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16 ธ.ค. 64  TTIA จัดประชมุวสิามญั TTIA ครัง้ที ่6/2564 

อา่นตอ่หนา้ 12 

3 ธ.ค. 64  ดร.ชนนิทร ์นายกฯ, คณุนรนิทร ์อปุนายก  เขา้ร่วมประชมุกับ

กรมประมงครัง้ที ่2 หารอืผลกระทบกฎระเบยีบ MMPA ตอ่การสง่ออกสนิคา้

สัตวน์ ้าของไทยไปสหรัฐ ฯ อา่นต่อหนา้ 6 

December 

2021 

20 ธ.ค. 64  คณุเกรยีงชยั ประธานกรรมการเทคนคิ, คณุชตุมิา และคณุ

สมศร ีกรรมการเทคนคิ เขา้ร่วมประชมุหารอืความร่วมมอืในการน าเกลอื

ทะเลไทยเป็นวัตถดุบิในอตุสาหกรรมอาหาร อา่นตอ่หนา้ 14 

17 ธ.ค. 64  ดร.พจน์  ทีป่รกึษากติตมิศักดิ ์แถลงขา่วเรือ่งบทบาทหนา้ที่

ของหอการคา้นานาชาตแิหง่ประเทศไทย ) ตอ่ภาคธรุกจิไทยกับเศรษฐกจิ

โลก หลังการแพร่ระบาดโควดิ-19 อา่นตอ่หนา้ 13 

28 ธ.ค 64  ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน

บรูณาการความร่วมมอืในการสรา้งหว่งโซอุ่ปทานทีย่ั่งยนื กรณีสนิคา้ 

Tinplate และ Tin Free Steel ครัง้ที ่1 อา่นตอ่หนา้ 27 

3 ธ.ค. 64  คณุนรนิทร ์อุปนายก, คุณวรวรี ์เลขาธกิาร, คณุชาตร ี

กรรมการ  เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรหิารจัดการทรัพยากรปลา

โอในน่านน ้าไทย ครัง้ที ่1/2564 ผ่านออนไลน์ ต่อหนา้ 3 
 



                                  December 2021                              

 

 

 

 

 

ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการแรงงาน ครัง้ที ่12/2564 1 

 
TTIA เขา้ร่วมประชุม โครงการการกระจายวัคซนี Moderna ใหกั้บแรงงานไทยและแรงงานต่างชาตใิน

ประเทศไทย 

3 

 
TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรหิารจัดการทรัพยากรปลาโอในน่านน ้าไทย ครัง้ที่ 1/2564 ผ่าน

ออนไลน ์

3 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมหารือกับอธบิดีกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏบัิตกิาร

ระดับชาตวิา่ดว้ยธรุกจิกับสทิธมินุษยชน ระยะที ่1 (พ.ศ. 2562 – 2565) ไปสูก่ารปฏบัิต ิ

5 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุกับกรมประมงครัง้ที ่2 หารอืผลกระทบกฎระเบยีบ MMPA ตอ่การสง่ออกสนิคา้สัตวน์ ้า
ของไทยไปสหรัฐฯ 

6 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบัิตกิารเรือ่ง "การคุม้ครองนักปกป้องสทิธมินุษยชน และกฎหมายและมาตรการ

ป้องกันการด าเนินคดีเชงิยุทธศาสตร์ เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ในบรบิทธุรกจิกับสิทธิ

มนุษยชนในประเทศไทย" 

7 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืคาดการณ์สถานการณ์สง่ออกปี 2565 8 

TTIA เขา้ร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวขอ้ การขึน้ทะเบยีนเป็นผูผ้ลติและผูส้่งออกอาหารแห่งประเทศจีน 

(ตามระเบยีบ 248 และ 249) 

9 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืเตรยีมประเด็นหารอื กรอ. พาณชิย ์ 11 

 
TTIA จัดประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่6/2564 12 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการและทีป่รกึษากลุม่อุตสาหกรรมอาหารครัง้ที ่12/2564 12 

 

ดร.พจน์ แถลงข่าวเรือ่งบทบาทหนา้ทีข่องหอการคา้นานาชาตแิห่งประเทศไทย(ICC Thailand) ต่อภาค
ธรุกจิไทยกับเศรษฐกจิโลก หลังการแพร่ระบาดโควดิ-19 

13 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืความร่วมมอืในการน าเกลอืทะเลไทยเป็นวัตถดุบิในอตุสาหกรรมอาหาร 14 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุ คกก. แรงงาน และพัฒนาฝีมอืแรงงาน คกก.ธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ครัง้ที ่3/2564 

16 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ ครัง้ที ่2/2564 
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ขา่วกจิกรรม 

 
หนา้ 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุสมาพันธห์อการคา้ไทย-จนี และสมาคมธรุกจิตา่งๆ ครัง้ที ่228 18 

 
TTIA แรงงาน เขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการเพือ่ตดิตามและรวบขอ้มลูการด าเนนิงานป้องกันและแกไ้ข

ปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก แรงบังคับ ในกลุม่สนิคา้ประเภทกุง้ ปลา ออ้ย และเครือ่งนุ่งหม่ ครัง้ที ่1/2564 

19 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุสถานการณ์และแนวทางสง่เสรมิการสง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหาร ปี 2565 20 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาสุขลักษณะอาหาร 

ครัง้ที ่32-2/2564 

21 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครัง้ที ่7/2564 22 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุโครงการสนับสนุนเศรษฐกจิสนี ้าเงนิและสรา้งความเขม้แข็งดา้นธรรมาภบิาลการประมง

ของอา่วไทยผา่นแนวทางเชงิระบบนเิวศ ครัง้ที ่1 

24 

 
TTIA เขา้ร่วมสมัมนาออนไลนใ์นหัวขอ้ การขึน้ทะเบยีนเป็นผูผ้ลติ/สง่ออกอาหารแหง่ประเทศจนี (GACC) 25 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนดา้นการพาณชิย ์(กรอ.พาณชิย)์ ครัง้ที ่3/2564 26 

 
ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้ประชมุคณะท างานบรูณาการความร่วมมอืในการสรา้งห่วงโซอุ่ปทานที่ย่ังยนื 

กรณีสนิคา้ Tinplate และ Tin Free Steel ครัง้ที ่1 

27 

 
กฎหมายราชกจิจานุเบกษา และมต ิคณะรัฐมนตร ีทีส่ าคัญ เดอืนธันวาคม 2564 30 
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการแรงงาน คร ัง้ที ่12/2564 

 

 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษา

ดา้นแรงงาน คุณนลธวัช จนท.สมาคม เขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการแรงงาน ครั ้งที่  12 /2564  ณ สภา

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย มสีาระส าคัญดังน้ี 

 1. การน าเสนอขอ้มลูจากหน่วยงานภาครัฐ 

 1.1 กรมการจัดหางาน  

 - โครงการส่งเสรมิและรักษาระดับการจา้งงานใน

ธุรกจิ SMEs โดยรอบที่ 2 สามารถลงทะเบียนไดต้ัง้แต่ 

วันที ่23 พฤศจกิายน - 20 ธันวาคม 2564 โดยรัฐจะโอน

เงนิสนับสนุนใหค้รัง้แรก ใน 30 ธันวาคม 2564 และครัง้ที ่2 ในวันที ่31 มกราคม 2565 

 1.2 กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

 - โครงการสถานประกอบการดเีด่นดา้นแรงงานสัมพันธแ์ละสวัสดกิารแรงงาน ประจ าปี 

2565 โดยสามารถยืน่ใบสมัครไดต้ัง้แต ่1-17 ธันวาคม 2564 

 

 2. การน าเสนอจากสภาอตุฯ 

 2.1 โครงการ labour matching จากผลส ารวจจากทางสภาอตุฯ มรีายละเอยีดดังน้ี 

 - จากสถานประกอบการ 94 แห่ง มีความตอ้งการจา้งงาน 59 แห่ง (62.8%) และไม่

ตอ้งการจา้งงาน 35 แห่ง (37.2%) โดยมอีัตราต าแหน่งงาน 7,248 อัตรา และไดร้ับการบรรจุ

งาน 13 แหง่ 160 อัตรา 

         ทั ้งน้ีพบปัญหาที่เก ิดขึ้นในโครงการฯ ระหว่างแรงงานและสถานประกอบการ เช่น 

คุณสมบัตไิม่ตรงความตอ้งการ หรือ ต าแหน่งงานไม่น่าสนใจ หรือ สถานทีท่ างานไม่เหมาะสม

กบัแรงงาน 

 2.2 ความคบืหนา้โครงการส ารวจคา่จา้งภาคอตุสาหกรรม โดยสภาอตุฯ  

 -  จากการส ารวจฯ เมือ่เดอืน ต.ค.64 โดยมผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 104 บรษัิท โดย 

สภาอุตฯ  ขอเชิญตอบแบบสอบถามดั งลิ้งค์ แบบสอบถามโครงการส ารวจค่าจ า้ง

ภาคอตุสาหกรรม ทัง้นี้เพือ่น าขอ้มูลดังกล่าวไปประมวลผลแนวโนม้โครงสรา้งค่าจา้งในปี 2565 

และผูท้ีต่อบแบบสอบถาม สามารถน าขอ้มูลจากแบบส ารวจ ไปใชป้ระโยชน์ในดา้นทรัพยากร

บคุคลของสถานประกอบการตอ่ไป  

 2.3 ขัน้ตอนการน าแรงงานต่างดา้วมาท างานใน

ประเทศตาม MOU ในสถานการณ์โควดิ-19 มรีายละเอยีด

ดังน้ี   

 -  การยื่นค ารอ้งขอน าคนต่างดา้วมาท างานใน

ประเทศ โดยยืน่ ณ กรมการจัดหางาน/สจจ.สจก 1-10 ที่

สถานประกอบการตัง้อยู่ พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ ใบ

แนบ นจ.2/หนังสือแต่งตั ้ง/สัญญาจา้งงาน/เอกสาร

นายจา้ง (ระยะเวลาการด าเนนิการ 4 วัน ท าการ) 

 - จัดส่งค ารอ้งความตอ้งการจา้งแรงงานต่างดา้ว 

(ระยะเวลา 3 วันท าการ)  

             - การด าเนนิการของประเทศตน้ทาง  

             - การยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างานแทนคนต่างดา้ว จะตอ้งมีเอกสารเพิม่เตมิ เช่น 

รายชือ่คนตา่งดา้ว/หลักฐานการไดร้ับวัคซนี-19/ อืน่ๆ (ระยะเวลาด าเนนิการ 4 วันท าการ) 

 - การอนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วเขา้มาท างานกับนายจา้งในประเทศ (ระยะเวลาด าเนินการ 

3 วันท าการ) 
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 -  การผา่นจดุผา่นแดน/ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง โดยคนตา่งดา้วจะตอ้งแสดงหลักฐาน เชน่ 

หนังสอืยนืยันการอนุญาตใหเ้ขา้ท างาน/ใบรับรองแพทยท์ีแ่สดงว่าไมเ่ป็นโควดิ-19/หลักฐานการ

ไดร้ับวัคซนี/อืน่ๆ  

  - การเขา้พักที่สถานที่กักตัว ใน 5 จังหวัดไดแ้ก่ 

ตาก (4 แห่ง) /ระนอง (3 แห่ง)/ หนองคาย (9 แห่ง/) 

มกุดาหาร (4) แหง่ และ สระแกว้ (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ) 

 - การอบรมและรับใบอนุญาต โดยคนต่างดา้วอบรม

ผ่าน Video conference ณ สถานประกอบการ  (ระยะเวลา

การด าเนนิการ 1 วันท าการ) 

 2.4 การประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบการ

ท างานของคนต่างดา้วในสถานการณ์โควดิ 19 โดยมีคุณ

อรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ในนามสภาอตุฯ เขา้ร่วมประชมุฯ มี

สาระส าคัญดังน้ี 

 - ที่ประชุมฯ เห็นควรใหม้ีการแต่งตัง้คณะท างาน

อ านวยการและชุดเฉพาะกจิตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม 

และด าเนนิคดคีนต่างดา้วท างานผดิกฎหมาย โดยหลังจาก

วันที ่30 พฤศจกิายน 2564 หากตรวจพบสถานประกอบการทีย่ังคงมแีรงงานต่างดา้วทีย่ังไมไ่ด ้

ไปขึน้ทะเบยีนจะถอืมคีวามผดิทันท ีทัง้ในสว่นของสถานประกอบการและแรงงาน  

 2.5 การประชมุคณะกรรมาธกิารความมั่นคงแห่งรัฐ  กจิการชายแดนไทย ยุทธศาสตร ์

และการปฏริปูประเทศ โดยม ีดร.เนาวรัตน ทรงสวัสดิช์ยั และ คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ในนาม

สภาอตุฯ เขา้รว่มประชมุฯ มสีาระส าคัญดังน้ี 

 - จุดประสงคเ์พือ่ตอ้งการทราบ ความเห็น ปัญหา และอปุสรรคในการน าเขา้แรงงานตา่ง

ดา้ว 

 - ที่ประชมุมคีวามเห็นว่า ควรเสนอใหม้กีารเชือ่มโยงในลักษณะ one stop service ใน

ทุกหน่วยงาน อกีทัง้ในประเด็นส าหรับสถานทีก่ักตัว เสนอใหส้ามารถกักตัวทีส่ถานประกอบการ

ทีผ่า่นการรับรองจากกระทรวงสาธารณสขุได ้เพือ่เป็นการลดตน้ทนุใหแ้กผู่ป้ระกอบการ 

 2.6 การประชุมคณะท างานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจา้งคนต่างดา้วประเภท

แรงงาน มทีักษะฝีมอืเงือ่นไขการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ั่วคราว และ หลักเกณฑก์ารเปลีย่น

ประเภทการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว โดยมคีุณสชุาต ิจันทรานาคราช รองประธาน ส.

อ.ท. ในนามสภาอตุฯ เขา้รว่ม มสีาระส าคัญดังน้ี  

 - หากตอ้งการจา้งแรงงานต่างดา้วมฝีีมอื จะตอ้งมทีนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้อย่างนอ้ย 2 

ลา้นบาท และสดัสว่นการจา้งพนักงานคนไทยประจ า 4 คน ตอ่แรงงานฝีมอืตา่งดา้ว 1 คน 

 - ทีป่ระชมุมคีวามเห็นว่าควรยกเลกิจ านวนขัน้ต ่าในส่วนของจ านวนทุนจดทะเบยีนและ

สัดส่วนจ านวนพนักงานประจ าคนไทย เน่ืองจากจะท าใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมส าหรับ

ผูป้ระกอบการทีไ่มม่งีบประมาณทีเ่พยีงพอ 

 2.7 การประชุมคณะท างานศกึษาขอ้มูลและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการประกอบ

กจิการ รับเหมาแรงงาน หรือ รับเหมาค่าแรงตามพระราชก าหนดการบรหิารจัดการการท างาน

ของ คนต่างดา้ว พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยม ีดร.เนาวรัตน ทรงสวัสดิช์ยั ในนามสภา

อตุฯ เขา้รว่ม มสีาระส าคัญดังน้ี 

 - จากการแกไ้ข มาตรา 41 วรรค 1 ทีป่ระชมุฯ มมีตเิห็นควร ใหม้หีน่วยงานทีจ่ะมาศกึษา

เกีย่วกับการรับเหมาแรงงาน โดยจะตอ้งพจิารณาถงึความเป็นธรรม และป้องกันการคา้มนุษย ์

รวมไปถงึพจิารณาเครือ่งมอื ทีจ่ะมาก ากบัดแูลดว้ย 

 ส าหรับก าหนดการประชุมในครัง้ถัดไป จะจัดขึน้ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 

13:30 – 15:30 น. ณ หอ้งประชมุ PTT Group (1012) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรอื 

ผา่นระบบ ZOOM Meeting หากมกีารเปลีย่นแปลงก าหนดการจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
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TTIA เขา้ร่วมประชุม โครงการการกระจายวคัซนี Moderna ใหก้บัแรงงานไทยและ

แรงงานตา่งชาตใินประเทศไทย 

    

 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 คุณนลธวัช จนท.
สมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุ โครงการการกระจายวัคซีน 
Moderna ใหก้ับแรงงานไทยและแรงงานต่างชาตใิน
ประเทศไทย จัดโดยหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภากาชาดไทย โดยม ีคุณ
ส น่ัน  อั งอุบลกุล  เ ป็นประธานการประชุมฯ  มี
สาระส าคัญดังน้ี  
รายละเอยีดของโครงการและเงือ่นไข 
 - จ านวนวัคซีนที่สภากาชาดไทยสามารถ
จัดหามาไดอ้ยู่ทีป่ระมาณ 2 ลา้นโดส โดยจะสามารถแจกจ่ายไดใ้นเดอืน มกราคม - กมุภาพันธ ์
2565 ซึง่จะถกูสง่ไปยังสถานพยาบาลของแตล่ะจังหวัด ตามจ านวนแรงงานของสถานประกอบที่
ไดก้รอกแบบส ารวจ  
 - กลุม่เป้าหมาย >โดยจะฉีดวัคใหก้บัแรงงานไทยทีอ่ยูใ่นระบบประกนัสงัคม และแรงงาน
ตา่งดา้วทัง้ในระบบและนอกระบบ โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย  
 - การจัดหาสถานที่ฉีดวัคซนี > โดย ผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นผูป้ระสานงานจุดวัคซนี 
และอ านวยความสะดวกใหก้บัเจา้หนา้ทีแ่ละอาสาสมัครของสภากาชาดไทย ตามจดุทีไ่ดก้ าหนด
ไว ้เชน่ โรงพยาบาล หรอื สถานพยาบาล ตามทีส่ภากาชาดก าหนดในจังหวัด 
 - เงือ่นไขในการน าแรงงานมาฉีดวัคซนี > ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการทีส่ถานพยาบาล
อาจเรยีกเก็บจากการใหบ้รกิารฉีดวัคซนี ผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 
 ทัง้นี้ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย จะสง่แบบส ารวจความตอ้งการ
ดังกล่าวไปยังเครอืขา่ยหอการคา้ฯ หรอื ภาคเอกชนในเครอืขา่ย ของแต่ละจังหวัด เพือ่รวบรวม
ขอ้มูลส าหรับความตอ้งการวัคซนีใหก้ับแรงงานของสมาชกิ ไปยังสภาการชาดไทยส าหรับการ
กระจายวัคซนีตอ่ไป หากมคีวามคบืหนา้จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิารจดัการทรพัยากรปลาโอในนา่นน า้ไทย คร ัง้ที ่

1/2564 ผา่นออนไลน ์

 
 วันที ่3 ธันวาคม 2564 TTIA คณุนรนิทร ์อปุนายก
, คุณวรวีร์ เลขาธกิาร, คุณชาตรี กรรมการ, คุณสุพัตรา 
ผอ.สมาคม, คุณวรพล เจา้หนา้ที่อาวุโส, คุณอนุสรา 
จนท.ความปลอดภัยอาหาร, คุณวชิญา จนท.ดา้นประมง 
และสมาชิกที่เขา้ร่วมโครงการ Tonggol FIP (MMP, 
SEAPAC, TBC, SIF, TUM, SVG, CMC, PCI) เ ข ้า ร่ ว ม
ประชุมคณะกรรมการบรหิารจัดการทรัพยากรปลาโอใน
น่านน ้าไทย ครั ้งที่ 1/2564 ผ่านออนไลน์ จัดโดยกรม
ประมง ร่วมกับ Key Traceability (คุณนุ่น, คุณLain, คุณ
Kat และคณุLia), สมาคมเรอือวนลอ้มจับ และ SEAFDEC 
โดยมทีา่นอ านวย คงพรหม ผูอ้ านวยการกองวจิัยและพัฒนาประมงทะเล เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
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 1. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 1.1 การอนุมัต ิFMP ขณะน้ีรอทางส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิสง่สรุปใหก้รมฯ 
เพื่อน าเสนอครม. (แผนประมงปี พ.ศ. 2563-2565) ซึง่
ต อ้งมีการทบทวนจากหน่วยงานภายนอก และมี
คา่ใชจ้า่ย $13,250 ทีจ่า่ยโดย TTIA (รออนุมัตใินปี 65) 
 1.2 การทบทวน Stock >> จะมีการด าเนินการ
ทกุๆ 5 ปี (ขอ้มลูลา่สดุอัพเดทเมือ่ปี 2018) ทัง้น้ี ระหวา่ง
รอการทบทวน Stock ทาง SEAFDEC ไดเ้สนอโอด าเขา้

รว่มในโครงการ Got Fish ทีเ่ป็น subregion ของอาเซยีนแลว้ เมือ่ ก.ย.64 
 1.3 ระบบ Electronic Monitoring (EM) >> ปัจจุบันการตรวจสอบ ETP species นัน้จะ
ตรวจสอบจาก Logbook แต่ตามมาตรฐาน MSC จะตอ้งม ีObserver on Board หรอื EM ทีช่ว่ย
ในการตรวจสอบว่าไม่มีการจับ ETP และ KT ใหข้อ้มูลว่าไม่สามารถใชว้ิธี Audit แทนได ้
เน่ืองจากขอ้มลูไมเ่พยีงพอ โดยหลังจากประชมุกรมฯ จะน าประเด็นดังกลา่วไปหารอืภายใน เพือ่
หาวธิกีารด าเนนิการทีย่ั่งยนืตอ่ไป  
 
  2. ดา้นนโยบายสงัคม 
 2.1 กรมฯจะน า CoC ไปศกึษารายละเอยีดว่าสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและกฎหมายไทยที่
สามารถยอมรับและด าเนนิการได ้และจะแจง้ใหท้างสมาคมรับทราบตอ่ไป 
 ทัง้น้ี ผูแ้ทนเรอืประมงแจง้วา่พรอ้มทีจ่ะเขา้รับการอบรม CoC ในชว่งกลางเดอืน ม.ค.65 
 2.2 ขอ้กังวลที่สมาคมรวบรวมจากสมาชกิ เช่น หลักฐานในการจา้งงาน, การจ่าย
เงนิเดอืน, การสือ่สารกับแรงงาน ในประเด็นน้ี ทีป่ระชมุไดต้ระหนักว่าตอ้งใชเ้วลาในการพัฒนา
ยกระดับ 
 2.3 การลงนาม CoC ทัง้น้ี ยังตอ้งรอใหเ้ป็นฉบับสมบรูณ์กอ่นถงึจะด าเนนิการได ้  
 - กรมฯ และ KT ไดก้ าหนดระยะเวลาสมัครเขา้ร่วมโครงการปี 2565 ทุก 6 เดือน โดย
ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งตรวจสอบขอ้มลูใหถ้กูตอ้งกอ่นน าสง่ 
 2.4 Fishery Progress ไดก้ าหนดนโยบายทางสังคมขึน้มา เน่ืองจากมีขอ้เรียกรอ้งให ้
เพิม่การด าเนนิการดา้นนโยบายสังคมเพิม่ ซึง่ FP อยู่ระหว่างการพจิารณาว่าจะใชน้โยบายทาง
สงัคมทีก่ าหนดเองโดย FIP แตย่ังคงตอ้งแสดงหลักฐานประกอบ เชน่ สญัญาจา้งงาน  
 - ทัง้น้ี FP จะมคีวามชดัเจนในเรือ่งนโยบายทางสงัคมในวันที ่1 พ.ค. 65 
 
  3. ประเด็นทีส่มาคมจะตอ้งกลับมาหารอืกบั KT, สมาชกิทีร่ว่มโครงการฯ, และเรอืประมง 
 > การรว่มกนัก าหนดเป้าหมายเพือ่ใหบ้รรล ุMSC ในปี 2566 ดังน้ี 
 - ความชดัเจนของคณุสมบัตผิูต้รวจสอบ 
 - การตดิตามผลการด าเนนิการทกุๆ 6 เดอืน 
 - การรวบรวมและวเิคราะหผ์ลการประเมนิ, สรา้งแผนปฏบิัตกิารอย่างเป็นระบบเพือ่ใชใ้น
การปรับปรงุทัง้ FIP 
 - การรายงานความคบืหนา้, ผูจ้ัดท า, ระยะเวลาในการรายงาน 
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TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืกบัอธบิดกีรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ เรือ่ง การขบัเคลือ่น

แผนปฏบิตักิารระดบัชาตวิา่ดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน ระยะที ่1 (พ.ศ. 2562 – 2565) 

ไปสูก่ารปฏบิตั ิ

 
 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 TTIA 
คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษาดา้นแรงงาน
สมาคมฯ ในนามคณะกรรมการแรงงาน
สภาอตุฯ และคณุปิยะราช จนท.สมาคม
ฯ เขา้ร่วมประชุมหารือกับอธิบดีกรม
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง การ
ขับเคลื่อนแผนปฏบิัตกิารระดับชาตวิ่า
ดว้ยธุรกจิกับสทิธมินุษยชน ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2562 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สรปุดังน้ี 
 
 กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ ไดน้ าเสนอนโยบายดา้นสทิธมินุษยชน ดังน้ี 
 (1) ขับเคลือ่นแผน และสง่เสรมิสทิธฯิ  
 - แผนสทิธมินษยชนแหง่ชาต ิฉ.4 
 - แผนปฏบิัตกิารระดับชาตวิา่ดว้ยธรุกจิกบัสทิธมินุษยชน (NAP) 
 - สง่เสรมิสทิธฯิ (บา้น วัด(ศาสนา) โรงเรยีน) 
 (2) บังคับใช ้พ.ร.บ. 3 ฉบับ ไดแ้ก่ เยยีวยาผูเ้สยีหายและจ าเลย, คุม้ครองพยาน และ
ไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท  
 - ขณะนี้มกีารจัดตัง้ศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พพิาทภาคประชาชน 126 ทั่วประเทศ  
 (3) ผลักดันร่างกฎหมาย 6 ฉบับ ไดแ้ก ่ขจัดเลอืกปฏบิัตติ่อบุคคล, ปราบปรามทรมาณ/
อุม้หาย, คูช่วีติ, แกไ้ขคุม้ครองพยาน, สทิธมินุษยชน และแกไ้ขชว่ยเหลอืทางการเงนิ ผูเ้สยีหาย 
และจ าเลยในคดอีาญา  
 (4) ปฏบิัตติามพันธกรณี UN 
 - สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
 - สทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม 
 - ขจัดการเลอืกปฏบิัตเิชือ้ชาต ิ
 -ตอ่ตา้นการทรมาณ/อุม้หาย 
 เป้าหมายเพือ่ลดการละเมดิสทิธมินุษยชน 
 

 แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าดว้ยธุรกิจกับสิทธิ
ม นุษยชน  (National Action Plan on Business 
and Human Rights: NAP) คือ แผนปฏิบัติการที่
พัฒนาขึน้ดว้ยกระบวนการมสีว่นรว่มจากทกุภาค 
 ส่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อคุม้ครองประชาชนและ
ชุมชนไม่ใหถู้กละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการ
ประกอบธุรกจิ ป้องกัน บรรเทา และแกไ้ขปัญหา
หรือผลกระทบเชงิลบอันเกดิจากการประกอบธุรกจิ 
ตลอดจนส่งเสริมแนวทางการด าเนินธุรกิจที่
รับผดิชอบและเคารพสทิธมินุษยชนตลอดทัง้ห่วง
โซ่อุปทาน โดยมุ่งหวังใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิอยา่งยั่งยนื 
 สาระส าคัญของแผน NAP ประกอบดว้ย 1) แผนปฏบิัตกิารดา้นแรงงาน 2) แผนปฏบิัติ
การดา้นชมุชน ทีด่นิ ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 3) แผนปฏบิัตกิารดา้นนักปกป้องสทิธิ
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มนุษยชน 4) แผนปฏบิัตกิารดา้นการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทขา้มชาต ิซึง่เน้ือหาของ
แผนปฏบิัตกิารแตล่ะดา้นจะประกอบดว้ย 
สถานการณ์ในภาพรวม ขอ้ทา้ทาย และแผนปฏบิัตกิาร (Action Plan)   
 - แบง่ออกเป็น 3 เสาหลัก (ลอ้ตาม 
หลักการ UNGPs) ไดแ้ก่ เสาที่ 1 หนา้ที่ของรัฐในการคุม้ครอง (Protect) เสาที่ 2 หนา้ที่ของ
ภาคธรุกจิในการเคารพสทิธมินุษยชน (Respect) และเสาที ่3 หนา้ทีข่องรัฐและภาคธรุกจิในการ
เยยีวยา (Remedy) 
 
 กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ ตอ้งการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และผลักดันการปฏบิัติ
ตามแผนปฏบิัตกิารระดับชาตวิา่ดว้ยธรุกจิ กบัสทิธมินุษยชน ระยะที ่1 (พ.ศ. 2562-2565) ทัง้ใน
ส่วนกลาง ระดับจังหวัด ตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทาน รวมถงึการเผยแพร่ประชาสัมพันธส์ือ่เกีย่วกับ
ประเด็นธรุกจิกบัสทิธมินุษยชนในรปูแบบทีห่ลากหลายผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ 
 ในทีป่ระชมุมกีารหารอืเพือ่จัดท า MOU ร่วมกันระหว่างกรมฯ และสภาอตุสาหกรรม โดย
รายละเอยีดทางกรมฯ รับทีจ่ะด าเนนิการตอ่ไป 
 
 คุณอรรถพันธ ์ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิว่า การอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งสทิธมินุษยชนเป็นเรือ่งที่
ส าคัญมาก ตอ่ผูป้ระกอบการทัง้ขนาดใหญ ่กลาง เล็กและ SME ตามทีค่ณุนรลีักษณ์ แพไชยภูม ิ
ผูอ้ านวยการกองสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ เคยอบรมใหค้วามรูส้มาชกิสมาคมตัง้แต่ปี 62 
ท าใหภ้าคอตุสาหกรรมทนู่ามคีวามตืน่ตัวในเรือ่งสทิธมินุษยชนมากขึน้  
 
 ทั ้งนี้ ในภาพรวมที่ประชุม เห็นดว้ยกับความร่วมมือกันดา้นการจัดอบรมใหค้วามรู ้
ผูป้ระกอบการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธแ์ละขับเคลือ่นภาคธุรกจิดา้นสทิธมินุษยชน โดยใน
อนาคตอาจจะมกีารใหโ้ลโกต้ราสัญลักษณ์แก่ผูป้ระกอบการทีส่ามารถด าเนินการตามหลักสทิธิ
มนุษยชนได ้  
 
 ทัง้น้ีสามารถดาวนโ์หลดแผน NAP ตามลิง้ค:์ https://qrgo.page.link/uKqpK  
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมกบักรมประมงคร ัง้ที ่2 หารอืผลกระทบกฎระเบยีบ MMPA ตอ่การ

สง่ออกสนิคา้สตัวน์ า้ของไทยไปสหรฐัฯ 

  
 วันที่ 3 ธันวาคม ดร.ชนินทร์ นายกฯ, 
คุณนรนิทร ์อุปนายก และคุณสุพัตรา ผอ. ร่วม
ดว้ย TFFA และ TFPA ประชมุกบักรมประมงครัง้
ที ่2 หารอืผลกระทบกฎระเบยีบ MMPA ต่อการ
ส่งออกสนิคา้สัตวน์ ้าของไทยไปสหรัฐฯ โดยมี 
นายบัญชา สุขแกว้ รองอธบิดีกรมประมง เป็น
ประธาน สรปุดังน้ี 
 
 1. ความกา้วหนา้การด าเนินการตาม
มาตรการ MMPA ของไทย  
 29 พฤศจิกายน 2564 กรมประมงส่ง
ขอ้มูลในระบบ IAICRS ใหท้าง NOAA  พิจารณาเปรียบเทียบมาตรฐาน(Comparability 
Finding) แลว้  รวมทัง้กลุ่มเครื่องมอือวนลอ้ม ซึง่มปีลาโอ โอด า กลุ่มปลา Scombridae ทูน่า
ครีบเหลือง ในพื้นที่อ่าวไทย/อันดามัน โดยตอ้งรอสหรัฐฯ พิจารณาปลดจากกลุ่มเสี่ยงสูง
(Export fisheries) > คาดว่า NOAA จะประกาศผลภายใน พฤศจกิายน 2565 จัดท าแผนปฏบิัติ
การระดับชาตเิพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกดว้ยนม 2566-2570 และ
โครงการเร่งด่วนภายใต ้MMPA เสนอ คกก.นโยบายประมงแห่งชาติใหค้วามเห็นชอบ 19 

https://qrgo.page.link/uKqpK
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พฤศจกิายน 2564 / กรมฯ ไดเ้พิม่สมาคมฯอยู่ในคณะท างานปรับปรุงระบบตรวจสอบยอ้นกลับ
สนิคา้ประมงเพือ่รองรับการบังคับใช ้MMPA ตามทีแ่จง้ขอไปดว้ย 
 เอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชงิตัน ประธานคณะกรรมการเจรจาเฉพาะกจิฯ ไดห้ารือกับ 
Mr.John Connelly NFI, Miss Alexa Cole ผูดู้แลประเด็นMMPA เพือ่แสดงความตัง้ใจของไทย
ในการด าเนนิการแกไ้ขปัญหาใหส้อดคลอ้งกบั MMPA 

 
 2. ในปี  2563 ไทยมีการน า เข า้สินค า้
ประมงจาก 6 ประเทศหลัก ไดแ้ก่ จีน, ไตห้วัน, 
เวยีดนาม, ญีปุ่่ น, อนิโดนีเซยี และเมยีนมาร ์โดย
ส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้สนิคา้กลุ่มปลาทูน่าและ
ปลาอื่นๆ กรมฯขอใหผู้ป้ระกอบเตรียมการและ
หารอืกับ Supplier ทีต่นเองน าเขา้ ปัจจุบัน กรมฯ 
มีกระบวนการตรวจสอบยอ้นกลับสมบูรณ์ แต่
จะตอ้งมาพจิารณาส าหรับสนิคา้ทีแ่ยกไป US กับ
ไมไ่ป US  
  

 3. TTIA แจง้ว่าหลังจากประชมุกับกรมฯ ครัง้ที่แลว้ (27 ตุลาคม 2564) ไดด้ าเนินการ
ดังน้ี 
 3.1 มอบตัวแทนของบริษัทฯในสหรัฐฯ ตดิต่อกับ NOAA ที่เป็นผูร้ับผดิชอบหลัก ได ้
ขอ้มลูดังน้ี 
 - ขอ้มลูทีแ่ตล่ะประเทศเคยสง่ไปเมือ่ 2 ปีทีแ่ลว้ยังไมนั่บ จะเริม่นับ 30 พ.ย.64 และมทีมี 
MMPA ตดิตอ่กบัทกุประเทศรูว้า่ประเทศใด Active หรอืไม ่Active 
 - หนา้ที่เอกชนคือตอ้งช่วยผลักดันใหร้ัฐต่างๆ ยื่นขอ้มูลเขา้ระบบ IAICRS ไม่ว่าจะ
สมบูรณ์หรอืไม่ เพือ่เขา้สูก่ารพจิารณาใน 1 ปี เทยีบเคยีงกับกฎหมายUS จากนัน้จะสง่ทีป่รกึษา
เขา้ไปถา้ผลยังไมเ่ป็นทีพ่อใจ Provisional Comparability Finding  
 - คาดว่าจะถูกระงับการส่งออกในกรณี 1) ไม่ส่งขอ้มูลภายในก าหนด 2) ตอ้งส่งขอ้มูล
สัตวน์ ้าทีซ่ือ้-ขายปกต ิและ 3) ใน 1 ปีขา้งหนา้ หากผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมายใหม้าแนะน าดูว่าไม่มี
การพัฒนา ก็จะไมไ่ดส้ง่เขา้สหรัฐฯ 
 - MMPA ครอบคลุมทุกสนิคา้ที่ใชส้ัตว์น ้ าส่งไป US ซึง่สุดทา้ย NOAA ตอ้งไปคุยกับ
ศุลกากรUS ในการก าหนด HS Code ที่จะควบคุม คาดว่าสนิคา้อาหารสัตวเ์ลี้ยงอาจหลุด ซึง่
ตอ้งดวูา่จะประกาศไดเ้มือ่ใด ถา้ชา้สนิคา้ทีผ่ลติอาจจะเตรยีมการไมท่ัน สง่เขา้US ไมไ่ด ้
 3.2 จากการประสานกับผูเ้กีย่วขอ้งและผูข้ายปลา คาดว่าการซือ้ทูน่าจากแหล่งแปซฟิิค
ไมน่่ามปัีญหา อยูใ่น Provisional Comparability Finding 
 
 กรมประมงไดร้ับขอ้สงัเกตในทีป่ระชมุ และจะมกีารหารอืรว่มกบัสมาคมเป็นระยะๆ ตอ่ไป 
  
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง "การคุม้ครองนกัปกป้องสทิธมินุษยชน และ

กฎหมายและมาตรการป้องกนัการด าเนนิคดเีชงิยุทธศาสตร ์เพือ่ระงบัการมสี่วนร่วม

ของสาธารณชน ในบรบิทธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนในประเทศไทย" 

 
 วันที ่7 ธันวาคม 2564 คณุวรพล เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ ไดเ้ขา้รว่มประชมุเชงิปฏบิัตกิารเพือ่
หารือเรื่อง "การคุม้ครองนักปกป้องสทิธิมนุษยชน และกฎหมายและมาตรการป้องกันการ
ด าเนินคดีเชงิยุทธศาสตร์ เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ในบริบทธุรกจิกับสทิธิ
มนุษยชนในประเทศไทย" เขา้ร่วมประชมุออนไลน์ จัดโดย กรมคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ โครงการ
พัฒนาแหง่สหประชาชาต ิ และ Business and Human Rights Asia สรปุดังน้ี   
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 การน าเสนอผลการวจิัยของโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาต ิหัวขอ้ กฎหมายและมาตรการ
ป้องกันด าเนนิคดเีชงิยุทธศาสตร ์โดย ผศ เสาวณีย ์
แกว้จุลกาญจน์ และมีการเสวนาโดย ผูแ้ทนจาก
อธิบดีกรมอัยการ สมาคมเครือข่ายโกลบอล
คอมแพค และนายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน มปีระเด็นทีน่่าสนใจดังน้ี  
 - ปัญหาการหาความชดัเจนว่าอะไรคอื Strategic lawsuit against public participation 
SLAPP (การฟ้องคดปิีดปาก) หรอืใชส้ทิธติาม กม.ทีแ่บง่แยกไดย้าก / อเมรกิา ออสเตรเลยี และ
แคนาดา มกีฎหมายป้องกันการฟ้องคดปิีดปาก SLAPP / ภาระการพสิูจน์คด ีSLAPP ควรตกไป
อยู่กับผูฟ้้องคดี ถา้เป็นกรณีประเด็นเกี่ยวขอ้งกับสาธารณะและควรมีมาตรการช่วยเหลือ
ผูเ้สยีหายและควรมบีทลงโทษกับผูฟ้้องคด ีSLAPP ดว้ย / ผูท้ าละเมดิจะเป็นภาครัฐและเอกชน 
ส่วนผูถู้กท าละเมิดจะเป็นปัจเจกชนเป็นหลัก / การฟ้องคดี SLAPP จะถือเป็นการท าลาย
กระบวนการประชาธปิไตย  
 
 ขอ้คน้พบ และ ขอ้เสนอแนะทีส่ าคัญ ดังน้ี  
 1. การด าเนนิคดอีอนไลนถ์กูใชเ้ป็นชอ่งในการฟ้องคดกีลั่นแกลง้ในพืน้ทีห่า่งไกล  
 2. การฟ้องคดปิีดปากสรา้งความหว่ันกลัวใหนั้กปกป้องสทิธแิละกวา้งไปถงึผูส้นับสนุน
การกระท าเพือ่ปกป้องสทิธ ิ
 3. ไทยมกีฎหมายเพือ่ก าจัดไมใ่หค้ดปีระเภท SLAPP รกในศาล แตท่างปฏบิัตกิารใชง้าน
กฎหมายน้ีไมค่อ่ยมปีระสทิธภิาพและไมไ่ดใ้ชจ้รงิ  
 4. แนวโนม้คด ีSLAPP ในไทยจะมสีงูขึน้  
 5. ปัญหา ความรู ้ความเขา้ใจ ภาครัฐ คดิวา่เหมอืนคดอีาญาทั่วไป  
 6. การฟ้องคด ีSLAPP สรา้งปัญหาท าลายพืน้ทีก่ารเจรจาตอ่รองของผูเ้กีย่วขอ้งตา่งๆ  
 7. SLAPP จะรูจ้ักกนัในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืง 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืคาดการณ์สถานการณ์สง่ออกปี 2565 

 
 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 TTIA ดร.ชนินทร์ 
นายกสมาคมฯ ในนามประธานคณะกรรมการเจรจา
ความตกลงการคา้ระหว่างประเทศ สภาหอฯ, คุณ
สุพัตรา ผอ.สมาคม และคุณปิยะราช จนท.การคา้ 
เขา้ร่วมประชมุหารือคาดการณ์สถานการณ์ส่งออกปี 
2565 โดยมี คุณรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผูอ้ านวยการ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวง
พาณชิย ์เป็นประธาน  สรปุดังน้ี 
 
 1.คณุรณรงค ์ผอ.สนค. ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ ดังน้ี             
 1.1 ภาพรวมการสง่ออกของไทยปี 2565 คาดว่ายังคงขยายตัวไดด้อีย่างตอ่เนื่อง โดยมี
ปัจจัยสนับสนุน ดังน้ี 
  (1) การขยายตัวต่อเนื่องของเศรษฐกจิโลก เนื่องจากการฟ้ืนตัวจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดโควทิ-19 ทีค่ลีค่ลายลง และการกระจายวัคซนีทีค่รอบคลมุมากขึน้ 
  (2) ค่าเงนิบาทมแีนวโนม้ออ่นค่าลง เนื่องจากเงนิดอลลารส์หรัฐ มแีนวโนม้แข็ง
คา่ขึน้  
  (3) ราคาน ้ามันดบิมแีนวโนม้ปรับตัวสูงขึน้ จากความตอ้งการใชน้ ้ามันที่เพิม่ขึน้
ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก และการเริม่เปิดประเทศ 
                   (4) ราคาสนิคา้เกษตรมแีนวโนม้ลดลง แตร่าคาวัตถดุบิมแีนวโนม้เพิม่ขึน้  
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 1.2 กลุม่สนิคา้ทีค่าดวา่จะขยายตัวไดด้ ีไดแ้ก ่
 - สนิคา้เกษตรและอาหาร โดยเฉพาะผลติภัณฑม์ันส าปะหลัง ยางพารา ผลไมส้ด น ้ามัน
ปาลม์ อาหารสตัวเ์ลีย้ง และสิง่ปรงุรสอาหาร 
 - สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานทีบ่า้น (Work from Home) และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายใน
บา้น เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละสว่นประกอบ โทรทัศน ์เตาอบไมโครเวฟ เป็นตน้ 
 - สนิคา้เกีย่วกบัการป้องกนัการตดิเชือ้และลดการแพรร่ะบาด 
เชน่ เครือ่งมอืแพทยแ์ละอปุกรณ์ และผลติภัณฑเ์ภสชัภัณฑ ์
 - สนิคา้ขัน้กลางหรือสนิคา้วัตถุดบิ เชน่ เหล็ก ผลติภัณฑเ์คมภีัณฑ ์เม็ดพลาสตกิ ยาง
ยานพาหนะ แผงวงจรไฟฟ้า และเครือ่งจักรกลและสว่นประกอบ 
 - สนิคา้คงทนหรือสนิคา้ฟุ่ มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
และอัญมณีและเครือ่งประดับ (ไมร่วมทองค า) 
              
 1.3 ตลาดส่งออกหลักของไทยมีแนวโนม้ขยายตัวต่อเนื่อง ไดแ้ก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่ น จีน 
อาเซยีน เป็นตน้ 
  
 2. ดร.ชนินทร ์ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิดา้นปัจจัยทีช่่วยสนับสนุนการส่งออกใหเ้ตบิโตได ้
ดังน้ี 
 (1) การจัดการปัญหาดา้นโลจสิตกิส ์เชน่ คา่ระวางเรอื การขนถา่ยสนิคา้ เป็นตน้  
 (2) การจัดการดา้นแรงงาน เนื่องจากหลายๆ ประเทศมปัีญหาการขาดแคลนแรงงานอยู่
ถงึแมจ้ะมีวัคซนีแลว้ก็ตาม โดยขณะน้ีประเทศไทยมีการจัดการดา้นแรงงานไดด้ีกว่าหลายๆ 
ประเทศในอาเซยีน  
 (3) ปัจจัยการน าเขา้วัตถุดบิตอ้งมปีระสทิธภิาพ ลดตน้ทุนการผลติใหไ้ดม้ากทีสุ่ด การ
น าเขา้วัตถดุบิตอ้งราบรืน่เพือ่น ามาผลติสนิคา้สง่ออก 
 (4) สนิคา้เกษตรและอาหาร จะเป็นปัจจัยหลักในการส่งออกในอนาคต ซึง่เป็นจุดแข็ง
ของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามตอ้งสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิคา้เกษตรและอาหารของไทย 
โดยใช ้Innovation เขา้มาพัฒนา 
 (5) การเร่งเจรจา FTA เชน่ TH-EFTA, TH-EU, TH-UK, TH-Pakistan, TH-Turkey ให ้
ชดัเจน ซึง่จะสามารถดงึดดูใหนั้กลงทนุตา่งชาตเิขา้มาลงทนุในประเทศไทยไดม้ากขึน้  
 
 ทัง้น้ี ทางสนค. จะนัดประชมุหารอืเตรยีมประเด็นปัญหาของภาคเอกชนทีอ่ยากใหภ้าครัฐ
ชว่ยเหลอื ในวันที ่13 ธันวาคม 2564 นี้ เพือ่น าไปเป็นขอ้มลูเสนอรองนายกฯ ในการประชมุกรอ.
พาณชิยช์ว่งกลางเดอืนธันวาคม 64 ตอ่ไป โดยทางฝ่ายเลขาฯ จะสง่หนังสอืแจง้ใหท้ราบอกีครัง้
ภายหลังการประชมุ 
 
 
TTIA เขา้รว่มสมัมนาออนไลนใ์นหวัขอ้ การขึน้ทะเบยีนเป็นผูผ้ลติและผูส้ง่ออกอาหาร

แหง่ประเทศจนี (ตามระเบยีบ 248 และ 249) 

 
 วันที ่9 ธันวาคม 2564 TTIA คุณอนุสรา และคุณศศธิร จนท.สมาคมฯ เขา้ร่วมสัมมนา
ออนไลน์ในหัวขอ้ การขึน้ทะเบยีนเป็นผูผ้ลติและผูส้่งออกอาหารแห่งประเทศจีน (ตามระเบยีบ 
248 และ 249) จัดโดย หอการคา้ไทยในจนีและ CCIC Shanghai Co.,Ltd รว่มมอืกบัฝ่ายเกษตร
ฯ ประจ าสถานกงสลุใหญ ่ณ นครเซีย่งไฮ ้โดยม ีคณุเกศรนิทร ์อรยิพงศ ์รองเลขาธกิารหอการคา้
ไทยในจนี เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
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 วัตถุประสงค์ เพื่อใหค้วามรูแ้ก่ผูผ้ลิต
แล ะผู ้ส่ ง อ อกอ าหา รขอ ง ไทย เกี่ ย วกั บ
กฎระเบียบ 248 และ 249 ออกโดยส านักงาน
ศุลกากรสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ซึง่
จะมผีลบังคับใชใ้นวันที ่1 มกราคม 2564 โดย
เห็นว่าการใหค้วามรูว้ ิธีการขึ้นทะเบียนโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ จะชว่ยใหผู้ป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้ง
สามารถท าการขึน้ทะเบยีนไดท้ันภายในเวลาที่
ก าหนด และเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของ
ไทยในอนาคต 
 
 ระเบียบใหม่ของจีนในการน าเขา้สนิคา้อาหาร ประกาศโดยส านักงานศุลกากรแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of the People's Republic 
China: GACC) จะมผีลบังคับใชต้ัง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 
 - ระเบียบฉบับที่ 248 ว่าดว้ยการขึ้นทะเบียนผูผ้ลิตอาหารน าเขา้จากต่างประเทศ 
( Regulations on the Registration and Administration of Overseas Producers of 
Imported Food: Decree 248) 
 - ระเบียบฉบับที ่249 ว่าดว้ยมาตรการความปลอดภัยส าหรับอาหารน าเขา้และส่งออก 
(Administrative Measures on Import and Export Food Safety: Decree 249) 
 

 ระเบียบดังกล่าวก าหนดใหผู้ผ้ลิตอาหารจาก
ตา่งประเทศตอ้งมกีารขึน้ทะเบยีนกบัหน่วยงาน GACC 
ก่อนการส่งออกไปยังจีน โดยแบ่งสนิคา้เป็น 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก ่ 
 1) กลุ่มสินคา้ที่ตอ้งขึ้นทะเบียนผ่านหน่วยงาน
ก ากบัดแูล (Competent Authority: CA) จ านวน 18  
ประเภท ไดแ้ก ่
 - 4 ประเภท >> เ น้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก

เน้ือสัตว ์ผลติภัณฑส์ัตวน์ ้าผลติภัณฑน์ม รังนกและผลติภัณฑจ์ากรังนก ผูผ้ลติทีข่ ึน้ทะเบยีนกับ
จนีเรยีบรอ้ยแลว้ การขึน้ทะเบยีนดังกลา่วยังคงมผีลใชบ้ังคับตอ่ไป จนกว่าทะเบยีนจะสิน้อายซุึง่
หากทะเบียนหมดอายุหลัง วันที่ 1 มกราคม 2565 ขอใหผู้ผ้ลิตด าเนินการขึน้ทะเบียนตาม
ระเบียบ 248 กับ CA เดมิของไทย และผูผ้ลติรายใหม่ที่ไม่เคยไดร้ับการขึน้ทะเบียน หรือจะ
ส่งออกครัง้แรก ก่อนวันที ่31 ธันวาคม 2564 สามารถขอขึน้ทะเบยีนผ่าน CA ตามระเบยีบเดมิ 
หรือปฏบิัตติามระเบยีบ 248 ก็ได ้หลังวันที ่1 มกราคม 2565 ขึน้ทะเบยีนผ่าน CA โดยปฏบิัติ
ตามระเบยีบ 248 
      - 14 ป ร ะ เ ภท  >> ไ ส ้ส า ห รั บท า ไ ส ก้ ร อก 
ผลติภัณฑผ์ึง้ ไข่และผลติภัณฑจ์ากไข่ น ้ามันและไขมัน
เพือ่การบรโิภค ผลติภัณฑจ์ากแป้งส าเร็จรูปยัดไส ้ธัญพชื
เพื่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชบดเพื่อการ
อุตสาหกรรมและขา้วมอลล์ผักสด ผักอบแหง้และถ่ัว
อบแหง้ เครื่องปรุงรส ถ่ัวและเมล็ดพืช ผลไมแ้หง้ เมล็ด
กาแฟและเมล็ดโกโกท้ีไ่ม่ผ่านการคั่ว อาหารจ าเพาะเพือ่
วัตถปุระสงคพ์เิศษ อาหารเสรมิเพือ่สขุภาพ 
 
      2) กลุ่มสินคา้ที่ข ึ้นทะเบียนโดยตรงกับ GACC 
ไดแ้ก ่ผูผ้ลติอาหารประเภทอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจาก 18 ประเภท จะสามารถขึน้ทะเบยีนดว้ยตนเอง
ไดโ้ดยช่องทาง Single Window ที่ www.singlewindow.cn  โดยปฏิบัติตามขอ้ก าหนดที่

http://www.singlewindow.cn/
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เกีย่วขอ้งในมาตราที ่9 ของระเบยีบ โดยตอ้งมเีอกสารตามทีร่ะบุในมาตรา 9 ของระเบยีบ เชน่ 
แบบค าขอการขึน้ทะเบยีน เอกสารระบตุัวตน เป็นตน้ 
 
 โรงงานผูผ้ลติอาหารขึน้ทะเบยีนกับจีน จะมอีายุ 5 ปี โดยหากหมดอายุจะตอ้งต่ออายุ
ล่วงหนา้ 3-6 เดอืน และถา้บรษัิทเปลีย่นทีผ่ลติหรอืเปลีย่นผูล้งนามใหแ้จง้อัพเดทสถานะ โดย
สนิคา้ 18 ประเภท สามารถใชเ้ลขเดมิที่ CA ก าหนดใหไ้ด ้หากอยู่ในช่วงรอเลขจาก GACC 
หลังจากไดเ้ลขใหม่จงึน ามาแปะบนฉลากแทน ส่วนระยะเวลาในการลงทะเบยีนนัน้ ส าหรับ 18 
ประเภท ขึน้อยู่กับการสง่ขอ้มูลของ CA ตน้ทาง และนอกจาก 18 ประเภท ระยะเวลาไม่เกนิ 20 
วันท าการ  
 
      อนึง่ วทิยากรแจง้ว่า ควรน าฉลากมาใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบกอ่นแปะลงบนบรรจุภัณฑ ์
โดยหน่วยงาน CCIC ใหบ้รกิารรับตรวจสอบ และทางหอการคา้ไทยในจีนรับแปลภาษา (Eng/ 
จนี) 
 
     ทัง้น้ี ภายหลังการประชมุ คณะผูจ้ัดจะสง่เอกสารประกอบการสมัมนา และ VDO มาให ้โดย
หากสมาคมฯ ไดร้ับจะสง่ใหแ้กส่มาชกิตอ่ไป  
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืเตรยีมประเด็นหารอื กรอ. พาณิชย ์

 

 วันที่ 13 ธันวาคม 2564 TTIA ดร.ชนินทร์ 
นายกสมาคมฯ ในนามประธานคณะกรรมการเจรจา
ความตกลงการคา้ระหว่างประเทศ สภาหอฯ, คุณ
สุพัตรา ผอ.สมาคม และคุณปิยะราช จนท.การคา้ 
เขา้ร่วมประชุมหารือเตรียมประเด็นหารือกรอ.
พาณชิย ์โดยม ีคณุรณรงค ์พูลพพิัฒน ์ผูอ้ านวยการ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวง
พาณชิย ์เป็นประธาน  สรปุดังน้ี 
 
 1. คณุรณรง ผอ.สนค. ใหข้อ้มลูและหารอืในทีป่ระชมุ ดังน้ี 
 1.1 หารือแนวทางการด าเนินความร่วมมือระหว่างกันภายใตก้รอบการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนดา้นการพาณิชย ์(กรอ. พาณิชย)์ ทีจ่ะมกีารจัดประชมุขึน้
ชว่งปลายเดอืนธันวาคมหรอืตน้เดอืนมกราคม 2565 โดยจะเนน้เรือ่งประเด็นทีภ่าคเอกชนอยาก
ใหภ้าครัฐชว่ยเหลอืแกไ้ขปัญหา และหารอืประเมนิคาดการณ์สถานการณ์การคา้ของปี 2565  
 1.2 ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับสมาคมฯ ทีไ่ดร้ับการเสนอเขา้ กรอ.พาณิชย ์ไดแ้ก่ (1) การ
ขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ และการถ่ายล าเรอื/การแกไ้ขปัญหาอปุสรรคการขนสง่ขา้มแดนทาง 
และทางแม่น ้าโขง (2) การเร่งรัดเปิดเจรจา FTA ตลาดใหม่ๆ (3) การเร่งรัดการจัดตัง้กองทุน 
FTA เพื่อชว่ยผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการเปิดเขตการคา้เสรี และ (4) การขาดแคลนแรงงานต่าง
ดา้ว 
 
 2. ดร.ชนนิทร ์ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ ดังน้ี 
 - ขอใหม้คีวามชัดเจนใหค้วามส าคัญการเปิดเจรจาความตกลง Thai-EFTA เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการเจรจา Thai-EU FTA รวมถึง Thai-UK ดว้ย และจะเป็นการกระตุน้เศรษฐกจิ
น าเขา้-สง่ออกใหป้ระเทศเพิม่ขึน้ถงึ 3%-5% 
 - การเร่งการจัดตัง้กองทนุ FTA นอกจากการเยยีวยาผูท้ีไ่ดร้ับผลกระทบจากการเปิดเขต
การคา้เสรีแลว้ ตอ้งใหค้วามส าคัญในการส่งเสรมิและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ
ผูป้ระกอบการและ Startup ของไทยที่เป็น Innovator/Innovations ดว้ย ในสนิคา้เกษตร, 
อาหาร , สมุนไพร, future Foods เป็นตน้ รวมถงึขอใหม้คีวามชัดเจนของโครงสรา้งการบรหิาร
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จัดการกองทุนใหม้คีวามสมดุลระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเสรมิสรา้งความคล่องตัวใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพและ ประโยชนส์งูสดุตอ่ผูป้ระกอบการทัง้รายย่อย รายเล็ก รายกลาง และรายใหม่ๆ  
ทีม่คีวามสามารถ 
 - เสนอจัดตั ้ง Joint committee (war room) ระหว่าง กรมการคา้ต่างประเทศ กรม
ศุลกากร และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เพือ่เป็นชอ่งทางหารอืและลดอปุสรรคจากการใช ้

สทิธ ิFTA ทัง้ขาเขา้และขาออก โดยเฉพาะการปรับปรุงแบบฟอร์ม FTA ที่เสร็จแลว้ รวมถงึ
แบบฟอรม์ RCEP   
 ทางกรมการคา้ต่างประเทศ รับประเด็นเรือ่งรวีวิแบบฟอรม์ FTA ไปประสานงานต่อ โดย
จะขอหารอืกบัสมาคมฯ และผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่หารอืการท างานรว่มกนัอกีครัง้ภายในธันวาคม 64 นี ้
 
 
TTIA จดัประชุมวสิามญั TTIA คร ัง้ที ่6/2564 

 
 วันนี้ 16 ธันวาคม 2564 TTIA จัดประชมุวสิามัญ 
TTIA ครัง้ที ่6/2564 ผา่นทาง Zoom Meetings มสีมาชกิ
เขา้ร่วม 16 บรษัิท (18 ท่าน) จาก 26 บรษัิท (ครบองค์
ประชมุ) ทัง้น้ี สมาคมฯ จะสง่รายงานการประชมุ ภายใน
วันพฤหัสบดทีี ่23 ธันวาคม 2564 ใหท้่านสมาชกิทราบ
ตอ่ไป 
 ส าหรับการประชุมวสิามัญ TTIA ครัง้ที่ 1/2564  
มกี าหนด จัดในวันพฤหัสบดทีี ่10 กมุภาพันธ ์2565 เวลา 
10.00-12.00 น. ผา่น Zoom Meeting 
 
 
 
TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรกึษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารคร ัง้ที่ 

12/2564 

 
 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 คุณอรรถพันธ ์ที่ปรกึษา
สมาคมฯ และคุณนลธวัช จนท.สมาคม เขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการและทีป่รกึษากลุ่มอตุสาหกรรมอาหารครัง้ที ่
12/2564 สรปุสาระส าคัญดังน้ี  
 สายงาน Labour โดยคณุอรรถพันธ ์
 - ในปัจจุบันถงึแมจ้ะมกีารแกไ้ขปัญหาการน าเขา้
แรงงานตาม มต ิค.ร.ม 28 กนัยายน 2564 และการน าเขา้
แรงงาน MOU ยังพบปัญหาในหลายๆ ดา้น เชน่ แรงงาน
ในปัจจุบันทีเ่อกสารก าลังหมดอายุซึง่จะตอ้งกลับประเทศ
สง่ผลตอ่การเพิม่ภาระคา่ใชจ้า่ยใหก้บัผูป้ระกอบการ 
 สายงาน Trade Rule and Trade Environment 
 - ความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกจิระดับภูมภิาค (RCEP) ดังกล่าวจะเริม่มผีลบังคับใชใ้น
วันที ่1 มกราคม 2565 
 สายงาน Regulatory Affaire 
 - ความคบืหนา้การเฝ้าระวังปรมิาณไอโอดนีในเกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนี ลา่สดุก าลังการ
ผลติของสถานประกอบการทีไ่ม่ผ่านมาตรฐานคดิเป็นรอ้ยละ 0.34 ของก าบังการผลติของสถาน
ประกอบทีเ่ก็บตัวอยา่งตรวจวเิคราะห ์
 สายงาน Food safety  
 - การประชุมหารือแนวทางจัดท ามาตรฐานสินคา้เกษตร เรื่องห่วงโซ่การควบคุม
ผลติภัณฑก์ุง้ทะเลจากการเพาะเลีย้งอย่างยั่งยนื เนื่องจากการประชมุเป็นการหารอืเบือ้งตน้ จงึ
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ยังไม่ไดม้กีารพจิารณาร่างมาตรฐานฯ ซึง่จะมกีารหารอือกีครัง้หลังจากทีไ่ดม้คี าสั่งแต่งตัง้คณะ
กรรมวชิาการฯ แลว้ 
 สายงาน Value chain สถานการณ์สง่ออกประจ าเดอืน มกราคม - ตลุาคม ดังน้ี 
 - ตลาดส่งออกขยายตัว ไดแ้ก่ ไขมันและน ้ามันจากพืช /ผลไมก้ระป๋องและแปรรูป/ 
อาหารสตัวเ์ลีย้ง/ผลติภัณฑม์ันส าปะหลัง 

         - ตลาดส่งออกหดตัว ไดแ้ก่ อาหารทะเลแชเ่ย็น แช่

แข็ง และแปรรูป/ ไก่สด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง แปรรูป/ สนิคา้ปศุ
สตัวอ์ืน่ไ  
         - ปัจจัยสนับสนุนการส่งออก ไดแ้ก่ เศรษฐกจิของ
ประเทศคู่คา้มีการฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ือง / การฉีดวัคซีนทั่ว
โลกมแีนวโนม้เพิม่ขึน้/สถานการณ์คา่เงนิบาทออ่นตัว  
         - ปัจจัยเสีย่งต่อการสง่ออก ไดแ้ก ่การแพร่ระบาดโค
วดิ-19 ในหลายประเทศ / ค่าระวางเรือยังคงทรงตัวอยู่ใน
ระดับสงูอยา่งตอ่เน่ือง/ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน  

 ส าหรับการประชุมกลุ่มอาหารฯ ในครัง้ถัดไปจะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 
2564 เวลา 13.30 ณ 
 
 
ดร.พจน ์แถลงข่าวเรือ่งบทบาทหนา้ทีข่องหอการคา้นานาชาตแิห่งประเทศไทย(ICC 
Thailand) ตอ่ภาคธุรกจิไทยกบัเศรษฐกจิโลก หลงัการแพรร่ะบาดโควทิ-19 
 
 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดร.พจน์ 
อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ส ม า ค ม ฯ  ใ น น า ม ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ
กรรมการบรหิาร หอการคา้นานาชาตแิห่ง
ประเทศไทย แถลงขา่วเรือ่งบทบาทหนา้ที่
ของหอการคา้นานาชาตแิห่งประเทศไทย
( ICC Thailand) ต่ อ ภ าคธุ ร กิจ ไทยกั บ
เศรษฐกจิโลก หลังการแพร่ระบาดโควิด-
19 ร่วมกับ คุณภูสิ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 
อธบิดีกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 
และคณุสรุยินต ์ตูจ้นิดา เลขาธกิาร หอการคา้แหง่ประเทศไทย สรปุดังน้ี 
 
 ดร.พจน์ ใหข้อ้มูลสถานการณ์ดา้นการคา้ระหว่างประเทศและการส่งออกของไทยในปี 
2565 ยังคงมคีวามทา้ทายอยู่หลายปัจจัย อาท ิการแพร่ระบาดของโควทิสายพันธุใ์หม่, ปัญหา
หาคา่ระวางเรอื, ปัญหาดา้น supply chain disruption และราคาน ้ามันสงู  
 ในปี 2565 หอการคา้นานาชาตแิห่งประเทศไทย มแีผนด าเนนิงานเพือ่ทีจ่ะเตรยีมความ
พรอ้มใหก้บัภาคธรุกจิหลังสถานการณ์แพรร่ะบาดโควดิ-19 5 แผน ดังนี ้
 1. Bring digitization to support Digital Trade: ผลักดันมาตราการตา่งๆ เพือ่เขา้สูก่าร
ท า Digitization ทั ้งดา้นกฎหมาย ดา้นกฎระเบียบ การก าหนดมาตรฐานต่างๆ รวมถึงการ
พัฒนาการเชื่อมโยงของขอ้มูลผ่าน API เช่น การก าหนดมาตรฐานใบตราส่งหรือ Bill of 
Landing, การร่วมท าโครงการพัฒนา National Digital Trade Platform เพื่อเป็นฐานขอ้มูล
เชือ่มโยงขอ้มลูการคา้ทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐไวใ้นทีเ่ดยีวกนั 
 2. สนับสนุนภาคธุรกจิใหค้วามส าคัญกับการด าเนินงานที่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
โดยผลักดันนโยบายสนิเชื่อสีเขียว(Green load) ของสถาบันการเงิน: จะท าใหภ้าคธุรกจิ
ตระหนักและเกดิแรงจงูใจในการใหค้วามส าคัญกบัการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกมากขึน้ 
 3. ส่งเสรมิและสนับสนับสนุนการใชอ้นุญาโตตุลาการในประเทศไทย: มุ่งทีจ่ะส่งเสรมิ
และสนับสนุนใหธุ้รกจิการคา้ระหว่างประเทศใชก้ระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ แกไ้ขปัญหา
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ขอ้พพิาทระหวา่งผูซ้ือ้กบัผูข้าย ซึง่จะสนับสนุนการคา้และสรา้งแรงจูงใจในการลงทุนในประเทศ
ไทย และสรา้งความมั่นใจใหแ้กนั่กธรุกจิตา่งชาตทิีม่หีุน้สว่น คูค่า้พาณชิยใ์นประเทศไทย 
 4. ยกระดับความรู ้ความเขา้ใจในการท าธุรกรรมระหว่างประเทศของผูป้ระกอบการให ้
ทัดเทียมระดับสากล :การพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู ้ความเขา้ใจในการท าธุรกรรม
ระหวา่งประเทศ ใหม้คีวามสามารถทัดเทยีมระดับสากล 
 5. สนับสนุนใหภ้าคธุรกจิค านึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์: ไดจ้ัดท าคู่มือความ
ปลอดภัยทางไซเบอร ์เพือ่ใหม้แีนวทางปฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุเพือ่ป้องกนัและหลกีเลีย่งผลกระทบทาง
เศรษฐกจิและสังคมทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดจ้ากภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร ์ซึง่จะท าการ
เผยแพรคู่ม่อืฯ ในไตรมาสที ่2 ของปี 2565 ซึง่จะเป็นขอ้มลูและแนวทางปฏบิัตสิ าหรับภาคธรุกจิ 
 

 คุณภูสติ อธบิดกีรมส่งเสรมิการคา้ระหว่าง
ประเทศ ใหข้อ้มูลว่า ทางกรมฯ ไดม้กีารจัดท า 
MOU ว่ า ด ้ว ยค ว าม ร่ ว มมือกั บหอการค า้
นานาชาต ิ(ICC) และหอการคา้นานาชาตแิห่ง
ประเทศไทย (ICC Thailand) รวมถงึสนับสนุน
การจัดฝึกอบรม/สัมมนาในประเทศไทย เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการไทยดา้นการคา้
ระหวา่งประเทศ 
 - กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศมี

นโยบาย 4 ดา้นในการสง่เสรมิทางการคา้ ดังน้ี 
 (1) การพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการไทยในการประกอบธรุกจิระหวา่งประเทศ  
 (2) การสง่เสรมิการสรา้งมลูคา่เพิม่แกส่นิคา้และบรกิารไทย 
 (3) การขยายชอ่งทางตลาดสนิคา้และบรกิารของไทย 
 (4) การใหบ้ริการขอ้มูล/ค าปรึกษาเชิงลึกดา้นการคา้ และการประกอบธุรกิจใน
ตา่งประเทศ 
 - ดา้นการพัฒนาผูป้ระกอบการ: กรมฯ ไดจ้ัดตัง้สถาบันพัฒนาผูป้ระกอบการการคา้ยุค
ใหม่ (NEA) โดยทางสถาบันฯ มกีจิกรรมอบรม/สัมมนาตลอดทัง้ปี เพื่อยกระดับความสามารถ
ของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะการปรับตัวในยุค digital transformation และรองรับเมกะเทรนด ์
ตา่งๆ  
 - ความร่วมมอืกับ ICC Thailand: กรมฯ ไดร้่วมจัดสัมมนาใหค้วามรูผู้ป้ระกอบการไทย
เกี่ยวกับกฎ Incoterms (International Commercial Terms)   กรมฯ จะมุ่งเนน้ความร่วมมือ
ดา้นการฝึกอบรม โดยใชแ้นวทางการเสรมิศักยภาพของกนัและกนั 
 - ในปี 2565 กรมฯ จะมุ่งเนน้ความร่วมมือดา้นการฝึกอบรม โดยใชแ้นวทางการเสริม
ศักยภาพของกนัและกนัทัง้ในรปูแบบ Online และ offline รวมถงึความรว่มมอืดา้นตา่งๆ 
 
 
TTIA เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการน าเกลือทะเลไทยเป็นวตัถุด ิบใน
อตุสาหกรรมอาหาร 
  
 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 TTIA คุณเกรียงชัย ประธานกรรมการเทคนิค, คุณชุตมิา และ
คุณสมศรี กรรมการเทคนิค และคุณอนุสรา จนท.ความปลอดภัยอาหาร เขา้ร่วมประชุมหารือ
ความร่วมมือในการน าเกลือทะเลไทยเป็นวัตถุดบิในอุตสาหกรรมอาหาร จัดโดยส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสรมิการเกษตร โดยมี คุณชาญยุทธ ์
ภาณุทัต ผูเ้ชีย่วชาญดา้นพัฒนาเกษตรกรและองคก์รเกษตรกร กรมส่งเสรมิการเกษตร เป็น
ประธาน สรปุดังน้ี 
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 ดว้ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเล
ไทย เพือ่ใหก้ารขับเคลือ่น การด าเนนิงานดา้น
เกลือทะเลไทย มีความเหมาะสมชัดเจน 
สอดคลอ้งกับบริบทในปัจจุบัน โดยมีมติให ้
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งประชุมหารือร่วมกับ
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อขอความร่วมมือ
รณรงคใ์หใ้ชเ้กลอืทะเลไทยเป็นวัตถุดบิในการ
ผลิต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินคา้
เกษตร อันจะเป็นการช่วยเหลือคุม้ครองอาชีพเกลือทะเล ใหม้ีความมั่นคงและยั่งยืน และ
ด าเนนิการตามนโยบายตลาดน าการผลติ โดยมวีสิยัทัศนแ์ละเป้าประสงค ์5 ประการ ไดแ้ก ่
      1. เกษตรมรีายไดท้ีม่ั่นคงและยั่งยนื 
      2. เกลอืทะเลมตีลาดเพิม่ขึน้ 
      3. เกลอืทะเลมคีณุภาพและไดม้าตรฐาน 
      4. เกษตรกรผูท้ านาเกลอืทะเลมรีายไดท้ีม่ั่นคงและยั่งยนื 
      5. ขอ้มลูเพือ่บรหิารจัดการทีถ่กูตอ้งและทันสมัย 
 
      การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูท้ านาเกลอืทะเล ประกอบดว้ย 7 จังหวัด ไดแ้ก่ สมุทรสาคร 
เพชรบุร ีสมุทรสงคราม ชลบุร ีปัตตานี ฉะเชงิเทรา และจันทบุร ีโดยมผีลการตรวจสารปนเป้ือน
ในแปลงนาเกลอืทะเลตน้แบบ 7 แปลงอยู่ในระดับมาตรฐาน ไดแ้ก ่ความชืน้ โซเดยีมคลอไรด ์
ไอโอดีน สสารที่ไม่ละลายน ้า และสารปนเป้ือนต่างๆ (ตะกั่ว สารหนู ปรอท ทองแดง และ
แคดเมยีม) 
 

 ความร่วมมอืในการน าเกลอืทะเลไทยเป็น
วัตถุดบิการผลติในอุตสาหกรรม โดยผูแ้ทน
จากสมาคมอุตสาหกรรมทู น่ าไทย ให ้
ความเห็นดังน้ี 
 คณุเกรยีงชยั (ประธานกรรมการเทคนคิ) > 
เห็นชอบในการพัฒนาและส่งเสริมรายได ้
ใหแ้ก่เกษตรกร ส าหรับอุตสาหกรรมทูน่า
กระป๋อง เกลือที่ใชส้่วนใหญ่จะเป็นเกลือ
สินเธาว์มากกว่า มีราคาถูกกว่า ส่วนเกลือ

ทะเลจะมใีชบ้า้งแตน่อ้ยแลว้แตล่กูคา้ก าหนด และเน่ืองจากเกลอืทะเลเจอปัญหาสิง่แปลกปลอม 
เชน่ หนิ ดนิ ทราย ท าใหม้ปัีญหาตอ่คณุภาพสนิคา้ 
 คุณชุตมิา (กรรมการเทคนิค) > ส าหรับอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง หลักๆจะใชเ้กลือ
สนิเธาว ์และจะพบปัญหาเกลอืทะเลในลักษณะเดยีวกนั โดยราคาของเกลอืทะเลจะสงูกว่าเกลอื
สนิเธาว ์4 เท่า ซึง่การเพิม่ประมาณในการใชเ้กลอืทะเลขึน้อยู่กบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยปี
น้ี/ปีทีแ่ลว้ มปีรมิาณการใชไ้มต่า่งกนั 
 คุณสมศรี (กรรมการเทคนิค) > ปริมาณการใชเ้กลือทะเลเพิ่มขึน้ไม่มาก ขึน้อยู่กับ
วัตถุดบิ ซึง่มกีารก าหนด % เกลอือยู่แลว้ โดยพบปัญหาในลักษณะเดยีวกัน แนะน าใหน้ าไปใช ้

ในสว่นอืน่ๆแทน เชน่ การปรับปรงุคณุภาพน ้า 
 
 ทัง้นี้ ทีป่ระชมุเห็นชอบใหจ้ัดท าโครงการน าร่อง ในการน าเกลอืทะเลทีไ่ดคุ้ณภาพและ
ไดก้ารรับรอง มาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม โดยเลือก บริษัท โรงงานน ้ าปลาไทย(ตรา
ปลาหมึก) จ ากัด ซึง่มีการใชเ้กลือทะเล 100% ในการผลิต เขา้ร่วมโครงการ และส าหรับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ สามารถน าเกลือทะเลไปใชง้านดา้นต่างๆ เช่น ผลติภัณฑล์า้งหอ้งน ้า ลา้ง
สขุภัณฑ ์ลา้งเครือ่งจักร หรอืลา้งพืน้ได ้โดยหากทา่นสนใจ สามารถแจง้สเปค ของเกลอืทะเลที่
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ตอ้งการ ผ่านทางเลขาฯ เพื่อแจง้ไปยังผูผ้ลติ/ ผูแ้ปรรูป เกลอืทะเล เพื่อส่งเสรมิการผลติและ
สรา้งรายไดใ้หแ้กเ่กษตรกรตอ่ไป 
 
 เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ดั ง ไ ฟ ล์ แ น บ  แ ล ะ ท า ง  
https://drive.google.com/drive/folders/1xl4xfBFWJjfk6Ceg5lCHTbU8wr1Zte7N  
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุม คกก. แรงงาน และพฒันาฝีมอืแรงงาน คกก.ธุรกจิประมงและ
อตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง คร ัง้ที ่3/2564 
 
 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 คุณอรรถพันธ์ 
มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคม คุณสุพัตรา ผอ.
สมาคม คณุวรพล  จนท.สมาคม ไดเ้ขา้รว่มประชมุ 
คกก.แรงงาน และพัฒนาฝีมอืแรงงาน คกก.ธุรกจิ
ประมงและอตุสาหกรรมต่อเนื่อง ครัง้ที ่3/2564 ม ี
ดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ ์เป็นประธาน สรุปประเด็น
ดังน้ี  
 
 การบรรยาย แนวทางการบริหารจัดการ
และน าเขา้แรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานภายใต ้
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ19 โดย คุณ อานนท์ เกดิเกตุ หัวหนา้กลุ่มงาน
พัฒนาระบบควบคมุการท างานของคนตา่งดา้ว ส านักบรหิารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน  
 โดยที่ประชุมไดม้ีการเสนอ  ประเด็นขอ้กังวลที่ส าคัญ เช่น ความไม่ชัดเจนการน าเขา้ 
MOU ของประเทศตน้ทาง ขัน้ตอนระยะเวลาการด าเนินการ, ศูนย์กักตัวที่ยังไม่พอต่อความ
ตอ้งการ, ค่าใชจ้่ายการด าเนนิการทีสู่ง, แรงงานขา้มชาตทิีจ่ะทยอยหมดอายุ และตอ้งเดนิทาง
กลับอกีจ านวนมาก, ด่านทางบกทีย่ังไม่เปิด โดยภายหลังการบรรยาย คุณบุญชอบ สุทธมนัส
วงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ไดร้ับทราบประเด็นขอ้กังวลของภาคเอกชนแลว้ และจะน าไปหารอื
กบั ครม.ตอ่ไป  
 
 สรุปสาระส าคัญการประชมุหารอืร่างกฎกระทรวงการจัดใหม้เีจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยใน
สถานประกอบกจิการ พ.ศ...... โดยคุณวบิูลย ์สุภัครพงษ์กุล รองประธาน คกก.แรงงานและ
พัฒนาฝีมอืแรงงาน ไดน้ าเสนอ โดยคาดว่าอาจมกีารผ่านกฎหมายนี้ในปี 2565 โดยประเด็นทีม่ี
ขอ้โตแ้ยง้คอื ขอ้ 21 3) คณุสมบัต ิจนท ความปลอดภัยในการท างานระดับวชิาชพี ทีต่อ้งจบ ป.
ตรี มีประสบการณ์ท างาน 5 ปี ในสถานประกอบกจิการและผ่านการฝึกอบรม อย่างนอ้ย 222 
ชั่วโมง และผ่านการประเมนิ ภายใน 5 ปี โดยมกีารโตแ้ยง้จากสถาบันอดุมศกึษา 33 หน่วยงาน 
ทีเ่ห็นว่าเป็นการลดคณุภาพมาตรฐานดูแลความปลอดภัยและสขุอนามัยของคนงาน และอาจท า
ใหบ้ัณฑติดา้นอาชวีอนามัยตกงานเพิม่ขึน้ ซึง่กฎหมายน้ีตอ้งการช่วยสถานประกอบการทีไ่ม่
สามารถหา จป.มาท างานดเ้น่ืองจากสถานทีห่า่งไกล เป็นตน้  
 
 การจัดโครงการสมัมนา ออนไลน์ เรือ่ง กฎหมายแรงงานกบีการบรหิารจัดการแรงงานใน
สถานการณ์โควดิ-19 จะมจีัดขึน้โดยสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทยในปี 2565 (ยังไมก่ าหนดวัน
ชัดเจน) โดยไดร้ับการสนับสนุนจัดจาก TTIA , TPFA วัตถุประสงคเ์พือ่ สง่เสรมิความรูก้ฎหมาย
แรงงานใหส้มาชกิ, สง่เสรมิ GLP ไปใชใ้นสถานประกอบการ, สง่เสรมิใหค้วามรูก้ารบรหิารจัดการ
แรงงานไทยและแรงงานขา้มชาต,ิ ปรกึษา แลกเปลีย่น เรยีนรูเ้ทคนคิ 
 
 คุณอรรถพันธ ์ใหค้วามเห็นเพิม่ว่าขอใหก้รมคุม้ครองสทิธมิาน าเสนอการด าเนนิการดา้น
สทิธมินุษยชนใหใ้นการประชมุสภาหอ ครัง้ถัดไป เพราะประเด็นน้ีมคีวามส าคัญมากขึน้ 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1xl4xfBFWJjfk6Ceg5lCHTbU8wr1Zte7N
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TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหว่างประเทศ คร ัง้ที ่
2/2564 
  
 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 TTIA ดร.ชนินทร์ 
นายกสมาคมฯ ในนามประธานคณะกรรมการเจรจา
ความตกลงการคา้ระหว่างประเทศ สภาหอฯ, คุณทวี 
กรรมการฯ, คณุสพุัตรา ผอ.สมาคม, คณุปิยะราช จนท.
การคา้ และสมาชกิฯ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
เจรจาความตกลงการคา้ระหว่างประเทศ ครั ้งที่  
2/2564 โดยมี กรมเจรการคา้ระหว่างประเทศ กรม
ศุลกากร กรมการคา้ต่างประเทศ น าเสนอขอ้มูลเตรยีม
ความพรอ้มการใชส้ทิธปิระโยชน์ RCEP และขัน้ตอน
แนวทางการใช ้From RCEP เพื่อประกอบการน าเขา้-
สง่ออก สรปุดังน้ี 
 
 ดร.ชนินทร ์ประธานฯ แจง้แนวทางการท างานดา้น FTA  และเป้าหมายของคณะฯ ในปี 
2565-2566 ดังน้ี  
 - ผลักดันประเด็นการเร่งรัดเปิดเจรจา FTA ตลาดใหม่ๆ ทีมีโอกาสเจรจาส าเร็จไดเ้ร็ว 
โดยเฉพาะ Thai-EFTA เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการเจรจา Thai-EU, Thai-UK  
 - ประชาสมัพันธผ์ลส าเร็จจากความตกลง RCEP โดยภาครัฐและภาคเอกชน 
 - การผลักดันกองทนุ FTA โดยทางกระทรวงการคลังรับในหลักการทีเ่สนอแลว้  
 - การจัดตัง้ Joint committee (war room) ระหวา่ง กรมการคา้ตา่งประเทศ กรมศลุกากร 
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยหารือเพื่อลด
อุปสรรคจากการใชส้ทิธ ิFTA ทัง้ขาเขา้และขาออก โดยเฉพาะการปรับปรุงแบบฟอรม์ FTA ที่
เสร็จแลว้ โดย ทางกรมการคา้ตา่งประเทศ รับประเด็นเรือ่งน้ีแลว้ 
 

 คุณดวงพร ผูแ้ทนจร. ใหข้อ้มูลภาพรวม 
RCEP ดังน้ี 
 - ประเทศทีส่ามารถสง่ออกเพือ่รับสทิธลิด
ภาษีกรอบ RCEP ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2565 มี
ทัง้หมด 10 ประเทศ ไดแ้ก ่บรูไน, กัมพูชา, ลาว, 
สิง ค โป ร์ , ไทย , เ วี ย ดน าม , ออส เต ร เลีย , 
นวิซแีลนด,์ จนี และญีปุ่่ น  
 >ล่าสุด สทิธลิดภาษีกรอบ RCEP จะมผีล
กบัเกาหลใีตใ้นวันที ่1 กมุภาพันธ ์2565  
 - ไทยจะมีทางเลือกในการน าเขา้วัตถุดบิ
และสินคา้ทุนจากประเทศสมาชิกที่มีความ

หลากหลายขึน้ โดยสามารถสะสมแหล่งก าเนดิสนิคา้ไดม้ากขึน้ รวมถงึไดร้ับประโยชน์ในการทีม่ี
ผูม้าลงทนุ สามารถสง่ออกสนิคา้บรกิารไปยังสมาชกิไดม้ากขึน้ ภาคบรกิารทีไ่ทยมศีักยภาพ 
 - RCEP ใหค้วามส าคัญในการส่งเสรมิ SME เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน ใหม้ี
ชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูกฎระเบยีบทีเ่ป็นประโยชน ์รวมถงึสามารถน าความรูไ้ปพัฒนาและต่อ
ยอดสนิคา้ของตน  
 - กรอบ RCEP จะเปิดรับสมาชกิใหม่อกี 18 เดอืน หลังความตกลงบังคับใช ้เป็นการเพิม่
โอกาสทางการคา้ในประเทศใหม่ๆ  ไดอ้กี โดยมปีระเทศทีแ่จง้ความสนใจเขา้ร่วมเพิม่เตมิ ไดแ้ก ่
ฮอ่งกง อหิรา่น ชลิ ีไตห้วัน เป็นตน้ 
 
 การเตรยีมความพรอ้มกอ่นการขอรับ Form RCEP  
  - ผูป้ระกอบการตอ้งทราบพกิดัศลุกากรของสนิคา้ทีจ่ะสง่ออก 
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 - ตรวจสอบกฎเฉพาะรายการสนิคา้ (PSR) ใหถ้กูตอ้ง 
 - หากเป็นพกิดั 25-97 ตอ้งผา่นการตรวจตน้ทนุกอ่นการขอรับ Form RCEP  
 สิง่ที ่Form RCEP เพิม่เขา้มา ไดแ้ก ่การตอ้งระบชุือ่และประเทศของผูผ้ลติในชอ่ง3ของ
แบบฟรอ์ม โดย(1)หากมผีูผ้ลติหลายหลายใหร้ะบุ"SEE BOX 8", (2) หากไม่ตอ้งการเปิดเผย
ขอ้มลูใหร้ะบ"ุCONFIDENTIAL" และ (3) หากไมท่ราบใหร้ะบ"ุNOT AVAILABLE" 
 สนิคา้ทนู่ากระป๋องพกิดั 160414 ROO เป็น CC สามารถน าเขา้ปลาตอนที ่03 จากแหล่ง
ใดก็ไดม้าผลติ โดยเอกสารยนืยันถิน่ก าเนดิสนิคา้จะใชแ้คใ่บ Self-Certification ของสนิคา้นัน้ก็
ได ้
 >ผู ้ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส า ม า ร ถทดลอ ง ใ ช ้ง า น ร ะ บบ ก า ร อ อ ก  Form ไ ด ้ที่ ลิ้ ง ค์  
http://demoedi.dft.go.th/  หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมการใชฟ้อร์มไดท้ี่  กรมการคา้
ตา่งประเทศ โทรศัพท.์ 02-528-7500 สายดว่น 1385 E-mail: dft1385@moc.go.th 
 
 ทัง้น้ี ดร.ชนนิทร ์ไดฝ้ากประเด็นแกก่ระทรวงพาณชิย ์ดังนี้  
 - เรื่องโครงสรา้งกองทุน FTA อยากใหม้ีภาคเอกชนร่วมดว้ย เพื่อช่วยผลักดัน
ผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่SME สามารถน าไปพัฒนาเพิม่มลูคา่สนิคา้ 
 - เสนอการใช ้RCEP เป็นโมเดลในการเจรจาความตกลงการคา้อืน่ๆ ในอนาคต   
 - เสนอจัดสมัมนา conference ร่วมกับกรมเจรจาฯ เรือ่งความส าเร็จในการเขา้ร่วม RCEP 
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ เพื่อประชาสัมพันธต์่อสาธารณะใหท้ราบความส าคัญต่อกรอบความตกลง 
RCEP ในช่วงมกราคม 2565 รวมถงึประชาสัมพันธแ์นวทางการเจรจา FTA อื่นๆ ในอนาคต >
ทางจร. ขอน าประเด็นนี้ไปหารือภายในก่อน โดยใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่า เดมิทางกรมฯ มแีผนจัด
สมัมนาใหค้วามรูจ้ านวน 5 ครัง้ อยูแ่ลว้ในปี 65 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมสมาพนัธห์อการคา้ไทย-จนี และสมาคมธุรกจิตา่งๆ คร ัง้ที ่228 
 
 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 TTIA/TPFA 
คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ แทนดร.ชนินทร์ 
นายก เขา้ร่วมประชมุสมาพันธห์อการคา้ไทย-
จีน และสมาคมธุรกิจต่างๆ ครั ้งที่ 228 โดย
สมาคมฯ เป็นเจา้ภาพร่วมฯ ผ่านระบบ Zoom 
meeting สรปุดังน้ี 
 
 คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ ไดแ้นะน า 2 
สมาคม และใหข้อ้มูลดา้นนโยบายหลัก 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ การเตบิโตอย่าง, ความปลอดภัยดา้นอาหาร ,การท าประมงอย่างยั่งยืน จรยิธรรมดา้น
แรงงาน รวมถงึวสิัยทัศน์และพันธกจิของสมาคมฯ และแจง้ขอ้มูลตัวเลขสถติกิารน าเขา้-สง่ออก 
สนิคา้ประมง และสัตวน์ ้าแปรรูปจากจีน ปี 2563 โดยสนิคา้ส่งออกส าคัญ ไดแ้ก่ ปลาแปรรูป, 
ปลาทนู่ากระป๋อง, ลกูชิน้กุง้, กุง้แปรรปู และปลาหมกึแปรรปู รวมมลูคา่ 58 ลา้นเหรยีญสหรัฐ    
>ทางสมาคมฯ ยนิดสีนับสนุนและชว่ยเหลอืการจัดกจิกรรมตา่งๆ ของสมาพันธ ์
 
 ณรงคศ์ักดิ ์ประธานสมาพันธ ์ใหข้อ้มูลในทีป่ระชมุเพิม่เตมิว่า การส่งเสรมิการคา้กับจนี
ย่านไห่หนาน และซานตง เป็นจุดยุทธศาสตร์ใหม่ในอนาคตจึงมีความน่าสนใจ ส าหรับ
ผูป้ระกอบการทีจ่ะท าการคา้กบัจนี อกีทัง้ ขอใหต้ดิตามเสน้ทางรถไฟไทย-ลาว-จนี ทีจ่ะชว่ยการ
ขนสง่สนิคา้ไปยังตนีไดเ้ร็วขึน้ 
 ทั ้งน้ี ทางสมาพันธ์ฯ ยินดีช่วยเหลือสมาคมการคา้ต่างๆ ในดา้นขอ้มูลและการ
ประชาสมัพันธส์ง่เสรมิทางการคา้ 
 
 

http://demoedi.dft.go.th/


   Newsletter                           December 2021 19 |30 

 

TTIA แรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและรวบข้อมูลการ
ด าเนนิงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก แรงบงัคบั ในกลุม่สนิคา้ประเภท
กุง้ ปลา ออ้ย และเครือ่งนุง่หม่ คร ัง้ที ่1/2564 
 
 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 TTIA คุณอรรถพันธ ์
ทีป่รกึษาดา้นแรงงาน คุณนลธวัช จนท.แรงงาน เขา้
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและรวบ
ขอ้มูลการด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหาการใช ้

แรงงานเด็ก แรงบังคับ ในกลุ่มสนิคา้ประเภทกุง้ ปลา 
ออ้ย และเครื่องนุ่งห่ม ครัง้ที ่1/2564 ณ กรมพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน สรปุดังน้ี  
 
 อา้งถงึการจากการที่สนิคา้ของประเทศไทย
ถูกสหรัฐจัดอยู่ในบัญชรีายชือ่ว่ามกีารใชแ้รงงานเด็ก 
แรงงานบังคับ เพื่อแกไ้ขปัญหาดังกล่าว จึงไดม้ีการจัดตัง้คณะอนุกรรมการเพี่อตดิตามและ
รวบรวมขอ้มูลการด าเนินการป้องกันและแกไ้ขปัญหา และจากการประชุมเชงิปฏบิัตกิารเพื่อ
จัดท ากรอบแนวทางฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ ์2564 โดยมีหน่วยงานต่างๆ เขา้ร่วม และมีการ
ด าเนนิการแลว้ ดังน้ี  
 
 1. ผลจากการด าเนนิโครงการถอดสนิคา้ออกจากรายการทีถ่กูขึน้บัญชกีารใชแ้รงงานเด็ก
หรอืแรงงานบังคับ ในอตุสาหกรรมประเภท กุง้ ปลา ออ้ย และเครือ่งนุ่งหม่ โดยมสีมาคมฯ ทีเ่ขา้
ร่วมไดแ้ก ่สมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย, สมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย, องคก์รผูแ้ทนชาวไร่
ออ้ย, สมาคมอตุสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย พบว่าไดม้กีารด าเนนิการส่งเสรมิแนวปฏบิัตกิารใช ้

แรงงานทีด่ ี(Good Labour Practice: GLP) แลว้ และมบีางสว่นอยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ 
 คณะอนุกรรมการฯ ไดใ้หค้วามเห็นเพิม่เตมิส าหรับการด าเนินการดังกล่าว เชน่ การพบ
ขอ้มูลที่ไม่สอดคลอ้งกับความเป็นจริงในบางอุตสาหกรรม หรือ การจัดท ารายงานควรมีการ
เปรียบเทียบขอ้มูลในช่วงปีที่ผ่านมาว่ามีประเด็นหรือ ขอ้คน้พบที่ส าคัญ เพิม่ขึน้ หรือ ลดลง 
อยา่งไร  (ขอ้มลูจ านวนแรงงานเด็ก/แรงงานบังคับ) จงึอยากให ้ก.แรงงาน แกไ้ขขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 2. การจัดท ารายงานสถานการณ์ฯ โดย ก.แรงงาน จะ
จัดท ารายงานเพื่อตดิตามความคบืหนา้ที่เกดิขึน้ (ปี 2563 - 
2564) เพื่อน าเสนอต่อ ก. แรงงานสหรัฐ เพื่อพิจารณาการ
ถอดถอนรายการสนิคา้ฯ ซึง่คาดว่า (ร่าง) รายงานจะสามารถ
เสร็จสิ้นไดภ้ายในเดือน มกราคม 2565 และจะสามารถ
เผยแพร่ไดใ้นเดอืน กรกฎาคม 2565 โดยใน (ร่าง)รายงานมี
รายละเอยีดทีส่ าคัญดังน้ี  
 2.1 ความแพรห่ลายของปัญหาแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ 
ในกลุ่มสินค า้ประเภทกุ ง้  ปลาออ้ย และเครื่อง นุ่งห่ม 
(Prevalence of child labor/Forced labor) เชน่ ผลการตรวจ
ของภาครัฐ หรอื ภาคเอกชน 
 2.2 ระบบและมาตรการป้องกันและปัญหาการใชแ้รงงาน
เด็ก แรงงานบังคับในกลุ่มสนิคา้ประเภทกุง้ ปลา ออ้ย และ
เครื่องนุ่งห่ม เช่น นโยบาย แผนการปฏบิัตกิาร กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง/การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย/โครงการช่วยเหลือ

ทางสังคมของภาครัฐ/ระบบการตรวจสอบเยียวยาของภาคเอกชน/การตรวจสอบเยยีวยาของ
ภาคประชาสงัคม 
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 คุณอรรถพันธ ์ไดใ้หค้วามเห็นเพิม่เตมิว่า ควรมกีารเปรยีบเทยีบระหว่างรายงานฉบับเก่า
และฉบับใหม่ เพื่อใหเ้ห็นขอ้แตกต่างทีช่ัดเจนทีจ่ะสามารถพัฒนาต่อไปในอนาคต และควรยดึ
แผนงานตามปีปฏทินิไมใ่ชต่ามปีงบประมาณของทางราชการ 
 ทีป่ระชมุฯ ไดม้คีวามเห็นอืน่ๆ เพิม่เตมิ เชน่ ควรเพิม่ประเด็นในเรือ่งการชว่ยเหลอืแรงงาน
ในสถานการณ์โควดิ-19 เพีอ่แสดงใหเ้ห็นถงึการใหค้วามส าคัญตอ่เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในปี 2564 
ดว้ย 
 ทัง้นี้ กระทรวงแรงงานขอความร่วมมอืจากคณะอนุกรรมการฯ ทีม่าจากตัวแทนสมาคมฯ 
ต่างๆ หากมขีอ้มูลเพิม่เตมิส าหรับการจัด (ร่าง)รายงานฉบับน้ี สามารถส่งมายังกระทรวงฯ ได ้
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยทาง ก.แรงงานจะส่ง (ร่าง)รายงานฉบับแกไ้ขใหอ้ีกครัง้
ภายในเดอืน มกราคม 2565 ทัง้น้ีหากมกีารประชมุหารอืเพือ่ตดิตามและรวบขอ้มลูการด าเนนิงาน
ดังกลา่ว จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อกีครัง้ 
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมสถานการณ์และแนวทางส่งเสรมิการส่งออกสนิคา้เกษตรและ
อาหาร ปี 2565 
 
 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ดร.ชนินทร์ 
นายกสมาคมฯ ,คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และ
คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชุม
สถานการณ์และแนวทางส่งเสริมการส่งออก
สนิคา้เกษตรและอาหาร ปี 2565 โดยมี คุณภู
สิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริม
การคา้ระหว่างประเทศ เป็นประธาน จัดโดย 
ส า นั ก ส่ ง เ ส ริม ก า รค ้า สิน ค ้า เ กษต รและ
อุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมการคา้ระหว่าง
ประเทศ สรปุดังน้ี  
 
 กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ รับทราบประเด็นปัญหาและอปุสรรคทางการคา้ของ
ผูป้ระกอบการไทย อาท ิการขาดแคลนตูค้อนเทรนเนอร ์และคา่ระวางเรอืสงู, ปัญหาจดสทิธบิัตร
อาหารทีใ่ชร้ะยะเวลานาน, ปัญหาเรือ่งตน้ทุนวัตถุดบิสูง,การขาดแคลนแรงงาน เป็นตน้ และรับ
ด าเนนิการประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่บรรเทาปัญหาตอ่ไป 
 
 รับทราบโครงการ "เศรษฐกจิแพลตฟอรม์ขับเคลือ่นประเทศไทยสู่ผูน้ า BCG ยุคใหม่" 
เป็นโครงการทีก่ระทรวงพาณชิย ์จะด าเนนิกจิกรรมเพือ่ผลักดันและพัฒนาผูป้ระกอบการไทย ให ้
สามารถแขง่ขันกับตลาดโลกยุคใหม่ได ้โดยจะใชส้นิคา้อาหารแห่งอนาคต(Future Food) เป็น
สนิคา้น ารอ่ง 
 
 รับทราบประเด็นคารบ์อนเครดติทีจ่ะบังคับใชม้าตรการ (CBAM Certificates) ในวันที ่1 
มกราคม 2569 ซึง่ผูป้ระกอบการตอ้งแจง้ปรมิาณการปล่อยคาร์บอนในการผลติสนิคา้ของตน 
เพือ่จา่ยคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ปรับ ซึง่เป็นผลมาจากความตกลงลดโลกรอ้นของแตล่ะประเทศ 
 
 ดร.ชนนิทร ์ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัอตุสาหกรรมทนู่า และอาหารสตัวเ์ลีย้ง ดังน้ี 
 - แนวโนม้การส่งออกทูน่ากระป๋องของไทยปี 2565 คาดว่าจะกลับมาโตขึน้ประมาณ 
15% แมว้่าจะยังคงมปัีญหาเรือ่งขาดแคลนตูฯ้ และค่าระวางเรอืสงู แต่อย่างไรก็ตาม ในปี2565 
ความตกลง RCEP จะชว่ยใหส้นิคา้ประมงส่งออกไดม้ากขึน้ เน่ืองจากไดล้ดภาษีในตลาดหลัก 
เชน่ ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้เป็นตน้  
 - สนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง คาดวา่จะโตอยา่งตอ่เน่ืองไดอ้กี และสามารถขึน้ตดิ TOP 3 ของ
โลก ดา้นแนวโนม้ปี 65 คาดว่าจะโตไดอ้กี 20%-25% ซึง่ปัจจุบันยังมอีอรเ์ดอจากลูกคา้จนถงึ
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กลางปี 2565 เน่ืองจากตลาดอเมรกิา เอเชยี ผูค้นหันมาเลีย้งสัตว ์และใหค้วามส าคัญมากขึน้ 
รวมถึงสินค า้อาหารสัตว์เลี้ยงไม่ถูกกีดกันดา้นภาษีระหว่างประเทศ อีกทั ้ง  วัตถุดิบ
ภายในประเทศททีม่าใชผ้ลติสนิคา้มคีอ่นขา้งมาก  
 - ดร.ชนนิทร ์ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับสนิคา้ Plant Based วา่เป็นสนิคา้สง่ออกดาวรุ่งใน
อนาคตส าหรับประเทศไทย เน่ืองจากผูป้ระกอบเริม่เขา้มาลงทุนและใหค้วามส าคัญกันมากขึน้ 
แตอ่ยา่งไรก็ตามยังคงตอ้งหารอืกบัทางกรมศลุ เรือ่งพกิดัสนิคา้ใหช้ดัเจนตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณามาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ สาขา
สขุลกัษณะอาหาร คร ัง้ที ่32-2/2564 
 
 วันที่ 23 ธันวาคม 64 TTIA คุณเกรียงชัย 
ประธานกรรมการเทคนิค , คุณสมศรี กรรมการ
เทคนิค, ผูแ้ทนจาก Sea value และคุณอนุสรา 
จนท.ความปลอดภัยอาหาร  เข า้ร่ วมประชุม
คณะอนุกรรมการพจิารณามาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศ สาขาสขุลักษณะอาหาร ครัง้ที ่32-2/2564 
ผ่านทาง online จัดโดยส านักงานมาตรฐานสนิคา้
เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) โดยมี นาย
พศิาล พงศาพชิณ์ เลขาธกิาร มกอช. เป็นประธาน 
สรปุดังน้ี 
 
 โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ FAO/WHO (Codex) ไดเ้ลื่อนก าหนดการ
ประชมุคณะกรรมการโคเด็กซส์าขาสขุลักษณะอาหาร (CCFH) ครัง้ที ่52 จากเดมิในระหวา่งวันที ่
29 พฤศจกิายน – 3 ธันวาคม 2564 ณ เมอืงซานดเิอโก มลรัฐแคลฟิอรเ์นีย สหรัฐอเมรกิา เป็น
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(virtual) 
นอกจากนี้ยังก าหนดจัดการประชุม CCFH ครัง้ที่ 53 ณ เมืองซานดเิอโก มลรัฐแคลฟิอร์เนีย 
สหรัฐอเมรกิา ในชว่งพฤศจกิายน 2565 
 
 Proposed Draft Decision Tree (Revision of the General Principles of Food 
Hygiene (CXC 1-1969) 
 ในการประชมุ CCFH ครัง้ที ่46 (พ.ศ. 2557) ประเทศฟินแลนดเ์สนอปรับปรุงมาตรฐาน
หลักการทั่วไปส าหรับสขุลักษณะอาหาร (General Principles of Food Hygiene, CXC 1 1969) 
and its HACCP Annex เพื่อสรา้งความเชือ่มโยงระหว่างเอกสาร CXC 1-1969 และ HACCP 
Annex และใหข้อ้มูลเพิม่เตมิส าหรับผูป้ระกอบการอาหาร และทีป่ระชมุ CCFH ครัง้ที ่51 (พ.ศ. 
2562) พิจารณาขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอจากประเทศต่างๆ แลว้ แต่ยังไม่รับรองในส่วนของ
ภาคผนวกส าหรับตัวอย่างแผนภูมกิารตัดสนิใจเพือ่ใชก้ าหนดจุดวกิฤตทีต่อ้งควบคุม (decision 
tree) เน่ืองจากมีขอ้ถกเถียงมาก โดยมอบใหส้าธารณรัฐฮอนดูรัส สหพันธส์าธารณรัฐบราซลิ 
จาเมกา และไทย ด าเนนิการแกไ้ข และน ากลับมาพจิารณาใหมใ่นการประชมุ CCFH ครัง้ที ่52 
 ที่ประชุมมีความเห็นว่า Decision tree มีความส าคัญ และจ าเป็นตอ้งก าหนดไวเ้ป็น
ตัวอย่างในภาคผนวกของมาตรฐาน CXC 1 1969 เนื่องจากเป็นเครือ่งมอืทีผู่ป้ระกอบการอาหาร
ใชใ้นการพจิารณาหาจุด CCP มาโดยตลอด อกีทัง้ยังเป็นพื้นฐานใหผู้ป้ระกอบการอาหารและ
ผูป้ระกอบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานไดส้รา้งความเขา้ใจซึง่กันและกัน นอกจากน้ีล าดับและ
รูปแบบค าถามควรสอดคลอ้งกับแผนภูมใินมาตรฐานฉบับเดมิ ซึง่เป็นที่เขา้ใจดีอยู่แลว้ การ
เปลีย่นล าดับค าถามท าใหเ้กดิความยุ่งยากในการน าไปใช ้ตอ้งท าความเขา้ใจใหม ่โดยพจิารณา
โครงสรา้งแผนภมูปิระกอบดว้ยค าถาม 4 ขอ้ (Annex I เอกสารหมายเลข 1) สรปุดังน้ี 
 Q1. สามารถควบคุมอันตรายในขัน้ตอนนี้ดว้ยโปรแกรมพื้นฐาน เช่น GHPs ใช่หรือไม่ 
(Can the hazard be controlled at this step by prerequisite programs e.g. GHPs?) เ พื่ อ
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เนน้ถงึความเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของมาตรฐานเกีย่วกับ GHPs และ GHPs ที่ตอ้งการ
ความเอาใจใสม่ากขึน้ทีอ่าจใชค้วบคมุอันตรายทีม่นัียส าคัญได ้
 Q2. มมีาตรการควบคมุอยูห่รอืไม ่และเพิม่หมายเหตใุหช้ดัเจน 
 Q3. ขัน้ตอนน้ีสามารถป้องกนั ลด หรอืขจัดอันตรายสูร่ะดับทีย่อมรับได ้ใชห่รอืไม ่
 Q4. ขัน้ตอนหลังจากน้ีจะขจัดอันตรายที่ระบุหรือลดอันตรายที่อาจเกดิขึน้สู่ระดับที่
ยอมรับได ้ใชห่รอืไม ่
 Proposed Draft Guidance on the Management of Biological Foodborne 
Outbreaks 
 ทีป่ระชมุพจิารณาความเหมาะสม ของร่างมาตรฐานตามทีเ่ลขานุการโคเด็กซไ์ดป้รับปรงุ
รา่งมาตรฐานตามขอ้คดิเห็นของประเทศสมาชกิรวมทัง้ประเทศไทย เพือ่ตอบขอ้คดิเห็นและเป็น
ท่าทีในการประชุม CCFH ครัง้ที่ 52 (ตามเอกสารหมายเลข 2) (blue check mark)โดยมีมติ
เห็นชอบ ไมม่ขีอ้แกไ้ข เนื่องจากเป็นไปตามหลักการทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 Draft Guidelines for the Safe Use and Reuse of Water in Food Production (Step 
3) 
 ทีป่ระชมุพจิารณาความเหมาะสมของโครงสรา้งร่างมาตรฐาน เพื่อตอบขอ้คดิเห็นและ
เป็นทา่ทใีนการประชมุ CCFH ครัง้ที ่52 โดยเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาคม ดังน้ี 
 - ความเหมาะสมของนิยามใน Annex II Fishery Products เช่น Fishery products, 
Harvesting, Fit for purpose water 
 - เน้ือหาใน Annex II Fishery Products 
  
 ทัง้นี้ ฝ่ายเลขาจะรวบรวมขอ้มลูจากการประชมุ และเสนอขอ้คดิเห็นไปยังคณะท างานโค
เด็กซ ์โดยการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ถัดไปจะจัดขึน้ในช่วง กลางเดือนมกราคม 
2565 หากมกี าหนดการแน่ชดัฝ่ายเลขาจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
 
 เอกสารประกอบการประชมุ 
https://drive.google.com/drive/folders/11PFKfYmagn5fXEYnuDG3tV-v3Vr2ORvd  
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพการประมงไทย คร ัง้ที ่
7/2564 
 
 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 TTIA คุณ
สุพัตรา ผอ.สมาคม และคุณวิชญา จนท.
ดา้นประมง เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย 
ครั ้งที่ 7/2564 ผ่านออนไลน์ จัดโดยกรม
ประมง โดยมีท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่
ปรกึษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานการประชมุฯ สรุปวาระ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาคมฯ ดังน้ี 
 
 1. ความกา้วหนา้การด าเนนิงานภายใตค้ าสัง่คกก. ฟ้ืนฟฯู  
 1.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาผลติภัณฑป์ระมงและการพาณชิย ์
  1.1.1 โครงการปรับปรุงการท าประมงอวนลอ้มปลาโอด าอย่างยั่งยืน (Gulf of 
Thailand Longtail Tuna Purse Seine FIP) > กรมฯไดจ้ัดประชมุคณะกรรมการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรปลาโอในน่านน ้าไทยครัง้ที ่1/2564 เมือ่วันที ่3 ธันวาคม 2564 โดยคกก. ไดพ้จิารณา

https://drive.google.com/drive/folders/11PFKfYmagn5fXEYnuDG3tV-v3Vr2ORvd
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แผนการด าเนินงานส าหรับการรายงานความกา้วหนา้รอบการประเมนิ 12 เดอืน ของปีที ่2 และ
ก าหนดแนวทางการเปิดรับสมัครเรอืเขา้รว่มโครงการฯ 
  1.1.2 การรับรองการปฏบิัตติามมาตรการเพือ่ป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ไวรัสโคโร
นา 2019 ในกระบวนการการผลติอาหารส่งออก > จ านวน 253 ฉบับ โดยออกใหโ้รงงานผลติ
สนิคา้สตัวน์ ้าแชเ่ยอืกแข็ง จ านวน 126 ฉบับ, โรงงานผลติสนิคา้สตัวน์ ้าบรรจกุระป๋อง จ านวน 35 
ฉบับ, โรงงานผลติสนิคา้พืน้เมอืง จ านวน 82 ฉบับ และสถานบรรจุสัตวน์ ้า จ านวน 10 ฉบับ ซึง่
การขอการรับรองดังกลา่ว สามารถด าเนนิการขอไดต้ลอดจนกวา่จะมปีระกาศเปลีย่นแปลง 
               1.1.3 การก าหนดมาตรฐานดา้นสขุอนามัยส าหรับสถานประกอบการแปรรูปสัตวน์ า้ ้
และหลักเกณฑใ์นการออกหนังสอืรับรอง พ.ศ. 2564 >กรมฯไดร้่างมาตรฐานฯ ทีส่อดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดและกฎหมายของอย. (ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่420) พ.ศ. 2563) เพือ่
สง่เสรมิใหส้ถานประกอบการประมงภายในประเทศน าไปใชป้ฏบิัต ิเพือ่ใหไ้ดร้ับการรับรองและมี
ความปลอดภัยตอ่ผูบ้รโิภค (GMP) ปัจจุบันอยูร่ะหว่างการสง่ไปยังส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษา คาดว่ามาตรฐานฉบับน้ีจะสามารถน ามาใชด้ าเนินการไดใ้นปี 
65 
 

 2. ความกา้วหนา้จากขอ้เสนอเพิม่เตมิของ
การประชมุคกก. ฟ้ืนฟูฯ ครัง้ที ่6/2564 เมือ่
วันที ่28 ต.ค. 64 
          2.1 การบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างดา้ว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว 
และเมียนมา) เพื่อใหอ้ยู่ในราชอาณาจักร
และท างานตอ่ไปภายใตส้ถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
>> โดยแรงงานที่มีการต่ออายุ 1,818 ราย 
จะไดร้ับการผ่อนผันใหอ้ยู่และท างานใน
ราชอาณาจักรอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายเป็น
กรณีพิเศษถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
(ตามมาตรา 14 แห่งพ.ร.ก.การบริหาร

จัดการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2560 และ มาตรา 17 แห่งพ.ร.บ.คนเขา้เมือง พ.ศ. 
2522) และมอบหมายใหก้รมการปกครองจัดท าหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตร
ประจ าตัวใหแ้กค่นงานตา่งดา้วตัง้แต ่15 พฤศจกิายน 2564 - 31 มนีาคม 2565 
          2.2 การแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้ว (Seabook เล่มเหลือง) >> ก าหนดใหม้ีการใช ้

มาตรา 83 แห่งพ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 เป็นกรณีพิเศษ ปีละ 2 ครั ้ง ครั ้งละ 3 เดือน 
โดยรอบแรกเริม่ 1 เมษายน - 30 มถิุนายน และรอบสอง 1 กันยายน - 30 พฤศจกิายน โดยมี
เงื่อนไขว่าแรงงานนั้นจะตอ้งเขา้ประเทศโดยถูกกฎหมาย และอยู่ในประเทศตามระยะเวลาที่
ก าหนด ซึง่แรงงานกลุ่มน้ีจะมีอายุการท างาน 2 ปี โดยจะก าหนดวันหมดอายุพรอ้มกัน และ
แรงงานสามารถต่ออายุไดต้ามรอบ โดยรอบที ่1 คอื 31 มนีาคม และรอบที ่2 คอื 31 สงิหาคม 
ทัง้น้ี สามารถตอ่อายไุดก้อ่น Seabook หมดอาย ุ90 วัน 
 
 ก าหนดการจัดประชุมคกก.ฟ้ืนฟูฯ ครั ้งที่ 1/2565 จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เป็นตน้ไปดว้ยระบบออนไลน์ หรือหอ้งประชุมพะยูน ชัน้ 7 
อาคารจฬุาภรณ์ กรมประมง 
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TTIA เขา้รว่มประชุมโครงการสนบัสนุนเศรษฐกจิสนี า้เงนิและสรา้งความเขม้แข็งดา้น
ธรรมาภบิาลการประมงของอา่วไทยผา่นแนวทางเชงิระบบนเิวศ คร ัง้ที ่1 
 
 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 TTIA คุณ
สุพัตรา ผอ.สมาคม และคุณวิชญา จนท.
ด า้นประมง  เข า้ ร่ วมประชุม โครงการ
สนับสนุนเศรษฐกจิสนี ้าเงนิและสรา้งความ
เขม้แข็งดา้นธรรมาภบิาลการประมงของอา่ว
ไ ท ย ผ่ า น แ น ว ท า ง เ ชิ ง ร ะ บ บ นิ เ ว ศ 
( Promoting the Blue Economy and 
Strengthening Fisheries Governance of 
the Gulf of Thailand through the 
Ecosystem Approach to Fisheries: 
GoTFish) ครัง้ที ่1 ผ่านออนไลน์ จัดโดยกรมประมง โดยมที่านท่านอ านวย คงพรหม ผอ.กอง
วจิัยและพัฒนาประมงทะเล เป็นประธานการประชมุ ร่วมกับภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง (สมาคมกุง้
ไทย, สมาคมผูผ้ลติอาหารสัตวไ์ทย,  สมาคมสมาพันธช์าวประมงพื้นบา้น, มูลนิธกิารพัฒนาที่
ยั่งยนื, บรษัิท อนุสรณ์มหาชยัซรูมิ ิจ ากดั) สรปุวาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาคมฯ ดังน้ี 
 
 1. วัตถุประสงคข์องโครงการฯ > การพัฒนาธรรมมาภบิาลในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่อ่าวไทย ผ่านการด าเนินการตามแนวทางเชงิระบบนิเวศดา้นการประมง (EAF) โดยมี
ประเทศแนวชายฝ่ังอา่วไทยรวม 4 ประเทศ (กัมพูชา, มาเลเซยี, ไทย, เวยีดนนาม) มรีะยะเวลา
ด าเนนิการ 5 ปี (2566-2571) และกรอบงบประมาณ 220 ลา้นบาท 
 
 2. การด าเนนิการ > เมือ่ พฤษภาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดเ้ห็นชอบให ้
กรมฯเขา้รว่มโครงการ GoTFish ลา่สดุ กนัยายน 2564 SEAFDEC และ FAO ไดจ้ัดประชมุรว่มกบั
ประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ เพือ่เริม่ตน้ระยะ Project Preparation Grant (PPG) 
 

 3. GotFish ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย  4 
องคป์ระกอบ 
 3.1 การบริหารและจัดการเพื่อ
ความยั่งยืนของการประมงในภูมิภาค 
(ด าเนนิการทัง้ 4 ประเทศ) 
 3.2 การจัดระบบของกลไกในการ
สร า้งแรงจูงใจ (ด า เนินการทั ้ง  4 
ประเทศ) 
 3.3 แนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศ 
(Ecological corridor) ของแหล่งทีอ่ยู่
อ า ศั ย ข อ ง สั ต ว์ น ้ า ใ น อ่ า ว ไ ท ย 

(ด าเนนิการโดยประเทศมาเลเซยี) 
 3.4 การจัดการองคค์วามรูก้ารมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 
 ทัง้น้ี กรมฯจะส่งหนังสอืถงึผูท้ี่เกีย่วขอ้งอีกครัง้ เพื่อขออนุเคราะหข์อ้มูลประกอบการ
จัดท าเอกสาร 
 
 ก าหนดการจัดประชุมโครงการสนับสนุนเศรษฐกจิสนี ้าเงนิฯ ครัง้ที่ 2 จะจัดขึน้ภายใน
ปลายม.ค. 65 หลังจากการรวบรวมขอ้มลู 
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TTIA เขา้รว่มสมัมนาออนไลนใ์นหวัขอ้ การขึน้ทะเบยีนเป็นผูผ้ลติ/สง่ออกอาหารแห่ง
ประเทศจนี (GACC) 
 
 วันที ่24 ธันวาคม 2564 TTIA คุณอนุสรา 
จนท.ความปลอดภัยอาหาร เขา้ร่วมสัมมนา
ออนไลน์ในหัวขอ้ การขึ้นทะเบียนเป็นผูผ้ลิต/
ส่งออกอาหารแห่งประเทศจีน (GACC) ตาม
ระเบียบ 248 และ 249 ครั ้งที่2 (Registration 
Status - Confirmed) จัดโดย หอการคา้ไทยใน
จนีรว่มมอืกบัฝ่ายเกษตรฯ ประจ าสถานกงสลุใหญ่ 
ณ นครเซีย่งไฮ ้สรปุดังน้ี 
 
 วัตถุประสงค ์เพื่อใหค้วามรูแ้ก่ผูผ้ลติและผูส้่งออกอาหารของไทยเกีย่วกับกฎระเบยีบ 
248 และ 249 ออกโดยส านักงานศุลกากรสาธารณรัฐประชาชนจนี (GACC) ซึง่จะมผีลบังคับใช ้

ในวันที่ 1 มกราคม 2565 หอฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าการใหค้วามรูว้ ิธีการขึ้นทะเบียนโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ จะชว่ยใหผู้ป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งสามารถท าการขึน้ทะเบยีนไดท้ันภายในเวลาที่
ก าหนด และเป็นประโยชนต์อ่การสง่ออกของไทยในอนาคต 
 
 ตามที่ส า นักงานศุลกากร  (General Administration of Customs of the People's 
Republic China: GACC)  จนีไดอ้อกกฎระเบยีบฉบับที ่248 วา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติอาหาร
น าเขา้จากต่างประเทศ (Regulations on the Registration and Administration of Overseas 
Producers of Imported Food: Decree 248) (red flag)ซึ่งจะมีผลบังคับใชต้ั ้งแต่ วันที่  1 
มกราคม 2565 เป็นตน้ไป โดยระเบยีบดังกล่าวก าหนดใหผู้ผ้ลติอาหารจากต่างประเทศตอ้งมี
การขึน้ทะเบยีนกบัหน่วยงาน GACC กอ่นสง่ออกไปยังจนี แบง่รปูแบบการขึน้ทะเบยีนออกเป็น 2 
รปูแบบ ไดแ้ก ่
 1) การขึน้ทะเบียนผ่านหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแล (Competent Authority: CA) 
ของประเทศผูส้ง่ออก ส าหรับกลุม่สนิคา้ 18 กลุม่สนิคา้ (รวมสนิคา้สตัวน์ ้าและผลติภัณฑส์ตัวน์ ้า) 
 2) นอกเหนือจาก 18 กลุ่มสนิคา้ที่ก าหนด จะตอ้งขึน้ทะเบียนโดยตรงกับ GACC ผ่าน
ลิ้งค์ https://www.singlewindow.cn/  หรือเขา้ระบบของ China Import Food Enterprise 
Registration (CIFER) ไดโ้ดยตรงทีเ่ว็บไซต ์https://cifer.singlewindow.cn  นี้เทา่นัน้ 

 ซึ่งผู ป้ระกอบการผลิตสามารถ
ตรวจสอบรายการผลติภัณฑส์นิคา้ไดด้ว้ย
พกิดัศลุกากรบนเว็บไซตด์ังกลา่ว 
ว่ าต อ้ งขึ้นทะ เบียนกับทาง  CA หรือ
สามารถท าการขึ้นดว้ยตนเองไดเ้ลย
โดยตรง และผูป้ระกอบการสามารถตอบ
สอบสถานะการขึน้ทะเบยีนไดจ้ากระบบ 
 
 ส า ห รั บ สิ น ค ้า สั ต ว์ น ้ า  แ ล ะ
ผลติภัณฑส์ัตวน์ ้า กรมประมงใหข้อ้มูลว่า 
โรงงานที่มีการขึ้นทะเบียนกับทางกรม
ประมง และมีการขึน้ทะเบียนกับจีนแลว้

ตามระบบเดมิ สามารถใชเ้ลข Thailand Number ได ้(ผูป้ระกอบการยังไมต่อ้งท าอะไรเพิม่เตมิ) 
โดยกรมประมงมีการลงทะเบียนใหแ้ลว้ จีนจะทยอยน าขอ้มูลเขา้ระบบให ้และรอจนกว่าจีน
จะแจง้เลข GACC ใหม่ พรอ้มกับประกาศชือ่ วันลงทะเบยีน-วันหมดอายุ บนเว็ปไซตข์อง GACC 
กรมประมงจะแจง้ไปยังผูป้ระกอบการทราบอีกที ตามมาตรา 16 ของ Decree 248 การขึน้
ทะเบยีนมอีาย ุ5 ปี โดยจะตอ้งขอตอ่อายลุว่งหนา้ 5-6 เดอืน 
 

https://www.singlewindow.cn/
https://cifer.singlewindow.cn/
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 ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการผลติทีผ่ลติสนิคา้ทัง้ทีอ่ยูท่ัง้ภายในขอบขา่ย 18 ประเภท และอยู่
นอกเหนือขอบขา่ย 18 ประเภท ใหบ้รษัิทผูป้ระกอบการผลติด าเนนิการขึน้ทะเบยีนแยกกัน โดย
ผลติภัณฑท์ีอ่ยู่ภายใน 18 ประเภท ใหผู้ป้ระกอบการสง่เอกสารเพือ่ลงทะเบยีนกบัหน่วยงานทีม่ี
อ านาจในการก ากับดูแลของประเทศผูส้่งออก (CA) ก่อนในเบื้องตน้ และในล าดับถัดไป จะ
เปลีย่นเป็นการขึน้ทะเบยีนผ่านเว็บไซต์CIFER ส่วนผลติภัณฑท์ีอ่ยู่นอกเหนือจาก 18 ประเภท 
ใหผู้ป้ระกอบการผลติขึน้ทะเบยีนผา่นชอ่งทางเว็บไซตด์ว้ยตนเอง  
 ศกึษาคู่มือการลงทะเบียนไดท้าง https://www.opsmoac.go.th/beijing-news-files-
432991791004  
 
 ทัง้นี้ ท่านสามารถศึกษาแนวทางและคู่มือการขึ้นทะเบียนผูผ้ลิตอาหารน าเขา้จาก
ต่างประเทศ DECREE 248 ไดท้าง https://www.opsmoac.go.th/beijing-news-preview-
432991791536  
 
 หากมขีอ้สงสัย สามารถสอบถามเพิม่เตมิไดท้าง Open Chat ดังภาพ หรอื สนิคา้ประมง 
กลุ่มรับรองคุณภาพสนิคา้ประมง กรมประมง โทรศัพท ์02-558-0150 ต่อ 13403 หรือ 13504 
ท า ง อี เ ม ล ล์ supindac@dof.mail.go.th , passarapak@hotmail.com  ห รื อ 
passarapa.k@dof.mail.go.th  
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนดา้นการพาณิชย ์(กรอ.
พาณิชย)์ คร ัง้ที ่3/2564 
 
 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 TTIA 
ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ในนาม
กรรมการบริหาร สภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย, คุณพจน์ อร่ามวัฒนา
นนท ์ทีป่รกึษากติตมิศักดิส์มาคมฯ  ใน
นามรองประธานกรรมการหอการคา้
ไทย, คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ และคณุ
ปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
ดา้นการพาณิชย ์(กรอ.พาณิชย)์ ครัง้ที ่
3/2564 วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พื่ อ ติดต าม
สถานการณ์เศรษฐกจิ การคาดการณ์การคา้ระหว่างประเทศและการคา้ชายแดนของไทยปี 2565 
และตดิตามความคืบหนา้การด าเนินการเกีย่วกับประเด็นที่ไดห้ารือในการประชุมครัง้ผ่านมา 
รวมทัง้พิจารณาแกไ้ขปัญหาประเด็นอุปสรรคต่างๆ ในปัจจุบันที่เกี่ยวขอ้ง โดยมีคุณจุรินทร์ 
ลักษณวศิษิฏ ์รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
 
 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้(สนค.) น าเสนอคาดการณ์ทศิทางเศรษฐกจิ
การคา้และการสง่ออกของไทย ปี2565 ดังน้ี 
         - ภาพรวมการสง่ออกในปี 64 คาดวา่จะขยายตัวประมาณ 16% สนิคา้ทีข่ยายตัวไดด้ ีเชน่ 
น ้ามันปาลม์, ยางพารา, ผัก-ผลไม,้ อาหารสตัวเ์ลีย้ง เหล็กฯ สนิคา้ WFH เป็นตน้  
         - คาดการณ์การส่งออกปี 2565 คาดว่าจะขยายตัว 3%-4% มูลค่าประมาณ 9 ลา้นลา้น
บาท โดยสนิคา้ที่มีแนวโนม้ขยายตัวปี 65 ไดแ้ก่ ขา้ว ผลไมส้ด แช่เย็น แช่แข็ง, กุง้, น ้าตาล
ทราย, อาหารสตัวเ์ลีย้ง และสนิคา้ WFH  
         - ปัจจัยสนับสนุนการส่งออกของปี 65 ไดแ้ก่ (1) การขยายตัวทางเศรษฐกจิโลก, (2) 
ค่าเงนิบาท, (3) ราคาน ้ามันดบิ, (4) การเพิม่การผลติตูค้อนเทรนเนอทีเ่พิม่ขึน้กลางปี 65, (5) 

https://www.opsmoac.go.th/beijing-news-files-432991791004
https://www.opsmoac.go.th/beijing-news-files-432991791004
https://www.opsmoac.go.th/beijing-news-preview-432991791536
https://www.opsmoac.go.th/beijing-news-preview-432991791536
mailto:ทางอีเมลล์supindac@dof.mail.go.th
mailto:passarapak@hotmail.com
mailto:passarapa.k@dof.mail.go.th
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การเตบิโตของเศรษฐกจิดจิทิัล, (6) การควบคุมสถานการณ์โควทิ-19 และ (7) การมผีลบังคับ
ใชค้วามตกลงก RCEP  
 

 สภาหอการคา้ฯ (คุณพจน์ ,ดร.
ชนินทร์) น าเสนอประเด็นต่อรองนายกฯ 
ดังน้ี 
 (1) ปัญหากา รขาดแคลนตู ้ฯ , 
อุปสรรคการถ่ายล าสินคา้: เสนอใหม้ี
แนวทางด าเนินการแกไ้ขร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป โดยหาก
สามารถเพิม่ space เรอืแม่ใหเ้พยีงพอ จะ
สามารถมลูคา่การสง่ออกของไทยได ้ดา้น
ปัญหาการถ่ายล าขอใหล้ดความซับซอ้น

ในกระบวนการระหวา่งภาครัฐและเอกชนลง เพือ่ลดระยะเวลาในการด าเนนิการขนสง่สนิคา้ 
 >ท่านรองนายกฯ ใหท้างกรมการคา้ภายในรับไปหารือกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่แก
ไขปั้ญหาดังกลา่วฯ ตอ่ไป 
 (2) ผลักดันประเด็นการเร่งรัดเปิดเจรจา FTA ตลาดใหม่ๆ ทมีโีอกาสเจรจาส าเร็จไดเ้ร็ว 
โดยเฉพาะ Thai-EFTA เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการเจรจา Thai-EU, Thai-UK ในอนาคต รวมถงึ
การเปิดเจรจาฯ Thai-EAEU, อาเซยีน-แคนนาดา, ไทย-แอฟรกิาใต ้โดยหากเจรจาส าเร็จจะชว่ย
ผลักดันการสง่ออกของไทยไดม้าก 
 >ในประเด็นนี้ท่านรองนายกฯ รับจัดท าเป็นนโยบายและแผนงานด าเนินการในปี 2565 
รวมถงึการจัดท า mini-FTA ทีภ่าคเอกชนเสนอ  
 (3) การจัดตัง้กองทุน FTA: นอกจากการเยียวยาภาคอุตสาหกรรมที่เดือดรอ้น อาทิ 
อุตสาหกรรมโคนม แลว้ เสนอใหน้ ากองทุนมาปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐานของ Sector ที่
เดอืดรอ้นดว้ยนวัตกรรม และการปรับปรุงเชงิเทคนคิ รวมทัง้นโยบายทีเ่อือ้อ านวยดา้นการตลาด 
อีกทัง้เพื่อเป็นการ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการและ 
Startup ของไทยที่เป็น Innovator/Innovations ในสนิคา้เกษตร, อาหาร, สมุนไพร, future 
Foods เป็นตน้  
 >กรมบัญชกีลางแจง้ความคบืหนา้ว่า การจัดตัง้กองทุนฯ อยู่ระหว่างด าเนินการภายใน 
โดยจะท าหนังสือถึงรัฐมนตรีคลัง เห็นชอบในหลักการจัดตัง้กองทุนฯ ในช่วงกลางเดือน 
มกราคม 2565 
 
 
ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้ประชุมคณะท างานบรูณาการความรว่มมอืในการสรา้ง
หว่งโซอ่ปุทานทีย่ ัง่ยนื กรณีสนิคา้ Tinplate และ Tin Free Steel คร ัง้ที ่1 
 
 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ดร.ชนินทร์ นายก
สมาคม และคุณสพุัตรา ผอ. เขา้ประชมุคณะท างาน
บูรณาการความร่วมมอืในการสรา้งห่วงโซ่อุปทานที่
ยั่งยนื กรณีสนิคา้ Tinplate และ Tin Free Steel ครัง้
ที่ 1 ประธานคืออธบิดีกรมการคา้ต่างประเทศ นาย
พทิักษ์ อดุมวชิยัวัฒน ์ผูเ้ขา้ประชมุจาก TMPA TTIA 
TPFA TFPA สมาคมกระป๋องสเปร์ย สถาบันเหล็ก 
และผูส้ังเกตการณ์ TTP STP จัดโดยกองปกป้อง
และตอบโตท้างการคา้ กรมการคา้ต่างประเทศ สรุป
ดังน้ี 
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 1. จุดประสงคแ์ละกรอบเวลา: ประธานแจง้ว่า การประชุมครัง้ที่ 1 เพื่อใหค้ณะท างาน
มองภาพร่วมกัน อัพเดทสถานการณ์หลังประกาศAD แนวทางการท างานใชห้ลักเศรษฐศาสตร์
และวชิาการ มขีอ้มูล back up มาวเิคราะหอ์ย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตัดสนิใจว่าหลังจาก 6 เดอืน
(13 พฤษภาคม 2565) จะผ่อนผันADต่ออกีหรือไม่ หรือจะเริม่เก็บภาษี AD โดยตัง้เป้าใหเ้สร็จ
ภายใน เมษายน 2565 และเขา้คณะใหญ่พจิารณา พฤษภาคม 2565 ตัง้ใจจัดประชมุทุกเดอืนๆ 
ละ 1 ครัง้ > ขอนัดครัง้ที ่2) ในสัปดาหท์ี ่4 ของ มกราคม 2565 ชว่งบ่าย โดยมอบหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งไปเตรยีมขอ้มลูจ าเป็นมาคยุกนั และขอใหค้ณะท างานรักษาความลับขอ้มลูในทีป่ระชมุ 
 
 2. ความเป็นมา 
 - 11 พฤศจกิายน 2564 คต.ออกประกาศ คกก.พจิารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
เรือ่ง การตอบโตก้ารทุ่มตลาดสนิคา้เหล็กแผ่นชบุหรอืเคลอืบดว้ยโครเมยีมทัง้ชนดิเป็นมว้นและ
ไม่เป็นมว้นทีม่แีหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหล ีและสหภาพยุโรป 
และประกาศเรื่องการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสนิคา้เหล็กแผ่นชบุหรอืเคลอืบดว้ยดบีุกทัง้ชนิดเป็น
มว้นและไมเ่ป็นมว้นทีม่แีหลง่ก าเนดิจากสาธารณรัฐประชาชนจนี สาธารณรัฐเกาหล ีไตห้วัน และ
สหภาพยุโรป เป็นระยะเวลา 5 ปี (13 พฤศจกิายน 2564 -12 พฤศจกิายน 2569) แต่ใหม้กีาร
ผ่อนผันเรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดสนิคา้ดังกล่าวฯ ในอัตรารอ้ยละ 0 ของราคา ซ ีไอ 
เอฟ เป็นระยะเวลา 6 เดอืน (12 พฤษภาคม 2565) 
 - 25 พฤศกิายน 2564 คต. ตัง้คณะท างานบูรณาการฯ เพื่อก าหนดแนวทางด าเนินการ
สรา้งและรักษาดุลยภาพของห่วงโซอ่ปุทานสนิคา้ TP TFS ในอตุฯ การผลติอาหารกระป๋องของ
ไทยมีความยั่งยืน, ตดิตามสถานการณ์การคา้และราคาฯ ทัง้ภายในและต่างประเทศ ความ
ตอ้งการของอตุฯภายใน โดยรายงานผลต่อคต.และคกก.พจิารณาการทุ่มตลาดและการอดุหนุน
เป็นระยะตามความเหมาะสม 
 

 3. ความเห็นคณะท างาน 
 3.1 ตน้น ้ า: บริษัทผลิตแผ่นเหล็ก TTP 
และ STP ส่งผู ส้ั ง เกตการณ์มาประชุม
เนื่องจากคต. นัดกะทันหัน และผูบ้รหิารตดิ
ภาระกจิ แต่ยนิดีมาร่วมในครัง้ถัดไป ทัง้นี้ 
TTP ตั ้งขอ้สังเกตว่าไม่อยากใหเ้ปิดเผย
ราคาในทีป่ระชมุ  
 3.2 กลางน ้า: TMPA ในนามบรษัิทผูผ้ลติ
ก ร ะ ป๋ อ ง  นายกสมาคม  ให ข้ อ้ มู ล ว่ า 
มาตรการผ่อนผัน 6 เดอืนซึง่สิน้สดุวันที ่13 
พฤษภาคม 2564 ทางตลาดต่างประเทศมี
ความกังวลจะค านวณบวก AD ยังไงในชว่ง
รอยต่อบังคับใชA้D, การใชแ้ผ่นเหล็กอุตฯ

กระป๋องเฉลีย่ 6 แสนตันต่อปี ผูผ้ลติกระป๋องในประเทศตอ้งน าเขา้แผ่นเหล็กเพราะในประเทศ
ผลติไม่พอ ตอ้งน าเขา้อกี 50%, ตอ้งมกีระป๋องป้อนให ้packer ตลอดเพื่อคงความสามารถใน
การแข่งขัน, ตัง้แต่ปี 2563 Demand & Supply แผ่นเหล็กมีการเปลี่ยนแปลง ตัง้แต่ Q4/63 
ราคาเพิ่มตลอดเป็นราคาหนา้โรงงาน เสนอว่ายังไม่ใหใ้ช ้AD จนกว่าสถานการณ์เหมาะสม 
สามารถเพิม่ก าลังการผลติภายในประเทศใหเ้พยีงพอกอ่น 
 
 3.3 ปลายน ้า: บรษัิทผูผ้ลติอาหาร 
 3.3.1 TTIA/ TPFA ดร.ชนนิทร ์นายกใหค้วามเห็นวา่  
 1) ตน้น ้าหลักคอื TTP กบั STP ตอ้งมคีวามตัง้ใจในการรว่มมอืแกไ้ขปัญหาอยา่งยั่งยนื ที่
ผ่านมากว่า 10 ปี สมาคมไดแ้จง้ 2 บรษัิท และ TMPA ว่า ไม่เคยเกีย่งว่าราคาขึน้ไม่ได ้เพราะ
ราคามขีึน้-ลง ทกุครัง้ทีม่ปีระชมุก็พยายามเสนอแนวทางชว่ยเหลอืกนั ไมเ่คยตอ้งการ AD อยาก
หา solution ทีอ่ยูร่ว่มกนัได ้
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 2) ในอุตฯ TTIA TPFA ใช ้Tin free มากที่สุดในประเทศ ยินดีร่วมมือเพื่อช่วยใหม้ี 
productivity และอยูไ่ด ้เสนอใหพ้ัฒนาวัตถดุบิภายในประเทศใหเ้พิม่ขึน้  
 3) การใหเ้หตุผลปรับขึน้ราคาเพราะค่า freight สูง มองว่าไม่ไดม้นัียส าคัญเพราะแผ่น
เหล็กมาจากเอเซยี ไมใ่ชม่าจาก EU US, ขณะนี้ สถานการณ์ในตลาดโลกเปลีย่นแปลง แนวโนม้
ราคา Cold roll - Hot roll Q4/64 ลดลง แต่แจง้ว่าจะปรับราคาแผ่นเหล็กและกระป๋องในQ1/65 
ขึน้และมทีศิทางเพิม่อกี 
 4) อยากทราบว่าใชข้อ้มูลใดมาเป็นเหตุผลในการปรับขึน้ราคา, เสนอว่า ตอ้งเอาตัวเลข
ตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า มาแสดง ตน้น ้าแจง้ความเสยีหายสง่ตัวเลขใหค้ต. ประกาศAD ในขณะ
ที ่ปัจจุบัน ปลายน ้าเสยีหายแลว้ ยังจะมAีD มาปรับราคาขึน้ จงึเสนอว่า ทุกอย่างตอ้งมตีัวเลข
เปิดเผย โปรง่ใส ไมง่ัน้ก็ขอใหย้กเลกิ AD 
 5) ทางผูป้ระกอบการอาจไปร่วมมอืกบัประเทศอืน่ใหม้าลงทนุภายใน หรอืไปซือ้กระป๋อง
จากจีนเขา้มา ภาษี 0%, ผูผ้ลติปลายน ้า 99% เป็นคนไทย ขอเนน้ว่าหากจะขึน้ราคาตอ้งเป็น
ธรรม ไมค่วรซ ้าเตมิอตุฯ ปลายน ้า 
 6) การรักษาขอ้มลูความลับ เสนอใหค้ณะท างานเซ็นไมน่ าขอ้มลูไปเปิดเผย 
 
 3.3.2 TFPA ส าเร็จรูป >> นายกใหข้อ้มูลว่ากระป๋องเป็นตน้ทุนส าคัญในการผลติสนิคา้
ผักผลไม ้และอาหารทะเล ถา้ใช ้AD ทางออกผูป้ระกอบการคอืลดการใชบ้รรจภัุณฑโ์ลหะลง ไป
ใช ้retort pouch มากขึน้ แต่ก็มปัีญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอือาจน าเขา้บรรจุภัณฑส์ าเร็จรูปจาก
ต่างประเทศมากขึน้, ยังสงสัยว่าในประเทศไม่พอก็ไม่ควรใช ้AD แต่ใหเ้ปิดกวา้งในการน าเขา้
สนิคา้คณุภาพได,้ การเจรจากบัลกูคา้ตอ้งทราบราคาลว่งหนา้ 6 เดอืน 
 3.4 สถาบันเหล็ก >> เสนอขอ้มูลเหล็กแผ่นทรงแบน ราคาประเทศจีนและในเอเซยีมี
ทศิทางเดยีวกัน คอืชว่งกลางปี 63 ถงึกลางปี 64 ราคาเพิม่สูงขึน้ต่อเน่ือง แต่มาเริม่ลดลงชว่ง
ครึง่ปีหลัง  
 
 ประธานฯขอใหส้ถาบันแผ่นเหล็กและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งชว่ยหาขอ้มูล TP TFS ขอ้มลู
สถานการณ์ราคาน าเขา้ยังมกีารทุม่ตลาดหรอืไม ่เพือ่จะไดน้ ามาหารอืและวเิคราะหใ์นการประชมุ
ครัง้ที ่2 ปลาย มกราคม 2565 ตอ่ไป 
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กฎหมายราชกจิจานุเบกษา และมต ิคณะรฐัมนตร ีทีส่ าคญั 
เดอืนธนัวาคม 2564  
 

- กฎหมายราชกจิจานุเบกษา เดอืน ธนัวาคม  2564  
1. พระราชก าหนดพกิดัอัตราศลุกากร (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2564  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/082_1/1.PDF   
 
2. ค าสั่งศูนยบ์รหิารสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ- 19) 
ที ่25/2564 เรือ่ง แนวปฏบิัตติามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการ
บรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่20)   
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/313/T_0024.PDF 
 
มตปิระชุม ครม. ทีส่ าคญั เดอืนธนัวาคม  2564  
วนัที ่14 ธนัวาคม 2564  
1.  รายงานสถานการณ์เพือ่ขจัดการใชแ้รงงานเด็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  6. นายเชษฐพันธ ์มากสัมพันธ ์เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอรซ์อ สาธารณรัฐโปแลนด ์ใหด้ ารงต าแหน่ง อธบิดกีรมอเมรกิาและแปซฟิิกใต ้ 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49441   
 
วนัที ่21 ธนัวาคม 2564  
1. รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดอืนตุลาคม 2564 10. เรื่อง ภาวะเศรษฐกจิไทย
ไตรมาสทีส่ามของปี 2564 และแนวโนม้ปี 2564 
2.  รายงานผลการด าเนนิมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการตดิตอ่ราชการเพือ่ขอ
อนุญาตกบัหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
3.  ของขวัญปีใหมข่องกระทรวงแรงงาน ปี 2565 
4.  ผลการน าเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชนของไทยตามกลไก Universal 
Periodic Review (UPR) รอบที ่3 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49734   
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/082_1/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/313/T_0024.PDF
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