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

บรรณาธิการ : สุพัตรา  ริว้ไพโรจน์ กองบรรณาธิการ : วรพล พัฒนะนุกิจ , ศศิธร ผลทาน 
                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

TPFA   
Sep- Dec 

2020 

28 ก.ย.63 TPFA  เขา้พบรองอธบิดกีรมปศสุตัวเ์พือ่แนะน าสมาคมฯ และหารอืประเด็นปญัหาอุตสาหกรรมสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย 

 

 

16 พ.ย.63 TPFA เขา้รว่ม
จดัแสดงสนิคา้ในงาน   
การประกาศความส าเร็จ

การเจรจา RCEP           
ในโอกาสนี ้ทา่นจรุนิทร ์
ลกัษณวศิษิฏ ์รอง
นายกรฐัมนตรแีละ

รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
พาณิชย ์ไดเ้ขา้เยีย่มชม
คหูาสมาคมฯ และรบัมอบ
กระเชา้สนิคา้อาหารสตัว์
เลีย้งจาก ดร.ชนนิทร์

นายกสมาคม 

25 ก.ย.63 TPFA รว่มจดัอบรมออนไลนก์บั          
กรมปศสุตัว ์เร ือ่ง การขอขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวเ์ลีย้ง         

23 พ.ย.63 TPFA เขา้รว่มหารอืกบักรมปศสุตัว ์การจดัท า
VDO มาตรการเชงิป้องกนัการปนเป้ือนโควดิ-19 ใน

โรงงานผลติสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง         
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สารบญั / content 
 

 

ในปี 2563 เกดิสถานการณ์แพร่
ระบาดเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ทางสมาคมฯ 
ประชมุหารอืกบักรมปศสุตัว ์และไดจ้ัดท า 
VDO ดา้นมาตรการป้องกนั COVID ใน
อตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้งไทย       
โดยแบง่เป็น 2 versions ดังน้ี                   
1.English Version  
https://youtu.be/1JnlQGSXfzc 
2.Chinese Version 
https://youtu.be/TKx9fB2TPJA   
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TPFA  จัดประชมุวสิามัญครัง้ที ่4/2563 ผา่นทาง  Zoom Meetings 

 

TPFA เขา้ร่วมงานสมัมนา Pet Fair PreConnect ทาง Online 
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TPFA เข้าร่วมอบรม โครงการฮาลาลเทรนใหม่กบัอาหารที่ใช้เลี้ยงสตัว ์ตาม

มาตรฐานฮาลาล 

วันที ่16 กันยายน 2563 TPFA คุณศศธิร จนท.สมาคม เขา้ร่วมอบรม โครงการฮาลาล  

เทรนใหมก่บัอาหารทีใ่ชเ้ลีย้งสตัวต์ามมาตรฐานฮาลาล จาก Live สด Facebook ของส านักงาน

คณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแหง่

ประเทศไทย (สกอท.) ร่วมกับ ส านักมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) เปิด

การอบรมโดยผูแ้ทนจากเลขาธกิาร มกอช. สรปุดังน้ี  

ไทยส่ งออกสินค า้ฮ าลาล ไปยั ง

ประเทศคู่คา้ คดิเป็นมูลค่า 1.5 แสนลา้นบาท 

เป็นอันดับ 2 ในอาเซียน โดยที่ผ่านมาไดม้ี

การพัฒนาและเพิม่ศักยภาพในการผลติสนิคา้

ฮาลาล ท าใหม้กีารส่งออกเพิม่ขึน้ ซึง่จุดแข็ง

ของไทยคอืมรีะบบการตรวจสอบรับรองสนิคา้

ใหไ้ดม้าตรฐานฮาลาลจากหลายหน่วยงาน 

เชน่ มกอช. กรมปศุสัตว ์และสกอท.  ในชว่ง

โควดิ-19 การสง่ออกสนิคา้ฮาลาลเพิม่มากขึน้ 

จงึท าใหเ้ห็นว่าสนิคา้ฮาลาลเป็นความหวังใน

การเพิม่ GDP ใหแ้กไ่ทยได ้

 

1. วงจรชวีติสตัวใ์นอสิลาม 

 
ในเรื่องของหลักการศาสนาอสิลามไดก้ล่าว

ไวว้่า “หากสัตวต์ัวหนึง่ไดร้ับเน้ือสดหรอืเลอืดเขา้ไป

ใน ขณะที่ตัวของมันนั้นฮาลาลมันจะกลายเป็นสิง่ที่

ฮะรอม(สิง่ทีศ่าสนาไม่อนุมัตใิหบ้รโิภค) และเพื่อให ้

มันฮาลาลจะตอ้งกักบรเิวณสัตวต์ัวนั้นเป็น เวลา 40 

วัน กอ่นทีจ่ะน ามาท าอาหารเพือ่ใหม้ันฮาลาล”  

 

2. ขอ้ก าหนดและหลักเกณฑก์ารรับรองอาหารสตัวฮ์าลาล 

ที่ผ่านมามีการตรวจรับรองฮาลาลแค่โรงเชือด ในช่วงหลังน้ีมีหลายประเทศที่เริ่ม

กลา่วถงึอาหารทีใ่ชเ้ลีย้งสตัวว์า่เป็นอาหารทีถ่กูตอ้งตามหลักการทางศาสนาหรอืไม ่ 

โดยขณะน้ีอยู่ในขัน้ตอนการร่างขอ้ก าหนดและหลักเกณฑก์ารรับรองอาหารสัตวฮ์าลาล 

ซึง่อาจจะเพิม่ขอบขา่ยจากขอ้ก าหนดเดมิ 

กระบวนการผลติ/การลา้งอปุกรณ์เครือ่งจักร/สถานทีผ่ลติ ทีอ่ยู่ >>ตอ้งแยกใหช้ัดเจน

ระหวา่งอาหารสตัวฮ์าลาลและไมฮ่าลาล เพือ่ไมใ่หเ้กดิการปนเป้ือน และผูบ้รโิภคเขา้ใจผดิเวลา

อา่นบนฉลากได ้ถา้ใชท้ีอ่ยู่เดยีวกนัทัง้สนิคา้ฮาลาลและไม่ฮาลาล  โดยตัวบุคลากรตอ้งการเขา้

รับรองอาหารสัตวฮ์าลาลตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการผลติและกระบวนการรับรองฮา

ลาลดว้ย 

ทาง สกอท. ไดฝ้ากถงึผูป้ระกอบการใหป้รกึษากอ่นผลติสนิคา้ฮาลาลได ้ทีฝ่่ายกจิการ

ฮาลาล สกอท. โทร.  02 949 4215, 02 949 4114 เพือ่ไมใ่หเ้กดิปัญหาภายหลังการผลติได ้
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3. แนวทางการยกระดับความเชือ่มั่นอาหารทีใ่ชเ้ลีย้งสตัวใ์นกระบวนการผลติเน้ือสตัวส์ูต่ลาดฮา

ลาล 
หน่วยงาน กรมปศุสัตว ์และมกอช. ไดม้มีาตรการและกฏหมายทีเ่ขม้งวดกบัทางโรงงาน

อาหารสตัวอ์ยูแ่ลว้ โดยทกุโรงงานมกีารรับรอง GMP และ HACCP  

เพื่อตอ้งการเพิ่มการส่งออก อาจจะมีเป็นมาตรการสมัครใจ ส าหรับผูป้ระกอบการที่

ตอ้งการฮาลาลตัง้แตต่น้น ้าจนถงึปลายน ้า 

โดยการขอรับรองฮาลาลส าหรับอาหารทีใ่ชเ้ลีย้งสตัวนั์น้ ขึน้อยู่กับประเทศผูน้ าเขา้ เชน่ 

UAE กบัมาเลเซยี ตอ้งการอาหารทีใ่ชเ้ลีย้งสตัวเ์ป็นฮาลาล 

ในปัจจุบันอาหารแมว เชน่ อาหารแมวทีม่ทีูน่าเป็นส่วนผสม ซึง่ประเทศมาเลเซยีมกีาร

ตดิฉลากฮาลาลชดัเจน โดยตราทีใ่ชก้ารรับรองนัน้ เป็นฮาลาลทีไ่มเ่หมอืนในอาหารคน  

ส าหรับอาหารแมวในไทย บางบรษัิทและบางโรงงานไดม้กีารรับรองฮาลาล โดย สกอท. 

แลว้  

 

ทัง้น้ี ทาง สกอท. ประชาสัมพันธว์ธิีการขอตรวจสอบสถานะภาพ บรษัิทฮาลาล และ 

สินคา้ฮาลาล ไดท้ี่ https://www.halal.co.th/index.php?mod=investigate_halal และขอ

รับรองมาตรฐานฮาลาลออนไลน์ เฉพาะผูป้ระกอบการทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของ สกอท. หาก

เป็นผูป้ระกอบการนอกเหนือจากน้ี สามารถเขา้ไป ณ ส านักงาน เพื่อขอ User และ password 

ไดท้ี ่

https://www.halal.co.th/index.php?mod=content&id=AuC534zo2911201621305511 

 

TPFA ร่วมจดัอบรมออนไลนก์บักรมปศุสตัว ์เร ือ่ง การขอขึน้ทะเบยีนอาหารสตัว์

เลีย้ง 

วันที ่25 กนัยายน 2563 สมาคมฯ จัดอบรมออนไลน ์เรือ่ง การขอขึน้ทะเบยีนอาหารสตัว์

เลีย้ง รว่มกบั กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์(อยส.) และส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สนิคา้ปศุสัตว์ (สพส.) เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและทบทวนกฎระเบียบ เอกสารการขึน้

ทะเบียนและส่งออกที่เกี่ยวขอ้ง โดยมี ดร.ชนินทร์ 

นายกสมาคม กล่าวเปิดงาน และ น.สพ.รักไทย งาม

ภักดิ ์กล่าวแนะน าหน่วยงาน กองควบคุมอาหารและ

ยาสัตว ์กรมปศุสัตว ์โดยมีผูเ้ขา้ร่วมจากกรมปศุสัตว ์

ทั ้ง 2 หน่วยงาน คือ อยส. และ สพส. พรอ้มกับ

ผูเ้ขา้รว่มอบรมจาก TPFA ทา่นกรรมการเทคนคิ, ทา่น

สมาชกิ ทัง้ 11 บรษัิท, และเจา้หนา้ที่สมาคมฯ รวม

ทัง้หมดประมาณ 50 ท่าน ผ่านทาง Zoom meetings 

สรปุดังน้ี 

https://www.halal.co.th/index.php?mod=investigate_halal
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1. ในการประชุมกับกรม  ปศุสัตว์เมื่อ วันที่ 3 ส.ค. 63 เพื่อหารือประเด็นปัญหา

อตุสาหกรรมสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไทย ซึง่ทีป่ระชมุไดเ้สนอใหส้มาคมฯ เป็นเจา้ภาพในการจัด

อบรมออนไลน์ โดยไดว้ทิยากรจากทางกองควบคุมอาหารและยาสัตว ์และส านักพัฒนาระบบ

และรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว ์ 

2. ดร.ชนินทร์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

เลี้ยงของไทย ส่งออกเป็น อันดับ 4 ของโลก น ารายได ้

เขา้ประเทศปีละประมาณ 43,000 ลา้นบาท ซึง่มยีอดการ

สง่ออกโตขึน้ทกุปี ประมาณ 10-20% ขณะนี้มโีรงงานผลติ

อาหารสัตว์เลี้ยงสรา้งใหม่ 2 โรงงาน มูลค่าการลงทุน

ประมาณ 2,000 ลา้นบาท เน่ืองจากไทยมวัีตถุดบิทีส่ าคัญ 

และตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงก าลังเป็นที่ตอ้งการทั ้งจาก 

USA ยุโรป และ Middle east โดยคาดการณ์ว่าหากสนิคา้

อาหารสัตวเ์ลีย้ง ไดร้ับการ innovation และความร่วมมือ

กับกรมปศุสัตว ์จะสามารถโตเฉลีย่ปีละ 10% ภายใน 5-10 ปี จะสามารถขึน้สูอ่ันดับทีม่ากกว่า

ในปัจจุบันแน่นอน ทัง้น้ี ไดก้ล่าว ขอบคุณทางกรมปศุสัตวท์ีช่ว่ยสง่เสรมิและลดอปุสรรคในการ

สง่ออกสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

3. น.สพ.รักไทย ผอ.อยส. กล่าวว่า หน่วยงาน

กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์ท าหนา้ทีด่แูลเกีย่วกบัการ

ขอขึน้ทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อส่งเสริมใหส้นิคา้

อาหารสัตวเ์ลีย้งมคีุณภาพ มาตรฐาน เป็นทีน่่าเชือ่ถอืตอ่

ตา่งประเทศ รวมถงึการขอใบอนุญาตติา่งๆ โดยขณะนี้ได ้

แบ่งคณะท างานแต่ละกลุ่ม  และไดเ้สนอจัดอบรมครัง้นี้ 

เพื่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่ตรงกันทั ้ง 2 ฝ่าย เพื่อ

สนับสนุนการขอขึน้ทะเบียนอาหารสัตวเ์ลี้ยงใหร้วดเร็ว

ยิง่ขึน้   

4. ช่วงที่ 1 การอบรมทบทวนความรูค้วามเขา้ใจ

กฎระ เบียบที่ เ กี่ย วข อ้ง  โดย  สพ.ญ.พัสวี  ภัคพงศ์  

นายสัตวแพทย์ช านาญการ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

อาหารสัตว ์กองควบคุมอาหารและยาสัตว ์กรมปศุสัตว ์เป็น

วทิยากรในหัวขอ้ที ่1) และ 2)  

1) หัวขอ้ “การขอขึน้ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุม

เฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ทั ้ง 3 ชนิด (แบบที่มี

โภชนาการครบถว้น (Complete Pet Food), อาหารขบ

เคีย้ว/อาหารว่างส าหรับสตัวเ์ลีย้ง (Complementary Pet Food), และอาหารประกอบการรักษา

โรคส าหรับสตัวเ์ลีย้ง (Therapeutic Pet Food)) และหลักฐานทีใ่ชป้ระกอบ ผา่นระบบ National 

Single Window (NSW) พรอ้มเทคนคิการขึน้ทะเบยีนใหเ้ร็วและถกูตอ้ง” 

การขึน้ทะเบยีนอาหารสัตวเ์ลีย้งสามารถยืน่เอกสารไดท้าง ระบบ NSW และยังมกีารยืน่

ฉบับเอกสารจรงิใหท้างคณุหมอ เพือ่ใชพ้จิารณากบัคณะกรรมการตอ่ไป 

การอา้งองิโภชนาการอาหารสัตวเ์ลี้ยง ที่ทางกรมปศุสัตว ์ยอมรับไดต้อ้งมาจากทาง 

AAFCO 2020 / FEDIAF 2019 / NRC  

สูตรอาหารสัตวเ์ลีย้งตอ้งแจง้คุณค่าทางอาหารใหค้รบทุกส่วนประกอบ โดยสามารถใช ้

สตูรค านวณจากทีค่ณุหมออบรมวันน้ี หรอืผลจากแลปจะใหค้วามน่าเชือ่ถอืมากวา่ 

ชือ่วัตถดุบิทีใ่ชใ้นอาหารสตัวเ์ลีย้ง ตอ้งสอดคลอ้งกบัชือ่ทางการคา้ 
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2) หัวขอ้ “แนวทางการยืน่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาอายผุลติภัณฑข์องสนิคา้” 

วธิกีารสง่อายุผลติภัณฑข์องสนิคา้ใหก้รมฯ สามารถใหท้างกรมฯเขา้ไปเก็บจรงิ หรอืสง่

ตัวแทนใหน้ าสง่ตัวอยา่งอาหารสตัวเ์ลีย้งได ้

อายุผลติภัณฑข์องสนิคา้ วธิีการเก็บรักษา สามารถระบุอย่างละเอียดบนฉลากสนิคา้ 

เพือ่ใหผู้บ้รโิภคทราบได ้

3) หัวขอ้ “การยื่นค าขอหนังสือรับรองการขาย

ภายในประเทศ (Certificate of Free Sale) และหลักฐานที่

ใชป้ระกอบ” โดย สพ.ญ.รัตน์วรา ตุม้ขันธ ์นายสัตวแพทย ์

หอ้งออกหนังสอืรับรองสขุอนามัย กลุ่มตรวจสอบมาตรฐาน

ดา้นการปศสุตัว ์สพส. 

สามารถยื่นล่วงหนา้ 3 วัน ก่อนสนิคา้ออกจากไทย 

ตามขัน้ตอนที่คุณไดส้่งไฟลอ์บรมไป ขณะน้ียังไม่สามารถ

ยื่นผ่านระบบ NSW ได ้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนา

ระบบ  
5. ชว่งที ่2 ชว่งถาม-ตอบ โดยผูแ้ทนจากกรมปศสุตัว ์และผูแ้ทนจากสมาชกิ TPFA 

คุณหมอจะขอตัวอย่าง art work ในกรณีใดบา้ง/คุณหมอ สพส. แจง้ว่า ขอในกรณี 

ผูผ้ลติขายตา่งประเทศ,สนิคา้ไมไ่ดม้กีารขึน้ทะเบยีนในไทย และสนิคา้นอกเหนือจากอาหารสตัว์

ควบคมุเฉพาะ 

การยื่นค าขอหนังสอืรับรองการขายภายในประเทศ ตอ้งใชฉ้ลากสนิคา้ยื่นอีกหรือไม่/ 

คุณหมอ สพส. แจง้ว่าไม่จ าเป็นตอ้งยืน่ แค่ยืน่เอกสารใบอนุญาตผลติอาหารสัตว ์และใบส าคัญ

การขึน้ทะเบยีนอาหารสตัว ์

อายุผลติภัณฑข์องสนิคา้ใชก้ารันตจีาก supplier ทีผ่ลติภัณฑไ์ดห้รอืไม่/คณุหมอ อยส. 

แจง้วา่ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ ตอ้งดอูายผุลติภัณฑข์องสนิคา้จากอาหารสตัวเ์ลีย้งดว้ย 

หนังสอืรับรองผลวเิคราะห ์ตอ้งแนบอะไรบา้ง/คุณหมอ อยส. แจง้ว่า ตอ้งมผีลวเิคราะห์

จาก test report เพือ่ยนืยันคา่โภชนาการนัน้ 

การน าเสนอสรรพคุณ functional ต่างๆ อา้งองิจากวัตถุดบิไดห้รือไม่/คุณหมอ อยส. 

แจง้วา่ได ้แตต่อ้งมสีว่นผสมทีม่จี านวนมากพอทีส่ามารถท าใหเ้กดิสรรพคณุนัน้ได ้

ทัง้น้ี ไฟลก์ารอบรมจากทาง อยส. สมาคมจะน าสง่ใหส้มาชกิภายหลัง 

6. ทาง สพส. กรมปศุสัตว ์เชญิประชมุหารอืกับท่านรองอธบิดสีมชวน รัตนมังคลานนท ์

เพื่อแนะน าสมาคมและหารือประเด็นปัญหาอุตสาหกรรมสนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยงไทย โดยมี

ประเด็นทีส่ าคัญ ดังน้ี 

1. มาตรการเชงิป้องกันในสถานการณ์โควดิ-

19 ในโรงงานผลติสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง เพื่อสรา้ง

ความมั่นใจใหก้บัคูค่า้ 

2. อุปสรรคในการน าเขา้ตัวอย่างอาหารสัตว์

เ ลี้ ย ง บ ร ร จุ ก ร ะ ป๋ อ ง แ ล ะ บ ร ร จุ ถุ ง  ซื้ อ จ า ก

หา้งสรรพสนิคา้ในตา่งประเทศ  

3. ประเด็นสบืเน่ืองจากการประชมุครัง้ที่แลว้ 

เช่น การตีความพิกัดการน าเขา้สนิคา้วัตถุดิบเพื่อ

ผลติอาหารสัตวเ์ลี้ยง ระหว่างกรมศุลกากรและกรม

ปศสุตัว ์ไมต่รงกนั  
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TPFA เขา้พบรองอธบิดกีรมปศุสตัวเ์พือ่แนะน าสมาคมฯ และหารอืประเด็นปัญหา

อตุสาหกรรมสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย 

วันที ่28 กนัยายน 2563 ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ พรอ้มดว้ยสมาชกิ TPFA จากผูแ้ทน
บริษัท Seavalue, SCC, AAI, PFG, คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ, คุณศศธิร, และคุณวรรณชนก 
จนท.อาหารสัตวเ์ลีย้ง เขา้พบเพือ่แนะน าสมาคมฯ และหารอืประเด็นปัญหาอตุสาหกรรมสนิคา้
อาหารสัตวเ์ลีย้งไทย ร่วมกับท่านรองอธบิดกีรมปศสุตัว,์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สนิคา้ปศุสัตว ์(สพส.), กองควบคุมอาหารและยาสัตว ์(อยส.), กองสารวัตรและกักกัน (กสก.) 
และส านักกฏหมายของกรมปศุสัตว ์ณ หอ้งประชมุมา้กัณฐกะ ชัน้ 1 ตกึอ านวยการ กรมปศุสัตว ์
โดยทา่นสมชวน รัตนมังคลานนท ์อธบิดกีรมปศสุตัว ์เป็นประธาน สรปุดังน้ี 
 

1. กรมปศุสัตว์มีนโยบายส่งเสริมสนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยง เน่ืองจากมีการเตบิโตอย่าง
รวดเร็ว จงึเห็นชอบใหม้กีารประชมุรว่มกบัสมาคมฯ ทกุๆ 3 เดอืน เพือ่ชว่ยกนัพัฒนาและสง่เสรมิ
การสง่ออกสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งของไทยใหเ้ตบิโตยิง่ขึน้ ทัง้น้ี สมาคมฯ ไดแ้นะน าTPFA และ
มอบกระเชา้สนิคา้อาหารสตัวเ์ลี้ย้งใหก้บัทา่นรองอธบิดกีรมปศสุตัว ์

2. การน าเขา้ตัวอย่างอาหารสัตวเ์ลีย้งบรรจุกระป๋องและบรรจุถุงจากต่างประเทศ เพื่อ
เป็นตัวอยา่งในการวจิัยและพัฒนาสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

อยส. แจง้วา่ การน าเขา้ม ี3 กรณี คอื เพือ่พจิารณาในการสัง่ซือ้, เพือ่ใชป้ระกอบการขึน้
ทะเบียน และเพื่อเป็นตัวอย่างในทางวชิาการ ซึง่ทางผูป้ระกอบใหข้อ้มูลไม่ครบ เน่ืองจาก
ตัวอย่างมาจากชัน้วางสนิคา้ มีขอ้มูลไม่ตรงตามความตอ้งการของกรมฯ ประธานจงึให ้อยส. 
ชว่ยดรูายละเอยีดวา่จะผอ่นปรนหรอืปรับใหส้ามารถด าเนนิการไดอ้ยา่งไร 

3. การตคีวามพกิดัการน าเขา้สนิคา้วัตถดุบิอาหารสตัวเ์ลีย้งระหว่างกรมศลุกากรและกรม
ปศสุตัวไ์มต่รงกนั และคา่ธรรมเนียมในการน าเขา้  

ประธานใหก้องสารวัตรและกกักนั ไปตรวจสอบและจะแจง้กลับมายังสมาคมในภายหลัง 

4. มาตรการเชงิป้องกนัในสถานการณ์ Covid-19 
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4.1 กรมปศุสัตวไ์ดม้กีารเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังการปนเป้ือนเชือ้ไวรัส Covid-19 ในสนิคา้
อาหารสัตวเ์ลี้ยง โดยเก็บ1ตัวอย่างทุกๆ 3 เดือน และส่งตรวจทีส่ถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาต ิ
(สสช.) หากผูป้ระกอบการทา่นใดสงสยัสอบถามกบัทางสตัวแพทยป์ระจ าโรงงานได ้

4.2 สมาคมฯ ไดจ้ัดท าVDO มาตรการเชงิป้องกันในสถานการณ์โควดิ-19 โดยร่วมกับ
กรมประมง และกระทรวงสาธารณสขุ  

ทีป่ระชมุเห็นชอบว่าควรท าVDOเฉพาะสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง ร่วมกับกรมปศุสัตว ์เพื่อ
สรา้งความมั่นใจใหก้บัคูค่า้ 

5. สพส. แจง้ว่าการขอขึน้ทะเบยีนอาหารสัตวเ์ลีย้งเพื่อส่งออกไปยังประเทศเม็กซโิก 
กรมปศสุัตวจ์ะประสานงานไปยังหน่วยงาน SENASICA ทีเ่ม็กซโิก โดยทาง สพส. จะสง่หนังสอื
จากส่วนกลางไปใหท้างโรงงานผูผ้ลติอาหารสัตวเ์ลีย้งต่อไป หากสงสัยสามารถสอบถามหมอ
ประจ าโรงงานได ้

6. ทางกรมปศสุตัวข์อใหส้มาคมฯ รวบรวมขอ้มลูสดัสว่นวัตถดุบิทีใ่ชใ้นสนิคา้อาหารสัตว์

เลี้ยง ว่าส่วนใหญ่เป็นวัตถุดบิจากอะไร และใชใ้นประเทศหรือต่างประเทศ โดยสมาคมฯ จะ

จัดท าแบบสอบถามไปยังท่านสมาชกิต่อไป ทัง้น้ี กรมปศุสัตว์เชญิชวนใหส้มาคมท า CSR 

รว่มกนั เพือ่สง่เสรมิการใชวั้ตถดุบิภายในประเทศไทยในการผลติสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

 

TPFA เขา้รว่ม PreConnect’s Exhibitor Webinar Briefing ทาง Online 

วันที ่1 ตุลาคม 2563 TPFA คุณสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณ วรรณชนก จนท.อาหาร

สัตว์เลี้ยง เขา้ร่วม PreConnect’s Exhibitor Webinar Briefing ทาง Online โดยมี Kateryna 

เป็นผูบ้รรยาย เกีย่วกับบรรยากาศ และวธิีการเขา้ร่วมงาน Pet Fair PreConnect ที่จะมีขึน้ใน

วันที ่14 ตลุาคม 2563 สรปุดังน้ี 

งานเป็นการจัดใหเ้กดิชอ่งทางการเจรจาธุรกจิแบบใหม่ จะไดพ้บกับองคก์รชัน้น าของ

อตุสาหกรรมสัตวเ์ลีย้ง ร่วมกันจัดบูธทางออนไลน์ ผูเ้ขา้ร่วมงานสามารถเลอืกรับชมบูธ ภายใน

งานได ้โดยแต่ละบูธทีจ่ัดแสดงจะมรีายละเอยีดต่างๆ เชน่ โลโก, ขอ้มูลค าแนะน าองคก์ร, รูป
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และขอ้มูลทีมงานเจา้ของบูธ, ช่องทางการตดิต่อ, รูปภาพและขอ้มูลของสนิคา้ เป็นตน้ โดย

รายละเอยีดดังกลา่วขณะนี้ยังสามารถเขา้ไปปรับเปลีย่นได ้

งาน Pet Fair PreConnect  ยังมรีะบบนัดหมาย โดยเปิดใหคู้่เจรจาสามารถระบุเวลานัด

หมายไดต้ามทีต่อ้งการ มชีอ่งทางใหส้่งขอ้ความสือ่สารกัน นอกจากนี้ยังสามารถท าการ Live 

สด เพือ่พูดคยุกบัผูร้ว่มงานไดโ้ดยตรงอกีดว้ย 

ดกูารประชมุยอ้นหลังไดท้ีล่งิก ์: https://www.youtube.com/watch?v=dqjkEjdrNaA&feature=youtu.be  

ลงทะเบยีนเขา้รว่มงาน (ฟร)ี ทีล่งิก ์: https://petfair.biletum.com/en/events/32  

TPFA  จดัประชุมวสิามญัคร ัง้ที ่4/2563 ผา่นทาง  Zoom Meetings 

วันที ่8 ตุลาคม 2563 TPFA  จัดประชมุวสิามัญ TPFA ครัง้ที ่4/2563 ผ่านทาง  Zoom 

Meetings ณ หอ้งประชมุ สมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไทย มสีมาชกิเขา้ร่วม 10 บรษัิท (14 

ท่าน) จาก 11 บรษัิท (ครบองคป์ระชมุ) สมาคมฯ จะสง่รายงานการประชมุใหท้า่นสมาชกิในวัน

ศกุรท์ี ่16 ต.ค. 63 

ส าหรับการประชุมวิสามัญ TPFA ครั ้งที่ 5/2563 มีก าหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 17 

ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น. ผา่น Zoom Meeting และสามารถเขา้รว่มประชมุ ณ หอ้ง

ประชมุ สมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย ไดไ้มเ่กนิ 10 ทา่น 

 

  

 

 

 

TPFA เขา้รว่มงานสมัมนา Pet Fair PreConnect ทาง Online 

วันที ่14 ตลุาคม 2563 TPFA  คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ คณุคณุศศธิร และคณุวรรณชนก 

จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมงานสัมมนา Pet Fair PreConnect ทาง Online โดยมี 

Mr.Jacques Boshoff ผูแ้ทนจากไทยยูเนียนเป็น วทิยากร บรรยายในหัวขอ้ "Integrative pet 

nutrition: How Current Trends and life style changes are influencing the future of pet 

nutrition" สรปุดังนัี ้

      อัตราการสงูวัยของประชากรเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว  จงึมแีนวโนม้วา่คนจะหันมาเลีย้งสตัวม์าก

ขึน้ เน่ืองจากสัตว์เลี้ยงมีส่วนช่วยบ าบัดส าหรับคนที่มีภาวะสมองเสื่อม (Alzheimer) การที่

ผูส้งูอายมุสีตัวเ์ลีย้งอยูเ่ป็นเพือ่น จะชว่ยลด ความวติกกงัวล ความหงดุหงดิ ความเหงา ได ้

https://www.youtube.com/watch?v=dqjkEjdrNaA&feature=youtu.be
https://petfair.biletum.com/en/events/32


   Newsletter                          September-December 2020 8 | 16 

      จากแนวโนม้ดังกล่าวมผีลใหเ้กดิผลติภัณฑอ์าหารเสรมิส าหรับสตัวเ์ลีย้ง ทีใ่สใ่จตอ่สขุภาพ

ของสัตวเ์ลีย้ง เชน่ KETOGENIC DIET ส าหรับสนัุข จะมโีภชนาการอาหารเหมาะสมจะสง่ดตี่อ

สขุภาพของสนัุข 

 

TPFA เขา้รว่มจดัแสดงสนิคา้ในงานการประกาศความส าเร็จการเจรจา RCEP 

วันที ่16 พฤศจกิายน 2563 TTIA/TPFA 

ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ คณุพจน ์อรา่มวัฒนา

นนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณปิยะราช จนท.

การคา้ คุณศศิธร และคุณวรรณชนก จนท.

อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมงานการประกาศ

ความส าเร็จการเจรจา RCEP ณ หอ้งบุรฉัตรไช

ยากร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมี 

ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เ ป็น

ประธาน สรปุดังน้ี 

-ประกาศความส าเร็จการเจรจาความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกจิระดับภมูภิาค (อารเ์ซ็ป) 

หลังจาก15 ประเทศสมาชกิอาเซยีนและ5 ประเทศคู่คา้นอกอาเซยีนไดล้งนามความตกลงอาร์

เซ็ปแลว้เมือ่วันที ่15 พฤศจกิายนทีผ่า่นมา  

-ในส่วนการใหส้ัตยาบันของไทย ไดร้ับอนุมัตจิาก

คณะรัฐมนตร(ีครม.) วันที ่10 พฤศจกิายนแลว้ จากนี้จะเร่ง

ผลักดันน าวาระการลงนามอารเ์ซ็ปเสนอเขา้รัฐสภา เพือ่ให ้

พจิารณาทันประชมุสมัยน้ี ซึง่เริม่ประชมุเดอืนพฤศจกิายน 

2563 ถงึ กุมภาพันธ ์2564 เมื่อผ่านความเห็นชอบจะเขา้

กระบวนใหส้ัตยาบันร่วมกับประเทศอื่น ซึง่ไทยน่าจะเป็น

ประเทศแรกๆทีใ่หส้ัตยาบันได ้เพื่อใหอ้ารเ์ซ็ปมผีลบังคับ

ใชไ้ดภ้ายในกลางปี 2564 

ในการนี้ TTIA/TPFA ไดร้ว่มออกบธูภายในงานเพือ่

ประชาสัมพันธส์นิคา้ของสมาชกิฯ และน าเสนอขอ้มูลทาง

การคา้ใหก้บัประธานฯ  

ทัง้น้ี สมาคมฯ ไดม้อบกระเชา้สนิคา้ทนู่าและสนิคา้

อาหารสตัวเ์ลีย้งใหท้า่นประธานฯ แลว้ 
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TPFA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากร ในร่วมงานเสวนาและ

แลกเปลีย่น/รบัฟังความเห็น หวัขอ้ "การใชป้ระโยชนแ์ละโอกาสจากความตกลง 

RCEP" 

วันที ่16 พฤศจกิายน 2563 TTIA/TPFA  ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวทิยากร 

คุณศศธิร และคุณวรรณชนก จนท.อาหารสัตวเ์ลีย้ง เขา้ร่วมงานเสวนาและแลกเปลีย่น/รับฟัง

ความเห็น หัวขอ้ "การใชป้ระโยชน์และโอกาสจากความตกลง RCEP" ณ หอ้ง บุรฉัตรไชยากร 

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย ์โดยม ีนายบัญชา ชมุชยัเวทย ์เป็นผูด้ าเนนิรายการ สรปุดังน้ี 

    ความส าเร็จจากการเจรจา RCEP 

ท าใหไ้ทยไดป้ระโยชน์ทั ้ง เรื่องการ

ส่งออกสินคา้ การคา้ บริการ และการ

ลงทุน ซึง่ภายในเวลา 6 เดือน ถงึ 1 ปี 

ก่อนการใหส้ัตยาบัน และความตกลงมี

ผลบังคับใช ้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะเป็น 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 

จะต อ้ง เตรียมตั วศึกษากฎระ เบียบ 

เพื่อที่จะไดใ้ชป้ระโยชน์จาก RECP ได ้

อยา่งเต็มที ่  

     ในการนี้ ดร.ชนนิทร ์ไดใ้หค้วามเห็นว่า ในปีนี้รายไดข้องประเทศทีไ่ดจ้ากการทอ่งเทีย่ว

ลดลง 1.5 ลา้นลา้นบาท แต่รายไดจ้ากการสง่ออกกลับไม่กระทบมาก หากดูในสว่นของเกษตร

อาหารกลับมมีูลค่าเพิม่ขึน้ถงึ 20% ดังนัน้ ควรใชป้ระโยชน์จากความตกลง RCEP เพือ่สรา้งให ้

เกดิการเชือ่มโยงเป็น Global Value Chain เปิดตลาดเสรใีหม้กีารน าเขา้สง่ออกมากขึน้  ซึง่ไทย

เป็นประเทศทีม่คีวามพรอ้มในเรือ่งเกษตรอาหาร อยู่แลว้ จงึสามารถน า by product ไปพัฒนา

ต่อยอดเพิม่มูลค่าได ้เช่น ปลาหนึ่งตัว เมื่อน าไปผ่านกระบวนการผลติเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง 

มลูคา่ก็จะเพิม่ขึน้มาหลายเทา่ แมใ้นตอนน้ีคา่เงนิบาทยังถอืวา่แข็งไป หากคา่เงนิบาทออ่นคา่ลง

อยูท่ีป่ระมาณ 33-35 บาท/ดอลลารส์หรัฐ ก็จะท าใหส้ามารถแขง่ขันกบัตา่งประเทศไดด้ขีึน้  

       อุปสรรคและความทา้ทายคอื มผีูป้ระกอบการบางส่วนมผีลกระทบ สิง่ทีจ่ะชว่ยส่งเสรมิ

บุคคลเหล่าน้ีไดไ้ม่ใช่มองแค่ตัวเงินอย่างเดียว แต่ตอ้งมีการผลักดันใหเ้กิด innovation 

improvement ซึง่หากจะพัฒนาไม่ควรพัฒนาแค่ทีเ่ดยีวแต่ตอ้งเป็น value chain เชน่ พัฒนา

ทุกภูมภิาคในสนิคา้ทีเ่ป็นจุดเด่นของภาคนัน้  การเปิดตลาดเสรีใหม้กีารน าเขา้ส่งออกมากขึน้  

ซึง่ไทยเป็นประเทศทีม่คีวามพรอ้มในเรือ่งเกษตรอาหาร อยูแ่ลว้      

      นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐควรก าหนดนโยบายสนับสนุนใหผู้ผ้ลติสามารถแข่งขันได ้

เช่น เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรสามารถน าขา้วมาผลติสุรา หรือสามารถท าใหม้ี  free and fair 

trade ไดท้ัง้ในและนอกประเทศ จะท าใหเ้กดิ start up ใหม่ๆ  อกีมากตามมา 

 

TPFA เข้าร่วมหารือกบักรมปศุสตัว ์ การจดัท าVDO มาตรการเชิงป้องกนัการ

ปนเป้ือนโควดิ-19 ในโรงงานผลติสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

  วันที่ 23 พฤศจิยายน 2563 TPFA ผูแ้ทน SEAPAC คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม และคุณ

ศศิธร จนท.สมาคม เขา้ร่วมหารือกับกรมปศุสัตว์ การจัดท าVDO มาตรการเชงิป้องกันการ

ปนเป้ือนโควดิ-19 ในโรงงานผลติสนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยง โดยมี น.สพ.กติตพิงษ์ จากส านัก

พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศุสัตว์ (สพส.) ใหค้ าปรึกษา ณ หอ้งประชุมส่วน

ตรวจสอบ ชัน้ 2 ตกึวจิติรพาหนการ กรมปศสุตัว ์พญาไท สรปุดังน้ี 
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-ทางก รมฯ  แน ะน า ให ้ใ ช ช้ื่ อ  VDO ว่ า  Covid-19 preventive measures in the 

establishments of Thai Pet Food Industry โดยเป็นการท างานร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์

และ TPFA ขอ้มูลในการท า story board ใชม้าตรฐานของกรมปศุสัตว ์และเพิม่ชว่งหมอประจ า

โรงงานสุ่มเก็บตัวอย่างเพือ่สง่ตรวจโควดิ-19 โดยพากยเ์สยีงภาษาอังกฤษและท าค าแปลเป็น

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทัง้นี้ น.สพ.กติตพิงษ์ รับหาคนแปลสครปิภาษาจีนให ้โดยจะน า 

VDO ชดุน้ีไปประชาสัมพันธใ์ห ้GACC จีน รับทราบ เพื่อสรา้งความเชือ่มั่นใหส้นิคา้อาหารสัตว์

เลีย้งของไทยเพิม่ขึน้ 

- ทาง SEAPAC สะดวกใหเ้ขา้ถ่ายท าVDOกบัหมอประจ าโรงงาน ณ สาขาบางปู ในวันที ่

30 พ.ย. 63 - 1. ธ.ค. 63 โดยจะเบลอ logo ของบรษัิท 

- ที่ประชุมไดห้ารือรายละเอียด story board และสครปิ ซึง่จะเริ่มตัง้แต่ป้อมทางเขา้

โรงงาน กระบวนการผลติ การขนสง่ โรงอาหาร การท าความสะอาด หมอประจ าโรงงานสุม่เก็บ

ตัวอย่าง ภาพสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง ทัง้น้ี สมาคมฯ จะน าสง่ Story board ทีแ่กไ้ขแลว้ ใหท้าง

กรมปศสุตัว ์และSEAPAC พจิารณาอกีครัง้ ภายในวันพุธที ่25 พ.ย.63  

 

TPFA เขา้ถ่ายท าวดีโีอกบัหมอจากกรมปศุสตัวแ์ละทมีงาน VDO มาตรการเชงิ

ป้องกนัการปนเป้ือนโควดิ-19 ในโรงงานผลติสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

วันที่ 30 พฤศจกิายน 2563 TPFA คุณศศธิร จนท.อาหารสัตวเ์ลีย้ง และทีมงาน VDO 

เขา้ถ่ายท าวดีโีอมาตรการเชงิป้องกันการปนเป้ือน COVID-19 ในโรงงานผลติสนิคา้อาหารสัตว์

เลีย้งของไทย โดยไดร้ับความอนุเคราะหส์ถานทีถ่่ายท าจากบรษัิท เซา้ทอ์สีตเ์อเชีย่นแพคเกจ

จิง่แอนดแ์คนนิง่ จ ากัด สาขาบางปู ร่วมกับ น.สพ.กติตพิงษ์ จากกรมปศสุัตว ์เขา้ถ่ายท าในฉาก

หมอประจ าโรงงานสุม่เก็บตัวอยา่งสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

ในการนี้ VDO ใชเ้วลาถ่ายท า 2 วัน 30 พ.ย.-1 ธ.ค.63 โดยเริ่มการน าเสนอตัง้แต่

มาตรการตรวจพนักงานและบุคคลภายนอกก่อนเขา้โรงงาน การท า Social Distancing ใน

บรเิวณโรงอาหาร หอ้งอบรม ไลน์ผลติ การท าความสะอาดบรเิวณไลน์ผลติ การฉีดพ่นน ้ายาฆา่
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เชือ้บรเิวณ packagings และตูค้อนเทนเนอร ์ซึง่จะจัดท าขึน้เป็นพากษ์เสยีงภาษาอังกฤษ ค า

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจนี ความยาวประมาณ 3 นาท ี

ทัง้นี้ หาก VDO เสร็จสมบูรณ์ทางสมาคมฯ จะแจง้ทางกรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสรมิ

การคา้ระหว่างประเทศ ช่วยประชาสัมพันธไ์ปยังหน่วยงาน GACC ของจีน ผูซ้ือ้สนิคา้ทั่วโลก 

เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นใหส้นิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งของไทยเพิม่ขึน้ 
 

TTIA/TPFA เขา้รว่มรบัฟงัสมัมนา ในหวัขอ้  “FSSC 22000 New version 5.1” 

วันที ่4 ธันวาคม 2563 TPFA คณุศศธิร จนท.สมาคมฯ เขา้รว่มรับฟังสมัมนาออนไลน ์ใน
หัวขอ้  “FSSC 22000 New version 5.1” จัดโดย บรษัิท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากัด สรุป
ดังน้ี 

1.แนะน ามาตรฐาน FSSC 22000 เวอรช์นัใหม ่5.1 
- มาตรฐาน FSSC 22000 เวอร์ชั่น 5.1 อัปเดตเพื่อปฏิบัติใหส้อดคลอ้งกับขอ้ก าหนดการ
เปรยีบเทยีบลา่สดุของ Global Food Safety Initiative (GFSI) ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการปรับปรงุ
อยา่งตอ่เน่ือง  
- ประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤศจกิายน 2563 โดยโรงงานที่ไดร้ับการตรวจ วันที่ 1 ม.ค. 64 - 31 
ม.ีค. 64 จะไดร้ับการตรวจเวอรช์ัน่ 5 เหมอืนเดมิ  
- การตรวจโรงงาน เวอรช์ัน่ 5.1 เริม่วันที ่1 เม.ย. 64 เป็นตน้ไป 

โดยประเภททีเ่กีย่วกบัสมาชกิ ดังน้ี 
- ประเภท C CI Processing of perishable animal products และ ประเภท D Dlla Production 
of Pet Food (only for dogs and cats) ใชเ้อกสารกฏเกณฑเ์ดยีวกัน ดังนี้ ISO 22000:2018, 
ISO/TS 22002-1:2009, FSSC 22000 Additional requirements  
- ประเภท G Gll Provision of Transport and Storage Services for Ambient Stable Food 
and Feed ใชเ้อกสาร ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-5:2019, FSSC 22000 Additional 
requirements 
- ป ร ะ เ ภท  I Production of Food Packaging and Packaging Material ใช เ้ อ กส า ร  ISO 
22000:2018, ISO/TS 22002-4:2013, FSSC 22000 Additional requirements 
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- ประเภท K Production of (Bio) Chemicals ใชเ้อกสาร ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-
1:2009, FSSC 22000 Additional requirements 
 

2.การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญและน่าสนใจในเวอรช์นัใหมน้ี่ 
ขอ้ก าหนดทีท่างโรงงานตอ้งปฏบิัตใิหไ้ดค้อื 2.5 FSSC 22000 Additional Requirements โดย
เพิม่ขอ้ยอ่ยดังน้ี 

2.5.1 Management of services and purchased materials มีก า ร เ ปลี่ ย นแปลง
เกีย่วกบั new for purchased materials  
a) นอกเหนือจากขอ้ 7.1.6 ของ ISO 22000: 2018 ทางโรงงานตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า
สถานที่ใหบ้รกิารวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิัตกิาร ที่ใชส้ าหรับการตรวจสอบความปลอดภัยของ
อาหาร ตอ้งด าเนนิการโดยหอ้งปฏบิัตกิารทีไ่ดร้ับการอนุมัตติามกฎขอ้บังคับหรอืการรับรองตาม
มาตรฐานสากลเชน่ ISO 17025  
b) ขัน้ตอนในการจัดซือ้วัตถดุบิในสถานการณ์ฉุกเฉนิ ตอ้งมั่นใจไดว้า่ปลอดภัย 
c)  นอกเหนือจาก ISO / TS 22002-1: 2009 ขอ้ 9.2 ทางโรงงานตอ้งมนีโยบายในการจัดหา
สัตว ์ปลาและอาหารทะเล ทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของสารตอ้งหา้ม เชน่ ยารักษาสัตว ์โลหะ
หนัก และยาฆา่แมลง 
d) ประเภท C,D,I,G และ K ตอ้งตรวจสอบกระบวนการผลติสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 

2.5.2 Product labelling นอกเหนือจากขอ้ 8.5.1.3 ของ ISO 22000:2018 ทางโรงงาน
ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไดร้ับการติดฉลากตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและ
ขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในประเทศทีต่อ้งการจ าหน่าย รวมถงึสารก่อภูมแิพแ้ละขอ้ก าหนด
เฉพาะของลกูคา้ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ลกูคา้หรอืผูบ้รโิภคใชอ้าหารอยา่งปลอดภัย 

2.5.3-2.5.9 ไมม่กีารเปลีย่นแปลงในเวอรช์ัน่ 5 
 
3.การปรับเปลีย่นสูเ่วอรช์นัใหม ่5.1 ของมาตรฐาน FSSC 22000 

- Guidance Document: Food safety culture FSSC 22000, Version 5.1, November 2020 
GFSI TWG ก าหนดวัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหารวา่ 
“ค่านิยม ความเชือ่และบรรทัดฐานร่วมกันทีส่่งผลต่อความคดิและพฤตกิรรมต่อความปลอดภัย
ของอาหารทั่วทัง้องคก์ร” 
- GFSI ตอ้งการใหวั้ฒนธรรมอาหารปลอดภัย โดยใหม้ีการสื่อสาร,ฝึกอบรม,มีฟีดแบ็คจาก
พนักงาน และการวัดผลการปฏบิัตงิานในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภัยของอาหาร 
รายละเอยีดเพิม่เตมิศกึษาไดท้ี ่https://www.fssc22000.com/ 
ทั ้ ง นี้  ห า ก ต ้อ ง ก า ร ส อบถ า ม ข ้อ มู ล เ พิ่ ม เ ติม  ติด ต่ อ ที่  (+66) 2 678 1813 ext.6  
หรอืทางอเีมล : CBE.Thailand@sgs.com 

TPFA จดัประชุมวสิามญัคร ัง้ที ่5/2563 ผา่นทาง  Zoom Meetings 

วันที ่17 ธันวาคม 2563 TPFA จัดประชมุวสิามัญ TPFA ครัง้ที ่5/2563 ณ หอ้งประชมุ 

TPFA และผ่านทาง Zoom Meetings มีสมาชกิเขา้ร่วม 9 บริษัท (11 ท่าน) จาก 11 บริษัท 

(ครบองคป์ระชมุ) ทัง้น้ี สมาคมฯ จะสง่รายงานการประชมุ ภายในวันศุกรท์ี ่25 ธ.ค. 63 ใหท้่าน

สมาชกิทราบตอ่ไปคะ่ 



   Newsletter                          September-December 2020 13 | 16 

           ส าหรับการประชุมวิสามัญ TPFA ครั ้งที่ 1/2564 มีก าหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่             

4 กมุภาพันธ ์2563 เวลา 09.00-10.00 น. ผ่าน Zoom Meeting และสามารถเขา้ร่วมประชมุ ณ 

หอ้งประชมุ สมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย ไดไ้มเ่กนิ 10 ทา่นคะ่ 

 

TTIA/TPFA จดัประชุมดว่นปญัหาCOVID-19 ผา่นทาง  Zoom Meetings 

วันที ่22 ธันวาคม 2563 TTIA/TPFA จัดประชมุดว่นปัญหาโควดิ19 หารอืและประเมนิผล

กระทบและแนวทางแกไ้ข ของอุตสาหกรรมทูน่าและอาหารสัตวเ์ลีย้ง เพื่อเป็นขอ้มูลเสนอต่อ

ภาครัฐ ลูกคา้ สือ่มวลชน และผูเ้กีย่วขอ้ง โดยม ีดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เป็นประธาน พรอ้ม

ทัง้ คุณสุพัตรา (ผอ.) คุณวรพล คุณอนุสรา คุณศศธิร คุณธันยากานต ์(จนท.สมาคมฯ) และ

สมาชกิสมาคมฯ 22 บรษัิท ทาง Online สรปุสาระส าคัญดังน้ี 

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มหาชัย ตัง้แต่วันที ่17 ธันวาคม 

2563 นัน้ ในภาคอตุสาหกรรมทนู่าและอาหารสตัวเ์ลีย้ง การจัดการดา้นการคัดกรอง การควบคมุ 

การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบโรค และการตอบค าถามสื่อต่างๆ อยากใหเ้ป็นไปใน

แนวทางเดยีวกนั คอื  

           1.1 ปฏบิัตติามไกดไ์ลน์จากมาตรการพเิศษของกระทรวงสาธารณสขุ (เอกสาร

แนบ2) ขัน้ตอนการคัดกรองสขุภาพพนักงานทีป่ฏบิัตงิานในสถานทีผ่ลติอาหาร ในการป้องกัน

ควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19  

           1.2 การตรวจและรับวัตถุดบิ ใหเ้นน้ย ้ากับ Supplier ใหเ้ขม้งวดถึงมาตรการ

ป้องกนั COVID ทัง้ทางภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต ้

           1.3 สมาชกิสามารถน า VDO ดา้นมาตรการป้องกัน COVID 3 ชุด ที่สมาคมฯ 

จัดท าขึน้ไปใชใ้นการประชาสมัพันธห์รอืสรา้งความมั่นใจใหแ้กคู่ค่า้ได ้  

                (1) TTIA มาตรการป้องกนัโควดิ-19 ในอตุสาหกรรมทนู่าไทย  

                (2) TTIA มาตรการป้องกนัโควดิ-19 ทีท่า่เรอืขนถา่ยทนู่า  
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                (3) TPFA มาตรการป้องกนัโควดิ-19 ในอตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้งไทย 

          โดยสมาคมฯ จะจัดท า VDO ดา้นมาตรการป้องกัน COVID กับทางโรงงาน Supply 

chain โดยจะนัดหารอืตัวแทนกลุม่ Supply chain เพือ่ด าเนนิการตอ่ไป 

      2. มาตรการพิเศษของ สธ และ กปม เพื่อควบคุมสุขอนามัยของพนักงานและ

สิง่แวดลอ้มในสถานทีผ่ลติอาหาร ป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน

ผลติภัณฑ์อาหารส่งออก จะใชเ้ป็นมาตรการบังคับส าหรับสมาชกิสามัญ ของสมาคมฯ และ

สมาคมฯ จะท าหนังสอืแจง้ไปยังสมาชกิวสิามัญ/ Supply chain เพือ่ใหด้ าเนนิการตามมาตรการ

เชน่เดยีวกนั 

3. ประเด็นส าคัญทีส่มาคมฯ จะสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิแลว้แจง้ใหส้มาชกิทราบ 3 ขอ้ 

ไดแ้ก ่

           3.1 มาตรการ สธ: ควรปิดแผนกหลังจากทีพ่บผูป่้วยทันทอีย่างนอ้ยเป็นเวลา 4 

วัน เพือ่ท าความสะอาด ฆา่เชือ้ โดยสามารถศกึษาแนวทางการฆา่เชือ้ได ้>> อา้งองิแหลง่ใด 

           3.2 TU: ไดใ้หข้อ้มลูวา่ จากการประชมุกบั สธ.ประจ าจังหวัด แนะน าใหท้ าความ

สะอาดพืน้ที ่2 วัน โดยหากท าความสะอาดรอบแรกแหง้แลว้สามารถท ารอบที ่2 ไดท้ันท ีซึง่จะ

ใชเ้วลาแค ่24 ชม. โดยหากโรงงานอืน่จะใชเ้กณฑน้ี์ ตอ้งปรกึษากบัทาง สธ อกีท>ี> ซึง่เรือ่งน้ี 

สมาคมเห็นวา่ควรใชอ้ยา่งนอ้ย 48 ชม. 

           3.3 วธิีการตรวจ COVID มาตรฐานที่ไดร้ับการยอมรับ Lab/สถานที่ที่รับตรวจ 

ราคาคา่ตรวจ เบอรต์ดิตอ่ของ สธ ประจ าจังหวัด มหาชยั สงขลา และสมทุรปราการ 

      ทัง้นี้ สมาคมฯ จะท าแบบสอบถามการจัดการ ขัน้ตอน และวธิีการตรวจ COVID จาก

สมาชกิ เพือ่แลกเปลีย่นเป็นความรู ้และเป็นขอ้มลู ใหแ้กส่มาชกิสมาคมฯ ตอ่ไป  

      อนึ่ง สมาคมฯ จะจัดประชุมประเด็นสบืเน่ืองจากวันน้ี พรอ้มกับัดประชุมฝ่าย HR ดา้น

แรงงาน ในวันที ่28 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.ผ่านทาง Online โดยจะแจง้วาระและเรียน

เชญิสมาชกิเขา้ประชมุตอ่ไปคะ่ 

 

 

 

 

 

VDO ม ี3 ชดุ ดังนี้ 

1. TTIA มาตรการป้องกนัโควดิ-19 ในอตุสาหกรรมทนู่าไทย https://youtu.be/9alqa_dx72E  

2. TTIA มาตรการป้องกนัโควดิ-19 ทีท่า่เรอืขนถา่ยทนู่า https://youtu.be/Npw7gJNuSx0  

3 . TPFA ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น โ ค วิ ด - 1 9  ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ห า ร สั ต ว์ เ ลี้ ย ง ไ ท ย 

https://youtu.be/1JnlQGSXfzc  

 

กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา กนัยายน - ธนัวาคม 2563  

1.ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตวน์ ้าหรือผลติภัณฑส์ัตว์น ้าเพื่อการบริโภคไปนอก

ราชอาณาจักร ยกเวน้สง่ออกไปสหภาพยโุรป (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563  

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0034.PDF   

https://youtu.be/9alqa_dx72E
https://youtu.be/Npw7gJNuSx0
https://youtu.be/1JnlQGSXfzc
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0034.PDF
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2.มต ิประชมุ ครม.วันที ่17 พฤศจกิายน 2563 มหีัวขอ้ทีเ่กีย่วกบัอตุสาหกรรมประมงดังน้ี  

หัวขอ้ที่ 15. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนกันยายน 2563 สนิคา้ที่

ขยายตัวไดด้ ียังคงเป็น 3 กลุม่หลัก ไดแ้ก ่ 

     1) สนิคา้อาหาร เชน่ ขา้วกลอ้ง ผลติภัณฑม์ันส าปะหลัง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 

น ้ามันปาลม์ น ้ามันถ่ัวเหลอืง สกุรสดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง เครือ่งดืม่ สิง่ปรุงรสอาหาร และอาหารสัตว์

เลีย้ง  

     2) สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานทีบ่า้น (Work from Home)  

     3) สนิคา้เกีย่วกบัการป้องกนัการตดิเชือ้และลดการแพรร่ะบาด เชน่ ถงุมอืยาง โดยเฉพาะใน

ประเทศทีม่กีารแพร่ระบาดสงูอย่างสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ขณะทีผ่ลติภัณฑเ์ภสัชภัณฑ ์

เป็นสนิคา้ทีม่คีวามตอ้งการสงูส าหรับประเทศทีม่กีารระบาดรนุแรงในฝ่ังเอเชยี 

ดา้นตลาดสง่ออก ตลาดสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ขณะทีห่ลายตลาดกลับมาขยายตัวอกี

ครัง้ โดยเฉพาะจนี ออสเตรเลยี เวยีดนาม มาเลเซยี และเกาหลใีต ้ 

มลูคา่การสง่ออกสนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร กลับมาขยายตัวรอ้ยละ 3.1  

ผัก ผลไมส้ด แชแ่ข็ง กระป๋องและแปรรูป กลับมาขยายตัวในเดอืนน้ี ทีร่อ้ยละ 50.3 (ขยายตัว

ในจนี สหรัฐฯ เวยีดนาม ฮอ่งกง มาเลเซยี และเกาหลใีต)้   

อาหารสัตวเ์ลีย้ง ขยายตัวรอ้ยละ 16.7 (ขยายตัวในหลายตลาด อาท ิสหรัฐฯ ญีปุ่่ น มาเลเซยี 

ออสเตรเลยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส)์  

Source:  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/36885  

ขา่วประจ าเดอืนกนัยายน - ธนัวาคม 2563 รวบรวมโดย TTIA/TPFA 
 
ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนกนัยายน 

1. Blurring the lines between people food, pet food 

2. The 4 Hottest Pet Trends for 2020, According to New Report 
3. Petco partners with The Dodo to launch pet-specific media platform 
4. เกอืบรอ้ยละ 70 ของคนมสัีตวเ์ลีย้งในไตห้วันยังชอบช็อปจากรา้นคา้ 
5. อตุสาหกรรมสัตวแ์ละสนิคา้สัตวใ์นเกาหลใีต ้
6. รายงานเรือ่ง อตุสาหกรรมสัตวเ์ลีย้งในเกาหลใีต ้
7. สถานการณ์ตลาดผลติภัณฑสั์ตวเ์ลีย้งในประเทศจนี 2020 (สคต.กวางโจว) 
8. Taiwan pet population outnumbers children 14 or younger 
9. 2020 pet food sales nearing 2019 levels; dry still down 
10. Refrigerated wet pet food sales higher than pre-pandemic 
11. 4 pet food trends post-COVID: type, retail, package, value 
12. รายงานเรือ่ง ตลาดสนิคา้อาหารสัตวใ์นประเทศเกาหล ี
13. Petfood Industry conducting Q3 Industry Confidence Survey 
 
ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนตลุาคม 

1. Pig ear dog treats linked to Canadian Salmonella outbreak 

2.ผูป้ระกอบการสหรัฐฯ เริม่ใช ้CBD ในผลติภัณฑส์ าหรับสัตวเ์ลีย้ง 

3. FEDIAF INTRODUCES LATEST NUTRITIONAL GUIDELINES AND NEW SCIENTIFIC ADVISORY BOARD MEMBERS AT 

VIRTUAL ESVCN VETERINARY CONGRESS 

4. FEDIAF LAUNCHES E-LEARNING GUIDE FOCUSED ON PET FOOD COMMUNICATION 

5. Mars sues Simmons over dog food label similarities 

6. Premium, dog food related to more greenhouse gas than cat 

7. Smaller, older dogs alter UK pet food market 

8. 5 trends guiding pet food into 2025: lux health, science 

9. EU อนุญาตสารเสรมิในอาหารสัตว ์
10.  Kerry’s new plant-based palatant solution appeals to pets and owners 
11. APPA reveals slight changes in pet owner purchases, sentiments in third COVID-19 Pulse Study 
12. VR tours of pet food facility may provide transparency 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/36885
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14087-blurring-the-lines-between-people-food-pet-food
https://www.petproductnews.com/news/the-4-hottest-pet-trends-for-2020-according-to-new-report/article_e29dd302-ec62-11ea-8af9-7f11e33688d6.html
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14088-petco-partners-with-the-dodo-to-launch-pet-specific-media-platform
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/644476/644476.pdf&title=644476&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/644451/644451.pdf&title=644451&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/644447/644447.pdf&title=644447&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/647495/647495.pdf&title=647495&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/9549-taiwan-pet-population-outnumbers-children-14-or-younger
https://www.petfoodindustry.com/articles/9570-pet-food-sales-nearing-2019-levels-dry-still-down
https://www.petfoodindustry.com/articles/9582-refrigerated-wet-pet-food-sales-higher-than-pre-pandemic
https://www.petfoodindustry.com/articles/9588-pet-food-trends-post-covid-type-retail-package-value
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/656806/656806.pdf&title=656806&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/9616-petfood-industry-conducting-q3-industry-confidence-survey
https://www.petfoodindustry.com/articles/9631-pig-ear-dog-treats-linked-to-canadian-salmonella-outbreak
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7168
http://www.fediaf.org/press-releases/2777-fediaf-introduces-latest-nutritional-guidelines-and-new-scientific-advisory-board-members-at-virtual-esvcn-veterinary-congress.html
http://www.fediaf.org/press-releases/2777-fediaf-introduces-latest-nutritional-guidelines-and-new-scientific-advisory-board-members-at-virtual-esvcn-veterinary-congress.html
http://www.fediaf.org/press-releases/2776-fediaf-launches-e-learning-guide-focused-on-pet-food-communication.html
https://www.petfoodindustry.com/articles/9641-premium-dog-food-related-to-more-greenhouse-gas-than-cat
https://www.petfoodindustry.com/articles/9641-premium-dog-food-related-to-more-greenhouse-gas-than-cat
https://www.petfoodindustry.com/articles/9659-smaller-older-dogs-alter-uk-pet-food-market
https://www.petfoodindustry.com/articles/9676-trends-guiding-pet-food-into-2025-lux-health-science
https://thaieurope.net/2020/10/15/สหภาพยุโรปอนุญาตสารเสร-9/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14189-kerrys-new-plant-based-palatant-solution-appeals-to-pets-and-owners
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14186-appa-reveals-slight-changes-in-pet-owner-purchases-sentiments-in-third-covid-19-pulse-study
https://www.petfoodindustry.com/blogs/11-news-hound/post/9701-vr-tours-of-pet-food-facility-may-provide-transparency
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13. Listeria in pet food manufacture facility results in FDA warning letter 
14.  5 opportunities for retailer success in pet food 
15. รายงานเรือ่ง ตลาดสนิคา้อาหารสัตวใ์นประเทศเกาหล ี
16. Companies put of notice for salmonella on pig ear dog treats and foriegn import violations. 
 
ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนพฤศจกิายน 

1. สหภาพยโุรปอนุญาตสารเสรมิในอาหารสัตว ์

2. EU ตอ่อนุญาตสารเสรมิในอาหารสัตว ์

3. Ingredient substitution adapts pet food to disruption 

4. สหภาพยโุรปปรับแกว้ธิกีารตรวจวเิคราะหเ์พือ่ระบอุงคป์ระกอบทีม่แีหลง่ก าเนดิจากสัตวใ์นอาหารสัตว ์

5. สหภาพยโุรปปรับปรมิาณสารตกคา้งสงูสดุ (MRLs) ของยาปราบศัตรูพชืในสนิคา้พชืและสัตว ์

 
ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนธนัวาคม 

1. อังกฤษอัดฉีดงบวจัิยโปรตนีแมลงสูอ่าหารสัตวรั์กษ์โลก 

2. Bringing the Arab region closer together in Codex 

3. Key to success for the Brazilian pet food industry 

4. สหภาพยโุรปอนุญาตสารเสรมิในอาหารสัตว ์

5. ขา่วประจ าสัปดาห ์(7-11ธ.ค.2563) ธรุกจิสัตวเ์ลีย้งในสหรัฐฯ ขยายตัวชว่งโควดิ 

6. รายงานพเิศษ : ตดิตามตลาดผลติภัณฑส์ าหรับสัตวเ์ลีย้งในฟิลปิปินส ์

7. Fermina Pet Foods selects North Carolina for US base 

8. ธรุกจิสัตวเ์ลีย้งเฟ่ืองฟสูวนกระแสวกิฤต ิ

9. Pet food exec sustainability idea differs from consumers 

10. EU อนุญาตสารเสรมิในอาหารสัตว ์

11. เจา้ของหมาแมวเพิม่หลังล็อคดาวน์อาหารสัตวเ์ลีย้งขยายไดอ้กีเป็นเทา่ตัว 

 

https://www.foodsafetynews.com/2020/10/listeria-in-pet-food-manufacture-facility-results-in-fda-warning-letter/
https://www.supermarketnews.com/winning-pet-care/5-opportunities-retailer-success-pet-food
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/659307/659307.pdf&title=659307&cate=413&d=0
https://www.foodsafetynews.com/2020/10/companies-put-of-notice-for-salmonella-on-pig-ear-dog-treats-and-foriegn-import-violations/#more-198338
https://thaieurope.net/2020/10/30/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA-10/
https://thaieurope.net/2020/11/04/สหภาพยุโรปต่ออนุญาตสาร/
https://www.petfoodindustry.com/articles/9751-ingredient-substitution-adapts-pet-food-to-disruption
https://thaieurope.net/2020/11/19/สหภาพยุโรปปรับแก้วิธีก/
https://thaieurope.net/2020/11/19/สหภาพยุโรปปรับปริมาณส-18/
https://thaieurope.net/2020/10/30/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA-10/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7300
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1334881/
https://www.petfoodindustry.com/articles/9849-key-to-success-for-the-brazilian-pet-food-industry
https://thaieurope.net/2020/12/09/สหภาพยุโรปอนุญาตสารเส-10/
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/669722/669722.pdf&title=669722&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/670602/670602.pdf&title=670602&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/9863-fermina-pet-foods-selects-north-carolina-for-us-base
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/676636/676636.pdf&title=676636&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/blogs/11-news-hound/post/9871-pet-food-exec-sustainability-idea-differs-from-consumers
https://thaieurope.net/2020/12/16/สหภาพยุโรปอนุญาตสารเส-11/
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/676748/676748.pdf&title=676748&cate=413&d=0

