคมได้น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา ระบบใบเสร็จรับเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกันตนได้รับความสะดวก รวดเร็ว 

สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา 

Source : https://www.ryt9.com/s/tpd/2911201

กระทรวงแรงงาน แจงปรับกฎหมาย C188 ให้เป็นธรรม สอดรับวิถีชาวประมง-ปราศจากขัดแย้ง
 

 

 

 

 

 

   วันที่ 8 พ.ย.61 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการ

ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  กล่าวว่าตามที่รัฐบาลมี

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และพลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานในองค์กร รวมทั้งรองรับการ

ท างานในยุคดิจทิัลและเช่ือมโยงข้อมูลเข้ากับระบบงานบริการภาครัฐ

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน/ลูกจ้าง โดยส านักงาน

ประกันสังคมได้พัฒนาองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็ม

รูปแบบ ซ่ึงส านักงานประกันสังคมได้พัฒนาระบบการ

ให้บริการรับ-จ่ายเงินหลากหลายช่องทาง เช่น การให้บริการรับช าระ

เงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/หน่วยบริการ การหักบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร การให้บริการรับช าระเงินจากนายจ้างผ่านระบบ e-

Payment การขอรับสิทธิประโยชน์โอนผ่านธนาคารโดยทุกช่องทาง 

การช าระเงินสมทบฟรีค่าธรรมเนียม รวมทั้ งการพัฒนาระบบ

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกันตนได้รับ

ความสะดวก รวดเร็ว สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ส าหรับวิธีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินง่ายๆ เพียงผู้ประกันตน สมัครใช้

บริการที่เว็บไซด์ส านักงานประกันสังคม www.sso.go.th ระบบจะ

ก าหนด User และ password ให้ทันที ผู้ประกันตน Login และดาวน์

โหลดคู่มือการใช้งานเพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน นอกจากการตรวจสอบ

ข้อมูลใบเสร็จรับเงินแล้ว ยังสามารถใช้บริการสอบถามข้อมูลการใช้

สิทธิการรักษาพยาบาล ตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ ประวัติการ

เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล การค านวณเงินบ านาญชราภาพ และ

รับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ
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ส านักงานประกันสังคมได้อีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง ส านักงาน

 

ประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร 1506 ตลอด 24 

ช่ัวโมงสมทบกับ Source: https://www.ryt9.com/s/tpd/2911201 
 

รมว.แรงงานเชิญหน่วยเก่ียวข้อง เร่งขับเคลื่อน ม.83 ตามมติ ครม. เดินหน้าแก้ปัญหาแรงงานประมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

   วันที่ 8 พ.ย.61 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วน

ช่ัวคราว มาตรา 83 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง

ทะเล ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ช้ัน 5 อาคารกระทรวง

แรงงาน โดยกล่าวว่า รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล โดยมอบหมายให้กระทรวง

แรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดย

กระทรวงแรงงานเสนอใน 3 แนวทาง คือ 1)ขยายระยะเวลาการ

ท างานให้กับแรงงานประมงที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและ

ได้รับอนุญาตท างานตามมาตรา 83 แห่งพระราชก าหนดการประมง 

พ.ศ.2558 กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จ านวน 11,000 คน สามารถ

อยู่ในราชอาณาจักรได้อีก 2 ปี จนถึงวันนที่ 30 กันยายน 2563 ซ่ึงจะ

อนุญาตให้คร้ังละ 1 ปี โดยมีแรงงานต่างดา้วกลุ่มน้ีมายื่นขอขยายเวลา

การท างานจ านวน 6,082 คน 2)อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ถือ

หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางช่ัวคราว เอกสารรับรองตัวบุคคล 

เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ สามารถอยู่ใน

ราชอาณาจักรเพื่อท างานในกิจการประมงทะเลเป็นเวลา 1 ปี โดยใช้

หนังสือคนประจ าเรือ (Seabook) เป็นใบอนุญาตท างาน โดยจะเปิด

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้ลูกจ้างมาด าเนินการใน

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 รวม 60 วัน ณ ส านักงาน

ประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 

ได้แก่ จัดท าทะเบียนประวัติโดยกรมการปกครอง ตรวจสุขภาพโดย

โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตรวจสอบสัญญาจ้างโดย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การสแกนม่านตาเพื่อเก็บขอ้มูลอตั

ลักษณ์บุคคล โดยกรมการจัดหางาน ท าหนังสือคนประจ าเ รือ 

(Seabook) ช่ัวคราว โดยส านักงานประมงจังหวัด เป็นต้น และให้

นายจ้างมาด าเนินการยื่นขอลงทะเบียนเพื่อจ้างแรงงานต่างด้าวเข้า

ท างานได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562 ณ 

ส านักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเลเช่นกัน 

   พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการน าเข้าแรงงานต่างด้าว

ในกิจการประมง 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา จากเป้าหมาย 

42 ,000 บาท พบว่ามีนายจ้างขอน าเข้าแรงงาน 14 ,322 คน 

ด าเนินการเอกสารครบถ้วนและส่งด าเนินการที่สถานทูตแล้ว 9,614 

คน ยื่นขอใบอนุญาตท างานแล้ว 1,772 คน ซ่ึงการประชุมในวันน้ีจะ

เป็นการซักซ้อมท าความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจให้การด าเนินการแก้ไขปัญหา

ขาดแคลนแรงงานประมงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซ่ึงจะมีการ

ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง และเปิดสายด่วนกระทรวงแรงงาน 

1506 ให้นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้การ

ปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

Source :https://www.matichon.co.th/politics/news_1218539 
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ขจัดการใช้ แรงงานเด็ก ‘บ๊ิกอู๋’ ปรับค าสั่งกระทรวง ลุ้น 5 สินค้าหลุดแบล็คลิสต์มะกัน 
 

 

 

 

 

   วันที่ 22 พ.ย.61 รมว.แรงงาน เร่งขจัดการใช้ แรงงานเด็ก หลังผล

การประเมินกระทรวงแรงงานสหรัฐ พบไทยใช้แรงงานเด็กใน 5 สินค้า 

ถูกขึ้นบัญชี เตรียมปรับค าสั่งกระทรวงแก้ปัญหาแรงงานเด็ก 

    พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานประชุมคณะ

กรรม-

การระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยที่

ประชุมได้รับทราบ รายงานสถานการณ์เก่ียวกับการขจัดการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ประจ าปี 2560 ทั้งน้ี เพื่อให้การ

ด าเนินงานคล่องตัว ส าหรับรายงานสถานการณ์ และการขจัดการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจ าปี 2561 ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอน

การส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องจดัท าข้อมูลรายงานมายงั

กระทรวงแรงงาน เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลจัดท าแปลเสนอกระทรวง

การต่างประเทศ และรายงานกระทรวงแรงงานสหรัฐต่อไป 
Source : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1859879 

 

รวมกฎหมายที่ส าคัญในเดือนพฤศจิกายน  2561 
ประชุม ครม. วันที่  6 พฤศจิกายน 2561 เ ม่ือเรื่องที่ เ ก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมประมงดังน้ี 

  

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
ครม.มีมติอนุมัติ ดังน้ี 

1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือ

คนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าว

สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ 

มายื่นค าขอรับหนังสือคนประจ าเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรและท างานกับ

นายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ .. พ.ศ. .... 

รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็น

ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว

ด าเนินการต่อไปได้ 

 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) เป็นหน่วยงานหลักและให้

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด 

และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ให้การ

สนับสนุนการเปิดศูนย์เพื่อจดทะเบียนและออกหนังสือคนประจ าเรือ 

ส าหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อท างานในเรือประมง 

3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมอบอ านาจในการตรวจลงตรา

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non - Immigrant) รหัส L- A ให้กับส านักงาน

ตรวจคนเข้าเมืองในการด าเนินการตรวจลงตราให้กับแรงงานต่างด้าวที่ถือ

หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะ
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บุคคลของคนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประมง 

สาระส าคัญของร่างประกาศ 

1. ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือ

ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตาม

กฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

1.1 แก้ไขบทนิยาม “คนต่างด้าว” โดยเพิ่มคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม

จากเดิมที่มีเฉพาะสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา 

1.2 แก้ไขบทนิยาม “ศูนย์” ให้หมายความถึง ที่ท าการส านักงานประมง

จังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล หรือสถานที่อ่ืนที่อธิดีประกาศก าหนด จากเดิม

ที่ให้หมายถึงศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประมง กรมประมง และที่ท าการส านักงานประมงอ าเภอด้วย 

1.3 ให้อธิบดีกรมประมงมีอ านาจออกประกาศก าหนดระยะเวลาและ

สถานที่ให้คนต่างด้าวมาลงทะเบียนเพื่อจัดท าทะเบียนประวัติ    และยื่นค า

 

ขอรับหนังสือคนประจ าเรือต่อกรมประมงได้ เพื่อแก้ไขปัญหา การขาด

แคลนแรงงานประมงทะเล 

2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าว

สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ 

มายื่นค าขอรับหนังสือคนประจ าเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรและท างานกับ

นายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ .. พ.ศ. .... 

เป็นการก าหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาที่ มีอายุ

ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) เอกสารใช้แทนหนังสือ

เดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ และเข้ามาอยู่ใน

ราชอาณาจักรก่อนหรือในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติประกาศน้ี และ

ประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อท างานกับนายจ้างในกิจการประมง

ทะเล ให้มาขึ้นทะเบียนและขอรับหนังสือคนประจ าเรือ ระหว่างวันที่   

15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2562 และสามารถอยู่ใน

ราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวจนกว่าหนังสือคนประจ าเรือหมดอายุ  

มีก าหนด 1 ปี   Source : http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/16579 

มติ ครม.ที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมประมง วันที่ 13 พย.61 มีดังน้ี 

2.ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

เรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงคมนาคม ที่

ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้

ด าเนินการต่อไปได้  

สาระส าคัญของร่างพระราชก าหนด  

1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “เรือประมง” “เรือขนถ่ายสัตว์น้ า” และ “เรือ

สนับสนุนการประมง”  

2. ก าหนดมาตรการป้องกันมิให้เรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ า และเรือ

สนับสนุนการประมงที่เจ้าของได้แจ้งจม สูญหาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอนไป

ให้ผู้ อ่ืนโดยไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ และไม่สามารถติดตามหรือ

ตรวจสอบได้ว่าเรืออยู่ที่ใด ถูกน ากลับมาจดทะเบียนหรือใช้เป็นเรือประมง 

เรือขนถ่ายสัตว์น้ า หรือเรือสนับสนุนการประมง อีก  

3. แก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาในการเพิกถอนทะเบียนเรือไทยกรณีที่ไม่ได้ต่อ 

อายุใบอนุญาตใช้เรือ โดยขยายระยะเวลาจากสามสิบวันเป็นหกสิบวันนับ

แต่วันที่เจ้าท่าแจ้งให้เจ้าของเรือทราบถึงการสิ้นอายุของใบอนุญาตใช้เรือ

น้ัน  

4. ก าหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ที่น าเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ า หรือเรือ

สนับสนุนการประมง ที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเน่ืองจากมีการจ าหน่าย จ่าย 

หรือโอนให้แก่บุคคลอ่ืน และเจ้าของได้ให้การรับรองไว้ว่าจะไม่น าไปใช้ใน

การท าการประมง ขนถ่ายสัตว์น้ า หรือสนับสนุนการประมงอีก ไปท าการ

ประมง ขนถ่ายสัตว์น้ า หรือสนับสนุนการประมง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

5. ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับเรือตามบัญชีรายชื่อเรือสูญหายถาวร  

ที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนดก่อนวันที่พระราชก าหนดน้ีใช้บังคับ ให้

ถือเป็นเรือที่มีการแจ้งต่อนายทะเบียนตามมาตรา 22 และมาตรา 22/1 

แล้ว Source : http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/16760 
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