TTIA และสภาหอการค้าฯ ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ปลาซารด์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษา
จากสถานการณ์ COVID-19
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 TTIA และ TPFA ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ และเครือข่าย
ได้ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนจ านวน 100 หีบ (10,000 กระป๋อง) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาจาก
สถานการณ์ COVID-19 ณ โรงพยาบาลกลาง (เป็น รพ.สนาม) ทั้งนี้ทาง TTIA และ TPFA มีกาหนดมอบปลา
กระป๋องอีก 400 หีบ หรือ 40,000 กระป๋อง ให้กับ โรงพยาบาลสนามในกรุงเทพ ได้แก่ รพ.ราชพิพัฒน์บางแค, รพ.
สนามเอราวัณ2(บางกอกอารีน่า หนองจอก) และมอบผ่านทาง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อไปค่ะ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 TTIA และ TPFA ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ และเครือข่าย
ได้ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนจ านวน 250 หีบ (25,000 กระป๋อง) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาจาก
สถานการณ์ COVID-19 โดยมอบให้กับ รพ.ราชพิพัฒน์บางแคจานวน 50 หีบ (5,000 กระป๋อง) และมอบผ่านทาง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจานวน 200 หีบ (20,000 กระป๋อง) โดยท่านผู้ว่าฯ จะนาผลิตภัณฑ์ไปมอบให้กับ รพ.
สนามอื่นๆต่อไป อนึ่ง ทาง TTIA และ TPFA จะมีกาหนดมอบปลากระป๋องอีก 150 หีบ หรือ 15,000 กระป๋อง
ให้กับรพ.สนามเอราวัณ2(บางกอกอารีน่า หนองจอก)จานวน 100 หีบ(10,000กระป๋อง) และรพ.ราชพิพัฒน์บาง
แค 50 หีบ (5,000 กระป๋อง) ค่ะ
เมื ่ อ วั น ที่ 7 พฤษภาคม 2564 TTIA และ TPFA ร่ว มกับหอการค้า ไทย และสภาหอการค้าฯ และ
เครือข่ายได้ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนจานวน 150 หีบ (15,000 กระป๋อง) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษา
จากสถานการณ์ COVID-19 โดยมอบให้กับ รพ.ราชพิพัฒน์บางแคจ านวน 50 หีบ (5,000 กระป๋อง) และ รพ.
สนามเอราวัณ2(บางกอกอารีน่า หนองจอก)จานวน 100 หีบ(10,000กระป๋อง) ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะเข้าร่วมการ
มอบป้ายบริจาคผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องกับสภาหอการค้า โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 11
พฤษภาคม ต่อไปค่ะ
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คุณวรพล เจ้าหน้าที่อาวุโส เข้าร่วมการมอบป้ายบริจาคผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋อง จานวน 500 หีบ (50,000 กระป๋อง) มูลค่ารวม 900,000 บาท โดยสมาคมฯ ร่วมกับหอการค้าไทย และ
สภาหอการค้าฯ และเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาจากสถานการณ์ COVID-19 มีคุณสนั่น อังอุบลกุล
เป็นผู้รับมอบ และได้แบ่งมอบให้กับ โรงพยาบาลสนาม 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ โรงพยาบาลกลาง (รพ.
สนาม) รพ.ราชพิพัฒน์บางแค รพ.สนามเอราวัณ 2(บางกอกอารีน่า หนองจอก) และ มอบผ่านทาง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และท่านผู้ว่าฯ จะนาผลิตภัณฑ์ไปมอบให้กับ รพ.สนามอื่นๆต่อไปทั้งนี้ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 คุณสุพัตรา ผู้ อ านวยการสมาคมฯ เป็นตัวแทนเข้ามอบผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องให้กับกรมประมง จานวน 100 หีบ (10,000 กระป๋อง) เป็นมูลค่า 180,000 บาท โดยมีคุณบัญชา สุขแก้ว
รองอธิบดีกรมฯ คุณสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรมฯ และคุณสุวิทย์ คชสิงห์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็น
ผู้แทนในการรับมอบ เพื่อกรมฯจะนาไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์ COVID-19 ต่อไปค่ะ

TTIA เข้าร่วมมอบ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันให้กับ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 TTIA โดยคุณอมรพันธุ์ กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมมอบเครื่องช่วยหายใจ
ชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จานวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร มูลค่า 300,000 บาท เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเครื่องดังกล่าวสามารถใช้ได้ทั้งผู้ป่วย
เด็กและผู้ใหญ่ รวมไปถึงใช้ได้ตั้งแต่ระยะสีเหลือง (ผู้ป่วยเบื้องต้น) จนถึงสีแดง (ผู้ป่วยวิกฤต)

TTIA TPFA TFFA และTFPA เข้าร่วมหารือเรื่อง “การจัดตั้ง รพ.สนาม สาหรับผู้ป่วยสีเหลือง”
และมอบเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวัน ที่ 10 สิ งหาคม 2564 4 สมาคมฯ TTIA TPFA TFFA และTFPA โดยมี คุณวรวีร์ เลขาธิการฯ
คุณอมรพันธุ์ กรรมการ และคุณนคร ผู้แทนจากบมจ.ไทยยูเนี่ยน ได้เข้าร่วมหารือเรื่อง “การจัดตั้ง รพ.สนาม
สาหรับผู้ป่วยสีเหลือง” ร่วมกับ นพ.สาธารณสุขสมุทรสาคร /ผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร/ผอ. โรงพยาบาลกระทุ่ม
แบน และผอ. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และร่วมมอบเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ จานวน 2,000 ชิ้น
มูล ค่ารวม 1,700,000 บาท ให้กับ สสจ สมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว ่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ

TTIA TPFA TFFA และTFPA เข้าร่วมมอบเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ
ให้กับจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 สมาคมฯ ได้เข้าร่วมมอบเครื่ องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ จานวน
2,000 ชิ้น มูลค่ารวม 1,700,000 บาท ให้กับ สสจ สงขลา ซึ่งมีบริษัทสมาชิกเป็นตัวแทนเข้าร่วมมอบดังนี้ บจก.
สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด, บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง, บมจ. ห้องเย็นโชติวัฒน์ และบจก.ซีเวลท์โฟรเซ่นฟู้ด รับมอบ
โดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล สาธารณสุขจังหวัด
สงขลา

