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

บรรณำธิกำร : สุพัตรา  ริ้วไพโรจน ์กองบรรณำธิกำร : : นลธวัช  ผดุงเกียรติ และ ทีมงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

    

   

   

 

11 ก.พ. 65  TTIA จัดประชมุวสิามญั TTIA ครัง้ที ่1/2565 

ผา่นทาง Zoom Meetings มสีมาชกิเขา้ร่วม 20 บรษัิท  

อา่นตอ่หนา้ 12 

8 ก.พ. 65 คณุเกรยีงชยั ประธานกรรมการเทคนคิ และสมาชกิ TTIA 

เขา้ร่วมประชมุขอ้คดิเห็นต่อร่างปรับปรุง เกณฑก์ารตรวจสอบสารฮสี

ทามนีในผลติภัณฑป์ระมงของสหรัฐอเมรกิา อ่านต่อหนา้ 6 
 

February 

2022 

21 ก.พ.65  ดร.พจน์  รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย และ 

คณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาดา้นแรงงาน เขา้ประชมุชีแ้จงการบรหิารจัดการ 

การท างานคนตา่งดา้ว 3 สัญชาตกิัมพูชาลาวและเมยีนมา อา่นตอ่หนา้ 19 

 

7 ก.พ. 65  คณุนรนิทร ์อปุนายก เขา้ร่วมประชมุรับฟัง 

ความคดิเห็นนโยบายและแผนบรหิารจัดการประมง 5 ปี  

พ.ศ. 2566 -2570 ผา่นทางออนไลน ์อา่นตอ่หนา้ 4 
 

7 ก.พ. 65  ดร.พจน ์รองประธานฯ สภาหอการคา้ฯ ร่วมกับ 

คณะผูแ้ทนสภาหอฯ เขา้ร่วมประชมุดว่นเตรยีมการน า 

คณะผูแ้ทนภาคเอกชน เดนิทางเยอืนชาอดุอีาระเบยี อ่านต่อหนา้ 4 

 

10 ก.พ. 65  ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคม เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน

บรูณาการความร่วมมอืในการสรา้งหว่งโซอุ่ปทานทีย่ั่งยนื กรณีสนิคา้ 

Tinplate และ Tin Free Steel ครัง้ที ่2 อา่นตอ่หนา้ 8 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนา “การสง่เสรมิการด าเนนิธรุกจิทีม่คีวามรับผดิชอบและเคารพสทิธมินุษยชน” 1 

 
TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาผลติผลผลติภัณฑ์ประมงและการพาณิชย์ ครัง้ที่ 1/2565 

ผา่นออนไลน ์

2 

 
ดร.พจน์ รองประธานฯ สภาหอการคา้ฯ ร่วมกับคณะผูแ้ทนสภาหอฯเขา้ประชุมด่วนเตรียมการน าคณะ

ผูแ้ทนภาคเอกชน เดนิทางเยอืนชาอดุอีาระเบยี 

4 

 

คุณนรนิทร์ อุปนายก เขา้ร่วมประชุมรับฟังความคดิเห็นนโยบายและแผนบรหิารจัดการประมง 5 ปี พ.ศ. 

2566 -2570 ผา่นทางออนไลน ์

4 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุเตรยีมการส าหรับการเขา้พบหอธบิดกีรมเอเชยีใตฯ้ กระทรวงการตา่งประเทศ      6 

 

คณุเกรยีงชัย ประธานกรรมการเทคนคิ และสมาชกิ TTIA เขา้ร่วมประชมุขอ้คดิเห็นต่อร่างปรับปรุง เกณฑ์
การตรวจสอบสารฮสีทามนีในผลติภัณฑป์ระมงของสหรัฐอเมรกิา 

6 

 

ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคม เขา้ร่วมประชมุคณะท างานบูรณาการความร่วมมือในการสรา้งห่วงโซ่อุปทานที่
ย่ังยนื กรณีสนิคา้ Tinplate และ Tin Free Steel ครัง้ที ่2 

8 

TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืเพือ่แกไ้ขปัญหาการใชแ้บบฟอรม์สทิธพิเิศษทางภาษีภายใต ้FTA ตา่งๆ ในการ
น าเขา้วัตถดุบิเพือ่มาผลติสนิคา้ 

9 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการแรงงาน ครัง้ที ่2/2565(17) 10 

 

TTIA จัดประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่1/2565 ผา่นทาง Zoom Meetings มสีมาชกิเขา้ร่วม 20 บรษัิท  12 

 

ดร.พจน์ และ ดร.ชนินทร์ เขา้ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพรอ้มในการฟ้ืนความสัมพันธ์ทางการคา้
ระหวา่งไทยกับซาอุดอีาราเบยี 

12 

 

TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนารับฟังและอภปิรายรายงานผลการวจัิยเรือ่ง “ผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกจิที่
มตีอ่แรงงานขา้มชาตจิากสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19” 

13 

 
TTIA เขา้ร่วมประชุม APEC นโยบายความมั่นคงทางอาหาร PPFS (Policy Partnership on Food 

Security) ระหวา่งวันที ่14- 15 กมุภาพันธ ์2565 

14 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการและทีป่รกึษากลุม่อุตสาหกรรมอาหารครัง้ที ่2/2565 16 

 
ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหว่างประเทศ (วาระ

พเิศษ FTA ไทย-อยี)ู 

17 
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ขา่วกจิกรรม 

 
หนา้ 

 

TTIA เขา้ร่วมสมัมนาออนไลน ์พัฒนาสมาคมการคา้มอืใหม่ 18 

 
ดร.พจน ์ รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย และคณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาดา้นแรงงาน เขา้ประชมุชีแ้จงการ

บรหิารจัดการ การท างานคนตา่งดา้ว 3 สัญชาตกัิมพูชาลาวและเมยีนมา 

19 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุสมาพันธห์อการคา้ไทย-จนี และสมาคมธรุกจิตา่งๆ ครัง้ที ่229 20 

 

TTIA เขา้ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวขอ้ "โอกาสธุรกจิในเอเชียใต ้ตะวันออกกลาง แอฟริกา และ

ประเทศไทย" 

21 

 

TTIA ร่วมงานเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Learning and Sharing Session) ครัง้ที ่10 หัวขอ้ “กระบวนการ
จัดการขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์และการแกไ้ขเยยีวยา” 

22 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครัง้ที ่1/2565 23 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุสามัญประจ าปีคณะกรรมการสภาธรุกจิไทย-รัสเซยี 25 

 
TTIA เ ข ้า ร่ ว มป ร ะ ชุ ม คณะท า ง านขั บ เ คลื่ อ น  BCG (Bio-Circular-Green economy) และ  ESG 

(Environment Social Governance Model) เพือ่ธรุกจิทีย่ั่งยนื ครัง้ที ่1/2565 

26 

 
TTIA เขา้ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวขอ้ "เจาะกลยุทธ์ธุรกจิไทย บุกตลาดใหม่ในลาตนิอเมรกิาและ

แครบิเบยีน" 

27 

 
TTIA ไดใ้หส้ัมภาษณ์ ทีมวิจัย คุณฮานนา โบลล์ โครงการ Ship to Shore Rights จาก IOM ในหัวขอ้
การศกึษาเรือ่ง พลวัตแรงงานในหว่งโซอ่ปุทาน 

29 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมาธกิารร่วมว่าดว้ยความร่วมมอืทวภิาครีะหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแหง่สาธารณารัฐเคนยา ครัง้ที ่2 

29 

 
TTIA เขา้ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวขอ้ "การตรวจประเมนิและการขอการรับรอง FSMA FSVP & QIC 

ส าหรับผูส้ง่ออก อาหารมนุษยแ์ละอาหารสตัวเ์ลีย้งไปประเทศสหรัฐอเมรกิา" 

30 
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TTIA เขา้รว่มงานสมัมนา “การสง่เสรมิการด าเนนิธุรกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบและเคารพ

สทิธมินุษยชน” 

 

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  TTIA คุณนลธวัช 

จนท.สมาคม เขา้ร่วมงานสัมมนา “การส่งเสริมการ

ด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิ

มนุษยชน” จัดโดย คณะกรรมการแรงงานและพัฒนา

ฝีมือ แ ร ง ง าน  คณะก ร รมกา รธุ ร กิจป ร ะมงและ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

และกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ กระทรวงยุตธิรรม 

ผ่านทางออนไลน์ (zoom meeting) โดย ดร.พจน์ 

อร่ามวัฒนานนท ์รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย 

และคณุเรอืงศักดิ ์สวุาร ีอธบิดกีรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ เป็นประธาน มสีาระส าคัญดังน้ี  

 ดร. เสรี นนทสูติ (กรรมการสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม) บรรยายในหัวขอ้ หลักการชีแ้นะของสหประชาตวิ่าดว้ยธุรกจิกับสทิธมินุษยชน และ 

มาตรฐานสากล สรปุดังน้ี  

 - จากการรายงานปี 2020 พบว่าประเทศไทยยังคงมีปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก ถงึแม ้

อตุสาหกรรมในประเทศไทยจะแจง้วา่ไมไ่ดม้กีารใชแ้ลว้ก็ตาม 

 - การด าเนนิการตามหลักการชีแ้นะ (โดยเฉพาะการเคารพสทิธมินุษยชน) ถอืเป็นหนา้ที่

โดยปกตขิองทุกธุรกจิ โดยหนา้ทีด่ังกล่าวครอบคลุมไปการประกอบกจิการทัง้ในประเทศและ

นอกประเทศ  

 - ควรสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร ในการด าเนนิการตามหลักการชีแ้นะ และปรับปรุงนโยบาย

ตา่งๆ โดยเฉพาะ เรือ่งความเสีย่ง การจา้งงาน การจัดซือ้ 

 - เครื่องมือทีส่ าคัญในการด าเนินการตามหลักการชีแ้นะ คือ การบรหิารจัดการห่วงโซ่

อปุทาน (Supply chain management) และการตรวจสอบสถานการณ์สทิธมินุษยชนขององคก์ร 

(Human rights due diligence) 

 คุณนรีลักษณ์ แพไชยภูม ิ(ผอ.กองสทิธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม) 

บรรยายในหัวขอ้ แผนปฏบิัตกิารระดับชาตวิา่ดว้ย

ธรุกจิกบัสทิธมินุษยชน  

         - แนวทางหลักแบ่งออกไดเ้ป็น 3 เสา

หลัก ไดแ้ก่ คุ ม้ครอง (รัฐ) เคารพ (ธุรกิจ) 

เยยีวยา (รัฐ+ธรุกจิ) 

         - กระบวนการจัดท าแผน NAP มจีดุเริม่ตน้

ตั ้งปี 2559 โดยไดม้ีการประกาศใชเ้มื่อ 29 

ตลุาคม 2562 

         - สาระส าคัญของแผนฯ แบง่ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก ่ 

           1. ดา้นแรงงาน เช่น ส่งเสริมความรูพ้นักงานและปฏบิัตติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง / 

ก าหนดมาตรการรับรองสทิธแิละสวัสดกิารแรงงาน 

           2. ดา้นชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เช่น ปฏิบัติตามกฎหมาย 

มาตรฐาน และหลักสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนบรษัิทลกู และ Supply chain 

           3. ดา้นปกป้องสทิธมินุษยชน เชน่ สรา้งความรูค้วามเขา้ในเกีย่วกบัการปฏบิัตหินา้ทีข่อง

นักปกป้องสทิธมินุษยชน 
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           4. ดา้นการลงทนุระหวา่งประเทศ และ บรรษัทขา้มชาต ิเชน่ ประเมนิความเสีย่งและเฝ้า

ระวังสทิธมินุษยชนรอบดา้น  

 คุณธารีณี สุรวรนนท ์(ผูจ้ัดการโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิประจ าประเทศไทย) 

บรรยายในหัวขอ้ กระแสโลกกบัการตรวจสอบสทิธมินุษยชนอยา่งรอบดา้น 

          - แนวคดิหลักของ Human Right Due Diligence (HRDD) คอื การปรับจากกระบวนการ 

Naming and Shaming ไปสู่  Knowing and Showing รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงที่จ ะมี

ผลกระทบตอ่คนเป็นหลัก และเนน้การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตลอดกระบวนการฯ  

          - แนวโนม้ของกระบวนการฯ ในอนาคต เช่น ความคาดหวังทีเ่พิม่ขึน้ของบรษัิทขนาด

ใหญ่สู่บรษัิทขนาดเล็ก ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานในการน ากระบวนการฯ ไปปรับใช ้

หรือ ความคาดหวังทีเ่พิม่ขึน้ของกลุ่มนักลงทุน ผูถ้อืหุน้ และลูกคา้ ต่อภาคธุรกจิในการเคารพ

สทิธมินุษยชน  

 

 
TTIA เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาผลิตผลผลิตภณัฑ์ประมงและการ

พาณิชย ์คร ัง้ที ่1/2565 ผา่นออนไลน ์

 
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 TTIA ดร.ชนินทร์ 
นายกสมาคม, คุณอนุสรา และคุณวิชญา จนท.
สมาคม เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
ผลิตผลผลิตภัณฑ์ประมงและการพาณิชย์ ครั ้งที่ 
1/2565 ผ่านออนไลน์ จัดโดยกรมประมง โดยมที่าน
ประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีฯ เป็นประธานการ
ประชมุ สรปุดังน้ี 
 
 1. ความกา้วหนา้การด าเนินการแกไ้ขปัญหาผลกระทบของการท าการประมงต่อสัตว์
ทะเลเลีย้งลกูดว้ยนม (Marine Mammal Protection Act: MMPA) 
  1.1 สหรัฐอเมรกิาไดป้ระกาศใชก้ฎหมาย MMPA เมือ่วันที ่1 มกราคม 2560 โดย
ก าหนดระยะผ่อนผัน 5 ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์โควดิ19 สหรัฐฯจงึเลือ่นการบังคับใชอ้อกไป
เป็น 1 มกราคม 2566 
  1.2 แผนปฏบิัตกิารระดับชาตเิพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการสัตวท์ะเล
เลีย้งลกูดว้ยนม พ.ศ.2566 – 2570 มเีป้าหมายเพือ่สรา้งความมั่นใจว่าประเทศไทยมกีารอนุรักษ์ 
การบรหิารจัดการ ส าหรับสัตวท์ะเลเลีย้งลูกดว้ยนมทีเ่ป็นรูปธรรมและเป็นไปตามหลักสากลและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ ภายใตห้ลักการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2564 คณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อจัดท าขอ้มูลสนับสนุนการแกไ้ขปัญหา
ผลกระทบของการท าประมงตอ่สัตวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนม ไดเ้ห็นชอบแผนปฏบิัตกิารระดับชาตฯิ 
ซึง่ประกอบดว้ย 5 กลยุทธ ์แบ่งระยะการด าเนินการเป็นแผนระยะสัน้ (ส าเร็จภายในปี 2566) 
แผนระยะกลาง (ส าเร็จภายในปี 2567) และแผนระยะยาว (ส าเร็จภายในปี 2570) และมี

โครงการเร่งด่วน จ านวน 8 โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 225,979,000 บาท 
 
 2. ความคบืหนา้แผนบรหิารจัดการประมง
ทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
( Marine Fisheries Management Plan of 
Thailand (FMP) 2020 – 2022) โดย กรมฯได ้
เสนอแผนการบรหิารจัดการประมงทะเลฯ เขา้สู่

การพจิารณาของครม. 
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 3. กฎระเบียบใหม่ว่าดว้ยการขึ้นทะเบียนผูผ้ลิตอาหารน าเขา้จากต่างประเทศของ
สาธารณรัฐประชาชนจนี > ส านักงานศุลกากรจนี GACC ประกาศกฎระเบยีบใหม่ว่าดว้ยการขึน้
ทะเบยีนผูผ้ลติอาหารน าเขา้จากต่างประเทศ บังคับใชต้ัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2565 สาระส าคัญ
สรปุดังน้ี 
      - ก าหนดใหผู้ผ้ลิตสนิคา้อาหาร จ านวน 18 รายการ ตอ้งขึน้ทะเบียนผ่าน CA ของ
ประเทศผูส้่งออก ส่วนนอกเหนือจาก 18 รายการ ผูผ้ลติตอ้งลงผูผ้ลติตอ้งลงทะเบยีนในระบบ
การจัดการการขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติอาหารน าเขา้จากต่างประเทศ ดว้ยตัวเองหรอืผ่านตัวแทน โดย
ชอ่งทาง Single Window ที ่www.singlewindow.cn  
      - สถานประกอบการต่างประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับ GACC แลว้ จะตอ้งติดหมายเลข
ทะเบยีนทีไ่ดร้ับจาก GACC หรือหมายเลขทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจาก CA บนบรรจุภัณฑภ์ายใน
และภายนอกของอาหารทีส่ง่ออกไปยังจนี 
ส าหรับสถานประกอบการผลติสนิคา้ประมงของไทยทีก่รมประมงเสนอรายชือ่และไดร้ับการขึน้
ทะเบยีนกบั GACC แลว้ การขึน้ทะเบยีนดังกลา่วยังคงมผีลใชบ้ังคับตอ่ไป 
 
 4. การเขา้ร่วมความตกลงหุน้สว่นทาง
เศรษฐกจิภาคพื้นแปซฟิิก (Comprehensive 
and Progressive Trans – Pacific 
Partnership: CPTPP) > กรมฯ ไดร้วบรวมผล
ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ หากประเทศไทยเขา้ร่วม 
CPTPP 
  4.1 ดา้นบวก 
  - มาตรการดา้นภาษีลดลง ท า
ใหก้ารน าเขา้สนิคา้และวัตถดุบิมตีน้ทนุลดลง 
  - การสะสมถิ่นก าเนิดสินคา้ 
จากการน าเขา้วัตถดุบิจากประเทศสมาชกิ มาใชร้ว่มกบัวัตถดุบิในประเทศ 
       - ไมส่ญูเสยีความสามารถในการแขง่ขันกบัประเทศเพือ่นบา้น 
      - มาตรการดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรประมงและสิง่แวดลอ้มดา้นการประมง
ของไทยมคีวามชดัเจนและไปในทศิทางเดยีวกบักลุม่ CPTPP และเป็นการยกระดับมาตรฐาน 
  4.2 ดา้นลบ 
      - การลดภาษีน าเขา้ กระทบตอ่ผูเ้พาะเลีย้งและชาวประมงในประเทศ 
       - มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) การขอเปิดตลาดของประเทศ
สมาชกิ CPTPP จ าเป็นตอ้งใชก้ารวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ซึ่งในปัจจุบันไทย
สามารถด าเนนิการได ้แต่ยังมขีอ้จ ากัดดา้นงบประมาณ บุคลากรและเครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์
ทีจ่ าเป็น 
       - ขอ้ก าหนดภายใต ้SPS ก าหนด ตอ้งยอมรับแนวทางการตรวจประเมนิเชงิระบบ 
  4.3 ประเด็นเพิ่มเตมิส าหรับกรณีประมงทะเล > ความตกลง CPTPP มีขอ้บท 
20.16 Marine Capture Fisheries มกีารใหค้วามส าคัญของการด าเนนิมาตรการเพือ่อนุรักษ์และ
บริหารจัดการดา้นการประมงอย่างยั่งยืน การหา้มการอุดหนุนที่น าไปสู่การประมงเกนิขนาด 
(Overfishing) และการประมงเกนิก าลังการผลติ (Overcapacity) รวมทัง้การอุดหนุนการท า
ประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงานและไรก้ารควบคุม (IUU) การลดการจับสัตวน์ ้าพลอยได ้
และสตัวน์ ้าวัยออ่น 
 ทัง้น้ี ทีป่ระชมุฝากใหก้รมฯ ศกึษาขอ้มลูการอดุหนุนภาคประมงใหช้ดัเจนอกีครัง้ 
 
 5. แผนการด าเนนิการตามประกาศกรมประมง เรือ่งมาตรฐานดา้นสขุอนามัยส าหรับสถาน
ประการแปรรูปสัตวน์ ้า และหลักเกณฑใ์นการออกหนังสอืรับรอง พ.ศ. 2564 > ประกาศในราช
กจิจานุเบกษา เมือ่วันที ่28 ธันวาคม 2564 โดยอัพเดทลา่สดุกรมฯอยูร่ะหวา่ประสานงานกบั อย. 
ในการจัดท า Checklist ภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใหห้น่วยงานที่เกีย่วขอ้งใช ้

เทยีบเคยีงกบัมาตรฐาน อย. โดยมอบหมายกรมอนามัยเป็นหน่วยงานปฏบิัต/ิตรวจสอบ 

http://www.singlewindow.cn/
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ดร.พจน ์รองประธานฯ สภาหอการคา้ฯ ร่วมกบัคณะผูแ้ทนสภาหอฯเขา้ประชุมด่วน
เตรยีมการน าคณะผูแ้ทนภาคเอกชน เดนิทางเยอืนชาอดุอีาระเบยี 
 
 วันที ่7 กุมภาพันธ ์2565 ดร.พจน์ รองประธานฯ 
ร่วมคณะผูแ้ทนสภาหอฯ(ภาคเอกชน 24 ราย) น าโดย
คุณสน่ัน ประธานฯ เขา้ประชุมด่วนเตรียมการน าคณะ
ผูแ้ทนภาคเอกชนเดนิทางเยอืนชาอดุอีาระเบยี โดยมคีณุ
ดอน ปรมัตถว์นัิย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุม ณ หอ้ง
ประชมุกระทรวงการตา่งประเทศ 
 จุดประสงค์ หารือแนวทางด าเนินความสัมพันธ์
ทางการคา้และการลงทุนระหว่างภาคธุรกจิเอกชนไทย
กับซาอุฯ เป็นการเยือนครัง้แรก โดยภาครัฐจะน าร่องวางพื้นฐาน ซึง่จากการพบปะที่ผ่านมา
ขณะน้ีเป็นบรรยากาศทีด่ใีนการสรา้งความสัมพันธอ์ย่างยั่งยนื นรม.คุยเบือ้งตน้ความร่วมมอื 9 
สาขา ไดแ้ก ่ทอ่งเทีย่ว พลังงาน แรงงาน ความมั่นคงทางอาหาร สขุภาพ ความมั่นคง การศกึษา
และศาสนา การคา้และการลงทนุ กฬีาและวัฒนธรรม 
 ดร พจน์ เสนอดา้นเกษตรและอาหาร 2 ประเด็น คอื 1.ปัญหาการจดทะเบยีนใบรับรอง
สง่ไปซาอฯุ ชว่งปี 2561-2562 มคีวามล่าชา้ เสนอใหม้กีารหารอืระหว่างรัฐ หน่วยงานกระทรวง
เกษตรฯของทัง้ 2 ฝ่ายทีร่ับผดิชอบเรือ่งนี้ และ 2.ประเด็นรับรองฮาลาล ตอ้งผลักดันใหฮ้าลาล
ไทยไดร้ับการยอมรับจากซาอฯุ 
 ประเด็นอืน่ๆ เสนอสง่บรษัิทกอ่สรา้ง วัสดกุอ่สรา้ง แทนเนน้สง่ดา้นแรงงานมฝีีมอืก็จะชว่ย
เพิม่มลูคา่, การสง่เสรมิเปิดธรุกจิโรงแรม, สนิคา้เครือ่งประดับ, พลังงาน, สนิคา้ไก ่เป็นตน้  
 สิง่ที่ตอ้งด าเนินการ/กรอบเวลา  ขอใหส้ภาหอฯเป็นสือ่กลาง รวมขอ้มูลภาคเอกชนที่
สนใจ ระบุสาขา และหน่วยงานทีอ่ยากพบ ภายใน 11 กมุภาพันธ ์จากนัน้จะคยุกบัรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง 
21 กมุภาพันธ ์ถา้เอกสารทันก็น่าจะเดนิทางไดเ้ร็วสดุ 26 กมุภาพันธ ์จ ากัดจ านวนคณะเดนิทาง
ไมม่าก ใชเ้วลาเดนิทางรวม 3-4 วัน 
 
 
คุณนรนิทร ์อุปนายก เขา้รว่มประชุมรบัฟังความคดิเห็นนโยบายและแผนบรหิารจดัการ

ประมง 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570 ผา่นทางออนไลน ์

 
 วันที ่7 กมุภาพันธ ์2565 TTIA คณุนรนิทร ์
อุปนายก และคุณวิชญา จนท.ประมง เขา้ร่วม
ประชมุรับฟังความคดิเห็นนโยบายและแผนบรหิาร
จัดการประมง 5 ปี  พ.ศ. 2566-2570 พรอ้ม
เชือ่มโยงกบัแผนปฏบิัตริาชการ ผ่านออนไลน์ จัด
โดยกรมประมง โดยมที่านถาวร ทันใจ รองอธบิดี
ฯ เป็นประธานการประชมุ สรปุดังน้ี 
 
 1. วัตถุประสงค์ เพื่อขอความคดิเห็นต่อ
ร่างนโยบายและแผนบรหิารจัดการประมงฯ ส าหรับการยกระดับการประมงไทยใหแ้ขง่ขันไดโ้ดย
ใชท้รัพยากรอยา่งสมดลุ พรอ้มผลักดันงานวจิัยและนวัตกรรมทีส่รา้งความมั่นคั่งแกเ่กษตรกร 
 
 2. การพัฒนาการประมง ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร ์12 เรือ่ง 
  2.1 ในน่านน ้าไทย 
  - ผลักดันการมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการท าประมงและบริหารจัดการ
ทรัพยากรอยา่งสมดลุ 
  - ฟ้ืนฟทูรัพยากรสตัวน์ ้าพรอ้มสามารถท าประมงไดย้ั่งยนื 
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  - สรา้งมาตรฐานการบังคับใชก้ฎหมายและกระจายอ านาจ 
  2.2 นอกน่านน ้าไทย 
  - ทบทวนขอ้กฎหมายใหส้ะดวกต่อการปฏบิัตติามและการบังคับใชเ้พื่อป้องกัน
การท าประมง IUU 
  - เพิ่มโอกาสและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการท าประมงนอก
น่านน ้า 
  - บม่เพาะชาวประมงและผูป้ระกอบการใหม้ศีักยภาพในการท าประมงสงูขึน้ 
  2.3 การเพาะเลีย้ง 
  - ยกระดับคุณภาพของผลติผลและผลติภัณฑ์ ใหม้ีคุณภาพสูง ปลอดภัย ได ้
มาตรฐาน 
  - ผลักดันการเพาะเลีย้งและอตุสาหกรรมการผลติทีเ่ป็นมติรภาพต่อสิง่แวดลอ้ม
และยั่งยนื 
  - เสรมิเทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 
  2.4 อตุสาหกรรมตอ่เน่ือง 
  - สรา้งความมั่นใจต่อสนิคา้ประมงที่ปลอดภัยไดม้าตรฐานดว้ยระบบควบคุม
คณุภาพทีเ่ขม้แข็ง 
  - เพิม่ความเขม้แข็งของผูป้ระกอบการดว้ยโครงสรา้งพืน้ฐานทีพ่รอ้ม ตอ่ยอดดว้ย
งานวจิัย-นวัตกรรม 
  - ประสานรัฐ-เอกชนเพื่อลดปัจจัยเสีย่งและเพิม่ความเขม้แข็งของอุตสาหกรรม
ตอ่เน่ือง 
 

 3. ความเห็นทีป่ระชมุ 
 - อ.วศิน ผูท้รงคุณวุฒิ เสนอให ้
เพิ่มนโยบายที่มีประสทิธภิาพในการเพิม่
พื้นที่ที่อยู่อาศัยในการอนุบาลสัตว์น ้ า 
นโยบายและกลยุทธเ์ชงิรุก เนน้เพิม่มูลค่า 
และอย่าหยุดทีก่ารแปรรูป รวมทัง้อัพเดท
กฎหมายใหท้ันสมัย เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การคา้และการประมง และอยากใหม้กีารมี
การเตรียมขอ้มูลเรื่องไมโครพลาสติก 
เน่ืองจาก IUU ไดม้กีารพูดถงึในเรือ่งน้ี 

 - คุณเกศนีิ มูลนิธเิพื่อการพัฒนาที่ยังยืน เสนอใหม้ีระบบการตดิตามการท าประมงผดิ
กฎหมาย โดยเฉพาะเรอืประมงพาณชิยท์ีไ่มม่ ีvms ขนาดต ่ากว่า 30 ตันกรอส รวมถงึมมีาตรการ
เชงิรุกคือ ควบคุมเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย และผูร้ับซื้อผลผลติที่มาจากการประมงผดิ
กฎหมายอยา่งจรงิจังและตอ่เน่ือง 
 - คุณธนพร เสนอใหเ้พิ่มนโยบายความปลอดภัยในการท างานบนเรือประมงและใน
อตุสาหกรรมประมง 
 - คุณวบิูลย ์สภาหอการคา้ฯ เสนอใหม้กีารเพิม่หัวขอ้ Food waste, Food loss เพื่อให ้
เกดิประโยชนแ์ละเพิม่มลูคา่สนิคา้ 
 - คุณสุรัตน์ นายกสมาคมเรืออวนลอ้มจับ(ประเทศไทย) อยากใหภ้าครัฐส่งเสรมิการ
พัฒนาในภาคประมง 
 
 ทัง้น้ี สมาคมจะน าสง่ขอ้คดิเห็นใหก้บัทางกรมฯในภายหลัง 
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TTIA เขา้รว่มประชุมเตรยีมการส าหรบัการเขา้พบหอธบิดกีรมเอเชยีใตฯ้ กระทรวงการ

ตา่งประเทศ      

 

 วันที ่8 กมุภาพนัธ ์2565 TTIA คณุปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชมุเตรียมการส าหรับการ
เขา้พบหอธิบดีกรมเอเชียใตฯ้ กระทรวงการ
ต่างประเทศ จัดโดย สภาธุรกจิไทย-อียปิต์ สรุป
ดังน้ี 
 
 ดว้ยสภาธุรกจิไทย-อียปิต์ และสภาธุรกจิ
ไทย-แอฟรกิาใต ้มกี าหนดเขา้พบอธบิดกีรมเอเชยี
ใตฯ้ กระทรวงการต่างประเทศ ในวันอังคารที่ 15 
กุมภาพันธ ์2565 จงึไดจ้ัดท าแบบสอบถามเพื่อเก็บเป็นขอ้มูลรวบรวมประเด็นเพื่อใชห้ารือกับ
อธบิดกีรมเอเชยีใตฯ้ ในเรือ่งการผลักดัน การคา้และการลงทนุในประเทศอยีปิต ์และแอฟรกิาใต ้
จากการสอบถามสมาชกิฯ ไดข้อ้มลู ดังน้ี 
 
 1. ปัจจัยทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การท าการคา้กบัอยีปิต ์
          - การขาดแคลนขอ้มลูกฎระเบยีบน าเขา้อยีปิต ์
          - กฎระเบยีบของอยีปิตม์คีวามซบัซอ้น 
          - การขาดแคลนขอ้มลูคูค่า้ทีน่่าเชือ่ถอื 
          - ไมท่ราบหน่วยงานทีใ่หค้ าปรกึษาเวลามปัีญหา 
 2. ประเด็นทีต่อ้งการผลักดันไปยังภาครัฐฯ หรอืตอ้งการใหภ้าครัฐสนับสนุน  
          - จัดตัง้หน่วยงานใหค้ าปรกึษาดา้นกฎระเบบียบ 
          - การผลักดัน/เงนิทนุสง่เสรมิการเขา้สูต่ลาดใหม ่
          - ขอ้มลูศกึษา วจิัยเกีย่วกบัประเทศเป้าหมายเชงิลกึ 
 3. การด าเนินการของสภาธุรกจิฯ ที่จะช่วยส่งเสริมภาคธุรกจิไทยเขา้สู่ตลาดอียปิต์ 
โดยเฉพาะภายหลัง COVID-19 
 - จัดกจิกรรม Business trip, Business networking/Business matching 
 - จัดกจิกรรมใหค้วามรู ้(สมัมนา/บรรยายพเิศษ) 
 - ประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานอืน่ๆ ในอยีปิต ์
 - การใหส้ภาธุรกิจฯ เป็นสื่อกลางในการจัดประชุมแกไ้ขปัญหาต่างๆ ระหว่าง
ผูป้ระกอบการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 ทัง้นี้ ทางฝ่ายเลขาฯ จะสอบถามขอ้มูลประเด็นปัญหาจากผูป้ระกอบการเพิม่เตมิ เพื่อ
รวบรวมเป็นขอ้มลูหารอืกบัอธบิดกีรมเอเชยีใตฯ้ ตอ่ไป 
 
 
คุณเกรยีงชยั ประธานกรรมการเทคนคิ และสมาชกิ TTIA เขา้รว่มประชุมขอ้คดิเห็นตอ่
รา่งปรบัปรงุ เกณฑก์ารตรวจสอบสารฮสีทามนีในผลติภณัฑป์ระมงของสหรฐัอเมรกิา 
 
 วันที ่8 กมุภาพันธ ์2565 TTIA คณุเกรยีงชยั ประธานกรรมการเทคนคิ, ผูแ้ทน Unicord, 
AAI กรรมการเทคนิค, คุณสุพัตรา ผอ., คุณอนุสรา และคุณศศธิร จนท.สมาคมฯ พรอ้มดว้ย
สมาชกิ อาทเิชน่ TU, CMC, PFG, Premier ฯลฯ เขา้ร่วม ประชมุ Online เพื่อจัดท าขอ้คดิเห็น
ต่อร่างปรับปรุง เกณฑก์ารตรวจสอบสารฮสีทามนีในผลติภัณฑป์ระมงของสหรัฐอเมรกิา ร่วมกบั 
มกอช., กรมประมง และอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยม ีคุณรวนัินท ์ฉ ่าเฉลมิ ผอ.กองนโยบายมาตรฐาน
สนิคา้เกษตรและอาหาร มกอช. เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
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 ดว้ยองคก์ารอาหารและยาสหรัฐอเมรกิา (U.S. 
FDA) ไดป้ระกาศร่างปรับปรุงเกณฑ์การตรวจสอบสาร
ฮีสทามีนในผลิต ภัณฑ์ประมงของสหรัฐอเมริก า 
( Compliance Policy Guide (CPG) Sec 5 4 0 . 5 2 5 
DRAFT: Scombrotoxin (Histamine)-forming Fish 
and Fishery Products – Decomposition and 
Histamine (CPG 7108.24)) ที่เว็บไซต์ทางการของ 
U.S. FDA โดย U.S. FDA ไดก้ าหนดเปิดรับขอ้คดิเห็น
สาธารณะผา่นชอ่งทางออนไลน ์www.regulations.gov  
ที่หมายเลขอา้งอิง Docket ID FDA-2021-D-0367 
จนถงึวันที ่25 กมุภาพันธ ์2565  
 
 ขอ้ก าหนดของร่างฯ สาระส าคัญของการปรับปรุงเกณฑก์ารตรวจสอบสารฮสีทามนีตาม 
DRAFT CPG 7108.24 ไดแ้ก ่
 1. ปรับเพิม่จ านวนการชักตัวอย่างเพือ่ตรวจสอบการปนเป้ือนสารฮสีทามนีในสนิคา้และ
ผลติภัณฑป์ระมงจากเดมิ 24 หน่วยตอ่รุน่ เป็น 30 หน่วยตอ่รุน่ 
 2. ปรับเกณฑก์ารตรวจพบสารฮสีทามนี โดยสนิคา้จะถูกปฏเิสธการน าเขา้ เมือ่ตัวอย่าง
จ านวนตัง้แต ่1 หน่วยขึน้ไปไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์ดังน้ี 
           2.1 ตรวจพบฮีสทามีนตัง้แต่ 35 ppm ขึน้ไป (จากเดมิ 50 ppm ขึน้ไป) ถือว่า
สนิคา้มกีารยอ่ยสลาย และมกีระบวนการผลติ/จัดเก็บไมเ่ป็นไปตามหลักสขุอนามัย 
           2.2 พบฮสีทามนีตัง้แต ่200 ppm ขึน้ไป (จากเดมิ 500 ppm ขึน้ไป) ถอืวา่สนิคา้
มกีารปนเป้ือนทีย่อมรับไมไ่ด ้เป็นอันตรายตอ่ผูบ้รโิภค 
 

 สรปุขอ้คดิเห็นทีป่ระชมุ ดังน้ี 
      1. ผลกระทบของผูป้ระกอบการตอ่
การปรับปรุงเกณฑก์ารตรวจสอบฮีสทา
มีน  การปรับลดเกณฑ์ขั ้นต ่าของการ
ตรวจพบฮีสทามีนเป็น 35 ppm ท าให ้
ตอ้งเพิม่การควบคมุ Histamine ของการ
รับวัตถุดบิ/ การควบคุมขัน้ตอนการผลติ 
มากขึน้ และวัตถดุบิอาจมตีน้ทนุทีส่งูขึน้ 
      2 .  ประ เด็นที่จ ะสอบถามทาง
สหรัฐอเมรกิา  

  2.1 การปรับลดเกณฑขั์น้ต ่าของการตรวจพบฮสีทามนี จากเดมิที ่50 ppm ลดลง
เหลอื 35 ppm > เพราะอะไร อา้งองิจากมาตรฐานใด 
  2.2 การปรับเพิม่เกณฑป์รมิาณการชักตัวอย่าง จาก 24 เป็น 30 ตัวอย่างย่อยตอ่
รุน่การผลติ > มมีาตรฐานสากลในการก าหนดหรอืไม ่โดยพืน้ฐานหากพบ Individual > Reject 
ไมม่คีวามสอดคลอ้งกบัการก าหนดเพิม่ 
           2.3 กลุ่มสนิคา้ที่อยู่ในขอบเขตการบังคับใช ้(ในอนาคต จะรวมถงึสนิคา้ Pet 
Food ทีน่ าสตัวน์ ้ามาเป็นวัตถดุบิหรอืไม)่ 
 
      อนึง่ ผูป้ระกอบการแจง้วา่ การน าเขา้วัตถดุบิสว่นมากไมค่อ่ยมปัีญหา โดยคา่ Histamine 
ที่พบจะนอ้ยกว่า 20 ppm แต่ปลาภายในประเทศ เช่น Tonggol ยังไม่มีขอ้มูล โดยหาก
ผูป้ระกอบการจะสง่สนิคา้ไปยัง USA จะตอ้งเตรยีมความพรอ้มมากขึน้ ซึง่กรมประมงแจง้วา่ หาก
มีการบังคับใชจ้รงิ กรมฯ จะประสานแจง้ไปยัง Supplier เพื่อใหท้ราบและสามารถปฏบิัตติาม
ขอ้ก าหนดได ้
 

http://www.regulations.gov/
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      ทัง้นี้ มกอช. จะรวบรวมประเด็นขอ้คดิเห็นจากทีป่ระชมุ เสนอไปยัง US.FDA ต่อไป โดย
หากสมาชิกมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม สามารถส่งมายังสมาคมได ้ภายในวัน พฤหัสบดีที่ 10 
กมุภาพันธ ์2565 
 เอกสารประกอบการประชมุ 
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1ofy1_j4t_mi0oUnC7KEFGo7UOQ4O1-
9I?usp=sharing    
 
 
ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคม เขา้ร่วมประชุมคณะท างานบูรณาการความร่วมมอืในการ
สรา้งหว่งโซอ่ปุทานทีย่ ัง่ยนื กรณีสนิคา้ Tinplate และ Tin Free Steel คร ัง้ที ่2 
 
 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 TTIA/TPFA 
ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคม คณุสพุัตรา ผอ. และคณุ
ปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ประชุมคณะท างาน
บูรณาการความร่วมมอืในการสรา้งห่วงโซอุ่ปทาน
ทีย่ั่งยนื กรณีสนิคา้ Tinplate และ Tin Free Steel 
ครัง้ที ่2 โดยมอีธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศ นาย
พทิักษ์ อุดมวชิัยวัฒน์ เป็นประธาน ผูเ้ขา้ประชุม
จาก TMPA TTIA TPFA TFPA สมาคมกระป๋อง
สเปร์ย สถาบันเหล็ก และ TTP STP จัดโดย กองปกป้องและตอบโตท้างการคา้ กรมการคา้
ตา่งประเทศ(คต.) สรปุดังน้ี 
 
 1. ประธานฯ แจง้ก าหนดประชมุคณะท างานอกี 2 ครัง้ ในเดอืน มีนาคม และ เมษายน 
เพือ่ใหท้ันพจิารณาในเดอืน พฤษภาคม ซึง่ทาง คต. มขีอขอ้มูลตน้ทุนไปยัง ผปก. และสมาคม 
ปรากฎว่าตอบกลับนอ้ย และไม่มขีอ้มูลของอตุฯอาหารกระป๋อง จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแนว
ทางการเก็บขอ้มลูเพือ่จะไดว้เิคราะหแ์ละหาทางออกรว่มกนั 
 
 2. TMPA คุณไพโรจน์ นายกฯ และสถาบันเหล็กใหข้อ้มูลสถานการณ์ในตลาดโลก
แนวโนม้ราคา Cold Roll-Hot roll เหล็ก TP TFS ว่ายังคงอยู่ในทศิทางขาขึน้ตัง้แต่ชว่งกลางปี 
2563 ถงึปี 2564 โดยเฉพาะตลาดประเทศจีน ดา้นตลาดเอเชยีมีปรับตัวลงมาบา้งในปลายปี 
2564 ทีผ่า่นมา 
 - TMPA ไดน้ าเสนอสัดสว่นตน้ทุนของแผ่นเหล็กทีใ่ชใ้นการท ากระป๋องสนิคา้กลุ่มต่างๆ 
และตย.ขนาดกระป๋องซึง่มคีวามหลากหลาย โดยเสนอว่าใหใ้ชข้อ้มูลในภาพรวมแทนการกรอก
รายละเอยีดตน้ทนุซึง่ใชเ้วลามากและไดป้ระโยชนไ์มคุ่ม้คา่ 
 - TMPA เคยหารือร่วมกับ TTIA TPFA และ TFPA เพื่อจัดท าขอ้มูลผลกระทบต่อตน้ทุน
การผลติอาหารกระป๋องประเภทตา่งๆ หากม ีAD สง่ให ้คต. ไปแลว้ เมือ่ 25 สงิหาคม 2564 ทีม่ี
ถอ้ยแถลงการณ์ อาจจะมอีัพเดทเพิม่เพือ่เทยีบระหวา่งม ีAD กบัไมม่ ีAD 
 
 3. TTIA/TPFA ดร.ชนินทร ์นายกฯ ใหค้วามเห็นว่า ยนิดใีหข้อ้มูลของอตุฯ โดยสมาคม
เคยแจง้ขอ้มูลภาพรวมของอุตฯไปแลว้ กระป๋องที่ใชม้ีหลายขนาด หากตอ้งท ารายละเอียด
ตน้ทนุตอ้งใชร้ะยะเวลา 
 - สมาคมฯ จะหารอืกับ TMPA อัพเดทเรือ่งราคาตัวเลข ผลกระทบของการขึน้ราคาแผ่น
เหล็ก การใชม้าตรการ AD โดยจะยกตัวอย่าง 3 ชนดิสนิคา้คอื กระป๋อง 2 ชิน้ TFS ส าหรับทูน่า
และอาหารสตัวเ์ลีย้ง และกระป๋อง 3 ชิน้ TP+TFS ปลาซารด์นี โดยจะเลอืกขนาดทีใ่ชก้นัมากใน
ตลาด 
 - ขณะนี้ อตุฯ เหล็กในไทยมกีารเปลีย่นแปลง จากการที ่Nippon Steel Corporation ซึง่
คุมอุตฯเหล็กตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า เขา้ take over บ.เหล็กของไทย เช่น Siam Tin Plate 
อยากทราบทศิทางของNSCที่ชัดเจนว่าสามารถผลติ TP/TFS ภายในไดเ้ท่าใด เพราะแผ่น

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1ofy1_j4t_mi0oUnC7KEFGo7UOQ4O1-9I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1ofy1_j4t_mi0oUnC7KEFGo7UOQ4O1-9I?usp=sharing
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เหล็กในไทยยังไม่พอตอ้งมีการน าเขา้ เพื่อใหเ้กดิการแข่งขันที่เป็นธรรมในห่วงโซ่ Supply 
Chain ความสมดุลระหว่างผูผ้ลติในประเทศกับต่างประเทศ มฉิะนัน้ผูผ้ลติอาหารกระป๋องของ
ไทยไมส่ามารถแขง่ขันได ้
 - อตุฯ ทูน่าและอาหารสัตวเ์ลีย้งพรอ้มสนับสนุนและใชเ้หล็กของญีปุ่่ นมานานแลว้เพราะ
คณุภาพด ีแตอ่ยากใหม้คีวามยั่งยนืและยนิดพีัฒนาวัตถดุบิภายในประเทศใหด้ขีึน้ 
 

   4. บริษัทผลิตแผ่นเหล็ก 
TTP และ STP ยนิดีร่วมหารือนอกรอบกับ
ทุกฝ่ายเพือ่ปรับความเขา้ใจใหต้รงกนั โดย 
STP ใหข้อ้มูลว่ากลุ่ม NSC มแีนวคดิอยาก
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องของ
ไทยที่ผ่านมาทุกฝ่ายต่างประสบปัญหา 
การรวมกับ NSC ไม่อยากใหม้องว่าจะท า
ใหเ้กิดการผูกขาดตลาด และขอใหท้ี่
ประชุมพิจารณาการใชม้าตรการ AD ใน
ระยะยาว เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิปัญหาอยา่ง

ทีผ่า่นมา 
 
 4. สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการ 
  4.1 ตัวแทนสินคา้ที่จะน ามาวิเคราะห์ตน้ทุนในห่วงโซ่ผลิตการผลิตอาหาร
กระป๋องภาพรวม ไดแ้ก่ ทูน่า , อาหารสัตวเ์ลีย้ง, ซารด์นี ,ขา้วโพดและกระป๋องสเปรย ์โดยให ้
สมาคมทีเ่กีย่วขอ้งแจง้ไซดก์ระป๋องทีจ่ะตัวแทนของสนิคา้มายังกรมฯภายในสปัดาหห์นา้และสง่
ขอ้มลูวเิคราะหฯ์ในภาพรวมภายใน กมุภาพันธ ์
  4.2 ทาง TMPA TTIA TPFA และ TFPA จะจัดท าตน้ทนุสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ทาง 
TFPA เสนอนัดหารือนอกรอบ 3 ฝ่าย(ตน้น ้า,กลางน ้า,ปลายน ้า) ประมาณวันที่ 24 หรือ 25 
กมุภาพันธ ์2565 โดยของให ้TMPA ชว่ยประสานเชญิ TTP และ STP มารว่มดว้ย 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืเพือ่แกไ้ขปญัหาการใชแ้บบฟอรม์สทิธพิเิศษทางภาษภีายใต ้

FTA ตา่งๆ ในการน าเขา้วตัถดุบิเพือ่มาผลติสนิคา้ 

 
 วันที ่10 กมุภาพันธ ์2565 TTIA ดร.ชนนิทร ์
นายกสมาคมฯ ในนามประธานคณะกรรมการเจรจา
ความตกลงการคา้ระหว่างประเทศ สภาหอฯ ,คุณ
สุพัตรา ผอ. และคุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วม
ประชมุหารอืเพือ่แกไ้ขปัญหาการใชแ้บบฟอรม์สทิธิ
พิเศษทางภาษีภายใต ้FTA ต่างๆ ในการน าเขา้
วัตถุดบิเพื่อมาผลติสนิคา้ โดยมีอธบิดีกรมการคา้
ตา่งประเทศ นายพทิักษ์ อดุมวชิยัวัฒน ์เป็นประธาน
จัดโดย กรมการคา้ตา่งประเทศ สรปุดังน้ี 
 
 1. ความเป็นมา: เมือ่ 13 ธันวาคม 2564 ในการประชมุเตรยีมการ (กรอ.พาณิชย)์ สภา
หอการคา้แห่งประเทศไทยไดเ้สนอประเด็นปัญหาการใชแ้บบฟอรม์สทิธภิายใต ้FTA ต่างๆ ใน
การน าเขา้วัตถุดบิเพือ่มาผลติสนิคา้ และเสนอใหจ้ัดตัง้ Joint committee (War room) ระหว่าง
กรมการคา้ต่างประเทศ กรมศุลกากร สภาหอฯ สภาอุตฯ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อหารือ
ร่วมกันในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคจากการใชส้ทิธ ิFTA ทัง้ขาเขา้-ขาออก ของผูป้ระกอบการ
ไทย  โดยในทีป่ระชมุมมีตใิหก้รมการคา้ตา่งประเทศรับด าเนนิการในประเด็นดังกลา่วฯ 
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 2. ในทีป่ระชมุไดย้กตัวอยา่งปัญหาการน าเขา้น ้ามันถ่ัวเหลอืง From D มาเลเซยี, ปัญหา
พิกัดน าเขา้สนิคา้จากจีนในอุตฯ ยานยนต์ และเคมีพันธุ์ ท าใหม้ีสนิคา้ติดคา้งอยู่เป็นระยะ
เวลานาน ท าใหผู้ป้ระกอบการเกดิค่าใชจ้า่ยเพิม่ขึน้  
 กรมศุลกากรใหข้อ้มูลว่าประเด็นพกิัดจากจนี ทางกรมฯ ไดป้ระสานหารอืกับทางการจนี
อยู่เป็นประจ า จะประชาสัมพันธใ์หผู้ป้ระกอบการรับทราบต่อไป และกรมฯ ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่า
การใชส้ทิธปิระโยชน์จากฟอรม์อาเซยีน-จนี HS Code ตอ้งเป็นปี 2017, ฟอรม์ RCEP HS Code 
ตอ้งเป็นปี 2012, จงึขอใหผู้ป้ระกอบการตรวจสอบขอ้มลูในสว่นน้ีใหด้ดีว้ย  
 

 3 . ท า ง ก ร ม ศุ ล ก า ก ร แ น ะ น า ว่ า ใ ห ้
ผูป้ระกอบการตรวจเช็คเอกสารขอ้มูลจาก
ผูข้ายใหช้ดัเจนกอ่นเพือ่การันตวี่าสนิคา้ทีข่อ
ใชส้ิทธิไดต้รงตามแหล่งกฎก าเนิดสินคา้ 
และทางกรมศุลฯ มีบริการตรวจสอบขอ้มูล 
ถิน่ก าเนดิสนิคา้, พกิัด, ราคา ล่วงหนา้ใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการซึง่สามารถชว่ยลดความเสีย่ง
และปัญหาการน าเขา้ภายหลังได ้
 หากในอนาคตมีผูป้ระกอบการมาขอใช ้

บริการตรวจสอบขอ้มูลล่วงหนา้ (advance 
ruling) มากขึน้ ทางกรมฯ จะพจิารณาท าเป็น plat from online ซึง่ปัจจบุันผูป้ระกอบการยังตอ้ง
ด าเนนิการทีก่รมฯ อยู ่
 
 4. ดร. ชนินทร์ ใหค้วามเห็นว่าจุดประสงคใ์นการขอใหจ้ัดตัง้คณะฯ รีววิแบบฟอร์มนัน้ 
เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการมั่นใจในการใชส้ทิธ ิFTA  ซึง่ทีผ่่านมาผูป้ระกอบการมขีอ้ห่วงกังวลในการ
ถูกตรวจ Post Audit จนไม่กลา้ใชส้ทิธปิระโยชน์ภายใต ้FTA ต่างๆ โดยในทางปฏบิัตอิาจจะมี
การเขา้ใจผดิเรือ่งกฎระเบยีบการปฏบิัต ิจงึอยากใหภ้าครัฐทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามรูค้วามชัดเจนแก่
ผูป้ระกอบการ 
 - ในอตุฯ ทูน่า อาหารสัตวเ์ลีย้ง  มกีารน าเขา้วัตถุดบิเพือ่มาผลติจ านวนมาก จงึตระหนัก
ดีในเรื่องของเอกสารโดยไดม้ีการปรึกษาหารือกับทางกรมการคา้และกรมศุลลกากร อย่าง
สม ่าเสมอและไดค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งด ี
          - เรือ่งของ advance ruling จะท าการประชาสมัพันธใ์หผู้ป้ระกอบการรับทราบ และเตอืน
ผูป้ระกอบการใหต้รวจสอบเอกสารน าเขา้-สง่ออกใหช้ัดเจนเพือ่ไม่ใหเ้กดิปัญหาภายหลัง ผ่าน
ชอ่งทางของสภาหอฯ 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุม คณะกรรมการแรงงาน คร ัง้ที ่2/2565(17) 

    
 วันที ่10 กมุภาพันธ ์2565 TTIA คณุอรรถพันธ ์
มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณนลธวัช จนท.
สมาคม เขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการแรงงาน ครัง้ที่ 
2/2565(17) ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มี
สาระส าคัญดังน้ี  
 1. การน าเสนอขอ้มลูจากทีป่รกึษา 
 ส านักงานประกนัสงัคม  
 - ความคืบหนา้(ร่าง) กฏกระทรวงส าหรับ
ระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี
ชราภาพ ฉบับใหม่ โดยกรณีผูร้ับบ านาญชราภาพถงึ
แกค่วามตายไมเ่กนิ 60 เดอืน ใหไ้ดร้ับเงนิบ าเหน็จชราภาพจ านวนทีเ่หลอืจนครบ 60 เดอืน 
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 2. เรือ่งสบืเน่ือง 
  2.1 บันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื เรือ่ง การขับเคลือ่นงานดา้นสทิธมินุษยชนของ
ประเทศไทย ระหวา่งกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กบั สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
  - กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพตอ้งการด าเนนิงานร่วมกบั ส.อ.ท. เชน่ ดา้นสทิธิ
มนุษยชน หรือ การไกล่เกลี่ยระงับขอ้พพิาท (จัดอบรมใหค้วามรูด้า้นกฎหมายเกีย่วกับสทิธ ิ
มนุษยชน การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ และ การไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท)  
  - การแต่งตัง้คณะท างานเพือ่หารือเรื่องการจัดท า Action Plan ใน ประเด็นสทิธิ
มนุษยชน และการจัดตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ระงับขอ้พพิาท ทัง้หมด 13 ท่าน โดยม ีคุณอรรรถพันธ ์
มาศรังสรรค ์รว่มในคณะ 
  2.2 ความคืบหนา้การขยายระยะเวลาการน าส่งขอ้มูลเงินสมทบผ่านระบบ e-
service ภายใต ้โครงการส่งเสรมิและรักษาระดับการจา้งงานในธุรกจิ SMEs ล่าสุด ไดข้ยายระ
เวลาจากเดมิวันที ่17 มกราคม 2565 เป็นวันที ่25 มกราคม 2565 ทีผ่า่นมา 
              2.3 ความคบืหนา้กระบวนการตรวจโรคโควดิ – 19 ของแรงงานตา่งดา้ว และปรับ
ลด ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA) โดยทาง ส.อ.ท. ไดจ้ัดท าขอ้เสนอไปยังกระทรวง
แรงงานแลว้ดังน้ี 
              >1. กระบวนการตรวจโรคโควดิ – 19 ของแรงงานตา่งดา้ว ณ สถานทีก่กัตัว 
              - กรณีฉีดวัคซนีครบโดส (ฉีด 2 เข็ม และเขา้รับการกักตัวอย่างนอ้ย 7 วัน) โดย
วันที ่1 และ 3 ของการกักตัว เสนอใหม้กีารตรวจ ดว้ยวธิ ีATK และ ระหว่างวันที ่6 – 7 ของการ
กกัตัว ตรวจดว้ยวธิ ีRT-PCR 
              - กรณีฉีดวัคซนียังไม่ครบตามเกณฑ ์หรือ ยังไม่ไดร้ับการฉีดวัคซนี (เขา้รับการ
กักตัวอย่างนอ้ย 14 วัน) โดยวันที ่1 และ 7 ของการกักตัว เสนอใหม้กีารตรวจดว้ยวธิ ีATK และ
ระหวา่งวันที ่12 – 13 ของการกกัตัวตรวจดว้ยวธิ ีRT-PCR 
              >2. การปรับลดคา่ธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA) 2 ปี จาก จาก 2,000 บาท 
เสนอใหล้ดเหลอื 500 บาท 
  ทัง้น้ีขอ้เสนอดังกลา่วทัง้ 2 ขอ้ อยูร่ะหวา่งการพจิารณาจากกระทรวงแรงงาน  
  2.4 การเชื่อมโยงขอ้มูล งานบริการระบบช่วยเหลือผูว้่างงานใหก้ลับเขา้สู่

ตลาดแรงงาน ร่วมกับกรมการจัดหางาน โดยประเด็นทีท่างกรมตอ้งการหารอืร่วมกบัภาคเอกชน 
มดีังน้ี 
  - สนับสนุนขอ้มลูดา้นการผลติและการสง่ออก 
              - รว่มพัฒนาแพลตฟอรม์ไทยมงีานท า 
              - แลกเปลี่ยนเชือ่มโนงขอ้มูลระหว่างกัน เช่น ที่ตัง้สถานประกอบการ ประเภท
กจิการ ต าแหน่งงาน  
  ทัง้น้ีทาง ส.อ.ท. ยนิดทีีจ่ะใหค้วามรว่มมอืในประเด็นดังกลา่วในขา้งตน้ 
      

 3. เรือ่งเพือ่ทราบ 
  3.1 สรุปประชมุคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารจัดการการท างานของคนต่างดา้ว (คบต.) 
ครัง้ที ่1/2565 
             - แรงงานต่างดา้วตาม MOU ที่
วาระการจา้งงานครบก าหนด 4 ปี  ในปี 2565 
สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและท างานต่อได ้แต่
ตอ้งไดร้ับความยินยอมจากประเทศตน้ทาง หาก
ประเทศตน้ทางยินยอมตามขอ้เสนอ กระทรวง
แรงงานจะด าเนนิการ และเสนอตอ่คณะรัฐมนตรเีพือ่
อนุมัต ิ

  - กระทรวงมหาดไทยจะออกประกาศอนุญาตใหค้นต่างดา้วอยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นกรณีพิเศษเพื่อท างานอีก 6 เดือน นับจากวันที่ไดร้ับการอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักร
สิน้สดุลง เพือ่ใหแ้รงงานด าเนนิตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 
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             - ใหน้ายจา้งที่ไดย้ื่นค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างดา้ว โดยสามารถช าระ
ค่าธรรมเนียมค่ายืน่ค าขอ และช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างานภายใน 120 วัน นับแต่วันที่
ยืน่ค าขอ ทัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิวันที ่15 มนีาคม 2565 
             3.2 สรุปประชุมคณะท างานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจา้งคนต่างดา้ว
ประเภทแรงงาน มทีักษะฝี มอืเงือ่นไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวประเภทธุรกจิและ
ท างาน และ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ครั ้งที่ 
1/2565 โดยใหส้ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง ปรับระยะเวลาการแจง้ทีพ่ักอาศัยของคนต่างดา้ว
จาก 90 วัน เป็น 180 วัน 
 ก าหนดการประชมุครัง้ต่อไป จะจัดขึน้ในวันที ่ในวันพฤหัสบดทีี ่3 มนีาคม 2565 เวลา 
13:30 - 16:00 น. ณ หอ้งประชมุ PTT Group (1012) สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทัง้นี้
หากมกีารเปลีย่นแปลงก าหนดการจะแจง้ใหท้ราบ 
 
 
TTIA จดัประชุมวสิามญั TTIA คร ัง้ที ่1/2565 ผา่นทาง Zoom Meetings มสีมาชกิเขา้

รว่ม 20 บรษิทั  

     
 วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2565  TTIA จัด
ประชุมวสิามัญ TTIA ครัง้ที่ 1/2565 ผ่านทาง 
Zoom Meetings มีสมาชิกเขา้ร่วม 20 บริษัท 
(21 ทา่น) จาก 26 บรษัิท (ครบองคป์ระชมุ)  
 ส าหรับการประชุมวสิามัญ TTIA ครัง้ที่ 
2/2565 และประชมุใหญส่ามัญประจ าปี 2565  มี
ก าหนด จัดในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 
เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน Zoom Meeting 
หากมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการจะแจง้ให ้
ทราบอกีครัง้  
 
 

ดร.พจน์ และ ดร.ชนินทร์ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการฟ้ืน

ความสมัพนัธท์างการคา้ระหวา่งไทยกบัซาอดุอีาราเบยี 

 

 วันที ่11 กมุภาพันธ ์2565 TTIA ดร.พจน์ 
อร่ามวัฒนานนท ์ทีป่รกึษากติตมิศักดิส์มาคมฯ ใน
นามรองประธานกรรมการหอการคา้ไทย , ดร.
ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการบริหาร
สภาหอฯ เขา้ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความ
พรอ้มในการฟ้ืนความสัมพันธท์างการคา้ระหว่าง
ไทยกับซาอุดอีาราเบยี โดยม ีรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์คุณจุรนิทร์ 
ลักษณวศิษิฎ ์เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
 
 1.แผนการสง่ออกสนิคา้ไทยไปซาอดุอีาราเบยีหลังฟ้ืนความสมัพันธ ์ดังน้ี 
             - จัดตั ้งคณะกรรมการร่ วมทางการค า้  (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-
ซาอดุอีาระเบยี ระดับรัฐมนตร ีเพือ่เป็นเวทหีารอืขยายการคา้และการลงทุนระหว่างสองฝ่าย และ
การหารอืความเป็นไปไดใ้นการจัดท าความตกลงการคา้เสร ีFTA ระหวา่งไทย-ซาอฯุ 
             - จัดคณะผูแ้ทนการคา้และนักธุรกจิ เจรจาการคา้ กระชับความสัมพันธร์ะหว่างกัน ใน
สนิคา้เป้าหมายศักยภาพสงู ไดแ้ก ่สนิคา้เกษตรและอาหาร สนิคา้อตุสาหกรรม ธรุกจิบรกิาร 
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              - จัดกจิกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนผูป้ระกอบการไทยเพื่อฟ้ืนฟูและขยายตลาดการ
บรโิภคอาหารไทย และสนิคา้ไทยในซาอ ุ
              - การพัฒนาศักยภาพและสรา้งองคค์วามรูใ้หก้บัผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะ SME  
              - พณ. จะท าหนา้ที่จัดเตรียมขอ้มูลเชิงลึก ศึกษากฎระเบียบของซาอุฯ เป็น
แหลง่ขอ้มลูใหผู้ป้ระกอบการ 
 

 2. กระทรวงพาณิชย ์คาดการณ์มูลค่าการส่งออก
ไปซาอฯุ ปี 2565 ว่ามโีอกาสโต 6.2% ดา้นโอกาส
ทางการคา้ ไดแ้ก่ การผ่อนปรนมาตรการเขา้-ออก
ประเทศระหว่างกัน, การขอวีซ่าง่ายขึน้, การผ่อน
ปรนมาตรการทางการคา้, การน าแรงงานไทยไป
ท างานในซาอฯุ และการรว่มลงทนุ 
 
 3. สนิคา้อาหารและเกษตรของไทยที่มีศักยภาพ

ในการเจาะตลาดซาอฯุ ไดแ้ก ่อาหารฮาลาล, ขา้ว, ไกส่ด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง, ผลไม,้ เนื้อปลาสด 
แชเ่ย็น แชแ่ข็ง, ปลาทูน่า, กาแฟ, ขนมจากน ้าตาล, อาหารปรุงแต่งจากพืช, อาหารสัตวเ์ลีย้ง, 
ซอสปรงุรส, future foods 
 
 4.พณ. รับทราบปัญหาการสง่ออกไก่ไปยังซาอฯุ จากภาคเอกชน อาท ิการตรวจรับรอง
โรงงานและการประกาศผลการรับรอง, การประกาศจากซาอุฯ ว่าไทยปลอดไขห้วัดนก เพื่อ
รับรองตราฮาลาล และเรือ่งการออกมาตรฐาน GSO993 ซึง่ตอ้งรอการประชมุฯ รับรองมาตรฐาน
อยู่ โดยท่านรองนายกฯ มอบหมายใหก้ต. และกรมปศุสัตว ์ประสานงานกับซาอฯุ เพือ่เร่งแกไ้ข
ปัญหาดังกลา่วฯ   
 
 5. สภาหอฯ (ดร.พจน)์ เสนอความเห็นในทีป่ระชมุ ดังน้ี 
 - ขอใหศ้ึกษาตัวเลขการส่งออกสนิคา้ของไทยไปซาอุใหช้ัดเจร รวมถึงตัวเลขการ
สง่ออกไปซาอทุีผ่า่นดไูบ เพือ่จะไดรุ้ต้ัวเลขทีแ่ทจ้รงิของการคา้ของไทย 
 - ขอใหภ้าครัฐมีความชัดเจนในเรื่องของหน่วยงานที่ดูแลระเบียบขอ้ปฏบิัตติ่างๆ การ
รับรองเอกสารน าเขา้-สง่ออก เพือ่อ านวยความสะดวกทางการคา้ 
 - ควรมกีารสนับสนุน SME โดยเฉพาะผูท้ีท่ าเกีย่วกับสนิคา้ฮาลาล ซึง่จะเป็นอกีทางใน
การสง่เสรมิการคา้การลงทนุ สรา้งความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งประเทศ 
 ทัง้นี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์คุณจุรนิทร์ ใหบ้รรจุ
วาระการฟ้ืนความสัมพันธท์างการคา้ระหว่างไทยกับซาอุดีอาราเบีย และปัญหาดา้นการคา้ที่
เกีย่วขอ้งไวใ้นกรอ.พณ เพือ่ตดิตามผลตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้รว่มงานสมัมนารบัฟังและอภปิรายรายงานผลการวจิยัเรือ่ง “ผลกระทบทาง

สงัคมและเศรษฐกจิทีม่ตีอ่แรงงานขา้มชาตจิากสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19” 

 

 วันที ่11 กมุภาพันธ ์2565 TTIA คณุนลธวัช 
จนท.สมาคม เขา้ร่วมงานสัมมนารับฟังและอภปิราย
รายงานผลการวจิัยเรือ่ง “ผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกจิที่มีต่อแรงงานขา้มชาตจิากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19” ผ่านทางออนไลน์ (zoom 
meeting) จัดโดย ภาคเีครอืขา่ยโครงการพรอมมสิ 
ไอโอเอ็ม ประเทศไทย มสีาระส าคัญดังน้ี  
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 จุดประสงคข์องการสัมมนาฯ ในครัง้น้ีเพื่อชีแ้จงขอ้คน้พบจากการส ารวจในประเด็นดา้น
แรงงานจากสถานการณ์โควดิ-19 ในประเทศ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา โดยมตีัวแทนผูอ้ภปิราย
จาก IOM ชีแ้จงเรือ่งผลการวจิัย ดังน้ี  
 คุณ Sonia Blue ไดก้ล่าวถึง ประเด็นหลักที่ตอ้งการทราบจากการวิจัยในเรื่องต่างๆ 
ไดแ้ก่ มาตรการการจา้งงาน /สถานะทางการเงนิ (การโอนเงนิ/และหน้ีสนิ) /การเขา้ถงึขอ้มูล
และการบรกิารสาธารณะ/ การเดนิทางกลับไปยังประเทศตน้ทางและการกลับเขา้มาท างานใหม่/ 
การพัฒนาทักษะและการอบรม 

 คุณ  Carly Fuglei  ได ส้ รุ ปข อ้ค น้พบที่
ส าคัญ ดังน้ี 
 - แรงงานขา้มชาตติัดสนิใจอยู่ในประเทศ
ไทยมากกว่าที่จะกลับไปยังประเทศตน้ทาง
ของตน เนื่องจากมองว่าการท างานในประเทศ
ไทยมีคุณภาพชวีติที่ดีกว่าเมื่อเทียบประเทศ
ของตนเอง  
 - ถงึแมใ้นประเทศไทยจะพบเจอกบัปัญหา 
หรอืวกิฤตติ่างๆ ทีส่ง่ผลใหแ้รงงานไดร้ับความ

ล าบากในการใชช้วีติ เชน่ สถานการณ์โควดิ-19 ส่งผลใหถู้กจ ากัดสทิธ ิหรือ ไม่สามารเขา้ถงึ
บรกิารบางอยา่งในประเทศไทยได ้แตก่็ยังคงตัดสนิใจทีจ่ะอยูต่อ่ไป 
 - ในชว่งสถานการณ์โควดิ- 19 พบว่า แรงงานมชีั่วโมงการท างานคงเดมิ แต่กลับไดร้ับ
คา่จา้งในอัตรานอ้ยลง 
 - สถานประกอบการสว่นใหญย่ังขาดนโยบายรองรับหากพบแรงงานตดิเชือ้โควดิ-19 
 - แรงงานขา้มชาตอิัตราหน้ีสนิทีเ่พิม่มากขึน้  
 - หากแรงงานไดร้ับการอบรมมากอ่นจะไดร้ับโอกาสในการหางานใหมม่ากขึน้  
 คณุ Max Pottler ไดก้ลา่วถงึขอ้แนะน า ดังน้ี  
 - สนับสนุนและเสรมิสรา้งบทบาทของแรงงานขา้มชาตใินดา้นทางเศรษฐกจิและสังคม
จากสถานการณ์โควดิ-19 ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยใหม้ากขึน้ 
 - น าบทเรยีน และยกระดับมาตรการป้องกนั จากสถานการณ์โควดิ-19 มาเป็นแนวทางใน
การป้องกันและหาวธิฟ้ืีนฟูแรงงานขา้มชาตใินประเทศไทย รวมถงึแรงงานทีต่อ้งการกลับไปยัง
ประเทศตน้ทาง 
      - ปรับปรุงมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ต่อแรงงานขา้มชาตเิพือ่
ประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิในประเทศไทย 
 ที่ประชุมฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ระบบต่างๆของประเทศไทย ไม่เอื้อประโยชน์ต่อ
แรงงานขา้มชาต ิในช่วงวกิฤต ิ(สถานการณ์โควดิ-19) จนท าใหเ้กดิเป็นปัญหาที่เห็นไดใ้น
ปัจจุบัน เชน่ ปัญหาแรงงาน MOU /เอกสารแรงงาน Passport/work permit หมดอายุ, แรงงาน
ไมส่ามารถเขา้ถงึระบบประกนัสขุภาพไดอ้ยา่งทั่วถงึ 
 
TTIA เข้า ร่ วมประ ชุม  APEC นโยบายความม ั่นคงทางอาหาร  PPFS (Policy 
Partnership on Food Security) ระหวา่งวนัที ่14- 15 กมุภาพนัธ ์2565 
 
 วันที ่14 กมุภาพันธ ์2565 TTIA คุณสพุัตรา (แทน ดร ชนนิทร ์ในนามกรรมการสภาหอ
ฯ) เขา้ประชุม APEC นโยบายความมั่นคงทางอาหาร PPFS(Policy Partnership on Food 
Security) ณ โรงแรม พูลแมน จัดโดยประเทศไทย ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ทางผูแ้ทน
จากหน่วยงานรัฐของสมาชกิ APEC เขา้ประชมุออนไลน ์สรปุดังน้ี  
 
 1. ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจัดประชมุ APEC 2022 (THAILAND) ซึง่จะมตี่อเน่ืองตลอด
ปี โดยวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 จัด First Senior Officials’ Meeting(SOM1) และการ
ประชมุทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยการประชมุ APEC PPFS มขีึน้ในวันที ่14 - 15 กมุภาพันธ ์2565 ประธาน
คอืเลขาธกิารส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร (นายฉันทานนท ์วรรณเขจร) ในโอกาสนี้ ทาง ดร.
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พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ในนามรองประธาน ABAC (APEC Business Advisory Council) ร่วม
กล่าวเปิดงานโดยใหร้่วมมอืกัน ใชเ้ครือ่งมอืดจิติอลและโอกาสทีม่เีขา้ถงึอาหารทีป่ลอดภัยและ
ยั่งยนื 
 APEC Thailand 2022 ก าหนด Theme คอื Open-
Connect-Balance (เปิดกวา้ง-เชื่อมโยง-สรา้งสมดุล) 
โดยมงีานหลักคอื 1) การอ านวยความสะดวกการคา้และ
การลงทุน 2) การเชือ่มโยงภูมภิาคอีกครัง้ และ 3) การ
กา้วสูก่ารเตบิโตอยา่งยั่งยนืและครอบคลมุ  
 
 2. สรุปอัพเดทการด าเนนิงานของประเทศสมาชกิ 
APEC ในการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยนื 
ภายใน 2030 ในภาพรวมทุกประเทศตระหนักการสง่เสรมิ
การผลติโดยใชเ้ศรษฐกจิ BCG หรอื ชวีภาพ(Bio Economy) + หมนุเวยีน (Circular Economy) 
+ สเีขยีว (Green Economy) โดยค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม ควบคู่กับการใชเ้ทคโนโลยีนวัตกรรม
และดจิติอล ความรว่มมอืแลกเปลีย่น Best Practice การเขา้ถงึประชาชนทกุพืน้ทีแ่ละการท างาน
รว่มกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
 ประเทศไทยขับเคลือ่น 3S คอื Safety, Security และ Sustainability โดยใชห้ลัก GMP 
ควบคุมตัง้แต่ตน้น ้าจนถงึปลายน ้า หรือ From Farm to Table มคีวามมั่นคงทางอาหารภายใน 
จนส่งออกไดร้ะดับ Kitchen to the world และการใหค้วามส าคัญกับแหล่งน ้าและดนิ ซึง่เป็น
แหล่งของสัตวน์ ้าและการท าเกษตรกรรม มกีารท าปฏทินิทางการเกษตร ก าหนดการปลูกและ
เก็บเกีย่วผลผลติรายเดอืน เพือ่ลดการสญูเสยีทางอาหาร  
 APEC ตัวอย่างกจิกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนืในภาคเกษตรกรรมและ
ประมง 2021 เชน่ ความรว่มมอืในการท าฟารม์กุง้ใหญ่(สงิคโปร-์มาเลเซยี-ออสเตรเลยี), การท า
เกษตรในแนวดิง่โดยใชพ้ลังงานหมุนเวียน และใชหุ้่นยนต์มาช่วย(สงิคโปร์) ในปี 2022 จะ
พัฒนาเครือ่งจักรอัตโนมัตใิชท้ าฟารม์เพือ่อนาคต 
 
 3. วันพรุ่งนี้ 15 กุมภาพันธ ์2565 จะเป็นการหารือแผนปฏบิัตแิละแลกเปลี่ยนแนวคดิ
ส าคัญเพือ่น าไปสูค่วามมั่นคงทางอาหารปี 2030 โดยใช ้BCG Economy 
 
 

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 TTIA คุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ประชุม APEC นโยบายความมั่นคง
ทางอ าหา ร  PPFS (Policy Partnership on Food 
Security) วัตถุประสงคเ์พื่อหารือเกีย่วกับการด าเนิน
นโยบาย ดา้นการเกษตรและความมั่นคงอาหารของ
สมาชกิเอเปค รวมถงึแนวทางการขับเคลือ่นแผนงาน
ความมั่นคงอาหารเอเปค มุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 และ
เสริมสรา้งเครือข่ายและความเขม้แข็งดา้นความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของเขต

เศรษฐกจิสมาชกิเอเปค ณ โรงแรมพูลแมน จัดโดยประเทศไทย ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
สรปุดังน้ี  
 
 1. ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจัดประชมุ APEC 2022 (THAILAND) ซึง่จะมตี่อเน่ืองตลอด
ปี โดยวันที ่14-25 กพ 2022 เป็นการประชมุหุน้สว่นเชงินโยบายดา้นความมั่นคงอาหาร ครัง้ที ่
19 ประธานคอืเลขาธกิารส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร (นายฉันทานนท ์วรรณเขจร)  
 แผนงาน Activities PPFS Thailand 2022 ของประเทศไทย ดังน้ี 
  (1) Workshop on implementation Plan on food Security Roadmap toward 
2030: เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์หารอืเกีย่วกับเศรษฐกจิของประเทศสมาชกิเอเปก ตามแผน
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และนโยบายที่เกีย่วขอ้งกับประเด็นความมั่นคงดา้นอาหารในปี 2030 คาดว่าจัดกจิกรรมช่วง
มนีาคม ผา่นระบบ online 
  (2) Workshop on sharing good practices on Sustainable Agricultural 
Development through the principle of sufficiency economy: เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
นโยบาย และแนวปฏบิัตทิี่ดีในการส่งเสรมิการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในชนบท รวมถงึ
จัดท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพือ่สง่เสรมิการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยนืเพือ่ความมั่นคงทาง
อาหารคาดวา่จัดกจิกรรมชว่งพฤษภาคม ผา่นระบบ online 
 
 2. แผนด าเนินงานต่อไปหลังจัด workshop ช่วง
กุมภาพันธ์ –  มีนาคม 2565 โดยช่วง พฤษภาคม – 
มถินุายน 2565 จะเป็นการจัดประชมุ working groups รา่ง
แผนปฏบิัตกิารความมั่นคงทางอาหาร และขอคอมเมน้จาก
สมาชกิฯ เพื่อใหท้ันการประชุมคณะรัฐมนตรีความมั่นคง
ทางอาหารในเดอืนสงิหาคม 
 
 3. ประเทศไทยน าเสนอ BCG Model โดย ผอ.กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คณุพงศไ์ท ไทโยธนิ) ในสว่นการน าแผน BCG Economic Model 
ไปใชใ้นสนิคา้เกษตร โดยตัง้เป้าหมายหลัก 3 ดา้นเพือ่สนิคา้เกษตรและเกษตรกรไทย ว่าตอ้งม ี
(1) ประสทิธภิาพสงู (2) มาตรฐานสงู และ (3) รายไดส้งู โดยมแีผนการด าเนนิงาน ดังน้ี 
 - สง่เสรมิใหค้วามรูเ้กษตรกรน าหลัก BCG ไปใช ้เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ในสนิคา้เกษตร  
 - สง่เสรมิเศรษฐกจิหมนุเวยีน, ลดการเผาพชืไร่, การลดมลภาวะทางอากาศ รวมถงึการ
น าของเหลอืใชไ้ปท าประโยชนเ์พิม่มลูคา่ 
 - สง่เสรมิการท าเกษตรกรรมสมัยใหม ่Smart Farming  
 - พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานการเกษตร, พัฒนา Big Data ภาคเกษตร, ปรับปรุงกฎหมาย
ขอ้บังคับ 
 
 
TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรกึษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารคร ัง้ที่ 
2/2565 
 
 วันที ่17 กุมภาพันธ ์2565 TTIA  คุณสุพัตรา 
ผอ.สมาคมฯ (แทนคณุอรรถพันธ ์ ทีป่รกึษาสมาคมฯ) 
คุ ณ น ล ธ วั ช  จ นท . ส ม า ค ม  เ ข ้า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการและทีป่รกึษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
ครัง้ที ่2/2565 ณ โรงแรมแกรนด ์ฟอรจ์ูน กรุงเทพฯ 
มสีาระส าคัญ ดังน้ี 
 
 ก าหนดการ วันจัดงาน FTI Expo 2022 ใน
วันที่ 29 มถิุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนยป์ระชุม และ แสดงสนิคา้นานาชาตเิฉลมิพระ
เกยีรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่
 สายงาน Trade Rule and Trade Environment 
 - จากปัญหากรณีการใชห้นังสอืรับรองฯ Form D ภายใต ้ATIGA ในการน าเขา้น ้ามันถ่ัว
เหลอืงจากมาเลเซยี โดยวธิแีกไ้ขคอื กอ่นการน าเขา้ขอใหภ้าคเอกชนยืน่ Advance Ruling กับ
ทางกรมศลุกากร กอ่น เน่ืองจากจะมผีลตอ่เอกสาร 3 ปี  
 - ปัญหา สนิคา้ฮาลาลที่ไม่สามารถส่งออกไปยังซาอุดอิาราเบียได ้เน่ืองจากประเทศ
ไทยยังไม่มกีารปลดล๊อคโรคไขห้วัดนกออกจากระบบ และยังตดิปัญหามาตรฐานสนิคา้ภายใต ้
ระบบ GSO 
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 สายงาน Regulatory Affair 
 - ขณะน้ี อ.ย. อยู่ระหว่างการปรับแกป้ระกาศ การใชค้ าในสนิคา้หากสนิคา้นั้นๆ ไม่มี
สว่นผสมของของวัตถดุบิอยู ่จะไมส่ามารถน ามาใสใ่นผลติภัณฑไ์ด ้
 - ความคบืหนา้ การพจิารณา พ.ร.บ. อาหาร (ฉบับที.่..) พ.ศ. ...ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พจิารณาของคณะกรรมาธกิารฯ แลว้ ทัง้น้ี พ.ร.บ ฉบับใหม่อาจสง่ผลกระทบตอ่ภาคเอกชน เชน่ 
มคีา่ธรรมเนียมทีแ่พงขึน้ หรอื ขัน้ตอนการสง่และรายละเอยีดของเอกสารทีเ่พิม่มากขึน้  
 สายงาน Labour Affair 
 - ปัญหาการต่ออายุแรงงานขา้มชาตทิี ่MOU หมดอายุ เพื่อใหส้ามารถท างานต่อไดใ้น
ประเทศ ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการผลักดัน และการพจิารณาจาก ค.ร.ม. 

 สายงาน Law and Special Activities 
 - แนวทางการควบคุมอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์ส าหรับเด็ก ขณะน้ียังไม่มคีวามคบืหนา้
จากทางภาครัฐ และ ภาคเอกชน ส าหรับการให ้
ความเห็นเพิม่เตมิอืน่ๆ  
 - การเก็บภาษีสินคา้ที่มีความเค็มและไขมัน
ป ริ ม าณม า ก  ล่ า สุ ด อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ ต รี ย ม
ประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาสังคมถึงผมกระทบต่อ
ประเด็นดังกลา่ว 

 
 ก าหนดการประชมุกลุ่มอาหารฯ ในครัง้ถัดไป (3/2565) จะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่17 
มนีาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 1012 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หากมี
การเปลีย่นแปลงก าหนดการจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
 
 อนึ่ง ในวันนี้ไดม้ีการประชุมสามัญประจ าปี 2565 และเลือกตั ้งคณะกรรมการกลุ่ม
อตุสาหกรรมอาหารวาระปี 2565 - 2567  โดยมปีระธานฯ คนใหม่ คอืคุณเจรญิ  แกว้สกุใส จาก 
บจก.ซพีแีรม และรับรอง คกก. 39 ท่าน ทัง้นี้ คุณอรรถพันธ ์(ในสมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย) 
ไดร้ับเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการฯ และส าหรับต าแหน่ง ทางประธานฯ จะมกีารจัดสรรใหมอ่กีครัง้ 
 หมายเหตุ ส าหรับการประชุมสามัญประจ าปี 2565 และเลือกตัง้คณะกรรมการสภา
อตุสาหกรรมฯ วาระปี 2565 - 2567 จะจัดขึน้ในวันจันทรท์ี ่28 มนีาคม 2565 ณ hall 1 ไอคอน
สยาม ชัน้ 7 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. เป็นตน้ไป 
 
 
ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้
ระหวา่งประเทศ (วาระพเิศษ FTA ไทย-อยี)ู 
 
 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 TTIA ดร.ชนินทร์ 
นายกสมาคมฯ ในนามประธานคณะกรรมการเจรจาความ
ตกลงการคา้ระหว่างประเทศ, คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ 
ในนามกรรมการและเลขานุการคณะฯ และคุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการเจรจาความตก
ลงการคา้ระหว่างประเทศ (วาระพเิศษ FTA ไทย-อียู) 
ผา่นระบบ Online สรปุดังน้ี 
 
 1.ดร.ชนินทร์ ประธานฯ อัพเดตความคืบหนา้ 
FTA ดังน้ี  
 - ไทย-EU: อยู่ระหว่างเตรยีมการฟ้ืนเจรจาฯ โดยจากการหารอืกับทูตฝรั่งเศษอยากเห็น
ความคบืหนา้ในการจัดท า FTA TH-EU ของประเทศไทย ซึง่ดร.ชนนิทร ์ใหข้อ้มูลว่าภาคเอกชน
มีความตัง้ใจจรงิในการผลักดันใหร้ัฐเร่งเปิดเจรจา TH-EU FTA โดยไดห้ารือเบื้องตน้กับกรม
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เจรจาฯ แลว้ และจะประสานกับทตู EU เพือ่ใหภ้าคเอกชนในอตุสาหกรรมหลักของประเทศไทย 
ไดแ้สดงวสิยัทัศนข์องภาคเอกชน  
 - ไทย-EFTA: การเจรจาฯ การเจรจามคีวามคบืหนา้พอสมควร คาดว่าจะด าเนินการได ้
ภายใน 1-2 ปี หากสามารถจัดท า FTA ดังกล่าวฯ ได ้จะสามารถเป็นแนวทางในการเจรจาจร 
FTA TH-EU ในอนาคตดว้ย  
 - ไทย-ปากสีถาน,ไทย-ตุรก ี: ยังคงมีประเด็นคงคา้งในการเจรจาในเรื่องของการเปิด
ตลาดสนิคา้ โดยทางจร. ตัง้เป้าสรปุผลการเจรจาใหส้ าเร็จภายในปี 2565 นี ้
 - ดร.ชนินทร ์ขอใหภ้าคอุตสาหกรรมฯ ส่งความคดิเห็นขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิมายังคณะ
เจรจาฯ สภาหอฯ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการเจรจา TH-EU  และขอใหอุ้ตฯ หอฯ ช่วยกัน
ผลักดันประชาสมัพันธใ์หภ้าครัฐเรง่จัดท าความตกลง TH-EU, TH-EFTA ดว้ย  
 
 2.ปัญหา Form FTA น าเขา้-ส่งออก ดร.ชนินท ์ใหข้อ้มูลว่าหากผูป้ระกอบการมีปัญหา
การใชแ้บบฟอรม์ FTA น าเขา้-สง่ออกสนิคา้ สามารถสง่เรือ่งมายังคณะเจรจาฯ สภาหอฯ ได ้เพือ่
ทางคณะฯ จะไดเ้สนอไปที่กรมการคา้ต่างประเทศ ซึง่กรมฯ รับเป็นคนกลางในการหารือกับ
ผูป้ระกอบการและกรมศลุกากร และขอใหผู้ป้ระกอบการเริม่ใชร้ะบบ advance ruling ตรวจสอบ
ขอ้มูลดา้นถิน่ก าเนดิสนิคา้, พกิัด, ราคา ล่วงหนา้กอ่นการน าเขา้-ส่งออกสนิคา้ เพือ่ป้องกันการ
เกดิปัญหาภายหลัง 
 
 3.ดร.ชนินทร ์เสนอให ้สภาหอฯ สภาอุตฯ หารือร่วมกันในการจัดท า Road Map จุดยนื
ของภาคเอกชนในการผลักดันการจัดท าความตกลง FTA โดยใหท้างกกร. เป็นคนกลางในการ
ประสานงาน เบือ้งตน้จะน าประเด็นดังกลา่วหารอืกบัคณุพจน ์รองประธานกรรมการสภาหอฯ กอ่น 
 
 
TTIA เขา้รว่มสมัมนาออนไลน ์พฒันาสมาคมการคา้มอืใหม ่
 
 วันที ่18 กุมภาพันธ ์2565 คุณวรพล และคุณอัสรา 
เจา้หนา้ที่สมาคม ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาออนไลน์ พัฒนา
สมาคมการคา้มอืใหม ่จัดโดย กระทรวงพาณชิย ์กรมพัฒนา
ธุรกจิการคา้ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย โดยมีการ
น าเสนอ 2 ชว่ง ดังน้ี  
 
 1. ชว่งการบรรยาย กฎหมายสมาคมการคา้ โดยคณุ
ภานีรัตน์ พรหมคณะ นักวชิาการพาณิชยช์ านาญการพเิศษ
จากกรมพัฒนาธุรกจิการคา้กองทะเบยีนบรษัิทมหาชนและ
ธรุกจิพเิศษ สรปุดังน้ี  
 - ปัจจุบันสมาคมการคา้มอียู่ 2 กลุ่มหลัก คอืกลุ่มตาม กฎหมายแพ่ง ทีเ่ป็นสมาคมทั่วไป
และ กลุม่สมาคมการคา้ตาม พรบ. สมาคมการคา้ 2509  
 - ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมาคมฯ การคา้จะท าใหเ้ป็นนิติบุคคลการร่วมกลุ่ม
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิ เพือ่สามารถเจรจาตอ่งรองกบัภาครัฐง่ายขึน้เพราะเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการ 
และสามารถเขา้รว่มประกวดสมาคมการคา้ดเีดน่ได ้ 
 - พรบ. สมาคมการคา้ 2509 ไดก้ าหนดนยิาม ใน มาตรา 4 วา่สมาคมการคา้คอืสถาบันที่
หลายคนซึง่เป็นผูป้ระกอบวสิาหกจิจัดตัง้ขึน้เพือ่ท าการสง่เสรมิการประกอบวสิาหกจิ อันมใิชเ่ป็น
การหาผลก าไรหรอืรายไดแ้บง่ปันกนั  
 - การก่อตัง้สมาคมการคา้ จะตัง้มผีูก้่อตัง้อย่างนอ้ย 3 คน มขีอ้บังคับไม่ขัดต่อกฎหมาย 
และผูก้่อตัง้ตอ้งมคีวามประพฤตทิีด่มีีหนังสอืรับรองจาก พนง. ฝ่ายปกครอง ต ารวจชัน้ผูใ้หญ่ 
ขรก.พลเรอืน และใหน้ าขอ้มลูยืน่ค าขอจัดตัง้กบันายทะเบยีน  
 - หลังจากก่อตัง้สมาคมฯ ตอ้งเลอืกตัง้ คกก. ชดุแรก และตอ้งจัดท างบการเงนิทุก 12 
เดอืน  
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 - ส าหรับการยืน่งบการเงนิปัจจบุันสามารถยืน่ผา่น E-filling ออนไลนไ์ดแ้ลว้ โดยสามารถ
ใชไ้ฟลภ์าพ / PDF / Excel ไดแ้ลว้  
 - กฎหมายสมาคมการคา้ไมอ่นุญาตใหม้สีาขา  
หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเรื่องสมาคมการคา้ กฎระเบยีบ สามารถตดิต่อไดท้ี ่02-547-5974 
คณุวาสนา / คณุบังอร  
 

 2. ช่วงบรรยาย หลักเกณฑ์การประกวด
สมาคมการคา้ดีเด่น ประจ าปี 2565 บรรยาย
โดย 1. อาจารย์วภิาวรรณ จันทรป์ระชมุ  2.อา
จารย์นธินิพ ทองวาสนาสง่ 
 ในการประกวดสมาคมการคา้ดีเด่นปีนี้ จะ
เปลี่ยนรูปแบบการประกวดเ ป็นรูปแบบ
ออนไลน์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับมาตรการ
ป้องกันโควดิ19หลักเกณฑ์ในการประเมนิจะ
ใช ้Balanced Scorecard มีทัง้หมด 4 มติ ิ22 

ขอ้  
 มติทิี ่1 ผลส าเร็จตามพันธกจิ  
 มติทิี ่2 ความสามารถในการบรหิารจัดการ 
 มติทิี ่3 คณุภาพการใหบ้รกิาร 
 มติทิี ่4 การพัฒนาองคก์ร 
 
 การประกวดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที่ 1 จัดตัง้ 1-5 ปี/ กลุ่มที่ 2 จัดตัง้ 6-15 ปี/ 
กลุ่มที ่3 จัดตัง้ 16 ปีขึน้ไป รางวัลม ี4 ประเภท ไดแ้ก่ รางวัลสมาคมการคา้ยอดเยีย่ม/ รางวัล
สมาคมการคา้ดเีดน่รายมติ/ิ รางวัลนายกสมาคมการคา้ดเีดน่/ รางวัลกรรมการศักยภาพดเีดน่ 
 
 ในการประกวดสมาคมการคา้ดเีด่นประจ าปี 2565 สมัครไดแ้ลว้ตัง้แต่ วันนี้ - 15 มนีาคม 
2565 โดยสามารถรับชมการสมัมนา พัฒนาสมาคมการคา้มอืใหม ่ยอ้นหลังไดท้ีเ่พจเฟสบุ๊ค กอง
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกจิ กรมพัฒนาธุรกจิ ใน วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 หากตอ้งการ
สอบถามขอ้มลูมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ 02-547-5972  
 
 
ดร.พจน ์ รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย และ คณุอรรถพนัธ ์ทีป่รกึษาดา้นแรงงาน 
เขา้ประชุมชีแ้จงการบรหิารจดัการการท างานคนตา่งดา้ว 3 สญัชาตกิมัพูชาลาวและ
เมยีนมา 
 
 วันที ่21 กมุภาพันธ ์2565 ดร.พจน ์ อร่ามวัฒนานนท ์
รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย และ ที่ปรึกษา
กติตมิศักดิส์มาคม , คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษา
สมาคม , คุณวรรณา เสริมสุวรรณสุข คกก.แรงงาน และ
ผูแ้ทนจากภาคเอกชนต่างๆ ไดเ้ขา้ประชุมชีแ้จงการบรหิาร
จัดการการท างานคนต่างดา้ว 3 สัญชาติกัมพูชาลาวและ
เมียนมา กับ รมต.แรงงาน คุณสุชาติ ชมกลิ่น และผูแ้ทน
หน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง  ณ หอ้งประชมุ ประสงค ์รณะนันท ์
ไดม้กีารเสนอประเด็นแกปั้ญหาจากภาคเอกชนทีส่ าคัญสรุป
ดังน้ี   
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 1. เสนอใหพ้จิารณาลดภาระการน าเขา้ MOU ทีม่รีาคาค่อนขา้งสูง และใชเ้วลานาน อัน
เกดิจากการกักตัว และค่าตรวจ RT-PCR เชน่ อาจลดวันกักตัวลง การใช ้ATK ในการตรวจ หรอื
การน าระบบ Test and Go มาใช ้ 
 2. เสนอให ้ก.แรงงาน วางแผนหากโควดิถูกปรับเป็นโรคประจ าถิน่จะมแีผนด าเนินการ
ตอ่อยา่งไร 
 3. เสนอให ้ก.แรงงาน แกปั้ญหาแรงงานต่างดา้ว MOU ทีว่าระการจา้งงานครบ 4 ปี ในปี 
2565 ใหผ้่อนผันและใหข้ึน้ทะเบยีนแรงงานต่างดา้ว ส าหรับการผ่อนผัน ก.แรงงานแจง้ว่า คาด
วา่จะเสนอ ครม. ในสปัดาหห์นา้ 
 4. เสนอใหน้ าแรงงานต่างดา้วทีอ่ยูใ่นประเทศ มาขึน้ทะเบยีนแรงงานใหม่ในประเทศเพือ่
แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอตุสาหกรรมเขม้ขน้ เพื่อแกปั้ญหาการน าเขา้ MOU ทีย่ัง
ด าเนนิการไดไ้มเ่ต็มทีข่ณะนี้ 

 5. เสนอให ้ก.แรงงาน พจิารณาเกณฑก์ารเปลีย่น
นายจา้งของแรงงานต่างดา้ว เนื่องจากภาคธุรกจิ
พบปัญหาแรงงานไหลออกไปจากอุตสาหกรรมไป
ท า ง า นกั บ น า ย จ ้า ง อื่ น  เ กิด ผลก ร ะทบกั บ
ผู ป้ระกอบการที่น าเขา้มาครั ้งแรกตอ้งเสียค่า
ด าเนนิการน าเขา้สงูแตถ่กูแยง่คนงานไป  
 6. เสนอใหก้ระทรวงแรงงานท าฐานขอ้มลูแรงงาน
ตา่งดา้ว MOU  
 7. เสนอใหก้ระทรวงแรงงานหารือกับประเทศตน้
ทางและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวขอ้งเรื่องการต่อ 

Passport & Visa ของแรงงานต่างดา้ว MOU และขอใหค้งอัตราค่า Visa เป็น 500 บ. ต่อไป 
ส าหรับแรงงานที่ passport ขาดและต่อไม่ไดใ้นขณะนี้ มีการเสนอใหป้รับไปเป็นรูปแบบบัตร
ชมพูกอ่น พอประเทศตน้ทางพรอ้มคอ่ยหารอืกลับไปใช ้passport อกีครัง้ 
 8. เสนอให ้ตม. จัดตัง้ hotline หากเกดิปัญหาการรายงานตัวแรงงาน 90 วัน ผ่าน
ออนไลน์ไม่ได ้เพื่อตอ้งการใหใ้ชช้่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลักไดจ้ะแกปั้ญหาการขน
คนงาน และลดความเสีย่งโควดิลง  
 
 โดยภายหลังประชมุ รมต แรงงาน แจง้วา่จะน าประเด็นหารอืกบั ประเทศตน้ทาง , ค.ร.ม. 
, ภาครัฐอิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่หาทางชว่ยเหลอืภาคเอกชนตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมสมาพนัธห์อการคา้ไทย-จนี และสมาคมธุรกจิตา่งๆ คร ัง้ที ่229 
 
 วันที ่22 กุมภาพันธ ์2565 TTIA คุณสุพัตรา 
(แทน ดร.ชนินทร์ นายกฯ) เขา้ร่วมประชุมและ
สมาคมธรุกจิตา่งๆ ครัง้ที ่229 ทางออนไลน ์สรปุดังน้ี 
 
 1. ฯพณฯ หวาง ลี่ผงิ อัครราชทูตที่ปรึกษา
แผนกพาณิชย์ สถานทูตจีนประจ าประเทศไทย 
กล่าวถึงโอกาสทางการคา้ระหว่างไทย-จีน โดย
ในชว่งไมก่ีปี่ จนีไดข้ยายความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ 
เปิดเขตการคา้เสรี เช่น นโยบาย One Belt One 
Road ของจีนใหเ้ชื่อมโยงกบ EEC และ Thailand 
4.0 ของไทย ความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจระดับ
ภูมภิาค RCEP ช่วยผสานและขยายความร่วมมือภายในห่วงโซ่อุปทานอย่างมีนัยส าคัญ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศในภูมภิาค เสน้ทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาวไดเ้ปิดใชอ้ย่างเป็น
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ทางการ และจะขยายไปยังไทย ซึง่เป็นโอกาสในการแบ่งปันความส าเร็จไปดว้ยกัน และการ
แขง่ขันกฬีาโอลมิปิคฤดหูนาวปี 2022 ปิดฉากลงอยา่งสวยงาม 
 2. สมาคมเจา้ภาพ 5 สมาคมทีม่าร่วมเสนอขอ้มูลในครัง้นี้ ไดแ้ก ่สมาคมเพชรพลอยเงนิ
ทองแห่งประเทศไทย สมาคมพ่อคา้ยากรุงเทพ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสตกิไทย สมาคม
การคา้และอตุสาหกรรมไทย และสมาคมพานชิยฮ์ากกา พบวา่ปี 2564 อตุสาหกรรม อัญมณีและ
พลาสตกิมกีารเตบิโตดมีาก  
 3. กอ่นจบการประชมุไดม้กีารน าเสนอดัชนีความเชือ่มั่นในไตรมาสที ่2/2565 จากผูด้อบ 
135 ราย ในภาพรวมความสัมพันธร์ะหว่างเศรษฐกจิ มูลค่าการคา้ น าเขา้-สง่ออกและการลงทนุ 
ไทย-จีน คาดว่าเพิม่ขึน้, ธุรกจิที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกจิ Top 3 ไดแ้ก่ ธุรกจิออนไลน์ พืชผล
การเกษตรและโลจิสตกิส ์ส่วนธุรกจิที่ตอ้งไดร้ับการแกไ้ขเร่งด่วน Top 3 ไดแ้ก่ ท่องเที่ยว 
พชืผลการเกษตร และอสงัหารมิทรัพย-์กอ่สรา้ง 
 
 
TTIA เขา้รว่มงานสมัมนาออนไลนใ์นหวัขอ้ "โอกาสธุรกจิในเอเชยีใต ้ตะวนัออกกลาง 
แอฟรกิา และประเทศไทย" 
 
 วันที ่22 กมุภาพันธ ์2565 TTIA คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมงานสัมมนาออนไลน์
ในหัวขอ้ "โอกาสธุรกจิในเอเชียใต ้ตะวันออกกลาง แอฟริกา และประเทศไทย" จัดโดย 
คณะกรรมการเอเชยีใต ้ตะวันออกกลางและแอฟรกิา สภาหอฯ วัตถุประสงคเ์พือ่น าเสนอโอกาส
ทางธุรกจิในภูมภิาคเอเชยีใต ้ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา ตลอดจนร่วมแบ่งปันประสบการณ์
จากผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส าเร็จ สรปุดังน้ี  
 
 คุณเสก นพไธสง อธบิดกีรมเอเชยีใต ้ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา ก.ต่างประเทศ ให ้
ขอ้มลู ดังนี้ 
 1. ภมูภิาคเอเชยีใต:้  
 - ภาพรวมเป็นตลาด
ขน าด ใหญ่  มี ป ร ะ ช าก ร
ประมาณ 1,600 ลา้นคน ซึง่
เป็นกลุ่มที่มีก าลังซื้อปาน
กลาง-สงู ในชว่งสถานการณ์
แพร่ระบาดโควดิ-19 การคา้
กบัไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 50.83 
และเป็นแหล่งผลิตสินคา้
ตน้ทุนต ่าของไทย รวมถึงเป็นแหล่งการลงทุนหลายสาขา เช่น ยานยนต์ ก่อสรา้ง บริการ 
ทอ่งเทีย่ว อาหารแปรรปู เป็นตน้ 
 - นโยบายโอกาศทางการคา้การลงทนุกบัไทบ อาท ิSelf-Reliant(อนิเดยี), Bangladesh 
Investment Development Authority (ของบังกลาเทศ), Colombo Port City (ศรลีังกา) และ
การจัดตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ 
 
 2. ภมูภิาคตะวันออกลาง  
 - เป็นภูมภิาคดทีส่ าคัญดา้นแหล่งพลังงานของโลก แบ่งประเทศไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
(1) กลุ่มทีส่ามารถผลติอาหารและสนิคา้เกษตรเองได ้และ (2) กลุ่มทีเ่ป็นแหล่งพลังงาน อาท ิ
กลุ่ม GCC (ผลติและส่งออกน ้ามันและก๊าซธรรมชาต)ิ เป็นภูมภิาคสู่ 3 ทวีป (เอเชยี แอฟรกิา 
ยโุรป) 
 - โอกาสของไทยในภูมภิาคตะวันออกลาง: นักท่องเทีย่วมกี าลังซือ้สงูและนยิมเดนิทาง
มาไทย (พักผอ่น, รักษาพยาบาล) รวมถงึเป็นเป้าหมายของแรงงานไทยดว้ย 
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 3. ภมูภิาคแอฟรกิา: 
 - เป็นภมูภิาคทีถ่อืเป็นตลาดใหมท่ีน่่าสนใจ เน่ืองจากเป็นแหลง่ทรัพยากรของโลก เหมาะ
ทีจ่ะเป็นฐานการผลติแห่งใหม่ของเอเชยีและไทย เชน่ อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ทองค า, เกษตร
และเกษตรแปรรูป, การเพาะเลี้ยงสัตว์น ้ า, โรงพยาบาล, ชิ้นส่วนยานยนต์, อัญมณีและ
เครือ่งประดับ  
 - อุปสรรคทางการคา้ ไดแ้ก่ เป็นพื้นทีท่ีค่นไทยไม่ค่อยรูจ้ัก, มรีะยะทางไกล, ความไม่
มั่นคงทางการเมอืง, ความแตกตา่งทางเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม เป็นตน้ 
 
 4. ภาครัฐมแีผนสนับสนุนการคา้การลงทนุของไทย ดังน้ี 
 - การส่งเสรมิโอกาศท าตลาดทีม่ศีักยภาพและตลาดใหม่ เชน่ อนิเดยี ปากสีถาน และ
เอเชยีกลาง 
 - สง่เสรมิการคา้ การขยายการลงทุน และสรา้งเครอืขา่ยนักลุงทุน เชน่ การเชือ่มไทยสู่

โลกมสุลมิ 
 - ส่งเสริมศักยภาพของภาคเอกชนไทย เช่น รักษาตลาดส่งออกเดมิ แสวงหาตลาด
สง่ออกใหม,่ การเขา้ถงึทรัพยากรส าหรับอตุสาหกรรมการผลติสนิคา้ของไทยในแอฟรกิา 
 
 
TTIA ร่วมงานเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Learning and Sharing Session) คร ัง้ที ่10 
หวัขอ้ “กระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์และการแกไ้ขเยยีวยา” 
 
 วันที ่22 กมุภาพันธ ์2565 TTIA คุณศริลิักษณ์ ยังเลศิ คณะกรรมการแรงงาน จาก TU ,
คุณนลธวัช จนท.สมาคมฯ ได ้ร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (Learning and Sharing 
Session) ครัง้ที่ 10 หัวขอ้ “กระบวนการจัดการขอ้รอ้งเรียน/รอ้งทุกข ์และการแกไ้ขเยียวยา” 
ภายใต โ้ครงการ  Fair fish จัดโดย Plan International Thailand ผ่าน zoom meeting มี
สาระส าคัญดังน้ี 
 1. แนวโน ้มและ เครื่ อ งมือ ในการรั บ เ รื่ อ ง
รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์ในสถานประกอบการ และในหว่งโซ่

อปุทาน 
          - ความแตกต่างระหว่างขอ้รอ้งเรยีนและขอ้รอ้ง
ทกุข ์ 
            > ขอ้รอ้งเรียน คือ ความไม่พึงพอใจ เช่น 
ปัญหาจดุบรกิารน ้าดืม่ในโรงงานไมเ่พยีงพอ 
            > ขอ้รอ้งทุกข์ คือ การละเมิดสิทธิ์ เช่น 
ปัญหาน ้าดื่มไม่สะอาดในโรงงานส่งผลใหเ้กดิปัญหา
สขุภาพตอ่แรงงาน 
          - กลไกการรอ้งเรียน เริ่มจาก review กฎหมายของตน /ใหค้วามรูก้ับแรงงานในขอ้
กฎหมาย เช่น นายจา้งควรมีการอบรมดา้นกฎหมายใหแ้รงงานทราบก่อนเขา้ท างาน เพื่อให ้
แรงงานเขา้ใจถงึแนวทาง หรอืสทิธใินการรอ้งเรยีนไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
 2. ขั ้นตอนที่มีประสิทธิผลในการจัดการกับเรื่องรอ้งเรียน/ รอ้งทุกข์ภายในสถาน
ประกอบการ 
          - นายจา้ง > มีการพูดคุยกับแรงงานโดยตรง/ มีคณะกรรมการสวัสดกิารหากแรงงาน
ตอ้งการรอ้งเรียนผ่านตัวแทน/ มี Code of Conduct ส าหรับบรษัิทซับพลายเชนในการปฏบิัติ
ตามมาตรฐานของโรงงาน  
          - Labour agency > เป็นตัวกลางระหว่างแรงงานและนายจา้งในการแกไ้ขปัญหาที่
เกดิขึน้ โดยจะมีการรับฟังอย่างเป็นกลาง เช่น การตรวจสอบหลักฐานจากการรอ้งเรียนอย่าง
ละเอยีด (เอกสารเพิม่เตมิ/กฎระเบยีบขอ้บังคับทีไ่ดล้ะเมดิ) 
          - ความทา้ทายของการจัดการเรื่องรอ้งเรียน คือ ไม่สามารถตรวจสอบขอ้เท็จจริงที่
เกดิขึน้ไดแ้น่ชดั 
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 3. การเยยีวยาอยา่งเป็นระบบและกระบวนการตดิตามเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหาซ ้า 
          - การสรา้งพืน้ทีป่ลอดภัยใหก้ับแรงงานทีไ่ดร้ับผลกระทบ เชน่ การสรา้งชอ่งทางในการ
รอ้งเรียนที่รักษาความลับของแรงงานหรือมาตรการรองรับต่อแรงงานที่ไดร้ับผลกระทบจาก
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
          - ควรมนีโยบายดา้นสทิธมินุษยชนทีค่รอบคลมุถงึแรงงาน 
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพการประมงไทย คร ัง้ที ่
1/2565 
  
 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 65 TTIA คุณสุพัตรา 
ผอ.สมาคม และคุณวชิญา จนท.ดา้นประมง เขา้
ร่วมประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ
การประมงไทย ครั ้งที่ 1/2565 ผ่านออนไลน์ จัด
โดยกรมประมง โดยมีท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่
ปรกึษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานการประชุมฯ สรุปวาระที่เกี่ยวขอ้งกับ
สมาคมฯ ดังน้ี 
 
 1. ความกา้วหนา้การด าเนนิงานภายใตค้ าสัง่คกก. ฟ้ืนฟฯู 
  1.1 โครงการปรับปรุงการท าประมงอวนลอ้มปลาโอด าอย่างยั่งยืน (Gulf of 
Thailand Longtail Tuna Purse Seine FIP) โดย สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทยและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวขอ้งร่วมกับกรมประมงส่งความคืบหนา้รายกิจกรรมให ้KT วิเคราะห์และประเมิน
ความกา้วหนา้ปีที ่1 รอบประเมนิ 6 เดอืน ในเดอืนพฤศจกิายน 2564 และ Fishery Progress ได ้
ประกาศผลการประเมนิอยูใ่นระดับ C 
  ภายหลังการประชมุ TTIA ไดส้อบถามไปยังกรมฯ ถงึวธิยีกระดับ หรอืมปัีญหาใด
ที่ยากต่อการแกไ้ขส าหรับโครงการดังกล่าวหรือไม่ ซึง่กรมฯ แจง้ว่า เรื่องน้ีมีขอ้จ ากัดจาก
ภายนอก และเป็นโอกาสดทีีจ่ะไดท้ าความเขา้ใจผลการประเมนิจ าเป็นตอ้งอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคสว่นอย่างจรงิจัง ทัง้น้ี กรมฯ มแีผนทีจ่ะหารอืร่วมกบั SEAFDEC เพือ่ใหเ้กดิผลอยา่ง
เป็นรูปธรรม และกรมฯไดส้อบถามไปทาง KT ว่ากรณีทีไ่ม่ม ีObserver on Board หรอื EM จะมี
วธิอีืน่ทีจ่ะปรับปรงุคะแนนตัวชีวั้ดขอ้น้ีหรอืไม ่
           1.2 ความคบืหนา้แผนบรหิารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 
2565 (Marine Fisheries Management Plan of Thailand 2020 – 2022: FMP) โดย กรมฯ ได ้
จัดท าแผนการบรหิารจัดการประมงฯ ซึง่เป็นแผนการด าเนินการต่อเน่ืองจากแผนการบริหาร
จัดการประมงฯ พ.ศ. 2558 – 2562 ลา่สดุ อยูร่ะหวา่งการพจิารณาเห็นชอบจาก ครม. 
           1.3 ความกา้วหนา้การด าเนนิการแกไ้ขปัญหาผลกระทบของการท าการประมงต่อ
สตัวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนม (Marine Mammal Protection Act: MMPA) โดย ตามทีส่หรัฐอเมรกิา
ไดป้ระกาศกฎหมาย MMPA เมือ่ 1 มกราคม 2560 มผีลบังคับใชวั้นที ่1 มกราคม 2566 นัน้ กรม
ฯ ไดส้ง่ขอ้มูลแผนปฏบิัตกิารระดับชาตเิพือ่การอนุรักษ์และบรหิารจัดการสัตวท์ะเลเลีย้งลูกดว้ย
นมใหส้หรัฐฯ เมือ่วันที ่29 พฤศจกิายน 2564 โดยสหรัฐฯจะใชเ้วลาพจิารณาประมาณ 1 ปี 
           1.4 กฎระเบยีบใหม่ว่าดว้ยการขึน้ทะเบียนผูผ้ลติอาหารน าเขา้จากต่างประเทศ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  (Regulations on the Registration and Administration of 
Overseas Producers of Imported Food: Decree 248) โดยส า นักงานการศุลกากรแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of People's Republic of 
China: GACC) ประกาศกฎระเบยีบใหม่ว่าดว้ยการขึน้ทะเบียนผูผ้ลติอาหารฯ มีผลบังคับใช ้1 
มกราคม 2565 โดยก าหนดใหผู้ผ้ลติสนิคา้อาหารจ านวน 18 รายการ ซึง่รวมถงึผลติภัณฑส์ัตว์
น ้ า  ตอ้งขึ้นทะเบียนในระบบการจัดการการขึ้นทะเบียนผูผ้ลิตฯ (China Import Food 
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Enterprises Registration: CIFER) ผ่านหน่วยงานที่มีอ านาจ (Competent Authority) ของ
ประเทศผูส้ง่ออก 
           1.5 การรับรองการปฏบิัตติามมาตรการเพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 ในกระบวนการผลติอาหารส่งออก โดย กรมฯไดอ้อกหนังสอืรับรองฯ จ านวน 260 ฉบับ 
โดยออกใหโ้รงงานผลติสนิคา้สัตวน์ ้าแชเ่ยอืกแข็ง 128 ฉบับ, โรงงานผลติสนิคา้สัตวน์ ้าบรรจุ
กระป๋อง 36 ฉบับ, โรงงานผลติสนิคา้พื้นเมอืง 83 ฉบับ, สถานบรรจุสัตวน์ ้า 12 ฉบับ และหอ้ง
เย็นรับฝาก 1 ฉบับ ทัง้นี้ การขอการรับรองดังกล่าวสามารถด าเนินการขอไดต้ลอดจนกว่าจะมี
ประกาศเปลีย่นแปลง 
           1.6 มาตรฐานดา้นสุขอนามัยส าหรับสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น ้ าและ
หลักเกณฑใ์นการออกหนังสอืรับรอง พ.ศ. 2564 โดย กรมฯ ไดจ้ัดท ามาตรฐานดา้นสขุอนามัยฯ 
เพื่อส่งเสริมใหส้ถานประกอบการประมงภายในประเทศน าไปใชป้ฏิบัติ และไดก้ารรับรอง
มาตรฐานฯ โดยขอ้ก าหนดของมาตรฐานนี้ครอบคลุมสถานที่ตัง้และอาคารผลติ , เครื่องมือ, 
เครื่องจักรและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติ, การควบคุมกระบวนการผลติ, การสุขาภบิาล, บุคลากร 
และสุขลักษณะการปฏบิัตงิาน ซึง่ไดร้ับการประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วันที ่28 ธันวาคม 
2564 

           1.7 การเขา้ร่วมความตกลงหุน้สว่น
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ภ า ค พื้ น แ ป ซิ ฟิ ก 
( Comprehensive and Progressive Trans – 
Pacific Partnership: CPTPP) โดยที่ประชุมให ้
ความเห็นว่าขอ้มลูดา้นประโยชนแ์ละผลเสยีทีจ่ะ
เกดิขึน้ในภาคประมง หากประเทศไทยเขา้ร่วม 
CPTPP ยังไม่มีความชัดเจน จึงเสนอใหก้รมฯ 
จา้งผูว้ ิจัยเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิตทิี่จะใช ้

ประกอบการพจิารณา  
 
 2. ความกา้วหนา้จากขอ้เสนอเพิม่เตมิของการประชมุ ครัง้ที ่7/2564 เมือ่ 23 ธันวาคม 
2564 
  2.1 แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างดา้วตามมาตรา 83 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 กรณีพเิศษ โดยจากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการนโยบายการบรหิาร
จัดการการท างานของคนต่างดา้ว (คบต.) ครัง้ที ่1/2565 เมือ่ 2 มกราคม 2565 ทีป่ระชมุมมีติ
เห็นชอบโดยหลักการและมอบหมายหน่วยงาน ดังน้ี 
                 2.1.1 แนวทางการเปิดใชม้าตรา 83 กรณีพเิศษ (Seabook เล่มเหลอืง) 
โดยหลักการใหใ้ช ้มาตรา 83 กรณีพิเศษ ปีละ 2 ครั ้ง ครั ้งละ 3 เดือน โดยรอบที่ 1 เริ่ม 1 
เมษายน - 30 มถินุายน และรอบที ่2 เริม่ 1 กนัยายน - 30 พฤศจกิายน  
                 2.1.2 Seabook เล่มเหลอืง มอีายุไม่เกนิ 2 ปี และหมดอายุพรอ้มกันใน
แตล่ะรอบ โดยรอบที ่1 หมดอาย ุ31 มนีาคม และรอบที ่2 หมดอาย ุ31 สงิหาคม 
                 2.1.3 การต่ออายุ Seabook เล่มสเีหลอืง ไดค้รัง้ละ 2 ปี โดยสามารถต่อ
อายไุดก้อ่นหมดอาย ุ90 วัน 
                 2.1.4 เงือ่นไข และหลักเกณฑใ์นการขอรับหนังสอืคนประจ าเรอื 
   - คนต่างดา้วจะตอ้งมหีนังสอืเดนิทางทีย่ังไม่หมดอายุ และมตีราประทับ
ตรวจหนังสอืขาเขา้ 
   - ตอ้งมใีบรับรองสุขภาพคลอบคลุมถงึ Covid19 และประกันสุขภาพที่มี
อายุอย่างนอ้ยเท่ากับหนังสอืคนประจ าเรือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยการตรวจ
สขุภาพและประกนัสขุภาพแรงงานตา่งดา้ว 
   - เจา้ของเรือตอ้งจัดท าสัญญาจา้งตามแบบที่ก าหนดในประกาศกรม
สวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
   - คนต่างดา้วตอ้งยื่นค าขอจัดเก็บขอ้มูลอัตลักษณ์บุคคลที่ตรวจคนเขา้
เมอืงจังหวัด  
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                 2.1.5 เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการขอต่ออายุหนังสือคนประจ าเรือ 
โดยจะตอ้งใชห้นังสอืคนประจ าเรอืทีย่ังไมห่มดอายยุืน่ค าขอ ประกอบกบัเอกสารอืน่ๆ เหมอืนการ
ขอรับหนังสอืคนประจ าเรอื 
                 2.1.6 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนนิการ 
   - กรมประมงใชอ้ านาจตามมาตรา 83 แหง่ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 
   - กระทรวงมหาดไทย ใชอ้ านาจตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.คนเขา้เมอืง 
พ.ศ. 2522 
   - กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการตรวจสุขภาพและท าประกันสุขภาพมี
อายคุุม้ครองไมน่อ้ยกวา่อายหุนังสอืคนประจ าเรอื 
   - กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงานจัดท าสญัญาจา้งและตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง และลงลายมอืชือ่ก ากบั 
   - ส านักตรวจคนเขา้เมือง จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ตรวจลงตราและ
ประทับตราอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจักรแกค่นตา่งดา้ว 
   - กรมการปกครอง จัดท า/ปรับปรงุทะเบยีนประวัตคินตา่งดา้ว 
 
 ก าหนดการจัดประชมุคกก.ฟ้ืนฟฯู ครัง้ที ่2/2565 จะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่28 เมษายน 
2565 เวลา 13.30 น. เป็นตน้ไปดว้ยระบบออนไลน ์หรอืหอ้งประชมุพะยนู ชัน้ 7 อาคารจฬุาภรณ์ 
กรมประมง 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมสามญัประจ าปีคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-รสัเซยี 
 
 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 TTIA 
คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชมุ
สามัญประจ าปีคณะกรรมการสภาธุรกจิ
ไทย-รัสเซีย โดยมี คุณเกรียงไกร เป็น
ประธาน จัดโดย สภาธุรกจิไทย-รัสเซยี 
สรปุดังน้ี 
 1.สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย เป็น
หน่วยงานทีอ่ยูภ่ายใตค้ณะกรรมการรว่ม 
ภาคเอกชน 3 สถาบัน  (กกร . )  ซึ่ง
ประกอบดว้ย สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพือ่สง่เสรมิและอ านวยความสะดวก
ในการจัดท าการคา้ การลงทนุ และการรว่มทนุกนัระหวา่งไทย และสหพันธรัฐรัสเซยี 
 2. ประธานใหข้อ้มลูฯ โอกาสในการสง่ออกไปยังรัสเซยี ดังน้ี 
 - รัชเซยีแสวงหาคูค่า้ใหม่ๆ   
 - นักท่องเทีย่วรัชเซยีทีเ่คยเดนิทางมาไทยมคีวามชืน่ชอบและนยิมสนิคา้ไทยเป็นอย่าง
มาก เชน่ ยาดม ยาหมอ่ง สบู ่เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เป็นตน้  
 3. ผูบ้ริโภคของคนรัสเซียนิยมซื้อสนิคา้ผ่านรา้นคา้ปลีกถึง 50% และ ซื้อผ่านระบบ
ออนไลน์อกี 50% โดยสนิคา้ทีร่ัสเซยีใหค้วามนิยม ไดแ้ก่ สมุนไพร เครื่องส าอาง ผลติภัณฑ์
สปา ขนมขบเคีย้ว เป็นตน้ 
 4. แผนด าเนนิงานสภาธรุกจิฯ ในปี 65  
 - จัดสัมมนารูปแบบปกต ิและรูปแบบออนไลน์(webinar) เพือ่เสรมิสรา้งความพรอ้มและ
โอกาสใหผู้ป้ระกอบการไทยในการเปิดตลาดรัสเซยี และประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 - จัดกจิกรรม Online Business Matching 
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TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะท างานขบัเคลือ่น BCG (Bio-Circular-Green economy) 
และ  ESG (Environment Social Governance Model) เพื่อธุ รกิจที่ย ั่งยืน  คร ั้งที่ 
1/2565 
  
 วันที ่24 กมุภาพันธ ์2565 TTIA ดร.ชนนิทร ์
นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการสภาหอฯ และคุณ
สุพัตรา ผอ.เขา้ร่วมประชุมคณะท างานขับเคลื่อน 
BCG(Bio-Circular-Green economy)  แล ะ  ESG 
(Environment  Social Governance Model) เ พื่ อ
ธุรกจิทีย่ั่งยนื ครัง้ที ่1/2565 จัดโดยสภาหอฯ ผ่าน
ระบบออนไลน ์สรปุดังน้ี 
 
 1.สภาหอฯ แตง่ตัง้คณะท างานขับเคลือ่น BCGฯ ประจ าปี 2565 – 2566 โดย ดร.ชนนิทร ์
ไดร้ับการแต่งตัง้เขา้ร่วมอยู่ในองคป์ระกอบคณะท างานฯ ดว้ย เพื่อก าหนดทศิทางการท างาน
ของหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศดว้ย BCG Model และ ESG Model, ติดตามและขับเคลื่อนการด าเนินงานใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุตอ่สมาชกิ ผูป้ระกอบการ และรายงานผล 
 
 2. ความกา้วหนา้ของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดว้ยโมเดลเศรษฐกจิ BCG 
โดย ดร.ณรงคศ์ริเิลศิวรกลุ ผอ.สนง.พัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)  
 - คณะกรรมการบรหิารเศรษฐกจิ BCG Model เห็นชอบแนวทางขับเคลือ่นฯ โดยใหทุ้ก
กระทรวงมี focal point, จัดสรรงบประมาณ, ภาครัฐปรับยุทธศาสตร์บูรณาการ BCG เพื่อการ
พัฒนาเชงิพื้นที,่ การสรา้งระบบนิเวศเพื่อกระตุน้การลงทุน และการสนับสนุนภาคประชาสังคม 
เป็นการท างานแบบจตภุาค ีคอื รัฐ เอกชน ประชาสงัคม วชิาการ  
 - จากขอ้มูล BOI มกีารลงทุนในกลุ่ม BCG ปี 64 เพิม่ขึน้ 160% อยากใหส้ภาหอฯ ชว่ย
ประชาสมัพันธใ์หส้ง่แผนลงทนุเขา้มา ธนาคารมกีารสนับสนุนสนิเชือ่สเีขยีว  
 - ตัวอย่าง BCG การผลติโปรตีนจากจิง้หรีดและหนอนแมลงวันผลไม ,้ ผลติพลาสตกิ
ชวีภาพ, โครงการ Hygiene Street Food-อปุกรณ์รถเข็นนวัตกรรมอัจฉรยิะเพือ่ผลติและแปรรูป
อาหาร เพือ่มอบโอกาสสรา้งอาชพีอสิระใหผู้เ้ปาะบางในสังคม, ธนาคารอาหารเพือ่ชว่ยเหลอืผู ้
ขาดแคลนอาหารชว่งโควดิ-19 
 

 3. การด าเนนิงานของหอการคา้ไทย มกีาร
ตัง้สาขาต่างๆ และจัดท าโครงการกจิกรรม ซึง่
ตอบโจทย ์BCG บา้งแลว้  
 ดร.ชนินทร์ ใหข้อ้มูลว่า อุตสาหกรรม
อาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตสูงมาก ingredient ใช ้
by product ของทูน่า เกษตรและอุตฯ เป็นส่วน
หนึ่งของ BCG ปี 63-64 มีการลงทุนมาก ได ้
BOI เป็น B1 ตอนนี้ได ้A3 ตอ้งการผลักขึน้เป็น 
A1 ในปี 65 จะลงทุนอกีไม่ต ่ากว่า 3 พันลา้น ใน 

3 ปีนี้ ไมต่ ่ากวา่ 1 หมืน่ลา้น โดยในเรือ่งน้ีสมาคมจะท าหนังสอืผลักดันผา่นทางสภาหอฯ ตอ่ไป 
 - การพัฒนากาแฟในภาคเหนือ น ามาตรฐานเขา้ไป จนถงึพัฒนาตลาด โดย สวทช 
แนะน าใหท้ าคลปิวดีโีอกาแฟ เนน้ลดความเหลือ่มล ้าและสิง่แวดลอ้ม ใหเ้กดิการขยายผล  
 - อาหาร โดย สวทช. ยกตัวอย่าง มผีูป้ระกอบการไทยผลติ ingredient เชน่ แคลเซยีม
จากกระดกูปลา จงึแนะน าวา่ควรใส ่platform เชน่ นม และท าการตลาดเขา้สูน่มเสรมิสารอาหาร
ในโรงเรยีน เอาหลายๆ บรษัิทมาน่ังคยุ บรูณาการเป็น ingredient-base-marketing 
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TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนาออนไลนใ์นหวัขอ้ "เจาะกลยุทธธ์ุรกจิไทย บุกตลาดใหม่ใน
ลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน" 
 
 วันที ่24 กุมภาพันธ ์2565 TTIA คุณวชิญา 
จนท.สมาคม เขา้ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวขอ้ 
"เจาะกลยุทธ์ธุรกิจไทย บุกตลาดใหม่ในลาติน
อเมรกิาและแครบิเบยีน" จัดโดย กรมอเมรกิาและ
แปซฟิิกใต ้กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีท่าน
วชิชุ เวชชาชวีะ อธบิดีกรมอเมรกิาฯ เป็นประธาน 
สรปุดังน้ี 
 
 1. วัตถุประสงค ์เพือ่น าเสนอโอกาสทางธุรกจิในลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน ตลอดจน
รว่มแบง่ปันประสบการณ์จากผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส าเร็จ  
 2. โอกาสและลู่ทางการคา้การลงทุนในเม็กซโิก บรรยายโดยคุณไพศาล หรูพาณิชยก์จิ 
เอกอัคราชฑตู ณ กรงุเม็กซโิก 
       2.1 Maxico at a Glance 
            - GDP (Naminal) > 1.28 ลา้นลา้นดอลลารส์หรัฐฯ (เศรษฐกจิใหญ่อันดับที ่2 
ของลาตนิอเมรกิา รองจากบราซลิ, อันดับที ่15 ของโลก) 
           - GDP per capital > 9,946 ดอลลารส์หรัฐ 
           - ความตกลงเขตการคา้ > ม ีFTA แลว้ 13 ฉบับ ครอบคลมุมากกว่า 50 ปท. ทั่ว
โลก (แต่ยังไม่ม ีFTA กับไทย) และเป็นสมาชกิ OECD, APEC, G20, CPTPP, Pacific Alliance 
และ USMCA 

  2.2 การคา้ไทย-เม็กซโิก 
  - ปี 62 เม็กซโิกเป็นคู่คา้อันดับ 1 
ของไทย แต่ผลกระทบจาก Covid-19 ท าให ้
เม็กซโิกเป็นคู่คา้อันดับ 2 ของไทยในปี 63 และ 
64 ทัง้น้ี ก็ยังเป็นตลาดสง่ออกอันดับ 1 ของไทย 
  - มลูคา่การคา้ระหวา่งปี 64 มมีลูคา่ 
3,653.06 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 
18.13) โดยไทยสง่ออก 2,848.88 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.3 และน าเขา้ 804.18 

ลา้นดอลลารส์หรัฐ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.87 ไดด้ลุการคา้ 2,044.70 ลา้นดอลลารส์หรัฐ 
  2.3 โอกาสและลูท่างการลงทนุของไทยในเม็กซโิก 
  - สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคยานยนต ์
  - เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์
  - ผลติภัณฑน์วัตกรรมอาหาร (Food innovation products) 
  - ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิตามิน, อาหารเสริม, ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม, ของ
ตกแตง่และของขวัญ, ขา้ว, อาหารพรอ้มรับประทาน 
 
 3. เจาะกลยุทธธ์ุรกจิไทยฯ, ชลิี บรรยายโดยคุณชนิดา กมลนาวนิ เอกอัครราชฑูต ณ 
กรงุซนัตอิาโก 
  3.1 จุดเด่นดา้นการคา้การลงทุนของชลิ ี> มรีะบบเศรษฐกจิเสร ีโดยมคีวามตก
ลงทางการคา้จ านวน 31 ฉบับ กบั 65 ประเทศ/เขตเศรษฐกจิ เทา่กบั 88% ของ GDP โลก 
  3.2 การขยายตัวการสง่ออกไทยจากการท า FAO ไทย-ชลิ ี>> ซึง่มผีลบังคับใช ้
5 พ.ย. 58 และในปี 66 สนิคา้ภายใต ้FTA ไทย-ชลิ ีจะไดร้ับการลดภาษีเป็น 0 ทกุรายการ 
  3.3 สาขาทีม่ศีักยภาพดา้นการคา้กบัชลิ ี
          - สินคา้ที่ช ิลีมีศักยภาพในการส่งออกมาไทย > สินคา้ประเภทสินแร่โลหะและ
ผลติภัณฑ,์ เยือ่กระดาษ, สนิคา้เกษตร, อาหาร, ผลไม,้ ไวน ์และถ่ัวตา่ง ๆ 
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          - สนิคา้ไทยทีน่่าจะมศีักยภาพในการขยายตลาดในชลิ ี>> ยางและชิน้สว่นอะไหล่ยาน
ยนต,์ ผลติภัณฑอ์าหารแปรรูป, เครื่องส าอางและผลติภัณฑด์า้นความงาม, เครื่องประดับและ
ของตกแตง่บา้น, อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์และเครือ่งมอืแพทย ์
          - อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร 
          - ไรไ่วน ์
          - การทอ่งเทีย่ว/การโรงแรม 
          - เหมอืงแร ่
          - พลังงานทดแทน 
 
 4. เ จ าะกลยุทธ์ธุ ร กิจ ไทยฯ , เป รู และ
โคลอมเบีย บรรยายโดยคุณสรยุทธ ชาสมบัติ 
เอกอัครราชทตู ณ กรงุลมิา 
 > หุน้ส่วนการขับเคลื่อน BCG Model ของ
ไทย 
       4.1 SWOT Analysis - เปร ู
           - Strengths > มรีะบบเศรษฐกจิเสรี
และมีดัชนีทางเศรษฐกจิมหภาคที่มั่นคง และเป็น
สมาชกิของ Pacific Alliance และ APEC 
       4.2 สาขาที่มีศักยภาพในการน าเขา้/ส่งออก และการลงทุนในเปรูตามโมเดล 
BCG ของไทย 
  - เกษตรและอาหาร > องุ่น, บลูเบอรร์ี,่ หมกึยักษ์แชแ่ข็ง, กุง้แชแ่ข็ง และผลไม ้
จากป่าอเมซอน 
  - สขุภาพและการแพทย ์> ผลติภัณฑส์มนุไพร 
           - พลังงาน 
           - การทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
       4.3 SWOT Analysis - โคลอมเบยี 
           - Strengths > เ ป็นศูนย์กลางการผลิต , จ าหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์
ภาคอตุสาหกรรมในภูมภิาค และเป็นสมาชกิกลุ่ม Pacific Alliance และไดเ้ขา้เป็นสมาชกิล าดับ
ที ่37 ของ OECD  
       4.4 สาขาที่มีศักยภาพในการน าเขา้/ส่งออก และการลงทุนในโคลอมเบียตาม
โมเดล BCG ของไทย 
           - เกษตรและอาหาร >โกโก ,้ น ้าตาลออ้ย, ขา้ว, กลว้ย, มันส าปะหลัง, น ้ามัน
ปาลม์ และดอกไม ้
           - สุขภาพและการแพทย์ > กัญชาเพื่อการแพทย์และวิทยาศาสตร์ และการ
พัฒนาผลติภัณฑจ์ากกญัชา 
           - พลังงาน 
           - การทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
       4.5 ประเด็นการคา้ทีน่่าจับตามองส าหรับเปรแูละโคลอมเบยี 
           - ปี 54 Early Harvest ภายใตข้อ้ตกลงการคา้เสรรีะหวา่งไทยและเปร ูมผีลบังคับ
ใช ้โดยครอบคลุมรอ้ยละ 70 ของสนิคา้ ทัง้น้ี ปี 64 มูลค่าการคา้รวมอยู่ที่ 499 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ เพิม่ขึน้จากปี 63 รอ้ยละ 22 โดยไทยไดเ้ปรยีบดลุการคา้ 
           - โคลอมเบียประสงค์จัดท าขอ้ตกลงการคา้เสรี ASEAN-Pacific Alliance และ
มุง่มั่นทีจ่ะเขา้รว่มเป็นสมาชกิ APEC 
 
     ทั ้งนี้  สามารถ ดาวน์โหลด Application "discoverlatinamerica" ไดท้ั ้งระบบ ios และ 
Android เพือ่อัพเดทขอ้มลูขา่วสาร, กจิกรรม, การคา้, E-Book และอืน่ๆ 
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TTIA ไดใ้หส้มัภาษณ์ ทมีวจิยั คณุฮานนา โบลล ์โครงการ Ship to Shore Rights จาก 
IOM ในหวัขอ้การศกึษาเรือ่ง พลวตัแรงงานในหว่งโซอ่ปุทาน  
 
 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คุณอรรถพันธ์ 
มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคุณวรพล 
เจา้หนา้ทีส่มาคม ไดใ้หส้มัภาษณ์ ทมีวจิัย คณุฮาน
นา โบลล์ โครงการ Ship to Shore Rights จาก 
IOM ในหัวขอ้การศกึษาเรือ่ง พลวัตแรงงานในห่วง
โซ่อุปทาน วัตถุประสงค์เพื่อวจิัยการยา้ยถิน่ของ
แรงงาน รวมถึงกระบวนจัดหางาน สภาพการ
ท างานในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล เพื่อศกึษา
ต่อไปยังธุรกจิขนาดเล็กของประเทศต่างๆ ว่ามกีาร
ดูแลแรงงานอย่างไร โดยหลังการศกึษาจะมีการ
จัดท ารายงานเฉพาะแต่ละประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ
งานวจิัย เชน่ อนิโดนีเซยี และไทย โดยคณุอรรถพันธ ์ไดใ้หข้อ้มลูส าคัญดังน้ี  
 
 สมาคมฯ ไดน้ าเสนอหลักการ GLP ทีน่ าไปใชก้ับสมาชกิ และพยายามขยายผลต่อ GLP 
ถงึซับพลายเชน โดยไดเ้ริม่ไปที่ซับพลายเชนหลักเช่น กล่อง กระป๋อง ฉลาก น ้ามันพืช แต่
ปัจจบุันเน่ืองจากสถานการณ์โควดิท าใหก้ารสง่เสรมิซบัพลายเชนท าไดช้า้ลง 

 ส าหรับการใชวั้ตถุดบิในประเทศทีเ่ป็นบรษัิท SME 
นัน้ อุตสาหกรรมทูน่าจะน าปลาทูน่าที่ใชผ้ลติส่วนใหญ่
เป็นปลาน าเขา้มเีพยีงสว่นนอ้ยทีซ่ือ้จากประมงไทย โดย
การซือ้วัตถุดบิ โรงงานสมาชกิจะซือ้จากบรษัิทที่ไดร้ับ
การรับรองถกูตอ้ง เชน่ ขึน้ทะเบยีนกรมประมง และมกีาร
ออดทิซบัพลายเออรด์ว้ย  
 อุตสาหกรรมทูน่าใหค้วามส าคัญในเรื่อง ความ
ปลอดภัยอาหาร การตรวจสอบยอ้นกลับ และจรยิธรรม
แรงงาน โดยสมาชกิตอ้งท า GMP และ HACCP และมี

การขึน้ทะเบยีนกบักรมประมง  
 อปุสรรคส าหรับ บ.ซบัพลายเชน SME ดา้นแรงงานนัน้ ควรสรา้งความรูค้วามเขา้ใจว่าเขา
เป็นสว่นส าคัญในหว่งโซก่ารผลติเพือ่การสง่ออก และตอ้งมกีารอบรมใหค้วามรูส้ม ่าเสมอเพือ่ให ้
เกดิความตอ่เน่ือง นอกจากนี้ ยังตอ้งมกีารเห็นคณุคา่จาก Buyer ดว้ย มกีารใหร้างวัลส าหรับการ
ด าเนนิการทีม่ากขึน้เพือ่จงูใจการท างาน 
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมาธกิารร่วมว่าดว้ยความร่วมมอืทวภิาครีะหว่างรฐับาล
แหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแหง่สาธารณารฐัเคนยา คร ัง้ที ่2 
 
 วันที ่25 กุมภาพันธ ์2565 TTIA คุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมาธกิารร่วมว่า
ด ว้ยความร่ วมมือทวิภาคีร ะหว่ า ง รั ฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณารัฐเคนยา 
ครัง้ที่ 2 โดยมีคุณดามพ์ บุญธรรม อธบิดีกรมเอเชยี
ใต ้ตะวันออกกลางและแอฟรกิา เป็นประธาน จัดโดย 
กระทรวงการตา่งประเทศ สรปุดังน้ี 
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 ประธานฯ ไดน้ าเสนอขอ้มลูทา่ทคีวามรว่มมอืทีฝ่่ายไทยเสนอเคนยา่ ดังนี้ 
 1. ดา้นการคา้ 
 - แลกเปลีย่นการเยอืนระหว่างคณะผูแ้ทนและเขา้ร่วมกจิกรรมส่งเสรมิการคา้ในสนิคา้ที่
ไทยมศีักยภาพ เชน่ อะไหลร่ถยนต ์ขา้ว อาหาร เกษตรแปรรปู 
 - แลกเปลีย่นฐานขอ้มลู/รายชือ่ผูส้ง่ออกของเคนยาทีม่ศีักยภาพ เชน่ อัญมณี แร ่อาหาร
ทะเล เป็นตน้ 
 - จัดท าบันทกึความเขา้ใจระหวา่ง GIT กบัหน่วยงานดา้นอัญมณีของเคนยา 
 - สนับสนุนการจัดกจิกรรมจับคูธ่รุกจิทางออนไลนร์ะหวา่งประเทศ 
 2. ดา้นการเกษตร 
 - ความร่วมในการแลกเปลีย่นพันธุ/์ปรับปรุง/ถ่ายทอดเทคโนโลย/ีและพัฒนาพืชกาแฟ
และแมคคาเดเมยี 
 - แลกเปลีย่นความรูด้า้นวชิาการและการพัฒนาพชืสมนุไพร 
 3. ดา้นการศกึษา 
 - เสนอใหม้ีการเชือ่มโยงขอ้มูลเกีย่วกับการบรหิารจัดการดา้นอาชวีศกึษา เช่น ขอ้มูล
หลักสตูร 
 4. ดา้นดจิทิัล 
 - แลกเปลีย่นแนวคดินโยบายดา้นดจิทิัลของทัง้สองประเทศ 
 
 ขอ้เสนอความรว่มมอืของฝ่ายเคนยา 
 1. ดา้นการคา้ 
 - เสนอใหท้่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมอมบาซาพจิารณาท า MOU เพื่อส่งเสรมิความ
รว่มมอืในการขนสง่สนิคา้ 
 - เชญิชวนนักลงทนุตัง้โรงงานผลติสนิคา้และสง่ออก อาท ิโรงงานทนู่ากระป๋อง 
 2. ดา้นประมง 
 - จัดท า MOU วา่ดว้ยความรว่มมอืดา้นการประมงระหวา่งไทย-เคนยา 
 - สง่เสรมิการท าประมงชายฝ่ังและประมงนอกน่านน ้า 
 - ความรว่มมอืในการแปรรปูสนิคา้ประมง 
 3. ดา้นสาธารณสขุ 
 - ความร่วมมือในการรับมอืโควิด-19/การแลกเปลีย่นความรูด้า้นการผลติ และการวจิัย
วัคซนี 
 
 ทัง้น้ี ทางกระทรวงฯ จะเวยีนขอขอ้มลูความเห็นจากภาครัฐ เอกชนและผูเ้กีย่วขอ้งอกีครัง้ 
เพือ่จัดท าเป็นขอ้มลูเพิม่เตมิเตรยีมหารอืกบัเคนยาในการประชมุ JC ไทย-เคนยาในปี 65 นี ้
 
 
TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนาออนไลนใ์นหวัขอ้ "การตรวจประเมนิและการขอการรบัรอง 
FSMA FSVP & QIC ส าหรบัผูส้่งออก อาหารมนุษยแ์ละอาหารสตัวเ์ลีย้งไปประเทศ
สหรฐัอเมรกิา" 
 
 วันที่ 25 กุมภาพันธ ์2565 TTIA คุณวชิญา 
และคุณภรภัทร จนท.สมาคม เขา้ร่วมงานสัมมนา
ออนไลน์ในหัวขอ้ "การตรวจประเมนิและการขอการ
รับรอง FSMA FSVP & QIC ส าหรับผูส้ง่ออก อาหาร
ม นุ ษ ย์ แ ล ะ อ า ห า ร สั ต ว์ เ ลี้ ย ง ไ ป ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา" จัดโดย SGS โดยมีคุณบุณฑริกา 
บ าเพ็ญผล ผูช้่วยผูจ้ัดการผลิตภัณฑ์ดา้นอาหาร, 
แผนกการรับรองระบบและพัฒนาธรุกจิ เป็นผูบ้รรยาย สรปุดังน้ี 
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 1. ผูน้ าเขา้อาหารมนุษยแ์ละอาหารสตัว ์(US Importer) ตอ้งท าอะไร 
 - การทวนสอบซพัพลายเออรต์า่งประเทศตาม Foreign Supplier Verification Program 
(FSVP) 
 - ผูน้ าเขา้อาหาร (US Importer) ตอ้งตรวจสอบว่าซัพพลายเออร์ของตนผลติอาหาร
สอดคลอ้งตาม 21 CFR part 117, 21 CFR part 507 และกฎหมาย FDA ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 - ตอ้งมั่นใจวา่อาหารนัน้ไมม่กีารปลอมปน และมฉีลากทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัสารกอ่ภมูแิพ ้
 - มสีว่นรับผดิชอบในการดแูลความปลอดภัยของอาหารน าเขา้ 
 - ด าเนินการตรวจสอบความเสีย่งตามประเภทของอันตราย ใครเป็นผูค้วบคุมอันตราย 
ประสทิธภิาพของซพัพลายเออร ์
 

 2. การตรวจประเมนิโดยหน่วยงานบคุคลที่
สาม 
 - FDA อนุญาตให ้certification body ที่
ไดร้ับการ accredited ตรวจประเมนิและออก
ใบรับรองใหโ้รงงานผลิตอาหารมนุษย์และ
อาหารสตัวไ์ด ้
 - โรงงานที่ได ร้ั บการรั บ รองจาก  CB 
สามารถใชใ้บรับรองน้ี แสดงความสอดคลอ้ง

ตาม 21 CFR 117, 21 CFR part 507 และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งได ้
 - US importer สามารถใชใ้บรับรองของโรงงาน เพือ่แสดงความสอดคลอ้งตามโปรแกรม
การทวนสอบซัพพลายเออร์ต่างประเทศได ้ (FSVP) หรือใชใ้นการสมัครโปรแกรม VQIR 
(Voluntary Qualified Importer Program) ซึ่งเ ป็นโปรแกรมที่ FDA ออกแบบมาเพื่อ US 
importer ใหน้ าเขา้อาหารไดร้วดเร็วยิง่ขึน้ 
 
 3. การขอรับรอง และการใชใ้บรับรอง 
 - ผูผ้ลติภายใตก้ฎหมาย FSMA สามารถขอการรับรองได ้เช่น ผูผ้ลติขา้ว, ผลติภัณฑ์
ประมง, อาหารปรับกรด, อาหารกรดต ่าในภาชนะบรรจุปิดสนทิ, เครือ่งดืม่, น ้าผลไม,้ อาหารสัต
วเลีย้ง 
 - ใบรับรองมอีาย ุ1 ปี และมรีอบการตอ่ใบรับรองทกุๆ 1 ปี 
 - ผูผ้ลติอาหาร ใชใ้บรับรอง FSVP และ QIC แสดงตอ่ลกูคา้ 
 - ผูน้ าเขา้อาหาร ใชใ้บรับรอง FSVP และ QIC แสดงต่อเจา้หนา้ที ่US FDA เพื่อแสดง
ความสอดคลอ้งในโปรแกรมการทวนสอบซพัพลายเออรต์า่งประเทศ 
 - ผูน้ าเขา้อาหาร ใชใ้บรับรอง QIC ส าหรับสมัครเขา้โปรแกรม VQIP เพื่อลดการ
ตรวจสอบสนิคา้โดย US FDA และเพิม่ความรวดเร็วในการน าเขา้ 
 
 4. ขัน้ตอนการตรวจประเมนิ FSMA QIC 
 - Consultative Audit: 
  > การตรวจประเมนิแบบ Unannounced audit เพือ่ประเมนิความสอดคลอ้งตาม
กฎหมาย FD&C Act และ FDA regulations ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  > ผลการตรวจประเมนิถกูใชง้านภายในองคก์ร 
  > เป็นการเตรยีมพรอ้มกอ่น Regulatory Audit 
 - ผลการตรวจประเมนิถกูใชเ้พือ่พจิารณาใหก้ารรับรอง 
 - ขอ้มลูการตรวจประเมนิถกู upload ขึน้สูร่ะบบของ US FDA 
 - กรณีทีส่นิคา้ไมป่ลอดภัยตอ่ผูบ้รโิภค CB ตอ้งแจง้ US FDA ทันท ี
 
 5. ขัน้ตอนการตรวจประเมนิ FSMA FSVP 
 - ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน คอื 
      Stage 1: การทบทวนเอกสาร (on site หรอื off site) 
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 Stage 2: การตรวจประเมนิการประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนด (onsite) 
 - การตรวจประเมนิเป็นแบบแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (announced audit) 
 - การออกใบรับรอง หลังจากตรวจประเมนิ stage 2 
 - ตรวจแบบ integrate กบัมาตรฐาน GFSI ได ้เชน่ BRCGS และ FSSC 
 - สามารถตรวจ remote audit ได ้
 
 6. การเตรยีมตัวเพือ่ขอการรับรอง 
  6.1 Identify/train qualified PCQI 
  6.2 Know the applicable regulations 
  6.3 Select Certification Program 
  6.4 Doc Review/ Stage 1 or Consultative audit 
  6.5 Get FSMA Certified 
 
 7. ประโยชนข์องการตรวจรับรอง FSMA 
 - ออกแบบมาโดยเฉพาะเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั FSMA 
 - ขอ้ไดเ้ปรียบทางการคา้ส าหรับผู ผ้ลิตอาหารและอาหารสัตว์ที่ส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมรกิา 
 - เพิม่โอกาสทางการคา้ ดงึดดูลกูคา้ผูน้ าเขา้ของสหรัฐฯ 
 - การรับรอง FSMA QIC ช่วยอ านวยความสะดวกในการน าอาหารไปยังสหรัฐอเมริกา
อยา่งรวดเร็ว เป็นประโยชนส์ าหรับซพัพลายเออรแ์ละผูน้ าเขา้ 
 - การตลาดและการจดจ าแบรนด ์
 - ลดความเหนื่อยลา้ในการตรวจสอบและค าขอการตรวจสอบหลายรายการจากลกูคา้ใน
สหรัฐอเมรกิา 
 - การรับรองส าหรับผูน้ าเขา้ในสหรัฐอเมรกิาว่าซัพพลายเออรจ์ากต่างประเทศด าเนนิการ
ตามกระบวนการและขัน้ตอนทีเ่ป็นไปตามขอบังคับของ FDA 
 
 
 

 

 

 


