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19 เม.ย. 64  TTIA/TPFA จัดประชมุปัญหาดว่น อตุสาหกรรมทนู่า และ 

อาหารสตัวเ์ลีย้ง ประเด็นขาดแคลนแรงงาน (TTIA HR ครัง้ที ่2 /2564) / 

ปัญหาการน าเขา้-สง่ออก อา่นตอ่หนา้ 11 

1 เม.ย. 64 คณุพจน ์อรา่มวัฒนานนท ์ทีป่รกึษากติตมิศักดิส์มาคมฯ เขา้รว่ม

ประชมุคณะท างานศกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาแรงงานของประเทศไทย 

ครัง้ที3่/2564 (ครัง้ที ่4) อา่นตอ่หนา้ 2 

 

1 เม.ย. 64 คณุพจน ์อรา่มวฒันานนท ์ทีป่รกึษากติตมิศักดิส์มาคมฯ 

เขา้รว่มประชมุแผนการฉดีวัคซนีป้องกนั Covid 19 อา่นตอ่หนา้ 1 

8 เม.ย. 64 TTIA จัดประชมุวสิามญั TTIA ครัง้ที ่2/2564 และ

ประชมุใหญส่ามัญประจ าปี 2564 อา่นตอ่หนา้  9 

26 เม.ย. 64 TTIA/TPFA จัดประชมุปัญหาดว่น อตุสาหกรรมทนู่า และ 

อาหารสตัวเ์ลีย้ง ประเด็นขาดแคลนแรงงาน (TTIA HR ครัง้ที ่3 /2564)  / 

ปัญหาการน าเขา้-สง่ออก อา่นตอ่หนา้  19 

29 เม.ย. 64  TTIA และ สมาคมหอการคา้รว่มมอบผลติภัณฑซ์ารด์นี

กระป๋องเพือ่ชว่ยเหลอืผูท้ีเ่ขา้รับการรักษาจากสถานการณ์ COVID-19  ณ 

โรงพยาบาลกลาง (โรงพยาบาลสนาม) อา่นตอ่หนา้ 23 
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TTIA เขา้รว่มประชุมแผนการฉดีวคัซนีป้องกนั Covid 19  

 วันที่ 1 เมษายน 2564 คุณวรพล เจา้หนา้ที่

สมาคมและสมาชกิสมาคม 2 บรษัิท บมจ.ไทยยเูนี่ยน 

และ บมจ.ยูนิคอร์ด ไดเ้ขา้ร่วมประชุมแผนการฉีด

วัคซนีป้องกนั covid 19 ณ สภาหอการคา้แหง่ประเทศ

ไทย มี คุณสน่ัน อังอุบลกุล ประธานสภาหอการคา้

แหง่ประเทศไทย เป็นประธาน สรปุดังนี ้ 

 คุณสน่ัน อังอุบลกุล ประธานสภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย  การประชุมครัง้นี้จัดขึน้เพื่อหารือ

ความเห็นกับผูแ้ทนภาคเอกชนจากหลายธุรกจิโดย

เชญิ 50 บ. ทีม่คีวามตอ้งการวัคซนี covid 19 หารือ

เพื่อน าความเห็นไปคุยกับภาครัฐและสอบถามน าความพรอ้มของภาคเอกชน ซึง่ภาคเอกชนมี

ความเห็นวา่หากมกีารฉีดวัคซนีเร็วเทา่ไหรจ่ะท าใหป้ระเทศขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไดเ้ร็วขึน้เทา่นัน้  

 ประเด็นทีภ่าครัฐมคีวามกังวลคอืการฉีดวัคซนี covid-19 ในปัจจุบันมกีารฉีดทีน่อ้ยมาก 

แมปั้จจุบันจะเปิดใหค้นไทยฉีดฟรีแลว้ โดยเฉพาะการฉีดวัคซนีในพื้นที ่กทม.ทีม่จี านวนนอ้ย

มากเนื่องจากคน กทม.กังวลผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการฉีด  และขณะเดยีวกัน รัฐบาลก็

กังวลเรือ่งการน าเขา้วัคซนี หากน าเขา้จ านวนมากเกนิไปไดข้ณะทีบ่รษัิทเอกชนก็สั่งน าเขา้เอง

ดว้ยอาจท าใหม้วีัคซนีเหลอืตกคา้งได ้

 คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ และที่ปรกึษากติตมิศักดิส์มาคม ให ้

ขอ้มลูเพิม่วา่ขณะนี้ทีม่หาชยัผูต้ดิเชือ้โควคิสว่นใหญ่ทีพ่บเป็นผูต้ดิเชือ้ทีไ่ม่มอีาการ และขณะนี้

สาธารณสขุใหค้วามเห็นวา่เริม่มกีารสรา้งภมูคิุม้กันหมูเ่กดิขึน้แลว้ และส าหรับเรือ่งการฉีดวัคซนี

ควรใหค้รอบคลมุถงึคนตา่งดา้วดว้ย ซึง่ภาครัฐเองก็เห็นวา่ประเด็นนี้มคีวามส าคัญและอาจมกีาร

ด าเนนิการดว้ย  

 คณุจรีพันธ ์อัศวะธนกลุ รองประธานกรรมการ  ใหข้อ้มลูในทีป่ระชมุวา่ ขณะนี้การน าเขา้

วัคซนีทีเ่กดิขึน้เป็นการอนุมัตฉุิกเฉนิความรับผดิทีเ่กดิขึน้ อย.จะเป็นผูร้ับผดิชอบ ผูข้ายไมต่อ้งรับ

ผดิ แตผู่ซ้ ือ้ตอ้งเป็นรัฐ และขณะนี้ราคาคา่ฉีควัคซนีจะเริม่มกีารค านวนเรือ่งค่าประกันภัยไวด้ว้ย

ซึง่อยูร่ะหวา่งการก าหนดราคาทีช่ดัเจน  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิอืน่ๆ 

 - มกีารเสนอการจับคู่กับบรษัิทผลติวัคซนี

กับภาคธุรกจิทีม่คีวามพรอ้ม เพือ่ใหเ้กดิความ

รวดเร็วในการจัดการฉีดวัคซนีคงและเป็นการ

ช่วยเหลือภาครัฐใหม้ีการด าเนินการที่เร็วขึน้

แต่ยังตอ้งศึกษาเรื่องความรับผิดชอบของ 

side effect ทีอ่าจเกดิขึน้ว่าใครจะรับผดิชอบ

หรอืมกีารท าประกนัเพิม่เตมิ   

 - ควรก าหนดราคาการฉีดวัคซนีทีเ่หมาะสม

รวมถงึอาจรวมราคาการท าประกนัภัยกรณีเกดิความเจ็บป่วยจากการฉีดวัคซนี อาจเชญิพยาบาล

ทีเ่กษียณอายแุลว้มาชว่ยท าหนา้ทีฉ่ีดเพือ่เป็นการลดคา่ใชจ้า่ย 

 - มกีารเสนอความเห็นใหเ้จา้หนา้ทีร่ัฐและบุคลากรทางการแพทยฉ์ีดวัคซนีดว้ยเพือ่เป็น

การสรา้งความมั่นใจใหก้บัประชาชน  
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 - รัฐบาลควรประชาสัมพันธเ์อฟเฟคของการฉีดเพือ่ใหช้ดัเจนวา่มผีลเป็นอยา่งไรหากไม่

จะสรา้งความเชือ่มั่นใหป้ระชาชนไปฉีดวัคซนี 

- มกีารเสนอใหใ้ชส้ถานทีข่องเอกชนทีม่คีวามพรอ้มในการฉีดวัคซนีเพื่อใหเ้กดิความ

รวดเร็วในการเขา้ถงึวัคซนีและการมมีาตรการดแูลการดแูลวัคซนีทีเ่หมาะสมการจัดการควิในการ

ฉีดวัคซนีและภาคเอกชนชว่ยเรือ่งการประชาสมัพันธใ์หเ้ห็นความส าคัญในการฉีดวัคซนีดว้ย  

เอกชนควรจะตอ้งหาจ านวนคนทีต่อ้งการวัคซนีในองคก์รของตัวเองใหช้ดัเจนเพือ่จะได ้

ยนืยันกบัหน่วยงานรัฐเพือ่ป้องกนัวัคซนีตกคา้ง ซึง่อาจมกีารเก็บขอ้มลูจากสภาหอการคา้ไทยอกี

ครัง้ 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างานศกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาแรงงานของประเทศ

ไทย คร ัง้ที3่/2564 (คร ัง้ที ่4) 

 วันที ่1 เมษายน 2564 คุณวรพล 

เ จ ้า หน ้าที่ ส ม าคม  เ ข ้า ร่ ว มป ร ะ ชุ ม

คณะท างานศึกษาแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาแรงงานของประเทศไทย ครั ้งที่

3/2564 (ครัง้ที ่4) โดยมคีุณพจน์ อร่าม

วัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา

กติตมิศักดิส์มาคมฯ และ คุณเรณู ตังคจิ

วางกูร เป็นประธานร่วม ณ หอ้งประชุม

คณะกรรมาธกิาร สว.รัฐสภา สรปุดังนี ้ 

 คุณพจน์ ไ ด ้น า เ ส นอ  ปัญห า

แรงงานต่างดา้ว และโควิด-19 ว่าปัจจุบันการแกไ้ขปัญหาค่อนขา้งซับซอ้นเพราะมีความ

เกีย่วขอ้งกับหลายกระทรวงและมี พรบ.โรคระบาด ประกอบอยู่ดว้ย และขณะนี้การขาดแคลน

แรงงานเป็นประเด็นทีม่คีวามส าคัญมากขึน้ และพมา่เองก็มปัีญหาการเมอืงอาจท าใหก้ารน าเขา้ 

MOU ล าบากมากขึน้ ซึง่ตอนนีท้างสภาหอฯ ไดร้ับการรอ้งมาจากสมาคมฯ ตา่งๆ แลว้  

 ขณะนี้ทราบว่าภาครัฐรับทราบปัญหาและก าลังด าเนินการแกปั้ญหาโควดิ-19 อยู่ซ ึง่

อาทติยห์นา้อาจมคีวามชัดเจนมากขึน้ และหลังสงกรานตจ์ะมนัีดประชุมคณะอกีครัง้ โดยเอา

ประเด็นการขาดแคลนแรงงานเขา้ประชมุ และเชญิคณุอดลุย ์แสงสงิแกว้เขา้รว่มดว้ย เพือ่มาสรปุ

สถานการณ์ 

 ภาครัฐตอนนี้เริม่ใหค้วามส าคัญกบัการฉีดวัคซนีใหค้รอบคลมุมากขึน้ ซึง่คณะนี้อาจมกีาร

ผลักดันทีส่ าคัญดังนี ้ 

 1.สนับสนุนใหม้ีการฉีดวัคซีนใหแ้รงงานทัง้หมดใหท่ั้วถงึโดยใชก้ลไกของรัฐในการ

ส ารวจผูท้ี่ตอ้งฉีด เช่น ขอ้มูลจากประกันสังคม ระเบียนกระทรวงแรงงาน ระบบเกษตรกร ก.

เกษตรและสหกรณ์ และมหาดไทย  

 2.เสนอใหผ้อ่นปรนมาตรการในการเคลือ่นยา้ยแรงงาน  

 3.เสนอใหม้กีารส ารวจความตอ้งการแรงงานในประเทศไทย และอาจมกีารด าเนินการ

หาทางน าแรงงานเขา้มา โดยอาจเริ่มจากแรงงานเดมิที่เดนิทางกลับประเทศตน้ทาง เช่น 

กลับไปตอ่เอกสารชว่งกอ่นโควดิ ซึง่มปีระมาณหลักแสนคน ซึง่เป็นแรงงานเดมิทีอ่ยูใ่นภาคธรุกจิ
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ใหส้ามารถกลับมาท างานกอ่น ซึง่อาจมมีาตรการเชน่การกกัตัว ตรวจโควดิ ตรวจสขุภาพ เพือ่ให ้

มแีรงงานเขา้มาท างาน  

 โดยหลังจากนี้ สภาหอการคา้ฯ จะร่างหนังสือส่งประเด็นถึงคณะนี้ เพื่อใหม้ีการ

ด าเนนิการเรง่ดว่น  

การประชุมครัง้หนา้จะมีการคุยเรื่องประเด็นอนุสัญญา ILO 87 98 ร่างพรบแรงงาน

สัมพันธท์ีปั่จจุบันออกจากกฤษฎกีาแลว้ และขอ้ตกลง FTA ทีเ่กีย่วขอ้งกับแรงงาน การประชมุ
ครัง้หนา้คาดวา่จะมขีึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่22 เมษายน 2564  

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการแรงงาน คร ัง้ที ่4/2564 (7) 

 วันที่ 1 เมษายน 2564 คุณอรรถพันธ์ มาศ

รังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณนลธวัช เจา้หนา้ที่

สมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการแรงงาน ครัง้ที ่

4/2564 (7) ณ หอ้งประชุม PTT Group (1012) ชั ้น 

10 สภาอุตสาหกรรมแห่ งปร ะ เทศไทย  โดยมี

สาระส าคัญดังนี ้ 

 1. ทีป่ระชมุแจง้ใหท้ราบ การโยกยา้ยต าแหน่ง

ภายในกระทรวงแรงงาน นายสชุาต ิพรชยัวเิศษกลุ อดิ

บดีกรมการจัดหางาน ไปด ารงต าแหน่งเป็นรอง

ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรชน ์โชตกิเสถยีร ไปด ารงต าแหน่ง เป็นอธบิดกีรมการจัดหางาน 

 2. ส านักงานประกนัสงัคม ไดแ้จง้ขอ้มลูเพิม่เตมิดังนี ้

     2.1 ทางส านักงานฯ จะมมีาตรการชว่ยเหลอืเงนิสมทบครัง้สดุทา้ยทัง้ในผูป้ระกันตน

และนายจา้ง ในมนีาคม 2564 โดยจะเริม่ปรับเงนิสบทบเป็นรูปแบบเดมิ ตัง้แต่เดอืนเมษายน 

2564 เป็นตน้ไป 

     2.2 ประเด็นเงนิชว่ยเหลอื ส าหรับผูป้ระกันตนมาตรา 33 โครงการ “เรารักกัน” ขณะนี้ 

มผีูล้งทะเบยีนแลว้ 8.02 ลา้นคน ยังคงเหลอื อกี 1 ลา้นคน ทีย่ังไมไ่ดล้งทะเบยีน 

 3. กรมการจัดหางาน ไดแ้จง้ขอ้มลูเพิม่เตมิดังนี้ 

    3.1 ประเด็นแรงงานต่างดา้ว ขณะนี้ มีการลงทะเบียนอยู่ที่ 654,864 คน ทัง้นี้ ใน

ประเทศไทยยังคงมปัีญหาขาดแคลนแรงงานตา่งดา้ว เนื่องจากสถาการณ์โควดิ19 ทีผ่า่นมา อกี

ทัง้พบวา่ไมส่ามารถตดิตอ่แรงงานตา่งดา้วไดโ้ดยตรง ตอ้งตดิตอ่ผ่านนายหนา้เทา่นัน้ท าใหเ้กดิ

ความเสยีหายในเรือ่งของเวลาการด าเนนิการ และอาจเกดิความไมเ่ป็นธรรมตอ่แรงงานตา่งดา้ว

ในกรณี การหักค่านายหนา้ ทัง้นี้ ที่ประชุมฯเสนอความเห็นว่าควรมีการจัดระเบียบนายหนา้

แรงงานตา่งดา้ว หรอืตัง้กฏระเบยีบ เพือ่สรา้งมาตรฐานในจัดการหาแรงงานใหเ้กดิความยตุธิรรม

ในเรื่องของค่าจา้ง และหลักสทิธมินุษยชน โดยหากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน

แรงงาน คณะกรรมการแรงงานฯ สภาอตุฯ อาจน าเรือ่งดังกลา่ว เสนอไปยังคณะรัฐมนตร ีเพือ่ขอ

ความเห็นตอ่ไป 

4.กรมพัฒนาฝีมอืแรงงานมขีอ้มลูเพิม่เตมิดังนี้  

   4.1 การปรับลดอัตราเงนิสมทบกรมฝีมอืแรงงานจากเดมิ รอ้ยละ 1 ปรับเป็น รอ้ยละ 

0.1  
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   4.2 การขยายระยะเวลา การยืน่แบบการส่งเงนิส่งทบเขา้กองทุน โดยขยายระเวลา 

จากเดมิภายในเดอืนมนีาคม 2564 เป็นภายใน กรกฎาคม 2564 

   4.3 ขยายเวลาขอรับรองหลักสตูรและการอบรมจากเดมิ 60 วัน เป็น 90 วัน แตต่อ้งไม่

เกนิ 15 มกราคม 2565 

   4.4 ในส่วนของแผนการฝึกอบรมทางออนไลน์ โดยไดส้่งแบบส ารวจใหส้ถาน

ประกอบการทีส่นใจ พบวา่ยังมใีนอตัราทีน่อ้ย 

5.กฏหมายแรงงานที่ น่ าสนใจ โดย

เ ว็บไซต์ร าชกิจจา นุ เบกษา  ได เ้ผยแพร่

กฎกระทรวง ภายใตพ้ระราชบัญญัติความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มใน

ก า ร ท า ง า น  พ . ศ .  25542554(3 ฉ บั บ ) มี

รายละเอยีดดังนี ้

   5.1 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน

การบริหาร จัดการ และด าเนินการดา้นความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มใน

การท างานเกีย่วกบัน่ังรา้นและค ้ายัน พ.ศ. 2564 

   5.2 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการดา้นความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบังานกอ่สรา้ง พ.ศ. 2564 

   5.3 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการดา้นความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ในสถานทีท่ีม่อีันตรายจากการตกจาก

ทีส่งูและทีล่าดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลายและจากการตกลงไปในภาชนะเก็บ

หรอืรองรับวัสด ุพ.ศ. 2564 

6.สรปุการประชมุคณะกรรมการนโยบายบรหิารจัดการการทางานของคนตา่งดา้ว (คบต.) 

ครัง้ที ่2/2564 โดย ปัจจุบันแรงงานต่างดา้วทีไ่ดร้ับอนุญาตในประเทศไทยจ านวน 2,181,344

คน โดยมต ิค.ร.ม. ใหแ้รงงานต่างดา้วอยู่เพิม่ไดอ้ีก 2 ปี ถงึ เดือนมีนาคม ปี 2565 ทัง้นี้ใน

ประเทศตน้ทางของแรงงานไดม้มีาตรการชว่ยเหลอืเพิม่เตมิดังนี ้

   - ทางประเทศกัมพูชา จะส่งเจา้หนา้ทีเ่ขา้มาอ านวยความสะดวกใหก้ับแรงงานชาว

กมัพชูาในการตอ่เอกสารราชการทีจ่ าเป็นในการท างาน ณ สถานทตูกมัพชูาประจ าประเทศไทย 

   - ทางประเทศเมยีนมาร ์มกีารรอ้งขอจัดตัง้ศนูยอ์อกเอกสารรับรองบคุคล (Certificate 

of Identity:IC) โดยมแีผนจัดตัง้ จ านวน 5 แหง่ ในจังหวัดทีม่แีรงงานอาศัยอยูป่รมิาณมาก เชน่ 

ระนอง สมทุรปราการ เชยีงใหม ่สมทุรสาคร ชลบรุ ีซึง่จะจัดตัง้ทีส่มทุรสาคร เป็นทีแ่รกและเป็น

พืน้ทีเ่ดยีวกนักบัศนูยจั์ดเก็บขอ้มลูแรงงานเมยีนมารช์ัว่คราว (The Temporary Data Collection 

Centre : TDCC) โดยขณะนี้ก าลังรอมตจิาก ค.ร.ม. เพือ่อนุมัตกิารจัดตัง้ ซึง่คาดว่าจะทราบผล

ภายในสปัดาหน์ี ้และในสว่นของแรงงานทีม่บีัตรสชีมพ ูไดถ้กูปรับเปลีย่นไปเป็นแรงงานใน MOU 

โดยอตัโินมัต ิ

7.ประเด็นสถานการณ์การจา้งงานในรายอตุสาหกรรม มรีายละเอยีดดังนี้ 

   7.1 กลุ่ม V shape (ไม่ไดร้ับผลกระทบ มีการจา้งงานฟ้ืนตัวชัดเจน) เช่น กลุ่มการ

บรหิารราชการและการป้องกนัประเทศ การขนสง่ทางบกและทอ่ล าเลยีง การซอ่มแซมและตดิตัง้

เครือ่งจักรและอปุกรณ์ 
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   7.2 กลุ่ม U shape (มีการฟ้ืนตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป) เช่น การขายส่ง ยกเวน้ยาน

ยนตแ์ละจักรยานยนต ์การผลติผลติภัณฑย์างและพลาสตกิ การผลติผลติภัณฑค์อมพวิเตอร ์

อเิล็กทรอนกิส ์และอปุกรณ์ทางทัศนศาสตร ์

   7.3 กลุม่ L shape (การจา้งงานหดตัว ไมม่สีญัญาณฟ้ืนตัว) เชน่ ทีพ่ักแรม การบรกิาร

ดา้นอาหารและเครือ่งดืม่ การผลติเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย 

8. ประเด็นคณะท างานส่งเสรมิการจา้งงานคนพกิาร ครัง้ที1่/2564 โดยมคีวามคบืหนา้ 

เชน่ การจัดท าแผนปฏบิัตกิารคนพกิารดา้นแรงงาน(Action Plan) ปีงบประมาณ2564 การแตง่ตัง้

คณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชพี การพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลการจา้งงานคนพิการ ระหว่างกรมการจัดหางาน ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชวีติคนพกิาร คาดว่าระบบจะพัฒนาเสร็จกลางปี 2564 การยกร่างแผนการสง่เสรมิการ

จา้งงานคนพกิารเชงิสงัคม ประจ าปี 2564 และทางเลอืกส าหรับการจา้งงานคนพกิารเชงิสงัคม 

9. ประเด็นการประชุมคณะกรรมการด าเนินการดา้น

แนวปฏิบัติการใชแ้รงงานที่ดี (Good Labour Practices: 

GLP) ครัง้ที ่1/2564 มรีายละเอยีดดังนี ้ 

    - มกีารน าแนวปฏบิัตกิารฯ โดยหลักการ 4 ไม ่(ไม่

มกีารใชแ้รงงานเด็ก ไม่มกีารใชแ้รงงานบังคับ ไม่มกีารเลอืก

ปฏบิัต ิไม่มกีารคา้มนุษย)์ และ หลักการ 6 ม ี(มรีะบบบรหิาร

จัดการดา้นแรงงาน มีเสรีภาพในการสมาคม มีโอกาส

แลกเปลีย่นความเห็นกบันายจา้ง มสีภาพแวดลอ้มการทางาน

ทีป่ลอดภัย มกีารจัดการสขุอนามัยและของเสยี มสีวัสดกิารที่

เหมาะสม)  

    - โดยมกีลุ่มเป้าหมาย เชน่ สถานประกอบกจิการ

ทุกประเภท สถานประกอบกจิการทีม่กีารใชแ้รงงานต่างดา้ว

จ านวนมาก สถานประกอบกิจการที่ตอ้งเฝ้าระวังหรือมี

แนวโนม้ในการปฏบิัตไิมถ่กูตอ้งตามกฎหมายแรงงาน สถานประกอบกจิการทีม่คีวามเสีย่งในการ

ถกูกดีกนัทางการคา้ 

    - ประโยชน์ตอ่นายจา้งและลกูจา้ง เชน่ สรา้งความน่าเชือ่ถอืเรือ่งจรยิธรรมในการจา้ง

งาน ลดปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานตา่งดา้วผดิกฎหมาย ไดร้ับการดแูลทีด่ ี

มคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

    - ทศิทางการด าเนินงานฯ เช่น เป็นเครื่องมือในการถอดรายการที่ข ึน้บัญชกีารใช ้

แรงงานเด็กหรอืแรงงานบังคับ จ านวน 5 รายการ คอื กุง้ ปล า ออ้ย เครือ่งนุ่งห่ม และสือ่ลามก 

ส่งเสริมใหส้ถานประกอบกจิการน าตราสัญลักษณ์ GLP ไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินธุรกจิ 

ผลักดันใหก้ลุม่สถานพยาบาลเอกชนน าแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ีไปใชใ้นการบรหิารจัดการ

เพิม่มากขึน้ การประชาสมัพันธผ์า่นสือ่ตา่ง ๆ  

10. ประเด็นวเิคราะหบ์รบิทและสภาพแวดลอ้ม เพื่อจัดร่างแผนปฏบิัตกิารดา้นแรงงาน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) สรปุไดด้ังนี ้ 

     - การปรับปรงุแผนการปฏบิัตกิารดา้นแรงงาน เพือ่สรา้งความเปลีย่นแปลงตอ่แรงงาน

ไทยในอนาคต 

     - อาจมกีารปรับปรงุ พ.ร.บ. แรงงานในการจา้งงาน 
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     - การก าหนดมาตรฐานวชิาชพี โดยมุ่งเนน้เชงิรุก (นอกเหนือจาก การรอมาตรการ

ชว่ยเหลอืจากทางภาครัฐ) 

     - มุง่เนน้น าเขา้แรงงานตา่งดา้ว ใหถ้กูตอ้งตามกฏหมาย 

     - การผลักดนัหลักสทิธมินุษยชนใหส้อดคลอ้งตามหลักสากล 

11.ประเด็นประชมุคณะอนุกรรมการสง่เสรมิการขยายโอกาสดา้นอาชพีและการทางาน

ส าหรับผูส้งูอายุ ครัง้ที ่1/2564 โดยมวีัตถุประสงคส์ง่เสรมิใหผู้ส้งูอายุมงีานท า และสง่เสรมิให ้

สามารถท างานไดอ้ย า่งตอ่เนื่อง โดยก ารท างานจะตอ้งขึน้อยูก่บัความตอ้งก ารของผูส้งูอาย ุและ

ความพรอ้มทางด ้านสุขภาพ ทัง้นี้ยังขยายระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ดา้นการท างานของ

ผูสู้งอายุระยะที ่1(พ.ศ. 2559 - 2564) โดยปรับระยะเวลา เป็น พ.ศ. 2559 - 2565 และมกีล

ยทุธ ์เชน่ การกระจายงานสูช่มุชน การสง่เสรมิการจา้งงานอยา่งตอ่เนือ่ง 

12. ประเด็นค าพพิากษาศาลฎกีาทีน่่าสนใจ เชน่ เลกิจา้งโดยไม่เป็นธรรม โดยนายจา้ง

ยังมรีายรับอยู ่มไิดป้ระสบภาวะขาดทนุจนประกอบกจิการตอ่ไปไมไ่ด ้นายจา้งเลกิจา้งโจทกซ์ึง่

ในแผนกมเีพยีง 3 คน ไมใ่ชก่ารยบุหน่วยงานทีข่าดทนุและเลกิจา้งลกูจา้งในหน่วยงานทีข่าดทนุ 

ถอืเป็นการเลกิจา้งทีไ่มเ่ป็นธรรม 

ความเห็นเพิม่เตมิของทีป่ระชมุในสว่นของประเด็น พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับอนุสัญญา ILO มาตรา 87 และ 98 ทีเ่ป็นหลักประกันการรับรองสทิธลิูกจา้งทัง้ไทยและต่าง

ดา้วใหจ้ัดตัง้ รวมตัว และต่อรองกับนายจา้งได ้หรือการจัดตัง้ “สหภาพแรงงาน” ทัง้นี้ ทางที่

ประชมุ ไม่เห็นดว้ยในสว่นของมาตรา 87 ทีว่่าดว้ยแรงงานต่างดา้วมสีทิธจัิดตัง้สหภาพแรงงาน 

แต่ยอมรับเพียงแค่ในมาตรา 98 เท่านัน้ ทีว่่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย

สากล 

ส าหรับการประชมุครัง้ตอ่ไปจะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 - 

15:30 น. ณ หอ้งประชมุ PTT Group ( 1012 ) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หากมกีาร

เปลีย่นแปลงก าหนดการ จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้  

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเตรยีมการส าหรบัหารอืแนวทางสง่เสรมิการคา้และการลงทนุของ

ไทยในภมูภิาคแอฟรกิา 

 วันที่ 2 เมษายน 2564 ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ในนามประธานสภาธุรกจิไทย-

แอฟรกิา (online) และคุณปิยะราช เจา้หนา้ที่การคา้ เขา้ร่วมประชุมเตรียมการส าหรับหารือ

แนวทางสง่เสรมิการคา้และการลงทนุของไทยในภมูภิาคแอฟรกิา วัตถปุระสงคเ์พือ่หารอืประเด็น

ขอ้มูลและขอ้เสนอเกีย่วกับความสนใจในสาขาธุรกจิของภาคเอกชนและผูป้ระกอบการไทยใน

ภมูภิาคแอฟรกิา จัดโดย กรมเอเชยีใต ้ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา กระทรวงการตา่งประเทศ 

มคีณุดามพ ์บญุธรรม อธบิดกีรมฯ เป็นประธาน สรปุดังนี ้ 

 1. ทางกระทรวงการต่างประเทศใหข้อ้มูลเบื้องตน้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาว่า เป็น

ภูมภิาคขนาดใหญ่มปีระชากรจ านวนมาก ประมาณ 13,000 ลา้นคน เริม่เป็นสังคมผูสู้งอายุ มี

ทรัพยากรณ์จ านวนมากรวมทัง้มพีืน้ทีท่ าการเกษตรแตย่ังไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ เป็นตลาดใหม่และ

น่าสนใจส าหรับประเทศไทย 

 2. ใน 2563 การคา้รวมระหว่างไทยกับแอฟริกาอยู่ที่ประมาณ 9.5 พันลา้นดอลลาร์

สหรัฐฯ สนิคา้สง่ออกทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่ขา้ว รถยนต ์อปุกรณ์และสว่นประกอบ เครือ่งยนต ์อาหาร
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ทะเล อาหารกระป๋องแปรรูป ยา เป็นตน้ และสนิคา้น าเขา้ทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่น ้ามันดบิ แร่ โลหะแก๊

ชธรรมชาต ิเคมภีัณฑ ์

 3. ดา้นการลงทุน>> สว่นใหญ่ทีเ่ขา้

ไปไดแ้ก ่ขดุเจาะกา๊ซธรรมชาต ิโรงงานแปร

รูปอาหารกระป๋อง ธรุกจิประมง โรงแรม สปา 

รา้นอาหาร เป็นตน้  

 ทั ้งนี้ กต.ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมว่าในปี 

2565 ทางแอฟรกิาจะมกีารใชเ้ขตการคา้เสรี

ข อ งทวีปแอฟริก า  African Continental 

Free Trade Area (AFCFTA) โดยครอบคลมุ

พื้นที่ 54 ประเทศ ยกเวน้ แอลจเิรีย จงึเป็น

โอกาสทีส่ าคัญส าหรับนักลงทนุเพราะ FTA ดังกลา่วจะชว่ยกระตุน้การคา้ภายในภมูภิาคแอฟรกิา 

และแอฟรกิาไดร้ับสทิธพิเิศษทางภาษีจากยุโรป และความตกลงการคา้กับสหรัฐ  จงึเห็นว่า

แอฟรกิาจะเป็นฐานการผลติใหก้บัประเทศไทยได ้

 4. ทางภาคเอกชนใหค้วามเห็นในทีป่ระชมุดังนี ้

    (1) สนิคา้ที่ควรส่งเสริมการลงทุนในแอฟริกา ไดแ้ก่ สนิคา้อาหารและเกษตร ยา 

แพทยแ์ผนไทย รถยนต ์พลังงาน การออกแบบผลติภัณฑ ์การสง่เสรมิดา้นการทอ่งเทีย่ว รวมถงึ

การแลกเปลีย่นความรูร้ว่มกนั  

             (2) อุปสรรคในการท าการคา้กับภูมภิาคแอฟรกิา ไดแ้ก่ ภาษา อัตราภาษีทีส่งู ระยะ

ทางการขนสง่ เป็นตน้ 

             (3) ภาคเอกชนเสนอใหม้ีการปรับภาพลักษณ์ระหว่างประเทศร่วมกัน โดยทาง

กระทรวงการตา่งประเทศมโีครงการท า VDO ประชาสัมพันธ ์ใหค้วามรูเ้กีย่วกับทวปีแอฟรกิาอยู่

แลว้ ขาดวา่จะจัดท าเสร็จภายในเดอืน พฤษภาคม 2564 - มถินุายน 2564 นี ้

              (4) เสนอใหม้กีารสนับสนุนดา้นการศกึษาระหวา่งประเทศ  

 ทัง้นี้ กระทรวงการต่างประเทศมีก าหนดจัดการประชุมเอกอัครราชทูตประจ าภูมภิาค

แอฟรกิารประจ าปี 2564 ผ่านระบบทางไกล โดยมรีองปลัดกระทรวงการตา่งประเทศ (คุณดสุติ 

เมนะพันธุ)์ เป็นประธาน ระหวา่งวันที ่7-8 เมษายน 2564 นี ้

 

TTIA เขา้รว่มประชุมชีแ้จงเกีย่วกบัการใชง้านระบบ PPS เพือ่รองรบัการสง่ออกสตัวน์ า้ 

และผลติภณัฑส์ตัวน์ า้ไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิาภายใตก้ฎหมาย MMPA 

  

 วันที ่ 7 เมษายน 2564 TTIA คณุสพุัตรา ผอ. (Online), คณุอนุสรา และคณุครองขวัญ 

เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ เขา้รว่มประชมุชีแ้จงเกีย่วกบัการใชง้านระบบ PPS เพือ่รองรับการสง่ออกสตัว์

น ้า และผลติภัณฑส์ตัวน์ ้าไปยังประเทศสหรัฐอเมรกิาภายใตก้ฎหมาย MMPA ณ หอ้งประชมุปาก

เป่ียน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง จัดโดยกองตรวจสอบเรอืประมง สนิคา้สัตวน์ ้าและปัจจัยการ

ผลติ (กรป.) โดยมคีณุคณศิร ์นาคสงัข ์ผอ. กรป. เป็นประธาน สรปุดังนี ้ 
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 วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ

การใชง้านระบบ PPS เพื่อรองรับการ

สง่ออกสตัวน์ ้า และผลติภัณฑส์ตัวน์ ้าไปยัง

ประเทศสหรัฐอเมริกาภายใตก้ฎหมาย 

MMPA โดยระบบดังกล่าวเป็นการอ านวย

ความสะดวกใหก้ับผูป้ระกอบการและเพิม่

ประสทิธภิาพในการควบคุมตรวจสอบของ

ภาครัฐ รวมทัง้ใหส้ามารถแสดงแหล่งทีม่า

สั ต ว์น ้ า  ห รื อ ผลิต ภัณฑ์สั ต ว์น ้ า แล ะ

ประโยชนใ์นการตรวจสอบยอ้นกลับ  

สืบเนื่องจากองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาตสิหรัฐฯ (National 

Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) ไดป้ระกาศกฎระเบียบขอ้บังคับว่าดว้ย

การน าเขา้สนิคา้ประมงภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการน าเขา้สนิคา้สัตวน์ ้าเพือ่คุม้ครองสัตวท์ะเลที่

เลีย้งลูกดว้ยนม (Marine Mammal Protection Act - MMPA) ทีม่กีารบังคับใชเ้มือ่วันที ่1 ม.ค. 

60 ที่ผ่านมา (right)ทางสหรัฐฯ ไดข้ยายช่วงเวลาผ่อนผันจากเดมิ 5 ปี เป็น 6 ปี เนื่องดว้ย

สถานการณ์โควดิ-19 เพื่อใหป้ระเทศทีส่่งออกผลติภัณฑส์ัตวน์ ้าไปยังสหรัฐฯ ไดเ้ตรียมความ

พรอ้มในการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ MMPA ดังกลา่ว ซึง่จะมผีลบังคับใชอ้ยา่งสมบรูณ์วันที ่1 ม.ค. 

66 หลังจากนัน้หากไมจั่ดสง่ขอ้มลูตามทีส่หรัฐฯ รอ้งขอ หรอืไมผ่า่นการพจิารณาเปรยีบเทยีบผล

รับรองมาตรฐาน จะไมส่ามารถสง่สตัวน์ ้าหรอืผลติภัณฑส์ตัวน์ ้าไปยังประเทศสหรัฐฯ ได ้

Federal register vol. 85/ no. 46/ 

March 9, 2020 สหรัฐฯ ระงับการน าเขา้สนิคา้

สัตว์น ้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ าจากสหรัฐฯ

เม็กซโิก 10 กลุ่ม ไดแ้ก่ กุง้ทะเลทุกชนิด (all 

shrimp), ปลาอินทรีย์  (Sierras), ปลาจวด 

(Chanos, Croakers, Curvinas), ปลาก ะตั ก 

(Anchovies), ปลาเฮอร์ริง (Herrings), ปลา

ซาร์ดีน (Sardines, Pilchard), ปลาแมคเคอ

เรล (Mackerels) สืบเนื่องจากพื้นที่การท า

ประมงและเครื่องมือประมงตอ้งหา้ม ในอ่าว

แคลฟิอรเ์นยีตอนบนทีเ่ป็นแหลง่โลมาวากตีา้ 

มาตรการควบคมุการสง่ออก 3  ระยะ 

ระยะที ่1 —> 10 กลุม่สตัวน์ ้าหรอืผลติภัณฑส์ัตวน์ ้าทีน่ าเขา้จากสหรัฐฯ เม็กซโิกมาเพือ่

ผลติหรอืแปรรปู (12 ม.ิย. 63 - 27 เม.ย. 64) 

ระยะที ่2 —> 10 กลุม่สัตวน์ ้าหรอืผลติภัณฑส์ัตวน์ ้าทีน่ าเขา้จากทกุประเทศมาเพือ่ผลติ

หรอืแปรรปู (28 เม.ย. 64 เป็นตน้ไป) 

ระยะที ่3 —> ทกุกลุม่สตัวน์ ้าหรอืผลติภัณฑส์ตัวน์ ้าทีน่ าเขา้จากทกุประเทศและผลผลติ

ภายในประเทศมาเพือ่ผลติหรอืแปรรูป (หากขึน้ระยะที ่3 จะมกีารจัดประชมุชีแ้จงอกีครัง้ ซึง่จะ

รวมสนิคา้ทนู่าดว้ย) 

ประโยชนข์องการพัฒนาระบบเพือ่รองรับตามมาตรการ MMPA 

     1) ลดความผดิพลาดของการบันทกึขอ้มลู 
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     2) เพิม่ความยดืหยุน่ในการยืน่เอกสารเพิม่เตมิเพือ่ขอปลดล็อกมาตรการ 

     3) รองรับการเพิม่มาตรการหรอืประเทศคูค่า้อืน่ๆ ในอนาคต  

ทัง้นี้ เจา้หนา้ทีแ่ละผูป้ระกอบการ จะตอ้งจัดการอนุมัตคิ าขออนุมัตปิรมิาณตัง้ตน้วัตถดุบิ

สัตวน์ ้า ใหแ้ลว้เสร็จก่อนวันที ่25 เม.ย. 64 ซึง่จะมกีารปิดระบบในวันที ่26-27 เม.ย. 64 และ

(red flag)เปิดใชง้านระบบในวันที ่28 เม.ย. 64 ส่วนสนิคา้ทีส่่งภายในประเทศ ยังคงใชร้ะบบ 

manual เชน่เดมิ ในการนีท้างกรป. ไดช้ีแ้จงตอ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุในกรณีระบบ PPS ไมส่ามารถใช ้

งานได ้และมคีวามลา่ชา้ เนื่องจากมคี าขอเขา้มาเป็นจ านวนมาก ซึง่จะมกีารปรับปรงุและพัฒนา

ระบบตอ่ไป 

อนึง่ คุณสพุัตรา ผอ. สมาคมฯ ไดส้อบถามเกีย่วกับความคบืหนา้การออกประกาศแนว

ทางการตรวจปล่อยสนิคา้ร่วมระหว่างกรมศุลกากรและกรมประมง (NSW) (hand pointing 

right) ซึง่ขณะนี้อยู่ในกระบวนการพจิารณาของกรมศุลกากร การตรวจปล่อยจงึอยู่ในระดับ 3 

(เปิดตรวจสนิคา้โดยศลุกากร) จนกวา่จะมกีารออกประกาศใหม้กีารยกเวน้การตรวจ 

ทา่นสมาชกิสามารถดรูายละเอยีดไดด้ังเอกสารแนบ หรอืดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการ

ประชมุไดท้าง http://file.fisheries.go.th/d/01b330cd82/  และสามารถตดิตาม Q&A จากการ

ประชมุไดท้าง facebook page: FSW call center 

 

 

TTIA จดัประชุมวสิามญั TTIA คร ัง้ที ่2/2564 และประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2564 

วันที่  8 เมษายน 2564 TTIA จัด

ประชุมวสิามัญ TTIA ครัง้ที่ 2/2564 และ

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ผ่านทาง 

Zoom Meetings มสีมาชกิสามัญเขา้รว่ม 19 

บริษัท ( 24 ท่าน) จาก 23 บริษัท และ

สมาชกิวสิามัญ 1 บรษัิท (ครบองคป์ระชมุ) 

ทัง้นี ้สมาคมฯ จะสง่รายงานการ

ประชมุภายในสปัดาหห์นา้  

หมายเหต*ุ 

1. การประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่

2/2564 มกี าหนดจัดในวันพฤหัสบดทีี ่10 มถินุายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผา่น Zoom 

meetings 

2. ทา่นสามารถรับชม VDO ผลงานสมาคมไดท้ ีทีล่งิค ์https://youtu.be/xfa7iRIj3n4    

 

 

 

 

http://file.fisheries.go.th/d/01b330cd82/
https://youtu.be/xfa7iRIj3n4
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TTIA เขา้ประชุมออนไลนร์บัฟงัการชีแ้จงนโยบายหอการคา้ไทย และความคบืหนา้การ

ขบัเคลือ่นภารกจิ 99 วนั และ Connect the Dots  

วันที่ 9 เมษายน 2564 TTIA คุณสุพัตรา ผอ.

(แทน ดร.ชนนิทร ์นายกฯ) เขา้ประชมุออนไลน์รับฟังการ

ชี้แจงนโยบายหอการคา้ไทย และความคืบหนา้การ

ขับเคลื่อนภารกจิ 99 วัน และ Connect the Dots โดย

ประธานกรรมการหอการคา้ไทย (คุณสน่ัน อังอุบลกุล) 

เพื่อสรา้งความเขา้ใจในนโยบายแนวทางขับเคลือ่นและ

ความคืบหนา้การด าเนินงาน ใหก้ับหน่วยงานเครือข่าย 

นายกสมาคมการคา้ และผูบ้รหิารของสมาคม สรปุดังนี้ 

 

1.หอการคา้ไทยเป็นศูนยก์ารกลางการเชือ่มโยง

การท างานจากเครอืขา่ยทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน

เพื่อยกระดับเศรษฐกจิไทยใหเ้ตบิโตอย่างยั่งยืน โดยมี

แนวทางการท างานคอื  

   - Connect the dots >> 1)สรา้งความเชือ่มั่น 2)ร่วมกันสรา้งสรรค ์และ 3)ช่วยกัน

ผลักดัน  

   - ก าหนดแผนงานที่ชัดเจน คือ 1) Simplicity เขา้ใจง่าย 2)Differentiate แตกต่าง 

และ 3)Measurable ส า ความส าเร็จจับตอ้ง วัดได ้โดยท างานแบบ RACI  

   - ประธานฝากประเด็นว่า ผูน้ าที่มีคุณสมบัตเิชือ่มโยงไดด้ี ตอ้งมี 5E Leadership: 

Empathy อ่อนนอ้มแต่ไม่อ่อนแอ , Empower ใหอ้ านาจในการตัดสินใจ , Engagement 

ขับเคลื่อนใหเ้กดิการมีส่วนร่วม, สรา้งแรงบันดาลใจ Encouragement และ Enable ส่งเสรมิ

แนวทางสูค่วามส าเร็จ 

 

2.ภารกจิแรก ใน 99 วัน มี 3 เรื่อง 

คอื  

   1) เร่งฉีดวัคซนีใหป้ระชาชน เพือ่

เตรยีมความพรอ้มในการเปิดประเทศ 

   2) เร่งฟ้ืนฟเูศรษฐกจิดว้ย Digital 

Transformation เพือ่ให ้ผปก.เขา้ถงึแหลง่

เงนิทนุ 

   3)แกไ้ขกฎระเบียบเพื่ออ านวย

ความสะดวกใหผู้ป้ระกอบการด าเนินธุรกจิ

ไดส้ะดวก 

>> ประธานฯ ยกตัวอยา่ง ภาคกจิ 1 

ว่า ไดไ้ปหารือกับ ผู ว้่าฯ กทม แลว้ถึง

สถานการณ์ระบาดโควิดใน กทม. แนวทางแกไ้ขตอ้งเร่งฉีดวัคซีน ทราบว่าตอ้งเพิ่มการ

ประชาสัมพันธส์รา้งความเชือ่มั่นใหป้ระชาชน และหาสถานทีร่องรับการฉีดวัคซนีทีจ่ะทยอยเขา้

มา ทางหอฯไดร้ับประสานจาก modern trade และโรงแรมขนาดใหญ ่ทีร่องรับ 3-5 พันคน โดย

จะท างานรว่มกบัผูว้า่ฯ จากนัน้ สรปุเป็น BKK model ขยายผลตอ่ไป 

>> กจิกรรมรวมพล คนรุ่นใหม่ ร่วมหอการคา้ไทยพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิ, งาน Soft loan 

และ asset warehousing, โครงการขับเคลือ่นสุขภาวะคนท างานในสถานประกอบการอย่างมี

สว่นรว่ม ปี 2564-2566 
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TTIA / TPFA จดัประชุมปัญหาดว่น อุตสาหกรรมทูน่า และ อาหารสตัวเ์ลีย้ง ประเด็น

ขาดแคลนแรงงาน (TTIA HR คร ัง้ที ่2 /2564) / ปัญหาการน าเขา้-สง่ออก ผา่นทาง 

Zoom Meetings 

 วันที ่19 เมษายน 2564 TTIA / TPFA 

จัด ประชุมปัญหาด่วน อุตสาหกรรมทูน่า และ 

อาหารสัตว์เลี้ยง ประเด็นขาดแคลนแรงงาน 

(TTIA HR ครั ้งที่ 2 /2564)  / ปัญหาการ

น าเขา้-สง่ออก ผา่นทาง Zoom Meetings โดย

มีคุณพจน์  อ ร่ า ม วัฒนานนท์  ที่ ป รึกษ า

กติตมิศักดิ ์/ ดร.ชนินทร์ ชลศิราพงศ์ นายก

สมาคมฯ / คณุวรวรี ์เอง่ฉว้น เลขาธกิารสมาคม 

/ คณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ 

และ คกก.สมาคมฯ และสมาชกิทัง้หมด 20 

บรษัิท เขา้รว่มประชมุดว้ย สรปุดังนี ้  

 ประเด็นดา้นการน าเขา้ - สง่ออก และการ Work from home ของ จนท.รัฐ 

 1. ประเด็นการน าเขา้-สง่ออก กบันโยบายใหภ้าครัฐปฏบิัตงิานนอกสถานทีต่ัง้และเหลือ่ม

เวลาปฏบิัตงิาน ตัง้แต่ 16 เมย 64 เป็นตน้ไป จนกว่าจะมีการสั่งการเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมมี

ความเห็นดังนี ้

    1.1 ในภาพรวม เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มตน้ อาจจะยังไม่เห็นผลกระทบชัดเจน หาก

สมาชกิมปีระเด็นปัญหาเพิม่เตมิสามารถสง่กลับมายังสมาคมได ้

    1.2 ประเด็นกรมประมง  >>ใหส้มาคมฯ 

ท า ห นั งสือ ถึง ก ร มป ร ะม ง  เพื่ อ ขอคว าม

อนุเคราะหไ์ปยังด่านประมงกรุงเทพฯ ในเรื่อง

เวลาท าการซึ่งจากเดิมถึงเวลา 16.30 น. 

เหลื่อมเวลาเป็น 19.00 น. หรือเทียบเท่ากับ

ด่านประมงชลบุร ี19.00 - 20.00 น. และขยาย

ระยะเวลาในการขอเอกสาร Health Certificate 

จากเดมิคอืจะตอ้งขอภายในวันทีเ่รือ onboard 

เป็น 3 วันหลังจากเรอื onboard เพือ่ใหส้ามารถ

ยืน่เอกสารไดท้ันเวลา  

    1.3 ประเด็นกรมปศสุตัว ์

               (1) Health Certificate อาหารสัตวท์กุประเทศ(ยกเวน้ EU) ใหย้ืน่แบบ Manual ซึง่

เป็นอปุสรรคตอ่การเตบิโตของสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง>>ใหส้มาคมปรกึษากบัสมาคมทีเ่กีย่วขอ้ง 

ถา้เห็นพรอ้งกันจะไดร้วมตัวกันท าหนังสอืแจง้ไปยังกรมปศสุตัวข์อความอนุเคราะหใ์หป้รับระบบ 

H/C เป็นออนไลน ์โดยหากกรมฯตอ้งการความรว่มมอืจากเอกชนใหเ้กดิสมัฤทธิผ์ล สามารถเชญิ

ประชมุไดท้ันท ี
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               (2) การเชือ่มโยง NSW กรมปศุสัตวก์ับกรมศุลกากร และการพัฒนาไปสูร่ะบบ H/C 

ออนไลน์ จะท าใหล้ดอุปสรรคในการสง่ออก สมาคมอาจจะมหีนังสอืขอความอนุเคราะหก์รมฯ 

เรง่กระบวนการนี ้ซึง่ชว่ยสง่เสรมิการสง่ออกไดด้ยี ิง่ขึน้ 

               (3) การถา่ยรปูสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งกอ่นการบรรจุและหลังการบรรจตุูส้ง่ใหด้า่นปศุ

สตัว ์เนือ่งจากดา่นฯตอ้งการเห็นวา่มสีนิคา้อยูใ่นตูจ้รงิเพือ่ออกใบแจง้การสง่ออกอาหารสตัว ์>> 

ทาง ดร.พจนแ์นะน าวา่ ปกต ิwarehouse มกีารถา่ยรปูเก็บอยูแ่ลว้ หากเป็นขัน้ตอนทีท่ าใหด้า่นฯ 

มั่นใจ ก็ท าไปกอ่น  

 1.4 การขอรับรองเอกสารทีส่ถานฑตูอยีปิต ์ซึง่ลดเวลาท าการเป็น 2 วัน คอื วันจันทรก์บั

วันพฤหัสบด ีซึง่อาจท าใหเ้กดิปัญหาความล่าชา้ของเอกสารทีไ่ป legalized >> สมาชกิจะยก

ประเด็นคยุเรือ่งนีใ้นทีป่ระชมุกบักรมการคา้ตา่งประเทศ 

 2.ประเด็นดา้นแรงงาน  

    2.1.ประเด็นการขาดแคลนแรงงาน

ขา้มชาตใินอตุสาหกรรมทนู่าไทย 

 ดร.พจน์ ใหค้วามเห็นว่าขณะนี้  

การขาดแคลนแรงงานต่างดา้วปัจจุบัน

รนุแรง แทบไมม่โีอกาสน าเขา้แรงงานตา่ง

ดา้วใหม่ได ้เนื่องจากโควิด-19 ระลอก

ใหมร่นุแรง และสถานการณ์การเมอืงเมยีน

มาร ์ทัง้นี้ ดร.พจน ์ไดเ้สนอแนวทางแกไ้ข

กับ  รมต.แรงงาน เช่น  เพิ่ม เวลาขึ้น

ทะเบยีนใหก้ับกลุ่มแรงงานทีเ่อกสารขาด 

ประสานไปยังภาครัฐใหอ้อกมาตรการ

พเิศษใหอ้นุญาตแรงงานขา้มจังหวัดได ้โดยขอใหภ้าครัฐมีมาตรการในการฉีดวัคซีนใหก้ับ

แรงงานขา้มชาตทิีม่กีารเคลือ่นยา้ยขา้มจังหวัด ทัง้นีน้ายจา้งอาจเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย  

 และเสนอใหส้มาชกิพจิารณาถงึมาตรการเฝ้าระวังโควดิกับแรงงานขา้มชาตขิองตนโดย

อาจมกีารก าหนดแนวทางรว่มกนัในสมาชกิและขอคอ่ยขอความรว่มมอืจากภาครัฐ  

 และขอใหส้มาชกิใหค้วามส าคัญกบัพืน้ทีต่ลาดใกลโ้รงงาน และใหด้แูลแรงงานใหด้ ีโดย

หลังจากนี้สมาคมฯ จะโทรสอบถามสมาชกิเพือ่เก็บขอ้มูลความสนใจในมาตรการดูแลเฝ้าระวัง

แรงงานขา้มชาตริว่มกนัและสอบถามการขาดแคลนแรงงาน 

   2.2.ประเด็นการรับการตรวจเยีย่มจากรัฐมนตรีในช่วงปลายเดอืนสงิหาคม 2564 ตาม

แผนการถอดถอนสนิคา้ปลาจากแรงงานบังคับ โดยทาง SEAPAC ยนิดใีหค้วามร่วมมอื ส าหรับ 

AAI จะใหค้ าตอบอกีครัง้   

 2.3.ประเด็นการปรับ TTIA Ethical Standard Code of Conduct โดยทีป่ระชมุมใีหป้รับ

ตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายแรงงานไทยและประเทศตน้ทางของแรงงาน รวม

ไปถงึ พ.ร.ก.แรงงานตา่งดา้ว ดว้ย 

 2.4.ประเด็นรา่ง พ.ร.บ.แรงงานสมัพันธ ์ดร.พจน ์ไดใ้หค้วามเห็นเพิม่เตมิวา่ ขณะนี ้พ.ร.บ

แรงงานสัมพันธ์ ไดม้ีการปรับใหส้อดคลอ้งกับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 ว่าดว้ยสทิธใินการ
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รวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง แต่ยังไม่รับรอง ฉบับที ่87 ว่าดว้ยเสรภีาพในการสมาคมและการ

คุม้ครองสทิธใินการรวมตัวกนั  

โดยการประชมุตดิตามความคบืหนา้ครัง้ถัดไปจะมขีึน้ในวันจันทรท์ี่ 26 เมษายน 2564  

เวลา 13.30 ผา่นประชมุ Zoom Meetings ส าหรับ กจิกรรมที ่สมาคมมสีว่นเกีย่วขอ้ง มดีังนี ้

- การรว่มรายงานผลการปฏบิัตติามอนุสญัญา ฉบับที ่188 วา่ดว้ยแรงงานประมง 

- การพจิารณาขอ้คน้พบ ผลกระทบ หรอืขอ้ปรับปรุงการน าแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ี

ไปปฏบิัต ิซึง่จะมกีารวจัิย จาก 3rd Party 

- การสนับสนุนใหอ้งคก์รแรงงานขา้มชาตมิสีว่นรว่มในการประชมุระดับภมูภิาคและประชมุ

หารอืกบัองคก์รนายจา้งในระดับภมูภิาค 

- สรา้งโอกาสใหร้ายงานขา้มชาติเขา้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพภาษาใน

ประเทศไทย ผ่านศูนย์บรกิารขอ้มูลแรงงานขา้มชาตแิละองค์กรลูกจา้งไดร้่วมมือกับองค์กร

นายจา้ง 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมกลุม่ยอ่ยในสาขาเกษตร อาหาร ประมง และเครือ่งดืม่ เพือ่ระดม

ความคดิเห็นเกีย่วกบัการจดัท าแผนปฏบิตักิารภายใตก้รอบการประชุมคณะกรรมการ

รว่มดา้นเศรษฐกจิและการคา้ระหวา่งไทยและสหราชอาณาจกัร (Joint Economic and 

Trade Committee: JETCO) และขบัเคลือ่นความรว่มมอืระหวา่งไทยและสหราช

อาณาจกัรใหเ้กดิเป็นรปูธรรม 

 วันที่ 21 เมษายน 2564 TTIA ดร.

ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการ สภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย และคุณปิยะราช 

เจา้หนา้ที่การคา้ เขา้ร่วมประชุมกลุ่มย่อยใน

สาขาเกษตร อาหาร ประมง และเครื่องดื่ม 

เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท า

แผนปฏิบัติการภายใตก้รอบการประชุม

คณะกรรมการร่วมดา้นเศรษฐกจิและการคา้

ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร (Joint 

Economic and Trade Committee: JETCO) 

และขับเคลือ่นความร่วมมอืระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรใหเ้กดิเป็นรูปธรรม จัดโดยกรม

เจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ  สรปุดังนี้ 

 ทางกรมเจรจาฯ ใหข้อ้มูลเกี่ยวกับการลงนามบันทึกความเขา้ใจว่าดว้ยการจัดตัง้

คณะกรรมการรว่มดา้นเศรษฐกจิและการคา้ (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) 

ระหวา่งไทยและสหราชอาณาจักรในวันที ่29 มนีาคม 2564 ทีผ่า่นมา ดังนี้ 

 1. วัตถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิอ านวยความสะดวก พัฒนาการคา้  

การลงทนุ และความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ  

 2.กจิกรรมที่จะท าร่วมกัน ไดแ้ก่ การแลกเปลี่ยนขอ้มูล และ ผูเ้ชีย่วชาญภาครัฐและ

เอกชน ,การเขา้รว่มเวทธีรุกจิระหวา่งประเทศ ,การประชมุและสมัมนาระหวา่งประเทศ ,งานแสดง
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สนิคา้ นิทรรศการ กจิกรรมทางธุรกจิทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ ,ความร่วมมอืเพื่อการวจิัยและ

พัฒนาระหวา่งภาคอตุสาหกรรม ภาครัฐ  

และสถานศกึษา 

          3.หนา้ที่ของคณะ JETCO 

ได แ้ก่  ทบทวนกา รด า เ นิน ง าน 

แ ส ว ง ห า โ อ ก า ส เ พื่ อ ข ย า ย

ความสัมพันธท์างการคา้ ,พจิารณา

ขอ้เสนอแนะและจัดท าแผนปฏิบัติ

ก า ร  ,เ สนอแนะแนวทางแก ไ้ข

อุปสรรคทางการคา้และการลงทุน 

เป็นตน้ 

          4. สาขา/ธุรกจิที่ไดร้ับความ

สนใจ ไดแ้ก ่(1)เกษตรกรรม อาหาร 

เครือ่งดืม่ ประมง (2)การใหบ้รกิารทางการเงนิ (3) สขุภาพและเภสชักรรม และ(4)เทคโนโลย ี

 ดร.ชนนิทร ์เสนอใหม้คีวามรว่มมอืในกลุม่สนิคา้เกษตรเทคโนโลย ีนวัตกรรมสนิคา้อาหาร 

การท า R&D แลกเปลีย่นขอ้มลูความรูร้ว่มกนั  

 - การท าฉลากสนิคา้อจัฉรยิะ ในสนิคา้ประมง ปศสุตัว ์อาหารสตัวเ์ลีย้ง ไก ่ผักและผลไม ้

เป็นตน้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมปศุสัตว ์กรมประมง กรมวชิาการเกษตร  เพื่อแสดง

ขอ้มลูใหผู้บ้รโิภคไดร้ับทราบตัง้แตต่น้การผลติ รวมถงึวธิกีารจัดหาวัตถดุบิมาผลติ  โดยอาจขอ

ความรูใ้นดา้นการตรวจสอบสนิคา้จาก UK  

 - UK มจีุดแข็งงานวจิัยเทคโนโลยนีวัตกรรม สามารถน าไปสูค่วามร่วมมอืกับธุรกจิไทย 

เชน่ กญัชงกญัชา, plant based food เป็นตน้ 

       ดร.ชนนิทร ์ไดฝ้ากประเด็นถามเรือ่งวธิกีารบรหิารจัดการขยะทะเล (Ocean Waste) ของ

ทาง UK วา่มวีธิกีารอยา่งไรบา้ง เนือ่งจากเป็นประเด็นส าคัญในปัจจบุัน  

 - ภาคเอกชนใหค้วามเห็นว่าสนิคา้ที่มีโอกาสส่งออกไป UK ไดด้ีในอนาคต ไดแ้ก่ 

(1)plant based food (2) อาหารแคลเซยีมจากแมลง และ(3)กญัชงกญัชา 

ทัง้นี้ ทางกรมเจรจาฯ จะน าประเด็นจากภาคเอกชนไปจัดท าขอ้มลูเป็น Action Plan เพือ่

หารอืกบัทาง UK ในการประชมุ JETCO ระดับรัฐมนตร ีครัง้ที ่1 ชว่งกนัยายน-ตลุาคม 2564 นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 



   Newsletter                           April 2021 15 |45 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมและรบัฟงัความคบืหนา้ของการกระจายวคัซนี ผา่นออนไลน ์  

 วันที่ 21 เมษายน 2564 คุณวรพล 

เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชมุและรับ

ฟังความคบืหนา้ของการกระจายวัคซนี ผ่าน

ออนไลน ์ มคีณุสน่ัน องัอบุลกลุ เป็นประธาน 

โดยเชญิผูส้ว่นเกีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชมุ เชน่ 

1.กรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้

แหง่ประเทศไทย  2.ประธานและเลขาธกิาร

หอการคา้จังหวัด 3. YEC ทั่วประเทศ 4. 

นายกสมาคมการคา้หรอืผูแ้ทน สรปุดังนี ้ 

 ผศดร. ธนวรรธน์  พลวิชัย ไดใ้ห ้

ขอ้มูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจกับ

สถานการณ์ โควดิ-19 เชน่ การตดิเชือ้รายวันอยู่ทีป่ระมาณ 1,400 ราย นอ้ยกว่าทีป่ระเมนิไวท้ี ่

1700 วันต่อราย ในชว่งวันหยุดยาว / ปลายเดอืนนี้คาดว่าสถานการณืโควดิ-19 จะดขีึน้ คนเริม่

กลา้จับจ่ายซือ้ของและภาครัฐก าลังเสรมิใหค้นเขา้ถงึวัคซนีมากขึน้ รวมถงึมาตรการกระตุน้

เศรษฐกจิ ทีค่าดวา่มใีนชว่งเดอืน พค.64 นี ้ 

ความคบืหนา้ของการกระจายวัคซนี  

วันที่ 19 เมษายน 64 สภาหอฯ ไดจั้ดประชุม ระดมสมอง 40 ซีอีโอ ตอ้งการวัคซนี

ทางเลอืกใหเ้พยีงพอและพรอ้มกระจายวัคซนี สูว้กิฤตโิควดิ-19 ผา่นประชมุออนไลน ์จดุประสงค์

เพื่อ ร่วมกันวางแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควดิ-19 ของภาคเอกชน และตอ้งจัดหาวัคซีน

ทางเลอืกใหเ้พยีงพอ สนับสนุนภาครัฐใหส้ามารถเปิดประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

ผลสรุปจากการประชุม CEO ทุกบรษัิทเห็นตรงกันว่าขณะนี้ประเทศไทยไดร้ับการฉีด

วัคซนีไปเพียง 0.4% ของประชากรเท่านัน้ ซึง่ถอืว่าล่าชา้มากส าหรับการทีจ่ะเปิดประเทศที่

จะตอ้งฉีดใหไ้ดถ้งึ 70% ของประชากร ภาครัฐจ าเป็นตอ้งจัดหาวัคซนีใหเ้พยีงพอกบัทกุคน โดย 

CEO ทุกท่านพรอ้มทีจ่ะช่วยภาครัฐ ซึง่หอการคา้ไทยพรอ้มทีจ่ะเป็นตัวกลางในการ Connect 

the dots เพื่อฟ้ืนเศรษฐกจิไทย และเชือ่ว่า หากคนไทยทุกคน ทุกภาคส่วน ทัง้ภาครัฐและ

เอกชนรว่มแรงรว่มใจ ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั จะท าใหป้ระเทศไทยของเราฝ่าวกิฤต ิCOVID-19 

นี ้ 

นโยบายหลัก ภารกจิ 99 วันแรกของการท างานในหอการคา้ คอื ดงึความรว่มมอืจากทกุ

ฝ่ายใหป้ระเทศไทยสามารถบรรลเุป้าหมายทีว่างไว ้

โดยวัคซนีล็อตใหญ่ทีจ่ะเริม่เขา้มาตัง้แต่เดอืนมถิุนายนนี้  หอการคา้ไทยและเครอืข่าย

ภาคเอกชน จะชว่ยสนับสนุนภาครัฐในการกระจายวัคซนีทีภ่าครัฐจัดซือ้มา ใหเ้กดิประสทิธภิาพ

และทั่วถงึ โดยจะเริม่ที ่กทม.กอ่น เพือ่เป็นตัวอยา่งใหจ้ังหวัดอืน่ 

หอการคา้ไทยตัง้เป้าหมายว่า ภายในปี 2564 ตอ้งบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนใน

กรงุเทพฯ 70%  

โดยบุคลากรทางการแพทยท์ีเ่ป็นด่านหนา้ของ กทม. ตอ้งไดร้ับการฉีดทัง้หมด 100% 

ภายในสิน้เดอืนมถิุนายน สว่นการฉีดวัคซนีส าหรับประชาชนท่ัวไปในกรุงเทพฯ ตอ้งใหไ้ดอ้ย่าง

นอ้ย 50,000 โดสต่อวัน และมีการจัดท ารูปแบบมาตรฐานของภาคเอกชนหรือตัวอย่างที่

สนับสนุนการฉีดวัคซนี ใหก้ับจังหวัดอืน่ ๆ ภายในสิน้เดอืนเมษายนนี้  โดยแบ่งงานออกเป็น 4 

ทมี เพือ่สนับสนุนการฉีดวัคซนี คอื  
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TEAM A: Distribution and 

Logistics ทมีสนับสนุนการกระจาย

แล ะ ฉี ด วั ค ซีน  ช่ ว ย ส นั บส นุ น 

สถานที ่บุคลากร อาสาสมัคร และ

อุปกรณ์ IT เชน่ คอมพวิเตอร ์ปริ๊น

เตอร ์เครื่องอ่านบัตรประชาชน ให ้

กทม.เพิ่มจากโรงพยาบาลรัฐและ

เอกชน ซึ่งตอนนี้ไดม้ีการเตรียม

และไปลงพื้นที่ส ารวจกับ กทม. 

แลว้ ในระยะแรก จ านวน 10 พื้นที่

ใน กทม. ทีเ่อกชนจะน ารอ่ง เชน่ กลุม่เซ็นทรัล , SCG , เดอะมอลล ์, สยามพวิรรธน ์, เอเชยีทคี 

, โลตัส , บิ๊กซ ี, ทรูดจิติัลพารค์ เป็นตน้ โดยจะสรปุกบั กทม.ภายในวันที ่27 เมษายนนี้ และใน

ระยะถัดไปจะมีการหารือในการจัดท าหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ เพื่อลดการ

เคลือ่นยา้ยของประชาชน 

TEAM B: Communication ทมีการสือ่สาร เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและมาฉีดวัคซนีใน

สถานทีท่ีพ่รอ้ม เพราะปัจจบุันหลายคนยังไมเ่ขา้ใจเรือ่งการฉีดวัคซนี หลายคนไมย่อมฉีด ดังนัน้ 

ตอ้งท าความเขา้ใจ ใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง ทัง้นี้ ภาครัฐจะท าระบบ “หมอพรอ้ม” เสร็จสิน้ในเดอืนนี้ 

ซึง่จะสามารถระบุสถานที่ต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซนี การจัดควิการฉีดที่ไม่หนาแน่น หรือ

ล าดับการฉีดที่เหมาะสม โดยไดร้ับการสนับสนุนจากหลายบริษัท อาทเิช่น Google, LINE, 

Facebook, VGI และ Unilever เป็นตน้ 

TEAM C: IT Operation ทีมเทคโนโลยีและระบบ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการ

ลงทะเบยีน ขัน้ตอนในการฉีดทีร่วดเร็ว และมรีะบบการตดิตามตัว พรอ้มสามารถออกใบรับรอง

การฉีดวัคซนีได ้โดยมหีลายบรษัิท น าทมีโดย IBM เขา้มาส ารวจและปรับปรงุกระบวนการ 

TEAM D: Extra Vaccine procurement ทีมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม ร่วมกับภาครัฐและ

เครอืขา่ยโรงพยาบาลเอกชน โดยจะไปส ารวจความตอ้งการฉีดวัคซนีทางเลอืกเพิม่เตมิ เพือ่เป็น

การแบง่เบาภาระของรัฐบาล และท าใหเ้ศรษฐกจิฟ้ืนตัวไดเ้ร็วมากขึน้ น าโดยสมาคมโรงพยาบาล

เอกชน ซึง่ไดม้กีารหารอืกันแลว้ ประเมนิว่ายังตอ้งการวัคซนีทางเลอืกเพิม่เตมิอกี 30 ลา้นโดส 

เพื่อใหค้รอบคลุม 70% ของประชากรทัง้ประเทศ ซึง่วัคซีนทางเลือก ไดแ้ก่ 1 ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา วัคซนี Moderna และ Pfizer 2. ประเทศจีน วัคซนี Sinopharm และ CanSino 

Biologics 3. ประเทศอนิเดีย วัคซีน COVAXIN จากบริษัท Bharat Biotech และ 4 ประเทศ

รัสเซยี วัคซนี Sputnik V ซึง่ภาคเอกชนยนิด ีทีจ่ะจ่ายค่าวัคซนีใหก้ับพนักงานของบรษัิทรวม

แลว้เกอืบ 1 ลา้นราย เพือ่แบง่เบาภาระใหก้บัรัฐบาล 
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TTIA เขา้ประชุมออนไลนค์ณะท างานส่งเสรมิและพฒันา TAP Trade Association’s 

President Club คร ัง้ที ่4-2/64 และประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรส์่งเสรมิและ

พฒันาสมาคมการคา้ คร ัง้ที ่2-1/64 

 วันที ่22 เมษายน TTIA ดร.ชนนิทร ์ใน

นามประธานกลุ่มอุตสาหกรรมประมงและปศุ

สัตว ์สภาหอฯ และคณุสพุัตรา ผอ. เขา้ประชมุ

ออนไลน์คณะท างานส่งเสรมิและพัฒนา TAP 

Trade Association’s President Club ครั ้ งที่  

4-2/64 และประชมุคณะกรรมการยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการคา้ ครั ้งที่ 2-

1/64 โดยมคีณุอธปิฯ เป็นประธาน สรปุดังนี้ 

 1. ประธานแจง้นโยบายส าคัญของ

หอการคา้ไทยที่จะ เขา้มาช่วยขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทย Connect the dots เชื่อมโยง

การท างานกบัทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ตัง้เป้าภายใน 99 วัน ใน 3 ประเด็น/3 คณะท างาน  

 (1) คณะท างานผลักดันและเรง่รัดการกระจายวัคซนี 

 (2) คณะท างานชว่ยเหลอื SMEs ใหผู้ป้ระกอบการเขา้ทนุแหลง่เงนิทนุ  

 (3)คณะท างาน Ease of doing business แกไ้ขกฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวก

ใหก้ับผูป้ระกอบการ อาทเิชน่ ประเด็นการขึน้ทะเบยีนแรงงานต่างดา้ว ขอใหพ้จิารณาเปิดชอ่ง

ทางการขึน้ทะเบยีนแรงงานต่างดา้วใหถู้กกฎหมาย อย่างครอบคลุมและทั่วถงึ เนื่องจากเป็น

กลไกส าคัญประการหนึง่ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ  

 -- ทีป่ระชมุเสนอใหเ้นน้การชว่ยเหลอืภาคทอ่งเทีย่ว อสงัหารมิทรัพย ์และโลจสิตกิส ์ซึง่

ทางสภาหอฯ จะน าขอ้มลูทีไ่ดร้ับมากลั่นกรอง และน าเสนอ กกร.ตอ่ไป 

 2. การก าหนดแผนท างาน โดยในสว่นของ คกก.สมาคมการคา้กลุ่ม 14 Clusters ใหม้ี

การประชุมทุกไตรมาส  และเสนอใหจั้ดกจิกรรมสรา้งความสัมพันธ์ informal relationship 

เพิม่ขึน้(เมือ่โควดิ19 ผอ่นคลาย) การท างานรว่มกนั เชน่ สมาคมการคา้เป็นลักษณะงาน Cluster 

สว่นหอการคา้จังหวัดเป็น Area base ก็สามารถเชือ่มโยง ลดงานซ ้าซอ้น 

 3. การประชาสมัพันธ ์TCC Connect App เพือ่เชือ่มโยงเครอืขา่ยของหอการคา้ไทยและ

สภาหอฯ  ชว่ยเพิม่ชอ่งทางการตลาด ขยายฐานลูกคา้ และเชญิชวนใหเ้ขา้ร่วมประกวดสมาคม

การคา้ดเีดน่ ประจ าปี 2564 ขณะนี้มเีขา้รว่ม 32 สมาคม ขยายเวลารับสมัครถงึ พ.ค.64 โดยปีนี้

จัดงานเป็นแบบ online-offline ชว่งบา่ย ไมม่งีานเลีย้งสงัสรรค ์
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TTIA เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการและทีป่รกึษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร คร ัง้ที ่

4/2564  

 วันที ่22 เมษายน 2564 คุณอรรถพันธ ์

มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณนลธวัช 

เจ า้หน ้าที่สมาคมฯ เข า้ ร่ วมการประชุม

คณะกรรมการและที่ปรกึษากลุ่มอุตสาหกรรม

อาหาร ครั ้งที่ 4/2564 โดยประชุมผ่านทาง

ออนไลน ์โดยมสีาระส าคัญดังนี ้

 1.การน าเสนอขอ้มูลแผนงานแนวทาง

ดา้นฮาลาลต่ออุสาหกรรมอาหาร จากผูแ้ทน

ส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศ โดยความส าคัญของฮาลาล คอื การผลติ การ

ใหบ้รกิาร หรอื การจ าหน่ายใดๆ ตอ้งไมข่ัดตอ่บัญญัตขิองศาสนาอสิลาม โดยมาตรฐานส าหรับการ

สรา้งคณุภาพของฮาลาลประกอบเป็น 3 สว่น ไดแ้ก ่ดา้นศาสนา ดา้นกฎหมาย และดา้นมาตรฐาน

ความปลอดภัย 

 2.ประเด็นเพือ่ทราบ 

 - คณะกรรมการมาตรฐานสนิคา้เกษตร เห็นชอบ มาตรฐานเกษตรตอ่แนวปฏบิัตทิีด่สี าหรับ

ฟารม์สกุรและการเพาะเลีย้งสัตวน์ ้าทีด่ ีส าหรับสัตวน์ ้า ใหเ้ป็นมาตรฐานบังคับและเป็นมาตรฐาน

ทั่วไปเพือ่การบรโิภค และ พ.ร.บ อาหารขณะนี ้ไดร้ับความเห็นชอบจาก ค.ร.ม แลว้ 

 - ประเด็นการหา้มน าเขา้ สนิคา้ไทยชั่วคราวผ่านเขตการคา้เมียวดี ประเทศเมียนมาร์ 

เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศพม่า โดยมีสนิคา้ที่หา้มน าเขา้เช่น น ้าอัดลม 

กาแฟผสม ชาตา่งๆ โดยใหน้ าเขา้มาผา่นทางทะเลแทน ทัง้นี้ใหผ้ลตัง้แต ่1 พฤษภาคม 2564 เป็น

ตน้ไป ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การคา้บรเิวณชายแดนของประเทศไทย 

 - ประเด็นปัญหาจากคา่ใชใ้นการขนสง่สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ โดยปัจจบุัน คา่ขนสง่ในบางเสน้ทาง

เริม่กลับมาสูใ่นสภาวะปกตแิลว้ ซึง่คาดวา่จะกลับมาสูส่ถานการณ์ปกตใินอนาคต แตทั่ง้นี้ทีป่ระชมุ

มคีวามเห็นเพิม่เตมิว่าอาจกลับมาสูส่ภาวะปกต ิแต่ไม่ถงึกับเหมอืนเดมิ เนื่องจากในบางประเทศ 

เชน่ อเมรกิา ทีมุ่ง่เนน้การพัฒนาเศรษฐกจิในประเทศและลดการสง่ออกลง 

 3.ประเด็นสบืเนือ่ง 

 - ประเด็นสายงาน Trade Rule and Trade 

Environment ใ นส่ ว น ขอ งก า รพั ฒน า

กองทุนช่วยเหลือผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบจาก

การเปิดเสรีการคา้ (FTA) โดยที่ประชุมไม่

เห็นดว้ย ซึง่มองว่าสทิธดิา้นการคา้ถอืเป็น

ป ร ะ โยชน์ ต่ อ สม าชิกซึ่ ง ไ ม่ ค ว ร เ ก็ บ

คา่ธรรมเนียม แตห่ากตอ้งมกีารจัดเก็บ อาจ

เสนอใหม้กีารจัดเก็บในอตัราทีต่ า่แทน  

 - ประเด็นสายงานแรงงาน โดยคณุอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ไดก้ลา่วถงึประเด็นดังนี้ 

 1. การพจิารณาการจัดอบรมออนไลนใ์หก้บัแรงงาน ซึง่ตามกฎหมายบัญญัตวิา่บรษัิทตอ้งมี

การจัดอบรมใหแ้กแ่รงงานตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้แตส่ถานการณ์โควดิ-19 ในปัจจุบันท าใหไ้ม่
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สามารถจัดอบรมไดต้ามปกต ิโดยทัง้นี้กรมพัฒนาฝีมอืแรงงานจะน าเรื่องดังกล่าวเขา้สู่ทีป่ระชมุ 

และพจิารณาประเด็นดังกลา่วอกีครัง้ในวันที ่29 เมษายน นี ้

 ซึง่ขณะนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไดม้ีมาตรการช่วยเหลือเบื้องตน้ ระหว่างรอการร่าง

พจิารณาฏหมาย โดยจากเดมิตอ้งอบรมพนักงานใหไ้ด ้รอ้ยละ 50 ของพนักงานทัง้หมด ปรับลดลง

เหลอื รอ้ยละ 10 ของพนักงานทัง้หมด และปรับอัตราเงนิสมทบเขา้กองทนุฯ จากรอ้ยละ 1 ปรับลง

เหลอืเป็น รอ้ยละ 0.1 เพือ่บรรเทาคา่ใชจ้า่ยของภาคเอกชน หรอืจนกวา่สถานการณ์โควดิ-19 จะดี

ขึน้  

           2. ประเด็นเรือ่งการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน เนื่องจากในขณะนี้มแีรงงานขา้มชาตทิี่

ออกจากงาน และนายจา้งไม่ไดแ้จง้ออกภายใน 15 วัน ซึง่ท าใหเ้กดิปัญหาในขอ้กฎหมายในการ

กลับเขา้มาท างานใหม ่เพือ่ใหส้ามารถกลับเขา้มาท างานได ้และความพยายามผลักดันการจัดท า

บัตรชมพูอกีครัง้ เพือ่แกไ้ขปัญหาอายกุารท างานภายในประเทศของแรงงานขา้มชาต ิไมใ่หข้ัดตอ่

หลักกฎหมายแรงงานในประเทศ  

           3. ประเด็นการจัดตัง้ศนูยร์ับรองเอกสารต่ออายุการท างานของแรงงานขา้มชาตเิมยีนมาร ์

(CI: Certificate of Identity) ขณะนี้ คาดว่าจะจัดตัง้ในจังหวัด ระนอง สมุทรปราการ เชยีงใหม่ 

สมุทรสาคร และชลบุร ีโดยจะจัดตัง้ทีแ่รกในจังหวัดสมุทรสาคร และก าลังรอพจิารณาจาก ค.ร.ม 

ซึง่หากผา่นการพจิารณา จะชว่ยในเรือ่งการแกไ้ขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ไดส้ว่นหนึง่ 

           ทีป่ระชุมมคีวามเห็นเพิม่เตมิในส่วนการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยอาจดงึ

บคุลากรจากอตุสาหกรรมภาคอืน่ๆ กอ่น เชน่ ภาคการบรกิาร ซึง่ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์โค

วดิ-19 ใหเ้ขา้สูอ่ตุสาหกรรมทีก่ าลังขาดแคลนแรงงาน เพือ่แกไ้ขปัญหาดังกลา่วในเบือ้งตน้ 

 - ประเด็นสายงาน Regulary Affair โดยอาหารจากสิง่มชีวีติดัดแปลงพันธกุรรม ตอ้งมกีาร

จัดท าPositive list และ Temporary Approve list โดยตอ้งผ่านการประเมนิความปลอดภัยก่อน

และตอ้งอยูใ่นหลักการสอบทานสนิคา้ (Transability) ดว้ย 

 - ประเด็นสถานการณ์ของตลาดส่งออก โดยสินคา้ที่ขยายตัว ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์มัน

ส าปะหลัง ผลไมส้ด/แชเ่ย็น/แชแ่ข็ง กระป๋องและแปรรปู อาหารสตัวเ์ลีย้ง เครือ่งเทศ/สมนุไพร สิง่

ปรุงรสอาหาร และในสว่นสนิคา้ทีห่ดตัว ไดแ้ก่ น ้าตาลทราย ไก่สด/แชแ่ข็ง/แปรรูป ขา้ว อาหาร

ทะเลแชแ่ข็งและแปรรปู 

 ส าหรับการประชมุกลุม่ฯ อาหาร ครัง้ถัดไป (ครัง้ที ่5/2564) จะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่20 

พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 1012 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทัง้นี้ 

หากมกีารเปลีย่นสถานทีแ่ละวันเวลา จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 

 

TTIA / TPFA จดัประชุมปัญหาดว่น อุตสาหกรรมทูน่า และ อาหารสตัวเ์ลีย้ง ประเด็น

ขาดแคลนแรงงาน (TTIA HR คร ัง้ที ่3 /2564)  / ปัญหาการน าเขา้-สง่ออก ผา่นทาง 

Zoom Meetings 

วันที่ 26 เมษายน 2564 TTIA / TPFA จัดประชุมปัญหาด่วน อุตสาหกรรมทูน่า และ 

อาหารสัตวเ์ลีย้ง ประเด็นขาดแคลนแรงงาน (TTIA HR ครัง้ที ่3 /2564)  / ปัญหาการน าเขา้-

สง่ออก ผา่นทาง Zoom Meetings โดยม ีดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ ์นายกสมาคมฯ / คณุวรวรี ์เอง่

ฉว้น เลขาธกิารสมาคม /คกก.สมาคมฯ /คกก.แรงงาน และสมาชกิทัง้หมด 18 บรษัิท เขา้ร่วม

ประชมุดว้ย สรปุไดด้ังนี ้
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1.ประเด็นแรงงาน 

1.1 ประเด็นการเก็บขอ้มลูการขาดแคลน

แรงงานขา้มชาตใินอุตสาหกรรมทูน่าไทย จาก

ขอ้มูลการเก็บแบบสอบถาม (อัพเดตล่าสดุเมือ่

วันที ่26 เมษายน 2564) โดยมสีมาชกิตอบบก

ลับมาทั ้งหมด 22 บริษัท โดนมีปัญหาขาด

แคลนแรงงานจ านวน 7,600 อัตรา คดิเป็น ภาค

กลาง 6,800 อตัรา และ ภาคใต ้800 อตัรา ทัง้นี ้

ดร. ชนนิทร ์แจง้วา่หากทา่นสมาชกิฯใดยังไมไ่ด ้

ตอบแบบสอบถาม สามารถสง่ไดถ้งึภายในวันที ่

30 เมษายน 2564 นี้ หลังจากนั้นใหส้มาคมฯ 

จัดท าเป็นรายงาน เพื่อใหคุ้ณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรกึษาสมาคมฯ กติตมิศักดิ ์น าเรื่อง

ดังกลา่ว ประสานไปยังทางภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป  

1.2 ประเด็นการเก็บขอ้มลูความร่วมมอืในอตุสาหกรรมทูน่าเพือ่จัดท าแผนมาตรการเฝ้า

ระวังโควดิ-19 (แบบสมัครใจ) โดย ดร.ชนิทร์ แจง้ว่า โรงงานที่เขา้ร่วมตามแผนมาตรการฯ 

ดังกล่าว อาจตอ้งประชุมร่วมกันอีกครัง้เพื่อหามต ิและมาตรการร่วมกัน  และขอใหส้มาคมฯ 

ประสานไปยัง สภาหอการคา้ เพื่อขอขอ้มูลโควดิ-19 และการฉีดวัคซนีทีเ่ผยแพร่บนเว็ปไซต ์

รวมไปถงึใหส้มาคมจัดท าแบบสอบถามถงึสมาชกิในเรือ่งของความตอ้งการวัคซนี เพือ่น าขอ้มลู

ไปใชป้ระสานกับทางภาครัฐ ในการใหค้วามช่วยเหลือต่อสถานการณโควดิ -19 และการฉีด

วัคซนีใหก้บัแรงงาน ตอ่ไป   

1.3 การปรับ TTIA Ethical Standard code of conduct ประเด็นการสรรหาแรงงานตาม

หลักการ ILO ทีป่ระชุมมมีตยิดึกฎเกณฑด์ังกล่าวตามหลักเบือ้งตน้ก่อน โดยกฎดังกล่าวตอ้ง

ครอบคลมุถงึสมาชกิทัง้หมด 

1.4 ที่ประชุมเห็นชอบใหจ้ัดการประชุมร่วมกับทาง ILO เช่น ในเรื่องของการจัดท า 

Recruitment Fees และ Related Costs โดยขอให ้ILO น าเสนอถงึประเด็นทีป่ระเทศอืน่ๆ ทีย่ดึ

ตามหลักเกณฑด์ังกลา่ววา่ มแีนวทางในการปฏบิัตอิยา่งไร เพือ่ประกอบการพจิารณา และขอให ้

สมาชกิจัดเตรยีมขอ้มูลในเรือ่งของมาตรฐานการสรรหาแรงงานภายในโรงงานสมาชกิเอง เพือ่

ประกอบการประชมุดว้ย 

1.5 การเยีย่มชมโรงงานสมาชกิในชว่งปลายเดอืนสงิหาคม 2564 จากทางรัฐมนตรีกร

ทรวงแรงงานภายใตแ้ผนถอดถอนสนิคา้ฯ โดย บจก เซาทอสีเอเชีย่นแพคเกจจงิ และ บจก.เอ

เชีย่นอไลอันซ ์มคีวามยนิดทีีจ่ะเป็นอาสาสมัครรับการตรวจเยีย่มจากรัฐมนตรกีระทรวงแรงงาน 

โดยยดึหลักตามแผนถอดถอนฯ ทีท่างสมาคมฯ ไดส้ง่ใหเ้พือ่ประกอบการตรวจเยีย่มฯ ดังกลา่ว  

1.6 ประเด็นขอ้สงสัยจากทางลูกคา้ของสมาชกิฯ จากกรณีสารคดี Seaspiracy ของ 

Netflix โดย ดร.ชนนิทร ์ไดใ้หค้วามเห็นว่า สมาชกิฯ สามารถน า Handbook Guide มาตรฐาน

ดา้นแรงงาน ทีส่มาคมฯ ไดจ้ัดท าขึน้ น าไปประกอบการตอบค าถามจากลูกคา้ได ้ทัง้นื้ในส่วน

ของ Handbook เองนัน้สมาคมฯ จะอพัเดตขอ้มลูใหส้มาชกิฯ ทราบเป็นระยะ. 

2. ประเด็นปัญหาการน าเขา้ – สง่ออก และความคบืหนา้การแกไ้ขผลกระทบ จากการ

ประกาศใหภ้าครัฐปฏบิัตงิานแบบ Work from home 

2.1 กรมปศสุตัว ์

การยื่นขอหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate :HC) ในทุกประเทศใหเ้ป็น

รปูแบบออนไลน ์ 

- กรมฯ ไดท้ าหนังสอืขอความรว่มมอืใหผู้ป้ระกอบการยืน่ผา่นระบบ TRACES NT เทา่นัน้ 

โดยการยื่นทาง Manual ไดเ้ฉพาะกรณีที่เกดิปัญหาขัดขอ้งของระบบ TRACES ทัง้นี้ ใหถ้ือ

ปฏบิัตติัง้แตว่ันที ่1 มถินุายน 2564 เนื่องจากทาง EU จะเปลีย่น regulation เป็นแบบฟอรม์ใหม่



   Newsletter                           April 2021 21 |45 

 

จะมผีลบังคับใชต้ัง้แต่วันที ่21 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป ทัง้นี้ ทาง EU อนุโลมใหใ้ช ้H/C รูป

แบบเดมิ ทีไ่ดร้ับการลงนามกอ่นวันที ่21 สงิหาคม 2564 และสนิคา้ทีส่ง่ออกถงึดา่น EU ภายใน

วันที ่20 ตลุาคม 2564  

-  สมาคมไดป้ระสานไปยังสมาคมผูผ้ลติไกเ่พือ่การสง่ออก และสมาคมผูป้ระกอบกจิการ

อาหารสัตว์เลี้ยง (PIA) ไดร้ับขอ้มูลเบื้องตน้ว่า ควรพิจารณาขอ้ดีและขอ้เสียของระบบ 

Manual/Online โดยมคีวามเห็นวา่ระบบ Manual ท าการแกไ้ขเอกสารไดง้า่ย ทีป่ระชมุเห็นชอบ

ให ้TPFA ประสานระหว่าง 2 สมาคมดังกล่าว ซึง่มปีระสบการณ์มากกว่า ว่ามคีวามเห็นอย่างไร 

และจะอพัเดทกบัสมาชกิหลังจากท า HC ผา่นระบบ TRACES NT    

การน าเขา้ซากสตัวจ์ากดา่นกรมปศสุตัว ์

สมาคมฯ ไดร้ับแจง้จากสมาชกิ

ว่ามีบางด่านเรียกเก็บเงิน ซึง่สมาชกิ

แจง้ในที่ประชุมว่า ขณะนี้ไม่ไดม้ีการ

เก็บเงนิแลว้ ทัง้นี้ ขอใหร้ะมัดระวังการ 

declare ใหช้ดัเจนวา่น าเขา้เพือ่สง่ออก 

โดยสมาชกิสามารถใชห้นังสือ เรื่อง 

ขอชีแ้จงประเด็นการตคีวามพกิดัน าเขา้

วัตถุดิบอาหารสัตว์เลี้ยงระหว่างกรม

ศุลกากรและกรมปศุสัตวไ์ม่ตรงกัน ที่

กรมฯ เคยสง่ใหส้มาคมฯ ใชอ้า้งองิได ้

2.2 กรมประมง: การยื่นขอ

เอกสารในช่วงการปฏิบัติงานแบบ 

Work from home ของภาครัฐ >>  สมาชกิสว่นใหญ่ยังไมไ่ดร้ับผลกระทบจากการท างานแบบ 

Work from home ของภาครัฐ สว่นประเด็นการขอขยายเวลา อนุมัตใิบแจง้ด าเนินการส่งออก

สัตวน์ ้าและผลติภัณฑส์ัตวน์ ้า (DOF4) ณ ด่านประมงกรุงเทพนัน้ สมาคมฯ ไดด้ าเนนิการแกไ้ข 

ดังนี ้

- โทรแจง้ปัญหาดังกล่าว และขอความอนุเคราะหไ์ปยัง ผอ.คณศิร ์(ผอ. กรป.) ในเรือ่ง

เวลาท าการซึง่จากเดมิถงึเวลา 16.30 น. เหลื่อมเวลาเป็น 19.00 น. หรือเทียบเท่ากับด่าน

ประมงชลบรุ ี19.00 - 20.00 น. โดย ผอ.คณศิร ์จะรับไปพจิารณา  

- จะขอความอนุเคราะหไ์ปยังด่านประมงกรุงเทพ ใหข้ยายเวลาการท าการจาก 8.00-

16.30 น. เป็น 8.00-18.00 น. หากมคีวามคบืหนา้สมาคมจะแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 

3. กรณีของสถานฑตูอยีปิต:์ กระทรวงการคลังประเทศอยีปิตไ์ดอ้อกค าสั่งเกีย่วกบัระบบ

การแจง้ขอ้มูลล่วงหนา้ของสนิคา้ (Advance Cargo Information System: ACI) ผ่านระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์ซึง่ขณะนี้อยูใ่นชว่งทดลองใชร้ะบบตัง้แตว่ันที ่1 เมษายน 2564 และจะบังคับใช ้

อย่างเต็มรูปแบบในวันที ่1 กรกฎาคม 2564 โดยสว่นใหญ่เป็นขอ้มูลทีผู่น้ าเขา้ตอ้งด าเนนิการ

เอง เชน่ การกรอกขอ้มูล ของผูส้ง่ออกและสนิคา้ในระบบ โดยการลงทะเบยีนและเป็นสมาชกิ

ของ Nafeza Platform ที่ https://www.nafeza.gov.eg/en และจะตอ้งเป็นผูม้ีสทิธิใ์นการใช ้

ลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส ์ 

>> ส าหรับผูส้ง่ออกเอกสารหลักทีจ่ะตอ้งกรอกหมายเลข ACID number ในการสง่ออก

ไปอยีปิต ์ไดแ้ก ่Commercial Invoice และ BL โดยการจัดสง่เอกสารดังกลา่วผูส้ง่ออก/ตัวแทน

ออกของจะตอ้งสมัครเป็นสมาชิกในระบบ CargoX (สมัครฟรีไม่มีค่าใชจ้่าย) ที่เว็ปไซต์ 

https://cargox.io/platform/  แต่ในการส่งเอกสารผ่าน platform ดังกล่าวจะคดิค่าบรกิารต่อ

เอกสารทีจั่ดสง่ตอ่รายการ 
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>> ศกึษาขอ้มลูการสมคัรระบบ CargoX ไดท้ีล่ ิง้ค ์ 

https://help.cargox.digital/en/user-manual/managing-company-details/your-

blockchain-key/      

ทัง้นี้ หากผูป้ระกอบการมีขอ้สงสัยสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เติมไดท้ี่ กรมส่งเสรมิ

การคา้ระหวา่งประเทศ เบอรโ์ทร 02-5077999 หรอื E-mail: tiditp@ditp.go.th   

4. ในสว่นของแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากการตรวจสอบสนิคา้ร่วมระหวา่งกรมศลุกากร

และกรมประมง ภายหลังการประกาศเปิดใชง้านระบบ NSW >> ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก ้

กฎระเบยีบ โดยทางสมาคมจะตดิตามความคบืหนา้จากกรมศุลกากรทุก 2 สัปดาห ์และแจง้ให ้

สมาชกิทราบ 

 

TTIA เขา้ร่วมสมัมนา Online ในหวัขอ้ How will the 2021 GFSI Benchmarking 

Requirements affect the Food Safety Standards?  

  

วันที ่27 เมษายน 2564 TTIA คณุอนุสรา เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ เขา้รว่มสมัมนา online ใน

หั ว ข อ้  How will the 2021  GFSI Benchmarking Requirements affect the Food Safety 

Standards? บรรยายโดย คุณสมพงค ์นลิมณี ผจก.รับรองระบบงานมาตรฐานอาหารปลอดภัย, 

เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั สรปุดังนี ้

GFSI (Global Food Safety Initiative) คือ กลุ่มองค์กรที่ก่อตัง้ขึน้โดยไม่แสวงหาผล

ก าไร ซึง่ไดถู้กจัดตัง้ขึ้นโดยกลุ่มผูค้า้ปลีกและผูผ้ลิตอาหาร และไดร้่วมมือกันเพื่อจัดท า

หลักเกณฑท์ีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบและอนุมัตมิาตรฐาน ซึง่เป็นพืน้ฐานส าหรับอุตสาหกรรมใน

เชงิของการจัดการความปลอดภัยอาหารมาตรฐานอาหารทัง้หมดสามารถขอรับการทดสอบและ

เปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์นี้ เพื่อพิสูจน์ว่ามาตรฐานนั้นสามารถช่วยจัดการเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยอาหารในระดับทีก่ าหนดไวไ้ดห้รอืไม่ เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นแกผู่บ้รโิภคไดว้่าจะไดร้ับ

สนิคา้ทีม่กีารจัดการความปลอดภัยอาหารทีด่ตีลอดทัง้หว่งโซก่ารผลติจนถงึมอืผูร้ับ และพัฒนา

ระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหทุ้กองค์กรเล็งเห็นถึงความส าคัญของมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยมากยิง่ขึน้  

How will the 2021  GFSI Benchmarking Requirements affect the Food Safety 

Standards? หรือ การปรับเปลี่ยนขอ้ก าหนด GFSI ส่งผลต่อมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

อยา่งไร ในปี 2021  

เป็นการอัปเดตขอ้มลูของมาตรฐานทีม่กีารเปลีย่นแปลงเวอรช์นัและการน าไปปฏบิัต ิจาก

การเปลีย่นเวอรช์ันของ GFSI Benchmarking Requirement เป็น 2020 ปีทีผ่่านมา ท าใหทุ้ก

มาตรฐานอาหารทีอ่ยูภ่ายใต ้GFSI มกีารเปลีย่นแปลงตามมา เชน่ FSSC 22000, IFS, BRCGS - 

schemes เป็นตน้ ซึง่จะรวมถงึการอัปเดตมาตรฐาน FSMA กฎหมายใหม่ส าหรับผูผ้ลติอาหาร

สง่ออกไปยังประเทศสหรัฐอเมรกิา และโปรแกรม VQIP  และ FSVP ทีจ่ะชว่ยกลุม่ธรุกจิดังกลา่ว

สง่ออกไดร้วดเร็วยิง่ขึน้ และการอัปเดตระยะเวลาในการปรับเปลีย่นสูเ่วอรช์นัใหม ่ของมาตรฐาน 

GHPs revision 5-2020 เพือ่เตรยีมตัวใหพ้รอ้มส าหรับการเปลีย่นแปลงตอ่ไป 

ทัง้นี้ ขอ้มูลที ่Update มกีารแจง้ทางเว็บไซตใ์ห ้เพือ่ใหผ้่านขอ้ก าหนด สามารถศกึษา

ขอ้มเูพิม่เตมิได ้ดังนี้ 

1. update on GFSI Standards  

     https://mygfsi.com/  

2. Impact of GFSI new version: 2020 on food safety standards 

     https://mygfsi.com/how-to-implement/cpos-undergoing-benchmarking  

3. Food Safety System Certification: FSSC 22000 

     https://www.fssc22000.com/  

https://help.cargox.digital/en/user-manual/managing-company-details/your-blockchain-key/
https://help.cargox.digital/en/user-manual/managing-company-details/your-blockchain-key/
mailto:tiditp@ditp.go.th
https://mygfsi.com/
https://mygfsi.com/how-to-implement/cpos-undergoing-benchmarking
https://www.fssc22000.com/
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     เอกสารอืน่ ๆ ส าหรับการใชง้าน FSSC 

     (1) GUIDANCE DOCUMENT: ISO 22000 INTERPRETATION 

     https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/19.1210-Guidance_ISO-

22000-Interpretation_Version-5.pdf  

     (2) GUIDANCE DOCUMENT: FOOD FRAUD MITIGATION 

     https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/19.0528-Guidance_Food-

Fraud-Mitigation_Version-5.pdf  

     (3) GUIDANCE DOCUMENT: FOOD DEFENSE 

     https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/19.0528-Guidance_Food-

Defense Version-5.pdf  

     (4) GUIDANCE DOCUMENT: FOOD SAFETY CULTURE 

     https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2020/11/FSSC-22000-

Guidance-Document-Food-Safety-Culture-_Version-5.1.pdf  

4. BRC Global Standrad: BRCGS 

     (1) BRCGS Bookshop: https://www.brcgs.com/store/  

     (2) BRCGS Participate: http://brcgsparticipate.com/signin  

     (3) BRCGS Newsletters -> Free subscribe: https://www.brcgs.com/  

5. IFS Food Version 7 

     https://www.ifs-certification.com/index.php/en/  

 

หากทา่นไมส่ามารถเขา้ฟังการบรรยายไดต้ามวันและเวลานี้ โปรดลงทะเบยีนเพือ่รับฟัง

ผ่ า นบั นทึก ก า รบ ร ร ย าย ได ห้ลั ง จ าก วั นดั ง กล่ า ว  สอบถามข อ้ มู ล เพิ่ ม เ ติม ได ท้ี่ : 

CBE.Thailand@sgs.com  

 

 

TTIA และสภาหอการคา้ฯ รว่มมอบผลติภณัฑป์ลาซารด์นี เพือ่ชว่ยเหลอืผูท้ ีเ่ขา้รบัการ

รกัษาจากสถานการณ์ COVID-19 ณ โรงพยาบาลกลาง  

วันที ่29 เมษายน TTIA และ TPFA

ร่วมกับหอการคา้ไทย และสภาหอการคา้ฯ 

และเครือข่ายไดร้่วมมอบผลิตภัณฑ์ปลา

ซารด์นีจ านวน 100 หบี (10,000 กระป๋อง) 

เพื่อช่วยเหลือผูท้ี่ เข า้รับการรักษาจาก

สถานการณ์ COVID-19  ณ โรงพยาบาล

กลาง (เป็น รพ.สนาม) 

ทาง TTIA และ TPFA มกี าหนดมอบ

ปลากระ ป๋องอีก  400 หีบ  หรือ  40,000 

กระป๋อง ใหก้ับ  โรงพยาบาลสนามใน

กรุงเทพ ไดแ้ก ่รพ.ราชพพิัฒน์บางแค, รพ.

สนามเอราวัณ2(บางกอกอารีน่า หนองจอก) และมอบผ่านทาง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ตอ่ไป 

 

https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/19.1210-Guidance_ISO-22000-Interpretation_Version-5.pdf
https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/19.1210-Guidance_ISO-22000-Interpretation_Version-5.pdf
https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/19.0528-Guidance_Food-Fraud-Mitigation_Version-5.pdf
https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/19.0528-Guidance_Food-Fraud-Mitigation_Version-5.pdf
https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/19.0528-Guidance_Food-Defense%20Version-5.pdf
https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/19.0528-Guidance_Food-Defense%20Version-5.pdf
https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2020/11/FSSC-22000-Guidance-Document-Food-Safety-Culture-_Version-5.1.pdf
https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2020/11/FSSC-22000-Guidance-Document-Food-Safety-Culture-_Version-5.1.pdf
https://www.brcgs.com/store/
http://brcgsparticipate.com/signin
https://www.brcgs.com/
https://www.ifs-certification.com/index.php/en/
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพฒันาศกัยภาพการประมงไทย คร ัง้ที ่

3/2564 ผา่นออนไลน ์

 วั นที่  29 เ มษายน  2564 TTIA คุณ

สพุัตรา ผอ.สมาคม และคณุครองขวัญ เจา้หนา้ที่

ดา้นประมง เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟู

และพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั ้งที่ 

3/2564 ผ่านออนไลน์ จัดโดยคณะกรรมการ

ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย กรม

ประมง โดยม ีท่านอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่รกึษา

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

ประธานการประชุมฯ สรุปวาระที่เกี่ยวขอ้งกับ

สมาคมฯ ดังนี ้

 ความกา้วหนา้การด าเนินงานภายใตค้ าสั่งคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการ

ประมงไทย 

 1.) คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชยแ์ละการประมงนอก

น่านน ้าไทย >> กรมประมงมแีผนการจัดการสัมมนาเชงิปฏบิัตกิารเพือ่รับฟังความคดิเห็นของ

ชาวประมงต่อร่างนโยบายการพัฒนาการประมงพาณิชย์อย่างยั่งยืน โดยไดอ้นุมัตโิครงการ

สัมมนาฯ จ านวน 2 ครัง้ ไดแ้ก ่ครัง้ที ่1 ณ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี ส าหรับผูแ้ทนชาวประมงฝ่ังอา่ว

ไทยจากจังหวัดชมุพรถงึจังหวัดนราธวิาส และจังหวัดฝ่ังทะเลอันดามันทัง้หมด และครัง้ที ่2 ณ 

จังหวัดระยอง ส าหรับผูแ้ทนชาวประมงจากจังหวัดประจวบครีขีันธถ์งึจังหวัดตราด แตเ่นื่องดว้ย

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กรมประมงจึงมีแผนจะปรับรูปแบบการจัด

สมัมนาเป็นแบบออนไลนแ์ทนการจัดสมัมนาในพืน้ที ่

 2.)  คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟแูละพัฒนาผลติผลผลติภัณฑป์ระมงและการพาณชิย ์>> 

 2.1) กรมประมงไดอ้อกหนังสอืรับรองการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันการปนเป้ือนเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก (COVID - 19 Prevention Best 

Practice) จ านวน 124 ฉบับ โดยออกใหโ้รงงานผลติสนิคา้สัตวน์ ้าแช่เยอืกแข็ง โรงงานผลติ

สนิคา้สตัวน์ ้าบรรจกุระป๋อง โรงงานผลติสนิคา้พืน้เมอืง และสถานบรรจสุตัวน์ ้า  

 2.2) การออกหนังสอืรับรองมาตรฐานการท าการประมงพืน้บา้นอย่างยั่งยนืและการแปร

รปูสนิคา้ประมงพืน้บา้น 

 2.3) การรับรองสนิคา้ประมงที่จ าหน่ายบนเว็บไซต์ Fisheries Shop ตามระเบียบกรม

ประมง วา่ดว้ยการออกเครือ่งหมายรับรอง และการอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ประมงเพือ่การบรโิภค

ผา่นเว็บไซต ์Fisheries shop พ.ศ. 2563 

 2.4) โครงการปรับปรุงการท าประมง (Fishery Improvement Project: FIP) เพือ่เขา้สู่

มาตรฐานประมงยั่งยนืสากล 

 - โครงการปรับปรุงการท าประมงปูมา้ของไทยอย่างยั่งยนื (Thailand Blue Swimming 

Crab FIP) ความกา้วหนา้ในการด าเนินงานอยู่ในระดับ: A (Advanced Progress) โดยมีการ

เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.fisheryprogress.com เรียบรอ้ยแลว้ และกรมประมงไดจ้ัดท า

แผนการบรหิารจัดการทะเลของประเทศไทย (FMP) ขณะนี้แผนดังกลา่วอยูใ่นระหวา่งการเสนอ

เขา้คณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณา 
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 - โครงการปรับปรุงการท าประมงอวนลอ้มปลาโอด าอย่างยั่งยืน (Gulf of Thailand 

Longtail Tuna Purse Seine FIP: Tonggol FIP) ผลการด าเนินงานโครงการ อยู่ในระดับ C 

(FIP มีค ว ามคืบหน ้าบางส่ ว น )  อยู่ ใ นขั ้นตอนที่  3 (FIP Iimplementation, Work plan 

implemented and progress tracked) จากทัง้หมด 6 ขัน้ตอน โดยมกีารเผยแพร่บนเว็บไซต ์

www.fisheryprogress.com เรียบรอ้ยแลว้ และเรือประมงมีการลงนามในใบสมัคร  และ CoC 

เพื่อเขา้ร่วมโครงการ ซึง่ในปี 2564 มกีจิกรรมส าคัญทีต่อ้งด าเนินการตามแผนปฏบิัตกิารของ

โครงการ คอื ความร่วมมอืการจัดตัง้กลไกบรหิารจัดการทรัพยากรปลาโอในระดับภูมภิาค การ

รายงานผลการประเมินสภาวะทรัพยากรปลาโอในระดับภูมิภาค และการบันทึกขอ้มูล

สงัเกตการณ์บนเรอืระหวา่งการท าการประมงโดยใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิส ์

 - โครงการปรับปรุงการท าการประมงอวนลากอย่างยั่งยนื (กรณีศกึษาพื้นที่อ่าวไทย) 

(Gulf of Thailand Trawl FIP) วันที ่5 พ.ย. 64 องคก์รมาตรฐาน Marin Trust ไดป้ระกาศผล

การพจิารณาแผนปฏบิัตกิารของประเทศไทย และยอมรับการเขา้ร่วมโครงการปรับปรุงและ

พัฒนาการท าประมงอวนลากฝ่ังอ่าวไทยเป็นโครงการแรกภายใตโ้ครงการ Marin Trust IP และ

เป็นสว่นหนึง่ในการพัฒนา Multispecies pilotproject ท าใหส้ถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ใน

ขัน้ตอนเริม่การด าเนนิการ (Implementation) 

 ค ว า ม ก ้า ว ห น ้ า ก า ร ด า เ นิ น ง า น

คณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัตสิภาการ

ประมง พ.ศ. .... และรา่งพระราชบัญญัตกิองทนุ

ประมง พ.ศ. .... 

 1) ร่างพระราชบัญญัตกิองทุนการประมง

แหง่ชาต ิพ.ศ. .... 

 1.1) ก ร ม ป ร ะ ม ง ไ ด ้ เ ส น อ ร่ า ง

พระราชบัญญัตกิองทนุการประมงแหง่ชาต ิพ.ศ. 

.... ตอ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสอื

กรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0509.2/7877 ลง

วันที ่4 พ.ย. 63 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดเ้สนอเรือ่งดังกลา่วถงึเลขาธกิรคณะรัฐมนตร ี

ตามหนังสอืกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ดว่นทีส่ดุ ที ่กษ 0509.2/5206 ลงวันที ่16 ธ.ค. 63 

 1.2) กรมประมงจัดท าขอ้มูลการขอจัดตั ้งกองทุนการประมงแห่งชาติเสนอต่อ

กรมบัญชกีลางในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบรหิารทุนหมุนเวยีน 

ตามหนังสอืกรมประมงดว่นทีส่ดุ ที ่กษ 1509.2/8026 ลงวันที ่10 พ.ย. 63 

 1.3) ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีไดแ้จง้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิารณาความ

คดิเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ตามหนังสอืส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ด่วน

ทีส่ดุ ที ่นร 1503/165 ลงวันที ่5 ม.ค. 64 ในประเด็น การด าเนนิการเสนอเรือ่งการจัดตัง้กองทนุ

การประมงแห่งชาต ิขณะนี้อยู่ระหว่างการพจิารณาด าเนนิการของกรมบัญชกีลาง และประเด็น 

การด าเนินการตามมาตรา 25 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัตวินัิยการเงนิการ คลังของรัฐ 

พ.ศ. 2561 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพจิารณาของกระทรวงการคลัง 

 1.4) กรมบัญชีกลางพิจารณาขอ้มูลการขอจัดตัง้กองทุนการประมงแห่งชาต ิและมี

หนังสอืดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0406.4/61392 ลงวันที ่9 ธ.ค. 63 ขอใหก้รมประมงจัดสง่ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ดังนี ้

 - รายละเอยีดประมาณการรายได ้5 ปีแรก โดยจ าแนกจ านวนเงนิแตล่ะประเภท 
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 - หนังสอืท าความตกลงกบัหน่วยงานเจา้ของรายได ้กรณีเงนิและทรัพยส์นิทีก่องทนุ การ

ประมงแหง่ชาตไิดร้ับไมต่อ้งน าสง่คลังเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ 

 2. รา่งพระราชบัญญัตสิภาการประมงแหง่ประเทศไทย พ.ศ. .... 

 2.1) กรมประมงไดเ้สนอร่างพระราชบัญญัตสิภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 

ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสอืกรมประมง ด่วนทีส่ดุ กษ1509.2/7878 ลงวันที ่4 

พ.ย. 63 

 2.2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดเ้สนอเรือ่งดังกล่าวถงึเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีตาม

หนังสอืกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดว่นทีส่ดุ ที ่กษ 0509.2/193 ลงวันที ่14 ม.ค. 64 

 2.3) ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีไดส้่งหนังสอื ที ่นร 0503/14266 ลงวันที ่24 ม.ีค. 

64 แจง้ว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) สั่งและปฏิบัติราชการแทน

นายกรัฐมนตรพีจิารณารา่งพระราชบัญญัตสิภาการประมงแหง่ประเทศไทย พ.ศ. .... และมคี าสัง่

ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนร่วมกับ

กระทรวงพาณิชย ์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาต ิ 

 3) ความกา้วหนา้การทบทวนปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพัฒนาศักยภาพการ

ประมงไทย และค าสั่งภายใตค้ณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย >> 

สบืเนื่องจากการประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครัง้ที ่2/2564 

ฝ่ายเลขานุการฯ ไดเ้สนอทบทวนปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการป 

ระมงไทย และค าสัง่ภายใตค้ณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพัฒนาศักยภาพการประมงไทย และทีป่ระชมุ

มมีตเิห็นชอบตอ่หลักการ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพจิารณาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ทัง้นี้ ก าหนดการจัดประชมุคณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครัง้ที ่

4/2564 จะจัดขึน้ในวันที่ 24 ม.ิย. 64 เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไปดว้ยระบบออนไลน์ หรือหอ้ง

ประชมุพะยนู ชัน้ 7 อาคารจฬุาภรณ์ กรมประมง 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมออนไลน ์เร ือ่ง การชีแ้จงรายละเอยีด นโยบายสทิธมินุษยชนและ

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมฉบบัใหมข่อง Fishery Progress 

         วันที่ 30 เมษายน 2564 TTIA คุณ
สุพัตรา ผอ.สมาคม และคุณครองขวัญ 
เจา้หนา้ที่ด า้นประมง เขา้ร่วมประชุม
ออนไลน์ เรื่อง การชี้แจงรายละเอียด 
น โ ย บ า ย สิท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ล ะ ค ว า ม
รับผดิชอบต่อสังคมฉบับใหม่ของ Fishery 
Progress โดย Key Traceability Ltd. กรม
ป ร ะ ม งแล ะสม าชิก  TTIA ที่ เ ข า้ ร่ ว ม
โครงการ Tonggol FIP ทัง้หมด 10 บรษัิท 
สรปุสาระส าคัญดังนี ้

          สบืเนื่องจาก มตทิี่ประชุมวสิามัญ 
TTIA ครัง้ที่ 2/2564 ในวาระที่ 3.4.4 การ
นัดประชมุชีแ้จงรายละเอยีด นโยบายสทิธมินุษยชนและความรับผดิชอบตอ่สังคมฉบับใหม่ของ 
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Fishery Progress โดย KT ทางสมาคมฯ ไดร้ับแจง้จากสมาชิกว่า ขอใหท้าง KT อธิบาย
รายละเอยีดเพิม่เตมิ เพือ่ประกอบการตัดสนิใจในการน านโยบายดังกลา่วมาใชใ้นทางปฏบิัต ิ

           ทาง KT ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดของขอ้ปฏบิัตใินนโยบายฯ หากตอ้งการทีจ่ะใหโ้ครงการ 
Tonggol FIP อยูบ่นเว็บไซต ์Fishery Progress ตอ่ไป ทางเรอืประมงทีเ่ขา้รว่มโครงการ จะตอ้ง
ปฏบิัตติาม Code of Conduct (CoC) ทีท่าง Fishery Progress ไดก้ าหนด และจะตอ้งมคีวาม
โปร่งใส โดยการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆเกีย่วกับเรือประมงลงบนเว็บไซต ์หรือหากมขีอ้รอ้งเรยีน
จากลกูเรอื ก็จะตอ้งถกูเผยแพรล่งบนเว็บไซตด์ว้ยเชน่กนั หรอือกีทางเลอืกหนึง่ คอืการพจิารณา
น า FIP ออกจากเว็บไซต ์Fishery Progress และสรา้งเว็บไซตใ์หม่ขึน้มาแทน ซึง่ทาง KT จะ
สนับสนุนในสว่นของเว็บไซตท์ีจ่ะสรา้งขึน้มาใหม ่โดยใหท้างโรงงาน ค านงึถงึดา้นนโยบายและ
การท างานเป็นหลัก เพือ่ใหโ้ครงการสามารถด าเนนิตอ่ไปได ้

           KT แจง้ว่าประเด็นดา้นสังคมยังคงตอ้งมี
อยู ่ซ ึง่เนือ้หาทีม่ใีน CoC Tonggol FIP ทีม่กีารลง

นามไปนัน้ เป็นมาตรฐานขัน้ต า่ 

           ทั ้งนี้  ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทาง
สมาชิกเป็นหลัก โดยหลังจากนี้ สมาคมฯ จะ
สอบถามความเห็นไปยังสมาชกิ ถงึแนวทางการ
ตัดสินใจหรือขอ้กังวลเกี่ยวกับนโยบายฯ ของ 
Fishery Progress ส่วนทางกรมประมงจะช่วยดู
เ นื้ อ ห า ใ น ส่ ว น ข อ ง  Social Responsibility 
Assessment Tool (SRA) ว่าเรือประมงไทยจะ

สามารถปฏบิัตติามไดห้รอืไม ่และทางสมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มลู และนัดประชมุกับทางสมาชกิ
อกีครัง้ เพือ่น าไปสูก่ารตัดสนิใจในภาพรวมของโครงการ โดยวันและเวลาจะแจง้ใหท้า่นสมาชกิ

ทราบในภายหลัง 
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กฎหมายราชกจิจานุเบกษา  
เดอืนเมษายน 2564  

 

1.พระราชก าหนดการใหค้วามชว่ยเหลอืและฟ้ืนฟผููป้ระกอบธรุกจิทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/026/T_0005.PDF  

 

2.ประกาศ เรือ่ง การก าหนดอ านาจหนา้ทีข่องรัฐมนตรตีามกฎหมายเป็นอ านาจหนา้ทีข่อง

นายกรัฐมนตร ี(ฉบับที ่๓)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/089/T_0020.PDF  

 

3.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ประกาศและค าสัง่ของจังหวัดทีอ่อกโดยผูว้า่ราชการจังหวัด

และผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร 

ตามพระราชบัญญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที ่28)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/086/T_0006.PDF  

 

4.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ประกาศและค าสัง่ของจังหวัดทีอ่อกโดยผูว้า่ราชการจังหวัด

และผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร 

ตามพระราชบัญญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที ่29)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/086/T_0007.PDF  

 

5.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ประกาศและค าสัง่ของจังหวัดทีอ่อกโดยผูว้า่ราชการจังหวัด

และผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร 

ตามพระราชบัญญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที ่27) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/085/T_0004.PDF  

 

6.ประกาศกรมควบคมุโรค เรือ่ง แบบหนังสอืรับรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรคกรณีโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 

๒๕๖๔  

 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/083/T_0003.PDF  

 

7.ประกาศส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิเรือ่ง ก าหนดแบบค าขอรับ

ใบอนุญาต แบบใบรับค าขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาตเป็นผูผ้ลติ ผูส้ง่ออก หรอืผูน้ าเขา้ แบบ

หนังสอืแจง้การสง่ออกหรอืน าเขา้ และแบบใบรับแจง้การสง่ออกหรอืน าเขา้สนิคา้เกษตรตาม

มาตรฐานบังคับ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/082/T_0002.PDF  

 

8.ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหง่พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(ฉบับที ่20)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/082/T_0025.PDF  

 

9.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ประกาศและค าสัง่ของจังหวัดทีอ่อกโดย ผูว้า่ราชการ

จังหวัดและผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร 

ตามพระราชบัญญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที ่26)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/026/T_0005.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/089/T_0020.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/086/T_0006.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/086/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/085/T_0004.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/083/T_0003.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/082/T_0002.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/082/T_0025.PDF
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/081_2/2.PDF  

 

10.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ประกาศและค าสัง่ของจังหวัดทีอ่อกโดย ผูว้า่ราชการ

จังหวัดและผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร 

ตามพระราชบัญญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที ่25)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/081_2/1.PDF  

 

11.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ประกาศและค าสัง่ของจังหวัดทีอ่อกโดย ผูว้า่ราชการ

จังหวัดและผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร 

ตามพระราชบัญญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที ่25) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/081_1/1.PDF   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/081_2/2.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/081_2/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/081_1/1.PDF
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ขา่วประจ าเดอืนเมษายน 2564 รวบรวมโดย TTIA 
 
ขา่วประมง 

1. คพ. เปิดตัวโครงการลดขยะพลาสตกิ-ขยะทะเลในเอเชยีตะวนัออก-ตะวันออกเฉียงใต ้
 
2. วกิฤตทีแ่นวปะการังวติซนั หรอืแนวปะการังฮเูลยีน 
 
3. ปลอ่ยกุง้แชบว๊ย 3.3 แสนตัว เพิม่ผลผลติสตัวน ้าชายทะเลสตัหบี 
 
4. ปิด 3 เดอืน ทะเลฝ่ังอันดามัน 4 จังหวัด ใหส้ตัวน์ ้าฟักไข ่
 
5. สหภาพยโุรปประกาศบัญชรีายชือ่รัฐเจา้ของธงและหน่วยงานผูร้ับผดิชอบหลกัดา้น IUU ของประเทศทีส่าม 
 
6. Global Tuna Alliance, Others Introduce 2025 Pledge Towards Sustainable Tuna 
 
7. Indian Aquaculture Professionals See Domestic Promotion A Way To Increase Farmed Shrimp Output 
 
8. รัฐบาลขบัเคลือ่นนโยบายบรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 
9. ดร.ธรณ์ ฝากไวใ้หค้ดิ หวั่นหอยเมน่ไทยโดนกนิจนเสยีระบบนเิวศ 
 
10. รมว.กลาโหมฟิลปิปินสค์าดจนีก าลังขยายเขตการครอบครองพืน้ทีท่ะเลจนีใต ้
 
11. ผบ.ทร.ลงใตป้ระชมุ ศรชล. แกปั้ญหาประมง พรอ้มเยีย่มหน่วยใน จ.ระนอง 
 
12. "องคก์ารสะพานปลา" ปฏเิสธขอ้เสนอ ประมงสมทุรปราการ 
 
13. ผูบั้ญชาการทหารเรอื ประชมุ ศรชล. ในพืน้ทีภ่เูกต็ ตดิตามสถานการณ์ดา้นความมั่นคงในทะเล 
 
14. CPF ย ้านโยบายผลติภัณฑส์ตัวน์ ้า ตรวจสอบยอ้นกลับแหลง่ทีม่าวัตถดุบิได ้
 
15. ดเูตรเ์ตเรยีกรอ้ง "ใชส้นัตวิธิ"ี แกปั้ญหาเรอืประมงจนี 
 
16. อนูเิมอืงไทย เสีย่งท าหอยเมน่ถกูจับกนิเรยีบ สง่ผลเลวรา้ยตอ่ระบบนเิวศ! 
 
17. กองทพัเรอืจดักจิกรรม “รวมใจภักดิ-์รกัษ์เตา่-ทะเลไทยรว่มใจปลกูป่าโกงกาง” 
 
18. Chinese Overfishing in the South Pacific Devastates Some Islands’ Livelihoods 
 
19. รายงานความคบืหนา้ในการด าเนนิการตามแผนการปฏริปูประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดอืนตลุาคม-ธันวาคม 2563) 
 
20. 'เอสโซ'่ ปลอ่ยพันธุก์ุง้กลุาด าลา้นตัวฟ้ืนฟทูรพัยากรสตัวน์ ้า 
 
21. 2021 salmon fishing seasons await final decision 
 
22. BC fisheries, aquaculture projects get clean tech boost 
 
23. เกดิเหตเุรอืบรรทกุน ้ามันชนเรอืบรรทกุสนิคา้ในฟิลปิปินส ์ไมม่ผีูบ้าดเจ็บ 
 
24. “ปดู า” สตัวเ์ศรษฐกจิตัวใหม ่“ศอ.บต.” หวังใชส้รา้งคณุภาพชวีติใหช้าวจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 
25. ญีปุ่่ น จะตัดสนิใจประเด็น ปลอ่ยน ้าปนเป้ือนสารกมัมันตรังส ีจากฟกุชุมิะ เร็ว ๆ นี ้
 
26. นักวจิัยไทยคน้พบ"แมลงสาบทะเล" 2 ชนดิใหมข่องโลก 
 
27. ถอดโมเดลผูน้ าอาหารทะเลโลก ‘นอรเ์วย’์ สูก่ารประมงไทยอยา่งย่ังยนื 
 
28. ปตท. ป้ันปลาเศรษฐกจิตัวใหม ่ชว่ยประมงไทย 
 
29. จับเรอืประมงตา่งชาตริกุล ้าท าการประมงน่านน ้าไทย 
 
30. เศรา้! วาฬยักษ์ 4 ตัวเกยตืน้อา่วซานฟรานซสิโกใน 9 วนั 2 ตัวโดนเรอืชนตาย 
 
31. Is Europe Pursuing a ‘Neo-Colonial’ Plunder of Resources In the Indian Ocean? 
 
32. ปลอ่ย'ฉลามกบ' สตัวน ้าหายากสูเ่กาะมันนอก เดนิหนา้แผนอนุรกัษ์ฉลามของชาต ิ

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2651770
https://www.matichon.co.th/columnists/news_2650314
https://policemagazine24.blogspot.com/2021/04/33.html
https://www.thebangkokinsight.com/587036/
https://thaieurope.net/2021/04/01/สหภาพยุโรปประกาศบัญชีร-7/
http://infofish.org/v3/index.php/component/k2/item/289-global-tuna-alliance-others-introduce-2025-pledge-towards-sustainable-tuna
http://infofish.org/v3/index.php/component/k2/item/290-indian-aquaculture-professionals-see-domestic-promotion-a-way-to-increase-farmed-shrimp-output
https://www.thairath.co.th/news/society/2063792
https://mgronline.com/travel/detail/9640000032193
https://www.voathai.com/a/philippines-south-china-sea/5840364.html
https://www.thairath.co.th/news/local/south/2064369
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/474737
https://siangtai.com/2021/04/05/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0/
https://www.prachachat.net/economy/news-638931
http://www.dailynews.co.th/foreign/835486
https://hilight.kapook.com/view/212562
https://mgronline.com/local/detail/9640000032500
https://www.rfa.org/english/commentaries/china-pacific-fishing-04062021143253.html
https://www.ryt9.com/s/cabt/3214170
https://siamrath.co.th/n/233815
https://www.columbian.com/news/2021/apr/07/2021-salmon-fishing-seasons-await-final-decision/
https://seawestnews.com/bc-fisheries-aquaculture-projects-get-clean-tech-boost/
https://www.ryt9.com/s/iq38/3214408
https://mgronline.com/south/detail/9640000033962
https://www.brighttv.co.th/news/global/japan-radioactive-decay-mode
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/475137
https://www.posttoday.com/economy/news/650201
https://www.dailynews.co.th/economic/835913
https://news.ch7.com/detail/478629
https://mgronline.com/around/detail/9640000034571
https://science.thewire.in/environment/is-europe-pursuing-a-neo-colonial-plunder-of-resources-in-the-indian-ocean/
https://www.thaipost.net/main/detail/99646
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33. กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิจัดกจิกรรมเพือ่สงัคม “การวางซัง้กอ สรา้งบา้นปลา ฟ้ืนฟทูอ้งทะเลไทย” 
 
34. 'น ้าปนเป้ือนรงัส'ี ญีปุ่่ นชนวนฟ้องศาลระหวา่งประเทศ 
 
35. ความสมบรูณ์สิง่มชีวีติในทะเลลดลงใกลเ้สน้ศนูยส์ตูร 
 
36. ปลากะพงขาว ปลาเศรษฐกจิ ทีส่ าคัญของไทย 
 
37. Listuguj, Ottawa agree to collaborate on fishery regulations 
 
38. How COVID-19 Affects the Fishing Industry 
 
39. 'ดเูตรเ์ต'พรอ้มจัดเรอืรบยนืยันอา้งสทิธิใ์นทะเลจนีใต ้
 
40. องคก์ารพัฒนาเอกชนเรยีกรอ้งความเมตตาตอ่สตัวน์ ้า 
 
41. เปิดปม: กอ้นน ้ามันปรศินา 
 
42. ความพยายามครัง้ยิง่ใหญใ่นการปกป้องมหาสมทุรทัว่โลกก าลังด าเนนิไปอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
43. ทลฉ.ทุม่กวา่ 300 ลา้นบาท สรา้งแลนดม์ารก์ใหมข่องนครแหลมฉบัง 
 
44. อาหารปลาดกุ สตูรกรมประมง 
 
45. ไทยยเูนีย่น เปิดตัวผลติภัณฑใ์หม ่น ้ามันปลาทนู่าบรสิทุธิ ์
 
46. ทส.แตง่ตัง้เจา้พนักงานควบคมุมลพษิครอบคลมุหน่วยงาน – พืน้ทีท่ั่วประเทศ 
 
47. Climate change, overfishing taking toll on world's fish supply, warn Australian researchers 
 
48. Small-scale fisheries can back food security efforts in Arabian Sea countries 
 
49. เกษตรฯ ยกระดับฐานขอ้มลู Farmer ONE สู ่Data Standard จัดเกบ็ขอ้มลูมาตรฐานเดยีวกนัตาม TH e-GIF พรอ้มเตรยีม
ประกาศใชใ้นปีนี ้
 
50. มชิชัน่รกัษ์โลก! Caudalie 100% Plastic Collect เก็บขยะเพือ่ทอ้งทะเลไทย 
 
51. The 10 Best Canned Tuna for a Healthy and Convenient Meal in 2021 
 
52. ถอดโมเดลนอรเ์วย ์สรา้งความเชือ่ม่ันการประมงแบบย่ังยนื 
 
53. ปลาน ้าโขงทา้ยเขือ่นไซยะบรุใีกลส้ญู กรมประมงจับมอืบ. ซเีคพาวเวอรเ์พาะเลีย้งขยายพันธุ ์
 
54. TUNA IN TROUBLE 
 
55. FISHING IN AFRICAN WATERS 
 
56. เกษตรเลีย้งปลาเดอืดรอ้นหนัก แมน่ ้าทา่จนีเน่าปลากระชงัตายเกลือ่น 
 
57. พบซากโลมาอริวดตีายลอยบนน ้าโขงชายแดนลาว-กมัพชูา 
 
58. ไฟเขยีว "โครงการรักษาเสถยีรภาพราคากุง้" 2564 
 
59. NaFAA, FAO Sign Two ‘Cardinal’ Fisheries Projects 
 
60. NOAA Keeps Deploying Fishery Observers But With Limits Amid Pandemic 
 
61. เรอืประมงนับรอ้ย ลอยล ากลางสายฝน รอ้ง ‘กนอ.’ เยยีวยาผลกระทบโครงการถมทะเลเฟส3 
 
62. The Origin Of The “Dolphin-Safe” Tuna Label 
 
63. Opinion: Plastic is only part of the problem 
 
64. นายทนุรกุป่าชายเลน "ทา่เรอื-ฟารม์" ทช.ด าเนนิคด ี
 
65. สง่ออก “กุง้-ไก”่ ไทยระทกึ อยีอูอกกฎรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 

https://bangkok-today.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%88/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/932511
https://www.thairath.co.th/news/local/2068789
https://phuketjournal.com/giant-seaperch-asian-seabass.html
https://ca.news.yahoo.com/listuguj-ottawa-agree-collaborate-fishery-210330897.html
https://www.borgenmagazine.com/fishing-industry/
https://www.thaipost.net/main/detail/100084
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2681018
https://news.thaipbs.or.th/content/303456
https://www.ryt9.com/s/anpi/3216739
https://mgronline.com/local/detail/9640000037641
https://www.thairath.co.th/news/local/2073236
https://www.prachachat.net/economy/news-653076
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2684269
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2021-04/22/content_77430154.htm
https://phys.org/news/2021-04-small-scale-fisheries-food-efforts-arabian.html
https://www.thaipost.net/main/detail/100323
https://www.thaipost.net/main/detail/100323
https://www.springnews.co.th/alive/808253
https://www.themanual.com/food-and-drink/the-10-best-canned-tuna-for-a-healthy-and-convenient-meal-in-2021/
https://www.matichon.co.th/economy/news_2687353
https://siamrath.co.th/n/238271
https://www.technologytimes.pk/2021/04/25/tuna-in-trouble-2/
https://www.udel.edu/udaily/2021/april/tracking-fishing-african-waters-foreign-ships-vessels/
https://www.banmuang.co.th/news/region/231757
https://transbordernews.in.th/home/?p=27232
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/477588
https://frontpageafricaonline.com/fishery/nafaa-fao-sign-two-cardinal-fisheries-projects/
https://patch.com/hawaii/honolulu/noaa-keeps-deploying-fishery-observers-limits-amid-pandemic
https://www.matichon.co.th/region/news_2697047
https://www.forbes.com/sites/allenelizabeth/2021/04/28/the-origin-of-the-dolphin-safe-tuna-label/?sh=53c3c9873c11
https://scotscoop.com/opinion-plastic-is-only-part-of-the-problem/
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2079863
https://www.prachachat.net/economy/news-657030
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66. Thai Union Demonstrates Commitment to Transparency, Taking Part in Ocean Disclosure Project Initiative 
 
67. Data shows consumers are choosing sustainability 
 
68. UK and Norway fail to reach fishing deal 
 
69. MPs urge Government to level playing field for meat and seafood exporters 
 
 
ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 
 
1. นายระพภัีทร ์จนัทรศรวีงศ ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชมุคณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ
ในคณะกรรมการควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์ครัง้ที ่1/2564 โดย นายสตัวแพทยส์รวศิ ธานโีต อธบิดกีรมปศสุตัว ์มอบหมายให ้น.สพ.รัก
ไทย งามภักดิ ์ผูอ้ านวยการกองควบคมุอาหารและยาสตัว ์เขา้รว่มประชมุฯ 
 
2. ตลาดสนิคา้สตัวเ์ลีย้งในสหรัฐอเมรกิาสดใส ยอดขายเกนิ 100 พนัลา้นเหรยีญฯ 
 
3. "ซพีเีอฟ" เลือ่นขัน้เทยีบชัน้บรษัิทระดับโลก 
 
4. กญัชากบัการใชใ้นสตัวเ์ลีย้ง.สพ.ย ้า!! อาจเกดิภาวะพษิไดห้ากใชอ้ยา่งไมถ่กูตอ้ง 
 
5. Company recalls pet food for salmonella risk 
 
6. Human-grade pet food producer pledges to ASPCA’s Better Chicken Commitment 
 
7. Pet Food Price Increases Could Follow Reported Pet Food Shortages 
 
8. วัดรอย(อุง้) เทา้คารบ์อน เมือ่สนัุขท าโลกรอ้น 
 
9. Sweet potato bred for natural pet food colorant 
 
10. Active Chilean market introducing new premium pet foods 
 
11. อธบิดกีรมปศสุตัวแ์จง อนุญาตน าเขา้สง่ออก สตัว-์ซากสตัว ์ใหบ้รกิารผา่นระบบอเิลก็ทรอนคิส ์
 
12. สหภาพยโุรปไมต่อ่อนุญาตสารเสรมิ phosphoric acid 60% ในอาหารสตัว ์
 
13. สหภาพยโุรปอนุญาตสารเสรมิในอาหารสตัว ์
 
14. French pet food producer invests to boost output, exports 
 
15. Canadian cat brand Catit introduces cat food made with 92% sustainable insect protein! 
 
16. Why This Sustainable Pet Food Company Believes Doing Good is Good for Business and the Planet 
 
17. Save Ralph หนังสัน้บบีหัวใจ รณรงคเ์ลกิใชเ้ครือ่งส าอางทดลองกบัสตัว ์
 
18. ‘ผัก’ 7 ชนดิ ทีเ่จา้ของ ‘สนัุข’ ควรรูว้า่นอ้งหม ่าได ้
 
19. The bitter truth about aflatoxins 
 
20. วศ. พัฒนาคณุภาพ Lab ยกระดับการทดสอบคณุคา่ทางโภชนาของอาหารสตัว ์ตามมาตรฐานสากล 
 
21. ไทยยเูนีย่นบรจิาคอาหารแมว เบลลอตตา้ 
 
22. You’ll soon be able to feed your cat insect-based food 
 
23. The top global markets for US pet food exports in 2020 
 
24. Dehydrated and Freeze-Dried Pet Food Market Insights, Trends, Forecast up to 2027 
 
25. Kemin introduces natural fiber ingredient in Brazilian pet food market 
 
26. CPF รว่มปลดแมไ่กย่นืกรง-เรง่สง่ออกไข ่หลังกรมปศสุตัวข์อความรว่มมอืแกปั้ญหาไขร่าคาตก 
 
27. 6 new dog food, treat products from Champion Petfoods 
 
28. Mexican pet food manufacturers find emerging channel 

https://www.webwire.com/ViewPressRel.asp?aId=273271
https://www.newhope.com/market-data-and-analysis/data-shows-consumers-are-choosing-sustainability
https://www.bbc.com/news/uk-politics-56932551
https://thefishingdaily.com/featured-news/mps-urge-government-to-level-playing-field-for-meat-and-seafood-exporters/
http://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/69-2018-10-28-03-51-08/1028-31-2564-9-30-1-2564
http://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/69-2018-10-28-03-51-08/1028-31-2564-9-30-1-2564
http://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/69-2018-10-28-03-51-08/1028-31-2564-9-30-1-2564
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/731049/731049.pdf&title=731049&cate=413&d=0
https://www.msn.com/th-th/money/news/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81/ar-BB1fc0K4
https://www.dailynews.co.th/article/834815
https://kgmi.com/news/007700-company-recalls-pet-food-for-salmonella-risk/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14622-human-grade-pet-food-producer-pledges-to-aspcas-better-chicken-commitment
https://www.petproductnews.com/news/pet-food-price-increases-could-follow-reported-pet-food-shortages/article_d8d5e180-96f2-11eb-98ea-ef0e4e48dc19.html
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931329
https://www.petfoodindustry.com/articles/10170-sweet-potato-bred-for-natural-pet-food-colorant?v=preview
https://www.petfoodindustry.com/articles/10174-active-chilean-market-introducing-new-premium-pet-foods
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2665994
https://thaieurope.net/2021/04/09/สหภาพยุโรปไม่ต่ออนุญาต/
https://thaieurope.net/2021/04/09/สหภาพยุโรปอนุญาตสารเส-18/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10184-french-pet-food-producer-invests-to-boost-output-exports
https://www.foodincanada.com/products/canadian-cat-brand-catit-introduces-cat-food-made-with-92-sustainable-insect-protein-148034/
https://www.entrepreneur.com/video/369264
https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2072061
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/932891
http://www.ft.lk/opinion/The-bitter-truth-about-aflatoxins/14-716364
https://www.ryt9.com/s/prg/3216413
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/933400
https://www.slashgear.com/youll-soon-be-able-to-feed-your-cat-insect-based-food-20669703/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14661-the-top-global-markets-for-us-pet-food-exports-in-2020
https://soccernurds.com/uncategorized/4009589/dehydrated-and-freeze-dried-pet-food-market-insights-trends-forecast-up-to-2027/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14664-kemin-introduces-natural-fiber-ingredient-in-brazilian-pet-food-market
https://www.tcijthai.com/news/2021/4/current/11576
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14668-6-new-dog-food-treat-products-from-champion-petfoods
https://www.petfoodindustry.com/articles/10214-mexican-pet-food-manufacturers-find-emerging-channel
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29. Canada tops US pet food exports 2020; China, Mexico up 
 
30. Cat food sold at Walmart recalled for salmonella 
 
31. The 6 Best Organic Dog Foods of 2021 
 
32. https://www.dailynews.co.th/article/838984 
 
33. กรมปศสุตัวเ์ปิดตัวโลโกใ้หม ่ไขไ่กเ่ลีย้งแบบไมข่งักรง 
 
34. สวัสดภิาพสตัว ์พืน้ฐานสตัวป์ลอดโรค อาหารปลอดภัย 
 
35. Cat food tops German, French pet food retail sales 2020 
 
36. German pet population up 1 million in 2020 
 
37. ‘It’s a necessity:’ finding more sustainable ingredient sources for pet food and treats 
 
38. How balanced is competition in Mexican pet food e-commerce? 
 
39. ‘It’s a necessity:’ finding more sustainable ingredient sources for pet food and treats 
 
40. Mercury levels in pet food cause for concern, fish-based foods main culprit 
 
41. ‘สตัวท์ดลอง’ ความจรงินอกแอนเิมชัน่ ในวันทีโ่ลก #saveRalph 
 
 
 
ขา่วความปลอดภยัอาหาร  

1. DITP หนุนผูป้ระกอบการสง่ออกสนิคา้อาหารไทยปลอดการปนเป้ือนเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
 
2. Federal Food and Beverage Roadmap released 
 
3. Food chain role considered in WHO’s COVID-19 origin report 
 
4. ราชกจิจาฯ ประกาศขอ้ความ หา้มใชใ้นโฆษณาอาหาร ไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูบ้รโิภค 
 
5. ไทยแกรง่ปลอด ASF ดันพลังหมชูว่ยเศรษฐกจิชาต ิ
 
6. Number of Australian recalls in 2020 tops three figures 
 
7. CPF ช ู“อาหารมั่นคง” ผลติอาหารปลอดภัย ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม 
 
8. กลา้ลองไหม? ท า ‘สเตก๊ Plant-based’ จากเครือ่งพมิพส์ามมติ ิ
 
9. Custom solutions critical for food, beverage manufacturers 
 
10. FSA survey finds high confidence in food safety 
 
11. 200 บิ๊กอตุสาหกรรมอาหาร ซุม่แปรรปู “กญัชง” ลยุตลาด 
 
12. ระยองยกระดบั “ปรงุอาหารปลอดภัย” หนุนเทีย่ว New Normal  
 
13. หนา้รอ้นนีต้อ้งรู…้บรโิภคอาหารอยา่งไรใหป้ลอดภัย 
 
14. Animal medicines regulation failure threatens Ireland's agri-food sector 
 
15. TACC ปลืม้! “รง.บา้นบงึ” ผา่น FSSC 22000 รับรองระบบจัดการความปลอดภัยอาหาร 
 
16. WTO members address 10 new trade concerns 
 
17. Food Safety Summit offers pre-summit webinar: How to Effectively Work with Departments in Your Company 
 
18. Denmark investigates Salmonella outbreak; Norway expands recalls 
 
19. สวทช. เปิดเมอืงนวัตกรรมอาหารสว่นขยาย @ เกษตรศาสตร ์

https://www.petfoodindustry.com/articles/10187-canada-tops-us-pet-food-exports-2020-china-mexico-up?utm_content=buffer672ac&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR3Iya8m1D3K5gwCeSYrbV45_IgueN_Vadgb8tc1rrT4-wieaSbq47j5wIs
https://sapulpatimes.com/cat-food-sold-at-walmart-recalled-for-salmonella/
https://www.treehugger.com/best-organic-dog-foods-5176629
https://www.dailynews.co.th/article/838984
https://www.thairath.co.th/news/local/2077931
https://siamrath.co.th/n/239423
https://www.petfoodindustry.com/articles/10222-cat-food-tops-german-french-pet-food-retail-sales-2020?v=preview
https://www.petfoodindustry.com/articles/10225-german-pet-population-up-1-million-in-2020?v=preview
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14678-its-a-necessity-finding-more-sustainable-ingredient-sources-for-pet-food-and-treats
https://www.petfoodindustry.com/articles/10231-how-balanced-is-competition-in-mexican-pet-food-e-commerce
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14678-its-a-necessity-finding-more-sustainable-ingredient-sources-for-pet-food-and-treats
https://www.unr.edu/nevada-today/news/2021/mercury-in-pet-food
https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_2694108
https://www.businesstoday.co/pr-news/31/03/2021/66987/
https://www.foodanddrinkbusiness.com.au/news/federal-food-and-beverage-roadmap-released
https://www.foodsafetynews.com/2021/04/food-chain-role-considered-in-whos-covid-19-origin-report/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930389
https://mgronline.com/business/detail/9640000031384
https://www.foodsafetynews.com/2021/04/number-of-australian-recalls-in-2020-tops-three-figures/
https://hoonsmart.com/archives/178186
https://www.beartai.com/brief/sci-news/588104
https://www.foodsafetynews.com/2021/04/custom-solutions-critical-for-food-beverage-manufacturers/
https://www.foodsafetynews.com/2021/04/fsa-survey-finds-high-confidence-in-food-safety/
https://www.thansettakij.com/content/474529
https://www.thansettakij.com/content/474658
https://www.prachachat.net/hilight-prachachat/news-641290
https://www.rte.ie/news/primetime/2021/0406/1208216-animal-medicines-regulation-failure-agri-food-sector-northern-ireland/
https://www.kaohoon.com/content/430591
https://www.foodsafetynews.com/2021/04/wto-members-address-10-new-trade-concerns/
https://www.foodsafetynews.com/2021/04/food-safety-summit-offers-pre-summit-webinar-how-to-effectively-work-with-departments-in-your-company/
https://www.foodsafetynews.com/2021/04/denmark-investigates-salmonella-outbreak-norway-expands-recalls/
https://www.thansettakij.com/content/tech/475621
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20. LyondellBasell น าเสนอกลุม่ผลติภัณฑ ์Circulen หนุนการน าพลาสตกิกลับมาใชซ้ ้า  
 
21. เครง่ครัดตามหลักสขุลกัษณะทีด่ดีา้นอาหารปลอดภัย หา่งไกล ไรก้งัวลโควดิ-19 
 
22. FAO: Organic label is not a guarantee of food safety 
 
23. USDA's top food safety official targets salmonella 
 
24. เกาหลใีตแ้กไ้ขขอ้ก าหนดการตรวจประเมนิสถานประกอบการตา่งประเทศ 
 
25. CPF ผา่นมาตรฐาน IPHA 61 โรงงาน ตอกย ้าอาหารมั่นคง ปลอดโควดิ-19 
 
26. สมอ. ขอ "งด" การรับใบอนุญาตดว้ยตนเอง โดยจะจัดสง่ใหท้างไปรษณีย ์ตัง้แตว่ันที ่16 ถงึ 30 เมษายน 2564 และจะประกาศให ้
ทราบอกีครัง้เมือ่สถานการณ์โควดิคลีค่ลาย 
 
27. ส.ภัตตาคารไทยก าหนดขอ้ปฏบัิตริา้นอาหารชว่งโควดิระบาดสรา้งความมั่นใจใหล้กูคา้ 
 
28. Dubai closes 53 food outlets in Q1 2021 due to Covid-19 infractions 
 
29. "ซพีเีอฟ"ย ้าเนือ้สตัวก์นิได ้ปลอดภัย หลกัสวัสดภิาพสตัวห์นุนปลอดโรค 
30. Cheese, seafood, certain canned goods face tougher import enforcement 
 
31. ย ้า “กุง้” ไมไ่ดเ้ป็นพาหะของโรค “โควดิ-19” กนิไดป้ลอดภัย (มคีลปิ) 
 
32. ขออนุมัตสิมัครเป็นสมาชกิ The Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) The International Accreditation Forum 
(IAF) 
 
33. วนัคุม้ครองโลก 22 เมษายน ซพีเีอฟ ชวนรว่มอนุรักษ์โลก ดแูลสิง่แวดลอ้ม สรา้งหลักประกนัความม่ันคงทางอาหารอยา่งย่ังยนื 
 
34. เครอืเบทาโกร มุง่ยกระดับอตุสาหกรรมอาหาร ผา่นการสรา้งคณุคา่รว่ม (CSV) ตลอดหว่งโซก่ารผลติ เพือ่ชวีติทีย่ั่งยนื 
 
35. Fifty-nation meeting begins on global food safety during pandemic 
 
36. ซพีแีรม ควา้มาตรฐานIPHAการันตคีวามปลอดภัยอาหารสงูสดุ 
 
37. วอรเ์รนรบูโิอสมธิ ผลกัดันใหห้ว่งโซอ่ปุทานยาของสหรัฐฯปลอดภัยหลังจากโควดิ 
 
38. Expiration Date Definition 
 
39. ขา่วด ี“สปป.ลาว” ไฟเขยีวน าเขา้อาหารทะเลสด แชแ่ข็ง 1 พ.ค. 
 
40. เขม้สะพานปลา-ทา่เทยีบเรอืประมง สกดัโควดิ ระลอก3 
 
41. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์แนะวธิที าความสะอาดหนา้กากผา้ 
 
42. แม็คโครช"ูแซลมอลหรอืปลาสม้"อาหารเพือ่สขุภาพ 
 
43. ปลดลอ็กพลาสตกิรไีซเคลิ ส าหรับบรรจภัุณฑใ์สอ่าหาร 
 
44. ซ.ีพ.ี เวยีดนาม เดนิหนา้สูค่วามเป็นเลศิในการบรหิารจัดการองคก์รสูม่าตรฐานระดับโลก 
 
45. 28 เมษายน ‘วันหยดุขยะอาหาร’  ‘Stop Food Waste Day’ 
 
46. “ฟ้าทะลายโจร” สรรพคณุ ทานอยา่งไรใหถ้กูวธิ ี
 
47. 'เอกา โกลบอล' เรง่ผลติบรรจภุณัฑย์ดือายวุถิใีหม ่
 
48. 'ไขมนัตัวรา้ย' ยิง่บรโิภค ยิง่ท าลายสขุภาพ 
 
49. ท าความรูจ้กั 'ยาฟาวพิริาเวยีร'์ ชว่ยรักษาผูป่้วยโควดิ-19 
 
50. เนือ้สตัวก์นิไดป้ลอดภัย จากผูผ้ลติทีใ่สใ่จสวัสดภิาพสตัว ์
 
51. FDA adds E. coli outbreak to weekly report; few details reported 
 
52. ระเบยีบใหม ่EU บังคับเผยขอ้มลูประเมนิความเสีย่ง 
 

https://www.ryt9.com/s/anpi/3215239
https://www.prachachat.net/hilight-prachachat/news-649264
https://www.foodsafetynews.com/2021/04/fao-organic-label-is-not-a-guarantee-of-food-safety/
https://www.capitalpress.com/ag_sectors/livestock/usdas-top-food-safety-official-targets-salmonella/article_535bd382-9e38-11eb-95f4-7b87663c0669.html
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7501
https://www.dailyboomm.com/18/04/2021/22008/
https://www.tisi.go.th/news/details/300
https://www.tisi.go.th/news/details/300
https://www.infoquest.co.th/2021/78031
https://gulfbusiness.com/dubai-closes-53-food-outlets-in-q1-2021-due-to-covid-19-infractions/
https://www.thansettakij.com/content/476397
https://www.foodsafetynews.com/2021/04/cheese-seafood-certain-canned-goods-face-tougher-import-enforcement/
https://www.thansettakij.com/content/476633
https://www.ryt9.com/s/cabt/3216672
https://www.ryt9.com/s/cabt/3216672
https://www.prachachat.net/public-relations/news-653132
https://siamrath.co.th/n/237609
https://www.inform.kz/en/fifty-nation-meeting-begins-on-global-food-safety-during-pandemic_a3779519
https://mgronline.com/news1/detail/9640000038559
https://www.thaifrx.com/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B4-%E0%B8%98-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94/
https://www.thaifrx.com/expiration-date-definition/
https://www.thansettakij.com/content/477055
https://www.thansettakij.com/content/476787
https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1103
https://www.komchadluek.net/news/pr/464786
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6362425
https://www.prachachat.net/public-relations/news-656388
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934665
https://cities.trueid.net/article/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5-trueidintrend_216174
https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/77260
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934822
https://www.tnnthailand.com/news/covid19/78350/
https://www.prachachat.net/public-relations/news-658114
https://www.foodsafetynews.com/2021/04/new-e-coli-outbreak-added-to-fdas-update-few-details-reported/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7517
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53. เบทาโกร เดนิหนา้ CSV ยกระดับอตุสาหกรรมอาหาร 
 
54. กรมวทิยฯ์ เผยผลตรวจสอบคณุภาพวัคซนีโควดิ-19 ของแอสตรา้เซนเนกา้ ทีผ่ลติโดย บรษัิท สยามไบโอไซเอนซ ์ไดม้าตรฐาน 
 
55. มหาวทิยาลัยมหดิล ป้ัน “นวัตกรอาหารโลก” 
 
56. สผีสมอาหารกบักุง้แหง้ 
 
57. Federal report focuses on ongoing pathogen threat from raw flour 
 
58. Germany records Salmonella infections linked to poultry meat 
 
59. ซพีเีอฟพรอ้มเสริฟ์ “ปลาทับทมิ” จากฟารม์ทนัสมัย คมุเขม้มาตรการป้องกนัโควดิ-19 
 
60. “อย.” พรอ้มขึน้ทะเบยีนยาฟาวพิริาเวยีรเ์วอรช์ัน่ไทย 
 
 
สถานการณ์โควดิ-19   

1. ยอดโควดิวันนี ้ลดลงอกี มาจาก 3จังหวัด เผย ตดิเชือ้สะสม 28,889ราย 
 
2. “วชริพยาบาล” เปิดลงทะเบยีนฉีดวัคซนีโควดิ ใหส้ทิธ ิ6 เขตกอ่นพืน้ทีอ่ืน่ 
 
3. สธ. เปิดจองฉีดวัคซนีโควดิผา่นไลน ์‘หมอพรอ้ม’ ปลาย พ.ค. 
 
4. ก.ตา่งประเทศ เผย ไทยรับรองขึน้ทะเบยีนวัคซนีโควดิ-19 แลว้ 7 ชนดิ 
 
5. โควดิวันนี ้3 เม.ย. ยอดตดิเชือ้พุง่ 130 ลา้น ฝรั่งเศสคาดระบาดรอบ 3 ถงึจดุพคีใน 10 วัน 
 
6. ผับตดิโควดิแลว้ 71 ราย กระจาย 7จว. ศบค.จอ่สัง่ปิดโซน-ทกุรา้น 
 
7. ยอดผูป่้วยโควดิ 19 วันนี ้(5 เม.ย.) พุง่อกี 194 ราย เชือ่มโยง 2 เคสส าคัญ 
 
8. อนิเดยีผงะ พบตดิโควดิรายใหม ่วันเดยีวพุง่เกนิแสน สงูสดุนับตัง้แตร่ะบาด 
 
9. กรมควบคมุโรค' เผยแนวทางการจัดกจิกรรมในชว่ง 'สงกรานต'์ สกดัโควดิ-19 
 
10. "โควดิวันนี"้ พบผูต้ดิเชือ้กระจายไปแลว้ 14 จังหวัด เชก็ดว่นมจีังหวัดไหนบา้ง 
 
11. "หมอธรีะวัฒน"์ ชีโ้ควดิเขา้ขา่ยระบาด "ระลอก 3" คนป่วยไมม่อีาการ กระจายไปทัว่ 
 
12. เชค็เลย! อยากตรวจ “โควดิ” ไปทีไ่หนไดบ้า้ง ตอ้งจา่ยเทา่ไหร ่
 
13. เชา้นี ้'ชลบรุ'ี พบผูต้ดิเชือ้ 'โควดิ-19' เพิม่ 10 ราย เรง่ตรวจพนง.สถานบันเทงิ 
 
14. “อนุทนิ” ย ้าสงกรานตเ์ดนิทางไดป้กต ิแมป้ระกาศพืน้ทีส่แีดง 
 
15. โควดิ-19 7 เม.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 133 ลา้นราย 
 
16. 86 ประเทศไดร้ับวัคซนีโควดิจากโครงการ “โคแวกซ”์ แลว้กวา่ 36 ลา้นโดส 
 
17. ยอดพุง่! ศบค.เผยวันนีไ้ทยตดิเชือ้โควดิ 405 ราย ทะล ุ3 หมืน่ราย 
 
18. โควดิสายพนัธุอ์ังกฤษ ตน้ตอผบัทองหลอ่ รนุแรงมาก วัคซนีซโินแวค เอาไมอ่ยู ่
 
19. โควดิเชยีงใหมย่อดพุง่ วันนีพ้บผูต้ดิเชือ้ 148 ราย 
 
20. ศบค. ยันน ้ายาตรวจโควดิไมข่าดแคลน แตร่พ.มเีตยีงรองรับไมเ่พยีงพอ 
 
21. นายกฯใหส้ญัญาณ พรอ้มไฟเขยีว รพ.เอกชน จัดหา "วัคซนีโควดิทางเลอืก" 
 
22. สธ. แจงสถานการณ์แพรร่ะบาดโควดิเริม่ ‘ชะลอตัว’ แบง่สพีืน้ที ่พบผูต้ดิเชือ้ 5 ระดับ 
 
23. เปิดยอดเตยีงส ารองรับคนตดิโควดิ19 
 
24. สอ่งธรุกจิยคุโควดิ! คนแหซ่ือ้ ฟ้าทะลายโจรแคปซลู-mask รา้นขายยาคกึ 
 
25. 'ตดิโควดิ' ตอ้งท าอยา่งไร? เชค็ชอ่งทางตดิตอ่และค าแนะน าเมือ่ตดิ 'โควดิ-19' 

https://www.thansettakij.com/content/477795
https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1105
https://www.thairath.co.th/news/society/2080825
https://www.thairath.co.th/lifestyle/food/2080353
https://www.foodsafetynews.com/2021/04/federal-report-focuses-on-ongoing-pathogen-threat-from-raw-flour/#more-203601
https://www.foodsafetynews.com/2021/04/germany-records-salmonella-infections-linked-to-poultry-meat/
https://mgronline.com/business/detail/9640000041186
https://siamrath.co.th/n/240102
https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6248510
https://www.prachachat.net/general/news-640638
https://thethaiger.com/th/news/430067/
https://www.thairath.co.th/news/politic/2062017
https://www.thebangkokinsight.com/587309/
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2658640
https://covid-19.kapook.com/view239648.html
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2063775
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931095
https://www.komchadluek.net/news/regional/463097
https://www.thairath.co.th/news/local/2064551
https://www.thairath.co.th/news/local/2064551
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931163
https://www.one31.net/news/detail/29612
https://thethaiger.com/th/news/430853/
https://www.thansettakij.com/content/covid_19/474885
https://www.posttoday.com/social/general/649936
https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2065407
https://www.thansettakij.com/content/covid_19/475272
https://www.thansettakij.com/content/covid_19/475266
https://www.thansettakij.com/content/covid_19/475245
https://www.thaipost.net/main/detail/99273
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/932142
https://www.springnews.co.th/economics/807768
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931982
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26. สธ.พบผูต้ดิเชือ้โควดิรายใหม ่985 ราย ในปท. 634-ตรวจเชงิรกุ 346-ตปท. 5 
 
27. ทบุสถติ!ิ ตอ่ ผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 วันนี ้เพิม่ 1,582 คน สว่นใหญใ่นกรงุเทพฯ ขณะอนิเดยีวันเดยีวกวา่ 2 แสนคน 
 
28. ประกาศ! 'โควดิ-19' ตดิครบ 77 จังหวัดแลว้ 
 
29. โควดิ: โซนสแีดง 18 จงัหวัด สสีม้ 59 จังหวัด เปิด-ปิด กจิการใดบา้ง 
 
30. “สชุาต”ิ เชก็ความพรอ้มกอ่นตรวจโควดิผูป้ระกนัตน ย ้าลงทะเบยีนจองควิลดแออัด 
 
31. ส.ส.ทยอยฉีดวัคซนีโควดิแลว้ 'อนุทนิ' ดแูลความเรยีบรอ้ยพรอ้มใหก้ าลังใจจนท.สธ. 
 
32. วางแผนลว่งหนา้! อเมรกิาเตรยีมฉีดวัคซนีเสรมิภมูคิุม้กนั ส าหรับประชาชนทีไ่ดร้ับวัคซนีโควดิ-19 ในชว่ง 1 ปี 
 
33. ตรวจหาเชือ้โควดิ พอ่คา้แมค่า้ ‘ตลาดกลางกุง้’ วนัทีส่อง กลุม่แรกแจง้ผลวันนี ้
 
34. เปิดไทมไ์ลน ์ผูเ้สยีชวีติโควดิ 3 รายลา่สดุ มโีรคประจ าตัว และมพีนักงานสถานบันเทงิดว้ย 
 
35. ศบค. แนะ 6 เบอรส์ าคัญ เซฟใสม่อืถอื 5 ขัน้ตอนจัดการ หลังพบตดิโควดิ 
 
36. โควดิวันนี!้ ยอดลดลง ตดิเชือ้เพิม่ 1,390 ราย ผูเ้สยีชวีติเพิม่ 3 ราย  
 
37. เชก็ทีน่ี!่ ชอ่งทางตดิตอ่หาเตยีงส าหรับผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 
 
38. นพ. ทวศีลิป์เผย ยอดฉีดวัคซนีโควดิ ประจ าวนัที ่20/4/63 
 
39. สถานการณ์โควดิ-19 ของอนิเดยียังวกิฤต ิยอดตดิเชือ้รายวนัทะล ุ2.5 แสน 
 
40. ประยทุธ ์ยนืยันคยุกบัไฟเซอรจ์รงิ! มลีุน้สง่วัคซนีโควดิมาไทย ก.ค. ถงึสิน้ปี 5-10 ลา้นโดส 
 
41. เชก็ทีน่ี ่กกัตัวอยา่งไรใหป้ลอดภัย ไมแ่พรเ่ชือ้โควดิ19 
 
42. สกดัลามโรงงาน"ระยอง"สัง่ไลไ่ทมไ์ลนล์กูจา้งคัดกรอง"กลุม่เสีย่ง" 
 
43. จับตา! อดุรธาน-ีเชยีงราย-อยธุยา-พษิณุโลก-ขอนแกน่ ตดิเชือ้โควดิ 19 เพิม่ตอ่เนือ่ง 
 
44. เตรยีมแถลงผลขา้งเคยีงวัคซนีโควดิบา่ยนี ้“อนุทนิ” ย ้า เจรจาจัดหาเพิม่ 
 
45. มาแลว้! วัคซนีโควดิ “ฝีมอืคนไทย” จฬุาฯ เปิดรับอาสาสมัครทดลองฉีด 2 เข็ม 
 
46. ยอดผูต้ดิเชือ้โควดิวันนี ้กทม.น่าหว่งพบมากสดุในประเทศถงึ 446 ราย 
 
47. โฆษก ศบค. ขอใหร้ะวงั ผูเ้สยีชวีติโควดิ-19 ปี 64 เกอืบครึง่ ตดิในครอบครัว 
 
48. ยอดทะลคุรึง่แสน! ป่วยโควดิวนันีพุ้ง่ 2,070 คน ดับเพิม่ 4 ราย ฉีดวัคซนีแลว้เกอืบ 1 ลา้นโดส 
 
49. ศบค. ประเมนิถา้ป่วยโควดิวนัละ1.5พนัคน มเีตยีงไอซยีพูอแค ่19 วัน จอ่เปิด'ICUสนาม' 
 
50. ศบค. ย ้าอกีครัง้ “ไมม่เีคอรฟิ์ว” ชี ้วัคซนียังเป็นทางออก ขอประชาชนรว่มฉีด 
 
51. เปิดภาพหอ้งสายดว่น 1668 จนท.ตอ้งใชป้ากกาจดทลีะเคส 
 
52. “ปตูนิ” ตอบรบัไทย ขอซือ้วัคซนีSputnik V “หนู” ปิดดลี“ไฟเซอร”์10ล.โดส 
 
53. คอ่ย ๆ ลด ผูต้ดิเชือ้โควดิวันนี ้เพิม่ 2,048 คน สว่นใหญ ่กทม. เสยีชวีติ 8 คน 
 
54. “ประกนัสงัคม” เผยยอดผูป้ระกนัตนลงทะเบยีน ตรวจโควดิ-19 
 
55. ศบค. ชดุเลก็ ประเมนิสถานการณ์โควดิ "จ าเป็นหรอืไม"่ ลอ็กดาวนก์ทม. 
 
56. 'ประยทุธ'์ ตัง้เป้าหาวัคซนีโควดิเพิม่ 15 ลา้นโดสตอ่เดอืน หวัง 50 ลา้นคนฉีดกอ่นสิน้ปี 
 
57. โควดิวันนี ้ในไทยเพิม่ 2,179 ราย ป่วยสะสม 59,687 ราย เสยีชวีติ 15 ราย 
 
58. โควดิสายพนัธุอ์นิเดยี รับมอืยากกวา่อังกฤษ 
 
59. มาเลเซยีรว่มกระแส หา้มผูเ้ดนิทางจากอนิเดยีเขา้ประเทศ สกดัการแพรร่ะบาดของโควดิกลายพนัธุ ์
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https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/146348
https://www.thansettakij.com/content/world/477496


   Newsletter                           April 2021 37 |45 

 

 
60. อยีฟู้อง “แอสตรา้เซนเนกา้” วัคซนีโควดิไมม่าตามนัด 
 
61. เอกชนพรอ้มแลว้ ถก “บิ๊กตู”่ พรุง่นีเ้รง่ฉีดวัคซนีป้อง ศก.สญูแสนลา้น 
 
62. แอสตรา้เซนเนกา้ ยันผลติวัคซนีโควดิทนัใช ้ม.ิย.นี ้
 
63. ตร.เปิดแจง้เหตผุูป่้วยโควดิผา่น "191" เพือ่สง่ตอ่ใหห้น่วยแพทย ์
 
64. 'โควดิ-19' ระบาดในเด็กเลก็ แพทยช์ีเ้ด็กตดิเชือ้ในครอบครวัแลว้ 99 คน 
 
65. หอการคา้ รายงาน นายกฯ 2,629 บรษัิท จองซือ้วัคซนีเฉียดลา้นโดส 
 
66. แอสตราเซเนกา ยนืยัน สง่มอบวัคซนีโควดิ ใหค้นไทยไดท้นัตามก าหนด ม.ิย.นี ้
 
67. โควดิวันนี ้ในไทยเพิม่ 1,871 ราย ยอดผูป่้วยสะสมทั่วโลกทะล ุ150 ลา้นราย 
 
68. อัปเดต 60 วนั ไทยฉีดวัคซนีโควดิอกี 6.4 หมืน่โดส ยอดสะสมทะล ุ1.3 ลา้นโดส 
 
69. หอการคา้ไทย เผยรัฐบาลจะจดัหาวัคซนีโควดิเอง ไมอ่ยากใหเ้อกชนแบกคา่ใชจ้า่ย 
 
70. ประกาศแลว้! ขอ้ก าหนด-มาตรการใหม ่คมุโควดิทั่วประเทศ มผีล 1 พ.ค.นี ้
 
71. ศบค. สัง่รือ้ “บทลงโทษ-คา่ปรับ” คนไมส่วมหนา้กากใหม ่
 
72. “หมอพรอ้ม” เปิดจองฉีดวัคซนีโควดิ เชก็ขัน้ตอนลงทะเบยีนทีน่ี!่ 
 
73. เสยีชวีติอกี 15 ราย! โควดิวันนี ้ไทยพบผูต้ดิเชือ้เพิม่ 1,583 ราย ยอดดับสะสม 203 ราย 
 
74. กทม.ตัง้เป้าฉีดวัคซนีโควดิวนัละ 50,000 คน เริม่ ม.ิย.นี ้
 
75. “บิ๊กตู”่ ยันรัฐจัดวัคซนีให ้เอกชนซมพษิโควดิแลว้ไมต่อ้งซือ้เอง 
 
 
ขา่วการเงนิ 

1. “FSMART” เดนิหนา้อัดเงนิลงทนุ 140 ลา้นบาท ถอืหุน้คาเฟ่อัตโนมัต ิ“เตา่บนิ" เพิม่เป็น 19.43% 
 
2. ราคาทองวันนี ้1 เม.ย.64 พุง่ 300 บาท ทองค าแทง่ขายออก 25,300 บ. 
 
3. วเิคราะหส์ถานการณร์าคาน ้ามัน (1 เม.ย.64) 
 
4. ธปท."อัตราแลกเปลีย่น"กลาง 37.0336 บาท/ยโูร (แข็งคา่ 0.0500 บาท/ยโูร) 
 
5. ทองในประเทศ เปิดตลาดทะยาน 100 บาท ระวัง ! เจอเทขายท าก าไร 
 
6. หุน้ไทยภาคเชา้เปิดบวก รับปัจจยัหนุนหลากหลาย 
 
7. ราคาน ้ามัน พุง่ 3.73% รับซพัพลายสหรัฐลดลง 
 
8. SET ปิดเชา้ดิง่ 17 จดุ วติก “โควดิ-19” ระบาดระลอกใหม ่ลุน้บา่ยรบีาวด ์
 
9. ธปท."อัตราแลกเปลีย่น"กลาง 37.1511 บาท/ยโูร (ออ่นคา่ 0.1175 บาท/ยโูร) 
 
10. ธปท."อัตราแลกเปลีย่น"กลาง 31.246 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.035 บาท/ดอลลาร)์ 
 
11. ราคาทองวันนี ้5 เม.ย. ขยับขึน้ 50 บาท เหตคุา่เงนิบาทออ่น ซือ้ทองแพง 
 
12. ศก.เริม่ขยับ ราคาน ้ามันเพิม่ สง่เงนิเฟ้อตดิลบนอ้ยลง 
 
13. แนวโนม้เงนิเฟ้อเม.ย.64 ดดีตัวขึน้จากม.ีค.ทีต่ า่สดุในรอบ 13 เดอืน 
 
14. ราคาทองค าวนันี ้(6 เม.ย.) บวก 50 บาท รปูพรรณขายออก 26,200 บาท 
 
15. ราคาน ้ามัน รว่ง 4.77% ‘โอเปกพลัส’ เพิม่ก าลงัการผลติกดดัน 
 
16. ‘เงนิบาท’วันนีเ้ปิด ‘แข็งคา่’ที ่31.30 บาทตอ่ดอลลาร ์
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17. ราคาทองปิดบวก 4.2 ดอลลาร ์รับแรงหนุนบอนดย์ลีดช์ะลอตวั-ดอลลอ์อ่น 
 
18. น ้ามันดบิ ปิดบวก 68 เซนต ์หวงัขอ้มลูเศรษฐกจิแข็งแกรง่ท าอปุสงคฟ้ื์นตัว 
 
19. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.25/27 แข็งคา่ตามสกลุหลกัหลังดอลลารอ์อ่นจากแรงขายท าก าไร 
 
20. คา่เงนิบาทวันนี ้(8 เม.ย.) ออ่นคา่ลงที ่31.36 บาท จับตาปาฐกถาประธานเฟด 
 
21. ราคาทองวันนี ้8/4/64 ลา่สดุ "ทองรปูพรรณ" ขายออกบาทละ 26,300 
 
22. ราคาน ้ามัน ปรับขึน้ใกล ้60 เหรยีญ เก็งเศรษฐกจิโลกฟ้ืน 
 
23. ธปท. คาดธรุกจิใช ้“พกัทรัพย ์พักหนี”้ เฟสแรก 3-5 หมืน่ลา้น 
 
24. YLG ชีท้องค าเริม่รบีาวดร์ะยะกลางไซดเ์วย-์ระยะยาวยังแข็งแกรง่ 
 
25. ‘สนพ.’ คาดราคาน ้ามนัดบิมแีนวโนม้ลดลง จากผลประชมุ โอเปกพลัส 
 
26. ธปท."อัตราแลกเปลีย่น"กลาง 37.6889 บาท/ยโูร (ออ่นคา่ 0.1592 บาท/ยโูร) 
 
27. ธปท."อัตราแลกเปลีย่น"กลาง 31.445 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.130 บาท/ดอลลาร)์ 
 
28. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.444 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.001 บาท/ดอลลาร)์  
 
29. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 37.7699 บาท/ยโูร (ออ่นคา่ 0.0810 บาท/ยโูร) 
 
30. ราคาทองค าแทง่วนันีบ้าทละ 26,000.00 บาท 
 
31. 3 โบรกฯ มอง TU ก าไร Q1/64 โตแรง รับยอดขายอาหารทะเลฟ้ืน-บาทออ่น 
 
32. Thaioil Weekly Oil Market and Outlook as of 12 April 2021 
 
33. ราคาน ้ามันพุง่หนุนหุน้ไทยปิดภาคเชา้บวก 2.86 จดุ 
 
33. Daily Gold Futures  
 
34. ธปท."อัตราแลกเปลีย่น"กลาง 37.8686 บาท/ยโูร (ออ่นคา่ 0.0987 บาท/ยโูร) 
 
35. ธปท."อัตราแลกเปลีย่น"กลาง 31.547 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.103 บาท/ดอลลาร)์ 
 
36. ภาวะตลาดหุน้ไทย: แนวโนม้ดัชนเีชา้นีแ้กวง่ไซดเ์วยอ์งิลงกงัวลโควดิในประเทศระบาดหนัก 
 
37. ฉีดวัคซนีชา้กระทบเชือ่ม่ันเศรษฐกจิไทยหนัก 
 
38. อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเปิดเชา้นี ้“แข็งคา่” ทีร่ะดับ 31.20 บาท/ดอลลาร ์
 
39. ราคาทองค าเชา้นีป้รับขึน้ 50 บาท 
 
40. จัดสรรเงนิ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทุม่ 4.5 หมืน่ลา้น เดนิหนา้เศรษฐกจิฐานราก 
 
41. ราคาน ้ามันดบิถอยหลงัการชมุนุมครัง้ใหญเ่นือ่งจากผูค้า้รอคอยตวัเรง่ปฏกิริยิาใหม ่
 
42. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.22/24 ทรงตัวจากวานนี ้คาดกรอบเคลือ่นไหววันนี ้31.10-31.35 
 
43. เปิดบทวเิคราะห ์ราคาทองวันนี ้หลังทะยานสดุรอบ7วัน กอ่นรว่งแรงเชา้นี ้
 
44. โบรกฯคาด SET วันนีแ้กวง่ตัวในกรอบ 1,565-1,585 จดุ ลุน้หุน้แบงกน์ าตลาด 
 
45. ราคา น ้ามนัดบิ บวก 0.4% รับดอลลารอ์อ่นคา่ 
 
46. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.27 ออ่นคา่จากวานนีต้ามทศิทางตลาด คาดกรอบวนันี ้31.20-31.35 
 
47. บทวเิคราะห ์ราคาทองค าวันนี ้(21 เม.ย.) โดย YLG Bullion 
 
48. อัตราเงนิเฟ้อของสหราชอาณาจักรเพิม่ขึน้เป็น 0.7% โดยไดร้ับแรงหนุนจากเชือ้เพลงิและเสือ้ผา้ 
 
49. ธปท."อัตราแลกเปลีย่น"กลาง 38.0614 บาท/ยโูร (ออ่นคา่ 0.0541 บาท/ยโูร) 
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50. เงนิบาทเปิดตลาดแข็งคา่เลก็นอ้ยที ่31.30 บาท/ดอลลาร ์จับตาประชมุ ECB 
 
51. Krungthai WARP พลกิโฉมระบบโอนขา้มประเทศ ตอบโจทยธ์รุกจิน าเขา้และผูป้กครองทีส่ง่บตุรหลานเรยีนตา่งประเทศ 
 
52. ‘ราคาทอง’วันนี ้พุง่200บาท 
 
53. ราคา น ้ามนัดบิ รว่งอกี 2.15% เหลอื 61.35 เหรยีญ 
 
54. บาทเปิด 31.39 บาทตอ่ดอลลาร ์ออ่นคา่ตามภมูภิาค 
 
55. ราคาทองค าวนันี ้บวก 100 บาท รปูพรรณขายออก 27,100 บาท 
 
56. สนพ.เกาะตดิราคาน ้ามันตลาด ชีโ้ควดิระลอกใหม ่กดดันดมีานด ์
 
57. 'อเีธอเรยีม - บทิคอยน'์ รว่งเชา้นี ้หวั่น 'ไบเดน' ขึน้ภาษีกระทบครปิโต 
 
58. BAY มองกรอบเงนิบาทสปัดาหน์ี ้31.20-31.50 จบัตาประชมุเฟด, โควดิในประเทศ 
 
59. หุน้ไทยวันนี ้ปิดตลาดหุน้เชา้ ปรับขึน้ 0.23 ดัชนอียูท่ี ่1,553 จดุ 
 
60. "คลัง" ตัง้งบฯ 3 แสนลา้นบาท เยยีวยา COVID-19 
 
61. ราคาทองวันนี ้(26 เม.ย.) ปรับขึน้ 50 บาท ทองรปูพรรณบาทละ 27,000 บาท 
 
62. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.439 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.036 บาท/ดอลลาร)์  
 
63. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 38.4088 บาท/ยโูร (ออ่นคา่ 0.2594 บาท/ยโูร) 
 
64. ราคาทองวันนี ้27/4/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้อังคาร ปรับลด 50 บาท 
 
65. หุน้ไทย วันนีเ้ปิดบวก 5.34 จดุ เปิดที ่1,564.87 จดุ 
 
66. ราคาน ้ามันดบิ รว่ง 0.4% กงัวลโควดิฉุดความตอ้งการใช ้
 
67. ASW เทรดวนัแรกพุง่ 20.16% เปิดที ่11.80 บาท 
 
68. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.40/45 แนวโนม้ sideway ในกรอบแคบระหวา่งรอผลประชมุเฟด 
 
69. ราคา ทองค า วันนี ้(28 เม.ย.64) รว่ง 100 บาท รปูพรรณขายออก 26,850 บาท 
 
70. ปตท.สผ.โชวก์ าไรไตรมาสแรกทะล ุ1 หมืน่ลา้น 
 
71. ธปท. จับมอื ธนาคารกลางสงิคโปร ์เปิดโอนเงนิระหวา่งประเทศแบบเรยีลไทม ์
72. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.29 แข็งคา่ตามทศิทางตลาด จากดอลลารอ์อ่นคา่หลังเฟดคงดบ.-วงเงนิ QE 
 
73. ราคาทอง 29/4/64 ทองวนันีเ้ปิดตัวเพิม่ขึน้ 200 บาท ทองรปูพรรณขายออกบาทละ 26,950 บาท 
 
74. ราคา น ้ามนัดบิ บวกอกี 1.5% ตอบรับซพัพลายสหรัฐลดลง 
 
75. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.18/19 แนวโนม้แกวง่กรอบแคบ แมด้อลลแ์ขง็คา่ จับตา Flow สิน้เดอืน 
 
76. ธปท.รับ ‘จดีพี’ีปี64 ต า่เป้า จาก3% จากพษิโควดิระลอก3 
 
77. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 38.2937 บาท/ยโูร (แข็งคา่ 0.0156 บาท/ยโูร) 
 
78. ราคาทอง 30/4/64 ทองวนันีเ้ปิดตัวลดลง 150 บาท ทองรปูพรรณขายออกบาทละ 26,950 บาท 
 
79. ราคา น ้ามนัดบิ บวก 1.8% แตะ 65 เหรยีญ สงูสดุในรอบ 1 เดอืนครึง่ 
 
 
ขา่วแรงงาน   

1. ชดุใหญไ่ฟกะพรบิ! 'เทรนสมองกล-หุน่ยนต'์ ป้อน EEC 
 
2. รมช.แรงงาน น าทพัถกแผนพฒันาทกัษะฝีมอืคนพกิารรองรับการประกอบอาชพี 
 
3. NGOจีใ้หผู้ล้ ีภ้ยัเมยีนมาเขา้ไทยกรองเขม้โควดิ 
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4. อนาคตคนไทยอยูใ่นความเสีย่ง 
 
5. รอบโลกแรงงานมนีาคม 2021 
 
6. ประกนัสงัคมเปิดฟังความคดิเห็นลกูจา้ง ผูป้ระกนัตน ปรับสทิธปิระโยชนก์องทนุประกนัสงัคมกรณีชราภาพ 
 
7. บทเรยีนราคาแพง'H&M'ปมแบนใชฝ้้ายซนิเจยีง 
 
8. ก.แรงงาน หวัน่โควดิระลอกใหม ่ตรวจเขม้สายนายหนา้เถือ่นลักลอบน าเขา้แรงงานตา่งดา้ว 
 
9. ก.แรงงาน หารอืเครอืขา่ยภาคเหนอื จัดการแรงงานขา้มชาตอิยา่งเป็นระบบ 
 
10. ย ้าเสน้ตาย 16 เม.ย. 64 ตา่งดา้วเรง่ตรวจโควดิ และเก็บอัตลกัษณ์ 
 
11. การจา้งงานนอกภาคเกษตรสหรัฐพุง่เกนิคาด 916,000 ต าแหน่งในเดอืน ม.ีค. 
 
12. รมช.แรงงาน ถอืฤกษ์ปีใหมไ่ทย จัดซมิแรงงานฝึกออนไลน ์
 
13. ‘แรงงาน’ จีน้ายจา้งหยดุเพิม่ 12 เม.ย. กระตุน้เศรษฐกจิเทศกาลสงกรานต ์
 
14. “สชุาต”ิ มอบทีป่รกึษาแรงงาน ใหส้ทิธกิรณีตายทายาทผูป้ระกนัตนทีเ่สยีชวีติจากเหตเุพลงิไหมห้มูบ่า้นกฤษดานคร 31 
 
15. ชนบทแหง่ความสขุ จนีปลอ่ย MV เปลีย่นภาพลกัษณ์บังคับใชแ้รงงานอยุกรูใ์นซนิเจยีง 
 
16. สหภาพฯการบนิไทยรอ้งสอบ “ชาญศลิป์” ไมม่อี านาจเปลีย่นสภาพจา้งพนักงาน 
 
17. แรงงานชงครม. ชว่ยเหลอืคนตกงาน ผดุ‘โคเพย’์จา้ง5พนับาท/เดอืน-ล็อตแรก5แสนคน 
 
18. ผบช. สตม.รดุเยีย่มตม.ระนอง หลังแรงงานเมยีนมาประทว้งวุน่-อยากกลับบา้น 
 
19. รมว.แรงงาน ขอ ครม.ขยายเวลา ตรวจโควดิ-19 ตา่งดา้ว ออกไป 1-2 เดอืน 
 
20. หวดิจลาจล! แรงงานพมา่นับพนัรวมตัวประทว้ง เขา้ใจผดิคดิวา่ถกูนายจา้งกลั่นแกลง้ไมใ่หก้ลับบา้นเกดิ 
 
21. กระทรวงแรงงานอยูไ่หน? รปภ. ถามคา่แรงวันหยดุ บรษัิทสัง่ไลอ่อก ไมจ่า่ยคา่จา้ง 
 
22. สหรฐัเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานเพิม่สูร่ะดับ 7.4 ลา้นต าแหน่งในเดอืนก.พ. 
 
23. เปิดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา ประจ าปี 2564 “Songkhla Job Fair 2021” 
 
24. ไทย แจงปมหนัง ‘Seaspiracy’ ฉายผา่น Nexflix พาดพงิ ‘ประมงผดิกฎหมาย-คา้มนุษย’์ ยนืยันแกปั้ญหามาโดยตลอด 
 
25. ไฟเขยีวขยายเวลา สมัครประกนัสงัคม มาตรา 39 สง่เงนิสมทบ เยยีวยาโควดิ 
 
26. รมช.แรงงาน เยอืนแพร ่ยกระดบัวสิาหกจิชมุชน ขบัเคลือ่น ศก.ฐานราก 
 
27. จัดหางานสงขลาขานรับนโยบายรัฐบาล จัดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา ประจ าปี 2564 : Songkhla Job Fair 2021” 
 
28. ประเด็นขา่วตา่งประเทศน่าตดิตามวันนี ้
 
29. ขดุเจาะน ้ามันบกุมาเลย ์หอบ 3 พันคนรว่มท างานปิโตรเลยีม 
 
30. สหรฐัเผยตัวเลขผูย้ืน่ขอสวัสดกิารวา่งงานพุง่เกนิคาดในสปัดาหท์ีแ่ลว้ 
 
31. รมช.แรงงาน ย าแผนบรูณาการเทรนแรงงาน ป้อนอตุสาหกรรม S-Curve 
 
32. “ก.แรงงาน” เรง่ป้ันบคุลากร ป้อนอตุสาหกรรมโลจสิตกิส ์
 
33. พษิโควดิ-19 ระลอก 3 ท าสงกรานตปี์นีไ้มม่แีรงงานตา่งดา้วกลับบา้นผา่นชายแดนจนัทบรุ ี
 
34. แรงงานแพผ้ลโหวต ไมส่ามารถจัดตัง้สหภาพแรงงาน Amazon ในแอละบามาได ้
 
35. เริม่พรุง่นีว้นัแรก ตรวจโควดิฟรใีหผู้ป้ระกนัตน ประกนัสงัคม 
 
36. พาณชิย ์ประสานเอกชนตรวจเขม้แรงงานหลังสงกรานตส์กดัโควดิ-19 
 
37. สถานการณ์แรงงานประจ าสปัดาห ์9-15 เม.ย. 2564 
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38. สภานายจา้งฯ แนะปฏริปูการศกึษารับสงัคมสงูวัย-วถิใีหมไ่มน่ยิมปรญิญา 
 
39. จบใหมเ่ตะฝุ่ นพุง่! ยอดทะล1ุ.3ลา้นคน 
 
40. สหรฐัเผยตัวเลขผูย้ืน่ขอสวัสดกิารวา่งงานต า่กวา่คาดในสปัดาหท์ีแ่ลว้ 
 
41. พาณชิยจ์ีผู้ส้ง่ออกคมุเขม้ 'แรงงานตา่งดา้ว' 
 
42. "นฤมล" ชวนแรงงาน "เรยีนรู-้ฝึกทกัษะ" ผา่นออนไลน ์ชว่ง "work from home" 
 
43. ปชป. หนุนรัฐบาล-แรงงาน ขยายพืน้ทีต่รวจเชงิรกุ ใหผู้ป้ระกนัตน ในตา่งจังหวัดเพิม่ 
 
43. ก.แรงงานจัด 'ตรวจโควดิฟร'ี ผูป้ระกนัตนเริม่จองควิ 15 เม.ย.นี ้
 
44. เปิดสถติ ิปี 63 คนวา่งงาน 5.9 แสนคน โควดิกระทบรายไดแ้รงงาน 5.96 ลา้นคน 
 
45. ก.แรงงาน แนะนายจา้งก าชบัแรงงานตา่งดา้วยดึมาตรการป้องโควดิ  
 
46. เผยภาพรวม 'ตรวจโควดิ – 19' เชงิรกุ 'ผูป้ระกนัตน' 
 
47. ผูว้า่ธปท. หว่งโควดิระลอก 3 ทบุเศรษฐกจิ-แรงงานรายไดว้บู “หนีค้รัวเรอืน”กระฉูด 
 
48. ก.แรงงาน แนะนายจา้งก าชบัแรงงานตา่งดา้วยดึมาตรการป้องโควดิ 
 
49. ครม.ดับฝัน จบักงั 1-เบรกตัง้กองทนุแรงงานนอกระบบ 
 
50. ขา่วจรงิ! ประกนัสงัคม เยยีวยาลกูจา้งทีไ่ดร้ับผลกระทบจากโควดิ-19 จากการหยดุ-ปิดกจิการ 
 
51. สปส.เปิดศนูยบ์รหิารสถานการณ์ สายดว่น 1506 กด 6 เพิม่ชอ่งทางใหค้ าปรกึษาแกผู่ป้ระกนัตนตรวจเชือ้โควดิ 
 
52. เคลยีร!์ วันหมดเขต ใชส้ทิธ ิ"ม33เรารกักนั "รมว.แรงงาน" ขอดสูถานการณ ์
 
53. จนีมุง่ผลกัดันนโยบายฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ-สรา้งเสถยีรภาพตลาดแรงงาน 
 
54. “การบนิไทย” ยันดแูลพนักงานภายใตก้ม. คุม้ครองแรงงาน 
 
55. กสร. ยันลกูจา้งลาป่วยไมถ่งึ 3 วันไมต่อ้งใชใ้บรับรองแพทย ์
 
56. ท าอยา่งไรประเทศไทยจะใช ้ศักยภาพของภาคบรกิารไดเ้ต็มที?่ 
 
57. รมช.แรงงาน แจง้ "ซมิแรงงาน" ราคาถกู-เน็ตความเร็วสงู พรอ้มใหบ้รกิารแลว้ 
 
58. อุม้ "คนกลางคนื" หยดุงานรับเงนิ 50% ของคา่จา้งรายวนั 
 
59. สปส. เปิดสายดว่น 1506 กด 6 เพิม่ชอ่งทางผูป้ระกนัตนตรวจโควดิ-19 
 
60. ก าชบัเพิม่ทักษะแรงงานฟ้ืนฟศูก. ฐานราก 
 
61. ขา่วบดิเบอืน! ลาป่วยไมถ่งึ 3 วนั ไมต่อ้งแสดงใบรับรองแพทย ์
 
62. ไมด่ไูมไ่ดแ้ลว้! 10อันดับ งานวา่ง รัฐเตรยีมต าแหน่งเปิดสมัคร 2แสนอัตรา 
 
63. สหภาพการบนิไทย ยืน่กระทรวงแรงงาน รอ้งเปลีย่นแปลงสภาพการจา้งไมเ่ป็นธรรม 
 
64. รายงานพเิศษ: ผวาแรงงานไทยในมาเลเซยี ทะลกักลับบา้น 
 
65. ก.แรงงาน ลยุตรวจโควดิ-19 เชงิรกุตอ่ พรอ้มเพิม่มาตรการ “ดับเบิล้” 
 
66. 'แรงงาน' เตรยีม 'Hospitel' รองรับผูป้ระกนัตน ม.33, 39, 40 ป่วยโควดิ-19 
 
67. ก าชบัเพิม่ทักษะแรงงานฟ้ืนฟศูก. ฐานราก 
 
68. ธรุกจิทรดุ “เลกิจา้ง” รอบใหม ่ประกนัสงัคม จา่ยชดเชยพุง่ 
 
69. ธรุกจิประมงตราดเหนือ่ย หลังขาดแรงงานตา่งดา้วหลังปิดดา่นนานชว่งคมุโควดิ ราคาปลาทะเลตกต า่ 
 
70. หนโีควดิ ลาวเปิดดา่น รับแรงงานกลับบา้น 
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71. 50 เขตกทม. งดบรกิารงานทะเบยีนแกแ่รงงานตา่งดา้วทกุกรณ ี
 
72. รมว.แรงงาน หว่งลกูจา้ง นายจา้ง ขอใหจ้ับมอืประคองธรุกจิ หลงัแนวโนม้เลกิจา้งสงูขึน้ 
 
73. เสีย่ง! คลัสเตอร ์'แรงงานเถือ่น' เรง่สกดั'โควดิ'ชายแดนใต ้
 
74. ขา่วปลอม! แรงงานลาวผดิ กม.กลับบา้นไดเ้ป็นกรณีพเิศษ ยันตอ้งไดร้ับอนุญาตจากผูว้า่ฯ เทา่นัน้ 
 
75. รัสเซยีเตรยีมใชนั้กโทษขยายเสน้ทางรถไฟ หลงัขาดแคลนแรงงานเพราะโควดิ-19 
 
76. รอบโลกแรงงาน เมษายน 2021 
 
77. วกิฤตโควดิ-19 กระทบแรงงานไทยรายไดล้ด-ถกูเลกิจา้ง ตกงานเพิม่ขึน้เทา่ตัว 
 
78. ก าชบัเดนิหนา้ ดแูล ชว่ยเหลอื ตรวจเชือ้โควดิ-19 แรงงาน ผูป้ระกนัตน 
 
79. ปิดกจิการ โควดิรอบ 3 เหตสุดุวสิยั ประกนัสงัคมจา่ยชดเชย 50 % 
 
80. "ปธ.กมธ. แรงงาน" บี ้รัฐเรง่ออกมาตรการ เยยีวยาโควดิ 3,000 บาท 3 เดอืน ยันตอ้งไดท้กุคน 
 
81. นฤมล รมช.แรงงาน จับมอื ไมโครซอฟท ์เปิดทศิทางสงัคม-อนาคตการท างาน 
 
82. ม.หอการคา้ เปิดผลส ารวจ แรงงานไทย แบกหนีท้ว่ม โควดิ-19 ซดัหนัก หนีค้รัวเรอืนพุง่กวา่ 2 แสนบาท รายไดไ้มพ่อใชจ้า่ย ไมม่ี
เงนิเก็บ หวั่นการงานไมม่ัน่คง 
 
83. ก.แรงงานตัง้ 6 ชดุตดิตาม-ตรวจสอบการท างานคนตา่งดา้วผดิกฎหมาย จับปรับ-ตดิคกุทัง้นายจา้ง-ลกูจา้ง 
 
84. กระทรวงแรงงาน สัง่คมุเขม้ตรวจ "โควดิ-19" เชงิรกุใหผู้ป้ระกนัตนฟร ี
 
85. แรงงานตา่งดา้วใตด้นิกวา่ 5,800 ราย โผลข่ึน้ทะเบยีนเพยีบ 
 
86. "รมช.แรงงาน-ไมโครซอฟท"์ ถกประเด็น "สงัคม-อนาคตการท างาน" ยคุ "New Normal" 
 
87. กลุม่แรงงาน บกุท าเนยีบ รอ้งนายกฯเยยีวยา จัดหาวัคซนี ครอบคลมุแรงงานขา้มชาต ิ
 
88. รมว.สชุาต ิรบั 7 ขอ้เรยีกรอ้งวนัแรงงาน 
 
89. จา่ย 'เงนิเยยีวยา' 50% ชว่ยลกูจา้ง-นายจา้ง เชค็กระทรวงแรงงาน-ประกนัสงัคม 
 
90. ก.แรงงาน เดนิหนา้จัดระบบคัดกรองโรคโควดิ-19 
 
91. แรงงานยคุโควดิ 
 
92. เงนิสงเคราะหบ์ตุร จา่ยสว่นปรับเพิม่ 800 บาท ยอ้นหลัง 3 เดอืน วนันี!้ 
 
93. ภาระหนีส้งูสดุเป็นประวัตกิารณ ์แรงงาน 98% ยอมรับมหีนี ้85% เคยเบีย้ว 
 
94. "กระทรวงแรงงาน" เผยมาตรการส าหรับผูเ้ดนิทางจากประเทศไทยไปกาตาร ์ชว่งโควดิ – 19 
 
 
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1. “จรุนิทร”์ รกุตลาดฮาลาล ตวิเขม้ 6 มาตรการสรา้งภาพลกัษณ ์
 
2. ตลาดอเมรกิา-แครบิเบยีน โอกาสทองของนักลงทนุไทย 
 
3. “สรุยิะ” ชีภ้าคผลติฟ้ืนตัวชดั สง่ออกสนิคา้อตุฯ-น าเขา้วัตถดุบิพุง่ ดา้นสศอ. เปิด 3 อตุฯดิง่ 
 
4. สหรัฐเปิดNational Trade Estimate Reportฯซดัไทย"ผดุกฎหมายกอ่อปุสรรคการคา้" 
 
5. พณ. จับมอื “ไหห่นาน” สง่เสรมิการคา้ จัด Online Business Matching มลูคา่สัง่ซือ้พุง่500 ลา้นบาท 
 
6. นักลงทนุแหเ่กง็ก าไรหุน้ DELTA คกึคัก ดันราคาพุง่กวา่ 10% วอลุม่หนาแน่นอนัดับหนึง่ 
 
7. อนุฯ CPTPP เดนิหนา้ตัง้กองทนุเยยีวยาผลกระทบ FTA เล็งหารายไดเ้สรมินอกเหนอืงบฯรัฐ 

8. ‘พาณชิย’์ ประชมุคณะอนุกรรมการ CPTPP ดา้นการเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากเอฟทเีอ เตรยีมดันตัง้กองทนุเอฟทเีอ ตอ่ กนศ. 
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9. สรท.จีร้ัฐเรง่แกปั้ญหาโลจสิตกิส-์ดแูลเงนิบาท หว่งฉุดสง่ออก-ลงทนุไทย 

10. โจทยห์นิ”สนิติย”์ รมช.พาณชิยป้์ายแดง เซ็นสญัญาFTA “EU-UK” 

11. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.31 แนวโนม้ออ่นคา่ หลังตัวเลขจา้งงานสหรัฐออกมาดเีกนิคาด 

12. บโีอไอ อนุมตัลิงทนุอตุสาหกรรมไบโอเทค 2.41 พันลา้นไตรมาส 1/64 

13. อาเซยีนจับมอืฟ้ืนเศรษฐกจิลดก าแพงกดีกนัสนิคา้ 

14. ไทย-ตรุก ีเพิม่ความถีเ่จรจาเอฟทเีอ หลังบรรลแุค ่4ใน14เรือ่ง คงเป้าปิดดลีปี65 

15. สงิคโปรเ์ตอืนนักลงทนุระวังเงนิ Crypto หลังนายกโดนฉกชือ่ไปใชซ้ือ้ขาย 

16. เอกชนจีร้ฐัแกปั้ญหาสง่ออกทางเรอื ขาดแคลนตู-้คา่ระวางแพง-รักษาเสถยีรภาพคา่บาท ย ้าโควดิยังน่าหว่ง 

17. จอ่คมุเขม้สนิคา้ 43 รายการตอ้งมมีอก. 

18. คลองสเุอซเลง็ขยายพืน้ทีโ่ซนใตห้ลังเกดิเหตเุรอืเกยตืน้ 

19. ประชาคมโลกเรยีกรอ้งคว า่บาตรโอลมิปิกฤดหูนาวทีปั่กกิง่ 

20. R3 เรง่ดันบลอ็กเชน ยกเครือ่งการเงนิดจิทิลั 

21. ผอ่นกฎฟ้ืนเศรษฐกจิ อาเซยีน เพิม่บัญชสีนิคา้จ าเป็น หา้มใชม้าตรการกดีกนั 

22. ดาวโจนสปิ์ดลบ 96 จดุ นักลงทนุกงัวลปรับฐาน ‘น ้ามัน-ทอง’ ขยับขึน้ 

23. พาณชิยเ์ผยประชมุ FTA ไทย-ตรุก ีคบืหนา้ตามเป้า มั่นใจปิดดลีไดปี้ 65 

24. “WTO”คาดการคา้โลกปี64ฟ้ืนตัว8% 

25. อาเซยีนเดนิหนา้ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิจากพษิโควดิ-19 

26. ดร.ธนวฒุ ินัยโกวทิ “ทพัหนา้” ฝ่าวกิฤตคา้ไทย-เมยีนมา 

27. FTA ไทย–ตรุก ีคบืหนา้ตามเป้า เดนิหนา้ปิดดลีปี 65 

28. ไทยเฮ! ไทยพรอ้มใชข้อ้ตกลง ATISA ของอาเซยีนแลว้ เอือ้การคา้การลงทนุ 

29. สรปุปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัยส์ทุธขิองนักลงทนุตา่งชาตใินเอเชยี ม.ีค.64 

30. ไทยพรอ้มใชค้วามตกลงการคา้บรกิารฉบับใหมข่องอาเซยีนแลว้ 

31. ‘สน่ัน’ น าทมีถก ‘บิ๊กตู’่ เรง่ฉีดวคัซนี เจรจา FTA ใหมฟ้ื่นศก. 

32. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.38 แข็งคา่จากวานนีห้ลังตวัเลขเศรษฐกจิสหรฐัฯกดดอลลารอ์อ่น 

33. ธปท. เกาะตดิโควดิระบาดรอบ 3 หวั่นฉุดเศรษฐกจิ รับจดีพี ีQ1/64 ตดิลบ 

34. เอฟทเีอไทย ดัน 2 เดอืนสง่ออก สนิคา้เกษตร-แปรรปูโต20% 

35. “พาณชิย”์ชีโ้อกาสสง่ออกไทย ในตลาดฮาลาล ยังโตตอ่เนือ่ง 

36. “อารเ์ซ็ป”ดงึสว่นเเบง่ไทย รว่มหว่งโซค่ณุคา่โลกเพิม่ 

37. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.49 นวิไฮรอบ 6 เดอืน จากกงัวลโควดิในปท. คาดกรอบวันนี ้31.40-31.60 

38. 'ชยัวฒุ'ิ ไฟแรงชงแนวคดิ '5G สมารท์ซติี'้ - คาด15 สรา้งเม็ดเงนิ 5 ลา้นลา้นบาท 

39. มท.จี ้อปท.สรปุงบลงทนุโรงไฟฟ้าขยะชมุชนคาดก าหนดอัตรารับซือ้แบบ FIT 

40. หนุนรัฐออกมาตรการกระตุน้บรโิภคตอ่เนือ่ง 

41. ประสบการณก์ารท าธรุกจิในแดนมังกร ตอน 1 โดย ดร.ไพจติร วบิลูยธ์นสาร 

42. FTA กูว้กิฤตสง่ออก 2 เดอืนแรก ยอดพุง่ 24.3% 

43. เศรษฐกจิ เมยีนมา เจอมรสมุการเมอืง ฉุดสง่ออกชายแดนไทยหดตัวตอ่เนือ่ง 

44. รฐับาลเดนิหนา้เกษตรผลติ-พาณชิยต์ลาด ใชป้ระโยชน ์FTA รับรองมาตรฐาน GAP/GMP 

45. สกดัโควดิ “กรมพัฒนาธรุกจิการคา้” ชวนภาคธรุกจิ-ปชช. ใชบ้รกิารผา่นออนไลน ์
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46. สสว.-หอการคา้ไทย เปิดตัวโครงการ “หอการคา้แฟรฯ์” หนุนผูป้ระกอบการ SME น ารอ่ง จ.ชลบรุ ีทีแ่รก 

47. เงนิตดิลอ้ เดนิหนา้โรดโชวด์ลี IPO ครัง้ประวัตศิาสตรข์องหุน้ในกลุม่ธรุกจิเงนิทนุและหลักทรพัย ์

48. “กองทนุฯ สายสเีขยีว” ไมต่อบโจทยนั์กลงทนุ 

49. "สงิหาคม" จนีเขม้ผลไมต้อ้งขึน้ทะเบยีน GAP 

50. ครม. จัดวงเงนิ 68 ลา้น เปิดตัว ‘โครงการสรา้งรายไดด้ว้ยแฟรนไชสฝ่์าโควดิ-19’ 

51. จริาพร ชวนจบัตารัฐลกัไกด่ันไทยเขา้ CPTPP แนะเรง่หาวัคซนี อยา่มัวเอือ้ประโยชนต์า่งชาต ิ

52. EEC ตอ้งเรง่“สรา้งบา้น” รับลงทนุหลังศก.โลกฟ้ืน 

53. ‘กรมเจรจาฯ’ ปลืม้! ไทยสง่ออกเครือ่งปรงุรสอาหารไปตลาดเอฟทเีอ 2 เดอืนแรก พุง่ 7.2% 

54. เรง่ดันไทยฮับฮาลาลโลก บกุตลาด 2 พันลา้นคน 

55. “จรุนิทร”์ลยุจดัแมชชิง่ออนไลน ์จับมอืเอกชนฝ่าวกิฤตโิควดิรอบใหม ่

56. รมว.พาณชิย ์มองสง่ออกไทยพน้จดุต า่สดุ คาดม.ีค.โตกวา่ 8% 

57. กกร.ปรับประมาณการ GDP ไทยปี 64 เป็นโต 1.5-3% จากเดมิ 1.5-3.5% 

58. ม.หอการคา้ฯ ประเมนิเศรษฐกจิพังจากโควดิรอบนี ้2-3 แสนลา้น ถา้คมุไมอ่ยูเ่จอจดีพีตีดิลบ 

59. เขตเศรษฐกจิพเิศษอูข่า้วอูน่ ้า สู.่.เกษตรอตุสาหกรรม 

60. จดุเปลีย่น‘สงขลา’ ทวงคนื ‘ศนูยก์ลางเศรษฐกจิใต”้ 

61. สสว. ผนกึ อว.ดันเอสเอ็มอเีครอืขา่ยเขา้ตลาดจัดซือ้จัดจา้งภาครฐัมลูคา่กวา่ 1.3 ลา้นล. 

62. พาณชิยส์ัง่เบรกราคาปุ๋ ยขึน้แมต้น้ทนุจะสงูขึน้ 

63. กรมรางแนะ กทม.คดิคา่โดยสารสเีขยีวถกู ตอ้งไมร่วมหนีก้อ่นสมัปทานใหม ่

64. ทั่วโลกฉีดวัคซนีฟ้ืน ศก.โลก ชีตั้วแปรสง่ออกไทยฟ้ืน พณ.จับมอืเอกชน ดันมลูคา่ 2 หมืน่ลา้นดอลลต์อ่เดอืน 

65. แจงกมัพชูาปลดลอ็กน าเขา้ “หม”ู ปศสุตัวผ์นกึพาณชิยย์ ้าไทยปลอด ASF 

66. รฐัประหารเมยีนมา: ไทยและอาเซยีนจะเลน่บทไหนในเวทแีกว้กิฤตนองเลอืด 

67. สง่ออกม.ีค.64 พุง่ 24,222.45 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ท าสถติมิลูคา่สงูสดุเป็นประวัตกิารณ์ 

68. กรมเจรจาฯ ชวนประชาชน ภาคธรุกจิ ใชบ้รกิารขอ้มลูการคา้ อัตราภาษี FTA-RCEP ผา่นออนไลน ์

69. ราคาสนิคา้เหล็กไทย-เหลก็โลกยังปรับเพิม่สงูขึน้ตอ่เนือ่ง 

70. ราคาเหล็กจนีพุง่ท านวิไฮวันนี ้รบัขา่วจนีเรง่ลดการผลติเพือ่ควบคมุมลภาวะ 

71. ลาวพรอ้มน าเขา้สนิคา้สตัวน์ ้าจากไทยตามปกต ิ

72. กรมการคา้ภายในจีห้า้งคา้ปลกีคา้สง่เพิม่สตอ๊กสนิคา้ทีจ่ าเป็นไมใ่หผู้บ้รโิภคเดอืดรอ้น 

73. “ทพีไีอ”ดันอตุฯแหง่อนาคต ตา่งชาตสินลงทนุโปรเจค “จะนะ” 

74. กรอ. ผนกึ 40 โรงงานยดึหลกั 3Rs - KAIZEN ตัง้เป้าใชป้ระโยชนจ์ากของเสยีใหไ้ดท้ัง้หมด 

75. สนค.ส ารวจศักยภาพการน าเขา้ของประเทศคูค่า้ ชี ้สหรัฐ จนี ยังเหนยีวแน่น  แนะกระตุน้ตลาดยโุรป 

76. ‘ธรุกจิ’ผนกึก าลังฝ่าวกิฤตจิีร้ัฐเรง่สรา้งภมูคิุม้กนัหมู ่

77. เอกชน เชยีรไ์ทยรว่มมอืยเูค พฒันาอาหารเพือ่สขุภาพ 

78. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.43 ทรงตวัจากวานนี ้คาดกรอบวันนี ้31.30-31.50 ตลาดจับตาผลประชมุเฟด 

79. นายกฯ ปลืม้ JCR คงอันดับความน่าเชือ่ถอืไทยระดับ A- ลั่นเดนิหนา้ฟ้ืนเศรษฐกจิหลงัโควดิ 

80. “จรุนิทร”์ สัง่ สค.-กต.เรง่เจรจาดว่น เมยีนมาหา้มน าเขา้เครือ่งดืม่ทางบกจากไทย 

81. ส.อ.ท.ผนกึ สมอ. ดัน 7 อตุสาหกรรมน ารอ่งสูม่าตรฐานขัน้สงู SDOs เจาะตลาดโลก 

82. ดัชนอีตุสาหกรรมเดอืนม.ีค.ขยายตัวรอ้ยละ 4.12 สงูสดุในรอบ 29 เดอืน 
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83. อาเซยีนตามผลการเป็นประชาคมเศรษฐกจิ ประเมนิครึง่ทาง พบส าเร็จทกุดา้น 

84. สภายโุรปอนุมัตขิอ้ตกลงการคา้เบร็กซติ 

85. “พาณชิย”์ เผยสาเหต ุ“เหล็กแพง” เพราะจนีจ ากดัสง่ออก-ตลาดโลกตอ้งการเพิม่ขึน้ 

86. ASIAN รดู 32% รับเครือ่งหมาย XD วันแรก ปันผล 0.55 บ. จา่ย 17 พ.ค.นี ้

87. เงนิบาทแข็ง! จับตา"ไบเดน"แถลงแผนกระตุน้เศรษฐกจิ 

88. สนค.จับมอืพนัธมติรเดนิหนา้บล็อกเชน เครือ่งมอืสูโ้ควดิ พฒันาศก.-การคา้ไทยกบัโลก 

89. กทพ.เปิด7ท าเลเขตทางดว่นพฒันาเชงิพาณชิย-์สาธารณะ ตามนโยบาย"ศักดิส์ยาม" 

90. “พาณชิย”์ชีส้าเหต ุ“เหลก็แพง” จนีจ ากดัสง่ออก ตลาดโลกมคีวามตอ้งการเพิม่สงูขึน้ 

91. "บิ๊กตู"่ ใจชืน้สง่ออกชว่ยพยงุเศรษฐกจิ สัง่ดแูล "ราคาเหล็ก" หวั่นกระทบตน้ทนุ 

92. อาเซยีนเดนิหนา้หารอื FTA กบั EU, เรง่สตัยาบัน RCEP เพือ่ใช ้1 ม.ค.65 

93. อาเซยีนโชวผ์ลการปฏบัิตติามพมิพเ์ขยีวประชาคมเศรษฐกจิครึง่ทาง พบส าเร็จทกุดา้น 

94. เอเปค 2565 : โอกาสไทย ‘แกโ้ควดิ-ฟ้ืนเศรษฐกจิ’ 

95. ทา่เรอืบก-แลนดบ์รดิจฯ์ หนุนแหลมฉบังเชือ่มนานาชาต ิ

96. สศค.ปรับลดจดีพีปีีนีเ้หลอื 2.3% 

97. ไทยสง่ออกอาหารทะเลไปสปป.ลาวไดแ้ลว้ หลังปลดลอ็กค าสัง่ มผีล 1 พ.ค.นี ้ 

98. พาณชิยล์ยุส ารวจ ผูน้ าเขา้ทั่วโลก เข็นบิ๊กดาตา้ดันสง่ออก 

99. กลุม่ 7 สมาคมเหลก็ฯ เรง่หารอื แกปั้ญหาราคาเหล็ก สนับสนุนผูใ้ชใ้นประเทศ 

100. โชตวิฒันอ์ตุสาหกรรมการผลติ ยืน่ไฟลิง่ขาย IPO 187.50 ลา้นหุน้-เขา้ SET 

101. สภาดจิทิัล จับมอืพนัธมติร น ารอ่ง 3 รพ.ตน้แบบ “SMART FIELD HOSPITALS” 

102. โซลาเซลลไ์ทย บกุตลาดสหรัฐฯได ้แมโ้ดนเซฟการด์ 

 

 

https://mgronline.com/business/detail/9640000040514
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2695841
https://mgronline.com/business/detail/9640000040499
https://www.kaohoon.com/content/440815
https://www.tnnthailand.com/news/wealth/78351/
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2696994
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/477794
https://www.commercenewsagency.com/news/4067
https://www.thairath.co.th/news/business/2079228
https://www.ryt9.com/s/iq03/3218286
https://www.commercenewsagency.com/news/4068
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935107
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/932697
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935182
https://www.ryt9.com/s/iq03/3219342
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/477785
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935425
https://www.ryt9.com/s/iq05/3219293
https://www.matichon.co.th/economy/news_2699068
https://mgronline.com/news1/detail/9640000041212

