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TTIA เข้าร่วมประชุม ในหวัข้อ “ร่วมมือ ร่วมพลัง สร้างการสรรหาแรงงานดว้ยความรับผิดชอบ” 

 

2 เมษายน 2563 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ท่ี

ปรึกษา TTIA และคุณศิริลักษณ ์ยังเลิศ คกก.ดา้นแรงงาน 

TTIA / TPFA และผูแ้ทนสมาชิกสมาคม บรษัิท อาร ์เอส แคน

เนอรี่ จาํกดั และ บรษัิท ไดมอนด ์ฟู๊ ด โปรดกัท ์จาํกดั ไดเ้ขา้

ร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู ้ (Learning and Sharing 

Session) ในหวัขอ้ “รว่มมือ รว่มพลงั สรา้งการสรรหาแรงงาน

ด้วยความรับผิดชอบ” ภายใต้โครงการ Fair Fish ทุนจาก 

USDOL จัดโดย องค์การ PLAN International Thailand มี

ผูเ้ขา้ร่วมอาทิ ผูแ้ทนบริษัทจัดหาแรงงาน  ผูแ้ทนภาคธุรกิจ

และสถานประกอบการ Auditor และ Buyer โดยเป็นการจดั

ประชมุผา่น APP สรุปดงันี ้

1. โครงการนีมี้วัตถุประสงคคื์อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษยใ์หผู้ป้ระกอบธุรกิจและผู้

นาํเขา้แรงงานไดเ้ขา้ใจ / การหาบรษัิทตน้แบบ เพ่ือนาํหลกัการดา้นการสรรหาแรงงานอยา่งมีความรบัผิดชอบ และไม่มี

การใช้แรงงานบังและคา้มนุษย์ไปใช้ / ประสานใหบ้ริษัทจัดหาแรงงานนาํหลักการนาํเข้าแรงงานอย่างมีความ

รบัผิดชอบไปใช ้รว่มกบัภาคธุรกิจ/นาํการดาํเนินการของโครงการไปประชาสมัพนัธต์อ่  

2. มีการขอ้มลูเรื่องการดาํเนินการเรื่องการสรรหาแรงงาน โดย Auditor ท่ีเขา้รว่มประชมุไดใ้หค้วามเห็นว่าผูป้ระกอบการ

จะมีขอ้ปฏิบตัิของผูซื้อ้ท่ีไม่เหมือนกนั การ Audit จึงจะเนน้การทาํตามกฎหมายเป็นหลกั แตมี่หลายโรงงานท่ีผูซื้อ้หรือ

ลกูคา้เรยีกรอ้งใหมี้การดแูลคา่ใชจ้่ายการสรรหา ก็จะมีแนวปฏิบตัท่ีิสงูกวา่กฎหมาย  

คุณศิริลักษณ์ จาก TU ไดน้าํเสนอการดาํเนินการ เช่น การกาํหนดนโยบายการสรรหาแรงงานขององคก์ร มีประกาศ

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ และสาํหรบัคา่ Agnecy fee ทางบรษัิทจ่าย 100 % และมีการตรวจประเมินโดยเนน้การช่วยเหลือสนบัสนนุ และมี

การทาํ Supply Chain mapping ท่ีรวมถึง บ.นาํเขา้แรงงานดว้ย ซึ่งความทา้ทายท่ีเกิดขึน้คือ ความรูค้วามเขา้ใจของซบัพลายเออร ์

รวมถึงการปฏิบตัิตามหลกัการอาจจะทาํใหเ้กิดการสญูเสียบางอย่าง และ TU ไดท้าํงานรว่มกับเครือข่าย เช่น การทาํงานรว่มกับ

สมาคมฯ เป็นตน้  

3. สาํหรบัขอ้ทา้ทายดา้นการสรรหาแรงงานท่ีมีการออกความเห็ฯในท่ีประชมุ เช่น ควรมีการแยกประเภทคา่ใชจ้่ายตน้ทาง

ใหช้ดัเจน 150,000 จ๊าด / การกาํหนดกฎระเบียบการสรรหาแรงงานทัง้ตน้ทางและปลายทางเพ่ือใหเ้กิดการดาํเนินการ

ทัง้สองฝ่ัง /การหาขอ้เท็จจรงิคา่ใชจ้่ายท่ีไม่มีใบเสรจ็มีอะไรบา้งท่ีมีการเรยีกเก็บจากสว่นตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งในการสรรหา

แรงงาน / รวมถึงค่าใชจ้่ายใดบา้งท่ีถกูเรียกเก็บนอกจาก 150,000 จ๊าด ควรหาความชดัเจน เช่น ค่าหวัคิว หรอืการใช ้

เอเจนซ่ีตน้ทางท่ีรฐับาลตดิ Blacklist ไวเ้พราะคา่ใชจ้่ายการนาํเขา้แรงงานถกูมากและรอการดาํเนินการแรงงานไม่นาน 

4. มีการนําเสนอให้องค์กรอิสระ รวบรวมข้อมูลเรื่องการหาค่าเฉล่ียการสรรหาแรงงานเพ่ือเป็นชุดความรู ้ให้กับ

ผูป้ระกอบการเพ่ือใหท้ราบไดว้า่มีคา่ใชจ้่ายอยูท่ี่เทา่ใดและมีสว่นใดบา้ง  

 การประชมุเพ่ือแลกเปล่ียนเรยีนรูค้รัง้ตอ่ไป ยงัไม่กาํหนดชดัเจน ซงึหากทราบวนัจะแจง้ใหผู้เ้ขา้รว่มทราบลว่งหนา้อีกครัง้ 
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TTIA เข้าร่วมประชุมเร่ือง ร่าง ประกาศปลาตูใ้นประเดน็ที ่

ไม่สามารถปฏิบัตไิดใ้นการจัดหาเอกสาร VMS AIS Logbook 

 

7 เมษายน 2563 TTIA ดร.ชนินทร ์นายกฯ, คณุนรินทร ์ อุปนายก, 

คณุสพุตัรา ผอ. ประชุมเรื่อง รา่ง ประกาศปลาตูใ้นประเด็นท่ีไม่สามารถ

ปฏิบัติไดใ้นการจัดหาเอกสาร VMS AIS Logbook ร่วมกับ ผอ.คณิศร ์

กองควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต และจนท.กคส. โดย

ประธานคือพลตาํรวจโท จารุวฒัน ์ไวศยะ ประธานคณะกรรมการเฉพาะ

กิจเพ่ือตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการ

แกไ้ขปัญหาการทาํประมง และแรงงานในภาคประมง ณ สาํนกังานตาํรวจ

แหง่ชาต ิสรุปดงันี ้

1. ปัญหา เอกสารประกอบการย่ืนคาํขอนาํเขา้ปลาทนู่าทางตูค้อนเทนเนอร ์

               >> ถา้ไม่มี Catch certificate ออกโดยหน่วยงานรฐั หรือ เอกสารเทียบเท่า CC ก็ตอ้งหาเอกสารอ่ืนใด (ภายใต ้ พรก.  

การประมง 2560 มาตรา 92) โดยเอกสารท่ีผูป้ระกอบการไม่สามารถหาใหไ้ดเ้ป็นปกติ คือ ขอ้มลูท่ีสามารถพิสจูนพื์น้ท่ีการทาํการ

ประมง เช่น AIS หรอื VMS หรอื Logbook ของเรอืจบัประเทศตา่งๆ  และบางประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่ใชร้ะบบประมลูในการซือ้-

ขายปลา ก็ไม่สง่เอกสารใบอนญุาตการทาํประมงให ้  

               >> ท่ีผ่านมา กคส.จะขอดเูม่ือพบขอ้สงสยั IUU โดยจะติดตอ่ไปยงัประเทศตน้ทางเอง แตห่ากตอ้งขอทกุครัง้ก็ไม่แน่ใจว่า

จะไดร้บัการตอบกลบัเพียงใด และตอ้งใชบ้คุลากรเพิ่มขึน้ 

2.  ท่ีประชมุรบัทราบขอ้จาํกดัตามขอ้ 1 ประธานสั่งการให ้กคส.ทาํงานรว่มกบัสมาคม ดาํเนินการจดัทาํขอ้มลูจดัการความ

เส่ียง IUU เพ่ือจะไดมี้มาตรฐานก่อนออกมาตรการนาํไปประกาศใชต้อ่ไป โดยระหว่างนีใ้หป้ฏิบตัิตามประกาศฉบบัเดมิไป

ก่อน 

3. ขอ้มลูประกอบการพิจารณาความเส่ียง เช่น หากไดใ้บแดงจาก EU เส่ียงมากหา้มนาํเขา้เด็ดขาด , ไดใ้บเหลืองแสดงว่ายงั

วางระบบภายในประเทศไม่เรียบรอ้ย ตอ้งหาหลกัฐานมารองรบัการกาํหนดสปีชีสท่ี์มีความเส่ียง , การขนถ่ายท่ีเขา้ข่าย 

IUU เป็นตน้  

               >> ทาง กคส.จะรา่งแนวทาง และนดัสมาคมหารอืภายหลงั 

4.  ขอ้มลูเพิ่มเติม สมาคมอธิบายขอ้จาํกดัในช่วงสถานการณโ์ควิด อาจจะทาํใหไ้ม่สามารถจดัหาเอกสารมาย่ืนได ้เช่น การ

หยดุ Observer on Board ใน WCPFC และ IOTC (LL, P&L) และบาง Transship port ก็หยดุทาํการ หรอื ใหไ้ปถ่ายลาํใน

ทะเลหา่งจากทา่ 3 ไมล ์

               >> ทาง ผอ.กคส.ขอใหส้่งหลกัฐานใหด้ว้ย เพ่ือนาํไปใชพ้ิจารณาปรบัประกาศใหเ้หมาะสมกับสถานการณ ์ ในช่วงทา้ย   

               ทาง ดร.ชนินทร ์เสนอใหมี้การประชมุหารอืเรือ่ยๆ เพ่ือจะไดมี้ปลาเขา้สูป่ระเทศไทยอยา่งสมํ่าเสมอ 

ข้อมูลเพิ่มเติม EU https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/illegal-fishing-overview-of-existing-procedures-third-

countries_en.pdf 
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TTIA เข้าร่วมประชุมหารือการค้าอุตสาหกรรมทนู่าไทยจากสถานการณโ์รคตดิเชือ้ไวรัส Covid-19 

            15 เมษายน 2563 ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ คณุสพุตัรา ผอ. และคณุจฑุารตัน ์จนท.สมาคม เขา้รว่มประชมุหารือการคา้

อตุสาหกรรมทนู่าไทยจากสถานการณโ์รคตดิเชือ้ไวรสั Covid-19 โดยมีอธิบดีกรมประมงทา่น มีศกัดิ ์ภกัดีคง เป็นประธาน พรอ้มรอง

อธิบดี ดร.วิชาญ อิงศรสีวา่ง และเจา้หนา้ท่ีกรมประมง ณ กรมประมง สรุปดงันี ้

1. ดร.ชนินทร ์ไดน้าํเรียนกาํหนดการเขา้พบภาคเอกชนของท่านรองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์โดย

ในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 จะเขา้พบสมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง และเขา้ดโูรงงานแปรรูปอาหารทะเล เพ่ือดวู่าทัง้ห่วงโซ่

อปุทานไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 มากนอ้ยเพียงใด  

2.  สถิติการส่งออกสินคา้ ดร.ชนินทร ์ไดแ้จง้ตวัเลขการส่งออกสินคา้ทนู่าในช่วงสองเดือนแรกของปี2563 โดยอุปสงคย์งัคง

มากขึน้ทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าไตรมาสแรกของปีปริมาณการส่งออกจะเติบโต 6-7 % ส่วน stock ปลาทูน่าทั้ง

ประเทศยงัมีตอ่การผลติ 3 เดือน  

3. โครงการ Tonggol FIP รองฯวิชาญ ไดชี้แ้จงความเป็นมาของโครงการ โดยชาวต่างชาติตอ้งการซือ้สินคา้ปลาโอดาํท่ีมีการ

จดัการประมงอย่างยั่งยืน ทาํใหเ้กิดโครงการขึน้เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นจากลกูคา้ว่าปลาโอดาํท่ีผลิตจากไทยมาจากการทาํ

การประมงท่ียั่งยืน รวมถึงเรืออวนลอ้มปลาโอดาํท่ีเขา้รว่มโครงการก็จะไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้ดว้ย โดยท่ีผ่านมาทาง

ผูป้ระกอบการก็รบัซือ้ปลาโอดาํของชาวประมงจากแพมาโดยตลอด  

4. การขนส่งสินคา้ทางเรือ สมาคมไดแ้จง้ปัญหาเก่ียวกับการนาํเขา้สินคา้ปลาทูน่าบรรจุตูค้นเทนเนอร ์ทางWCPFC มีการ

ปรบัเปล่ียนวิธีปฏิบตัิ เช่น ผ่อนผัน observer on board ใน WCPO และ Indean Ocean  หรือ ใหไ้ปถ่ายลาํในทะเลห่าง

จากทา่ 3 ไมล ์ซึง่อาจจะทาํใหไ้ม่มีขอ้มลูบางสว่นให ้หากทางดา่นเรยีกขอเอกสารเพิ่มเตมิ 

5. ความปลอดภยัดา้นอาหาร สมาคมไดข้อความอนเุคราะหก์รมออก Statement ใหก้บัภาคอตุสาหกรรมทนู่า เพ่ือรบัรองว่า

กระบวนการผลิตปลอดภยัจากโรคโควิดและสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ลกูคา้ต่างชาติ โดยทางกรมแจง้ว่า อาจตอ้งขอความ

รว่มมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สาธารณสขุ ทาํการพิสจูนก์ระบวนการนาํเขา้ตลอดจนการผลิตท่ีโรงงานก่อน ทัง้นี ้

สมาคมจะนาํสง่ขอ้มลูจากการสาํรวจมาตรการปอ้งกนัโรคโควิดของแตล่ะบรษัิทใหก้รมเพ่ือเป็นแนวทางในการออกเอกสาร

ดงักลา่ว 

 

              ทัง้นี ้ในช่วงทา้ย สมาคมไดม้อบกระเชา้ใหก้บัอธิบดีและรองอธิบดีกรมประมง เน่ืองในโอกาสสวสัปีใหม่ 2563 ดว้ย  
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TTIA ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตฯ เพือ่บริจาคหน้ากากอนามัยจาํนวน 10,000 ชิน้                  

  

 20 เมษายน 2563 ช่วงบ่าย คณุอรรถพนัธ ์มาศรงัสรรค ์ท่ี

ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ในฐานะตัวแทนสมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย ไดเ้ดินทางไปสภากาชาดไทย ร่วมกับกลุ่ม

อุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตฯ เพ่ือบริจาคหนา้กากอนามยัจาํนวน 

10,000 ชิน้ และเงินจาํนวน 30,000 บาท โดยการบรจิาคครัง้นีไ้ดร้บั

การสนับสนุนโดยคุณเชง นิรุตตินานนท์ ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์

สมาคมฯ ดว้ย 
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TTIAและผู้แทนจาก บมจ.ยูนิคอรด์ เข้าร่วมประชุม Marine Mammal Protection Act (MMPA) 

          21 เมษายน 2563 คุณจุฑารัตน์ เจ้าหน้าท่ีสมาคม และผู้แทนจาก  

บมจ.ยนิูคอรด์ เขา้รว่มประชมุ Marine Mammal Protection Act (MMPA) โดยมี

นายบญัชา สขุแกว้ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ณ กรมประมง สรุปดงันี ้     

              สืบเน่ืองจากสหรัฐอเมริกาไดป้ระกาศกฎระเบียบว่าดว้ยการนาํเขา้

สินคา้สตัวน์ํา้เพ่ือคุม้ครองสตัวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนม เพ่ือลดปัญหาการบาดเจ็บ

และทาํลายชีวิตของสัตว์ทะเลท่ีเลีย้งลูกดว้ยนมท่ีเป็นผลจากการทาํประมง  

โดยกรมประมงไดร้บัแจ้งจากหน่วยงาน National Oceanic and Atmosphere 

Administration (NOAA) ของสหรฐัฯ ว่าไดร้ะงบัการนาํเขา้สินคา้สตัวน์ํา้และผลิตภณัฑส์ตัวน์ ํา้ท่ีมีแหล่งทาํการประมงในพืน้ท่ี Gulf 

of California ประเทศเม็กซิโก ไดแ้ก่ กุง้ (กุง้ขาว กุง้แชบ๊วย กุง้นํา้ตาล) ปลาซารดี์น ปลาแมคเคอเรล และปลาจวด เพราะการประมง

ในพืน้ท่ีดงักลา่วมีการทาํลายชีวิตสตัวน์ํา้ทะเลท่ีเลีย้งลกูดว้ยนม 

1. ภายในวนัท่ี 12 มิถนุายน 2563 สหรฐัฯ ใหป้ระเทศไทยแจง้มาตรการหรอืขัน้ตอนการดาํเนินการท่ีรบัรองวา่ สนิคา้สตัวน์ํา้ท่ี

ส่งไปยงัสหรฐัฯ ไม่มีส่วนประกอบของสตัวน์ํา้ท่ีนาํเขา้มาจากแหล่งในพืน้ท่ี Gulf of California ประเทศเม็กซิโก กลบัไปยงั 

NOAA  

2. กองควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต (กคส.) และกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จะจัดทาํ 

รา่งมาตรการและขัน้ตอนเพ่ือนาํเสนอระดบันโยบายของกรมประมงพิจารณา โดยจะมีการเฝา้ระวงัสินคา้สตัวน์ํา้ท่ีนาํเขา้

จากเม็กซิโก โดยหากมีสินคา้สตัวน์ํา้ท่ีสหรฐัฯ หา้มนาํเขา้จากเม็กซิโก จะมีตราประทบั “non-USA” ท่ีเอกสาร IMD และ

จดัทาํ Self Certification ระบแุหลง่ท่ีมาของสตัวน์ํา้ท่ีสง่ออกไปยงัสหรฐัฯ สมาคมฯ เพ่ือแจง้ใหก้บัสมาชิกทราบตอ่ไป 

 

             ทัง้นี ้ทาง กตส. ฝากใหผู้ป้ระกอบการท่ีนาํเขา้สินคา้สตัวน์ํา้ท่ีอยู่ในลิสตจ์ากเม็กซิโก ก่อนวนัท่ี 12 เมษายน 2563 และจะ

ส่งออกไปยงั US เช็ค Stock Raw Material ของโรงงานเพ่ือเตรียมเป็นขอ้มลูในการขอยกเวน้การหา้มนาํเขา้จากสหรฐัฯ สามารถดู

ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง ส ห รัฐ ฯ  ไ ด้ ที  https://www.federalregister.gov/documents/2 0 2 0 / 0 3 / 0 9 / 2 0 2 0 -

04692/implementation-of-fish-and-fish-product-import-provisions-of-the-marine-mammal-protection 
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TTIA เข้าร่วมประชุมผู้ผลิตสินค้าและเกษตรกรกลุ่มอาหารทะเลแช่แขง็และแปรรูป 

22 เมษายน 2563 ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ คุณสุพัตรา ผูอ้าํนวยการฯ และจนท.คณุปิยะราช เขา้ร่วมประชุมหารือ

เตรียมการประชมุกบัรองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์ในการประชมุผูผ้ลิตสินคา้และเกษตรกรกลุ่มอาหาร

ทะเลแช่แข็งและแปรรูป ร่วมกับ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย, บมจ.ยูนิคอรด์ และ TFFA โดยมีคุณพจน ์อร่ามวัฒนานนท ์ 

รองกรรมการสภาหอและนายกสมาคมอาหารแช่ เ ยือกแข็ ง ไทย เ ป็นประธานในการประชุม เตรียมการในครั้ง นี ้    

             ทัง้นี ้จะมีการนาํเสนอภาพรวมของอตุสาหกรรมทนู่ากระป๋องและสินคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง และอตุสาหกรรมอาหารแช่เยือก

แข็ง รวมถึงเสนอประเด็นต่างๆ ท่ีตอ้งการใหภ้าครฐัช่วยเหลือผ่านทางรองนายกฯ ในวันศุกรท่ี์ 24 เม.ย.63 นี ้ณ บมจ.ซี แวลู  

โดยผูแ้ทนของ TTIA ท่ีจะเขา้รว่มคือ ดร.ชนินทร ์คณุ อมรพนัธุ ์และคณุฤทธิรงค ์

 

 

 

 

 

 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมหารือผู้ผลิตสินค้าและเกษตรกรกลุ่มอาหารทะเลแช่แขง็และแปรรูป 

              24 เมษายน 2563 TTIA ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ คณุอมรพนัธุ ์กรรมการฯ คณุฤทธิรงค ์ผูแ้ทนกรรมการจาก TUG และ

คุณสุพัตรา  ผู้อ ํานวยการ  เข้า ร่วมประชุมหารือผู้ผลิตสินค้าและ เกษตรกรกลุ่ มอาหารทะ เลแช่ แข็ งแ ละแ ป ร รูป  

กบัคณะรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์(คณุจรุนิทร ์ลกัษณวิศิษฏ)์ รว่มกบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เพ่ือนาํเสนอภาพรวมของอตุสาหกรรมทนู่ากระป๋องและสินคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง และอตุสาหกรรม

อาหารแช่เยือกแข็ง รวมถึงเสนอประเด็นต่างๆ ท่ีต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือผ่านทางรองนายกฯ ณ บมจ.ซีแวลู  สรุปดังนี ้

              รองนายกฯ รบัประเดน็ท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ ไดแ้ก่ 

1. สง่เสรมิประชาสมัพนัธส์นิคา้อาหารไทยปลอดโควิด-19 ไปยงัประเทศตา่งๆ โดยจะเป็นการทาํงานรว่มกนั 4 กระทรวง 

พาณิชย ์เกษตรฯ สาธารณสขุ และมหาดไทย รว่มกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั ทางสมาคมเสนอสมทุรสาครและสงขลา ซึง่มี

โรงงานแปรรูปสตัวน์ํา้และแรงงานขา้มชาตอิยูม่าก 

2. ช่วยดกูารหารอืการเปิด AD สนิคา้แผน่เหลก็ไม่ใหมี้ผลกระทบตอ่ตน้ทนุ 

3. การผลกัดนัเปิด FTA TH-EU,BREXIT,RCEP,CPTPP,FTA TH-South Africa 
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4. การเปิดตลาดใหม่ จีน รสัเซีย แอฟรกิาใต ้อเมรกิาใต ้

5. การช่วยเหลือสนิคา้กุง้ 

             ดร.ชนินทร ์ใหค้วามเห็นเพิ่มเตมิในการแถลงขา่ววา่ ตอนนีปั้ญหาคล่ีคลายไปในทางท่ีดีคดิวา่อาหารทะเลโดยเฉพาะปลา

กระป๋องมีวตัถดุบิเพียงพอในการสง่ออกตลาดตา่งประเทศและมั่นใจวา่ปีนีท้ัง้ปีตวัเลขจะโตไม่ต ํ่ากวา่ 10% 

             ทัง้นี ้TTIA TMPA และบจก.โลหะกิจรุง่เจรญิทรพัย ์รว่มบรจิาคปลากระป๋องใหก้ระทรวงพาณิชยน์าํไปช่วยเหลือประชาชน

ในช่วง Covid-19 มลูคา่รวม 1,800,000 บาท 

 

TTIA เข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลนใ์นหวัข้อ  

“ทางออกอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดืม่ไทยในวิกฤต ิCOVID-19” 

              28 เมษายน 2563 คณุอนสุรา จนท.สมาคมฯ เขา้รว่มรบัฟังการเสวนาออนไลนใ์นหวัขอ้ “ทางออกอตุสาหกรรมอาหารและ

เครือ่งด่ืมไทยในวิกฤต ิCOVID-19” เพ่ือรบัฟังความเห็นจาก คณุวิศษิฐ์ ลิม้ลือชา ประธานกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร สภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมผูผ้ลิตอาหารสาํเรจ็รูป ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอาหารและเครื่องด่ืมชัน้นาํของประเทศไทย ท่ีจะให้

มมุมองในภาพรวมตอ่สถานการณปั์จจบุนั และจะช่วยใหค้ณุมีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นการเตรยีมตวั และธุรกิจของคณุใหร้อดพน้

จากวิกฤต COVID-19 ตอ่ยอดเตบิโตในภายหลงัไดอี้กดว้ย โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้
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              "Kitchen to the Word" เป็นนโยบายสาํคัญ

ของประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองยาวนาน ซึ่งเป็นขอ้ดีท่ี

ทําให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตอาหาร พยายาม 

Upgrade ตัวเอง หาวิธีต่างๆมาพัฒนาเรื่องของการ

ผลิตอาหาร การส่งออก หรือแมก้ระทั่งการบริโภคใน

ประเทศ ในรูปแบบท่ีมีความหลากหลาย สามารถเก็บ

รกัษาคณุภาพสนิคา้อาหารไดดี้ขึน้กวา่เดมิ 

              โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีมูลค่าการ

ส่งออกท่ี 3.5 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั หรือกว่า 1 ลา้นลา้นบาทไทย ในขณะท่ีมูลค่าภายในประเทศคือ 2 ลา้นลา้นบาท อัตราการ

เติบโตโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 1% ซึ่งความสามารถในการผลิตอาหารของไทย มีกาํลงัการผลิตในแตล่ะอตุสาหกรรมอยู่ท่ี 50-70% ของกาํลงั

การผลติทัง้หมด เช่น ปลากระป๋อง 120,000 ตนั/ลา้นบาท และอาหารทะเลแช่แข็ง 60,000 ตนั / ลา้นบาท เป็นตน้  

               ความพรอ้มและการตอบสนองของประเทศไทยในช่วงวิกฤต มีนโยบายการเคอรฟิ์วทั่วประเทศ การรกัษาระยะห่างภายใน

สงัคม การปิดน่านฟ้าไทย การกักตวั การชัตดาวนช์ั่วคราวในพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงสงู มาตรการเยียวยาและลดผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคโควิด - 19 จากรัฐบาล  ซึ่ งผลิตภัณฑ์และบริการ ท่ี มีความต้องการในช่ ว งวิ กฤต  COVID-19 ได้แ ก่   

เจลลา้งมือ เจลแอลกอฮอล ์หนา้กากอนามยั บะหม่ีกึ่งสาํเรจ็รูป และปลากระป๋อง 

               เทคโนโลยีท่ีน่าจะเป็นท่ีตอ้งการมากท่ีสดุหลงัวิกฤต ผลพวงจากการเวน้ระยะห่างทางสงัคม ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ทาํใหเ้กิดบรรทัดฐานใหม่ๆ เช่น การเติบโตของธุรกิจออนไลน ์รวมถึงความสาํคญัของระบบอัตโนมัติท่ี

เก่ียวขอ้งกับการใชแ้รงงานคนในภาวะวิกฤต ซึ่งสถิติพบว่าธุรกิจส่วนใหญ่มีการใชแ้รงงานในปี 2560 มากกว่าปี 2559 ชีใ้หเ้ห็นว่า  

มีสถานการณข์าดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในอตุสาหกรรมมากขึน้ ดงันัน้ การทดแทนดว้ยระบบอตัโนมตัจิงึเป็นวิธีแกปั้ญหาการขาด

แคลนแรงงานได ้

             ปัญหาความปลอดภยัของอาหารในช่วงวกิฤต COVID-19 สขุอนามยัและความสะอาดของอาหารเป็นประเดน็สาํคญัในการ

ควบคมุความปลอดภยัของอาหาร มีปัญหาการจดัหาวสัด ุเพราะมีขอ้จาํกดัในการขนสง่ โรงงานอาหารยงัคงสามารถดาํเนินการผลิต

ภายใตเ้ง่ือนไขการควบคมุท่ีเขม้งวด มาตรการควบคมุอยา่งเขม้งวดจงึเป็นสิ่งสาํคญัในการควบคมุความปลอดภยัดา้นอาหาร  
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TTIA เข้าร่วมประชุม เร่ืองกรมการค้าตา่งประเทศออกประกาศเปิดการไตส่วน 

การทุม่ตลาดสินค้าเหล็กชุบหรือเคลือบดบุีกทัง้ชนิดเป็นม้วนและไม่ม้วน 

          30 เมษายน 2563 TTIA ดร.ชนินทร ์นายก และคณุสพุตัรา ผอ. เขา้รว่มประชมุ เรือ่งกรมการคา้ตา่งประเทศออกประกาศเปิด

การไต่สวนการทุ่มตลาดสินคา้เหล็กชบุหรือเคลือบดีบกุทัง้ชนิดเป็นมว้น และไม่เป็นมว้น ท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากสาธารณรฐัประชาชน

จีน สาธารณรฐัเกาหลี ไตห้วนั และสหภาพยโุรป รว่มกบั สมาคมบรรจภุณัฑโ์ลหะไทย สมาคมผูผ้ลิตอาหารสาํเรจ็รูป สภาผูส้ง่ออกฯ

และบรษัิทผูผ้ลติแผน่เหลก็ 2 รายโดยมีอธิบดีกรมการคา้ฯ(คณุกีรต ิรชัโน) เป็นประธาน  สรุปดงันี ้

1. ประธานแจง้ว่าขณะนีก้ระบวนการไต่สวนเริ่มแลว้ แต่ก็อยากเปิดอีกช่องทาง ใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสีย ใน Value chain ไดม้า

หาทางออกรว่มกนั เพราะการมีภาษี AD  เพิ่มขึน้มา ไม่เกิดประโยชนก์บัฝ่ายใดเลย  กรมฯยินดีจดัหารือแบบนี ้แยกนดัคยุ

ได ้ในประเดน็ ราคา ปรมิาณ คณุภาพ และความตอ่เน่ืองในการสง่มอบสนิคา้  

2. TTIA ดร.ชนินทร ์เห็นดว้ยกบัประธาน  และแจง้วา่  อตุฯทนู่าและอาหารสตัวเ์ลีย้ง ใช ้Tin Free Steel เป็นหลกัและมากท่ีสดุ

ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม  อ า ห า ร  แ ต่ วั น นี ้ เ ป็ น ก า ร ห า รื อ เ รื่ อ ง  AD  Tinplate ก็ ข อ ดู อี ก ที ว่ า จ ะ เ ข้ า ร่ ว ม ห รื อ ไ ม่   

   -  ขอแสดงความเห็นวา่ ท่ีผา่นมาทางสมาคมคยุกบัทกุฝ่ายไม่เคยปิดกัน้การเจรจาโดยตอ้งมีความโปรง่ใส ใหค้วามสาํคญั     

      กับซัพพลายเออร ์สรา้งสมดุลยว์ัตถุดิบในและนอกประเทศ ทุกคนตอ้งสามารถอยู่ได ้ไม่ทาํใหผู้ผ้ลิตแผ่นเหล็กใน  

      ประเทศลม้หายไป 

3. ประธานแจง้วา่ หากมีความคืบหนา้ในการหารอือยา่งไร จะแจง้ผลไปยงัทกุฝ่ายอีกที 

 

 

 

 

  

 

 

คู่มือสถานการณ ์Covid 

- คู่มือคาํแนะนาํสาํหรับนายจ้างเร่ืองการจดัการทาํงาน แบบยดืหยุ่น การสนับสนุนการดูแลบุตรหลานพนักงาน 

และแนวทางปฏบิัตทิีเ่หมาะสมในสถานทีท่าํงาน ในบริบทสถานการณโ์รคโควดิ-19 ของ UNICEF 

Source:  https://globalcompact-th.com/Util/downloadfile/hilight-0-41?noallheader=1 

- คู่มือการจดัการโควดิ สาํหรับสถานประกอบกจิการ โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในการทาํงาน

Source:  https://drive.google.com/file/d/1ZvZqe4RYbl0twSQTa1CHNGQjm4BRClA0/view 

กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมษายน  2563  
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กฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลทีใ่หน้ายจา้งจ่าย พ.ศ. 2563 

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/028/T_0003.PDF  

กฎกระทรวง ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการทาํงานทีใ่หน้ายจา้งจ่าย พ.ศ. 2563  

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/028/T_0007.PDF  

กฎกระทรวง กาํหนดอัตราค่าทาํศพทีใ่หน้ายจา้งจ่าย พ.ศ. 2563  

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/028/T_0010.PDF  

ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง กาํหนดหลักเกณฑ ์วธีิการ และเงือ่นไขใหล้ดหย่อนการออกเงนิสมทบของนายจ้าง และ

ผู้ประกันตนกรณีการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19)) นายจา้งจา่ยสมทบรอ้ยละ 4 ลกูจา้งรอ้ยละ 1 งวดมีนาคม- พฤษภาคม 2563 นี ้ใหใ้ชว้นัท่ี 10 เมษายน 2563  

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/084/T_0012.PDF 

กฎกระทรวงการได้รับประโยชนท์ดแทนในกรณีว่างงานอันเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิ พ.ศ. 2563 

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/029/T_0005.PDF 

กฎกระทรวงการได้รับประโยชนท์ดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากมเีหตุสุดวสัิยอันเกดิจากการระบาดของโรคตดิต่อ

อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ พ.ศ. 2563  

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/029/T_0008.PDF 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง กาํหนดงานทีห่า้มคนตา่งด้าวทาํ (บงัคับใช้ 20 มิถุนายน 2563 นี)้ โดยในบญัชี 1 ขอ้ 2 ได้

เวน้งานขบัโฟลคล์ฟิทใ์หค้นตา่งดา้วสามารถทาํได ้

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/092/T_0014.PDF 

มตปิระชุม คณะรัฐมนตรี 30 มีนาคม- เมษายน 2563 

วนัท่ี 30 มีนาคม 2563 มีหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัอตุสาหกรรมประมงดงันี ้ 

5. เรือ่งรา่งประกาศสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง การออกหนงัสือคนประจาํเรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยการประมง พ.ศ. .... และ

รา่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การยกเวน้ขอ้หา้มมิใหค้นตา่งดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการเฉพาะ สาํหรบัคนตา่งดา้ว

สญัชาตกิมัพชูา ลาว และเมียนมา สามารถย่ืนคาํขอรบัหนงัสือคนประจาํเรอืเพ่ืออยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราวและทาํงานกบั

นายจา้งในกิจการประมงทะเล รวม 2 ฉบบั  

6. เรือ่งขอทบทวนอตัราตามรา่งประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเง่ือนไข ใหล้ดหยอ่นการ

ออกเงินสมทบของนายจา้ง และผูป้ระกนัตน  

7. เรือ่งขอทบทวนอตัราและระยะเวลาการไดร้บัประโยชนท์ดแทนในกรณีวา่งงานตามรา่งกฎกระทรวงการไดร้บัประโยชน์

ทดแทนในกรณีวา่งงานเน่ืองจากมีเหตสุดุวิสยั พ.ศ. ....  

12. เรือ่งมาตรการเตรยีมความพรอ้มของหน่วยงานภาครฐัในการบรหิารราชการและใหบ้รกิารประชาชนในสภาวะวิกฤต 

[รองรบัสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)]  
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13. เรือ่ง ขออนมุตัขิยายระยะเวลาดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือเยียวยาผูป้ระสบภยัพิบตั ิครวัเรอืนละ 5,000 บาท ตามมติ

คณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 วนัท่ี 7 ตลุาคม 2562 และวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 

14. เรือ่งท่ี  ทบทวนมตคิณะรฐัมนตรเีก่ียวกบัมาตรการดแูลและเยียวยาผลกระทบจากไวรสัโคโรนา (COVID-19) ตอ่

เศรษฐกิจไทยทัง้ทางตรงและทางออ้ม ระยะท่ี 2  

17. เรือ่ง การผ่อนปรนการอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราวและการทาํงานใหก้บัแรงงานตา่งดา้วท่ีเขา้มาทาํงานตาม

ขอ้ตกลงท่ีรฐับาลไทยไดล้งนามกบัรฐับาลประเทศคูภ่าคี  

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/28179  

 

มตปิระชุมคณะรัฐมนตรี วันที ่3 เมษายน 2563 (ประชุมนัดพเิศษ) ทีเ่กีย่วข้องกับอุตสาหกรรมประมง 

..... 2.  เรือ่ง มาตรการดแูลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรสัโคโรนา (Covid-19) ของกระทรวงพลงังาน 

                   1. การลดคา่ครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผูป้ระกอบการ 

                              1.1 มาตรการลดตน้ทนุค่าไฟฟ้าใหก้ับผูป้ระกอบการภาคธุรกิจและภาคอตุสาหกรรมท่ีไดร้บัผลกระทบจากโค

วิด-19  โดยคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) มีมติใหผ้่อนผนัการเรยีกเก็บอตัราคา่ไฟฟา้ตํ่าสดุ (Minimum Charge) จาก

ท่ีกาํหนดใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าตอ้งจ่ายในจาํนวนท่ีตายตวั (รอ้ยละ 70 ของการใชไ้ฟฟา้สงูสดุในรอบ 12 เดือน) ไม่ว่าผูใ้ชไ้ฟฟา้จะใชไ้ฟฟา้ถึง

จาํนวนท่ีกาํหนดหรือไม่ก็ตาม เป็นผ่อนผันใหจ้่ายตามการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด สาํหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีไดร้บัการผ่อนผันจะเป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ประเภทท่ี 3-7  เช่น กลุม่ SMEs โรงงานอตุสาหกรรม และโรงแรม ใหมี้ผลตัง้แตเ่ดือนเมษายน –มิถนุายน  2563 รวม 3 เดือน  สง่ผล

ใหผู้ใ้ชไ้ฟฟา้ประเภทดงักลา่วลดคา่ใชจ้่ายลงได ้ 

                              1.2 การลดคา่ไฟฟา้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 30 ใหก้บัผูป้ระกอบการโรงแรมหรอืหอพกัท่ีจะปรบัเปล่ียนใหเ้ป็นท่ีพกั

หรอืโรงพยาบาลสนาม 2 รูปแบบ คือ ท่ีพกัหรอืโรงพยาบาลสนามท่ีใชพ้กัฟ้ืนผูป่้วยโรคโควิด-19 หรอื ท่ีพกัหรอืโรงพยาบาลสนามท่ีใช้

สงัเกตอาการของผูเ้ขา้ขา่ยเฝา้ระวงั ฯ 

                             1.3 การชว่ยเหลือผูป้ระกอบการคา้นํา้มนัเชือ้เพลงิซึง่ประสบปัญหาการใชน้ํา้มนัท่ีลดลง 

เป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะนํา้มนัอากาศยาน ทาํใหป้ระสบปัญหาถงัเก็บนํา้มนัไม่เพียงพอ 

                                        1.3.1 ลดอตัราสาํรองนํา้มนัดบิตามกฎหมายจากรอ้ยละ 6 โดย ระยะแรก :    เป็น รอ้ยละ 4 ระยะเวลา 1  

ปี  และ ระยะท่ี 2 : เป็นรอ้ยละ 5 หลงัจาก 1 ปี เป็นตน้ไป 

                                        1.3.2 ขยายระยะเวลาการคงอตัราสาํรองก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตามกฎหมายท่ีรอ้ยละ 1 ออกไป

อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน  (สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2564) 

                                        1.3.3 สนบัสนนุการเพิ่มปรมิาณการจดัเก็บนํา้มนัของคลงันํา้มนับรเิวณคลองเตย  บางจาก ช่องนนทร ี

กรุงเทพ ฯ เพ่ือรองรบัภาวะนํา้มนัท่ีมีปรมิาณลน้สตอ็กโดยใหมี้ปรมิาณการจดัเก็บนํา้มนัสงูสดุไดต้ามท่ีกฎหมายกาํหนด 

2.  การสง่เสรมิการลงทนุและสง่เสรมิอาชีพดา้นพลงังาน .....  

Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/28385 
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มตปิระชุมคณะรัฐมนตรี วันที ่7 เมษายน 2563 ทีเ่กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมง  

14.      เรือ่ง     มาตรการชว่ยเหลือผูใ้ชไ้ฟฟา้ท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) เพิ่มเตมิ      

จากสถานการณก์ารระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่สง่ผลกระทบเป็นวงกวา้งตอ่ระบบเศรษฐกิจในหลายสว่นทัง้

ภาคครวัเรอืน ธุรกิจ และอตุสาหกรรม โดยคาดวา่จะมีประชาชนจาํนวนมากยา้ยถ่ินฐานกลบัไปยงัภมิูลาํเนา รวมถึงการทาํงาน

ภายในท่ีพกัอาศยั (Work From Home) ทาํใหก้ารใชไ้ฟฟา้ประเภทบา้นอยูอ่าศยัเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะผูใ้ชไ้ฟฟา้ท่ีเดมิเคยไดร้บัสทิธิคา่

ไฟฟา้ฟร ีจาํนวน 50 หน่วยไมต่อ้งชาํระคา่ไฟฟา้ จะไม่ไดร้บัสทิธิดงักลา่ว เป็นผลใหมี้ภาระตอ้งชาํระคา่ไฟฟา้ ซึง่ในสภาพเศรษฐกิจ

ปัจจบุนัผูใ้ชไ้ฟฟา้กลุม่ดงักลา่วอาจไม่สามารถชาํระคา่ไฟฟา้ได ้กระทรวงมหาดไทยจงึไดมี้ขอ้เสนอมาตรการช่วยเหลือผูใ้ชไ้ฟฟา้ท่ี

ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเตมิ  

Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/28560  

มตปิระชุมคณะรัฐมนตรี วันที ่15 เมษายน 2563 ทีเ่กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมง 

19.      เรือ่ง     รายงานผลการดาํเนินงานปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุยข์องประเทศไทย ประจาํปี 2562 

24.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ)์ 

30.      เรือ่ง     คาํสั่งสาํนกันายกรฐัมนตร ีท่ี 112/2563 เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการกาํกบัดแูล ดา้นผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก

การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29124  

มตปิระชุมคณะรัฐมนตรี วันที ่21 เมษายน 2563 มเีร่ืองทีเ่กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมง  

7.       เรือ่ง     รา่งกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์พ.ศ. .... 

9.       เรือ่ง     รา่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนญุาตใหค้นตา่งดา้วบางจาํพวกอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ 

(ฉบบัท่ี ..) 

12.      เรือ่ง     รา่งมาตรการในการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมิดหรอืคกุคามทางเพศในการทาํงาน 

18.      เรือ่ง     ทบทวนมตคิณะรฐัมนตรเีก่ียวกบัมาตรการชดเชยรายไดแ้ก่ลกูจา้งของสถานประกอบการท่ีไดร้บัผลกระทบหรอืผู้

ไดร้บัผลกระทบอ่ืน ๆ ของการแพรร่ะบาด ของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ครัง้ท่ี 2  

Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29468  
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