
จัดทำโดย : สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลีย้งไทย ท่ีอยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

บรรณาธิการ : สุพัตรา  ริว้ไพโรจน์ กองบรรณาธิการ : ศศิธร ผลทาน และทีมงานสมาคมการค้าอาหารสัตวเ์ลี้ยงไทย 
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10 และ 16 ส.ค.64 TTIA TPFA TFFA และTFPA เข้าร่วมหารือ “การจัดตั้ง รพ.สนาม สำหรับผู้ป่วยสีเหลือง” ร่วมกับ นพ.สาธารณสุขสมุทรสาคร /ผอ.รพ.

สมุทรสาคร/ผอ.รพ.กระทุ่มแบน/ผอ.รพ.บ้านแพ้ว และร่วมมอบเครื่องวัดออกซิเจนและเคร่ืองวัดอุณหภูมิ จำนวนทั้งหมด 6,000 ชิ้น มูลค่ารวม 1,700,000 บาท 

ให้กับ สสจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64 และ สสจ.สงขลา เมื่อวันที่ 16 ส.ค.64 รับมอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัด อ่านต่อหน้า 24 

 

23 ส.ค.64 TFPA เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการป้องกันเชื ้อโคโรนาไวรัส 

(Covid-19) สำหรับสถานประกอบการโรงงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ส่งออก จัดโดย 

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์      

อ่านต่อหน้า 30 

 

9 ก.ค.64 TPFA เข้าร่วมประชุมเพื ่อแก้ไขปัญหาการยื ่นขอหนังสือ

รับรองสุขอนามัยสินค้าอาหารสัตว์เลี ้ยงและประเด็นอื่นๆ ครั้งที่ 2 กับ

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ 

อ่านต่อหน้า 12 

 

31 พ.ค.64 TPFA เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการยื่นขอหนังสือรับรอง

สุขอนามัยในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คร้ังที่ 1 กับสำนัก

พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ อ่านต่อ

หน้า 7 

 

10 มิ.ย. และ 6 ส.ค.64 TPFA จ ัดประชุมวิสาม ัญครั ้งท ี ่ 3/2564 และ 

4/2564 ผ่านทาง Zoom Meetings อ่านต่อหน้า 9และ20 
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สารบัญ / content 

 

ข่าวกิจกรรม หน้า 
TTIA/TPFA ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ มอบผลิตภัณฑ์ซาร์ดีนกระป๋อง จำนวน 

50,000 กระป๋อง ผ่านผู้ว่าฯ กทม. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาจากสถานการณ์ COVID-19 ณ 
รพ.กลาง, รพ.ราชพิพัฒน์บางแค และรพ.สนามเอราวัณ 2 

 
ดร.พจน์ และคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 

คณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อมอบเงินสนับสนุนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ล้านบาท 
 

TPFA/TTIA เข้าร่วมการมอบป้ายบริจาคผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง จำนวน 500 หีบ (50,000 กระป๋อง) 
มูลค่า 900,000 บาท กับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ และเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับ

การรักษาจากสถานการณ์ COVID-19 

 
TPFA/TTIA เข้าตรวจการนำเร ือ 300 เมตร ไม่เกิน 399 เมตร ร ่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (คุณจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์) พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ณ 
ท่าเรือแหลมฉบัง 

 

TPFA/TTIA เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Online เรื่อง “ปรับตัวสู่มาตรฐานความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่
ของ CODEX GHPs/ HACCP (2020) & Code of Practice on Food Allergen Management” 

 
TPFA เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการยื่นขอหนังสือรับรองสุขอนามัยในสถานการณ์การระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 กับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ 
 

TPFA จัดประชุมวิสามัญครั้งท่ี 3/2564 ผ่านทาง Zoom Meetings 

 
TPFA เข้าร่วมสัมมนา Online “Preconnect by Fair SEA” ครั้งท่ี 2 จัดโดย VNU 

 
TPFA เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการยื่นขอหนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงและ

ประเด็นอื่นๆ กับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ 

 
TPFA เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “FTA นำเกษตรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดน

ภารตะ” จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 

TTIA/TPFA เข้าประชุมหารือประเด็นการขออนุญาตนำเข้าเลือดปลา ตลอดจนปลาบดที่ไม่เหมาะ
สำหรับมนุษย์บริโภค ภายใต้พิกัด 2301.20 เพื่อผลิตสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง ร่วมกับหอการค้าไทย

และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
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TPFA จัดประชุมวิสามัญครั้งท่ี 4/2564 ผ่านทาง Zoom Meetings  

 
TPFA เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรี

อาเซียน” จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

 
TTIA TPFA TFFA และTFPA เข้าร่วมหารือเรื่อง “การจัดตั้ง รพ.สนาม สำหรับผู้ป่วยสีเหลือง” ร่วมกับ 

นพ.สาธารณสุขสมุทรสาคร /ผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร/ผอ. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และผอ. 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และร่วมมอบเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับ สสจ. สมุทรสาคร

รับมอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 

 
TTIA TPFA TFFA และTFPA เข้าร่วมมอบเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ สสจ. 

สงขลา รับมอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

TTIA และ TPFA เข้าร่วมประชุม TTIA HR ครั้งที่ 4/2564 ผ่านทางออนไลน์ (Zoom meeting) จัด
โดยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
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สารบัญ / content 

 

ข่าวกิจกรรม หน้า 
 

TPFA เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Zoom Webinar เรื ่อง “รอบรู ้ตลาดการค้าเสรีกับกรมเจรจา: 
เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไทยให้ยั่งยืน” จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

 

TPFA เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19) สำหรับสถานประกอบการ
โรงงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ส่งออก จัดโดย สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

(สพส.) กรมปศุสัตว์ 
 

กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา พฤษภาคม – สิงหาคม 2564  

 
ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564 รวบรวมโดย TTIA/TPFA 
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TTIA/TPFA ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ มอบผลิตภัณฑ์ซาร์ดีน

กระป๋อง จำนวน 50,000 กระป๋อง ผ่านผู้ว่าฯ กทม. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการ

รักษาจากสถานการณ์ COVID-19 ณ รพ.กลาง, รพ.ราชพิพัฒน์บางแค และรพ.

สนามเอราวัณ 2 

วันที่ 29 เมษายน 2564 TTIA และ TPFA ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ 

และเครือข่ายได้ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนจำนวน 100 หีบ (10,000 กระป๋อง) เพื่อ

ช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาจากสถานการณ์ COVID-19  ณ โรงพยาบาลกลาง (เป็น รพ.

สนาม) 

ทาง TTIA และ TPFA มีกำหนดมอบปลากระป๋องอีก 400 หีบ หรือ 40,000 กระป๋อง 

ให้กับ โรงพยาบาลสนามในกรุงเทพ ได้แก่ รพ.ราชพิพัฒน์บางแค, รพ.สนามเอราวัณ2(บางกอก

อารีน่า หนองจอก) และมอบผ่านทาง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อไปค่ะ  

 

วันที่ 30 เมษายน 2564 TTIA และ TPFA ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ 
และเครือข่ายได้ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนจำนวน 250 หีบ (25,000 กระป๋อง) เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมอบให้กับ รพ.ราชพิพัฒน์บาง
แค จำนวน 50 หีบ (5,000 กระป๋อง) และมอบผ่านทาง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 
200 หีบ (20,000 กระป๋อง) โดยท่านผู้ว่าฯ จะนำผลิตภัณฑ์ไปมอบให้กับ รพ.สนามอื่นๆ ต่อไป 

อนึ่ง ทาง TTIA และ TPFA จะมีกำหนดมอบปลากระป๋องอีก 150 หีบ หรือ 15,000 
กระป๋อง ให้กับรพ.สนามเอราวัณ2(บางกอกอารีน่า หนองจอก)จำนวน 100 หีบ(10,000กระป๋อง) 
และรพ.ราชพิพัฒน์บางแค 50 หีบ (5,000 กระป๋อง) ค่ะ 
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วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 TTIA และ TPFA ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ 
และเครือข่ายได้ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนจำนวน 150 หีบ (15,000 กระป๋อง) เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมอบให้กับ รพ.ราชพิพัฒน์บาง
แคจำนวน 50 หีบ (5,000 กระป๋อง) และ รพ.สนามเอราวัณ2(บางกอกอารีน่า หนองจอก) 
จำนวน 100 หีบ(10,000กระป๋อง)  

ทั้งน้ี ทางสมาคมฯ จะเข้าร่วมการมอบป้ายบริจาคผลิตภัณฑ์ปลากระปอ๋งกับสภา
หอการค้า โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 11 พฤษภาคม ต่อไปค่ะ 

 

 

 

 เช้าวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 TTIA และ TPFA โดยคุณวรพล เจ้าหน้าท่ีอาวุโส เข้า

ร่วมการมอบป้ายบริจาคผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง จำนวน 500 หีบ (50,000 กระป๋อง) มูลค่า 

900,000 บาท ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ และเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ท่ี

เข้ารับการรักษาจากสถานการณ์ COVID-19 มีคุณ

สนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศ

ไทยและประธานหอการค้าไทยเป็นผู้รับมอบ และ

ได้แบ่งมอบให้กับ โรงพยาบาลสนาม 3 แห่งใน

กรุงเทพมหานคร ดังนี ้  โรงพยาบาลกลาง (รพ.

สนาม) รพ.ราชพิพัฒน์บางแค รพ.สนามเอราวัณ2(

บางกอกอารีน่า หนองจอก) และ มอบผ่านทาง ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร และท่านผู ้ว่าฯ จะนำ

ผลิตภัณฑ์ไปมอบให้กับ รพ.สนามอื่นๆต่อไป 

       ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 

ท่ีผ่านมา 
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ดร.พจน์ และคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบ  ศ.ดร.

นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อมอบเงินสนับสนุน

เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ล้านบาท  

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  ดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์  คุณอมรพันธ์ุ  อร่ามวัฒนานนท์ และ
คณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบ  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
คณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อมอบเงินสนับสนุนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ล้านบาท  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 ได้ส่งผลกระทบเป็นวง
กว้างต่อระบบเศรษฐกจิ สงัคม และประชาชน โดยในวิกฤตครั้งน้ี ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจำนวนมากเป็นเหตุให้อุปกรณ์ทางการแพทย์และบคุลากรทางการ
แพทย์ที่ตอ้งการใช้มีน้อยลงและขาดแคลนอย่างเห็นได้ชัด 

กลุ่มบริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเงินเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ใน
ประเทศและประชาชนคนไทยต่อไป 

Cr:seavalue group 

 

TPFA/TTIA เข้าร่วมการมอบป้ายบริจาคผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง จำนวน 500 หีบ 

(50,000 กระป๋อง) มูลค่า 900,000 บาท กับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ 

และเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาจากสถานการณ์ COVID-19  

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คุณวรพล เจ้าหน้าที่อาวุโส เข้าร่วมการมอบป้ายบริจาค

ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง จำนวน 500 หีบ (50,000 กระป๋อง) มูลค่า 900,000 บาท โดย TTIA

และ TPFA ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ และเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับ

การรักษาจากสถานการณ์ COVID-19 มีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอฯ เป็นผู้รับมอบ 

และได้แบ่งมอบให้กับ โรงพยาบาลสนาม 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร ดังนี้  โรงพยาบาลกลาง 
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(รพ.สนาม) รพ.ราชพิพัฒน์บางแค รพ.สนามเอราวัณ2(บางกอกอารีน่า หนองจอก) และ มอบ

ผ่านทาง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และท่านผู้ว่าฯ จะนำผลิตภัณฑ์ไปมอบให้กับ รพ.สนาม

อื่นๆต่อไป 

ทั้งน้ี สมาคมฯ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่
ผ่านมา 

TPFA/TTIA เข ้าตรวจการนำเร ือ 300 เมตร ไม่เก ิน 399 เมตร ร ่วมกับรอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (คุณจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์) 

พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง  

เมื ่อวันที ่ 26 พฤษภาคม 2564 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ 
หอการค้าไทย  ประธานคณะกรรมการการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้เข้าตรวจการนำเรือ 300 เมตร ไม่เกิน 
399 เมตร ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (คุณจุรินทร์ ลักษณะ
วิศิษฏ์) พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง  

โดยได้ตรวจเยี่ยมเรือสินค้า MSC Amaterdam ณ ท่าเรือ D1 ฮัทชิสัน ซึ่งเป็นการนำเรือ
ขนาดมากกว่า 300 เมตร แต่ไม่เกิน 399 เมตร เข้าเทียบท่าเรือ ซึ่งเป็นการผลักดันความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชนและรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าในปัจจุบัน ตามข้อเสนอของ
หอการค้าไทยตั้งแต่สิ้นปี 2563 ซึ่งจะเริ่มสร้างความสมดุลกับการส่งออกสินค้าและตู้สินค้าที่
ขาดแคลนให้กับผู้ประกอบการ พร้อมทั้ง ได้ยื่นหนังสือปัญหาและข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหา
ราคาแผ่นเหล็กและค่าระวางเรือต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง 6 
สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมการค้า
อาหารสัตว์เลี้ยงไทย สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
สเปรย์ไทย และสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ได้มีข้อร้องเรียนมายังหอการค้าไทย ถึงปัญหา
ต้นทุนการผลิตและส่งออกอาหาร โดยเฉพาะอาหารกระป๋องที่สูงขึ้นต่อเนื่อง จากสภาพปัญหา
ราคาแผ่นเหล็ก ค่าระวางเรือ ที่ขึ้นไม่หยุด และการขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้า หากไม่ได้การแก้ไข
จะกระทบอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปของไทยที่สร้างรายได้กว่าปีละ 2 แสนล้านบาท โดยมี
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา อาทิ 

ยกเลิกการไต่สวนคำร้องมาตรการการทุ่มตลาดแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก และแผ่นเหล็ก
เคลือบโครเมียม โดยเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแผ่นเหล็กในประเทศซึ่งนำมาสู่การ
ปรับราคาสูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม และผู้ขายแผ่นเหล็กในต่างประเทศฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา
แผ่นเหล็กที่ส่งออกมายังประเทศไทย 

เร่งรัดดำเนินมาตรการใดๆ ที่สามารถแก้ไขสถานการณ์การปรับขึ้นค่าระวางเรือและการ
ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อให้ต้นทุนค่าขนส่งกลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว 
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TPFA/TTIA เข้าร ่วมสัมมนาวิชาการ Online เร ื ่อง “ปรับตัวสู ่มาตรฐานความ

ปลอดภ ัยอาหารฉบ ับใหม ่ของ CODEX GHPs/ HACCP (2020) & Code of 

Practice on Food Allergen Management” 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2564 คุณอนุสรา และคุณศศิธร 
จนท.สมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนา
วิชาการ Online เรื่อง “ปรับตัวสู่
มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
ฉบ ับใหม ่ของ CODEX GHPs/ 
HACCP (2020) & Code of 
Practice on Food Allergen 
Management”จ ั ด โ ด ย  ส ภ า
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก
อช.) โดยมี คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา 
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
สภาอุตฯ และคุณพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. เป็นประธาน สรุปดังน้ี 

- อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย จึงตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนในกระบวนการผลิต การแปรรูป ตั้งแต่
ต ้นน ้ ำจนถ ึ งปลายน ้ ำ  ตามแนวทาง 3 F ค ือ  Food Safety, Food Security และ Food 
Sustainability เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในสินค้า ผลิตภันฑ์ที่มีความปลอดภัย มี
คุณภาพ ตลอดจนโภชนาการที่ดีให้เกิดความมั่นคง การเข้าถึงอาหารของทุกเพศทุกวัย และเน้น
ย้ำถึงกระบวนการผลิต ซึ่งจะต้องไม่ทำลายและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อมุ่งสู่
ความยั่งยืนไปพร้อมๆกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านมาตรฐาน
ระหว่างประเทศของ CODEX โดยทั่วกัน 

- คุณพิศาล ได้พูดถึงภาพรวมทิศทางอุตสาหกรรมอาหารไทยตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยฉบับใหม่ 

      CODEX: มาตรฐาน GHPs/ HACCP ฉบับใหม ่ เป ็นฉบ ับท ี ่  4 ประกาศเม ื ่อเด ือน
พฤศจิกายน 2563 เป็นมาตรฐาน CODEX ที่ถูกนำไปใช้มากที่สุด มีความพยายามในการนำ
ระบบ Management System มาใส่เข้าในระบบ Food Safety ปรับให้มีความเชื่อมโยงระหว่าง 
GHP และ HACCP มี Control measuresใน GHP และใน HACCP และมี Food Safety culture 

- ทิศทางโลกต่อมาตรฐาน GHPs/ HACCP ฉบับใหม่ 

      หลายประเทศปรับเปลี่ยนมาตรฐาน/ กฎระเบียบไปก่อนหน้านี้แล้ว เช่น EU, US, etc. 
โดยประเทศที่อ้างอิง Codex GHP/ HACCP อยู่แล้วจะทยอยปรับตาม และลูกค้าต่างประเทศจะ
เริ่มขอเปลี่ยนใบรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่ ซึ่ง CB เริ่มเปลี่ยนมาตรฐานในการรับรอง โดย 
Private standard (รวมทั้ง ISO 22000) อยู่ระหว่างการพิจารณา และมีการนำมาตรฐาน Codex 
GHP / HACCP ไปใช้กว้างขวางข้ึน 

- ทิศทางของประเทศไทยต่อมาตรฐาน GHPs/ HACCP ฉบับใหม ่

      มาตรฐานไทยที่ adopt Codex มากำลังปรับเปลี ่ยนตาม (มกษ. 9023, 9024) โดย
กฎระเบียบ/ มาตรฐานไทย (เช่น ประกาศ สธ.) ที่นำ Codex มาอ้างอิงปรับใช้ รับเป็นข้อมูลเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงในระยะต่อไป อุตสาหกรรมไทยที่ทำระบบ GHP / HACCP อยู่แล้ว ปรับปรุงให้
ได้ตามมาตรฐานใหม่ (HACCP ปรับเล็กน้อย, GHP อาจจะปรับมากกว่า) และอุตสาหกรรม 
(รวมทั้งภาคส่วนอื่น เช่น เกษตรกรรม, บริการอาหาร, ค้าปลีก) มีแนวโน้มจะเข้ามาใช้มาตรฐาน
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มากขึ้น ซึ่ง CB ในไทยหลายรายปรับเปลี่ยนมาตรฐานแล้ว บางรายอยู่ระหว่างดำเนินการ โดย
หน่วยงานรัฐ/ เอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ 
รวมทั้งจัดทำคู่มือ สื่อ และหลักสูตร 

- ดร.วิรัชนี โลหะชุมพล นักวิชาการ
มาตรฐานชำนาญพิเศษ มกอช. ได้อธิบายถึง
การตีความและการนำไปประยุกต ์ใช ้ของ
มาตรฐานความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ของ 
CODEX GHPs/ HACCP (2020) & Code of 
Practice on Food Allergen Management 
(CXC 80-2020)  

     - โดยฉบับนี ้เน้นไปที ่สารก่อภูมิแพ้ใน
อาหาร เพื่อลดการปนเปื้อนในอาหาร 

     - GHPs ทุกข้อสำคัญ แต่บางข้อที่มีพื้นฐานจากข้อกังวลด้านความปลอดภัยอาหารต้องการ
เอาใจใส่มากขึ้น เพื่อให้อาหารปลอดภัย 

     - ในกรณีที่ GHPs นำไปปฏิบัติไม่เพียงพอให้เกิดความปลอดภัยในอาหารได้ ควรได้รับการ
จัดการใน HACCP plan 

     - ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นนิยาม โปรแกรมการฝึกอบรม การตรวจเฝ้าระวังประสิทธิผลการทำ
ความสะอาด สุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมการปฏิบัติงาน  

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังลิง้ก์ 
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1z5XP0eLIgoYxfrkY54QjLl2_69vXtngl?usp=sharing  

- การเสวนาการปรับตัวของ
ภาคร ัฐ  และภาคเอกชนเข ้าสู่
มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
ระหว่างประเทศฉบับใหม่ จากกรม
ประมง, กรมปศุสัตว์, กรมวิชาการ
เกษตร และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย โดยมีคุณรุ้งเพชร ผอ.
กลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน อิน
ฟอร ์มา มาเก ็ตส ์ เป ็นผ ู ้ดำเนิน
รายการ 

- CODEX ฉ บ ั บ ใ ห ม ่ นี้  
ภาครัฐแจ้งว่าผู้ประกอบการปฏิบัติอยู่แล้วอาจจะมีเพิ่มเพิ่มเรื่องสารก่อภูมิแพ้บ้าง ให้ทำตามฉบับ
ใหม่ได้เลย แต่ยังต้องใช้ มกษ. อยู่ เนื่องจากฉบับใหม่ต้องรอประกาศลงราชกิจจานุเษกษาก่อน 
ส่วนสภาอุตฯ แจ้งว่าให้ผู้ประกอบการเริ่มปฏิบัติตามฉบับใหม่ได้เลยเช่นกัน เนื่องจาก CODEX  
ปรับให้ง่ายขึ้น และนำผลลัพธ์มาเปรียบเทียบของเดิมว่าดีขึ้นหรือไม่ 

     - กรมประมง ให้ความเห็นว่า CODEX เป็นพื้นฐานที่ใช้กันทั่วโลก แต่มาตรฐานอื่น เช่น 
ISO 22000 หรือBRC มีการเพิ ่มหัวข้อในบางจุด ตามความต้องการของคู ่ค ้า แนะนำให้
ผู้ประกอบการยึด CODEX GHPs HACCP เป็นหลัก และต่อยอดเป็นมาตรฐานอื่นตามที่ลูกค้า
ปลายทางต้องการได้ ไม่แนะนำให้รวมกันป้องกันการสับสน 

- กรมปศุสัตว์และกรมวิชาการเกษตร เห็นด้วยกับกรมประมง เน่ืองจากง่ายและสะดวกใน
การดำเนินการ ออดิทเตอร์ของรัฐประเทศผู้นำเข้าก็ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งผู้ประกอบการอธิบายให้
ออดิทเตอร์เข้าใจว่าใช้หลักการใดในการตรวจและปฏิบัติได้ 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1z5XP0eLIgoYxfrkY54QjLl2_69vXtngl?usp=sharing
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- สภาอุตฯ ให้ความเห็นว่าผู ้ประกอบการรายใหญ่สามารถตอบสนองความต้องการ
มาตรฐานของคู่ค้าได้ดี ส่วนรายเล็กต้องมีคู่มือให้บุคลากรทำงานได้ง่าย โดยเห็นด้วยกับภาครัฐ
ที่ใช้ CODEX เป็นหลักแล้วต่อยอดมาตรฐานต่อไป 

- การจัดการสารก่อภูมิแพ้ใน GHPs HACCP ภาครัฐให้ความเห็นคล้ายกันว่าขึ้นอยู่กับ
มาตรฐานของประเทศคู่ค้าปลายทางว่าต้องการแบบไหน โดยผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้
ตั้งแต่ต้นทางแล้ว 

- แนวทางการตรวจโรงงานในปัจจุบัน ด้วยสถานการณโควิด 19 กรมปศุสัตว์ มีมาตรการ
ตรวจโรงงานอยู่แล้วโดยให้ผู้ประกอบการทำแผน covid 19 เพิ่มเติมจากเดิม GHPs HACCP ซึ่ง
กรมฯได้สุ่มตรวจสินค้าภายในประเทศและส่งออก จำนวน 3,000 ตัวอย่าง พบว่ายังไม่เจอเชื้อ
โควิด 19 ในอาหาร ส่วนกรมวิชาการเกษตร ได้ควบคุมสุขอนามัยพนักงานมากขึ้น ตามหลักของ 
FAO,WHO ซึ่งผู้ประกอบการได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันโควิด19 แพร่ระบาดในพนักงาน
และในภาชนะบรรจุอาหาร และกรมประมง (dolphin)(dolphin) ได้จัดทำแนวทางป้องกันโควิด 
19 ร่วมกัน 4 กระทรวง โดยในช่วงแรกเป็นมาตรการสมัครใจ และมีใบรับรองให้ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้คู่ค้า ต่อมาประเทศคู่ค้าหลักได้ให้ความสำคัญมาก เน่ืองจากกังวลเชื้อโควิด19 จะติด
ไปตามแพคเกจจิ่ง จึงเป็นมาตรการบังคับแล้ว ซึ่งมาตรการนี้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ ท่าเรือ 
จนถึง supply chain โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 90%  สามารถปรับตัวได้ไวมากและปฏิบัติ
ตามมาตรการดังกล่าวได้แล้ว 

- สภาอุตฯ ได้กล่าวขอบคุณภาครัฐที่ช่วยเหลือ โดยผู้ประกอบการปฏิบัติ GHPs HACCP 
และมาตรการป้องกันโควิด19 ได้ ทำให้มีโอกาสปนเปื้อนน้อยมาก ทั้งน้ีภาคเอกชนยินดีให้ความ
ร่วมมือปฏิบัติตามภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการส่งออกของไทยต่อไป 

     ทั้งน้ี ท่านสามารถรับชมการสัมมนาย้อนหลังได้ทางhttps://www.youtube.com/watch?v=VaPCrIcsQ8k  

 

TPFA เข้าร่วมประชุมเพื ่อแก้ไขปัญหาการยื ่นขอหนังสือรับรองสุขอนามัยใน

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 1 กับสำนักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ 

  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 TPFA คุณวรวีย์ เลขาธิการสมาคมฯ, ผู้แทนสมาชิก TPFA 

9 บร ิษ ัท  ค ือ  SEAPAC, TUM, SCC, 

TCB, PFG, AAI, Unicord, ISA แ ละ

CMC คุณสุพ ัตรา ผอ.สมาคมฯ คุณ

ศศิธร และคุณภรภัทร จนท.อาหารสัตว์

เลี้ยง เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา

การยื่นขอหนังสือรับรองสุขอนามัยใน

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ครั้งที่ 1 กับสำนักพัฒนาระบบ

และรับรองมาตรฐานสินค ้าปศ ุส ัตว์ 

https://www.youtube.com/watch?v=VaPCrIcsQ8k
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(สพส.) กรมปศุสัตว์ โดยมี ผอ.อนุชา มุมอ่อน กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ เป็น

ประธาน ซึ่งได้รับหนังสือด่วนจากสมาคมฯ เรื่องปัญหาและข้อเสนอฯ สรุปประชุมดังน้ี 

1️.ปัญหาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ในช่วงโควิด-19  กรมปศุสัตว์ แจ้งว่า กระทรวงฯ 

มีประกาศให้ Work form home ถึงวันที ่ 16 มิ.ย. 64 หรือ อาจจะมีการขยายต่อ จนกว่า
สถานการณ์โควิด-19จะดีขึ้น 

- หัวหน้าห้อง H/C แจ้งว่า สัตวแพทย์ประจำโรงงานแต่ละท่านพิจารณา H/C จากความเสี่ยง
ของสินค้าของแต่ละโรงงาน และพิจารณาตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง 

- สัตวแพทย์โรงงาน ปกติจะเปลี่ยนทุก 6 เดือน โดยพิจารณาจากพื้นที่ปฏิบัติงาน, ประเภท และ
ขนาดของโรงงาน ทั้งนี้ ประธานได้รับไปพิจารณาว่าหากเป็นบริษัทเครือเดียวกันจะให้สัตว
แพทย์โรงงานเป็นคนเดียวกัน เพื่อให้การทำงานของโรงงานสะดวกขึ้น ลดผลกระทบต่อลูกค้า
และด่านปลายทาง 

- การเวียนสัตวแพทย์ลงนามทุกสัปดาห์ เนื่องจากสัตวแพทย์ลงนามแต่ละท่านต้องเวียนตรวจ
โรงงาน ซึ่งทางห้อง H/C แจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์ได้ แต่สัตวแพทย์บางท่านอาจติดธุระก็
สามารถเปลี่ยนได้ จึงแจ้งล่วงหน้าได้อย่างน้อย สัปดาห์ต่อสัปดาห์ 

- ในส่วนของการแสตมป์ชื่อสัตวแพทย์ลงนามหลังเซ็นต์แล้ว กรมฯเสนอให้ปั๊มตรายางเอง เพื่อ
ลดการแออัดที่ห้อง H/C แต่กังวลว่าจะปั๊มผิด/ลืมปั๊ม ส่งผลต่อปลายทาง และการนำไปใช้
ในทางอื่น จึงขอพิจารณาแต่ละกรณีไป 

- เอกสารตกค้างอาจเกิดจากทางผู้ประกอบการส่งอีเมลไป แล้วค้างอยู่ในอีเมลขยะ ซึ่งสัตว
แพทย์ประจำโรงงานไม่ได้เปิดทุกครั้ง จึงขอให้ทางผู้ประกอบการไลน์แจ้งสัตวแพทย์โรงงานได้ 
ทั้งน้ี ห้อง H/C จะช่วยตรวจสอบจากสัตวแพทย์ประจำโรงงานอีกครั้ง 

- ปกติห้อง H/C ได้มีคู่มือการอบรมสตัว
แพทย์ประจำโรงงานในการตรวจ H/C  
อยู ่แล้ว และยินดีร ับไปแจ้งก ับส ัตว
แพทย์โรงงานอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน 

- ขั้นตอนการยื่นและเอกสารแนบ H/C 
ทาง สพส.มีแจ้งผู้ประกอบการแล้ว หาก
มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งผ่านทาง
ไ ล น ์ ห ้ อ ง  Health cert. petfood ซึ่ ง
สมาชิกสามารถติดตามทางไลน์ได้ หาก

ท่านใดยังไม่ได้เข้ากลุ่มสามารถแจ้งยื่นคำขอให้สัตวแพทย์อนุมัติเข้าได้ 

2️.ข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการ

ยื่น H/C ก่อนส่งออก 3 วัน 

ทำการยื่นขอหมายเลข H/C ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยทำการะบุข้อมูล วันเรือเข้า-
ออก, วิธีการขนส่ง, จำนวนสินค้าที่จะส่งออก และมูลค่า  หลังจากนั้นเป็นการจัดการของโรงงาน
ว่าจะทำเอกสาร H/C วันไหน ซึ่งสามารถรอสายเรือทำการยืนยันให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยทำ 
H/C ก็ได้ โดยให้ประสานแจ้งสัตวแพทย์ประจำโรงงาน 

3️.เรื่องอื่นๆ 

3.1) ระบบ EU (Traces) 

หากโรงงานมีความกังวลในเรื่องของการเปิด-ปิดข้อความผิด สามารถทำ template 
ให้กับทางสัตวแพทย์ว่าต้องทำการเปิด-ปิดข้อความไหนบ้าง เพื่อให้ทางสัตวแพทย์พิจารณา
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ก่อน หากถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะยึดตาม template ที่ทางโรงงานเสนอมาให้ เพื่อลดเวลาการ
แก้ไขเอกสาร 

3.2) ในManufacturers declaration ปกติระบุแค่ Based meat แต่ สพส.ให้ลงรายละเอียด
ข้อมูลวิตามินที่ใส่ในแต่ละสินค้าด้วย  

3.3) สพส.สอบถามการใช้ “จิ้งหรีดผง” ที่เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์เลี้ยง 

ทาง ผอ.อนุชา แจ้งว่า ยังติดประเด็นการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์อยู่ หากผู้ประกอบการมี
ข้อมูลว่าประเทศใดที่ไม่มีข้อจำกัดในการเอา จิ้งหรีดผง มาเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์เลี้ยง 
สามารถแจ้งกลับมาได้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 

TPFA จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/2564 ผ่านทาง Zoom Meetings 

วันนี้ 10 มิ.ย. 64 TPFA จัดประชุมวิสามัญ TPFA ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม TPFA 
และผ่านทาง Zoom Meetings มีสมาชิกเข้าร่วม 9 บริษัท (14 ท่าน) จาก 11 บริษัท (ครบองค์
ประชุม) ทั้งนี้ สมาคมฯ จะส่งรายงานการประชุม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิ.ย. 64 ให้ท่าน
สมาชิกทราบต่อไปค่ะ 

           สำหรับการประชุมวิสามัญ TPFA ครั ้งที ่ 4/2564  มีกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่            
5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ผ่าน Zoom Meeting ค่ะ 

TPFA เข้าร่วมสัมมนา Online “Preconnect by Fair SEA” ครั้งที่ 2 จัดโดย VNU  

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 TPFA คุณศศิธร และคุณภรภัทร เจ้าหน้าที่อาหารสัตว์เลี้ยง 

ได้เข้าร ่วมฟังสัมมนาในงาน Preconnect by Fair SEA ครั ้งที ่  2 จ ัดโดย VNU โดยมีคุณ 

Johannes Kraus เป็นผู้กล่าวเปิดงาน สรุปดังน้ี 

หัวข้อ Impact I’d COVID-19 on Companion Veterinary Practice in the Era of 
Pandemics โดย Dr. Chaiyot Tanrattana สรุปดงัน้ี 
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1. ประสบปัญหาเรื่องสต๊อก/อุปทานมากที่สุด ซึ่ง
ยาและ PPE เป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาอุปทานทั่วโลก อเมริกาเหนือมีปัญหา
เรื่องอาหารสัตว์เลี้ยงมากกว่าภูมิภาคอื่น 

2. การเปลี่ยนแปลงราคาคลินิกตามภูมิภาค 

ราคาที ่คลินิกเรียกเก็บจากเจ้าของสัตว์
เลี ้ยงนั ้น เพิ่มขึ ้นน้อยลงสำหรับพื้นที่เดียวกันนี้ 
แสดงว่าคลินิกหลายแห่งเลือกที่จะรับการขึ้นราคาด้วยตนเองและรับส่วนต่างกำไรแทนที่จะโอน
ค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า 

หัวข้อ How COVID-19 Opens Up a 
New Future For All โ ด ย  Shannon B., 
Dr.Siraya C. และDr. Natasha Lee สรุปดังน้ี 

ตลาดสุขภาพสัตว์ยังคงเติบโตระบาด
อย่างสิ้นหวัง 

นพ.ศิรยา จากงานวิจัยสมาคม American Pet 
Products แสดงให้เห็นว่า 

1. ป ร ะ ม า ณ  11.38 ล ้ า น ค ร ั ว เ ร ื อ น ใ น
สหรัฐอเมริกาได้รับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ในช่วงการแพร่ระบาด ซึ่ง 41% ของครัวเรือนอังกฤษได้
สัตว์เลี้ยงตัวใหม่อย่างน้อยหนึ่งตัวในช่วงล็อกดาวน์ (The Pet Factor Journal)  

2. ประชากรสัตว์เลี้ยงของเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นจาก 4.9 ล้านในปี 2014 เป็น 7.5 ล้านในปี 2018  

3. จำนวนเจ้าของแมวและสุนัขในจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8.4% จากปี 2018 เป็น 2019 ซึ่งสูงถึง 
61.2 ล้านคน 

ปัจจัย 3 ประการที่นำไปสู่สิ ่งนี้ 
ได้แก่  

(1) การเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้น 
ทำให้มีสุขภาพจิตและสังคมที่ดีขึ้น 

(2) การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีความ
กังวลเรื ่องการเงินในช่วงการระบาด
ใหญ่  

(3) อายุยืนของสัตว์เลี้ยง 

หัวข้อ Premiumize Your Per Food with High Quality Animal Protein Hydrolysayes 
โดย K.Arnaud Savarin สรุปดังน้ี 

1. พื้นฐานโภชนาการโปรตีนและแหล่งโปรตีนจากสัตว์ทั่วไปที่ใช้ในอาหารสัตว์เลี้ยง  

พื้นฐานโภชนาการสัตว์เลี้ยง ได้แก่ วิตามินและแร่ธาตุ น้ำ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน 

การย่อยโปรตีน  

- โปรตีนประกอบไปด้วยกรดอะมิโน 

- สุนัขและแมว สามารถสังเคราะห์กรดแอมโนบางชนิดจากคาร์บอนและไนโตรเจน เพื่อสร้าง
โปรตีน 
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การเลือกแหล่งโปรตีนที่ดี ได้แก่ มีธาตุ
อาหารหลัก ปลอดภัย ย่อยโปรตีนได้  และมี 
Amino acids  

แหล่งโปรตีนจากสัตว์ทั่วไปในอาหารสัตว์
เลี้ยง มี 3 ประเภทที่แตกต่างกัน 

(1) Meat meal (2) Fresh meat (3) Protein 
hydrolysate  

จาก basic ——> Premium 

2. Protein Hydrolysate เป ็นผลล ัพธ ์จาก
กระบวนการ  hydrolysis ซ ึ ่ งต ั ด โปรตี น
ออกเป็นชิ้นเล็ก ซึ่งรวมคุณค่าทางโภชนาการ
ที่เหนือกว่าและการประมวลผลต่ำ อีกทั้งยัง
ช่วยดูแลระบบทางเดินอาหารและการดูดซึม
สารอาหาร นำไปสู่การสร้างแบนด์อาหารสัตว์
แบบพรีเมียม 

 

หัวข้อ Pet Care Market in Thailand 
โดย Dr. Varittha Sieawej จาก รพ.สัตว์ทองหล่อ สรุปดังน้ี 

1. ประชากรสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยปี 2020 มีจำนวน 23 ล้านตัว ส่วนใหญ่เป็นสุนัขและแมว  

2. พฤติกรรมและแนวโน้มการเลี้ยงสัตว์ของผู้คน มักนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงช่วงวัยเด็ก(ลูกแมว) 
ส่งผลให้ขับเคลื่อนตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงและตลาดสุขภาพสัตว์เลี้ยง 

3. จำนวนแมว เพิ่มสูงข้ึนกว่าสุนัขถึง 2 เท่า ทำให้การบริโภคอาหารแมวสูงข้ึนในปี 2020 

ตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย 

- การนิยมเลี้ยงสัตว์เสมือนลูกช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดดูแลสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ด้วย
ความก้าวหน้าทางบริการทางการแพทย์สัตว์ ยังช่วยยืดอายุของสัตว์เลี้ยง 

- อาหารสุนัขและแมวในช่วงปี 2019 โตถึง 
8.9%  

- ผู้เลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เอาใจใส่กับอาหารการ
กินของสัตว์เลี้ยง และยินดีจ่ายเพื่อคัดสรรสิ่ง
ดีๆให้กับสัตว์เลี้ยง 

 

 

 

สถานการณ์ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงในช่วงโควิด-19 

1. เกิดช่องทางออนไลน์ 

   - การขายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น 
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   - การสร้าง online channel โดยแบนด์
ของตัวเอง 

2. พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 

  - การซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงผ่านข่องทาง e-
commerce และช่องทางออนไลน์  

3. การเลี้ยงสัตว์เสมือนลูก 

   - ผู้เลี้ยงมักค้นหา premium treats และ
ของเล่น เพื่อนำมาเล่นกับสัตว์เลี้ยงของ
ตัวเองที่บ้าน 

   - ตลาดแมวในประเทศไทย: เติบโตด้วยผลประโยชน์จากอาหารแมว และสินค้าที่เกี่ยวกับแมว 

  

TPFA เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการยื่นขอหนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้า

อาหารสัตว์เลี้ยงและประเด็นอื่นๆ ครั้งที่ 2 กับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 TPFA คุณวรวีย์ เลขาธิการสมาคมฯ, ผู้แทนสมาชิก TPFA 8 
บริษัท คือ SEAPAC, TUM, TCB, PFG, AAI, Unicord, ISA,CMC  และบริษัทชิปปิ้ง 2 บริษัท 
คือ บจก.บอร์เนียว โลจิสติกส์ และ บจก.ซี.เอ็ม.อาร์ ฟอร์เวิดดิ้ง คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ คุณ
ศศิธร คุณภรภัทร และคุณอนุสรา จนท.สมาคม เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการยื่นขอ
หนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงและประเด็นอื่นๆ ครั้งที่ 2 กับสัตวแพทย์จาก
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ โดยมี ผอ.อภินันท์ คง
นุรัตน์ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ เป็นประธาน สรุปประชุมดังน้ี 

 

1.ปัญหาสืบเนื่องจากการประชุม วันที่ 31 พ.ค. 64 การปรับเอกสาร MD ทาง สพส. แจ้งว่าน่าจะ
แล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ค.64 ส่วนคู่มือการตรวจสอบ HC ทาง สพส. อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่ง
ใช้เวลาพอสมควร ดังน้ัน จึงให้ผู้ประกอบการอ่านเอกสารที่ สพส.ใช้อบรมจาก สพ.โรงงานก่อน 
ดังไฟล์แนบ 
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2.ปัญหาใหม ่

2.1 ปัญหาการแจ้งปรับเปลี่ยนข้อมูลในการ
ยื่น-รับ เอกสารบ่อยครั ้ง กรมฯแจ้งว่า เดิมห้อง HC 
เปิดให้รับเอกสาร 2 ครั้งต่อวัน แต่ขณะนี้ได้เปิดทั้งวัน 
เพื่อลดการแออัด กรณีเร่งด่วนรับได้ในเวลา 11.00 น. 

2.2 ขั้นตอนการพิมพ์ใบปะหน้า สพส.ชี้แจงว่า
ให้เครดิตผู้ประกอบการปริ้นหน้าเมลของหมอ รง. ที่
อนุมัติการขอ HC แนบมาประกอบการรับ HC ตัวจริงที่
ห้อง HC เพื่อลดขั้นตอนการตรวจซ้ำจากหมอห้อง HC 
แต่หากทาง รง.ใด ไม่มีเมสเซนเจอร์เดินทางทุกวัน 
จำเป็นต้องให้ หมอHC เปิดย้อนข้อมูลที่ หมอ รง.อนุมัติ จะทำให้เสียเวลาในการออกเอกสาร
มากขึ้น 

2.3 ขั้นตอนหลังส่งออกต้องยื่นเอกสารภายใน 7 วัน นั้น กรมไม่มีข้อกำหนดแต่ให้ HC 
ถึงก่อนเคลียร์ของ ซึ่งผู้ประกอบการแจ้งว่าประเทศมาเลเซียที่ช่วงการเดินเรือสั้น HC ออกช้า 
ทำให้สินค้าติดท่าเรือ ทาง สพส.ให้แจ้งหมอ รง. เพื่อพิจารณาให้เรวขึ้น โดยห้อง HC สามารถ
อนุมัติได้ภายใน1วัน 

2.4 ปัญหาการกำหนดให้ระบุวันผลิตใน HC สพส.แจ้งว่าเป็นข้อบังคับของประเทศ
ปลายทางใน HC จึงต้องใส่ข้อมูลนี้ ซึ ่งหากต้องการไม่ระบุข้อมูลดังกล่าว ต้องดูประเทศ
ปลายทางใดว่ายอมรับได้ โดยต้องปรับแบบฟอร์ม 3,11และได้รับการยินยอมจากประเทศ
ปลายทาง  

ทาง สพส. จ ึงขอให้สมาคมฯ รวบรวม
ข้อมูลจากสมาชิกว่ามีประเทศใดไม่ต้องระบุวันที่
ผลิต โดยสมาคมฯ จะทำแบบสอบถามไปยังท่าน
สมาชิกต่อไป  

3.ปัญหาอื่นๆ  

3.1 อุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูล หรือ ขอ
ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบเพื ่อผลิตอาหารสัตว์ 
ตัวอย่างเช่น ไก่งวง เลือดวัวป่น ไก่ป่น เนื้อสัตว์
ต่างๆ 

>>ผอ.อภินันท์ แนะนำให้ดูข้อมูลจากกองสารวัตรและกักกันว่าโรงงานไหนสามารถนำซากสัตว์
ชนิดใดเข้าได้ ดังลิ้งก์ https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/office-
service-menu และประเทศไหน มีประกาศห้ามนำเข้าเน่ืองจากโรคระบาด ดังลิ้งก์ 
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/putoffthailand/203-
diseasecontrol63-2 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตต่างประเทศ   

   3.2 กรณีตัวอย่างปัญหาการนำเข้าเน้ือโคแช่แข็งแบบบดเกรดอาหารสัตว์  

สพส. ขอข้อมูลก่อนว่ามีพิกัดใดที่ไม่ตรงกับกรมศุลกากร เพื่อแจ้งกองสารวัตรฯว่าควร
ดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยสมาคมฯจะทำแบบสอบถามไปยังท่านสมาชิกต่อไป 

   3.3 ขอปรึกษาแนวทางรวบรวมข้อมูลสถิติสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อประเมินปริมาณและ
มูลค่าการจำหน่ายในประเทศและการส่งออก 

>>ทางผอ.อภินันท์ แจ้งว่า ตัวเลขการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง มีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน คือ  

1) ตัวเลขจากหน่วยงาน สพส. จะเป็นตัวเลขการส่งออกเฉพาะที่มาขอ H/C  

https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/office-service-menu
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/office-service-menu
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/putoffthailand/203-diseasecontrol63-2
https://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/putoffthailand/203-diseasecontrol63-2
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2) ส่วนที่ไม่ต้องขอ H/C ข้อมูลจะไปออกที่ทางหน่วยงาน  อยส. (แต่ไม่แน่ชัดว่าทาง อยส. ได้
ทำตัวเลขไว้หรือไม่) ให้สมาคมฯ ประสานไป อยส. 

ซึ่งหากต้องการตัวเลขอัพเดตการส่งออก Pet Food ทุกๆ 2 เดือน ให้ทำหนังสือแจ้ง
เรื่องมายังหน่วยงาน สพส.  

    ทางคุณหมอพันเลิศ ได้แนะนำว่า สอบถามกับกองสารวัตรและกักกัน เพื่อมีข้อมูลดิบเกี่ยวกับ
สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่อาจไปตรงกับพิกัด 2309 ของอาหารสัตว์ 

    อนึ่ง คุณวรวีร์ เลขาธิการสมาคม กล่าวว่าการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงได้เติบโตอย่าง
รวดเร็ว อ้างอิงจากกระทรวงพาณิชย์ พิกัด 230910 อาหารสุนัขและแมว จัดทำขึ้นเพื่อการขาย
ปลีก ในปี 2012 มีปริมาณ 346,212 ตัน เทียบกับปี 2020 มีปริมาณถึง 608,989 ตัน ในขณะที่
บุคลากรของกรมฯ มีอัตราเท่าเดิม ซึ่งสมาคมฯ จะนำประเด็นน้ีไปหารือกับนายกสมาคมฯต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPFA เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “FTA นำเกษตรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาด

มังกรและแดนภารตะ” จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

เช้าวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 TPFA คุณภรภัทร จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เข้าร่วมงาน
สัมมนาออนไลน์ เรื ่อง “FTA นำเกษตรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ” 
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ การขยายโอกาสในการผลักดัน
ดันสินค้าสู่ตลาดโลกให้เพิ่มมากขึ้น จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
สรุปดังน้ี 
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 (1) หัวข้อ “พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มตลาดจีน และการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน 

🇨🇳” โดย ผอ.จีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ 

นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปดังน้ี 

- ปี 63 เศรษฐกิจจีนยังคงมีการขยายตัว โดยมีปัจจัยหลักที่ผลักดนั ได้แก่ การบริโภคในประเทศ 
การส่งออก และการลงทุน 

- คู่ค้าสำคัญของจีน ได้แก่ 1) ASEAN 2) EU 3) US 

- สถานการณ์COVID-19 ในประเทศจีน สามารถควบคุมได้แล้ว ปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนมากกว่า 
150 ล้านโดส  

- การค้าระหว่างประเทศไทยกับจีน: ปัจจุบันมีมูลค่า 40,865 ล้านเหรียญสหรัฐ 

- สินค้าที่ได้จากการใช้ประโยชน์จากFTA ด้านเกษตรกรรม : HS01-HS08  

- แนวโน้มที่ได้รับความนิยมในจีน 

(1) ส ินค ้ าส ุขภาพ: มี
โอกาสขยายตัวในเรื ่อง
ของสินค ้าแปรร ูป และ
เครื่องดื่ม 

(2) ส ิ นค ้ าท ี ่ เ ก ี ่ ย วกั บ
ผู้สูงอายุและเด็ก: มีอัตรา
การเกิดในปี20 ลดลงร้อย
ละ 14 แม้จะมีนโยบายลูก
คนที่สาม ซึ่งโครงสร้าง
ประชากรวัยทำงานเริ่ม
เท่ากับจำนวนผู้สูงอายุ 

(3) สินค้า/อาหารสัตว์เลี้ยง: คนจีนมากกว่า 75 ล้านคน มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและ
แมว ในอีก 10 ปีข้างหน้าคาดว่าอัตราการเลี ้ยงแมวจะสูงกว่าสุนัข และคนจีนใช้จ่ายเฉลี่ย 
25,000 บาทต่อปี 

พฤติกรรมผู้บริโภคในจีน  

   - ให้ความสนใจกับสุขภาพ 

   - การฉลาดในการเลือกซื้อ 

   - ช่องทางการขาย เช่น ออนไลน์ นิยมในกลุ่ม Gen Z ซึ่งการขายออนไลน์ในจีนมีมูลค่าถึง 
11.76 ล้านล้านหยวน ใหญ่ที่สุดในโลก 

ด้านโลจิสติกส์ : ข้ึนกับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(1) รถไฟความเร็วสูง (2) ศูนย์กระจายสินค้า (3) การใช้เทคโนโลยี 

แพลตฟอร์มที ่เจาะตลาดจีนโดยใช้ช่องทางออนไลน์ : Thaitrade.com / Thailand Food 
CountyTmall official Store  

(2) หัวข้อ “พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มตลาดอินเดีย และการใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย-
อินเดีย และอาเซียน-อินเดีย” โดย ผอ.สายทอง สร้อยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย สรุปดังน้ี 

- ประเทศอินเดีย ประกอบไปด้วย 28 รัฐ มีประชากร 1.3 พันล้านคน 
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- ปัจจุบันผู้หญิงมีอำนาจในการตัดสินใจ 

- 70% สามารถบริโภคเน้ือสัตว์ได้ เช่น เน้ือไก่,ซีฟู้ด อีก 30% เป็นมังสวิรัติ  

- พฤติกรรมผู้บริโภคอินเดีย 

• ชนชั้นกลางขับเคลื่อนการบริโภค 

• รายได้เพิ่มขึ้น การบริโภคเพิ่มตาม 

• ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เลือกของที่ดีขึ้น 

• โครงสร้างพื้นฐานช่วยกระตุ้นการบริโภคในภาคชนบท 

• กลุ่มมิลเลนเนียลและGen Z มีบทบาทสำคัญ 

• การเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลมีผลต่อการใช้จ่าย 

• สินค้าคุณภาพช่วยให้อีคอมเมิร์ซเติบโต 

• ผู้นำด้านธุรกิจ นโยบาย และประชาสังคม จะช่วยขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืน 

- 7 เทรนด์ด้านการบริโภคของชาวอินเดียที่ยังคงอยู่ต่อไปหลังโควิด 

(1) เข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น  

(2) สนใจสินค้าเพื่อการผ่อนคลายและความสะดวกสบาย  

(3) ไม่ชอบการลงทุนความเสี่ยงสูง 

(4) เลือกแบรนด์ราคาถูกลง  

(5) อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้หญิง  

(6) เลือกที่จะเช่าหรือผ่อนมากกว่าซื้อ 

(7) ซื้อสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ขึ้นอยู่กับระดับของผู้บริโภค 

- กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารสำคัญส่งออกไปอินเดียในปี 2563 ได้แก่  

1)ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์  

2)ผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวสาล ี 

3)ผล ิตภ ัณฑ ์มั น
สำปะหลัง  

4)ผลไม ้กระป ๋อง
และแปรรูป  

5)เครื่องดื่ม  

6)สิ่งปรุงรสอาหาร  

7)ผลไม้  

8)เครื่องเทศ 

🔺สินค้า 8 กลุ่มนี้ อินเดียลดภาษีใน FTA กับไทยเหลือ 0-5% ส่วนภาษีน้ำมันปาล์มสูงกว่า 

5%  
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🔺 ปี 63 ไทยส่งออกสินค้า 8 กลุ่มนี้ไปอินเดียมูลค่ารวม 6,354 ล้านบาท (-12.8%) 

🔺 ปี 64 (ม.ค.-พ.ค.) ไทยส่งออกกลุ่มนี้ไปอินเดียมูลค่า 6,030 ล้านบาท (+196%) 

- อาหารสัตว์เลี้ยงในอินเดีย  

   - คนอินเดียนิยมเลี้ยงสุนัข ซึ่งประชากรสัตว์เลี้ยงมีมากถึง 30 ล้านตัวและมีแนวโน้มสูงข้ึน  

   - ปัจจัยสำคัญคือ เหงา, คนอยู่เป็นครอบครัวขนาดเล็ก, คนสูงวัยเพิ่มขึ้น  

   - มีการสต๊อกอาหารสัตว์มากขึ้นและดูแลสัตว์อย่างดี 

   - FTA ไทยมีภาษีเป็น 0% จึงเป็นแต้มต่อ รวมถึงมาตรฐานที่สร้างความมั่นใจ และคนอินเดีย
ยอมจ่ายสูงให้กับสัตว์เลี้ยง 

   - ตอนนี้คนอินเดียให้ความสนใจในด้านอาหารโภชนาการเฉพาะ เช่น อาหารสำหรับสัตว์ป่วย 
อาหารที่เป็นออแกรนิต อาหารที่ไม่มีส่วนผสมของเน้ือวัว 

   - ประเทศอินเดียนำเข้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากประเทศไทยเป็นอันดับ 1 

(3) หัวข้อ “การปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก” โดย นายวิศิษฐ์ ลิ้ม
ลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย สรุปดังน้ี 

- การส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรของไทย 

• ส่งออกไปจีน 🇨🇳 มีอัตราเพิ่มขึ้น 

• ส่งออกไปอินเดีย 🇮🇳 มีลักษณะเป็นตัว V ในปี 64 มีอัตราเพิ่มขึ้น 

• ส่งออกไปตลาดโลก : ปี64 (-0.2%) 

- 10 สินค้าที่เติบโตในจีน ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

(1) ผลไม้: 
ทุเรียน  

(2) ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลัง  

(3) ไก่ 

(4) เครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล ์

(5) ผัก 

(6) ผลไม้
กระป๋อง: ลำไย
กระป๋อง 

(7) อาหารสัตว์เลี้ยง อาหาร: ปี 63 โต 13% 

(8) ทะเลกระปอ๋งและแปรรูป: ปี 63 โต 16% 

(9) สิ่งปรุงรสอาหาร 

(10) เครื่องเทศและสมุนไพร  
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- 10 สินค้าที่เติบโตในอินเดีย ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

(1) ไขมันและน้ำมันจากพืชและสตัว์ 

(2) อาหารสัตว์เลี้ยง : ปี 63 โต 28% 

(3) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 

(4) เครื่องเทศและสมุนไพร 

(5) น้ำผลไม้อื่นๆ  

(6) ลำไยสด  

(7) ผลไม้รวมกระป๋อง 

(8) เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยว  

(9) ซอสมะเขือเทศ  

(10) สับปะรดแปรรูป 

- Future Food: เทรนด์อาหารเพื่อนสุขภาพ 

• โปรตีนทางเลือก ได้แก ่Plant Bases Food, Insect Protein 

• Functional Food ได้แก่ Probiotics, Functional Drink  

• Personalized Nutrition  

• Foods for Aging 

- คนอินเดีย 63% หันมารับประทานเนื้อสัตว์จากพืชทดแทนการกินเนื้อสัตว์ 

- คนจีน 62% มีแนวโน้มที่จะซือ้ Plant-based Meat เป็นประจำ 

- คนไทย 53% ตอ้งการลดการบริโภคเน้ือสตัว์ ขณะที่อกี 45% สนใจรับประทานอาหารแบบ
มังสวิรัติ วีแกน  

(4) หัวข้อ “กลยุทธ์การเจาะตลาดสินค้าเกษตรของไทยในตลาดโลก” โดย ดร.นราธิป อ่ำ
เที่ยงตรง  

ที่ปรึกษาด้านการตลาด การขาย การบริการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองคก์ร ภาครัฐ
และเอกชน สรุปดังน้ี 

- กลยุทธ์การปรับตัวด้านการตลาดสินค้าเกษตรในยุคโควิด-19 และในตลาดโลก 

1. เปิดใจ/เข้าใจตลาด (การปรับตัวของตลาด และตลาดสมัยใหม่) 

   - ตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

   - LOHAS: Lifestyle of health and sustainability  

   - ตลาดสูงวัย 

   - 🔺ขนาดครอบครัวที่เล็ก (Lonely Economy: โอกาสของตลาดสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์) 

   - VMP: Value for money + Tasty Economy  

   - ตลาด Massive  

   - โอกาสในการประยุกต์สินค้าเกษตรสู่มติิต่างๆ 
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2. เข้าใจตลาดที่จะเลอืกทำตลาดของกลุ่มนั้น เช่น กลุ่มวัยทำงานในเมือง กลุ่มผู้สูงวัย 

3. พัฒนา : เข้าใจการประยุกต์สินค้าเกษตรสู่การเปลี่ยนแปลงของตลาด 

4. หมั่นประเมิน : ประเมินผลการตอบรับของตลาด ทั้งปริมาณและคุณภาพ 

- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ Convenience Goods “8 สะดวก” 

(1) สะดวกหา (2) สะดวกซื้อ (3) สะดวกใช้ (4) สะดวกเก็บ+รกัษา (5)สะดวกใจ (6) สะดวก
จ่าย (7) สะดวกขาย (8) สะดวกแปรรูป (สำหรับตลาด Manufacturing) 

 

TTIA/TPFA เข้าประชุมหารือประเด็นการขออนุญาตนำเข้าเลือดปลา ตลอดจนปลา

บดที่ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค ภายใต้พิกัด 2301.20 เพื่อผลิตสินค้าอาหาร

สัตว์เลี้ยง ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรมการค้า

ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

บ่ายเมื ่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 

TTIA&TPFA ดร.ชนินทร์ ในนามนายก

สมาคม และประธานคณะกรรมการธุรกิจ

ประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื ่อง เป็น

ประธาน, คุณทวี กรรมการ, คุณสมร SVG, 

คุณสุพัตรา ผอ. และคุณอนุสรา จนท.

สมาคม เข้าประชุมหารือประเด็นการขอ

อนุญาตนำเข้าเลือดปลา ตลอดจนปลาบด

ที่ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค ภายใต้พิกัด 2301.20 เพื่อผลิตสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง ร่วมกับ 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย์ สรุปดังน้ี  

สมาคมฯ ได้นำเสนอประเด็นปัญหาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

     1. สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตอย่างรวดเร็ว วัตถุดิบในประเทศไม่พอ ต้องนำเข้าเลือดปลา 

ตลอดจนปลาบดที่ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค ภายใต้พิกัด 2301.20 เพื่อผลิตสินค้าอาหาร

สัตว์เลี้ยง  

     2. ปัญหาการขออนุญาตนำเข้า จากการตีความตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำ

สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 72) พ.ศ. 2533 บังคับใช้กับปลาป่นโปรตีนต่ำกว่า 60% 

พิกัด 2301.20 
 

การสอบถามข้อมูลจากภาครัฐที่

เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงาน คือ 

     1. กรมศุลกากร ให้ขอหนังสือ

ยืนยันจากกรมการค้าต่างประเทศ

ว่า เลือดปลาไม่ใช่ปลาป่นตาม

ประกาศฯ ฉบ ับท ี ่  72 และจะ

พิจารณาตามลักษณะสินค้าที่มา

ขออนุญาตในแต่ละครั้ง 

     2. กรมการค้าต่างประเทศ 

โดยกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป แจ้งว่า ข้อมูลการชี้พิกัดและลักษณะเลือดปลา ซึ่งไม่ได้ทำ

เป็นผง มีลักษณะทางกายภาพต่างจากปลาป่น แม้ว่าพิกัดระดับ 8 หลักคือ 2301.20.10 

เหมือนกัน ดังน้ันจึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับที่ 72  
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คุณชาญวิทย์ นักวิชาการพาณิชย์

ชำนาญการพิเศษ กองบริหารการค้า

ส ิ นค ้ าท ั ่ ว ไป  กระทรวงพาณ ิชย์  

รับทราบประเด็นปัญหาดังกล่าว และ

แนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยจะนำเรียน

ไ ป ย ั ง ท ่ า น อ ธ ิ บ ด ี ก ร ม ก า ร ค้ า

ต่างประเทศพิจารณา และหารือกับ

กรมศุลกากร ดังน้ี 

     1. สมาคมขอให้กรมการค้าต่างประเทศออกประกาศหรือมีเอกสารเป็นหลักฐานยืนยันและ

รับรองว่าเลือดปลาไม่ใช่ปลาป่นตามประกาศฯ ฉบับที่ 72 และให้กรมศุลกากรรับทราบ  

     2. การปรับแก้ไขประกาศของกระทรวงพาณิชย์โดยระบุพิกัดรายละเอียดของปลาป่นให้

ชัดเจน แต่แนวทางน้ีต้องอาศัยเวลาอาจจะต้องทำประชาพิจารณ์ว่าไม่ได้มีผลเสียหายต่อผู้ผลิต

ภายในประเทศ 

     อนึ่ง คุณทวี ได้เสนอประเด็นขาออก เน่ืองจากมีการเชื่อมโยงระบบระหว่างกรมศุลกากร กับ

กรมการค้าต่างประเทศ ดังน้ัน หากมีการส่งออกเลือดปลาภายใต้พิกัด 2301.20 อาจจะถูกบังคับ

ให้ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับ โดยกรมการค้าฯ รับไปพิจารณาเช่นกัน 

     ทั้งนี้ กรมการค้าฯ แจ้งว่าได้มีการเสนอความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อ กรอ.พาณิชย์ ทุกๆสัปดาห์ 

โดยหากมีแนวทางแก้ไข หรือความคืบหน้าเพิ่มเติม กรมฯ จะแจ้งให้ทราบหรือนัดประชุมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

TPFA จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2564 ผ่านทาง Zoom Meetings  
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เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 TPFA จัดประชุมวิสามัญ TPFA ครั้งที่ 4/2564 ผ่านทาง 

Zoom Meetings มีสมาชิกเข้าร่วม 10 บริษัท ( 16 ท่าน) จาก 11 บริษัท (ครบองค์ประชุม) 

ทั้งนี้ สมาคมฯ จะส่งรายงานการประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ให้ท่านสมาชิก

ทราบต่อไปค่ะ 

           สำหรับการประชุมวิสามัญ TPFA ครั้งที ่ 5/2564  มีกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที ่ 7 

ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ผ่าน Zoom Meeting ค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPFA เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่

ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย์ 

เช้าเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 TPFA คุณภรภัทร จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เข้าร่วมงาน

สัมมนาออนไลน์ เรื ่อง “รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” 

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ การขยายโอกาสในการผลักดัน

ดันสินค้าสู่ตลาดโลกให้เพิ่มมากขึ้น จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

สรุปดังน้ี 

(1) ข้อมูลสำคัญตลาดอาเซียน 

ข้อมูลทั่วไป 

   - การค้า TH-ASEAN: มีมูลค่าการค้า

รวมในปี 2021โดยประมาณ 1 แสน

ล้าน USD 
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   - ยิ่งจำนวนประชากรเยอะ ความต้องการก็เยอะตาม ทั้งอาเซียนมีประมาณ 647.90 ล้านคน 

   - การค้าระหว่างประเทศอาเซียน: นำเข้า 21.6% และส่งออก 23.3% เป็นกลุ ่มสินค้า

อุตสาหกรรม  

   - การค้า TH-Malaysia 

: ผู้ค้าระดับ 4 ของไทย ซึ่งสินค้าไทยที่ส่งออกไปน้ัน 

(1) มาเลเซียนำเข้ามาเพื่อบริโภคภายในประเทศ  

(2) กระจายส่งต่อในประเทศต่างๆของโลก โดยเฉพาะประเทศจีน และโอไอซี(กลุ่มมุสลิม) 

: ไทยนำเข้าและส่งออกไปมาเลเซีย โดยเฉพาะ “กลุ่มอุตสาหกรรม”         หากเป็น “กลุ่ม

อาหาร” ไม่โดดเด่นมาก อิงจากความต้องการของคนในชาตินั้นๆ 

(2) สินค้าที่เติบโตและได้รับความนิยมในอาเซียน  

5 อันดับสินค้าอาหารนำเข้าที่เติบโต  

(1) ผักผลไม้และของปรุงแต่ง 

(2) ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ 

(3) เน้ือสัตว์ 

(4) กาแฟ ชา 

(5) ขนมหวาน 

5 อันดับสินค้าอาหารส่งออกที่เติบโต  

(1) ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 

(2) อาหารสัตว์เลี้ยง **เติบโตถึง 21%  

(3) สิ่งปรุงรสอาหาร 

(4) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 

(5) ไก่แปรรูป 

พฤติกรรมบริโภคในตลาดต่างๆ 

มาเลเซ ีย: พ ึ ่ งพาการนำเข้า

อาหาร มีกำลังซื้อ เปิดใจให้กับ

สินค้าต่างประเทศ เน้นอาหาร

สุขภาพและอาหารสำเร็จรูป 

สิงคโปร์: มีกำลังซื ้อสูงสุดใน

อาเซ ียน ให ้ความสำค ัญกับ

คุณภาพ เน้นเรื ่องสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 



   Newsletter                          May-Aug 2021 23 |43 

อินโดนีเซีย: ผู้บริโภคเป็นชาวมุสลิม อาหารที่ได้รับรองฮาลาลจึงเป็นที่นิยม มักซื้อผ่านทาง

ออนไลน์ 

(3) จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรค ของจังหวัดชายแดนภาคใต้  

จุดแข็ง:  

   - มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

   - มีความพร้อมด้าน R&D 

   - มีโครงสร้างพื้นฐานในการคมนาคมขนส่ง และวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับประเทศมุสลิม 

   - มีด่านชายแดน 9 ด่านที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นจุดเชื่อมโยง 

   - มีความได้เปรียบทางกายภาพที่เปิดสู่ทะเลทางด้านอ่าวไทยและอันดามัน 

โอกาส: 

   - ประชากรมุสลิมมีการขยายตัวเร็วโดยเพิ่ม 2-3 เท่า เป็นโอกาสในสินค้าฮาลาล 

   - ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ร่วมทำข้อตกลงแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย IMT-GT 

   - มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นพันธมิตรในการเปิดตลาดสินค้าฮาลาลสู่ประชาคมมุสลิมทั่วโลก 

   - กระแสท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเพณี วัฒนธรรม มีแนวโน้มสูงข้ึน 

   - รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จุดอ่อน: 

   - ความไม่สงบในพื้นที่ 

   - ขาดความสามารถใน

การพัฒนาต่อยอด 

   -  ข า ด ก า ร พ ั ฒ น า

เทคโนโลยีการผลิตและ

สร้างมูลค่าเพิ่ม 

   - ทรัพยากรอยู่ในสภาวะ

เสื่อมโทรม 

   - ขาดระบบบริหารจัดการด้านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

อุปสรรค: 

   - มาตรการจูงใจยังไม่เพียงพอ 

   - หลายประเทศในอาเซียน มีความสนใจกับการเปิดตลาดสินค้าฮาลาล 

   - ขาดการสนับสนุนด้านการเข้าถึงทรัพยากรให้สามารถแข่งกับประเทศคู่แข่งได้ เช่น ภาษี 

การขนส่ง 

   - ความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 
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(4) ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม(TISI): ภาคใต้ 

   - ภาคใต้มีดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 82 (มิ.ย.64) 

   - ปัจจัยบวก: ภาคการส่งออกมีทิศทางที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ยางประเภทถุงมือยางทางการแพทย์ 

ยังมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

   - ปัจจัยลบ: สถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 ยังไม่คลี่คลาย, มาตรการจำกัดการเดินทางเข้า

ประเทศของไทย, ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งกระป๋องและแปรรูปมีคำสั่งซื้อลดลง, ปัญหา

ขาดแคนแรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

(5) กลยุทธ์การปรับตัวด้านการตลาดสินค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน 

เปิดใจและเข้าใจตลาด: กลุ่มตลาดผู้บริโภคอาเซียนรุ่นใหม่ (Gen X,Y,Z) 

• มีความเป็นมืออาชีพ ต้องการพบผู้ประกอบการมืออาชีพ และต้องการบริโภคสินค้าและบริการ

ที่มีความเป็นมืออาชีพ 

• เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นในหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะออนไลน์ 

• กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีรายได้ปานกลางในตลาดอาเซียน: ใส่ใจเรื่องคุณภาพของสินค้าและการ

บริการที่มีมาตรฐาน รวมถึงให้ความสำคัญกับการซื้อสินค้า Life Style มากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาส

สำคัญของการนำสินค้าไทยเสนอสู่ตลาด 

 

TTIA TPFA TFFA และTFPA เข้าร่วมหารือเรื่อง “การจัดตั้ง รพ.สนาม สำหรับผู้ป่วย

สีเหลือง” ร่วมกับ นพ.สาธารณสุขสมุทรสาคร /ผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร/ผอ. 

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และผอ. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และร่วมมอบเครื่องวัด

ออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับ สสจ. สมุทรสาคร รับมอบโดยผู้ว่าราชการ

จังหวัด 

เช้าเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 สมาคมฯ TTIA TPFA TFFA และTFPA ร่วมสนับสนุน

อุปกรณ์การแพทย์ เพื ่อนำไปช่วยเหลือสาธารณสุขจังหวัดในการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่

สมุทรสาคร โดยมี คุณวรวีร์ เลขาธิการฯ คุณอมรพันธุ์ กรรมการ และคุณนคร ผู้แทนจากบมจ.

ไทยยูเนี่ยน ผู้แทนจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (ดร. ผณิศวร  ชำนาญเวช นายกสมาคม

, คุณอนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์ อุปนายก และ คุณชูพงษ์  ลือสุขประเสริฐ เลขาธิการสมาคม) ได้เข้า

ร่วมหารือเรื่อง “การจัดตั้ง รพ.สนาม สำหรับผู้ป่วยสีเหลือง” ร่วมกับ นพ.สาธารณสุขสมุทรสาคร 

/ผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร/ผอ. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และผอ. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และ

ร่วมมอบเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับ สสจ. สมุทรสาคร 

โดยมีนายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ 
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โดยสืบเนื่องจากการที่รองประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

(ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์) ได้นำผู้บริหารจากทั้ง 4 สมาคม เข้าร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด

สมุทรสาคร และสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหาแนวทางการจัดการและป้องกันการ

แพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 จากผู้ป่วยกระจายไปยังแหล่งชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เมื่อ

วันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่าน และทราบว่าจังหวัดอยู่ระหว่างจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม เพื่อเพิ่ม

จำนวนเตียงในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่มีจำนวนมากขึ้นในขณะนี้ แต่ยังขาดอุปกรณ์

ทางการแพทย์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม  

 

ดังนั ้น 4 สมาคมจึงขอร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด โดยมอบเครื ่องวัด

อ๊อกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2,000 ชุด เพื่อสาธารณสุขจังหวัดจะนำไปใช้ประโยชน์

ในการดูแลรักษาผู้ป่วยตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 

TTIA TPFA TFFA และTFPA เข้าร่วมมอบเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ 

ให้กับ สสจ. สงขลา รับมอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
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เช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2564 สมาคมฯ ได้เข้าร่วมมอบเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัด

อุณหภูมิ จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับ สสจ. สงขลา ซึ่งมีบริษัทสมาชิกเป็นตัวแทนเข้าร่วมมอบดังนี้ 

บจก.สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด, บมจ.ทรอปิคอลแคนน่ิง, บมจ. ห้องเย็นโชติวัฒน์ และบจก.ซี

เวลท์โฟรเซ่นฟู้ด  

รับมอบโดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายแพทย์อุทิศ

ศักดิ์ หริรัตนกุล สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

 

TTIA และ TPFA เข้าร ่วมประชุม TTIA HR ครั ้งที ่  4/2564 ผ่านทางออนไลน์ 

(Zoom meeting) จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ คุณอมรพันธ์ กรรมการฯ คุณวรวีย์ 

เลขาสมาคมฯ คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และสมาชิกฯ 17 บริษัท เข้าร่วมประชุม TTIA HR ครั้งที่ 

4/2564 ผ่านทางออนไลน์ (Zoom meeting) จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมทูน ่าไทย มี

สาระสำคัญดังน้ี 

1. การระดมทุนช่วยเหลือให้กับ สสจ. สมุทรสาคร และ สสจ.สงขลา ในการจัดซื้อ

เครื่องมือวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดออกซิเจน โดย ใช้งบ TTIA จัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจน และ 

ถ่าน 3A เป็นเงิน 565,840 บาท และใช้งบ TPFA จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) พร้อม

ถ่าน เป็นเงิน 230,000 บาท 

ทั้งนี ้เมื ่อวันที่ 10 ส.ค. 64 สมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย โดยคุณอมรพันธุ์  

อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการ, คุณวรวีร์ เอ่งฉ้วน 

เลขาธิการฯ และคุณนคร นิรุตตินานนท์ ร่วม

ด้วยสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยและ

สมาคมอาหารแช ่ เย ือกแข ็ งไทย มอบ

เครื ่องวัดออกซิเจนและเครื ่องวัดอุณหภูมิ 
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จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับนายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  

และเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 64 สมาคมฯ ได้ร่วมมอบเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภมูิ 

จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับ สสจ. สงขลา โดยมีบริษัทสมาชิกเป็นตัวแทนเข้าร่วม (SIF, TCB, 

บมจ. ห้องเย็นโชติวัฒน์ และบจก.ซีเวลท์โฟรเซ่นฟู้ด) 

2. ความคืบหน้าในการสนับสนุนการจัดตั้ง รพ.สนาม สำหรับผู้ป่วยเตียงสีเหลือง ใน

จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสงขลา โดยใช้งบจากสมาคมทูน่าฯ 3 ล้านบาท สมาคมอาหาร

สัตว์เลี้ยงฯ 2 ล้านบาท และ สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย 3 ล้านบาท ทั้งหมด 8 ล้านบาท ซึ่ง

นำไปใช้สร้างเตียงสนามกลุ่มสีเหลืองในพื้นที่สมุทรสาครเป็นหลัก และเงินส่วนที่เหลืออีกจะ

นำไปใช้สร้างเตียงสนามกลุ่มสีเหลืองในพื้นที่สงขลา  

ทั้งนี้ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้ร่วมให้การสนับสนุน จำนวน 1 ล้านบาท และ

บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด อีกจำนวน 5 แสนบาท 

คุณอมรพันธ์ จาก SEA VALUE ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ ในจังหวัดสมุทรสาคร เพิ่มเติม

ว่าในขณะนี้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดฯ ยังคงพุ่งสูงขึ้น ซึ่งจากการไปประชุมฯ กับทาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดฯ  ทราบว่า มีความประสงค์ต้องการเพิ่มจำนวนเตียงสีเหลือง 

และสีแดง โดยจะสนับสนุนให้กับ รพ. ทองอุไร เป็นหลักและ รพ. อื่นๆ ในจังหวัดฯ รวมถึง

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ โดยสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณบางส่วนแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณปิยะ จาก SIF ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ ในจังหวัดสงขลา เพิ่มเติม เช่น สถานการณ์

ผู้ป่วยสีเขียวอยู่ระดับที่ควบคุมได้ แต่ผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงค่อนข้างจะน่ากังวล เนื่องจากมี

อัตราที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจำเป็นต้องขยายจำนวนเตียงให้เพียงพอเพื่อรองรับต่อ

จำนวนผู้ป่วย ทั้งนี้จะใช้พื้นที่ ของ ร.พ.นาทวี เป็นหลักและคาดว่าจะใช้งบที่ได้รับ เน้นไปที่การ

จัดการในตัวระบบ เช่น ระบบระบายอากาศ ระบบของห้อง ICU  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 
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3. การขอการสนับสนุน จากทาง 

สสจ. สมุทรปราการ โดยคุณวรวีร์ เลขาธิการ

ฯ รับประสานกับ สสจ. สมุทรปราการ คาด

ว่า สมาคมจะสนับสนุนให้การช่วยเหลือด้าน

งบประมาณ จำนวน 300,000 บาท แบ่งเป็น

จาก TTIA จำนวน 200,000 บาท และ 

TPFA จำนวน 100,000 บาท สำหรับใช้ใน

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4.  ความค ืบหน ้ าข ้อม ูลจำนวน

แรงงานและจำนวนเตียงสีเขียวของสมาชิก จากการที่สมาคมฯ ได้เก็บข้อมูลจากสมาชิก สรุปได้

ดังน้ี 

         - จำนวนแรงงานทั้งหมด ระหว่างปี 2563- 2564 (แรงไทยและแรงงานข้ามชาติ) อยู่ที่ 

54,784 คน 

         - จำนวนเตียงสีเขียว 5,205 เตียง แบ่งเป็น> สมุทรสาคร 4,799 เตียง> สงขลา 56 

เตียง สมุทรปราการ 100 เตียง> นครปฐม 250 เตียง 

ทั้งน้ี ดร.ชนินทร์ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากโรงงานสมาชิกมีจำนวนเตียงที่ไม่

เพียงพอ เน่ืองจากมีแรงงานติดเชื้อเกินจำนวนเตียงที่ได้ทำไว้ ให้แจ้งมาที่สมาคมฯ เพื่อช่วย

ประสานงานกับโรงงานที่มีจำนวนเตียงเหลือ สำหรับการช่วยเหลือตอ่ไป 

 

TPFA เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Zoom Webinar เรื่อง “รอบรู้ตลาดการค้าเสรี

กับกรมเจรจา: เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไทยให้ยั่งยืน” จัดโดย กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

วันที ่  23 ส ิงหาคม 2564 TPFA 

คุณภรภัทร จนท.อาหารสัตว์เลี ้ยง เข้า

ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Zoom Webinar 

เร ื ่อง “รอบร ู ้ตลาดการค ้าเสร ีก ับกรม

เจรจา: เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไทยให้

ยั่งยืน” จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สรุปดังน้ี 
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(1) FTA สามารถสร้างแต้มต่อทางการค้าได้อย่างไร 

   - FTA มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปสรรคทางการค้า รวมถึงลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายใน

กลุ่มให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็น 0% รวมถึงการเปิดเสรีทางด้านอื่นๆ เช่น ด้านการบริการการ

ลงทุน 

   - ประโยชน ์ของ FTA: ร ักษา

ตลาดเด ิม ขยายตลาดใหม่ ลด

อุปสรรคทางภาษี สร ้างแต้มต่อ

ให้กับสินค้าไทยได้เปรียบในการ

แข่งขัน ดึงด ูดการลงทุน ขยาย

เคร ือข ่ายการผลิตและกระจาย

สินค้า 

   - สินค้าที่มีการขยายตัว ได้แก่ 

(1)ผลไม ้กระป ๋องและแปรรูป 

(2)อาหารสัตว์เลี้ยง (อาหารหมา)

(อาหารแมว)**เต ิบโตได ้ด ีใน

ประเทศอินเดีย เป็นแต้มต่อในการค้า (3)เครื่องปรุงรสอาหาร และ(4)ไขมันและน้ำมัน 

อาหารสัตว์เลี้ยงมี 15 ประเทศคู่เอฟทีเอภาษี 0% ได้แก่ อาเซียน, จีน, ออสเตรเลีย, 

นิวซีแลนด์, ชิลี, เปรู และฮ่องกง มูลค่าการส่งออกสู่ตลาดโลกในปี 63 = 2,005 ล้านเหรียญ

สหรัฐ โตขึ้น 18%  

(2) ความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า 

   - พื้นฐานหลักการผลิตในอุตสาหกรรมไทยคือ OEM 

   - แนวโน้มของโลก (โลก) คือ หัวใจสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

แนวโน้มโลก ได้แก่ 

(1) เทคโนโลยี: การสื่อสาร ออนไลน ์

(2) สิ ่งแวดล้อม: การเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศ 

(3) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ: อุทกภัย 

แผ่นดินไหว 

(4) สุขภาพ: โรคระบาด อาหารออร์

แกนิค 

(5) พลังงาน: พลังงานทดแทน 

(6) การศึกษา: รูปแบบการศึกษาที่

เปลี่ยนแปลง 

(7) การเมือง/เศรษฐกิจ: การเปลี่ยนแปลงอำนาจ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

(8) วิกฤตกาล: สงคราม การก่อการร้าย 

(9) Disruption 
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   - การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ต้องคำถึงถึง ราคา คุณภาพ วัสดุ การออกแบบ แบรนด์ การ

เล่าเรื่อง วัฒนธรรม นวัตกรรม ภูมิศาสตร์ อารมณ์ และความรับผิดชอบ 

(3) แนวโน้มความต้องการของตลาด Market Mega Trend  

(1) More Digital: มีการใช้แพลตฟอร์มในการซื้อสินค้าถึง 80% 

(2) More Local: ลูกค้าเริ่มอยากซื้อสินค้าในพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันเอง 

(3) More Price-Sensitive: ผู้คนจะสนใจกับราคามากขึ้นเพื่อดูว่าคุ้มค่าต่อราคาซื้อไหม  

(4) More Eco-conscious: สนใจผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 

(5) More Health-Conscious: เริ่มหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น 

พฤติกรรมระหว่างไทยกับต่างประเทศ-> คนไทยสนใจ ผลิตภัณฑ์สิ ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ และไม่มีปัญหากับการซื้อของมือสอง หรือของราคาถูก 

(4) วิถีคนไทยกับตลาด  

   - การพัฒนาตลาดต ้องมอง 3 

ปัจจัย ได้แก่ ผู้ซื้อ ผู้ขาย และสินค้า 

   - ท ิศทางตลาด: เร ิ ่มม ีการใช้

โซเชียลมากขึ้น 

   - ส ินค้าในตลาด ต้องสามารถ

ตรวจสอบย้อนหลังได้ เพื่อเป็นการ

สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 

   - ราคา: สินค้าต้องมีความคุ้มค่า

ต่อราคา 

   - สถานที่(ตัวตลาด): แต่ก่อนตลาดมักตั้งในจุดที่คนมองเห็นได้ชัดเจน เข้าถึงผู้คน แต่ ณ 

ตอนน้ี ตลาดสามารถอยู่บนโลกออนไลน์ได้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขายและสะดวกต่อผู้ซื้อ  

   - การทำโปรโมชั่นของตลาด 

   - ตลาดต้องสร้างความโดดเด่นให้เป็นที่จดจำกับผู้บริโภค 

 

TPFA เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19) สำหรับ

สถานประกอบการโรงงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ส่งออก จัดโดย สำนักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ 

     วันที่ 23 สิงหาคม 2564 TPFA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ, คุณวรวีย์ เลขาธิการฯ, คุณ

เกรียงชัย ประธานเทคนิค, คุณสมศรี กรรมการเทคนิค, ผู้แทนสมาชิก 10 บริษัท คือ SEAPAC, 

TUM, SCC, TCB, PFG, AAI, Unicord, ISA, SIF,CMC คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณศศิธร 

จนท.อาหารสัตว์เลี ้ยง เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการป้องกันเชื ้อโคโรนาไวรัส (Covid-19) 

สำหรับสถานประกอบการโรงงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ส่งออก ร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์, สมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง สมาคม

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงไทย โรงงานอาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารกลุ่ม Non-frozen โดยมี

ท่านรองอธิบดีโสภัชย์ ชวาลกุล เป็นประธาน  สรุปประชุมดังน้ี 
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1. จ ุดประสงค์ เพ ื ่อแจ ้งและพ ิจารณาให้

ความเห็นต่อเอกสาร แนวทางการป้องกันและ

เฝ้าระวังโรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 /

เอกสารแนวทางการควบคุมโรค สำหรับสถาน

ประกอบการโรงงานผลิตตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อ

การส่งออก จัดทำโดย สพส (สิงหาคม 2564)  

   เป้าหมาย 

- เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาค

การผลิตส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งมีมูลค่าสูง

กว ่า 200,000 ล ้านบาท ลดผลกระทบต่อ 

Food Security และsupply chain เช่น โรงงานแปรรูปหรือฟาร์ม  

-เพื่อป้องกันคลัสเตอร์โรงงานจากการติดเชื้อ สร้างสมดุลระหว่างมาตรฐานทางด้านสาธารณสุข

และเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้  

-เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการควบคุมความปลอดภัยอาหารสินค้าบริษัทให้กับประเทศคู่ค้าและ

ผู้บริโภค 

-เพื่อรักษาระดับการจ้างงานในภาคการผลิตส่งออก  

   มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 มี 5 มาตรการ ดังน้ี 

1) มาตรการด้านบุคลากร 

2) มาตรการด้านสถานที่ผลิต 

3) มาตรการด้านสินค้า 

4) มาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุกพนักงานในสถาน

ประกอบการเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ 

5) มาตรการเมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อ 

2. สพส.แจ้งมาตรการป้องกันในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบการด้าน

สินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก  

   จุดประสงค์  

-เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อใน

พื้นที่รวมถึงไม่ให้มีการระบาดไปสู่ชุมชน

ป้องกันการเสียชีวิต 

-เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม

และผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร 

(Food Security) จากการปิดโรงงาน  

  นิยาม Bubble and seal (อ้างอิงถึงร่าง

มาตรการฯ ในหน้า 9) หมายความถึง การ

บริหารจัดการควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุม

เฉพาะ แบบม ีส ่ วนร ่ วม สามารถทำ
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กิจกรรม ทำงาน ในพื้นที่จำกัดของกลุ่ม สามารถเดินทางเคลื่อนย้ายได้ระหว่างที่พักและสถานที่

ทำงานภายใต้การควบคุมกำกับ รวมถึงมีการบริหารจัดการในการแยกบุคคล การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข จัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเครื ่อง

อุปโภคบริโภค และแผนการยกเลิกมาตรการ ตามแนวทางที่กำหนด (กรมควบคุมโรค, 2564) 

   ลักษณะสถานการณ์การระบาดที่แนะนำให้ดำเนินมาตรการ Bubble and seal คือพื้นที่เฉพาะ

และกลุ่มก้อน สถานประกอบการโรงงาน สำนักงานหรือสถานที่ที่มีคนทำกิจกรรมประจำวัน

ร่วมกันจำนวนมาก หรือแออัด (500 คนขึ้นไป) และพบความชุกของการติดเชื้อสูง (มากกว่า 

10%) มีความยากลำบากในการระบุความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อเป็นรายบุคคล 

 

3. สพส.แจ้งมาตรการฉุกเฉินสําหรับระบบ

การควบคุมด้านความปลอดภัยอาหารของ

สินค้าปศุสัตว์ เพื่อการส่งออกในสถานการณ์

แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  

- มีขอบเขต 4 ข้อ ได้แก่ 1. โรงงานระบาด

หรือมาตรการจังหวัด 2. เจ้าหน้าที่ติดเชื้อ

หรือกักตัว 3. ห้อง HC ระบาดหรือมาตรการ 

กทม. 4. สินค้าเจอเชื้อ  

- จ ุดประสงค ์ เพ ื ่อให ้ระบบเด ินต ่อได้ , 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปลอดภัย, เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้ส่งออกได้ 

- กรณีโรงงานระบาดหรือมาตรการจังหวัด ให้แจ้ง

หมอประจำโรงงานเพื่อแจ้ง สพส.กรมปศุสัตว์

ต่อไป 

- กรณีห้อง HC ระบาดหรือมาตรการ กทม. จะมี

การแจ้งล่วงหน้าว่าปิด เพื ่อไม่ให้กระทบการ

ส่งออก หากมีประกาศห้ามเดินทางข้ามจังหวัด 

จะตั้งศูนย์ Local HC Unit ให้หมอประจำโรงงาน

เซ็นต์ในพื้นที่โรงงานใดโรงงานหน่ึง  

 

 

4. คุณวรวีร์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้ให้ความเห็นว่า มาตรการป้องกันดังกล่าวอาจะซ้ำซ้อนกับ

ทางนิคมอุตสาหกรรม สาธารณสุขของแต่ละ

จังหวัด ขอให้กรมฯช่วยพิจารณา  

    ก รมฯ  ร ั บท ร าบและ ให ้ ป ร ึ ก ษ ากั บ

สาธารณสุขของแต่ละจังหวัดเป็นหลักและ

แจ้งมายังกรมปศุสัตว์ผ่านหมอประจำโรงงาน  
 

5. คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม ขอให้มีการใช้ 

ระบบ E-Service ซึ่งเป็นระบบออนไลน์การ

ย ื ่ นหน ั งส ือร ับรองส ุขอนาม ัย  (Health 

Certificate:HC) ระหว ่างกรมปศ ุส ัตว ์กับ
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ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถยื่น HC ออนไลน์ได้ทุกแบบฟอร์ม

กับทุกประเทศ        

     สพส. ชี้แจงว่าเห็นถึงความสำคัญและผลักดัน แต่ก็ถูกตัดเคยงบปี 2565 (1 ต.ค.64 - 30 

ก.ย. 65) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ จะของบประมาณในปี 2566 (1 ต.ค.65 - 30 

ก.ย.66) เพื่อพัฒนาระบบ E-Service  

    ทั้งนี้ สพส.แจ้งว่ารายงานการประชุมวันนี้ ทางกรมฯจะเวียนแจ้งให้ทราบทางอีเมล /และ

ขยายเวลา ถึงวันที่ 27 ส.ค.64 ให้ผู้ประกอบการให้ข้อคิดเห็น ร่างมาตรการมาตรการป้องกันเชื้อ

โคโรนาไวรัส (COVID-19) สำหรับสถานประกอบการโรงงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการส่งออก

ดังไฟล์แนบ 

 

กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา พฤษภาคม – สิงหาคม 2564   

เดือนพฤษภาคม 2564  

1. พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/032/T_0001.PDF  

 

เดือนมิถุนายน 2564 

1. ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอตัรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการ

เฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผูไ้ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID - 19)  

2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2564 

3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน

สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉนิหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดซื้อครภุัณฑ์

เครื่องจักรกลสำหรับรองรบัการแก้ไขปัญหา อุทกภัยและภัยแล้ง 

4. การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคนต่างด้าวที่ดำเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/032/T_0001.PDF
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5. ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 

19 (วัคซีน) 

6. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2564 

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

7. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบของบุคคลซึ่งสมคัรเป็นผู้ประกันตนใน

กรณีการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตรา

เงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ใน

กรณีการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  

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

8.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนด รวม 2 ฉบับ  

 - พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ พ.ศ. 2564 

 - พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 

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

9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร

เป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 4)  

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

10. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการ

เฉพาะ 

สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพชูา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค

ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วันที่ 26 มกราคม 2564 (ฉบับที่ 3)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/127/T_0029.PDF  

11. คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 374/2564 เรื่อง แตง่ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราช

กำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

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

12. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสตัว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำ

ผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2564  

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

13. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24)  

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

 

14. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 

19) ที่ 6/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตาม

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/42526
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/42740
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/039/T_0019.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/127/T_0026.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/127/T_0029.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/127/T_0033.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/130/T_0008.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/133/T_0001.PDF
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ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

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

15. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) 

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

16. พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์

ทดแทน ตลอดจนหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่ง

สมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

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

 

เดือนกรกฎาคม 2564 

มติประชุม ครม. ที่สำคัญ  

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  

9. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ

สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลอ่งผู้ประกอบการประมง 

25. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

26. เรื่อง ขอขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและการปรับปรุงรายละเอียดของมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่ม

แรงงานและผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช

กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) 

 Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43928   

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 

14. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบที่มีต่อขอ้เสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลกัสทิธิมนุษยชน (เรื่อง การเลือก

ปฏิบัติต่อผูต้ิดเชือ้เอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน) 

16. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 9/2564 

18. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 7 

21. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียน

มา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

 23. เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการอัน

เน่ืองมาจากข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)  

Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43714   

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

16. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนเมษายน 2564 

17. เรื่อง สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจำเดือนพฤษภาคม 2564 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/042/T_0001.PDF
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43928
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43714


   Newsletter                          May-Aug 2021 36 |43 

18. เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมไตรมาสที่ 1/2564 และแนวโน้มไตรมาส ที่ 

2/2564 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนเมษายน 2564 

Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43490   

 

 

กฎหมายราชกิจจานุเบกษา เดือน กรกฎาคม  2564  

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0007.PDF   

 

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 103/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอทุเลาการเสีย

อากร 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0009.PDF   

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็น

การเฉพาะสําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นคําขอต่ออายุ

หนังสือคนประจําเรือเพือ่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทํางานกับนายจ้างในกิจการ

ประมงทะเล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/153/T_0015.PDF   

 

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/154/T_0001.PDF   

 

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) 

ที่ 9/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสดุและเข้มงวดพื้นที่ควบคุม

สูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช

กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/154/T_0007.PDF   

 

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0001.PDF   

 

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว

ราชอาณาจักร 

(คราวที่ 13)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/168/T_0031.PDF   

 

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรฐัมนตรกีำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผล

ใช้บังคับ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/168/T_0032.PDF    

 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43490
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0009.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/153/T_0015.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/154/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/154/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/168/T_0031.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/168/T_0032.PDF
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เดือนสิงหาคม 2564 

วันที่ 3 สิงหาคม 2564  

10. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 

ประจำปี 2563  

15. เรื่อง ขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบอันเนื่องมาจากข้อกำหนดออกตามความใน

มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) 

16. เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดตอ่ราชการเพื่อขออนุญาตกับ

หน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  

18. เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา 2019  

19. เรื่อง รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทย (Universal Periodic Review: 

URP) รอบที่ 3  

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

 

วันที่ 24  สิงหาคม 2564 

18. เรื่อง รายงานผลการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   กระทรวงมหาดไทย                 

26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

(กระทรวงยุติธรรม) 

27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

(กระทรวงแรงงาน) 

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

 

กฎหมายราชกิจจานุเบกษา เดือน สิงหาคม  2564  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/172/T_0012.PDF   

 

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0001.PDF    

 

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด- 19) ที่ 

๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสดุและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม

สูงสุด และพื้นทีค่วบคุมตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

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

 

คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 13 / 2564 เรื่อง การจดัโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด- 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

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

 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/44386
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/45095
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/172/T_0012.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0008.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0009.PDF
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ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

สำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 

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

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี

พิเศษ สำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 

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

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร

เป็นกรณีพิเศษเพื่อการทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจกิายน 

2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 13  กรกฎาคม 2564 

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

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพชูา ลาว และเมียนมา ซึ่งใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุด

ลงโดยผลของกฎหมาย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 

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

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณี

พิเศษสำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 

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

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนตา่งด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณี

พิเศษสำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ภายใต้สถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 

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

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนตา่งด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณี

พิเศษ สำหรับคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งใบอนุญาตทำงานของคนต่าง

ด้าวสิ้นสุดลง โดยผลของกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  

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

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การยกเว้นและกำหนดเงื่อนไขการท างานกับนายจ้างรายใหม่ 

สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพชูา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

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

 

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงานคำขอต่ออายุใบอนุญาต

ทำงาน และคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสำหรับคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0017.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0020.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0023.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0026.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0029.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0033.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0037.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0041.PDF
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เห็นชอบให้สามารถทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ 

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

 

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา

ค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19))  

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

 

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์และอตัราการ

จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รบัความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรค

ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

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

 

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรา

ค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบ

ผู้ป่วยในโรงพยาบาล(Home Isolation) และการดแูลรักษาในโรงพยาบาลสนามสำหรับคนใน

ชุมชน (Community Isolation)  

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

 

ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการตรวจควบคุมเรือในฐานะรัฐเจ้าของเมืองท่า (Port State Control 

Inspection) พ.ศ. 2564 

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

 

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 31) 

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

 

ระเบียบกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับ

ที่ 7) 

พ.ศ. 2564   

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

 
ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564 รวบรวมโดย TTIA/TPFA 
 

ข่าวอาหารสัตว์เลี้ยงประจำเดือนพฤษภาคม 

1. UNR study shows mercury levels in pet food cause for concern, fish-based foods main culprit 

2. มน.ร่วมมือภาคเอกชนวิจัยนวัตกรรมกัญชงในภาคอุตสาหกรรมสู่สารเสริมในปศุสัตว์ 

3. How the industry kept pet food facilities purring throughout COVID-19 

4. 4 most common recall causes for US dog, cat, pet food 

5. Innovative packaging designs for inventive pet food 

6. Two New Studies Emphasize Pet Food Regulation Failures 

7. Pet ownership among higher-income households driving unprecedented pet spending 

8. อาหารหมา-แมวโตแสนล้าน 

9. THAILAND PET FOOD MARKET - GROWTH, TRENDS, COVID-19 IMPACT, AND FORECASTS (2021 - 2026) 

10. อาหารหมา-แมวโตแสนล้าน 

11. Meet GAPFA: The Global Alliance of Pet Food Associations 

12. Pet stocks beat S&P500 by 48% in 2020; Freshpet up 127% 

13. Canadian pet food brand launches natural protein snack for dogs 

14. Meow Mix Original Choice Dry Cat Food recalled for potential Salmonella contamination 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/176/T_0052.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/178/T_0059.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/178/T_0065.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/178/T_0067.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/180/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/185/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/189/T_0001.PDF
https://carsonnow.org/story/05/03/2021/unr-study-shows-mercury-levels-pet-food-cause-concern-fish-based-foods-main-culprit
https://www.phitsanulokhotnews.com/2021/05/03/154262
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14700-how-the-industry-kept-pet-food-facilities-purring-throughout-covid-19
https://www.petfoodindustry.com/articles/10247-4-most-common-recall-causes-for-us-dog-cat-pet-food?v=preview
https://www.petfoodindustry.com/articles/10253-innovative-packaging-designs-for-inventive-pet-food
https://truthaboutpetfood.com/two-new-studies-emphasize-pet-food-regulation-failures/
https://www.petfoodprocessing.net/
https://www.thansettakij.com/content/478496
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/thailand-pet-food-market
https://www.msn.com/th-th/money/news/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/ar-BB1gpiVn
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14707-meet-gapfa-the-global-alliance-of-pet-food-associations
https://www.petfoodindustry.com/articles/10257-pet-stocks-beat-s-and-p500-by-48-in-2020-freshpet-up-127
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14709-canadian-pet-food-brand-launches-natural-protein-snack-for-dogs
https://www.foodsafetynews.com/tag/cat-food/
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15. FDA plan for pet food facility inspections post-pandemic 

16. Cat food, lumber,chlorine: Pandemic shortages continue this spring 

17. Walmart aims for premium pet food, services market 

18. สัตว์เลี้ยงสุขภาพดี เร่ิมด้วยอาหารตามช่วงวัย 

19. Supermarket giant sharpens claws for all-out war with big-name pet food brands Royal Canin, Black Hawk 

20. Omnichannel pet food presence fuels new sales 

21. General Mills Buys Tyson Foods’ Pet Treats Business 

22. The pet treats that might do more harm than good: Dog experts advise caution 

23. โรยัล คานิน สนับสนุนให้ดูแลสุขภาพของแมวและสุนัขด้วยการมีภูมิคุ้มกันที่ดีตั้งแต่แรกเกิด โภชนาการที่ดีเป็นเรื่องจำเป็นต่อ

สุขภาพสัตว์เลี้ยงในยุคโควิด 

24. ASIAN บุ๊คงบโค้งแรกทุบสถิติต่อเน่ืองกำไร 215 ลบ. พุ่ง 105% ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง-อาหารสัตว์น้ำ หนุนกำไรเติบโตสูง 

25. Italian pet food market up in 2020, cat food grew 5.9% 

26. ใส่ใจการกินของน้องหมา: ทำความเข้าใจ Home-cooked (อาหารปรุงเอง) กับ โฮมคลุก (ข้าวคลุก) คืออะไร 

27. บูมตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง เวิร์กฟรอมโฮมดันไทยส่งออก PET FOOD อันดับ 3 โลก 

28. Things Pet Owners Find In Pet Food 

29. โอกาสของอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยในตลาดอินเดียยังโตต่อเน่ือง 

30. ไทยคาดปี 64 ส่งออก "อาหารสัตว์เลี้ยง PET FOOD ติด TOP 3 ตลาดโลก"  

31. ปศุสัตว์ ชี้ไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงทะลุ4.4 หมื่นล้าน ดันขึ้นอันดับ 3 ของโลก                                                                                              

32. บูมตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง เวิร์กฟรอมโฮมดันไทยส่งออก PET FOOD อันดับ 3 โลก | ประชาชาติธุรกิจ | LINE TODAY  

33. ไทยเจ๋ง คาดปี 64 ส่งออก “อาหารสัตว์เลี้ยง PET FOOD ติด TOP 3 ตลาดโลก” สวนทางในสถานการณ์วิกฤต COVID-19  

34. บูมตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง เวิร์กฟรอมโฮมดันไทยส่งออก PET FOOD อันดับ 3 โลก  

35. ไทยเจ๋ง คาดปี 64 ส่งออก “อาหารสัตว์เลี้ยง PET FOOD ติด TOP 3 ตลาดโลก” สวนทางในสถานการณ์วิกฤต COVID-19  

36. Cultured Pet Food Specialist ‘Because, Animals’ Closes Heavily Oversubscribed Seed Round Led By Orkla 

37. Natural Balance Pet Foods initiates nationwide recall of cat food because of Salmonella concerns 

38. South Korean pet food brand exports, domestic sales grow 

39. Gott Pet Products Helps Disadvantaged Pet Owners in Chicago 

40. Pet food M&A 2021: Big players focus on core businesses 

41. นิสิตจุฬาฯ ผุดไอเดียธุรกิจ SOPet สัตวแพทย์ออนไลน์ เข้าถึง พ่ึงได้ ทันใจคนรักสัตว์ 

42. Purina wraps up $19 million expansion in Dunkirk 

43. Columbian company to acquire Costa Rican pet food business 

44. Petfood Forum Europe: Emerging Pet Food Nutrition Trends webinar 

45. แมริออท บอนวอย ปูพรมต้อนรับเพ่ือนสี่ขา ในโรงแรมที่จัดเตรียมไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงแสนสมบูรณ์แบบทั่วประเทศไทย 

46. Study highlights raw pet food as emerging source of human infection 

47. The hidden reason processed pet foods are so addictive 

48. ความต้องการสารอาหารที่ต่างกันตามวัยของสัตว์เลี้ยง 

49. Online-only retailers dominating the emerging pet e-commerce market 

50. Study highlights raw pet food as emerging source of human infection 

51. EU เตรียมปลดแบนส่วนผสมจากสัตว์ในอาหารสัตว์ 

 

ข่าวอาหารสัตว์เลี้ยงประจำเดือนมิถุนายน 

1.TU จัดตั้งบ.ใหม่ในญี่ปุ่นเพ่ือนำเข้า-จำหน่ายสินค้า-อาหารสัตว์เลี้ยง 

2.สารต่อต้านอนุมูลอิสระ: อนุมูลชะลอความชราสำหรับสุนัข 

3. New US pet ownership study confirms pandemic-led growth 

4. $108 Billion Pet Food Global Market to 2026 - by Pet Type, Product Type, Pricing Type, Ingredient Type, Distribution 

Channel and Region 

5. กรมปศุสัตว์ประชุมหารือ Halal Food Market between Russia-ASEAN 10 ประเทศ 

6. #จีนมั่นใจระบบป้องกันโรงงานของไทย สินค้าปลอด COVID-19# 

7. New Russian import restrictions strike pet food market 

8. Nestlé invests 1 billion yuan in China pet food market 

9. Results From The Canadian Raw Pet Food Testing Project 

10. ตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในสหราชอาณาจักร 

11. Sunshine Mills issues voluntary dog food recall 

12. Four varieties of dog food recalled because of Salmonella concerns 

13. Local ingredients make this pet food the purr-fect choice 

14. เปิดตัวตูบไทยดังไปไกลข้ามโลกดีกรีสามารถดมกลิ่นหาเชื้อโควิด 

15. Latin America pet food market growth drivers, restraints 

16. 7 ผักกินได้กินดี 'น้องหมา'กินผักอะไรได้บ้างนะ 

17. รายงานแนวโน้มและสถานการณ์ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในฮ่องกง 

18. Colombian Grupo Nutresa acquires Costa Rica pet food maker 

19. Novel protein sources for future pet foods, less meat 

20. HPP: High pressure perks and opportunities for pet food 

21. สภาเกษตรฯออกโรงจ้ีรัฐ แก้ปัญหาโรคระบาดสัตว์ 

22. Phillips Begins Exclusive Distribution of McLovin’s Premium Freeze-Dried Pet Treats 

https://www.petfoodindustry.com/articles/10263-fda-plan-for-pet-food-facility-inspections-post-pandemic?v=preview
https://fox8.com/news/lumber-chlorine-cat-food-pandemic-shortages-continue-this-spring/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10265-walmart-aims-for-premium-pet-food-services-market?v=preview
https://mgronline.com/celebonline/detail/9640000045481
https://www.news.com.au/lifestyle/home/pets/supermarket-giant-sharpens-claws-for-allout-war-with-bigname-pet-food-brands-royal-canin-black-hawk/news-story/58d2b74e4218c7a8e25dd50710507fc6
https://www.petfoodindustry.com/articles/10279-omnichannel-pet-food-presence-fuels-new-sales?v=preview
https://www.petproductnews.com/news/general-mills-buys-tyson-foods-pet-treats-business/article_82a6769a-b4b5-11eb-ad26-33ebdc5653c3.html
https://www.stuff.co.nz/national/125032928/the-pet-treats-that-might-do-more-harm-than-good-dog-experts-advise-caution
https://www.ryt9.com/s/prg/3223347
https://www.ryt9.com/s/prg/3223347
https://www.ryt9.com/s/prg/3222670
https://www.petfoodindustry.com/articles/10287-italian-pet-food-market-up-in-2020-cat-food-grew-59?v=preview
https://www.ryt9.com/s/prg/3224329
https://www.prachachat.net/economy/news-672706
https://truthaboutpetfood.com/things-pet-owners-find-in-pet-food/
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/732740/732740.pdf&title=732740&cate=414&d=0
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210519141057528
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/938976
https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/rWaj1e?utm_source=lineshare
https://www.thailandplus.tv/archives/323912
https://www.msn.com/th-th/money/news/บูมตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง-เวิร์กฟรอมโฮมดันไทยส่งออก-pet-food-อันดับ-3-โลก/ar-BB1gTqeu
https://www.facebook.com/212247132170707/posts/4200699613325419/?d=n
https://vegconomist.com/investments/cultured-pet-food-specialist-because-animals-closes-heavily-uversubscribed-seed-round-led-by-orkla/
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/natural-balance-pet-foods-initiates-nationwide-recall-of-cat-food-because-of-salmonella-concerns/#more-204260
https://www.petfoodindustry.com/articles/10299-south-korean-pet-food-brand-exports-domestic-sales-grow?v=preview
https://www.petproductnews.com/news/gott-pet-products-helps-disadvantaged-pet-owners-in-chicago/article_7a0cb1a4-b98b-11eb-904c-3f4a3d32ed72.html
https://www.petfoodindustry.com/blogs/7-adventures-in-pet-food/post/10296-pet-food-m-and-a-2021-big-players-focus-on-core-businesses
https://www.ryt9.com/s/prg/3226041
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14764-purina-wraps-up-19-million-expansion-in-dunkirk
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14762-columbian-company-to-acquire-costa-rican-pet-food-business
https://www.petfoodindustry.com/articles/10309-petfood-forum-europe-emerging-pet-food-nutrition-trends-webinar
https://www.ryt9.com/s/prg/3226603
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/study-highlights-raw-pet-food-as-emerging-source-of-human-infection/
https://www.bbc.com/future/article/20210519-the-hidden-reason-processed-pet-foods-are-so-addictive
https://www.posttoday.com/life/work-life-balance/652586
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14771-online-only-retailers-dominating-the-emerging-pet-e-commerce-market
https://www.foodsafetynews.com/2021/05/study-highlights-raw-pet-food-as-emerging-source-of-human-infection/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7549
https://www.ryt9.com/s/iq10/3228019
https://www.ryt9.com/s/prg/3227774
https://www.petfoodindustry.com/articles/10325-new-us-pet-ownership-study-confirms-pandemic-led-growth
https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2021/06/01/2239526/28124/en/108-Billion-Pet-Food-Global-Market-to-2026-by-Pet-Type-Product-Type-Pricing-Type-Ingredient-Type-Distribution-Channel-and-Region.html
https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2021/06/01/2239526/28124/en/108-Billion-Pet-Food-Global-Market-to-2026-by-Pet-Type-Product-Type-Pricing-Type-Ingredient-Type-Distribution-Channel-and-Region.html
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-04-30-04-00-06/1366-halal-food-market-between-russia-asean-10
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-04-30-04-00-06/1364-555
https://www.petfoodindustry.com/articles/10330-new-russian-import-restrictions-strike-pet-food-market
https://www.petfoodindustry.com/articles/10326-nestle-invests-1-billion-yuan-in-china-pet-food-market
https://truthaboutpetfood.com/results-from-the-canadian-raw-pet-food-testing-project/
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/733439/733439.pdf&titl
https://www.petfoodindustry.com/articles/10332-sunshine-mills-issues-voluntary-dog-food-recall
https://www.foodsafetynews.com/2021/06/four-varieties-of-dog-food-recalled-because-of-salmonella-concerns/
https://www.campbellrivermirror.com/impress-tv/local-ingredients-make-this-pet-food-the-purr-fect-choice/
https://www.thaipost.net/main/detail/105386
https://www.petfoodindustry.com/articles/10337-latin-america-pet-food-market-growth-drivers-restraints
https://www.naewna.com/lady/578746
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/733603/733603.pdf&title=733603&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/10340-colombian-grupo-nutresa-acquires-
https://www.petfoodindustry.com/articles/10348-novel-protein-sources-for-future-pet-foods-less-meat?v=preview
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14793-hpp-high-pressure-perks-and-opportunities-for-pet-food
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942671
https://www.petproductnews.com/news/phillips-begins-exclusive-distribution-of-mclovin-s-premium-freeze-dried-pet-treats/article_0bcbfb0c-c3f7-11eb-8428-2ff5947fe1b1.html
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23. นำเข้า “วัตถุดิบอาหารสัตว์” พุ่ง 

24. Kerry answers demand for freshness with new ingredient solutions 

25. Dog food with salmonella meant to be trashed got sent to some Publix and Target stores 

26. More pets are eating insect-based food to fight climate change for their owners 

27. Dog and Cat Food Market 2021 Current Trends, Business Opportunity and Outlook- Mars, Nestle Purina, J.M. Smucker, 

Colgate-Palmolive, Diamond Pet Foods 

28. Economy, domestic pet food has room to grow in South Korea 

29. Pet food companies ramp up development of insect-based products 

30. Pet food recall initiated as "precautionary measure" 

31. 10 top pet food companies headquartered in the US 

32. ttb ชี้ราคาสินค้าเกษตรโลกพุ่ง หว่ันกระทบ “ฟาร์ม-ผู้ผลิตอาหารสัตว์” ในไทย 

33. 2020 US Pet Food Spending: Overview of Pandemic Impact 

34. Petaluma debuts first plant-based pet food 

35. สหภาพยุโรปปรับแก้สถานะของสารเสริมในอาหารสัตว์บางรายการ 

34. OIE ให้สถานะความเสี่ยงน้อยสำหรับ BSE ในแคนาดา 

35. Pet Raw Food Market Trends, Growth, Opportunities, Scope & Detail Survey by 2027 | Top Key Players Primal Pet 

Foods, Merumhor, Marp Pet Food etc. 

36. Pet Food Processing Market Quality & Quantity Analysis | Andritz Group, Buhler Holding Ag, Baker Perkins Ltd., The 

Middleby Corporation 

37. Pet food seller Croquetero joins high tech with social good 

38. ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส เปิดตัว "เพ็ทฮับ" ศูนย์รวมสินค้าสัตว์เลี้ยงครบวงจร ภายใต้ "ซีเจ มอร์" เดินหน้าขยายสาขา พร้อมต่อยอดบริการ

ตรวจ รักษา เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง 

39. The European Cat and Dog Food Market Posts Solid Gains Even During the Pandemic  

40. Breed-specific, premium dog foods have Iron Age echoes  

41. Frozen and Freeze-Dried Pet Food Market Forecast, Analysis 2021-2027 | Stella & Chewy, WellPet, K9 Naturals, Vital 

Essentials Raw.  

42. 130 blood disease cases in UK cats correlated to food  

43. NEW FEDIAF DATA CONFIRMS EUROPEAN PET OWNERSHIP STRONG WITH 88 MILLION HOUSEHOLDS BENEFITTING 

FROM PET OWNERSHIP 

44. สพส. เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินเพ่ือขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 

45. Don’t ‘oversell’ insect protein sustainability, nutrition 

46. A Pet’s Healthy Weight Starts with Mindful Feeding and Treating Practices 

47. อบอุ่นใจไปกับ zu Hause โรงแรมทางเลือกสำหรับ ‘สุนัข’ ที่ดูแลด้วยรักในช่วงโควิด-19 

48. Israelis taste the future with lab-grown chicken 'food revolution' 

49. UK investigating spike in feline pancytopenia linked to hypoallergenic cat food 

50. Food Forensics, Synergy Petfood collaborate on pet food fraud mitigation 

51. สพส. โชว์ผลงานรับการตรวจประเมินจาก ก.พ.ร. เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัล

ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 

52. APPA survey reveals trends on pet ownership, spending, shopping habits, pet acquisition and more 

53. Improve pet health and metabolism with a functional ingredient 

54. 51% of pet owners willing to pay more for ethical, sustainable products 

55. Pet food proteins: Rotation diets, cross reactions and more 

56. European pet food market reaches $26 billion 

57. Dog food for senior dogs: Take special care of your old pet dog 

 

ข่าวอาหารสัตว์เลี้ยงประจำเดือนกรกฎาคม 

1. The future of human cat allergy treatment may be in changing cats with food, vaccines or gene editing 

2 .Pet Food Ingredients Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 – 2027) 

3. Mars Petcare launches KARMA plant-focused formulas 

4. Pet Food Manufacturers Pursue Advances in Nutrition, Sustainability 

5. PHDCCI recommends measures to promote growth of pet food industry 

6. Pancytopenia: What is the rare illness killing cats, how can you spot it and which pet foods have been recalled? 

7. EU ต่ออนุญาตให้ manganese chelate of hydroxy analogue of methionine เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ 

8. “ไทยยูเน่ียน” บริจาคอาหารแมวเบลล็อตต้า-อาหารสุนัขมาร์โว่ 35,000 กระป๋อง 

9. Custom KOMBI platforms ease access across pet food manufacturing plant 

10. Warning as dog food recalled due to bacteria which can pose serious threat to humans 

11. Pet Food Additives Market | Recent Status, COVID-19 Impact, Top Players Analsis and Market Demand Forecast | 

Balchem inc, Bill Barr & Company, Bentoli INC 

12. Dog food recall: Manufacturer recalls food over salmonella contamination fears – full list 

13. Doggy diners treated to pizza, sushi, fried chicken at New Zealand's first dog restaurant in Auckland 

14. What an improved ingredient review process would mean for pet food manufacturers 

15. GAPFA, WSAVA team up to advance pet nutrition, wellness priorities 

16. What an improved ingredient review process would mean for pet food manufacturers 

https://www.prachachat.net/economy/news-686939
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14796-kerry-answers-demand-for-freshness-with-new-ingredient-solutions
https://www.miamiherald.com/living/pets/article252091033.html
https://www.cnbc.com/2021/06/12/more-pets-eating-insect-food-to-fight-climate-change-for-owners.html
https://manometcurrent.com/dog-and-cat-food-market-2021-current-trends-business-opportunity-and-outlook-mars-nestle-purina-j-m-smucker-colgate-palmolive-diamond-pet-foods/
https://manometcurrent.com/dog-and-cat-food-market-2021-current-trends-business-opportunity-and-outlook-mars-nestle-purina-j-m-smucker-colgate-palmolive-diamond-pet-foods/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10360-economy-domestic-pet-food-has-room-to-grow-in-south-korea?v=preview
https://thecounter.org/pet-food-companies-ramp-up-development-of-insect-based-products/
https://www.belfastlive.co.uk/news/belfast-news/pet-food-recall-initiated-precautionary-20825208
https://www.petfoodindustry.com/articles/10368-top-pet-food-companies-headquartered-in-the-us
https://www.prachachat.net/finance/news-690976
https://www.petage.com/2020-us-pet-food-spending-overview-of-pandemic-impact/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14819-petaluma-debuts-first-plant-based-pet-food
https://thaieurope.net/2021/06/15/สหภาพยุโรปปรับแก้สถานะ/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7577
https://www.mccourier.com/pet-raw-food-market-trends-growth-opportunities-scope-detail-survey-by-2027-top-key-players-primal-pet-foods-merumhor-marp-pet-food-etc/
https://www.mccourier.com/pet-raw-food-market-trends-growth-opportunities-scope-detail-survey-by-2027-top-key-players-primal-pet-foods-merumhor-marp-pet-food-etc/
https://manometcurrent.com/pet-food-processing-market-quality-quantity-analysis-andritz-group-buhler-holding-ag-baker-perkins-ltd-the-middleby-corporation/
https://manometcurrent.com/pet-food-processing-market-quality-quantity-analysis-andritz-group-buhler-holding-ag-baker-perkins-ltd-the-middleby-corporation/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10374-pet-food-seller-croquetero-joins-high-tech-with-social-good
https://www.ryt9.com/s/prg/3232465
https://www.ryt9.com/s/prg/3232465
https://www.globaltrademag.com/the-european-cat-and-dog-food-market-posts-solid-gains-even-during-the-pandemic/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10378-breed-specific-premium-dog-foods-have-iron-age-echoes?v=preview
https://www.weis990am.com/news/234/frozen-and-freeze-dried-pet-food-market-forecast-analysis-2021-2027-stella-chewy-wellpet-k9-naturals-vital-essentials-raw/
https://www.weis990am.com/news/234/frozen-and-freeze-dried-pet-food-market-forecast-analysis-2021-2027-stella-chewy-wellpet-k9-naturals-vital-essentials-raw/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10377-blood-disease-cases-in-uk-cats-correlated-to-food?v=preview
https://www.fediaf.org/press-releases/2782-facts-and-figs-2020.html
https://www.fediaf.org/press-releases/2782-facts-and-figs-2020.html
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-04-30-04-00-06/1410-2564
https://www.petfoodindustry.com/articles/10392-dont-oversell-insect-protein-sustainability-nutrition?v=preview
https://www.prweb.com/releases/a_pets_healthy_weight_starts_with_mindful_feeding_and_treating_practices/prweb18023113.htm
https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2122646
https://www.france24.com/en/live-news/20210623-israelis-taste-the-future-with-lab-grown-chicken-food-revolution
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14844-uk-investigating-spike-in-feline-pancytopenia-linked-to-hypoallergenic-cat-food
https://www.petfoodindustry.com/articles/10399-food-forensics-synergy-petfood-collaborate-on-pet-food-fraud-mitigation
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1411-2564-19
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1411-2564-19
https://globalpets.community/article/appa-survey-reveals-trends-pet-ownership-spending-shopping-habits-pet-acquisition-and-more
https://www.petfoodindustry.com/articles/10408-improve-pet-health-and-metabolism-with-a-functional-ingredient
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14858-appa-51-of-pet-owners-willing-to-pay-more-for-ethical-sustainable-products
https://www.petfoodindustry.com/blogs/7-adventures-in-pet-food/post/10411-pet-food-proteins-rotation-diets-cross-reactions-and-more
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14863-european-pet-food-market-reaches-26-billion
https://timesofindia.indiatimes.com/most-searched-products/pet-products/dogs/dog-food-for-senior-dogs-take-special-care-of-your-old-pet-dog/articleshow/83951235.cms
https://www.inquirer.com/science/future-human-cat-allergy-treatment-may-be-changing-cats-with-food-vaccines-or-gene-editing-20210630.html
https://manometcurrent.com/pet-food-ingredients-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2027/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14867-mars-petcare-launches-karma-plant-focused-formulas
https://www.petage.com/pet-food-manufacturers-pursue-advances-in-nutrition-sustainability/
https://www.financialexpress.com/industry/phdcci-recommends-measures-to-promote-growth-of-pet-food-industry/2282620/
https://www.itv.com/news/2021-07-01/pancytopenia-what-is-the-rare-illness-killing-cats-how-can-you-spot-it-and-which-pet-foods-have-been-recalled
https://thaieurope.net/2021/06/29/สหภาพยุโรปต่ออนุญาตให้-m/
https://hoonsmart.com/archives/195664
https://www.architectureanddesign.com.au/suppliers/sayfa-group/custom-kombi-platforms-ease-access-across-plant
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/warning-dog-food-recalled-due-24460959
https://rustwire.com/2021/07/06/pet-food-additives-market-recent-status-covid-19-impact-top-players-analsis-and-market-demand-forecast-balchem-inc-bill-barr-company-bentoli-inc/
https://rustwire.com/2021/07/06/pet-food-additives-market-recent-status-covid-19-impact-top-players-analsis-and-market-demand-forecast-balchem-inc-bill-barr-company-bentoli-inc/
https://toysmatrix.com/dog-food-recall-manufacturer-recalls-food-over-salmonella-contamination-fears-full-list/
https://www.stuff.co.nz/business/prosper/125633105/doggy-diners-treated-to-pizza-sushi-fried-chicken-at-new-zealands-first-dog-restaurant-in-auckland
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14874-what-an-improved-ingredient-review-process-would-mean-for-pet-food-manufacturers
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14880-gapfa-wsava-team-up-to-advance-pet-nutrition-wellness-priorities
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14874-what-an-improved-ingredient-review-process-would-mean-for-pet-food-manufacturers
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17. Deerland highlights proprietary probiotic ingredients for pets’ benefit 

18. Pet food sustainability, in and outside the bag 

19. ผู้ว่าฯระยอง สั่งบริษัทผลิตอาหารหมาและแมว หยุดการผลิต กักตัวแรงงาน หลังพบผลเป็นบวกกว่า 120 คน 

20. โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันพร้อม!!! จัดรถรับ-ส่ง "PET TAXI" คอยให้บริการสัตว์ป่วยที่อยากมาหาหมอ แต่เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่อยาก

เสี่ยง 

21. How can Chicken Protein Hydrolysate improve the metabolism and health of pets 

22. New report shows pet-related spending trends in US and Canada 

23. raw dog food poses major international public health risk, says new research 

24. New Ukraine plant creates animal by-products for pet food 

25. Raw Dog Food Could Be Fueling The Spread of Antibiotic-Resistant Superbugs 

26. รายงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป ประจำเดือนมิถุนายน 2564 

27. Nutro pet food maker must face suit over 'limited' ingredients 

28. Real Pet Food Company CEO David Grant stands by process taken to close Inverell factory 

29. 11 top pet food companies in Asia and Australia 2021 

30. Raw dog food poses major international public health risk, says new research 

31. สัตวแพทย์ จุฬาฯ แนะวิธีดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง 

32. “จุรินทร์” สั่งลุยเร่งทำตลาดออนไลน์ หลังผลงานคร่ึงปีแรกทำเงินเข้าประเทศ 14,679 ล้าน 

33. 'อาหารสัตว์เลี้ยง' รับอานิสงส์โควิด 

34. Statewide pet food outbreak alert as Victoria grapples with worst dog death toll 

35. Pet owner interest in functional formulas here to stay, with digestive health topping the list 

36. จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้! EP.1 Circular Economy 

37. Pet owner interest in functional formulas here to stay, with digestive health topping the list 

38. Tracking pet industry events, virtual or in-person, in 2021 and beyond 

39. State enforcement of years-old raw milk ban blindsides pet food businesses 

40. พณ.อัดกิจกรรมออนไลน์-ออฟไลน์ ปั๊มส่งออกคร่ึงปีหลัง 

41. What are the latest pet food formulation trends? 

42. Changes to EU hemp feed rules delayed 

43. Krill omega-3️ fatty acids boosted dogs’ levels over fish 

44. Lyka raises $6.5 million to scale fresh dog food business 

45. Maffra Knackery recalls pet food 

46. Is pet food ripe for innovation post-COVID? 

47. Sick dogs, deaths correlated to raw pet food in Australia 

48. เมกาแซงออสซี่ส่งออกเน้ือวัวไปจีน 

49. โควิดงัดยอดส่งออกปศุสัตว์คร่ึงปีทะลุเป้า 9.5 หมื่นล้าน อาหารสัตว์เลี้ยงพุ่ง 28.7% 

50. Blayney pet food plant closed amid central NSW lockdown 

51. Organic dog treat brand debuts large-breed bites 

52. Looking for Healthy Dog Food With Ingredients You Actually Recognize? Look No More 

53. 4 types of pet food ingredients for senior dogs 

54. This pet food’s too good to be called kibble. Honest! 

55. Could pets in the workplace boost morale, productivity? 

56. ASK THE VETS: For good-quality pet food, check two things 

57. Open Farm’s high-quality, sustainably sourced pet food helps your dog or cat live a healthier life 

58. 13 largest pet cat populations in Europe 2020, Russia #1 

59. Purina survey uncovers insights into pet-friendly work policies 

 

ข่าวอาหารสัตว์เลี้ยงประจำเดือนสิงหาคม 

1. Sustainability Era: New Study Reveals Pet Food Impact on Climate 
2. Aker BioMarine to build a pilot plant for hydrolyzing krill protein 
3. Six brands of dog food recalled over Aflatoxin concerns 
4. A Dog Food Recall Has Been Issued Over Potential Mold Contamination 
5. Recycle-Ready for Pet Food Retort Pouches 
6. Diana Pet Food expands North American Panelis facility 
7. Additional funding, headway for pet food ingredient approvals 
8. How to choose the right dog food for your four-legged friend, according to vets 
9. 'Home Isolation' กักตัวอย่างไร ‘สัตว์เลี้ยง’ ไม่ติดโควิด-19 
10. Toxic cat food fear as UK vets struggle with mysterious illness 
11. New clue suggests why some dog foods may be linked to deadly heart disease 
12. Pets at Home trials new recycling initiative 
13. Feline Pancytopenia: Vet's stark warning for cat owners amid pet food recall 
14. Protect these animals’: calls grow for tougher Australian pet food standards after 2️1️ dog deaths 
15. After mass dog deaths in Victoria, a pet food maker joins vets in demanding mandatory regulations 
16. "อาหารแปรรูป - อาหารสัตว์เลี้ยง" มาแรง หนุนใช้ FTA ส่งออกตลาดจีน - อินเดีย 
17. “มาร์สไทยแลนด์อิงค์” ชูแนวคิดยั่งยืน รุกธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง 
18. Ten companies join forces as the Pet Food Competence Network 
19. Byproducts in pet food add missing nutrients 
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20. โควิด-19 ในสัตว์เลี้ยง เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่? 
21. Dog fatalities linked to pet food - The Backstory with Cathy Van Extel 
22. Tufts study links some dog foods to canine heart disease 
23. จับขบวนการค้าสัตว์ข้ามชาติ หว่ันนำโรคลัมปีสกิน มาแพร่ระบาด 
24. FDA hosting discussion on regulatory pet food oversight 
25. Pet food ranks among top-selling consumer product goods 
26. Meet the company making mouse meat cat treats without harming animals 
27. VeChain เล็งเจาะตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในจีนด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนชั้นนำ 
28. แมวบ้านต่างจากสัตว์เลี้ยงทั่วไป ไม่ยอมสนใจอาหาร หากต้องทำสิ่งเหน่ือยยากแลกมา 
29. There are now lab-grown mouse-meat cookies for cats 
30. VeChain เล็งเจาะตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในจีนด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนชั้นนำ 
31. Polish insect protein producer to open new facilities 
32. Apply now to win the CIPS Innovation Award 
33. New report reveals 56.4% of US households own pets 
34. FDA says pet food company plant conditions may have led to hundreds of dogs’ illness or deaths 
35. Best dry cat food 
36. การประชุม สัตวแพทย์หัวหน้าสายและสัตวแพทย์ประจำโรงงาน ประจำเดือน คร้ังที่ 8/2564 
37. ตะลึง ส่งออกอาหารแมวแซงอาหารคน ไทยผงาดจ่อท็อปทรีโลก 
38. Toxic pet food case closed, but no charges laid over dead dogs 
39. TFM ชู 3 กลยุทธ์ดันยอดขายอาหารสัตว์ ลุยเปิดตลาด 3 ประเทศ 
40. “Gen Z” จีนฮิตทำอาชีพแปลกใหม่ นักกำหนดอาหารสัตว์เลี้ยง/ นักจัดตู้เสื้อผ้าติดเทรนด์ 
41. 8 health, premium trends in new pet foods: SuperZoo 2021 
42. Dog deaths prompt calls for updated pet food standards 
43. Recalled Pet Food May Be Linked to 130 Dog Deaths, F.D.A. Says 
44. CDC investigation of 2020 Salmonella infections leads to pet hedgehogs 
45. FDA warns firm after hundreds of dog deaths and illnesses; other firms warned about import violations 
46. Foodomics study not meant to link peas in dog food to DCM 
47. กรมปศุสัตว์คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิดในโรงงานสินค้าปศุสัตว์ ส่งออกไม่สะดุด 
48. Demand for Organic Cat Food to Rise at 5.8% CAGR through 2031: Future Market Insights 
49. โรคโควิด-19 พบได้ในสุนัขและแมวที่คนเลี้ยงติดเชื้อ 
50. ปศุสัตว์เข้ม Bubble & Seal โรงงาน รุกสุ่มตรวจพนักงาน ป้องส่งออก 2 แสนล้าน 
51. First cultured meat cat treat product unveiled 
52. Class action threat as dogs continue to die in toxic pet food case 
53. Does your pet have separation anxiety? Here’s how to help, according to vets 
54. 26 สิงหาคม ‘วันสุนัขโลก’ เปิดประวัติ ที่มา ส่องปัญหาสุนัขจรจัด 
55. Production allowed to resume of cat food at centre of pet deaths inquiry 
56. ให้สัตว์เลี้ยง “บำบัด” ขจัดทุกข์ เยียวยาสมองเสื่อม มะเร็งและซึมเศร้าได้ 
57. Less than half of dog owners are convinced that they are feeding their dog correctly 
58. Production allowed to resume of cat food at centre of pet deaths inquiry 
59. Could your cat make it as a petfluencer? 
60. The demand for nondiscretionary and discretionary cat food products is increasing as well as cat ownership 
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