
จัดท ำโดย : สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110                                 

บรรณำธิกำร : สุพัตรา  ริ้วไพโรจน ์กองบรรณำธิกำร : : นลธวัช  ผดุงเกียรติ และ ทีมงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

    

   

   

 

28 ต.ค. 64  TTIA จัดงานสมัมนาเชงิปฏบัิต ิSocial Dialogue 

Workshop 2564 ร่วมกับ เครอืขา่ยเพือ่สทิธแิรงงานขา้มชาต ิ

(MWRN) ผ่านทางออนไลน ์อ่านตอ่หนา้ 21 

 

6 ต.ค. 64  คณุทว ีกรรมการสมาคม, คณุนภาพร เหรัญญกิ เขา้ร่วม

ประชมุออนไลน ์ชีแ้จงแนวทางการปฏบัิต ิและแกไ้ขปัญหาการน าเขา้

สง่ออกสตัวน์ ้าตามพกัิดศลุกากร อา่นต่อหนา้ 4 

 

October 

2021 

7 ต.ค. 64  TTIA จัดประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่5/2564 ผ่านทาง 

Zoom Meetings มสีมาชกิเขา้ร่วม 15 บรษัิท (13 ทา่น) จาก  

 26 บรษัิทอา่นต่อหนา้ 6 

5 ต.ค. 64  ดร.พจน์  ในนามรองประธานกรรมการหอการคา้ไทย เขา้ร่วม

เสวนาเรือ่ง “ไตรมาส 4/2564 การเมอืง-เศรษฐกจิ วกิฤตหิรอืโอกาส” 

อา่นตอ่หนา้ 3 

18 ต.ค. 64  ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการสภาหอฯ และ 

คณุสพุัตรา ผอ. เขา้ประชมุออนไลน์ คณะท างานขับเคลือ่นมาตรการป้องกัน

และควบคมุโรคในพืน้ทีเ่ฉพาะ(Bubble and Seal หรอื BBS) อา่นตอ่หนา้ 14 

 

27 ต.ค. 64  คณุนรนิทร ์อปุนายก เขา้ประชมุออนไลน์กับกรมประมง เพือ่

หารอืปัญหาผลกระทบภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการน าเขา้สนิคา้สัตวน์ ้า เพือ่

คุม้ครองสัตวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนมของสหรัฐอเมรกิา อา่นตอ่หนา้ 19 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน FTA กกร. ครัง้ที ่6/2564 1 

 
ดร.ชนนิทร ์ในนามรองประธานคณะกรรมการยโุรป เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการยโุรป ครัง้ที ่1/2564 2 

 

ดร.พจน์  ในนามรองประธานกรรมการหอการคา้ไทย เขา้ร่วมเสวนาเรื่อง “ไตรมาส 4/2564 การเมือง-
เศรษฐกจิ วกิฤตหิรอืโอกาส” 

3 

 
คุณทว ีกรรมการสมาคม, คุณนภาพร เหรัญญกิ เขา้ร่วมประชุมออนไลน์ ชีแ้จงแนวทางการปฏบัิต ิและ

แกไ้ขปัญหาการน าเขา้สง่ออกสตัวน์ ้าตามพกัิดศลุกากร 

4 

 
TTIA จัดประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่5/2564 ผา่นทาง Zoom Meetings มสีมาชกิเขา้ร่วม 15 บรษัิท (13 

ทา่น) จาก 26 บรษัิท 

6 

 

TTIA ร่วมประชมุคณะกรรมการงานแรงงาน สภาอตุฯ 6 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการธรุกจิอาหารแปรรูปและอาหารแหง่อนาคต ครัง้ที ่3/2564 9 

TTIA เขา้ร่วมหารือใหข้อ้คดิเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
2558 พ.ศ. .... 

12 

 
TTIA/TPFA เขา้ร่วมฟังสมัมนาออนไลน ์เรือ่ง อาหารแหง่อนาคต ONE O ONE และ Supply Chain ที่

เกีย่วขอ้ง 

13 

 
ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการสภาหอฯ และคณุสพุัตรา ผอ. เขา้ประชมุออนไลน ์คณะท างาน

ขับเคลือ่นมาตรการป้องกันและควบคมุโรคในพืน้ทีเ่ฉพาะ(Bubble and Seal, BBS) 

14 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการเอเชยีใต ้ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา ครัง้ที ่2/2021 16 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการและทีป่รกึษากลุม่อุตสาหกรรมอาหารครัง้ที ่10/2564 17 

 
คณุชาตร ีกรรมการ เขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบัิตกิาร Tonggol FIP ครัง้ที ่5/2564 ผา่นออนไลน ์ 18 

 
คณุนรนิทร ์อปุนายก เขา้ประชมุออนไลน์กับกรมประมง เพือ่หารอืปัญหาผลกระทบภายใตก้ฎหมายว่าดว้ย
การน าเขา้สนิคา้สัตว์น ้า เพื่อคุม้ครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกดว้ยนมของสหรัฐอเมริกา (Marine Mammal 

Protection Act: MMPA) 

19 

 

TTIA จัดงานสมัมนาเชงิปฏบัิต ิSocial Dialogue Workshop 2564 ร่วมกับ เครอืขา่ยเพือ่สทิธแิรงงานขา้ม
ชาต ิ(MWRN) เรือ่ง “บทบาทหนา้ที ่คณะกรรมการสวัสดกิาร ในสถานการณ์โควดิ-19” ผา่นทางออนไลน์ 

(Zoom meeting) 

21 

สารบญั / Content 
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ขา่วกจิกรรม 

 
หนา้ 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครัง้ที ่6/2564 ผ่านออนไลน์ 22 

 
TTIA เขา้ประชมุออนไลน ์ICC (International Chamber of Commerce) Thailand Executive Board 

meeting ครัง้ที ่3/2564 

24 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมรับฟังการน าเสนอแผนงานและประเด็นความคืบหนา้/ กจิกรรมประชาสัมพันธ์ ของ
คณะกรรมการยทุธศาสตร ์หอการคา้ไทย 

25 

 

TTIA จัดกจิกรรม GLP Visit ออนไลน ์(Virtual Visit) ร่วมกับ บรษัิท ไทย อนิาบะ ฟดูส ์จ ากัด 27 

 

TTIA จัดกจิกรรม GLP Visit ออนไลน ์(Virtual Visit) ร่วมกับ บรษัิท พ ีแอนด ์ท ีฟู๊ ด จ ากัด 27 

 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบัิตติามมาตรการป้องกัน COVID-19 ในผลติภัณฑอ์าหารสง่ออกของโรงงาน

แปรรูปสตัวน์ ้า กับ บจก. พ.ีซ.ีทนู่า 

27 

 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบัิตติามมาตรการป้องกัน COVID-19 ในผลติภัณฑอ์าหารสง่ออกของโรงงาน

แปรรูปสตัวน์ ้า กับ บมจ. ยนูคิอรด์ Plant 1/ Plant 2 

28 

 

TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบัิตติามมาตรการป้องกัน COVID-19 ในผลติภัณฑอ์าหารสง่ออกของโรงงาน
แปรรูปสตัวน์ ้า กับ บจก. ไอ.เอส.เอ. แวล ู

29 

 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบัิตติามมาตรการป้องกัน COVID-19 ในผลติภัณฑอ์าหารสง่ออกของโรงงาน
แปรรูปสตัวน์ ้า กับ บจก. ผลติภัณฑป์ลากระป๋องสยาม 

29 

 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบัิตติามมาตรการป้องกัน COVID-19 ในผลติภัณฑอ์าหารสง่ออกของโรงงาน
แปรรูปสตัวน์ ้า กับ บจก. เอเชีย่น อะไลอันซ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

30 

 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบัิตติามมาตรการป้องกัน COVID-19 ในผลติภัณฑอ์าหารสง่ออกของโรงงาน

แปรรูปสตัวน์ ้า กับ บมจ. ทรอปิคอลแคนนิง่ (ประเทศไทย) 
30 

 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบัิตติามมาตรการป้องกัน COVID-19 ในผลติภัณฑอ์าหารสง่ออกของโรงงาน

แปรรูปสตัวน์ ้า กับ บจก. ไดมอนด ์ฟู๊ ด โปรดักท ์

31 

 

TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบัิตติามมาตรการป้องกัน COVID-19 ในผลติภัณฑอ์าหารสง่ออกของโรงงาน
แปรรูปสตัวน์ ้า กับ บมจ. ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 

31 

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา เดอืน ตลุาคม  2564  32 

 
ขา่วประจ าเดอืนตลุาคม 2564 รวบรวมโดย TTIA 33 

สารบญั / content 
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ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้รว่มประชุมคณะท างาน FTA กกร. คร ัง้ที ่6/2564 

 

 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 TTIA ดร.

ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ในนาม  ประธาน

คณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้

ระหว่างประเทศ และคุณปิยะราช จนท.

การคา้ เขา้ร่วมประชุมคณะท างาน FTA 

กกร. ครัง้ที ่6/2564 วัตถปุระสงค ์เพือ่หารอื

ประเด็นผลการส ารวจขอ้เสนอต่อการเจรจา

ความตกลงการคา้เสรีไทย-สหภาพยุโรป 

และประเด็นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุดังน้ี 

 

 1. สบืเน่ืองจากศูนยอ์าเซยีนศกึษาร่วมกับกรมเจรจาฯ มแีผนจัดหลักสูตรอบรมผูบ้รหิาร

ระดับสงู FTA Club เพือ่สรา้งทมีประเทศไทยในการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศในอนาคต โดย

กรมเจรจาฯ อยากจัดท า MOU ร่วมกับทาง กกร. ในการเป็นภาคีสรา้งทีมเจรจาร่วมกัน โดยมี

หลักการ ดังน้ี 

 (1) ร่วมกันสรา้งส่งเสริมองค์ความรู ้แลกเปลี่ยนขอ้มูลขา้วสารระหว่างหน่วยงาน ใน

ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเจรจาฯ และกรอบ FTA ตา่งๆ  

 (2) สามารถเสนอแนวทางการเจรจา แกไ้ขผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการเขา้ร่วมความ

ตกลงทางการคา้ 

 (3) ร่วมกันเผยแพร่องคค์วามรู ้สรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งแกส่งัคมในเรือ่งของกรอบการ

เจรจา และ FTA ตา่งๆ  

 (4) ร่วมกันเสนอยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกีย่วขอ้ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกจิของ

ประเทศทัง้ภายในและระหวา่งประเทศ  

 ในทีป่ระชมุเห็นดว้ยในการจัดท า MOU รว่มกนั เพราะจะไดม้เีวทใีนการหารอืร่วมกนั เพือ่

แกไ้ขปัญหาและขอ้หว่งกงัวลตา่งๆ จากทกุภาคสว่น 

  

 2.  จากที่ทางกกร.  ได จ้ัดท าแบบสอบถาม

ความเห็นกับทุกภาคสว่นอตุสาหกรรม ต่อการเจรจา

ความตกลงการคา้เสรไีทย-สหภาพยุโรป  เพือ่จัดท า

เป็นท่าทขีองภาคเอกชน น าไปหารอืกับกรมเจรจาฯ 

ในการเตรียมความพรอ้มส าหรับการเปิดเจรจา FTA 

ไทย-สหภาพยุโรป และส่งขอ้มูลใหก้ับสภาธุรกจิ

ไทย-ยุโรปนัน้ โดยเบือ้งตน้ จากการเก็บขอ้มูล สรุป

ดังน้ี 

 - สินคา้ที่อยากให ้EU มีการลดภาษีเหลือ 0% 

ไดแ้ก่  สินคา้อาหารทะเลแปรรูป,อาหารสัตว์เลี้ยง ,กุง้สด , อัญมณีและเครื่องประดับ 

เครือ่งนุ่งหม่/สิง่ทอ เป็นตน้  

 - ดา้นประเด็นขอ้ห่วงกังวล ไดแ้ก่ มาตรการคุม้ครองพันธุพ์ืช UPOV 1991, มาตรการ

สิง่แวดลอ้ม , ทรัพยส์นิทางปัญญา และประเด็นดา้นแรงงานการรับอนุสญัญา ILO 87 และ 98 

 3. ดร.ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นว่าในกรอบ FTA ไทย-สหภาพยโุรป ภาคอตุสาหกรรมเกษตร

และอาหารส่วนใหญ่ยนิดีที่เปิดเสรีทางการคา้ เพราะสนิคา้เกษตรและอาหารของไทยมีขอ้

ไดเ้ปรยีบกับทาง EU แต่อาจยกเวน้บางรายการสนิคา้ เชน่ หมู เครือ่งใน ปลาแซลมอน เป็นตน้ 

ซึง่ทางสภาหอฯ มกีารจัดท าท่าทเีป็นแบบ sensitive items ไว ้ในสว่นภาคอตุสาหกรรมทีเ่หลอื
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และภาคบรกิารก็มจีัดท าร่างท่าทไีวแ้ลว้ และจะส่งร่างท่าทขีอความเห็นจากผูเ้กีย่วขอ้งต่อไป 

กอ่นเสนอใหก้บักกร. สว่นประเด็นการสง่ขอ้มลูท่าทฯี ใหก้บัสภาธรุกจิฯ ดร.ชนนิทร ์เห็นวา่ยังไม่

ควรสง่เพราะขอ้มลูมคีวามออ่นไหวตอ้งพจิารณาใหร้อบคอบและชดัเจนเสยีกอ่น  

 - อย่างไรก็ตามในกรอบ FTA ไทย-สหภาพยุโรป อยากใหเ้นน้เรือ่งของการแลกเปลีย่น

ความรู ้R&D การศกึษา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีส่ามารถพัฒนาสนิคา้เกษตรและอาหาร 

การสรา้ง Global Value Chain เพิม่มลูคา่ใหก้บัสนิคา้ 

 - ดา้นขอ้ห่วงกังวล ดร.ชนินทร์ เสนอใหทุ้กฝ่ายหารือร่วมกันทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ประชาสังคม  เพื่อปรับแกไ้ขปัญหาร่วมกัน และควรมีแผนยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงขีด

ความสามารถในการแขง่ขันทางการคา้ หรอือาจใชโ้มเดลของ RCEP เป็นแนวทางในการเจรจาฯ  

 

 ทัง้นี้ คณะท างานฯ จะรวมความเห็นจากแบบสอบถามของสภาหอฯ และสภาอตุฯ จัดท า

เป็นตารางเปรยีบเทยีบ เพือ่น าเสนอความคบืหนา้ในทีป่ระชมุกกร. ตอ่ไป 

 

ดร.ชนนิทร ์ในนามรองประธานคณะกรรมการยโุรป เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการยโุรป 

คร ัง้ที ่1/2564 

 

 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 TTIA ดร.

ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ในนามรองประธาน

คณะกรรมการยุโรป และคุณปิยะราช จนท.

การคา้ เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการยุโรป 

ครัง้ที ่1/2564 จัดโดย สภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย สรปุดังน้ี 

 

 1. ดว้ยสภาหอการคา้แห่งประเทศ

ไทย ไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการยุโรป ประจ าปี 2564-2565 ขึน้ โดยมีคุณวศิษิฐ์ ลิม้ลือชา เป็น

ประธานคณะฯ และไดแ้ต่งตัง้ดร.ชนินทร์ ชลศิลาพงศ ์เป็นรองประธานคณะฯ มีวัตถุประสงค์

เพือ่ใหค้ าปรกึษา ขอ้มูลขอ้เสนอแนะ และร่วมก าหนดยุทธศาสตรก์ารคา้ และการลงทุน รวมถงึ

สง่เสรมิและตดิตามการเจรจาความตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ เพือ่ขยายความสมัพันธท์างดา้น

เศรษฐกจิระหว่างไทยและประเทศในกรอบภูมภิาคยุโรป และกลุ่มประเทศเครอืรัฐเอกราช (CIS) 

ตอ่คณะกรรมการสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

 

 2. คุณกนิษฐา กังสวนิช ผูอ้ านวยการส านักยุโรป กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ให ้

ขอ้มลูความคบืหนา้การเตรยีมการเจรจาจัดท า FTA ในภมูภิาคยโุรป ดังน้ี 

 (1) FTA ไทย-EU: อยู่ระหว่างการเตรยีมการ และจัดท าขอ้มูลประเด็นคงคา้งในเรื่องสา

ธรณะสขุ โดยประเด็นทา้ทายในการจัดท าความตกลงฯ ไดแ้ก ่UPOV1991 สทิธบิัตรยา ประเด็น

ดา้นแรงงาน เป็นตน้   

 (2) FTA ไทย-สมาคมการคา้เสรีแห่งยุโรป (EFTA): อยู่ระหว่างพจิารณาจัดท า Joint 

Declaration on Cooperation เพือ่เป็นกลไกหารอืและน าไปสูก่ารจัดท า FTA ร่วมกันในอนาคต 

โดยกรมเจรจาฯ มกี าหนดหารอืกบัคณะเจรจาฯ EFTA ชว่งปลายเดอืนตลุาคมน้ี  

 (3) FTA ไทย-สหภาพเศรษฐกจิยูเรเซีย(EAEU): ทางกรมฯ อยู่ระหว่างการศกึษาหา

ประโยชนแ์ละผลกระทบในการจัดท าความตกลงฯ คาดวา่จะแลว้เสร็จภายในปี 2565 อกีทัง้ ทาง

กรมฯ มีแผนหารือเป็นรายในกลุ่มยูเรเซีย (รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส คีร์กซิสถาน และ

อารเ์มเนีย) 
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 ในภาพรวมการจัดท า FTA ในภูมภิาคยุโรปสว่นใหญ่จะมปีระเด็นการเจรจาใหม่ๆ เกดิขึน้ 

เชน่ เรือ่งของพาณิชยอ์เล็กทรอนกิส,์ การจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ, การพัฒนาธรุกจิขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก , ประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 

 3. ดร.ชนนิทร ์ใหค้วามเห็น ดังน้ี 

 (1) ดา้นกองทุน FTA เสนอใหม้ี

ก อ งทุ น ที่ ช่ ว ย พั ฒน า ค ว า ม รู ้ด ้า น

เทคโนโลย ีและสง่เสรมิศักยภาพในการ

แขง่ขัน หากกองทุนเกดิขึน้ไดเ้ร็วจะเป็น

ผลดีต่ออุตสาหกรรมของไทยอย่าง

แ น่นอน  โดยภาค เอกชนพร อ้ มจ ะ

สนับสนุนรว่มกบัภาครัฐ  

 (2) การจัดท า FTA Club ร่วมกับ

กรมเจรจาฯ เสนอใหใ้ชช้ื่อ trade and 

innovation council เพื่อเป็นคณะฯ ที่สามารถหารือสรา้งยุทธศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพสนิ

การเพือ่การแขง่ขันรว่มกนั  

 (3) ประเด็นขอ้ห่วงกังวล เสนอใหทุ้กฝ่ายหารือร่วมกันทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชา

สงัคม เพือ่ปรับแกไ้ขปัญหาร่วมกัน และควรมแีผนยทุธศาสตรใ์นการปรับปรงุขดีความสามารถใน

การแขง่ขันทางการคา้  

 

 4. คณะกรรมการยโุรปมแีผนจัดงานสมัมนาสง่เสรมิการคา้-การลงุทนุในตาด UK และ EU 

ชว่งตน้ปี 2565 ร่วมกับคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหว่างประเทศ(ดร.ชนินทร ์เป็น

ประธานคณะฯ) 

 >>ดร.ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิวา่ การจัดสมัมนาอยากใหเ้นน้ประเด็นเรือ่งของความ

รว่มมอื การแลกเปลีย่นการศกึษาความรูด้า้นเทคโนโลย ีเพือ่เป็นประโยชนต์อ่ผูป้ระกอบการไทย

ในการน าความรูม้าพัฒนาสนิคา้สง่ออก 

 

ดร.พจน ์ ในนามรองประธานกรรมการหอการคา้ไทย เขา้ร่วมเสวนาเรือ่ง “ไตรมาส 

4/2564 การเมอืง-เศรษฐกจิ วกิฤตหิรอืโอกาส” 

 

 วันที ่5 ตุลาคม 2564 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์

รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย เขา้ร่วมเสวนาเรือ่ง 

“ไตรมาส 4/2564 การเมือง-เศรษฐกิจ วิกฤติหรือ

โอกาส” ณ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย ร่วมกับ รศ.ดร.

ธนวรรธน ์พลวชิยั อธกิารบดมีหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย  

ศ.นพ.อ านาจ  กสุลานันท ์กรรมการแพทยสภา และ คุณ

ปริญญ์  พานิชภักดิ์ หั วหนา้ทีมเศรษฐกิจ  พรรค

ประชาธปัิตย์ โดย ดร.พจน์ฯ ไดน้ าเสนอประเด็นและ

สาระส าคัญ ดังน้ี 

 น าเสนอภาพรวมการส่งออกไทย เดือนสงิหาคม 2564 โดยส่งออก 21,976.23 ลา้น

เหรียญสหรัฐ (+8.93%) ส่งผลใหภ้าพรวม 8 เดอืนแรก 2564 ไทยส่งออก 176,961.71 ลา้น

เหรยีญสหรัฐ   

 สรุปสง่ออกของไทยในปี 2564 มแีนวโนม้ของการขยายตัวทีด่ ีอาท ิสนิคา้อตุสาหกรรม

หลายรายการยังเตบิโตไดต้่อเน่ือง เป็นสัญญาณบวกต่อภาคอุตสาหกรรมที่เกีย่วขอ้งกับการ
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สง่ออกของไทย  มาตรการผอ่นคลายการล็อกดาวน ์และการเรง่ฉีดวัคซนีไทยและทั่วโลก สง่ผล

ดีต่อก าลังซือ้ของประเทศคู่คา้ ค่าเงนิบาทยังมีทศิทางอ่อนค่าต่อเน่ือง และส่งผลดีต่อสนิคา้

สง่ออกของไทยทีเ่นน้การแขง่ขันดา้นราคา 

 เศรษฐกจิภายในประเทศ คาดการณ์ว่า จากที่ ศบค. มีมตเิห็นชอบใหม้ีการผ่อนคลาย

กจิการและกจิกรรมตา่ง ๆ เพิม่เตมิ จะสง่ผลดตีอ่การจับจา่ยใชส้อยของประชาชน แตส่ถานการณ์

น ้าท่วมเกดิขึน้หลายจังหวัดในขณะน้ีเป็นอย่างมาก เพราะอาจจะเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกจิในช่วงปลายปีน้ี โดยประเมนิว่า อาจสรา้งความเสียหายทางเศรษฐกจิ

ประมาณ 5,000-10,000 ลา้นบาท 

 ทา้ยทีสุ่ด ไดเ้สนอมุมมองต่อการสรา้งสมดุลทางเศรษฐกจิ สาธารณสุข และการเมือง 

ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหป้ระเทศเขม้แข็งกว่าในปัจจุบัน โดยเฉพาะ

ภาคการเมอืง ตอ้งรว่มมอืกบัทกุภาคสว่นในการแกไ้ขปัญหาวาระแห่งชาต ิโควดิ-19 ไมแ่บง่ฝ่าย

และรว่มมอืกบัภาคประชาชนในการกา้วขา้มวกิฤตแิหง่ชาตคิรัง้น้ี “หันหนา้ ตอ้งแลหลังดว้ย” 

รับชมยอ้นหลัง : 

https://www.facebook.com/ExtensionUTCC/videos/564316818226727/  

 

 

คณุทว ีกรรมการสมาคม, คณุนภาพร เหรญัญกิ เขา้รว่มประชุมออนไลน ์ชีแ้จงแนวทาง

การปฏบิตั ิและแกไ้ขปญัหาการน าเขา้สง่ออกสตัวน์ า้ตามพกิดัศลุกากร 
 
 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 TTIA 

คณุทว ีกรรมการสมาคม, คณุนภาพร 

เหรัญญกิ, คุณสุพัตรา ผอ. และคุณ

อนุสรา จนท.สมาคม เขา้ร่วมประชมุ

ออนไลน์ ชีแ้จงแนวทางการปฏิบัติ 

และแกไ้ขปัญหาการน าเขา้ส่งออก

สตัวน์ ้าตามพกิดัศลุกากร รว่มกบักรม

ประมง กรมศุลกากร สมาคมผูน้ าเขา้

และส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ

(AEO) สมาคมผูผ้ลติอาหารสัตว(์TFMA) สมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรูป(TFPA) สมาคมอาหาร

แชเ่ยอืกแข็งไทย(TFFA) และสมาชกิ TTIA 15 บรษัิท โดยม ีนายไกสฤษดิ ์พูนพาณชิย ์หัวหนา้

กลุม่ควบคมุการน าเขา้สง่ออกสตัวน์ ้า กรป. เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

  

 ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพือ่การจัดระเบยีบการประมงในประเทศไทย

และในน่านน ้าทั่วไป เพือ่ป้องกนัมใิหม้กีารท าการประมงโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย และเพือ่รักษา

ทรัพยากรสตัวน์ ้าใหอ้ยู่ในภาวะทีเ่ป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาตอิย่างยั่งยนืนัน้ ตอ่มารัฐบาลได ้

มีการเชื่อมโยงขอ้มูลใบอนุญาต/ใบรับรอง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ และเพือ่เป็นการแจง้เตอืนว่าพกิัดสนิคา้

ไหนบา้งทีอ่ยูใ่นการควบคมุของภาครัฐ ดังประกาศกรมศลุกากรที ่125/2564 เรือ่ง การเชือ่มโยง

ขอ้มูล/ใบรับรองอเิล็กทรอนกิสร์่วมกับกรมประมง ลงวันที ่13 ส.ค. 64 มผีลบังคับใชต้ัง้แต่วันที ่

1 ก.ย. 64 เป็นตน้ไป ดังเอกสารแนบ 1 

  

https://www.facebook.com/ExtensionUTCC/videos/564316818226727/
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 ทัง้น้ี ยังมผีูป้ระกอบการบางสว่นทีส่นิคา้ไมช่ดัเจนว่าเขา้ขา่ย พรก. ประมง 2558 หรอืไม่ 

จงึท าใหม้คีวามกังวลและไดร้ับผลกระทบต่อประกาศดังกล่าว เพราะจะตอ้งขอใบอนุญาตจาก

กรมประมง และกรอกขอ้มูล EXEMPT รวมถงึจัดท าเอกสาร และเก็บหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งเผือ่ใช ้

ในกรณีการถูก Post Audit ท าใหเ้พิม่ภาระของผูป้ระกอบการมากขึน้ จงึเสนอว่าถา้พกิัดไหนยัง

ไม่ชัดเจนทีก่รมประมงจะตอ้งควบคมุ ขอใหย้กเลกิพกิดัน้ีออกไปกอ่น เชน่ สมาคมผูผ้ลติอาหาร

สัตว(์TFMA) ขอใหต้ัดสนิคา้อาหารสัตวอ์อก และสมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรูป(TFPA) ไดร้ับ

ผลกระทบเกีย่วกบัสนิคา้ทีเ่ป็นซอส พรกิแกง เป็นตน้ 

  

 อนึ่ ง  ก ร มศุ ล ก าก ร  ให ้ข ้อ มู ล

เพิม่เตมิวา่การควบคมุจะแบง่ออกเป็น 

3 กลุ่ม คือ 1)ควบคุม 100% 2)

ควบคมุบางสว่น ดใูนเชงิปรมิาณ สถติ ิ

และรายละเอียด 3)ไม่ควบคุม จึง

จ าเป็นจะตอ้งดูว่าสินคา้ที่น าเขา้-

สง่ออกนัน้เขา้ขา่ยในกลุม่ไหน 

 

 แนวทางการแกไ้ข 

 จากการประชุมหารือระหว่ากรมประมงและกรมศุลกากร กรมประมงไดจ้ัดท า (ร่าง) 

ประกาศกรมประมง เรือ่ง การควบคมุสนิคา้ภายใตร้ายการทีก่ าหนดไวใ้นฐานขอ้มลูสนิคา้ควบคุม 

(Permission Goods) ภายใตพ้ระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ เพือ่ให ้

มคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น ชัดเจน ในรายการพกิัดศุลกากรและรหัสสถติขิองสนิคา้ควบคุม และมี

ผลบังคับตามกฎหมาย เป็นการลดภาระ และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการ

ตดิต่อหน่วยงานภาครัฐหรือในขัน้ตอนการผ่านพธิีการศุลกากรดา้นการน าเขา้ การส่งออก และ

การน าผา่น หรอืในกรณีถกู Post Audit 

 โดยรา่งประกาศฉบับน้ี มกีารอธบิายนยิามของ สตัวน์ ้า ผลติภัณฑส์ตัวน์ ้า สิง่ประดษิฐ์

ส าเร็จรปู วัตถอุันตราย ฯลฯ และไดก้ าหนดการบันทกึ EXEMPT ในกรณีพกิดัศลุกากรและรหัส

สถติทิีอ่ยูใ่นขา่ยการควบคมุ แตไ่ดร้ับการยกเวน้ไมต่อ้งมใีบอนุญาต หรอืใบรบัรอง หรอืใบรับแจง้

ขอ้เท็จจรงิ รายละเอยีดดงัเอกสารแนบ 2 หรอืทาง 

https://cloud.customs.go.th/index.php/s/GM4mTsbNzFoSZSQ  

 ในการน้ี สมาคมฯ ไดส้อบถามสมาชกิ

เบื้องตน้จ านวน 7 บริษัท ถงึประเด็นปัญหา

ต่อประกาศกรมศุลกากรที่ 125/2564 และ

ความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกรมประมง 

Permission Goods โดยสมาชกิใหข้อ้มูลว่า 

ยั งไม่ได ร้ับผลกระทบจากประกาศกรม

ศุลกากรฉบับน้ี ส่วนใหญ่ไดด้ าเนินการตาม 

พรก. ประมง 2558 อยู่แลว้ ยกเวน้สินคา้

อาหารสัตวเ์ลีย้งทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในการควบคมุของ

กรมประมง และการตคีวามพกิัดของสนิคา้ยัง

ไม่ชัดเจน ถา้มีร่างประกาศกรมประมง Permission Goods เพื่อใชเ้ป็นหลักฐานส าหรับยื่นต่อ

https://cloud.customs.go.th/index.php/s/GM4mTsbNzFoSZSQ
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หน่วยงานภาครัฐ จะเป็นผลดตีอ่ผูป้ระกอบการ แตค่งตอ้งพจิารณา(รา่ง) ประกาศใหล้ะเอยีดกอ่น

วา่เน้ือหาครอบคลมุหรอืไม่ 

 อนึง่ คุณชวัชรพ์ล ผูแ้ทนจาก TU ไดส้อบถามถงึความแตกตา่งระหว่างพกิดั 23 และ 05 

โดยยกตัวอย่างเป็นปลาสด บด แชแ่ข็ง ส าหรับน ามาผลติเป็นอาหารสัตวเ์ลีย้ง จะตอ้งน าเขา้มา

ในพกิัดใด คุณเดชาธร กรมประมงใหข้อ้มูลว่าทัง้ 2 พิกัดน้ีเป็นสนิคา้ทีไ่ม่เหมาะส าหรับมนุษย์

บรโิภค จะตอ้งดตูามวัตถปุระสงคก์ารน าเขา้ คอื 23 ส าหรับผลติอาหารสตัวเ์ลีย้ง สว่น 05 อืน่ๆ ที่

ไม่เหมาะส าหรับมนุษยบ์รโิภค แต่เพื่อความชัดเจนผูป้ระกอบการสามารถสอบถามไปทีส่ านัก

พกิัดศุลกากรเพื่อตคีวามพกิัดได ้และถา้เขา้ข่ายมสีว่นผสมของสัตวน์ ้าเกนิรอ้ยละ 20 ก็จะตอ้ง

ขออนุญาตจากกรมประมง ตาม พรก. ประมง 

 ทัง้น้ี รา่งประกาศ Permission Goods ดังกลา่วยังไมไ่ดผ้า่นกองกฎหมายของกรมประมง

ตรวจสอบ หากสมาชกิมีขอ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ หรือไดร้ับผลกระทบจากประกาศกรมศุลกากรที่ 

125/2564 สามารถแจง้มายังสมาคมไดท้าง email: ttia@thaituna.org ภายในวันพฤหัสบดทีี ่

14 ตลุาคม 2564  

 

TTIA จดัประชุมวสิามญั TTIA คร ัง้ที ่5/2564 ผา่นทาง Zoom Meetings มสีมาชกิเขา้

รว่ม 15 บรษิทั (13 ทา่น) จาก 26 บรษิทั 

 วันที่  7 ตุลาคม 2564 TTIA จัดประชุม

วิสามัญ TTIA ครั ้งที่  5/2564 ผ่านทาง Zoom 

Meetings มีสมาชกิเขา้ร่วม 15 บริษัท (13 ท่าน) 

จาก 26 บรษัิท (ครบองคป์ระชมุ) ทัง้น้ี สมาคมฯ จะ

ส่งรายงานการประชุม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 

ต.ค. 64 ใหท้า่นสมาชกิทราบตอ่ไปคะ่ 

           ส าหรับการประชุมวิสามัญ TTIA ครั ้งที่ 

6/2564  มกี าหนดจัดในวันพฤหัสบดทีี ่16 ธันวาคม 

2564 เวลา 10.00-11.30 น. ผา่น Zoom Meeting 

 

TTIA รว่มประชุมคณะกรรมการงานแรงงาน สภาอตุฯ 

 

 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 คุณอรรถพันธ ์ที่ปรกึษาดา้นแรงงาน สมาคมฯ และคุณนลธวัช 

จนท.แรงงาน รว่มประชมุคณะกรรมการงานแรงงาน สภาอตุฯ ณ หอ้งประชมุ PTT group (1012) 

ชัน้ 10 สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย มสีาระส าคัญดังน้ี 

    

 1. กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน ขอใหผู้ป้ระกอบการเพิม่มาตรการความปลอดภัย

ในการขับขีใ่หก้บัลกูจา้งทีต่อ้งใชย้านพาหนะในกาาท างาน และใหย้ดืหยุน่เวลาการท างาน เน่ือง

สภาพอากาศในเดอืนตลุาคม ทีม่ฝีนตกและมรสมุคอ่นขา้งบอ่ย ซึง่อาจท าใหเ้กดิอันตรายต่อการ

ใชย้านพาหนะ และความไมส่ะดวกในการไปท างาน 
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 2. กรมการจัดหางาน    

 - สถานการณ์อัตราว่างงานทีม่ผีูม้า

ลงทะเบยีนกบักรมฯ อยูท่ี ่449,661 อัตรา 

 - กรมฯ ไดจ้ัดท าเว็ปไซต ์ไทยมงีาน

ท า เพือ่แกไ้ขปัญหาอัตราการว่างงาน และ

ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่ เก ิดขึ้นใน

ประเทศไทย  

 - ถงึแม ้จะมกีารอ านวยความสะดวก 

หรือการจัดท าเว็ปไซต์ job matching แต่

ยังคงพบปัญหาการว่างงานอยู่ เนื่องจาก

ความตอ้งการงานหรือคุณสมบัติ ทักษะ

แรงงาน ที่ยังไม่สอดคลอ้งกับแนวโนม้

ความตอ้งการงานในปัจจบุัน 

 ทางสภาอุตฯ จะหารือกับกรมฯ ส าหรับรายละเอยีดของเว็ปไซต ์ดังกล่าวเพื่อสนับสนุน 

และพัฒนา เว็ปไซตใ์หม้ปีระสทิธภิาพ และชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการและแรงงาน ส าหรับปัญหา

ขาดแคลนแรงงาน และลดอัตราการวา่งงานตอ่ไป 

 

 3.ความคบืหนา้แนวทางปฏบิัตกิารขอสทิธปิระโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสดุวสิัยจากการ

ระบาดของ covid-19 ภายใต ้ม.33 

 3.1 กรณีนายจา้งไดร้ับผลกระทบและหยดุประกอบกจิการเป็นการชัว่คราว 

 - ผูป้ระกนัตอ้งกกัตัว หรอืเฝ้าระวัง ไดร้ับคา่จา้งในอัตรา รอ้ยละ 50 ของคา่จา้ง 

 - นายจา้งหยุดตามค าสั่งของทางราชการ นายจา้งจ่ายค่าจา้งเฉพาะวันที่ลูกจา้งมา

ท างานจรงิและสง่เงนิสมทบตามทีท่ างานจรงิ 

         3.2 กรณี ผูป่้วยเป็นผูป้ระกนัตน ม.33 

         - ผูป้ระกันตดิเชือ้และมคี าสัง่จากแพทยใ์หห้ยดุ ไดร้ับสทิธ ิรอ้ยละ 50 ของค่าจา้งครัง้ละ

ไมเ่กนิ 90 วันทัง้น้ีลกูจา้งตอ้งใชส้ทิธลิาป่วยกอ่น 

         - ต่อมาหากมใีบรับรองแพทยใ์หก้ักตัวหรือเฝ้าระวัง มสีทิธไิดร้ับค่าจา้งอัตรารอ้ยละ 50 

ของคา่จา้งรายวัน แตไ่มเ่กนิ 90 วัน 

         3.3 กรณีใกลช้ดิผูป่้วยแตย่ังตรวจไมพ่บ และตอ้งกกัตัว 14 วัน 

         - สามารถใชส้ทิธปิระโยชนท์ดแทนกรณีวา่งงานเน่ืองจากเหตสุดุวสิยัได ้โดยใชใ้บรับรอง

แพทย ์ของผูต้ดิเชือ้ ยืน่แกพ่นักงานประกนัสงัคม 

         3.4 กรณีนายจา้งจา่ยเงนิชว่ยเหลอืลกูจา้งดว้ยเหตผุลดา้นมนุษยธรรมและคณุธรรม 

         - นานจา้งไมต่อ้งสง่เงนิสมทบ เน่ืองจากไมเ่ป็นคา่จา้งตาม ม.5 แหง่ พรบ. ประกนัสงัคม 

   

 4. มาตรการน าเขา้แรงงานต่างดา้ว 3 

สัญชาติตาม MOU ภายใตส้ถานการณ์ 

Covid-19 เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน

แรงงาน 

 4.1 การจัดล าดับการน าเขา้แรงงานที่จะ

น าเขา้มาท างานในประเทศ 

       - กลุ่มสีเขียว (ล าดับแรก) ไดร้ับ

วัคซีนครบตามเกณฑ์ (2 โดส) อย่างนอ้ย 

14 วันก่อนการเดนิทาง /ใบรับรองแพทย์/

ตรวจโควดิ-19 โดยวธิ ีRT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชมกอ่นการเดนิทาง 
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 - กลุ่มสเีหลอืง (ล าดับที ่2) ฉีดวัคซนีครบ 2 โดส แต่ไม่ครบ 14 วัน/ใบรับรองแพทย/์

ตรวจโควดิ-19 โดยวธิ ีRT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชมกอ่นการเดนิทาง 

 - กลุ่มสแีดง (ล าดับสดุทา้ย) ยังไม่ไดร้ับวัคซนี/ใบรับรองแพทย/์ตรวจโควดิ-19 โดยวธิ ี

RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชมกอ่นการเดนิทาง 

 4.2 นายจา้ง/สถานประกอบการ 

 - ตอ้งพรอ้มรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 

     - สามารถจัดหาสถานทีก่กักนัตามทีก่ าหนด 

        - สามารถจัดหายานพาหนะรับสง่ไปยังสถานทีก่กักนัได ้

         - สามารถจัดหาวัคซนีทางเลอืกได ้

 4.3 ขัน้ตอนการน าแรงงานเขา้มาท างานภายใต ้MOU ดังน้ี 

  1. ยืน่ใบค ารอ้งขอน าคนตา่งดา้วมาท างานในประเทศ 

           2. การด าเนนิการทางฝ่ังประเทศตน้ทาง เชน่ รับสมัคร คัดเลอืก ท าสญัญา 

           3. ยืน่ค าขอรับใบอนุญาตท างานแทนคนตา่งดา้ว 

          4. ไดร้ับอนุญาตใหน้ าคนตา่งดา้วเขา้มาท างานกบันายจา้งในประเทศ 

            5. การผา่นขัน้ตอนตา่งๆ ตามจดุผา่นแดน/ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

            6. คนตา่งดา้วไดร้ับการกกัตัว 

            7. การอบรมและรับใบอนุญาตท างาน 

 ทัง้น้ีส าหรับคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ส าหรับการน าแรงงานเขา้มาในประเทศภายใต ้MOU 

        - นายจา้งด าเนนิการ ประมาณ 15,690 - 22,190 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายสถานกักกันใน

รปูแบบทางเลอืก) 

          - ผา่น Agency ประมาณ 19,638 - 27,650 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยสถานกกักนัในรปูแบบ

ทางเลอืก) 

 ที่ประชุมมีความเห็นเพิม่เตมิ เช่น หากโรงงานมีการจัดท า FQ/Factory Sandbox อยู่

แลว้การน าเขา้แรงงานอาจไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการด าเนินการสถานกักกันในรูปแบบ

ทางเลอืก เพือ่เป็นลดคา่ใชจ้า่ยในสว่นหนึง่ดว้ย 

 

 5.  สรุปการประชุมคณะท างาน

ด าเนินการจัดใหม้ี จนท.ความปลอดภัย

ในการท างานฯ พ.ศ.  2554 ครั ้งที่  

1/2564 

     - ปัจจุบันต าแหน่ง จนท.ความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการ มีความ

ขาดแคลนเป็นอยา่งมาก จงึเสนอใหม้กีาร

พิจารณานักศกึษาจบใหม่เขา้มาท างาน

มากขึน้และเพื่อส่งเสรมิการจา้งงาน ลด

อัตราการวา่งงานทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุัน 

 - โดยสภาอุตฯ จะส่งหนังสือไปยัง กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม เพือ่ขอใหม้กีารสนับสนุนถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ดังกล่าว ในการดงึนักศกึษาจบใหม่เขา้มา

ท างานในสายงานน้ีใหม้ากขึน้ตอ่ไป 

 

 ส าหรับการประชมุคณะกรรมการงานแรงงานในครัง้ที ่11/2564 (14) หรอืครัง้ถัดไปจะจัด

ขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่4 พฤศจกิายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ หอ้งประชมุ PTT Group 

(1012) สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย หากมกีารเปลีย่นแแปลงก าหนดการจะแจง้ใหท้ราบ

อกีครัง้  
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TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกจิอาหารแปรรูปและอาหารแหง่อนาคต คร ัง้ที ่

3/2564 

 

 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 TPFA คุณภรภัทร 

จ นท . อ าห า ร สั ต ว์ เ ลี้ ย ง  เ ข ้า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการธรุกจิอาหารแปรรูปและอาหารแหง่

อนาคต ครัง้ที่ 3/2564 จัดโดยสภาหอฯ โดยมี

คณุวศิษิฐ ์ลิม้ลอืชา เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

 

 1. นโยบายและมาตรการส่งเสริมการ

ลงทุนของ BOI เพื่อส่งเสริมอาหารแปรรูปและ

อาหารแหง่อนาคต 

 >แนะน าเกี่ยวกับ BOI: เป็นหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจในการสนับสนุนการลงทุน 

โดยเฉพาะการใหส้ทิธปิระโยชนท์างดา้นภาษี 

 กจิกรรมที ่BOI ใหก้ารสง่เสรมิ (กจิการผลติและบรกิาร) 

 - หมวดที1่: เกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร 

 - หมวดที2่: แร ่เซรามกิส ์โลหะพืน้ฐาน 

 - หมวดที3่: อตุสาหกรรมเบา 

 - หมวดที4่: ผลติภัณฑโ์ลหะ เครือ่งจักร และอปุกรณ์ขนสง่ 

 - หมวดที5่: อตุสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้า และอเิล็กทรอนกิส ์

 - หมวดที6่: เคมภีัณฑ ์พลาสตกิ และกระดาษ 

 - หมวดที7่: กจิการบรกิาร และสาธารณูปโภค 

 - หมวดที8่: การพัฒนาเทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

 >มาตราการสง่เสรมิการลงทนุ 

 - สทิธปิระโยชนพ์ืน้ฐาน 

     - Activity-based: หมวดที ่1-7 ไดร้ับการยกเวน้ CIT นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 8 ปี 

     - Technology-based: หมวดที ่8 ไดร้ับการยกเวน้ CIT 10 ปี 

 - สทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิ 

    - Merit-based: มกีารท าวจิัย พัฒนา 

    - Area-based: การท าในพืน้ทีช่ายแดนใต ้ฯลฯ 

    - Agenda-based 

 >อตุสาหกรรมทีก่ารลงทนุขยายตัวสงูอยา่งตอ่เน่ืองหลังโควดิ 

 - อตุสาหกรรมการเกษตรและแปรรปูอาหาร +78% 

 - อตุสาหกรรมชวีภาพ +822% 

 - อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์+136%  

 - อตุสาหกรรมการแพทย ์+234% 

 >ตัวอยา่งสทิธปิระโยชนใ์นอตุสาหกรรมอาหาร 

 - กจิการผลติอาหารสตัวห์รอืสว่นผสมอาหารสตัว ์ 

     - ไดร้ับมาตรฐานดา้นความปลอดภัย เชน่ ISO22000: A3 

     - ไดร้ับรองมาตรฐานสากล เชน่ HACCP: A4 

     - ไมม่กีารรับรองมาตรฐาน: B1 
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 2. สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารและ

แนวโนม้อตุสาหกรรมอาหาร  

 >สถานการณ์อตุสาหกรรมอาหาร 

 - Agri-food +Processed food ใน เ ดือน 

ม.ค.-ส.ค. 64 มีปริมาณการส่งออก 806,430 

ตัน โต 8% 

 - 8 เดอืนแรกของปี64 สนิคา้เกษตรอาหาร 

สง่ออก 5 อันดับ ไดแ้ก ่ผลไม ้มันส าปะหลัง ไก ่

ขา้ว และ กุง้ 

 - ในส่วนของสินคา้อุตสาหกรรมเกษตร 

(ปลากระป๋อง)สง่ออก 5 อันดับ ไดแ้ก ่อาหารทะเลกระป๋อง อาหารสตัวเ์ลีย้ง ขา้วสาลแีละอาหาร

ส าเร็จรปู เครือ่งดืม่ และผลไมก้ระป๋อง 

ตลาดสง่ออกหลักของสนิคา้อตุสาหกรรมเกษตร ปี 64 

 (1) อาเซยีน 35% 

 (2) USA 16% 

 (3) ญีปุ่่ น 9.2% 

 (4) EU 7.73% 

 (5) จนี 5.4% 

 (6) Middle East 3.6% 

 >สถานการณ์โลก  

 - การควบคมุการแพรร่ะบาดของเชือ้ โควดิ-19  

 : คาดการณ์ว่าหาก 75% ของประชากรทั่วโลกไดร้ับวัคซนีทีม่ปีระสทิธภิาพถงึ 95% จะ

สามารถกลับมาใชช้วีติปกต ิแตวั่คซนีจะมปีระสทิธภิาพเมือ่ไดร้ับการฉีดครบโดส 

 - คาดการณ์สถานการณ์การคา้ของโลกหลังโควดิ โดย WTO 

    - ดสีดุ: มลูคา่การคา้โลกสงูกวา่ปี 2015 ราว 20% 

    - รา้ยสดุ: มลูคา่การคา้โลกยังสงูกวา่ปี 2015 ราว 5% 

 >ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การสง่ออกของอาหารไทย 

 - ปัจจัยบวก 

     - การออ่นคา่ของเงนิบาท 

     - เศรษฐกจิคูค่า้เริม่ฟ้ืนตัว 

     - กฎคา้มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย 

 - ปัจจัยลบ  

    - ขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร,์ แรงงาน 

     - ตน้ทนุการผลติ คา่ขนสง่ คา่ระวางเรอื สงูขึน้ 

     - COVID 19 

  - สถานการณ์การเมอืง  

 >แนวโนม้อาหารอนาคต 

 - อาหารแหง่อนาคต ไดแ้ก ่ 

 (1) อาหารอนิทรยี ์

     - เชน่ ขา้วอนิทรยี,์ ผลไมอ้นิทรยี ์เชน่ ทเุรยีน, กะทสิ าเร็จรปู 

     - ตลาดหลัก: USA, Asia pacific 

     - ในปี 2025 มลูคา่ตลาดจะอยูท่ี ่320.5 Bil$ 

 (2) อาหารเสรมิสขุภาพ 
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     - Function drink, probiotic food 

     - ตลาดหลัก: USA, China 

     - ในปี 2025 มลูคา่ตลาดจะอยูท่ี ่268 Bil$ 

 (3) อาหารทางการแพทย ์

     - เชน่ อาหารส าหรับผูป่้วย 

     - ตลาดหลัก: USA, Australia  

     - ในปี 2025 มลูคา่ตลาดจะอยูท่ี ่30.34 Bil$ 

 (4) อาหารนวัตกรรมใหม ่

     - เชน่ โปรตนีขา้วโพด แมลงแปรรปู 

     - ตลาดหลัก: USA, Canada 

     - ในปี 2025 มลูคา่ตลาดจะอยูท่ี ่1,366 Bil$ 

 - มลูคา่การสง่ออกอาหารแหง่อนาคต ม.ค.-ส.ค. 64 ปรมิาณ 83,087 ตัน  

 

 3. ก า ร จั ด ตั ้ ง  Alternative 

Protein Consortium โดย สวทช 

 >โอกาสในอุตสาหกรรม

โปรตนีทางเลอืก 

  - วัตถดุบิ: โลก มวัีตถดุบิพวก

ถ่ัวเหลอืง ขา้วสาล ีแตป่ระเทศไทยมี

วัตถุดบิที่หลากหลาย ทัง้ในโปรตีน

จากพืช เห็ดชนิดต่างๆ ขนุน น ้ามัน

มะพรา้ว 

 - ผลติภัณฑ:์ โลก มักท าเป็น

ไสก้รอกเน้ือส าหรับแฮมเบอเกอร ์แต่ประเทศไทยสามารถท าแฮมเบอรเ์กอร ์โบโลน่า นักเก็ต 

เน้ือปรงุรส 

 >ความทา้ทาย 

 - วัตถดุบิหลักบางชนดิ ยังตอ้งน าเขา้จากตา่งประเทศ เชน่ ถ่ัวเหลอืง 

 - ตน้ทนุตอ่หน่วยสงู และราคาผลติภัณฑส์งู 

 - ขาดการเขา้ถงึงานวจิัย 

 - กฎระเบยีบและกฎเกณฑท์ีเ่อือ้ตอ่การสรา้งผลติภัณฑ ์ขึน้ทะเบยีน และการน าเขา้สนิคา้

ของประเทศคูค่า้ 

 >Alternative Protein Trend 

 1. Plant based proteins: ถ่ัวเหลอืง ถ่ัว สาหรา่ย 

 2. Lab grown/ Cultured meat   

 3. New animal source: แมลง 

 4. Microorganisms: เห็ด, mycoprotein  

 >เป้าหมายและกลยทุธ ์

 - ตลาด: สรา้งเครือข่าย พรอ้มผลักดันและขยายตลาด เพื่อเพิ่มการแข่งขันและการ

เตบิโตของตลาดโปรตนีทางเลอืกจากนวัตกรรมใหม่ 

 - เทคโนโลย:ี เชือ่มโยงหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ท าการวจิัยและพัฒนาทัง้ห่วงโซอุ่ปทาน 

และถา่ยทอดเทคโนโลยแีละเชือ่มโยงกบัผูป้ระกอบการ 

 - มาตรฐาน: สง่เสรมิดา้นมาตรฐาน พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคุณภาพและมาตรฐาน 

เพือ่ยกระดับมาตรฐานการผลติใหเ้กดิการยอมรับในระดับสากล 

 ก าหนดการประชมุครัง้ตอ่ไป ครัง้ที ่4/2564 จะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่9 ธันวาคม 2564 
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TTIA เข้าร่วมหารือให้ข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเต ิมพระราช

ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. ....  

 

 วันที ่8 ตลุาคม 2564 TTIA คณุ

อรรถพันธ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ในนาม

กลุ่มอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย และคุณวชิญา จนท.ดา้น

ประมง เขา้ร่วมหารือใหข้อ้คดิเห็นต่อ

ร่างพระราชบัญญัตแิกไ้ขเพิ่มเตมิพระ

ราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. 

.... ผ่านออนไลน์ จัดโดยกลุ่มอาหารฯ 

สภาอตุฯ สรปุดังน้ี 

 

 1. ทีป่ระชมุมขีอ้สังเกตว่า “มาตรา 124 ผูป้ระกอบกจิการโรงงานผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 11 

หรือมาตรา 11/1 ตอ้งระวางโทษตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน” การระวางโทษตามกฎหมายว่า

ดว้ยโรงงาน อาจใชร้่วมกันไม่ได ้เน่ืองจากนิยามของผูป้ระกอบการในกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน

อาจจะแตกตา่งกบัผูป้ระกอบการประมง จงึตอ้งมกีารระบขุอ้กฎหมายและโทษทีช่ดัเจน 

 

 2. ความเห็นเพิม่เตมิ 

      2.1 "มาตรา 26 วรรค1 ใหม้ีคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด ในจังหวัดที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด ประกอบดว้ย ผูว้่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ผูแ้ทนกรมเจา้ท่า อัยการจังหวัดซึง่เป็นหัวหนา้ที่ท าการ

อัยการจังหวัด พาณิชยจ์ังหวัด นายอ าเภอในเขตทอ้งทีท่ีม่กีารประมงเลอืกตัวแทนเป็นกรรมการ 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และ

ผูท้รงคุณวุฒ ิซึง่ผูว้่าราชการจังหวัดแต่งตัง้จ านวนไม่เกนิ 13 คนเป็นกรรมการ" ควรเพิม่ผูแ้ทน

กรมประมง ผูแ้ทนกระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการในต าแหน่ง และเพิม่ผูท้รงคณุวฒุ ิประกอบดว้ย

สมาคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัประมงพืน้บา้นและประมงพาณชิย ์

 

      2.2 “มาตรา 81 (1) ตดิตัง้อปุกรณ์ตดิตามเรอืประมง และดูแลรักษาใหอ้ปุกรณ์ดังกล่าว

สามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด” ไม่เห็น

ดว้ยทีน่ าขอ้ความ “ตลอดเวลา” ออก 

 

      2.3 "มาตรา 4 ประมงพาณิชย์ขนาดเล็ก หมายความว่า การท าการประมงเพื่อการ

พาณิชย์ โดยใชเ้รือประมงที่มีขนาดตัง้แต่ 5 ตันกรอสขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 15 ตันกรอส และมี

คุณลักษณะอืน่ตามทีร่ัฐมนตรีประกาศก าหนด ทัง้นี้ คุณลักษณะอืน่ทีก่ าหนดอย่างนอ้ยจะตอ้ง

ประกอบดว้ย ขนาดแรงมา้ และชนดิของเครือ่งยนต ์จ านวนลูกเรอื ชนดิ ขนาด และจ านวนของ

เครือ่งมอืดว้ย" ควรเพิม่ระยะเวลาในการหยดุท าการประมงทีช่ดัเจน 

 

 ในการนี้ ทางกลุ่มอาหารฯ สภาอตุฯ จะน าขอ้มูลจากการพจิารณาส่งไปยังฝ่ายกฎหมาย

เพือ่ลงรายละเอยีด หากมคีวามคบืหนา้สมาคมฯ จะแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 
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TTIA/TPFA เขา้รว่มฟังสมัมนาออนไลน ์เรือ่ง อาหารแหง่อนาคต ONE O ONE และ 

Supply Chain ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 TPFA คุณภรภัทร 

เจา้หนา้ที่อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมฟังสัมมนา

ออนไลน์ เรื่อง อาหารแห่งอนาคต ONE O ONE 

และ Supply Chain ที่เกี่ยวขอ้ง จัดโดย คกก.

สมาคมการคา้กลุ่มอาหารและเครื่องดืม่ หอการคา้

ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย สรปุดังน้ี 

 

 สถานการณ์การสง่ออกอาหาร  

  - ในเดอืน มกราคม -กรกฎาคม 2564 สนิคา้อาหารมปีรมิาณการส่งออก 806,430 ตัน 

คดิเป็น 15%  

 - สนิคา้สง่ออกทีข่ยายตัวไดด้ใีนปี 2564 ไดแ้ก ่ผลไม ้มันส าปะหลัง อาหารสัตวเ์ลีย้ง(+

21%) ผลไมก้ระป๋อง เครือ่งดืม่ 

 

 อาหารอนาคตไมไ่ดม้แีคท่ีม่าจากพชื  

 1. แนวโนม้ตลาด Future Food ของโลก  

 : กระแส SDG (17) ซึง่ม ี7 ขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารและเครือ่งดืม่ ไดแ้ก ่

 - ขอ้ที ่2: Zero hunger 

 - ขอ้ที ่6: Clean water and sanitation  

 - ขอ้ที ่9: Industry, Innovation and Infrastructure  

 - ขอ้ที ่12: Responsible Consumption and Production  

 - ขอ้ที ่13: Climate Action  

 - ขอ้ที ่14: Life below water 

 - ขอ้ที ่15: Life on land 

 : มลูคา่ future food ทั่วโลกปี 2020 คาดกวา่ปี 2025 ในสว่นของ Plant based protein 

โต 92% 

 2. อาหารอนาคตจากแหลง่วัตถดุบิตา่งๆ  

 จากพชื ผัก ผลไม ้ธัญพชื  

    - Plant based food 

    - Functional Drink: น ้าที่ช่วยย่อยอาหาร 

ผวิสวย บ ารงุสมอง 

    - Organic agri-product  

 จากสตัว ์แมลง เซลลส์ตัว ์ 

 - Insect food products: โปรตนี สงูไขมัน

ต ่า เชน่ ตั๊กแตน หนอน จิง้หรดี 

    - Personalized food: อาหารส าหรับผูป่้วย,นักกฬีา  

 - Culture Meat: เน้ือสัตวท์ี่เกดิจากการเพาะเน้ือเยื่อจากเซลลส์ัตวใ์นหอ้งทดลองให ้

กลายเป็นเน้ือชิน้ใหญ ่

 จากอืน่ๆ เชน่ จลุนิทรยี ์แรธ่าต ุ

 - Mycoprotein products: ใชเ้ชือ้ราหมักพชื ไดโ้ปรตนีทีม่เีสน้ใย 

 - Air protein: ใชแ้บคทเีรยีดงึแกส๊ ไดโ้ปรตนีไมม่เีสน้ใย 

 3. ตลาด Future food ในประเทศไทยไทย 🇹🇭 

 - ในไทยม ี4 ประเภท ไดแ้ก ่
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 (1) อาหารอนิทรยี ์

 (2) อาหารเสรมิสขุภาพ 

 (3) อาหารทางการแพทย ์

 (4) อาหารนวัตกรรมใหม ่

 โอกาสและความทา้ทาย 

 - โอกาส  

     - ไทยมวัีตถดุบิทีห่ลากหลาย 

     - ผูป้ระกอบการไทยมปีระสบการณ์ และความเชีย่วชาญจากการศกึษาวจิัย R&D  

     - มเีทคโนโลยกีารผลติใหเ้ลอืก 

     - ความตอ้งการของตลาดมแีนวโนม้เตบิโตมากขึน้ ผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจโปรตนี

ทางเลอืกมากขึน้ 

 - ความทา้ทาย 

     - ตน้ทนุตอ่หน่วยการผลติสงู 

     - ตน้ทนุเริม่แรกในการท าวจิัยและจดทะเบยีนอาหารสงู 

     - เทคโนโลยแีละเครือ่งจักรการผลติยังพึง่พาการน าเขา้และราคาสงู 

     - ขาดขอ้มูลปรมิาณผลผลติวัตถุดบิทีส่ม ่าเสมอและแม่นย า รวมถงึไม่มขีอ้มูล

ตลาดภายในประเทศ 

 

 ภายในปี 2023 มุมมองอาหารในอนาคตจะ

ไปไดไ้หม? 

 - ตอ้งวเิคราะหค์ าว่า อนาคต มองในมมุไหน 

อนาคตเทคโนโลยี, อนาคตเกษตรกร, อนาคต

ผูบ้รโิภคทัง้ในและนอกประเทศ, อนาคตสภาพโลก  

 - 80%ที่เขา้มาในตลาดนี้คือเรื่องของ

สุขภาพ เพราะอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งและ

หัวใจสงู  

    - ตอ้งมีการส่งเสรมิใหผู้บ้รโิภคในประเทศหันมาบรโิภค และตอ้งตัง้ราคาใหเ้หมาะสม

เขา้ถงึได ้รวมถงึแสดงความเป็นอาหารไทย 

    - ผูบ้รโิภคคนไทยเขา้ใจในเรือ่งของ Plant based นอ้ยอยู่ ตอ้งท าการโปรโมทใหเ้ป็นที่

รูจ้ักมากขึน้ 

 

ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการสภาหอฯ และคุณสุพตัรา ผอ. เขา้ประชุม

ออนไลน์ คณะท างานขบัเคลื่อนมาตรการป้องกนัและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ

(Bubble and Seal,BBS)  

 

 วันที ่18 ตุลาคม TTIA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ใน

นามกรรมการสภาหอฯ และคุณสุพัตรา ผอ. เขา้ประชุม

ออนไลน์ คณะท างานขับเคลือ่นมาตรการป้องกันและควบคุม

โรคในพืน้ทีเ่ฉพาะ(Bubble and Seal,BBS) ในสถานประกอบ

กิจ ก า รภาคกา รผลิตขนาด เล็ กที่ ไ ม่ ใ ช่ โ ร ง ง านตาม

พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และโรงงานอตุสาหกรรม 

ครัง้ที ่1/2564 (รองปลัดก.อตุฯเป็นประธานฯ) ซึง่แตง่ตัง้ตาม

ค าสั่งศูนยป์ฏบิัตกิารดา้นการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วน
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ที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 ในสถานประกอบ

กจิการและโรงงานอตุสาหกรรม(ปลัดก.อตุฯเป็นประธานศนูยฯ์) สรปุดังน้ี  

 

 1. จุดประสงค์ พิจารณาสถานประกอบการฯ ที่

ไม่ใช่โรงงาน(แรงงานนอ้ยกว่า 50 คน) เขา้สู่การ

ขับเคลื่อนมาตรการ BBS เพื่อลดจ านวนผูต้ดิเชือ้โค

วิด-19 ในโรงงาน แนวทางด าเนินการมี 3 กจิกรรม 

ไดแ้ก่ (1)ประชาสัมพันธ์สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน

มาตรการต่างๆ (2)ท าแผนแนวทางการใหค้ าปรึกษา

แนะน า(Training+Coaching) และ (3)ท าแผนผลักดัน

สถานประกอบการท า BBS  

 

 2. การประชาสมัพันธ:์ กระทรวงอตุสาหกรรมก าลงั

จัดท า platform เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และเป็นชอ่งทางใหผู้ป้ระกอบการแสดงเจตจ านงเขา้ร่วม 

BBS ผา่นทาง i-safefactory.industry.go.th แบง่เป็น 3 กลุม่ (1)โรงงานอตุสาหกรรม (2)สถาน

ประกอบกจิการภาคผลติขนาดเล็กทีไ่ม่ใช ้รง.อตุสาหกรรม (3)แคมป์กอ่สรา้ง ขณะน้ีอยู่ระหว่าง

ตรวจสอบเชือ่มโยงขอ้มลูกบัทาง สธ. และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 3. การพจิารณาเลอืกกลุม่สถานประกอบการฯ ทีไ่มใ่ชโ่รงงาน 

 - ดร.ชนนิทร ์เสนอว่าใหใ้ชต้ัวอย่างของสมทุรสาคร อตุฯทูน่า อาหารสัตวเ์ลีย้ง เมือ่ตน้ปี 

64 ตดิเชือ้ 30% ไมม่คีนตาย หายเอง เพราะความร่วมมอืรัฐ-เอกชน โดย รง.ท า FQ เอง 5,000 

เตยีงเขยีว permanent ซึง่ supply chain มาใชไ้ด ้เอกชนสนับสนุนเงนิชว่ยเหลอื 20-30 ลา้น 

สนับสนุนอปุกรณ์การแพทย ์เตยีงเหลอืง เตยีงแดง ขณะน้ีตัวเลขการตดิเชือ้ลดลง และ รง.เขา้

ร่วมโครงการ Factory Sand Box ดังนัน้ จงึเสนอว่า (1) กลุ่มอุตฯทีแ่ข็งแรงมกี าไรพอสมควรก็

สนับสนุนรัฐ ให ้สธ.น า และร่วมมอืตอ่เนื่อง เพราะโควดิ-19 จะกลายเป็นโรคประจ าถิน่ และ (2) 

เสนอเลอืกกลุม่สนิคา้เกษตร อาหาร มลูคา่ 1.55 ลา้นลา้นบาท เพราะกระทบกบัแรงงาน มผีลตอ่

ครัวเรือนมาก ถา้กลุ่มออ้ยท าBBSส าเร็จ ขอใหก้.อุตฯไปดูกลุ่มเกษตรที่ส่งออกเยอะๆ ที่ใช ้

แรงงานตา่งดา้ว เชน่ ทเุรยีน มังคดุ ซึง่มกีารสง่ออกไปจนีดว้ย  

 

 4. สรปุแนวทางด าเนนิการ 

    4.1 การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 

ประชาสมัพันธใ์หท้กุกลุม่  

 4.2 การใหค้ าปรึกษาแนะน า เลือก

กลุ่มที่ไปสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

เพื่อการส่งออก และมีผลกระทบต่อภาค

ครัวเรือน ไดแ้ก่ อาหารกระป๋อง ผัก ผลไม ้

อาหารทะเล บรรจุภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องมือแพทย์ (ขอจ านวน รง , จ านวน

แรงงาน, ทีต่ัง้) 

    4.3 การท าแผนผลักดัน BBS ตอ้งมี

กลุม่เป้าหมายชดัเจน มคีวามตัง้ใจ และท าเป็น

modelเผยแพร่ อาจแบ่งตามพื้นที/่กลุ่มอุตสาหกรรม ตอ้งรูจ้ านวนแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อขอ

สนับสนุนจากรัฐ สปสช. ATK วัคซีน, ขอ สธ.การฉีดวัคซีน หากรัฐสนับสนุนได ้สถาน

ประกอบการก็จะเต็มใจเขา้รว่มโครงการมากขึน้  



   Newsletter                           October 2021 16 |47 

 

    - โดยโรงงานตอ้งสนับสนุนช่วยเหลือรัฐ เช่น การจัดหา FQ กักตัว สถานที่พัก แต่ถา้

กจิการเล็ก ทางมหาดไทยตอ้งเขา้มาช่วย การใหค้วามช่วยเหลือในกลุ่มอุตฯเดียวกัน การ

แบง่ปันทรัพยากรรว่มกนั 

  4.4 ประธานใหฝ่้ายเลขาฯ จัดท ารายละเอยีดและนัดประชมุครัง้ตอ่ไป ประมาณตน้ พ.ย. 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเอเชียใต ้ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา คร ัง้ที ่

2/2021 

 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 TTIA 

คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วม

ป ร ะชุม คณะก ร รมกา ร เอ เชีย ใต ้ 

ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ครัง้ที่ 

2/2021 โดยมี ดร.สมบัต ิธีระตระกูล

ชยั เป็นประธาน จัดโดย สภาหอการคา้

แหง่ประเทศไทย สรปุดังน้ี 

 

 1. รองประธานฯ (คุณนพวรรณ) อัพเดทขอ้มูลสถานการณ์การเจรจากรอบ FTA ต่างๆ 

ดังน้ี 

 - ไทย-ปากสีถาน: ยังคงมปีระเด็นคงคา้งในการเจรจาในเรือ่งของการเปิดตลาดสนิคา้  

 - ไทย-ตุรก:ี มแีผนจัดประชมุในเดอืนธันวา 64 นี้ โดยมหีัวขอ้การประชมุ ไดแ้ก ่การคา้

สนิคา้  

 - ไทย-ศรีลังกา: เพิง่เริม่มกีารเจรจาระหว่างกัน แต่เนื่องดว้ยสถานการณ์ทางการเมือง

ของศรลีังกา และการระบาด COVID-19 จงึท าใหไ้มส่ามารถเจรจาไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

 - ไทย-EFTA: อยู่ระหว่างเตรียมการฟ้ืนเจรจาฯ และก าลังท าการศกึษาประโยชน์และ

ผลกระทบ 

 - ไทย-EU: อยูร่ะหวา่งเตรยีมการฟ้ืนเจรจาฯ และจัดท ากรอบการเจรจาฯ 

 - ไทย-UK: ยังมคีวามไมช่ดัเจนในการนัดหารอืเจรจาฯ ตอ้งรอตดิตามตอ่ไป 

  

 2. คุณดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต  ้

ตะวันออกกลางและแอฟรกิา ใหข้อ้มลูภาพรวมภมูภิาค

เอเชยีใต ้ดังน้ี  

 (1)  คู่ค า้หลักของไทยในภูมิภาคเอเชีย ใต ้

ประกอบดว้ย 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อินเดีย ปากีสถาน 

บังกลาเทศ ศรลีังกา และมัลดฟีส ์         

 (2)สินคา้ส่งออกส าคัญของไทย ไดแ้ก่ เม็ด

พลาสตกิ เคมภัีณฑ ์รถยนต ์และส่วนประกอบ อัญมณี 

เป็นตน้ 

 (3)สนิคา้น าเขา้หลักของไทย ไดแ้ก ่เครือ่งเครือ่งเพชรพลอย เครือ่งจักร สัตวน์ ้าสด แช่

เย็น แชแ่ข็ง เหล็ก เป็นตน้ 

 (4)แนวโนม้เศรษฐกจิของภูมภิาคเอเชยีใต ้คาดว่าจะกลับมาดีขึน้ในปี 2565  โดยมี

นโยบายในการสรา้งความหลากหลายทางเศรษฐกจิ(economic diversification) รวมถงึเปิด

โอกาสใหม้กีารลงทุนจากต่างประเทศไปยังภาคส่วนอืน่ๆ จงึเป็นโอกาสทีด่ขีองไทยในภาคการ

ทอ่งเทีย่วและการบรกิารเขา้ไปเปิดตลาดในภมูภิาคนี้ 
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  3.ประธานฯ มแีผนจัดงานสมัมนา 

เรือ่งการคา้และการลงทนุในภมูภิาคเอเชยีใต ้ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา ชว่งเดอืนกมุภาพันธ ์

2565 ในหัวขอ้การขับเคลือ่นธุรกจิ SMEs ตามนโยบายเศรษฐกจิ BCG Model โดยจะเชญิสภา

ธุรกจิที่เกีย่วขอ้ง เขา้ร่วมเป็น speaker หรือเสนอรายชือ่ผูท้ี่สามารถใหข้อ้มูลเกีย่วกับภูมภิาค

เอเชยีใต ้ตะวันออกกลาง และแอฟรกิาได ้ ทัง้น้ี ฝ่ายเลขฯ จะสง่ขอ้มูลรายละเอยีดการสัมมนา

ใหก้บัสมาชกิในภายหลัง 

 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรกึษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารคร ัง้ที่ 

10/2564 

 

 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 คุณนลธวัช 

จนท.สมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ

และทีป่รกึษากลุ่มอตุสาหกรรมอาหารครัง้ที ่

10/2564 สรปุสาระส าคัญดังน้ี 

  

 1 .  ก า รบ ร รยายพิ เ ศษ  ก า รน า

เ ท ค โ น โ ล ยี  blockchain เ ข ้า ม า ช่ ว ย

ตรวจสอบในทุกขั ้นตอนการผลิตส าหรับ

อตุสาหกรรมอาหาร 

         - การน า blockchain เขา้มาจะเป็นเครือ่งมอืตดิตามประวัตขิองผลติภัณฑต์ลอดอายุการ

ใชง้าน เพือ่ลดปัญหาการขอ้ผดิพลาดในการตรวจสอบคุณภาพของสนิคา้เน่ืองจาก เทคโนโลยี

บลอคเชนไมส่ามารถแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืท าลายทิง้ได ้ 

     

 2. สายงาน Trade Rule and Trade Environment  

         >FTA ทีป่ระเทศไทยอยูร่ะหวา่งการเปิดเจรจาใหม ่เชน่ TH-EU/TH-EFTA/TH-UE) 

        - ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบความเห็นจากอตุสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย เพือ่พจิารณา

รา่งการด าเนนิการตอ่ไปในอนาคต 

  

 3. สายงาน Labour Affaire 

 > ปัญหาขาดแคลนแรงงานตา่งดา้วในอตุสาหกรรมอาหาร 

            - จากการประชุม คกก.แรงงานฯ สภาอุตฯ ไดม้ีโมเดลการน าเขา้แรงงานในช่วง

สถานการณ์วดิ-19 โดยแบ่งประเภทแรงงานออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่กลุ่มสเีขยีว(ไดร้ับวัคซนี

ครบ 2 เข็ม)  กลุ่มสเีหลอืง (ไดร้ับวัคซนี 1 เข็ม) และกลุ่มสแีดง (ไม่ไดร้ับวัคซนี) ซึง่มวีธิกีาร

และขอ้ก าหนดในการน าเขา้ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะกลุม่ ส าหรับคา่ใชจ้า่ยในการน าเขา้แรงงานอยู่

ที่ 16,000 – 22,000 บาท (ไม่รวมค่าสถานทีก่ักกันก่อนเขา้ประเทศ) โดยโมเดลดังกล่าวได ้

เสนอไปยัง สบค.แลว้เมือ่วันที ่11 ต.ค. 2564 ทีผ่่านมา หากมคีวามคบืหนา้จะแจง้ใหท้ราบอกี

ครัง้  

 > การส ารวจอัตราค่าแรงงาน โดยทางสภาอุตฯ ทัง้น้ีเพื่อจัดท านโยบายการท างานใน

อนาคต ทัง้น้ีมกี าหนดการสง่แบบสอบถามในเดอืน พ.ย.64  

 > ความเห็นตอ่รา่ง พ.ร.บ. การแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

            - การปรับแกไ้ข พ.ร.บ. ดังกล่าว อาจมีเปลี่ยนแปลงที่ค่อนขา้งนอ้ย เนื่องจากตัว

กฎหมายมคีวามซบัซอ้นและละเอยีดออ่นในตัวเน้ือหาตอ่การแกไ้ข 
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 4.สายงาน Value Chain and Export Promotion  

 > สถานการณ์ของตลาดสง่ออกในปัจจบุัน 

            - สนิคา้ที่มีการส่งออกขยายตัว ไดแ้ก่ ผัก

ผลไม ้สด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง กระป๋องและแปรรูป/น ้ามัน

ปาลม์/อาหารสตัวเ์ลีย้ง/ผลติภัณฑส์ าปะหลัง 

            - สนิคา้ที่มีการส่งออกหดตัว ไดแ้ก่ อาหาร

ทะเลแชแ่ข็ง แชเ่ย็นและแปรรปู/ไกส่ด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง 

แปรรปู/สนิคา้สกุรแชเ่ย็น แชแ่ข็ง 

 

 ส าหรับก าหนดการประชมุกลุ่มฯ อาหารครัง้ที ่11/2564 เป็นวันพฤหัสบดทีี ่18 พ.ย. 64 

เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม 1012 สภาอุตสาหกรรมฯ และผ่านออนไลน์ หากทีการ

เปลีย่นแปลงก าหนดการจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 

 

 

คุณชาตร ีกรรมการ เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร Tonggol FIP คร ัง้ที ่5/2564 ผา่น

ออนไลน ์

วั นที่  2 6  ตุ ล าคม  2564  TTIA คุณชาตรี  

กรรมการ, คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม, คุณวรพล จนท.

อาวุโส และคุณวชิญา จนท.ดา้นประมง และสมาชกิที่

เขา้รว่มโครงการ Tonggol FIP (MMP, TPC, SEAPAC, 

SIF, TU, Unicord, CMC, I-Tail)  เขา้ร่วมประชุมเชงิ

ปฏบิัตกิาร Tonggol FIP ครัง้ที ่5/2564 ผ่านออนไลน์ 

จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ร่วมกับ Key 

Traceability (คณุนุ่น, คณุLain และคณุLia) สรปุดังน้ี 

 

- Fishery Progress มกีารขยายเวลาการด าเนนิการดา้น Social Policy เป็นวันที ่1 พ.ค. 

65  

- สมาคมไดแ้จง้ KT ว่าขอพิจารณาการด าเนินการเท่าที่จ าเป็นก่อน เพื่อรอดูท่าที

นโยบายดา้นสงัคมของ Fishery Progress วา่จะเป็นในแนวทางใด ระหวา่งน้ีทางสมาคมจะน าไป

หารอืในทีป่ระชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่6/2564 วันที ่16 ธันวาคม 2564 เพือ่หาขอ้สรุปแนวทาง

ด าเนนิการตอ่ไป 

ทัง้นี้ KT ไดแ้จง้ถงึสัญญาทีก่ าลังจะหมด

ในเดอืน ธ.ค.64 และคณุเอยีนแนะน าวา่ อยากให ้

FIP ด าเนินการในแนวทางที่สามารถก าหนดได ้

เอง 

ส าหรับประเด็นที่สมาชกิยกขึน้มาหารือ 

>> ปัญหาทางปฏบิัตใินการตรวจสอบ, การท า

ความเขา้ใจกับเจา้ของเรือและชาวประมงในการ

ปฏิบัติตามนโยบายสังคม, ความชัดเจนของ

คณุสมบัตขิองผูต้รวจสอบ 

อย่างไรก็ตาม KT แจง้ว่า FIP สามารถ

ออกแบบความกา้วหนา้ขัน้ต ่าไดโ้ดยการหารอืรว่มกนั 
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สมาคมจะรับไปหาขอ้มลู มาตรฐานในการตรวจสอบเรอืประมงและคณุสมบตัขิองผู ้

ตรวจสอบ จากกระทรวงแรงงานวา่ใชห้ลักมาตรฐานใด และสญัญาการจา้งงานแรงงานขา้มชาติ

ในเว็บกรมการจัดหางานไดม้กีารแปลภาษาของแรงงานแลว้ เชน่ พมา่ กมัพูชา ลาว เวยีดนาม 

อังกฤษ รายละเอยีดตามลงิค ์ 

(https://www.doe.go.th/prd/pcf/downloads/param/site/173/cat/88/sub/0/pull/modul

e/view/list-label)  

 

เว็บไซต ์Fisheryimprovementprojects.com >> KT  ไดแ้สดงตัวอยา่งเว็บไซตใ์หมใ่ห ้

สมาคมและสมาชกิพจิารณา สิง่ทีต่่างจาก Fishery Progress คอืเรื่องนโยบายสังคมทีส่ามารถ

ออกแบบเองได ้สว่นเรือ่ง Environment จะเหมอืนของ Fishery Progress โดยจะมกีารประเมนิ

โดย SFP เชน่กนั 

 

คุณนรนิทร ์อุปนายก เขา้ประชุมออนไลนก์บักรมประมง เพือ่หารอืปัญหาผลกระทบ

ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการน าเขา้สนิคา้สตัวน์ า้ เพือ่คุม้ครองสตัวท์ะเลเลีย้งลูกดว้ยนม

ของสหรฐัอเมรกิา (Marine Mammal Protection Act: MMPA) 

 

วันที่  27 ตุลาคม 2564  TTIA คุณ

นรินทร์  อุปนายก , ผู แ้ทนสมาชิก  (TU, 

SEAPAC, Unicord), คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม 

และคุณวชิญา จนท.ดา้นประมง เขา้ประชุม

ออนไลน์กับกรมประมง เพื่อหารือปัญหา

ผลกระทบภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการน าเขา้

สนิคา้สัตวน์ ้า เพื่อคุม้ครองสัตวท์ะเลเลีย้งลูก

ดว้ยนมของสหรัฐอเมรกิา (Marine Mammal 

Protection Act: MMPA) บังคับใช ้1 ม.ค.2023 จัดโดยกองตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ประมง กรม

ประมง โดยมที่านรองอธบิดบีัญชา สขุแกว้ เป็นประธาน ร่วมดว้ยสมาคม TFFA และ TFPA สรุป

ดังน้ี 

 

1. บัญชรีายชือ่ผูส้่งออกสนิคา้ประมงต่างประเทศ (List of Foreign Fisheries: LOFF) 

องค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ  (Nation Oceanic and 

Atmospheric Administration: NOAA) ไ ด ้ เ ปิ ด ร ะ บ บ  IAICRS (International Affairs 

Information Capture and Reporting System) ใหป้ระเทศต่างๆ ด าเนินการส่งขอ้มูล ภายใน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  เพื่อใหส้หรัฐฯ พิจารณาเปรียบเทียบผลรับรองมาตรฐาน โดย

สหรัฐฯจะทยอยแจง้ขอ้มลูวา่มปีระเทศใดถกูปลดออกจากสนิคา้กลุม่ Export Fisheries มาอยูใ่น

กลุม่ Exempt Fisheries 

     - ความหมาย 

Exempt Fisheries >> สนิคา้ประมงที่ไดจ้ากเครื่องมือที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสัตวท์ะเล

เลีย้งลกูดว้ยนมนอ้ยกวา่เกณฑท์ีก่ าหนด 

Export Fisheries >> สนิคา้ประมงทีไ่ดจ้ากเครื่องมอืทีส่ง่ผลกระทบต่อสัตวท์ะเลเลีย้ง

ลกูดว้ยนมเกนิกวา่เกณฑท์ีก่ าหนด 

- MMPA บังคับเฉพาะ Human food ไมเ่กีย่วกบั petfood 

     - ไทยสง่ออกสนิคา้สตัวน์ ้าไป US เป็นมลูคา่ 3.99 หมืน่ลา้นบาท 

https://www.doe.go.th/prd/pcf/downloads/param/site/173/cat/88/sub/0/pull/module/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/pcf/downloads/param/site/173/cat/88/sub/0/pull/module/view/list-label
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2. ความเห็น TTIA ผลกระทบการส่งทูน่าไทยไปสหรัฐฯ คุณนรนิทร์ใหค้วามเห็นว่าที่

ผา่นมาจนถงึขณะนี้ ยังไมม่ลีกูคา้เขา้มาพูดคยุกบัผูป้ระกอบการเกีย่วกบักฎหมาย MMPA ซึง่คาด

วา่ผลกระทบไมน่่าจะรนุแรง เรอืทนู่าม ีObserver on board และบันทกึขอ้มลูETP  

เมือ่ดูขอ้มูล LOFF ปี 2020 คร่าวๆ จากรายชือ่ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับปลาทูน่า ภายใต ้

สนิคา้กลุ่ม Export ซึง่ รง.น าทูน่าเขา้มาผลติไป US ไม่น่าจะกระทบเท่าใด ก็ตอ้งรอดูขอ้มูล

อัพเดท LOFF อกีท ี

ขอ้สังเกต การจับปลาทนู่าในแปซฟิิกใชเ้กณฑเ์ดยีวกนักบัทกุธงเรอื ความแตกต่างน่าจะ

มาจากการกรอกขอ้มูลใหส้หรัฐฯ ถา้ละเอยีดไปก็เป็นประเด็นได ้กล่าวคอืสเปนไม่มปัีญหา แต่

กรณีไตห้วันอาจใหข้อ้มูลและรายละเอยีดมากเกนิไปจงึท าใหม้ทีูน่าอยู่กลุ่ม Export อย่างไรก็

ตาม ทราบมาว่าสมาคมอวนลอ้มจับของไตห้วันมกีารท างานรว่มกบัหน่วยงานรัฐของไตห้วันแลว้ 

เพือ่น าทนู่าออกจากกลุม่ Export  

สมาคมจะแจง้หนังสือถึง supplier ขอใหเ้รือใหค้วามส าคัญและด าเนินการติดต่อ

ประสานงานหน่วยงานรัฐของประเทศตนเอง เพื่อใหห้ลุด/ไม่ใหเ้กดิสนิคา้ในกลุ่ม Export 

เน่ืองจากสนิคา้กลุม่น้ีผูป้ระกอบการไทยจะไมส่ามารถน าเขา้มาเพือ่ผลติสง่ออกไปยังสหรัฐฯได ้

 

3. ระบบตรวจสอบยอ้นกลับ  

-  คุณวร รณวิภา  ผอ .  กอง

ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ประมง (กตส.) 

แจง้ว่า สหรัฐฯจะตรวจสอบระบบของ 

CA ประเทศนั้นๆ ที่ใชค้วบคุมสถาน

ประกอบการ ซึง่จากเคสของประเทศ

เม็ กซิโ กที่ ผ่ า นมา  ทางก รมฯได ้

สนับสนุนขอ้มูลใหส้หรัฐฯ และไดร้ับ

การยอมรับแกปั้ญหาได ้ ดังน ้น้ กรณี 

MMPA ขอใหผู้ป้ระกอบการเตรยีม coding system เพือ่ตรวจสอบยอ้นกลับ 

- คุณนรนิทร์มีความเห็นว่า สหรัฐฯ มีกฎหมายป้องกันการท าประมง IUU โดยใหแ้จง้

ล่วงหนา้ 48 ชั่วโมง ก่อนสนิคา้ถงึประเทศว่าสัตวน์ ้านั้นมาจากเรือจับใด เพราะฉะนั้นขอ้มูลที่

สหรัฐฯจะใชต้รวจสอบ MMPA ไม่น่ากังวล / แต่ยังไม่ทราบว่ากรมประมงจะก าหนดมาตรการใด

เพิม่เตมิ ทัง้น้ี ผูป้ระกอบการมคีวามคุน้ชนิกบั Coding System อยูแ่ลว้ คาดวา่ไมน่่ามปัีญหา 

 

4. สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการต่อ ทางกรมฯขอให ้3 สมาคม (TTIA, TFPA, TFFA) ด าเนินการ

ดังน้ี 

1. ขอใหผู้ป้ระกอบการด าเนินการตรวจสอบบัญช ีLOFF (เครื่องมือประมงและ

แหลง่ประมง) 

  2. ขอให ้3 สมาคมจัดท ารายละเอยีดสนิคา้ทีไ่ดร้ับผลกระทบในกลุ่ม Export ที่

ไดจ้ากการท าประมงในประเทศ 

  3. ขอให ้3 สมาคมจัดท ารายละเอยีดสนิคา้ทีไ่ดร้ับผลกระทบในกลุ่ม Export ที่

ไดจ้ากการน าเขา้ 

 ทางสมาคมฯ จะจัดท าขอ้มูลเบื้องตน้/สรุป LOFF ในส่วนของทูน่าและส่งใหส้มาชกิ

พจิารณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหก้รมฯตอ่ไป 

 

 



   Newsletter                           October 2021 21 |47 

 

TTIA จดังานสมัมนาเชงิปฏบิตั ิSocial  Dialogue Workshop 2564 ร่วมกบั เครอืข่าย

เพือ่สทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) เรือ่ง “บทบาทหนา้ที ่คณะกรรมการสวสัดกิาร ใน

สถานการณ์โควดิ-19” ผา่นทางออนไลน ์(Zoom meeting) 

 

 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 TTIA จัดงานสัมมนาเชงิ

ปฏิบั ติ  Social  Dialogue Workshop 2564  ร่ วมกั บ 

เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานขา้มชาติ (MWRN) เรื่อง 

“บทบาทหนา้ที่ คณะกรรมการสวัสดกิาร ในสถานการณ์

โควดิ-19” มคีุณอรรรถพันธ ์และคุณเซนเทยเ์ป็นประธาน

รว่ม โดยมสีมาชกิฯ เขา้รว่ม 20 บรษัิท จัดขึน้ ณ หอ้งประ

ขมุ TTIA อาคาร รัชภาคย ์และผ่านทางออนไลน์ (Zoom 

meeting) สรปุสาระส าคัญดังน้ี 

  

 จดุประสงคข์องการจัดกจิกรรม คอื เพือ่ให ้คกส. เขา้ใจถงึบทบาทหนา้ที ่และชว่ยเหลอืใน

การรับขอ้รอ้งเรียนจากแรงงาน รวมถงึการใชเ้ครื่องมอืรวบรวมขอ้รอ้งเรียน ในชว่งโควดิ-19 เพื่อ

น าเสนอนายจา้ง ในการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

  

 1. ช่วงการบรรยายพิเศษจาก คุณปาลิดา ไชยมงคล นักวิชาการแรงงานช านาญการ 

ส านักงานสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน โดยมีประเด็นที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดของ พ.ร.บ. 

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 , บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการสวัสดกิาร และบทบาทของ

คณะกรรมการสวัสดกิารแรงงานในชว่งการแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

 

 2. ช่วงการแสดงความคดิเห็น จากตัวแทนฝ่าย HR และ 

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานขา้มชาติ โดยมี

ความเห็นตา่งๆ ดังนี้  

           - หนา้ทีห่ลักของคณะกรรมการสวัสดกิาร เชน่  การ

ร่วมหารอืกับนายจา้ง การรับฟังความเห็นและน ามาสือ่สารต่อ

ใหก้บัแรงงานเขา้ใจ  

           - การชว่ยเหลอืของคณะกรรมการสวัสดกิารในชว่งโค

วดิ-19 เชน่ เป็นตัวอย่างในการฉีดวัคซนีและประชาสัมพันธ์

ขอ้มลูขา่วสารทีถ่กูตอ้งใหแ้รงงานทราบ 

           - ปัญหาทีพ่บ เชน่ สถานทีท่ างานมสีภาพแวดลอ้มทีไ่ม่เหมาะสม (อากาศรอ้น จุดน ้าดืม่

ไมเ่พยีง หอ้งน ้าไมส่ะอาด)  

           - การแกไ้ขปัญหา เชน่ นายจา้งมปีรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหม้ีความเหมาะสม หรือ เพิม่

อปุกรณ์การท างานใหแ้รงงานไดร้ับความสะดวกสบาย 

 ทัง้นี้สมาคมฯจะจัดท าเป็นรายงานในภาพรวมเผยแพรบ่นเว็บไซตส์มาคมฯ ตอ่ไป  
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TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพการประมงไทย คร ัง้ที ่

6/2564 ผา่นออนไลน ์

 

 วันที่  28 ตุลาคม 2564 TTIA คุณสุพัตรา ผอ.

สมาคม และคุณวชิญา จนท.ดา้นประมง เขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครัง้

ที่ 6/2564 ผ่านออนไลน์ จัดโดยกรมประมง โดยมี ท่าน

อลงกรณ์ พลบุตร ทีป่รกึษารัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เป็นประธานการประชมุฯ สรุปวาระทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัสมาคมฯ ดังน้ี 

 

 1. ความกา้วหนา้การด าเนนิงานภายใตค้ าสัง่คกก.ฟ้ืนฟฯู  

          1.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาผลติภัณฑป์ระมงและการพาณชิย ์

               1.1.1 โครงการปรับปรุงการท าประมงอวนลอ้มปลาโอด าอย่างยั่งยืน (Gulf of 

Thailand Longtail Tuna Purse Seine FIP) >> ในเดือนพฤศจิกายน 2564 จะมีการประเมนิ

ความกา้วหนา้ประจ ารอบ 6 เดอืน ของโครงการปี 2 ซึง่กรมฯจะส่งขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งใหค้ณะผู ้

ประเมนิ Key Traceability Ltd. (KT) ตอ่ไป 

 คุณสพุัตรา TTIA แจง้ว่า สมาคมไดท้ าหนังสอืถงึกรมฯ เมือ่วันที ่11 ต.ค. 64 โดย KT มี

ขอ้กังวลและขอใหก้รมฯ ช่วยด าเนินการเรื่องความร่วมมือกับประเทศอาเซยีนในการแบ่งปัน

ขอ้มูลและการตกลงว่าดว้ยการจัดการสต๊อกปลาทูน่า, การออกร่างแผนการจัดการประมง (พ.ศ. 

2563-2567), การตรวจสอบทางอเิล็กทรอนิกสส์ าหรับเรือประมงโอด า และอุปกรณ์ระบบเฝ้า

ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (EMS) ซึ่งจะมีผลต่อตัวชี้วัด และ สมาคมฯ ขอใหก้รมฯจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรปลาโอในน่านน ้ าไทย(ปีนี้ยังไม่ไดจ้ัดประชุม) เพื่อ

แลกเปลีย่นขอ้มลู/ อัพเดทงานดา้นสิง่แวดลอ้ม และงานดา้นนโยบายสงัคมทีเ่พิม่มาในปี 64 

 กรมฯ มอบหมายให ้คุณชตุมิา ขมวลิัย ผอ. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสนิคา้

ประมงและหลักฐานเพือ่การสบืคน้ ด าเนนิการ ซึง่ขณะน้ี กรมฯไดท้ าหนังสอืถงึ SEAFDEC แลว้ 

สว่นการจัดประชมุจะจัดต่อจากการประชมุ FIP ปูมา้ ซึง่จะเกดิขึน้ภายในเดอืนธันวาคม 64 และ

อปุกรณ์ EM สามารถด าเนนิการได ้

               1.1.2 การรับรองการปฏิบัติ

ตามมาตรการเพือ่ป้องกันการปนเป้ือนเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 ในกระบวนการการ

ผลติอาหารส่งออก >> จ านวน 245 ฉบับ 

โดยออกใหโ้รงงานผลติสนิคา้สัตว์น ้าแช่

เยอืกแข็ง จ านวน 124 ฉบับ โรงงานผลติ

สินคา้สัตว์น ้ าบรรจุกระป๋อง จ านวน 35 

ฉบับ โรงงานผลติสนิคา้พื้นเมือง จ านวน 

82 ฉบับ และสถานบรรจสุตัวน์ ้า จ านวน 10 

ฉบับ (thumbtack)ซึ่งการขอการรับรอง

ดังกล่าว สามารถด าเนินการขอไดต้ลอด

จนกวา่จะมปีระกาศเปลีย่นแปลง 

 

 2. การด าเนนิงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 กรณีพเิศษ 

>> 29 ม.ิย. 64 ครม.เห็นชอบใหม้กีารต่ออายุแรงงานต่างดา้ว (Seabook เล่มเหลอืง) ออกไป

อกี 1 ปี ซึง่กรมประมงไดเ้ปิดใหม้กีารยืน่ค าขอตอ่อาย ุตัง้แต ่6 ก.ค. - 30 ก.ย. 64 มแีรงงานมา
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ต่ออายุ 1,833 คน และไม่มาต่ออายุ 1,416 คน สาเหตุเนื่องจาก (1) เปลีย่น Seabook เป็นเลม่

เขยีว, (2) เดนิทางกลับประเทศตน้ทาง, (3) เปลีย่นประเภทงาน และ (4) หนีนายจา้ง/ตดิต่อ

แรงงานไมไ่ด ้

 กรมฯจะมกีารจัดประชมุหารอืร่วมกับกรมการจัดหางาน และกลุ่มแรงงาน ในประเด็นการ

ยืน่ค าขอตอ่อาย ุและการเปลีย่น Seabook เลม่เหลอืงเป็นเลม่เขยีว 

 

 3. การเตรียมความพรอ้มในการเขา้ร่วม

ความตกลงที่ครอบคลุมและกา้วหนา้ส าหรับ

หุ ้น ส่ ว นท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิจ ภ า คพื้ น แ ป ซิ ฟิ ก 

( Comprehensive and Progressive Trans – 

Pacific Partnership : CPTPP) >> ได ล้ งนาม

ความตกลงฯ เมือ่วันที ่8 ม.ีค. 61และมผีลบังคับ

ใชเ้มื่อ 30 ธ.ค. 61 หลังการใหส้ัตยาบันเกนิ 6 

ประเทศ (50%) โดยในปี 2563 การส่งออก

สนิคา้ประมงจากไทยไปกลุ่มสมาชกิ CPTPP มี

ปริมาณ 495,000 ตัน มูลค่า 65,000 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 33 ของมูลค่าการส่งออกสนิคา้

ประมงทัง้หมดของไทย โดยเบื้อ่งตน้ กรมประมงไดว้เิคราะหถ์งึขอ้ด,ี ผลกระทบเชงิลบทีค่าดวา่

จะเกดิขึน้ และแนวทางการเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรับผลกระทบหากไทยเขา้ร่วมเป็นภาคี 

CPTPP ดังไฟลแ์นบ 

 ประธานฯ มอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการฟ้ืนฟฯู 4 คณะ (ประมงพืน้บา้น, ประมงพาณชิย์

และประมงนอกน่านน ้าไทย, เพาะเลีย้งสัตวน์ ้า และผลติภัณฑป์ระมงและการพาณิชย)์ หารอืกบั

ผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่ใหไ้ดค้วามเห็นรอบดา้น โดยใหด้ าเนนิการภายใน 90 วัน ดังน้ี 

 3.1 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร CPTPP ในดา้นประมง และรับฟังความเห็นจาก

ผูป้ระกอบการดา้นประมงถงึขอ้ดแีละผลกระทบตอ่การเขา้รว่มภาค ีCPTPP 

 3.2 รับมตคิรม. เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในขอ้ดแีละผลกระทบต่อการเขา้ร่วมภาคี 

CPTPP และประชาสัมพันธ์ใหก้ับภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต ้

คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟฯู 

 ก าหนดการจัดประชมุคกก.ฟ้ืนฟฯู ครัง้ที ่7/2564 จะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่23 ธันวาคม 

2564 เวลา 13.30 น. เป็นตน้ไปดว้ยระบบออนไลน ์หรอืหอ้งประชมุพะยนู ชัน้ 7 อาคารจฬุาภรณ์ 

กรมประมง 
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TTIA เขา้ประชุมออนไลน ์ICC (International Chamber of Commerce) Thailand 

Executive Board meeting คร ัง้ที ่3/2564 

 

วันที ่28 ตลุาคม 2564 TTIA คณุสพุัตรา 

(แทน ดร.ชนินทร์ กรรมการสภาหอฯ) เขา้

ประชมุออนไลน ์ICC (International Chamber 

of Commerce) Thailand Executive Board 

meeting ครัง้ที ่3/2564 ผ่านทาง zoom โดยม ี

ดร.พจน ์เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

 

     1. การจัดสรรงบประมาณจากกรม

ส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ทาง สตง.ยังมี

ขอ้สงสัยในการเรียกเก็บเงินและค่าใชจ้่ายใน

การจัดกจิกรรมของคณะฯ  อย่างไรก็ตาม ขณะน้ีทางกรมฯไดร้ะงับงบส าหรับปี 2565 ไวช้ั่วคราว 

โดยทางคณะฯ จะน าประเด็นน้ีไปหารอืกบักรมฯ อกีครัง้ 

  

     2. ทีป่ระชมุรับรองงบการเงนิ กรกฎาคม -กันยายน 2564 และอัพเดทงานของแต่ละ

คณะฯ 

         - Commission on Banking แนะน าขอ้มูล 2021 ICC Trade Register report: 

Global risks in trade finance ร ายล ะ เ อี ย ด  https://iccwbo.org/publication/icc-trade-

register-report/  

         -  Commission on the Digital Economy มีก าหนดจัดสัมมนา APEC Digital 

Trade Symposium ในวันที ่18 พฤศจกิายน 2564 

         - Commission on Commercial Law and Practice ไดจ้ัดสมัมนากฎแหลง่ก าเนดิ

สนิคา้ภายใต ้FTA ตา่งๆ ไปเมือ่วันที ่29 กนัยายน 2564  

         -  Commission on Environment and Energy ง าน ปีหน ้า จ ะ เ น ้นป ร ะ เด็ น 

sustianable finance, carbon footprint 

         - ดร.พจน์ เสนอจัดงานโปรโมท ICC Thailand ในชว่งเดอืนธันวาคม 64 โดยจะ

เชญิสือ่หนังสอืพมิพ ์และโทรทัศน์เขา้ร่วม เพื่อใหช้ว่ยประชาสัมพันธ ์ICC Thailand ใหเ้ป็นที่

รูจ้ักมากยิง่ขึน้ 

 

     3. ICC Thailand seminars and activities 

plan 2022 ทางฝ่ายเลขาฯ ขอใหส้มาชกิสง่กจิกรรมมา

ใหด้ว้ย  

        - ดร.พจน์ แจง้ว่าปีหนา้มีความส าคัญ 

เสนอใหจ้ัดสัมมนามากขึน้ ทัง้ APEC และ ABAC เพื่อ

รวบรวมขอ้มลูและขอ้เสนอแนะ เตรยีมการประเทศไทย

เป็นประธาน APEC ปี 2022 เชน่ การจัดสมัมนาประเด็น 

food security, food and agriculture หลังโควดิ เพื่อ

หาขอ้เสนอ-ความร่วมมือ/ ดา้น env&energy ไทย

ผลักดัน BCG ทราบว่า บ.มติรผลท าเรือ่งนี้มาก ตอ้งมา

คุยในรายละเอียด/ Customs and trade facilitation ท าไงช่วยธุรกจิหลังโควิด และมีความ

เสยีหายอะไรบา้งจากโควดิ  

 

https://iccwbo.org/publication/icc-trade-register-report/
https://iccwbo.org/publication/icc-trade-register-report/
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     4. ก าหนดประชมุครัง้ต่อไปคาดว่าชว่งเดอืนธันวาคม โดยทางฝ่ายเลขาฯ จะสง่แจง้

วันใหเ้ลอืกอกีครัง้ 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมรบัฟงัการน าเสนอแผนงานและประเด็นความคบืหนา้/ กจิกรรม

ประชาสมัพนัธ ์ของคณะกรรมการยทุธศาสตร ์หอการคา้ไทย 

 

 วันที ่29 ตุลาคม 2564 คุณสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ (แทน ดร.ชนนิทร ์กรรมการสภาหอฯ) 

และคุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชุมรับฟังการน าเสนอแผนงานและประเด็นความ

คืบหนา้/ กจิกรรมประชาสัมพันธ์ ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ หอการคา้ไทย โดยมี ดร.

กฤษณะ วจไีกรลาศ เป็นประธาน สรปุดังน้ี  

 

 1 .  สิท ธิป ร ะ โ ยชน์ ขอ งสมาชิก

หอการค า้ไทยและสภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย 

 - ดา้นบรกิาร>>บรกิารออกใบรับรอง 

เอกสารต่างๆ เช่น แหล่งก าเนิดสินคา้ ,

ใบรับรองมาตรฐานสินคา้ บัตรเดินทาง

ส าหรับนักธรุกจิเอเปค เป็นตน้ 

 - ดา้นเพิม่โอกาสทางการคา้>>งาน

แสดงสนิคา้และจับคู่ธุรกจิ, สนับสนุน SME 

ขยายตลาด เป็นตน้ 

 - ดา้นเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง>>จัดกจิกรรมสมัมนาใหค้วามรูด้า้นตา่งๆ แกส่มาชกิฯ 

 

 2. ที่ประชุมอัพเดทการท างานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ หอการคา้ไทย ผ่าน 3 

value chains หลัก ไดแ้ก ่(1)การคา้และการลงทนุ (2)เกษตรและอาหาร และ(3)ทอ่งเทีย่วและ

บรกิาร โดยมคีณะฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาคมฯ ดังน้ี   

 

  (1) คณะการคา้และการลงทนุระหวา่งประเทศ (ดร.พจน ์เป็นประธาน) 

             - การด าเนินงานคณะกรรมการ Taskforce ไทย-จีน การจัดท าความร่วมมือ

โครงการ Joint Study ระหวา่งไทย-จนี ดา้นการคา้และการลงทนุ 

             - การตดิตามสถานการณ์ความคืบหนา้ความตกลง CPTPP โดยทางสภาหอฯ 

สนับสนุนภาครัฐยื่นขอ้เสนอเขา้ร่วมการเจรจา ซึ่งเป็นเพียงขัน้เริ่มตน้ โดยจากการศึกษา

ผลกระทบหากไทยไม่เขา้ร่วมอาจส่งผลใหนั้กลงทุนจะหันไปใหค้วามสนใจประเทศอื่นๆ ใน 

ASEAN แทน  

  (2) คณะกรรมการแรงงาน และพัฒนาฝีมอืแรงงาน (ดร.พจน ์เป็นประธาน) 

              - ผลักดันมาตรการดา้นแรงงานในสถานการณ์โควทิ-19 โดยมีการร่วมมือกับ

ภาครัฐ และสถานประกอบการ ในการน ามาตรการ Factory Sandbox ไปด าเนินการในโรงงาน

ต่างๆ เพือ่ลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควทิ-19 อกีทัง้ ก าลังศกึษาแนวทางน าเขา้แรงงานต่าง

ดา้ว MOU 3 สญัชาตริว่มกบักระทรวงแรงงาน โดยใหค้วามส าคัญตามมาตรการของสาธารณะสขุ 
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  (3) คณะกรรมการธุรกิจ

ประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (ดร.

ชนนิทร ์เป็นประธาน) 

           - มีการผลักดันการแกไ้ข

ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ 

โดยมกีารเสนอไปถงึรองนายยกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์จน

ปัญหาดังกลา่วฯ ในปัจจบุันเริม่บรรเทาลง 

ซึ่งล่าสุดมีมติครม. อนุมัติงบประมาณ

ส าหรับเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบเป็นจ านวนเงนิประมาณ 400 ลา้นบาท 

           - การแกไ้ขปัญหา AD สนิคา้เหล็กแผ่นดบีุกฯ และโครเมยีม ซึง่เป็นวัตถุดบิหลัก

ในการผลติกระป๋อง packaging หลักของสนิคา้เกษตรและอาหาร โดยเสนอใหม้กีารชะลอการ

ใชม้าตรการ AD และเปิดเวทเีจรจาหาทางออกรว่มกนั 

         - การส่งเสริมมาตรฐานการผลิตสินคา้ที่ป้องกันการปนเป้ือนเชื้อ COIVD-19 ใน

กระบวนการผลติส าหรับการสง่ออก เพือ่สรา้งความมั่นใจและภาพลักษณ์ทีด่ตีอ่คูค่า้ตา่งประเทศ   

 สามารถดู รายละเอียดการด า เนินงานและกิจกรรมของคณะอื่นๆ  ไดท้ี่  link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1o41EwuM1U9jET8U_aHP-fn3Fg2Ke-8zO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1o41EwuM1U9jET8U_aHP-fn3Fg2Ke-8zO
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TTIA จดักจิกรรม GLP Visit ออนไลน ์(Virtual Visit) รว่มกบั บรษิทั ไทย อนิาบะ ฟูดส ์
จ ากดั 
 

 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 TTIA  คุณนลธวัช จนท.
แรงงาน ร่วมกจิกรรม GLP Visit ออนไลน์ (Virtual Visit) 
ร่วมกับ บรษัิท ไทย อนิาบะ ฟูดส ์จ ากัด จัดโดยสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย ณ หอ้งประชุมสมาคมฯ ชัน้ 11 
อาคารรัชภาคย ์และผา่นโปรแกรม Zoom meeting 
 จุดประสงค ์ของการ GLP ครัง้นี้ เพื่อตดิตามการ
ด าเนินการดา้นแรงงานสมาชกิฯและน าขอ้มูลที่ไดม้า
วเิคราะห์ สรุปในภาพรวมของอุตสาหกรรมทูน่า อีกทัง้
สมาคมฯ จะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บขอ้มลูเรือ่ง

สรรหาแรงงานกับสมาชกิ เพือ่น าขอ้มูลดังกลา่วมาก าหนดทศิทางดา้นแรงงานของอตุสาหกรรม
ทนู่าตอ่ไป 
 
 
TTIA จดักจิกรรม GLP Visit ออนไลน ์(Virtual Visit) ร่วมกบั บรษิทั พ ีแอนด ์ท ีฟู๊ ด 
จ ากดั 
 
 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 TTIA  คุณนลธวัช 
จนท.แรงงาน ร่วมกิจกรรม GLP Visit ออนไลน์ 
(Virtual Visit) รว่มกบั บรษัิท พ ีแอนด ์ท ีฟู๊ ด จ ากดั 
จัดโดยสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย ณ หอ้งประชมุ
สมาคมฯ ชัน้ 11 อาคารรัชภาคย ์และผ่านโปรแกรม 
Zoom meeting 
 จุดประสงค ์ของการ GLP ครัง้นี้ เพือ่ตดิตาม
การด าเนินการดา้นแรงงานสมาชกิฯและน าขอ้มูลที่
ไดม้าวเิคราะห ์สรปุในภาพรวมของอตุสาหกรรมทูน่า 
อกีทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงาน GLP รวมถงึการเก็บ
ขอ้มูลเรื่องสรรหาแรงงานกับสมาชกิ เพื่อน าขอ้มูลดังกล่าวมาก าหนดทศิทางดา้นแรงงานของ
อตุสาหกรรมทนู่าตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารสง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ กบั บจก. พ.ีซ.ีทนูา่ 
 

 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 TTIA คุณอนุสรา และคุณ
ศศธิร จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ตรวจประเมนิการปฏบิัติ
ตามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภัณฑอ์าหาร
สง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ ้า กบั บจก. พ.ีซ.ีทนู่า 
(TH.No.1227) ณ หอ้งประชุม TTIA และผ่านทาง 
Zoom meeting เ พื่ อ ต ร วจติดต ามแล ะต่ ออ ายุ
ใบรับรอง COVID-19 ประจ าปี 2564 โดยสมาคมฯ ได ้
ตรวจประเมินตาม checklist มาตรการพิเศษของ
กระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 

      



   Newsletter                           October 2021 28 |47 

 

 ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิสง่ใหก้บักรมประมงพจิารณาตอ่อายุ
ใบรับรองตอ่ไป รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานสง่ใหก้บัสมาชกิ และรายงานมาตรการโควดิใน
อตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารสง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ กบั บมจ. ยนูคิอรด์ Plant 1 
 
 วันที ่8 ตุลาคม 2564 TTIA คุณอนุสรา 
และคุณศศิธร จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ตรวจ
ประ เมินการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน 
COVID-19 ในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกของ
โรงงานแปรรปูสตัวน์ ้า กบั บมจ. ยนูคิอรด์ Plant 
1 (TH.No.2027) ณ หอ้งประชุม TTIA และ
ผา่นทาง Zoom meeting เพือ่ตรวจตดิตามและ
ต่ออายุใบรับรอง COVID-19 ประจ าปี 2564 
โดยสมาคมฯ ไดต้รวจประเมินตาม checklist 
มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 
      
 ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิสง่ใหก้บักรมประมงพจิารณาตอ่อายุ
ใบรับรองตอ่ไป รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานสง่ใหก้บัสมาชกิ และรายงานมาตรการโควดิใน
อตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารสง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ กบั บมจ. ยนูคิอรด์ Plant 2 
 

  วันที่ 12 ตุลาคม 2564 TTIA คุณอนุสรา 
และคุณศศิธร จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ตรวจ
ประ เมินการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน 
COVID-19 ในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกของ
โรงงานแปรรปูสตัวน์ ้า กบั บมจ. ยนูคิอรด์ Plant 
2 (TH.No.2076) ณ หอ้งประชุม TTIA และ
ผา่นทาง Zoom meeting เพือ่ตรวจตดิตามและ
ต่ออายุใบรับรอง COVID-19 ประจ าปี 2564 
โดยสมาคมฯ ไดต้รวจประเมินตาม checklist 

มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 
      
     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาต่ออายุ
ใบรับรองต่อไป (notepad) รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานส่งใหก้ับสมาชกิ และรายงาน
มาตรการโควดิในอตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
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TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารสง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ กบั บจก. ไอ.เอส.เอ. แวล ู
 

  วันที่ 15 ตุลาคม 2564 TTIA คุณอนุสรา 
และคุณศศธิร จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ตรวจประเมนิ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ใน
ผลติภัณฑอ์าหารส่งออกของโรงงานแปรรูปสัตว์
น ้า กับ บจก. ไอ.เอส.เอ. แวลู (TH.No.2001) ณ 
หอ้งประชุม TTIA และผ่านทาง Zoom meeting 
เพือ่ตรวจตดิตามและตอ่อายใุบรับรอง COVID-19 
ประจ าปี 2564 โดยสมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม 

checklist มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 
      
     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาต่ออายุ
ใบรับรองตอ่ไป รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานสง่ใหก้บัสมาชกิ และรายงานมาตรการโควดิใน
อตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารสง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ กบั บจก. ผลติภณัฑป์ลากระป๋องสยาม 
 
 วันที ่20 ตลุาคม 2564 TTIA คณุอนุสรา 
และคุณศศิธร จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ตรวจ
ประ เมินการปฏิบั ติตามมาตรการ ป้องกัน 
COVID-19 ในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกของ
โรงงานแปรรูปสตัวน์ ้า กับ บจก. ผลติภัณฑป์ลา
กระป๋องสยาม (TH.No.2018) ณ หอ้งประชุม 
TTIA และผ่านทาง Zoom meeting เพื่อตรวจ
ติดตามและต่ออายุ ใบ รั บ รอง  COVID-19 
ประจ าปี 2564 โดยสมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิ
ตาม checklist มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 
      
 ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิสง่ใหก้บักรมประมงพจิารณาตอ่อายุ
ใบรับรองตอ่ไป รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานสง่ใหก้บัสมาชกิ และรายงานมาตรการโควดิใน
อตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
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TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารส่งออกของโรงงานแปรรูปสตัวน์ า้ กบั บจก. เอเชีย่น อะไลอนัซ ์อนิเตอรเ์นช ัน่
แนล 
 

 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 TTIA คุณ
อนุสรา และคุณศศธิร จนท.สมาคมฯ ได ้
เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิัตติามมาตรการ
ป้องกัน COVID-19 ในผลติภัณฑอ์าหาร
ส่งออกของโรงงานแปรรูปสัตว์น ้ า กับ 
บจก. เอเชีย่น อะไลอันซ ์อนิเตอร์เนชั่น
แนล (TH.No.2071) ณ หอ้งประชมุ TTIA 
และผ่านทาง Zoom meeting เพื่อตรวจ
ตดิตามและต่ออายุใบรับรอง COVID-19 

ประจ าปี 2564 โดยสมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม checklist มาตรการพิเศษของกระทรวง
สาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 
      ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิสง่ใหก้บักรมประมงพจิารณาตอ่อายุ
ใบรับรองตอ่ไป รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานสง่ใหก้บัสมาชกิ และรายงานมาตรการโควดิใน
อตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารสง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ กบั บมจ. ทรอปิคอลแคนนิง่ (ประเทศไทย) 
 
 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 TTIA คุณ
อนุสรา และคณุศศธิร จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้
ตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน COVID-19 ในผลิตภัณฑ์อาหาร
สง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ ้า กับ บมจ. 
ท ร อ ปิ ค อ ลแค นนิ่ ง  ( ป ร ะ เ ท ศ ไทย ) 
(TH.No.2012) ณ หอ้งประชุม TTIA และ
ผ่านทาง Zoom meeting เพือ่ตรวจตดิตาม
และต่ออายุใบรับรอง COVID-19 ประจ าปี 
2564 โดยสมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม checklist มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสุข 
และกรมประมงดว้ย 
      
      ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิสง่ใหก้บักรมประมงพจิารณาตอ่อายุ
ใบรับรองตอ่ไป รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานสง่ใหก้บัสมาชกิ และรายงานมาตรการโควดิใน
อตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
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TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารสง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ กบั บจก. ไดมอนด ์ฟู๊ ด โปรดกัท ์
 

วันนี้ 27 ตุลาคม 2564 TTIA 
คุณอนุสรา และคุณศศิธร  จนท.
สมาคมฯ ไดเ้ขา้ตรวจประเมินการ
ปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน COVID-
19 ในผลติภัณฑ์อาหารส่งออกของ
โรงงานแปรรูปสัตวน์ ้า กับ (red flag)
บจก .  ไดมอนด์  ฟู๊ ด  โป รดั กท์  
(TH.No.2088) ณ หอ้งประชมุ TTIA 
และผ่านทาง Zoom meeting เพื่อ
ตรวจติดตามและต่ออายุใบรับรอง 

COVID-19 ประจ าปี 2564 โดยสมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม checklist มาตรการพเิศษของ
กระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 
      
     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาต่ออายุ
ใบรับรองตอ่ไป รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานสง่ใหก้บัสมาชกิ และรายงานมาตรการโควดิใน
อตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารสง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ กบั บมจ. ไทยยเูนีย่น กรุป๊ 
 

 วันน้ี 29 ตลุาคม 2564 TTIA คณุอนุสรา 
และคุณศศิธร จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ตรวจ
ประเมนิการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนั COVID-
19 ในผลติภัณฑอ์าหารสง่ออกของโรงงานแปร
รู ป สั ต ว์น ้ า  กั บ  บมจ .  ไทยยู เ นี่ ย น  ก รุ๊ ป 
(TH.No.1025) ณ หอ้งประชุม TTIA และผ่าน
ทาง Zoom meeting เพื่อตรวจตดิตามและต่อ
อายุใบรับรอง COVID-19 ประจ าปี 2564 โดย
สมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม checklist มาตรการพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข และกรม
ประมงดว้ย 

      
     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิสง่ใหก้ับกรมประมงพจิารณาตอ่

อายุใบรับรองต่อไป รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานสง่ใหก้ับสมาชกิ และรายงานมาตรการโค
วดิในอตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
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กฎหมายราชกจิจานุเบกษา เดอืน ตลุาคม  2564 
 
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธรุกจิการน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศและ

หลักประกนัในการน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. 2564 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/066/T_0001.PDF  

 
กฎกระทรวง ก าหนดคา่ธรรมเนียมและยกเวน้คา่ธรรมเนียมการบรหิารจัดการการท างานของคน
ตา่งดา้ว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/066/T_0009.PDF  
 
กฎกระทรวง การระงับขอ้พพิาทแรงงานทางทะเล การปิดงาน การนัดหยดุงาน และการกระท า
อันไมเ่ป็นธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนประจ าเรอืและเจา้ของเรอื พ.ศ. 2564  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/067/T_0003.PDF  
 
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง การรวมตัวและการเจรจาตอ่รองในงานแรงงานทางทะเล  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/247/T_0005.PDF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/066/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/066/T_0009.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/067/T_0003.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/247/T_0005.PDF
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ขา่วประจ าเดอืนตลุาคม 2564 รวบรวมโดย TTIA 
 
ขา่วประมง 

1. สหรัฐรุกเปิดตลาดสัตวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนม กระชบัมติรสนิคา้ประมงไทย 
 
2. Global Fisheries Management Market 2021 Financial Insights, Business Growth Strategies, Trends 
 
3. กรมประมง…ขานรับนโยบายประมงแหง่ชาตเิตรยีมพรอ้มรับมอืในการสง่ออกสนิคา้สัตวน์ ้าไปยัง USA ภายใตข้อ้ก าหนดกฎหมาย
คุม้ครองสัตวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนม MMPA 
 
4. Fisheries Act to be amended to suit modern times – Minister 
 
5. มทร. สวุรรณภมู ิร่วมมอืประมงอา่งทอง พัฒนาเกษตรยั่งยนื 
 
6. ปลาแสงอาทติยถ์กูพบตดิอวนประมง แตป่ลอ่ยคนืสูท่ะเลแลว้ 
 
7. ปะการังโลก 14% ตายแลว้ในรอบ 10 ปีทีผ่่านมา หรอืเทยีบเทา่ขนาดจังหวัดขอนแกน่ 
 
8. S. Korea to accelerate localization of salmon aquafarming techniques thru 150 mln dollar project 
 
9. Aquatic Product Market Opportunity, Analytical Insights – Homey Group, Zhangzidao Fishery Group, Oriental Ocean 
Group, Dahu Aquaculture 
 
10. ปลาน็อกน ้า ลอยตายเกลือ่นหาดบางแสน ชาวบา้นแหเ่ก็บไปขาย 
 
11. ปตท.สผ. ควา้รางวัลในเวทรีะดับสากล Gulf Sustainability Awards 2021 
 
12. การระบายน ้าทว่มลงอา่วไทย มผีลกระทบตอ่ปะการังหรอืไม?่ 
 
13. Coast Guard, partner nations ID numerous fisheries violations 
 
14. EU Court Annuls Trade & Fisheries Deals With Morocco, Offering Clear Message To NZ Phosphate Importing 
Companies 
 
15. Fisheries dept impounds three boats for juvenile fishing, imposes Rs 7.5 lakh fine 
 
16. พษิแพลงกต์อนบลมู ท าปลาตายลอยเกลือ่น ชายฝ่ังอา่วมหาชยั 
 
17. Vietnam works towards responsible, sustainable fishery sector 
 
18. Maine lobster industry decries lack of clarity on enforcement of new whale-protection rules 
 
19. กรมประมง...วอน ! อย่าใช ้“กระแสไฟฟ้าท าประมง” ท าลายสัตวน์ ้าอยา่งรุนแรง ผดิ จับ โทษปรับสงูถงึ 1 ลา้นบาท 
 
20.กรมประมง…ขานรับนโยบายประมงแหง่ชาตเิตรยีมพรอ้มรับมอืในการสง่ออกสนิคา้สัตวน์ ้าไปยัง USA ภายใตข้อ้ก าหนดกฎหมาย
คุม้ครองสัตวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนม MMPA 
 
21. เจา้หนา้ทีบ่กุยดึเครือ่งประมงผดิกฎหมายถกูลอ้มกลางทะเล 
 
22. ขดีเสน้ใหม ่เขตชายฝ่ัง 23 จังหวัดชายทะเล ลดขัดแยง้ประมงพืน้บา้นกับประมงพาณชิย ์
 
23. กองเรอืประมงของรัสเซยีมุง่สูค่วามส าเร็จ 
 
24. IMPACT OF COVID-19 ON TUNA AND ALGAE PRODUCTS MARKET OVERVIEW, DETAIL ANALYSIS & FORECAST TO 
2026 
 
25. 'Last Drop': Danish Fisheries Hit by Crisis in Aftermath of Brexit 
 
26. New Study Finds Half The Coral Reefs On The Planet Have Been Lost Since 1950s 
 
27. Sri Lanka Navy arrests 23 Indian fishermen, seize 5 trawlers for alleged poaching 
 
28. ประมง 22 จังหวัด จ่อขายเรอืทิง้ 2 หมืน่ล า ท าตอ่ไมไ่หวแลว้ 
 
29. Odd News Roundup: Record 2-tonne sunfish found off the coast of Ceuta 
 

https://www.prachachat.net/economy/news-773309
https://wrestledelphia.com/uncategorized/122795/global-fisheries-management-market-2021-financial-insights-business-growth-strategies-trends/
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/119900
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/119900
https://www.dailynews.lk/2021/10/04/local/260983/fisheries-act-be-amended-suit-modern-times-minister
https://www.banmuang.co.th/news/education/252979
https://www.springnews.co.th/news/816674
https://www.tnnthailand.com/news/world/92849/
http://www.ajudaily.com/view/20211005162835933
https://manometcurrent.com/aquatic-product-market-opportunity-analytical-insights-homey-group-zhangzidao-fishery-group-oriental-ocean-group-dahu-aquaculture/
https://manometcurrent.com/aquatic-product-market-opportunity-analytical-insights-homey-group-zhangzidao-fishery-group-oriental-ocean-group-dahu-aquaculture/
https://news.ch7.com/detail/519947
http://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=UUo5MHk3WGFzN2c9&security=PTTEP
https://www.springnews.co.th/news/816735
https://www.juneauempire.com/news/coast-guard-partner-nations-id-numerous-fisheries-violations/
https://www.scoop.co.nz/stories/WO2110/S00069/eu-court-annuls-trade-fisheries-deals-with-morocco-offering-clear-message-to-nz-phosphate-importing-companies.htm
https://www.scoop.co.nz/stories/WO2110/S00069/eu-court-annuls-trade-fisheries-deals-with-morocco-offering-clear-message-to-nz-phosphate-importing-companies.htm
https://www.newindianexpress.com/cities/kochi/2021/oct/07/fisheries-dept-impounds-three-boatsfor-juvenile-fishing-imposes-rs-75-lakh-fine-2368524.html
https://siamrath.co.th/n/287354
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-works-towards-responsible-sustainable-fishery-sector/209380.vnp
https://www.sunjournal.com/2021/10/11/maine-lobster-industry-decries-lack-of-clarity-on-enforcement-of-new-whale-protection-rules/
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/120293
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/119900
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/119900
https://www.posttoday.com/social/local/665379
https://www.thairath.co.th/news/local/2216681
https://th.eureporter.co/uncategorized/2021/10/11/russias-fishing-fleet-gears-up-ror-success/
https://www.nwdiamondnotes.com/tuna-and-algae-products-market-35410/
https://www.nwdiamondnotes.com/tuna-and-algae-products-market-35410/
https://sputniknews.com/20211012/last-drop-danish-fisheries-hit-by-crisis-in-aftermath-of-brexit-1089852950.html
https://www.deeperblue.com/new-study-finds-half-the-coral-reefs-on-the-planet-have-been-lost-since-1950s/
https://www.devdiscourse.com/article/law-order/1767524-sri-lanka-navy-arrests-23-indian-fishermen-seize-5-trawlers-for-alleged-poaching
https://www.prachachat.net/economy/news-782275
https://www.devdiscourse.com/article/science-environment/1768870-odd-news-roundup-record-2-tonne-sunfish-found-off-the-coast-of-ceuta
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30. How Safe Is OC’s Coast After Oil Spill? Fisheries Still Closed, Cities Do Their Own Water Testing 
 
31. Ecolabel Reinstated for a Fishery Entangling Right Whales 
 
32. ABARES releases Fishery status reports 
 
33. Marshall Islands Key to Sustainable Global Tuna Industry 
 
34. นักวจัิยจับ "ปลาพระอาทติย"์ กวา้งกวา่ 3 ม. ใชเ้ครนยกมาศกึษากอ่นปลอ่ย (คลปิ) 
 
35. Fisheries Dept has to act, rather than merely promise 
 
36. ประมง ยันร่วมมอืทกุภาคสว่น ลยุแผนพัฒนาดา้นการประมงแมน่ ้าโขงย่ังยนื 
 
37. ถงึเวลาตอ้งตืน่ตัว อ.ธรณ์ เผยผลกระทบ "ไมโครพลาสตกิ" ในทอ้งทะเลไทย 
 
38. The critically endangered Māui dolphin is a conservation priority - we shouldn't let uncertainty stop action to save it 
 
39. San Diego fisherman frees whale tangled in lobster trap 
 
40. UK Announces Pilot of Highly Protected Marine Areas 
 
41. India says current draft on fisheries subsidies agreement 'unbalanced' 
 
42. กรมประมง เผย คบืหนา้ชว่ยเหลอืเกษตรกร ผูเ้ลีย้งปลานลิ เหต ุน ้าทว่ม 
 
43. สลด! พบซากเตา่ตนุถกูคลืน่ซดัเกยหาด กระดองแตก คาดตายมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สัปดาห ์
 
44. นายกสมาคมประมงปัตตานี วอน รบ. เร่งชว่ยอตุสาหกรรมประมงกระทบอยา่งสาหัส 
 
45. ครม.ไฟเขยีวร่างพระราชบัญญัตหิา้มทิง้ขยะในทะเล 
 
46. ตะลงึ ฝูงฉลามหดู ากวา่ 40 ตัว วา่ยประชดิฝ่ัง อา่วมาหยา(ชมคลปิ) 
 
47. ผบ.ทร. ถก หน่วยขึน้ตรงทัพเรอื คมุเขม้ชายแดน แกป้ระมงผดิกฎหมายและคา้มนุษย ์
 
48. CABFISHMAN CONSORTIUM RELEASES NEW REVIEW OF SMALL-SCALE FISHERIES 
 
49. กรมประมงวจัิยพัฒนาเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้ง “ปลาพลวงชมพู” 
 
50. ประมงปัตตานีสดุทน รบ.ไมอ่ลุม่อลว่ยปลอ่ยแบกรับปัญหาทกุอยา่ง 
 
51. Canadian fishing firms battle over future redfish quotas 
 
52. Atlantic mackerel fishing shut down for the rest of the year 
 
53. อังกฤษ-ฝร่ังเศส รา้วฉานหนัก หลังยดึเรอืประมงอังกฤษฐานลว่งล ้าน่านน ้า ชี ้“แมไ้มใ่ชส่งคราม แตก็่เป็นการตอ่สู”้ 
 
54. UWA scientists join international push to ban harmful fisheries subsidies 
 
 
ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 
 
1. Changing animal food could solve big problems 
 
2. 3 Ways to Live a More Sustainable Life with Your Pet 
 
3. Vet urges pet owners to consider the planet by feeding dogs insect-based meals 
 
4. Having a heart to heart about your pet's health 
 
5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ 19 ทีย่ดืเยือ้ สง่ผลใหก้ารน าเขา้สนัุขและแมวมายังเกาหลใีตเ้พิม่ขึน้เป็น 2เทา่ 
 
6. GFI launches plant-based pet food ingredients business unit 
 
7. How do consumers think about soy for their pets? 
 
8. Dog food recalled over elevated levels of vitamin D 

https://voiceofoc.org/2021/10/how-safe-is-ocs-coast-after-oil-spill-fisheries-still-closed-cities-do-their-own-water-testing/
https://www.nrdc.org/experts/heather-delanty/ecolabel-reinstated-fishery-entangling-right-whales
https://www.foodmag.com.au/abares-releases-fishery-status-reports/
https://ens-newswire.com/marshall-islands-key-to-sustainable-global-tuna-industry/
https://www.komchadluek.net/news/488807
https://www.heraldgoa.in/Edit/Fisheries-Dept-has-to-act-rather-than-merely-promise/181435
https://siamrath.co.th/n/290683
https://www.thairath.co.th/news/local/2223555
https://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2021/10/the-critically-endangered-m-ui-dolphin-is-a-conservation-priority-we-shouldn-t-let-uncertainty-stop-action-to-save-it.html
https://www.10news.com/news/local-news/san-diego-news/san-diego-fisherman-frees-whale-tangled-in-lobster-trap
https://foodtank.com/news/2021/10/uk-announces-pilot-of-highly-protected-marine-areas/
https://www.freepressjournal.in/business/india-says-current-draft-on-fisheries-subsidies-agreement-unbalanced
https://www.ejan.co/ejan-luntung/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://mgronline.com/south/detail/9640000105577
https://www.matichon.co.th/region/news_3007295
https://www.thaipost.net/news/11513/
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3008580
https://www.bangkokbiznews.com/news/967977
https://thefishingdaily.com/latest-news/cabfishman-consortium-releases-new-review-of-small-scale-fisheries/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/255909
https://www.matichon.co.th/region/news_3011472
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/inshore-offshore-canadian-fishers-battle-over-future-redfish-quotas
https://www.gloucestertimes.com/news/atlantic-mackerel-fishing-shut-down-for-the-rest-of-the-year/article_b0d8c0f2-366c-11ec-813a-b31d73d5b5cd.html
https://www.tnnthailand.com/news/world/95085/
https://www.miragenews.com/uwa-scientists-join-international-push-to-ban-662356/
https://www.straight.com/news/david-suzuki-changing-animal-food-could-solve-big-problems
https://www.prnewswire.com/news-releases/3-ways-to-live-a-more-sustainable-life-with-your-pet-301389195.html
https://www.independent.ie/irish-news/food-for-thought-vet-urges-pet-owners-to-consider-the-planet-by-feeding-dogs-insect-based-meals-40913310.html
https://www.irishexaminer.com/lifestyle/people/arid-40710893.html
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/753483/753483.pdf&title=753483&cate=413&d=0
https://globalpets.community/article/gfi-launches-plant-based-pet-food-ingredients-business-unit
https://globalpets.community/article/how-do-consumers-think-about-soy-their-pets
https://www.foxbusiness.com/lifestyle/dog-food-recalled-over-elevated-levels-of-vitamin-d
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9. Plant-Based Food Co. Acquires Pet Food Ingredient Facility 
 
10. ประชมุผูบ้รหิารส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศสัุตว ์ครัง้ที ่1/ 2565 
 
11. ตลาดอตุสาหกรรมสัตวเ์ลีย้งและอปุกรณ์สัตวเ์ลีย้งในประเทศญีปุ่่ น 
 
12. Polish pet food maker expands logistics to aid sales growth 
 
13. A Boston Vet On Why Your Pet's Favorite Food Might Be Harder to Find 
 
14. เกาหลใีตพ้บสนัุข-แมวตดิเชือ้โควดิ-19 
 
15. Pet food company’s expansion builds on growing sector 
 
16. การขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติสนิคา้อาหารสง่ออกไปจนีตามระเบยีบฉบบัที ่248 ในกลุม่ Self-Registered 
 
17. Map of UK dog, cat, other pet food facilities 
 
18. Hollings researchers studying whether popular dog foods are causing cancer 
 
19. Conkers and acorns are extremely dangerous to dogs and can cause toxic shock 
 
20. กรมปศสัุตวค์มุเขม้มาตรฐานการผลติสนิคา้ปศสัุตวเ์พือ่การสง่ออก และป้องกันโควดิ-19 ในสถานประกอบการ เพือ่ความปลอดภัย
อาหาร คูค่า้มั่นใจ สง่ออกพุ่งทะยานสรา้งรายไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
 
21. Global Pet Food Processing Equipment Market 2021 | Industry Growth, Opportunities and Forecast to 2027 
 
22. Tuffy’s Pet Foods recalls 1,600 cases of product 
 
23. Another dog food recalled over high levels of vitamin D 
 
24. Increasing Demand for Premium Dietary Options Fueling the Global Pet Food Ingredients Market 
 
25. Halal, Kosher pet food products gaining traction 
 
26. สถานการณ์ตลาดอาหารสัตวใ์นสหราชอาณาจักรหลังจาก COVID-19 
 
27. ปศสัุตวเ์ผยไทยสง่ออกอาหารสัตวเ์ลีย้ง 3 ไตรมาสแรกโต 31% ขึน้แทน่เบอร ์3 โลก 
 
28. Pet Food Nutraceutical Market Witness Stunning Growth By 2028 
 
29. ปศสัุตวเ์ผย การสง่ออกอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย 3 ไตรมาสแรกเพิม่ขึน้ 31% กา้วขึน้เป็นผูส้ง่ออกอันดับที ่3 ของโลก 
 
30. วัยรุ่นจนียคุใหมเ่ลีย้งสัตวด์กีวา่ เลีย้งตัวเอง! 
 
31. Vegan Pet Food Market Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast Report 2021-2028 
 
32. Tuna canner CNPF diversifies into pet food 
 
33. Dog owner turned cocker-spaniel vegan as pet food industry 'is destroying the planet' 
 
34. Upcycled pet food ingredient certification requirements 
 
35. Vegan pet food as healthy for cats and dogs as meat, says veterinary professor 
 
36. Study finds vegan pet food as healthy as meat 
 
37. FEDIAF INTRODUCES THE LATEST NUTRITIONAL GUIDELINES FOR PET FOOD FOR CATS AND DOGS 
 
38. Dog Owners Discover the True Cost of Their Pandemic Adoptions 
 
39. You may not be able to get your dog’s favorite kibble due to pet food shortage 
 
40. Get involved in the Petfood Industry LinkedIn community! 
 
41. กรมปศสัุตวค์มุเขม้ระบบประกันคณุภาพอาหารสัตวเ์ลีย้งตอ่เน่ือง รักษาอันดับสง่ออกตดิ TOP 3 โลก 
 
42. A UK Professor Says Vegan Dog And Cat Food Is As Healthy As Pet Diets Based On Animal Proteins 

https://www.petproductnews.com/news/plant-based-food-co-acquires-pet-food-ingredient-facility/article_d21111a2-25dc-11ec-837b-4f8171f065ff.html
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-04-30-04-00-06/1501-1-2565
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/753498/753498.pdf&title=753498&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/10688-polish-pet-food-maker-expands-logistics-to-aid-sales-growth
https://www.wgbh.org/news/lifestyle/2021/10/06/one-boston-vet-on-why-your-pets-favorite-food-might-be-harder-to-find
https://news.ch7.com/detail/520148
https://www.wishtv.com/news/inside-indiana-business/edc-pet-food-companys-expansion-builds-on-growing-sector/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7684
https://www.petfoodindustry.com/articles/10702-map-of-uk-dog-cat-other-pet-food-facilities
https://hollingscancercenter.musc.edu/news/archive/2021/10/08/hollings-researchers-studying-whether-popular-dog-foods-are-causing-cancer
https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/conkers-acorns-extremely-dangerous-dogs-21825073
https://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1512-19-2
https://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1512-19-2
https://woodlandreport.com/2021/10/global-pet-food-processing-equipment-market-2021-industry-growth-opportunities-and-forecast-to-2027/
https://www.ketk.com/news/consumer-reports/tuffys-pet-foods-recalls-1600-cases-of-product/
https://www.foxbusiness.com/lifestyle/dog-food-recalled-elevated-vitamin-d
https://www.newswire.ca/news-releases/increasing-demand-for-premium-dietary-options-fueling-the-global-pet-food-ingredients-market-863785935.html
https://www.petfoodindustry.com/articles/10723-halal-kosher-pet-food-products-gaining-traction
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/753725/753725.pdf&title=753725&cate=414&d=0
https://www.prachachat.net/economy/news-783979
https://www.bignewsnetwork.com/news/271507460/pet-food-nutraceutical-market-witness-stunning-growth-by-2028--kemin-vit2be-diana-group-symrise
https://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1518-3-31-3
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/753877/753877.pdf&title=753877&cate=413&d=0
https://www.openpr.com/news/2432084/vegan-pet-food-market-industry-analysis-size-share-growth
https://mb.com.ph/2021/10/20/tuna-canner-cnpf-diversifies-into-pet-food/
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/dog-owner-turned-cocker-spaniel-25159484
https://www.petfoodindustry.com/articles/10735-upcycled-pet-food-ingredient-certification-requirements?v=preview
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/oct/20/vegan-pet-food-as-healthy-for-cats-and-dogs-as-meat-says-veterinary-professor
https://thehill.com/changing-america/well-being/medical-advances/577552-a-surprising-new-study-finds-vegan-pet-food-as
https://www.fediaf.org/press-releases/2787-fediaf-introduces-the-latest-nutritional-guidelines-for-pet-food-for-cats-and-dogs.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-22/how-much-pandemic-dogs-are-costing-their-owners-in-2021
https://bangordailynews.com/2021/10/21/homestead/you-may-not-be-able-to-get-your-dogs-favorite-kibble-due-to-pet-food-shortage/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10741-get-involved-in-the-petfood-industry-linkedin-community
https://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1524-top-3
https://www.greenqueen.com.hk/uk-professor-vegan-dog-food/
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43. Natural pet food brand recertifies as a B Corp 
 
44. “แกร็บเพ็ท” แอปพาสัตวเ์ลีย้งเทีย่ว 
 
45. ผลักดันสง่ออก "กัญชาพ่วงกระทอ่ม" ชงิตลาดสมนุไพรโลก รุกเจาะตลาดอาหารสัตว ์
 
46. Pet Food Survey Gives Us Hopeful News 
 
47. กรมปศสัุตวค์วา้รางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARD 2021 
 
48. ORIJEN® Pet Food Launches New High Protein Biscuits with Energizing Protein in Every Bite 
 
49. Wet Cat Food Market to Reach $7.9 Billion, Globally, by 2030 at 5.7% CAGR: Allied Market Research 
 
50. กรมปศสัุตวผ์งาด ควา้รางวัลสง่เสรมิ ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัล ยกระดบัการท างาน 
 
51. post-apocalyptic pet ownership in fiction and reality 
 
52. Veterinary Professor Calls Out ‘Ignorant’ Claims That Vegan Diets Are Unhealthy For Pets 
 
53. Fundamental and functional uses for fats and oils in pet nutrition 
 
54. What are the next big consumer trends? 
 
55. Do you know what’s in your pet’s food? It could be mold, chicken feathers or euthanasia drugs 
 
56. ประชมุผูบ้รหิารส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศสัุตว ์ครัง้ที ่2/2564 
 
57. Mid America Pet Food Taps David Yaskulka to Lead Sustainability Efforts 
 
 
ขา่วความปลอดภยัอาหาร  

1. "ไทยยเูน่ียน "จับมอื 2 ผูน้ าอาหาร จัดแคมเปญรับกนิเจ-Plant based โลก 
 
2. Plant-based food โปรตนีจากพชื…สูอ่าหารแหง่อนาคต 
 
3. สมอ.จับแลว้ 36 แพลตฟอรม์ขายสนิคา้ออนไลน์ไมต่รงปก ไรม้าตรฐาน 
4. Report finds lack of evaluation for food safety training 
 
5. Federal grants aim to increase food safety through science-based training across U.S. 
 
6. FDA Must Step Up Its Role as a Chemical Safety Regulator 
 
7. It’s time for the food industry and regulators to be bold and try something new – Food Safety News 
 
8. FSA and FSS present updates on food crime cases 
 
9. It’s time for the food industry and regulators to be bold and try something new 
 
10. กนิอาหารอยา่งไร ใหป้ลอดภัย ไกลโรค ชว่งหนา้ฝน 
 
11. The Food Safety Testing And Technologies Market Exclusive Research with Future Trends 2021 to 2027| 
AsureQuality, TÜV SÜD, Symbio Laboratories 
 
12. WHO reveals feedback on food safety strategy: one goal is integration 
 
13. Global Food Safety Testing Device Market 2021: SWOT Analysis of Key Driving Factors for Growing CAGR Value 
 
14. Asia pacific Food safety testing Market 2021 Latest Scenario on Growth Analysis and High Demand to 2027- SGS SA, 
Bureau Veritas, Eurofins Scientific, TÜV SÜD, ALS Limited, Intertek Group plc, TÜV NORD GROUP, 
 
15. Philippines halts UK beef imports because of BSE risk 
 
16. CCFL46 / Stunning achievement in sending food labelling standards for adoption 
 
17. TFAMR08 / Steady progress on new monitoring and surveillance guidance 
 

https://www.businessleader.co.uk/natural-pet-food-brand-recertifies-as-a-b-corp/
https://mgronline.com/business/detail/9640000105737
https://news.ch7.com/detail/524629
https://truthaboutpetfood.com/pet-food-survey-gives-us-hopeful-news/
https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/director-news/24156-dldict261064
https://www.prnewswire.com/news-releases/orijen-pet-food-launches-new-high-protein-biscuits-with-energizing-protein-in-every-bite-301408559.html
https://finance.yahoo.com/news/wet-cat-food-market-reach-131000379.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAABcgAxTV0aDHRHAw0VO1PV6RGasHinljzWaYu7h1_ZoWG8aIk6pbZti49SMrrX1Im7FZG0UyVT4Ai_lOqBdMFGKuC0mPzdh0Yz3-sFZT-YHD8Hgg_D4Kud6-9nCi72xm-LhHAcT1K-2mIinp0HuI8cEsz1AShP4_QRtCl-tMcDic
https://www.naewna.com/local/611555
https://www.petfoodindustry.com/blogs/11-news-hound/post/10745-post-apocalyptic-pet-ownership-in-fiction-and-reality
https://plantbasednews.org/culture/ethics/veterinary-professor-vegan-diets-pets/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/15203-fundamental-and-functional-uses-for-fats-and-oils-in-pet-nutrition
https://globalpets.community/article/what-are-next-big-consumer-trends
https://www.wsbtv.com/news/local/do-you-know-whats-your-pets-food-it-could-be-mold-chicken-feathers-or-euthanasia-drugs/4UH6IOLMNBC47AHPG7H5GA6UEQ/
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-04-30-04-00-06/1529-2-2564
https://www.petproductnews.com/news/mid-america-pet-food-taps-david-yaskulka-to-lead-sustainability-efforts/article_578301b2-336e-11ec-ad47-eb3e8c606b0d.html
https://www.thansettakij.com/business/498040
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2954785
https://www.matichon.co.th/economy/news_2966932
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/report-finds-lack-of-evaluation-for-food-safety-training/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/federal-grants-aim-to-increase-food-safety-
https://news.bloomberglaw.com/health-law-and-business/fda-must-step-up-its-role-as-a-chemical-safety-regulator
https://newsakmi.com/food-drinks/its-time-for-the-food-industry-and-regulators-to-be-bold-and-try-something-new-food-safety-news/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/fsa-and-fss-present-updates-on-food-crime-cases/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/fsa-and-fss-present-updates-on-food-crime-cases/
https://www.springnews.co.th/spring-life/816733
https://www.ecochunk.com/4882/2021/10/06/the-food-safety-testing-and-technologies-market-exclusive-research-with-future-trends-2021-to-2027-asurequality-tuv-sud-symbio-laboratories/
https://www.ecochunk.com/4882/2021/10/06/the-food-safety-testing-and-technologies-market-exclusive-research-with-future-trends-2021-to-2027-asurequality-tuv-sud-symbio-laboratories/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/who-reveals-feedback-on-food-safety-strategy-one-goal-is-integration/
https://springhillrecord.com/uncategorized/48938/global-food-safety-testing-device-market-2021-swot-analysis-of-key-driving-factors-for-growing-cagr-value/
https://www.amitetoday.com/asia-pacific-food-safety-testing-market-2021-latest-scenario-on-growth-analysis-and-high-demand-to-2027-sgs-sa-bureau-veritas-eurofins-scientific-tuv-sud-als-limited-intertek-group-plc-tuv-nord/
https://www.amitetoday.com/asia-pacific-food-safety-testing-market-2021-latest-scenario-on-growth-analysis-and-high-demand-to-2027-sgs-sa-bureau-veritas-eurofins-scientific-tuv-sud-als-limited-intertek-group-plc-tuv-nord/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/philippines-halts-uk-beef-imports-because-of-bse-risk/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1443074/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1442747/
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18. WHO EU touches on food safety at event on out-of-home sector 
 
19. FDA inks mutual reliance agreements with California, Florida, Utah, Wisconsin 
 
20. เช็กใหช้วัรก์อ่นซือ้ อย.เปิดชือ่ฟ้าทะลายโจรปลอมเพิม่11 รายการ 
 
21. อว. น าทมีนักวทิยาศาสตร ์ผนกึก าลัง สมาพันธเ์อสเอ็มอไีทยลงพืน้ที ่ชว่ยผูป้ระกอบการแปรรูปอาหารทะเล 
 
22. Member states back ban on unsafe food colourant linked with cancer risk 
 
23. Experts discuss food safety in Africa, Asia, and Latin America 
 
24. Face egg shortage or adopt national standard are choices for Massachusetts 
 
25. Salmonella outbreak linked to tahini and halva from Syria expands in Europe 
ผูผ้ลติอาหารสง่ออกไปจนี ตอ้งขึน้ทะเบยีนตามระเบยีบใหม ่248 ย ้าบางกลุม่ตอ้งแจง้กอ่น 25 ต.ค. น้ี!!! 
 
26. Fish committee / making headway on work to expand sardine standard with new species 
 
27. TFAMR / an incredible achievement to complete work on new guidance on AMR surveillance 
 
28. FDA announces plan to tamp down sodium consumption in U.S. diets 
 
29. Report reveals pandemic and Brexit impact on UK food microbiology lab 
 
30. ‘ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล’์ เคาะราคาไอพโีอ เล็งรุกธรุกจิอาหารสัตวน์ ้าในตา่งประเทศ 
 
31. "สรุยิะ" ส่ัง สมอ. ยกระดับมาตรการสกัดสนิคา้ไมไ่ดม้าตรฐานทะลักเขา้ไทย 
 
32. CDC, FDA, and FSIS work outbreak data to find best preventive practices 
 
33. Food safety testing Market 2021-2025 Analysis By Key Players: SGS, EUROFINS, INTERTEK BUREAU VERITAS, ALS 
LIMITED, TÜV SÜD, TÜV NORD GROUP, NEOGEN CORPORATION, MÉRIEUX, ASUREQUALITY 
 
34. Some sickened in Salmonella outbreak in the UK ask lawyers for help 
 
35. รูจั้กอาหารแชแ่ข็ง กนิอยา่งถกูวธิ ีดตีอ่สขุภาพ 
 
36. EU อนุญาตการใชวั้ตถเุจอืปนอาหาร 
 
37. Handwashing habits in UK, Australia changed during COVID-19 pandemic 
 
38. Center for Foodborne Illness to host public webinar on food safety data 
 
39. CCFO27 / increasing demand for fats and oils requires globally agreed standards 
 
40. การประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณามาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเรือ่งนโยบายและหลักการทั่วไป ครัง้ที ่44-4/2564 
 
41. สถานการณ์การผลติและการตลาดรายสัปดาห:์ ประมง 
 
42. นายกฯ หว่งใยประชาชน หลัง PM 2.5 สงูเกนิมาตรฐานในหลายพืน้ที ่
 
43. ‘นายกฯ’ ตัง้เป้า ปั้นโครงการยกระดับอาหารแปรรูปครองพืน้ทีเ่วทโีลก 
 
44. ก.เกษตรฯ-สภาอตุฯดัน 1 กลุม่จังหวัด 1 นคิมอตุสาหกรรมเกษตร เป้าไทยท็อป 10 โลก ศนูยก์ลางผลติอาหาร 
 
45. วช. หนุน มก.วจัิย 3 ผลติภัณฑอ์าหารเพือ่ผูส้งูอาย ุ“ซปุปลาทนู่า-เจลโภชนาการ-กว๋ยเตีย๋วขา้วแมพ่ญาทองค า” 
 
46. ‘อลงกรณ’์ เร่ง 5 คลัสเตอรอ์าหารอนาคต ผนกึสภาอตุฯ พณ. หอคา้ไทย ลยุตลาดพชื ศก. 
 
47. กรอ. ย ้ามกีฎหมายก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงาน 
 
48. เตอืน พชืกระทอ่ม หา้มน าใบไปตม้-ประกอบอาหารจนกว่า อย.จะประกาศ 
 
49. Biofilms bring safety challenges to food companies 
 
50. Researchers find Vibrio types in prawns in United Kingdom pose low risk to humans 
 

https://www.foodsafetynews.com/2021/10/who-eu-touches-on-food-safety-at-event-on-out-of-home-sector/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/fda-inks-mutual-reliance-agreements-with-california-florida-utah-wisconsin/
https://www.thansettakij.com/general-news/498965
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2977551
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/member-states-back-ban-on-unsafe-food-colourant-linked-with-cancer-risk/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/experts-discuss-food-safety-in-africa-asia-and-latin-america/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/face-egg-shortage-or-adopt-national-standard-are-choices-for-massachusetts/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/salmonella-outbreak-linked-to-tahini-and-halva-from-syria-expands-in-europe/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7685
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1443752/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1443941/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/fda-announces-plan-to-tamp-down-sodium-consumption/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/report-reveals-pandemic-and-brexit-impact-on-uk-food-microbiology-lab/
https://www.matichon.co.th/economy/news_2996940
https://www.thansettakij.com/economy/500085
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/cdc-fda-and-fsis-work-outbreak-data-to-find-best-preventive-practices/
https://puck77.com/uncategorized/23320/food-safety-testing-market-2021-2025-analysis-by-key-players-sgs-eurofins-intertek-bureau-veritas-als-limited-tuv-sud-tuv-nord-group-neogen-corporation-merieux-asurequality/
https://puck77.com/uncategorized/23320/food-safety-testing-market-2021-2025-analysis-by-key-players-sgs-eurofins-intertek-bureau-veritas-als-limited-tuv-sud-tuv-nord-group-neogen-corporation-merieux-asurequality/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/some-sickened-in-salmonella-outbreak-in-the-uk-ask-lawyers-for-help/
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2993256
https://thaieurope.net/2021/10/18/%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-8/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/handwashing-habits-in-uk-australia-changed-during-covid-19-pandemic/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/center-for-foodborne-illness-to-host-public-webinar-on-food-safety-data/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1444791/
https://www.acfs.go.th/#/news/detail/1333
https://www.ryt9.com/s/oae/3265610
https://www.matichon.co.th/politics/news_3002679
https://www.matichon.co.th/politics/news_3008912
https://www.matichon.co.th/politics/news_3006770
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3005386
https://www.matichon.co.th/economy/news_3006201
https://www.matichon.co.th/economy/news_3005387
https://www.thansettakij.com/general-news/500723
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/__trashed-4/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/researchers-find-vibrio-types-in-prawns-in-united-kingdom-pose-low-risk-to-humans/
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51. Biofilms bring safety challenges to food companies 
 
52. Industry can use outbreak reports to decide on food safety programs 
 
53. FDA and Stop Foodborne Illness present webinar series on food safety culture 
 
54. Hong Kong investigating Group B Streptococcus infections linked to fish 
 
55. Avoid serving high-risk food to vulnerable people, advises review 
 
56. สนค. ชีอ้าหาร-เครือ่งดืม่ ครองอตุสาหกรรมดาวเดน่ 8 เดอืนสง่ออกเกนิ 1.4 หมืน่ลา้นดอลล ์
 
57. ‘สรุยิะ’ส่ังก. อตุตอบโจทยป์ชช. บอรด์สมอ.เร่งเคาะมาตรฐานระบบเตอืนภัย-สกัดโจรกรรม 
 
58. Singapore plans changes to food safety licensing system 
 
59. IPOInsight: TFM ผ่าเรอืธงเครอื TU สูแ่ผนเพิม่มลูคา่ยักษ์ประมงโลก 
 
60. ลดความเสีย่งไฟไหม!้ "นายกสภาวศิวกร" เตอืนโรงงานคมุเขม้มาตรการป้องกันไฟไหมซ้ ้า ตอ้งมแีผนจัดการ "กอ่นเกดิ-ขณะเกดิ-
หลังเกดิ" เพือ่ลดการสญูเสยีชวีติ-ทรัพยส์นิ 
 
61. อย.เปิดชอ่งผูน้ าเขา้อาหารตรวจสอบใบรับรองระบบมาตรฐานการผลติทางเว็บไซต ์
 
62. Food Standards Scotland consults on enforcement plan 
 
63. ขา่วปลอมดา้นอาหาร เดอืนตลุาคม 2564: สือ่สารความเสีย่งอาหารปลอดภัยภายในประเทศ 
 
64. เทรนดรั์กษ์โลกแรง Dow มุง่เป้าลดโลกรอ้น แกปั้ญหาขยะ 
 
65. 'TFM' ปักธงสูผู่น้ าในธุรกจิอาหารสัตวน์ ้าและสัตวเ์ศรษฐกจิหลังเขา้เทรดวันแรก 
 
66. วว. รับมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองมาตรฐานทอ่งเทีย่วไทยแหง่แรก-แหง่เดยีวของไทยจาก สมอ. 
 
 
สถานการณ์โควดิ-19   

1. ศบค. ฉีดวัคซนี ใหไ้ด ้50% ทกุจังหวัด ต.ค.น้ี -หว่งตดิเชือ้พุ่งชายแดนใต ้
 
2. เช็คทีน่ี่! 10อันดับจังหวัดตดิโควดิสงูสดุ 'สมทุรปราการ-ชลบรุ'ีน่าหว่ันยอดพุ่งทกุวัน 
 
3. ศบค. หว่งภาคใต ้ตดิโควดิพุ่ง พบคลัสเตอรเ์พิม่ - 30 กย.ฉีดวัคซนีกวา่ 2 ลา้นโดส 
 
4. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้เพิม่ 11,754 ราย ดับอกี 123 ศพ ไทยอยูอั่นดับ 28 โลก 
 
5. ทั่วโลกเริม่ฉีดวัคซนีโควดิ-19 เขม็ 3 แตแ่อฟรกิายังคงขาดแคลนวัคซนี 
 
6. กทม.คลายล็อก เปิดหลายกจิการ เริม่วันน้ี 
 
7. "ศบค." เฝ้าระวัง โรงงาน แคมป์กอ่สรา้ง ตลาด หลังยังพบโควดิระบาด 
 
8. เยอรมันมอบยารักษาโควดิใหไ้ทย ย ้าเป็นพันธมติรส าคัญ 
 
9. COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 25 วัน ฉีดวัคซนีโควดิ 281,070 โดส 
 
10. เชค็ทีน่ี่! ยอดตดิเชือ้ทั่วไทย-10อันดับสงูสดุ ‘ใต’้ยังดดีแรง 5 จว.ตดิท็อปเท็น 
 
11. โควดิวันน้ี ผูเ้สยีชวีติเพิม่ 97 ราย พบอายเุกนิ 60 ปีถงึ 64 ราย 
 
12. เชค็กราฟ "โควดิ กทม." เปิดรายชือ่เขต ตดิเชือ้รายใหม ่สงูสดุวันเดยีว 77 ราย 
 
13. กรุงเทพฯ ตรวจ ATK 9.8 หมืน่ราย ตดิโควดิ 7.3 พัน เร่งประชาสัมพันธว์ธิทีิง้ถกูตอ้ง 
 
14. COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 24 วัน ฉีดวัคซนีโควดิ 770,947 โดส 
 
15. อัพเดท "โควดิวันน้ี" 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 2,465 จับตาชลบรุ ีปัตตานี สงขลา 
 
16. ศบค. เผยไทยตดิโควดิเพิม่ 9,869 ราย เสยีชวีติ 92 
 

https://www.foodsafetynews.com/2021/10/__trashed-4/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/industry-can-use-outbreak-reports-to-decide-on-food-safety-programs/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/fda-and-stop-foodborne-illness-present-webinar-series-on-food-safety-culture/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/hong-kong-investigating-group-b-streptococcus-infections/
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/avoid-serving-high-risk-food-to-vulnerable-people-advises-review/
https://www.matichon.co.th/economy/news_3012060
https://www.matichon.co.th/uncategorized/news_3011286
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/singapore-plans-changes-to-food-safety-licensing-system/
https://www.ryt9.com/s/iq05/3267700
https://www.ryt9.com/s/prg/3268039
https://www.ryt9.com/s/prg/3268039
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3015796
https://www.foodsafetynews.com/2021/10/food-standards-scotland-consults-on-enforcement-plan/
http://foodsafety.moph.go.th/main/?p=list&sec=28&detail=1019
https://www.thansettakij.com/business/501430
https://www.ryt9.com/s/prg/3268469
https://www.ryt9.com/s/prg/3268119
https://www.thairath.co.th/news/local/2208386
https://www.naewna.com/local/605907
https://www.posttoday.com/social/general/664541
https://www.thairath.co.th/news/politic/2208334
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%A8/157598
https://news.ch7.com/detail/518826
https://www.bangkokbiznews.com/news/963803
https://www.posttoday.com/politic/news/664760
https://www.springnews.co.th/infographic/816641
https://www.naewna.com/local/606461
https://www.thansettakij.com/general-news/498348
https://www.bangkokbiznews.com/news/964089
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2975156
https://www.springnews.co.th/infographic/816678
https://www.bangkokbiznews.com/news/963996
https://www.posttoday.com/social/general/664807
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17. พบคลัสเตอรโ์ควดิหลายพืน้ที ่เร่งคมุระบาด 4 จังหวัดใต ้จ่อชงผ่อนคลายเพิม่ 
 
18. ผูป่้วยโควดิดบั 102 ราย เป็นผูส้งูอาย-ุกลุม่โรคประจ าตัว 94% พบบหุรีไ่ฟฟ้าเป็นสาเหตเุสยีชวีติดว้ย 
 
19. โควดิวันน้ี เผย 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ อันดับ 1 ยังเป็น กรุงเทพฯ 1,208 ราย 
 
20. ผลทดลองใชย้าตา้นโควดิ-19 "โมลนูพริาเวยีร"์ พรอ้มไทมไ์ลน์น าเขา้ใชใ้นไทย 
 
21. COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 23 วัน ฉีดวัคซนีโควดิ 734,804 โดส 
 
22. พืน้ทีไ่หนเยอะสดุ? เปิดยอดผูต้ดิเชือ้โควดิ 50 เขต กทม.วันน้ี 
 
23. COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 22 วัน ฉีดวัคซนีโควดิ 730,807 โดส 
 
24. โควดิ 4 จังหวัดชายแดนใตอ้ยูใ่นชว่งขาขึน้ พบทัง้ 3 สายพันธุ ์เร่งคมุระบาด 
 
25. โควดิวันน้ี พบ 2 จังหวัดสขีาวไมม่ผีูต้ดิเชือ้รายใหม ่เกนิ 100 ม ี31 จังหวัด 
 
26. โควดิดดีกลับมาหลักหมืน่ ป่วยใหม ่11,200 ราย เสยีชวีติ 113 ราย 
 
27. เปิดผลฉีดไฟเซอรใ์หเ้ด็กในสหรัฐฯ หลังนร. ไทยเกดิดรามา่ #ไฟเซอรนั์กเรยีน 
 
28. "โควดิวันน้ี" 10 จว. ตดิเชือ้สงูสดุ คลัสเตอรง์านศพทะล ุ800 จับตา 5 จว.ใต ้
 
29. อัพเดท "โควดิวันน้ี" 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 2,414 จับตายะลา ชลบรุ ีนราธวิาส 
 
30. ขา่วด!ี อังกฤษถอดไทยพน้ประเทศกลุม่สแีดงโควดิ มผีล 11 ต.ค.น้ี 
 
31. รพ.สนาม มธ. โพสต ์วันน้ีสะทอ้นภาพโควดิเวฟ 4 ขาลง ยังไมม่สัีญญาณเวฟ 5 
 
32. โควดิวันน้ี 8 ต.ค. 64 ผูต้ดิเชือ้รายใหม ่11,140 ราย เสยีชวีติ 116 ศพ 
 
33. จับตา ยอดโควดิจะกลับมาพุ่งอกีครัง้-สรยทุธ ตัง้ขอ้สังเกตยอด ATK เมือ่วานหมืน่วันน้ีลดฮวบ 
 
34. 5 องคก์รวชิาชพีทางการแพทย ์ชีค้นป่วยโควดิ 19 ออก รพ. แลว้ไม่ตอ้งกักตัวตอ่ 
 
35. สรุปลา่สดุ วัคซนีทกุสตูรในไทย ทัง้ไขวแ้ละไมไ่ขว ้พรอ้มเผยสตูรใหม ่ซโินแวค-ไฟเซอร ์
 
36. 6 จังหวัดใตน่้าหว่ง!! ยอดตดิโควดิพุ่งตดิท็อป 10 
 
37. เชยีงใหม!่! 5 วัน ยอดตดิโควดิกวา่ 1 พัน ราย วันน้ีพบใหม ่214 ราย 
 
38. ยอดโควดิวันน้ี 12 ต.ค.64 ป่วยใหม ่9,445 ราย เสยีชวีติ 84 ราย ฉีดวัคซนีสะสม 64 ลา้นโดส 
 
39. ส ารวจ "สายพันธุโ์ควดิ-19" ไทยลา่สดุ กอ่นเปิดประเทศ 1 พ.ย.64 
 
40. โควดิวันน้ี 10 จังหวัดตดิเชือ้รายใหมส่งูสดุ กทม.1,170 ราย ภาคใตม้ ี6 จังหวัด 
 
41. เปิดขอ้สรุปมาตรการควบคมุโควดิ ส าหรับ กจิการ-กจิกรรม มผีล 16 ต.ค. 64! 
 
42. 10 จังหวัดตดิเชือ้โควดิรายใหมส่งูสดุ กทม.วันน้ี 1,095 ราย ภาคใตย้ังหนัก! 
 
43. เสยีชวีติ ทะล ุ1.8 หมืน่คน ป่วยใหมวั่นน้ี 11,276 ราย ฉีดวัคซนีสะสม 62 ลา้นโดส 
 
44. ลามหนัก คลัสเตอรเ์ลอืกตัง้ อบต. ตดิโควดิพุ่ง 7 ต าบล จ.ชยัภมู ิป่วยกวา่ 100 ราย 
 
45. เกาะสมยุส่ังปิดตลาดสดพระใหญ่ คลัสเตอรแ์มค่า้ตดิเชือ้โควดิ 29 ราย 
 
46. โควดิตลาดเมอืงใหม ่สะสม 587 คน-พบเพิม่ 20 คลัสเตอรใ์หม ่
 
47. ตายโควดิพุ่ง 18 ศพ เมรุเผาไมท่ัน นครศรฯีตดิเชือ้อกีกวา่ 1 พันราย 
 
48. เปิดประเทศ! กทม.เผยมาตรการเตรยีมรับนักทอ่งเทีย่วเขา้ไทย 1 พ.ย.น้ี 
 
49. ผวาทัง้หน่วย! ผูส้มัคร นายก อบต.เป็นสขุ สรุนิทร ์ตดิโควดิ-19 
 
50. โควดิ-19 ในไทยวันน้ี ตดิเชือ้เพิม่ 10,486 ราย หายป่วย 10,711 ราย เสยีชวีติ 94 คน 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2212364
https://www.thaipost.net/main/detail/118967
https://www.amarintv.com/news/detail/101812
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/157927
https://www.springnews.co.th/infographic/816741
https://www.tnnthailand.com/news/covid19/93048/
https://www.springnews.co.th/infographic/816790
https://www.thairath.co.th/news/local/south/2213465
https://www.thansettakij.com/general-news/498832
https://www.amarintv.com/news/detail/101969
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/158082
https://www.komchadluek.net/covid-19/487301
https://www.bangkokbiznews.com/news/964700
https://news.thaipbs.or.th/content/308461
https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6665018
https://www.thairath.co.th/news/local/2214297
https://covid-19.kapook.com/view247563.html
https://covid-19.kapook.com/view247531.html
https://covid-19.kapook.com/view247526.html
https://www.posttoday.com/social/general/665407
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/158298
https://www.amarintv.com/news/detail/102665
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/158272
https://www.thansettakij.com/general-news/499419
https://www.springnews.co.th/news/817070
https://www.tnnthailand.com/news/covid19/93667/
https://www.amarintv.com/news/detail/102960
https://www.bangkokbiznews.com/news/965752
https://www.bangkokbiznews.com/news/965725
https://news.thaipbs.or.th/content/308592
https://www.bangkokbiznews.com/news/965717
https://www.tnnthailand.com/news/covid19/93754/
https://www.thairath.co.th/news/politic/2219877
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000102089


   Newsletter                           October 2021 40 |47 

 

51. โควดิวันน้ี 10 จังหวัดตดิเชือ้รายใหมส่งูสดุ กทม. 1054 ราย อันดับ 2-6 จากภาคใต ้
 
52. เริม่แลว้! ฉีดวัคซนีครบโดสเดนิทางเขา้ "สมยุ" ไดโ้ดยไมต่อ้งตรวจหาเชือ้ 
 
53. กทม.เปิดตัวเลขผูต้ดิเชือ้โควดิรายใหม ่50 เขต "หลักสี"่ ตดิทะยานเกนิรอ้ย! 
 
54. ศบค. เกาะตดิโควดิชายแดนใต ้ตายพุ่ง 21 ราย 5 จังหวัดป่วย 2,918 คน 
 
55. (เพิม่เตมิ)ศบค.พบผูป่้วยโควดิ 10,111 คน ตัง้ศนูยบ์รูณาการฯจว.ชายแดนใต ้
 
56. อัพเดท "โควดิวันน้ี" 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรธีรรมราช สงขลา 
 
57. คลัสเตอรภ์ทูับเบกิ ตดิเชือ้แลว้ 160 ราย สสจ. เพชรบรูณ์ ยันปิดแคบ่างสว่น ยังเทีย่วได ้
 
58. โควดิวันน้ีอันดับ 1 ยังเป็นกทม. ผูเ้สยีชวีติทัง้ประเทศสว่นใหญ่เป็นผูส้งูอาย ุชายแดนใตยั้งตดิเชือ้สงู 
 
59. เฮ"หนา้กากอนามัย" ราชกจิจาฯ ประกาศยกเวน้ภาษีน าเขา้ของทีน่ ามาผลติ 
 
60. กทม.ฉีดวัคซนีโควดิเขม็ 2 เกนิ 70% เตรยีมพรอ้มรับนักทอ่งเทีย่ว 
 
61. โควดิวันน้ี 19 ต.ค. 64 ป่วยใหม ่9,122 ราย สะสมทะล ุ1.8 ลา้น 
62. สหรัฐฯ ไดฤ้กษ์เปิดประเทศ วัคซนีเป็นตัวชว่ยไมใ่หโ้ควดิระบาดหนักซ ้า 
 
63. "โควดิวันน้ี" กระบียั่งอว่ม จับตาคลัสเตอรง์านขึน้เปล กลุม่เสีย่งเป็นรอ้ย 
 
64. อภ. เปิดขาย ATK ออนไลน์ผ่าน ตัง้แต ่20-26 ต.ค. วันละ 300 กลอ่ง 
 
65. ยะลา ป่วยโควดิพุ่ง ตดิเชือ้เพิม่อกี 704 ราย ผูว้า่ฯ ย ้ามาตรการเด็ดขาด 
 
66. ศบค. เผย โควดิวันน้ี 20 ต.ค. 64 ป่วยใหม ่8,918 ราย เสยีชวีติ 79 ราย ฉีดวัคซนีสะสม 67.5 ลา้นโดส 
 
67. อัพเดท "โควดิวันน้ี" 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา 
 
68. เปิดประเทศ: นายกฯ ย ้า “ตอ้งอยูกั่บโควดิใหไ้ด”้ - ศบค. เคาะเงือ่นไขเดนิทางเขา้ไทยหลัง 1 พ.ย. 
 
69. อัพเดต 10 จว. ตดิโควดิสงูสดุ กทม.ยังน า ภาคใตน่้าหว่ง 
 
70. โควดิวันน้ี พบตดิเพิม่ กลับมาทะล ุ9 พันราย ATK เป็นบวกอกี 2,059 ราย 
 
71. "ภทูับเบกิ" ตดิเชือ้โควดิแลว้ 303 คน - งดใหบ้รกิารนักทอ่งเทีย่ว 14 วัน 
 
72. คลัสเตอร ์รพ.มหาราชลาม โควดิเมอืงคอนพุ่ง เชยีงใหมปิ่ดตลาดวโรรส ชายอเมรกัินดับ แมฉี้ดโมเดอรน์า 2 เข็ม 
 
73. เปิดลงทะเบยีนวัคซนีโควดิเข็ม 3 ผ่าน 4 คา่ยมอืถอื 28 ต.ค.น้ี เช็คเงือ่นไขเลย 
 
74. ปตูนิ ส่ังชาวรัสเซยีหยดุงาน 7 วัน หลังโควดิพุ่ง คนไมย่อมฉีดวัคซนี 
 
75. ศบค.ส่ัง 17 จังหวัดสฟ้ีา ท าแผนเผชญิเหต ุพบโควดิระบาดปิดไดท้นัท ี
 
76. ควดิวันน้ี "ตรัง" พบในคลัสเตอรเ์รอืนจ า 163 ราย กทม.ป่วยใหมไ่มถ่งึพันตอ่เน่ือง ทัง้ประเทศรักษาตัวอยู ่100,042 ราย 
 
77. โควดิวันน้ี ดับต ่าสดุ 44 ศพ ตดิเชือ้อกี 8,675 ราย ตรวจ ATK เจอ 3,063 ราย 
 
78. โควดิวันน้ี 10 อันดับตดิเชือ้รายใหมส่งูสดุ พบเป็นจังหวัดในภาคใต ้6 จังหวัด 
 
79. จนีหว่ันโควดิพุ่งอกี พบเดลตา้ระบาดกวา่ 10 มณฑล เหตเุดนิทางขา้มเขต 
 
80. ไทยพบโควดิ-19 กลายพันธุ ์"อัลฟา พลัส 18 ราย -เดลตา พลัส (AY.1) จ านวน 1 ราย" 
 
81. มาตรการตา้นโควดิ-19 รับเปิดเทอม 1 พ.ย.64 
 
82. ไทยฉีดวัคซนีโควดิ-19 แลว้ 70.5 ลา้นโดส กทม.ยังเป็นพืน้ทีฉี่ดวัคซนีเขม็ 1 มากสดุ 107.4% 
 
83. โควดิเดลตา้พลัส เรารูอ้ะไรบา้ง? กอ่นกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ถลง 
 
84. ความหวังใหม?่ นักวทิยาศาสตรช์ี ้วัคซนีแบบ "แผ่นแปะ" มปีระสทิธผิลมากกวา่แบบฉีด 
 
85. "เดลตา้พลัส" อันตรายกวา่โควดิ-19 สายพันธุอ์ืน่อยา่งไร 
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86. ไทยพบผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ใหม ่8,452 ราย เสยีชวีติ 57 ราย 
 
87. จองเข็ม 3!! รอบเดอืนพฤศจกิายน ลงทะเบยีนผ่านคา่ยมอืถอื 28 ต.ค. 64 
 
88. "วัคซนีใบยา" รุกทดสอบวัคซนีในกลุม่สงูอาย ุ61-75 ปี เปิดรับอาสาสมัครแลว้ 
 
89. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้เพิม่ 9,658 ราย ดับอกี 84 ศพ ไทยอยูอั่นดับ 24 โลก 
 
90. อัพเดท "โควดิวันน้ี" 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.-ปรมิณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรฯี ชลบรุ ี
 
91. อัปเดตยอดฉีดวัคซนีไทย สะสมแลว้ 72 ลา้นโดส ยอดเข็ม 2 รวม 40.9% ของประชากร 
 
92. 9 โมงเชา้วันน้ี ศนูยวั์คซนีบางซือ่เปิดจองวัคซนีเข็ม3-สตูรไขว ้เช็กขัน้ตอนลงทะเบยีนทีน่ี่!! 
 
93. เช็กมาตรการผ่อนคลายเปิดประเทศ 1 พ.ย. ยกเลกิเคอรฟิ์ว เวน้ 7 จังหวัด ส่ังกทม. หามาตรการรา้นเหลา้ 
 
94. โควดิวันน้ี 10 จังหวัดตดิเชือ้โควดิสงูสดุ พบเป็น 6 จังหวัดใตร้วม 2,383 ราย 
 
95. เปิด 3 ฉากทัศน์หลังเปิดประเทศ ชีไ้มเ่ขม้งวดตดิโควดิวันละ 4 หมืน่คน 
 
96. สงิคโปรพ์บผูต้ดิเชือ้โควดิรายใหม ่ทะล ุ5,000 คนตอ่วัน เป็นครัง้แรก 
 
97. โควดิวันน้ี เสยีชวีติ 64 คน ตดิเชือ้ 8,968 คน 
 
98. วกิฤต "โควดิเชยีงใหม"่ รุนแรงมาก แพทย ์มช. เผยผูป่้วยใหมพุ่่งวัน 300-400 ราย 
 
 
ขา่วการเงนิ 

1. จับทศิทางการลงทนุ เดอืนตลุาคม จุดเริม่ตน้ของไตรมาสสดุทา้ยของปี 2021 
 
2. ราคาทองวันน้ี (1 ต.ค.) ดดีขึน้ 200 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,450 บาท 
 
3. หุน้ไทยวันน้ี (01 ต.ค.) ปิดตลาดเชา้-6 จุด ซือ้ขายกวา่ 4 หมืน่ลา้น 
 
4. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.897 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.042 บาท/ดอลลาร)์ 
 
5. คาดขาดดลุงบประมาณปี 65 สงูตอ้งกูช้ดเชย 1 ลา้นลา้นบาท 
 
6. หุน้ไทยภาคเชา้ปิดบวก 14.40 จุด รับอานสิงสก์ลุม่พลังงานและทอ่งเทีย่ว 
 
7. ราคาทองวันน้ี (4 ต.ค.) ขยับขึน้ 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,550 บาท 
 
8. ‘เงนิบาท’ วันน้ีเปิด ‘ทรงตัว’ ที ่33.64 บาทตอ่ดอลลาร ์
 
9. ราคาทองวันน้ี (5 ต.ค.) ปรับขึน้ 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,600 บาท 
 
10. หุน้ไทยวันน้ี (5 ต.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ +9 จุด ซือ้ขายเกอืบ 5 หมืน่ลา้น 
 
11. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.708 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.017 บาท/ดอลลาร)์ 
 
12. ธปท.ออก 6 ขอ้สนิเชือ่เป็นธรรม ย ้า “คนค ้า” ไมไ่ดเ้งนิไมต่อ้งลงนามกูร่้วม 
 
13. หุน้ไทยวันน้ี (06 ต.ค.) ปิดตลาดภาคชา้+7 จุด ซือ้ขายกวา่ 5.2 หมืน่ลา้น 
 
14. ราคาทองวันน้ี (6 ต.ค.) ปรับขึน้ 100 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,700 บาท 
 
15. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.808 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.100 บาท/ดอลลาร)์ 
 
16. คนละครึง่-บัตรคนจนใชส้ทิธซิือ้ “ตั๋วบทีเีอส” ถงึ 31 ธ.ค. เช็กขัน้ตอน! 
 
17. ราคาทองวันน้ี (7 ต.ค.) ปรับขึน้ 100 บาท รูปพรรณบาทละ 28,700 บาท 
 
18. หุน้ไทยวันน้ี (07 ต.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้+14 จุด KBANK ซือ้ขายสงูสดุ 
 
19. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.897 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.089 บาท/ดอลลาร)์ 
 
20. ราคาทองวันน้ี (8 ต.ค.) ปรับขึน้ 100 บาท รูปพรรณบาทละ 28,750 บาท 
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21. คา่เงนิบาทวันน้ี (8 ต.ค.) ออ่นค่าที ่33.82 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
22. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.796 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.101 บาท/ดอลลาร)์ 
 
23. ไทยพาณชิยแ์จกฟร ี“ประกันชวีติ” 2 ลา้นสทิธิ ์คุม้ครองนาน 6 เดอืน 
 
24.จับตามองแรงกดดันเงนิเฟ้อสหรัฐฯ และรายงานการประชมุเฟด 
 
25.แนวโนม้หุน้ไทยปรับขึน้ จากปัจจัยบวกราคาน ้ามัน 
 
26.เปิดเบือ้งหลัง ‘ราคาน ้ามัน’ ขึน้ หรอื ลง เกดิจากอะไร ? 
 
27.หุน้ไทยวันน้ี (11 ต.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ -4.9 จุด ซือ้ขาย 4.8 หมืน่ลา้น 
 
28.ราคาทองวันน้ี (11 ต.ค.) ขยับลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 28,650 บาท 
 
29. เป๋าตังท าได ้ซือ้หุน้กูด้จิทิัล ปตท.สผ.ชจู่ายดอกเบีย้ทกุ 6 เดอืน 
 
30. กรุงศร ีชี ้ความเชือ่มั่นธรุกจิเริม่ผงก แตก่ารฟ้ืนตัวศก. ยังไมแ่น่นอนสงู 
 
31. ราคาทองวันน้ี (12 ต.ค.) ร่วงลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 28,400 บาท 
 
32. หุน้ไทยวันน้ี (12 ต.ค.) ปิดตลาดเชา้+7 จุด ซือ้ขายหนาแน่น 5.5 หมืน่ลา้น 
 
33. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.814 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.069 บาท/ดอลลาร)์ 
 
34. สรุปภาวะตลาดหุน้ในภมูภิาคเอเชยีประจ าวันที ่14 ตลุาคม 2564 
 
35. ราคาทองวันน้ี ปรับเปลีย่น 3 ครัง้ ทองรูปพรรณ ขายออก บาทละ 28,650 
 
36. ราคาน ้ามันปาลม์ดบิโลกพุ่งนวิไฮ กก. 42 บาท “ประวติร” เลือ่นประชมุ กนป. 
 
37. ราคาน ้ามันดบิปรับลง 0.29% ทรงตัวเหนือ 80 เหรยีญตอ่บารเ์รล 
 
38. ธปท.เตอืนประชาชนระวังถกูหลอกใหล้งทนุ FOREX ทีอ่าจเขา้ขา่ยแชรล์กูโซ ่
 
39. หุน้ไทยวันน้ี (15 ต.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้+0.65 จุด ซือ้ขาย 4.6 หมืน่ลา้น 
 
40. ราคาทองวันน้ี (15 ต.ค.) ปรับลง 100 บาท รูปพรรณบาทละ 28,650 บาท 
 
41. ‘เงนิบาท’ วันน้ีเปิด’ทรงตัว’ ที3่3.18บาทตอ่ดอลลาร ์
 
42. เงนิบาทดจิทิัลมาแลว้ 
 
43. ผูว้า่ฯ ธปท.ยัน ใหค้วามส าคัญป้องกัน-รับมอืภัยไซเบอรต์ามมาตรฐานสากล 
 
44. ราคาทองวันน้ี 18 ต.ค.64 คงที ่ทองค าแทง่ขายออก 28,050 บาท 
 
45. หุน้ไทยวันน้ี (18 ต.ค.) ปิดตลาดเชา้ +4.57 จุด ดชันีอยูท่ี ่1,643 จุด 
 
46. เงนิหายจากบัญช ีเกดิจากมจิฉาชพีสุม่ยงิบอท รูดซือ้สนิคา้ บรกิารตา่งประเทศ 
 
47. รัฐบาลแจกเงนิคนละครึง่เพิม่อกีคนละ1,500บาท 
 
48. ราคาทองวันน้ี (19 ต.ค.) ขยับขึน้ 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,550 บาท 
 
49. หุน้ไทยวันน้ี (19 ต.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้-13 จุด ซือ้ขายทะลัก 6.2 หมืน่ลา้น 
 
50. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.457 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.207 บาท/ดอลลาร)์ 
 
51. วันน้ีทีร่อคอย! พรุ่งน้ีน ้ามันลดราคา 
 
52. สรรพากรจับมอืดเีอสไอพัฒนาฐานขอ้มลูผูเ้ลีย่งภาษี 
 
53. อยูด่ ีๆ เงนิในบัญชหีาย เขยา่ขวัญสังคมไรเ้งนิสด “ธปท.-แบงก-์ดอีเีอส” ลอ้มคอก 
 
54. ราคาทองวันน้ี (20 ต.ค.) ขยับขึน้ 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,600 บาท 
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55. หุน้ไทยวันน้ี (20 ต.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ +4 จุด ซือ้ขาย 3.7 หมืน่ลา้น 
 
56. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.336 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.121 บาท/ดอลลาร)์ 
 
57. แบงกแ์นะวธิป้ีองกัน “ถกูดดูเงนิจากบัญช”ี ดว้ยตัวเอง 
 
58. ราคาทองวันน้ี (21 ต.ค.) ปรับขึน้ 100 บาท รูปพรรณขายออก 28,700 บาท 
 
59. หุน้ไทยวันน้ี (21 ต.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ +3 จุด ซือ้ขายนอ้ย 3.7 หมืน่ลา้น 
 
60. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.422 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.086 บาท/ดอลลาร)์ 
 
61. เงนิหายจากบัญชจีบแลว้ แบงกค์นืเงนิลกูคา้เดบติครบ บัตรเครดติทยอยยกเลกิรายการ 
 
62. หุน้ไทยวันน้ี (25 ต.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้-9 จุด ซือ้ขาย 4.1 หมืน่ลา้น 
 
63. ราคาทองวันน้ี (25 ต.ค.) ปรับลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,700 บาท 
 
64. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.377 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.045 บาท/ดอลลาร)์ 
 
65. หุน้ไทยวันน้ี (26 ต.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้+3 จุด ซือ้ขายกวา่ 4.9 หมืน่ลา้น 
 
66. ราคาทองวันน้ี (26 ต.ค.) ขยับขึน้ 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,800 บาท 
 
67. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.153 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.224 บาท/ดอลลาร)์ 
 
68. ราคาทองวันน้ี (27 ต.ค.) ปรับลง 100 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,650 บาท 
 
69. หุน้ไทยภาคเชา้ ปิดที ่1,631.35 จุด ลบ -4.62 จุด หรอื -0.28% 
 
70. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.119 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.034 บาท/ดอลลาร)์ 
 
71. มันน่ีเอ็กซโ์ปจัดใหญ่ 4 ภมูภิาค ชผูลติภัณฑก์ารเงนิครบวงจร 
 
72. ธปท. เผย โควดิท าคนไทย 62% เจอภาวะเงนิซ็อต 
 
73. หุน้ไทยวันน้ี (28 ต.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ +1.42 จุด ซือ้ขาย 4.1 หมืน่ลา้น 
 
74. ราคาทองวันน้ี (28 ต.ค.) ขึน้พรวด 150 บาท รูปพรรณบาทละ 28,850 บาท 
 
75. คนไทยฐานะการเงนิเปราะบาง 61% มปัีญหาเงนิช็อต-ออมนอ้ยใชเ้งนิเกนิตัว 
 
76. ราคาทองวันน้ี (29 ต.ค.) ปรับลง 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,700 บาท 
 
77. หุน้ไทยวันน้ี (29 ต.ค.) ปิดตลาดภาคเชา้ -3 จุด ซือ้ขาย 35,943 ลา้น 
 
78. ‘เงนิบาท’วันน้ีเปิด’แข็งคา่’ที3่3.19บาทตอ่ดอลลาร ์
 
  
ขา่วแรงงาน   

1. "ปลัดแรงงาน ป้ายแดง" ลั่นยนิดที าทกุอยา่งหากถกูตอ้ง 
 
2. “3 ภาคแีรงงาน” ออกแถลงการณ์ผลเจรจาแกปั้ญหาลกูจา้ง สธ. 
 
3. ผูป้ระกันตนม.33 ม.39 ม.40 นายกฯ หว่งกลุม่ตกหลน่ ส่ังขยายเวลาทบทวนสทิธถิงึ 31 ต.ค. 64 
 
4. ประกันสังคมปรับไลน์แอด “@ssothai” โฉมใหม ่ใหผู้ป้ระกันตนทบทวนสทิธแิละอัปเดตขา่วสารใหม ่ๆ ไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 
 
5. เงนิเยยีวยาประกันสังคมรอบเก็บตก โอนอกีครัง้วันไหน พรอ้มเช็กวธิยีืน่ทบทวนสทิธ ิ
 
6. รมว.แรงงาน โตก้ลับ! หลังโซเชยีลอา้งกฏหมายใหม ่จา้งเด็กต ่ากวา่ 15 ปี ท างาน 
 
7. รมว.แรงงาน ส่ังการให ้ทมีทีป่รกึษา เลขา โฆษก กระจายลงพืน้ทีช่ว่ยเหลอื ปชช. ทีเ่ดอืดรอ้นในสถานการณ์น ้าทว่ม 
 
8. ครม. มมีตเิห็นชอบผลการประชมุของ ศบศ. ออกมาตรการรักษาระดับการจา้งงานให ้SMEs 
 
9. แรงงานตา่งชาต ิ35 คน จ่ายคา่หัวหลักหมืน่ รอนายหนา้รับเขา้ กทม. 
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10. เงนิเยยีวยาประกันสังคม “รมว.แรงงาน” เตอืนซ ้า ทัง้นายจา้ง ลกูจา้งผูป้ระกันตน มาตรา 33-39-40 รบีผูกพรอ้มเพยบ์ัตรประชาชน
ดว่น 
 
11. ดว่น!!ครม.แจกเงนินายจา้ง 3,000 บาท/คน/เดอืน หวังจา้งงานเอสเอ็มอ ี5 ลา้นคน 
 
12. ก. แรงงาน เตอืน ระวังโดน หลอกไปท างานเกษตรออสเตรเลยี 
 
13. SNNP เชือ่ Q4/64 รับผลดกี าลงัซือ้ฟ้ืน-เขา้ร่วม Factory Sandbox หนุนเชือ่มั่น 
 
14. รมว.แรงงาน เตอืนตรวจสอบเครือ่งจักร อปุกรณ์ไฟฟ้า ชว่งหนา้ฝน 
 
15. สถานการณ์แรงงานประจ าสัปดาห ์1-7 ต.ค. 2564 
 
16. กระทรวงแรงงาน ขอ “คลัง” ดงึเงนิกองทนุตา่งดา้ว 500 ลา้นบาท พัฒนาขอ้มลู 
 
17. ประกันสังคม เยยีวยารอบใหม ่9,000 บาท เช็กคณุสมบต ิไทมไ์ลน์โอนเงนิ 
 
18. เช็กระยะเวลากักตัว-คา่ทีพั่กอัตราใหม ่แรงงานกลับจากฟินแลนด ์สวเีดน 
 
19. รมว.สชุาต ิร่วมนายกฯ ลยุเมอืงคอน พบอาสาแรงงาน-แรงงานนอกระบบ 
 
20. พนักงานบรษัิทดัง รอ้งรัฐบาลจัดงบกลางชว่ย หลังถกูเลกิจา้ง 
 
21. กสร. เคลยีรช์ดั ลกูจา้งทดลองงานมสีทิธไิดรั้บคา่จา้ง ระหวา่ง "ลาป่วย" 
 
22. ตตีรงจุด: โพสตไ์มค่ดิมสีทิธิต์กงานได ้
 
23. อธบิดกีรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน แถลงนโยบายประจ าปี 2565 
 
24. หลบไมพ่น้! รวบขบวนการขนแรงงานตา่งดา้วเขา้ไทย พรอ้มขยายผลเตรยีมรวบผูร่้วมขบวนการ 
 
25. สชุาต ิลงพืน้ทีบ่างแสน หลงัคลายล็อก เปิดรับอาชพีอสิระสมัครประกันสังคม ม.40 
 
26. ขา่วด!ี ผูป้ระกันตนม.33-ม.39 กลุม่เสีย่งสามารถไปฉีดวัคซนีไขห้วัดใหญ่ไดฟ้ร ี
 
27. มาตรา 40 ยังไมไ่ดรั้บเงนิเยยีวยา ใครตอ้งรบีทวนสทิธ-ิใครไมต่อ้ง ครบจบทีน่ี่ 
 
28. เยยีวยาแท็กซี-่วนิมอเตอรไ์ซคพ์ืน้ทีแ่ดงเขม้ อาย ุ65 ปีขึน้ รับ 5,000-10,000 
 
29. รมว.แรงงาน ขานรับนโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 เตรยีมต าแหน่งงานวา่ง 2 แสนอัตรา 
 
30. สถานการณ์แรงงานประจ าสัปดาห ์8-14 ต.ค. 2564 
 
31. เช็กเงนิเยยีว ม.33-39-40 รอบเก็บตก โอนวันน้ี (14 ต.ค.) และพรุ่งน้ี 
 
32. แรงงานกัมพูชาทะลักเขา้ชายแดนอรัญประเทศ 
 
33. ลงทะเบยีนประกันสังคมมาตรา 33 วา่งงานจากน ้าทว่ม รับเงนิทดแทน 50% เช็คขัน้ตอน 
 
34. ‘บิ๊กป้อม’ส่ังปราบคา้มนุษยต์ามหลักสทิธมินุษยชน 
 
35. เอสเอ็มอ ีเฮ!! รมว.เฮง้ ผุดโปรเจครักษาการจา้งงานฟ้ืนเศรษฐกจิ ขานรับนโยบายเปิดประเทศ 
 
36. รมว.แรงงาน ส่ังประกันสังคมเร่งชว่ยผูป้ระกันตนประสบภัยน ้าทว่ม เปิดใชส้ทิธวิา่งงาน รับเงนิทดแทน 50% 
 
37. รวบ 34 แรงงานเถือ่น หนีความวุน่วายในเมยีนมา ลอบเขา้มาหางานท าในไทย 
 
38. ก.แรงงาน ใชโ้อกาสยอดผูต้ดิเชือ้โควดิลดเปิดฝึกทั่วประเทศ สรา้งแรงงานฝีมอืป้อนสถานประกอบกจิการ  
 
39. พษิโควดิ ฉุดตัวเลขการจา้งงานคนพกิารลด 15-20% เพราะเป็นกลุม่เปราะบาง วอนภาครัฐดแูลดว่น หนุนผูป้ระกอบการใหง้านตาม 
ม.33 
 
40. เครอืขา่ยสทิธเิพือ่แรงงานขา้มชาตเิรยีกรอ้งใหล้าป่วยกรณีโควดิ เป็นวันลากรณีพเิศษ ไมนั่บวันลาป่วยทั่วไป ทีก่ฏหมายคุม้ครองให ้
ลาป่วยได ้30 วัน โดยไดรั้บคา่จา้ง  
 
42. ก.แรงงาน จัดงบ80ล.ชว่ยลกูจา้ง-นายจา้งประสบอทุกภัย 
 
43. จับรายวัน "แรงงานตา่งดา้ว" ลา่สดุจ่าย 9,000 เพือ่ขา้มมาท างานกอ่สรา้ง 
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https://www.thebangkokinsight.com/news/business/723729/
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https://www.ryt9.com/s/iq05/3262299
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-777529
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https://www.amarintv.com/news/detail/101993
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https://news.ch7.com/detail/521958
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https://www.ryt9.com/s/prg/3264763
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https://news.ch7.com/detail/522291
https://www.ryt9.com/s/prg/3264193
https://www.thansettakij.com/general-news/499554
https://www.thansettakij.com/general-news/499554
https://www.posttoday.com/social/general/665238
https://www.posttoday.com/social/general/665238
https://www.innnews.co.th/news/economy/news_212494/
https://www.komchadluek.net/news/488455
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44. ประวติร ก าชบัทกุหน่วยตอ่ตา้นคา้มนุษย ์เจา้หนา้ทีรั่ฐท าผดิส่ังฟันเด็ดขาด 
 
45. ‘หน.ปชป.’ ออนทัวรปั์ตตานี ถก ’หอการคา้-อตุสาหกรรม จว.-สมาคมประมง’ ลยุแกป้ระมงผดิกฎหมาย ดัน พ.ร.บ.ประมงเขา้สภาฯ 
จีล้งดาบตา่งดา้วแยง่อาชพีคนไทย 
 
46. เหลา่ทัพ เตรยีมรับมอื แรงงานทะลักเขา้ไทยหลงัเปิดประเทศ 
 
47. ก.แรงงงาน ชีแ้จง ปมพนักงาน บ.บรลิเลยีนท ์เรยีกรอ้งใหรั้ฐบาล ชว่ยเหลอืเยยีวยาจ่ายส ารองคา่ชดเชยแรงงาน 
 
48. ก.แรงงาน ชงครม. วันน้ีพจิารณาโครงการสง่เสรมิและรักษาจา้งงานในธรุกจิเอสเอ็มอ ี
 
49. อัปเดต "เงนิบ านาญชราภาพ-เงนิสงเคราะหบ์ตุร" เพิม่ชอ่งทางใหม ่ผ่านพรอ้มเพย ์
 
50. พมา่ทะลัก! กาญจนบรุ ีสนธกิ าลังจับ 33 แรงงานตา่งดา้ว หลบหนีเขา้เมอืง 2 อ าเภอชายแดน 
 
51. ครม.จัดหนักทุม่อกี 9.2 หมืน่ลา้น เตมิเงนิ 4 โครงการ 
 
52. มาอกีเพยีบ! แรงงานกัมพูชาทะลักชายแดนสระแกว้หลังหมดฝน ลา่สดุรวบอกี 60 คน พรอ้มรถ 5 คัน 
 
53. รมว.แรงงานหว่งเหตเุพลงิไหมโ้รงงานรองเทา้ ยา่นกิง่แกว้ ย ้าดแูลสทิธลิกูจา้งหากถกูเลกิจา้ง 
 
54. "พล.อ.ประวติร" ส่ังลา้งขบวนการคา้มนุษย ์พบ จนท.รัฐเอีย่ว ปลดออกทกุคน 
 
55. สภาองคก์ารลกูจา้งศนูยก์ลางแรงงงาน เขา้ชว่ยเหลอืพนักงานโรงงานรองเทา้ไฟไหม ้
 
56. สถานการณ์แรงงานประจ าสัปดาห ์15-21 ต.ค. 2564 
 
57. SMEs รับ 3,000 บาทตอ่หัว วันแรกอนุมัตแิลว้ 5 พันราย หมดเขต 20 พ.ย. 
 
58. อัปเดตทบทวนสทิธเิยยีวยา ม.33 ม.39 ม.40 ลุน้ตรวจสอบสทิธ ิรับเงนิเขา้พรอ้มเพย ์- เตอืน 2 แสนคนเช็กบัญชดีว่น 
 
59. แค ่1 วัน แรงงานตา่งชาตลิักลอบเขา้เมอืงกวา่ 370 คน 
 
60. SMEs รับ 3,000 บาทตอ่หัว วันแรกอนุมัตแิลว้ 5 พันราย หมดเขต 20 พ.ย. 
61. ไฟไหมก้ิง่แกว้: โรงงานรองเทา้ กระทรวงแรงงานเร่งหางานใหมร่องรับลกูจา้ง 
 
62. วกิฤตแรงงานอังกฤษ เขา้ขัน้ “หายนะ” 
 
63. เช็กสทิธทิบทวนเงนิเยยีวยา ม.33-39-40 เหลอือกี 10 วัน ยืน่กอ่น 31 ต.ค. 
 
64. แรงงานเมยีนมาทะลักเขา้ไทยไมห่ยดุ แค ่2 วันจับกมุไดเ้กอืบ 400 คน 
 
65. ไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลัง แรงงานร่วมมอืเอกชน หนุนจา้งงานคนพกิารทั่วประเทศ 
 
66. กลาโหม เผย ประเมนิแลว้ แรงงานเมยีนมาทะลักเขา้ไทย มั่นใจฝ่ายมั่นคงคมุได ้
 
67. ออเดอรท์ะลัก วันเดยีวจับแรงงานพมา่ 260 คน คา่หัว 18,000-23,000 บาท 
 
68. 'บิ๊กป้อม'ส่ังขยายผลแรงงานเมยีนมาทะลักเขา้ไทย พรอ้มฟันหากพบเจา้หนา้ทีรั่ฐเอีย่ว 
 
69. ก.แรงงาน เตอืนขา่วเท็จ จา้งเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปีท างานได ้
 
70. ขา่วทะลคุน: เกริล์ เพาเวอร ์กระทรวงแรงงาน  
 
71. สกัดแรงงานเพือ่นบา้นทะลัก กอ่นเปิดประเทศ 
 
72. ไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลัง แรงงานร่วมมอืเอกชน หนุนจา้งงานคนพกิารทั่วประเทศ 
 
73. อัพเดท! เงนิเยยีวยาประกันสังคม ม.33 และ ม.39 กีค่นยังไมไ่ดเ้งนิ เช็คแกไ้ขดว่นกอ่นหมดสทิธิ ์
 
74. 2 โมเดลพัฒนาแรงงาน แบบนอกระบบในออีซี ี
 
75. ตตีรงจุด: ส ารวจกตกิาแรงงานขา้มชาตยิคุโควดิ-19 
 
76. เตอืนรัฐเร่งรับมอืกอ่นเปิดประเทศ แรงงานทะลักพรอ้มไวรัส? 
 
77. 'รมว.แรงงาน'ลยุดา่นชายแดนจันทบรุ ีดรูะบบน าเขา้ แกปั้ญหาตา่งดา้วทะลัก 
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78. จับ "รถกูภ้ัย" ขนแรงงานเขา้ไทย อา้งถกูกฎหมาย รับไปกักตัวใหน้ายจา้ง 
 
79. “เสีย่เฮง้” ยันกระแสขา่วเซ็นใบลาออก กก.บรหิารพรรค พปชร. เป็นจรงิ 
 
80. แรงงานประมงขาดแคลน ผูป้ระกอบการหว่ันแบกรับภาระไมไ่หว  
 
81. รมว.แรงงาน ส่ัง สปส.จ่ายเงนิเยยีวยา "ผูป้ระกันตน ม.39" ทีต่าบอดเร่งดว่น 
 
82. จับคารัว้ชายแดนไทย-มาเลเซยี 9 แรงงานเถือ่นชาวพมา่หลบหนีเขา้เมอืง 
 
83. "เงนิเยยีวยาประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 อัพเดทลา่สดุ โคง้สดุทา้ย 
 
 
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1. พษิราคาแผ่นเหล็กพุ่งทะยาน กระทบอตุสาหกรรมอาหารกระป๋องอว่ม 
 
2. ขอชะลอเอดเีหล็กกระป๋อง 18 เดอืน หว่ันกระทบตน้ทนุ เอกชน 9 แสนรายอ่วม 
 
3. “พาณชิย”์ชีแ้ทรน์ GREEN MISSIONมาแรง แนะผปก.ปรับตัวใหท้ันโลกการคา้ 
 
4. อาเซยีนถกฟ้ืนเจรจา FTA กับอยี ูพรอ้มเดนิหนา้เคาะร่วมมอืเศรษฐกจิกับยเูค 
 
5. จับตา 20 บิ๊กทนุสง่ออก ยา้ยฐานผลติฉุดจดีพีไีทยวบู 
 
6. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 33.70 แข็งคา่จากวานน้ี หลังตัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐฯฉุดดอลลารอ์อ่นคา่ 
 
7. พาณชิย ์ดงึ CEO ภาคธรุกจิระดับประเทศ ตวิเขม้ผูป้ระกอบการทอ้งถิน่คกิออฟ 5 กลุม่ธรุกจิ 
 
8. จนีขอร่วม CPTPP หวังผลทางการเมอืง เลน่บท ‘มติรผูเ้ปิดกวา้ง’ ชงิความเป็นผูน้ า อเมรกิาจะยอมหรอื? 
 
9. สรท. ฟันธง สง่ออกไทยปีน้ีโต12% เอกชนกังวลปัญหาคา่ระวางเรอืทีพุ่่งสงู 
 
10. “จุรนิทร”์ ใจชืน้ งาน “ไทยเฟ็กซ”์ ผลตอบรับด ี104 ชาตแิหร่่วมงาน 
 
11. สรท. มั่นใจสง่ออกปี 64 โต 12% แตย่ังหว่งปัญหาคา่ระวางเรอื-ขาดแคลนตูส้นิคา้ 
 
12. สนิติย’์ ส่ังตวิเขม้แผนธรุกจิ ดันผูป้ระกอบการสนิคา้อาหารและเกษตรแปรรูป ใชป้ระโยชน์ FTA บกุแพลตฟอรม์แดนมังกร 
 
13. รมช.พาณชิย ์ส่ังตวิเขม้แผนธรุกจิ ดันกลุม่อาหาร-เกษตรแปรรูปใชป้ระโยชน์ FTA รุกตลาดจนี 
 
14. พณ. ขอความร่วมมอื ผูผ้ลติรายใหญ่น าตลาด ตรงึราคาสนิคา้ 
 
15. ไอเอ็มเอฟชี ้‘ความไมเ่ทา่เทยีม-เงนิเฟ้อ’ กระทบศก. ฟ้ืนตัวหลงัโควดิ 
 
16. ดันเงนิเฟ้อก.ย.กลับมาขยายตัว 1.68% 
 
17. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 33.81 ออ่นคา่จากวานน้ีตามทศิทางตลาด หลังตัวเลขศก. สหรัฐฯหนุนดอลลแ์ข็ง 
 
18. สง่ออกอัญมณีไทยพุ่งตอ่เน่ือง 6 เดอืนซอ้น GIT เร่งจับมอืพันธมติรเตรยีมจัดงาน เทศกาลพลอย-เครือ่งประดับจันทบรุ ี2021 
 
19. "ศักดิส์ยาม" ถก "สภายโุรป-อาเซยีน" ดา้นการขนสง่ ลดอปุสรรคการคา้-ลงทนุ 
 
20. พษิโควดิยังหนัก หอการคา้ไทย-จนี เผยจดีพีปีี 64 ตดิลบ เร่งรัฐกระตุน้ทอ่งเทีย่ว-อสังหาฟ้ืน ศก. 
 
21. ผูว้า่ฯตราด รับขอ้เสนอ "จุรนิทร"์ เปิดดา่นทา่เสน้เป็นจุดผ่านแดนถาวร 
 
22. สภาเรอืโวยโดนบังคบัโหลดตูท้า่เรอื A รอ้งการทา่เรอืฯท าคา่ใชจ่้ายบาน 
 
23.กกร. เตรยีมท าหนังสอืถงึบิ๊กตู ่จีไ้ทยเขา้ร่วมเจรจาCPTPP 
 
24."ภสูติ"ส่ังลยุ รุกหนักเอเชยีใตเ้พิม่สง่ออกโคง้ทา้ย 
 
25. โฆษกรัฐบาล เผยไทยพรอ้มเป็นเจา้ภาพจัดประชมุผูน้ าเขตเศรษฐกจิเอเปค 2565 
 
26. ครม. ไฟเขยีว เปิดเสรบีรกิารทางการเงนิอาเซยีน ฉบับที ่9 
 
27. ตา่งชาตยิังขนเงนิลงทนุเขา้ไทยตอ่เน่ือง เฉพาะเดอืนกันยามลูคา่ 559 ลา้นบาท 
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28. โควดิ-19ไมเ่ป็นอปุสรรคเจรจาการคา้ เอกชนตบเทา้เขา้ร่วม THAIFEX ANUGA ASIA 
 
29. ‘อาเซยีน’ นัดถกความคบืหนา้ดา้นเศรษฐกจิ เร่งยกระดับอาเซยีนสูย่คุดจิทิัล เตรยีมชงผูน้ าเคาะประเด็นส าคัญปลายเดอืนน้ี 
 
30. ‘อยี’ู ขยายเวลาเปิดรับฟังความเห็นตอ่ร่างกฎหมายปรับคารบ์อน 
 
31. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 33.20 แข็งคา่รอบ 1 เดอืน คาดกรอบวันน้ี 33.10-33.30 จับตาทศิทาง flow 
 
32. ‘จุรนิทร’์ ฟ้ืนศก. 3 จังหวัดชายแดนใต ้เร่งสง่ออกคูท่อ่งเทีย่ว พอใจยางกอ้นถว้ย-ปาลม์ราคาด ี
 
33. "จุรนิทร"์ ลงนราธวิาส ประชมุรัฐเอกชน มั่นใจเปิด ปท. สนิคา้ผ่านแดนฉลยุ 
 
34. ผวา กฎหมายอยี ูคมุคารบ์อน CBAM ฉุดสง่ออกปุ๋ ย-เหล็ก-อะลมูเินียม-ซเีมนต ์
 
35. ทรรศนะ ‘นักวชิาการ-เอกชน’ ไทยร่วม ‘CPTPP’ ได-้เสยี ผลตอ่ ‘การคา้-ลงทนุ’ 
 
36. ธปท.มองศก. ไทยฟ้ืนชา้ทา่มกลางความไมแ่น่นอนสงู นโยบายการเงนิยังตอ้งผ่อนคลาย 
 
37. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 33.42/44 แนวโนม้แกวง่ในกรอบ 33.40 - 33.50 ตลาดรอตัวเลข GDP จนี 
 
38. ไทยเร่งสรา้งความเชือ่มั่น นักลงทนุสหรัฐฯ โชวแ์ผนคมุโควดิ-19 
 
39. พาณชิย ์แนะผูส้ง่ออกป้องกันผลกระทบจากมาตรการ AD ทีม่แีนวโนม้เพิม่ขึน้ 
 
40. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 33.43 แข็งคา่จากวานน้ี หลังตัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐฯกดดอลลารอ์อ่น 
 
41. กรมเจรจาฯ ปลืม้กาแฟไทยเน้ือหอม ผูน้ าเขา้รุมจบี หลังน าเขา้ร่วมงาน THAIFEX-VTS 
 
42. “จุรนิทร”์ หนุนอาเซยีนผนกึก าลังรับมอืความขดัแยง้ทางการคา้ของชาตมิหาอ านาจ 
 
43. ใชส้ทิธิ ์FTA-GSP สง่ออก 8 เดอืนปี 64 พุ่ง 53,804.40 ลา้นเหรยีญ โต 36.46% 
 
44. ERIA ตัง้วงถกฟ้ืนฟเูศรษฐกจิภมูภิาคเอเชยีตะวันออก 
 
45. ภาวะตลาดเงนิบาท: บาทเปิด 33.45/47 ออ่นคา่ตามภมูภิาค มองกรอบ 33.30-33.70 
 
46. นวิซแีลนด-์อังกฤษบรรลขุอ้ตกลง FTA ครัง้ประวัตศิาสตร ์คาดหนุนศก. ฟ้ืนตัว 
 
47. ไทยพรอ้มร่วม “อาเซยีน ซมัมทิ” ช ูBCG ขับเคลือ่นเศรษฐกจิหลังโควดิ 
 
48. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิดตลาด 33.38 ยังไรปั้จจัยใหม ่คาดกรอบวันน้ี 33.25 - 33.45 
 
49. จับตาประชมุสดุยอดผูน้ า “อาเซยีน” 26-28ตลุาคมน้ี เนน้ฟ้ืนเศรษฐกจิร่วมกัน 
 
50. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 33.30 แข็งคา่จากสัปดาหก์อ่น สอดคลอ้งภมูภิาค คาดกรอบวันน้ี 33.20-33.35 
 
51. “นายก” น่ังหัวโต๊ะถกผูน้ าอาเซยีน เร่งฟ้ืนเศรษฐกจิ-คลีค่ลายโควดิ 
 
52. สง่ออกไทยโตตอ่เน่ือง 9เดอืนขยายตัว15.5% 
 
53. พาณชิย ์เผยสง่ออก ก.ย. โต 17.1% น าเขา้ โต 30.3% เกนิดลุ 610 ลา้นดอลล ์
 
54. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 33.07 แข็งคา่จากวานน้ี คาดกรอบวันน้ี 33.00-33.20 จับตาตัวเลขสง่ออกไทย 
 
55. ‘พาณชิย’์ เผยผลการศกึษา FTA อาเซยีน-แคนาดา พรอ้มเสนอ ครม. ประกอบการตัดสนิใจเปิดเจรจา 
 
56. สนค. ชีอ้าหาร-เครือ่งดืม่ ครองอตุสาหกรรมดาวเดน่ 8 เดอืนสง่ออกเกนิ 1.4 หมืน่ลา้นดอลล ์
 
57. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 33.17 ออ่นคา่สอดคลอ้งภมูภิาค หลังตัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐฯหนุนดอลลแ์ข็ง 
 
58. คา่เงนิบาทวันน้ี (28 ต.ค.) แข็งคา่ที ่33.32 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
59. คลัง คาดจดีพีไีตรมาส 3 หดตัว -3.5% ประเมนิ Q4 ฟ้ืนโต 3% 
 
60. สง่ออกระทกึดิน้ปรับตัวรับมอื สหรัฐ-อยีเูก็บภาษีสิง่แวดลอ้ม 
 
61. “ปิยกลุ” ปธ.ประชมุกก. แหง่ชาตสิมาคมกฎหมายอาเซยีน เห็นชอบกจิกรรมแผนงานสถาบันกฎหมายอาเซยีน 
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