
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

ผูก้่อการจัดตัง้สมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ลี้ยง

ไ ท ย  ( TPFA Thai Pet Food Trade 

Association) ไดม้าจดทะเบียนจัดตัง้สมาคม 

กับนายทะเบียนสมาคมการคา้ ณ กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้ ก.พาณชิย ์

TTIA และ TFFA ร่วมแสดงความยนิดีกับท่านอธบิดี

กรมประมง คุณมีศักดิ์ ภักดีคง ในโอกาสเขา้รับ

ต าแหน่ง. 

TTIA เขา้พบ ดร.วชิาญ รองอธบิดกีรมประมงเพือ่ขอ

หารือเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกไปยังซาอุฯและ

รัสเซยี และโครงการTonggol FIP 

    

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ไดใ้หส้ัมภาษณ์เรื่อง 

ผลกระทบอตุสาหกรรมแปรรูปประมงไทย หลังถกูตัด

สทิธิ ์GSP 

TTIA จัดประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่5/2562 โดยม ี

ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม 

พรอ้มทั ้งคณะกรรมการ TTIA และสมาชกิเขา้ร่วม

ครบองคป์ระชมุ 



 

 

 
 
 
 

 

 

ขา่วกจิกรรม 

- TTIA เขา้ประชมุคณะท างานร่วม Ship to Shore Rights 

- TTIA เขา้ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา พรอ้มทั้ง

พจิารณาร่างประกาศกรมประมง (ปลาตูฉ้บับใหม่) 

- TTIA ร่วมแสดงความยนิดกีับท่านอธบิดกีรมประมง 

- TTIA ใหสั้มภาษณ์ บริษัทวิจัย RCG ในหัวขอ้ Regional Landscape 

Analysis Seafood Supply Chain in SE asia 

- TTIA จัดประชุมการจัดตัง้สมาคมอาหารสัตว์เลี้ยงไทย (TPFA) และ จัด

ประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่5/2562 

- TTIA ใหสั้มภาษณ์ กับ อ.อรปวีณ์ วงศ์วชิรา เรื่องการด าเนินการดา้น

แรงงานของภาคธุรกจิ แรงงานเด็ก สตร ีแรงงานขา้มชาต ิ

-จัดตั้งสมาคมการคา้อาหารสัตว์เลี้ยงไทย (TPFA Thai Pet Food Trade 

Association) 

- TTIA เขา้ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 2019 ที ่บจก. เอเชี่ยน อะไลอันซ ์

อนิเตอรเ์นชั่นแนล 

- TTIA ใหสั้มภาษณ์ กับทมีวจัิย Rapid Asia ซึง่มาเก็บขอ้มูลตัวแทนจากฝ่ัง

ภาคธุรกจิในกจิการภาคประมงและอุตสาหกรรมแปรรูป   

- TTIA เขา้พบ ดร.วชิาญ รองอธบิดกีรมประมงเพือ่ขอหารอืเกีย่วกับปัญหา

การสง่ออกไปยังซาอุฯและรัสเซยี และโครงการTonggol FIP 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุรายงานขอ้มูลวชิาการเพือ่สนับสนุนโครงการปรับปรุง

การท าประมงอวนลอ้มจับปลาโอด า 

-TTIA เขา้ท ากิจกรรม TTIA GLP Visit 2019 ที่  บจก.พรีเมียร์ แคนนิ่ง 

อนิดัสตรี ้

- TTIA ไดเ้ขา้หารอืกับผูแ้ทนจากกรมสวัสดกิารคุม้ครองแรงงาน 

- TTIA เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการแรงงานและฝีมือแรงงานและ

คณะกรรมการยุทธศาสตรธ์ุรกจิประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

-ดร.พจน์ ไดสั้มภาษณ์เรือ่ง ผลกระทบอุตสาหกรรมแปรรูปประมงไทย หลัง

ถูกตัดสทิธิ ์GSP 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุกับ TFFA เพือ่สรุปรายงานโครงการ ILO-GLP 

- TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 40/2 

มาตรฐานกระป๋องโลหะส าหรับบรรจุอาหาร ครัง้ที ่1-1/2562 

- TTIA เขา้ประชุมเตรยีมการส าหรับการเจรจาความตกลงเรือ่งการอุดหนุน

ประมง 

 
 

ข่าวการคา้ 

-"ทรัมป์" ลงนามเลกิใหส้ทิธพิเิศษจเีอสพอีาหารทะเลไทย 

-ที่ประชุมรัฐมนตรอีารเ์ซ็ปที่กรุงเทพฯ ยืนยันเดนิหนา้ท างานเพื่อใหผู้น้ าอาร์

เซ็ปร่วมประกาศสรุปผลการเจรจาสิน้ปีน้ี 

-‘พาณิชย์’ เผยสถิติ 8 เดือนแรกปี 2562 การคา้ไทยกับสมาชิกอาร์เซ็ป ชี ้

สง่ออกอนิเดยีโดดเด่นท่ามกลางวกิฤตการคา้โลก 

 

ข่าวความปลอดภยัอาหาร 
 

-นายวชิาญ รองอธบิดกีรมประมง เป็นประธานการประชมุเรือ่งการก าหนด และ

การตดิฉลากมาตรฐานสนิคา้ประมงทีม่าจากการจับ 

-ผูบ้ริหารระดับสูงของกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจอาหารทะเล เขา้หารือและ

ขอบคุณกรมประมง 

 

ข่าวประมง 
 

-ไทยวางระบบป้องกันท าประมงไอยูยู 5 ดา้นส าคัญ 

-กรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันหาแนว

ทางการรไีซเคลิตามโครงการรไีซเคลิเศษอวนประมง 
 
 

 
ข่าวแรงงาน 
 

-กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ไดเ้ปิดศูนยบ์รกิารจัดหางานและคุม้ครอง

คนหางาน 

-กสร.เปิดผลการตรวจคุม้ครองแรงงานในปีงบฯ 62  ตรวจสถานประกอบ

กจิการ 36,542 แห่ง กจิการแปรรูปสัตวน์ ้า 403 แห่ง เรือประมง 60,248 ล า 

แรงงานกว่า 2 ลา้นคน ช่วยแรงงานไดรั้บสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายกว่า 83 

ลา้นบาท 

-จีแ้ก ้กม.ดงึ "ลูกจา้งเหมาบริการ" เขา้ระบบคุม้ครองแรงงาน-ประกันสังคม-

เงนิทดแทน 

-"หม่อมเต่า" โตก้รณีสหรัฐฯตัดสทิธ ิGSP สนิคา้ไทย ยนืยันไทยคุม้ครองสทิธิ

แรงงานทุกคนยดึหลักมาตรฐานสากล 

 

กฎหมายทีส่ าคัญในเดอืนตุลาคม 
 

-มตปิระชมุ ครม. วันที ่22 ตุลาคม 2562 



 
 
 
 

เมื่ อ วั น ที่  30 กั น ย า ย น  2562 คุ ณ อ ร รถ พั น ธ ์ 

มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคม ไดเ้ขา้ประชุมคณะท างานร่วม 

Ship to Shore Rightsณ รร.สโุกศล มปีระเด็นส าคัญดังน้ี 

หน่วยงานวจิัย Rapid Asia ไดท้ าการศกึษา สภาพการ

ท างานและความเป็นอยู่ ของแรงงานในอุตสาหกรรมประมง

และอาหารทะเลในไทย โดยศกึษาในหัวขอ้ เชน่ การจัดหางาน

และสัญญาจา้ง / สภาพการท างาน / ค่าจา้งและการส่งเงิน

กลับประเทศตน้ทาง / ตัวชีว้ัดแรงงานบังคับ / ขอ้มูลแรงงาน

กลุ่มรับงานไปท าทีบ่า้น โดยหัวขอ้และเน้ือหาการศกึษานัน้ ที่

ประชุมมีความเห็นว่ามีหลายประเด็นยังมีความชัดเจนและ

คลาดเคลื่อนจงึเสนอใหน้ าไปปรับแนวค าถามและเก็บขอ้มูล

ใหม ่จงึจะท าการตพีมิพเ์พือ่น าเสนอสูส่าธารณะตอ่ไป  

คุณอรรถพันธ์ ไดน้ าเสนอการด าเนินการ GLP ซึง่ได ้

จัดอบรมใหก้ับสมาชกิไปแลว้ 2 ครัง้ ที่ จ.สมุทรสาคร และ

จังหวัดสงขลา นอกจากน้ียังมกีาร Visit สมาชกิอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะการด าเนินการต่อไปทีส่มาคมฯ ก าหนดแผนไวค้ือ

การสง่เสรมิใหซ้บัพลายเชนเขา้ร่วมและใหค้วามส าคัญกับ GLP 

ซึ่ งห ากมีก า รส นั บ ส นุ นจากท าง  ILO จะเป็ นผลดีต่ อ

อตุสาหกรรม ซึง่หลังจากการน าเสนอประเด็นน้ี ทาง EU ไดใ้ห ้

ความส าคัญกับเรื่อง GLP เช่นกัน โดยขณะน้ีมีโครงการ 

Responsible Supply Chain ซึง่หากสมาคมฯ ไดด้ าเนนิการอยู่

แลว้ก็อยากเชญิใหเ้ขา้มาร่วมกัน และยนิดใีหก้ารสนับสนุน  

ILO ไดส้อบถามสมาคมฯ ถงึเรือ่งตอ้งการใหส้มาคมฯ 

แนะน าการด าเนินการ GLP กับอุตสาหกรรมไก่ซึ่งท า GLP 

เช่นกัน โดยทาง ILO เห็นว่า TTIA สามารถแนะน าการ

ด าเนนิการได ้โดยจะมกีารประสานมายังสมาคมฯ ตอ่ไป   

หลังการประชมุ คณุเจสนั ILO ไดเ้ชญิ TTIA เขา้หารอื

โดยสนใจประเด็นการท างานร่วมกับซับพลายเชนของสมาคมฯ 

ซึง่เห็นว่าเป็นการด าเนินการกา้วทีส่ าคัญทีด่ทีีอ่ยากสนับสนุน

สมาคมฯ ดว้ยเชน่กัน   

ส าหรับการประชมุครัง้ต่อไปจะเป็นการประชมุ PSC ซึง่

จะมขีึน้ในเดอืน พย.62 น้ี 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 62 คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ 

คุณจุฑารัตน์  จนท.TTIA พรอ้มทั ้งผู แ้ทนจาก Seavalue 

group, Thai union group, SEAPAC, PFG, SK, RS เขา้ร่วม

ประชุมเพื่อชี้แจงและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา พรอ้มทั ้ง

พิจารณาร่างประกาศกรมประมง(ปลาตูฉ้บับใหม่) โดยมีคุณ

คณิศร ์นาคสังฆ ์ผอ.กองควบคุมการคา้สัตวน์ ้าและปัจจัยการ

ผลติ เป็นประธาน ณ กรมประมง  

โดยสมาคมฯ และผูป้ระกอบการไดช้ี้แจงประเด็น

ปัญหาและหารือแนวทางการแกไ้ขปัญหาการน าเขา้ปลาตู ้

ร่วมกันกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจากกรมประมง และไดพ้จิารณา

ร่างประกาศกรมประมง(ปลาตูฉ้บับใหม่) โดยจะแบ่งเป็นสว่นที่

1 ปลาทูน่าแชแ่ข็งทีม่กีารคัดแยกชนดิและปรมิาณชัดเจน และ

ส่วนที่ 2 ปลาทูน่าแช่แข็งที่มีการคัดแยกชนิดและปรมิาณไม่

ชดัเจน สรุปสาระส าคัญดังน้ี 

     1. ในการขอเผื่อชนิดและปรมิาณ ผูน้ าเขา้จะตอ้งขอให ้

ครอบคลุมชนิดและปรมิาณของปลาทูน่าแช่แข็งทีน่ าเขา้ โดย

น ้าหนักรวมตอ้งไมเ่กนิสองเทา่ทีร่ะบใุน Invoice 

     2. ในการขออนุญาตน าเขา้ปลาตูค้อนเทนเนอรใ์หย้ืน่อยา่ง

นอ้ย 5 วันท าการก่อนการน าเขา้ ภายในเวลา 8.30-16.30 น. 

และกรมใหผู้ป้ระกอบการสามารถยืน่drafเอกสารก่อนได ้เมื่อ

ไดเ้อกสารตัวจรงิใหย้ืน่เขา้ระบบก่อนที่จะท าการยื่นใบขนส่ง

สนิคา้และเขา้สูพ่ธิกีารทางศลุกากร 

     3. ประเด็นที่ผูป้ระกอบการขอลากตูอ้อกจากเขตอารักขา

ศุลกากรเพือ่มาเก็บทีโ่รงงานกอ่นแต่หา้มน าเขา้สูไ่ลน์ผลติ ใน

ระหวา่งพจิารณาเอกสารเพือ่ลดคา่ใชจ่้ายของผูป้ระกอบการนัน้ 

ทางกรมประมงจะน าประเด็นดังกล่าวไปหารือกับทางกรม

ศลุกากรและกองกฎหมายกอ่นวา่จะสามารถปฏบิัตไิดห้รอืไม่ 

     4. คู่มอืการกรอกขอ้มูลการ sizing ลงระบบ PSM ทางกรม

ก าลังจัดท าคูม่อืและจะน าขึน้เว็ปไซตใ์หด้าวนโ์หลด 



 
 
 
 

ทั ้งน้ี หากร่างประกาศกรมประมงปลาตูฉ้บับใหม่ผ่านการ

พจิารณาจากกองกฎหมายก็จะประกาศลงในราชกจิจานุเบกษา 

เพื่อประกาศบังคับใชแ้ทนประกาศกรมประมงปลาตูฉ้บับ

ปัจจุบันตอ่ไป 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 62 คกก.TTIA และ TFFA ร่วม

แสดงความยนิดกีับท่านอธบิดกีรมประมง คุณมศีักดิ ์ ภักดคีง 

ในโอกาสเขา้รับต าแหน่ง. และสมาคมไดน้ าเสนอเอกสาร

ประเด็นและขอ้เสนอของอุตสาหกรรมทุน่าไทย ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

กรมประมง 

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่

ปรกึษาสมาคมฯ ไดใ้หส้ัมภาษณ์ บรษัิทวจัิย RCG โดยมีคุณ 

Scott Rankin / คุณปนัดดา / คุณกฤตพร จาก ILO เขา้ร่วม

สมัภาษณ์ ในประเด็นดา้นแรงงาน อปุสรรคและความทา้ทายใน

การด าเนินการแรงงานและปัญหา IUU โดยมีประเด็นส าคัญ

เชน่  

TTIA เริม่มีแผนการน า GLP ไปใชก้ับ ซับพลายเชน 

โดยจะมกีารจัดอบรม ในปี 2020  

ขณะน้ีไทยรับ อนุสัญญา C188 แลว้ ซึ่งท าใหก้าร

แกไ้ขแรงงานประมงเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง แต่ส ิง่ที่ไทย

ตอ้งใหค้วามส าคัญคอื การปฏบิัตติามกฎหมาย และการบังคับ

ใชก้ฎหมายซึง่ตอ้งดกูารด าเนนิการตอ่ไปในระยะยาว  

การด าเนนิการดา้นแรงงานทีส่มาคมฯ ท ามาเสมอ เชน่ 

เรื่อง GLP และการก าหนดหลัก Ethical standard นั้นถือเป็น

สิง่ที่สมาชกิสมาคมฯ ท าโดยสมัครใจซึง่เป็นเรื่องที่มากกว่า

หลักกฎหมาย และปัจจุบันค่อนขา้งเป็นที่ยอมรับเช่นกัน โดย

สมาคมฯ จะด าเนนิการตอ่เน่ืองและมกีาร Visit เพือ่ใหห้ลักการ

ทีว่างไวอ้ยูไ่ดอ้ยา่งย่ังยนื  

สมาชิกสมาคมฯ มีทุกขนาดตั ้งแต่บรษัิทขนาดเล็ก 

กลาง ใหญ่ โดยทุกบรษัิทไดป้ฏบิัตติามหลักการสมาคม และ 

GLP อยู่สม ่าเสมอ ส าหรับเรือ่งที่ปฏบิัตติามกฎหมายและตอ้ง

ใชร้ะยบะเวลาในการปรับตัว อาจจะเป็นเรื่องค่าแรงที่มี

ผลกระทบต่อตน้ทุนที่สูง แต่สมาชิกก็ปฏิบัติตามกฎหมาย

ทัง้หมด  

ส าห รับ ปัญ หา IUU อุตสาหกรรมทู น่ าไม่ ได รั้บ

ผลกระทบเรื่องการส่งออกเพราะส่วนใหญ่น าเขา้วัตถุดบิจาก

ประเทศอืน่ และมกีารตรวจสอบยอ้นกลับไดท้ัง้หมดอยูแ่ลว้ 

ส าหรับความร่วมมือที่อยากเห็นในระดับภูมิภาคใน

อนาคต นั้นอยากเห็นการมมีาตรฐานเดียวกันในอาเซยีน เช่น 

เรื่องการจัดหาแรงงาน ที่ยังมคีวามไม่ชัดเจนจากประเทศตน้

ทาง ควรมกีารด าเนนิการร่วมกันเพือ่ใหเ้กดิหลักการทีด่ใีนการ

จัดหาแรงงานร่วมกัน 

หลังจาก RCG เก็บขอ้มูลไปแลว้จะท าการรวบรวมเพือ่

น าไปเสนอ Ebay ซึง่ไดใ้หค้วามสนใจในการด าเนินการของ

ประเทศไทยทีท่ าไปมากแลว้เรือ่งแรงงานและอาจจะสนับสนุน

ไทยส าหรับการด าเนนิการดังกลา่ว และอาจใหไ้ทยเป็นตน้แบบ

ในการพัฒนาประเทศอื่นใหม้ีทิศทางที่ดีขึ้นดว้ยเช่นกัน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 - 12.00 น. 

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย จัดประชุมการจัดตั ้งสมาคม

อาหารสัตวเ์ลีย้งไทย (TPFA) และ 13.00 - 15.00 น. ประชุม

วสิามัญ TTIA ครัง้ที ่5/2562 โดยม ีดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ 

เป็นประธานการประชุม พรอ้มทั ้งคณะกรรมการ TTIA และ



 
 
 
 

สมาชกิเขา้ร่วมครบองคป์ระชมุ ทางสมาคมฯ จะสง่รายงานการ

ประชมุใหส้มาชกิในวันศกุรห์นา้คะ่ 

อนึ่ง หลังจากการประชมุ 15.00 น. คุณณัฐ ทีป่รกึษา

สมาคมฯ ใหส้ัมภาษณ์ อาจารย์ ม.สวนดุสิต เรื่องพัฒนา

นวัตกรรมอาหารจากของเหลือในอุตสาหกรรมอาหารทะเล

 

เมือ่วันที ่4 ตุลาคม 2562 คุณวรพล เจา้หนา้ทีส่มาคม 

ไดใ้หส้ัมภาษณ์ กับ อ.อรปวณ์ี วงศว์ชริา  อ.ทมีวจัิยของ อ.รัช

ดา ศูนย์ว ิจัยการยา้ยถิ่นแห่งเอเชีย ในประเด็นเรื่องการ

ด าเนินการดา้นแรงงาน ของภาคธุรกิจ แรงงานเด็ก สตร ี

แรงงานขา้มชาต ิมสีาระส าคัญดังน้ี  

ทมีวจิัย Sidekick เป็นทมีเก็บขอ้มูลใหก้ับ อ.รัชดา ซึง่

ไดว้างแผนจะท าโครงการเรือ่งสทิธสิตร ีร่วมกับ  Un Woman 

ซึ่งขณะน้ีอยู่ในระหว่างก าหนดทิศทางโครงการอยู่ จึงมา

สมัภาษณ์สมาคมฯ เพราะเป็นภาคธุรกจิทีม่กีารใชแ้รงงานไทย 

แรงงานหญงิ และแรงงานขา้ใมชาตใินอตุสาหกรรม 

สมาคมไดใ้หข้อ้มูลการดูแลแรงงานและสวัสดิการ

ต่างๆ ที่มีในอุตสาหกรรม เช่น การน าหลักการ GLP ไปใช ้

ตดิตามสมาชกิและท ารายงานเผยแพร่สูส่าธารณะ การสง่เสรมิ 

คกส. การจ่ายค่าแรงที่มีระบบถูกตอ้ง การดูแลแรงงานหญิง

ตั ้งครรภ์ การก าหนดหลักการกรณีพบแรงงานเด็ก รวมถึง

แนวทางการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ การจัดท า

กระบวนการรับขอ้รอ้งเรยีนภายในสถาานประกอบการ และการ

ท างานร่วมกับ NGO 

การเก็บขอ้มูลครัง้น้ีนอกจากเก็บจากภาคธุรกจิแลว้ 

ทางผูว้จิัยจะเก็บขอ้มลูจาก NGOs และแรงงานขา้มชาตเิพือ่หา

ทศิทางการก าหนดโครงการตอ่ไป 

เมือ่วันน้ี 7 ตลุาคม 2562 ผูก้อ่การจัดตัง้สมาคมการคา้

อ า ห า ร สั ต ว์ เ ลี้ ย ง ไ ท ย  (TPFA Thai Pet Food Trade 

Association) ไดม้าจดทะเบียนจัดตัง้สมาคม กับ ผอ.วาสนา 

เย็นใจ  นายทะเบยีนสมาคมการคา้ ณ กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 

ก.พาณชิย ์โดยมรีายนามผูก้อ่การจัดตัง้ ดังน้ี 

     1. ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ บริษัท ยูนิคอร์ด 

จ ากัด (มหาชน) 

     2. คุณ นรนิทร ์นิรุตตนิานนท์ บรษัิท ไทยรวมสนิ

พัฒนาอตุสาหกรรม จ ากัด  

     3. คุณ ชาตร ีประพันธพ์งษ์ชัย บรษัิท เอ็ม เอ็ม พ ี

อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

เมื่ อ วันที่  8  ตุ ล าคม 2562 เจ า้หน ้าที่ สมาคมฯ  

(คุณ ปิยะราช) เข า้ท ากิจกรรม TTIA GLP Visit 2019 ที ่ 

บจก. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อเป็นการ

ตดิตามการด าเนนิการแนวปฏบิัตดิา้นแรงงานทีด่ตีามคูม่อื GLP 

ฉบับใหม ่

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 คุณสุพัตรา ผูอ้ านวยการ 

และ เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ คุณวรพล ไดใ้หส้ัมภาษณ์ กับทมีวจัิย 

Rapid Asia ซึ่งมาเก็บขอ้มูลตัวแทนจากฝ่ังภาคธุรกิจ ใน

กจิการภาคประมง และอุตสาหกรรมแปรรูป เพือ่ใชป้ระกอบกับ

งาน วิจั ย ภ าต ใต ้โค รงก า ร  Ship to shore Rights เรื่ อ ง

สถานการณ์ดา้นแรงงานในปัจจุบัน โดยมสีาระส าคัญ เชน่  

แรงงานปัจจุบันมสีัดสว่นทีม่สีัญญาจา้งงานมากขึน้ทัง้

งานบนเรอืประมง และอุตสาหกรรมอาหารทะเล ซึง่สาเหตอุาจ

มาจากการใหค้วามรู ้การใหก้ารอบรมเพื่อใหแ้รงงานเขา้ใจ

ความส าคัญของสัญญาจา้งงานทีม่ากขึน้ ทัง้จากด่านชายแดน 

NGO และนายจา้งเอง 

สภาพการจา้งงาน ในอุตสาหกรรมประมง อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเน่ืองจากการรับ C188 และมี

กฎหมายก าหนดชั่วโมงเวลาการท างานไว ้แต่การก าหนดอาจ

ตอ้งสอดคลอ้งกับปรมิาณงานที่ไม่แน่นอนในงานประมงดว้ย

เชน่กัน  

การจ่ายเงนิผ่านระบบอเิลคทรอนกิส ์สรา้งความมั่นคง

ทางการเงนิใหแ้รงงานขา้มชาตใินเรอืประมงมากขึน้แต่ยังตอ้ง

ใหค้วามเขา้ใจเรื่องการใชตู้ ้ATM / การมีคนแนะน า หรือมี

ภาษาที่แรงงานเขา้ใจได ้/ รวมถงึกรณีแรงงานออกเรือไปแต่

ยังตอ้งการใชร้ะบบโอนเงนิ อาจตอ้งใหค้วามรูแ้รงงานเรื่อง E 

banking  

งานวจิัยพบว่าแรงงานประมงยังมกีารถูกเก็บบัตร ATM 

โดยนายจา้ง อาจเป็นเพราะนายจา้งมคีวามหวังดทีีป้่องกันไม่

บัตรหาย หรืออาจตอ้งการยึดอิสระการใชเ้งินของแรงงาน 

ขณะเดยีวกันแรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลกลับเขา้ใจการ

ใช ้ATM และเก็บบัตรไวท้ี่ตัวเอง อาจเป็นเพราะรูว้ ิธีใช ้วิธี

รักษา มีการแนะน ากันได ้สังคมกวา้งและมี HR ในสถาน

ประกอบการแนะน า 

แรงงานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลปัจจุบัน

โดนหักค่าจา้งที่ผิดกฎหมายนอ้ยลงอาจมาจากการเขา้ใจ

กฎหมายมากขึน้และการปฏบิัตติามกฎหมาย  

พบวา่แรงงานประมงมสีภาพแรงงานบังคับนอ้ยลง อาจ

เป็นเพราะการรับพิธีสาร P29 การออกกฎหมาย และการ

ก าหนดโทษ และการใหค้วามรูท้ าใหเ้ขา้ใจว่าเป็นความปิดการ

กระท าลักษณะแรงงานบังคับเลยนอ้ยลง 

ในการพัฒนาต่อไปขา้งหนา้ภาครัฐ ควรมีการบังคับ

กฎหมายที่จรงิจัง มีการใหค้วามรูก้ับกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้น 

และควรหากระบวนการตดิตามใหเ้กดิความยั่งยืนต่อไป และ

ส าหรับอตุสาหกรรมทนู่าจะเริม่มกีารจัดอบรม GLP ใหซ้บัพลาย

เชน  ก ารศึกษ าหลั กก าร UNGP เพื่ อ น าม าป รับ ใช ก้ั บ

อตุสาหกรรมตอ่ไป 



 
 
 
 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 TTIA น าโดย ดร.ชนินทร ์

นายกสมาคมฯ คณุอดศิักดิ ์เลขาธกิารฯ และคณุสพัุตรา ผอ.ได ้

เขา้พบ ดร.วชิาญ รองอธบิดกีรมประมงเพื่อขอหารือเกีย่วกับ

ปัญหาการส่งออกไปยังซาอุฯและรัสเซีย และโครงการ

Tonggol FIP  ซึง่ท่านรองฯไดใ้ห ้ผอ.และ จนท.ที่เกี่ยวขอ้ง

เขา้ร่วมประชุมดว้ย และแจง้ว่าวันน้ีจะขออัพเดทประเด็นที่

สมาคมท าหนังสอืเรยีนทา่นมศีักดิ ์อธบิดกีรมประมง เมือ่วันที ่1 

ตุลาคมทีผ่่านมาดว้ย (เอกสารTTIA ดังแนบ) สรุปการประชุม

ดังน้ี 

1. ปัญหาการส่งออกไปยังซาอุฯ >> ผอ.วรรณวภิา 

แจง้ว่ากรมประมงไดท้ าห นังสือตอบ SFDA โดยส่งผ่าน

กระทรวงการตา่งประเทศ เมือ่วันที ่25 ก.ย. และอเีมลส์ าเนาถงึ 

อท.อธคิม, สถานทูตไทย ณ กรุงรยิาด และหน่วยงาน SFDA 

แลว้ เอกสารครบถว้น ไดแ้ก่ 1)แผนการแกไ้ขของโรงงานที ่

SFDA มาสุ่มตรวจเมือ่ตน้ปี 62 , 2)รูปแบบHealth Certificate 

และ 3)Self cert ของ 43 โรงงาน ขณะน้ีทางฝ่ายไทยรอการ

ประสานจาก SFDA วา่สามารถเขา้พบเพือ่ชีแ้จงขอ้มลูตา่งๆ ได ้

เมื่อใด และจะน ารายชื่อผูป้ระกอบการขึน้เว็บไซต์ไดเ้มื่อใด 

ทั ้งน้ีส าหรับโรงงานที่มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์อยู่แลว้ 7 รง.

สามารถส่งได.้ แต่โรงงานทียั่งไม่มรีายชือ่บนเวปไซตแ์ละมา

ขอ HC จาก กตส.ขอใหป้ระสานกับผูน้ าเขา้และช่วยแจง้

ก าหนดการสิน้สดุระยะการผ่อนผัน 3 เดอืนให ้กตส.ทราบโดย

ดว่นดว้ย เพือ่ป้องกันปัญหาถกูกักสนิคา้ในภายหลัง 

2.ปัญหาการส่งออกไปยังรัสเซีย ทีมงานของรัสเซีย

ไดม้าตรวจ โรงงานและเก็บขอ้มูลหลักฐานเพื่อน าไปรายงาน

หน่วยงานระดับนโยบายในการพจิารณาถอดถอนบัญชโีรงงาน

แปรรูปสัตวน์ ้า red list ทีย่ังคา้งอยู่ขณะน้ียังไม่ทราบผล. ทัง้น้ี

กรมปศุสัตว์ก็ส่งทีมไปตรวจสินคา้เน้ือหมูและเน้ือวัวตามที่

รัสเซียเชญิมาดว้ยในช่วงเวลาเดียวกัน ซึง่อาจจะตอ้งรอผล

ของทัง้ 2 ฝ่าย  

 3.โครงการปรับปรุงการท าประมงอวนลอ้มปลาโอด า

ในอา่วไทย สมาคมมคีวามเห็นวา่มคีวามล่าชา้มากและกังวลว่า

หากไมม่กีารอัพเดทก็จะเป็นปัญหาตามมาเพราะผูซ้ือ้ขาดความ

เชื่อม่ัน.  ทั ้งน้ีจากขอ้มูลผลการประเมินเบื้องตน้ พบว่าขอ้

แกไ้ขส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดการ การออกกฏหมายและ

งานวจัิยเชิงวชิาการ จึงขอเสนอใหก้รมประมงเป็นแกนน า

โครงการ ทัง้น้ีสมาคมยนิดีสนับสนุนในส่วนที่สามารถท าได ้

หรอืงบประมาณทีก่รมฯไมไ่ดต้ัง้ไว ้หากจะจัดจา้งผูป้ระสานงาน

โครงการก็ขอใหก้รมฯพิจารณาเลือกเพราะตอ้งมาท างาน

ใกลช้ดิกับกรมฯ 

ท่านรองวชิาญ ใหค้วามเห็นว่ากรมประมงมขีอ้มูลและ

ออกกฏหมายบางส่วนที่สามารถน ามาใชป้ลด Red ไดบ้างขอ้ 

โดยจะมอบหมายผูรั้บผดิชอบใหช้ัดเจนเพื่อใหง้านด าเนนิการ

ได ้และทา่นจะเขา้มาดโูครงการน้ีเอง โดยสัง่การดังน้ี 

     1) เมื่อมีการ update เอกสาร pre assessment 

แลว้ ก็จะพิจารณาเลือกหน่วยงานที่จะเป็นผูป้ระเมินอีกครัง้ 

โดยจะหารอืกับสมาคมวา่จะเลอืกโพไซดอน หรอื MRAG 

     2) ให ส้อบถามไปยั ง WWF ว่ายั งคงให ก้ าร

สนับสนุนโครงการ Tonggol FIP หรือไม่. หากไม่ ทางกรม

ประมงก็จะมาท างานร่วมกับสมาคม ทัง้น้ีขอขอบคุณคุณมด ที่

ใหค้วามชว่ยเหลอืในการประสานงานทีผ่า่นมา 

     3) มอบหมายงานขอ้มูลวชิาการให ้ผอ.เพราลัย 

ชว่ยดู เช่น แหล่งประมง stock ฤดูกาล ซึง่กรมประมงมขีอ้มูล

ระดับหนึง่แลว้ ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเตรยีมขอ้มูลและหารอื

ในวันที ่22 ตลุา. และเชญิสมาคมเขา้มาร่วมรับฟังได ้

     4) ขอสนับสนุนงบประมาณจาก TTIA ในการจา้ง

วเิคราะห์เรียบเรยีงเกีย่วกับเอกสารวชิาการและกฎหมาย การ

แปลเอกสาร 

     5) กรมประมงแล ะ TTIA ตั ดสิน ใจ เดินหน ้า

โครงการปลาโอด าโดยตอ้งมกีารหารอืเป็นระยะๆ 

ส าห รับเว็บไซต์ fishery progress หน่วยงานที่จะ

สามารถอัพเดทขอ้มลูน้ีไดต้อ้งเป็น NGOs หรอื สมาคม เทา่นัน้ 

โดยใชข้อ้มูลจากกรมประมง ขณะน้ีเป็นชื่อ WWF และผู ้

ประสานเป็นคุณภควรรณ(คณุมด)ในเรือ่งน้ีสมาคมจะน ากลับไป

หารอืกับสมาชกิตอ่ไป 

4. การจัดสรรโควตา Catch Certificate ของปลา Bulk 

>> ทาง ผอ.คณิศร์ ก าลังออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษให ้

สมาคม เพือ่แจง้ผูน้ าเขา้ปลาเรือ่งการขอความร่วมมอืใหผู้ข้าย

ปลาทู น่ า เข า้ป ระเทศไทยด า เนินการออกใบ  Captain 

Statement และ EU Catch Certificate ส าหรับปลาที่จับได ้

ทัง้หมดในทรปิการจับปลานัน้ๆ ซึง่จะท าใหท้างกรมประมงและ

สมาคมรูจ้ านวนปลาทัง้หมดของ fishing trip นัน้ 



 
 
 
 

5.ประกาศปลาตู ้กรมประมงไดแ้กไ้ขประกาศแลว้ อยู่

ระหว่างลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา >> ทางสมาคมขอให ้

กรมประมงประสานงานไปยังกรมศุลกากรเพื่อจะไดไ้ม่มีขอ้

ตดิขัดในทางปฏบิัต ิและขอใหจั้ดประชมุชีแ้จงการปฎบิัตติาม

ประกาศใหก้ับสมาชิกสมาคมและผูน้ าเขา้เพื่อเขา้ใจและ

ด าเนนิการไดถ้กูตอ้ง. >> ในเรือ่งน้ีทา่นรองฯแจง้วา่กรมประมง

มีคณะร่วมที่ตอ้งหารือกับกรมศุลกากรอยู่แลว้ไม่น่ามีปัญหา

อะไร 

6.การยืน่ Processing Statement กอ่นการสง่ออก ไม่

นอ้ยกว่า 3 วันท าการ ทางสมาคมขอใหพ้ิจารณาก าหนด

ระยะเวลาการขอยื่น PS ก่อนส่งออก 1 วัน >> กรมฯแจง้ว่า

เขา้ใจขอ้จ ากัดและอุปสรรคในทางปฏบิัตขิองผูป้ระกอบการ 

ดังนัน้ หากมปัีญหาจะพจิารณาเป็นกรณีๆไป 

7. การเจรจาและจัดท า MOU กับรัฐเจา้ของท่า Port 

States และรัฐเจา้ของธง Flag States เพื่อแกไ้ขปัญหาการ

ออก Catch certificate ของวัตถุดบิทูน่าน าเขา้ >> กรมแจง้

ว่ า ไ ด ้ท า  MOU กั บ  Marshall Island แ ล ะ  Papua New 

Guinea แลว้ แต่ยังไม่ได รั้บการติดต่อกลับจาก Kiribati, 

Micronesia, Solomon Island และ Tuvalu >> ดร.ชนินทร์

แจง้ว่าสมาคมจะขอความร่วมมอืไปยัง Traders ใหแ้จง้ไปยัง

ประเทศเหลา่น้ี 

8. การถ่ายโอนภารกจิใหห้อ้งปฏิบัตกิารของเอกชน

ตรวจวเิคราะห์คุณภาพผลติภัณฑ์สัตวน์ ้าส่งออก โดยในส่วน

ของการตรวจวเิคราะห์คุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์จะเริ่ม

ด าเนินการถ่ายโอนภารกจิตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2562 เป็นตน้

ไป >> ผอ.วรรณวภิา แจง้ว่าไดป้ระชุมและแจง้ผูป้ระกอบการ

และหอ้งปฏิบัติการภาคเอกชนแลว้ ทาง CA ของประเทศ

ปลายทางไม่ น่าจะมีปัญหาใดๆ เพราะกรมประมงมีการ

ควบคุมดูแล และหลายประเทศก็มอบงานดา้นบริการให ้

หน่วยงานภายนอก 

9. เรื่องอื่นๆ ทางรองวิชาญแจง้ว่ากรมฯขอการ

สนับสนุนมายังสมาคมในการช่วยจัดสถานที่ประชุมทีมตรวจ

สนิคา้สตัวน์ ้าแปรรูประหวา่ง CA บางประเทศกับ กตส. ในกรณี

ที่ไม่สามารถจัดประชุมภายในกรมประมงได ้>> ดร.ชนินทร์

แจง้ว่ายนิดีเพราะเป็นประโยชน์กับสนิคา้ประมงทัง้หมดของ

ไทย โดยจะแบ่งค่าใชจ่้ายกับ 3 สมาคมในสัดส่วน TTIA 4 : 

TFFA 4 : TFPA 2 

 

เมื่ อ วันที่  10  ตุ ล าคม  TTIA คุณ สุพั ต รา  (แท น  

ดร.ชนินทร์ ในนามกรรมการสภาหอฯ) เขา้ ร่วมประชุม

เตรยีมการดา้นสารัตถะของไทยในกรอบความสัมพันธไ์ทย-ชลิ ี

เพื่ อ เต รียมการพบปะห ารือ ระห ว่างนายก รัฐมนต รีกั บ

ประธานาธิบดีช ิลี ซึ่งอาจมีขึ้นในหว้งการประชุมสุดยอด

อาเซยีนครัง้ที ่35 ทีก่รุงเทพ 2-4 พย 62 หรอืในการประชมุสดุ

ยอดผูน้ าเขตเศรษฐกจิเอเปค ณ กรุงซันตอิาโก 16-17 พย 62 

โดยมีรองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกเป็นประธาน และ

หน่วยงานภาครัฐ เอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง สรุปดังน้ี 

1.ไทยและชิลี ท า FTA เมื่อปี 2558 ครอบคลุมทุก

สาขา ใชป้ระโยชน์จากการลดภาษีสินคา้ การคา้ขยายตัว

ระหว่างกันมากขึน้ มกีารท าความตกลงทีไ่ดล้งนามแลว้จ านวน 

22 ฉบับ บางสว่นมคีวามคบืหนา้ไปบา้ง เชน่ ความร่วมมอืดา้น

วชิาการการปลกูคนัีว ไม่มนัีกลงทนุชลิมีาลงทนุในไทย ยังคงมี

อปุสรรคดา้นภาษาและโลจสิตกิสอ์ยูม่าก  

2. TTIA (dolphin)ใหข้อ้มูลว่าสนิคา้สตัวน์ ้าแปรรูปลด

ภาษีเป็น 0% แลว้ โดยสนิคา้ทนู่าเป็นรายการสนิคา้อาหารทีใ่ช ้

ประโยชน์จาก FTA ไทย-ชิลี สูงสุด(ขอ้มูลจากกองสิทธิ

ประโยชน์ทางการคา้) และผูป้ระกอบการไทยมีการน าเขา้

แซลมอนจากชลิสีูงสดุ 90% ของการน าเขา้ทั่วโลก ดังนัน้ใน

หมวดสนิคา้สตัวน์ ้าไดป้ระโยชนท์ัง้สองฝ่าย 

3. กต .ประชาสัม พันธ์  Application บนมือถือชื่อ 

discoverlatinamerica จุ ด ป ระสงค์ เพื่ อ ล ดอุ ป ส รรคท าง

ยุทธศาสตร์ โดยเพิ่งเปิดตัว เมื่อตน้เดือนกันยายนที่ผ่านมา

เพื่อใหข้อ้มูลเป็นภาษาไทยของภูมิภาคละตินอเมริกาและ

แครบิเบยีน 33 ประเทศ ทัง้ขอ้มลูพืน้ฐาน การทอ่งเทีย่ว ธรุกจิ 

4. หากท่านสมาชกิตอ้งการเสนอประเด็นปัญหาและ

แนวทางแกไ้ขในการท าการคา้ในชลิี สามารถส่งขอ้มูลมายัง 

ttia@thaituna.org เพือ่สมาคมจะไดส้ง่ใหส้ภาหอฯ เสนอ กต.

ตอ่ไปคะ่ 

 

 



 
 
 
 

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62 เจา้หนา้ที่ TTIA (คุณปิยะราช) 

เขา้ร่วมงานกจิกรรม Field Trips for Business Partners งาน 

“Good Society Expo” ครัง้ที่ 3  จัดโดยกลุ่มบรษัิทพรีเมียร ์

วัตถุประสงคเ์พื่อเปิดพื้นทีใ่หป้ระชาชนทั่วไปและผูท้ีส่นใจเขา้

มามสีว่นร่วมแกปั้ญหาสังคมในประเด็นต่างๆ อาท ิการต่อตา้น

คอรรั์ปชัน การรักษาสิง่แวดลอ้ม การพัฒนาเยาวชน การจา้ง

งานผูพ้ิการ การดูแลผูป่้วยระยะทา้ยและผูสู้งอายุ รวมถึง

ผูพ้ัฒนากลไกการใหรู้ปแบบต่างๆ  หรอืสนับสนุนบรกิารผ่าน

กลไกการใหซ้ึง่สามารถท าไดใ้นชีวติประจ าวัน มีกิจกรรมที่

น่าสนใจ ดังน้ี  

      1. การส่งเสรมิการจา้งงานคนพกิาร โดยมูลนิธนิวัตกรรม

ทางสังคม จะเป็นมูลนิธทิี่ส่งเสรมิใหบ้รษัิทหรือผูท้ี่สนใจไดม้ี

โอกาสจา้งงานผูพ้ิการมากขึ้น โดยทางมูลนิธิสามารถหาผู ้

พิการตามความตอ้งการของบรษัิทที่สนใจหาผูพ้ิการเขา้ไป

ท างานในบรษัิทใหไ้ด ้นอกจากน้ียังมชีอ่งทางบรจิาคสนับสนุน

ใ ห ้ ค น พิ ก า ร มี ง า น ท า ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต ์

https://taejai.com/th/d/empowerlife/   

      2. โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ โดยบริษัทนาน

มบีุ๊คส ์ท ากจิกรรมเพื่อสังคมโดยการร่วมบรจิาคเงนิเพื่อมอบ 

หนังสือและตูใ้ส่หนังสือสู่โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านของเยาวชนไทย โดย สิทธิ

ประโยชน์ที่ผูเ้ขา้ร่วมบรจิาคจะไดรั้บมีดังน้ี 1) จะไดจ้ารกึชื่อ

และ/หรือโลโกข้องบริษัทบนชั ้นวางหนังสือ 2) หนังสือ

ขอบคุณจากโรงเรยีนทีรั่บมอบเพื่อใชเ้ป็นหลักฐานลดภาษีได ้

2เทา่ เป็นตน้ 

     3. การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม กับมูลนิธเิอ็นไลฟ และมูลนิธิ

สถาบันราชพฤกษ์ โดยมโีครงการเปลีย่นขยะเป็นวันดุรไีซเคลิ 

ผูท้ีส่นใจสามารถน าของมาบรจิาคเพื่อท าเป็นวัสดุรไีซเคลิใหม่

ได ้อาท ิกล่องกระดาษ ขวดพลาสตกิ ถุงพลาสตกิ กา้งปลา/

หัวปลา(สามารถน าไปเป็นปุ๋ ยปลกูตน้ไมไ้ด)้ เป็นตน้ 

งานกิจกรรมมีตั ้งแต่ วันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 ณ 

ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด ์

 

เมือ่วันที ่10 ตุลาคม 2562 เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ คุณวร

พล  ได ้ เข า้ ร่วมป ระชุ ม  Consultation for business and 

Private Sector actor on Environmental Rights ที่  ร ร  สุ

โกศล จัดโดย UNEP มสีาระส าคัญ เช่น UNEP หรอืชือ่เต็มว่า 

UN evironment ไดร่้วมกับองค์กร oecd รายการน าหลักการ

สทิธมินุษยชน UNGPs มาปรับใชก้ับประเทศในภูมภิาคเอเชยี 

รวมถึงประเทศไทย โดยไดเ้ริ่มวางแผนการน าหลักการ

สิ่งแวดลอ้มและการพิทักษ์สิทธินักปกป้องสิ่งแวดลอ้ม 

หลักการของ UNGP เพราะปัจจุบันน้ีสถานการณ์สาิงแวดลอ้ม

เป็นเรือ่งทีต่อ้งใหค้วามส าคัญมาก เช่นกัน  โดยต่อจากน้ีทาง 

UNEP จะร่วมมอืกับ oecd เพือ่พัฒนาหลักการดแูลสิง่แวดลอ้ม

ขึน้ใหค้รอบคลุมถงึ supply chain คาดว่าจะมีประชุมอีกครัง้

ภายใน เดือนธันวาคม  2562 น้ี เพื่ อพิจารณ าร่างต่อ ไป

เมื่อ วันที่  11 ต .ค .62 

เจ ้าห น ้าที่ ส ม าค ม ฯ 

(คุณวรพลและคุณปิยะ

ราช) ไดเ้ขา้ร่วมประชุม

กับ TFFA เพือ่ปรับคู่มอื

และ Check list GLP ทีจ่ะใชต้พีมิพใ์หม่ครัง้ที ่2 เพือ่ใหคู้่มอืมี

ความสมบูรณ์มากขึ้น และประชุมการจัดท ารายงานสรุป

โครงการ ILO-GLP ที่จะจัดท าเป็นรายงานภาพรวมของ

โครงการทีจ่ะน าสง่ใหก้ับทาง ILO ในเดอืนพฤศจกิายนน้ี 



 
 
 
 

เมื่ อ วั น ที่  16 ตุ ล า ค ม  2562 TTIA คุ ณ สุ พั ต รา  

(แทน ดร.ชนินทร์ ในนามกรรมการสภาหอฯ) ไดเ้ขา้สัมมนา 

เรื่ อ ง  Phytosanitary Controls and Certification Systems 

สนับสนุนทุนโดย EU และจัด ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร 

จุดประสงค์เพื่อใหข้อ้มูลและแลกเปลี่ยนความเห็นในการ

น าเขา้-สง่ออกสนิคา้พชืระหวา่งไทย-EU ซึง่เกษตรกรของ EU 

ก็อยากเปิดตลาดสนิคา้ผลไมม้าเอเซยีมากขึน้ เช่น แอปเป้ิล 

สรุปดังน้ี 

1. EU มรีะบบมาตรการสขุอนามัยพชื ซึง่สอดคลอ้งกับ

มาตรฐานสากล WTO, IPPC International Plant Protection 

Convention) ล่าสดุมกีารทบทวนและประกาศใชก้ฎหมายใหม ่

EU Regulation 2016/2031 of 26 October 2016 on 

protective measure against pests of plants พืชทุ กชนิด

ตอ้งมกีารรับรองสขุอนามัยพชื ยกเวน้ กลว้ย สับปะรด มะพรา้ว 

ทเุรยีน และอนิทผาลัม 

2. การใหข้อ้มูลระบบสุขอนามัยพืชจากหน่วยงาน 

NPPO National Plant Protection Organization ของประเทศ

เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์และสเปน ปฏบิัตติามกฎหมาย EU แต่

ในการตรวจสอบสินคา้นั้น CA แต่ละประเทศอาจมอบให ้

หน่วยงานภายนอกตรวจสอบ ทัง้น้ีตอ้งอยู่ในการควบคุมของ 

CA ประเทศนัน้ 

3.ระบบการรับรอง ตอ้งมกีลไกการสรา้งความเชือ่ม่ัน 

โดยตอ้งตดิต่อกันอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเขา้ใจวธิที างานของทัง้ 

2 ฝ่าย ทราบขอ้กังวลของแต่ละฝ่ายและการตอบสนอง การ

เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ขอ้มูลปัญหาทีผ่่านมา และพัฒนาการที่

เกิดขึ้น  ขอ้มูล  EU สกัดกั ้นสินคา้พืชจากประเทศที่สาม

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurit

y/non_eu_trade/alert_list_en 

4.ผูป้ระกอบการ EU ขอใหก้รมวชิาการเกษตรพจิารณา

การวเิคราะหค์วามเสีย่งศัตรูพืชในกรณีเปิดตลาดพืชชนิดใหม ่

เช่น แอปเป้ิล(red apple)ในนาม EU เพราะสมาชิก EUใช ้

ระเบียบสุขอนามัยฉบับ เดียวกัน  แต่กฎหมายของไทย

ก าหนดใหพ้จิารณาเป็นทวภิาคี >> หากมีการเจรจา TH-EU 

FTA ทาง EU จะน าประเด็นลักษณะน้ีไปคยุกับคูเ่จรจา เพือ่ชว่ย

อ านวยความสะดวกทางการคา้ 

เมื่อ วันที่  18 ตุล าคม  2562 เจ า้หน ้าที่ สมาคมฯ  

(คุณปิยะราช) เขา้ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 2019 ที ่บจก. 

พัทยาฟู้ ดอินดัสตรี เพื่อเป็นการติดตามการด าเนินการแนว

ปฏบิัตดิา้นแรงงานทีด่ตีามคูม่อื GLP ฉบับใหม ่

เมือ่วันที ่18 ตุลาคม 2562 ช่วงเชา้ TTIA คุณนรนิทร ์

อุปนายก และคุณสุพัตรา ผอ. ไดห้ารือกับ รองอธิบดีกรม

ประมง ดร.วชิาญ ผอ.ชุตมิา และทีมงาน เรื่องการด าเนินการ

โครงการ Tonggol FIP สรุปดังน้ี 

1. DOF ยินดีช่วยเหลือผลักดันโครงการฯ หากเป็น

ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ และผปก. ตอ้งการท า ทางสมาคม

ชีแ้จงว่า Tonggol FIP ไดถู้กน าขึน้เวปไซต ์fisheryprogress 

ตัง้แต่เดือนเมษายน 2562 แลว้ จ าเป็นตอ้งช่วยกันผลักดัน



 
 
 
 

โครงการใหเ้ดนิหนา้ตอ่ไป ดังนัน้ DOF และสมาคมเห็นตรงกัน

ว่าจะท า FIP ฝ่ังอ่าวไทยกอ่น(ผลการประเมนิ stock ปี 2016-

2018 สถานะ Green, มี เรือป ระมง 70-80 ล า ) จาก นั้นก็

จ าเป็นตอ้งท า ฝ่ังอันดามันดว้ย (ติดสถานะRed, ขณะน้ี

เรอืประมงมนีอ้ย)  

2. TTIA แจง้ว่าเน้ืองาน Action plan ที่เป็นส่วนของ

สมาคม/โรงงาน แทบจะไม่ม ีและทมีงานสมาคมก็ไม่ม ีจนท.

เชี่ยวชาญด า้น FIP ดังนั้น  สมาคมขอสนับสนุนในส่วน

งบประมาณเบือ้งตน้ 3 ปี ๆ ละ 3 ลา้นบาท และคุณนรนิทรรั์บ

จะไปหาบรษัิททีม่าท าการประเมนิ FIP และหา Consultant ที่

จะชว่ยน าขอ้มลูขึน้เวปไซต ์fisheryprogress ทัง้น้ี ขอใหก้รมฯ 

แนะน าทมีงานทีจ่ะมาเป็น FIP Manager ดว้ย 

3. Update การท างาน >> ขณะน้ี กรมฯก าลังน า

เอกสาร Action Plan ของ Poseidon (November 2016) และ

ขอ้มูลที่ขึน้ fisheryprogress มาพิจารณาว่าปัจจุบัน กรมฯ มี

ขอ้มูลและกฎหมายใดที่สามารถเปลี่ยนสถานะจากแดงเป็น

เหลอืงหรอืเขยีว ไดบ้า้ง และจะนัดประชมุฝ่ายวชิาการวันที ่22 

ต.ค.  โดยหากมคีวามพรอ้มระดับหนึง่ก็จะหารอืกับสมาคมเรือ่ง

การจา้งประเมนิผลการปรับปรุง FIP โดยคาดวา่ใชเ้วลาไม่เกนิ 

1 ปี  

4.การสรรหา FIP Manager ทางกรมฯ พอรูจ้ักคนที่

เชีย่วชาญดา้น FIP โดยจะตดิต่อและใหส้่ง profile&แผนงาน

กลับมาทีส่มาคม เพือ่พจิารณาและท าสญัญาวา่จา้งตอ่ไป และ

ก ร ม ฯ มี ท า บ ท า ม ที่ ป รึ ก ษ า โ ค ร ง ก า ร ไ ว ้บ ้า ง แ ล ้ว

เมือ่วันที ่22 ตุลาคม 2562 คุณจุฑารัตน ์จนท.สมาคม 

ไดเ้ขา้ร่วมประชมุรายงานขอ้มูลวชิาการเพือ่สนับสนุนโครงการ

ปรับปรุงการท าประมงอวนลอ้มจับปลาโอด า โดยม ีผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นการประมงทางทะเล คุณเพราลัย นุชหมอน เป็นประธาน 

ณ กรมประมง โดยสรุปประเด็นดังน้ี  

     1. ผชช.เพราลัย ไดม้อบหมายใหห้น่วยงานที่รับผดิชอบ 

ไดแ้ก ่กบร. กพท. กปน. รวบรวมขอ้มลูทีก่รมประมงมขีอ้มูลใน

ดา้นวิชาการที่สามารถปรับปรุงคะแนนผลการประเมินที่ต ิด

สถานะ red ซึ่ ง ในด า้น วิช าการมีทั ้ งห มด  8  เป้ าหมาย 

ตัวอยา่งเชน่ 

        - ให ้กบร. รวบรวมขอ้มูลการท าการประมงปลาโอด า ใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใตท้ัง้ระดับภูมภิาคและนานาชาต ิจาก

สถติขิอ้มลูของSEAFDEC  

        - ให ้กบร./กพท. รวบรวมขอ้มูลเรือประมงอวนลอ้มจับ

ปลาโอด า วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นที่การท าการประมง เครื่องมือ 

และชนิดสัตว์น ้าหลักและชนิดรองที่จับได ้รวมถงึระบบการ

จัดท า logbook เพือ่ประเมนิทรัพยากรสตัวน์ ้า 

     2. เป้าหมายที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย ทางกรมประมงจะ

ทยอยอัพเดทขอ้มลูใหท้ราบอกีครัง้ 

อนึ่ง บางเป้าหมายตอ้งใชข้อ้มูลงานวจัิยเขา้มาช่วย

สนับสนุน ซึ่งอาจมีค่าใชจ่้ายในการจา้งวเิคราะห์เรียบเรียง

เอกสารทางวชิาการ สมาคมฯ ก็ยนิดีที่จะสนับสนุนในส่วนที่

สามารถท าได ้

 



 
 
 
 

เมือ่วันที ่22 ตลุาคม 2562 เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ (คณุวร

พล) ได เ้ข า้ท ากิจกรรม TTIA GLP Visit 2019 ที่  บจก .  

พรเีมยีร ์แคนนิ่ง อนิดัสตรี ้โดยเป็นการตดิตามการด าเนินการ

แนวปฏิบัติดา้นแรงงานที่ดีตามคู่มือ GLP ฉบับใหม่ ที่ได ้

ออกแบบร่วมกับ ILO 

เมื่อวันที่  24 ตุลาคม 2562 ผอ.คุณสุพัตรา และ 

เจา้หนา้ที่สมาคมฯ คุณวรพล ไดเ้ขา้หารือกับผูแ้ทนจากกรม

สวัสดกิารคุม้ครองแรงงาน ณ ก.แรงงาน เพื่อขอความเห็นการ

ออกแบบ guideline แนวทางดา้นแรงงานเรอืประมง 

หลักการน้ีสมาคมฯ ไดร่้างไวเ้พือ่ใหส้มาชกิสามารถน าหลักการ

ดา้นแรงงานไปใชก้ับการรับซือ้วัตถุดบิได ้โดยขณะน้ีหลักการ

ดังกลา่วไดรั้บความเห็นและค าแนะน าจาก ILO และ ก.แรงงาน

แลว้ ขัน้ตอนต่อไปสมาคมฯจะด าเนินการปรับเน้ือหาและจะ

น า เสนอในที่ ป ระชุมสมาคมใรเดือนธันวาคมที่ จะถึง น้ี

เมือ่วันที ่25 ตุลาคม 2562 ชว่งเชา้ TTIA คุณสุพัตรา 

เขา้ร่วมประชุม คกก.แรงงานและฝีมือแรงงานและคกก.

ยุทธศาสตร์ธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง สภาหอฯ 

โดยม ีดร.ผณศิวร เป็นประธาน สรุปดังน้ี 

     1. การปรับ เอกสาร ร่าง ปัญหาและขอ้เสนอแกไ้ขปัญหา

ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองทั ้งระบบ เพื่อเสนอ

หน่วยงานที่ เกี่ยวขอ้ง >> TTIA ได ้update และขอปรับ

ประเด็นที่เกีย่วขอ้งจากที่เขา้พบรองอธบิดีกรมประมงใหเ้ป็น

ปัจจุบัน 

     2. สภาหอฯ น าเสนอการด าเนนิการเรือ่งตา่งๆ 

- การหารือกับ รมว.แรงงาน ในการพัฒนาและแกไ้ขปัญหา

แรงงานของไทย เมือ่ 29 ส.ค.62 

-ความเห็นต่อ ร่าง พรบ.อาหาร(ฉบับที่) พ.ศ....>> โดยส่ง

ความเห็นไปยัง ปลัด ก.สาธารณสขุ และเลขาธกิาร อย.แลว้ 

-ขอ้เสนอต่อการแกไ้ขปัญหาการเดนิทางเขา้เมอืงของคนต่าง

ดา้ว >>โดยท าหนังสอืเรยีนนายกรัฐมนตร ีเมือ่ 13 ก.ย.62 

-การเขา้ร่วมประชุม คกก.ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมง

ไทย แบ่งเป็น 4 คณะอนุกรรมการ คอื ประมงพื้นบา้น, ประมง

พาณิ ชย์&นอกน่านน ้ า , เพาะเลี้ยงสัตว์น ้ า  และผลิตผล

ผลติภัณฑป์ระมงและการพาณชิย ์

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/11R61hU

vJFneb_8mW9r0fijltxXD9Zmdb?usp=sharing



 
 
 
 

เมือ่วันที ่28 ตุลาคม 2562 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์

ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ไดส้ัมภาษณ์เรื่อง 

ผลกระทบอตุสาหกรรมแปรรูปประมงไทย หลังถกูตัดสทิธิ ์GSP 

ณ หอ้งประชุมหอการคา้ไทย โดยไดน้ าเสนอประเด็นส าคัญ 

ดังน้ี 

ประเทศไทย ไดรั้บสทิธิ ์GSP เป็นอันดับ 2 จาก 98 

ประเทศ มมีลูคา่ 4,381 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 

สห รัฐฯ ได ต้ั ดสิท ธิ์ GSP ใน ปี  2561 จ านวน  11 

รายการ และคนืสทิธิ ์ปี 2562 ใหป้ระเทศไทย 7 รายการ อาท ิ

ปลาแชแ่ข็ง ผงโกโก ้ดอกกลว้ยไมส้ด เป็นตน้ ทัง้น้ี ผลกระทบ

จากการตัดสทิธิ ์GSP ตอ้งพิจารณาและศกึษาเป็นรายสนิคา้

พกิัดศลุกากร วา่ไดรั้บผลกระทบมากนอ้ยเพยีงใด 

ขอ้กังวลจากการตัดสทิธิ ์GSP คือ กลุ่มรายการอาหารแปรรูป

พรอ้มทาน ดังนั้น สิง่ที่ภาคเอกชน ควรท าร่วมกับภาครัฐ คือ 

การหาตลาดใหมเ่พือ่ทดแทนตลาดเกา่ 

นโยบายที่ภาครัฐ ควรดูแลเร่งด่วน คือ การแกไ้ข

ปัญหาค่าแรงงาน และค่าเงินบาทในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบการ 

การดูแลแรงงานและสทิธมินุษยชน ซึง่รัฐบาลไทย ได ้

ดูแลตามมาตรฐานสากล และองคก์รแรงงานระหว่างประเทศ 

ทัง้เชงินโยบายและกฎหมายในช่วงเวลา ใหไ้ดส้ทิธเิท่าคน

ไทยดอียูแ่ลว้ 

เมือ่วันที ่29 ตลุาคม 2562 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์

ทีป่รกึษาสมาคมฯ และเจา้หนา้ที ่(คุณวรพลและคุณปิยะราช) 

เขา้ร่วมประชุมกับ TFFA ณ หอ้งประชุม TFFA เพื่อจัดท า

รายงาน เพิม่เน้ือหาใหเ้หมาะสมและตรวจความเรียบรอ้ยของ

รายงานสรุปโครงการ ILO-GLP ก่อนที่จะน าไปเสนอในการ

ประชมุใหญ ่PSC เพือ่ปิดโครงการในวันที ่22 พ.ย.62 น้ี 

 

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 คุณชุตมิา (กรรมการฝ่าย

เทคนิคสมาคมฯ) และคุณอนุสรา (จนท. สมาคมฯ) เขา้ร่วม

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่  40/2 

มาตรฐานกระป๋องโลหะส าหรับบรรจุอาหาร ครัง้ที่ 1-1/2562 

ณ  ห ้อ ง ป ร ะ ชุ ม  410 อ า ค า ร ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น

ผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม โดยม ีคุณสุภัทรา อดสิร นักวชิาการ

มาตรฐานช านาญการ กองก าหนดมาตรฐาน เป็นประธาน สรุป

สาระส าคัญดังน้ี 

ต ามที่ มี ก า รแ ต่ ง ตั ้ ง อ นุ ก ร รม ก า รวิช า ก า รใน

คณะอนุกรรมการวชิาการรายสาขา คณะที่ 40/2 มาตรฐาน

กระป๋องโลหะส าห รับบรรจุอาหาร เมื่อวันที่  26 มี.ค. 61 

ป ระกอบด ว้ยคณ ะอ นุก รรมการ 12 ท่ าน  โดยสมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย แต่งตัง้ คุณชุตมิา โพธนิิล (กรรมการ

ฝ่ายเทคนคิ) เขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ เพือ่พจิารณาจัดท า

และทบทวนมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกีย่วขอ้งกับ



 
 
 
 

ผลติภัณฑก์ระป๋องโลหะส าหรับบรรจุอาหารและปฏบิัตงิานทาง

วชิาการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

ทีป่ระชุมมกีารพจิารณาเลอืกประธานอนุกรรมการเพื่อ

ด าเนินการประชุม โดยมตทิี่ประชุมแต่งตัง้ คุณประภาพรรณ 

อรัญญะ (ผูแ้ทนจากสถาบันวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ร่วมหารือ

และพจิารณามาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมกระป๋องโลหะ

บรรจุอาหาร มอก. 90-2530 โดยคุณชตุมิา ไดเ้สนอขอ้คดิเห็น

เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหม้ีเน้ือหาครอบคลุม เป็น

ประโยชน์ และ Update ใหเ้ป็นปัจจุบัน ในเน้ือหาทีม่ขีอบขา่ย

เกีย่วขอ้งกับผูป้ระกอบการในอตุฯ ทนู่าใหม้ากทีส่ดุ  

     ทัง้น้ี การพจิารณามาตรฐานดังกลา่วยังไม่แลว้เสร็จ จงึจะมี

การจัดประชมุครัง้ตอ่ไป (red flag)ในวันที ่29 พ.ย. 62 เพือ่ให ้

มาตรฐานกระป๋องโลหะบรรจุอาหารเสร็จสมบูรณ์ และเสนอต่อ

รัฐมนตรีเพื่อลงนามประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษาต่อไป

เมื่อวันที่  30 ตุลาคม 2562 TTIA คุณสุพัตรา เขา้

ประชมุเตรยีมการส าหรับการเจรจาความตกลงเรือ่งการอดุหนุน

ประมง (dolphin)ประธานคอืรองอธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหวา่ง

ประเทศ คณุเก็จพรุิณ เกาะสวุรรณ์ โดยเชญิสภาอุตฯ สภาหอฯ 

สมาคมทีเ่กีย่วขอ้งดา้นประมงเขา้ร่วมฯ สรุปดังน้ี 

     1.ประธานแจง้วา่ ในการประชมุ รมต.WTO ธค 60 มมีตใิห ้

ประเทศสมาชิก WTO เร่งเจรจาจัดท ากฎระเบียบเรื่องการ

อุดหนุนประมงใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2562 หา้มอุดหนุนเพื่อ 

Overcapacity, Overfishing และ IUU Fishing โดยดูจาก1)

การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิโดยหน่วยงานภาครัฐ 2)มผีู ้

ไดรั้บประโยชน ์และ 3)มคีวามเฉพาะเจาะจง 

     2.ในภาพรวมเอกชนมคีวามเห็นวา่ 

-รัฐบาลไทยยังไม่ไดม้ีการอุดหนุนการประมงชัดเจน 

สว่นใหญเ่ป็นการสง่เสรมิใหค้วามรู ้ 

-โครงการน ้ามันเขียวเป็นไปเพื่อป้องกันน ้ามันเถื่อน  

การซือ้เรอืและเครือ่งมือประมงคนืเป็นเพราะชาวประมงไดรั้บ

ผลกระทบจากการออกกฏหมายของรัฐซึง่มคีวามเขม้งวดและ

บังคับใชใ้นเวลาสัน้ 

-การจ่ายค่าสมาชกิเพือ่ใหเ้รอืไทยไปท าการท าประมง

ในองคก์รมหาสมทุร เป็นเรือ่งทีค่วรท า 

-สนิคา้ประมงไทยสว่นใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากสนิคา้

ประเทศเพื่อนบา้นส่งเขา้มาขายในราคาต ่าและไม่มีการดูแล

สขุอนามัยทีด่พีอ  

     3.ประธานแจง้วา่ไดร้วบรวมขอ้มลูจากทัง้ภาครัฐและเอกชน

เพือ่เตรยีมเจรจากับสมาชกิ WTO ในชว่ง กย-ธค 62 



 
 
 

ประธานาธบิดโีดนัลด ์ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ลงนามค าสั่ง

ยกเลิกการใหส้ ิทธิพิเศษทางการคา้แก่ไทยหลายรายการ 

รวมถงึผลติภัณฑอ์าหารทะเล โดยจะเริม่มผีลบังคับใชภ้ายใน 6 

เดอืน  

ประธานาธบิดโีดนัลด ์ทรัมป์ ของสหรัฐ ลงนามในค า

ประกาศเมือ่วันศุกร ์(25 ต.ค.) รือ้ฟ้ืนสทิธพิเิศษทางการคา้ (จี

เอสพี) ทีบ่ังคับใชแ้บบจ าเพาะเจาะจงมานานหลายปีกับสนิคา้

ของยูเครน เพราะรัฐบาลยเูครนมกีารปกป้องสทิธแิรงงานใหอ้ยู่

ในมาตรฐานระดับสากล แตใ่นค าประกาศอกีฉบับทีท่รัมป์สง่ถงึ

รองประธานาธบิดีไมค ์เพนซ ์ซึง่ถือเป็นประธานวุฒิสภาโดย

ต าแหน่ง และนางแนนซี เปโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

ระบุถงึการระงับสทิธพิเิศษจเีอสพแีกส่นิคา้สง่ออกบางประเภท

จากไทย เน่ืองจากรัฐบาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของไทยยัง

ไม่สามารถยกระดับสทิธแิรงงานใหเ้ทียบเท่ามาตรฐานสากล 

ซึ่งเน้ือความในจดหมายของทรัมป์ ไม่ไดแ้จกแจงรายการ

สนิคา้วา่มอีะไรบา้ง ระบแุตเ่พยีงวา่ สนิคา้ดังกลา่วคดิเป็นมลูคา่

รวมประมาณ 1,300 ลา้นดอลลาร ์

นอกจากน้ี ยูเอสทีอาร ์ยังระบุว่า มาตรการดังกล่าวที่

จะใชก้ับไทย จะมีผลบั งคับใชภ้ายใน 6 เดือน และจะ

ครอบคลุมสนิคา้ของไทยที่ไดรั้บสทิธพิเิศษประมาณ 1 ใน 3 

แต่ในสว่นของสนิคา้อาหารทะเลทุกประเภทจะถูกระงับจเีอสพ ี

เน่ืองจากปัญหาสทิธแิละสวัสดกิารแรงงาน 

ทีม่า https://www.nationtv.tv/main/content/378748247/ 

นายจุรนิทร ์เสรมิว่า การประชุมครัง้น้ีรัฐมนตรีอารเ์ซ็ป

ยนิดทีีไ่ดท้ราบวา่การประชมุคณะกรรมการเจรจาอารเ์ซ็ป ครัง้ที ่

28 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีความ

คบืหนา้อย่างมาก โดยสามารถสรุปผลการเจรจาเปิดตลาดได ้

แลว้ 80.4% ใกลจ้ะจบ 16% เหลือการเจรจาเปิดตลาดที่

จะตอ้งเร่งหารอืกันต่ออกี 3.6% เท่านัน้ และสามารถปิดขอ้บท

ไดเ้พิม่อกี 6 บท ไดแ้ก ่บทบัญญัตพิื้นฐานและค านยิามทั่วไป 

บทการคา้สนิคา้ บททรัพยส์นิทางปัญญา บทบัญญัตทิั่วไปและ

ขอ้ยกเวน้ บทการระงับขอ้พพิาท และบทบัญญัตสิดุทา้ย และ

ในการประชุมรัฐมนตรีครัง้น้ีสรุปเพิ่มอีก 1 บท คือ บทการ

เคลื่อนยา้ยบุคคลธรรมดา ท าใหจ้นถงึตอนน้ีสรุปไดแ้ลว้ 14 

บท และ 3 ภาคผนวก จากทัง้หมด 20 บท และ 3 ภาคผนวก 

ส าหรับอกี 6 บททีเ่หลอื ไดแ้ก ่บทการเยยีวยาทางการคา้ บท

การแข่งขัน บทการคา้บรกิาร บทกฎถิน่ก าเนิดสนิคา้ บทการ

ลงทุน และบทพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส ์เป็นสิง่ทีส่มาชกิอารเ์ซ็ป

ตอ้งเร่งหาขอ้สรุปในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ก่อนน าเสนอผูน้ า

ประกาศสรุปผลการเจรจาต่อไปในช่วงการประชุมสุดยอดอาร์

เซ็ป 

ทัง้น้ี หากความตกลงอารเ์ซ็ปมผีลบังคับใชจ้ะครอบคลุมตลาด

ขนาดใหญ่ที่มปีระชากรรวมกันกว่า 3,500 ลา้นคน หรือเกอืบ

ครึง่ของประชากรโลก และมีมูลค่า GDP กว่า 27.2 ลา้นลา้น

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32.3% ของ GDP โลก มีมูลค่า

การคา้รวมกว่า 11.5 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ คดิเป็น 29.3% 

ของมลูคา่การคา้โลก นอกจากน้ี ความตกลงอารเ์ซ็ปจะชว่ยลด

ความซ ้าซอ้นเรือ่งกฎถิน่ก าเนดิสนิคา้ ประสานกฎระเบยีบและ

มาตรการทางการคา้ ส่งผลใหม้ีการยอมรับกฎเกณฑ์ดา้น

มาตรฐานตา่งๆ ระหวา่งกัน และสรา้งความเชือ่มโยงหว่งโซก่าร

ผลติซึง่จะน าไปสูก่ารขยายตัวทางการคา้และการลงทุนภายใน

ภมูภิาค

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

รัฐมนตรอีาร์เซ็ปที่กรุงเทพฯ-ยืนยันเดนิหนา้ท างานเพื่อใหผู้น้ าอาร์เซ็ปร่วม

ประกาศสรุปผลการเจรจาสิน้ปีนี้.html 
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กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

ตดิตามสถติกิารคา้ไทยกับสมาชกิอารเ์ซ็ป 15 ประเทศ แนะจับ

ตาส่งออกไปอนิเดียขยายตัวเพิม่ท่ามกลางวกิฤตการคา้โลก 

ชว่ง 8 เดอืนแรกของปี 2562 (ม.ค.-ส.ค.) ขยายตัวรอ้ยละ 0.7 

เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี 2561 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้

ระหวา่งประเทศ เปิดเผยผลการตดิตามสถติกิารคา้ระหว่างไทย

กับสมาชกิความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิระดับภูมภิาค (RCEP) 

15 ประเทศ ไดแ้ก่ อาเซียน อินเดีย ญี่ปุ่ น จีน เกาหลีใต ้

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ในช่วง 8 เดือนแรก (มกราคม-

สิงหาคม) ของปี 2562 พบว่ามีมูลค่าการคา้รวม 191.7 

พันลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกจากไทย 94.1 พันลา้น

เหรยีญสหรัฐ และไทยน าเขา้ 97.6 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ 

นางอรมน เพิม่เตมิว่า ส าหรับสนิคา้ส าคัญทีไ่ทยส่งออกไปยัง

สมาชกิ RCEP ในชว่ง 8 เดอืนแรกของปี 2562 ไดแ้ก่ รถยนต ์

อุปกรณ์และส่วนประกอบ (11.3 พันลา้นเหรียญสหรัฐ) เม็ด

พลาสตกิ (5.2 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ) และน ้ามันส าเร็จรูป (4.6 

พันลา้นเหรยีญสหรัฐ) ขณะทีไ่ทยมสีนิคา้น าเขา้ส าคัญ ไดแ้ก ่

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (9.8 พันลา้นเหรียญสหรัฐ)

เครือ่งจักรไฟฟ้าและสว่นประกอบ (8.9 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ) 

และเคมภีัณฑ ์(7.2 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ) โดยในปี 2562 ซึง่

เป็นช่วงวิกฤติเศรษฐกิจโลกและกระทบต่อการคา้ระหว่าง

ประเทศนัน้ อนิเดยีถอืเป็นตลาดสง่ออกทีส่ าคัญและมศีักยภาพ

ในการรองรับสนิคา้จากไทย โดยไทยสง่ออกไปอนิเดยี มูลค่า 

5.28 พันลา้นเหรียญสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน รอ้ยละ 0.7 สนิคา้ทีไ่ทยส่งออกไปอนิเดยี

ในอันดับตน้ๆ ไดแ้ก่ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก อัญมณีและ

เครื่องประดับ  รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ  และ

เครือ่งปรับอากาศและสว่นประกอบ 

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

พาณชิย-์เผยสถติ-ิ8-เดอืนแรกปี-2562-การคา้ไทยกับสมาชกิอารเ์ซ็ป-ชี-้

สง่ออกอนิเดยีโดดเดน่ทา่มกลางวกิฤตการคา้โลก.html 
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วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม

ปากเป่ียน กรมประมง นายวชิาญ องิศรีสว่าง รองอธบิดี กรม

ประมง เป็นประธานการประชุมเรื่องการก าหนด และการติด

ฉลากมาตรฐานสนิคา้ประมงที่มาจากการจับ โดยการประชุม

ดังกล่าวไดห้ารอืถงึแนวทางการด าเนนิงาน หลักเกณฑ ์วธิีการ

และระเบียบในการพิจารณาการติดฉลาก ร่วมกับทางผูแ้ทน

สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบา้นแห่งประเทศไทย ผูแ้ทน

สมาคมรักษ์ทะเลไทย นายประเทศ ซอรักษ์ ผูต้รวจราชการ

กรม  และห น่วยงานที่ เกี่ยวขอ้งของกรมประมง ซึ่งการ

ด าเนินงานดังกล่าว ไดส้อดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ .ศ .2561-2580) ยุ ท ธศาสตร์ชาติที่  2 ด ้านการส รา้ง

ความสามารถในการแขง่ขัน และดา้นการเพิม่ศักยภาพการผลติ

สนิคา้สัตวน์ ้า และอาหารสัตวน์ ้าสูต่ลาดยุคใหม่  

ทีม่า : 

https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/3722 

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม

ปากเป่ียน ชัน้ 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ผูบ้รหิารระดับสูง

ข อ งก ลุ่ ม พั น ธ มิต รท าง ธุ รกิ จ อ าห ารท ะ เล  (Seafood 

Taskforce) ไดเ้ขา้พบ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง 

เพือ่หารอืและขอบคุณกรมประมงทีร่่วมด าเนนิการแกไ้ขปัญหา

การประมงผิดกฎหมาย การพัฒนาตรวจสอบยอ้นกลับสนิคา้

ประมง และการแกไ้ขปัญหาแรงงานในภาคประมง ร่วมกับ 

Seafood Taskforce ด ้วย ดี เส ม อม า ซึ่ งช่ วย เส ริม ส ร า้ ง

ภาพลักษณ์ที่ดีใหกั้บผลิตภัณฑ์ประมงของประเทศไทยใน

สายตาของผูบ้รโิภคชาวสหรัฐอเมรกิาและสหภาพยุโรป อีกทัง้

ยังสรา้งความเชือ่มั่นใหกั้บกลุ่มผูน้ าเขา้และบรษัิทธุรกจิคา้ปลีก

ที่เป็นสมาชกิของ Seafood Taskforce ที่น าเขา้สนิคา้ประมง

ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่สนิคา้กุง้ทะเลอกีดว้ย ทัง้น้ี อธบิดี

กรมประมง ไดเ้นน้ย ้าว่า กรมประมงจะยังคงปฏบิัตงิานร่วมกับ 

Seafood Taskforce และรวมถึง OceanMind ที่เป็นพันธมิตร

ใหม่ของ Seafood Taskforce เพื่อให เ้กิดความยั่งยืนของ

ทรัพยากรประมงและห่วงโซอุ่ตสาหกรรมอาหารทะเลยิง่ขึน้ไป 

ควบคู่ไปกับการใหค้วามส าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวประมงดว้ย  

ทีม่า: 

https://www.facebook.com/227334884050780/posts/240002322344

8591?sfns=mo
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นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี ก.เกษตร 

กล่าวว่า ประเทศไทยวางระบบป้องกันท าประมงไอยูยู 5 ดา้น

ส าคัญ ไดแ้ก่ 1.กฎหมาย 2.การบรหิารจัดการประมงและการ

จัดการกองเรอื 3.การตดิตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) 4.

การตรวจสอบยอ้นกลับ และ5.การบังคับใชก้ฎหมาย ซึ่ง

ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง

เ รื อ ป ร ะ ม ง  (Monitoring Control and Surveillance) ที่

ทันสมัย มปีระสทิธภิาพ และเป็นสากล เรือประมงทุกล าทีอ่อก

ท าประมงนอกน่านน ้าสากล ตอ้งปฏบิัตติามระเบียบถูกตอ้งตาม

กฎหมายทัง้ของไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ปัจจุบันมี

เรือประมงที่ไดร้ับใบอนุญาตท าประมงนอกน่านน ้าในพื้นที ่

SIOFA ม ี3 ล า โดยระหว่างเรอืประมงทุกล าออกท าประมงนอก

น่านน ้า เรือทุกล า กรมประมงจะเฝ้าตดิตามพฤตกิรรมเดินเรือ

และท าประมงตลอด 24 ชั่วโมง โดยใชร้ะบบอเิล็กทรอนิกส์ที ่

ประกอบดว้ย ระบบระบุต าแหน่งเรอืประมง Vessel Monitoring 

System (VMS) ระบบเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ Electronic 

Monitoring (EM) หรือกลอ้งวงจรปิด และระบบรายงานทาง

อเิล็กทรอนิกส์ Electronic Reporting System (ERS) ซึง่เป็น

ชอ่งทางป้องกันปัญหาท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไรก้ารควบคุม สามารถรายงานขอ้มูลการท าการประมง การ

ขนถ่ายสัตว์น ้า การตดิตามกจิกรรมต่างๆ ของเรือ หากพบว่า

เรอืประมงมพีฤตกิรรมตอ้งสงสัย กรมประมงสามารถรอ้งขอภาพ

เพือ่ใหร้ะบบถ่ายภาพสง่เขา้มายังระบบเฝ้าระวังทีศู่นย ์FMC ได ้

ตลอด 24 ชั่วโมง 

กรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุร ี

เพื่อร่วมกันหาแนวทางการรีไซเคลิ ตามโครงการรไีซเคลิเศษ

อวนประมง นายบัญชา สขุแกว้ ผูอ้ านวยการกองนโยบายและ

ยุทธศาสตรพ์ัฒนาการประมง กรมประมง พรอ้มเจา้หนา้ที่ และ

ผูแ้ทนองคก์รเอกชน มูลนธิคิวามยุตธิรรมเชงิสิง่แวดลอ้ม (EJF) 

ลงพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันหาแนว

ทางการรไีซเคลิ ตามโครงการรีไซเคลิเศษอวนประมง ร่วมกับ

เครือข่ายชาวประมงในชุมชนประมงพื้นบา้นจังหวัดในชายฝ่ัง

อ่าวไทย ที่ใชเ้ครื่องประมงประเภทอวนปู อันจะน าไปสู่การ

แกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม และความยั่งยืนของทรัพยากรประมง 

โดยไดร้ับความร่วมมือเป็นอย่างดี และการมีส่วนร่วมจาก

ชาวประมงในพืน้ทีต่่างๆ เชน่ กลุ่มประมงเรอืเล็กพืน้บา้นหนอง

แฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง กลุ่มประมงพื้นบา้นหาด

จอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และกลุ่มประมง

เรอืเล็กนาเกลอื อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 

 



 

 
 
 

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 กรมการจัดหางาน กระทรวง

แรงงาน ไดเ้ปิดศูนย์บรกิารจัดหางานและคุม้ครองคนหางาน 

แห่งที่ 3 ขึน้ ที่สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพมหานคร (ถนน

บรมราชชนนี) หรือสถานีขนส่งสายใตใ้หม่เพื่อใหบ้ริการ

คนหางาน ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแบบครบวงจร พรอ้ม

คุม้ครองดูแลคนหางานใหไ้ดร้ับสิทธิตามกฎหมาย อ านวย

ความสะดวกขยายการใหบ้รกิารแก่ประชาชนใหค้รอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้น ที่ส าคัญป้องกันอันตรายจากมิจฉาชีพ ที่จะเขา้มา

หลอกลวงคนหางานใหต้กเป็นเหยื่อ โดยเฉพาะขบวนการคา้

มนุษย ์

นอกจากน้ี ยังเปิดใหบ้ริการรับขึ้นทะเบียนผูป้ระกันตนกรณี

ว่างงาน และการใหบ้รกิารจัดหางาน และขึน้ทะเบยีนไปท างาน

ในต่างประเทศดว้ย 

ก่อนหนา้น้ี ไดเ้คยเปิดศูนย์บริการไปแลว้ ที่สถานี

ขนส่งผูโ้ดยสารหมอชิต 2 และสถานีรถไฟหัวล าโพง ซึ่ง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่  โทรสายด่วน

กระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน 

ทีม่า  : https://news.ch7.com/detail/369798

 

วันที ่17 ตุลาคม 2562 นายสมบูรณ์ ตรัยศลิานันท ์รอง

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน (กสร.)เปิดเผยผล

การตรวจแรงงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน

ในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการใชแ้รงงานบังคับและการคา้

มนุษยด์า้นแรงงาน ในปีงบประมาณ 2562 (1ต.ค.61-30 ก.ย.

62) ว่า กสร.ไดด้ าเนนิการตรวจแรงงานในระบบ ตรวจแรงงาน

ในกิจการกลุ่มเสี่ยง และตรวจโดยชุดเฉพาะกิจ รวมสถาน

ประกอบกจิการผ่านการตรวจจ านวน 36,542 แห่ง ลูกจา้งผ่าน

การตรวจ 1,302,227 คน พบการกระท าผดิ 9,981 แห่ง    

ขณะที่การตรวจแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น ้า 403 แห่ง 

ลูกจา้ง 32,639 คน พบกระท าผดิ 94 แห่ง รวมไปถงึการตรวจ

คุม้ครองแรงงานประมง โดยบูรณาการตรวจแรงงานประมง 22 

จังหวัดชายทะเล  มเีรอืประมงที่ผ่านการตรวจ 529 ล า ลูกจา้ง 

7,203 คน พบเรือประมงที่ปฏิบัติไม่ถูกตอ้ง 14 ล า และการ

ตรวจแรงงานประมง ณ  ศูนย์ PIPO 59,719 ล า ลูกจ า้ง 

714,482 คน พบการกระท าผดิ 30 ล า ซึง่ส่วนใหญ่ปฏบิัตไิม่

ถูกตอ้งในเรือ่งการจ่ายค่าจา้งค่าล่วงเวลา  

ทัง้น้ี พนักงานตรวจแรงงานไดด้ าเนินการออกค าสั่งกับสถาน

ประกอบกจิการที่ปฏบิัตไิม่ถูกตอ้งส่งผลใหลู้กจา้งไดร้ับสทิธิ

ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน คดิเป็นเงนิกว่า 83 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี กสร.ยังด าเนินการในเชงิป้องกัน โดยส่งเสรมิให ้

สถานประกอบกิจการ นายจา้ง ลูกจา้งมีความรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกับสทิธหินา้ทีต่นเองตาม พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน รวมทัง้

ใหค้วาม ส าคัญกับประเด็นปัญหาที่เกีย่วขอ้งกับสทิธแิรงงาน 

แรงงานบังคับและการคา้มนุษย์ เพื่อใหแ้รงงานไทยและ

แรงงานต่างดา้วที่ เขา้มาท างานในประเทศไทยไดร้ับการ

คุม้ครองดูแลและสง่เสรมิใหแ้รงงานมคุีณภาพชวีติการท างานที่

ดีไดร้ับสิทธิตามกฎหมายและสอดคลอ้งกับมาตรฐานสากล 
ทีม่า: : https://tna.mcot.net/view/huNQMbs 

 



 

 
 
 

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายมนัส โกศล ประธานสภา

องคก์ารลูกจา้งพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวถงึกรณี

รัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนการจา้งงานลูกจา้งชั่วคราวของทุก

หน่วยงานเป็นการจา้งเหมาบรกิาร ว่า ขณะน้ีทุกหน่วยงานของ

รัฐหันมาเปลีย่นรูปแบบเป็นการจา้งเหมาบรกิาร ซึง่เป็นการแปร

งบพัสดุมาจา้งคน จงึท าใหรู้ปแบบการจา้งเป็นเรียกว่าการจา้ง

ท าของ จงึไม่เขา้ความคุม้ครองของกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

กฎหมายเงินทดแทน และกฎหมายประกันสังคม ท าใหข้าด

สทิธปิระโยชน์ตรงน้ีไป ซึง่เรือ่งน้ีไม่ใช่แค่เพยีงลูกจา้งชั่วคราว

ของกระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) ที่ออกมาเรียกรอ้งเท่านั้น แต่

ยังมหีน่วยงานอืน่ๆ รวมกันกว่า 4 แสนคน ทีไ่ม่มสีวัสดกิารอะไร

เลย เมือ่เกดิการจา้งงานรูปแบบนี้ 

นายมนัส กล่าวว่า เรือ่งน้ีตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการแกไ้ขกฎหมาย 

ใหลู้กจา้งเหมาบริการเหล่าน้ีเขา้มาอยู่ภายใตค้วามคุม้ครอง

ของกฎหมาย เพื่อใหไ้ดร้ับสทิธปิระโยชน์ โดยกรมสวัสดกิาร

และคุม้ครองแรงงาน (กสร.) อาจตอ้งไปแก ้พ.ร.บ.คุม้ครอง

แรงงาน มาตรา 4 เพื่อก าหนดใหลู้กจา้งเหมาบรกิารเขา้มาอยู่

ภายใตก้ฎหมาย 3 ฉบับ คือ พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ร.บ.

ประกันสังคม และ พ.ร.บ.เงนิทดแทน ก็จะช่วยใหไ้ดร้ับสทิะ

ประโยชน์ ส่วนที่กังวลว่า เมื่อปรับการจา้งงานมาเป็นจา้งเหมา

บริการแลว้ไม่ไดส้ ิทะประกันสังคมจะท าใหข้าดการส่งเงิน

สมทบจนกระทบต่อเงนิบ าราญชราภาพนั้น หากมีการกลับเขา้

มาสู่ระบบประกันสังคมจะมีการนับอายุงานต่อทันที ไม่ไดเ้ริม่

นับหนึง่ใหม่  

"หากปลดล็อกกฎหมายใหลู้กจา้งเหมาบรกิารเขา้มาอยู่ภายใต ้

กฎหมาย 3 ฉบับน้ี จะท าใหไ้ดร้ับสทิธปิระโยชน์เหมือนลูกจา้ง

ทั่วไป คือ เกษียณอายุก็ไดเ้งนิบ านาญชราภาพ ค่าชดเชยเมื่อ

ถูกเลิกจา้ง ซึ่งตอนน้ีไม่ไดอ้ะไรเลย ส่วนเรื่องของที่มาของ

งบประมาณลักษณะการจา้งก็ตอ้งไปว่ากันในเรื่องของส านัก

งบประมาณหรือส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

(ก.พ.) แต่หากจะใหไ้ดร้ับความคุม้ครองตอ้งแกก้ฎหมายให ้

ครอบคลุมลูกจา้งเหมาบรกิาร เพราะที่ไม่เขา้กฎมายเน่ืองจาก

ถือเป็นสัญญาจา้งท าของ มีหมดสัญญาจา้ง แต่หน่วยงานรัฐ

เป็นหน่วยงานบรกิาร ไม่มคี าว่าหมดสัญญาจา้ง จงึจตอ้งท าให ้

ลูกจา้งเหมาบรกิารอยู่ในความครอบคลุมของกฎหมายดว้ย" 

นายมนัส กล่าวและว่า วันน้ีตนไดม้กีารเสนอเรือ่งน้ีตอ้งสมาชกิ

วุฒสิภา เพือ่ใหเ้ห็นถงึปัญหา 

ทีม่า  : https://mgronline.com/qol/detail/9620000099329

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.

แรงงาน เปิดเผยว่า กรณีที่สหรัฐอเมรกิาจะตัดสทิธพิเิศษภาษี

ศุลกากรสินคา้ (GSP) ของไทยในอีก 6 เดือน โดยอา้งว่า

ประเทศไทยไม่สามารถแกปั้ญหาแรงงานใหเ้ป็นไปตามหลัก

สากลไดนั้้น ยืนยันว่าการด าเนินการคุม้ครองแรงงานของ

ก ร ะท ร วง แ รง ง าน เป็ น ไ ป แ ล ะส อ ด ค ล ้อ ง ต าม ห ลั ก

มาตรฐานสากล โดยกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได ้

ตระหนักและใหค้วามส าคัญในการดูแลคุม้ครองแรงงานทุกคน 

เพื่อใหไ้ดร้ับสทิธปิระโยชน์และความปลอดภัยในการท างาน 

รวมทัง้อยู่บนพื้นฐานของหลักสทิธิมนุษยชนและความเสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน โดยทุกภาคส่วนไดบู้รณาการการท างานมา

อย่างต่อเน่ือง ซึง่จากผลการด าเนนิงาน ท าใหป้ระเทศไทยอยู่

ในระดับความส าเร็จมาก (Significant Advancement) ของ

สถานการณ์การขจัดการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด 

ในปี 2560 เป็นปีที ่2 ตดิต่อกัน 

นอกจากน้ีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ยังไดป้รับ

สถานการณ์ปราบปรามการคา้มนุษยข์องประเทศไทยจาก Tier 

2 Watch List มาเป็นระดับ Tier 2 และสหภาพยุโรป (EU) 

ประกาศปลดใบเหลอืงไอยูยู ในส่วนของการรับรองอนุสัญญาฯ 

ต่อไอแอลโอ กระทรวงแรงงานไดใ้หส้ัตยาบันพธิสีารสว่นเสรมิ

ปี ค.ศ.2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าดว้ยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930 และแกไ้ข

เพิ่มเติมกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการคา้

มนุษย ์เพื่อบังคับใชก้ฎหมาย การชว่ยเหลือคุม้ครองผูเ้สยีหาย

จากแรงงานบังคับ และก าหนดบทลงโทษเกีย่วกับการบังคับใช ้

แรงงานหรอืบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

รวมทัง้การยืน่จดทะเบยีนใหส้ัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับ

ที่ 188 ว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานภาคประมง ค.ศ.2007 ต่อ

ไอแอลโอ เพื่อคุม้ครองแรงงานประมงใหไ้ดร้ับสิทธิดา้น

สขุภาพ ประกันสังคม และความปลอดภัยในการท างาน โดยจะ

มผีลบังคับใชใ่นวันที ่18 พฤศจกิายนที่จะถงึน้ี ขณะเดยีวกันยัง

ไดพ้ิจารณาใหส้ัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่  87 และ 98 

เกีย่วกับการรวมตัวตัง้เป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรอง ซึง่

ขณะน้ีก าลังปรับปรุงกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและ

ส านักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา รวมทัง้รับฟังความเห็นจาก

ทุกฝ่าย 

https://mgronline.com/qol/detail/9620000099329


 

 
 
 

ทั ้งน้ี กระทรวงแรงงานจะท างานอย่างใกลช้ ิดกับองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพื่อใหก้ารดูแลคุม้ครอง

แรงงานทุกคนเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและสอดคลอ้งตาม

หลักมาตรฐานสากลต่อไป 

ทีม่า  : https://www.ryt9.com/s/iq03/3059349  

 

https://www.ryt9.com/s/iq03/3059349


 
 
 

มตปิระชุม ครม. วนัที ่22 ตค.62 มเีรือ่งทีส่ ำคญัดงันี้

14. เรือ่ง ขอควำมเห็นชอบคณะรฐัมนตรตี่อขอบเขต

อ ำนำจหนำ้ที ่(TOR) องคก์รเฉพำะสำขำภำยใตร้ฐัมนตรี

แรงงำนอำเซยีน  

ครม.มมีตเิห็นชอบตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี 

1. เห็นชอบขอบเขตอ านาจหนา้ที่ (TOR) จ านวน 4 

ฉบับ เพื่อใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมรับรองโดยไม่

มกีารลงนาม ดังน้ี (1) TOR เจา้หนา้ที่อาวุโสแรงงานอาเซยีน 

( ASEAN Senior Labour Officials Meeting : SLOM)  (2) 

TOR คณะท างานเจา้หนา้ที่อาวุโสแรงงานอาเซยีนว่าดว้ยแนว

ปฏิบัติที่กา้วหนา้ดา้นแรงงานเพื่อเสริมสรา้งการแข่งขันใน

อาเซียน (The Senior Labour Officials Meeting Working 

Group on Progressive Labour Practices to Enhance the 

Competitiveness of ASEAN : SLOM - WG) (3) TOR 

คณะกรรมการอาเซยีนว่าดว้ยการปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามปฏญิญา

อาเซยีนว่าดว้ยการคุม้ครองและส่งเสรมิสทิธขิองแรงงานต่าง

ด ้า ว  (ASEAN Committee on the implementation of the 

ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of 

the Rights of Migrant Workers : ACMW) แล ะ  (4) TOR 

เครือข่ายดา้นความปลอดภัยและอาชีว อนามัยอาเซียน 

( ASEAN Occupational Safety and Health Network : 

ASEAN - OSHNET) 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข

ปรับปรุงถอ้ยค าของ TOR ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ

และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใ้หค้วามเห็นชอบไว ้

ใหก้ระทรวงแรงงานสามารถด าเนินการได ้โดยใหน้ าเสนอ

คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอ้มทั ้งใหช้ี้แจงเหตุผลและ

ประโยชน์ทีไ่ทยไดร้ับจากการปรับเปลีย่นดังกล่าวดว้ย 

         สาระส าคัญของ TOR 4 ฉบับดังกล่าว เป็นเอกสาร

ก าหนดกรอบการด าเนินงานของกลไกภายใตร้ัฐมนตรแีรงงาน

อาเซยีน (ALMM) เช่น พันธกจิ องคป์ระกอบ โครงสรา้ง กลไก

การด าเนินงาน รวมทั ้งบทบาทและหนา้ที่ของประธานซึ่ง

จ ะต ้อ งได ้รับ การรับ รอง  (โดยไม่ มี ก ารลงนาม ) โด ย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก่อนที่จะน าไปใชป้ฏบิัติเป็น

แนวทางในการขับเคลือ่นการด าเนนิงานต่อไป ดังน้ี 

      1. TOR เจา้หนา้ที่อาวุโสแรงงานอาเซียน (SLOM) เพื่อ

สง่เสรมิการพัฒนาทางเศรษฐกจิและสังคมและความยั่งยนืของ

ภูมิภาคผ่านการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่าง

ประเทศระดับภูมภิาคใหเ้กดิแรงงานสัมพันธท์ีด่ ีการมผีลติภาพ

ของงาน 

      2. TOR คณะท างานเจา้หนา้ที่อาวุโสแรงงานอาเซียนว่า

ดว้ยแนวปฏบิัตทิีก่า้วหนา้ดา้นแรงงานเพือ่เสรมิสรา้งการแขง่ขัน

ในอาเซียน (SLOM - WG) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ 

SLOM โดยกระตุน้ใหม้ีการรับรองแนวปฏิบัติดา้นแรงงานเพื่อ

เสรมิสรา้งการแขง่ขันในตลาดแรงงาน 

       3. TOR คณะกรรมการอาเซียนว่าดว้ยการปฏิบัติให ้

เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าดว้ยการคุม้ครองและส่งเสริม

สทิธขิองแรงงานต่างดา้ว (ACMW) การขับเคลือ่นค ามั่นภายใต ้

ปฏญิญาเซบูและฉันทามตอิาเซยีน (การพัฒนากลไกอาเซยีน

เพื่อคุม้ครองและส่งเสรมิสทิธขิองแรงงานต่างดา้ว) ผ่านความ

ร่วมมือระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคให เ้ป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ และประสานและด าเนินงานกับองคก์รอาเซียน

เฉพาะสาขาอืน่ ๆ ในประเด็นทีเ่กีย่วกับการคุม้ครองและสง่เสรมิ

สทิธแิรงงานต่างดา้ว 

        4. TOR เครือข่ายดา้นความปลอดภัยและอาชวีอนามัย

อาเซียน (ASEAN - OSHNET) เพิ่มขีดความสามารถของ

สถาบันอาชวีอนามัยและความปลอดภัยระดับภูมิภาคในเรื่อง

การตรวจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริม การ

ฝึกอบรม และการวจิัย รวมทัง้การแลกเปลีย่นขา่วสารอาชวีอนา

มัยและความปลอดภัยอย่างเสร ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ผ่านการใช ้

ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
 

26. เรือ่ง กำรแตง่ต ัง้ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั  
(กระทรวงกำรตำ่งประเทศ) 
 

ครม.มีมตอินุมัตติามที่รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ

เสนอแต่งตั ้งขา้ราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการ

ต่างประเทศ ใหด้ ารงต าแหน่ง ประเภทบรหิารระดับสูง จ านวน 

6 ราย ดังน้ี   

1. นางกาญจนา ภัทรโชค อธบิดีกรมองคก์ารระหว่าง

ป ระ เท ศ  ให ้ด า ร ง ต าแ ห น่ ง  เอ ก อั ค ร ราช ทู ต  ส ถ าน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮลม์ ราชอาณาจักรสวเีดน   

           2. นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธบิดีกรมพธิีการทูต ให ้

ด ารงต าแหน่ง อธบิดกีรมองคก์ารระหว่างประเทศ  

            3. นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูต

ประจ ากระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ใหด้ ารงต าแหน่ง 

อธบิดกีรมพธิกีารทูต  

            4. นางสาวบุษฎ ีสันตพิทิักษ์ อธบิดกีรมสารนิเทศ ให ้

ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

แคนเบอรร์า เครอืรัฐออสเตรเลยี  

             5. นายเชดิเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต สถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ใหด้ ารง

ต าแหน่ง อธบิดกีรมสารนเิทศ 



 
 
 

          6. นายเอกพล พูลพพิัฒน์ รองอธบิดกีรมยุโรป ใหด้ ารง

ต าแหน่ง เอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิล ี

สาธารณรัฐประชาธปิไตยตมิอร ์- เลสเต 

                   ทัง้น้ี ตัง้แต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหม่อมแต่งตั ้งเป็นตน้ไป เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ ว่าง 

สับเปลี่ยนหมุนเวยีน และทดแทนผูท้ี่เกษียณอายุราชการ ซึง่

การแต่งตั ้งขา้ราชการใหไ้ปด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูต

ประจ าต่างประเทศตามขอ้ 1. 4. และ 6. รวม 3 ราย ไดร้ับ

ความเห็นชอบจากประเทศผูร้ับ 

 

28. เรือ่ง กำรแตง่ต ัง้ขำ้รำชกำรใหด้ ำรงต ำแหนง่ประเภท

บรหิำรระดบัสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ครม.มมีตอินุมัตติามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตัง้

ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู จ านวน 5 

ราย ดังน้ี 

1. นายรัตนะ สวามชีัย รองเลขาธกิาร (นักบรหิารระดับ

ตน้) ส านักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม แต่งตัง้ใหด้ ารง

ต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง

ระดับสงู) ส านักงานปลัดกระทรวง 

2. นายอรุณชัย พุทธเจรญิ รองอธบิด ี(นักบรหิารระดับ

ตน้) กรมประมง แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการ

กระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวงระดับสงู) ส านักงาน

ปลัดกระทรวง  

3. นางดาเรศร ์กติตโิยภาส รองอธบิด ี(นักบรหิารระดับ

ตน้) กรมสง่เสรมิการเกษตร แต่งตัง้ใหด้ ารง 

 

ต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง

ระดับสงู) ส านักงานปลัดกระทรวง  

4. นายอ าพันธุ ์เวฬุตันต ิรองอธบิด ี(นักบรหิารระดับ

ตน้) กรมปศุสัตว ์แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการ

กระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวงระดับสงู) ส านักงาน

ปลัดกระทรวง    

5. นายประยรู อนิสกลุ รองอธบิด ี(นักบรหิารระดับตน้) 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการ

กระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวงระดับสงู) ส านักงาน

ปลัดกระทรวง  

ทัง้น้ี ตัง้แต่วันทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป  

ทีม่า  : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/23984 

 

 

 


