
จัดทำโดย : สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110                                
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14 ม.ค. 64 ดร.ชนนิทร ์เขา้ร่วมการแถลงขา่ว ความร่วมมอื

สนับสนุนจากกระทรวงแรงงาน ส านักงานประกันสงัคม สู่

ภาคเอกชนเพือ่แกไ้ขปัญหา covid-19 

 

15 ม.ค. 64 TTIA ประชมุ ออนไลน ์ปัญหาจัดการแรงงานในสถานการณ์ COVID-

19 ครัง้ที ่5 เชญินายแพทย ์จรีศักดิ ์วรสนุทโรสถ ใหค้ าแนะน าตัง้ FQ 

8 ม.ค. 64 ดร.ชนนิทร ์เขา้รว่มการแถลงขา่ว แนวทางการแกไ้ขปัญหาโรคระบาดโควดิ-19 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 

TTIA จัดประชมุด่วนเรื�องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควดิ-19 1 

TTIA เขา้ร่วมประชมุ (Online) หารอืเตรยีมการสําหรับการประชมุขอ้บทกฎว่าดว้ยถิ�นกําเนดิสนิคา้ ภายใต ้
ความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกจิระดับภูมภิาค  

1 

ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และนายกสมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ลี�ยงไทย เขา้ร่วมการ
แถลงข่าว แนวทางการแกไ้ขปัญหาโรคระบาดโควดิ-19 

2 

TTIA เขา้ร่วมประชมุ (Online) หารอืกับ Egyptian Businessmen’s Association (EBA) 4 

TTIA เขา้ร่วมประชมุพจิารณา (Online) (ร่าง) แนวทางและมาตรการในการพัฒนาการประมงของไทยให ้
ปลอดสัตวนํ์�าและสนิคา้สัตวนํ์�าจากการทําประมง IUU 

4 

ดร.ชนนิทร ์เขา้ร่วมการแถลงข่าว ความร่วมมือสนับสนุน จากกระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม สู่

ภาคเอกชนเพื�อแกไ้ขปัญหา covid-19 
6 

TTIA เขา้ร่วมประชุมหารือออนไลน์ (Webinar) เรื�อง กฎศุลกากรดา้นกฎว่าดว้ยถิ�นกําเนิดสนิคา้ของ
อนิเดยี 

7 

TTIA เขา้ถ่ายท VDO มาตรการป้องกัน COVID-19 การขนถ่ายปลาในอุตสาหกรรมทูน่าของประเทศไทย 
ณ ท่าเรอืราชบูรณะ 27A 

6 

TTIA เขา้ร่วมในนามประชมุหารอืแกไ้ขปัญหาการขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ 7 

TTIA คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค์ ที�ปรกึษาสมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการแรงงาน ครั �งที� 1/2564 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

8 

TTIA จัดประชมุ ออนไลน์ หารอืปัญหาการจัดการแรงงานในสถานการณ์ COVID-19 ครั �งที� 5 10 

TTIA/TPFA จัดประชมุหารอืปัญหาการจัดการแรงงานในสถานการณ์ COVID-19 ครั �งที� 6 11 

TTIA เขา้ประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณาคัดเลอืกและตัดสนิรางวัลผูป้ระกอบธุรกจิสง่ออกดเีด่น (Prime 
Minister's Export Award) ประเภทรางวัลสนิคา้ฮาลาลยอดเยี�ยมครั �งที� 1/2564 

12 

TTIA เขา้ร่วมสัมมนาประชาพจิารณ์ เรื�อง เจาะลกึความตกลง RCEP และการเตรยีมใชป้ระโยชน-์ปรับตัว 
ณ โรงแรมนกิโก ้กรุงเทพ 

13 

TTIA เขา้ร่วมประชมุ ออนไลน์ แลกเปลี�ยนความคดิเห็นในประเด็นเรื�อง เสรภีาพในการประกอบอาชพีกับ
การคุม้ครองแรงงานในงานประมง 

14 

TTIA เขา้ร่วมประชมุออนไลน์ โครงการ Ship to Shore Rights South East Asia 15 

TTIA เขา้ร่วมประชมุกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ครั �งที� 1/2564 17 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 

TTIA เขา้ร่วมประชมุ GDST Working Group 3 Meeting - APAC 18 

TTIA เขา้ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครอืข่าย เพื�อสรา้งความร่วมมอืแนวทางปฏบัิตกิารใชแ้รงงานที�
ด ี(GLP) 

19 

TTIA จัดประชมุออนไลน์ คณะกรรมการแรงงาน และ หารอื HR กลุ่มย่อย เพื�อหารอืปัญหาการจัดการ

แรงงานในสถานการณ์ Covid-19   

20 

ข่าวประจําเดอืนมกราคม 2564 รวบรวมโดย TTIA 21 
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TTIA จดัประชุมดว่นเรือ่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. TTIA ไดจ้ัด

ประชมุด่วนเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-

19 ผ่านทางโปรแกรมสนทนาออนไลน์ Zoom โดยมคีุณชนนิทร ์

นายกสมาคมฯ คุณพจน์ ทีป่รกึษากติตมิศักดิ ์และคุณอรรถพันธ ์

ทีป่รกึษาสมาคมฯ เขา้รว่มประชมุ พรอ้มดว้ยบรษัิทสมาชกิจ านวน 

17 บรษัิท  

โดยทีป่ระชมุไดม้กีารแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นการบรหิารจัดการ

ดา้นแรงงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ในการนี้ คณุชนนิทรแ์ละคุณพจน์ 

ไดเ้นน้ย ้ากับทีป่ระชมุว่า ใหต้ดิตามข่าวสารและประกาศของรัฐบาล

หรอืหน่วยงานของรัฐอยา่งใกลช้ดิ เพือ่เตรยีมรับมอืกบัค าสัง่ทีอ่าจจะ

เกดิขึน้ พรอ้มทัง้นัดประชมุอกีครัง้ในวันจันทรท์ี ่11 มกราคม 2564 

เวลา 13.30 น.  
 

TTIA เขา้รว่มประชุม (Online) หารอืเตรยีมการส าหรบัการประชุมขอ้บทกฎวา่ดว้ยถิน่

ก าเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลงหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูม ิภาค (Regional 

Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 

วันที ่7 มกราคม 2564 คณุปิยะราช จนท.การคา้ เขา้

ร่วมประชมุ (Online) หารือเตรยีมการส าหรับการประชมุขอ้

บทกฎว่าดว้ยถิน่ก าเนิดสนิคา้ ภายใตค้วามตกลงหุน้ส่วน

ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 

Economic Partnership: RCEP) จั ด โดย  ก รมศุ ลก าก ร 

วัตถปุระสงค ์เพือ่หารอืประเด็นคงคา้งในขอ้บทกฎวา่ดว้ยถิน่

ก าเนิดสนิคา้ เชน่ ประเด็นหนังสอืรับรองถิน่ก าเนิด ถอ้ยค า

ในค ารอ้ง เป็นตน้ สรปุดังน้ี 

    เน่ืองดว้ย ภายในเดอืนกุมภาพันธ ์2564 จะมกีารจัดประชมุอาเซยีน เพื่อหารือขอ้สรุป

ประเด็นคงคา้งของกรอบการเจรจา RCEP ทางกรมศุลกากร จงึจัดประชุมฯ เพื่อเตรียมความ

พรอ้มของฝ่ายไทยในการเจรจาดังกลา่ว ดังนี้ 

  1. ประเด็นทีต่อ้งมกีารตกลงกนั กอ่นความตกลงมผีลใชบ้ังคับ  

      - รปูแบบของ “หนังสอืรับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้” (Certificate of Origin) 

      - ถอ้ยค าใน “ค ารับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้” (Declaration of Origin) 

      - การปรับ ตารางกฎเฉพาะรายสนิคา้ จากเดมิทีต่กลง HS 2012 เป็น HS 2017 

   2. ประเด็นทีม่กีารเจรจาเพิม่เตมิหลังจากทีค่วามตกลง RCEP มผีลใชบ้ังคับ 

       - การสะสม ใหร้องรับ Full Cumulation 

       - การจัดท าค ารับรองถิน่ก าเนิดสนิคา้โดยผูน้ าเขา้>>โดยกรมศุลกากรใหข้อ้มูล

เพิม่เตมิในส่วนน้ีว่าในกรอบ RCEP อกี 10 ปี สามารถรับรองโดย Exporter เอง

ได ้และส าหรับการรับรองโดย Importer ยังเป็นประเด็นใหเ้จรจากนัอยู ่

      - ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการสง่ตัวอยา่งลายมอืชือ่ของเจา้หนา้ที ่

      - การเปิดตลาดใหก้บัสนิคา้อืน่ตามทีภ่าครีอ้งขอ 
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   3. จากการประชมุไดข้อ้สรปุและประเด็น ดังน้ี 

        - หนังสอืรับรองถิน่ก าเนิดสนิคา้จะใชรู้ปแบบ Form D เป็นแนวทางในการเจรจา 

Form RCEP  

        - ค ารับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้ (Declaration of Origin) ทางกรมฯ จะใชรู้ปแบบ การ

รับรองถิ่นก าเนิดสินคา้ดว้ยตนเอง ASEAN Wide Self-Certification (AWSC) 

เป็นแนวทางในการเจรจากรอบ RCEP 

     ทัง้นี้ ภาคเอกชนใหค้วามเห็นเพิม่เตมิว่าการระบุ Hs code ในหนังสอืรับรองถิน่ก าเนิด

สนิคา้ขอใหร้ะบุพกิัดสนิคา้ทีร่ะดับ 6 หลัก  และเนน้ย ้ากับภาคสีมาชกิ เพื่อป้องกันปัญหาเรื่อง

พกิัดไม่ตรงกันกรณีทีม่กีารแปลงพกิัด อกีทัง้ อยากใหม้คีวามชัดเจนในเรือ่งการออกแบบฟอรม์ 

โดยไดย้กตัวอย่างปัญหากรณี Form D ของประเทศมาเลเซีย ที่พิกัดไม่ตรงกับไทย จึงไม่

สามารถออกฟอรม์ใหไ้ด ้ท าใหม้ปัีญหา post audit เรยีกเก็บภาษียอ้นหลัง เป็นตน้ 

>>ประเด็นดังกล่าว ทางกรมศุลกากรรับไวพ้ิจารณาและจะไปหารือนอกรอบกับ

ผูเ้กีย่วขอ้งอกีครัง้หนึง่ 

 

ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมอุตสาหกรรมทนูา่ไทย และนายกสมาคมการคา้อาหาร

สตัวเ์ลีย้งไทย เขา้รว่มการแถลงขา่ว แนวทางการแกไ้ขปญัหาโรคระบาดโควดิ-19  

วันที่ 8 มกราคม 2564  ดร.ชนินทร์ นายก

สมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย และนายกสมาคมการคา้

อาหารสัตว์เลี้ยงไทย เขา้ร่วมการแถลงข่าว แนว

ทางการแกไ้ขปัญหาโรคระบาดโควิด-19 จัดโดย 

หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

ร่ ว ม กั บ  ด ร . พ จ น์  อ ร่ า ม วั ฒ น า น น ท์   

รองประธานกรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

และประธานคณะกรรมการยทุธศาสตรธ์รุกจิประมงและ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมี ดร.วชิาญ  องิศรีสว่าง 

รองอธบิดกีรมประมง, สมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย, สมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรูป เขา้ร่วม

แถลงขา่วดว้ย และมกีารเชญิสือ่เขา้รว่มงานน้ีดว้ย อาท ิPPTV, TNN, Nation, เกษตร TV, ส านัก

ขา่วกุง้ไทย, AQUA Biz, ชอ่ง 9, ส านักขา่ว กรมประมง, NBT, ชอ่ง 7 , ชอ่ง 5   มสีรปุดังน้ี  

      1. กรมประมงไดใ้หข้อ้มูลซึง่ชีช้ัดว่า การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ในครัง้นี้ 

ไมไ่ดเ้กดิจากการระบาดจากสตัวน์ ้าสูค่น แตเ่ป็น การระบาดจากคนสูค่น ซึง่กระแสขา่วน้ี ไดส้รา้ง

ความเขา้ใจผดิต่อผูบ้รโิภคว่า หากบรโิภคอาหารทะเลแลว้จะตดิเชือ้โควดิ-19 สาเหตุหลักของ

การแพร่ระบาดในระลอกน้ี เกดิจากแรงงานต่างดา้วซึง่ลักลอบเขา้มาในประเทศไทย และเขา้มา

พักอาศัยรว่มกบัชมุชนแรงงานตา่งดา้วในจังหวัดสมทุรสาคร จงึมกีารแพรเ่ชือ้ตอ่ ๆ กนัมา 

      2. เมือ่เกดิการแพร่ระบาดระลอกสองขึน้ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัด

สมทุรสาคร ไดร้ว่มมอืกนัด าเนนิมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดอยา่งเขม้ขน้ มกีารตรวจคัดกรอง

พนักงานและแรงงานในอตุสาหกรรม เพือ่คัดแยกกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งตดิเชือ้และกลุ่มทีไ่มม่คีวาม

เสีย่งตดิเชือ้ออกจากกัน เพื่อป้องกันไม่ใหผู้ท้ีม่เีชือ้แต่ไม่แสดงอาการเป็นพาหะน าเชือ้แพร่สู่

ผูอ้ืน่ 
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      3. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ดร.

ชนินทร์ กล่าวว่า ไดย้กปัญหาโควดิ-19 กับการ

ส่งออกสนิคา้สัตวน์ ้า ต่อท่านจุรนิทร ์รองนายกฯ 

และรมว.พณ.ตัง้แต่ปลายเดอืนเม.ย.63 ในครัง้ที

ท่านไปเยี่ยม รง.ทูน่า ต่อมาสมาคมใหค้วาม

ร่วมมอืกับภาครัฐในการป้องกันการปนเป้ือนเชือ้

ไ ว รั ส โ ค วิ ด - 19 ผ่ า น โ ค ร ง ก า ร  Covid-19 

Prevention Best Practice ตัง้แต่เดือนสงิหาคม 

2563 โดยโรงงานทูน่าไดร้ับหนังสอืรับรองว่าสนิคา้มกีารป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้ไวรัสโควดิ-19 

และไดผ้ลติสื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์ ซึง่เป็นการสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับผูบ้ริโภคทัง้ในและ

ต่างประเทศได ้ โดยอุตสาหกรรมทูน่าไทยมกีารสง่ออกเป็นอันดับ 1 ของโลกมาเป็นเวลานาน

กระบวนการน้ีจงึส าคัญตอ่ภาพลักษณ์ของอตุสาหกรรมเป็นอยา่งมาก 

         สินคา้ทูน่าผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรค

ทัง้หมดจงึมั่นใจดา้นความปลอดภัยอาหาร  / ใน

ดา้นแรงงานนัน้ ทางโรงงานไดพ้ยายามเต็มทีต่าม

มาตรการพเิศษของ สธ. และกรมประมง โดยมกีาร

การคัดกรอง พ่นยาฆ่าเชื้อ และป้องกันต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ

ของแรงงานได ้เพราะแรงงานมีการเคลื่อนที่ ซึง่

ทั่วโลกตระหนักในเรื่องน้ีดี  แต่สิง่ส าคัญกว่าคือ

เมื่อมีปัญหาแลว้ตอ้งพยายามแกไ้ข โรงงานได ้

ท างานร่วมกับภาครัฐในพืน้ทีอ่ยา่งเต็มที ่ดังนัน้ การ่วมมอืของภาครัฐและเอกชนเป็นสิง่ส าคัญที่

จะท าใหปั้ญหาบรรเทาลง  

        นอกจากน้ี ทางคณะแถลงขา่ว ยังไดย้นืยันกบัประชาชนว่าสตัวน์ ้าไทยไดม้กีารดแูลปฏบิัต ิ

ป้องกันการปนเป้ือนของเชือ้โควดิ-19 ในตัวสนิคา้ เพือ่การบรโิภคทัง้ในและต่างประเทศ อย่าง

เต็มทีท่ีส่ดุ จงึขอใหป้ระชาชนเชือ่มั่นและไวว้างใจในผลติภัณฑจ์ากสตัวน์ ้าไทย  

เอกสารประกอบการแถลงขา่วทา่นสามารถดไูดต้ามลงิก ์ 

รับชมการถา่ยทอดงานแถลงขา่วยอ้นหลังไดต้ามลงิก ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1avfWLFkgfGF3_3Zsgtypg0kY0HGRH66z?usp=sharing
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1072012509982655&ref=watch_permalink
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TTIA เขา้รว่มประชุม (Online) หารอืกบั Egyptian Businessmen’s Association 

(EBA) 

วันที ่12 มกราคม 2564 TTIA คุณปิยะ

ร าช  เ ข ้า ร่ ว มป ร ะชุม  (Online) หา รื อ กั บ 

Egyptian Businessmen’s Association (EBA) 

ซึง่เป็นหน่วยงาน Counterpart ของสภาธุรกจิ

ไทย –  อียิปต์ วัตถุประสงค์เพื่อส่ง เสริม

ความสัมพันธ ์ตลอดจนวางแผนแนวทางความ

ร่วมมอืระหว่างสภาธุรกจิฯ และหน่วยงาน EBA 

จัดโดย สภาธรุกจิไทย-อยีปิต ์สภาอตุสาหกรรม

แหง่ประเทศไทย สรปุดังน้ี  

     1. ทางสภาธุรกจิไทย-อยีปิต ์ไดน้ า

สมาชกิฯ ของสภาธุรกิจฯ หารือถึงแนวทาง

โอกาสการคา้ การลงทุน ในระหว่างประเทศไทยและอียิปต์ โดยการหารือไดม้ีการแนะน า

วัตถุประสงคใ์นการจัดตัง้สภาธุรกจิฯ  เพื่อเป็นการสง่เสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศไทยและ

อนิเดยี พรอ้มทัง้เสรมิสรา้งเครอืขา่ยภาคธุรกจิระหว่างกนัในสาขาตา่งๆ ทีท่ัง้สองฝ่ายมศีักยภาพ 

โดยเนน้อุตสาหกรรมทีม่ศีักยภาพของทัง้สองประเทศ เชน่ ยานยนตร ์เครื่องมอืแพทย ์สนิคา้

เกษตรและอาหาร ยาง และเคมภีัณฑ ์เป็นตน้  

      2. มกีารหารือแนวทางการส่งเสรมิการคา้การลงทุนและการจัดกจิกรรมร่วมกันเพือ่

เป็นการขยายโอกาสของภาคธรุกจิทัง้สองฝ่ายและเป็นการสรา้งเครอืขา่ยของผูป้ระกอบการไทย

และอยีปิตใ์หม้คีวามแน่นแฟ้นมากยิง่ขึน้ รวมถงึการสง่เสรมิดา้นวัฒนธรรมซึง่กนัและกนั 

     ทัง้นี้ ทาง Egyptian Businessmen’s Association (EBA) มแีผนจัดท า Action plan  

โดยจะสง่แผนการด าเนนิงานใหท้างสภาธรุกจิ เพือ่ดคูวามเป็นไปไดใ้นการจัดกจิกรรมรว่มกนั  
 

TTIA เขา้รว่มประชุมพจิารณา (Online) (รา่ง)แนวทางและมาตรการในการพฒันาการ

ประมงของไทยใหป้ลอดสตัวน์ า้และสนิคา้สตัวน์ า้จากการท าประมง IUU 

วันที่  12  มกราคม 2564  TTIA คุณ

สพุัตรา ผูอ้ านวยการและคณุศดานันท ์เจา้หนา้ที่

ประมงเขา้ร่วมประชมุพจิารณา (Online) (ร่าง)

แนวทางและมาตรการในการพัฒนาการประมง

ของไทยใหป้ลอดสัตวน์ ้าและสนิคา้สัตวน์ ้าจาก

การท าประมง IUU โดยมีคุณบัญชา สุขแกว้  

รองอธบิดกีรมประมง เป็นประธาน ณ กรมประมง 

สรปุดังน้ี 

     1.จดุประสงค:์  กรมประมงไดจ้ัดจา้ง

ผูเ้ชีย่วชาญและหารือภายในกรมฯ แลว้ ในการ

จัดท าขอ้เสนอแนะการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการควบคมุการน าเขา้สตัวน์ ้าและสนิคา้สตัวน์ ้าของ

ไทยตามนโยบายของรัฐที่มุ่งใหไ้ทยเป็นประเทศทีป่ลอดสัตวน์ ้าและสนิคา้สัตวน์ ้าจากการท า

ประมง 

     2. เนื้อหาร่างเอกสารฯ มีการเสนอแนวทาง 4 ขอ้ตามหลักสากล พรอ้มแผน

ด าเนินงาน โดยกรมฯจะหารือกับผูม้ีส่วนไดส้่วนไดส้่วนเสียก่อน จากนั้นจะน าเสนอไปยัง

คณะกรรมการเฉพาะกจิ (ฉ.1) และเสนอ คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาต ิเพื่อเขา้

คณะรัฐมนตร ีตอ่ไป    
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โดยแนวทางการด าเนนิการ IUU-Free Thailand 4 ขอ้ (thumbtack) มดีังน้ี 

(1) การด าเนนินโยบาย IUU - Free Thailand อยา่งมปีระสทิธภิาพ  

(2) การสรา้งความเขม้แข็งในความรว่มมอื การตดิตอ่สือ่สาร และแลกเปลีย่นขอ้มลู 

(3) การพัฒนามาตรฐานการควบคมุการน าเขา้สตัวน์ ้าและสนิคา้ 

(4) การปรับปรงุระบบการตรวจสอบยอ้นกลับของไทย 

     3. สมาคมใหค้วามเห็น แนวทางที ่1 

การด าเนนินโยบาย IUU - Free Thailand อย่าง

มีประสทิธภิาพ  กลยุทธ ์1.1 การป้องกันไม่ให ้

สัตวน์ ้าและสนิคา้สัตวน์ ้า IUU เขา้มาในประเทศ

ไทย ดังน้ี 

   3.1 สมาคมเห็นดว้ยในการ “แกไ้ข

มาตรา 92 พรก.การประมง 2558” ซึง่จะมีการ

ปรับปรุงกระบวนการและระยะเวลาในการ

ตรวจสอบสัตว์น ้าน าเขา้  ทัง้น้ี ขอใหพ้ิจารณา

ตรวจสอบตามความเสีย่งของแหล่งทีม่า และหารือกับสมาคมเพื่อร่วมพจิารณาเงือ่นระยะเวลา

ในทางปฏบิัต ิกอ่นออกประกาศระเบยีบบังคับใช ้มฉิะนัน้จะมปัีญหาดา้นภาระตน้ทนุในการรอผล

การอนุญาต   

     กรมฯ แจง้ว่าจุดประสงคเ์พือ่แกปั้ญหา “ประเด็นหา้มน าเขา้เวน้แต่ไดร้ับอนุญาตจาก

พนักงาน จนท.” ซึง่ในทางปฏบิัตจินท.อาจใชเ้วลานานส าหรับตรวจสอบเอกสารบางประเทศใน

การยืนยัน non-IUU fish ดังนั้น การแกไ้ข ม.92 เพื่อลดภาระผูป้ระกอบการ แต่ยังคงอ านวย

ความสะดวกและป้องกนั IUU Fish ได ้

   3.2 สมาคมเห็นดว้ยในการ “ปรับปรงุบันทกึความตกลงกบักรมศลุกากร โดยก าหนดให ้

มแีนวทางด าเนนิการเพือ่รองรับการจัดเก็บสนิคา้ ส าหรับกรณีสนิคา้เดนิทางมาถงึท่าเทยีบเรอืใน

ระหวา่งการตรวจสอบสนิคา้โดยกรมประมงเพือ่อนุญาตใหน้ าเขา้สตัวน์ ้า”   

    >>สมาคมไดแ้จง้ปัญหาการน าเขา้ปลาตูจ้ากการตรวจร่วมของกรมประมงและ 

กรมปศุสัตวเ์มือ่ 14 ธ.ค. 63 โดยสมาคมไดท้ าหนังสอืถงึอธบิดกีรมประมงและอธบิดกีรมศุลกร 

เพื่อขอใหเ้จา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติมีการหารือวิธีการท างานเขา้ใจตรงกัน ไม่เป็นภาระกับ

ผูป้ระกอบการจากการทีศ่ลุกากรเปิดตรวจทกุตู ้เนื่องจากระบบกรมประมงแสดงสถานะระดับ 3  

    >>สมาคมเห็นดว้ยหาก 2 หน่วยงาน สามารถจัดหาสถานทีก่ักเก็บสัตวน์ ้าระหว่างรอ

อนุญาต โดยไมใ่หเ้กดิคา่ใชจ้า่ย ณ ดา่นตรวจสตัวน์ ้า 

     4. กรมประมงแจง้ว่า ตามแนวทางที ่3 การพัฒนามาตรฐานการควบคุมการน าเขา้

สัตวน์ ้าและสนิคา้สัตวน์ ้า ในปี 2562 ทางกรมฯ ด าเนนิการผ่านกระทรวงการต่างประเทศในการ

ตดิตามรัฐตน้ก าหนดและรัฐตน้ทางบรรทกุเพือ่ขอทราบกระบวนการภายในประเทศในการรับรอง

ความถูกตอ้งทางกฎหมายของสตัวน์ ้าและเอกสารการรับรอง Non-IUU เชน่ CC, HC จ านวน 64  

ประเทศ มกีารตอบกลับมา 24 ประเทศ >> จงึฝากทางสมาคมฯ ชว่ยใหข้อ้มูลประเทศทีย่ังไม่

สามารถตดิตอ่ได ้ซึง่สมาคมฯ รับน าไปสอบถามสมาชกิและTraders 
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ดร.ชนนิทร ์เขา้ร่วมการแถลงข่าว ความร่วมมอืสนบัสนุน จากกระทรวง

แรงงาน ส านกังานประกนัสงัคม สูภ่าคเอกชนเพือ่แกไ้ขปญัหา covid-19  

วันที ่14 มกราคม 2564  ดร.ชนินทร ์นายก

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และนายกสมาคม

การคา้อาหารสัตวเ์ลี้ยงไทย เขา้ร่วมการแถลงข่าว 

ความร่วมมือสนับสนุน จากกระทรวงแรงงาน 

ส านักงานประกันสังคม สู่ภาคเอกชนเพื่อแกไ้ข

ปัญหา covid-19 โดยหอการคา้ไทยและสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.พจน์ อร่าม

วัฒนานนท ์รองประธานกรรมการสภาหอการคา้แหง่

ประเทศไทย และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์

ธรุกจิประมงและอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง โดยม ีนางบุป

ผา พันธุเ์พ็ง ผูต้รวจราชการกรม ส านักงานประกันสังคม, สมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย ร่วม

แถลงขา่วดว้ย และมกีารเชญิสือ่เขา้รว่มงานน้ีดว้ย สรปุไดด้ังน้ี 

     ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์ รองประธานกรรมการสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทยและ

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์รายงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ไดอ้ธิบายถึงการเสนอ

แนวทางแกปั้ญหาแพรร่ะบาด covid ตอ่นายกรัฐมนตร ีดังนี้  

     1. การจัดตัง้คณะท างานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถงึผูเ้กีย่วขอ้งในพื้นที่ 

เพือ่ใหเ้กดิการแกปั้ญหารว่มกนัและการจัดการขอ้มลูใหเ้ป็น Single message  

     2. การบรหิารแรงงานต่างดา้วในจังหวัดสมุทรสาคร การตรวจพนักงานผูม้เีชือ้แบบ 

rapid test และ pcr รวมถงึการมีพื้นที่เขตควบคุมผูต้ดิเชือ้จนมีภูมติา้นทานความเสี่ยง โดย

ภาครัฐสนับสนุนผูป้ระกอบการใหด้ าเนนิการชว่ยเหลอืแรงงานของตนเองสนับสนุนค่าตรวจหรือ

ใชม้าตรการลดหยอ่นทางภาษี 

     3. มมีาตรการป้องกนัควบคมุการแพรเ่ชือ้ของแรงงานตา่งดา้วโดยมกีารฉีดวัคซนีเพือ่

ป้องกนัเชือ้ใหก้บัแรงงาน  

     ซึง่ขณะน้ีไดร้ับความร่วมมอืจากภาครัฐแลว้เชน่ประเด็นการใหส้ทิธิป์ระกันสังคมใน

การตรวจคัดกรองเชือ้โควดิกบักรมแรงงานในพืน้ทีเ่สีย่ง 

คุณบุปผา พันธุ์ เ พ็ ง  รองเลขาธิการ 

ส านักงานประกันสังคมใหข้อ้มูลเรื่องมาตรการ

ช่วยเหลือค่าเอกชนผูป้ระกันตนในประเด็น เช่น การ

ลดอัตราเงินสมทบทั ้ง 3 รอบโดยรอบล่าสุด เป็น

มาตรการลดในช่วงมกราคมถึงมีนาคม 61 ให ้

ผูป้ระกันตนและนายจา้งจ่ายในอัตรารอ้ยละ 3 และ

ผูป้ระกนัตนมาตรา 39 จา่ยในอัตรา 278 บาท   

และมาตรการช่วยเหลือกรณีนายจา้งปิด

กจิการเลกิจา้งลาออกหรอืถูกกักตัว ทีไ่ดร้ับสทิธิจ์่าย

รอ้ยละ 50 ของคา่จา้ง 90 วัน  

     และภาครัฐก็มีมาตรการเชงิรุกซึ่งไดร้ับค าสั่งจากนายกรัฐมนตรีส่งถึงกระทรวง

แรงงานใหม้กีารด าเนนิการบูรณาการร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงมหาดไทยในการ

ตรวจคัดกรองผูต้ดิเชือ้ใหไ้ดร้ับการรักษาโดยเร็ว โดยไดม้กีารก าหนดมาตรการเชงิรุกชอบใหม้ี

การตรวจในสถานประกอบการในพืน้ที ่28 จังหวัดพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ โดยส านักงานประกนัสังคม

จะชว่ยเหลอืคา่ตรวจคัดกรอง 



   Newsletter                           January 2021 7 |32 

 

     ดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ ์นายกสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทยและสมาคมการคา้อาหาร

สัตวเ์ลีย้งไทย ไดอ้ธบิายถงึความกา้วหนา้เรือ่งการตรวจเชือ้ในเชงิรุก โดยบรษัิทสมาชกิสมาคม

ไดเ้ริม่มกีารจัดตัง้โรงพยาบาลสนามเพื่อช่วยเหลอืภาครัฐแลว้ประมาณ 3-4 บรษัิท โดยไดร้ับ

ความรว่มมอืในการจัดการจากสาธารณสขุจังหวัด ท าใหข้ณะนี้คาดวา่มเีตยีงสนามอยูป่ระมาณ 3-

400 เตยีงและอาจจะมมีากขึน้ ในอนาคต และหากด าเนนิการเรยีบรอ้ยจะใหส้าธารณสขุจังหวัด

ไปใชต้อ่ ส าหรับผูต้ดิเชือ้ทีพ่บนัน้ รอ้ยละ 90 เป็นผูไ้มม่อีาการพอเขา้สูพ่ืน้ทีก่กัตัว 10 ถงึ 14 วัน

ก็จะทยอยหายและกลับมาท างานไดอ้ยา่งปกต ิ

 

โดยขณะนี้อุตสาหกรรมทูน่าและ Pet Food ส่งออกมูลค่าแสนสองหมื่นลา้นบาท

ด าเนนิการตามมาตรฐาน product Safety และมกีารชว่ยเหลอืภาครัฐต่อสถานการณ์ covid ท า

ใหล้กูคา้ตา่งประเทศชืน่ชมเป็นอยา่งมาก 

ส าหรับการด าเนินการเชงิรุกของภาครัฐและเอกชนต่อสถานการณ์โควดิจะมกีารตดิตาม

ความคบืหนา้ถงึชว่งปลายเดอืนมกราคม 64 และอาจมกีารแถลงขา่วทีส่ภาหอการคา้อกีครัง้ชว่ง

ตน้เดอืนกมุภาพันธ ์64 เพือ่รายงานความคบืหนา้ตอ่ไป 

เอกสารประกอบการแถลงขา่วทา่นสามารถดไูดต้ามลงิก ์ 
 

 
 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืออนไลน ์(Webinar) เร ือ่ง กฎศุลกากรดา้นกฎวา่ดว้ยถิน่

ก าเนดิสนิคา้ของอนิเดยี (Customs Administration of Rules of Origin under 

Trade Agreements Rules 2020: CAROTAR, 2020) 

วันที่ 14 มกราคม 2564 TTIA คุณปิยะราช เจา้หนา้ที่การคา้ เขา้ร่วมประชุมหารือ

ออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “กฎศุลกากรดา้นกฎว่าดว้ยถิน่ก าเนิดสนิคา้ของอนิเดีย (Customs 

Administration of Rules of Origin under Trade Agreements Rules 2020 :  CAROTAR, 

2020)”  จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศร่วมกับกรมพาณิชย ์กระทรวงพาณิชยแ์ละ

อตุสาหกรรมอนิเดยี วัตถุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มูลและสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกับกฎศุลกากรดา้นกฎ

ว่าดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้ของอนิเดยี  รวมทัง้ใหภ้าคเอกชนสามารถใชส้ทิธปิระโยชน์จากความตก

ลงการคา้เสรอีาเซยีน – อนิเดยี และความตกลงการคา้เสรไีทย – อนิเดยี ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สรปุดังน้ี 

เนื่องจากประเทศไทยและอนิเดยี มีการเจรจาจัดท าความตกลงการคา้เสรี FTA ไทย - 

อนิเดีย และ FTA อาเซียน - อนิเดีย ซึง่เมื่อ FTA ดังกล่าวมีผลใชบ้ังคับมาระยะหนึ่ง และมี

ประเด็น ท าใหผู้ป้ระกอบการมขีอ้กงัวลตอ่การใชก้ฎแหลง่ก าเนดิสนิคา้อันใหมข่องอนิเดยี ดังน้ี 

 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1_ytrDRXXUjNQQedlIaBvOTq4i7-sEf_L?usp=sharing
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1.ประเด็นขอ้กังวลของ

ผูป้ระกอบการไทยเรื่องประกาศของ

อนิเดีย ที่ไดจ้ ากัดการน าเขา้สนิคา้ไทย

หลายรายการ อาทิ ยางลอ้ โทรทัศน์สี 

เ ค รื่ อ งป รั บอ ากาศ  ย างพาร า  แล ะ

เครื่องส าอาง รวมถงึไดก้ าหนดมาตรฐาน

ใหมข่องสนิคา้เคมภัีณฑแ์ละปุ๋ ย 

2. ประเด็นการใชร้ะเบียบ

ศุลกากรดา้นกฎถิน่ก าเนิดสนิคา้ใหม่ของอนิเดยี ทีก่ าหนดใหผู้น้ าเขา้ตอ้งระบุขอ้มูลทางธุรกจิ

อย่างละเอยีด เพื่อยนืยันถิน่ก าเนิดสนิคา้ตามแบบฟอรม์รับรองถิน่ก าเนิดของอนิเดยี (Form I) 

ซึง่ผูส้่งออกไทยไดร้ับผลกระทบ เน่ืองจากผูน้ าเขา้ขอใหส้ง่ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่บางเรื่องอาจ

เป็นขอ้มูลความลับทางธุรกิจ >>อินเดียเห็นว่าปัญหาดังกล่าวอาจเกดิจากความเขา้ใจที่

คลาดเคลือ่นระหวา่งเจา้หนา้ที ่

3.ประเด็นผูป้ระกอบการไทยน าสนิคา้เขา้มาจากอนิเดยีโดยศุลกากรของไทยไป

ขอเอกสารยอ้นหลังทัง้ทีน่ าเขา้มาแลว้ขายไปแลว้ 4-5 ปี จะตอ้งมาแจง้เอกสารยอ้นหลัง 

>>กระทรวงพาณิชยร์ับที่จะไปคุยกับกรมศุลกากรต่อไปเพื่อไม่ใหเ้ป็นปัญหา

อปุสรรคโดยไมจ่ าเป็น  

ทัง้นี้ ทางอนิเดยีรับทราบประเด็นทีไ่ทยมคีวามกงัวล และจะหารอืกบัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่หาทางออกรว่มกบัไทยตอ่ไป  

สามารถโหลดเอกสาร กฎศุลกากรดา้นกฎว่าดว้ยถิน่ก าเนิดสนิคา้ของอนิเดีย 

(CAROTAR, 2020) ไดต้ามลงิก ์

 

 

TTIA คุณอรรถพนัธ ์มาศรงัสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ

แรงงาน คร ัง้ที ่1/2564 สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

วันที ่14 มกราคม 2564 คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ และคณุกฤตพฒัน ์

เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการแรงงาน ครัง้ที ่1/2564 โดยม ีคณุสชุาต ิจันทรา

นาคราช เป็นประธาน ณ หอ้งประชุม PTT Group ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และทางโปรแกรมสนทนา Zoom โดยมสีาระส าคัญดังน้ี 

      1. กรมสวัสดกิารคุม้ครองแรงงาน แจง้

ตอ่ทีป่ระชมุดังน้ี 

           1 . 1  แจ ้ง ให ้ท ร าบถึง ค วาม

คืบหนา้ในการยกร่างพ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์

และกฎหมายอื่น ๆ ฉบับใหม่ ว่าอยู่ในระหว่าง

การทบทวนรายมาตราวาระที่ 2 ซึง่คาดว่าจะ

แลว้เสร็จในสิน้เดอืนมกราคมน้ี ซึง่สาระส าคัญ

ของพ.ร.บ. คุม้ครองแรงงานฉบับใหม่ อยู่ทีก่าร

จัดตั ้งสหภาพแรงงาน ซึ่งระบุว่า ในกรณีที่

องคก์รใดมแีรงงานขา้มชาตจิะใหแ้รงงานขา้มชาตเิขา้เป็นกรรมการสหภาพแรงงานไดไ้ม่เกนิ 1 

ใน 5 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในประเด็นการจัดตัง้สหภาพแรงงาน คุณอรรถพันธใ์ห ้

ประเด็นต่อทีป่ระชมุว่า ตามกฎหมายฉบับใหม่นี้ แรงงานจากองคก์รแห่งหนึ่ง สามารถเขา้เป็น

กรรมการในสหภาพแรงงานของอกีองคก์รหนึง่ไดห้รือไม ่โดยกรมสวัสดกิารคุม้ครองแรงงาน รับ

ไปศกึษาและจะน ามาแจง้อกีครัง้ 

https://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/customs/cs-instructions/cs-instructions-2020/cs-ins-20-2020.pdf
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            1.2 แจง้ใหท้ีป่ระชมุสือ่ความถงึบรษัิทสมาชกิของตนถงึการแจง้แบบสภาพการ

จา้งและสภาพการท างานภายในเวลาทีก่ าหนด ซึง่สามารถแจง้ไดท้างเว็บไซต ์

       2. กรมการจัดหางาน แจง้ความคบืหนา้เกีย่วกับนโยบายการบรหิารจัดการแรงงานต่าง

ดา้ว ว่าไดน้ าเขา้ทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรีแลว้เมือ่วันที ่29 ธันวาคม 2563 โดยมหีลักการส าคัญ 

ดังน้ี 

            2.1 กรณีแรงงานต่างดา้ว ไม่ว่าจะ

ถูกกฎหมายหรือไม่ ที่ยังมีนายจา้ง (แรงงาน

ต่างดา้วที่ยังท างานอยู่ ) ใหน้ายจา้งเสนอ

รายชือ่แรงงานต่างดา้วไปยังกรมการปกครอง 

เพือ่เขา้รับการตรวจโรค 

            2.2 กรณีแรงงานต่างดา้วที่ไม่มี

งานท าหรอืแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมาย ใหข้ึน้

ทะเบียนต่อกรมการปกครอง เพื่อออกเลข

ประจ าตัว 13 หลัก และเขา้รับการตรวจโรค 

โดยแรงงานตา่งดา้วทีผ่ดิกฎหมาย หากมาขึน้ทะเบยีนภายในก าหนดเวลา จะไมถ่กูด าเนนิคด ี

          ทัง้นี้ ระยะเวลาการเสนอรายชือ่และการขึน้ทะเบยีน สามารถด าเนินการไดภ้ายในวันที่ 

13 กมุภาพันธ ์2564  โดยด าเนนิการผา่นเว็บไซตเ์ทา่นัน้ และคา่ตรวจโรค จะอยูท่ี ่1000 - 4000 

บาท 

          ในประเด็นน้ี มีสมาชิกในที่ประชุมไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงต่อที่ประชุมว่า ที่ส านักงาน

ประกันสังคมชว่ยเรือ่งค่าใชจ้า่ยในการตรวจโรคนัน้ ขอ้เท็จจรงิปรากฏว่าแรงงานทีต่รวจไมไ่ดร้ับ

ใบรับรองว่าปลอดโรค ท าใหแ้รงงานไม่สามารถเดนิทางออกนอกพืน้ทีเ่สีย่งได ้ซึง่สง่ผลกระทบ

ต่อธุรกจิโดยเฉพาะเรื่องของการขนส่ง มีกรณีที่พนักงานขับรถส่งของไม่สามารถเขา้โรงงาน

ปลายทางไดเ้นื่องจากไม่มีใบรับรอง จงึตอ้งส่งของไวห้นา้โรงงาน และถูกเรียกเก็บเงนิค่าขน

ถ่ายของจากปลายทาง ต่อมา เป็นภาระของนายจา้งทีต่อ้งจัดหาใบรับรองดว้ยตนเอง จงึขอให ้

ส านักงานประกนัสงัคมชว่ยตรวจสอบในประเด็นดังกลา่ว  

      3. คณุอรรถพันธ ์แจง้ตอ่ทีป่ระชมุในประเด็นการตรวจหาเชือ้โควดิในอตุสาหกรรม พรอ้ม

ทั ้งสอบถามความชัดเจนในการจ่ายค่าชดเชยของส านักงานประกันสังคม ซึ่งส านักงาน

ประกนัสงัคมชีแ้จงประเด็นดังน้ี 

           3.1 ในกรณีที่มีการตรวจพบเชื้อไวรัส ทางส านักงานประกันสังคมจะจ่ายค่า

รักษาพยาบาลรวมถงึการตรวจหาเชือ้ครัง้ทีส่องไมเ่กนิ 2200 บาท/ครัง้ ส าหรับการตรวจครัง้แรก

จะตรวจฟรสี าหรับแรงงานทีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่งตามทีส่ านักงานประกนัสงัคมก าหนดเทา่นัน้ 

           3.2 ส าหรับแรงงานที่ตอ้ง

เขา้รับการกักตัว ส านักงานประกันสังคมจะ

จา่ยเฉพาะในกรณีทีแ่รงงานไมไ่ดร้ับคา่จา้ง

จากนายจา้งเท่านั้น โดยจะจ่ายให ้50% 

ของค่าแรงรายวัน แต่รวมแลว้ไม่เกนิ 90 

วัน 

           3.3 กรณีว่างงาน ไม่ได ้

ท างานหรอืนายจา้งไม่ใหท้ างาน เนื่องจาก

ตอ้งกักตัวหรอืเฝ้าระวังการ ระบาดของโรค 

หรือในกรณีทีลู่กจา้งไม่ไดท้ างานเนื่องจากนายจา้งตอ้งหยุดประกอบกจิการ ไม่ว่าทัง้หมดหรอื
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บางส่วน เน่ืองจากทางราชการมคี าสั่งใหปิ้ดสถานทีเ่ป็นการชั่วคราวเพือ่ป้องกันการระบาดของ

โรคตดิต่ออันตราย ส านักงานประกันสังคมชีแ้จงในทีป่ระชมุว่า แมน้ายจา้งหยุดประกอบกจิการ

เอง หรือจัดใหม้ีการตรวจเชือ้เองแลว้แรงงานตอ้งกักตัวโดยไม่มีค าสั่งของรัฐ ทางส านักงาน

ประกนัสงัคมยังคงจา่ยเงนิตามขอ้ 3.2 ขา้งตน้อยู ่หากนายจา้งไมไ่ดจ้า่ยคา่จา้งในระหวา่งลกูจา้ง

กักตัว แต่อย่างไรก็ตาม ประธานในที่ประชุมแจง้ว่า จะหารือเป็นหนังสือไปยังส านักงาน

ประกนัสงัคมอกีครัง้หนึง่ 

      4. รา่งกฎกระทรวงฉบับใหม ่คณะรัฐมนตรใีนวันที ่22 ธันวาคม 2563 มมีตอินุมัตหิลักการ

ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 

           4.1. ก าหนดใหผู้ร้ับงานไปท าทีบ่า้น ทายาท ผูจ้ัดการศพ ผูม้สีว่นไดเ้สยี แจง้ให ้

ผูจ้า้งงานทราบโดยเร็ว เมือ่ผูร้ับงานไปท าทีบ่า้นประสบอันตราย เจ็บป่วย ทพุพลภาพ หรอืถงึแก่

ความตาย 

           4.2. ก าหนดใหผู้จ้า้งงานจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผูร้ับงานไปท าทีบ่า้นประสบ

อันตรายหรอืเจ็บป่วย เท่าทีจ่่ายจรงิแต่ไมเ่กนิ 50,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วย 

1 ครัง้ 

           4.3. ก าหนดใหผู้จ้า้งงานจ่ายค่าฟ้ืนฟสูมรรถภาพในการท างาน กรณีผูร้ับงานไป

ท าทีบ่า้นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย และจ าเป็นตอ้งไดร้ับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน 

ภายหลังการประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วย เทา่ทีจ่า่ยจรงิแต ่ไมเ่กนิ 100,000 บาท 

           4.4. ก าหนดใหผู้จ้า้งงานจ่ายคา่ท าศพในอัตรา 40,000 บาท กรณีผูร้ับงานไปท า

ทีบ่า้นประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วยจนถงึแกค่วามตาย 

           4.5. ก าหนดใหผู้จ้า้งงานจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หรือค่าท า

ศพ แลว้แตก่รณีโดยไมช่กัชา้ นับแตไ่ดร้ับแจง้เหตดุังกลา่ว  

     ส าหรับก าหนดการประชมุในครัง้ถัดไป ประแจง้ในเบือ้งตน้ว่าเป็นวันที ่11 กมุภาพันธ ์

2564 หากมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้หนึง่ 

 

TTIA จดัประชุม ออนไลน ์หารอืปัญหาการจดัการแรงงานในสถานการณ์ COVID-19 

คร ัง้ที ่5 

วันที่ 15 มกราคม 2564 TTIA ไดจ้ัดประชมุ 

ออนไลน์  หารือ ปัญหาการจัดการแรงงานใน

สถานการณ์ COVID-19 ครัง้ที่ 5 โดยเนน้ผูเ้ขา้ร่วม

เป็น HR โดยม ีคณุวชิยั กรณปกรณ์ เป็นประธาน และ 

คณุสพุัตรา ผอ.เป็นผูด้ าเนนิการประชมุ  โดยมบีรษัิท

สมาชกิจ านวน 21 บรษัิท สรปุดังน้ี  

1. บจก. พัทยาฟู้ ดฯ  ไดเ้ชิญ นายแพทย ์

จรีศักดิ ์วรสนุทโรสถ มาใหข้อ้มูลกับสมาชกิเรือ่งการ

ตัง้ศนูย ์Factory Quarantine  

ส าหรับการสรา้ง Factory Quarantine นัน้คุณหมอแนะน าใหแ้ต่ละบรษัิทควรเตรียมท า

ไวอ้ย่างนอ้ย รอ้ยละ 10-20 ของจ านวนพนักงานทัง้หมด โดย บจก. พัทยาฟู้ดฯ ไดแ้บ่งปัน

ประสบการณ์เกีย่วกับปัญหาการท างานทีเ่กดิขึน้ เชน่ การท างานแข่งกับเวลา การหาบรษัิทมา

จัดเก็บสิง่ปฏกิลู รวมถงึการยอมรับจากพืน้ทีโ่ดยรอบในการตัง้ศนูยก์กัตัว  
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2. การแลกเปลีย่นความเห็นการจัดการ

หอพักแรงงานขา้มชาต ิเรื่องแรงงานขา้มชาต ิ

บจก. พัทยาฟู้ ดฯ ไดแ้ชร์ขอ้มูลการเก็บที่พัก

ของพนักงานแต่ละพื้นที่ และการหา Contact 

person ในการติดต่อ และหอพักส่วนใหญ่

แรงงานอาศัยอยู่กับ บริษัทใดบา้ง  และหาก

บรษัิทท า แผนทีห่อพักพนักงานทีอ่ยูใ่นทีต่า่งๆ 

เผื่อมีแนวทางในการร่วมกันจัดการหอพักกับ

บรษัิททีอ่ยูใ่กลเ้คยีงกนั เพือ่ป้องกนัปัญหาระยะ

ยาวกรณีมรีะบาดขึน้มากอกี   

3. แนวทางการใหค้วามชว่ยเหลอืโรงพยาบาลสนาม ซึง่สมาคมฯ ไดเ้ก็บขอ้มูลมาจาก

ศูนยภ์ัยพบิัตสิมุทรสาคร พบว่าขาดในสิง่ที่จ าเป็นที่ใชแ้ลว้หมดไป เช่น ถุงขยะแดง ผา้ออ้ม

ส าเร็จรูปเด็ก กาแฟ 3 in 1 ส าหรับเจา้หนา้ที ่และถุงมอืทางการแพทย ์ซึง่สมาชกิเห็นดว้ยเรือ่ง

การสนับสนุนสิง่ของบรจิาคเนื่องจากการใหเ้งนิจะตอ้งเขา้ระบบราชการและอาจท าใหเ้กดิความ

ลา่ชา้ในการชว่ยเหลอื  

4. สมาคมฯ ไดน้ าประเด็นทีค่ณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ มาสอบถามสมาชกิ เชน่  

      - ปัญหาการไม่ออกใบรับรองการตรวจเชือ้ ซึง่สมาชกิแจง้ว่าไม่พบปัญหาดังกล่าว

แตห่ากขอใบรับรอง PCR อาจตอ้งจา่ยเงนิเพิม่ใหก้บั รพ.  

      -ปัญหามาตรการผอ่นปรนใหแ้รงงานไม่ถูกตอ้งเขา้ระบบ  ยังไม่มคีวามชัดเจนเรื่อง

การตรวจสขุภาพ วา่จะเริม่ตรวจเมือ่ใด  

     -ปัญหาการเบกิประกันสังคมกรณีผูป้ระกันตนไทยหรือต่างดา้วพบเชือ้ ยังไม่พบ

ปัญหา  

นอกจากนี้ทีป่ระชมุยังไดเ้สนอปัญหาอืน่ทีพ่บดว้ย เชน่ รถขนสง่คนงานหยุดใหบ้รกิารใน

พื้นที่เสีย่งท าใหแ้รงงานมาท างานไม่ได ้และก็ไม่สามารถเลกิประกันสังคมได ้/ ปัญหาความ

ช่วยเหลือจากประกันสังคมกรณีโรงงานปิดงานเอง เพื่อตัง้ศูนยก์ักตัว (ซึง่ประเด็นน้ีทางสภา

หอการคา้ไทยไดเ้สนอไปยังภาครัฐใหม้มีาตรชว่ยเหลอืดา้นภาษีอยูข่ณะน้ี)  

ส าหรับผลการประชมุวันน้ีจะน ามาสรุปและเสนอในทีป่ระชมุออนไลน์ หารือปัญหาการ

จัดการแรงงานในสถานการณ์ COVID-19 ครัง้ที่ 6 ในวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 

ตอ่ไป  
 

 

TTIA/TPFA จดัประชุมหารอืปัญหาการจดัการแรงงานในสถานการณ์ COVID-19 

คร ัง้ที ่6 

วันที่ 18 มกราคม 2564 TTIA/TPFA ไดจ้ัดประชุมหารือปัญหาการจัดการแรงงานใน

สถานการณ์ COVID-19 ครัง้ที ่6 ทางออนไลน์ โดยม ีดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ เป็นประธาน 

พรอ้มดว้ยบรษัิทสมาชกิจ านวน 24 บรษัิท สรปุดังน้ี 

      1. สมาคมฯ รายงานผลการแถลงข่าว ความร่วมมือสนับสนุนจากกระทรวงแรงงาน 

ประกันสังคม สู่ภาคเอกชน เพื่อแกไ้ขปัญหาโควดิ-19 ซึง่มีประเด็นขอใหภ้าครัฐช่วยเหลือ

มาตรการภาษีกบัผูป้ระกอบการทีด่ าเนนิการมาตรการป้องกนัโควดิ  
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ดร.ชนินทร์ใหข้อ้มูลเสริม ว่าในงาน

แถลงข่าวไดก้ าชบัเรือ่ง Product safety กับสือ่

ใหเ้ขา้ใจแลว้ แต่ยังตอ้งตดิตามเรื่องประเด็น

แรงงานตดิเชือ้ต่อไป เน่ืองจากสมุทรสาครเป็น

จดุทีม่กีารระบาดมากทีส่ดุในประเทศไทย        

      2.ประเด็นสบืเน่ือง จากการประชมุครัง้ที ่5  

      2.1 คุณวิชัย จาก บ.PFG ได ้

อัพเดทสถานการณ์ การด าเนินการของ PFG 

เชน่ มรีองผูว้่า กับ สธ. มาเยีย่ม และสือ่ TV ทีม่าสัมภาษณ์การด าเนนิการ Factory Quarantine 

ซึง่ขณะน้ีไดร้ับกระแสตอบรับที่ดีขึน้ ซึง่สะทอ้นต่ออุตสาหกรรมทูน่า ที่มีความรับผดิชอบต่อ

สงัคมและขณะน้ีไดใ้ห ้มหาวทิยาลัยท าขอ้มลูเรือ่ง อาหารกระป๋องปลอดภัย และจัดท าเป็น VDO 

ซึง่หากท าเสร็จสมาชกิก็สามารถน าไปใชต้อ่ได ้เชน่กนั  

ส าหรับขณะน้ี มีสมาชกิ จ านวน 3 

บรษัิททีท่ า Factory Quarantine คอื TU SVG และ 

PFG หากสมาชิกตอ้งการทราบขอ้มูลก็สามารถ

ตดิตอ่ไปยัง 3 บ. 

       2.2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

จัดสถานทีก่ักตัว โดย ดร.ชนนิทรเ์ห็นว่า พืน้ทีเ่สีย่ง

สดุคอื บ.สมาชกิทีอ่ยู่ใกลก้บัตลาดกุง้ ขอใหส้มาคม

ฯ นัดประชุม HR บ.ที่อยู่ใกลต้ าบลท่าทราย นาดี 

เพือ่หาแนวทางรว่มกนัจัดการหอพักแรงงานขา้มชาต ิรวมถงึการท า Mapping ความรว่มมอืกนั  

       2.3 การช่วยเหลอืโรงพยาบาลสนาม จากประชุมครัง้ก่อนทีป่ระชมุเห็นชอบให ้

ช่วยเป็นครัง้ๆ สนับสนุนของประเภทใชแ้ลว้หมดไป แต่การประชุมครัง้นี้ที่ประชุม ขอใหร้อดู

สถานการณ์กอ่น โดยดร.ชนนิทรเ์ห็นวา่ อยากสนับสนุนเรือ่งสวัสดกิารของผูป้ฏบิัตงิานดว้ย  

 

3.ประเด็นฝากสอบถามสมาชกิจากทีป่รกึษาดา้นแรงงาน TTIA  

       - ปัญหาการไม่ไดร้ับใบรับรองการปลอดเชือ้ โดยเฉพาะพนักงานขนส่ง / ที่

ประชมุเห็นวา่เป็นนโยบายของแตล่ะ บรษัิททีก่ าหนดมาตรการเพือ่ป้องกนัโควดิ  

       - ปัญหาจากมาตรการผ่อนปรนใหแ้รงงานต่างดา้วไม่ถูกตอ้งเขา้สู่ระบบ / พบ

ประเด็นการตรวจสขุภาพเริม่ไดเ้มือ่ใดยังไมช่ดัเจน  

       - ปัญหาการเบิกประกันสังคมกรณีผูป้ระกันตนทัง้ไทยและต่างดา้วพบเชือ้ / 

สมาชกิไมพ่บประเด็น  

ส าหรับการประชุมครั ้งถัดไปนั้น ที่ประชุมเห็นว่าใหอ้ัพเดทกันอีกครั ้งในการประชุม

วสิามัญ สมาคมฯ วันที ่4 กมุภาพันธ ์64 ทีจ่ะถงึน้ี เวน้แตม่กีรณีเรง่ดว่น  
  

 

TTIA เขา้ประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาคดัเลอืกและตดัสนิรางวลัผูป้ระกอบ

ธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award) ประเภทรางวลัสินค้า 

ฮาลาลยอดเยีย่มคร ัง้ที ่1/2564 

 วันที ่19 มกราคม 2564 คณุสพุัตรา ผูอ้ านวยการ (แทน ดร. ชนนิทร ์ในนาม กรรมการ 

สภาหอการคา้ฯ) เขา้ประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณาคัดเลอืกและตัดสนิรางวัลผูป้ระกอบ

ธุรกจิส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award) ประเภทรางวัลสินคา้ฮาลาลยอด

เยีย่มครัง้ที ่1/2564 ณ กระทรวงพาณชิย ์โดยมรีองอธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 

เป็นประธาน สรปุดังนี้  
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      1. ป ร ะ ธ า น แ จ ้ง ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ช่ ว ย

ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ โดยจะส่งเอกสารใหก้ับทาง

สภาหอฯ สภาอตุฯ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เชญิชวน

ใหผู้ป้ระกอบการมาสมัคร// ก าหนดปิดรับสมัครภายใน

เ มษ ายน  แ ล ะ ค าด ว่ า จั ด พิ ธี ม อ บ ร า ง วั ล โ ด ย

นายกรัฐมนตร ีปลายเดอืนสงิหาคม 2564 

      2. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน

รางวัล แบง่เป็น 7 หมวด ไดแ้ก ่1) การบรหิารองคก์ร, 

2) การวางแผนเชงิกลยุทธ, 3) การพัฒนาเพื่อขยาย

ฐานลูกคา้และการตลาด, 4) การวัดการวเิคราะหแ์ละ

การจัดการความรู,้ 5) บคุลากร, 6) การด าเนนิงาน และ 7) ความส าเร็จจากการด าเนนิธุรกจิ 

// มี 3 ขัน้ตอนด าเนินการ ไดแ้ก่ 1) ตรวจเอกสาร 2) สัมภาษณ์ และ 3) ตรวจเยี่ยมสถาน

ประกอบการ ทัง้นี้ จะใชว้ธิอีอนไลนร์ว่มดว้ย 

      3. ขอ้สรุป ทีป่ระชมุเห็นชอบใหม้กีารแกไ้ขเกณฑต์ัดสนิใหเ้หมาะสมโดยน าปัญหาที่

พบจากการตรวจเยีย่มในปี 63 และขอ้จ ากดัในสถานการณ์โควดิ 19 มาพจิารณา 

    ทีป่ระชมุเห็นชอบตามทีผู่แ้ทนสภาหอฯขอเพิม่หลักเกณฑ ์ในหมวด 5 บคุลากร เรือ่ง

“การจัดหาและจัดจา้งแรงงานตอ้งถูกตอ้งตามกฎหมาย” และให ้3 คะแนน เนื่องจากการ

ผลติสนิคา้ตอ้งใหค้วามส าคัญกบัการจัดการแรงงานดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบักระแสการคา้โลก  
 

TTIA เขา้รว่มสมัมนาประชาพจิารณ์ เร ือ่ง เจาะลกึความตกลง RCEP และการเตรยีม

ใชป้ระโยชน-์ปรบัตวั ณ โรงแรมนกิโก ้กรงุเทพ  

วันที่ 20 มกราคม 2564 คุณอรรถพันธ์ ที่

ปรกึษาสมาคม คุณสุพัตรา ผูอ้ านวยการสมาคม และ

คณุวรพล เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ ไดเ้ขา้รว่มประชมุเปิดตัว

โครงการ  Ship to Shore Rights South East Asia 

(โครงการ Phase 2 จากโครงการเดมิ) โดยมปีระธาน

ที่ ป ร ะ ชุ ม คื อ  คุ ณ  H.E.Mr Pirkka Tapiola  

เอกอัครราชทตูสหภาพยโุรปประจ าประเทศไทย  

โครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือร่วมใน

กลุ่มสหประชาชาต ิประกอบดว้ย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) / องค์การเพื่อการ

โยกยา้ยถิน่ฐาน (IOM) / โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) เพื่อสรา้งความร่วมมือ

ระดับภูมภิาคในการแกปั้ญหาแรงงานและแรงงานประมง มปีระเทศ ไทย กัมพูชา อนิโดนีเซยี 

ลาว พมา่ ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม เขา้รว่มโครงการน้ี มภีาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งจากทกุประเทศทีม่าจาก 

ภาครัฐ ภาคธุรกจิ และภาคประชาสังคม โดยไดร้ับทุนสนับสนุนจาก EU จ านวน 10 ลา้นยูโร 

โครงการระยะยาว 4 ปี  เริม่ 1 สงิหาคม-2020 -31 กรกฎาคม 2024 

สรปุประชมุดังน้ี  

     1.โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาแรงงาน แรงงานประมง และกลุ่มเปราะบาง ยา้ยถิน่

ฐานใหม้สีภาพทีด่ขี ึน้ โดยสถานการณ์ปัจจบุันทีม่กีารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ทีท่ าใหแ้รงงานมี

ความเป็นอยูท่ีห่นาแน่นในทีพ่ักก็เป็นประเด็นสว่นนงึทีส่ าคัญ ทีต่อ้งหาแนวทางใหค้วามเห็นอยู่ที่

ดขี ึน้เพือ่ลดการแพรก่ระจาย 
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     2.โครงการนี้สรา้งความร่วมมือและถูก

ออกแบบใหเ้หมาะสมกับการด าเนินการของแต่ละ

ปร ะ เทศที่แตกต่ า งกัน  ส าหรั บการจั ดล าดับ

ความส าคัญและการด าเนนิการจะเริม่ลงรายละเอยีด

ในการประชมุแตล่ะประเทศ  

เป้าหมายของโครงการ  

     1.เสนอแนวทางปรับทศิทางของแต่ละ

ชาต ิหาตน้เหตุการคม้นุษย ์สรง้ความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศ ใหค้วามส าคัญการรับอนุสัญญา C188 รัฐ

ตา่งๆ ชว่ยกนัผลักดัน และแนวทางปฏบิัตใิหส้อดคลอ้ง 

     2.การบังคับใชก้ฎหมายแต่ละประเทศ แนวทางการปกป้องสิทธิแรงงาน สรา้ง

สภาพแวดลอ้มความเป็ฯอยูท่ีด่ ีและสภาพแวดลอ้มการท างานทีด่ใีหก้บัแรงงาน  

     3.ใหค้วามส าคัญเรื่องสทิธขิองแรงงาน ใหม้ีศักยภาพเรียกรอ้งได ้ต่อรองได ้/ ให ้

ขอ้มูลกับแรงงานทีถู่กตอ้ง ส่งเสรมิชอ่งทางการเจรจาต่องรอง ผ่านสหภาพ หรือสิง่ทีล่ักษณะ

เดยีวกนั สนับสนุนการท างานแบบไตรภาค ี 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มแรงงาน กลุ่มทีม่เีพศสภาพทัง้หมดทุกกลุ่ม กลุ่มเสีย่งอาชญากรรม 

คา้มนุษย ์  

ส าหรับการประชมุเพือ่หาแนวทางด าเนินการต่อไปนัน้ ประเทศไทย จะเริม่ประชมุในวัน

พรุง่น้ี 21/1/64  
 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุม ออนไลน ์แลกเปลีย่นความคดิเห็นในประเด็นเรือ่ง เสรภีาพใน

การประกอบอาชพีกบัการคุม้ครองแรงงานในงานประมง 

วันที่ 20 มกราคม 2564 คุณ

อรรถพันธ์ ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย และที่ปรึกษา

สมาคม และคณุกฤตพัฒน์ เจา้หนา้ที่

สมาคมฯ  ไดเ้ขา้รว่มประชมุ ออนไลน์ 

แลกเปลี่ยนความคดิเห็นในประเด็น

เรื่อง "เสรีภาพในการประกอบอาชพี

กบัการคุม้ครองแรงงานในงานประมง" 

จัดโดยสถาบันพระปกเกลา้ โดยมี

ผูเ้ขา้รว่มจากภาคสว่นตา่งๆ อาท ิกรม

สวัสดกิารคุม้ครองแรงงาน กรมเจา้ทา่ กรมประมง ผูป้ระกอบการกจิการประมง ภาคประชาสังคม 

และนักวชิาการ โดยการประชมุมจีุดประสงคเ์พือ่น าความเห็นทีไ่ดทั้ง้ในเชงิผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ ไปน าท ารายงานเสนอตอ่ทีป่ระชมุรัฐสภา เพือ่อาจมกีารปรับใหส้อดคลอ้งและ

เหมาะสมตอ่ไป โดยสรปุการเสนอประเด็นและปัญหาดังนี้  

ความเห็นจากนกัวชิาการ และ NGO 

      1. ปัญหาทีพ่บเกดิจากกฎหมายทีไ่ม่ไดผ้่านกระบวนการตามหลัก รัฐธรรมนูญ ม.77 ที่

ตอ้งท าประชาพจิารณ์กอ่น แตม่กีารน า พรก.ประมง 2558 มาใชแ้ละผูอ้อกกฎหมายไม่ไดเ้ป็นผู ้

ทีท่ างานประมงแทจ้รงิ  
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     2. อนุสัญญา C188 มีประเทศที่รับสัตยาบันเพียงไม่กีป่ระเทศ ยังไม่สามารถมองได ้

ว่าป็นหลักสากลทีต่อ้งท าตาม แม่กระท่ังประเทศกลุ่ม EU เอง และสหรัฐเองก็ยังไม่รับ แตเ่มือ่

ประเทศไทยรับแลว้ท าใหเ้กดิสภาพการปรับตัวไม่ทันจากการออกกฎหมายตามหลักของ

อนุสญัญา  

      3. กฎหมายเกีย่วขอ้งกับประมง มมีากและสบืคน้ตดิตามไดล้ าบากมกีารกระจายตัวกัน

อยู ่ตามทีห่น่วยงานรัฐตา่งๆ ไดอ้อกมา ท าใหเ้กดิการปฏบิัตติามไดไ้มค่รบถว้น   

      4. ควรเพิม่สวัสดกิารใหด้งึดดูแรงงาน ปรับสภาพความเป็นอยู่ เพือ่ท าใหแ้รงงานอยาก

เขา้มาท างานประมง  

      5. ควรแยกประมงในประเทศกับการท ากจิการส่งออกออกจากันเพือ่จะไดแ้กไ้ขปัญหา

ไดถู้กจุด หากมองเป็นภาพเดยีวกันอาจแกปั้ญหาไดไ้ม่ชัดเจน แตยั่งตอ้งค านงึว่ามโีอกาสเป็น

หว่งโซเ่ดยีวกนั  

      6. น าเสนอว่าภาคประมงควรมกีารก าหนดมาตรฐานในการท างาน หรอืการใชห้ลักการ

รอ้งเรยีน เชน่ labour Voice หรอื Worker trainng   

 ความเห็นจากผูเ้กีย่วขอ้งอาชพีประมง  

      1 .รัฐควรออกกฎหมายใหส้อดคลอ้งแต่ละพืน้ที ่แต่ละชนิดการท าประมง และแยกให ้

ชดัระหวา่งประมงพืน้บา้นและประมงพาณิชยเ์รือ่งการจัดการทีแ่ตกตา่งกนั  

      2. ควรปลดล็อคใหค้นอายุต ่ากว่า 18 ปี สามารถลงเรอืเพือ่ศกึษาวธิกีารท าประมงดว้ย 

ไมใ่ชอ่นุญาตใหเ้ฉพาะทายาทเจา้ของเรอื  

      3. การออกนโยบายของรัฐมคีวามรวดเร็วและกระทบตอ่ชาวประมงมาก  

ความเห็นจากหนว่ยงานรฐั  

      การออกกฎหมายของรัฐเพือ่แกปั้ญหา IUU และแกปั้ญหา Teir และเพือ่ยกระดับสวัสดิ

ภาพงานประมงเพือ่แกปั้ญหาการขาดแรงงานประมง  

ความเห็นจากผูแ้ทนสภาอตุสาหกรรม  

      คุณอรรถพันธ์ เห็นว่าประมงเป็นอาชพีเฉพาะควรมีกฎหมายที่แตกต่าง แรงงานควร

ไดร้ับสทิธแิละสวัสดกิารทีเ่ท่าเทยีมกัน และประเทศไทยยังตอ้งใหค้วามส าคัญกับหลักสากล

ดว้ย การรายงานการแกปั้ญหาที่ผ่านมาอาจจะรายงานไม่ถูกจุดอาจตอ้งใชก้ระบวนการล็อบ

บีย้สิตช์ว่ย และประเด็นทีร่ัฐสภาก าลังน าเสนอ 19 ประเด็นทีแ่กไ้ข กฎหมายแรงงานประมง ควร

เปิดเผยและน ามาหารอืกอ่นไปปรับแก ้

 
TTIA เขา้รว่มประชุมออนไลน ์โครงการ Ship to Shore Rights South East Asia 

วันที่ 21 มกราคม 2564 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมฯ และเจา้หนา้ที่

อาวโุส คณุวรพล ไดเ้ขา้รว่มประชมุออนไลน ์โครงการ Ship to Shore Rights South East Asia 

โดยเป็นการประชมุเพื่อร่วมวางแผนการด าเนินการโครงการร่วมกัน ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุก

ภาคสว่น ทัง้ภาครัฐ ภาคธรุกจิ และภาคประชาสงัคม โดยสรปุดังน้ี  
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1.โครงการนี้เนน้ประโยชน์เพื่อใหก้าร

ท างานของแรงงานขา้มชาตใินภมูภิาคไดร้ับการ

ยกระดับใหสู้งขึ้น โดยมีประเทศไทยเป็น

ต ้น แบบ ให ้กั บ ภู มิภ า ค  เ พื่ อ ใ ห ้เ กิด ก า ร

เปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้  

2 .บทเรียนที่ได ร้ั บจากการด า เนิน

โครงการแรก Ship to Shore Rights ที่จบไป

เมือ่ปี 2563 นัน้คอื ตอ้งไดร้ับการสนับสนุนจาก

รัฐและเอกชน การด าเนนิการจงึจะยั่งยนื/ ควรมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน / มีการเสริมสรา้ง

ศักยภาพที่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน / ตอ้งมีการใหค้วามรูแ้รงงาน และใหค้วามช่วยเหลือดา้น

กฎหมาย  

3.คุณแกรม บัคเล่อ ไดช้ืน่ชมผูป้ระกอบการทีไ่ดน้ า GLP ไปด าเนินการทัง้ TTIA/TFFA 

ซึง่เป็นการด าเนนิการเชงิรกุ และเป็นการสง่เสรมิแนวปฏบิัตทิีด่ดีา้นแรงงานในอตุสาหกรรม สรา้ง

ความมสีว่นร่วมของนายจา้งและแรงงาน และน าสิง่ทีไ่ดส้ง่ต่อใหผู้อ้ืน่เพือ่น าไปปฏบิัตกิันต่อ ใน

อตุสาหกรรม  

4.ความเห็นตอ่การด าเนนิการภายใตโ้ครงการนี้ทีค่าดวา่จะใหเ้กดิขึน้  

-สง่เสรมิการสือ่สารใหแ้รงงานขา้มชาตเิขา้ใจกฎหมาย สทิธขิองตนเอง  

-ใหค้วามส าคัญกับประเทศตน้ทางในการส่งแรงงานขา้มชาติมาท างานใน

ประเทศปลายทาง เพือ่ใหม้คีวามพรอ้ม และเขา้ใจวัฒนธรรมของแตล่ะประเทศ  

-หาแนวทางลดอุปสรรค ขัน้ตอนและค่าใชจ้่ายของแรงงานขา้มชาตทิีเ่ขา้มาใน

ประเทศปลายทาง โดยมีการศกึษาวเิคราะห์ ขัน้ตอนใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมต่อ

สถานการณ ์ 

-เนน้ความร่วมมอืระดับภูมภิาค สนับสนุนนโยบายทวภิาคกีารโยกยา้ยถิน่ฐานใหม้ี

ความปลอดภัย  

-ทบทวนกฎหมายไทย ที่ออกมาตาม c188 ว่ามีผลกระทบอย่างไรเกดิขึน้และ

น าไปใชไ้ดจ้รงิหรอืไม ่ 

-รณรงคก์ารรับอนุสญัญา 87/98 เพือ่เพิม่อ านาจการเจรจาตอ่รอง 

-สรา้งความมสี่วนร่วม กรณีตอ้งส่งรายงานการปฏบิัตติาม c188 ใหทุ้กภาคส่วน

ไดร้ว่มพจิารณากอ่นสง่รายงาน  

-ท า Mapping Vessel standard หรอืการน า GLP ไปปรับใชเ้พือ่คุม้ครองแรงงาน

ประมง   

-เสริมสรา้ง พนง.ตรวจแรงงาน เรื่องการบังคับใชก้ฎหมาย และดา้นสิทธิ

มนุษยชน  

-สง่เสรมิความรูส้รา้งชอ่งทางรอ้งเรยีนทีด่ใีหก้ับแรงงาน มกีารใชเ้ทคโนโลยรี่วม

ดว้ย รวมถงึการตัง้ศนูยช์ว่ยเหลอืแรงงานขา้มชาต ิ 
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-ตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ด็กใหก้บัแรงงานขา้มชาต ิและมกีารดแูลสาธารณสขุในชมุชน

ของเขา  

-สรา้งการประสานงานทีช่ดัเจนระหวา่งนายจา้ง ลกูจา้ง และภาคเอกชน  

-ตัง้ Hot line ใหแ้รงงานมาปรกึษาได ้ 

-สรา้งจรยิธรรมใหก้บัผูท้ างานตรวจแรงงานและลา่ม  

-อบรมความปลอดภัยการใชเ้ครือ่งมอืใหก้บัแรงงานประมง 

ความเห็นทีส่ าคญั  

-ไดม้กีารเสนอใหก้ารน า GLP ไปใชข้องภาคธุรกจิใหม้ภีาคประชาสังคมเขา้มามี

สว่นรว่มดว้ย  

-เสนอใหม้ีการสรา้งความมีส่วนร่วมที่มากขึน้ในกระบวนการเยียวยา ท างาน

ร่วมกันระหว่าง Ngos และสมาคมการคา้ โดยเป็นชอ่งทางหนึง่ในการรับขอ้รอ้งเรยีนได ้

ดว้ย  

-คณุอรรถพันธ ์ไดเ้สนอวา่การรับ 87/98 ปัจจบุันอาจตอ้งรอ พรบ.แรงงานสมัพันธท์ีก่ าลัง

ปรับปรุงอยู่ แต่ควรเพิม่ประสทิธภิาพการใชค้ณะกรรมการสวัสดกิาร ใหม้ปีระสทิธภิาพ และการ

สนับสนุนให ้ซบัพลายเชน น า GLP ไปปรับใชด้ว้ย  

ส าหรับขอ้เสนอการด าเนินการที่เกดิขึน้ ทางผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะมกีารโหวตเพื่อใหเ้กดิ

การด าเนนิการอกีครัง้ 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร คร ัง้ที ่1/2564  

วันที ่21 มกราคม 2564 คณุกฤตพัฒน ์เจา้หนา้ที่

สมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ครัง้ที่ 

1/2564 ซึง่จัด ณ สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย 

ผ่านโปรแกรม Microsoft Team โดยมคีุณวศิษิฐ ์ลิม้ลอื

ชา เป็นประธาน ซึง่ในการประชมุครัง้น้ีเป็นการแจง้เพื่อ 

ทราบในประเด็นสืบเน่ืองต่าง ๆ , ประเด็นพิจารณา 

เกีย่วกับค่าใชจ้า่ยของกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร ตลอดจน

การขอความร่วมมอืกรรมการในการเขา้เป็นคณะท างาน 

BCG ภายใตก้ลุม่อตุสาหกรรมอาหาร โดยมสีาระส าคัญสรปุได ้ดังน้ี  

     1. ทีป่ระชมุไดร้ายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร ซึง่ในชว่งเดอืน มกราคม - 

พฤศจกิายน 2563 ทีผ่่านมาน้ี 5 อันดับสนิคา้อุตสาหกรรมเกษตรส่งออกส าคัญ มอีาหารทะเล

กระป๋องแปรรูป มาเป็นอันดับ 1 และอาหารสัตว์เลี้ยง อยู่ในอันดับ 3 โดยอาหารสัตว์เลี้ยงมี

แนวโนม้เตบิโตขึน้ (ขยายตัวสงูถงึ 27.5% ในเดอืน พ.ย. 63) และอาหารทะเลแปรรูปกระป๋อง

หดตัว ลง 0.3% ในเดอืน พ.ย. 63  

     2.ในปี2022ประเทศไทยไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นเจา้ภาพจัดการประชมุความร่วมมอื

ทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิิก (เอเปค ：APEC) ซึง่ในขณะน้ี ที่ประชุมของ กกร. ไดม้ีการ

ก าหนดประเด็นเพือ่แบง่หัวขอ้ท างานแลว้ ไดแ้ก ่1. การสง่เสรมิการคา้และการลงทนุอยา่งเสร ี2. 

การเตบิโตอย่างครอบคลุม ยั่งยนื และมคีวามรับผดิชอบ 3. การสรา้งความมั่นคงทางอาหาร 4. 

การกา้วไปสูโ่ลกยคุ Digital and Innovation และ 5. การสง่เสรมิ Health and Well – being 
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     3. คุณสุกัญญาแจง้ต่อทีป่ระชมุในนามคุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ ถงึประเด็น

ส าคัญในทีป่ระชมุคณะกรรมการแรงงาน เมือ่วันที ่14 มกราคม 2564 ดังน้ี 

          3.1 การจ่ายเงนิชดเชยในเหตุสดุวสิัย ตามประกาศกฎกระทรวง เรือ่ง การไดร้ับ

ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวสิัยอันเกดิจากการระบาดของโรคตดิต่อ

อันตรายตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิตอ่ พ.ศ. 2563 ซึง่มปีระเด็นถกเถยีงกนัในทีป่ระชมุถงึกรณีที่

ส านักงานประกันสังคมจะจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูป้ระกันตนเฉพาะในกรณีที่นายจา้งไม่จ่ายค่าจา้งให ้

แรงงานเท่านั้น ซึง่ทางคณะกรรมการแรงงาน จะท าหนังสอืหารือในประเด็นน้ีไปยังส านักงาน

ประกนัสงัคมอกีครัง้ 

          3.2 ชีแ้จงสมาชกิกลุ่มอาหาร เรื่องการขึน้ทะเบียนแรงงานต่างดา้ว ซึง่เปิดให ้

เสนอรายชือ่เพื่อขึน้ทะเบียนไปเมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา หากนายจา้งไม่เสนอชือ่และ

แรงงานต่างดา้วหนังสือเดินทางหรือ MOU หมดอายุ แรงงานต่างดา้วรายนั้นจะไม่สามารถ

ท างานในประเทศไทยอยา่งถกูกฎหมายตอ่ไปได ้

     ทัง้น้ี ส าหรับก าหนดการประชมุครัง้ตอ่ไป จะจัดขึน้ในวันที ่18 กมุภาพันธ ์2564 เวลา 

13.30 น. และจะมกีารประชมุสามัญประจ าปี 2564 ในวันเดยีวกนัน้ี เวลา 16.00 น. เป็นตน้ไป 

 

TTIA เขา้รว่มประชุม GDST Working Group 3 Meeting - APAC  

ช่วงเชา้วันนี้  22 มค 64 TTIA คุณศ

ดานันท์ จนท.ประมง เขา้ร่วมประชุม GDST 

Working Group 3 Meeting - APAC ออนไลน์

ผา่น Zoom สรปุดังนี้ 

1. เป้าหมายพื้นฐานของ GDST คือ 

การเปิดใชง้านในการเขา้ถงึขอ้มูลทีต่รวจสอบ

ไดเ้พื่อใหแ้น่ใจว่าแหล่งที่มาถูกตอ้งตาม

กฎหมายและกระบวนการต่างๆผลิตภัณฑ์

อาหารทะเลมคีวามรับผดิชอบ การด าเนนิการใหบ้รรลุเป้าหมายเป็นไปตามมาตรฐาน GDST 

1.0 คอื มกีารท างานควบคูไ่ปกับวัตถุประสงคท์างธุรกจิหลักและความตอ้งการทางธุรกจิเชงิ

ปฏบิัตกิาร / เชงิพาณิชย ์ซึง่จะจัดท าแนวทางแกไ้ขทีใ่ชง้านไดจ้รงิและมคีวามเกีย่วขอ้งใน

เชงิพาณชิยใ์น 4 ประเด็นส าคัญ คอื  

     -Key data Elements 

     -Data Verification 

     -Data Sharing 

     -Regulatory Alignment  

ซึง่เมือ่น า 4 ประเด็นนี้ มารวมกันจะเกดิการท างานส าหรับระบบตรวจสอบยอ้นกลับ

ของอตุสาหกรรมอาหารทะเลแบบใหมร่ะดับโลก 

2. การส ารวจสมาชกิในชว่งแรกใหค้วามสนใจอย่างมาก โดย GDST เห็นว่า ควรให ้

ขอ้มูลแก่หน่วยงานของรัฐทีส่อดคลอ้งกับระเบยีบปฏบิัตทิีด่ทีีสุ่ดของ GDST หรอือาจมกีาร

ประชมุนัดพบโดยตรงหากเกีย่วขอ้งกบักฎขอ้บังคับเฉพาะ 

ดังนัน้ การด าเนนิงานตอ่ไปในอนาคตจะมกีารประสานงานระหว่างสมาชกิ GDST และ

หน่วยงานภาครัฐ 

3. ขอ้มลูทีส่ านักเลขาธกิาร GDST สามารถสนับสนุนใหแ้กส่มาชกิได ้ดังนี้ 

     -ตดิตามการพัฒนาใหข้อ้มลูอัปเดตและการบรรยายสรปุแกส่มาชกิ 

     -ชว่ยใหม้สีว่นรว่มโดยตรงกบัหน่วยงานภาครัฐ 
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     -ใหก้ารสนับสนุน / การศกึษาในนามสมาชกิ GDST  
 

4. ขณะนี้ GDST ตดิตามเรื่อง US The Seafood Import Monitoring Program, or 

US SIMP และ กฎระเบยีบ EU IUU เนื่องจากในอนาคตจะมกีารเปลีย่นแปลงดังนี้  

     - 2020 US Food Traceability Rule,  

     - 2021 Canada Food Traceability Rule, 

     - EU IUU Revisions, 

     -2022 Japan Anti-IUU Food Traceability Rule, 

ดังนัน้ ระบบการตรวจสอบยอ้นกลับตอ้งมคีวามทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพือ่ตามขอ้มลู

ตา่งๆของตลาดอตุสาหกรรมอาหารทะเลได ้โดยประสานขอ้มูลตา่งๆทีม่กีารเปลีย่นแปลงให ้

สอดคลอ้งกนั พรอ้มทัง้ค านงึถงึความย่ังยนืดว้ย 

อนึ่ง GDST Working Group 3 จะมีการประชุมภายในระหว่างสมาชกิทุกๆ 2 เดอืน 

ทัง้นี้ หากสมาชกิสนใจการประชุมต่างของ GDST ที่ผ่านมา สามารถตดิตามไดท้ี่ ช่อง 

youtube>>GDST หรอื https://traceability-dialogue.org/gdst-webinars/ 

 

TTIA เขา้รว่มฝึกอบรมโครงการพฒันาเครอืขา่ย เพือ่สรา้งความรว่มมอืแนวทาง

ปฏบิตักิารใชแ้รงงานทีด่ ี(GLP) 

วันที่  26 มกราคม 2564 TTIA คุณปิยะราช 

เจา้หนา้ที่การคา้ เขา้ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนา

เครือข่าย เพื่อสรา้งความร่วมมอืแนวทางปฏบิัตกิารใช ้

แรงงานที่ดี (GLP) จัดโดยกรมสวัสดิการคุม้ครอง

แรงงาน สรปุดังน้ี 

1.ทางกรมสวัสดกิารคุม้ครองแรงงาน เชญิชวน

ใหน้ายจา้ง สถานประกอบกจิการ น าแนวปฏบิัตกิารใช ้

แรงงานทีด่ ีGLP (Good Labour Practices) ไปใชใ้นการบรหิารจัดการดา้นแรงงาน เพราะเป็น

เครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการเสรมิสรา้งใหแ้รงงานมคีณุภาพชวีติทีด่ ีมสีภาพการท างานทีเ่ป็น

ธรรม ป้องกันการคา้มนุษยด์า้นแรงงานในทุกรูปแบบ จะท าใหส้ถานประกอบกจิการไทยมคีวาม

เขม้แข็ง และสรา้งจดุเดน่ทางธรุกจิได ้รวมถงึสากลใหก้ารยอมรับอกีดว้ย 

2. หลักการส าคัญของ GLP “4 ไม ่6 ม”ี ดังตอ่ไปน้ี 

หลักการ 4 ไม่ ไดแ้ก่ (1)ไม่ใชแ้รงงานเด็ก (2)ไม่ใชแ้รงงานบังคับ (3)ไม่เลอืกปฏบิัต ิ

(4)ไมม่กีารคา้มนุษย ์

หลักการ 6 ม”ี ไดแ้ก่ (1)มรีะบบการจัดการบรหิารแรงงาน (2)มเีสรีภาพในการสมาคม 

(3)มโีอกาสแลกเปลีย่นความเห็นกับนายจา้ง (4)มสีภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภัย (5)มี

การจัดการสขุอนามัยและของเสยี (6)มสีวัสดกิารทีเ่หมาะสม 

3.การขอใชต้ราสัญลักษณ์ GLP>> ทางกรมฯ แจง้ว่า สถานประกอบการสามารถขอใช ้

ตราสัญลักษณ์ GLP ได ้โดยใหส้ถานประกอบการขอหนังสอืรับรองจากสมาคมฯ(notepad) ที่

สังกัด เพือ่เป็นหลักฐานประกอบการแจง้การใชต้ราสัญลักษณ์กับกรมสวัสดกิารคุม้ครองแรงงาน 

โดยตราสญัลักษณ์ GLP มอีายกุารใชง้าน 2 ปี 

https://traceability-dialogue.org/gdst-webinars/
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>>สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี่ ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน 0-22468370, 0-22468294 หรอืโทร.1506 กด 3 หรอื http://tls.labour.go.th  

 

TTIA จดัประชุมออนไลน ์คณะกรรมการแรงงาน และ หารอื HR กลุม่ยอ่ย เพือ่

หารอืปญัหาการจดัการแรงงานในสถานการณ์ Covid-19   

วันที ่27 มกราคม 2564 TTIA ไดจ้ัดประชมุ

ออนไลน์ คณะกรรมการแรงงาน และ หารือ HR 

กลุ่มย่อย เพื่อหารือปัญหาการจัดการแรงงานใน

สถานก า ร ณ์  Covid-19  โ ด ยมี  คุณอดิศั ก ดิ์  

เลขาธกิารสมาคมฯ /คุณชาตรี กรรมการสมาคม / 

คุณวรวีย์ คกก.แรงงาน / คุณศิริลักษณ์ คกก.

แรงงาน เขา้ร่วมประชุมดว้ย และ คุณสุพัตรา ผอ.

สมาคมฯ ด าเนินการประชุม พรอ้มดว้ยบริษัท

สมาชกิจ านวน 5 บรษัิท (TU/MMP/SEAPAC/AAI/PFG)  สรปุดังน้ี 

      1. สมาคมฯ ไดส้อบถามผูเ้ขา้รว่มประชมุถงึการด าเนนิการของภาครัฐ และสมาชกิชว่งที่

ผา่นมาส าหรับการตรวจคัดกรองผูต้ดิเชือ้ พบวา่ ภาครัฐโดย สสจ. ไดด้ าเนนิการสุม่ตรวจกบั

บรษัิทสมาชกิแลว้ หลายบรษัิท และบรษัิทสมาชกิเองก็มกีารตรวจผูต้ดิเชือ้เองดว้ยแลว้เชน่กนั   

      2.เรือ่งการด าเนนิการมาตรการหอพักแรงงานขา้มชาต ิบรษัิททีเ่ขา้รว่มประชมุไดม้กีารท า 

Mapping พืน้ทีห่อพักทีแ่รงงานบรษัิทอาศัยอยูแ่ลว้ มกีารจัดท า PR เรือ่งการเฝ้าระวัง ซึง่

สอดคลอ้งกบัมาตรการระยะสัน้ ส าหรับมาตรการระยะยาวนัน้ เรือ่งการแชรห์อพัก อาจเป็นเรือ่งที่

ควบคมุไดย้ากเพราะแรงงานสว่นใหญอ่ยูก่ระจายกนัและไมส่ามารถควบคมุได ้โดยทีป่ระชมุได ้

เสนอใหห้า HR ทีเ่ป็น Contact Person ของแตล่ะ บ.เพือ่ใหส้มาชกิสง่ขอ้มลูกรณีพบผูต้ดิเชือ้  

โดยอาจใหส้มาคมฯ เป็นผูร้วบรวม Contact น้ีจากสมาชกิ และชือ่หอพกัทีเ่ห็นวา่เป็นหอพักใหญ่

เพือ่ในโอกาสตอ่ไปอาจมมีาตรการรว่มดา้นการจัดการหอพักแรงงานตอ่ไป และขอใหส้มาชกิ

เขา้ใจสถานการณ์และรว่มกนัแชรข์อ้มลูอยา่งถูกตอ้งเพือ่ใหเ้กดิการแกปั้ญหาไดจ้รงิ  

     3.การจัดตัง้ Factory Quarantine ขณะน้ี ม ีบ.สมาชกิด าเนนิการไปแลว้ เชน่ PFG / 

กลุม่ Seavalue / กลุม่ TU ส าหรับบรษัิทอืน่ยังอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณา และใชพ้ืน้ทีท่ี ่สสจ.

ระบ ุเป็นหลัก  

     4. UPDATE ความคบืหนา้ VDO ของ PFG เรือ่ง

ความปลอดภัยอาหารและมาตรการป้องกนัโควดิ -19 คาด

วา่จะมคีวามชดัเจนขึน้ในสปัดาหห์นา้  

      5.ความเห็นตอ่การใช ้App หมอชนะ โดยให ้

แรงงานขา้มชาตติดิตัง้เพือ่ประโยชนต์อ่การตดิตามและ

ป้องกนัการเขา้พืน้ทีเ่สีย่ง และมกีาร PR ในพืน้ทีนั่น้ สมาชกิ

ทีร่ว่มประชมุมคีวามเห็นว่า อาจตอ้งศกึษาวา่ใชง้านเชน่ไร 

ใชค้วบคมุกบัไทยชนะดว้ยหรอืไม ่หรอืหากมคีวามสนใจอาจตอ้งน าประเด็นน้ีหารอืกบั เจา้ของ 

App คอื ก.ดจิติอล /ก.มหาดไทย /ก.สาธารณสขุ / กรมควบคมุโรค และผูพ้ฒันา APP ตอ่ไป  

ส าหรับการประชมุในครัง้น้ี จะน าผลการประชมุทีไ่ด ้ไปอัพเดทอกีครัง้ในการประชมุ

วสิามัญ สมาคมฯ วันที ่4 กมุภาพันธ ์64 ทีจ่ะถงึน้ี   
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ขา่วประจ าเดอืนมกราคม 2564 รวบรวมโดย TTIA 
 
ขา่วประมง 

1. ประมงสมทุรสาคร ทรุดหนัก สนิคา้ถกูแอนตี ้ทัง้ทีไ่มใ่ชต่ัวแพร่เชือ้ โอดคนสมทุรสาครถกูรังเกยีจ 

2. “อนุชา” เตรยีมอาหารทะเลเสริฟ์ ครม.อังคารน้ี สรา้งเชือ่มั่นคนกลับมาบรโิภค 

3.นายกสมาคมประมงฯ น าแรงงาน ‘ตลาดปลาแมก่ลอง’ ตรวจโควดิ ‘ไมพ่บเชือ้’ 

4.ไดข้ึน้ฝ่ังแลว้! ชาวประมงตดิ โควดิ สดุอดิโรย ชาวบา้นผวา ขออยา่จอดเรอื 

5.กรมประมงส่ังทกุจังหวัดเปิดหอ้งเย็น รับซือ้กุง้ชว่ยเหลอืผูเ้ลีย้ง 

6.ศรชล. พบไตเ๋รอืประมงตดิโควดิ น าเขา้ฝ่ังสง่ รพ.กักตัวลกูเรอือกี 6 

7. “กรมประมง” ประสานจังหวัด เปิดตลาดรับซือ้กุง้ ชว่ยเกษตรกรอว่มพษิโควดิรอบใหม ่

8.บอรด์ประมงแหง่ชาตถิกแกว้กิฤตผิลโควดิรอบใหม,่กกร.ประเมนิสถานการณ์ ศก.ไทย 

9.ญีปุ่่ นประมลูปลาทนู่ารับปีใหมก่ร่อย 

10.ตลาดประมลูปลาประจ าปีญีปุ่่ นไมค่กึคัก ทนู่าครบีน ้าเงนิ น.น. 208 กก. ฟันเงนิไดแ้ค ่6 ลา้นบ. 

11.ประชมุ คกก.นโยบายประมง “บิ๊กป้อม” ส่ังเร่งสรา้งเชือ่มั่น แกผ้ลกระทบโควดิ 

12.หอการคา้จับมอืรัฐสกัดโควดิ-19 เขม้สขุอนามัยใน 'หว่งโซป่ระมง' 

13. Namibian fishery reduces seabird deaths by 98% 

14.แถลงขา่วเรือ่ง แนวทางการแกไ้ขปัญหาโรคระบาดโควดิ-19 ในหว่งโซอ่ตุสาหกรรมการประมง 

15.เปิดควบรวมใบอนุญาตประมงพาณชิย ์

16.กรมประมง..เปิดควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณชิย ์บรรเทาความเดอืดรอ้นพีน่อ้งชาวประมงจากสถานการณ์ COVID-19 ตาม

นโยบายรัฐบาล 

17.เอกชน-ประมงแถลงแนวทางแกโ้ควดิ-19 

18.จับเรอืประมงเวยีดนามน าตัว12ลกูเรอืคัดกรองโควดิ 

19.โควดิระบาดพบสัตวท์ะเลหายาก มอัีตราการเกดิเพิม่ขึน้ 

20. Russian fishery authorities and WWF sign cooperation agreement 

21.กปน. เตรยีมรับมอืน ้าทะเลหนุนสงู 10-18 ม.ค. 64 

22.ลาว -ไทย ถกปมแบนน าเขา้อาหารทะเล 12 ม.ค.น้ี 

23.ชาวประมงเมอืงคอนชว่ยชวีติเตา่ลกูเตา่ตนุตดิซากอวน บรเิวณหาดบางด ีจนรอดปลอดภัย 

24.Tuna factory cases 'old news' 

25."ประวติร" รายงานครม. ตัง้อนุกก.ขับเคลือ่นแกปั้ญหาประมงทัง้ระบบ-แรงงานภาคประมง 

26.กรมประมงประกาศควบใบอนุญาตประมงพาณชิย ์

27.เจา้ทา่ฯคมุเขม้ตรวจเรอืทกุล าตอ้งไดม้าตรฐาน หวังลดอบุัตเิหตทุางน ้า 

28.Fisheries authority bans short mackerel fishing 

29. ตลาดทะเลไทย จัดงานกนิกุง้กนิปลา สรา้งความเชือ่มั่นใหกั้บผูบ้รโิภค 

30. “เจา้ทา่” ชงของบปี 65 กวา่ 1.8 หมืน่ลา้น 

31.'แฟงคท์ธู'ปลาหนา้โหด-ฟันยาวคม อสรูกายใตท้ะเลลกึ 

22. สลด ทะเลกระบี ่พะยนู 2 วัน ตาย 3 ตัว ไมพ่บเขีย้ว คาดเกดิจากการลา่ 

33.ธรุกจิประมงภเูก็ต รอ้งถกูองคก์ารสะพานไมต่อ่สัญญาเชา่ทีด่นิ 

34.เกษตร ฯ ผนกึ ตลาดไท เปิดพืน้ทีข่ายสนิคา้ประมง 

https://hilight.kapook.com/view/209749
https://www.thairath.co.th/news/politic/2002539
https://www.matichon.co.th/region/news_2510322
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_5665243
https://www.prachachat.net/economy/news-587276
https://www.thairath.co.th/news/local/east/2006335
https://www.kaohoon.com/content/413253
https://www.ryt9.com/s/iq05/3188960
https://www.newtv.co.th/news/73130
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2514539
https://www.thairath.co.th/news/politic/2007275
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915902
https://www.birdlife.org/worldwide/news/namibian-fishery-reduces-seabird-deaths-98
https://www4.fisheries.go.th/dof/activity_item/3828
https://www.innnews.co.th/economy/news_861972/
https://www.ryt9.com/s/prg/3189692
https://www.ryt9.com/s/prg/3189692
https://www.innnews.co.th/economy/news_861725/
https://www.innnews.co.th/regional-news/news_861589/
https://www.thairath.co.th/news/local/2008653
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/russian-fishery-authorities-and-wwf-signed-cooperation-agreement
https://www.prachachat.net/general/news-591346
https://www.prachachat.net/economy/news-591283
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000002454
https://www.bangkokpost.com/business/2046691/tuna-factory-cases-old-news
https://siamrath.co.th/n/211265
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/916933
https://siamrath.co.th/n/211355
https://www.phnompenhpost.com/national/fisheries-authority-bans-short-mackerel-fishing
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2012693
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/464543
https://www.dailynews.co.th/foreign/819644
https://www.thairath.co.th/news/local/south/2014379
https://www.prachachat.net/local-economy/news-595492
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918376
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35. Indonesia Targeted To Become World's Largest Vannamei Shrimp Producer 

36. Cambodia's Fisheries Authority Bans Short Mackerel 

37. “วันท าประมงหมด” ลามธรุกจิเจ๊ง 6 แสนลา้น ตกงานพุ่ง 

38.น ้าตาชาวประมงพืน้บา้นตรัง! วอนรัฐเหลยีวแลหลังวกิฤตโควดิคนเลีย่งอาหารทะเล 

39.ส.ส.ชลบรุรัีบปากน าปัญหาประมงผดิ กม.หารอืในสภาฯ หลังเกดิคลปิปะทะกลุม่ประมง-จนท.กลางอา่วบางปะกง 

40.ประมงตรวจปลากดคังอา่วโบออ่งตาย ชีข้าดออกซเิจน อยูใ่นอทุยานฯเยยีวยาไมไ่ด ้

41.กรมทะเล ร่วม จสิดา้ เตรยีมขยายผลตดิตามทรัพยากรทางทะเลทั่วประเทศ 

42.ลกูเตา่มะเฟืองรังที ่6 ลมืตาดโูลก ปลอ่ยลงทะเลแลว้ 78 ตัว จากไข ่136 ฟอง 

43.ตรัง-รอ้งประมงผดิกฎหมายเขา้ครอบครอง พท.ทางทะเล 

44.Main U.S. Fisheries Law on Track for Overdue Improvements 

45.Paul Doremus takes over as acting head of NOAA Fisheries after Chris Oliver departs 

46. “ม็อบประมง” คนืชพีปลกุระดมผา่นโซเซยีล 

47.ศรชล.แถลงจับเรอืประมงเวยีดนามลอบคราดปลงิทะเล พรอ้มรวบลกูเรอื 4 คน 

48.ชาวประมงหอยแครง ชลบรุ ีฝืนกฎ ไอยยูู 

 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

1.รมช. ประภัตร ก าชบักรมปศสัุตวว์างนโยบายเขม้ปี64 ป้องกันโรค ASF หลังไทยปลอดการระบาด 2 ปีซอ้น 

2. Dog deaths prompt pet food recall for Aflatoxin poisoning 

3. Pet food recalled after reports of dog deaths 

4.เอฟเอโอกดดันภาคปศสัุตวล์ดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก หลังความตอ้งการพุ่ง 50 % 

5. FDA Alerts Consumers to Pet Food Recalls for Potentially Fatal Levels of Aflatoxin 

6.ผูเ้ลีย้งหมโูอด โควดิ-ASF ท าตน้ทนุป้องกันโรคเพิม่ ราคาอาหารสัตวพุ่์งซ ้าเตมิ 

7. ญีปุ่่ นปรับแกค้า่ ML ของสารหนูในอาหารสัตวเ์ลีย้ง 

8. ASIAN บวกแรง 9.62% รับดมีานดอ์าหารสัตวเ์พิม่-ควบรวมหนุนก าลังผลติ 

9.กรมปศสัุตว ์เดนิสายตรวจเช็คโรงงาน ย ้าความมั่นใจสนิคา้ปศสัุตวป์ลอดภัยไรโ้ควดิ 

10.อธบิดกีรมปศสัุตวส่ั์งชว่ยเหลอืเกษตรกรประสบอทุกภัยภาคใต ้

11.70 pets dead; Sportmix High Energy pet food recall grows 

12.เชค็ดว่นสหรัฐเรยีกคนือาหารสัตวเ์ลีย้ง เหตสุารพษิเจอืปนท าสนัุขป่วย-ตายอือ้ 

13. "รมช.ประภตัร" หนุน "สพุรรณบรุ"ี ผลติจิง้หรดีคณุภาพป้อนตลาดโลก 

14. ผูผ้ลติอาหารสนัุขของสหรัฐ เรยีกคนืสนิคา้ครัง้แรกในรอบ 95 ปี หลังนอ้งหมาตายกวา่ 70 ตัว 

15. Pet food sales soar 20 per cent in 2020 due to increse in pet adoption during lockdown 

16. ยอ่ขา่วเศรษฐกจิ – ราคาอาหารสัตวพุ่์ง 

17. ASIAN ตัง้เป้าปีน้ีรายไดโ้ต 10% รุกหนักอาหารสัตวเ์ลีย้ง เล็งเพิม่ผลติ-M&A 

18.เพ็ท โฟกัส ชศูักยภาพคนไทย เปิดตัวอาหารสนัุขสตูรโรคไต “เพอรเ์ฟคตา้ รนีอลแคร”์ คณุภาพระดับสากล ในราคาทีคุ่ม้คา่ 

19.ตลาดสว่นผสมโปรตนีจากอาหารสัตว ์(ผลกระทบจากโควดิ -19) การส ารวจอตุสาหกรรมปี2021 โดย The Scoular Company, 
Omega Protein Corporation, Roquette Freres 

20.“ไบเดน” เล็งเลีย้งแมวเพิม่ หลังเขา้ท าเนียบขาว รับต าแหน่ง ปธน. สหรัฐฯ 

21.Pet Food Market Production, Key Players, Demand and Growth 2030 | Mars, Incorporated; Nestle S.A.; The J.M. 
Smucker Company 

http://infofish.org/v3/index.php/component/k2/item/264-indonesia-targeted-to-become-world-s-largest-vannamei-shrimp-producer
http://infofish.org/v3/index.php/component/k2/item/263-cambodia-s-fisheries-authority-bans-short-mackerel
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/465392
https://www.thaipost.net/main/detail/90415
https://mgronline.com/local/detail/9640000007548
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2019667
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2546239
https://www.thairath.co.th/news/local/south/2019955
https://www.77kaoded.com/news/mydear/2064351
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2021/01/25/main-us-fisheries-law-on-track-for-overdue-improvements
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/paul-doremus-takes-over-as-acting-head-of-noaa-fisheries-after-chris-oliver-departs
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/466174
https://mgronline.com/south/detail/9640000007981
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919278
https://www.matichon.co.th/politics/news_2511393
https://www.foodsafetynews.com/2020/12/dog-deaths-prompt-pet-food-recall-for-aflatoxin-poisoning/
https://times-herald.com/news/2021/01/pet-food-recalled-after-reports-of-dog-deaths
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915705
https://www.natlawreview.com/article/fda-alerts-consumers-to-pet-food-recalls-potentially-fatal-levels-aflatoxin
https://www.ryt9.com/s/iq03/3189599
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7347
https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id=aXgwS0Nncy9EZDg9
https://siamrath.co.th/n/210813
https://www.newtv.co.th/news/73666
https://www.petfoodindustry.com/articles/9924-pets-dead-sportmix-high-energy-pet-food-recall-grows
https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_5734295
https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_5734295
https://www.thansettakij.com/content/world/464504
https://www.thehindubusinessline.com/companies/pet-food-sales-soar-20-per-cent-in-2020-due-to-increse-in-pet-adoption-during-lockdown/article33592736.ece
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5767685
https://www.ryt9.com/s/iq05/3192352
https://mgronline.com/business/detail/9640000005196
https://www.now26.tv/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%25
https://www.now26.tv/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%25
https://www.sanook.com/news/8341082/
https://www.mccourier.com/pet-food-market-production-key-players-demand-and-growth-2030-mars-incorporated-nestle-s-a-the-j-m-smucker-company/
https://www.mccourier.com/pet-food-market-production-key-players-demand-and-growth-2030-mars-incorporated-nestle-s-a-the-j-m-smucker-company/
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22.ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป คาดรายไดปี้ 64 โต 15% ลยุขยายการผลติไกป่รุงสกุ-ธรุกจิหมรูองรับดมีานด ์

23.Partner in Pet Food acquires Landini Giuntini in Italy 

24.เน้ือสัตว ์ใครวา่แพงจ่ายเพิม่นดิชวีติปลอดภัย คนไทยอยูไ่ด ้เกษตรกรอยูร่อด 

25.สัตวเ์ลีย้งเป็นพาหะน าโรคโควดิ 19 มาสูเ่จา้ของไดห้รอืไม?่ 

26.ฟารม์หมใูตท้ศิทางดขียายการเลีย้งเพิม่ 10% 

27.เซีย่งไฮไ้ฟเขยีว ปชช.น า ‘สัตวเ์ลีย้ง’ เขา้สถานกักโรคดว้ย 

28. Aflatoxin pet food recall goes international; 110 deaths 

29. FDA reports more than 100 pet deaths nationwide linked to recalled pet food 

 
ขา่วความปลอดภยัอาหาร  

1. ตลาดยิง่เจรญิ โลง่อก!! "ผูค้า้ 51 ราย" แผงอาหารทะเล ปลอดโควดิ-19 

2. 'อาหารทะเล' ไมใ่ชแ่หลง่รังโรค 'หมอยง' ย ้าชดัๆ ปฏบิัตถิกูตอ้ง ปลอดโควดิแน่นอน 

3.สธ.ชวนไปกนิกุง้ ย ้า "อาหารทะเล ปรุงสกุ กนิไดป้ลอดภัย ไรโ้ควดิ-19" 

4.กรูเ์มต ์มารเ์ก็ต ยกระดับมาตรฐานอาหารทะเลไทย 

5.กรมประมง มอบหนังสอืรับรองมาตรฐานตัดวงจรโควดิ แมคโคร เจา้ แรก 

6. 'ตลาดปลา-กุง้'จูงมอืเปิดซือ้ขาย ผลตรวจ'ไรเ้ชือ้'ถงึเขา้ได ้

7.นพินธ ์จับมอื ผอ.โรงพยาบาล และ คณบดแีพทย ์ม.อ. ยนืยัน "กุง้ไทย ปลอดภัย ไรโ้ควดิ" 

8.แนวโนม้ฉลากอาหารในสหภาพยโุรป เพือ่สนับสนุนสขุภาพมนุษย/์สัตว ์สวัสดภิาพสัตว ์และความย่ังยนื 

9.Food 2030 นโยบายสนับสนนการวจัิยและพัฒนานวัตกรรมดา้นอาหารของสหภาพยโุรป 

10.เกนิคาด อยีปิตเ์พิม่การน าเขา้ทนู่าจากเวยีดนาม! 

11."ทมีไทยแลนด"์ สรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยอาหารใหกั้บคนไทย 

12.เน้ือสัตว ์- อาหารทะเลไทยสะอาดปลอดภัยไดม้าตรฐาน GMP-GAP 

13.ยเูอ็นเดนิเครือ่งอาหารโลก รับมอืโรคระบาด ภัยธรรมชาต ิ

14. A decade later, FDA still working on congressional mandate known as FSMA 

15.'ไทยยเูน่ียน'ตดิโควดิ69ยันไมก่ระทบออรเ์ดอรไ์รป้นเป้ือน 

16. Food recalls continue to rise in Switzerland 

17. Warning of border disruptions as UK and EU seal trade deal 

18.อธบิดคีวบคมุโรค ยนืยันคนงานโรงงานปลากระป๋อง ตดิโควดิ 914 คน ย ้าผลติภัณฑก์นิได ้

19.หอการคา้จับมอืรัฐสกัดโควดิ-19 เขม้สขุอนามัยใน 'หว่งโซป่ระมง' 

20.อย. ยโุรปชีวั้คซนีโควดิ-19 ของ Moderna ปลอดภัย-มปีระสทิธภิาพ คาดอนุมัตใิชใ้น EU เร็วๆ น้ี 

21.กรมคมุขังคมุขงัโควดิ -19 ในรา้นอาหารแข็งจากครัวถงึมอืผูผ้ลติ 

22.อนิเดยีจัดท าร่างขอ้บังคบัเพือ่ปรับปรุงหรอืจัดท ามาตรฐานใหมข่องอาหารหลายชนดิ 

23. เอกชน ยันสนิคา้ประมงไรป้นเป้ือนเชือ้โควดิ-19 เขม้กระบวนการผลติทกุโรงงาน 

24. In a Year of ‘Unprecedented Challenges’ FDA’s Food Program Achieved So Much 

25. “กรมประมง”ออกโรงยนืยัน อาหารทะเลไทยปลอดโควดิ 

26.สมาคมทนู่ายันฆา่เชือ้115 องศา บรโิภคปลอดภัย-โควดิตายเรยีบ 

27.Project confirms growing threat in Europe from toxins created by microalgae 

28. FSAI flags food safety research priorities 

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000006645
https://www.petfoodindustry.com/articles/9951-partner-in-pet-food-acquires-landini-giuntini-in-italy
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918336
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/140757
https://www.prachachat.net/local-economy/news-599363
https://mgronline.com/china/detail/9640000007504
https://www.petfoodindustry.com/articles/9959-aflatoxin-pet-food-recall-goes-international-110-deaths
https://www.foodsafetynews.com/2021/01/fda-reports-more-than-100-pet-deaths-nationwide-linked-to-recalled-pet-food/
https://www.foodsafetynews.com/2020/11/fda-posts-alerts-against-imports-of-cheese-seafood-juice-etc/
https://www.posttoday.com/economy/news/641297
https://www.thebangkokinsight.com/513783/
https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/453400
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914370
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914837
https://www.dailynews.co.th/regional/816727
https://siamrath.co.th/n/209171
https://www.fisheries.go.th/quality/ข่าวเกษตรฉบับ%2041.pdf
https://www.fisheries.go.th/quality/ข่าวเกษตรฉบับ%2042.pdf
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7338
https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/75308
https://mgronline.com/business/detail/9640000000466
https://www.thairath.co.th/news/local/2006215
https://www.foodsafetynews.com/2021/01/199987/
https://www.dailynews.co.th/regional/817161
https://www.foodsafetynews.com/2021/01/food-recalls-continue-to-rise-in-switzerland/
https://www.foodsafetynews.com/2020/12/warning-of-border-disruptions-as-uk-and-eu-seal-trade-deal/
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2516297
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915902
https://thestandard.co/europe-fda-approved-moderna-vaccine/
https://mgronline.com/qol/detail/9640000001151
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7344
https://www.ryt9.com/s/iq03/3189780
https://foodsafetytech.com/news_article/in-a-year-of-unprecedented-challenges-fdas-food-program-achieved-so-much/
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/463565
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/463574
https://www.foodsafetynews.com/2021/01/project-confirms-growing-threat-in-europe-from-toxins-created-by-microalgae/
https://www.foodsafetynews.com/2021/01/fsai-flags-food-safety-research-priorities/


   Newsletter                           January 2021 24 |32 

 

29.ส่ัง 400 รง.อาหารคมุเขม้ขัน้สงูสดุ ป้องสง่ออก 1 ลา้นลา้นวบู 

30.กรมควบคมุโรค เตอืนประชาชนชว่งหนา้หนาวน้ี ระมัดระวังการป่วยดว้ยโรคอจุจาระร่วง แนะยดึหลัก “สกุ รอ้น สะอาด” 

31."ประภัตร"ผลักดัน "มกอช." เร่งสรา้งมาตรฐานสนิคา้เกษตรฯ 

32. จัดตัง้ ”ตลาด KU อาหาร ปลอดภัย” 

33. เปิดโมเดล “พัทยา ฟู้ด” ตัง้ “โรงพยาบาลสนาม” ในโรงงาน  

34. โควดิรอบใหมไ่มก่ระทบ “กุง้ไทย” ผลติได ้3.1 แสนตัน 

35.ยกมาตรฐานสนิคา้เกษตร-อาหาร มกอช.ตวิเขม้ 8 คอรส์รับ New Normal 

36. ไทยพรอ้มเป็นเจา้ภาพการประชมุรัฐมนตรคีวามมั่นคงอาหารเอเปค ปี 2565 

37. "มกอช.-กรมประมง" พัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน ฟารม์เลีย้งกุง้ทะเลตามหลักสากล 

38.ขอความเห็นชอบและอนุมตัใิหม้กีารรับรองเอกสารร่างแถลงการณ์ (Communique) ส าหรับการประชมุ Global Forum for Food 

and Agriculture (GFFA) ครัง้ที ่13 

39.โรงพยาบาลน่านแนะน า รับประทานอาหารทะเลอยา่งไร ใหป้ลอดภัยจาก โควดิ -19 

40. USDA ระงับบรษัิทไกจ่นีหลังพบปลอมเลขโรงงาน 

41.ส.อ.ท.จับมอื สธ.-อตุสาหกรรม ดงึเชือ่มั่นอาหารไทยปลอดภัยโควดิดว้ยเครือ่งหมาย “IPHA” 

42.กระทรวงเกษตรฯ เขา้ร่วมการประชมุระดับเจา้หนา้ทีอ่าวโุส (SOM) ส าหรับการประชมุระดับรัฐมนตรเีกษตรเบอรล์นิ ครัง้ที ่13 

43.อนิเดยีประกาศร่างกฎระเบยีบเพิม่เตมิเกีย่วกับการขึน้ทะเบยีนตรวจสอบโรงงานผูผ้ลติอาหารในตา่งประเทศ 

44.กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์รอ้มตรวจสอบคณุภาพวัคซนีป้องกันโควดิ-19 

45.ผูผ้ลติเซเชลสข์ยายตูต้นุทนู่ารับวกิฤตโควดิ-19 

46.ไทยหนุนอาหารปลอดภัยทีย่ั่งยนื 

47.มกอช. เดนิสายตวิเขม้เกษตรกร-ผูป้ระกอบการ ใชแ้ละแสดงเครือ่งหมาย Q 

48.มกอช.จ่อปลดล็อค มาตรฐานฟารม์เลีย้งกุง้ 

49. 3 องคก์รช ูIPHA การันตอีาหารไทยปลอดภัยจากโควดิ-19 

50. อย. ตรวจเองถงึกับตะลงึ เจอของอันตรายในปลากระป๋องอยา่งจัง 

51.บมูสง่ออก”จิง้หรดีไทย” เม็กซโิกไฟเขยีว น าเขา้ไมอั่น้ 

52.มกอช.เดนิหนา้เตรยีมความพรอ้มเกษตรกรแปลงใหญ่เขา้สูม่าตฐาน GAP 

53. สหภาพยโุรปเตรยีมคมุเขม้สง่ออกวัคซนี COVID-19 

54. Germany warns of salmon linked to Listeria infections 

 
 
สถานการณ์โควดิ-19  

1.โควดิวันน้ี! ไทยพบผูต้ดิเชือ้ 'โควดิ-19' เพิม่ 144 ราย ตดิเชือ้ในประเทศ 115 คน 

2.เปิดใจคนไทยในสหรัฐฯ ไดรั้บวัคซนีโควดิ-19 ไฟเซอร ์

3.อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่4 มกราคม 2564 

4. "นพ.ยง"ชี ้6 ขัน้ส าคัญควบคมุโควดิระบาด 

5.ดว่น! ขอ้ก าหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉนิฯยกระดับคมุโควดิ - ค าส่ังพืน้ทีส่แีดง มผีล 6 โมงเชา้ 4 ม.ค.64 

6.โควดิแรงเกนิตา้น ระยองชงิล็อกดาวน์ตัวเองกอ่น เอกชนรับยอมเจ็บแตจ่บดกีวา่ 

7.ผูป่้วยโควดิ-19 เสยีชวีติศพที ่65 พบมโีรคประจ าตัว เดนิทางไปพืน้ทีเ่สีย่ง 

8.อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่5 มกราคม 2564 

https://www.thansettakij.com/content/463668
https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=16590&deptcode=brc&news_views=240
https://www.banmuang.co.th/news/politic/219526
https://www.thansettakij.com/content/464518
https://www.thansettakij.com/content/464487
https://www.prachachat.net/economy/news-595123
https://www.prachachat.net/columns/news-593690
https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/455586
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2016005
https://www.ryt9.com/s/cabt/3192658
https://www.ryt9.com/s/cabt/3192658
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1558509/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7369
https://siamrath.co.th/n/213613
https://www.ryt9.com/s/prg/3193069
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7373
https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/991
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7376
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918584
https://siamrath.co.th/n/213787
https://www.prachachat.net/economy/news-598452
https://mgronline.com/business/detail/9640000006259
https://www.springnews.co.th/society/805115
https://www.prachachat.net/economy/news-601623
https://www.posttoday.com/social/local/643608
https://news.thaipbs.or.th/content/300741
https://www.foodsafetynews.com/2021/01/germany-warns-of-salmon-linked-to-listeria-infections/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914442
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/139143
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915339
https://www.posttoday.com/social/general/641874
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/139425
https://www.thairath.co.th/news/local/east/2005889
https://www.thairath.co.th/news/local/2005967
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915522
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9.สมทุรสงครามเปิดตลาดปลาแมก่ลอง วันแรกสดุคกึคัก ภายใตม้าตราการเขม้งวด 

10.เช็กดว่น! ใครเคยไป 11 พืน้ทีเ่สีย่งโควดิ รบีแจง้ กรุงเทพฯเร่งจัด จนท.ตรวจสอบ 

11.สธ.เผยแนวทางปฏบิตัสิ าหรับประชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ 28 จังหวัด 

12.อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่6 มกราคม 2564 

13.ไทยยเูน่ียน ปันน ้าใจชาวสมทุรสาครพน้วกิฤตโควดิ 19 รอบ 2 

14.ตรวจตา่งดา้ว ‘โรงงานอาหารทะเล’ มหาชยั ตดิโควดิ 900 ราย 

15.เปิด 6 ขอ้เท็จจรงิ วัคซนีโควดิ 19 ไดฉ้ีดฟรทีกุคนไหม-ฉดีเร็วทีส่ดุตอนไหน-ใครไดฉ้ีดกอ่น 

16.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป พบพนักงานตดิโควดิ 69 คน จากการตรวจเชงิรุก 23,630 คน 

17. เจา้หนา้ที ่ศตส.สค. เขา้รับการตรวจคดกรองเชือ้ COVID-19 จากกรมแพทยท์หารเรอื 

18. โควดิ-19 : จ ากัดเวลาทานอาหารในรา้นลดการระบาดไดอ้ยา่งไร 

19. “กรมพัฒน์”ออกมาตรการเขม้ รับมอืโรคโควดิ-19 ระลอกใหม ่ 

20. ‘หมอตี’๋ รับยังขาด รพ.สนาม อกีมาก เร่งจัดหาเพิม่ เล็งใช ้‘วัด’ กักตวัผูป่้วย 

21. ตรวจเขม้คนงาน 2 นคิมอตุฯ ตัง้ 7 รพ.สนาม “สมทุรสาคร” 

22.อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่7 มกราคม 2564 

23.ระวังใหด้!ี ศบค.เตอืน ใครตดิโควดิ-19 แลว้ไมม่แีอปฯ "หมอชนะ" มคีวามผดิตามกฎหมาย 

24.การทางพเิศษฯเผย “พนักงานเก็บเงนิ” คา่ทางดว่น ตดิเชือ้โควดิ 

25."เยยีวยาโควดิ"รอบใหม ่กลุม่ไหนมลีุน้ไดส้ทิธรัิบเงนิ เช็กทีน่ี่ 

ค าแนะน า การใชง้านระบบ Co-LAB เพือ่รายงานผลตรวจ COVID-19 แบบ Online 

26. เอาจรงิ! ผูต้ดิเชือ้จงใจปกปิดขอ้มลูไทมไ์ลน์ โทษคกุ 2 ปี หรอืปรับ 40,000 

27. อัพเดต การจัดหาวัคซนีโควดิ-19 และเป้าหมายการฉีดวัคซนีใหค้นไทย โดยรัฐบาลไทย 

28. เปิดตัวอยา่งแบบฟอรม์ค ารอ้ง "ขอเดนิทางขา้มจังหวัด" หลังกระทรวงมหาดไทยออกมมาตรการเขม้ควบคมุโรคโควดิ-19 มผีล

บังคับใชแ้ลว้วันน้ี 

29. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่8 มกราคม 2564 

30. "หมอทวศีลิป์" แจงยบิ ท าหนา้ทีโ่ฆษก ศบค. ไมเ่คยรับเงนิเพิม่ วอนอยา่โยงถงึครอบครัว 

31.รูจั้ก “ซโินแวค” วัคซนีป้องกันโควดิ ทีจ่ะมาถงึไทยเจา้แรก 

32.อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่11 มกราคม 2564 

33.  4 กลุม่ รอลุน้ คก. โรคตดิตอ่ เคาะแผน"ฉีดวัคซนีโควดิ" วันน้ี 

34. "4องคก์รเอกชน"สมทุรสาครจับมอืตัง้"รพ.สนาม"1,000เตยีง 

35. รพ.จุฬาฯ ส่ังปิดโรงอาหาร 2 แหง่ หลงัพบบคุลากรตดิเชือ้ "โควดิ-19" 

36.อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่12 มกราคม 2564 

37.กาง 4 มาตรการโควดิ รับ 3,500 ผ่าน “เราชนะ” คาดลงทะเบยีนคนละครึง่ 20 ม.ค. 

38. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่13 มกราคม 2564 

39. เปิดภาพ Factory Quarantine โรงงานปลากระป๋องสมทุรสาคร ใหใ้ชพ้ืน้ทีกั่กโควดิ 

40. นักวจัิยเผยโควดิรา้ยกวา่ทีค่ดิ หายป่วยแตย่ังมภีาวะแทรกซอ้น 

41. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่14 มกราคม 2564 

42. กสม. คมุรัฐใหข้อ้มลู - สถานการณ์การโจมตโีควดิใหป้ช. ทะเลาะกันหรอืไมไ่มม่กีารบังคับ 

43. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ' วันที ่15 มกราคม 2564 
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44.โควดิ กทม. พบผูป่้วยเป็นกลุม่กอ้น 123 คน ประวัตโิยงสถานบันเทงิ รา้นอาหาร 

45. กทม.ลยุตรวจเชงิรุกหาผูป่้วยโควดิ-19กลุม่เสีย่ง" โรงงาน-ตลาด-อาชพีเสีย่ง" 

46. สอ่ง 8 สิง่ของ-สภาพแวดลอ้ม เชือ้โควดิมชีวีติอยูก่ีวั่น 

47. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่18 มกราคม 2564 

48. กรมควบคมุโรค แนะสถานประกอบการ ยกระดับมาตรการป้องกันควบคมุโรคโควดิ 19 อยา่งเขม้ขน้ 

49. ฉดี 'วัคซนีโควดิ-19' ตอ้งปลอดภัย นายกฯ ยนืยันไมใ่หค้นไทยเป็นหนู ทดลอง 

50. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่19 มกราคม 2564 

51. โฆษก ศบค.เผย วัคซนีกันโควดิ-19 ขอ ปชช.ยดึหลัก "ชา้ๆ ไดพ้รา้เลม่งาม" 

52. ศบค. เผยเร่งตรวจหาเชือ้โรงงานสมทุรสาคร 600 โรงตอ่วัน ขอความร่วมมอืโหลดหมอชนะ 

53. ระทกึวันน้ี ‘รพ.ศริริาช’ แถลง จนท.ตดิโควดิ-ลุน้ รบ.คลายล็อกธรุกจิ ‘อย.’ ไฟเขยีววัคซนีสัปดาหน้ี์ 

54. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่20 มกราคม 2564 

55.จับสือ่ท าเนียบ ตรวจโควดิ ชีอ้ยูใ่นกลุม่เสีย่ง-ท างานใกลช้ดินายกฯ 

56.สธ.แจงปมเลอืกวัคซนี COVID-19 แอสตราเซเนกา 

57.อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่21 มกราคม 2564 

58. "หมอยง" ชีแ้จงขอ้สงสัยวัคซนีโควดิ-19 ยันไทยน ามาใชใ้นภาวะฉุกเฉนิอยา่งเหมาะสม 

59.โลง่อก!! "สือ่ท าเนียบ" ไรต้ดิโควดิ 

60.ผูว้า่ฯ กทม.รับมอบอปุกรณท์างการแพทยพ์ระราชทาน รับมอืสถานการณ์ 'โควดิ' 

61.วธิรัีบพัสด-ุอาหารเดลเิวอรีอ่ยา่งปลอดภัย ลดเสีย่งตดิโควดิ 19 

62.อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่22 มกราคม 2564 

63.เปิดไทมไ์ลน์ผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 กรุงเทพฯ ระบาดระลอกใหม ่เพิม่อกี 16 ราย 

64. คนกรุงแผ่ว ! ใสห่นา้กากอนามัย 80% 

65. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่25 มกราคม 2564 

66.เศรา้ โควดิ-19 คร่าชวีติศพที ่74-75 หนึง่ในน้ีเขา้รักษาวันเดยีวเสยีชวีติ 

67.เกษตรฯ ปลืม้ จนีชมระบบการจัดการป้องกันปนเป้ือนไวรัสโควดิ-19ในสนิคา้ผักและผลไมส้ดจากไทย 

68. อยา่ตืน่! ปพูรมตรวจเชงิรุกสมทุรสาคร วันละหมืน่คน คาดพบผูต้ดิเชือ้พุ่ง 800 ราย 

69.ศบค.เผยสมทุรสาครวันน้ีอาจพบผูต้ดิเชือ้กวา่ 800 รายจากการคน้หาเชงิรุก    

70.ตลาดกลางกุง้ สมทุรสาคร เลือ่นเปิดไมม่กี าหนด หลังพบผูต้ดิเชือ้เพิม่ 113 ราย  

71. ล าเลยีงผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ตลาดกลางกุง้ สง่โรงพยาบาลสนามเพิม่อกี 55 ราย 

72. รัฐบาล จ่ออนุมัต ิวัคซนี 50,000 โดสให ้”สมทุรสาคร” กลาง ก.พ.น้ี  

73. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่26 มกราคม 2564 

74.เปิดรายชือ่ 3 เขต กรุงเทพฯ ทีม่ผีูต้ดิเชือ้ "โควดิ-19" สงูสดุ 

75.'โควดิ-19'วันน้ี ยอดรายใหมส่งูทีส่ดุในประเทศไทย 

76. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่27 มกราคม 2564 

77. 'เจแอนดเ์จ'เตรยีมเปิดผลทดลองวัคซนีโควดิ 

78.สมทุรสาคร รายงานยอดตดิโควดิวันน้ี เพิม่ 792 ราย มาจากคน้หาเชงิรุก 714 ราย 

79.วัคซนีโควดิ: แอสตรา้เซเนกา้ชีแ้จงเหตผุลเลอืกสยามไบโอไซเอนซเ์ป็นผูผ้ลติ 

80.หมอประสทิธิ ์ชี ้วัคซนีโควดิไมไ่ดช้ว่ยใหค้นปลอดเชือ้ แตล่ดอัตราเสยีชวีติ 
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ขา่วแรงงาน   

1. แรงงานเถือ่นทะลักรับนริโทษ ตรงึชายแดน-ยดึทรัพยน์ายหนา้  

2. อนุทนิ เผยแรงงานตา่งดา้วมากกวา่ 500 คน หายจากอาการตดิเชือ้ มภีมูติา้นทานแลว้  

3. สตม.ผ่อนผันเอาผดิแรงงานตา่งดา้ว ทัง้ผูห้ลบหนีเขา้เมอืงกอ่นหนา้ และทีเ่อกสารหมดอาย ุเพือ่เขา้สูก่ระบวนการตรวจคัดกรองโรค  

4. กระทรวงแรงงานกัมพูชาส่ังระงับการสง่แรงงานเขา้ไทย  

5. รมว.แรงงาน ส่ังพับขอ้เสนอภาคธรุกจิใหจ้า้งพนักงานรายชัว่โมงสู ้COVID-19 ระบรัุบฟังความคดิเห็นเกนิครึง่ไมเ่ห็นดว้ย เกรงลกูจา้ง

ถกูเอาเปรยีบ  

6. คณะท างานดา้นแรงงานขา้มชาตฯิ เรยีกรอ้งน าแรงงานขา้มชาตเิขา้ระบบหลักประกันสขุภาพ  

7.กระทรวงแรงงานปรับขัน้ตอนอนุมัตเิงนิเยยีวยาผูป้ระกันตน รูผ้ลภายใน 5 วัน 

8.แรงงาน ลดเงนิสมทบ ‘ประกันสังคม’ อกี 3 เดอืน พรอ้มจ่ายสทิธปิระโยชน์กรณีวา่งงานจากโควดิ 

9.จับกัง1 ผลักดัน มาตรการผ่อนผันตา่งดา้ว 3 สัญชาต ิอยูแ่ละท างานไมผ่ดิกฎหมาย ผ่านมตคิรม. 

10.นักศกึษาจบใหม ่เฮ! กระทรวงแรงงาน ปลดล็อกเงือ่นไขร่วมโครงการ Co-Payment 

11.'กลุม่ขอคนืไมไ่ดข้อทาน' ยันปักหลักขา้มปีจนกวา่จะเจอ 'ประยทุธ'์ หลังผลกระทบโควดิ 

12.เดอืน พ.ย. 2563 เลกิจา้งผูป้ระกนัตน 231,170 คน 

13. “สชุาต”ิ ตัง้รับโควดิ-19 ใชอ้อนไลน์จัดการขอ้มลูจ่ายเยยีวยากจิการทีถ่กูส่ังปิดกจิการชัว่คราว ลั่นประมวลผลเสร็จภายใน 5 วัน ดา้น

สถานะกองทนุวา่งงาน สปส.ยังมั่นคงที ่110,000 ลา้นบาท  

14. กระทรวงแรงงาน ลดเงนิสมทบ “ประกันสังคม” อกี 3 เดอืน เยยีวยาโควดิ  

15.เปิดถนนเศรษฐกจิ 1 แหลง่แรงงานตา่งดา้ว โรงงานอาหารทะเล สมทุรสาคร  

16.แรงงานตา่งดา้วโดนลอยแพ ขึน้รถตูห้างานท า ไขส้งู ลั่นไมม่าก็อดตาย 

17.ชาวดอนเมอืงผวา แรงงานพมา่ หนีเขา้ไทยชว่งปีใหม ่เกอืบ 20 คน ซกุตัวในบา้นเชา่ 

18.แนวทางการบรหิารจัดการการท างานของคนตา่งดา้วภายในประเทศ เริม่รับแจง้ลงทะเบยีนตัง้แตวั่นที ่15 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 

19.งดจ่ายเลม่ใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ใหกั้บคนตา่งดา้วสัญชาต ิกัมพูชา ลาว และเมยีนมา ตัง้แตวั่นที ่6-31 มกราคม 2564 

หรอืจนกว่าจะมปีระกาศเปลีย่น 

20.แนวทางการด าเนนิการขออนุญาตแรงงานตา่งดา้ว ตามมตคิรม. 29 ธ.ค. 2563 

21.เปิดขัน้ตอนยืน่ขอรับประโยชน์กรณีวา่งงานเหตโุควดิ-19 

22. รมว.แรงงาน ขอผูป้ระกอบการ ร่วมมอืน าแรงงานผดิกฎหมายขึน้ทะเบยีนถกูตอ้ง 

23. ‘บิ๊กป้อม’ ก าชบั ก.แรงงาน น ากลไก กพร.ปช. พัฒนาก าลังคนทกุระดับ 

24.หอการคา้ไทย ชง รัฐตัง้คณะท างานร่วม 2 ฝ่ายแกปั้ญหาแรงงานตา่งดา้วเนน้เชงิรุก สกัดโควดิลกุลาม หนุนแอพหมอชนะ 

25.ชาวโรงงานเฮ! ประกันสังคม ชว่ยจ่าย ‘คา่ตรวจโควดิ-19’ ส าหรับพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ 

26.คนท างานญีปุ่่ นตกงานกวา่ 80,000 คน จากวกิฤต COVID-19 

27.ไดเ้วลาทบทวนนยิาม “ขบวนการแรงงาน” ในประเทศไทย 

28.กสร. ชว่ยลกูจา้งกระทบโควดิกวา่ 2,900 คน รวม 264 ลา้นบาท 

29.ดเีดย!์! ตรวจคัดกรองแรงงานในโรงงานพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ หว่ันโควดิ-19 ระบาด และ ชว่ยเหลอืนายจา้ง ลกูจา้ง ตามนโยบาย

รัฐบาล 

30.‘แรงงาน’ จีรั้ฐ ออกมาตรการเยยีวยาตอ้งชดั-เพยีงพอ-ครอบคลมุ ปชช. 99% ผูอุ้ม้ชเูศรษฐกจิประเทศ 

31. ก.แรงงาน ถก UN สง่เสรมิอาชพีสตร ีกลุม่เปราะบาง แรงงานขา้มชาต ิสูโ้ควดิ-19 

32.‘คา่ตรวจโควดิแพง’ ขอ้กังวลทีอ่าจท าให ้มต ิ29 ธ.ค.63 ดงึแรงงานขา้มชาตกิลับเขา้ระบบไมถ่งึฝัน  

33.แนะกอ่นหยดุกจิการ -เลกิจา้งจับมอืลกูจา้งเปิดใจ 

https://www.prachachat.net/csr-hr/news-582924
https://www.thairath.co.th/news/politic/2002719
https://tna.mcot.net/crime-605627
https://www.newtv.co.th/news/72146
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-577308
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-577308
https://prachatai.com/journal/2020/12/90963
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-586828
https://www.matichon.co.th/local/news_2512203
https://www.mol.go.th/news/จับกัง1-ผลักดัน-มาตรการผ่อนผันต่างด้าว-3-สัญชาติ-อยู่และทำงานไม่ผิดกฎหมาย-ผ่านมติครม/
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/41874
https://prachatai.com/journal/2020/12/91019
https://prachatai.com/journal/2021/01/91031
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-586828
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-586828
https://www.prachachat.net/general/news-586853
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-588460
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5673614
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5671436
https://www.doe.go.th/prd/alien/news/param/site/152/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/42043
https://www.doe.go.th/prd/alien/news/param/site/152/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/41979
https://www.doe.go.th/prd/alien/news/param/site/152/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/41979
https://www.doe.go.th/prd/alien/news/param/site/152/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/41975
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915851
https://www.thairath.co.th/news/politic/2008137
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-589807
https://siamrath.co.th/n/210338
https://www.matichon.co.th/economy/news_2520874
https://prachatai.com/journal/2021/01/91141
https://prachatai.com/journal/2021/01/91115
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/916416
https://www.mol.go.th/news/ดีเดย์-ตรวจคัดกรองแรงงานในโรงงานพื้นที่ควบคุมสูงสุด-หวั่นโควิด-19-ระบาด-และ-ช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง-ตามนโยบายรัฐบาล/
https://www.mol.go.th/news/ดีเดย์-ตรวจคัดกรองแรงงานในโรงงานพื้นที่ควบคุมสูงสุด-หวั่นโควิด-19-ระบาด-และ-ช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง-ตามนโยบายรัฐบาล/
https://prachatai.com/journal/2021/01/91155
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/916725
https://prachatai.com/journal/2021/01/91169
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/916818
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34.กรมการจัดหางาน เตรยีมรับมอืคนวา่งงานเหตโุควดิระลอกใหม ่พรอ้มเผยจ านวนคนใชส้ทิธิข์ ึน้ทะเบยีนวา่งงานลดลงสวนทาง

สถานการณ์ 

35.จับกัง 1 แถลงผลงานไตรมาสสดุทา้ยปี 63 สรา้งเงนิหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิกวา่ 2 หมืน่ 5 พันลา้น 

36. ก. แรงงานใหฝึ้กทักษะอาชพีผ่านออนไลน์มากกวา่ 20 หลักสตูรฟร ี

37.สภาหอการคา้ ชงรัฐใชม้าตรการภาษี จูงใจธุรกจิฉีดวัคซนีแรงงานตา่งดา้ว 

38. แรงงานภาคพลังงานเผชญิปัญหารายไดล้ดลง ภายใตว้กิฤต COVID-19 

39.รองผูว้า่ฯสรุาษฎร ์ลยุตรวจสภาพแรงงานประมงในทะเล-ไมพ่บการคา้มนุษย ์

40.รมว.สชุาต ิมอบ เลขาฯ ตดิตาม Job expo ปลืม้!! ยอดบรรจุงานกระเตือ้งขึน้ตอ่เน่ือง มั่นใจ นโยบายจา้งงานเชงิรุกชว่ยเศรษฐกจิฟ้ืน

ตัวจากโควดิโดยเร็ว 

41.ฆา่? ตรวจ COVID-19 ของแรงงานขา้มชาต ิ

42.เตอืนแรงงานตา่งดา้ว และนายจา้ง กอ่นมาท างานในประเทศ 

43.'รมว.แรงงาน' ปลืม้ยอดบรรจุงานกระเตือ้งขึน้ตอ่เน่ือง 

44.'สปน.'เตรยีมสง่เบาะแส'บอ่น-แรงงานเถือ่น'ใหก้ก.ตรวจสอบรับไมต้อ่ 

45.สภาองคก์ารแรงงานยานยนตฯ์ รอ้งกมธ.แรงงาน โดนเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรม 

46.สถาบันแรงงานฯ ออกแถลงการณ์ ขอบรษัิทเอกชนออกมาตรการคุม้ครองสวัสดภิาพแรงงานในชว่งโควดิ-19 

47. แรงงาน "7 ลา้น" เจอผลกระทบ อยา่ "เยยีวยา" ผดิฝาผดิตัว 

48.ประสานกระทรวงแรงงานตรวจสอบแรงงานตา่งดา้วในสถานประกอบการ – ตัง้จุดตรวจคัดกรองโควดิในเสน้ทางสายหลักสายรอง 

49.เยอรมนีเผชญิปัญหาการวา่งงานเพิม่ขึน้เป็นอยา่งมาก ชว่งวกิฤต COVID-19 

50.เตอืนแรงงานตา่งดา้ว และนายจา้ง กอ่นมาท างานในประเทศ 

51. ก.แรงงาน จา้งลา่มชว่ยเจา้หนา้ที ่มุง่แกปั้ญหาคา้มนุษยแ์รงงานตา่งดา้ว 

52.รมว.แรงงาน เตรยีมเสนอ ขยายเวลาตรวจโรคตา่งดา้วเพิม่ 6 เดอืน เขา้ครม.พจิารณา 

53.สถานการณ์แรงงานประจ าสัปดาห ์15-21 ม.ค. 2564 

54. ประกันสังคมขานรับนโยบายรองนายกรัฐมนตร ีชว่ยเหลอืแรงงานทีไ่ดรั้บผลกระทบโควดิ-19 

55. สธ.หว่งโควดิกระจายไปกับ พนง.สง่ของออนไลน์ แนะผูป้ระกอบการตรวจคัดกรองเขม้งวด-คนงานในคลังสนิคา้สวมแมสก์

ตลอดเวลา 

56.รมว.แรงงาน เผยเตรยีมแก ้กม.ประกันสังคม น าเงนิชราภาพชว่ยแรงงานสูโ้ควดิ อาจเขา้ ครม.เดอืน ก.ย. 2564 

57. ช าแหละ “แรงงานเถือ่น” ระเบดิลกูใหม ่“พาสปอรต์-วซีา่” หมดอาย ุ

58. ตา่งดา้วตทีะเบยีนแสนคน หัวควิ 1.3 หมืน่นายหนา้อูฟู้่   

59. รมว.แรงงาน ชง ครม.ลดเงนิสมทบประกันสังคม เหลอื 0.5% จ านวน 2 เดอืน 

60.รมว.แรงงาน ลั่นพรอ้มตอบขอ้ซกัฟอกฝ่ายคา้นปมแรงงานตา่งดา้ว โดดป้อง “บิ๊กป้อม” ไมใ่ชผู่ม้อีทิธพิลอันธพาล 

61.ผูป้ระกันตนเฮ! ครม.ไฟเขยีวลดเงนิสมทบ 2 เดอืน แรงงานตา่งดา้วอยูต่อ่อกี 6 เดอืน 

62. จู่โจมตรวจเรอืประมง วัดไขแ้รงงานตา่งดา้วป้องกันโควดิ 

63.ทเีอ็มบ ีชีโ้ควดิระลอกใหมก่ระทบจา้งงานกว่า 6 ลา้นคน 

64."โควดิ-19" กระทบแรงงานตา่งดา้ว 2.3 ลา้นคน ครม.ส่ังทบทวนแนวทางบรกิารจัดการใหม ่

 
ขา่วการเงนิ 

1. คา่เงนิบาท แข็งคา่ที ่30.07 บาท วเิคราะหแ์นวโนม้วันน้ี (28 ธ.ค.) 

2. สรุป 'ประกันสังคม' งวดเดอืน ธ.ค. 63-ม.ีค. 64 ตอ้งจ่าย เงนิสมทบ เทา่ไหร่ 

3. เปิดซือ้ขายวันแรกของปีที ่30.01 ทรงตัวแมภ้มูภิาคแข็งคา่จากกังวลโควดิในประเทศ 

https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/42261
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/42261
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/42346
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000003729
https://www.prachachat.net/economy/news-594133
https://prachatai.com/journal/2021/01/91195
https://siamrath.co.th/n/212766
https://www.mol.go.th/news/รมว-สุชาติ-มอบ-เลขาฯ-ติดตาม-job-expo-ปลื้ม-ยอดบรรจุงานกระเตื้องขึ้นต่อเนื่อง-มั่นใจ-นโยบายจ้างงานเชิงรุกช่วยเศรษฐกิจฟื้นตัวจากโควิดโดยเร็ว/
https://www.mol.go.th/news/รมว-สุชาติ-มอบ-เลขาฯ-ติดตาม-job-expo-ปลื้ม-ยอดบรรจุงานกระเตื้องขึ้นต่อเนื่อง-มั่นใจ-นโยบายจ้างงานเชิงรุกช่วยเศรษฐกิจฟื้นตัวจากโควิดโดยเร็ว/
https://prachatai.com/journal/2021/01/91254
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918024
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918224
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918325
https://siamrath.co.th/n/213289
https://thestandard.co/jeli-career-creating-opportunities-in-the-midst-of-a-crisis/
https://www.thairath.co.th/news/politic/2016149
https://www.ryt9.com/s/prg/3193096
https://prachatai.com/journal/2021/01/91278
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918024
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918740
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/42667
https://prachatai.com/journal/2021/01/91307
https://www.thairath.co.th/news/society/2019344
https://www.tnnthailand.com/content/68910
https://www.tnnthailand.com/content/68910
https://siamrath.co.th/n/213626
https://www.prachachat.net/general/news-597465
https://bit.ly/3qMm16o
https://www.thairath.co.th/news/politic/2020019
https://mgronline.com/politics/detail/9640000007840
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2547832
https://www.banmuang.co.th/news/region/220880
https://www.prachachat.net/finance/news-602303
https://www.thansettakij.com/content/466188
https://www.prachachat.net/finance/news-583220
https://www.thebangkokinsight.com/512516/
https://www.ryt9.com/s/iq03/3188221
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4.คา่เงนิบาท ออ่นคา่ลงที ่29.90 บาท วเิคราะหแ์นวโนม้วันน้ี (5 ม.ค.) 

5.เงนิทนุไหลเขา้ไทย หลังจากเงนิดอลลารถ์กูกดดัน 

6.ธปท. ผ่อนคลายการท าธรุกรรมเงนิบาท ลดผันผวนคา่เงนิ 

7.‘เงนิบาท’วันน้ีเปิดตลาด’ทรงตัว’ ที2่9.93บาทตอ่ดอลลาร ์

8.เงนิบาทเคลือ่นไหวในกรอบแคบ ตลาดจับตาผลคะแนนวฒุสิมาชกิรัฐจอรเ์จยีคนืน้ี 

9.คา่เงนิบาท อยูท่ี ่29.93 บาท วเิคราะหแ์นวโนม้วันน้ี (7 ม.ค.) 

10.สอ่งกระเป๋าเงนิรัฐ เหลอืเงนิ ‘เยยีวยา-กระตุน้’ เศรษฐกจิอกีเทา่ไร… เพยีงพอรับมอืโควดิ-19 ระลอกใหมห่รอืไม ่

11.ส านักบรหิารหน้ี ปิดหบีงบ’63 กูเ้งนิชดเชยขาดดลุ 784,115 ลา้นบาท 

12. คา่เงนิบาท ออ่นคา่ลงที ่30.07 บาท วเิคราะหแ์นวโนม้วันน้ี (8 ม.ค.) 

13.คา่เงนิบาท ออ่นคา่ลงที ่30.12 บาท วเิคราะหแ์นวโนม้วันน้ี (11 ม.ค.) 

14.ราคาทองค าปี 64 ผันผวน คา่เงนิดอลลส์หรัฐปัจจัยหนุนดดีตัว 

15.คลังถกแผนแจกเงนิรอบใหม ่แบงกแ์หข่ยายเวลา “พักหน้ี” 

16.คลังเลือ่นสง่เงนิกองทนุส ารองเลีย้งชพี “นายจา้ง-ลกูจา้ง” ไดอ้กี 6 เดอืน 

17.คา่เงนิบาท ออ่นคา่ลงที ่30.17 บาท วเิคราะหแ์นวโนม้วันน้ี (12 ม.ค.) 

18.คา่เงนิ - ตลาดหุน้ 'มาเลเซยี' ร่วงหลังประกาศภาวะฉุกเฉนิคมุโควดิ 

19.คา่เงนิบาท แขง็คา่ขึน้ที ่30.04 บาท วเิคราะหแ์นวโนม้วันน้ี (13 ม.ค.) 

20.ดอลลารแ์ข็งคา่ หวังเศรษฐกจิฟ้ืนตัว หลัง “ไบเดน” เขา้รับต าแหน่ง 

21.คา่เงนิบาท แขง็คา่ขึน้ที ่30.00 บาท วเิคราะหแ์นวโนม้วันน้ี (14 ม.ค.) 

22.คา่เงนิบาท ทรงตัวที ่30 บาท วเิคราะหแ์นวโนม้วันน้ี (15 ม.ค.) 

23. คา่เงนิบาทเปิด 30.07บาท/ดอลลาร ์

24.บทวเิคราะห ์ราคาทองค าวันน้ี (18 ม.ค. 2564) โดย YLG Bullion 

25. คา่เงนิบาทปิด30.11บาท/ดอลลาร ์

26. คา่เงนิบาท ทรงตัวที ่29.93 บาท วเิคราะหแ์นวโนม้วันน้ี (22 ม.ค.) 

27.คา่เงนิบาทแข็งฉุดสง่ออกปี’63 ตดิลบ 6.01% ต ่าสดุรอบ 6 ปี 

28.ดอลลารอ์อ่นคา่ รับการเขา้รับต าแหน่งของโจ ไบเดน 

29. คา่เงนิบาท แข็งคา่ขึน้ที ่29.98 บาท วเิคราะหแ์นวโนม้วันน้ี (25 ม.ค.) 

30.บทวเิคราะห ์ราคาทองค าวันน้ี (25 ม.ค. 2564) โดย YLG Bullion 

31. อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเปิดตลาด"ทรงตัว"ทีร่ะดับ 29.99บาท/ดอลลาร ์

32.ลดอกี! ‘สชุาต’ิ ชง ครม.ลดเงนิสมทบประกันสังคม จาก 450 เหลอื 75 บาท ชว่ยผูป้ระกันตน 

33. TRUEขายหุน้กู2้หมืน่ลา้น หวังน าเงนิช าระคนืหน้ี 

34.จนีแซงอเมรกิา ควา้แชมป์ ‘เงนิลงทนุไหลเขา้’ โรคระบาดเร่งศนูยก์ลาง ศก.โลกยา้ยสูเ่อเชยี 

35.ย ้า ‘โอท’ี ตอ้งจ่ายเป็นเงนิเทา่นัน้ เปลีย่นเป็นวันหยดุไมไ่ด ้

36. คา่เงนิบาท แข็งคา่ขึน้ที ่29.96 บาท วเิคราะหแ์นวโนม้วันน้ี (27 ม.ค.) 

37.เลือ่นยืน่แบบภาษี 3 รายการ เพิม่เงนิหมนุเวยีนเศรษฐกจิ 2.6 แสนลา้น 

38.การบนิไทยเลือ่นยืน่ “แผนฟ้ืนฟ”ู อกี-ถกเจา้หน้ีไมจ่บ แผนการเงนิไมส่มบรูณ ์

 
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1.ประชมุดว่น! ชีช้ะตาเปิด-ไมเ่ปิด ”ตลาดทะเลไทย” สมทุรสาครเย็นน้ี 

2.จดีพีเีกษตรหดตัว 3.3% เหตภุย้แลง้ โควดิ-19 

https://www.prachachat.net/finance/news-587350
https://www.posttoday.com/finance-stock/news/641959
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915617
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915756
https://www.prachachat.net/finance/news-588089
https://www.prachachat.net/finance/news-589157
https://thestandard.co/govorment-remaining-money-remedy-stimulating-economy/
https://www.prachachat.net/finance/news-589550
https://www.prachachat.net/finance/news-589930
https://www.prachachat.net/finance/news-591575
https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000002346
https://www.prachachat.net/finance/news-590749
https://www.prachachat.net/finance/news-591620
https://www.prachachat.net/finance/news-592216
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/916900
https://www.prachachat.net/finance/news-593254
https://www.prachachat.net/finance/news-592984
https://www.prachachat.net/finance/news-593846
https://www.prachachat.net/finance/news-594571
https://www.thansettakij.com/content/money_market/464900
https://www.prachachat.net/finance/news-595999
https://www.thansettakij.com/content/money_market/465009
https://www.prachachat.net/finance/news-599044
https://www.prachachat.net/economy/news-599306
https://www.prachachat.net/finance/news-598916
https://www.prachachat.net/finance/news-600730
https://www.prachachat.net/finance/news-600736
https://www.thansettakij.com/content/money_market/466016
https://www.matichon.co.th/politics/news_2547081
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919174
https://mgronline.com/around/detail/9640000007704
https://www.matichon.co.th/economy/news_2546992
https://www.prachachat.net/finance/news-602221
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919392
https://mgronline.com/business/detail/9640000008027
https://www.prachachat.net/local-economy/news-586515
https://www.thairath.co.th/news/local/2005673
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3. 'สงครามการคา้' สู ่'สงครามกองโจร' 

4. 'พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส'์ ตามความตกลง RCEP 

5. 2021 จัดระเบยีบการคา้โลก ถงึเวลาฟ้ืนบทบาท ‘ดับเบลิยทูโีอ’ 

6. DITP ลยุจัดกจิกรรมสง่เสรมิการขาย เพิม่โอกาสสง่ออกตลาดจนี อาเซยีน อนิเดยี ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้

7. พาณชิยเ์กษตรชงแมค็โคร-ชว่ยกุง้! กรมประมงการันตไีมต่อ้งกังวลโควดิ! 

8.สมาชกิ 27 ชาต ิEU ไฟเขยีวขอ้ตกลงการคา้กับอังกฤษ 

9.พาณชิย ์เผยสัญญาณบวกสง่ออกสนิคา้เกษตรไทยไปคูค่า้ FTA ฟ้ืนตัวตอ่เน่ือง 

10.พาณชิยเ์ผย RCEP ยดืหยุน่เกณฑถ์ิน่ก าเนดิสนิคา้และพธิกีารทางศลุกากรมากขึน้ 

11.ยเูค-อยี ูปิดดลีขอ้ตกลงการคา้ทันเวลาไทยพรอ้มเดนิหนา้สานสัมพันธก์ารคา้ยเูคหลังคยุโควตาสนิคา้เกษตรจบแลว้ 

12. รมว.คลังเชือ่ GDP ปี 64 โต 4%จากก าลังซือ้ในประเทศเป็นตัวขับเคลือ่นหลัก 

13. SMEs เตรยีมรับอานสิงสจ์าก RCEP 

14. 'เซีย่งไฮ-้อาเซยีน' การคา้โตกวา่ 7 แสนลา้นหยวน แมเ้จอโควดิ 

15.นับถอยหลัง “คกิออฟ RCEP” เพิม่โอกาสการคา้-การลงทนุ 5 แสนลา้น 

16. DITP ดงึ “เน็ตไอดอล-อนิฟลเูอนเซอร”์จัดกจิกรรมโปรโมตผลไมไ้ทยในจนี 

17. “พาณชิย”์มั่นใจสหรัฐฯ ตอ่อายโุครงการ GSP แน่ ยันไมก่ระทบสง่ออก แมจ้ะชา้ไปบา้ง 

18. “พาณชิย”์กางแผนสง่เสรมิการขาย ดันสง่ออกตลาดจนี อาเซยีน อนิเดยี ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้

19. "สง่ออก"หวังปีน้ีโตได ้4% แจงขอ้เสนอลดผลกระทบโควดิรอบใหม ่

20. Brexit deal recognizes the value of Codex standards 

21. ครม.อนุมัตงิบจัดซือ้วัคซนีป้องกันโควดิ 35 ลา้นโดสล็อตแรกไดป้ลาย ม.ีค. 

22.ท าความรูจั้ก ITD สถาบันระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพัฒนา 

23.เร่ร่อนการคา้โกง - จนีโกโ๋กเ๋ปิดประตสูนิคา้ทีเ่จ ้24 ชม. 

24.จนีประณามสหรัฐใชเ้ศรษฐกจิ-การคา้หาผลประโยชน์ทางการเมอืง 

25.กกร.ปรับคาดการณ์ GDP ปี 64 โตในกรอบ 1.5-3.5% หากคมุโควดิไดใ้น 3 เดอืน 

26.สถานการณ์ภาพรวมสนิคา้อาหาร ในสงิคโปร ์ประจ าเดอืน ธันวาคม 2563 

27.จนีคมุน าเขา้-สง่ออก “สนิคา้ทีใ่ชไ้ดส้องทาง” โทษสงูสดุปรับ 10 เทา่ของมลูคา่ธรุกรรม 

28.“ตูส้นิคา้” ขาดแคลนขา้มปี ฉุดสง่ออกปรับแผนลดเป้า 

29.กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ออกมาตรการเขม้รับมอืโควดิ-19 ระลอกใหม ่ 

30.“จุรนิทร”์น าทัพ พณ.สาน 14 ภารกจิชว่ยประชาชนฝ่าโควดิ พลกิกลยทุธก์ารคา้-เจรจาออนไลน์ดันรายได ้

31.หอการคา้ไทย แถลงแนวทางแกปั้ญหาอตุฯประมง/ตลท.แจงทศิทางการด าเนนิงานปี 64 

32.กรมเจรจาการคา้ฯ กางแผนปี 64 เร่งชงรัฐสภาใหสั้ตยาบัน RCEP, เจรจา FTA ใหม-่คา้งทอ่ 

33.หอการคา้” แนะรัฐใชม้าตรการภาษีชว่ยเอกชนสูโ้ควดิ เสนอตรวจเชือ้-ฉีดวัคซนีใหแ้รงงานตา่งดา้ว 

34.ไทย-ปากสีถาน ใจตรงเร่งปิดเจรจาเอฟทเีอ ปลืม้การคา้2ฝ่ายโตปีละ12% 

35.สมาคมทนู่าชีส้ง่ออกปีน้ีโตฉลยุ5% 

36. EU ออกกฎหมายป้องกันการปฎบิัตทิางการคา้ทีไ่มเ่ป็นธรรม เพือ่ชว่ยเหลอืผูผ้ลติรายยอ่ยและเกษตรกรทัง้ในและนอกอยี ู

37.การบรรลขุอ้ตกลง BREXIT และผลกระทบตอ่การสง่ออกของไทย 

38.เปิดแผนขับเคลือ่นสง่ออกปี 64 ออนไลน์ก็เดน่ ออฟไลน์ก็มา 

39.'รมว.พาณชิย'์ รับโควดิฉุดการคา้ชายแดน 'ไทย-เมยีนมา' ดิง่ 30-40% 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915260
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915336
https://www.prachachat.net/world-news/news-584905
https://www.prachachat.net/public-relations/news-586753
https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/2004292
https://www.ryt9.com/s/iq29/3187758
https://www.ryt9.com/s/iq03/3188060
https://www.ryt9.com/s/iq03/3188111
https://www.ryt9.com/s/beco/3188374
https://www.ryt9.com/s/iq03/3188302
https://www.ryt9.com/s/beco/3188375
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914342
https://www.prachachat.net/economy/news-582140
https://www.prachachat.net/public-relations/news-587847
https://www.commercenewsagency.com/news/3789
https://www.commercenewsagency.com/news/3786
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915594
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1366655/
https://www.infoquest.co.th/2021/57107
https://www.dailynews.co.th/article/817035
https://mgronline.com/indochina/detail/9640000000539
https://www.ryt9.com/s/iq47/3188807
https://www.ryt9.com/s/iq03/3188999
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/690671/690671.pdf&title=690671&cate=414&d=0
https://www.prachachat.net/economy/news-588520
https://www.prachachat.net/economy/news-588453
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915864
https://siamrath.co.th/n/210046
https://www.ryt9.com/s/iq05/3189700
https://www.ryt9.com/s/iq03/3189705
https://www.matichon.co.th/economy/news_2519393
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2522394
https://www.innnews.co.th/economy/news_863566/
https://thaieurope.net/2021/01/09/eu-ออกกฎหมายป้องกันการปฎ/
https://siamrath.co.th/n/210920
https://mgronline.com/business/detail/9640000002396
https://www.thebangkokinsight.com/526223/
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40.‘พาณชิย’์ เดนิหนา้โครงการลดราคาชว่ย ปชช.ยามยาก ชว่งโควดิ 

41.TU แจง้ยตุขิอ้พพิาทกรณีผูกขาดการคา้ในสหรัฐฯ หลังไกลเ่กลีย่กับโจทยท์กุรายส าเร็จ 

42. พณ.ชี3้อตุฯหว่งโซไ่ทยเสีย่งสงู หลังจนีใชย้ทุธศาสตรพั์ฒนาวงจรคู่ขนาน 

43. พาณชิย ์เผย UK ยกเวน้ภาษีสนิคา้ไทยเพิม่หลัง Brexit อกี 732 รายการ 

44.บรษัิทลกูทยี ูพน้ขอ้หาผูกขาดทางการการคา้มะกันทัง้หมด 

45.ภาษีใหมอั่งกฤษพ่นพษิ ธรุกจิอยีูขู ่‘ไมข่ายสนิคา้’ 

46.รายงานสถานการณ์การสง่ออกของไทย เดอืนพฤศจกิายน 2563 

47.ไลฟ์สไตลย์คุโควดิหนุนตน้ทนุขนสง่สนิคา้ทางเรอื 

48. “พาณชิย”์ หนุนเกษตรกร-เอสเอ็มอ ีใชเ้ทคโนโลยคีวบ FTA เจาะตลาดตปท. แกเ้กมสูโ้ควดิระลอกใหม ่

49. พาณชิย ์หารอืลาวเร่งสรา้งความเชือ่มั่นตอ่อาหารทะเลไทยปลอดเชือ้โควดิ 

50. พาณชิย”์ชี ้3 กลุม่สนิคา้ไทยมคีวามเสีย่งและโอกาส หลังจนีเตรยีมใชย้ทุธศาสตรใ์หม ่

51. ไทย-ปากสีถานเห็นพอ้ง เดนิหนา้เร่งปิดดลีเอฟทเีอ ชว่ยเพิม่โอกาสภาคเอกชนคา้ขาย 

52.อตุสาหกรรมไทยเจออะไรในปี 2564 

53.ทยีเูปิดตัวผลติภัณฑใ์หม ่ตอ่ยอดผงแคลเซยีมจากกระดกูปลาทนู่า 

54.ความตอ้งการทนู่าเยอรมนีเพิม่สงูขึน้ตอ่เน่ือง 

55. โควดิฉุด "การคา้-ทอ่งเทีย่ว" รายไดว้บู 1.4 -2.23 แสนลา้น 

56.จุรนิทร ์ดันแผน e-Commerce ตัง้เป้าปี 2565 พาณชิยน์ าสรา้งรายไดก้วา่ 5.35 ลา้นลา้นบาท 

57.กระทรวงพาณชิย ์จับมอื 7 พันธมติรดา้นวจัิยและนวัตกรรม สนับสนุน SMEs 

58.SCB เปิดบรกิารไทยพาณชิย ์เมยีนมา หวังเชือ่มการคา้-ลงทนุ 

59. กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ชแูคมเปญ Powered by DBD สรา้งโอกาสทางธรุกจิ 

60. จนีปรับยทุธศาสตรช์าต ิ5 ปี สูก่ารพัฒนาแบบวงจรคูข่นานในประเทศ และโอกาสการคา้ไทย  

61. ธปท.ชีโ้ควดิ-19รอบใหม ่กระทบแรงงาน 4.7ลา้นคน ฉุดจดีพี ีปี64 ต ่ากวา่คาด 

62. ‘อาเซยีน’ ประชมุนัดแรก หลังบรูไนฯ รับไมต้อ่ประธานอาเซยีน ผลักดัน 3 ยทุธศาสตร ์“ฟ้ืนฟ-ูดจิทิัล-ความยั่งยนื” 

63. พาณชิย ์เผย UK ออกประกาศอัตราภาษี-ปรมิาณโควตาใหม ่มผีลตัง้แต ่1 ม.ค.64 

64. จีรั้ฐเร่งแกตู้ค้อนเทนเนอรข์าดแคลน แนะตัง้กองทนุลดภาระเอกชน 

65. เช็กบลิคา่ไฟ! กกพ. อัด 3,000 ลา้น ลดคา่ไฟ โควดิ-19 รอบใหม ่

66. สง่ออกQ1พุุุุ่ ง่ ทนู่ารอสง่พันตู ้

67. ฐตินัินท ์: กับดักการคา้ยคุไบเดน ไทยตอ้งเดนิหลายหนา้ เพิม่ดกีรปีระชาธปิไตย 

68. พาณชิยป์รับแผนสง่เสรมิการคา้รับมอืโควดิ-19 

69.อ านาจในมอื "ไบเดน" เมือ่ "ทรัมป์" อ าลา สมรภมูเิกมการคา้จะรุนแรงแคไ่หน? 

70. คลอดยทุธศาสตรก์ารคา้ฉบับแรก ตอบโจทยโ์ลกเศรษฐกจิใหม ่

71.“สนค.”ลยุงาน 3 เสา ตอบโจทยป์ระเทศ-พาณชิย ์รับการคา้เศรษฐกจิยคุใหมสู่โ้ควดิ 

72.“พาณชิย”์ยกเครือ่ง“คลังขอ้มลูทางการคา้” เพิม่ RCEP-FTA ฮอ่งกง-การลงทนุ ดเีดย ์ก.พ.น้ี 

73. ผูป้ระกอบการไทยเฮ ใชอั้ตราภาษี-โควตาใหม ่สง่ออกไปยเูคไดแ้ลว้ 

74. จีส้ง่ออกรับมอื “เบร็กซทิดลี” คูแ่ขง่ฟัดเดอืดแน่ 

75. สรท.หว่งQEสหรัฐฯกดดันคา่เงนิฉุดสง่ออกไทย 

76. Thai Union ลงทนุใน Startup โปรตนีอาหารทะเลจากเซลลเ์พาะเลีย้ง 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2524800
https://thestandard.co/tu-settle-us-trade-monopoly-dispute/
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2524901
https://www.ryt9.com/s/iq03/3190256
https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/2011528
https://www.prachachat.net/world-news/news-590493
https://www.ryt9.com/s/cabt/3190752
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/917016
https://www.kaohoon.com/content/415207
https://www.ryt9.com/s/iq03/3190940
https://www.commercenewsagency.com/news/3809
https://www.commercenewsagency.com/news/3804
https://www.thansettakij.com/content/464172
https://www.prachachat.net/economy/news-593857
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7357
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/917175
https://www.prachachat.net/public-relations/news-594175
https://www.thairath.co.th/news/business/2012597
https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=V29MWkN4ZlNndjg9&security=SCB
https://www.prachachat.net/economy/news-594943
https://www.terrabkk.com/news/199404
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/917515
https://www.ryt9.com/s/beco/3191646
https://www.ryt9.com/s/iq03/3191590
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/464522
https://www.prachachat.net/economy/news-594705
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/464328
https://www.prachachat.net/politics/news-594577
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/917531
https://www.thairath.co.th/scoop/2014444
https://www.posttoday.com/economy/news/642989
https://siamrath.co.th/n/212697
https://www.commercenewsagency.com/news/3823
https://www.ryt9.com/s/beco/3192076
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/464561
https://www.innnews.co.th/economy/news_868273/
https://techsauce.co/news/thai-union-venture-fund-startup
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77.ไทย-สหรัฐฯสานตอ่ การคา้ -การลงทนุ 

78.ทางออกการสรา้งสมดลุราคา สนิคา้เกษตรไทยกับตลาดโลก 

79. อตุฯประมงนอรเ์วยย์อดสง่ออกพุ่งสวนกระแสโควดิ 

80. พาณชิย-์เกษตรฯ ร่วมขบัเคลือ่น Big Data เชือ่มขอ้มลูดา้นผลติและการตลาด 

81.   พาณชิย’์ ยกเครือ่งคลงัขอ้มลูทางการคา้ของไทย ดเีดยเ์ริม่ใช ้ก.พ 

82. “พาณชิย”์ เดนิหนา้ 6 มาตรการ ลดผลกระทบผูป้ระกอบการชว่งโควดิ 

83.“พาณชิย”์เร่งดันสง่ออก สนิคา้ฮาลาลสูต่ลาดโลก 

84. เมยีนมาปรับลดรายการสนิคา้ทีต่อ้งมใีบอนุญาตน าเขา้ 

85. สงครามการคา้ สหรัฐ-จนี ใครคอืผูช้นะ ? 

86.ชปู้ายคา้น เปิดจุดผ่อนปรนการคา้ ชายแดนไทย-เมยีนมา หว่ัน 'โควดิ' 

87.ดัชนีความเชือ่มั่นผูป้ระกอบการคา้ปลกี 2563 

88. ไทยไดป้ระโยชน์ทัง้การคา้-ลงทนุ ภาครัฐ-เอกชนประสานเสยีงขานรับ “ไบเดน” 

89. “DITP”เพิม่ศักยภาพตอ่ยอดรับการคา้ยคุใหม ่เปิดเรยีนฟรหีลักสตูรความรูเ้บือ้งตน้สง่ออก 

90.การคา้ยคุทองโควดิตอ้งสู ้พณ.ชีช้อ่งขายออนไลน์ ดงึจุดเดน่ รักษาตวัตน สรา้งความน่าเชือ่ถอื ไมห่ยดุพัฒนา 

91. คาดปี 2564 สง่ออกไทยโตกวา่ 3.4% แนะเร่งลดอปุสรรคการคา้เสรมิศักยภาพ 

92.สง่ออกเดอืนธ.ค.ขยายตัว4.71% สงูสดุในรอบ22 เดอืน 

93. ทเีส็บ จับมอื 13 สมาคมการคา้ไทย เตรยีมกระตุน้ธรุกจิไมซใ์หพ้น้ภัยโควดิ 

94.สหรัฐฯ กับผูน้ าคนใหม ่

95.ผูค้า้อาหารทะเล-เน้ือสัตว ์ประทว้ง ‘เบร็กซติ’ ท าสนิคา้เน่า 

96. พาณชิย ์แจง4นโยบายหลัก”ไบเดน” การคา้ไทยไดห้รอืเสยี ใน100วันภาพชดัขึน้ 

97. อาเซยีน’ เตรยีมถกอยา่งเป็นทางการนัดแรก เคาะแผนด าเนนิงานใหส้ าเร็จภายในปีน้ี 

98. สรุปสถานการณ์สง่ออกไทยไปรัสเซยี ปี 2563 

99. เจาะตลาดอาหารฮาลาลทา่มกลางการระบาด COVID-19 

100. Top 10 European, UK pet food market news 2020 

101. ‘พาณชิย’์ ผนกึก าลังเอกชน  คา้นฟิลปิปินสต์อบโตก้ารคา้ไทย 

102.สัมพันธแ์กร่งออสเตรเลยี-ไทยรากฐานความร่วมมอืสูอ่าเซยีน 

103.สจีิน้ผงิ เตอืน ‘สงครามเย็นครัง้ใหม’่ หากสหรัฐฯ ยังเดนิหนา้ปกป้องการคา้แบบทรัมป์ 

104. จับกระแสรถยนตไ์ฟฟ้าโลกบมู เร่งสรา้งโอกาสการคา้ไทย 

105.จุรนิทร ์ไมห่นักใจถกูซกัฟอก มั่นใจผลงาน วัดจากโพลตดิอันดับครองใจประชาชน 

106. ยคุไบเดนสงครามการคา้จะยิง่หนักเพราะคนๆ น้ี 

107.ประโยชน์ทีพ่ลอยไดข้อง 'การจดทะเบยีนพาณชิย'์ 

108.เอฟทเีอดันสง่ออกสนิคา้เกษตรปี 63 โต 2.3 % 

109.อตุฯคาดปี 64 สง่ออกอาหารของไทยมลูคา่ 1.10 ลา้นลา้นบาท โตสงูสดุ 12% แนะรับมอืปัจจัยเสีย่ง 

110. ‘พาณชิย’์ ผนกึก าลังเอกชน คดัคา้นฟิลปิปินสต์อบโตก้ารคา้ไทย ชี!้ กรณีพพิาทใน WTO ยังไมจ่บ ฟิลปิปินสไ์มม่สีทิธติอบโต ้

111. กรมเจรจาฯ ชีส้นิคา้หลายรายการเสีย่งโดนเท อยีหูันซือ้เวยีดนาม หลังเอฟทเีอบังคบัใช ้

112. “1 นคิมอตุสาหกรรมเกษตรอาหาร 1 กลุม่จังหวัด” 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918182
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/917987
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918158
https://www.ryt9.com/s/iq03/3192794
https://www.ryt9.com/s/beco/3192468
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/465253
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/465140
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7370
https://www.prachachat.net/world-news/news-597174
https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_5776579
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/651873
https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/2017599
https://siamrath.co.th/n/213983
https://siamrath.co.th/n/213856
https://www.thebangkokinsight.com/534768/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918682
https://siamrath.co.th/n/214439
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2018776
https://www.prachachat.net/world-news/news-599696
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2543301
https://www.dtn.go.th/th/news/-อาเซียน-เตรียมถกอย่างเป็นทางการนัดแรก-เคาะแผนดำเนินงานให้สำเร็จภายในปีนี้?cate=5cff753c1ac9ee073b7bd1c5
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/709498/709498.pdf&title=709498&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/709499/709499.pdf&title=709499&cate=414&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/9953-top-10-european-uk-pet-food-market-news-2020
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/465968
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919199
https://thestandard.co/xi-jinping-say-will-be-another-cold-war-for-united-states/
https://www.terrabkk.com/news/199433
https://www.matichon.co.th/politics/news_2547452
https://www.posttoday.com/world/643719
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919380
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919297
https://siamrath.co.th/n/215086
https://www.ryt9.com/s/beco/3194778
https://www.commercenewsagency.com/news/3851?fbclid=IwAR3xGchEx9LFwCkAlQNnSN_I1P5Z0pKuW7AP9rPpLZi0bdu6cQoWBtrRC24
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/466237
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