
 
 

 

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 TTIA จัดประชุมการจัดตั้ง

ส ม า ค ม อ า ห า ร สั ต ว์ เ ลี้ ย ง ไ ท ย  ( Thai Pet Food 

Association; TPFA)  

เมื่อวันที ่10 กันยายน 2562 TTIA จัดอบรมเรื่องหลักการ

ชี้ แ น ะ ข อ ง สห ป ร ะ ช า ช า ติ ว่ า ด ้ว ย สิทธิม นุษย ช น  

( UNGPs) และในชว่งบ่าย สมาคมฯ จัดประชมุ TTIA HR 

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562 TTIA ไดเ้ขา้ร่วมประชุม

โครงการ Sea forum for Fisher ณ บาหล ีอนิโดนีเซยี 

เมือ่วันที ่20 กันยายน 2562  TTIA ไดเ้ขา้ร่วมแสดงความ

ยนิดีในวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 93 ปี และไดม้อบ

เงนิบรจิาคสมทบทุนมูลนธิสิมเด็จพระมหติลาธเิบศร์อดุลย

เดชวกิรม พระบรมราชนก 

เมื่อวันที ่11-13 กันยายน 2562 TTIA ตดิตามหน่วยงาน Federal Service for Veterinary 

Phytosanitary Surveillance (FSVPS) ประเทศรัสเซยี เขา้ตรวจโรงงานของสมาชกิ TTIA 



 

 

 
 
 
 

 

 

ขา่วกจิกรรม 
 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะท างานเพือ่ตดิตามและรวบรวมขอ้มูลการ

ด าเนนิงานป้องกันและแกไ้ขปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก  

แรงงานบงัคับในกลุ่มสนิคา้กุง้และปลา ครัง้ที ่1/2562 
 

- TTIA เขา้ร่วมสัมมนาในหัวขอ้ สง่ออกไทยไปสหรัฐ ตอ้งเขา้ใจ 

อะไรบา้ง (มุมมองเจา้หนา้ทีส่หรัฐฯ) Agricultural and Food  

Importation into the United States: An Inside Viewpoint 
 

- TTIA เขา้ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 2019 ที ่ 

บจก. เอส.พ.ีเอ.อนิเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป 
 

- TTIA จัดประชมุการจัดตัง้สมาคมอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย 

 (Thai Pet Food Association; TPFA) 
 

- TTIA เขา้ร่วมเป็นวทิยากร เรือ่งการจัดหางานอย่างม ี

จรยิธรรมและการจา้งงานอย่างเป็นธรรม 
 

- TTIA เขา้ร่วมสัมมนาระดมความเห็น เรือ่ง สนิคา้เกษตรไทย 

ไปตลาดโลก: อุปสรรคและโอกาส 
 

- TTIA เขา้ประชมุคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ 

ระหว่างประเทศ ครัง้ที ่2/2562 
 

- TTIA เขา้ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 2019 ที ่บจก.เอ.อ.ีซ.ีแคนนิง่ 
 

- TTIA เขา้ร่วมเสวนาในงานอบรมพนักงานตรวจแรงงานใหม ่
 

- TTIA ตดิตามหน่วยงาน Federal Service for Veterinary  

Phytosanitary Surveillance (FSVPS) เขา้ตรวจ บรษัิท  

ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม จ ากัด 
 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุระดับชาตว่ิาดว้ยธุรกจิกบั 

สทิธมินุษยชน ครัง้ที ่3 "อะไรทีภ่าคธุรกจิจ าเป็นตอ้งรู?้" 
 

- TTIA ตดิตามหน่วยงาน Federal Service for Veterinary  

Phytosanitary Surveillance (FSVPS) เขา้ตรวจ บรษัิท 

 ยูนคิอรด์ จ ากัด (มหาชน) 
 

- TTIA ร่วมเดนิทางไปบรจิาคของอปุโภคและบรโิภค และทุน 

การศกึษาใหก้ับเด็กก าพรา้ ณ วัดสระแกว้ จังหวัดอ่างทอง 
 

- TTIA ใหก้ารตอ้นรับ บจก. Adsale Exhibition Services Ltd. 
 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุกับ TFFA เพือ่ปรับคู่มอืและ Check list GLP 
 

- TTIA เขา้ร่วมงานเสวนา ทศิทางการจัดการปัญหาแรงงานบงัคับตาม 

พระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญัตป้ิองกันและปราบปราม 

การคา้มนุษย ์พ.ศ.2562 
 

- TTIA เขา้ร่วมแสดงความยนิดใีนวันสถาปนา 

กรมประมงครบรอบ 93 ปี 
 

- TTIA เขา้รับฟังการน าเสนอโครงการ อบรมสทิธแิละหนา้ทีแ่รงงาน 

 โดย อ.ธนดิา ดศิยบุตร (อ.ออ้) และคุณ Sofie ผูก้อ่ตัง้ 

โครงการ Qiuzrr จากสวเีดน 

 

 

ข่าวการคา้ 
 

- กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ 
เตรยีมพรอ้มฟ้ืนการเจรจาเอฟทเีอไทย-อยูีเปิดเวทใีหญเ่ชญิ 
ทุกภาคสว่นระดมสมอง 
 

- ‘กรมเจรจาฯ’ คาดเบร็กซทิแบบไม่มขีอ้ตกลงจะเป็นประโยชน์ 
ต่อสนิคา้ไทย 

ข่าวความปลอดภยัอาหาร 
 

- กรมประมง เดนิทางเยอืนกรุงปักกิง่  
สาธารณรัฐประชาชนจนี (GACC) 
 

ข่าวประมง 
 

- อธบิดกีรมประมงเผยผลส าเร็จการปฏรูิปประมงไทยวางระบบสู ่
การพัฒนาทีย่ัง่ยนืในโอกาสวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ93 ปี  
และวันประมงแห่งชาต ิประจ าปี 2562 
 

 
ข่าวแรงงาน 
 

- ก.ม.แรงงานใหม่ นายจา้ง จ่ายชดเชยอายุงานเกนิ 20 ปี  
เพิม่เป็น 400 วัน 
 

- "คลัง"เสนอครม. คง VAT 7% ต่ออกี 1-2 ปี 
 

- ส านักงานประกันสังคม แจง้ พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ ฉบับ 2  
ทีเ่พิง่มผีลบังคับใชเ้มือ่สิน้เดอืน ส.ค. ทีผ่่านมา ใหผู้ป้ระกันตน 
ทีทุ่พพลภาพไดฟ้อกไต และฟอกเลอืดไดด้ว้ยเครือ่งไตเทยีม 
 

- ลูกจา้งเฮ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการท างานฯ มผีลบงัคับใชแ้ลว้ 
 

- กมัพชูาวางแผนควบคุมค่าธรรมเนียมจัดหางาน ดงึแรงงาน 
ใชช้อ่งทางถูกกฎหมายคุม้ครองสทิธ ิ
 

ขา่วกจิกรรม(ตอ่) 
 

- TTIAเขา้ร่วมสัมมนาเรือ่ง โอกาสและความทา้ทายของไทย 

ในการเจรจาความตกลงการคา้เสรไีทย-สหภาพยโุรป 
 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุโครงการ Sea forum for Fisher  

ณ บาหล ีอนิโดนีเซยี 
 

- TTIA เขา้ท ากจิกรรม TTIA GLP Visit 2019  

ที ่บจก.เอ บ ีด ีกาญจน์ 
 

- TTIA ร่วมประชมุโครงการ Sea forum for Fisher  

(วันที ่2) ณ บาหล ี
 

- TTIA เขา้ร่วมประชมุเรือ่ง การจัดท าขอ้เสนอโครงการศกึษาวจัิยเพือ่การ

ปรับปรุงการท าประมงอวนลอ้มปลาหลังเขยีวเพือ่เขา้สูม่าตรฐาน MSC 
 

 



 
 
 

เมื่ อ วั นที่  3 0  สิง ห าคม  25 62  คุณ อ รรถพั น ธ ์ 

มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคม  TTIA และกรรมการและ

เลขานุการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจประมงและ

อุตสาหกรรมต่อเน่ือง เขา้ร่วมประชุมคณะท างานเพื่อตดิตาม

และรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหาการ

ใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบังคับในกลุ่มสนิคา้กุง้และปลา ครัง้ที ่

1/2562 ณ กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน มีสาระส าคัญ 

ดังน้ี 

       1.ผลการส ารวจการท างานของเด็กในประเทศไทย ปี 

2561 จากจ านวน 83,880 ครัวเรือน พบว่า มีเด็กอายุระหว่าง 

5-17 ปี จ านวน 10.47 ลา้นคน เป็นเด็กไม่ท างาน 10.06 ลา้น

คน (96.1%) และเด็กท างาน 4.09 แสนคน (3.9%)  

 >>จากการส ารวจพบว่าเป็นแรงงานเด็ก จ านวน 1.77 แสนคน 

(1.7%) โดยอุตสาหกรรมที่พบว่าเด็กท างานมากสุด คือ 1) 

เกษตร ป่าไม ้และประมง 2) ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมรถยนต ์

และการผลติ โดยเขา้ข่ายเป็นงานอันตราย 1.26 แสนคน อาท ิ

งานยกของหนัก งานที่เกีย่วกับสารเคมี และท างานประจ าใน

ระหว่างเวลา 22:00-06:00 น เป็นตน้ 

      2.รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดงานวันต่อตา้นการใช ้

แรงงานเด็กโลก เช่น การจัดแสดงบูธนิทรรศการเพื่อรณรงค์

และแสดงความร่วมมอืของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา

สังคมในการจัดกิจกรรมต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก การจัด

สัมมนาใหค้วามรูเ้กีย่วกับอนุสัญญา ILO 182  

      3.การพิจารณารายงานการด าเนินงานในการป้องกันการ

แกไ้ขปัญหาการใชแ้รงงานเด็กและแรงงานบังคับเพือ่เสนอต่อ

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เพื่อสะทอ้นการแกไ้ขปัญหา TVPRA 

List โดยที่ประชุมฯ ขอใหภ้าคเอกชนช่วยจัดส่งกิจกรรม

เพิ่มเติมที่ ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็กในอุตสาหกรรม ต่อ

กระทรวงแรงงาน 

>>>ทั ้งน้ีคุณอรรถพันธ์ ไดเ้สนอในที่ประชุมเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานป้องกันและแกปั้ญหาการใชแ้รงงานเด็ก แรงงาน

บังคับในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ ้า ว่าทางสมาคม TTIA ไดม้ี

การท า GLP Visit กับสมาชกิของสมาคม โดยเป็นการตดิตาม

แนวปฎิบัติการใชแ้รงงาน และมีการพูดคุยสอบถามทั ้งตัว

นายจา้งและแรงงานในโรงงานถงึเรื่องการใชแ้รงงานเด็ก และ

แรงงานบังคับ อกีทัง้ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิในที่ประชมุอีกว่า ภาครัฐ

สามารถสอบถามขอ้มูลจากองคก์ารสะพานปลาเกีย่วกับวธิีการ

ด าเนนิงานภาคประมงเพื่อประกอบการท ารายงานอีกทางหนึ่ง

 

เมื่ อ วันที่  3 กันยายน 2562 เจ า้หนา้ที่สมาคมฯ  

คุณอนุสรา เขา้ร่วมสัมมนาในหัวขอ้ ส่งออกไทยไปสหรัฐ  

ตอ้งเขา้ใจอะไรบา้ง (มุมมองเจา้หนา้ที่สหรัฐฯ) Agricultural 

and Food Importation into the United States: An Inside 

Viewpoint ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท  

จัดโดย มกอช. ร่วมกับฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงศุลใหญ่ 

ณ  นครลอสแอน เจลิส  โดยมี  คุณ ดุจ เดือน  ศศะนาวิน  

รองป ลัดก ระท รวง เกษ ตรแล ะสห กรณ์  เป็ นป ระธาน  

สรุปสาระส าคัญดังน้ี 

     เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลและเสริมสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับ

ขัน้ตอนการด าเนินการในการสง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหารไป

ยังสหรัฐอเมริกา บทบาทหน่วยงานสหรัฐฯ ที่ เกี่ยวขอ้ง 

กระบวนการน าเขา้/ตรวจปล่อยสนิคา้เกษตรและอาหารของ

ท่าเรือนครลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นท่าเรือส าคัญของสหรัฐที่

น าเขา้สินคา้จากไทย และเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมสัมมนาได ้



 
 
 

อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเห็นร่วมกับวทิยากรของหน่วยงาน

จากสหรัฐฯ และประเทศไทย 

>>ท่าเรือนครลอสแอนเจลิสและโครงการ Trade Connect 

Program 

     โครงการดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือภายใตแ้ผนกลยุทธ ์

Trade Connect Program ของการท่าเรือนครลอสแองเจลิส 

ที่ตอ้งการผลักดันใหเ้กดิการขยายความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ

และเอกชนเพือ่อ านวยความสะดวกและลดขัน้ตอนอุปสรรคทาง

การคา้ในการสง่ออกไปสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะชว่ยลดเวลา ตน้ทุน 

และความเสียหายที่ เกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ เป็นไปตาม

กฎหมายความปลอดภัยอาหาร การจดทะเบียน หรือพิธีการ

ศุลกากร และประเทศไทยถือเป็นประเทศเป้าหมายแห่งแรก

ของโลกทีก่ารท่าเรอืนครลอสแองเจลสิไดใ้หค้วามส าคัญ 

>>บทบาทและความรับผิดชอบของ customs and border 

protection (CBP) แ ล ะ  United States Food and Drug 

Administration (U.S.FDA) 

    หน่วยงานศุลกากรหรือ CBP ท าหนา้ที่บังคับใชก้ฎหมายที่

เกีย่วกับการน าเขา้ การสง่ออก และการเก็บภาษีอากร 

     หน่วยงาน FDA ท าหนา้ที่พิจารณาตัดสินว่าสินคา้ที่ถูก

เสนอขอน าเขา้สหรัฐฯเป็นสนิคา้ที่มีการปฏบิัตติามหรือฝ่าฝืน

กฎหมายสหรัฐฯในสว่นทีเ่ป็นความรับผดิชอบของ FDA หรอืไม่ 

ตัดสนิว่าสนิคา้ที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายสามารถที่จะไดร้ับการ

แกไ้ขใหถู้กตอ้งตามกฎหมายไดห้รอืไม่ และมอี านาจสั่งการให ้

แกไ้ขสนิคา้ที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อท าใหส้นิคา้นั้นเป็นไป

ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

     CBP และ FDA ท างานร่วมกันโดยการส่งขอ้มูลระหว่าง

ระบบการสื่อสาร ACS (Automated Commercial system) 

ข อ ง  CBP แ ล ะ ร ะ บ บ  OASIS (Operational and 

Administrative System for Import Support) ของ FDA 

>>ในการสัมมนาครัง้น้ี มีการบรรยายผ่านทาง Webinar โดย 

Mr. Benjamin L. England อดีต เจ า้ห น ้าที่  FDA ปั จ จุบั น

ประกอบธุรกจิ FDAImports.com ซึง่บรรยายเกีย่วกับภาพรวม

ขอ้ก าหนดทั่วไปและการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งในการน าเขา้

ของสหรัฐฯ รวมถึงตอบค าถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและ

ขัน้ตอนต่างๆ จากผูป้ระกอบการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

>>สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิตามหัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งได ้ดังน้ี 

     1. Importer Security Filing '10+2' 

https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-

security/importer-security-filing-102 

     2. Consumption Entry 

https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/761/kw/CONSU

MPTION 

     3. Customs Bond 

https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/20

18-Nov/trade-current-bond-formulas-october-2013.pdf 

     4. Find a Broker by Port 

https://www.cbp.gov/contact/find-broker-by-

port?field_port_location_tid=99&field_port_code_value=         

เมือ่วันที่ 4 กันยายน 2562 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์

ทีป่รกึษาสมาคม และเจา้หนา้ทีส่มาคมฯ (คุณปิยะราช) เขา้ท า

กิจกรรม TTIA GLP Visit 2019 ที่ บจก.เอส.พี.เอ.อินเตอร์

เนชั่นแนล ฟู้ ด กรุ๊ป เพื่อเป็นการติดตามการด าเนินการแนว

ปฏบิัตดิา้นแรงงานทีด่ตีามคู่มอื GLP ฉบับใหม่ 

 

 

 

https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/importer-security-filing-102
https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/importer-security-filing-102
https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/761/kw/CONSUMPTION
https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/761/kw/CONSUMPTION
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2018-Nov/trade-current-bond-formulas-october-2013.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2018-Nov/trade-current-bond-formulas-october-2013.pdf
https://www.cbp.gov/contact/find-broker-by-port?field_port_location_tid=99&field_port_code_value=%0c
https://www.cbp.gov/contact/find-broker-by-port?field_port_location_tid=99&field_port_code_value=%0c
https://www.cbp.gov/contact/find-broker-by-port?field_port_location_tid=99&field_port_code_value=%0c
https://www.cbp.gov/contact/find-broker-by-port?field_port_location_tid=99&field_port_code_value=%0c


 
 
 

เมือ่วันที ่5 กันยายน 2562  คุณจุฑารัตน์ จนท.สมาคม

เขา้ร่วมสัมมนายกระดับการส่งออกสนิคา้ไปสหภาพยุโรปดว้ย

ระบบ TRACES โดยมีคุณสุทธิพงศ์  รอดโกมิล ผอ.ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานมาตรฐาน

สนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิเป็นประธาน ณ โรงแรม The 

Best Wester Plus จัดโดย มกอช. โดยมสีาระส าคัญดังน้ี 

     1.วัตถุประสงค ์สหภาพยุโรปไดพ้ัฒนาระบบ TRACES มา

ตัง้แต่ปี 2549 โดยระบบออนไลน์ที่ใชใ้นการแลกเปลีย่นขอ้มูล

ในการออกใบรับรองใน EU ท าใหก้ระบวนการรับรองทัง้หมด

เชือ่มโยงเป็นดจิทิัลและสอดคลอ้งกับการประกาศวาระดจิทิัล

ส าหรับยุโรป ซึง่สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดท้ัง้ผูป้ระกอบการ

และประเทศปลายทางก่อนที่สนิคา้จะเดินทางไปถึง เพื่อลด

ขัน้ตอนการยุ่งยากต่างๆ และการปลอมแปลงขอ้มูลเอกสาร 

และใหก้ระบวนการซือ้ขายง่ายขึน้ปัจจุบันมีการใชจ้ านวนมาก

ทั่วโลก และในอาเซยีนม4ีประเทศ 

     2.ผูแ้ทนจากกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ทางปศุสัตวม์ีการใชร้ะบบ 

TRACES แบบดัง้เดมิมาระยะหนึง่ ซึง่ตอ้งมกีารลงทะเบยีนและ

มีรหัสผ่านคลา้ยกับระบบทัว้ไป โดยทางปศุสัตว์ใชกั้บสนิคา้

อาหารคน 3ประเภทไดแ้ก่ เน้ือสัตว์ปีกสด, เน้ือสุกร, และเน้ือ

วัว ส่วนอาหารสัตว์ไดแ้ก่ อาหารเม็ดแหง้, อาหารแบบเปียก 

และขนมขบเคี้ยว โดยพบว่าการขอ HC จากปศุสัตว์ผ่านระบบ 

TRACES เพื่อส่งออกไปEU อันดับ1ไดแ้ก่ Pet food  ซึง่ระบบ

TRACES มีขอ้ดีหลายอย่าง เช่น สะดวกง่ายต่อการตรวจสอบ 

ประหยัดเวลา รองรับหลายภาษา และเพิ่มช่องทางระหว่างผู ้

สง่ออกและน าเขา้  แต่ะบบ TRACES แบบดัง้เดมิยังมขีอ้จ ากัด

ของความซับซอ้นของขอ้มูล ไม่รองรับสนิคา้บางรายการ เช่น 

สนิคา้ที่มาจากวัตถุดบิสัตว์มากกว่า1ชนิด และวัตถุดบิมาจาก

หลายโรงเชือด หรือมาจากเรือที่มีเรือลูกหลายล าจะท าให ้

กรอกขอ้มูลในสว่นน้ีไม่ได ้ 

      3. ปัจจุบัน EU ก าลังพัฒนาระบบการจัดการขอ้มูลอย่าง

เป็นทางการ IMSOC ซึง่จะพัฒนาจาก TRACES ดัง้เดิม เป็น 

TRACES-NT เพื่อใหค้รอบคลุมและสามารถเชือ่มต่อขอ้มูลกับ

ระบบอื่นได ้และใชกั้บสนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายมากขึน้ เพื่อ

อนาคตผูป้ระกอบการสามารถเช็คขอ้มูลจากระบบออนไลน์ได ้

ทุกทีต่ลอด24ชั่วโมง 

โดยสามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดดั้งลิง้คค่์ะ  

https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en 

https://youtu.be/2l59EwhJzeU  

เมื่ อ วันที่  9 กั น ย าย น  2562 ช่ วง เช ้า  สม าคม ฯ  

จัดประชุมการจัดตัง้สมาคมอาหารสัตว์เลี้ยงไทย (Thai Pet 

Food Association; TPFA) โดยมี ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ

เป็นประธานการประชุม ร่วมดว้ย คุณนรนิทร ์อุปนายก คุณอดิ

ศักดิ์ เลขาธิการ คุณชาตรี กรรมการ คุณณัฐ ที่ปรึกษา และ

สมาชกิทีป่ระสงคส์มัตรเป็นสมาชกิสมาคมอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย 

เขา้ร่วมประชมุ 11 บรษัิท 

   โดยมกีารหารอืก าหนดขอบขา่ยการท างานเฉพาะอาหารสัตว์

เลี้ยงชนิดเปียก(Wet pet food) พิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วัตถุประสงค ์ของสมาคม รายรับ-รายจ่าย ผูก้่อการจัดตัง้ การ

ระดมทุน  

เมือ่วันที่ 9 กันยายน 2562 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์

ทีป่รกึษาสมาคม ไดร้ับเชญิจาก เครอืข่ายองคก์รดา้นประชากร

ขา้มชาติ (MWG) เพื่อร่วมเป็นผูเ้สวนา แลกเปลี่ยนความเห็น

ตามฉันทามติว่าดว้ยแรงงานขา้มชาติไปสู่การปฏิบัติ ณ 

โรงแรม พารค์ พลาซา่ สขุมุวทิ กรุงเทพ  

การเสวนาเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นจากผูแ้ทนองค์กร

แรงงานระหว่างประเทศ ILO นักวจิัยจากมหาวทิยาลัยมหดิล 

และผูแ้ทนจากองค์กรภาคประชาสังคม ถึงเรื่องการจัดจา้ง

แรงงานอย่างเป็นธรรม  

 

https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en
https://youtu.be/2l59EWhJzeU%0c
https://youtu.be/2l59EWhJzeU%0c


 
 
 

มปีระเด็นส าคัญดังน้ี 

1.ILO ไดอ้อกแบบ guideLINE ส าหรับการจัดหาแรงงานอย่าง

เป็นธรรมเพื่อเป็นแนวปฏบิัติโดยจะมีการแปลเป็นภาษาไทย

เสร็จสิน้ประมาณปลายปีน้ีจะเผยแพร่ใหผู้ท้ีส่นใจต่อไป 

2.แนวทางหลักจะเนน้เรื่องหลักแรงงานที่ไม่ควรตอ้งจ่ายแต่

ควรหาทางร่วมกันว่าหน่วยงานใดจะเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใชจ้่าย

นัน้ ทีค่่าใชจ้่ายทีแ่รงงานไม่ควรตอ้งจ่าย เชน่ ค่าตรวจร่างกาย, 

ค่าประกัน , ค่าคุม้ครองสวัสดิการลูกจา้ง, ค่าพัฒนาทักษะ

ลูกจา้ง, ค่าอบรมต่างๆ, ค่าสอบประกาศนียบัตร, ค่าฝึกอบรม

จากประเทศตน้ทาง, อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลค่า

เดนิทางจากบา้นจนถงึสถานประกอบการและค่าเดนิทางกลับ, 

ค่าเอกสารส่วนตัวแรงงาน, ค่าวีซ่า, ค่าผ่านแดน, ค่าใชจ้่าย

นอกกฎหมายไม่ควรเก็บจากลูกจา้ง  

3.คุณอรรถพันธไ์ดใ้หข้อ้มูลในที่ประชมุว่าสมาคมอุตสาหกรรม

ทูน่าไทยไดน้ าหลักการดา้นแรงงานแนวปฏบิัต ิGLP มาใชแ้ละ

ผลักดันคณะกรรมการสวัสดิการและติดตามกฎหมายเพื่อให ้

สมาชกิไดป้ฏบิัตถิูกตอ้งตามกฎหมายไทย รวมถงึประเด็นการ

จัดหาแรงงานที่ถูกตอ้งตามแบบกฎหมายไทย ส าหรับ

รายละเอียดค่าใชจ้่ายตน้ทางของแรงงานอยากใหทุ้กภาคสว่น

ใหค้วามส าคัญในการใหป้ระเทศตน้ทางร่วมในการพัฒนาเพื่อ

ป้องกันปัญหาแรงงานโดนเอาเปรียบและหาทางออกร่วมกัน

เมื่อวันที่  10 กันยายน 2562 TTIA จัดอบรมเรื่อง

หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิม นุษยชน  

( UNGPs) โดยมีคุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผูอ้ านวยการกอง

สทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ 

กระทรวงยุตธิรรม เป็นวทิยากร มสีาระส าคัญดังน้ี  

        1.หลักการสหประชาชาตว่ิาดว้ยธุรกจิกับสทิธมินุษยชน

แบ่งเป็น 3 หลักการไดแ้ก ่

             (1) คุม้ครอง >>หนา้ที่ของรัฐในการคุม้ครองบุคคล

จากการถูกละเมดิสทิธมินุษยชนโดยบุคคลอื่น ผ่านเครื่องมือ

ดา้นนโยบายกฎระเบยีบ และค าตัดสนิทีเ่หมาะสม 

            (2) เคารพ >>ความรับผดิชอบของภาคธุรกจิทีจ่ะไม่

ท าลาย และเคารพสทิธมินุษยชน รวมถงึการใชค้วามระมัดระวัง 

ตามสมควรทีจ่ะหลกีเลีย่งการละเมดิสทิธมินุษยชน 

            (3) เยียวยา>>ความจ าเป็นที่จะสรา้งหลักประกันใน

การเขา้ถงึการเยียวยาที่มีประสทิธผิลและมีความเป็นอสิระ ใน

กรณีที่เกดิการละเมดิสทิธมินุษยชน ทัง้ในระดับที่เป็นเชงิตุลา

การและในดา้นอืน่ๆ  

     2. ประโยชน์ในการปฏบิัตติามหลักการ UNGPs ของธุรกจิ 

            (1) ช่วยปกป้องและส่งเสรมิชือ่เสียงและคุณค่าของ

แบรนด ์

คุม้ครองและขยายฐานลูกคา้ 

            (2) สรา้งและคงไวซ้ ึง่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่าง

พนักงานและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งภายนอกองคก์ร 

            (3) ลดความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจที่เกิดจากขอ้

ขัดแยง้ภายในองคก์รหรอืระหว่างประชาคม 

           (4) ลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้องรอ้งจากกรณีการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน 

           (5) สนับสนุนจรยิธรรมและคุณค่าขององคก์ร 

และในช่วงบ่าย สมาคมฯ 

จัดประชมุ TTIA HR โดย

มี  คุณ อรรถพั นธ์  ม าศ

รังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคม

ฯ เป็นประธานการประชุม 

และมี สม าชิก เข ้า ร่ วม

ทัง้หมด 13 บรษัิท 



 
 
 

เมือ่วันที ่10 กันยายน 2562 คุณอนุสรา จนท.สมาคมฯ 

เขา้ร่วมสัมมนาระดมความเห็น เรื่อง สินคา้เกษตรไทยไป

ตลาดโลก: อุปสรรคและโอกาส ณ โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์จัด

โดยส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มก

อช.) โดยมี คุณจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. เป็น

ประธาน สรุปสาระส าคัญดังน้ี 

>> วัตถุประสงค ์ 

     (1) เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกับกรอบความร่วมมือดา้นการคา้

สนิคา้เกษตรระหว่างไทยและประเทศคู่คา้  

     (2) เพื่อใหผู้ป้ระกอบการทีส่่งออกสนิคา้เกษตรและอาหาร

ของไทยมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความตกลงการคา้เสรแีละ

กรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิของไทยและประเทศคู่คา้ 

     (3) รับรูถ้งึโอกาสและการใชป้ระโยชน์ความตกลงต่างๆ ต่อ

การสง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหาร 

    (4) เพือ่ระดมความเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาเปิด

ตลาดและแกไ้ขปัญหาการส่งออกสินคา้เกษตรและอาหาร

ภายใตก้รอบความร่วมมอืต่างๆจากกลุ่มเป้าหมาย 

>> การสัมมนามีการบรรยายใหค้วามรูเ้กี่ยวกับกรอบความ

ร่วมมือต่างๆ ในปัจจุบัน และการเขา้ถึงขอ้มูลมาตรการ

สขุอนามัยและสขุอนามัยพืช และมีการบรรยายพิเศษเกีย่วกับ

การเพิ่มโอกาสทางการคา้ในการส่งออกสินคา้อาหารไปยัง

สหรัฐอเมรกิา ภายใตก้ฎหมาย Food Safety Modernization 

Acts โ ด ย ใ ช ้  Voluntary Qualified Importer Program 

Scheme ดว้ย                 

>> ส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มก

อช.) เป็นหน่วยงานประสานงานกลางและฝ่ายเลขานุการดา้น

สขุอนามัยและสขุอนามัยพชื ในการเจรจาดา้นเทคนคิ เพื่อเปิด

ตลาดและแกไ้ขปัญหาการสง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหารของ

ไทย ทัง้ภายใตค้วามตกลงกรอบการคา้เสรี (FTA) และกรอบ

ความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ใหค้วามส าคัญและเล็งเห็น

การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชน ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของทุกฝ่าย 

เพือ่อ านวยความสะดวกและแกไ้ขปัญหาใหผู้ป้ระกอบการผลิต

และส่งออกสนิคา้เกษตรและอาหารของไทย สามารถส่งออก

สนิคา้เกษตรและอาหารของไทยไปยังประเทศคู่คา้ได ้

>> การระดมความเห็นระหว่างผูแ้ทนหน่วยงานภาครัฐและ

ผูป้ระกอบการ มีการแบ่งกลุ่มย่อยตามชนิดสนิคา้ ไดแ้ก่ กลุ่ม

พชื กลุ่มปศุสัตว ์และกลุ่มประมง  

     TTIA ไดเ้สนอประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง ดังน้ี 

      (1) การควบคุมความปลอดภัยของสนิคา้สัตว์น ้าแปรรูป 

โรงงานควรอยู่ในความดูแลของกรมประมงทัง้ในเรื่องการขึ้น

ทะเบียนและการรับรองระบบ GMP และ HACCP โดยเฉพาะ

การส่งไปในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางซึง่มักมีปัญหาดา้น

คุณภาพสนิคา้และความปลอดภัย  

      (2 ) การต รวจ รับ รองโรงงานแป รรูป สั ต ว์น ้ า  จ าก

ต่างประเทศ ขอใหก้รมประมงเป็น Competent Authority และ

ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ซึง่มีส านักสง่เสรมิการคา้ระหว่าง

ประเทศประจ าประเทศต่างๆ ไดร้ับทราบและช่วยประสานหาก

เกิดข อ้ติด ขัดหรือความ ล่าช า้ เช่น  รัส เซีย  กัวเตมาลา 

ซาอุดอิาระเบยี เอลซาวาดอร ์เป็นตน้ 

      ทัง้น้ี หน่วยงาน มกอช. และกรมประมงไดร้ับทราบ โดย

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกดิจากการเชือ่มโยงของหลายๆหน่วยงาน 

อาจท าใหเ้กดิความล่าชา้ ทาง มกอช. จะเก็บรวบรวมขอ้มูล

และน าไปพจิารณาแกไ้ขต่อไป 

 เมื่ อ วันที่  1 1 

กันยายน 2562 TTIA 

คุณสุพัตรา(แทน ดร.

ชนินท ร์) เข า้ประชุม

คณะกรรมการเจรจา

ค ว า ม ต ก ล ง ก า รค ้า

ระหว่างประเทศ ครั ้งที ่

2/2562 สรุปดังน้ี 

      

    1. คกก.กลุ่มการคา้ระหว่างประเทศ ไดแ้ต่งตัง้ คกก.เจรจาฯ 

โดยมีคุณไกรสนิธุ์ วงศ์สุรไกร เป็นประธาน ซึง่องค์ประกอบ 

คกก. ม ีดร.ชนนิทร ์เป็นรองประธาน ดว้ย 

     2 .  RCEPs The Regional Comprehensive Economic 

Partnership หรือ  ASEAN+6(China, Japan, India, South 

Korea, Australia และ New Zealand) ผู แ้ทนกรม เจรจาฯ 

update ว่า ระดับผูน้ า รมต.ทุกประเทศตั้งเป้าเจรจาใหเ้สร็จ

ภายในปลายปี 62 และลงนามตน้ปี 63 แต่ฝ่ายปฏบิัตพิบว่าใน

ภาพรวมเสร็จประมาณ 80% และยังมีประเด็นทีย่ังคา้ง ในสว่น



 
 
 

ของไทย เชน่ ญีปุ่่ นไม่ตอบสนองการขอเปิดตลาดสนิคา้เกษตร 

และเรยีกรอ้งใหไ้ทยเปิดสนิคา้อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้, การลงทุน

ของจนี, การขอเปิดตลาดเน้ือนม จากนวิซแีลนด ์เป็นตน้ 

TTIA สอบถามการเปิดตลาดสนิคา้สัตว์น ้าแปรรูป >>

ในภาพรวมกฎแหล่งก าเนิดสินคา้สามารถสะสมจาก 16 

ประเทศได.้ และในเบื้องตน้ ญี่ปุ่ นยังไม่เปิดตลาดทูน่าใหไ้ทย 

เพราะมองว่าไทยเขม้แข็งแลว้ 

     3.CPTPP Comprehensive and Progressive Agreement 

for Trans-Pacific Partnership >> ทาง จร.update ว่า ได ้

จา้งศึกษาผลกระทบต่อไทย และอยู่ระหว่างเตรียมน าเสนอ 

รมว.พาณิชย ์พจิารณาฯ 

     4. TH-EU FTA ทาง จร.update ว่า อยู่ระหว่างจา้งศึกษา

แนวโนม้ผลกระทบและนัยส าคัญ TH-EU FTA ต่อการพัฒนา

ของประเทศไทย และจัดรับฟังความเห็น 12 กย พรุ่งน้ี ที ่

รร.อนันตร สยาม 

สภาหอฯขอความร่วมมอืทุกสมาคมตอบขอ้มูลลงแบบสอบถาม

เพื่ อ ให ้ท่ าที รายสินค ้า ในด ้านการลดภาษี  คู่แข่ ง  กฎ

แหล่งก าเนิดสนิคา้และอุปสรรค โดยขอใหส้่งกลับภายใน 23 

กย เพื่อสภาหอฯจะรวบรวมส่ง จร.  >> TTIA จะเตรียมขอ้มูล

และเวยีนสมาชกิ กอ่นสง่สภาหอฯต่อไปค่ะ 

เมื่อ วันที่  11 กันยายน 2562 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ  

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

เอ.อี.ซ.ีแคนนิ่ง เพื่อเป็นการติดตามการด าเนินการแนวปฏบิัติ

ดา้นแรงงานทีด่ตีามคู่มอื GLP ฉบับใหม่ 

 

 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คุณจุฑารัตน์ เจา้หนา้ที่

สมาคมฯ เขา้ร่วมการสัมมนา มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ

กับสนิคา้เกษตรของไทย โดยม ีดร.ผณิศวร ช านาญเวช นายก

กติตคุิณสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เป็นประธาน ณ ศูนย์

แสดงสนิคา้ไบเทคบางนา จัดโดยสมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง

ไทย โดยสรุปสาระส าคัญดังน้ี 

1. ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิของ WTO และ Codex 

ตัง้แต่แรกเริม่การก่อตัง้ และเริม่ด าเนินการเรื่อง food safety 

มาตัง้แต่ปี 2004 เน่ืองจากประเทศไทยมีการผลิตสนิคา้เพื่อ

บรโิภคและสง่ออกเป็นจ านวนมาก ผูป้ระกอบการจงึจ าเป็นตอ้ง

รูข้อ้มูลข่าวสารและวธิกีารสบืคน้ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับมาตรฐาน

สนิคา้ต่างๆ   

2. ปัจจุบันหน่วยงานที่ดูแลและควบคุมเรื่องของมาตรฐาน

อาหารและสนิคา้การเกษตรตลอดทัง้กระบวนการ ไดแ้ก ่ 

 2.1 กระทรวงเกษตร

แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ 

ประกอบดว้ย กรมประมง 

กรมปศุสัตว ์กรมวชิาการ

เกษตร กรมการขา้ว และ 

มกอช . ดู แ ลค วบ คุ ม

สนิคา้เกษตรการส่งออก

ออกใบรับรองวัตถุดิบและสนิคา้ส าเร็จรูปและประสานงานใน

การจัดท ามาตรฐานระหว่างประเทศ 

 2 .2  ก ร ะท รวงส าธารณ สุข  ป ระกอบด ้วย  ส า นั ก งาน

คณะกรรมการอาหารและยา กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กรม

อนามัย กรมควบคุมโรคระบาด ซึง่จะดูแลการออก พรบ.อาหาร 

และควบคุมใหผู้ผ้ลติสนิคา้ปฏบิัตติามกฎหมาย  

3. ขัน้ตอนการก าหนดมาตรฐานสนิคา้ 

 - คัดเลอืกเรือ่งหรอืหัวขอ้ทีจ่ะท ามาตรฐาน 

 - ตัง้คณะกรรมการวชิาการในการพจิารณาร่าง 

 - ยกร่างสดุทา้ยมาเป็นร่างมาตรฐาน 

 - พจิารณาและท าประชาพจิารณ์ 

 - แกไ้ขตามขอ้เสนอจากการท าประชาพจิารณ์ 

 - Notify to WTO และแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 - ประกาศลงราชกจิจานุเบกษา  

โดยสามารถเขา้ถงึขอ้มูลและดูรายละเอียดต่างๆของ Codex 

ไดท้ี่http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/


 
 
 

เมื่อ วันที่  11 กันยายน 2562 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ  

(คุณอนุสรา) ไดต้ิดตาม Inspector Ms. Tatiana (Head of 

the delegation), Mr. Maxim, Ms. Elena แ ล ะ  Ms. Anna 

(ล่ามรัสเซีย-อังกฤษ) จากหน่วยงาน Federal Service for 

Veterinary Phytosanitary Surveillance (FSVPS) เขา้ตรวจ

โรงงานสมาชกิ TTIA บรษัิท เอสเคฟู้ดส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) TH. No. 2010 โดยมีคุณศริริัตน์ (ล่ามรัสเซยี-ไทย) 

และเจา้หนา้ทีก่รมประมงเขา้ร่วมคณะผูต้รวจดว้ย 

เมื่ อ วั นที่  1 2  กั น ย าย น  2 56 2  คุ ณ อ รรถพั น ธ ์ 

มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคม ไดร้ับเชญิร่วมเสวนาในงานอบรม

พนักงานตรวจแรงงานใหม่ จัดโดยกระทรวงแรงงานและ ILO 

ณ รร.เดอะภัทรา โดยมีผูแ้ทนเขา้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานรัฐ 

และภาคประชาสังคม เขา้ร่วมเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเห็นและ

ประสบการณ์ฺการท างานร่วมกัน มสีาระส าคัญดังน้ี 

        1. คุณอรรถพันธ์ ไดน้ าเสนอการติดตามสมาชิกดา้น

แรงงาน ผ่านการท า GLP Visit ของสมาคมฯ โดยมีการเก็บ

ขอ้มูลจากตัวแทนนายจา้งและสุ่ม ตั วแทนแรงงานเพื่ อ

สัมภาษณ์เก็บขอ้มูลโดยไม่มีตัวแทนนายจา้งอยู่ดว้ยเพื่อให ้

แรงงานมอีสิระในการแสดงความคดิเห็น 

           2. ทางสมาคมฯ พรอ้มจะท างานร่วมกับภาครัฐ และ 

NGOs และพรอ้มแลกเปลี่ยนขอ้มูลร่วมกันเพือ่ประโยชน์สูงสุด

ในการท างาน 

เมื่อ วันที่  12 กันยายน 2562 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ  

(คุณจุฑารัตน์) ไดต้ดิตาม Inspector Ms. Tatiana (Head of 

the delegation), Mr. Maxim, Ms. Elena Ms. Anna (ล่ า ม

รั ส เซี ย -อั งก ฤษ )  จ ากห น่ วย ง าน  Federal Service for 

Veterinary Phytosanitary Surveillance (FSVPS) แ ล ะ 

คุณปริตต์ อรุณโอษฐ์ (ล่ามไทย-รัสเซีย) ในการเขา้ตรวจ

โรงงานสมาชกิ TTIA บรษัิทไทยรวมสนิพัฒนาอุตสาหกรรม 

จ ากัด TH. No. 2005 และเจา้หนา้ที่กรมประมงเขา้ร่วมคณะ

ผูต้รวจดว้ย 



 
 
 

   

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คุณวรพล เจา้หนา้ที่

สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วม ประชุมระดับชาติว่าดว้ยธุรกิจกับสทิธิ

มนุษยชน ครั ้งที่  3 "อะไรที่ภาคธุ รกิจจ าเป็นตอ้งรู ?้"  ณ 

โรงแรมแกรนด ์เมอเคียว ฟอรจ์ูน โดยมีนายสมศักดิ ์เทพสุทนิ 

เป็นประธานเปิดงาน และมีนายศุภชัย เจียรวนนท์  และ 

นายสมณ์ พรหมรส ร่วมงานดว้ย จัดโดย UNDP และ กระทรวง

ยุตธิรรม  

มปีระเด็นส าคัญดังน้ี 

  1. ธุรกิจ GLOBAL Compact ทุกวันน้ีไดใ้หค้วามส าคัญกับ

หลักการ UNGP มากขึน้ โดยเร็วๆ น้ีป่ระเทศไทยคาดว่าจะเริม่

ใชแ้ผนธุรกจิกับสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิาปรับใชกั้บประเทศ

ไทย ซึง่จะเป็นชาตแิรกในอาเซยีนทีม่ีการด าเนนิการดา้นสทิธิ

มนุษยชนอย่างชัดเจน  

  2. ภ าค ธุ ร กิ จ ธ น า ค า ร ไ ด ้น า เส น อ ห ลั ก ก า ร  ESG 

(Environmental, Social, and Governance) ที่ ได น้ ามาใช ้

เพื่อสรา้งผลตอบแทนการลงทุนแบบยั่งยืนโดยบรษัิทจะตอ้ง

ด าเนนิธุรกจิโดยค านงึถงึ สิง่แวดลอ้ม สังคม และมธีรรมาภบิาล 

เพือ่ใหผู้ล้งทุนมั่นใจไดว่้าเงนิลงทุนนัน้จะสามารถเตบิโตอย่าง

ยั่งยืน ซึ่งห ลักการดังกล่าวมีความสอดคลอ้งกับ UNGP

เมื่อ วันที่  13 กันยายน 2562 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ  

(คุณปิยะราช) ไดต้ิดตาม Inspector Ms. Tatiana (Head of 

the delegation), Mr. Maxim, Ms. Elena Ms. Anna (ล่ า ม

รั ส เซี ย -อั งก ฤษ ) จ ากห น่ วย ง าน  Federal Service for 

Veterinary Phytosanitary Surveillance (FSVPS) แล ะ คุณ 

ปรติต ์อรุณโอษฐ์ (ล่ามไทย-รัสเซยี) ในการเขา้ตรวจโรงงาน

สมาชกิ TTIA บรษัิทยูนคิอรด์ จ ากัด (มหาชน) TH. No. 2027 

และเจา้หนา้ทีก่รมประมงเขา้ร่วมคณะผูต้รวจดว้ย 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 สมาพันธ์ผูผ้ลิตสินคา้

ประมงไทย น าโดย คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนทแ์ละคุณอมรพันธุ ์

อร่ามวัฒนานนท์ ผูแ้ทนสมาพันธ์ ไดเ้ดินทางไปบรจิาคของ

อุปโภคและบริโภค และทุนการศึกษาใหกั้บ เด็กก าพรา้  

ณ วัดสระแกว้ จังหวัดอ่างทอง 



 
 
 

เมื่อวันที่  17 กันยายน 2562 TTIA ใหก้ารตอ้นรับ 

บจก. Adsale Exhibition Services Ltd.ซึง่เป็นผูจ้ัดงานแสดง

สนิคา้ดา้นบรรจุภัณฑ์และเครื่องจักรหลายงาน ในสาธารณ

ประชาชนจีน ก่อตัง้เมื่อปี 1978 มีส านักงานที่ฮ่องกง ไดม้า

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิก TTIA เขา้ร่วมงาน (1) 

Processing & Packaging จัดระห ว่าง 25-28 พฤศจิกายน 

2562 ณ เมืองเซีย่งไฮ ้และ (2) Sino-Pack 2020 จัดระหว่าง 

4-6 มนีาคม 2020 ณ เมอืงกวางโจ่ว   

ทางบรษัิทฯ แจง้ว่ามีขอ้เสนอพเิศษใหกั้บสมาชกิ เช่น 

การพาเยี่ยมชมโรงงานผลติบรรจุภัณฑข์องจีน ที่พักฟรี 3 คืน

(1 ห ้อง ต่อ  1 บริษั ท )  รถรับส่ง  และการนัด  Business 

matching โดยจะส่งขอ้มูลรายละเอียดใหส้มาคมฯ ซึ่งจะ

ประชาสัมพันธ์ใหส้มาชิกพิจารณาการเขา้ร่วมงานต่อไป 

เมื่ อ วั น ที่  18 กั น ย า ย น  2 5 62 คุ ณ อ ร รถ พั น ธ ์ 

มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคม และเจา้หนา้ที่สมาคมฯ (คุณวร

พลและคุณปิยะราช) ไดเ้ขา้ร่วมประชุมกับ TFFA เพือ่ปรับคู่มือ

และ Check list GLP เพื่อใหส้ามารถน าไปใชง้านไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ 

 

 

เมื่อ วันที่  19 กันยายน 2562 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ  

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

บจก.ไทยรวมสนิพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการตดิตามการ

ด าเนินการแนวปฏบิัตดิา้นแรงงานที่ดีตามคู่มือ GLP ฉบับใหม่ 

เมื่ อ วั น ที่  19 กั น ย า ย น  2 5 62 คุ ณ อ ร รถ พั น ธ ์ 

มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมฯ ไดร้ับเชญิเขา้ร่วมงานเสวนา 

ทศิทางการจัดการปัญหาแรงงานบังคับตาม พระราชก าหนด

แกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการคา้

มนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 ณ หอ้งประชุมพมิาน สยามฮอล ์

ณ รร.พลาซ่าแอททน่ีิ โดยคุณอรรถพันธ์ ไดร้ับเชญิเป็นผูร้่วม

เสวนาในหัวขอ้ แนวทางปฏิบัติของธุรกิจเพื่อส่งเสริมการ

ป้องกันและขจัดแรงงานบังคับและขอ้ทา้ทายในการด าเนนิการ

ตามพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบัญญัตป้ิองกันและ



 
 
 

ปราบปรามการคา้มนุษย์ พ.ศ.2562  โดยคุณอรรถพันธ์ไดน้ า

ในงานเสวนาดังน้ี    

1.การด าเนินการดา้นแรงงานของสมาคมฯ ที่ได ้

ก าหนดเรื่อง Ehtical Standard ที่สมาคมฯ ใหส้มาชกิปฏิบัติ

ตาม นอกจากน้ีมกีารสง่เสรมิใหแ้แรงงานขา้มชาตใิชช้อ่งทาง  

คกส. ในการเจรจาต่อรองโดยมาจากการเลือกตัง้และสมาคมฯ 

ยังไดจ้ัดอบรมใหแ้รงงานขา้มชาติรูถ้ ึงสิทธิและหนา้ที่ของ 

คกส.ทุกปี ร่วมกับ NGOs  

2.สมาคมฯ ก าลังจะด าเนินการต่อไปคือเรื่อง การ

สนับสนุนใหซ้ับพลายเชนน าหลักการ GLP ไปใชแ้ละส่งเสรมิ

ใหส้มาชกิน าหลักการ UNGP ไปใชใ้นสถานประกอบการของ

ตนต่อไป  

3.อยากใหป้ระเทศตน้ทางมีการก าหนดค่าใชจ้่ายที่

ชัดเจน โดยอาจขอความร่วมมอืใหห้น่วยรัฐเจรจากันเพือ่ใหเ้กดิ

ประโยชน์กับตัวแรงงานขา้มชาตแิละสถานประกอบการที่ตอ้ง

ใชแ้รงงานขา้มชาตดิว้ย  

นอกจากน้ีในที่ประชุมยังไดม้ีการรายงานขอ้ทา้ทายของ

แรงงานขา้มชาตทิีเ่กดิขึน้ใมนการโยกยา้ยถิน่ฐานมาท างานใน

ไทย โดย IOM ดังน้ี  

1.ปัญหาก าแพงภาษาและวัฒนธรรม 

2.ไม่มกีารสนับสนุนเครอืขา่ยดา้นสังคม 

3.มกีารเลอืกปฏบิัต ิ

4.ไม่มคีวามรูด้า้นกฎหมายและสทิธสิวัสดกิารของตน  

5.การเปลีย่นนายจา้งทีย่ากเพราะผูกพันจากใบอนุญาตท างาน 

6.ความกลัวการถูกผลักดันกลับประเทศตน้ทาง 

7.เขา้ไม่ถงึกลไกการเยยีวยา 

8.ค่าสมัครงานสงู ตัง้แต่ประเทศตน้ทาง 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ทาง TTIA ไดเ้ขา้ร่วม

แสดงความยนิดีในวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 93 ปี และ

ไดม้อบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธสิมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ 

อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชนก จ านวน 10,000 บาท  

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 คุณอรรถพันธ์ ที่ปรกึษา

สมาคมฯ และผู แ้ทนจาก TFFA ไดเ้ขา้รับฟังการน าเสนอ

โครงการ อบรมสทิธแิละหนา้ที่แรงงาน โดย อ.ธนดิา ดศิยบุตร 

(อ.ออ้) และคุณ Sofie ผูก้่อตั ้งโครงการ Qiuzrr จากสวีเดน 

โดยมสีาระส าคัญดังน้ี  

-->Quizrr เป็นโปรแกรมที่ใชง้านบน Tablet โดยมีเน้ือหาเป็น

การถามตอบแบบสอบถามง่ายๆ เพื่อใหแ้รงงานและบุคคลใน

สถานประกอบการน าไปใชป้ระโยชน์ได ้โดยมเีน้ือหาเรือ่งสทิธิ

และหนา้ที่และกฎหมายแรงงานที่ส าคัญ โดยมีการจัดท าเป็น

ภาษาไทย อังกฤษ พม่า กัมพูชา ซึง่ในอนาคตจะมีหลักสูตร

ความปลอดภัยและอาชวีอนามัยเพิม่ขึน้ดว้ย  

-->โปรแกรมมรีะบบประมวลผลที่ท าใหเ้ห็นถงึความเขา้ใจของ

คนในองคก์รว่ามคีวามเขา้ใจอยู่ในระดับใด 

-->ปัจจุบันโปรแกรมน้ีไดม้ีการน าไปใชใ้นหลายอุตสาหกรรม

และหลายประเทศแลว้ เชน่ จนี นอรเ์วย ์ไทย  

โดยคุณ ธนิดา หลังจากไดน้ าเสนอโครงการแลว้ จะใหส้มาคม

ฯ น าอุปกรณ์ไปทดลองใชเ้พื่อจะไดเ้ขา้ใจระบบมากขึน้และให ้

ขอ้เสนอแนะ และจะสง่รายละเอียดเพิม่เตมิมาใหส้มาคมฯ อีก

ครั ้งเพื่อสอบถามสมาชิกถึงความสนใจโครงการน้ีต่อไป



 
 
 

  เมื่อ วันที่  23 กันยายน 2562 TTIA คุณสุพัตรา 

ผู อ้ านวยการและจนท. คุณปิยะราช เขา้ร่วมสัมมนาเรื่อง 

โอกาสและความทา้ทายของไทยในการเจรจาความตกลง

การคา้เสรไีทย-สหภาพยุโรป จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศ ณ รร.อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ วัตถุประสงค ์เพื่อให ้

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความตกลงการคา้เสรีไทย-สหภาพ

ยุโรป และ เปิดรับฟังความเห็นและขอ้เสนอแนะจากกลุ่มผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีในภาคสว่นต่างๆ มสีาระส าคัญดังน้ี 

      1. สหภาพ ยุ โรป เป็นก ลุ่ม เศรษฐกิจขนาดให ญ่  มี

ความส าคัญกับประเทศไทย ทัง้ทางดา้นการคา้และการลงทุน 

โดย. ปลาทูน่า ,สคลิปแจ็ก โบนิโต ที่ถูกปรุงแต่งไม่ใหเ้สีย 

เป็นสนิคา้ส่งออกของไทยไป EU ที่มรีายจ่ายภาษีเป็นอันดับที่

4 รองจาก ยานยนตส์ าหรับขนของ เน้ือสัตว์ แหง้และแช่แข็ง 

และยานยนตส์ าหรับคนคน อยู่ทีร่อ้ยละ 24  

      2. ขอ้บทการเจรจา เปิดเสรีการคา้ไทย-EU เรื่องการ

จัดซือ้จัดจา้งโดยรัฐบาล มดัีงน้ี 

             -สหภ าพ ยุ โ รป  (EU) ใช  ้ข ้อบท ในการเจ รจ า

เช่นเดียวกับ ขอ้บทขององค์ กรการคา้โลก (WTO) เรียกว่า 

Government Procurement Agreement (GPA) ปั จ จุ บั น 

PlurilateralAgreement in 2014  

           -หลักการ (Principle of GPA): เปิดกวา้งส าหรับการ

แข่ งขัน(openness),โปร่งใส(transparency) และไม่เลือก

ปฏบิัตnิon-discrimination 

            -EU Public Procurement Directive 2014 

      3 . มู ล ค่ า ขั ้ น ต่ าต าม ที่ EU เรีย ก ร อ้ ง จ ะส่ ง ผ ล ต่ อ

ผูป้ระกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เน่ืองจาก โครงการจัดซือ้

จัดจา้งของภาครัฐ โดยส่วนมากจะเขา้ตามเกณฑม์ูลค่าขัน้ต่า

ดังนัน้EU จะเขา้มาเสนอราคาแขง่ขันไดเ้กอืบทุกโครงการ 

      4. เรื่องมาตรฐานสนิคา้ เน่ืองจาก EU เสนอใหส้นิคา้ที่

จัดซื้อจั ดจ า้งระห ว่าง กันต ้องมี  International Standard 

รับรอง ขณะที่ ประเทศไทยใช ้มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย 

(มอก.) ซึง่ก าโดยส านักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

นั้ น ยั ง ไ ม่ เ ป็ น น ไ ป ต า ม  International Standard แ ต่

ขณะเดียวกันสนิคา้ของ EU มีInternational Standard ดังนั้น 

จะส่งผลใหส้นิคา้ของไทยไปแข่งขันในตลาดภาครัฐของ EU 

ไม่ได ้แต่ EU สามารถเขา้แข่งขันในตลาดภาครัฐของไทยได ้

ซึง่การเจรจาล่าสดุ สมอ. อยู่ระหว่างการเจรจาประเด็นดังกล่าว

กับ EU 

        5. EU ใหค้วามส าคัญในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Development) มี เน้ือหาในขอ้บท เรื่องการ

จัดซือ้จัดจา้งโดยรัฐบางส่วนเกีย่วขอ้งผลติภัณฑท์ี่เป็นมติรกับ

สิง่แวดลอ้ม EU อาจน ามาตรการน้ีมาใชกั้บสนิคา้และบรกิาร

ตามความตกลงดว้ย 

  เมื่ อ วั นที่  2 5  กั น ย าย น  2 56 2  คุ ณ อ รรถพั น ธ ์ 

มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคม ไดเ้ขา้ร่วมประชุมโครงการ 

Sea forum for Fisher ณ บาหลี อินโดนีเซีย จัดโดย ILO  

จาการต์า้ มปีระเด็นส าคัญดังน้ี 

คุณอรรถพันธไ์ดร้ับเชญิขึน้พูดในหัวขอ้ Development 

in regional efforts to combat trafficking in fisheries in 

Southeast Asia โดยขึ้นพูดร่วมกับสภาองคก์ารนายจา้งกลุ่ม

สหภาพแรงงาน ประเด็นที่น าเสนอคอืทุกประเทศมีกฎหมายที่

แตกต่างกันที่แตกต่างกันควรศกึษาว่าสัญญา C188 มเีงือ่นไข

และวธิีใชอ้ย่างไรใหท้ั่วประเทศสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทาง

ไดอ้ย่างไร  

ส าหรับอุตสาหกรรมทูน่าไทยไดป้รับตัวตามอนุสัญญา 

C188 โดยไดเ้ริ่มส่งเสริมการด าเนินการดา้นแรงงานไปถึง 



 
 
 

supply chain ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน

ประมงในช่วงปลายปีน้ีและไดม้ีการออกกฎหมายลูกอีกหลาย

ฉบับเพือ่ใหห้น่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้งสามารถท างานร่วมกันได ้

ประชุมวันน้ีจะมีการร่างแผนการด าเนินการใหป้ระเทศ

ในกลุ่มเอเชยีตะวันออกเฉียงใตส้ามารถน าไปใชใ้นการศกึษา

และท าความเขา้ใจกับอนุสัญญา C188 การก าหนดระยะเวลา

ร่วมกันของแผนด าเนนิการ 

นอกจากน้ีที่ประชุมยังไดเ้สนอการด าเนินการใน

ปัจจุบันมีทัง้หน่วยงานรัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแลว้

โค รงการ น้ีค วรเชิญ บาย เออร์ เข ้าร่ วมด ้วย เพื่ อให ้เห็ น

ความส าคัญของการด าเนนิการของทุกฝ่าย 

  เมื่อ วันที่  26 กันยายน 2562 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ  

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

เอ บี ดี กาญจน์ เพื่อเป็นการตดิตามการด าเนินการแนวปฏบิัติ

ดา้นแรงงานทีด่ตีามคู่มอื GLP ฉบับใหม่ 

  

  

 

 

  

เมื่ อ วั นที่  2 6  กั น ย าย น  2 56 2  คุ ณ อ รรถพั น ธ ์ 

มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคม ไดร้่วมประชุมโครงการ Sea 

forum for Fisher (วันที ่2) ณ บาหล ีอนิโดนีเซยี จัดโดย ILO 

จาการต์า้ มปีระเด็นส าคัญดังน้ี 

การประชุมวันน้ีมีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่มคือ

กลุ่มภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

 เพื่อออกแบบแผนด าเนินการ ใหกั้บรัฐที่เป็นเจา้ของ

ตลาดและรัฐที่เป็นเจา้ของเรือ ในการก าหนดแนวทางและ

แผนปฏบิัตกิารแกปั้ญหาแรงงานบังคับและคา้มนุษยใ์นงานดา้น

ประมง 

ร่างแผนด าเนินการไดน้ าอนุสัญญาขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศฉบับต่างๆมาเป็นแนวทางในการ

ก าหนดหลักเกณฑ์และน าอนุสัญญา c188 ว่าดว้ยแรงงาน

ประมงทะเลเป็นพื้นฐานในการแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย์ โดย

ในแผนการดังกล่าวมีก าหนดเวลาเพื่อใหป้ระเทศที่เขา้ร่วม

ประชุมน าไปด าเนนิการจนไปถงึขัน้การรับอนุสัญญาในอนาคต

ต่อไป  

การประชุมโครงการใหญ่ครัง้ต่อไปจะจัดขึน้ประมาณ

เดอืนกันยายน 2563 

 

 

เมื่อ วันที่  26 กันยายน 2562  TTIA คุณจุฑารัตน์ 

เจา้หนา้ที่สมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมเรื่อง การจัดท าขอ้เสนอ

โครงการศกึษาวจิัยเพื่อการปรับปรุงการท าประมงอวนลอ้มปลา

หลังเขียวเพื่อเขา้สู่มาตรฐาน MSC โดยมีคุณเพราลัย  นุช

หมอน ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประมงทะเล เป็นประธาน ณ หอ้ง

ประชมุทูน่า กรมประมง สรุปดังน้ี 

1. กรมประม งออกประกาศค าสั่ ง กรมป ระม งที ่

675/2562 เรื่อง แต่งตั ้งคณะท างานเพื่อพิจารณาจัดท า

แผนปฏิบัติการ (Action plan) โครงการพัฒนาและปรับปรุง

ดา้นการประมงส าหรับการท าการประมงกลุ่มปลาหลังเขียว 



 
 
 

(เพิม่เตมิ) จากทัง้หน่วยงานรัฐและเอกชน ซึง่มีรายชือ่ผูแ้ทน

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยร่วมดว้ย 

2. คุณปวโรจน์ นรนาถตระกูล หัวหนา้กลุ่มประเมิน

ส ภ าวะท รัพ ย าก รป ระม ง  ไ ด ้น าผ ลจ ากก ารป ระ เมิ น  

Pre-Assessment ครัง้ก่อน มาเป็นขอ้มูลในการเขียนงานวจิัย

ในการด าเนินการภายใตโ้ครงการปรับปรุงการท าประมงปลา

หลังเขียวจากอวนลอ้มจับในอ่าวไทยจ านวน 10 เรื่อง ซึ่งมี

หน่วยงาน กพท. กบร. และ กนป. รับผดิชอบ 

3. การขยายขอบเขตโครงการพัฒนาและปรับปรุง 

(FIP) จากการท าประมงอวนลอ้มปลาหลังเขยีวเป็นอวนลอ้มจับ 

โดยจากการสอบถามไปยัง MRAG สามารถท าได ้และใหส้รุป

ชนดิสัตวน์ ้าทีจ่ะสง่ใหM้RAGใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมนิ ดังน้ี  

         1. ปลาหลังเขยีว 6 ชนดิ 

         2. ปลาหางแข็ง 1 ชนดิ 

         3. ปลาทูแขก 3 ชนดิ 

ภายหลังจาก MRAG ปรับ proposal เสร็จจะน าเสนอ 

สวก. เพือ่ขอทุนต่อไป 



 
 

 

 

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศเปิดเผยภายหลังเปิดการสัมมนา “โอกาสและ

ความทา้ทายของไทยในการเจรจาความตกลงการคา้เสรีไทย-

สหภาพยุโรป”ซึง่จัดขึน้ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงแรม

อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ว่า การเปิดเวทีสัมมนาครัง้น้ีเพือ่ขาน

รับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่มอบใหก้รมเจรจา

การคา้ระหว่างประเทศเตรยีมการเรือ่งการฟ้ืนการเจรจาเอฟทเีอ

ไทย-อียู  ซึง่กรมฯ ไดด้ าเนนิการแบ่งเป็น 2 ดา้นหลัก คือ (1) 

ดา้นการศกึษาวจิัย ไดม้อบสถาบันอนาคตศกึษาเพือ่การพัฒนา 

ท าการศกึษาวจิัย วเิคราะหป์ระโยชน์และผลกระทบจากการฟ้ืน

การเจรจาเอฟที เอไทย -อียู  มีก าหนดแลว้เสร็จในเดือน

พฤศจกิายน 2562 และ (2) ดา้นการหารือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

ซึง่กรมฯ ใหค้วามส าคัญกับการรับฟังความเห็นจากทุกภาคสว่น 

ทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการทั ้งขนาดใหญ่ ขนาด

กลาง ขนาดเล็ก เกษตรกร และภาคประชาสังคม  เพื่อใหไ้ด ้

ขอ้มูลความเห็นและมุมมองของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งต่างๆ ใหร้อบ

ดา้นและครบถว้นมากทีสุ่ด  โดยเดือนสงิหาคมที่ผ่านมา กรมฯ 

ไดเ้ชญิหารอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกลุ่มต่างๆ ไปบา้งแลว้ แต่เป็น

การหารือในกลุ่มเล็กๆ การจัดสัมมนาในวันที ่23 กันยายนน้ี ถือ

เป็นการจัดประชุมกลุ่มใหญ่ทีเ่ชญิทุกภาคสว่นเขา้ร่วมพรอ้มกัน 

และกรมฯ ยังมีแผนที่จะเดนิสายจัดสัมมนารับฟังความเห็นผูม้ี

สว่นไดส้่วนเสยีในภูมภิาคต่างๆ ของไทยในช่วงเดือนตุลาคม-

พฤศจกิายน น้ีดว้ย หลังจากนั้นจะรวบรวมผลการศกึษาและรับ

ฟังความเห็นเสนอระดับนโยบายเพื่อประกอบการพิจารณา

ตัดสนิใจเรีองการฟ้ืนการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหภาพยุโรป 

ต่อไป ซึ่งคาดว่า จะสอดคลอ้งกับช่วงเวลาที่สหภาพยุโรป

แต่งตั ้งคณะกรรมาธิการยุโรปชุดใหม่ที่จะตัดสินใจหรือมี

นโยบายเรือ่งการฟ้ืนการเจรจาเอฟทเีอกับไทย 

ทัง้น้ี ในปี 2561 ไทยและสหภาพยุโรปมีมูลค่าการคา้

ระหว่างกัน  47,290.76 ลา้นเหรียญสหรัฐ  โดยไทยส่งออก 

25,041.60 ลา้นเหรียญสหรัฐ สินคา้ส่งออกส าคัญ ไดแ้ก ่

เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รถยนต์อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า 

เครือ่งปรับอากาศและสว่นประกอบ และไทยน าเขา้ 22,249.16 

ลา้นเหรยีญสหรัฐ สนิคา้น าเขา้ส าคัญ ไดแ้ก่ เครือ่งจักรกลและ

สว่นประกอบ เครื่องบนิ เครือ่งร่อน อุปกรณ์การบนิ เครื่องจักร

ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรม-และ

เภสัชกรรม ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 ไทยและ

สหภาพยุโรปมีมูลค่าการคา้ระหว่างกัน  21,878.06 ลา้น

เหรียญสหรัฐ  โดยไทยส่งออก 12,060.14 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

และไทยน าเขา้ 9,817.92 ลา้นเหรยีญสหรัฐ      

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

เตรียมพรอ้มฟ้ืนการเจรจาเอฟทเีอไทย-อยูี-เปิดเวทใีหญ่เชญิทุกภาคส่วนระดมสมอง.
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กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้

การออกจากสมาชกิสหภาพยุโรป (อียู) ของ สหราชอาณาจักร 

(Brexit) แบบไม่มขีอ้ตกลง (no-deal) จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ส่งออกไทยไป สหราชอาณาจักร เน่ืองจากไทยและประเทศ

คู่แข่งใชก้ฎกติกาเดียวกัน สอดคลอ้งกับมุมมองอังค์ถัด 

(UNCTAD) ที่คาดว่าไทยจะสามารถชงิส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึน้

กว่าเท่าตัว พรอ้มเล็งชวนท า FTA    

ทัง้น้ี สหราชอาณาจักรจะยังคงเก็บภาษีน าเขา้อยู่ แต่

จะเก็บในอัตราที่เท่ากันหรือต ่ากว่าที่เคยเก็บตอนที่ยังเป็น

สมาชกิอียู ซ ึ่งจะเป็นผลดีต่อผูส้่งออกไทยเพราะสินคา้ส่วน

ใหญ่ทีไ่ทยสง่ออกจะสามารถแขง่ขันกับสนิคา้จากประเทศอืน่ๆ 

จากที่อาจเคยเสียเปรียบเพราะไม่ไดร้ับสทิธพิิเศษทางภาษี

แบบจีเอสพ ี(GSP) หรอืไม่ไดร้ับแตม้ต่อภาษีในกรอบเอฟทีเอ 

http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/พาณิชย์-เตรียมพร้อมฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู-เปิดเวทีใหญ่เชิญทุกภาคส่วนระดมสมอง.html
http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/พาณิชย์-เตรียมพร้อมฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู-เปิดเวทีใหญ่เชิญทุกภาคส่วนระดมสมอง.html
http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/พาณิชย์-เตรียมพร้อมฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู-เปิดเวทีใหญ่เชิญทุกภาคส่วนระดมสมอง.html


 
 

ดังนั้นผูป้ระกอบการและผูส้่งออกไทยควรศึกษาตลาด และ

แสวงหาโอกาสจากการยกเลิกภาษีของ สหราชอาณาจักร 

โดยเฉพาะสนิคา้ที่ไทยมีศักยภาพ เช่น อัญมณี เครื่องนุ่งห่ม 

เครือ่งส าอาง ผลติภัณฑย์าง และอาหารส าเร็จรูป เป็นตน้ 

นางอรมน กล่าวอีกว่า ส าหรับสนิคา้ที่สหภาพยุโรป

ก าหนดโควตาภาษีกับไทย อาทิ มันส าปะห ลัง แป้งมัน

ส าปะหลัง ขา้วขาว ขา้วกลอ้ง ขา้วหัก ผลติภัณฑส์ัตว์ปีก ปลา

กระป๋ อง  ขณ ะ น้ี ไท ยอยู่ ร ะห ว่าง เจ รจา กับอี ยู เเล ะสห

ราชอาณาจักรเรื่องการปรับโควตาภาษีใหม่ภายใตข้อ้ผูกพัน

องค์การการคา้โลก (WTO) จากกรณีเบร็กซิท  เพื่อใหไ้ทย

ไดร้ับจัดสรรปริมาณโควตารวม (อียูและสหราชอาณาจักร

รวมกัน) ไม่นอ้ยกว่าเดมิ สะทอ้นปรมิาณการคา้จรงิระหว่างไทย

กับสมาชกิอยีูทีเ่หลอื 27 ประเทศ และสหราชอาณาจักรใหม้าก

ที่สุด ขณะเดียวกัน กรมฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได ้

และหารอืกับฝ่ายสหราชอาณาจักรเรื่องโอกาสทีจ่ะจัดท าความ

ตกลงการคา้เสร ี(เอฟทเีอ) ร่วมกันในอนาคตหลังเบร็กซทิ 

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

เจรจาฯ-คาดเบร็กซทิแบบไม่มขีอ้ตกลงจะเป็นประโยชน์ต่อสนิคา้ไทย.html  
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เมือ่วันที่ 19-21 กันยายน 2562 กรมประมง โดยนายวิ

ชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นหัวหนา้คณะ

เดินทางเยือนกรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไดเ้ขา้

พบประชมุหารอืกับส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชน

จีน (GACC) เพื่อแกไ้ขปัญหาการส่งออกสัตว์น ้าสวยงามและ

สัตว์น ้ามีชวีติเพื่อการเพาะเลี้ยง ในการน้ี รองอธบิดีส านักงาน

ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนไดใ้หก้ารตอ้นรับและเขา้

ร่วมประชมุดว้ย ผลการประชมุสรุปสาระส าคัญไดดั้งน้ี 

1. ปริมาณการน าเขา้สัตว์น ้ าจากไทยเพิ่มขึ้นเป็น

จ านวนมาก 

2. จนีเห็นดว้ยกับการปรับขอ้มูลก าลังผลติของฟารม์ใน

ประเทศไทย แต่ขอใหก้รมประมงควบคุมก าลังการผลิตและ

ระบบการตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้าไม่มีการน าสัตว์น ้าจาก

ฟารม์ทีไ่ม่ไดข้ึน้ทะเบยีนมาเขา้สูร่ะบบการสง่ออก 

3. จีนขอใหไ้ทยเขม้งวดการควบคุมปรมิาณ คุณภาพ 

และสขุอนามัยสัตวน์ ้าทีส่ง่ออกมาประเทศจนี 

4. ฝ่ายจีนยนิดีจะเร่งรัดการขึน้ทะเบียนรายชือ่ฟาร์มที่

ตกคา้งมาตัง้แต่เดือนธันวาคม 2561 โดยเร็ว พรอ้มทัง้ขอให ้

ไทยแจง้รายชือ่สัตว์น ้าที่มีปัญหาในการส่งออกไปจีน โดยให ้

ไทยจัดส่งรายชื่ออย่างเป็นทางการใหจ้ีน เพื่อจะไดป้รับปรุง

รายชือ่บนเวปไซตข์อง GACC ต่อไป 

5. ทัง้สองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาระบบการตรวจสอบ

หนังสอืรับรองสุขภาพสัตว์น ้ามีชีวติผ่านระบบออนไลน์ เพื่อมิ

ใหม้ีการปลอมแปลงและใชเ้อกสารปลอม ทัง้น้ีหากตรวจพบ

การปลอมแปลงเอกสาร จนีจะแจง้พรอ้มจัดสง่เอกสารดังกล่าว

ใหแ้กฝ่่ายไทยดว้ย 

จากนั้นคณะไดเ้ยี่ยมชมตลาดจ าหน่ายอาหารทะเล 

Jingshen Seafood Market ณ กรุงปักกิง่ พบว่ามีการจ าหน่าย

สนิคา้สัตว์น ้ามีชีวิตที่หลากหลาย เช่นปลา ปู กุง้ ตะพาบน ้า 

เครฟิช กบ รวมทัง้อาหารแหง้และ แชแ่ข็งหลายชนดิ แสดงให ้

เห็นว่าจนีมีปรมิาณความตอ้งการสัตว์น ้าเพื่อการบรโิภคสูงมาก 

ซึง่เป็นโอกาสดทีี่ไทยจะขยายชอ่งทางการตลาดส่งออกมายัง

จนีต่อไป 
อ่านต่อไดท้ี่ 

https://www.facebook.com/227334884050780/photos/pcb.23401922060983

60/2340192072765040/?type=3&theater
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เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ หอ้งประชุมอานนท ์

กรมประมงก าหนดจัดงาน "วันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที ่

93" และ "วันประมงแห่งชาต ิประจ าปี 2562" เผยผลส าเร็จการ

ปฏิรูปภาคการประมงไทย โอกาสน้ี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดใ้หเ้กียรติ

เดนิทางมาเป็นประธาน นายอดศิร พรอ้มเทพอธบิดีกรมประมง 

กล่าวภายหลังพธิีเปิดงาน ว่ากรมประมงไดใ้หส้ าคัญและมุ่งมั่น

ที่จะพัฒนาภาคการประมงของประเทศใหม้ีความเขม้แข็งและ

ยั่งยืน แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้มทัง้ที่เกิด

จากธรรมชาต ิระบบธุรกจิ และกตกิาสากลต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกับ

ภาคการประมง ทั ้งการท าประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น ้ า 

อุตสาหกรรม การแปรูปสัตว์น ้ า ประเทศไทยตอ้งมีการ  

"ปฏิรูปการประมง" การสรา้งความเขม้แข็งในการบังคับใช ้

มาตรการต่าง ๆ การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ การตรวจสอบยอ้นกลับสนิคา้

ประมงตลอดสายการผลติ ผลจากการปฏริูปการประมงในชว่ง 4 

ปีที่ผ่านมา ท าใหเ้รามั่นใจถงึทศิทางการด าเนินการว่าจะน าพา

ไปสู่ "การประมงที่ยั่งยืน" คือการที่สหภาพยุโรป "ปลด

ใบเหลือง" ใหป้ระเทศไทย พรอ้มน้ีผลักดันใหเ้ป็นแกนน าใน

ภูมภิาคในการต่อตา้น IUU และแบ่งปันประสบการณ์ที่เกดิขึ้น

ใหแ้ก่ประเทศต่างๆ และยังไดร้ับรางวัล Stop IUU Fishing 

Award ส าหรับระบบการตรวจสอบยอ้นกลับผลติภัณฑป์ระมง 
อ่านต่อไดท้ี ่: https://www.ryt9.com/s/prg/3044673 
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วันที่  3  ก .ย .62 นายวิวัฒ น์  ตังห งส์ อธิบดีกรม

สวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน กล่าวถงึสถานการณ์การเลกิจา้ง 

ว่า ยังไม่น่าเป็นห่วงอย่างที่มกีระแสขา่วออกไปว่า เงนิกองทุน

อาจไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือลูกจา้งที่666555555555ถูก

เลกิจา้งมากขึน้ ขอยืนยันว่า กองทุนมีสภาพคล่อง และพรอ้ม

ช่วยเหลือลูกจา้ง โดยมีเงนิหมุนเวยีนกว่า 400 ลา้นบาท ส่วน

การถูกเลกิจา้งอาจเป็นผลกระทบจากสภาพเศรษฐกจิ รวมไป

ถงึความผันผวนของเศรษฐกจิโลก สถานประกอบกจิการจงึมี

การปรับโครงสรา้งธุรกิจเพื่อความอยู่รอด จากขอ้มูลการขึ้น

ทะเบยีนการว่างงานของผูป้ระกันตนประกันสังคม ในชว่งเดือน 

ม.ค.-ธ.ค. 2561 มีขึน้ทะเบียนว่างงานเฉลี่ยเดือนละประมาณ 

72,000 คน ส่วนปี 2562 ตัง้แต่ตน้ปีจนถึงเดือน ส.ค. มีขึ้น

ทะเบียนว่างงานเดือนละประมาณ 79,000 คน 60 % เป็นการ

เลกิจา้ง 40 % ลาออกเอง 

โดยลูกจา้งที่ถูกเลิกจา้ง จะไดร้ับค่าชดเชยจากนายจา้งตาม

อายุงาน และเงนิทดแทนกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคม 

ซึง่นายจา้งส่วนใหญ่จ่ายชดเชยถูกตอ้งตามกฎหมายหรือจ่าย

ใหสู้งกว่ากฎหมายก าหนด นอกจากน้ี พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน

ฉบับใหม่ ไดม้กีารปรับค่าชดเชยส าหรับลูกจา้งทีท่ างานเกนิ 20 

ปี ยังไดป้รับเพิ่มเงินชดเชยจากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน 

เพื่อใหลู้กจา้งสามารถด ารงชพีได ้ส าหรับลูกจา้งที่ถูกเลกิจา้ง

และนายจา้งยังคา้งจ่ายค่าชดเชยและเงินอื่น ๆ สามารถยื่น

ขอรับเงนิช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งเพื่อบรรเทา

ความเดือดรอ้นชั่วคราว โดยจะไดร้ับเงนิชว่ยเหลอืตามอายุงาน 

เช่น ท างานเกนิ 120 วันแต่ไม่ครบ 3 ปี จะไดร้ับเงนิช่วยเหลือ 

30 เท่าของค่าจา้งรายวัน, ท างานเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 

ไดร้ับเงนิ 50 เท่า เมือ่กองทุนฯ จ่ายเงนิชว่ยเหลอืใหกั้บลูกจา้ง

แลว้ จะไปเรยีกเก็บเงนิสว่นน้ีคนืจากนายจา้ง 

จากขอ้มูลการขึน้ทะเบยีนการว่างงานของผูป้ระกันตน

ประกันสังคม ในช่วงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2561 มีขึ้นทะเบียน

ว่างงานเฉลีย่เดอืนละประมาณ 72,000 คน สว่นปี 2562 ตัง้แต่

ตน้ปีจนถงึเดือน ส.ค. มีขึน้ทะเบียนว่างงานเดือนละประมาณ 

79,000 คน 60 % เป็นการเลกิจา้ง 40 % ลาออกเอง 

Source:https://www.thairath.co.th/news/politic/1652093  

 

วันที่ 2 ก.ย.62 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ

ก ร ะท รวง ก า รค ลั ง  เ ปิ ด เผ ย ว่ า  ภ าย ใน เดื อ น ก .ย . น้ี 

กระทรวงการคลังจะเสนอใหท้ี่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)

พิจารณาขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% 

ออกไปอกี เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกจิปัจจุบัน แต่ใน

รายละเอียดก าลังพิจารณาอยู่ ว่าจะขอให ้ครม.ขยายภาษี

ออกไปอีก 1 ปี หรือมากกว่านั้น ซึง่จะตอ้งน าพิจารณาอย่าง

รอบคอบ“หลักการพิจารณาอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม คลังจะให ้

ความส าคัญโดยดูจากสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบันเป็นอันดับแรก 

ซึ่ง ในสภ าวะเศ รษฐกิจ ขณ ะ น้ีคงจะมี การเสนอให ้ต่ อ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ต่อไป แต่ก าลังพิจารณาอยู่ว่าจะขยาย

ออกไปเป็นแบบปีต่อปี หรือขอไปทีเดียว2 ปี ซึ่งจะตอ้ง

พจิารณาอย่างละเอียดกอ่น เพราะมีผลต่อการสง่สัญญาณทาง

เศรษฐกจิในอนาคต”นายอุตตม กล่าว  

Source: https://www.thansettakij.com/content/408629   

วันที่ 17 ก.ย.62 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการ

ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประกาศ

คณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม เรื่อง

หลักเกณฑ์และอัตราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพล

ภาพ (ฉบับที่ 2) ประกาศมผีลบังคับใชเ้มือ่วันที ่27 ส.ค. 2562 

และใหย้กเลกิประกาศเดมิลงวันที ่17 ต.ค. 2560 มสีาระส าคัญ 

โดยก าหนดใหผู้ป้ระกันตนที่ทุพพลภาพมีสทิธไิดร้ับค่าบรกิาร

ทางการแพทย์ ดว้ยวธิีการบ าบัดทดแทนไตดว้ยวธิีฟอกเลือด

ดว้ยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ใหร้วมถึงการเตรียม

หลอดเลอืดหรอืสายสวนหลอดเลอืดส าหรับการฟอกเลือดดว้ย

เครือ่งไตเทยีม (Vascular access)  

รวมถงึการใหย้าอริโิธรปัวอตินิ (Erythropoietin) ในกรณีเขา้รับ

บริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ ใหไ้ดร้ับ

ค่าบรกิารทางการแพทยเ์ท่าทีจ่่ายจรงิตามความจ าเป็น เวน้แต่

ผูทุ้พพลภาพเขา้รับบรกิารทางการแพทย์ในสถานพยาบาล

เอกชนที่ขึน้ทะเบียนเป็นสถานพยาบาลที่ใหบ้รกิารฟอกเลือด

ดว้ยเครื่องไตเทียมที่ส านักงานประกันสังคมก าหนด ใหไ้ดร้ับ

https://www.thairath.co.th/news/politic/1652093
https://www.thansettakij.com/content/408629


 
 

ค่าบรกิารทางการแพทย์ตามหลักเกณฑแ์ละอัตราที่ก าหนดไว ้

ทา้ยประกาศ  

ทัง้น้ี ยังไดใ้หส้ทิธิผูทุ้พพลภาพก่อนประกาศฉบับน้ีบังคับใช ้

ใหม้ีสทิธไิดร้ับค่าบรกิารทางการแพทย์ตามประกาศฉบับน้ีอีก

ดว้ย  

โดยประกาศฉบับน้ีจะเป็นการชว่ยใหผู้ป้ระกันตนทีทุ่พพลภาพ

ที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทา้ยไดร้ับการรักษาอย่าง

ต่อเน่ืองไรร้อยต่อ และยังช่วยใหผู้ป้ระกันตนไดร้ับการอนุมัติ

สทิธบิ าบัดทดแทนไตรวดเร็วขึน้อกีดว้ย  

Source:https://www.voicetv.co.th/read/BctBBoX7Z  

วันที่ 19 ก.ย. 62 ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด

นนทบุ รี นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจาก

สิง่แวดลอ้ม ซึง่จัดขึน้ตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ.ควบคุมโรค

จากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2562 และ

เป็นวันแรกที่ พ.ร.บ. มีผลใชบ้ังคับหลังการประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 120 วัน โดยมีผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

กระท รวงมหาดไทย  กระท รวงสาธารณสุข  กระท รวง

อุตสาหกรรม อธบิดีกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน อธบิดี

กรมอนามั ย  อธิบดีก รมควบ คุม โรค ผู ้แท นส านั กงาน

ประกันสังคม และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิร่วม

ประชมุ  

นายอนุทิน กล่าวว่า พ.ร.บ.ฉบับน้ี จะมีประโยชน์กับลูกจา้ง

เน่ืองจากมีกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรค

จากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดลอ้ม “ตรวจจับ ฉับ

ไว เตือนภัยเมือ่ผดิปกต”ิ ช่วยใหลู้กจา้งหรอืผูไ้ดร้ับผลกระทบ

ไดร้ับการดูแลและการตรวจสุขภาพไดร้ับการบริการบน

มาตรฐานเดี ย วกัน  กรณี มี เห ตุสงสั ย  ผิดปกติ บุ คลกร

สาธารณสุขสามารถเขา้ท าการตรวจสอบ/สอบสวนโรคหา

สาเหตุไดท้ันที เมือ่พบความเสีย่งหรอืพบผูป่้วย สามารถสง่ต่อ

วนิิจฉัย รักษา อย่างทันท่วงที เน่ืองจากปัจจุบันแนวโนม้และ

ความรุนแรงของความเสีย่งต่อการเกดิโรคจากการท างานและ

โรคจากสิง่แวดลอ้มสูงขึน้ ทัง้โรคจากการท างานทีเ่กดิขึน้ทันที

หรอืเกดิภายหลังจากการท างานเป็นระยะเวลานาน และโรคที่

เกิดแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังจากมลพิษหรือสิง่ปนเป้ือนใน

สิง่แวดลอ้ม ทัง้จากธรรมชาตแิละกจิกรรมของมนุษย ์

Source:https://komchadluek.net/news/regional/389452 
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วางแผนที่จะปรับลดค่าธรรมเนียมจัดหางานทีม่รีาคาสูงมากซึง่

ก าหนดขึ้นโดยนายหน ้าแรงงานกับผู ท้ี่ ก าลังหางานใน

ต่างประเทศ เพื่อควบคุมการยา้ยถิ่นอย่างผิดกฎหมายของ

แรงงาน และปกป้องแรงงานจากการเป็นทาสยุคใหม่ 

ชาวเขมรมากกว่า 2 ลา้นคน คาดว่าก าลังอาศัยและท างานอยู่

ในต่างประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดยแรงงาน

ต่างดา้วหลายแสนคนไม่มีเอกสารอย่างถูกตอ้งเน่ืองจาก

ค่าใชจ้่ายสูง ซึง่เป็นผลใหแ้รงงานเหล่าน้ีมีความเสีย่งต่อการ

ถูกละเมดิ นักเคลือ่นไหวระบุ 

ชาวกัมพูชาที่อพยพเขา้มาในไทยผ่านช่องทางอย่างเป็น

ทางการตอ้งจ่ายเงนิใหห้น่วยงานจัดหางานราว 650 ดอลลาร ์

เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนยา้ย ในขณะที่ผู ท้ี่

เดินทางขา้มแดนดว้ยตนเองเสีย ค่าใชจ้่ ายเพียงแค่ 30 

ดอลลาร์ ตามการเปิดเผยของเครือข่ายการยา้ยถิ่นในอนุ

ภูมภิาคลุ่มน ้าโขง 

แต่ทางการกรุงพนมเปญก าลังด าเนินแผนการในขั้นตอน

สุดทา้ยที่จะท าให กั้มพูชาปฏิบัติสอดคลอ้งเป็นแนวทาง

เดียวกันกับพม่า ที่ เป็นแหล่งแรงงานหลักของไทย ซึ่ง

หน่วยงานจัดหางานไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้รยีกเก็บค่าธรรมเนียม

จากคนทีห่างานในต่างประเทศเกนิกว่า 100 ดอลลาร ์

“ขัน้แรกคอื การจ ากัดค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บโดยบรษัิทจัดหา

งาน แต่เป้าหมายสงูสดุของเราคอืไรค่้าธรรมเนียม นายจา้งและ

บริษัทจัดหางานจะเป็นผูร้ับภาระค่าใชจ้่าย” เจา้หนา้ที่จาก

กระทรวงการต่างประเทศ กล่าว 

การควบคุมค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีแนวโนม้ที่จะท าใหแ้รงงาน

ยา้ยถิน่อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายมากขึน้ และยังท าใหแ้น่ใจว่า

พวกเขาจะไดร้ับความคุม้ครองทางกฎหมายและไดร้ับสทิธิ

ประโยชน์ประกันสังคม ที่ปรึกษาองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศของสหประชาชาต ิกล่าว 

นักเคลื่อนไหวระบุว่า แรงงานต่างดา้วที่ไม่มีเอกสารอย่าง

ถูกตอ้งไม่เพยีงแค่ถูกยกเวน้จากผลประโยชน์ของรัฐเท่านัน้ แต่

ยังมคีวามเสีย่งอย่างมากทีจ่ะถูกเอาเปรยีบและกดขี ่ซ ึง่แรงงาน

เหล่าน้ีไม่ค่อยพูดกล่าวออกมาเพราะกลัวการแกแ้คน้เอาคนื. 

Source: https://mgronline.com/indochina/detail/9620000090546 
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