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

บรรณาธกิาร : สุพัตรา  ริ้วไพโรจน ์กองบรรณาธกิาร : : นลธวัช  ผดุงเกียรติ และ ทีมงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

    

 

   

 

18 ม.ิย. 64 ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ และ คณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาดา้น

แรงงาน พรอ้มสมาชกิ 18 บรษัิท เขา้ร่วมการประชมุ หลักการทั่วไปและแนว

ปฏบัิตเิพือ่การจัดหางานทีเ่ป็นธรรมฯ  ร่วมกับ ILO อา่นตอ่หนา้ 26 

 

2 ม.ิย. 64  ดร.พจน ์รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย เขา้ร่วม

ประชมุคณะกรรมการนโยบายการบรหิารจัดการการท างานของคน

ตา่งดา้ว ครัง้ที ่4/2564 อา่นต่อหนา้ 4 

 

1 ม.ิย. 64  ดร.พจน์ ประธานคณะกรรมการการคา้และการลงทนุระหวา่ง

ประเทศ และ ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการการคา้

และการลงทนุระหวา่งประเทศ ครัง้ที ่1/2564 อา่นตอ่หนา้ 1 

11 ม.ิย. 64  คณุสพุัตรา ผูอ้ านวยการสมาคมฯ เป็นผูแ้ทนจาก 

TTIA มอบผลติภัณฑป์ลากระป๋องใหกั้บกรมประมง อา่นตอ่หนา้  14 

25 ม.ิย. 64  คณุนรนิทร ์อปุนายกฯ และ คณุชาตร ีกรรมการสมาคมฯ ร่วม

ดว้ยสมาชกิอกี 7 บรษัิท เขา้ร่วมการประชมุ นโยบายทางสังคมของ Fishery 

Progress และการหาแนวทางด าเนนิโครงการ Thai Tonggol FIP  

อา่นตอ่หนา้  34 

 

10 ม.ิย. 64  TTIA จัดประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่3/2564 (ผา่น

ทางออนไลน)์ มสีมาชกิเขา้ร่วม 15 บรษัิท อา่นต่อหนา้ 9 
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2 ม.ิย. 64 ดร.ชนนิทร ์ในนามรองประธานคณะกรรมการเอเชยีใต ้

ตะวันออกกลางและแอฟรกิา เขา้ร่วมหารอืและใหก้ารตอ้นรับเอกอัครราชทตู

สาธารณรัฐอสิลามปากสีถาน และ ทีป่รกึษาพาณชิย ์ประจ าประเทศไทย 

อา่นตอ่หนา้ 3 

 

17 ม.ิย. 64  TTIA รับการตรวจประเมนิสมาคม จากกรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้ ในโครงการประกวดสมาคมการคา้ดเีดน่ประจ าปี 2564  

อา่นต่อหนา้ 25 

 

14 ม.ิย. 64  ดร.ชนนิทร ์นายกฯ ในนาม ประธาน คกก.สมาคมการคา้กลุม่

ประมงและปศสุัตว ์สภาหอฯ เขา้ประชมุออนไลน์ Orientation & 

Brainstorming คณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาสมาคมการคา้  

อา่นตอ่หนา้ 21 

11 ม.ิย. 64  ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ในนามประธานคณะกรรมการ

ธรุกจิประมง และอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง และคณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาฯ เขา้

ร่วมประชมุคณะกรรมการธรุกจิประมงและอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง ครัง้ที ่

1/2564  อา่นตอ่หนา้  12 

4 ม.ิย. 64  ดร.พจน ์รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย เขา้ร่วม

ประชมุคณะกรรมการนโยบายการประมงแหง่ชาต ิครัง้ที ่2/2564 

อา่นต่อหนา้  5 

14 - 29 ม.ิย. 64  TTIA เขา้ร่วมประชมุระดมความเห็น Webinar 

Series เรือ่ง “เปิดประตูอาเซยีน-แคนาดา โอกาสการคา้ การลงทนุ 

และความร่วมมอื”  อา่นตอ่หนา้ 15 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการการคา้และการลงทนุระหวา่งประเทศ ครัง้ที ่1/2564 1 

 
ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และประธาน

คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ใหส้ัมภาษณ์รายการถ่ายทอดสด ช่อง 5 เรื่อง “สหรัฐฯ 

แบนสนิคา้อาหารทะเลของจนี” 

2 

 

TTIA เขา้ร่วมหารือและใหก้ารตอ้นรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอสิลามปากีสถาน ประจ าประเทศไทย 
(H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad) และ  Mr. Muhammad Farukh Sharif ที่ป รึกษาพาณิชย์  สถาน

เอกอัครราชทตูปากสีถาน 

3 

 
ดร.พจน ์ อร่ามวัฒนานนท ์รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการนโยบายการ

บรหิารจัดการการท างานของคนตา่งดา้ว ครัง้ที ่4/2564 

4 

 

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการนโยบายการ
ประมงแหง่ชาต ิครัง้ที ่2/2564 

5 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการธรุกจิอาหารแปรรูปและอาหารแหง่อนาคต ครัง้ที ่1/2564 7 

 

ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมใหก้ารตอ้นรับ H.E. Mr Allan McKinnon PSM เอกอัครราชทูต
ออสเตรเลยีประจ าประเทศไทย และคณะจากหอการคา้ออสเตรเลีย-ไทย และหารือแนวทางการฟ้ืนฟู

เศรษฐกจิและบทบาทร่วมกัน ในปี 2564   

7 

TTIA เขา้ร่วมประชมุออนไลน์ คณะอนุกรรมการพจิารณาคัดเลือกและตัดสนิรางวัลผูป้ระกอบธุรกจิสง่ออก
ดเีดน่ (Prime Minister’s Export Award) ประเภทรางวัลสนิคา้ฮาลาลยอดเยีย่ม ครัง้ที ่2/2564 

8 

 
TTIA จัดประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่3/2564 ผา่นทาง Zoom Meetings 9 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการแรงงาน (วาระปี 2563-2565) ครัง้ที ่6/2564 (9) 9 

 

TTIA เขา้ร่วม รับฟังงานเสวนาออนไลน์ Connect the Dots: Ease of Doing Business หอการคา้ไทย 
เชือ่มโยงภาครัฐ ผลักดันการปรับปรุงกฎระเบยีบเพือ่อ านวยความสะดวกธรุกจิ 

11 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการธรุกจิประมงและอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง ครัง้ที ่1/2564 12 

 

TTIA มอบผลติภัณฑป์ลากระป๋องใหกั้บกรมประมง 14 

 
TTIA เขา้ร่วมประชุมระดมความเห็น Webinar Series เรื่อง “เปิดประตูอาเซยีน-แคนาดา โอกาสการคา้ 
การลงทนุ และความร่วมมอื” 

15 

 

TTIA เขา้ประชมุออนไลน ์Orientation & Brainstorming คณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาสมาคมการคา้ 
วาระปี 2564-2565 

21 

TTIA เขา้ร่วมประชมุออนไลน ์การประชมุระดับชาต ิวา่ดว้ยการสง่เสรมิการสรรหาแรงงานและการจา้งงาน
แรงงานขา้มชาตอิยา่งมจีรยิธรรมในประเทศไทย 

22 

สารบญั / Content 
 



                                       June 2021                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการและทีป่รกึษากลุม่อุตสาหกรรมอาหารครัง้ที ่6/256 23 

 
TTIA รับการตรวจประเมนิสมาคม จากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ในโครงการประกวดสมาคมการคา้ดเีดน่

ประจ าปี 2564 

25 

 
TTIA จัดประชมุแลกเปลีย่นความเห็นออนไลน์ เรือ่ง หลักการท่ัวไปและแนวปฏบัิตเิพือ่การจัดหางาน

ที่เป็นธรรมและบทนิยามว่าดว้ยค่าธรรมเนียมในการจัดหางานและค่าใชจ่้ายต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง ของ
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

26 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุออนไลน ์ความคบืหนา้ นโยบาย connect the dot ความส าเร็จขับเคลือ่น 99 วัน 27 

 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการเอเชยีใต ้ตะวันออกกลางและแอฟรกิา ครัง้ที ่1/2564 28 

 
TTIA เขา้ร่วมประชุม Executive Board สมาคมการคา้ ครั ้งที่ 1/2564 และประชุมคณะกรรมการ

สง่เสรมิและพัฒนาสมาคมการคา้ ครัง้ที ่1/2564 

30 

 
ดร.ชนินทร์เขา้ร่วมใหส้ัมภาษณ์ในงานประกวดรางวัลเลศิรัฐ ประเภทยกระดับบรกิารที่ตอบสนองต่อ
สถานการณ์โควดิ 

31 

 
TTIA เขา้ร่วมงานสัมมนา "Nation TV Virtual Forum: Thailand Survival Post Covid-19" เรื่อง
สหรัฐเดนิหนา้พลกิฟ้ืนเศรษฐกจิ โอกาสการคา้ไทยสหรัฐฯ 

31 

 
TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั ้งที่ 4/2564 ผ่าน
ออนไลน ์

32 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืเรือ่งนโยบายทางสังคมของ Fishery Progress และการหาแนวทางด าเนิน

โครงการ Thai Tonggol FIP 

34 

 
TTIA เขา้ร่วมประชุมออนไลน์ คณะอนุกรรมการพจิารณาคัดเลือกและตัดสนิรางวัลผูป้ระกอบธุรกจิ

สง่ออกดเีดน่ 

35 

 

TTIA เขา้ร่วมการประชุมรับฟังความคดิเห็นต่อร่างมาตรการ ร่างแนวทางและกลไกในการขับเคลือ่น
มาตรการทางเศรษฐศาสตร/์มาตรการจูงใจเพือ่สนับสนุนและขับเคลือ่นการบรโิภคทีย่ั่งยนื 

35 

 
TTIA เขา้ร่วมสมัมนาออนไลน ์(Webinar) เรือ่ง "เคล็ดลับบกุตลาดใหม ่(อเมรกิา จนี และฮอ่งกง) ฝ่า

วกิฤตโิควดิระลอกที ่3" 

38 

 

TTIA เขา้ร่วมสัมมนาออนไลน์ใหห้ัวขอ้เรื่อง กฎระเบียบการส่งออกสนิคา้เกษตร และอาหารไปยัง

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์(UAE) 

39 

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา มตคิณะรัฐมนตร ีทีส่ าคัญ และข่าว ประจ าเดอืนมถิุนายน 2564 รวบรวม
โดย TTIA 

 

42 

สารบญั / content 
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TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ คร ัง้ที่ 

1/2564 

 วันที่  1  มิถุนายน 2564  TTIA ดร.

ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ในนามประธานคณะ

กรรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ คุณสุพัตรา 

ผอ. และคณุปิยะราช เจา้หนา้ทีก่ารคา้ เขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการการคา้และการลงทุน

ระหวา่งประเทศ ครัง้ที ่1/2564 โดยม ีดร.พจน ์

อร่ามวัฒนานนท ์ประธานคณะกรรมการการคา้

และการลงทนุระหวา่งประเทศ เป็นประธานการ

ประชมุฯ สรปุดังน้ี 

           1. หอการคา้และสภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย ไดม้ีประกาศจัดตัง้คณะกรรมการการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศ ประจ าปี 

2564-2565 โดยม ีดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์เป็นประธานคณะกรรมการฯ และดร.ชนนิทร ์ชลิ

ศราพงศ ์เป็นรองประธานฯ รว่ม   โดยมโีครงสรา้งคณะกรรมการการคา้ฯ ดังน้ี 

           (1)คณะกรรมการเอเปค 

           (2)คณะกรรมการยโุรป 

           (3)คณะกรรมอาเซยีนและเอเชยีตะวันออก 

           (4)คณะกรรมเอเชยีใต ้ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา 

           (5)คณะกรรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 

      วัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์

การคา้และการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถงึ

ขับเคลื่อนการขยายช่องทาง รวบรวม และ

น าเสนอประเด็นปัญหาและอปุสรรคทางดา้น

การคา้และการลงทุนระหว่างประเทศ พรอ้ม

ทัง้สนับสนุนและขับเคลือ่นการพัฒนากรอบ

ความร่วมมือทางเศรษฐกจิในระดับภูมิภาค 

อนุภมูภิาค และ ทวภิาค ี

        2. ความคบืหนา้การเตรียมการประชุม

ที่เอเปคที่ไทยเป็นเจา้ภาพปี พ.ศ. 2565: 

การเป็นเจา้ภาพเอเปคของไทยจะเนน้การมี

สว่นรว่มของทกุภาคสว่นในการพัฒนาหัวขอ้หลัก ประเด็นส าคัญ และผลลัพธท์ีเ่ป็นรปูธรรม ของ

เอเปคในปี 2565 โดยไทยจะผลักดันประเด็นส าคัญ (Priorities) 3 ประเด็น ไดแ้ก ่ ( 1 )  ก า ร

อ านวยความสะดวกการคา้และการลงทนุ  (2) การ ฟ้ืนฟคูวามเชือ่มโยงในเอเปค โดยเฉพาะ

การเดนิทางและการทอ่งเทีย่ว 

 (3) การสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตทีย่ั่งยนืและครอบคลมุ 

          -ไทยจะเนน้ย ้าความส าคัญของการเชือ่มโยง Deliverables กับ BCG และ Priorities ทัง้ 

3 ประเด็นใหค้รอบคลุม Key Areas ทัง้ 5 เรื่องทีเ่ป็นผลประโยชน์ของไทย ไดแ้ก่ (1) การคา้
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และการลงทุน (2) การใชป้ระโยชน์จากดจิทิัล (3) สขุภาวะ (4) อาหารและการเกษตร และ (5) 

การเจรญิเตบิโตอยา่งยั่งยนืและครอบคลมุ 

 3. ดร.ชนินทร ์ในนามประธานคณะกรรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ใหค้วามเห็นในที่

ประชุมว่า กรอบการเจรจา TH-EU FTA และ TH-UK FTA น่าจะเจรจาผ่านไปไดด้ว้ยดี แต่ทุก

ภาคส่วนตอ้งร่วมมอืกันทัง้ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มูลประเด็น

ขอ้กังวลทีม่ตีอ่กรอบเจรจาฯ เชน่ เรือ่ง UPOV1991 เรือ่งแรงงาน และยา เป็นตน้   อกีทัง้การใช ้

แบบฟอรม์ FTA ตอ้งมคีวามชดัเจน เพือ่ใหไ้มเ่กดิปัญหายอ้นหลัง 

 ทัง้นี้ ดร.ชนินทร์ ไดเ้นน้ย ้าว่าปัจจุบัน เรื่อง business and human rights protection 

เป็นเรือ่งทีส่ าคัญมาก โดยการด าเนนิงานของคณะฯ จะมกีารจัดใหค้วามรูผู้ป้ระกอบการ เพือ่การ

ปรับตัว รวมถงึเชญิทาง ILO หรอื NGOs ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นรว่มดว้ย 

 

ดร.พจน ์อรา่มวฒันานนท ์รองประธานกรรมการ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย และ

ประธานคณะกรรมการแรงงานและพฒันาฝีมือแรงงาน ให้สมัภาษณ์รายการ

ถา่ยทอดสด ชอ่ง 5 เรือ่ง “สหรฐัฯ แบนสนิคา้อาหารทะเลของจนี”   

 วันที่ 2 มถิุนายน 2564 ดร.พจน์ 

อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และ

ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนา

ฝีมือแรงงาน ไดใ้หส้ัมภาษณ์รายการ

ถ่ายทอดสด ช่อง 5 เรื่อง “สหรัฐฯ แบน

สนิคา้อาหารทะเลของจนี”  

 โดยไดก้ล่าวว่ า  จากประเด็น

สหรัฐฯ แบนสนิคา้อาหารทะเลของจีน 

ซึ่งมาจากเรือประมงจีนมีแรงงานผิด

กฎหมายท างานอยู ่ทัง้น้ี เชือ่มั่นว่า สหรัฐฯ มคีวามมั่นใจสนิคา้ของประเทศไทยมาก ซึง่ประเทศ

ไทยและภาคเอกชนไทย ไดแ้กไ้ขปัญหาเรื่องแรงงานบังคับและการคา้มนุษย ์พรอ้มทัง้ ยัง

ร่วมมอืกับสหภาพยุโรป องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ILO และ NGO ในการจัดท ารายงาน 

TIP Report เพือ่ใหส้หรัฐฯ ตรวจสอบการใชแ้รงงานได ้ 

 อีกทัง้ กรมประมง ไดใ้ชพ้ระราชก าหนดการประมง เขา้มาควบคุมดูแลการใชแ้รงงาน 

และก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมทัง้หลายใหอ้ยู่ในกฎระเบยีบและแนวทางการปฏบิัตทิี่ดีใน

การดแูลแรงงานบนเรอืประมง 

 ดา้นมมุมองตอ่สถานการณ์อาหารทะเลส าเร็จรปูกบัการแบนสนิคา้ของจนี โดยสนิคา้ไทย

จะไดเ้ปรยีบ โดยเฉพาะกลุม่อตุสาหกรรมทนู่า เน่ืองจากไทยมกีารสง่ออกไปสหรัฐฯ จ านวนมาก 

และอาหารทะเลแชแ่ข็งทีไ่ทยส่งออกไปนัน้ส่วนใหญ่เป็นกุง้มากกว่า ซึง่ประเด็นทีเ่กดิขึน้น้ีไม่

เกีย่วกับกุง้ แต่ประเทศไทยทัง้รัฐและภาคเอกชนในห่วงโซ่น้ีทัง้หมดก็ไม่ควรประมาท เพราะ

สหรัฐฯ ยังคงตดิตามอยูต่ลอด ทัง้ประเด็น แรงงาน IUU Fishing ตัง้แตเ่รอืของไทย โรงงานแปร

รูปของไทย ฟารม์เลีย้งกุง้ และโรงงานแชแ่ข็งของไทย ทัง้หมดจะตอ้งเคร่งครัดในระเบยีบทีท่ า

กนัตลอดมา 3-4 ปี เพือ่จะไดไ้มม่ปัีญหา 

  ส าหรับตัวเลขการส่งออกกลุ่มอาหารภาพรวมดขีึน้ จากปัญหาโควดิทีร่ะบาดเมือ่ตน้ปีที่

ผา่นมา และยังพอไปไดด้บีางสว่น เพราะม ีDemand ความตอ้งการทั่วโลก และตอ่เน่ืองมาจนถงึ
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ปีน้ีตลาดเริม่เปิดตัวมากขึน้ เชน่ ตลาด Food service ก็เป็นโอกาสของไทย เมือ่ตน้ปีตัวเลขใน

หมวดเกษตรโตขึน้ 6.2% ในไตรมาสที ่1 

 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในหมวดเกษตรและอาหาร แปรรูปและประมง  และสนิคา้ 

Local Content  ซึง่ปัญหาใหญปั่จจบุัน 3 ประเด็นหลัก คอื 

 1) การขาดแคลนแรงงานในอตุสาหกรรมใชแ้รงงานเขม้ขน้  

 2) ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ เรือ และมีการขึน้ราคาค่าระวางเรือ 100%-

300% อย่างไรก็ดทีางกระทรวงพาณิชย ์น าโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์(คุณจุริ

นทร ์ลักษณวศิษิฏ)์  ก็ไดน้ าขอ้เสนอของสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทยไปชว่ยแกไ้ขปัญหาได ้

ดขีึน้แลว้ โดยการรว่มมอืกบัการทา่เรอืแหง่ประเทศไทยและกรมเจา้ทา่ ท าใหเ้รอืขนาดความยาว

กวา่ 300-400 เขา้มาเทยีบทา่ได ้ซึง่สง่ผลใหส้ามารถน าเรอืเปลา่กลับเขา้มาได ้ และ  3 ) 

ค่าเงินแข็งค่า หากยังไม่มีการด าเนินการและค่าเงินแข็งมากไปจะยิง่ส่งผลกระทบต่อสนิคา้

เกษตรทัง้หมด 

 

TTIA เขา้ร่วมหารอืและใหก้ารตอ้นรบัเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัอสิลามปากสีถาน 

ประจ าประเทศไทย (H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad) และ Mr. Muhammad Farukh 

Sharif ทีป่รกึษาพาณิชย ์สถานเอกอคัรราชทตูปากสีถาน 

 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 TTIA ดร.ชนินทร์ 

นายกสมาคมฯ ในนามรองประธานคณะกรรมการ

เอเชยีใต ้ตะวันออกกลางและแอฟรกิา คุณสุพัตรา 

ผอ. และคณุปิยะราช เจา้หนา้ทีก่ารคา้ เขา้รว่มหารอื

และใหก้ารตอ้นรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

อิสลามปากีสถาน ประจ าประเทศไทย (H.E. Mr. 

Asim Iftikhar Ahmad) แ ล ะ  Mr. Muhammad 

Farukh Sharif ที่ ป รึ ก ษ า พ า ณิ ช ย์  ส ถ า น

เอกอัครราชทูตปากสีถาน เพื่อสรา้งสัมพันธไมตรี

ระหว่างหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชทูตปากสีถาน ประจ าประเทศไทย โดยม ีคุณสน่ัน อังอบุลกลุ 

ประธานหอการคา้ฯ เป็นประธานใหก้ารตอ้นรับ สรปุดังน้ี 

 1.สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทยและทางสถานเอกอัครราชทตูปากสีถาไดห้ารอืเกีย่วกบั

แนวทางการส่งเสรมิความ ร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ผ่านกรอบความร่วมมอืต่างๆ 

ของปากีสถาน อาทิ ความตกลงการคา้เสรีไทย-ปากีสถาน, China-Pakistan Economic 

Corridor (CPEC) ,การสง่เสรมิธรุกจิทีม่ศีักยภาพของประเทศปากสีถาน เชน่ อตุสาหกรรมประมง 

อตุสาหกรรมสิง่ทอ และการทอ่งเทีย่ว รวมถงึการกระชบัความสมัพันธร์ะหว่างภาคเอกชนของทัง้

สองประเทศ ผ่านการแลกเปลีย่นการเยอืนเพื่อส ารวจตลาดการคา้ และการแลกเปลีย่นการจัด

แสดงสนิคา้ทีม่ศีักยภาพของทัง้สองประเทศ 



   Newsletter                           June 2021 4 |62 

 

 2.ทีป่รกึษาพาณิชย ์สถานเอกอัครราชทูต

ปากีสถาน ใหข้อ้มูลเกี่ยวกับ CPEC ว่าเป็น

นโยบายความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างจีน

และปากีสถาน (ระยะเวลา 15 ปี: 2015 – 

2030) โดยอิงจากเสน้ทางการเดินทางที่

ครอบคลุมทัง้สองประเทศ จะเนน้ดา้นพลังงาน

ไปจนถงึการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ ถนน 

ทางหลวง ท่าเรือ สนามบนิ การเชือ่มโยงการ

สือ่สาร และเขตเศรษฐกจิการคา้ เป็นตน้ 

 การพัฒนาท่า เ รือ  Gwadar Free Zone 

โดยท าใหท้่าเรือเป็นศูนยก์ลางการขนส่งระดับ

ภูมภิาค และปลอดภาษี หากสรา้งเสร็จและใชง้านไดเ้ต็มประสทิธภิาพ จะสามารถรองรับสนิคา้

ไดป้ระมาณ 300-400 ลา้นตันตอ่ปี 

 3. ดร.ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิ  ดังน้ี 

         (1) ดา้นวัตถุดบิ ไทยมกีารน าเขา้อาหารทะเลจากปากสีถาน เชน่ อนิเดยีนแมคเคอเรล 

ซารด์นี ปลาหมกึ มาแปรรปูเพือ่การสง่ออก ทัง้น้ีทีป่รกึษาพาณชิยป์ากฯี แจง้วา่ อหิรา่นมโีรงงาน

ทนู่าและซือ้ทนู่าจากปากสีถาน  

         (2) ดา้นการลงทุน มบีรษัิทขนาดใหญ่ CP และ TU เขา้ไปลงทุนในปากสีถานแลว้ ทาง

สมาคมจะชว่ยประชาุสมัพันธไ์ปยังสมาชกิดว้ย  

         (3) ดา้นโลจสิตกิส ์โครงการการพัฒนาทา่เรอืและ CPEC หากท าไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย

ก็จะเพิม่ทางเลอืกในขนสง่สนิคา้จากไทยไปสูต่ะวันออกลางและแอฟรกิา ซึง่ไทยมกีารน าเขา้-

ส่งออกค่อนขา้มากในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละเพิม่ขึน้ทุกปี  อกีทัง้เผชญิปัญหาค่า

ขนสง่ ค่าระวางเรอืทีส่งูขึน้มาก ท าใหตุ้นทุนสงูตาม >> เสนอใหม้กีารเจรจากับบรษัิทสายเรอื/

โลจสิตกิสข์นาดใหญ่ และท่าเรือทีส่ าคัญๆ เพื่อหาโอกาสร่วมทางธุรกจิ ลดเวลาและตน้ทุนใน

การขนสง่ สูภ่มูภิาคตะวันออกกลางและแอฟรกิา 

        (4) เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควดิ-19 ท าใหอุ้ตสาหกรรมท่องเทีย่ว

ไดร้ับผลกระทบอย่างมาก ดังนัน้ ทัง้สองประเทศจงึตอ้งพึง่พาเรือ่งการน าเขา้และส่งออกสนิคา้

ระหวา่งกนั เพือ่ชว่ยฟ้ืนฟเูศรษฐกจิในปัจจบุัน 

 

ดร.พจน ์ อร่ามวฒันานนท ์รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย เขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการนโยบายการบรหิารจดัการการท างานของคนตา่งดา้ว คร ัง้ที ่4/2564 

  วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ดร.พจน์  

อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ 

ห อ ก า ร ค ้า ไ ท ย  เ ข ้า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ

การท างานของคนต่างดา้ว ครัง้ที ่4/2564 

ซึง่มี รมว.แรงงาน (คุณสุชาติ ชมกลิ่น) 

เป็นประธาน โดยมสีาระส าคัญดังน้ี 
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 รับทราบผลการด าเนินการจากมต ิครม.เมื่อวันที ่29 ธันวาคม 2563 โดยมีนายจา้งยืน่

บัญชรีายชือ่คนต่างดา้ว จ านวน 596,477 คน และคนต่างดา้วแจง้ขอ้มูลบุคคล (ไม่มนีายจา้ง) 

จ านวน 58,387 คน รวม 654,864 คน   

 รับทราบจ านวนคนต่างดา้วทีไ่ดร้ับการอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรและท างานทีผ่่าน

ผันใหอ้ยูแ่ละท างานในประเทศใกลจ้ะสิน้สดุ จ านวน 2,150,663 คน 

 เห็นชอบการขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองโรคโควดิ-19 ของคนตา่งดา้วตามมต ิครม.

เมือ่วันที ่29 ธันวาคม 2564 โดยสามารถยืน่ขอใบอนุญาตท างานภายในวันที ่16 มถินุายน 2564 

และขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองโรคโควดิ-19/การตรวจโรคตอ้งหา้ม 6 โรค และการประกนั

สขุภาพ ภายในวันที ่18 ตลุาคม 2564 

 เห็นชอบขยายระยะเวลาการผ่อน

ผันใหค้นต่างดา้วอยู่ในราชอาณาจักร

และท างาน กลุ่มแรงงาตามนมติ ครม.

เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2562 และกลุ่ม

แรงงานตามมต ิครม.เมือ่วันที ่4 สงิหาคม 

2563 (ซึง่เอกสารหนังสือเดนิทางหรือ

เอกสารใชแ้ทนหนังสอืเดนิทางเริม่ทยอย

หมดอายุ) จ านวน 1,364,214 คน โดย

ผ่อนผันใหค้นต่างดา้วกลุ่มดังกล่าว

ด าเนินการตามขัน้ตอนที่รัฐก าหนด และใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรและท างานต่อไปถงึวันที่ 13 

กมุภาพันธ ์2566 

 เห็นชอบขยายระยะเวลาใหค้นต่างดา้วทีเ่ขา้มาท างานตาม MOU ซึง่มวีาระการจา้งงาน

ครบ 4 ปี ทีห่นังสอืเดนิทางหรอืเอกสารใชแ้ทนหนังสอืเดนิทางสิน้สดุอายุลง ใหส้ามารถอยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษถงึวันที ่27 กรกฎาคม 2565  

 เห็นชอบการแกไ้ขขอ้ขัดขอ้งกรณีแรงงานต่างดา้วไม่สามารถหานายจา้งไดท้ันภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด (ภายใน 30 วัน) เป็น 60 วัน 

 เห็นชอบแนวทางการบรหิารจัดการแรงงานตา่งดา้วในกจิการประมงทะเล ตามมาตรา 38 

แหง่ พรก.การประมง พ.ศ.2558 โดยใหแ้รงงานตา่งดา้วทีม่หีนังสอืคนประจ าเรอื (Seabook เลม่

เหลอืง) จ านวน 3,249 คนไดร้ับอนุญาตใหท้ างานตอ่ในราชอาณาจักรอกี 1 ปี 

 ทั ้งนี้  มติที่ประชุมดังกล่าว จะน าเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหค้วามเห็นชอบในการ

ด าเนนิการตอ่ไป 

 

ดร.พจน์ อร่ามวฒันานนท ์รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการนโยบายการประมงแหง่ชาต ิคร ัง้ที ่2/2564  

 

 วันที ่4 มถิุนายน 2564 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย 

ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั ้งที่ 2/2564 โดยมีรอง

นายกรัฐมนตร ี(พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ) เป็นประธาน โดยมสีาระการประชมุฯ ดังน้ี 

 



   Newsletter                           June 2021 6 |62 

 

 รับทราบความกา้วหนา้การด าเนินการ

แกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย อาท ิ

การจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ า้น การ

ด าเนินการแกไ้ขปัญหาอ่าวบา้นดอน จ.สุ

ราษฎร์ธานี /การด าเนินคดกีารท าการประมง

ผิดกฎหมาย จ านวน 1,301 คดี และจัดท า

เอกสารอธบิายเอกสารค าอธบิายกฎหมายกรม

ประมง เป็นตน้ 

 

 รับทราบรายงานความกา้วหนา้การ

ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคประมงและแรงงานในภาคประมง 

 

 รับทราบรายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเพาะเลีย้ง

สตัวน์ ้าและอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง 

 

 รับทราบรายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานของคณะอนุกรรมการการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาผลกระทบของการท าประมงตอ่สตัวท์ะเลหายากและสตัวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนม 

 

 รับทราบความกา้วหนา้การก าหนดเขตทะเลชายฝ่ัง จากเสน้ความลกึศนูยเ์มตรของแผนที่

เดนิเรอื ออกไป 3 ไมลท์ะเล ตามมาตรา 5 แหง่ พรก.ประมง พ.ศ.2558 

 

 รับทราบสรปุผลการชว่ยเหลอืผูท้ีไ่ดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควดิ-19 อาท ิกรม

ประมง ไดช้ว่ยเหลอืเกษตรกร จ านวน 5,000 บาท จ านวน 3 เดอืน จ านวน 1.3 แสนราย / สรา้ง

ความเชือ่มั่นสนิคา้ประมงมมีาตรฐานและการป้องกันของเชือ้โควดิ-19 / ยกเวน้ค่าธรรมเนียม

เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า / โครงการตลาดสนิคา้เกษตรออนไลน ์และการแกไ้ขปัญหากรณีตลาดกุง้และ

ตลาดทะเลไทย เป็นตน้ 

 

 รับทราบความกา้วหนา้การด าเนินการ

โครงการสนิเชือ่เพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยมี

ผูป้ระกอบการเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 5,598 

ราย จ านวนเรือ  6 ,387 ล า  (22  จั งห วัด

ชายทะเล) เป็นเงนิ 6,509 ลา้นบาท 

 

 เห็นชอบหลักการแผนการบริหารจัดการ

ประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 

 

 เห็นชอบแผนปฏบิัตกิารระดับชาตวิ่าดว้ยการป้องกัน ยับยัง้ และขจัดการท าประมง IUU 

(NPOA-IUU) ฉบับที ่2 พรอ้มทัง้ มอบหมายใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน าไปปฏบิัต ิ

 

 เห็นชอบการก าหนดมาตรการใหพ้นักงานสอบสวนส่งส านวนคดีใหค้ณะกรรมการ

เปรยีบเทยีบ ภายใน 7 วัน พรอ้มทัง้ มอบนโยบายให ้สตช ทราบตอ่ไป 
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการธุรกจิอาหารแปรรปูและอาหารแหง่อนาคต คร ัง้ที ่

1/2564 

วันที่ 4 มถิุนายน 2564 TTIA 

คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม แทนดร.

ชนินทร์ นายกฯ ในนามที่ปรึกษา

คณะกรรมการธุรกจิอาหารแปรรูปและ

อาหารแห่งอนาคต เขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการธุรกจิอาหารแปรรูปและ

อาหารแห่งอนาคต ครัง้ที ่1/2564 จัด

โดยสภาหอฯ โดยมีคุณวศิษิฐ์ ลิม้ลือ

ชา เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

1. หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดจ้ัดตัง้ คณะกรรมการธุรกจิ

อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต ภายใตค้ณะยุทธศาสตร์(Strategic Committee) สาขา

เกษตรและอาหาร โดยมีคุณวศิษิฐ์ ลิม้ลือชา เป็นประธานคณะฯ และไดเ้ชญิ ดร.ชนินทร์ ชลิ

ศราพงศ ์เป็นทีป่รกึษา วัตถุประสงค ์เพือ่ท าหนา้ทีส่ง่เสรมิและสนับสนุนธุรกจิอาหารแปรรูปและ

อาหารแห่งอนาคตทัง้ระบบ รวมทัง้ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินกจิกรรม

ดา้นการพัฒนาธุรกจิอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตใหเ้ป็นกลไกส าคัญในการขับเคลือ่น

เศรษฐกจิอยา่งยั่งยนื 

2.คณะกรรมการธรุกจิอาหารแปรรปูและอาหารแหง่อนาคต ไดจ้ัดตัง้คณะท างานกลุม่ยอ่ย 

แบง่เป็น 4 กลุม่ ดังน้ี 

(1)คณะกรรมการดา้นสง่เสรมิการคา้อาหารแปรรปูและเครือ่งดืม่ 

(2)คณะกรรมการดา้นสง่เสรมิอาหารแหง่อนาคต 

(3)คณะกรรมการดา้นมาตรฐานและกฎระเบยีบในประเทศและตา่งประเทศ  

(4)คณะกรรมการดา้นกจิกรรมและพัฒนาอาหารแปรรปูและอาหารแหง่อนาคต 

แนวทางการด าเนินงาน>> รวบรวมประเด็นปัญหาศกึษาวเิคราะห ์และสะทอ้นมุมมอง

ของสมาชกิใหห้น่วยงานภาครัฐก าหนดนโยบาย 

แกไ้ขปัญหาเพือ่เพิม่มลูคา่ธรุกจิอาหารแปรรปูและอาหารแห่งอนาคต  รวมถงึจัดกจิกรรม

สรา้งการรับรูอ้าหารแปรรูปปลอดภัยและอาหารแห่งอนาคต เพือ่ยกระดับผูป้ระกอบการรายย่อย 

ใหส้ามารถผลติและแปรรปูสนิคา้ทีม่มีลูคา่สงูขึน้ และไดม้าตรฐาน 

ทัง้น้ี ในภาพรวมทีป่ระชมุไดเ้นน้ถงึสนิคา้ใหม่ๆ ทีจ่ะสามารถพัฒนาและสรา้งมูลค่าเพิม่

ไดใ้นอนาคต อาท ิสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง , Plant base และโปรตนีจากแมลง 

 

ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมใหก้ารตอ้นรบั H.E. Mr Allan McKinnon PSM 

เอกอคัรราชทูตออสเตรเลยีประจ าประเทศไทย และคณะจากหอการคา้ออสเตรเลยี-

ไทย และหารอืแนวทางการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและบทบาทรว่มกนั ในปี 2564   

 วันที ่8 มถิุนายน 25 64 TTIA ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการบรหิารสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย และรองประธาน คณะกรรมการการคา้และการลงทนุระหว่างประเทศ 

เขา้ร่วมใหก้ารตอ้นรับ H.E. Mr Allan McKinnon PSM เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ า
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ประเทศไทย และคณะจากหอการคา้ออสเตรเลยี-ไทย และหารอืแนวทางการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและ

บทบาทรว่มกนั ในปี 2564  โดยมคีณุสน่ัน อังอบุลกลุ ประธานกรรมการหอการคา้ฯ เป็นประธาน

ในการประชมุ สรปุดังน้ี 

            1.สภาหอการคา้แห่งประเทศ

ไทยและทางสถานเอกอัครราชทูต

ออสเตรเลยีไดห้ารอืเกีย่วกบัแนวทางการ

ส่งเสริมความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ ผ่านกรอบความร่วมมอื

ต่างๆ อาท ิความตกลงการคา้เสรีไทย-

ออสเตรเลยี,อาเซยีน-ออสเตรเลยี-นิวซี

แลน เป็นตน้  

 ป ร ะ ธ าน ฯ  ไ ด ้น า เ ส นอแน ว

ทางการท างานของหอการคา้ฯ โดยมี

โครงการ 99Days Connect The Dots เพือ่ฟ้ืนเศรษฐกจิไทย มแีนวทางดังน้ี 

 - เรง่ฉีดวัคซนีใหป้ระชาชน เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการเปิดประเทศ 

 - เรง่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิไทยดว้ย Digital Transformation เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการเขา้ถงึแหลง่

เงนิทนุ 

 - แกไ้ขกฎระเบยีบเพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้ป้ระกอบการด าเนนิธรุกจิไดส้ะดวก 

2.ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นว่าประเทศไทยมีความพรอ้มในภาคเกษตรและอาหารเป็น

อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงตอ้งขอความรูแ้ละการสนับสนุนดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี

จากออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาสนิคา้เกษตรและอาหารของไทย ทัง้น้ี ออสเตรเลียสามารถใช ้

ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการสง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหารไปสูป่ระเทศในแถบเอเชยีอืน่ๆ ได ้

ดว้ย 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมออนไลน ์คณะอนุกรรมการพจิารณาคดัเลอืกและตดัสนิรางวลัผู ้

ประกอบธุรกจิสง่ออกดเีดน่ (Prime Minister’s Export Award) ประเภทรางวลัสนิคา้

ฮาลาลยอดเยีย่ม คร ัง้ที ่2/2564 

 วันที่ 9 มถิุนายน TTIA คุณสุพัตรา ผอ. แทน 

ดร.ชนินทร์ ในนามกรรมการ สภาหอฯ ไดเ้ขา้ร่วม

ประชุมออนไลน์ คณะอนุกรรมการพจิารณาคัดเลือก

และตัดสนิรางวัลผูป้ระกอบธุรกจิสง่ออกดเีด่น (Prime 

Minister’s Export Award) ประเภทรางวัลสนิคา้ฮาลา

ลยอดเยีย่ม ครัง้ที ่2/2564 จัดโดยกรมสง่เสรมิการคา้

ระหวา่งประเทศ สรปุดังน้ี 

 1. ผูเ้ขา้สมัครสาขาฮาลาลในปี 2564 คอ่นขา้ง

นอ้ย มีเพียง 8 บริษัท แบ่งตามขนาดธุรกจิ ไดแ้ก่ 

แข่งขันในธุรกจิขนาดเล็ก(Small) 3 บ. ขนาดกลาง(Medium) 1 บ. ขนาดใหญ่(Large) 4 บ. 

ทัง้น้ี ไมม่ผีูส้มัครขนาดรายยอ่ย(Micro) ทีป่ระชมุฝากหน่วยงานตา่งๆ ชว่ยเพิม่การประชาสมัพันธ์

ในปีถัดไป 
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 2. ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาคะแนนประเมนิ 8 บรษัิท โดยเปรยีบเทยีบระหวา่งคะแนนทีบ่รษัิท

ประเมินตนเองกับคะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญ สรุปว่า ผ่านเกณฑ์เขา้รอบทัง้ 8 บริษัท  โดยมี

ขอ้สังเกตว่าในครัง้ต่อไปควรก าหนดการใหค้ะแนน ในขอ้สวัสดกิารที่บริษัทใหเ้กนิกฎหมาย

ก าหนดใหช้ัดเจน ระหว่างสวัสดกิารทั่วไปกับสวัสดกิารส าหรับมุสลมิ เชน่ ตอ้งมหีอ้งหรือพืน้ที่

ละหมาด  

 3. รอบสัมภาษณ์ (มิถุนายน) การก าหนดรูปแบบการพิจารณาคัดเลือก ที่ประชุมมี

ความเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ 19 และเพื่อด าเนินการให ้

สอดคลอ้งกบัมาตรการดา้นสาธารณสขุ จงึปรับรปูแบบจากเดมิ ทีเ่ชญิผูป้ระกอบการทีผ่า่นเกณฑ์

เขา้มาสมัภาษณ์ เปลีย่นเป็นการสมัภาษณ์ในรปูแบบออนไลนผ์า่นโปรแกรม Zoom 

  4. รอบตรวจเยีย่มสถานประกอบการและพจิารณารายชือ่ผูไ้ดร้ับรางวัลฯ (กรกฎาคมในปีนี้ 

ทีป่ระชมุเห็นชอบใหใ้ชว้ธิมีอบหมาย จนท.พาณชิย ์จังหวัด และ คกก.อสิลามกลาง จังหวัด เขา้

ไปตรวจเยีย่มและ Live สด มาทีห่อ้งประชมุของคณะอนุกรรมการฯ แทน โดยจะก าหนดหัวขอ้ให ้

เตรยีมไปถา่ยคลปิวดีโีอมาลว่งหนา้ 

 5. ตน้เดือนสงิหาคม แจง้ผลการตัดสนิ โดยมีก าหนดมอบรางวัล PM Export Award 

2021 ปลาย สงิหาคม 2564 

 

TTIA จดัประชุมวสิามญั TTIA คร ัง้ที ่3/2564 ผา่นทาง Zoom Meetings 

 วันที่ 10 มถิุนายน 2564 TTIA จัดประชุม

วสิามัญ TTIA ครัง้ที ่3/2564 ณ หอ้งประชมุ TTIA 

และผ่านทาง Zoom Meetings มีสมาชกิเขา้ร่วม 

15 บริษัท (17 ท่าน) จาก 26 บริษัท (ครบองค์

ประชมุ) ทัง้น้ี สมาคมฯ จะส่งรายงานการประชมุ)

ภายในวันพฤหัสบดทีี ่17 ม.ิย. 64 ใหท้่านสมาชกิ

ทราบตอ่ไปคะ่ 

 

           ส าหรับการประชุมวิสามัญ TTIA ครั ้งที่ 

4/2564  มีก าหนด จัดในวันพฤหัสบดีที่ 5 สงิหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน Zoom 

Meeting  

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการแรงงาน (วาระปี 2563-2565) คร ัง้ที ่6/2564 (9) 

วั นที่  1 0  มิถุ น ายน  2564  คุณ

อรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมฯ 

คุณนลธวัช เจา้หนา้ที่สมาคมฯ เขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการแรงงาน (วาระปี 

2563-2565) ครัง้ที ่6/2564 (9) โดยสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผ่านทาง

ออนไลน ์มสีาระส าคัญดังน้ี 
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         1. แนวทางการกระจายวัคซนีโควดิ-19 โดยเริม่ จากผูป้ระกนัตน มาตรา 33 ทีเ่ป็นคนไทย

ก่อน ทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ และ 9 จังหวัด ประกอบไปดว้ย สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 

ชลบุรี นครปฐม ระยอง ฉะเชงิเทรา สมุทรสาคร และเชยีงใหม่ ซึง่เป็นพื้นที่สีแดง โดยสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยนิดีใหค้วามร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ทัง้ในดา้นการจัดหา 

สถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในนิคมอุตสาหกรรม และการอ านวยความสะดวก ในการ

ประชาสมัพันธ ์ใหก้บัผูป้ระกอบการ เพือ่ใหก้ารฉีดวัคซนีโควดิ-19 บรรลเุป้าหมายโดยเร็ว 

         2. ส านักงานประกันสังคม ประชาสัมพันธเ์รื่องการฉีดวัคซนีส าหรับผูป้ระกัน ม.33 โดย

การลงทะเบยีนใหผ้า่นจากทางนายจา้งเพยีงอยา่งเดยีวโดยผา่นระบบ E-Service 

         3. กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน แจง้ว่า ขณะนี้ ผูป้ระกอบกจิการสามารถด าเนินการฝึกอบรม

อ อ น ไ ล น์ ไ ด ้แ ล ้ว  โ ด ย ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ้ที่  เ ว็ บ ไ ซ ด์  http://e-

report.dsd.go.th/eserviceweb/home    

         4. ความคบืหนา้สถานการณ์ขาดแคลนแรงงาน ในภาคอตุสาหกรรม (ชว่งการแพร่ระบาด

โควิด-19) พบว่า ขาดแคลนแรงงานไทย จ านวน 3,851 คน ขาดแรงงานต่างดา้ว จ านวน 

36,619 คน ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร จ.สมุทรสาคร โดยเกดิจากปัญหาเชน่ ไม่

สามารถหาแรงงานเพยีงพอตอ่ความตอ้งการ/ไมส่ามารถน าเขา้แรงงานตา่งดา้วภายใต ้MOU ได ้

ในขณะนี้/ไม่สามารถเคลื่อนยา้ยแรงงานต่างดา้วขา้มมายังพื้นที่ที่ขาดแคลนได ้โดยมี

ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหา เช่น เสนอใหร้ัฐท า MOU กับประเทศเพื่อนบา้น และควรรีบ

กระจายการฉีดวัคซนีใหภ้าคอตุสาหกรรมอยา่งทั่วถงึ 

         5. ความคบืหนา้ร่างพระราชบัญญัตกิองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิพ.ศ. .... และร่าง

พระราชบัญญัตคิณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิพ.ศ. .... โดยเห็นชอบใหส้าย

งานแรงงานด าเนินการศกึษาร่างพรบ. ดังกล่าว และน ากรณีศกึษาของประเทศเพือ่นบา้นมาใช ้

ประกอบการพจิารณา เนื่องจาก พรบ. ดังกลา่วอาจครอบคลมุถงึแรงงานตา่งดา้ว ดว้ย 

         6. ประเด็นเรื่องประชมุคณะกรรมการนโยบายบรหิารจัดการการทางานของคนต่างดา้ว 

(คบต.) ครัง้ที ่4/2564 มรีายละเอยีดดังน้ี 

- การขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองโรคโควดิ-19 ของคนตา่งดา้วทีไ่ดด้ าเนนิการตาม

มตคิณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 2563 โดยสามารถยืน่ขอใบอนุญาตท างานภายในวันที ่16 

มถินุายน 2564 และขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองโรคโควดิ-19/การตรวจโรคตอ้งหา้ม 6 โรค 

และการประกนัสขุภาพ ภายในวันที ่18 ตลุาคม 2564 

- การขยายระยะเวลาการผ่อนผันใหค้น

ต่างดา้วทีไ่ดร้ับอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักร

และท างาน แต่การผ่อนผันใหอ้ยู่และท างานใน

ประเทศใกลจ้ะสิน้สุด โดยผ่อนผัน ใหอ้ยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษตอ่ไปอกี 1 ปี 

- การแกไ้ขขอ้ขัดขอ้งกรณีแรงงานต่าง

ดา้วไม่สามารถหานายจา้งไดท้ันภายในก าหนด

ระยะเวลา โดย กลุ่มคนต่างดา้วที่การอนุญาต

ใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรและท างานสิน้สุดแลว้ 

ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2564 จนถงึกอ่นวันที ่ครม. มมีตเิห็นชอบโดย ผ่อนผันใหค้นต่างดา้วอยู่

ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษถงึวันที ่13 กุมภาพันธ ์2566 และกลุ่มคนต่างดา้วทีอ่ยู่ระหว่าง

http://e-report.dsd.go.th/eserviceweb/home
http://e-report.dsd.go.th/eserviceweb/home
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การหานายจา้ง ตัง้แต่วันที่ ครม. มีมตเิห็นชอบจนถงึวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 และใหป้รับ

ระยะเวลาหานายจา้งจาก 30 วัน เป็น 60 วัน 

7. ประเด็นประชมุคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายระเบยีบ ปรับปรุงการกาหนดอัตรา

เงินสมทบ การเพิ่มการจัดเก็บเงินสมทบ และการพัฒนาสิทธิประโยชน์ ครั ้งที่ 4/2564 

รายละเอยีดดังน้ี 

- กรณีลูกจา้งซึง่เป็นผูป้ระกันตนมีสทิธไิดร้ับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานต่อเมือ่ 

เชน่ จ่ายเงนิสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนภายในระยะเวลา 15 เดอืนกอ่นการว่างงาน และ

ตอ้งมใิชผู่ม้สีทิธไิดร้ับประโยชนท์ดแทนในกรณีชราภาพ 

- กรณีลูกจา้งซึง่เป็นผูป้ระกันตนมีสทิธไิดร้ับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพต่อเมื่อ 

เชน่ มอีายคุรบ55 ปีบรบิรูณ์ และความเป็นผูป้ระกนัตนไดส้ิน้สดุลงตามมาตรา 38 หรอืมาตรา 41 

โดยไดม้อบใหก้องกฎหมาย พิจารณารายละเอียดการปรับแกไ้ขกฎหมายใหม้ีความ

ครบถว้น สมบูรณ์ก่อนเสนอคณะกรรมการประกันสังคมในการประชุมครั ้งต่อไป ทัง้น้ีใหน้ า

ขอ้เสนอมาตรา 78(1) และ (2) ไปศกึษาเพื่อประกอบการพจิารณาใหก้ารจ่ายเงนิประโยชน์

ทดแทนกรณีวา่งงานทีเ่สนอแกไ้ขกฎหมายมคีวามครอบคลมุยิง่ขึน้ 

ส าหรับก าหนดการประชมุครัง้ต่อไป จะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่1 กรกฎาคม 2564 เวลา 

13:30 –15:30 น. ณ หอ้งประชมุ PTT Group (1012) สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย หาก

ก าหนดการมกีารเปลีย่นแปลง จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 

 

TTIA เขา้รว่ม รบัฟงังานเสวนาออนไลน ์Connect the Dots: Ease of Doing Business 

หอการคา้ไทย เชือ่มโยงภาครฐั ผลกัดนัการปรบัปรงุกฎระเบยีบเพือ่อ านวยความสะดวก

ธุรกจิ 

วันที่ 11 มถิุนายน 2564 เจา้หนา้ที่

สมาคมฯ คุณวรพล ไดเ้ขา้ร่วม รับฟังงาน

เสวนาออนไลน์ Connect the Dots : Ease 

of Doing Business ห อ ก า ร ค ้ า ไ ท ย 

เชื่อมโยงภาครัฐ  ผลักดันการปรับปรุง

กฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกธุรกจิ 

โดยมีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาคือคุณ สน่ัน อังอุบล

กุล ประธานกรรมการหอการคา้ไทย และ 

ด ร . ก อ บ ศั ก ดิ์  ภู ต ร ะ กู ล  ป ร ะ ธ า น

คณะอนุกรรมการพจิารณาปรับปรงุหรอืยกเลกิกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคฯ สรปุดังน้ี  

คณุสน่ันไดน้ าเสนอถงึภารกจิ 3 เรือ่งหลักของสภาหอ คอื 

1.การสนับสนุนใหค้นไดร้ับวัคซนีเพยีงพอและสามารถเปิดประเทศได ้ 

2.การเรง่ฟ้ืนฟดูว้ย Digital Transformation และการเปิดโอกาสใหเ้ขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ  

3.การแกก้ฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกกับผูป้ระกอบการ (ใหค้วามร่วมมือกับ 

คณะอนุกรรมการพจิารณาปรับปรงุหรอืยกเลกิกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคฯ)  

      ส าหรับปัญหาทีพ่บตอนน้ีคอื ตอ้งท าใหผู้ป้ระกอบการ SME ไปต่อได ้เขา้ถงึแหล่งเงนิทุน

ไดจ้รงิ 
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คณุกอบศักดิ ์ขณะนี้ปัญหาดา้นกฎหมายมสีงูมากทัง้กรณีกฎหมายท าใหข้ัน้ตอนตา่งๆ ชา้ 

และขาดความทันสมัย โดยขณะน้ีเริม่มกีารพจิารณาปัญหาไปบา้งแลว้ เชน่  

1.การคา้ขา้มพรมแดนดว้ยระบบ Electronic การซือ้ขายสามารถใชเ้อกสารออนไลน์ได ้

ทัง้ Process  

2.การเขา้มาท างานของคนต่างดา้ว ควรง่ายขึน้ ทัง้เรื่องเอกสารและการรายงานตัว 

เงนิทนุหลักประกนัในการน าเขา้แรงงานตา่งดา้ว การก าหนดเงือ่นไขการจา้งงานควรใหง้า่ยขึน้   

3.การท่องเทีย่ว พจิารณา

เรือ่งการยกเลกิทะเบยีนผูน้ าเทีย่ว 

หรือการสามารถเปิด โรงแรมได ้

ง่ายขึน้ การดัดแปลงอาคารเพื่อ

ท า Home Stay และการพจิารณา

เรือ่งตา่งประเทศมาลงทนุในไทย  

4.การปรับการด าเนินการ

ข อ ง บ ริ ษั ท ม ห า ช น  ใ ห ้ใ ช ้ 

Electronic มากขึน้เชน่แทนการประกาศลงหนังสอืพมิพ ์การสง่รายงานผา่น Electronic  

5.การพจิารณาท า Super license เพือ่ใชข้ออนุญาตทเีดยีวไดห้ลายหน่วยงาน  

6.การพัฒนาระบบ National Single Window ใหม้ทีัง้การประสานรัฐกับรัฐ และเอกชน

และเอกชน เพือ่ใหม้กีารเชือ่มโยงกนัไดท้ัง้วงจร คาดว่ากลางปีหนา้จะเริม่ใชง้านได ้โดยเป็นชือ่ 

National Digital Trade Platform  

ส าหรับปัญหาทีพ่บตอนน้ีคอื การแกห้นี ้NPL ของ SME ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้มากในชว่งโค

วดิการแกเ้รือ่งใบอนุญาตติา่งๆ ใหส้ามารถต่ออายุไดอ้ัตโนมัต ิเชน่ ใบอนุญาตกิอ่สรา้ง และตอ้ง

ผลักดันใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการธุรกจิประมงและอตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง คร ัง้ที ่1/2564 

 วันที่  11 มิถุนายน 2564  TTIA ดร.

ชนินทร์  นายกสมาคมฯ ในนามประธาน

คณะกรรมการธุรกิจประมง และอุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง, คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาฯ, คุณสพุัตรา 

ผอ.สมาคมฯ และคุณอนุสรา เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ 

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกจิประมงและ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครั ้งที่ 1/2564 ณ สภา

หอการคา้แหง่ประเทศไทย สรปุดังนี้ 

นโยบาย พันธกิจ และโครงสรา้งการ

ด าเนนิการของหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้ไทย วาระประจ าปี 2564-2565 โดย คุณสน่ัน อัง

อบุลกลุ ประธานกรรมการหอการคา้ไทย 

Connect the dots >> หอการคา้เป็นศูนยก์ลางการเชือ่มโยงการท างานจากเครอืข่ายทัง้

ภาครัฐ เอกชน และประชาชน พือ่ยกระดับเศรษฐกจิไทยใหเ้ตบิโตอยา่งยั่งยนื โดยมแีนวทางดังนี้ 

1. เรง่ฉีดวัคซนีใหป้ระชาชน เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการเปิดประเทศ 
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2. เรง่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิไทย ดว้ย Digital Transformation เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการเขา้ถงึแหล่ง

เงนิทนุ 

3. แกไ้ขกฎระเบยีบเพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้ป้ระกอบการด าเนนิธรุกจิไดส้ะดวก 

หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยไดแ้ต่งตัง้ "คณะกรรมการธุรกจิประมง

และอุตสาหกรรมเนื่อง" ประจ าปี 2564-2565 เพื่อท าหนา้ที่ในการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ

ธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ใหเ้ป็นกลไกในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิ โดย TTIA ม ีดร.

ชนินทร์ ชลศิราพงศ์ เป็นประธาน, คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เป็นรองประธานฯ ร่วม และคุณ

สพุัตรา ริว้ไพโรจน ์เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมวัีตถปุระสงคด์ังนี้  

- ลดปัญหาการท าการประมงผดิกฎหมาย (IUU Fishing) 

- สง่เสรมิและสนับสนุนการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าและผลติภัณฑป์ระมง  

- ขยายการจัดท ามาตรฐานการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 ในกระบวนการผลติอาหารสง่ออก 

- รวบรวมประเด็นปัญหา ความคดิเห็นของสมาชกิใหห้น่วยงาน ภาครัฐเพื่อแกไ้ขปัญหา

ธรุกจิอยา่งครอบคลมุครบทกุมติ ิ

- ตดิตามความคบืหนา้การด าเนนิงานและรายงานผลตอ่คณะกรรมการ 

การด าเนินงานปัญหาการปรับขึ้นราคา

แผ่นเหล็กที่ใชผ้ลติกระป๋องและฝา การปรับขึน้

คา่ระวางเรอื และการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์

ทางสภาหอฯ ไดย้ืน่หนังสอืของ 6 สมาคม

ฯ (TTIA,TPFA,TFPA,TMPA,สมาคมอุตฯนม และ

สมาคมอุตฯ สเปรย)์ แจง้ปัญหาและขอ้เสนอต่อ

การแกไ้ขปัญหาราคาแผ่นเหล็กและค่าระวางเรือ

ต่อรองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการกระทรวง

พาณชิย ์ในโอกาสที ่ดร.พจน ์อรา่มวัฒนานนท ์ไดเ้ขา้ตรวจการน าเรอื 300 เมตร ไมเ่กนิ 399 เมตร 

เขา้เทยีบทา่ รว่มกบัรองนายกรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่26 พ.ค. 64  

ซึง่ 6 สมาคมฯ ไดแ้จง้ขอ้มลูถงึปัญหาตน้ทุนการผลติและสง่ออกอาหาร โดยเฉพาะอาหาร

กระป๋องทีส่งูขึน้ต่อเนื่อง จากสภาพปัญหาราคาแผ่นเหล็ก ค่าระวางเรอื ทีข่ ึน้ไม่หยุด และการขาด

แคลนตูข้นสง่สนิคา้ หากไมไ่ดก้ารแกไ้ขจะกระทบอตุสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย 

สมาคมฯ โดยคุณสุพัตรา ไดน้ าเสนอสรุปสาระส าคัญเรื่อง Tuna Industry Updates: 

Surviving the Pandemic  

นโยบาย 3 ดา้นของสมาคม ไดแ้ก ่ความปลอดภัยอาหาร, IUU Fishing และเรงงาน ซึง่จะ

เนน้ในการการป้องกัน COVID ในอุตสาหกรรม โดยปฏิบัติตามมาตรการพิเศษของกระทรวง

สาธารณสุขและกรมประมง เป็นมาตรการที่อุตสาหกรรมทูน่าไดท้ าเพิม่ขึน้มา ทางสมาคมไดร้ับ

มอบหมายจากกรมประมงใหด้ าเนินการตรวจเยีย่มโรงงานเพือ่ประกอบการพจิารณาออกใบรับรอง 

จ านวน 24 บรษัิท และเก็บขอ้มูลโรงงานทีเ่หลอืรวมถงึ Supply chain โดยการระบาดระลอกใหม่

ทางโรงงานมกีารจัดท า Factory Quarantine ซึง่ไดป้รกึษากบัทาง สสจ. 

ทัง้น้ี คุณเฉลมิชัย รองอธบิดีกรมประมง ไดข้อบคุณทุกๆหน่วยงาน ในการช่วยกันแกไ้ข

ปัญหาโดยการปฏบิัตติามมาตรการอย่างเคร่งครัด ท าใหไ้ดร้ับความเชือ่มั่น ซึง่ในปี 2564-2565 ก็
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ยังคงเป็นพันธกจิทีต่อ่เนื่องในการดแูลธุรกจิประมง โดยกรมประมงจะร่วมกนัแกปั้ญหาตอ่ไปจนกว่า

สถานการณ์จะเป็นปกต ิ 

ความกา้วหนา้คณะคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับภาคประมง

และแรงงานในภาคประมง โดยมีกฎหมายอยู่

ในการด าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ 

จ านวน 4 เรื่อง โดย ดร.ชนินทร์ ได ใ้ห ้

ความเห็นเพิม่เตมิว่า ในปัจจุบันทางสหรัฐได ้

ใหค้วามส าคัญในเรื่องประเด็น IUU และ

ประเด็นแรงงานมากขึ้น โดยล่าสุดไดแ้บน

บรษัิท Fishing Boat ของจนี เนื่องจากกระท า

การขัดตอ่หลัก Force Labour สากล ทัง้น้ี ในสว่นของอตุสาหกรรมทนู่าไทยไดม้กีารท างานร่วมกับ

กรมประมง และไดป้ฏบิัตติามนโยบายรัฐรวมถงึนโยบายสากลอย่างเคร่งครัด เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึ

การใหค้วามส าคัญต่อหลักสากลและใหส้อดคลอ้งต่อหลักปฏบิัตติ่อแรงงานที่ดี ที่เกดิขึน้ใน

ปัจจบุัน 

แนวทางการด าเนินงานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ในกรอบการ

ด าเนนิงานคณะกรรมการธรุกจิประมงและอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง วาระปี 2564-2565 ดังนี้ 

- การแกไ้ขปัญการท าประมงผดิกฎหมาย IUU Fishing (ดร.ชนนิทร)์ 

- การสง่เสรมิการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าและเพิม่มลูคา่ผลติภัณฑป์ระมง  

- การแกไ้ขปัญหาแรงงานประมงและอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง (คณุอรรถพันธ)์ 

- การแกไ้ขปัญหากฎหมาย กฎระเบยีบ และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง  

- การสง่เสรมิการคา้ในธรุกจิประมงและอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง 

- การพัฒนาการท าธรุกจิประมงในและนอกน่านน ้าไทย  

  ทัง้น้ี การประชมุครัง้ต่อไป จะประชมุร่วมกับคณะกรรมการแรงงานฯ โดยก าหนดการฝ่าย

เลขาจะแจง้ใหท้ราบตอ่ไป  

เอกสารประกอบการประชมุสามารถดูไดท้ี ่https://drive.google.com/drive/folders/1Q-

X3pk-h8zZhbJKMI2wkLnwP2o-1Vi7K  

 

TTIA มอบผลติภณัฑป์ลากระป๋องใหก้บักรมประมง 

วันที ่11 มถิุนายน 2564 คุณสพุัตรา ผุอ้ านวยการ

สมาคมฯ เป็นตัวแทนเขา้มอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง

ใหก้บักรมประมง จ านวน 100 หบี (10,000 กระป๋อง) เป็น

มูลค่า 180,000 บาท โดยมคีุณบัญชา สขุแกว้ รองอธบิดี

กรมฯ คุณสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรมฯ และคุณสุ

วทิย ์คชสงิห ์หัวหนา้ผูต้รวจราชการกรมฯ เป็นผูแ้ทนใน

การรับมอบ เพื่อกรมฯจะน าไปมอบใหก้ับโรงพยาบาล

สนามในสถานการณ์ COVID-19 ตอ่ไป 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q-X3pk-h8zZhbJKMI2wkLnwP2o-1Vi7K
https://drive.google.com/drive/folders/1Q-X3pk-h8zZhbJKMI2wkLnwP2o-1Vi7K


   Newsletter                           June 2021 15 |62 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมระดมความเห็น Webinar Series เรื่อง “เปิดประตูอาเซียน-

แคนาดา โอกาสการคา้ การลงทนุ และความรว่มมอื”  

 

วันที่ 14 - 29 มถิุนายน 2564 คุณ

ปิยะราช จนท.การคา้ และภรภัทร จนท.

อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมประชุมระดม

ความเห็น Webinar Series เรื่อง “เปิด

ประตอูาเซยีน-แคนาดา โอกาสการคา้ การ

ลงทุน และความร่วมมือ” จัดโดย บจก.

โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี วัตถุประสงค ์

เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มูลและรับฟังความเห็น

จ ากผู ้มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ขอ ง  ซึ่ ง จ ะ น า ไ ป

ประกอบการพจิารณาจัดท า FTA อาเซยีน-

แคนาดา  ดว้ยกรมเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศ ไดม้อบหมายใหบ้รษัิท โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด (บรษัิทที่

ปรกึษา) ท าการศกึษา เรือ่ง การจัดท าความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งอาเซยีน-แคนาดา (ASEAN-

Canada Free Trade Agreement)  โดยมผีลการศกึษาเบือ้งตน้ 4 ประเด็น ดังน้ี 

 

คร ัง้ที ่1 ประเด็นการคา้สนิคา้และ

สนิคา้เกษตร (14 มถินุายน 2564) 

1. แคนาดาเป็นประเทศทีม่ขีนาดใหญ่

เป็นอันดับ 2 ของโลก มีมูลค่าทางเศรษฐกจิ

สูง และมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง มูลค่าของ

ผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP)ในปี 

2562 ส่วนใหญ่ มาจากภาคบริการ คิดเป็น

สัดส่วนรอ้ยละ 87.7 ของมูลค่า GDP ทัง้หมด

ของประเทศ 

2.แคนาดาเป็นคู่คา้ของไทย โดยคดิ

เป็นอันดับที ่27 ในดา้นมูลค่าการสง่ออก และ

คดิเป็นอันดับที ่28 ในดา้นมูลค่าการน าเขา้ แมว้่ายังไม่มกีารเจรจาความตกลงการคา้เสรรีะหวา่ง

กนั 

        - สนิคา้ส่งออกส าคัญของไทยไปแคนาดา ไดแ้ก่ ปลาทูน่ากระป๋อง ขา้ว ยางธรรมชาต ิ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ยานยนตร ์เป็นตน้ 

        - สนิคา้น าเขา้ของไทยจากแคนาดา ไดแ้ก ่ปุ๋ ย ขา้วสาล ีทองค า วงจรอเิล็กทรอนกิส ์เป็น

ตน้ 

3. ประเด็นทีแ่คนาดาผลักดันและใหค้วามส าคัญในการจัดท า FTA  

    3.1 ดา้นการคา้>>สนับสนุนการคา้เสรแีละการขจัดอุปสรรคทางการคา้สนิคา้ ทีผ่่านมา

แคนาดาเปิดเสรทีางการคา้เกอืบทุกรายการสนิคา้ ยกเวน้ สนิคา้ทีม่คีวามออ่นไหว เชน่ นมและ

ผลติภัณฑจ์ากนม สตัวปี์ก ไข ่และน ้าตาล 

    3.2 ดา้นการคา้บรกิารและการลงทุน>>ใหค้วามส าคัญเป็นพเิศษ เน่ืองจากเศรษฐกจิ

ของประเทศขับเคลือ่นโดยภาคบรกิาร แต่มขีอ้จ ากัดในการลงทุนส าหรับชาวต่างชาต ิเชน่ การ

สือ่สารและโทรคมนาคม เกษตรกรรม การประมง ขดุเจาะน ้ามัน และก๊าซธรรมชาต ิซึง่น่าจะเป็น

ประเด็นในการเจรจาตอ่ไป 



   Newsletter                           June 2021 16 |62 

 

    3.3 ดา้นกฎเกณฑ>์> มกีฎเกณฑท์างการคา้ทีม่มีาตรฐานสงู ซึง่จะมขีอ้บทเฉพาะดา้น

การพัฒนาอย่างยั่งยืน แรงงาน และสิง่แวดลอ้ม ซึง่คู่เจรจาของแคนาดา โดยเฉพาะประเทศ

ก าลังพัฒนาสามารถเจรจาขอระยะเวลาการปรับตัว   หรอืไมผ่กูพันบางพันธกรณีทีเ่ห็นว่ามคีวาม

ออ่นไหวได ้

4.แนวโนม้การเจรจาฯ อาเซยีน-แคนาดาและไทย – แคนาดา FTA  

    4.1 ประเด็นที่คาดว่าจะมีการเจรจาในสนิคา้เกษตร โดยเฉพาะกลุ่มสนิคา้ปศุสัตว์ที่

แคนาดามกีารสง่ออกมาก แตถ่อืวา่เป็นสนิคา้ทีค่อ่นขา้งออ่นไหวส าหรับไทย ดังนัน้ การลดอัตรา

ภาษีในสนิคา้กลุ่มน้ี น่าจะเกดิขึน้หลังจากมีการปรับลดอัตราภาษีในรายการสนิคา้ทั่วไปอืน่ ๆ 

แลว้ นอกจากนี้ ผูป้ระกอบการของแคนาดา อาจมคีวามกังวลดา้นการแข่งขันทีเ่พิ่มขึน้ ซึง่เป็น

ผลมาจาก FTA กบัอาเซยีนโดยเฉพาะจากผูผ้ลติจากประเทศไทย 

    4.2 คาดว่าจะมกีารเปิดตลาดดา้นการคา้บรกิารและการลงทุนมากพอสมควร เนื่องจาก

ไทยมมีาตรการสง่เสรมิการลงทนุเป็นจ านวนมาก และทาง แคนาดาก็ตอ้งการเขา้ถงึตลาดการคา้

บรกิาร  

ทางผูว้จิัยใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่ในอนาคตสนิคา้เกษตรและอาหารมโีอกาศเตบิโตขึน้อกีใน

ตลาดแคนาดา รวมถงึสนิคา้นวัตกรรมใหม่ๆ  เชน่ Plant base , insect food เป็นตน้  

ในภาพรวมทีป่ระชมุฝากประเด็นขอ้กังวลในการจัดท าความตกลง FTA กับแคนาดา ใน

ประเด็นเรือ่งของทรัพยส์นิทางปัญญา UPOV1991 ,ราคาสนิคา้เน้ือสตัวน์ าเขา้(โค สกุร เครือ่งใน

สัตว์)  และขอใหม้ีการศึกษาผลไดผ้ลเสียใหช้ัดเจน รวมถึงแนวทางการเยียวยาผูท้ี่ไดร้ับ

ผลกระทบจากการท าเสรทีางการคา้อกีดว้ย 

 

  คร ัง้ที ่2 ประเด็นการคา้บรกิารและ

การลงทุน และการจดัซื้อจดัจา้งโดยรฐั 

(15 มถินุายน 2564) 

1. แคนาดามี FTA ที่บังคับใชแ้ลว้ 17 

ฉบับ กับ 51 ประเทศทั่วโลก ส่งผลใหมู้ลค่า

การคา้เพิม่ขึน้ในระยะยาว 

2. นโยบายส่ง เสริมการลงทุน ใน

แคนาดา โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายคือ 

เ ท ค โ น โ ล ยี  ก า ร ผ ลิ ต ขั ้ น สู ง 

ทรัพยากรธรรมชาต ิสือ่และความบันเทงิ ธรุกจิ

การเกษตร เทคโนโลยีสะอาด และธุรกิจ

สขุภาพ 

3. ดา้นการสง่ออก การน าเขา้ และการลงทนุ  

    - แคนาดาส่งออกบริการมากกว่าครึ่งไปยังสหรัฐฯ ถึง 54.79% และน าเขา้บริการ

ทอ่งเทีย่ว บรกิารขนสง่ และบรกิารธรุกจิมากทีส่ดุ 

    - การลงทนุโดยตรงในแคนาดาเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยมสีหรัฐฯ เป็นผูล้งทนุหลัก 

    - สงิคโปร ์เป็นประเทศในอาเซยีนทีเ่ขา้ไปลงทนุในแคนาดามากทีส่ดุ 

    - ไทย สง่ออกบรกิารทอ่งเทีย่วไปยังแคนาดามากทีส่ดุ 

    - การลงทนุระหวา่งไทยกบัแคนาดามแีนวโนม้เพิม่ขึน้ในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา 

- บรษัิทแคนาดาที่เขา้มาลงทุนในไทย เช่น Celestica, Four Season hotel & resort, 

Normerica เป็นตน้ 

4. จดุยนืของแคนาดา 

    - ในปี 2561 มีการจัดตัง้หน่วยงานส่งเสรมิการลงทุนเพื่อดงึดูดนักลงทุนเขา้สู่ประเทศ 

และมกีารลงนามความตกลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุระหวา่งประเทศหลายฉบับ 
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    - ดา้นการบริการและการลงทุน มีขอ้จ ากัดในการลงทุนส าหรับชาวต่างชาติในบาง

ประเทศ เชน่ การกระจายเสยีง การบนิ การธนาคาร เป็นตน้ 

5. โอกาสในการเขา้สูต่ลาดแคนาดาของสนิคา้ไทย 

    - โดยใชด้ัชนีความไดเ้ปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: 

RCA) ถา้คา่ RCA >1 มคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการสง่ออกสนิคา้  

    - สนิคา้ทีไ่ทยมศีักยภาพในการเขา้สูต่ลาดแคนาดา หลังการท า FTA: สนิคา้เกษตรและ

อาหาร ผลติภัณฑย์าง เครื่องมอืและเครือ่งจักร ยานยนต์, ดา้นบรกิาร เชน่ การท่องเทีย่ว ดา้น

ธรุกจิ การขนสง่ และดา้นการลงทนุ เชน่ การเงนิ การกอ่สรา้ง 

6. การเปิดเสรกีารคา้บรกิารและการลงทนุในรปูแบบ Negative list 

    - เป็นรูปแบบที่ไม่ตอ้งก าหนดกจิกรรมที่ตอ้งการเปิดตลาด แต่ระบุมาตรการ เป็นการ

เสรมิสรา้งการแขง่ขันอยา่งเสร ีมกีารบังคับใชก้ฎหมายอยา่งโปรง่ใส ท าใหม้โีอกาสในการพัฒนา

ผลติภัณฑ ์การบรกิาร สงูขึน้ตามการแขง่ขัน และผูบ้รโิภคจะไดร้ับสนิคา้ทีม่คีณุภาพสงู 

ปัจจุบันไดม้ีบางบรษัิทในไทยเขา้ไปลงทุนทัง้เหมือง และธุรกจิพัฒนาอาหารในดา้น

เทคโนโลยทีางการเกษตร เน่ืองดว้ยอัตราการเตบิโตสงู ท าใหแ้สดงถงึความตอ้งการอาหารและ

สนิคา้บรโิภคทีส่งูขึน้ นับเป็นโอกาสของสนิคา้เกษตรไทย และในเรือ่งของอตุสาหกรรมไฮเทค 

เริม่มวีศิวกรจากเกาหลใีตไ้หลเขา้แคนาดา เป็นโอกาสของวศิวกรไทยทีจ่ะเขา้สูต่ลาดแคนาดา 

ในสว่นของธุรกจิท่องเทีย่ว ซึง่คนแคนาดาชอบเทีย่วเมอืงไทย โดยเฉพาะมาเพือ่ใชบ้รกิารดา้น

การรักษาสขุภาพ  เป็นโอกาสดทีีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการลงทนุธรุกจิสขุภาพในอนาคต 

   

คร ัง้ที่ 3 ประเด็นข้อบทการ

เจรจาใหม่ๆ  (16 มถินุายน 2564) 

1.รูปแบบความตกลงการคา้เสรี

ของแคนาดา>>แคนาดาถือเป็นชาติ

ก า รค า้  (Trading Nation) เ นื่ อ งจ าก

รัฐบาลของแคนาดามีนโยบายสนับสนุน

การคา้ทีเ่สรี เพราะแคนาดาเป็นประเทศ

ที่มีระบบเศรษฐกิจที่เปิด หลากหลาย 

และมคีวามซับซอ้น โดยมทีัง้การน าเขา้

และส่งออกสินคา้ ซึ่งรวมแลว้คิดเป็น

สัดส่วนกว่ารอ้ยละ 66 ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ 

2. การด าเนนินโยบายการคา้ของแคนาดาม ี3 ประการ ดังน้ี 

  (1) ส นับส นุน ร ะบบที่ มี ก ฎ เ กณฑ์ เ ป็ นพื้ น ฐ าน  ( Support for the Rules-Based 

System)>>ปฏบิัตติามหลัก WTO เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่หมาะสม

และเป็นธรรมในระดับสากล 

(2) ใหค้วามส าคัญกับการกระจายความเสีย่ง (Diversification)>>ลดการพึง่พาสนิคา้

จากคูค่า้ประเทศใดประเทศหนึง่มากเกนิไป และเพิม่โอกาสทางการคา้ใหแ้กผู่ป้ระกอบการ 

  (3) สนับสนุนการคา้อย่างมีส่วนร่วม (Championing Inclusive Trade)>>มุ่งเนน้ให ้

การคา้พัฒนาแรงงานและเกดิผลประโยชน์ ต่อประชากรทุกคน เนน้ย ้าถงึการปกป้องคุม้ครอง 

สิง่แวดลอ้มของประเทศ สทิธแิละประโยชน ์ตอ่สตร ีSMEs และชนพืน้เมอืง 

จากหลักการทัง้ 3 ขอ้ จะเห็นไดว้่าประเด็นทีท่างแคนาดาพจิารณาในการเจรจาจัดท าขอ้ตกลง

การคา้เสรแีตล่ะครัง้มมีาตรฐานทีส่งู ประเทศคูเ่จรจาจงึตอ้งเตรยีมความพรอ้ม โดยศกึษาประเด็น

เจรจาทีก่วา้งขวางและครอบคลมุมากขึน้  
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3. พันธกรณีดา้นกฎเกณฑท์ีไ่ทยตอ้งใหค้วามส าคัญในการจัดท าความตกลงการคา้เสรี

ระหว่างอาเซยีน-แคนาดา และไทย-แคนาดา ไดแ้ก่ (1) พธิกีารศุลกากรและการอ านวยความ

สะดวกทางการคา้ (2) การลงทนุและการใหค้วามคุม้ครองการลงทนุ (3) พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

และการคา้ดจิทิัล (4) การจัดซือ้จัดจา้งโดยรัฐ (5) นโยบายการแขง่ขัน (6) ทรัพยส์นิทางปัญญา 

(7) แรงงาน และ (8) สิง่แวดลอ้ม 

            

คร ัง้ที ่4 ในประเด็นการทอ่งเทีย่ว 

บรกิารทางการแพทย ์และสาธารณสุข 

(17 มถินุายน 2564) 

1. แคนาดา เป็นประเทศขนาดใหญ่ 

ทีม่มีลูคา่เศรษฐกจิสงู โดยมมีลูคา่ผลติภัณฑ ์

(GDP) ในปี 62 ส่วนใหญ่มาจากภาคบรกิาร 

โดยคดิเป็น 87.7% กจิกรรมสว่นใหญด่ าเนิน

อยู่ในออนตาริโอ ซึง่ความเจริญจะอยู่ทาง

ตอนใต ้ทัง้ในเรื่องของระบบขนส่งทางราง

และทางน ้า เน่ืองจากตดิกบัสหรัฐฯ 

2. การน าเขา้-สง่ออกภาคบรกิาร    

- แคนาดาสง่ออกบรกิารธุรกจิและบรกิารท่องเทีย่วในสัดสว่นทีส่งู ตลอดชว่ง 5 ปีทีผ่่าน

มา โดยการส่งออกบริการกว่าครึ่งไปยังสหรัฐอเมริกา และน าเขา้บริการท่องเที่ยวมากที่สุด

เชน่เดยีวกนั 

- มูลค่าการน าเขา้บรกิารจากอาเซยีนเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 3.1 ในปี 52-61 โดยประเทศ

อาเซยีนสง่ออกบรกิารทอ่งเทีย่วไปยังแคนาดาเป็นสว่นใหญ ่ยกเวน้สงิคโปร ์ 

ในการน้ีไดร้ับเกยีรตจิาก คุณรุจริัศมิ ์ฉัตรเฉลมิกจิ ผูอ้ านวยการฝ่ายสนิคา้ การท่องเทีย่ว

แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวขอ้ “โอกาสและความทา้ทายของธุรกจิดา้น 

Medical Tourism และ Hospitality” ดังน้ี 

1. ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับที่ 2 ที่นักเดนิทางมองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิ

สขุภาพ โดยอันดับที ่1 คอืประเทศออสเตรเลยี 

2. มูลค่าทางเศรษฐกจิของกจิกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโลกอยู่ที่ $4.5 Trillion 

Market 

3. พฤตกิรรมนักทอ่งเทีย่วชาวแคนาดา 

- ใสใ่จดแูลสขุภาพ ทัง้กายและจติใจ 

- นยิมกจิกรรม Wellness Lifestyle เชน่ สปา ออกก าลังกาย เป็นตน้  

- กจิกรรม Soft adventure เพือ่สขุภาพ รวมถงึอาหารการกนิ โดยเฉพาะอาหารไทยเพือ่

สขุภาพ 

4. ประเทศไทยไดช้ือ่ว่าเป็น เมอืงหลวงสขุภาพแห่งเอเชยี โดยเป็นศูนยร์วมของบรกิาร

ท่องเทีย่วเพือ่สุขภาพทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดในภูมภิาคเอเชยี เน่ืองจากไทยมคีวามพรอ้มในดา้นสนิคา้

และบรกิาร 

5. สนิคา้ Wellness Tourism ไดแ้ก ่การแพทยแ์ผนไทย สปา นวดแผนไทย การฝังเข็ม 

เป็นตน้ 

6. สนิคา้ทางการแพทย์ที่มีศักยภาพพรอ้มเสนอขาย ไดแ้ก่ ศัลยกรรมความงาม เวช

ศาสตรฟ้ื์นฟสูขุภาพและชะลอวัย การแพทยเ์ฉพาะทาง เป็นตน้  

7. ปัจจัยสนับสนุนโอกาสและความพรอ้มในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพของไทย 

- มแีหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิสง่เสรมิสขุภาพ 

- การใหบ้รกิารทีม่มีารยาทแบบไทย 
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- ความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางการทอ่งเทีย่ว 

- แนวโนม้ตลาดทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพเตบิโตสงู 

 

 คร ัง้ที ่5 ในประเด็นแนวโนม้ ทศิทาง 

และผลกระทบที่ม ีความเป็นไปได้ (22 

มถินุายน 2564) 

 1. ขอ้มลูประเทศแคนาดา 

 - มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 และมี 

GDP อันดับ 10 ของโลก (โลก)  

 - มปีระชาชนในวัยท างานสูง และมรีายได ้

ตอ่หัวสงู  

 - มทีรัพยากรมหาศาล เชน่ โปแตชปุ๋ ยและเมล็ดคาโนล่า อันดับ 1 และมนี ้ามันดบิ เป็น

อันดับ 3 เป็นตน้ 

 - เป็นประเทศทีม่คีวามกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและมกีารไหลของ Talent Worker จาก

ทั่วโลก 

 2. การคา้แคนาดากบัอาเซยีน  

 - มมีลูคา้การคา้กบัไทยเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศเวยีดนาม 

 - สนิคา้หลักที่อาเซยีนส่งออก ไดแ้ก่ อุปกรณ์โทรศัพทส์ือ่สาร ยางรถยนต ์สายไฟฟ้า 

เป็นตน้ 

 3. การคา้แคนาดากบัประเทศไทย  

 - ไทยสง่ออกอาหารทะเลกระป๋อง เป็นอันดับ 1 รองมาคอื ยาง อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ขา้ว 

 - โครงสรา้งภาษีน าเขา้แคนาดา โดยเฉพาะปลาทูน่ากระป๋อง MFN 4.5-9%, GPT 0-

9%, LDCTและ CPTPP 0% 

 4. โอกาสในภาคการคา้บรกิารและการลงทุน ไดแ้ก่ การท่องเทีย่ว บรกิารสุขภาพและ

ความงาม การขนสง่ อตุสาหกรรมการเกษตร ธรุกจิIT เป็นตน้ 

 

 ประเด็นหัวขอ้”ธุรกจิไทยปรับตัวอย่างไร ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก” 

โดย ดร.ปิยะนุช มาลากลุ ณ อยธุยา กรรมการบรหิารสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และ ดร. 

ชยัชาญ เจรญิสขุ ประธานสภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย สรปุดังน้ี 

 1. การคา้ระหวา่งประเทศมสีว่นชว่ยภาคธรุกจิใหฟ้ื้นตัวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 - ชว่ยปรับโครงสรา้งเศรษฐกจิของประเทศไทย เพือ่ยกระดับความสามารถในการแขง่ขัน

และการเตบิโตทีย่ั่งยนื 

 - ชว่ยลดอปุสรรคทางการคา้ 

 - ชว่ยเชือ่มตอ่ผา่น Global Value Chain น าไปสูก่ารเตบิโตแบบครอบคลมุ 

 - FTA ชว่ยเพิม่โอกาสทางเศรษฐกจิหลังโควดิ-19 

 2. แนวทางฟ้ืนฟอูตุสาหกรรมหลังโควคิ-19 มมุมองเอกชน 

 - มุ่งเนน้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับสุขภาพ 

อตุสาหกรรมโลจสิตกิส ์เป็นตน้ 

 - เรง่สง่เสรมิสนับสนุนผูป้ระกอบการสตารท์อัพและเอสเอ็มอ ี

 - เรง่สง่เสรมิการลงทนุภาคเอกชน 

 - รักษาการเป็นฐานการผลติในภมูภิาค 

 3. การท า FTA กับแคนาดาจะท าใหไ้ทยสามารถเจรจา/ยกเลกิภาษีในสนิคา้ทีไ่ทยเคย

ไดส้ทิธ ิGSP 

 4. ความทา้ทายในการเจรจา FTA กบัแคนาดา 



   Newsletter                           June 2021 20 |62 

 

 - ประเด็นมาตรการทีไ่ม่ใชภ่าษี ทีแ่คนาดามกีฎระเบยีบขอ้บังคับทีเ่ขม้งวดในการน าเขา้ 

เชน่ สนิคา้อาหารและผลติภัณฑส์ปา 

 5. การสง่ออกและน าเขา้ในชว่งปี 2020 มลีักษณะเป็นตัว V เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-

19 และใน Q1/2564 เริม่มมีลูคา่เพิม่ขึน้ 

 6. Big Changes to be New Normal 

 - การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพของเทคโนโลย ี 

 - เมือ่ระบบอัตโนมัต ิท างานแทนคนได ้

ท าใหห้ลายธุรกจิเดมิกระจายขัน้ตอนการผลติ

ไปหลายจุดทั่วโลก ยา้ยกลับมาผลติในภูมภิาค

มากขึน้ 

 - สภาพอากาศ ส่งผลถึงมาตรฐานใน

การท าธรุกจิทีต่อ้งค านงึถงึสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 

 - โครงสรา้งแรงงานทีเ่ปลีย่นไป ท าใหก้ารท าธุรกจิรูปแบบเดมิทีต่อ้งใชจ้ านวนแรงงาน

มากอาจไมเ่หมาะสม ดังนัน้โครงสรา้งตลาดและการบรโิภคของประชาชนก็จะเปลีย่นตามไปดว้ย 

 7. แนวทางการยกระดับ LPI (Logistics Performance Index) ของประเทศไทย  

 7.1) การสรา้งความน่าเชือ่ถอืตอ่ระบบโลจสิตกิส ์ 

    - การประชาสมัพันธ ์

    - การแกไ้ขอปุสรรคการคา้ระหวา่งประเทศ 

 7.2) การพัฒนาระบบโลจสิตกิสเ์ชงินโยบาย  

    - พธิกีารศลุกากร รวมถงึพัฒนา NSW, PCS  

   - สมรรถนะผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสท์ัง้ภาครัฐและธรุกจิ 

 

 คร ัง้ที ่6 บทสรปุ (29 มถินุายน 2564)   

จากการวิจัยสรุปผลการศึกษาจัดท า FTA 

ระหว่างอาเซยีน-แคนาดา และไทย-แคนาดา 

รายละเอยีดเบือ้งตน้ม ีดังนี้ 

 1. การเตรยีมทา่ทกีารเจรจา 

 - แนวโนม้ของการเจรจามคีวามเป็นไปได ้

สูงที่เนน้เรื่องการคา้สินคา้ที่เสรีมากขึ้นจะ

ส่งผลใหอ้ัตราภาษีน าเขา้ส าหรับสินคา้บาง

รายการที่ยังไม่ไดร้ับการยกเลกิตอ้งลดลงไป

จากเดมิ ดา้นอัตราภาษีของไทยส าหรับสนิคา้

น าเขา้จากสมาชกิอาเซยีน ค่อนขา้งต ่ามากอยู่

แลว้ ดังนัน้ การลดลงของอัตราภาษีอาจไม่ไดส้่งผลกระทบต่อการน าเขา้จากสมาชกิอาเซยีน

มากนัก  

 - อุปสรรคทางการคา้ทีม่ใิชภ่าษีมกีารผลักดันใหม้กีารขจัดอปุสรรคจากมาตรการทีม่อียู่

ในปัจจุบัน ใหล้ดนอ้ยลงหรือหมดไป อย่างไรก็ดี ไทยจะไดร้ับประโยชน์จากการลดอุปสรรค

ดังกล่าวฯ ซึง่จะชว่ยสนับสนุนการสง่ออกสนิคา้ของไทยไปยังแคนาดารวมถงึสมาชกิอาเซยีนได ้

งา่ยขึน้ 

 2.การเตรยีมการปรับตัวภายในประเทศ   

 - ผูป้ระกอบการตอ้งเพิม่ศักยภาพในการแข่งขันโดย การเพิม่ศักยภาพในการผลติของ

ผูป้ระกอบการผา่นการสนับสนุนใหเ้กดิการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้ับสนิคา้ และการสนับสนุนใหม้กีาร

ลดตน้ทนุการผลติทีไ่มจ่ าเป็น 
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 - การปรับปรุงและยกระดับเรื่องมาตรฐาน รวมถงึการแกไ้ขกฎเกณฑแ์ละขอ้บังคับดา้น

การตรวจสอบของไทย 

 - การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งตอ่ประเด็นปัญหาตา่งๆ เชน่ UPOV1991 ตอ้งแนะน า

แนวทางการปรับตัวใหก้ับเกษตรกรทั่วประเทศ และอาจจัดใหม้ีศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียนและมี

มาตรการชว่ยเหลอืเยยีวยาเกษตรกรทีอ่าจไดร้ับผลกระทบ เป็นตน้ รวมถงึสง่เสรมิและถ่ายทอด

ความรูเ้ทคโนโลยดีา้นการพัฒนาการผลติ 

 3.แนวทางการบรรเทาผลกระทบ 

 >ระยะส ัน้ 

 - ภาครัฐควรพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินใหม้ลีักษณะ

เอือ้อ านวยและสรา้งความ 

สะดวกตอ่ผูป้ระกอบการมากขึน้  

 - ตอ้งจัดใหม้กีองทุน FTA เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการหรอืเกษตรกรทีไ่ดร้ับผลกระทบ

จากการเจรจาจัดท า FTA ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือปรับเปลี่ยน

โครงสรา้งการผลติ  

 >ระยะยาว 

 - ภาครัฐควรสนับสนุนการผลติบคลุากร โดยเฉพาะแรงงานมฝีีมอืทีเ่ฉพาะเจาะจงไปตาม

ความตอ้งการของแตล่ะอตุสาหกรรม เขา้สูร่ะบบอาจเป็นความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

ผูป้ระกอบการ และภาคการศกึษา 

 - ภาครัฐควรสง่เสรมิการวจิัยและพัฒนา เน่ืองจากผูป้ระกอบการไทยสว่นใหญ่เป็นธุรกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่ยังขาดความพรอ้มดา้นเงินทุน และบุคลากรดา้นการวจิัยและ

พัฒนาอยา่งมาก 

 

TTIA เขา้ประชุมออนไลน ์Orientation & Brainstorming คณะกรรมการสง่เสรมิและ

พฒันาสมาคมการคา้ วาระปี 2564-2565  

 

วันที ่14 มถิุนายน 2564 ดร.ชนนิทร ์นายก

ฯ ในนาม ประธาน คกก.สมาคมการคา้กลุ่มประมง

และปศุสัตว์ สภาหอฯ เข า้ประชุมออนไลน์  

Orientation & Brainstorming คณะก ร รมกา ร

ส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการคา้ วาระปี 2564-

2565 โดยประธาน คกก.ฯ คอืคุณอธปิ พีชานนท ์

สรปุดังน้ี 

1. บทบาทในการขับเคลือ่นการท างานของ

คณะกรรมการสมาคมการคา้ >>  สมาชกิสมาคม

การคา้ในสภาหอฯ มี 150 สมาคม แบ่งเครือข่าย

การท างานเป็น 15 กลุ่ม(sector base) เพื่อผลักดันแกไ้ขปัญหาร่วมกัน /ประสานความร่วมมอื

กบัหอการคา้จังหวัด(area base) / ภาครัฐโดยเฉพาะ ก.พาณชิย/์ ม.หอการคา้ฯ องคค์วามรู ้ท า

วจิัย ใชส้ถานที่จัดอบรม สัมมนา ผลงานปี 63 การเชือ่มโยงหอการคา้ไทย-จีน, งานประกวด

สมาคมการคา้ดีเด่น, สัมมนา ไขขอ้ขอ้งใจ ภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง, คลีนิคใหค้ าปรึกษา

ทางการเงนิกับ SMEs, การบรหิารการเงนิยุควกิฤต, สัมมนา ฟ้ืนฟูผูป้ระกอบการ กา้วผ่านวกิฤต

โควดิ-19, เจาะลกึ มาตรการพักทรัพยพ์ักหนี้ เป็นตน้ 
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2. Brainstorming จากประธานกลุม่ Cluster 15 กลุม่ 

- กลุ่มประมงและปศสุตัวโ์ดย ดร.ชนนิทร ์น าเสนอ 5 หัวขอ้ ไดแ้ก ่FTA, ค่าเงนิบาท, ค่า

ระวางเรือ, ตน้ทุนแผ่นเหล็ก/AD และการใชวั้ตถุดบิในประเทศ ดังแนบโดยแจง้ว่าไดไ้ปพบ

สถานทูตอังกฤษ ฝรั่งเศส เพื่อผลักดัน TH-EU FTA, TH-UK FTA, ขอ้กังวล UPOV CL ตอ้งมา

หารือกัน/ RCEP ส าคัญต่อสนิคา้เกษตรและอาหาร แบบฟอร์มตอ้งไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคในทาง

ปฏบิัต/ิ กองทุน FTA ตัง้เพื่อเยยีวยาผลกระทบจาก FTA ปีแรก รัฐ 1,000 ลา้นบาท สภาอุตฯ-

หอ เอกชน 150 ลา้น เสนอให ้start up กลุ่ม agricultural food เขา้ใชป้ระโยชน์ (hand 

pointing right) ทัง้นี้ จะยกเรื่องกองทุน FTA มาคุยในรายละเอียดในการประชุมครั ้งต่อไป 

ร่วมกับกลุม่บรกิาร ประกันภัย/ ตน้ทุนแผ่นเหล็ก-AD น่าจะค่อยๆ ดขีึน้ มยีืน่หนังสอืถงึ รองนายก

ฯ แลว้/ การใชวั้ตถดุบิในประเทศ รว่มแกปั้ญหาราคาตกต ่า ปลาโอ ปลากะพง 

- ประเด็นสว่นใหญค่อื ขอใหร้บีกระจายวัคซนีใหเ้ขา้ถงึภาคแรงงาน การขาดสภาพคล่อง

ทางการเงนิ การขาดระวางเรอืและคา่ขนสง่สงู การใชโ้อกาสและตดิตาม FTA และกองทนุ FTA 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมออนไลน ์การประชุมระดบัชาต ิว่าดว้ยการส่งเสรมิการสรรหา

แรงงานและการจา้งงานแรงงานขา้มชาตอิยา่งมจีรยิธรรมในประเทศไทย 

 วันที ่15 มถินุายน 2564 คณุ
อรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษา 
สมาคมฯ เจา้หนา้ที่สมาคม คุณวร
พล และคุณนลธวัช และ บ.สมาชกิ 
TU / SVG / CMC ไดเ้ขา้รว่มประชมุ
ออนไลน์ การประชุมระดับชาต ิว่า
ดว้ยการส่งเสรมิการสรรหาแรงงาน
และการจา้งงานแรงงานขา้มชาติ
อย่างมจีรยิธรรมในประเทศไทย จัด
โดย องค์การระหว่างประเทศเพื่อ
ก า ร โ ย ก ย ้า ย ถิ่ น ฐ า น  ( IOM) , 
กระทรวงแรงงาน และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) ผ่านทางออนไลน์ (Zoom 
Meeting) โดยมสีาระส าคัญดังน้ี  

 การประชุมฯจัดขึน้ เพื่อส่งเสรมิการปฏบิัตติามหลักการสรรหางานอย่างมีจรยิธรรมใน
ระดับชาต ิโดยจัดใหม้เีวททีีผู่ม้สี่วนร่วมหลายฝ่าย ทัง้ภาคธุรกจิ บรษัิทจัดหางาน องคก์รภาค
ประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์ในดา้นอปุสรรค 
การเคารพหลักการ การสง่เสรมิแนวปฏบิัตใินการสรรหาแรงงานอย่างมจีรยิธรรมในประเทศไทย
ใหเ้ขม้แข็งยิง่ขึน้ 

 ทัง้น้ีไดแ้บง่กลุม่ออกเป็น 4 กลุม่ ส าหรับแสดงความคดิเห็นของแตล่ะภาคสว่น สรปุดังน้ี  

         1. กลุ่ม ภาคประชาสังคม/NGO >> ควรมีการจัดท าแนวปฏิบัตเิปลี่ยนจา้ง ใหอ้ยู่ใน
รูปแบบเดียวกัน และสามารถตรวจสอบไดย้อ้นหลัง , การเปลี่ยนยา้ยนายจา้งควรจัดท าอยู่ใน
ระบบออนไลน ์เพือ่ใหง้า่ยตอ่การจัดการ เชน่ การแจง้เตอืนผา่น SMS หรอืจัดท าขอ้มลูอยูใ่นเว็บ
ไซด ์, ควรแกก้ฎหมาย ใหส้อดคลอ้งกบัสทิธขิองแรงงาน  เชน่ การเปลีย่นยา้ยนายจา้งใน ม.51 
และกรณีขยายระยะเวลาหานายจา้งใหส้อดคลอ้งกบัสทิธขิองประกนัสงัคม 

         2. กลุ่ม ภาคธุรกจิ >> การใหค้วามส าคัญกับสทิธขิองแรงงานไทย เชน่ แรงงานไทยใน
รูปแบบของ Sub-contractor ไดร้ับสวัสดกิารนอ้ยกว่าแรงงานขา้มชาต ิจงึอยากใหภ้าครัฐดูแล
ในสว่นน้ีดว้ย , การลดค่าใชจ้่ายหรอืการสนับสนุนจากทางภาครัฐในเรือ่งงบประมาณส าหรับการ
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จัดหาแรงงานขา้มชาติ ,การสรา้งแรงจูงใจส าหรับภาคธุรกิจ เช่น การใหร้างวัล การลด
ค่าธรรมเนียม หรือ การลดภาษี ส าหรับสถานประกอบการที่มีแนวปฏบิัต ิหรือการด าเนินการ
นอกเหนือทกีฎหมายก าหนด , ภาครัฐ หรอื ภาค NGO ควรใหค้วามชดัเจนในเรือ่งจรยิธรรม หรอื
เรือ่งอืน่ๆ ดา้นแรงงาน เพือ่น าไปปฏบิัต ิไดอ้ย่างเขา้ใจตรงกนั รวมถงึภาครัฐควรมกีารบูรณาการ
ขอ้มูลร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน และน าเสนอออกมาในรูปแบบเดยีว เพื่อใหภ้าคเอกชน ภาค
ประชาสังคม สามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดง้่ายขึน้ เช่น การจัดท าเว็ปไซดก์ลางส าหรับการสืบคน้
ขอ้มลูในเรือ่งตา่งๆ   

         3. กลุ่ม ภาครัฐ >> อยากให ้
ภาคธุรกิจมีการก าหนดแนวปฏิบัติใน
ดา้นหลักสิทธิม นุษยชน รวมไปถึง 
Supply chain ของภาคธุรกจิดว้ย และ
ในขณะนี้ ไดม้แีผนการจัดท า Label ตดิ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับบริษัทที่ไดท้ าตาม
หลักสิทธิมนุษยชนดา้นแรงงาน เพื่อ
แสดงใหเ้ห็นถงึการใหค้วามส าคัญดา้น
แรงงานของสถานประกอบการดังกล่าว
ดว้ย , อยากใหภ้าคประชาสังคมหรือ 

NGO สะทอ้นปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชน โดยเฉพาะแรงงานขา้มชาต ิเพือ่เป็นกรณีศกึษาให ้
ทกุภาคสว่นรับทราบและตระหนักถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ร่วมกนั และในดา้นกฎหมายอยากใหท้กุภาค
ส่วนปฏบิัตติามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อขจัดปัญหาดา้นแรงงานหมดไป เช่น การน าเขา้
แรงงานอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย  

         4. กลุ่ม ภาคบรษัิทจัดหางาน >> ภาครัฐควรแกไ้ชกฎหมายในสว่นของบรษัิทจัดหางาน
ใหม้ีความสอดคลอ้งต่อช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์โควดิ-19 ท าใหบ้รษัิทขาด
รายได ้จากการไม่สามารถน าเขา้แรงงานตา่งชาต ิหรอืระยะเวลาการท างานเวลาในประเทศไทย 
ทีอ่าจตอ้งปรับเปลีย่นใหส้อดคลอ้งไปตามสถานการณ์ จงึอยากใหภ้าครัฐเขา้มาดูแลในส่วนน้ี
ดว้ย 

         คุณอรรถพันธ ์ไดน้ าเสนอประเด็นความชัดเจนของนยิามกฎหมายและการแกไ้ขชอ่งว่าง
ทางกฎหมาย โดยใหภ้าคเอกชนมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจมากขึน้ และ การออกฎหมายควรมี
ความสอดคลอ้งตอ่กฎหมายทัง้ในประเทศไทยและประเทศตน้ทางดว้ย  

         หลังจากการประชมุวันนี้ คณะจัดงานจะท าเป็นรายงานเพื่อน าเสนอแนวทางด าเนินการ
ตามความเห็นทีป่ระชมุถงึหน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการและทีป่รกึษากลุม่อตุสาหกรรมอาหารคร ัง้ที ่6/256 
 
 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 คุณอรรถพันธ์ 
มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณนลธวัช 
เจา้หนา้ที่สมาคม เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
และที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารครั ้งที่ 
6/2564 จัดขึน้ที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย และผา่นทางออนไลน ์มสีาระส าคัญดังน้ี 
  
 ประเด็นเพือ่ทราบ 

- ประเด็นการประชุมระดมสมองการ
วเิคราะห์และประเมนิประเด็นของ อย. ในบทบาทการเป็นผูน้ าในเวทีอาเซียน เมื่อวันทื่ 25 
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พฤษภาคม 2564 โดยทีป่ระชมุไดผ้ลักดันให ้อย.มบีทบาทในอาเซยีนมากขึน้ โดยเนน้นโยบาย
การขึน้ทะเบยีนผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศตน้ทางและปลายทาง 
      - ประเด็นโครงสรา้งคณะท างาน Sustainability ของ ส.อ.ท. ซึง่มีแนวทางดา้น Food 
for the future เป็นหลัก โดยมุ่งเนน้ไปที่ประเด็น > Agri-Tech Revolution/ Alternative 
Protein/ Standardization For food Security and Food safety  
ทัง้นี้คณะท างานจะรวบรวมประเด็นต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง ไปน าเสนอในการประชมุ APEC ทีไ่ทยจะ
เป็นเจา้ภาพในการจัดการประชมุทีจ่ะถงึ ในเร็วนี้ๆ  

      - ประเด็น แผนงานคณะอนุกรรมการเพื่อ
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกจิ BCG Model 
สาขาอาหาร แบ่งได ้6 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. การพัฒนา
แนวทางบริห า รจั ดกา รผลผลิต เพื่ อ เข า้สู่

กระบวนการผลติ 2. การพัฒนาแพลตฟอรม์เพื่อ
ส่ ง เ ส ริม ก า รผลิตสี เ ขีย ว  3. ก า ร ยก ร ะดั บ
อุตสาหกรรมเดมิสรา้งอุตสาหกรรมใหม่ 4. การ
ยกระดับคุณภาพความปลอดภัย 5. การส่งเสรมิ
แบรนด์อาหารไทย 6. การยกระดับโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 
      - ประเด็น ประกาศฝ่ายกจิการฮาลาล เมื่อวันที่ 17 มถิุนายน 2564 ซึง่มุ่งเนน้ไปที่การ
ควบคมุกระบวนการผลติอาหารของผูป้ระกอบการทีต่อ้งการขอใบรับรองฮาลาล ทัง้น้ีทีป่ระชมุไม่
เห็นดว้ยกับประกาศดังกล่าว เน่ืองจาก อาจสรา้งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการบางส่วน เชน่ เพิม่
ขัน้ตอนในกระบวนการภายในโรงงานจนส่งผลกระทบต่อการเพิม่ตน้ทุน ซึง่ทาง ส.อ.ท. กลุ่ม
อาหารจะส่งหนังสอืไปยัง คกก. ฮาลาล เพื่อชีแ้จงเหตุผลและใหเ้ลื่อนการบังคับใชป้ระกาศ
ดังกลา่วออกไปกอ่น จนกวา่จะหาแนวทางรว่มกนัไดอ้กีครัง้ 
  
  
 ประเด็นสบืเนือ่ง 
 1. สายงาน Trade Rule and Trade Environment  
          - การประชมุระดมความเห็น Webinar Series “เปิดประตอูาเซยีนแคนาดา โอกาสการคา้
การลงทุนและความร่วมมือ” จัดขึน้ระหว่างวันที 14 -17 มถิุนายน 2564 มีวัตถุประสงค ์เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลและรับฟังความเห็นจากผูม้ีส่วนเกีย่วของ ซึง่จะน าไปประกอบการพจิารณา
จัดท า FTA อาเซยีน-แคนาดา ตอ่ไป 
         - การประชุม Focus group เพื่อใหข้อ้มูลส าหรับการท า FTA ไทยกับสหภาพยูเรเชยี 
(EAEU) ในวันที ่18 มถินุายน 2564 โดยมวัีตถปุระสงค ์เพือ่ศกึษาและวเิคราะหก์ลยทุธ ์และการ
เจรจาของ EAEU เพื่อประโยชน์ส าหรับขอ้มูลต่อประเทศไทยทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ รวมถงึ
ขอ้จ ากัดตา่งๆ ส าหรับการจัดท าความตกลง FTA ทีจ่ะเกดิขึน้ โดยผลการประชมุจะแจง้ใหท้ราบ
อกีครัง้ 
 2. สายงาน Labor Affair โดยคณุอรรถพันธ ์ไดน้ าเสนอดังน้ี 
 - ความคืบหนา้สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานของสมาชกิในประเทศไทยโดยจากการ
ส ารวจของ ส.อ.ท. พบว่าขาดแคลนแรงงานไทยอยู่ที่ 3,851 คน และแรงงานต่างชาต ิอยู่ที่ 
36,6619 โดยปัญหาดังกล่าวเกดิจากการ ไม่สามารถน าเขา้แรงงานภายใต ้MOU ไดแ้ละ ไม่
สามารถเคลือ่นยา้ยแรงงานได ้โดยไดม้กีารประชมุร่วมกับทางภาครัฐและไดม้ขีอ้เสนอแนะแลว้ 
เชน่ เสนอการจัดท า MOU กับประเทศเพื่อนบา้นภายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉินและควรรีบกระจาย
วัคซนีใหค้รอบกลมุโดยเร็ว 
 - ความคืบหนา้ เรื่องกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ (กบช) ซึง่ในอนาคตจะเป็น
กฎหมายบังคับใช ้ใหภ้าคเอกชนทุกส่วนตอ้งเขา้ร่วม ทัง้น้ี พ.ร.บ. ดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการกฤษฎกีา  
 - การลดหยอ่นอัตราเงนิสมทบของประกันสังคม โดยมผีลบังคับใชต้ัง้แต ่เดอืน มถินุายน 
- สงิหาคม 2564  
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 - การขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองโควดิส าหรับแรงงานต่างดา้วโดยสามารถยืน่ขอ
ใบอนุญาตท างานภายในวันที ่16 มถิุนายน 2564 และขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองโรคโค
วดิ-19/การตรวจโรคตอ้งหา้ม 6 โรค และการประกนัสขุภาพ ภายในวันที ่18 ตลุาคม 2564 
 3. สายงาน Law and Special activities 
 - ประเด็นการควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารและเครือ่งไมม่แีอลกอฮอลส์ าหรับเด็ก โดยทาง 
ส.อ.ท. ไดส้่งหนังสอืไปยังกรมอนามัยเพื่อ ขอความ
อนุเคราะหข์อ้มูลประกอบการก าหนดแนวทางดังกล่าว
แลว้ ทัง้นี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการ หากไดข้อ้มูลที่
ชดัเจนจะเชญิภาคเอกชนมาใหค้วามเห็นตอ่ไป 
 4. ส า ย ง า น  Value Chain and Export 
promotion 
 - สถานการณ์การสง่ออกของอาหารไทย ในชว่งเดอืน มกราคม - เมษายน 2564 มมีลูคา่
การสง่ออกอยู่ที ่364,418 ลา้นบาท โดยสนิคา้เกษตรอาหาร เพิม่ขึน้ 1.2 เปอรเ์ซ็นต ์แต่สนิคา้
อตุสาหกรรมเกษตร ลดลง 4.2 เปอรเ์ซ็นต ์ 
 - สนิคา้ตลาดส่งออกทีข่ยายตัว ไดแ้ก่ ผลติภัณฑม์ันส าปะหลัง / ผักผลไมส้ด แชแ่ข็ง
และแปรรปู /อาหารสตัวเ์ลีย้ง / เครือ่งดืม่ 
 - สนิคา้ตลาดส่งออกหดตัว ไดแ้ก่ น ้าตาลทราย / อาหารทะเล แช่แข็งและแประรูป / 
ขา้ว / ผักผลไมก้ระป๋อง และแปรรปู 
 
 ก าหนดการประชมุกลุม่ฯอาหารครัง้ถัดไป (ครัง้ที่7/2564) จะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่22 
กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 1012 สภาอุตสาหกรรมฯ และออนไลน์ หากมี
การเปลีย่นแปลงวันและเวลา จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
 
 
 
TTIA รบัการตรวจประเมนิสมาคม จากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ ในโครงการประกวด
สมาคมการคา้ดเีดน่ประจ าปี 2564 
  
 วันที่ 17 มถิุนายน 2564 คุณสุพัตรา ผอ.
สมาคมฯ และคณุธันยากานต ์จนท.สารสนเทศ ให ้
สัมภาษณ์กับผู ต้รวจประเมินสมาคมฯ โดยมี
อาจารย์ ที่ไดร้ับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกจิ
การคา้ ในโครงการประกวดสมาคมการคา้ดีเด่น
ประจ าปี 2564 ซึง่สมาคมฯ ไดล้งสมัครใน กลุ่มที ่
2 จัดตัง้ 6-15 ปี 
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TTIA จดัประชุมแลกเปลีย่นความเห็นออนไลน ์เรือ่ง หลกัการท ัว่ไปและแนวปฏบิตัเิพือ่
การจดัหางานทีเ่ป็นธรรมและบทนยิามว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจดัหางานและ
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
 
 วันที่ 18 มถิุนายน 2564 สมาคมฯ  ได ้
จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นออนไลน์ 
เรื่อง หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการ
จัดหางานที่เ ป็นธรรมและบทนิยามว่าด ว้ย
ค่าธรรมเนียมในการจัดหางานและค่าใชจ้่าย
ต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง ขององคก์ารแรงงานระหว่าง
ประเทศ โดยม ีดร.ชนนิทร ์เป็นประธานเปิดงาน 
และคุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เขา้ร่วม
เป็นวทิยากร โดยไดเ้ชญิ เจา้หนา้ทีจ่าก ILO มา
บรรยายใหส้มาชกิเพือ่รับทราบขอ้มูลการสรรหา
แรงงานอย่างมีจริยธรรม และเป็นพื้นที่การ
แลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน โดยรายละเอียด
การประชมุ ดังน้ี  
 
 คณุอรรถพันธ ์ไดน้ าเสนอ นโยบายสมาคมทีส่มาชกิตอ้งปฏบิัตติาม กจิกรรมดา้นแรงงาน
สมาคม   และแนวทางการสรรหาแรงงานเพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุและผูแ้ทนจาก ILO ไดร้ับทราบ
การด าเนนิงานของสมาคมทีผ่า่นมา  
 
 คุณ BEN HARKIN จาก ILO ไดน้ าเสนอขอ้มูลเบื้องตน้ เรื่องการสรรหาและค่าใชจ้่าย
ของแรงงานขา้มชาต ิโดยน าเสนองานวจิัยทีไ่ดร้ับการศกึษาจาก ILO ทีห่ลักการของ ILO ไม่
ตอ้งการใหแ้รงงานตอ้งถกูเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ในการสรรหาแรงงาน และแรงงานสว่นใหญ่การ
เขา้มาท างานในไทยหากมาดว้ยชอ่งทางไมป่กตจิะมคี่าใชจ้่ายทีถ่กูกว่าและรวดเร็วกว่า ชอ่งทาง
ปกต ิท าใหแ้รงงานขา้มชาตเิขา้มาท างานชอ่งทางไมป่กตเิป็นจ านวนมาก  
 
 คุณอัญมณี ไดน้ าเสนอหลักการทั่วไปเพือ่จัดหางานและคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งโดนได ้
น าเสนอค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ป็นปัญหาอยู่คอืคา่ใชจ้า่ยทีแ่รงงานจา่ยในประเทศตน้ทางที่
นายจา้งควรตอ้งรับผดิชอบ 
 
 คณุ Mi Zhou ยกตัวอยา่งประเทษตา่งๆทีม่กีารด าเนนิการดา้นสรรหาแรงงาน  
  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิ  
 - ค าถาม ค่าใชจ้่ายในการสรรหามีค่าด าเนินการ
มาก หากจ่ายใหแ้รงงานขา้มชาตทิัง้หมดแลว้จะท า
อย่างไรหากแรงงานไม่ท างานต่อใหค้รบตามสัญญา 
ควรหาแนวทางร่วมกันที่เหมาะสม / ILO ชี้แจงว่า
หากสภาพเป็นอยู่ ค่าแรงเหมาะสมจะจูงใหแ้รงงาน
ท างานไดน้าน   
 - หากบรษัิทจ่ายค่าด าเนินการใหแ้รงงานขา้มชาติ
หมดแลว้เหลือเพียง VISA Passport Work permit 
ถอืว่าอยู่ในเกณฑท์ี ่ILO รับไดห้รอืไม่ / ILO ไม่ไดม้ี

หนา้ทีป่ระเมนิใครแค่ท าหนา้ทีอ่อกแนวทางทีเ่หมาะสมทีค่วรน าไปปฏบิัต ิควรตอ้งถาม Buyer 
วา่เพยีงพอหรอืไมต่อ่การด าเนนิการทีผ่า่นมา  
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 - ค่าใชจ้่ายในการสรรหาแรงงานของประเทศตน้ทาง 150,000 จา้ด ยังไม่สามารถแจก
แจงไดท้าง ILO มกีารด าเนนิการอยา่งไร / ILO ไดแ้จง้วา่นี่คอืกฎหมายของประเทศพมา่ ที ่ILO 
เห็นวา่ยังไมส่อดคลอ้งตอ่หลัก ILO เชน่กนั  
 ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯไดก้ล่าวปิดและขอขอบคุณ ILO ที่มาบรรยายและร่วม
แลกเปลีย่นความเห็น จรยิธรรมในการสรรหาแรงงานในวันน้ี โดยสมาคมรับรูต้อ่ 3 ประเด็น ไดแ้ก ่
 1. การใหค้ณุคา่กบัแรงงานเป็นสิง่ส าคัญ 
 2. คา่ใชจ้า่ยในการสรรหาแรงงานตอ้งมคีวามเป็นธรรมจรงิๆ 
 3. หลักการ ILO Zero recruitment fee เพื่อป้องกัน/ลดความเสี่ยง การเกดิแรงงาน
บังคับในซพัพลายเชน  
 อย่างไรก็ตาม สมาชกิสมาคมมคีวามแตกต่างและความพรอ้มทางการเงนิ วันน้ีถือเป็น
จดุเริม่ตน้ซึง่ทางสมาคมจะท างานอยา่งตอ่เน่ืองในเรือ่งน้ีโดยปรกึษากบั ILO  
 ทาง ILO แจง้ว่าโครงการ Ship to Shore Rights เฟส 2 เริม่ 2021-2024 ดังนัน้ มเีวลา
ในการพัฒนาและท างานรว่มกบัสมาคมตอ่ไป. 
 
 ส าหรับเอกสารประกอบการประชมุของวทิยากร สมาคมฯ จะด าเนนิการสง่ใหส้มาชกิอกี
ครัง้หลังจาก ILO ไดป้รับเนื้อหา ใหเ้หมาะสมแลว้ 
 
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมออนไลน ์ความคบืหนา้ นโยบาย connect the dot ความส าเร็จ
ขบัเคลือ่น 99 วนั 
 
 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 คุณวรพล 
เจา้หนา้ทีส่มาคม ไดเ้ขา้ร่วมประชมุออนไลน์ 
ความคืบหนา้ นโยบาย connect the dot 
ความส าเร็จขับเคลื่อน 99 วัน จัดโดยสภา
หอการคา้แห่งประเทศไทยมคีณุสน่ัน อังอบุล
กลุ เป็นประธาน  
 
 การประชมุครัง้นี้เป็นการรายงานความ
คบืหนา้ทัง้หมด 3 เรือ่ง คอื  
 1.ความคบืหนา้การจัดหาวัคซนี  
 2.ความคบืหนา้ชว่ยผูป้ระกอบการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ  
 3.ความคบืหนา้เดอืนรว่มมอืกบัภาครัฐปรับกฎระเบยีบอ านวยความสะดวกภาคธรุกจิ 
 
 
 มรีายละเอยีดดังน้ี  
 ขอ้ 1 ความคบืหนา้การจัดหาวัคซนี 10 ลา้นโดสใหก้บัคนไทยปัจจบุัน กทม.ไดร้ับวัคซนี 
350,000 โดส และไดม้กีารก าหนดฉีด 24 วัน วันละ 25,000 โดส และมกีารจัดตัง้ศูนย ์25 แห่ง 
ในการฉีดหากครบแลว้ทัง้ 350,000 โดส จะตอ้งรอการจัดสรรรอบถัดไปอกี ขณะทีก่ารฉีดเข็ม 2 
คาดวา่จะไมม่กีารเลือ่นสามารถฉีดไดป้กตโิดยเป็นการใชวั้คซนี Sinovac  
 นอกจากนี้ กทม. ยังไดม้กีารจัดตัง้สายด่วน 1516 เพื่อตอบปัญหาการฉีดวัคซนี covid 
ในกทม.  
 มกีารตัง้ครัวหอการคา้ไทยเพือ่เป็นเสบยีงอาหารใหก้บัอาสาสมัคร 5,000 คนตอ่วันทีเ่ป็น
บคุลากรทางการแพทยท์ีอ่ยูป่ระจ าศนูยฉ์ีด   
 มกีารสนับสนุนภเูก็ต sandbox ทีก่ าลังจะเปิดจังหวัดในวันที ่1 กรกฎาคม 2554  
 มโีครงการ hugไทย เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิใหก้ับผูค้า้ปลกีการหาคนมาเที่ยวและคูปอง
กระตุน้เศรษฐกจิ  
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 ขอ้ 2 การชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการใหเ้ขา้ถงึแหล่งเงนิทุน ขณะนี้ทางสภาหอการคา้ไทย
ไดต้ัง้เป้าการหารือธนาคารพาณิชย์ 6 แห่งคือ กสกิรไทยไทยพาณิชย์ กรุงเทพ ทหารไทย 
เกียรตินาคินและกรุงไทย โดยไดห้ารือแลว้ 3 แห่งเพื่อหาแนวทางการปล่อยกู ใ้หก้ับ
ผูป้ระกอบการในความเป็นไปไดก้ารชว่ยเหลอื SME ขอใหภ้าครัฐชว่ยเหลือผูป้ระกอบการพัก
ช าระหน้ีและชว่ยเหลอืสถาบันการเงนิ  
 

 ขอ้ 3 การร่วมมือกับภาครัฐในการ
ปรับกฎระเบียบอ านวยความสะดวก
ทางธุรกจิ มกีารรายงานความคบืหนา้
จากการประชุม วันที่ 11 มิถุนายน 
2554 ที่ สภาหอการคา้ไทยโดย คุณ
สน่ัน อังอุบลกุล ไดร้่วมกับ ดร.กอบ
ศั ก ดิ์  ภู ต ร ะ กู ล  ป ร ะ ธ า น
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
หรอืยกเลกิกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรค ใน
การหาประเด็นการแกก้ฎหมายเพื่อ
ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการโดยขณะน้ีได ้
เริม่ที่ผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรม ที่เสนอ

แนวทางเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับธุรกจิการท่องเที่ยวทัง้รูปแบบการก่อสรา้งอาคารและ
รปูแบบการท าธรุกจิ  
 
 นอกจากนี้ ชว่งทา้ยประชมุ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวชิัย อธกิารบด ีมหาวทิยาลัยหอการคา้
ไทย ไดน้ าเสนอการเก็บขอ้มลูพบวา่  
 - หากเปิดประเทศการตับจา่ยจะมากขึน้ 
 - ฉีดวัคซนีไดม้ากขึน้คนจะเดนิทางมากขึน้ แต่การฉีดตอ้งครอบคลุมดว้ย ซึง่ปัจจุบันยัง
กระจายตัววัคซนีนอ้ย 
 - โควดิ เดลตา้ สายพันธุอ์นิเดยี อาจกระทบตอ่ไทยไดร้ะยะยาว 
 - เศษฐกจิกระทบจากการปิดสถานประกอบการเป็นหลักหากเปิดจะดขีึน้ 
 - ประชาชน ยังไมม่ั่นใจการจับจา่ยใชส้อย  
 - การสง่ออก เป็นจดุขยายเศษฐกจิหลักในปัจจบุัน  
 - โครงการ ยิง่ชอปยิง่ไดข้องรัฐ คนเขา้ร่วมโครงการนอ้ย ยังไม่สามารถกระตุน้ใหค้นทีม่ี
ศักยภาพออกมาจับจ่ายใชส้อยได ้แต่ขณะเดยีวกันโครงการคนละครึง่มผีลตอบรับทีด่กีว่า แต่
ควรเสนอใหม้เีม็ดเงนิในโครงการมากกวา่นี้ 
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา คร ัง้ที ่
1/2564 
 วันที ่22 มถิุนายน 2564 TTIA คุณสพุัตรา ผอ.สมาคม แทนดร.ชนนิทร ์นายกฯ ในนาม
รองประธานคณะกรรมการเอเชยีใต ้ตะวันออกกลางและแอฟรกิา เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ
เอเชยีใต ้ตะวันออกกลางและแอฟรกิา ครัง้ที่ 1/2564 จัดโดยสภาหอฯ โดยมีดร.สมบัต ิธีระ
ตระกลูชยั เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
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 1.หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย ไดจ้ัดตัง้ คณะกรรมการเอเชยีใต ้
ตะวันออกกลางและแอฟรกิา ภายใตค้ณะใหญ่
คณะกรรมการการคา้และการลงทุนระหว่าง
ประเทศ โดยมีดร. สมบัติ ธีระตระกูลชัย เป็น
ประธานคณะฯ และไดเ้ชิญดร.ชนินทร์ ชลิ
ศราพงศ ์เป็นทีป่รองประธานคณะฯ วัตถปุระสงค์
การจัดตัง้คณะฯ ดังนี้  
  
 (1) ใหค้ าปรกึษาขอ้มลูขอ้เสนอแนะ และ
รว่มก าหนดยทุธศาสตรก์ารคา้และการลงทนุ 
 (2) เขา้รว่มประชมุกบัภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองคก์รตา่งๆ  
 (3) จัดกจิกรรมสัมมนา Workshop, Networking, Business Matching ร่วมกับภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 (4) ใหก้ารตอ้นรับผูแ้ทนภาครัฐผูแ้ทนการคา้ และคณะนักธรุกจิ  
 (5) รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการ ใหค้ณะกรรมการการคา้และการลงทุน
ระหวา่งประเทศทราบเป็นระยะๆ  
 
 2.แนวทางการด าเนินงาน: ส่งเสริมการคา้ การลงทุน รวมถึงสรา้งความสัมพันธ์กับ
ประเทศในกรอบเอเชยีใต ้ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา และผลักดันตดิตามความคบืหนา้ เสนอ
ท่าทีของภาคเอกชนที่มีต่อสถานการณ์ทางการคา้ และการเจรจาความตกลงการคา้ระหว่าง
ประเทศ (FTA) ในกรอบเอเชยีใต ้ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา 
        
 3.รองประธานฯ (คุณนพวรรณ) อัพเดทขอ้มูลสถานการณ์การเจรจากรอบ FTA ต่างๆ 
ดังน้ี 
 ไทย-ปากสีถาน: ยังคงมปีระเด็นคงคา้งในการเจรจาในเรือ่งการคา้สนิคา้บางรายการ เชน่ 
สิง่ทอ รวมถงึประเด็นการลดภาษีทีย่ังไม่ไดข้อ้สรุป แต่มแีผนงานจะใหไ้ดข้อ้สรุปภายในเดือน
สงิหาคม 64 นี ้

 ไทย-ศรีลังกา: เพิง่เริม่มกีารเจรจาระหว่างกัน แต่
เนื่องดว้ยสถานการณ์ทางการเมอืงของศรลีังกา และ
การระบาด COVID-19 จงึท าใหไ้ม่สามารถเจรจาได ้
อย่างต่อเนื่อง  RCEP (Regional Comprehensive 
Economic Partnership): ล่าสุด สงิคโปร์ จีน และ
ญี่ปุ่ น ไดย้ื่นใหส้ัตยาบันความตกลงฯ ต่อส านัก
เลขาธกิารอาเซยีนแลว้ ส่วนประเทศสมาชกิทีเ่หลอื
รวมทัง้ไทยก าลังอยู่ระหว่างเร่งด าเนินกระบวนการ
ภายในเพื่อใหส้ัตยาบันความตกลง คาดว่าจะแลว้
เสร็จภายในเดือนตุลาคม 64 เพื่อใหท้ันต่อแผน
ด าเนินงานที่จะบังคับใชค้วามตกลง RCEP ในช่วง

ตน้มกราคม 2565 นอกจากนี้ รองประธานฯ ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่ปากสีถานใหค้วามสนใจความตก
ลง RCEP นี้ดว้ย 
 
 4.ประธานฯ มีแผนจัดประชุมสัมมนา เรื่องการคา้และการลงทุนในภูมิภาคเอเซียใต ้
ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา ในชว่งตน้ปี 2565 จงึขอใหท้างคณะกรรมการฯ พจิารณาเขา้ร่วม
เป็น speaker หรือเสนอรายชือ่ผูท้ีส่ามารถใหข้อ้มูลเกีย่วกับภูมภิาคเอเซยีใต ้ตะวันออกกลาง 
และแอฟรกิาได ้ทัง้น้ี ฝ่ายเลขฯ จะสง่ขอ้มลูรายละเอยีดการสมัมนาใหก้บัสมาชกิในภายหลัง 
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TTIA เขา้ร่วมประชุม Executive Board สมาคมการคา้ คร ัง้ที ่1/2564 และประชุม
คณะกรรมการสง่เสรมิและพฒันาสมาคมการคา้ คร ัง้ที ่1/2564 
 
 วันนี้ 22 มิถุนายน 2564 TTIA ดร.ชนินทร์ 
ประธานกลุม่อตุสาหกรรมประมงและปศุสตัว ์สภาหอ
ฯ เขา้ร่วมประชุม Executive Board สมาคมการคา้ 
ครัง้ที ่1/2564 และประชมุคณะกรรมการสง่เสรมิและ
พัฒนาสมาคมการคา้ ครัง้ที ่1/2564 วาระ 2 ปี (64-
65)  ผ่านระบบ Google Hangout Meeting โดย
ประธานคอื คณุอธปิฯ สรปุดังน้ี  
 
 1.จุดประสงค ์คณะกรรมการ เพื่อเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานของสมาคมการคา้ เชือ่มโยงเครือข่าย
ทางธุรกิจ ขับเคลื่อนและติดตามผลรายงานต่อ 
คณะกรรมการสภาหอฯ  
 
 2.ขอใหป้ระธานทัง้ 15 กลุม่สมาคมการคา้(Cluster) จัดท า 1 page report  ตดิตามและ
รายงานผลประเด็นทีต่อ้งการใหส้ภาหอฯชว่ยเหลอื, ความถีก่ารจัดประชมุ อย่างนอ้ยไตรมาสละ 
1 ครัง้, เพิม่การจัดกจิกรรมกลุม่ เชน่ วชิาการรว่มกบั ม.หอฯ, สมาชกิสมัพันธ ์ 
 
 3.ประเด็นร่วมจากการท า Quick win workshop ของ 15 Clusters เมือ่ 14 ม.ิย.พบว่ามี
ดังนี้ 1)การแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบยีบ 48%, การลดตน้ทุนและเสรมิสภาพคล่อง17%, การ
ขาดแคลนแรงงาน 10%, FTA 7%, จัดสมัมนา 7%, คา่เงนิบาท 3% โดยพบวา่ เกีย่วขอ้งกบั ก.
การคลัง 16%, ก.สาธารณสขุ 14%, ธปท.11%, ก.แรงงาน 9%, ก.พาณชิย ์7%, กรมศลุกากร 
5%  
 
 4.ดร.ชนนิทร ์ประธานกลุม่ประมงฯ เสนอวา่ใหม้องไปถงึ 5 ปีขา้งหนา้ จากปัจจัยเสีย่งโค
วดิกลายพันธุ ์ท าใหต้อ้งปรับโครงสรา้งธรุกจิ เสนอ Quick win คอื  
 1) กโียตนิ การแกไ้ขกฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรค เพื่อชว่ยลดตน้ทุน ด าเนินธุรกจิง่ายขึน้ 
ภาคธุรกจิมกีารปรับตัวเต็มทีต่ลอดเวลา สง่ออกโตขึน้ แต่ปัญหาคอืภาครัฐไม่ปรับตัวหรอืชา้ ใน
สว่นของสมาคมผลักดันกับกรมปศุสัตว ์กรมประมง มองว่าขา้ราชการเองก็อยากใหขั้น้ตอนง่าย 
เสนอวา่ตอ้งหารอืระดับรองนายกฯ ดา้นกฎหมาย  
 2) Digital transformation การใชด้จิติอลแพลตฟอรม์ลงิคก์ฎระเบยีบ ตอนน้ีเป็นเวลาที่
เหมาะสมทีส่ดุ เพราะทกุฝ่ายอยากท าเน่ืองจากโควดิ  
 3) การจัดตัง้กองทนุ FTA โดยใหเ้อกชนรว่มสนับสนุน ทางประธานสภาหอฯ เห็นดว้ย จงึ
ขอใหป้ระสานสภาอุตฯ อยากใหไ้ปแนวทางเดยีวกัน เพื่อชว่ยเหลอืธุรกจิเกษตร-อาหารทีไ่ทย
ถนัด กลุม่ start up เป็นตน้  
 4) อืน่ๆ เชน่ FTA โดยเฉพาะ RCEP มปีระโยชน์มาก แต่ตอ้งท าดา้นเอกสารใหเ้รยีบรอ้ย 
ปัญหาคา่ระวางเรอืตอ้งแกไ้ขไปเรือ่ยๆ 
  
 5. สรปุทีป่ระชมุเห็นดว้ยวา่ตอ้งเรง่เรือ่งกโียตนิ โดยทางสภาหอฯ จะนัดกลุม่ใหญท่ีไ่ดร้ับ
ผลกระทบมาหารอืรว่มกนั หลัง 1 กรกฎาคม 2564 // ประชมุ คกก.ครัง้ตอ่ไป กันยายน 2564 
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ดร.ชนนิทรเ์ขา้ร่วมใหส้มัภาษณ์ในงานประกวดรางวลัเลศิรฐั ประเภทยกระดบับรกิารที่
ตอบสนองตอ่สถานการณ์โควดิ 
  
 วันที ่23 มถิุนายน 2564 ดร.ชนนิทร ์
นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมใหส้ัมภาษณ์ในงาน
ประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประเภทยกระดับ
บริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 
โดยกรมประมงเสนอในเรื่อง “กรมประมง
ร่วมใจตา้นภัยสูโ้ควดิ” โดยมีผูแ้ทนจาก 4 
supply chain ร่วมใหส้ัมภาษณ์ดว้ย ไดแ้ก่ 
ช า ว ป ร ะ ม ง  เ ก ษ ต ร ก ร ผู ้ เ ลี้ ย ง กุ ้ง 
ผูป้ระกอบการ SMEs และ TTIA 
 
 ทัง้นี้สมาคมฯ ไดม้กีารน าเสนอ PPT 
ในเรือ่งมาตรการป้องกนั COVID-19 ในสถานประกอบการของอตุสาหกรรมทนู่าไทยดว้ย 
 
 
TTIA เข้าร่วมงานส ัมมนา "Nation TV Virtual Forum: Thailand Survival Post 
Covid-19" เรือ่งสหรฐัเดนิหนา้พลกิฟ้ืนเศรษฐกจิ โอกาสการคา้ไทยสหรฐัฯ 
  
 วันที ่23 มถิุนายน 2564 TTIA คุณปิยะ
ราช เขา้ร่วมงานสัมมนา "Nation TV Virtual 
Forum: Thailand Survival Post Covid-19 " 
เรื่องสหรัฐเดนิหนา้พลกิฟ้ืนเศรษฐกจิ โอกาส
การคา้ไทยสหรัฐฯ โดยมดีร.พจน์ อร่ามวัฒนา
นนท ์ทีป่รกึษากติตมิศักดิส์มาคมฯ ในนามรอง
ประธานกรรมการหอการคา้ไทย ร่วมเป็น 
speaker จัดโดย NATION TV สรปุดังน้ี 
 
 ดร.พจน์ ใหข้อ้มูลว่า มูลค่าการสง่ออก
ของไทยไปสหรัฐ ในชว่ง ม.ค.-เม.ย.64 เพิม่ขึน้ 8.21% อย่างไรก็ตามการส่งออกของไทยไป
สหรัฐมโีอกาสเตบิโตขึน้ได ้เนื่องจากสหรัฐเป็นประเทศน าเขา้ และจากสถานการณ์ COVID-19 
ของปี63 ประชากรของสหรัฐอยู่บา้นมากขึน้ เก็บออมเงนิมากขึน้  แต่ในปี64 มกีารปรับตัว, มี
วัคซนีเพยีงพอ ประชากรจงึออกมาซือ้ของ สหรัฐจงึตอ้งน าเขา้สนิคา้จากตา่งประเทศมากขึน้เพือ่
ตอบสนองความตอ้งการของประชากร จงึเป็นโอกาสทีด่ใีนการสง่สนิคา้ของไทยไปยังสหรัฐ เชน่ 
ถุงมอืยาง เครื่องมอืเครื่องใชท้ีเ่กีย่วขอ้งกับ work from home , เครื่องใชไ้ฟฟ้า ,อาหารทะเล
แปรรปู เป็นตน้  
 กรณีไทยถูกตัดสทิธ ิGSP ดร.พจน์ ใหค้วามเห็นว่าไม่น่าเป็นห่วงมาก เน่ืองจากสนิคา้ที่
ถูกตัดสทิธเิป็นกลุ่มสนิคา้ของผูป้ระกอบการสหรัฐทีม่าลงทุนในประเทศไทยเอง แต่อย่างไรก็
ตามผูป้ระกอบการไทยก็ตอ้งพัฒนาสนิคา้ เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันดว้ย  
 ดา้นอุปสรรคของภาคอุตสาหกรรมส่งออกของไทย ไดแ้ก่ การขาดแคลนตูค้อน
เทรนเนอร,์ ค่าระรางเรือทีสู่ง ราคาบรรจุภัณฑ ์และน ้ามันถ่ัวเหลอืงทีสู่งขึน้เรื่อยๆ ,ค่าเงนิบาท 
รวมถงึตอ้งรบีแกไ้ขความเสีย่งภายในประเทศเอง เชน่ กฎหมาย/กฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคทาง
การคา้ เป็นตน้  
 
 คณุอรมน ทรัพยท์วธีรรม อธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิการคา้
ระหวา่งไทยกบัสหรัฐฯ ดังน้ี 
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 1. นโยบายการคา้ในยุคประธานาธบิดี โจ 
ไบเดน: จะเนน้ความเขม้แข็งของสหรัฐในเวที
โลกมหีลักการ ดังน้ี 
 - ใหค้วามส าคัญกับพันธมิตรและรือฟ้ืน
ความสมัพันธใ์นภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก 
 - ยังคงนโยบายทีเ่ขม้งวดตอ่จนี 
 - จัดการกับวกิฤต ิCOVID-19 และปัญหา
เศรษฐกจิภายในประเทศ >>การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ
ภายในประเทศ  และใหค้วามส าคัญดา้น

สาธารณสขุมากขึน้ 
 ใหค้วามส าคัญกับเวทพีหุภาค>>มสีว่นร่วมและมบีทบาทน าใน WTO และสนับสนุนการ
ท างานของ APEC สง่เสรมิใหม้คีวามรว่มมอืในระยะยาว และเนน้เรือ่งหว่งโซอ่ปุทาน 
 ใหค้วามส าคัญกบัประเด็นสิง่แวดลอ้ม และแรงงาน 
 
 2.ประเด็นที่ประเทศไทยควรใหค้วามส าคัญในการท าการคา้กับสหรัฐ ไดแ้ก่ (1)เรื่อง
แรงงาน และสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะเป็นเงื่อนไขส าคัญทางการคา้, (2)เรื่องทรัพยส์นิทางปัญญา 
,(3)ไทยก าลังถกูเพ่งเล็งจากการตดิตามเรือ่งการ 
แทรกแซงคา่เงนิของประเทศคูค่า้สหรัฐฯ และ(4)ไทยจะตอ้งตดิตามมาตรการของสหรัฐฯ ทีอ่าจ
น ามาใชเ้พือ่ตอบโตป้ระเทศทีเ่รยีกเก็บภาษีธรุกจิทีใ่หบ้รกิารดจิทิัล 
 
 สามารถดเูอกสารประกอบการสมัมนาไดท้ีล่ ิง้ก:์ 
https://drive.google.com/drive/folders/1p9XFI3d7Tbjiu_knmTYG_MgOFOeP1hTI?usp
=sharing  
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพการประมงไทย คร ัง้ที ่
4/2564 ผา่นออนไลน ์
  
 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 TTIA คุณสุพัตรา 
ผอ.สมาคม และคุณวชิญา จนท.ดา้นประมง เขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการ
ประมงไทย ครัง้ที ่4/2564 ผา่นออนไลน ์จัดโดยกรม
ประมง โดยมี ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานการประชมุฯ สรปุวาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาคมฯ 
ดังน้ี 
 
 ความกา้วหนา้การด าเนินงานภายใตค้ าสั่งค
กก.ฟ้ืนฟฯู 
 1.) คณะอนุกรรมการพัฒนาผลติผลผลติภัณฑป์ระมงและการพาณชิย ์
 1.1)  การรับรองการปฏบิัตติามมาตรการเพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
ในกระบวนการผลติอาหารสง่ออก จ านวน 219 ฉบับ  
 1.2) การออกหนังสอืรับรองมาตรฐานการท าการประมงพื้นบา้นอย่างยั่งยนืและการแปร
รปูสนิคา้ประมงพืน้บา้น จ านวน 47 ราย  
 1.3) การรับรองสนิคา้ประมงที่จ าหน่ายบนเว็บไซต ์Fisheries Shop ตามระเบียบกรม
ประมง ว่าดว้ยการออกเครือ่งหมายรับรอง และการอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ประมงเพือ่การบรโิภค
ผา่นเว็บไซต ์Fisheries shop พ.ศ. 2563 จ านวน 20 ราย 

https://drive.google.com/drive/folders/1p9XFI3d7Tbjiu_knmTYG_MgOFOeP1hTI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p9XFI3d7Tbjiu_knmTYG_MgOFOeP1hTI?usp=sharing
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 1.4) โครงการปรับปรุงการท าประมง (Fishery Improvement Project: FIP) เพื่อเขา้สู่

มาตรฐานประมงยั่งยนืสากล 
 - โครงการปรับปรุงการท าประมงอวนลอ้มปลาโอด าอย่างยั่งยืน (Gulf of Thailand 
Longtail Tuna Purse Seine FIP: Tonggol FIP) ผลประเมนิความกา้วหนา้โครงการอยูใ๋นระดับ 
B (Good Progress) ผลการประเมนิตามแผนปฏบิัตกิารยังไม่มกีารประเมนิระดับคะแนนตัวชีวั้ด 
ทัง้น้ี คาดวา่โครงการนี้จะแลว้เสร็จในปี 2567 

 1.5) การพัฒนาผลติภัณฑป์ระมงและเพิม่มูลค่า
ผลติภัณฑป์ระมงประจ าทอ้งถิน่ตามอัตลักษณ์ของแตล่ะ
จังหวัด กรมประมงไดเ้ลอืกจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดน า
รอ่ง  
 
 ก า ร ด า เ นิ น ง า น คณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ย ก ร่ า ง
พระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ. . . .  และร่าง
พระราชบัญญัตกิองทนุประมง พ.ศ. ... 
 1.) ประเด็นความซ ้าซอ้นกับภารกจิและอ านาจ
หนา้ทีข่ององคก์รหรอืหน่วยงานทีด่ าเนนิการในลักษณะ

เดยีวกนั  
       
 2.) ประเด็นการมผีลตอ่พันธกรณีภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (WTO) 
  
 ประเด็นพจิารณา 
 1.) กรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งมกีารจัดตัง้สภาการประมงแหง่ประเทศไทย 
 1.1) เสนอขอแกไ้ขพระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแหง่ชาต ิพ.ศ. 2553 ในมาตรา 3 ตาม
บทนิยามค าว่า “เกษตรกรรม” โดยตัดค าว่า “การประมง” ออก พรอ้มเสนอร่างพระราชบัญญัติ
สภาการประมง พ.ศ. ... 
 1.2) ด าเนินการรับฟังความคดิเห็นจากสภาเกษตรกรแห่งชาต ิเพื่อไม่ใหเ้กดิความ
ขัดแยง้และกระทบตอ่ประสทิธภิาพในการบังคับใชก้ฎหมายวา่ดว้ยสภาเกษตรกรแหง่ชาต ิรวมถงึ
ประโยชนข์องผูป้ระกอบอาชพีดา้นการประมง 
 1.3) รายไดข้องสภาการประมงแห่งประเทศไทยตอ้งมาจากเงนินอกงบประมาณ ดังนัน้
ตอ้งตัดความในมาตรา 10 (1) และ 11 ของพระราชบัญญัตสิภาการประมงแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ... ออก 
 มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุมมีตเิห็นดว้ย ในการเสนอขอแกไ้ขพระราชบัญญัตสิภาเกษตรกร
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2553  
 
 ก าหนดการจัดประชมุคกก.ฟ้ืนฟฯู ครัง้ที ่5/2564 จะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่26 สงิหาคม 
2564 เวลา 13.30 น. เป็นตน้ไปดว้ยระบบออนไลน ์หรอืหอ้งประชมุพะยนู ชัน้ 7 อาคารจฬุาภรณ์ 
กรมประมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Newsletter                           June 2021 34 |62 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืเรือ่งนโยบายทางสงัคมของ Fishery Progress และการหา
แนวทางด าเนนิโครงการ Thai Tonggol FIP 
  
 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 TTIA คุณ
นรินทร์ อุปนายก เป็นประธาน , คุณชาตรี 
กรรมการฯ, คุณสุพัตรา ผอ.และคุณวิชญา 
จนท.ดา้นประมง เขา้ร่วมประชุมหารือเรื่อง
นโยบายทางสังคมของ Fishery Progress 
และการหาแนวทางด าเนินโครงการ Thai 
Tonggol FIP รว่มกบั KT และสมาชกิทีเ่ขา้รว่ม
โครงการ 7 จาก 10 บริษัท (TUM, SCC, 
SEAPAC, Unicord, ISA, CMC, SIF) โดยสรปุ
ดังน้ี 
 
 1. ชอ่งทางการสือ่สาร  
 ควรเลือกช่องทางที่มีประสทิธภิาพมากที่สุด เพื่อให ้Stakeholders สามารถรับรูแ้ละ
ตดิตามขอ้มูลไดส้ะดวก ประหยัดค่าใชจ้่ายและมภีาพลักษณ์ทีน่่าเชือ่ถอื ยังไม่สรุปว่าจะเป็นเว็บ
ไซด ์หรือเฟซบุ๊ค แต่ไม่ควรเป็นจดหมายข่าวหรือไฟลร์ายงาน เพราะยากต่อการตดิตาม กรณี
เ ว็ บ ไ ซ ด์  ห า ก ไ ม่ อ ยู่ ใ น  Fishery Progress ท า ง  KT มี  2  แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม  คื อ  1 . 
www.fisheryimprovementprojects.com ซึง่ตอ้งมกีารรายงานดา้นสังคม แต่เขม้งวดนอ้ยกว่า
ขอ้ก าหนดของ Fishery Progress และ 2. เว็บไซดใ์หมท่ีร่ายงานเฉพาะดา้นสิง่แวดลอ้ม อาจตัง้
ชือ่ว่า www.thaitonggolFIP.com โดย KT คดิค่าด าเนินการโอนยา้ยขอ้มูลและสรา้งเว็บไซด์
ใหม ่$650x3 Man-Days = $1,950 และไมม่คีา่อัพเดทขอ้มลูรายเดอืน  
 > สมาคมจะไปเปรยีบเทยีบราคาเว็บไซดเ์ทยีบกบัของ KT  
 > ทาง SFP Sustainable Fisheries Partnership ที่จะประเมนิ FIP ไม่ไดต้ดิขัดหากจะ
ออกจากเวปไซต ์FisheryProgress  

 
 2. นโยบายทางสงัคม 
 - ประชมุรับรูว้า่การน านโยบายทางสังคมเพิม่มาใน 
FIP จะท าใหเ้พิ่มเวลาและค่าใชจ้่าย แทนที่จะไปมุ่ง
ดา้นสิง่แวดลอ้มเพือ่ใหไ้ด ้MSC Standard เร็วทีส่ดุ  
 - จากประสบการณ์ของ TU การน าหลักการปฏบิัติ
ตามนโยบายทางสังคมของ Fishery Progress ท าได ้
ยาก 
 - หลักจรรยาบรรณFIP/  CoC ทีเ่รือประมงลงนาม
ไปแลว้ มขีอ้ก าหนดทางดา้นสิง่แวดลอ้มและสังคม แต่

สมาคมเห็นวา่อาจจะยังไมด่ าเนนิการดา้นสงัคม ดว้ยเหตผุลขา้งตน้ 
 
 3. นัดประชมุ 
 ทีป่ระชมุเสนอว่าใหจ้ัดประชมุหารือบรษัิททีร่่วมโครงการ Tonggol FIP 10 บรษัิท เพื่อ
ตัดสนิใจประเด็นขา้งตน้อกีครัง้ และน าเสนอในทีป่ระชมุ TTIA วสิามัญ โดยสมาคมจะนัดประชมุ
หารอืภายใน กลางเดอืน ก.ค. ทางออนไลน์ 
 
 4. Mars Petcare รว่มสนับสนุนโครงการ 
 Mars Petcare เสนอทีจ่ะสนับสนุนทางการเงนิจากเพือ่ใชส้ าหรับกจิกรรมตา่งๆ ของ Thai 
Tonggol FIP เบือ้งตน้คอื $50,000 ต่อปีในระยะเวลา 2 ปี ในเรื่องนี้ คุณนรนิทรม์คีวามเห็นว่า 
ให ้KT ไปคุยกับ Mars ว่าอยากสนับสนุนเงนิในสว่นกจิกรรมใด สว่นการนัดหมายประชมุร่วมกับ 
Mars หรอืจัดท าขา่วประชาสมัพันธ ์คอ่ยมาคยุภายหลัง 



   Newsletter                           June 2021 35 |62 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมออนไลน ์คณะอนุกรรมการพจิารณาคดัเลอืกและตดัสนิรางวลัผู ้
ประกอบธุรกจิสง่ออกดเีดน่ 
 
 วันที ่29 มถิุนายน TTIA คุณสพุัตรา ผอ. แทน 
ดร.ชนินทร์ ในนามกรรมการสภาหอฯ เขา้ร่วมประชมุ
ออนไลน์ คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและ
ตัดสินรางวัลผูป้ระกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime 
Minister’s Export Award) ประเภทรางวัลสนิคา้ฮาลา
ลยอดเยีย่ม (Best Halal) ครัง้ที่ 3/2564 จัดโดยกรม
สง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ สรปุดังน้ี  
   
 1. รอบ 2 สัมภาษณ์: คกก.ฯไดส้ัมภาษณ์
ผูส้มัครที่ผ่านการพิจารณารอบแรก (พิจารณาจาก
เอกสาร) มี 8 บริษัท ที่เขา้สู่การพิจารณารอบ 2 ใชว้ธิีสัมภาษณ์ทางออนไลน์ ประกอบดว้ย 
ขนาดเล็ก 3 บรษัิท ขนาดกลาง 1 บรษัิท และขนาดใหญ่ 4 บรษัิท เริม่ตน้ใหบ้รษัิทน าเสนอ
ขอ้มลู 20 นาท ีจากนัน้ คกก.ตัง้ค าถามอกี 20 นาท ีผล ผ่านเกณฑท์กุโรงงาน 
 หลักเกณฑ์ 7 หมวด ไดแ้ก่ 1 การบริหารองค์กร, 2 การวางแผนเชงิกลยุทธ์, 3 การ
พัฒนาเพื่อขยายฐานลูกคา้และการตลาด, 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู ,้ 5 

บุคลากร, 6 การด าเนินงาน และ 7 ความส าเร็จจากการด าเนนิ
ธรุกจิ 
 
 2. รอบ 3 การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ มอบ สนง.
พาณชิยจ์ังหวัดและ สนง.คกก.อสิลามประจ าจังหวัด 
ลงพื้นทีก่ารตรวจเยีย่ม// ใหบ้รษัิทผูด้ าเนินโครงการฯ จัดจา้ง
ชา่งภาพ บันทกึภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว ถ่ายทอดสดการตรวจ
เยี่ยมสถานประกอบการผ่ านระบบออนไลน์  zoom ให ้
คณะอนุกรรมการฯ พจิารณา ภายในเดอืนกรกฎาคม 2564 ใช ้

เวลา 2 วัน 
 

 
 
 
TTIA เขา้รว่มการประชุมรบัฟังความคดิเห็นตอ่รา่งมาตรการ รา่งแนวทางและกลไกใน
การขบัเคลือ่นมาตรการทางเศรษฐศาสตร/์มาตรการจูงใจเพือ่สนบัสนุนและขบัเคลือ่น
การบรโิภคทีย่ ัง่ยนื 
 
 วันที่ 30 มถิุนายน 2564 TPFA คุณ
ภรภัทร จนท.อาหารสัตวเ์ลี้ยง เขา้ร่วมการ
ประชุมรับฟังความคดิเห็นต่อร่างมาตรการ 
ร่างแนวทางและกลไกในการขับเคลื่อน
มาตรการทางเศรษฐศาสตร/์มาตรการจูงใจ
เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริโภคที่
ยั่งยนื จัดโดย ส านักงานนโยบายและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ร่วมกับ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษามาตรการทาง
เศรษฐศาสตรม์าตรการจูงใจ เพื่อสนับสนุน
และขับเคลือ่นการบรโิภคทีย่ั่งยนืทีเ่หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย สรปุดังน้ี 
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 (1) รา่งฯดา้นคมนาคมขนสง่ (เดนิทาง) 
 - การเก็บค่าธรรมเนียมจราจรคับคั่ง : ยัง
ไมม่กีม.และเป็นไปไดย้าก  
 - สติกเกอร์แสดงระดับความเป็นมติรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม : มีกม. และควรใหค้วามรู ้
เกีย่วกับขอ้มูลที่แสดงบนอีโคสตกิเกอร์แก่
ผูบ้รโิภค 
 - การสง่เสรมิการใชร้ะบบขนสง่สาธารณะ : 
ไม่มีกม. แต่มีนโยบาย/ภาครัฐควรพัฒนา
โครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งสาธารณะ 

เพือ่รองรับการเดนิทางใหท้ั่วถงึ 
 - การมอบสทิธปิระโยชนก์บัผูใ้ชร้ถยนตพ์ลังงานไฟฟ้า : มกีม. 
 
 (2) รา่งฯดา้นพลังงาน  
 - การจัดเก็บภาษีคารบ์อนการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ : ไม่มกีม. แต่ในปัจจุบันมกีฎหมาย
การจัดเก็บภาษีสรรพสามติน ้ามันเชือ้เพลงิ  
 - การสง่เสรมิการตดิฉลากประหยัดพลังงาน : มกีม.เป็นการด าเนนิการภาคสมัครใจ และ
ควรใหข้อ้มูลเพื่อสรา้งความตระหนักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน ร่วมถึง
สนับสนุนดา้นการเงนิใหแ้กผู่ป้ระกอบการในการจัดท าฉลาก 
 - การใหเ้งนิทนุสนับสนุนจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน : มกีม. 
 - การใหข้อ้มลูเพือ่สรา้งความตระหนักรูใ้หก้บัผูบ้รโิภค 
 - การยกเลกิมาตรการอุดหนุนราคา เชือ้เพลงิฟอสซลิ : มีกม. /ควรใหค้วามเขา้ใจกับ
ผูบ้รโิภคในการยกเลกิ เพือ่ใหพ้ลังงานทดแทนสามารถแขง่ขันได ้
 - การจูงใจเพือ่ใหเ้กดิการใชพ้ลังงานสะอาด : ไม่มกีม. /สง่เสรมิมาตรการทางภาษีเพื่อ
สรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูบ้รโิภคใชพ้ลังงานสะอาด 
 
 (3) รา่งฯดา้นเกษตรและอาหาร  
 - การส่งเสรมิตรารับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม : มี
กม./สง่เสรมิทางการเงนิใหก้ับเกษตรกร และสรา้งแรงจูงใจดา้นภาษีใหม้กีารผลติสนิคา้เกษตร
อาหารทีผ่ลติดว้ยกระบวนการทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 
 - การใหค้วามรูแ้ละสรา้งความตระหนักใหก้ับผูบ้รโิภค : ดา้นโภชนาการและผลติภัณฑ์
เกษตรและอาหารทีป่ลอดภัย รวมทัง้จัดท าหลักสตูรการศกึษา 
 - การสง่เสรมิการจัดการขยะอาหาร : ไมม่กีม. เป็นความสมัครใจ/สรา้งแรงจงูใจทางภาษี
ในการลดปรมิาณขยะอาหาร สนับสนุนแนวทางการเก็บภาษีขยะอาหารจากผูท้ ิง้และน ารายได ้
เขา้กองทนุสนับสนุนสนิคา้เกษตรและอาหารทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
 - การส่งเสริมการเลือกใชผ้ลติภัณฑ์ที่ตดิฉลากคาร์บอน : ใหค้วามรูเ้กี่ยวกับฉลาก
คารบ์อนส าหรับสนิคา้เกษตร 
 - การจัดตัง้กองทุนสนับสนุนสนิคา้เกษตรและอาหารที่เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม : ควรมี
การออกกฎหมายการจัดตัง้กองทุนสนับสนุนสนิคา้เกษตรและอาหารทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 
และน าเงนิจากกองทนุมาใชส้นับสนุนการใหข้อ้มลู/สนับสนุนการเก็บภาษีสารเคมทีางการเกษตร
ทีม่ผีลกระทบหรอืมอีันตรายตอ่สขุภาพ 
 
 (4) รา่งฯดา้นการทอ่งเทีย่ว  
 - การจัดเก็บภาษีท่องเทีย่ว : ไม่มีกม. แต่ก าหนดใหส้ามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
ทอ่งเทีย่วจากนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิเพือ่ใชใ้นการบรหิารและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว 
 - การจ ากัดจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ขา้ชมแหล่งท่องเทีย่ว : มกีม.และมกีารด าเนนิการใน
พืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตใินบางชว่งเวลา 
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 - การสง่เสรมิมาตรฐานการทอ่งเทีย่วทีย่ั่งยนื 
 - การส่งเสรมิมาตรฐานโรงแรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม : สนับสนุนทางการเงนิใหก้ับ
ผูป้ระกอบการและใหส้ทิธปิระโยชนท์างภาษีแกโ่รงแรมทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐาน 
 - การส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครัฐและเอกชนใชบ้ริการโรงแรมหรือบริการจาก
ผูป้ระกอบการท่องเที่ยวสีเขียว : สรา้งแรงจูงใจโดยการมอบสทิธิพิเศษบางประการ เช่น 
ลดหยอ่นภาษี 
 
 (5) รา่งฯดา้นการจัดซือ้จัดจา้ง  
 - ก าหนดเกณฑ์ในการจัดซือ้จัด
จ า้งสินค า้และบริการที่ เ ป็นมิต รต่ อ
สิ่งแวดลอ้ม โดยอา้งอิงกับระเบียบ
ขอ้ก าหนดหรือมาตรฐานต่างๆ : มีการ
จัดท าร่างกฎหมาย เช่น ระเบียบ WEEE 
ROHs 
 - กรมควบคุมมลพษิมีฐานขอ้มูล
สินคา้และบริการสีเขียวอยู่แลว้/ควร
ปรับปรุ ง ร ะบบฐานขอ้มูลกลางและ
เชือ่มโยงฐานขอ้มลูของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 - การสรา้งความตระหนักรูใ้หก้ับหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การจัดซื้อจัดจา้งอย่าง
ยั่งยนื 
 - การก าหนดใหป้ระกวดราคาในกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งตอ้งเสนอผลติภัณฑเ์ป็นไป
ตามขอ้ก าหนดดา้นผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม : มกีม./ใหส้ทิธปิระโยชนก์บัผูป้ระกวดราคาทีเ่สนอ
สนิคา้และบรกิารเป็นไปตามเงือ่นไข 
 - การสง่เสรมิหน่วยงานหรอืองคก์รทีจ่ัดซือ้จัดจา้งสนิคา้และบรกิารสเีขยีว : ใชม้าตรการ
ภาษีเพือ่สรา้งแรงจงูใจ เชน่ การลดหยอ่นภาษีรายไดน้ติบิคุคล 
 
 (6) รา่งฯดา้นเมอืง/องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
 - การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารในการจัดการสิง่ปฏกิลูหรอืมูลฝอย : มกีม./เพิม่
อัตราคา่ธรรมเนียมการเก็บขัน้ต ่าจากอัตราในปัจจบุัน หรอืจัดเก็บคา่ท าเนียมตามปรมิาณขยะ 
 - การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน ้าเสยี : มกีม./ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชมุชนในการ
ลดการกอ่ใหเ้กดิน ้าเสยี 
 - การด าเนินมาตรการทางกฎหมายและระเบียบขอ้บังคับที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่
ยั่งยนื: มกีม./สนับสนุนทางการเงนิและเทคนคิและสรา้งแรงจูงใจใหก้ับเอกชนในการออกแบบ
อาคารสเีขยีว 
 - การใหข้อ้มลู/การสนับสนุนทีส่ง่เสรมิการพัฒนาเมอืงทีย่ั่งยนื 
 - การก าหนดใหร้า้นคา้เก็บคา่ท าเนียมถงุพลาสตกิ 
 
 (7) รา่งฯดา้นอตุสาหกรรม  
 - การสง่เสรมิอตุสาหกรรมสเีขยีว/อตุสาหกรรมเชงินเิวศ : ปัจจบุันมเีพยีงการลดหยอ่นคา่
ท าเนียมใหก้ับผูป้ระกอบการตามระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว/ใหส้ทิธปิระโยชน์แก่
ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ เชน่ การใหส้นิเชือ่ดอกเบีย้ต ่า 
 - การสง่เสรมิแนวทางของเศรษฐกจิหมุนเวยีน : มนีโยบายรองรับแตย่ังขาดกฎหมาย/ให ้
สทิธปิระโยชนแ์กอ่งคก์รทีป่ฎบิัตติามแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
 - การก าหนดหลักเกณฑร์ะเบยีบทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม : ไมม่กีม./การใชก้ลไกการเงนิ
เพือ่จูงใจใหม้กีารด าเนนิการตามหลักเกณฑห์รอืระเบยีบ เชน่ กองทุนเพือ่บรหิารการรับคนืซาก
ผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส ์
 - การสง่เสรมิการใชฉ้ลากผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
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 - การสรา้งแรงจงูใจทางภาษีเพือ่สง่เสรมิการด าเนนิกจิการทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม : ให ้
สทิธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับผูป้ระกอบการ เช่น ลดหย่อนภาษีรายไดน้ิตบิุคคล/ใหส้ทิธิ์
ประโยชนท์างภาษีแกผู่บ้รโิภค เชน่ น าใบเสร็จมาลดภาษีเงนิได ้
 
 
TTIA เขา้รว่มสมัมนาออนไลน ์(Webinar) เรือ่ง "เคล็ดลบับุกตลาดใหม ่(อเมรกิา จนี 
และฮอ่งกง) ฝ่าวกิฤตโิควดิระลอกที ่3" 
 
 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 TTIA 
คณุปิยะราช จนท.การคา้ เขา้รว่มสมัมนา
ออนไลน ์(Webinar) เรือ่ง "เคล็ดลับบกุ
ตลาดใหม ่(อเมรกิา จนี และฮอ่งกง) ฝ่า
วกิฤตโิควดิระลอกที ่3" จัดโดย องคก์าร
สภาพัฒนาการคา้ฮ่องกง (HKTDC) 
ร่ วมกับกรมส่ง เสริมการคา้ระหว่าง
ประเทศ สรปุดังน้ี 
 1.ฮอ่งกงมปีระชากร 7.5 ลา้นคน 
สัดส่วนอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจ
แบ่งเป็น บรกิาร(92%) อุตสาหกรรม(8%) ประเภทของอุตสาหกรรมหลัก ไดแ้ก่ โลจสิตกิส ์
การเงนิ บรกิาร ทอ่งเทีย่ว เสือ้ผา้ อเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งประดับ ของเลน่ เป็นตน้   
 ฮ่องกงกับไทยมีการจัดท าความตกลงการส่งเสรมิและคุม้ครองการลงทุน ในปี 2564 
พบว่าฮอ่งกงเป็นนักลงทุนต่างชาตทิีม่คีวามส าคัญใน 5 ดันดับแรกของไทย รองจาก ญีปุ่่ น สงิค์
โปร ์จนี US  
 สนิคา้น าเขา้จากไทย ไดแ้ก่ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องจักร จวิเวลรี่ อัญมณี ผลไม ้ธัญพชื 
นม อาหาร แฟชัน่ สิง่ทอ เป็นตน้ 
 ผลติภัณฑท์ีผู่บ้รโิภคฮอ่งกงก าลังใหค้วามสนใจ ดังน้ี 
 (1) Eco-friendly products 
 (2) Kitchenware & gadgets 
 (3) Furniture 
 (4) สนิคา้งานดไีซดส์วยงาม limited edition 
 (5) ผลติภัณฑบ์ ารงุผวิตา่งๆ  
 ปัจจุบันฮ่องกงใหค้วามส าคัญการท าการคา้รูปแบบ e-commerce จงึไม่มกีารเก็บภาษี 
digital tax  
           
 2. สหรัฐฯ เปิดโอกาสใหก้ับธุรกจิของไทยรวมถงึ SMEs เขา้มาลงทุนหรอืขายสนิคา้ได ้
แตต่อ้งใหค้วามส าคัญตอ่ภาพลักษณ์ของแบรนด ์
 มกีารใชเ้ทคโนโลยใีนการซือ้สนิคา้และบรกิารมากขึน้ หลังเกดิสถานการณ์แพร่ระบาด 

COVID-19               
 สินคา้ตอ้งมีความน่าสนใจจึงจะดึงดูด
ผูบ้ริโภคได ้เป็นสินคา้ใหม่ๆ หรือตอ้งให ้
ความรูเ้กีย่วกบัสนิคา้นัน้ๆ  
 สิง่ทีผู่บ้รโิภคใน us ใหค้วามสนใจ ดังนี้          
 (1)สนิคา้ทีม่รีปูแบบเฉพาะของตัวเอง 
 (2)มาตรฐานในการจัดสง่สนิคา้ตอ้งรวดเร็ว  
 (3)ประชากรใหค้วามส าคัญในเรื่องของ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม แบรนด์สนิคา้
หรือผลติภัณฑต์อ้งมคีวามหลากหลาย และ
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เทา่เทยีมกนั เชน่ เสือ้ผา้อาจตอ้งมทีกุขนาดไซดไ์มใ่ชเ่ฉพาะ s-m-l เป็นตน้ 
 
          3. ประเทศจีนจะมี platform การซือ้ขายสนิคา้เป็นของตนเองทีไ่ม่เหมอืนกับประเทศ
อื่นๆ ผูป้ระกอบการที่จะท าการคา้กับจีนจึงตอ้งศึกษา app ของประเทศจีนไวด้ว้ย อาทิ 
Taobao.com/Tmall เป็น app ซือ้ขายของภายในประเทศ เป็นตน้ 
 เทรนดส์นิคา้ทีต่ลาดจนีใหค้วามสนใจ ดังนี ้
 (1)สนิคา้ที่เกีย่วกับสุขภาพและสปา เช่น วติามนิ,เครื่องหอม,อุปกรณ์การนอน, น ้ามัน
นวด เป็นตน้ 
 (2)Eye Care สนิคา้บ ารงุผวิตา่งๆ 
 (3)Men Care เครือ่งส าอางส าหรับผูช้าย 
 
 
 
TTIA เขา้ร่วมสมัมนาออนไลนใ์หห้วัขอ้เรือ่ง กฎระเบยีบการส่งออกสนิคา้เกษตร และ
อาหารไปยงัสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์(UAE) 
 
 วั นที่  30 มิถุ น ายน  2564 
TTIA/ TPFA คุณอนุสรา  และคุณ
ศศธิร จนท.สมาคม เขา้ร่วมสัมมนา
ออนไลน์ใหห้ัวขอ้เรื่อง กฎระเบียบ
การส่งออกสนิคา้เกษตร และอาหาร
ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์(UAE) 
วัตถปุระสงค ์เพือ่มองหาความเป็นไป
ไดใ้หม่ ๆ ของตลาดสินคา้อาหาร
ไทยในตะ วันออกกลาง จัดโดย
ส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและ
อาหารแหง่ชาต ิ(มกอช.) โดยม ีนาย
พศิาล พงศาพชิณ์ เลขาธกิาร มกอช. เป็นประธาน สรปุดังน้ี         
 
 ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกสินคา้เกษตรและอาหารที่ส าคัญของโลก โดย
ผูป้ระกอบการไทยไดใ้หค้วามส าคัญในการผลติและสง่ออกไปยังประเทศคูค่า้ทีม่ปีระชากรมุสลมิ
อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ซึง่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดย UAE เป็น
ประเทศสมาชกิความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ที่ผูบ้ริโภคมีก าลังซื้อและเป็นตลาดทางเลือกที่
น่าสนใจ ล่าสดุ UAE ไดใ้หก้ารยอมรับระบบการรับรองฮาลาลของไทย  เพือ่เป็นการเพิม่โอกาส
ในการสง่ออก นอกจากน้ีผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนดดา้นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
 
 ขอ้ก าหนด และขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยอาหาร ส าหรับการส่งออกสนิคา้ปศุสัตว์ 
และผลติภัณฑโ์ดยเฉพาะสนิคา้ฮาลาล ไปยังสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ 
 ขอ้ก าหนดมาตรฐานอาหารเต็มรูปแบบมลีขิสทิธิ ์กรมฯ ไม่สามารถน าขึน้เว็บเผยแพร่ได ้
ทางผูป้ระกอบการหาซือ้ไดท้ี ่หนา้เว็บของ ESMA 
 ขอ้ก าหนดใหม่ๆ ทาง UAE จะร่างกฎระเบียบเวียนแจง้ให ้WTO และหน่วยงานภาครัฐ 
เชน่ กรมปศุสัตวท์ราบก่อนอยู่แลว้ หากตอ้งการทราบกฏระเบยีบฉบับร่าง final สามารถดูไดท้ี่
หนา้เว็บของ WTO โดยเน้ือหาจะเหมือนเดมิ ต่างกันแค่ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช ้ซึง่เป็นอีกหนึ่ง
ชอ่งทางในการศกึษาขอ้ก าหนดโดยประหยัดคา่ใชจ้า่ย 
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 GCC คอืประเทศทีร่วมกลุม่กนั โดย
มี GSO เป็นคณะกรรมการ เพื่อร่าง
มาตรฐาน ขอ้ก าหนดตา่งๆ รว่มกนั ซึง่
มี 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ซาอุดีอาระเบีย 
คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์
(UAE) กาตาร ์และบาหเ์รน  
 ESMA เป็นหน่วยงานกลาง โดยมี 
MOCCAE เป็นคณะท างาน 
 มกอช. กรมปศุสัตว์ CICOT เคย
เจรจากฎระเบียบกับทาง ESMA, 
MOCCAE เพือ่แกไ้ขหรอืยดืระยะเวลา

เริม่บังคับใช ้
 การยืน่เอกสารขอน าเขา้สนิคา้ จะแบ่งเป็นสนิคา้ทีเ่คยน าเขา้แลว้ และสนิคา้ทีย่ังไม่เคย
น าเขา้  
 หากเป็นสนิคา้ทีย่ังไม่เคยน าเขา้ ตอ้งเก็บตัวอยา่งสง่ตรวจ และรอใหอ้นุมัตกิอ่น โดยจะมี
ด่านปลายทางตรวจรายละเอียดเอกสารและสนิคา้ตอ้งตรงกัน ซึง่ผูน้ าเขา้ปลายยทางเขา้ไป
เคลยีรเ์อกสารใหไ้ด ้
 ขอ้ก าหนดส าหรับใบรับรองสขุอนามัย (Health Certificate : HC) แบง่เป็น 2 สนิคา้ ดังน้ี 
 (1) สนิคา้น าเขา้ทีม่คีวามเสีย่งสงู เชน่ เน้ือสตัว,์ อาหารสตัว ์ตอ้งม ีHC ทีอ่อกโดยภาครฐั
ของประเทศผูส้่งออกมาพรอ้มกับสนิคา้ โดยหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ดูแลดา้นสนิคา้ปศุสัตว์ 
อาหารสัตว,์ กรมประมง ดูแลสนิคา้สัตวน์ ้า ปลากระป๋อง และกรมวชิาการเกษตร ดูแลพืชผัก 
ผลไมก้ระป๋อง 
 (2) สนิคา้น าเขา้ทีม่คีวามเสีย่งต ่า เชน่ ขนมทีแ่ปรรปูอยูใ่นหอ่ ตอ้งใช ้HC จาก อย. หาก
มขีอ้ความบนฉลากวา่ ออแกนคิ ปลอด GMOs ดา่นจะขอเอกสารเพิม่เตมิ 
 อาหารทีใ่ชเ้ลีย้งสตัวต์อ้งไมม่สีว่นผสมโปรตนีจากสกุร หรอืเน้ือสตัวช์นดิเดยีวกนักับทีใ่ช ้

เลีย้ง ยกเวน้ปลาป่น 
 กฎระเบยีบการน าเขา้สนิคา้ทีม่าจากโรงเชอืดจะเขม้งวดมาก โดยสนิคา้จะน าเขา้ไดเ้มือ่ 
UAE มาตรวจโดยตรง  
 โรงงานสตัวปี์ก MOCCAE ขอใหส้ง่ผล lab ทีไ่ดร้ับการรับรองตอ้งเป็น สมาชกิ IAF 
 HC สัตวน์ ้าและผลติภัณฑส์ตัวน์ ้า ม ี2 แบบ คอืแบบเลีย้ง และจับตามธรรมชาต ิโดยการ
ขอ HC นัน้ ตอ้งระบใุน HC วา่ปลอดภัยส าหรับบรโิภค ปลอดโรคตามประกาศของ OIE โรงงานมี
ระบบ HACCP 
 ผล lab ตอ้งตรวจจากหอ้ง lab 
ทีไ่ดม้าตรฐาน หากด่านตรวจอณุหภูมิ
สนิคา้ปลายทางว่าเกนิกว่าทีก่ าหนดก็
อาจถกูตกีลับได ้
 สินคา้แปรรูปอาหารอาจตอ้ง
ติด  GSO โภชนาการอาหาร  โดย
สอบถามจากอมิพอรต์เตอรก์อ่นได ้
 Food additives แ ล ะ  ส า ร
ตกคา้ง MRLs อา้งองิตาม Codex และ 
กฎระเบียบของสหภาพ EU โดยไม่
ตอ้งซือ้เพิม่เตมิได ้
 ฉลากตอ้งชัดเจน ไม่ใหม้ีรูปสุกร ซึง่อาจจะตดิที่ด่าน ท าใหต้อ้งไปขายประเทศอื่น ที่
ไมใ่ชก่ลุม่ GCC ได ้
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 ขัน้ตอนในการปฏบิัตงิานการรับรองโรงงาน
ในระบบ UAE ส าหรับการส่งออกสินคา้
เกษตรและอาหาร 
 1. สถานประกอบการที่มีความประสงคจ์ะ
ส่งออกไป UAE หรือกลุ่มประเทศ GCC 
ศกึษาระเบยีบและขอ้บังคับของ สกอท. 
 2. แจง้ความจ านงตอ่ สกอจ. ใหด้ าเนนิการ
ตรวจตามมาตรฐานฮาลาลที่ก าหนดไวก้่อน 
หลังจากนัน้ประสานตรงตอ่ สกอท.  
 3. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามระเบียบ 
ส ก อท .  แ ล ้ว ส่ ง ม า ยั ง เ จ ้า ห น ้าที่ เ พื่ อ

ด าเนนิการตอ่ 
 4. สกอท. ค านวณค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้และแจง้ต่อสถานประกอบการเพื่อด าเนินการจ่าย
ตามใบแจง้หน้ี และมกีารค านวณค่าใชจ้่ายล่วงหนา้ผลติภัณฑล์ะ 3 ปี ตามระเบยีบทีก่ าหนดไว ้
(เฉพาะใบรับรองผลติภัณฑม์อีาย ุ3 ปี) 
 5. การตรวจตดิตามประจ าปี ตอ้งไดร้ับแจง้จาก สกอท. หรอืตดิตอ่ไปที ่สกอท. เพือ่ช าระ
คา่ธรรมเนียมการตรวจรับรองและคา่เดนิทาง 
 6. กรณีไดร้ับแผนการตรวจแลว้ ตอ้งจัดท าเอกสารใบรับรองของวัตถุดบิ สว่นผสมต่างๆ 
รวมถงึตารางการใชวั้ตถุดบิ คู่มอืฮาลาลใหม้กีารจัดท าเป็นรูปเลม่ ทุกอย่างใหเ้ป็นปัจจบุัน พรอ้ม
รับการตรวจฯ 
 7. การออกใบรับรองฯ จะระบุ Scope C D E และ L บนใบรับรองตามขอ้ก าหนด UAE.S 
2055 หรอื UAE.S 993 และคงไวซ้ึง่การรับรอง 
 8. หากมกีารขอเพิม่ผลติภัณฑใ์นชว่งการตอ่อาย ุใหถ้อือายทุีข่อเพิม่ตามอายใุบรับรอง  
 
 ขัน้ตอนการน าเขา้ จดทะเบียนบรษัิทและช าระเงนิ, ลงทะเบียนและประเมนิฉลากของ
ผลติภัณฑ,์ ตรวจสอบความพรอ้มของเอกสาร, สมัครขอน าเขา้ออนไลน์, ตรวจสอบ Shipment 
และเอกสารตน้ฉบับ, Physical inspection, Laboratory Teat (red arrow right) Consignment 
release โดยมเีอกสารทีต่อ้งใช ้ดังน้ี 
 - Health Certificate  
 - Halal Certificate 
 - Packing list 
 - Other Certificate 
 - Organic Certificate 
 - GMO free Certificate 
 
 ทัง้น้ี ส าหรับสนิคา้ประมง ทีส่่งออกไปยัง UAE >> ถา้เป็นสนิคา้ทีม่าจากปลาทีจ่ับตาม
ธรรมชาต ิขอใหม้กีารระบุลงในใบ HC และถา้เป็นสนิคา้ประมงทีม่าจากฟารม์ผูผ้ลติ ขอใหร้ะบุ
ขอ้ความว่าเป็นสนิคา้ประมงทีไ่ม่ไดใ้หอ้าหารดว้ยวัตถุดบิทีม่ีส่วนผสมของสุกร โดยหน่วยงาน
ผูร้ับผดิชอบในการออกใบ HC คอื กรมประมง ซึง่เป็นหน่วยงานทีอ่ยูภ่ายใตก้ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
 
 ทัง้น้ี เอกสารประกอบการสัมมนาจากวทิยากรทุกท่าน ทาง มกอช.จะส่งไปยังอเีมลที่
ลงทะเบยีนตอ่ไป 
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กฎหมายราชกจิจานุเบกษา และมต ิคณะรฐัมนตร ีทีส่ าคญั 
เดอืนมถินุายน 2564  

 

1. ขอ้เสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอตัราก าลังและกลไกการบรหิารจัดการพนักงานราชการ

เฉพาะกจิ เพือ่ชว่ยเหลอืผูไ้ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID - 19)  

2. ผลการพจิารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้า่ยเงนิกู ้ในคราวประชมุ ครัง้ที ่19/2564 

3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงนิ

ส ารองจา่ยเพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น เพือ่ใชใ้นการด าเนนิโครงการจัดซือ้ครภัุณฑเ์ครือ่งจักรกล

ส าหรับรองรับการแกไ้ขปัญหา อทุกภัยและภัยแลง้ 

4. การขยายระยะเวลาการด าเนนิการตรวจหาเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในคนตา่งดา้วทีด่ าเนนิการ

ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่29 ธันวาคม 2563 

5. ผลการส ารวจความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 

(วัคซนี) 

6. สรปุผลการประชมุคณะกรรมการบรหิารสถานการณ์เศรษฐกจิจากผลกระทบของการระบาด

ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ครัง้ที ่2/2564 

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/42526   

7. รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดอัตราการจา่ยเงนิสมทบของบคุคลซึง่สมคัรเป็นผูป้ระกนัตนใน

กรณีการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... และรา่งกฎกระทรวงก าหนดอัตรา

เงนิสมทบทีร่ัฐบาลจา่ยเขา้กองทนุประกนัสงัคมส าหรับบคุคลซึง่สมัครเขา้เป็นผูป้ระกนัตน ใน

กรณีการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/42740  

8.ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเรือ่ง การอนุมัตพิระราชก าหนด รวม 2 ฉบับ  

 - พระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์พ.ศ. 2564 

 - พระราชก าหนดการใหค้วามชว่ยเหลอืและฟ้ืนฟผููป้ระกอบธรุกจิทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/039/T_0019.PDF  

9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วบางจ าพวกอยูใ่นราชอาณาจักร

เป็นกรณีพเิศษภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติ

คณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่29 ธันวาคม 2563 (ฉบับที ่4)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/127/T_0026.PDF  

 

10. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นการ

เฉพาะ 

ส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพชูา ลาว และเมยีนมา ภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาด ของโรค

ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่26 มกราคม 2564 (ฉบับที ่3)  

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/42526
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/42740
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/039/T_0019.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/127/T_0026.PDF
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/127/T_0029.PDF  

 

11. ค าสัง่กระทรวงแรงงาน ที ่374/2564 เรือ่ง แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีต่ามพระราช

ก าหนดการบรหิารจัดการการท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/127/T_0033.PDF  

 

12. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ก าหนดชนดิสตัวน์ ้าทีห่า้มน าเขา้ สง่ออก หรอืน า

ผา่นราชอาณาจักร พ.ศ. 2564  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/130/T_0008.PDF  

 

13. ขอ้ก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่24)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/133/T_0001.PDF 

 

 

14. ค าสัง่ศนูยบ์รหิารสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ- 

19) ที ่6/2564 เรือ่ง พืน้ทีส่ถานการณ์ทีก่ าหนดเป็นพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเขม้งวดตาม

ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แหง่พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0007.PDF  

 

15. ขอ้ก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่25) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0001.PDF  

 

16. พระราชกฤษฎกีา ก าหนดหลักเกณฑแ์ละอัตราการจา่ยเงนิสมทบประเภทของประโยชน์

ทดแทน ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขแหง่สทิธใินการรับประโยชนท์ดแทนของบคุคลซึง่

สมัครเป็นผูป้ระกนัตน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2564 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/042/T_0001.PDF  

 

 

 

 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/127/T_0029.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/127/T_0033.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/130/T_0008.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/133/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/042/T_0001.PDF
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ขา่วประจ าเดอืนมถินุายน 2564 รวบรวมโดย TTIA 
 
ขา่วประมง 

1. SPANISH LONGLINER STILL FISHING DESPITE SERIOUS INTERNATIONAL INFRINGEMENT 
 
2. NEW QUOTA ADVICE FOR THE BALTIC SEA IS BAD NEWS FOR FISHERIES CLAIMS DFA 
 
3. Fishing vessel Nicola Faith recovered from seabed off Colwyn Bay 
 
4. ไทยแถลง PSMA ยนืยันเดนิหนา้ ตอ่ตา้น IUU ชีท้รัพยากรประมงเขา้สูจุ่ดสมดลุ เล็งตอ่ยอดสูร่ะบบอาหารย่ังยนื 
 
5. NORWAY GOES AGAINST COASTAL STATES WITH 39.5% INCREASE IN ITS MACKEREL QUOTA 
 
6. EU RULES ON SINGLE-USE PLASTICS AND ADVANCES ON MONITORING OF FISHING GEAR 
 
7. กรมประมง...แนะเกษตรกรใชย้าตา้นจุลชพีในการเพาะเลีย้งสัตวน์ ้าอยา่งสมเหตผุลเพือ่ลดปัญหาการดือ้ยา และเพือ่ความปลอดภัย
ของผูบ้รโิภค  
 
8. ศนูยว์จัิยและพัฒนาประมงน ้าจดืพะเยา ปลอ่ยพันธุสั์ตวน์ ้า ลงอา่งเก็บน ้าหว้ยเฟืองอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิและจุดอนุรักษ์พันธุ์
สัตวน์ ้าบา้นปางพรกิ พืน้ทีข่ยายผลโครงการปังคา่ อ.ปง จ.พะเยา  
 
9. นครนายก คมุเขม้ป้องกันจระเขห้ลดุจากฟารม์  
 
10. UK and EU agree on fishery rights agreement  
 
11. SKIPPER OF PUNTA CANDIEIRA APPEARS IN COURT CHARGES WITH FISHERIES INFRINGEMENTS 
 
12. European Union and UK finalize landmark fishing deal, but post-Brexit tensions remain 
 
13. Scottish fishermen call on retailers to boycott mackerel harvested by Norwegian, Faroese vessels 
 
14. ปลากะพงทอง ทางเลอืกใหมข่องเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสัตวน์ ้า  
 
15. นายเฉลมิชยั สวุรรณรักษ์ รองอธบิดกีรมประมง เป็นประธานการประชมุ The 3rd Group Leaders Meeting of Thai Fish Project 
ภายใตโ้ครงการ " Utilization of Thailand Local Genetic Resources to Develop Novel Farmed Fish for Global Market "  
 
16. ประชมุหัวหนา้คณะผูแ้ทนไทยส าหรับการประชมุคณะกรรมาธกิารปลาทนู่าแหง่มหาสมทุรอนิเดยี ครัง้ที ่25 (The 25th Session of 
the Indian Ocean Tuna Commission)  
 
17. “ประมง” ขึน้ป้าย ลกุฮอืทวงคนือาชพี  
 
18. กก.นโยบายประมงฯเห็นชอบแผนระดับชาตIิUU ขยายเวลาตา่งดา้วอยูใ่นราชอาณาจักร  
 
19. เร่งชว่ยภาคประมง ไดรั้บผลกระทบจากโควดิ-19  
 
20. กก.นโยบายประมงฯเห็นชอบแผนระดับชาตIิUU ขยายเวลาตา่งดา้วอยูใ่นราชอาณาจักร  
 
21. ต ารวจน ้าจัดชดุปฎบิตักิารพเิศษจับเรอืประมงเวยีดนาม 2 ล า พรอ้มลกูเรอื 9 คน  
 
22. วกิฤต ปะการังฟอกขาว ระบบนเิวศพัง ชาวประมงเดอืดรอ้น  
 
23. คกก.นโยบายประมงแหง่ชาต ิพรอ้มขับเคลือ่นทกุมติขิองการบรหิารจัดการทรัพยากร  
 
24. ถอดบทเรยีน “ซแีวล”ู ยักษ์ปลากระป๋องฝ่าโควดิระลอก 3  
 
25. SUSTAINABLE FISHERIES IMPROVES PERFORMANCE ON OCEAN ECOSYSTEMS 
 
26. Green Report : ส ารวจปะการังฟอกขาวหาดพลา จ.ระยอง  
 
27. ทส.รับมอบชดุปฏบิัตงิานทางทะเลและชายฝ่ังจาก กฟผ.และปตท.สผ. สรา้งขวัญก าลังใจแกเ่จา้หนา้ทีภ่าคสนาม  
 
28. วันทะเลโลก ‘วราวธุ’ ย ้า ‘ดว้ยมอืคนไทย ท าทะเลไทยสมบรูณ์’ ร่วมอนุรักษ์ทะเลคูว่ถิชีวีติ  
 
29. เจา้ของเรอืประมง วอนรัฐบาลเร่งตอ่อายแุรงงานประมง ตามมาตรา 83  
 
30. Norway and Faroe increase mackerel quotas by ‘reckless’ 55% 

https://thefishingdaily.com/featured-news/spanish-longliner-still-fishing-despite-serious-international-infringement/
https://thefishingdaily.com/latest-news/new-quota-advice-for-the-baltic-sea-is-bad-news-for-fisheries-claims-dfa/
https://thefishingdaily.com/fishing-industry-news/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/941053
https://thefishingdaily.com/latest-news/norway-goes-against-coastal-states-with-39-5-increase-in-its-mackerel-quota/
https://thefishingdaily.com/eu-fishing-industry-news/eu-rules-on-single-use-plastics-and-advances-on-monitoring-of-fishing-gear/
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/106464
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/106464
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/125/106546
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/125/106546
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/16/106520
https://eminetra.com/uk-and-eu-agree-on-fishery-rights-agreement/579451/
https://thefishingdaily.com/featured-news/skipper-of-punta-candieira-appears-in-court-charges-with-fisheries-infringements/
https://www.intrafish.com/fisheries/european-union-and-uk-finalize-landmark-fishing-deal-but-post-brexit-tensions-remain/2-1-1019704
https://www.intrafish.com/pelagics/scottish-fishermen-call-on-retailers-to-boycott-mackerel-harvested-by-norwegian-faroese-vessels/2-1-1019493
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/107008
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/107007
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/107007
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/90/106998
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/90/106998
https://www.thansettakij.com/content/482518
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/941734
https://news.ch7.com/detail/490876
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/941734
https://www.77kaoded.com/news/suntitikojitmate/2124182
https://www.pptvhd36.com/news/สังคม/148928
https://www.ryt9.com/s/iq03/3228949
https://www.prachachat.net/economy/news-684634
https://thefishingdaily.com/featured-news/sustainable-fisheries-improves-performance-on-ocean-ecosystems/
https://news.ch7.com/detail/491369
https://mgronline.com/politics/detail/9640000054908
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2764581
https://news.ch7.com/detail/491378
https://fishingnews.co.uk/news/norway-faroe-increase-mackerel-quotas-reckless/


   Newsletter                           June 2021 45 |62 

 

31. On World Oceans Day, Sustainable Fisheries Partnership Improves Fishery Sustainability Practices  
 
32. “SHEBA” เปิดตัว “Hope Reef” โครงการฟ้ืนฟปูะการังใหญ่สดุในโลก  
 
33. เบ็ดตอ่จาน: เทคโนโลยบีล็อคเชนสามารถเปลีย่นกระแสน ้าเพือ่การตกปลาทีย่ั่งยนืไดอ้ยา่งไร | ตกปลา  
 
34. ชมุพรผวา! แรงงานสะพานปลาตดิโควดิ-หว่ันลามคลัสเตอรโ์รงงานใหญ่  
 
35. ชว่ยชวีติโลมา เพศเมยี หมดแรง ถกูคลืน่ซดัเกยตืน้ชายหาด จ.พังงา  
 
36. สมทุรสงคราม ตดิเชือ้โควดิเพิม่ 12 ราย โยงตลาดปลาสหกรณป์ระมงแมก่ลอง 9 ราย  
 
37.ดุ๊กดิ๊ก! ลมืตาดโูลกแลว้ลกูเตา่ตนุคลอกแรกของหาดแหลมไผ่ จ.ภเูก็ต  
 
38.จนี-อาเซยีน "มจุีดยนืร่วม" เรือ่งทะเลพพิาท ไมแ่ตะเมยีนมา  
 
39. Atlantic Fishery Managers Have Big Opportunity to Improve Transparency and Prevent Illegal Fishing  
 
40. £1500 fine for man caught tuna fishing without license and out of season  
 
41. คลัสเตอรก์ลางนาลาม ตดิลกูเรอืประมง 23 คน เร่งคมุหา้มเรอืเขา้เทยีบทา่  
 
42. 9 หน่วยงาน บรูณาการปฏบิัตกิารรือ้ถอนโพงพาง น่านน ้าสตลู  
 
43.ผูว้า่พังงาประกาศล็อกดาวน์แพปลาครุะบรุพีรอ้มเรยีกเรอืประมงกลับเขา้ฝ่ัง หลงัพบผูป่้วยใหม ่4 ราย  
 
44. TU ลงทนุ “ViAqua” ลยุพัฒนาเทคโนโลยชีวีภาพ ป้องกันโรคสัตวน์ ้า  
 
45. DANISH GOVERNMENT TO BAN BEAM TRAWLING ON IMPORTANT REEFS 
 
46. OVERFISHING RATE BACK ON THE RISE AFTER A DECADE OF RECOVERY CLAIMS OCEANA 
 
47. ดร.วชิาญ องิศรสีวา่ง รองอธบิดกีรมประมง และนายบัญชา สขุแกว้ รองอธบิดกีรมประมง เขา้ร่วมการประชมุคณะอนุกรรมการแกไ้ข
ปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย ครัง้ที ่5/2564 
 
48. เรอืประมงไทยชว่ยลกูเรอือนิโดฯ เรอือับปางกลางอันดามัน พาเขา้ฝ่ังทีภ่เูก็ต 
 
49. Spanish mackerel stocks under threat from overfishing, government says 
 
50. กรมประมงประกาศปิดอา่วตัว ก ใหป้ลาวางไขช่ว่ยเพิม่จ านวนปลาท ูลั่นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
 
51. ประมงบกุศาลากลางชว่ยทวงถามตอ่Seabook 
 
52. ประมงอยธุยาเตรยีมปลอ่ยปลาพระราชทานหายากคนืธรรมชาต ิ
 
53. ‘วราวธุ’ ส่ังเอาผดิถงึทีส่ดุ เจา้ของเรอื-คนยงิ “ฉลามด า” ในทะเลกระบี ่
 
54. North Atlantic Pelagic Advocacy Group launches ‘policy FIP’ in attempt to relieve deadlock on pelagic management 
 
55. NEW ASC FEED STANDARD AS INCENTIVE TO DRIVE PROGRESS IN SUSTAINABLE FISHING  
 
56. สหภาพยโุรปประกาศใหใ้บเหลอืง IUU แกก่านา  
 
57. ส.ประมง คา้นขึน้บัญชคีุม้ครองฉลามหดู า มชีกุชมุทัง้ฝ่ังอา่วไทย-อันดามัน  
 
58. น ้ามกูทะเล: ปัญหาสิง่แวดลอ้มตรุกเีร่งแกไ้ข ใหธ้รรมชาตฟ้ืินคนืความสวย  
 
59. กรมประมง. เคาะแผนและแนวทางพัฒนาการท าประมงพืน้บา้นอยา่งยั่งยนื  
 
60. 'กรมประมง' ส่ังหา้มน าเขา้ 'กุง้อนิเดยี' พรอ้มตรวจเขม้ทกุชอ่งทาง  
 
61. ชาวบา้นหว่ัน! พบกอ้นน ้ามันบนชายหาดภเูก็ต กระจายตามแนวชายฝ่ังจากหาดไมข้าวถงึหาดราไวย ์ 
 
62. ‘Watered-down’ plan to save India Ocean yellowfin tuna disappoints conservationists  
 
63. นักวจัิยมช. สรา้งความตืน่เตน้ไปทั่วโลก คน้พบลักษณะเฉพาะทางพันธกุรรมของ "พะยนูไทย" ทีไ่มเ่หมอืนอืน่ใดในโลก  
 
64. จับ เรอืประมงเวยีดนาม ลักลอบท าประมง ในเขตน่านน ้าไทย โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต  

https://www.prnewswire.com/news-releases/on-world-oceans-day-sustainable-fisheries-partnership-improves-fishery-sustainability-practices-301308286.html
https://www.matichon.co.th/economy/news_2766138
https://www.thaifrx.com/เบ็ดต่อจาน-เทคโนโลยีบล็/
https://www.tnnthailand.com/news/covid19/82024/
https://news.ch7.com/detail/491612
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942776
https://mgronline.com/south/detail/9640000056009
https://www.dailynews.co.th/foreign/848763
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2021/06/09/atlantic-fishery-managers-have-big-opportunity-to-improve-transparency-and-prevent-illegal-fishing
https://www.gbc.gi/news/1500-fine-man-caught-tuna-fishing-without-licence-and-out-season
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6447532
https://siamrath.co.th/n/252060
https://www.77kaoded.com/news/anothai-ngandee/2126372
https://www.kaohoon.com/content/452384
https://thefishingdaily.com/denmark-fishing-industry-blog/danish-government-to-ban-beam-trawling-on-important-reefs/
https://thefishingdaily.com/eu-fishing-industry-news/overfishing-rate-back-on-the-rise-after-a-decade-of-recovery-claims-oceana/
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/107798
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/107798
https://www.thairath.co.th/news/local/south/2115286
https://www.abc.net.au/news/rural/2021-06-14/spanish-mackerel-could-be-off-menus-at-fish-and-chip-shops/100212788
https://www.khaosod.co.th/economics/news_6453040
https://siamrath.co.th/n/252858
https://www.77kaoded.com/news/samrit/2128387
https://news.thaipbs.or.th/content/305227
https://www.intrafish.com/fisheries/north-atlantic-pelagic-advocacy-group-launches-policy-fip-in-attempt-to-relieve-deadlock-on-pelagics-management/2-1-1024023
https://thefishingdaily.com/latest-news/new-asc-feed-standard-as-incentive-to-drive-progress-in-sustainable-fishing/
https://thaieurope.net/2021/06/16/สหภาพยุโรปประกาศให้ใบเ-2/
https://www.prachachat.net/economy/news-692188
https://www.springnews.co.th/news/810918
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/944172
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/944083
https://www.khaophuket.com/ชาวบ้านหวั่น-พบก้อนน้ำมันบนชายหาดภูเก็ต-กระจายตามแนวชายฝั่งจากหาดไม้ขาวถึงห-7419.php
https://news.mongabay.com/2021/06/watered-down-plan-to-save-india-ocean-yellowfin-tuna-disappoints-conservationists/
https://www.komchadluek.net/news/regional/470857
https://www.ejan.co/general-news/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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65. แจง้ความลา่เรอืประมง ทิง้อวนยักษ์ 800 กก. ตดิปะการัง เกาะโลซนิ รมว.ทส. ชืน่ชมทกุฝ่ายชว่ยกันเก็บกู ้ 
 
66. ศอ.บต. ขับเคลือ่นโครงการเลีย้งปทูะเลตามแนวชายฝ่ังอา่วไทย จะนะ-ยะหริง่ ครบวงจร  
 
67. FAO to assist country’s struggling fisheries  
 
68. ศรชล. นราธวิาสแถลงจับเรอืประมงเวยีดนามลอบคราดปลงิทะเล 2 ล า รวบลกูเรอื 10 คน 
 
69. เอาผดิเรอืประมงตัดอวนท าลายปะการัง 
 
70. กรมประมง...เปิดตัว “กุง้ขาวสชิล 1” หลังวจัิยไดส้ าเร็จ ตัง้เป้ากระจายพ่อแมพั่นธุเ์พิม่ศักยภาพการเลีย้งกุง้ใหเ้กษตรกรไทย 
 
71. "ดร.ธรณ์" อุน่ใจ ปะการังโลซนิยังพอมทีางรอด หวังเป็นอทุาหรณค์นรักทะเลชว่ยกันดแูล 
 
72. อยา่ใช!้! “กระแสไฟฟ้าท าประมง” ท าลายสัตวน์ ้าอย่างรุนแรง ผดิจับ โทษปรับสงูถงึ 1 ลา้น 
 
73. น่าเสยีดาย! พบซากเตา่ตนุน ้าหนักเกอืบ 100 กก.ถกูคลืน่ซดัเกยหาดบางแสน 
 
74. แมเ่ตา่กระ ขึน้วางไข ่เกาะทะล ุจ.ประจวบครีขีันธ ์รังที ่8 นับได ้124 ฟอง 
 
75. ชาวบา้นทา่ชนะ ฮอืตา้นสรา้งเขือ่นป้องกันกัดเซาะหาดบา้นดอนทะเล หว่ันท าลายระบบนเิวศน์ 
 
76. ส ารวจ48กองหนิใตน้ ้าทะเลตะวันออก"จุดด าน ้า"วถิใีหม ่
 
77. ธ.ก.ส. ขยายเวลาสนับสนุนสนิเชือ่ 5.3 พันลา้น ชว่ยชาวประมง ถงึ 30 เม.ย. 69 
 
78. วอนหน่วยงานรัฐ หาเรอืประมงสญูหาย 
 
79. อนิเดยีพบซากสัตวท์ะเลลอยตาย เหตเุพลงิไหมเ้รอืศรลีังกา 
 
80. พบซากเรอือายหุลายรอ้ยปี นอกชายฝ่ังสงิคโปร ์
 
81. ดร.วชิาญ องิศรสีวา่ง รองอธบิดกีรมประมง เป็นตัวแทนฝ่ายไทยเขา้ร่วมประชมุรัฐชายฝ่ัง (G16) 
 
82. รองอธบิดกีรมประมง เขา้ร่วมการประชมุคณะอนุกรรมการตดิตามโครงการภายใตแ้ผนงานสรา้งความเขม้แข็งแกเ่ศรษฐกจิฐานราก 
ครัง้ที ่6/2564 
 
83. OCEANA CALLS FOR THE CLOSURE OF 70% OF EUROPEAN WATERS TO BOTTOM TRAWLING 
 
84. AGREEMENT TO PREVENT UNREGULATED FISHING IN THE ARCTIC ENTERS INTO FORCE 
 
85. 'บรรจง นะแส'ขอ้งใจรมต.เกษตรฯละเวน้หนา้ที ่ยันม.57หยดุการท าลายพันธุสั์ตวน์ ้าวัยออ่นได ้
 
86. ธ.ก.ส.ขยายเวลาสนับสนุนสนิเชือ่เสรมิสภาพคลอ่งผูป้ระกอบการประมง 
 
87. ตร.เลง็ตัง้ "ศนูยรั์กษาผลประโยชน์ทางทะเล" ขึน้ตรงส านักนายกฯ 
 
88. Shock at Early Closure of Hook and Line Fishery for Mackerel 
 
89. เจา้หนา้ที ่อช.อา่วสยาม จ.ประจวบครีขีันธ ์เร่งกูซ้ากวาฬบรูดา้ 
 
90. แจง้ 3 ขอ้หา เอาผดิมอืยงิ "ฉลามหดู า" ในทะเลกระบี ่
 
91. การขดุในทะเลลกึสามารถเริม่ตน้ไดใ้นสองปีหลังจากทีป่ระเทศนาอรููในมหาสมทุรแปซฟิิกยืน่ค าขาดของสหประชาชาต ิ| นาอรูู 
 
92. 'อา่วอัลกัว' ในแอฟรกิาใตไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่มรดกโลกวาฬแหง่ใหม ่
 
 
ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 
 
1. TU จัดตัง้บ. ใหมใ่นญีปุ่่ นเพือ่น าเขา้-จ าหน่ายสนิคา้-อาหารสัตวเ์ลีย้ง 
 
2. สารตอ่ตา้นอนุมลูอสิระ: อนุมลูชะลอความชราส าหรับสนัุข 
 
3. New US pet ownership study confirms pandemic-led growth 
 
4. $108 Billion Pet Food Global Market to 2026 - by Pet Type, Product Type, Pricing Type, Ingredient Type, Distribution 
Channel and Region 

https://news.ch7.com/detail/494386
https://www.dailynews.co.th/article/851265
https://www.khmertimeskh.com/50878177/fao-to-assist-countrys-struggling-fisheries/
https://mgronline.com/south/detail/9640000059909
https://news.ch7.com/detail/494423
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1210/109708
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000060202
https://siamrath.co.th/n/255247
https://mgronline.com/local/detail/9640000060519
https://www.ejan.co/general-news/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-8-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-124-%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.banmuang.co.th/news/region/239220
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/484918
https://www.prachachat.net/finance/news-696774
https://news.ch7.com/detail/494965
https://news.ch7.com/detail/494968
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2122860
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1210/110083
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1210/110084
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1210/110084
https://thefishingdaily.com/europe-fishing-industry-blog/oceana-calls-for-the-closure-of-70-of-european-waters-to-bottom-trawling/
https://thefishingdaily.com/featured-news/agreement-to-prevent-unregulated-fishing-in-the-arctic-enters-into-force/
https://www.thaipost.net/main/detail/107823
https://www.siamturakij.com/news/38736-%E0%B8%98-%E0%B8%81-%E0%B8%AA-%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87
https://www.komchadluek.net/news/crime/472170
https://afloat.ie/port-news/fishing/item/50904-shock-at-early-closure-of-hook-and-line-fishery-for-mackerel
https://www.thaich8.com/news_detail/98527/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%AD%E0%B8%8A-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://www.thairath.co.th/news/local/south/2127952
https://www.thaifrx.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80/
https://www.ryt9.com/s/prg/3235522
https://www.ryt9.com/s/iq10/3228019
https://www.ryt9.com/s/prg/3227774
https://www.petfoodindustry.com/articles/10325-new-us-pet-ownership-study-confirms-pandemic-led-growth
https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2021/06/01/2239526/28124/en/108-Billion-Pet-Food-Global-Market-to-2026-by-Pet-Type-Product-Type-Pricing-Type-Ingredient-Type-Distribution-Channel-and-Region.html
https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2021/06/01/2239526/28124/en/108-Billion-Pet-Food-Global-Market-to-2026-by-Pet-Type-Product-Type-Pricing-Type-Ingredient-Type-Distribution-Channel-and-Region.html
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5. กรมปศสัุตวป์ระชมุหารอื Halal Food Market between Russia-ASEAN 10 ประเทศ 
 
6. #จนีมั่นใจระบบป้องกันโรงงานของไทย สนิคา้ปลอด COVID-19# 
 
7.  New Russian import restrictions strike pet food market 
 
8. Nestlé invests 1 billion yuan in China pet food market 
 
9. Results From The Canadian Raw Pet Food Testing Project 
 
10. ตลาดสนิคา้ส าหรับสัตวเ์ลีย้งในสหราชอาณาจักร 
 
11. Sunshine Mills issues voluntary dog food recall 
 
12. Four varieties of dog food recalled because of Salmonella concerns 
 
13. Local ingredients make this pet food the purr-fect choice 
 
14. เปิดตัวตบูไทยดังไปไกลขา้มโลกดกีรสีามารถดมกลิน่หาเชือ้โควดิ 
 
15. Latin America pet food market growth drivers, restraints 
 
16. 7 ผักกนิไดก้นิด ี'นอ้งหมา'กนิผักอะไรไดบ้า้งนะ 
 
17. รายงานแนวโนม้และสถานการณ์ตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้งในฮอ่งกง 
 
18. Colombian Grupo Nutresa acquires Costa Rica pet food maker 
 
19. Novel protein sources for future pet foods, less meat 
 
20. HPP: High pressure perks and opportunities for pet food 
 
21. สภาเกษตรฯออกโรงจีรั้ฐ แกปั้ญหาโรคระบาดสัตว ์
 
22. Phillips Begins Exclusive Distribution of McLovin’s Premium Freeze-Dried Pet Treats 
 
23. น าเขา้ “วัตถดุบิอาหารสัตว”์ พุ่ง 
 
24. Kerry answers demand for freshness with new ingredient solutions 
 
25. Dog food with salmonella meant to be trashed got sent to some Publix and Target stores 
 
26. More pets are eating insect-based food to fight climate change for their owners 
 
27. Dog and Cat Food Market 2021 Current Trends, Business Opportunity and Outlook- Mars, Nestle Purina, J.M. 
Smucker, Colgate-Palmolive, Diamond Pet Foods 
 
28. Economy, domestic pet food has room to grow in South Korea 
 
29. Pet food companies ramp up development of insect-based products 
 
30. Pet food recall initiated as "precautionary measure" 
 
31. 10 top pet food companies headquartered in the US 
 
32. TTB ชีร้าคาสนิคา้เกษตรโลกพุ่ง หว่ันกระทบ “ฟารม์-ผูผ้ลติอาหารสัตว”์ ในไทย 
 
33. 2020 US Pet Food Spending: Overview of Pandemic Impact 
 
34. Petaluma debuts first plant-based pet food 
 
35.สหภาพยโุรปปรับแกส้ถานะของสารเสรมิในอาหารสัตวบ์างรายการ 
 
36. OIE ใหส้ถานะความเสีย่งนอ้ยส าหรับ BSE ในแคนาดา 
 
37. Pet Raw Food Market Trends, Growth, Opportunities, Scope & Detail Survey by 2027 | Top Key Players Primal Pet 
Foods, Merumhor, Marp Pet Food etc. 

http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-04-30-04-00-06/1366-halal-food-market-between-russia-asean-10
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-04-30-04-00-06/1364-555
https://www.petfoodindustry.com/articles/10330-new-russian-import-restrictions-strike-pet-food-market
https://www.petfoodindustry.com/articles/10326-nestle-invests-1-billion-yuan-in-china-pet-food-market
https://truthaboutpetfood.com/results-from-the-canadian-raw-pet-food-testing-project/
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/733439/733439.pdf&titl
https://www.petfoodindustry.com/articles/10332-sunshine-mills-issues-voluntary-dog-food-recall
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/four-varieties-of-dog-food-recalled-because-of-salmonella-concerns/
Local%20ingredients%20make%20this%20pet%20food%20the%20purr-fect%20choice
https://www.thaipost.net/main/detail/105386
https://www.petfoodindustry.com/articles/10337-latin-america-pet-food-market-growth-drivers-restraints
https://www.naewna.com/lady/578746
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/733603/733603.pdf&title=733603&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/10340-colombian-grupo-nutresa-acquires-
https://www.petfoodindustry.com/articles/10348-novel-protein-sources-for-future-pet-foods-less-meat?v=preview
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14793-hpp-high-pressure-perks-and-opportunities-for-pet-food
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942671
https://www.petproductnews.com/news/phillips-begins-exclusive-distribution-of-mclovin-s-premium-freeze-dried-pet-treats/article_0bcbfb0c-c3f7-11eb-8428-2ff5947fe1b1.html
https://www.prachachat.net/economy/news-686939
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14796-kerry-answers-demand-for-freshness-with-new-ingredient-solutions
https://www.miamiherald.com/living/pets/article252091033.html
https://www.cnbc.com/2021/06/12/more-pets-eating-insect-food-to-fight-climate-change-for-owners.html
https://manometcurrent.com/dog-and-cat-food-market-2021-current-trends-business-opportunity-and-outlook-mars-nestle-purina-j-m-smucker-colgate-palmolive-diamond-pet-foods/
https://manometcurrent.com/dog-and-cat-food-market-2021-current-trends-business-opportunity-and-outlook-mars-nestle-purina-j-m-smucker-colgate-palmolive-diamond-pet-foods/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10360-economy-domestic-pet-food-has-room-to-grow-in-south-korea?v=preview
https://thecounter.org/pet-food-companies-ramp-up-development-of-insect-based-products/
https://www.belfastlive.co.uk/news/belfast-news/pet-food-recall-initiated-precautionary-20825208
https://www.petfoodindustry.com/articles/10368-top-pet-food-companies-headquartered-in-the-us
https://www.prachachat.net/finance/news-690976
https://www.petage.com/2020-us-pet-food-spending-overview-of-pandemic-impact/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14819-petaluma-debuts-first-plant-based-pet-food
https://thaieurope.net/2021/06/15/สหภาพยุโรปปรับแก้สถานะ/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7577
https://www.mccourier.com/pet-raw-food-market-trends-growth-opportunities-scope-detail-survey-by-2027-top-key-players-primal-pet-foods-merumhor-marp-pet-food-etc/
https://www.mccourier.com/pet-raw-food-market-trends-growth-opportunities-scope-detail-survey-by-2027-top-key-players-primal-pet-foods-merumhor-marp-pet-food-etc/
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38. Pet Food Processing Market Quality & Quantity Analysis | Andritz Group, Buhler Holding Ag, Baker Perkins Ltd., The 
Middleby Corporation 
 
39. Pet food seller Croquetero joins high tech with social good 
 
40. ซ.ีเจ. เอ็กซเ์พรส เปิดตัว "เพ็ทฮับ" ศนูยร์วมสนิคา้สัตวเ์ลีย้งครบวงจร ภายใต ้"ซเีจ มอร"์ เดนิหนา้ขยายสาขา พรอ้มตอ่ยอดบรกิาร
ตรวจ รักษา เอาใจคนรักสัตวเ์ลีย้ง 
 
41. The European Cat and Dog Food Market Posts Solid Gains Even During the Pandemic  
 
42. Breed-specific, premium dog foods have Iron Age echoes  
 
43. Frozen and Freeze-Dried Pet Food Market Forecast, Analysis 2021-2027 | Stella & Chewy, WellPet, K9 Naturals, Vital 
Essentials Raw.  
 
44. 130 blood disease cases in UK cats correlated to food  
 
45. NEW FEDIAF DATA CONFIRMS EUROPEAN PET OWNERSHIP STRONG WITH 88 MILLION HOUSEHOLDS 
BENEFITTING FROM PET OWNERSHIP 
 
46. สพส. เตรยีมพรอ้มรับการตรวจประเมนิเพือ่ขอรับรางวัลเลศิรัฐ ประจ าปี พ.ศ.2564 
 
47. Don’t ‘oversell’ insect protein sustainability, nutrition 
 
48. A Pet’s Healthy Weight Starts with Mindful Feeding and Treating Practices 
 
49. อบอุน่ใจไปกับ zu Hause โรงแรมทางเลอืกส าหรับ ‘สนัุข’ ทีด่แูลดว้ยรักในชว่งโควดิ-19 
 
50. Israelis taste the future with lab-grown chicken 'food revolution' 
 
51. UK investigating spike in feline pancytopenia linked to hypoallergenic cat food 
 
52. Food Forensics, Synergy Petfood collaborate on pet food fraud mitigation 
 
53. สพส. โชวผ์ลงานรับการตรวจประเมนิจาก ก.พ.ร. เพือ่ขอรับรางวัลเลศิรัฐ ประจ าปี พ.ศ.2564 สาขาบรกิารภาครัฐ ประเภทรางวัล
ยกระดับบรกิารทีต่อบสนองตอ่สถานการณ์โควดิ-19 
 
54. APPA survey reveals trends on pet ownership, spending, shopping habits, pet acquisition and more 
 
55. Improve pet health and metabolism with a functional ingredient 
 
56. 51% of pet owners willing to pay more for ethical, sustainable products 
 
57. Pet food proteins: Rotation diets, cross reactions and more 
 
58. European pet food market reaches $26 billion 
 
59. Dog food for senior dogs: Take special care of your old pet dog 
 
 
ขา่วความปลอดภยัอาหาร  

1. Large Salmonella outbreak linked to melons 
 
2. Organic Enoki mushrooms recalled nationwide because of risk of Listeria 
 
3. กรมปศสัุตวยั์นไมพ่บเน้ือไก ่'ปนเป้ือน' โควดิ 
 
4. นักวชิาการย ้า! อาหารไมใ่ชแ่หลง่แพร่เชือ้ COVID-19 ปรุงสกุกอ่นทาน  
 
5. FAO shares how it improved food safety in ASEAN 
 
6. คลัสเตอรใ์หม ่โรงงานอาหารแชแ่ข็ง บางบอ่ ตดิเชือ้แลว้ 55 ราย 
 
7. สหภาพยโุรปปรับแกจ้ านวนการสุ่มตัวอยา่งและเกณฑว์ธิกีารตรวจวเิคราะหข์องธาตแุละสารปนเป้ือนในอาหาร 
 
8. Almost 80 tons of tuna seized in Belgian fraud operation 

https://manometcurrent.com/pet-food-processing-market-quality-quantity-analysis-andritz-group-buhler-holding-ag-baker-perkins-ltd-the-middleby-corporation/
https://manometcurrent.com/pet-food-processing-market-quality-quantity-analysis-andritz-group-buhler-holding-ag-baker-perkins-ltd-the-middleby-corporation/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10374-pet-food-seller-croquetero-joins-high-tech-with-social-good
https://www.ryt9.com/s/prg/3232465
https://www.ryt9.com/s/prg/3232465
https://www.globaltrademag.com/the-european-cat-and-dog-food-market-posts-solid-gains-even-during-the-pandemic/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10378-breed-specific-premium-dog-foods-have-iron-age-echoes?v=preview
https://www.weis990am.com/news/234/frozen-and-freeze-dried-pet-food-market-forecast-analysis-2021-2027-stella-chewy-wellpet-k9-naturals-vital-essentials-raw/
https://www.weis990am.com/news/234/frozen-and-freeze-dried-pet-food-market-forecast-analysis-2021-2027-stella-chewy-wellpet-k9-naturals-vital-essentials-raw/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10377-blood-disease-cases-in-uk-cats-correlated-to-food?v=preview
https://www.fediaf.org/press-releases/2782-facts-and-figs-2020.html
https://www.fediaf.org/press-releases/2782-facts-and-figs-2020.html
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-04-30-04-00-06/1410-2564
https://www.petfoodindustry.com/articles/10392-dont-oversell-insect-protein-sustainability-nutrition?v=preview
https://www.prweb.com/releases/a_pets_healthy_weight_starts_with_mindful_feeding_and_treating_practices/prweb18023113.htm
https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2122646
https://www.france24.com/en/live-news/20210623-israelis-taste-the-future-with-lab-grown-chicken-food-revolution
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14844-uk-investigating-spike-in-feline-pancytopenia-linked-to-hypoallergenic-cat-food
https://www.petfoodindustry.com/articles/10399-food-forensics-synergy-petfood-collaborate-on-pet-food-fraud-mitigation
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1411-2564-19
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1411-2564-19
https://globalpets.community/article/appa-survey-reveals-trends-pet-ownership-spending-shopping-habits-pet-acquisition-and-more
https://www.petfoodindustry.com/articles/10408-improve-pet-health-and-metabolism-with-a-functional-ingredient
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14858-appa-51-of-pet-owners-willing-to-pay-more-for-ethical-sustainable-products
https://www.petfoodindustry.com/blogs/7-adventures-in-pet-food/post/10411-pet-food-proteins-rotation-diets-cross-reactions-and-more
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14863-european-pet-food-market-reaches-26-billion
https://timesofindia.indiatimes.com/most-searched-products/pet-products/dogs/dog-food-for-senior-dogs-take-special-care-of-your-old-pet-dog/articleshow/83951235.cms
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/large-salmonella-outbreak-linked-to-melons/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/organic-enoki-mushrooms-recalled-nationwide-because-of-risk-of-listeria/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940984
https://www.prachachat.net/hilight-prachachat/news-680870
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/fao-shares-how-it-improved-food-safety-in-asean/
https://www.thansettakij.com/content/482227
https://thaieurope.net/2021/06/02/สหภาพยุโรปปรับแก้จำนวน/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/almost-80-tons-of-tuna-seized-in-belgian-fraud-operation/
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9. FSA fixes timeline to get inspections back on track after initial impact of COVID-19 
 
10. Dozens of fish products recalled in 17 states because of Listeria concerns 
 
11. Survey finds little change in consumer food safety behavior during pandemic 
 
12. การฉอ้โกงดา้นอาหารทะเลก าลังเป็นเรือ่งทีน่่าวติกกังวลของทั่วโลก 
 
13. อาหารทะเลจากการเพาะเลีย้งเซลลเ์น้ือเยือ่ (Cell-cultured seafood) 
 
14. พาณชิยโ์หมสรา้งเชือ่มั่นคูค่า้ อาหารไทยปลอดโควดิ 
 
15. รูห้รอืไม?่ 7มถินุายน คอื'วันความปลอดภัยอาหารโลก' 
 
16. Ground coriander brands recalled for Salmonella contamination 
 
17. FDA modifies alerts for shrimp, mushrooms, papaya and more 
 
18. Australia reports mixed food safety record for 2020 
 
19. Publisher’s Platform: Some thoughts on June 7 – World Food Safety Day 
 
20. มกอช. ชวนผูบ้รโิภค บรโิภคอาหารอยา่งปลอดภัย World food safety day หรอื วันปลอดภัยอาหารโลก 
 
21.เร่งสกัดโควดิลามโรงงาน "กระทรวงอตุสาหกรรม" ส่ัง 6.4 พันแหง่ประเมนิผ่านออนไลน์กอ่นสิน้ ม.ิย. 
 
22. ครม. เห็นชอบความตกลงอาเซยีน ดา้นความปลอดภัยอาหาร คุม้ครองสขุภาพผูบ้รโิภค 
 
23. WHO helps countries assess impact of foodborne illness 
 
24. Not ready to eat GMO animals? Then you might not want to order the salmon 
 
25. Fish Dip recalled over Listeria concerns in connection with Banner Smoked Fish recall 
 
26.สือ่สารความเสีย่งอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที ่29/ 2564 - การเลอืกซือ้เครือ่งปรุงรส 
 
27. 5 เทรนดใ์นการปรับตัวของอตุสาหกรรมการผลติในปี 2564 
 
28. เปิดแถลงการณ์ “สมาคมการประมงแหง่ประเทศไทย” สยบขา่วแจง้เตอืน "หยดุบรโิภคอาหารทะเล" หลงั มกีารสง่แชรเ์หยือ่โควดิ
อนิเดยี ตดิอวน ทะเล วอ่นโซลเซยีล ชีเ้ป็นไปไดย้าก 
 
29. WHO and FAO stress role of science and technology in food safety efforts 
 
30. WHO and FAO stress role of science and technology in food safety efforts 
 
31. WHO EU chief: Number of people sick from unsafe food is unacceptable 
 
32. Organizations tell FDA they want it to continue with inspection mandate 
 
33. 72 โรงงานอาหารทะเล ผ่านรับรองปลอดโควดิ พรอ้มลยุสง่ออกทั่วโลก 
 
34. "กระทรวงอตุสาหกรรม"เวน้คา่ตรวจ รง.-ธรรมเนียมใบอนุญาตตอ่ 1 ปีชว่ยผูป้ระกอบการฝ่าโควดิ 
 
35. สหรัฐฯ ผ่อนผันเลข UFI สถานประกอบการตา่งประเทศ 
 
36. DTC เปิดรา้น "คาวาอ"ิ เฮลตีฟ้าสตฟ์ู้ดสแตนดอ์ะโลนแหง่แรกตอบโจทยก์ลุม่รักสขุภาพ 
 
37. Tuna suspected for a dozen illnesses in Italy 
 
38. State health department says norovirus infections are on the rise; offers tips 
 
39. WHO discussions of Asia Pacific, Africa and Americas show food safety roles 
 
40. ซพีเีอฟ ตอกย ้าเศรษฐกจิหมนุเวยีน ใชบ้รรจุภัณฑอ์าหาร 99.9% 
 
41. รมว.เกษตรฯ เผยจนียังน าเขา้ทเุรยีนไทยอันดับ 1 ทา่มกลางโควดิ ยันไมพ่บเชือ้ปนเป้ือน 
 

https://www.foodsafetynews.com/2021/06/fsa-fixes-timeline-to-get-inspections-back-on-track-after-initial-impact-of-covid-19/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/dozens-of-fish-products-recalled-in-17-states-because-of-listeria-concerns/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/survey-finds-little-change-in-consumer-food-safety-behavior-during-pandemic/
https://www.fisheries.go.th/quality/การฉ้อโกงด้านอาหารทะเลกำลังเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลของทั่วโลก.pdf
https://www.fisheries.go.th/quality/อาหารทะเลจากการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ.pdf
https://www.thansettakij.com/content/482600
https://www.dailynews.co.th/article/848093
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/ground-coriander-brands-recalled-for-salmonella-contamination/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/fda-modifies-alerts-for-shrimp-mushrooms-papaya-and-more/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/australia-reports-mixed-food-safety-record-for-2020/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/publishers-platform-some-thoughts-on-june-7-world-food-safety-day/
https://www.ryt9.com/s/prg/3229240
https://www.thansettakij.com/content/483028
https://www.matichon.co.th/politics/news_2765814
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/who-helps-countries-assess-impact-of-foodborne-illness/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/not-ready-to-eat-gmo-animals-then-you-might-not-want-to-order-the-salmon/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/fish-dip-recalled-over-listeria-cocerns-in-connection-with-banner-smoked-fish-recall/
https://www.foodsafety.moph.go.th/th/news-national-detail.php?id=1555&pcid=270&pcpage=1
https://thaieurope.net/2021/06/08/industry-trend-2021/
https://www.thansettakij.com/content/483330
https://www.thansettakij.com/content/483330
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/who-and-fao-stress-role-of-science-and-technology-in-food-safety-efforts/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/who-and-fao-stress-role-of-science-and-technology-in-food-safety-efforts/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/who-eu-chief-number-of-people-sick-from-unsafe-food-is-unacceptable/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/organizations-tell-fda-they-want-it-to-continue-with-inspection-mandate/
https://www.thansettakij.com/content/483585
https://www.thansettakij.com/content/483804
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7572
https://www.ryt9.com/s/iq05/3231064
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/tuna-suspected-for-a-dozen-illnesses-in-italy/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/state-health-department-says-norovirus-infections-are-on-the-rise-offers-tips/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/who-discussions-of-asia-pacific-africa-and-americas-show-food-safety-roles/
https://www.thansettakij.com/content/484005
https://www.ryt9.com/s/iq03/3231599
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42. ไมม่โีรคเอดสใ์นหม-ูไก!่ เลอืกซือ้จากแหลง่ผลติมาตรฐาน เพือ่ความปลอดภัย 
 
43. WHO discussions of Asia Pacific, Africa and Americas show food safety roles 
 
44. Food Safety When Eating Outdoors 
 
45. Import alert modifications target honey, mahimahi, cheese, dried fruits, etc. 
 
46. กรมประมงคมุเขม้ตรวจสอบสนิคา้สัตวน์ ้าน าเขา้สรา้งความเชือ่มั่นผูบ้รโิภค 
 
47. FDA investigation shows shrimp as probable source of Salmonella outbreak 
 
48. บอรด์ มกอช. เคาะเห็นชอบ 5 ร่างมาตรฐาน มุง่ยกระดับคณุภาพสนิคา้เกษตร 
 
49. กรมอนามัย แนะโรงงานใช ้4 มาตรการหลักคมุเขม้สกัดโควดิ-19 แพร่ระบาด 
 
50. ผูว้า่ฯสงขลาเขม้ สถานประกอบการ-โรงงานพบผูต้ดิโควดิ ตอ้งรบีแจง้ สธ. ชีป้กปิดขอ้มลูด าเนนิคดทีันท ี
 
51. มกอช. ถกเครยีด "คณะท างาน Codex AMR" เตรยีมออกแนวทางแกปั้ญหาเชือ้ดือ้ยา  
 
52. FAO รายงานการด าเนนิการดา้นความปลอดภัยอาหารในอาเซยีน  
 
53. “สนิติย”์ เดนิหนา้ดันสนิคา้ฮาลาลไทยโกอนิเตอร ์ 
 
54. รมว.อตุสาหกรรม ส่ังกรอ. เร่งประเมนิโรงงานกลุม่แรก 40 แหง่ป้องกันโควดิ-19  
 
55. "กรอ."เร่งส ารวจโรงงานแออัด-คนงานมากกวา่ 200 คน ป้องกันโควดิ-19 แพร่กระจาย  
 
56. Market of Choice receives FDA warning letter after four recalls in the past 5 years  
 
57. ผวจ.สงขลา เรยีกประชมุดว่น หลายคลัสเตอรผ์ุด โรงงานเดยีวตดิ 261 ราย  
 
58. FDA modifies alerts for Listeria in seafood, pesticides in some raw foods 
 
60. กรอ. เสนอครม. เวน้คา่ธรรมเนียมโรงงานตอ่อกี 1 ปี สิน้สดุ 9 ม.ิย. 65 
 
61. บอรด์ สมอ. เดง้กลบัมาตรฐานสรุา ยันความปลอดภัยผูบ้รโิภคตอ้งมากอ่น “หว่ันสายแข็งตายผ่อนสง่” 
 
62. เต็ดตรา แพค้ ย ้าความส าคัญของนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาธุรกจิอาหาร และเครือ่งดืม่ในโอกาส "วันความปลอดภัยอาหารโลก" 
63. FDA continues investigations into 3 foodborne illness outbreaks 
 
64. FSA working on reasons behind foodborne illness decline 
 
65. ไมอ่ยากเป็น “ไขห้ดูับ” ตอ้งกนิและปฏบิตัติัวอยา่งไรบา้ง 
 
66.“คลัสเตอรโ์รงงาน” กับผลกระทบทีม่ากกวา่ปิดโรงงาน 
 
67. FAO warns of illness from raw freshwater fish 
 
68. S.Pellegrino จับมอื Food for Soul ร่วมสรา้งอนาคตทีย่ั่งยนืในวงการอาหาร 
 
69. ผัก 9 ชนดิทีไ่มแ่นะน าใหก้นิดบิ อาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายในผูป่้วยบางโรค 
 
70. กรมวชิาการเกษตรมั่นใจมาตรฐาน หลังจนีขอสุม่ตรวจผลไม ้กอ่นสง่ออก ก.ค.น้ี 
 
71. Food and food safety were on the dockets of many state legislatures in 2021 
 
72. FDA asks public to report seafood-related toxin illnesses, submit and meal remnants 
 
73. FDA modifies import alerts for honey, fresh produce and more 
 
74. WHO mulls ways to track food safety progress in development goals 
 
75. 'พาณชิย’์ รุกจับคูธ่รุกจิอาหาร-เกษตรแปรรูป แบบออนไลน์ เจาะตลาดอนิเดยี 
 
76. CPF จับมอื 42 Bangkok ปั้นโปรแกรมเมอรรุ่์นใหม ่ยกระดับอตุสาหกรรมเกษตร-อาหาร 
 
77. พณ. แนะผูผ้ลติไทยเร่งพัฒนา”อาหารฮาลาล-มังสวรัิต-ิออรแ์กนกิ-ฟังกช์นั”ป้อนโลก 

https://www.prachachat.net/hilight-prachachat/news-688469
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/who-discussions-of-asia-pacific-africa-and-americas-show-food-safety-roles/
https://www.prnewswire.com/news-releases/food-safety-when-eating-outdoors-301311675.html
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/import-alert-modifications-target-honey-mahimahi-cheese-dried-fruits-etc/
https://www.ryt9.com/s/iq01/3232205
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/fda-investigation-shows-shrimp-as-probable-source-of-salmonella-outbreak/
https://www.ryt9.com/s/iq03/3232362
https://www.ryt9.com/s/iq01/3232349
https://www.matichon.co.th/region/news_2781814
https://www.ryt9.com/s/prg/3233003
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7580
https://www.thansettakij.com/content/484568
https://www.ryt9.com/s/iq01/3232919
https://www.thansettakij.com/content/484743
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/market-of-choice-receives-fda-warning-letter-after-four-recalls-in-the-past-5-years/
https://www.matichon.co.th/region/news_2787299
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/fda-modifies-alerts-for-listeria-in-seafood-pesticides-in-some-raw-foods/
https://www.ryt9.com/s/iq03/3233365
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000060624
https://www.ryt9.com/s/prg/3233713
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/fda-continues-investigations-into-3-foodborne-illness-outbreaks/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/fsa-working-on-reasons-behind-foodborne-illness-decline/
https://www.thansettakij.com/content/485120
https://www.thansettakij.com/content/485061
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/fao-warns-of-illness-from-raw-freshwater-fish/
https://www.ryt9.com/s/anpi/3234357
https://www.sanook.com/women/177965/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945460
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/food-and-food-safety-were-on-the-dockets-of-many-state-legislatures-in-2021/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/fda-asks-public-to-report-seafood-related-toxin-illnesses-submit-and-meal-remnants/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/fda-modifies-import-alerts-for-honey-fresh-produce-and-more/
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/who-mulls-ways-to-track-food-safety-progress-in-development-goals/
https://www.thansettakij.com/content/485560
https://www.thansettakij.com/content/485687
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2803275
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78. ParknShop required by the Centre for Food Safety to remove products 
 
79. The latest food safety violations in Lebanon County 
 
 
สถานการณ์โควดิ-19   

1. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.คงที ่1 จับตา ตรัง นนทบรุ ีสมทุรสาคร ยอดพุ่ง 
 
2. โควดิวันน้ี ศบค. ยันผูต้ดิเชือ้ 2,230 ราย รักษาหาย 3,390 ไทยอันดบั 82 ของโลก 
 
3. เกาหลใีตเ้ตรยีมกา้วสูก่ารเป็นประเทศผูผ้ลติวัคซนีโควดิระดบัโลก 
 
4. ยอดสะสมฉีดวัคซนีโควดิ 3.64 ลา้นโดส ลงทะเบยีน “ไทยร่วมใจ” ใกล ้2 ลา้นราย 
 
5. สตง. จีรั้ฐบาลสรา้งความชดัเจน อปท. จัดหาวัคซนี 
6. วัคซนีแอสตรา้เซนเนกา้ ผ่านแลว้ 14 ล็อต ประยทุธ ์ปักหมดุ ฉีด 7 ม.ิย. 
 
7. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ สมทุรปราการ เพชรบรุ ีตรัง คลัสเตอรโ์รงงานระบาด 
 
8. ตดิเชือ้โควดิ-19 ใหมใ่นไทยพุ่งอกี 3,440 ราย ตายเพิม่ 38 ศพ 
 
9. 'แอสตรา้เซนเนกา้'รับมอบวัคซนีโควดิ-19จากสยามไบโอไซฯแลว้ 
 
10. โมเดอรน์า ยืน่ขอ อย.สหรัฐ อนุมัตวัิคซนีโควดิ-19 เตม็รูปแบบ 
 
11. WHO อนุมตัใิชวั้คซนี ‘ซโินแวค’ กรณีฉุกเฉนิแลว้ 
 
12. โควดิวันน้ี 4/6/64 พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่2,631 ราย เสยีชวีติเพิม่ 31 ศพ 
 
13. จ่ายแลว้! 4 แสนบาท ชายวัย 50 ชาวปทมุฯ เสยีชวีติหลังฉีดวัคซนีโควดิ 
 
14. เช็กทีน่ี่ 'ผูส้งูอาย'ุ และ '7 กลุม่โรคเรือ้รัง' เตรยีมตัวกอ่นฉีดวัคซนีโควดิ 
 
15. รูไ้ว!้ กอ่นฉีดวัคซนี ผูป่้วยแตล่ะโรค ตอ้งเตรยีมตัวอยา่งไร 
 
16. ศบค. ย ้า 7 ม.ิย. เริม่ฉีดวัคซนีกันโควดิ-19 ยัน มเีพยีงพอ ตามแผนจัดหา 
 
17. เช็ก 17 คลัสเตอร ์'โควดิ-19' ระบาด ทั่วประเทศ 
 
18. โควดิวันน้ี 7/6/64 เสยีชวีติ 33 ศพ พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่+2,419 ราย 
 
19. ผูล้งทะเบยีนผ่าน "ไทยร่วมใจ" ทยอยรับวัคซนีโควดิ ย ้าไมรั่บวอลก์อนิ 
 
20. เช็กทีน่ี่! 25 จุดฉีดวัคซนีนอกโรงพยาบาล ใน กทม 
 
21. รัฐบาลย ้าแผนปพูรมฉีดผูป้ระกันตน ม.33 ทกุคนใหค้รบถว้น-เป็นธรรม 
 
22. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.พุ่งทะลพัุน จับตา ปทมุฯ ชลบรุ ีนครปฐม 
 
23. โควดิวันน้ี 8/6/64 เสยีชวีติ 28 ศพ พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่+2,662 ราย 
 
24. ขอ้ควรรู ้วัคซนี "แอสตราเซเนกา" เตรยีมตัวกอ่นฉีด ผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิได ้
 
25. มผีลแลว้ ราชกจิจาฯ ระบโุทษปรับสงูสดุ 20,000 ไมส่วมหนา้กากอนามัย-หนา้กากผา้ 
 
26. สมาคมประสาทวทิยาฯ แนะผูป่้วย "ไมเกรน" ไมค่วรหยดุยาเพือ่ฉีดวัคซนีโควดิ 
 
27. โควดิวันน้ี 9/6/64 พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่2,680 ราย เสยีชวีติเพิม่ 35 ศพ 
 
28. เผยภาพเอกซเรยป์อดผูป่้วยโควดิ-19 ระลอกใหม ่รุนแรงกวา่เดมิ มผีลกระทบระยะยาว 
 
29. วัคซนีแอสตรา้เซนเนกา้ เข็ม 2 ท าไมตอ้งหา่ง 16 สัปดาห ์หมอ ยงแจง 
 
30. ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศ! 'ซโินฟารม์' ราคาเข็มละ 888 บาท เช็ค 4 เงือ่นไขดว่น 
 
31. โควดิวันน้ี 10/6/64 พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่2,310 ราย เสยีชวีติเพิม่ 43 ศพ 
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32. ศบค. เผยยอดฉีดวัคซนีโควดิ ปพูรม 3 วัน ฉีดไปแลว้ 1.2 ลา้นโดส 
 
33. นักวจัิยในสกอตแลนดเ์ผย โอกาสนอ้ยมากที ่"วัคซนีแอสตรา้ฯ" จะกอ่ภาวะลิม่เลอืดอดุตันในสมอง 
 
34. เขม็ละ 888 บาท ซโินฟารม์ เปิดจอง 14 ม.ิย. ราชวทิยาลัยฯ แจง 6 ขัน้ตอน 
 
35. แพวั้คซนีโควดิ-19 สปสช. รับมอืเยยีวยา 
 
36. เปิดรายชือ่ 5 หน่วยงานทีไ่ดรั้บอนุญาตใิหน้ าเขา้วัคซนีโควดิ-19 
 
37. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้เพิม่ 2,290 ราย ดับอกี 27 ศพ ป่วยสะสม 189,828 ราย 
 
38. 'สปส.' แจงเหตเุลือ่น! ฉีดวัคซนีโควดิ ไป 28 ม.ิย.น้ี 
 
39. คลัสเตอรโ์รงงานแปรรูปเน้ือไก ่ดันยอด 'ตดิเชือ้โควดิ' สระบรุเีพิม่ตอ่เน่ือง 
 
40. แอสตรา้เซนเนกา้ - ไฟเซอร ์ครบ 2 โดส ตา้นสายพันธุเ์ดลตา 
 
41. "AStraZeneca" เกดิอาการขา้งเคยีงมากกวา่ "Sinovac" หมอยงแนะท าความเขา้ใจจะไดไ้มว่ติก 
 
42. ศบค.แถลงยัน โควดิวันน้ีตดิเชือ้ใหม ่3,355 ราย เสยีชวีติสะสม 1,466 ศพ 
 
43. กทม.ประกาศเลือ่นฉีดวัคซนีผูจ้องผ่าน "ไทยร่วมใจ" ตัง้แต ่15 ม.ิย.น้ี 
 
44. รูจั้กกับวัคซนีตัวเลอืก "ซโินฟารม์" 
 
45. กทม.ประกาศคลายล็อกเปิดกจิการ-กจิกรรม 5 ประเภท 
 
46. วัคซนีชนดิสดูดมตัวแรกของโลก "CanSino" หมอมนูญชีข้อ้ดกีระจายไดม้ากในเวลาอันสัน้ 
 
47. ศบค. พบผูต้ดิโควดิวันน้ี (15 ม.ิย.) พุ่งอกี 3,000 ราย ตายเพิม่ 19 คน 
 
48. กทม.เผยวันน้ีมผีูไ้ดรั้บวัคซนีโควดิ 16,781 คน รวม 7-14 ม.ิย. ฉีดแลว้ 114,313 ราย 
 
49. โควดิวันน้ี 16/6/64 พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่2,331 ราย เสยีชวีติเพิม่ 40 ศพ 
 
50. แอสตรา้ฯ ยัน วัคซนีมปีระสทิธภิาพสงูถงึ 92% ป้องกันโควดิสายพันธุอ์นิเดยี 
 
51. โนวาแวกซ ์แจงวัคซนีโควดิ มปีระสทิธภิาพ 90% ในการทดลอง 3 หมืน่คน 
 
52. เชค็ 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.ยอด 807 จับตานนทบรุ ีชลบรุ ีฉะเชงิเทรา 
 
53. อัปเดตฉีดวัคซนีโควดิ-19 ในไทย 108 วัน ยอดสะสม 6.7 ลา้นโดส 
 
54. เช็กรายชือ่ 27 จังหวัด พบคลัสเตอรโ์ควดิ-19 ในโรงงาน 
 
55. ศบค. ยอดตดิโควดิวันน้ี(17 ม.ิย.) เพิม่ 3,129 ราย ตายสะสมทะล ุ1,555 คน 
 
56. ตดิเชือ้โควดิ 19 งานเขา้ 'ปราจนีบรุ'ี วันเดยีวพุ่งพรวด 40 ราย คลัสเตอรพ์บีไีพพ ์
 
57. ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขอ้มลูประกันภัย "ซโินฟารม์" โคมา่-ตาย 1 ลา้น 
 
58. ศบค. พบผูต้ดิเชือ้โควดิวันน้ี(18 ม.ิย.) เพิม่ 3,058 ราย เสยีชวีติอกี 22 คน 
 
59. รูจั้ก “คานซโิน” วัคซนีสัญชาตจินี ฉีดเพยีงเข็มเดยีวคมุโควดิอยู ่
 
60. สายพันธุเ์ดลตาด ุหมอ-พยาบาลอนิโดฯ ตดิโควดิแลว้กวา่ 350 หลงัฉีดวัค 
 
61. กทม. ไดรั้บการจัดสรรวัคซนีแอสตรา้เซนเนกา้ 3.5-4.2 แสนโดส 
 
62. เริม่วันน้ี กทม.น่ังกนิไดถ้งึ 5 ทุม่ ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต เปิด-ปิดเวลาตามปกต ิสนามกฬีาถงึ 3 ทุม่  
 
63. ญีปุ่่ นผวา พบนักกฬีาโอลมิปิกยกัูนดาตดิโควดิ แมฉี้ดวัคซนีครบแลว้  
 
64. ผูว้า่ฯ'ป'ูทวงวัคซนีโควดิ หลังไดรั้บจัดสรรแค7่หมืน่โด๊ส  
 
65. เอเชยีตกมา้ตาย จากเคยคมุโควดิได ้สูปั่ญหาการแจกจ่ายวัคซนีไมท่ั่วถงึ  
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66. กทม.พบ 3 คลัสเตอรใ์หม ่“ศนูยผ์ูส้งูอาย ุรา้นขายสง่ขนมกยุชา่ย แคมป์คนงาน” 
 
67. ปัตตานีตดิโควดิพุ่งเพิม่อกี 117 คน ผูป่้วยปกปิดขอ้มลูท าเชือ้ขยายวงกวา้ง 
 
68. น่าหว่ง "8 คลัสเตอรใ์หม"่ ใน 6 จังหวัด สมทุรปราการ สงขลาอว่ม ตดิโควดิหลายรอ้ย 
 
69. โควดิวันน้ี 22/6/64 พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่4,059 ราย เสยีชวีติเพิม่ 35 ศพ 
 
70. โควดิวันน้ี 23/6/64 พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่3,174 ราย เสยีชวีตินวิไฮ 51 ศพ 
 
71. สอ่วกิฤต ิพืน้ที ่กทม. รับผูป่้วยโควดิสแีดงไดอ้กีแค ่20 เตยีง สเีหลอืง 300 เตยีง 
 
72. จนตรอก หมอเสนอ "ล็อกดาวน์" กทม.หลังสถานการณ์ "โควดิ" เขา้ขัน้วกิฤต ิเตยีงไมพ่อ 
 
73. จับตาโควดิสายพันธุเ์ดลตา พบมากในแรงงาน คาด 3-4 เดอืนระบาดหนักในไทย 
 
74. เชค็ดว่น 'โควดิวันน้ี' 10จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 956 จับตาสมทุรปราการ สมทุรสาคร สงขลา 
 
75. 5 ชอ่งทางลงทะเบยีนฉีดวัคซนีโควดิ 2564/2021 จองทีไ่หนไดบ้า้ง 
 
76. 5 อาการไมพ่งึประสงคห์ลังรับวัคซนีโควดิ-19 แอสตรา้เซเนกา้-ซโินแวค 
 
77. บราซลิกลับมาวกิฤต!ตดิเชือ้โควดิวันเดยีว1.15แสนคน สงูสดุนับตัง้แตร่ะบาด 
 
78. ยอด 'โควดิ-19' วันน้ี ยังหนัก! พบตดิเชือ้เพิม่ 4,108 ราย เสยีชวีติ 31 ราย 
 
79. โควดิวันน้ี 25/6/64 พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่3,644 ราย เสยีชวีติเพิม่ 44 ศพ 
 
80. หอ้งไอซยีคูวามดันลบเคลือ่นที”่ การวจัิยแหง่ชาตโิชวส์ูโ้ควดิ 
 
81. นายกรัฐมนตรลีงศนูย ์ประเดมิซโินฟารม์ อย.อนุมัตไิฟเซอร ์
 
82. โควดิ-19 วกิฤตหินัก ตดิเชือ้ใหมน่วิไฮ พุ่ง 5,406 ราย ดับเพิม่ 22 ศพ 
 
83. คาดใน 2 เดอืน โควดิสายพันธุเ์ดลตา ระบาดแทนอัลฟา หนา้กากผา้ กันไดห้รอืไม่ 
 
84.ศบค. พบคลัสเตอรใ์หม ่7 แหง่ 5 จังหวัด “กทม.” เฝ้าระวัง Cluster 112 แหง่ 
 
85.ราชกจิจาฯ ประกาศ ค าส่ังล็อกดาวน์กรุงเทพฯ-ปรมิณฑล 4 จังหวัดภาคใต ้มผีล 28 ม.ิย. 
 
86.‘แอสตรา้เซนเนกา้’ทดลองวัคซนีสตูรใหมกั่บ'สายพันธุเ์บตา' 
 
87. โควดิวันน้ี 29/6/64 พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่4,662 ราย เสยีชวีติเพิม่ 36 ศพ 
 
88. อัพเดท 'โควดิวันน้ี' 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม.พุ่งสงู1,692 จับตาสมทุรปราการ ปทมุธานี 
 
89. สถานการณ์โควดิโลกไมน่ิง่ 'ล็อกดาวน์' เพิม่ vs 'ปลอดหนา้กาก' 
 
90. สรุปสถานการณ์โควดิ (29 ม.ิย.) อังกฤษยนืยันยกเลกิล็อกดาวน์ 19 ก.ค. 
 
91. ปัตตานี ตดิโควดิอกี100 ราย เสยีชวีติสายพันธแ์อฟรกิา 1 ราย 
 
92. ยอดตายพุ่ง 53 ราย! โควดิวันน้ี ไทยตดิเชือ้เพิม่ 4,786 ราย จากเรอืนจ า 127 ราย 
 
93. อนิโดนีเซยีสาหัส กาชาดเตอืนสถานการณ์โควดิ-19 ใกลข้ัน้ ‘หายนะ’ 
 
94. ผูป่้วยหนักโควดิ-19 ไทยตดิอันดับ 13 ยอดตดิเชือ้อัตราสงูกวา่อนิเดยีแลว้ 
 
 
ขา่วการเงนิ 

1. ‘เงนิบาท’วันน้ีเปิด ‘แข็งคา่’ที3่1.19บาทตอ่ดอลลาร ์
 
2. หุน้ไทยภาคเชา้ ปิดที ่1,604.85 จุด บวก 11.26 จุด หรอื 0.71% 
 
3. ราคาทองวันน้ี (1 ม.ิย.) ขยับขึน้ 50 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,700 บาท 
 
4. ราคาบทิคอยน์วันน้ี (1 ม.ิย.) ดดีขึน้ 7.28% อยูท่ี ่37,301.90 เหรยีญสหรัฐ 
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5. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.16 ออ่นคา่จากวานน้ีเล็กนอ้ย ตลาดยังรอปัจจัยใหม-่จับตาทศิทาง Flow 
 
6. หุน้ไทยภาคเชา้ ปิดที ่1,615.49 จุด ลบ -3.10 จุด หรอื -0.19% 
 
7. ราคาทองวันน้ี (2 ม.ิย.) ปรับลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,500 บาท 
 
8. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.23/24 แนวโนม้ออ่นคา่ หลังตัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐฯหนุนดอลลแ์ข็ง 
 
9. กสกิรไทยผนกึ 50 บรษัิทประกัน อัดแคมเปญ ผ่อนจ่ายเบีย้ 0% นาน 10 เดอืน 
 
10. ราคาทองวันน้ี (4 ม.ิย.) ร่วงลง 300 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 28,150 บาท 
 
11. หุน้ไทยภาคเชา้ ปิดที ่1,619.22 จุด บวก 1.67 จุด หรอื 0.10% 
 
12. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.158 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.023 บาท/ดอลลาร)์ 
 
13. ภาวะตลาดเงนิบาท: เงนิบาทเปิด 31.18/21 แข็งคา่มองกรอบ 31.10-31.25 จับตาเงนิเฟ้อสหรัฐ 
 
14. หุน้ไทยวันน้ี (7 ม.ิย.) ปิดตลาดภาคเชา้ +9 จุด ซือ้ขาย 4.9 หมืน่ลา้น 
 
15. ราคาบทิคอยน์วันน้ี (7 ม.ิย.) ขยับขึน้ 1.61% อยูท่ี ่36,693.40 เหรยีญสหรัฐ 
 
16. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.235 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.077 บาท/ดอลลาร)์ 
 
17. หุน้ไทยวันน้ี (8 ม.ิย.) ปิดตลาดภาคเชา้ -1 จุด ซือ้ขาย 54,494 ลา้นบาท 
 
18. ttb คาดปี 64 ราคาเหล็กขึน้ 18% หว่ันมาจิน้ธุรกจิดิง่ 2-4%ไป 
 
19. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.205 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.030 บาท/ดอลลาร)์ 
 
20. ราคาทองวันน้ี (8 ม.ิย.) พุ่งขึน้ 200 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,500 บาท 
 
21. ราคาบทิคอยน์วันน้ี (8 ม.ิย.) ร่วงลง 8.25% อยูท่ี ่33,600.40 เหรยีญสหรัฐ 
 
22. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.18 แนวโนม้แกวง่ในกรอบ 31.10-31.25 ตลาดรอปัจจัยใหม ่
 
23. หุน้ไทยวันน้ี (9 ม.ิย.) ปิดตลาดภาคเชา้+10จุด ซือ้ขาย 48,322 ลา้นบาท 
 
24. ราคาทองวันน้ี (9 ม.ิย.) ขยับลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 28,400  
 
25. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.210 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.005 บาท/ดอลลาร)์ 
 
26. คา่เงนิบาทวันน้ี (9 ม.ิย.) แข็งคา่ที ่31.18 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
27. ราคาบทิคอยน์วันน้ี (9 ม.ิย.) ปรับลง 3.45% อยูท่ี ่32,612.40 เหรยีญสหรัฐ 
 
28. หุน้ไทยวันน้ี (10 ม.ิย.) ปิดตลาดภาคเชา้+2 จุด ซือ้ขายหนาแน่น 63,900 ลา้น 
 
29. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.155 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.055 บาท/ดอลลาร)์ 
 
30. ราคาทองวันน้ี (10 ม.ิย.) ขยับลง 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,300 บาท 
 
31. ราคาบทิคอยน์วันน้ี (10 ม.ิย.) พุ่งขึน้ 13.88% อยูท่ี ่37,057.40 เหรยีญสหรัฐ 
 
32. กรุงเทพประกันชวีติ แจกประกันแพวั้คซนีโควดิใหล้กูคา้คุม้ครองสงูสดุ 2 แสน 
 
33. ราคาทองวันน้ี (11 ม.ิย.) ปรับขึน้ 150 บาท รูปพรรณขายออก 28,400 บาท 
 
34. หุน้ไทยวันน้ี (11 ม.ิย.) เปิดตลาด +6.70 จุด ดชันีอยูท่ี ่1,632 จุด 
 
35. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.144 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.011 บาท/ดอลลาร)์ 
 
36. คา่เงนิบาทวันน้ี (11 ม.ิย.) แข็งคา่ที ่31.13 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
37. หุน้ไทยวันน้ี (14 ม.ิย.) ปิดตลาดภาคเชา้ +0.20 จุด ซือ้ขาย 45,354 ลา้น 
 
38. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.085 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.059 บาท/ดอลลาร)์ 
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39. ราคาทองวันน้ี 14/6/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันจันทร ์ปรับลด 100 บาท 
 
40. คา่เงนิบาทวันน้ี (14 ม.ิย.) ออ่นคา่ที ่31.12 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
41. ไมเนอรฯ์ เตรยีมขายหุน้กู ้5-8 ก.ค. จ่ายดอกเบีย้ 3-3.6% ระดมทนุหมืน่ลา้น 
 
42. อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเปิดเชา้น้ี “แข็งคา่” ทีร่ะดับ 31.12 บาท/ดอลลาร ์
 
43. หุน้ไทยวันน้ี (16 ม.ิย.) ปิดตลาดภาคเชา้ +7จุด ซือ้ขาย 4.9 หมืน่ลา้น 
 
44. ราคาทองวันน้ี (16 ม.ิย.) ปรับลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 27,900 บาท 
 
45. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.127 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.007 บาท/ดอลลาร)์ 
 
46. ราคาบติคอยน์วันน้ี (16 ม.ิย.) ขยับขึน้ 0.20% อยูท่ี ่40,005.40 เหรยีญสหรัฐ 
 
47. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.28/32 ออ่นคา่จากดอลลารแ์ข็งคา่หลงัเฟดสง่สัญญาณขึน้ดอกเบีย้ 
 
48. ราคาทองวันน้ี (17 ม.ิย.) ร่วงลง 550 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 27,400 บาท 
 
49. หุน้ไทยภาคเชา้ ปิดที ่1,628.80 จุด บวก 4.01 จุด หรอื 0.25% 
 
50. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.178 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.051 บาท/ดอลลาร)์ 
 
51. หุน้ไทยวันน้ี (18 ม.ิย.) ปิดตลาดภาคเชา้ -12 จุด ซือ้ขาย 4.9 หมืน่ลา้น 
 
52. ราคาทองวันน้ี (18 ม.ิย.) ร่วงลง 350 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 27,050 บาท 
 
53. คา่เงนิบาทวันน้ี (18 ม.ิย.) แข็งคา่ที ่31.39 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
54. ราคาบทิคอยน์วันน้ี (18 ม.ิย.) ปรับลง 2.68% อยูท่ี ่37,630.00 เหรยีญสหรัฐ 
 
55. เริม่วันน้ี กทม.น่ังกนิไดถ้งึ 5 ทุม่ ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต เปิด-ปิดเวลาตามปกต ิสนามกฬีาถงึ 3 ทุม่  
 
56. ญีปุ่่ นผวา พบนักกฬีาโอลมิปิกยกัูนดาตดิโควดิ แมฉี้ดวัคซนีครบแลว้  
 
57. ผูว้า่ฯ'ป'ูทวงวัคซนีโควดิ หลังไดรั้บจัดสรรแค7่หมืน่โด๊ส  
 
58. เอเชยีตกมา้ตาย จากเคยคมุโควดิได ้สูปั่ญหาการแจกจ่ายวัคซนีไมท่ั่วถงึ  
 
59. หุน้ไทยวันน้ี (21 ม.ิย.) ปิดตลาดภาคเชา้ -16 จุด ซือ้ขาย 4.8 หมืน่ลา้น  
 
60. คา่เงนิบาทออ่นคา่สดุรอบ 1 เดอืน “กรุงศร”ี คาดสัปดาหน้ี์ซือ้ขายกรอบ 31.25-31.70 บาท  
 
61. ราคาทองวันน้ี (21 ม.ิย.) ปรับขึน้ 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 27,050 บาท  
 
62. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.398 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.061 บาท/ดอลลาร)์  
 
63. ‘เงนิบาท’ วันน้ีเปิด ‘ออ่นคา่สดุ’ รอบ 9 เดอืน 
 
64. อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเปิดเชา้น้ี “ทรงตัว” ทีร่ะดับ 31.61 บาทตอ่ดอลลาร ์
 
65. หุน้ไทยวันน้ี (22 ม.ิย.) ปิดตลาดเชา้ +7.82 จุด ซือ้ขาย 4 หมืน่ลา้นบาท 
 
66. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.564 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.166 บาท/ดอลลาร)์ 
 
67. ราคาทองวันน้ี (22 ม.ิย.) ขยับขึน้ 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 27,250 บาท 
 
68. หุน้ไทยวันน้ี (23 ม.ิย.) ปิดตลาดเชา้ +4.71 จุด ซือ้ขาย 4.1 หมืน่ลา้นบาท 
 
69. ราคาทองวันน้ี (23 ม.ิย.) ขยับขึน้ 50 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 27,300 บาท 
 
70. 'แบงกช์าต'ิหั่น จดีพีปีีน้ี เหลอืโต1.8% จากเดมิ3% 
 
71. คลังส่ัง"แบงกรั์ฐ" ลดดอกเบีย้เหลอื0%ชว่ยลกูหน้ีกระทบโควดิ 
 
72. คา่เงนิบาทวันน้ี (23 ม.ิย.) แข็งคา่ที ่31.71 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
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73. ยโูอบเีปิดตัว Mighty Insights ฟีเจอรใ์หม ่ชว่ยบรหิารจัดการการเงนิ 
 
74. SET Index ร่วง 14 จุด กังวลนโยบายการเงนิเฟด-บาทออ่นคา่กดดัน 
 
75. ราคาน ้ามันวันน้ี (24 ม.ิย.) เช็คราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
76. ราคาทองวันน้ี (24 ม.ิย.) ขยับลง 50 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 27,350 บาท 
 
77. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.87 แนวโนม้ออ่นคา่ มโีอกาสทดสอบ 32.00 จับตาตัวเลขสง่ออก-การเมอืงไทย 
 
78. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.77/79 กลับมาแข็งคา่จากวานน้ี ใหก้รอบ 31.50-31.90 ตลาดรอปัจจัยใหม ่
 
79. ภาวะตลาดน ้ามันน ้ามัน WTI ปิดบวก 22 เซนต ์รับความหวังดมีานดฟ้ื์นตัว-จับตาประชมุโอเปกพลัส 
 
80. ทองปิดลบ $6.7 นลท.ขายสนิทรัพยป์ลอดภัยหลังตลาดหุน้พุ่งแรง 
 
81. หุน้ไทยภาคเชา้ ปิดที ่1,586.28 จุด บวก 7.11 จุด หรอื 0.45% 
 
82. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 31.901 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.116 บาท/ดอลลาร)์ 
 
83. เตอืน! ยืน่ภาษีเงนิไดอ้อนไลน์ พรุ่งน้ี (30 ม.ิย.) วันสดุทา้ย 
 
84. ‘ราคาทอง’วันน้ีขึน้50บาท 
 
85. ธ.ก.ส.ออกมาตรการสนิเชือ่แกผู่ป้ระกอบการรา้นอาหาร 
 
86. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.012 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.111 บาท/ดอลลาร)์ 
 
87. ราคาทองวันน้ี (30 ม.ิย.) ปรับลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 27,200 บาท 
 
88. หุน้ไทยวันน้ี (30 ม.ิย.) ปิดตลาดภาคเชา้+4 จุด ดชันีอยูท่ี ่1,596 จุด 
 
 
 
ขา่วแรงงาน   

1. คลัสเตอรโ์รงงานแปรรูปไกย่อดยังพุ่ง สธ.จ่อใช ้Bubble and Seal 
 
2. ก.แรงงาน ตรวจโควดิเชงิรุกในโรงงานและแคมป์คนงาน ปทมุธานี-นนทบรุ ี
 
3. ธปท.หว่ันแรงงานอสิระ วา่งงานพุ่ง พษิโควดิ ระลอก3 
 
4. จนีเปิดทาง! มลีกูไดส้งูสดุ 3 คน หว่ันขาดแคลนแรงงาน 
 
5. คบต. จ่อชง ครม.ผ่อนผัน-ยดืเวลาแรงงานตา่งดา้วท างานอยูใ่นปท.ไทย  
 
6. ส ารวจสขุภาพจติชว่งโควดิระลอกใหม ่พบแรงงานเสีย่งเขา้สูภ่าวะเครยีด ซมึเศรา้ 
 
7. เม.ย. 64 ผูป้ระกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนวา่งงาน 318,529 คน ถกูเลกิจา้ง 102,832 คน 
 
8. คนตกงานเฮ! ต าแหน่งวา่งรับกวา่แสนอัตรา ลกูจา้งโรงงาน-กอ่สรา้งตอ้งการเยอะสดุ 
 
9. ก.แรงงาน รับกระแสกักตัวฝึกออนไลน์อัพฝีมอืสูโ้ควดิ-19 
 
10. แรงงานฮติอบรมออนไลน์ เพิม่ทักษะชว่งโควดิ 
 
11. ยดืเวลาแรงงานเพือ่นบา้นท างานตอ่ในไทย 
 
12. คลืน่แรงงานยา้ยถิน่ กับศักยภาพชมุชนทอ้งถิน่ 
 
13. สตลูขันนอตป้องกันชายแดนทางทะเล หลังพบแรงงานตา่งดา้วน าเชือ้โควดิ-19 เขา้พืน้ที ่
 
14. ภเูก็ตเริม่ฉีดวัคซนีใหค้นตา่งชาต-ิแรงงานตา่งดา้วสรา้งภมูคิุม้กันหมู ่เตรยีมแผนเปิดเมอืง Phuket Sandbox 
 
15. แรงงานพรอ้มฉีดวัคซนีผูป้ระกันตนวันน้ี ยันไรวั้คซนีการเมอืง 
 
16. รมว.แรงงาน เช็กความพรอ้ม 'ศนูยฉี์ดวัคซนี' โควดิ 19 'ผูป้ระกันตนมาตรา 33' 
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17. แรงงานเถือ่นทะลักชายแดนสังขละบรุ ีนายหนา้ฟันคา่หัว 2.6 หมืน่ตอ่คน 
 
18. รมว.แรงงานส่ัง5ชดุเฉพาะกจิเร่งปราบตา่งดา้วลอบท างาน 
 
19. เคลยีรใ์หช้ดั แรงงานประเทศเพือ่นบา้นแพร่โควดิ-19 ในอตุสาหกรรม 
 
20. พท. จี ้กทม. เร่งตรวจเชือ้โควดิแรงงานตา่งดา้ว ไมแ่ยกถกู-ผดิกฎหมาย ป้องกันระบาดออกนอกพืน้ที ่
 
21. คนเทา่กัน-ลดอคต ิ"ตา่งดา้ว" ผูส้รา้ง "จดีพี"ี กอ่น-หลังโควดิ! 
 
22. โควดิ-19 -แรงงานขา้มชาต ิและการพัฒนาของเศรษฐกจิ 
 
23. ขยายเวลา แรงงานตา่งดา้ว 3 สัญชาต ิตรวจโควดิ ถงึ 13 ก.ย. 64  
 
24. ‘สรุยิะ’ เร่งสกัดคลัสเตอรโ์รงงาน หว่งแรงงานตดิเชือ้ 7,100 ราย 
 
25. เจา้ของเรอืประมง วอนรัฐบาลเร่งตอ่อายแุรงงานประมง ตามมาตรา 83 
 
26. ก.แรงงาน เห็นชอบการรับรองหลักสตูรการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานแบบ E-Training รับ New Normal 
 
27. เร่งฉีดวัคซนีโควดิ-19 ผูป้ระกันตน ม.33 ตามเป้า 
 
28. แรงงานขาดกดทับเศรษฐกจิ ชนู าเขา้ตา่งดา้วถกูกฎหมาย 
 
29. ก.แรงงาน เผยงบเยยีวยาลกูจา้งเลกิจา้ง 11.8 ลา้นบาท รวม 887 คน 
 
30. ก.แรงงาน เห็นชอบการรับรองหลักสตูรการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานแบบ E-Training รับ New Normal 
 
31. คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบขยายเวลาด าเนนิการ ใหต้า่งดา้วกลุม่มต ิ29 ธ.ค. 63 ตรวจโควดิ-19 พรอ้มท าประกันสขุภาพ และยืน่ขอ
อนุญาตทิ างาน (บต.48) ออกไปถงึ 13 ก.ย. 64 
 
32. วอนนายจา้งพาแรงงานตา่งดา้วขึน้ทะเบยีน หลังรัฐขยายเวลาใหถ้งึเดอืน ก.ย. 
 
33. สหรัฐฯ ยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนแรงงานโรงงานในเม็กซโิกภายใตก้ฎบังคับใช ้USMCA โดยส านักขา่วรอยเตอร ์
 
34. รมช.แรงงาน ขานรับนโยบาย รบ.ดจิทิัล ปรับกฎ-ระเบยีบ การรับรองหลักสตูร 
 
35. ถาม รมว.แรงงาน ลาฉีควัคซนี (ไม)่ ถกูตัดเบีย้ขยัน 
 
36. แรงงานผดิกฎหมายทยอยเขา้ประเทศตอ่เน่ือง 
 
37. พษิโควดิ! แรงงานเด็กทั่วโลกพุ่งสงูในรอบ20ปี 
 
38. ลกูจา้งอัลฟ่า 400 ชวีติถกูลอยแพ รมว.แรงงาน ส่ัง กสร. เร่งชว่ยเหลอื 
 
39. "ประกันสังคม"พรอ้ม ฉีดวัคซนีโควดิ"แอสตรา้เซนเนกา้" ผูป้ระกันตน ม.33 เริม่วันน้ี 
 
40. ตรวจภมูคิุม้กันโควดิแรงงาน กอ่นอนุญาตเปิดแคมป์หลักสี ่
 
41. สอ่วุน่ "แรงงานตา่งดา้ว" ตดิโควดิ หายตัว พบขบวนการรถตูพ้าหนี 
 
42. ศบค. พบ 10 คลัสเตอรใ์หม ่กทม.เจออกี 4 แคมป์คนงาน-โรงงาน 
 
43. ทบทวนกฎหมายแรงงาน พาพ่อแมไ่ปฉีดวัคซนีโควดิ ควรลาป่วยหรอืลากจิ? 
 
44. เช็ก! 14 กระทรวง จา้งงานรวม 10,000 อัตรา เงนิเดอืน 18,000 บาท 
 
45. สอ่งวาระครม.15ม.ิย.64 แรงงานชงจ่ายสมทบผูป้ระกันตนชว่งโควดิ 
 
46. "สชุาต"ิ มอบบัตรตรวจแรงงานตา่งดา้วแกช่ดุเฉพาะกจิฯ พรอ้มย ้านโยบาย 
 
47. ลกูจา้งแรงงาน-ประกันสังคมยังไดฉี้ดวัคซนีโควดิ-19 ตอ่เน่ือง 
 
48. ก.แรงงาน ยันวัคซนีไมข่าดมอื เดนิหนา้ฉีดวัคซนีใหมพ่รุ่งน้ี ยบุศนูยฉี์ดจาก 45 เหลอื 36 จุด 
 
49. ชลบรุตีดิเชือ้เพิม่ 108 คน คลัสเตอรใ์หมแ่คมป์แรงงานเคลือ่นยา้ยมาจาก กทม. 
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50. 'กสร.'เร่งชว่ยเหลอืชีแ้จงสทิธติอ่กลุม่ 'ลกูจา้งอัลฟ่า' กรณีถกูเลกิจา้งกะทันหัน 
 
51. ทบทวนกฎหมายแรงงาน พาพ่อแมไ่ปฉีดวัคซนีโควดิ ควรลาป่วยหรอืลากจิ? 
 
52. ลกูจา้งแรงงาน-ประกันสังคมยังไดฉี้ดวัคซนีโควดิ-19 ตอ่เน่ือง 
 
53. ระดมฉีดวัคซนีใหกั้บกลุม่แรงงานภาคอตุสาหกรรม เพือ่สรา้งภมูคิุม้กันหมู ่
 
54. ‘ไอแอลโอ’ ดันอาชพีแมบ่า้นเขา้ระบบ ลดกดขีช่ัว่โมงท างาน-คา่แรง 
 
55. ตรวจเยีย่มศนูยฉี์ดวัคซนีผูป้ระกันตน ม.33 ที ่บ.โรงงานฟตุบอลไทย 
 
56. ทลายแรงงานตา่งดา้ว ปลอมหนังสอืเดนิทางเขา้ไทย 
 
57. รมว.สชุาต ิมอบ ทีป่รกึษา มอบชดุอปุกรณ์แกบ่คุลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หนา้ที ่
 
58. ‘สรุยิะ’ ดงึแรงงาน3.3ลา้นคนฉีดวัคซนี เผยรง. ใหญ่ 8.5พันแหส่ง่การบา้นประเมนิตัวเอง 
 
59. ILO คาดคนตกงานทั่วโลกทะล ุ200 ลา้นคนหลงัยคุ COVID-19 ระบาด 
 
60. ยกระดบังานเฝ้าฟังขา่วสารเป็น"ศนูยต์า้นขา่วปลอม"กระทรวงแรงงาน  
 
61. สอ่งวัคซนีเสน้? โรงงานใหญ่ วัดใจผูบ้รหิารประเทศ  
 
62. แรงงานตา่งดา้วในระบบ 2.3 ลา้นคน  
 
63. กัมพูชาจะฉีดวัคซนีใหจั้งหวัดทีม่แีรงงานมาก  
 
64. โฆษกแรงงาน เผยแก ้กม.ประกันสังคม เปิดชอ่งผูป้ระกันตนน าเงนิออกมาใชก้อ่นเกษียณ ใกลเ้ป็นจรงิ!  
 
65. รมช.แรงงาน สง่ตอ่ "ซมิแรงงาน" ใหโ้อกาสกลุม่เปราะบางทอ่งโลกดจิทิัล 
 
66. CPF จับมอื “มลูนธิ ิLPN” สง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน 4 ปีซอ้น 
 
67. กัมพูชาเฝ้าระวัง "สายพันธุเ์ดลตาจากไทย" ผ่านแรงงานกลับประเทศ 
 
68. รมว.แรงงาน มอบทีป่รกึษาลงพืน้ทีร่่วมหน่วยในสังกัด น าระบบ ‘บับเบลิแอนดซ์ลี’ 
 
69. โฆษกแรงงาน เผยแก ้กม.ประกันสังคม เปิดชอ่งผูป้ระกันตนน าเงนิออกมาใชก้อ่นเกษียณ ใกลเ้ป็นจรงิ! 
 
70. "กระทรวงแรงงาน" จับมอื “โอสถสภา” ร่วมโครงการ Life must go on พลังเพือ่กา้วตอ่ไป 
 
71. ครม.อนุมัต ิขยายเวลายืน่ขออนุญาตท างานใหต้า่งดา้ว นายจา้ง-แรงงาน เช็กรายละเอยีดไดเ้ลยทีน่ี่ 
 
72. แรงงานจังหวัดสมทุรสาคร ปฎบิตักิารตรวจคน้คนงานตา่งดา้วลักลอบเขา้มาผดิกม. 
 
73. 7 แอรไ์ลน์ลุน้ซอฟทโ์ลนอุม้จา้งงาน 1.6 หมืน่คน ชงลดวงเงนิ 50% พยงุธรุกจิครึง่ปีหลัง 
 
74. กสร. เปิดตัว e-Service ใหบ้รกิารเงนิกูก้องทนุเพือ่ผูใ้ชแ้รงงาน 
 
75. ศบค. ปัดล็อกดาวน์ “เมอืงหลวง” หว่งแรงงานทะลักออกตา่งจังหวัด (คลปิ) 
 
76. ฟินแลนด ์‘ขาดแคลนแรงงาน’ ความทกุขข์องประเทศสขุ 
 
77. กระทรวงแรงงาน เร่งผลติก าลังคนดา้นทอ่งเทีย่ว บรกิาร รองรับเปิดประเทศ 
 
78. Sea ประเทศไทย-กสศ. ร่วมมอืเพิม่ทักษะ “ดจิทิัล” เด็กอาชวีะป้อนตลาดแรงงาน 
 
79. “กสร.” เปิดตัวระบบ e-Service บรกิารเงนิกูก้องทนุเพือ่ผูใ้ชแ้รงงาน 
 
80. ก.แรงงาน น านวัตกรรม e-Testing วัดทักษะรวดเร็ว โปร่งใส แมน่ย า 
 
81. โควดิ-19 : รัฐจ่ายชดเชยคา่จา้งแรงงานกอ่สรา้ง 50% หลังส่ังปิดแคมป์ แตข่อบรษัิทชว่ยคา่กนิอยู ่
 
82. ‘ประกันสังคม’ ชดเชย 'แรงงาน' 7 แสนราย! มาตรการคมุ 10 จังหวัด เช็ครายละเอยีดทีน่ี่! 
 
83. แรงงานเขมรทะลักชายแดน ปมล็อกดาวน์แคมป์คนงาน 
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84. สธ.ส่ังทกุจังหวัดเตรยีมพรอ้ม รับ 'แรงงาน' เดนิทางกลับบา้น  
 
85. รอลุน้ ‘แรงงาน’ชงจ่ายชดเชยใหผู้ป้ระกอบการเอสเอ็มอ ี6 เดอืน หลงัอว่มพษิโควดิ-มาตรการล็อกดาวน์ 
 
86. คาดคนตกงานทั่วโลกทะล ุ200 ลา้นคนหลังยคุโควดิระบาด 
 
87. ควัก7.5พันลา้นเยยีวยาแรงงานรา้นอาหารถกูปิด รัฐจ่ายใหอ้กีคนละ2พัน 
 
88. แรงงานจาก กทม.ท าหลายจังหวัดไขแ่ดงแตก 
 
89. โฆษก กา้วไกล เดอืด นายกฯโยนบาปโควดิให ้"แรงงาน" สังเวยบรหิาร เหลว 
 
90. แรงงานชาวกัมพูชาแหก่ลับประเทศ วันที ่2 หลังไทยส่ังปิดแคมป์คนงาน 
 
91. ไมพ่บการเคลือ่นยา้ยแรงงานหลังตัง้จุดตรวจ 
 
92. รัฐบาลพรอ้มเยยีวยาผูป้ระกอบการ-แรงงาน เดอืดรอ้นจากโควดิ-19 
 
93. เลขาฯ สมช.เชือ่ ทกุจังหวัดรับมอืได ้หลังแรงงานแตกฮอื กลับไปรักษาตัว 
 
94. ย ้า รัฐบาลคมุแรงงานออกจากแคมป์ได ้เช็กทกุ 5 วันจ่ายเงนิเยยีวยาเป็นเงนิสด 
 
95. ครม.ไฟเขยีวตอ่ใบอนุญาตแรงงานตา่งดา้วประมงกรณีพเิศษ 1 ปี หลังเจอพษิโควดิ 
 
96. "นฤมล"น่ังหัวโต๊ะก าหนดแผนพัฒนาแรงงาน รับอตุสาหกรรมS-Curve 
 
 
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1. จับตากัญชง…พชืเศรษฐกจิใหมข่องไทย 
 
2. นักทอ่งเทีย่วชาวอเมรกัินประเดมิเปิดภเูก็ต 9 ก.ค.น้ี 
 
3. ไทก๋ัวหลวิเหลยีนฟีเวอร ์ทเุรยีนไทย อร่อยทีส่ดุ แชมป์สง่ออกอันดับ 1 ของโลก 
 
4. พาณชิย ์ปลืม้การคา้ชายแดนและผ่านแดน 4 เดอืนปี 64 ท าเงนิเขา้ประเทศกวา่ 5 แสนลา้นบาท 
 
5. ‘แฟลช’ ควา้ดลียักษ์ทะยานสูย่นูคิอรน์ตัวแรกของไทย 
 
6. สรท. มองสง่ออกปีน้ีมโีอกาสขยายตัวเกนิ 10% แนะภาครัฐเร่งแกอ้ปุสรรค 
 
7. สรท. จีรั้ฐเร่งฉีดวัคซนี แกส้ารพัดปัญหาสง่ออก 
 
8. คา้ชายแดน-ผ่านแดนรุ่ง 4เดอืนทลุะ5แสนลา้น 
 
9. “จุรนิทร”์ แจงกลางสภาแกปั้ญหาราคาพชืผลทางการเกษตรส าเร็จทกุตัว 
 
10. สรท. ดันสง่ออกโต10-15%เร่งรัฐแกปั้ญหาขาดตูส้นิคา้ 
 
11. พาณชิย ์เผยการคา้ไทยผ่าน FTA 4 เดอืนแรกปีน้ีโต 13% ทะล ุ1 แสนลา้นเหรยีญฯ 
 
12. โครงการพาณชิยล์ดราคา ผูบ้รโิภคปลืม้ลดคา่จพีชีว่ยรา้นอาหารวันแรกฉลยุ 
 
13. IMF-WHO เรยีกรอ้งทั่วโลกร่วมลงทนุ 5 หมืน่ลา้นดอลลเ์พือ่ฟ้ืนเศรษฐกจิ-รับมอืโควดิ 
 
14. DITP ย ้าภาพลักษณ์ ผูน้ าการคา้ระหวา่งประเทศ ยิม้รับยอดสง่ออกสนิคา้อาหารและเครือ่งดืม่ไทย 
 
15. พาณชิยโ์หมสรา้งเชือ่มั่นคูค่า้ อาหารไทยปลอดโควดิ 
 
16. ดันคา้ชายแดนเชงิรุก ลุน้ฝ่าวกิฤตโิควดิ สูเ่ป้า 1.4 ลา้นลา้น 
 
17. “บโีอไอ” ช ู4 เขตเศรษฐกจิใหม ่รุกกระจายความเจรญิทั่วไทย-ไมซ่ ้าซอ้นออีซี ี
 
18. สพัุฒนพงษ์” ชง ศบศ. ดดูลงทนุนอก หวังตา่งชาตขินเงนิลงหลักปักฐาน ดงึโรงงานแบตฯ รถ EV เขา้ไทย 
 
19. สนิคา้อาหาร-WFH- ป้องกันโรค ยังเป็นดาวรุ่งสง่ออกปีน้ี 
 
20. พาณชิย ์คาดสง่ออกปีน้ีโตทะลเุป้า 4% แตยั่งจับตาความเสีย่งโควดิ-กระจายวัคซนี 
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21. “จุรนิทร”์ ลั่นกลางเวทเีอเปค หนุนท า CL เขา้ถงึวัคซนีอยา่งเทา่เทยีม 
 
22. จนีสง่ออกเพิม่ขึน้ 27.9%, น าเขา้เพิม่ 51.1% ในเดอืนพ.ค. นอ้ยกวา่คาดการณ์ 
 
23. หอการคา้ไทยลยุงานใหญ่ ดันไทยผูน้ าอาหารแหง่อนาคต 
 
24. โควดิคลัสเตอรโ์รงงาน ยังไมห่ว่งเทา่ขาดตูค้อนเทนเนอร ์
 
25. คา่ระวางเรอืพุ่ง 300% สง่ออกอาหารยังลุน้ 1 ลา้นลา้น 
 
26. โควดิกระทบ SMEs ไตรมาสแรกปี 64 ปิดกจิการ 20,000 ราย 
 
27. ไทยเจอเวยีดนามกดีกันการคา้ ยา-หม-ูน ้าตาล ภาษีพุ่ง 51% 
 
28. ส.อ.ท. เผย ดชันีความเชือ่มั่นอตุสาหกรรมต ่าสดุในรอบ 11 เดอืน จีรั้ฐเร่งฉีดวัคซนี 
 
29. ราคาน ้ามันดบิทรงตัวในระดับสงูตอ่เน่ือง หลังอปุสงคม์แีนวโนม้เพิม่ขึน้ ขณะทีอ่ปุทานอยูใ่นระดับจ ากัด 
 
30. เดนิหนา้ยทุธศาสตรก์ารคา้ชาต ิดัน4กลุม่ เกษตร-สขุภาพ- เทคโน -ดจิทิัล 
 
31. กลุม่ปนูซเีมนต ์ร่วมการรับรอง Made in Thailand จับมอื SMEs สูจั่ดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 
 
32. ‘จุรนิทร’์ เผย ทตูเวยีดนามหนุน CL วัคซนี เปิดโอกาสผลติ-กระจายวัคซนีไปทั่วโลก ปลืม้! การคา้สองฝ่ายโต 20% แมเ้จอมรสมุโค
วดิเตรยีมฉลอง 45 ปี ความสัมพันธไ์ทย-เวยีดนาม 
 
33. พาณชิย ์เตรยีมจัดระดมความคดิเห็น 14-17 ม.ิย. จัดท า FTA อาเซยีน-แคนาดา 
 
34. หอการคา้ย ้า3 ภารกจิหลัก พลกิฟ้ืนเศรษฐกจิไทย 
 
35. กฟผ.ผนกึ EA ลยุพัฒนารถอวีแีละแพลตฟอรม์ซือ้ขายไฟฟ้า 
 
36. เปิดขัน้ตอน 9 สนิคา้ ขอใบรับรองขนยา้ยกับ “พาณชิย”์ ผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์
 
37. ราคาน ้ามันวันน้ี (9 ม.ิย.) เช็กราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
38. “อาคม” ชีเ้ศรษฐกจิหดแรงรอบ23ปีเหตกุูเ้พิม่5แสนลา้น 
 
39. สอน. ยนืยันผลประกอบการโรงงานน ้าตาล 56 แหง่ ยังแข็งแกร่ง 
 
40. ประธานสมาคมธนาคารไทยหว่งคลัสเตอรโ์รงงานฉุดการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ 
 
41. ราคาอาหารโลกพุ่งสงูสดุในรอบ 10 ปี หว่ันกระทบการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิ 
 
42. เปิดคณุสมบตั ิ4 กลุม่ ‘ตา่งชาต’ิ รัฐตัง้เป้าดงึ 1 ลา้นคน ลงทนุ - อาศัยในไทย 
 
43. เร่งฉีด-เร่งกระตุน้ เศรษฐกจิประเทศ 
 
44. เล็งใชเ้วท ีWTO ปกป้องยานยนตไ์ทย หลังเจอปัญหาการสง่ออก 
 
45. เวยีดนามงัดมาตรฐานยโูร 5 กดีกันรถยนตไ์ทย 
 
46. เคาะ 3 มาตรการ อุม้เอสเอ็มอ ีขยายเวลาพักหน้ีถงึสิน้ปี ดงึกลุม่กูเ้กนิ 100 ลา้นร่วมดว้ย 
 
47. โควดิระบาดโรงงานไทย ภัยคกุคามภาคการสง่ออก 
 
48. กรมเจรจาฯ เจาะลกึตลาดญีปุ่่ นใน RCEP พบลดภาษีเหลอื 0% เพิม่อกี 207 รายการ 
 
49. คาดน ้ามันดบิสัปดาหน้ี์ทรงระดบัสงู หลังโควดิ-19 เริม่ระบาดลดลง 
 
50. 'เอฟเอโอ' ชีร้าคาอาหารพุ่ง 39.7% แรงสดุรอบ 10 ปี 
 
51. ชง ศบค. หามาตรการ อุม้รา้นอาหาร กอ่นปิดตัวนับแสนเจา้ ชี ้คนละครึง่ ก็ชว่ยไมไ่ด ้
 
52. ไทย-อยี ูเห็นพอ้งท า FTA เร่งเอกสารความคาดหวัง ชงรัฐบาลเห็นชอบ กอ่นเริม่เจรจา 
 
53. ตา่งชาตลิงทนุในไทยพ.ค.เพิม่ 33% เงนิลงทนุลดลง 89% จากเดอืนกอ่นหนา้ 
 

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/482788
https://www.ryt9.com/s/iq28/3229158
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/482808
https://www.thansettakij.com/content/482797
https://www.thansettakij.com/content/482791
https://news.thaipbs.or.th/content/304985
https://www.sanook.com/news/8393830/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942381
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942328
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/483069
https://www.infoquest.co.th/2021/94322
https://www.ryt9.com/s/beco/3229567
https://www.ryt9.com/s/beco/3229567
https://www.ryt9.com/s/iq03/3229850
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/483214
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942550
https://www.prachachat.net/economy/news-687186
https://www.prachachat.net/economy/news-687101
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942767
https://www.thairath.co.th/business/market/2112292
https://www.thairath.co.th/business/economics/2112281
https://www.prachachat.net/world-news/news-686690
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942975
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942932
https://www.thairath.co.th/business/economics/2113065
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/943000
https://www.khaosod.co.th/economics/news_6447321
https://th.investing.com/news/coronavirus/article-49617
https://www.commercenewsagency.com/news/4188
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/943375
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/943026
https://www.khaosod.co.th/economics/news_6451526
https://www.commercenewsagency.com/news/4192
https://www.ryt9.com/s/iq03/3231050


   Newsletter                           June 2021 61 |62 

 

54. “พาณชิย”์ เปิดใหบ้รกิารขอ Form TC ใชส้ทิธปิระโยชน์ทางการคา้ FTA ไทย-ชลิ ี
 
55. อาเซยีนเร่งฟ้ืนฟเูศรษฐกจิหลังโควดิ-19 เดนิหนา้เศรษฐกจิหมนุเวยีน เศรษฐกจิดจิทิัล 
 
56. กกร. คงสนิคา้ควบคมุ 51 รายการ เพิม่มาตรการ “กาก DDGS-เหล็ก-ลขิสทิธิเ์พลง-ซือ้สนิคา้เกษตร” 
 
57. รมว.ทอ่งเทีย่ว คาดนทท.ตา่งชาตเิดนิทางมาภเูก็ตหลังเปิดเมอืงชว่งก.ค.-ก.ย.ราว 1.3 แสนคน 
 
58. กระทรวงพาณชิย ์ช ู16 มาตรการบรหิารจัดการผลไมปี้ 2564 
 
59. อาเซยีนเล็งออกมาตรฐานเพาะเลีย้งกุง้ หวังสรา้งอ านาจตอ่รองทางการคา้ 
 
60. รา้นอาหารชงปลดล็อก 'น่ังกนิ' กอ่นเจ๊งเกนิ 5 หมืน่ร 
 
61. สสว. จับมอื ส.อ.ท. จัดงานแสดงสนิคา้ Made in Thailand "ไทยท า ไทยชอ้ป ไทยใช"้ 
 
62. พาณชิย ์ระดมความคดิเห็นกอ่นตัดสนิใจท า FTA ไทย-ฮอ่งกงหรอืไม ่
 
63. UN ชีส้งครามการคา้สหรัฐ-จนีจะกระทบหว่งโซม่ลูคา่โลกไปอกี 3-5 ปี 
 
64. KKP เชือ่ศก. ไทยซมึยาวถงึปี 65 ทอ่งเทีย่วยังฟ้ืนยากแมรั้ฐเตรยีมเปิดประเทศ 
 
65. เอกชนจีรั้ฐเร่งฉีดวัคซนีฟ้ืนเศรษฐกจิ 
 
66. พาณชิย ์ปลืม้ ผลไมไ้ทยเน้ือหอม สง่ออกตลาดจนีไตรมาสแรกพุ่ง 
 
67. คลัง เตรยีมเปิดรับลงทะเบยีน “ยิง่ใชย้ิง่ได”้ 4 ลา้นสทิธ ิเริม่วันแรก 21 ม.ิย. 
 
68. นายกฯ เตรยีมลงภเูก็ต 1 ก.ค.คกิออฟเปิดประเทศรับนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ
 
69. ขา้วไทยขาลงโดนคูแ่ขง่ขายแซงหนา้ในตลาดมาเลเซยี-ฟิลปิปินส ์
 
70. ‘เอกชน’ หนุนเร่งเปิดประเทศ หวังดงึเงนินอกฟ้ืนเศรษฐกจิ 
 
71. อาเซยีน-แคนาดา เร่งท าขอบเขต FTA กอ่นชงรัฐมนตรเีห็นชอบ ตัง้เป้าเปิดเจรจาปีน้ี  
 
72. “พาณชิย”์ ชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ “เคล็ดลบับกุตลาดใหมฝ่่าวกิฤตโควดิระลอกที ่3”  
 
73. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.50/53 แนวโนม้ออ่นคา่ตอ่เน่ืองจากทศิทางดอลลารแ์ข็งคา่  
 
74. ก.อตุสาหกรรม ลยุตรวจ 40 โรงงาน จีเ้ร่งประเมนิตนเองผ่าน Thai Stop Covid Plus  
 
75. อังกฤษเตรยีมเจรจาเขา้ร่วมขอ้ตกลง TPP อยา่งเป็นทางการวันน้ี 
 
76. อาเซยีนเร่งอนิเดยีเห็นชอบการทบทวนความตกลงสนิคา้ พรอ้มชีก้ฎศลุกากรใหมท่ าป่วน 
 
77. พาณชิย ์จับมอืสศก. จัดท าฐานขอ้มลูสนิคา้เกษตรชว่ยวางแผนการผลติ ท าตลาด 
 
78. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.60 ทรงตัวจากวานน้ี แตแ่นวโนม้แข็งคา่หลังดอลลารอ์อ่นคา่ 
 
79. สนค. รุดเดนิหนา้ ระดมความเหน็สว่นกลาง พรอ้มจัดท าแผนยทุธศาสตรก์ารคา้ของชาตริะยะ 5 ปี 
 
80. รมว.ตปท. อังกฤษ เดนิทางเยอืนเวยีดนาม หารอืดา้นการคา้ 
 
81. 'คมนาคม' กางแผนดงึเม็ดเงนิลงทนุมากกวา่ 1.1 แสนลา้น ฟ้ืนเศรษฐกจิหลังโควดิ-19 
 
82. “สพัุนธุ”์ หนุนเปิดประเทศ เพือ่เศรษฐกจิไมใ่ชเ่ปิดรับเชือ้โรค 
 
83. สง่ออกเฮ เดอืนพ.ค.โตพรวด 41.59% สงูสดุรอบเกอืบ 11 ปี 
 
84. "ไบเดน"ลยุฉีดวัคซนี-ฉีดเงนิ ดนัศก. มะกันผงาด-ฉุดสง่ออกไทยฟ้ืน 
 
85. อาเซยีนวอนอนิเดยี เร่งใหค้วามเห็นชอบตอ่ร่างการทบทวนความตกลงการคา้สนิคา้ พรอ้มแจง้ปัญหาการใชก้ฎศลุกากรใหม ่
 
86. ไทยจับมอืกลุม่เครน์ส ์ดันปฏรูิปเกษตรภายใต ้WTO หนุนคา้ขายเสร ีลดอดุหนุนบดิเบอืน 
 
87. สนค. วเิคราะห ์1 ปี สหรัฐฯ-จนี ท าขอ้ตกลงการคา้ เผยสนิคา้ไทยยังแขง่ได-้สง่ออกเพิม่ 
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88. โควดิโจมตโีรงงาน ตดิเชือ้กวา่หมืน่คน ผวาสง่ออกสะดดุ 
 
89. สง่ออกนวิไฮรอบ 11 ปี 
 
90. “สมเด็จ” โชวแ์ผนท างานครึง่ปีหลัง อัดกจิกรรมออนไลน์ป๊ัมยอด เจาะตลาดใหม ่ดันสง่ออกรายสนิคา้ 
 
91. พุ่งเวอ่ร ์4 เทา่ตัว เอเชยีผนกึก าลังกระทุง้อเมรกิา-ยโุรปลด "คา่ระวางเรอื" 
 
92. หว่ันรง. ตดิเชือ้ฉุดสง่ออก จีฉี้ดวัคซนีใหจ้บใน Q3 ลุน้ทัง้ปีโตสองหลัก 
 
93. ‘กรมเจรจาฯ’ ชี!้ การคา้ไทยกับคู ่FTA 5 เดอืนแรก โต 19% สง่ออกสนิคา้เกษตร และสนิคา้อตุสาหกรรมสดใส 
 
94. คา้ชายแดน-ผ่านแดน 5 เดอืน ทะล6ุ.6แสนลา้นบาท 
 
95. ญีปุ่่ นใหสั้ตยาบันความตกลง RCEP เป็นประเทศทีส่าม 
 
96. ฝร่ังเศสอา้แขนรับโครงการลงทนุตา่งชาตมิลูคา่รวม 3.5 พันลา้นยโูร 
 
97. คลังเผยศก.ไทยพ.ค.ชะลอตัวจากโควดิรอบ 3 แตยั่งไดแ้รงหนุนจากสง่ออกขยายตัว 
 
98. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 32.02/03 ออ่นคา่รอบ 13 เดอืนกังวลโควดิในปท. ใหก้รอบวันน้ี 31.90-32.10 
 
99. อาเซยีน-บราซลิ มุง่สง่เสรมิภาพลักษณ์และการคา้ 
 
100. สงิคโปร ์เริม่พูดคยุขอ้ตกลงเศรษฐกจิดจิทิัลกับสหราชอาณาจักร 
 
101. “พาณชิย”์ ถกโคลอมเบยี ลยุโปรโมทสนิคา้ไทย 
 
102. "พาณชิยล์ดราคา ออนไลน์" อัดแคมเปญลดสงูสดุ85% 
 
103. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 32.12 ออ่นคา่ตอ่เน่ืองจากวานน้ีจากความกังวลสถานการณ์โควดิในปท. 
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