


 
 

ข่าวกิจกรรมของสมาคม 

-TTIA เข้าร่วมประชุมกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และรายงานความก้าวหน้าภายใต้โครงการปรับปรุงและพัฒนาอวนลากฝั่งอ่าวไทย  1 

-TTIA เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก กับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร        2 

-TTIA เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 40/2 มาตรฐานกระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร ครั้งที่ 2-2/2562   2 

-TTIA เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรบัโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย  

 ครั้งที่ 2 / 2562             3 

-TTIA เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก  

 แรงงานบังคับในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้งและปลา ครัง้ที่ 2/2562         4 

-TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2562       4 

-TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยครั้งที่ 6 / 2562       5 

-TTIA เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าด้วย BSC"        5 

-TTIA เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตวั "Pet Fair SE Asia 2020"         6 

-TTIA เข้าร่วมประชุมสภาธุรกิจไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 3/2562        6 

-TTIA เข้าร่วมประชุมงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2565)  

 หรือ National Action Plan on Business and Human Rights NAP        7 

-TTIA จนท.สมาคมฯ ได้ตดิตาม Inspector Mr. Paolo Bray จากหน่วยงาน EII/ FOS Friend of the Sea เข้าตรวจ Dolphin Safe Audit 2019  7 

-TTIA เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลกับ FAO เร่ืองการศึกษาเชิงลึกเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการกำกับดูแลและควบคุมการขนถ่ายสินค้าประมง 8 

-TTIA เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 40/2 มาตรฐานกระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร ครั้งที่ 3-3/2562   8 

-TTIA ได้เข้าพบ และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่อธิบดีกรมศุลกากร คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ      9 

-TTIA ได้ติดตาม Inspector Mr. Paolo Bray จากหน่วยงาน EII/ FOS Friend of the Sea เข้าตรวจ Dolphin Safe Audit 2019   9 

-TTIA ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พรบ. สภาการประมง พ.ศ. .... และร่าง พรบ.กองทุนประมง พ.ศ. .... ครั้งที ่3/2562   10 

-TTIA ได้เข้าร่วมประชุม คกก. สถาบันวิจัยและพัฒนาการประมงเพ่ือความยั่งยนื ครั้งที่ 2/2562      10 

-TPFA ได้จัดประชุมวิสามญั TPFA ครั้งที่ 1/2562          11 

-TTIA ได้จัดประชุมวิสามัญ TTIA ครั้งที่ 6/2562          11 

-TTIA เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ TFFA เร่ืองการปรับรายงานสรุปโครงการ ILO-GLP และตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน 

 หลังจากทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษ           12 

-TTIA ได้เข้าร่วมประชุมเร่ืองยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคแอฟริกา ณ กระทรวงการต่างประเทศ(กต.)    12 

-เข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือท่าทีไทยในการเจรจาจัดทำตารางแนบรายการสินค้าภายใต้ข้อบทการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับรายการสินค้า 

 ที่มีการเปิดตลาดให้ประเทศสมาชิกแตกต่างกัน (Tariff Differentials) ในกรอบ RCEP       13 

-TTIA ร่วมเดินทางไปเยือนกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Edhy Prabowo  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง และ H.E. Bahlil Lachenalia รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  14 

        

             

รวมกฎหมายท่ีสำคัญในธันวาคม 2563 

-ประชุม ครม. วันที่ 24 ธันวาคม 2562 มีหัวข้อที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมประมง        15 

-ราชกิจจานุเบกษา             15 
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TTIA เข้าร่วมประชุมก าหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และรายงานความก้าวหน้าภายใต้โครงการ

ปรับปรุงและพัฒนาอวนลากฝั่งอ่าวไทย  

เมื่ อ วันที่  29 พ .ย . 

2562 คุณจุฑารัตน์ 

จนท.สมาคม เขา้ร่วม

ป ร ะ ชุ ม ก า ห น ด

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 

(Action Plan) แ ล ะ

รายงาน 

ความกา้วหนา้ภายใต ้

โครงการปรับปรุงและพัฒนาอวนลากฝ่ังอ่าวไทย โดยมี

รองอธบิดกีรมประมง ดร.วชิาญ องิศรสีว่าง เป็นประธาน ณ 

กรมประมง สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

     1. ประธานแจง้ในที่ประชุมว่า ปัจจุบันกรมประมงได ้

ช่วยดูแลและขับเคลื่อนโครงการ Fishery Improvement 

Project หลายโครงการ และใชม้าตรฐานที่แตกต่างกันไป 

จงึตอ้งอาศัยความร่วมมอืทัง้จากภาครัฐและเอกชน ในการ

ขับเคลือ่นโครงการใหเ้ดนิหนา้ต่อไป  

     2. มีการปรับปรุงค าส่ังคณะกรรมการพัฒนาระบบการ

ผลติสนิคา้และผลติภัณฑ์ประมงของไทย โดยเพิ่ม (ผอ. 

กนป.) (ผอ. กพท.) เป็นกรรมการ และ (ผอ. กมป.) เป็น

กรรมการเลขานุการ (ห. กคผ.) เป็นกรรมการและ

ผูช้ว่ยเลขานุการ 

     3. การทบทวนแผนปฏบัิตกิาร Action plan โครงการ

ปรับปรุงและพัฒนาการท าประมงอวนลากฝ่ังอ่าวไทย เพื่อ

เ ข ้า สู่ ม า ต ร ฐ า น  IFFO RS Improver Program (IP 

Program) ดังนี้ 

        -ตรวจสอบการสมัคร IP Program เบือ้งตน้  

        -การวเิคราะห ์GAP ขึน้อยู่กับการประเมนิการประมง

กับ IFFO RS V2.0  

        -พัฒนาแผนปฏบัิตกิารประมง (FAP)  

        -ลงนามขอ้ตกลงผูม้สีว่นไดเ้สยี 

        -ผูส้มัครสง่แบบฟอรม์ 3A ถงึ IFFO RS 

        -ส่งการอัปเดตกระบวนการตรวจสอบ FAP / Final 

Peer Review (อยู่ ระห ว่างรอ  IFFO RS ท าก าร Peer 

Review)  

     4. ที่ประชุมมีมตใิหแ้ต่งตัง้ผูป้ระสานงานจากภาครัฐ 1 

คน ไดแ้ก ่ผูอ้ านวยการศูนยว์จิัยและพัฒนาประมงอา่วไทย

ตอนบน(สมุทรปราการ) และจาก TSFR 1 คน เพื่ อ

ประสานงานโครงการร่วมกัน  

     5. กรมประมงจะเวยีนหนังสอืท า MOU ขอ้ตกลงในการ

ท าโครงการร่วมกันระหว่าง กรมประมงและ TSFR ซึ่ง

ประกอบดว้ย 8 สมาคม ภายในสัปดาหห์นา้ 
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TTIA เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อธุรกิจน าเข้า-ส่งออก กับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร  
 

เมือ่วันที ่29 พ.ย.2562 จนท.สมาคมฯคุณสดุารัตน์ เขา้อบรมใน

หัวขอ้ ธุรกจิน าเขา้-สง่ออก กับปัญหาพกัิดอัตราศุลกากร ณ 

โรงแรมเจา้พระยาปารค์ จัดโดย ธรรมนติ ิโดยม ีอ.เจนฤทธิ ์สระ

วาส ีนักวชิาการศุลกากรช านาญการพเิศษ เป็นวทิยากร โดยมี

หัวขอ้ทีน่่าสนใจดังน้ี 

 

     1. การตคีวาม และการจัดประเภทสนิคา้ตามหลักเกณฑข์อง

ศุลกากร 

     2. ปัญหาทีผู่ป้ระกอบการมักพบและถูกประเมนิใหเ้สยีอากร

เพิม่ 

     3. เทคนคิหลักเกณฑก์ารตคีวามพกัิดอัตราศุลกากร 

     4. วธิกีารจัดประเภทสนิคา้ใหเ้หมาะสมกับพกัิดอัตรา

ศุลกากร 

     5. กรณีน าเขา้ - สง่ออกสนิคา้จะทราบไดอ้ย่างไรว่าจดัอยู่

ในพกัิดอัตราศุลกากรประเภทใด 

     6. เวลาทีถู่กเจา้หนา้ทีเ่ขา้ปรับ/ตรวจจับพกัิดควรปฏบิัติ

อย่างไร 

     7. ปัญหาการให ้shipping เป็นผูจ้ าแนกพกัิด 

 

     ทัง้น้ี เจา้หนา้ทีจ่ะขยายผลการด าเนนิงานใหแ้กเ่พือ่น

ร่วมงานต่อไป

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 40/2 มาตรฐานกระป๋องโลหะส าหรับ

บรรจุอาหาร คร้ังที่ 2-2/2562 
 

 

 

 

 
 

  

 เมือ่วันที่ 29 พ.ย. 2562 คุณชตุมิา (กรรมการฝ่าย

เทคนิคสมาคมฯ) และคุณอนุสรา (จนท. สมาคมฯ) เขา้ร่วม

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่  40/2 

มาตรฐานกระป๋องโลหะส าหรับบรรจุอาหาร ครัง้ที ่2-2/2562 ณ 

ห ้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  406 อ า ค า ร ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมี คุณประภาพรรณ อรัญญะ 

ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธาน สรุปสาระส าคัญดังน้ี  

     สบืเน่ืองจากการประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการรายสาขา 

คณะที่ 40/2 มาตรฐานกระป๋องโลหะส าหรับบรรจุอาหาร ครัง้ที ่

1-1/2562 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. โดยมีการพิจารณาร่างมาตรฐาน

ผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม กระป๋องโลหะส าหรับบรรจุอาหาร มอก. 

90-2530 สามารถไดข้อ้สรุปหัวขอ้ 1.ขอบข่าย  2.บทนิยาม 3.

ประเภท และ 4.วัสดุ (4.1-4.2)  

     การพจิารณาร่างมาตรฐานฯ ครัง้ที่ 2-2/2562 เริม่พจิารณา 

ดังน้ี  

     >> หัวขอ้ 4. วัสดุ  

     ขอ้ 4.3 ผวิกระป๋องใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด ในสว่นของผวิ

ดา้นนอกและดา้นในของกระป๋อง ใหค้รอบคลุมอาหารประเภท

เน้ือสัตวแ์ละผลติภัณฑจ์ากเน้ือสัตว ์ซึง่จะรวมถงึปลาทูน่าดว้ย 

      

 

>> หัวขอ้ 5. คุณลักษณะทีต่อ้งการ 

               ขอ้ 5.1 ลักษณะทั่วไป 

               ขอ้ 5.2 ตะเข็บกระป๋อง มีการพิจารณาการค านวณ

ระยะซ อ้นของขอ (HO) (%Overlap) และ %  Body hook 

butting โดยใหใ้ชต้ามมาตรฐานของ CODEX และรอยย่นของ

ขอฝา (Wrinkle)ให เ้ปลี่ ยน เป็น  ค่าความแน่นของขอฝา 

(Tightness rating) แทน 

 

     โดยคุณชตุมิา ไดเ้สนอขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อใหม้ีเน้ือหาครอบคลุม เป็นประโยชน์ และ Update ใหเ้ป็น

ปัจจุบัน ในเน้ือหาทีม่ขีอบขา่ยเกีย่วขอ้งกับผูป้ระกอบการในอุตฯ 

ทูน่าใหม้ากทีส่ดุ 

     ทั ้งน้ี ยังเหลือเรื่องที่ตอ้งพิจารณาอีก 5 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 5.

คุณลักษณะที่ตอ้งการ (5.3-5.6) 6.การบรรจุ 7.เครื่องหมาย

และฉลาก 8.การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และ 9.การ

ทดสอบ โดยจะมีการนัดประชุมอีกครั ้ง คือครั ้งที่ 3-3/2562 

เพื่อใหม้าตรฐานกระป๋องโลหะบรรจุอาหารเสร็จสมบูรณ์ และ

เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อลงนามประกาศใชใ้นราชกจิจานุเบกษา

ต่อไป 
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TTIA เข้าร่วมประชุมคณะท างานด าเนินงานแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีส าหรับโรงงานแปรรูปใน

อุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย คร้ังท่ี 2 / 2562 
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ คุณวรพล ไดเ้ขา้ร่วม

ประชุมคณะท างานด าเนินงานแนวปฏิบัตกิารใชแ้รงงานที่ดีส าหรับ

โรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปกุง้และอาหารทะเลในประเทศ

ไทย ครัง้ที่ 2 / 2562 ณ หอ้งประชุมมิตรไมตรี 2 ชัน้ 5 ก.แรงงาน 

โดยมี คุณสุกจิ ครุฑคง ผูอ้ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐาน

แรงงาน ส านักงานมาตรฐานแรงงาน เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหน่วยงาน เชน่ ก.แรงงาน / ILO / กรมประมง / 

สภาองค์การนายจา้ง / MWRN / TPFA / TFFA / TTIA / สรุปการ

ประชมุดังนี้   

     -ป ร ะ ธ า น ใ น ที่

ประชุมแจง้ ให ้ท ราบ

เรื่องการแต่งตั ้ง ผอ.

ให ม่ที่ ม าแทนที่ คุ ณ 

สมพงษ์ คลอ้ยแคลว้ ที่

ไดร้ับแต่งตัง้ไปอยู่กอง

สวัสดกิารแรงงาน โดย

คนใหม่คือคุณสมพจน์ 

กวางแกว้ ผอ.ส านักงานมาตรฐานแรงงาน ซึง่คาดว่าจะมีการแต่งตัง้

ในชว่งปลายปีนี้ 

     - TTIA/TFFA ไดร้ายงานในที่ประชุมถงึการสิน้สุดโครงการ Ship 

to Shore Rights ซึง่จะจบในเดอืน ธันวาคม 2562 นี้ โดยโครงการได ้

น าหลัก GLP ไปพัฒนาต่อซึง่ผลการด าเนนิการกา้วหนา้กว่า GLP จาก

อุตสาหกรรมอื่นมาก และในอนาคตทศิทาง 2 สมาคมฯ จะเริม่ผลักดัน

ให ้ซับพลายเชน ใหความส าคัญกับ GLP ดว้ยซึง่อาจมกีารจัดอบรมให ้

ความรูซ้ึง่ขณะนี้ก าลังรอการสนับสนุนจากทาง ILO หรอืจากทาง EU  

     -การปรับคณะท างาน GLP ไตรภาค ีไดเ้พิม่นายกสมาคมฯ  TTIA 

และ TFFA เป็นรองประธานและเพิ่ม  Ethical Trading Initiative 

(ETI) ผู แ้ทน Buyer จาก EU และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ์ (SERC) เขา้ร่วมในคณะท างานดว้ย และ ILO ไดเ้สนอให ้

ตัวแทนลูกจา้งควรมาเป็นรองประธานอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งจะมีการ

หารือนอกรอบอีกครัง้เพื่อหาผูแ้ทนต่อไป นอกจากนี้ ในค าสั่้งแต่งตัง้

ไดเ้ปลีย่นชือ่คณะท างานใหม่เป็น คณะท างานด าเนินงานแนรวปฏบัิติ

ดา้นแรงงานทีด่ใีนอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย  

     -MWRN ไดเ้สนอในทีป่ระชมุว่าควรมีการใหค้วามรูแ้รงงานถงึแนว

ปฏบัิต ิGLP บา้งรวมถงึประชาสัมพันธห์ลักการใหแ้รงงานไดรั้บทราบ 

โดยสมาคมฯ ไดเ้สนอว่า ก.แรงงาน อาจจัดท าเป็นป้ายไวนิลเพื่อให ้

ภาคอุตสาหกรรมน าไปใชต้ดิประกาศประชาสัมพันธ์ GLP ในสถาน

ประกอบการได ้   

     -ที่ประชุมมีความเห็นว่าอยากให  ้2 สมาคม แนะน าใหส้ถาน

ประกอบการน า LOGO GLP ไปใชเ้พื่อเป็นการประกาศว่าตนน า GLP 

ไปใชแ้ละเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการทวนสอบจากสมาคมฯ อย่าง

สม ่าเสมอ นอกจากนี้ GLP ควรผลักดันใหอุ้ตสาหกรรมอืน่น าไปปฏบัิติ

ดว้ย ซึง่สภาองคก์ารนายจา้งควรน าไปแนะน าใหก้ับอุตสาหกรรมต่างๆ 

ต่อไป  

     -ส าหรับการประชุมครัง้ต่อไปนั้นยังไม่ไดก้ าหนดเนื่องจากตอ้งรอ

ก า ร แ ต่ ง ตั ้ ง ค ณ ะ ท า ง า น ชุ ด ใ ห ม่ อ ย่ า ง ส ม บู รณ์ ก่ อ น
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TTIA เข้าร่วมประชุมคณะท างานเพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้งและปลา คร้ังที่ 2/2562  

เมือ่วันที ่11 ธค. 2562 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมฯ  

และเจา้หนา้ที่สมาคมฯ คุณวรพล ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะท างานเพื่อ

ตดิตามและรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหาการ

ใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบังคับในกลุ่มสนิคา้ประเภทกุง้และปลา ครัง้ที ่

2/2562 ณ หอ้งประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั ้น 5 กรมสวัสดิการ

คุม้ครองแรงงาน โดยมนีายธานี ศริลิน้ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นคุม้ครอง

แรงงาน เป็นประธาน สรุปดังนี้  

     - ที่ประชุมไดร้ายงานผลการจัดอันดับสถานการณ์การใชแ้รงงาน

เด็กในรูปแบบทีเ่ลวรา้ย โดยในปี 2562 นี้สหรัฐไดจั้ดอันดับตกลงมา 1 

อันดับ โดยมเีหตุผลจากการประเด็น เชน่ ยังไม่ม่ันใจเรือ่งอายุขัน้ต า่ใน

ก า ร จ ้า ง ง า น  เด็ ก

ท างานอาจไม่มสีัญญา

จ ้ า ง  แ ล ะ ยั ง พ บ

ประเด็นการคา้มนุษย์

ท าง เพ ศ  พ นั กงาน

ตรวจแรงงานยังไม่ได ้

ท าตามค าแนะน าของ 

ILO และยังไม่ม่ันใจว่า

เหยื่อจากการแสวงหา

ผลประโยชน์ทางเพศที่เป็นเด็กจะไดร้ับการเยียวยาอย่างเหมาะสม 

รวมถงึประเด็นการเพิ่มโอกาสการเขา้ถงึการศกึษาของบุตรผูย้า้ยถิน่

ฐาน เป็นตน้   

     -การรวบรวมรายงานนัน้ทาง ก.แรงงาน จะรวบรวมและน าสง่ต่อให ้

ก.ต่างประเทศต่อไป ซึง่ ก.ต่างประเทศจะน าเสนอสหรัฐวันที ่20 มค.

63  

     -ทีป่ระชมุไดใ้หค้วามเห็นถงึรายงานการน าเสนอทีม่ขีอ้มูลภาพรวม

ทีอ่าจตอ้งมีการปรับแก ้เพราะรายงานการถอดถอนสนิคา้นั้น ทางฝ่ัง

โรงงานอุตสาหกรรมไดใ้หข้อ้มูลอย่างสม ่าเสมอ แต่ทางสถาน

ประกอบการรายย่อย หรอืภาคสว่นอืน่ อาจยังใหข้อ้มูลไม่ครบซึง่สง่ผล

ต่อการพจิารณาเพือ่ถอดถอนสนิคา้ได ้

 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ คร้ังที่ 1/2562  

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2562 คุณสุพัตรา ผูอ้ านวยการสมาคมฯ และจนท.

คุณปิยะราช เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้

ระหว่างประเทศ ครัง้ที่ 1/2562 ณ สภหอการคา้แห่งประเทศไทย มี

สรุปการประชมุดังนี้ 
       1. สรุปผลการศกึษาเรือ่งผลกระทบการจัดท าเขตการคา้เสร ีTH-

EU โดยผูแ้ทนจากสถาบันอนาคตศกึษาเพือ่การพัฒนา>>> ทมีวจัิยมี

ความเห็นว่าแนวโนม้การเจรจาการคา้สนิคา้จะมีการ (1) ยกเลกิภาษี

น าเขา้ 90%-99% ของมูลค่าน าเขา้ แต่มีระยะเวลาการลดภาษี 3-10 

ปีส าหรับบางสนิคา้ (2) สามารถใชก้ฎสะสมถิน่ก าเนิดใน ASEAN ได ้

(3) ยกเลิกการคืนภาษี วัตถุดิบที่ใชผ้ลิตเพื่อการส่งออก (Duty 

Drawback) ซึง่เปรยีบเสมอืนการอุดหนนุการสง่ออก และ (4) เนน้การ

อ านวยความสะดวกทางการคา้ และ การควบคุมทางศุลกากรที่มี

ประสทิธภิาพและทันสมัย 

2.สรุปผลการประชุม RCEP ที่ไทยเป็นเจา้ภาพ เมื่อวันที่ 4 พ.ย.62 

>>>การเจรจาของประเทศไทยในกรอบการคา้เสรี RCEP เสร็จสิ้น

เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ทัง้ 20 บท กับประเทศสมาชกิ 15 ประเทศ และมี

แผนจัดการประชุมคณะท างานเพิม่เติม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 63 

โดยจะหารือร่วมกับสมาชิกในประเด็นที่อนิเดียขอถอนตัวออกจาก 

RCEP ทัง้นี้คาดว่าอนิเดยีจะใหค้วามชัดเจนมากขึน้เกีย่วกับการเขา้ร่วม 

RCEP ภายในเดอืนม.ีค.63 

  3. ม า ต ร า ฐ า น  OECD Good laboratory Practice>>> เ ป็ น

มาตราฐานเกี่ยวกับระบบคุณภาพของการควบคุมการจัดการส าหรับ

หอ้งวจัิย โดยเนน้เรือ่งของคุณภาพและความถูกตอ้งของขอ้มูลทีส่รา้ง

ขึ้น ในการทดสอบสารเคมีรวมถึงปกป้องสุขภาพของคนและ

สิง่แวดลอ้มจะเนน้ไปทีส่นิคา้ ยา, สารก าจัดศูตรพชื วัตถุเจอืปนอาหาร 

เครือ่งส าอางเป็นตน้ 

       4. สรุปผลการประชุมรับฟังความเห็นกรอบเจรจาความตกลงที่

ครอบคลุมและกา้วหนา้ส าหรับหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิภาคพื้นแปซฟิิค 

(CPTPP)>>> ในเรื่องของการคา้ที่ประชุมมีความเห็นว่าการเปิดเสรี

การคา้ควรมกีารปกป้องสนิคา้บางชนดิ เชน่ เครือ่งในสัตว ์และใหเ้พิม่

การศกึษาว่ามสีนิคา้ชนดิใดบา้งตอ้งใชม้าตรการ TRQ ทัง้นี้ทาง EU มี

ความเห็น ว่าควรมีการปรับปรุงกฎระเบียบบางอย่างของไทย 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยา เป็นตน้ 
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TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยคร้ังท่ี 6 / 2562

บ่ายวันนี้ 12 ธ.ค.62 TTIA คุณสพุัตรา เขา้ประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟู

และพัฒนาศักยภาพการประมงไทยครั้งที่ 6 / 2562 ประธานคือที่

ปรกึษา รมว.กษ. ท่านอลงกรณ์ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนททีเกีย่วขอ้ง สรุปดังนี้ 

    1.ประธานแจง้เรื่องผลการมาตรวจ IUU ของ EU ในภาพรวมมี

ความพอใจการท างานของหน่วยตรวจสอบและระบบ VMS ของไทย 

แต่ก็มคีวามกังวลการแกไ้ขกฎหมายบางขอ้ 

    2.ทางสภาหอฯไดท้างสภาหอไดน้ าเสนอเอกสารการแกไ้ขปัญหา

ของภาคธุรกิจประมงในเรื่อง ในเรื่องการขาดแคนวัตถุดิบเพื่อการ

ส่งออก การด าเนินงานดา้น  IUU อย่างมี เอกภาพ  การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประมงอย่างย่ังยืน 

>>ประธานใหน้ าไปพิจารณา

ในคณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง 

4 คณะ 

    3.ก ร ม ป ร ะ ม ง แ จ ้ ง

กฎ ระ เบี ย บ USว่ าด ้ว ยก า ร

น า เข ้าสิ น ค ้าสั ต ว์น ้ า เพื่ อ

คุม้ครองสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก

ด ้ว ย น ม  (Marine Mammal 

Protection Act:MMPA) ประกาศใชเ้มื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 โดยมี

ระยะเปลีย่นผ่านหรอืผ่อนผัน 5 ปี ซึง่จะมผีลบังคับในวันที่ 1 มกราคม 

2565 ทางกรมประมงไดส้่งขอ้มูลให ้US แลว้ แต่มีขอ้กังวลคือแต่ละ

ประเทศก็ยังไม่ทราบว่าขอ้มูลทีส่ง่เพยีงพอทีจ่ะใชป้ระกอบการประเมนิ

ความเท่าเทียมกับระบบการป้องกันของUSหรือไม่ >> ประธาน

มอบหมายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหารอืในรายละเอยีด 

    4.กรมประมง กระทรวงเกษตรฯ มหีนังสือเสนอ รมว.แรงงาน เรือ่ง

การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคกจิการประมงทะเล ตาม

มาตรา 83 แห่ง พรก. การประมง 2558 >> กรมการจัดหางานแจง้ว่า

จะมกีารน าไปพจิารณาในคณะกรรมการนโยบายการบรหิารจัดการการ

ท างานของคนต่างดา้วในวันที ่18 ธ.ค.ศกนี้ 

    5. ประธานแจง้ว่าไดร้ับเรือ่งขอ้เรียกรอ้งของชาวประมงต่อภาครัฐ 

ทีท่ าหนังสอืถงึนายกรัฐมนตรแีลว้ และก าลังพจิารณาดา้นกฎหมาย ถา้

มกีารปรับระเบยีบต่างๆ จะตอ้งไม่กระทบต่อกฎหมายหลัก 

 

 

 

TTIA เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าด้วย BSC"
เมือ่วันที ่13 ธ.ค. 2562 TTIA คุณสพุัตรา ผอ.สมาคม และคุณธันยากานต์ จนท. เขา้ร่วมการสัมมนาเชงิปฏบัิตกิาร "พัฒนาศักยภาพสมาคมการคา้

ดว้ย BSC" ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค โดยในงานดังกล่าว คุณสุพัตราร่วมเป็นวทิยากรในช่วงเสวนา "กุญแจสู่สมาคมการคา้ดีเด่น" มิตทิี่ 1 และ

สมาคมไดแ้สดง VDO ผลงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาดว้ย 
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TTIA เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว "Pet Fair SE Asia 2020"

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562 คุณณัฐ อ่อนศรี ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณ

สุพัตรา ผูอ้ านวยการสมาคมฯ คุณปิยะราช และคุณศศธิร เจา้หนา้ที่

สมาคมฯ เขา้ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว "Pet Fair SE Asia 2020" ณ 

แกรนด์บอลรูม ชัน้ 8 โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพฯ สขุุมวทิ 24 โดยม ี

Mr.Heiko M. Stutzinger กรรมการผู จั้ดการ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิ

บช่ัินส ์เอเชยี แปซฟิิค และกรรมการ บรษัิท วเีอ็นยู เอ็กซบิช่ัินส ์ยุโรป 

และวฟิ เวริล์ไวด ์เป็นผูจั้ดงาน ในงานแถลงข่าว มสีรุปดังนี้ 

(แมว) (หมา)การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัด Pet Fair เดิมจัดประจ าที่

เซีย่งไฮ ประเทศจีน แต่ผูจั้ดเห็นว่าประเทศไทยมีความพรอ้ม และมี

ศักยภาพ ทัง้ทางภาคเอกชนและภาครัฐมีความเชีย่วชาญและช านาญ

ดา้นมาตรฐานการสง่ออกสนิคา้สัตวเ์ลี้ยง จงึไดม้ีการจัดงาน Pet Fair 

SE Asia 2020 ขึน้ทีป่ระเทศไทย วันที ่14-16 ต.ค. 63 ซึง่ภายในงาน

จะมีสัมมนาเชงิวชิาการ มีการพบกับผูเ้ชีย่วชาญจาก EU USA และจีน 

ซึง่เป็นผูผ้ลติใหบ้รกิาร ระดับโลกมาใหค้ าแนะน าส าหรับระดับธุรกจิถงึ

แนวทางในอนาคตของสนิคา้สัตวเ์ลีย้ง 

>>ทัง้นี้สมาคมฯไดเ้ชิญผูจั้ดงานมาใหข้อ้มูลเกี่ยวกับงานจัดแสดง

สินคา้ Pet Fair SE Asia 2020 ในวันที่  19 ธ.ค. 62 เวลา 10.30 - 

11.00 น.ที ่TTIA ซึง่เป็นวันเดยีวกับวันที่จัดงานประชุมวสิามัญ TPFA 

ครัง้ที ่1/2562 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมสภาธุรกิจไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ คร้ังที่ 3/2562

เมือ่วันที่ 13 ธ.ค.2562 เจา้หนา้ที่สมาคม คุณปิยะราช เขา้ร่วมประชุม

สภาธุรกิจไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่  3/2562 ณ สภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย มสีรุปดังนี้ 

         1) ประเทศนิวซแีลนดไ์ดล้ดภาษีสนิคา้กว่า 70% ของรายการ

สนิคา้ทัง้หมดใหไ้ทยเป็น 0% ตัง้แต่ปี 2548 และทยอยลดภาษีสนิคา้

ทุกรายการจนเหลอื 0% แลว้ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2558 ขณะทีไ่ทย

ลดภาษีเป็น 0% ใหน้ิวซีแลนด์ จ านวน 54% ของรายการสินคา้

ทัง้หมดตัง้แต่ปี 2548 และจะทยอยลดภาษีทุกรายการเหลือ 0% ใน

วันที่ 1 มกราคม 2568 (20 ปี นับแต่ความตกลงมีผลใชบั้งคับ) โดย

ปัจจุบันไทยยังมกีารก าหนดโควตาภาษีและมาตรการปกป้องพเิศษกับ

สนิคา้บางรายการจากนวิซแีลนด ์เชน่ ไขมันเนย นม ครมี เป็นตน้  

         2) ในปี 2561 การคา้ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์มีมูลค่ า 

2,387.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกจากไทยไปนิวซีแลนด ์

1,668.2 ลา้นเหรยีญสหรัฐ มสีนิคา้สง่ออกส าคัญ เชน่ รถยนต ์อุปกรณ์

และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก 

ผลติภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกลา้และผลติภัณฑ์ อาหารทะเลกระป๋อง

และแปรรูป เป็นตน้ สว่นสนิคา้น าเขา้ทีส่ าคญั ไดแ้ก ่นมและผลติภัณฑ์

นม ผัก ผลไม ้และของปรุงแต่งที่ท าจากผักผลไม ้ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูป 

เนื้อสัตว ์และอาหารปรุงแต่งส าหรับเลีย้งทารก 

        3) คณะกรรมการมีความเห็นว่าในอนาคตควรมีการจัดประชุม

เกี่ยวกับ ความตกลงการคา้ไทยนิวซแีลนด์ออสเตรเลีย ใหห้น่วยงาน

ภายนอกและผูป้ระกอบการที่สนใจ คาดว่าจะมีผู เ้ขา้ร่วมประชุม

ประมาณ 40 คน  
 

     ทัง้นี้จะมีการจัดประชมุสภาธุรกจิไทย-ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด์อีก

ครัง้ประมาณเดอืนมนีาคม 2020 
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TTIA เข้าร่วมประชุมงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 

(พ.ศ.2562-2565) หรือ National Action Plan on Business and Human Rights NAP  

เมือ่วันที ่16 ธ.ค.2562 คุณวรพล จนท.สมาคม ไดเ้ขา้ร่วมประชมุงาน

ประกาศแผนปฏบัิตกิารระดับชาตว่ิาดว้ยธุรกจิกับสทิธมินุษยชน ระยะที ่

1 (พ.ศ.2562-2565) หรือ National Action Plan on Business and 

Human Rights NAP ณ หอ้ง Conference Room ศูนย์การประชุม

สหประชาชาต ิกรุงเทพฯ มี ดร.วษิณุ เครืองาม กล่าวเปิดงาน จัดโดย 

กระทรวงยุติธรรม และ UNDP มีการเชิญผู เ้กี่ยวขอ้งจากภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศเขา้

ร่วมงานกว่า 300 องคก์ร สรุปการประชมุดังนี้ 

     1. ครม.มีมติเมื่อ วันที่  29 ตุลาคม 62 เห็นชอบให ้ประกาศ

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าดว้ยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 

(พ.ศ.2562-2565) ซึง่รัฐบาลไทยเป็นประเทศแรกในเอเชยีที่น าแผน

สิทธิมนุษยชนมาประกาศใช ้

โด ย รัฐ บ าล  แ ล ะถื อ เป้ น

ประเทศที่ 23 ของโลกที่น า

แผนนี้มาใช ้

     2.การน าแผนมาใช นั้้น

เป้ าหมาย เพื่ อ ให ้เกิด การ

ขับเคลื่อนในองค์กรทุกระดับ

และทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 

ภ า ค รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  แ ล ะ

ภาคเอกชนทุกระดับ ซึง่แผนในขัน้ที ่1 มรีะยะยาวถงึ 3 ปี   

     3.แผนการขับเคลือ่นในปี 2563 ไดถู้กแบ่ง ดังนี้  

     -ธค.62-มค.63 เปิดตัวแผนอย่างเป็นทางการ / จัดอบรมธุรกจิกับ

สิทธิมนุษยชนระดับอาเซียน /จัดท าแผนระยะสั ้นกลางยาวกับ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

     -กพ.63-มีค.63 อบรมวิทยากรกระบวนการ TOT /จัดท าคู่มือ 

Human Rights Due Diligence / ศึกษามาตรการจูงใจใหภ้าคธุรกิจ

น าหลักสทิธมินุษยชนไปใช ้ 

     -เมย.62-พค.63 จัดตั ้งกลไกรับขอ้รอ้งเรียน National Contact 

point  

     -มยิ.62-กค.62 จัดงาน BKK Business and Human Rights / น า

ร่องโครงการธุรกิจที่ มีความรับผิดชอบ Responsible Business 

Conduct (BRC) ร่วมกับ OECD ส าหรับธุรกจิภาคการเกษตร   

     -สค.62-กย.62 ประกาศรางวัลองค์กรตน้แบบดา้นสทิธมินุษยชน 

2563 และติดตามผลการด าเนินการตามแผน NAP รายงานสู่ ครม.

TTIA จนท.สมาคมฯ ได้ติดตาม Inspector Mr. Paolo Bray  จากหน่วยงาน EII/ FOS Friend of the 

Sea เข้าตรวจ Dolphin Safe Audit 2019 
เมื่อวันที่ 16-17 ธ.ค. 2562 TTIA คุณจุฑารัตน์ จนท.สมาคมฯ ได ้

ตดิตาม Inspector Mr. Paolo Bray จากหน่วยงาน EII/ FOS Friend 

of the Sea เขา้ตรวจ Dolphin Safe Audit 2019 (จ านวน 10 บรษัิท 

โดยเป็นสมาชิก TTIA 8 รง.) วันนี้ ไปที่โรงงานสมาชิก TTIA บจก.

เซา้ทอ์สีตเ์อเชีย่นแพคเกจจิง่แอนดแ์คนนิง่ จ.สมุทรสาคร ดังนี้ 

   1. Mr. Paolo ได ้แนะน าโครงการต่างๆของ Friend of The Sea  

   2. การ Audit มกีารสอบถามเกีย่วกับขอ้มูลการน าเขา้ปลาทูน่าและ

การตรวจสอบยอ้นกลับเอกสารขอ้มูล Supplier, Species, ปรมิาณการ

น าเขา้ รวมไปถึงแหล่งที่มาของการจับทูน่า ตามมาตรฐาน MSC, 

Sedex 

   3. เขา้สังเกตการณ์ Warehouse 
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TTIA เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลกับ FAO เร่ืองการศึกษาเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดี

ส าหรับการก ากับดูแลและควบคุมการขนถ่ายสินค้าประมง 

เมือ่วันที่ 17 ธ.ค. 2562 TTIA คุณสพุัตรา เขา้ร่วมประชมุใหข้อ้มูลกับ 

FAO เรือ่งการศกึษาเชงิลกึเพือ่สนับสนุนการพัฒนาแนวทางปฏบัิตทิี่ดี

ส าหรับการก ากับดูแลและควบคุมการขนถ่ายสนิคา้ประมง(Guidelines 

on Best Practices for Regulating, Monitoring and Controlling 

Transshipment)  ในการป้องกันการท าประมง IUU   ณ หอ้งประชุม

กองประมงต่างประเทศ โดยเชา้นี้เป็นการประชุมร่วมกับสมาคมดา้น

ประมง TOFA, TFFA, TTIA  สรุปดังนี้ 

     1. FAO เดินทาง 17-20 ธ.ค.62 ขอเขา้หารือกับกรมประมง 

ภาครัฐ NGOs ชาวประมง stakeholders ทีเ่กี่ยวขอ้ง การศกึษาดูงาน

กิจกรรมการขนถ่ายสัตว์น ้ า ณ  ท่าเทียบเรือกรุงเทพ ท่าเทียบ

เรอืประมง จ.สมุทรสาคร โรงงานแปรรูปสัตวน์ ้า (TUM) 

—-FAO มีไปเยือนประเทศอืน่ที่มีกจิกรรมTransshipment ดว้ย  คาด

ว่าจะสรุปรายงานไดภ้ายในตน้ปี 2020 และน าเสนอคณะกรรมาธกิาร

ดา้นการประมง ครัง้ที ่34 ประมาณ July 2020 

     2. TTIA ใหข้อ้มูลนโยบาย ตัวเลขน าเขา้-ส่งออกทูน่า สปีชีส ์

แหล่งจับและ flag States, Transshipment port ส าคัญ 6 ท่า และ

แ จ ้ง ว่ า  ต ้น น ้ าคื อ ผู ้จั บ ป ล าแ ล ะ  fish brokers, ship agent มี

ความส าคัญต่อกจิกรรมTransshipment ตอ้งมเีอกสารรองรับตัง้แต่จับ

จนสง่ถงึท่าเรอืของไทย และปฏบัิตติามกฎหมายประมง 

— ส าหรับสมาคมจะท าหนา้ที่ประสานสมาชกิ traders และ DOF โดย

ขอใหจั้ดประชุมตลอดจนปรับกฎหมายเพื่อแกไ้ขลดอุปสรรคในทาง

ปฏบัิตเิกีย่วกับระบบการตรวจสอบยอ้นกลับ 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 40/2 มาตรฐานกระป๋องโลหะส าหรับ

บรรจุอาหาร คร้ังที่ 3-3/2562  

เมื่อ วันที่  17 ธ .ค . 2562 

คุณชุติมา (กรรมการฝ่าย

เทคนิคสมาคมฯ) และคุณ

อนุสรา (จนท. สมาคมฯ) 

เ ข ้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

คณะอนุกรรมการวิชาการ

รายส าข า คณ ะที่  40/2 

มาตรฐานกระป๋องโลหะ

ส าหรับบรรจุอาหาร ครัง้ที ่

3-3/2562 ณ หอ้งประชุม 

410 อาคารส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมี คุณ

ประภาพรรณ อรัญญะ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธาน สรุป

สาระส าคัญดังนี้  

     สบืเนื่องจากการประชมุคณะอนุกรรมการวชิาการรายสาขา คณะที ่

40/2 มาตรฐานกระป๋องโลหะส าหรับบรรจุอาหาร ครั้งที่ 1-1/2562 

แ ล ะ ค รั ้ ง ที่  2-2/2562 มี ก า ร พิ จ า ร ณ า ร่ า ง ม า ต ร ฐ า น

ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม กระป๋องโลหะส าหรับบรรจุอาหาร มอก. 90-

2530 โดยพิจารณาได ้5 หัวขอ้ คือ 1. ขอบข่าย 2.บทนิยาม 3.

ประเภท และ 4.วัสดุ 5.คุณลักษณะทีต่อ้งการ (5.1-5.2)  

     การพจิารณาร่างมาตรฐานฯ ครัง้ที ่3-3/2562 เริม่พจิารณา ดังนี้ 

     เรือ่งสืบเนื่องจากการประชมุครัง้ก่อน >> ระบุขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ 

ส าหรับกระป๋องโลหะรูปทรงอื่นๆ ที่ไม่ใช่วงกลม โดยมติที่ประชุม

ก าหนดใหรู้ปทรงอื่นๆ ที่

ไม่ใชว่งกลมมี 3 แบบ คือ 

สีเ่หลี่ยม วงรี และรูปแพร ์

ซึง่คณะอนุฯ ไดร่้วมหารือ

ถึงประเด็ นที่ เหลือ  ใน

หัวขอ้ 5.2 (ต่อ) 

>> 5. คุ ณ ลั ก ษ ณ ะที่

ตอ้งการ (5.2-5.6) 

     มีก า รพิ จารณ า ค่ า 

Body hook butting ของ

ตะเข็บกระป๋อง, ขอ้บกพร่องของตะเข็บ, ค่าความหนาแน่นของขอฝา, 

รอยย่นของขอฝา, ความจุของกระป๋อง, ความไม่ร่ัวซมึ และความทน

ความดัน 

>> 6. การบรรจุ 

>> 7. เครือ่งหมายและฉลาก 

     มกีารพจิารณาขอ้มูล อักษร หรอืเครือ่งหมายแจง้รายละเอียดบน

ฉลาก ใหค้รอบคลุมทัง้ผูผ้ลติและผูใ้ชใ้นสถานประกอบการ 

>> 8. การชักตัวอย่างและเกณฑต์ัดสนิ 

>> 9. การทดสอบ 

     มีการพจิารณาการทดสอบลักษณะต่างๆ ไดแ้ก่ การเคลือบแลก

เกอร,์ ความจุของกระป๋อง, ความไม่ร่ัวซมึ และความทนความดัน 
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     โดยคุณชุติมา ไดเ้สนอขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 

เพือ่ใหม้ีเนื้อหาครอบคลุม เป็นประโยชน์ และ Update ใหเ้ป็นปัจจุบัน 

ในเนื้อหาที่มีขอบข่ายเกี่ยวขอ้งกับผูป้ระกอบการในอุตฯ ทูน่าใหม้าก

ทีส่ดุ     

     ทัง้นี้ การพจิารณามาตรฐานดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทางเลขา

คณะอนุฯ จะด าเนินการ (ร่าง)มาตรฐานฯ และเวียนใหแ้ก่คณะอนุฯ 

พจิารณาทัง้หมดอกีครัง้ จงึจะเวยีนสอบถามไปยังหน่วยงานอืน่ๆ ซึง่จะ

น าขอ้เสนอแนะ (หากมี) มาพจิารณาในการประชุมครัง้ต่อไป (hand 

pointing right)ประมาณเดือน ก.พ. 63 เพื่อใหม้าตรฐานกระป๋อง

โลหะบรรจุอาหารเสร็จสมบูรณ์ และเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อลงนาม

ประกาศใชใ้นราชกจิจานุเบกษาต่อไป 

 

TTIA ได้เข้าพบ และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่อธิบดีกรมศุลกากร คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ

 

เมือ่วันที ่18 ธ.ค. 2562  น าโดย ดร.พจน์ รองประธานสภาหอฯและ

นายกสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย, ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย, คุณทว ีกรรมการ, คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ 

และ คณุสดุารัตน์ จนท. (gift)ได ้

เขา้พบ และมอบกระเชา้สวัสดปีี

ใหม่ 2563 แดอ่ธบิดกีรมศุลกากร 

คุณกฤษฎา จนีะวจิารณะ 

     อนึง่ ดร.พจน์ไดย้กประเด็น 

ปัญหาการน าเขา้น ้ามันถั่วเหลอืง

จากมาเลเซยีภายใตก้ารใชส้ทิธ ิ

ASEAN Trade in Goods 

Agreement (ATIGA) และปัญหา

อืน่ๆ เชน่ การขาดแคลนวัตถุดบิ

ภายในประเทศ ตอ้งมกีารน าเขา้

เพือ่สง่ออก ซึง่เกีย่วขอ้งกับ

กฎหมายหลายกระทรวง ดังนัน้จงึ

ขอใหม้กีารประชมุหารอืเพือ่คลีค่ลายระเบยีบ เพือ่ผูป้ระกอบการสม่า

รถปฏบัิตไิดถ้กูตอ้ง โดยทางประธานสภาหอฯ จะท าหนังสอืเชญิ กรม

ศุลกากร, กรมการคา้ต่างประเทศ, กรมประมง และกรมปศุสตัว ์หารอื

ร่วมกับ 4 สมาคม TTIA,TPFA,TFFA และTFPA  โดยจะออกหนังสอื

ภายในสัปดาหน์ี้เพือ่ขอนัดประชมุภายในเดอืนมกราคม 2563

TTIA ได้ติดตาม Inspector Mr. Paolo Bray จากหน่วยงาน EII/ FOS Friend of the Sea เข้าตรวจ 

Dolphin Safe Audit 2019

 

เมือ่วันที ่18 ธ.ค. 2562  จนท.สมาคมฯ คณุปิยะราช ไดต้ดิตาม 

Inspector Mr. Paolo Bray จากหน่วยงาน EII/ FOS Friend of the 

Sea เขา้ตรวจ Dolphin Safe Audit 2019 (จ านวน 10 บรษัิท โดย

เป็นสมาชกิ TTIA 8 รง.) โดยวันนี้ไปทีโ่รงงานสมาชกิ TTIA บจก.เอ.

อ.ีซ ีแคนนิง่ จ.ระยอง มสีรุปดงันี ้

  1. Mr. Paolo ได ้แนะน าโครงการต่างๆของ Friend of The Sea  

   2. การ Audit มกีารสอบถามเกีย่วกับขอ้มูลการน าเขา้ปลาทนู่าและ

การตรวจสอบยอ้นกลับเอกสารขอ้มูล Supplier, Species, ปรมิาณการ

น าเขา้ รวมไปถงึแหลง่ทีม่าของการจับทูน่า และสอบถามมาตรฐาน

ต่างๆทีโ่รงงานไดท้ า เชน่ MSC, HACCP, GMP, TLS เป็นตน้ 

   3. เขา้สังเกตการณ์ Warehouse
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TTIA ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พรบ. สภาการประมง พ.ศ. .... และร่าง พรบ.กองทุน

ประมง พ.ศ. .... คร้ังที่ 3/2562 

วันที่ 18 ธันวาคม 62 เจา้หนา้ที่สมาคมคุณวรพล ไดเ้ขา้ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการยกร่าง พรบ.สภาการประมง พ.ศ. .... และร่าง พรบ.ก
องทุนประมง พ.ศ. .... ครัง้ที่ 3/2562 ณ หอ้งประชุมพะยูน อาคาร
จุฬาภรณ์ มี คุณอรรถพร พลบุตร เป็นประธาน การประชุมครัง้นี้มี
เป้าหมายคือการพจิารณารายมาตรา พรบ.กองทุนประมง พ.ศ.... ให ้

สมบูรณ์ทีส่ดุ 
สรุปประเด็นส าคัญของการประชมุดังนี้  
-->ประเด็นการแกไ้ขการรวบรวมเงนิและทรัพยส์นิของกองทุนตาม ม.
6 (4) ซึง่มหีลักการว่า ใหเ้รยีกเก็บจาก 
....."เงนิคา่ธรรมเนียมการสง่ออกและน าเขา้สัตวน์ ้าและผลติภัณฑส์ัตว์
น ้า" .....  
ซึ่งประเด็นนี้  ผูแ้ทนจากสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยและสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดใ้หค้วามเห็นในทีป่ระชมุว่า การเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจกระทบต่อผูน้ าเขา้ทูน่ามาผลติได ้ปัจจุบัน
ผูป้ระกอบการตอ้งรับภาระมาก เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง , 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงงาน , ค่าใชจ่้ายในการตรวจโรงงานของ
ภาครัฐ และการแข่งตน้ทุนกับต่างประเทศ และค่าเงนิบาทที่แข็ง จงึ
เห็นว่า ควรแกไ้ขใหเ้หมาะสมไม่เพิม่ภาระใหผู้ป้ระกอบการ  ที่ประชุม
จงึร่วมลงความเห็นใหแ้กเ้ป็น  

 
ใหเ้ก็บจาก..."เงินส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการผลิตเพื่อการส่งออก-
น าเขา้สัตว์น ้าหรอืผลติภัณฑส์ัตวน์ ้าทีภ่าครัฐไดจั้ดเก็บอยู่แลว้ โดยให ้
รัฐจัดสรรใหใ้นอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนเงนิที่ตอ้งส่ง
ค ลั ง เป็ น ราย ได ้ข อ งแผ่ น ดิ น แล ะโด ยค วาม เห็ น ชอบขอ ง
กระทรวงการคลัง..." 
-->การพิจารณาประเด็นรายมาตรา การจัดตั ้งกองทุน การบริหาร
กจิการของกองทุน อ านาจหนา้ที่ส านักงานกองทุนการประมง การ
บัญช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลการด าเนินงานของกองทุน 
การก ากับและดูแล  

-->ในการประชุมไดม้ีการเสนอความเห็นที่ส าคัญของพรบ. กองทุน 
เชน่ ควรก าหนดเพดานเงนิของกองทุน , ควรก าหนดแผนแม่บทของ
กองทุนใหชั้ดเจน , ควรแยกแยะความจ าเป็นของเงนิทีค่วรตอ้งจัดเก็บ 
เป็นตน้  
 
หลังการประชมุครัง้นี้ทางฝ่ายเลขาฯ จะปรับรายละเอยีดตามความเห็น
ที่ประชุม และจะน าเสนออีกครัง้ ประชุมครัง้ถัดไปจะมีขึ้นประมาณ

เดอืนมกราคม 2563 

 

TTIA ได้เข้าร่วมประชุม คกก.สถาบันวิจัยและพัฒนาการประมงเพื่อความยั่งยืน คร้ังที่ 2/256

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 คุณสุดารัตน์ (จนท. สมาคมฯ) ไดเ้ขา้ร่วม

ประชุม คกก.สถาบันวจัิยและพัฒนาการประมงเพื่อความย่ังยืน ครัง้ที ่

2/2562 ณ หอ้งประชุม ภาควิชาการจัดการประมง อาคารเมฆบุญ

พราหมณ์ ม.เกษตรศาสตร ์โดยมี คุณอดศิร พรอ้มเทพ เป็นประธาน

คณะอนุกรรมการฯ สรุปสาระส าคัญดังนี้  

    สบืเนื่องจากการประชมุ คกก.สถาบันวจัิยและพัฒนาการประมงเพือ่

ความย่ังยืน ครั ้งที่ 1/2562 ไดม้ีการด าเนินการแผนงานช่วงเดือน 

พฤศจกิายน 2562 ทีผ่่านมา ดังนี้ 

     >>1. การเตรยีมงานโครงการขยะทะเล     

     - ไดม้ีการประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางการด าเนินการโครงการ

ก าจัดขยะทะเล ร่วมกับเครือข่ายทีส่นใจ และในวันที่ 6 ธ.ค. 62 ไดม้ี

การเริ่มลงพื้นที่ศึกษาและพิจารณาความเป็นไปไดข้องการด าเนิน

โครงการน าร่องในพืน้ทีท่่าเทยีบเรอืจังหวัดสมุทรปราการ   

     >>2. การเตรยีมงานโครงการแม่น ้าโขง 

     - มกีารประชุมหารอืเครอืข่ายชุมชนแม่น ้าโขง เพื่อพจิารณาความ

เป็นไปได ้และแนวทางในการด าเนินการโครงการเฝ้าระวังและเตือน

ภัย จากการเปลีย่นระดับน ้าในแม่น ้าโขง ซึง่จะมผีลต่อการประมง และ

การเพาะเลีย้งสัตวน์ ้า 

     >>3. การหารือเตรียมการเปิดตัวมูลนิธิ  คาดว่าจะเปิดตัวมูลนิธิ

ประมาณเดอืน มีนาคม 2563 นี้ ส าหรับสถานทีก่ารเปิดตัวนัน้ สมาคม

สมาพันธป์ระมงพื้นบา้นแห่งประเทศไทย ไดเ้สนอใหใ้ชพ้ื้นที่ของ ม.

จุฬา เพราะสามารถจัดสัมมนา และนิทรรศการได ้โดยจะประสานขอ

ใชส้ถานที ่เรือ่งสถานที ่การจัดงาน และแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบต่อไป 
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     การพจิารณากจิกรรมหลักของมูลนธิฯิ ประจ าปี 2563 ที่จะมีขึน้มี

ดังนี้ 

     >>1. งานดา้นวิจัย - โครงการวิจัยการพัฒนาการสื่อสารของ

เรอืประมง   

     >>2. งานดา้นพัฒนา - การเพิม่ความรูด้า้นการคัดแยกขยะทะเล, 

ดา้นแม่น ้าโขง และดา้นการสง่เสรมิการบรโิภคสัตวน์ ้าทีไ่ดม้าตรฐาน 

     >>3. งานดา้นการบริการเพื่ อสั งคม  - ก ารจัด เวที เส วนา

สถานการณ์สนิคา้ประมง คาดว่า จะจัดขึน้ประมาณตน้เดอืน กมุภาพันธ ์

2563 ในหัวขอ้ สถานการณ์ตลาดกุง้ไทยในอนาคต 

     >>4. งานดา้นประชาสัมพันธแ์ละการสือ่สารองคก์ร      

     - เกีย่วกับ เว็ปไซต ์ของมูลนธิฯิ 

     ทัง้นี้การประชุมครัง้ถัดไปจะมีขึ้นประมาณเดือน มกราคม 2563

 

TPFA ได้จัดประชุมวิสามัญ TPFA คร้ังที่ 1/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่วันที ่19 ธ.ค. 2562 สมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไทย (TPFA) ไดจั้ดประชมุวสิามัญ TPFA ครัง้ที ่1/2562 ณ ส านักงาน TTIA โดยม ีดร.ชนนิทร ์

เป็นประธานในทีป่ระชมุ ม ี7 บรษัิท (6คน) จากสมาชกิ 11 บรษัิท (ครบองคป์ระชมุ) 

มสีาระส าคัญในการประชมุ เชน่  

-แนะน างาน Pet Fair SEA (south-East Asia) โดย 

Mr.Manuel Madani (Project Manager) และ Ms.Yupaporn Paisarnsakulchai (Marketing & Research Manager) 

-การตัง้คณะกรรมการดา้นเทคนคิ และคณะกรรมการดา้นแรงงาน 

-รายชือ่หน่วยงานที ่TPFA จะไปแนะน าสมาคม และเอกสารสมาคม  

- ก าหนดตารางการประชมุประจ าปี 2563 เป็นตน้ 

>>ทัง้นี้ สมาคมฯ จะสง่รายงานการประชมุ วันที ่25 ธ.ค. 62 ใหส้มาชกิทราบต่อไปค่ะ 

TTIA ได้จัดประชุมวิสามัญ TTIA คร้ังที่ 6/2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่วันที ่19 ธ.ค. 2562 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ไดจั้ดประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่6/2562 ณ ส านักงาน TTIA โดยม ีดร.ชนนิทร ์

เป็นประธานในทีป่ระชมุ ม ี11 บรษัิท (10 คน) จากสมาชกิ 26 บรษัิท (ครบองคป์ระชมุ) 

>>ทัง้นี้ สมาคมฯ จะสง่รายงานการประชมุ วันที ่25 ธ.ค. 62 ใหส้มาชกิทราบต่อไปค่ะ 
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TTIA เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ TFFA เร่ืองการปรับรายงานสรุปโครงการ ILO-GLP และตรวจสอบ

ความถูกต้องของรายงานหลังจากท าการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 

เมือ่วันที ่20 ธ.ค. 2562 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ 

และเจา้หนา้ทีคุ่ณปิยะราช เขา้ร่วมประชุมหารอืร่วมกับ TFFA เรือ่งการ

ปรับรายงานสรุปโครงการ ILO-GLP และตรวจสอบความถูกตอ้งของ

รายงานหลังจากท าการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ณ หอ้งประชมุ TFFA 

>>>เนื่องจากทาง ILO ขอใหท้ัง้สองสมาคมฯ เพิม่เนื้อหาในรายงาน

สรุปโครงการ ILO-GLP ซึง่อยู่ภายใตโ้ครงการ Ship to Shore Rights 

เช่น ประวัตคิวามเป็นมาการท า GLP ของสมาคมฯ, การน าหลัก GLP 

ไปใชใ้นอุตสาหกรรม, ขัน้ตอนการรับเรื่องรอ้งเรียนของโรงงาน เป็น

ตน้ โดยทาง ILO จะน ารายงานฉบับนี้ไปเผยแพร่ให ้Buyer ไดรู้จั้ก

การท า GLP ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลมากขึน้ 

TTIA เข้าร่วมประชุมเร่ืองยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคแอฟริกา

เมือ่วันที่ 23 ธ.ค. 2562 TTIA คุณสุพัตรา (แทน ดร.ชนนิทร ์ในนาม

กรรมการสภาหอฯ)ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเรื่องยุทธศาสตร์การคา้และการ

ลงทุนของไทยในภูมภิาคแอฟรกิา ณ กระทรวงการต่างประเทศ(กต.) 

โดยประธานคือ คุณดุสิต เมนะพันธุ์ อธบิดีกรมเอเชยีใต ้ตะวันออก

กลางและแอฟรกิา ผูเ้ขา้ประชุมจากสภาหอฯ สภาอุตฯ และ EXIM 

Bank สรุปดังนี้ 

     1. จุดประสงค์ ประธานแจง้ว่าเพิง่มารับต าแหน่งอธบิดีกรมฯ และ

แจง้เรื่อง กต.ตั ้งแผนเดินทางไปเยือนแอฟรกิาระดับนายกรัฐมนตร ี

รัฐมนตรี ร่วมด ว้ยภาคเอกชน ประมาณ มี .ค .62 (ไปประเทศ

แอฟรกิาใตแ้ละเคนยา) โดย Africa 2020 มุ่งเนน้ดา้น Food security, 

Health, Tourism ทัง้นี้ จากวกิฤตเงนิบาทแข็งค่า เป็นโอกาสที่ไทย

จะเขา้ไปลงทุนในต่างประเทศ จงึขอทราบขอ้คดิเห็นจากภาคธุรกิจ 

เพือ่เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยใน

ภูมภิาคแอฟรกิา 

     2.ภาคเอกชนแจง้ว่า การท าธุรกจิในภูมภิาคแอฟรกิาใตม้ีความ

เสี่ยงในดา้นการเมือง ระบบการจ่ายเงนิ และการคัดเลือกคนงาน จงึ

เสนอว่าควรใชป้ระเทศแอฟรกิาใตเ้ป็นฐาน เพราะมีระบบการเงนิที่ดี

และสามารถเชื่อมโยงขอ้มูลกับประเทศต่างๆ ในแอฟริกา  ทั้งนี้ 

ภาคเอกชนไทยตอ้งไปร่วมกันในลักษณะบรษัิทใหญ่น า(Big brother) 

พาบริษัทใน supply chain ไปดว้ย   โดยอุตฯที่ไทยค่อนขา้งมี

ศักยภาพไดแ้ก่ เครื่องจักรกล อัญมณี อาหาร ยานยนต์ ทัง้นี้ขอใหม้ี

การจัดเสวนาหรอื ประชมุ VDO conference เพื่อใหข้อ้มูลกฎระเบยีบ

และธุรกจิในแอฟรกิา business partners และความเป็นไปไดใ้นการ

ท าธุรกิจกับภาคเอกชนไทยก่อน ซึ่งทาง กต.แจง้ว่าจะจัดสัมมนา

ประมาณ ม.ค.63 และขอใหภ้าคเอกชนช่วยส่งประเด็นค าถามให ้

ล่วงหนา้ดว้ย 
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TTIA เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือท่าทีไทยในการเจรจาจัดท าตารางแนบรายการสินค้าภายใต้ข้อบทการให้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับรายการสินค้าที่มีการเปิดตลาดให้ประเทศสมาชิกแตกต่างกัน (Tariff 

Differentials) ในกรอบ RCEP

เมือ่วันที ่23 ธ.ค.2562 เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ คุณปิยะราช เขา้ร่วมประชมุ

เพือ่หารอืท่าทไีทยในการเจรจาจัดท าตารางแนบรายการสนิคา้ภายใต ้

ขอ้บทการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีส าหรับรายการสนิคา้ทีม่กีารเปิด

ตลาดใหป้ระเทศสมาชกิแตกต่างกัน (Tariff Differentials) ในกรอบ 

RCEP ณ ก.เจรจาการคา้ระหว่างประเทศ สรุปดงันี ้

      1. เนื่องจากภายใตค้วามตกลง Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP) เปิดใหป้ระเทศสมาชกิก าหนดอัตรา

ภาษีน าเขา้ทีแ่ตกต่างกันใหก้ับแต่ละประเทศ และขณะเดยีวกนักฎถิน่

ก าเนดิสนิคา้ภายใต ้RCEP ก็เปิดใหป้ระเทศสมาชกิสามารถน าสนิคา้ที่

มถี ิน่ก าเนดิใน RCEP มาผลติต่อไดใ้นประเทศ และยังคงไดถ้ิน่ก าเนดิ

ภายใต ้RCEP ได(้Produce Exclusively :PE) ประเทศสมาชกิ(อนิเดยี

และจนี) จงึไดเ้สนอใหจั้ดท าขอ้บทพเิศษ Tariff Differentials 

(Table XX) เพือ่ป้องกันการสวมสทิธจิากการใชป้ระเทศอืน่เป็น

ชอ่งทางในการสง่ออกสนิคา้ทีม่กีารเปิดตลาดใหป้ระเทศสมาชกิ

แตกต่างกัน  

      2. Tariff Differentials (Table XX) ของประเทศสมาชกิสว่น

ใหญ่มจี านวนรายการสนิคา้ประมาณ 84-100 รายการ ยกเวน้เกาหลใีต ้

ทีม่ ี118 รายการ ฟิลปิปินสม์ ี362 รายการ และอนิเดยีมถีงึ 6,773 

รายการ โดยประเทศทีจั่ดท า Table XX แลว้ สว่นใหญ่ก าหนดเงือ่นไข

ในการสง่ออกสนิคา้เพิม่เตมิในการไดถ้ิน่ก าเนดิสนิคา้ 2 เกณฑ ์คอื  

               (1) ประเทศผูส้ง่ออกจะเป็นประเทศถิน่ก าเนดิสนิคา้ ก็

ต่อเมือ่มสีัดสว่นมูลค่าเพิม่ในประเทศผูส้ง่ออกอย่างต ่ารอ้ยละ 20>>>

ประเทศทีข่อใชเ้กณฑข์า้งตน้ ไดแ้ก ่จนี ญีปุ่่น (ส าหรับสนิคา้เนื้อสตัว์

จ าพวกโค กระบอื สด/แชเ่ย็น/แชแ่ข็ง ผลติภัณฑน์ม ไข่ เป็นตน้) และ

เกาหลใีต ้(ส าหรับสนิคา้ประมง เชน่ เนือ้ปลาแบบฟิลเล (ปลาอลาสกา

พอลลคั ปลาทูน่า ปลาซอรด์ฟิช ปลาอืน่ๆ เป็นตน้)) 

               (2) ประเทศถิน่ก าเนดิสนิคา้ คอื ประเทศทีม่สีัดสว่นมูลค่า

สงูสดุในกระบวนการผลติสนิคา้>>>ประเทศทีใ่ชเ้กณฑข์า้งตน้ ไดแ้ก ่

อนิโดนีเซยี ญีปุ่่น (ส าหรับสนิคา้เกษตร) ฟิลปิปินส ์และไทย (ส าหรับ

ผลติภัณฑจ์ากเครือ่งในสตัว ์แป้งขา้วสาล ีถั่วลสิง ผลไม ้ปรุงแต่งอืน่ๆ 

เป็นตน้) 

               (3) สว่นอนิเดยีใชเ้กณฑท์ีท่ าไดย้ากทีส่ดุ คอื สนิคา้

จะตอ้งผ่านเกณฑก์ารเปลีย่นพกิัดศุลกากรในระดับ 6 หลัก (CTSH) 

และมสีัดสว่นมูลค่าเพิม่ในประเทศผูส้ง่ออกอย่างต ่ารอ้ยละ 35 

       3.สมาชกิ RCEP ทีไ่ม่ม ีTable XX ไดแ้ก ่บรูไน กัมพูชา ลาว 

เมยีนมา สงิคโ์ป และออสเตรเลยี เนื่องจากไม่มสีนิคา้ทีเ่ปิดตลาดให ้

สมาชกิทีแ่ตกต่างกัน ส าหรับ มาเลเซยี เวยีดนาม และนวิซแีลนดยั์ง

ไม่ไดแ้จง้ท่าทว่ีาจะยืน่ขอใช ้Table XX หรอืไม่ 

>>>ทัง้นี้ สนิคา้ปลากระป๋องตอนที ่16 ไม่มอียู่ใน list ขอ้บทพเิศษ

Table XX ของทุกประเทศสมาชกิ RCEP ดงันัน้สนิคา้ปลากระป๋องของ

ไทยทีจ่ะสง่ออกไปยังประเทศสมาชกิ RCEP จงึไม่ไดร้ับผลกระทบ

จากขอ้บทพเิศษขา้งตน้
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TTIA ร่วมเดินทางไปเยือนกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Edhy 

Prabowo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง และ H.E. Bahlil Lahadalia 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมือ่วันจันทรท์ี ่23 ธันวาคม 2562 ทีผ่่านมา 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่รกึษารัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ พรอ้มดว้ย นายมศีักดิ ์ภักดคีง อธบิดกีรมประมง นายทรงพล 

สขุจันทร ์เอกอัครราชทูต ณ กรงุจาการต์า และคณะผูแ้ทนจาก

ภาคเอกชน ไดแ้ก ่หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

สมาคมอาหารแชเ่ยอืกแขง็ไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคม

การคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไทย และสมาคมประมงแห่งประเทศไทย ร่วม

เดนิทางไปเยอืนกรงุจาการต์า สาธารณรัฐอนิโดนีเซยี เพือ่เขา้เยีย่ม

คารวะ H.E. Edhy Prabowo รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงกจิการทางทะเล

และประมง และ H.E. Bahlil Lahadalia รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการ

ลงทุน สาธารณรัฐอนิโดนีเซยี เพือ่เป็นการแสดงความยนิดใีนโอกาส

เขา้รับต าแหนง่ใหม่ และเนือ่งในโอกาสทีค่วามสัมพันธท์างการทูต

ของทัง้สองประเทศใกลจ้ะครบ 70 ปี ในปี 2563 นี้ อกีทัง้ยังมกีาร

ร่วมกันหารอืในการลงนามแถลงการณ์ ว่าดว้ยการต่อตา้นการประมง 

IUU และความร่วมมอืของอาเซยีนทีผ่่านการผลกัดัน ASEAN general 

fisheries policy และ ASEAN Network for Combating IUU 

Fishing ในการร่วมกันก าจัดขยะในทะเล รวมถงึไดห้ารอืในเรือ่งของ

การน าเขา้ลูกกุง้มังกร เพือ่น ามาเลีย้งต่อใหไ้ดข้นาดทีต่ลาดรองรับ

เพือ่ และเกดิความตอ้งการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ พรอ้ม

ผลักดันการร่วมลงทุนธุรกจิประมงระหว่างสองประเทศ โดยใชจุ้ดแขง็

ไทยและอนิโดนีเซยี และความเหมาะสมในแงข่องธุรกจิซึง่ west 

papua เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็นพืน้ทีน่ ารอ่ง
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ประชุม ครม. วนัที ่24 ธนัวาคม 2562  มหีวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัอุตสาหกรรมประมงดงันี ้ 
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ประกอบอาชพีอสิระได ้เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึการประกันสังคมภาคสมัครใจไดอ้ย่างทั่วถงึ ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพ

ชวีติของสังคมผูส้งูอายุในปัจจุบัน  

22. เรือ่ง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู(กระทรวงแรงงาน)  
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Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/133/T_0001.PDF  

ประกาศกรมเจา้ท่า ที ่123/2544 เรือ่ง การบันทกึและการตรวจสอบระยะเวลาปฏบัิตหินา้ทีใ่นเรอืไทยและเรอืชักธง

ต่างประเทศ  

Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/296/T_0003.PDF  

ประกาศกรมเจา้ท่า ที ่215/2562  เรือ่ง ใบรับรองแรงงานประมง  

Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/296/T_0005.PDF  

ประกาศกรมประมง เรือ่ง รายชือ่เรอืประมงทีม่ใิชเ่รอืประมงไทยทีม่กีารท าการประมงโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (ฉบับที ่7) 

พ.ศ. 2562 

Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/307/T_0006.PDF  

 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25448
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/296/T_0005.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/307/T_0006.PDF

