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4 พฤศจิกายน 2562 
สมาคมฯ จัดประชุม
ฝ่ายเทคนิคครั้งที่ 
3/2562, สัมมนาด้าน
เทคนิค และการหารือ
งานสมาคมการค้า
อาหารสัตว์เลี้ยงไทย 
TPFA Thai Pet 
Food Trade 
Association 

        อ่านต่อหน้า 3 
 

23 พฤศจิกายน 2562  ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์. รองประธานกรรมการ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้บรรยายเรื่อง “GSP กับสินค้าส่งออกไทยไป
อเมริกา” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร TIIP รุ่น 21 

อ่านต่อหน้า 14 
 

31 ตุลาคม 
2562 TTIA เ ข้า
ร่วมประชุม 
คกก. ร่วมภาครัฐ
และเอกชนด้าน
การพาณิชย์
(กรอ.พณ)  

อ่านต่อหน้า 2 

21 พ.ย. 2562 TTIA และ Tuna traders เข้าร่วมประชมุหารือ
กับกรมประมง เรื่อง การขอความร่วมมือในการออกเอกสาร
ใบรับรองการจับสัตว์น้ำทั้งลำเรือ 

อ่านต่อหน้า 11 
 

25 พ.ย.2562 สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย (TPFA) ได้
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเลือกต้ัง
คณะกรรมการบริหาร ปี 2562-2563 

อ่านต่อหน้า 14 

จัดทำโดย : สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  ที่อยู่: 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตย-
เหนือ เขตวัฒนา กทม. บรรณาธิการ: สุพัตรา ริ้วไพโรจน์   กองบรรณาธิการ : วรพล พัฒนะนุกิจ, สุดารัตน์ พรมสีดา  

14 พย. 2562 TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรปลาโอในน่านน้ำไทย ครั้งที่ 1/2562 โดย
มีรองอธิบดกีรมประมงเป็นประธาน 

อ่านต่อหน้า 8 
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- TTIA เข้าร่วมประชมุกับ TFFA            9 

- TTIA เข้าร่วมประชมุคณะอนกุรรมการยก(ร่าง) พรบ. กองทนุประมง         10 

- TTIA เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง"ผลกระทบจากพันธกรณกีารเปิดตลาดการค้าสินค้าภายใตค้วามตกลงการค้าเสรีของไทย 

และแนะแนวทางการเจรจาทบทวนความตกลงในอนาคต"          10 

- TTIA เข้าร่วมประชมุหารือเรือ่งกรมประมงขอความร่วมมอืในการออกเอกสารใบรับรองการจับสัตวน์้ำทัง้ลำเรอื 
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- TTIA ดร.พจน ์อร่ามวฒันานนท์. รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้บรรยายเรือ่ง “GSP      

กับสินค้าส่งออกไทยไปอเมริกา” ให้กับผู้เขา้รับการอบรมหลักสูตร TIIP รุน่ 21        14 

-TTIA สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย (TPFA) ได้จัดประชุมใหญ่สามญัประจำปี 2562        14 
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TTIA เข้าร่วมหารือจัดอบรมเรื่องการส่งเสริมคณะกรรมการสวัสดิการ ร่วมกับ คุณเซนเท และคุณสุธาสินี จาก 

MWRN

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562   คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่

ปรกึษาสมาคม และจนท. (คุณวรพลและคุณปิยะราช)เขา้ร่วม

หารือการจัดอบรมเรื่องการส่งเสรมิคณะกรรมการสวัสดกิาร 

ร่วมกับ คณุเซนเท และคณุสธุาสนีิ แกว้เหล็กไหล จาก MWRN 

โดยแผนการจัดอบรมคาดว่าจะจัดขึน้ภายในเดอืนพฤศจกิายน 

2562 นี้ เพือ่ใหค้วามรู ้และเนน้การท าหนา้ทีข่องคณะกรรมการ

สวัสดกิารในสถานประกอบกจิการ รวมถงึวธิกีารประชาสัมพันธ์

การเลอืกตัง้ของคณะกรรมการสวัสดกิารชดุใหม ่เป็นตน้ 

 

TTIA เข้าร่วมประชุม คกก. ร่วมภาครัฐและเอกชนด้านกาพาณิชย์(กรอ.พณ

เมือ่วันที ่31 ตลุาคม 2562 จทน.สมาคม (คณุธันยากานต)์ เขา้

ร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรพื้นที่งานแสดงานคา้อาหาร 

2563(THAIFEX-Anuga Asia 2020) ณ หอ้งประชุม 50601 

ชัน้6 อาคารรมิน ้า กระทรวงพาณิชย ์เพื่อรับทราบแนวทางการ

พจิารณาจัดสรรพื้นทีใ่หม้คีวามเหมาะสมและมคีวามชัดเจนใน

โซนต่างๆ โดยสมาคมฯ ไดคู้หาฟรี จ านวน 1 คูหา เพื่อ

ประชาสัมพันธอ์ุตสาหกรรมทูน่าไทยและสมาชกิของสมาคมฯ 

ซึง่ในปีน้ีจะมกีารเปลีย่นแปลงสถานทีต่ัง้คูหาโดยคหูาสมาคมฯ

อาจจะออกมาอยู่ด า้นนอกHall ซึ่งทางกรมจะแจง้เส ร็จ

เรยีบรอ้ยคะ่  

TTIA จัดประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่ 3/2562, สัมมนาด้านเทคนิค และการหารืองานสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยง

ไทย TPFA Thai Pet Food Trade Association

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 คุณจุฑารัตน์ จนท.สมาคมฯ เขา้

ร่วมประชุมคณะท างานตดิตามการขับเคลือ่นโครงการปรับปรุง

และพัฒนาการท าประมงอวนลาก และพจิารณาสัญญาว่าจา้ง 

ดร.ระวี วริยิะธรรม โดยมีคุณพรศิลป์ พัชรนิทร์ตนะกุล เป็น

ประธาน ณ สมาคมกุง้ไทย โดยสรุปสาระส าคัญดังน้ี 

     1.ความคบืหนา้ของโครงการฝ่ังอ่าวไทย คุณพรศลิป์ แจง้

ว่า ภายหลังจากการยื่นแบบฟอร์ม3A สมัครเขา้ ร่วม IP 

Program กับทาง IFFO RS แล ว้  ยั งไม่มี  comment แจ ง้

กลับมา 
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ทาง TSFR ซึง่ ดร.ระวแีจง้ว่า วันที ่4 พฤศจกิายน น้ี จะพบกับ

ทาง IFFO และจะหารอืในขัน้ตอนการด าเนนิการตอ่ไป 

    (notepad) 2.การพิจารณาว่าจา้ง ดร.ระว ีโดยคุณพรศลิป์ 

เสนอใหร้ะยะเวลาของโครงการคอื 3 ปี และ ดร.ระว ีเสนอ ให ้

จา้งเป็น 1 ปีก่อน และจะท าแผนงานน าเสนอขอบข่ายทีจ่ะท า

ในระยะเวลาดังกล่าวและค่าตอบแทนเพื่อเสนอกับทาง TSFR 

พจิารณาอกีครัง้ โดยรายละเอยีดความรับผดิชอบประกอบดว้ย 

      - ประสานงานตาม Action plan ให บ้ รรลุ เป้ าหมาย 

(ร่วมกับคณะท างาน 8 สมาคมฯ) 

      - ด าเนนิกจิกรรมตาม Action plan 

      - รายงานผลการด าเนนิการให ้TSFR ตามแผนทีน่ าเสนอ 

และอัพเดทใหก้ับทาง IFFO ทราบ 

      - ด าเนนิการขอทนุเพือ่สนับสนุนโครงการจาก สวก.  

     3.ทาง TSFR จะขอเขา้พบทา่นรองอธบิดวีชิาญ องิศรสีวา่ง 

ชว่งวันที ่7-8 พฤศจกิายน ศกน้ี เพื่อหารอืเกีย่วกับการด าเนิน

โครงการ และมอบหมายให ้ดร.ระว ีปรกึษากับทาง สวก. ใน

สว่นของการเขยีนโครงการเพือ่ขอทนุสนับสนุน 

     (monitor)4.ทาง TSFR ก าลังปรับปรุงเว็ปไซตเ์พื่อเตรียม

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลโครงการ FIP  เพื่อใหทุ้กคน

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดง้่ายขึน้ 

 

TTIA เข้าร่วมประชุม คกก. ร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์(กรอ.พณ) 

 

 

เมือ่วันที ่31 ตุลาคม 2562 ชว่งบ่าย TTIA ดร.ชนนิทร ์นายกฯ 

และ คณสุพัตรา ผอ. เขา้ร่วมประชุม คกก.ร่วมภาครัฐและ

เอกชนดา้นการพาณิชย์(กรอ.พณ) วาระพิเศษ เพื่อหารือ

ผลกระทบและมาตรการรองรับ US GSP โดยมีท่านปลัด พณ 

เป็นประธาน ภาคเอกชนจากสภาอุตฯ สภาหอฯ สมาคมต่างๆ 

สรุปดังน้ี 

1.ในภาพรวมภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแ้ก่ ทูน่า 

อาหารทะเล ผักผลไม ้บะหมี่ เครือ่งดืม่ ไดรั้บผลกระทบนอ้ย 

เพราะไม่ไดรั้บสทิธ ิUS GSP อยู่แลว้ หรอื ขายปรมิาณไม่มาก

ในตลาด US 

- ดร.ชนินทรเ์สนอ พณ เจรจาชีแ้จงขอ้กล่าวหาดา้นแรงงานที ่

US มองว่าไทยปฏิบั ติด า้นสิทธิแรงงานไม่ เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล ILO โดยสมาชิก รง. ทู น่าน าGLP ไปใช ้

แรงงานสามารถใหค้วามเห็น/รอ้งเรยีน ผา่น คกก.สวัสดกิาร มี

รายงานประจ าปีสง่สถานทตู US, EU, ILO 

 

 

 

 

 

- มีการเสนอใหรั้ฐช่วยไกล่เกลี่ยปัญหากรณีฟาร์มไก่ฟ้อง

แรงงานพมา่ ซึง่ม ีNGOs สือ่ตา่งๆ น าไปเผยแพร่ในทางลบ 

 2. มาตรการรองรับ 

- ก.พาณิชยก์ าลังท างานร่วมกับก. แรงงานในประเด็นแรงงาน

ที่ US ยกขึ้นมาตัด US GSP โดยมี 3 ขอ้หลักที่ไทยยังไม่

สามารถ 

ท าได ้คือ จัดตัง้สหภาพแรงงานต่างดา้วได ,้ ใหลู้กจา้งเหมา

ค่าแรงเป็นสมาชกิสหภาพแรงงานได ้และการใหส้ทิธลิูกจา้ง

สมาชกิสหภาพแรงงานแสดงความเห็นวพิากษ์วจิารณ์โดยไม่

ถกูฟ้องกลับ

- ก.พณ เตรยีมขอ้มูลเจรจากับ USTR ซึง่สง่สัญญาณพรอ้มคุย 

ทัง้น้ีขอใหเ้อกชนเตรียมขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ส่งใหก้. พณ 

ดว้ย 

- ก.พาณิ ชย์ให เ้อกชนมองตลาดทดแทนไวด้ ว้ย  และ

เตรียมพรอ้มหากถูกตัด US GSP ทัง้หมด โดย เอกชนเสนอ

โซนรัสเซีย ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ-ใต ้และละติน

อเมรกิา จนี 
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TTIA สมาคมฯ จัดประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่ 3/2562, สัมมนาด้านเทคนิค และการหารืองานสมาคมการค้าอาหาร

สัตว์เลี้ยงไทย TPFA Thai Pet Food Trade Association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สมาคมฯ จัดประชุมฝ่าย

เทคนิคครัง้ที่ 3/2562, สัมมนาดา้นเทคนิค และการหารือ

งานสมาคมการคา้อาหารสัตว์เลี้ยงไทย TPFA Thai Pet 

Food Trade Association โดยมี คุณ ณั ฐ ที่ปรึกษาเป็น

ประธานร่วมกับ คุณเรวดี (ประธานคณะกรรมการเทคนิค), 

คุณเกรียงชัย, คุณชุติ

มา (กรรมการเทคนคิ) 

และสมาชิก เทคนิค 

เข า้ ร่วมประชุมและ

สัมมนาดา้นเทคนิค 9 

บริษัท  เวลา 9.00 – 

12.00 น . รับ ฟั งการ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโนม้ ทิศทางและประเด็นดา้น

มาตรฐาน ความเสีย่ง และโอกาสส าหรับธุรกจิดา้นเกษตร

และอาหาร (Trends and issues relating to Standards, 

Risks and Opportunities for Food Business) โดย  คุณ

พิทักษ์ ศุภนันทการ กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท ทูฟ นอร์ด 

(ประเทศไทย) จ ากัดเวลา 13.00 – 15.00 น. ประชุมฝ่าย

เทคนคิ ครัง้ที ่3/2562 โดยหารอืเกีย่วกับขอ้มลูคณุภาพปลา

ในไตรมาสที ่3/2562, ความคบืหนา้การตรวจรับรองโรงงาน 

และปัญหาการสง่ออกสนิคา้สตัวน์ ้าไปยังประเทศตา่งๆ  

เวลา 15.00 – 16.30 น. กรรมการฝ่ายเทคนคิและสมาชกิที่

เกีย่วขอ้ง ร่วมหารอืแผนงาน สมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง

ไทย TPFA Thai Pet Food Trade Association 

TTIA เข้าทำกิจกรรม TTIA GLP Visit 2019 ที่ บจก. ไทย อินาบะ ฟูดส์

 

 เมือ่วันที ่7 พ.ย.62 เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ (คณุปิยะราช) เขา้ท า

กจิกรรม TTIA GLP Visit 2019 ที ่บจก. ไทย อนิาบะ ฟดูส ์

เพือ่ เป็นการตดิตามการด าเนนิการแนวปฏบิตัดิา้นแรงงานทีด่ี

ตามคูม่อื GLP ฉบับใหม ่
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TTIA เข้าประชุม คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงไทย ครั้งที่ 4/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  TTIA คุณสุพัตรา(แทน ดร.

ชนนิทร)์ เขา้ประชมุ คกก.ฟ้ืนฟแูละพัฒนาศักยภาพประมงไทย 

ครัง้ที ่4/2562 โดยมทีีป่รกึษา รมว.กษ.อลงกรณ์ พลบุตร เป็น

ประธาน ร่วมดว้ยภาครัฐและสมาคมดา้นประมงต่างๆ สรุป

ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับ TTIA ดังน้ี  

1.กษ.มีค าสั่งเพิ่มเตมิองค์ประกอบการแต่งตัง้ คกก. ฟ้ืนฟูฯ 

โดยมีนายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย หรือผูแ้ทน เป็น

กรรมการดว้ย  

2. ประธานแจง้ว่าการพัฒนาการประมงของประเทศตอ้งวาง

โครงสรา้งเชงิระบบใหเ้หมาะสม ยกระดับการท างานเป็นสภา 

ดังนัน้จงึใหต้ัง้ (hand pointing right) อนุกรรมการยก ร่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรบ การประมง และ ร่าง พรบ กองทุนประมง ก าหนดท างาน

ใหเ้สร็จภายใน 90 วัน TTIA (ดร.ชนินทร์) เสนอขอร่วมเป็น

คณะอนุกรรมการทัง้ 2 คณะดว้ย 

 3.รัฐบาลมีนโยบายสรา้งโอกาสอาชีพทางการประมง โดย 

ธ.ค.62 จะเริม่ไปเจรจากับ รมว.ประมง อนิโดนีเซยี (คนใหม่) 

การเพิ่มบทบาทดา้นประมงของไทยในอาเซียน องค์การ

มหาสมุทร FAO เขตแปซฟิิกตะวันตก และมนีโยบายสรา้งกอง

เรือทูน่าไทยขึ้นมาใหม่ (1 ล า 1,200 ตันกรอส 15-18 ลา้น

เหรยีญ/ล า)  

4.ปัญหาการลักลอบน าเขา้สนิคา้สัตวน์ ้าจากพม่าและประเทศ

เพือ่นบา้นทีร่ะนอง กระทบตอ่ราคาสตัวน์ ้าของไทย 

 >> ประธานขอให ้จนท ตรวจสอบเรื่อง IUU และสุขอนามัย

ใหเ้ขม้งวดขึน้ 

TTIA เข้าร่วมประชุมหารือโครงการปรับปรุงการทำประมงอวนล้อมปลาโอดำ

เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเย็น TTIA คุณสุพัตรา 

ผูอ้ านวยการ คณุจุฑารัตน ์จนท.สมาคม และ ดร.กฤษดาพรอ้ม

อาจารย์มหาวทิยาลัยนเรศวร เขา้ร่วมประชุมหารือโครงการ

ปรับปรุงการท าประมงอวนลอ้มปลาโอด า กับท่านรองอธบิดีว ิ

ชาญ องิศรสีวา่ง และจนท.ทีดู่แลดา้น FIP ณ กรมประมง โดย

สรุปสาระส าคัญดังน้ี1. การวา่จา้ง FIP Manager  

    ทาง ดร.กฤษดา ดอีนิ(เป็น FIP Manager/ Contact point) 

ไ ด ้ป ร ะ ส า น ติ ด ต่ อ อ า จ า ร ย์ ภ า ค วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม คณะเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นทมีงาน ซึง่มหีนา้ทีด่ังน้ี 

    - วเิคราะห์งานดา้นวชิาการ/กฎหมาย จากขอ้มูลของกรม

ประมง 
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    - เขยีนรายงาน     - ตดิตามงานตาม Milestone ตลอดจน Action plan 

- ประสานงานกับ Key Traceability Ltd.  

โดยทางทีมงานมหาวทิยาลัยนเรศวรจะส่ง proposal ใหก้ับ

สมาคมฯ วันศุกรท์ี่ 8 พศจกิายน ศกน้ี งบประมาณเบือ้งตน้ใน

การจา้งงานสว่นน้ี 2 ลา้นบาท/ปี 

2. ท่านรองวชิาญ เสนอใชง้บประมาณ 3 ลา้นบาท/ปี ไม่รวม

คา่ประเมนิและ Pre-assessment  

-- 3 ลา้นบาท แบ่งเป็นงบว่าจา้ง FIP Manager ตามขอ้ 1 

จ านวน 2 ลา้นบาท และอกี 1 ลา้นบาท ทางกรมประมงขอเป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนที่ราชการเบกิจ่ายไม่ได ้เช่น การจัดประชุม

และคา่ด าเนนิการตา่งๆ โดยจะเบกิตามจรงิ  

-- ทัง้น้ี กรมประมงจะขอทุนสนับสนุนจากทาง สวก.ดว้ย เพื่อ

ท างานวจิัยตอ่เน่ืองเกีย่วกับโครงการ Tonggol FIP  

3. ผลงานปี 2019 ที่จะน าขึน้ fisheryprogress.org ในเดือน

เมษายน 2020 >> กรมประมงไดข้อ้มูลทางดา้นวชิาการที่จะ

มา support 8 milestone เรยีบรอ้ยแลว้ และท่านรองฯคาดว่า 

หากด าเนินการครบทุก milestone ภายใน 3 ปี จึงจะว่าจา้ง 

Key Traceability Ltd. ใหท้ าการประเมนิ Action plan  

4. Key Traceability Ltd. เน่ืองจากขณะน้ี กรมฯ มีความเห็น

ว่าสามารถน า Action plan ของทาง Poseidon มาด าเนินการ

ต่อได ้ดังนั้นควรจะว่าจา้งบริษัทฯ เพื่อช่วยดูรายงานและ

ประเมนิผลใหเ้ป็นไปตาม Milestone 8 ขอ้ และเตรยีมอัพเดท

ขึน้ www.fisheryprogress.org ซึง่คาดว่าค่าใชจ่้ายจะลดลง

จากทีเ่สนอมาแบบ full work $19,250 

5. กรณี WWF Australia ไดเ้สนอคุณภควรรณ (มด) ใหเ้ขา้

ร่วมในโครงการ >> ทางท่านรองฯ มคีวามเห็นวา่ ใหส้มาคมฯ 

ส่ง proposal ของม. นเรศวร ใหคุ้ณเจฟฟ่ี WWF Australia 

ช่วยดูว่าคุณภควรรณ จะสามารถเขา้มาช่วยงานในส่วนไหน 

(อาจจะเป็น facilitator)  

-- โดยหากจา้งคุณภควรรณ งบจะไม่ไดร้วมกับส่วนของม. 

นเรศวร และกรมฯ เสนอว่าหากทาง WWF Australia เห็นดว้ย 

ขอใหม้ีอีเมลล์หรือหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการในการ

ท างานร่วมกัน 

6. กรมประมงและสมาคมฯ มีความเห็นร่วมกันว่า หากใหคุ้ณ

ภควรรณเป็น FIP Manager อาจจะขาดความพรอ้ม เพราะคุณ

ภควรรณรับท าหลายโครงการ FIP(คุณมดเคยบอกว่าออกจาก 

WWF เพื่อมาช่วยท า FIP ปูมา้ ซาร์ดีน ทองโกล ไดเ้ต็มที่) 

และไม่มีทีมงานที่เป็น full time (ซึ่งก่อนหนา้เคยเสนอใน

แผนงานใหเ้จา้หนา้ทีส่มาคมเขา้มาชว่ยงาน) และทีผ่า่นมาก็ยัง

ไมม่ ีoutcome ของโครงการ Tonggol FIP  

7. ผูต้รวจรับงาน  

ภายหลังจากที่ม.นเรศวรท างานเสร็จ จะใหผู้ต้รวจรับงาน

พจิารณาโดยคณะกรรมการ Tonggol FIP ยกเวน้หากสมาคมฯ 

มีผูเ้ชีย่วชาญที่สามารถตรวจรับงานก็สามารถเสนอไดเ้พราะ

เป็นผูว้า่จ ้า่ง โดยกรมฯจะชว่ยดใูห ้  

- ทา่นรองฯ คาดวา่ หากเป็นไปไดจ้ะใหม้. นเรศวรน าเสนองาน

เดอืนละ 1 ครัง้ เพือ่อัพเดทความกา้วหนา้ 

8. การเบิกจ่ายเงินภายใตโ้ครงการ >> ม.นเรศวรจะเสนอ

วธิกีารเบกิจ่ายงบประมาณ เพื่อใหส้มาคมฯ น ามาพจิารณาอกี

ครัง้ 

9. ก าหนดการประชมุคณะกรรมการโครงการ Tonggol FIP ชดุ

ใหม่ จะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 

14.00 น. ณ กรมประมง  

10. อนึ่ง เมื่อวันที่  6 พ.ย.62 WWF Thailand ส่งอีเมล์ถึง

สมาคมแจ ง้ว่ายั งสนใจ ร่วมโครงการน้ีและ Dr. Arnold 

Sitompul, Conservation Director ขอ นัดคุ ยกั บสมาคมฯ 

"WWF Thailand are still very hands-on and interested in 

this project. The Tonggol Fishery Improvement Project 

(FIP) and the Marine Stewards Council (MSC) and 

sustainable fishing are one of our core interests and we 

have substantial investment and funding allocated for 

this issue, also for the years to come.  

Please kindly let me know who from the Thai Tuna 

Industry Association (TTIA) would be available for a 

meeting and follow-up on this issue. Our Conservation 

Director, Dr. Arnold Sitompul is full in his schedule this 

week but would be available at the end of next week. 

May we kindly invite that person to our office near BTS 

Ari, BTS Saphan Kwai? 
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TTIA เข้าร่วมการประเมินกิจกรรม GLP ของสมาคม TTIA และ TFFA ภายใต้โครงการ Ship to shore Right

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2562 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษา

สมาคม และเจา้หนา้ที(่คณุปิยะราช) ร่วมกับ TFFA เขา้ร่วมการ

ประเมินกิจกรรม GLP ของสมาคม TTIA และ TFFA ภายใต ้

โครงการ Ship to shore Rights โดย Mr. Eric Oldsman 3rd 

party จาก ILO ณ หอ้งประชมุ TFFA โดยมสีาระส าคัญดังน้ี 

1.ผูต้รวจประเมนิโครงการใหค้วามสนใจในเรือ่งของ (1) การ

ออกกฎหมายของประเทศไทย (2) การบังคับใชก้ฎหมาย (3) 

การด าเนินการดา้น GLP ของทั ้งสองสมาคม และ (4) การ

ท างานร่วมกับภาคประชาสงัคม  

 

 

 

 

 

 

 

2.ผูต้รวจประเมนิโครงการมกีารสัมภาษณ์ตัวแทนคณะกรรมการ

สวัสดกิารจาก บมจ. ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป เกีย่วกับการท าหนา้ที่

ของคณะกรรมการสวัสดิการในโรงงาน , วธิีการรับเรื่องขอ้

รอ้งเรยีนและการแกไ้ข เป็นตน้  

ทัง้น้ีทางคุณอรรถพันธ์ ใหค้วามเห็นเพิ่มเติมว่าการท า GLP 

Visit ของทัง้สองสมาคม จะยังมกีารท าอย่างต่อเน่ือง ซึง่จะมี

การตดิตามกับสมาชกิของสมาคมฯ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพือ่

ติดตามการปฎิบัติดา้นแรงงานที่ดีของสมาชิก และการจัด

ฝึกอบรมใหก้ับสมาชิกสมาคม และ supply chains อีกดว้ย

TTIA เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานไปทำงานต่างประเทศ  

เมือ่วันที ่13 พ.ย.2562 จนท.สมาคมคุณวรพล เขา้ร่วมประชุม

เชงิปฏบิัตกิารเพื่อแกไ้ขปัญหาแรงงานไปท างานต่างประเทศ 

จัดโดยสมาคมการจัดหางานไทยไปตา่งประเทศ มพีลโท นันท 

 

 

 

 

 

เดช เมฆสวัสดิ ์เป็นประธาน และมคีณุอรัญญา สกลุโกศลนายก

สมาคมเป็นประธาน และมรีองศาสตราจารย ์จักษ์ พันธช์ูเพชร 

ทีป่รกึษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานร่วมดว้ย จัดที ่รร.ปริ๊นสต์ั๊น 

พารค์ สวที กทม  โดยมสีาระส าคัญดังน้ี 

1.ที่ประชุมไดใ้หข้อ้มูลสถานการณ์คนตกงานที่มีแนวโนม้สูง

มากขึน้ สง่ผลใหค้น้หางานท าในประเทศไทยอาจหาชอ่งทาง

ไปท างานต่างประเทศในรูปแบบผดิกฎหมายมากขึน้ ซึง่ธุรกจิ

จัดหาแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศตอ้งการใหค้นไทย

เดนิทางไปท างานไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมายแต่ปัจจุบันมี
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กฎหมายหลายฉบับทีไ่ม่เอือ้อ านวยต่อการด าเนินการได ้เช่น 

พรบ.จัดหางานและคุม้ครองคนหางาน พ. ศ. 2528 ระเบียบ

เกีย่วกับการโฆษณาเพื่อการจัดหางาน พ.ศ. 2545 และ 2561 

เป็นตน้ ทีป่ระชุมจงึมคีวามเห็นร่วมกันว่าควรตัง้คณะกรรมการ

ด าเนินการขึน้โดยมผีูแ้ทนจากกลุ่มธุรกจิจัดหางานและผูแ้ทน

จากภาครัฐ เชน่ กระทรวงแรงงานและกระทรวงตา่งประเทศเขา้

ร่วมหารอืในการปรับแกก้ฎหมายใหม้คีวามทันสมัยมากยิง่ขึน้ 

2.ผูป้ระกอบการจัดหาแรงงานไดน้ าเสนอปัญหาทีเ่กดิขึน้ เช่น 

การไม่สามารถก าหนดโควตาล่วงหนา้ของแรงงานได ้หรือ

ใบอนุญาตบรษัิทจัดหางานทีม่อีายุ 2 ปีขณะเดยีวกับทีบ่รษัิท

จัดหาแรงงานขา้มชาตมิอีายุ 5 ปีซึง่มคีวามแตกต่างกันสงูควร

ก าหนดใหเ้หมอืนกัน มกีฎหมายหา้มโฆษณาธุรกจิจัดหางาน

ซึง่ท าใหก้ารประกอบธรุกจิท าไดย้าก 

3. ปัญหาการอนุญาตใหจ้ัดหางานเฉพาะในเขตจังหวัดทีไ่ดรั้บ

อนุญาตเทา่นัน้ซึง่เป็นอุปสรรคต่อคนทีส่มัครงานทีอ่ยูพ่ืน้ทีอ่ืน่ๆ 

ใหม้ีการจา้งนายหนา้ขึน้จงึตอ้งการใหม้ีการขยายสามารถรับ

จัดหางานไดท้ัง้ประเทศ 

การตัง้คณะท างานจะเริม่ขึน้ประมาณปลายเดอืนธันวาคมน้ีเพือ่

พจิารณากฎหมายและปรับใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน

และมีการก าหนดท ารายการด าเนินการใหม้ีขอบเขตทุกๆ 3 

เดอืนในการรายงานความคบืหนา้ 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมกับสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย เพื่อแชร์ประสบการณ์ดำเนินโครงการ Ship to Shore 

Rights และการนำแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล

เมือ่วันที ่14 พ.ย.2562 ทีป่รกึษาสมาคมฯ คุณอรรถพันธ ์มาศ

รังสรรค ์ไดรั้บเชญิจาก ILO เขา้ร่วมประชมุกับสมาคมผูผ้ลติไก่

เพื่อการส่งออกไทย เพื่อแชร์ประสบการณ์ด าเนินโครงการ 

Ship to Shore Rights และการน าแนวปฏบิัตดิา้นแรงงานที่ดี

ไปใชใ้นอตุสาหกรรมอาหารทะเล มสีาระส าคัญดังน้ี  

-ILO มีโครงการห่วงโซ่อุปทานเพื่อความย่ังยืน มีเป้าหมาย

ผลักดันใหอุ้ตสาหกรรมไก่น า GLP ไปใชโ้ดยตอ้งการใหม้ี

แนวทางคลา้ยกับที่อุตสาหกรรมทู น่าด าเนินการภายใต ้

โครงการ Ship To Shore Right ซึง่อุตสาหกรรมไกปั่จจุบันได ้

น า GLP ไปใช แ้ล ว้แต่น าไปใชก้ับฟาร์มและให ส้มาชิก

ด าเนนิการตดิตามฟารม์ของตนเองเป็นหลัก 

-คุณอรรถพันธ์ ไดแ้ชร์ประสบการณ์ด าเนินการ GLP ตั ้งแต่

เริม่ตน้การท า GLP visit การไดรั้บความร่วมมอืจากสมาชกิเป็น

อย่างดีในการด าเนินการ / การจัดตัง้คณะกรรมการไตรภาค ี

GLP รวมถึงการผลักดันคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน

ประกอบกจิการทีม่แีรงงานขา้มชาตร่ิวมอยูด่ว้ย  

หลังจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทางสมาคมไก่ไดใ้ห ้

ขอ้มูลว่าแนวทางการด าเนินการของอุตสาหกรรมมีความ

แตกต่างกัน ทั ้งเรื่องชั่วโมงการท างานของคนงานในฟาร์ม 

รวมถงึโรงงานส่วนใหญ่ไดท้ าตามมาตรฐานลูกคา้แลว้ และมี

การท า มรท. รวมถึงมีเจา้หนา้ที่กรมปศุสัตว์ และกระทรวง

แรงงานติดตามการด าเนินการของอุตสาหกรรมไก่อยู่ แต่

แนวโนม้ในอนาคตอาจมีการปรับคู่มือ GLP ของไก่โดยใช ้

เน้ือหาของอตุสาหกรรมอาหารทะเลเพือ่ใหม้ปีระสทิธมิากมาก

ยิง่ขึน้ 
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TTIA เข้าร่วมประชุมข้อเสนอแนะต่อการยกเลิกการใช้สารเคมีในภาคเกษตร 3 ชนิด  

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่วันที ่14 พ.ย.2562 จนท.สมาคม คุณสุดารัตน์ ไดเ้ขา้ร่วม

ประชมุขอ้เสนอแนะตอ่การยกเลกิการใชส้ารเคมใีนภาคเกษตร 

3 ชนิด จัดโดย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย มีคุณชูศักดิ ์

ชื่นประโยชน์ เป็นประธาน จัดที่ หอ้งประชุม 3201 อาคาร

บรรเจิดชลวิจารณ์  สภาหอการค า้แห่ งประเทศไทย มี

สาระส าคัญดังน้ี 

 คณะกรรมการยุทธศาสตร์กลุ่มพืชผัก ผลไม ้และแปรรูป

สมุนไพร ไดจ้ัดประชุมระดมความคดิเห็น เรือ่ง การยกเลกิการ

ใชส้ารเคมอีันตรายในภาคเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์

ไพรฟิอส และไกลโฟเซต) โดยทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบใหจ้ัดท า

ขอ้เสนอแนะและสอบถามความเห็นของสมาชกิ สมาคมการคา้

ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการยกเลกิการใชส้ารเคมอีันตรายในภาค

เกษตร ใหจั้ดสง่ประเด็นปัญหา ผลกระทบและขอ้เสนอแนะต่อ

การยกเลิกการใชส้ารเคมีอันตรายในภาคเกษตร 3 ชนิด 

(ผลกระทบตอ่ภาพรวมเศรษฐกจิ เกษตรกร และผูบ้รโิภค)  

ที่ประชุมไดเ้สนอใหช้ะลอการบังคับใชก้ารยกเลกิสารทั ้ง 3 

ชนิดออกไปอีก 2 ปี และระหว่างการชะลอการบังคับใชนั้้น  

ควรมีการส่งเสริมการท า

เกษตรแบบปลอดภัยและ

หาแนวทางป้องกันและ

ดูแลสุขภาพเกษตรกร

และผูบ้รโิภค โดยควบคุมจ ากัดการใชส้ารเคมทีัง้ 3 ชนิดตาม

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศึกษาทบทวน

หลักฐานขอ้มูลทางวทิยาศาสตรใ์นสาขาต่างๆ และผลกระทบ

ทางเศรษฐกจิจากการยกเลกิการใชอ้ย่างละเอียดและศกึษา

ประสทิธภิาพตน้ทุนของสารหรือวธิีการทดแทนและพัฒนา

เทคโนโลยกีารผลติ 

ขอ้มูลเพิ่ม เติม ส าห รับอุตสาหกรรมทู น่านั้น อาจได รั้บ

ผลกระทบจากขอ้ก าหนดจากการยกเลกิการใชส้ารเคมดีังกลา่ว 

อาจขาดแคลนน ้ามันถั่วเหลอืงในการผลติสนิคา้ทูน่าชนดิบรรจุ

ในน ้ ามัน ส าห รับขายในประเทศ และส่งออกไปทั่ วโลก 

เน่ืองจากผูป้ระกอบการสนิคา้ทูน่าสว่นใหญ่ซือ้น ้ามันถั่วเหลอืง

จากผูผ้ลติภายในประเทศเป็นหลัก ประมาณ 35,000 ตันต่อปี 

และผูผ้ลิตน ้ ามันพึ่งพาการน าเขา้เมล็ดถั่วเหลืองมาใชใ้น

อุตสาหกรรมสกัดน ้ามันถั่วเหลอืง  หากเกดิประเด็นทีท่ าใหไ้ม่

สามารถน าเขา้เมล็ดถั่วเหลอืงได ้ ทางผูป้ระกอบการทูน่าอาจ

ไดรั้บความเดอืนรอ้นดว้ยเชน่กัน 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรปลาโอในน่านน้ำไทย ครั้งที่ 1/2562  

เมือ่วันที่ 14 พย. 2562 ช่วง

บ่ า ย  TTIA คุ ณ อ ดิ ศั ก ดิ ์

เลขาธกิาร คุณสุพัตรา ผอ. 

คุณจุฑารัตน์ จนท.สมาคม 

และผู แ้ทนจาก บมจ. ยูนิ

ค อ ร์ ด  เ ข ้า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรปลาโอในน่านน ้าไทย ครัง้ที ่1/2562 โดยมทีา่นรอง 

อธบิด ีวชิาญ องิศรสีว่าง เป็นประธาน ณ กรมประมง โดยสรุป

เน้ือหาส าคัญดังน้ี 
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1.ประธานแจ ง้ที่ ป ระชุ ม ให ้รับท ราบความ เป็ นมาแล ะ

วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ Tonggol FIP และการ

แต่งตัง้คกก. เพื่อขับเคลื่อนแผนด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับ

บรบิทสถานการณ์ดา้นประมงของโลกและสง่เสรมิใหเ้กดิความ

ยั่งยนืตอ่การท าประมงทัง้ในระดับประเทศและภมูภิาค 

2.(flags)การหารือประเด็นการขับเคลื่อนโครงการ >>TTIA 

เสนอขอทบทวน Pre-assessment (version โพไซดอน พย 

2016) ใหม่ โดยจา้ง Key Traceability Ltd. ซึ่งจะน าเสนอ 

Action plan ต่อคณะกรรมการฯ ในช่วงเดอืนกุมภาพันธ ์2563 

จากนัน้จงึจะพจิารณาวา่จา้ง FIP Manager  

3.(hand pointing right) ในระหว่างน้ีกรมประมงจะด าเนนิการ

ประเมนิสภาวะทรัพยากรปลาโอในน่านน ้าไทย โดยแบ่งเป็น 

เรอืทีใ่ชอ้วนลอ้มปลาโออย่างเดยีว และเรอืทีใ่ชอ้วนลอ้มปลา

โอและปลาชนิดอื่นๆ จากฐานขอ้มูล logbook และขอขอ้มูล

จากทาง SEAFDEC /ในสว่นของภาคอตุสาหกรรม กรมฯ ขอให ้

TTIA (dolphin)รวบรวมขอ้มูลชือ่เรือ+หมายเลขทะเบียนเรือ

ไท ย  ที่ ท า ง

ผูป้ระกอบการ

ท าการซือ้ปลา

โอด าจากอ่าว

ไทยและอันดา

มัน เพื่อน ามา

วเิคราะหเ์ทยีบ

กับขอ้มูลของ

กรมฯ  

4.รองวชิาญฯ เสนอว่า หากได ้Action plan แลว้ ควรมกีารจัด

ประชุมเดือนละ 1 ครัง้ เพื่ออัพเดทขอ้มูลและความคืบหนา้

อยา่งใกลช้ดิ  

5.สมาคมอวนลอ้มจับแห่งประเทศไทยไดม้ีการเสนอให ้

หน่วยงานภาครัฐจัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือและปฐม

พยาบาลใหก้ับสัตว์น ้ าที่ใกลสู้ญพันธุ์ ETP (เช่น เต่า วาฬ 

ฉลามวาฬ โลมา) เมือ่ตดิมากับเครือ่งมอืประมง 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่างเอกสารข้อเสนอการแก้ไขปัญหาธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งระบบ  

 

เมือ่วันที ่15 พ.ย.2562 TTIA คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษา และคุณ

สุพัตรา ผอ. ไดร่้วมประชุมพจิารณา ร่างเอกสารขอ้เสนอการ

แกไ้ขปัญหาธรุกจิประมงและอตุสาหกรรมต่อเน่ืองทัง้ระบบ ซึง่

ทางสภาหอฯ โดยคณะกรรมการประมงและอตุสาหกรรมประมง

ต่อเน่ือง ไดร้วบรวมจากสมาคมดา้นประมงต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

เพื่อเตรียมน าเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป โดย

(dolphin) TTIA ไดใ้ส่ประเด็นเช่น การเจรจาและจัดท า MOU 

กับรัฐเจา้ของท่าและรัฐเจา้ของธง เพื่อแกไ้ขปัญหาการออก

เอกสารรับรองการจับสัตวน์ ้า CC ของวัตถุดบิทูน่าน าเขา้ เป็น

ตน้ 

 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมกับ TFFA 

 

เมือ่วันที ่19 พ.ย.2562 เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ (คุณปิยะราช) เขา้

ร่วมประชุมกับ TFFA ณ หอ้งประชุม TFFA เพื่อตรวจสอบและ

เรียบเรียงรายงานสรุปโครงการ ILO-GLP อีกครัง้ ก่อนที่จะ

น าไปเสนอในการประชมุใหญ ่PSC เพือ่ปิดโครงการในวันที ่22 

พ.ย.62 น้ี 
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TTIA เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยก(ร่าง) พรบ. กองทุนประมง

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 TTIA คุณสุพัตรา ผอ.(แทนดร.ขนิ

นทร ์นายกสมาคมฯ) เขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการยก(ร่าง) 

พรบ.กองทุนประมง พ.ศ. ... ณ กรมประมง ครัง้ที1่/2562 โดย

มีคุณอรรถพร พลบุตร คณะท างานที่ปรกึษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานอนุกรรมการ  รอง

อธบิดกีรมประมงเป็นรองประธานอนุกรรมการ สรุปประชุมดังน้ี

1. คณะอนุกรรมการชุดน้ี แต่งตัง้โดย คกก.พิจารณาแกไ้ข

ปรับปรุงหรือด าเนินการทางกฎหมายดา้นการประมง โดย

ก าหนดร่าง พรบ.กองทนุใหเ้สร็จภายใน 3 เดอืน  

2. (notepad)ที่ประชุมถกประเด็นสัดส่วนของภาครัฐและ

เอกชนในคณะกรรมการกองทุน, การเสนอตัง้เป็นกองทุนรวม

กอ่นแลว้ค่อยแยกเป็นหมวด เชน่ กองทุนประมงทะเล กองทุน

กุง้, การขอเพิม่จ านวนผูท้รงคณุวฒุ ิโดยภาคเอกชนควรมาจาก

การเลอืกตัง้ไม่ใชภ่าครัฐแต่งตัง้, ทีม่าของกองทุน การจัดเก็บ

และใชจ่้ายกองทุน ตอ้งค านึงถึงผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอย่าง

รอบคอบ และบรหิารจัดการกองทนุอยา่งย่ังยนื ซึง่วันน้ียังไมไ่ด ้

ขอ้สรุป   

3. ประธานก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป 27 พฤศจกิายน ช่วง

เชา้ เพื่อหาขอ้สรุปองค์ประกอบคณะกรรมการ วัตถุประสงค์

กองทนุ ทีม่าของรายได ้และประเด็นคา้งอืน่ๆ 

  

TTIA เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง"ผลกระทบจากพันธกรณีการเปิดตลาดการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย

และแนะแนวทางการเจรจาทบทวนความตกลงในอนาคต" 

 

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2562 จนท.สมาคมคุณสุดารัตน์ เขา้ร่วม

สัมมนาเรื่อง"ผลกระทบจากพันธกรณีการเปิดตลาดการคา้

สินคา้ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรีของไทยและแนะแนว

ทางการเจรจาทบทวนความตกลงในอนาคต" จัดโดยกรมเจรจา

การคา้ระหว่างประเทศ ร่วมกับ บรษัิท โบลลเิกอร ์แอนด ์คอม

พานี (ประเทศไทย) จ ากัด ณ โรงแรมอีสตนิ แกรนด์ สาทร 

กรุงเทพฯ 

 

การสัมมนามวีัตถปุระสงคเ์พือ่เผยแพร่ขอ้มลูผลการศกึษา และ

รับฟังความเห็นจากผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

เกี่ยวกับการใชป้ระโยชน์จากความตกลงการคา้เสรีของไทย 

และแนวทางการปรับตัวของภาคสว่นทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการ

เปิดเสรกีารคา้สนิคา้ มสีาระส าคัญดังน้ี 

     ขอ้เสนอแนะแนวทางการเจรจาทบทวนความตกลงใน

อนาคต 

   -การสง่เสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากความตกลงการคา้เสรไีทย 

   -การเจรจาขยายสทิธปิระโยชน์จากพันธกรณีดา้นการคา้

สนิคา้ผลักดันใหส้มาชกิอาเซยีนนัน้ผกูพันการเปิดตลาดการคา้

สนิคา้ในระดับทีสู่งขึน้ จะช่วยเพิม่โอกาสในการส่งออกสนิคา้ 

รวมทัง้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาด

สมาชกิอาเซยีน 

   -แนวทางการปรับตัวของภาคสว่นทีไ่ดรั้บผลกระทบ 
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TTIA เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องกรมประมงขอความร่วมมือในการออกเอกสารใบรับรองการจับสัตว์น้ำทั้งลำเรือ (total 

catch weight landed in Thailand) 

 

 
เมือ่วันที ่21 พ.ย. 2562 คุณอดศิักดิ ์เลขาธกิารฯ คุณสุพัตรา 

ผอ. คุณจุฑารัตน์ จนท.สมาคม ผูแ้ทนจาก(Unicord, TU, 

MMP) แ ล ะ  Traders(FCF, Itochu, Tri Marine) เ ข ้า ร่ ว ม

ประชมุหารอืเรือ่งกรมประมงขอความร่วมมอืในการออกเอกสาร

ใบรับรองการจับสัตวน์ ้าทัง้ล าเรอื(total catch weight landed 

in Thailand) โดยมผีูอ้ านวยการกองควบคุมการคา้สัตวน์ ้าและ

ปัจจัยการผลติ ดร.คณิศร ์นาคสังข ์เป็นประธาน ณ กรมประมง 

สรุปสาระส าคัญดังน้ี 

     1.กรมประมงไดช้ีแ้จงขัน้ตอนการตรวจสอบท่าเรอื ขัน้ตอน

การขออนุญาตน าเขา้ การควบคุมการขนถ่าย การตรวจปล่อย

สนิคา้ของเจา้หนา้ที ่รวมถงึขัน้ตอนการจัดสรรโควตาของระบบ 

PPS SYSTEM (AVERAGE) ปลา Bulk และยกตัวอย่างวธิีการ

จัดสรรโควตาของแต่ละกรณีและปัญหาที่เกดิขึน้ใหท้ี่ประชุม

ทราบ ดังไฟลแ์นบ ทัง้น้ี กรมฯ แจง้ว่าเมือ่มกีารคัดแยกและได ้

น ้ าหนัก Actual wt.แลว้ กรมฯมีความประสงค์ส่งให  ้flag 

States ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อจะได ้CC ที่มี Actula wt และจัดสรร

โควตาไดต้ามจรงิ แต่มเีพียงไตห้วันและฟิลปิินสท์ี่ใชร้ะบบน้ี 

นอกนัน้จะใช ้Estimated wt ในการออก CC  

     2.กรมประมงไดย้กตั วอย่างการออกเอกสาร Catch 

Certificate และความตา่งของน ้าหนัก Estimated weight และ 

Actual weight ซึง่มผีลต่อการจัดสรรโควตา  โดยสว่นมากทุก

ประเทศจะออก CC แบบรวมใบเดยีว 

ยกเวน้ฝร่ังเศส และหมูเ่กาะโซโลมอน 

-- CC ของ Taiwan และ Philippines น ้ าหนักตรงเพราะใช ้

Actual wt.ในการค านวณโควตา  

-- CC ของ USA, Papua New Guinea, Spain ,Seychelles, 

Korea ประเทศเหล่าน้ีออก CC จาก Estimated wt. และมี

น ้าหนักใกลเ้คยีงกับ Actual wt. 

-- ฝร่ังเศส และหมู่เกาะโซโลมอน ออก CC แบบแยกใหก้ับผู ้

น าเขา้อยู่ แต่ก็มอีอกแบบรวมดว้ยบางครัง้  การออกแบบแยก

สง่ผลกระทบตอ่การจัดสรรโควตา 

—CC ของเกาหลีใต ้พบปัญหาสปีชีส์ปลาปนกันโดยเมื่อคัด

แยกสปีชสีแ์ลว้ พบว่าน ้าหนักประมาณกับน ้าหนักจรงิต่างกัน

มาก ท าใหม้ผีลตอ่การจัดสรรโควตาเชน่กัน 

     3.ทาง Traders รับทราบขัน้ตอนการจัดสรรโควตาของ

ระบบ PPS และรับจะไปหารือกับทาง Flag State โดยเฉพาะ

ฝ ร่ังเศส  และหมู่ เกาะโซโลมอน   เรื่องการออก Catch 

Certificate แบบรวม เพื่ อ รองรับ ระบบจัดสรรโควตา ที่

ออกแบบมาเพือ่ป้องกันปัญหา IUU Fishing และยังไมส่ามารถ

ปรับแกไ้ขระบบไดใ้นขณะน้ี โดยกรมประมงยนิดอีอกหนังสอื

ทางการใหห้ากมีประเทศใดที่ตอ้งการค าอธบิาย ทัง้น้ีขอให ้

Traders ช่วยแจง้ประเด็นปัญหา เพื่อจะไดใ้ส่ในหนังสือและ

ชีแ้จงเพือ่ขอความร่วมมอื 

     4. ทาง Traders แจง้ว่า ยินดีช่วยประสานกรณีที่กรม

ประมงตอ้งการตรวจพิสูจน์ขอ้มูลใน CC และจะแจง้ที่ตดิต่อ

ของ Port states ส าคัญมาทางสมาคม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Page 11 of 18 
 



 

 
   TTIA NEWSLETTER / November 2019 

TTIA เข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 พย.2562 ช่วงบ่าย คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค ์

รองประธานกลุ่มอาหาร  และ ทีป่รกึษาสมาคมฯ และคณุวรพล 

เจา้หนา้ที่สมาคม ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย มีคุณวศิิษฐ์ ลิ้มลือชา เป็นประธาน ประชุม ณ 

หอ้งประชุม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยคุณ

อรรถพันธ ์ไดน้ าเสนอประเด็นทีเ่ป็นสาระส าคัญดังน้ี 

ความคืบหนา้ของพระราชบัญญัตโิรคจากการประกอบอาชีพ

และสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2562 ขณะน้ีทางสภาอุตสาหกรรมไดท้ า

หนังสอืถงึกรมควบคุมโรคเพื่อขอเขา้ร่วมในการออกความเห็น

กฎหมายลกูและกฎหมายฉบับต่างๆทีอ่ยูภ่ายใตพ้ระราชบัญญัติ

ฉบับน้ี   และขอใหท้างผูป้ระกอบการใหค้วามส าคัญและใหผู้่

ประกอบธรุกจิตดิตามกฎหมายอยา่งใกลช้ดิ 

ประเด็นการแบน 3 วัตถุอันตราย คุณอรรถพันธไ์ดร้ายงานในที่

ประชุมว่าอุตสาหกรรมทูน่ามีการใชว้ัตถุดบิถั่วเหลืองจ านวน

มากซึง่อาจมีส่วนเกีย่วขอ้งกับสารดังกล่าว อาจมีผลกระทบ

ดว้ยเชน่กัน ซึง่จากประเด็นน้ีไดม้คีวามเห็นจากทีป่ระชมุใหท้ า

หนังสอืถงึหน่วยงานรัฐ เชน่ กระทรวงสาธารณสขุหรอื มกอช.

เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและหาแนวทางในการ

ปรับตัวตามกฎหมาย 

ประเด็นจรยิธรรมการสรรหาแรงงาน ขณะน้ี ILO ใหค้วามส าคญั

กับประเด็นดังกล่าวมากส าหรับอุตสาหกรรมที่ใชแ้รงงานขา้ม

ชาตอิาจตอ้งใหค้วามส าคัญเป็นพเิศษเพราะแนวทางดังกล่าว

มุ่งเนน้หลักการ zero recruitment ตัง้แต่ประเทศตน้ทาง ซึง่

จะเพิ่มค่าใชจ่้ายใหก้ับผูป้ระกอบการมาก จงึขอใหท้ี่ประชุม

ตดิตามสถานการณ์อยา่งตอ่เน่ือง 

TTIA เข้าร่วมงานสัมมนาการเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย -

สหภาพยุโรป (FTA Thai-EU) 

เมือ่วันที ่21 พ.ย. 2562 เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ คณุปิยะราช  

เขา้ร่วมงานสัมมนาการเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษา

ผลกระทบจากการจัดท าความตกลงการคา้เสรีไทย-สหภาพ

ยุโรป (FTA Thai-EU) จัดโดย สถาบันอนาคตศกึษาเพื่อการ

พัฒนา ณ รร. วนิเซอร ์ วัตถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิผลกระทบและ

ประโยชนจ์ากการเจรจาความตกลง Thai-EU มสีาระส าคัญดังน้ี 
 1. ทมีวจิัยมคีวามเห็นวา่แนวโนม้การเจรจาการคา้

สนิคา้จะมีการ (1) ยกเลกิภาษีน าเขา้ 90%-99% ของมูลค่า

น าเขา้ แตม่รีะยะเวลาการลดภาษี 3-10 ปีส าหรับบางสนิคา้ (2) 

สามารถใชก้ฎสะสมถิน่ก าเนดิใน ASEAN ได ้(3) ยกเลกิการคนื

ภาษีวัตถุดบิที่ใชผ้ลติเพื่อการส่งออก (Duty Drawback) ซึง่

เปรยีบเสมอืนการอุดหนุนการสง่ออก และ (4) เนน้การอ านวย

ความสะดวกทางการคา้ และ การควบคุมทางศุลกากรที่มี

ประสทิธภิาพและทันสมัย  
 2. ทีมวิจัยมีขอ้เสนอแนะและยุทธศาสตร์การ

เจรจาดา้นการคา้ ดังน้ี  
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  2.1 ลดภาษีน าเขา้ของ EU ที่มีอัตราภาษีสูง 

เช่น ผลติภัณฑเ์น้ือสัตว ์ผลติภัณฑอ์าหารอื่นๆ ยานยนตแ์ละ

ชิน้สว่น ขา้วส ีสิง่ทอ เป็นตน้ 
  2.2 ผลักดันให  ้EU ลดการอุดหนุนสินคา้

เกษตร และเพิม่โควตาน าเขา้สนิคา้เกษตรและอาหาร เชน่ เน้ือ

ไก ่มันส าปะหลัง ผลติภัณฑส์ตัวน์ ้า ผักงางชนดิ เป็นตน้ 

  2.3 ใหผู้ผ้ลติสามารถรับรองมาตรฐานสนิคา้

ดว้ยตัวเอง(self-certification) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ

สง่ออก โดย จะตอ้งพัฒนาความรับผดิชอบ (Product Liability 

Law) ขึน้มารองรับดว้ย  

  2.4 ขอความสนับสนุนในการพัฒนาฐานขอ้มูล

อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การเขา้ถงึตลาดของไทย 
 3. สินค า้หลั กที่ ไท ยส่ งออกไป  EU ได แ้ก ่

อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส,์ เครื่องจักร, เคมีภัณฑ ์ยาง พลาสตกิ 

เป็นตน้ 
 ทัง้น้ีทางทมีวจิัยใหค้วามเห็นเรือ่งอุปสรรคในการ

เจรจาไดแ้ก ่(1)เรือ่งของ ISDS (การระงับขอ้พพิาทระหวา่งนัก

ลงทุนกับภาครัฐ) (2) Border Measure (3) สทิธดิา้นแรงงาน 

(4) ประสทิธภิาพของกองทนุ FTA แต่กลับอาจไดป้ระโยชนใ์น

เรื่องของการขยายตัวธุรกิจ ,โอกาสเขา้ถึงตลาดใหญ่ของ 

SMEs รวมถงึความร่วมมอืดา้น R&D (ยา ฯลฯ) เป็นตน้ 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการ ship to shore rights ครั้งที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

1 

วันน้ี 22 พย.62 ช่วงบ่าย คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษา

สมาคมฯ และคุณวรพล เจา้หนา้ที่สมาคม ไดเ้ขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการก ากับติดตามโครงการ ship to shore rights  

ครัง้ที่ 10  ณ กระทรวงแรงงาน โดยการประชุมครัง้น้ี เป็นการ

ประชมุครัง้สุดทา้ยเพื่อปิดโครงการ ship to shore rights โดย

การประชุม มีประธานคือคุณ สุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวง

แรงงาน และคุณจูเซปเป บูซินี รองหัวหนา้คณะผูแ้ทนจาก

สหภาพยโุรป เป็นประธานร่วมโดยมสีาระส าคัญดังน้ี  

 มีการรายงานผลความส าเร็จของโครงการที่

ผลักดันประเทศไทยรับอนุสัญญา c 188 และพธิสีาร p 29 ว่า

ดว้ยแรงงานบังคับจนส าเร็จ นอกจากน้ีโครงการนังไดผ้ลกัดันให ้

ประเทศไทยพจิารณาแกไ้ขกฎหมายเพื่อใหส้อดรับ อนุสัญญา 

87/98 ดว้ย 

 คุณจูเซปเป ไดก้ล่าวชื่นชม ภาครัฐและผูม้ีส่วน

เกีย่วขอ้งในประเทศไทย ทีไ่ดผ้ลักดันใหม้คีวามกา้วหนา้ที่ดน้ีี

ขึน้  

คุณสทุธ ิปลัดกระทรวงแรงงาน ใหข้อ้มูลว่าการด าเนินการแนว

ปฏิบัติดา้นแรงงานที่ดี GLP แมจ้บโครงการน้ีไปแลว้ EU ยัง

แสดงความสนใจทีจ่ะ follow  up ภาคธุรกจิในการน า GLP ไป

ใชต้่ออาจจะมีการสนับสนุนในภายหนา้ต่อไปคุณอรรถพันธไ์ด ้

รายงานความคบืหนา้ของโครงการ GLP วา่จะการน าไปใชท้ าให ้

มี สัญ ญ าจ ้า งในภ าษ าที่ แ รงงาน เข ้า ใจมี ก า รผลั ก ดั น

คณะกรรมการสวัสดกิารโดยแรงงานขา้มชาตร่ิวมดว้ย นอกจากน้ี 

ภาคธุรกจิยังมีความตัง้ใจที่จะขยายผล glp ให ้supply chain 

น าไปใช ้รวมถึงการอบรมใหค้วามรูก้ับ supply chain และที่

ผ่านมาไดม้ีการไปแชรป์ระสบการณ์ GLP ใหก้ับสมาคมผูผ้ลติ

ไก่ส่งออกแลว้ นอกจากน้ีอยากไดจั้ดประชุมคณะกรรมการ

ไตรภาคี glp แลว้1 ครัง้โดยจะมีครั้งถัดไปประมาณช่วงตน้

ธันวาคมน้ี   

 ส าห รับ แผนโค รงก าร ship to shore rights 

phase 2 นัน้ยังไม่มคีวามชัดเจนเกดิขึน้ในทีป่ระชมุครัง้น้ี  นอก

แต่ทาง EU ไดใ้หข้อ้มูลในที่ประชุมว่าไดใ้หง้บสนับสนุน
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โครงการห่วงโซ่อุปทานเพื่อความย่ังยืนอยู่ ซึ่งอาจจะเชิญ

อตุสาหกรรมอาหารทะเลเขา้ร่วมดว้ย 

 

 

TTIA ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์. รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้บรรยายเรื่อง “GSP กับ

สินค้าส่งออกไทยไปอเมริกา” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร TIIP รุ่น 21 

 

เมือ่วันที ่23 พฤศจกิายน 2562  ดร.พจน ์อร่ามวัฒนานนท.์ รอง

ประธานกรรมการ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดบ้รรยาย

เรือ่ง “GSP กับสนิคา้สง่ออกไทยไปอเมรกิา” ใหก้ับผูเ้ขา้รับการ

อบรมหลักสตูร TIIP รุ่น 21 สถาบันวทิยาการผูล้งทุนไทย โดย

ไดน้ าเสนอสาระส าคัญดังน้ีGSP คืออะไร และหลักเกณฑ์

ประเทศทีไ่ดรั้บสทิธ ิGSP 

มลูคา่การไดส้ทิธ ิGSP ของประเทศไทย 

สถานการณ์และผลกระทบของประเทศไทยหากถูกตัดสทิธ ิ

GSPประเทศไทยถูกตัดสทิธ ิGSP เพราะประเด็นแรงงาน จรงิ

หรอืไมข่อ้เสนอแนะหากประเทศไทยถูกตัดสทิธ ิGSP อาท ิการ

ยกระดับหารเจรจาการคา้ การหาตลาดใหม่ การด าเนินการ

แกไ้ขปัญหาแรงงานอย่างต่อเน่ือง และการแกไ้ขปัญหาค่าเงนิ 

เป็นตน้ 

 

TTIA สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย (TPFA) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

วันน้ี 25 พ.ย. 62 สมาคมการคา้อาหารสัตว์เลี้ยงไทย (TPFA) 

ไดจ้ัดประชมุใหญส่ามัญประจ าปี 2562 ณ ส านักงาน TTIA โดย

ม ีดร.ชนนิทร ์เป็นประธานในทีป่ระชมุ  

 มสีาระส าคัญในการประชมุ เชน่  

-การเลือกตัง้คณะกรรมการบรหิาร TPFA ซึง่มาจาก 5 บรษัิท 

ไดแ้ก ่UNICORD, ISA Value, TUM, MMP, และSEAPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-แนวทางการด าเนนิงาน และภารกจิของ TPFA 

-ขอ้มลูยอดขาย/ประเด็นพกิัดศลุกากร เป็นตน้ 

ทัง้น้ี สมาคมฯ จะส่งรายงานการประชมุ ใหส้มาชกิทราบต่อไป
คะ่ 
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TTIA สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย (TPFA) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 

 

 

เมือ่วันที ่26 พ.ย.2562 ทางTTIA ร่วมกับ MWRN จัดสมัมนา

เชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง การท าหนา้ทีแ่ละการจัดการคณะกรรมการ

สวัสดกิารในสถานประกอบกจิการ ณ บา้นคุง้น ้ารสีอรท์ จ.

สมทุรสาคร โดยมคีณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาฯ และ คณุเซนตเ์ท  

เลขาธกิาร MWRN เป็นประธานร่วม มสีมาชกิเขา้ร่วม 11 บรษัิท 

23 คน โดยเป็นคณะกรรมการสวัสดกิารทีเ่ป็นแรงงานไทย และ

แรงงานขา้มชาต ิมสีาระส าคญัดังน้ี  

     ในชว่งเชา้มกีารบรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบั คณุสมบตั ิหนา้ที ่

คกส. /การใหส้วสัดกิารตามกฏหมายและนอกกฎหมาย  การ

เลอืกตัง้คกส. โดยคณุปาลดิา ไชยมงคล วทิยากรจาก สนง.

สวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน จ.สมทุรสาคร  

     ผลจากระดมความเห็นใน 4 ประเด็นหลัก สรุปเบือ้งตน้ดังน้ี 

       1. การสรา้งแรงงานสมัพันธ ์โดยใชค้ณะกรรมการ

สวัสดกิาร ท าอยา่งไร 

          1.1 การใหค้ณะกรรมการสวัสดไิดพ้ดูคยุพบปะกบัแรง

โดยตรง  

          1.2 การให ้

คณะกรรมการ

สวัสดกิารมสีว่น

ร่วมใน 

กจิกรรมของบรษัิท  

          1.3 การ

เปิดโอกาสใหค้กส. 

เสนอและแสดง

ความคดิเห็นได ้

อยา่งเทา่เทยีม 

       2. ท าอยา่งไรใหแ้รงงานเห็นความส าคัญของคกส. เพิม่

ชอ่งทางการประชาสมัพันธ ์การอบรม ท าสญัลักษณ์ของ คกส. 

/ สรา้ง line กลุม่/ ให ้คกส.เขา้ไปพบปะพดูคยุกบัแรงงาน

โดยตรง เชน่ คกส. จัดอบรมบทบาทและหนา้ทีข่องตนใหก้ับ

แรงงานไดรั้บทราบ 

       3. การสง่ตอ่หนา้ทีร่ะหวา่งคกส. ชดุเกา่ กับชดุใหมท่ า

อยา่งไร 

          3.1 การใหค้กส. ชดุเกา่เขา้มาอบรม บทบาทหนา้ที ่

ใหค้กส.ชดุใหมไ่ดรั้บทราบ  

          3.2การศกึษารายงานการประชมุของคกส.  

          3.3 ใหค้กส. ชดุเกา่ท าหนา้ทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งใหค้กส.ชดุ

ใหมใ่นระยะแรก 

      4. ท าอยา่งไรใหผู้บ้รหิารเห็นคณุคา่/ความส าคญัของคกส.                                 

          4.1 สรา้งความน่าเชือ่ถอื  

          4.2 มคีวามคดิรเิริม่ กลา้แสดงออก  

          4.3 เป็นสือ่กลางทีด่ใีหน้ายจา้งและลกูจา้ง 

ภายหลังการจัดสมัมนาครัง้น้ี ทางสมาคมจะสรุปขอ้มลูเป็น

รายงานขึน้เวบ็ไซตข์องสมาคมและจะน าเสนอในทีป่ระชมุ TTIA 

ในวันที ่12 ธ.ค.ศกนีด้ว้ย 

  

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตผลผลิตภัณฑ์ประมงและพาณิชย์ ครั้งที่ 1/ 2562 (แต่งตั้งภายใต้

คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่  26 พ.ย2562 TTIA(คุณสุพัตรา) เขา้ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพัฒนาผลติผลผลติภัณฑป์ระมงและพาณิชย ์

ครัง้ที่ 1/ 2562 (แต่งตัง้ภายใตค้ณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนา

ศักยภาพการประมงไทย) ณ กรมประมง ประธานคอืรองอธบิดี

กรมประมง(ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง) ผู เ้ขา้ร่วมประชุมจาก

หน่วยงานภาครัฐและสมาคททีเ่กีย่วขอ้ง สรุปดังน้ี 

1. การขอผอ่นผันเอกสารประกอบการน าเขา้สตัวน์ ้าจากประเทศ

เมยีนมารท์ีม่ขีนาดต ่ากวา่ 10 ตันกรอส โดยตอ้งสามารถควบคุม

สขุอนามัยและป้องกัน IUU >> กรมประมงจะพจิารณาก าหนด

เอกสารและประสานกับภาครัฐของเมยีนมาร ์

2. TTIA เสนอขอใหก้ าหนด/ปรับปรุงมาตรการการน าเขา้

วัตถุดบิทีส่ามารถอ านวยความสะดวกใหก้ับผูป้ระกอบการ เช่น 

การทบทวนประกาศปลาตู ้เป็นตน้ 

3. (notepad)สรุปประเด็นที่ไดจ้ากการประชุม และประธานให ้

ตัง้คณะท างานก าหนดแนวทางในการขับเคลือ่นเรือ่งตอ่ไปน้ี 
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  1)ส ารวจความตอ้งการการใชว้ัตถดุบิสตัวน์ ้าในปัจจุบัน 

  2)ส ารวจแหลง่ทีม่าของวัตถดุบิ 

  3)ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการผลติ 

  4)แนวทางการท าสนิคา้ premium และความยั่งยืนทางการ

ประมง 

  5)การท าตลาดสนิคา้สตัวน์ ้าภายในและภายนอกประเทศ 

  6)การลดตน้ทนุ แรงงาน คา่ใชจ่้าย 

  7)กลไกของภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการท าธุรกจิ

 

TTIA เข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ Marine Eco-label Japan โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น จัดโดยศูนย์พัฒนาการ

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) 

 

 

 

 

 

 

บา่ยวันน้ี 26 พ.ย. 62 คณุจฑุารัตน ์จนท.สมาคม เขา้ร่วมฟัง

สมัมนาในหัวขอ้ Marine Eco-label Japan โดยผูเ้ชีย่วชาญจาก

ประเทศญีปุ่่ น จัดโดยศนูยพั์ฒนาการประมงแหง่เอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต(้SEAFDEC) สรุปสาระส าคญัดังน้ี 

1.การบรรยายเกีย่วกับ Sustainability Certification Asian 

Fisheries >> พบวา่ปัจจุบนัตลาดอาหารทะเลในประเทศญีปุ่่ น

ไดม้กีารสง่เสรมิในเรือ่ง Eco-label มากขึน้  

2.การบรรยายเกีย่วกับ Introduction of Marine Eco-Label 

Japan (MEL-J) จดัตัง้ขึน้โดยสมาคมการประมงญีปุ่่ นในปี 2550 

เพือ่ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ในการรับรอง

ผูผ้ลติสนิคา้ประมงทีม่สีว่นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

สิง่แวดลอ้มและระบบนเิวศ และก าลังด าเนนิการใหค้รอบคลมุ 

การประมง การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า และ Certificate of Confirmit 

(CoC) ดว้ยการก ากบัดแูลทีเ่ขม้งวด เน่ืองจาก Global 

Sustainable Seafood Initiative (GSSI) จับตามองอยู ่

3.การบรรยายเกีย่วกับ Promotion of Electronics ASEAN 

Catch documentation Schem โดย ดร.สมบรูณ์ SEAFDEC 

ซึง่เป็นซอฟตแ์วรส์ าหรับเพิม่ความสามารถในการตรวจสอบ

ยอ้นกลับของผลติภัณฑป์ระมงผา่นโครงการ ASEAN Catch 

Documentation โดยจะเชือ่มโยงองคป์ระกอบทัง้หมดในหว่ง

โซอ่ปุทานตัง้แตก่ารจับปลา การขนสง่ การแปรรูป และการ

สง่ออกโดยมรีะบบสรา้งใบรับรองในแตล่ะหว่งโซอ่ปุทานที่

ส าคญั 

TTIA เข้าร่วมงานสัมมนา ASAT Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง "สหรัฐฯ ตัด GSP: สงครามการค้าลามถึงไทย" 

เมือ่วันที ่27 พ.ย.62 เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ คณุปิยะราช เขา้

ร่วมงานสมัมนา ASAT Forum ครัง้ที ่1 เรือ่ง "สหรัฐฯ ตดั GSP: 

สงครามการคา้ลามถงึไทย" จัดโดย สมาคมอเมรกิาศกึษาใน

ประเทศไทย ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร ์ม.ศรนิครนิทรวโิรฒ ณ 

หอ้งประชมุ อาคารบัณฑติวทิยาลัย วตัถปุระสงคเ์พือ่เผยแพร่

ขอ้มลู และบทวเิคราะหเ์กีย่วกับสถานการณ์การคา้ กรณี สหรัฐ

ตัดสทฺิธ ิGSP ของไทย มสีาระส าคญัดังน้ี 

        1.ทางทมีวจัิยวเิคราะหส์าเหตทุีส่หรัฐฯ อา้งเพือ่ตดัสทิธิ

พเิศษ GSP ของไทย ไดแ้ก ่(1) การตดิ Watch list for 

currency manipulator (ไทยเป็นประเทศทีเ่กนิดลุการคา้กับ

อมเรกิา) (2)การแบนสารเคมกี าจดัวชัพชื โดยก.เกษตรของ

สหรัฐฯ ขอใหช้ะลอการแบนโดยอา้งวา่ ไทยไมย่ดึหลักฐานทาง

วทิยาศาสตรจ์าก WTO และสหรัฐ ญีปุ่่ น EU ออสเตรเลยี FAO 

ไมแ่บนสารเหลา่น้ี 
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        2.ทางทมีวจิัยใหค้วามเห็นวา่อาจมเีหตผุลอืน่ๆ ทีท่ าให ้

ตัดสทิธพิเิศษ GSP ของไทย ไดแ้ก ่(1)สหรัฐฯ ตอ้งการลดการ

ขาดดลุการคา้กบัไทย(2)ไทยแบนการน าเขา้เน้ือหมจูากสหรัฐฯ 

(3)ไทยใกลช้ดิกับจนีมากเกนิไป (4)ไทยจัดสนิใจใช ้5G ของ 

Huawei  

       3.ทางทมีวจิัยใหค้วามเห็นเพิม่เตมิเกีย่วกับนโยบายรับมอื

ทางการคา้ครัง้น้ีวา่ (1)ประเทศสมาชกิใน Aisa ทกุประเทศควร

เจรจาหารอืกัน เพือ่ใหม้อี านาจตอ่รองมากขึน้ (2)ใหก้าร

ชว่ยเหลอือตุสาหกรรมทีถ่กูผลกระทบจากการถกูตดัสทิธ ิGSP 

(3)ในภาคอตุสาหกรรมควรมกีารพัฒนาศักยภาพดา้นอืน่ๆให ้

สนิค ้า่ของตนเอง (4)ประเทศไทยก าลังขยายตลาดในประเทศ

หรอืภมูภิาคอืน่ๆ มากขึน้

 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเอเปค ครั้งที่ 1/ 2562 ณ สภาหอฯ 

 

บา่ยวันน้ี 27 พ.ย. 2562 TTIA คณุสพุตัรา(แทนดร.ชนนิทร)์เขา้

ร่วมประชมุคณะกรรมการเอเปค ครัง้ที ่1/ 2562 ณ สภาหอฯ 

โดย ดร.พจน ์เป็นประธาน  สรุปดังน้ี 

1. งาน ABAC  

     - การประชมุสภาทีป่รกึษาทางธรุกจิเอเปค (ABAC: APEC 

Business Advisory Council) ปี 2020 ทางประเทศมาเลเซยี

เป็นประธาน โดยก าหนดวสิยัทัศนว์า่ “Integration, 

Innovation, Inclusion)  

     - ABAC Working Group for 2020 แบง่เป็น 5 กลุม่ โดย 

ดร.พจน ์รับเป็น Co-chair ในกลุม่ Sustainable Development 

WG (WG chairman โดย China) ไทยจะน าเสนอดา้น Food 

security เน่ืองจากเป็นผูน้ าในการสง่ออกอาหารของโลก โดย

จะนัดประชมุ คกก.สนิคา้เกษตรและอาหาร เพือ่เตรยีมประเด็น

อกีครัง้ ส าหรับไปประชมุในชว่ง ก.พ. 63 

2.สถานการณ์สง่ออก 

      - US/China Trade war ไมไ่ดส้ง่ผลกระทบรุนแรงตอ่การ

สง่ออกของไทย แตส่ ิง่ทีก่ระทบมากคอือตัราแลกเปลีย่น ทัง้น้ี

ฝากประเด็นใหร้ะวังเรือ่งบรษัิทของจนีจะขอใหไ้ทย Transfer 

ใบ CO และตัง้ขอ้สงัเกตวา่มสีนิคา้ทนู่าลอยดจ์ากจนีเขา้สู่

ประเทศไทยมาก
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ประชุม ครม. วันที่ 29 ตุลาคม 2562  มีหัวข้อที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมประมงดังนี้

14. เรือ่ง ร่างแผนปฏบิตักิารระดบัชาตวิ่าดว้ยธุรกจิกบั

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

คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบตามทีก่ระทรวงยตุธิรรม (ยธ.) เสนอ  

ดังน้ี 

1. เห็นชอบให ้ยธ.  ไดรั้บการยกเวน้การปฏบิัตติามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการ

เสนอแผนเขา้สูก่ารพจิารณาของคณะรัฐมนตร ี

2. เห็นชอบร่างแผนปฏบิัตกิารระดับชาตวิ่าดว้ยธุรกจิ

กับสิทธิมนุษยชน ระยะที่  1 (พ.ศ. 2562 – 2565) [ร่าง

แผนปฏิบัติการฯ] โดยหากจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรับปรุงร่าง

แผนปฏบิัตกิารดังกล่าว โดยไม่ขัดกับหลักการทีค่ณะรัฐมนตรี

ไดใ้หค้วามเห็นชอบไว ้ให ้ยธ. ด าเนินการได ้โดยน าเสนอ

คณะรัฐมนตรทีราบในภายหลัง 

3. มอบหมายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ าหนดไวใ้น

ร่างแผนปฏบิัตกิารฯ ด าเนนิการใหบ้รรล ุผลตามแผนปฏบิัตกิาร

ฯ ตอ่ไป 
Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24140

  

ประชุม ครม. วันที่ 6 พย.62 มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมง ดังนี้  

 

2. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต

ท าการประมงพาณิชย ์พ.ศ. ....  

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 1  

1.ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตใหท้ าการ

ประมงพาณชิยใ์หม ่ 

2. ก าหนดหลักเกณฑก์ารแกไ้ขรายการในใบอนุญาต 

โดยใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตสามารถยื่นค าขอแกไ้ขรายการใน

ใบอนุญาต  ในกรณีทีน่ าเรอืประมงล าอืน่มาทดแทนเรอืประมง

ที่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชท้ าการประมง เครื่องมือท าการประมง 

พืน้ทีท่ าการประมง หรอืหว้งเวลาทีก่ าหนดใหท้ าการประมงได ้

หรอืปรมิาณสตัวน์ ้าสงูสดุทีอ่นุญาตให ้ท าการประมง 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตในลักษณะ

ควบรวมปรมิาณสัตวน์ ้า เพื่อใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตสามารถน า

ปรมิาณสัตวน์ ้าทีไ่ดรั้บการจัดสรรโอนใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต

รายอืน่ได ้ 
Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24140

 

ราชกิจจานุเบกษา 

ค ำส ั่งกรมวิชำกำรเกษตร ที ่1511/2562 เรือ่ง กำรด ำเนินกำร

ก ับว ัตถุ อ ันตรำย ชนิ ดที่  ๔  ที่ ก รมวิช ำกำรเกษตรเป็น

ผูร้บัผดิชอบ (บงัคบัใช้วนัที ่1 ธนัวำคม 2562) 
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/282/T_0026.PDF 
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