
 

 
 

 
  

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

                                
                                    

                        

       

 

 

 

 

 

 

              

 

TTIA   March 

2020 

3 ม.ีค. 63 TTIA ไดห้ารอืกบั เรือ่งการจัดงาน World Tuna 
Conference and Exhibition 2020 กบัสถานการณ์ COVID-19 

 

5 ม.ีค.63 TTIA เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการนโยบาย 
 การประมงแหง่ชาต ิครัง้ที ่2/2563 

2 ม.ีค.63 TTIA ไดห้ารอืกบั Mr.Andy Hall ในประเด็น  
เรือ่งหลกัการสรรหาแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

 

30 ม.ีค. 2563  
TTIA เขา้ประชมุปัญหาปลาตูต้ดิคา้งทีท่า่เรอื 

 

9 ม.ีค. 63 TTIA รว่มเป็นวทิยากรในงาน สมัมนาเรือ่งเขา้ใจ 
Brexit พลกิสมัพันธก์ารคา้ยโุรป: มมุมองภาคธรุกจิเล็ก-ใหญ ่

12 ม.ีค. 63 TTIA เขา้รว่มประชมุการปรับปรงุกจิการหมวด
เกษตรกรรมผลติผลจากการเกษตร ทีข่อรับ BOI กรณีกจิการใหม ่

สบืเนือ่งจากสถานการณ์โควดิ-19 และมาตรการของรัฐบาลในปัจจุบัน 
ดังนั้น ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ จึงมีนโยบายให ้จนท.TTIA/TPFA 
ทํางานทีบ่า้น (Work from Home) เร ิม่ต ัง้แตว่นัที ่19 ม.ีค.63 ยกเวน้ 
คุณสุพัตรา ผอ. กับคุณปฐวี จนท.บัญช-ีธุรการ จะมาทํางานที่สํานักงาน  
เดือนละ 2 ครัง้ คือ กลางเดือนกับปลายเดือน เพื่อทําธุรกรรมบัญชแีละ
การเงนิตา่งๆ 

จัดทําโดย : สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย และ สมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย 
ทีอ่ยู ่: 163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชัน้ 11 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตย
เหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110  
บรรณาธกิาร : สพัุตรา  ริว้ไพโรจน ์ 
กองบรรณาธกิาร : วรพล พัฒนะนุกจิ , อมรรัตน ์ศรบีญุเพ็ง 
เว็บไซต ์: www.thaituna.org / www.thaipetfood.org 
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TTIA ได้หารือกับ Mr.Andy Hall ในประเดน็เร่ืองหลักการสรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรม 

2 มีนาคม 2563 คณุอรรถพนัธ์ มาศรังสรรค์ ท่ีปรึกษาสมาคมฯ และคณุวรพล เจ้าหน้าท่ีสมาคม ได้หารือกบั Mr.Andy Hall 

ท่ี TTIA ในประเดน็เร่ืองหลกัการสรรหาแรงงานอยา่งเป็นธรรม มีสาระสําคญัดงันี ้ 

- ปัจจุบัน Buyer ส่วนใหญ่เร่ิมให้ความสําคัญกับการสรรหาแรงงานมากขึน้ ซึ่ง Buyer เช่น Tesco ก็กําลังออก

มาตรฐานการสรรหาแรงงานเช่นกนั จงึเห็นวา่หลกัการสรรหาแรงงาน TTIA ควรเร่ิมนํามาใช้อยา่งจริงจงัมากขึน้  

- คณุอรรถพนัธ์ได้ให้ข้อมลูวา่ ขณะนีส้มาคม ใช้หลกัการสรรหาตามหลกักฎหมายไทย แตบ่างบริษัทก็ได้ทําเกินกว่า

กฎหมายกําหนดไว้แล้วเช่่นกัน  โดยคณุ Andy ให้ข้อมูลว่าจะมีการเดินทางมาท่ีไทยบ่อยมากขึน้ ซึ่งหาก TTIA 

สนใจยินดีให้คําแนะนําเร่ืองการสรรหาแรงงานอยา่งมีจริยธรรม  
 

 

 

 

 

 

 

TTIA ได้หารือกับ คุณ MI ZHOU จนท. ILO จากจาการต้า เร่ืองการเร่ิมโครงการ  

Ship to Shore Rights Phase 2 

3 มีนาคม 2563 คณุอรรถพนัธ์ มาศรังสรรค์ ท่ีปรึกษาสมาคมฯ และคณุวรพล เจ้าหน้าท่ีสมาคม ได้หารือกับ คณุ MI ZHOU 

จนท. ILO จากจาการต้า ถึงเร่ือง การเร่ิมโครงการ Ship to Shore Rights Phase 2 มีสาระสําคญัดงันี ้ 

- ILO กําลงัมีแผนจะดําเนินโครงการ Ship to Shore Rights Phase 2 ซึง่กําลงัอยู่ในช่วงออกแบบโครงการ โดยได้รับทนุ

สนบัสนนุจาก EU โครงการนาน 5 ปี  

- โครงการจะเน้นการดําเนินการต่อยอด เร่ือง การแก้ปัญหาแรงงานบงัคบั / ค้ามนษุย์ / การนํา GLP ไปใช้ โดยจะเน้น

ขยายผลไปสูร่ะดบัภมิูภาคด้วย  

- นอกจากนีโ้ครงการยงัมีประเดน็เร่ือง Recruitement อยา่งมีจริยธรรมด้วยเช่นกนั 

- คณุอรรถพนัธ์ ได้ให้ข้อมลูการดําเนินการของสมาคมฯ เช่น การทํา GLP อย่างตอ่เน่ือง / การปฏิบตัติามหลกักฎหมาย

ไทยเร่ืองการนําเข้าแรงงาน / การเร่ิมส่งเสริมให้ซบัพลายเชนนําหลกั GLP ไปใช้ / การร่างหลกัปฏิบตัิของแรงงานบน

เรือประมงเพ่ือใช้ตดิตามกบัซบัพลายเชน 
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TTIA ได้หารือกับ Ms.Shirlene Infofish Director เร่ืองกาํหนดการจัดงาน  

World Tuna Conference and Exhibition 2020 กับสถานการณ์ COVID-19 

       3 มีนาคม 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ นายกฯ ได้หารือกบั Ms.Shirlene Infofish Director ณ Lobby รร.แชงกลีร่า เร่ืองกําหนดการ

จดังาน World Tuna Conference and Exhibition 2020 กบัสถานการณ์ COVID-19  

โดยมีความเห็นเบือ้งต้นวา่ ขณะนีก้ารควบคมุโรคทัว่โลกยงัไม่คอ่ยน่ิง จําเป็นต้องประเมินเหตกุารณ์อีกสกัระยะ แล้วคอ่ยประกาศวนั

จดังานใหม่ ถ้าต้องการจดัปีนีจ้ริงๆ ก็อาจจะจดัช่วงปลายพฤศจิกายน 63 ทัง้นีก็้แล้วแต ่Infofish เห็นสมควร 
 

 

 

 

 

 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาต ิครัง้ที่ 2/2563 

5 มีนาคม 2563 ดร.พจน์ อร่ามวฒันานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าฯ และ ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ รองประธาน

คณะกรรมการยทุธศาสตร์ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครัง้ท่ี 

2/2563 ณ ห้องประชมุทําเนียบรัฐบาล โดยมีสาระสําคญัการประชมุฯ ดงันี ้

 

- รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย อาทิ ความก้าวหน้า Asean 

Network IUU การแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของสมาคมประมงแห่งประเทศไทย และการประกาศกรมประมง เร่ือง 

กําหนดชนิดเคร่ืองมือทําการประมงท่ีสามารถโอนใบอนญุาตในลกัษณะควบรวมปริมาณสตัว์นํา้ฯ เห็นชอบ ร่างประกาศ

สํานกังานนายกรัฐมนตรี เร่ือง การออกหนงัสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. .... และ ร่าง ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนตา่งด้าวเข้ามาราชอาณาจกัรเป็นการเฉพาะสําหรับคนตา่งด้าวสญัชาติ

กัมพูชา ลาว เมียนมา สามารถย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจําเรือเพ่ืออยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวและทํางานกับ

นายจ้างในกิจการประมง พ.ศ. ....  
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- เห็นชอบให้จัดส่งคําสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ การแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ฉบับ

ภาษาอังกฤษ ให้สหภาพยุโรป เห็นชอบคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย กํากับดแูลและ

แลกเปล่ียนข้อมลูของคณะทํางานร่วมรัฐบาลไทยกบัคณะกรรมาธิการยโุรปในการตอ่ต้านการทําประมง IUU 

- เห็นชอบแต่งตัง้คณะอนกุรรมการกลัน่กรองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัภาคประมงและแรงงานในภาคประมง โดยมี พล.ต.ท.

จารุวฒัน์ ไวศยะ เป็นประธาน 

- เห็นชอบแต่งตัง้คณะอนกุรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบการทําประมงต่อสตัว์ทะเลหายากและสตัว์ทะเลเลีย้งลกูด้วยนม 

โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นประธาน 

- เห็นชอบให้คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ดําเนินการพิจารณาการดําเนินการนําเรือออก

นอกระบบเพ่ือจดัการทรัพยากรประมงท่ียัง่ยืน 
 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

           TTIA เข้าร่วมงานแถลงข่าวและการเสวนา 

     โครงการส่งเสริมการค้าภายใต้รางวัลผู้ประกอบธุรกจิส่งออกดเีด่น ปี 2563 

5 มีนาคม 2563 คณุศศิธร จนท.สมาคมฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวและการเสวนาโครงการส่งเสริมการค้าภายใต้รางวัลผู้

ประกอบธุรกิจสง่ออกดีเดน่ ปี 2563 (Prime Minister's Export Award 2020) ณ ห้อง Grand Ballroom ชัน้ 3 โรงแรมฮิลตนั สขุมุวิท 

กรุงเทพฯ โดยมีคณุสมเดจ็ สสุมบรูณ์ อธิบดีกรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ เป็นประธาน สรุปสาระสําคญัดงันี ้

1. ผอ.สํานกัสง่เสริมนวตักรรมและสร้างมลูคา่เพิ่มเพ่ือการค้า กลา่วถึงโครงการ PM AWARD จดัขึน้ครัง้แรกใน ปี 2535 มอบ

ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกท่ีมีความโดดเด่นหลากหลายประเภท รางวลันีเ้ป็นการมอบให้โดยภาครัฐ เพ่ือกระตุ้นการ

ส่งออกของไทยอย่างต่อเน่ือง และให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนหยดัได้ในเวทีการค้าโลก ซึ่งสินค้าหรือบริการท่ีได้รับ

รางวลันี ้แสดงถึงภาพลกัษณ์คณุภาพและมาตรฐานของสนิค้าไทยท่ีได้รับการยอมรับในตลาดโลก 

2. อธิบดีกรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กลา่ววา่โครงการ PM AWARD 2020 ปีนีจ้ดัขึน้เป็นปีท่ี 29 และท่ีผา่นมามีผู้ ได้รับ

รางวลั 604 บริษัท 708 รางวลั โดยโครงการนีค้ดัเลือกผู้ประกอบการไทยในกลุม่ธุรกิจสง่ออกท่ีมีสินค้าหรือบริการท่ีมีความ

โดดเดน่ในด้านนวตักรรมความคดิสร้างสรรค์ มีกระบวนการผลติท่ีได้มาตรฐาน ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ให้เป็น

ผู้ ท่ีมีสิทธ์ิเข้ารับการพิจารณาเพ่ือรับรางวัลจากคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 7 

ประเภทดงันี ้ 

- รางวลัผู้ประกอบธุรกิจสง่ออกยอดเย่ียม (Best Exporter) 

- รางวลัสนิค้านวตักรรมยอดเย่ียม (Best Innovation) 
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- รางวลัแบรนด์ไทยยอดเย่ียม (Best Thai Brand) 

- รางวลัสนิค้าไทยท่ีมีการออกแบบยอดเย่ียม (Best Design) 

- รางวลัสนิค้าธุรกิจบริการยอดเย่ียม (Best Service Enterprise Award) 

- รางวลัสนิค้าหนึง่ตําบล หนึง่ผลติภณัฑ์ยอดเย่ียม (Best OTOP) 

- รางวลัสนิค้าฮาลาลยอดเย่ียม (Best Halal) 

  ทัง้นีไ้ด้มีการเสวนาในหวัข้อ "Success Case เคล็ดไม่ลบัสูค่วามสําเร็จ" กบัผู้ ร่วมแบ่งปันความสําเร็จ จากการได้รับรางวลั

เม่ือปี 2018-2019 จํานวน 4 ท่าน ซึ่งได้ให้ความเห็นว่ารางวัล PM AWARD เปิดโอกาสให้ผู้ ประกอบธุรกิจส่งออก ได้ประเมิน

ศกัยภาพของตนเอง โดยรางวลันีมี้การพิจารณาคดัเลือกในรอบแรกแล้ว มีคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญในแต่ละสาขา ตรวจ

เย่ียมสถานประกอบการ เพ่ือให้คําแนะนําและให้คะแนนตามหลกัเกณฑ์ในแตล่ะประเภทของรางวลัตอ่ไป 

3. บริษัทท่ีผ่านการพิจารณาจะได้รับโล่และเกียรติบตัรจากนายกรัฐมนตรี ได้รับสิทธิพิเศษจากกรมฯทัง้ในและต่างประเทศ 

พร้อมทัง้ได้รับการประชาสมัพันธ์เผยแพร่ผ่านส่ือและกระจายไปยังผู้ ซือ้ทั่วโลกผ่านสํานักงานทูตพาณิชย์ 58 แห่งและ

เครือขา่ย นอกจากนีย้งัใช้ตราสญัลกัษณ์ PM AWARD ในการสง่เสริมการขายได้อีกด้วย 

 

4. สํ า ห รั บ ก า ร ส มั ค ร เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ฯ  ใ น ปี  2 5 6 3  นี  ้ ส า ม า ร ถ ส มั ค ร ฟ รี ถึ ง วั น ท่ี  1 0  เ ม . ย . 2 5 6 3  ไ ด้ ท่ี   

www.pm- award.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ โทร 081-198-7873, 081-989-2402 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           TTIA เข้าร่วมประชุมระดมสมอง BCG in action กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 

          5 มีนาคม 2563 TTIA คณุสพุตัรา (แทน ดร.ชนินทร์ ในนามกรรมการสภาหอฯ) เข้าร่วมประชมุระดมสมอง BCG in action 

กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร ณ รร.เซ็นจร่ีู พาร์ค จดัโดย สนง.พฒันาวิทยาสาตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต(ิสวทช.) ซึง่ได้รับมอบหมายจาก

กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักิรรม(อว.)ให้เป็นหน่วยงานประสานงานหลกัในการขบัเคล่ือนนโยบาย BCG 

ไปสูก่ารปฏิบตัเิป็นรูปธรรม โดยมี คณุธีรพงษ์ จนัศริิ(ประธาน จนท.บริหาร บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป) เป็นประธานการประชมุฯ  และ

ผู้ เข้าร่วมประชมุจากหน่วยงานรัฐ เอกชน ท่ีเก่ียวข้อง สรุปดงันี ้
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1. ภาครัฐมีนโยบายขบัเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาสงัคมของประเทศอยา่งยัง่ยืน โดยใช้ BCG model หรือ 

Bio-Circular-Green Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมนุเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว) โดยการผนกึกําลงัภาครัฐ เอกชน 

ชมุชน และสถาบนัการศกึษา เพ่ือสร้างมลูคา่ใน 4 อตุสาหกรรมหลกั ได้แก่ 1)เกษตรและอาหาร 2) สขุภาพและการแพทย์ 

3)พลงังานและวสัดุชีวภาพ และ 4)ท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  กําหนดการ: จดัประชมุทกุกลุ่มภายในมี.ค.>> จดั

ประชุมระดบัสมัชชา ต้นเม.ย. >>เสนอ รมว.อว.(ดร.สวุิทย์ เมษินทรีย์) ปลาย เม.ย. >> เสนอ คกก.บริหาร BCG โดยมี 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลาย เม.ย. 

2. ในภาพรวม มีการเสนอปัญหาอุปสรรค ท่ีพบจากการดําเนินธุรกิจ 

(เช่น ข้าววิตามิน กล้วยหอม food street ไก่) ซึ่งมีความแตกต่างกนั

ไปตามความพร้อมของธุรกิจขนาดเล็ก เกษตรกร ขนาดกลาง และ

ขนาดใหญ่ มีการเสนอวา่ภาครัฐควรกําหนดสิทธิประโยชน์หากธุรกิจ

สามารถปฏิบตัิได้ตาม BCG  การให้ความสําคญัในการรวมตวักัน

ของภาคเอกชน  การประสานความร่วมมือตลอด supply chain  

การมองธุรกิจต้องให้ครบวงจรตัง้แต่ผลิตจนถึงช่องทางการจัด

จําหน่าย เป็นต้น 

3. สิ่งท่ีต้องดําเนินการ : ในวนันี ้ยงัไม่ได้ข้อสรุปว่ามีสินค้าใดควรยกเป็น Product Champion ภายใต้ BCG model และฝ่าย

เลขานกุารได้ขอนดัประชมุครัง้ตอ่ไปในวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 

 

TTIA ร่วมเป็นวิทยากรในงาน สัมมนาเร่ืองเข้าใจ Brexit พลิกสัมพันธ์การค้ายุโรป: มุมมองภาคธุรกิจเล็ก-ใหญ่ 

           9 มีนาคม 2563 TTIA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงาน สมัมนาเร่ืองเข้าใจ Brexit พลิกสมัพนัธ์การค้า

ยโุรป: มมุมองภาคธุรกิจเล็ก-ใหญ่ จดัโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกบัสถานเอกอคัรราชทตู  สหราชอาณาจกัร ประจํา

ประเทศไทย และสภาผู้ นําธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business Leadership Council: TUBLC) ณ รร.แบงค็อก แมริ

ออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ วตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้อง เก่ียวกับกรณี Brexit และแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นด้านผลกระทบและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงแนวทางเสริมสร้างความสมัพนัธ์ทางการค้าและการลงทุน

ระหวา่งไทยและสหราชอาณาจกัร มีสรุปการสมัมนาดงันี ้

1. การถอนตัวออกจาก EU ของ UK มีผลสมบูรณ์ในวันท่ี 1 มกราคม 2564 และหลังจากนัน้ UK จะมีอัตราภาษีและมี

กฎระเบียบทางการค้าแยกจาก EU ซึ่งกรมเจรจาฯ ได้มีมาตรการรองรับ ได้แก่ (1) เจรจากบั EUและ UK ในฐานะสมาชิก

องค์การการค้าโลก (WTO) เพ่ือแก้ไขตารางข้อผกูพนัโควตาภาษีภายใต้ WTO ในสินค้า เช่น ปลากระป๋อง ผลิตภณัฑ์สตัว์

ปีก มนัสําปะหลงั แปง้ ข้าว  เป็นต้น โดยยดึหลกัการวา่โควตาใหม่ท่ีไทยจะได้รับจดัสรรจากทัง้UK และ EU  เม่ือรวมกนัแล้ว

จะต้องไม่น้อยกวา่ท่ีไทยเคยได้รับเม่ือสมยัยงัไม่มีการแยกตวั (2) จดัทํารายงานการทบทวนนโยบายการค้าระหวา่งไทยและ

UK หรือ Trade Policy Review (TPR) เพ่ือศึกษาภาพรวมการค้าระหว่างสองฝ่าย โดยผลการจัดทํารายงานกําหนดแล้ว

เสร็จในเดือนมีนาคม 2563 (3) ศึกษาความเป็นไปได้ในการทํา FTA ระหว่างไทยกับ UK และ (4) ร่วมกับภาคส่วนท่ี

เก่ียวข้องจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์สร้างความตระหนกั เร่ือง Brexit และการเตรียมการของไทย 

2. สาขาธุรกิจ/อตุสาหกรรมเปา้หมายท่ีไทยมีศกัยภาพในตลาด UK เช่น เกษตรกรรมและการผลติอาหาร (เนือ้ไก่ ผลไม้ 

อาหารเสริม และอาหารสตัว์เลีย้ง) การประมง (อาหารทะเลแปรรูปและแช่แข็ง ปลาทนู่า กุ้ ง) ยานยนต์และชิน้สว่น 
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เคร่ืองใช้ไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ ยางและผลติภณัฑ์ยาง ภาคบริการและลงทนุท่ีไทยมีศกัยภาพ เช่น การทอ่งเท่ียว การ

ขนสง่ การเงิน เป็นต้น  

3. UK มีมาตรการภาษีและท่ีมิใช่ภาษีท่ีอาจเป็นอปุสรรคตอ่การค้าการลงทนุของไทย เช่น การเก็บภาษีสงูในสนิค้าเกษตรและ

ประมง การกําหนดมาตรการสขุอนามยัท่ีมีมาตรฐานสงู ตลอดจนมาตรฐานทางเทคนิคต่างๆ เช่น การติดฉลากและบรรจุ

ภณัฑ์ มาตรการ IUU ซึง่ไทยจะนํารายงานทบทวนนโยบายการค้าท่ีจดัทํา หารือกบัฝ่าย UK เพ่ือจดัทําเป็นรายงานร่วมกัน 

(joint TPR report) เพ่ือหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรค ส่งเสริมความสมัพนัธ์ทางการค้าและการลงทนุระหว่างกัน รวมถึงการ

จดัทํา FTA ระหวา่งกนัในอนาคต 

           ทัง้นี ้ดร.ชนินทร์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมในท่ีสมัมนาว่า ทาง UK ให้ความสําคญักับประเทศไทยเพราะมีการทําTrade Policy 

Reviews มาหลายปีแล้ว รวมถึงทาง UK มีนโยบายในการเปิดตลาดเสรีในเร่ืองของสินค้าและบริการอีกด้วย อีกทัง้ในเร่ืองของ food 

safety regulations สนิค้าอาหารของไทย เช่น สนิค้าประมง กุ้ ง และไก่ ไม่น่ามีปัญหา เพราะมีการทํามาตรฐานตา่งๆ ไว้อยูแ่ล้ว ด้าน

การเจรจากบั UK ทางนายกสมาคมฯ มีความเห็นว่าควรเปิดการเจรจาให้สินค้าทกุประเภทภาษีเหลือ 0% หรือไม่เกิน 5%เน่ืองจาก

สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีแนวโน้มเป็นท่ีต้องการจากผู้ ค้าทาง UK เพิ่มมากขึน้ และเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการเพิ่ม

ศกัยภาพเกษตรและอาหารของไทยให้มากขึน้ ในเร่ืองการเพิ่มคณุภาพสนิค้า, เทคโนโลยี, การเพิ่มความรู้ตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือความ

ยัง่ยืนและประสิทธิภาพในการแข่งขนัทางการค้าในอนาคต TTIA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงาน สมัมนาเร่ือง

เข้าใจ Brexit พลกิสมัพนัธ์การค้ายโุรป: มมุมองภาคธุรกิจเลก็-ใหญ่ 

 
TTIA ได้เข้าร่วมประชุมโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝ่ังครัง้สุดท้าย Ship to Shore Rights 

           10 มีนาคม 2563 คณุอรรถพนัธ์ มาศรังสรรค์ ท่ีปรึกษา TTIA และ จนท.สมาคม คณุวรพล ได้เข้าร่วมประชมุโครงการสิทธิ

จากเรือสูฝ่ั่งครัง้สดุท้าย Ship to Shore Rights มีสรุปดงันี ้

1. ก่อนเร่ิมประชมุ ILO ได้เชิญคณุอรรถพนัธ์ไปให้สมัภาษณ์เพ่ืออดัวีดีโอกลา่วถึงผลของประเทศไทยหลงัรับอนสุญัญา c 188 

โดยคณุอรรถพนัธ์ให้ข้อมลูวา่เป็นเร่ืองท่ีดีท่ีได้รับการยกระดบัอตุสาหกรรมประมง แตย่งัต้องใช้เวลาในการปรับความรู้ความ

เข้าใจ นอกจากนีอุ้ตสาหกรรมทูน่าก็ได้เร่ิมปรับตัวโดยได้ ร่าง Guideline เพ่ือให้สมาชิกใช้ติดตามกับซับพลายเชน

เรือประมง 

2. มีการนําเสนอรายงานศกึษาข้อค้นพบสําหรับอตุสาหกรรมประมงประเทศไทย Endline Research โดยบริษัท Rapid Asia 

ซึง่ภายหลงัการนําเสนอรายงาน endline research  ยงัต้องปรับปรุงเนือ้หาอีกเล็กน้อย โดยภายหลงัจะมีการนําขึน้เว็บไซต์ 

www.shiptoshorerights.org เพ่ือเผยแพร่สูส่าธารณะตอ่ไป 
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3. สําหรับการประชมุคณะกรรมการกํากบัโครงการ สทิธิจากเรือสูฝ่ั่งครัง้สดุท้ายนัน้ มีการรายงานถึงผลสําเร็จท่ีประเทศไทยรับ

พิธีสารP 29 ว่าด้วยแรงงานบงัคบั และการรับอนสุญัญาว่าด้วยแรงงานประมงทะเลหรือ C 188 ซึง่ไทยเป็นประเทศแรกใน

เอเชีย และหลงัจากนัน้ได้มีการออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สอดรับกับอนุสญัญาและพิธีสารทัง้ 2 ฉบบัอย่างรวดเร็ว 

จากเร่ืองนีโ้ครงการได้รับกระแสตอบรับว่าประสบความสําเร็จคอ่นข้างสงูจาก Buyer จึงได้มีการสนบัสนนุทนุจาก EU ให้มี 

Phase 2 ตอ่ไป ซึง่จะเน้นขยายผลไปสูร่ะดบัภมิูภาคโดยใช้ประเทศไทยท่ีประสบความสําเร็จในระดบัหนึง่แล้วเป็นต้นแบบ  

           นอกจากนีคุ้ณอรรถพันธ์ยังได้รายงานในท่ีประชุมว่า การเข้าร่วมโครงการนีทํ้าให้ TTIA ประสบความสําเร็จในการปรับ

ประสิทธิภาพการนํา GLP ไปใช้ ทัง้การจัดทําคู่มือและวีดีโอประชาสัมพันธ์ GLP และหลังจากนีส้มาคมเองยังต้องการให้การ

ดําเนินการ GLP มีความยัง่ยืนจงึได้เร่ิมท่ีจะเชิญ supply chain ของอตุสาหกรรมทนู่ามาอบรม GLP ตอ่ไป และได้แสดงความยินดีท่ี

ผู้ ซือ้หลายรายได้ทําหนงัสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแก้ปัญหาประมงอย่างจริงจงัของประเทศไทยและยินดีท่ีจะ

สนบัสนนุการดําเนินการนีต้อ่ไป 

 

 

TTIA ได้เข้าร่วมประชุมหารือการปรับปรุงกิจการหมวดเกษตรกรรม 

และผลิตผลจากการเกษตร ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI กรณีกิจการใหม่ 

          12 มีนาคม 2563 ดร.พจน์ รองประธานกรรมการ สภาหอฯ และดร.ชนินทร์ รองประธานคกก.ยทุธศาสตร์ธุรกิจประมงและ

อุตสาหกรรมต่อเน่ือง และในนาม TTIA และ TPFA ได้เข้าร่วมประชมุหารือการปรับปรุงกิจการหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจาก

การเกษตร ท่ีขอรับการส่งเสริมการลงทนุ BOI กรณีกิจการใหม่ โดยมีคณุโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ BOI เป็นประธานฯ  ผู้ เข้า

ประชมุจากสภาหอฯ สภาอตุฯ สมาคมและภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมปศสุตัว์ กรมประมง สรุปดงันี ้

1. ประธานฯ เน้นวา่ BOI เป็นการให้สทิธิตามนโยบายการสง่เสริมของรัฐในช่วงนัน้ๆ มีการทบทวนทกุ 3 ปี หากต้องการใช้สทิธิ

ทัว่ไปก็ให้ใช้ตามประกาศกระทรวงการคลงั  ปัจจบุนั BOI สง่เสริมกิจการท่ีมีการใช้พลงังานทดแทน ใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมตัิ 

มีการลงทนุวิจยั และยกระดบัอุตสาหกรรมเกษตรสู่มาตรฐานสากล  องค์ประกอบในการเสนอต้องมีขัน้ตอน (1)หลกัการ

และเหตผุล  (2)เง่ือนไข และ (3)สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ  วนันีเ้ป็นการหารือเฉพาะกิจการใหม่  แต่(red flag)ถ้าต้องการขอ

เพิ่มในสว่นกิจการเดมิ ก็ขอเป็นรอบหน้า หรือ จะทําหนงัสือเข้ามาก่อนก็ได้ 

2. สภาหอการค้าฯ ในภาพรวมได้เสนอความคดิเห็นตอ่มาตรการการสง่เสริมการลงทนุหมวดเกษตรกรรมฯ ดงันี ้

- นําเสนอสถานการณ์ผลกระทบเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ อาทิ สถานการณ์คา่เงิน คา่แรงงาน สงครามทาง

การค้า การเมือง และปัญหาโรคโควิด ท่ีสง่ผลตอ่การสง่เสริมการลงทนุในประเทศ 
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- ควรเพิ่มมาตรการสนบัสนนุและส่งเสริม BOI ให้ผู้ประกอบการรายเดิม สามารถพฒันาไปสู่การพฒันาการแปรรูปสินค้า

เกษตรและอาหารขัน้สงูเพ่ือการสง่ออก 

- ควรปรับปรุงนิยามและเง่ือนไขการให้สทิธิประโยชน์ให้ชดัเจน อาทิ นิยามการผลติหรือให้บริการระบบเกษตรสมยัใหม่ การ

กําหนดเง่ือนไขการสง่เสริมสินค้าท่ีเก่ียวข้องกบัพืชเศรษฐกิจ ต้องใช้วตัถดุิบภายในประเทศ เพ่ือสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกร

และผู้ประกอบการภายในประเทศ 

- แจ้งว่าจะทําข้อมลูเป็นรายอตุสาหกรรม เพ่ือเสนอรายละเอียด ปัญหา และข้อเสนอแยกเป็นการขอสง่เสริมในสว่นกิจการ

ใหม่ และกิจการเดมิ สง่ให้กบั BOI ในภายหลงั >> ทาง ดร.ชนินทร์ ให้ทําหนงัสือเสนอของอตุสาหกรรมทนู่าด้วย 

3.  สินค้าอาหารสตัว์เลีย้ง อยู่ในประเภท 1.22 กิจการผลิตอาหารสตัว์หรือส่วนผสมอาหารสตัว์ (ได้รับสิทธิ B1) ทาง BOI 

ได้รับหนงัสือชีแ้จงจากสมาคมการค้าอาหารสตัว์เลีย้งไทยแล้ว ว่าสินค้าอาหารสตัว์เลีย้ง(wet pet food) เป็นสินค้าระดบั 

premium ใช้เทคโนโลยีเทียบเทา่ทนู่ากระป๋อง พร้อมหลกัฐานมาตรฐานตา่งๆ  จงึขอยกระดบัจาก B1 เป็น A1   

>> ทาง BOI เสนอว่า อาจจะแก้ไขสิทธิประโยชน์โดยจัดกลุ่มเพิ่มเป็น 3 หมวดย่อย กําหนดเง่ือนไข และพิจารณาการให้สิทธิท่ี

แตกตา่งกนั ซึง่จะขอหารือกบักรมปศสุตัว์อีกครัง้ และหากสภาหอฯ/ สมาคม มีความเห็นเพิ่มเติมสามารถแจ้งมาได้ โดย BOI เสนอ

แนวทางดงันี ้ 

                 1.22.1 กิจการอาหารประกอบการรักษาโรคสําหรับสัตว์เลีย้ง (ข้อนี ้กรมปศุสตัว์ขอกลบัไปตรวจสอบนิยาม

อาหารสตัว์ก่อน เพราะประเทศไทยไม่มีผลติในกลุม่นี)้ 

เง่ือนไข :  

- จะต้องได้รับการขึน้ทะเบียนอาหารประกอบการรักษาโรคสําหรับสตัว์เลีย้งจากกรมปศสุตัว์ก่อนเปิดดําเนินการ 

- จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP ก่อนเปิดดําเนินการ 

- ไม่ให้การสง่เสริมโครงการท่ีมีเฉพาะกระบวนการผสม หรือทําให้เจือจางเทา่นัน้ 

 

              1.22.2 กจิการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัย แบ่งเป็น 2 กรณี 

                     (1) กรณีมีการลงทนุหรือมีคา่ใช้จา่ยด้านการวิจยั หรือพฒันาผลติภณัฑ์ไม่น้อยกวา่ 0.5% ของยอดขายรวมใน   

                               3 ปีแรก                      

                          (2) กรณีไม่มีการลงทนุหรือคา่ใช้จ่ายด้านการวิจยัหรือพฒันาผลติภณัฑ์ 

เง่ือนไข : ทัง้ 2 กรณี เหมือนกนั แตส่ทิธิท่ีได้รับจะแตกตา่งกนั 

- จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP ก่อนเปิดดําเนินการ 

- ไม่ให้การสง่เสริมโครงการท่ีมีเฉพาะกระบวนการผสม หรือทําให้เจือจางเทา่นัน้ 

 

       1.22.3 กจิการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ (ช่ือกจิการและเงื่อนไขได้สิทธิ B1 เหมือนเดมิ) 

เง่ือนไข - ไมใ่ห้การสง่เสริมโครงการท่ีมีเฉพาะกระบวนการผสม หรือทําให้เจือจางเทา่นัน้ 

ข้อมลูเพิ่มเตมิ 
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             ทาง ดร.พจน์และดร.ชนินทร์ ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิวา่กิจการ

อาหารสตัว์เลีย้งปัจจบุนัมีความทนัสมยัเทา่อาหารคน มีลกัษณะ

เป็น pet care ด้วย คือเสริมสารอาหาร วิตามิน เช่น ขนสวย ถ่าย

ไม่เหม็น แบง่ทางการค้าเป็น 3 วยั คือ Junior, Middle และ 

Senior สว่นแบง่ตลาดแตล่ะช่วงวยัประมาณ 20-25%, 60% และ 

20% 

             กรมปศสุตัว์ ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิวา่ในโรงงานทนู่า ก็มีแยก

เป็นโรงงานอาหารสตัว์เลีย้งด้วย ขัน้ตอนเหมือนกนั ขอกลบัไปดู

นิยามอาหารสตัว์เลีย้ง และจะแจ้ง BOI กลบัมา 

 

 

TTIA ได้เข้าพบที่ปรึกษากรมประมง เพื่อหารือปัญหาเร่งด่วนของสมาชกิ 

             

  20 มีนาคม 2563 TTIA โดยคุณนรินทร์ อุปนายก, คุณนภาพร 

เหรัญญิก และคณุสพุตัรา ผอ. ได้เข้าพบท่ีปรึกษากรมประมง เพ่ือหารือปัญหา

เร่งดว่นของสมาชิกหลายบริษัทในการนําเข้าปลาตู้ ท่ีตดิอยูท่ี่ดา่นในขณะนี ้และ

มีค่าใช้จ่าย(Demurrage Charge) หน้าท่าทุกวัน  โดยขอให้กรมประมงจัด

ประชุมอย่างเร่งด่วน สาเหตจุากการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในช่วง 1 เดือนท่ี

ผ่านมา โดยหากเป็นการนําเข้าท่ีไม่มี Catch Certificate มาพร้อมกับคําขอ  

ทางกรมประมงได้มีการขอเอกสารเพิ่มเติมจากปกติ เก่ียวกบัใบจดทะเบียน

เรือ (Vessel registration), ใบอนญุาตจบัปลา (Fishing license), ใบอนญุาต

จับปลาในเขต EEZ ท่ีเข้าไปจบั และ VMS หรืออ่ืนๆ หากย่ืนไม่ครบก็จะไม่

อนุมัติ  ทัง้นี ้สมาคมได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า กองควบคุมการค้า

สตัว์นํา้และปัจจยัการผลิตจะเชิญทางสมาคมและผู้ขายประชมุชีแ้จง ใน 1-2 

อาทิตย์ข้างหน้า พร้อมกบัออกระเบียบบงัคบัใช้ 

             อนึ่ง สมาคมฯได้ส่งหนังสือขอหารืออย่างเร่งด่วนไปยังอธิบดีกรม

ประมงแล้วในเย็นวนันี ้
 

TTIA เข้าประชุมปัญหาปลาตู้ตดิค้างที่ท่าเรือ 

30 มีนาคม 2563 ผู้แทนคณะกรรมการ TTIA คณุนรินทร์ อปุนายก, คณุนภาพร เหรัญญิก และคณุสพุตัรา ผอ. เข้าประชมุ

ปัญหาปลาตู้ติดค้างท่ีท่าเรือ ร่วมกับผอ.คณิศร์ กองควบคมุการค้าสตัว์นํา้และปัจจัยการผลิต(กคส) กรมประมง และผู้แทนจาก

คณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือตรวจสอบและติดตามการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาการทําประมง และแรงงานใน
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ภาคประมง ณ สํานกังานตํารวจแห่งชาติ การหารือวนันีเ้ป็นผลมาจาการทําหนงัสือของสมาคม 2 ฉบบั เม่ือวนัท่ี 20 และ 23 มี.ค.63 

ร้องเรียนเร่ืองมีสมาชิกถกูกกัปลาตู้ไว้ท่ีทา่เรือ และเสียคา่ใช้จ่ายสงูมาก สรุปประชมุดงันี ้

1. กคส.แจ้งว่า ขณะนี ้ปลาตู้ ท่ีค้างท่ีท่าเรือมี 1 บริษัทยังเคลียร์ไม่ได้ (ไม่ใช่สมาชิก TTIA) และฝากให้สมาคมแจ้งเตือน

สมาชิกวา่ ปลาท่ีน่าสงสยัเป็น IUU ทาง กคส.จะเรียกดเูอกสาร AIS/ VMS  แตถ้่ามาจากแหลง่ท่ีนําเข้าประจําและไม่มีปัญหา ก็จะใช้

วิธีการบริหารความเส่ียงในเร่ืองเอกสารและการตรวจตู้   

ทางสมาคมเห็นด้วยกบัแนวทางนี ้ไม่ควรเพิ่มการตรวจและเรียกด ูAIS/VMS ทกุ shipment เพราะไม่สามารถหาให้ได้เป็นปกติ และ

เป็นเอกสารท่ีควรขอผา่นกนัระหวา่งรัฐตอ่รัฐ ทางผู้ประกอบการสว่นใหญ่มีการตรวจสอบแหลง่ท่่ีมาก่อนตกลงซือ้-ขาย 

2. กคส.ฝากเตือน ผปก. และแจ้งวา่ ท่ีผา่นมาพบปลาตู้ ท่ีน่าสงสยั และขอเรียกเอกสารเพิม่ ขอ AIS/VMS ได้แก่ 

2.1 ปลาตู้จากจีนมกัมีปัญหา เช่น สปีชีส์ท่ีสง่มาไทยไม่สอดคล้องกบัสปีชีส์ท่ีมีในแหลง่ท่ีจบันัน้ และไม่คอ่ย  ได้รับ

ความร่วมมือจากจีนในการสง่ข้อมลูเพ่ือ verify 

2.2 ปลาตู้ ท่ีมาจากประเทศท่ีไม่ค่อยส่งมาไทย/ จากแหล่งท่ีกรมฯ ยังไม่มีข้อมูล เช่น แอฟริกา ก็ต้องถูก verify 

เอกสารเยอ 

2.3 นอกจากการย่ืนเอกสารตามท่ีกําหนดไว้ ทาง กคส.ยงัพิจารณา IUU Fishing จากความสอดคล้องของเอกสาร 

และจํานวน/ชนิดท่ีระบตุ้องสอดคล้องตามท่ีควรเป็น  กรณีข้อมลูท่ีน่าสงสยัเช่น เรือจบัจดทะเบียนกบั IOTC แตไ่ป

จบัท่ีอ่ืน, แหลง่จบันัน้ๆ ควรมี YF และ SK เป็นหลกั แตก่ลายเป็น Bonito เป็นต้น 

     >> ทางสมาคมเห็นด้วย ถ้ามีปัญหาจริงๆ ก็เป็นไปตามขัน้ตอนของรัฐ  

3. กรณีปลาตู้ ท่ีถกูตรวจสอบท่ีท่าเรือและมีค่าใช้จ่ายทาง กคส.เองก็อยากให้ลากตู้ ไปโรงงานโดยยงัไม่เปิดตู้  จะได้ไม่ต้อง

เสียคา่ใช้จ่ายหน้าทา่ แตไ่ม่สามารถทําได้ เพราะตดิข้อกฎหมายศลุกากร และไม่สามารถออกใบอนญุาตย้อนหลงั 

4. กคส.แจ้งว่า ขอชะลอเร่ืองการนัดประชุมชีแ้จงการออกประกาศ

ปลาตู้   โดยต้องนําปรึกษากบั คกก.เฉพาะกิจ ก่อน ทัง้นี ้มีหลกัการคือ เนือ้หา

ประกาศต้องสอดคล้องกบักรอบของกฎหมาย (พรก.การประมง ม.92 และ ม.

96) แต่ก็ควรมีความคล่องตวัในทางปฏิบตัิด้วย หากผลเป็นอย่างไร /นดัหารือ

กบัสมาคมได้เม่ือใด จะประสานมาทางสมาคมภายหลงั  

     >> สมาคมฯขอให้มีการหารือร่วมกันก่อนออกประกาศ เพ่ือจะไม่เป็น

อปุสรรคในทางปฏิบตั ิ 

 

สถานการณ์กฎหมายเดอืนมีนาคม 2563 
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- ก.แรงงานเคาะ40อาชีพห้ามคนตา่งด้าวทํา 

กระทรวงแรงงาน เคาะแล้ว 40 อาชีพห้ามคนตา่งด้าวทํา ชง “หม่อมเตา่” ลงนามก่อนประกาศใช้ ลัน่ หากฝ่าฝืนทัง้นายจ้าง-ลกูจ้างมี

โทษทัง้จําทัง้ปรับ 

Source:  https://www.dailynews.co.th/politics/762316?fbclid=IwAR3mq6qu4E0-

q5e5BYNxR9VquoY88fvlLXrD95OlwHFOcvt-mzIgJGGygBw 

 

- บอร์ดประกนัสงัคม เคาะ มาตรการช่วยผู้ประกนัตน เพิ่มวงเงินกรณีวา่งงาน รับวิกฤตโควดิ 

Source:  https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2074633 

 

- ยกเลกิวนัหยดุสงกรานต์ 13-15 เม.ย.63 

Source:  https://mgronline.com/politics/detail/9630000026372  

 

- ก.แรงงาน เคาะลดจ่ายเงินสมทบประกนัสงัคมนายจ้าง-ลกูจ้างเหลือฝ่ายละ 4% เป็นเวลา 6 เดือน  

     นายจกัษ์ พนัธ์ชเูพชร ท่ีปรึกษา รมว.แรงงาน แถลงผา่นศนูย์ข้อมลูมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โค

วิด-19) ถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลกูจ้างและนายจ้างลดผลกระทบโควิด-19 วา่ กระทรวงแรงงานกําหนดให้ปรับลดอตัราเงิน

สมทบกองทนุประกนัสงัคมในสว่นของนายจ้างและผู้ประกนัตน เหลือฝ่ายละ 4% จากเดมิท่ีกําหนดให้นําสง่ฝ่ายละ 5% เป็นเวลา 6 

เดือน เพ่ือช่วยลดภาระ 

Source: https://www.ryt9.com/s/iq01/3104108 

 

- นายกฯขออํานาจครม. ใช้พ.ร.ก.ฉกุเฉิน คมุโควดิ-19 แพร่เชือ้ เร่ิม 26 มีนาคม 2563 

Source: https://www.prachachat.net/politics/news-436752 

 

กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีนาคม 2563 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ือง ช่ือและอาการสําคญัของโรคตดิตอ่อนัตราย (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ให้โรคตดิเชือ้ไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคตดิตอ่ร้ายแรง)  

Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/048/T_0001.PDF  

 

มตปิระชุม คณะรัฐมนตรี มีนาคม 2563 

วันที ่17 มีนาคม 2563 มีหวัข้อท่ีเก่ียวกบัอตุสาหกรรมประมงดงันี ้ 

  9. เร่ือง ผลการประชมุคณะกรรมการขบัเคล่ือนการเจรจาการค้าและการลงทนุ ครัง้ท่ี 1/2563 

             4) แผนการเจรจาการค้าระหวา่งประเทศของประเทศไทย 

11. เร่ือง ข้อสรุปมาตรการและข้อสัง่การเก่ียวกบัโควิด – 19 

6) เล่ือนวนัหยดุสงกรานต์จาก จ. 13 อ. 14 พ.15 เม.ย. ออกไปก่อน โดยไม่เป็นวนัหยดุราชการและวนัหยดุ 

                 เอกชนปีนี ้โดยจะคืนวนัหยดุให้ภายหลงั 
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https://www.dailynews.co.th/politics/762316?fbclid=IwAR3mq6qu4E0-q5e5BYNxR9VquoY88fvlLXrD95OlwHFOcvt-mzIgJGGygBw
https://www.dailynews.co.th/politics/762316?fbclid=IwAR3mq6qu4E0-q5e5BYNxR9VquoY88fvlLXrD95OlwHFOcvt-mzIgJGGygBw
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2074633
https://mgronline.com/politics/detail/9630000026372
https://www.ryt9.com/s/iq01/3104108
https://www.prachachat.net/politics/news-436752
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/048/T_0001.PDF


12. เร่ือง สรุปผลการประชมุคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019    

                 (โควิด – 19) ครัง้ท่ี 1/2563 

15. เร่ือง คําแนะนําเก่ียวกบัเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีตา่ง ๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคตดิ 

             เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

17. เร่ือง รายงานผลการประชมุระดบัเจ้าหน้าท่ีอาวโุสและระดบัรัฐมนตรีแรงงานในกลุม่ประเทศ CLMTV  

             (กมัพชูา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) 

18. เร่ือง การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดบัสงู (กระทรวงการตา่งประเทศ) 

              1. นางสาวอศุณา พีรานนท์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมอาเซียน   

            2. เรือเอก ชชัวรรณ สาครสนิธุ์ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ให้ดํารงตําแหน่ง  

      เอกอคัรราชทตูประจํากระทรวง สํานกังานปลดักระทรวง 

 Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27410 
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