
จัดท ำโดย : สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110                                 

บรรณำธิกำร : สุพัตรา  ริ้วไพโรจน ์กองบรรณำธิกำร : : นลธวัช  ผดุงเกียรติ และ ทีมงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

    

   

   

 

20 ม.ค. 65  TTIA จัดประชมุ TTIA HR ครัง้ที ่1/2565 

อา่นตอ่หนา้ 8 

11 ม.ค. 65  ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมการประชมุ

คณะกรรมการร่วมเพือ่ขับเคลือ่นยทุธศาสตรต์ลาดน าการผลติ 

ครัง้ที ่1/2565 อา่นตอ่หนา้ 2 
 

January 

2022 

26 ม.ค.65 คณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุ

ออนไลน ์คณะท างานศกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาแรงงาน 

ของประเทศไทย ครัง้ที ่1/2565 (ครัง้ที ่7) อ่านต่อหนา้ 10 

 

14 ม.ค. 65  TTIA จัดกจิกรรมการแขง่ขันกอลฟ์ กระชบัมติร TTIA/TPFA ครัง้ที ่5 ณ สนามธนาซติี ้

กอลฟ์ แอน คนัทรคีลบั อา่นตอ่หนา้ 6 
 

6 ม.ค. 65  ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุ

คณะท างาน Event APEC CEO Summit 2022 โดยม ี 

ดร.พจน ์อร่ามวัฒนานนท ์เป็นประธานฯ อา่นตอ่หนา้ 1 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน Event APEC CEO Summit 2022 1 

 
TTIA เขา้ประชุมกลุ่มย่อยออนไลน์ เรื่องการหารือขอ้เสนอ Priorities (ฝ่ายไทย) ส าหรับ Regional 

Economic Integration WG ภายใต ้ABAC (APEC Business Advisory Council) 

1 

 
TTIA เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการร่วมเพือ่ขับเคลือ่นยทุธศาสตรต์ลาดน าการผลติ ครัง้ที ่1/2565 2 
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คลับ 
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TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน APEC CEO Summit 2022 6 
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TTIA เขา้ร่วมประชมุ ประชมุกลุม่ฯ อาหาร ครัง้ที ่1/2565 9 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมออนไลน์ คณะท างานศกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาแรงงานของประเทศไทย ครัง้ที่ 
1/2565 (ครัง้ที ่7) 

10 

 
TTIA เขา้ร่วมอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสรา้งความร่วมมือแนวปฏบัิตกิารใชแ้รงงานที่ด ี(GLP) 

ขยายผลการป้องกันการคา้มนุษยด์า้นแรงงานในกลุม่อตุสาหกรรมทีม่คีวามเสีย่ง 
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TTIA เขา้ร่วมประชมุสถานการณ์ภาพรวมสนิคา้และอุตสาหกรรม 12 

 
TTIA เขา้ร่วมงานเสวนาวชิาการเรือ่ง "1 เดอืน RCEP เดนิหนา้ธรุกจิปี 2022"   12 
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 TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างาน Event APEC CEO Summit 2022 

 

 วันที ่6 มกราคม 2565 TTIA ดร.ชนนิทร ์

นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการฯ สภาหอฯ ,คุณ

สุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณปิยะราช จนท.

การคา้ เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน Event APEC 

CEO Summit 2022 โดยม ีดร.พจน์ อร่ามวัฒนา

นนท ์เป็นประธานฯ สรปุดังน้ี  

 

 ด ร .พ จน์  อ ร่ า ม วัฒน านนท์  ไ ด ้รั บ

มอบหมายใหเ้ป็นประธาน APEC CEO Summit 

2022 และประธานคณะท างาน Event APEC CEO Summit 2022 ของ กกร. หารอืเตรยีมการจัด

งาน APEC CEO Summit 2022 ในชว่ยเดอืนพฤศจกิายน 2565 ณ ประเทศไทย ดังน้ี 

        - ประธานฯ ใหน้ าขอ้มูลการจัดงาน APEC ของไทยในปี 2003 เป็นร่างพื้นฐานในการจัด

งาน APEC 2022 เพือ่ด าเนนิงานตอ่ไป 

        - คณะท างานฯ มีบทบาทในการจัดประชุมฯ, ดูแลแผนงานต่างๆ รวมถงึผูเ้ขา้ร่วมงาน, 

บริหารจัดการดา้น Logistics ในภาพรวม, ประสานงานกับสื่อมวลชนต่างๆ, ดูแลการจัด

ประชาสมัพันธ ์และภาพลักษณ์ของงานตลอดทัง้ปี 

        - ทาง กกร. ไดจ้ัดจา้งบรษัิท PICO เพือ่เป็น organizer รว่มจัดงานในครัง้น้ี 

        - NCAPEC จะเป็นหน่วยงานทีช่ว่ยเหลอืการหาสปอนเซอร ์และเชญิแขกจากต่างประเทศ

เขา้รว่มงาน รวมถงึการใหค้ าปรกึษาในการจัดงานดา้นตา่งๆ 

 > ประธานฯ ฝากประเด็นหารือบทบาท

หนา้ที่  NCAPEC ใหช้ัด เจน เพื่อไม่ ให ้

ซ ้าซอ้นกับคณะท างาน Event APEC CEO 

Summit 2022 สภาหอฯ 

        - หารอืโลโก ้และธมีงาน (Embrace, 

Engage, Enable) 

        - ประธานฯ เสนอจัดตั ้งคุณเกษม

สิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการรองเลขาธิการ 

สภาหอฯ เป็น Executive Director ส าหรับ

การจัดงาน APEC CEO Summit 2022 และ เสนอใหด้ร. ชนินทร์ เขา้ร่วมคณะท างานฯ นี้ดว้ย 

โดยมเีป้าหมายใหร้า่งรายละเอยีดการจัดงานฯ  

 

 ทัง้นี้ ดร.พจน์ ขอนัดหารือคณะท างาน Event APEC CEO Summit 2022 ในวันที่ 17 

มกราคม 2565 นี้ เพื่อสรุปขอ้มูลต่างๆ อีกครัง้ ก่อนน าไปเสนอในที่ประชุมคณะใหญ่ฯ (19 

มกราคม 2565) 

  

 
TTIA เขา้ประชุมกลุ่มย่อยออนไลน ์เรือ่งการหารอืขอ้เสนอ Priorities (ฝ่ายไทย) 

ส าหร ับ  Regional Economic Integration WG ภายใต้ ABAC (APEC Business 

Advisory Council) 

 
 วันที ่11 มกราคม 2565 TTIA คณุสพุัตรา ผอ.(แทน ดร.ชนนิทรใ์นนามกรรมการสภาหอ
ฯ) เขา้ประชมุกลุม่ยอ่ยออนไลน ์เรือ่งการหารอืขอ้เสนอ Priorities (ฝ่ายไทย) ส าหรับ Regional 
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Economic Integration WG ภาย ใต ้ ABAC (APEC 
Business Advisory Council) จั ด โ ด ย ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.)  
 
 1. ทาง ผอ.กกร .  ไดน้ า เสนอขอ้มูลและ
เปรียบเทียบความเห็นของ ABAC ไทยกับประเทศอืน่ 
มีการก าหนด 4 หัวขอ้เดียวกัน ไดแ้ก่ FTA AP (Free 
Trade Area of the Asia Pacific), ขอ้เสนอต่อWTO, 
นโยบายการคา้ และการเปิดเดนิทางระหว่างประเทศ 
ในภาพรวมมวัีตถปุระสงคแ์ละสาระไมไ่ดข้ัดแยง้กนั 
  
 2. หัวขอ้และความเห็น 4 Priorities 
  2.1 FTA AP (Co-Chair, Japan) ทาง ABAC ไทยเสนอว่าควรประเมินการท า 
FTA AP Minus X ดว้ย กล่าวคือประเทศ APEC ที่พรอ้มก็มาคุยกันก่อน ไม่ตอ้งรอใหพ้รอ้ม
ทัง้หมด และสนับสนุนการสรา้ง Public-Private Dialogue ในอตุสาหกรรมส าคัญ 
  2.2 Reforming the WTO ทาง ABAC ไทยเสนอวา่ตอ้งกระตุน้ใหเ้กดิกระบวนการ
แจง้เตอืนกฎระเบยีบระหว่างประเทศทีม่คีวามโปรง่ใสและมปีระสทิธภิาพ และเห็นดว้ยกบั ABAC 
ตา่งประเทศ (Co-Chair, Canada) ทีเ่สนอให ้WTO อัพเดทกฎระเบยีบเกีย่วกบัเศรษฐกจิดจิติอล 
e-commerce รปูแบบธรุกจิใหท้ันสมัยขึน้ ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
  2.3 Trade policy ทาง ABAC ไทยเสนอใหม้คีวามตกลงการคา้เพือ่ปรับปรุงการ
เขา้ถงึยาและอาหารในวกิฤตโรคตดิต่อ ทัง้นี้ทาง ABAC ต่างประเทศ (Co-Chair, Philippines) 
เสนอใหส้รา้งแนวทางความสามารถในการแขง่ขันของภาคบรกิาร การเคลือ่นยา้ยบคุลากร  
  2.4. Re-opening Border (Co-Chair, Hong Kong China) การอ าน วยความ
สะดวกและเดนิทางอย่างปลอดภัยใน APEC โดย ABAC ไทยเสนอใหส้รา้งมาตรฐานการเดนิ
ทางเขา้ประเทศ APEC, Vaccine passport, APEC Business Travel Card 
 
 3. ทีป่ระชมุขอให ้กกร. กับฝ่ายเลขาฯของ 3 สถาบัน  รวบรวมความเห็นจากกรรมการที่
เกี่ยวขอ้งว่า ABAC ไทยตอ้งการผลักดันเรื่องใดเป็นพิเศษ สามารถท าไดจ้ริงเพียงใด และ
ตอ้งการเขา้ร่วมในหัวขอ้ใดกบัตา่งประเทศบา้ง ซึง่ตอ้งเตรยีมขอ้มลูและผลักดันไปยัง Co-Chair 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ฝากใหม้องถงึปลายปี 2022 ทีจ่ะตอ้งมขีอ้สรุปใหผู้น้ าประเทศของไทยกล่าว
ในทีป่ระชมุ APEC ดว้ย 
 
 
TTIA เขา้รว่มการประชุมคณะกรรมการรว่มเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรต์ลาดน าการผลติ 

คร ัง้ที ่1/2565 

 
 วันที ่11 มกราคม 2565 TTIA ดร.ชนนิทร ์
นายกสมาคมฯ ในนามผูแ้ทนประธานกรรมการ
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และคณุปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมเพื่อขับเคลือ่นยุทธศาสตรต์ลาดน าการผลติ 
ครัง้ที ่1/2565 โดยมคีุณบุณยฤทธิ ์กัลยาณมติร 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และดร.ทองเปลว กอง
จันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานรว่ม สรปุดังน้ี 
 
 1. รับทราบการด าเนินคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดน าการผลิตในปี 
2564 ดังน้ี  
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  (1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสรา้งขอ้มูลจากฐานเดียวกัน (Single Big 
Data): ไดด้ าเนนิการจัดท าแดชบอรด์สนิคา้เกษตรทีร่อ้ยเรยีงตลอดห่วงโซก่ารผลติ พรอ้มระบบ
เตือนภัย เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ 3 สนิคา้ คือ มันส าปะหลัง ทุเรียน และขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ โดย
แสดงผลบน www.คดิคา้.com  และน าตัวเชือ่มขอ้มูล เผยแพร่บนเว็บไซตก์ระทรวงพาณิชย ์
www.moc.go.th  และเว็บไซตศ์นูยข์อ้มลูเกษตรแห่งชาต ิwww.nabc.go.th  และก าลังพัฒนา
แดชบอรด์สนิคา้อกี 3 สนิคา้ ไดแ้ก ่ขา้ว ปาลม์น ้ามัน และยางพารา รวมทัง้พจิารณาแนวทางการ
จัดท าแดชบอรด์พชืแหง่อนาคต ทีไ่ทยมศีักยภาพ 

  (2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสรา้ง
แพลตฟอรม์กลาง "เกษตรผลติ พาณิชยต์ลาด": จัด
ใหม้แีพลตฟอรม์กลาง “เกษตรผลติ พาณิชยต์ลาด” 
ใ น รู ป แ บ บ  B2B (Business-to-Business) บ น
แพลตฟอรม์ Thaitrade.com ของกรมสง่เสรมิการคา้
ระหว่างประเทศ และแพลตฟอร์ม Phenixbox.com 
โดยในระยะน าร่อง ใหม้ีการผลักดันสินคา้เกษตร
กลุม่เป้าหมายจากสหกรณ์การเกษตร 40 สหกรณ์ ขึน้

จ าหน่ายบนทัง้สองแพลตฟอร์ม รวมทัง้การจัดกจิกรรมจับคู่ธุรกจิออนไลน์ (Online Business 
Matching) กบัผูซ้ือ้จากในประเทศและตา่งประเทศ 
  (3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสรา้งความเชือ่มั่นดา้นคุณภาพ มาตรฐาน 
ความปลอดภัยและการตรวจสอบยอ้นกลับ: มคีัดเลอืกกลุ่มเกษตรกรทีไ่ดม้าตรฐาน GAP หรือ 
Organic และมาตรฐาน GI มาร่วมในแผนด าเนินการส าหรับสนิคา้น าร่องขา้วและทุเรียน โดยมี
การอบรมระบบตามสอบยอ้นกลับในสนิคา้เกษตร (QR Traces on Cloud) ใหค้วามรูแ้กเ่กษตรกร
หรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อสรา้งความเชือ่มั่นใหแ้ก่ผูบ้รโิภคถงึแหล่งทีม่าของสนิคา้เกษตรทีไ่ดร้ับ
การรับรองมาตรฐาน 
  (4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลติภัณฑ์ใหต้รงตามความ
ตอ้งการของตลาด: เป้าหมายการพัฒนา ไดแ้ก ่พัฒนาคนและผลติภัณฑใ์หต้รงตาม 
ความตอ้งการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ มสีนิคา้น าร่อง ไดแ้ก ่ขา้ว มันส าปะหลัง ทุเรยีน 
ล าไย นม กุง้ เป็นตน้ โดยใช ้BCG Model เป็นกลไกในการพัฒนา 
 
 2. แผนงานกจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการในปี 2565 
 - การเผยแพร่แดชบอรด์ฯ และระบบเตอืนภัย (Warning) ใน 3 สนิคา้ ไดแ้ก ่ขา้ว ปาลม์
น ้ามัน และยางพารา 
 - ศกึษาแนวทางความเป็นไปไดใ้นการจัดท าแดชบอรด์พชืแหง่อนาคต (Future crop) ที่
ไทยมศีักยภาพ  
 - จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ใหก้ับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่มี
ศักยภาพเพือ่แนะน าวธิกีารน าสนิคา้ขึน้จ าหน่ายบนแพลตฟอรม์ Thaitrade.com  
 - การผลติสือ่วดิทีัศนถ์า่ยทอดเรือ่งราวความส าเร็จในสนิคา้เกษตร 
และสง่เสรมิบสนิคา้เกษตรทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐาน 
 
 3. ดร. ชนนิทร ์ใหค้วามเห็น ดังน้ี 
 - การรวบรวมจัดท าขอ้มูลแพลตฟอรม์ของ
ภาครัฐเป็นสิง่ส าคัญ โดยภาคเอกชน และสมาคมฯ 
ต่างๆ ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลสนิคา้
อาหารและเกษตรต่างๆ เพราะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศ 
 - เสนอใหส้ง่เสรมิ startup ดา้น marketing 
distribution channel ในการสรา้งแพลตฟอร์ม
ต่างๆ โดยปัจจุบันมสีตารท์อัพทีท่ าเกีย่วกับสนิคา้

http://www.คิดค้า.com/
http://www.moc.go.th/
http://www.nabc.go.th/
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เกษตรและอาหารอยูบ่า้งแลว้ จะเป็นการท าใหเ้กษตรกรเขา้ถงึผูซ้ือ้งงา่ยขึน้  
 - เสนอใหร้ัฐมนีโยบายในการส่งเสรมิใหค้วามรูป้ระชาชนใหรู้จ้ักคุณค่าของนมสด โดย
สามารถศกึษาการตลาดของตา่งประเทศเพือ่น ามาพัฒนาแกไ้ขปัญหาดา้นราคาได ้
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-ลาตนิอเมรกิา คร ัง้ที ่1/2565 

 
 วันที่ 12 มกราคม 2565 TTIA คุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิ
ไทย-ลาตนิอเมรกิา ครัง้ที ่1/2565 ผ่านระบบ online 
โดยมี คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ ์เป็นประธาน สรุป
ดังน้ี 
 
 1. ประธานแจง้แผนการด าเนนิงานสภาธุรกจิฯ 
ปี 2565 ดังน้ี 
  (1) ก าหนดการตอ้นรับและหารอืกับเอกอัครราชทตูชลิปีระจ าประเทศไทย (H.E. 
Mr. Alex Geiger Soffia) เน่ืองในโอกาสเขา้รับต าแหน่งใหม ่ชว่งกลางเดอืนมกราคม 2565 
  (2) การรว่มจัดกจิกรรมรว่มกบักระทรวงการตา่งประเทศ อาท ิ
           - กจิกรรมการครบรอบ 65 ปี ความสมัพันธไ์ทย-กวัเตมาลา (มนีาคม) 
  - กจิกรรมการครบรอบ 60 ปี ความสมัพันธท์างการทตูไทย-ชลิ ี(ตลุาคม) 
  (3) การหารือผ่านระบบออนไลน์ กับหน่วยงาน Counterpart สภาธุรกจิฯ ช่วง
กลางปี 65 
  (4) การศกึษาดูงาน ดา้นการพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทน ณ VISTEC จ.
ระยอง ในไตรมาศ4/2565 
 
 2. ประธานฯ แจง้เลื่อนการจัดงาน FTI Expo 2022: Shaping the Future Industry 
เน่ืองจากจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ในปัจจบุัน 
 
 3. สภาธุรกจิฯ ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่า จากการหารือกับหน่วยงาน ProColombia ซึง่เป็น
หน่วยงานส่งเสรมิการคา้ การลงทุน และการท่องเทีย่วของโคลอมเบยี โดยทางหน่วยงานให ้
ความสนใจในเรือ่ง future Foods และ plant based อยู ่
 
 
TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานแรงงาน วาระปี 2563 – 2565 คร ัง้ที่ 

1/2565(16) 

      
 วันที่ 13 มกราคม 2565 คุณอรรถพันธ ์ที่ปรกึษา
ดา้นแรงงาน คุณนลธวัช จนท.สมาคมฯ เขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการงานแรงงาน วาระปี 2563 – 2565 ครัง้ที่ 
1/2565(16) ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มี
สาระส าคัญ ดังน้ี 
 
 กรมการจัดหางาน 
 - โครงการส่งเสรมิและรักษาระดับการจา้งงานใน
ธุรกจิ SMEs ขยายระยะเวลาการส่งขอ้มูล ซึง่แต่เดมิตอ้ง
สมทบภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ขยายระยะเวลาใหน้ายจา้งส่งขอ้มูลเป็น ภายใน 17 
มกราคม 2565 ทัง้นี้ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรจะมีการขยายระยะเวลาใหถ้ึง 25 
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มกราคม 2565 เพื่อใหเ้วลาแก่นายจา้งนายการส่งขอ้มูลไดม้ากขึน้ ทัง้นี้ทางกรมฯ จะรับไว ้
พจิารณาและจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้  
 กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน  
 - เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 ในปัจจุบันท าใหเ้กดิปัญหาระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง
มากขึน้ โดยทางกรมฯ ไดม้แีนวทางเพื่อสรา้งความสัมพันธท์ีด่ ีใหท้างนายจา้งน าไปปฏบิัตใิช ้

เชน่ แรงงานสมัพันธแ์บบหุน้สว่น / 6 ส.แรงงานสมัพันธ ์
 ส านักงานประกนัสงัคม 
 - ผูป้ระกันตน ม.33 ทีล่งทะเบยีน ฉีดวัคซนีเข็มที ่3 ในระบบ e-Service ใน 10 จังหวัด 
(กทม./ชลบุรี/ระยอง/ฉะเชงิเทรา/สมุทรปราการ/ปทุมธานี/นนทบุรี/นครปฐม/สมุทรสาคร/
อยธุยา/สงขลา) จะสามารถเขา้ไปรับบรกิารไดต้ัง้แตวั่นที ่17 ม.ค. 65 เป็นตน้ไป 

 ส รุ ป ผ ล ส า ร ว จ โ ค ร ง ก า ร ค่ า จ ้ า ง
ภาคอตุสาหกรรม 
 - โดยจากผลส ารวจพบว่า ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบส ารวจมีการปรับอัตรา
ค่าจา้งที่ 3-4% ต่อปี และ ส่วนใหญ่จ่ายอัตรา
โบนัสอยูท่ี ่1 เดอืน  
 ความร่วมมอืในการขับเคลือ่นงานดา้นสทิธิ
มนุษยชนของประเทศไทย ระหว่างกรมคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพ กับ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
        - สภาอุตฯ และกรมคุ ม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพ ไดร้่วม (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืการขับเคลือ่นงานดา้นสทิธมินุษยชนของประเทศ โดย ก าหนดระยะเวลา 2 ปีนับตัง้แต่
วันที ่26 มกราคม 2565 ถงึวันที ่25 มกราคม 2567 มจีุดประสงค ์เพือ่บูรณาการความร่วมมอืใน
การเผยแพร่ขอ้มูลสือ่ประชาสัมพันธใ์นรูปแบบต่างๆ และ สนับสนุนใหม้กีารจัดตัง้ใกลศู้นยไ์กล่
เกลีย่ขอ้พพิาทภาคประชาชนในสถานทีต่ัง้ของ ส.อ.ท.  
 ความเห็นตอ่การน าเขา้แรงงานต่างดา้วตาม MoU ภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคโควดิ-19 
 - โดยสภาอุตฯ ไดจ้ัดท าแบบส ารวจในแต่ละภาคอุตสาหกรรม โดยพบปัญหาและ
อปุสรรคทีส่ าคัญ เชน่ แรงงานตา่งดา้วตาม MoU ครบวาระการจา้งงานครบก าหนด 4 ปี และตอ้ง
เดินทางกลับประเทศ/การไม่สามารถหาแรงงานต่างดา้ว เพียงพอต่อความตอ้งการ /
ผูป้ระกอบการไม่สามารถไปด าเนินการยืน่ค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างดา้วทีท่ างานไม่ถูก
กฎหมายไดท้ันตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่28 กนัยายน 2564 และอืน่ๆ 
 - ทั ้งนี้กระทรวงแรงงาน ไดเ้ขา้มาชี้แจง
และมคีวามเห็นเพิม่เตมิ เชน่ ขณะน้ีไดร้ับทราบถงึ
ปัญหาแลว้ เช่น แรงงานต่างดา้วตาม MoU ครบ
วาระการจา้งงานครบก าหนด 4 ปี และตอ้งเดนิทาง
กลับประเทศ หรือ การลดค่าใชจ้่ายส าหรับการ
แรงงานต่างดา้วเขา้ใหม่ โดยประเด็นดังกล่าวอยู่
ระหว่างการพจิารณา แต่คาดว่าจะมีแนวโนม้ทีจ่ะ
ขยายระยะเวลาออกเป็น 2 ปี (2567) และ อาจมี
การลดค่าใชจ้่ายลง เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกดิขึน้ 
ซึง่จะประกาศใหท้ราบอยา่งเป็นทางการตอ่ไป 
 สรุปประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อตดิตาม
และรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบังคับ ใน
กลุม่สนิคา้ประเภทกุง้ ปลา ออ้ย และเครือ่งนุ่มหม่ ครัง้ที ่1/2564 โดยคณุอรรถพันธ ์ 
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 - ทีป่ระชมุคณะอนุุกรรมการฯ มคีวามเห็นต่างๆ เชน่ การตรวจสอบแรงงานจะตอ้งมกีาร
แยกรายละเอียดประเภทกจิการ หรือ ควรมีการศกึษาขอ้มูลของประเทศอื่นๆ ที่ถูกประเทศ
สหรัฐอเมรกิาจัดใหอ้ยูใ่น บัญชรีายชือ่วา่มวีธิกีาร หรอื กลยทุธใ์นการถอดรายการสนิคา้อยา่งไร 
 ส าหรับก าหนดการประชมุคณะกรรมการงานแรงงานครัง้ที ่2/2565 หรอืในครัง้ถัดไป จะ
จัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่10 กมุภาพันธ ์2565 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ หอ้งประชมุ PTT Group 
(1012) สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรอื ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ทัง้นี้ หากมี
การเปลีย่นแปลงก าหนดการจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
 
 
TTIA จดักจิกรรมการแขง่ขนักอลฟ์ กระชบัมติร TTIA/TPFA คร ัง้ที ่5 ณ สนามธนาซติี ้

กอลฟ์ แอน คนัทรคีลบั 

 
 วันน้ี 14 มกราคม 2565 สมาคมจัดกจิกรรม
การแขง่ขันกอลฟ์ กระชับมติร TTIA/TPFA ครัง้ที ่
5 ณ สนามธนาซติี้ กอลฟ์ แอน คันทรีคลับ เพื่อ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ 
Tuna supply chain ตลอดจนอุ ตส าหก ร รม
ตอ่เน่ืองและภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง  
      สรุปการจัดกิจกรรมมีผู เ้ขา้ร่วมแข่งขัน
ทัง้หมด 15 ทีม 16 บริษัท จ านวน 70 คน รวม
ผูเ้ขา้รว่มงานภาคเชา้และงานเลีย้งภาคค ่าทัง้หมด
ประมาณ 100 คน ทัง้น้ีสมาคมขอขอบคณุพระคุณ
ทุกท่านที่ใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมในครัง้นี้ และ
ขอขอบพระคณุ sponsor ดังน้ี 
 
 1. บรษัิท ทั่งฮั่วซนิ จ ากดั สนับสนุนคา่สนาม แคดดี ้รถกอลฟ์ 
 2. บรษัิท โลหะกจิรุ่งเจรญิทรัพย ์จ ากัด สนับสนุนค่าอาหาร (100,000 บาท) และชุด
ตรวจ ATK จ านวน 100 ช ิน้  
 3. สมาคมบรรจภุัณฑโ์ลหะไทย สนับสนุนผา้ขนหนู 100 ช ิน้ 
 4. บรษัิท พพีจี ีโคทติง้ส ์จ ากดั สนับสนุนรม่ 10 คัน  
 
 บรษัิททีส่นับสนุนเงนิการจัดแขง่ขัน  
 1. บรษัิท พูนทรัพยแ์คน จ ากดั 30,000 บาท 
 2. บรษัิท ไทยรวมสนิพัฒนาอตุสาหกรรม จ ากดั สนับสนุนเงนิ รางวัลชนะเลศิประเภททมี 
10,000 บาท 
 3. บรษัิท พัทยาฟู้ดอนิดัสตรี ้จ ากนั สนับสนุนเงนิรางวัลชนะเลศิประเภทบคุคล Flight A, 
B, C 10,000 บาท  
 4. บรษัิท เอเชีย่น อะไลอันซ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 10,000 บาท 
 5. บรษัิท สยามแผน่เหล็กวลิาส จ ากดั 10,000 บาท 
 6. บรษัิท เอส.พ.ีเอ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 6,000 บาท 
 7. บรษัิท เอ็ม. เอ็ม .พ.ี อนิเตอรเ์นชนัแนล จ ากดั 5,000 บาท 
  
 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างาน APEC CEO Summit 2022 

 
 วันที่ 17 มกราคม 2565 TTIA ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการฯ สภาหอฯ 
และคุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน APEC CEO Summit 2022 โดยม ีดร.
พจน ์อรา่มวัฒนานนท ์เป็นประธานฯ สรปุดังน้ี  
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 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์ไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นประธาน APEC CEO Summit 2022 
ตามมตทิีป่ระชมุคณะอ านวยการ ABAC 2022   โดยมสีภาหอการคา้แห่งประเทศไทยท าหนา้ที่
เป็นฝ่ายเลขานุการ เพือ่เตรยีมการจัดงาน APEC CEO Summit 2022 ในชว่ยเดอืนพฤศจกิายน 
2565 โดยการประชมุหารอืเบือ้งตน้ ดังน้ี 
 - คณะท างานฯ มีบทบาทในการจัดประชุมฯ, 
ดูแลแผนงานต่างๆ ผูเ้ขา้ร่วมงาน, บรหิารจัดการดา้น 
Logistics ในภาพรวม, ประสานงานกบัสือ่มวลชนตา่งๆ
, ดูแลการจัดประชาสัมพันธ ์และภาพลักษณ์ของงาน
ตลอดทัง้ปี 
 - ทาง กกร. ไดจ้ัดจา้งบริษัท PICO เพื่อเป็น 
organizer รว่มจัดงานในครัง้น้ี 
 - NCAPEC จะเป็นหน่วยงานทีช่ว่ยเหลอืการหา
สปอนเซอร ์และเชญิแขกจากต่างประเทศเขา้ร่วมงาน 
รวมถงึการใหค้ าปรกึษาในการจัดงานดา้นตา่งๆ 
 ประธานฯ ฝากประเด็นหารอืกบับรษัิท PICO และ NCAPEC ใหช้ดัเจนในการจัดการต่างๆ 
รวมถึงโปรแกรมของงานฯ จึงจะสามารถก าหนดค่าใชจ้่ายไดช้ัดเจนและมีผลต่อการจัดหา
สปอนเซอร ์
 - หารอืโลโก ้และธมีงาน (Embrace, Engage, Enable) 
      ทัง้นี้ ฝ่ายเลขาฯ รับขอ้คดิเห็น และขอ้เสนอแนะ น าไปสรุปขอ้มูลต่างๆ อกีครัง้ ก่อนน าไป
เสนอในทีป่ระชมุคณะใหญฯ่ (19 มกราคม 2565) 
 
 
 
TTIA รว่มหารอืกบัเครอืขา่ยภาคประชาสงัคม MWG (Migrant Working Group) 

 
 วันที ่19 มกราคม 2565 คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์
ที่ปรึกษาสมาคม คุณวรพล และคุณนลธวัช ไดห้ารือกับ
เครือข่ายภาคประชาสังคม MWG (Migrant Working 
Group) คุณอดศิร / คุณโรยทราย / คุณกอรีเยาะ / วสุรัส 
มูลนิธริักษ์ไทย ณ TTIA และระบบออนไลน์ ในประเด็น
ดา้นแรงงาน สรปุประเด็นดังน้ี  
 
 1.ประเด็นร่างกฎหมาย พ.ร.บ. การด าเนินกจิกรรม 
ขององคก์รไม่แสวงหาก าไร พ.ศ. ...  ปัจจุบันอยูใ่นชว่งรับ
ฟังความเห็นของ พม.ซึง่จะมีผลกระทบต่อภาคประชาสังคม ในประเด็นการถูกควบคุมโดย
เจา้หนา้ทีร่ัฐ ซึง่หากมกีารผ่านกฎหมายฉบับน้ีอาจลดความน่าเชือ่ถอืของประเทศไทยในระบบ
การตรวจสอบโดย NGO ลง และอาจกระทบต่อการแกปั้ญหาคา้มนุษย์และระบบ ESG 
Environment Social Governance ที่ขับเคลื่อนโดย NGO และกฎหมายนี้ Buyers ที่ใหทุ้น 
NGO ด าเนนิกจิกรรมตา่งๆ เริม่แสดงความกังวลจากการถูกควบคุมโดยรัฐ หลังจากนี้ทาง MWG 
จะน าประเด็นขอ้สังเกตของกฎหมายน้ีส่งใหส้มาคมฯ อกีครัง้เพื่อใหเ้ห็นถงึปัญหาเพื่อขอความ
รว่มมอืกบัภาคเอกชนในการเสนอความเห็นตอ่กฎหมายนี้ตอ่ไป  
 
 2.ประเด็นโรงงานแปรรูปอาหารทะเล จ.สงขลา ฟ้องคดนัีกข่าวทอ้งถิน่ทีเ่ปิดเผยขอ้มูล
เรื่องการแพร่ระบาดของโควิด > MWG แจง้เพื่อใหส้มาคมฯ ทราบซึง่การด าเนินการน้ีอาจ
กระทบหลักการดา้นสทิธมินุษยชนซึง่ตอ้งมกีารหารอืรว่มกนัตอ่ไป  
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 3.กฎหมายใหม่ของ EU เป็นช่องทางใหผู้ส้่งออกรอ้งเรียนต่อประเด็นการคา้ที่ไม่เป็น
ธรรม โดย EU เพิ่งรับรองกฎหมายเรื่อง การคา้ที่ไม่เป็นธรรมระหว่าง ธุรกิจต่อธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (the Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices 
in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain) ทาง 
Freedom Fund ไดจ้ัดท าสรุปกฎหมายนี้แปลเป็นภาษาไทยเพื่อความสะดวกต่อความเขา้ใจ 
หาก TTIA สนใจสามารถแจง้ MWG เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืการจัดอบรมความรู ้การด าเนนิการ
ตามกฎหมายได ้ 
 

 4.มลูนธิริักษ์ไทย เชญิชวนสมาคม และสมาชกิ ใน
การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างดา้ว 
(อสต.) ในสถานประกอบการ โดยมูลนิธฯิ จะช่วยอบรม
ความรู ้อสต. ให ้ ความรูก้ารจัดการโควดิ รวมถงึท างาน
ร่วมเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการรับมือโควิด-19 เพื่อ
พัฒนาแนวทางการรับมือโควดิ และสนับสนุนใหชุ้มชน
แรงงานเขา้ถงึวัคซนีโควดิเพือ่ลดปัญหาแรงงานขา้มชาติ
บรเิวณรอบทีพ่ัก 
 

 หลังจากการหารือครัง้นี้สมาคมจะรวบรวมประเด็นแลว้น าเสนอขอ้มูลเพิม่เตมิต่อในการ
ประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่1/2565 วันที ่10 กมุภาพันธ ์65 ตอ่ไป 
 
 
 
TTIA จดัประชุม TTIA HR คร ัง้ที ่1/2565 

    
 วันที ่20 มกราคม 2565 คุณอรรถพันธ ์
มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคม ไดเ้ป็นประธาน
การจัดประชมุ TTIA HR ครัง้ที ่1/2565 โดยม ี
คณุมยรุ ีSEAPAC คณุเอนกพงศ ์Asian คณุวรา
พร ณ์  Unicord คุณศิริลั กษณ์  TU ซึ่ง เ ป็ น
ตัวแทน คกก.แรงงาน เขา้รว่ม พรอ้มดว้ยบรษัิท
สมาชกิจ านวน 8 บรษัิท สรปุดังน้ี 
 1. ก าหนดการจัด GLP Visit 2022 ที่
สมาชิกเห็นว่ า  สามารถจัดไดท้ั ้งรูปแบบ
ออนไลน ์หรอื Onsite และสะดวกชว่ง มถินุายน 
-  สิงหาคม 2565 โดยตอ้งพิจารณาจาก
สถานการณ์โควดิประกอบดว้ย ซึง่หากมกีาร Onsite สมาชกิยนิดทีีจ่ะตรวจ ATK ใหเ้จา้หนา้ที่
สมาคมทีไ่ปตดิตาม GLP สมาคมฯ    
 2.ขอ้คน้พบโครงการ GLP Ship to shore ที่เห็นว่า GLP ยังขาดความร่วมมือจากภาค
ประชาสังคมและขาดการตรวจสอบจากองคก์รภายนอก โดยสมาชกิขอใหม้คีวามชัดเจนเรื่อง
บทบาททีเ่พิม่ขึน้ของภาคประชาสังคม และการตรวจสอบจากองคก์รภายนอกกอ่นหากมใีหแ้จง้
ใหส้มาชกิทราบเพือ่ประกอบการตัดสนิใจเพิม่เตมิ แตข่อใหม้คีวามชดัเจนเรือ่งการปิดขอ้มูลของ
สมาชกิของภาคประชาสงัคมดว้ย  
 3.การปรับนโยบายแรงงาน เพิ่มเรื่องสิทธิมนุษยชนและปรับ COC ของสมาคมให ้
สอดคลอ้งกับ GLP 4 ไม่ 6 มี สมาชกิเห็นว่าการปรับเรื่องสทิธมินุษยชนมีความเหมาะสมแลว้ 
และหากสมาคมฯ ปรับรา่งชดัเจนแลว้จะน าเสนอใหส้มาชกิรับทราบตอ่ไป 
 4.ความคบืหนา้ MOU แรงงานหมด 31 ธันวาคม 64 ขณะนี้ภาครัฐจะน าเขา้ทีป่ระชมุใน
วันศกุรน์ี้ เพือ่จะหาแนวทางเสนอครม. ตอ่ คาดวา่จะตอ่อายใุหแ้รงงานอยูไ่ดถ้งึปี 2566 โดยหาก
มคีวามชดัเจนและประกาศเป็นกฎหมายแลว้สมาคมฯจะแจง้ใหส้มาชกิทราบตอ่ไป 
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 5. ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง การส่งเสริม
การด าเนินธุรกิจที่มีความผิดชอบและเคารพสิทธิ
มนุษยชน จะจัดขึน้ในวันอังคารที ่1 กุมภาพันธ ์2565 
เ ว ล า  13.00- 16.00 ผ่ า น ร ะบบออนไลน์  Zoom 
Meeting แล ะ  Facebook Live Thai chamber ทั ้ง นี้
ท่านสมาชกิฯ สามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วมรับฟังไดฟ้รี
ที:่ https://bit.ly/3EXlMMv   
 6. ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง กฎหมาย
แรงงานกับการบรหิารจัดการแรงงานในสถานการณ์โค
วดิ 19 ในวันอังคารที ่15 มนีาคม 2565 เวลา 09:30 – 

15:30 น. ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook live Thai chamber ทัง้น้ี สมาคมฯ จะส่งลงิค์
การสัมมนาใหอ้กีครัง้ ก่อนวันก าหนดการสัมมนา หากมกีารเปลีย่นแปลงก าหนดการจะแจง้ให ้
ทราบอกีครัง้ 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุม ประชุมกลุม่ฯ อาหาร คร ัง้ที ่1/2565 

     
 วันที่ 20 มกราคม 2565 TTIA คุณอรรถพันธ์ 
มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคม คุณนลธวัช จนท.
สมาคม เขา้ร่วมประชุม ประชุมกลุ่มฯ อาหาร ครัง้ที่ 
1/2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผ่านทาง
ออนไลน ์มสีาระส าคัญดังน้ี  
 การประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง
ครั ้งที่ 1/2564 ในประเด็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่
ตอ้งการขอใบอนุญาตฮาลาล โดยกลุ่มอาหารฯ ไดส้ง่
ประเด็นปัญหาตามสมาชกิไดร้อ้งขอมา  เช่น การ
ด าเนนิการทีซ่ ้าซอ้น และการเพิม่ตน้ทนุการผลติใหก้บั
ผูป้ระกอบการ ทัง้น้ียังไมไ่ดร้ับการแกไ้ขตามทีไ่ดร้อ้งขอ  
 สายงาน Trade Rule and Trade Environment 
         - ประเด็นปัญหาการสง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหารไปยังเกาหลใีต ้โดยกลุ่มอาหารฯ จะ
สง่แบบสอบถามไปยังสมาชกิ เพือ่รวบรวมขอ้มูลและสง่ไปยังหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ ผลักดัน
ในการแกไ้ขปัญหาดังกลา่วตอ่ไป 
 สายงาน Regulatory Affairs 
         - ปัญหาการจัดเก็บภาษีโซเดยีม โดยทาง อ.ย. และตัวแทนจากกลุ่มอาหารไม่เห็นดว้ย
ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว โดยเสนอใหม้ีการจัดตัง้ คณะกรรมการพจิารณาประเด็นดังกล่าว
ขึน้มา เพือ่หาขอ้สรปุในการจัดเก็บภาษีดังกลา่วอยา่งยตุธิรรม 
 สายงาน Labour Affairs โดยคณุอรรถพันธ ์ไดช้ีแ้จงประเด็นดา้นแรงงานดังน้ี  
         - ประเด็นปัญหาแรงงาน MOU หมดอายุหลัง 31 ธันวาคม 2564  และการน าเขา้แรงงาน 
MOU ชว่งโควดิ-19 ทางสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย ไดผ้ลักดันเรือ่งดังกลา่วไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ทัง้น้ีอยูร่ะหวา่งการพจิารณา และรอน าเขา้การประชมุ ครม.  
         - การเปิดใหบ้รกิารศูนยพ์จิารณาอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตใหท้ างาน และ
ออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) จ านวน 5 แห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
เชยีงใหม่ ระนอง สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วันที ่10 มกราคม – 1 
สงิหาคม  2565 และเปิดท าการในวันจันทร ์- วันเสาร ์
 ส าหรับการประชมุกลุ่มอาหารในครัง้ต่อไป (2/2565) และประชมุสามัญประจ าปี 2565 
จะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี่ 17 กุมภาพพันธ ์2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม 1012 สภา
อตุสาหกรรมฯ หากการเปลีย่นแปลงก าหนดการ จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
 

https://bit.ly/3EXlMMv
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TTIA เขา้รว่มประชุมออนไลน ์คณะท างานศกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาแรงงานของ

ประเทศไทย คร ัง้ที ่1/2565 (คร ัง้ที ่7) 

 
 วันที่ 26 มกราคม 2565 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค ์ที่ปรึกษาสมาคม และ คุณวรพล 
จนท.สมาคม ไดเ้ขา้ร่วมประชมุออนไลน์ คณะท างานศกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาแรงงาน
ของประเทศไทย ครัง้ที ่1/2565 (เป็นครัง้ที ่7) มคีณุเรณู ตังคจวิางกรู เป็นประธาน สรปุประเด็น
ดังน้ี  
 
 ประธานแจง้เพื่อทราบ การศกึษา
ขอ้มูล BIG DATA ที่คณะท างานไดเ้คย
เสนอประเด็นใหม้ีการศกึษาในพื้นที่เขต
เศรษฐกจิพเิศษ EEC โดยประธานไดเ้สนอ
ใหจ้ัดตัง้คณะท างาน Focus Group รว่มกบั
ผูแ้ทนสภาหอฯ และคณะวุฒสิภา โดยให ้
คณุศักดิส์กล จนิดาสวัสดิ ์เป็นประธานหาก
ทีป่ระชมุเห็นชอบจะด าเนินการท าหนังสอื
ถึง EEC และ BOI เรื่องการเก็บขอ้มูล
ตอ่ไป  
 การพจิารณาการรับอนุสญัญา ILO 87/98 โดยเชญิกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ และ
กรมสวัสดกิารคุม้ครองแรงงาน ซึง่กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศใหค้วามเห็นว่าประเด็น
ขอ้ตกลงททางการคา้มทีศิทางส าคัญทีเ่พิม่การรับอนุสัญญา ILO มากขึน้โดยเฉพาะ 87/98 จงึ
ควรมีการปรับกฎหมายใหส้อดคลอ้ง กับขอ้ตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลง ดา้นกรมสวัสดิการ
คุม้ครองแรงงานใหค้วามเห็นว่า กระทรวงตอ้งการปรับใหส้ภาพการใชแ้รงงานดีขึ้นและ
สอดคลอ้งต่อหลักสากลเป็นที่ยอมรับ โดยขณะน้ีร่าง พรบ.แรงงานสัมพันธ์ อยู่ระหว่างการ
พจิารณารายมาตราโดยคณะกรรมการกฤษฎกีา  

  ส าหรับความเห็นเรื่อง ILO  87/98 นั้น 
ทางผูแ้ทนสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดแ้สดง
ความกังวลเรื่องการเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
สหภาพแรงงานของแรงงานขา้มชาต ิและการยื่น
ขอ้เสนอเรียกรอ้งเปลีย่นแปลงสภาพการจา้งที่หาก
จ านวนผูย้ื่นสัดส่วนลดลงขอ้เรียกรอ้งก็ยังไม่ตกไป 
ส า ห รั บ ก า ร ใ ห ้สิท ธิ แ ร ง ง า น ข ้า ม ช า ติ เ ป็ น
คณะกรรมการสหภาพอาจกระทบตอ่หลักความมั่นคง
ได ้และขณะเดียวกันคนไทยก็ไม่สามารถรวมตัว
จัดตัง้สหภาพไดห้ากไปท างานตา่งประเทศ  
  คุณอรรถพันธฺ ์ใหค้วามเห็นว่า ควรผลักดัน

ใหใ้ชค้ณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบการทีม่แีรงงานขา้มชาตมิสี่วนร่วมเพราะมาจาก
การเลอืกตัง้ และใชห้ลักการ GLP ในการดแูลแรงงานเพราะสมาคมฯ ไดเ้คยเสนอการด าเนนิการ
ใหก้บัผูแ้ทน UN และไดร้ับค าชืน่ชมมากอ่น  
 ส าหรับการประชุมยังมีประเด็นเรื่องค่าแรงรายชั่วโมง ซึง่จะมีการหารืออีกครัง้ในการ
ประชมุครัง้ถัดไป 
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TTIA เขา้รว่มอบรมโครงการพฒันาเครอืข่ายเพือ่สรา้งความรว่มมอืแนวปฏบิตักิารใช้

แรงงานทีด่ ี(GLP) ขยายผลการป้องกนัการคา้มนุษยด์า้นแรงงานในกลุม่อตุสาหกรรมที่

มคีวามเสีย่ง 

 
 วันที่ 27 มกราคม 2565 TTIA เขา้ร่วมอบรม
โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสรา้งความร่วมมือแนว
ปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ี(GLP) ขยายผลการป้องกัน
การคา้มนุษย์ดา้นแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ความเสี่ยง ผ่านทางออนไลน์ (Zoom meeting)  
โดยมีคุณนิยม สองแกว้ อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุม้ครองแรงงาน เป็นประธาน มสีาระส าคัญดังน้ี   
 1. คุณพีระ  โชคบุญเจริญ ส า นักพัฒนา
มาตรฐานแรงงาน กระทรวงแรงงาน บรรยายในหัวขอ้ 
แนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ีมสีาระส าคัญดังน้ี 
 - แนวปฏิบัติการใชแ้รงงานที่ดี (Good Labour Practice, GLP) คือ แนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุง สภาพการจา้งงาน การท างาน ในเบือ้งตน้ เพื่อสรา้งความตระหนักใหทุ้กภาค
ส่วนปฎบิัตติามกฎหมาย เพื่อน าไปสู่แนวปฏบิัตขัิน้ต่อไปในระดับทีสู่งขึน้ ทัง้น้ีตอ้งเป็นไปตาม
ความสมัครใจของสถานประกอบการ 
 - หลักการของ GLP คอื 4 ไม่ ไดแ้ก่ ไม่ใชแ้รงงานเด็ก, ไม่ใชแ้รงงานบังคับ, ไม่เลอืก
ปฏบิัต,ิ ไม่มกีารคา้มนุษย ์และ 6 ม ีไดแ้ก่ มรีะบบการจัดการบรหิารแรงงาน, มเีสรีภาพในการ
สมาคม, มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นกับนายจา้ง, มีสภาพแวดลอ้มการท างานที่ดี, มีการ
จัดการสขุอนามัยและของเสยี, มสีวัสดกิารทีเ่หมาะสม 
 - ทัง้น้ีสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิไดเ้ว็บไซต ์https://www.labour.go.th/index.php  
 2. คุณ ประกรรษ์ จันทรท์อง ผอ.ทรัพยากรบุคคลและธุรการ กลุ่มธุรกจิ TCP บรรยายใน
หัวขอ้ จาก New Normal สู่ Next Normal หลัง Covid19 ที่ส่งผลกระทบและการปรับตัวของ
ผูป้ระกอบการ มสีาระส าคัญดังน้ี 
 -  การปรับตัวของกลุ่มธุรกิจ TCP หลัง Covid-19 (Next Normal) ไดแ้ก่ การสรา้ง 
Hybrid Office ออฟฟิศรูปแบบใหม่, ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน ท างานจากที่บา้น (Work 
from Home) เพื่อลดการรวมคนจ านวนมากในออฟฟิศ, ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมโดยใช ้
Application โดย พนักงานสามารถเขา้เรียนและอบรมไดต้ลอดเวลาผ่านโทรศัพทม์ือถือ หรือ 
Intranet ได ้ 

 3. คุณธานัท รักเพชร ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ัดการใหญฝ่่ายทรัพยากรมนุษย ์บรษัิท เบทา
โกร จ ากัด บรรยายในหัวขอ้ บทบาทของ
เครอืขา่ยในการสง่เสรมิใหส้ถานประกอบกจิการ
น าหลักการ GLP ไปใชใ้นธุรกิจในยุค Next 
Normal อยา่งยั่งยนื มสีาระส าคัญดังน้ี 
 - เครือข่าย คือ ผูท้ี่อยู่ในวงจรห่วงโซ่

อุปทานซึง่มคีวามเกีย่วโยงร่วมกัน เช่น ผูผ้ลติ 
ลกูคา้ หน่วยงานภาครัฐ  
 - ประโยชน์ของการมีเครือข่าย คอื ท าให ้
เกดิการผลักดันในการน า GLP ไปใชใ้นสถาน
ประกอบการ เช่น ลูกคา้ตอ้งการสินคา้จาก

ผูผ้ลติทีใ่หค้วามส าคัญตอ่ GLP จงึท าใหเ้กดิการพัฒนาอยา่งมปีระสทิธภิาพ (การมคีณะกรรมการ
สวัสดกิาร, มาตรฐานดา้นแรงงานหรอืคณุภาพอาหารตา่งๆ) 
 คุณอรรถพันธ์  ไดใ้หค้วามเห็นว่า  ทุกอุตสาหกรรมตอ้งใหค้วามส าคัญกับ คกก. 
สวัสดกิาร ซึง่จะเป็นชอ่งทางใหแ้รงงานขา้มชาต ิไดก้ารออกความเห็น เพือ่เป็นแนวทางในการ
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แกไ้ขปัญหาร่วมกันได ้และการท า GLP ไม่ใชเ่ป็นเพยีงหนา้ทีข่องฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดในองคก์ร แต่
อยากใหท้กุระดับชัน้และทกุฝ่ายใหค้วามส าคัญ เพือ่ใหก้ารท า GLP มปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 คุณพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิ ใหค้วามเห็นว่า หาก
นายจา้งสามารถจัดตัง้สหภาพแรงงานในสถานประกอบการได ้จะช่วยเพิม่ปฎสิัมพันธร์ะหว่าง
ลูกจา้งไดม้ากขึน้ และเป็นเครือ่งมอืในการเจรจาต่อรองระหว่างลูกจา้ง อกีทัง้ยังส่งเสรมิสภาพ
การท างานใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ย 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมสถานการณ์ภาพรวมสนิคา้และอตุสาหกรรม 
 
 วันที ่27 มกราคม TTIA คณุสพุัตรา ผอ. แทน ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้รว่มประชมุ
สถานการณ์ภาพรวมสนิคา้และอุตสาหกรรม ซึง่อธบิดีกรมการคา้ภายใน (นายวัฒนศักย ์เสอื
เอีย่ม) ไดนั้ดประชมุดว่นทางออนไลนไ์ปยังสภาอตุฯ สภาหอฯ และสมาคมตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัสนิคา้
อปุโภคและบรโิภค สรปุดังน้ี 
 
 1.จุดประสงค์ อธิบดีฯ ไดส้อบถามปัญหา
ปัจจุบันในภาคการผลิต และการเกิดกระแสข่าวใน
หลายสินคา้จะปรับเพิ่มราคา ซึ่งขณะน้ีเป็นช่วง
อ่อนไหว ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ จะช่วยเหลือกัน
อยา่งไรไดบ้า้ง 
 
 2. ในภาพรวม ทุกอตุสาหกรรมใหข้อ้มลูปัญหา
ทศิทางเดยีวกนัคอื ตน้ทนุวัตถดุบิเพิม่ คา่ขนสง่และค่า
น ้ามันเพิ่ม ดา้นแรงงานยังมีขาดแคลนแต่ก็เริ่มดีขึน้ 
เพราะภาครัฐเริ่มผ่อนคลายการน าเขา้แรงงาน MOU 
ทัง้นี้ ทาง TMPA TTIA TFPA ไดข้อใหช้ว่ยเหลอืเพิม่ในสว่นของปัญหา AD แผ่นเหล็ก ขอใหม้ี
การผอ่นผันซึง่ในประเทศก็ supply ไมพ่อ ตอ้งน าเขา้มา โดยกระป๋องยังเป็นบรรจภุัณฑห์ลักของ
สนิคา้อาหารกระป๋อง 
 
 3. สรุป กระทรวงพาณิชย์ ขอความร่วมมือสภาอุตฯ สภาหอฯ และสมาคมต่างๆ ช่วย
สือ่สารประชาสมัพันธข์อความรว่มมอืไปยังสมาชกิทีเ่ป็นผูป้ระกอบการชว่ยตงึราคาสนิคา้ออกไป
กอ่น กระทรวงพาณชิยไ์มม่นีโยบายใหป้รับขึน้ราคาใดๆ ในขณะนี้ 
 
 
TTIA เขา้รว่มงานเสวนาวชิาการเรือ่ง "1 เดอืน RCEP เดนิหนา้ธุรกจิปี 2022"   
 
 วันที่ 31 มกราคม 2565 TTIA คุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ร่วมงานเสวนาวชิาการเรือ่ง "1 เดอืน 
RCEP เดนิหนา้ธรุกจิปี 2022"  จัดโดย สถาบันระหวา่ง
ประเทศเพื่อการคา้และการพัฒนา ร่วมกับกระทรวง
พาณชิย ์สรปุดังน้ี 
 
 1. ค ว า ม ต ก ล ง  RCEP (Regional 
Comprehensive Economic Partnership) ถือ เ ป็ น
ความตกลงทางการคา้เสรีขนาดใหญ่ที่สุด โดย มีผลบังคับใชแ้ลว้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 
ระหว่างประเทศสมาชกิ 10 ประเทศ ไดแ้ก่ บรูไน กัมพูชา สปป. ลาว สงิคโปร ์ไทย เวยีดนาม 
ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่ น และนิวซีแลนด์  และจะมีผลบังคับใชก้ับเกาหลีใตเ้พิ่มเตมิในวันที่ 1 
กมุภาพันธ ์2565 และมาเลเซยีในวันที ่18 มนีาคม 2565 ตามล าดับ 
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 2. RCEP อ านวยความสะดวกทางการคา้การลงทุน โดยลดความซ ้าซอ้นเรื่องกฎถิน่
แหล่งก าเนดิสนิคา้ รวมถงึลดขัน้ตอนพธิกีารศุลกากร อาท ิก าหนดใหม้กีารตรวจปล่อยสนิคา้ให ้
แลว้เสร็จภายใน 48 ชั่วโมง ซึง่จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถวางแผนการน าเขา้ส่งออก
ลว่งหนา้ไดอ้ยา่งแมน่ย ามากขึน้  
 

 3.การรับรองถิน่ก าเนิดสนิคา้ มี 3 รูปแบบ 
ดังน้ี 
  (1) หนังสอืรับรองถิน่ก าเนิดสนิคา้ 
(Form RCEP) ที่สามารถกรอกเอกสารทัง้
ลายมือหรือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้
(Manual/Electronic Signature and Seal) 
  (2) การรับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้ดว้ย
ตนเองโดยผูส้่งออกที่ไดร้ับอนุญาต (Self-
declaration by approved exporter) 
  (3) การรับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้ดว้ย

ตนเองโดยผูส้ง่ออกหรอืผูผ้ลติ (Self-declaration by Exporter or producer) โดยไทยจะตอ้ง
เริม่ด าเนนิการรปูแบบน้ีภายในระยะเวลา 10 ปี แตส่ามารถขอขยายเวลาการเริม่ใชง้านออกไปได ้
อกี 10 ปี รวม 20 ปี (ขณะน้ี ไทยยังไมไ่ดใ้ชก้ารรับรองฯ รปูแบบน้ี) 
  > ผู ป้ระกอบการสามารถทดลองใชง้านระบบการออก Form ไดท้ี่ลิงค์ 
http://demoedi.dft.go.th/  หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมการใชฟ้อร์มไดท้ี่  กรมการคา้
ตา่งประเทศ โทรศัพท.์ 02-528-7500 สายดว่น 1385 E-mail: dft1385@moc.go.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://demoedi.dft.go.th/
mailto:dft1385@moc.go.th


   Newsletter                           January 2022 14 |14 

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา และมต ิคณะรฐัมนตร ีทีส่ าคญั 
เดอืนมกราคม 2565  

 

มตปิระชุม ครม. ทีส่ าคญั เดอืนมกราคม  2565 

วนัที ่4 มกราคม 2565  

1. แนวทางการยกรา่งพระราชบัญญัตกิารด าเนนิกจิกรรมขององคก์รไมแ่สวงหาก าไร พ.ศ. ... 

2. รา่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร ระยะเวลา และอัตราการจา่ย ประโยชนท์ดแทนใน

กรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในชว่งทีม่กีารลดอัตราเงนิสมทบ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายก าหนดเวลาการยืน่แบบรายการแสดงการสง่

เงนิสมทบและการน าสง่เงนิสมทบผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(e - Payment) พ.ศ. ....  

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/50171   

 

วนัที ่18 มกราคม 2565  

1. รายงานผลการด าเนนิการตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงานในงานประมงพ.ศ. 2562 

2. การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรือนสามัญใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสูง (กระทรวง

พาณชิย)์ 

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/50657  

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา เดอืน มกราคม  2565  

1. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ก าหนดสถานทีใ่นการยืน่ค าขอและแจง้เกีย่วกับการท างาน

ของคนตา่งดา้วสญัชาตเิมยีนมาซึง่ถอืเอกสารรับรองบคุคล (Certificate of Identity: CI)    

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/004/T_0019.PDF      

 

2. ประกาศสภาผูแ้ทนราษฎร เรื่อง ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ

อาหาร (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/D/004/T_0022.PDF  
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