
จดัทำโดย : สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ทีอ่ยู ่: 163 อาคารรัชต์ภาคย ์ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110                                 

บรรณาธกิาร : สุพัตรา  ริ้วไพโรจน ์กองบรรณาธกิาร : : นลธวัช  ผดุงเกียรติ และ ทีมงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

    

 

   

 

18 ส.ค. 64  ดร. พจน ์ทีป่รกึษากติตมิศักดิ ์ในนามรองประธาน

กรรมการ หอการคา้ไทย เขา้ร่วมประชมุหารอืตดิตามสถานการณ์การ

แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์อา่นต่อหนา้ 24 

 

6 ส.ค. 64 TTIA จดัประชมุวสิามญั TTIA ครัง้ที ่4/2564 และ

ไดเ้ชญิสมาคมบรรจุภัณฑโ์ลหะไทยเขา้ร่วม อา่นตอ่หนา้ 11 

 

25 ส.ค. 64  ดร.พจน์  รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย และผูบ้รหิาร

จากสภาหอการคา้ไทย ร่วมแถลงขา่ว “หอการคา้ไทย เดนิหนา้ร่วมมอืภาครัฐ 

กระทรวงแรงงาน ผลักดันมาตรการแรงงานในสถานณ์โควดิ-19” 

อา่นตอ่หนา้ 36 

23 ส.ค. 64  ดร.พจน ์อร่ามวัฒนานนท ์และ คณะผูบ้รหิาร บรษัิท  

ยนูคิอรด์ จ ากัด(มหาชน) ใหก้ารตอ้นรับ การเขา้เยีย่มตรวจ kick off 

โครงการ Factory Sandbox จากภาครัฐ อ่านต่อหนา้ 32  

TTIA TPFA TFFA และ TFPA เขา้ร่วมหารอื "การจัดตัง้ รพ.สนาม ส าหรับผูป่้วยสเีหลอืง" ร่วมกับ นพ.สาธารณสขุสมทุรสาคร/ผอ.รพ.สมทุรสาคร/ผอ.รพ.กระทุม่

แบน/ผอ.รพ.บา้นแพว้ และร่วมมอบเครือ่งวัดออกซเิจนและเครือ่งวัดอณุหภมู ิจ านวนทัง้หมด 6,000 ชิน้ มลูคา่รวม 1,700,000 บาท ใหก้ับ สสจ. สมทุรสาคร เมือ่

วนัที ่10 ส.ค.64 อา่นตอ่หนา้  14 และ สสจ.สงขลา เมือ่วนัที ่16 ส.ค.64 รับมอบโดยผูว้่าราชการจังหวัด อา่นตอ่หนา้ 20 

August 

2021 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

    

 

26 ส.ค. 64  TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟแูละ

พัฒนาศกัยภาพการประมงไทย ครัง้ที ่5/2564  

อา่นตอ่หนา้ 42 
 

4 ส.ค. 64  ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ และคณุทว ีกรรมการ เขา้ประชมุ

หารอืการขออนุญาตน าเขา้เลอืดปลา ตลอดจนปลาบดทีไ่มเ่หมาะส าหรับ

มนุษยบ์รโิภค เพือ่ผลติสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง อา่นตอ่หนา้ 5 

 

24 ส.ค. 64  คณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ เขา้ร่วมการ

สมัภาษณ์เรือ่ง การประเมนิโครงการแนวปฎบัิตกิารใชแ้รงงานทดี ี

(GLP) ภายใตโ้ครงการ Ship to shore rights อ่านต่อหนา้ 35 

3 ส.ค. 64  TTIA เขา้ร่วม ประชมุรับฟังความเห็นตอ่การจัดท าร่าง

กรอบการเจรจาความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-แคนาดา ร่วมกับ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม อา่นต่อหนา้  1 

20 ส.ค. 64  TTIA จัดประชมุ HR ครัง้ที ่4/2564 เรือ่งการจัดตัง้

เตยีงกลุม่ผูป่้วยสเีขยีวตามประกาศ จ.สมทุรสาคร มสีมาชกิ 17 

บรษัิทเขา้ร่วม อา่นตอ่หนา้  27 

6 ส.ค. 64  TTIA เขา้ร่วมประชมุกับกรมประมง เพือ่เตรยีมความ

พรอ้มการตรวจตดิตามระบบป้องกันโควดิ-19 ของโรงงานในปี 2564 

อา่นต่อหนา้ 9 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA เขา้ร่วม ประชุมรับฟังความเห็นต่อการจัดท าร่างกรอบการเจรจาความตกลงการคา้เสรีอาเซยีน-

แคนาดา ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 

1 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุระดมความเห็น Webinar Series เรือ่ง “หว่งโซอ่ปุทานไทยกา้วไกลดว้ย FTA” 2 

 
TTIA เขา้ประชมุหารอืประเด็นการขออนุญาตน าเขา้เลอืดปลา ตลอดจนปลาบดที่ไม่เหมาะส าหรับมนุษย์

บรโิภค ภายใตพ้กัิด 2301.20 เพือ่ผลติสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

5 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ TSFR ครัง้ที ่1/2654 6 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุ คกก. แรงงาน (วาระปี 2563 – 2565) ครัง้ ที ่8/2564 (11) 7 

 
TTIA เขา้ร่วมประชุมกับกรมประมง เพื่อเตรียมความพรอ้มการตรวจตดิตามระบบป้องกันโควดิ-19 ของ

โรงงานในปี 2564 

9 

 

TTIA จัดประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่4/2564 11 

TTIA เขา้ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รูล้ ึกก่อนใคร โอกาสการคา้ชายแดนใตสู้่ตลาดการคา้เสรี
อาเซยีน” 

11 

 
TTIA TPFA TFFA และ TFPA ร่วมสนับสนุนอปุกรณ์การแพทยเ์พือ่น าไปชว่ยเหลอืสาธารณสขุจังหวัดใน

การดแูลรักษาผูป่้วยในพืน้ทีส่มุทรสาคร 

14 

 
TTIA เขา้ร่วมสัมมนา Webinar Series เรื่อง ห่วงโซอุปทานไทยกา้วไกลดว้ย (FTA) จัดโดย กรมเจรจา

การคา้ระหวา่งประเทศ 

15 

 

TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนาออนไลน ์เรือ่ง “เชือ่มโยงเครอืข่ายสมาคมการคา้ น าธรุกจิฝ่าโควดิ-19” 17 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการธรุกจิอาหารแปรรูปและอาหารแหง่อนาคต ครัง้ที ่2/2564 19 

 
TTIA ร่วมมอบเครือ่งวัดออกซเิจนและเครือ่งวัดอณุหภมู ิใหกั้บ สสจ. สงขลา 20 

 
TTIA เขา้ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (Learning and Sharing Session) ครัง้ที่ 8 ในหัวขอ้ “การ
สือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพกับแรงงานในภาวะวกิฤตการระบาดของโรค COVID-19” 

21 

 
TTIA เขา้ร่วมอบรมกฎหมายศลุกากรเบือ้งตน้ออนไลน ์ครัง้ที ่1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 22 

TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืตดิตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรแ์ละการเพิม่
การน าเขา้ตูค้อนเทนเนอรเ์ขา้มาในประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง และบรษัิทสายเรอื 

(Maersk/บ.โอเชีย่นเน็ตเวคิ/ONE/CNA) 

24 

สารบญั / Content 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการและทีป่รกึษากลุม่อุตสาหกรรมอาหาร ครัง้ที ่8/2564 25 

 
TTIA จัดประชมุ TTIA HR ครัง้ที ่4/2564 ผา่นทางออนไลน ์(Zoom meeting) 27 

 

TTIA เขา้ร่วมงานเสวนาออนไลน ์จับตาการปฏริูป WTO ยคุ New Normal 29 

 

TTIA เขา้ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Zoom Webinar เรื่อง “รอบรูต้ลาดการคา้เสรีกับกรมเจรจา: 
เตรยีมพรอ้มผูป้ระกอบการไทยใหย้ั่งยนื” 

30 

 

ดร.พจน ์อร่ามวัฒนานนท ์และคณะผูบ้รหิาร บรษัิท ยนูคิอรด์ จ ากัด(มหาชน) ใหก้ารตอ้นรับ การเขา้
เยีย่มตรวจ kick off โครงการ Factory Sandbox จากภาครัฐ 

32 

 
TTIA เขา้ร่วมสัมมนาในหัวขอ้ มาตรฐานสนิคา้เกษตรเม็กซโิก: ตลาดส่งออกทางเลือกของสนิคา้

เกษตรไทย  
32 

 
TTIA เขา้ร่วมการสมัภาษณ์ในประเด็น การประเมนิโครงการแนวปฏบัิตกิารใชแ้รงงานทดี ี(GLP) 35 

 
ดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท ์รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย และ ประธานคณะกรรมการแรงงาน

และพัฒนาฝีมอืแรงงาน และผูบ้รหิารจากสภาหอการคา้ไทย ร่วมแถลงข่าว “หอการคา้ไทย เดนิหนา้

ร่วมมอืภาครัฐ กระทรวงแรงงาน ผลักดันมาตรการแรงงานในสถานณ์โควดิ-19” 

36 

 
TTIA เขา้ร่วมฟังบรรยายกจิกรรรม Frontier in Foods 2021 "Plant-based Peptides for Functional 
Foods and Beverages 

38 

 
TTIA เขา้ร่วมกจิกรรม Share Case Study หัวขอ้ “Model ธรุกจิอาหาร และ Factory Sandbox คมุโค
วดิ-ดันสง่ออก” 

40 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั ้งที่ 5/2564 ผ่าน
ออนไลน ์

42 

 
TTIA เขา้ร่วมอบรมกฎหมายศลุกากรเบือ้งตน้ออนไลน ์ครัง้ที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 44 

 
TTIA ร่วมประชมุการวจัิยผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกจิทีม่ตี่อแรงงานขา้มชาต ิในสถานการณ์การ

ระบาดโควดิ19 ในประเทศกัมพูชา ลาว เมยีนมา และประเทศไทย 
 

45 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสภาธรุกจิไทย – แอฟรกิาใต ้ครัง้ที ่2/2564 
 

46 

 
กฎหมายราชกจิจานุเบกษา มต ิคณะรัฐมนตร ีและขา่วประจ าเดอืนสงิหาคม 2564 48 

สารบญั / content 
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TTIA เขา้ร่วม ประชุมรบัฟังความเห็นต่อการจดัท าร่างกรอบการเจรจาความตกลง

การคา้เสรอีาเซยีน-แคนาดา รว่มกบัภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 

 วันที ่3 สงิหาคม 2564 TTIA ดร.ชนนิทร ์

นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการบริหารสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย และคุณปิยะราช 

จนท.การคา้ เขา้ร่วม ประชมุรับฟังความเห็นต่อ

การจัดท าร่างกรอบการเจรจาความตกลงการคา้

เสรอีาเซยีน-แคนาดา รว่มกบัภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม จัดโดย กรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ มีคุณอรมน ทรัพย์ทวีธรรม 

อธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เป็น

ประธาน สรปุดังน้ี  

 1. ประธาน ใหข้อ้มลูวา่ จะใชแ้นวทางของกรอบ ASEAN+1 ทีใ่ชใ้นการจ าท าความตกลง 

RCEP มาเป็นพื้นฐานในการยกร่าง FTA อาเซยีน-แคนาดา แต่จะมกีารทบทวนและปรับปรุงใน

ประเด็นตา่งๆ ใหค้รอบคลมุในสถานการณ์ปัจจบุันมากขึน้ 

 2. แคนาดามีท่าทียืดหยุ่นในการเจรจาประเด็นต่างๆ กับคู่เจรจา โดยเฉพาะอาเซยีน 

เนื่องจากแคนาดาตอ้งการหาตลาดใหม่ๆ และลดการพึง่พาการคา้เพยีงไม่กีป่ระเทศ อกีทัง้ การ

เจรจาในนามอาเซยีนจะช่วยเพิม่อ านาจต่อรองในการเจรจา และมีความยืดหยุ่นมากขึน้ดว้ย 

เพราะสมาชกิอาเซยีนมรีะดับพัฒนาการทีแ่ตกตา่งกนั 

 3.ในภาพรวมทีป่ระชมุเห็นดว้ย กับร่างกรอบการเจรจาฯ แต่ยังคงมขีอ้กังวล เชน่ เรื่อง

ทรัพยส์นิทางปัญญา UPOV1991 เป็นตน้ 

 >>ทางก รมฯ  จ ะขอหา รื อ ใ น

ประ เด็นคงค า้งกับหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งในการประชุมกลุ่มย่อย

ตอ่ไป 

 

 4.ดร.ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นว่าขอให ้

เ พิ่ ม ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง ก า ร ศึ ก ษ า

แลกเปลี่ยนขอ้มูลความรูเ้กี่ยวกับ

ก า ร ค ้า แ ล ะ เทค โน โลยี ใ หม่ ๆ 

เน่ืองจากแคนาดามงีานศกึษาวจิัยเรื่องดังกล่าวฯ เยอะ ประเทศไทยน่าจะไดป้ระโยชน์จากการ

ท า FTA ในสว่นน้ีดว้ย 

 ทัง้นี้ กรมฯ จะน าความเห็นต่างๆ มาพิจารณาและปรับปรุง เสนอเรื่องการจัดท า FTA 

อาเซยีน-แคนาดา ตอ่ระดับนโยบายในเดอืนสงิหาคม 2564 น้ี เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบให ้

ไทยเขา้ร่วมการเจรจาฯ ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกจิอาเซียน-แคนาดา ในช่วงตน้เดือน

กนัยายน 2564 ตามเป้า ASEAN Priority Economic Deliverable 2021 ตอ่ไป 
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TTIA เขา้ร่วมประชุมระดมความเห็น Webinar Series เรือ่ง “ห่วงโซ่อุปทานไทยกา้ว

ไกลดว้ย FTA” 

 วันที่ 3 สงิหาคม 2564 TPFA คุณภรภัทร 

จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมประชุมระดม

ความเห็น Webinar Series เรื่อง “ห่วงโซ่อุปทาน

ไทยกา้วไกลดว้ย FTA” จัดโดย กรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ ร่วมกับ บจก.โบลลเิกอร์ แอนด์ 

คอมพานี วัตถุประสงค ์เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มูลและ

รับฟังความเห็นจากผูม้ีส่วนเกีย่วขอ้ง ซึง่จะน าไป

ประกอบการพิจารณาจัดท า  FTA อาเซียน-

แคนาดา มสีรปุดังน้ี 

 รปูแบบของกฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้และการสะสมถิน่ก าเนดิสนิคา้ 

 กฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้ (RoOs) แบง่ออกเป็น 

 >กฎการใชวั้ตถดุบิในประเทศทัง้หมด (WO) 

 >กฎการแปรสภาพอยา่งเพยีงพอ (ST) แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

    - การเปลีย่นพกิดัศลุกากร ในระดับ 2 หลัก, 4 หลัก และ 6 หลัก 

 - เกณฑก์ารใชก้ระบวนการผลติ 

 - การใชส้ดัสว่นมลูคา่การผลติในภมูภิาค (RVC) 

  การสะสมถิน่ก าเนิดสนิคา้ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรีสมัยใหม่ (ภายใต ้RVC) ทัง้ 4 

ประเภท ดังน้ี 

 (1) การสะสมถิ่นก าเนิดแบบทวิภาคี 

(Bilateral Cumulation): 

 - หากวัตถุดิบที่น าเขา้ไดถ้ิ่นก าเนิดก็จะ

สามารถน ามาสะสมไดเ้ต็มมูลค่าของวัตถุดบิ

นัน้ แต่หากไม่ไดถ้ิน่ก าเนิดก็จะไม่สามารถน า

มลูคา่ของวัตถดุบิน ามาสะสมได ้ 

 - ขอ้ดี: ส่งเสรมิการสรา้งห่วงโซ่การผลติ

ภายในประเทศภาคีและช่วยดงึดูดการลงทุน

จากต่างประเทศ และยังส่งเสริมใหผู้ผ้ลิต

วัตถุดบิมตีลาดทีม่ากขึน้ โดยประเทศทีม่ตีน้ทุนในการผลติวัตถุดบิทีต่ ่าจะไดร้ับประโยชน์จาก

การอนุญาตใหม้กีารสะสมถิน่ก าเนดิมากกวา่ 

 - ขอ้เสยี: ประเทศทีไ่ม่ไดเ้ป็นประเทศทีม่ตีน้ทนุการผลติวัตถุดบิทีต่ ่า จะไดร้ับประโยชน์

จากการสะสมถิน่ก าเนดิสนิคา้ไดจ้ ากดั 

 (2) การสะสมถิน่ก าเนดิแบบเสน้ทแยงมมุ (Diagonal Cumulation): 

 - มหีลักการสะสมถิน่ก าเนดิสนิคา้เชน่เดยีวกบัการสะสมถิน่ก าเนดิแบบทวภิาค ี
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 - ขอ้ด:ี สรา้งห่วงโซ่การผลติระหว่างประเทศภาคแีละภูมภิาคพันธมติร และชว่ยดงึดูด

การลงทนุจากตา่งประเทศ 

 - ขอ้เสีย: มีการก าหนดใหมู้ลค่าการผลติในสนิคา้ขัน้สุดทา้ยที่ประเทศภาคีไดม้ีการ

น าเขา้วัตถุดบิจากประเทศภาคอีืน่ในภูมภิาคมาแปรสภาพนัน้ ตอ้งมากกว่ามูลคา่อากรสงูสดุของ

วัตถดุบิใดๆ ไดน้ ามาใชใ้นการผลติจากทกุประเทศในภมูภิาคทีท่ าใหเ้กดิการเพิม่ขอ้จ ากดัส าหรับ

ผูผ้ลติมากขึน้ได ้

 

 (3) การสะสมถิ่นก าเนิด

เต็มสว่น (Full Cumulation): 

 - มีหลักการที่ยอมใหใ้ช ้

วัตถุดิบที่ไม่จ าเ ป็นตอ้งไดถ้ิ่น

ก าเนดิน ามาสะสมไดต้ามจรงิของ

วัตถดุบินัน้ 

 - ขอ้ด:ี  

  (1)สร า้งห่วงโซ่

การผลิตภายในภูมภิาคและช่วย

ดงึดดูการลงทนุจากตา่งประเทศ  

  (2) สอดคลอ้งกับ

กระบวนการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิในปัจจบุันทีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้  

  (3)สรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้ับสนิคา้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารทีม่กีารใชวั้ตถุดบิ

นอกประเทศ 

  (4) เพิม่โอกาสใหส้นิคา้ส าเร็จรปูสามารถผา่นเกณฑ ์

 - ขอ้เสยี: ส่งผลใหเ้ผชญิกับภาวะแข่งขันสงูขึน้มากกว่ารูปแบบอืน่ และการตรวจพสิจูน์

ถิน่ก าเนดิสนิคา้อาจท าไดย้ากขึน้ 

 (4) การสะสมถิน่ก าเนดิแบบ Cross/Extended Cumulation: 

 - มหีลักการทีย่อมใหใ้ชวั้ตถุดบิทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งไดถ้ิน่ก าเนิดน ามาสะสมไดต้ามจรงิของ

วัตถดุบินัน้ 

 - ขอ้ด:ี สรา้งความเชือ่มโยงของห่วงโซ่การผลติระหว่างประเทศและภูมภิาคมากยิง่ขึน้ 

โดยการสะสมถิน่ก าเนิดสนิคา้รูปแบบน้ี มีความยืดหยุ่นมากที่สุดในแง่ของการน าเขา้วัตถุดบิ 

ทัง้น้ีก าหนดใหม้กีารจ ากัดเฉพาะพกิัดศุลกากร พกิัดศุลกากรย่อย และรหัสสนิคา้บางประเภท

เทา่นัน้ 

 - ขอ้เสยี: เผชญิกบัภาวะแขง่ขันสงู เน่ืองจากเพิม่ความยดืหยุน่ใหก้บัผูป้ระกอบการปลาย

น ้าในการแสวงหาวัตถดุบิ ทีท่ าใหต้น้ทนุในการผลติต ่าทีส่ดุ 

  ห่วงโซ่อุปทานในการผลติสนิคา้ของไทย และความเชือ่มโยงของอตุสาหกรรมไทยใน

หว่งโซอ่ปุทานของโลก  
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 >World Trade Profile  

 - กลุม่สนิคา้สง่ออกส าคัญของไทย เชน่ หน่วยความจ า เครือ่งปรับอากาศ 

 - กลุ่มสนิคา้ที่มีกระบวนการผลติที่ซับซอ้น เช่น ประมงแปรรูป ยานยนตร์ูปแบบต่างๆ 

ทัง้น้ีสนิคา้เหล็กและเหล็กกลา้เป็นสนิคา้ทีไ่ทยมกีารน าเขา้สงู 

 - กลุ่มสนิคา้ทีย่ังมคีวามกังวลต่อการสะสมถิน่ก าเนิดสนิคา้รูปแบบอืน่ โดยภาพรวมเป็น

สนิคา้สง่ออกส าคัญของไทย 

 >Thailand Trade Profile  

 - สนิคา้ทีไ่ทยมกีารสง่ออกไปยังตลาดโลกสงู มัก

ส่งออกไปยังประเทศสมาชกิอาเซียน RCEP US 

ออสเตรเลยี 

 - การน าเขา้สนิคา้ของไทยส่วนใหญ่น าเขา้สนิคา้

เกษตรมากกว่าสนิคา้อุตสาหกรรม แหล่งน าเขา้

สินคา้ส าคัญของไทยมาจากประเทศจีน ญี่ปุ่ น 

เกาหลใีต ้ไตห้วัน อาเซยีน และสหรัฐอเมรกิา 

 >Input-Output Table  

 - สนิคา้ประมงแปรรูปมีการพึ่งพาวัตถุดบิน าเขา้

ส าหรับท าบรรจุภัณฑค์่อนขา้งสูง เช่น ผลติภัณฑ์

โลหะอืน่ๆ 

 - สนิคา้เหล็กและเหล็กกลา้ของไทย มกีารพึง่พา

วัตถุดิบน า เข า้จากต่างประ เทศ ในการผลิต

เหล็กกลา้และผลติภัณฑโ์ลหะอืน่ๆสงู  

 >Supply Chain  

 - สนิคา้อตุสาหกรรมของไทย เชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า มหีว่งโซก่ารผลติทีซ่บัซอ้น และมกีาร

น าเขา้วัตถดุบิจากตา่งประเทศ 

 - สนิคา้เกษตร เช่น ทูน่ากระป๋อง มีห่วงโซ่การผลติที่ไม่ซับซอ้น แต่ยังมีการน าเขา้

วัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน RCEP  และสหรัฐอเมริกา ทั ้งนี้ไทยมี

ความสามารถในการผลติน ้าตาล 

 - อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้/อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม มีการน าเขา้

วัตถดุบิจากตา่งประเทศสงู เชน่ แรเ่หล็ก ฝ้าย หนังดบิ 

 สนิคา้ประมงแปรรูป ตอนที ่16 ถูกจัดในหมวดที ่4 ตอนที ่16 ถงึ 24  มสีัดส่วนการใช ้

สทิธเิอฟทเีอสงูกวา่ 65% ไดแ้ก ่ปลาทนู่ากระป๋อง พกิดั 1604.14 และสนิคา้ประมงแปรรปู พกิดั 

1604-1605  

 ขอ้เสนอแนะรูปแบบการสะสมถิน่ก าเนดิสนิคา้รายอตุสาหกรรมในระยะยาวในกลุ่มสนิคา้

ประมงแปรรปู : อัตราภาษีทีเ่ป็น 0 แลว้ ในระยะยาวสนิคา้ประมงแปรรปูจงึมโีอกาสไมใ่ชส้ทิธกิาร

สะสมถิน่ก าเนดิสนิคา้เพิม่ขึน้ 
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TTIA เขา้ประชุมหารอืประเด็นการขออนุญาตน าเขา้เลอืดปลา ตลอดจนปลาบดทีไ่ม่

เหมาะส าหรบัมนุษยบ์รโิภค ภายใตพ้กิดั 2301.20 เพือ่ผลติสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 

TTIA ดร.ชนินทร์ ในนามนายก

ส ม า ค ม  แ ล ะ ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการธุรกิจประมงและ

อตุสาหกรรมตอ่เน่ือง เป็นประธาน

, คณุทว ีกรรมการ, คณุสมร SVG, 

คุณสุพัตรา ผอ. และคุณอนุสรา 

จนท.สมาคม เขา้ประชุมหารือ

ประเด็นการขออนุญาตน าเขา้

เลือดปลา ตลอดจนปลาบดที่ไม่

เหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค ภายใตพ้ิกัด 2301.20 เพื่อผลติสนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยง ร่วมกับ 

หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย และกรมการคา้ตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์

สรปุดังน้ี  

 สมาคมฯ ไดน้ าเสนอประเด็นปัญหาใหท้ีป่ระชมุทราบ ดังนี้  

 1. สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งเตบิโตอย่างรวดเร็ว วัตถุดบิในประเทศไม่พอ ตอ้งน าเขา้เลอืด

ปลา ตลอดจนปลาบดทีไ่ม่เหมาะส าหรับมนุษยบ์รโิภค ภายใตพ้กิัด 2301.20 เพื่อผลติสนิคา้

อาหารสตัวเ์ลีย้ง  

 2. ปัญหาการขออนุญาตน าเขา้ จากการตคีวามตามประกาศกระทรวงพาณิชยว์่าดว้ยการ

น าสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 72) พ.ศ. 2533 บังคับใชก้ับปลาป่นโปรตีนต ่ากว่า 

60% พกิดั 2301.20 

 >การสอบถามขอ้มลูจากภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง 2 หน่วยงาน คอื 

 1. กรมศุลกากร ใหข้อหนังสอืยนืยันจากกรมการคา้ต่างประเทศว่า เลอืดปลาไม่ใชป่ลา

ป่นตามประกาศฯ ฉบับที ่72 และจะพจิารณาตามลักษณะสนิคา้ทีม่าขออนุญาตในแตล่ะครัง้ 

 2. กรมการคา้ต่างประเทศ โดยกองบรหิารการคา้สนิคา้ทั่วไป แจง้ว่า ขอ้มูลการชีพ้กิัด

และลักษณะเลอืดปลา ซึง่ไม่ไดท้ าเป็นผง มลีักษณะทางกายภาพต่างจากปลาป่น แมว้่าพกิัด

ระดับ 8 หลักคอื 2301.20.10 เหมอืนกัน ดังนัน้จงึไดร้ับการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิัตติามประกาศฯ 

ฉบับที ่72   

 

 คุณชาญวิทย์ นักวิชาการ

พาณิชย์ช านาญการพิเศษ กอง

บ ริ ห า ร ก า ร ค ้า สิน ค ้า ทั่ ว ไ ป 

ก ร ะทรวงพาณิชย์  รั บทราบ

ประเด็นปัญหาดังกล่ าว และ

แนวทางแกไ้ขร่วมกัน โดยจะน า

เรียนไปยังท่านอธบิดกีรมการคา้

ต่างประเทศพจิารณา และหารือ

กบักรมศลุกากร ดังน้ี 
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 1. สมาคมขอใหก้รมการคา้ต่างประเทศออกประกาศหรือมีเอกสารเป็นหลักฐานยนืยัน

และรับรองวา่เลอืดปลาไมใ่ชป่ลาป่นตามประกาศฯ ฉบับที ่72 และใหก้รมศลุกากรรับทราบ  

 2. การปรับแกไ้ขประกาศของกระทรวงพาณิชยโ์ดยระบุพกิัดรายละเอยีดของปลาป่นให ้

ชัดเจน แต่แนวทางน้ีตอ้งอาศัยเวลาอาจจะตอ้งท าประชาพจิารณ์ว่าไมไ่ดม้ผีลเสยีหายตอ่ผูผ้ลติ

ภายในประเทศ 

      

 อนึง่ คุณทว ีไดเ้สนอประเด็นขาออก เน่ืองจากมกีารเชือ่มโยงระบบระหว่างกรมศุลกากร 

กับกรมการคา้ต่างประเทศ ดังนัน้ หากมกีารส่งออกเลอืดปลาภายใตพ้กิัด 2301.20 อาจจะถูก

บังคับใหต้อ้งปฏบิัตติามประกาศฉบับ 72 โดยกรมการคา้ฯ รับไปพจิารณาเชน่กนั 

 

     ทัง้น้ี กรมการคา้ฯ แจง้ว่าไดม้กีารเสนอความคืบหนา้เรื่องน้ีต่อ กรอ.พาณิชย ์ทุกๆสัปดาห ์

โดยหากมแีนวทางแกไ้ข หรอืความคบืหนา้เพิม่เตมิ กรมฯ จะแจง้ใหท้ราบหรอืนัดประชมุตอ่ไป 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ TSFR คร ัง้ที ่1/2654 

 วันที่ 5 สงิหาคม 2564 TTIA 

คุณวิชญา จนท.ดา้นประมง เขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการ TSFR ครั ้งที่  

1/2654 เรื่อง ความคืบหนา้โครงการ

แนวทางการพัฒนาการประมงอวนลาก

ในอ่าวไทยสู่ความยั่ งยืนตามแนว

ปฏบิัตมิาตรฐานสากล ผ่านออนไลน์ 

จัดโดย คณะพัฒนาระบบการผลิต

สนิคา้และผลติภัณฑป์ระมงไทย โดยม ี

ท่านพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายก

สมาคมผูผ้ลิตอาหารสัตว์ไทย เป็น

ประธานการประชมุฯ สรปุดังน้ี 

 

 1. จุดประสงค ์เพือ่รายงานสถานะโครงการฯ และสถานะงบการเงนิ ทีจ่ะสง่ผลถงึการท า 

Re-assessment และการขอความรว่มมอืจากสมาคมตา่งๆ ในการประสานงาน 

 2. รายงานสถานะโครงการ (สวก./ MarinTrust/ IPProgram) >> ท าสัญญาโครงการ 

เมือ่ 28 มถิุนายน 64 และตอ้งรายงานความกา้วหนา้โครงการฯ สวก. รอบ 2 เดอืน 6 เดอืน และ 

12 เดอืน และจัดสง่รายงานเมือ่สัน้สดุโครงการฯ 

  การด าเนินโครงการประมงเพื่อความยั่งยืน (FIP) มี 3 คณะท างาน >> Marin Trust, 

กรมประมง, TSFR โดยโครงการฯ นี้จะด าเนินในฝ่ังอ่าวไทย และดูแลการพัฒนาเกณฑ์การ

ประมงหลายสายพันธุ ์

 3. รายงานสถานะงบการเงิน / ประมาณการงบประมาณ โดยไดร้ับอนุมัตงิบประมาณ 

5,985,980 บาท ซึง่ประกอบดว้ย 3 กจิกรรมยอ่ย >>  
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 3.1 การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงและการประเมนิสภาวะทรัพยากรของผลจับจากการ

ประมงอวนลากในอา่วไทย 1,000,835 บาท 

          3.2 ผลกระทบจากการประมงอวนลากตอ่ทรัพยากรชวีภาพและสิง่แวดลอ้มทางทะเลใน

อา่วไทย 2,666,620 บาท 

          3.3 การวเิคราะหพ์ืน้ทีท่ าประมงอวนลากในพืน้ทีอ่า่วไทย 1,647,525 บาท 

และสว่นกลางการบรหิารโครงการ 671,000 บาท 

 4. สรปุรายรับ-รายจา่ยงบกองกลาง

โครงการ FIP ณ วันที ่3 ส.ค. 64 ซึง่

จากเดิมมีรายรับจากการยกยอดมา 

(18 ม.ค. 64) 295,851.72 บาท และ

หักรายจ่ายรวมทัง้หมด 191,859.50 

บาท มยีอดคงเหลอื 108,851.72 

 5. การด าเนนิการ Re-assessment 

>> จะตอ้งมกีารอัพเดทใหม่จากกรม

ฯ และสวก. เกีย่วกับมาตรฐาน Marin 

Trust และงบประมาณที่ไดนั้้นยังไม่

รวมในสว่นการอัพเดทน้ี 

 6. การประสานงานคณะกรรมการ/การขอความร่วมมือจากสมาคมต่างๆ >> จะมีการ

ประสานขอความเห็นเพิม่เตมิจากทางสมาคมตา่งๆ อกีครัง้ถงึการด าเนนิการ 

      

TTIA เขา้รว่มประชุม คกก. แรงงาน (วาระปี 2563 – 2565) คร ัง้ ที ่8/2564 (11) 

 

 วันที ่5 สงิหาคม 2564 คณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษา สมาคมฯ คณุนลธวัช จนท.สมาคมฯ เขา้

ร่วมประชุม คกก.แรงงาน (วาระปี 2563 – 2565) ครัง้ ที่ 8/2564 (11) ณ หอ้งประชุม PTT 

Group (1012) ชัน้ 10 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านทางออนไลน์ มสีาระส าคัญ 

ดังน้ี 

     

 กรมสวัสดิการและคุม้ครอง

แรงงาน ไดแ้นะน าถงึมาตรแรงงาน

สั มพั นธ์ ใ นภา ว ะ วิก ฤต  ส าห รั บ

ผูป้ระกอบการ เช่น การควรรับฟัง

ความเห็น และเสริมสรา้งแรงงาน

สัมพันธ์แบบหุน้ส่วน โดยค านึงถึง

ประโยชน์ร่วมกัน และใชห้ลักการมี

ส่วนร่วมในการป้องกันแกไ้ขปัญหา

ขัดแยง้และขอ้พิพาทแรงงาน หาก

ต อ้ งค าแนะน าอื่น ๆ  ติดต่ อ ไดท้ี่

ส านักงานแรงงานสมัพันธฯ์ (1506 กด 313) 

     ส านักงานประกนัสงัคม ทีป่ระชมุมคี าถามประเด็นการจา่ยคา่จา้งกรณี ลกูจา้งตดิโควดิ-19 

สรปุดังน้ี 
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 - กรณีลูกจา้งตดิโควดิ-19 ซึง่ท าใหต้อ้งหยุดงาน ทางประกันสังคมจะจ่ายเงนิชดเชยให ้

ไม่เกนิ 50% ของฐานเงนิเดอืน 15,000 บาท ในระยะเวลา 14 วัน แต่ไม่เกนิ 90 วัน ทัง้นี้ตอ้ง

เป็นผูป้ระกันตนทีอ่ยู่ใน ม.33 ซึง่มกีารส่งเงนิสมทบตามทีก่ าหนด ทัง้น้ียังมคีวามคลุมเครือใน

ประเด็นทีว่่า จากกรณีเบือ้งตน้ทีท่างประกันสังคมฯ ไดม้มีาตรการชว่ยเหลอืไปแลว้นายจา้งยัง

ตอ้งจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนน้ีหรือไม่ ทั ้ง น้ี ทางสภาอุตฯ จะส่งหนังสือหารือกับทาง

ประกนัสงัคมฯ อกีครัง้เพือ่หาแนวทางทีช่ดัเจนเป็นแนวปฏบิัตติอ่ไป 

 - การเพิม่เงนิค่าท าศพส าหรับลูกจา้งทีเ่สยีชวีติ/สญูหาย เรื่องจากการท างาน โดยเพิม่

จากเดมิ 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท มผีลบังคับใชต้ัง้แต ่12 ก.ค. 64 

 - โครงการเยยีวยาสถานประกอบการและผูป้ระกันตนมาตรา 33 ส าหรับกจิกรรมทีไ่ดร้ับ

ผลกระทบตามทีร่ัฐก าหนดในพืน้ทีค่วบคมุสงูสงุสดุ/เขม้งวด มผีลตัง้แต ่ก.ค. - ส.ค.64  

 กรมการจัดหางาน 

ไดป้ระชาสมัพันธด์ังน้ี 

 1. โครงการสง่เสรมิ

การจา้งงานคนพิการเชงิ

สังคม ประ เภทจัดจ า้ง

เหมาช่วงงานหรือจ า้ง

เหมาบรกิาร มจีุดประสงค์

เพื่อ ช่วยเหลือคนพิการ

ในสถานการณ์โควดิ -19 

โดยจะเริม่ในวันที ่1 ต.ค. 

64 ซึง่สถานประกอบการ

ที่เขา้ร่วมโครงการฯ จะ

ไดร้ับสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เชน่ สามารถลดหย่อนภาษีได ้1 เท่า และการจา้งงานคนพกิารเป็น

ประชาสมัพันธ ์ในดา้นการชว่ยเหลอืสงัคมหรอื CSR ไดอ้กีทางหนึง่ 

  2. แนวทางการบรหิารจัดการการท างานของคนต่างดา้ว 3สัญชาต ิ(กัมพูชา ลาว เมยีน

มา) ภายใตโ้ควดิ -19 ตามมต ิค.ร.ม เมือ่วันที ่13 ก.ค. 64 สรปุดังน้ี 

 - กลุม่คนตา่งดา้ว ตามมต ิค.ร.ม. เมือ่วันที ่20 ส.ค.64 >ยืน่ขออนุญาตท างานภายใน 30 

ก.ย. 64 หรอื 31 ม.ีค. 65 

 - กลุม่คนตา่งดา้วทีไ่ดร้ับบัตรชมพู > ยืน่ขออนุญาตท างานภายใน 31 ม.ีค. 65 

 - กลุ่ม แรงงาน MOU ครบ 4 ปี ตัง้แต่ 1 พ.ย.63 – 31 ธ.ค.64 > ยืน่ขออนุญาตท างาน

กอ่นการอนุญาตท างานเดมิสิน้สดุภายใน 30 วัน นับแตใ่บอนุญาตเดมิสิน้สดุ 

 - กลุ่มคนต่างดา้วใบอนุญาตสิน้สุดลงโดยผลของกฎหมายไม่รวมถงึตาม มต ิครม.29 

ธ.ค.63 > ยื่นขออนุญาตท างานก่อนการอนุญาตท างานภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศ

กระทรวงบังคับใช ้

 ทัง้น้ี ทกุกลุม่จะตอ้งตรวจสขุภาพและไดร้ับการตรวจจาก ตม. ภายในวันที ่27 ก.ค.65 

 

 โครงการ Labour Matching งานหาคน คนหางาน จากที ่สภาอตุฯ ไดท้ าแบบส ารวจไป

ใหก้บัสมาชกิฯ สรปุดังน้ี 

 1. สรปุการส ารวจความตอ้งการแรงงานไทย 

         - ประเภทธุรกจิทีต่อ้งการลดการจา้งแรงงาน เชน่ เครือ่งจักรกลการเกษตร/เฟอรน์เิจอร/์

อาหาร/ของประดับตกแตง่วันครสิมาส/พลังงานหมนุเวยีน 

         - ประเภทธุรกจิทีต่อ้งการเพิม่การจา้งแรงงาน เชน่ เซรามกิ/ประกันภัย/รับเหมาแรงงาน/

อาหาร/พลาสตกิ 

 2. สรปุการส ารวจความตอ้งการแรงงานตา่งดา้ว 



   Newsletter                           August 2021 9 |70 

 

 - ประเภทธุรกจิทีต่อ้งการลดการจา้งแรงงาน เชน่ เฟอรน์ิเจอร/์ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร/

ของประดับตกแตง่วันครสิมาส/อาหาร/ทองแดง/รับเหมาระบบ 

 - ประเภทธุรกจิทีต่อ้งการเพิม่การจา้งแรงงาน เช่น อาหาร/เซรามกิ/พลาสตกิ/เหล็ก/

ชิน้สว่นและอะไหลย่านยนต ์

 

 ร่างพระราชบัญญัติสทิธิมนุษยชน พ.ศ. .... มีจุดประสงค์ เพื่อเป็นกลไกใหภ้าครัฐ

ด าเนนิงานดา้นสทิธมินุษยชนใหส้อดคลอ้งกับพันธกรณีดา้นสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ และ

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกับกฎหมายภายในประเทศ ขณะน้ีอยู่ระหว่างรับฟัง

ความคดิเห็นจากหน่วยงานตา่งๆ  

 ทัง้น้ีจากการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ไดม้ีขอ้กังวล เช่น อาจท าใหเ้กดิผล

กระทบในลักษณะเชน่เดยีวกับอนุสัญญาว่าดว้ยเสรภีาพในการสมาคมและการคุม้ครองสทิธใิน

การเคลือ่นไหว พ.ศ.2491 (ILO ฉบับที8่7 ) หรือ จะส่งผลใหป้ระเทศไทยมคีวามสุม่เสีย่งจาก

การทีก่ลุ่มหัวรุนแรงชาวต่างชาตเิขา้มาจดจัดตัง้องคก์รพัฒนาสทิธมินุษยชนซึง่จะสง่ผลกระทบ

ตอ่ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศกบัประเทศเพือ่นบา้นได ้

 

  สมัชชาผูส้งูอายรุะดับชาต ิปี 2564: สงัคมสงูวัยคนไทยอายุยนื โดยสาระส าคัญคอื การ

เสรมิทักษะอาชพีใหม่ หรือ อาชพีทางเลือกและรายไดข้องผูสู้งอายุในประเทศไทย เช่น ฝึก

อาชพีการบรบิาลผูสู้งอายุ อาสาสมัครบรบิาลทอ้งถิน่ ทีป่ระชมุไดใ้หค้วามเห็นเพิม่เตมิว่าเห็น

ดว้ยกับประเด็นดังกล่าว เน่ืองจากสังคมไทยในปัจจุบันก าลังเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ และเพื่อเป็น

การชว่ยเหลอืตอ่สภาวะการจา้งงานในปัจจบุัน 

 

 ประเด็นการประชมุคณะอนุกรรมการตดิตาม พจิารณา และคัดเลอืกองคก์รตน้แบบดา้น

สทิธมินุษยชน ครัง้ที ่2/2564 โดยแนวทางและแผนงานในการตรวจเยีย่ม (Site Visit) ส าหรับ

หน่วยงานทีผ่่านการคัดเลอืก คาดว่าจะจัดขึน้ชว่งประมาณ ก.ย. 2564  สว่นแนวทางการจัดงาน

มอบรางวัล จะพจิารณารูปแบบและชว่งเวลาทีเ่หมาะสมอกีครัง้โดยประเมนิจากสถานการณ์ โค

วดิ-19 ในปัจจบุัน 

 

 ก าหนดการประชมุครัง้ต่อไปครัง้ที ่9/2564 (12) จะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่2กันยายน 

2564 เวลา 13:30 -15:30 น. ณ หอ้งประชุม PTT Group ( 1012 ) สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย หากมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 

 

TTIA เขา้รว่มประชุม การตรวจตดิตามระบบป้องกนัโควดิ-19 ของโรงงานในปี 2564 

  วันที่ 6 สิงหาคม 2564 TTIA 

คุณสุพัตรา ผอ. และคุณอนุสรา จนท.

สมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุผ่านทาง online 

เรื่อง การตรวจตดิตามระบบป้องกันโค

วดิ-19 ของโรงงานในปี 2564 ร่วมกับ

กรมประมง, TFFA และ TFPA สรปุดังน้ี 

 ตามที่ ปี  2563 สมาคมฯ ได ้

ด า เนินการ  Visit และตรวจประเมิน 

สมาชิกสามัญ โรงงานแปรรูปสัตว์น ้ า 



   Newsletter                           August 2021 10 |70 

 

จ านวน 26 บรษัิท 29 โรงงาน ขอใบรับรอง 24 โรงงาน และกลุ่มโรงงาน Supply Chain หลัก 

จ านวน 7 โรงงาน นัน้ 

 ส าหรับการ Visit การตรวจประเมนิ 

และการต่ออายุใบรับรอง Covid ในปี 

2564 ซึ่ง รับรองฯ จะเริ่มหมดอายุ

ประมาณปลายเดอืนตลุาคม 2564 กรม

ประมงได ม้อบหมายใหส้มาคมฯ 

สามารถด าเนินการตรวจประเมินได ้

เหมือนเดิม (ขึ้นอยู่กับโรงงานว่า

ประสงคจ์ะใหห้น่วยงานไหนเขา้ตรวจ) 

โดยสมาคมฯ ขอแจง้วิธีการตรวจ

ประเมนิโควดิฯ ดังน้ี 

 1. การรับรองการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการปนเป้ือนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในผลติภัณฑอ์าหารสง่ออกของโรงงานแปรรูปสตัวน์ ้า โรงงานทีข่อใบรับรอง/ ขอ

ต่ออายุใบรับรอง จะใชก้ารตรวจประเมนิผ่านระบบเสมือนจรงิ (Virtual Reality System) ทาง

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ส่วน โรงงานที่ไม่ไดย้ื่นขอใบรับรองฯ/ กลุ่มโรงงาน Supply 

Chain หลัก ใหโ้รงงานตอบแบบประเมนิตนเอง เพือ่สมาคมฯ น าไปสรปุในภาพรวม 

 2. การสง่ขอ้มลูใหส้มาคมฯ ทกุๆ โรงงานตอ้งสง่ขอ้มลูการประเมนิตนเอง ตาม Checklist 

ส าหรับตรวจประเมนิ มาตรการป้องกัน Covid ของกรมประมง และกระทรวงสาธารณสุข มายัง

สมาคมฯ พรอ้มเอกสารประกอบและรูปถ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง (prohibited)โดยสมาคมฯ จะเก็บขอ้มูล

เป็นความลับ) ส าหรับโรงงานทีข่อใบรับรอง/ ขอตอ่อายใุบรับรอง ใหส้ง่ขอ้มลูลว่งหนา้กอ่นตรวจ

ประเมนิ อยา่งนอ้ย 1 สปัดาห ์

 3. ช่วงเวลาในการตรวจประเมนิ กันยายน - ตุลาคม 2564 (อังคาร, พุธ, ศุกร์ /เวลา 

08.30 – 12.00) 

 กรมประมงโดย กตส. ส่วนกลาง ศูนย์

สมุทรสาคร สงขลา และสุราษฎ์ ไดอ้ธิบาย

วิธีการและขั ้นตอนการตรวจประเมินแบบ 

online ใหก้ับเจา้หนา้ที่ทัง้ 3 สมาคมที่จะเขา้

ตรวจทราบ เพื่อใหเ้ขา้ใจ และมั่นใจในการ

ตรวจประเมิน  และแจ ง้ว่ า  จะมีการปรับ 

Checklist เพือ่ยกระดับมาตรการใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคลอ้งกับ

ขอ้ก าหนดของประเทศปลายทาง (เช่น จีน 

โดยโรงงาน Frozen ทีอ่ยู่ใน list รายชือ่ของจนี 

จะตอ้งมกีารปฏบิัตติามมาตรการทีท่างจนีก าหนดอยา่งเครง่ครัด)  

 ทัง้น้ี หากสมาคมไดร้ับหนังสอือย่างเป็นทางการ และ Checklist จากกรมประมงแลว้ จะ

เวยีนแจง้ก าหนดการ ขัน้ตอน และวธิกีารตรวจประเมนิใหส้มาชกิทราบตอ่ไป 

 อนึง่ สมาคมขอเนน้ย ้าใหส้มาชกิเตรยีมพรอ้มส าหรับการตรวจประเมนิ เกีย่วกับมาตรการ

ป้องกนัโควดิของโรงงาน แผนฉุกเฉนิหากตรวจพบพนักงานตดิโควดิ เอกสารคูม่อืการปฏบิัตงิาน

การท าความสะอาดบรเิวณตา่งๆพรอ้มทัง้บันทกึผล และสญัญาณอนิเตอรเ์น็ต 
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TTIA จดัประชุมวสิามญั TTIA คร ัง้ที ่4/2564 

 วันที ่6 สงิหาคม 2564 TTIA 

จัดประชุมวิสามัญ TTIA ครั ้งที่  

4/2564 ผ่านทาง Zoom Meetings 

มีสมาชิกเขา้ร่วม14 บริษัท ( 17 

ท่าน) จาก 26 บริษัท (ครบองค์

ประชุม )  ทั ้ง น้ี  สมาคมฯ  จะส่ง

รายงานการประชมุ ภายในวันศุกรท์ี ่

13 สงิหาคม 2564 ใหท้่านสมาชกิ

ทราบตอ่ไป 

 ส าหรับการประชุมวิสามัญ 

TTIA ครัง้ที ่5/2564  มกี าหนด จัดในวันพฤหัสบดทีี ่7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. 

ผา่น Zoom Meeting  

 

TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนาออนไลน ์เรือ่ง “รูล้กึก่อนใคร โอกาสการคา้ชายแดนใตสู้่

ตลาดการคา้เสรอีาเซยีน” 

 วันที่ 9 สงิหาคม 2564 TPFA 

คุณภรภัทร จนท.อาหารสตัวเ์ลีย้ง เขา้

ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รูล้กึ

ก่อนใคร โอกาสการคา้ชายแดนใตสู้่

ต ล า ด ก า ร ค ้ า เ ส รี อ า เ ซี ย น ” 

วัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งความเขา้ใจการ

ใชป้ระโยชน์จากเอฟทีเอ การขยาย

โอกาสในการผลักดันดันสินค า้สู่

ตลาดโลกใหเ้พิม่มากขึน้ จัดโดย กรม

เจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวง

พาณชิย ์สรปุดังน้ี 

 1. ขอ้มลูส าคัญตลาดอาเซยีน 

 >ขอ้มลูทั่วไป 

 - การคา้ TH-ASEAN: มมีลูคา่การคา้รวมในปี 2021โดยประมาณ 1 แสนลา้น USD 

 - ยิง่จ านวนประชากรเยอะ ความตอ้งการก็เยอะตาม ทัง้อาเซยีนมปีระมาณ 647.90 ลา้น

คน 

 - การคา้ระหว่างประเทศอาเซยีน: น าเขา้ 21.6% และส่งออก 23.3% เป็นกลุ่มสนิคา้

อตุสาหกรรม  

 - การคา้ TH-Malaysia 🇲🇾 

 : ผูค้า้ระดับ 4 ของไทย ซึง่สนิคา้ไทยทีส่ง่ออกไปนัน้ 
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 (1) มาเลเซยีน าเขา้มาเพือ่บรโิภคภายในประเทศ  

 (2) กระจายส่งต่อในประเทศต่างๆของโลก โดยเฉพาะประเทศจีน และโอไอซ(ีกลุ่ม

มสุลมิ) 

 : ไทยน าเขา้และส่งออกไปมาเลเซยี โดยเฉพาะ “กลุ่มอุตสาหกรรม” หากเป็น “กลุ่ม

อาหาร” ไมโ่ดดเดน่มาก องิจากความตอ้งการของคนในชาตนัิน้ๆ 

 2. สนิคา้ที่เติบโตและไดร้ับความ

นยิมในอาเซยีน  

 >5 อันดับสินคา้อาหารน าเขา้ที่

เตบิโต  

 (1) ผักผลไมแ้ละของปรงุแตง่ 

 (2) ผลติภัณฑอ์าหารอืน่ๆ 

 (3) เน้ือสตัว ์

 (4) กาแฟ ชา 

 (5) ขนมหวาน 

 >5 อันดับสนิคา้อาหารสง่ออกทีเ่ตบิโต  

 (1) ขา้วสาลแีละอาหารส าเร็จรปูอืน่ๆ 

 (2) อาหารสตัวเ์ลีย้ง **เตบิโตถงึ 21%  

 (3) สิง่ปรงุรสอาหาร 

 (4) ผลไมก้ระป๋องและแปรรปู 

 (5) ไกแ่ปรรปู 

 >พฤตกิรรมบรโิภคในตลาดตา่งๆ 

 มาเลเซยี: พึง่พาการน าเขา้อาหาร มกี าลังซือ้ เปิดใจใหก้บัสนิคา้ตา่งประเทศ เนน้อาหาร

สขุภาพและอาหารส าเร็จรปู 

 สงิคโปร:์ มกี าลังซือ้สูงสุดในอาเซยีน ใหค้วามส าคัญกับคุณภาพ เนน้เรื่องสุขภาพและ

สิง่แวดลอ้ม 

 อนิโดนีเซยี: ผูบ้รโิภคเป็นชาวมุสลมิ อาหารทีไ่ดร้ับรองฮาลาลจงึเป็นทีน่ยิม มักซือ้ผ่าน

ทางออนไลน ์
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 3. จุดแข็ง โอกาส จุดออ่น 

และอปุสรรค ของจังหวัดชายแดน

ภาคใต ้

  >จดุแข็ง:  

    - มีทรัพยากรธรรมชาติที่

อดุมสมบรูณ์ 

    - มคีวามพรอ้มดา้น R&D 

    - มีโครงสรา้งพื้นฐานใน

การคมนาคมขนสง่ และวถิชีวีติทีส่อดคลอ้งกบัประเทศมสุลมิ 

    - มดีา่นชายแดน 9 ดา่นทีม่ศีักยภาพในการพัฒนาเป็นจดุเชือ่มโยง 

 - มคีวามไดเ้ปรยีบทางกายภาพทีเ่ปิดสูท่ะเลทางดา้นอา่วไทยและอันดามัน 

  >โอกาส: 

 - ประชากรมสุลมิมกีารขยายตัวเร็วโดยเพิม่ 2-3 เทา่ เป็นโอกาสในสนิคา้ฮาลาล 

 - ไทย มาเลเซยี อนิโดนีเซยี รว่มท าขอ้ตกลงแผนพัฒนาเขตเศรษฐกจิ 3 ฝ่าย IMT-GT 

 - มาเลเซยี อนิโดนีเซยี เป็นพันธมติรในการเปิดตลาดสนิคา้ฮาลาลสูป่ระชาคมมุสลมิทั่ว

โลก 

 - กระแสทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ ประเพณี วัฒนธรรม มแีนวโนม้สงูขึน้ 

 - รัฐบาลมนีโยบายส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในจังหวัดชายแดน

ภาคใต ้

 >จดุออ่น: 

 - ความไมส่งบในพืน้ที ่

 - ขาดความสามารถใน

การพัฒนาตอ่ยอด 

 -  ข า ด ก า ร พั ฒ น า

เทคโนโลยีการผลิตและสรา้ง

มลูคา่เพิม่ 

 - ทรัพยากรอยู่ในสภาวะ

เสือ่มโทรม 

 - ขาดระบบบรหิารจัดการดา้นขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 >อปุสรรค: 
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 - มาตรการจงูใจยังไมเ่พยีงพอ 

 - หลายประเทศในอาเซยีน มคีวามสนใจกบัการเปิดตลาดสนิคา้ฮาลาล 

 - ขาดการสนับสนุนดา้นการเขา้ถงึทรัพยากรใหส้ามารถแข่งกับประเทศคู่แข่งได ้เช่น 

ภาษี การขนสง่ 

 - ความขัดแยง้และเหตกุารณ์ความรนุแรงในพืน้ที ่

 4. ดัชนีความเชือ่มั่นภาคอตุสาหกรรม(TISI): ภาคใต ้

 - ภาคใตม้ดีัชนีความเชือ่มั่นอยูท่ีร่ะดับ 82 (มถินุายน 2564) 

 - ปัจจัยบวก: ภาคการส่งออกมีทศิทางที่ดีขึน้ ผลติภัณฑ์ยางประเภทถุงมือยางทาง

การแพทย ์ยังมคี าสัง่ซือ้เพิม่ขึน้ตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 - ปัจจัยลบ: สถานการณ์โควดิ-19 ระลอก 3 ยังไม่คลี่คลาย, มาตรการจ ากัดการเดนิ

ทางเขา้ประเทศของไทย, ผลติภัณฑอ์าหารทะเลแชแ่ข็งกระป๋องและแปรรูปมคี าสั่งซือ้ลดลง, 

ปัญหาขาดแคนแรงงานตา่งดา้วในภาคอตุสาหกรรมอาหาร 

 5. กลยทุธก์ารปรับตัวดา้นการตลาดสนิคา้ชายแดนใตสู้ต่ลาดการคา้เสรอีาเซยีน 

  เปิดใจและเขา้ใจตลาด: กลุม่ตลาดผูบ้รโิภคอาเซยีนรุน่ใหม ่(Gen X,Y,Z) 

 - มคีวามเป็นมอือาชพี ตอ้งการพบผูป้ระกอบการมอือาชพี และตอ้งการบรโิภคสนิคา้และ

บรกิารทีม่คีวามเป็นมอือาชพี 

 - เขา้ถงึขอ้มลูไดม้ากขึน้ในหลากหลายชอ่งทางโดยเฉพาะออนไลน ์

 - กลุม่คนรุน่ใหมท่ีม่รีายไดป้านกลางในตลาดอาเซยีน: ใสใ่จเรือ่งคณุภาพของสนิคา้และ

การบรกิารทีม่มีาตรฐาน รวมถงึใหค้วามส าคัญกบัการซือ้สนิคา้ Life Style มากขึน้ ซึง่เป็นโอกาส

ส าคัญของการน าสนิคา้ไทยเสนอสูต่ลาด 

TTIA TPFA TFFA และ TFPA ร่วมสนบัสนุนอุปกรณ์การแพทยเ์พื่อน าไปช่วยเหลือ

สาธารณสุขจงัหวดัในการดูแลรกัษาผูป่้วยในพืน้ทีส่มุทรสาครร่วมสนบัสนุนอุปกรณ์

การแพทยเ์พือ่น าไปช่วยเหลอืสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสาครส าหรบัการดูแลรกัษา

ผูป่้วยโควดิ -19   

 วันที่ 10 สงิหาคม 2564 ผูแ้ทนจาก

สมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย (ดร. ผณิศวร  

ช านาญเวช นายกสมาคม, คุณอนุชา เตชะนธิิ

สวัสดิ์ อุปนายก และ คุณชูพงษ์  ลือสุข

ประเสรฐิ เลขาธกิารสมาคม) ร่วมดว้ยสมาคม

การคา้อาหารสัตว์เลี้ยงไทย และสมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย (คุณอมรพันธุ์ อร่าม

วัฒนานนท์ กรรมการ , คุณวรวีร์ เอ่งฉว้น 

เลขาธิการ และคุณนคร นิรุตตินานนท์) ได ้

เป็นผู แ้ทน มอบเครื่องวัดออกซิเจนและ
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เครื่องวัดอุณหภูม ิจ านวน 2,000 ชิน้ ใหก้ับนายวีระศักดิ ์ วจิิตร์แสงศรี ผูว้่าราชการจังหวัด

สมทุรสาคร 

 โดยสบืเน่ืองจากการทีร่องประธาน

หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย (ดร.พจน์ อร่าม

วัฒนานนท)์ ไดน้ าผูบ้รหิารจากทัง้ 3 

สมาคม เขา้ร่วมหารอืกับผูว้่าราชการ

จังหวัดสมุทรสาคร และสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหาแนว

ทางการจัดการและป้องกันการ

แพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 

จากผูป่้วยกระจายไปยังแหล่งชมุชน

และพื้นที่สาธารณะ เมื่อวันที่ 27 

กรกฎาคม ทีผ่า่น และทราบวา่จังหวัดอยูร่ะหวา่งจัดสรา้งโรงพยาบาลสนาม เพือ่เพิม่จ านวนเตยีง

ในการดูแลรักษาผูป่้วยกลุ่มสีเหลืองที่มีจ านวนมากขึ้นในขณะน้ี แต่ยังขาดอุปกรณ์ทาง

การแพทยเ์พือ่ใชใ้นโรงพยาบาลสนาม  

 ดังนั้น 3 สมาคมจึงขอร่วมสนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัด โดยมอบเครื่องวัด

ออกซเิจนและเครือ่งวัดอณุหภมู ิจ านวน 2,000 ชดุ เพือ่สาธารณสขุจังหวัดจะน าไปใชป้ระโยชน์

ในการดแูลรักษาผูป่้วยตามวัตถปุระสงคต์อ่ไป 

 

TTIA เขา้ร่วมสมัมนา Webinar Series เรือ่ง ห่วงโซอุปทานไทยกา้วไกลดว้ย (FTA) 

จดัโดย กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 

 วันที่  10  สิงหาคม 2564 

TTIA คุณปิยะราช จนท.การคา้ และ

คุณภรภัทร จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง 

เ ข ้า ร่ ว มสั ม มน า  Webinar Series 

เรื่อง ห่วงโซอุปทานไทยกา้วไกล

ดว้ย (FTA) จัดโดย กรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อ

น าเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษา 

แลกเปลี่ยนขอ้มูล ความพรอ้มและ

ปัญหาอุปสรรคของไทยต่อการใช ้

สทิธพิเิศษทางภาษีและการใชป้ระโยชนจ์ากรปูแบบการสะสมถิน่ก าเนดิสนิคา้ตา่ง ๆ ภายใต ้FTA 

ทีไ่ทยเป็นภาคแีละ FTA ทีไ่ทยมแีผนจะจัดท าในอนาคต  สรปุดังน้ี 

 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ไดม้อบหมายใหบ้รษัิท โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี 

(ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนนิโครงการจศกึษาผลประโยชน์และผลกระทบของรูปแบบการสะสม

ถิน่ก าเนดิตา่งๆ กบัความสามารถในการใชส้ทิธพิเิศษทางภาษีของไทยภายใตค้วามตกลงการคา้

เสร ี(FTA) มสีรปุผลการศกึษา ดังน้ี 

 1.การใชส้ทิธปิระโยชนร์ะหวา่งเดอืนมกราคม-พฤษภาคม 2564 มมีลูคา่ 31,863.45 ลา้น

เหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนการใชส้ทิธริอ้ยละ 75.99 แบ่งเป็นมูลค่าการใชส้ทิธปิระโยชน์ภายใต ้

ความตกลงการคา้เสรี (FTA) 30,272.12 ลา้นเหรียญสหรัฐ และมูลค่าการใชส้ทิธปิระโยชน์
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ภายใตร้ะบบสทิธพิเิศษทางภาษีศลุกากรเป็นการทั่วไป (GSP) 1,591.33 ลา้นเหรยีญสหรัฐ โดย

ภาพรวมการใชส้ทิธปิระโยชนใ์นชว่ง 5 เดอืนแรกของปี 2564 ขยายตัวรอ้ยละ 26.49 

 - ตลาดที่ไทยส่งออกโดย

การใชส้ทิธทิ FTA สงูสดุ 5 อันดับ 

ได แ้ก่   ( 1 )อ า เซียน  (มู ลค่ า 

10,367.07ลา้นเหรยีญสหรัฐ) (2) 

จีน (มูลค่า 10,083 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ) (3)ออสเตรเลีย (มูลค่า 

3,441 ลา้นเหรียญสหรัฐ) (4) 

ญี่ปุ่ น (มูลค่า 2,784 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ) และ (5) อินเดีย (มูลค่า 

1,957 ลา้นเหรยีญสหรัฐ) 

 - กรอบความตกลงการคา้เสรทีีม่อีัตราการใชส้ทิธปิระโยชนส์งูสดุ 5 อันดับแรกในปี 2563 

ไดแ้ก่ (1)อาเซียน-ไทย (รอ้ยละ 33.3) (2)อาเซียน-จีน (รอ้ยละ 32.7) (3)อาเซียน-

ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด ์(รอ้ยละ 11.5) (4)ไทย-ญีปุ่่ น (รอ้ยละ 10.6) และ (5)ไทย-ออสเตรเลยี 

(รอ้ยละ 8.6) 

 2.สนิคา้ที่มีมูลค่าการใชส้ทิธสิูง ประกอบไปดว้ยสนิคา้อุตสาหกรรม อาหาร/เครื่องดืม่ 

และเกษตร อาท ิรถยนตแ์ละสว่นประกอบ (อาเซยีน) เครือ่งเพชรพลอยและรูปพรรณท าหรอืชบุ

ดว้ยเงิน (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) ทุเรียนสด (อาเซียน-จีน) ปลาแมคเคอเรล 

(อาเซยีน-ญีปุ่่ น) ปลาทนู่า ปลาสคปิแจ็ก และปลาโบนโิตชนดิซารด์า (กระป๋อง) เป็นตน้ 

 3. ขอ้เสนอแนะส าหรับรูปแบบ ROO ของสนิคา้ประมงแปรรูปในอนาคต>>อัตราภาษีที่

เป็น 0 แลว้ ในระยะยาว สนิคา้ประมงแปรรูปจงึมีโอกาสไม่ใชส้ทิธกิารสะสมถิน่ก าเนิดสนิคา้

เพิม่ขึน้ ส าหรับประเด็นปัญหาเรือ่งถิน่ก าเนดิระหว่างไทยและญีปุ่่ น ควรไดร้ับการแกไ้ขผ่านการ

เจรจาทบทวนกฎถิ่นก าเนิดสินคา้เฉพาะ (PSR) ใหส้อดคลอ้งกับการผลิตจริงเพื่อให ้

ผูป้ระกอบการสามารถใชส้ทิธ ิประโยชนท์างภาษีไดเ้พิม่ขึน้ 

 4.ในภาพรวมมีความเห็นว่า 

ภายใตก้รอบ FTA  ที่ไทยมีแผนจะ

จัดท าในอนาคต หากมีการใชก้าร

ส ะ ส ม ถิ่ น ก า เ นิ ด สิน ค ้า รู ป แ บ บ 

Diagonal Cumulation ก า ร เ จ ร จ า

ดังกล่าวควรจะครอบคลุมไปถงึเรื่อง

การก าหนดกฎเฉพาะรายสินค า้ 

(Product Specific Rules: PSR) ของ

แต่ละรายสนิคา้ดว้ย นอกเหนือจาก

กฎทั่วไป  (General Rule) เพื่อใหม้ี

ความเหมาะสมกบัโครงสรา้งการผลติของแตล่ะสนิคา้  ควรทบทวนผลกระทบจากการเจรจาและ

ปรับแกใ้หเ้ขา้กบัอตุสาหกรรมไทย 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารผลการศึกษาเพิ่มเติมไดท้ี่:  https://www.bolliger-

company.com/seminar/data/seminar/files/DTN_ROO_Presentation_Webinar_Series_v

1.pdf 

 

https://www.bolliger-company.com/seminar/data/seminar/files/DTN_ROO_Presentation_Webinar_Series_v1.pdf
https://www.bolliger-company.com/seminar/data/seminar/files/DTN_ROO_Presentation_Webinar_Series_v1.pdf
https://www.bolliger-company.com/seminar/data/seminar/files/DTN_ROO_Presentation_Webinar_Series_v1.pdf
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TTIA เขา้รว่มงานสมัมนาออนไลน ์เรือ่ง “เชือ่มโยงเครอืขา่ยสมาคมการคา้ น าธุรกจิฝ่า

โควดิ-19” 

 วันที ่11 สงิหาคม 2564 TPFA 

คุณภรภัทร จนท.อาหารสัตวเ์ลีย้ง และ 

TTIA คุณปฐวี เข า้ร่วมงานสัมมนา

ออนไลน์ เรื่อง “เชื่อมโยงเครือข่าย

สมาคมการคา้ น าธุรกจิฝ่าโควิด-19” 

จั ด โดย  หอก า รค า้ ไทยและสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ สรปุดังน้ี 

 1 .  หั ว ข ้อ  “ ก า รพัฒน าห า

ช่องทางท าธุรกจิใหม่ในยุคโควดิ-19” 

โดย คณุธเนศ พริยิโ์ยธนิกลุ สรปุดังน้ี 

 - เมือ่ตน้ปี 2020 หลายประเทศประสบปัญหาสถานการณ์โควดิ-19  ซึง่ประเทศไทยยัง

ไมค่อ่ยเจอปัญหา แตม่ามปัีญหาเมือ่กลางปี 2020 เป็นตน้มา 

 - GDP ปัจจบุันของประเทศไทยขับเคลือ่นดว้ยการน าเขา้และสง่ออก 

 - ปี 2020 การผลติรถยนต์ ปิดตัวไปไม่นอ้ย เกดิผลกระทบในอุตสาหกรรมประกอบ

รถยนต ์รวมถงึการส่งออกรถยนต ์ท าใหย้อดขายลดลง แต่พอในปี 2021 ผลกระทบนอ้ยลง 

เน่ืองจากมกีารป้องกนั 

 - ภาคการท่องเทีย่ว ซึง่เป็นแหล่งท ารายไดเ้ยอะทีส่ดุมาจากนักทอ่งเทีย่วจนี ผลกระทบ

ทีไ่ดร้ับนัน้จงึเป็นวงกวา้ง ทัง้อาชพีไกด ์นักบนิ พนักงานโรงแรม พ่อคา้แมค่า้ 

 - ธุรกจิรา้นอาหารและ Shopping mall กระทบกับSMEs มากที่สุดในทุกจังหวัดของ

ประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพในการขยายการเติบโตค่อนขา้งยาก ท าใหม้ีผลกระทบต่อ

อตุสาหกรรมหลายๆอยา่งเป็น Domino effect 

 >ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีธุรกจิใหม่ๆ ที่เกดิขึน้ (New Industry & Mega 

trends) 

 >Digital Transformation ไดแ้ก ่

 (1) E-commerce **  

 : เตบิโตมากถงึ 81% โดยเฉพาะ 

Brand official store อีกทั ้งยังท าใหเ้กิด

แนวทางใหม่  เช่น  Direct Marketing, 

Live Commercial  

 (2) Data-driven business  

 (3) Pharmaceutical & Healthcare 

 (4) Robotic & Automation  

 (5) FinTech 
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 (6) Consumer life style  

 ทัง้ 6 ขอ้นี้ มกีารคดิมาก่อนการเกดิ โควดิ-19 ท าใหเ้กดิการเร่งอย่างรวดเร็ว ท าใหค้น

มองเห็นถงึโอกาสในธรุกจิใหม่ๆ  เชือ่มโยงกบัการใชช้วีติของคนไทย 

 >การเริม่ธรุกจิใหม่ๆ ตอ้งนกึถงึ 

 (1) Product/Service difference  

 (2) New trends/Market 

 (3) Winning factors: สรา้งคาแรคเตอรท์ีโ่ดดเดน่  

 - Funding Source  

 - Focus or Diversity: ท าธุรกิจใหห้ลากหลายที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน แต่ไม่ควรจะ

เกีย่วเน่ืองจนเกนิไป เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากการลม้กระดาน 

 2. หัวขอ้ “แนวคดิและการปรับ

กลยทุธข์องสมาคมการคา้ในยคุโควดิ-

19” โดย ดร.กรัณย ์สทุธารมธ ์(นายก

สมาคมการคา้บสิคลับไทย) และ คุณ

วรวุฒ ิกาญจนกลู (นายกสมาคมธุรกจิ

รับสรา้งบา้น จากสมาคมทีไ่ดร้ับรางวัล

จากการประกวดสมาคมการคา้ดเีด่นปี 

2563) สรปุดังน้ี 

  ในปีที่ผ่านมามีการบริหาร

จัดการสมาคมอย่างไรในช่วง โควดิ-

19 (ค าถาม) 

 1. เขา้สู่ระบบ Digital ในการประชุมออนไลน์ (Zoom, Google meet) รวมถึงการท า

การตลาด (Platform) 

 2. ลดตน้ทนุทีไ่มจ่ าเป็น เชน่ ลดการใชก้ระดาษ สง่เป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์

 3. การเพิม่ทักษะความรูใ้หก้บัสมาชกิสมาคม/ยกระดับมาตรฐาน 

 4. การหาแนวคดิใหม่ๆ  เชน่ แชรป์ระสบการณ์ในคลับเฮา้ส ์

 5. การใหค้ าปรกึษาหรอืขอ้เสนอแนะกบัภาครัฐ 

 3. หัวขอ้ “Design Thinking” โดย คณุกาลัญญ ูคงคตกิ าจร (คกก. TAP SC) สรปุดังน้ี 

 (1) Understand : มองเริม่ตน้ทีต่ัวเองกอ่น เขา้ใจพืน้ฐานความตอ้งการของมนุษย ์

 (2) Create: บนพืน้ฐานของ Customer & data, Business & data และ Brand 

(3) Delivery  
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TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกจิอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต คร ัง้ที ่

2/2564 

 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 TTIA 

คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม แทนดร.ชนินทร์ 

นายกฯ ในนามที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่ง

อนาคต และ TPFA คุณภรภัทร เขา้ร่วม

ประชมุคณะกรรมการธุรกจิอาหารแปรรูป

และอาหารแห่งอนาคต ครั ้งที่ 2/2564 

จัดโดยสภาหอฯ โดยมคีุณวศิษิฐ ์ลิม้ลอื

ชา เป็นประธาน สรปุดังนี้ 

 1 .  Thailand’s Future Food 

2022-2026 ยุทธศาสตรอ์าหารแห่งอนาคต “ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิรากฐาน” ยกระดับผลผลติเกษตรไทย

สูอ่ตุสาหกรรมอาหารแหง่อนาคตโลก มวัีตถปุระสงคใ์นการสง่เสรมิ Synergies ภาคการคา้ ภาคการ

ผลติ สตารอ์ัพ พรอ้มรกุตลาด - Quick win: 111,100 ลา้นบาท แบง่ออกเป็น 

    -  61,100 ลา้นบาท ในหมวดหมู ่WHOLE FOOD, โปรตนีทางเลอืกจากแมลง เชน่ จิง้หรดี

, สมุนไพรไทย  โดยมขีอ้เสนอและส่งเสรมิ ตัง้แต่ตน้น ้า(โครงการพัฒนาห่วงโซคุ่ณค่า) กลางน ้า

(สง่เสรมิ Start Up/ SME) ปลายน ้า(กลไกตลาด) และการวจิัย&กฎหมาย 

    - 50,000 ลา้นบาท เป็น Premium Pet Food สรา้ง New S-CURVE : ส่วนผสมอาหาร

มลูคา่สงูจากเทคโนโลยชีวีภาพ จากฐานภาคเกษตรไทย  

 2. โครงการ Online Clinic All About Food: ปั้นนักธรุกจิอาหารสูโ่อกาสแหง่ความส าเร็จ  

: เป็นชอ่งทางในการใหค้ าปรกึษา เพือ่พัฒนาผูป้ระกอบการธรุกจิเกษตรและอาหาร ใหม้มีลูคา่เพิม่

สงูขึน้ มวัีตถุประสงคเ์พือ่สรา้งเครอืขา่ยแลกเปลีย่น ใหค้ าปรกึษา สรา้งฐานขอ้มูลงานวจิัยและเป็น

แหลง่ขอ้มลูใหก้บัสมาชกิทีส่นใจ ประกอบไปดว้ย 4 หัวขอ้ ดังน้ี 

 (1) การเริม่ตน้ประกอบธรุกจิ 

 (2) การตอ่ยอดงานวจิัย พัฒนา และนวัตกรรม 

 (3) การสือ่สาร การตลาด และการพัฒนาบรรจภัุณฑ ์

 (4) การเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุของผูป้ระกอบการ 

 3 .  โ ค ร ง ก า ร  Exclusive 

Food Talk 

 :  เ ป็ นช่อ งทางสะท ้อน

มุมมอง โอกาส และความส าคัญ

ในการพัฒนาธุรกจิอาหารแปรรูป 

และอาหารแห่งอนาคตของไทย มี

ทัง้หมด 10 Ep สามารถรับชมได ้

ทางช่องต่างๆของหอการคา้ไทย 

โดย EP1: เปิดตัวคณะกรรมการ/

เสนอทิศทางอาหารแปรรูปและ



   Newsletter                           August 2021 20 |70 

 

อาหารใหอ้นาคตไทย โดยคุณวศิษิฐ์และคุณอภริักษ์ มกี าหนดการออกอากาศในเดือนสงิหาคม 

2564 

 4.  โครงการ  Future Food Forum 

2021 พลิกฟ้ืนเศรษฐกจิไทยทิศทางธุรกิจ

ใหม่ ด ้ว ยอ าหารแห่ งอนาคต  :  มี ร่ า ง

ก าหนดการจัดงานในเดือนธันวาคม 2564 

ตัง้แตเ่วลา 09.00 - 16.00 น. ภายในงานจะมี

การพูดคยุในหัวขอ้ดังตอ่ไปนี้ 

 (1) เรื่อง ตลาดน าการผลิต กับ

ทางออกของอตุสาหกรรมอาหารไทย 

 (2) เรื่อง อาหารไทย สู่อาหารของ

โลกในอนาคต 

 (3) เรือ่ง กา้วส าคัญกบัการเป็นผูผ้ลติอาหารแหง่อนาคต 

 (4) โชว:์ การปรงุอาหารแหง่อนาคต 

 (5) เรือ่ง พลกิฟ้ืนเศรษฐกจิไทย ทศิทางธรุกจิใหม ่ดว้ยอาหารแหง่อนาคต 

 ** หมายเหต:ุ ยังไมเ่ป็นทีแ่น่ชดัวา่จะจัดงานในรปูแบบ Hybrid หรอื Online  

 5. ความรว่มมอื Food Innopolis กบัหน่วยงานระดับโลกเพือ่สรา้งผูป้ระกอบการ 

 : Big Idea Food Competition (>) ดูแลในเรื่องของ Start Up และ SME  ในการพัฒนา

ผลติภัณฑ ์โดยเฉพาะ Plant Base เพือ่น าไปสูก่ารแขง่ขัน และในการพัฒนาตลาด 

 ก าหนดการประชมุครัง้ตอ่ไป ครัง้ที ่3/2564 จะจัดขึน้ในวันศกุรท์ี ่8 ตลุาคม 2564 

 

TTIA รว่มมอบเครือ่งวดัออกซเิจนและเครือ่งวดัอณุหภมู ิจ านวน 2,000 ชิน้ ใหก้บั สสจ. 

สงขลา 

 วันที่ 16 สิงหาคม 2564  

สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมมอบเครื่องวัด

ออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ 

จ านวน 2,000 ชิ้น ใหก้ับ สสจ 

สงขลา ซึ่งมีบริษัทสมาชิกเป็น

ตัวแทนเขา้รว่มมอบดังน้ี 

 บจก.สยามอินเตอร์เนชั่น

แนลฟู๊ ด, บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง, 

บมจ. หอ้งเย็นโชตวัิฒน์ และบจก.

ซเีวลทโ์ฟรเซน่ฟู้ด  

 รับมอบโดย นายจารุวัฒน์ เกลีย้งเกลา ผูว้่าราชการจังหวัดสงขลา และนายแพทยอ์ทุศิ

ศักดิ ์หรริัตนกลุ สาธารณสขุจังหวัดสงขลา 
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TTIA เขา้รว่มการเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Learning and Sharing Session) คร ัง้ที ่

8 ในหวัขอ้ “การสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพกบัแรงงานในภาวะวกิฤตการระบาดของ

โรค COVID-19” 

 

วันที ่18 สงิหาคม 2564 คุณปิยราช 

และคุณนลธวัช จนท.สมาคม และสมาชกิ

จ าก  บ ริ ษั ท  Unicord แล ะ  บ ริ ษั ท  RS 

Cannery เขา้ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยน

เ รียนรู  ้ (Learning and Sharing Session) 

ครั ้งที่  8  ในหัวขอ้  “การสื่อสารอย่างมี

ประสทิธภิาพกับแรงงานในภาวะวกิฤตการ

ระบาดของโรค COVID-19” จัดโดย องคก์ร 

Plan International ผา่น zoom online  

มจีุดประสงค ์เพื่อเป็นพื้นทีใ่นการร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในการสือ่สารไปยังแรงงาน 

ปัญหาต่างๆที่พบเจอ และแนวทางการช่วยเหลือแรงงานต่อสถานการณ์โควดิ-19 ในปัจจุบัน 

สรปุดังน้ี  

1. พืน้ฐานของการมสีว่นร่วมจนท าใหเ้กดิการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพแบ่งออกไดเ้ป็น 4 

ระดับ ไดแ้ก ่ 

- การใหข้อ้มูลความรู ้>เป็นการใหพ้นักงานรับทราบขอ้มูลและใหป้ฏบิัตติามเพยีงอย่าง

เดยีว 

- การปรกึษาแนะน า >รับฟังพนักงานในปัญหาตา่งๆ โดยผูบ้รหิารเป็นคนตัดสนิใจ 

- การมสีว่นเกีย่วขอ้ง > โดยผูบ้รหิารรว่มกบัพนักงานในการวเิคราะห ์รวมถงึวธิกีารแกไ้ข

ปัญหา 

- การร่วมตัดสนิใจ > หากไม่สามารถหาขอ้สรุปในการแกไ้ขปัญหา จ าเป็นตอ้งใหก้ลุ่ม

ผูบ้รหิารเป็นผูต้ัดสนิใจรว่มกนั  

2. ปัญหาสถานการณ์โควดิ-19 ถอื

เ ป็ น ปั จ จั ย แ ร ก ใ น ปั จ จุ บั น ที่ แ ต่ ล ะ

ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคัญ  โดยพบ

อุปสรรคต่างๆ เช่น แรงงานไม่ยอมไปฉีด

วัคซีนเน่ืองจากมีความกังวลในเรื่องของ

คณุภาพวัคซนี ซึง่มาจากสือ่สารทีเ่ขา้ใจผดิ

จากสือ่ หรือ ผูท้ี่เกีย่วขอ้ง โดยที่ประชุมฯ 

ไดแ้ชร์ประสบการณ์ การแกไ้ขปัญหา

ดังกล่าว เช่น การเพิ่มเงินพิเศษ ใหก้ับ

แรงงานทีไ่ดร้ับวัคซนี เพื่อสรา้งแรงจูงใจ หรือ ความพยายามสรา้งความเขา้ใจในเรื่องวัคซนีที่

ถูกตอ้งใหก้ับแรงงานของตน หรือ การแกไ้ขกฎของสถานประกอบการใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ฯ ทัง้นี้การแกไ้ขกฎดังกล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกับกฎหมายแรงงาน เพื่อไม่ใหเ้กดิ

ปัญหาตามมาในภายหลัง  

ตัวแทนจาก บรษัิท Unicord ไดแ้ชร์แนวทางส าหรับการแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึน้ภายใน 

เช่น การให ้คกก.สวัสดกิาร ซึง่เป็นตัวแทนของแรงงานต่างดา้ว เป็นตัวแทนในการสื่อสาร 

เน่ืองจากพบวา่แรงงานขา้มชาต ิมแีนวโนม้ทีจ่ะเชือ่ใจคนสญัชาตเิดยีวกนัมากกวา่  

3. ส าหรับประเด็น ขอ้จ ากดัในการสือ่สารส าหรับแรงงานขา้มชาต ิเชน่ พบปัญหาในเรือ่ง

ของการอา่น หรอื เขยีน เน่ืองจากแรงงานขา้มชาตสิว่นใหญ่ ไม่ไดร้ับการศกึษาอย่างเหมาะสม 

ท าใหย้ากตอ่การใหข้อ้มลู หรอืรายละเอยีดตา่งๆ  
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ทัง้น้ีส าหรับแนวทางการแกไ้ขดังกล่าว อาจจัดท าเป็น สือ่ทีเ่ป็นรูปภาพ หรอื คลปิวดิโีอ 

เพือ่ใหง้่ายต่อการเขา้ใจ และอาจเผยแพร่ไปบนสือ่ Social media อย่าง Facebook เพือ่ใหง้่าย

ตอ่เขา้ถงึ  

ถงึแมก้ารใชเ้ทคโนโลยจีะเป็นทางเลอืกหนึง่ ทีช่ว่ยเหลอืในการสือ่สารใหแ้รงงานเขา้ใจ

ถงึสถานการณ์โควดิ-19 หรอืปัญหาอืน่ๆ นอกเหนือจากนี้ ไดด้พีอสมควร แต่ยังพบขอ้จ ากัดใน

หลายดา้น เช่น การเขา้ถงึเทคโนโลยีของแรงงาน หรือ การจัดท าสื่อดังกล่าวอาจมีค่าใชท้ี่

เพิม่ขึน้ จงึตอ้งพจิารณาในประเด็นดังกลา่วดว้ย 

 

 

TTIA เขา้ร่วมอบรมกฎหมายศุลกากรเบือ้งตน้ออนไลน ์คร ัง้ที ่1 ประจ าปีงบประมาณ 

2564 

 วั น ที่  1 8  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 4 

TTIA/TPFA คุณศศธิร คุณภรภัทร จนท.

อาหารสัตว์เลี้ยง และคุณวิชญา จนท.

ด า้นประมง เข า้ร่ วมอบรมกฎหมาย

ศุลกากรเบื้องตน้ออนไลน์  ครั ้งที่  1 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ผ่านชอ่งทาง

ออนไลน์ Facebook Live จัดโดยกรม

ศลุกากร สรปุดังน้ี 

 1. จุดประสงค์ เพื่อสรา้งความ

เขา้ใจในเรื่องการเสียอากร ความผดิตามกฎหมายศุลกากร และมาตรการช่วยเหลือผูไ้ดร้ับ

ผลกระทบจาก Covid-19 

 - พระราชบัญญัตกิรมศลุกากร พ.ศ. 2560 บังคับใชเ้มือ่วันที ่13 พ.ย. 2560 โดยประกาศ

ในราชกจิจานุเบกษา ตัง้แต่วันที ่17 พ.ค. 2560 แบ่งเป็น 9 หมวด 262 มาตรา ซึง่แกไ้ขฉบับ

เดมิมาจากพ.ร.บ.ศลุกากร พ.ศ.2469 ทีบ่ังคับใชเ้มือ่ 13 พ.ย. 2469 เป็นเวลา 64 ปีแลว้  

 - ความแตกต่างของ พ.ร.บ.เดมิและพ.ร.บ.ใหม่ ม ี4 ขอ้ คอื เป็นกฎหมายภาษีมากขึน้, 

แยกโหมดการขนส่งทีเ่ป็นปัจจุบันชัดเจนขึน้, สรา้งความชัดเจนใหผู้ป้ระกอบการในเรื่องพกิัด/

แหลง่ก าเนดิ/อากร และสรา้งจดุขาย สรา้งแรงจงูใจ สทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิ 

 ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายศลุกากร  

 (1) ผูน้ าเขา้ ทีย่ืน่ใบขนสนิคา้ 

 (2) ผูส้ง่ออก ทีม่คีวามประสงคส์ง่สนิคา้ออกนอกประเทศ 

 (3) ตัวแทนออกของ ตอ้งมคีณุสมบัตติามทีก่รมศลุกากรก าหนด 

 (4) ผูข้อปฏบิัตพิธิกีารผา่นแดน 
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 2. การเสยีอากร >> ผูท้ี่มีหนา้ที่ตอ้งเสยี

อากร คอืผูน้ าของเขา้ ใหค้วามหมายรวมถงึ 

เจา้ของ ผูค้รอบครอง หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ของใดๆ นับตั ้งแต่ที่น าของนั้นเขา้มาใน

ราชอาณาจักร ตามนยิามในพ.ร.บ.ศุลกากร 

พ.ศ. 2560 มาตรา 4 

          2.1 ความรับผิดในการเสียอากร

เกดิขึน้เมือ่การน าเขา้ส าเร็จ ตามโหมดการ

ขนสง่ในกฎกระทรวง ก าหนดดา่นศลุกากรและดา่นพรมแดน 

          2.2 การเสยีอากรตอ้งเสยีเมือ่ยืน่ใบขนสนิคา้ และกรมฯ ออกเลขทีใ่บขนสนิคา้ 

          2.3 คลังสนิคา้ทัณฑบ์น เขตปลอดอากร และการผ่านแดน การถ่ายล า จะเป็นขอ้ยกเวน้ 

หลักค านวณอากร เมือ่น าเขา้ส าเร็จ 

          2.4 วธิจีัดการกับของน าเขา้ >> โดยผูน้ าของเขา้ จะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายศุลกากร 

กฎหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการยืน่ใบขนสนิคา้ และเสยีอากร หากผูใ้ดน าของเขา้มาโดยไม่

ผา่นศลุกากร เป็นความผดิฐานลักลอบ 

 กรณีไมม่กีารยืน่ใบขนสนิคา้และไมเ่สยีอากรใหค้รบถว้น ภายในเวลา 30 วัน + ระยะเวลา

ในหนังสอืแจง้บอกกลา่ว ของนัน้ จะเปลีย่นสถานะเป็นของตกคา้ง โดยกรมฯ มอี านาจน าของนัน้

ออกขายทอดตลาด เพือ่น าเงนิทีไ่ดม้าหักใชค้า่อากร คา่เก็บรักษา คา่จนยา้ย และภาษีอืน่ๆ 

 

 3. ความผิดตามกฎหมาย

ศลุกากร 

          3.1 ของรอ้น 4 ประการ** 

ไดแ้ก ่

  3.1.1 ของทีย่ังไมเ่สยี

อากร: รวมถงึเสยีอากรแลว้แต่ยังไม่

ครบถว้น ตอ้งรับผดิทัง้ 2 ทาง ไดแ้ก ่

ทางแพ่งและทางอาญา 

  3.1.2 ของตอ้งหา้ม: 

เชน่ บหุรีไ่ฟฟ้า ตอ้งไดร้ับอนุญาต มคีวามผดิทางอาญา 

  3.1.3 ของตอ้งจ ากดั: ตอ้งมใีบอนุญาตน าเขา้และสง่ออก มคีวามผดิทางอาญา 

  3.1.4 ของทีไ่มผ่า่นพธิกีารศลุกากร: เชน่ การลักลอบ มคีวามผดิทางอาญา 

 ทางอาญา : เกีย่วขอ้งโดยตรงหรอืประชาชนทั่วไป เชน่ ไปซือ้ของจ าพวกราคาถูก ทัง้ที่

รูอ้ยูแ่ลว้วา่สนิคา้นัน้ไมไ่ดเ้สยีภาษี 

  ทางแพ่ง+อาญา: เกีย่วขอ้งกับผูน้ าเขา้และส่งออก หรือตัวแทน หรือบุคคลทีม่ีความ

เกีย่วขอ้งกบัศลุกากรโดยตรง 

 กรมศุลกากร สามารถตรวจสอบยอ้นหลังได ้3 ปีและสามารถขยายเวลาถงึ 10 ปี หาก

พบว่ามกีารเสยีภาษีไม่ถูกตอ้ง ดังนัน้จงึจ าเป็นตอ้งเก็บเอกสารไวเ้ป็นหลักฐานอย่างนอ้ย 5 ปี 
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 หากไมม่าจา่ยภาษียอ้นหลัง ทางกรมสามารถน าของออกขายทอดตลาดได ้และสามารถ

ยดึหรอือายัดของไดท้ันท ี

          3.2 ฐานความผดิทีส่ าคัญ 

  3.2.1 ความผดิฐานหลกีเลีย่งอากร >> ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสบิปี หรือ

ปรับเป็นเงนิตัง้แตค่รึง่เทา่แตไ่มเ่กนิสีเ่ทา่ของคา่อากรทีต่อ้งเสยีเพิม่ หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

  3.2.2 ความผดิฐานส าแดงเท็จ >> ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิ 5 แสนบาท 

 3.3 ของกลาง ของตกคา้ง >> ของน าเขา้ทีเ่ป็นสนิคา้อันตราย หรอืของทีไ่มม่กีารยืน่ใบ

ขนสนิคา้ และไมไ่ดเ้สยีอากรตามก าหนด 

          3.4 ความรับผดิ และโทษ >> ปรับ 0.5-4 เทา่ของมลูคา่สนิคา้ รวมอากร (พจิารณาโทษ

ตามหนัก-เบา) 

 

 4. มาตรการชว่ยเหลอื ผูไ้ดร้ับผลกระทบจาก Covid-19 

          4.1 ลด เบีย้ปรับ เงนิเพิม่ 

          4.2 ยกเวน้คา่ธรรมเนียมรายปีคลังสนิคา้ทัณฑบ์น และเขตปลอดอากร 

          4.3 ยกเวน้อากรหนา้กาก และวัตถดุบิส าหรับผลติหนา้กาก 

          4.4 ยกเวน้อากร รายการยา และรายการอืน่ๆ 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมหารอืตดิตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนตูค้อน
เทนเนอรแ์ละการเพิม่การน าเขา้ตูค้อนเทนเนอรเ์ขา้มาในประเทศไทย ร่วมกบัภาครฐั 
ภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง และบรษิทัสายเรอื (Maersk/บ.โอเชีย่นเน็ตเวคิ/ONE/CNA)
  
 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 TTIA 
คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรึกษา
กติตมิศักดิ ์ในนามรองประธานกรรมการ 
หอการคา้ไทย ,คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ 
แทนดร.ชนนิทร ์นายกฯ และคุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชมุหารอืตดิตาม
สถานการณ์การแกไ้ขปัญหาการขาด
แคลนตูค้อนเทนเนอร์และการเพิ่มการ
น าเขา้ตูค้อนเทนเนอร์เขา้มาในประเทศ
ไทย  ร่ วมกับภาครั ฐ  ภาค เอกชนที่
เกีย่วขอ้ง และบรษัิทสายเรอื (Maersk/บ.
โอเชี่ยนเ น็ต เวิค/ONE/CNA) จัดโดย 
กรมการคา้ภายใน โดยมีคุณบุณยฤทธิ์ 
กัลยาณมติร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็น
ประธาน สรปุดังน้ี 
 
 1.ทางกรมการคา้ฯ ใหข้อ้มูลว่าปัจจุบันมปีรมิาณตูน้ าเขา้มากกว่าตูส้่งออกอยู่ สามารถ
หมุนเวียนเพียงพอในระบบ และจากประกาศกรมเจา้ท่าเมื่อเดือนกุมภาพันธท์ี่อนุญาตใิหเ้รือ
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ขนาด 399 เมตร เขา้เทยีบทา่ไดนั้น้ ณ ขณะนี้มเีรอืเขา้เทยีบทา่ทัง้หมด 14 ล า  โดยล าลา่สดุได ้
เขา้มาชว่งตน้เดอืนสงิหาคม น าตูเ้ปลา่เขา้มาประมาณ 5,000 TEU  
 

 2.ที่ประชุม ไดห้ารือประเด็นขอ้กฎหมาย 
กฎระเบยีบ เรื่องการถ่ายล าสนิคา้ผ่านแดน
ของประเทศไทยมคีวามซับซอ้นและหลาย
ขัน้ตอนในการปฎิบัต ิและประเด็นการใช ้

ระบบ NSW ของกรมศุลกากร เชื่อมโยง
ขอ้มูลกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ไม่ตอ้ง
ใชเ้อกสาร (thumbtack)แต่อย่างไรก็ตาม
ภาคเอกชนแจง้ว่าในทางปฏบิัตยิังมกีารใช ้

อยู่ โดยนี้ทางกรมศุลกากรรับไปดูปัญหา 
และเห็นดว้ยว่าในสถานการณ์โควดิตอ้งใช ้

ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์หม้ากทีส่ดุ 
 

  3.ทางสภาหอฯ ไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหาฯ ดังน้ี 
 (1)ดา้นกระบวนการและขัน้ตอน 
  - ขอใหร้ายการตูค้อนเทนเนอร ์ส าหรับกระบวนการถ่ายล าทุกขัน้ตอน(ยื่นเรื่อง 
อนุมัต ิขนยา้ย รับบรรทุก) โดยไม่จ าเป็นตอ้งป้อนขอ้มลูอืน่ๆ โดยศุลกากรสามารถขอขอ้มลูเป็น 
Manifest เฉพาะรายไดห้ากจ าเป็น 
 (2)ดา้นการปรับปรงุกฎหมาย 
  -การน าผ่านสนิคา้ทีต่อ้งมใีบอนุญาตใหแ้ยกการจัดท า"บัญชขีองทีม่ขีอ้หา้มหรือ
ขอ้จ ากดั" และ"บัญชทีีไ่มม่ขีอ้จ ากดั" ออกจากกนั โดยปรับใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการควบคุม
และตรวจสอบกฎหมายใหเ้กดิความสะดวกในการถา่ยล า 
  -ขอใหพ้จิารณาแนวทางยกเวน้การบังคับการน าผ่านจะตอ้งขอใบอนุญาตส าหรับ
การถา่ยล าในระบบคอนเทนเนอร ์
  - การแกไ้ขปรับปรุง พ.ร.บ.ศุลกากร 2560 โดยขอใหย้กเลกิ การก าหนดใหข้อง
ถ่ายล าและของผ่านแดนตกเป็นของแผ่นดนิ ภายใน 30 วัน เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักเสรีภาพใน
การผา่นแดน (Freedom of Transit) 
 
 4.คุณพจน์ เสนอใหม้กีารมุ่งแกไ้ขปัญหาระยะสัน้กอ่น โดยน าขอ้กฎหมาย 17 ฉบับ ของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมาพจิารณา วา่จะหาทางผอ่นคลาย เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตัวสนับสนุนการ
สง่ออกของไทยไดอ้ยา่งไร 
 ทาง BSAA สภาหอฯ Mersk จะท าสรุปสง่กระทรวงพาณิชย ์ในประเด็นดังกลา่วฯ  อกีทัง้ 
สภาหอฯ จะส่งงานวจิัยของ ม.หอการคา้ ที่เคยศกึษาเรื่องการปฎบิัตกิารถ่ายล าสนิคา้ของ
ประเทศสงิคโ์ป มาเลเซยี และเวยีดนาม เมือ่ปี 60 เพือ่ประกอบเป็นขอ้มลูเพิม่เตมิอกีใหด้ว้ย 
 
 
TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรกึษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร คร ัง้ที่ 
8/2564 
 
 วันที ่19 สงิหาคม 2564 คณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ และคณุนลธวัช จนท.สมาคมฯ 
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ครัง้ที่ 8/2564 ณ สภา
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และผา่นทางออนไลน ์มสีาระส าคัญดังน้ี  
 1. การบรรยายพเิศษ เรื่องเทคโนโลยตีรวจวัดกลิน่แบบดจิทิัล (Electronic nose) โดย 
ผศ.ดร.ธรีเกยีรต ิคณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล และคณุวันด ีบรษัิท เอมยไูอ โรโบตกิส ์จ ากดั  โดย 
E-Nose คอื อปุกรณ์ส าหรับการวัดค่ากลิน่ ขอ้ดคีอื ชว่ยลดผลกระทบจากการตรวจสอบจากการ
ทีม่นุษยต์อ้งใชจ้มูกตรวจสอบ และสามารถแยกแยะกลิน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ ควบคมุ
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คุณภาพสนิคา้ใหอ้ยู่ระดับสม ่าเสมอ ทัง้น้ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นหลายอุตสาหกรรม เช่น 
อาหารและเครือ่งดืม่ เครือ่งส าอาง และการแพทย ์
     
 2. ประเด็นความคบืหนา้
ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล 
(สกอท.) พ.ศ. 2564 ขณะนี้ ยัง
อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก 
คกก.กจิการฮาลาล  
     
 3.  การด าเนินการตาม
มาตรการ Factory Sand Box 
ตามมต ิศบค. โดยม ี4 จังหวัด
น ารอ่ง ไดแ้ก ่นนทบรุ ีปทมุธานี 
สมทุรสาคร ชลบรุ ีมรีายละเอยีดดังน้ี 
 - การตรวจ RT-PCR เชงิรุกในโรงงาน 100% จะมีการคัดกรองแยกผูต้ดิเชือ้ออกจาก
โรงงาน และน าสง่รักษาในโรงพยาบาลในเครอืประกนัสงัคม  
         - รัฐบาลจะจัดสรรฉีดวัคซนีใหค้รบ 100% 
         - ผูป้ระกอบการ จัดซือ้ชดุตรวจ ATK ใหพ้นักงานในโรงงานทกุสปัดาห ์
         - จัดท ามาตรการ Bubble and Seal และควบคมุเสน้ทางการเดนิทางจากโรงงานไปทีพ่ัก 
 ทัง้นี้ประชุมมีความเห็นเพิ่มเตมิว่า อาจท าไดใ้นเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ เนื่องจาก
โรงงานขนาดเล็กไมม่งีบประมาณทีเ่พยีงพอส าหรับการด าเนนิการฯ 
     
 4. สายงาน Trade Rule and Trade Environment 
         - ประเด็นร่างกรอบการเจรจาความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน -แคนนาดา เมือ่วันที ่3 ส.ค. 
64 ล่าสุด กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างการเตรียมการเสนอฯ ในช่วงตน้เดอืน 
ก.ย. 64 เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย Asean Priority Economic Deliverable 2021 
 

 5.สายงาน Labour Affair  
         -  การเพิ่ม เงินค่าท าศพจาก
กองทุนเงินทดแทน โดยส านักงาน
ประกันสังคมโดยเพิม่จากเดมิ 40,000 
บาท เป็น 50,000 บาท ซึง่มผีลบังคับ
ใชต้ัง้แต ่12 ก.ค. 64 เป็นตน้ไป 
         -  โ ค ร ง ก า ร เ ยี ย ว ส ถ า น
ประกอบการและผูป้ระกันตน ม.33 ใน
พืน้ทีค่วบคุมสงูสดุ ใน 9 กจิการ ไดแ้ก่ 
1. กจิการก่อสรา้ง /2. กจิการทีพ่ักแรม

และบรกิารดา้นอาหาร /3. กจิกรรมศลิปะ ความบันเทงิและนันทนาการ /4. กจิกรรมบรกิารดา้น
อืน่ ๆ /5. กจิการสาขาการขนสง่และสถานทีเ่ก็บสนิคา้ /6. กจิการสาขาการขายสง่และการขาย
ปลกี การซอ่มยานยนต ์/7. กจิการสาขากจิกรรมการบรหิารและบรกิารสนับสนุน /8. กจิการสาขา
กจิกรรมวชิาชพี วทิยาศาสตรแ์ละกจิกรรมทางวชิาการ /9. กจิการสาขาขอ้มูลข่าวสารและการ
สือ่สาร โดยนายจา้งจะไดร้ับเงนิ 3,000 บาท ตอ่ลกูจา้งในสถานประกอบการ (สงูสดุไมเ่กนิ 200 
คน) และ ลกูจา้งจะไดร้ับคนละ 2,500 บาท 
          - แนวทางการบรหิารจัดการท างานของคนต่างดา้ว 3 สัญชาต ิ(กัมพูชา ลาว และเมยีร์
มาร)์ โดยแบง่ไดด้ังน้ี 
 >กลุม่คนตา่งดา้ว ตามมต ิค.ร.ม. เมือ่วันที ่20 ส.ค.64 >ยืน่ขออนุญาตท างานภายใน 30 
ก.ย. 64 หรอื 31 ม.ีค. 65 
 >กลุม่คนตา่งดา้วทีไ่ดร้ับบัตรชมพู > ยืน่ขออนุญาตท างานภายใน 31 ม.ีค. 65 
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 >กลุ่ม แรงงาน MOU ครบ 4 ปี ตัง้แต่ 1 พ.ย.63 – 31 ธ.ค.64 > ยืน่ขออนุญาตท างาน
กอ่นการอนุญาตท างานเดมิสิน้สดุภายใน 30 วัน นับแตใ่บอนุญาตเดมิสิน้สดุ 
 >กลุ่มคนต่างดา้วใบอนุญาตสิน้สุดลงโดยผลของกฎหมายไม่รวมถงึตาม มต ิครม.29 
ธ.ค.63 > ยื่นขออนุญาตท างานก่อนการอนุญาตท างานภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศ
กระทรวงบังคับใช ้
 ทัง้น้ีทกุกลุม่จะตอ้งตรวจสขุภาพและไดร้ับการตรวจจาก ตม. ภายในวันที ่27 ก.ค. 65 
          - ร่าง พรบ.สทิธมินุษยชน พ.ศ. ..... ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพจิารณาจากหลายภาคสว่น 
ซึง่ยังมองว่าในแต่ละขอ้บัญญัตยิังคงตอ้งหาแนวทางทีช่ัดเจน เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคสว่นอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้นอนาคต 
  
 6. สายงาน Value Chain and 
Export Promotion  
          - สนิคา้ตลาดส่งออกทีม่กีาร
ขยายตัวในชว่งเดอืน ม.ค - ก.ค. 64 
ไดแ้ก ่ผักผลไม ้สด แชเ่ย็น กระป๋อง
และแปรรูป/ไขมันและน ้ามันจากพืช
แ ล ะ สั ต ว์ / อ า ห า ร สั ต ว์ เ ลี้ ย ง /
ผลติภัณฑม์ันส าปะหลัง 
          - สนิคา้ตลาดส่งออกทีม่กีาร
หดตัวในช่วงเดือน ม.ค.- ก.ค. 64 
ไดแ้ก่ ขา้ว/อาหารทะเลแช่แข็ง แช่

เย็นและแปรรูป/สนิคา้สุกร แช่เย็น
และแชแ่ข็ง 
          - ปัจจัยที่สนับสนุนในการส่งออก ไดแ้ก่ การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้/
ความกา้วหนา้ในการผลติวัคซนี/คา่เงนิบาทออ่นคา่ 
          - ปัจจัยเสีย่งส าหรับการสง่ออก ไดแ้ก ่การระบาดของโควดิ-19 สายพันธใ์หม่ ในหลาย
ประเทศ/คา่ขนสง่ทีส่งูขึน้จากการขาดแคลนตูส้นิคา้/ก าลังซือ้ในประเทศลดลง 
 
 ส าหรับก าหนดการประชุมกลุ่มฯ อาหารครั ้งที่ 9/2564 หรือครั ้งถัดไป จะจัดขึน้ใน
พฤหัสบดทีี ่16 ก.ย. 64 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 1012 สภาอตุสาหกรรมฯ และผ่านทาง
ออนไลน ์
 
 
TTIA จดัประชุม TTIA HR คร ัง้ที ่4/2564 ผา่นทางออนไลน ์(Zoom meeting) 
  
 วันที ่20 สงิหาคม 2564 ดร.ชนนิทร ์
นายกสมาคมฯ คุณอมรพันธ ์กรรมการฯ คุณ
วรวยี ์เลขาสมาคมฯ คุณสพุัตรา ผอ.สมาคม
ฯ และสมาชกิฯ 17 บริษัท เขา้ร่วมประชุม 
TTIA HR ครัง้ที ่4/2564 ผ่านทางออนไลน์ 
( Zoom meeting) จั ด โ ด ย ส ม า ค ม
อตุสาหกรรมทนู่าไทย มสีาระส าคัญดังน้ี 
 
 1. การระดมทุนช่วยเหลือใหก้ับ 
สสจ. สมุทรสาคร และ สสจ.สงขลา ในการ
จัดซือ้เครือ่งมอืวัดอณุหภูมแิละเครือ่งวัดออกซเิจน โดย ใชง้บ TTIA จัดซือ้เครือ่งวัดออกซเิจน 
และ ถ่าน 3A เป็นเงนิ 565,840 บาท และใชง้บ TPFA จัดซือ้เครื่องวัดอุณหภูม(ิปรอทวัดไข)้ 
พรอ้มถา่น เป็นเงนิ 230,000 บาท 
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 ทัง้นี้เมือ่วันที ่10 ส.ค. 64 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย โดยคุณอมรพันธุ ์อร่ามวัฒนา
นนท ์กรรมการ, คณุวรวรี ์เอง่ฉว้น เลขาธกิารฯ และคณุนคร นริตุตนิานนท ์รว่มดว้ยสมาคมการคา้
อาหารสัตวเ์ลีย้งไทยและสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย มอบเครือ่งวัดออกซเิจนและเครือ่งวัด
อณุหภมู ิจ านวน 2,000 ชิน้ ใหก้บันายวรีะศักดิ ์ วจิติรแ์สงศร ีผูว้า่ราชการจังหวัดสมทุรสาคร  
 และเมือ่วันที ่16 ส.ค. 64 สมาคมฯ ไดร้ว่มมอบเครือ่งวัดออกซเิจนและเครือ่งวัดอณุหภูม ิ
จ านวน 2,000 ชิน้ ใหก้ับ สสจ. สงขลา โดยมีบริษัทสมาชกิเป็นตัวแทนเขา้ร่วม (SIF, TCB, 
บมจ. หอ้งเย็นโชตวัิฒน ์และบจก.ซเีวลทโ์ฟรเซน่ฟู้ด) 
 
 2. ความคืบหนา้ในการสนับสนุนการจัดตัง้ รพ.สนาม ส าหรับผูป่้วยเตียงสเีหลือง ใน
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสงขลา โดยใชง้บจากสมาคมทูน่าฯ 3 ลา้นบาท สมาคมอาหาร
สัตวเ์ลีย้งฯ 2 ลา้นบาท และ สมาคมบรรจุภัณฑโ์ลหะไทย 3 ลา้นบาท ทัง้หมด 8 ลา้นบาท ซึง่
น าไปใชส้รา้งเตียงสนามกลุ่มสเีหลืองในพื้นที่สมุทรสาครเป็นหลัก และเงนิส่วนที่เหลอือกีจะ
น าไปใชส้รา้งเตยีงสนามกลุม่สเีหลอืงในพืน้ทีส่งขลา  
 ทัง้น้ีสมาคมอาหารแชเ่ยือกแข็งไทย ไดร้่วมใหก้ารสนับสนุน จ านวน 1 ลา้นบาท และ
บรษัิททัง้ฮั่วซนิ จ ากดั อกีจ านวน 5 แสนบาท 
 คุณอมรพันธ์ จาก SEA VALUE ได ้
ชีแ้จงถงึสถานการณ์ ในจังหวัดสมุทรสาคร 
เพิม่เตมิว่าในขณะน้ีผูป่้วยตดิเชือ้โควดิ-19 
ในจังหวัดฯ ยังคงพุ่งสูงขึน้ ซึง่จากการไป
ประชุมฯ กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใน
จังหวัดฯ  ทราบว่า มคีวามประสงคต์อ้งการ
เพิม่จ านวนเตยีงสเีหลอืง และสแีดง โดยจะ
สนับสนุนใหก้ับ รพ. ทองอุไร เป็นหลักและ 
รพ. อื่นๆ ในจังหวัดฯ รวมถึงอุปกรณ์ทาง
การแพทย์อื่นๆ โดยสมาคมฯ ไดใ้หก้าร
สนับสนุนในดา้นงบประมาณบางสว่นแลว้  
 คุณปิยะ จาก SIF ไดช้ีแ้จงถงึสถานการณ์ ในจังหวัดสงขลา เพิม่เตมิ เชน่ สถานการณ์
ผูป่้วยสเีขยีวอยู่ระดับทีค่วบคุมได ้แต่ผูป่้วยสเีหลอืงและสแีดงค่อนขา้งจะน่ากังวล เน่ืองจากมี
อัตราทีพุ่่งสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยจ าเป็นตอ้งขยายจ านวนเตยีงใหเ้พยีงพอเพือ่รองรับตอ่จ านวน
ผูป่้วย ทัง้น้ีจะใชพ้ืน้ที ่ของ ร.พ.นาทว ีเป็นหลักและคาดว่าจะใชง้บทีไ่ดร้ับ เนน้ไปทีก่ารจัดการ
ในตัวระบบ เชน่ ระบบระบายอากาศ ระบบของหอ้ง ICU  ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีค่อ่นขา้งสงู 
 

 3. การขอการสนับสนุน จากทาง 
สสจ. สมุทรปราการ โดยคุณวรวีร์  
เลขาธิการฯ  รับประสานกับ  สสจ. 
สมุทรปราการ  คาดว่ า  สมาคมจะ
ส นั บ ส นุ น ใ ห ้ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ด ้า น
งบประมาณ จ านวน 300,000 บาท 
แบ่งเป็นจาก TTIA จ านวน 200,000 
บาท และ TPFA จ านวน 100,000 บาท 
ส าหรับใชใ้นการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้ง
ตอ่ไป 
 

 4. ความคืบหนา้ขอ้มูลจ านวนแรงงานและจ านวนเตียงสีเขียวของสมาชกิ จากการที่
สมาคมฯ ไดเ้ก็บขอ้มลูจากสมาชกิ สรปุไดด้ังน้ี 
         - จ านวนแรงงานทัง้หมด ระหว่างปี 2563- 2564 (แรงไทยและแรงงานขา้มชาต)ิ(red 
flag)อยูท่ี ่54,784 คน 
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         - จ านวนเตียงสเีขยีว 5,205 เตียง แบ่งเป็น> สมุทรสาคร 4,799 เตียง > สงขลา 56 
เตยีง> สมทุรปราการ 100 เตยีง> นครปฐม 250 เตยีง 
 ทัง้น้ี ดร.ชนินทร์ ไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเตมิว่า หากโรงงานสมาชกิมีจ านวนเตียงที่ไม่
เพียงพอ เนื่องจากมแีรงงานตดิเชือ้เกนิจ านวนเตียงที่ไดท้ าไว ้ใหแ้จง้มาทีส่มาคมฯ เพื่อชว่ย
ประสานงานกบัโรงงานทีม่จี านวนเตยีงเหลอื ส าหรับการชว่ยเหลอืตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้รว่มงานเสวนาออนไลน ์จบัตาการปฏริปู WTO ยคุ New Normal 
 
 วันที่ 23 สงิหาคม 2564 TTIA 
คุณปิยะราช จนท.การคา้ และคุณภร
ภัทร จนท.อาหารสตัวเ์ลีย้ง เขา้รว่มงาน
เสวนาออนไลน์ จับตาการปฏริูป WTO 
ยุค New Normal จัดโดย กรมเจรจา
การคา้ระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ 
เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในประเด็นการเจรจาภายใต ้
WTO บทบาทของ WTO ในการรับมือ
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควดิ-19 รวมทัง้การเตรียมความพรอ้มของสมาชกิ WTO  ส าหรับการประชมุรัฐมนตรีองคก์าร
การคา้โลกสมัยสามัญ ครั ้งที่ 12 (The Twelfth Ministerial Conference: MC12) ช่วงเดือน
ธันวาคม 2564 ทีน่ครเจนีวา สรปุดังน้ี  
 
 WTO ไดแ้ต่งตัง้นางเอ็นโกซ ีโอคอนโจ-อเวยีลา อดตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรีย เป็นผอ. ของ WTO คนให ้มวีาระด ารงต าแหน่ง 1 ม.ีค. 
64-31 ส.ค.68 
 
 ท่านเอกอัครราชทตูผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองคก์ารการคา้โลกและองคก์ารทรัพยส์นิทาง
ปัญญาโลก (นางพมิพช์นก พติตฟิ์ลด)์ ใหข้อ้มลูการด าเนนิงานของ WTO ดังน้ี 
 1. เป้าหมายการประชุม MC12 คอืการปรับปรุงกฎเกณฑก์ารคา้ของ WTO ใหส้ามารถ
รองรับรูปแบบการคา้ยุคใหม่และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันกับระบบการคา้พหุภาคใีนประเด็น
ส าคัญ เชน่ การอุดหนุนประมง การคา้สนิคา้เกษตร พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์การปรับปรุงกลไก
ระงับขอ้พพิาทของ WTO และการมสีว่นรว่มในการรับมอืสถานกาณ์ COVID-19 เป็นตน้ 
 
 2. บทบาทของ WTO ต่อสถานการณ์ COVID-19>> สมาชกิฯ เห็นว่า WTO ควรมสีว่น
ร่วมในการแกไ้ขปัญหา COVID-19 โดยเฉพาะการเพิม่โอกาสของประชาชนในการเขา้ถงึวัคซนี 
ยา และสนิคา้ทางการแพทย ์ โดยสมาชกิฯ WTO อยู่ระหว่างหารอืก าหนดแนวทางร่วมกัน เชน่ 
การเสรมิสรา้งศักยภาพและก าลังการผลติวัคซนีโควดิ-19 , การอ านวยความสะดวกทางการคา้ 
และลดมาตรการกดีกนัทางการคา้ 
 
 3. การปรับปรงุสนิคา้เกษตร ม ี3 ประเด็นหลัก ไดแ้ก ่(1)การอดุหนุนภายในสนิคา้เกษตร 
(2)การเปิดตลาด และ(3)การแขง่ขันสง่ออกสนิคา้เกษตร โดยในการประชมุ MC12 ตัง้เป้าทีจ่ะ
หาขอ้สรุปการหา้มใชม้าตรการจ ากัดการสง่ออกกับสนิคา้เกษตรทีอ่ยู่ภายใตโ้ครงการอาหาโลก
(World Food Programme) และการอนุญาตใหส้ ารองสนิคา้เกษตรเพือ่ความมั่นคงทางอาหาร 
 
 4. การเจรจาเพือ่จัดท ากฎเกณฑก์ารอดุหนุนประมง วัตถุประสงคเ์พือ่ใหเ้กดิการอนุรักษ์
ทรัพยากรสตัวน์ ้าทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิโดยใน
การประชมุ MC12 ตัง้เป้าจะสรปุผลกฎเกณฑ ์WTO ดังน้ี 
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 (1)หา้มการรอุดหนุนประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม ( IUU 
Fishing)  
 (2)หา้มการอุดหนุนประมงทีส่่งผลใหท้รัพยากรณ์สัตวน์ ้าร่อยหรอ และขาดความยั่งยืน 
(Overfished Stocks) 
 (3)หา้มการอดุหนุนทีน่ าไปสูก่ารท าประมงทีเ่กนิศักยภาพและเกนิขนาด (Overcapacity 
& Overfishing) 

 
 นายถาวร ทันใจ รองอธบิดีกรมประมงให ้
ขอ้มูลเพิม่เตมิว่า นโยบายดา้นการประมงของ
ประ เทศไทย มุ่ ง เน ้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน และมีการปฎริูป
ภาคการประมงทั ้งระบบตัง้แต่ปี 2558 เพื่อ
ขจัดและต่อตา้นการท าประมง IUU รวมถงึมี
การปรับปรุงกฎหมายภาคประมงใหม้ีความ
ทันสมัยสอดคลอ้งกับความตกลงระหว่าง
ประเทศ 

        - การด าเนนิการภาคประมงในปัจจบุันจะเนน้ใหค้วามชว่ยเหลอื เพือ่สรา้งความยั่งยนืใหก้ับ
ทรัพยากรสตัวน์ ้าหรอืการอดุหนุนทีไ่มเ่ป็นอันตรายตอ่ทรัพยากรสตัว ์(Green subsidies) 
 
 ทัง้นี้ ในภาพรวมภาคเอกชน ไดม้ีขอ้เสนอแนะเกีย่วกับมาตรการเร่งรัดและขยายการ
เขา้ถงึสนิคา้ที่จ าเป็น เช่น วัคซนี ยา วัตถุดบิที่จ าเป็นในการน าเขา้มาแปรรูป เป็นตน้ โดยให ้
ยกเวน้ภาษีในรูปแบบต่างๆ  อกีทัง้ ควรมมีาตรการอ านวยความสะดวกทางการคา้ เชน่ ยดืหยุ่น
กระบวนกฎระเบียบน าเขา้-ส่งออก ,คลายกฎการตดิฉลากบางอย่าง ,ลดขัน้ตอนการน าเขา้
สง่ออก ทีซ่บัซอ้นและใชร้ะยะเวลานาน,การใชเ้อกสารอเิล็กทรอนกิสเ์ต็มรปูแบบ เป็นตน้ 
 
 
TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนาออนไลน ์Zoom Webinar เรือ่ง “รอบรูต้ลาดการคา้เสรกีบั
กรมเจรจา: เตรยีมพรอ้มผูป้ระกอบการไทยใหย้ ัง่ยนื” 
 
  วันที่ 23 สิงหาคม 2564 TPFA 
คุณภรภัทร จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้
ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Zoom Webinar 
เรือ่ง “รอบรูต้ลาดการคา้เสรกีบักรมเจรจา: 
เตรียมพรอ้มผูป้ระกอบการไทยใหย้ั่งยนื” 
จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณชิย ์สรปุดังน้ี 
 
 (1) FTA สามารถสรา้งแตม้ต่อทาง
การคา้ไดอ้ยา่งไร 
    -  FTA มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พื่ อ ลด
อุปสรรคทางการคา้ รวมถงึลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มใหเ้หลอืนอ้ยที่สุดหรือเป็น 
0% รวมถงึการเปิดเสรทีางดา้นอืน่ๆ เชน่ ดา้นการบรกิารการลงทนุ 
    - ประโยชน์ของ FTA: รักษาตลาดเดมิ ขยายตลาดใหม่ ลดอปุสรรคทางภาษี สรา้งแตม้
ตอ่ใหก้บัสนิคา้ไทยไดเ้ปรยีบในการแขง่ขัน ดงึดดูการลงทนุ ขยายเครอืขา่ยการผลติและกระจาย
สนิคา้ 
    - สนิคา้ทีม่กีารขยายตัว ไดแ้ก ่(1)ผลไมก้ระป๋องและแปรรูป (2)อาหารสัตวเ์ลีย้ง เตบิโต
ไดด้ใีนประเทศอนิเดยี เป็นแตม้ตอ่ในการคา้ (3)เครือ่งปรงุรสอาหาร และ(4)ไขมันและน ้ามัน 
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 อาหารสัตวเ์ลี้ยงมี 15 ประเทศคู่เอฟทีเอภาษี 0% ไดแ้ก่ อาเซยีน, จีน, ออสเตรเลยี, 
นิวซแีลนด,์ ชลิ,ี เปรู และฮ่องกง มูลค่าการส่งออกสู่ตลาดโลกในปี 63 = 2,005 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ โตขึน้ 18%  
 
 (2) ความส าคัญของการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหส้นิคา้ 
    - พืน้ฐานหลักการผลติในอตุสาหกรรมไทยคอื OEM 
    - แนวโนม้ของโลก คือ หัวใจส าคัญในการพัฒนาผลติภัณฑ ์ซึง่ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อ
แนวโนม้โลก ไดแ้ก ่
 (1) เทคโนโลย:ี การสือ่สาร ออนไลน ์
 (2) สิง่แวดลอ้ม: การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 
 (3) ภัยพบิัตทิางธรรมชาต:ิ อทุกภัย แผน่ดนิไหว 
 (4) สขุภาพ: โรคระบาด อาหารออรแ์กนคิ 
 (5) พลังงาน: พลังงานทดแทน 
 (6) การศกึษา: รปูแบบการศกึษาทีเ่ปลีย่นแปลง 
 (7) การเมอืง/เศรษฐกจิ: การเปลีย่นแปลงอ านาจ ภาวะเศรษฐกจิตกต ่า 
 (8) วกิฤตกาล: สงคราม การกอ่การรา้ย 
 (9) Disruption 
    - การสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้ับสนิคา้ ตอ้งค าถงึถงึ ราคา คุณภาพ วัสดุ การออกแบบ แบ
รนด ์การเลา่เรือ่ง วัฒนธรรม นวัตกรรม ภมูศิาสตร ์อารมณ์ และความรับผดิชอบ 

 
 (3) แนวโนม้ความตอ้งการของตลาด 
Market Mega Trend  
  ( 1 )  More Digital: มี ก า ร ใ ช ้

แพลตฟอรม์ในการซือ้สนิคา้ถงึ 80% 
  (2) More Local: ลูกคา้เริ่มอยาก
ซื้อสินคา้ในพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
กนัเอง 
  (3)  More Price-Sensitive: ผู ค้น
จะสนใจกับราคามากขึ้นเพื่อดูว่าคุม้ค่าต่อ
ราคาซือ้ไหม  

  (4) More Eco-conscious: สนใจผลติภัณฑท์ีใ่หค้วามส าคัญกบัสิง่แวดลอ้ม 
  (5) More Health-Conscious: เริม่หันมาใสใ่จกบัสขุภาพมากขึน้ 
  พฤตกิรรมระหว่างไทยกับต่างประเทศ-> คนไทยสนใจ ผลติภัณฑ์สิง่แวดลอ้มและ
สขุภาพ และไมม่ปัีญหากบัการซือ้ของมอืสอง หรอืของราคาถกู 
 
 (4) วถิคีนไทยกบัตลาด  
 - การพัฒนาตลาดตอ้งมอง 3 ปัจจัย ไดแ้ก ่ผูซ้ือ้ ผูข้าย และสนิคา้ 
 - ทศิทางตลาด: เริม่มกีารใชโ้ซเชยีลมากขึน้ 
   - สนิคา้ในตลาด ตอ้งสามารถตรวจสอบยอ้นหลังได ้เพือ่เป็นการสรา้งความมั่นใจใหก้ับ
ผูบ้รโิภค 
    - ราคา: สนิคา้ตอ้งมคีวามคุม้คา่ตอ่ราคา 
    - สถานที(่ตัวตลาด): แต่ก่อนตลาดมักตัง้ในจุดทีค่นมองเห็นไดช้ัดเจน เขา้ถงึผูค้น แต่ 
ณ ตอนนี้ ตลาดสามารถอยู่บนโลกออนไลน์ได ้เป็นการเพิม่รายไดใ้หก้ับผูข้ายและสะดวกต่อผู ้
ซือ้  
    - การท าโปรโมชัน่ของตลาด 
    - ตลาดตอ้งสรา้งความโดดเดน่ใหเ้ป็นทีจ่ดจ ากบัผูบ้รโิภค 
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ดร.พจน ์อรา่มวฒันานนท ์และคณะผูบ้รหิาร บรษิทั ยูนคิอรด์ จ ากดั(มหาชน) ใหก้าร
ตอ้นรบั การเขา้เยีย่มตรวจ kick off โครงการ Factory Sandbox จากภาครฐั  
 
 วันที่ 23 สงิหาคม 2564 ดร.พจน์ 
อ ร่ า ม วั ฒ น า น น ท์  ร อ ง ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร หอการคา้ไทย ในฐานะ
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มซีแวลู กรุ๊ป 
พรอ้มดว้ย คุณอมรพันธุ ์ อร่ามวัฒนานนท์ 
รองกรรมการผูจ้ัดการอาวุโส และคณะ
ผูบ้ริหาร บริษัท ยูนิคอร์ด จ ากัด(มหาชน) 
ใหก้ารตอ้นรับรองผู ว้่ าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร (คุณธีรพัฒน์ คัชมาตย์) และ
รองอธิบดีกรมส วัสดิการและคุ ม้ครอง
แรงงาน (คุณวรรณรัตน์   ศรีสุข)  รอง
เลขาธกิารส านักงานประกันสังคม (คุณมนัส ทานะมัย) สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (คุณศริิ
ลักษณ์ มณีประเสรฐิ) และผูแ้ทนหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสมทุรสาคร ทีไ่ดใ้หเ้ขา้เยีย่มตรวจ kick 
off โครงการ Factory Sandbox ณ บรษัิท ยูนิคอรด์ จ ากัด(มหาชน) ซึง่เป็นการเริม่โครงการฯ 
แห่งแรกภายใตม้าตรการของสาธารณสขุและเศรษฐกจิ “ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล” ของสถาน
ประกอบกจิการและลกูจา้ง                                                          
 
 บริษัท ยูนิคอร์ด จ ากัด(มหาชน) ไดร้่วมลงนามบันทกึความร่วมมือ (MOU) โครงการ 
Factory Sandbox ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่าง กระทรวงแรงงาน โรงพยาบาลวชิัยเวช อนิเตอร์
เนชัน่แนล จังหวัดสมทุรสาคร และบรษัิท ยนูคิอรด์ จ ากดั(มหาชน)  ถอืเป็น Model ในการจัดท า 
Factory Sandbox ในจังหวัดอืน่ๆ 
 
 การลงนามความร่วมมอืโครงการ Factory Sandbox เป็นแนวคดิในการจัดโรงสรา้งและ
กระบวนการในมาตรการ “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข” ที่มีเป้าด าเนินการควบคู่กันระหว่าง
สาธารณสขุและเศรษฐกจิ (ตรวจ รักษา ควบคมุ ดแูล) มวัีตถปุระสงคเ์พือ่บรูณาการความร่วมมอื
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควดิ-19 
ภายในสถานประกอบกิจการ พรอ้มทั ้ง สรา้งสมดุลระหว่างมาตรการทางสาธารณสุขและ
เศรษฐกจิของจังหวัดใหส้ามารถขับเคลือ่นไดซ้ึง่จะเป็นแนวทางแบบอย่างใหก้ับสถานประกอบ
กจิการทั่วประเทศร่วมมอื ร่วมใจ ในการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดโควดิ-19 ในประเทศอย่าง
เป็นรปูธรรม 
 
 
 
TTIA เขา้รว่มสมัมนาในหวัขอ้ มาตรฐานสนิคา้เกษตรเม็กซโิก: ตลาดสง่ออกทางเลอืก
ของสนิคา้เกษตรไทย (Seminar on Export of Food and Agricultural Products to 
Mexico: Mexico’s Regulations and Standards) 
 
 วันที่ 24 สงิหาคม 2564 TTIA คุณอนุสรา 
จนท.ความปลอดภัยดา้นอาหาร เขา้ร่วมสัมมนาใน
หัวขอ้ มาตรฐานสินคา้เกษตรเม็กซิโก: ตลาด
ส่งออกทางเลือกของสนิคา้เกษตรไทย (Seminar 
on Export of Food and Agricultural Products to 
Mexico: Mexico’s Regulations and Standards) 
จัดโดย ส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาต ิ(มกอช.) ร่วมกับส านักงานแห่งชาตดิา้น
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สขุอนามัยความปลอดภัยและคณุภาพของการเกษตรและอาหารของเม็กซโิก (SENASICA) โดย
ม ีคณุเสาวลักษณ์ ศภุกมลเสนีย ์ผอ.กองนโยบายมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร มกอช. และ
คณุพศิาล พงศาพชิณ์ เลขาธกิาร มกอช. เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
 
 วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ มาตรฐาน และระบบการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยสนิคา้เกษตรและอาหารน าเขา้ของเม็กซโิก 
โดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญของ SENASICA 
 
 การส่งออกอาหารและสินคา้เกษตรไปยัง
เม็กซโิก >> การตรวจสอบและกักกันการน าเขา้ และ
เอกสารทีจ่ าเป็น 
     SENASICA โดยฝ่ายตรวจสอบสุขอนามัยพืชและ
สัตว์รับประกันการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดที่ไม่ใช่ดา้น
ภาษีศุลกากรส าหรับการน าเขา้สนิคา้เกษตร สัตวน์ ้า 
และปศุสัตว์ ซึง่ตรวจสอบการปฏิบัตติามขอ้ก าหนด
ดา้นสุขอนามัย ตรวจสอบการน าเขา้ โดยการออก
ใบรับรองสขุอนามัยพชื สุขอนามัยสตัว ์และสขุอนามัย
สตัวน์ ้าส าหรับการน าเขา้ 
  
 ขัน้ตอนการตรวจสอบโดยทั่วไป 
          - การคน้หาขอ้ก าหนดส าหรับการน าเขา้ >> รหัสขอ้ก าหนดส าหรับสนิคา้ซึง่ก าหนดขึน้
จากผลการวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
          - การรับรองระบบงาน >> ด าเนนิการโดยการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบสนิคา้ทีส่ง่
มอบตามแต่ชนิดของสนิคา้ และด าเนินพิธีการน าเขา้ทางช่องใหบ้ริการดจิิทัลของเม็กซิโก
ส าหรับการตา่งประเทศ (VDMCE) 
          - ผลรับรองหรอืปฎเิสธ >> ออกใบรับรองส าหรับการน าเขา้สนิคา้ และปฏเิสธเน่ืองจาก
ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
  

  ขัน้ตอนการรับรองสนิคา้ 
 (1) หาขอ้ก าหนด >> คน้หาในระบบ
สบืคน้ขอ้ก าหนด ที่จัดท าโดย DGSA และ 
DGSV ซึง่จะแสดงรหัสเฉพาะส าหรับสนิคา้
ตามผลการวเิคราะหค์วามเสีย่ง (XXX-XX-
XXX-ประเทศ-ประเทศ) 
 - ขอ้ก าหนดดา้นสุขอนามัยพชืส าหรับการ
น า เ ข ้ า สิ น ค ้ า จ า ก พื ช 

https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/  
 -  ข ้อ ก า ห น ด ด ้า น สุ ข อ น า มั ย สั ต ว์ ส า ห รั บ ก า ร น า เ ข ้า สิ น ค ้า จ า ก สั ต ว์  
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.js  
 -ขอ้ก าหนดส าหรับการน าเขา้สนิคา้สตัวน์ ้า 
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcra/  
          (2) มหีลายกรณีทีอ่าจไม่พบขอ้ก าหนดส าหรับการน าเขา้สนิคา้ในระบบออนไลน์ เชน่ 
สนิคา้นั้นไม่เคยมีการน าเขา้มาก่อน ประเทศตน้ทางมสีถานะแจง้เตือนดา้นสุขอนามัย หรือใบ
ขอ้ก าหนดหมดอายุแลว้ ในกรณีดังกล่าว ใหต้ดิต่อหน่วยทีก่ ากับดูแลในดา้นนัน้ ๆ เพือ่ขอใหท้ า
การวเิคราะหส์นิคา้และก าหนดรหัสของขอ้ก าหนด 

https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.js
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcra/
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 - DGSV: กองก ากบัดแูลสขุอนามัยพชื israel.cueto@senasica.gob.mx Ext. 51329 
 - DGSA: กองการน าเขา้และสง่ออก dgsa-fernandore@senasica.gob.mx Ext. 51066 
  
  การปฏเิสธการน าเขา้สนิคา้ 
 - ขั ้นตอนการตรวจสอบเอกสารและ
ตรวจสอบสินคา้ไม่รับประกันว่าจะมีการออก
ใบรับรองส าหรับการน าเขา้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
สถานะดา้นสุขอนามัยของสนิคา้และการปฏบิัติ
ตามขอ้ก าหนดดา้นสุขอนามัยพืขและสัตว์ทุก
ขอ้ของ SINESICA อยา่งเครง่ครัด 
 -  หากพบว่ ามีข อ้ที่ ไม่ เ ป็ นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขัน้ตอนการตรวจเอกสาร ผูน้ าเขา้
จะไดร้ับการแจง้เตอืนซึง่สามารถแกไ้ขเพือ่ด าเนนิการตอ่ได ้
 - หากพบการไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดในขัน้ตอนการตรวจสอบสนิคา้ จะออกผลเป็นการ
ปฏเิสธสนิคา้ DGSA หรอื DGSV อาจสั่งใหม้มีาตรการกักกันสนิคา้เพือ่ลดความเสีย่งได ้แลว้แต่
ระดับความเสีย่งและประเภทของการไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
 
  อนึ่ง วทิยากรจาก SENASICA แจง้ว่าส าหรับระเบียบขอ้ก าหนดดา้นสุขอนามัยสนิคา้
สัตว์น ้ านั้น (dolphin)(whale) จะมีขอ้ก าหนดแยกจาก SENASICA ซึ่งเป็นของกระทรวง
สาธารณสขุ โดยวันน้ี SENASICA ยังไมไ่ดก้ลา่วถงึขอ้ก าหนดนี้ 
 
  ทัง้น้ี ทา่นสามารถศกึษาขอ้มลูหัวขอ้อืน่ๆ เพิม่เตมิ และ เอกสารประกอบการสมัมนา 
(เอกสารภาษาสเปนและไทย) ไดท้าง 
https://drive.google.com/drive/folders/1UzWW4ITc_38c0j0yB7YVklcsuHEXceyw  ซึง่
จะประกอบดว้ยหัวขอ้ทีน่่าสนใจ ดังน้ี  

 -  กฎระ เบียบ  มาตรฐาน และ
ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับการน าเขา้สนิคา้
สตัวข์องเม็กซโิก 
 -  กฎระ เบียบ  มาตรฐาน และ
ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับการน าเขา้สนิคา้
พชืองเม็กซโิก 
 - การตรวจสอบและกักกันการ
น าเขา้ และเอกสารทีจ่ าเป็น 
 - ขอ้ก าหนดการขอการรับรอง
สถานประกอบการสินคา้ปศุสัตว์และ
ผลติภัณฑ ์และขอ้ก าหนดในการส่งออก

สนิคา้ทีม่าจากสตัวไ์ปยังเม็กซโิก 
 - ขัน้ตอนการตรวจสอบและรับรองดา้นอินทรีย์ภายใตก้ฎหมายผลติภัณฑ์อนิทรีย์ใน
เม็กซโิก 
 - การรับรองระบบการลดความเสีย่งการปนเป้ือน 
 
  ท่านสามารถดาวน์โหลด E-BOOK : กฎหมายดา้นการควบคุมความปลอดภัยอาหาร
น าเขา้ของประเทศคูค่า้ และการควบคมุคณุภาพสนิคา้เกษตรไทยกอ่นสง่ออก ไดท้าง http://e-
book.acfs.go.th/backend/uploads/Download/097c5571692c4e0af11b0f19369b0131.p
df  
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1UzWW4ITc_38c0j0yB7YVklcsuHEXceyw
http://e-book.acfs.go.th/backend/uploads/Download/097c5571692c4e0af11b0f19369b0131.pdf
http://e-book.acfs.go.th/backend/uploads/Download/097c5571692c4e0af11b0f19369b0131.pdf
http://e-book.acfs.go.th/backend/uploads/Download/097c5571692c4e0af11b0f19369b0131.pdf
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TTIA เขา้รว่มการสมัภาษณ์ในประเด็น การประเมนิโครงการแนวปฎบิตักิารใชแ้รงงานที
ด ี(GLP Programme) ในโครงการ Ship to shore rights 
 
 วันที ่24 สงิหาคม 2564 คณุอรรถพันธ ์
ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณวรพล จนท.อาวุโส 
และคุณนลธวัช เขา้ร่วมการสัมภาษณ์ใน
ประเด็น  การประเมนิโครงการแนวปฎบิัตกิาร
ใชแ้รงงานทีดี (GLP Programme) จากทาง 
ILO โดยมีคุณ ฮานนา โบลว์ ที่ปรึกษา
งานวจิัยของโครงการ เป็นผูส้ัมภาษณ์ ผ่าน
ทางออนไลน ์(Zoom meeting) มสีาระส าคัญ
ดังน้ี  
 
 จุดประสงคข์องการสัมภาษณ์คอื เพือ่
ประเมนิวา่โครงการมแีนวปฎบิัตกิารใชแ้รงงาน
ทีด่ใีนภาคอาหารทะเลและมผีลตอ่แรงงานแปรรปูอาหารทะเล จากบรษัิททีเ่ขา้รว่มโครงการ และ
บรษัิทในหว่งโซอ่ปุทานอยา่งไร และบทเรยีนส าคัญใดบา้งทีส่ามารถน าไปปรับใชก้บัโครงการใน
อนาคต 
  
 1. จุดประสงคข์อง GLP คือ ความตัง้ใจใหส้มาชกิ /Supply chain/ Buyer เขา้ใจและ
พรอ้มปฎบิัตติามถงึมาตรฐานดา้นแรงงานทีค่วรม ีขณะนี้มโีรงงานเขา้ร่วม GLP ทัง้หมด 26 โรง 
และมกีาร Visit เยีย่มชมโรงงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และในปี 2020 ไดเ้ริม่มกีารผลักดันการ
น าเอา GLP ไปสู ่บ.ซัพพลายเชน ใน 7 บรษัิท 4 ธุรกจิ  และในปีน้ีไดม้สีมาชกิ สมาคมฯ เสนอ
มาเพิม่อกี 15 บรษัิท 4 ธรุกจิ ซึง่ถอืเป็นเรือ่งน่ายนิดอียา่งยิง่ส าหรับความกา้วหนา้ของการจัดท า 
GLP  
 2. จุดแข็งของการ GLP คอื การร่วมมอืและการสมัครใจของสมาชกิฯ จะเห็นไดว้่า เมือ่มี
มาตรฐานดา้นแรงงานทีด่ ีมกีารเอาใจใสด่แูลพนักงานท าใหแ้รงงานอยูร่่วมกับทางบรษัิทไดน้าน
ขึน้ เชน่ จากการ GLP Visit มแีรงงานส่วนหนึ่งอยู่ร่วมกับบรษัิท เป็นระยะเวลามากกว่าหลายปี 
(จากการ GLP ตัง้แตปี่ 2016 – 2020) 
 3. ขัน้ตอนการด าเนนิ GLP เริม่จาก การนัดวันและเวลากับโรงงาน โดยขอสัมภาษณ์ กับ
ทางหัวหนา้ส่วนในแผนกต่างๆ/ฝ่าย HR และจะสัมภาษณ์ในส่วนของแรงงานไทยและแรงงาน
ขา้มชาต ิโดยในตอนพูดคุยจะไม่มีส่วนของหัวหนา้งาน หรือ HR เขา้มาร่วม เพื่อใหท้ราบถงึ
ขอ้เท็จจรงิและความสอดคลอ้งของขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ของทัง้ 2 ฝ่าย  

 4. ความส าคัญของ คกก.สวัสดกิาร 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เน่ืองจากตาม
กฎหมายหากสถานประกอบการมจี านวน
แรงงงาน เกนิ 50 คนขึน้ไป จ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการในส่วนน้ี อีกทัง้ยังถือว่าเป็น
ตั วแทนของแร งง านในกา รแสด ง
ความเห็นหรือรอ้งเรียนปัญหาที่เกดิขึน้
ภายใน ไปสูน่ายจา้งใหท้ราบดว้ย 
 5. บทบาทของสมาคมฯ ในการ
สนับสนุน GLP โดยมีความพยายามใน

การจัดอบรมอย่างนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหเ้กดิการทบทวนมาตรการการท า GLP และยังเชญิ
หน่วยงานอืน่ๆ จากภาครัฐ เชน่ กระทรวงแรงงาน มาใหค้วามรูใ้นเรือ่งของกฎหมายดา้นแรงงาน
ทีส่ าคัญ รวมถงึการจัด Workshop ร่วมกับ NGOs ในเรื่องของ คกก.สวัสดกิารร่วมกับ MWRN 
เพือ่ใหแ้รงงานมสีว่นรว่มและไดร้ับความรูจ้ากกจิกรรมดังกลา่วดว้ย 
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 6. สิง่ทีไ่ม่เป็นไปตามคาดหวัง ไดแ้ก่ การยอมรับจาก End Buyer ยังอยู่ในระดับทีป่าน
กลาง และ ความพยายามทีจ่ะให ้Supply Chain อืน่ๆ นอกเหนือจากทีไ่ด ้Visit น าเอา GLP ไป
ปฎบิัตใิชอ้ยา่งตอ่เน่ือง ยังคงตอ้งใชเ้วลามากกวา่น้ี  
 7.ผลกระทบของโควดิ-19 ที่
สง่ผลกระทบตอ่ GLP โดยในปีนี้ ไดม้ี
การเปลี่ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ดังกลา่ว โดยสมาคมฯ ได ้
แบ่งประเภทการเขา้ร่วมกจิกรรม เป็น 
2 กลุ่ม คอื 1. กลุ่มตอบแบบประเมนิ
ตนเอง และ 2. กลุ่มเขา้ร่วม Virtual 
Visit ผ่านทางออนไลน์ โดยใชข้อ้มลู
จากการ GLP ทีผ่่านมาในการแบ่งว่า
โรงงานใดควรอยูใ่นประเภทไหน  
         ทัง้นี้ นอกจากการจัดท า GLP ทางสมาคมฯ และสมาชกิยังไดช้่วยเหลือแรงงานและ
ภาครัฐในสถานการณ์โควดิ-19 ดว้ย เชน่ การสนับสนุนอปุกรณ์ทางการแพทย ์และเงนิสนับสนุน
ใหก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง/การจัดตัง้ FAI (โรงพยาบางสนามในโรงงาน) เพือ่รองรับแรงงาน ที่
ตดิเชือ้โควดิ-19 ในระดับเบือ้งตน้  
 8. ประเด็นแรงงานบนเรอืประมง โดยสมาคมฯ ไดท้ า Vessel inspection guidelines ซึง่
ยดึตามหลัก C188 ใหก้ับทาง Trader ทีเ่กีย่วขอ้งบนเรือประมงรับทราบแลว้ แต่ปัญหาในดา้น
สถานการณ์โควดิ-19 ตอนน้ี ท าใหเ้กดิอปุสรรคในการตดิตามการด าเนนิการ 
 9. ความคาดหวังส าหรับ GLP ในอนาคต ซึง่สมาคมฯ มองว่าการรักษามาตรฐานในดา้น 
GLP และการพัฒนากระบวนการใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบันทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
เป็นสิง่ทีท่ าใหเ้กดิความยั่งยนืในสว่นน้ีได ้เชน่ ความพยายามสรา้งความเขา้ใจในเรือ่งหลักสทิธิ
มนุษยชนใหส้มาชกิฯ ทราบมากขึน้ 
 สุดทา้ยนี้ ทางคุณอรรถพันธ ์ที่ปรกึษาดา้นแรงงานฯ ไดข้อบคุณ คุณฮานนา โบลว ์ที่
ปรึกษางานวจิัยของโครงการฯ ที่ไดม้าสัมภาษณ์ และไดใ้หข้อ้คดิในประเด็นที่ส าคัญ โดย
สมาคมฯ จะน าแนวคดิและขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้ับ ไปปรับปรงุในการด าเนนิโครงการแนวปฎบิัตกิาร
ใชแ้รงงานทดี ี(GLP Programme) ไปใชใ้นครัง้ถัดไป 
 
 
ดร.พจน์  อร่ามวฒันานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธาน
คณะกรรมการแรงงานและพฒันาฝีมอืแรงงาน และผูบ้รหิารจากสภาหอการคา้ไทย รว่ม
แถลงขา่ว “หอการคา้ไทย เดนิหนา้รว่มมอืภาครฐั กระทรวงแรงงาน ผลกัดนัมาตรการ
แรงงานในสถานณ์โควดิ-19” 
 
 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ดร.
พจน์  อร่ามวัฒนานนท์ รองประธาน
กรรมการ หอการคา้ไทย และ ประธาน
คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือ
แ ร ง ง าน  พ ร ้อ มด ว้ย  ด ร .ผณิศวร   
ช านาญเวช  รองประธานคณะกรรมการ
แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน และ 
นายกสมาคมอาหารแชเ่ยือกแข็งไทย  
และ คุณวบิูลย์   สุภัครพงษ์กุล  รอง
ประธานคณะกรรมการแรงงานและ
พัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมแถลงข่าว 
“หอการคา้ไทย เดนิหนา้ร่วมมอืภาครัฐ 
กระทรวงแรงงาน ผลักดันมาตรการ
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แรงงานในสถานณ์โควิด -19 ”  ถ่ ายทอดสด  ผ่ าน  Facebook Live  @ ThaiChamber   
https://www.facebook.com/ThaiChamber/  
 
 ดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท ์ กล่าวว่า สถานการณ์โควดิ-19 ในปัจจุบัน โดย หอการคา้
ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  ดว้ยการน าของ ประธานกรรมการ (คุณสน่ัน อังอุบล
กุล) และคณะกรรมการหอการคา้ไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย มีความห่วงใยถงึ
สถานการณ์การแพรร่ะบาดโรคโควดิ-19 ของประเทศไทย ตลอดจนไดร้ว่มสนับสนุนผลักดันการ
แกไ้ขปัญหาโควดิ-19 ของประเทศไทยตามนโยบายของคณะรัฐมนตรแีละหน่วยงานภาครัฐทุก
กระทรวงมาเป็นระยะเวลา 2 ปี จนถงึปัจจุบันนี้  เพือ่ใหป้ระเทศไทยสามารถกลับมาเปิดประเทศ
ไดอ้กีครัง้โดยเร็ว 

 
 อย่างไรก็ด ีตอ้งยอมรับว่าประเทศไทยนัน้ 
ไดเ้ผชญิกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 มาเป็นเวลานาน และมีสถิติ
ตัวเลขผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ประจ าวันเฉลีย่อยู่ที่
ประมาณ 20,000 คน/วัน ซึง่หากสถานการณ์
ยังไม่ดีขึน้ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย คาด
ว่าเศรษฐกจิของประเทศจากการล๊อคดาว์น 
รวมถงึผลจากการระลอกที ่3 และระลอกที ่4 
จากเดอืน มกราคมจนถงึเดอืนสงิหาคม 2564 
ความเสียหายทางเศรษฐกจินั้น ประมาณ 8 
แสน ถงึ 1 ลา้นลา้นบาท ซึง่หากประเทศไทย

ตอ้งมกีารขยายการล๊อคดาวน์ต่อไป อาจส่งผลกระทบเกนิ 1 ลา้นลา้นบาทส าหรับปีน้ี ซึง่จะท า
ให ้GDP Growth มโีอกาสตดิลบ -1.5% ถงึ 0 % 
 
 ทัง้นี้ คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมอืแรงงาน สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ได ้
ท างานและประสานงานอย่างใกลช้ดิร่วมกบักระทรวงแรงงาน ส านักงานประกนัสงัคม ในการออก
นโยบายมาตรการเยยีวยาต่างๆ  อาท ิการตรวจ                  คัดกรองเชงิรุกการเร่งรัดการฉีด
วัคซนีใหก้ับผูป้ระกันตน และสถานประกอบกจิการทั่วประเทศ  โดยเฉพาะ มาตรการการไดร้ับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เน่ืองจากมเีหตุสุดวสิัยอันเกดิจากการระบาดของโรคตดิต่อ
อันตรายตามกฎหมาย โดยกรณีที่ลูกจา้งผูป้ระกันตน ไดร้ับผลกระทบจากการปิดกจิการจาก
ค าสัง่ของรัฐเกนิ 90 วัน เป็นตน้   
 
 ถึงแม ้กระทรวงแรงงาน จะมีมาตรการเยียวยาดูแลประชาชน ผูป้ระกันตน สถาน
ประกอบการอย่างตอ่เนื่องแลว้ แต่หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ยังมคีวาม
ห่วงใยเป็นอย่างยิง่กับสถานการณ์ปัจจุบัน  จงึขอเสนอมาตรการ ดา้นแรงงานในสถานการณ์โค
วดิ-19 ในปัจจบุันเป็นการเรง่ดว่น ดังน้ี 
 
 1) มาตรการเร่งรัดการจัดสรรวัคซีนใหก้ับลูกจา้งผูป้ระกันตนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะ
พืน้ทีส่แีดง เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดไปในจังหวัดใกลเ้คยีงและควบคุมตัวเลขผูต้ดิเชือ้โควดิ-
19 ไมใ่หม้จี านวนสงูมากไปกวา่สถานการณ์ปัจจบุัน 
 
 2) สนับสนุนโครงการ Factory Sandbox อย่างต่อเนื่อง โดยตอ้งเร่งขับเคลื่อนจับคู่
ระหว่างสถานประกอบกจิการ โรงพยาบาล และภาครัฐในพื้นที่ ภายใตแ้นวคดิ “ตรวจ รักษา 
ควบคมุ ดแูล”  
 

https://www.facebook.com/ThaiChamber/
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 3 )  เ ร่ ง รั ด ก า ร จั ด ห า เ ตี ย ง ส า ห รั บ
ผูป้ระกนัตนและในกลุม่แรงงานทีต่ดิเชือ้โควดิ-19 
โดยเฉพาะเตยีงสเีหลอืงและเตยีงสแีดง 
 
 4) จัดสรรวัคซนีใหเ้ขา้ถงึกลุ่มแรงงานทุก
ภาคสว่น ทัง้ทีไ่มใ่ชผู่ป้ระกนัตนมาตรา 33 
 
 5) ตามมตคิณะรัฐมนตรีที่ไดผ้่อนผันให ้
แรงงานขา้มชาต ิ3 สญัชาต ิกลุม่มต ิ20 สงิหาคม 
2562 กลุม่มต ิ4 สงิหาคม 2563 จ านวน 1.3 ลา้น
คน ใหส้ามารถท างานตอ่ในราชอาณาจักรไทยได ้
นัน้ จงึขอใหเ้ร่งด าเนนิการจัดสรรวัคซนีและจับคู่งานกับนายจา้ง (Matching) เพือ่ใหเ้ขา้สูร่ะบบ
โดยเร็ว 
 
 6) จัดตัง้ Team Thailand เพื่อศกึษาแนวทางการน าเขา้และบรหิารจัดการแรงงานต่าง
ดา้วใหม่ เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใชแ้รงงานเขม้ขน้ (จ านวน 
500,000 คน ) และศกึษาแนวทางการน าเขา้แรงงานตา่งดา้ว MOU แบบบรูณาการตามมาตรการ
ของสาธารณสขุ 
 
 
 
TTIA เขา้รว่มฟงับรรยายกจิกรรรม Frontier in Foods 2021 "Plant-based Peptides 
for Functional Foods and Beverages 
 
 วันที่ 25 สงิหาคม 2564 TTIA 
คุณศศิธร จนท.สมาคม เขา้ร่วมฟัง
บรรยายกิจกรรรม Frontier in Foods 
2 0 2 1  " Plant-based Peptides for 
Functional Foods and Beverages การ
ใช เ้ปปไทด์จ ากพืช ในอาหารและ
เครื่องดืม่" โดยม ีผศ.ดร.ขนิษฐา รุตรัต
นมงคล จากสังกัดภาควชิาอตุสาหกรรม
ก า ร เ กษต ร  คณ ะ เ กษต ร ศ า ส ต ร์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลัยนเรศวร เป็นวทิยากร สรุป
ดังน้ี 
 
 จดุประสงค ์เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจการใชเ้ปปไทดจ์ากพชืในอาหารและเครือ่งดืม่ โดย
จะมตีัวอยา่งงานวจิัยโปรตนีทีใ่ชวั้ตถดุบิจากสตัวแ์ละพชืในไทย 
 
 1. สถติแิละมลูคา่ตลาด Plant-based Food  
 - ทั่วโลก ปี 2019 มมีูลค่า 1.6 หมืน่ลา้นดอลลารฯ์ คาดปี 2024 มมีูลค่า 2.5 หมืน่ลา้น
ดอลลารฯ์ เตบิโต 10.5 % 
 - ประเทศไทย ปี 2019 มมีูลค่า 2.8 หมืน่ลา้นบาท คาดปี 2024 มมีูลค่า 4.5 หมืน่ลา้น
บาท เตบิโต 10 % 
 - ประเทศไทยมผีูบ้รโิภค กลุ่ม Flexitarian ราว 1 ใน 4 ของประชากรทัง้ประเทศ หรือ
ประมาณ 17-18 ลา้นคน จากประชากรไทย 67-68 ลา้นคน โดย ไลฟ์สไตลข์อง Flexitarian 
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แบง่เป็น 2 กลุม่ คอื บรโิภคมังสวริัตเิป็นครัง้คราว เพราะตอ้งการดแูลสขุภาพ คดิเป็น 65% และ
บรโิภคมังสวริัตเิป็นครัง้คราว เพราะตอ้งการควบคมุน ้าหนัก คดิเป็น 20% 
 - ผูส้ง่ออกโปรตนีจากพชืทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่อเมรกิา จนี และEU  สว่นไทยสง่ออกเป็นอันดบั 
22 ของโลก อันดับ 3 ของอาเซยีน รองสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี  ในชว่ง 10 เดอืนของปี 2020 มี
มูลค่าส่งออกรวม 2.37 ลา้นดอลลาร ์เตบิโต 104% โดยมตีลาดส่งออกส าคัญ ไดแ้ก่ ฮ่องกง 
อาเซยีน ไตห้วัน และจนี 
 

  2.Peptides คือ อนุพันธ์ของโปรตีนที่ให ้
คุณค่ าท า ง โ ภชน าก า ร แล ะ ส่ ง ผลต่ อ
ประสทิธภิาพการท างานของร่างกาย โดยจะ
ไม่ส่งผลใด ๆ กับร่างกายเมือ่ถูกยดึตดิอยู่ใน
รูปของ โปรตนี ซึง่เป็นโครงสรา้งขนาดใหญ่
และออกฤทธิไ์ดก้็ต่อเมื่อโปรตีนซึง่เป็นเป็น
ส่วนตั ้งตน้ไดผ้่านกระบวนการในการย่อย
สลายแลว้เทา่นัน้ 
- แหล่งทีผ่ลติ Peptides ไดแ้ก่ นม เน้ือสัตว ์
สาหร่าย จุลนิทรีย์ พืช (เมล็ดจากนัท หรือ
กญัชง)  

 
 3.Functional Foods and Beverages คอื สนิคา้อาหารและเครือ่งดืม่ทีม่สีารใหป้ระโยชน์
ต่อสขุภาพ ร่างกาย และจติใจ นอกเหนือจากสารอาหารจากธรรมชาตขิองอาหารและเครือ่งดืม่
นัน้  
 - เป็นอาหารทีไ่ดม้าจากวัตถุดบิจากธรรมชาตแิละไมไ่ดม้รีูปลักษณ์เหมอืนยาหรอือาหาร
เสรมิ 
 - สามารถบรโิภครว่มกนัหรอืเป็นสว่นหนึง่ของอาหารมอืหลักได ้
 - เมื่อบริโภคและจะส่งเสริมการท างานของร่างกายของผูบ้ริโภค เช่น ส่งเสริมระบบ
ภูมคิุม้กันของ ร่างกาย (Enhancement of Biological Defense Mechanisms) ป้องกันการเกดิ
 โรคต่าง ๆ (Prevention of Specific Diseases) และชะลอความแก่ (Slowing of the 
Aging Process) เป็นตน้ 
 
 4. การใช ้Plant-based Peptides เป็นสว่นผสมในอาหารและเครือ่งดืม่  
 -ใชใ้นกลุ่มอาหารที่มีการแต่งเตมิสารอาหารหรือลดสารอาหารที่เป็นประโยชน์นอ้ย 
เพื่อใหม้ีผลต่อการสรา้งเสริมสุขภาพสามารถบริโภคเป็นอาหาร ประจ าวันโดยไม่มีขอ้จ ากัด
เหมอืนยา (ไมอ่ยูใ่นรปูแคปซลูหรอืผง) 
 -ใชใ้นกลุ่มสารอาหารที่แปรรูป
จาก วัตถุดิบธรรมชาติที่มีคุณสมบัติ
เฉพาะที่ส่งผลดีต่อรางกาย โดยไม่ได ้
เพิม่หรอืลดสารอาหารอืน่ๆ 
 - ก า รป ร ะ ยุ กต์ ใ ช  ้Peptides ที่
หลากหลาย เพื่อใหป้ระโยชน์ต่อสุขภาพ
ในสินค า้อาหารและ เครื่ อ งดื่ม  เช่น 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ช่ ว ย ใ น ก า ร น อ น ห ลั บ 
ผลติภัณฑช์ว่ยลดน ้าหนัก ผลติภัณฑช์ว่ย
ส่ง เสริมพลังงาน ผลิต ภัณฑ์ช่วยลด
ความเครยีด ผลติภัณฑช์ว่ยเพิม่สมาธ ิผลติภัณฑช์ว่ยบ ารงุสมอง ผลติภัณฑช์ว่ยบ ารงุระบบยอ่ย 
 - ในระดับอุตสาหกรรมตอ้งการใชโ้ปรตีนขนาดเล็กถึงละลายน ้าได ้โดยสามารถใช ้

กระบวนการ Fractionaltion เพือ่ใหไ้ด ้Peptides ทีแ่ตกตา่งกนัตามวัตถปุระสงคท์ีน่ าไปใช ้
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  5. งานวจิัยเพือ่เพิม่มูลค่าใหก้ับสนิคา้จากทุน สกสว.และม.นเรศวร โดยใชวั้ตถุดบิทีม่า
จากสัตวแ์ละพืช ภายในประเทศไทย เชน่ แมลง ผ า/ไข่น ้า กากเมล็ดงาด า/งามอ้น กากเมล็ด
กัญชง ซึง่วทิยากรใหค้วามเห็นว่าจากผลการวจิัยวัตถุดบิในไทยสามารถแขง่ขันกับต่างประเทศ
ได ้แตต่อ้งไดร้ับการอนุมัตจิาก อย. กอ่นน ามาผลติใชจ้รงิ 
 
 ทัง้น้ี หากมีขอ้สงสัยเพิม่เตมิสามารถตดิต่อวทิยากรไดท้ี ่Email: khanittar@nu.ac.th  
/Tel:081-8525994 
 
 
TTIA เขา้รว่มกจิกรรม Share Case Study หวัขอ้ “Model ธุรกจิอาหาร และ Factory 
Sandbox คมุโควดิ-ดนัสง่ออก” 
 
 วันที่ 26 สงิหาคม 2564 
TTIA คุณนลธวัช จนท.สมาคมฯ 
เข า้ร่ วมกิจกรรม Share Case 
Study หั ว ข ้อ  “  Model ธุ ร กิจ
อาหาร และ Factory Sandbox 
คุมโควิด-ดันส่งออก ” จัดโดย
หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ 
Video Conference (Google 
Hangouts) มสีาระส าคัญดังน้ี  
  
 จุดประสงคข์องกจิกรรม เพือ่อัพเดตสถานการณ์ และแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการหา
แนวทางตา่งๆ ในสถานการณ์โควดิ-19 ในปัจจบุัน 
  
 คุณชาธปิ ตัง้กุลไพศาล ประธานหอการคา้จังหวัดสมุทรสาคร ไดก้ล่าวว่า สมุทรสาคร
เคยมจี านวนผูต้ดิเชือ้สงูสดุ ถงึ 1,000 คน แต่สามารถป้องกันและลดระดับลงได ้เหลอืเพยีง 10 
คนต่อวัน ซึง่ปัจจุบันน้ีเอง ก าลังจะกลับไปอยูใ่นรูปแบบเดมิ ซึง่ในขณะน้ีทุกภาคสว่นมภีูมคิุม้กนั
และรูแ้นวทางวธิกีารแกไ้ขแลว้จากเหตกุารณ์ในอดตีทผี่านมา โดยโมเดลการแกไ้ขปัญหาทีผ่่าน
มาจนถงึปัจจบุัน ไดแ้ก ่ 
 1. การตรวจเชงิรกุ ทกุโรงงานในจังหวัด 
 2. การจัดท า FQ (Factory Quarantine) - การกกัตัวแรงงานทีต่ดิเชือ้โควดิ-19 เพือ่รอดู
อาการในสถานประกอบการ 
 3. การด าเนิน Bubble and Seal - การควบคุมการเขา้/ออกในพื้นที่แพร่ระบาดใหอ้ยู่
วงจ ากดั 
 4. ก า รท า  FAI (Factory Accommodation Isolation)/CI (Community Isolation) - 

การท าโรงพยาบาลสนาม ส าหรับผูป่้วย
อาการไม่รุนแรง (สีเขียว) ในสถาน
ประกอบการ และ ศนูยพ์ักคอยผูต้ดิเชือ้โค
วดิ-19 ในชมุชน 
 5. โครงการ Factory Sandbox – 
การน ามาตรการสาธารณสุขกับเศรษฐกจิ
เขา้ดว้ยกัน เพื่อใหม้กีารควบคุมโควดิ-19 
ในพืน้ทีโ่รงงานและกจิการยังสามารถเดนิ
สายการผลิตต่อไปได ้(โดยน าเอาการ
แกไ้ขปัญหาจากอดีตที่ผ่านมารวมเขา้

ดว้ยกนั เชน่ FQ/ Bubble and seal /FAI-CI รวมเขา้ดว้ยกนั) 

mailto:khanittar@nu.ac.th
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 ส าหรับ Case study ไดย้กกรณีตัวอย่างจาก บมจ.ไทยยูเน่ียน ซึง่เป็นหนึ่งในบรษัิททีม่ี
การจัดการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์โควดิ-19 ไดค้อ่นขา้งด ีเชน่ 
 - การใหค้วามส าคัญทัง้ในสว่นของ พนักงานซึง่มกีารดูแลอย่างใกลช้ดิ /สนับสนุนชมุชน
ในการเผยแพร่สือ่ ตลอดจนการท างานร่วมกับ NGO เพื่อสรา้งความเขา้ใจที่ถูกตอ้งถงึความ
ตัง้ใจในการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา /การใหค้วามส าคัญกับลูกคา้และผูบ้รโิภค เพื่อสรา้ง
ความมั่นใจว่าการผลติอาหารเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานสากล เพื่อ
ป้องกนัการปนเป้ือนในอาหารไมใ่หเ้กดิขึน้  
 - มาตรการตา่งๆทีไ่ดจ้ัดท าในสถานการณ์ปัจจบุัน เชน่ การจัดรถรับ-สง่ ใหก้บัแรงงานถงึ
ทีพ่ัก /อ านวยความสะดวกเรือ่งการจัดหารา้นอาหารและสนิคา้จ าเป็นภายในโรงงาน/การจัดทีพ่ัก
และตรวจสอบการอยู่ในทีพ่ัก/การจัดท าสือ่ต่างๆ ใหง้่ายต่อการเขา้ถงึ เพือ่ใหแ้รงงานเขา้ใจและ
ป้องกนัตนจากโรคโควดิ-19 มากขึน้/การจัดหาวัคซนีใหเ้พยีงพอตอ่จ านวนแรงงาน  
  
 คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน
กรรมการหอการคา้ไทย ไดก้ลา่วเพิม่เตมิถงึ
รายละเอยีดของ Factory Sandbox ดังน้ี 
 1. โครงการดังกล่าว เป็นแนวคดิที่
เป็นลักษณะ “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข” 
ซึง่มุ่งเป้าไปที่การด าเนินการร่วมกันของ
ภาคการผลติและสาธารณสุข ในแนวทาง 
“ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล” โดยมุ่งเป้าไป
ทีภ่าคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศที่
ชว่ยพยุงเศรษฐกจิไทยในขณะน้ี ไดแ้ก่ 1. 
ยานยนต ์2. ชิน้สว่นอเิลกทรอนกิส ์3. การผลติอาหาร 4. อปุกรณ์ทางการแพทย ์
 การด าเนนิโครงการฯ ตามแนวทาง “ตรวจ รักษา ควบคมุ ดแูล” รายละเอยีดดังน้ี 
 > ตรวจ: ด าเนินการตรวจคัดกรองดว้ย RT-PCR เพื่อแยกคนป่วยไปรักษาทันที และ
ด าเนนิการตรวจ Self-ATK ทกุสปัดาห ์
 > รักษา: จัดใหม้ ีFAI, Hospitel, โรงพยาบาลสนาม และ ICU ส าหรับผู ้เขยีว เหลอืง
และแดง 
 > ควบคุม: ด าเนินการฉีดวัคซนีใหแ้รงงาน และออกใบรับรองใหแ้ก่บริษัท เพื่อสรา้ง
ความเชือ่มั่นใหก้บันักลงทนุ 
 > ดูแล: ด าเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal และ DMHTT (แนวทางปฎบิัตทิี่
กระทรวงสาธารณสขุแนะน าใหใ้ชใ้นการชะลอการระบาดของ โควดิ-19) 
 2. เงือ่นไขส าหรับโรงงานทีเ่ขา้รว่ม Factory Sandbox 
 - สถานประกอบกจิการทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การผลติและการสง่ออก 
 - มลีกูจา้งตัง้แต ่500 คน ขึน้ไป 
 - ตอ้งด าเนนิการ FAI ไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 5 
 - มกีารด าเนนิการ Bubble and Seal  
 - ตอ้งตรวจหาเชือ้แบบ RT-PCR ใหล้กูจา้งทัง้หมด และตรวจแบบ Self-ATK ทกุๆ 7 วัน 
 - ฉีดวัคซนีใหลู้กจา้งทีต่รวจ Swab Test ทุกคน ยกเวน้ผูท้ีต่ดิเชือ้ฯ ใหเ้ขา้รับการรักษา 
สว่นคา่บรกิารฯ สถานประกอบตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบ 
 - สถานประกอบการตอ้งท าหนังสอืยนิยอมตามแนวทางที่กระทรวงแรงงานใหท้ าการ
ตรวจ Self-ATK ทกุสปัดาห ์
 3. ผลกระทบตอ่ผูป้ระกอบการ ไดแ้ก ่ 
 - ตน้ทนุในการจัดท า Factory Sandbox คอ่นขา้งสงู 
 - การจัดหาอปุกรณ์ทีจ่ าเป็นตอ่มาตรการในปรมิาณมากเป็นเรือ่งยาก 
 - บคุลากรทางการแพทย ์หรอืผูท้ีม่คีวามรูท้างสาธารณสขุไมเ่พยีงพอ 
 - อาจท าใหผู้ป้ระกอบการขาดทนุ หรอืปิดกจิการ หากความพรอ้มทางการเงนิไมเ่พยีงพอ 
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 4.ขอ้เสนอแนะตอ่ทางภาครัฐ 
 - ขอใหช้ว่ยสนับสนุนในเรือ่งงบประมาณ 
 - เรง่จัดสรรวัคซนี ใหก้ระจายสูพ่นักงานใหไ้ด ้100% 
 - เสนอใหร้ัฐเตรยีมหาแนวทางเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการท า
โครงการฯ 
 - ขอใหร้ัฐสนับสนุน และจัดหาอปุกรณ์ทางการแพทยใ์หเ้พยีงพอ 
  
 ขอ้มูลเพิม่เตมิ ถงึแมส้ถานการณ์โควดิ -19 จะส่งผลใหภ้าคเศรษฐกจิชะลอตัว แต่ยังมี
อุตสาหกรรมบางส่วนทีส่ามารถขยายตัวได ้เช่น อุตสาหกรรมอาหาร โดยสถานการณ์ส่งออก
สนิคา้อาหาร ตัง้แต่เดอืน ม.ค.- ก.ค. 64 มสีนิคา้ทีม่กีารสง่ออกเตบิโต ไดแ้ก่ ผลไมส้ดแชเ่ย็น 
แชแ่ข็ง แหง้/ผลติภัณฑม์ันส าปะหลัง/สนิคา้ไก/่เครือ่งดืม่/ผลไมก้ระป๋องและแปรรปู 
 
 
  
TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพการประมงไทย คร ัง้ที ่
5/2564 ผา่นออนไลน ์
 
 วันที ่26 สงิหาคม 2564 TTIA คุณสพุัตรา 
ผอ.สมาคม และคุณวชิญา จนท.ดา้นประมง เขา้
รว่มประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพัฒนาศักยภาพ
การประมงไทย ครัง้ที่ 5/2564 ผ่านออนไลน์ จัด
โดยกรมประมง โดยมี ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ สรุปวาระที่
เกีย่วขอ้งกบัสมาคมฯ ดังน้ี 
 
 1. ความกา้วหนา้การด าเนินงานภายใต ้
ค าสัง่คกก. ฟ้ืนฟฯู 
 1.1 คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชยแ์ละการประมงนอก
น่านน ้าไทย >> ความกา้วหนา้ร่างนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการท าการประมงพาณชิย์
อย่างยั่งยนื สบืเน่ืองจากการรับฟังความคดิเห็นชาวประมงจากการสัมมนาออนไลน์ เมือ่ 21-22 
มิ.ย. 64 รวมทัง้หมด 23 จังหวัดชายทะเล ฝ่ายเลขาไดป้รับปรุงแกไ้ขร่างขอ้เสนอ จาก 8 
ยุทธศาสตร์ 31 แนวทาง เป็น 9 ยุทธศาสตร์ 36 แนวทาง และไดน้ าส่งวาระเขา้ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายเพือ่พจิารณาตอ่ไป 
      1.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาผลติภัณฑป์ระมงและการพาณชิย ์
           1.2.1 การรับรองการปฏบิัตติามมาตรการเพือ่ป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ไวรัสโคโร
นา 2019 ในกระบวนการการผลติอาหารสง่ออก >> จ านวน 245 ฉบับ โดยออกใหโ้รงงานผลติ
สินคา้สัตว์น ้ าแช่เยือกแข็ง 122 ฉบับ โรงงานผลิตสินคา้สัตว์น ้ าบรรจุกระป๋อง 34 ฉบับ 
โรงงานผลติสนิคา้พื้นเมือง 79 ฉบับ และสถานบรรจุสัตว์น ้า 10 ฉบับ ซึง่การขอการรับรอง
ดังกลา่ว สามารถด าเนนิการขอไดต้ลอดจนกวา่จะมปีระกาศเปลีย่นแปลง 
           1.2.2 โครงการปรับปรุงการท าประมง (Fishery Improvement Project: FIP) 
เพือ่เขา้สูม่าตรฐานประมงยั่งยนื >> กรมฯ รว่มกบัสมาคมฯ และสถาบันวจิัยการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 
จัดท าขอ้เสนอโครงการวจิัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนในกรอบของการบรหิารจัดการทรัพยากร
ประมงเพื่อความยั่งยนื ซึง่ส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน) ไดอ้นุมัตทิุน
วจิัยส าหรับ “โครงการแผนพัฒนาและปรับปรงุระบบการประมงทะเลเพือ่เพิม่ความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมประมงที่ยังยืนภายใตห้ลักการของมาตรฐานสากล”ประกอบดว้ย 3 
โครงการย่อย (การท าประมงปูมา้, อวนลาก, อวนลอ้มจับ) ระยะเวลาตัง้แต่ 28 ม.ิย. 64 ถงึ 27 
ม.ิย. 65 จ านวนเงนิ 13.8 ลา้นบาท 
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 คุณอภสิทิธิ ์จากบรษัิท อนุสรณ์มหาชัยซรูมิ ิจ ากัด ไดเ้สนอขอใหก้รมฯ จัดประชมุหารอื
รว่มกบั Stakeholder (สมาคมอาหารส าเร็จรปู, สมาคมอาหารสตัวเ์ลีย้ง, สมาคมปลาป่น, สมาคม
แชเ่ยอืกแข็ง) ในเรือ่งงบประมาณการด าเนนิการทีต่อ้งขอสนับสนุกจากเอกชน ซึง่ในเรือ่งน้ี กรม
ฯ แจง้ว่าท่านรองวชิาญ องิศรีสว่าง ประธานคณะท างานฯ จะเชญิสมาคมทีเ่กีย่วขอ้งมาหารือ
กอ่นเริม่ด าเนนิการ ทัง้ในเรือ่งของแผนงานและงบประมาณทีจ่ะตอ้งไดร้ับการสนับสนุนเพิม่เตมิ
(red flag)ภายใน ก.ย.64 
 
 2. ความกา้วหนา้การด าเนินงานคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัตสิภาการประมง 
พ.ศ. .... และรา่งพระราชบัญญัตกิองทนุประมง พ.ศ. .... 
>> ฝ่ายเลขาไดแ้จง้ความคบืหนา้ในเรือ่งการยกร่างของ 2 พ.ร.บ. ซึง่มกีารใหค้วามเห็นไปแลว้ 
ดังขอ้มูลดา้นล่าง ทัง้น้ีในส่วนร่างพ.ร.บ.สภาการประมงฯ อยู่ระหว่างหารือกับสภาเกษตรกร
แห่งชาต ิเพื่อดูในประเด็นความซ ้าซอ้น ส่วนของพ.ร.บ.กองทุนฯ ยังมคีวามไม่ชัดเจน ในเรื่อง
แหลง่รายไดข้องกองทนุ การทับซอ้นกบักองทนุอืน่ของรัฐ ซึง่จะมกีารนัดหารอืคณะอนุกรรมการ
ยกรา่งฯ ในภายหลัง 

 ขอ้มลูเดมิ 
      2.1 ร่างพ.ร.บ.สภาการประมงฯ >> ที่
ประชุมพิจารณาความเห็น 4 หน่วยงาน ใน 3 
ประเด็น คอื  
  2.1.1ความซ ้าซอ้นกับภารกจิและ
อ านาจหนา้ที่ขององค์กรหรือหน่วยงานที่
ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน >> ยังไม่มี
แนวทางทีช่ดัเจน 
           2.1.2 การมผีลต่อพันธกรณีภายใต ้
องคก์ารคา้โลก (WTO) โดยเฉพาะความตกลง
วา่ดว้ยการอดุหนุนและมาตรการตอบโตอ้ดุหนุน 
>> เป็นการคาดการณ์ในอนาคตของกระทรวง

พาณชิย ์
           2.1.3 รายไดข้องสภาการประมงแห่งประเทศไทย >> การขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพือ่เป็นเงนิอดุหนุนในการด าเนนิงานนัน้ ไมอ่าจกระท าได ้เน่ืองจากสภาการประมงฯ 
ไมไ่ดเ้ป็นหน่วยงานของรัฐทีม่สีถานะเป็นหน่วยรับงบประมาณ 
 2.2 รา่งพ.ร.บ.กองทนุฯ >> ทีป่ระชมุรับทราบความเห็น 14 หน่วยงาน สรปุดังน้ี 
           2.2.1การด าเนินการตามขัน้ตอนการขอจัดตัง้กองทุนในลักษณะทุนหมุนเวียน 
และการเสนอกฎหมายทีก่ าหนดใหห้น่วยงานรัฐไม่ตอ้งน าเงนิรายไดห้รือเงนิอื่นใดส่งคลัง ซึง่
กระทรวงเกษตรฯยังไมไ่ดด้ าเนนิการใหถ้กูตอ้ง 
           2.2.2 การขาดความชัดเจนในเรื่องแหล่งรายไดข้องกองทุน การทับซอ้นของ
แหลง่รายไดข้องกองทนุกบัหน่วยงานอืน่ การกูเ้งนิเพือ่สมทบกองทนุไมเ่ป็นไปตามวัตถปุระสงค ์
           2.2.3 การจัดตัง้กองทุนเพื่อเป็นสถาบันการเงินดา้นการประมงอาจซ ้าซอ้นกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ และอาจเขา้ข่ายที่ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบัน
การเงนิ 
           2.2.4 การด าเนินการของกองทุนและก าหนดมาตรการต่างๆ ในอนาคต อาจเขา้
ขา่ยเป็นการอดุหนุนโดยภายรัฐ จะตอ้งพจิารณาการด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบัพันธกรณีทีไ่ทยมี
อยูภ่ายใตอ้งคก์ารคา้โลก (WTO) 
           2.2.5 องคป์ระกอบคณะกรรมการฯมจี านวนมากเกนิสมควร อาจท าใหไ้มค่ลอ่งตัว
ในการปฏบิัตงิาน 
           2.2.6 ร่างพ.ร.บ.กองทุนฯ มีการก าหนดบทบัญญัติที่มีสาระส าคัญในการ
กอ่ใหเ้กดิผลผกูพันทรัพยส์นิหรอืกอ่ใหเ้กดิภาระทางการเงนิการคลังแกร่ัฐเป็นจ านวนมาก 
 ลา่สดุ 13 ส.ค. 64 กรมฯประชมุหารอืรว่มกบั 11 หน่วยงาน สรปุประเด็นส าคัญ ดังน้ี 
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 (1) กรมบัญชกีลางยังไม่สามารถน าเรื่องการจัดตัง้กองทุนการประมงแห่งชาตเิขา้สูก่าร
พิจารณาขอเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เนื่องจากประสงค์ใหใ้ห ้
พจิารณาทบทวนแหลง่รายไดก้องทนุ 
 (2) การขอจัดตัง้ การบรหิาร การประเมนิผล การรวบรวมหรือยุบเลกิทุนหมุนเวียนให ้
เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการบรหิารทนุหมนุเวยีน 
 (3) ควรพจิารณาปรับปรงุรา่งพ.ร.บ.กองทนุฯ ในบางมาตรา 
 
 ก าหนดการจัดประชมุคกก.ฟ้ืนฟฯู ครัง้ที ่6/2564 จะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่28 ตุลาคม 
2564 เวลา 13.30 น. เป็นตน้ไปดว้ยระบบออนไลน ์หรอืหอ้งประชมุพะยนู ชัน้ 7 อาคารจฬุาภรณ์ 
กรมประมง 
 
 
TTIA เขา้รว่มอบรมกฎหมายศลุกากรเบือ้งตน้ออนไลน ์คร ัง้ที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
     วันที่ 30 สิงหาคม 2564 TTIA คุณวรพล 
คณุปิยะราช และคณุอนุสสรา จนท.สมาคม เขา้
ร่วมอบรมกฎหมายศุลกากรเบื้องตน้ออนไลน์ 
ค รั ้งที่  2 ประจ า ปี งบประมาณ 2564 ผ่ าน
ชอ่งทางออนไลน์ Facebook Live จัดโดยกรม
ศลุกากร สรปุดังน้ี 
 
 จุดประสงค ์เพื่อสรา้งความเขา้ใจ การ
ปฏริูป กฎหมายมุมมองของผูค้ดิแนวทางปฏริูป
ซึง่เอกชนอาจถูกแทรกแซงจากรัฐโดนกลไก 
เชน่ บางอยา่งท าได ้ก็จ าเป็นตอ้งมาลงทะเบยีน
เพิ่มเติม ประเด็นการเสียอากร ความผิดตาม
กฎหมายศลุกากร และมาตรการชว่ยเหลอืผูไ้ดร้ับผลกระทบจาก Covid-19 และศลุกากรจะมกีาร
ประเมนิผลส าฤทธิ ์รอบ 5 ปี  โดยเริม่ปี 60 ปีถงึปี 65 ซึง่จะมกีารเริม่ใช ้กม.ทีอ่าจมกีารปรับปรงุ
เพิม่เตมิ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการไมใ่หม้กีฎหมายทีซ่บัซอ้น และไมจ่ าเป็น ตามหลัก รัฐธรรมนูญ 
ม.77 
 
 1.สิง่ทีม่ผีลตอ่ศลุกากร 3 เรือ่งคอื พกิดั ราคา ถิน่ก าเนดิ  
  
 2.ความตา่งของพ.ร.บ.ศลุกากร ฉบับปัจจบุัน (2560) กบัฉบับเดมิ (2469) คอื        
           (1) ฉบับใหมเ่หลอืโทษปรับเทา่นัน้ ไมม่โีทษจ าคกุ  
           (2) หนา้ทีก่ารพสิจูนค์วามผดิ เดมิ ผูถ้กูกลา่วหาตอ้งพสิจูน ์   
ฉบับปัจจบุัน เจา้หนา้ทีต่อ้งเป็นผูพ้สิจูนค์วามผดิ 

           (3) ฐานความผิด
แตล่ะฐานจะชดัเจนยิง่ขึน้ การถกูลงโทษ
ในแตล่ะฐานความผดิ มคีวามชดัเจนขึน้ 
 
 3. การน าของเขา้มาราชอาณาจักร
มีช่องทางหลักคือ การใชย้านพาหนะ
น าเขา้มาผ่านด่านศุลกากร SEA LAND 
AIR ไปรษณีย์ และมีทางอื่นดว้ย เช่น 
การน าเขา้ทรัพย์ที่จับตอ้งไม่ได ้อาทิ 
ไฟฟ้า แตม่พีกิดั มใีบขน เป็นตน้ 

 



   Newsletter                           August 2021 45 |70 

 

 4.มาตรการตา่งๆ ในการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการและเพือ่ชว่ยแกปั้ญหาสถานการณ์โควดิ
ของศลุกากร ไดแ้ก ่(1) การลด เบีย้ปรับ เงนิเพิม่ (2) ยกเวน้คา่ธรรมเนียมรายปีคลังสนิคา้ทัณฑ์
บน และเขตปลอดอากร (3) ยกเวน้อากรหนา้กาก และวัตถุดบิผลติหนา้กาก และ (4) ยกเวน้
อากร รายการยา และรายการอืน่ๆ 
 
 5.ศุลกากรเปิดตัว Chat bot เพือ่ตอบปัญหาดา้นศลุกากร สามารถทดลองใชง้านไดโ้ดย 
สแกน QR Code  
 
 ดาวนโ์หลดเอกสารสมัมนาไดท้ีล่ ิง้ก ์https://drive.google.com/drive/folders/11rDD-
UYyDW8hTnw3lssgdRvtseBye_CB?fbclid=IwAR0rJam3IEmz3v_EQMe6UwdfIzeDtHz8x
uMogTk_uZM9QUJ1N0D35DreScQ  
 
 
 
TTIA รว่มประชุมการวจิยัผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกจิทีม่ตีอ่แรงงานขา้มชาต ิใน
สถานการณ์การระบาดโควดิ19 ในประเทศกมัพูชา ลาว เมยีนมา และประเทศไทย 
 
 วันที ่31 สงิหาคม 2564 คุณวรพล 
จนท.อาวุโส และคุณนลธวัช จนท.สมาคม
ฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน Zoom 
meeting  Roundtable Validation ก า ร
วจิัยผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกจิทีม่ี
ต่อแรงงานขา้มชาติ ในสถานการณ์การ
ระบาดโควิด19 ในประเทศกัมพูชา ลาว 
เมียนมา และประเทศไทย จัดโดย IOM 
ภ า ย ใ ต ้โ ค ร ง ก า ร  Promise ทุ น จ า ก 
สวติเซอรแ์ลนด ์มคีณุนาเดยี โอตเิกอร ์
รองหัวหนา้ฝ่ายประสานความร่วมมือ
หน่วยงานดา้นการพัฒนาและประสานความรว่มมอืของสวติเซอรแ์ลนด ์
และคณุโธมัส เอริน์ส เจา้หนา้ทีอ่าวโุสดา้นการเคลือ่นยา้ยแรงงานระดับภมูภิาค/ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
การยา้ยถิน่ฐานและการพัฒนา IOM มส านักงานใหญ่ประจ าภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก กล่าวเปิด
งาน สรปุดังน้ี  
 
 จุดประสงค์การประชุม IOM  ไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบทาง
เศรษฐกจิและสังคมของโควดิ-19 ของแรงงานขา้มชาตใินประเทศไทย และแรงงานขา้มชาตทิี่
เดนิทางกลับไปยังประเทศกัมพูชาและสปป. ลาว ภายใตโ้ครงการส่งเสรมิการยา้ยถิน่ฐานที่
ปลอดภัย การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการจา้งงานในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และ
เมยีนมา การศกึษาไดด้ าเนนิการมาถงึขัน้สดุทา้ยคอืการรวบรวมขอ้มลู  
 
 คุณโซเนีย บลู เจา้หนา้ทีโ่ครงการดา้นการเก็บขอ้มูล IOM โดยการเก็บขอ้มูลมกีารใช ้

งานวจิัยดา้นแรงงานหลายฉบับในการรวบรวม ปละการสอบถามแรงงานขา้มชาติ 3 สัญชาติ
ประกอบดว้ย โดยส ารวจกลุม่ตัวอย่าง 1369 คน ส าหรับแรงงานทีอ่ยูใ่นไทย เป็นพม่า 1041 คน 
กมัพูชา 203 คน ลาว 125 คน และ 818 คน ในกลุม่แรงงานทีเ่ดนิทางกลับประเทศตน้ทาง โดย
ส ารวจคน ลาว กับ กัมพูชา เมยีนมาไม่สามารถส ารวจไดเ้น่ืองจากสถานการณ์การเมอืง ส าหรับ
ประเทศไทยเป็นการส ารวจ 8 จังหวัด คอื กทม. จันทบุรี ชลบุรี หนองคาย ระนอง ระยอง ตาก 
ตราด  
 
 คณุคาล ีฟากเล ทีป่รกึษาโครงการวจิัย น าเสนอขอ้คน้พบ ดังน้ี  

https://drive.google.com/drive/folders/11rDD-UYyDW8hTnw3lssgdRvtseBye_CB?fbclid=IwAR0rJam3IEmz3v_EQMe6UwdfIzeDtHz8xuMogTk_uZM9QUJ1N0D35DreScQ
https://drive.google.com/drive/folders/11rDD-UYyDW8hTnw3lssgdRvtseBye_CB?fbclid=IwAR0rJam3IEmz3v_EQMe6UwdfIzeDtHz8xuMogTk_uZM9QUJ1N0D35DreScQ
https://drive.google.com/drive/folders/11rDD-UYyDW8hTnw3lssgdRvtseBye_CB?fbclid=IwAR0rJam3IEmz3v_EQMe6UwdfIzeDtHz8xuMogTk_uZM9QUJ1N0D35DreScQ
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 - กลุ่มแรงงานทีท่ างานก่อน 2019 จะอยู่นาน บางคนอยู่ถงึ 10 ปี แค่กลุ่มคนงานทีเ่รมิ
งานปี 2019 สว่นใหญต่อ้งการกลับประเทศตน้ทาง  
 - แรงงานที่ท างานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไดร้ับผลกระทบหนัก มีหยุดงาน มีปิด
กจิการ และตอ้งออกจากงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางโลกทีไ่ดร้ับผลกระทบจากโควดิ เชน่กนั  
 - พบแรงงานไดร้ับค่าแรงลดลง สว่นใหญ ่ผูห้ญงิ จะไดร้ับผลกระทบมากกว่า ผูช้าย บาง
คนไดร้ับคา่แรงต ่ากวา่คา่แรงขัน้ต ่า  

 - พบอัตราว่างงานสูงขึ้น 
ผูห้ญงิ ตกงานมากกว่า ผูช้าย 
บางทลีดคา่แรงมากกวา่ 50%  
 - โควดิเพิม่ค่าใชจ้่ายใหก้บั
แ รงงานมาก  ทั ้ง เ รื่ อ งการ
ด าเนนิการต่อเอกสาร ค่าตรวจ
โ รค  ซึ่ ง น ายจ ้า ง ค ว รต อ้ ง
ชว่ยเหลอื  
 - ความคุม้ครองทางสังคม 
แรงงานขา้มชาตสิ่วนใหญ่เขา้
ไม่ถึง และมองว่าตเองไม่มี
สทิธ ิแต่แรงงานทีอ่ยูไทยนาน 

จะเขา้ใจวา่นเองควรไดร้ับสทิธแิละควรไดร้ับการเยยีสยาตา่งๆ ดว้ย  
 - การป้องกันโควดิ มีการสวม MASK และใชเ้จลแอลกอฮอล ์และที่ท างานมีมาตรการ
เหล่าน้ี แต่พบว่าแรงงานสามารถท าการเวน้ระยะห่างทางสังคมไดเ้พยีงรอ้ยละ 15 เท่านัน้ของ
แรงงานทัง้หมดทีส่มัภาษณ์  
 - แรงงานขา้มชาต ิรอ้ยละ 75 เขา้ไม่ถงึการรักษาโควดิรูแ้ค่ตอ้งกีารกักตัว และรูว้่าหาก
ถกูกกัตัวจะไมไ่ดร้ับคา่แรง 
 - แรงงาน 1 ใน 5 มหีน้ีสนิสงูขึน้ในชว่งโควดิ เพราะอาการด ารงชพีราคาสงูขึน้ รายจ่าย
สงูขึน้ สามารถสง่เงนิกลับบา้นไดเ้พยีงรอ้ยละ 30-50 จากเดมิ เทา่นัน้ ส าหรับแรงงานทีเ่ดนิกลับ
ประเทศตน้ทางไปแลว้พบว่ารายไดล้ดลงกว่า รอ้ยละ 90 และกลุ่มนี้ตอ้งการกลับมาท างานที่
ไทย แตเ่งือ่นไขดา่นทีปิ่ด หรอืการมาตอ้งกกัตัว เงือ่นไขวัคซนี ท าใหไ้มส่ามารถกลับมาได ้ 
 - การฝึกอบรมแรงงาขา้มชาติ ค่อนขา้งมีนอ้ย ทัง้เรื่องอบรมภาษา และการท างาน 
แรงงานเองก็ไมไ่ดอ้ยากฝึก เพราะเหนื่อย และลาไปอบรมไมไ่ด ้เพราะไมไ่ดค้า่แรง และแรงงาน
หากพูดไทยได ้จะมคีณุคา่มากขึน้ ควรใหค้วามส าคัญในการอบรมดา้นภาษากบัแรงงาน  
 แรงงานขา้มชาตเิขา้ไมถ่งึการตรวจหาเชือ้โควดิ  
 
 คณุวรพล จนท.อาวโุส ไดใ้หค้วามเห็นเพิม่เตมิในทีป่ระชมุ วา่ การเก็บรวมรวมขอ้มลูจาก
แรงงานขา้มชาต ิสว่นใหญ่ เป็นกลุ่มทีท่ างานแปรรูปอาหารทะเล แต่ยังไม่ไดส้ ารวจในพืน้ที ่จ.
สมทุรสาคร และสมทุรปราการ ที่มี ีบ.แปรรปูอาหารทะเลจ านวนมาก และมกีารใชแ้รงงานจ านวน
มาก เชน่กัน นอกจากน้ีจากงานวจิัยพบว่า แรงงานหลายคนไดร้ับค่าแรงลดลงต ่ากว่าค่าแรงขัน้
ตอ่ รอ้ยละ 50 อาจเป็นมาจากการปิดกจิการเนื่องจากเหตสุดุวจิัยทีม่กีฎหมายใหน้ายจา้งสามารถ
ท าไดแ้ละใหแ้รงงานไดร้ับคา่แรงรอ้ยละ 50 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย – แอฟรกิาใต ้คร ัง้ที ่2/2564 
 
 วันที ่31 สงิหาคม 2564 TTIA คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ
สภาธุรกจิไทย – แอฟริกาใต ้ครั ้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีคุณญาณพล 
ลมิปนะโชคชยั เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
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 1. สภาธรุกจิฯ มแีผนจัดท าวดีโีอประชาสัมพันธ์
สภาธุรกิจภาธุรกิจไทย – แอฟริกาใต ้เพื่อใชเ้ป็น
สือ่กลางใหห้น่วยงาน และคู่คา้ต่างๆ ไดรู้จ้ักสภาธุรกจิ
มากขึน้ 
 
 2. สภาธุรกจิฯ มีแผนหารือกับหน่วยงานของ
แอฟรกิาใต ้ไดแ้ก ่หน่วยงาน Automotive Investment 
Holdings (AIH) แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น  investSA ข อ ง
แอฟริกาใต ้เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลการคา้การลุงทุน
รว่มกนั ในชว่งเดอืนกนัยายน-ตลุาคม น้ี 
 
 3. จากการหารือกับ Ms.Thobeka Dlamini ที่ปรึกษาถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต ้
ประจ าประเทศไทย โดยสภาธุรกจิเสนอใหส้ถานทูตฯ เป็นสื่อกลางสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการรวมถงึสรา้งความน่าเชือ่ถอื และภาพลักษณ์ทีด่รีะหวา่งไทยและแอฟรกิาใต ้อกีทัง้
มคีวามเห็นพอ้งใหม้กีารจัดสมัมนา เพือ่ใหค้วามรูแ้กผู่ป้ระกอบการไทยในการเตรยีมความพรอ้ม
เขา้สูต่ลาดแอฟรกิาใต ้
 
 4. สภาธุรกจิฯ ใหข้อ้มูลว่า ขณะน้ีทางกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างท าการศกึษา
ตลาดภูมิภาคแอฟริกา และจะจัดท าวีดีโอประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะในการเสริมสรา้ง
ภาพลักษณ์ระหวา่งสองประเทศอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Newsletter                           August 2021 48 |70 

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา และมต ิคณะรฐัมนตร ีทีส่ าคญั 
เดอืนสงิหาคม 2564  

 

มตปิระชุม ครม. ทีส่ าคญั เดอืนสงิหาคม  2564  

วนัที ่3 สงิหาคม 2564 ในหวัขอ้จากการประชุมดงันี ้

10. เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย์ของประเทศไทย 

ประจ าปี 2563  

15. เรือ่ง ขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบอันเนื่องมาจากขอ้ก าหนดออกตามความใน

มาตรา 9 แหง่พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่30) 

16. เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการตดิต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับ

หน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  

18. เรื่อง มาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการในชว่งการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส

โคโรนา 2019  

19. เรื่อง รายงานทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชนของไทย (Universal Periodic Review: 

URP) รอบที ่3  

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/44386  

 

วนัที ่24  สงิหาคม 2564 ในหวัขอ้จากการประชุมดงันี ้

18. เรือ่ง รายงานผลการชว่ยเหลอืกลุม่เปราะบางในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ โรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 

25. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิาร ระดับสงู   กระทรวงมหาดไทย                 

26. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู 

(กระทรวงยตุธิรรม) 

27. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู 

(กระทรวงแรงงาน) 

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/45095  

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา เดอืน สงิหาคม 2564  

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนด

ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิการผูป่้วยฉุกเฉินโรคตดิต่ออันตรายตามกฎหมายว่าดว้ยโรคตดิต่อ กรณี

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

(ฉบับที ่4) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/172/T_0012.PDF  

 
 2. ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่30) 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/44386
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/45095
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/172/T_0012.PDF
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 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0001.PDF   

 
 3. ค าสั่งศูนยบ์รหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ ไวรัสโคโรน า 2019 (โค

วดิ- 19) ที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขม้งวด 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมตามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช

ก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0008.PDF  

 

 4. ค าสั่งนายกรัฐมนตรทีี ่13 / 2564 เรือ่ง การจัดโครงสรา้งของศูนยบ์รหิารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่ม เติม  (ฉบับที่  6) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0009.PDF  

 
 5. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ่ง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วอยู่ในราชอาณาจักรเป็น

กรณีพิเศษส าหรับคนต่างดา้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ภายใต ้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่13 

กรกฎาคม 2564  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0017.PDF  

 
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้มาอยู่ ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษ ส าหรับคนตา่งดา้วตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่4 สงิหาคม 2563 

ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่

วันที ่13 กรกฎาคม 2564  

 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0020.PDF  

 
 7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวน้ขอ้หา้มมใิหค้นต่างดา้วเขา้มาอยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษเพือ่การท างานส าหรับคนตา่งดา้วตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่10 

พฤศจกิายน 2563 ภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติ

คณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่13 กรกฎาคม 2564  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0023.PDF  

 
 8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วอยู่ในราชอาณาจักรเป็น

กรณีพเิศษส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา ลาว และเมยีนมา ซึง่ใบอนุญาตท างานของคนตา่ง

ดา้วสิน้สดุลงโดยผลของกฎหมาย ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโร

นา 2019 ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่13 กรกฎาคม 2564  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0026.PDF  

 
 9. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วท างานในราชอาณาจักร

เป็นกรณีพิเศษส าหรับคนต่างดา้วตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2562 ภายใต ้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0008.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0009.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0017.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0020.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0023.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0026.PDF
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่13 

กรกฎาคม 2564  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0029.PDF  

 
 10. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วท างานในราชอาณาจักร

เป็นกรณีพิเศษส าหรับคนต่างดา้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ภายใต ้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่13 

กรกฎาคม 2564  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0033.PDF  

 
 11. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วท างานในราชอาณาจักร

เป็นกรณีพเิศษ ส าหรับคนต่างดา้ว สัญชาตกิัมพูชา ลาว และเมยีนมา ซึง่ใบอนุญาตท างานของ

คนต่างดา้วสิน้สุดลง โดยผลของกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารจัดการการท างานของคนต่างดา้ว 

ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่13 กรกฎาคม 2564  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0037.PDF  

 
 12. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การยกเวน้และก าหนดเงื่อนไขการท างานกับ

นายจา้งรายใหม่ ส าหรับคนต่างดา้วสัญชาตกิัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึง่ไดร้ับอนุญาตให ้

ท างานตามกฎหมาย วา่ดว้ยการบรหิารจัดการการท างานของคนตา่งดา้ว  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0041.PDF  

 
 13. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ก าหนดแบบค าขออนุญาตท างานค าขอต่ออายุ

ใบอนุญาตท างาน และค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างดา้วส าหรับคนต่างดา้วซึง่คณะรัฐมนตรี

ไดม้มีตเิห็นชอบใหส้ามารถท างานในราชอาณาจักรไดเ้ป็นกรณีพเิศษ 

 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0052.PDF  

 
 14. ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบัญญัตปิระกันสังคมเรือ่ง หลักเกณฑ ์

และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/178/T_0059.PDF  

 
 15. ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบัญญัตปิระกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์

และอัตราการจา่ยเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ใหแ้กผู่ป้ระกันตนทีไ่ดร้ับความเสยีหายจากการรับวัคซนี

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19)) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/178/T_0065.PDF  

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0029.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0033.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0037.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0041.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0052.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/178/T_0059.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/178/T_0065.PDF
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 16. ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบัญญัตปิระกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์

และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ส าหรับการดูแลรักษาในทีพ่ักระหว่างรอเขา้รับการ

รักษาแบบผูป่้วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม

ส าหรับคนในชมุชน (Community Isolation)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/178/T_0067.PDF  

 
 17. ระเบียบกรมเจา้ท่า ว่าดว้ยการตรวจควบคุมเรือในฐานะรัฐเจา้ของเมืองท่า (Port 

State Control Inspection) พ.ศ. 2564 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/180/T_0001.PDF  

 
 18. ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่31) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/185/T_0001.PDF  

 
 19. ระเบียบกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ว่าดว้ยอัตราค่าบ ารุงการตรวจวเิคราะห์และ

ใหบ้รกิาร (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2564   

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/189/T_0001.PDF  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/178/T_0067.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/180/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/185/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/189/T_0001.PDF
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ขา่วประจ าเดอืนสงิหาคม 2564 รวบรวมโดย TTIA 
 
ขา่วประมง 

1. Group pushes for more fisheries and aquaculture export economic zones 
 
2. Meet the ‘disruptive technologies’ revolutionizing aquaculture 
 
3. New report calls on investors to address the welfare risks in aquaculture 
 
4. รักษ์ทะเลยิง่ชพี 
 
5. ปรากฏการณ์น ้าทะเลเปลีย่นสอีา่วไทย กอ่สารพษิในสัตวน์ ้า 
 
6. Marine biologists warn N.L. capelin fishery is on brink of extinction 
 
7. Setnets to remain closed after fish board denies petitions 
 
8. เริม่วันน้ี หา้มใชค้รมีกันแดดสารอันตรายในอทุยานแหง่ชาต ิอธบิด ี-ผอ.ส านักแจง ป้องกันความเสยีหายระบบนเิวศน์ 
 
9. EU and UNIDO to support fisheries sector 
 
10. Fishers seek 'clear guidelines' for agri-fishery deliveries during ECQ 
 
11. กรมประมงยดืใบอนุญาต16 เรือ่งถงึ30 ก.ย. 
 
12. แกนน าประมงทวงสัญญานายกเทศบาลประจวบฯ 7 ส.ค.หยดุทิง้ขยะตดิเชือ้โควดิ ในเขตป่าสงวนฯ 
 
13. Five innovative aquaculture projects land funding in BC 
 
14. BFAR seeks adoption of local fishery measure in 2 regions 
 
15. Could Queensland be “the aquaculture capital of the world”? 
 
16. BFAR-9 seizes shipment of rare helmet shells 
 
17. Automated stereo video tech to be trialled to improve Australia's tuna farming operations 
 
18. อนุรักษ์แหลง่หญา้ทะเล! คณะประมง มก. น าไปวเิคราะห ์เพือ่ปกป้องระบบนเิวศทะเลไทย 
 
19. Drones capturing fishery data take sail in Lake Michigan 
 
20. ‘บิ๊กป้อม’ ตัง้ ‘คกก. ประมงแหง่ชาต’ิ ตดิตามแผนป้องกัน-แกปั้ญหาประมง ชว่งโควดิระบาด 
 
21. S. Korea's fishery output up 5% in H1 
 
22. Vietnam fishery faces hefty loss to EU restrictions 
 
23. Global Aquatic Product Market Analysis By Key Players, Industry Growth, Size, Share, Trends, Sales Forecast To 
2025 
 
24. Fisheries and Aquaculture Roadmaps toward a competitive, sustainable industry 
 
25. From plant-based to cell-based: Sustainable seafood alternatives of the future 
26. กรมประมงดัน2.4 พัน องคป์ระมงทอ้งถิน่สูช่มุชนระดบัจังหวัด 
 
27. 'กรมทะเล' เร่งประกาศพืน้ทีคุ่ม้ครองทะเลตรัง ดแูลทกุมติ ิ
 
28. Somalia seeks Saudi investment in fishery project 
 
29. Quota, compliance and the next generation: fishers unsure about the impact of Marine Scalefish Fishery reform 
 
30. Tuna Market 2021-2026: Size, Share, Trends, Growth, Analysis, and Forecast 
 
31. Fishery SOEs to boost collaboration with local fishermen: Observer 
 
32. Lobster boat location-tracking devices coming to protect whales, fishery 

https://mb.com.ph/2021/08/02/group-pushes-for-more-fisheries-and-aquaculture-export-economic-zones/
https://geneticliteracyproject.org/2021/08/02/meet-the-disruptive-technologies-revolutionizing-aquaculture/
https://seanews.co.uk/news/industry-related-news/new-report-calls-on-investors-to-address-the-welfare-risks-in-aquaculture/
https://www.thairath.co.th/news/local/2155350
https://siamrath.co.th/n/267839
https://globalnews.ca/video/8080423/marine-biologists-warn-n-l-capelin-fishery-is-on-brink-of-extinction
https://www.kdll.org/post/setnets-remain-closed-after-fish-board-denies-petitions
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2866660
https://www.khmertimeskh.com/50908108/eu-and-unido-to-support-fisheries-sector/
https://mb.com.ph/2021/08/04/fishers-seek-clear-guidelines-for-agri-fishery-deliveries-during-ecq/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952913
https://www.matichon.co.th/region/news_2867887
https://thefishsite.com/articles/five-innovative-aquaculture-projects-land-funding-in-bc
https://www.pna.gov.ph/articles/1149557
https://thefishsite.com/articles/could-queensland-be-the-aquaculture-capital-of-the-world
https://www.pna.gov.ph/articles/1149816
https://www.zdnet.com/article/automated-stereo-video-tech-to-be-trialled-to-improve-australias-tuna-farming-operations/
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000078297
https://www.mlive.com/news/grand-rapids/2021/08/drones-capturing-fishery-data-take-sail-in-lake-michigan.html
https://www.matichon.co.th/politics/news_2879233
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210811000753
https://e.vnexpress.net/news/business/industries/vietnam-fishery-faces-hefty-loss-to-eu-restrictions-4338966.html
https://soccernurds.com/uncategorized/5411912/global-aquatic-product-market-analysis-by-key-players-industry-growth-size-share-trends-sales-forecast-to-2025/
https://soccernurds.com/uncategorized/5411912/global-aquatic-product-market-analysis-by-key-players-industry-growth-size-share-trends-sales-forecast-to-2025/
https://www.businessnews.ph/202108139909999427-fisheries-and-aquaculture-roadmaps-toward-a-competitive-sustainable-industry/
https://www.eco-business.com/news/from-plant-based-to-cell-based-sustainable-seafood-alternatives-of-the-future/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/954928
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/954862
https://www.zawya.com/mena/en/business/story/Somalia_seeks_Saudi_investment_in_fishery_project-SNG_234336518/
https://www.coastalleader.com.au/story/7364786/fishers-concerned-about-long-term-reform-impact/?cs=12&utm_source=website&utm_medium=index&utm_campaign=sidebar
https://themarketgossip.com/2021/08/16/tuna-market-2021-2026-size-share-trends-growth-analysis-and-forecast/
https://en.antaranews.com/news/184374/fishery-soes-to-boost-collaboration-with-local-fishermen-observer
https://www.seacoastonline.com/story/news/state/2021/08/17/maine-lobster-boat-location-tracking-devices-coming-protect-right-whales/8158870002/
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33. BOEM wraps up South Fork environmental review 
 
34. Study Led By Researcher From Ashoka University Suggests A Novel Approach Called Seafood Commons To Achieve 
Lasting Seafood Sustainability In India 
 
35. Scotland's fishing fleet urged to take steps to go green 
 
36. Climate-smart fisheries can change the fate of our seas 
 
37. เตา่ตนุตัวนดิเดยีว กนิขยะในทะเลเขา้ไป 158 ช ิน้ หมอชว่ยทัน เกอืบไมร่อด!! 
 
38. กรมประมง ไมห่ยดุพัฒนาประมงทอ้งถิน่ทัง้ชายฝ่ังและน ้าจดื ปี 65 เพิม่อกี 200 ชมุชน หลังโครงการพัฒนาอาชพีและสง่เสรมิความ
เขม้แข็งของชมุชนประมงส าเร็จทะลเุป้า 
 
39. “กรมประมง” แจงมาตรการเยยีวยา พาประมงไทยฝ่าพษิโควดิ-19 เดนิหนา้เต็มตัว ชาวประมงเฮ! สนิเชือ่ดอกเบีย้ต ่า เรอืประมง 
จระเข ้กุง้ทะเล เริม่ทะยอยอนุมัต ิ
 
40. Vietnam Aquaculture Market Identifies the Key Drivers of Growth, Demand and Challenges of the Key Industry 
Players 
 
41. Japan seafood imports may include fish from Chinese ships flagged for human rights abuses 
 
42. Fishery staff in the Southeast Region wants angler input on proposed changes to fishing regulations here and 
elsewhere in the state 
 
43. Officials Working on Decreasing Whale Entanglement Off Oregon Coast 
 
44. โลมาปากขวดตายเกยหาดหัวไทร เจา้หนา้ทีเ่ร่งเก็บซากไปชนัสตูรหาสาเหตกุารตาย 
 
45. อา่วอดุมวกิฤต คราบน ้ามันลอยตดิชายหาดยาวกวา่ 200 เมตร สัตวน์ ้าตายเกลือ่น 
 
46. Big Data ดา้นประมงพรอ้ม กรมประมงเชือ่มกับกระทรวงฯเตม็รูปแบบ ประกันชือ่ไมต่กหลน่ กรณีชว่ยเหลอืเยยีวยา โควดิ -19 
 
47. พบคราบน ้ามัน จ านวนมากในทะเลลอยเขา้ชายหาดอา่วอดุม สัตวน์ ้าตายเกลือ่นสง่กลิน่เหม็น 
 
48. Thai Union Public : surpasses its 2020 sustainable tuna commitment, new progress report shows 
 
49. NOAA Just Named 31 Nations That Engage in Illegal or Unregulated Fishing. Here’s Why That’s a Step in the Right 
Direction. 
 
50. กรมประมง ชทูางออกปัญหาขาดแรงงานประมงพาณชิย ์ชว่งโควดิ-19 หนุนเทคโนโลยใีหม ่ลดแรงงานไดก้วา่ครึง่ ชาวประมงชอบ
ขอร่วมเพยีบ พรอ้มดันจนตอ่อายคุนเรอื Seabook ไดอ้กี 1 ปี 
 
51. Protected tuna ‘were caught by French trawler’ 
 
52. ชวีติไมแ่น่นอนของแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย ภายใตว้กิฤต ิCOVID-19 
 
53. Fishery export rises 9% in a quarter on year 
 
54. Taiwan Seeks Consultation With US On IUU Fishing 
 
55. กรมประมงจับมอื 3 หน่วยงานภาค ีลงนามรับรองการปฏบิัตมิาตรการป้องกัน ปนเป้ือนโควดิ-19 ในโรงงานแปรรูปสัตวน์ ้า 
 
56. ‘ภเูก็ต’ เขม้งวด ตรวจคัดกรองแรงงานในเรอืประมงพาณชิย ์
57. Bluefin tuna are back in Danish waters after absence of about 50 years 
 
58. ISSF: Eastern Pacific Ocean tuna fisheries can’t wait for COVID to end before action is taken 
 
59. กรมประมง ท างานเชงิรุก หนุนท าประมงอยา่งรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม พรอ้มเร่งฟ้ืนฟสัูตวน์ ้า ปี 64 ปลอ่ยลกูพันธุก์วา่ 550 ลา้นตัว 
 
60. To make fishing sustainable, we need to track fish as they move around the world 
 
61. Ministry seeks full utilization of marine resources potential 
 
62. กรมประมงสรา้งสขุใหช้มุชน หลงัท างานเชงิรุกดว้ยหลักการมสีว่นร่วม พรอ้มยนืหยัดเคยีงคูเ่พือ่พัฒนาในโอกาสเขา้สูปี่ที ่95 
 
63. BARNIER ACCUSES BRITISH GOVERNMENT OF RENEGING ON CROWN WATERS ACCESS DEAL 

https://renews.biz/71653/boem-wraps-up-south-fork-environmental-review/
https://indiaeducationdiary.in/study-led-by-researcher-from-ashoka-university-suggests-a-novel-approach-called-seafood-commons-to-achieve-lasting-seafood-sustainability-in-india/
https://indiaeducationdiary.in/study-led-by-researcher-from-ashoka-university-suggests-a-novel-approach-called-seafood-commons-to-achieve-lasting-seafood-sustainability-in-india/
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-58246143
https://www.politicshome.com/thehouse/article/climatesmart-fisheries-can-change-the-fate-of-our-seas
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2891848
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2893209
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2893209
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2891211
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2891211
https://themarketwriteup.com/vietnam-aquaculture-market-identifies-the-key-drivers-of-growth-demand-and-challenges-of-the-key-industry-players/
https://themarketwriteup.com/vietnam-aquaculture-market-identifies-the-key-drivers-of-growth-demand-and-challenges-of-the-key-industry-players/
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/08/19/national/fishing-china-japan-import/
https://www.einnews.com/pr_news/549213572/fishery-staff-in-the-southeast-region-wants-angler-input-on-proposed-changes-to-fishing-regulations-here-and-elsewhere-in-the-state
https://www.einnews.com/pr_news/549213572/fishery-staff-in-the-southeast-region-wants-angler-input-on-proposed-changes-to-fishing-regulations-here-and-elsewhere-in-the-state
https://www.beachconnection.net/news/entangle_whale081821.php
https://news.ch7.com/detail/508711
https://www.banmuang.co.th/news/region/246965
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2895313
https://siamrath.co.th/n/273130
https://www.marketscreener.com/quote/stock/THAI-UNION-GROUP-PUBLIC-C-24025904/news/Thai-Union-Public-surpasses-its-2020-sustainable-tuna-commitment-new-progress-report-shows-36207828/
https://earthjustice.org/from-the-experts/2021-august/noaa-just-named-31-nations-that-engage-in-illegal-or-unregulated-fishing-heres-why-thats-a-step-in
https://earthjustice.org/from-the-experts/2021-august/noaa-just-named-31-nations-that-engage-in-illegal-or-unregulated-fishing-heres-why-thats-a-step-in
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2900027
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2900027
https://jerseyeveningpost.com/news/2021/08/22/protected-tuna-were-caught-by-french-trawler/
https://www.thairath.co.th/news/local/2163822
https://www.tehrantimes.com/news/464206/Fishery-export-rises-9-in-a-quarter-on-year
https://fiskerforum.com/taiwan-seeks-consultation-with-us-on-iuu-fishing
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2901781
https://www.matichon.co.th/region/news_2902536
https://news.cgtn.com/news/2021-08-24/Bluefin-tuna-are-back-in-Danish-waters-after-about-50-years-12YUUHN5v44/index.html
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/issf-eastern-pacific-ocean-tuna-fisheries-can-t-wait-for-covid-to-end-before-action-is-taken
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2903801
https://massivesci.com/articles/telemetry-fish-tracking-fishing-sustainability/
https://en.antaranews.com/news/185590/ministry-seeks-full-utilization-of-marine-resources-potential
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2905698
https://thefishingdaily.com/featured-news/barnier-accuses-british-government-of-reneging-on-crown-waters-access-deal/


   Newsletter                           August 2021 54 |70 

 

 
64. India objects to IOTC yellowfin tuna stock-rebuilding plan 
 
65. เปิดแพ็กเกจแผนอุม้ธรุกจิประมงฝ่าโควดิ 
 
66. จนท.กรมประมง ยดึอปุกรณ์ท าประมงผดิกม. ในแมน่ ้ามลูชว่งฤดวูางไข ่
 
67. กรมประมง-กรมเจา้ทา่ บรูณาการปฏบิัตงิานลดขัน้ตอน ชาวประมงยืน่ขอใบอนุญาตใชเ้รอื 
 
68. Concerns Raised Over Foreign Ownership, Corporate Concentration in Offshore Fishery 
 
69. ศรชล. นครศรฯี เปิดปฏบิัตกิารกวาดลา้งเครือ่งมอืประมงผดิกฎหมาย ยดึลอบพับไอไ้ง่อือ้ 
 
70. เตอืน! แมงกะพรุนกลอ่ง พษิถงึตาย 
 
71. India accused of derailing efforts to protect yellowfin tuna  
 
72. National Fisheries Plan consultation opens 
 
73. Researchers in Qatar Seek to Restore Fish Habitats in a Warming Gulf 
 
74. แจง้เรอืประมง 6 หมืน่ล า ขอตอ่ใบอนุญาต “กรมเจา้ทา่” จบทีเ่ดยีว 
 
75. ช็อก ท าประมงพืน้บา้น "เขตอทุยาน" ตอ้งขออนุญาตกอ่น 
 
76. สดุเศรา้! พบซากโลมาปากขวดเพศเมยี หลงจากฝูงอดอาหารจนตาย 
 
77. Canned Tuna Market – insights into the competitive scenario of the market with growth prospect 2020 to 2026 
 
78. Fisheries fines issued in qathet region 
 
79. Biggest changes to Queensland fisheries in decades will improve sustainability 
 
80. WTO To Resume Talks On Fisheries Subsidies Starting Wednesday 
 
 
ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 
 
1. Sustainability Era: New Study Reveals Pet Food Impact on Climate 
 
2. Aker Bio Marine to build a pilot plant for hydrolyzing krill protein 
 
3. Six brands of dog food recalled over Aflatoxin concerns 
 
4. A Dog Food Recall Has Been Issued Over Potential Mold Contamination 
 
5. Recycle-Ready for Pet Food Retort Pouches 
 
6. Diana Pet Food expands North American Panelist facility 
 
7. Additional funding, headway for pet food ingredient approvals 
 
8. How to choose the right dog food for your four-legged friend, according to vets 
 
9. 'Home Isolation' กักตัวอยา่งไร ‘สัตวเ์ลีย้ง’ ไมต่ดิโควดิ-19 
 
10. Toxic cat food fear as UK vets struggle with mysterious illness 
 
11. New clue suggests why some dog foods may be linked to deadly heart disease 
 
12. Pets at Home trials new recycling initiative 
 
13. Feline Pancytopenia: Vet's stark warning for cat owners amid pet food recall 
 
14. Protect these animals’: calls grow for tougher Australian pet food standards after 21 dog deaths 
 
15. After mass dog deaths in Victoria, a pet food maker joins vets in demanding mandatory regulations 
 

https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/india-objects-to-iotc-yellowfin-tuna-stock-rebuilding-plan
https://www.thansettakij.com/economy/493510
https://www.banmuang.co.th/news/region/247961
https://siamrath.co.th/n/275204
https://vocm.com/2021/08/26/ffaw-sea-nl-offshore/
https://mgronline.com/south/detail/9640000085597
https://www.ejan.co/general-news/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://timesofindia.indiatimes.com/world/uk/india-accused-of-derailing-efforts-to-protect-yellowfin-tuna-stocks-in-indian-ocean/articleshow/85747944.cms
https://www.miragenews.com/national-fisheries-plan-consultation-opens-622016/
https://www.al-fanarmedia.org/2021/08/researchers-in-qatar-seek-to-restore-fish-habitats-in-a-warming-gulf/
https://www.thansettakij.com/economy/493613
https://www.thansettakij.com/economy/493728
https://www.matichon.co.th/region/news_2910766
https://www.unlvrebelyell.com/canned-tuna-market-insights-into-the-competitive-scenario-of-the-market-with-growth-prospect-2020-to-2026/
https://www.prpeak.com/local-news/fisheries-fines-issued-in-qathet-region-4267080
https://www.miragenews.com/biggest-changes-to-queensland-fisheries-in-622819/
https://www.urdupoint.com/en/world/wto-to-resume-talks-on-fisheries-subsidies-st-1338846.html
https://www.petage.com/sustainability-era-new-study-reveals-pet-food-impact-on-climate/
https://globalpets.community/article/aker-biomarine-build-pilot-plant-hydrolyzing-krill-protein
https://www.foodsafetynews.com/2021/07/six-brands-of-dog-food-recalled-over-aflatoxin-concerns/
https://www.delish.com/food-news/a37198930/dog-food-recall-august-2021/
https://www.packworld.com/issues/sustainability/article/21590607/pet-food-retort-pouches-recycleready
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14950-diana-pet-food-expands-north-american-panelis-facility
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14953-additional-funding-headway-for-pet-food-ingredient-approvals
https://www.independent.co.uk/extras/indybest/house-garden/pets/best-dog-food-raw-grain-free-dry-b1892786.html
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952625
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/aug/05/toxic-cat-food-fear-as-vets-struggle-with-mysterious-illness
https://www.nbcnews.com/health/health-news/new-clue-suggests-why-some-dog-foods-may-be-linked-n1275968
https://www.retailgazette.co.uk/blog/2021/08/pets-at-home-trials-new-recycling-initiative/
https://www.lbc.co.uk/news/feline-pancytopenia-full-list-cat-food-recall-fold-hill/
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/aug/09/protect-these-animals-calls-grow-for-tougher-australian-pet-food-standards-after-21-dog-deaths
https://www.abc.net.au/news/2021-08-08/pet-food-standards-victorian-dog-deaths/100345844
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16. "อาหารแปรรูป - อาหารสัตวเ์ลีย้ง" มาแรง หนุนใช ้FTA สง่ออกตลาดจนี - อนิเดยี 
 
17. “มารส์ไทยแลนดอ์งิค”์ ชแูนวคดิย่ังยนื รุกธุรกจิอาหารสัตวเ์ลีย้ง 
 
18. Ten companies join forces as the Pet Food Competence Network 
 
19. Byproducts in pet food add missing nutrients 
 
20. โควดิ-19 ในสัตวเ์ลีย้ง เป็นอันตรายตอ่มนุษยห์รอืไม?่ 
 
21. Dog fatalities linked to pet food - The Backstory with Cathy Van Extel 
 
22. Tufts study links some dog foods to canine heart disease 
 
23. จับขบวนการคา้สัตวข์า้มชาต ิหว่ันน าโรคลัมปีสกนิ มาแพร่ระบาด 
 
24. FDA hosting discussion on regulatory pet food oversight 
 
25. Pet food ranks among top-selling consumer product goods 
 
26. Meet the company making mouse meat cat treats without harming animals 
 
27. VeChain เล็งเจาะตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้งมลูคา่หลายพันลา้นดอลลารใ์นจนีดว้ยเทคโนโลยบีล็อกเชนชัน้น า 
 
28. แมวบา้นตา่งจากสัตวเ์ลีย้งทั่วไป ไมย่อมสนใจอาหาร หากตอ้งท าสิง่เหน่ือยยากแลกมา 
 
29. There are now lab-grown mouse-meat cookies for cats 
 
30. Polish insect protein producer to open new facilities 
 
31. Apply now to win the CIPS Innovation Award 
 
32. New report reveals 56.4% of US households own pets 
 
33. FDA says pet food company plant conditions may have led to hundreds of dogs’ illness or deaths 
 
34. Best dry cat food 
 
35. การประชมุ สัตวแพทยห์ัวหนา้สายและสัตวแพทยป์ระจ าโรงงาน ประจ าเดอืน ครัง้ที ่8/2564 
 
36. ตะลงึ สง่ออกอาหารแมวแซงอาหารคน ไทยผงาดจ่อท็อปทรโีลก 
 
37. Toxic pet food case closed, but no charges laid over dead dogs 
 
38. TFM ช ู3 กลยทุธด์ันยอดขายอาหารสัตว ์ลยุเปิดตลาด 3 ประเทศ 
 
39. “Gen Z” จนีฮติท าอาชพีแปลกใหม ่นักก าหนดอาหารสัตวเ์ลีย้ง/ นักจัดตูเ้สือ้ผา้ตดิเทรนด ์
 
40. 8 health, premium trends in new pet foods: SuperZoo 2021 
 
41. Dog deaths prompt calls for updated pet food standards 
 
42. Recalled Pet Food May Be Linked to 130 Dog Deaths, F.D.A. Says 
 
43. CDC investigation of 2020 Salmonella infections leads to pet hedgehogs 
 
44. FDA warns firm after hundreds of dog deaths and illnesses; other firms warned about import violations 
 
45. Foodomics study not meant to link peas in dog food to DCM 
 
46. กรมปศสัุตวค์มุเขม้มาตรการป้องกันโควดิในโรงงานสนิคา้ปศสัุตว ์สง่ออกไมส่ะดดุ 
 
47. Demand for Organic Cat Food to Rise at 5.8% CAGR through 2031: Future Market Insights 
 
48. โรคโควดิ-19 พบไดใ้นสนัุขและแมวทีค่นเลีย้งตดิเชือ้ 
 
49. ปศสัุตวเ์ขม้ Bubble & Seal โรงงาน รุกสุม่ตรวจพนักงาน ป้องสง่ออก 2 แสนลา้น 
 

https://www.thansettakij.com/economy/490771
https://www.thansettakij.com/business/490840
https://globalpets.community/article/ten-companies-join-forces-pet-food-competence-network
https://www.arkansasonline.com/news/2021/aug/09/byproducts-in-pet-food-add-missing-nutrients/
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/153672
https://www.abc.net.au/radionational/programs/breakfast/dog-fatalities-pet-food-backstory-with-cathy-van-extel/13490108
https://www.bostonherald.com/2021/08/09/tufts-study-links-some-dog-foods-to-canine-heart-disease/
https://news.ch7.com/detail/506705
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14988-fda-hosting-discussion-on-regulatory-pet-food-oversight
https://www.petfoodindustry.com/blogs/7-adventures-in-pet-food/post/10541-pet-food-ranks-among-top-selling-consumer-product-goods
https://www.cnbc.com/2021/08/15/meet-the-company-making-mouse-meat-cat-treats-without-harming-animals.html
https://www.ryt9.com/s/anpi/3248001
https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_6563393
https://www.fastcompany.com/90665457/there-are-now-lab-grown-mouse-meat-cookies-for-cats
https://www.petfoodindustry.com/articles/10549-polish-insect-protein-producer-to-open-new-facilities
https://globalpets.community/article/apply-now-win-cips-innovation-award
https://globalpets.community/article/new-report-reveals-564-us-households-own-pets
https://www.ksnblocal4.com/2021/08/17/fda-says-pet-food-company-plant-conditions-may-have-led-hundreds-dogs-illness-or-deaths/
https://www.fox21news.com/reviews/br/pets-br/food-food-storage-br/best-dry-cat-food/
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-04-30-04-00-06/1463-8-2564
https://www.thansettakij.com/economy/492002
https://www.abc.net.au/news/2021-08-19/pet-food-case-closed-but-no-charges-over-dead-dogs/100389272
https://www.prachachat.net/economy/news-742389
https://mgronline.com/china/detail/9640000080062
https://www.petfoodindustry.com/articles/10555-health-premium-trends-in-new-pet-foods-superzoo-2021
https://www.beefcentral.com/news/dog-deaths-prompt-calls-for-updated-pet-food-standards/
https://www.nytimes.com/2021/08/19/business/midwestern-pet-food-fda.html
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/cdc-investigation-of-2020-salmonella-infections-leads-to-pet-hedgehogs/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/fda-warns-firm-after-hundreds-of-dog-deaths-and-illnesses-other-firms-warned-about-import-violations/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10568-foodomics-study-not-meant-to-link-peas-in-dog-food-to-dcm?v=preview
https://www.thailandplus.tv/archives/363817
https://www.prnewswire.com/news-releases/demand-for-organic-cat-food-to-rise-at-5-8-cagr-through-2031-future-market-insights-301361468.html
https://www.prachachat.net/d-life/news-743333
https://www.prachachat.net/economy/news-746132
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50. First cultured meat cat treat product unveiled 
 
51. Class action threat as dogs continue to die in toxic pet food case 
 
52. Does your pet have separation anxiety? Here’s how to help, according to vets 
 
53. 26 สงิหาคม ‘วันสนัุขโลก’ เปิดประวัต ิทีม่า สอ่งปัญหาสนัุขจรจัด 
 
54. Production allowed to resume of cat food at centre of pet deaths inquiry 
 
55. ใหสั้ตวเ์ลีย้ง “บ าบดั” ขจัดทกุข ์เยยีวยาสมองเสือ่ม มะเร็งและซมึเศรา้ได ้
 
56. Less than half of dog owners are convinced that they are feeding their dog correctly 
 
57. ขา่วเดน่ในประเทศญีปุ่่ น ความตอ้งการสนิคา้ Pet ในญีปุ่่ นสงูขึน้ชว่งโควดิ -Arkland Sakamoto Home Center ขยายธรุกจิ Pet 
shop 
 
58. Study finds STEC in raw meat pet food 
 
59. Mycotoxin in UK cat food not linked to blood disease 
 
60. พณ. จัดตวิผูป้ระกอบการปรับตัวรับโควดิ ชีเ้ครือ่งเทศ สมนุไพร อาหารสัตวเ์ลีย้ง สนิคา้ดาวเดน่ 
 
61. Dog owners sent warning as new research claims dry pet food has hidden dangers 
 
 
ขา่วความปลอดภยัอาหาร  

1. ‘จุรนิทร’์ ดันหนังสอืรับรองปฏบิัตติามมาตรการโควดิ ชว่ย 237 โรงงาน สรา้งความเชือ่มั่นความปลอดภัย 
 
2. ธปท.จับตา “การแพร่ระบาดในโรงงาน ปัจจัยเสีย่งตอ่ภาคการผลติ 
 
3. สงขลาปรับแผนคมุโรคในโรงงาน หลังตดิอันดับ 5 ของประเทศ เร่งวางมาตรการควบคมุ 
 
4. Alerts include jellyfish, shrimp, tamarind products 
 
5. UK project gets funding to monitor foodborne pathogens and AMR 
 
6. Nigeria tries to boost food safety; FAO and Korea tackle AMR 
 
7. COVID-19 not a food safety hazard – FAO 
 
8. JWD Asia receives ISO-22000 (Food Safety) certification 
 
9. สหรัฐฯสง่เสรมิความโปร่งใสในการตดิฉลากผลติภัณฑอ์าหาร 
 
10. บทบาทภาคเอกชนยโุรปในการสง่เสรมิการพัฒนาระบบอาหารทีย่ั่งยนื 
 
11. Coalition to focus on food safety at UN Food Systems Summit 
 
12. STOP Foodborne Illness names 2021-2022 Dave Theno Food Safety Fellow 
 
13. ฟู้ดดฮัีบ ชโูรงอาหารสายสขุภาพ เจาะ ‘แพลนตเ์บส’ รับเมกะเทรนดอ์าหารโลก 
 
14. เปิดรายชือ่ 6 ผลติภัณฑฟ้์าทะลายโจรผดิกฎหมาย มยีีห่อ้อะไรบา้งเช็คดว่น 
 
15. FSA project looks at global meat safety processes in U.S., other countries 
 
16. Tiger Brands recall reaches Australia and New Zealand 
 
17. World food safety testing market predicted to reach $24.4 billion by 2026 
 
18. แคนาดาเสนอการปรับปรุงฉลากโภชนาการ 
 
19. กรอ.ชวนเถา้แกโ่รงงานอบรมออนไลน์ป้องกันภัยพบิัตจิากสารเคม ี
 
20. "กนอ."ใช ้Bubble and Seal ยกระดับคมุเขม้โควดิในโรงงานอตุสาหกรรม 
 

https://globalpets.community/article/first-cultured-meat-cat-treat-product-unveiled
https://www.abc.net.au/news/2021-08-26/toxic-pet-food-dog-of-16-years-dies-class-action-looms/100406328
https://us.cnn.com/2021/08/25/cnn-underscored/separation-anxiety-dogs-pets/index.html
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956540
https://www.google.com/search?q=%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2&oq=&aqs=chrome.2.69i59i450l8.738636938j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/480585
https://globalpets.community/article/less-half-dog-owners-are-convinced-they-are-feeding-their-dog-correctly
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/752262/752262.pdf&title=752262&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/752262/752262.pdf&title=752262&cate=413&d=0
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/study-finds-stec-in-raw-meat-pet-food/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10585-mycotoxin-in-uk-cat-food-not-linked-to-blood-disease
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2913014
https://www.express.co.uk/news/science/1482920/dog-news-warning-dry-food-ingredients-kibble-vegetable-oils-meat-meal
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2860989
https://www.thansettakij.com/money_market/489787
https://www.matichon.co.th/region/news_2860635
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/alerts-include-jellyfish-shrimp-tamarind-products/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/uk-project-gets-funding-to-monitor-foodborne-pathogens-and-amr/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/nigeria-tries-to-boost-food-safety-fao-and-korea-tackle-amr/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/covid-19-not-a-food-safety-hazard-fao/
https://www.phnompenhpost.com/business/jwd-asia-receives-iso-22000-food-safety-certification
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7621
https://thaieurope.net/2021/08/03/eu-code-of-conduct-on-responsible-food-business/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/coalition-to-focus-on-food-safety-at-un-food-systems-summit/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/stop-foodborne-illness-names-2021-2022-dave-theno-food-safety-fellow/
https://www.matichon.co.th/economy/news_2868533
https://www.thansettakij.com/general-news/490452
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/fsa-project-looks-at-global-meat-safety-processes-in-u-s-other-countries/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/tiger-brands-recall-reaches-australia-and-new-zealand/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/world-food-safety-testing-market-predicted-to-reach-24-4-billion-by-2026/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7623
https://www.matichon.co.th/economy/news_2869140
https://www.thansettakij.com/economy/490636
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21. กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ขอเชญิชวนใหห้อ้งปฏบิัตกิารวเิคราะหเ์อกชนและผูท้ีส่นใจ ลงทะเบยีนเขา้ร่วมรับ
ฟังความคดิเห็น 
 
22. Seattle-King County releases list of raw oyster illnesses for 2021 
 
23. โควดิลาม 591 โรงงาน จับตา “ซพัพลาย ดสิรัปชัน่” สนิคา้ขาดตลาด 
 
24. กรมอนามัย ย ้า Rider สง่อาหาร ปฏบิัตติาม 9 แนวทางลด "ตดิ-แพร่” โควดิ 
 
25. "ซพีเีอฟ" เจ๋ง หนึง่เดยีวกลุม่บรษัิทอาหารไทย ตดิโผ Forbes Global 2000 
 
26. สธ. แนะเสรมิสรา้งภมูคิุม้กันของร่างกาย ดว้ยอาหารอดุมวติามนิด ี
 
27. ส.อ.ท. เผย ดัชนีเชือ่มั่นภาคอตุสาหกรรม ก.ค. ดิง่ 4 เดอืนตดิ ต ่าสดุในรอบ 14 เดอืน เสนอ 5 ขอ้กูว้กิฤตโควดิในโรงงาน 
 
28. IAFP opens submissions application period for EU symposium 
 
29. สาธารณรัฐเช็กเขม้ตรวจสอบอาหารออนไลน์ 
 
30. Experts assess progress on ways to tackle vibrio in seafood 
 
31. GHI helps people report food safety issues anonymously 
 
32. เบลเยยีมเร่งปรับตัวลดโลกรอ้น หมนุเวยีนของเสยีจากโรงงานกลับมาใชใ้หมอ่ยา่งเป็นระบบ 
 
33. EU lowers lead and cadmium limits for food products 
 
34. How to protect your consumers from allergens 
 
35. แอฟลาทอกซนิในถั่วน าเขา้ 
 
36. มกอช. เร่งผลักดันการด าเนนิการดา้นความปลอดภัยอาหารของอาเซยีนในการคุม้ครองสขุภาพ ของผูบ้รโิภคและการอ านวยความ
สะดวกการเคลือ่นยา้ยอยา่งเสรขีองอาหารปลอดภัยภายในอาเซยีน 
 
37. ขา่วด ีจนี เลือ่นขึน้ทะเบยีนผลติอาหารออกไปอกี 8 เดอืน 
 
38. ตลาดอาหารทะเลของเวยีดนามในสหภาพยโุรปโตขึน้กวา่ 20% 
 
39. Are food compliant gloves always up to the job? 
 
40. FDA sends warnings about import violations and Salmonella, Listeria in seafood 
 
41. Canning safety: Separating facts and fiction 
 
42. Global Food Safety and Hygiene Compliance Market 2020 Industry Analysis, Segmentation, Size, Share, Demand, 
Trends, Industry By Type, Top Companies Overview By Forecast 2025 
 
43. Virtual inspection of imported food reality 
 
44. กรมประมง เจ๋ง ขับเคลือ่น “ตลาดน าการผลติ” เห็นผล พัฒนาครบวงจร สรา้งระบบระบายสนิคา้ทัง้ออฟไลน์-ออนไลน์ ท าประมง
ไทยอยูร่อดกลางวกิฤตโควดิ – 19 
 
45. บรษัิท Japan Credit Rating Agency ไดป้ระกาศอันดับความน่าเชือ่ถอืของไทยยเูน่ียนอยูท่ีอั่นดับ A- 
 
46. มกอช. เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการสง่เสรมิสนิคา้และผลติผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครัง้ที ่4/2564  
 
47. มกอช. เป็นประธานการประชมุเตรยีมการฝ่ายไทยส าหรับการประชมุ SPS Expert Group ไทย-ออสเตรเลยี ครัง้ที ่17 ผ่านระบบการ
ประชมุทางไกล 
 
48. สธ.แนะโรงงานสุม่ตรวจโควดิใชม้าตรการซลีพืน้ที ่ป้องปิดกจิการ-แรงงานกลับแพร่เชือ้ตอ่ 
 
49. FSA looks at risks based on use-by date for freezing food 
 
50. CDC finds shrimp illnesses after Salmonella outbreak declared over 
 
51. สหภาพยโุรปแกไ้ขคา่ตกคา้งสงูสดุ (MLs) ของสารตะกั่วในอาหาร 
 
52. โอกาสทอง “อาหารทะเลสดของไทย” หลังลาวปลดล็อกมาตรการเขม้โควดิ 

https://www.matichon.co.th/publicize/news_2869153
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2869153
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/seattle-king-county-releases-list-of-raw-oyster-illnesses-for-2021/
https://www.thansettakij.com/economy/490661
https://www.thansettakij.com/general-news/490726
https://www.thansettakij.com/economy/490757
https://www.thansettakij.com/general-news/491178
https://www.matichon.co.th/uncategorized/news_2875546
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/iafp-opens-submissions-application-period-for-eu-symposium/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7631
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/experts-assess-progress-on-ways-to-tackle-vibrio-in-seafood/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/ghi-helps-people-report-food-safety-issues-anonymously/
https://thaieurope.net/2021/08/10/circular-economy-in-belgium/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/eu-lowers-lead-and-cadmium-limits-for-food-products/
https://www.fooddive.com/spons/how-to-protect-your-consumers-from-allergens/604292/
https://www.thairath.co.th/lifestyle/food/2164447
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1231
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1231
https://www.thansettakij.com/economy/491990
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7635
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/are-food-compliant-gloves-always-up-to-the-job/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/fda-sends-warnings-about-import-violations-and-salmonella-listeria-in-seafood/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/canning-safety-separating-facts-and-fiction/
https://murphyshockeylaw.net/uncategorized/3789983/global-food-safety-and-hygiene-compliance-market-2020-industry-analysis-segmentation-size-share-demand-trends-industry-by-type-top-companies-overview-by-forecast-2025/
https://murphyshockeylaw.net/uncategorized/3789983/global-food-safety-and-hygiene-compliance-market-2020-industry-analysis-segmentation-size-share-demand-trends-industry-by-type-top-companies-overview-by-forecast-2025/
https://www.miragenews.com/virtual-inspection-of-imported-food-reality-614630/
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2889161
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2889161
https://www.ryt9.com/s/prg/3249138
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1233
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1235
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1235
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2892071
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/fsa-looks-at-risks-based-on-use-by-date-for-freezing-food/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/cdc-finds-shrimp-illnesses-after-salmonella-outbreak-declared-over/
https://thaieurope.net/2021/08/18/สหภาพยุโรปแก้ไขค่าตกค้-2/
https://www.thansettakij.com/economy/492434
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53. ‘จุรนิทร’์ ส่ังลยุ สปป. ลาว ขาย อาหารทะเลสดแชแ่ข็ง หลังปลดล็อกมาตรการเขม้โควดิ เร่งฟ้ืนตลาด 
 
54. กลบัมาใหห้ายคดิถงึ ‘เทศกาลอาหารสงิคโปร ์2021’ ชวนสัมผัสเสน่หค์วามอร่อย รูปแบบไฮบรดิ 
 
55. Mixed progress on Western Pacific food safety; communication, education needed 
 
56. Shrimp outbreak investigation reopened; other outbreaks still on FDA radar 
 
57. สง่ทัพรา้นคา้รุกขายอาหารทะเลไทยปลอดภัยจากโควดิในลาว 
 
58. Seafood imports to Norway from non-EU countries mostly safe 
 
59. Food Safety Testing Systems & Services Market 2021 High Growth Forecast due to Rising Demand and Future 
Trends 
 
60. ฝร่ังเศสล ้า! เตรยีม “ฉลากรักษ์โลก" รับรองผลติภัณฑ ์
 
61. "กนอ." เล็งดงึ 321 โรงงานจัดท ามาตรฐาน PSM จัดการความปลอดภัยกระบวนการผลติ 
 
62. ภาควชิาการชวนรับประทานพชืแทนเน้ือสัตวจ์ากพชื 
 
63. How Are Food and Beverage Professionals Putting Packaging Safety First? 
 
64. China's market regulator steps up food safety checks 
 
65. Campylobacter infections increasing in Sweden; chicken likely source 
 
66. สปป. ลาวจัดกจิกรรมงานอาหารทะเลไทย “สด สะอาด ปลอดภัย” ไรส้ารปนเป้ือนโควดิ-19 สรา้งความมัน่ใจใหผู้บ้รโิภค 
 
67. Study outlines key points for more effective environmental monitoring 
 
68. FDA inspection leads to salmon lox recall over Listeria concerns 
 
69. “มหดิล” จับมอื “ซพีเีอฟ” พัฒนาบคุลากรทั่วโลก ยกระดับมาตรฐานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย สวล. 
 
70. GTG เชญิผูป้ระกอบการและโรงงาน OEM ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "GTG B2B การใชส้ารสกัด Raksa CBD จากกัญชง ขยายธรุกจิ
ในอตุสาหกรรม Cosmetics" 
 
71. อุน่อาหารดว้ยไมโครเวฟ สะดวก ปลอดภัย ชว่ง Lockdown 
 
72. Ethylene oxide recalls dominate report 
 
73. Salmonella, undeclared colors, pesticides spur food safety alerts at U.S. borders 
 
74. WTO report shows food safety dominates new trade concerns 
 
75. FDA actively investigating 6 foodborne outbreaks; little information available 
 
76. “มาตรการควบคมุโควดิในภาคอตุสาหกรรม” เพือ่ลดอัตราการเสยีชวีติและอาการรุนแรง พรอ้มรักษาก าลังการผลติใหม้ากทีส่ดุ 
ภายใตแ้นวคดิ “ตดิโควดิไมต่อ้งปิดโรงงาน” 
 
77. ปคบ. ร่วม อย. ทลายโรงงานผลติยาฟ้าทะลายโจรปลอม มลูคา่กวา่ 1.1 ลา้นบาท 
 
78. สหภาพยโุรปขยายระยะเวลาเปลีย่นผ่านในการปรับใชแ้บบฟอรม์หนังสอืรับรองฉบับใหม ่
 
79. สหภาพยโุรปแกไ้ขคา่ตกคา้งสงูสดุ (MLs) ของสารแคดเมีย่มในอาหาร 
 
80. มกอช. ไดรั้บการประเมนิยอดเยีย่มจาก ส านักงาน ป.ป.ช จัดอยูใ่นระดับ A ผลการประเมนิ 93 คะแนน 
 
81. สมาคมการคา้อตุสาหกรรมกัญชงไทย ผนกึก าลัง 4 หน่วยงาน พัฒนากัญชง กัญชา ใชป้ระโยชน์ในอตุสาหกรรม 
 
82. Fish company declines to issue recall; operations continue despite FDA finding of Listeria 
 
83. Tackling climate change can boost food safety 
 
84. สสว.ตดิปีกสนิคา้ไลฟ์สไตล-์อาหารแปรรูปไทยลยุอนิเดยี หลังโควดิ-19 ซา 
 
85. “นอตลิสุ” เปิดตัว “XTEN” มัลตเิกรนโอ๊ตมลี ผสมแซลมอน มือ้อาหารสขุภาพพรอ้มทาน 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2893342
https://www.matichon.co.th/lifestyle/food-travel/news_2892965
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/mixed-progress-on-western-pacific-food-safety-communication-education-needed/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/shrimp-outbreak-investigation-reopened-other-outbreaks-still-on-fda-radar/
https://www.thairath.co.th/business/economics/2171147
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/seafood-imports-to-norway-from-non-eu-countries-mostly-safe/
https://researchinterviewer.com/2021/08/20/food-safety-testing-systemsservices-market-2021-high-growth-forecast-due-to-rising-demand-and-future-trends/
https://researchinterviewer.com/2021/08/20/food-safety-testing-systemsservices-market-2021-high-growth-forecast-due-to-rising-demand-and-future-trends/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7643
https://www.thansettakij.com/general-news/492571
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7642
https://foodsafetytech.com/column/how-are-food-and-beverage-professionals-putting-packaging-safety-first/
http://www.china.org.cn/china/2021-08/24/content_77710252.htm
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/campylobacter-infections-increasing-in-sweden-chicken-likely-source/
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000083319
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/study-outlines-key-points-for-more-effective-environmental-monitoring/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/fda-inspection-leads-to-salmon-lox-recall-over-listeria-concerns/
https://www.matichon.co.th/economy/news_2903325
https://www.ryt9.com/s/prg/3250663
https://www.ryt9.com/s/prg/3250663
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2895919
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/ethylene-oxide-recalls-dominate-report/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/salmonella-undeclared-colors-pesticides-spur-food-safety-alerts-at-u-s-borders/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/wto-report-shows-food-safety-dominates-new-trade-concerns/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/fda-actively-investigating-6-foodborne-outbreaks-little-information-available/
https://www.fisheries.go.th/quality/-Bubble-Seal-FQ-FAI-l-New-Normal-Factory-Practice-YouTube.mp4
https://www.fisheries.go.th/quality/-Bubble-Seal-FQ-FAI-l-New-Normal-Factory-Practice-YouTube.mp4
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2908519
https://thaieurope.net/2021/08/27/สหภาพยุโรปขยายระยะเวลา-8/
https://thaieurope.net/2021/08/27/สหภาพยุโรปแก้ไขค่าตกค้-3/
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1247
https://www.ryt9.com/s/prg/3252235
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/fish-company-declines-to-issue-recall-continue-operations-despite-fda-finding-of-listeria/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/tackling-climate-change-can-boost-food-safety/
https://www.thansettakij.com/general-news/493985
https://www.matichon.co.th/economy/news_2913322
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86. Cheese, shrimp, canned mushrooms subject to alerts at U.S. borders 
 
 
สถานการณ์โควดิ-19   

1. โควดิวันน้ี 2/8/64 พบผูต้ดิเชือ้รายใหมเ่พิม่ 17,970 ราย เสยีชวีติ 178 ศพ 
 
2. โควดิวันน้ี 10 จังหวัดตดิเชือ้รายใหมส่งูสดุ กทม.อันดับหนึง่ 3,144 ราย 
 
3. เริม่แลว้! รพ.ต ารวจ เปิดให ้'ประชาชน-บคุคลทั่วไป' จองฉีดวัคซนีโควดิ 
 
4. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 7,553 จับตาอบุลฯ บรุรัีมย ์โคราช 
 
5. โควดิวันน้ีตดิเชือ้ใหมใ่กลเ้คยีงคนรักษาหาย ยังมผีูป่้วยอาการหนัก 4,893 ราย 
 
6. ศบค. พบผูต้ดิเชือ้โควดิวันน้ี (3 ส.ค.) พุ่งอกี 18,901 ราย เสยีชวีติเพิม่ 147 คน 
 
7. คลัสเตอรโ์ควดิวันน้ี พบ 4 คลัสเตอรใ์หม ่กระจายใน 3 จังหวัด 
 
8. โควดิวันน้ี 4/8/64 ผูต้ดิเชือ้รายใหมน่วิไฮ พุ่ง 20,200 ราย เสยีชวีติ 188 ศพ 
 
9. ฉุดไมอ่ยู!่ ยอดดบันวิไฮ 188 คน ป่วยโควดิในประเทศวันน้ีทะล ุ2 หมืน่ราย ตดิเชือ้ในเรอืนจ า 187 ตดิเชือ้สะสมระลอกเมษาฯ 
643,522 ราย 
 
10. เชค็ดว่น 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 7,811 ตจว. 11,191 
 
11. คา่ยมอืถอื เปิดลงทะเบยีนวันน้ี ฉีดวัคซนีศนูยบ์างซือ่ อาย ุ50 ปีขึน้ไป 
 
12. เชค็! สถานที ่'ฉีดวัคซนีโควดิ19' ทั่ว กทม. เดอืนส.ค. 
 
13. นวิไฮตอ่เน่ือง! ไทยตดิเชือ้พุ่ง 20,920 ราย เสยีชวีติ 160 คน 
 
14. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.พุ่ง 4,140 จับตาปรมิณฑล โคราช สระบรุ ี
 
15. คลัสเตอรโ์ควดิวันน้ี พบ 8 คลัสเตอรใ์หม ่กระจายใน 5 จังหวัด 
 
16. ไทยร่วมใจ แจง้ควิใหม ่ผูท้ีถ่กูเลือ่นฉีดวัคซนีโควดิ ตัง้แต ่1-8 ก.ค. 
 
17. นวิไฮอกีครัง้! ยอดโควดิวันน้ี ตดิเชือ้ใหม ่21,379 ราย สดุสลดเสยีชวีติ 191 ราย 
 
18. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 9,135 ตจว. 10,761 
 
19. คลัสเตอรโ์ควดิวันน้ี พบ 5 คลัสเตอรใ์หม ่กระจายใน 5 จังหวัด 
 
20. “นนทพ์รอ้ม” เปิดฉีดวัคซนีโควดิอกี 8,000คน 
 
21. ดว่น! ยอด 'โควดิ-19' วันน้ี ตายหนัก! พบเสยีชวีติ 149 ราย ตดิเชือ้เพิม่ 19,603 ราย ไมร่วม ATK อกี 958 ราย 
 
22. คลัสเตอรโ์ควดิวันน้ี พบ 7 คลัสเตอรใ์หม ่กระจายใน 7 จังหวัด 
 
23. ศบค. เปิด 10 จังหวัด ตดิเชือ้โควดิ สงูสดุ วันน้ี 9 สงิหาคม 2564 
 
24. ไทยร่วมใจ แจง้ควิฉีดวัคซนีใหม ่ผูถ้กูเลือ่นควิเดมิตัง้แตวั่นที ่7-26 ก.ค. 
 
25. เปิด 10 สถติ ิในเวลาทีไ่ทยฉีดวัคซนีโควดิแตะ 20 ลา้นโดส สงูสดุเกนิวันละ 670,000 โดส 
 
26. โควดิวันน้ี 10/8/64 เสยีชวีตินวิไฮ 235 ศพ ตดิเชือ้ 19,843 ราย 
 
27. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.พุ่ง 4,226 จับตาสมทุรสาคร อยธุยา สระบรุ ี
 
28. ศนูยฉี์ดวัคซนีโควดิ-19 SCB เปิดใหผู้ส้งูอาย-ุหญงิตัง้ครรภ ์Walk-in วันน้ี 
 
29. เชค็ยอดฉีด 'วัคซนี' โควดิ กทม. 6 กลุม่เสีย่งคบืหนา้ 9.5 หมืน่โดส 
 
30. รบีเลย! โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ เปิดลงทะเบยีนฉีดวัคซนีโควดิ ผูต้ดิตามไดฉ้ีดดว้ย 
 
31. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.พุ่ง 4,525 จับตาแปดริว้ อบุลฯ ราชบรุ ี
 

https://www.foodsafetynews.com/2021/08/cheese-shrimp-canned-mushrooms-subject-to-alerts-at-u-s-borders/
https://www.thairath.co.th/news/local/2155196
https://www.thansettakij.com/general-news/490056
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952279
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952553
https://www.thairath.co.th/news/politic/2156522
https://www.prachachat.net/general/news-729730
https://www.thansettakij.com/general-news/490228
https://www.thairath.co.th/news/local/2157335
https://mgronline.com/qol/detail/9640000076122
https://mgronline.com/qol/detail/9640000076122
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952801
https://www.prachachat.net/ict/news-730888
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952756
https://www.thaipost.net/main/detail/112264
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953003
https://www.thansettakij.com/general-news/490528
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2157967
https://www.matichon.co.th/local/news_2869636
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953229
https://www.thansettakij.com/general-news/490691
https://www.innnews.co.th/news/news-general/news_161588/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953571
https://www.thansettakij.com/general-news/491053
https://www.ejan.co/health/covid-19/%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%84-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94-10-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89-9-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2564
https://www.thairath.co.th/news/local/2161570
https://www.sanook.com/news/8423586/
https://www.thairath.co.th/news/local/2162341
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953852
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000078271
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953817
https://www.tnnthailand.com/news/covid19/87618/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/954082
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32. โควดิวันน้ี 11/8/64 ตดิเชือ้รายใหมพุ่่ง 21,038 ราย เสยีชวีติ 207 ศพ 
 
33. เชยีงใหมส่ั่งปิด 5 หมูบ่า้น - 2 อา่งเก็บน ้า คมุ COVID-19 
 
34. 'สมทุรปราการ' พืน้ทีส่แีดงเขม้ 'ตดิเชือ้โควดิ 19' วันน้ีอกี 1,388 ราย เสยีชวีติ 17 ราย 
 
35. COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 79 วัน ฉีดวัคซนีโควดิ 546,844 โดส 
 
36. อัพเดททีน่ี่ จุดฉีดวัคซนีโควดิ-19 ทัง้แบบ Walk-In และลงทะเบยีน มทีีไ่หนบา้ง 
 
37. พุ่งไมห่ยดุ! ยอดป่วยโควดิในประเทศวันน้ีนวิไฮ 23,418 ราย ตดิเชือ้ในเรอืนจ า 388 เสยีชวีติยังสงู 184 คน ตดิเชือ้สะสมระลอก
เมษาฯ 834,326 ราย 
 
38. 13 ส.ค. ศนูยรั์บวัคซนีธรรมศาสตร ์รังสติ เปิดลงทะเบยีนฉีดวัคซนีโควดิฟร ี
 
39. เชค็ดว่น ฉีดวัคซนีโควดิฟร ีที ่รพ.ลาดหลมุแกว้วันน้ีจ านวนจ ากัด 
 
40. นครปฐม พบผูต้ดิเชือ้โควดิวันน้ี (13 ส.ค.) 742 ราย มยีอดผูเ้สยีชวีติสะสม 231 ราย 
 
41. เชค็ดว่น 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.พุ่งทะล ุ5,140 จับตาปากน ้า สมทุรสาคร ชลบรุ ี
 
42. ศบค. ชดุใหญถ่ก 4 วาระส าคัญ จับตาปรับมาตรการโควดิ เตรยีมแลกวัคซนีภฏูาน (คลปิ) 
 
43. ยอด 'โควดิ-19' วันน้ี น่าหว่ง! พบตดิเชือ้เพิม่ 21,157 ราย เสยีชวีติ 182 ราย ไมร่วม ATK อกี 803 ราย 
 
44. เชค็ทีน่ี่! อัพเดท 10 จังหวัดตดิโควดิสงูสดุ กทม.พุ่งอกีแลว้-ปรมิณฑลยังอว่ม 
 
46. ระยองพบผูต้ดิเชือ้โควดิวันน้ี (16 ส.ค.) 340 ราย อ.ปลวกแดงสงูสดุ 107 ราย 
 
47. 'โควดิตดิเชือ้วันน้ี' ชลบรุ ี1,223 เสยีชวีติอกี 9 ราย จับตาสถานทีท่ างานยอดพุ่ง 
 
48. 'สมทุรปราการ' พบตดิเชือ้ใหมวั่นน้ีเพิม่ 1,200 ราย เสยีชวีติ 11 ราย 
 
49. สธ.กังวลตดิเชือ้โควดิหลักหมืน่ในตา่งจังหวัดแซงกทม. 
 
50. โควดิวันน้ี 17/8/64 พบผูเ้สยีชวีตินวิไฮ 239 ศพ ตดิเชือ้รายใหม ่20,128 ราย 
 
51. ครม.ไฟเขยีวจัดซือ้ “ไฟเซอร”์ เพิม่อกี 10 ลา้นโดส เขา้ไทย 30 ลา้นโดส ไตรมาส 4 ปีน้ี 
 
51. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 4,154 จับตาปรมิณฑล อยธุยา ศรสีะเกษ 
 
52. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้เพิม่ 20,515 ราย เสยีชวีติอกี 312 ราย ตายสะสมพุ่ง 8 พันศพ! 
 
53. ลามหนัก! ‘นครปฐม’ พบคลัสเตอร ์2 แหง่ ผูต้ดิเชือ้รายใหมพุ่่ง 645 ราย 
 
54. ยอดโควดิทั่วโลก 18 ส.ค.64 ตดิเชือ้เพิม่ 633,284 ราย เสยีชวีติเพิม่ 9,720 ราย 
 
55. "โคราช" ระทกึ เร่งคมุ 2 คลัสเตอรโ์รงงาน พบแรงงานป่วยโควดิ 755 ราย 
 
56. ผวาโควดิ "เดลตา พลัส" โผลท่ีล่าว 2 ราย เป็นคนงานเดนิทางกลับจากประเทศเพือ่นบา้น 
 
57. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 4,392 จับตาโคราช ราชบรุ ีสระบรุ ี
 
58. ตัวเลขฉุดไมอ่ยู!่ โควดิวันน้ี ไทยพบผูต้ดิเชือ้เพิม่ 20,902 ราย เสยีชวีติอกี 301 ราย 
 
59. ‘ยกระดบั’ สูโ้ควดิ หยดุนวิไฮ ‘เสยีชวีติ’ 
 
60. ยอดโควดิทั่วโลก 19 ส.ค.64 ตดิเชือ้เพิม่ 680,269 ราย เสยีชวีติเพิม่ 10,213 ราย 
 
61. "บิ๊กตู"่ ออกงานแลว้ ยันไมท่อ้สูโ้ควดิ เตรยีมประเมนิล็อกดาวน์ 
 
62. 'รพ.สนามธรรมศาสตร ์' วัคซนีใกลห้มด เสยีงออ้นวอนขอก็ไปไมถ่งึ 
 
63. นครปฐมเร่งตรวจโควดิคลัสเตอรแ์คมป์กอ่สรา้ง หลังพบตดิเชือ้อือ้ 
 
64. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.ยอด 4,181 จับตาโคราช อยธุยา ระยอง 
 
65. เกนิ 1 ลา้น! ป่วยโควดิในประเทศวันน้ี 19,851 ยอดสะสม 1,009,710 ราย เสยีชวีติเพิม่ 240 ยอดรวม 8,826 คน 
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66. 'ไทยร่วมใจ' แจง้วัคซนีควิรอบ 6-10 ส.ค. มาฉีดไดเ้ลยวันน้ี 
 
67. กรมควบคมุโรค เร่งฉีดวัคซนีโควดิใหผู้ส้งูอาย ุลดการเจ็บป่วย-เสยีชวีติ 
 
68. รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดใหห้ญงิตัง้ครรภ-์เด็กป่วย 7 โรค ลงทะเบยีนรับวัคซนีไฟเซอร ์
 
69. ภเูก็ต ตดิเชือ้โควดิใหมพุ่่ง 129 ราย จากแซนดบ์็อกซ ์อกี 2 ราย 
 
70. ส.อ.ท. เสนอแนวทางคมุโควดิเป็นมาตรฐานเดยีวกัน ป้องกันภาคการผลติสะดดุ 
 
71. รายงานหนา้2: เสยีงสะทอ้น… ‘แฟคตอรี ่แซนดบ์็อกซ’์ คมุ ‘โควดิ’ในโรงงาน 
 
72. โรงงานสมทุรสาครโวยตัง้FAI1,500แหง่ขาดหมอดแูล 
 
73. เชค็กอ่นซือ้ ชดุตรวจโควดิ ATK ทีรั่บรองจาก อย.มยีีห่อ้ไหนบา้ง 
 
74. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 3,472 จับตาอยธุยา สระบรุ ีโคราช 
 
75. ยอดโควดิวันน้ี ตดิเชือ้เพิม่ 17,491 ราย เสยีชวีติ 242 คน หายป่วย 22,134 ราย 
 
76. คลัสเตอรใ์หม!่ กะเหรีย่งป่าละอตูดิโควดิ 46 คน ปิดหมูบ่า้น 14 วัน 
 
77. เชค็ทีน่ี่! อัพเดทจุดตรวจโควดิฟร ี9 จุดในกทม.-ปทมุธานี 
 
78. ศบค. รายงานยอดฉีดวัคซนีโควดิวันน้ีเพิม่ 206,820 ราย 
 
79. ลดลงอกีวัน! โควดิวันน้ี ตดิเชือ้เพิม่ 17,165 ราย เสยีชวีติ 226 ราย กลับบา้น 20,059 ราย 
 
80. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 4,025 จับตาสมทุรปราการ ราชบรุ ีโคราช 
 
81. 'ตดิเชือ้โควดิ' วันน้ี ชลบรุพีบรายใหม ่816 ราย คลัสเตอรอ์ติาเลยีนไทย-มติซบูชิ ิยอดสะสมสงู 
 
82. ไทยเฝ้าระวัง "เดลตา" 4 สายพันธุย์อ่ย พบ 14 คนใน 8 จังหวัด 
 
83. หอการคา้ ร่วมมอืแกว้กิฤตโิควดิคสัสเตอรโ์รงงาน 
 
84. กระทรวงอตุสาหกรรมรุดตรวจโรงงานตน้แบบ Bubble and Seal ไดผ้ลดไีมพ่บป่วยโควดิ 
 
85. “พจน์” ผนกึ 3 สมาคม ถกผูว้า่ฯสมทุรสาครเร่งแกไ้ขปัญหาโควดิ คลสัเตอรโ์รงงาน 
 
86. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 4,139 จับตาสมทุรปราการพุ่งสงู กาญจนบรุ ี
 
87. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้เพิม่ 18,417 ราย เสยีชวีติอกี 297 ราย ยอดตายสะสมทะลหุลักหมืน่ 
 
88. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 7,958 จับตาโคราช ระยอง 
 
89. โควดิไทยวันน้ี ตดิเชือ้ใหม ่18,501 ราย เสยีชวีติ 229 ราย 
 
90. ศบค. ถกคลายล็อก 26 ส.ค. ประกาศแผนฉีดวัคซนี 100 ลา้นโดส 
 
91. รพ.จุฬาลงกรณ์ เผยประสทิธภิาพของการฉีดวัคซนีไฟเซอรใ์นเด็ก 
 
92. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้เพิม่ 18,702 ราย เสยีชวีติอกี 273 ราย หายป่วยเพิม่ 20,163 ราย 
 
93. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.ยอด 4,699 จับตาสมทุรปราการ ชลบรุ ี
 
94. รอลุน้! ศบค.คลายล็อกกจิกรรม-คงเคอรฟิ์ว-ลดจว.สแีดงเขม้ 
 
95. เวยีดนามคาดโควดิระบาดในเขตอตุสาหกรรมหลักหมืน่ เร่งสง่กองทัพเขา้ควบคมุ 
 
96. โรงงานแปรรูปไก ่โควดิพุ่งไมห่ยดุ โคราชวันน้ีตดิเชือ้ 450 คน 
 
97. พษิโควดิ โรงงานโอดตน้ทนุแฝงอือ้ ก าลังผลติหดเหลอื 70% ผวาสง่มอบสนิคา้ไมท่ัน 
 
98. สงขลาส่ังล็อกดาวน์ชมุชนหลงัตดิเชือ้กวา่ 140 คน พรอ้มส่ังกักตัว พนง. โรงงาน หลังป่วยพุ่ง 
 
99. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 3,771 จับตาสมทุรปราการ ราชบรุ ีระยอง 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/955740
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2171486
https://www.thairath.co.th/news/society/2171677
https://www.thaipost.net/main/detail/113915
https://www.ryt9.com/s/iq03/3250262
https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2896667
https://www.thansettakij.com/economy/492868
https://www.thansettakij.com/general-news/492918
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956134
https://www.thansettakij.com/general-news/492878
https://news.thaipbs.or.th/content/307204
https://www.thansettakij.com/general-news/492707
https://www.banmuang.co.th/news/politic/247396
https://www.sanook.com/news/8431754/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956307
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956274
https://news.thaipbs.or.th/content/307241
https://www.thansettakij.com/economy/493049
https://www.thansettakij.com/economy/493245
https://www.prachachat.net/economy/news-745257
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956520
https://www.sanook.com/news/8432358/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956716
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2905546
https://www.prachachat.net/general/news-746616
https://www.prachachat.net/general/news-746415
https://www.sanook.com/news/8433586/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956932
https://news.thaipbs.or.th/content/307353
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2178420
https://news.ch7.com/detail/510661
https://www.thansettakij.com/economy/493649
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2911045
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957317


   Newsletter                           August 2021 62 |70 

 

 
100. ยอด 'โควดิ-19' วันน้ี ตายยังเยอะ! พบเสยีชวีติ 256 ราย ตดิเชือ้เพิม่ 15,972 ราย ไมร่วม ATK อกี 2,028 ราย 
 
101. 'โควดิ 19 ตดิเชือ้' วันน้ี ชลบรุพีบ 747 เสยีชวีติเพิม่ 5 ราย เชค็คลสัเตอรโ์รงงาน 
 
102. ไทยยเูน่ียน ชว่ยสูภั้ยโควดิตอ่เน่ือง บรจิาคอาหารแลว้กวา่ 3.2 แสนชิน้ 
 
103. ลดลงอกีนดิ! โควดิวันน้ี พบตดิเชือ้เพิม่ 14,666 ราย เสยีชวีติ 190 ราย 
 
104. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 3,963 จับตาสมทุรปราการ ราชบรุ ีสงขลา 
 
105. กระทรวงสาธารณสขุ ยนืยัน ไทยยังไมพ่บ โควดิสายพันธุใ์หม ่C.1.2 
 
106. สธ.ญีปุ่่ นคาด วัคซนีโควดิ-19 โมเดอรน์าโอกนิาวาปนเป้ือนเกดิจาก “เข็ม” 
 
 
ขา่วการเงนิ 

1. หน้ีสาธารณะไทยจ่อทะล9ุลา้นลา้น และเกนิเพดาน 60% 
 
2. หุน้ไทยวันน้ี (02 ส.ค.) ปิดตลาดเชา้ -0.43 จุด ซือ้ขาย 3.5 หมืน่ลา้น 
 
3. ราคาทองวันน้ี (2 ส.ค.) คงที ่รูปพรรณขายออกบาทละ 28,800 บาท 
 
4. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.894 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.013 บาท/ดอลลาร)์ 
 
5. เช็กเวลาเปิด-ปิดธนาคารทกุสาขา ชว่งล็อกดาวน์โควดิใน 29 จังหวัดสแีดงเขม้ 
 
6. ราคาทองวันน้ีแทง่ขายบาทละ28,250บาท รูปพรรณ28,750บาท 
 
7. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.959 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.065 บาท/ดอลลาร)์ 
 
8. หุน้ไทยวันน้ี (3 ส.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ +11 จุด ซือ้ขาย 3.7 หมืน่ลา้น 
 
9. หุน้ไทยวันน้ี (4 ส.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ -4.77 จุด ซือ้ขาย 2.8 หมืน่ลา้น 
 
10. ราคาทองวันน้ี (4 ส.ค.) ขยับขึน้ 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,850 บาท 
 
11. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.993 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.034 บาท/ดอลลาร)์ 
 
12. ยอดโควดิพุ่ง ทบุ ‘เงนิบาท’ ออ่นคา่สดุในเอเชยีแลว้กวา่9% 
 
13. กนง. มมีต ิ4 ตอ่ 2 เสยีงใหค้งอัตราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี ่0.50% ตอ่ปี 
 
14. หุน้ไทยวันน้ี (05 ส.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ -9.15 จุด ซือ้ขาย 3.7 หมืน่ลา้น 
 
15. ราคาทองวันน้ี (5 ส.ค.) คงที ่รูปพรรณขายออก 28,900 บาท 
 
16. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.079 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.086 บาท/ดอลลาร)์ 
 
17. อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเปิด “ออ่นคา่” ทีร่ะดับ 33.27 บาท/ดอลลาร ์
 
18. ราคาทองวันน้ี 6 ส.ค.64 เปิดตลาดเชา้ ไมข่ยับ เมือ่เทยีบราคาปิดวานน้ี 
 
19. วเิคราะหส์ถานการณ์ราคาน ้ามัน (6 ส.ค.64) 
 
20. STOCKFOCUS: จับตาหุน้เดน่วันน้ี 
 
21. ธนาคารไทยฐานะการเงนิแข็งแกร่ง วอนหยดุแชรข์า่วสถาบันการเงนิเสีย่งลม้ 
 
22. หุน้ไทยวันน้ี (09 ส.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ +17 จุด ซือ้ขาย 3.7 หมืน่ลา้น 
 
23, ราคาทองวันน้ี (9 ส.ค.) ร่วงลง 300 บาท รูปพรรณขายออก 28,200 บาท 
 
24. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.358 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.214 บาท/ดอลลาร)์ 
 
25. ระทกึเงนิบาทออ่นคา่ในรอบ 3 ปี หลังสหรัฐฯประกาศตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเพิม่ 
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26. ราคาทองวันน้ี (10 ส.ค.) ปรับลง 150 บาท รูปพรรณบาทละ 28,000 บาท 
 
27. หุน้ไทยภาคเชา้ ปิดที ่1,547.95 จุด บวก 7.73 จุด หรอื 0.50% 
 
28. คา่เงนิบาทวันน้ี (10 ส.ค.) ออ่นคา่ที ่33.47 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
29. สรุปทีน่ี่ "เกณฑค์ุม้ครองเงนิฝากใหมไ่มเ่กนิ 1 ลา้นบาท" 
 
30. ราคาทองวันน้ี (11 ส.ค.) ขยับลง 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 27,900 บาท 
 
31. หุน้ไทยวันน้ี (11 ส.ค.) ปิดภาคตลาดเชา้ -3.01 จุด ซือ้ขาย 5 หมืน่ลา้น 
 
32. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.465 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.017 บาท/ดอลลาร)์ 
 
33. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 33.11 แข็งคา่หลังดอลลารอ์อ่นคา่ จับตาตัวเลข GDP ไทยสัปดาหห์นา้ 
 
34.10 เรือ่งตอ้งรูก้อ่น 'ฝากเงนิ' เมือ่ 'สถาบันคุม้ครองเงนิฝาก' ลดวงเงนิคุม้ครองเหลอื 1 ลา้นบาท 
 
35.ราคาทองวันน้ี (13 ส.ค.) ดดีขึน้ 200 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,150 บาท 
 
36.'หุน้ไทย' ปิดตลาดเชา้ ลง 0.62 จุด ไรปั้จจัยหนุน 
 
37. รัฐ เผย คบืหนา้มาตรการชว่ยเหลอืการเงนิ ผูป้ระกอบการ-ประชาชน สูโ้ควดิ 
 
38. ราคาทองวันน้ี (16 ส.ค.) ปรับขึน้ 100 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,600 บาท 
 
39. หุน้ไทยภาคเชา้ ปิดที ่1,521.86 จุด ลบ -6.46 จุด หรอื -0.42% 
 
40. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.281 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.101 บาท/ดอลลาร)์ 
 
41. คงระดับพืน้ทีท่ั่วราชอาณาจักร 18-31 ส.ค. หา้งเปิดธนาคาร-สถาบนัการเงนิได ้
 
42. ญีปุ่่ นจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื” ไทยยเูน่ียน” อยูท่ีอั่นดับ A- 
 
43. ราคาทองวันน้ี (17 ส.ค.) พุ่งขึน้ 250 บาท รูปพรรณบาทละ 28,850 บาท 
 
44. หุน้ไทยภาคเชา้ ปิดที ่1,538.52 จุด บวก 7.28 จุด หรอื 0.48% 
 
45. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.406 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.125 บาท/ดอลลาร)์ 
 
46. ราคาทองวันน้ี (18 ส.ค.) ขยับลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 28,700 บาท 
 
47. กองทนุส ารองเลีย้งชพี กับ ทางเลอืกในการออมภาคบังคับ 
 
48. หุน้ไทยภาคเชา้ ปิดที ่1,554.24 จุด บวก 10.02 จุด หรอื 0.65% 
 
49. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.419 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.013 บาท/ดอลลาร)์ 
 
50. ราคาทองวันน้ี (19 ส.ค.) ปรับลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 28,600 บาท 
 
51. หุน้ไทยวันน้ี (19 ส.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้+0.48 จุด ซือ้ขาย 43,806 ลา้น 
 
52. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.201 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.218 บาท/ดอลลาร)์ 
 
53. สรรพากรชงคลังคงแวต7% อกี 2 ปี พยงุเศรษฐกจิจากพษิโควดิ 
 
54. ราคาทองวันน้ี (20 ส.ค.) คงที ่รูปพรรณบาทละ 28,700 บาท 
 
55. หุน้ไทยวันน้ี (20 ส.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้+7 จุด ซือ้ขาย 39,467 ลา้น 
 
56. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.409 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.208 บาท/ดอลลาร)์ 
 
57. คา่เงนิบาทวันน้ี (23 ส.ค.) แข็งคา่ที ่33.29 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
58 หุน้ไทยลุน้ทดสอบแนวตา้นใหญ่ 1,560 จุด รับแรงเก็งก าไรกลุม่เปิดเมอืง 
 
59. ราคาน ้ามันวันน้ี (23 ส.ค.) เช็คราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
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60. ราคาทองวันน้ี 23/8/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้คงที ่รูปพรรณขายออก 28,650 
 
61. ราคาทองวันน้ี (24 ส.ค.) ขยับลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 28,700 บาท 
 
62. หุน้ไทยวันน้ี (24 ส.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้+10 จุด หุน้ OR ตดิซือ้ขายสงูสดุ 
 
63. คลังขยายเวลาเก็บ VAT 7% ตอ่อกี 2 ปี 
 
64. ราคาน ้ามันวันน้ี (24 ส.ค.) เช็กราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
65. ธปท. ประกาศสถานะ ttb เขา้กลุม่ D-SIBs หลงัควบรวมกจิการเสร็จสิน้ 
 
66. หน้ีครัวเรอืนเพิม่ขึน้ทะล ุ14 ลา้นลา้นบาท เกนิ 90% ของจดพี ี
 
67. ราคาทองวันน้ี (25 ส.ค.) ร่วงลง 300 บาท รูปพรรณบาทละ 28,350 บาท 
 
68. หุน้ไทยวันน้ี (25 ส.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้+5จุด ซือ้ขาย 49,308 ลา้น 
 
69. ‘เงนิบาท’ วันน้ีเปิด‘แข็งคา่สดุรอบเกอืบ1เดอืน’ ที3่2.88บาทตอ่ดอลลาร ์
 
70. ราคาทองวันน้ี (26 ส.ค.) ปรับลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 28,200 บาท 
 
71. หุน้ไทยวันน้ี (26 ส.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้+0.39 จุด ซือ้ขาย 45,196 ลา้น 
 
72. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.839 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.292 บาท/ดอลลาร)์ 
 
73. “ญีปุ่่ น” แหข่นเงนิกลับบา้นไปชว่ยบรษัิทแม ่กดดันคา่เงนิบาทออ่นยวบ 
 
74. ttb แนะ 3 สนิเชือ่ชว่ยรวมหน้ีเป็นกอ้นเดยีว ดอกเบีย้ต ่า ผ่อนไมห่นัก 
 
75. หุน้ไทยวันน้ี (27 ส.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้+8 จุด ซือ้ขายทะลัก 5 หมืน่ลา้น 
 
76. ราคาทองวันน้ี (27 ส.ค.) พุ่งขึน้ 150 บาท รูปพรรณบาทละ 28,350 บาท 
 
77. 'เงนิบาท' ชว่งเชา้วันน้ี 'แข็งคา่'สดุในรอบ 6สัปดาหท์ี ่32.63 บาทตอ่ดอลลาร ์
 
78. คา่เงนิบาทวันน้ี (30 ส.ค.) แข็งคา่ที ่32.53 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
79. ราคาทองวันน้ี (30 ส.ค.) ขยับลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 28,400 บาท 
 
80. หุน้ไทยวันน้ี (30 ส.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้+22 จุด ซือ้ขายทะลัก 6.9 หมืน่ลา้น 
 
81. วเิคราะหส์ถานการณ์ราคาน ้ามัน (30 ส.ค.64) 
 
82. เงนิบาทดจิทิัล...ไทยท า ไทยใช ้ไทยเจรญิ 
 
83. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.687 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.073 บาท/ดอลลาร)์ 
 
84. 1 ก.ย.64 ดเีดยเ์ก็บภาษี e–Service 
 
85. ราคาทองวันน้ี (31 ส.ค.) ปรับลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 28,300 บาท 
 
86. หุน้ไทยวันน้ี (31 ส.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้+5.99 จุด ซือ้ขาย 5.5 หมืน่ลา้น 
 
87. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.507 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.180 บาท/ดอลลาร)์ 
 
88. ธปท.ชีโ้ควดิกระทบหนักก าลังซือ้ในประเทศทรุด 
 
  
ขา่วแรงงาน   

1. ส.อ.ท.เสนอรัฐเร่งฉีดวัคซนีแรงงานม.33 ป้องภาคการผลติหนุนสง่ออก 
 
2. FTI Poll เผยวกิฤตโิควดิ-19 ท า "แรงงานภาคอตุสาหกรรม" ขาดแคลน สง่ผลก าลังผลติลดลง 
 
3. เคาะ 24 ส.ค.จ่าย 5,000 เยยีวยาผูป้ระกันตน ม.39 ม.40 เปิดแผน - ไทมไ์ลน์เยยีวยา 29 จังหวัด 13 จว. ไดเ้พิม่ !! 
 
4. ถงึเวลา…บังคับคนไทยออม เร่งดนัคลอดกฎหมาย กบช. 
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5. แรงงาน เสนอมาตรการเยยีวยาหลังเพิม่พืน้ทีล่็อกดาวน์ จับตาแตง่ตัง้ปลัดมท. 
 
6. รมว.กระทรวงแรงงาน หว่งใยชาวนราธวิาส มอบสิง่ของสนับสนุนภารกจิรพ. สนาม 
 
7. แท็กซีนั่บ 100 คัน จอดยาวหนา้กระทวงแรงงาน ตดิป้ายวอนนายกฯ ชว่ยดว้ย 
 
8. กทม.ออกประกาศส่ังปิดสถานทีเ่ป็นการชัว่คราว (ฉบับที ่39) สว่นแคมป์ หรอืไซตก์อ่สรา้งยังเขม้งวดตามมาตรการ (Bubble and 
Seal) และควบคมุการเคลือ่นยา้ยแรงงาน (Sealed Route) มผีล 3 ส.ค.น้ี 
 
9. ชมุพรผงะ! ส่ังปิดชมุชนแรงงานตา่งดา้วหลังพบเป็นคลัสเตอรใ์หญ่ 
 
10. เงนิเยยีวยาแรงงาน ประกันสังคม 16 จังหวัด เริม่โอนหลัง 24 ส.ค. 
 
11. เพิม่กรอบวงเงนิอกี 30,000 ลา้น เยยีวยาโควดิรวม 29 จังหวัดสแีดงเขม้ 
 
12. เผย 10 เดอืนตา่งดา้วลักลอบเขา้ชายแดนภาคเหนือกวา่ 600 คน 
 
13. เชยีงใหมส่ั่งบังคับเขม้ใช ้Bubble and Seal คมุแรงงานกอ่สรา้ง-โรงงานสกัดโควดิ-19 ระบาด 
 
14. ประกันสังคม ลยุฉีดวัคซนีไขว ้SV+AZ แรงงานสมทุรสาคร เป้ากวา่ 4 แสนคน 
 
15. เยยีวยา ม.33 วันแรก 7 หมืน่บัญชรัีบโอน 2,500 ไมไ่ด ้ก.แรงงานเผยเหต-ุแนะทางแก ้
 
16. ก.แรงงาน มอบเครือ่งอปุโภคบรโิภคใหม้ลูนธิแิอลพเีอ็น ชว่ยแรงงานไทย-ตา่งดา้วสูภั้ยโควดิ 
 
17. 'จ๊อบส ์ดบี'ี ชีโ้ควดิระบาดรอบ 4 ฉุดตลาดแรงงานแยห่นัก 
 
18. ชดุเฉพาะกจิเดนิหนา้ตรวจตา่งดา้ว ลักลอบท างาน ปรับนายจา้ง 1 แสน 
 
19. ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ตน้เหตลุักลอบเขา้เมอืง-ชายแดนทะลัก 
 
20. "ประกันสังคม" มาตรา40 แรงงานอสิระ รบีจ่ายเงนิสมทบ กอ่นชวดสทิธิเ์งนิเยยีวยา 
 
21. สมัครดว่น! 'นัดพบแรงงาน Online' ชวน 'คนหางาน' มากกวา่ 4,500 อัตรา 
 
22. ผูป้ระกันตนม.33 ตกหลน่เงนิเยยีวยารอบแรก ไมต่อ้งกังวล 13 ส.ค.น้ีโอนอกีรอบ 
 
23. แรงงานตา่งดา้วใน อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุ ีรวมตัวประทว้งนายจา้งไมห่ามาตรการป้องกันการระบาดโควดิ-19 
 
24. แรงงานลาวทยอยเดนิทางกลับประเทศหลังโควดิไทยระบาดหนัก 
 
25. ก.แรงงาน ย ้า 'ผูป้ระกันตน ม.40' ไมก่ระทบสทิธ ิ'บตัรทอง' บัตรสวัสดกิารแหง่รัฐ 
 
26. "สชุาต"ิ มอบเครือ่งอปุโภคบรโิภคผ่านมลูนธิ ิLPN ชว่ยแรงงานตา่งดา้วในไทย 
 
27. สมัครดว่น! 'นัดพบแรงงาน Online' ชวน 'คนหางาน' มากกวา่ 4,500 อัตรา 
 
28. วกิฤตเปลีย่นเทรนดจ์า้งงาน พนักงานสายการบนิแหร่่อนใบสมัครงานใหม ่
 
29. วันสดุทา้ย ‘แรงงานอสิระ’ ทีส่มัคร ม.40 ช าระเงนิงวดแรก กอ่นหมดสทิธรัิบ 5,000 รบีเลย! 
 
30. ดาวโจนส ์(6 ส.ค.) บวก144.26 จุด รับขา่วตลาดแรงงานเดอืนก.ค.แข็งแกร่ง 
 
31. เปิดแลว้ ศนูยฉี์ดวัคซนีสนามไทย-ญีปุ่่ น รองรับแรงงานแคมป์วันละ 2 พันคน 
 
32. “สเุทพ” จี ้“ก.แรงงาน” ท างานเชงิรุก แกป้มลกูจา้งถกูนายจา้งหักเงนิม.33...  
 
33. ลกูจา้งรัฐวสิาหกจิไดส้ทิธเิพิม่ อนุมัตแิลว้ รักษาโควดิ-เงนิชว่ยเหลอืบตุร 
 
34. ดชันีเชือ่มั่นอตุฯร่วงตอ่เน่ือง กกร. จีพ้บ “ประยทุธ”์ เปิดทางเคลยีรปั์ญหาวัคซนี 
 
35. ครม.เคาะเยยีวยาแรงงานและบคุลากรทางการแพทย ์
 
36. ตามรวบนายหนา้ ลอบขนแรงงานเถือ่นเขา้ไทย สารภาพไดห้ัวควิรายละพัน 
 
37. กอ.รมน. ป้องกันแรงงานหลบหนีเขา้เมอืง ยกระดบัจัดท าแอปฯตรวจรายชือ่ 
 
38. ครม.เคาะเงนิเยยีวยาภาคแรงงานกวา่ 5 หมืน่ลา้นบาท 

https://www.ryt9.com/s/iq02/3244127
https://www.matichon.co.th/region/news_2863375
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2156168
https://www.prachachat.net/general/news-729578
https://www.prachachat.net/general/news-729578
https://www.thaipost.net/main/detail/112156
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-730367
https://www.thairath.co.th/news/politic/2156608
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-730930
https://mgronline.com/local/detail/9640000076063
https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6546899
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6547859
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2868101
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952934
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-730679
https://www.prachachat.net/economy/news-732926
https://www.thansettakij.com/general-news/490647
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953231
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/153511
https://mgronline.com/local/detail/9640000077796
https://news.ch7.com/detail/506280
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953430
https://www.thairath.co.th/news/politic/2159075
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953231
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-733013
https://www.matichon.co.th/economy/news_2876703
https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=ckRmbU5xNitUMGc9
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-734875
https://www.dailynews.co.th/news/141242/
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-735285
https://www.prachachat.net/economy/news-735107
https://news.ch7.com/detail/506787
https://www.thairath.co.th/news/crime/2163321
https://www.thairath.co.th/news/politic/2163190
https://news.ch7.com/detail/506641
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39. ขาดแคลนแรงงาน: ปัญหาใหญ่นวิซแีลนด ์
 
40. ครม. ไฟเขยีว! จ่ายเยยีวยาภาคแรงงานพืน้ทีส่แีดงเขม้กวา่ 5 หมืน่ลา้นบาท 
 
41. เรอืประมงแย ่ขอน าเขา้แรงงานตา่วดา้ว เร่งฉีดวัคซนี พักหน้ีเงนิกูด้ว่น 
 
42. ก.แรงงาน เปิดงานนัดพบออนไลน์พืน้ที ่EEC รับเกอืบ 9 พันอัตรา 
 
43.เปิดวธิตีรวจสอบสทิธ ิประกันสังคม ม.39-ม.40 เช็กเลย รับเงนิ 5,000 บาท 
 
44.ผูป้ระกันตน ม.33 เฮ สปส.เปิดฉีดวัคซนีเขม็ 2 ทั่วกรุง 26 จุด เริม่ 16 ส.ค.น้ี 
 
45. How digital labour platforms can provide decent jobs for young refugees 
 
46. รมว.แรงงาน พรอ้มแจงศกึซกัฟอก ปม ปิดแคมป์โควดิ จ่อ แถลงผลงานรอบ 1 ปี 
 
47. จับแรงงานขา้มชาตกิวา่ 40 คน จ่ายหัวควิคนละ 20,000 บาท ลักลอบขา้มแดน มุ่งหนา้ท างาน กทม. 
 
48. รมว.แรงงาน ลั่น! เตรยีมต าแหน่งงานกวา่ 8 แสนอัตรา รองรับคนวา่งงาน ขอใหม้ฝีีมอื ไมต่อ้งกลัว 
 
49. รัฐทุม่หมดหนา้ตัก 5 แสนลา้น อัดแพ็กเกจพยงุ “แรงงาน-ธุรกจิ” 
 
50. เริม่แลว้! ฉีดวัคซนีโควดิ-19 'ผูป้ระกันตน ม.33' เขม็สอง 26 จุดในกทม. 
 
51. ตลัสเตอร ์รง.อตุสาหกรรม ยังพุ่ง ส่ัง Bubble & Seal 3 โรงงาน 
 
52. ก.แรงงาน เร่งหางานใหค้นไทย ทัง้ใน-นอกประเทศ เกอืบ 1 ลา้นอัตรา 
 
53. จับตา! ชงตัง้ บญุชอบ สทุธมนัสวงษ์ ผูต้รวจทส. ขา้มหว้ยน่ัง ปลัดแรงงาน 
 
54. ศบค. เคาะมาตรการ “แฟกตอรีแ่ซนดบ์อกซ”์ ชว่ยแรงงาน 3 ลา้นราย 
 
55. ผูป้ระกันตน ม.33 เริม่ฉีดวัคซนีเข็ม 2 วันน้ี 1,500 คนตอ่วัน 26 จุด 
 
56. “บิ๊กป้อม” ประชมุ 1 ปี ก.แรงงาน ชืน่ชมชว่ยผูป้ระกันตนรวดเร็วทั่วถงึ ดา้นตัวแทนแรงงานขอบคณุไมท่อดทิง้ยามวกิฤตโควดิ 
 
57. รัฐบาล พอใจผลงาน ก.แรงงาน ก าชบัใหเ้ร่งกระจายวัคซนีเยยีวยาผูเ้ดอืดรอ้นใหท้ันตามกรอบเวลา 
 
58. ก.แรงงาน เปิดตัวแอป SMART TOEA หางาน-ชว่ยเหลอืท างานตา่งประเทศ 
 
59. ครม.โยกปลัดกระทรวงขา้มหว้ย ตัง้ 'บญุชอบ สทุธมนัสวงษ์' ผูต้รวจทส. น่ัง 'ปลัดแรงงาน' 
 
60. แซนดบ์อกซโ์รงงาน 7 จังหวัด อุม้แรงงาน 3 ลา้นคน ธรุกจิโอดตน้ทนุพุ่ง 
 
61. วจัิยเผย แรงงานอาหารทะเล คา่จา้งไมพ่อชนเดอืน โควดิซ ้าเตมิเขา้ไมถ่งึเยยีวยา 
 
62. แซสฯผดุโครงการ SCYP ปั้นแรงงานดจิทิัล 500 คนภายในปีน้ี 
 
63. กระทรวงแรงงาน เตรยีมออกประกาศกระทรวง ใหห้ญงิตัง้ครรภ ์work from home ได ้
 
64. กกจ. เผยแรงงานตา่งดา้วถกูกฎหมายมสีทิธฉีิดวัคซนีป้องกันโควดิ 
 
65. มผีลแลว้ ก.แรงงาน ออกระเบยีบกองทนุสงเคราะหล์กูจา้งฉบบัใหม ่ใหล้กูจา้งใชส้ทิธรัิบเงนิสงเคราะหเ์ร็วขึน้ 
 
66. เฮ! ผูป้ระกันตน ม.33ใน 16 จังหวัด ไดรั้บเงนิเยยีวยาจากรัฐบาลคนละ 2,500 บาท 
 
67. วงเสวนา ชีโ้ควดิหนัก ลามปัญหาสังคม-แรงงาน จ่อท าเด็ก 6.5 หมืน่ หลดุระบบการศกึษา 
 
70. “บิ๊กตู”่ หว่งแรงงานอสิระ กลุม่ฟรแีลนซ ์เร่งสมัคร ม.40  
 
71. เปิดขัน้ตอนจา้งแรงงานตา่งดา้วท างานใน ปท. ถกู กม.ถงึปี 66 
 
72. 'สหภาพฯ'เตรยีมรอ้งนายกฯทบทวนมต ิครม.ตัง้; บญุชอบ'เป็นปลดัแรงงาน 
 
73. อภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู อุม้แรงงาน ‘ไทยสแตนเลย’์ ฝ่าวกิฤตโควดิ 
 
74. “องอาจ” จี ้ศบค. ดแูลแรงงานตา่งดา้วนอกระบบตดิเชือ้โควดิ หว่งเป็นคลัสเตอรเ์คลือ่นทีก่ระทบวงกวา้ง 
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2167096
https://news.ch7.com/detail/507731
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https://siamrath.co.th/n/273817
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75. ‘โฆษกแรงงาน’ เผยจา้งงาน 'นักศกึษาจบใหม'่ แลว้นับแสนคน 
 
76. กสร. ยกระดับ 'พนักงานตรวจแรงงาน' ลดปัญหาคา้มนุษยฯ์ 
 
77. ก.แรงงาน เปิดโครงการ 'ดวงตาแรงงาน' ตอ่ตา้นการทจุรติ 
 
78. ‘ภเูก็ต’ เขม้งวด ตรวจคัดกรองแรงงานในเรอืประมงพาณชิย ์
 
79. หอการคา้ฯ เสนอ 6 มาตรการเร่งดว่นแกปั้ญหาแรงงานไทย-ตา่งชาตใินสถานการณ์โควดิ 
 
80. รมช.แรงงาน เร่งขับเคลือ่นแผนยกระดับแรงงานป้อนอตุสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve 
 
81. โฆษกรัฐบาลคนใหม!่ โชวผ์ลงานทันควันแจงยบิมาตรการเยยีวยาแรงงาน 
 
82. กสร. ยกระดับ 'พนักงานตรวจแรงงาน' ลดปัญหาคา้มนุษยฯ์ 
 
83. ก.แรงงาน สง่ 142 'แรงงานไทย' ไปท างานภาคเกษตรทีอ่สิราเอล 
 
84. สม้-ชมพู-เหลอืงชา้กวา่แผน ขาดแรงงานพษิโควดิ-19-ตอ้งเลือ่นเปิดทกุโครงการ 
 
85. 'สภาพัฒน์' หว่งนักศกึษาจบใหมว่า่งงานจากโควดิกว่า 2.9 แสนคน 
 
86. ‘ภเูก็ต’ เขม้งวด ตรวจคัดกรองแรงงานในเรอืประมงพาณชิย ์
 
87. จีรั้ฐฉีดวัคซนีแรงงานทัง้ถกู-ไมถ่กูกฎหมาย10ลา้นรายดว่น! 
 
88. ดัน “กรุงเทพแซนดบ์อกซ”์ โมเดลเปิดเศรษฐกจิเดนิคูโ่ควดิ 
 
89. รมช.แรงงาน ไฟเขยีว 2 อตุสาหกรรม เร่งผลติแรงงานป้อน S-Curve 
 
90. อัพเดทภาพรวมสถานการณ์แรงงานไทยยังวกิฤต ตกงานเกลือ่นเมอืง – หางานยากขึน้ 
 
91. วา่งงาน หางาน มงุดว่น!! ต าแหน่งงาน ‘ออีซี’ี ตอ้งการดว่น 31,556 อัตรา 
 
92. 'เยยีวยาประกันสังคมมาตรา 40' เช็คโอนพรอ้มเพย-์ทบทวนสทิธิ ์ยังไมไ่ดเ้งนิท าไง? 
 
93. กาญจนบรุเีร่งคมุคลัสเตอรโ์รงงานผลติสายไฟ - เปิด CI เพิม่ รับคลสัเตอร ์รง. แปรรูปปลาโอ 
 
94. ปัญหาการขาดแคลนแรงงานตามฤดกูาล สรา้งความกังวลใหกั้บเกษตรกรในสหราชอาณาจักร 
95. แค ่7 วัน เกาหลใีต ้พบแรงงานตา่งชาตติดิเชือ้โควดิแลว้กวา่ 1,600 คน 
 
96. กสร. ร่วม ไอแอลโอ แกปั้ญหาแรงงานขา้มชาตหิญงิ ถกูละเมดิและคกุคาม 
 
97. เปิดขัน้ตอนจา้งแรงงานตา่งดา้วท างานใน ปท. ถกู กม.ถงึปี 66 
 
98. เฮ! ครม.อนุมัตงิบประมาณจ่ายเยยีวยาใหกั้บ ผูป้ระกันตน ม.39 และ 40 รอบ 2 อกีคนละ 5,000 บาท 
 
99. แรงงานเฮ! ครม. เคาะเยยีวยาผูป้ระกันตน 13 จังหวัด ม.39 ม.40 เพิม่อกี 1 เดอืน 
 
100. ครม.รับทราบคบืหนา้ Factory Sandbox น าร่องดแูลแรงงาน 9.2 หมืน่คนปลอดโควดิ 
 
101. "สชุาต"ิ ลั่น พรอ้ม ศกึซกัฟอกไรปั้ญหา ตราบใด “บิ๊กป้อม” เป็นหัวหนา้ พปชร. 
 
102. 'กระทรวง พม.' สรา้งวถิใีหม ่ป้องกันแสวงหาผลประโยชน์กับเด็ก 
 
 
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1. พาณชิยเ์ผยจนีเตรยีมยกเลกิเก็บภาษีศลุกากรสนิคา้สง่ออกของไทยเพิม่อกีจ านวนมาก 
 
2. สนค. หนุนไทยเร่งดันกม.ประกันภัยทางทะเล  รับมอืวกิฤตสง่ออกทางเรอื 
 
3. “พาณชิย”์ ลยุสรา้งความเชือ่มั่นอาหารไทยปลอดโควดิ-19 เพิม่ความมั่นใจผูซ้ือ้ ผูน้ าเขา้ 
 
4. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 32.95 ออ่นคา่จากสัปดาหก์อ่น จับตาการประชมุกนง. -ตัวเลขเงนิเฟ้อของไทย 
 
5. สนค. แนะภาคธรุกจิใหค้วามส าคัญ กับสิง่แวดลอ้ม ขานรับนโยบาย BCG Model 
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6. “พาณชิย”์ ร่วมถก FTA อาเซยีน-เกาหลใีต ้เร่งเปิดตลาดสนิคา้ออ่นไหวเพิม่ 
 
7. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 32.95 ตัวเลขศก. สหรัฐกดดันดอลลารอ์อ่นคา่ คาดกรอบวันน้ี 32.90-33.05 
 
8. “พาณชิย”์ ชีเ้ป้าจนี-อนิเดยีตอ้งการสนิคา้อาหารเพิม่ชว่งล็อกดาวน์ แนะใช ้FTA เปิดทาง 
 
9. “จุรนิทร”์ เดนิหนา้หนุนดจิทิัลคอนเทนท ์จัดงาน BIDC 2021 เจรจาธรุกจิออนไลน์ 
 
10. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 33.02 แนวโนม้ออ่นคา่หลังตัวเลขโควดิในปท. พุ่งสงู รอประชมุกนง.บา่ยน้ี 
 
11. บโีอไอหนุนผูป้ระกอบการไทยรุกตลาดอาเซยีน 
 
12. การแขง่ขันผูน้ าโลกยคุใหม ่สหรัฐฯ-จนี ยังไมจ่บ ไทยจะอยูอ่ยา่งไร ทา่มกลางโลกทีแ่บง่เป็น 2 ฝ่ัง 
 
13. ปิดดลี! 'GPC' จ่อเซ็นแหลมฉบังเฟส 3 'EEC' คาดลงทนุรวม 8 หมืน่ลา้น 
 
14. แฮปป้ี!!! ‘จุรนิทร’์ ถก รมต.การคา้ออสซี ่ขอใหช้ว่ยน าเขา้สนิคา้ 4 รายการ พรอ้มอา้แขนรับบรจิาค “แอสตรา้เซนเนกา้” จาก
ออสเตรเลยี 
 
15. CIMBT หนุนลงทนุตลาดอาเซยีนมองศักยภาพโตสงู 
 
16. อาเซยีนพรอ้มกา้วผ่านวกิฤตโควดิไตรมาส 4 ปีน้ี เตรยีมเชือ่มโยงการคา้โลก ตา้นกระแสโลกาภวัิฒน์ตกีลับ 
 
17. “สนิติย”์ ชีส้นิคา้ไทยมดี ีใช ้FTA รุกตลาดอาเซยีน-ตลาดฮาลาล  
 
18. คา่เงนิบาทออ่นคา่ที ่33.43 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
19. “พาณชิย”์ชีส้ง่ออกไทยครึง่ปีหลังรุ่ง โชวเ์จรจาธรุกจิออนไลน์ออเดอรพุ่์ง 
 
20. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 33.45/46 แนวโนม้ออ่นคา่ตลาดรอตัวเลขเศรษฐกจิตปท. คาดกรอบวันน้ี 33.38-33.51 
 
21. DITP คกิออฟงานแสดงสนิคา้โลจสิตกิสเ์สมอืนจรงิครบวงจร TILOG VE 2021 พรอ้มเชญิชวนผูน้ าเขา้ ผูใ้ชบ้รกิาร 
ผูป้ระกอบการโลจสิตกิสท์ีม่ศีักยภาพจากทั่วโลกเขา้ร่วม 
 
22. อาเซยีนเร่งสรุปผลงานในรอบ 1 ปี กอ่นชงทีป่ระชมุระดับรัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน ก.ย.น้ี 
 
23. พณ. ชีข้า้วไทยแขง่ขันไดม้ากขึน้ หนุนสง่ออก มาเลเซยีสง่สัญญาณเพิม่น าเขา้ คงเป้า 6 ลา้นตัน 
 
24. พาณชิย ์เดนิหนา้สง่ออกอนิเดยี บกุเมอืงรอง-เร่งสรา้งโอกาสการคา้ให ้SMEs 
 
25. สภาการคา้ไตห้วัน ชวนนักลงทนุไทยจับคู ่11 บรษัิท 
 
26. “พาณชิย”์ ถกภาครัฐ-เอกชน รับมอืมาตรการปรับคารบ์อนอยี ูป้องกันกระทบสง่ออก 
 
27. อาเซยีนเผยแผนฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ เตรยีมชงรัฐมนตรพีจิารณา ก.ย.น้ี 
 
28. พาณชิยเ์ตรยีมปรับปรุงฐานขอ้มลูนติบิคุคล แนะเช็คสถานะบรษัิทคูค่า้กอ่นท าธุรกจิ 
 
29. พาณชิย ์ท านโยบายทะลเุป้าทั่วประเทศ! จุรนิทรปั์้น Gen Z เป็น CEO แลว้กวา่ 16,500 คน 
 
30. สภาพัฒน์หั่นจดีพีปีีน้ีเหลอื 1% ชีไ้ตรมาส 2 ฐานต ่าโต 7.5% 
 
31. พาณชิยเ์ตรยีมลงนามมนิเิอฟทเีอไหห่นาน 20ส.ค.น้ี 
 
32. India Should Revisit Trade Reforms To Boost Export: Import Intensive Export Should Be Engine For Growth – 
Analysis 
 
33. ‘พาณชิย’์ ร่วมวงอาเซยีนถกเกาหลใีตอั้พเกรดเอฟทเีอ 
 
34. พาณชิย ์เผย AKFTA คบืหนา้เลง็จัดตัง้ศนูยน์วัตกรรมอตุสาหกรรมอาเซยีน-เกาหลใีต ้
 
35. “พาณชิย”์ ปั้น Gen Z ทะล ุ16,500 ราย มั่นใจชว่ยขับเคลือ่นการคา้ไทยในอนาคต 
 
36. ขา่วด ีจนี เลือ่นขึน้ทะเบยีนผลติอาหารออกไปอกี 8 เดอืน 
 
37. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 33.43 แข็งคา่จากทา้ยตลาดวานน้ี ตลาดจับตารายงานการประชมุเฟดสัปดาหน้ี์ 
 
38. จนีปลดล็อกไฟเขยีว 56 บรษัิทไทย สง่ออกล าไยไปจนีแลว้ ตัง้แต ่17 ส.ค. 
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39. CLMVT+ Forum 2021 ร่วมหาแนวทางฟ้ืนฟคูวามแข็งแกร่งของเศรษฐกจิในภมูภิาค 
 
40. แบงกช์าตจิีรั้ฐกูเ้พิม่ 1 ลา้นลา้น ถม “หลมุด า” รายไดค้รัวเรอืน-ธรุกจิ 
 
41. เปิดรายงาน กนง. : 3 ปัจจัยเสีย่งฉุดเศรษฐกจิโตต ่า-หว่ง 'ล็อกดาวน์' นาน ผลกระทบมากขึน้  
 
42. สนค. จัดสัมมนา CLMVT 2021 ออนไลน์ ชว่ยผูป้ระกอบการปรับตัวสูโ้ควดิ-19 
 
43. กรมเจรจาฯ ชวนฟังเสวนาออนไลน์ “จับตาการปฏรูิป WTO ยคุ New Normal” 23 สงิหาคมน้ี 
 
44. กรมพัฒน์ฯ ดันกวา่ 500 ธรุกจิไทย กา้วสูค่วามส าเร็จ ผ่านโครงการ DBD Service x Logistics Startup 2021 
 
45. อาเซยีน-สหรัฐฯ เคาะแผนร่วมมอืเศรษฐกจิฉบับใหมปี่ 64-65 เตรยีมชงรัฐมนตรกี.ย.น้ี 
 
46. “จุรนิทร”์ เป็นประธานเซ็น Mini FTA ฉบับประวัตศิาสตรไ์ทย-ไหห่นาน ขยายร่วมมอืคา้ขาย 
 
47. “จุรนิทร”์ ลยุขายล าไย จัดโปรโมตกระตุน้การบรโิภคในจนี-ฮอ่งกง-อนิเดยี-สงิคโปร ์
 
48. อาเซยีนถกปท. พันธมติร เร่งเพิม่ความร่วมมอืเศรษฐกจิ 
 
49. “จุรนิทร”์ ปลืม้สง่ออก 7 เดอืนโต 4 เทา่จากเป้าหมาย ผนกึเอกชน เร่งเปิดตลาดใหม ่
 
50. “จุรนิทร”์ เห็นชอบตัง้ “กองทนุ FTA” ชงคลังพจิารณาตอ่ ของบประเดมิ 5,000 ลา้น 
 
51. อาเซยีนถกคูเ่จรจาในกรอบบวกสามและบวกแปด เร่งเพิม่ความร่วมมอืเศรษฐกจิใหแ้น่นแฟ้นขึน้ 
 
52. BAY คาดกรอบเงนิบาทสัปดาหน้ี์ 33.15-33.50 ลุน้ทา่ทเีฟดในการประชมุแจ็คสันโฮล 
 
53. ศภุชยั แนะเสรมิแกร่ง WTO ชว่ยสมาชกิฝ่าวกิฤตโิควดิ, หนุนเปิดเสรอีาหาร-เกษตรมากขึน้ 
 
54. 'พาณชิย'์ เผย สง่ออก ก.ค.พุ่ง 20.7% 
 
55. “พาณชิย”์ เผย WTO เดนิหนา้รับมอืการคา้ยคุใหมสู่ว้กิฤตโควดิ-19 
 
56. “จุรนิทร”์ น า ไทยผนกึก าลัง "กัมพูชา สปป. ลาว เมยีนมา เวยีดนาม" ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิหลังโควดิ-19 
 
57. ครม.เพิม่ทนุ 4 พันลา้น EXIM Bank มุง่ชว่ยSME ขยายตลาดในประเทศ CLMV และตลาดใหม ่
 
58. พาณชิย ์ปรับปรุงกม. เพือ่ยกระดับมาตรฐานสง่ออกสนิคา้ มผีลตัง้แต ่10 พ.ย. 
 
59. ครม. เห็นชอบ เพิม่งบประมาณ EXIM Bank 4.9 พันลา้นบาท 
 
60. อาคม กลอ่มนักลงทนุตา่งชาต ิรัฐบาลเตรยีมกระตุน้เศรษฐกจิปีหนา้ ดันจดีพีโีต 4-5% 
 
61. 'จุรนิทร'์ ดันไทยน า CLMVT ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ 
 
62. ‘รัฐบาล’ ออก 5 มาตรการชว่ยเกษตรกรล าไย-เจรจาปลดล็อกสง่ออกล าไยไทยสูจ่นี 
 
63. เงนิบาทแข็งคา่ คาดหวังคลายลอ็กดาวน์เปิดกจิกรรมเศรษฐกจิ 4 ธรุกจิ 
 
64. 'ล็อกดาวน์' สะเทอืนรา้นแสนรายสญู 7 แสนลา้น 
 
65. ศปก. ศบค. ชงเปิดหา้ง-รา้นอาหาร-ขนสง่,คลายล็อกการบนิ,สว่นเคอรฟิ์วรอลุน้ 
 
66. จุรนิทร ์โชวด์ันสง่ออก คา้ชายแดน-ผ่านแดน ก.ค.โต 41.70% เป้าทัง้ปีกวา่ 8 แสนลา้น 
 
67. ปลัดกระทรวงเศรษฐกจิอาเซยีนถกฟ้ืนฟเูศรษฐกจิปี 2565 พรอ้มน าอาเซยีนสูย่คุดจิทิัล 
 
68. จุรนิทร ์ชผูลส าเร็จ 7 เดอืนแรก สง่ออกผลไมส้ดและผลไมแ้ปรรูป 131,166 ลา้นบาท 
 
69. ปฏรูิป WTO พลกิเกมการคา้โลก “ศภุชยั” แนะปลดล็อกระบบระงบัขอ้พพิาท 
 
70. รายงานปัญหาการน าเขา้/สง่ออกสนิคา้เกษตรของไทย ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2564 
 
71. “อาเซยีน-ญีปุ่่ น” เตรยีมร่างแผน พัฒนานวัตกรรมและความยั่งยนื 
 
72. ครม.ตัง้ “ภสูติ รัตนกลุ เสรเีรงิฤทธิ”์ น่ังอธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้ฯ 
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https://www.matichon.co.th/politics/news_2904104
https://www.prachachat.net/finance/news-746875
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956750
https://www.infoquest.co.th/2021/120142
https://www.matichon.co.th/economy/news_2908408
https://www.ryt9.com/s/beco/3251768
https://www.ryt9.com/s/prg/3251795
https://www.prachachat.net/economy/news-746195
https://thaieurope.net/2021/08/19/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B9%88/
https://www.thansettakij.com/economy/493899
https://www.thansettakij.com/economy/493890
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73. เอกชนแจงยบิผูป้ระกอบการไทยยคุโควดิ ตอ้งควักจ่ายเรือ่งอะไรบา้ง? 
 
74. สศค.เผยเศรษฐกจิภมูภิาคก.ค.ชะลอตัวจากผลกระทบโควดิระบาดในวงกวา้ง 
 
75. ครม.ไฟเขยีวแผน “อคีอมเมริช์แหง่ชาต”ิ ตัง้เป้าเพิม่มลูคา่เป็น 5.35 ลา้นลา้นบาทในปี 65 
 
76. สนค. เผย  “ผลติภัณฑส์เีขยีว” บมู ชีเ้ป้าสนิคา้เดน่ตอ้งยอ่ยสลายได ้ใชซ้ ้า ประหยัดพลังงาน 
 
77. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิดเชา้น้ี 32.43/45 แนวโนม้แข็งคา่หลังโควดิดขี ึน้-เงนิทนุไหลเขา้ 

https://www.thansettakij.com/economy/493796
https://www.ryt9.com/s/iq03/3252324
https://www.commercenewsagency.com/news/4381
https://www.commercenewsagency.com/news/4379
https://www.ryt9.com/s/iq03/3252596

