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TTIA จดัประชุม TTIA-HR คร ัง้ที ่5/2564 ผา่นทางออนไลน ์

 

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.ชนินทร์ 

นายกสมาคมฯ คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษาดา้น

แรงงาน คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ คุณวรพล 

จนท.อาวุโส คุณนลธวัช จนท.แรงงาน และ

สมาชกิ 19 บรษัิท เขา้รว่มประชมุ TTIA-HR ครัง้

ที่ 5/2564 ผ่านทางออนไลน์ จัดโดยสมาคม

อตุสาหกรรมทนู่าไทย มสีาระส าคัญดังน้ี  

 1. สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานใน

อตุสาหกรรมทนู่า และการตดิตอ่กบัภาครัฐ (จาก

การส ารวจของสมาคมฯ ขอ้มลูลา่สดุเมือ่วันที ่29 ต.ค.64) 

            - ปัจจุบัน สมาชกิมคีวามตอ้งการแรงงานอยู่ที ่7,438 คน (จากการตอบแบบสอบถาม 

19 จาก 26 บรษัิท) 

            - จากการน าแรงงานกลุ่มสเีทาเขา้สูร่ะบบ ตามมต ิครม. เมือ่วันที ่28 ก.ย.64 เพือ่ชว่ย

บรรเทาการขาดแคลนแรงงาน โดยมสีมาชกิพบปัญหา เชน่ ความล่าชา้ในการเขา้ตรวจสถาน

ประกอบการ หรือ การไม่ไดร้ับความสะดวกในการตดิต่อเรื่องเอกสารใหก้ับแรงงานระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ  

 

 2. สถานการณ์โควดิ-19 ในอุตสาหกรรมทูน่าไทย (จากการส ารวจของสมาคมฯ ขอ้มูล

ลา่สดุเมือ่วันที ่29 ต.ค.64) 

             - มาตรการป้องการโควดิ-19 ในสถานประกอบการทีส่มาชกิก าลังจัดท าอยูไ่ดแ้ก ่ 

               > FAI/FQ ก าลังด าเนนิการอยู ่12 โรงงาน  

               > Bubble and Seal ก าลังด าเนนิการอยู ่8 โรงงาน  

               > Factory Sandbox ก าลังด าเนนิการอยู ่5 โรงงาน 

             - การฉีดวัคซนีใหก้บัแรงงานในปัจจบุัน มรีายละเอยีดดังน้ี  

               > แรงงานทีไ่ดร้ับวัคซนีแลว้ทัง้หมด 47,287 คน จาก 52,736 คน คดิเป็น 89.66% 

แบง่เป็น 

                   - แรงงานได ร้ั บ วัคซีนครบ 2 เข็ ม 

27,534 คน คดิเป็น 52.21% 

                   - แรงงานทีไ่ดร้ับวัคซนีเข็มแรก 19,753 

คน คดิเป็น 37.45% 

                   - แรงงานยังไม่ไดร้ับวัคซนี 5,449 คน 

คดิเป็น 10.33% 

               > ค่าใชจ้่ายที่สมาชิกจ่ายเอง ไดแ้ก่  

คา่อาหารและเครือ่งดืม่/คา่อปุกรณ์ป้องโควดิ-19 

               > ค่าใชจ้่ายที่ภาครัฐสนับสนุน ไดแ้ก่ ค่า

ฉีดวัคซนีใหก้บัแรงงาน (แรงงาน ม.33) 

 ทัง้น้ีสมาชกิไดม้ีความเห็นเพิ่มเติมส าหรับแรงงานกลุ่ม มติ 28 ก.ย. เนื่องจากยังมี

บางสว่นทีย่ังไม่ไดร้ับวัคซนีครบถว้น โดยอยากใหน้ าเรือ่งดังกล่าวฯ ผลักดันใหท้างหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งทราบ เพือ่ด าเนนิการแกไ้ขโดยเร็ว 

      

 3. ประเด็น USTR Tip Report 2021 โดยมีบางประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับดา้นแรงงานใน

อุตสาหกรรมทูน่า เช่น การน าเขา้ MOU แรงงานมีค่าใชจ้่ายสูง โดยสมาคมฯ มีหลักจรยิธรรม 
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ไม่ใหม้ีการใชแ้รงงานบังคับและไดป้รับหลักจรยิธรรมแรงงานโดยใหก้ารสรรหาแรงงานตอ้ง

ปฏบิัตติามกฎหมายไทยและประเทศตน้ทาง 

         คุณอรรถพันธไ์ดม้คีวามเห็นเพิม่เตมิ จากการสัมภาษณ์จาก UNDP ซึง่ทางสมาคมฯ ได ้

เนน้ย ้าเรื่องของการท า GLP อย่างต่อเนื่องและใหค้วามส าคัญกับคณะกรรมการสวัสดกิารใหม้ี

ความเขม้แข็งและยั่งยนื ซึง่เครือ่งมอืทีแ่สดงใหเ้ห็นตอ่เวทโีลกวา่ สมาคมฯ นัน้ไดใ้หค้วามส าคัญ

ตอ่ดา้นแรงงานเป็นอยา่งมาก  

         ส าหรับประเด็นอื่นๆ ในเรื่องของมาตรฐานแรงงาน โดยคุณอรรถพันธ์ ไดย้กตัวอย่าง

บรษัิททีร่ับการตรวจจาก Audit  ในมาตรฐาน SMETA ซึง่พบวา่มกีารลงโทษแรงงานทีไ่มถ่กูตอ้ง 

เชน่ การไมจ่า่ยคา่จา้งใหแ้รงงานเน่ืองจากไมไ่ดป้ฏบิัตติามมาตรการป้องกนัโควดิ-19 ซึง่เป็นสิง่

ทีไ่มถ่กูตอ้ง  

         ทัง้น้ีมีสมาชกิฯ ไดค้วามเห็นเพิม่เตมิส าหรับประเด็นดังกล่าว เช่น ถงึแมจ้ะปฏบิัตติาม

กฎหมายไทยแลว้ แต่หากมีมาตรฐานบางอย่างใน SMETA ที่มีนอกเหนือจากทีก่ฎหมายไทย

ก าหนด ก็อาจตอ้งท าตาม หรือ หากเกดิกรณีเชน่น้ี ควรทีจ่ะใหแ้รงงานใชส้ทิธลิาป่วยแทนการ

ไมจ่า่ยคา่จา้ง  

 สุดทา้ยนี้ ดร.ชนินทร์ไดใ้หค้วามเห็นเพิม่เตมิ โดยใหส้มาคมฯ ตดิตามการด าเนินการ

สมาชกิส าหรับโรงงานทีจ่ัดท า Factory Sandbox หากด าเนนิการส าเร็จอาจมกีารเชญิใหภ้าครัฐ

มาใหใ้บรับรอง หรือรางวัล ส าหรับโรงงานที่จัดท า และหากมี Supply chain ขนาดเล็กที่

เกีย่วขอ้งสมาชกิ มคีวามตอ้งการในเรื่องวัคซนี ใหแ้จง้ความตอ้งการ เพื่อใหส้มาคมฯ ผลักดัน

ส าหรับการชว่ยเหลอืตอ่ไป 

 

TTIA จดัอบรมออนไลนเ์รือ่ง “แนวปฏบิตักิารใชแ้รงงานทีด่ ี(GLP) ซบัพลายเชนใน

อตุสาหกรรมทนูา่” 

 

 วันที่  2 พฤศจิกายน 2564 TTIA จัดอบรม
ออนไลน์เรื่อง “แนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ี(GLP) 
ซับพลายเชนในอุตสาหกรรมทู น่า”  โดยมีคุณ
อรรถพันธ์ ที่ปรึกษาดา้นแรงงานสมาคมฯ เป็น
ประธาน และไดเ้ชิญวิทยากรจากส านักพัฒนา
มาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน คุณพีระ โชคบุญเจรญิ นักวชิาการ
แรงงานช านาญการพิเศษ มาใหก้ารบรรยายพเิศษ 
จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย โดยมีบรษัิท
ซบัพลายเชนของสมาชกิ 10 บรษัิทเขา้รว่ม ไดแ้ก ่กลุม่ธรุกจิหอ้งเย็น 2 บรษัิท/ กลุม่ธรุกจิบรรจุ
ภัณฑ ์4 บรษัิท /กลุม่ธรุกจิฉลาก 1 บรษัิท /กลุม่ธรุกจิกระป๋อง 3 บรษัิท มสีาระส าคัญดังน้ี 
 1. การบรรยายใหพ้เิศษโดยคณุพรีะ โชคบุญเจรญิ นักวชิาการแรงงานช านาญการพเิศษ 
รายละเอยีดดังน้ี 
 - ความส าคัญและรายละเอยีดของคณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบกจิการ ตาม
พระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 เชน่ ในสถานประกอบกจิการทีม่ลีกูจา้งตัง้แต ่50 คน 
ขึน้ไปใหน้ายจา้งจัดใหม้คีณะกรรมการสวัสดกิาร อยา่งนอ้ย 5 คน หรอื บทบาทหนา้ทีข่อง คกก. 
สวัสดกิาร คอื การใหค้ าปรกึษาและเสนอแนะความเห็นแก่นายจา้งในการจัดสวัสดกิารส าหรับ
ลกูจา้งตามความเหมาะสม  
 - GLP คือ แนวทางที่ก าหนดขึน้มาเพื่อใหน้ายจา้ง ตระหนักถึงสทิธขิองลูกจา้งตาม
พื้นฐานของกฎหมายและมาตรฐานสากล อีกทัง้เพื่อสนับสนุนกระบวนการปรับปรุงสภาพการ
ท างานใหด้ขีึน้ รวมถงึเป็นภาพลักษณ์ทีด่ใีนมมุมองของคูค่า้อกีดว้ย 
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 2. คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษาดา้นแรงงาน 
TTIA ไดก้ล่าวถงึการด าเนินการที่ผ่านมาของ
สมาคมฯ เชน่ การด าเนนินโยบายดา้นจรยิธรรม
แรงงาน 8 ขอ้ หรอื การท างานรว่มกบักระทรวง
แรงงาน และองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 
( ILO) ใ นก า ร ด า เ นิ น ก า ร ออ กแบบแนว
ปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ีซึง่เนน้หลักกฎหมาย
แรงงานไทยและสากล โดยสมาคมฯ ไดน้ า

หลักการดังกล่าว จัดขึน้เป็นกจิกรรม GLP Visit ร่วมกับสมาชกิ ตัง้แต่ปี 2559 เพื่อใหเ้กดิการ
ปฏบิัตดิา้นแรงงานทีด่อียา่งต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันไดม้คีวามพยายามทีจ่ะขยายผลไปถงึบรษัิท
ซบัพลายเชนของสมาชกิอกีดว้ยจงึท าใหเ้กดิเป็นการจัดสมัมนาในครัง้น้ีขึน้มา  
 
 3. คุณวรพล เจา้หนา้ทีอ่าวุโส ไดอ้ธบิายถงึรายละเอยีดของของคู่มอื GLP ในปัจจุบันที่
สมาคมฯ ไดจ้ัดท าร่วมกับ กระทรวงแรงงาน สมาคมอาหารแช่เยอืกแข็ง และองคก์ารแรงงาน
ระหวา่งเทศ เชน่ มาตรฐานหลักทีเ่กีย่วขอ้งกบั ILO และ กฎหมายหลักของประเทศไทย ทีม่สีว่น
เกีย่วขอ้งในการจัดท าเป็นคู่มือ GLP ขึน้มา หรือรายละเอียดของ Checklist แต่ละส่วนในการ
ตอบแบบประเมนิทัง้ฝ่ังนายจา้งหรอืลกูจา้ง  
      
 ทัง้น้ี สมาคมฯ จะสง่แบบประเมนิ GLP ใหก้ับบรษัิทซับพลายเชนของสมาชกิอกีครัง้หลัง
จบกจิกรรมในวันน้ี เพื่อจัดท าเป็นรายงานภาพรวมของบริษัทซัพพลายเชน และเผยแพร่บน
เว็บไซต์เพื่อแสดงใหเ้ห็นถงึการใหค้วามส าคัญ และความกา้วหนา้ในการด าเนินการในแนว
ปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ี(GLP) ทัง้ในสมาชกิและบรษัิทซบัพลายเชนในอตุสาหกรรมทนู่าตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้ร่วมงานสมัมนา “ตแีตกตลาดแอฟรกิาใต ้โอกาสใหม่ของสนิคา้ไทยในตา่ง

แดน” 

 

 วันที ่4 พฤศจกิายน 2564 TTIA คณุปิ

ยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมงานสัมมนา “ตี

แตกตลาดแอฟรกิาใต ้โอกาสใหม่ของสนิคา้

ไทยในต่างแดน” วัตถุประสงค ์เพือ่เสรมิสรา้ง

ความตระหนักรู ใ้หก้ับผูป้ระกอบการไทย

เกีย่วกับตลาดแอฟรกิาใต ้จัดโดย สภาธุรกจิ

ไทย-แอฟรกิาใต ้สรปุดังน้ี 

 

 1. สาธารณรัฐแอฟรกิาใต ้ม ีGDP อยู่

ที่ 301.91 พันลา้น USD มีประชากรประมาณ 59.31 ลา้นคน มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมี

ทรัพยากรธรรมชาตทิี่ส าคัญ ไดแ้ก่ ทองค า โครเมียม ถ่านหนิ แร่เหล็ก อัญมณี เพชร ก๊าซ

ธรรมชาต ิเป็นตน้ 

 

 2.โอกาสการลงทนุในแอฟรกิาใต ้

            - เป็นคูค่า้อันดับ 1 ของไทยในแอฟรกิา และอันดับ 26 ของโลก 

            - เป็นแหลง่ทรัพยากรและมวัีตถดุบิทีเ่ป็นทีต่อ้งการของอตุสาหกรรมไทยจ านวนมาก  

            - ถอืเป็นตลาดใหมท่ีน่่าสนใจ อกีทัง้ยังไมม่กีารลงทนุขนาดใหญ่ 

            - แอฟรกิาใตม้ศีักยภาพในการเป็นประตูการคา้สู่ประเทศอืน่ๆ ในภูมภิาคแอฟรกิากว่า 

54 ประเทศ 
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 3.สนิคา้ไทยที่แอฟริกาใตใ้หค้วามสนใจ ไดแ้ก่ 

ขา้ว ชิน้สว่นยานยนต ์เครือ่งยนตส์นัดาป ยางรถยนต ์

ยางขอบกระจกและประตู อาหารทะเลกระป๋องและ

แปรรปู เป็นตน้  

 

 4.ปัญหาและอุปสรรคของแอฟริกาใตน้อกจาก

เรื่อง COIVD-19 แลว้ ยังคงมีปัญหาเรื่องการขาด

แคลนแรงงาน รวมถงึเรือ่งการเมอืง และความไม่สงบภายในประเทศ มคีวามเหลือ่มล ้าทางดา้น

รายได ้อัตราแลกเปลีย่นเงนิมคีวามผันผวนสงู รวมถงึระบบสาธารณูปโภคไมส่ามารถใหบ้รกิารที่

แน่นอนได ้

 

 
คณุอรรถพนัธ ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ รว่มประชุมคณะท างานศกึษาแนวทางการแกไ้ขปญัหา
แรงงานของประเทศ คร ัง้ที ่5/2564 (คร ัง้ที ่6) ผา่นระบบออนไลน ์
 
 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คุณอรรถพันธ์ 
มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคมและ จนท.สมาคมคุณ
วรพลไดร้่วมประชมุคณะท างานศกึษาแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาแรงงานของประเทศ ครัง้ที่ 5/2564 
(ครั ้งที่ 6) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.พจน์  
อรา่มวัฒนานนท ์เป็นประธาน สรปุดังน้ี  
 
 ดร.พจน์ ใหข้อ้มูลเรื่อง สถานการณ์การฉีด
วัคซนีโควดิ-19 ทีพ่บปัญหาเรื่องการจัดสรรวัคซนี 
ปัจจุบันค่อนขา้งดีขึน้และมีการจัดสรรไปถงึพื้นที่
ตา่งจังหวัดมากขึน้  
 การแกปั้ญหาแรงงานขาดแคลนโดย หารอืกบั รมต.แรงงาน เพือ่น าเขา้ ครม.ปัจจบุันจงึมี
มต ิครม.วันที ่28 กันยายน 2564 เอาแรงงานขา้มชาตกิลุม่สเีทาและสดี า เขา้มาท างานในระบบ
ซึง่ปัจจบุันมคี าสัง่ของกรมจัดหางานออกมาแลว้ คาดวา่จะแกปั้ญหาขาดแคลนแรงงานได ้ 
 ประเด็นการน าเขา้แรงงาน MOU พบว่ายังตดิเรื่อง พรบ.โรคระบาดอยู่ แรงงานเขา้ใหม่
ตอ้งกักตัวทีช่ายแดน การน าเขา้แรงงานเมยีนมาร ์คาดว่ายังเกดิไดย้าก เพราะการเขา้ถงึวัคซนี
ในประเทศพมา่ยังมนีอ้ย ถา้การน าเขา้ในเร็วๆ นี้อาจเป็นกลุม่แรงงาน ลาว และกมัพูชาทีม่โีอกาส
สงูกวา่   

 การพิจารณาศกึษาการจ าท าขอ้มูลแรงงาน Big 
data โดยเชิญ คุณจรินทร์  จักกะพาก ที่ปรึกษา
คณะท างานมาใหข้อ้มูล ซึง่มปีระเด็น เชน่ ขอ้มูล Big 
Data แต่ละหน่วยงานรัฐไม่สอดคลอ้งกัน มีการเก็บ
ข อ้ มู ลคนละฐ าน  เช่น  ก ร ะท ร วงแ ร ง ง าน  ก .
อตุสาหกรรม ก.พาณชิย ์ปัญหาคนไทยไมเ่รยีนอาชวีะ 
ปัญหาสดัสว่นครไูมส่อดคลอ้งกบัสดัสว่นนักเรยีน โดย
ภายหลังที่ประชุมไดม้ีขอ้เสนอ ใหม้ีการทดลองเก็บ
ขอ้มูลในกลุ่ม EEC หรือทดลองกับกลุ่ม สภาหอ / 
สภาอตุ น าเสนอ กกร.ตอ่  และจะมกีารตัง้คณะท างาน
เพือ่ศกึษาการจัดท าขอ้มลู Big Data ตอ่ไป  
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 การประชุมครั ้งหนา้ ทางคณะจะเชญิ ผูแ้ทนกรมเจรจาการคา้ฯ และกรมสวัสดิการ
คุม้ครองแรงงานมาสอบถามขอ้มูลเรื่องความคืบหนา้ ILO 87/98 และความคืบหนา้ของ ร่าง 
พรบ.แรงงานสมัพันธ ์.... รวมถงึกรอบการเจรจาการคา้ทีม่ขีอ้ตกลงดา้นแรงงานเป็นอยา่งไร 
 
 
TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานแรงงานคร ัง้ที่ 11/2564(14) ผ่านระบบ
ออนไลน ์
 
 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 
คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาดา้นแรงงาน 
คุณนลธวัช จนท.แรงงาน เขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการงานแรงงาน
ครัง้ที่ 11/2564(14) สภาอุตฯ ผ่าน
ทางออนไลน ์สรปุสาระส าคัญดังน้ี  
 1. ผูแ้ทนจากสภาอุตฯ เขา้
พบปลัดกระทรวงแรงงงาน เมือ่วันที ่
1 พฤศจกิายน 2564 มปีระเด็นดังน้ี  
 - อัพเดตสถานการณ์ขาด
แคลนแรงงาน ขณะนี้อยู่ในขัน้ตอนพิจารณาการน าเขา้แรงงานต่างดา้วภายใต ้MOU ของ
กระทรวงแรงงาน ซึง่ก าลังรอประกาศในราชกจินานุเบกษา 
 - อัตราการว่างงานของแรงงานไทยในปัจจุบันอยู่ที่ 3 ลา้นกว่าคน ซึง่ขณะน้ีไดม้ีแนว
ทางการชว่ยเหลอืในชอ่งทาง เชน่ เว็บไซตไ์ทยมงีานท า  
 คณุอรรถพันธ ์ไดเ้นน้ย ้าเพิม่เตมิถงึประเด็นขาดแคลนแรงงานของอตุสาหกรรมทูน่าว่าใน
ขณะนี้ ยังคงตอ้งแรงงานอยู ่7,000 กวา่ คน   
  
 2. การแตง่ตัง้ขา้ราชการระดับสงูในกระทรวงแรงงาน ดังน้ี  
 - นาง โสภา เกยีรตนิริชา ด ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวงแรงงาน (ผูต้รวจราชการ
กระทรวงสงู) 
 - นาย วรรณรัตน ์ศรสีกุใส ด ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวงแรงงาน (ผูต้รวจราชการ
กระทรวงสงู) 
 - นาง บุปผา พันธุเ์พ็ง ด ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวงแรงงาน (ผูต้รวจราชการ
กระทรวงสงู) 
 - นาง ดรุณี นิธทิวีกุล ด ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวงแรงงาน (ผูต้รวจราชการ
กระทรวงสงู) 
 - นาย อรเทพ อนิทรสกลุ ด ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวงแรงงาน (ผูต้รวจราชการ
กระทรวงสงู) 

  
 3. กรมการจัดหางาน 
 - โครงการส่งเสรมิและรักษาระดับการจา้งงานใน
ธรุกจิระดับ SMEs มรีายละเอยีด ดังนี้  
 > ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งเป็นนายจา้งภาคเอกชนอยู่ใน
ระบบประกันสังคมและมลีูกจา้งทุกสาขารวมกัน ไม่
เกนิ 200 คน (เฉพาะคนไทย) 
 > ภาครัฐสนับสนุนในอัตรา 3,000 บาท ต่อคนตอ่
เดอืน (ระยะเวลาเดอืน 3) 
 > เ ริ่ ม ด า เ นิ น ก า รตั ้ง แต่  27 ตุ ล าคม  –  20 
พฤศจกิายน 2564  
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 ทีป่ระชมุฯ มปีระเด็นค าถามเพิม่เตมิส าหรับเงนิสนับสนุนจากภาครัฐ เน่ืองจากไม่ใชท่ัง้
รายไดแ้ละรายจ่าย โดยที่สภาอุตฯ จะน าประเด็นดังกล่าวสอบถามไปยังกรมสรรพากร และ
จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้  
 
 4. กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน  
 - ขอความร่วมมือสถานประกอบการใหจ้ัดท าแผนปฏบิัตกิารดา้นความปลอดภัยตามที่
กฎหมายก าหนด เพื่อเป็นมาตรฐานและตัวชีวั้ดส าหรับความปลอดภัยในการท างานของสถาน
ประกอบการ 
  
 5. ค ว ามคื บ ห น ้า
โค รงการส า รวจค่ าจ า้ง
ภาคอุตสาหกรรมของสภา
อตุฯ  
 - โ ด ย ข อ ค ว า ม
ร่วมมือใหส้มาชิกฯ ตอบ
แบบสอบถามดังกล่าว เพื่อ
เ ป็ น ข ้อ มู ล ส า ห รั บ ก า ร
วางแผนงานในอนาคตของ
สภาอตุฯ ทัง้น้ี            
สถานประกอบการที่ตอบ
แบบสอบถามจะไดร้ับขอ้มูลของผลส ารวจเป็นรูปแบบที่ผ่านการวเิคราะห์แลว้ เพื่อใหส้ถาน
ประกอบการดังกลา่วสามารถน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชนอ์ืน่ๆ ได ้ 
 - โดยสามารถตอบแบบส ารวจไดต้ัง้แตวั่นที ่1 – 30 พฤศจกิายน 2564 นี้  
  
 6. ความคบืหนา้แนวทางการปฏบิัต ิการขอสทิธปิระโยชนท์ดแทนในกรณีเหตสุดุวสิยัจาก
การระบาดของ COVID 19 ภายใตม้าตรา 33 
 - ขณะน้ีทางส านักงานประกันสังคมก าลังจัดท าหนังสอืชีแ้จง้ถงึรายละเอียดของสทิธิ
ประโยชน์ใหก้ับทางสภาอุตฯ ทราบ (โดยรายละเอียดตามที่ไดแ้จง้ไวใ้นการประชุม คกก. 
แรงงานครัง้ที ่10 เมือ่วันที ่7 ตลุาคม 64) 
 - ขณะน้ีส านักงานประกันสังคมไดจ้่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนในส่วนน้ีไปแลว้ 4.3 
พันลา้นบาท 
        
 7. ความคบืหนา้แนวทางการบรหิารจัดการ การท างานของคนต่างดา้ว 3 สัญชาต ิเพื่อ
สนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 
กนัยายน 2564 
 - ในกรณีทีค่ณะท างานเขา้ไปตรวจสอบ ในสถานทีก่อ่สรา้งหรอื สถานประกอบการ และ
พบเจอแรงงานขา้มชาตทิี่ไม่ไดข้ึน้ทะเบยีน จะนัดหมายใหน้ายจา้งมายืน่ค าขออนุญาตท างาน
แทน คนต่างดา้วภายใน 7 วัน โดยการออกใบอนุญาตท างานไม่เกนิวันที ่13 พฤศจกิายน 66 
(นายจา้งและแรงงานขา้มชาตไิม่มคีวามผดิทุกกรณีเนื่องจากเป็นผ่อนผันในสถานการณ์โควดิ-
19 และตอ้งการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน) 
 - โดยระยะเวลาทีจ่ะเขา้ไปตรวจสอบมกี าหนดการตัง้แต ่1 -30 พฤศจกิายน 2564 
         
 8. สรุปประชมุหารือร่างกฎกระทรวงการจัดใหม้เีจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างาน 
บุคลากร หน่วยงาน หรอื คณะบุคคล เพือ่ด าเนนิการดา้นความปลอดภัยในสถานประกอบกจิการ 
พ.ศ. .... ขอ้ 21 (3) 
 - จะเสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อคณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบและประกาศ
บังคับใชเ้ป็นกฎหมายตอ่ไป  
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 - เพือ่แกปั้ญหาในประเด็นเกีย่วกบัการตกงานของบัณฑติทีส่ าเร็จการศกึษาในสาขาอาชี

วอนามัยและความปลอดภัยมแีนวทางดังน้ี  
  1. ใหส้ภาสถาบันการศกึษาและเครอืขา่ยวชิาชพีอาชวีอนามัยและความปลอดภัย
ประชาสมัพันธร์ะบบไทยมงีานท า 
  2. ใหก้รมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงานประสานงานกับสถานประกอบกจิการที่
ตอ้งการจา้งงานในต าแหน่งเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างานระดับวชิาชพี 
        
 9. สรุปประชมุคณะกรรมการก ากับดูแลการจัดท ารายงานประเทศและตดิตามการปฏบิัติ
ตามขอ้เสนอแนะภายใตก้ลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรี สิทธิ
มนุษยชนแหง่สหประชาชาต ิครัง้ที ่2/2564 
           - การใหค้ ามั่นโดยสมัครใจในชว่งการน าเสนอรายงานของประเทศไทยตามกลไก UPR 
รอบที ่3 เชน่ การปรับปรุงกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัตราสารระหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชน/
การศกึษาความเป็นไปไดข้องการเขา้เป็นภาคตีราสารระหว่างประเทศเพิม่เตมิ/การสง่เสรมิสทิธิ
มนุษยชน และการสรา้งความตระหนักรูด้ ้านสทิธมินุษยชนใหก้บัทกุภาคสว่น 
       
 ก าหนดการประชมุครัง้ตอ่ไปในวันพฤหัสบดทีี ่22 ธันวาคม 2564 เวลา 13:30 15:30 น. 
ณ หอ้งประชมุ PTT Group ( 1012 ) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรอื ผา่นระบบ ZOOM 
Cloud Meeting 
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมออนไลนห์ารอืเรือ่งการทูตเศรษฐกจิเพือ่ขบัเคลือ่นผลประโยชน์
ทางธุรกจิจากเศรษฐกจิภาคทะเล (Blue Economy) 
 
 วันที ่5 พฤศจกิายน TTIA โดยคุณอรรถพันธ ์
ที่ปรกึษาแรงงานสมาคมฯ ในนามสภาอุตฯ และคุณ
สุพัตรา ผอ.(แทน ดร.ชนินทร์ ในนามสภาหอฯ) 
ประชุมออนไลน์หารือเรื่องการทูตเศรษฐกิจเพื่อ
ขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางธุรกจิจากเศรษฐกจิภาค
ทะเล(Blue Economy) ประธานคือ  คุณเชิดชัยฯ 
อธบิดกีรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ จัดโดยกระทรวง
การต่างประเทศ มีภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมฯ 
สรปุดังน้ี 
 
 จดุประสงค ์เพือ่รว่มกนัประเมนิโอกาสและความเสีย่งตอ่เศรษฐกจิและภาคธรุกจิของไทย
ในภาคทะเล อาทิ การประมง การท่องเที่ยวทางทะเล พาณิชย์นาวี โลจิสติกส์ทางทะเล 
โครงสรา้งพื้นฐานที่เกีย่วขอ้ง พลังงานจากทะเล เพื่อน าไปสู่การใชก้ารทูตเศรษฐกจิ ในการ
ขับเคลือ่นผลประโยชนข์องไทยในเรือ่งเศรษฐกจิภาคทะเลอยา่งครอบคลมุ 
 
 ความเห็นจากภาคเอกชน 
 1.การตรวจตดิตามกฎระเบียบของประเทศปลายทาง > สหรัฐอเมริกาออกกฎหมาย 
Marine Mammal Protection Act  ตัง้แต่ 1 ม.ค.60 บังคับใช ้1 มค 66 แต่ยังมปัีญหาการกรอก
ขอ้มูลของประเทศต่างๆ เขา้ระบบและหลักเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิของสหรัฐฯ ไม่ชัดเจน จงึ
ขอใหม้ีการตดิตามกฎหมาย ผลกระทบของ MMPA และกลไกการท างานกับประเทศส าคัญที่
ไทยน าเขา้สตัวน์ ้ามาผลติและสง่ออกไปสหรัฐฯ 
 2.แรงงาน > ปัญหาการคา้มนุษย ์Tier 2 Watch list ประเด็นแรงงานภาคประมง ขอให ้
รัฐแจง้การด าเนนิงานและสือ่สารตอ่สาธารณะเป็นระยะๆ/ การตดิตามประเด็นดา้นสทิธมินุษยชน/ 
อตุฯทนู่ามกีารใชแ้รงงานเขม้ขน้ ปัจจบุันยังขาดแคลน 
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 3.การท าประมงอย่างยั่งยืน > สามารถใชม้าตรฐานการรับรองสินคา้โดย MSC (3 
หลักการ Stock/ Env/ Management) ซึง่จะชว่ยรับประกันว่าแนวทางการท าประมงทีน่ ามาใช ้

นัน้จะเปิดโอกาสใหส้ตัวท์ะเลสามารถขยายพันธุต์อ่ไปได ้สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ  
 4.ดา้นสิง่แวดลอ้ม > การปฎบิัตติามกฎระเบยีบต่างๆ การแกไ้ขปัญหาก๊าซเรือนกระจก 
การเปลีย่นเชือ้เพลงิใหเ้ปลีย่นน ้ามันเตาทีม่ซีลัเฟอรจ์าก 3.5% ลดลงเหลอื 0.5%  เรอื 400 ตัน
กรอสตอ้งวัดประสทิธภิาพของเครื่องยนต ์ใชเ้ชือ้เพลงิ green hydrogen(ประเด็นใหม่ท าจาก
พชื)  
 5.เครือ่งมอืทางกฎหมาย > IMO มอีนุสัญญาตา่งๆ มเีป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม มลภาวะ 
แรงงานทางทะเล เชน่ การเผาไหมน้ ้ามัน การปล่อยคารบ์อน(CII) ซึง่บางฉบับไทยยังไม่ไดใ้ห ้
สตัยาบรรณ แตถ่กูบังคับโดยสากลแลว้ ควรเรง่ขัน้ตอนท างาน 
 6.อุตสาหกรรมต่อเนื่องใน Blue economy >> มีผลอย่างยิง่ต่อการขับเคลื่อนฯ ตอ้ง
น ามาพิจารณาหารือร่วมกันดว้ย เช่น อุตฯเหล็กเพื่อสรา้งเรือ อุปกรณ์ อู่ซ่อมเรือ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใ์หส้อดคลอ้งกับความตอ้งการ โลจสิตกิส ์บรรจุภัณฑเ์พื่อสนับสนุนสนิคา้(AD 
แผน่เหล็กท ากระป๋อง) 
 
 
TTIA เข้าร่วมประชุมหารือกบัเอกอคัรราชทูตเปรูประจ าประเทศไทย (H.E. Mr. 
Fernando Quirós) 
 
 วันที่ 5 พฤศจกิายน 2564 TTIA 
คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชมุ
หารือกับ เอกอัครราชทูตเปรูประจ า
ป ร ะ เ ท ศ ไท ย  (H.E. Mr. Fernando 
Quirós) ณ สภ าอุ ต ส าหก ร ร ม แห่ ง
ประเทศไทย จัดโดย สภาธุรกิจไทย-
ลาตนิอเมรกิา สรปุดังน้ี  
 
 1.ท่านเอกอัครราชทูตเปรูได ้
แนะน า Counsellor (Economic and Commercial) ทา่นใหม ่Mr. Erick Elvis Aponte Navarro 
ใหท้างสภาธรุกจิฯ ไดรู้จ้ักเพือ่ในอนาคตจะมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูการคา้ การลงทนุรว่มกนั 
 
 2. ท่านเอกอัครราชทูตฯ ใหค้วามเห็นว่าไทยและเปรูท างานร่วมกันในเวทรีะดับภูมภิาค
และระดับโลกมาอย่างยาวนาน เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกจิในเอเชียแปซฟิิก (APEC) 
พันธมิตรแปซิฟิก เวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (FEALAC) 
สนธสิญัญาไมตรแีละความรว่มมอืในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้(TAC) สหประชาชาต ิเป็นตน้ และ
เชือ่มั่นว่าภายใตก้ารเป็นประธานเอเปกของประเทศไทยในปี 2565 จะยกระดับความสัมพันธท์ั่ว
ทัง้ภมูภิาคแปซฟิิกใหส้งูขึน้ได ้
 
 3. ทีผ่า่นมาการคา้ไทยกบัเปรขูยายตัวมากขึน้ จากการใชส้ทิธิ ์FTA ไทย-เปร ูโดย สนิคา้
สง่ออกส าคัญของไทยไปเปร ูไดแ้ก ่รถยนต ์อปุกรณ์และสว่นประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและ
แปรรูป เครื่องซักผา้และเครื่องซักแหง้ฯ และผลติภัณฑย์าง เป็นตน้ ดา้นสนิคา้น าเขา้ส าคัญ 
ไดแ้ก ่สนิแร่โลหะอืน่ๆ เศษโลหะและผลติภัณฑ ์สัตวน์ ้าสด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง แปรรูปฯ ผักผลไม ้
ปุ๋ ย ยาก าจัดศัตรพูชืและสตัว ์เป็นตน้ 
 
 4. ท่านเอกอัครราชทูตฯ แสดงความห่วงใยในภาคการท่องเทีย่วและบรกิารของไทยที่
หยดุชะงักเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19  
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 5. ทางสภาธุรกจิฯ มแีผนการจัด business matching online ส าหรับผูป้ระกอบการไทย
และเปร ูเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งกนั โดยทางสภาธรุกจิฯ จะขอหารอืในรายละเอยีด อกีครัง้ 
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมผลกระทบ MMPA ต่อการส่งทูน่าไปสหรฐัอเมรกิา ผ่านออนไลน์
  
 วันที ่8 พฤศจกิายน  2564 TTIA ดร.
ชนนิทร ์นายกสมาคม, คณุนรนิทร ์อปุนายก, 
คุณชาตรี กรรมการ, คุณนภาพร เหรัญญกิ, 
คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม, คุณวิชญา จนท.
ดา้นประมง และสมาชกิ 14 บรษัิท จาก 26 
บรษัิท (GFF, CMC, DMFP, TCB, TU, TUM, 
PFG, Unicord, ISA, RS, A.E.C., AAI, 
MMP, S.K.) เ ข า้ ร่ ว มป ร ะชุมผลก ร ะทบ 
MMPA ต่อการสง่ทูน่าไปสหรัฐอเมรกิา ผ่าน
ออนไลน์ จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่า
ไทย โดยม ีดร.ชนนิทร ์นายกสมาคม เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
 
 1. คุณนรนิทรใ์หค้วามเห็นว่า จากการประชมุของกรมประมงเมือ่ปลายปี 63 ม ี2 ประเด็น 
คอื (1) ประเทศไทยจะตอ้งท า Stock assessment ของ Marine Mammal ทีป่ระมงไทยจับได ้
และ (2) ตอ้งมกีารกรอกขอ้มูลใหก้ับทางสหรัฐฯ ซึง่กรมฯไดแ้จง้ถงึความล าบากใจ เน่ืองจาก
ขอ้มลูทีส่หรัฐฯใหก้รอกนัน้ไมส่ามารถแกไ้ขได ้และไมม่ชีอ่งใหอ้ธบิายเพิม่เตมิ 
(killer whale) ลา่สดุปี 64 กรมฯ แจง้วา่ประเทศไทยมเีครือ่งมอืประมงไม่ผ่าน 11 ชนดิ (Export 
Fisheries) โดยอวนลอ้ม (ปลาโอ, ปลาโอด า, กลุม่ปลา Scombridea, ปลาทนู่าครบีเหลอืง) ถกู
จัดอยู่ในกลุ่มน้ีดว้ย และในสว่นของการน าเขา้นัน้ จากขอ้มูลในตาราง LOFF 2020 กลุ่ม Export 
Fisheries กรมฯค่อนขา้งกังวล เพราะไทยมกีารน าเขา้ทูน่าจากประเทศในกลุ่มนี้ เพื่อผลติและ
สง่ไปสหรัฐฯ ก็จะไดร้ับผลกระทบคอ่นขา้งสงู 
 - คณะอนุกรรมการวชิาการเพือ่จัดท าขอ้มูลสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาผลกระทบของการ
ท าประมงต่อสัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม ซึง่อยู่ภายใตค้ณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาต ิได ้
จัดท าขอ้มูลเสร็จแลว้ และจะท าการส่งใหส้หรัฐฯผ่านระบบ IAICRS เพื่อใหป้ระเทศไทยหลุด
จากกลุ่ม Export Fisheries 11 เครือ่งมอื โดยสหรัฐฯไดก้ าหนด Deadline ของการน าสง่ขอ้มูล
ผา่นระบบ IAICRS ภายใน 30 พ.ย. 64 
 - ขอใหส้มาชกิศกึษาตาราง LOFF และจะมีการหารือร่วมกับกรมฯ ถงึการเจรจาและ
ด าเนินการกับเรือธงที่ไทยน าเขา้ว่าใหม้ีการแกไ้ข เพื่อปลดสัตว์น ้ าออกจากกลุ่ม Export 
Fisheries และขอใหป้ระเทศนัน้ๆ ใหค้วามส าคัญกบัเรือ่งน้ี  
 - ตอนนี้ ทาง TU ไดป้ระสานกับ NFI และ Tuna suppliers ใหช้่วยอัพเดท และคุยกับ 
flag state ถา้มขีอ้สงสยัในการกรอกขอ้มลูใหต้ดิตอ่สอบถามไปที ่NOAA  
 

 2. ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นว่า หากมี
ประ เด็น เพิ่ม เติมหรืออยากใหก้ รมประมง
ด าเนินการอย่างไร สามารถแจง้โดยตรงกับดร.
ชนินทร ์เพื่อทีจ่ะขอปรกึษากับกรมฯ, ดร. อดศิร 
และ ดร.ธนพร น าเรยีนคกก.ประมงแหง่ชาต ิ
 
 3. สมาคมไดเ้สนอร่างหนังสือถึง Tuna 
suppliers ใหไ้ปแจง้เตือนเจา้ของเรือเกี่ยวกับ 
MMPA >> ซึง่ดร.ชนนิทร ์มคีวามเห็นว่าควรจะมี

การนัดประชมุภายในรว่มกบั 3 Trader (F.C.F. Fishery, ITOCHU, Tri Marine) 
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 4. สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการตอ่ 
  1. สมาคมจะด าเนินการวเิคราะหผ์ลกระทบเตรียมส่งกรมประมง โดยใชข้อ้มูล 
LOFF ประเทศทีไ่ทยน าเขา้ ทูน่า, ซารด์นี และแมคเคอเรล เทยีบกับขอ้มูลน าเขา้ปลาของกรม
ศลุกากร วา่สนิคา้ทีเ่ป็น Exempt Fisheries และ Export Fisheries มปีรมิาณน าเขา้เทา่ไหร ่โดย 
YF, SKJ ใช ้PS สว่น ALB ใช ้PL และ LL 
  2. ภายหลังประชมุ ทางสมาคมฯประสานกับ 3 tuna traders แลว้ ไดร้ับแจง้ว่า 
ขอส่งความเห็นใหส้มาคมทางอีเมล์แทนการนัดหารือ เน่ืองจากเป็นเรื่องเชงินโยบายที่ตอ้ง
ปรกึษากบัทางบรษัิทแม ่ทางสมาคมฯ ไดส้ง่หนังสอืดังแนบ ให ้Traders และส าเนาสมาชกิแลว้ 
 
 หมายเหตุ อัพเดท Tonggol FIP > ตอนนี้รอทาง KT แกไ้ข CoC เพือ่ใหภ้าษาอ่านง่าย
ขึน้ และปรับแกไ้ขกฎหมายใหถ้กูตอ้ง จากนัน้จะมกีารเวยีน CoC ใหส้มาชกิ, สมาคมอวนลอ้มจับ
ประเทศไทย แและกรมประมงจากนัน้จะพจิารณาอกีทวีา่พรอ้มทีจ่ะจัดอบรมใหก้บัเรอืชว่งไหน 
 
 
TTIA เขา้รว่มการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-แอฟรกิา คร ัง้ที ่1/2564 
 
 วันที่  8 พฤศจิกายน 2564 
TTIA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม ใน
นามประธานสภาธุรกจิไทย-แอฟรกิา 
และคุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วม
การประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิ
ไทย-แอฟรกิา ครัง้ที ่1/2564 จัดโดย 
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สรุป
ดังน้ี  
 
 ทางสภาธุรกจิฯ ไดเ้ชญิคุณเถลงิศักดิ ์วงศส์ามศร ผูอ้ านวยการส านักงานสง่เสรมิการคา้
ในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์มาใหข้อ้มูลสถานการณ์การคา้ โอกาส และอปุสรรค
ดา้นการคา้และการลงทนุของไทยในประเทศอยีปิตแ์ละภมูภิาคแอฟรกิาตอนเหนือ มสีรปุดังน้ี 
            
 1. กระทรวงการคลังอยีปิตไ์ดอ้อกประกาศ เรือ่ง การบังคับใชร้ะบบการแจง้ขอ้มูลน าเขา้
สนิคา้ล่วงหนา้ (ACI) ของอยีปิต ์มผีลบังคับใชใ้นวันที ่1 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป โดยสนิคา้
ตอ้งผ่านการลงทะเบียนผ่าน Nafeza Platfrom ก่อนการขนส่ง และจะไดร้ับเลข Advance 
Cargo Information (ACID No.) เพือ่ใชต้รวจสอบการน าสนิคา้เขา้ประเทศ 
 เอกสารขอ้มลูเกีย่วกบั ระเบยีบ ACI system และการจดทะเบยีนโรงงานฯ สามารถศกีษา
รายละ เอียดได ท้ าง  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19trqccJmYs8DbvC-
x9Jry_b0hETeFQ2u  
 - ล่าสุด เอกสารทางการคา้กับอียิปต์ไม่จ าเป็นตอ้ง legalization เอกสาร CO และ 
commercial invoice แลว้ แตใ่บ health certificate ยังคงตอ้ง legalization อยู ่
 - อยีปิตต์ัง้เป้าจะเป็นประเทศศูนยก์ลางเชือ่มต่อไปยังภูมภิาคตะวันออกกลาง จากการ
พัฒนาระบบน าเขา้สง่ออกตา่งๆ รวมถงึการเป็นdigital economy ในปี 2030 
 - หากผูป้ระกอบการพบปัญหาเกี่ยวกับระบบนี้ สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิไดท้ี่ 
ส านักงานสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศ ณ กรงุไคโร e-mail: ditpcairo@gmail.com  
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19trqccJmYs8DbvC-x9Jry_b0hETeFQ2u
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19trqccJmYs8DbvC-x9Jry_b0hETeFQ2u
mailto:ditpcairo@gmail.com
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 2. ผอ .ส า นั ก ง านส่ ง เ ส ริมก า รค า้ ใน
ต่างประเทศ แจง้ขอ้มูลว่าปัจจุบันมีประเด็น
เรือ่งของมาตรฐานสนิคา้และสารตกคา้งทีเ่กนิ
ค่ามาตรฐาน จึงอยากฝากผูป้ระกอบการให ้
ระวังและดูแลควบคุมมาตรฐานสินคา้ก่อน
สง่ออกใหด้ ี 
 
 3.เทรนด์ของการส่งออกจะเป็นลักษณะ 
semi-finish product โดย เฉพาะผู น้ า เ ข ้า

ปลายทางชอบการมาผลติหรือประกอบตัวสนิคา้เองอย่างง่าย เหตุเพราะภาษีน าเขา้ finish 
product คอ่นขา้งสงูกวา่มาก รวมถงึ ขณะน้ีมใีชต้ลาดออนไลนม์ากขึน้ถอืเป็นอกีชอ่งทางในการ
ท าตลาดประเทศอยีปิต ์
 
 4. ดร.ชนินทร ์ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิว่า ระบบ ACI ของอยีปิตจ์ะมปีระโยชน์กับประเทศ
ไทยในระยะยาวมาก เน่ืองจากเป็นระบบทีค่ัดกรองคณุภาพสนิคา้น าเขา้ได ้จงึท าใหส้นิคา้เกษตร
และอาหารของไทยทีม่คีุณภาพสามารถแขง่ขันในตลาดโลกไดใ้นแถบแอฟรกิาเหนือ อกีทัง้ใน
อนาคตอยีปิต ์จะเป็นศูนยก์ลางในแอฟรกิาเหนือได ้
 
 
TTIA เขา้รว่มสมัมนาออนไลน ์“เจาะโอกาสสนิคา้ดาวรุง่และสนิคา้ฮาลาลในอยีปิต”์ 
 
 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
TTIA คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้
ร่วมสัมมนาออนไลน์ “เจาะโอกาส
สินคา้ดาวรุ่งและสินคา้ฮาลาลใน
อยีปิต”์  วัตถุประสงคเ์พือ่เสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจในตลาดอียิปต์ 
ใหแ้กผู่ป้ระกอบการไทยทีก่ าลังมอง
หาโอกาส และตลาดใหม่ในการ
ส่งออกสินคา้ จัดโดย สภาธุรกิจ
ไทย-อยีปิต ์สรปุดังน้ี 
 
 1. อยีปิตเ์ป็นตลาดทีม่ขีนาด
ใหญด่ว้ยจ านวนประชากรถงึ 104.12 ลา้นคน (ประมาณการปี 2563) และเน่ืองจากประชากรสว่น
ใหญ่อยู่ในช่วงวัยท างาน ส่งผลใหอ้ียิปต์มีก าลังซื้อสูงและมีบทบาทในการบริโภคสินคา้ 
โดยเฉพาะสนิคา้การเกษตร อาท ิขา้วสาล ีน ้าตาล เน้ือสัตว ์ปลา อาหารกระป๋องและแปรรูป นม 
และน ้ามันส าหรับบรโิภค เป็นตน้ ดา้นไทยน าเขา้สนิคา้จากอยีปิต ์ไดแ้ก่ ผัก ผลไม ้ชา กาแฟ 
เป็นตน้ 
 
 2. โอกาสทางการคา้กบัอยีปิต ์
 - อยีปิตต์ัง้อยู่ในจุดยุทธศาสตรส์ าคัญ (Strategic Area) ของการขนส่งสนิคา้ทางทะเล
ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปผ่านคลองสุเอซ และมีศักยภาพในการเป็นประตูการคา้สู่

แอฟรกิาตอนเหนือ แอฟรกิาตอนกลาง ภูมภิาคตะวันออกกลาง และเมดเิตอร์เรเนียน จงึเป็น
ศนูยก์ลางการคา้และแหลง่กระจายสนิคา้ส าคัญของโลก 
 - อียปิตม์ีการจัดท าขอ้ตกลงทางการคา้กับประเทศและกลุ่มประเทศส าคัญๆ อียปิตจ์งึ
ไดร้ับสทิธปิระโยชนด์า้นภาษีและการอ านวยความสะดวกในการเขา้สูต่ลาดส าคัญตา่ง ๆ  
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                - กลยทุธการเขา้ตลาดอยีปิต ์(1) หาพารท์เนอรท์ีเ่ชือ่ถอืได ้และมชีือ่เสยีงในวงการ
ธุรกจิ (2) ผูป้ระกอบการไทย ตอ้งมีมุมมองระยะยาวในการลงทุนในอียปิต ์เนื่องจากมี FTA 
หลายฉบับ 
 
 3. พฤตกิรรมผูบ้รโิภค: การซือ้ของสนิคา้ในประเทศอียปิต ์ผูบ้รโิภคจะใหค้วามส าคัญ
ดา้นราคาก่อน นิยมซื้อสนิคา้ทางช่องทางออนไลน์มากขึน้ เช่น เสื้อผา้ ผลติภัณฑ์เกี่ยวกับ
สขุภาพ เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตามสนิคา้ยังไมม่คีวามหลากหลายในประเทศเน่ืองจากยังมกีารกดี
กนัทางการคา้อยู ่
 
 4. อียปิตไ์ดอ้อกประกาศ เรื่อง การบังคับใชร้ะบบการแจง้ขอ้มูลน าเขา้สนิคา้ล่วงหนา้ 
(ACI) ของอียปิต์ มีผลบังคับใชใ้นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป โดยสนิคา้ตอ้งผ่านการ
ลงทะ เบียนผ่ าน  Nafeza Platfrom ก่อนการขนส่ง  และจะได ร้ั บ เลข Advance Cargo 
Information (ACID No.) เพือ่ใชต้รวจสอบการน าสนิคา้เขา้ประเทศ 
 เอกสารขอ้มลูเกีย่วกบั ระเบยีบ ACI system และการจดทะเบยีนโรงงานฯ สามารถศกีษา
รายละ เอียดได ท้ าง  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19trqccJmYs8DbvC-
x9Jry_b0hETeFQ2u  
 ล่าสุด เอกสารทางการคา้กับอียิปต์ไม่จ าเป็นตอ้ง legalization เอกสาร CO และ 
commercial invoice แลว้ แตใ่บ health certificate ยังคงตอ้ง legalization อยู ่
 
 
TTIA เขา้ร่วมงานเสวนาออนไลนเ์รือ่ง สถานการณ์การเมอืงและเศรษฐกจิในประเทศ
เพือ่นบา้นวงจรการคา้มนุษยแ์ละแนวนโยบายบรหิารจดัการแรงงานขา้มชาตหิลงัเปิด
ประเทศไทยในสถานการณ์ covid 19 

 

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คกก.แรงงาน TTIA 
คุณวรรณา เสรมิวรรณสขุ , คุณศริลิักษณ์ ยังเลศิ , คุณวร
พล จนท.อาวุโส คุณนลธวัช จนท.แรงงาน และสมาชกิ 
TTIA บ .TU UNICORD SIF แล ะ  ISA value  ได ้เ ข ้า
ร่วมงานเสวนาออนไลน์เรื่อง สถานการณ์การเมืองและ
เศรษฐกจิในประเทศเพื่อนบา้นวงจรการคา้มนุษย์และ
แนวนโยบายบริหารจัดการแรงงานขา้มชาติหลังเปิด
ประเทศไทยในสถานการณ์ covid 19 จัดโดย ศูนยค์วาม
เป็นเลศิทางวชิาการดา้นการยา้ยถิน่แห่งเอเชยีสถาบัน
เอเชยีศกึษาจุฬาฯ  มูลนธิเิครอืขา่ยส่งเสรมิคุณภาพชวีติแรงงาน (LPN) แนวร่วมต่อตา้นการคา้
มนุษยแ์ละคุม้ครองเด็กประเทศไทย (TIP-ACT Coalition) มผีูเ้ขา้ร่วมจากภาคสว่นต่างๆ ทัง้ตัว
แทนกระทรวงแรงงานส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงและ NGO ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงานขา้มชาตเิพือ่
แลกเปลีย่นความเห็นและหาแนวทางรว่มกนัในการแกปั้ญหาวงจรการคา้มนุษยแ์ละการเขา้เมอืง
ผดิกฎหมายของแรงงานสรปุประเด็นดังน้ี  
 
 อธบิดกีรมการจัดหางานคณุไพโรจน ์โชตกิเสถยีร ใหข้อ้มลู 
 - การผลักดันจนเกดิมต ิครม. 28 กันยายน 2564 ใหข้ึน้ทะเบยีนแรงงานตา่งดา้วกลุม่ผดิ
กฎหมายไดแ้ละเจา้หนา้ทีเ่จอก็ใหน้ าขึน้ทะเบยีนโดยมตคิรม.ดังกลา่วมเีพือ่แกไ้ขปัญหาแรงงาน
ตา่งดา้วทีอ่าจเป็นตน้เหตขุองการแพรเ่ชือ้โควคิ 
 - การน าเขา้ MOU ยังอยู่ในขัน้ตอนหารือโดยปัจจุบันยังมีความตอ้งการแรงงานอยู่ที่ 

400,000 คน โดยวันที ่10 พฤศจกิายน 64 กระทรวงแรงงานจะมหีารอืกับ ศบค.ชดุเล็ก ร่วมกับ
สภาหอและสภาอุตฯ เพื่อหาความชัดเจนในการน าเขา้แรงงานต่างดา้วประเภท MOU และ
ก าหนดรายละเอยีดเรือ่งการกักตัวทีน่ายจา้งตอ้งรับผดิชอบและวัคซนีที ่ก.แรงงานจะชว่ยเหลอื
ผา่นระบบประกนัสงัคม คาดวา่จะมคีวามชดัเจนในเร็ววันน้ี  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19trqccJmYs8DbvC-x9Jry_b0hETeFQ2u
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19trqccJmYs8DbvC-x9Jry_b0hETeFQ2u
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 - พันต ารวจโทณัฐพล ชุ่มบัวตอง สารวัตร

ตรวจคนเขา้เมืองเชียงใหม่ และ พันต ารวจโท
หญงิ ดร.ธรรมม์ยุรา สรัตสิุพพัต รองผูก้ ากับการ 
ตม.จันทบุรี น าเสนอเรื่องขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับการ
ขา้มพรมแดนโดยผิดกฎหมายและกระบวนการ
นายหนา้ โดยไดอ้ธิบายกฎหมาย พรบ.คนเขา้
เมอืง และโทษประเภทต่างๆ เชน่การลักลอบเขา้
เมืองผิดกฎหมายการน าพาคนเขา้เมืองผิด
กฎหมายและการใหท้ีพ่ักซ่อนเรน้บุคคลเขา้เมอืง
ผดิกฎหมาย และความคืบหนา้ของร่างพรบ.คน
เขา้เมอืงฉบับใหม่ทีม่กีารเพิม่โทษและมกีารเพิม่

นยิามองคก์รอาชญากรรมขา้มชาต ิรายละเอยีดดังไฟลแ์นบ) 
 - ปัจจบุัน ตม.ไดท้ างานรว่มกบัทหารมากขึน้ในประเด็นเรือ่งผลักดันคนกลับและมาตรการ
ควบคุมโรคขณะเดียวกันก าลังปรับระบบไอทีใหส้ามารถเก็บอัตลักษณ์และ bio data ของ
แรงงานตา่งดา้วไดแ้ละพยายามท างานดา้นขอ้มลูรว่มกนัขา้มกระทรวง  
 
 การแลกเปลีย่นความเห็นสถานการณ์การเมอืงและเศรษฐกจิในประเทศเพื่อนบา้นวงจร
การคา้มนุษยใ์นประเทศไทยและแนวทางการแกปั้ญหา มคีวามเห็นทีส่ าคัญดังน้ี  
 - กลุ่มแรงงานทีล่ักลอบเขา้เมอืงสว่นใหญ่เป็นกลุม่ทีเ่คยท างานในประเทศมากอ่นและมี
เครอืขา่ยนายหนา้น าเขา้แรงงานไดง้า่ย  
 - การเขา้เมืองผดิกฎหมายของแรงงานเกดิจากการปิดชายแดนที่นานเกินไป ปัญหา
การเมืองในประเทศพม่า การด าเนินการดา้นเอกสารทีใ่ชร้ะยะเวลานานและมขัีน้ตอนซับซอ้น 
การลักลอบเขา้เมอืงมขัีน้ตอนง่ายกว่าการเขา้เมอืงถูกกฎหมายทีไ่ม่ตอ้งมกีารตวีซีา่หรอืรายงาน
ตัว 90 วันสม ่าเสมอ 
 
 แนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นแรงงานและ
ขอ้เสนอแนะ  
 - คุณไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดี
กรมการจัดหางาน ไดเ้สนอแนวทางแกปั้ญหา 
เชน่ การยืน่เอกสารนายจา้งควรด าเนินการเอง
ไม่ผ่านโบรกเกอรเ์พื่อลดขัน้ตอนการแสวงหา
ประโยชน์และกลุ่มแรงงานประมงสามารถใช ้

มาตรา 83 ของ พรก ประมงในการน าเขา้
แรงงานทีส่ะดวกกวา่ได ้
 -รัฐควรส ารวจความตอ้งการความขาด
แคลนแรงงานเชือ่มโยงขอ้มูลทุกจังหวัดเอา
ขอ้มูลมาบูรณาการประสานกับหน่วยงานรัฐ
ตา่งๆ 
 - การน าเขา้ MOU มขีัน้ตอนทีน่านเกนิไปเขา้เมอืงผดิกฎหมายง่ายกว่าคนลดขัน้ตอนให ้
งา่ยขึน้ 
 - ปัญหาสว่ยในระบบการน าเขา้แรงงานทีค่วรตอ้งแกไ้ข  
 - ควรจัดท า one stop service เพือ่ลดขัน้ตอนการน าเขา้แรงงานใหน้อ้ยลง 
 - กฎหมายมเีงือ่นไขเยอะตอ้งแกไ้ขใหส้ามารถปฏบิัตไิดง้า่ยขึน้  
 - การเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วควรเปิดจดทะเบียนระยะยาวจนกว่าจะสามารถ
แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได ้ 
 - ระบบการสือ่สารและการประชาสัมพันธเ์รื่องการจัดการแรงงานต่างดา้วของภาครัฐยัง
ไมด่แีละไมต่อ่เน่ือง 
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TTIA เขา้รว่มประชุมแนวโนม้สถานการณ์แผน่เหล็ก ทีม่กีารปรบัสงูอยา่งตอ่เนือ่ง 

 
 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 TTIA 
ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ คุณสพุัตรา ผอ.
สมาคม และคุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้
ร่วมประชุมหารือแนวโนม้สถานการณ์แผ่น
เหล็ก ทีม่กีารปรับสูงอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ 
TMPA สมาคมบรรจุภัณฑโ์ลหะไทย/ TFPA 
สมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรูป และผูผ้ลิต
แผน่เหล็ก 2 ราย (STP/TTP) สรปุดังน้ี 
 
        1. ผูผ้ลติแผน่เหล็กทัง้ 2 ราย ไดช้ีแ้จงเหตผุลการขึน้ราคาแผน่เหล็กTP/TFS ดังน้ี 
              - ในภาพรวม ราคาวัตถุดบิแผ่นเหล็ก TMBP เพิม่สูงขึน้และต่อเนื่องอย่างรวดเร็วทั่ว
โลก โดยใน Q1/65 ก็ยังจะเพิม่ขึน้อกี โดยจนี, อาเซยีน(ญีปุ่่ น), ลาตนิอเมรกิา ลดก าลังการผลติ
ลง อีกทั ้งยังตอ้งติดตามการใชเ้หล็กในอุตฯยานยนต์ที่มีแนวโนม้การใชเ้หล็กมากกว่า
อตุสาหกรรมอืน่ๆ ราคาดบีุกปรับตัวสงูเพราะน าไปใชใ้นอตุฯไฟฟ้าและรถEGV มากขึน้ จงึท าให ้
ไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ 
 1.1 STP แจง้ว่า ปี 2565 ก าลังผลติประมาณ 220,000 ตัน โดยในQ1/65 จ าเป็นตอ้ง
ปรับราคาขึน้ไม่งัน้ท าธุรกจิตอ่ไมไ่ด ้ใชอ้า้งองิราคาตลาดโลก และขอใหช้ว่ยสั่งsizeทีท่ าแลว้ได ้
ก าไร โดยย ้าวา่ขาดทนุในชว่งQ4/64 อยา่งไรก็ตาม รับทีจ่ะไปหารอืกบับรษัิทแม ่(Nippon Steel 
Corporation) ใหพ้จิารณานโยบายการสนับสนุน supply chain ในไทยใหม้ากขึน้ 
       1.2 TTP แจง้วา่ ปี 2565 ก าลังผลติประมาณ 120,000-170,000 ตัน โดยในQ1/65 คาด
ว่าราคาจะนิ่งขึน้ แต่ขอแจง้เป็นรายเดือนไปก่อน ขณะน้ีปัญหาส าคัญคือ ไม่สามารถจัดหา
วัตถุดบิไดพ้อเพียง ราคาสูงมาก น าเขา้จากไตห้วันเป็นหลัก แต่ก็จะพยายามหาซับพลายจาก
ประเทศอืน่ดว้ย และก าลังท าโครงการพัฒนาวัตถุดบิเหล็กในไทยซึง่ก็ยังมปัีญหาดา้นคุณภาพ
อยู ่หากสถานการณ์กลับมาปกต ิมวัีตถดุบิพอ ทางบรษัิทฯสามารถเพิม่ก าลังการผลติไดส้งูสดุถงึ 
250,000 ตัน 
 
 2. TTIA / TPFA ดร.ชนนิทร ์ใหค้วามเห็น ดังน้ี 
 การปรับราคาสามารถท าไดแ้ต่ควรปรับแบบมเีหตุผล ไม่ควรใชร้าคาQ4/64 เป็นฐานใน
การปรับราคา Q1/65 ขณะนี้ราคา iron ore มกีารปรับลดลง สนิคา้ commodity มกีารปรับฐาน 
ทราบวา่อตุฯเหล็กมกี าไรกวา่พันเปอรเ์ซ็นต ์
 ขอใหค้ านึงถึงความสมดุลทั ้งห่ วงโซ่  supply chain ไม่ท าลายอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ สนิคา้ทูน่าเป็น Commodity แขง่ขันในตลาดโลก ราคามขีึน้มลีง เหล็กก็เชน่กนั 
ตอนนี้หลายประเทศคลาย lock down สนิคา้ทูน่าขายไดน้อ้ยลงเมื่อเทียบกับปี 63 อีกทัง้ค่า
ระวางเรอืยังสงูขึน้ 
 หากแนวโนม้ราคากระป๋องยังคงสงูขึน้ต่อเนื่อง ลูกคา้คงไม่รับราคา ท าใหผู้ป้ระกอบการ
ตอ้งปรับตัวเปลีย่นไปผลติสนิคา้ทีม่ ีmargin โดยใชถ้งุเพา้ซ/์กระป๋องอะลมูเินียมแทน  
 
        3. การเปลีย่นแปลงราคาเพิม่สงูขึน้สง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิสง่ออกทนู่า/ผักผลไมก้ระป๋อง ที่
ประชุมจึงขอ STP พิจารณาการปรับราคาQ1/65อีกครั ้ง เพื่อให ้supply chain อยู่รอดและ
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได ้และขอให ้TTP แจง้ราคารายไตรมาส เพื่อผปก. สามารถ
วางแผนไดด้กีวา่นี้ 
 
 ภายหลังการประชมุ 3 สมาคม (TTIA/TMPA/TFPA) ไดพ้จิารณาแลว้ว่าสถานการณ์แผ่น
เหล็ก/กระป๋อง เป็นเรือ่งทีต่อ้งตดิตามและแกไ้ขอย่างเร่งด่วน โดย TMPA ไดเ้สนอใหห้ารือกับ
กรมการคา้ภายใน เกีย่วกับการควบคุมราคาเหล็ก ดร.ชนินทร์ แนะน าใหจ้ัดเตรียมขอ้มูลเรื่อง
ราคาไวก้อ่น และดสูถานการณ์การปรับราคาจรงิในชว่งมกราคม 2565 อกีครัง้    
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 กรณี AD มีแนวโนม้ชะลอการใชม้าตรการ AD เป็นไปตามทีท่างสมาคม และสภาหอฯ 
ท าหนังสอืไปยังกระทรวงพาณชิย ์ซึง่ตอ้งรอภาครัฐประกาศแจง้อกีท ี
 
 
ดร.ชนนิทร ์เขา้รว่มหารอืเตรยีมการจดังาน APEC CEO Summit 2022 และงานอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 
 
 วันที ่11 พฤศจกิายน 2564 TTIA ดร.
ชนินทร์ นายกสมาคมฯ คุณสุพัตรา ผอ.
สมาคม และคณุปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วม
หารือเตรียมการจัดงาน APEC CEO Summit 
2022 และงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยดร. พจน์ 
อ ร่ าม วัฒนานนท์ เ ป็นประธาน ณ สภา
หอการคา้แหง่ประเทศไทย สรปุดังน้ี 
 
 ขอ้มลูเบือ้งตน้ 
             ความร่วมมือทางเศรษฐกจิในเอเชยีแปซฟิิก Asia-Pacific Economic Cooperation: 
APEC) เป็นการรวมตัวระหว่างเขตเศรษฐกจิในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก เพื่อส่งเสรมิความร่วมมอื
ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศในภูมภิาค และเป็นเวทสี าหรับการแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นเกีย่วกับ
ประเด็นทางเศรษฐกจิ 
             - มีสมาชกิรวม 21 เขตเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ ออสเตรเลยี แคนาดา ญี่ปุ่ น เกาหลีใต ้จีน 
ฮอ่งกง นวิซแีลนด ์สหรัฐอเมรกิา บรไูน อนิโดนีเซยี มาเลเซยี สงิคโปร ์ฟิลปิปินส ์ไทย จนีไทเป 
ชลิ ีเม็กซโิก ปาปัวนวิกนีิ เปร ูรัสเซยี และเวยีดนาม 
 
 ดว้ยประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพจัดการประชมุเอเปคปี 2565  และทางหอการคา้ไทยและ
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นผูจ้ัดงาน APEC CEO Summit 2022 
โดยมดีร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์เป็นผูร้ับผดิชอบหลักในกรอบงานดังกล่าวฯ ไดใ้หข้อ้มูลการ
เตรยีมงานฯ ดังน้ี 
 
 1. กกร. ไดม้ีการจัดตัง้คณะท างานเพื่อเตรียมจัดงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของภาคเอกชน 
ดังน้ี 
 (1) คณะอ านวยการ ABAC 2020: ท าหนา้ทีบ่รหิารจัดการ วางแผนด าเนินการต่างๆ ใน
ภาพรวม  
 (2) คณะท างาน ABAC ED Supporting 2020: ท าหนา้ทีป่ระสานงานและรว่มท างานกบั
หน่วยงานภาครัฐ เนน้เรือ่งการจัดท าขอ้มลู โดย ม ีดร.ชนนิทร ์รว่มในคณะนี้ดว้ย 
 (3) คณะท างาน Event ABAC4: ดแูลอ านวยความสะดวกตา่งๆ ในการจัดประชมุ สถานที ่
การเดนิทาง ของผูด้ขา้รว่มฯ 
 (4) คณะท างาน Event APEC CEO Summit: ดแูลจัดการประชาสมัพันธ ์ภาพลักษณ์ 
 (5) คณะท างาน Sponsor ABAC 2020: สรรหาและดแูล sponsor 
 
 2. ความส าคัญของความรว่มมอืกรอบ APEC  
 - การอ านวยความสะดวกดา้นการคา้และการลงทนุ: การขับเคลือ่นการจัดท า FTA-AP ที่
เนน้การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิหลัง COVID-19 
 - การฟ้ืนฟคูวามเชือ่มโยง โดยเฉพาะการเดนิทาง และการทอ่งเทีย่ว: เนน้พัฒนาวงกวา้ง
ใหเ้กดิความสมดลุระหวา่งคน และสิง่แวดลอ้ม 
 - การสง่เสรมิการเตบิโตทีย่ั่งยนื: ในดา้นสงัคมเศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม การปรับเปลีย่น
พฤตกิรรมของมนุษยใ์นยคุหลังโควดิ-19 สง่เสรมิการจัดท า Bangkok Goals on BCG Economy  
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 3. ประเด็นทีป่ระเทศไทยใหค้วามส าคัญแบง่เป็น 5 กลุม่หลัก ดังนี้ 
 - Sustainability WG โดยประเทศไทยไดร้ับหมอบใหร้ับผดิชอบในหัวขอ้ Food security 
& Food safety 
 - Regional Economic Integration WG 
 - MsMEs & Inclusivess WG 
 - Finance & Economics WG 
 - Digital WG 
 
 ทัง้นี้ ดร.พจน์ ไดเ้สนอใหส้มาคมการคา้ TTIA TFFA และสภาหอฯ ท างานร่วมกันใน
คณะท างาน PPFS (Policy Partnership on Food Security) ซึ่งจะท าหนา้ที่ประสานงานกับ
ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ชว่ยเหลอืผลักดันในเรื่องขอ้มูลสนิคา้เกษตรและอาหารรวมถงึ
เรื่อง Food security & Food safety ต่อคณะอ านวยการ ABAC โดยฝ่ายเลขาฯ จะนัดประชุม
คณะท างานฯ อกีครัง้นงึ 
 
 
ดร.ชนนิทร ์เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสมาคมการคา้กลุม่ประมง และปศุสตัว ์คร ัง้ที ่
1/2564 
 
 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 TTIA/TPFA 
ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม ในนามคณะกรรมการ
สมาคมการคา้กลุ่มประมง และปศุสัตว ์คุณสพุัตรา 
ผอ.สมาคม คุณปิยะราช จนท.การคา้ และคุณ
ศศิธร จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่มประมง และปศุ
สัตว ์ครัง้ที ่1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference 
จัดโดย สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย สรปุดังน้ี 
 
 1. หอการคา้และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดม้ีประกาศจัดตัง้คณะกรรมการ
สมาคมการคา้กลุ่มประมง และปศุสัตว ์วาระปี2564-2565 โดยม ีดร.ชนินทร ์ชลศิราพงศ ์เป็น
ประธาน  
 - วัตถปุระสงคเ์พือ่ตดิตามสถานการณ์รับแจง้ปัญหาตา่งๆ จากสมาคมการคา้ และผลักดัน
แกไ้ขร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้เป็นการก าหนดแนวทางการชับเคลือ่นพัฒนาสมาคม
การคา้ในกลุม่ทีร่ับผดิชอบ  
 
 2. สมาคมฯ ไดน้ าเสนอสถานการณ์ภาคธรุกจิ และประเด็นปัญหาในอตุสาหกรรม ดังนี้ 
 2.1 การขับเคลือ่นนโยบายดา้นแรงงานในสถานการณ์โควดิ-19 
 - การส่งเสรมิมาตรฐาน COVID-19 Prevention Best Practice โดยมกีารลงนาม MOU 
ของ 4 กระทรวง ไดแ้ก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย ์
และกระทรวงมหาดไทย  
 - ความร่วมมอืกับภาครัฐ-เอกชน เชน่ การสนับสนุนการจัดตัง้โรงพยาบาลสนาม สิง่ของ
จ าเป็นในพืน้ทีจ่ังหวัดสมทุรสาคร สมทุรปราการ และสงขลา  
 - โครงการ factory sandbox ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ขณะนี้มโีรงงานใน จ.สมุทรสาคร 
เขา้รว่มแลว้ทัง้หมด 31 โรงงาน 
 - ผลักดันประเด็นขาดแคลนแรงงาน จนกระทั่งมมีต ิครม.วันที ่28 ก.ย. ใหน้ายจา้งน า
แรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาตกิลุ่มทีไ่ม่ถูกกฎหมายใหส้ามารถขึน้ทะเบยีนได ้ซึง่ขณะน้ีกระทรวง
แรงงานเปิดใหข้ึน้ทะเบยีนแรงงานจนถงึ 30 พ.ย.64 
 - กรณีการน าเขา้แรงงาน MOU โดยในทีป่ระชมุคณะกรรมการนโยบายการบรหิารจัดการ
การท างานของคนต่างดา้ว มคีวามเห็นว่าใหแ้บ่งเป็น 3 กลุ่ม สเีขยีว สเีหลอื และสแีดง ซึง่จะมี
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การน าเขา้ศบค. ชดุใหญ่พจิารณาอกีครัง้นงึคาดว่าจะสามารถเปิดใหน้ าเขา้แรงงานภายใต ้mou 
ไดใ้นเดอืนธันวาคม 64  โดยภาครัฐจะสนับสนุนวัคซนีให ้2 เข็ม 
 ดร. ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิในประเด็นดา้นแรงงาน ว่าทีผ่่านมาทางสภาหอการคา้ 
โดยคุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท ์มกีารผลักดันประเด็นปัญหาดา้นแรงงานมาโดยตลอด จนท าให ้
ปัญหาดา้นแรงงานในอุตสาหกรรมประมงดขีึน้อย่างเห็นไดช้ัด รวมถงึในสถานการณ์โควดิ-19 
โรงงานทนู่ามกีารจัดท า bubble and seal และ factory sandbox  เพือ่ลดปัญหาการระบาดของ
ไวรัสโควดิ-19 ในจังหวัดสมทุสาคร  
 

 2.2 ภาพรวมการคา้และ FTA 
 - สถานการณ์การคา้สินคา้ประมง และ
สินคา้ปศุสัตว์ 2564 (ม.ค.-ก.ย.) โดยสินคา้
ประมงสง่ออกส าคัญ ไดแ้ก ่สนิคา้กุง้ ปลา และ
ปลาหมึก เป็นตน้ ดา้นสินคา้ปศุสัตว์ส่งออก
ส าคัญ ไดแ้ก ่ไกส่ดแชเ่ย็น แชแ่ข็ง และไกแ่ปร
รปู, สนิคา้อตุสาหกรรมการเกษตรสง่ออกส าคญั 
ไดแ้ก่ อาหารสุนัขและแมว ทูน่ากระป๋อง ปลา
แปรรปู กุง้แปรรปู และกระป๋อง  

                     - การติดตามสถานการณ์ความคืบหนา้ความตกลง เช่น Thailand-EU, 
Thailand-UK, CPTPP, Thailand-EFTA และ RCEP  
 ดร. ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิในประเด็นดา้นการคา้ว่า ทางกระทรวงพาณิชย ์จะเนน้
กรอบ FTA หลักๆ กอ่น ไดแ้ก ่TH-EU TH-UK และ RCEP รวมถงึการสง่เสรมิการคา้กบัจนีในแต่
ละมณฑลใหม้ากขึน้  เพือ่ประโยชน์ทางการคา้ของสนิคา้เกษตรและอาหารของไทย นอกจากน้ี
ผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบจากความตกลงทางการคา้ขอใหศ้กึษา และใชก้องทุน FTA อันใหม่ของ
กระทรวงพาณชิย ์เพือ่พัฒนาความสามารถในการแขง่ขันของสนิคา้ไทย 
 
 2.3 การแกปั้ญหาอตุสาหกรรม 
 - มกีารผลักดันการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์โดยมกีารเสนอไปถงึรอง
นายยกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์จนปัญหาดังกล่าวฯ ในปัจจุบันเริม่บรรเทา
ลง ซึง่ล่าสุดมีมติครม. อนุมัติงบประมาณส าหรับเยียวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 400 ลา้นบาท 
 - การแกไ้ขปัญหา AD สนิคา้เหล็กแผ่นดบีุกฯ และโครเมยีม ซึง่เป็นวัตถุดบิหลักในการ
ผลติกระป๋อง packaging หลักของสนิคา้เกษตรและอาหาร โดยขณะนี้ กรมการคา้ต่างประเทศ
ไดอ้อกประกาศขยายระยะเวลาเรียกเก็บอากร 6 เดอืน (พฤศจกิายน 2564 – เมษายน 2565) 
แลว้ 
 - การตดิตามสถานการณ์ดา้นประเด็นสิง่แวดลอ้ม และคา่เงนิบาท 
 ดร. ชนินทร์ ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิว่า ในอนาคตประเด็นดา้น Green economy จะเป็น
ประเด็นส าคัญ เน่ืองจากปัจจบุันทางคูค่า้เริม่สอบถามนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มบา้งแลว้ จงึขอให ้
ทางสมาคมการคา้ และผูป้ระกอบเตรยีมตัวในเรือ่งน้ีดว้ย  
 
 3. ในภาพรวมทีป่ระชมุไดฝ้ากประเด็นปัญหาใหท้างคณะฯ สภาหอฯ ตดิตามผลักดันดว้ย 
อาทิ การส่งเสริมสนับสนุนการบริโภคปลาน ้าจืดของไทยใหม้ากขึน้, การส่งเสริมการปลูก
ขา้วโพดหลังนาเพือ่เพิม่ผลผลติ เพือ่ลดปัญหาการบุกรุกเนินเขา และประเด็นดา้นแรงงาน การ
ขอโควตาเพิม่ส าหรับไกส่ด และแปรรปูในยโุรป เป็นตน้ 
 
 
 
 
 



   Newsletter                           November 2021 18 |55 

 

TTIA เขา้ร่วมงานเสวนาเรือ่ง “การบรหิารจดัการแรงงานขา้มชาตหิลงัเปิดประเทศ - 
สถานการณ์และขอ้เสนอแนะ” ผา่นทางออนไลน ์ 
 
 วันที ่17 พฤศจกิายน 2564 คณุอรรถพันธ ์
ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณวรพล จนท.อาวุโส คุณ
นลธวัช จนท.แรงงาน เขา้ร่วมงานเสวนาเรื่อง 
“การบริหารจัดการแรงงานขา้มชาติหลังเปิด
ประเทศ - สถานการณ์และขอ้เสนอแนะ” ผ่าน
ทางออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีตัวแทน
จาก ตัวแทนฝ่ายนายจา้ง แรงงานขา้มชาติ 
องค์กรอิสระ และหน่วยงานภาครัฐ เขา้ร่วม มี
สาระส าคัญดังน้ี  
 จดุประสงค ์คอื เพือ่น าเสนองานวจิัยหรอื
ขอ้คน้พบจากปีทีผ่า่นทีม่าจนถงึปัจจบุัน รวมถงึอัพเดตความคบืหนา้ของสถานการณ์ปัจจุบันของ
แตล่ะภาคสว่น และผลกระทบดา้นแรงงานในสถานการณ์โควดิ-19 ในปัจจบุัน  
 1. ดร.นฤมล ศูนยว์จิัยการการยา้ยถิน่ฐานแห่งเอเชยี กล่าวว่า จากการวจิัยในปีทีผ่่านมา 
พบขอ้คน้พบดังน้ี 
 - แรงงานขา้มขา้มชาตทิีเ่ป็นหญงิไดร้ับผลกระทบมากกวา่มากกวา่แรงงานชาย 
 - ปัญหาดา้นสขุภาพของแรงงานเพิม่ขึน้จากสถานการณ์โควดิ-19 (การไมไ่ดร้ับการตรวจ
ใน รพ.หรอืไมไ่ดร้ับวัคซนีป้องกนัโควดิ-19) 
 - รายไดข้องแรงงานลดลง เชน่ ไมไ่ดร้ับโอท ีหรอื ถกูปลดออกจากงาน 
 - การท างานของหน่วยภาครัฐยังไมม่กีารประสานงานเทา่ทีค่วร 
 - ประชาชน ยังมองวา่แรงงานขา้มชาตเิป็นพาหะของโรคโควดิ-19 
      
 2. คุณสุธาสนีิ เครื่องข่ายสทิธแิรงงานขา้มชาต ิกล่าวถงึสถานการณ์ที่ผ่านมาและใน
ปัจจบุัน ดังน้ี 
 - อตุสาหกรรมทีไ่ดร้ับผลกระทบมากทีส่ดุในระลอกแรก คอื อตุสาหกรรมตัดเย็บเสือ้ผา้/
ชิน้สว่นรถยนต/์อเิล็กทรอนกิส ์ 
 - มมีาตรการรับมอืโควดิ-19 ต่อแรงงานเกนิกว่าเหตุ เชน่ มกีารลอ้มรัว้ลวดหนามบรเิวณ
โดยรอบทีพ่ักของแรงงาน  
 - ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ในที่ผ่านมา แรงงานขา้มชาตมิีความยากล าบากในการ
ด าเนินชีวิต เช่น หางานยาก หรือ เดินทางไปภายนอกล าบาก และการไม่ไดร้ับสิทธิ
รักษาพยาบาลตามทีค่วรไดร้ับ  
 - ทัง้น้ีหากเปรียบเทียบระหว่างระลอกแรก และระลอกสอง ซึง่มีการจัดการส าหรับ
แรงงานดขีึน้ โดยแต่ละสถานประกอบการขนาดใหญ่มคีวามพยายามจัดหาสวัสดกิารใหแ้รงงาน
ไดร้ับอยา่งเพยีงพอ หรอืภาครัฐเริม่สนับสนุนสวัสดกิารใหก้บัแรงงานมากขึน้ 
  

 3. คุณอรรถพันธ์ ตั วแทนจากสมาคม
อตุสาหกรรมทูน่าไทย กล่าวว่า ปัจจุบันสมาชกิฯ 
ไดม้ีมาตรการรองรับส าหรับมาตรการโควดิ-19 
ส าหรับแรงงาน ในดา้นต่างๆ เช่นการจัดท า 
Bubble and Seal/FAI/Factory Sandbox แล ะ
ไดร้ับความช่วยเหลือในการสรรหาแรงงานจาก
การออกมาตรการจากทางภาครัฐ เชน่ การผ่อน
ผันการท างานแรงงานขา้มชาตติาม มต ิครม. 28 
กันยายน เพื่อใหส้ามารถท างานภายในประเทศ
ไดต้่อไปถงึ ปี 65 ทัง้นี้ยังพบปัญหาในบางกรณี 
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เชน่ การจัดท า MOU หรอืการน าเขา้แรงงานใหม่ ยังไม่มคีวามชัดเจนเทา่ทีค่วร (สถานทีก่ักกนั/
การฉีดวัคซนี) 
 4. คุณสชุาต ิจากมูลนธิ ิMAP กล่าวว่า จากสถานการณโควดิ-19 ท าใหแ้รงงานสว่นหนึง่
เขา้ไม่ถงึสทิธทิีค่วรไดร้ับ(ค่าแรง/ประกันสังคม) อกีทัง้ตัวกฎหมายเองมคีวามล่าชา้และยังไม่
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และแรงงานขา้มชาตเิองถูกเลอืกปฏบิัตเินื่องจากไม่ไดเ้ป็น
พลเมอืงหลักของประเทศ เชน่ การไดร้ับวัคซนีทีล่า่ชา้ 
 
 5. กรมการจัดหางาน กลา่ววา่ ขณะนี้มจี านวนแรงงานขา้มชาตอิยูท่ี ่2,300,000 คน โดย
เป็นแรงงานชาวเมยีรม์ารถ์งึ 61% และส าหรับในประเด็นน าเขา้แรงงานภายใตโ้ครงการ MOU ที่
มคี่าใชจ้่ายทีส่งู ซึง่ภาครัฐเองไดพ้ยายามออกมาตรการหรอืแนวชว่ยเหลอืเพือ่ใหเ้กดิความเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่าย เชน่ หากค่าใชจ้่ายเกดิขึน้ทีฝ่ั่งประเทศตน้ทางแรงงานจะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบ 
แต่หากค่าใชจ้่ายเกิดขึ้นในฝ่ังประเทศไทย สถานประกอบการหรือนายจา้งจะตอ้งเป็น
ผูร้ับผดิชอบ และทีผ่่านมาทางภาครัฐเอง มคีวามพยายามด าเนินตามนโยบายใหเ้ป็นไปตามที่
ก าหนด เพือ่แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้โดยเร็วทีส่ดุ 
 
 6. กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน กล่าวว่า จากประเด็นสถานการณ์การคา้มนุษย์ 
โดยประเทศไทยถูกลดอันดับจาก Tier 2 เป็น Tier 2 Watch list ซึง่สง่ผลต่อภาคอตุสาหกรรม
ทีจ่ะสง่ออกสนิคา้ไปยังต่างประเทศ โดยปัจจุบันกระทรวงแรงงานเองไดม้คีวามพยายามทีจ่ะท า
ใหปั้ญหาน้ีหมดไป และท าใหเ้กดิความเสมอภาคของแรงงานขา้มชาต ิซึง่ในปัจจบุันแรงงานขา้ม
ชาตทิี่เขา้มาท างานทัง้โดยชอบดว้ยกฎหมายและนอกเหนือจากนี้ จะไดร้ับการคุม้ครองจาก
กฎหมายแรงงานทัง้สิน้ไมว่า่จะเป็นทัง้ สทิธ ิหรอืสวัสดกิารตา่งๆ ใหไ้ดร้ับความเทา่เทยีมทกุคน 
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุม เว็บบนิาร ์เรือ่ง กฎระเบยีบสหภาพยุโรป เรือ่ง การคา้ทีไ่ม่เป็น
ธรรมในความสมัพนัธข์องคูค่า้ในกลุม่หว่งโซอ่ปุทานอาหารและเกษตร 
 
 วันที่ 17 พฤศจกิายน 2564 คุณวรพล 
เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ ไดเ้ขา้รว่มประชมุ เว็บบนิาร ์
เรื่อง กฎระเบียบสหภาพยุโรป เรื่อง การคา้ที่
ไม่เป็นธรรมในความสัมพันธ์ของคู่คา้ในกลุ่ม
หว่งโซอ่ปุทานอาหารและเกษตร  ( EU Unfair 
Trading Practices in business-to-business 
relationships in the agricultural and food 
supply chain) น า เสนอโดย คุณ Henrieta 
Jany-Roskova DG AGRI European Commission  และ ทีมกฎหมาย จัดโดย องคก์รฟรีดอม
ฟันด ์(The Freedom Fund) และองคก์รฮวิแมนนติี ้ยไูนเต็ด ( Humanity United) ไดส้นับสนุน
องคก์ร the Fair Trade Advocacy Office มรีายละเอยีดส าคัญดังน้ี  
 
 - คณะกรรมาธกิารยุโรปไดอ้อกขอ้ก าหนดว่าดว้ยการปฏบิัตทิางการคา้ที่ไม่เป็นธรรม
ระหว่างคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทานสนิคา้เกษตรและอาหาร [Directive (EU) 2019/633 on unfair 
trading practices in B2B in the agricultural and food supply chain] วัตถปุระสงค ์เพือ่หา้ม
การปฏบิัตทิางการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรมในกลุ่มคู่คา้ระหว่างผูผ้ลติและผูซ้ือ้โดยเฉพาะห่วงโซท่ีเ่ป็น
สนิคา้อาหารและเกษตรกรรม ไมว่า่ซบัพลายเออรจ์ะอยูใ่นสหภาพยโุรปก็สามารถไดร้ับประโยชน์
จากการปฏบิัตกิารคา้ทีไ่ม่เป็นธรรม โดยตอ้งมกีารวางแนวทางปฏบิัตกิารจัดซือ้ทีเ่ป็นมาตรฐาน
ขัน้ต ่าทีจ่ะประกันความเป็นธรรมในการคุม้ครองเกษตรกรผูผ้ลติหรือผูจ้ าหน่ายสนิคา้ ตลอดจน
โรงงานแปรรูปอาหาร หรือผูป้ระกอบการรายย่อยอืน่ๆ (SMEs) ทีม่อี านาจต่อรองนอ้ยกว่าธุรกจิ
คา้สง่-คา้ปลกีรายใหญ ่ 
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 - ผูร้อ้งเรียนสามารถรอ้งไดท้ี่ National enforcement authority ไดแ้ละ สามารถขอ
ความคุม้ครองการระบตุัวตนได ้ 
 - สมาชกิของสหภาพยโุรปตอ้งเริม่ท าตามไมช่า้กวา่ วันที ่1 พฤศจกิายน 2021  
 
 ขอ้มลูอา้งองิ https://thaieurope.net/2021/01/09/eu-unfair-trading-practices/  
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/key_policies/documents/brochure-utp-directive_en.pdf  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.111.01.0059.01.ENG  
 
 
TTIA เขา้รว่มสมัมนา"Metal Packaging: Challenges and Opportunities" 
 
 วันที ่18 พฤศจกิายน 2564 TTIA คุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ร่วมสัมมนา"Metal Packaging : 
Challenges and Opportunities" จั ด โดย  สม าคม
บรรจุภัณฑ์โลหะไทย โดยมีวิทยากรร่วมบรรยาย 2 
ท่าน คือ รศ.ดร ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ หัวหนา้
โครงการพัฒนาระบบขอ้มูลภาควชิาเทคโนโลยีบรรจุ
ภัณฑแ์ละวัสดุ ม.เกษตร และคุณวโิรจน์ โรจน์วัฒนชยั 
ผอ.สถาบันเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย สรุป
ดังน้ี 
 
 1. ประเทศไทยมกีารน าเขา้ Tinplate ในปี 2021(มกราคม - กันยายน) อยู่ที ่156,461 
ตัน ลดลง 5.1% ดา้น Tinfree ในปี 2021(มกราคม - กันยายน) น าเขา้อยู่ที ่68,894 ตัน ลดลง 
19.6% โดยน าเขา้จาก จนีเป็นหลัก  
 
 2.ในภาพรวม ราคาวัตถดุบิแผน่เหล็ก เพิม่สงูขึน้ เน่ืองจากจนี ลดก าลังการผลติลง มกีาร
จ ากัดการใชไ้ฟฟ้าและพลังงานภายในประเทศ อกีทัง้มแีนวโนม้การใชเ้หล็กในการผลติรถ EGV 
มากขึน้ จึงท าใหไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ประกอบกับอัตราคืนภาษีของ Tin free steel 
ลดลง จาก 13% เหลอื 0%/ เกาหล ีไตห้วัน และ EU การสง่ออกลดลง ไดร้ับผลกระทบจากจนี
ทีล่ดการสง่ออก จงึตอ้งผลติใชใ้นประเทศแทนกอ่น 
 >>>อนาคตคาดอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑฯ์ จะมกีารเตมิโตขึน้อกีประมาณรอ้ยละ 1.6 ใน
ปี 2023 มลูคา่รวมคาดวา่ถงึ 114 ลา้นเหรยีญฯ   
 

 3.ปัจจัยที่จะมีผลกระทบในอุตสาหกรรม
บรรจภุัณฑฯ์ 
 - ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม สภาวะโลกรอ้น 
ทรัพยากรมจี ากดั 
 - ผูบ้รโิภคจะมคีวามตอ้งการดา้นคุณภาพ
มากขึน้ เนน้เรื่องของความปลอดภัย และ
สขุภาพ 
 - ก า ร แ ข่ ง ขั น ด ้า น เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เปลีย่นแปลง 
 - เขา้สูส่งัคมสงูวัย  

 - ความทา้ทายในดา้นของน ้าหนักบรรจภุัณฑท์ีเ่บาขึน้  
 - การใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และการผลติโดยใชแ้หลง่พลังงานหมนุเวยีน 
 

https://thaieurope.net/2021/01/09/eu-unfair-trading-practices/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/brochure-utp-directive_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/brochure-utp-directive_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.111.01.0059.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.111.01.0059.01.ENG
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 4.ประเด็นดา้น Carbon neutrality โดยหลักเป้าหมาย EU Green Deal ดังน้ี 
 - ตอ้งปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกเป็นศนูย ์
 - การสง่เสรมิการคมนาคมสเีขยีวทัง้ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 
 - การก าหนดอัตราภาษีธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 - การก าหนดสดัสว่นการใชพ้ลังงานทดแทน 
 - การออกมาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) มาตรการปรับ
ราคาคารบ์อนกอ่นขา้มพรมแดนของสหภาพยุโรป คอืการก าหนดราคาสนิคา้น าเขา้บางประเภท
ป้องกันการน าเขา้สนิคา้ทีป่ล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเขา้มาในกลุ่มประเทศสมาชกิสหภาพยุโรป 
European Union (EU) ในอนาคตผูน้ าเขา้ตอ้งมีการ Audit ดา้นคาร์บอนเพื่อใชเ้ป็นเอกสาร
ยนืยันดว้ย 
             > อตุสาหกรรมเป้าหมาย ไดแ้ก ่(1) บรกิารไฟฟ้า (2) ซเีมนต ์(3) ปุ๋ ย (4) เหล็กและ
เหล็กกลา้ (5) อะลมูเินียม 
 
 ทัง้น้ี คุณวโิรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผอ.สถาบันเหล็กและเหล็กกลา้ฯ ใหข้อ้มูลสถานการณ์
เหล็กฯ ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิว่าในปี 2023 ราคา ของแผ่นเหล็กอาจจะลดลง แต่ยังคงมคีวามผัน
ผวนสงู ดา้นปรมิาณจะมกีารผลติเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอนิเดยี และเวยีดนาม 
 
สามารถหาขอ้มลูบรรจภุัณฑแ์ละวัสด ุไดท้ี ่https://packaging.oie.go.th/new/index.php  
 
 
TTIA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและทีป่รกึษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร คร ัง้ที่ 
11/2564 
  
 วันที่ 18 พฤศจกิายน 2564 คุณอรรถพันธ ์
ที่ปรกึษาสมาคมฯ และคุณนลธวัช จนท.สมาคมฯ 
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร ครั ้งที่  11/2564 ณ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านทาง
ออนไลน ์มสีาระส าคัญ ดังน้ี  
  
 1. จากการประชมุ คกก. สง่เสรมิสนิคา้และ
ผลผลติการเกษตรมาตรฐานฮาลาลครัง้ที ่5/2564 เมือ่วันจันทรท์ี ่8 พ.ย.64 โดยมจีุดประสงค์
ของการตัง้ คกก.ฯ  เพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หก้ับผูป้ระกอบการส าหรับมาตรฐานฮาลาล และ
ผลักดันใหส้นิคา้ทีส่ง่ออกไปตา่งประเทศมเีครือ่งหมายฮาลาล อยา่งถกูตอ้ง  
  
 2. สายงาน Trade rule and Trade environment  
 - ขณะนี้พบปัญหาจากผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมผลติอาหารสง่ออกไปยังจนี ในเรือ่ง
ของการขึน้ทะเบียนเว็บไซต์ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ทัง้น้ี หากสมาชกิท่านใดพบปัญหา
ดังกลา่วสามารถแจง้กลับมายังสภาอตุฯ เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืตอ่ไป 
  
 3. สายงาน Regulatory Affaire  
 - เนื่ องจากกรมศุลลากรมีปรับปรุงระบบ National Single Window ท าใหส้ถาน
ประกอบการในบางธุรกจิไม่สามารถสง่ออกสนิคา้ได ้จงึขอใหส้ภาอตุฯ ตดิตามเรือ่งดังกลา่วและ
ใหช้ว่ยผลักดันการแกไ้ขโดยเร็ว 
  
 4. สายงาน Labour Affaire โดยคณุอรรถพันธ ์ไดน้ าเสนอดังน้ี  
 4.1. ขณะน้ีทางภาครัฐไดเ้ปิดโครงการสง่เสรมิและรักษาระดับการจา้งงานในธุรกจิระดับ 
SMEs มรีายละเอยีด ดังนี้  

https://packaging.oie.go.th/new/index.php
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 > ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งเป็นนายจา้งภาคเอกชนอยู่ในระบบประกันสังคมและมลีูกจา้งทุกสาขา
รวมกนั ไมเ่กนิ 200 คน (เฉพาะคนไทย)  
 > ภาครัฐสนับสนุนในอัตรา 3,000 บาท ต่อคนต่อเดอืน (ระยะเวลาเดอืน 3 ตัง้แต่ พ.ย.
64 - ม.ค 65)  
 > ระหวา่งการเขา้รว่มโครงการ มเีงือ่นไชดังน้ี  
 - นายจา้งตอ้งรักษาการจา้งงานไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 95  
 - กรณีมทีีน่ายจา้งมจี านวนการจา้งงานเพิม่ขึน้ นายจา้งจะไดร้ับเงนิอุดหนุนตามจ านวน
การจา้งงานจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 5 (ของจ านวนลกูจา้งไทยทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายของโครงการใน
อัตรา 3000 บาทตอ่คนตอ่เดอืนระยะเวลา 2 เดอืน)  
 > สามารถลงทะเบยีนไดต้ัง้แต่วันที ่27 ตุลาคม – 20 พฤศจกิายน 2564 (ส่งเสรมิการ
จา้งงานเอสเอ็มอ.ีdoe.go.th) 

 4.2. ความคบืหนา้แนวทางการบรหิารจัดการ การ
ท างานของคนต่างดา้ว 3 สัญชาต ิเพื่อสนับสนุน
การควบคมุและป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตาม
มตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่28 กันยายน 2564 โดย
ระยะเวลาทีจ่ะเขา้ไปตรวจสอบมกี าหนดการตัง้แต่ 
1 -30 พฤศจกิายน 2564 ทัง้น้ีทาง ก.แรงงาน จะมี
การประชุมฯ อีกครัง้เพื่อตรวจสอบความคืบหนา้
และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงตน้เดือน 
ธ.ค. 64 ส าหรับหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา

ดังกลา่วตอ่ไป 
 4.3.  โครงการส ารวจค่าจา้งภาคอุตสาหกรรมของสภาอุตฯ โดยขอความร่วมมือให ้
สมาชกิฯ ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการวางแผนงานในอนาคตของสภา
อตุฯ ทัง้น้ี สถานประกอบการทีต่อบแบบสอบถามจะไดร้ับขอ้มูลของผลส ารวจเป็นรูปแบบทีผ่า่น
การวเิคราะหแ์ลว้ เพื่อใหส้ถานประกอบการดังกล่าวสามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์อืน่ๆ ได ้
โดยสามารถตอบแบบส ารวจไดต้ัง้แตวั่นที ่1 – 30 พฤศจกิายน 2564 นี ้
 4.4. การทูตเศรษฐกจิเพือ่ขับเคลือ่นผลประโยชน์ทางธุรกจิของไทยจากเศรษฐกจิภาค
ทะเล (Blue Economy) ซึง่จากการประชุมฯ ดังกล่าวมีความเห็นจากภาคเอกชน เช่น ภาค
ประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ไดร้ับผลกระทบและความสี่ยง เรื่องปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน เน่ืองจากเป็นงานใชแ้รง ท าใหแ้รงงานไทยไม่อยากท าในภาคประมง/ปัญหาการคา้
มนุษย ์ซึง่ปัจจบุันไทยไดถ้กูจัดอันดับใหอ้ยู ่Tier 2 Watch list/  
  
 5. สายงาน Law and Special Activities   
 - กรณีการเก็บภาษึความเค็ม เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 ยังไม่มกีารก าหนดแนวทาง
ดา้นภาษีดังกล่าว ซึง่หากเศรษฐกจิพื้นตัวอาจมีการผลักดันภาษีน้ี ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อ
สมาชกิของกลุม่อาหารได ้ 
  
 6. สายงาน Value Chain and Export Promotion  
 - ปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) มมีลูคา่การสง่ออกอาหารอยูท่ี ่911,084 ลา้นบาท 
 - สถานการณ์ปัจจบุันของตลาดสง่ออกขยายตัว ไดแ้ก ่ผักสดแชเ่ย็น แชแ่ข็งและแปรรปู/
ผลไมก้ระป๋องและแปรรปู/อาหารสตัวเ์ลีย้ง/ผลติภัณฑม์ันส าปะหลัง 
 - สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดส่งออกหดตัว ไดแ้ก่ อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และ
แปรรปู/ไกส่ด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง แปรรปู/สนิคา้ปศสุตัวอ์ืน่ๆ 
 - ปัจจัยสนับสนุน ไดแ้ก ่การคา้โลกยังขยายตัวต่อเน่ือง/ความกา้วหนา้ในการผลติวัคซนี
และยารักษาโควดิ-19/สถานการณ์การออ่นคา่ของเงนิบาท 
 - ปัจจัยเสีย่ง ไดแ้ก่ การระบาดของโควดิ-19 กลายพันธใ์นหลายประเทศ/ค่าระวางเรือ
ยังคงทรงตัวในระดับสงูตอ่เน่ือง/ก าลังซือ้ในประเทศเริม่ถดถอย  
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 ก าหนดการในวันประชมุกลุ่มฯ อาหารในครัง้ที ่12/2564 จะจัดขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่16 
ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 1012 สภาอตุสาหกรรมฯ และ ผา่นออนไลน ์หาก
มกีารเปลีย่นแปลงก าหนดการจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ TSFR คร ัง้ที ่2/264 
 
 วันที ่19 พฤศจกิายน 2564 TTIA คุณวชิญา 
จนท.ดา้นประมง เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการ TSFR 
ครั ้งที่  2/264 เรื่อง เพื่อรับทราบความคืบหน ้า
โครงการแนวทางการพัฒนาการประมงอวนลากใน
อ่าวไทยสู่ความยั่งยนืตามแนวปฏบิัตมิาตรฐานสากล 
ผ่านออนไลน์ จัดโดย คณะพัฒนาระบบการผลิต
สนิคา้และผลติภัณฑ์ประมงไทย โดยมีคุณพรศลิป์ 
พัชรนิทรต์นะกลุ นายกสมาคมผูผ้ลติอาหารสัตวไ์ทย 
เป็นประธานการประชมุฯ สรปุดังน้ี 
 
 1. จุดประสงค ์เพื่อขอสนับสนุนจากสมาชกิ
ในดา้นงบประมาณเพิม่เตมิทีไ่มเ่ขา้เกณฑ ์สวก. และอัพเดทการด าเนนิงานในปี 64 และแผนงาน
ในตน้ปี 65 
 
 2. สถานะงบการเงิน / ประมาณการงบประมาณ > ยอดคงเหลือ (กองกลาง 18 
พฤศจกิายน 2564) 17,499.22 บาท 
 2.1 งบประมาณจากสวก. > โดยปีที่1 5,985,980 บาท, ปีที่2 8,044,260 บาท และปี
ที3่ 6,871,000 บาท รวม 20,901,240 บาท 
 2.2 ค่าใชจ้่ายที่ตอ้งการสนับสนุนจากสมาชกิ (ไม่เขา้เกณฑ ์สวก.) > ปีที่1 271,349 
บาท, ปีที2่ 209,029 บาท และปีที3่ 486,029 บาท รวม 966,407 บาท 
-- ทัง้น้ีจะขอสนับสนุนจากสมาชกิ สมาคมละ 150,000 บาท (TFMA, สมาคมกุง้ไทย, สมาคม
ผูผ้ลติปลาป่นไทย) เพือ่ใชใ้นดา้นงบประมาณเพิม่เตมิในปีที1่ จ านวนเงนิ 271,349 บาท และจะ
น าไปสมทบกบัยอดคงเหลอื หรอืหากมสีมาคมอืน่จะรว่มสนับสนุนสามารถแจง้เพิม่เตมิได ้
 2.3 ค่าใชจ้่ายเร่งด่วน (พฤศจกิายน - ธันวาคม 2564) > แบ่งเป็น 2 ค่าใชจ้่ายเร่งด่วน 
ไดแ้ก่ (1) ค่าธรรมเนียมรายปีการด าเนินการของ MarinTrust 68,349 บาท และ (2) เงนิเดอืน
เจา้หนา้ทีป่ระสานงาน 2 เดอืน (เพิม่จากเงนิสนับสนุน สวก.) 14,000 บาท 
 

 3. การอัพเดทการด าเนนิงานในปี 64 
 3.1 การด าเนินโครงการ FIP อ่าวไทย > 
ล่ า สุ ด ท า ง  MarinTrust ด า เ นิ น ก า ร  Re-
Assessment เพื่อเทียบมาตรฐานและกฎหมาย
ปัจจุบัน ซึง่ในส่วนน้ีสามารถใชง้บประมาณของ
สวก. ภายใตโ้ครงการวจิัย 3 โครงการได ้และ
ตอ้งด าเนนิการใหเ้สร็จสิน้ภายในเดอืน ก.ย.-พ.ย.
64 
 3.2 การพัฒนามาตรฐาน Multispecies 
Fisheries ร่ ว มกั บ  MarinTrust > การป ร ะชุม
ล่าสุด ก.ย.64 ทาง TSFR ไดใ้ห ้Feedback กับ 
MarinTrust 2 ประเด็น ไดแ้ก ่(1) การด าเนนิการ 

และการปฏบิัตติามมาตรฐานนัน้จะตอ้งใชไ้ดจ้รงิ และการประเมนิจะตอ้งมคีวามยตุธิรรม และ (2) 
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หากจะน าเรือ่ง Social เขา้มาปฏบิัต ิอาจจะยังไมถ่งึเวลา เน่ืองจากการด าเนนิการดา้น Social นัน้
ท าไดย้าก 
          3.3 การด าเนนิโครงการสวก. > ล่าสดุ 8 พ.ย.64 ไดม้กีารประชมุรายงานความกา้วหนา้
ครัง้ที ่2 (รอบ 4 เดอืน) โดยก าหนดการครัง้ต่อไปในการรายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่3 (รอบ 6 
เดอืน) ภายใน ธ.ค.64 
 
 4. แผนการด าเนินงานระยะต่อไปในตน้ปี 65 >> ทบทวนและปรับปรุง Fishery Action 
Plan ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการประเมนิ รวมทัง้จัดประชมุกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ก าหนดผล
ที่ปรับปรุงตามการประเมิน และจัดประชุม Stakeholder ในการก าหนดกจิกรรมการในการ
ด าเนนิงาน 
 
 5. การขอความรว่มมอืจากสมาชกิ TSFR >> ทีป่ระชมุมอบหมายใหค้ณุณชิกมล สมาคม
ผูผ้ลิตปลาป่นไทย เป็นผูป้ระสานงานในการนัดหมายประชุม Stakeholder และประสานขอ
เรอืประมงเขา้รว่มงานวจิัยตามโครงการยอ่ยสวก. 
 
 6. อัพเดทโรงงานปลาป่นทีไ่ดร้ับการรับรองจาก MarinTrust ม ี2 โรงงาน 
 6.1 Piyo Bhokabhan Co.,Ltd. 
 6.2 Southeast Asian Packaging and Canning Ltd. 
 
 7. เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง  TSFR > โ ด ย ส ม า ชิก ส า ม า ร ถ เ ข ้า ช ม เ ว็ บ ไ ซ ต์ ไ ด ้ท า ง 
https://www.tsfr.in.th  
 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2564 สภาธุรกจิไทย-แอฟรกิาใต ้ผา่นระบบ 
Zoom meeting 
 
 วันที ่23 พฤศจกิายน 2564 TTIA คุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชมุใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
สภาธุรกจิไทย-แอฟรกิาใต ้ผ่านระบบ Zoom meeting 
สรปุดังน้ี 
 
 1.แผนการด าเนินงานของสภาธุรกิจฯ ในปี 
2565 มดีังน้ี 
 - การเขา้พบหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพือ่
ขยายความรว่มมอืแลกเปลีย่นขอ้มลู 
 - จัดท าโครงการน าร่องเพือ่ผลักดันใหผู้ป้ระกอบการไทยเขา้สูต่ลาดแอฟรกิาใตไ้ดม้าก
ขึน้ 
 - จัดกจิกรรมสรรหาสมาชกิฯ รวมถงึการจัด Business mathing/ Showcase 
 - พาคณะฯเยีย่มชมโรงงานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 
 2. สภาธุรกจิฯ มีแผนจัดท าวีดีโอประชาสัมพันธส์ภาธุรกจิภาธุรกจิไทย – แอฟรกิาใต ้
เพือ่ใชเ้ป็นสือ่กลางใหห้น่วยงาน และคูค่า้ตา่งๆ ไดรู้จ้ักสภาธรุกจิมากขึน้ 
 
 3. สภาธุรกจิฯ ใหข้อ้มูลว่า ขณะน้ีทางกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างท าการศกึษา
ตลาดภูมิภาคแอฟริกาและจะจัดท าวีดีโอประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะในการเสริมสรา้ง
ภาพลักษณ์ระหวา่งสองประเทศอกีดว้ย 
          

https://www.tsfr.in.th/
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 4. กรมเจรจาฯ ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่า ในปี 2565 ทางกรมฯ มแีผนจัดตัง้คณะกรรมการรว่ม
ไทย-แอฟรกิาใต ้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคดิเห็น เสนอแนะแกไ้ขปัญหาและลดปัญหา
อปุสรรคทางการคา้รว่มกนั 
 
 
 
TTIA เขา้รว่มงานเสวนาแลกเปลีย่นความรูผ้า่นออนไลน ์ในหวัขอ้ “ความส าคญัของการ
มสีว่นรว่มของแรงงานในสถานประกอบการ” ภายใตโ้ครงการ Fair Fish 
 
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คุณนลธวัช 
จนท.สมาคม เขา้รว่มงานเสวนาแลกเปลีย่นความรู ้
ผ่านออนไลน์ ในหัวขอ้ “ความส าคัญของการมี
สว่นรว่มของแรงงานในสถานประกอบการ” ภายใต ้
โครงการ Fair Fish โดยมสีมาชกิจาก TU และ RS 
cannery เขา้รว่ม มสีาระส าคัญดังน้ี  
 
 1. การน าเสนอจาก อ.ธนิดา ผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นมาตรฐานแรงงาน กล่าวถึง การสรา้งการมี
สว่นรว่มของแรงงาน และองคป์ระกอบ วธิกีารและ
ระดับของการมีส่วนร่วมของแรงงานในสถาน
ประกอบการ มรีายละเอยีดดังน้ี 
          - ความขัดแยง้ คอื ความไมพ่อใจ ไมเ่ห็นดว้ย หรอืการแสดงออกในเชงิลบ  
          - การจัดการกับความขัดแยง้ทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่ การยอมจ านน การหลกีเลีย่ง การกา้วรา้ว 
หรอื การจัดการเชงิบวก  
          - ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ความขัดแยง้ ไดแ้ก ่บคุลกิ การแสดงออก หรอื มมุมองและวธิคีดิ 
 
 2. ความส าคัญของบทบาทของตัวแทนแรงงานในสถานประกอบการ/กลไกการรอ้งเรยีน/ 
รอ้งทกุข ์กบัการสรา้งการมสีว่นรว่มของแรงงาน มรีายละเอยีดดังน้ี 
          - คุณปภพ ผูอ้ านวยการโครงการ มูลนิธิเพื่อสทิธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) 
น าเสนอถงึขอ้คน้พบในปีที่ผ่าน เช่น หากแรงงานมีความรู ้แรงงานจะเขา้ใจบรบิทของปัญหา 
และสามารถน าเสนอปัญหาไปสูไ่ปผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหจ้ัดการปัญหาในทันท ีหรอื การสรา้งพืน้ทีใ่น
การพูดคุย ท าใหแ้รงงานสามารถกลา้ที่จะเสนอปัญหาได ้ทัง้น้ีการสรา้งการมีส่วนร่วมของ
แรงงานแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ขอ้ ไดแ้ก ่1. การใหข้อ้มูลความรู ้2. การปรกึษาใหค้ าแนะน า 3. การ
มสีว่นเกีย่วขอ้ง 4. การมสีว่นรว่มในการตัดสนิใจ 
          - TU ไดเ้สนอความเห็นเพิม่เตมิ เชน่ ปัจจุบันทางบรษัิท ไดม้นีโยบายส าหรับการมสี่วน
ร่วมใหก้ับพนักงาน เชน่ การท า Welfare committee/การสรา้งกลไกในการเจรจาต่อรอง/การ
จัดอบรมใหก้ับแรงงานไดรู้ใ้นขอ้กฎหมายแรงงานที่จ าเป็น/การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สวัสดกิารในสถานการณ์โควดิ-19 
          - ทีป่ระชมุไดม้คีวามเห็นอืน่ๆ เพิม่เตมิ เชน่ การมโีครงสรา้งในการบรหิารจัดการทีช่ัดเจน 
หรอื การรูจ้ักพนักงานของตน จะชว่ยในการแกไ้ขปัญหาแรงงานไดด้ขี ึน้ 
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 3. การเสรมิสรา้งรว่มมอืของภาคสว่นตา่ง ๆ ในการ
จัดการกับปัญหาการรคา้มนุษย์และแรงงานบังคับใน
สถานประกอบการและหว่งโซอ่ปุทาน 
          - TU ยังคงพบปัญหาในเรื่องความไม่เขา้ใจใน
เรือ่งของดา้นแรงระหว่างบรษัิทซัพพลายเชน ทัง้น้ีไดม้ี
ความพยายามในการสรา้งความร่วมมอืในดา้นแรงงาน
ร่วมกัน เชน่ การใหค้วามรูแ้ละความส าคัญดา้นแรงงาน
กับซัพพลายเชนซึง่อยู่ในส่วนของ COC ของทาง TU 
เอง  

          - สมาคมทูน่าฯ ไดม้ีการปรับหลักจรยิธรรมดา้นแรงงานใหส้อดคลอ้งกับปัจจุบัน หรือ 
ความพยายามสรา้งการมสี่วนร่วมใหก้ับ บรษัิทซัพพลายเชนของสมาชกิ เชน่ การจัดอบรมและ
การการขยายการด าเนนิการ GLP ไปยังบรษัิทซพัพลายเชน ของสมาชกิ  
 
 4. การน าเสนอแอปพลเิคชันของ FAIR Fish บทสมารท์โฟน เพือ่สรา้งการมสีว่นร่วมกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการปัญหาการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบังคับ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อให ้
ความรูก้ารยา้ยถิน่ใหม้คีวามปลอดภัยส าหรับแรงงานขา้มชาต ิโดยสามารถใชง้านไดท้ัง้แรงงาน
ขา้มชาต ินายจา้ง หรอื เอเจนซี ่ซึง่เน้ือหาจะแบง่ออกเป็น 2 mode ไดแ้ก ่ 
          - 1. Mode นายจา้งและผูส้รรหาแรงงาน ซึง่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแนะน าแนว
ปฏบิัตใินการน าเขา้แรงงานขา้มชาต ิและการดูแลคนงาน โดยเฉพาะประเด็น Responsible 
Recruitment (การสรรหาแรงงานดว้ยความรับผดิชอบ) ซึง่เป็นเทรนดท์ีคู่ค่า้ใหค้วามส าคัญมาก
ขึน้ 
          - 2. Mode แรงงาน ซึง่ วธิีตรวจสอบขอ้มูลเกีย่วกับงาน วธิีระวังการถูกหลอก ถูกโกง 
การบังคับใชแ้รงงาน และการคา้มนุษย ์รวมทัง้สทิธทิีแ่รงงานควรทราบ ท่านสามารถแนะน าให ้
แรงงานลองเลน่ไดใ้นการอบรมของบรษัิท มเีน้ือหา 3 ภาษาคอื ไทย เมยีนมา และกมัพูชา 
         ทั ้งนี้ท่านสามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวไดด้ังลิงค์ โดยส าหรับ Android 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizrr.app.mobile  หรอื ส าหรับ iOS 
https://apps.apple.com/se/app/quizrr/id1557597408?l=en  
 
 
TTIA เขา้ร่วมรบัฟังการชีแ้จงระเบยีบใหม่ว่าดว้ยการขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติอาหารน าเขา้
จากตา่งประเทศของจนี เกีย่วกบั Decree 248 และ 249 
 
 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 TTIA คุณ
อนุสรา จนท.ความปลอดภัยอาหาร เขา้ร่วมรับ
ฟังการชีแ้จงระเบยีบใหม่ว่าดว้ยการขึน้ทะเบียน
ผูผ้ลิตอาหารน าเขา้จากต่างประเทศของจีน 
เ กี่ ย ว กั บ  Decree 248 แ ล ะ  249 จั ด โ ด ย
ส านักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจนี 
(GACC) สรปุดังน้ี  
 
 ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น ศุ ล ก า ก ร ก ล า ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ไดม้ีการออก
ประกาศ  เรือ่ง การขึน้ทะเบยีนและบรหิารจัดการผูผ้ลติอาหารในต่างประเทศทีน่ าเขา้ไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 248 (Regulations on the registration and administration 
of overseas products of imported food : Decree 248) ซึ่งก าหนดให  ้ผู ผ้ลิตอาหารใน
ต่างประเทศทีน่ าเขา้ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจนี ตอ้งขึน้ทะเบยีนกับส านักงานศุลกากรฯ และ 
จะมผีลบังคับใชต้ัง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป นัน้ 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizrr.app.mobile
https://apps.apple.com/se/app/quizrr/id1557597408?l=en
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 ทัง้น้ี ทางหน่วยงาน GACC ไดม้กีารชีแ้จงประกาศฉบับดังกลา่ว โดยมสีาระส าคัญ ดังน้ี 
 
 ประกาศฉบับที่ 248 ก าหนดใหผู้ผ้ลติอาหารในต่างประเทศตอ้งมีการขึน้ทะเบียนกับ
หน่วยงาน GACC กอ่นการสง่ออกไปยังจนี โดยแบง่สนิคา้อาหารเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก ่ 
 

 - กลุม่ที ่1 สนิคา้อาหาร 18 รายการ ทีต่อ้ง
ขึ้นท ะ เ บี ย นผ่ า นห น่ วย ง านก า กั บ ดู แ ล 
(Competent Authority : CA) ของประเทศผู ้
ส่งออก => การขึน้ทะเบียนจะมีผลบังคับใช ้

จนกว่าจะหมดอายุ ซึง่หากทะเบียนหมดอายุ
หลัง วันที่  1 มกราคม 2565 ขอใหผู้ ผ้ลิต
ด าเนินการขึน้ทะเบียนตามระเบียบ 248 กับ 
CA ที่รับผดิชอบพรอ้มหลักฐานประกอบตาม
ระเบยีบ 
 

 >ผลติภัณฑส์ัตวน์ ้า รวมอยู่ใน 18 รายการทีท่าง GACC จีนก าหนด โดยหากสมาชกิไม่
แน่ใจว่าสนิคา้ที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนนั้น เขา้ข่ายอยู่ใน 18 รายการที่จีนก าหนดหรือไม่ 
สามารถสอบถามไปยัง กตส. กรมประมง เป็น case by case ไดท้าง 0-2562-0600 
 
 - กลุ่มที่ 2 สนิคา้ที่ผูผ้ลติตอ้งขึน้ทะเบียนดว้ยตนเอง โดยสนิคา้ที่นอกเหนือจาก 18 
รายการในกลุ่มที่ 1 ผูผ้ลิตอาหารในไทยตอ้งขึ้นทะเบียนกับ GACC โดยตรงตั ้งแต่วันที่ 1 
พ ฤศ จิก า ย น  2564 เ ป็ น ต ้น ไ ป  ผ่ า นช่ อ งท า ง  International Trade Single Window 
(www.singlewindow.cn) ของ GACC ในหัวขอ้ “Registration and Management Application 
of Imported Food Overseas Production Enterprises”  
 
 ทัง้น้ี หากมขีอ้สงสัยเพิม่เตมิประการใด สามารถตดิต่อโดยตรงกบั CA ทีร่ับผดิชอบ และ 
คูม่อืการขึน้ทะเบยีนเอกสารประกอบค าแปลอยา่งไมเ่ป็นทางการ มรีายละเอยีดตามเอกสารแนบ 
 
 *หมายเหตุ รายการอาหาร 18 ประเภท ไดแ้ก่ เน้ือสัตว์และผลติภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ 
ผลติภัณฑไ์สัสัตว ์(casingไสก้รอก) รังนกและผลติภัณฑจ์ากรังนก ผลติภัณฑจ์ากผึง้ ไข่และ
ผลติภัณฑจ์ากไข ่น ้ามันและไขมันเพือ่การบรโิภค ผลติภัณฑจ์ากแป้งส าเร็จรปูยัดไส ัธัญพชืเพือ่
การบรโิภค ผลติภัณฑจ์ากธัญพชืบดเพือ่การอตุสาหกรรมและขา้วมอลต ์ผักสด ผักอบแหง้และ
ถ่ัวอบแหง้ เครือ่งปรงุรส ถ่ัวและเมล็ดพชื ผลไมอ้บแหง้ เมล็ดกาแฟและเมล็ดโกโกท้ีไ่ม่ผ่านการ
คั่ว อาหารจ าเพาะเพือ่วัตถุประสงคพ์เิศษ อาหารเสรมิเพือ่สขุภาพ ผลติภัณฑน์ม ผลติภัณฑส์ัตว์
น ้า ผักสด ผักอบแหง้และถ่ัวอบแหง้) 
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TTIA เขา้ร่วมใหก้ารตอ้นรบัและหารอืร่วมกบั คุณรณรงค ์พูลพพิฒัน ์ผูอ้ านวยการ
ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณิชย ์
 
 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 TTIA ดร.
ชนิ นท ร์  น ายกสมาคมฯ  ในนามป ร ะ ธ าน
คณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหว่าง
ประเทศ และดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์ทีป่รกึษา
กติตมิศักดิ ์ในนาม ประธานคณะกรรมการคา้และ
การลงทุนระหว่างประเทศ เขา้ร่วมใหก้ารตอ้นรับ
และหารือ ร่ วมกับ  คุณรณรงค์  พู ลพิพัฒน์  
ผูอ้ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยม ีคุณสน่ัน อังอบุล
กลุ ประธานกรรมการ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
 
 1.คณุรณรง ผอ.สนค. ใหข้อ้มลูและหารอืในทีป่ระชมุ ดังน้ี 
 1.1 หารือแนวทางการด าเนินความร่วมมือระหว่างกันภายใตก้รอบการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนดา้นการพาณิชย ์(กรอ. พาณิชย)์ ทีจ่ะมกีารจัดประชมุขึน้
ชว่งกลางเดอืนธันวาคมน้ี โดยจะเนน้เรือ่งประเด็นทีภ่าคเอกชนอยากใหภ้าครัฐชว่ยเหลอืแกไ้ข
ปัญหา และหารอืประเมนิคาดการณ์สถานการณ์การคา้ของปี 2565  
 1.2 ดา้นการเจรจาความตกลงไทย-ปากสีถาน FTA คาดวา่จะเจรจาแลว้เสร็จภายในตน้ปี 
2565 เน่ืองจากยังมปีระเด็นคงคา้งอยู่ 
 1.3 ในอนาคตจะมคีวามตกลอนิโด-แปซฟิิก ทีม่คีวามยดืหยุ่นสงู โดยมสีหรัฐฯ เป็นผูน้ า 
และอาจจะเชญิอนิเดยีวเขา้รว่ม 
                
 2.ดร.พจน์ ไดฝ้ากประเด็นเรื่องการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์และค่า
ระวางเรอืสงู ถงึปัญหาการขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ เริม่เป็นไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แต่
ในปัจจุบันปัญหายังคงมหีลายสาเหตหุลักๆ ไดแ้ก ่1) Space เรอืแม่ไม่ม ี2) ตารางเรอื Delayed 
และ 3) ค่าระวางเรอืสงู นอกจากน้ี ขอใหภ้าครัฐเร่งเปิดเจรกรอบการคา้ใหม่ๆ เชน่ TH-EU FTA 
เป็นตน้ แตต่อ้งศกึษาผลประโยชนแ์ละผลกระทบใหช้ดัเจนดว้ย  
 
 3.ดร.ชนนิทร ์เสนอประเด็น ดังน้ี 
 - เสนอใหเ้ร่งเจรจาความตกลง Thai-EFTA เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเจรจา Thai-EU 
FTA ในอนาคตดว้ย 
 - เสนอจัดตัง้ Joint committee ระหว่าง กรมการคา้ต่างประเทศ กรมศุลกากร และสภา
หอการคา้แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นชอ่งทางหารือและลดอุปสรรคจากการใชส้ทิธ ิFTA ทัง้ขา
เขา้และขาออก โดยเฉพาะการปรับปรงุแบบฟอรม์ FTA ทีเ่สร็จแลว้ รวมถงึแบบฟอรม์ RCEP   
 - หากแบบฟอร์ม FTA มีความชัดเจนและมีประสทิธิภาพ จะเป็นผลดีต่อการจัดเก็บ
กองทนุ FTA เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาความสามารถในการแขง่ขันของผูป้ระกอบการและ Startup 
ของไทยในสนิคา้เกษตรและอาหาร  
> ทาง สนค. รับประเด็นเรือ่งรวีวิแบบฟอรม์ FTA ไปประสานงานต่อ โดยใหค้วามเห็นว่าควรท า
แบบฟอรม์ใหง้า่ยตอ่การปฏบิัต ิและทกุฝ่ายตอ้งไดร้ับประโยชนเ์ทา่เทยีมกนั 
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TTIA เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการขบัเคลือ่นการว่าจา้งแรงงานขา้มชาตริะหว่าง
ภาครฐักบัเอกชน คร ัง้ที ่2/2564 ผา่นออนไลน ์
 
 วันที ่25 พฤศจกิายน 2564 คุณอรรถพันธ ์
มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคม และคุณวรพล  
เจา้หนา้ที่อาวุโสสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการว่าจา้งแรงงานขา้ม
ชาตริะหว่างภาครัฐกับเอกชน ครัง้ที ่2/2564 ผ่าน
ออนไลน์ Zoom meeting โดยผูแ้ทนจาก  IOM 
ไดน้ าเสนอประเด็นส าคัญดังน้ี   
 
 - โครงการ Promise มขีึน้เพือ่ชว่ยเหลอืแรงงานขา้มชาตจิากประเทศกมัพูชา สปป. ลาว 
และเมยีนมาในประเทศไทย เพื่อใหเ้ขา้ถงึงานทีม่คีุณค่า  มสีภาพความเป็นอยู่ทีด่ ีเอิอ้ใหเ้กดิ
การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิ บรรเทาความยากจน เป้าประสงคก์จิกรรม คอืเสรมิสรา้งความรว่มมอืกับ
ผูม้สี่วนไดเ้สยีในกระบวนการยา้ยถิน่ฐานของแรงงานขา้มชาต ิทัง้ประเทศไทยและประเทศตน้
ทาง ในการสรรหาแรงงานอย่างมจีรยิธรรม การจา้งงานทีม่คีุณค่า และการพัฒนาทักษะส าหรับ
แรงงานขา้มชาตใินประเทศไทย สรา้งความรว่มมอืระหวา่งเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสงัคม  
 
 - น าเสนอร่าง VDO แนวทางการพัฒนาทักษะใหแ้รงงานขา้มชาตภิายใตก้องทุนพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน และรับฟังความเห็นจากคณะกรรมการ โดยมคีวามเห็นส าคัญ เชน่ การสนับสนุนให ้
แรงงานขา้มชาติเขา้ถึงอบรมอาจจะมีปัญหาเรื่องภาษาของแรงงานในการสอบอบรมจาก
หน่วยงานรัฐเน่ืองจากเป็นภาษาไทย ซึง่อาจตอ้งมกีลไกในการชว่ยแปลใหก้ับแรงงาน และควร
สนับสนุนใหภ้าครัฐของประเทศตน้ทางส่งเสรมิใหม้ีการอบรมใหก้ับแรงงานดว้ยเช่นกัน โดย
หลังจากรับฟังความเห็นจากคณะกรรมการจะมกีารปรับแกไ้ขและหารอืกบัทางหน่วยงานรัฐเรือ่ง
ความถกูตอ้งของเนื้อหาใน VDO ตอ่ไป  
 

 - การน าเสนอ เอกสาร กรอบความ
รับผิดชอบร่วมกันการสรรหาแรงงาน
อย่างเป็นธรรม การจา้งงานที่มีคุณค่า
และการพัฒนาทักษะส าหรับแรงงาน
ขา้มชาติ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินการต่อของโครงการ Promise 
ซึง่ไดเ้ริม่เผยแพร่บนเว็บไซตม์ติรไทย 
https://mitrthai.com/ แ ล ้ ว  โ ด ย
หลังจากนี้จะมีการประชุมเพื่อ วาง
แผนการรณรงคร์่วมกับผูป้ระกอบการ
ในการว่าจา้งแรงงานอย่างเป็นธรรม 

งานทีม่คีณุคา่ และการพัฒนาทักษะแรงงานขา้มชาตติอ่ไป หากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งสนใจทาง IOM 
จะเริม่ด าเนินการท าเป็นขอ้มูลสรุป หรือ จัดอบรมใหต้่อไป โดยคุณอรรถพันธ ์ไดใ้หค้วามเห็น
เพิม่เตมิว่า TTIA ไดศ้กึษาเรือ่งหลักการสรรหาร่วมกบั ILO อยู่เชน่กันและก็ยนิดใีหค้วามร่วมมอื
กบั IOM ดว้ย (รายละเอยีดตามไฟลแ์นบ)  
 
 - การน าเสนอกจิกรรมระดับภูมภิาคที่ส าคัญของโครงการ เช่น การศกึษาประเมนิการ
เขา้ถงึบรกิารจากศูนยช์ว่ยเหลอืแรงงานขา้มชาต ิMRC / การก าหนดหลักสตูรการบรหิารจัดการ
ทางการเงนิและทักษะทางดจิติอล / การจัดท าขอ้มูลตลาดแรงงาน / การสนับสนุนการพัฒนา
วสิยัทัศนอ์าเซยีนในประเด็นการโยกยา้ยถิน่ฐาน    
 

https://mitrthai.com/
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 - ส าหรับโครงการน้ีจะมีการด าเนินกจิกรรมใหม่เพิม่ขึน้ คือการเสรมิสรา้งศักยภาพให ้
เจา้หนา้ที่ภาครัฐที่มีส่วนเกีย่วขอ้งในการบริการแก่แรงงานขา้มชาตทิัง้ในระดับทอ้งถิน่ และ
ระดับชาต ิเชน่ ศูนยแ์รกรับและสิน้สดุการจา้ง ศูนยช์ว่ยเหลอืแรงงานขา้มชาต ิรวมถงึการเชือ่ม
ความรว่มมอืกบัประเทศตน้ทาง 
 
 
 
TTIA เขา้รว่มรบัฟัง ผลการตดิตามสถานการณ์ธุรกจิและสทิธมินุษยชน 2 ปี หลงัจาก
ประกาศใช ้NAP 
 
 วันที ่26 พฤศจกิายน 2564 คุณวรพล  เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมรับฟัง เวทเีสวนา
สาธารณะ ออนไลน์ Zoom meeting เรือ่ง ผลการตดิตามสถานการณ์ธรุกจิและสทิธมินุษยชน 2 
ปี หลังจากประกาศใช ้NAP จัดโดย มูลนิธศิูนยข์อ้มูลชุมชน  เครือข่ายตดิตามการลงทุนไทย
และความรับผดิชอบขา้มพรมแดน (ETOs Watch) และเครอืขา่ยงาน ในงานมผีูเ้ขา้ร่วมจากภาค
ส่วนต่างๆ อาทิ คณะท างานดา้นธุรกจิกับสทิธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาต ิ/ ตัวแทนจาก
หน่วยงานสหประชาชาต ิOHCHR / UNDP / UNEP กรมคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ สมาคมเครอืขา่ย
โกลบอลคอมแพคแหง่ประเทศไทย และ ชมุชนภาคประชาสงัคม สรปุดังน้ี  
 
 กล่าวเปิดงานโดย Prof.Surya Deva 
ประธานคณะท างานด า้นธุ รกิจกับสิทธิ
มนุษยชนแหง่สหประชาชาต ิใหข้อ้มลูวา่ การ
ท าแผน NAP 2 ปีทีผ่่านมาจากขอ้คน้พบของ 
NGOs พบว่าภาครัฐยังไม่ไดป้ฏิบัติอย่าง
แทจ้ริง  ประชาชนยั งไม่ เห็นผลถึงการ
เปลี่ ย นแปลง  แผนปฏิบั ติค ว รมีค ว าม
ครอบคลมุถงึการมสีว่นรว่มทีม่ากขึน้ และเห็น
ผลถงึการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ลงไปถงึทอ้งถิน่ สิง่แวดลอ้ม และมีการน าเสนอผลลัพธ์ที่
เกดิขึน้ในมุมต่างๆ ที่ควรตอ้งมี บทบาทของ NGOs นักปกป้องสทิธยิังท าหนา้ที่ไดไ้ม่ชัดเจน 
และปัจจบุัน คกก.สทิธมินุษยชนทีเ่ป็นองคก์รอสิระไมม่ผีลงานเกดิขึน้ รัฐตอ้งสะทอ้นการปรับปรงุ
กระบวนการตา่งๆ ทีด่ าเนนิการไปแลว้ แผน NAP ควรไดร้ับการทบทวนและน าเสนอไดช้ดัเจนว่า
มคีวามเปลีย่นแปลงเรือ่ง แรงงานขา้มชาต ิมลพษิ ชมุชนทอ้งถิน่มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไร 
 
 คณุภาคภมู ิแสวงค า ประธานสมาคมพราว ไดน้ าเสนอประเด็นดา้นแรงงาน ดังน้ี  
ภาครัฐยังมปัีญหาเรื่องการจัดการขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน / แรงงานยังเขา้ถงึประกันสังคมไม่
ครบ / กม.คนเขา้เมอืง ตัวแทนของแรงงานไม่มสีว่นร่วม / ขาดล่ามชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีร่ัฐ /การ
รับมอืกับเชือ้อุบัตใิหม่กับแรงงานขา้มชาตเิขา้ถงึความชว่ยเหลอืไดย้าก / การรับวัคซนีมคีวาม
ซับซอ้นและเขา้ไมถ่งึทกุกลุ่ม / เอกสารแรงงานขา้มชาตซิับซอ้น ขาดการสือ่สารทีท่ั่วถงึ ยังพบ 
เจา้หนา้ทีร่ัฐจับกมุแรงงานในชว่งทีม่กีารประกาศผ่อนผัน / การทุจรติของเจา้หนา้ทีร่ัฐยังไมเ่คย
ถูกแกปั้ญหา / แรงงานขา้มชาตติดิตามกฎหมายไม่ทัน / ควรจัดท าประมวลกฎหมายแรงงาน
เนื่องจากมกีฎหมายมากและกระจายกันอยู่ / การน าเขา้ MOU ยังไม่ระบุค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ
ทัง้หมด  
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 คุณอนิทริา มานะกุล เลขาธกิารสมาพันธ์
คนจันทต์า้นเหมอืงทอง น าเสนอประเด็นดา้น 
ชุมชน  ที่ ดิน  ท รั พยาก รธ ร รมชาติแล ะ
สิง่แวดลอ้ม ดังน้ี  
 มาตรการโควิดท าใหก้ารรวมตัวคัดคา้น
โครงการเอกชนเกดิขึน้ไดย้าก บางโครงการมี
สว่นเกีย่วขอ้งกับรัฐดว้ย การรับฟังความเห็นมี
นอ้ยลงและใชว้ิธีออนไลน์มากขึน้ซึง่ชุมชน
ชาวบา้นเขา้ไมถ่งึวธิน้ีี / การใชส้ทิธขิองชมุชน

ถูกคุกคามมากขึน้ นักสทิธิมนุษยชนท างานไดย้ากล าบาก เจอปัญหาค่าใชจ้่ายประกันตัว 
ด าเนนิคด ีกระบวนการกองทุนยุตธิรรมชว่ยเหลอืล่าชา้ / ปัญหาการเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร มกีาร
เปิดเผยขอ้มูลจากภาคเอกชนและภาครัฐนอ้ย ค่าคัดลอกขอ้มลูมรีาคาสงู / เอกสาร EIA มักเจอ
ขอ้มูลถมด า ท าใหไ้ม่ทราบเนื้อหาได ้/ แผน NAP ไม่เคยส่งเสริมสิง่แวดลอ้มไม่มาลงพื้นที่
ชมุชน ไมไ่ดร้ับความคุม้ครองใดๆ ประชาชนยังถกูคกุคามและโดนฟ้องคดปิีดปาก  
 
 คุณมุหัมหมัด ล่าเมาะ ประธานกลุ่มรักษ์ถิน่เกดิต าบลคู อ าเภอจะนะ จ.สงขลา ใหข้อ้มูล
เรือ่งนักปกป้องสทิธมินุษยชน ดังน้ี  
พบการขม่ขูจ่ากทางเจา้หนา้ทีร่ัฐ และภาคเอกชน เพือ่ไมใ่หเ้กดิความเคลือ่นไหว / มีการฟ้องคดี
ปิดปาก ผ่านกระบวนการศาล และชัน้กระบวนการสอบสวน / กระบวนการไกล่เกลี่ยถูกใชผ้ดิ
ประเภทเป็นการไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ใหเ้กดิความยุ่งยากในการด าเนินคดีไม่ไดเ้ป็นเรื่องของ
ขอ้เท็จจริง / การฟ้องคดีไกลสรา้งความเดือดรอ้นกับนักปกป้องสทิธ ิ/ นักปกป้องสทิธไิม่มี
บทบาทในนโยบายสาธารณะ / การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเรื่อง NAP นอ้ย / ควรใหค้วามรูเ้รื่อง
สทิธมินุษยชน และการฟ้องคดปิีดปากตัง้แตร่ะดับชัน้ศกึษา  
 
 ชว่งที ่2 เสวนาโต๊ะกลม อนาคตสูไ้ทย ใน สถานการณ์ธุรกจิกับสทิธมินุษยชน และแผน 
NAP ดร. เสรี นนทสูติ ใหข้อ้มูลดังนี้ แผนการ NAP มีประสิทธิภาพมาก สรา้งจุดประสาน
หน่วยงานต่างๆ ทัง้รัฐและเอกชน ซึง่เมื่อก่อนไม่เคยมี ท าใหภ้าครัฐกา้วหนา้มากทัง้เรื่องเกดิ
ระบบ Eco system ส าหรับภาคเอกชนมีการน าหลัก HRDD มาปรับใชแ้ละค่อยๆเพิ่มมากขึน้
เรื่อยๆ นอกจากน้ียังส่งเสรมิให ้SME น าหลัก UNGP ไปปฏบิัตดิว้ยเชน่กัน ส าหรับประเด็นการ
ท างานกับภาคประชาสังคม กระทรวงยุตธิรรมก าลังผลักดันร่าง กม.ป้องกันการฟ้องคดปิีดปาก 
และตอ้งใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้ในการแยกคดฟ้ีองปิดปากในชัน้ศาล  
 
 ผูแ้ทนจาก กรมคุณครองสทิธเิสรภีาพ คุณจริาภรณ์ ใหข้อ้มูลส าคัญ เชน่ NAP ท าใหเ้กดิ
การหารือกับหน่วยงานต่างๆ มีการใหค้วามรูเ้รื่อง UNGP ในหลายภาคส่วน มีการร่วมมือกับ 
UNDP ออกร่าง กฎหมายป้องกันฟ้องคดีปิดปาก และจัดท ามาตรการจูงใจใหภ้าคธุรกจิกับ
รัฐวสิาหกจิท าตามแผน NAP   
 
 ผูแ้ทน จาก UNDP และจากส านักงานขา้หลวงใหญ่ OHCHR  ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิว่า 
ควรเชญิ ผูแ้ทนจากกระบวนการยุตธิรรมเขา้มามสี่วนร่วมดว้ยเพราะตอ้งใหค้วามเขา้ใจเรอื่งการ
ป้องกันการฟ้องคดีปิดปาก และควรใหค้วามส าคัญกับการมีส่วนร่วม นักปกป้องสทิธิควรมี
บทบาทมากขึน้ 
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TTIA เขา้ร่วมประชุมออนไลนก์บัสมาคมบรรจุภณัฑโ์ลหะไทย (TMPA) เพื่อหารอื
แนวโนม้สถานการณ์แผน่เหล็กและการปรบัราคาประป๋องใน Q1/2565   
 
 วันที ่29 พฤศจกิายน 2564 TTIA ดร.ชนนิทร ์
นายกสมาคมฯ คุณนรินทร์ อุปนายก, คุณนภาพร 
เหรัญญกิ, คุณนคร/ คุณนิอรอนิทร ์ผูแ้ทน TU, คุณ
สุพัตรา ผอ.สมาคม และคุณปิยะราช จนท.การคา้ 
เขา้ร่วมประชมุออนไลน์กับสมาคมบรรจุภัณฑโ์ลหะ
ไทย(TMPA) เพื่อหารือแนวโนม้สถานการณ์แผ่น
เหล็กและการปรับราคาประป๋องใน Q1/2565  
ร่วมกับ สมาคมบรรจุภัณฑโ์ลหะไทย(TMPA) สรุป
ดังน้ี 
 
 1.คุณไพโรจน์ นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์
โลหะไทย แจง้ขอ้มลูในทีป่ระชมุ ดังน้ี 
 1.1 สถานการณ์ AD เหล็กแผน่ดบีุกฯ และโครเมีย่มฯ>>กรมการคา้ตา่งประเทศ ไดอ้อก
ประกาศใชม้าตรการ AD แลว้เมือ่วันที ่12 พ.ย.64 เป็นระยะเวลา 5 ปี (13 พ.ย.64-12 พ.ย.69) 
โดยอัตราภาษี TFS จากจนีอยู่ที ่24.73%, เกาหล ี17%, ยุโรป 18% แต่ใหม้กีารผ่อนผันเรียก
เก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดสนิคา้ดังกล่าวฯ ในอัตรารอ้ยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็น
ระยะเวลา 6 เดอืน (12 พ.ค.65) 
 - ทาง TMPA มแีผนจัดท าขอ้มูลเพือ่ยืน่ขอผ่อนผันการใชม้าตรการ AD เมือ่ครบก าหนด 
6 เดอืน(12 พ.ค.65) โดยจะขอหารอืกบัทางสมาคมฯ และสมาชกิอกีครัง้ 
 1.2 สถานการณ์เหล็กโลก>> ราคาเหล็กมคีวามผันผวนและปรับขึน้สงู สาเหตุมาจากดี
มานและซับพลายในตลาดโลก ซึง่จีนยังคงลดปรมิาณการผลติเหล็ก เน่ืองจากนโยบายดา้น
สิง่แวดลอ้มภายในประเทศ โอลมิปิกฤดูหนาว, แนวโนม้การผลติ TMBP ซึง่ญีปุ่่ นมองว่าไม่ได ้
ก าไร/ แต่มปัีจจัยบวก เชน่ การขยายก าลังการผลติของบ.จนีในอนิโดฯ ราคาสนิแร่เหล็กปรับตัว
ลดลง ซึง่ตอ้งตดิตามสถานการณ์ต่อไปว่าจีนจะกลับมาผลติเหล็กเพิม่ขึน้เมื่อใดและจะผ่อน
คลายมาตรการเก็บภาษีส่ง่ออก13%หรอืไม ่
 1.3 TMPA แจง้สถานการณ์ราคาแผน่เหล็กในไทย ดังน้ี  
 - STP ขอปรับราคา Q1/65 ดังนี้ (1) Tinplate 12,700 THB/MT, (2) Tinplate 6,600 
THB/MT, (3) Tin Free steel 10,500 THB/MT โดยใหเ้หตุผลอา้งองิราคาตามตลาดโลก มี
ก าลังผลติประมาณ 220,000 ตัน  

 - TTP ในเดอืนมกราคม 65 แจง้ปรับราคา
ขึน้ 3,000 บาทต่อตัน โดยจะขอแจง้ราคาเป็น
รายเดอืนเนื่องจากยังไม่สามารถจัดหาวัตถุดบิ
ไดพ้อเพยีง และราคาสงูมาก 
 - TMPA แจง้ว่าใชแ้ผ่นเหล็กปีละประมาณ 
5-6 แสนตัน โดยใชใ้นประเทศประมาณ 50% 
น าเขา้อกี 50% หากไมม่ปัีจจัยลบเกดิขึน้ คาด
ว่าราคากระป๋อง Q1/65 อาจปรับขึน้บา้ง ส่วน
ราคา Q2/65 น่าจะคงที ่ทัง้นี้ จะหารือภายใน 
TMPA โ ด ย ใ ช ้ห ลั ก ก า ร ค ว า ม ยั่ ง ยื น ใ น
อตุสาหกรรมตลอดจนห่วงโซอ่ปุทาน กระป๋อง
ต อ้งไม่ เกิดการ  shortage และราคาตอ้ง

เหมาะสมแขง่ขันได ้
 TMPA จะท าหนังสอืแจง้การปรับราคากระป๋อง Q1/2565 มายัง TTIA ภายในตน้เดือน
ธันวาคม 64 
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 2. TTIA ดร.ชนนิทร ์ใหค้วามเห็น ดังน้ี 
 เสนอให ้TMPA จัดท าขอ้มลูเพือ่เตรยีมขอขยายการผอ่นผัน AD TFS และหารอืกบั TTIA 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืนธันวาคม 64 นี้ >> เสนอขอ้มูลผ่านสภาหอฯ เพื่อเตรียมส่งให ้กรอ.
พาณชิย ์ชว่งตน้มกราคม 65 >> ตดิตามตลอด 
 การปรับราคาสามารถท าไดแ้ต่ควรปรับแบบมเีหตุผล ไม่เฉลีย่ราคาระหว่าง TFS กับ TP 
เพราะ High TP มรีาคาสงู โดยราคาควรเหมาะสม ค านงึถงึความสมดุลทัง้ห่วงโซ ่supply chain 
และผูป้ระกอบการสามารถปรับตัวได ้ 
 หากแนวโนม้ราคากระป๋องยังคงสงูขึน้ตอ่เนื่อง คาดวา่ Q2/65 ปรมิาณการสัง่ซือ้กระป๋อง
ในอตุฯทนู่าจะลดลง เพราะผลตินอ้ยลง สาเหตจุาก (1)คา่ระวางเรอืสงู (2)ราคากระป๋องสงู และ 
(3)วัตถดุบิปลาหายาก-ราคามแีนวโนม้เพิม่ 
 
 ทัง้น้ี สมาคมฯ ไดเ้ชญิคุณไพโรจน์ นายก TMPA มาบรรยายเรือ่งสถานการณ์แผ่นเหล็ก
และการปรับราคากระป๋อง กอ่นการประชมุวสิามัญ TPFA+TTIAครัง้ที ่6/64 ในวันที ่16 ธันวาคม 
64 
 
 
ดร.พจน ์อร่ามวฒันานนท ์เขา้ร่วมเสวนา เรือ่ง "เดนิหนา้อุตสาหกรรมอาหารประเทศ
ไทย ปี 2565" 
 
 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนา
นนท์  รองประธานกร รมการ  และประธานที่ป รึกษา
คณะกรรมการธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สภา
หอการคา้แห่งประเทศไทย เขา้ร่วมเสวนา เรื่อง "เดนิหนา้
อุตสาหกรรมอาหารประเทศไทย ปี 2565" ร่วมกับ คุณ
อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรกึษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และคุณอนงค ์ไพจติรประภาภรณ์ ผูอ้ านวยการ
สถาบันอาหาร จัดโดย สถาบันอาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม 
เนื่องในวันคลา้ยวันสถาปนาสถาบันอาหารครบรอบ 25 ปี 
สรปุดังน้ี 
 
 1. คุณอนงค ์แจง้ว่าสถติกิารสง่ออกอาหาร ในปี 64 เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ เตบิโต 7-8 % 
ขณะน้ีมมีูลค่าการสง่ออกอาหาร 9 แสนลา้นบาท ภายในสิน้ปีน้ีคาดว่าจะสูงถงึ 1 ลา้นลา้นบาท 
โดยสถติไิทยสง่ออกอาหารเป็นล าดับที ่11 ของโลกในปี 62  และลดลงมาล าดับที ่13 ในปี 63 
ซึง่ในปี 64 มแีนวโนม้ดขีึน้กบัปัจจัยหลายอยา่ง สว่นในปี 65 คาดการณ์วา่มแีนวโนม้สงูขึน้ มลูคา่
การสง่ออก 1.1 ลา้นลา้นบาท เตบิโตที ่5-7% 
 ผูป้ระกอบการควรปรับตัวจากเดมิทีข่ายสดจะน ามาเป็นแปรรูปโดยเพิม่มูลคา่เป็น Future 
Food หรอืการใชส้ารสกดัท า functional Food เชน่ ขา้ว ใชเ้ทคโนโลยชีว่ยท าสาเก/เหลา้  
 ผูป้ระกอบการควรค านึงในการใชไ้อทีเขา้มาช่วยเพื่อเพิม่ความถูกตอ้ง ความละเอียด 
ความรวดเร็ว ความปลอดภัย ความเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และท าตามถูกตอ้งตามกฎหมาย ซึง่
เป็นความตอ้งการของตลาดโลก  
 สถาบันอาหารม ี3 แผนเป้าหมาย คอื 1. ส่งออกอาหารตดิ 1 ใน 10 อันดับของโลก 2. 
เป็น Hub อาเซยีน  Future Food 3. GDP ดา้นการสง่ออกอาหารเตบิโตขึน้ 4% ตอ่ปี 
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  2. ดร.พจน์ ใหค้วามเห็นว่า มีการปรับวถิี
การใชช้ีวิตหลังยุคโควิด-19 ท าใหอ้าหารเป็นที่
ตอ้งการมากขึน้ ในปลายปีคาดว่าควรมกีารสง่ออก
เตบิโตมากขึน้ แต่ตัวเลขการส่งออกของกระทรวง
พาณิชยน์อ้ยกว่า 20% เน่ืองจากปัญหาการขนส่ง 
เพราะตูค้อนเทนเนอร์ขาดแคลน โดยคุณจุรินทร์ 
ลักษณวศิษิฏ ์รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงพาณิชยไ์ดช้ว่ยแกไ้ขแลว้ ท าใหเ้รอืขนาด 
400 เมตรเขา้มาเทียบท่าและช่วยแกปั้ญหาให ้
ผูป้ระกอบการได ้แต่ปัจจุบันยังตดิปัญหาการจัดส่ง  
เชน่ คา่ระวางเรอื ทีส่งูมาก และการไมม่พีืน้ทีข่นสง่  
 ในอนาคตวถิชีวีติเริม่เปลีย่นไป ผูค้นเนน้กนิอาหาร
ที่มีประโยชน์ มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชเป็น

เน้ือสัตว์ และค านึงถึงความสะดวกสบาย พรอ้มปรุง และรสชาติอาหาร โดยคนรุ่นใหม่เริ่ม
ค านึงถึงโลกรอ้น Carbon Food Waste มากขึ้น ดังนั้นแนวโนม้เกษตรอาหารไม่ใช่แปรรูป
ธรรมดา แตส่รา้งมลูคา่มากขึน้ โดยสถาบันอาหารสามารถชว่ย SME และ startup ใหผ้ลติอาหาร
ทีม่มีลูคา่มากขึน้  
 กลุ่มแรงงานเกษตรแปรรูปส าคัญมาก โดยมแีรงงานภาคเกษตร 11-12 ลา้นคน ถา้รวม
ครอบครัวก็เกนิครึง่หนึ่งของประเทศ ตอ้งการใหภ้าครัฐสนับสนุนความรู ้สรา้งโอกาสใหค้นรุ่น
ใหม ่SME Startup รว่มมอืพัฒนาใหส้นิคา้อาหารมมีลูคา่มากขึน้   
 เอกชนตอ้งการความคล่องตัวในการน าเขา้วัตถุดิบมาแปรรูป เพื่อเพิ่มการส่งออก 
เน่ืองจากการผลักดันสนิคา้อาหารใหม้ีมูลค่าเพิม่นั้น ตัววัตถุดบิก็เป็นส่วนส าคัญ บางส่วนเกนิ
ความตอ้งการ บางสว่นยังขาดคณุภาพในการเป็นวัตถดุบิ โดยตอ้งการใหภ้าครัฐทบทวนนโยบาย
การน าเขา้วัตถุดบิทีม่คีุณภาพ และสนับสนุนวัตถุดบิในไทย โดยไม่น าวัตถุดบิทีน่ าเขา้มาใชใ้น
ประเทศ ถา้มวัีตถดุบิพอการสง่ออกจะเตบิโตขึน้ไดอ้ยา่งแน่นอน  
 ในปี 2565 ไทยไดร้ับโอกาสเป็นเจา้ภาพการประชมุ APEC วาระทีเ่กีย่วกบั Food Safety 
ภาครัฐใหค้วามส าคัญความตอ้งการอาหารของตลาดโลก คอื ความยั่งยนือาหารภายใต ้BCG ใน
อตุสาหกรรมเกษตรแปรรปูอาหาร  
 ทั ้งนี้ คาดการณ์ว่าภาคอุตสาหกรรมอาหารสามารถรับมือกับcovid-19 รอบใหม่ได ้
เน่ืองจากทีผ่า่นมารับมอืไดด้มีากและผลักดันฉีดวัคซนีทัง้ตา่งดา้วและคนไทย   
 
 3. คุณอลงกรณ์ จากภาครัฐ คาดการณ์ว่าปีน้ี มูลค่าการส่งออกอาหารขยับสงูขึน้เกนิ 1 
ลา้นลา้นบาท เน่ืองจากรัฐใชน้โยบาย เกษตรผลติ พาณิชยต์ลาด โดยใหก้ารตลาดน าการผลติ 
ซึง่ภาครัฐผนกึกับอตุสาหกรรมทัง้ตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า ทัง้น้ี เพิม่การบรหิารโลจสิตกิส ์
โดยเปิดด่านมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อส่งออกสนิคา้ไดเ้ร็วขึน้ โดยกระทรวงเกษตรไดป้ฏริูปการ
บรหิารและบรกิารเดนิหนา้อนุมัตอิอนไลน์ เพือ่รองรับระบบ NSW และสง่เสรมิทุกจังหวัดในการ
วจิัยพัฒนาอาหารและเกษตร หลายภาคสว่นชว่ยการขับเคลือ่น ท าใหส้ง่ออกมากขึน้  
ภาครัฐมเีป้าหมาย ใหไ้ทยตดิอันดับสง่ออกอาหารตดิ Top Ten ของโลก ในปัจจบุันเป็นอันดับที ่
11 ของโลก และอันดับ 2 ของเอเชยีรองจากจนี โดยจะเพิม่การขนสง่ทางรางมากขึน้ ใชเ้วลา15 
วันเขา้ยโุรป 3 วันสง่ถงึจนี  
 ปัจจุบันค่าขนส่ง ค่าระวางเรือ แพงขึน้ ไดว้างโครงสรา้งให ้77 จังหวัด เนน้การวจิัย 
สง่เสรมินวัตกรรม แบ่งการตลาดโลกอาหารอนาคต เชน่ โปรตนีจากแมลง/พชื เปิดตลาดละตนิ
อเมรกิาและEU  
 ลดตน้ทุนการขนส่ง โดยจะแบ่งเป็น 18 กลุ่ม โดย 1 นิคมอุตสาหกรรมต่อ 1 กลุ่ม เนน้
แปรรปูเป็นอตุสาหกรรม เพือ่ยกระดับ SME startup และเกษตรกร   
 นอกเหนือจากสง่เสรมิ Future Food ก็เป็นสนิคา้เพือ่สขุภาพ สง่เสรมิเกษตรอนิทรยีเ์พิม่
มากขึน้ 
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 กระทรวงเกษตรฯ ท าแพลตฟอรม์เอง เดมิใชแ้พลตฟอรม์ของต่างประเทศ เพือ่พัฒนาสู่

กลุม่อาหารใหม่ๆ  เชน่ ฮาลาล, functional food  
 คณุอลงกรณ์ คาดหวังวา่อยากใหม้อีงคก์ารอาหารแห่งชาตเิป็นรัฐวสิาหกจิ เพือ่สนับสนุน
เกษตรแปรรปูอาหาร เป็นการรกุเชงิโครงสรา้งใหต้ลาดน าการผลติ 
 ภาครัฐมโีมเดลใหม่ โดยใหท้างภาคอุตสาหกรรม ผูเ้ลีย้งเกษตรกร เป็นหุน้ส่วนร่วมกัน 
โดยเกษตรกรยอมใหน้ าเขา้วัตถุดบิแบบมีโควตา้ และเอกชนเป็นผูป้ระกันราคาขัน้ต ่า เพื่อ
เดนิหนา้ธรุกจิได ้ 
 
 รับชมยอ้นหลังไดด้ังลิง้ก ์https://www.facebook.com/NfiSmartClub  
 
 
TTIA ร่วมรบัฟังการประชุมชี้แจงข ัน้ตอนการน าเขา้แรงงานต่างดา้วมาท างานตาม 
MOU ภายใตส้ถานการณ์โควดิ-19 ผา่นทางออนไลน ์
 
 วันที่ 30 พฤศจกิายน 2564 คุณอรรถพันธ์ 
ที่ปรกึษาสมาคมฯ คุณวรพล จนท.อาวุโส คุณนล
ธวัช จนท.สมาคมฯ และสมาชกิ TTIA  ร่วมรับฟัง
การประชมุชีแ้จงขัน้ตอนการน าเขา้แรงงานต่างดา้ว
มาท างานตาม MOU ภายใตส้ถานการณ์โควดิ-19 
ผ่านทางออนไลน์ โดยม ีคุณไพโรจน์ โชตกิเสถยีร 
อธบิดกีรมจัดหางาน เป็นประธาน สรุปดังน้ี 
 1. จากการประชมุคณะกรรมการสถานการณ์
แพร่ระบาดโรคโควดิ-19 เมือ่วันที ่12 พฤศจกิายน 
2564 เห็นชอบการน าเขา้แรงงานตา่งดา้วมาท างาน
ตาม MOU ภายใตส้ถานการณ์โควดิ-19 โดยผูป้ระกอบการ หรอืตัวแทนนายจา้ง สามารถยืน่ค า
รอ้งไดต้ัง้แต ่วันที ่1 ธันวาคม 2564 เป็นตน้ไป หรอื จนกวา่สถานการณ์จะเป็นปกต ิโดยนายจา้ง
ตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ โดยมแีนวทางการด าเนนิการดังน้ี  
 1.1. การยืน่ค ารอ้งขอน าคนต่างดา้วมาท างานในประเทศ โดยยืน่ ณ กรมการจัดหางาน/
สจจ.สจก 1-10 ทีส่ถานประกอบการตัง้อยู่ พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ ใบแนบ นจ.2/หนังสอื
แตง่ตัง้/สญัญาจา้งงาน/เอกสารนายจา้ง (ระยะเวลาการด าเนนิการ 4 วัน ท าการ) 
 1.2. จัดสง่ค ารอ้งความตอ้งการจา้งแรงงานตา่งดา้ว (ระยะเวลา 3 วันท าการ) 
 1.3. การด าเนนิการของประเทศตน้ทาง  
 1.4. การยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างานแทนคนต่างดา้ว จะตอ้งมีเอกสารเพิม่เตมิ เช่น 
รายชือ่คนตา่งดา้ว/หลักฐานการไดร้ับวัคซนี-19/ อืน่ๆ (ระยะเวลาด าเนนิการ 4 วันท าการ) 
 1.5. การอนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วเขา้มาท างานกับนายจา้งในประเทศ (ระยะเวลา
ด าเนนิการ 3 วันท าการ) 
 1.6. การผ่านจุดผ่านแดน/ด่านตรวจคนเขา้เมอืง โดยคนต่างดา้วจะตอ้งแสดงหลักฐาน 
เช่น หนังสือยืนยันการอนุญาตใหเ้ขา้ท างาน/ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโควิด-19/
หลักฐานการไดร้ับวัคซนี/อืน่ๆ  
 1.7. การเขา้พักที่สถานที่กักตัว ใน 5 จังหวัดไดแ้ก่ ตาก (4 แห่ง) /ระนอง (3 แห่ง)/ 
หนองคาย (9 แหง่/) มกุดาหาร (4) แหง่ และ สระแกว้ (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ) 
 1.8. การอบรมและรับใบอนุญาต โดยคนตา่งดา้วอบรมผา่น Video conference ณ สถาน
ประกอบการ  (ระยะเวลาการด าเนนิการ 1 วันท าการ) 
      

https://www.facebook.com/NfiSmartClub
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 2. ส าหรับแรงงานทีส่ามารถน าเขา้ได ้มดีว้ยกัน 3 
สัญชาต ิไดแ้ก่ พม่า กัมพูชา และ ลาว โดยน าเขา้
ผ่านทาง จังหวัดตราด มุกดาหาร ระนอง สระแกว้ 
และหนองคายเทา่นัน้ และ ตอ้งไดร้ับการตรวจ ATK 
หรอื RT-PCR ใน 72 ชั่วโมงกอ่นเขา้ประเทศ อกีทัง้
เมือ่เขา้มาในประเทศแลว้ตอ้งไดร้ับการกักตัว(ตาม
สถานที่ที่ภาครัฐก าหนด) โดยมีหลักเกณฑ์การ
ไดร้ับวัคซนีและการกกัตัว ดังน้ี 
 - แรงงานที่ไดร้ับวัคซีนครบ 2 เข็มจะตอ้งกักตัว 
ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน  
 - แรงงานที่ไดร้ับวัคซนีเข็มเดียวหรือยังไม่ไดร้ับ

วัคซนี จะตอ้งกกัตัวไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน 
  
 3. ส าหรับประมาณการค่าใชจ้่ายในการน าเขา้แรงงานต่างดดา้วตามระบบ MOU โดยมี
ประมาณการดังน้ี  
 - คา่ตรวจโควดิ 2 ครัง้ 2,600 บาท 
 - คา่ตรวจลงตรา Visa 2 ปี 2,000 บาท 
 - คา่ใบอนุญาตท างาน 2 ปี 1,900 บาท 
 - คา่ตรวจสขุภาพ 6 โรค 5,00 บาท 
 - คา่ประกนัสขุภาพ 2 ปี (สาธารณสขุ) หรอื 4 เดอืน (เอกชน) 3,200 บาท/ 990 บาท  
 - คา่สถานทีก่กัตัว (วันละ 500-1,000 บาท) หากแรงงานกกัตัว 7 วัน จะมคีา่ใชจ้า่ยอยู่ที ่
3,500-7,000 บาท หากแรงงานกกัตัว 14 วัน จะมคีา่ใชจ้า่ยอยูท่ี ่7,000-14,000 บาท  
         (thumbtack)โดยสรุปส าหรับแรงงานทีต่อ้งกักตัว 7 วันจะมคี่าใชจ้่ายประมาณการอยู่ที่ 
11,490 – 17,200 บาท และส าหรับ แรงงานกักตัว 14 วันจะมีค่าใชจ้่ายประมาณการอยู่ที่ 
15,040 – 24,250 บาท 
  
 ทัง้น้ีทีป่ระชมุมคีวามเห็นและค าถามเพิม่เตมิดังน้ี  
 - คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาสมาคม มขีอ้สังเกตเพิม่เตมิ ว่า นอกจากการกักตัวทีด่่านหรอื
ตามทีภ่าครัฐก าหนด สามารถกักตัวตาม FAI หรือ FQ ทีส่ถานประกอบการไดห้รอืไม่ โดยทาง
กรมการจัดหางานชีแ้จงว่า หากน าเขา้แรงงานจะตอ้งมกีารกักตัวตามทีภ่าครัฐก าหนดกอ่น สว่น
กรณีอืน่ๆ จะตอ้งน าเขา้ทีป่ระชมุ สบค. เพือ่หาแนวทางสรปุอกีครัง้ 
 - คุณศริลิักษณ์จาก TU ไดเ้สนอเพิม่เตมิว่า ควรขยายจ านวนบรษัิทประกันสุขภาพของ
ภาคเอกชน เพิม่ขึน้มากกวา่นี้ เน่ืองจากปัจจบุัน มเีพยีงบรษัิทเดยีว จงึอาจเกดิความลา่ชา้และไม่
เพยีงพอในการดแูลผูป้ระกอบการทีก่ าลังจะน าเขา้แรงงานในอนาคต  
 - ที่ประชุมไดม้ีความเห็นเตมิว่า จากก าหนดการเดมิของการน าเขา้แรงงาน MOU เมื่อ
ครบก าหนด 4 ปี จะตอ้งส่งแรงงานกลับประเทศ โดยอยากใหพ้จิารณาขยายเวลาการส่งกลับ
ประเทศออกไป หรือจนกว่าสถานการณ์โควดิ-19 จะคลีค่ลาย เพื่อบรรเทาปัญหาค่าใชจ้่ายใน
การน าเขา้แรงงานใหม ่
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TTIA เขา้รว่มงานสมัมนาออนไลน ์เรือ่ง "ปรบักลยทุธน์ าธุรกจิสูย่โุรปผา่นกลุม่ V4” ผา่น
ระบบออนไลน ์
 
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 TTIA 
คณุปิยะราช จนท.การคา้ เขา้รว่มงานสมัมนา
ออนไลน์ เรือ่ง "ปรับกลยุทธน์ าธุรกจิสูยุ่โรป
ผ่านกลุ่ม V4" จัดโดย สภาธุรกจิไทย-ยุโรป 
ผา่นระบบออนไลน ์สรปุดังน้ี 
 
 1.กลุ่ม Visegrad 4 เป็นการรวมกลุม่
ของฮังการ ีโปแลนด ์เช็ก สโลวะเกยี  
 - ฮั ง ก า รี เ ป็ นป ร ะ ธ าน  Visegrad 
Group (V4) เมื่อ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมี
นโยบายหลักคอื Recharging Europe  
 - ปัจจบุันมแีผนความรว่มมอืกบัหลายประเทศ เชน่ V4-ญีปุ่่ น, V4-อยีปิต ์เป็นตน้ 
 - ศักยภาพของกลุม่ V4 คอืการเป็นประเทศรายไดส้งูและเป็นสมาชกิ EU จงึเป็นตลาดที่
มกี าลังซือ้ รวมทัง้ยังมแีรงงานทีม่ทีักษะแต่มคี่าแรงต ่ากว่าประเทศยุโรปตะวันตก มรีะบบขนส่ง
และโลจสิตกิสท์ีด่ ีกลุม่ V4 ไดต้กลงทีจ่ะพัฒนา North-South Transport Corridor ซึง่จะท าให ้
มถีนนและทางรถไฟทีไ่ดม้าตรฐานสงูเชือ่มระหว่างทะเลบอลตคิกับทะเลเอเดรยีตคิ นอกจากน้ี 
EU ไดเ้พิม่เงนิทุน เพือ่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิและระบบสาธารณูปโภคของ V4 โดยเนน้
ความส าคัญของวทิยาศาสตร ์การวจิัย และนวัตกรรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขัน 
           
 2. สนิคา้ทีม่ศีักยภาพของไทย ไดแ้ก่ ถุงมอืแพทย,์ อาหารทะเล, สมุนไพรและอาหาร
เสรมิ, ผลไมแ้ชแ่ข็ง ผลไมก้ระป๋อง, อัญมณีเครือ่งประดับ และ เกมของเลน่ เป็นตน้ 
 
 3. โอกาสการคา้และการลงทนุ 
    - มขีนาดเศรษฐกจิและประชากรจ านวนมาก 
 - V4 มศีักยภาพในการเป็นฐานเพือ่สง่ออกสนิคา้ไปยัง EU  
 - มกีารพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
 - เปิดโอกาสให ้startups เขา้มาลงทนุ 
 - แรงงานมคีณุภาพ  
 - มทีัศนคตเิชงิบวกตอ่ประเทศไทยและคนไทย  
 
 4. สาขาความรว่มมอืดา้นการคา้ และการลงทนุทีน่่าสนใจ ดังน้ี 
 - สนิคา้อาหารและเกษตร 
 - เทคโนโลยทีางการแพทย ์และยา 
 - IT/ICT Ecommerce, Cybersecurity 
 - พลังงานทดแทน  
 - ธรุกจิเกีย่วกบัเกมส ์
 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร ออนไลน ์เรือ่ง ขอ้คน้พบเบือ้งตน้จากการประเมนิ
ผลลพัธข์องโครงการแนวปฏบิตัทิ ีด่ดีา้นแรงงานในอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 
 
 วันที ่30 พฤศจกิายน 2564 คณุอรรถพันธ ์ มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคม และ คณุวรพล 
เจา้หนา้ทีส่มาคม และผูแ้ทนสมาชกิ TTIA จาก SEAPAC คุณมยุรี และ RS คุณสุวรรณี ไดเ้ขา้
รว่มประชมุเชงิปฏบิัตกิาร ออนไลน ์เรือ่ง ขอ้คน้พบเบือ้งตน้จากการประเมนิผลลัพธข์องโครงการ
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แนวปฏบิัตทิีด่ดีา้นแรงงานในอตุสาหกรรมแปร
รูปอาหารทะเล โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสจาก
ตัวแทนภาครัฐ กรมสวัสดกิารคุม้ครองแรงงาน 
กรมประมง ตัวแทนนายจา้งจาก TTIA TFFA 
สภาองค์การนายจา้ง และจากภาคประชา
สังคม MWRN ITF รักษ์ไทย โดยมีขอ้มสรุป
ดังน้ี  
 
 - คุณฮันนาโบล ์ผูว้จิัยขอ้มูล GLP ได ้
น าเสนอขอ้คน้พบทีส่ าคัญ  เชน่  
 1.GLP สร า้งความเข า้ใจที่ง่ ายให ้
สามารถปฏบิัตติามกฎหมายได ้ 
 2.ภาคประชาสังคมใหข้อ้มูลว่าการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนร่วมกับ TTIA ค่อนขา้งประสบ
ความส าเร็จไดร้ับความรว่มมอื 
 3.TTIA มีความพยายามในการขยายผล GLP ไปซับพลายเชน แต่ยังไม่ครอบคลุมถงึ
แรงงานประมง   
 4.ผูบ้รหิารระดับสงูลงนามมุง่มั่น GLP แตส่ว่นใหญภ่าระตกไปอยู ่HR  
 5.ขาดการมสีว่นรว่มของภาคประชาสงัคม 
 6.รายงานไมม่กีารแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
 7.แรงงานไม่ค่อยใชก้ระบวนการ คกส.แต่ใชก้ล่องรับความคดิเห็นมากกว่าและยังพบ
แรงงานไมรู่จ้ัก คกส. และยังมกีารเขา้รว่มสหภาพแรงงานนอ้ยของแรงงาน  
 8. GLP ยังขาดการตรวจสอบโดยองคก์รภายนอก    
       
 คุณอรรถพันธ์ ใหข้อ้มูลว่า GLP คือเรื่องของภาคสมัครใจ เป็นส่วนเสริมส าคัญ โดย
ความกา้วหนา้ของ GLP ไดส้ง่เสรมิใหแ้รงงานขา้มชาตเิขา้มาร่วมเป็น คกส.ซึง่สมาชกิมแีรงงาน
เขา้รว่มเกอืบทัง้หมด  
 
 สรุปการจัดสัมมนาเชงิปฏบิัตกิารครัง้น้ี ความเห็นของภาครัฐ และภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน เห็นว่า ทศิทางของ GLP ความมกีารปรับเพิม่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ มสี่วนร่วม
จากภาคส่วนต่างๆมากขึน้ ใหค้วามส าคัญเรื่องความน่าเชือ่ถอื และอาจมกีารขยายนผลถงึซับ
พลายเชน หรือน าหลักสทิธมินุษยชนเขา้มาร่วมดว้ย ซึง่กา้วต่อไปของ GLP ทาง ILO จะน าไป
ปรับหารอืและจะนัดประชมุเพือ่หาแนวทางด าเนนิการตอ่ไป 
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กิจกรรมการเข้าตรวจประเมินการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกนั COVID-19 ใน
ผลติภณัฑอ์าหารสง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ของสมาชกิ TTIA 
 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารส่งออกของโรงงานแปรรูปสตัวน์ า้ กบั บจก. เอส.พ.ีเอ.อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ฟู้ด 
กรุป๊ 
 
 วันที ่9 พฤศจกิายน 64 TTIA คณุอนุสรา 
และคุณศศิธร จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ตรวจ
ประ เมินการปฏิบั ติตามมาตรการ ป้องกัน 
COVID-19 ในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกของ
โรงงานแปรรูปสัตว์น ้ า กับ บจก. เอส.พี.เอ.
อนิเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป (TH.No.2063) ณ 
หอ้งประชมุ TTIA และผา่นทาง Zoom meeting 
เพือ่ตรวจตดิตามและต่ออายุใบรับรอง COVID-
19 ประจ า ปี  2564 โดยสมาคมฯ ไดต้รวจ
ประเมนิตาม checklist มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 
      
     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาต่ออายุ
ใบรับรองตอ่ไป รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานสง่ใหก้บัสมาชกิ และรายงานมาตรการโควดิใน
อตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารสง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ กบั บจก. ไทยรวมสนิพฒันาอตุสาหกรรม 
 

  วันนี้ 10 พฤศจกิายน 2564 
TTIA คุณอนุสรา และคุณศศิธร 
จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ตรวจประเมนิ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
COVID-19 ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ส่งออกของโรงงานแปรรูปสัตว์น ้ า 
กั บ  บ จ ก . ไ ท ย ร ว ม สิน พั ฒน า
อตุสาหกรรม (TH.No. 2005, 2077 
และ 2094) ณ หอ้งประชุม TTIA 
และผ่านทาง Zoom meeting เพื่อ

ตรวจตดิตามและตอ่อายใุบรับรอง COVID-19 ประจ าปี 2564 โดยสมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม 
checklist มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 
      
 ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิสง่ใหก้บักรมประมงพจิารณาตอ่อายุ
ใบรับรองตอ่ไป รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานสง่ใหก้บัสมาชกิ และรายงานมาตรการโควดิใน
อตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
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TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารสง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ กบั บมจ. โชตวิฒันอ์ตุสาหกรรมการผลติ 
 

 วันที ่12 พฤศจกิายน 2564 TTIA คณุอนุสรา และ
คุณศศิธร จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ตรวจประเมินการ
ปฏบิัตติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภัณฑ์
อาหารส่งออกของโรงงานแปรรูปสัตว์น ้า กับ บมจ. 
โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต (TH.No. 2004) ณ 
หอ้งประชมุ TTIA และผ่านทาง Zoom meeting เพือ่
ต รวจติดตามและต่ออ ายุ ใบรั บ รอง  COVID-19 

ประจ าปี 2564 โดยสมาคมฯ ไดต้รวจประเมินตาม checklist มาตรการพิเศษของกระทรวง
สาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 
      
     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาต่ออายุ
ใบรับรองตอ่ไป รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานสง่ใหก้บัสมาชกิ และรายงานมาตรการโควดิใน
อตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารสง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ กบั บจก. เอบดี ีกาญจน ์
 
 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 TTIA คุณ
อนุสรา และคุณศศิธร จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้
ตรวจประเมินการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน 
COVID-19 ในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกของ
โรงงานแปรรูปสัตวน์ ้า กับ บจก. เอบดี ีกาญจน์ 
(TH.No. 2082) ณ หอ้งประชุม TTIA และผ่าน
ทาง Zoom meeting เพื่อตรวจตดิตามและต่อ
อายุใบรับรอง COVID-19 ประจ าปี 2564 โดย
สมาคมฯ  ได ต้ ร วจประ เมินตาม  checklist 
มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 
      
     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาต่ออายุ
ใบรับรองตอ่ไป รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานสง่ใหก้บัสมาชกิ และรายงานมาตรการโควดิใน
อตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารสง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ กบั บจก. อาร ์เอส แคนเนอรี ่
 

  วันที่  19 พฤศจิกายน 2564 TTIA คุณ
อนุสรา และคุณศศธิร จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ตรวจ
ประเมนิการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน COVID-19 
ในผลติภัณฑอ์าหารส่งออกของโรงงานแปรรูปสัตว์
น ้า กบั บจก. อาร ์เอส แคนเนอรี ่(TH.No. 2008) ณ 
หอ้งประชุม TTIA และผ่านทาง Zoom meeting 
(เพื่อตรวจตดิตามและต่ออายุใบรับรอง COVID-19 
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ประจ าปี 2564 โดยสมาคมฯ ไดต้รวจประเมินตาม checklist มาตรการพิเศษของกระทรวง
สาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 
      
     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาต่ออายุ
ใบรับรองตอ่ไป รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานสง่ใหก้บัสมาชกิ และรายงานมาตรการโควดิใน
อตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารสง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ กบั บมจ. เอส.เค.ฟู้ดส(์ประเทศไทย) 
 
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 TTIA คุณ
อนุสรา และคุณศศธิร จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ตรวจ
ประเมนิการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน COVID-
19 ในผลติภัณฑอ์าหารส่งออกของโรงงานแปร
รูปสัตวน์ ้า กับ บมจ. เอส.เค.ฟู้ดส ์(ประเทศไทย) 
(TH.No. 2010) ณ หอ้งประชุม TTIA และผ่าน
ทาง Zoom meeting เพื่อตรวจติดตามและต่อ
อายุใบรับรอง COVID-19 ประจ าปี 2564 โดย
สมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม checklist มาตรการ
พเิศษของกระทรวงสาธารณสุข และกรมประมง
ดว้ย 
      
 ทัง้นี้ สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิสง่ใหก้บักรมประมงพจิารณาตอ่อายุ
ใบรับรองตอ่ไป รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานสง่ใหก้บัสมาชกิ และรายงานมาตรการโควดิใน
อตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
 
 
TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารสง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ กบั บจก. พทัยาฟู้ ดอนิดสัตร ี

 
  วันที่  26 พฤศจิกายน 2564 TTIA คุณ
อนุสรา และคุณศศธิร จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ตรวจ
ประเมนิการปฏบิัตติามมาตรการป้องกัน COVID-
19 ในผลติภัณฑอ์าหารสง่ออกของโรงงานแปรรปู
สัตว์น ้ า กับ บจก. พัทยาฟู้ ดอินดัสตรี (TH.No. 
2002) ณ หอ้งประชุม TTIA และผ่านทาง Zoom 
meeting เพื่อตรวจตดิตามและต่ออายุใบรับรอง 
COVID-19 ประจ าปี 2564 โดยสมาคมฯ ไดต้รวจ

ประเมนิตาม checklist มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรมประมงดว้ย 
      
     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาต่ออายุ
ใบรับรองตอ่ไป รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานสง่ใหก้บัสมาชกิ และรายงานมาตรการโควดิใน
อตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
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TTIA เขา้ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั COVID-19 ในผลติภณัฑ์
อาหารสง่ออกของโรงงานแปรรปูสตัวน์ า้ กบั บจก. เอ็ม เอ็ม พ ีอนิเตอรเ์นช ัน่แนล 
 
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 TTIA 
คุณอนุสรา และคุณศศธิร จนท.สมาคมฯ ได ้
เขา้ตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน COVID-19 ในผลิตภัณฑ์อาหาร
สง่ออกของโรงงานแปรรูปสัตวน์ ้า กับ บจก. 
เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล (TH.No. 
2065) ณ หอ้งประชุม TTIA และผ่านทาง 
Zoom meeting เพื่อตรวจติดตามและต่อ
อายุใบรับรอง COVID-19 ประจ าปี 2564 
โดยสมาคมฯ ไดต้รวจประเมนิตาม checklist มาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ และกรม
ประมงดว้ย 
      
     ทัง้น้ี สมาคมฯ จะรวบรวมขอ้มูลผลการตรวจประเมนิส่งใหก้ับกรมประมงพจิารณาต่ออายุ
ใบรับรองตอ่ไป รวมทัง้สมาคมฯ จะจัดท ารายงานสง่ใหก้บัสมาชกิ และรายงานมาตรการโควดิใน
อตุสาหกรรมทนู่าในภาพรวมตอ่ไป 
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กฎหมายราชกจิจานุเบกษา และมต ิคณะรฐัมนตร ีทีส่ าคญั 
เดอืนพฤศจกิายน 2564  

 

มตปิระชุม ครม. ทีส่ าคญั  

1. เรือ่ง ร่างกฎกระทรวงก าหนดใหผ้ลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมภาชนะและเครือ่งใชพ้ลาสตกิส าหรับ
อาหารตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  
2. เรือ่ง รายงานสถานการณ์การสง่ออกของไทย เดอืนสงิหาคม 2564   
3. เรือ่ง รายงานภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมประจ าเดอืนสงิหาคม 2564 
Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/47993   
4. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วบางจ าพวกอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษ (ฉบับที ่..) 
5. เรือ่ง ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสทีส่ามของปี 2564 และแนวโนม้ปี 2564 
Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/48308   
6. เรื่อง ร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่องการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับโลก ของ
สหประชาชาตเิพือ่ปราบปรามการคา้มนุษย ์ 
Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/48600   
 
กฎหมายราชกจิจานุเบกษา เดอืน พฤศจกิายน  2564  
1. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นการ
เฉพาะส าหรับคนต่างดา้วสัญชาตกิัมพูชา ลาว และเมยีนมา ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ (ฉบับที ่
๔)  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/272/T_0047.PDF   
 
2. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พเิศษส าหรับคนต่างดา้วสัญชาตกิัมพูชา ลาว และเมยีนมา ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่๒๘ 
กนัยายน ๒๕๖๔  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/272/T_0043.PDF   
 
3. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ก าหนดแบบค าขออนุญาตท างาน ค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ท างาน และค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างดา้วส าหรับคนต่างดา้วซึง่คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติ
เห็นชอบใหส้ามารถท างานในราชอาณาจักรไดเ้ป็นกรณีพเิศษ (ฉบับที ่๒)  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/272/T_0050.PDF   
 
4. ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน เรือ่ง หลักเกณฑข์องผูป้ระกอบกจิการ
ทีไ่มต่อ้งสง่เงนิสมทบเขา้กองทนุพัฒนาฝีมอืแรงงาน ส าหรับปี พ.ศ. 2564   
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/272/T_0051.PDF   
 
5. ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่38)  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/279/T_0001.PDF   
 
6. ค าสั่งศูนยบ์รหิารสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ - 19) 
ที ่๒๑/๒๕๖๔ เรือ่ง พืน้ทีส่ถานการณ์ทีก่ าหนดเป็นพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเขม้งวด พืน้ทีค่วบคมุ
สงูสดุ พืน้ทีค่วบคมุ และพืน้ทีเ่ฝ้าระวังสงู ตามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหง่พระราช
ก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/279/T_0003.PDF  

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/47993
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/48308
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/48600
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/272/T_0047.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/272/T_0043.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/272/T_0050.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/272/T_0051.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/279/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/279/T_0003.PDF
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ขา่วประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2564 รวบรวมโดย TTIA 

 
ขา่วประมง 

1. แนวปฎบิัตใินการใชย้าตา้นจุลชพีอยา่งสมเหตสุมผลในการเพาะเลีย้งสัตวน์ ้า 
 
2. UK gives France 48-hour warning over fishing row 
 
3. 7 ปีบาดแผล IUU ประมงไทยยังโคมา่ 
 
4. "ลงุป้อม" ส่ัง เร่งแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายทกุภาคสว่นอยา่งย่ังยนื 
 
5. รัฐบาลเร่งจัดระเบยีบประมงรับกฎเหล็กสหรัฐ 
 
6. ฝร่ังเศสถอยเรอืประมงเมือ่ ‘ดหูลกัฐาน’ George Eustice | . กลา่ว อตุสาหกรรมประมง 
 
7. เร่งจ่าย "เงนิเยยีวยา" กลุม่ประมงนอกระบบ บรรเทาความเดอืดรอ้นใหป้ระชาชน 
 
8. ‘บิ๊กป้อม’ ถก กก.นโยบายประมงแหง่ชาต ิย ้าเร่งแกปั้ญหาท าประมงผดิกฎหมายอยา่งยั่งยนื 
 
9. กษ.เร่งจัดระเบยีบประมงไทย สอดรับรับกฎเหล็กสหรัฐ ทีจ่ะมผีลปี66 
 
10. พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ มอบคณะกรรมการนโยบายประมงแหง่ชาต ิเร่งแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย และแรงงานใน
ภาคประมง 
 
11. USCG, Canadian Coast Guard Target IUU Fishing in North Pacific 
 
12. ชาวประมงฝร่ังเศส-อังกฤษ ไดรั้บผลกระทบหนักจากขอ้พพิาทเขตประมง 
 
13. เผาท าลายไอโ้ง่รอบอา่วปัตตานีเกอืบ 2 พันชดุ 
 
14. ชาวบา้นหัวหนิแหจั่บปลาทะเล หลังเกดิปรากฏการณ์น ้าเบยีด ทัง้ขายและบรโิภค 
 
15. กรมประมงชีม้มีาตรการเขม้ตรวจโรคน าเขา้กุง้ 
 
16. ม.มหดิล วจัิยกูว้กิฤตสิง่ออกสัตวน์ ้าศก. ไทย คดิคน้พัฒนาสารชวีโมเลกลุ ลดโรคระบาดในกุง้ขาวอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
17. Warming oceans expected to ruin Pacific tuna industry  
 
18. โอเชยีนาชืน่ชมกา้วใหมด่า้นความโปร่งใสส าหรับการประมงในทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 
 
19. Stakeholders in Global Fishing Industry Call for Acceleration of Harvest Strategies 
 
20. Iran shares data on exports of fishery products 
 
21. ‘กรมประมง’ จับมอื ‘สมาคมประมง’ รับสมคัรแรงงานในเรอืประมงจ านวนมาก เงนิด ีสวัสดกิารคุม้ 
 
22. อบจ.ภเูก็ต จับมอื ประมงพืน้บา้นอา่วบางเทา วางแนวปะการังเทยีม สรา้งแหลง่ท าประมง-แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
 
23. 2 นักอนุรักษ์ทะเลไทยเตอืน ลดปลอ่ยคารบ์อนฯ ดว่น กอ่นทะเลกลายเป็นออนเซ็น 
 
24. ‘เพือ่ไทย’ ฟังปัญหาประมงไทยดันเป็นนโยบาย ชลน่าน ย ้า พรอ้มใชก้ระบวนการสภาแกไ้ขปัญหา 
 
25. Fisheries group opposes ban on bottom trawling of seamounts 
 
26. กรมประมง เพาะพันธุ ์ปลาจิม้ฟันจระเขยั้กษ์ ส าเร็จ หลังใกลจ้ะสญูพันธุ ์
 
27. Thailand endorses projects for the conservation of marine mammals 
 
28. Uzbekistan and Russia to cooperate in fishery 
 
29. Food and Agriculture Ministry to develop sustainable tuna fishing industry 
 
30. "บิ๊กป้อม"ก าชบัทกุหน่วยงานขับเคลือ่นแผนนโยบายการประมงแหง่ชาต ิ
 
31. ชาวประมงหันมาลากอวนรมิหาดสมหิลา จับปลากระบอกขายรายไดด้ ี
 

https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/50/121943
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/1/uk-gives-france-48-hour-warning-over-fishing-row
https://www.matichon.co.th/economy/news_3021815
https://www.thairath.co.th/news/politic/2234734
https://www.dailynews.co.th/news/437974/
https://www.thaifrx.com/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%A2%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%A1/
https://www.komchadluek.net/news/490976
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3023907
https://www.bangkokbiznews.com/news/969732
https://www.nationtv.tv/news/378850610
https://www.nationtv.tv/news/378850610
https://www.maritime-executive.com/article/uscg-canadian-coast-guard-target-iuu-fishing-in-north-pacific
https://news.ch7.com/detail/527799
https://siamrath.co.th/n/295232
https://mgronline.com/local/detail/9640000110445
https://www.innnews.co.th/news/economy/news_228313/
https://siamrath.co.th/n/295971
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/455301/warming-oceans-expected-to-ruin-pacific-tuna-industry
https://th.eureporter.co/environment/oceana/2021/11/09/oceana-applauds-new-steps-forward-on-transparency-for-mediterranean-fisheries/
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2021/11/09/stakeholders-in-global-fishing-industry-call-for-acceleration-of-harvest-strategies
https://en.trend.az/business/economy/3509762.html
https://www.matichon.co.th/politics/news_3036695
https://mgronline.com/south/detail/9640000111923
https://www.prachachat.net/public-relations/news-800403
https://www.matichon.co.th/politics/news_3038348
https://www.stuff.co.nz/business/industries/126961769/fisheries-group-opposes-ban-on-bottom-trawling-of-seamounts
https://www.ejan.co/ejan-luntung/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://www.pattayamail.com/thailandnews/thailand-endorses-projects-for-the-conservation-of-marine-mammals-380102
https://akipress.com/news:664925:Uzbekistan_and_Russia_to_cooperate_in_fishery/
https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/11/22/food-and-agriculture-ministry-to-develop-sustainable-tuna-fishing-industry
https://www.banmuang.co.th/news/politic/259738
https://www.naewna.com/local/617913
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32. “ปลาโลมาปากขวด” สัตวน์ ้าทะเลหายากตายกลางทะเล 
 
33. ปั้น “ยวุประมง” ปกป้องทรัพยากรสัตวน์ ้า 
 
34. India set to oppose move to withdraw fisheries subsidies at WTO 
 
35. "ประมงพืน้บา้น" หว่ันปลาหมดทะเล หอบ 12,602 รายชือ่ ยืน่ซเูปอรม์ารเ์ก็ตหยดุขายสัตวน์ ้าวัยออ่น 
 
36. ชาวประมงเฮ! ลากอวนจับปลาหาดภเูก็ต สรา้งรายไดง้าม 
 
37. เกษตรฯเดนิหนา้ "5ยทุธศาสตรเ์ฉลมิชยั" ร่างแผนพัฒนาการประมงแมน่ ้าโขงอยา่งย่ังยนื 
 
38. Kiribati PIPA decision: scientist says there's more value in taking control of fisheries 
 
39. ไทยพรอ้มรับ “สหรัฐอเมรกิา” ตรวจการบา้น บรหิารสัตวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนม 
 
40. WCPFC faces test as expiration date nears for Tropical Tuna Measure 
 
 
ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 
 
1. Human Grade Pet Food Company Launches New Cat Food Portfolio 
 
2. Pet food shortages, too? 
 
3. ไทยยเูน่ียน เปิดนวัตกรรมผลติขนมสัตวเ์ลีย้ง สว่นผสมจากโปรตนีแมลง 
 
4. Stella & Chewy help senior pets find forever homes 
 
5. China, Vietnam notable trade prospects for US pet food exporters 
 
6. Tree planting boosts pet food sustainability at low-cost 
7. Pet food company shares health data with vets 
 
8. Third LA Animal Services pet food pantry opening at North Central Shelter 
 
9. กรมปศสัุตวย์กระดับ GMP และ HACCP ในสถานประกอบการผลติสนิคา้ปศสัุตวเ์พือ่การสง่ออก คูค่า้มั่นใจ สรา้งปรมิาณและมลูคา่ได ้
ตอ่เน่ือง 
 
10. The pet food shortage is real 
 
11. 4 Ways to Help Make Sure Your Cat is Healthy 
 
12. The Honest Kitchen Introduces Human-Grade Cat Foods 
 
13. ช็อก! งานวจัิยไทยพบ "สนัุข-แมว" ตดิเชือ้โควดิจากคน เผยอาการทีเ่ป็น พรอ้มแนะวธิเีลีย่ง 
 
14. Vets may influence sustainable dog, cat food purchases 
 
15. ปศสัุตวยั์นไมพ่บหลักฐานการแพร่เชือ้โควดิ-19 จากสัตวเ์ลีย้งสูค่น 
 
16. Map of Japanese dog, cat and other pet food companies 
 
17. Do you know what’s in your pet’s food? It could be mold, chicken feathers or euthanasia drugs 
 
18. Pet Food Processing Market Status, Top Emerging Trends, Growth and Business Opportunities 
 
19. เปิดตัว YORA อาหารสัตวเ์ลีย้งเกรดพรเีมีย่มจากประเทศอังกฤษ ผลติจากโปรตนีแมลง แบรนดแ์รกในประเทศไทย!!! 
 
20. ผูผ้ลติอาหารสัตวผ์นกึรัฐหนุน “วัตถดุบิสเีขยีว” รองรับตลาดอนาคต 
 
21. Thai Union Corporate invests in insect-based pet treats 
 
22. Nestlé Invests in Hungary, Expanding Pet Food Production Factory 
 
23. Cat food made from silkworm pupae on sale in Taiwan 
 
24. 4 ผูบ้รหิารรุ่นใหม ่เปิดตัวอาหารสัตวเ์ลีย้ง ผลติจากโปรตนีแมลง 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/161253
https://www.dailynews.co.th/news/513647/
https://www.onmanorama.com/news/india/2021/11/26/india-to-oppose-move-to-withdraw-fisheries-subsidies.html
https://www.ryt9.com/s/prg/3277401
https://www.naewna.com/local/618850
https://www.banmuang.co.th/news/politic/260441
https://www.rnz.co.nz/news/world/456824/kiribati-pipa-decision-scientist-says-there-s-more-value-in-taking-control-of-fisheries
https://www.thansettakij.com/economy/504978
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/wcpfc-faces-test-as-expiration-date-nears-for-tropical-tuna-measure
https://www.prnewswire.com/news-releases/human-grade-pet-food-company-launches-new-cat-food-portfolio-301413239.html
https://dnews.com/life/pet-food-shortages-too/article_590564dd-47f0-547e-b544-c26400e7313b.html
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3021558
https://www.petfoodindustry.com/articles/10757-stella-and-chewy-help-senior-pets-find-forever-homes
https://www.petfoodprocessing.net/articles/15224-china-vietnam-notable-trade-prospects-for-us-pet-food-exporters
https://www.petfoodindustry.com/blogs/11-news-hound/post/10761-tree-planting-boosts-pet-food-sustainability-at-low-cost
https://www.vetsurgeon.org/news/b/veterinary-news/posts/pet-food-company-shares-health-data-with-vets
https://spectrumnews1.com/ca/la-east/news/2021/11/04/third-la-animal-services-pet-food-pantry-opening-at-north-central-shelter
https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/director-news/24198-gmp-haccp
https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/director-news/24198-gmp-haccp
https://dnews.com/life/readers-respond-the-pet-food-shortage-is-real/article_335c1bdc-0eb9-56b5-95f4-ebdfbd72c879.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/4-ways-to-help-make-sure-your-cat-is-healthy-301417713.html
https://www.petproductnews.com/news/the-honest-kitchen-introduces-human-grade-cat-foods/article_568a38b8-3da3-11ec-9186-fb96483b1795.html
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/160050
https://www.petfoodindustry.com/articles/10773-vets-may-influence-sustainable-dog-cat-food-purchases
https://www.prachachat.net/economy/news-798135
https://www.petfoodindustry.com/articles/10780-map-of-japanese-dog-cat-and-other-pet-food-companies?v=preview
https://www.wpxi.com/news/top-stories/do-you-know-whats-your-pets-food-it-could-be-mold-chicken-feathers-or-euthanasia-drugs/J5CO273AJNEQ5MLK5BB4EORQ6U/
https://energysiren.co.ke/2021/11/09/pet-food-processing-market-status-top-emerging-trends-growth-and-business-opportunities-andritz-group-buhler-holding-ag-baker-perkins-ltd-etc/
https://www.ryt9.com/s/prg/3271631
https://www.prachachat.net/economy/news-799608
https://www.petfoodindustry.com/articles/10782-thai-union-corporate-invests-in-insect-based-pet-treats
https://hungarytoday.hu/nestle-hungary-investment-buk-pet-food-animal/
https://www.thetimes.co.uk/article/cat-food-made-from-silkworm-pupae-on-sale-in-taiwan-6l5qg8pgb
https://mgronline.com/celebonline/detail/9640000111736
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25. บทความทางการคา้ [โอกาสของผลติภณัฑ ์ทรายแมว ในตลาดญีปุ่่ น] 
 
26. Meeting consumer demand for more plant-based pet foods 
 
27. Coveris develops recyclable monomaterial bags for Demavic pet food 
 
28. Dog and Cat Food Market Set for Explosive Growth  
 
29. ทาสพรอ้มเปยม์ัย้? อาหารแมวจาก "หนอนไหม" เมนูใหมท่ีไ่ตห้วัน 
 
30. ไดเ้วลาเปลีย่นวัตถดุบิอาหารสัตวไ์ทย สูม่าตรฐานการผลติทีย่ั่งยนืระดับโลก 
 
31. Aging pet food facilities challenge biosecurity 
 
32. ปศสัุตว ์ชีแ้จง ท าถกูตอ้งตามอ านาจหนา้ทีแ่ละกฏหมาย “คา่ธรรมเนียมเขตปลอดภาษี หารอืทกุฝ่าย ค านงึถงึผลกระทบทกุมติ ิ
โปร่งใสตรวจสอบได”้ 
 
33. Pet Food Conference Examines Emerging Trends, Current Issues 
 
34. The Fastest Growing Cat Food in Asia 
 
35. Canned pet food shortage causing woes among pet owners 
 
36. RS ลยุตลาดสัตวเ์ลีย้ง เปิดตัวแบรนด ์‘Lifemate’ Holistic Wellness 
 
37. ตลาดสนิคา้สัตวเ์ลีย้ง 5.9 แสนลา้นหยวน ไดแ้รงผลักดันจากคนยคุ 80 90 
 
38. จากแมลงสูอ่าหารราคาแพง โปรตนีทีส่ามารถพบไดใ้นตลาดอาหารสัตว ์ขา่วเดน่รายสัปดาห ์ระหวา่งวันที ่15-21 พฤศจกิายน 
2564 
 
39. Hill’s seeks cultured meat pet food ingredient from Bond 
 
40. Perdue Seeks Arbitration in Pet Food Contract Dispute 
 
41. Frozen and Freeze-Dried Pet Food for Dogs Market Drivers, Growth Opportunities and Advanced Technologies in 
Rising Business by 2026 
 
42. Sales of eco-friendly pet food soar as owners become aware of impact 
 
43. ปศสัุตว ์น าร่องบรกิารน าเขา้-สง่ออก อาหารสัตว ์เสร็จทกุขัน้ตอนในวันเดยีวดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์
 
44. พธิลีงนามเอ็มโอย ูสรา้งโอกาส “โคเน้ือ-โคนม” เดนิเกมบกุตลาด 
 
45. สมาคมวทิยาศาสตรสั์ตวปี์กโลกฯ ตอกย ้าเน้ือไกไ่ทยปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดสาร 
 
46. TU-NRF ศกึอาหารสัตวเ์ลีย้ง 
 
47. "เฮยีฮอ้" ทา้รบ! สง่ "อารเ์อส" ลยุตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้ง 1.7 หมืน่ลา้น 
 
48. Sales of eco-friendly pet food soar as owners become aware of impact 
 
49. Vets reveal toll of treating sick dogs during Victoria's worst pet food contamination outbreak 
 
50. สถานะตลาดสนิคา้ส าหรับสัตวเ์ลีย้งในญีปุ่่ นจากผลกระทบของการระบาดของโควดิ 19 
 
 

ขา่วความปลอดภยัอาหาร  

1. Problems with papaya, shrimp, bottled water, pesticides prompt action by FDA 
 
2. Netherlands reports decrease in outbreaks related to food 
 
3. เปิดประเทศ กับความโกลาหลของมาตรฐาน SHA-SHA Plus 
 
4. 7แนวทางควรท าเวลาไปกนิดืม่ในรา้นอาหารป้องกันตดิเชือ้โควดิ-19 
 
5. U.S. investigation into Salmonella outbreak under watchful eye of Mexico 

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/754561/754561.pdf&title=754561&cate=413&d=0
https://globalpets.community/article/meeting-consumer-demand-more-plant-based-pet-foods
https://www.packaging-gateway.com/news/coveris-demavic-pet-food/
https://www.openpr.com/news/2459820/dog-and-cat-food-market-set-for-explosive-growth-nisshin-pet
https://www.sanook.com/news/8472454/
https://www.bangkokbiznews.com/business/971322
https://www.petfoodindustry.com/articles/10824-aging-pet-food-facilities-challenge-biosecurity
https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/341-news-hotissue/24265-hotissue-25641118-1
https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/341-news-hotissue/24265-hotissue-25641118-1
https://www.afia.org/news/news-release-items/pet-food-conference-examines-emerging-trends-current-issues/
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/11/22/2338601/0/en/Timberwolf-Pet-Foods-The-Fastest-Growing-Cat-Food-in-Asia.html
https://www.wkbw.com/news/local-news/canned-pet-food-shortage-causing-woes-among-pet-owners
https://news.trueid.net/detail/Je8YYd9vDD8R
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/755367/755367.pdf&title=755367&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/755348/755348.pdf&title=755348&cate=414&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/755348/755348.pdf&title=755348&cate=414&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/10827-hills-seeks-cultured-meat-pet-food-ingredient-from-bond
https://lawstreetmedia.com/news/agriculture/perdue-seeks-arbitration-in-pet-food-contract-dispute/
https://hitechnewsdaily.com/press-release/frozen-and-freeze-dried-pet-food-for-dogs-market-drivers-growth-opportunities-and-advanced-technologies-in-rising-business-by-2026/
https://hitechnewsdaily.com/press-release/frozen-and-freeze-dried-pet-food-for-dogs-market-drivers-growth-opportunities-and-advanced-technologies-in-rising-business-by-2026/
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/25/eco-friendly-pet-food-sale-soar-uk-owner-become-aware-impact-msc-certified-sustainable-seafood
https://www.matichon.co.th/economy/news_3059378
https://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1558-2021-11-26-02-45-53
https://siamrath.co.th/n/300662
https://www.kaohoon.com/column/481050
https://www.bangkokbiznews.com/business/974366
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/25/eco-friendly-pet-food-sale-soar-uk-owner-become-aware-impact-msc-certified-sustainable-seafood
https://www.abc.net.au/news/2021-11-27/vets-on-frontline-treating-dogs-caught-up-in-toxic-food-scare/100638250
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/755563/755563.pdf&title=755563&cate=413&d=0
https://www.foodsafetynews.com/2021/11/problems-with-papaya-shrimp-bottled-water-pesticides-prompt-action-by-fda/
https://www.foodsafetynews.com/2021/11/netherlands-reports-decrease-in-outbreaks-related-to-food/
https://www.thansettakij.com/economy/501834
https://www.thansettakij.com/general-news/501808
https://www.foodsafetynews.com/2021/11/u-s-investigation-into-salmonella-outbreak-under-watchful-eye-of-mexico/
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6. Safe food: BFSA, New Zealand primary industries ministry sign MoU 
 
7. FDA not acting fast enough to protect babies from toxic metals in food, congressman claims 
 
8. ราชกจิจาฯ ประกาศสธ. จัดระเบยีบ "รา้นจ าหน่ายอาหาร" ป้องโควดิ-19ระบาด 
 
9. ปลายฝนตน้หนาว ระวังเด็กเล็กป่วยโรคอจุจาระร่วง คาดเกดิจากทานอาหาร - น ้า ไมส่ะอาด 
 
10. กนิไขแ่ปรรูปไมร่ะวัง เสีย่งรับสารพษิ - แบคทเีรยี อันตรายกับร่างกาย 
 
11. Center for Science in the Public Interest marks 50 years of action in food safety 
 
12. Salmonella top cause of foodborne outbreaks in Australia 
 
13. กราฟิกมตชิน: 1 อตุสาหกรรมอาหาร 1 กลุม่จังหวัด 
 
14. รายงาน UN เผย สูโ้ลกรอ้นแลว้อาหารจะปลอดภัยขึน้ 
 
15. ประชมุเอเปกครัง้ที3่2เริม่แลว้ ไทยประกาศพรอ้มลยุ BCG Model 
 
16. CAC44 / Codex benefits almost everyone around the world 
 
17. Faces of Food Safety: Meet Stephanie ‘Stevie’ Hretz of the USDA 
 
18. China evaluates food safety law; FAO reports on food safety in Africa 
 
19. FDA reports pesticides, Salmonella and unsanitary production for imported foods 
 
20. “กรมประมง” ขอปชช. เชือ่มั่น ยันมมีาตรการคมุเขม้ตรวจโรค-สารตกคา้งในกุง้ทะเลน าเขา้ 
 
21. คูม่อืการขึน้ทะเบยีนบรษัิทผูผ้ลติอาหารน าเขา้จากตา่งประเทศ แหง่สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 
22. BCG Zero Carbon เทรนดก์ารเขา้สูย่คุดจิทิัล ผูป้ระกอบการไทยตอ้งปรับตัว 
 
23. เปลีย่นขยะใหเ้ป็นทอง มอง Waste ใหเ้ป็น Wealth 
 
24. ม.มหดิล วจัิยกูว้กิฤตสิง่ออกสัตวน์ ้าเศรษฐกจิไทย ศกึษา คดิคน้ และพัฒนาเพือ่ใหไ้ดส้ารชวีโมเลกลุ ลดโรคระบาดในกุง้ขาวอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
 
25. Survey shows consumers thoughts on food safety and nutrition 
 
26. Health warning over oysters after spike in food poisoning cases 
 
27. Group stresses safety differences for farmed and caught fish 
 
28. European Commission authorizes migratory locust for human consumption 
 
29. Food Safety Testing Market 2021 Leading Countries, Challenges, Five Forces Analysis, Trends, Drivers, Forecast to 
2028 
 
30. EU Commission monitors food safety progress in Western Balkans 
 
31. Nationwide recall for Coffin Bay oysters 
 
32. [ย ้า!!] การขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติอาหารดว้ยตัวเองผ่านตามระเบยีบ 248 ตอ้งขึน้ทะเบยีนผ่านชอ่งทาง new.singlewindow.cn เทา่นัน้! 
 
33. กรมโรงงานฯตดิจรวด 5 ภารกจิ งัดกฎหมายปราบ รง.เสีย่ง 10 เดอืนปิดตัว 500 โรง 
 
34. Seafood, infant formula, papayas all hit with import modifications from FDA 
 
35. The Food Safety Testing And Technologies Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and 
Forecast 2021-2027 
 
36. African food safety event hailed as ‘just the beginning’ 
 
37. Genetically Modified Food Safety Testing Market to Witness Huge Growth by 2028 | EMSL Analytical, OMIC USA 
 
38. Companies in 4 states warned about import violations for range of foods 

https://thefinancialexpress.com.bd/trade/safe-food-bfsa-new-zealand-primary-industries-ministry-sign-mou-1635857406
https://news4sanantonio.com/news/spotlight-on-america/fda-not-acting-fast-enough-to-protect-babies-from-toxic-metals-in-food-congressman-claims
https://www.komchadluek.net/news/490926
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/159708
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/159708
https://www.foodsafetynews.com/2021/11/center-for-science-in-the-public-interest-marks-50-years-of-action-in-food-safety/
https://www.foodsafetynews.com/2021/11/salmonella-top-cause-of-foodborne-outbreaks-in-australia/
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3028627
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7696
https://www.thansettakij.com/economy/502552
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1454812/
https://www.foodsafetynews.com/2021/11/faces-of-food-safety-meet-stephanie-stevie-hretz-of-the-usda/
https://www.foodsafetynews.com/2021/11/china-evaluates-food-safety-law-fao-reports-on-food-safety-in-africa/
https://www.foodsafetynews.com/2021/11/fda-reports-pesticides-salmonella-and-unsanitary-production-for-imported-foods/
https://www.matichon.co.th/economy/news_3033693
https://www.fisheries.go.th/quality/คู่มือการขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศมายังจีน.pdf
https://www.thansettakij.com/economy/502898
https://www.thansettakij.com/lifestyle/502838
https://www.ryt9.com/s/prg/3271104
https://www.ryt9.com/s/prg/3271104
https://www.foodsafetynews.com/2021/11/survey-shows-consumers-thoughts-on-food-safety-and-nutrition/
https://www.9news.com.au/national/oysters-gastro-south-australia-outbreak-vibrio-parahaemolyticus-warning/26deb6cb-53c7-4404-aabe-54d38d2dad38
https://www.foodsafetynews.com/2021/11/group-stresses-safety-differences-for-farmed-and-caught-fish/
https://www.foodsafetynews.com/2021/11/european-commission-authorizes-migratory-locust-for-human-consumption/
https://www.openpr.com/news/2470978/food-safety-testing-market-2021-leading-countries-challenges
https://www.openpr.com/news/2470978/food-safety-testing-market-2021-leading-countries-challenges
https://www.foodsafetynews.com/2021/11/eu-commission-monitors-food-safety-progress-in-western-balkans/
https://www.foodanddrinkbusiness.com.au/news/nationwide-recall-for-coffin-bay-oysters
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7707
https://www.thansettakij.com/columnist/504541
https://www.foodsafetynews.com/2021/11/seafood-infant-formula-papayas-all-hit-with-import-modifications-from-fda/
http://voxbikol.com/uncategorized/167658/the-food-safety-testing-and-technologies-market-global-industry-trends-share-size-growth-opportunity-and-forecast-2021-2027/
http://voxbikol.com/uncategorized/167658/the-food-safety-testing-and-technologies-market-global-industry-trends-share-size-growth-opportunity-and-forecast-2021-2027/
https://www.foodsafetynews.com/2021/11/african-food-safety-event-hailed-as-just-the-beginning/
https://mwcreators.com/uncategorized/550/genetically-modified-food-safety-testing-market-to-witness-huge-growth-by-2028-emsl-analytical-omic-usa/
https://www.foodsafetynews.com/2021/11/companies-in-4-states-warned-about-import-violations-for-range-of-foods/
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39. บญัชรีายชือ่สัตว ์พชื ผลติภัณฑจ์ากสัตวแ์ละพชื และของกักกันอืน่ๆ ทีม่ใิหพ้กตดิตัวและสง่ไปรษณียเ์ขา้มาในจนี 
 
40. จนี-อนิเดยี ออกระเบยีบใหม ่สง่ออกสนิคา้เกษตร-อาหารตอ้งขึน้ทะเบยีน 
 
41. หนุนยกระดับสถาบันอาหารเป็นองคก์ารอาหารแหง่ชาต ิ‘อลงกรณ์’ชีปี้65โอกาสดขีองอตุฯอาหาร-เกษตร 
 
42. เช็กเลย 10 เทรนดอ์าหารมาแรงในตลาดแคนาดา ปี 2565 
 
43. Canada overtakes U.S. in food safety and security index 
 
 

สถานการณ์โควดิ-19   

1. โควดิวันน้ี ยอดตดิเชือ้ 7,574 ราย หายเพิม่ 8,279 คน ตรวจ ATK เจออกี 1,797 ราย 
 
2. อนิโดนีเซยีเป็นชาตแิรกในโลก อนุมัตวัิคซนีตา้นโควดิ “โนวาแวกซ”์ 
 
3. พบคลัสเตอรโ์ควดิ-19 ระบาดในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กและโรงเรยีน 
 
4. เช็คดว่น 4 เงือ่นไขรับอาสาสมัคร "ฉีดวัคซนี" ไฟเซอร-์โมเดอรน์า กระตุน้เขม็ 3 
 
5. รพ.ธรรมศาสตร ์ยตุกิารสง่มอบวัคซนีโมเดอรน์า 3 ลา้นโด๊ส บรจิาคจากโปแลนด ์
 
6. โควดิวันน้ี 10 อันดับตดิเชือ้รายใหมส่งูสดุ กทม.772 ภาคใตม้ ี6หวัด 
 
7. ศบค. ตัง้เป้าสิน้เดอืน พ.ย. ฉีดวัคซนี 100 ลา้นโดส ยอดเขม็ 2 ขยบัเป็น 44% แลว้ 
 
8. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้ 7,679 ราย มแีนวโนม้ลด แตย่ังพบคลัสเตอรใ์น 10 จังหวัดแรก 
 
9. คลัสเตอร ์รพ.มกุดาหาร ลามไมห่ยดุ ตดิเชือ้โควดิ-19 สะสมแลว้ 30 ราย 
 
10. โควดิวันน้ี 4 พ.ย. 64 พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่7,982 ราย เสยีชวีติ 68 ศพ 
 
11. ศนูยฉี์ดวัคซนี สถานีกลางบางซือ่ เปิดลงทะเบยีน ฉีดฟร ีสตูร AP จองควิผ่าน 4 เครอืขา่ยมอืถอื 
 
12. อนามัยโลกอนุมตัใิชก้รณีฉุกเฉนิวัคซนีโควดิ-19'โควาซนิ'ของอนิเดยี 
 
13. รูช้ดั สกัดโควดิ-19 : มาตรฐาน SHA สกัดโควดิ-19 ระลอกใหม ่
 
14. อัพเดท "โควดิวันน้ี" 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 721 จับตาสงขลา เชยีงใหม ่ชลบรุ ีสมทุรปราการ 
 
15. โควดิวันน้ียังตดิเชือ้กวา่ 8 พันราย เปิดประเทศ 4 วัน คนบนิเขา้ไทย 1.3 หมืน่ 
 
16. โควดิวันน้ี 8 พ.ย. 64 เสยีชวีติ 39 ศพ ยอดผูต้ดิเชือ้รายใหมล่ดลง 
 
17. เปิดประเทศ 7 วัน พบเชือ้นักทอ่งเทีย่ว 15 คน โควดิคร่าปู่ คาโรงพยาบาลตดิจากญาตคินไข ้
 
18. เกดิอะไรขึน้ ยโุรปกลับมาอว่ม โควดิระบาดหนักอกีระลอก 
 
19. นายกฯ ปลืม้ไทยฉีดวัคซนีแตะ 80 ลา้นโดส สธ.เร่งซือ้ยาเม็ดตา้นโควดิ 
 
20. โมเดอรน์า เผยผลวจัิยใหม ่วัคซนีสูกั้บโควดิกลายพันธุไ์ดน้านถงึ 6 เดอืน 
 
21. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้ 6,904 ราย ยังหว่งคลัสเตอรช์มุชนและงานกฐนิ 
 
22. ป้ายหอ้ยคอกันไวรัสป้องกันโควดิ-19 ไมไ่ด ้อย.ชีห้อ้ยคอไปก็ไมม่ปีระโยชน์ 
 
23. ศบค. เปิดประเทศ 8 วัน ตา่งชาตป่ิวยโควดิ 26 คน 2 จังหวัดใหมต่ดิท็อป 10 
 
24. ยอดฉีดวัคซนีสะสม 80.9 ลา้นโดสแลว้ เขม็ 2 อยูท่ี ่47.5% ของประชากร 
 
25. ปักเขม็ 3!! ลงทะเบยีนบสูเตอร ์ส าหรับคนฉีด "ซโินฟารม์" เริม่ 10 พ.ย. น้ี 
 
26. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้ 6,978 ราย กรุงเทพฯ ยังตดิเชือ้ครองเป็นอันดับ 1 
 
27. สธ.ยัน ‘วัคซนีพาสปอรต์ไทย’ ใชไ้ดจ้รงิ นานาชาตยิอมรับ ขอไดท้ัง้แบบเลม่-ดจิทิัล 
 

https://www.fisheries.go.th/quality/บัญชีรายชื่อสัตว์น้ำกรุงปักกิ่ง.pdf
https://www.thansettakij.com/economy/505062
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3064587
thansettakij.com/economy/505014
https://www.foodsafetynews.com/2021/11/canada-overtakes-u-s-in-food-safety-and-security-index/
https://www.thairath.co.th/news/politic/2233962
https://www.dailynews.co.th/news/433660/
https://news.ch7.com/detail/526405
https://www.bangkokbiznews.com/news/969411
https://www.dailynews.co.th/news/433595/
https://www.thansettakij.com/general-news/501968
https://www.thairath.co.th/news/politic/2234778
https://www.thairath.co.th/news/politic/2234756
https://www.bangkokbiznews.com/news/969612
https://www.thairath.co.th/news/local/2235265
https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6713234
https://mgronline.com/around/detail/9640000109227
https://news.ch7.com/detail/527080
https://www.bangkokbiznews.com/news/970124
https://www.thairath.co.th/news/politic/2236250
https://www.thairath.co.th/news/local/2237549
https://www.thairath.co.th/news/local/2237588
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2237168
https://www.khaosod.co.th/politics/news_6719878
https://www.thairath.co.th/news/local/2237532
https://www.thairath.co.th/news/politic/2238546
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000110903
https://www.prachachat.net/general/news-798792
https://www.thairath.co.th/news/politic/2238582
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/160078
https://www.thairath.co.th/news/politic/2239226
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3034984
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28. ฝร่ังเศสแนะน าคนวัยต ่ากวา่ 30 ปี เลีย่งรับวัคซนีโมเดอรน์า 
 
29. รมว.ศธ. เผย ชว่งตน้ ธ.ค. ทยอยเปิดเรยีนเพิม่ ฉีดวัคซนีนักเรยีนเข็มแรก 84% 
 
30. โควดิวันน้ี 11 พ.ย.64 เผย 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ และป่วยใหมต่ ่ากวา่ 10 ราย 
 
31. ขา่วจรงิ ลดวันการรักษา "กลุม่ผูป่้วยสเีขยีว" เหลอื 10 วัน 
 
32. ฉีดวัคซนี "โมเดอรน์า" ประเดมิล็อตแรก วันละ 500 คน 
 
33. น่าน ส่ังปิด 2 หมูบ่า้น คลัสเตอรท์ าบญุขา้วใหม ่โยงตลาดวโรรส 
 
34. โควดิวันน้ี ไทยพบผูต้ดิเชือ้เพิม่ 7,496 ราย เสยีชวีติ 57 ราย ป่วยสะสมเฉียด 2 ลา้น 
 
35. ปิดโรงงานฟอรน์เิจอร ์ปัตตานี หลังพบผูต้ดิเชือ้รวม 30 ราย 
 
36. ศบค. ยังไมเ่ปลีย่นขัน้ตอนตรวจโควดินทท. RT-PCR เป็น ATK 
 
37. ยอดฉีดวัคซนีวันน้ี อยูท่ี ่83.3 ลา้นโดสแลว้ วานน้ีฉีดได ้7.8 แสนโดส 
 
38. อัปเดต "โควดิวันน้ี" 10 จว.ตดิเชือ้สงูสดุ กทม.674 จับตา เชยีงใหม-่สงขลา 
 
39. โควดิวันน้ี หายเพิม่ขึน้ 7,900 ราย ตดิเชือ้รายใหม ่7,305 ราย 
 
40. พะเยา พบผูป่้วยโควดิอยา่งตอ่เน่ือง คลัสเตอรง์านศพพุ่ง ตดิเชือ้เพิม่ 13 ราย 
 
41. เลือ่นเปิดสถานบันเทงิ ผับ บาร ์ไป 16 ม.ค. 65 ใหเ้ฉพาะพืน้ทีส่เีหลอืง-ฟ้า 
 
42. โควดิวันน้ี 22 พ.ย.64 เผย 10 อันดับจังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ และจังหวัดป่วยใหมต่ ่ากวา่ 10 ราย 
 
43. เปิด 10 จังหวัดมผีูฉี้ดวัคซนีโควดิเขม็ 1 นอ้ยสดุ ไมถ่งึ 50% 
 
44. จับตา "สนามสอบนักธรรม" พบพระตดิเชือ้โควดิแลว้ 5 รูป พบกลุม่เสีย่งอกีเพยีบ 
 
45. ยอดยังทรงตัว โควดิวันน้ี ไทยพบผูต้ดิเชือ้เพิม่ 6,428 ราย เสยีชวีติอกี 49 ราย 
 
46. เกดิคลัสเตอรใ์หญ่ในศนูยฝึ์กอบรมต ารวจภธูรภาค 7 ปากทอ่ตดิเชือ้โควดิเกอืบ 200 คน 
 
47. เปิดเรยีนออนไซต ์3 สัปดาห ์ครู-นักเรยีน ตดิเชือ้โควดิกวา่ 160 ราย 
 
48. ศนูยฉี์ดวัคซนีกลางบางซือ่ ขยายเวลา Walk in ฉีดวัคซนี "ไฟเซอร"์ ส าหรับเด็ก 
 
49. รพ.ศรธัีญญา เปิด Walk in ฉีดไฟเซอร ์เข็มที ่2 และ 3 เช็กรายละเอยีดทีน่ี่! 
 
50. "โควดิ" โผลก่ลางกรุง สาววัย30 ป่วยตดิเชือ้ นอนสิน้ใจกลางถนน ยา่นสายไหม 
 
51. อัพเดท "โควดิวันน้ี" 10 จังหวัดตดิเชือ้สงูสดุ กทม. 815 จับตาสงขลา นครศรฯี ราชบรุ ี
 
52. คลัสเตอรร์.ร.อนุบาลอตุรดติถ ์ตดิแลว้ 19 ราย 
 
53. สงิหบ์รุ ีเปิดลงทะเบยีนฉีด "ไฟเซอร"์ พรุ่งน้ี รับแค ่2,000 ควิเทา่นัน้ 
 
54. “เปิดประเทศ” 22 วัน นักทอ่งเทีย่วเขา้ไทย 9 หมืน่ราย ตดิเชือ้ 0.13% 
 
55. เช็กเลย! กทม.เผยยอดโควดิ 50 เขตวันน้ี ลาดพรา้วมากสดุ 
 
56. โควดิวันน้ี พบตดิเชือ้เพิม่ 5,126 ราย หายเพิม่ 7,748 ราย ดับ 53 ศพ 
 
57. WHO ชีวั้คซนีโควดิ ลดการแพร่เชือ้ไดเ้พยีง 40% 
 
58. โควดิวันน้ี 25 พ.ย. 64 ลา่สดุยอดผูต้ดิเชือ้รายใหมยั่งสงู ดับเพิม่ 37 ศพ 
 
59. ยอดฉีดวัคซนีวันน้ี 90.4 ลา้นโดส เหลอืเพยีง 6 วัน รัฐบาลตอ้งถงึเป้า 100 ลา้นโดส 
 
60. ตดิเชือ้โควดิ-19 กลุม่แรงงานประมงใน จ.กระบี ่มเีพิม่ตอ่เน่ือง 
 
61. โควดิ วันน้ี ดับเพิม่ 64 ศพ พบตดิเชือ้ 6,559 ราย หายอกี 6,875 ราย 
 

https://www.dailynews.co.th/news/459763/
https://www.thairath.co.th/news/politic/2238813
https://www.amarintv.com/news/detail/107389
https://www.komchadluek.net/hot-social/492155
https://www.bangkokbiznews.com/news/971235
https://www.bangkokbiznews.com/news/971201
https://www.sanook.com/news/8471710/
https://www.bangkokbiznews.com/news/971172
https://www.tnnthailand.com/news/covid19/96364/
https://www.thairath.co.th/news/politic/2240690
https://www.komchadluek.net/hot-social/492307
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2240646
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https://www.sanook.com/news/8477186/
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https://www.komchadluek.net/news/493889
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https://www.bangkokbiznews.com/news/973472
https://www.tnnthailand.com/news/covid19/97345/
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2248605
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2250236
https://www.thairath.co.th/news/local/2250127
https://www.thairath.co.th/news/politic/2250376
https://news.ch7.com/detail/532303
https://www.thairath.co.th/news/politic/2251430
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62. "โควดิกลายพันธุรุ่์นใหม"่ บ.ี1.1.529 กลายพันธุส์งูกวา่เดลตา ไมโ่ยง เอชไอว ี
 
63. 10 จังหวัดตดิเชือ้โควดิสงูสดุวันน้ี 26 พ.ย. 2564 
 
64. แนวทางฉีด "โมเดอรน์า" คนไมเ่คย-ฉดีชนดิอืน่ ทิง้ระยะหา่งกีวั่นจงึรับเขม็ถัดไป 
 
65. ขอนแกน่ พบคลัสเตอรใ์หม ่ส่ังปิดตลาดเชา้ชมุแพ หลังพบตดิเชือ้โควดิพุ่งสงู 
 
66. นายกฯ ส่ังปิดตายประเทศโควดิกลายพันธุ ์หา้มเขา้ไทย หว่ันน าเชือ้มาตดิ 
 
67. 'ผบั-บาร'์วดืฉลองปีใหม!่ ศบค.ยังไมค่ลายล็อกดาวน์ ยันมตเิดมิใหเ้ปิด 16 ม.ค.ปีหนา้ 
 
68. ลงทะเบยีนวัคซนีเข็ม 3 มทีีไ่หนบา้ง เช็กเลย! 
 
69. โอไมครอน โควดิสายพันธุใ์หม ่ผูต้ดิเชือ้แสดงอาการอยา่งไร? 
 
70. "โอไมครอน" ตา่งประเทศยนืยันตดิเชือ้แลว้ 101 ราย พบตอ้งผูส้งสัยอกี 33 ราย 
 
71. แขง่กับเวลา โนวาแวกซพั์ฒนาวัคซนีรับมอืเชือ้กลายพันธุโ์อไมครอน 
 
72. เตอืน ชดุตรวจโควดิบางยีห่อ้ ตรวจโควดิสายพันธุ ์"โอไมครอน" อาจไดผ้ลลบลวง 
 
73. โควดิวันน้ี ตดิเชือ้เพิม่อกี 4,753 ราย เสยีชวีติ 27 ราย 
 
74. ซอีโีอโมเดอรน์า เตอืน! วัคซนีปัจจุบัน มปีระสทิธภิาพลดลงเมือ่เจอ “โอมคิรอน” 
 
75. มต ิครม. คงตรวจโควดิคนเขา้ประเทศแบบ RT-PCR เหตสุถานการณ์ Omicron ระบาด 
 
76. ฮอ่งกงเพิม่รายชือ่ประเทศหา้มเดนิทางเขา้ หวังสกัดโอไมครอน 
 
77. "โควดิวันน้ี" 10 จว. ตดิเชือ้สงูสดุ 5จว.ใตเ้ชือ้ลดตอ่เน่ือง กทม. พุ่ง 704 
 
78. ยอดฉีดวัคซนีสะสม 92.6 ลา้นโดส เผยคนเขา้ประเทศอกี 6,068 ราย พบตดิเชือ้ 6 
 
79. "โอไมครอน" ระบาดไมห่ยดุลกุลามไปแลว้ 20 ประเทศทั่วโลกพบผูต้ดิเชือ้ 179 ราย 
 
80. โควดิไทยวันน้ี 30 พ.ย. ตดิเชือ้เพิม่ 4,306 ราย ดับ 37 ศพ 
 
 

ขา่วการเงนิ 

1. หุน้ไทยวันน้ี (02 พ.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้ +6 จุด SCB ซือ้ขายสงูสดุ 
 
2. คา่เงนิบาทวันน้ี (2 พ.ย.) แข็งคา่ที ่33.27 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
3. ราคาทองวันน้ี (2 พ.ย.) ขยับขึน้ 50 บาท รูปพรรณขายออก 28,750 บาท 
 
4. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.410 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.226 บาท/ดอลลาร)์ 
 
5. สบน. ออกพันธบัตรออมทรัพย ์8 หมืน่ลา้น ดอกเบีย้สงูสดุ 3% เริม่ 15 พ.ย. 
 
6. หุน้ไทยวันน้ี (3 พ.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้ +1 จุด ซือ้ขาย 4.3 หมืน่ลา้น 
 
7. ราคาทองวันน้ี (3 พ.ย.) ขยับลง 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,700 บาท 
 
8. ‘เงนิบาท’ วันน้ีเปิด’ออ่นคา่’ ที3่3.28บาทตอ่ดอลลาร ์
 
9. หุน้ไทยวันน้ี (4 พ.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้+9 จุด หุน้ KBANK ซือ้ขายสงูสดุ 
 
10. ราคาทองวันน้ี (4 พ.ย.) ปรับลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 28,600 บาท 
 
11. คา่เงนิบาทวันน้ี (4 พ.ย.) แข็งคา่ที ่33.29 บาท หลังเฟดลดควิอ ี
 
12. เงนิเฟ้อสงูทั่วโลก โคง้สดุทา้ยปี’64 เศรษฐกจิกระเตือ้ง 
 
13. ราคาทองวันน้ี (5 พ.ย.) ปรับขึน้ 150 บาท รูปพรรณขายออก 28,800 บาท 
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14. SCBX ซือ้บทิคบัยนูคิอรน์ตัวที ่2 
 
15. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.375 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.028 บาท/ดอลลาร)์ 
 
16. ธนาคารไทยพาณชิย ์ไลล่า่หาอนาคต แจง้เกดิ “สนิทรัพยด์จิทิัล” เต็มรูปแบบ 
 
17. ราคาทองวันน้ี (8 พ.ย.) ปรับลง 100 บาท รูปพรรณบาทละ 28,900 บาท 
 
18. นักลงทนุตา่งชาต ิลยุซือ้หุน้ไทยตอ่เน่ืองเดอืนทีส่าม ต.ค. ซือ้สงูสดุ 15,773 ลา้นบาท 
 
19. หุน้ไทยวันน้ี (8 พ.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้ +0.14 จุด AOT ตดิกลุม่ซือ้ขายสงูสดุ 
 
20. ‘เงนิบาท’ วันน้ีเปิด’แข็งคา่’ ที3่3.17บาทตอ่ดอลลาร ์
 
21. ธนาคารไทยพาณชิย ์ไลล่า่หาอนาคต แจง้เกดิ “สนิทรัพยด์จิทิัล” เต็มรูปแบบ 
 
22. ราคาทองวันน้ี (9 พ.ย.) ปรับลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 28,800 บาท 
 
23. หุน้ไทยวันน้ี (9 พ.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้ +2.65 จุด ซือ้ขาย 3.6 หมืน่ลา้น 
 
24. ‘เงนิบาท’ วันน้ีเปิด’แข็งคา่’ สดุรอบเกอืบเดอืนครึง่ ที3่2.89บาทตอ่ดอลลาร ์
 
25. กนง. คงดอกเบีย้ทีร่อ้ยละ 0.50 ตอ่ปี มองเศรษฐกจิไทยผ่านจุดต ่าสุดแลว้ 
 
26. ธปท.ประกาศวันหยดุสถาบันการเงนิเพิม่เตมิ 
 
27. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 32.793 บาท/ดอลลาร ์(แข็งคา่ 0.297 บาท/ดอลลาร)์ 
 
28. ราคาทองวันน้ี (10 พ.ย.) เปิดตลาดทรงตัว 
 
29. หว่ันน ้ามันแพงเงนิเฟ้อพุ่ง กนง. คงดอกเบีย้มองเศรษฐกจิเริม่ฟ้ืนตัว 
 
30. หุน้ไทยวันน้ี (11 พ.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้+0.61 จุด ซือ้ขาย 3.2 หมืน่ลา้น 
 
31. ราคาทองวันน้ี (11 พ.ย.) พุ่งขึน้ 450 บาท รูปพรรณขายออก 29,250 บาท 
 
32. อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเปิดเชา้น้ี "ออ่นคา่" ทีร่ะดับ 32.87 บาท/ดอลลาร ์
 
33. ธปท.ปลดล็อก! ใหแ้บงกจ่์ายเงนิปันผลได ้ชีส้ถานะยังแกร่งผ่านประเมนิวกิฤตโิควดิ 
 
34. สรรพากรหวังโกยภาษี e-Service ปีแรก 1 หมืน่ลา้น หลังเดอืนแรกเก็บไดท้ะลเุป้า 
 
35. หุน้ไทยวันน้ี (12 พ.ย.) ปิดตลาดเชา้ +2.31 จุด ดชันีอยูท่ี ่1,635 จุด 
 
36. อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเปิดเชา้น้ี "แข็งคา่" ทีร่ะดับ 32.85 บาท/ดอลลาร ์
 
37. หุน้ไทยวันน้ี (22 พ.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้ +4.97 จุด ซือ้ขาย 5.5 หมืน่ลา้น 
 
38. หน้ีครัวเรอืนไทยทะล ุ14.24 ลา้นลา้น สภาพัฒน์หว่งหน้ีเสยีบัตรเครดติพุ่ง 
 
39. ราคาทองวันน้ี 22 พ.ย.64 ทรงตัว ทองค าแทง่ขายออก 28,750 บ. 
 
40. อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเปิดเชา้น้ี "ออ่นคา่"ทีร่ะดับ 32.81 บาท/ดอลลาร ์
 
41. ราคาทองวันน้ี 23 พ.ย. 64 เปิดตัวลดฮวบ 400 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,850 บาท 
 
42. ‘เงนิบาท’ วันน้ีเปิด’ออ่นคา่’ ที3่3.05บาทตอ่ดอลลาร ์
 
43. “หุน้สือ่สาร-พลังงาน” พุ่ง ดันตลาดชว่งเชา้บวก แมแ้รงเทขายหุน้แบงกฉุ์ดกรอบทางขึน้ 
 
44. ปี’64 ระดมทนุไอพโีอ “อาเซยีน” มลูคา่ 9.8 พันลา้นเหรยีญ ไทยครองแชมป์ 
 
45. ราคาทองวันน้ี (25 พ.ย.) ขยับขึน้ 50 บาท รูปพรรณขายออก 28,850 บาท 
 
46. หุน้ไทยวันน้ี (25 พ.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้-0.97 จุด หุน้ SCB ซือ้ขายสงูสดุ 
 
47. ราคาทอง วันน้ี (26พ.ย.) ปรับขึน้ 100 บาท 
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48. อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเปิดเชา้น้ี ทีร่ะดับ 33.43 บาท/ดอลลาร ์
 
49. ราคาน ้ามันวันน้ี (26 พ.ย.) เช็กราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
50. หุน้ไทยวันน้ี (26 พ.ย.) ปิดตลาดภาคเชา้ -24 จุด หุน้ AOT ซือ้ขายสงูสดุ 
 
51. ราคาทองวันน้ี 29 พ.ย. 64 เปิดตัวคงที ่ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,150.00 บาท 
 
52. แนวโนม้ดชันีหุน้ไทยเชา้ปรับลงตามตลาดภมูภิาค กังวลไวรัสโอไมครอน-ราคาน ้ามันร่วงแรง 
 
53. ราคาน ้ามันวันน้ี (29 พ.ย.) เช็กราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
54. แนวโนม้หุน้ไทยมโีอกาสปรับตัวลงตามตลาดเอเชยี 
 
55. โอไมครอน เขยา่คา่เงนิบาท “กรุงศร”ี คาดกรอบสัปดาหน้ี์ 33.50-34.00 บาท 
 
56. หุน้ไทยภาคเชา้ปิดที ่1,600.24 จุด ลบ -10.37 จุด หรอื -0.64% 
 
57. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.542 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.211 บาท/ดอลลาร)์ 
 
58. ราคาทองวันน้ี 30 พ.ย.64 ปรับลง 200 บาท ทองค าแทง่ขายออก 28,500 บาท 
 
59. ธปท.อัตราแลกเปลีย่นกลาง 33.746 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.204 บาท/ดอลลาร)์ 
 
60. หุน้ไทยภาคเชา้ปิดที ่1,592.70 จุด บวก 3.01 จุด หรอื 0.19% 
 
61. “คลงั” ประกาศหน้ีสาธารณะ 9,337,543.02 ลา้นบาท คดิเป็น 58.15% ของ GDP 
 
62. ครม.ไฟเขยีวยนืเอกสารเสยีภาษีผ่อนออนไลน์ 
 
 
ขา่วแรงงาน   

1. เจา้หนา้ทีน่ าก าลังบกุตรวจแรงงานเพือ่นบา้นถงึหอ้งเชา่ หว่ันซกุซอ่นแรงงานผดิกฎหมาย 
 
2. โลกขาดแคลนแรงงาน ซ ้าเตมิหว่งโซอ่ปุทาน-เศรษฐกจิ 
 
3. อเดค็โกก้รุ๊ป ผนกึ กระทรวงแรงงาน เซ็น MOU โครงการจา้งงานคนพกิารเชงิสังคม 
 
4. "แรงงานตา่งดา้ว" ทะลักชายแดน ประจวบฯจับไดอ้กี 45 คน ลอบเขา้ตอนกลางคนื 
 
5. จีภ้าครัฐ เปิดน าเขา้แรงงาน ถกูกฎหมาย ชีย้ิง่ปิดยิง่ลอบเขา้ คา่นายหนา้พุ่ง 
 
6. กอ.รมน.สนธกิ าลังตรวจแรงงานตา่งดา้ว ลักลอบเขา้มาจ านวนมากตามแนวชายแดน 
 
7. กสร.ยัน 7 แรงงานตา่งดา้วไรใ้บอนุญาต ลั่นรัฐดแูลครบทกุมติ ิไมเ่ลอืกปฏบิัต ิ
 
8. แฉ เครอืขา่ยแรงงานเพือ่สทิธปิระชาชน หอบตา่งดา้วบกุกระทรวงแรงงาน ไมจ่ดทะเบยีน แตรั่บทนุกลุม่การเมอืง 
 
9. ‘บิ๊กป้อม’ส่ังทกุคกก. เร่งแกปั้ญหาประมง-แรงงานผดิก.ม 
 
10. รมว.แรงงาน ดันโครงการชว่ย SMEs ผ่านครม. ทุม่ 3.7 หมืน่ลา้น อดุหนุนคา่จา้ง หัวละ 3 พัน 
 
11. 4 ขอ้เสนอ ปฏรูิปอดุมศกึษา หนุนตลาดแรงงานใหก้า้วทันโลก มอีะไรบา้ง 
 
12. พาวเวล ยนืยันเฟดไมข่ึน้ดอกเบีย้ หากตลาดแรงงานไมฟ้ื่นตัวเตม็รูปแบบ 
 
13. รมว.แรงงาน จ่อถก 4 หน่วยงาน น าเขา้แรงงานขา้มชาตติาม MoU 
 
14. เคาะแลว้ MOU น าเขา้แรงงาน เร่งแกปั้ญหาลักลอบเขา้เมอืงทะลักชายแดน 
 
15. นายกรัฐมนตรกี าชบัฝ่ายความมัน่คง จับกมุแรงงานเถือ่นลักลอบเขา้ประเทศ ป้องกันโควดิ-19 
 
16. รูปแบบใหม!่ พมา่-ไทย ร่วมมอืพาแรงงานขึน้เรอืเขา้ประเทศ เก็บหวัละ 2 หมืน่ 
 
17. สาเหตตุอ้งจับแรงงานเถือ่น 
 
18. นายกฯ หว่ง แรงงานตา่งดา้วทะลัก ส่ัง ก.แรงงาน เชญิหน่วยงานมาหารอื เร่งแก ้
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19. วันหยดุ 2565 กระทรวงแรงงาน ขอนายจา้งก าหนดวันหยดุเพิม่เตมิใหล้กูจา้ง 
 
20. รมว.เฮง้ ส่ังการทตูแรงงานชว่ยเหลอื "แรงงานไทย" ถกูจับในมาเลเซยี 
 
21. แรงงานเถือ่นทะลัก หว่ันโควดิระบาดระลอกใหม ่ชงเปิดน าเขา้ถกูกฎหมาย 
 
22. แรงงานเถือ่นทะลักชายแดน บกุตรวจไซตก์อ่สรา้ง-โรงงาน 
 
23. บ.ถงุมอืยางมาเลเซยียนืยันไมบ่งัคับใชแ้รงงาน 
 
24. สชุาต ิย ้า นายจา้งเร่งลงทะเบยีนแรงงานตา่งดา้วผดิกม. ภายใน 30 พ.ย.น้ี จ่อถกเอ็มโอยนู าเขา้ 11 พ.ย. 
 
25. นายก หว่งแรงงานตา่งดา้วทะลัก ส่ัง ก.แรงงาน เชญิหน่วยเกีย่วขอ้ง เร่งแกปั้ญหา 
 
26. แกแ้รงงานเถือ่น 
 
27. นายกฯ พอใจ เปิดประเทศ 7 วัน ก าชบัคมุแรงงานตา่งดา้วลักลอบเขา้ไทย 
 
28. รบีเลย! นายจา้งรับเงนิอดุหนุนลกูจา้ง 3,000 บาท 3 เดอืน อัพเดท-ลงทะเบยีนกอ่นหมดสทิธ ิ
 
29. แรงงานขาดป่วนเศรษฐกจิ ธรุกจิเกีย่งคา่หัวตา่งดา้ว 3 หมืน่บาท/หัว 
 
30. ก.แรงงาน แจง คา่น าเขา้แรงงานตา่งดา้วไมแ่พง เทยีบ ลอบเขา้เมอืงเสยีคา่หัวควิ 2-3 หมืน่บาท แถมเสีย่งถกูจับ สง่กลับประเทศ 
 
31. เปิดประเทศ 9 วัน จับแรงงานผดิกฎหมายแลว้มากกวา่ 1 พันคน 
 
32. ‘แรงงานเถือ่น’ ทะลักไทย. 
 
33. ชง ศบค. ออกหลักเกณฑน์ าเขา้แรงงาน แกปั้ญหาหนีเขา้เมอืง 
 
34. เปิดวธิแีละคา่ใชจ่้าย MOU น าเขา้แรงงานชว่งโควดิ เร่งล็อตแรก ธ.ค. น้ี 
 
35. ‘แรงงานขา้มชาต’ิ ‘รัฐ’ ตอ้งมอง ‘รอบคอบ’ 
 
36. แรงงานเมยีนมาทะลักเขา้ไทยไมห่ยดุ สกัดจับได ้101 คน เผยจ่ายคา่หัวคนละ 2.5 หมืน่ 
 
37. แรงงานประมงขาดแคลน (12 พ.ย. 64) 
 
38. รับสมัคร “แรงงานในเรอืประมง” เงนิด ีสวัสดกิารครบตามกฎหมาย 
 
39. ศบค. เห็นชอบ8 ขัน้ตอนรับแรงงานตา่งดา้วเขา้ประเทศ 
 
40. แจกเงนิอดุหนุนลกูจา้ง 3,000 บาท นาน 3 เดอืน เช็คอัพเดททีน่ี่ รบีลงทะเบยีนกอ่นหมดสทิธิ ์
 
41. ก.แรงงาน ปิดรับลงทะเบยีน ชว่ย SMEs เผย รักษาจา้งงานคนไทยกวา่ 3 ลา้นคน 
 
42. ขา่วด ีแรงงาน เปิดรับแรงงานไทยไป "ท างานเกาหล"ี กจิการเกษตร-ปศสัุตว ์
 
43. เปิดตัวเลขแรงงานเถือ่นเขา้ไทย คาดทะล2ุลา้นคน สารภาพจ่ายสว่ยใหเ้จา้หนา้ทีห่ัวละ500บาท 
 
44. ทักษะแรงงานโลกใหม ่พัฒนากอ่นไทยตกขบวน 
 
45. ชว่ยเหลอืแรงงานไทยในไตห้วัน 
 
46. ทหารพราน บกุรวบ แรงงานลักลอบเขา้เมอืง 25 ราย ขณะน่ังหนาวอยูก่ลางป่า 
 
47. รมว.กระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นก าลังใจใหแ้รงงานไทยทีจ่ะไปท างานภาคเกษตรรัฐอสิราเอล 
 
48. เชยีงใหมย่กระดบัคมุโควดิ "แรงงานตา่งชาต"ิ บังคับตรวจATK – ฉีดวัคซนี 
 
49. ทบทวนสทิธิ ์“เยยีวยาประกันสังคม” วันสดุทา้ย! ม.33, 39, 40 ยังไมไ่ดเ้งนิ ตอ้งรบี 
 
50. อนาคตการจา้งงานแรงงานและการท างาน | มิง่สรรพ ์ขาวสะอาด 
 
51. "งานอสิราเอล" เปิดรับโควตา้ 6,500 คน เงนิเดอืน 5.6 หมืน่บาท เชค็ทีน่ี่ 
 
52. กระทรวงแรงงาน เอาจรงิ! หลัง 30 พ.ย. ลยุจับแรงงานขา้มชาตผิดิกฎหมาย 
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53. ศบค. ย ้านายจา้ง สถานประกอบการ น าเขา้ "แรงงานตา่งดา้ว" ถกูกฎหมาย 
 
54. ศบค. เผยก.แรงงานเตรยีมน าเขา้แรงงาน 4 แสนกวา่คนถกูกฎหมาย เปิด 5 จว.สถานทีกั่กตัว 
 
55. “บิ๊กใหม”่ ลงพืน้ทีแ่มส่อดส่ังดว่น! สอบสวนตดิตาม หัวขบวนการขนแรงงานเถือ่น 
 
56. ประยทุธ ์ส่ัง รมว.แรงงาน เยยีวยา สถานบันเทงิ ลกูจา้ง-นักดนตร ี
 
57. โครงการแจกเงนิ SME 3,000 บาท เฟส 1 ปิดทบทวนสทิธ ิ27 พ.ย. น้ี 
 
58. โลง่ 183 แรงงานพมา่ลอบขา้มแดน จ.ตาก ไมต่ดิโควดิ จ่อผลักดันออกนอก ปท. 
 
59. ก.แรงงาน จับมอื ILO เปิดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้สง่เสรมิการจา้งงานทีม่คีณุคา่ในประเทศไทย 
 
60. รูช้ดั สกัดโควดิ-19: น าเขา้แรงงานถกูกฎหมาย หยดุเชือ้โควดิ-19 
 
61. หมดปัญญาจา้ง! โควดิทบุแรงงานทอ่งเทีย่ว “ยโุรป-อเมรกิา” สง่บทเรยีนถงึไทย 
 
62. ก.แรงงาน เคลือ่นโมเดล "BCG" ฝึกทักษะท ากระชงัปลาทะเล ขายออนไลน์ 
 
63. ผูป้ระกอบการ แรงงานสถานบันเทงิหารอืมาตรการเยยีวยา 
 
64. ลงทะเบยีนเยยีวยา SMEs เฟส 2 "เงนิอดุหนุนลกูจา้ง" 3,000 บาท เป็นขา่วปลอม! 
 
65. รมว.สชุาตสิง่ทมีลงใต ้ตรวจสอบคา้มนุษยแ์รงงานประมง ยกระดับสู ่Tier 1 
 
66. จ่อรับแรงงานตา่งดา้ว 3 แสนคน ปลอดภัยไมเ่ป็นคลัสเตอรใ์หม ่
 
67. เยยีวยาสถานบันเทงิ 3 กลุม่ กระทรวงแรงงานจ่าย 5,000 บาท 
 
68. ‘เครอืขา่ยแรงงานฯ’ จี ้‘บิ๊กตู’่ เยยีวยา ปชช. ลดภาษีสรรพสามติน ้ามัน-เพิม่เบีย้คนชราเป็น 3 พัน 
 
69. หมดปัญญาจา้ง! โควดิทบุแรงงานทอ่งเทีย่ว “ยโุรป-อเมรกิา” สง่บทเรยีนถงึไทย 
 
 
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1. จนี เสนอแผนพัฒนาโลก-แกปั้ญหาเศรษฐกจิ ในการประชมุ G20 
 
2. เริม่แลว้! คลังเตมิเงนิมาตรการลดภาระคา่ครองชพี 
 
3. สบิลอ้หยดุวิง่สนิคา้ไมข่าด เร่งหารอืแกปั้ญหาราคาน ้ามันดเีซลสงู 
 
4. สรท. ชีปี้หนา้สง่ออกไทย โต5% สว่นปีน้ีมั่นใจโต12% 
 
5. ‘จุรนิทร’์ ประกาศ ไทยยืน่สัตยาบัน RCEP แลว้ ตัง้เป้าตน้มกราคม 65 มผีลบังคับใช ้ลยุการคา้-การสง่ออก ตลาดใหญ่ของโลก 
 
6. การคา้ไทย-จนี +32% จุรนิทร ์รับไมตรทีตูจนี พรอ้มประสานดัน เปิด 2 ดา่นดา้นยนูนาน เพือ่สง่ออกสนิคา้ไทย  
 
7. เขตการคา้ใหญ่ทีส่ดุในโลก RCEP เริม่ตน้ ม.ค. ปีหนา้ 
 
8. EXIM BANK ร่วมประชมุประจ าปีธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้ในเอเชยี ครัง้ที ่26 
 
9. แขง่เปิดประเทศรับนักทอ่งเทีย่ว เอสเอ็มอไีทยไรเ้งนิฟ้ืนกจิการ 
 
10. ความเชือ่มั่นผูบ้รโิภคดขีึน้สงูสดุรอบ 5 เดอืน จีรั้ฐจัดแพคเกจใหญ่กระตุน้ศก.5แสนลบ. 
 
11. ปตท.จับตาโอเปกพลัสเพิม่ก าลงัผลติ-ราคาน ้ามันโลกผ่อนคลาย 
 
12. FAO เผยดัชนีราคาอาหารโลกเดอืนต.ค.เพิม่ 31.3% ท าสถติสิงูสดุรอบ 10 ปี 
 
13. รัฐตรงึดเีซลลติรละ 30 บาท...แลกฟ้ืนก าลังซือ้ดันเศรษฐกจิ 
 
14. ขา่วด ี“เศรษฐกจิ” หลัง “โควดิ” สหรัฐฯ ฟ้ืน-ไทยเริม่ “เห็นแสง”? 
 
15. เอกชนสอ่ขึน้ราคาสนิคา้อัน้ไมอ่ยู ่วอนรัฐแกปั้ญหาพลังงาน-ตรงึคา่ไฟฟ้า 
 
16. RCEP บังคับใช ้1 ม.ค. สนิคา้ไทยภาษี 0% ทันท ี2.9 หมืน่รายการ 
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17. เศรษฐกจิประเทศสมาชกิเอเปคมแีนวโนม้เตบิโต 6% ในปี 2564 
 
18. รมว.พานชิยส์หรัฐเตรยีมเยอืนญีปุ่่ นและชาตเิอเชยีอืน่ ๆ ตัง้แต ่15 พ.ย.น้ี 
 
19. BAY คาดกรอบเงนิบาทสัปดาหน้ี์ 32.90-33.50 จับตาเงนิเฟ้อสหรัฐ-ประชมุ กนง. 
 
20. ตลาดอาหารกระป๋องและอาหาร ส าเร็จรูปในฮังการขียายตัวด ีผูบ้รโิภคนยิมขา้วโพด ถั่ว และทนู่ากระป๋อง 
 
21. “พาณชิย”์ วเิคราะหข์ดีความสามารถสง่ออกสนิคา้ 4 กลุม่ พรอ้มแนะกลยทุธก์ารคา้ 
 
22. พาณชิย ์เผย WTO เตรยีมจัดประชมุรมต.การคา้โลกในรอบ 4 ปีชว่งสิน้เดอืนพ.ย. 
 
23. ราชกจิจาฯ ประกาศยกเลกิควบคมุสง่ออกสนิคา้ “กากถั่วชนดิอืน่” ไปตปท. 
 
24. พาณชิยข์อผูผ้ลติตรงึราคาน ้ามันปาลม์ขวด 
 
25. เอกชนมองเปิดเสน้ทางใหมร่ถไฟจนี-สปป.ลาวปลายปีน้ีพลกิโฉมขนสง่คน-สนิคา้ 
 
26. หอการคา้ไทยเผย 9 เดอืนเศรษฐกจิวนิาศลา้นลา้นบาท 
 
27. พาณชิยห์นุนเอสเอ็มอบีกุอคีอมเมริซ์ 
 
28. BCG Zero Carbon เทรนดก์ารเขา้สูย่คุดจิทิัล ผูป้ระกอบการไทยตอ้งปรับตัว 
 
29. BCG คอือะไร? ใครไดป้ระโยชน์ ผูป้ระกอบการไทยควรเตรยีมตัวอยา่งไร 
 
30. RCEP ความตกลงการคา้ใหญ่สดุในโลก สนิคา้ไทยเกอืบ3หมืน่รายการ ภาษี 0% ทันท ี
 
31. WTO เตรยีมถกเขม้ครัง้แรกในรอบ 4 ปี สิน้เดอืน พ.ย. น้ี 
 
32. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 32.88 ออ่นคา่ หลังดอลลารแ์ข็งคา่รับเงนิเฟ้อสหรัฐฯพุ่งหนุนเฟดขึน้ดบ. 
 
33. รองเลขาฯ พรรคเพือ่ไทย แนะ 7 กลยทุธ ์เศรษฐกจิระหวา่งประเทศ ในเวทกีารคา้โลก 
 
34. พาณชิย ์หารอืนวิซแีลนด ์ขอน าเขา้สนิคา้ไทยเพิม่ 
 
35. ประธานหอการคา้ ยกยอ่งนายกฯ กลา้ตัดสนิใจ เชือ่เศรษฐกจิปี 65 กลับมาเตบิโต 
 
36. พาณชิยก์างแผนเปิดเจรจาการคา้ปี 65 เพิม่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ 
 
37. ไทย-เวยีดนาม จับมอืสรา้งหุน้สว่นยทุธศาสตร ์ดันการคา้ 25,000 ลา้นดอลลาร ์ในปี 68 
 
38. สง่ออกปี’64 สงูสดุรอบ 30 ปี รายไดเ้ขา้ไทย 8.87 ลา้นลา้นบาท 
 
39. พาณชิย ์เผย 10 เดอืนตา่งชาตหิอบเงนิลงทนุในไทยกวา่หมืน่ลา้นบาท 
 
40. ชาวสวนสม้โอเฮ! ญีปุ่่ นเล็งเปิดน าเขา้ปีหนา้ 
 
41. ชีช้อ่งรวย ดันสนิคา้อาหาร-เกษตรแปรรูป บกุตลาดจนีดว้ย FTA 
 
42. RCEP บังคับใชปี้หนา้ พาณชิย ์อัพเดตสทิธปิระโยชน์ทางการคา้ใหมปี่ 65 
 
43. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 33.37 ออ่นคา่จากวานน้ี หลังดอลลแ์ขง็คา่ขานรับตัวเลขศก. สหรัฐ-เฟดเร่งลด QE 
 
44. Imported agricultural, fishery products encroach domestic market 
 
45. ‘จุรนิทร’์ พบทตูโอมานครัง้แรก เปิดประตกูารคา้สูต่ะวันออกกลาง 
 
46. สง่ออกขา้วไทยสดใส พณ. ชีเ้พิม่น าเขา้เป็นสต๊อกปีใหม ่ผูส้ง่ออกมัน่ใจปี65แตะ7 ลา้นตัน 
 
47. เปิดหวดูรถไฟลาว-จนี 2 ธ.ค. มั่นใจดันสง่ออกสนิคา้เกษตรไปจนีฉลยุ 
 
48. "พาณชิย"์ หนุน SME ทีใ่ชป้ระโยชน์จาก FTA โชวศ์ักยภาพ ในงาน SMART SME EXPO 2021 
 
49. สศก. พรอ้มใชป้ระโยชน์เสน้ทางรถไฟลาว-จนี หลังเปิดหวดู 2 ธันวาฯน้ี มั่นใจ ดันสง่ออกสนิคา้เกษตรไทยฉลยุ 
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