
 

 

 

   

เมือ่วันที ่28 มนีาคม 2562 ดร.ชนนิทร ์ นายกสมาคมอตุสาหกรรมทู

น่าไทย เ ป็น speaker งาน Asia-Pacific Forum on Sustainable 

Development 2019 ในหัวขอ้ “Decent Work, inclusiveness  and 

equality for migrant workers in  South East Asia       อ่านต่อหน้า 18 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  2562 TTIA คุณสุพัตรา และเจา้หนา้ที่ ร่วมกับ 

Sea Value ไดพ้าคณะผูแ้ทนจาก องคก์ารสะพานปลาและปตท. ไป

ดงูาน Unload ปลาทนู่าและเขา้ดกูารน าเก็บปลาทีค่ลังหอ้งเย็น และ

การฟรซีปลา           อ่านต่อหน้า 4 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คุณเรวดี (กรรมการ และประธานเทคนคิ) 

เขา้รว่มประชมุเพือ่แจง้ความคบืหนา้ดา้นเอกสารและตรวจสอบความ

ถูกตอ้งก่อนส่งเอกสารดังกล่าวไปยังหน่วยงาน GACC สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี             อ่านต่อหนา้ 5 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ประชุมร่วมคณะกรรมการแรงงานและ

พัฒนาฝีมอืแรงงาน และคณะกรรมการธุรกจิประมงและอตุสาหกรรม

ตอ่เน่ือง ครัง้ที ่8-1/2562           
                                                                                       อ่านต่อหน้า 11 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค ์เลขาธิการ

สมาคม และเจา้หนา้ที่ เขา้ร่วมงานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่

สถานประกอบกจิการทีน่ าแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานที่ด ี (GLP) ไปใช ้

ในการบรหิารจัดการแรงงาน ประจ าปี 2562       อ่านต่อหน้า 8 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค ์เลขาธิการ

สมาคม และ เจา้หนา้ที่สมาคม ไดเ้ขา้ร่วมประชุม working group 

conference ภายใตโ้ครงการ SEA Forum for Fishers จัดโดย ILO

                อ่านต่อหนา้ 16 
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ขา่วกจิกรรม 
- TTIA เขา้รว่มหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการจัดอบรม GLP      3 

- TTIA เขา้รว่มรับฟังการบรรยายใหค้วามรูท้างไกลผา่น 

ทางจอภาพ (Video Conference)ในหัวขอ้ Food Allergen  

and Labelling           3 

- TTIA รว่มกับ อสป./ปตท. เขา้ดงูาน Unload ปลาทนู่า(พระประแดง)  

และน าเก็บทีค่ลังหอ้งเย็น (มหาชัย)         4 

- TTIA เขา้รว่มประชมุ ASEM High-level Meeting on Marine 

Sustainability           4 

- TTIA เขา้รว่มประชมุเพือ่แจง้ความคบืหนา้ดา้นเอกสารและตรวจสอบ 

ความถกูตอ้งกอ่นสง่เอกสารดังกลา่วไปยังหน่วยงาน GACC สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี           5 

- TTIA เขา้หารอืกับผูแ้ทนบรษัิท Labor Voice ในประเด็นเรือ่งการน า

เทคโนโลยมีาปรับใชก้ับกระบวนการรับความเห็นจากแรงงาน       6 

- TTIA เขา้รว่มสัมมนาในหัวขอ้ Symposium on JFS Scheme & 

Standards in Thailand          6 

- TTIA เขา้รว่มอบรมโครงการเสรมิสรา้งเครอืขา่ยเพือ่เป็นทีป่รกึษา 

มาตรฐานแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        6 

- TTIA เขา้รว่มประชมุเรือ่งการพจิารณาทีจ่ะยกเลกิประกาศ 

กระทรวงพาณชิยท์ีก่ ากับดแูลการสง่ออกสนิคา้กุง้และปลาหมกึ 

(ฉบับที ่43) พ.ศ.2530          7 

- TTIA เขา้รว่มงานแถลงขา่วเปิดตัว โครงการรางวัลผูป้ระกอบธุรกจิ 

สง่ออกดเีดน่ประจ าปี 2562 (Prime Minister's Export Award 2019)      8 

- TTIA เขา้รว่มงานมอบใบประกาศเกยีรตคิณุแกส่ถานประกอบกจิการ 

ทีน่ าแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ี(GLP) ไปใชใ้นการบรหิารจัดการ 

แรงงาน ประจ าปี 2562          8 

- TTIA เขา้รว่มการสัมมนาและแถลงขา่วการเปิดตัวศนูยศ์กึษาวเิคราะห์

แนวโนม้ดา้นการคา้และการพัฒนา         9 

- TTIA เขา้รว่มการสัมมนาในหัวขอ้เรือ่ง “Brexit and its Implications  

on Thailand”         10 

- TTIA เขา้รว่มประชมุตดิตามความคบืหนา้การเจรจา RCEP     10 

- TTIA เขา้รว่มการสัมมนาเรือ่ง “Empowering ASEAN 4.0: 

Implications of Industry 4.0 for skills development strategies of 

business and industry”        11 

- TTIA ประชมุรว่มคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมอืแรงงาน และ

คณะกรรมการธุรกจิประมงและอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง ครัง้ที ่8-1/2562      11 

- TTIA เขา้รว่มประชมุ คณะท างานรว่มโครงการตอ่ตา้นรปูแบบ 

การท างานทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรับในอตุสาหกรรมประมงและอาหารทะเล    12 

- TTIA เขา้รว่มสัมมนาในหัวขอ้ “การจัดการแรงงานขา้มชาตเิพือ่การ 

พัฒนาเศรษฐกจิไทย:นัยเชงินโยบาย”       13 

- TTIA เขา้รว่มประชมุหารอืแนวทางการด าเนนิการของฝ่ายไทยในกรณีการ

จัดท าตารางพันธกรณี WTO การจัดสรรโควตาสนิคา้ ของสหภาพยโุรป 

และสหราชอาณาจักร และประเด็นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Brexit    13 

- TTIA เขา้รว่มประชมุรับฟังความเห็นเพือ่วเิคราะหแ์นวโนม้ประเด็น 

ดา้น "คา่แรงขัน้ต า่กับผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและสังคมไทย :  

ทางออกเพือ่กา้วไปดว้ยกัน"        14 

- TTIA เขา้รว่มสัมมนาเครอืขา่ยงานวจัิยดา้นแรงงานประจ าปี 

งบประมาณ พ. ศ. 2562 เรือ่งนโยบายตลาดแรงงานและการจา้งงาน 

งานในอนาคตในบรบิทสังคมสงูวัย       15 

- TTIA เขา้รว่มประชมุคณะท างานยอ่ยผลักดันและใหก้ารสนับสนุน 

การปรับลดขัน้ตอนและเชือ่มโยงขอ้มลูผา่นระบบ National Single 

 Window (NSW) กลุม่สนิคา้ยทุธศาสตร ์ครัง้ที ่1/2562     15 

 

ขา่วความปลอดภยัอาหาร 
- ไทยไดรั้บรางวัลรองชนะเลศิรางวัล STOP IUU FISHING AWARD  

ครัง้ที ่3 ดา้นการตรวจสอบยอ้นกลับสนิคา้ประมง      18 

- “อย.-กรมประมง” ยันปลาน าเขา้จากฟกุชุมิะ ไมพ่บการปนเป้ือน    18 

- EU จัดท าการประเมนิผลระเบยีบ FCM ออนไลน ์      19 

ขา่วประมง 
- อธบิดกีรมประมง และคณะ ไดเ้ดนิทางไปสาธารณรัฐเซเชลส ์ 

ระหวา่งวันที ่11-13 มนีาคม 2562 เพือ่เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการการ

จัดสรรโควตา้ท าประมงปลาทนู่าในมหาสมทุรอนิเดยีครัง้ที ่5     20 

- รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตรฯ มอบนโยบาย และตดิตามการ

ด าเนนิงาน ของกรมประมงในการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย  

ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคมุ (IUU)      20 

- ส.การประมงฯ ฝากการบา้นรัฐบาลใหม ่3 ฉบับ      21 

- ไทยควา้รางวัลรองชนะเลศิหยดุท าประมงผดิกฏหมาย     21 

ขา่วการคา้ 
- ‘กรมเจรจาฯ’ จับตาการเจรจาแกไ้ขพันธกรณีภายใต ้WTO ของสหราช

อาณาจักร หลัง BREXIT        22 

- อยียูอมเลือ่นเบร็กซติใหอ้งักฤษยาวสดุ 22 พ.ค.      23 

- สง่ออกเดอืนก.พ. กลับมาขยายตัว 5.9 % ดา้นพาณชิยเ์ตรยีมหารอืปรับ

เป้าสง่ออกใหมใ่นสัปดาหห์นา้        23 

- อาเซยีนเตรยีมเปิดเว็บไซตแ์อสซสิโฉมใหมพ่ฤษภาคมน้ี มั่นใจชว่ยลด

อปุสรรคทางการคา้บรกิารได ้        23 

-สวเีดนหวังไทยและสหภาพยโุรปฟ้ืนการเจรจา FTA หลังความชัดเจน 

ทางการเมอืงของทัง้สองฝ่าย        24 

 

ขา่วแรงงาน 

- ผูป้ระกอบการไมเ่ห็นดว้ยกบัการขึน้คา่จา้งขัน้ต า่ 2-10 บาทตอ่วัน    25 

- ปลัดแรงงานยันบอรด์คา่จา้งถกขึน้ ‘คา่แรงขัน้ต า่’ 13 ม.ีค.น้ี    25 

- ก.แรงงานไฟเขยีวตัง้ศนูยจั์ดเก็บขอ้มลู อ านวยความสะดวก 

แรงงานพมา่ตอ่เอกสารท างานในประเทศ        26 

- ก.แรงงาน ดันโครงการประชารัฐเสรมิทักษะสรา้งงานผูส้งูอาย ุ    26 

- ก.แรงงานเอ็มโอยจูฬุาฯ ตัง้ 'ศนูยว์จัิยแรงงานแหง่ชาต'ิ หนุนวชิาการ

พัฒนาฐานขอ้มลูแรงงาน        27 

 

รวมกฎหมายทีส่ าคญัในเดอืนมนีาคม 

- มตปิระชมุ ครม. วันที ่12 มนีาคม 2562      28 

- ประชมุ ครม.วันที ่19 มนีาคม 2562       28 

- กฎหมายทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษาทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

อตุสาหกรรมประมง เดอืน มนีาคม 2562       28 

ขา่วกจิกรรม(ตอ่) 
- TTIA เขา้รว่มประชมุ working group conference ภายใต ้

โครงการ SEA Forum for Fishers       16 

- TTIA เขา้หารอืการรว่มจัดงานเปิดตัวคูม่อื GLP ในงาน Thaifex  

กับคณุเจสัน จากหน่วยงาน ILO       16 

- นายกสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย เป็น speaker งาน Asia-Pacific 

Forum on Sustainable Development 2019       17 

 

 

 



 

 

 

TTIA เขา้รว่มหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการจดัอบรม GLP

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์

เลขธิการสมาคมฯ และเจา้หนา้ที่(คุณวรพล , คุณปิยะราช)  

เขา้ร่วมหารอืเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการจัดอบรม GLP ใหก้บั

สมาชกิทัง้ 2 สมาคมฯ ทีห่อ้งประชมุ TFFA มสีาระส าคญัดงัน้ี 

ทางสมาคม TTIA และ TFFA มแีผนการจัดอบรม GLP 

ใหก้ับสมาชกิ หลังจากมีการปรับคู่มือ GLP ฉบับใหม่ร่วมกับ 

ILO แลว้ เพือ่เป็นการทบทวนใหก้บัโรงงานสมาชกิที่เคยอบรม

แลว้และเป็นการอบรมเพื่อใหส้มาชกิใหม่เขา้ใจ GLP มากขึน้ 

โดยการอบมจะจัดขึน้จ านวน 3 ครัง้ แบ่งเป็น 2 ครัง้แรก (ครัง้ที ่

1 อบรมใหส้มาชกิ TTIA / ครัง้ที ่2 สมาชกิ TFFA) จัดขึน้ที ่จ.

สมุทรสาคร และครัง้ที่ 3 จะจัดอบรมใหแ้ก่โรงงานสมาชกิทาง

ใตท้ี ่จ.สงขลา โดยใชเ้วลาอบรม ครัง้ละ 2 วนั  

        ทัง้น้ีหากมีรายละเอยีดทีช่ัดเจนเรื่องก าหนดวัน สถานที่ 

ที่ใชใ้นการอบรม แลว้ทางสมาคมจะประสานใหส้มาชกิทราบ

โดยทันที

TTIA เขา้รว่มรบัฟงัการบรรยายใหค้วามรูท้างไกลผา่นทางจอภาพ (Video Conference) 

ในหวัขอ้ Food Allergen and Labelling

เมื่ อวันที่  4  มีนาคม  2562 เจ า้หน ้าที่สมาคมฯ  

คุณอนุสรา เขา้ร่วมรับฟังการบรรยายใหค้วามรูท้างไกลผ่าน

ทางจอภาพ (Video Conference) ของหน่วยงาน Foreign 

Verification Office (FVO) ซึง่เป็นหน่วยงานภายใตอ้งค์การ 

Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ของแคนาดา ใน

หัวขอ้ Food Allergen and Labelling ณ หอ้งประชุม 351 มก

อช. สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อใหผู้ป้ระกอบการที่จะส่งออกสนิคา้ไปยังแคนาดา

และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งของไทยมีความรูค้วามเขา้ใจต่อ

กฎระเบียบของแคนาดา เกีย่วกับสารก่อภูมแิพอ้าหารและการ

ติดฉลาก เพื่อใหม้ีการปฏิบัติที่สอดคลอ้งกับกฎระเบียบ

แคนาดา 

 

 

ขอ้มูลพืน้ฐานการแพอ้าหารของชาวแคนาดา  

 1. คาดการณ์โดยประมาณ รอ้ยละ 3.5 – 4 ของผูใ้หญ่ และ

รอ้ยละ 8 ของเด็ก มกีารแพอ้าหารในบางจ าพวก 

 2. สถานการณก์ารแพอ้าหารรุนแรงเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะใน

กลุม่เด็ก 

 3. การแพอ้าหาร โรคช่องทอ้ง และความอ่อนไหวตอ่ซลัไฟต ์

มผีลกระทบตอ่ชาวแคนาดา ประมาณ 1.75 ลา้นคน 

สารทีท่ าใหเ้กดิโรคภมูแิพอ้นัดบัตน้ๆในประเทศแคนาดา 

สตัวน์ ้าทีม่เีปลกืแข็ง นม เมล็ดงา นัทยนืตน้ ไข ่เม็ดมัส

ตาด หอยหรอืปลาหมกึ แป้งสาล ีปลา ถั่วลสิง และถั่วเหลอืงฯ 

 โปรตนีแป้ง (กลูเต็น) จากขา้วบาเล่ย ์ไรย ์โอ๊ต ตรติเิคล และ

ขา้วสาล ี(หรือเมล็ดธัญพืชผสมขา้มพันธุ)์ ซัลไฟต ์(มากกว่า 

10 ppm) 

ดรูายละเอยีดจากชอ่ง CFIA : http://bit.ly/2H6eo4t 

เคล็ดลับการท าป้ายแสดงสารที่ท าใหเ้กดิโรคภูมแิพส้ าหรับ

อตุสาหกรรมอาหาร : http://bit.ly/1U3G125 

 

 

 

 



 

ขอ้ก าหนดหลกัเกีย่วกบัการท าแผน่ป้ายฉลากบรรจภุณัฑ ์ 

ขอ้มูลจะตอ้งเป็นความจรงิ ไม่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

น าเสนอในภาษาทางการ (องักฤษ และฝรั่งเศส) มรีายละเอยีด

ดงัน้ี 

 1. ชือ่เรยีกทั่วไป 

 2. วนัทีบ่รรจุ และขอ้แนะน าในการจัดเก็บ 

 3. ชือ่ผูจ้ัดจ าหน่าย (คา้ปลกี) และสถารทีต่ัง้ของธุรกจิ 

 4. ปรมิาณสทุธ ิ

 5. ตารางขอ้มูลสารอาหาร 

 6. รายการเครือ่งปรุง และสารทีท่ าใหเ้กดิโรคภูมแิพ ้

ขอ้ก าหนดการตดิฉลากสารกอ่ภูมแิพ ้ 

>> www.inspection.gc.ca/Labelling 

ขอ้มูลเกี่ยวกับสารก่อภูมแิพ ้โดยหน่วยงาน Health Canada 

>> bit.ly/2tpmVMa

 

TTIA รว่มกบั อสป./ปตท. เขา้ดงูาน Unload ปลาทนูา่(พระประแดง) และน าเก็บทีค่ลงัหอ้งเย็น (มหาชยั)

เมื่อวันที่  6 มีนาคม   2562 TTIA คุณสุพัตรา และ

เจา้หนา้ที ่(คณุวรพล คณุปิยะราช และคณุอนุสรา) ร่วมกบั Sea 

Value ไดพ้าคณะผูแ้ทนจาก องคก์ารสะพานปลาและปตท. ซึง่

ก าลัง(notepad)ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจัดท าโครงการ 

Cold Chain ด าเนินการโดย ปตท. ซึง่จะเช่าพื้นที่ของ อสป.

บรเิวณสะพานปลา พระประแดง จ.สมุทรปราการ >> ไปดงูาน 

Unload ปลาทูน่า ทีท่่าเรอื 27A ราษฎรบ์ูรณะ และเขา้ดกูารน า

เก็บปลาทีค่ลงัหอ้งเย็น และการฟรซีปลา ที ่บจก. อนิเตอรเ์ซยี 

จ.สมุทรสาคร  

     อนึง่ TTIA ไดม้หีนังสอืถงึ ปตท.วา่มคีวามยนิดแีละประสงค์

ทีจ่ะมาใชบ้รกิารคลงัหอ้งเย็นดงักลา่วฯ ในปรมิาณ 70,000 ตนั

ต่อเดือน ซึง่จะท าใหก้ารเก็บรักษาปลาทูน่ามีคุณภาพดีและ

ประหยัดตน้ทุนการขนสง่ 

     ภายหลงัจากการดงูาน สมาคมฯ ไดเ้ลีย้งรับประทานอาหาร

กลางวนัร่วมกนั 

     ทั ้งนี้  หากมีความคืบหนา้หรือมีการนัดหารือเพิ่มเติม 

สมาคมฯ จะแจง้ใหท้ราบตอ่ไป

 

 

 

 

 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุม ASEM High-level Meeting on Marine Sustainability

เ มื่ อ วั น ที่  7  มี น า ค ม  2 5 6 2  คุ ณ สุ พั ต ร า  

(แทน ดร.ชนินทร)์ เขา้ร่วมประชมุเอเชยี-ยุโรป การเสรมิสรา้ง

ความยั่งยืนดา้นทรัพยากรทางทะเล SDG 14 ในระดับภูมภิาค 

หั ว ข ้อ  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า รพัฒน า เ ศ รษฐกิจทา งทะ เล 

(Blue Economy) อย่างยั่งยืน และการจัดการขยะ(พลาสตกิ)

และมลพิษทางทะเล  เปิดประชุมโดย รมต.กต. จัดโดย

กร ะทร วงต่ า งป ระ เทศร่ วมกับ  UN Center for Regional 

Development ณ รร.เซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์ 

     1.จุดประสงค ์เพื่อใหผู้เ้ขา้ประชุมจากภูมิภาคเอเชียและ

ยุโรปไดแ้ลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์ การจัดการขยะ

ทางทะเล ผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มและสิง่มชีวีติในน ้า 

     2. ปัญหาขยะพลาสติกลงสู่ทะเล พบว่า 80% มาจาก

ภาคพื้นดนิ ประเทศหมู่เกาะเล็กๆ น าเขา้พลาสตกิมากแต่ไม่

สามารถบริหารจัดการขยะได ้ปัญหาจากพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวและผูบ้ริโภคกับการใช ้single use plastics ซึง่

สว่นใหญ่ซือ้จากซปุเปอรม์าเก็ต 



 

 3. การแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลักการ 3R Reduce Reuse 

Recycle การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสรา้ง

ความร่วมมือระดับภูมภิาค/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี การปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคผ่านการสรา้งความตระหนักรู ้สรา้งจติส านึก 

ใหข้อ้มูลซ ้าๆ มอีาสาสมัครเขา้มาชว่ยกนัท างาน 

     - ใหม้ ีinternational regulatory framework เพือ่ประเทศ

ตา่งๆใชเ้ป็นแนวทาง    

     - รัฐบาลมีบทบาทส าคัญเพราะสามารถก าหนด incentive 

หรือ regulation เช่น มีการออกกฎหมาย หา้มใชแ้ละเก็บภาษี 

levies การใชถุ้งพลาสตกิประเภทใชค้รัง้เดยีว(single use)  

Download เอกสารการประชมุ

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1tg6Q7iYl

VyBpCKO64jLfBL_AqVL6Wj9y?usp=sharing 

ขอ้มูลโครงการจัดการขยะ โดยหน่วยงาน GIZ รัฐบาลเยอรมนี 

กบัประเทศไทย  

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1WdPX4_

E7fCgQ0CGnC8myNTvomOxXjbpC?usp=drive_open

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเพือ่แจง้ความคบืหนา้ดา้นเอกสารและตรวจสอบความถูกตอ้งกอ่นสง่เอกสารดงักลา่วไปยงั

หนว่ยงาน GACC สาธารณรฐัประชาชนจนี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คุณเรวดี (กรรมการ และ

ประธานเทคนคิ) และเจา้หนา้ที ่คณุอนุสรา เขา้ร่วมประชมุเพื่อ

แจง้ความคบืหนา้ดา้นเอกสารและตรวจสอบความถูกตอ้งก่อน

ส่ง เอกสารดังกล่าวไปยังหน่วยงาน GACC สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ณ หอ้งประชุมมา้กัณฑกะ ชัน้ 1 ตกึอ านวยการ 

กรมปศสุตัว ์สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

หลงัจากการประชมุเตรยีมความพรอ้มส าหรับการตรวจ

รับรองขึน้ทะเบียนผูผ้ลติอาหารสัตวเ์ลีย้งเพื่อส่งออกไปยังจนี 

โดยหน่วยงาน GACC เมือ่วนัที ่21 ก.พ. ทีผ่่านมา ไดม้กีารแจง้

ไปยังบรษัิททีข่อเขา้รับการตรวจทัง้รายเกา่ทีข่อขยายขอบข่าย 

และรายใหม่ ใหม้กีารตรวจสอบขอ้มูล Species/Raw material 

ส่ง scope ที่ขอขยายขอบข่าย รวมถึงที่อยู่ และE-mail ที่

ถูกตอ้ง 

จากการตรวจสอบพบว่า ขอ้มูลเดมิที่ส่งใหก้ับทางจีน

กับขอ้มูลใหม่หลังจากที่แต่ละบริษัทส่งเขา้มาเพิ่มเติม ไม่

ตรงกนัหลายจุด มกีารเพิม่ scope มากขึน้ ทาง สพส. จงึมกีาร 

Update ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบัน และใหทุ้กบรษัิททีม่กีารเพิม่เตมิ

ขอ้มูล ส่งขอ้มูลใหค้รบถว้นเรียบรอ้ยภายในวันที่ 15 มี.ค. 

เพื่อที่ทาง สพส. จะรวบรวมขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบันสง่ไปใหจ้นีใน

วนัที ่20 ม.ีค. น้ี 

ถา้มีการเพิ่ม scope แต่ยังไม่ approve และมีการส่ง

ของออกไปจีนแลว้ ตอ้งท าอย่างไร? >> บรษัิทตอ้งแจง้กรม

ยอ้นหลัง และถา้มีการขยาย scope เพิ่มขึน้จะตอ้งแจง้มายัง

กรมกอ่น เพือ่สง่เอกสารไปยังจนี และท าตามขัน้ตอนตอ่ไป ถงึ

จะสง่ออกไปยังจนีได ้

แผนการตรวจคร่าวๆที่ สพส. ไดจ้ัดท าขึ้น ใชเ้วลา

ประมาณ 14 วัน วันละ 2 โรงงาน โดยโรงงานใหม่เขา้รับการ

ตรวจทุกโรงงาน และโรงงานเก่าที่ขอขยายขอบข่ายโดยการ

สุม่จ านวน 6 โรงงานดงัน้ี 

          1 .  VCN.3 4  Mars Petcare (Thailand) Company 

Limited 

          2 .  VCN.3 9  Unicord Public Company Limited 

(สมาชกิ TTIA) 

          3 .  VNC.4 5  Southeast Asian Packaging and 

Canning Limited (สมาชกิ TTIA) 

          4 .  VNC.99  Asian Alliance International Co., Ltd. 

(สมาชกิ TTIA) 

          5. VNC.37 International Pet Food Co., Ltd. 

          6 .  VNC.7  Songkla Canning Public Company 

Limited (สมาชกิ TTIA)  

อนึ่ง ขอความร่วมมือไปยังบรษัิทที่มีการเพิ่ม scope 

แตย่ังไม่ approve อย่าพึง่ท าการสง่ออก เพราะอาจเกดิปัญหา

ในขณะที่มีการมาตรวจ โดย สพส. อาจจะมีการ เชิญ

ผูป้ระกอบการมาประชุม ถงึสิง่ที่เกีย่วขอ้งกับ Comment ของ

จีนรอบที่แลว้ และเตรียมความพรอ้มเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกัน

ส าหรับการตรวจรับรองขึน้ทะเบียนผูผ้ลติอาหารสัตวเ์ลี้ยงใน

ครัง้น้ี ทัง้น้ี หากมีความคืบหนา้เพิม่เตมิ สมาคมฯ จะแจง้ให ้

ทราบตอ่ไปคะ่

 



 

TTIA เขา้หารอืกบัผูแ้ทนบรษิทั Labor Voice ในประเด็นเรือ่งการน าเทคโนโลย ี

มาปรบัใชก้บักระบวนการรบัความเห็นจากแรงงาน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 (ช่วงบ่าย) คุณอรรถพันธ์ 

มาศรังสรรค ์เลขาธกิารสมาคมฯ และ คุณวรพล คุณปิยะราช 

เจา้หนา้ที่สมาคม ไดเ้ขา้หารือกับผูแ้ทน บ. Labor Voice คุณ

ณชิกานต ์อสุายพันธ ์ ในประเด็นเรือ่งการน าเทคโนโลยมีาปรับ

ใชก้ับกระบวนการรับความเห็นจากแรงงาน โดย บ.Labour 

Voice ไดร้ับทุนจาก Humanity United  

คณุอรรถพันธไ์ดใ้หข้อ้มูลการด าเนนิการของสมาคมว่า

มกีารใชช้อ่งทางการสือ่สารระหวา่งนายจา้งและลกูจา้งอยู่แลว้ 

เชน่ กลอ่งรับขอ้รอ้งเรยีน การสือ่สารกบัหัวหนา้งาน และการใช ้

คกส.ที่มีแรงงานขา้มชาตเิป็นกรรมการ โดยสมาคมไดม้ีการ

ตดิตามการด าเนินการเสมอจากเจา้หนา้ทีส่มาคม และผลักดัน

ใหส้มาชกิใช ้คกส.ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

 

TTIA เขา้รว่มสมัมนาในหวัขอ้ Symposium on JFS Scheme & Standards in Thailand

เมื่ อวันที่  11  มีนาคม  2562 เจ า้หน ้าที่สมาคม  

คุณอนุสรา ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาในหัวขอ้ Symposium on JFS 

Scheme & Standards in Thailand ณ โรงแรมอินเตอร์คอน

ติเนนตัล กรุง เทพฯ จัดโดยสมาคม Japan Food Safety 

Management Association (JFSM) และ บรษัิท Sompo Risk 

Management Inc. โดยมีผูเ้ชีย่วชาญญี่ปุ่ นเป็นผูบ้รรยายผ่าน

ลา่มแปลภาษาญีปุ่่ น-ไทย สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

เพือ่เผยแพร่มาตรฐาน JFS (Japan Food Safety) ของ

ญี่ปุ่ น ซึง่เป็นมาตรฐานเอกชนดา้นการจัดการความปลอดภัย

อาหารใหเ้ป็นที่รู จ้ัก และส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการไทยน า

มาตรฐาน JFS ไปใช ้

มาตรฐานน้ีประกอบดว้ยระดบัขอ้ก าหนด 3 ประการ คอื  

1) ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร (FSM) 

2) การควบคมุความอนัตราย (HACCP) 

3) หลกัเกณฑก์ารผลติทีด่ใีนการผลติอาหาร (GMP) 

สมาคม JFSM จะเริม่มีโครงการตน้แบบที่จะเขา้มาใน

ไทยในชว่งเมษายนปีน้ี เป็นโครงการพัฒนาบุคคลากร เพือ่เพิม่

จ านวน Auditor ที่มีความรู ค้วามสามารถ เพราะไทยเป็น

ประเทศทีม่อีตุสาหกรรมอาหารทีพ่ัฒนาแลว้ค่อนขา้งมาก (เริม่

จากไทยเป็นที่แรกแลว้จึงขยายโครงการไปประเทศอื่นๆใน

อาเซยีน) โดยมมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเ์ขา้ร่วมโครงการ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

https://www.jfsm.or.jp/scheme/documents/index.php 

 

TTIA เขา้รว่มอบรมโครงการเสรมิสรา้งเครอืขา่ยเพือ่เป็นทีป่รกึษามาตรฐานแรงงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2562 คณุวรพล เจา้หนา้ทีส่มาคม

ฯ ไดเ้ขา้อบรมโครงการเสรมิสรา้งเครือข่ายเพื่อเป็นที่ปรึกษา

มาตรฐานแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรม

เดอะพาลาสโซ ่รัชดา กรุงเทพ มสีาระส าคญัดงัน้ี  

1.การอบรมบทบาททีป่รกึษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 

โดยพันจ่าตร ีพรีะ โชคบุญเจรญิ ใหข้อ้มูลเรือ่งคณุสมบัตผิูเ้ป็น

ที่ปรกึษา , จรรยาบรรณที่ควรมี , การสอบที่ปรกึษา , การต่อ

อายุ 

2.ทศิทางการส่งเสรมิ มรท. และความรับผดิชอบทาง

สังคม โดย นายสมพงษ์ คลอ้ยแคลว้ ผอ.ส านักมาตรฐาน

แรงงาน ใหข้อ้มูลว่า เป้าของกรมคือ สถานประกอบการที่มี

ลกูจา้ง 500 คนขึน้ไปจะมกีารผลกัดนัใหท้ า TLS โดยจะใหเ้ริม่

จากการท า GLP กอ่น 

 



 

3.กฎหมายดา้นแรงงานใหม่ โดย นายมนตรี มณีรัตน์ 

ใหข้อ้มูลเรื่องร่าง พรบแรงงานฉบับใหม่ สทิธกิารลากจิ สทิธิ์

การลาคลอด การจ่ายคา่ชดเชย 

4.ปัญหากฎหมายทีพ่บบ่อย โดยคุณ นงนุช หยดยอ้ย 

มีประเด็น เช่น การท าโอที , การก าหนดวันหยุดนอ้ยกว่า

กฎหมายก าหนด , การก าหนดการเกษียณ เป็นตน้

  

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเรือ่งการพจิารณาทีจ่ะยกเลกิประกาศกระทรวงพาณชิยท์ีก่ ากบัดแูล 

การสง่ออกสนิคา้กุง้และปลาหมกึ(ฉบบัที ่43) พ.ศ.2530

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.ชนินทร์ คุณสุพัตรา 

ร่วมกับ TFFA น าโดย ดร.พจน์ ไดห้ารือกับอธิบดีกรมการคา้

ตา่งประเทศ(ท่านอดลุย)์ เรือ่งการพจิารณาทีจ่ะยกเลกิประกาศ

กระทรวงพาณชิยท์ีก่ ากบัดแูลการสง่ออกสนิคา้กุง้และปลาหมกึ

(ฉบับที่ 43) พ.ศ.2530 (กรณี ปก.พณ.ส่งออกทูน่าฯ 2557 

ทางภาครัฐยังไม่ไดแ้จง้สมาคมฯ)โดยมผีูแ้ทนจาก คต และกรม

ประมง เขา้ร่วมสรุปดงัน้ี 

1. สาเหตุ มาจากนโยบายรัฐเรื่องการลดขั ้นตอน

ส่งออก ถา้หน่วยงานใดมกีฎหมายดูแลเรื่องนัน้แลว้ ใหย้กเลกิ

ประกาศดังกล่าว ซึง่ใน พรบ การประมง 2560 มีการดูแลการ

น าเขา้ ส่งออก และการผลติแลว้ กอปรกับมีผูม้ารอ้งเรื่องการ

ก าหนดใหต้อ้งสังกัดสมาคมถือว่าเป็นการจ ากัดสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ 2560  

2. TFFA และ TTIA ชี้แจงว่าสมาคมมีบทบาทส าคัญ

ต่อการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาอุตสาหกรรม ซึ่งตอ้งใช ้

งบประมาณ ขอ้มูล เครือข่ายกับผูค้า้ องคก์รทัง้ภายในและ

ตา่งประเทศ ซึง่รัฐอาจจะมขีอ้จ ากดั ไม่สามารถควบคมุดูแลได ้

ทัง้หมด เชน่ 

      2.1 TFFA ยก ตย.การแกปั้ญหา US ADกุง้, การ

แกปั้ญหาEU เรื่องสารตกคา้งคลอแรมฟินิเคลิและไนโตรฟู

รานส ์ในสนิคา้กุง้ ซ ึง่ตอ้งซือ้เครื่องมอือไีลซา่ LCMSMS, การ

แกปั้ญหาการคา้มนุษย์ US Tier จากแรงงานในลง้ที่ผิด

กฎหมาย, การส่งเสรมิ ILO GLP, การปลอม DOF cert ซึง่ท า

โดยบรษัิททีไ่ม่ใชส่มาชกิ TFFA 

      2.2 TTIA ดร.ชนินทรย์ก ตย.การแกปั้ญหา IUU 

fishing อย่างเป็นระบบซึง่สมาคมขอความร่วมมอืสมาชกิใหซ้ือ้

ปลา non IUU และท างานร่วมกับ Traders และ DOF อย่าง

ใกลช้ดิ ไม่มีการรอ้งเรียนจากชาวประมงเรือโอด าในประเทศ, 

การส่งเสริมดา้นแรงงาน ILO GLP จนไดร้ับการยอมรับใหไ้ป

น าเสนอผลงานที่ UN นิวยอรก์ และเจนีวา, ขณะน้ีเริม่มีบรษัิท

เล็กๆเขา้มาผลติและสง่ออกทูน่าเพิม่ขึน้ มกีารขายต า่กวา่ราคา 

รง.สมาชิกมากกว่า 20% ถา้ไม่มาสังกัดสมาคม หรือไม่มี

มาตรการของรัฐทีค่วบคมุอย่างจรงิจัง ก็จะกลายเป็นปัญหาของ

อตุฯและเสยีภาพลกัษณส์นิคา้ทูน่าไทย 

3.ขอ้เสนอ 

- สนิคา้ยุทธศาสตร์ตอ้งมีสมาคมเขา้มาดูแล อาจมี

มากกวา่ 1 สมาคมได ้แตต่อ้งก าหนดเงือ่นไขการจัดตัง้สมาคม

และการด าเนนิการใหถู้กกฎหมาย ชดัเจน 

- หากกรมประมงมองว่า การมีสมาคมเป็นประโยชน์ ก็

ขอใหม้หีนังสอืชีแ้จงไปยังกระทรวงพาณชิย ์หรอื ใหส้มาคมไป

พบใหค้วามเห็นเพิม่เตมิ เพราะหากยกเลกิประกาศไปแลว้ จะ

กลบัมาออกประกาศลกัษณะน้ีอกีก็ท าไดย้าก 

- หากไม่มีสมาคม กรมประมงตอ้งก าหนดมาตรการ

ป้องกันปัญหา ในภายหลัง เช่น ขึน้ทะเบียนผูน้ าเขา้ ผูส้่งออก 

ผูผ้ลติ ทัง้หมด เพือ่ควบคมุและก ากบัดแูล

 

 

 

 

 



 

TTIA เขา้รว่มงานแถลงขา่วเปิดตวั โครงการรางวลัผูป้ระกอบธุรกจิสง่ออกดเีดน่ประจ าปี 2562  

(Prime Minister's Export Award 2019)

เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2562 คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์

เลขาธกิารสมาคม และเจา้หนา้ที่ (คุณปิยะราช) เขา้ร่วมงาน

แถลงข่าวเปิดตัว โครงการรางวัลผูป้ระกอบธุรกจิส่งออกดเีดน่

ป ร ะ จ า ปี  2562 (Prime Minister's Export Award 2019) 

วตัถุประสงคเ์พือ่กระตุน้ใหม้ีการพัฒนารูปแบบสนิคา้ที่เป็นของ

ผูผ้ลติ/ผูส้ง่ออกและออกแบบโดยคนไทยรวมถงึการเปิดตลาด

ต่างประเทศโดยใชช้ือ่ทางการคา้ของตนเองและใหส้นิคา้และ

บรกิารของไทยสามารถแขง่ขนัและรักษาตลาดต่างประเทศได ้

อย่างยั่งยนื  

ประเภทรางวัลผูป้ระกอบธุรกจิส่งออกดีเด่นประจ าปี 

2562 มกีารแบ่งออกเป็น 7 ประเภทคอื 

1. รางวัลผูส้่งออกธุรกจิยอดเยี่ยม >>>เป็นรางวัลที่

มอบใหแ้ก่ผูผ้ลติ / ผูส้่งออกสนิคา้ของไทยที่มีคุณภาพมีการ

พัฒนาผลติภัณฑแ์ละภาพลกัษณท์ีด่ ี

2.รางวัลสนิคา้นวัตกรรมยอดเยี่ยม>>>เป็นรางวัลที่

มอบใหแ้กบ่รษัิททีผ่ลติสนิคา้หรือผลติภัณฑท์ีม่คีุณลักษณะใน

ดา้นนวัตกรรมที่อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม หรือพัฒนากระบวนการ

ผลติหรอืการคน้หาวสัดใุหม่ๆ  

3.รางวัลแบรนดไ์ทยยอดเยี่ยม>>>เป็นรางวัลที่มอบ

ใหแ้กผู่ส้ง่ออกไทยทีม่กีารสง่ออกภายใตต้ราสนิคา้ของตนเอง 

4.รางวัลสนิคา้ไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม>>>

เป็นรางวัลที่มอบใหแ้ก่สนิคา้ที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม โดย

คัดเลือกสินคา้ที่ไดร้ับรางวัล Design Excellence Award 

(DEmark) ทีม่คีะแนนสงูสดุจาก 6 กลุม่สนิคา้ 

5.รางวัลธุรกจิบรกิารยอดเยี่ยม>>>เป็นรางวัลที่มอบ

ใหแ้กธุ่รกจิบรกิารยอดเยีย่ม แบ่งออกเป็น 4 สาขา ไดแ้ก ่สาขา

โรงพยาบาล/คลนิิกเฉพาะทางในโรงพยาบาล,สาขาดจิิตอล

คอนเทนทแ์ละซอฟตแ์วร์,สาขาธุรกจิสิง่พมิพแ์ละบรรจุภัณฑ,์

สาขาโลจสิตกิสส์นิคา้ (ELMA) 

6. รางวัลสินคา้หนึ่ งต าบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ยอด

เยี่ยม>>>เป็นรางวัลที่มอบใหแ้ก่สนิคา้จากชุมชนที่มีความ

โดดเดน่ ทีม่คีณุภาพทีด่แีละพัฒนาสนิคา้สูต่ลาดตา่งประเทศ 

7. รางวัลสนิคา้ฮาลาลยอดเยีย่ม (สนิคา้อาหาร สนิคา้

คณุภาพและความงาม >>>เป็นรางวลัทีม่อบใหแ้กส่นิคา้ฮาลา

ลเพือ่การสง่ออก ทีผ่ลติถูกตอ้งตามหลักศาสนาอสิลามอย่างมี

คณุภาพและมาตรฐานสากลยอดเยีย่ม 

ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับรางวลัจะไดร้ับสทิธพิเิศษดงัน้ี 

-ได ร้ั บโล่และ เกีย รติบั ตรสัญลักษณ์แห่ งความ

ภาคภูมใิจ จากนายกรัฐมนตร ี

-ไดร้ับสทิธพิเิศษกบักรมทัง้ในและตา่งประเทศ 

-ไดร้ับการประชาสมัพันธ ์

ทัง้น้ีหากผูป้ระกอบการท่านใดสนใจโครงการ "รางวัล

ผูป้ระกอบธุรกจิส่งออกดีเด่นประจ าปี 2562" สามารถตดิต่อ

สอบถามไดท้ี่ เบอร์ 025078280 หรือ  https://www.pm-

award.com สามารถสมัครเขา้ร่วมโครงการไดต้ัง้แต่วนัน้ีจนถงึ 

30 เมษายน 2562

 

TTIA เขา้รว่มงานมอบใบประกาศเกยีรตคิณุแก่สถานประกอบกจิการทีน่ าแนวปฏบิตักิารใชแ้รงงานทีด่ ี 

(GLP) ไปใชใ้นการบรหิารจดัการแรงงาน ประจ าปี 2562

เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2562 คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์

เลขาธกิารสมาคม และเจา้หนา้ที่ (คุณวรพลและคุณปิยะราช) 

เขา้ร่วมงานมอบใบประกาศเกยีรตคิุณแก่สถานประกอบกจิการ

ที่น าแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานที่ดี (GLP) ไปใชใ้นการบรหิาร

จัดการแรงงาน ประจ าปี 2562 ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอน

เวนชัน่ วตัถุประสงคเ์พือ่ เชดิชเูกยีรตสิถานประกอบกจิการทีน่ า

แนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานที่ด ี (GLP) ไปใชใ้นการบรหิารจัดการ

แรงงาน 

 



 

      บรษัิทสมาชกิ TTIA ทีไ่ดร้ับประกาศเกยีรตคิุณใน

ครัง้น้ีม ี6 บรษัิท ไดแ้ก ่ 

1. บรษัิท คงิเบล โปรดวิเซอร ์จ ากดั 

2. บรษัิท ไดมอนด ์ฟู้ด โปรดกัท ์จ ากดั 

3. บรษัิท สยามอนิเตอรเ์นชัน่แนลฟู๊ ด จ ากดั 

4. บรษัิท เอเชีย่น อะไลอนัซ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

5. บรษัิท เอ็ม เอ็ม พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

6. บรษัิท เอส.เค.ฟู้ดส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ภายในงานสมาคมไดร้่วมจัดนิทรรศการ GLP และมี

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ ม้ ครองแรงงาน คุณวิวัฒน์   

ตงัหงส ์เขา้เยีย่มชม โดยมคีณุอรรถพันธใ์หก้ารตอ้นรับ

  

TTIA เขา้รว่มการสมัมนาและแถลงขา่วการเปิดตวัศนูยศ์กึษาวเิคราะหแ์นวโนม้ 

ดา้นการคา้และการพฒันา

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คุณสุพัตราเขา้ร่วมการ

สัมมนาและแถลงข่าวการเปิดตัวศูนยศ์กึษาวเิคราะหแ์นวโนม้

ดา้นการคา้และการพัฒนา ณ รร.โซโซฟิเทลแบงค็อก สรุปดงัน้ี 

1. ศูนย์ศกึษาฯจัดตัง้ขึน้โดยสถาบันระหว่างประเทศ

เพื่อการคา้และการพัฒนา(องคก์ารมหาชน) เพื่อเป็นแกนหลกั

ในการจัดท าและเผยแพร่งานวจิัยที่เป็นประเด็นเร่งด่วนจน

นโยบายและส่งสญัญาณเตอืนเกีย่วกับแนวโนม้ทศิทางการคา้

และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและภูมิภาค (หมายเหตุ 

ITD ไดร้ับการสถาปนาขึน้โดยพระราชกฤษฎีกาเมื่อปี 2544 

เป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไร ด าเนินงานโดยอาศัยความร่วมมอื

อย่างใกลช้ดิกบัรัฐบาลไทย UNCTAD องคก์ารระหวา่งประเทศ

อืน่ๆและองคก์รระดบัภูมภิาค http://www.itd.or.th/th/home/) 

2. การบรรยายแนวโนม้ยุทธศาสตร์การคา้และการ

พัฒนาของประเทศไทยสูค่วามยั่งยนื โดยคณุวบูิลยล์กัษณ ์ร่วม

รักษ์ ประธานกรรมการสถาบัน ITD  

2.1 การประเมนิผลดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

SDG Index พบว่าในภาพรวมประเทศไทยอยู่ในเกณฑท์ีด่กีวา่

ภูมภิาคเอเชยีใตแ้ละตะวนัออก โดยบรรลเุป้าหมาย SDG1 ไดด้ี

มาก คือมีจ านวนคนยากจนเฉลี่ยต ่า และ SDG6 ประชาชน

เขา้ถงึน ้าสะอาดและสขุาภบิาลในระดบัทีน่่าพอใจ โดยนโยบาย

เร่งด่วนของประเทศที่ตอ้งผลักดันสว่นหนึง่คอื SDG9 การเพิม่

สัดส่วนค่าใชจ้่ายดา้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อการสรา้ง

น วั ต ก ร ร ม ร ว ม ถี ง  SDG1 4  ก า ร พั ฒ น าป ร ะ ม ง ยั่ ง ยื น 

http://sdgindex.org/assets/files/2018/02%20SDGS%20

Country%20profiles%20edition%20WEB%20V3%2018

0718.pdf 

2.2 แนวนโยบายการคา้และการพัฒนาที่ยั่งยนืส าหรับ

ประเทศไทย ประเด็นส าคัญไดแ้ก่ การส่งเสรมิสุขภาพทีด่แีละ

ความปลอดภัยของประชาชน การลดความเหลือ่มล ้าโดยเฉพาะ

ในมิตทิางเศรษฐกจิ การพิทักษ์รักษาสิง่แวดลอ้ม การสรา้ง

ความเขม้แข็งของสถาบันทางสังคมและระบบประชาธปิไตย 

และการยกระดับความเป็นหุน้ส่วนระหว่างภาคีการพัฒนาที่

เกีย่วขอ้ง 

3. การเสวนากลยุทธก์ารคา้สูก่ารพัฒนาทีย่ั่งยนืในยุค

ดจิทิัล 4.0  

     - ความทา้ทายต่อประเทศไทยคือ ประเทศที่มีนวัตกรรม

ทางดจิทิัลได่เขา้มาเจรจาต่อรองก าหนดกฎระเบียบ, แนวโนม้

ปัจุบัน-อนาคต ธุรกจินวตักรรมonline อยู่ในมอืของบรษัิทใหญ่ 

ซึ่งมีเงินทุนสูง เช่น คา้ปลีก การท่องเที่ยว การขนส่ง  มี

ขอ้เสนอแนะวา่ธุรกจิ online ขนาดเล็กและกลางตอ้งปรับตัวให ้

ทัน ภาครัฐควรใหก้ารสนับสนุนแหลง่เงนิทุนกบัธุรกจิ Start up



 

TTIA เขา้รว่มการสมัมนาในหวัขอ้เรือ่ง “Brexit and its Implications on Thailand”

เมื่ อวันที่  18  มีนาคม  2562 เจ า้หน ้าที่สมาคม  

(คุณปิยะราช) เขา้ร่วมการสัมมนาในหัวขอ้เรื่อง “Brexit and 

its Implications on Thailand” ณ ห ้อ ง  Auditorium and 

Multifunction Hall อาคาร CW Tower จัดโดย กรมส่งเสริม

การคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ,สภผูน้ านักธุรกจิ

ไทย-สหราชอาณาจักร (TUBLC)และธนาคารสแตนดารด์ชาร์

เตอร์ด(ไทย) มีวัตถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ และ

เตรียมความพรอ้มล่วงหนา้ใหก้ับผูป้ระกอบการไทยในการ

รับมอืกบัสถานการณ ์Brexit มสีาระส าคญัดงัน้ี 

1. นางเทเรซา เมย ์(นายกรัฐมนตรสีหราชอาณาจักร) 

เริ่มกระบวนการใหส้หราชอาณาจักรการออกจากการเป็น

สมาชิกของสหภาพยุโรป ตั ้งแต่ปี 2017 โดยในวันที่ 29 

มีนาคม 2562 ที่จะถึงน้ี เป็นวันที่ทาง EU ขอค าตอบจากส

หราชอาณาจักรจากประเด็นดังกล่าว แต่ทัง้น้ีในสภาของส

หราชอาณาจักรเองไม่เห็นชอบในการออกจากการเป็นสมาชกิ 

และมีมตใิหข้อเลือ่นเวลาในการใหค้ าตอบกับ EU ออกไปเป็น

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แทน อย่างไรก็ตามการขอเลื่อน

ระยะเวลาในครัง้น้ี ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจาก 27 ประเทศ

สมาชกิทีเ่หลอืเสยีกอ่นวา่อนุมัตใิหม้กีารเลือ่นเวลาหรอืไม่ 

2. ดว้ยความไม่แน่นอนของสถานการณ์   Brexit  การ

ออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของสหราช

อาณาจักรในรูปแบบ No deal อาจมแีนวโนม้ทีจ่ะสง่ผลกระทบ

ตอ่เศรษฐกจิ ภายในของสหราชอาณาจักรท าใหค้วามตอ้งการ

สนิคา้ภายในสหราชอาณาจักรชะลอตัว ผูบ้รโิภคชะลอการใช ้

จ่าย ส่งผลให ้การส่งออกสนิคา้ไทยไปสหราชอาณาจักรมี

แนวโนม้ชะลอตัวลง ประกอบกับค่าเงนิปอนดท์ี่คาดว่าจะอ่อน

คา่ลงท าใหร้าคาสนิคา้ไทยขยับตวัสงูขึน้จากเดมิ แตห่ากมกีาร

ยืดระยะเวลาออกไปธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) 

คาดการณ์ว่าค่าเงินยูโร และปอนดจ์ะแข็งขึน้ตามเหตุการณ์ 

(ระหวา่งกลางปีจนถงึสิน้ปีเมือ่เทยีบกบัคา่เงนิบาท) 

3. สถานการณ์ Brexit อาจส่งผลกระทบต่อประเทศ

ไทยไม่มากนัก หากเทยีบกบัทาง EU 

4. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์(ไทย) ใหค้วามเห็น

ว่ารัฐบาลไทยตอ้งมีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเจรจา

เรื่องของ FTA ในภูมิภาคเอเชีย เอกชนอาจมีการลงทุนเพิม่

มากขึน้ ซึง่หมายความวา่สถาบันการเงนิจะมบีทบาทในการเขา้

มาใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการในการยกระดับเตรยีมความ

พรอ้มในการคา้ FTA 

ทั ้งน้ี กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ใหข้อ้มูล

เพิม่เตมิว่า สถานการณ์ Brexit ไม่เป็นผลกระทบต่อการรื้อฟ้ืน

การเจรจา FTA กับ EU ซึ่งทาง EU พรอ้มเจรจากับไทย

ภายหลงัจากการเลอืกตัง้เสร็จสิน้แลว้

TTIA เขา้รว่มประชุมตดิตามความคบืหนา้การเจรจา RCEP

เมื่อวันน้ี 20 มีนาคม 2562 เจา้หนา้ที่สมาคม TTIA 

(คุณปิยะราช) เขา้ร่วมประชุมตดิตามความคบืหนา้การเจรจา 

RCEP ณ ส านักงานปลดักระทรวงพาณชิย ์มสีรุปดงัน้ี  

1. ผลการประชมุ RCEP-TNC ครัง้ที ่25 คณะกรรมการ

เจรจา (TNC) ของฝ่ายอาเซยีนและประเทศคู่เจรจา (ASEAN 

FTA Partner: AFPs) ไดห้ารือสถานะล่าสุดของการเปิดตลาด

สนิคา้ บริการ และการลงทุนและประเมินความพึงพอใจใน

ขอ้เสนอเปิดตลาดของสมาชกิที่มตี่อกันพบว่า บางประเทศยัง

ไม่พอใจกบัขอ้เสนอเปิดตลาดระหว่างกัน และเห็นวา่ตอ้งมีการ

เจรจาต่อเน่ืองจงึมีมตวิ่าใหส้มาชกิเพิ่มความพยายามในการ

หารอืสองฝ่ายเพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีย่อมรับได ้

2. ผลการประชมุรัฐมนตร ีRECP สมัยพเิศษ ครัง้ที ่7 ที่

ประชุมรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการเจรจา

จัดท าความตกลง RECP ครัง้ที ่25 เมือ่วนัที ่19-28 ก.พ.62 ณ 

เมืองบาหลี ประเทศอนิโดนีเซีย ใหค้วามเห็นชอบแผนการ

ท างานในปี 2562 (RCEP Work Plan for 2019) โดยรัฐมนตรี

ทุกประเทศยืนยันที่จะใหม้ี การสรุปผลการเจรจาทั ้งหมด 



 

ภายในปี 2562 ตามที่ผูน้ าไดป้ระกาศไวใ้นการประชุมผูน้ า 

RCEP ครัง้ที ่2 (14 พ.ย. 61 ณ สาธารรัฐสงิคโปร)์ 

3.ทางกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศมีแผนก าหนด

ประชมุรัฐมนตรอีาเซยีน (แบบไม่เป็นทางการ) เพือ่เตรยีมความ

พรอ้ม และสรุปประเด็นเรื่องต่างๆทีย่ังตกคา้งอยู่ก่อนทีจ่ะมีการ

เริม่ประชมุคณะกรรมการเจรจาจดัท าความตกลง RECP (RECP-

TNC) และประชมุอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ในเดอืนเมษายน 62 น้ี

 

TTIA เขา้รว่มการสมัมนาเรือ่ง “Empowering ASEAN 4.0: Implications of Industry 4.0  

for skills development strategies of business and industry”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 TTIA คุณสุพัตรา เขา้ร่วม

การสัมมนาเรือ่ง “Empowering ASEAN 4.0: Implications of 

Industry 4.0 for skills development strategies of business 

and industry” จัดโดยสภาที่ปรึกษาธุรกจิอาเซียน (ASEAN 

BAC) ร่วมกับองคก์รความช่วยเหลอืของรัฐบาลเยอรมนี (GIZ 

Technical and Vocational Education and Training) ณ โรง

แรมเรเนซองส ์จุดประสงคเ์พื่อสรา้งความตระหนักและเตรยีม

ความพรอ้มในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยใ์หส้ามารถ

รับมอืกบัยุคปฏวิตัอิตุสาหกรรม 4.0 (4IR) สรุปดงัน้ี 

1.การปฏิวัตอิุตสาหกรรมครัง้ที่ 4 หรือ อุตสาหกรรม 

4.0 ก าลงัสรา้งความเปลีย่นแปลงตอ่การจา้งงานและเกดิอาชพี

ใหม่ๆขึ้น เช่น IT ซึ่งใชท้ักษะที่แตกต่างจากเดิม งานที่มี

ลกัษณะเป็นงานประจ าท าซ ้าๆ ไม่ไดอ้าศยัการรับรู ้วเิคราะห ์จะ

ถูกแทนที่ดว้ยเครือ่งจักรหรอืเทคโนโลย ีซึง่งานบางลักษณะก็

ท าไดโ้ดยขึน้กับความคุม้ค่าทางเศรษฐกจิดว้ย เช่น อุตฯยาน

ยนต ์อเิล็กทรอนกิส ์

2.ทุกภาคส่วนตอ้งมีการปรับตัว โดยเฉพาะภาคธุรกจิ

ตอ้งเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่องาน แลว้กลับมา

วเิคราะหข์อ้มูล/Job description เพือ่ก าหนดสิง่ทีล่กูจา้งตอ้งมี 

และน าไปจัดท าแผนการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะได ้

เหมาะสมกับลูกจา้งระดับ early career, mid career รวมทัง้

เรื่องที่นายจา้งตอ้งปรับตัว จากนั้นควรหาสถาบันที่อบรมได ้

ต า ม ที่ ธุ ร กิ จ ต ้อ ง ก า ร  ห รื อ ร่ ว ม พัฒ น าห ลั ก สู ต ร กั บ

สถาบันการศกึษา ซึง่พบวา่บางบรษัิทมกีารจัดตัง้สถาบันขึน้เอง

เพื่อก าหนดหลักสูตรและไดแ้รงงานที่มีทักษะตามที่องคก์ร

ตอ้งการ 

3.จากรายงานของ ILO 2016 เกี่ยวกับผลการส ารวจ

ทักษะที่บรษัิทของประเทศในอาเซียนตอ้งการจากลูกจา้ง 3 

อันดับแรก คือ 1.ความรูใ้นสายงาน(Technical skill) 2.การ

ท า ง า น เ ป็ น ที ม ( Teamwork) แ ล ะ  3.ก า ร สื่ อ ส า ร

(Communication) 

Download เอกสาร
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1KN933b9psE

HDHqbUJnSAd2xs8Q-iY_4b?usp=sharing

 

TTIA ประชมุรว่มคณะกรรมการแรงงานและพฒันาฝีมอืแรงงาน และคณะกรรมการธุรกจิประมง 

และอุตสาหกรรมตอ่เนือ่ง คร ัง้ที ่8-1/2562 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ดร.พจน ์ อร่ามวัฒนานนท ์

ประธานคณะกรรมการแรงงานฯ และ ดร.ผณิศวร ช านาญเวช 

ประธานคณะกรรมการธุรกจิประมงฯ ไดก้ าหนดจัดประชุมร่วม

คณะกร รมกา รแ รงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน  และ

คณะกรรมการธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ครัง้ที่ 8-

1/2562  

โดยไดม้ปีระหารอืและระดมความเห็นคดิเห็นตอ่คณะกรรมการฯ 

แบ่งเป็น 3 เรือ่ง ไดแ้ก ่ 

1) ปัญหาเรอืประมง  

2) ปัญหากลุม่เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 

3) ปัญหาแรงงาน 

 



 

ซึง่ไดส้ะทอ้นประเด็นปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม

อย่างมีนัยส าคัญ อาท ิปัญหาการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

การปรับปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและซบัซอ้น  

ทั ้งน้ี คณะกรรมการฯ ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อ ร่าง พรบ.

คุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... และ ร่าง พรบ.แรงงาน

สัมพันธ ์พ.ศ. .... ซึง่คณะกรรมการฯ ไดน้ าเสนอความคดิเห็น

ต่อกระทรวงแรงงาน ส านักงานกฤษฎีกา และสภานิตบิัญญัติ

แห่งชาต ิ

พรอ้มทั ้ง ไดร้ับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ

แรงงานฯ และคณะกรรมการธุรกจิประมง อาท ิ

 - การประชมุ Boston Seafood 2019 

 - สรุปสาระส าคญัการประชมุคณะกรรมการนโยบายการจัดการ

ปัญหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน(กนร.) 

ครัง้ที ่2/2562 

 - สรุปสาระส าคัญการลงนามบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืการ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผูป้ระกันตนในสถาน

ประกอบการ 

 - สรุปสาระส าคัญการประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดบิและแนวทางการแกไ้ข

ของอตุสาหกรรมกุง้ไทยในอนาคต 

 - การแถลงข่าวหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศ

ไทย : บทบาทหนา้ที ่สนิคา้เกษตรและสนิคา้ประมง ปี 2019  

 - การแถลงข่าวร่วม 3 องคก์ร (ครัง้ที่ 26) เรื่อง สถานการณ์

ธุรกจิเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโนม้ในอนาคต 

ด า ว น์ โ ห ล ด เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ไ ด ้ที่  : 

https://goo.gl/7Z4y5H 

Cr.Labour&Fishery

 

TTIA เขา้รว่มประชุม คณะท างานรว่ม โครงการตอ่ตา้นรูปแบบการท างานทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรบั 

ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล  

เมือ่วนัที ่22 มนีาคม 2562 เจา้หนา้ทีส่มาคม คณุวรพล 

ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ คณะท างานร่วม โครงการตอ่ตา้นรูปแบบการ

ท างานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหาร

ทะเล ที่โรงแรมพูลแทน กรุงเทพมหานคร คงิพาวเวอร ์โดยมี

สาระส าคญัในการประชมุดงัน้ี  

คณุเจสนั จาก ILO ไดร้ายงานขอ้แนะน าจากผูแ้ทน EU ทีใ่หไ้ว ้

ในชว่งมาประเมนิโครงการเมือ่ปี 2562 โดยใหค้วามเห็นวา่  

-ไทยควรมีการแบ่งประสบการณ์ที่ดีในอุตสาหกรรม

ประมงและอาหารทะเลใหภู้มภิาคอาเซยีน  

-ไทยควรเป็นผู น้ าระดับอาเซียนในการผลักดัน

มาตรฐานแรงงานและการท างานทีม่คีณุคา่ 

-โครงการ Ship To Shore Phase 2 ควรขยายผลสู่

ระดบัภูมภิาค  

-ควรเสริมสรา้งศักยภาพการตรวจแรงงานมากขึ้น

เรือ่ยๆ  

-NGOs ควรจัดท าหลักฐานการใหค้วามช่วยเลหือใน

ระดบัจังหวดัผ่านการประชใุไตรภาค ี 

-ควรเพิม่การตระหนักรูเ้รื่องสทิธแิรงงาน และน าไปสู่

การรับ ILO 87/98  

1.การรายงานวตัถุประสงคก์รอบนโยบายและกฎหมาย  

  -การประสบความส าเร็จในการที่ไทยรับ P29 ว่าดว้ยแรงงาน

บังคับและการรับ C188 ในช่วงตน้ปี 2562 น้ี ซึง่มาจากการ

ผลกัดนัของโครงการ Ship to Shore  

2.  หลกัสตูรการฝึกอบรมผูต้รวจแรงงานระดบัประเทศ จะมกีาร

จัดขึน้โครงการน าร่อง 1 ครัง้ ประมาณ พค.62 น้ี โดยทีป่ระชมุ

ไดม้กีารเสนอใหภ้าคสมาคมอตุสาหกรรม และ NGo ใหเ้ขา้ร่วม

อบรมดว้ย  

3.   การสง่เสรมิแนวปฏบัิตดิา้นแรงงานทีด่ ีGLP  

  -มกีารปรับใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายมากขึน้ 

  -เพิม่เรือ่ง คกส. และการรับขอ้รอ้งเรยีน  

  -เพิม่การลง GLP ถงึห่วงโซ ่และม ีChecklist  

  -จะมกีารเปิดตวัคูม่อื GLP ในงาน Thaifex  

ซึง่รายละเอียดทัง้หมดไดอ้ัพขึน้เว็บไซต ์ShiptoshoreRight 

แลว้https://shiptoshorerights.org/good-labour-practices-

glp-guidelines-in-thailands-seafood-industry/ 

โดยหลังจากการประชุมวันน้ี ทาง ILO จะมีการจัดงานฉลอง

ครบรอบ ILO 100 ปี ที ่กระทรวงแรงงาน ในวนัที ่11 เมษายน 

62 น้ี และจะมกีารประชุม PSC อกีครัง้ในวันที่ 30 เมษายน 62 

น้ี

https://shiptoshorerights.org/good-labour-practices-glp-guidelines-in-thailands-seafood-industry/
https://shiptoshorerights.org/good-labour-practices-glp-guidelines-in-thailands-seafood-industry/
https://shiptoshorerights.org/good-labour-practices-glp-guidelines-in-thailands-seafood-industry/
https://shiptoshorerights.org/good-labour-practices-glp-guidelines-in-thailands-seafood-industry/


 

TTIA เขา้รว่มสมัมนาในหวัขอ้ “การจดัการแรงงานขา้มชาตเิพือ่การพฒันาเศรษฐกจิไทย:นยัเชงินโยบาย” 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เจา้หนา้ที่สมาคม TTIA 

(คณุปิยะราช) เขา้ร่วมสมัมนาในหัวขอ้ “การจัดการแรงงานขา้ม

ชาตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิไทย:นัยเชงินโยบาย” จัดโดย

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวจิัย อาคาร SM Tower  วตัถุประสงคเ์พื่อ

เสนอนโยบายเกีย่วกบัการจัดการแรงงานขา้มชาต ิและน าเสนอ

งานวจิัยของ สวก. นัยเชงินโยบายเกีย่วกับการจัดการแรงงาน

ขา้มชาต ิเพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศไทย มสีรุปดงัน้ี 

       ส า นักงานกองทุนส นับส นุนการวิจั ย  (สวก. )  ให ้

ความส าคญัของการสรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการจัดการแรงงาน

ขา้มชาตเิพิ่อใหเ้กดิผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกจิไทย จึงได ้

สนับสนุนทุนส าหรับโครงการวจิัยดงัน้ี 

        (1) โครงการ”การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการบริหาร

จัดการแรงงานขา้มชาตใินประเทศไทยกับต่างประเทศ”และ 

“แรงงานขา้มชาตไิรฝี้มือจากประเทศใน AEC กับนัยทางการ

คลงัส าหรับประเทศไทย” 

        (2)โครงการ “นโยบายดงึดูดแรงงานที่มทีักษะขา้มชาติ

เพือ่สนับสนุนยุทธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0”  

         (3)โครงการ “การเคลือ่นยา้ยแรงงานไทยระดับทักษะ

สงูจากจังหวดัชายแดนใตไ้ปประเทศมาเลเซยี” และ “นโยบาย

การยา้ยถิน่กรณีศกึษาประเทศสงิคโปรแ์ละบรูไน” 

ปัจจุบันประเทศไทยพึง่พาแรงงานขา้มชาตเิป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร ท าใหแ้รงงาน

ขา้มชาติมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

อย่างไรก็ตามการจัดแรงงานขา้มชาตขิองไทยในปัจจุบันยังมี

บางจุดที่ตอ้งพัฒนา เพื่อใหไ้ดน้โยบายและแนวทางการ

ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น การขึ้นทะเบียน ที่มีการ

ด าเนนิการทีช่า้ การน าเขา้ และการคุม้ครองสทิธ ิเป็นตน้ 

ดงันัน้โครงการวจิัยขา้งตน้ จะเป็นการศกึษาความรูเ้พื่อ

น ามาพัฒนา (เชงินโยบาย) การจัดการแรงงานขา้มชาตขิอง

ไทยในอนาคตและจะน ามาเสนอให ้สวก. อีกครั ้งเพื่อขอ

ขอ้เสนอเพิม่เตมิตอ่โครงการวจิัย

 

TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืแนวทางการด าเนนิการของฝ่ายไทยในกรณีการจดัท าตารางพนัธกรณี WTO  

การจดัสรรโควตาสนิคา้ ของสหภาพยโุรป และสหราชอาณาจกัร และประเด็นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Brexit

 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 TTIA คุณสุพัตรา และ

เจา้หนา้ที่ คุณอนุสรา เขา้ร่วมประชุมหารือแนวทางการ

ด าเนินการของฝ่ายไทยในกรณีการจัดท าตารางพันธกรณี 

WTO การจัดสรรโควตาสนิคา้ ของสหภาพยุโรป และสหราช

อาณาจักร และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ Brexit ณ หอ้ง

ประชมุ 1 ชัน้ 3 กรมเจรจาการคา้ระหวา่ประเทศ โดยม ีนางสาว

เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศ เป็นประธาน และผูเ้ขา้ประชุมจากสภาอุตฯ สภาหอฯ 

หน่วยงานรัฐและสมาคมทีเ่กีย่วขอ้ง สรุปดงัน้ี 

1. ผูแ้ทนกรมเจรจาฯ ไดห้ารือกับ EU และ UK ใน

ประเด็นที่เกีย่วขอ้งกับ Brexit เมื่อวันที่ 12-13 มี.ค.ที่ผ่านมา 

โดยกรมฯ ไดว้เิคราะหข์อ้เสนอของ EU เกีย่วกับรายการสนิคา้

ที่ไทยไดร้ับการจัดสรรโควตารายประเทศและสนิคา้ที่ไทยยืน่

รักษาสทิธกิารเจรจา (Claim of Interest) ทัง้หมด 31 รายการ 

แบ่งเป็นสินคา้ที่ไทยไดร้ับการจัดสรรโควตารายประเทศ 

(Country Specific Quota – CSQ) จาก EU 14 รายการ และ

สนิคา้ที่ไทยยื่น Claim สทิธิ Principal Supplying Interest – 

PSI และ Substantial Interest – SI ตอ่ EU 17 รายการ   

โดยกรมฯ มีก าหนดเจรจาการจัดสรรโควตาระหว่าง

ไทย-EU อีกครั ้งในช่วงวันที่ 8 เม.ย.62  และแจง้ว่าสินคา้

โควตาประเภท CSQ ทาง EU เปิดรับฟังการแบ่งสดัสว่นระหวา่ง 

EU/UK มากกวา่โควตาประเภทอืน่ เน่ืองจากเป็นการใหส้ทิธกิบั

ประเทศนัน้โดยเฉพาะ ซึง่ต่างจาก Global Quota ที่บางสนิคา้ 

EU มกีารจัดสรรใหก้บับางประเทศในสัดส่วนทีม่ากกว่าประเทศ

อื่น  ทัง้น้ี แจง้ว่าภาคเอกชนสามารถแสดงความเห็นต่อการ

จัดสรรโตวตา โดยส่งหนังสือพรอ้มขอ้มูลเพิ่มเตมิใหก้รมฯ 

ภายใน 27 ม.ีค.2562 

2. สนิคา้ปลากระป๋องที่เกีย่วขอ้งกับสมาคมฯ ภายใต ้

EU Tariff Quota ม ี2 รายการ 



 

               2.1 ทูน่ากระป๋องพกิัด 16042070 ไทยไดร้ับสทิธิ

โควตาจาก EU แบบ CSQ(ใหเ้ฉพาะไทย, Order no. 090704) 

1,816 ตัน และ Global Quota(เปิดใหทุ้กประเทศรวมทัง้ไทย, 

Order no 090705) 742 ตนั 

               2.2 ซาร์ดีนกระป๋องพิกัด 16042050 ไทยไดร้ับ

สิทธิโควตาจาก EU แบบ CSQ(ใหเ้ฉพาะไทย, Order no. 

090706) 1,410 ตัน และ Global Quota(เปิดใหทุ้กประเทศ

รวมทัง้ไทย, Order no. 090707) 865 ตนั 

ทางสมาคมฯ จะสง่หนังสอืพรอ้มแจง้ปรมิาณการน าเขา้

ของ EU/UK และสัดส่วนเปรียบเทียบของสนิคา้ทัง้ 2 ชนิดไป

ยัง EU 27(ไม่มี UK) และ UK ใหก้ับกรมฯ เพื่อประกอบการ

เจรจาจัดสรรโควตาระหวา่งไทยกบั EU  

3. ขอ้มูลเพิม่เตมิจากกรมเจรจาฯ 

              3.1 กรมฯ แจง้ว่า ใหต้ดิตามวันที่ 29 มีค.62 เวลา 

11.00 น. ว่า UK จะตัดสินใจออกจาก EU แบบมีขอ้ตกลง

(Deal) หรือ ไม่มีขอ้ตกลงใดๆ (No deal) ทั ้งนี้  EU อาจ

พจิารณาใหเ้ลือ่นการตดัสนิใจไม่เกนิ 22 พ.ค.ศกน้ี   

            3.2 หากในวันที่ 29 มีค. UK ตัดสนิใจ Brexit แบบ 

No deal ทาง EU ไดเ้ตรียมประกาศการจัดสรรโควตาตาม 

Regulation(EU) 2019/216 of 30 Jan 2019 แ ล ะ 

Implementing Regulation(EU) 2019/386 of 11 March 

2019 (ไฟล์แนบ) ทั ้ง น้ี  เ ปิดใหป้ระ เทศต่างๆ เจรจาได ้

โดยเฉพาะโควตาแบบ CSQ / และ UK ไดอ้อกร่างอัตราภาษี

เรียกเก็บจรงิ MFN Applied rate ทดลองใช ้1 ปี (สนิคา้ทูน่า 

160414 ภาษี 24%) 

https://www.gov.uk/government/publications/temporar

y-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-

and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-

the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal   

             3.3 หากในวนัที ่29 มคี. UK ตดัสนิใจ Brexit แบบมี

ขอ้ตกลง(Deal) ก็จะยังไม่มีการเปลีย่นแปลงใดๆ จนกว่าทาง 

UK และ EU จะเจรจาร่วมกนัเสร็จ และเริม่มผีลน าไปใชป้ลายปี 

2563 (2020)

 

TTIA เขา้รว่มประชุมรบัฟงัความเห็นเพือ่วเิคราะหแ์นวโนม้ประเด็นดา้น  

"คา่แรงข ัน้ต า่กบัผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและสงัคมไทย : ทางออกเพือ่กา้วไปดว้ยกนั" 

เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2562 เจา้หนา้ทีส่มาคม คณุวรพล 

ไดเ้ขา้ร่วมประชมุรับฟังความเห็นเพื่อวเิคราะหแ์นวโนม้ประเด็น

ดา้น "ค่าแรงขัน้ต ่ากับผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมไทย : 

ทางออกเพือ่กา้วไปดว้ยกนั" ณ โรงแรมปทุมวนัปริ๊นเซส กทม. 

จัดโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพัฒนา 

(องคก์ารมหาชน) โดยมีผูเ้ขา้ร่วม อาท ิผูแ้ทนจาก ก.แรงงาน 

ก.พาณชิย ์และภาคเอกชน มสีาระส าคญัดงัน้ี  

คุณวมิล ป้ันคง ผอ.สนง. ไดร้ายงานถึงขอ้มูลเดือน 

มกราคม ปัจจุบันมผีูอ้ยู่ในวัยท างานจ านวน 38.2 ลา้นคน โดย

เป็นผูม้ีงานท าจ านวน 37.50 คน และขอ้มูลดา้นค่าแรงที่ปรับ

ขึน้  

ทีป่ระชมุมกีารตัง้ค าถามเรือ่ง มุมมองการปรับขึน้คา่จา้ง

ขั ้นต ่าซึ่งมาจากนโยบายพรรคการเมือง จะส่งผลกระทบ

อย่างไรหรอืไม่  

มุมมองภาคเอกชนเห็นวา่ 1.แรงงานประเทศเพือ่นบา้น

จะเดนิทางมาท างานในไทยมากขึน้ 2. ภาคเอกชนยา้ยฐานการ

ผลิตไปประเทษเพื่อนบา้นมากขึ้นและมีการใช ้AI แทนคน

เพิ่มขึน้ 3.ตน้ทุนการผลติจะสูงขึน้ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึน้ ค่า

ครองชพีสงูขึน้ 4.ภาครัฐควรยกเลกิการใชม้าตรฐานคา่จา้งขัน้

ต ่า แลว้ปรับเป็นค่าจา้งลอยตัวตามทักษะแรงงานแแต่ละ

อตุสาหกรรมและแตล่ะจังหวดั  

มุมมองภาควชิาการเห็นว่า 1.ตน้ทุนค่าแรงเป็นส่วน

หนึ่งของการผลติมีผลต่อตน้ทุนต ่าการขึน้ค่าจา้งจงึไม่กระทบ

ต่อเงินเฟ้อ  2.ภาครัฐควรสรา้งแรงจูงใจใหเ้อกชนสรา้ง

นวัตกรรมเพื่อลดตน้ทุนการผลติ 3.การปรับค่าจา้งขัน้ต ่าจะ

กระตุน้ เศรษฐกิจ 4.คกก.ไตรภาคีแต่ละจังหวัด มักถูก

แทรกแซงจงึควรก าหนดอตัราคา่จา้งระดบัประเทศตอ่ไป  

โดยผลสรุปการแลกเปลีย่นความเห็นในทีป่ระชมุเบือ้งตน้มดีงัน้ี  

1.ควรมีการปรับขึน้ค่าแรงที่มาจากการวคิราะห์สูตร

อย่างเหมาะสมไม่ควรปรับเพือ่เป็นนโยบายทางการเมอืง  

2.ควรมีการศกึษาว่าสูตรวเิคราะหเ์หมาะสมหรือไม่ใน

แต่ละจังหวัดในการปรับค่าจา้ง และควรปรับค่าจา้งแต่ละพืน้ที่

ตามความเหมาะสมไม่ควรเท่ากนัทัง้ประเทศ  

3.ควรมีการศึกษาศักยภาพของแรงงานและความ

เหมาะสมตอ่รายรับและสามารถอธบิายไดอ้ย่างชดัเจน  

4.ควรศกึษาจากประเทศที่พัฒนาแลว้ ถงึความหมาย

ของ คา่จา้งทีเ่หมาะสมคอือะไร ? แบะควรศกึษาผลกระทบการ

ปรับคา่จา้งขัน้ตก่บัธุรกจิ SMEs ดว้ย

https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal


 

TTIA เขา้รว่มสมัมนาเครอืขา่ยงานวจิยัดา้นแรงงานประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2562  

เรือ่งนโยบายตลาดแรงงานและการจา้งงานงานในอนาคตในบรบิทสงัคมสูงวยั 

เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2562 คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์

เลขาธิการสมาคม และตัวแทนสภาหอการคา้ไทยและ 

เจา้หนา้ที่สมาคม คุณวรพล ไดเ้ขา้ร่วม สัมมนาเครือข่าย

งานวจิัยดา้นแรงงานประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 เรื่อง

นโยบายตลาดแรงงานและการจา้งงานงานในอนาคตในบรบิท

สงัคมสงูวยั ณ หอ้งจอมพลปอพบิูลสงครามกระทรวงแรงงาน มี

ประเด็นส าคญัดงัน้ี 

-->รับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เรื่องตลาดแรงงานทั่วโลกและ

นโยบายการจา้งงานอนาคตการท างานและความทา้ทายดา้น

ประชากร โดย Dr.Sukti Dasgupta หัวหนา้ฝ่ายตลาดแรงงาน 

และแรงงาน ILO มปีระเด็น ดงันี้  

ทั่วโลกมแีรงงานอพยพเพิม่ขึน้ 9% ในปี 2562 , เพราะ

ความไม่เท่าเทยีมในการท างานในประเทศตา่งๆ โดยเฉพาะใน

ไทย คนรวยเพิม่ขึน้อย่างมาก เกดิความไม่เท่าเทียมเพิม่ขึน้

ต่อเน่ืองทางดา้นการเมอืงและการท างาน, ชนชัน้กลางเตบิโต

นอ้ยลง, GDP เกดิขึน้จากการผลติ มากกว่าการใชแ้รงงาน, 

ค านวณสัดส่วนการจา้งแรงงานลดลงมาเรื่อยๆ, อัตราการ

ว่างงานเพิม่ขึน้ในประเทศก าลังพัฒนาส าหรับประเทศพัฒนา

แลว้บา้งงานนอ้ยลง, ตลาดแรงงานในกลุม่วยัรุ่นวา่งงานเพิม่ขึน้ 

ทั่วโลก, ประเทศไทยเริม่มมีาตรการดแูลประชากรสงูวยั 

--> อภปิรายเรือ่งนโยบายตลาดแรงงานและการจา้งงานงานใน

อนาคตในบรบิทสงัคมผูส้งูวยั โดยผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยัจุฬา

ฯ /กรรมการสภาที่ปรกึษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาต ิ/ สภา

องค์การนายจา้งผูป้ระกอบการคา้และอุตสาหกรรมไทย / 

กรรมการค่าจา้งฝ่ายลูกจา้ง / ผูแ้ทนจากศูนยค์วามร่วมมอืวจิัย

แรงงานจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั สรุปประเด็นส าคญัดงัน้ี 

 ปัจจุบันไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานตอ้งใชแ้รงงาน

ขา้มชาตมิากขึน้ , คนไทยยังขาดทักษะในการท างานร่วมกับ

เทคโนโลยี , แรงงานผูสู้งอายุจะมากขึน้ , อุตสาหกรรมการ

ผลติมีการเพิม่ขึน้เรื่องการผลติโดยใชหุ้่นยนตม์ากขึน้, ระบบ

การเงนิมีการเพิม่ผลผลติมากขึน้แต่มกีารลดการใชแ้รงงานคน

ลง , งานดา้น care sector มีความตอ้งการสูงมากในระดับทั่ว

โลก (งานดูแลผูสู้งอายุ) , ผลส ารวจ พบว่าสิ่งที่นายจา้ง

ตอ้งการมากที่สุดจากลูกจา้งคือ คนที่ท างานเป็น , ซื่อสัตย์

ขยัน, อดทน, มีวินัย มีการประมาณการดว้ยสังคมไทยใน

อนาคตวา่ใครจะเป็นสงัคมผูส้งูวยัรวดเร็วกว่าประเทศญีปุ่่ นมาก 

ควรเพิ่มมาตรการดูแลหลังเกษียณและควรมีการจา้งงาน

ผูส้งูอายุมากขึน้  

ส าหรับตัวลูกจา้งเองตอ้งพัฒนาทักษะดา้นภาษา และ

การใชเ้ทคโนโลยรี่วมกบัการท างาน รวมถงึ ในระบบการศกึษา

ควรมหีลกัสตูรเพือ่สอนใหรู้ ้ถงึ สทิธ ิแรงงานทีม่ใีนสงัคมไทย

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างานยอ่ยผลกัดนัและใหก้ารสนบัสนุนการปรบัลดข ัน้ตอนและเชือ่มโยงขอ้มูลผา่น

ระบบ National Single Window (NSW) กลุม่สนิคา้ยทุธศาสตร ์คร ัง้ที ่1/2562

เ มื่ อ วั น ที่  2 8 

มี น า ค ม  2 5 6 2  

ดร.ชนินทร ์ในนาม

กรรมการสภาหอฯ 

แล ะ คุณสุ พั ต ร า 

เ ข ้า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

คณะท างานย่อย

ผลักดันและใหก้าร

สนับสนุนการปรับ

ลดขั ้น ต อ น แ ล ะ

เชื่อม โ ย งข อ้มูล

ผ่ าน ร ะบบ  National Single Window (NSW) กลุ่ ม สินค า้

ยุทธศาสตร ์(น ้าตาล ขา้ว ยางพารา และสนิคา้แชแ่ข็ง และวตัถุ

อนัตราย) ครัง้ที ่1/2562  ณ กรมศลุกากร โดยมคีณุชชูยั อดุม

โภชน์ ที่ปรกึษาดา้นพัฒนาระบบสทิธปิระโยชน์ทางศุลกากร

เป็นประธาน  

1.จุดประสงค ์คณะท างานฯจัดตัง้เมื่อปี 2560 เพื่อ

ตดิตามความคบืหนา้ผลการด าเนินงานตามขอ้เสนอการปรับลด

ขัน้ตอนรายสนิคา้ยุทธศาสตร ์5 รายการ  ด าเนินการเสร็จแลว้ 

20-49% และมกี าหนดเสร็จภายในปี 2563 

2. กรณีสินคา้แช่แข็ง เรื่องการยกเลิก/ปรับปรุง 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าดว้ยการส่งสินคา้ออกไปนอก

ราชอาณาจักร ฉบับที่ 43 (2530) ที่ก ากับดูแลการส่งออก

สนิคา้กุง้และปลาหมกึไป US และ EU ตอ้งเป็นสมาชกิ TFFA  

สถานะปัจจุบัน ทางคณะท างานฯรับทราบผลการ

ประชุมของกรมการคา้ต่างประเทศ กรมประมง TFFA และ 

TTIA เมื่อวันที่ 13 มีค 2562 ซึง่ผูแ้ทน คต. แจง้ว่าอยู่ระหวา่ง

พิจารณาน าเสนอ ฯพณฯท่านสมคดิ โดยก าหนดระยะเวลา

ภายในธันวาคม 2562 

 



 

ดร.ชนินทรแ์จง้ที่ประชุมว่าถา้ยกเลกิประกาศดังกล่าว

จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหา IUU และการคา้มนุษย์

กลับมาอกี เพราะกรมประมงดูแลรายเล็กรายกลางไดไ้ม่ทั่วถงึ 

และขณะน้ีเริม่มบีรษัิทตา่งชาตเิขา้มาซือ้กจิการและเปิดโรงงาน

แปรรูปสตัวน์ ้าเพิม่ขึน้ 

     3. ทางสภาผูส้่งออกฯ แจง้ปัญหาการเชื่อมโยง

ภายในระหวา่งหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานรัฐเดยีวกนัเอง (บาง

หน่วย) ยังขาดความเสถียร ท าใหม้ีปัญหาค่าปรับตามมา จึง

ขอใหแ้กไ้ขโดยใชร้ะบบ softwares แทนการใชดุ้ลยพนิิจเป็น

ครัง้ๆ 

Download เอกสารการประชุม 

http://qr.thainsw.net/ConfeDoc/BrowseServlet?ec=pSAnpm8wBXe6

NwE2dOx70bkVZGnyGgQB38UtuE5zb94zgH69XzeHbABGGTdKnVDm

RW60EANlXBTq%0Axv2F4YUGdnK1Pf5fCXbjih3rkywE0bQ%3D 

 

TTIA เขา้รว่มประชุม working group conference ภายใตโ้ครงการ SEA Forum for Fishers 

เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2562 คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์

เลขาธกิารสมาคม และ เจา้หนา้ทีส่มาคม คณุวรพล ไดเ้ขา้ร่วม

ประชุม working group conference ภายใตโ้ครงการ SEA 

Forum for Fishers  จัดโดย  ILO โดย เข า้ ร่ วม  2 กลุ่ม  มี

รายละเอยีดดงัน้ี  

ประชมุ working Group 3 Harmonizing labour standards in 

the fishing industry in Southeast Asia 

- กลุ่มคณะกรรมการแปซฟิิคที่ดูแลเรื่องการจับปลาทู

น่าและฉลามในรูปแบบการประมงครอบคลมุจากรัฐฮาวายมาถงึ

ฟิลปิปินสไ์ม่ใหค้วามส าคัญในเรื่องการใชแ้รงงานประมงมาก

ขึน้โดยมีการก าหนด labour Standard เพื่อคุม้ครองแรงงาน

ประมงรวมถึงการใหส้นับสนุนประเทศใหร้ับ C 188 มากขึ้น 

รวมถึงมีการตัง้มาตรฐานขัน้ต ่าดา้นรายงานที่ตอ้งปฏิบัตติาม

และมาตรฐานสิง่แวดลอ้มปลอดภัยท างานปลอดภัยมีสัญญา

จา้งที่แรงงานเขา้ใจและมสีุขาภบิาลทีด่ ีควรมีการส่งเสรมิดา้น

แชรป์ระสบการณก์ารท างานระหวา่งภูมภิาค 

เลขาธิการไดใ้หค้วามเห็นถึงกรณีการตัง้มาตรฐาน

แรงงานว่า การวางพื้นฐานมาตรฐานแรงงานควรพจิารณาตาม

กฎหมายแตล่ะประเทศเพือ่ใหส้อดคลอ้งและสามารถปฏบิัตไิด ้ 

ประชมุ working Group 4 Fair recruitment of fishers in and 

from SEA  

-มีการแชรป์ระสบการณ์เรื่องการจัดหาแรงงานประมง

ของประเทศฟิลปิปินส ์มีการออกใบรับรองใหก้ับบรษัิทจัดหา

งานหากปฏิบัตไิม่ถูกตอ้งอาจถูกถอนใบอนุญาตได ้ , มีการ

ตรวจสุขภาพก่อนลงเรือและหากมีการเลกิจา้งนายจา้งตอ้ง

ส่งกลับประเทศ โดยเป็นค่าใชจ้่ายของนายจา้ง, ส าหรับ

เอกสารส่วนตัวพาสปอรต์หนังสือประจ าตัวคนบนเรือแรงงาน

ตอ้งจ่ายเอง, ส าหรับประเทศไทยนัน้การจา้งแรงงานจะใชร้ะบบ 

MOU ระหว่างรัฐต่อรัฐ แลว้มีการก ากับดูแลบริษัทจัดหางาน

เอกชน การประชุมครั ้งหนา้อยากใหม้ีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในแต่ละประเทศอีกและส าหรับประเทศไทย

เลขาธิการสมาคมใหค้วามเห็นเพิ่มว่าควรมีการเชญิสมาคม

ประมงในประเทศไทยมาร่วมดว้ย  

ส าหรับการประชุมครัง้หนา้คาดว่าจะมีขึน้ประมาณปลายเดอืน

พฤษภาคมหรอืเดอืนมถิุนายน 2562 น้ี 

 

TTIA เขา้หารอืการรว่มจดังานเปิดตวัคูม่อื GLP ในงาน Thaifex กบัคณุเจสนั จากหนว่ยงาน ILO 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ดร.ชนินทร ์นายกสมาคม 

TTIA และคุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์เลขาธกิารสมาคม เขา้

หารือการร่วมจัดงานเปิดตัวคู่มือ GLP ในงาน Thaifex กับคุณ

เจสัน จากหน่วยงาน ILO  ณ หอ้งประชุมองค์การแรงงาน

ระหวา่งประเทศ มสีาระส าคญัดงัน้ี 

    1. มกี าหนดจัดงานเปิดตวัคูม่อื GLP ทีง่าน Thaifex ในวนัที่ 

29 พ.ค.62 น้ี โดยจะเป็นการน าเสนอคู่มอืฉบับใหม่ที่ปรับปรุง

ร่วมกันของ TTIA TFFA และ ILO  และใหค้วามรู เ้กี่ยวกับ

กฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

    2. ทาง TTIA และTFFA จะร่วมจัดท า vdo animation และ

แผ่นพับโบวช์ัวร์ เรื่อง GLP เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แนว

ปฏบิัตกิารใชด้า้นแรงงานทีด่ ี(GLP) อกีดว้ย  

http://qr.thainsw.net/ConfeDoc/BrowseServlet?ec=pSAnpm8wBXe6NwE2dOx70bkVZGnyGgQB38UtuE5zb94zgH69XzeHbABGGTdKnVDmRW60EANlXBTq%0Axv2F4YUGdnK1Pf5fCXbjih3rkywE0bQ%3D
http://qr.thainsw.net/ConfeDoc/BrowseServlet?ec=pSAnpm8wBXe6NwE2dOx70bkVZGnyGgQB38UtuE5zb94zgH69XzeHbABGGTdKnVDmRW60EANlXBTq%0Axv2F4YUGdnK1Pf5fCXbjih3rkywE0bQ%3D
http://qr.thainsw.net/ConfeDoc/BrowseServlet?ec=pSAnpm8wBXe6NwE2dOx70bkVZGnyGgQB38UtuE5zb94zgH69XzeHbABGGTdKnVDmRW60EANlXBTq%0Axv2F4YUGdnK1Pf5fCXbjih3rkywE0bQ%3D
http://qr.thainsw.net/ConfeDoc/BrowseServlet?ec=pSAnpm8wBXe6NwE2dOx70bkVZGnyGgQB38UtuE5zb94zgH69XzeHbABGGTdKnVDmRW60EANlXBTq%0Axv2F4YUGdnK1Pf5fCXbjih3rkywE0bQ%3D
http://qr.thainsw.net/ConfeDoc/BrowseServlet?ec=pSAnpm8wBXe6NwE2dOx70bkVZGnyGgQB38UtuE5zb94zgH69XzeHbABGGTdKnVDmRW60EANlXBTq%0Axv2F4YUGdnK1Pf5fCXbjih3rkywE0bQ%3D
http://qr.thainsw.net/ConfeDoc/BrowseServlet?ec=pSAnpm8wBXe6NwE2dOx70bkVZGnyGgQB38UtuE5zb94zgH69XzeHbABGGTdKnVDmRW60EANlXBTq%0Axv2F4YUGdnK1Pf5fCXbjih3rkywE0bQ%3D
http://qr.thainsw.net/ConfeDoc/BrowseServlet?ec=pSAnpm8wBXe6NwE2dOx70bkVZGnyGgQB38UtuE5zb94zgH69XzeHbABGGTdKnVDmRW60EANlXBTq%0Axv2F4YUGdnK1Pf5fCXbjih3rkywE0bQ%3D
http://qr.thainsw.net/ConfeDoc/BrowseServlet?ec=pSAnpm8wBXe6NwE2dOx70bkVZGnyGgQB38UtuE5zb94zgH69XzeHbABGGTdKnVDmRW60EANlXBTq%0Axv2F4YUGdnK1Pf5fCXbjih3rkywE0bQ%3D
http://qr.thainsw.net/ConfeDoc/BrowseServlet?ec=pSAnpm8wBXe6NwE2dOx70bkVZGnyGgQB38UtuE5zb94zgH69XzeHbABGGTdKnVDmRW60EANlXBTq%0Axv2F4YUGdnK1Pf5fCXbjih3rkywE0bQ%3D


 

      3. มีแผนจัดอบรม GLP Workshop ใหก้ับสมาชกิของทัง้ 

2 สมาคมประมาณวันที่ 13-14 พ.ค.62 เพื่อใหค้วามรูแ้ละท า

ความเขา้ใจเกีย่วกบัคูม่อื GLP ฉบับปรับปรุงใหม่ รวมถงึอพัเดท

กฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย 

ทัง้น้ีทางคุณอรรถพันธ ์ยังใหข้อ้มูลเพิม่เตมิกับทาง ILO เรื่อง

ของการจัดตัง้คณะกรรมการด าเนินการดา้นแนวปฏบิัตกิารใช ้

แรงงานที่ดี GLP เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการ

ส่งเสริม สนับสนุน และสรา้งการยอมรับสู่สากล รวมถึงสรา้ง

ความรับผดิชอบตอ่สงัคมดา้นแรงงานอกีดว้ย

 

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทนูา่ไทย เป็น speaker งาน Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 

2019 ในหวัขอ้ “Decent Work, inclusiveness  and equality for migrant workers in  South East Asia

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ดร.ชนินทร ์ นายกสมาคม

อตุสาหกรรมทูน่าไทย เป็น speaker งาน Asia-Pacific Forum 

on Sustainable Development 2019 ใ นหั ว ข ้อ  “Decent 

Work, inclusiveness  and equality for migrant workers in  

South East Asia จัดโดย สหภาพยุโรป(EU), กระทรวงแรงงาน

, องคก์รแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองคก์ารเพื่อสตรี

แห่งสหประชาชาติ(UN WOMEN ) ณ หอ้งประชุม UNCC 

Meeting โดยมีคุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์เลขาธกิารสมาคม 

เขา้ร่วมงานดว้ย 

     จุดประสงคข์องการประชุมน้ีคอื เพื่อที่จะอภปิรายผลและ

ขอ้สรุปจากโครงการที่ไดทุ้นสนับสนุนจากสหภาพยุโรปที่

ด าเนนิการในประเทศไทยและเอเชยี 

    1. โครงการ Ship to Shore Rights >>> ด าเนินการโดย

องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ( ILO) ในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการคือป้องกันและลดการบังคับใช ้

แรงงาน,แรงงานเด็ก และรูปแบบการท างานอืน่ๆ และป้อวกัน

การแสวงหาประโยชน์ต่าง ๆ จากแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน

ขา้มชาตใินภาคประมงไทย 

    2. โครงการ Safe and Fair เป็นการด าเนินการร่ วมกัน

ระหว่าง ILO ,UN WOMEN และ UNODC วัตถุประสงค์เพื่อ

ปรับปรุงสภาพการยา้ยถิน่ฐานแรงงานใหม้คีวามปลอดภัยและ

ความยุตธิรรมส าหรับผูห้ญงิในภูมภิาคเอเชยีทัง้หมด เป็นส่วน

หนึ่งของโครงการ The EU-UN Spotlight Initiative เพื่อจะ

ขจัดความรุนแรงตอ่ผูห้ญงิและเด็ก 

>>> การประสบความส าเร็จของรัฐบาลไทย(กระทรวง

แรงงาน) สามารถกระตุน้ประเทศอื่นๆในเอเชียที่จะปฏิรูป

โครงสรา้งการท างานที่ถูกกฎหมายและปรับปรุงสภาพการ

เป็นอยู่ที่ดขีองแรงงานขา้มชาต ิโดยโครงการ Ship to Shore 

Right s ในประเทศไทยสามารถน าไปเป็นแบบอย่างใหก้ับ

ประเทศอืน่ๆ ในเอเชยีได ้ 

     ทาง ดร.ชนินทรใ์หค้วามเห็นต่อที่ประชุมว่า ทางสมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทยไดต้ระหนักถงึเรื่องการท าประมงอย่าง

ยั่งยืนและใหค้วามส าคัญดา้นแรงงานมาตัง้แต่ตน้ ซึง่มีผูร้่วม

อุดมการณ์ที่ดีในการสนับสนุนนโยบายน้ี อาทิเช่น EU ILO 

กระทรวงแรงงาน เป็นตน้ ซึง่ดา้นแรงงานนัน้ทางสมาคมฯ ไดม้ี

การ สนับสนุนใหส้มาชิกสมาคมท าตามแนวปฎิบัติการใช ้

แรงงานที่ดี (GLP) และส่ง เสริมเรื่องของคณะกรรมการ

สวัสดกิาร โดยไดร้ับความร่วมมือที่ดีกับสมาชกิทัง้หมดของ

สมาคมอีกดว้ย และยังมีการท างานร่วมกับภาคประชาสังคม

ต่างๆ ในการช่วยกันแกไ้ขปัญหาดา้นแรงงาน การรับเรื่อง

รอ้งเรียน แต่ทัง้น้ียังตอ้งเพิ่มการท างานร่วมกับภาคประชา

สังคมมากขึน้ในเรื่องของการแบ่งปันแลกเปลีย่นขอ้มูลที่เป็น

ประโยชน์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ว ิธีการด าเนินงานของ

ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลไปยังอุตสาหกรรมอืน่ ๆ อกีดว้ย 

เพือ่เป็นการพัฒนาอตุสาหกรรมในประเทศไทย

 



 

 

 
ไทยไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิรางวลั STOP IUU FISHING AWARD คร ัง้ที ่3  

ดา้นการตรวจสอบยอ้นกลบัสนิคา้ประมง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ ์2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทย
ไดร้ับรางวลัรองชนะเลศิรางวัล STOP IUU FISHING AWARD  
ครัง้ที ่3 จากผลงาน “Fish Product Traceability System: the 

Key Tool for Combating IUU Fishing of Thailand” ที่ ก ร ม
ประมงไดส้่ง เข า้ประกวดกับองค์กร  International MCS 
Network ระหว่างการประชุม Global Fisheries Enforcement 

Training Workshop ครัง้ที ่6 ทีก่รุงเทพฯ 
รางวัล STOP IUU FISHING AWARD เป็นรางวัลที่ 

International MCS Network มอบใหก้ับบุคคล ผูเ้ชี่ยวชาญ 

หน่วยงานของประเทศต่าง ๆ และองคก์รระหว่างประเทศจาก
ทั่วโลก ทีม่บีทบาทส าคญัในการสง่เสรมิและเสนอแนะแนวทาง
ในการแกไ้ข ป้องกันและขจัดปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย 

ขาดการรายงานและไรก้ารควบคุม (IUU) ซึง่จะมีส่วนส่งเสรมิ
การยกระดับมาตรฐานการท าประมงทั่วโลกใหก้า้วเขา้สู่การ

ประมงอย่างยั่งยนื 

ทีม่า : https://www.ryt9.com/s/mfa/2964285 

 
“อย.-กรมประมง” ยนัปลาน าเขา้จากฟุกุชมิะ ไมพ่บการปนเป้ือน

อ ย . แ ล ะ ก ร ม

ประมงแจงกรณี

ประเทศไทยได ้

น าเขา้ปลาจากฟุ

กุ ช ิ ม ะ ข อ ง

ประเทศญีปุ่่ น ซึง่

ไดร้ับผลกระทบ

จากโ ร ง ไฟ ฟ้ า

นิวเคลียร์ระเบิด 

เมื่อปี 2554 ยัน ปลาที่น าเขา้มาปลอดภัย เป็นคนละชนิดที่มี

การปนเป้ือน และไม่พบการปนเป้ือนของสารกมัมันตรังส ี

6 มี.ค.  2562 นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา พรอ้มดว้ย นางอุมาพร พมิลบุตร 

รองอธบิดกีรมประมง ร่วมกันแถลงข่าว กรณีสือ่ญี่ปุ่ นรายงาน 

ข่าวว่าประเทศไทยไดน้ าเขา้ปลาจากจังหวัดฟุกุชมิะ ประเทศ

ญี่ปุ่ น ซึง่เป็นพื้นที่ที่เกดิปัญหาโรงงานไฟฟ้า นิวเคลยีรร์ะเบดิ 

เมื่อปี 2554 เกดิการรั่วไหลของกัมมันตรังส ีและปัจจุบันมีการ

น าเขา้เน้ือปลามาขายทีร่า้นอาหารญีปุ่่ นในไทยนัน้ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรม

ประมง ขอชีแ้จงขอ้มูลใหป้ระชาชนทราบว่า อย. ไดร้่วมมอืกบั

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการตรวจสอบการน าเขา้สนิคา้ 

อาหาร โดย อย. ไดถ้่ายโอนภารกจิการ ตรวจสอบการน าเขา้

สนิคา้เกษตรที่ยังไม่แปรรูปใหก้ระทรวงเกษตรฯ ไดแ้ก่ สนิคา้

ประมง เน้ือสัตว ์ปศุสัตว ์อาหารทะเล ถั่วธัญพืช เครื่องเทศ มี

ผลตัง้แตว่นัที ่15 พฤษภาคม 2559 ทีผ่่านมา 

โดยมาตรการควบคุมอาหารทีป่นเป้ือนกัมมันตรังสมี ี2 

มาตรการ ไดแ้ก ่

1.การก าหนดปริมาณการปนเป้ือนกัมมันตรังสีโดยมี

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง มาตรฐานอาหารที ่ปนเป้ือน

สารกัมมันตรังสกี าหนดใหป้นเป้ือนไดไ้ม่เกนิ ไอโอดนี – 131 

ไม่เกนิ 100 เบคเคอเรลต่อกโิลกรัม หรือ เบคเคอเรลต่อลติร, 

ซเีซยีม – 134 และ ซเีซยีม – 137 รวมกนัไม่เกนิ 500 เบคเคอ

เรลตอ่กโิลกรัม หรอืเบคเคอเรลตอ่ลติร 

2.การก าหนดชนิดอาหารและพื้นที่เสีย่งในการน าเขา้

จะตอ้งมหีลกัฐานในการระบุประเภทปรมิาณอาหารจากประเทศ

ตน้ทางแสดงทีด่า่นน าเขา้ทุกครัง้ 

ทีม่า : https://www.sanook.com/news/5584610/
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EU จดัท าการประเมนิผลระเบยีบ FCM ออนไลน ์

 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 

2562 คณะกรรมาธิการยุโรป

ไ ด ้จั ด ท า สื่ อ อ อ น ไ ล น์

ป ร ะ กอบการ รั บ ฟั ง ค ว า ม

คิด เ ห็นสาธารณะ  (Public 

Consultation) เกี่ยวกับการ

ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ ห็ น เ รื่ อ ง

กฎระเบียบวัสดุสัมผัสอาหาร 

( Food Contact Materials: 

FCM) โดยกฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1935/2004 เป็นโครงสรา้ง

หลักของเรื่องวสัดุสมัผัสอาหาร จัดท าเพื่อปกป้องสุขภาพของ

มนุษย์ในระดับสูงและแสดงใหเ้ห็นถึงการท างานอย่างมี

ประสทิธภิาพของตลาดสหภาพยุโรป 

กฎระเบียบ FCM มีความตอ้งการพื้นฐานว่าดว้ยวัสดุ

สมัผัสอาหารตอ้งไม่อยู่ในระดบัทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพมนุษย ์

รวมถึงมีกฎการติดป้ายฉลากและการทวนสอบยอ้นกลับ 

นอกจากนั้นยังเพิ่มมาตรการที่เฉพาะเจาะจงขึน้ตามแต่ชนิด

ของวัสดุ โดยการประเมินครัง้ น้ีตอ้งการที่จะประมวลความ

คิดเห็นของผูม้ีส่วนร่วม หน่วยงานของรัฐ และสาธารณชน 

เกีย่วกบัความเหมาะสมของกฎระเบยีบ FCM ของสหภาพยุโรป 

รวมถึงผลกระทบต่อประชาชนและความประสงค์ในการใช ้

กฎระเบียบต่อภาคธุรกิจและหน่วยงานของรัฐ ส่วนผลการ

ประเมินจะใชเ้ป็นส่วนประกอบหลักในการพิจารณาของ

คณะกรรมาธกิารยุโรป 

การประเมนิออนไลน์จะจัดขึน้ในวนัที ่11 กุมภาพันธ ์– 

6 พฤษภาคม 2562 ผูท้ี่สามารถประเมนิไดค้อืผูม้ีส่วนร่วมทุก

คนที่ใหค้วามสนใจกฎระเบียบ FCM ไดแ้ก่ ประชาชนทั่วไป 

ผูแ้ทนจากยุโรปและผูแ้ทนประจ าชาตขิองบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับ

ห่วงโซ่อุปทานวัสดุสัมผัสอาหาร องคก์รสาธารณประโยชน์ 

(NGOs) และองค์กรผู บ้ ริโภค หน่วยงานของรัฐ  รวมถึง 

หอ้งปฏิบัติการเอกชนและส านักงานก ากับดูแลระดับสาขา

ทอ้งถิน่ 

อนึ่ง วัสดุสัมผัสอาหาร (FCMs) คือ วัสดุทุกชนิดที่

สัมผัสกับอาหาร เช่น ภาชนะใส่อาหาร และวัสดุที่ใชใ้น

อุตสาหกรรมอาหารเพื่อการผลติ การเตรียม การจัดเก็บ และ

การจ าหน่าย รวมถงึสิง่ของอืน่ทีส่มัผัสอาหารได ้

ทีม่า  : www.foodlaw.rdg.ac.uk
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นายอดศิร พรอ้มเทพ อธบิดกีรมประมง พรอ้มดว้ยผูอ้ านวยการกองบรหิารจดัการทรพัยากร 

และก าหนดมาตรการ และเจา้หนา้ทีก่องควบคมุการประมงนอกนา่นน า้และการขนถา่ยสตัวน์ า้  

ไดเ้ดนิทางไปสาธารณรฐัเซเชลส ์ระหวา่งวนัที ่11-13 มนีาคม 2562

น า ย อ ดิ ศ ร 

พรอ้มเทพ อธบิดกีรม

ประมง  พร อ้มด ว้ย

ผู ้อ า น ว ย ก า ร ก อ ง

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ

ก าหนดมาตรการ และ

เจา้หนา้ทีก่องควบคุม

ก า ร ป ร ะ ม ง น อ ก

น่านน ้ าและการขน

ถ่ า ย สั ต ว์ น ้ า  ไ ด ้

เ ดิ น ท า ง ไ ป

สาธารณรัฐเซเชลส ์ระหวา่งวนัที ่11-13 มนีาคม 2562 เพือ่เขา้

ร่วมประชมุคณะกรรมการการจัดสรรโควตา้     ท าประมงปลาทู

น่ า ในมหาสมุท รอิน เดีย ค รั ้ง ที่  5 (IOTC 5th Session of 

Technical Committee on Allocation Criteria TCAC05) ซึ่ง

ที่ประชุมมีการพจิารณาร่างขอ้เสนอหลักเกณฑใ์นการจัดสรร 

เชน่ สถานะของสมาชกิว่าเป็นรัฐชายฝ่ัง (Coastal State) ของ

มหาสมุทรอินเดียหรือเป็นประเทศท าประมงโพน้ทะเล 

(Distance Water Fishing Nation) ประวัตสิถิตปิรมิาณผลจับ 

ขนาดเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (Exclusive Economic Zone, 

EEZ) เป็นตน้ นอกจากน้ียังมีการพจิารณาเกณฑใ์หโ้ควตา้เพิม่

พเิศษกับประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก (Small 

Island Developing States, SIDS) ประเทศพัฒนานอ้ยที่สุด 

( Least Developped Countries LDCs) และป ร ะ เทศก าลัง

พัฒนา (Coastal Developing States, CDS) อย่างไรก็ตาม มี

การอภปิรายกันอย่างกวา้งขวางและยังไม่มมีตเิห็นชอบต่อร่าง

หลัก เกณฑ์ดั งกล่ าวแต่ อย่ า ง ใด  เพ ร า ะ เกี่ ย วข อ้งกับ

ผลประโยชน์ และมีประเด็นอ่อนไหวต่างๆ ทัง้น้ีประเทศไทย

สนับสนุนโดยหลกัการและ มีความเห็นใหน้ าคะแนนการปฏบิัต ิ

(Compliance Score) ตามมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการ

จัดสรรโควตา้ดว้ย 

ทีม่า: https://www4.fisheries.go.th

 
นายลกัษณ ์วจนานวชั รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตรฯ มอบนโยบาย และตดิตามการด าเนนิงาน 

ของกรมประมงในการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคมุ (IUU) 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ หอ้ง

ประชุมยีส่ก กรมประมง นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรชี่วยวา่

การกระทรวงเกษตรฯ มอบนโยบาย และตดิตามการด าเนินงาน

ของกรมประมงในการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม (IUU) ทัง้น้ีไดเ้นน้ย ้าให ้

เจา้หนา้ที่กรมประมงด าเนินงานส่งเสรมินโยบาย IUU - Free 

Thailand อย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง เพื่อผลักดันใหป้ระเทศ

ไทยเป็นประเทศปลอด IUU และเป็นผูน้ าดา้นการประมงใน

ภูมภิาคอาเซยีนอย่างแทจ้รงิ 

ทีม่า: https://www4.fisheries.go.th
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ส.การประมงฯ ฝากการบา้นรฐับาลใหม ่3 ฉบบั 

นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมง

แห่งประเทศไทย ฝากการบา้นใหร้ัฐบาลใหม่เขา้มาแกด้ว้ยการ

แกไ้ขกฏหมาย 3 ฉบับคือ 1. พระราชก าหนดการท าประมง 

พ.ศ.2558 และกฏหมายลูกที่เกีย่วขอ้ง เช่น ก่อนออกเรือจับ

ปลา หากแรงงานประมงไม่ครบตามที่แจง้หรือเป็นแรงงานคน

อืน่มาแทน ประเภทผดิฝาผดิตวั เรอืที ่

เขา้-ออกเร็วหรือชา้กว่าก าหนดก็มีความผิด ตอ้งยกเลกิ 2.

กฏหมายกรมเจา้ท่า หากต่อทะเบียนเรือประมงล่าชา้กว่า

ก าหนด 30 วัน จะตัดทะเบียนเรอืทิง้กลายเป็นเรอืเถือ่นไปเลย 

ซึง่รุนแรงเกนิไป ควรยกเลกิ 3.กฏหมายของกรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน ที่ประกาศออกมาใหน้ายจา้งตอ้งปฏบิัตติาม 

หากจ่ายค่าจา้งหรือสวัสดกิารต่างๆไม่ครบเพียง 2 ครัง้จะถูก

ด าเนนิคดอีาญาซึง่รุนแรงเกนิไปตอ้งถูกยกเลกิ 

ทีม่า: https://www.prachachat.net 

 
ไทยควา้รางวลัรองชนะเลศิหยดุท าประมงผดิกฏหมาย 

ไทยไดร้ับรางวัลรองชนะเลศิรางวัลการหยุดท าประมง

ผิดกฏหมาย จากผลงานการพัฒนาระบบตรวจสอบยอ้นกลับ

ผลิตภัณฑ์จากปลา ที่จะเป็นเครื่องมือส าคัญต่อสูก้ับการ

ลักลอบจับปลาอย่างผดิกฎหมายในไทย ประเทศไทยไดร้ับ

รางวัลรองชนะเลศิรางวลัการหยุดท าประมงผดิกฏหมายที่ขาด

การรายงานและไรก้ารควบคมุ(ไอยูยู) ครัง้ที ่3 จากผลงานการ

พัฒนาระบบตรวจสอบยอ้นกลับยังผลติภัณฑจ์ากปลา ที่เป็น

เครื่องมือส าคัญในการต่อสูก้ับการจับปลาผดิกฎหมายในไทย 

ที่กรมประมงไดส้่งประกวดต่อ International MCS Network 

ในการประชุมเวริ ์คช็อปอบรมการบังคับใชก้ฏหมายดา้นการ

ป ร ะ ม ง โ ล ก (  Global Fisheries Enforcement Training 

Workshop)ครัง้ที ่6 ทีก่รุงเทพฯ ทีม่า: http://www.bangkokbiznews.com

 

 



 

‘กรมเจรจาฯ’ จบัตาการเจรจาแกไ้ขพนัธกรณีภายใต ้WTO ของสหราชอาณาจกัร หลงั BREXIT

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

ติดตามความคืบหนา้การด าเนินงานของรัฐบาลสหราช

อาณาจักร เพื่อถอนตัวจากสหภาพยุโรป (EU) ภายในเสน้ตาย

ที่ก าหนดไวใ้นวันที่ 29 มีนาคม 2562 อย่างใกลช้ ิด โดย

ประเด็นที่ทุกฝ่ายจับตามองคอื สหราชอาณาจักรจะสามารถ

ออกจากอียูไดอ้ย่างราบรื่นตามความตกลง Withdrawal 

Agreement หรือไม่ รวมทั ้งยังมีประเด็นการเจรจาแกไ้ข

พั นธกร ณีภ าย ใต ค้ ว ามตกลงต่ า ง ๆ  ของ  WTO ที่ สห

ราชอาณาจักรท าไวแ้ต่เดมิในฐานะสมาชกิอยีู ซ ึง่รวมถงึความ

ตกลง ว่ าด ว้ ยกา ร จั ดซื้อ จั ดจ ้า ง โดย รั ฐ  (Government 

Procurement Agreement: GPA) ทีเ่ป็นความตกลงหลายฝ่าย 

(Plurilateral Agreement) ดว้ย 

นางอรมน ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่า ความตกลงว่าดว้ยการ

จัดซื้อจัดจา้งโดยรัฐ (GPA) เป็นความตกลงฉบับหนึ่งภายใต ้

WTO มีวัตถุประสงคเ์พื่อเปิดตลาดการจัดซื้อจัดจา้งโดยรัฐ

ระหว่างประเทศภาคดีว้ยกัน บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็น

ธรรมและระบบการจัดซื้อจัดจา้งภายในประเทศที่โปร่งใส 

ประเทศภาคสีามารถเลอืกก าหนดรายการสนิคา้ บริการ และ

บรกิารกอ่สรา้ง รวมถงึรายชือ่หน่วยงานรัฐ และมูลคา่ขัน้ต า่ของ

การจัดซือ้จัดจา้งทีต่นพรอ้มเปิดตลาด ปัจจุบัน GPA มีภาค ี19 

รายรวม 47 ประเทศ (สมาชกิอยีู 28 ประเทศ) โดยเมือ่วนัที ่27 

กมุภาพันธ ์ทีผ่่านมา สหราชอาณาจักรไดป้ระสบความส าเร็จใน

การเจรจาเขา้เป็นภาคคีวามตกลง GPA ดว้ยตนเอง (โดยไม่ใช่

ในฐานะสมาชกิของอยีู) และมเีวลาถงึเดอืนสงิหาคม 2562 ใน

การยื่นหนังสอืถงึ WTO ตอบรับการเป็นภาคคีวามตกลงฯ ท า

ใหเ้งื่อนไขการเขา้เป็นสมาชกิความตกลง GPA ของสหราช

อาณาจักร  ในบริบทของ Brexit แบ่ งออกเ ป็น 2  ระยะ 

ระยะแรกสหราชอาณาจักรจะเป็นภาค ีGPA โดยคงสถานะเป็น

สมาชกิอยีูไปกอ่นจนถงึเสน้ตายวนัที ่29 มนีาคม จากนัน้ หากส

หราชอาณาจักรยังไม่สามารถมีความตกลงกับอียูได ้สหราช

อาณาจักรจะเขา้เป็นภาค ีGPA ในนามของประเทศตัวเองโดย

อัตโนมัต ิในทางกลับกัน หากสหราชอาณาจักรท าความตกลง

กับอยีูได ้สหราชอาณาจักรจะตอ้งเป็นภาค ีGPA ในนามของ

ประเทศสมาชกิอยีูต่อไปจนถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่เป็น

วันสิน้สุดช่วงเวลาเปลีย่นผ่านตามที่ Withdrawal Agreement 

ก าหนด ซึง่กรมฯ เห็นวา่ไม่ใชเ่รือ่งน่ากงัวล เพราะระดบัการเปิด

ตลาดจัดซือ้จัดจา้งโดยรัฐของสหราชอาณาจักรไม่ไดต้่างไป

จากเดมิ 

ทัง้น้ี ความตกลงว่าดว้ยการจัดซือ้จัดจา้งโดยรัฐของ 

WTO (GPA) มีมูลค่าการเปิดตลาดรวมกันประมาณ 17 ลา้น

ลา้นดอลลาร์สหรัฐต่อปี  สหราชอาณาจักรเป็นภาคีที่มี

ความส าคัญเน่ืองจากมีสัดส่วนถงึ 1 ใน 4 ของมูลค่าการเปิด

ตลาดการจัดซื้อจัดจา้งโดยรัฐของอียู และมีสัดส่วนสูงถึง

ครึง่หนึ่งของมูลค่าการเปิดตลาดจัดซื้อจัดจา้งหากคดิเฉพาะ

ส่วนที่เป็นของหน่วยงานรัฐบาลกลางของอยีู โดยปัจจุบันไทย

เขา้ร่วม GPA ในฐานะประเทศผูส้ังเกตการณ์เช่นเดียวกับ

ประเทศอืน่ๆ อกี 31 ประเทศ และในจ านวนน้ีมปีระเทศที่อยู่ใน

กระบวนการเขา้เป็นภาคขีองความตกลงฯ 10 ประเทศ คอื อัล

บาเนีย ออสเตรเลยี จีน จอรเ์จีย จอรแ์ดน ครีก์ซิ มาเซโดเนีย

เห นือ โอมาน รั ส เซีย  และทาจิกิสถาน ส่วนด า้นสห

ราชอาณาจักรนัน้ นับเป็นคูค่า้ส าคญัล าดบัที ่20 ของไทย ในปี 

2561 มีมูลค่าการคา้รวมประมาณ 7,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1.4 ของมูลคา่การคา้รวมของไทย 

ทีม่า: http://www.dtn.go.th/index.php/ขา่วประชาสัมพนัธ/์item/กรม

เจรจาฯ-จับตาการเจรจาแกไ้ขพันธกรณีภายใต-้wto-ของสหราชอาณาจักร-

หลัง-brexit.html 
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อยียูอมเลือ่นเบร็กซติใหอ้งักฤษยาวสุด 22 พ.ค. 

สหภาพยุโรป หรอือยีู ตกลงเห็นชอบเลือ่นกระบวนการ

เบร็กซติ หลกีเลีย่งไม่ใหอ้งักฤษตอ้งถอนตวัออกจากอยีูโดยไร ้

ข อ้ตกลง  และถื อ เ ป็ นกา ร ให ้โ อกาสสุดท ้า ยส า ห รั บ

นายกรัฐมนตรเีทเรซา เมย ์ผูน้ าองักฤษ โดยหลงัการประชมุกนั

นานหลายชั่วโมงในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม จน

ลว่งเลยเขา้สูก่ลางคนื อยีูปฏเิสธขอ้เสนอของเมยส์ าหรับกรอบ

เวลาการขอเลื่อนเบร็กซติไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน และ

ก าหนดเวลาใหใ้หม่ แบ่งออกเป็น 2 สว่น 

ภายใตแ้ผนการของอียู มีเงื่อนไขก าหนดไวว้่า หาก

สภาสามัญ หรือสภาผูแ้ทนราษฎรอังกฤษ ลงมตผิ่านขอ้ตกลง

เบร็กซติ องักฤษจะออกจากอยีูในวนัที ่ 22 พฤษภาคม แตห่าก

ขอ้ตกลงเบร็กซติของเมย ์ถูกสมาชกิสภาสามัญปฏเิสธเป็นครัง้

ที่ 3 อังกฤษจะตอ้งเลื่อนเบร็กซกิไปถงึแค่วันที่ 12 เมษายน

อย่างไม่มเีงือ่นไข เพือ่จะไดม้เีวลาในการน าเสนอขอ้เสนอใหม่

หาทางออกจากปัญหา  

อย่างไรก็ตาม ระหว่างน้ี หากอังกฤษตกลงเขา้ร่วมใน

การเลอืกตัง้สมาชกิรัฐสภายุโรปทีจ่ะมขี ึน้ในเดอืนพฤษภาคมน้ี 

ก็มีความเป็นไปไดว้่า อยีูจะเปิดทางใหม้ีการขยายเวลาเบร็กซิ

ตออกไปอกีหลายเดอืน 

ทีม่า: https://www.newtv.co.th/news/32142

 

สง่ออกเดอืนก.พ. กลบัมาขยายตวั 5.9 % ดา้นพาณชิยเ์ตรยีมหารอืปรบัเป้าสง่ออกใหมใ่นสปัดาหห์นา้

นางสาวพมิพช์นก วอนขอพร ผูอ้ านวยการส านักงาน

นโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้(สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออก

ไทยเดอืนก.พ. 2562 มีมูลค่า 21,553 ลา้นดอลลาร ์ขยายตัว 

5.9% ทัง้น้ีการที่ส่งออกกลับมาขยายตัวในรอบ 4 เดอืน จาก

ปัจจัยชั่วคราว และบรรยากาศสงครามการคา้สหรัฐและจีน มี

แนวโนม้คลีค่ลายมากขึน้ และสนิคา้ของไทยมกีารปรับตัวมาก

ขึน้ท าใหส้่งออกเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะสนิคา้ผลไมส้ด ผลไมแ้ช่

แข็ง และสนิคา้ที่ทดแทนจากผลของสงครามการคา้ที่ท าให ้

สง่ออกมากขึน้ โดยตลาดทีข่ยายตวัไดด้ ีคอืสหรัฐ สว่นหนึง่มา

จากการสง่คนือาวธุ แตเ่มือ่หักสนิคา้เกีย่วกบัน ้ามัน ทองค าและ

อาวุธ ตดิลบที่ 4.9 % ขณะที่มูลค่าการน าเขา้ 17,519 ลา้น

ดอลลาร์ ตดิลบ 10.03 % ส่งผลใหไ้ทยเกนิดุลการคา้ ก.พ. 

4,034.4  

อย่างไรก็ตาม เป้าส่งออกปี 62 ที่ 8 % ทางกระทรวง

พาณิชยจ์ะมีการประชุมเพื่อพจิารณาว่าจะทบทวนเป้าส่งออก

หรอืไม่ในสปัดาหห์นา้ขณะทีภ่าพรวมในชว่ง 2 เดอืนแรกของปี 

62 การส่งออก มีมูลค่า 40,547.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 

0.16% ส่วนน าเขา้  มีมูลค่า 40,545.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัว 2.20% ดุลการคา้เกนิดุล 2 ลา้นเหรียญสหรัฐลา้น

ดอลลาร ์

Source: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/830211

 

อาเซยีนเตรยีมเปิดเว็บไซตแ์อสซสิโฉมใหมพ่ฤษภาคมนี ้ม ัน่ใจชว่ยลดอุปสรรคทางการคา้บรกิารได ้

อาเซยีนเตรยีมขยายบรกิารเว็บไซตแ์อสซสิ (ASSIST) 

ครอบคลุมการรับเรื่องรอ้งเรียนจากภาคเอกชนที่มีปัญหา

อุปสรรคจากกฎระเบยีบของภาครัฐดา้นการคา้บรกิาร หวังช่วย

อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิในประเทศสมาชิก

อาเซยีน พรอ้มจัดฝึกอบรมเจา้หนา้ทีร่ัฐเตรยีมใหบ้รกิารอย่างมี

ประสทิธภิาพ โดยจะเปิดใหบ้รกิารเว็บไซตโ์ฉมใหม่ ในวันที่ 1 

พฤษภาคมน้ี 

นางอรมน กล่าวว่า โครงการแอสซสิ เป็นโครงการที่
อาเซียนไดร้ับการช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป เพื่อสนับสนุน

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน และตอบสนอง
แผนงานประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC Blueprint) ดา้น
การอ านวยความสะดวกทางการคา้ การมีส่วนร่ วมของ

ภาคเอกชน และความโปร่งใสของกฎระเบียบต่างๆ โดยเป็น
การใหบ้รกิารรับขอ้รอ้งเรียน ปัญหา อุปสรรคทางการคา้สนิคา้ 

จากภาคเอกชนซึง่ประกอบธุรกจิอยู่ในประเทศสมาชกิอาเซยีน 
ผ่านทางเว็บไซตแ์อสซสิ https://assist.asean.org/ โดยไม่มี
คา่ใชจ้่าย ซึง่เว็บไซตแ์อสซสิมกีารวางระบบทีม่ขีัน้ตอนชัดเจน 

และก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินการประมาณ 40 – 60 วัน 
เพื่อใหภ้าคเอกชนมั่นใจว่าขอ้รอ้งเรียนต่างๆ จะไดร้ับการ
ตอบสนองในระยะเวลาอนัเหมาะสม 

นางอรมน เสรมิว่า เว็บไซตแ์อสซสิโฉมใหม่ยังมีการ
ปรับปรุงใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของภาคเอกชน
ไดม้ากขึ้นกว่าเดิม เช่น ปรับปรุงใหก้ารยื่นขอ้รอ้งเรียนไม่

จ าเป็นตอ้งระบุตัวตนของผูร้อ้งเรียน จัดท าคู่มือขัน้ตอนและ
วธิีการใชเ้ว็บไซตเ์ป็นภาษาทอ้งถิน่ เป็นตน้ ทัง้น้ี ขอบเขตการ
ใหบ้รกิารของเว็บไซตแ์อสซสิ จะครอบคลุมบรกิาร 11 สาขา 

เชน่ การขนสง่ ท่องเทีย่ว การศกึษา โทรคมนาคม สขุภาพ การ

จัดจ าหน่าย เป็นตน้  
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นอกจากน้ี อาเซยีนยังอยู่ระหว่างพจิารณาขยายขอบเขตการ
ใหบ้ริการรับเรื่องรอ้งเรียนจากภาคเอกชน ในดา้นปัญหา
อปุสรรคทีเ่กดิจากกฎระเบยีบดา้นการลงทุนดว้ย เพือ่ใหบ้รกิาร

รับเรื่องรอ้งเรียนแบบครบวงจร ทัง้การคา้สนิคา้ การคา้บรกิาร 
และการลงทุน ทัง้น้ี สมาชกิอาเซยีนแตล่ะประเทศ รวมทัง้ไทย
จะจัดฝึกอบรมเจ า้หนา้ที่ภาครัฐที่ เกี่ยวขอ้ง  เพื่อสร า้ง

ความคุน้เคยกับระบบ และเตรียมความพรอ้มในการรับเรื่อง

รอ้งเรยีนส าหรับการเปิดบรกิารใหม่ในครัง้น้ีดว้ย 

“เป็นความตัง้ใจของอาเซยีน ทีด่แูลและตอบสนองขอ้
รอ้งเรียนของผูป้ระกอบการ จงึขอเชญิชวนใหผู้ป้ระกอบการที่
ประสบปัญหาอุปสรรคจากกฎระเบียบทางการคา้ของอาเซยีน 

เขา้มาใชบ้รกิารเว็บไซดแ์อสซสิในการแกไ้ขปัญหา ซึง่น่าจะ
ช่วยใหส้ามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างรวดเร็วและตรงจุดมากขึน้” 

นางอรมน กลา่ว 

ทีม่า: http://www.dtn.go.th/index.php/ขา่วประชาสัมพนัธ/์item/ภาค

บรกิารเฮ-อาเซยีนเตรยีมเปิดเว็บไซตแ์อสซสิโฉมใหมพ่ฤษภาคมน้ี-มัน่ใจชว่ย

ลดอปุสรรคทางการคา้บรกิารได.้html  

 

สวเีดนหวงัไทยและสหภาพยโุรปฟ้ืนการเจรจา FTA หลงัความชดัเจนทางการเมอืงของท ัง้สองฝ่าย 

ปลัดกระทรวงการคา้ต่างประเทศสวเีดน เขา้พบหารือ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หวังเห็นการเจรจาความ ตกลง FTA 

ระหวา่งไทยกบัสหภาพยุโรปเดนิหนา้ต่อ หลงัการเลอืกตัง้ของ

ไทยและการเลอืกตัง้สมาชกิรัฐสภาสหภาพยุโรป พรอ้มชมไทย

สามารถปลดใบเหลอืงประมงส าเร็จ ขณะที่ไทยชวนสวเีดนให ้

มาลงทุนในเขต EEC  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทีม่นีวัตกรรม

และเทคโนโลยีขัน้สูงที่สวเีดนมศีักยภาพ อาท ิสาขาพลังงาน 

ยานยนต ์และสิง่แวดลอ้ม ซึง่สวเีดนใหค้วามสนใจและเห็นถงึ

ศักยภาพ โดยล่าสุดบรษัิทสแกนเนีย (Scania) ของสวเีดนได ้

ตกลงเพิม่การลงทุนเปิดโรงงานผลติรถบรรทุกมาตรฐานยูโร 6 

แห่งในไทย พรอ้มโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวจิัยและพัฒนา

มูลค่า 800 ลา้นบาท โดยใชไ้ทยเป็นศูนย์กลางพัฒนาธุรกจิ

ประจ าภูมภิาคเอเชยี 

นายบุณยฤทธิ ์เสรมิว่า ภายหลังการเลอืกตัง้ของไทย

ในเดือนมีนาคม 2562 และการเลือกตัง้ของสมาชกิรัฐสภา

สหภาพยุโรปในเดอืนพฤษภาคม 2562 สวเีดนคาดว่านโยบาย

การคา้และการเจรจาเอฟทีเอของทัง้สองฝ่ายจะชัดเจนมากขึน้ 

และสวเีดนหวังว่าจะมีการสานต่อการเจรจาเอฟทีเอดังกล่าว 

หลงัจากทีห่ยุดชะงักไปไดร้ะยะหนึง่ ทัง้น้ี นายนคิลาสเห็นดว้ย

กับแนวคดิการพัฒนาที่ยั่งยืน พรอ้มกับที่ไทยในฐานะประธาน

อาเซยีนตอ้งการผลักดันใหอ้าเซยีนใหค้วามส าคัญกับแนวคดิ

ดงักลา่ว พรอ้มแสดงความชืน่ชมรัฐบาลไทยทีแ่กไ้ขปัญหาการ

ประมงผดิกฎหมาย อย่างจรงิจังและต่อเน่ือง จนสหภาพยุโรป

ประกาศยกเลกิใบเหลืองแก่ไทย จะเป็นผลดีต่อการส่งออก

อาหารทะเลของไทยไปตลาดยุโรป เน่ืองจากเป็นเรื่องที่

ผูบ้ริโภคชาวยุโรปใหค้วามส าคัญ นอกจากน้ี ทัง้สองฝ่ายยัง

เห็นพอ้งเร่งสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับองคก์ารการคา้โลก เพื่อ

รักษาระบบการคา้พหุภาคใีหอ้ยู่บนกฎเกณฑท์ี่เป็นธรรม และ

ป้องกนัสงครามทางการคา้ระหวา่งประเทศมหาอ านาจ ทีส่ง่ผล

กระทบตอ่สภาพการแขง่ขนัในระบบเศรษฐกจิและการคา้โลก 

ทัง้น้ี ในปี 2561 การคา้รวมระหว่างไทยและสวเีดน มี

มูลคา่ 1,160.42 ลา้นดอลลารส์หรัฐ โดยไทยสง่ออกไปสวเีดน 

480.92 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ สินคา้ส่งออกส าคัญ เช่น วิทยุ 

รถยนต์ อุปกรณ์ เครื่ องใชไ้ฟฟ้า  ชิ้นส่วนคอมพิว เตอร์

เครื่องปรับอากาศ เป็นตน้ และไทยน าเขา้สนิคา้จากสวีเดน 

579.50 ลา้นดอลลารส์หรัฐ เช่น เครื่องจักร กระดาษ ชิน้ส่วน

เครือ่งยนต ์เหล็ก โลหะ ยา และเครือ่งมอืทดลองวทิยาศาสตร์

และการแพทย์ เป็นตน้ โดยในปี 2561 นักท่องเที่ยวสวีเดน

เดนิทางมาไทยถงึ 311,959 คน น าเงนิเขา้ประเทศกว่า 1,000 

ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี โดยนักท่องเที่ยวกลุม่น้ีตอ้งการบรโิภค

สนิคา้คณุภาพสงูและบรกิารทางสุขภาพ ซึง่ผูป้ระกอบการไทย

ควรใชโ้อกาสเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์ทางการคา้เพื่อเจาะ

ตลาดสวเีดนตอ่ไป 

Source:  http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/ item/

สวีเดนหวังไทยและสหภาพยุโรปฟ้ืนการเจรจา-fta-หลังความชัดเจนทาง

การเมอืงของทัง้สองฝ่าย.html  
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ผูป้ระกอบการไมเ่ห็นดว้ยกบัการขึน้คา่จา้งข ัน้ต า่ 2-10 บาทตอ่วนั 

27 กมุภาพันธ ์2562 นายสน่ัน องัอบุลกลุ รองประธาน

กรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณี

คณะอนุกรรมการค่าจา้งจังหวัด เตรียมสรุปตัวเลขการปรับขึน้

ค่าจา้งขัน้ต ่าเฉลี่ยที่ 2-10 บาทต่อวัน โดยระบุว่า ขณะน้ีได ้

หารือกับผูส้่งออก พบว่า กว่า 40 จังหวัด ไม่เห็นดว้ยทีจ่ะปรับ

ขึน้ค่าจา้งในเวลาน้ี และเสนอใหค้งค่าจา้งขัน้ต ่าไวเ้น่ืองจาก

อาจเป็นการซ ้าเตมิผูป้ระกอบการ ที่ปัจจุบันไดร้ับผลกระทบ

จากการแข็งค่าของเงนิบาท จนท าใหห้ลายรายขาดทุนจาก

อตัราแลกเปลีย่น 

นอกจากน้ี ยังเห็นวา่ การปรับขึน้คา่จา้งขัน้ต า่ ผูท้ีไ่ดร้ับ

ประโยชนม์ากทีส่ดุ คอืแรงงานตา่งดา้ว 6-7 ลา้นคน ขณะทีค่น

ไทยไดร้ับประโยชน์นอ้ย ประกอบกับแรงงานไทยจ านวนมาก 

พัฒนาศักยภาพไปเป็นแรงงานที่มีทักษะที่ไดร้ับค่าจา้งในอีก

ระดบัหนึง่แลว้ 

ขณะน้ีหอการคา้ฯ อยู่ระหว่างการจัดท าขอ้มูล และได ้

หารือกับผูป้ระกอบการกลุ่มต่าง ๆ ถึงผลกระทบในการขึน้

คา่แรงขัน้ต า่ เพือ่เสนอใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งไดน้ าไปพจิารณาตอ่ไป 

ส าหรับการปรับขึ้นค่าจา้งขัน้ต ่า อยากใหห้ารือกับ

ภาคเอกชนใหม้ากขึน้ และควรใหเ้อกชนเตรียมตัวก่อน 1 ปี 

เพื่อจะมีเวลาในการวางแผนตน้ทุนและการเสนอราคาขายใน

ตา่งประเทศ 

ทีม่า: https://news.mthai.com/economy-news/711460.html

 

ปลดัแรงงานยนับอรด์คา่จา้งถกขึน้ ‘คา่แรงข ัน้ต า่’ 13 ม.ีค.นี ้

10 มนีาคม 2562 นายจรนิทร ์จักกะพาก ปลดักระทรวง

แรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจา้งขัน้ต ่า (บอร์ด

ค่าจา้ง) ชุดที่ 20 เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 มีนาคมน้ี จะมีการ

ประชุมบอรด์ค่าจา้งเพือ่พจิารณาการปรับขึน้อตัราค่าจา้งขัน้ต า่

ประจ าปี  2562 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ทั ้ง

ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจา้ง และฝ่ายลูกจา้ง จะพจิารณาตัวเลข

และรายละเอียดจากที่คณะอนุกรรมการค่าจา้งฝ่ายวชิาการ

เสนอเขา้มา 

“ส่วนขอ้สรุปจะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุม

ไตรภาคี ผมในฐานะประธานบอร์ดค่าจ า้งจะท าหนา้ที่

ด าเนนิการประชมุ จะไม่ไปกา้วกา่ยใดๆ” นายจรนิทร ์กลา่ว 

ผูส้ือ่ข่าวถามว่า จะไดข้อ้สรุปที่ชดัเจนและประกาศได ้

ทันวันที่ 1 เมษายนน้ีหรือไม่ นายจรินทร ์กล่าวว่า ขึน้อยู่กับ

คณะกรรมการไตรภาค ีซึง่มีทัง้หมด 15 คน แต่เรื่องน้ีจะมีการ

พจิารณาและหารอือย่างรอบดา้นในวนัที ่13 มนีาคมน้ีแน่นอน 

เมื่อถามถงึการประกาศอัตราค่าจา้งส าหรับผูอ้ายุ นาย

จรินทร์ กล่าวว่า ในส่วนของอัตราค่าจา้งผูสู้งอายุจะมีการ

ประกาศใชแ้น่นอนเชน่กัน โดยก าหนดใหค้่าจา้งไม่เกนิชัว่โมง

ละ 45 บาท ท างานวนัละไม่เกนิ 7 ชัว่โมง สปัดาหล์ะไม่เกนิ 6 

วัน และจะตอ้งเป็นงานง่ายๆ สบายๆ ไม่เป็นอันตราย ที่

เหมาะสมกบัผูส้งูอายุ 

ส าหรับตัวเลขการปรับขึ้นอัตราค่าจา้งขัน้ต ่าตามที่

คณะอนุกรรมการค่าจา้งฯ เสนอ อยู่ที่ 2-10 บาท โดยมี 4 

จังหวัดที่ไดสู้งสุด 10 บาท ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร จ.

สมุทรปราการ จ.ชลบุรี และ จ.ภูเก็ต และมี 49 จังหวัดที่ได ้2 

บาท เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่คณะกรรมการค่าจา้งประจ าจังหวัด

ไม่ไดเ้สนอตัวเลขเขา้สูงการพิจารณา แต่คณะอนุกรรมการ

ค่าจา้งฯ เห็นว่าควรปรับขึน้ทั่วประเทศ จึงมีมตใิหข้ึน้เท่ากัน

เพยีง 2 บาท 

ทีม่า: https://www.prachachat.net/breaking-news/news-299689 
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ก.แรงงานไฟเขยีวต ัง้ศนูยจ์ดัเก็บขอ้มูล อ านวยความสะดวกแรงงานพมา่ตอ่เอกสารท างานในประเทศ 

9 มีนาคม 2562 นางเพชรรัตน์ สนิอวย อธบิดกีรมการ

จัดหางาน เปิดเผยถงึการจัดตัง้ศูนยจ์ัดเก็บขอ้มูลแรงงานพม่า

ชั่วคราว บรเิวณตลาดทะเลไทย ที่จังหวัดสมุทรสาคร ว่า ศูนย์

ดังกล่าวจัดตัง้ขึน้เพื่อเพื่อความสัมพันธด์า้นแรงงานระหว่าง

ไทยกับพม่า และเป็นประโยชน์ต่อนายจา้ง สถานประกอบการ 

แรงงานตา่งดา้ว ในการใหบ้รหิารจัดการการท างานของคนต่าง

ดา้ว เพื่ออ านวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาการขาดแคลน

แรงงานใหก้ับนายจา้ง สถานประกอบการ ซึ่งเป็นหนึ่งใน

นโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยศูนย์ดังกล่าวจะใหบ้ริการ

แรงงาน 2 กลุ่ม คอืแรงงานพม่าที่ผ่านการพสิูจน์สัญชาตหิรือ

จัดท าทะเบยีนประวตัใินประเทศไทยทีถ่อืหนังสอืเดนิทาง หรอื

พาสปอรต์ หนังสอืเดนิทางชัว่คราว รวมถงึเอกสารรับรองบุคคล 

โดยทางการพม่าใชค้ าวา่ กลุม่คน Function A ทีไ่ดร้ับการผ่อน

ผันจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีประมาณ 660,000 คน ที่

ตอ้งการเปลีย่นเอกสารประจ าตัวเป็นหนังสอืเดนิทาง และกลุม่

ที ่2 แรงงานพม่าทีเ่ขา้มาท างานตามความตกลง หรอื MOU ที่

วาระการจา้งงานใกลค้รบก าหนด 4 ปีที่ตอ้งการจัดท าเป็น

หนังสือเดนิทางฉบับใหม่ และมีความประสงคจ์ะกลับเขา้มา

ท างานตาม MOU เมื่อวาระการจา้งงานครบ 4 ปี แลว้ โดย

ทางการพม่าใชค้ าว่า  กลุ่มคน Function B ที่มีประมาณ 

140,000 คน ซึ่งรวมทั ้ง 2 กลุ่ม มีแรงงานพม่าประมาณ 

800,0000 คน เน่ืองจากทางการพม่าสามารถจัดเก็บขอ้มูลของ

แรงงานพม่าที่ประสงคจ์ะขอมีหนังสอืเดนิทางไดใ้นเบื้องตน้

ก่อนที่หน่วยงานที่อ านาจหนา้ที่จะพิจารณาออกหนังสือ

เดนิทางใหแ้ก่แรงงานโดยทีแ่รงงานยังไม่ตอ้งเดนิทางกลบัไป

ประเทศตน้ทาง นอกจากน้ี ยังช่วยอ านวยความสะดวกและลด

ขัน้ตอนใหแ้ก่แรงงานพม่า พรอ้มขอใหน้ายจา้งตรวจสอบ

ใบอนุญาตท างานแรงงานตา่งดา้วอย่างตอ่เน่ือง ขณะที่กรมการ

จัดหางานจะจัดท าหนังสอืแจง้เตอืนการต่ออายุใบอนุญาตจา้ง

งานไปยังนายจา้งตัง้แตต่น้เดอืนเมษายนน้ี เป็นตน้ไป 

ทีม่า: https://mgronline.com/uptodate/detail/9620000023721 

 

ก.แรงงาน ดนัโครงการประชารฐัเสรมิทกัษะสรา้งงานผูสู้งอายุ 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่หอ้งประชุมจอมพลป.

พบิูลสงคราม ชัน้ 5 กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย ์แสงสงิ

แกว้ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน รวม

พลังประชารัฐส่งเสรมิการมีงานท าใหผู้สู้งอายุประจ าปี 2562 

ซึง่เป็นหนึ่งใน นโยบาย 3A ของกระทรวง ที่ตอ้งการส่งเสริม

การมีงานท าและยกระดบัคุณภาพชวีติทีด่ขีองผูส้งูอายุ เพื่อใช ้

เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ มีอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและ

ประสบการณ์ สามารถเลีย้งตัวเองได ้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว

และสงัคม สรา้งความภาคภูมใิจใหก้ับตัวเอง ชว่ยลดคา่ใชจ้่าย

ของรัฐบาลในดา้นสวัสดกิาร อกีทัง้เป็นการเตรียมความพรอ้ม

ก่อนเดนิหนา้เขา้สู่สังคมผูสู้งอายุของประเทศไทย ตามแผน

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี และนโยบายไทยแลนด ์4.0 ของรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา 

พล.ต.อ.อดุลย์ เปิดเผยว่า การลงนาม MOU ครัง้น้ีเป็นการ

ขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีงานท าใหผู้สู้งอายุตามโครงการ 

"รวมพลังประชารัฐ ส่งเสริมการมีงานท าใหผู้สู้งอายุ" โดย

บูรณาการความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ และเอกชน นอกจากนัน้ 

ยังมกีารฝึกทักษะใหผู้ส้งูอายุ เพือ่สามารถประกอบอาชพีอสิระ 

และดแูลตนเองไดต้ามนโยบายเร่งด่วน ดา้นการฝึกทักษะฝีมือ

แรงงานและการส่งเสรมิการจา้งงานผูสู้งอายุ จ านวน 80,000 

คน ในภาคธุรกจิ SME OTOP และวสิาหกจิชมุชน ตามโครงการ

เพิม่ผลติภาพแรงงาน ซึง่แบ่งเป็น 1. ผูส้งูอายุทีป่ระกอบอาชพี

อิสระ 2.ผูป้ระกอบการ E-Comerce 3.ผูท้ี่ตอ้งการเพิ่มหรือ

เปลีย่นทักษะในการประกอบอาชพี และ 4.ผูท้ี่รับงานไปท าที่

บา้น บรษัิท และหา้งรา้น เป็นตน้ 

ดา้น นายสุทธ ิสุโกศล อธบิดกีรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) 

กลา่ววา่ ในสว่นของกพร. ไดม้กีารออกบูธสาธติการฝึกวชิาชพี

อสิระใหแ้ก่ผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ การประดษิฐก์ระเป๋าหนังพมิพล์าย 

การท าน ้าป่ันจากถั่ว 5 ส ีการท าสลดัโรลทูน่า การจัดชอ่ดอกไม ้

พรอ้มน าเสนออุปกรณ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ประดิษฐ์ และ

พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการด า เ นิ น

ชีว ิตประจ าวันแก่ผูสู้งอายุ เป็นตน้ ทั ้งน้ี ผูท้ี่สนใจสามารถ

สอบถามรายละเอยีดได ้สายดว่นกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 

หรือดูรายละเอียดไดท้ี่ www.dsd.go.th เมนู ก าหนดการ

ฝึกอบรม  

ทีม่า : https://www.ryt9.com/s/prg/2967555 
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ก.แรงงานเอ็มโอยจูุฬาฯ ต ัง้ 'ศนูยว์จิยัแรงงานแหง่ชาต'ิ หนุนวชิาการพฒันาฐานขอ้มูลแรงงาน

วันที่ 1 มีนาคม 2562 กระทรวงแรงงานรายงานว่า 

พล.ต.อ.อดุลย ์ แสงสงิแกว้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

เป็นประธานในพธิลีงนามบันทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือใน

การจัดตัง้ศูนยว์จิัยแรงงานแห่งชาต ิระหว่างกระทรวงแรงงาน

และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอ้ง 111 อาคารมหา

จุฬาลงกรณ ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

รมว.แรงงาน กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในการ

จัดตัง้ศนูยว์จิัยแรงงานแห่งชาตใินวนัน้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่จัดตัง้

ศูนย์วจิัยแรงงานแห่งชาต ิ พัฒนาศักยภาพนักวจิัย ก าหนด

ประเด็นการวจิัยที่ส าคัญและด าเนินการวจิัยร่วมกัน และเพื่อ

พัฒนาฐานขอ้มูลดา้นแรงงานขนาดใหญ่เป็น Big Data พัฒนา

แรงงานใหส้อดคลอ้งกับยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี นโยบายไทย

แลนด ์4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พัฒนา

ระบบฐานขอ้มูลดา้นแรงงานผ่านการวจิัยกับภาคดีา้นแรงงาน

ทัง้ในและตา่งประเทศ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ  

การลงนามบันทกึขอ้ตกลงในครัง้น้ีจะท าใหม้ีนักวจิัย

แรงงานที่มีคุณภาพ โดยการพัฒนาหลักสูตรดา้นการวิจัย

แรงงาน พัฒนาความรูผ่้านสื่อออนไลน์และสื่ออื่น ๆ พัฒนา

ก าลังคนในการใชง้านวิจัย มีนักวิจัยแรงงานที่ตอบโจทย์

นโยบายที่ส าคัญ อาท ิดา้นการจัดหางาน พัฒนาฝีมือแรงงาน 

คุม้ครองแรงงานและจัดสวัสดิการแรงงาน สิทธิประโยชน์

ประกันสังคม รวมทัง้ประเด็นส าคัญเชงิยุทธศาสตร์อื่น ๆ มี

นโยบายดา้นแรงงานที่ส่งเสรมิการท างานที่มีคุณค่า โดยการ

ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ส่งเสรมิความร่วมมือระดับอาเซยีน รวมทัง้การจัดเวทีสัมมนา

ระดับนานาชาต ิและการเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลดา้นแรงงานของ

ประเทศ โดยการร่วมพัฒนาฐานขอ้มูลดา้นแรงงานเป็น Big 

Data ร่วมใชข้อ้มูลการวจิัย เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ทางวชิาการ 

และประชาชน เชื่อมโยงขอ้มูลทุกส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงแรงงาน และพัฒนาบุคลากรวเิคราะหข์อ้มูล 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังความร่วมมือดังกล่าวจะเกดิ

โครงการวจิัยน าร่องจ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ การปฏริูประบบ

ประกนัสงัคมใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมไทย การสง่เสรมิการท างาน

ที่มีคุณค่าใหก้ับผูป้ระกันตนภายหลังเกษียณ และขยายการ

ประกันตนหลังเกษียณ เพื่อสรา้งคุณภาพชีวิต และพัฒนา

ขอ้มูล 

อุปสงค์ อุปทานแรงงาน กลไก Job Matching เพื่อ

สง่เสรมิ Decent work รองรับ Future of work และ Skills for 

Green Jobsเป็นตน้ 

ทีม่า : https://prachatai.com/journal/2019/03/81294 
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