
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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2021 

21 ธ.ค.64  TPFA และสมาคมผูผ้ลติไก่เพื่อส่งออกไทย หารือ
กับ สพส.กรมปศุสัตว ์ในการจัดท า VDO อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
เลีย้งไดม้าตรฐานร่วมกับกรมปศสุตัว ์อา่นตอ่หนา้ 25 

2, 3 และ 14 ก.ย.64  TTIA/TPFA/TMPA/TFFA และบจก.ทัง้ฮ่ัวซนิการพมิพ ์ร่วมมอบเงนิมูลค่า 9.3 ลา้นบาท ใหกั้บสสจ.สมุทรปราการ, ผูว้่า
ราชการจังหวัดสมุทรสาคร และผูว้่าราชการจังหวัดสงขลา เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงานควบคุมโรคโควดิ-19 ในพืน้ที ่จ.สมุทรปราการ, เพือ่จัดตัง้
โรงพยาบาลสนามสเีหลอืง(ทองอไุร) และครุภัณฑท์างการแพทย ์ใน จ.สมทุรสาคร และเพือ่สนับสนุนขยายศักยภาพและจัดระบบดแูลผูป่้วยสแีดง 
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชนิีนาถ ณ อ าเภอนาทว ีจังหวัดสงขลา อา่นตอ่หนา้ 1, 2 และ6   

7 ต.ค. และ 16 ธ.ค.64  TPFA จัดประชมุวสิามัญครัง้ที ่5/2564 
และ 6/2564 ผ่านทาง Zoom Meetings อา่นตอ่หนา้ 20 และ23 

21 ก.ย.64  TPFA เขา้ร่วมประชุมเพื่อหารือประเด็นอุปสรรคและ
ขอ้กังวล ในอุตสาหกรรมสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง (Wet Pet Food) 
ร่วมกับท่านรองอธบิดีกรมปศุสัตว์, ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสนิคา้ปศุสัตว์ (สพส.), กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
(อยส.) และกองสารวัตรและกักกัน (กสก.) อา่นตอ่หนา้ 10 

28 ก.ย.64  TPFA เขา้ร่วมประชมุการชีแ้จงปรับเปลีย่นรูปแบบการ

ออก Health Certificate ส าหรับสนิคา้ Pet food สง่ออกไป EU จัด

โดย ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศุสตัว ์(สพส.) 

กรมปศุสตัว ์อา่นตอ่หนา้ 17 
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ข่าวกิจกรรม หน้า 
TTIA/TPFA มอบเงนิ 300,000 บาท ใหกั้บ สสจ.สมทุรปราการ เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงาน เฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคมุโรค และรักษาพยาบาล โควดิ-19 ในพืน้ที ่จ.สมทุรปราการ 
 

TTIA/TPFA/TMPA/TFFA และบจก.ทัง้ฮ่ัวซนิการพิมพ์ ร่วมมอบเงินมูลค่า 6 ลา้นบาท เพื่อจัดตัง้
โรงพยาบาลสนามสเีหลือง(ทองอุไร) และครุภัณฑท์างการแพทย ์เพื่อรองรับกลุ่มแรงงานในคลัส

เตอรโ์รงงาน ใน จ.สมทุรสาคร ใหกั้บผูว้า่ราชการจังหวัดสมุทรสาคร 

 
TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชมุ ออนไลน์ ปัญหาการน าเขา้สง่ออกสัตวน์ ้าตามพกัิดกรมศุลกากร ร่วมกับ

กรมประมง กรมศุลกากร สมาคมผูน้ าเขา้และส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ(AEO) สมาคมผูผ้ลิต
อาหารสัตว์ (TFMA)สมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรูป(TFPA) สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย(TFFA) 

และสมาชกิ TTIA 11 บรษัิท 

 
TPFA ประชาสัมพันธ์บทความการส่งออกสินคา้อาหารสัตว์เลี้ยงของไทยบนนิตยสาร PETs 

International (Sep 2021) 
 

TTIA/TPFA/TMPA/TFFA และบจก.ทัง้ฮ่ัวซนิการพมิพ ์ร่วมมอบเงนิมูลค่า 3 ลา้นบาท เพือ่สนับสนุน
ขยายศักยภาพและจัดระบบดูแลผูป่้วยสแีดง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชนิีนาถ ณ อ าเภอนาทว ี

จังหวัดสงขลา 

 
TTIA/TPFA เขา้ร่วมใหข้อ้คดิเห็นและหารือในหัวขอ้ “ผูป้ระกอบการไทยสูไ้ดห้รือไม่ใน CPTPP” จัด

โดยศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 
 

TPFA เขา้ร่วมประชุมเพื่อหารอืประเด็นอุปสรรคและขอ้กังวล ในอุตสาหกรรมสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง 

(Wet Pet Food) ร่วมกับท่านรองอธบิดกีรมปศุสัตว,์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศุ
สัตว ์(สพส.), กองควบคุมอาหารและยาสัตว ์(อยส.) และกองสารวัตรและกักกัน (กสก.) ผ่านทาง 

Zoom meeting 
 

TTIA/TPFA เขา้ประชมุหารอืประเด็นการน าเขา้เลอืดปลาสกุ (Red Meat) ส าหรับอตุสาหกรรมอาหาร
สัตวเ์ลีย้ง ร่วมกับ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กรมศุลกากร และกรมการคา้

ตา่งประเทศ(คต.) กระทรวงพาณชิย ์

 
TPFA เ ข ้า ร่ ว ม ฟั ง สั ม ม น า หั ว ข ้อ  How to Enter EU and ASEAN Markets - Regulatory 

Requirements for Animal Health Products ในงาน V-Connect Asia จัดโดย VIV 
 

TPFA เขา้ร่วมฟังสมัมนาหัวขอ้ Meet the New Wave of Future MEAT คลืน่ลกูใหมแ่หง่อนาคตของ

อตุสาหกรรมแปรรูปเนื้อสตัว ์ในงาน V-Connect Asia จัดโดย VIV 
 

TPFA เขา้ร่วมประชุมการชี้แจงปรับเปลี่ยนรูปแบบการออก Health Certificate ส าหรับสนิคา้ Pet 
food สง่ออกไป EU จัดโดย ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศุสตัว(์สพส.) กรมปศสุตัว ์

 

TPFA จัดประชมุวสิามัญครัง้ที ่5/2564 ผา่นทาง Zoom Meetings 
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TPFA เขา้ร่วมรับฟังบรรยาย เรือ่ง แกโ้จทยอ์ตุสาหกรรมไทย ดว้ย SCG Solutions จัดโดย SCG 
 

TPFA จัดประชมุวสิามัญครัง้ที ่6/2564 ผา่นทาง Zoom Meetings 
 

ประชาสมัพันธง์าน Pet Fair 2022 จัด ก.พ.และ ต.ค. 65 โดย VNU Exhibitions Asia Pacific Co.,Ltd 

 
TPFA และสมาคมผูผ้ลิตไก่เพื่อส่งออกไทย หารือกับ สพส.กรมปศุสัตว์ ในการจัดท า VDO 

อตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้งไดม้าตรฐานร่วมกับกรมปศสุัตว ์ 
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TTIA/TPFA มอบเงนิ 300,000 บาท ใหก้บั สสจ.สมุทรปราการ เพือ่สนบัสนุนการ

ด าเนนิงาน เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และรกัษาพยาบาล โควดิ-19 ในพืน้ที ่     

จ.สมทุรปราการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่วันที ่2 กนัยายน 2564 ผูแ้ทน TTIA และ TPFA น าโดยคณุวรวรี ์เอง่ฉว้น เลขาธกิาร 

2 สมาคม และ คณุสรญิญ ์จรัสยศวฒุชิยั ผูบ้รหิารจาก บจก.อาร ์เอส แคนเนอรี ่มอบเงนิ 3 แสน

บาท ใหก้บั สสจ.สมทุรปราการ เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงาน เฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรค และ

รักษาพยาบาล โควดิ-19 ในพืน้ที ่จ.สมทุรปราการ  ดังภาพขา่วแนบ 
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TTIA/TPFA/TMPA/TFFA และบจก.ท ัง้ฮ ัว่ซนิการพมิพ ์รว่มมอบเงนิมูลคา่ 6 ลา้น

บาท เพือ่จดัต ัง้โรงพยาบาลสนามสเีหลอืง(ทองอุไร) และครุภณัฑท์างการแพทย ์

เพือ่รองรบักลุ่มแรงงานในคลสัเตอรโ์รงงาน ใน จ.สมุทรสาคร ใหก้บัผูว้่าราชการ

จงัหวดัสมทุรสาคร 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ทางสมาคม TTIA/TPFA/TMPA/TFFA และบจก.ทัง้ฮั่วซนิ

การพิมพ์ ซึ่งผูแ้ทน TTIA& TPFA น าโดยคุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการTTIA&

เหรัญญกิTPFA, คุณวรวรี ์เอง่ฉว้น เลขาธกิาร TTIA&TPFA และคุณวชิัย ลลีาเจษฎากลุ ผูแ้ทน

ไทยยเูน่ียน รว่มมอบเงนิมลูคา่ 6 ลา้นบาท เพือ่จัดตัง้โรงพยาบาลสนามสเีหลอืง(ทองอไุร) และ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับกลุ่มแรงงานในคลัสเตอร์โรงงาน ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ใหก้บันายวรีะศักดิ ์วจิติรแ์สงศร ีผูว้า่ราชการจังหวัดสมทุรสาคร ดังภาพขา่วแนบ 
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TTIA/TPFA เขา้รว่มประชุม ออนไลน ์ปญัหาการน าเขา้สง่ออกสตัวน์ า้ตามพกิดักรม

ศุลกากร ร่วมกบักรมประมง กรมศุลกากร สมาคมผู ้น าเข้าและส่งออกระดบั

มาตรฐานเออโีอ(AEO) สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว ์(TFMA)สมาคมผูผ้ลติอาหาร

ส าเร็จรูป(TFPA) สมาคมอาหารแช่เยอืกแข็งไทย(TFFA) และสมาชกิ TTIA 11 

บรษิทั 

เมือ่วันที ่6 กนัยายน 2564 TTIA/ TPFA คณุทว ีกรรมการสมาคม, คณุนภาพร เหรัญญกิ

, คุณสพุัตรา ผอ., คุณวรพล และคุณอนุสรา จนท.TTIA, คุณศศธิร และคุณภรภัทร จนท.TPFA 

เขา้ร่วมประชุม ออนไลน์ ปัญหาการน าเขา้ส่งออกสัตว์น ้าตามพกิัดกรมศุลกากร ร่วมกับกรม

ประมง กรมศุลกากร สมาคมผูน้ าเขา้และส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ(AEO) สมาคมผูผ้ลติ

อาหารสัตว์ (TFMA)สมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรูป(TFPA) สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

(TFFA) และสมาชกิ TTIA 11 บริษัท โดยมี นายบัญชา สุขแกว้ รองอธบิดีกรมประมง เป็น

ประธาน สรปุดังน้ี 

สืบเน่ืองจากประกาศกรมศุลกากร ที่ 

125/2564 เรื่อง การเชือ่มโยงขอ้มูล/ใบรับรอง

อเิล็กทรอนกิสร์ว่มกบักรมประมง ลงวันที ่13 ส.ค. 

64 โดยแจง้ใหท้ราบถึงพิกัดศุลกากรและรหัส

สถติ ิรายการสนิคา้ทีต่อ้งท าการเชือ่มโยงขอ้มูล

ใบอนุญาตหรอืใบรับรองอเิล็กทรอนกิสผ์่านระบบ 

National Single Window (NSW) ก่ อ นก า รส่ ง

ขอ้มูลใบขนสนิคา้ มผีลบังคับใชวั้นที ่1 ก.ย. 64 

นัน้ รายละเอยีดดังสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

จากการประชมุหารือระหว่างกรมประมงและสมาคม AEO เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64 ไดร้ับ

ขอ้เสนอแนะและปัญหาในการด าเนนิการของผูป้ระกอบการ ดังน้ี 

     - สนิคา้บางรายการทีม่กีารเชือ่มโยง ไม่ควรอยู่ในการควบคุมของกรมประมง เน่ืองจากการ

เพิม่รายการสนิคา้ในระบบ Fisheries Single Window เป็นการแจง้เพิม่เตมิโดยผูป้ระกอบการ 

จงึอาจมคีวามผดิพลาด ไมถ่กูตอ้งตามค าจ ากดัความของแตล่ะรายพกิดั 

     - ขอใหก้รมประมงพจิารณาทบทวนสนิคา้ที่ไม่ควรอยู่ในข่ายที่กรมประมงจะตอ้งควบคุม 

จ านวน 25 รายการ (notepad)ตามบัญชแีนบทา้ยประกาศกรมศุลกากรที ่125/2564 ล าดับที ่

15-22, 25-27, 29-40, 43 และ 45 

ในส่วนของ 2 สมาคม คือ TTIA,  TFFA ยังไม่ไดร้ับแจง้จากสมาชกิถงึผลกระทบต่อ

ประกาศดังกล่าว โดยหากสนิคา้ทีต่อ้งขออนุญาตจากกรมประมง อยากใหค้รอบคลุมพกิัดแค่

จ าเป็นจรงิๆ ซึง่พกิดัทีเ่ปิดกวา้ง มคีวามหลากหลาย น่าจะเป็นการเพิม่ขัน้ตอนของผูป้ระกอบการ

มากกว่า โดยอยากใหม้กีารหารือกับผูป้ระกอบการกอ่นจะประกาศใช ้ส าหรับ TFPA ไดร้ับแจง้

จากสมาชกิในทีป่ระชมุเรือ่งสนิคา้ตดิดา่นประเภท ซอส เน่ืองจากประกาศฉบับใหมด่ังกลา่วแลว้ 

กรมประมงแจง้ขัน้ตอนการด าเนินพธิี

การศุลกากร กรณีไดร้ับยกเวน้ไม่ต อ้งมี

ใบอนุญาตรับรอง ดังน้ี 

     1. (ผูป้ระกอบการ) ส่งขอ้มูลใบขนสนิคา้ 

โดยระบุเลขที่ยกเวน้ในรายการที่ไดร้ับการ

ยกเวน้  และส าแดงรหัสที่ยกเวน้ต่อกรม

ศลุกากร 
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     2. (กรมศลุกากร) ฐานขอ้มลูของตอ้งก ากดั (Premission Goods) 

     3. (กรมศลุกากร) คน้หาขอ้มลูการยกเวน้ใบอนุญาตของแตล่ะหน่วยงาน 

     4. (กรมศลุกากร) ออกเลขทีใ่บขนสนิคา้ก าหนดสัง่การตรวจตามเงือ่นไขความเสีย่ง 

     5. (ผูป้ระกอบการ) รับเลขทีใ่บขนสนิคา้และขอ้ความตอบกลับ 

รหัสยกเวน้ไม่ตอ้งมีใบอนุญาต/ ใบรับรอง กรณีสนิคา้ในฐานขอ้มูลสนิคา้ที่ตอ้งไดร้ับ

ใบอนุญาต/ ใบรับรอง แตเ่ป็นของยกเวน้ ไดแ้ก ่

     - Exempt 1 สว่นราชการหรอืวสิาหกจิ 

     - Exempt 2 เป็นของตัวอยา่งหรอืน าเขา้มาเพือ่การศกึษา 

     - Exempt 3 กฎหมายอืน่ควบคมุและไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานทีค่วบคมุแลว้ 

     - Exempt 99 กรณีอืน่ๆ 

ที่ ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั น

พิจารณาปัญหาการน า เข า้

ส่งออก  ตามขอ้ เสนอของ

สมาคม AEO จ านวน 25 ขอ้ 

(ตามบัญชีแนบทา้ยประกาศ

กรมศลุกากรที ่125/2564) ซึง่

สรปุมตทิีป่ระชมุไดด้ังน้ี 

     1. ใหย้กเลกิการเชือ่มโยง

ขอ้มูลระบบ NSW จ านวน 3 

รายการ เนื่องจากพิกัดนี้เฉพาะที่มีส่วนผสมของสัตว์น ้าไม่เกนิรอ้ยละ 20 จึงไม่อยู่ในความ

ควบคุมของกรมประมง (หากมสีว่นผสมของสัตวน์ ้าเกนิรอ้ยละ 20 จะอยู่ในการควบคุมของกรม

ประมง) ไดแ้ก ่

          1.1 ล าดับที ่16 พกิดั 1902.30.30 -- วุน้เสน้ 

          1.2 ล าดับที ่17 พกิดั 1902.30.40 -- นูด้เดลิพรอ้มปรงุอืน่ๆ 

          1.3 ล าดับที ่18 พกิดั 1902.30.90 -- พาสตา้อืน่ๆ 

     2. สว่นอกี 22 รายการทีย่ังไมม่ขีอ้สรปุ เน่ืองจากยังมขีอ้มูลไม่เพยีงพอ โดยกรมศลุกากรจะ

หาขอ้มูลสถติกิารน าเขา้-ส่งออก เพื่อน ามาเปรียบเทียบ % ของวัตถุดบิในแต่ละพิกัด และ

พจิารณาร่วมกันในครัง้ต่อไป อนึง่ ผูเ้ขา้ร่วมประชมุตัวแทนผูป้ระกอบการไดใ้หค้วามเห็นว่าควร

ชะลอการบังคับใชป้ระกาศออกไปกอ่นเพือ่ลดปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในชว่งความไมช่ดัเจนขณะใช ้

ป ร ะ ก า ศ ฉบั บ นี้  แ ล ะ อ า จ เ กิด ปัญห า กั บ

ผูป้ระกอบการภายหลังจากการถูก post audit 

ได ้แต่ศุลกากรแจง้ว่า การจะชะลอประกาศ

จะตอ้งท า เรื่อง เข า้กรมและตอ้งใหผู้ ใ้หญ่

เห็นชอบ ซึ่งขณะเดียวกัน พิกัด harmonized 

ใหม ่จะใชอ้กีประมาณ 4-5 เดอืนน้ี เกรงจะไมท่ัน

กนั 
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     3. กรมประมงจัดท าสรุปรายงานการประชมุ และท าหนังสอืแจง้ไปยังกรมศุลกากร เพื่อให ้

ออกประกาศยกเลกิการเชือ่มโยงระบบ NSW ของ 3 รายการทีส่รปุไดข้า้งตน้ 

     4. หากจ าเป็นจะตอ้งเลือ่นการบังคับใชป้ระกาศกรมศุลกากรที ่125/2564 จะตอ้งน าเสนอ

ตอ่คณะท างานยอ่ย NSW เพือ่พจิารณากอ่น 

     5. ก าหนดการประชมุครัง้ตอ่ไป 

          5.1 ประชมุระหว่างกรมประมงและกรมศลุกากร 

เพือ่หารอืขอ้มลูรว่มกนั ในอาทติยห์นา้ 

          5.2 ประชุมระหว่างกรมประมง กรมศุลกากร 

และ 4 สมาคม ในอาทติยถั์ดไป 

อนึ่ง คุณทวี กรรมการสมาคม ไดฝ้ากประเด็น

ถงึกรมศลุกากร เพือ่พจิารณาวา่ การตคีวามพกิดัน าเขา้

ของศุลกากรกับกรมปศุสัตวไ์ม่ตรงกัน เชน่ น าเขา้เน้ือปลาบด ไม่มอีย่างอืน่เป็นส่วนผสม กรม

ศลุกากรใหน้ าเขา้พกิดั 23 สว่นกรมปศสุตัวช์ีพ้กิดั 05 จงึอยากใหห้น่วยงานภาครัฐตกลงรว่มกนั  

ซึง่กรมศลุกากรแจง้ว่า การแยกพกิดั 23 และ 05 จะแยกตามวัตถุประสงคก์ารน าเขา้ คอื 

23 ส าหรับผลติอาหารสตัวเ์ลีย้ง สว่น 05 ไมเ่หมาะส าหรับมนุษยบ์รโิภค 

     ทัง้น้ี หากท่านสมาชกิมีประเด็นปัญหาการน าเขา้ส่งออก ตามประกาศกรมศุลกากรฉบับน้ี 

สามารถแจง้มายังสมาคม เพือ่เสนอเป็นขอ้มลูประกอบการประชมุครัง้ถัดไป 

 

TPFA ประชาสมัพนัธ์บทความการส่งออกสนิค้าอาหารสตัว์เลี้ยงของไทยบน

นติยสาร PETs International (Sep 2021) 

สืบเน่ืองจากเมื่อเดือนมถิุนายน 2564 ที่ผ่านมา คุณ Philippe (Managing Director) 

จากนิตยสาร PETs International ไดเ้ชญิสมาคมเขยีนบทความเกีย่วกับแนวโนม้การส่งออก

สนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งของไทย  
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โดยนิตยสาร PETs เป็นแพลตฟอรม์ขอ้มูลชัน้น าส าหรับอุตสาหกรรมสัตวเ์ลีย้งระหว่าง

ประเทศ น าเสนอขา่วสาร ขอ้มูล และเชือ่มโยงพันธมติรทางธุรกจิระหว่างประเทศทั่วโลก มกีาร

ตพีมิพน์ติยสารมากกวา่ 200 ฉบับ และมผีูอ้า่นมากกวา่ 40,000 คนในกวา่ 130 ประเทศ  

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ทางนิตยสาร PETs ไดต้ีพิมพ์บทความของสมาคมฯ ลง

นติยสารอเิล็กทรอนกิสป์ระจ าเดอืนกันยายน 2564 หัวขอ้ “Thailand expects further growth 

of pet food exports” 

ดังลงิก ์https://view.publitas.com/pets-international-1/pim-4-2021/page/58-59  

ส าหรับนิตยสาร PETs International ประจ าเดอืนกันยายน 2564 ทัง้ฉบับ สามารถเขา้

อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่https://view.publitas.com/pets-international-1/pim-4-2021/page/1   

 

TTIA/TPFA/TMPA/TFFA และบจก.ท ัง้ฮ ัว่ซนิการพมิพ ์รว่มมอบเงนิมูลคา่ 3 ลา้น

บาท เพือ่สนบัสนุนขยายศกัยภาพและจดัระบบดูแลผูป่้วยสแีดง ณ โรงพยาบาล

สมเด็จพระบรมราชนินีาถ ณ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา  

เชา้วันที ่14 กันยายน 2564 ทางสมาคม TTIA/TPFA/TMPA/TFFA และบจก.ทัง้ฮั่วซนิ

การพมิพ์ ซึง่ผูแ้ทน TTIA& TPFA น าโดยคุณปิยะ SIF, คุณเสกสรรค ์(Asst. to DCHR), คุณ

นรนิทร์ (ผูแ้ทนCMC), ผูจ้ัดการ HR (TCB), คุณธนศักดิ ์(Seawealth) และ PFP ผูแ้ทน TFFA 

ร่วมมอบเงนิมูลค่า 3 ลา้นบาท เพื่อสนับสนุนขยายศักยภาพและจัดระบบดูแลผูป่้วยสแีดง ณ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชนีินาถ 

ณ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อ

ปรับปรุงตกึศรีตรัง พัฒนาระบบการ

ระบายอากาศและการป้องกันการตดิ

เชื้อ ปรับปรุงระบบ Telemedicine 

เพื่อสื่อสารระหว่างบุคลากรทาง

การแพทยก์ับผูป่้วย รวมไปถงึจัดซือ้

เครื่องตรวจและตดิตามชพีแบบรวม

ศูนย ์และเพิม่จ านวนเตยีงผูป่้วยกลุ่ม

สีแดงเพิ่มเป็น 16 เตียง ใหก้ับนาย

จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผูว้่าราชการ

https://view.publitas.com/pets-international-1/pim-4-2021/page/58-59
https://view.publitas.com/pets-international-1/pim-4-2021/page/1
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จังหวัดสงขลา ซึง่ปัจจุบันไดเ้ปิดใหใ้ชบ้รกิารแลว้ตัง้แตเ่มือ่วันที ่7 กันยายน 2564 ทีผ่่านมา ดัง

ภาพขา่วแนบ 

 

ลิง้คข์า่วการร่วมมอบงบประมาณ เพือ่สนับสนุนขยายศักยภาพและจัดระบบดูแลผูป่้วยสี

แดง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชนีินาถ ณ อ าเภอนาทว ีจังหวัดสงขลา 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=503568210963909&id=100039

322033975 

อนึง่ งบสนับสนุนสสจ.สมทุรสาคร 6 

ลา้นบาท และสสจ.สงขลา 3 ลา้นบาท น้ีเป็น

ความรว่มมอืของภาคเอกชนระหวา่ง TTIA 3 

ลา้นบาท TMPA 3 ลา้นบาท TPFA 1.5 ลา้น

บาท TFFA 1 ลา้นบาท และบจก.ทัง้ฮั่วซนิการ

พมิพ ์5 แสนบาท ทัง้น้ีรายชือ่สมาชกิ TMPA 9 

บรษัิท ดังนี้ 

 

1. บรษัิท โลหะกจิรุง่เจรญิทรัพย ์จ ากดั 

2. บรษัิท พูนทรัพยแ์คน จ ากดั 

3. บรษัิท สวอนอนิดัสทรีส่ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

4. บรษัิท คราวน ์ฟู้ด แพ็คเก็จจิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) 

5. บรษัิท สนุทรเมทัล อนิดัสทรีส้ ์จ ากดั 

6. บรษัิท แสตนดารด์แคน จ ากดั 

7. บรษัิท รอแยลแคนอนิดัสทรสี ์จ ากดั 

8. บรษัิท สหธาราวัฒน ์จ ากดั 

9. บรษัิท โอ. เอ็ม. แคน แอนด ์พริน้ติง้ จ ากดั 

     ในการน้ี สมาคมฯขอขอบพระคุณท่านสมาชกิเป็นอย่างสูงค่ะ ทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุน

และชว่ยเหลอืงบประมาณในสถานการณ์ Covid-19 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=503568210963909&id=100039322033975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=503568210963909&id=100039322033975
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TTIA/TPFA เขา้ร่วมใหข้อ้คดิเห็นและหารือในหวัข้อ “ผูป้ระกอบการไทยสู ้ได้

หรือไม่ใน CPTPP” จดัโดยศูนย์ศ ึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย 

เชา้วันที ่17 กันยายน 2564 TTIA/ TPFA คุณอนุสรา และคุณภรภัทร จนท.สมาคม เขา้

ร่วมใหข้อ้คดิเห็นและหารือในหัวขอ้ “ผูป้ระกอบการไทยสูไ้ดห้รือไม่ใน CPTPP” จัดโดยศูนย์

ศกึษาการคา้ระหว่างประเทศ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย โดยม ีรศ. ดร. อัทธ ์พศิาลวานชิ เป็น

ผูด้ าเนนิรายการ สรปุดังน้ี 

ศูนย์ศึกษาการคา้ระหว่าง

ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคา้

ไทย รว่มกบักองนโยบายมาตรฐาน

สนิคา้เกษตรและอาหาร ส านักงาน

มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร

แ ห่ ง ช า ติ  ( ม ก อ ช . )  จั ด ท า  

"โครงการศึกษาเพื่อวิเคราะห์

โอกาสและผลกระทบของสินคา้

เกษตรและอาหารของไทยจากการ

เขา้ร่วมความตกลง CPTPP" โดยม ี

วัตถปุระสงคด์ังน้ี 

     1. เพือ่วเิคราะหโ์อกาสและผลกระทบของสนิคา้เกษตรและอาหารของไทย จากการ

เขา้รว่มความตกลง CPTPP 

     2. เพื่อวเิคราะหแ์นวทางในการก าหนดนโยบายเชงิรุกและเชงิรับที่สอดคลอ้งกับ

มาตรการสขุอนามัยและสขุอนามัยพชื (SPS) ในรายการสนิคา้เกษตรทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการ

เขา้รว่ม CPTPP 

ขัน้ตอนการศกึษา 

     1. ร วบ ร วมและ

วิเคราะห์สถาการณ์การคา้

ระหว่างไทยและประเทศ 

CPTPP ทัง้ 11 ประเทศ 

     2. ร วบ ร วมและ

วเิคราะห์ขอ้มูลภาพรวมของ

มาตรการ SPS ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

สินคา้เกษตรของประเทศ

ไทยและประ เทศสมาชิก 

CPTPP 

     3. คัดเลือกสนิคา้เกษตรส าคัญที่จะไดร้ับผลกระทบจากการเขา้ร่วมความตกลง

การคา้เสร ีCPTPP เพือ่เป็นสนิคา้เป้าหมายในการศกึษาอย่างนอ้ย 2 ชนดิ (น าเขา้ 1 ชนดิ และ

สง่ออก 1 ชนดิ) โดยใหเ้ป็นสนิคา้ทีไ่ทยมศีักยภาพเปิดหรอืขยายตลาด และสนิคา้ทีป่ระเทศคู่

คา้มศีักยภาพหรอืโอกาสจะผลักดันการสง่ออกมายังไทย 

     4. วเิคราะหแ์ละจัดท าขอ้เสนอแนะเชงิรุกและเชงิรับ ทีส่อดคลอ้งกับมาตรการ SPS  

ในรายการสนิคา้เกษตรทีไ่ดร้ับผลจากการเขา้รว่ม CPTPP ของไทย 



   Newsletter                          Sep-Dec 2021 9 |33 

สรปุนโยบายเชงิรกุและเชงิรับทีส่อดคลอ้งกบัมาตรการ SPS ในสนิคา้ทีไ่ดจ้ากการ

วเิคราะห ์จากการเขา้ร่วม CPTPP ของไทยในภาพรวม 

นโยบายเชงิรกุ (สนิคา้สง่ออก) 

     - รักษาตลาด โดยการสรา้งความเชือ่มั่นทีย่ั่งยนืใหแ้ก่ประเทศคู่คา้ ผ่านการด าเนนิ

มาตรการ SPS ของแตล่ะประเทศ 

     - ส่งเสรมิความรูด้า้นมาตรการ SPS รวมถงึมาตรฐานและกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การสง่ออก ใหแ้กผู่ป้ระกอบการ 

     - ด าเนินนโยบาย Food Safety และใชเ้ป็นจุดขายในการบุกขยายตลาดอย่าง

ตอ่เน่ือง 

     - เขม้งวดการใชต้รารับรองคณุภาพสนิคา้เกษรและสนิคา้เกษตรแปรรปูของไทย 

     - ใหค้วามรูแ้กเ่กษตรกรดา้นเทคนคิ 

     - สนับสนุนการใชวั้ตถดุบิทีม่าตรฐานรับรองคณุภาพและความปลอดภัย 

     - พัฒนาระบบตรวจสอบยอ้นกลับและสง่เสรมิระบบการตรวจสอบคุณภาพทีส่ามารถ

ใชไ้ดจ้รงิ และมคีวามน่าเชือ่ถอื 

นโยบายเชงิรับ (สนิคา้น าเขา้) 

     - ก าหนดมาตรการ SPS เพื่อน าเขา้วัตถุดบิในการผลติ จากแหล่งที่มีคุณภาพ ได ้

มาตรฐาน และปลอดภัยตอ่ผูบ้รโิภคในประเทศ 

     - กรณีวัตถดุบิน าเขา้ ตอ้งด าเนนิการควบคมุคณุภาพอยา่งเครง่ครัด 

     - ส่งเสรมิความรูด้า้นมาตรการ SPS รวมถงึมาตรฐานและกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การน าเขา้ ใหแ้กผู่ป้ระกอบการ 

     - เรียนรูแ้ละพัฒนาประสทิธภิาพการผลติสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน SPS รวมไปถงึแนว

ทางการปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ี
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TTIA โดยคุณอนุสรา ไดใ้หข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ

ดังน้ี  

     1. จุดแข็ง จุดออ่น และโอกาสของการเขา้

รว่ม CPTPP 

          - จุดแข็ง อุตสาหกรรมทูน่าของไทย

เป็นการผลติแบบ economy of scale หมายถงึเป็นการ

ผลิตที่มีตน้ทุนต ่า แต่มีคุณภาพมาตรฐานสูง โดยมี

สนิคา้ทูน่ากระป๋อง รวมถงึสนิคา้อาหารสัตวเ์ลี้ยงที่มี

การน าวัตถดุบิจากทนู่ามาใช ้เป็นสนิคา้ทีม่ศีักยภาพสงู

ในการสง่ออก 

          - จุดอ่อน อุตสาหกรรมฯ ไม่มีวัตถุดบิ

ภายในประเทศทีเ่พยีงพอ ตอ้งพึง่พาการน าเขา้ถงึ 95% 

          - โอกาส การเขา้ร่วม CPTPP จะชว่ยเพิม่โอกาสดา้นการคา้และการลงทุน และ

น าไปสู่การลดภาษีจากประเทศที่ยังไม่ไดท้ า FTA คือ แคนนาดาและเม็กซโิกได ้โดยเดือน 

ม.ค.-ก.ค.2021 ไทยส่งออกสนิคา้ทูน่ากระป๋องไปแคนนาดามากเป็นล าดับที่ 5 และสนิคา้

อาหารสตัวเ์ลีย้งมากเป็นล าดับที ่14 

     2. ขอ้ห่วงกังวล ดา้นแรงงานเน่ืองจากอุตสาหกรรมทูน่ามีการใชแ้รงงานขา้มชาติ

เป็นจ านวนมาก โดยความตกลง CPTPP ก าหนดใหต้อ้งบังคับใชก้ฎหมายกฎระเบียบและ

แนวทางปฎบิัตดิา้นแรงงานภายในประเทศใหส้อดคลอ้งกับองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 

(ILO) เรื่องเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครองสทิธใินการรวมตัวเพื่อเจรจาต่อรอง ตาม

อนุสัญญา 87 98 และการเป็นสมาชกิสหภาพแรงงานขา้มอุตสาหกรรมได ้ซึง่ปัจจุบัน ไทยใช ้

คณะกรรมการสวัสดกิารแทน หากแรงงานขา้มชาตมิเีรื่องรอ้งเรียน จะมกีล่องรับความคดิเห็น

หรอืแจง้ไปยัง คกส. ได ้

โดยหากบังคับใชอ้าจส่งผลกระทบต่อหลายๆอุตสาหกรรม ในประเด็นขอ้กังวลน้ีควร

ศกึษาใหช้ดัเจน ถงึผลดผีลเสยีกอ่น 

     3. ขอ้เสนอแนะตอ่ภาครัฐ หากมกีารลดภาษีในสนิคา้ทนู่ากระป๋อง และสนิคา้อาหาร

สัตวเ์ลี้ยง ดา้นกฎแหล่งก าเนิดสนิคา้ขอเป็น CC (Chang of Chapter) สามารถน าเขา้วัตถุดบิ

ตอนที ่03 จากประเทศไหนก็ไดม้าผลติเพือ่สง่ออก โดยไมม่ขีอ้จ ากดัหรอือปุสรรคในการน าเขา้

วัตถดุบิ 

     ทัง้น้ี ศูนยศ์กึษาการคา้ระหว่างประเทศ จะน าขอ้เสนอแนะของทุกๆหน่วยงาน ไป

ศกึษาเพือ่วเิคราะหโ์อกาสและ 

ผลกระทบของสนิคา้เกษตรและอาหารของไทยจากการเขา้ร่วมความตกลง CPTPP 

ตอ่ไป 

TPFA เขา้รว่มประชุมเพือ่หารอืประเด็นอุปสรรคและขอ้กงัวล ในอุตสาหกรรมสนิคา้

อาหารสตัวเ์ลีย้ง (Wet Pet Food) รว่มกบัทา่นรองอธบิดกีรมปศุสตัว,์ ส านกัพฒันา

ระบบและรบัรองมาตรฐานสนิคา้ปศุสตัว ์(สพส.), กองควบคุมอาหารและยาสตัว ์

(อยส.) และกองสารวตัรและกกักนั (กสก.) ผา่นทาง Zoom meeting 

บ่ายวันที่ 21 กันยายน 2564 TPFA คุณพชิติชัย อุปนายกสมาคมฯ, คุณทวี กรรมการ
TTIA, ผูแ้ทนสมาชกิ TPFA 10 บริษัท คือ TCB, Unicord, ISA, SEAPAC, i-Tail, TUM, SIF, 
AAI, PFG ,CMC, คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ คณุศศธิร และคณุภรภัทร จนท.อาหารสตัวเ์ลีย้ง เขา้
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ร่วมประชมุเพือ่หารอืประเด็นอปุสรรคและขอ้กงัวล ในอตุสาหกรรมสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง (Wet 
Pet Food) ร่วมกับท่านรองอธบิดกีรมปศุสัตว,์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศุ
สัตว ์(สพส.), กองควบคุมอาหารและยาสัตว ์(อยส.) และกองสารวัตรและกักกัน (กสก.) ผ่าน
ทาง Zoom meeting โดยทา่นรองอธบิดโีสภัชย ์ชวาลกลุ เป็นประธาน สรปุประชมุดังน้ี 
 
1. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
(อยส.) : ปัญหาขอ้จ ากัดในการเขา้ถงึ
ขอ้มูลรายชื่อผูผ้ลิตวัตถุดิบส าหรับ
ผลติอาหารสตัวเ์ลีย้งจากตา่งประเทศ 
    ขอ้มูลแหล่งผลติตน้ทาง ปัจจุบันมี
หลายแหล่งผลติการน าเขา้ ไม่ว่าจะ
เป็นทางโซนอเมริกาหรือยุโรป ทัง้นี้ 
ทาง อยส. แจง้ว่าจะรับไปด าเนินการ
น าขอ้มูลขึน้เว็บไซต ์ในสว่นทีส่ามารถ
เผยแพร่ไดแ้ละไม่กระทบต่อบริษัท
หรือผู ผ้ลิต  ได แ้ก่  1) ประเทศ 2) 
โรงงาน 3) สถานทีต่ัง้ 4) ขอบขา่ย 5) วันทีร่ับรอง และ 6) วันหมดอาย ุ
 
2. กองสารวัตรและกกักนั (กสก.) : ปัญหาการแจง้พกิดัน าเขา้วัตถดุบิ  ประเภทซากสตัวท์ีย่ังไม่
แปรรปู โดยกรมศลุกากรและกรมปศสุตัวช์ีพ้กิดัไมส่อดคลอ้งกนั 
    การแกปั้ญหาในระยะสัน้ ทาง อยส. จะออกหนังสอืใหผู้ป้ระกอบการเป็น case by case โดย
แนะน าใหท้ าการแจง้ลว่งหนา้ เพือ่จะไดไ้มถ่กูกกัสนิคา้เมือ่น าเขา้มา  
    กองสารวัตรและกักกันขอใหส้มาคมรวบรวมพกิัดทีม่ปัีญหาในการตคีวามพรอ้มรายละเอยีด
วธิกีารผลติผลติภัณฑ ์สง่ให ้กสก. เพือ่ท าหนังสอืหารอืกบักรมศลุกากรในการท าความเขา้ใจให ้
ตรงกัน และจะไดไ้ม่มีปัญหาเมื่อเขา้สู่ระบบ NSW เต็มรูปแบบ ทัง้นี้ ท่านประธานขอขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้งกบัเน้ือสตัวใ์นการดแูลของกรมปศสุตัว ์
      อนึง่ ทาง อยส. ใหค้วามเห็นวา่ หากสนิคา้ภายใตพ้กิดั 05 ไปเขา้พกิดั 23 ตามกรมศลุกากร 
จะท าใหเ้กดิชอ่งว่างในการควบคุมโรคระบาดสัตว ์เน่ืองจากทาง กสก. จะไม่ทราบว่ามีสนิคา้
ซากสตัวท์ีย่ังไมแ่ปรรปูน าเขา้มา 

 
3. ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้
ปศสุตัว ์(สพส.) 
3.1) ขอใหม้กีารใชร้ะบบ E-Service 
        ทาง สพส.  แจ ง้ว่ ากรณี  EU ใช ร้ะบบ 
Traces ซึง่ในเดือนตุลาคม 2564 จะเปิดใหใ้ช ้

ระบบ E-Signature ไม่ตอ้งท าการยื่น HC แบบ
Manual แต่  HC จะท าการ เชื่อมถึงประ เทศ
ปลายทาง ในส่วนของประเทศอื่นๆ ยังตอ้งใช ้

ระบบ Manual โดยทางกรมฯจะของบประมาณ
จัดท า E-Service ในปี 2566 หากผูป้ระกอบการ
ตอ้งการเร็วกวา่นี้ ตอ้งนัดหารอืกบั สพส. อกีครัง้ 
 

3.2) การพจิารณาจัดท าคูม่อืทีส่ตัวแพทยใ์ชต้รวจหนังสอืรับรองสขุอนามัย 
       ทาง สพส. แจง้วา่อยูใ่นระหวา่งการจัดท าคูม่อื คาดวา่แลว้เสร็จภายในเดอืนมกราคม 2565  
ทัง้น้ี ความลา่ชา้เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลารวบรวมขอ้มลูกฎระเบยีบของประเทศปลายทาง 
 
3.3) การระบขุอ้มลูในเอกสาร MD 
       ทาง สพส. แจง้ว่ามกีารจัดปรับปรุงร่างเอกสาร MD ระดับหนึ่ง แลว้จะส่งใหส้มาคมเวยีน
สมาชกิลว่งหนา้ โดยเชญิมาใหค้วามเห็นในวันที ่28 ก.ย. 64 
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3.4) การก าหนดใหร้ะบวัุนผลติในหนังสอืรับรองสขุอนามัยและขอ้ก าหนดของประเทศตน้ทาง 
       ทาง สพส. แจง้ว่าการมวัีนทีผ่ลติขึน้กับระเบยีบของประเทศปลายทาง ทัง้นี้ ทางสมาคม
ขอใหพ้ิจารณาทางโซนเอเชยีไดร้ับแจง้ว่า ประเทศส่วนใหญ่ในแถบเอเชยีมีกฎระเบียบให ้
ก าหนดวันทีผ่ลติ เชน่ 
• ไตห้วัน : เอกสาร HC ตอ้งมวัีนทีผ่ลติ 
• ญีปุ่่ น : แยกเป็นสนิคา้ไมม่เีน้ือสตัวแ์ละมเีน้ือสตัว ์ซึง่กรณีมเีน้ือสตัวจ์ าเป็นตอ้งมวัีนทีผ่ลติ 
• เกาหล ี: ไมม่ขีอ้ระเบยีบทีช่ดัเจน 
• มาเลเซยี : ก าหนดวา่ขา้ง Packaging ตอ้งมวัีนทีผ่ลติ จงึตอ้งเชือ่มโยงกบัเอกสาร HC ทีต่อ้ง
ระบวัุนทีผ่ลติ 
• สงิคโปร ์: ตอ้งมวัีนทีผ่ลติ 
     ดังนัน้ จงึไม่สามารถท าการแยกแบบฟอรม์
ได ้เพื่อป้องกันการเกดิปัญหาสนิคา้ติดด่าน
น าเขา้ปลายทาง 
 
4. การรวบรวมขอ้มลูสนิคา้อาหารสตัว ์
     ทางกรมปศุสัตวเ์ห็นว่า การจัดกลุ่มสนิคา้
อาหารสัตว ์5 ประเภท ของ สพส. มปีระโยชน์
ในการน าไปใชว้เิคราะห์การส่งออกทางดา้น
เศรษฐกจิ ในส่วนทาง อยส. แจง้ว่า รับเรื่อง
และขอเวลาปรับระบบจัดเก็บขอ้มลูตามการจัดกลุม่ของ สพส.  
     โดยจะแจง้กับด่านตรวจสอบอาหารสัตวใ์หท้ าการแยกขอ้มูล เน่ืองจากขอ้มูลทีไ่ม่ไดอ้อก 
HC มจี านวนเยอะพอสมควร  
     ในส่วนของภายในประเทศ ทาง อยส. แจง้ว่ายังไม่ไดม้ีการส ารวจอย่างจรงิจัง ซึง่จะให ้
เจา้หนา้ที่ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดท าการจัดเก็บขอ้มูลและแยกขอ้มูลตามแบบ สพส. ทัง้น้ี 
ขึน้กบัผูป้ระกอบการวา่จะใหค้วามรว่มมอืในการแยกสนิคา้ตาม 5 ประเภทหรอืไม ่
 

ทัง้นี้ ในวันที่ 28 ก.ย.64 กรมฯจะจัดประชุมขัน้ตอนการออก HC ในระบบ Traces NT 
แบบ E-Signature และใหผู้ป้ระกอบการรว่มแสดงความเห็นตอ่รา่ง MD คะ่ 

 

 
TTIA/TPFA เขา้ประชุมหารอืประเด็นการน าเขา้เลอืดปลาสุก (Red Meat) ส าหรบั
อุตสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้ง รว่มกบั หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศ
ไทย กรมศลุกากร และกรมการคา้ตา่งประเทศ(คต.) กระทรวงพาณิชย ์

บา่ยวันที ่23 กนัยายน 2564 TTIA&TPFA ดร.ชนนิทร ์ในนามนายกสมาคม และประธาน
คณะกรรมการธรุกจิประมงและอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง สภาหอฯ, คุณทว ีกรรมการ, คุณสมร SVG, 
คุณสุพัตรา ผอ. และคุณอนุสรา จนท.สมาคม เขา้ประชมุหารอืประเด็นการน าเขา้เลอืดปลาสกุ 
(Red Meat)  ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลี้ยง ร่วมกับ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้
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แห่งประเทศไทย กรมศุลกากร และกรมการคา้
ต่างประเทศ(คต.) กระทรวงพาณิชย์ โดยมีคุณ
ธัชชญาน์พล อภมินตเ์ตชบุตร รองอธบิดกีรมการคา้
ตา่งประเทศ เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

 
1. ประธานฯ แจง้ว่าเป็นการประชมุสบืเน่ือง 

จงึยกประเด็นปัญหาเพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกัน 3 ขอ้ 
คอื 

     1.1 อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศ >> 
ตอ้งการน าเขา้ "เลือดปลาสุก (Red Meat)" ซึง่สมาคมเพิม่เตมิว่า รวมทัง้ปลาบดที่ไม่เหมาะ
ส าหรับมนุษยบ์รโิภค เพือ่น ามาเป็นวัตถดุบิ 

     1.2 ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ว่าดว้ยการน าสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักร (ฉบับที ่
72) พ.ศ. 2533 ก าหนดให ้"ปลาป่น ตามพกิดัฯ ขา
เขา้ประเภทที ่2301.20 เฉพาะชนดิคณุภาพต ่ากวา่ 
60% โปรตีน "  ต อ้ งขออ นุญาตน า เ ข ้า จ าก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (แต่ยังไม่มี
ระเบยีบรองรับ) โดยเลอืดปลามพีกิดัระดบั 11 หลัก
คือ 2301.20.10.000 เหมือนกับปลาป่น แต่จะ
แตกตา่งกนัทีร่ะดับยอ่ย (หลักที ่12 และ 13) ดังน้ี 

          - 2301.20.10.000.10 >> ปลา
ป่น ชนดิโปรตนีต ่ากวา่รอ้ยละ 60 

          - 2301.20.10.000.29 >> อืน่ๆ 
รวมถงึเลอืดปลาสกุ (Red Meat) 

     1.3 การน าเขา้จะตอ้งไมก่ระทบกบัอตุสาหกรรมภายใน และไดย้กกรณีศกึษาเมือ่ตน้
ปี 64 มกีารพจิารณายกเลกิประกาศ พณ. ฉบับที ่72 เพือ่ลดความซ ้าซอ้นการบังคับใชก้ฏหมาย
ของภาครัฐ  แต่จนบัดนี้ยังคา้งอยู่ เนื่องจากตอ้งสรา้งความเขา้ใจกับชาวประมงและผูผ้ลติที่
เกีย่วขอ้ง  

   
2. คต. เสนอแนวทางแกไ้ขระยะยาวว่า  
     2.1 ใหส้ภาหอฯ ไปท าความเขา้ใจกับกลุ่มชาวประมงพืน้บา้น ประมงพาณิชย ์และ

ผูเ้กีย่วขอ้งกับปลาป่นในประเทศ ว่าการน าเลอืดปลาเขา้มาผลติสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งเพื่อการ
สง่ออกนัน้ ไมท่ าใหเ้กดิผลกระทบกบัอตุสาหกรรมภายใน 

     2.2 ขอใหก้รมศลุกากรหาแนวทางแยกพกิดัสนิคา้ปลาป่นใหช้ดัเจน ซึง่ผูแ้ทนส านัก
พกิดั กรมศลุฯ ใหข้อ้มลูวา่ ปี 2022 พจิารณาเรือ่งพกิดัไปแลว้คงไมท่ัน ตอ้งไปรอรอบหนา้อกี 5 
ปี ในปี 2026 ทัง้น้ี คต.ขอใหส้ภาหอฯ สง่เรือ่งใหก้บักรมศลุฯ ดว้ย 
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2.3 หากด าเนินการขอ้ 2.1 และ 2.2 แลว้ กระทรวงพาณิชย์ โดย คต. จึงสามารถ
ปรับปรงุประกาศฯ ฉบับที ่72 โดยการยกเลกิประกาศฉบับเดมิ และท าการออกประกาศฉบับใหม่ 
ระบพุกิดัชดัเจน เพือ่ควบคมุเฉพาะการน าเขา้ "ปลาป่น ชนดิโปรตนีต ่ากวา่รอ้ยละ 60" 

     อนึง่ กรมศลุกากรใหค้วามเห็นวา่ การน าสนิคา้เขา้มาในพกิดั 2301.20.10.000 หาก
พจิารณาแลว้ไม่ใชป่ลาป่น แต่เป็นชนิดอืน่ๆ (2301.20.10.000.29) ก็ไม่น่าจะเขา้เกณฑต์าม
ประกาศ พณ. ฉบับที ่72 ทัง้น้ี คต.ก็ตอ้งชีช้ดักอ่น 

 
3. ดร.ชนนิทร ์ขอให ้คต.ชว่ยพจิารณาแนวทางแกไ้ขปัญหาในระยะสัน้ใหด้ว้ย  และให ้

ขอ้มูลเพิม่เตมิว่า ปัจจุบันการสง่ออกสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งของไทย อยู่อันดับ 4 ของโลก ซึง่มี
การเตบิโตอย่างมาก ท าใหม้กีารน าเขา้วัตถุดบิเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะชว่งน้ีขาดแคลนวัตถุดบิ จงึ
ตอ้งน าเลอืดปลาเขา้มาผลติ ผสมกบัวัตถดุบิภายในประเทศ ทีผ่า่นมามกีารชว่ยเหลอืชาวประมง
ปลาโอด า จงึไม่สง่ผลกระทบต่อชาวประมงและผูป้ระกอบการภายในประเทศ  ทัง้นี้ ดร.ชนนิทร ์
ในนามสภาหอฯ และนายกสมาคม ยนิดใีหข้อ้มูล และอธบิายท าความเขา้ใจกับผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยี และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป 

 

TPFA เข้า ร่ วมฟังส ัมมนาห ัวข้อ  How to Enter EU and ASEAN Markets - 
Regulatory Requirements for Animal Health Products ในงาน V-Connect 
Asia จดัโดย VIV 

 
เย็นวันที ่23 กันยายน 2564 TPFA คุณภรภัทร เจา้หนา้ทีอ่าหารสตัวเ์ลีย้ง ไดเ้ขา้ร่วมฟัง

สั ม มน าหั ว ข ้อ  How to Enter EU and ASEAN Markets - Regulatory Requirements for 
Animal Health Products ในงาน V-Connect Asia จัดโดย VIV สรปุดังน้ี 

 
การจ าแนกประเภทผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพสตัว ์ 
   - ยารักษาสตัว ์: ทีไ่มใ่ชช่วีภาพ, ชวีะวทิยา, การบ าบัดแบบใหม ่และอาหารยา 
   - อาหาร: อาหารเสรมิ, อาหารผสม, อาหารลดน ้าหนัก ฯลฯ 
   - วัตถเุจอืปนอาหาร 
 
หัวใจส าคัญของเวชภัณฑส์ตัว ์
   - แร่ธาตุ อาหาร วัคซีน และยา 

ต่างมหีนา้ที ่ป้องกัน และลดความเสีย่งของ
สัตวจ์ากการเกดิโรค ไม่ใชก่ารใชเ้พือ่รักษา
โรคอยา่งมนุษย ์ 

 
อาหาร (Feed)  
   - สารหรือผลติภัณฑ์ใดๆ รวมถงึ

สารเติมแต่ง ไม่ว่าจะผ่านกรรมวิธีแปรรูป
บางสว่น หรอืยังไมไ่ดแ้ปรรปู มวัีตถปุระสงค์
เพือ่ใชส้ าหรับการใหอ้าหารทางปากแกส่ตัว ์ 
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อาหารลดน ้าหนัก (Dietetic Feed)  
   - รายการวัตถปุระสงคก์ารใหอ้าหารสตัว ์เพือ่วัตถปุระสงคท์างโภชนาการโดยเฉพาะ 
   - การตดิฉลากประกาศ : low phosphor, โปรตนีเฉพาะ 
 
สารเตมิแตง่อาหาร (Feed Additives)  
   - สารชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดรวมกันน ามาผสมกับอาหารหรือน ้ า เพื่อ

วัตถปุระสงคเ์ฉพาะอยา่งในการเลีย้งสตัว ์
   - หมวดหมูส่ารเตมิแตง่อาหาร ประกอบดว้ย  
(1) สารเตมิแต่งทางเทคโนโลย ี: สารกันบูด, สารตา้นอนุมูนอสิระ, สารควบคุมความ

เป็นกรด 
(2) สารเตมิแตง่ทางประสาทสมัผัส : สารแตง่กลิน่รส, สารแตง่ส ี
(3)สารเตมิแตง่ทางโภชนาการ : วติามนิ แรธ่าต ุกดอะมโิน 
(4) สารเตมิแตง่ทางสตัว ์: สารเพิม่ความสามารถในการยอ่ย 
(5) Coccidiostats และhistomonostats 
 
สารก าจัดศัตรพูชื (Biocides)  

   - ถูกก าหนดไวใ้นกฎหมายของ
ยุ โ รปว่ า  เ ป็นสาร เคมีหรือจุลินทรีย์ที่มี
จดุประสงคเ์พือ่ท าลาย ยับยัง้  

   - ส านักงานคุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม
แห่งสหรัฐอเมรกิาใหค้ าจ ากัดว่า กลุ่มสารพษิ
ทีห่ลากหลาย รวมทัง้สารกันบูด ยาฆ่าแมลง 
ยาฆา่เชือ้ และยาฆา่แมลงทีใ่ชส้ าหรับควบคุม
สิง่มชีวีติทีเ่ป็นอันตรายต่อสขุภาพของมนุษย์
หรือสัตว์ หรือที่ก่อใหเ้กดิความเสียหายไป
จนถงึผลติภัณฑจ์ากธรรมชาต ิหรอืผลติภัณฑ์
ทีผ่ลติขึน้ 

 
ยารักษาสตัว ์(VMPs)  
   - เป็นสารหรอืสว่นผสมของสารทีใ่ชบ้ าบัด ป้องกนั หรอืวนิจิฉัยโรคในสตัว ์
หน่วยงานในยโุรป 
EMA : ส านักงานแพทยย์โุรป  
EC : คณะกรรมาธกิารยโุรป 
ECHA : หน่วยงานกลางของยโุรป 
EFSA : หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแหง่สหภาพยโุรป 
 
สรปุเสน้ทางการเขา้สูต่ลาดของสหภาพยโุรป  (global) 
ขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีเ่ขม้งวดส าหรับ ยารักษาสัตว ์อาหาร สารปรุงแต่ง สารก าจัด

สตพูชื ในEU 
ยารักษาสัตว์ (medicine) ส่วนใหญ่มี

ราคาแพง ใชเ้วลาในการท าการตลาดนานทีสุ่ด 
แตก่็มโีอกาสท าก าไรไดส้งูสดุ 

กระบวนการผลติมาตรฐาน (GMP) ของ 
EU น่าจะเป็นอปุสรรคสงูสดุในการยา้ยผลติภัณฑ์
ยารักษาสตัวจ์ากเอเชยีไปยัง EU 

กฎระเบยีบใหมข่องสหภาพยุโรปเกีย่วกับ
ยารักษาสัตวใ์หส้ ิง่จูงใจทีเ่พิม่ขึน้ส าหรับตลาดที่
จ ากดัและการปกป้องขอ้มลู 
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กฎหมายกล่าวถงึ การบ าบัดแบบใหม่ แต่ยังคงตอ้งรอรายละเอยีดเกีย่วกับขอ้ก าหนด
เฉพาะในสหภาพยโุรป และตลาดโลกอืน่ๆ 

EU คอืจดุเริม่ตน้ทีด่ทีีส่ดุในการพัฒนาผลติภัณฑท์ั่วโลก 
  

TPFA เขา้รว่มฟงัสมัมนาหวัขอ้ Meet the New Wave of Future MEAT คลืน่ลกู
ใหมแ่หง่อนาคตของอตุสาหกรรมแปรรปูเนือ้สตัว ์ในงาน V-Connect Asia จดัโดย 
VIV 
 

บ่ายวันที ่24 กันยายน 2564 TPFA คุณศศธิร เจา้หนา้ทีอ่าหารสัตวเ์ลีย้ง ไดเ้ขา้ร่วมฟัง
สั ม มน าหั ว ข ้อ  Meet the New Wave of Future MEAT คลื่ น ลู ก ใหม่ แห่ ง อน าคตของ
อตุสาหกรรมแปรรปูเน้ือสตัว ์ในงาน V-Connect Asia จัดโดย VIV สรปุดังน้ี 
 
1. คลื่นลูกใหม่ของเทคโนโลยีการแปรรูป
เน้ือสัตว์ โดย ผช.ศ.ดร.ปิติยา กมลพัฒนะ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อ า ห า ร  ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
- ปัจจุบันมนุษย์เริ่มสนใจโปรตีนจากพืชและ
แมลง นอกเหนือจากเ น้ือสัตว์มากยิ่งขึ้น 
เน่ืองจากสนใจในสขุภาพและสิง่แวดลอ้มมาก
ขึน้ แต่ยังคงใหค้วามสนใจกับความนุ่มฉ ่าของ
เน้ือและการเก็บรักษาไวไ้ดน้าน โดยนวัตกรรมการแปรรูปเน้ือสัตว ์ในอุตสาหกรรมของอนาคต 
แบง่ออก 2 นวัตกรรม ดังนี้  
1) นวัตกรรมทีไ่มใ่ชค้วามรอ้น สามารถเก็บในทีเ่ย็นได ้ม ี4 กระบวนการ ดังน้ี 
- Hydrodynamic-pressure processing (HDP) การระเบิด เพื่อท าใหเ้นื้อนุ่ม เก็บรักษาคง
สภาพไดน้าน 
- High-pressure processing (HPP) กระบวนการความดันสงู 
   ในงานวจิัยไดม้กีารทดลองทีค่วามดัน 300 ถงึ 1,000 MPa เวลา 3 - 5 นาท ี 
   ใชน้ ้าในการสง่ความดัน และใชป๊ั้มน ้าเพือ่ใหค้วามดัน 
   โดยอณุหภมูจิะสงูขึน้ตามความดัน   
- Ultrasound คลืน่กระแทก  
   ปกตใิชต้รวจดคูณุภาพเน้ือสตัวก์อ่นขายในปศสุตัวปั์จจบุันแนะน ามาใชใ้นอตุสาหกรรมอาหาร 

   โดยใชพ้ลังงานสงูความถีต่ ่า ท าให ้
เน้ือนุ่มลดการใชเ้กลอืไนไตรท  
   ท าใหแ้ช่แข็งไวขึ้น และละลาย
น ้าแข็งภายในเน้ือไดด้ ี
-  Pulsed electric field (PEF) ใ ช ้

สนามไฟฟ้าแรงสงู เป็นชว่งๆ  
   สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์โดยใช ้

ประจุไฟฟ้าในอาหาร ท าใหเ้กดิการ
เปลี่ยนแปลงไดเ้น้ือสัมผัสที่นุ่ม ยืด
อายกุารเก็บรักษา 
 

2) นวัตกรรมใชค้วามรอ้นและความดัน เก็บในอณุหภมูหิอ้งได ้ม ี3 กระบวนการ ดังน้ี 
- PATS ใชค้วามรอ้นและความดัน 
- MATS ใชใ้นอาหารแหง้ โดยกระบวนการจะใชน้ ้าช่วยกระจายอุณหภูมใิหท้ั่วอาหารอย่าง
สม ่าเสมอ 
- Ohmic heating ใชค้วามรอ้นและเวลาสัน้กวา่การรทีอรต์ถงึ 1 เทา่  
 



   Newsletter                          Sep-Dec 2021 17 |33 

นวัตกรรมกระบวนการทัง้หมด จะท าใหเ้น้ือสัตวนุ่์มขึน้ สามารถลดการใชเ้กลอืไนเตรทได ้ยดื
อายกุารเก็บรักษาอาหารพรอ้มทาน และใชใ้นอตุสาหกรรมเน้ือสตัวห์รอืเครือ่งดืม่ได ้ 
มขีอ้เสยีคอืใชต้น้ทนุสงูและตอ้งการบคุลากรทีม่คีวามช านาญในการท างาน เพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธท์ี่
ดทีีส่ดุ 
 
2.  กระแสของโปรตนีทางเลอืก ทศิทาง
ของผลิตภัณฑ์เ น้ือสัตว์แปรรูป โดย 
Phontakorn Wongchaoren Betagro 
Food innovation center 
- เทรนในอตุสาหกรรมอาหารปี 2021 คอื 
สุ ข ภ าพ , ค ว า ม ส ะ ด ว ก สบ า ย แ ล ะ
เทคโนโลยี, โปรตีนทางเลือก , ความ
ยั่งยนืและการลดของเสยี และรสชาตแิละ
ประสบการณ์ใหม ่ 
- ไทยมกีารสง่ออกโปรตนีทางเลอืกในรปูแบบเดมิ เชน่ เตา้หูจ้ากพชื หากมใีชน้วัตกรรมจะชว่ย
สง่เสรมิการสง่ออกมายิง่ขึน้ 
- โดยคนเริม่สนใจโปรตนีทีม่าจากพชืและแมลงมากยิง่ขึน้ นอกเหนือจากโปรตนีจากสัตว ์โดย
บรโิภคในรูปแบบเบอรเ์กอร ์หรือไสก้รอก ในผูป้ระกอบการ SME เริม่ท าเป็นอาหารสแนคและ
เครือ่งดืม่มากขึน้  
- โปรตนีจากเน้ือสัตวย์ังคงเตบิโตแต่ชา้ลง เน่ืองจากผูบ้รโิภคสนใจในสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม 
รวมไปถงึความยั่งยนืมากยิง่ขึน้  
- สถติกิารใชโ้ปรตนีทางเลอืกในไทยทีม่าจากนวัตกรรมอาหารใหม่ มมีูลค่าถงึ 4,500 ลา้นบาท 
และในอนาคตมแีนวโนม้ทีจ่ะสงูขึน้  
- ผูบ้รโิภคยังคงกังวลถงึสารเตมิแต่งในผลติภัณฑโ์ปรตนีจากพชื ซึง่หากมงีานวจิัยรองรับจะยิง่
สง่เสรมิมากขึน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TPFA เขา้ร่วมประชุมการชี้แจงปรบัเปลีย่นรูปแบบการออก Health Certificate 
ส าหรบัสินค้า Pet food ส่งออกไป EU จดัโดย ส านกัพฒันาระบบและรบัรอง
มาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว(์สพส.) กรมปศสุตัว ์

 
บ่ายวันที่ 28 กันยายน 2564 TPFA ผูแ้ทนสมาชกิ, คุณศศธิร และคุณภรภัทร จนท.

อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วมประชุมการชี้แจงปรับเปลี่ยนรูปแบบการออก Health Certificate 
ส าหรับสนิคา้ Pet food สง่ออกไป EU จัดโดย ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศุ
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สัตว(์สพส.) กรมปศุสัตว ์โดยม ี น.สพ.อนุชา มุมออ่น ผอ.กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานดา้นการปศุ
สตัว ์เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

 
- การใช ้HC แบบ E-Signature 

ผ่านระบบ TRACES New Technology 
จะเริม่ใชต้ัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2564 นับ
จากวันที่อนุมัต ิHC โดยกรมปศุสัตว์เริม่
ใชก้ับสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งทีส่่งออกไป 
EU เ ป็นที่แรกของประเทศไทยและ
อาเซียน เกิดจากความร่วมมือของ
ผูป้ระกอบการ,กรมปศุสัตว ์และทาง EU 
ท าใหข้ัน้ตอนสะดวกรวดเร็วขึน้ แต่ขณะนี้ยังมกีารจา่ยเงนิทีก่รมฯอยู่ ในอนาคตอาจพัฒนาใหไ้ม่
ตอ้งจา่ยเงนิทีก่รมฯ  

 
1. การยืน่ขอ HC ส าหรับสนิคา้ปศสุตัวส์ง่ออกไปสหภาพยโุรป (Pet Food) 

ขัน้ตอนการยืน่ขอ HC 
(1) ผปก. กรอกขอ้มูล HC ผ่านระบบ Traces NT (TNT) ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันท า

การ ตามขอ้ก าหนด พรบ.อาหารสตัวแ์ละขอ้ก าหนดของ EU หรอือยา่งชา้ทีส่ดุวันเดยีวกบัวันเรอื
ออก พรอ้มยืน่แบบค าขอผา่น Google Form  

(2) จนท.สตัวแพทย ์ตรวจสอบขอ้มลู HC ในระบบ TNT และแบบค าขอ 
(3) จนท.สัตวแพทย ์(สัตวแพทยป์ระจ าโรงงาน) อนุมัต ิHC ในระบบ TNT ดว้ยลายเซ็น

อเิล็กทรอนกิส ์
     - ผปก. ปริน้ HC ทีล่งนามแลว้จากระบบ : กรณีตอ้งการแบบกระดาษไวอ้า้งองิ 
     - จนท.ดา่นปลายทางตรวจสอบ HC ผา่นระบบ TNT 
(4) จนท. ออกใบค ารอ้งขอช าระเงนิคา่ธรรมเนียมหนังสอืรับรองสขุภาพ 
(5) ผปก.รับใบค ารอ้งทีห่อ้ง HC และน าไปช าระเงนิทีก่องคลังภายใน 5 วันท าการ(*) 
 
หมายเหตุ: หากช าระชา้หรือไม่ช าระภายในวันทีก่ าหนด จะท าการยกเลกิ HC ฉบับนัน้

และจะไม่มกีารออก HC รูปแบบกระดาษให ้เท่ากับว่าสนิคา้ทีส่่งออกไปแลว้ไม่สามารถเคลยีร์
เขา้ทีป่ลายทางได ้

 
การช าระเงนิทุกบรษัิทรับทราบ โดยทางกรมฯจะสรุปจ านวน HC ทีข่อยืน่เมือ่วาน สง่ให ้

ผูป้ระกอบการทาง line OpenChat เพื่อรับใบช าระเงนิที่กองคลังต่อไป สามารถเช็คในระบบ 
Traces ไดย้อ้นหลังซึง่จะมีระบุวันที่ โดยผูผ้ลติ 1 VCN จะมี 1 User ตามขอ้ก าหนดของ EU 
หากผูส้ง่ออกตอ้งการเขา้สูร่ะบบดังกลา่วใหบ้รษัิทท าขอ้ตกลงกบัผูส้ง่ออกตอ่ไป 

 
เอกสารแนบประกอบการยืน่ขอ HC ผา่นระบบ TNT  
     • รายงานการตรวจสอบกระบวนการผลติของสตัวแพทยป์ระจ าโรงงานทกุ 3 เดอืน 
     • หนังสอืรบัรองจากผูผ้ลติ (MD) 

     • หนังสือรับรองเน้ือสัตว์หรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์จากต่างประเทศ (กรณี
น าเขา้วัตถดุบิจากตา่งประเทศ) 

     • ส าเนาใบตราสง่สนิคา้ (BL) 
     • ใบขนสนิคา้ขาออก สถานะ 

0209 ขึน้ไป 
 
 ในส่วนของขั ้นตอนการยื่นขอ

แกไ้ข HC เอกสารแนบประกอบการยืน่ขอ
แกไ้ข HC และขั ้นตอนการยื่นขอ To 
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Whom(*)เพื่อชีแ้จงขอ้ผดิพลาด ถา้สนิคา้ตดิด่านแลว้ ทางหอ้ง HC จะออก To Whom เพื่อ
เคลยีรส์นิคา้ทางด่านปลายทางไดง้่ายขึน้ และเอกสารแนบประกอบการยืน่ขอ To Whom ดัง
ไฟลแ์นบ(notepad) 

   
2. รปูแบบการปรับเปลีย่น HC เป็น E-signature  

• สญัลักษณ์ทีเ่ปลีย่นไป ไดแ้ก ่
(1) สญัลักษณ์หนา้ลิง้ค ์IMPORTE.EU.TH จะเป็นลักษณะกลมๆ —> (sunny)  
(2) เมือ่ท าการคลิก้ลิง้คเ์ขา้มา จะพบสัญลักษณ์รปูกญุแจ (closed lock) แสดงขอ้ความ

บอกถงึการไดร้ับอนุมัต ิPop up: This certificate is digitally signed (✔️ All signatures are 

valid) โดยปกตแิบบเกา่จะไมม่ขี ึน้มา 
(3) แถบเมนู Preview PDF จะแสดงเมนู PDF digitally signed  
(4) เมือ่เขา้ HC ทีเ่ป็นไฟล ์PDF ดังทีก่ล่าวในขอ้ (3) รูปแบบออกมาจะเหมอืนเดมิ แต่

สิง่ที่เพิ่มคือในส่วนของ Stamp จะแสดง Digitally Signed และ Number ของผูอ้นุมัต ิ(red 
flag) มเีฉพาะในเวอรช์ัน่ภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

• บรษัิทไมต่อ้งลงทะเบยีนใหมส่ าหรับการเขา้สูร่ะบบ E-signature  
 
ปัญหาเรื่องของสายเรือที่มีการเลื่อนเขา้หรือเลื่อนออก ซึง่เป็นปัญหาทั่วโลก กรมฯมี

ขอ้เสนอแนะดังน้ี 
- หากสายเรอืมกีารเลือ่นเขา้จะสง่ผลกระทบทัง้บรษัิทและสตัวแ์พทย ์เน่ืองจากของออก

ก่อนอนุมัตจิะผดิหลักกฎหมายของไทยและEU ดังนัน้ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวจงึขอใหใ้ช ้
Booking ซึง่ไดก้อ่นอยู่แลว้มาใชอ้นุมัตเิพือ่ความปลอดภัย หากมกีารแกไ้ขใหย้ืน่แกไ้ขได ้โดย 
ทาง EU ไม่ไดก้ าหนดว่าจะตอ้งแกไ้ขภายในกีค่รัง้หรือกีวั่น ทัง้นี้ ขอใหย้ื่น HC ครัง้แรกก่อน
ล่วงหนา้ 3 วัน หรือก่อนวันเรือออก ชา้ที่สุดคือวันเดียวกับวันเรือออก กับสัตวแพทย์ประจ า
โรงงาน เพือ่ใหไ้ดอ้นุมัตกิอ่น หากมกีารยืน่แกไ้ขเนื่องจากสายเรอืสามารถท าได ้โดยไม่ไดร้ะบุ
วันทีต่อ้งยืน่แกไ้ขลว่งหนา้ 

 
3 .  ร่ า ง เ อ ก ส า ร 

Manufacturer's 
Declaration (MD) for 
export Pet food Products 
โ ด ย ก ลุ่ ม ต ร ว จ ส อ บ
มาตรฐานดา้นการปศุสัตว์ 
ส า นั กพัฒน า ร ะบบแล ะ
รับรองมาตรฐานสินคา้ปศุ
สตัว ์(สพส.) กรมปศสุตัว ์ 

 
- เริ่มใช  ้MD ฉบับ

ใหม่กับทุกประเทศ ตั ้งแต่
วันที ่15 ตลุาคม 2564 

 
  โดยทาง สพส.ไดน้ าขอ้คดิของสมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย และขอ้คดิเห็นจาก

ผูป้ระกอบการอืน่ๆ มาปรับรา่งเอกสาร MD ใหม ่ดังรปู 
 

ชว่งค าถาม-ค าตอบ 
1.ตอ้งท าหนังสอืแจง้การมอบอ านาจใหก้รมฯทราบหรอืไมนั่น้  
- กรมฯ แจง้ว่าไม่จ าเป็นตอ้งท าหนังสอืถงึกรมฯ แต่ขอใหภ้ายในบรษัิทมีหนังสอืมอบ

อ านาจในการลงนาม MD เพือ่ความน่าเชือ่ถอืในการตรวจสอบ 
2.การระบุเลข H/C ใน MD ถา้ยืน่แบบเดมิจะไดเ้ลข H/C หลังยืน่ MD กรมฯมแีนวทาง

อยา่งไร 
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- กรมฯแจง้วา่ อาจมกีารปรับเป็นเลข Certificate Ref. ได ้ถา้สถานการณ์โควดิ-19 ดขีึน้
จะกลับไปใชแ้บบเดมิ ซึง่ผูป้ระกอบการขอสนับสนุนใหใ้ชก้ารยืน่ H/C ผา่นอเีมลจะดแีละสะดวก
กวา่มาก 

3. การระบชุนดิวัตถดุบิ จ าเป็นตอ้งใส ่% และระบวุา่มาจากสว่นใดของสตัวห์รอืไม ่
- กรมฯ แจง้ว่า ไม่จ าเป็นตอ้งใส ่% แต่ตอ้งระบุว่ามาจากสว่นใดของสัตว ์เน่ืองจากเป็น

ขอ้ก าหนดของประเทศปลายทาง 
4. เน่ืองจากทาง EU ดแูค ่8 ขอ้จาก 14 ขอ้ ขอไมก่รอกขอ้มลูใหค้รบไดห้รอืไม่ 
- กรมฯแจง้ว่า ควรใสใ่หค้รบทุกชอ่งตามวัตถุประสงคข์อง MD ถา้มปัีญหาภายหลังจาก

การใชจ้ะพจิารณาตัดออกอกีครัง้ 
5. หากมกีารแกไ้ขเอกสาร MD ตอ้งท าอยา่งไร 
- กรมฯ แจง้ว่าท าจดหมายปะหนา้แจง้หมอประจ าโรงงานว่าสิง่ใดผดิและแนบเอกสาร 

MD ที่ถูกตอ้งใหต้รวจสอบต่อไป เพื่อป้องกันการแกไ้ขเอกสารหลายรอบ ขอความร่วมมือ
ผูป้ระกอบการมีหน่วยตรวจสอบเอกสารก่อนส่ง และขอความร่วมมือหมอประจ าโรงงานช่วย
ตรวจสอบอกีครัง้  

 ทัง้น้ี กรมฯ ยนิดแีกไ้ขปัญหา case by case ใหอ้ยูแ่ลว้ หากมกีารผดิพลาดจากทางสาย
เรือหรือทางบุคคล ฝากใหผู้ป้ระกอบการและหมอประจ าโรงงานชว่ยกันตรวจสอบเพื่อป้องกัน
ปัญหาการตสีนิคา้น ากลับตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPFA จดัประชุมวสิามญัคร ัง้ที ่5/2564 ผา่นทาง Zoom Meetings 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 TPFA จัดประชุมวสิามัญ TPFA ครัง้ที่ 5/2564 ผ่านทาง Zoom 

Meetings มีสมาชกิเขา้ร่วม 10 บริษัท (13 ท่าน) จาก 11 บริษัท (ครบองค์ประชุม) ทัง้นี้ 

สมาคมฯ จะสง่รายงานการประชมุ ภายในวันพฤหัสบดทีี ่14 ต.ค. 64 ใหท้า่นสมาชกิทราบตอ่ไป 
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         ส าหรับการประชุมวิสามัญ TPFA ครั ้งที่ 6/2564  มีก าหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 16 

ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ผา่น Zoom Meeting 

 

TPFA เขา้รว่มรบัฟงับรรยาย เร ือ่ง แกโ้จทยอ์ุตสาหกรรมไทย ดว้ย SCG Solutions 

จดัโดย SCG 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 TTIA/TPFA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม กรรมการสมาคม และ

สมาชกิ เขา้ร่วมรับฟังบรรยายเรื่อง แกโ้จทย์อุตสาหกรรมไทย ดว้ย SCG Solutions จัดโดย 

SCG สรปุดังน้ี 

ระบบการจัดการพลังงาน 

• Building Energy Improvement  

   - การจัดการความรอ้น 

   - ระบบแอร ์

   - ระบบแสงสวา่ง 

   - ปรับปรงุระบบเครือ่งจักร 

•  Electric Consumption 

Management  

   - การจัดการ Peak Load 

Energy Solutions 

• Roof insulation 

: ลดการถ่ายเทความรอ้นเขา้ตัวอาคารผ่านหลังคา ซึง่เป็น 1 ในภาระท าความเย็น (Cooling 

Load)ของระบบปรับอากาศ ม ี2 ชนดิ ไดแ้ก ่

   (1) waterproofing (SLAB): เป็นการกันน ้า ความรอ้นเขา้อาหารลดลง 20% และประหยัด

พลังงาน 

   (2) Ceramic coating (Metal sheet): ความรอ้นเขา้อาคารลดลง 50% และประหยัดพลังงาน 

• Lighting system  

: ปรับปรงุระบบแสงสวา่งใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ภายใตก้ารใชพ้ลังงานไฟฟ้าทีล่ดลง 
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   - Metal halide lamp ก าลังไฟฟ้า 400W อายุการใชง้าน 20,000 ชม. หากเป็น LED lamp 

ก าลังไฟฟ้า 50/150W อายกุารใชง้าน 50,000 ชม. ซึง้ประหยัดไฟฟ้าไดถ้งึ 50%  

ระบบหลังคา Solar  

: แผงโซลารเ์ซลลจ์ะท าหนา้ทีร่ับแสงจาก

ด ว ง อ าทิต ย์  แ ล ้ว เ ป ลี่ ย นพลั ง ง า น

แสงอาทติยเ์ป็นพลังงานไฟฟ้า ท าการสง่

มายั ง เครื่องอิน เวอร์ เตอร์  ซึ่งแปลง

พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง(DC) จากแผง

โซล่าเซลล์เป็นกระแสสลับ(AC)เพื่อใช ้

กับเครื่องใชไ้ฟฟ้า และส่งมายังตูไ้ฟฟ้า

หรือตูเ้บกเกอร์มีหนา้ที่ เป็นศูนยร์วมการ

จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังจุดต่างๆของบา้น

ตามฟังก์ชันการใชง้านของเจา้ของบา้น 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า  

ประโยชนข์องการตดิตัง้ SCG Solar Roof และ Energy Solution  

   - เมื่อท าการ Energy Solutions แลว้จึงจะท าการติดตั ้ง Solar Rooftop เพื่อลดการใช ้

พลังงานไฟฟ้า  

   - เมือ่มกีารตดิตัง้ Solar พรอ้มระบบการบรหิารพลังงาน สามารถคนืทนุไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

บรกิารการตดิตัง้ของ SCG 

(1) ท าการตรวจเช็คสภาพหลังคาบา้นเพือ่การรองรับน ้าหนัก 

(2) ออกแบบ เพือ่ให ้Solar มปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

(3) ท าการการขออนุญาตกบัทางภาครัฐ 

(4) มผีูเ้ชีย่วชาญเขา้ท าการตดิตัง้ 

(5) ท าการเช็คระบบกอ่นสง่มอบ 

นอกจากนี้ยังมบีรกิารเงนิกู ้(Loan) จากหลายธนาคาร  

อาท ิSCB Kbank BBL KTB Tisco โดยมี

อัตราดอกเบีย้อยูท่ี ่4-6% ส าหรับ Kbank 

หากลูกคา้มรีายไดม้ากกว่า 400ลา้นบาท

ตอ่ปี  

   - ด/บ 5 ปี อยูท่ี ่3.79% 

   - ด/บ 7 ปี อยูท่ี ่3.99% 

   - ด/บ 10 ปี อยูท่ี ่6% 

Package การติดตั ้ง  SCG Solar 

Roof Solutions 

1. Premium Package  

   - รับประกนัแผง Solar ถงึ 25/25ปี 
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   - Inverter ไดร้ับมาตราฐานรับรองจาก MEA/PEA รับประกนั 10 ปี 

   - รับประกนัการรั่ว 1 ปี 

   - ฟรคีา่บ ารงุรักษา 3 ปี 

2. Smart Package  

   - รับประกนัแผง Solar 12/25ปี 

   - Inverter ไดร้ับมาตราฐานรับรองจาก MEA/PEA รับประกนั 5 ปี 

   - รับประกนัการรั่ว 1 ปี 

   - ฟรคีา่บ ารงุรักษา 2 ปี 

ทัง้น้ี ท่านสมาชกิสามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดด้ัง เอกสารแนบค่ะ  หากสนใจตดิตัง้

สามารถสอบถามเพิม่เตมิไดด้ังรายละเอยีดดา้นลา่งคะ่  

Name: นะฐรีาส หลอ่โลหการ (หอง) / Natiras Lorlohakarn (Hong) 

Position: Technical Sale Engineer- SCG Solar Business 

Email: natirasl@scg.com Mobile: 0863166417 

Name: จริาวัฒน ์เปลีย่นสมัย (เอ็ม) / JIRAVAT PLIANSAMAI (M) 

Position: Marketing Execution Manager - Western 

Email: JIRAVATP@SCG.COM Mobile: 0811740251 

Name: พงศเ์ลศิ สขุกลุสวุทิย ์(K) / Phonglert Sukkulsuwit 

Position: Marketing Execution Manager - Central 

Email: phongles@scg.com Mobile: 0922469836 

 

TPFA จดัประชุมวสิามญัคร ัง้ที ่6/2564 ผา่นทาง Zoom Meetings 

วันที ่16 ธันวาคม 2564 TPFA จัดประชมุวสิามัญ TPFA ครัง้ที ่6/2564 ผ่านทาง Zoom 

Meetings มสีมาชกิเขา้รว่ม 9 บรษัิท (14 ทา่น) จาก 11 บรษัิท (ครบองคป์ระชมุ) ทัง้น้ี สมาคม 

จะสง่รายงานการประชมุ ภายในวันพฤหัสบดทีี ่23 ธ.ค. 64 ใหท้า่นสมาชกิทราบตอ่ไป 
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           ส าหรับการประชุมวิสามัญ TPFA ครั ้งที่ 1/2565  มีก าหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 10 

กมุภาพันธ ์2565 เวลา 09.00-10.00 น. ผา่น Zoom Meeting  

 

ประชาสมัพนัธง์าน Pet Fair 2022 จดั ก.พ.และ ต.ค. 65 โดย VNU Exhibitions 

Asia Pacific Co.,Ltd 

เชา้วันน้ี ธันวาคม 2564 TTIA/TPFA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม กรรมการสมาคม และ

สมาชกิ เขา้ร่วมฟังการประชาสัมพันธง์าน Pet Fair 2022 จัดในเดอืน ก.พ. และ ต.ค. 65 โดย 

VNU สรปุดังน้ี 

ในการประชุมวิสามัญ TPFA ครั ้งที่6/2564 สมาคมฯไดเ้ชิญ Mr.Johannes Kraus 

(Project Manager) และคณุยพุาภรณ์ ทมีงาน Pet Fair เขา้ประชาสมัพันธง์าน สรปุแผนงานได ้

ตามวาระที ่2.8 ดังน้ี 

(1) งาน PreConnect by Per Fair Sea ครัง้ที ่3 (Online แบบ pre-record) ก าหนดจัดงานวันที ่

16 - 18 กมุภาพันธ ์2565  

: โดยทาง VNU เชญิสมาคมร่วมบรรยายในหัวขอ้ “ความส าเร็จของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

เลีย้งไทย” เป็นการประชาสัมพันธส์มาคมใหเ้ป็นทีรู่จ้ักในวงการอาหารสัตวเ์ลีย้ง โดยแจง้นัด

บันทกึ Pre-Record เป็นภาษาอังกฤษในชว่งเดอืนมกราคม 2565 ในงานดังกล่าวผูเ้ขา้ฟังเป็น

คนไทย 33% และเป็นคนตา่งชาต ิ67% ทัง้น้ี สมาคมไดม้กีารจัดเตรยีมเนื้อหา PPT และ Script 

ส าหรับใชน้ าเสนอในงาน (กระดาษ)ดังเอกสารแนบคะ่ 

(2) งาน PetFair SE ASIA แบบ Physical (ธง) ณ ไบเทค ในวันที ่26 - 28 ตลุาคม 2565  

: โดย VNU เสนอคูหาใหส้มาคม 1 บูธฟร ีขนาด 3X3= 9 ตรม. โดยสมาคมฯสามารถจองหอ้ง

เพื่อจัดสัมมนาเล็กๆ ในงาน (Slot Conference) อาจเป็น 1-2 ชม. จัดเป็น Panel Discussion 

การอภปิรายในเชงิสัมมนาเกีย่วกับสนิคา้อาหารสัตวเ์ลี้ยง โดยมีผูเ้ชีย่วชาญ+มีประสบการณ์

ความรูใ้นหัวขอ้นัน้ๆ 2-3 คน มาเสวนารว่มกนั 



   Newsletter                          Sep-Dec 2021 25 |33 

ทัง้นี้ ทีป่ระชมุขอใหคุ้ณพชิติชัย อปุนายกสมาคม TPFA พจิารณาร่วมเป็น Speaker ใน

งาน PreConnect 3 ครัง้น้ีคะ่ 

 

TPFA และสมาคมผูผ้ลติไก่เพือ่ส่งออกไทย หารอืกบั สพส.กรมปศุสตัว ์ในการ

จดัท า VDO อตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้งไดม้าตรฐานรว่มกบักรมปศสุตัว ์ 

วันที ่21 ธันวาคม 2564 TPFA คุณชตุมิา กรรมการเทคนคิ ผูแ้ทนSeaValue, คุณสมศร ี

กรรมการเทคนิค ผูแ้ทนAAI, สมาชกิ TPFA ผูแ้ทน SEAPAC และ PFG,  คุณคึกฤทธิ์ ผจก.

สมาคมผูผ้ลติไกเ่พือ่สง่ออกไทย, คณุสพุัตรา 

ผอ.สมาคมฯ คุณศศธิร และคุณภรภัทร จนท.

อาหารสัตวเ์ลี้ยง และคุณปรเมศ ผูจ้ัดท าสือ่

วีดีโอ เขา้ร่วมหารือกับกรมปศุสัตว์ ในการ

จัดท า VDO อตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งได ้

มาตรฐานร่วมกับกรมปศุสัตว์ โดยมี น.สพ.

กติติพงศ์ และคณะ จากส านักพัฒนาระบบ

และรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศุสัตว์ (สพส.) 

ใหค้ าปรกึษา ผา่น Zoom Meeting สรปุดังน้ี 

     สบืเน่ืองจาก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมหารือกับกรมปศุสัตว์ 

เรือ่ง กจิกรรมสง่เสรมิการใชวั้ตถดุบิในประเทศผลติสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง โดยม ีน.สพ.อภนัินท ์

ผอ.กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานดา้นการปศุสัตว ์และ น.สพ.กติตพิงศ ์จากส านักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสนิคา้ปศุสัตว ์(สพส.) ใหค้ าปรกึษา ร่วมกับคุณวรวีร์ เลขาธกิารสมาคม คุณ

สมเกยีรต ิผูแ้ทน SeaValue, คุณคกึฤทธิ ์ผจก.สมาคมผูผ้ลติไก่เพื่อส่งออกไทย, คุณสุพัตรา 

ผอ.สมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย และคณุศศธิร จนท.อาหารสตัวเ์ลีย้ง  

ในทีป่ระชมุใหค้วามเห็นการผลติสือ่ VDO โดยให ้TPFA เป็นเจา้ภาพในการจัดท า จาก

เดมิทีเ่นน้สง่เสรมิการใชวั้ตถุดบิภายในประเทศเพือ่ผลติอาหารสัตวเ์ลีย้ง ควรจะขยายขอบเขต
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ใหก้วา้งขึน้ เพือ่สรา้งความมั่นใจใหก้บัผูบ้รโิภควา่สนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง ตัง้แตต่น้น ้าถงึปลายน ้า 

มรีะบบมาตรฐานการผลติทีด่ ีและไดร้ับมาตรฐานจากกรมปศสุตัว ์ 

โดยกรมปศุสัตวจ์ะน า VDO ดังกล่าวจัด event กับสมาคมฯ ในงาน VIV Asia พรอ้มกัน

กบั Meat Pro Asia ทีจ่ะมุง่เนน้ในธรุกจิเกีย่วกบักระบวนการการผลติชิน้เน้ือและบรรจภัุณฑอ์ยา่ง

ครบวงจร จัดรว่มกนักบัพันธมติรระดับโลกอยา่ง Messe Frankfurt งานเดยีวทีค่รอบคลมุทัง้ห่วง

โซ่อาหารส าหรับภูมิภาคเอเชีย ทั ้งน้ี จะ

น าไปแสดงในงาน Pet Fair South East 

Asia ที่ไบเทค ในวันที่ 26-28 ตุลาคม 

2565 

ส าหรับการประชุมในวัน น้ีที่  21 

ธันวาคม 2564 เป็นการประชมุนัดแรกเพื่อ

ออกแบบ VDO สรปุดังน้ี 

(1) พจิารณา Script เบือ้งตน้ เนน้ไปทีก่าร

รับรองวัตถุดบิ โดยเฉพาะไกแ่ละทูน่า ทัง้นี้

สมาคมจะท าการปรับปรงุตัวscriptตอ่ไป 

(2) สมาคมจะน าเอา VDO ทีม่อียู่มาตัดต่อ 

เนื่องจากบาง VDO มีเน้ือหาที่ตอ้งการใช ้

อยูแ่ลว้และโรงงานยังไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ไปถา่ยท าเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 

(3) ภาษาทีใ่ชพ้ากยเ์สยีงจะเป็นภาษาอังกฤษ และสครปิทใ์ชภ้าษาอังกฤษกบัภาษาจนี 

(4) สมาคมจัดตัง้คณะท างานในการจัดท า VDO โดยใชช้ือ่ Group Line วา่ “TPFA VDO” 

ทัง้น้ี คาดวา่ VDO จะแลว้เสร็จในชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2565 คะ่ 

 

กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา กนัยายน – ธนัวาคม 2564   

เดอืนกนัยายน 2564  

มตปิระชมุ ครม. ทีส่ าคัญ  

วันที ่21 กนัยายน 2564  

1. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ….  

8. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ….  
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Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/46045  

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา  

ประกาศกรมเจา้ทา่ที ่180/2546 เรือ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิแนวทางปฏบิัตใินการตรวจและออก

ใบส าคัญรับรองเกีย่วกบัความปลอดภัยแหง่ชวีติในทะเลตามประกาศกรมเจา้ทา่ ที ่65/2564 

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

 
ประกาศกรมเจา้ทา่ที ่141/2564 เรือ่ง นโยบายการตรวจควบคมุเรอืในฐานะรฐัเจา้ของเมอืงทา่ 
(Port State Control Inspection Policy 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/216/T_0003.PDF  
 
 ประกาศกรมการจัดหางาน เรือ่ง ก าหนดรายการและอัตราคา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยในการน าคน
ตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/223/T_0036.PDF 
 
ระเบยีบกรมการจดัหางานวา่ดว้ยการแจง้และการรับแจง้การท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2564 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/229/T_0001.PDF  
 

เดอืนตลุาคม 2564 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา  

กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธรุกจิการน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศและ

หลักประกนัในการน าคนตา่งดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. 2564 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/066/T_0001.PDF  

 
กฎกระทรวง ก าหนดคา่ธรรมเนียมและยกเวน้คา่ธรรมเนียมการบรหิารจัดการการท างานของคน
ตา่งดา้ว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/066/T_0009.PDF  
 
กฎกระทรวง การระงับขอ้พพิาทแรงงานทางทะเล การปิดงาน การนัดหยดุงาน และการกระท า
อันไมเ่ป็นธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนประจ าเรอืและเจา้ของเรอื พ.ศ. 2564  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/067/T_0003.PDF  
 
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง การรวมตัวและการเจรจาตอ่รองในงานแรงงานทางทะเล  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/247/T_0005.PDF  
 

เดอืนพฤศจกิายน2564 

มตปิระชมุ ครม. ทีส่ าคัญ เดอืนพฤศจกิายน  2564  

วันที ่9 พฤศจกิายน 2564  

1. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดใหผ้ลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมภาชนะและเครือ่งใชพ้ลาสตกิส าหรับ

อาหารตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  

13. เรือ่ง รายงานสถานการณ์การสง่ออกของไทย เดอืนสงิหาคม 2564   

14. เรือ่ง รายงานภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมประจ าเดอืนสงิหาคม 2564 

Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/47993  

 

วันที ่16 พฤศจกิายน 2564  

3. เรือ่ง รา่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วบางจ าพวกอยูใ่น

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษ (ฉบับที ่..) 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/46045
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/172/T_0012.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/216/T_0003.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/223/T_0036.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/229/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/066/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/066/T_0009.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/067/T_0003.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/247/T_0005.PDF
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/47993
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10. เรือ่ง ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสทีส่ามของปี 2564 และแนวโนม้ปี 2564 

Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/48308  

 

วันที ่24 พฤศจกิายน 2564  

26. เรือ่ง รา่งปฏญิญาทางการเมอืงเรือ่งการด าเนนิการตามแผนปฏบิัตกิารระดับโลก ของ

สหประชาชาตเิพือ่ปราบปรามการคา้มนุษย ์ 

Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/48600  

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา  

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ

ส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพชูา ลาว และเมยีนมา ภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค

ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ (ฉบับที ่๔) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/272/T_0047.PDF  

 
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พเิศษส าหรับคนตา่งดา้วสญัชาตกิมัพูชา ลาว และเมยีนมา ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่๒๘ 
กนัยายน ๒๕๖๔  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/272/T_0043.PDF  
 
ประกาศกรมการจัดหางาน เรือ่ง ก าหนดแบบค าขออนุญาตท างาน ค าขอตอ่อายใุบอนุญาต
ท างาน และค าขออนุญาตท างานแทนคนตา่งดา้วส าหรับคนตา่งดา้วซึง่คณะรัฐมนตรไีดม้มีติ
เห็นชอบใหส้ามารถท างานในราชอาณาจักรไดเ้ป็นกรณีพเิศษ (ฉบับที ่๒)  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/272/T_0050.PDF 

 

เดอืนธนัวาคม 2564 

มตปิระชมุ ครม. ทีส่ าคัญ  

วันที ่14 ธันวาคม 2564  

16. เรือ่ง รายงานสถานการณ์เพือ่ขจัดการใชแ้รงงานเด็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

31.เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู 

(กระทรวงการตา่งประเทศ)  6. นายเชษฐพันธ ์มากสมัพันธ ์เอกอัครราชทตู สถาน

เอกอคัรราชทตู ณ กรงุวอรซ์อ สาธารณรัฐโปแลนด ์ใหด้ ารงต าแหน่ง อธบิดกีรมอเมรกิาและ

แปซฟิิกใต ้ 

Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49441   

 

วันที ่21 ธันวาคม 2564  

10.เรือ่ง รายงานสถานการณ์การสง่ออกของไทย เดอืนตลุาคม 2564 10. เรือ่ง ภาวะเศรษฐกจิ

ไทยไตรมาสทีส่ามของปี 2564 และแนวโนม้ปี 2564 

14.เรือ่ง รายงานผลการด าเนนิมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการตดิตอ่ราชการ

เพือ่ขออนุญาตกบัหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 

16.เรือ่ง ของขวัญปีใหมข่องกระทรวงแรงงาน ปี 2565 

28.เรือ่ง ผลการน าเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชนของไทยตามกลไก 

Universal Periodic Review (UPR) รอบที ่3 

Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49734   

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา  

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/48308
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/48600
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/272/T_0047.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/272/T_0043.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/272/T_0050.PDF
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49441
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49734
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พระราชก าหนดพกิดัอตัราศลุกากร (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2564 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/082_1/1.PDF   

 

ค าสัง่ศนูยบ์รหิารสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ- 19) ที ่

25/2564 เรือ่ง แนวปฏบิัตติามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการ

บรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 

(ฉบับที ่20)   

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/313/T_0024.PDF   

 

ขา่วประจ าเดอืนกนัยายน – ธนัวาคม 2564  รวบรวมโดย TTIA/TPFA 
 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนกนัยายน 

1. ข่าวเด่นในประเทศญี่ปุ่ น【ความตอ้งการสนิคา้ Pet ในญี่ปุ่ นสูงขึน้ชว่งโควดิ -Arkland Sakamoto Home Center ขยายธุรกจิ Pet 

shop】 

2. Study finds STEC in raw meat pet food 

3. Mycotoxin in UK cat food not linked to blood disease 

4. พณ.จัดตวิผูป้ระกอบการปรับตัวรับโควดิ ชีเ้ครือ่งเทศ สมนุไพร อาหารสัตวเ์ลีย้ง สนิคา้ดาวเดน่ 

5. Dog owners sent warning as new research claims dry pet food has hidden dangers 

6. Covid-19: Pet dog in Jersey tested positive for virus 

7. ปศสัุตว ์ตวิเขม้‼️หอ้งตรวจเชือ้โควดิ-19 ส าหรับผูป้ระกอบการ สรา้งความมั่นใจสนิคา้สง่ออก 

8. Active, luxury, comfort human trends in new pet foods 

9. Growing push for national pet food laws 

10. ไทยยเูน่ียนประกาศเปลีย่นชือ่บรษัิทในเครอื สงขลาแคนนิง่ เป็น ไอ-เทล คอรป์อเรชัน่ รองรับธรุกจิอาหารสัตวเ์ลีย้ง 

11. Las Vegas dog food company started during the pandemic; business is ‘booming’ 

12. AI finds regional differences in pet food flavors 

13. What is the healthiest food for dogs and cats? 

14. Thailand expects further growth of pet food exports. 

15. Pandemic sees big growth in pet retail stores 

16. Plants in 2020 pet food products driven by health 

17. รายงาน Business Creation and Networking ร่วมกับบรษัิท Monge & C. ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ ผูจั้ดจ าหน่ายสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งใน

อติาล ี

18. The South African farm turning flies into food for pets - and maybe people 

19. Pet Food Ingredients Market Research Report by Type, by Pet, by Form, by Source, by Region - Global Forecast to 

2026 - Cumulative Impact of COVID-19 

20. Raw Pet Food Is a Public Health Issue Because of E. coli Contamination 

21. 2 freeze-dried pet food ingredient trends: raw, upcycled 

22. Mars Petcare Canada recalls Whiskas cat food 

23. Entrepreneur launches Halal cat food for Muslim pet owners 

24. Sustainability of freeze-dried, dehydrated pet food ingredients 

25. ขอแสดงความยนิดกัีบกรมปศสัุตวท์ีไ่ดรั้บรางวัลสงูสดุของประเทศ รางวัลเลศิรัฐ  

26. Global Pet Food Ingredients Growth Opportunities 

27. ASIANลยุสนิคา้จากพชื ชอูาหารสัตวเ์ลีย้งท าเงนิ 

28. “พาณชิย”์เผยไทยมโีอกาสสง่ออกอาหารสัตว-์อปุกรณ์สัตวเ์ลีย้งเขา้สูญ่ีปุ่่ น 

29. FEDIAF AND ANIMALHEALTHEUROPE ANNOUNCE THE LINE-UP FOR THEIR ONLINE EU PET ALLIANCE #PETPOWER 

EVENT 

30. ศนูยอ์นุรักษ์แมวไทยฯ วอนผูใ้จบญุสนับสนุนอาหารชว่ยชวีติแมวกวา่ 150 ตัว 

31. Pet food inflation not soaring in Mexico in 2021 

32. Two deaths at pet food ingredient rendering facility 

33. พลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส เปิดขาย “ขนมสนัุขโฮมเมด แบรนด ์BARK & PAWS” ชว่งโควดิ-19 ยิง่ล็อกดาวน์ ยอดขายยิง่ปัง! 

34. Veterinarian shares what food ingredients could be harmful to your pet 

35. Marel : 5 key trends shaping pet food industry growth 

36. US startup aims to transform pet food with lab-made chow 

37. รางวัลแหง่ความภาคภมูใิจ ประจ าปี 2564 กรมปศสัุตวค์วา้รางวัลเลศิรัฐยอดเยีย่ม 

38. ประชมุการมอบนโยบายดา้นมาตรฐานสนิคา้ปศสัุตว ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

39. ส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย รับการขึน้ทะเบยีน

เป็น Foreign Halal Certification Body 

40. Thousands support calls for changes to pet food industry 

41. Plant-Based Pet Food Brand Wild Earth Raises $23 Million 

42. อาหารโปรตนีจากพชืส าหรับสัตวเ์ลีย้งก าลังมาแรงในสหรัฐอเมรกิา 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/082_1/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/313/T_0024.PDF
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/752262/752262.pdf&title=752262&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/752262/752262.pdf&title=752262&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/752262/752262.pdf&title=752262&cate=413&d=0
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/study-finds-stec-in-raw-meat-pet-food/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10585-mycotoxin-in-uk-cat-food-not-linked-to-blood-disease
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2913014
https://www.express.co.uk/news/science/1482920/dog-news-warning-dry-food-ingredients-kibble-vegetable-oils-meat-meal
https://www.bbc.com/news/world-europe-jersey-58398134
https://board.postjung.com/1336842
https://www.petfoodindustry.com/articles/10589-active-luxury-comfort-human-trends-in-new-pet-foods
https://www.braidwoodtimes.com.au/story/7413811/growing-push-for-national-pet-food-laws/?cs=9676
https://www.ryt9.com/s/prg/3253394
https://www.8newsnow.com/news/local-news/8-on-your-side-las-vegas-dog-food-company-started-during-the-pandemic-business-is-booming/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10591-ai-finds-regional-differences-in-pet-food-flavors
https://www.news10.com/top-stories/what-is-the-healthiest-food-for-dogs-and-cats/
https://view.publitas.com/pets-international-1/pim-4-2021/page/58-59
https://www.independent.ie/regionals/sligochampion/news/pandemic-sees-big-growth-in-pet-retail-stores-40811129.html
https://www.petfoodindustry.com/articles/10595-plants-in-2020-pet-food-products-driven-by-health
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/752316/752316.pdf&title=752316&cate=414&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/752316/752316.pdf&title=752316&cate=414&d=0
https://www.bbc.com/news/world-africa-58384761
https://finance.yahoo.com/news/pet-food-ingredients-market-research-111500436.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMxdZVfK1fdUPRjGzbopkyiVimijqSW4Xgfay4U3bRfYIE9Bs_03n2YjFwX1oq6ghB38eCmTDOXvZQe981s8T_41N1lgW0cLyecmfr5NE7ciCx8WKm3DuOVOOygVKkGTADC8rB-3Ft_Vx_ghu48OQjoMueY46NX58uEXRLnwXMj0
https://finance.yahoo.com/news/pet-food-ingredients-market-research-111500436.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMxdZVfK1fdUPRjGzbopkyiVimijqSW4Xgfay4U3bRfYIE9Bs_03n2YjFwX1oq6ghB38eCmTDOXvZQe981s8T_41N1lgW0cLyecmfr5NE7ciCx8WKm3DuOVOOygVKkGTADC8rB-3Ft_Vx_ghu48OQjoMueY46NX58uEXRLnwXMj0
https://foodpoisoningbulletin.com/2021/raw-pet-food-is-a-public-health-issue-because-of-e-coli-contamination/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10605-freeze-dried-pet-food-ingredient-trends-raw-upcycled
https://www.petfoodindustry.com/articles/10604-mars-petcare-canada-recalls-whiskas-cat-food
https://www.lancashiretelegraph.co.uk/news/19566870.entrepreneur-launches-halal-cat-food-muslim-pet-owners/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10609-sustainability-of-freeze-dried-dehydrated-pet-food-ingredients
https://www.facebook.com/1460610184239849/posts/2701292570171598/
https://uk.sports.yahoo.com/news/global-pet-food-ingredients-growth-081000418.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALJBxrGLedoat5IwlVs2TL24SpD7dgF1Xj6GmXfE7_V4zrRZvN91rn3IOCbIuEC85BR6U7JKKemUZOBMhmQuuaW_vvrlH--X1EJwjv6TcZzZYGQgqh5DFwM9xyzNkmKVNrLUYvoaf8T6r64ciqz-s_cThST7zIQAWRBjkZUFiULz
https://news.trueid.net/detail/9xAkXYgPWAEn
https://mgronline.com/business/detail/9640000090250
https://www.fediaf.org/press-releases/2783-fediaf-and-animalhealtheurope-announce-the-line-up-for-their-online-eu-pet-alliance-petpower-event.html
https://www.fediaf.org/press-releases/2783-fediaf-and-animalhealtheurope-announce-the-line-up-for-their-online-eu-pet-alliance-petpower-event.html
https://www.dailynews.co.th/news/215689/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10628-pet-food-inflation-not-soaring-in-mexico-in-2021
https://www.petfoodindustry.com/articles/10627-two-deaths-at-pet-food-ingredient-rendering-facility
https://mgronline.com/smes/detail/9640000090822
https://www.valleycentral.com/news/local-news/veterinarian-shares-what-food-ingredients-could-be-harmful-to-your-pet/
https://www.marketscreener.com/quote/stock/MAREL-HF-58675001/news/Marel-5-key-trends-shaping-pet-food-in
https://www.bangkokpost.com/tech/2182243/us-startup-aims-to-transform-pet-food-with-lab-made-chow
https://dld.go.th/th/index.php/th/about-dld-menu/award-menu/442-award-256409/24025-award-25640916-1
https://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1483-2565
http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-04-30-04-00-06/1479-foreign-halal-certification-body
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https://www.narrominenewsonline.com.au/story/7434148/thousands-support-calls-for-changes-to-pet-food/?cs=9397
https://plantbasednews.org/news/economics/wild-earth-vegan-business-news/
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/752935/752935.pdf&title=752935&cate=413&d=0
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43. Mexican government proposes to end VAT tax on pet food 

44. US startup makes vegan pet food for our carnivorous pets 

45. “พาณชิย”์ เผยอาหารโปรตนีจากพชื-แมลงส าหรับสัตวเ์ลีย้งมโีอกาสสง่ออกสหรัฐฯ 

46. AAFCO calls for hemp ingredient research from pet food, feed industry stakeholders 

47. Pet food is a 'hot' sector that's attracting investment 

48. Pets can help fight climate change with an insect-based diet. 

49. รายงานตลาดสนิคา้และบรกิารส าหรับสัตวเ์ลีย้งในเวยีดนาม 

50. UK dog, cat and other pet food companies’ revenues 2020 

51. Animal Welfare Groups And Consumers Call For Pet Food Regulations 

52. AAFCO urges additional research on animal food hemp products 

53. รพ.สัตวท์องหลอ่ แตกไลน์ธรุกจิ สง่ “Dr.Choice” ลยุตลาดสนิคา้พรเีมยีม 

54. CMCF intensifies efforts to expand into pet food business 

55. Pet businesses take bite out of pandemic 

56. Silkworm pupae added to cat food to improve feline health 

57. Yeast Cell Wall Extract Market Growth and key Industry Players 2020 Analysis and Forecasts to 2025 

58. 10 countries where US pet food comes from 

59. Pet Food Alliance gathered members to prioritize research initiatives 

60. Japanese dog, cat, other pet food companies’ 2020 incomes 

61. รองอธบิดโีสภัชย ์ชวาลกลุ เขา้พบนายสชุาต ิชมกลิน่ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน เพือ่หารอืประเด็นแรงงานภาคการปศสัุตว ์

62. China’s pet care spend set for dramatic increase, says Goldman 

63. Champion Petfoods Enters 5-year Research Collaboration with the University of Guelph to Advance the Science of Pet 

Nutrition 

64. Pet food is a problem for the environment 

65. Column: Will dogs be bugged by insect-based pet food? 

 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนตลุาคม 

1. Changing animal food could solve big problems 

2. 3 Ways to Live a More Sustainable Life with Your Pet 

3. Vet urges pet owners to consider the planet by feeding dogs insect-based meals 

4. Having a heart to heart about your pet's health 

5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ 19 ทีย่ดืเยือ้ สง่ผลใหก้ารน าเขา้สนัุขและแมวมายังเกาหลใีตเ้พิม่ขึน้เป็น 2เทา่ 

6. GFI launches plant-based pet food ingredients business unit 

7. How do consumers think about soy for their pets? 

8. Dog food recalled over elevated levels of vitamin D 

9. Plant-Based Food Co. Acquires Pet Food Ingredient Facility 

10.ประชมุผูบ้รหิารส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศสัุตว ์ครัง้ที ่1/ 2565 

11. ตลาดอตุสาหกรรมสัตวเ์ลีย้งและอปุกรณ์สัตวเ์ลีย้งในประเทศญีปุ่่ น 

12. Polish pet food maker expands logistics to aid sales growth 

13. A Boston Vet On Why Your Pet's Favorite Food Might Be Harder to Find 

14. เกาหลใีตพ้บสนัุข-แมวตดิเชือ้โควดิ-19 

15. Pet food company’s expansion builds on growing sector 

16. การขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติสนิคา้อาหารสง่ออกไปจนีตามระเบยีบฉบับที ่248 ในกลุม่ Self-Registered 

17. Map of UK dog, cat, other pet food facilities 

18.Hollings researchers studying whether popular dog foods are causing cancer 

19. Conkers and acorns are extremely dangerous to dogs and can cause toxic shock 

20. กรมปศุสัตวค์มุเขม้มาตรฐานการผลติสนิคา้ปศสัุตวเ์พือ่การส่งออก และป้องกันโควดิ-19 ในสถานประกอบการ เพือ่ความปลอดภัย

อาหาร คูค่า้มั่นใจ สง่ออกพุ่งทะยานสรา้งรายไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

21. Global Pet Food Processing Equipment Market 2021 | Industry Growth, Opportunities and Forecast to 2027 

22. Tuffy’s Pet Foods recalls 1,600 cases of product 

23. Another dog food recalled over high levels of vitamin D 

24. Increasing Demand for Premium Dietary Options Fueling the Global Pet Food Ingredients Market 

25. Halal, Kosher pet food products gaining traction 

26. สถานการณ์ตลาดอาหารสัตวใ์นสหราชอาณาจักรหลังจาก COVID-19 

27. ปศสัุตวเ์ผยไทยสง่ออกอาหารสัตวเ์ลีย้ง 3 ไตรมาสแรกโต 31% ขึน้แทน่เบอร ์3 โลก 

28. Pet Food Nutraceutical Market Witness Stunning Growth By 2028 

29. ปศสัุตวเ์ผย การสง่ออกอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย 3 ไตรมาสแรกเพิม่ขึน้ 31% กา้วขึน้เป็นผูส้ง่ออกอันดับที ่3 ของโลก 

30. วัยรุ่นจนียคุใหมเ่ลีย้งสัตวด์กีวา่ เลีย้งตัวเอง! 

31. Vegan Pet Food Market Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast Report 2021-2028 

32. Tuna canner CNPF diversifies into pet food 

33. Dog owner turned cocker-spaniel vegan as pet food industry 'is destroying the planet' 

34. Upcycled pet food ingredient certification requirements 

35. Vegan pet food as healthy for cats and dogs as meat, says veterinary professor 

36. Study finds vegan pet food as healthy as meat 

https://www.petfoodindustry.com/articles/10637-mexican-government-proposes-to-end-vat-tax-on-pet-food
https://www.google.com/search?q=%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2&oq=&aqs=chrome.1.69i59i450l8.1246310643j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://mgronline.com/business/detail/9640000093482
https://www.petfoodprocessing.net/articles/15103-aafco-calls-for-hemp-ingredient-research-from-pet-food-feed-industry-stakeholders
https://www.stuff.co.nz/business/126454872/pet-food-is-a-hot-sector-thats-attracting-investment
https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2021/09/21/pet-food-sustainable-bugs-insects/
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/753059/753059.pdf&title=753059&cate=414&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/10644-uk-dog-cat-and-other-pet-food-companies-revenues-2020
https://www.newsofthearea.com.au/animal-welfare-groups-and-consumers-call-for-pet-food-regulations-78784
https://www.dvm360.com/view/aafco-urges-additional-research-on-animal-food-hemp-products
https://www.prachachat.net/marketing/news-766877
https://www.bangkokpost.com/business/2186763/cmcf-intensifies-efforts-to-expand-into-pet-food-business
https://www.conwaydailysun.com/news/local/pet-businesses-take-bite-out-of-pandemic/article_cc01e706-1bfe-11ec-b540-bbdfb6a51ca8.html
https://en.rti.org.tw/news/view/id/2006168
https://marketprimes.com/yeast-cell-wall-extract-market-105738/
https://kgmi.com/news/030030-10-countries-where-us-pet-food-comes-from/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/15117-pet-food-alliance-gathered-members-to-prioritize-research-initiatives
https://www.petfoodindustry.com/articles/10665-japanese-dog-cat-other-pet-food-companies-2020-incomes
https://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-04-30-03-59-03/2016-05-01-02-55-53/1493-2021-09-24-08-25-20
https://www.ft.com/content/d9b76550-bd18-4f1a-acf1-68fb6616cd65
https://finance.yahoo.com/news/champion-petfoods-enters-5-research-121000196.html
https://finance.yahoo.com/news/champion-petfoods-enters-5-research-121000196.html
https://nowtoronto.com/news/pet-food-is-a-problem-for-the-environment
https://suncommunitynews.com/news/92176/column-will-dogs-be-bugged-by-insect-based-pet-food/
https://www.straight.com/news/david-suzuki-changing-animal-food-could-solve-big-problems
https://www.prnewswire.com/news-releases/3-ways-to-live-a-more-sustainable-life-with-your-pet-301389195.html
https://www.independent.ie/irish-news/food-for-thought-vet-urges-pet-owners-to-consider-the-planet-by-feeding-dogs-insect-based-meals-40913310.html
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https://globalpets.community/article/gfi-launches-plant-based-pet-food-ingredients-business-unit
https://globalpets.community/article/how-do-consumers-think-about-soy-their-pets
https://www.foxbusiness.com/lifestyle/dog-food-recalled-over-elevated-levels-of-vitamin-d
https://www.petproductnews.com/news/plant-based-food-co-acquires-pet-food-ingredient-facility/article_d21111a2-25dc-11ec-837b-4f8171f065ff.html
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https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/753498/753498.pdf&title=753498&cate=413&d=0
https://www.petfoodindustry.com/articles/10688-polish-pet-food-maker-expands-logistics-to-aid-sales-growth
https://www.wgbh.org/news/lifestyle/2021/10/06/one-boston-vet-on-why-your-pets-favorite-food-might-be-harder-to-find
https://news.ch7.com/detail/520148
https://www.wishtv.com/news/inside-indiana-business/edc-pet-food-companys-expansion-builds-on-growing-sector/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7684
https://www.petfoodindustry.com/articles/10702-map-of-uk-dog-cat-other-pet-food-facilities
https://hollingscancercenter.musc.edu/news/archive/2021/10/08/hollings-researchers-studying-whether-popular-dog-foods-are-causing-cancer
https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/conkers-acorns-extremely-dangerous-dogs-21825073
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https://woodlandreport.com/2021/10/global-pet-food-processing-equipment-market-2021-industry-growth-opportunities-and-forecast-to-2027/
https://www.ketk.com/news/consumer-reports/tuffys-pet-foods-recalls-1600-cases-of-product/
https://www.foxbusiness.com/lifestyle/dog-food-recalled-elevated-vitamin-d
https://www.newswire.ca/news-releases/increasing-demand-for-premium-dietary-options-fueling-the-global-pet-food-ingredients-market-863785935.html
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https://www.openpr.com/news/2432084/vegan-pet-food-market-industry-analysis-size-share-growth
https://mb.com.ph/2021/10/20/tuna-canner-cnpf-diversifies-into-pet-food/
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/dog-owner-turned-cocker-spaniel-25159484
https://www.petfoodindustry.com/articles/10735-upcycled-pet-food-ingredient-certification-requirements?v=preview
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https://thehill.com/changing-america/well-being/medical-advances/577552-a-surprising-new-study-finds-vegan-pet-food-as


   Newsletter                          Sep-Dec 2021 31 |33 

37. FEDIAF INTRODUCES THE LATEST NUTRITIONAL GUIDELINES FOR PET FOOD FOR CATS AND DOGS 

38. Dog Owners Discover the True Cost of Their Pandemic Adoptions 

39. You may not be able to get your dog’s favorite kibble due to pet food shortage 

40. Get involved in the Petfood Industry LinkedIn community! 

41. กรมปศสัุตวค์มุเขม้ระบบประกันคณุภาพอาหารสัตวเ์ลีย้งตอ่เน่ือง รักษาอันดับสง่ออกตดิ TOP 3 โลก 

42. A UK Professor Says Vegan Dog And Cat Food Is As Healthy As Pet Diets Based On Animal Proteins 

43. Natural pet food brand recertifies as a B Corp 

44. “แกร็บเพ็ท”แอปพาสัตวเ์ลีย้งเทีย่ว 

45. ผลักดันสง่ออก "กัญชาพ่วงกระทอ่ม" ชงิตลาดสมนุไพรโลก รุกเจาะตลาดอาหารสัตว ์

46. Pet Food Survey Gives Us Hopeful News 

47. กรมปศสัุตวค์วา้รางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARD 2021 

48. ORIJEN® Pet Food Launches New High Protein Biscuits with Energizing Protein in Every Bite 

49. Wet Cat Food Market to Reach $7.9 Billion, Globally, by 2030 at 5.7% CAGR: Allied Market Research 

50. กรมปศสัุตวผ์งาด ควา้รางวัลสง่เสรมิ ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัล ยกระดับการท างาน 

51. Post-apocalyptic pet ownership in fiction and reality 

52. Veterinary Professor Calls Out ‘Ignorant’ Claims That Vegan Diets Are Unhealthy For Pets 

53. Fundamental and functional uses for fats and oils in pet nutrition 

54. What are the next big consumer trends? 

55. Do you know what’s in your pet’s food? It could be mold, chicken feathers or euthanasia drugs 

56. ประชมุผูบ้รหิารส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศสัุตว ์ครัง้ที ่2/2564 

57. Mid America Pet Food Taps David Yaskulka to Lead Sustainability Efforts 

 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนพฤศจกิายน 

1. TU เขา้ลงทนุใน "ออรก์า้ฟีด" สตารท์อัพผลติขนมสัตวเ์ลีย้งจากโปรตนีแมลง 

2. “กรมปศสัุตว”์ ดันกัญชง-กัญชา-กระทอ่ม บกุธรุกจิอาหารสัตว ์

3. Consumers increasingly seek healthy attributes in pet food 

4. Human Grade Pet Food Company Launches New Cat Food Portfolio 

5. Pet food shortages, too? 

6. ไทยยเูน่ียน เปิดนวัตกรรมผลติขนมสัตวเ์ลีย้ง สว่นผสมจากโปรตนีแมลง 

7. Stella & Chewy help senior pets find forever homes 

8. China, Vietnam notable trade prospects for US pet food exporters 

9. Tree planting boosts pet food sustainability at low-cost 

10. Pet food company shares health data with vets 

11. Third LA Animal Services pet food pantry opening at North Central Shelter 

12. กรมปศุสัตวย์กระดับ GMP และ HACCP ในสถานประกอบการผลติสนิคา้ปศุสัตวเ์พือ่การส่งออก คู่คา้มั่นใจ สรา้งปรมิาณและมลูคา่

ไดต้อ่เน่ือง 

13. The pet food shortage is real 

14. 4 Ways to Help Make Sure Your Cat is Healthy 

15. The Honest Kitchen Introduces Human-Grade Cat Foods 

16. ช็อก! งานวจัิยไทยพบ "สนัุข-แมว" ตดิเชือ้โควดิจากคน เผยอาการทีเ่ป็น พรอ้มแนะวธิเีลีย่ง 

17. Vets may influence sustainable dog, cat food purchases 

18. ปศสัุตวยั์นไมพ่บหลักฐานการแพร่เชือ้โควดิ-19 จากสัตวเ์ลีย้งสูค่น 

19. Map of Japanese dog, cat and other pet food companies 

20. Do you know what’s in your pet’s food? It could be mold, chicken feathers or euthanasia drugs 

21. Pet Food Processing Market Status, Top Emerging Trends, Growth And Business Opportunities 

22. เปิดตัว YORA อาหารสัตวเ์ลีย้งเกรดพรเีมีย่มจากประเทศอังกฤษ ผลติจากโปรตนีแมลง แบรนดแ์รกในประเทศไทย!!! 

23. ผูผ้ลติอาหารสัตวผ์นกึรัฐหนุน “วัตถดุบิสเีขยีว” รองรับตลาดอนาคต 

24. Thai Union Corporate invests in insect-based pet treats 

25. Nestlé Invests in Hungary, Expanding Pet Food Production Factory 

26. Cat food made from silkworm pupae on sale in Taiwan 

27. 4 ผูบ้รหิารรุ่นใหม ่เปิดตัวอาหารสัตวเ์ลีย้ง ผลติจากโปรตนีแมลง 

28. บทความทางการคา้ [โอกาสของผลติภัณฑ ์ทรายแมว ในตลาดญีปุ่่ น] 

29. Meeting consumer demand for more plant-based pet foods 

30. Coveris develops recyclable monomaterial bags for Demavic pet food 

31. Dog and Cat Food Market Set for Explosive Growth  

32. ทาสพรอ้มเปยม์ัย้? อาหารแมวจาก "หนอนไหม" เมนูใหมท่ีไ่ตห้วัน 

33. ไดเ้วลาเปลีย่นวัตถดุบิอาหารสัตวไ์ทย สูม่าตรฐานการผลติทีย่ั่งยนืระดับโลก 

34. [Feature] From bugs to delicacies, insect proteins find niche in pet food market 

35. Global Dry Pet Food Market 2021 | (COVID – 19 Analysis) Offered In New Most recent Research Report with Forecast 

2027 

36. Global supply chain issues impacting canned pet foods 

37. Silkworm may be novel, insect-based pet food ingredient 

38. กรมปศสัุตว ์หารอืเอกชนแกปั้ญหาตคีวามพกัิดอัตราศลุกากรวัตถดุบิอาหารสัตวเ์ลีย้ง 
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39. 49 Greatest pet food in UK (2021): After Researching 85 Choices 

40. ผลติภัณฑอ์าหารสัตวเ์ลีย้งแบบยั่งยนืจากแมลง (Insect-based Pet Food) 

41. Inspired Pet Nutrition is carbon negative 

42. Midwestern Pet Foods’ trees fight poverty, help chimps 

43. Pet Food Market Is in Cat Bird's Seat 

44. 4 Pet Food Trends Accelerated by the Pandemic 

45. Aging pet food facilities challenge biosecurity 

46. ปศุสัตว ์ชีแ้จง ท าถูกตอ้งตามอ านาจหนา้ที่และกฏหมาย “ค่าธรรมเนียมเขตปลอดภาษี หารอืทุกฝ่าย ค านึงถงึผลกระทบทุกมติ ิ

โปร่งใสตรวจสอบได”้ 

47. Pet Food Conference Examines Emerging Trends, Current Issues 

48. The Fastest Growing Cat Food in Asia 

49. Canned pet food shortage causing woes among pet owners 

50. RS ลยุตลาดสัตวเ์ลีย้ง เปิดตัวแบรนด ์‘Lifemate’ Holistic Wellness 

51. UK pet boom presents sales opportunities 

52. ตลาดสนิคา้สัตวเ์ลีย้ง 5.9 แสนลา้นหยวน ไดแ้รงผลักดันจากคนยคุ 80 90 

53. จากแมลงสู่อาหารราคาแพง โปรตีนที่สามารถพบไดใ้นตลาดอาหารสัตว ์ข่าวเด่นรายสัปดาห ์ระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจกิายน 

2564 

54. Hill’s seeks cultured meat pet food ingredient from Bond 

55. Perdue Seeks Arbitration in Pet Food Contract Dispute 

56. Frozen and Freeze-Dried Pet Food for Dogs Market Drivers, Growth Opportunities and Advanced Technologies in 

Rising Business by 2026 

57. Sales of eco-friendly pet food soar as owners become aware of impact 

58. ปศสัุตว ์น าร่องบรกิารน าเขา้-สง่ออก อาหารสัตว ์เสร็จทกุขัน้ตอนในวันเดยีวดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์

59. พธิลีงนามเอ็มโอย ูสรา้งโอกาส “โคเน้ือ-โคนม” เดนิเกมบกุตลาด 

60. สมาคมวทิยาศาสตรสั์ตวปี์กโลกฯ ตอกย ้าเน้ือไกไ่ทยปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดสาร 

61. TU-NRF ศกึอาหารสัตวเ์ลีย้ง 

62. "เฮยีฮอ้" ทา้รบ! สง่ "อารเ์อส" ลยุตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้ง 1.7 หมืน่ลา้น 

63. Sales of eco-friendly pet food soar as owners become aware of impact 

64. Vets reveal toll of treating sick dogs during Victoria's worst pet food contamination outbreak 

65. สถานะตลาดสนิคา้ส าหรับสัตวเ์ลีย้งในญีปุ่่ นจากผลกระทบของการระบาดของโควดิ 19 

 

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้งประจ าเดอืนธนัวาคม 

1. How to keep roaches out of dog food 
2. The 'green' humane and healthful pet food revolution 
3. Campfire Treats embraces the Better Chicken Commitment 
4. Rising pet food prices worry animal lovers in Turkey 
5. State of the US pet food and treat industry, 2021 
6. 5 pet food blogs Nov. 2021: trees, e-sales, supply chain 
7. “กรมปศสัุตว”์ ดันมาตรฐานสากล ตตีลาดโลก 
8. สง่ออกไทยปี64 เอกชนมั่นใจโต15%  จับตาไวรัสโอไมครอนระบาดทั่วโลก 
9. กรมปศสัุตว ์ขอผูเ้ลีย้งหมั่นสังเกตอาการสัตวใ์กลช้ดิ หากสงสัยตดิโควดิรบีแจง้ทันท ี
10. Sales of eco-friendly pet food soar as owners become aware of impact 
11. Animal Doctor: The 'green' humane and healthful pet food revolution 
12. How to shrink your pet’s carbon pawprint 
13. ธรุกจิสัตวเ์ลีย้ง อาหาร อปุกรณ์แตะ 1 หมืน่ลา้นตอ่ปี 
14. International dog, cat, pet food standards revised by OIE 
15. รายงานประจ าปี 2563 กองควบคมุอาหารและยาสัตว ์
16. ปศุสัตว ์กา้วสู่มติใิหม่ 4.0 น าร่องใหบ้รกิารน าเขา้-ส่งออกอาหารสัตวแ์ละวัตถุอันตรายดา้นปศุสัตว ์เชือ่มโยงเบ็ดเสร็จทุกขัน้ตอน
ดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นวันเดยีว"  
17. India Pet Care Industry Analysis And Growth Opportunities 2021-2025 – Mars International Continues To Remain The 
Market Leader, Followed By Royal Canin – ResearchAndMarkets.Com 
18. “กรมปศสัุตวร่์วมพลังรณรงคต์อ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ยดึซือ่สัตย ์สจุรติ โปร่งใส และเป็นธรรม”  
19. FEDIAF SIGNED A CROSS-INDUSTRY POSITION PAPER OF FLEXIBLE PACKAGING VALUE CHAIN 
20. ยอดขายตลาดขนมขบเคีย้วส าหรับสัตวเ์ลีย้งแจ่มใสในสหรัฐอเมรกิา 
21. ‘ปศสัุตว’์ เตอืนเฝ้าระวังโรคในสัตวปี์ก หลัง ‘จนี’ พบผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้จากไขห้วัดนก H5N6 
22. Polish pet food company receives funding for new products 
23. Chinese pet food industry gathers at CAFIC Shanghai on ingredients, technologies, cooperation 
24. Petsense now sells 4health Premium Pet Food 
25. Leading Supermarket Chain Tesco Debuts Its First Vegan Pet Food Range 
26. Pet Food Market Size, Demand, Competitive Analysis, Regional Growth And Forecast By 2021-2026 
27. Pet Food Packaging Market (2021 to 2028) – Insights & Forecast with Potential Impact of COVID-19 
28. Ocean Shipping Reform Act passes in House, moves to Senate 
29. State of the US pet food and treat industry, 2021 
30. ศนูยก์ารคา้เดอะไนน์ เซ็นเตอร ์ตวิานนท ์เปิดโลกสัตวเ์ลีย้งสดุน่ารัก พรอ้มอวดโฉมสัตวห์ายากในงาน "เพ็ท คารน์วัิล 2021" (PET 
CARNIVAL 2021) 
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https://www.petfoodprocessing.net/articles/15310-state-of-the-us-pet-food-and-treat-industry-2021
https://www.ryt9.com/s/prg/3281019
https://www.ryt9.com/s/prg/3281019
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31. Lily’s Kitchen launches Plant Power vegan range for dogs 
32. Keep Your Pets Safe During The Holidays 
33. Chemical 'no longer considered safe' in pet food warning to dog owners 
34. Mars Petcare to use food-safe recycled plastic in packaging 
35. Clif Bar joins human brands entering pet food market 
36. New Zealand pet food startup enters UK market 
37. Mars Petcare Europe to Launch Petfood Packaging with Food Safe Recycled Content 
38. Neo Bites Launches First Line of Functional Dog Food Toppers Powered By Insect Protein 
39. ธรุกจิสัตวเ์ลีย้ง พุ่ง 1 หมืน่ลา้นตอ่ปี ชีพ้ฤตกิรรมผูรั้กสัตวเ์ปลีย่น 
40. บิ๊กเนมพาเหรด ชงิตลาดสัตวเ์ลีย้ง 4 หมืน่ล. 
41. รพ.สัตวท์องหลอ่ แตกเฮาสแ์บรนด ์Dr.Choice รับตลาดสัตวเ์ลีย้งโต 
42. Mars Petcare begins transition to recycled packaging for wet pet food 
43. Holiday gift guide: ideas for pet owners and pets 
44. Coconut, lamb, fish, chicken, soybean meals in pet foods 
45. สง่ออกสนิคา้ปศสัุตวปี์ 65 รุ่ง ไกก่ลับมาโต อาหารสัตวเ์ลีย้งผงาดท็อป 3 โลก 
46. Dog Food and Snacks Market by Manufacturers, by SWOT Analysis and Volume Forecast to 2027 
47. ขา่วประจ าสัปดาห ์(13-17ธ.ค.2564) ตลาดสนิคา้สัตวเ์ลีย้งขยายตัวจากกระแส Pet Humanization 
48. Go with vet-recommended food for your dogs and cats  
49. Some cat food in short supply due to global production and transportation issues 
50. ASIAN สง่ออกอาหารสัตวเ์ลีย้งพ.ย. โต 25.9% แถมไดป้ระโยชน์บาทออ่น แนะซือ้เป้า 20.50 บ. 
51. Pet Food Market 2021 with (Covid-19) Impact Analysis: Growth, Latest Trend Analysis and Forecast 2028 
52. Growing Demand from Food, Animal Feed and Pharmaceuticals Industry to Upsurge Sales of Guar Market 
53. Dog, cat owners seek alternatives for Fido and Mittens because of food shortages 
54. European pet food market grew in 2021, less than 2020 
55. Percuro Pet Food Launch NEW Innovative 'Snappies' Insect-Based Dog Treats 
56. Why only some pet owners will be impacted by animal food shortage 
57. กรมปศสัุตวค์มุเขม้ระบบคณุภาพการผลติอาหารสัตวเ์ลีย้งเพือ่การสง่ออก ยกเป็นสนิคา้ดาวรุ่งตดิอันดับ Top 3 ปี 65 ในตลาดโลก 
58. US House passes shipping crisis bill 
59. Mars Petcare begins transition to recycled packaging for wet pet foods 
60. Wellness for dogs: why your pet needs vaccines but not reiki and raw meat 
61. The pet food shortage is real, and owners are scrambling. ‘It’s been a waking nightmare’ 
62. ปศสัุตวเ์ขม้ ตรวจสอบการลักลอบน าเขา้สัตว-์ซากสัตว ์ทกุดา่นเขา้-ออก ไทย 
63. กรมปศสัุตว ์เร่งขับเคลือ่นโครงการ Sandbox สง่เสรมิการคา้ชายแดน 
64. Minnesota Pet Food Deli Issues Isolated Recall of Its Raw Food After Testing Revealed Salmonella 
65. Having trouble finding your pets' favorite food? 
66. กญุแจดอกส าคัญท าตลาดออนไลน์ธรุกจิอาหารนอ้งหมา แมว สไตล ์Buzz SEO ส าคัญมาก ! 
67. 44 pet food industry mergers and acquisitions 2021 
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