
ดท ำโดย : สมำคมกำรค้ำอำหำรสัตว์เลี้ยงไทย ท่ีอยู่ : 163 อำคำรรัชต์ภำคย์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110  

บรรณำธิกำร : สุพัตรำ  ริว้ไพโรจน์ กองบรรณำธิกำร : วรพล พัฒนะนุกิจ , วรรณชนก นกขมิ้น 
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25 ส.ค.63  TPFA เขา้รว่มอบรมการปฏบิตัติามมาตรการพเิศษเพือ่ป้องกนั

การปนเป่ือนของเชือ้ไวรสัโคโรนา2019 

 

6 ส.ค.63 TPFA จดัประชุมวสิามญั คร ัง้ที ่3/2563 

18 ม.ิย.63 TPFA จดัประชุมใหญส่ามญัประจ าปี/วสิามญัคร ัง้ที ่2 ปี2563 

 

10 ส.ค.63  TPFA หารอืแนวทางการจดักจิกรรม เพือ่สง่เสรมิการ
สง่ออกในชว่ง Covid-19 VDO Conference (Zoom Meeting) 

3 ส.ค.63  TPFA รว่มประชมุหารอืประเด็นปญัหาอุตสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้งไทย 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 

TPFA หารอืกับ ผูแ้ทนจาก บรษัิท Mar Petcare เพือ่ขอรับทราบรายละเอยีดของการจัดตัง้

สมาคมฯ TPFA และการด าเนนิการดา้นแรงงาน 

1 

TPFA จัดประชุมวิสามัญ TPFA ครัง้ที่ 2/2563 และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ณ หอ้ง

ประชมุ TPFA และผา่นระบบ VDO conference 

1 

TPFA เขา้ร่วมประชมุระดมความคดิเห็นแนวทางธรุกจิใหม ่POST COVID-19 2 

TPFA เขา้ร่วมประชมุฝ่ายเทคนคิครัง้ที ่2/2563 เพือ่หารอืการรับรองระบบป้องกันโควดิในสนิคา้

สตัวน์ ้า 

3 

TPFA เขา้ร่วมอบรม เรื่อง “กฎระเบยีบ FSVP และ VQIP ภายใตก้ฎหมาย FSMA” ของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ทาง online 

4 

TPFA เขา้ร่วมประชมุหารอืประเด็นปัญหาอตุสาหกรรมสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย 5 

TPFA จัดประชมุวสิามัญ ครัง้ที ่3/2563 ณ หอ้งประชมุ TPFA และผา่นระบบ VDO Conference 8 

TPFA เขา้ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกจิกรรม เพื่อส่งเสรมิการส่งออกในช่วงสถานการณ์   

โควดิทาง VDO Conference (Zoom Meeting) 

8 

TPFA ตดิตามความคืบหนา้การขอสทิธปิระโยชน์กจิการผลติอาหารสัตว์และส่วนผสมอาหาร      

สตัวเ์ลีย้ง 

9 

TPFA ตดิตามความเคลือ่นไหวของงาน Pet Fair SE Asia 10 

TPFA เขา้ร่วมอบรมการปฏบัิตติามมาตรการพเิศษเพือ่ป้องกันการปนเป้ือนของเชือ้ไวรัสโคโรนา
2019 

10 

กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา มถินุายน 2563 12 

มตกิารประชมุ คณะรัฐมนตรทีีส่ าคัญ เดอืน พฤษภาคม 2563 - มถินุายน 2563 13 

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมรกิาไดเ้ผยแพร่รายงานสถานการณ์การคา้มนุษย ์ประจ าปี 

2563 (TIP Report 2020) โดยในปีนี้ ไทยไดร้ับการจัดระดับใหอ้ยู ่ใน Tier 2 เป็นปีที ่3 
13 

กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา กรกฎาคม 2563 13 

กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา สงิหาคม 2563  13 

ขา่วประจ าเดอืนกรกฎาคม 2563 รวบรวมโดย TTIA 14 

ขา่วประจ าเดอืนสงิหาคม 2563 รวบรวมโดย TTIA 17 
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TPFA หารอืกบั ผูแ้ทนจาก บรษิทั Mar Petcare เพือ่ขอรบัทราบรายละเอยีดของ
การจดัต ัง้สมาคมฯ TPFA และการด าเนนิการดา้นแรงงาน 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคม และคุณวรพล 
จนท.อาวโุสแรงงงาน ไดห้ารอืกบั ผูแ้ทนจาก Mar Petcare (คณุสภุาวด ีโชตกิญาณ) เพือ่ขอรับ
ทราบรายละเอียดของการจัดตัง้สมาคมฯ TPFA และการด าเนินการดา้นแรงงานที่ TTIA ได ้
ด าเนนิการไปแลว้โดย สรปุดังน้ี  

 
1.MAR ก าลังมีนโยบายดา้น Human Rights ซึง่เป้าหมายยาวตลอดทัง้ห่วงโซ่ และมี

การท างานร่วมกัย NGOs ดว้ย แต่ก าลังหาแนวทางในการด าเนินการหลัก Human Rights 
ส าหรับแรงงานบนเรือประมงดว้ยเชน่กัน ซึง่ประเด็นน้ีคุณอรรถพันธ ์ไดน้ าเสนอการด าเนินการ
ของสมาคม เรือ่ง รา่ง Guideline ตรวจแรงงานบนเรอืประมง ให ้MAR ทราบ  

2.คณุอรรถพันธ ์ไดน้ าเสนอหลักการดา้นแรงงานของ TPFA ซึง่สอดคลอ้งกบั TTIA เชน่
หลักการสง่เสรมิดา้นสทิธมินุษยชน / การด าเนนิการ GLP / คกก.สวัสดกิาร  

3 .MAR ก า ลั ง ส่ ง เ ส ริมหลั ก 
Ethical Recruitment ซึ่งสมาคมฯ ก็มี
การส่งเสรมิเรื่องหลักการสรรหาอย่างมี
ความรับผิดชอบเช่นกัน แต่ยึดหลัก
กฎหมายไทยร่วมดว้ย และนอกจากนี้
ทาง MAR ยังขอความเห็นสมาคม เชน่ 
การSET โปรแกรมเพื่อตรวจแรงงาน / 
การรับขอ้รอ้งเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ  

4.คุณอรรถพันธ์ ไดเ้ชญิ MAR 
มาสมัครเป็นสมาชกิ TPFA ซึง่ทาง MAR 
จะน าประเด็นน้ีไปพจิารณาตอ่ไป 

TPFA จดัประชุมวสิามญั TPFA คร ัง้ที ่2/2563 และประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
2563 ณ หอ้งประชุม TPFA และผา่นระบบ VDO conference 

วันที่ 18 มถิุนายน 2563 สมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ลี้ยงไทย จัดประชมุวสิามัญ TPFA 
ครัง้ที ่2/2563 และประชมุใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ณ หอ้งประชมุ TPFA และผ่านระบบ VDO 
conference โดยในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 มีสมาชกิเขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 10 
บรษัิท (ครบองคป์ระชมุ) ไดแ้ก ่สมาชกิสามัญจ านวน 10 จาก 11 บรษัิท สมาคมฯ จะสง่รายงาน
การประชมุใหท้า่นสมาชกิในวันที ่26 มถินุายน 2563 ทัง้น้ี เพือ่การปรับปรงุระบบการประชมุผา่น
ทางออนไลน์ใหด้ียิง่ขึน้ ทางสมาคมขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชกิ ที่เขา้ร่วมประชุม ผ่าน 
Google Meet 
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TPFA เขา้รว่มประชุมระดมความคดิเห็นแนวทางธุรกจิใหม ่POST COVID-19 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 TPFA คุณอรรถพันธ์    
ทีป่รกึษาสมาคมฯ คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ คณุปิยะราช 
จนท.การคา้ และคุณวรรณชนก จนท.อาหารสัตวเ์ลีย้ง 
เขา้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางธุรกจิใหม่ 
POST COVID-19 ก ลุ่ ม เ กษตรแล ะอาหา รจั ด โดย
หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย     
ณ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย สรปุดังน้ี 

 

1. ตามที่หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยไดม้ีแบบสอบถามเรื่อง     
การเปลีย่นแปลงของธุรกจิเกษตรและอาหารในสถานการณ์ COVID-19 เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มูล
น าไปเสนอกับภาครัฐ โดยทางสมาคมฯ ไดใ้หค้วามเห็น เรือ่งการเปลีย่นแปลงของธุรกจิอาหาร
ทะเลแปลรปูและอาหารสตัวเ์ลีย้งในอนาคต (New Normal) ดังน้ี 

(1) ควรเพิม่ความเขม้งวดการตรวจตดิตามสขุอนามัยของแรงงาน เชน่ การใช ้Personal 
Protective Equipment มากขึน้  

(2) ควรเพิม่กระบวนการดา้นความปลอดภัยดา้นอาหาร  
(3) กระบวนการผลติอาจจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยเีพิม่มากขึน้ เพือ่ลดการสมัผัสในอาหาร 

2. ทางหอการคา้ไทยและสภาหอฯ ไดร้วบรวมความตอ้งการผลักดันโครงการ Big Rock 
โดยภาคธรุกจิเกษตรและอาหาร ใหค้วามส าคัญใน 5 ล าดับ ไดแ้ก ่

  (1) ศนูยข์อ้มลูดา้นเกษตรครบวงจร  
(2) การสง่เสรมิการพัฒนาปัจจัยการผลติส าคัญในประเทศ  
(3) โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมอาหาร  
(4) การพัฒนาเกษตรกรใหเ้ป็น Smart farmers  
(5) โครงการยกระดับอาหาร  
>>> TTIA ไดเ้สนอใหเ้พิ่มเรื่องการแบ่งปันองค์ความรูข้องเกษตรกร ภาครัฐ และ

ภาคเอกชน (โครงการ Fishery Improvement Project) 
 
   3. ทีป่ระชมุมกีารเสนอว่า ภาครัฐควรมนีโยบายแกไ้ขปัญหาเรือ่งแรงงาน รวมถงึความ

ปลอดภัยอาหารจากเชื้อ COVID-19 ทั ้งนี้ TTIA ก าลังด าเนินการร่วมกับกรมประมง เรื่อง
มาตรการและการรับรองระบบป้องกัน COVID-19 ในสนิคา้สัตว์น ้ า เพื่อสรา้งความมั่นใจให ้
ผูบ้รโิภควา่สนิคา้ปลอด COVID-19 

 



   Newsletter                          MAY-August 2020 3 |21 

TPFA เขา้รว่มประชุมฝ่ายเทคนคิคร ัง้ที ่2/2563 เพือ่หารอืการรบัรองระบบป้องกนั
โควดิในสนิคา้สตัวน์ า้ 

วันที ่17 กรกฎาคม 2563 สมาคมฯ จัดประชมุฝ่ายเทคนิค TTIA/TPFA ครัง้ที ่2/2563 
ร่วมกับ TFFA เพือ่หารอืการรับรองระบบป้องกนัโควดิในสนิคา้สัตวน์ ้าเป็นมาตรการสมัครใจเพือ่
สง่เสรมิการสง่ออก และจะน าขอ้สรปุวันน้ีหารอืกบักรมประมงตอ่ไป โดยม ีคณุเกรยีงชยั ประธาน
กรรมการเทคนคิ เป็นประธาน พรอ้มดว้ย ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ, คณุชตุมิา, คณุสมศร ี(คณุ
ชาตรี, คุณศุภร ทาง online) กรรมการเทคนิค, เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ, สมาชกิฝ่ายเทคนิค TTIA 
14 บรษัิท (Unicord, ISA, TU, TUM, SCC, AAI, MMP, SEAPAC, King bell, PFG, PC, RS, ST 
และ CMC) รว่มกบัผูแ้ทนจาก TFFA ณ หอ้งประชมุ TFFA/online สรปุดังน้ี  

1. ความเดมิ ในการประชมุกบักรมประมงเมื่อวันที ่30 ม.ิย. 63 เพือ่หารอืแนวทางรับรอง
สนิคา้ส่งออกของไทยปลอดเชือ้ COVID-19 ซึง่ที่ประชุมไดเ้สนอใหม้ีมาตรการควบคุมใน 3 
ดา้นหลัก ไดแ้ก ่แหล่งทีม่าของวัตถุดบิ กระบวนการผลติ และผูป้ฏบิัตงิานในสถานประกอบการ 
โดยวัตถุดบิและกระบวนการผลติมมีาตรฐานและขอ้ก าหนดดา้น GMP HACCP และมาตรฐาน
ดา้น Food Safety ของโรงงานอยูแ่ลว้ สว่นผูป้ฏบิัตงิานทีป่ระชมุขอใหก้ระทรวงสาธารณสขุชว่ย
จัดท ามาตรการควบคุมสุขอนามัยของผูป้ฏบิัตงิานในสถานประกอบการผลติอาหารเพื่อการ
สง่ออกดว้ย 

2. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ัดท า (ร่าง) มาตรการพเิศษ เพื่อควบคุม
สขุอนามัยในสถานทีผ่ลติอาหาร เพือ่ป้องกันการปนเป้ือนของ COVID-19 ในผลติภัณฑอ์าหาร
ส่งออก ม ี5 หัวขอ้ คอื สถานที/่อาคารผลติ สุขาภบิาล การท าความสะอาด บุคลากรและการ
อบรม   

3. กรมประมงไดส้ง่เอกสารของ สธ. ใหส้มาคมฯ และแจง้วา่มาตรการนี้เป็นแบบสมัครใจ 
โดยมแีนวทางดังน้ี 

     3.1 หากมีโรงงานตอ้งการใหร้ับรองระบบฯ ด่วน ก็อาจจะตอ้งใหโ้รงงานรับรอง
ตนเองในสว่นบุคลากร ตามเอกสารของ สธ. หรอืหากมหีน่วยงานทีพ่รอ้ม ก็สามารถเขา้มาชว่ย
ได ้เชน่ สมาคม โดยกรมประมงขอใหส้มาคมชว่ยแปลเอกสารของ สธ. เป็นภาษาอังกฤษ ดว้ย 
เพือ่ใชส้ือ่สารกบัผูน้ าเขา้ 

     3.2 ภาครัฐก าลังด าเนนิการท า MOU ลงนาม 4 กระทรวง (กษ. สธ. พณ. มหาดไทย) 
และอยูร่ะหวา่งหารอืรายละเอยีดขัน้ตอนและการรับรอง ซึง่ตอ้งใชเ้วลาอกีระยะ 

4 ทีป่ระชมุพจิารณาหลักการควบคมุ 3 ขอ้ และเอกสารของ สธ. สรปุความเห็น ดังนี้ 
    4.1 การควบคุมวัตถุดบิและกระบวนการผลติ >> ขอ้ก าหนดตามมาตรการของกรม

ประมง GMP HACCP และ Food Safety ผูป้ระกอบการมกีารปฏบิัตติามมาตรฐานอยูแ่ลว้ จงึไมม่ี
ขอ้กงัวลมาก 

    4.2 เอกสารของ สธ. ตามขอ้ 2 ทางโรงงานปฏบิัตไิด ้ยกเวน้มขีอ้สงสัยเกีย่วกับการ
ก าหนดใหส้ถานประกอบการปิดแผนกหลังจากทีพ่บผูป่้วยทันทอียา่งนอ้ยเป็นเวลา 4 วัน เพือ่ท า
ความสะอาดและฆา่เชือ้ วา่ท าไมตอ้งเป็น 4 วัน 
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     4.3 ประเด็นอืน่ๆ 
          - การควบคุมวัตถุดิบและส่วนผสม >> ตอ้งมีการสื่อสารท าความเขา้ใจขอ

เอกสารจาก Supply chain ในสว่นทีส่ามารถท าได ้
          - การมชีวีติรอดของเชือ้โควดิ-19 ในตูค้อนเทนเนอร/์ขนสง่ >> สนิคา้ในตูค้อน

เทนเนอรแ์บบแหง้ เชือ้โควดิอยู่ไดไ้ม่นานแค่ 7 วัน สว่นสนิคา้อยู่ในตูแ้ชแ่ข็งอยู่ไดน้านถงึ 2 ปี 
เช่น น าวัตถุดบิเนื้อวัวจากออสเตรเลียเขา้ไทย ทัง้นี้  ควรมีหลักฐานขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์
อา้งองิดว้ย 

          - ใหดู้สถานการณ์โควดิ19 ของประเทศที่น าเขา้ว่ามีการระบาดรุนแรงแค่ไหน 
โดยใหป้ระเทศตน้ทางออกใบเซอร ์หรอือาจจะมมีาตรการเช็ควัตถดุบิตอนมาถงึไทย 

          - ในสว่นกระบวนการผลติ สนิคา้ทูน่าผ่านความรอ้นระดับฆา่เชือ้โควดิ-19ได ้แต่
ควรเขม้งวดมากขึน้หลังฆา่เชือ้เป็นตน้ไปจนถงึปิด Seal 

          - การอบรมใหค้วามรูบุ้คลากรสามารถด าเนินการไดเ้องในโรงงาน เพราะ สธ.มี
เอกสาร/ความรู ้แนวทางป้องกนั COVID-19 หลายฉบับ 

5. การด าเนินการขัน้ต่อไป >> ทางผูแ้ทน 2 สมาคม TTIA/TFFA จะหารือกับกรม
ประมง ในวันจันทรท์ี ่20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ กรมประมง (TTIA ดร.ชนนิทร ์คณุ
อรรถพันธ์ คุณชุตมิา คุณสมศรี คุณสุพัตรา และคุณอนุสรา) โดยจะสอบถามขอ้ก าหนดใน
เอกสาร สธ. เรื่องควรปิดแผนก 4 วัน/ ขัน้ตอนและระยะเวลาการสมัครเขา้ร่วมขอรับรองระบบ
เชงิป้องกันแบบสมัครใจ/ ขัน้ตอนและผูร้ับรองในส่วนของบุคลากรตามขอ้ก าหนด สธ. และ
จะแจง้ผลใหส้มาชกิทราบตอ่ไป 

TPFA เขา้รว่มอบรม เร ือ่ง “กฎระเบยีบ FSVP และ VQIP ภายใตก้ฎหมาย FSMA” 
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ทาง online 

วันที่ 22 ก.ค.63 TPFA คุณอนุสรา (จนท.ความปลอดภัยอาหาร) คุณศศิธร (จนท.
อาหารสัตวเ์ลีย้ง) และคุณศดานันท ์(จนท.ประมง) เขา้ร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “กฎระเบยีบ 
FSVP และ VQIP ภายใตก้ฎหมาย FSMA” จัดโดย กองรับรองมาตรฐาน ส านักงานมาตรฐาน
สนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) วัตถุประสงค์เพื่อใหผู้ป้ระกอบการและผูม้ีส่วน
เกีย่วขอ้ง ไดร้ับความรูค้วามเขา้ใจขอ้ก าหนดของกฎระเบยีบ FSVP และ VQIP ภายใตก้ฎหมาย 
FSMA สรปุดังน้ี 

1. องคก์ารอาหารและยาสหรัฐอเมรกิาหรือ U.S.FDA ประกาศใชก้ฎหมายว่าดว้ยความ
ปลอดภัยทางดา้นอาหาร (Food Safety Modernization Act: FSMA) วันที ่4 ม.ค. 2554 เพื่อ
ปฏริปูระบบการควบคมุความปลอดภัยอาหาร เพิม่อ านาจให ้U.S.FDA บังคับใชก้ฎระเบยีบตา่ง ๆ 
กบัผูป้ระกอบการใหม้กีารควบคมุและตรวจสอบกระบวนการผลติทีเ่ขม้งวดมากขึน้ เป็นมาตรการ
เชงิป้องกัน (Preventive Measure) ความเสีย่งทีม่ผีลต่อความปลอดภัยอาหาร เริม่บังคับใชปี้ 
2559  

2. FSMA มีกฎระเบียบ 7 ฉบับ ไดแ้ก่ อาหารคน (Preventive Controls for Human 
Food : PCHF)/ อาหารสัตว์ Preventive Controls for Animal Food : PCAF)/ สินคา้เกษตร 
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(Produced Safety)/ โปรแกรมการรับรองระบบงานของหน่วยงานหรือองคก์รทีท่ าหนา้ที่เป็น
ผูต้รวจประเมนิภายนอก (3rd Party Certification Programmer) ยอมรับโดย หน่วยงานรับรอง
ระบบ (AB) หรือหน่วยรับรอง (CB) / โปรแกรมพิสูจน์ยืนยันผูจ้ัดส่งหรือผูจ้ัดหาสินคา้ใน
ต่างประเทศ (Foreign Supplier Verification : FSVP) ผูน้ าเขา้ตอ้งมั่นใจว่าสินคา้น าเขา้
สอดคลอ้งตามกฎหมาย/ ควบคุมการปนเป้ือนระหว่างการขนส่ง(Sanitation transportation)/ 
ป้องกนัการจงใจใหม้กีารปนเป้ือนในอาหาร (Prevention of International Adulteration)  

3. โปรแกรมพสิูจน์ยืนยันผูจ้ัดส่งหรือผูจ้ัดหาสนิคา้ในต่างประเทศ (Foreign Supplier 
Verification: FSVP) เป็นระเบียบ 1 ใน 7 ภายใตก้ฎหมาย Food Safety Modernization Act 
(FSMA) บังคับผูน้ าเขา้ในสหรัฐฯ ตอ้งปฏบิัตติามและขอขอ้มูลจากผูส้ง่ออกสนิคา้อาหารทุกราย 
(ยกเวน้กลุ่มสนิคา้ทีม่ขีอ้ก าหนดและม ีHACCP เฉพาะของกลุ่มสนิคา้ อาท ิอาหารกระป๋องทีม่ี
กรดต ่า (Low Acid Canned Food), ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร, อาหารทะเล และน ้าผลไม)้ 

4. โปรแกรมผูน้ าเขา้มาตรฐานตามความสมัครใจ (Voluntary Qualified Importer 
Program: VQIP)  

     - เป็นแบบสมัครใจและจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมส าหรับใชเ้ป็น
ค่าบรหิารจัดการการด าเนนิงาน ซึง่วัตถุประสงคข์องโปรแกรมดังกล่าว เพือ่ใชใ้นการน าอาหาร
เขา้สูป่ระเทศสหรัฐฯ อยา่งรวดเร็ว โดยไมต่อ้งมกีารสุม่ตรวจและลดระยะเวลาการปลอ่ยสนิคา้ ณ 
ทา่ปลายทางได ้

     - โดยผูน้ าเขา้ทีม่สีทิธิแ์ละมคีณุสมบัตเิขา้ร่วมโปรแกรม VQIP นี้ไดต้อ้งเป็นผูน้ าเขา้
ทีย่ืน่เสนอสนิคา้อาหารน าเขา้จากสถานทีผ่ลติหรอืโรงงานในตา่งประเทศทีไ่ดร้ับการรับรองจาก
ผูต้รวจประเมนิภายนอก (Third Party Auditor Program: TPP) ผ่านการรับรองระบบงาน โดย 
Accreditation Body (AB) ในประเทศไทยคือส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร
แหง่ชาต ิ(มกอช.) ซึง่ไดร้ับการตรวจจาก U.S.FDA แลว้ 

TPFA เขา้รว่มประชุมหารอืประเด็นปญัหาอตุสาหกรรมสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย  

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 TPFA คุณอดิศักดิ์ ผูแ้ทนเลขาธิการสมาคมฯ , คุณพลวัต,        
คุณเสาวลักษณ์ TUM, คุณรวีวรรณ คุณเบญจวรรณ Unicord, คุณธวัชวงค ์AAI, คุณพรทพิย ์
PFG คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ คุณศศธิร และคุณวรรณชนก จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เขา้ร่วม
ประชมุหารอืประเด็นปัญหาอตุสาหกรรมสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย ณ หอ้งประชมุลลีาวด ีชัน้ 6 
ตกึชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสตัว ์ร่วมกับคุณอภนัินท ์คงนุรัตน์ ผูอ้ านวยการ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐาน
ดา้นปศสุตัว ์ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว ์(สพส.), คณุรักไทย งามภักดิ ์
ผูอ้ านวยการ กองควบคุมอาหารและยาสัตว ์(อยส.) และเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่กองสารวัตร
และกกักนั (กสก.) ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุเนื่องจากตดิภารกจิ โดย คณุอภนัินท ์คงนุรัตน ์ผอ. กลุม่
ตรวจสอบมาตรฐานดา้นปศสุตัว ์สพส. เป็นประธาน สรปุดังน้ี  

1.ประธานแจง้ว่า ไดป้ระชมุหารอืระหว่าง สพส. กบั TPFA เป็นครัง้ที ่2 แลว้ โดยครัง้นี้ม ี
ผอ.อยส. และเจา้ที่ที่เกีย่วขอ้งมาร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาใหก้ับสนิคา้
อาหารสตัวเ์ลีย้ง และเพิม่การสง่ออกของไทย ท าใหเ้กดิการเตบิโตทางเศรษฐกจิยิง่ขึน้ 
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2. ทางTPFA ใหข้อ้มูลแนะน าสมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งไทยพรอ้มโบรชัวรว์่ามกีาร
ผลติอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดเปียก ทัง้หมด 11 บริษัท ในสมาคมฯ ประมาณ 215,000 ตัน/ปี 
มูลค่า 25,000 ลา้นบาท ในปี 2019f โดยคดิเป็นสัดสว่นปรมิาณ 45% และมูลค่า 70% ภายใต ้
ตัวเลขการสง่ออกสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง จากกระทรวงพาณชิย ์พกิดั 2309.10.10 

 
3.Q&A ทางสพส. และอยส. ไดต้อบปัญหาของสมาชกิTPFA ดังน้ี 

 
3.1 ขัน้ตอนการพิจารณาการขึน้ทะเบียนสูตรอาหารสัตว์ เพื่อขอเลขทะเบียนใส่ใน 

Certificate of Free Sale กรณีทีม่คีวามลา่ชา้ 3-6 เดอืน 

ทาง อยส. แจง้ว่าการออกหนังสอื Certificate of Free Sale มวัีตถุประสงค ์เพือ่รับรอง
ผลติภัณฑอ์าหารสตัวว์า่มคีวามปลอดภัย ไดม้าตรฐานคณุภาพ ขายไดใ้นประเทศไทย 

ปกติ 95 % หากทางผูป้ระกอบการใหข้อ้มูลถูกตอ้ง ตามหลักกฏหมายทัง้หมด จะ
สามารถขึน้ทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยงไดภ้ายใน 1-2 เดือน แต่กรณีที่มีความล่าชา้ 3-6 เดือน 
ขึน้กับระเบียบขอ้บังคับของแต่ละประเทศ ซึง่ประเทศที่ตอ้งการเลขทะเบียนในไทย ไดแ้ก่ 
มาเลเซยี, เวียดนาม, จีน, ฟิลปิปินส,์ อนิโดนีเซยี, อติาลี (บางบรษัิท), ชลิี, ซาอุดอิาระเบีย 
และMiddle east โดยกฎหมายมาเลเซียตอ้งมี Certificate of Free Sale เท่านั้น จึงสามารถ
ขายได ้บางประเทศ เชน่ อเมรกิา ไมจ่ าเป็นตอ้งมใีบดังกลา่วก็ได ้แตต่อ้งจดทะเบยีนกบัอเมรกิา
เพือ่ขอหมายเลข SID (Scheduled Process Identifier Number) ในการสง่ออก  

 
สาเหตขุองความลา่ชา้  

(1) อยส. ใหค้วามส าคัญกับคุณภาพสนิคา้อาหารสัตว์เลีย้งทีจ่ าหน่ายในประเทศไทย 
โดยมกีารพสิูจน์สูตรส่วนผสมในอาหารสัตวเ์ลีย้ง และชือ่สนิคา้ พบว่าในกรณีทีล่่าชา้ เกดิจาก
สูตรอาหารและชือ่ฉลากไม่สอดคลอ้งกัน โดยในส่วนของสูตรอาหาร Topping ที่สามารถใช ้

ประกอบเป็นชือ่อาหารสัตวไ์ด ้ตอ้งมสีว่นผสม 3% ขึน้ไป ตามหลักเกณฑก์ารตัง้ชือ่อาหารสัตว์
ตามหลักเกณฑข์องคณะกรรมการมาตรฐานอาหารสัตวเ์ลีย้ง และในสว่นของชือ่ฉลากสนิคา้นัน้ 
อวดอา้งสรรพคุณเกนิจรงิ ซึง่ขัดต่อกฏหมายพระราชบัญญัตคิวบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ.
2558 และส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) จงึตอ้งสง่กลับมาเพือ่แกไ้ขใหม ่ 

(2) ผูป้ระกอบการทีผ่่านการขึน้ทะเบยีนแลว้รอช าระเงนิเพื่อรับใบ Certificate of Free 
Sale นัน้ มกีารช าระเงนิล่าชา้ เน่ืองจากรอใหค้รบพรอ้มกันทุกรายการ ซึง่หากตอ้งการใหไ้วขึน้ 
แนะน าใหช้ าระเงนิรายการทีข่ ึน้ทะเบียนเสร็จก่อน โดยทางอยส. แจง้ว่าในอนาคตอาจจะท า
ระบบ SMS แจง้เตอืนเพือ่ช าระเงนิและรับใบ Certificate of Free Sale  

อยส.เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา  
(1) ตัง้คณะกรรมการพเิศษ ในการแกไ้ขปัญหาทีม่ักจะพบบอ่ย เพือ่ลดการขอ้คอมเมนต์

ทีไ่มจ่ าเป็น  
(2) แกป้ระกาศกระทรวง เพื่อก าหนดระยะเวลาพจิารณาการขอขึน้ทะเบยีนอาหารสัตว์

เลีย้ง และก าหนดระยะเวลาของการแกไ้ขค าขอ 
(3) อบรมออนไลน ์เรือ่ง การขอขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวเ์ลีย้ง 
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3.2 ประเด็นตคีวามพกิดัการน าเขา้สนิคา้วัตถดุบิระหว่างกรมศลุกากรและกรมปศสุตัว ์ไม่
ตรงกนั  

ทีป่ระชมุสอบถามถงึค าสั่งกรมปศุสัตวท์ีใ่หเ้ปลีย่นมาใชพ้กิัด 0511.99.90 ว่าใครเป็นผู ้
แจง้ใหด้ าเนนิการ โดยสมาชกิฯ ไดใ้หค้ าตอบว่าทราบขอ้มูลมาจาก Shipping และสอบถามกับ
บรษัิทอืน่ๆแลว้วา่มกีารเปลีย่นพกิดัใหมเ่มือ่ 1-2 ปี ทีผ่า่นมา ทีป่ระชมุจงึมมีตใิหก้องสารวัตรและ
กกักนั (กสก.) รับประเด็นน้ีไปตรวจสอบ 
 

3.2.1 ประเด็นวัตถุดบิประเภทเครื่องในบด และเครื่องในไม่บด มีพิกัด 0511.99.90 
เหมอืนกนั แตเ่สยีคา่อากรตา่งกนั มาจากสาเหตใุด ทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุันน้ีถกูตอ้งหรอืไม?่  

>>กรมปศสุตัวร์ับประเด็นดังกลา่วไวไ้ปตรวจสอบ แลว้จะแจง้สาเหตใุหท้ราบภายหลัง  
 

3.2.2 ประเด็นอืน่ ๆ  
หากน าเขา้วัตถดุบิมาผลติเป็นอาหารสตัว ์สามารถขอลดคา่อากรเป็น 0 ไดห้รอืไม?่  
>>สมาชกิไดแ้จง้ว่าน าเขา้วัตถุดบิเน้ือวัวมาจากประเทศออสเตรเลยีกับนวิซแีลนด ์โดย

เสยีคา่ภาษีสงูถงึ 50% แตส่ามารถขอคนืได ้เพือ่ลดขัน้ตอนการท างานจงึขอใหย้กเลกิภาษีส่วน
นี ้ 
ในทีป่ระชมุใหค้วามเห็นว่าการเก็บภาษีน าเขา้วัตถุดบิมาผลติอาหารสัตวเ์พื่อส่งออกนัน้ อยู่ใน
ความรับผดิชอบของกระทรวงพาณชิย ์จงึแนะน าใหห้ารอืกบักระทรวงพาณชิยโ์ดยตรง 
 

ผูป้ระกอบการสามารถน าเขา้เนื้อไกง่วงมาเป็นวัตถุดบิไดห้รอืไม่? เพือ่เพิม่โอกาสในการ
สง่อาหารสตัวเ์ลีย้ง โดยน าเขา้จากประเทศอเมรกิา,ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์ 

>>ที่ประชุมแจง้ว่าขณะนี้ไม่สามารถน าเขา้ไดเ้นื่องจากเคยมีประวัตโิรคไขห้วัดนก
ระบาด 
 

สมาชกิตอ้งการใบ Health Certificate (HC) ในตูค้อนเทนเนอรท์ีส่นิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง
และสนิคา้อืน่ๆ รวมกนัวา่สามารถออกใหไ้ดห้รอืไม?่ 

>>ประธานกังวลว่าอาจมขีองผดิกฎหมายใสม่าระหว่างทางทีเ่ปิดตูไ้ด ้จงึแจง้ว่ากรณีที่
เป็นตูค้อนเทนเนอรท์ีม่เีจา้ของสนิคา้หลายรายรวมกนั ตอ้งไม่มกีารเปิดตูก้ลางทางจงึจะออกใบ 
HC ใหไ้ด ้
 

4.อยส. ฝากทางสมาคมฯ ใหแ้จง้บรษัิทสมาชกิเรือ่งการตรวจสอบเอกสารขอขึน้ทะเบยีน
อาหารสัตวเ์ลี้ยงใหถู้กตอ้งครบถว้นและการช าระเงนิ เพื่อความรวดเร็วในการขอขึน้ทะเบียน
อาหารสตัวเ์ลีย้ง  
 

5.ที่ประชุมใหส้มาคมฯ ท าหนังสือเชิญ อยส. เป็นวิทยากร โดยสมาคมฯ เป็นผู ้
ประสานงานกบัสมาชกิในการจัดอบรม การขอขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวเ์ลีย้ง ทางออนไลน ์
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TPFA จดัประชุมวสิามญั คร ัง้ที ่3/2563 ณ หอ้ง
ประชุม TPFA และผา่นระบบ VDO Conference 

 
วันที ่6 สงิหาคม 2563 สมาคมการคา้อาหารสัตว์

เลี้ยงไทย จัดประชุมวิสามัญ TPFA ครั ้งที่ 3/2563 ณ 
หอ้งประชมุ TPFA และผา่นระบบ VDO Conference 

โดยในการประชุมมีสมาชิกเขา้ร่วมประชุม
ทั ้งหมด 10 บริษัท (11 คน) จากสมาชกิทั ้งหมด 11 
บริษัท (ครบองค์ประชุม) สมาคมฯจะส่งรายงานการ 
ประชมุใหท้่านสมาชกิในวันศุกรท์ี ่14 สงิหาคม 2563 การประชมุวสิามัญ TPFA ครัง้ที ่4/2563 
มกี าหนดจัดในวันพฤหัสบดทีี ่8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น. ผ่าน Google Meet และ
สามารถเขา้รว่มประชมุที ่TPFA ไดไ้มเ่กนิ 10 ทา่น 

TPFA เขา้รว่มประชุมหารอืแนวทางการจดักจิกรรม เพือ่สง่เสรมิการสง่ออกในช่วง
สถานการณ์โควดิทาง VDO Conference (Zoom Meeting) 

วันที ่10 สงิหาคม 2563 TPFA ดร.ชนินทร ์นายกฯ คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ คุณศศธิร 
และคณุวรรณชนก จนท.อาหารสตัวเ์ลีย้ง พรอ้มดว้ย คณุรพพีรรณ ผูแ้ทนจาก บ.ไอ.เอส.เอ แวล ู
เขา้ร่วมประชมุหารือแนวทางการจัดกจิกรรม เพื่อส่งเสรมิการส่งออกในช่วงสถานการณ์โควดิ
ทาง VDO Conference (Zoom Meeting) จัดโดยกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ (DITP) 
โดยมีผูป้ระกอบการสนิคา้อุตสาหกรรม เช่น เครื่องนุ่งห่ม, สนิคา้อาหารสัตวเ์ลี้ยง, ยานยนต,์ 
เครื่องมอืแพทย ์และเครื่องปรับอากาศ เป็นตน้ มาใหข้อ้มูล และแสดงความเห็นเกีย่วกับการ
ส่งเสรมิ การส่งออกของกลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม
วา่ควรปรับตัวไปในทศิทางใด 

ในการนี้ ดร.ชนินทร์ไดใ้หค้วามเห็นว่า
สถานการณ์โควดิเกดิขึน้ คนมักจะอยู่บา้นท าให ้
ใส่ใจสัตว์เลี้ยงมากขึน้ ตลาดของอุตสาหกรรม    
อาหารสัตว์เลี้ยงก็โตขึ้นหลายประเทศ เช่น 
อ เมริกา  จีน  รัส เซีย  ฯลฯ อย่างไรก็ตามก็
อุตสาหกรรมนี้ยังตอ้งการ การ  สนับสนุนจาก
ภาครัฐ  ดังน้ี 

1. เนื่องจากภาพพจน์ของ Food Safety มีความส าคัญ สมาคมฯ มีการจัดท า VDO 
มาตรการป้องกันโควดิของสนิคา้อาหารทะเล  และอาหารสัตวเ์ลีย้ง จากนัน้จะท าหนังสอืไปยัง 
DITP เพือ่ขอความรว่มมอืใหช้ว่ยประชาสมัพันธ ์VDO น้ี เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นใหก้บัผู ้บรโิภค 

2. เห็นดว้ยกับการใหม้งีาน Mini Trade Show แต่งานหนึง่ควรม ี4 ถงึ 5 สมาคมมาร่วม
กนัจัดเพือ่ใหง้านมคีวามน่าสนใจยิง่ขึน้ ทัง้น้ีขอหารอืกนัภายในหลังจากจัดงาน Thaifex กอ่น 
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3. ตอ้งการใหช้่วยเร่งด าเนินการ MOU 4 กระทรวง (ก.สาธารณะสุข ก.เกษตรและ
สหกรณ์      ก.พาณิชย ์ก.มหาดไทย) เกีย่วกับมาตรการ ป้องกันโควดิ หากด าเนนิการไดไ้วจะ
ท าใหผู้บ้รโิภคมั่นใจในสนิคา้  

4. คุณรพีพรรณใหค้วามเห็นเพิม่เติม่ว่า สถานการณ์โควดิส่งผล ต่อการขนส่งระหว่าง
ประเทศ    คูค่า้ไมส่ามารถเดนิทางมาโรงงานได ้เป็นอปุสรรคตอ่การ รับ-สง่ ตัวอยา่งสนิคา้ และ
มักจะพบปัญหาการ เคลียของกับกรมศุลกากร ดังนั้นจึงอยากให ้DITP ช่วยประสานงาน 
เกีย่วกบัการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ 

ตดิตามความคบืหนา้การขอสทิธปิระโยชนก์จิการผลติอาหารสตัวแ์ละส่วนผสม
อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

TPFA ไดต้ดิตามความคบืหนา้การขอสทิธปิระโยชน์
กจิการผลติอาหารสัตวเ์ลี้ยงและส่วนผสมอาหารสัตวเ์ลี้ยง 
จากการที่ ดร.พจน์ รองประธานกรรมการ สภาหอฯ และดร. 
ชนินทร์ รองประธาน คกก.ยุทธศาสตร์ธุรกิจประมงและ 
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เขา้ร่วมประชุมหารือกับส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) เพือ่หารอืการปรับปรุง
กจิการหมวดเกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร ทีข่อรับ
การสง่เสรมิการลงทนุ BOI กรณีกจิการใหม ่ 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมเสนอว่า อาจจะแกไ้ขสทิธปิระโยชน์
โดยจัดกลุ่มเพิม่เป็น 3 หมวดย่อย คอื (1) อาหารประกอบการรักษาโรคสัตวเ์ลีย้ง ไดส้ทิธ ิA3, 
(2) กจิการผลติอาหารสัตวห์รือส่วนผสมอาหารสัตวโ์ดยใชเ้ทคโน โลยทีีท่ันสมัย ไดส้ทิธ ิA4 
และ (3) กจิการผลติอาหารสัตวห์รือส่วน ผสมอาหารสัตว ์ไดส้ทิธ ิB1 ซึง่นัน้เป็นแค่เพียงการ
หารอืเบือ้งตน้  

หลังจากที ่BOI รับฟังความเห็นพบว่า ผูป้ระกอบการผลติอาหารส าหรับการรักษาโรค
สัตวเ์ลีย้งนัน้มจี านวนนอ้ย จงึปรับมาใหค้วามส าคัญกับเรือ่งของ ความปลอดภัยอาหาร (Food 
Safety) และออกประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ที ่ส. 4 /2563เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิ
บัญชปีระเภทกจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิ การลงทนุ ตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ที ่
2/2557 ฉบับนีอ้อกมา   
ดังนัน้ ผูป้ระกอบการรายใดท าครบตามเงือ่นไขทีป่ระกาศก็สามารถขอสทิธปิระโยชน ์A3 ไดเ้ลย 
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ตดิตามความเคลือ่นไหวของงาน Pet Fair SE Asia 

สมาคมฯ ไดร้ับหนังสอืจากผูจ้ัดงานบรษัิทวเีอ็นยูฯ เรื่อง ประกาศเลือ่นการจัดงาน Pet 
Fair SE Asia 2020  เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ในภาคส่วนของ
รัฐบาลไทยและกลุ่มประเทศเอเชยีไดผ้สานความร่วมมอืและเดนิหนา้น าเสนอโครงการ Travel 
Bubble หรือการเปิดประเทศดว้ยการท่องเทีย่วแบบจับคู่เดนิทางเฉพาะประเทศทีค่วบคุมการ
ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ แต่รัฐบาลยังคงด าเนนิการในขัน้นโยบาย
ทีย่ังไมป่ระกาศอยา่งเป็นทางการ จงึสง่ผลกระทบตอ่การจัดงานแสดงสนิคา้โดยตรง    

ในการนี้ ทางผูจ้ัดงาน บรษัิท วเีอ็นยูฯ ทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศจนี จงึไม่สามารถ
จัดงานในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 และไดต้ัดสนิใจประกาศเลื่อนวันจัดงาน Pet Fair SE 
Asia 2020 จากเดมิวันที ่14-16 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นวันที ่20-22 มกราคม พ.ศ.2564 ณ ไบ
เทค กรุงเทพฯ และในขณะเดียวกันก็พรอ้มประกาศการจัดงานผ่านแพลทฟอร์ม Virtual e-
ground เป็นครัง้แรกภายใตช้ือ่งาน PET FAIR PreConnect ซึง่จะจัดทางระบบออนไลนใ์นวันที ่
14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อกระตุน้การลงทุนในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง
รายละเอยีดผูจ้ัดงานบรษัิทวเีอ็นยฯูจะแจง้ใหส้มาคมทราบภายหลัง  

TPFA เขา้รว่มอบรมการปฏบิตัติามมาตรการพเิศษเพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนของเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019  

 
วันที ่25 สงิหาคม 2563 TPFA คณุสพุัตรา ผอ.สมาคมฯ คณุอนุสรา จนท.ความปลอดภัย

อาหาร (ณ กระทรวงสาธารณสขุ), คณุวรพล จนท.อาวโุสแรงงาน, คณุศศธิร และคณุวรรณชนก 
จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง (Online) เขา้ร่วมอบรมการปฏบิัตติามมาตรการพเิศษ ของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อป้องกันการปนเป้ือนของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในผลติภัณฑอ์าหารส่งออก  
ณ กรมควบคมุโรคและทาง Zoom meeting รว่มกบักรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ พรอ้ม
ดว้ยกรมประมง, กองระบาดวทิยา, กองโรคตดิตอ่ทั่วไป, กรมอนามัย, TFFA, TPFA และสมาชกิ 
TTIA จ านวน 18 บรษัิท 95 ทา่น โดยมนีายแพทยโ์สภณ เอีย่มศริถิาวร ผอ.กองโรคตดิตอ่ทัว่ไป 
เป็นประธาน สรปุดังน้ี  
 

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการควบคุมการแพร่เชื้อ COVID-19 ไดเ้ป็นอย่างดี         
โดยแรงงานที่เกี่ยวขอ้งกับอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ยังมีความปลอดภัย เพราะอยู่ในประเทศที่
ปลอดภัย และเน่ืองจากมีการระบาดของเชือ้ COVID-19 ในจีนที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดขายส่ง
อาหารทะเล ท าใหม้กีารเขม้งวดในการตรวจรับสนิคา้น าเขา้มากขึน้ โดยเฉพาะอาหารแชแ่ข็ง 
ท าใหป้ระเทศไทยใหค้วามส าคัญกับสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหารมากขึน้ โดยกรม
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ประมงก าหนดให ้กองตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ประมง (กตส.) ออกหนังสอืรับรองชัว่คราว มอีายุ
การรับรองจนถงึวันที ่31 ตุลาคม 2563 ซึง่โรงงานทีผ่่านการตรวจประเมนิโดยเจา้หนา้ทีข่อง
กรมประมงและ/หรือสมาคมฯ ตาม checklist ส าหรับตรวจประเมนิตามมาตรการพิเศษของ 
กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) และ กรมประมง แลว้ กรมประมงจะออกหนังสอืรับรองฯ ให ้
 

คุณศิริวลัยย์ หัวหนา้งานโรคติดต่อทางอาหารและน ้า สธ. ไดใ้หข้อ้มูลและอธิบาย
มาตรการพเิศษ พรอ้มดว้ย checklist ส าหรับตรวจประเมนิตามมาตรการพเิศษ ทัง้ 5 ขอ้ ไดแ้ก ่
(1) สถานทีแ่ละอาคารผลติ (2) สขุาภบิาล (3) การท าความสะอาด (4) บคุคลากร และ (5) การ
อบรม โดยใหข้อ้มูลเพิม่เตมิในส่วนทีใ่หค้วามส าคัญเป็นพเิศษ ไดแ้ก่ การคัดกรองและวัดไข,้ 
การลา้งมอื, การลดความแออัด, การเวน้ระยะห่าง, การแยกของใชส้่วนตัว, กระบวนการท าให ้
สนิคา้ปลอดภัย, การจัดเก็บและการขนสง่ 
 

ในชว่งทา้ยมกีารเปิดใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมทาง online แสดงความคดิเห็น และสอบถามขอ้
สงสยั โดยมกีารใหข้อ้มลู ดังน้ี 

1. การใชน้ ้ายาฆ่าเชือ้ สามารถใชค้ลอรีน ความเขม้ขน้ 50-100 ppm ได ้แต่หากพบ
บรเิวณทีม่คีวามเสีย่ง จะเพิม่ความเขม้ขน้เป็น 500 ppm 

2. การใชส้ติ๊กเกอร์แปะ ณ จุดคัดกรอง สามารถท าได ้โดยหากผ่านเขา้โรงงานแลว้    
ใหน้ าสติ๊กเกอร์ออกในช่วงเปลี่ยนชุดก่อนเขา้ไลน์ผลติ/หอ้งเย็น เพื่อป้องกันสิง่แปลกปลอม
ปนเป้ือนในอาหาร หรอืหากมมีาตรการอืน่ก็สามารถใชไ้ด ้

3. การท าความสะอาดรถขนส่งภายในประเทศ ใหม้ีมาตรการท าความสะอาด เช่น 
แอลกอฮอล ์70% และการท าความสะอาดตูค้อนเทนเนอร ์ใหเ้ช็ดแอลกอฮอลบ์รเิวณจุดสมัผัส 
สว่นพืน้ผวิภายใน ใชน้ ้ายาฆา่เชือ้/ท าความสะอาด ไมต่ ่ากวา่ 30 นาท ีกอ่นโหลดสนิคา้เขา้ตู ้ 

4. การฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเชือ้ โดยใส่ชดุ PPE และไม่มบีุคคลอืน่สามารถท าไดเ้พราะมกีาร
ป้องกนั 

5. ระยะเวลาของเชือ้ไวรัสจะขึน้อยู่กับสิง่แวดลอ้ม หากอณุหภูมสิงูจะอยู่ไดไ้ม่นาน 1-2 
ชม. อณุหภมูติ ่าจะอยูไ่ดน้านเป็นเดอืน และอณุหภมูหิอ้ง(นอกรา่งกาย) อยูไ่ด ้72 ชม.  

6. การท าความสะอาดเครือ่งปรับอากาศ ควรท า 1-3 เดอืนตอ่ครัง้ 
7. ควรมกีารท าความสะอาดพาเลททีใ่ชเ้รยีงสนิคา้ หรอืมกีารใชแ้ผน่รองกอ่นวางสนิคา้ 
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8. ควรมกีารอบรมพนักงานท าความสะอาด ใหม้คีวามรูใ้นการท าความสะอาดทีถ่กูตอ้ง 
9. การตรวจประเมนิตาม checklist ควรมีครบทุกขอ้ (ยกเวน้ขอ้ที่มีค าว่า” ถา้มี”) และ 

ขอ้ใดมเีอกสารใหน้ ามาประกอบการพจิารณา 
10. การน าเขา้วัตถดุบิ/บรรจภุัณฑ ์จากตา่งประเทศ ควรหลกีเลีย่งการน าเขา้จากประเทศ

ทีม่กีลุ่มเสีย่ง ซึง่ ณ ปัจจุบัน รัฐบาลมกีารสุ่มตรวจเป็นระยะๆ และก าลังก าหนดการตรวจสอบ
เพิม่เตมิ โดย สธ. รับจะมาประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหด้ าเนนิการตอ่ไป 

อนึ่ง ทางสมาคมฯ น าทีม VDO เขา้ไปถ่ายท าการอบรม เพื่อเก็บบันทึกภาพ ใช ้

ประกอบการจัดท า VDO มาตรการป้องกนั COVID-19 ภายในโรงงานอตุสาหกรรมทนู่าไทยและ
อาหารสตัวเ์ลีย้งของไทย  
 

 
เอกสารประกอบการสัมมนา ดังไฟลแ์นบ และแนวทางปฏบิัตดิา้นสาธารณสุข เพื่อการ

จัดการภาวะระบาดของโรคโควดิ-19 
ในขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 

(ฉบับที ่1) https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_other/g_other02.pdf  

 
 

กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา มถินุายน 2563  

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ขยายระยะเวลาการยกเวน้ขอ้หา้มมใิหค้นต่างดา้วเขา้มาใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะส าหรับคนต่างดา้วสัญชาตกิัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึง่ไดร้ับ
อนุญาตใหเ้ขา้มาท างานในราชอาณาจักรตามบันทกึความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมอืดา้นแรงงาน 
กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมตคิณะรัฐมนตรี
เมือ่วันที ่2 มถินุายน พ.ศ. 2563  
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/135/T_0002.PDF  
 
2. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติ
คณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่2 มถินุายน พ.ศ. 2563  
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/135/T_0007.PDF  

 
3. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เงือ่นไขการรับคนต่างดา้วเขา้ท างานกรรมกรและงานขาย
ของหนา้รา้นกบันายจา้ง  
Source: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/135/T_0015.PDF 

 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_other/g_other02.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/135/T_0002.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/135/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/135/T_0015.PDF
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มตกิารประชุม คณะรฐัมนตรทีีส่ าคญั เดอืน พฤษภาคม 2563 - มถินุายน 2563  

มต ิครม. วันที ่26 พฤษภาคม 2563 มหีัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมประมงดังน้ี  

15.ครม. เห็นชอบ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายทีห่ลากหลาย และคู่มอืการจัดการเรียนรูส้ทิธมินุษยชนศกึษา ส าหรับการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน)  

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/31518  

 

กระทรวงการตา่งประเทศสหรฐัอเมรกิาไดเ้ผยแพรร่ายงานสถานการณ์การคา้
มนุษย ์ประจ าปี 2563 (TIP Report 2020) โดยในปีนี ้ไทยไดร้บัการจดัระดบัใหอ้ยู ่
ใน Tier 2 เป็นปีที ่3   

โดยสหรัฐชีแ้จงวา่ สิง่ทีบ่กพรอ่งของไทยคอื เจา้หนา้ทีย่ังไมม่รีะบบแยกแยะเหยือ่จากการคา้
มนุษยก์บัการลักลอบน าพามนุษย ์รวมถงึกฎหมายแรงงานส าหรับการปกป้องแรงงานอพยพยังมี
จดุออ่นทีย่ังไมส่ามารถจัดตัง้สหภาพแรงงานขา้มชาต ิ

Source:   https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf   

https://www.dailynews.co.th/politics/782607  

กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา กรกฎาคม 2563  

1.กฎกระทรวง ก าหนดอัตราเงนิคา่ท าศพในกรณีทีผู่ป้ระกนัตนถงึแกค่วามตายโดยมใิชป่ระสบ
อันตรายหรอืเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน พ.ศ. 2563  

ปรับปรงุอัตราเงนิคา่ท าศพในกรณีทีผู่ป้ระกนัตนใหม่ ทีต่ายโดยมใิชป่ระสบอนัตรายหรอืเจ็บป่วย
เน่ืองจากการท างาน ก าหนดเป็น 50,000 บาท 

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/050/T_0008.PDF  

 

กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา สงิหาคม 2563  

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การเฉพาะ ส าหรับคนต่างดา้วสัญชาตกิัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใตส้ถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019   

Source:   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0017.PDF  

 
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การเฉพาะ ส าหรับคนตา่งดา้วสัญชาตกิมัพูชา และเมยีนมา ซึง่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้มาท างานใน
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 64 แห่งพระราชก าหนดการบรหิารจัดการการท างานของคนต่างดา้ว 
พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019  

Source:    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0020.PDF   

 
3. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นการ
เฉพาะ ส าหรับคนต่างดา้วสัญชาตกิัมพูชา ลาว และเมยีนมา ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  

Source:   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0022.PDF    
 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/31518
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.dailynews.co.th/politics/782607
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/050/T_0008.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0017.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0020.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0022.PDF
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4. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วท างานในราชอาณาจักรเป็นการ
เฉพาะ ส าหรับคนต่างดา้วสัญชาตกิัมพูชา และเมียนมา ซึง่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้มาท างานใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา 64 ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 

Source:    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0027.PDF 

 
ขา่วประจ าเดอืนกรกฎาคม 2563 รวบรวมโดย TTIA 
 
ขา่วประมง 
1. กรมประมงขานรับการผลติเกษตร 4.0 ชวนขายสนิคา้ประมงผ่านแอปฯ M-Help Me  
2. ‘ไครยีะห’์ วอน ประยทุธ ์ไมอ่ยากใหจ้ะนะเหมอืนมาบตาพุด หว่ันการพัฒนาท าลายสิง่แวดลอ้มเดมิ 
3. ‘หยดุนคิมอตุสาหกรรมจะนะ’ เสยีงจากดา้มขวาน เดนิทางมาสะทอ้นถงึเมอืงกรุง กอ่นฟังค าตอบจาก พล.อ. ประยทุธ ์
4. ชาวประมงอนิโดฯ ผงะ เจอปลามปีากหนา ฟันเหมอืนคน ชาวเน็ตกังขาภาพจรงิหรอื 
5. “ปตท.สผ.” รับรางวัล 3G Best Social Empowerment Award 
6. Thai shrimp land "good alternative" status 
7. ฟารม์กุง้ไทยเฮ!! Seafood Watch จัดอันดับใหอ้ยูใ่นระดับสเีหลอืง 
8. เจา้หนา้ที ่รพ.สายตรงไตเ๋รอืขอโทษหลงัโพสตม์าจากอนิโดฯ ไมกั่กตัว 
9. “ทนู่าเวยีดนาม” ขยบัแขง่ไทย สง่ออกยโุรปไดแ้ตม้ตอ่ EVFTA ภาษี 0% 
10. ฝ่าฝืนมตยิเูอ็น แฉเรอืประมงจนี ลอบจับสัตวน์ ้าในทะเลโสมแดง 
11. สหรัฐฯ เซ็น MOU หนุนประมงเวยีดนามตอ่ตา้นการคกุคามในทะเลจนีใต ้
12. ไทยเพาะพันธุป์ลากะพงทองส าเร็จ ดันเป็นสัตวน์ ้าเศรษฐกจิ        
13.ร่างกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตใหท้ าการเพาะเลีย้งสัตวน์ ้าในทีจั่บสัตวน์ ้าซึง่เป็น สาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ พ.ศ. 
…. 
14. ครม.อนุมัตหิลักการยกเวน้คา่ธรรมเนียมชว่ยผูป้ระกอบการ-ผูเ้พาะเลีย้งสัตวน์ ้าจากผลกระทบโควดิ-19 
15. กฎหมายประมงไมท่ ารา้ยใคร…เป้าหมายเพือ่ความเป็นอยูท่ีด่ขีองชาวประมงและทรัพยากรสัตวน์ ้าทีย่ั่งยนื 
16. กรมประมง จัดพธิปีลอ่ยพันธุป์ลาไทย 38 ลา้น 5 แสนตัว ทั่วประเทศ 
17. ทีป่รกึษา รมว.ทส.จัดกจิกรรมใหค้วามรูใ้ชข้าแทน่หลมุผลติปิโตรเลยีม สรา้งแหลง่ปะการังเทยีม จ.สรุาษฎรฯ์ 

18. ปลกุตลาดประมงอา่งศลิา ชจุูดขายตลาดปลากลางทะเลแหง่แรกของไทย 

19. Thai Union launches shelf-stable ‘Wild Catch’ tuna, salmon with resealable lids 

20. Impact of Covid-19 Outbreak on Canned Tuna Market – Global Industry Report, 2025 

21. ประกาศขอ้ก าหนดส าหรับสัตวน์ ้าทีต่อ้งตรวจรับรองการปลอดโรค Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) เพือ่การสง่ออกไป

ไตห้วัน 

22. ชมคลปิ: พ่อคา้-แมค่า้อาหารทะเลหาดสวนสน ชวนเทีย่วระยอง พลกิฟ้ืนเศรษฐกจิ 

23. ประชาสัมพันธก์รมประมง"การใหค้วามชว่ยเหลอืเกษตรกรผูป้ระสบภัยพบิัตดิา้นประมงตามระเบยีบกระทรวงการคลังฯ" 

24.  พบ ฉลามวาฬ วา่ยน ้าเผยโฉมจ านวน 2 ตัว บรเิวณทะเลฝ่ังอา่วไทย จังหวัดชมุพร 

25. วนิาท!ี!จับเรอืประมงดัดแปลง "ป๊ัมน ้ามัน" กลางทะเล 

26. ประมงขาดแคลนแรงงาน ขอรัฐเร่งผ่อนปรน 

27.กระทรวงเกษตรฯ แถลงความกา้วหนา้ 2 มาตรการชว่ยเหลอืชาวประมงผ่านโครงการสนิเชือ่เงนิกูด้อกเบีย้ต ่าในชว่ง 1 เดอืนทีผ่่าน
มา 
28. ชว่ยเหลอืชาวประมงผ่านแลว้ 2 มาตรการ วงเงนิเฉียด 3,000 ลา้น 
29. ‘นายกฯ’ ย ้า การแกปั้ญหาประมงผดิกฎหมาย เป็นวาระแหง่ชาต ิป้องกันอยีแูบนสนิคา้ทะเล    
30. งานเขา้! "อยี"ู ทว้งสนิเชือ่ประมงหมืน่ลา้น 
31. อนิโดฯจับกมุเรอืประมงเวยีดนาม ลักลอบจับปลาในน่านน ้า...           
32. เอกวาดอรแ์ทบช็อก! เรอืประมงจนีกว่า 200 ล า ขา้มซกีโลก ลา่ปลาใกลเ้กาะกาลาปากอส 
33. นักทอ่งเทีย่วผงะ เจอปลายักษ์หนา้ตาประหลาดตายเกยตืน้ชายหาดออสเตรเลยี 
34. นักทอ่งเทีย่วแหเ่ทีย่วทะเล ซือ้อาหารทะเลประมงพืน้บา้น 
35. “บิ๊กป้อม” หว่งประมงพืน้บา้น สง่ผูช้ว่ย ผบ.ตร. ถกปัญหาหอยแครงทีส่รุาษฎรฯ์ 
36. นาทปีระทบัใจ ลกูเรอืประมง ชว่ยชวีติเตา่กระ ตดิกระสอบลอยคอกลางทะเล 
37. US raises questions on certain Indian schemes for fishery in WTO committee 
38. Agriculture Ministry bodies ink MOU on sturgeon protection, reproduction 
39. MSC pledges funding for welfare at sea after death of fishery observer 
40. New reports detail threat to Pacific tuna observers, including from COVID-19 
41. ปลาทไูทยก าลังฟ้ืนตัว จะท ายังไงตอ่...ใหย้ั่งยนื 
42. 15 อาหารและเครือ่งดืม่คโีตในเซเวน่ ทีค่นลดน ้าหนักแบบคโีตเจนคิกนิได ้หาซือ้ง่ายมาก! 
43. The struggle for the soul of the Mekong River 
44. Eastern Atlantic bluefin fishery overcomes objections to become first to gain MSC 
 
   
ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง  
1. German pet dog numbers grew 700,000 in 2019; Cats #1 
2. DITP ชี ้“อาหารแมว” สนิคา้ดาวรุ่งขายดตีลาดนวิซแีลนดช์ว่งโควดิ-19  
3. 4 main areas pandemic affects pet food, supply business 
4. งาน PET FAIR SEA ประกาศเลือ่นการจัดงานไปเดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 เผยแนวคดิ Virtual Buyer Platform เพือ่จัดงานรูปแบบ
ใหมใ่นปีน้ี 
5. Warning letter sent to pet food firm after inspectors find Salmonella, E. coli, Listeria 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/194/T_0027.PDF
https://www.naewna.com/local/503995
https://thestandard.co/resisting-the-construction-of-chana-industrial-estate/
https://thestandard.co/oppose-chana-industrial-estate/
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1890635
https://www.thairath.co.th/news/local/south/1877236
https://thefishsite.com/articles/thai-shrimp-land-good-alternative-status
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000072022
https://mgronline.com/south/detail/9630000072488
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-492757
https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_4566724
https://mgronline.com/indochina/detail/9630000075659
https://www.dailynews.co.th/politics/786291
https://www.ryt9.com/s/cabt/3143779
https://www.ryt9.com/s/cabt/3143779
https://www.ryt9.com/s/iq03/3143735
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2278948
https://www.ryt9.com/s/prg/3144802
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000075186
https://www.posttoday.com/economy/news/629011
https://www.undercurrentnews.com/2020/07/16/thai-union-launches-shelf-stable-wild-catch-tuna-salmon-with-resealable-lids/
https://3wnews.org/news/3011170/impact-of-covid-19-outbreak-on-canned-tuna-market-global-industry-report-2025/
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1272/83482
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1272/83482
https://thestandard.co/seafood-trader-vendor-inviting-tourists-to-rayong-revive-the-economy/
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/83237
https://www.hatyaitoday.com/whale-shark/
https://www.youtube.com/watch?v=rySuKH6TP9I
https://www.youtube.com/watch?v=z0KAPX8X7_s
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/84029
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/84029
https://www.thebangkokinsight.com/404412/
https://www.matichon.co.th/politics/news_2285265
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/443665
https://www.dailynews.co.th/foreign/787281
https://www.sanook.com/news/8218803/
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1899867
https://news.ch7.com/detail/427781
https://www.thairath.co.th/news/politic/1897168
https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/438189
https://www.business-standard.com/article/international/us-raises-questions-on-certain-indian-schemes-for-fishery-in-wto-committee-120072801836_1.html
https://www.tehrantimes.com/news/450596/Agriculture-Ministry-bodies-ink-MOU-on-sturgeon-protection-reproduction
https://www.thegrocer.co.uk/fish/msc-pledges-funding-for-watchdog-welfare-after-death-of-fishery-observer/646788.article
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/new-reports-detail-threat-to-pacific-tuna-observers-including-from-covid-19
https://www.thairath.co.th/news/local/1900289
https://women.trueid.net/detail/0nmQy124myyn
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1960339/the-struggle-for-the-soul-of-the-mekong-river
https://www.undercurrentnews.com/2020/07/30/eastern-atlantic-bluefin-fishery-overcomes-objections-to-become-first-to-gain-msc/
https://www.petfoodindustry.com/articles/9388-german-pet-dog-numbers-grew-700000-in-2019-cats-1?v=preview
https://mgronline.com/business/detail/9630000068408
https://www.petfoodindustry.com/articles/9403-main-areas-pandemic-affects-pet-food-supply-business?v=preview
https://www.ryt9.com/s/prg/3141041
https://www.ryt9.com/s/prg/3141041
https://www.foodsafetynews.com/2020/07/warning-letter-sent-to-pet-food-firm-after-inspectors-find-salmonella-e-coli-listeria/
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6. Russia, Germany, UK top European pet dog populations 2019 
7. ญีปุ่่ นปรับเกณฑส์ารตกคา้งใหมใ่นประเทศ 
8. จนีระงับการน าเขา้เน้ือวัวจากโรงงาน 8 แหง่ในอารเ์จนตนิาหลังพบพนักงานตดิ Covid-19  
9. “สธ.-สภาอตุฯ-หอการคา้” จับมอืสรา้งความปลอดภัยใน “สถานประกอบการ” แบบนวิ นอรม์อล 
10.  รายงานผลการจัดกจิกรรม Online Business Matching ในเกาหลใีต ้สนิคา้ Pet Food & Pet Product  
 
ขา่วความปลอดภยัอาหาร 
1. มกอช. เผย Codex เตรยีมประกาศมาตรฐานใหม ่คมุเขม้จัดการสารก่อภมูแิพต้ลอดหว่งโซก่ารผลติอาหาร 
2. U.S. raises four issues at WTO SPS meeting 
3. Study uncovers data on Vibrio infections entering the UK 
4. Online international food safety summit set late this month 
5. แคนาดา รเิริม่โครงการ Surplus Food Rescue Program เพือ่ชว่ยเหลอืผูข้าดแคลนอาหาร 
6. “Codex” ประกาศมาตรฐานใหม ่ผวา 3.3 หมืน่ลา้นดอลลารส์ะดดุ 
7.  EU ออกแนวทางความปลอดภัยอาหารส าหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ยและการบรจิาค 
8. ญีปุ่่ นปรับเกณฑส์ารตกคา้งใหมใ่นประเทศ 
9. จนีระงับการน าเขา้เน้ือวัวจากโรงงาน 8 แหง่ในอารเ์จนตนิาหลังพบพนักงานตดิ Covid-19 

10. “สธ.-สภาอตุฯ-หอการคา้” จับมอืสรา้งความปลอดภัยใน “สถานประกอบการ” แบบนวิ นอรม์อล 

11. Dalian provides city-wide COVID-19 tests after seafood company employees infected 

12. Employee at Dalian seafood processor tests positive for COVID-19 

13. ชมุชนประมงญีปุ่่ นปรับกลยทุธส์ูม้รสมุโควดิ-19 

14. ญีปุ่่ นประกาศรายชือ่ประเทศ ภมูภิาค หรอืโรงงานทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยรัฐมนตร ี

15. Virtual food hygiene inspections could reduce backlog 

16.ภาคอตุฯ เวยีดนามชีต้อ้งปฏรูิปการผลติ เหตคุูค่า้เขม้งวดน าเขา้ 

17. ทีป่ระชมุ SPS ระอ ุปมมาตรการบังคับตรวจโควดิสนิคา้เกษตร 

18. รายงานขา่ว ความคบืหนา้ผลการสอบสวนและควบคมุโรค กรณีโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พืน้ที ่จ.ระยอง และ 

กทม. ประจ าวันที ่20 กรกฎาคม 2563 
19. IAFP speakers tackle COVID’s impact on food workers and how to keep them safe 
20. Three histamine outbreaks in three months for Sweden 
21. FDA takes action against seafood, spice, other food companies 
     
 ขา่วแรงงาน 
1. กรมจัดหางาน รับลกูรองนายกฯ จับตา “แรงงานตา่งดา้ว” พืน้ทีร่ะยอง  
2. ศาลรับฟ้องคดบีรษัิทสัปปะรดกระป๋องเรยีกคา่เสยีหาย 'อานดี'้ 300 ลา้นบาท 
3. ตัง้จุดตรวจ-ชดุเคลือ่นทีเ่ร็ว คมุลกัลอบแรงงานตา่งดา้วเขา้เมอืง     
4. “บอรด์ สปส.” คา้น “หมอ่มเตา่” ขอขยายเวลาเยยีวยาผูว้า่งงาน 62% ถงึสิน้ปี  
5. 'แรงงาน' หว่งเลกิจา้งพุ่ง โควดิหยดุกจิการชัว่คราว 4.4 พันแหง่ บัณฑติจบใหม ่5 แสนคนอาจวา่งงาน 
6. แนะชว่ยเหลอืกลุม่เปราะบางทีอ่าศัยรายไดห้ัวหนา้ครอบครัวเป็นหลัก อยา่งเร่งดว่น 
7. เพิม่คา่ท าศพกองทนุประกันสังคมเป็น 5 หมืน่บาทแลว้  
8. จัดอันดับคา้มนุษย ์ไทยอยูเ่ทยีร ์2 ตอ่เน่ืองปีที ่3   
9. กสร. จัดอบรมนายจา้ง นักบรหิารงานบคุคล เตรยีมพรอ้มองคก์รสู ่New Normal และ Digital Age  
10. “บิ๊กป้อม” ส่ังคมุเขม้แรงงานตา่งดา้วลักลอบเขา้เมอืง หว่ันท าโควดิระบาดระลอกสอง  
11. กสร. ออกประกาศขอความร่วมมอืนายจา้งหยดุชดเชยสงกรานต ์         
12. มตบิอรด์ประกันสังคม ปรับลดเงนิสมทบเหลอื 2% สามเดอืน เตรยีมเสนอ ครม.  
13. กรมการจัดหางาน เผย COVID-19 เริม่คลีค่ลาย พรอ้มเปิดใหต้อ่อายใุบอนุญาตท างานแรงงานตา่งดา้วทีค่า้งอยูก่วา่ 5 แสนราย  
14. ''กระทรวงแรงงาน''ออกมาตราการป้องกันการคา้มนุษย ์ประกาศเป็นวาระแหง่ชาต ิสง่เสรมิและป้องกันสทิธแิรงงานของทกุสัญชาติ
อยา่งเทา่เทยีม     
15. ตกงานพุ่ง ธปท.แกโ้จทย ์จีส้รา้งศก.ภมูภิาคดดูแรงงานคนืถิน่ 
16. แรงงานตา่งดา้วนับแสน ตดิดา่นโควดิรอเขา้ไทย นายจา้งร่วมจ่ายกักตัว 14 วัน 
17. สอ่งการจัดการแรงงานตา่งชาตใินไตห้วันชว่ง COVID-19 

18. แรงงานตา่งดา้วขาดแคลนหนัก “กอ่สรา้ง-ประมง” ตอ้งการ 1.2 ลา้นคน  

19. ครม.แบง่งานแทน รมต.ทีพ่น้ต าแหน่ง/แรงงาน เสนอเยยีวยาผูป้ระกันตน/ททท.เสนอเพิม่เกณฑโ์รงแรมร่วมโครงการเราเทีย่ว

ดว้ยกัน  

20. “แรงงานไทย” ยคุหลังโควดิ-19  

 
ขา่วสถานการณ์โควดิ-19 
1. แอฟรกิาตดิเชือ้โควดิ-19 ทะล ุ500,000 ราย เสยีชวีติ 12,000 ราย 
2. Coronavirus: WHO rethinking how Covid-19 spreads in air 
3. สหรัฐฯ ตดิเชือ้โควดิอันดับ 1 ของโลก ถอนตัวจาก WHO อยา่งเป็นทางการแลว้ 
4. กรมควบคมุโรค เร่งสอบสวนโรคกรณีแรงงานเมยีนมาตดิเชือ้โควดิ 19 หลังกลบัจากไทย 
5. ส ารวจประชาชนหลังคลายกฎคมุโควดิ-19 
6. หมอยง คาดชว่งเวลาไดวั้คซนีแกโ้ควดิ-19 เผยคบืหนา้ศกึษา “ภมูติา้นทาน” ป้องกันโรค 
7. กสร.จัดอบรมนายจา้ง นักบรหิารงานบคุคล เตรยีมพรอ้มองคก์รสู ่New Normal และ Digital Age 
8. “คณะทตูเอสโตเนีย” ขอกักตัวคอนโดหรูยา่นสขุมุวทิ นติฯิ ไมย่อม 
9. พุ่งไมห่ยดุ! มะกันตดิ ‘โควดิ’ 3.6 ลา้น ตายทะล ุ1.4 แสน 
10. ดว่น! กทม.แจง้ผูม้ปีระวัตเิดนิทางไประยอง 8-11 ก.ค. ตดิตอ่เขา้รับการคัดกรอง ‘โควดิ-19’ 
11. ผูต้ดิเชือ้โควดิรายใหมวั่นน้ี เพิม่ 4 ราย มาจาก 3 ประเทศ 
12. มหาดไทยส่ังดว่น!! ใหผู้ว้า่ฯทั่วประเทศแจง้ประชาชนทีไ่ประยอง ตดิตอ่สธ.จังหวัดในพืน้ที่ 
13. “เซ็นทรัล ระยอง” ประกาศปิดหา้ง 2 วัน จัด “บิ๊กคลนีนิง่” ชดุใหญ ่

https://www.petfoodindustry.com/articles/9396-russia-germany-uk-top-european-pet-dog-populations-2019
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https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/636730/636730.pdf&title=636730&cate=414&d=0
https://www.dailyboomm.com/09/07/2020/15060/?fbclid=IwAR0D1zyDRCroMZG3REjwLeLZUmq1FFEVmJ7f4K6eW4l0hF5TKgOCcUHodzs
https://www.foodsafetynews.com/2020/07/u-s-raises-four-issues-at-wto-sps-meeting/
https://www.foodsafetynews.com/2020/07/study-uncovers-data-on-vibrio-infections-entering-the-uk/
https://www.foodsafetynews.com/2020/07/online-international-food-safety-summit-set-late-this-month/
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https://www.thansettakij.com/content/441309
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https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7072
https://www.foodsafetynews.com/2020/07/virtual-food-hygiene-inspections-could-reduce-backlog/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7068
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7066
https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=13838&deptcode=brc&news_views=2
https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=13838&deptcode=brc&news_views=2
https://www.foodsafetynews.com/2020/07/iafp-speakers-tackle-covids-impact-on-food-workers-and-how-to-keep-them-safe/
https://www.foodsafetynews.com/2020/07/three-histamine-outbreaks-in-three-months-for-sweden/
https://www.foodsafetynews.com/2020/07/fda-takes-action-against-seafood-spice-other-food-companies/
https://www.matichon.co.th/covid19/news_2265998
https://prachatai.com/journal/2020/07/88581
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889244
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-491265
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-491265
https://prachatai.com/journal/2020/07/88465
https://www.thansettakij.com/content/440783
https://prachatai.com/journal/2020/07/88447
https://www.ryt9.com/s/prg/3141243
https://www.springnews.co.th/politics/689123
https://www.ryt9.com/s/prg/314067
https://www.thairath.co.th/news/politic/1886635
https://www.thairath.co.th/news/politic/1885827
https://www.dailynews.co.th/politics/786416
https://www.dailynews.co.th/politics/786416
https://today.line.me/TH/article/g8QZRN?utm_source=copyshare
https://www.prachachat.net/general/news-495523
https://prachatai.com/journal/2020/07/88671
https://www.prachachat.net/economy/news-495666
https://www.ryt9.com/s/iq02/3143533
https://www.ryt9.com/s/iq02/3143533
https://www.ryt9.com/s/prg/3143324
https://www.ryt9.com/s/iq29/3140096
https://www.bbc.com/news/world-53329946
https://brandinside.asia/donald-trump-withdraw-usa-from-who-officially/?fbclid=IwAR0o7rIW3n3np7bVpveAVQgzKKARM065a7Fo792EDr0qjRRy0tXfnHRF-yo
https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=13667&deptcode=
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2258104
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2257459
https://www.ryt9.com/s/prg/3141243
https://www.prachachat.net/general/news-492906
https://www.matichon.co.th/foreign/news_2268135
https://www.matichon.co.th/covid19/news_2268566
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2268461
https://www.matichon.co.th/covid19/news_2266888
https://www.prachachat.net/marketing/news-491450
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14. ทหารอยีปิตท์ าวุน่ ตดิโควดิ เพ่นพ่านระยอง 
15. Vaccine ready 'next year'    
16. ปัจจัย หากไปเกดิ “โควดิ” รอบ 2 จะตา่งจากครัง้แรก เชือ่ดับสะเก็ดไฟเป็นจุดๆ ได ้แนะ “กจิการ” ป้องกันแพร่เชือ้ 3 ระดับ    
17. ศนูยบ์รหิารทรัพยากรโควดิ-19 เผย ‘เครือ่งชว่ยหายใจ’ รอซอ่มนับพัน เร่งจัดสรรก าลังรับระบาดรอบ2 

18. Covid-19 ท าพษิ โรมาเนียส่ังปิดโรงฆา่สัตว ์

19. “ไทย”ครองแชมป์โลก ฟ้ืนตัวจากโควดิ-19 
 

ขา่วการเงนิ 
1. อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทวันน้ีกรอบ31.05-31.25บาท/ดอลลาร ์
2. ธนาคารกรุงเทพ แจง้ปิดปรับปรุงระบบชัว่คราวเพือ่พัฒนาการใหบ้รกิาร วันที ่10-11 กรกฎาคม น้ี 
3. อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเปิดตลาด "แข็งคา่" 
4. กรุงศรคีาดเงนิบาทหลังหยดุยาว กรอบ 30.85-31.20 บาท/ดอลล ์จับตาสถานการณ์โควดิ-19 หลังคนมะกันผูต้ดิเชือ้เพิม่ตอ่เน่ือง  
5. เพิม่คา่ท าศพกองทนุประกันสังคมเป็น 5 หมืน่บาทแลว้  
6.  หา้เดอืนแบงกย์บุ 137 สาขา แหล่ดตน้ทนุ “ไทยพาณชิย”์ แชมป์ 
7. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.73/75 แนวโนม้ออ่นคา่เน่ือง ตลาดรอปัจจัยใหม ่ใหก้รอบวันน้ี 31.70-31.80 
8. การเงนิกับโลกแหง่อนาคตทีก่ าลงัคอ่ยๆ เปลีย่นไป    
9. หุน้โลกยังผันผวน น ้ามันปรับขึน้ 
10. เงนิบาทแข็งคา่ 31.49 บาท/ดอลลาร ์แนะจับตาคา่เงนิ “หยวน-ฮอ่งกงดอลลาร”์ วันน้ี 
11. ราคาน ้ามันดบิลดลง จากความกังวล “โควดิ-19” รอบสอง 
12. เงนิบาทวันน้ี ออ่นคา่สดุในรอบ1เดอืนครัง้ใหม ่
13. ก.ล.ต. เตรยีมปรับปรุงหลักเกณฑร์องรับการเสนอขายกองทนุรวมระหวา่งฮอ่งกงและไทย 
14. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.61 แนวโนม้แกวง่กรอบแคบ จับตาความขดัแยง้สหรัฐฯ-จนีรอบใหม,่ ราคาทองค า 
15. ภาวะตลาดหุน้จนี: เซีย่งไฮค้อมโพสติปิดบวก 12.27 จุด รับขา่วจนีปฏรูิปตลาดทนุ 

16. “สรรพากร” เก็บภาษีต ่าเป้า 1.39 แสนลา้น รายไดเ้ดอืน พ.ค.หด 33.7% 

17.คปูองดจิทิลัชว่ยพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิหลังวกิฤตโควดิ-19 ในจนี 

18. ผูว้า่ธปท.เตอืน เงนิบาทยังผันผวน 

19. คา่เงนิบาทเชา้น้ีทรงตัวทีร่ะดับ 31.69 บาท/ดอลลาร ์
20. ฮ่ังเส็งปิดบวก 110.38 จุด จับตามาตรการกระตุน้ศก.สหรัฐ, ผลประชมุเฟด 

21. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.32 แข็งคา่จากวานน้ี หลังตัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐฯกดดอลลอ์อ่น 
 
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 
1. “ธนกร”เปิด 15 ผลงานยคุ"อตุตม"คมุคลัง เร่งฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ  
2. ครึง่ปีหลังยังตอ้งเร่งเจรจา FTA คา้งทอ่-จ่อเซ็น RCEP 
3. มอง CPTPP ใหล้กึกวา่ ‘เขา้’ หรอื ‘ไมเ่ขา้’ กับอธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
4. พาณชิย ์เผยยอดการคา้ชายแดน-ผ่านแดน 5 เดอืนหดตัวตอ่เน่ือง หลังปิดจุดผ่านแดนทั่วประเทศชว่งโควดิ 
5. "สมคดิ"เผยหอการคา้ญีปุ่่ นมั่นใจลงทนุไทย หวังศก. ครึง่ปีหลังฟ้ืนคจข 
6. "ยบูเีอส"มองแนวโนม้เศรษฐกจิเวยีดนามสดใสทีส่ดุในเอเชยี แมเ้ผชญิโควดิ-19 
7. นคิมกรนีอดุรฯ เล็งดงึทนุญีปุ่่ น-จนี รับไฮสปีด-ระเบยีงเศรษฐกจิอสีาน  
8. “พาณชิย”์ โชวผ์ลเจรจาธรุกจิออนไลน์ตลาดสหรัฐฯ คาดท ายอดขายใน 1 ปี 2,800 ลา้นบาท 
9. สง่ออก พ.ค. 63 โดนพษิโควดิ-19 ยอดตกเหลอื 16,278 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ต ่าสดุ 4 ปี 
10. ‘สรท.’หั่นสง่ออกปี’63 เหลอื -10% พรอ้มเตรยีมยืน่หนังสอืเสนอนายกฯพจิารณาคา่เงนิบาท 
11. ราคาน ้ามันดบิผันผวน หลังตัวเลขทางเศรษฐกจิมทีศิทางดขีึน้ 
12. ‘กรมเจรจาฯ’ ชวนใชป้ระโยชน์จากคลังขอ้มลูการคา้-ระบบใหค้ าปรกึษาออนไลน์ เสรมิแกร่งผูป้ระกอบการไทยแขง่ขันในตลาด
อาเซยีน 
13. พาณชิย ์เตรยีมแผนท าตลาด Thai SELECT ในตลาดสหรัฐหลังวกิฤตโควดิ-19 คลีค่ลาย 
14. พาณชิย ์เผยนักธรุกจิญีปุ่่ นมองศก.ไทย H2/63 ดขีึน้-แนะกระตุน้ศก.วงกวา้ง 
15. กลุม่เกษตรอนิทรยีภ์าคตะวันออก ผนกึกลุม่เครอืขา่ยฯ ไมเ่อา CPTPP 
16. “ศภุชยั พานชิภักดิ”์ ชัง่น ้าหนักคบคา้มหาอ านาจ จนี-สหรัฐ ตงิ 5 ขอ้ไทยตัง้สตกิอ่นขึน้ขบวน CPTPP 
17. China's economy is growing again. That's good news for the rest of the world 
18. หอการคา้ไทยชธูง หนุน พ.ร.บ.อากาศสะอาด 
19. ไทยผูน้ าอาหารโลก โจทยท์า้ทายรัฐบาล 
20. "จุรนิทร"์ มั่นใจอาหารไทยพัฒนาเป็นอาหารโลกได ้แม ้ศก.ทั่วโลกชะลอตัว 
21. เกษตร-พาณชิยล์ยุตลาดสง่ออกอาหารไทย 
22. 'ยเูอ็น' เร่งปฎรูิประบบอาหาร ชีห้ลังโควดิคลาย กวา่ 132 ลา้นคนขาดแคลน 
23. ญีปุ่่ นยังคงใหค้วามเชือ่มั่นการลงทนุในประเทศไทย และพรอ้มขยายการลงทนุมากขึน้ในอนาคต 

24. สรท.คา้นประกาศทา่เรอื หว่งเพิม่ตน้ทนุโลจสิตกิส ์ 

25. จุดเปลีย่นการเมอืงสหรัฐ “ทรัมป์” VS “ไบเดน” เอฟเฟ็กตก์ารคา้ไทย 
26. วอนผูว้า่ฯสงขลา เปิดดา่นบา้นประกอบ หลังสง่ออกอาหารสดไมท่ันประกัน-ตน้ทนุบาน   
27. World Today: สรุปประเด็นน่าตดิตามประจ าวันที ่16 กรกฎาคม 2563 
28. "เกษตร-พาณชิย"์ผนกึก าลังสรา้งไทยศนูยก์ลางอาหารโลก 
29. กรุงเทพฯตะวันออกระอ ุ ‘คา้ปลกี’ ชงิปักธง ดักก าลังซือ้  
30. สนง.ศลุกากรจนีเผยยอดสง่ออกเดอืนม.ิย.ดดีขึน้ 4.3% ขณะยอดน าเขา้พุ่ง 6.2% 
31. “ส.อ.ท.” ชว่ย SMEs สอนท าการตลาดในจนี เปิดรับ 9,999 คน 4 หลักสตูรฟร ี
32. จนีเผยยอดน าเขา้ถั่วเหลอืงเดอืนม.ิย.พุ่งสงูเป็นประวัตกิารณ์ถงึ 71% 
33. ดไีอทพี ีการด์ไมต่กเปิดกลยทุธด์งึตัวเลขสง่ออกไทย สรา้งผูส้ง่ออกอัจฉรยิะ ในยคุ New Normal ทางรอดธรุกจิไทยดว้ยเครอืขา่ย
ครอบครัว Smart Exporter 
34. สศก. เผยกองทนุ FTA เตรยีมผนกึรัฐ-เอกชน ร่วมแกปั้ญหาใหเ้กษตรกรทีรั่บผลกระทบจากเปิดเสรกีารคา้ 
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35. ‘วรีศักดิ’์ เตรยีมทัพพาณชิยล์งพืน้ทีอ่สีานใต ้ชว่ยเกษตรกร SME ยกระดับรายไดด้ว้ยมาตรฐานสนิคา้ เดนิหนา้คา้ขายตา่งประเทศ
ผ่านเอฟทเีอ 
36. พาณชิย ์แนะผูส้ง่ออกใชช้อ่งทางออนไลน์เจาะตลาดออสซี ่รับมอืยคุ New Normal 
37.ไทยยเูน่ียน ร่วมลงนามความร่วมมอื "BCG: โมเดลเศรษฐกจิสูก่ารพัฒนาทีย่ั่งยนื" 
38. สง่ออก ม.ิย. ตดิลบ 23.17% สงูสดุรอบ 131 เดอืน ผลจากโควดิกระทบประเทศผูน้ าเขา้หลัก 
39. พาณชิย’์ เตรยีมประชมุ SEOM ผ่านระบบทางไกล ทิง้ทา้ยปี 63 พรอ้มถก 11 ชาต ิหาแนวทางจัดท า FTA เพิม่เตมิ 

40. โควดิ-19 สัญญาณปลกุการวจัิยและการพัฒนาศักยภาพของอตุสาหกรรม 

41. พรุ่งน้ีน ้ามันทกุชนดิขึน้ราคา40สต. 

42.EU leaders agree on landmark stimulus plan to help Europe recover from coronavirus crisis 

43. กลุม่ G7 เตรยีมถกประเด็นการออกสกลุเงนิดจิทิัลของแบงกช์าตใินการประชมุครัง้หนา้ 

44. ครม.เคาะลดคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตมอก.ชว่ยเอกชน30,000ราย ลดผลกระทบโควดิ 

45.อานสิงสโ์ควดิ ไทยลุน้แซงเบลเยยีม ผงาดท็อป 10 อาหารโลก 

46. ถก 11 ชาต ิหาแนวทาง ท า FTA เพิม่เตมิ  

47. ไทยลุน้แซงเบลเยยีม ผงาดท็อป 10 อาหารโลก 

48. สอ่งผลกระทบ COVID-19 ตอ่การลงทนุโดยตรงระหวา่งประเทศ (FDI) 

49. “ทนู่าเวยีดนาม” ขยับแขง่ไทย สง่ออกยโุรปไดแ้ตม้ตอ่ EVFTA ภาษี 0% 

50. กรมธรุกจิพลังงาน เผยผูค้า้ฯมองยอดใชน้ ้ามันปี 63 หดตัว 8.7% หลัง H1 ลดลง 13.8% รับผลกระทบล็อกดาวน์ 
51. หอการคา้ไทย คาดสง่ออกปี63 ตดิลบ 9.6% หนักสดุรอบ 10 ปี 
52. ปลกุชพีประมง “พาณชิย-์พืน้บา้น” สูโ้ควดิ 
53. ปรับแผนสง่ออกครึง่ปีหลงั เนน้รุกตลาดศักยภาพ 
54. รัฐมนตรกีารคา้เอเปคออกแถลงการณ์ร่วมรับมอืวกิฤตโควดิ-19 

 

ขา่วประจ าเดอืนสงิหาคม 2563 รวบรวมโดย TTIA 
 

ขา่วประมง 

1. 'บิ๊กป้อม'ลงใต ้ตดิตามแกปั้ญหาประมงผดิกม. ตัง้เป้าปราบคา้มนุษยเ์ทยีร ์1 
2. ประมงเรอืเล็กสวนสนเพรอ้ง! โครงการสรา้งเขือ่นกันตลิง่รมิหาดสวนสนท าเดอืดรอ้น 
3. ชาวประมงโอด! พายถุลม่ท าปลาตายเป็นแพ แถมโดนโกง่ราคา 
4. กรมประมง ออกขอ้บังคบัซือ้ขายสัตวน์ ้าตอ้งมใีบรับรอง 
5. 'ดร.ธรณ์' จีห้น่วยงานเอาผดิคนจับปลาสวยงามจากแนวปะการัง พืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มภเูก็ต 
6. MSC certification of bluefin tuna fishery before stocks have recovered sets dangerous precedent      
7. No end in sight for EU probe into Irish fishery controls  
8. คลืน่ลมแรง! เรอืประมงกวา่ 300 ล าจอดเทยีบทา่ไมก่ลา้ออกทะเล 
9. ประมงไทยอยา่การด์ตก 
10. "พายซุนิลาก"ู ถลม่หนัก ท าใหป้ลากระชงัน็อคน ้าตายเป็นแพ ช ้าหนักตอ้งเอามาขายแบบขาดทนุ 
11. Bayer increasing footprint in China’s aquaculture scene 
12. Impact of COVID-19 on Aquaculture Market: Implications on Business 
13. FWC UPDATES: Possible flounder fishery changes 
14. Global Tuna Alliance calls for 25 percent reduction in Indian Ocean yellowfin tuna catch 
15.'บิ๊กป้อม'ย ้าตรวจเรอืประมงเขา้ออก-แรงงานภาคประมง  
16. โฉมใหม ่‘ตลาดประมงอา่งศลิา’ ตลาดปลากลางทะเลแหง่แรกในไทย สะอาด ปลอดภัย ยตุธิรรม 
17. ชาวประมงปลอ่ยปลาทะเลสนิสมทุรลายฟ้าสูธ่รรมชาต ิ
18. ‘ซนิลาก’ู กระทบชาวประมงออกเรอืไมไ่ด ้ท าอาหารทะเลขาดตลาด 
19. อว่มซ ้า!พษิซนิลากทู าน ้าเหนือหลาก ปลากระชงัน ้าน่านน็อกตายวันเดยีวนับ 10 ตัน 
20. Giant Bluefin Tuna Are Showing Up Near Half Moon Bay, Thrilling Sport Fishermen 
21. คลืน่ลมแรง!เรอืประมงกวา่ 300 ล าจอดเทยีบทา่ไมก่ลา้ออกทะเล 

22. ประมงไทยอยา่การด์ตก 

23. "พายซุนิลาก"ู ถลม่หนัก ท าใหป้ลากระชงัน็อคน ้าตายเป็นแพ ช ้าหนักตอ้งเอามาขายแบบขาดทนุ 

24. Bayer increasing footprint in China’s aquaculture scene 

25. Impact of COVID-19 on Aquaculture Market: Implications on Business 

26. FWC UPDATES: Possible flounder fishery changes 

27. Global Tuna Alliance calls for 25 percent reduction in Indian Ocean yellowfin tuna catch 

28. จับ! 8 ผูต้อ้งหาท าประมงผดิ ก.ม. ตะลมุบอนวุน่ กดดันปลอ่ยตัว 

29. 'ดร.นณณ์' ชีก้ารปลอ่ยปลาดกุสรา้งความเสยีหายตอ่ระบบนเิวศ 

30. ชาวสชิล จ.นครศรธีรรมราช รอ้งขอขดุลอกคลอง หวังท าประมงสรา้งอาชพีไดต้ามเดมิ 

31. 'บิ๊กฉัตร'ลงพืน้ทีจ่. ชมุพร ตดิตามเกษตรกร-ประมงพืน้บา้น 

32. กะพรุนไฟอาละวาดเตม็อา่วหัวไทร กระทบชาวประมงตอ้งชะลอออกหาปลา 

33. น่าทึง่! หนุ่มรังสรรคส์ิง่ประดษิฐ ์จากขยะลอยทะเลเพิม่มลูคา่สรา้งรายได ้

34. The Nature Conservancy (TNC) has partnered with Hatch Blue in a bid to identify – and invest in – the next 

generation of sustainable aquaculture farms. 

35. "ประมง" ประกาศขายเรอืใหรั้ฐ 
36. ทัพเรอืเอกวาดอรต์ืน่! เรอืประมงจนีหลายรอ้ยล าโผลใ่กล ้“กาลาปากอส” สง่กองพันลาดตระเวนจับตาใกลช้ดิ 
37. ประมงลพบรุเีตอืนคนรมิคลองชยันาท-ป่าสัก ระวังหลังมขีา่วพบจระเข ้2 ตัว 
38. Philippines looking at renewable energy program for agriculture and fishery sector    
39. Hokkaido wind farms get tailwind as tides shift for fisheries     
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40. Asian shrimp producers urged to take action regarding new diseases in farms 
41. พรบึ 22 จังหวัด ขึน้ป้าย “ขายเรอืประมง” 
42. สมาคมประมงประกาศเลกิอาชพีขายเรอืคนืรัฐ 
43. ประกาศขายเรอืเปลีย่นอาชพี IUU-โควดิทบุประมงน่วม 
44. กลุม่ประมงพืน้บา้น-กลุม่เลีย้งนกเขา หนุนโครงการเมอืงตน้แบบที ่4 จะนะ 
45. ประมงดันกะพงขาวขึน้หา้งแกร้าคาตก 
46. รมว. กษ. คยุส. แชงค ์22 จว. หลังขึน้ชนเตอ๋ญวนอาชพีแมน้ 

47. ธ.ก.ส.-ออมสนิ ร่วมปลอ่ยกูป้ระมง 1 หมืน่ลา้น 
48. ชาวบา้นถกูใจแหเ่ขา้ร่วม โครงการสง่เสรมิและสรา้งทักษะอาชพี “เพาะเลีย้งปลาน ้าจดื” กรมประมง 
49. ถว้ยรางวัลสดุแปลก! ท าจากขยะทอ้งทะเลไทย 
50. เรอืประมงตรังยนิดทีิง้ปลาในอวน เพือ่ชว่ยฉลามวาฬ 2 ตัว กลับคนืสูท่ะเล 
51. Japanese bluefin fishery wards off objections to nab MSC stamp in world first 
52. ชาวประมง ขูนั่ดชมุนุมใหญ่หากเจรจาไมส่ าเร็จ  

53. ไพลนิ ส.ส. สมทุรปราการ เสนอตัง้ กมธ. แกปั้ญหาประมงพืน้บา้น    

54. ชาวประมงใจด!ี ชว่ยเตา่กระ ตดิซากอวนลอยเกยชายหาด ลงสูท่ะเล    

55. ไมม่เีรอื ก็ใชห้ว่งยางจับปลา     

56. ปรสติดดูเลอืดท าตัวเป็น "ลิน้เทยีม" ในปากปลาทะเล    

57. ยอ้นรอย“ เอเลีย่นสปีชยี”์ รวมพล“ ปลาดกุ” จอมเขยีดปลอ่ยสัตวไ์ดร้บยันโลกหนา้  

58. Japan firm wins world's 1st sustainable label for bluefin tuna fishing 

59. มตปิระชมุใหญ่ "เลกิอาชพีประมง" (มคีลปิ) 
60. น ้าโขงยังขึน้อยา่งรวดเร็ว ประมงออกตรวจฟารม์จระเข ้
61. คณะเกษตร มรภ.สงขลา เพาะพันธุป์ลาดกุลกูผสมบิ๊กล าพัน 
62. ESG calls for tuna fishing ban 
63. Kerala government bans roadside sale of fish 
64. ประชาสัมพันธก์ารใหบ้รกิารออกหนังสอืรับรองสขุภาพสัตวน์ ้า ในชว่งวันหยดุราชการ 4-7 ก.ย. 63 
65. จับ! เรอืเวยีดนาม 4 ล า ลกูเรอื 36 คน ลักลอบท าประมงผดิ ก.ม. 
66. ปลกุประมงแกผ้่าน “คกก.ขับเคลือ่นไทยไปดว้ยกัน” 
67. กระทรวงตา่งประเทศเวยีดนามรอ้งมาเลเซยีสอบสวนเหตชุาวประมงถกูยามฝ่ังยงิดบั 
68. แม็คโคร จัดลดราคาปลากะพงเคยีงขา้งเกษตรกรไทย มเีป้าหมายมากกวา่ 150 ตัน 
69. Chinese Boats Return as South China Sea Fishing Ban Ends 
70. Ainu minority files lawsuit against gov't on salmon fishing rights 
71. ประมงภเูก็ตปั้น "อังเกย" ป้อนตลาดซฟีู้ดทั่วโลก 

72. กรมประมง จับมอื พาณชิย ์ดัน “ปลากะพงขาว” เขา้ “โมเดริน์เทรด”พรอ้มเปิดบา้นจัดงาน “ชาตนิยิม กะพงไทย” 
73. เรอืขา้มฟากคหูาเรอืส าเภานอกลูน่อกทางซอ้มยงิดับ 1 ราย 
74. ประมงดัน “ปลงิทะเล” ขึน้แทน่สัตวน์ ้าเศรษฐกจิ กโิลกรัมละ 7,000 บาท 
75. ยอ้นความประทบัใจ"มาเรยีม" ทตูสันถวไมตรแีหง่ทอ้งทะเล 
76. ทช โชวภ์าพการส ารวจ "ทะเลไทยสมบรูณ"์ เปิดตัวโลมามาใหเ้ห็น 
77. How America’s Canned Tuna Industry Went Belly Up 
78. Japanese Bluefin Tuna Fishery Now Certified as Sustainable 
79. ประชาสัมพันธช์ือ่หน่วยงานใหม ่“กองตรวจสอบเรอืประมง สนิคา้สัตวน์ ้าและปัจจัยการผลติ (กรป.)” (ชือ่เดมิ กองควบคมุการคา้

สัตวน์ ้าและปัจจัยการผลติ (กคส.)) 

80. ชาวตรวจสอบการเรยีกรอ้งรัฐยกเลกิกฎระเบยีบรัฐเงยีบขายเรอืเลกิอาชพี 

81. องคก์ารสะพานปลาจับฉลากล็อคแผงคา้ตลาดประมงอา่งศลิา ยันพรอ้มเปิดตน้ธันวาคมน้ี 

82. นักเรยีนไทยควา้รางวัลออกแบบนวัตกรรมจัดการขยะพลาสตกิชายฝ่ังทะเล 

83. ประมงเรอืเล็กหว้ยยางกวา่ 100 ล า เดอืดรอ้นหนักหลังตะกอนทรายปิดปากคลอง 

84. อธบิดกีรมประมง น าขรก. เยีย่มชมและเป็นประธานปลอ่ยพันธุสั์ตวน์ ้าทีโ่ตเตม็วัยลงแหลง่น ้าธรรมชาต ิ

85. “ประยทุธ”์ เยีย่มชมกลุม่ประมงเรอืเล็ก โชวท์ าย าสัมพันธ ์5 
86. “ประมง” นับแสนพรอ้มเดนิเทา้เขา้ท าเนียบ 
87. กรมประมงชีแ้จงรายละเอยีดขอ้กฎหมายจับสัตวน์ ้า    
88. นักวชิาการมองโฉม! แมฉ่ลามหดู าอา่วมาหยาชีท้ะเลไทยกลับมาสมบรูณ์อกีครัง้ 
89. “จับสลากล็อคแผงคา้” ตลาดประมงอา่งศลิา คกึคัก-โปร่งใส 
90. EU and US agree to cut tariffs on lobster imports 
91. NOAA designates first Aquaculture Opportunity Areas 
92. ปลกุผกีองเรอืทนู่าลดน าเขา้ ดัน ‘ภเูก็ต’ ศนูยโ์รงงานแปรรูป 
93. กรมประมง...แจง รัฐเร่งด าเนนิการตามขอ้เรยีกรอ้งของพีน่อ้งชาวประมง 
94. ฟังชาวประมง 
95. ประชาสัมพันธ>์>>การใหบ้รกิารออกหนังสอืรับรองสขุภาพสัตวน์ ้า ในชว่งวันหยดุราชการ 4-7 ก.ย. 63 
96. แกนน าประมงพืน้บา้นประจวบฯออกแถลงการณ์จีบ้ ิ๊กตูแ่กปั้ญหา 
97. ประมง จ.ยโสธร มอบพันธุป์ลาตะเพยีนขาวจ านวน 85,000 ตัวใหกั้บเกษตรกรเลีย้งปลาเพือ่ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรอืน 
98. คนตากรับไมไ่ด ้อบต.จัดทอดแห ลา่ปลาบกึ หนองเลม่ บงึประวัตศิาสตร ์(คลปิ) 
99. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ: เขือ่นมบีทบาทส าคัญชว่ยชะลอระดับน ้าทะเลเพิม่ 
100. นาซาไขปรศินา “ท าไมระดับน ้าทะเลพุ่งสงูเกนิคาด” ชว่ยรับมอื ‘เมอืงจมน ้า’ ในอนาคต 
101. “ประมง” ตัง้ทมีเจรจารัฐบาลยุตปัิญหา 
102. ชาวประมง 22 จังหวัด ประกาศขายเรอื-เตรยีมบกุ พบ “บิ๊กตู”่ 28 ส.ค.น้ี   
103. ประมงสงขลา ประกาศขายเรอื 531 ล า เผยรัฐออกกฏหมายไมเ่อือ้ท ากนิ      
104. 'ไทยภักด'ีหนุนทร.ซือ้เรอืด าน ้า อา้ง'มั่นคง-ปกป้องทะเล' 
105. โลกวกิฤต ทะเลขัว้โลกเหนือจะไรน้ ้าแข็งภายในปี 2035 
106. ใหม!่ ทนู่าในซปุญีปุ่่ น คัตซโึอะบชุ ิสัมผัสตน้ต ารับแท ้เมนูดตีอ่ใจทีท่กุคนตอ้งลอง 

https://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/asian-shrimp-producers-urged-to-take-action-regarding-new-diseases-in-farms
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/445238
https://www.dailynews.co.th/politics/789531
https://www.prachachat.net/economy/news-504690
https://www.matichon.co.th/region/news_2304364
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/893246
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000082611
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/893484
https://www.matichon.co.th/region/news_2305437
https://mgronline.com/sport/detail/9630000083015
https://www.thairath.co.th/news/local/south/1909984
https://www.intrafish.com/fisheries/japanese-bluefin-fishery-wards-off-objections-to-nab-msc-stamp-in-world-first/2-1-857243
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/445767
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/445767
https://www.banmuang.co.th/news/region/202729
https://www.nationtv.tv/main/content/378790539/
https://www.bbc.com/thai/features-53792083
https://mgronline.com/daily/detail/9630000083393
https://english.kyodonews.net/news/2020/08/3c0ccce2247b-japan-firm-wins-worlds-1st-sustainable-label-for-tuna-fishing.html
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/446213
https://www.matichon.co.th/region/news_2314949
https://www.banmuang.co.th/news/education/203106
https://www.chronicle.gi/esg-calls-for-tuna-fishing-ban/
https://www.livemint.com/news/india/kerala-government-bans-roadside-sale-of-fish-11597896959296.html
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1272/85827
https://www.newtv.co.th/news/62817
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/445949
https://mgronline.com/indochina/detail/9630000084549
https://www.phitsanulokhotnews.com/2020/08/18/145740
https://www.benarnews.org/english/news/philippine/ban-ends-08182020184018.html
https://english.kyodonews.net/news/2020/08/b117fbdeae50-ainu-minority-files-lawsuit-against-govt-on-salmon-fishing-rights.html
https://www.thairath.co.th/news/local/1912200
https://news.gimyong.com/article/13596
https://mgronline.com/indochina/detail/9630000084210
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/893960
https://news.thaipbs.or.th/content/295541
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000083941
https://slate.com/business/2020/08/canned-tuna-industry-price-fixing-starkist-bumble-bee.html
https://www.perishablenews.com/seafood/japanese-bluefin-tuna-fishery-now-certified-as-sustainable/
https://www.facebook.com/FSWcallcenter/
https://www.facebook.com/FSWcallcenter/
https://mgronline.com/south/detail/9630000085692
https://siamrath.co.th/n/176282
https://www.bbc.com/thai/thailand-53844468
https://siamrath.co.th/n/176101
https://siamrath.co.th/n/176133
https://mgronline.com/politics/detail/9630000086826
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/446810
https://news.ch7.com/detail/433132
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000086872
https://www.newtv.co.th/news/63272
https://thefishsite.com/articles/eu-and-us-agree-to-cut-tariffs-on-lobster-imports
https://thefishsite.com/articles/noaa-designates-first-aquaculture-opportunity-areas
https://www.prachachat.net/local-economy/news-509956
https://www4.fisheries.go.th/dof/activity_item/3502
https://www.thairath.co.th/news/politic/1916493
https://www.aahrdd.in.th/fish_cer/index.php?cat=report&act=p0-rpt_aboutid3&news_id=285&page=1
https://siamrath.co.th/n/176659
https://siamrath.co.th/n/176756
https://www.thairath.co.th/news/local/north/1916041
https://www.bbc.com/thai/international-53864916
https://www.beartai.com/news/sci-news/470572
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/446931
https://www.prachachat.net/local-economy/news-511237
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2321911
https://www.dailynews.co.th/politics/791718
https://www.posttoday.com/world/631423
https://www.ryt9.com/s/prg/3153711
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107. ไทยผ่านเกณฑ ์"ทนู่ายั่งยนื" ระดับดแีค ่1 แบรนด ์
108. ชาวประมง 22 จังหวัด บกุกระทรวงเกษตรฯ พรุ่งน้ี 
109. THE EXIT: เสยีงสะทอ้นอาชพีประมงภายใต ้พ.ร.ก.การประมง 
110. กรมประมง จัดการประชมุแนวทางการสบืสวนเกีย่วกับคดปีระมง 
111. ชาวประมงพืน้บา้นสรุาษฎรฯ์ 2 อ าเภอ รอ้งระงับรือ้ขน าคอกหอยอา่วบา้นดอน 
112. มกอช. จับมอื ประมง ลยุยกระดับแปลงใหญ่กุง้กา้มกราม สูร่ะบบมาฐาน GAP 
113. Dow - ทช. - IUCN ร่วมตา้นโลกรอ้น ลดขยะทะเล 
114. ตืน่ตา! ระบบนเิวศน์ใตท้ะเลเกาะหา้ อดุมสมบรูณ์สวยงาม รับทอ่งเทีย่วแบบใหม ่
115. Study finds evidence of dolphin meat in Mexican canned tuna 
          

ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

1. Japan rainy season brings interest in ‘emergency’ pet food    
2. Nestlé invests $90 million to upgrade Australian pet food plant 
3. South Korea develops new pet food from local plants 

4. Hong Kong gets first branded herbal supplements for pets 

5. Superpremium pet food in Mexico poised for growth 
6. Pet food brands can educate pet owners on gut microbiome     
7. RS rejigs model via pet food 
8. New functional ingredients in Latin American dog foods 

9. Sri Lankan pet food industry to contract in 2020 due to Covid-19    
10. Trace minerals in pet food may help bone health 
11. 3 aroma compounds ‘vital’ to dog food palatability 
12. Trace minerals in pet food may help bone health  
13. 4 novel functional pet food ingredients, like turmeric 
ขา่วความปลอดภยัอาหาร 

1. สหภาพยโุรปออกขอ้ก าหนดดา้นสขุภาพสัตวแ์ละการรับรองการเคลือ่นยา้ยสัตวน์ ้า และสนิคา้ทีม่แีหลง่ก าเนดิจากสัตวน์ ้า 
2. Experts share regional and global COVID-19 insight 
3. นักวชิาการชี ้UK-EU ก าหนดปรมิาณทีแ่นะน าตอ่วันวติามนิ D ไมต่รงกัน 
4. นานาชาตร่ิวมหาทางสูพ้ยาธใินเอเซยี 
5.  EU plans to include food safety culture in regulation 

6. Frozen shrimp imported from a restaurant in Wuhu, Anhui tested positive for new coronavirus 
7. ออสเตรเลยีพัฒนาเทคนคิล ้ายคุป้องสนิคา้ประมง 
8. USDA world food security report measures the damage caused by COVID-19 pandemic 
9. สภานวิยอรก์ผ่านร่างกฎหมายแบน PFAS 
10. USDA Appoints New Members to Food Safety Advisory Committees 

11. National Herring Import Co. recalls smoked trout spread because of possible listeria 

12. Administrative action light against large establishments during ‘COVID-19 Quarter’ 

13. สหรัฐฯ แจง้ผูป้ระกอบการสง่ออก ขอเลข DUNS-ตอ่ทะเบยีนโรงงาน ภายในสิน้ปี 
14. เกาหลใีตแ้จง้นโยบายพธิกีารศลุการกรชัว่คราวชว่งโควดิ   
15. Is Your Hand Sanitizer on FDA’s List of Products You Should Not Use? 
 
สถานการณ์โควดิ-19  

1. ศบค.เผยกักตัว ‘ทหารสหรัฐ’ เขา้ฝึกในไทย 110 ราย 
2. พบสนัุข 2 ตัว ในญีปุ่่ น ตดิเชือ้โควดิ-19 เป็นครัง้แรก 
3. นอรเ์วยค์มุเขม้เรอืส าราญ หลังพบผูป่้วยโควดิ 41 คน 
4. ญีปุ่่ นแหซ่ือ้น ้ายาบว้นปาก หลังมกีระแสเชือ่วา่ฆา่ โควดิ-19 ได ้

5. รัฐบาลฟิลปิปินสเ์ริม่ทดลองยา Avigan กับผูป่้วยโควดิ-19 

6. อนามัยโลกชีค้นหนุ่มสาวตดิ ‘โควดิ’ พุ่ง 3 เทา่ใน 5 เดอืน 

7. มะกันตดิโควดิทะล ุ5 ลา้น อนิเดยี 2 ลา้นหลังป่วยเพิม่วันเดยีวกวา่ 6 หมืน่ 

8. ไทยตดิ 1 ใน 7 ของโลก ประเทศความเสีย่งต ่าโควดิ -19 

9. กรมคมุโรคเผยผลถอดบทเรยีนสกัดโควดิ-19 “ไทย” ดแีตย่ังตอ้งเฝ้าระวังกลุม่เปราะบาง 
10. วันน้ียอดทัว้โลกมผีูต้ดิเชือ้โควดิ-19  
11. ศบค.เผยไทยพบผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 เพิม่ 3 ราย ไมพ่บตดิเชือ้ในประเทศครบ 80 วันแลว้ 
12. นายกฯ นวิซแีลนด ์ยอมรับสถานการณ์โควดิ-19 แยล่ง หลังผูต้ดิเชือ้เมอืงโอ๊คแลนดพุ่์ง 
13. รัสเซยี ขึน้ทะเบยีนวัคซนีไวรัสโคโรนา ประเทศแรก! ปตูนิอา้งใหล้กูสาวฉีดกันโรคแลว้ 
12. China's lead in coronavirus vaccines raises concern as well as hope  
13. หมอธรีะ หว่ันโควดิยดืเยือ้ กระทบอปุกรณ์การแพทย-์ยาขาดแคลน 
14. หมอยง เผยไมใ่ชค่รัง้แรก ผูป่้วยออกจาก รพ. แลว้ ตดิตามผล ยังพบเชือ้ แตป่รมิาณนอ้ย    
15. More infectious coronavirus mutation may be 'a good thing': expert 

16. มะกันตดิโควดิทะล ุ5.9 ลา้น เปรูป่วยเกนิ 6 แสน 
17. แพทย ์ชี ้ไทยมโีอกาสเกดิ โควดิ 19 ระลอก 2 เดนิทางขา้มพรมแดน - พัสดจุาก ตปท. ก็เสีย่ง !   
18. 172 countries and multiple candidate vaccines engaged in COVID-19 vaccine Global Access Facility 
19. แผ่นทดสอบโควดิ รูผ้ลใน 15 นาท ี
 

ขา่วแรงงาน   

1. "หมอทวศีลิป์"ชี ้แรงงานตา่งดา้วกลุม่เสีย่งตรวจเจอบวกสง่กลับทันท ีรับหว่งแรงงานผดิกฎหมายหลบเขา้เมอืง  
2. กสร.ผนกึก าลัง ขจัดการใชแ้รงงานเด็กทกุรูปแบบภายใน ปี 2025  
3. ครม.รับทราบผลการคุม้ครองแรงงานประมงตามนโยบาย 5P พบท าความผดิลดลงตอ่เน่ือง  

https://news.thaipbs.or.th/content/295843
https://tna.mcot.net/business-520490
https://news.thaipbs.or.th/content/295859
https://siamrath.co.th/n/177695
https://www.matichon.co.th/region/news_2323899
https://siamrath.co.th/n/177851
https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/72935
https://www.banmuang.co.th/news/region/203908
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/study-finds-evidence-of-dolphin-meat-in-mexican-canned-tuna
https://www.petfoodindustry.com/articles/9448-japan-rainy-season-brings-interest-in-emergency-pet-food?v=preview
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14017-nestle-invests-90-million-to-upgrade-australian-pet-food-plant
https://www.petfoodindustry.com/articles/9437-south-korea-develops-new-pet-food-from-local-plants
https://www.petfoodindustry.com/articles/9449-hong-kong-gets-first-branded-herbal-supplements-for-pets
https://www.petfoodindustry.com/articles/9480-superpremium-pet-food-in-mexico-poised-for-growth
https://www.petfoodindustry.com/articles/9468-pet-food-brands-can-educate-pet-owners-on-gut-microbiome
https://www.bangkokpost.com/business/1970615/rs-rejigs-model-via-pet-food
https://www.petfoodindustry.com/articles/9507-new-functional-ingredients-in-latin-american-dog-foods
https://asian-agribiz.com/2020/08/25/sri-lankan-pet-food-industry-to-contract-in-2020-due-to-covid-19/
https://www.petfoodindustry.com/articles/9512-trace-minerals-in-pet-food-may-help-bone-health
https://www.petfoodindustry.com/articles/9515-aroma-compounds-vital-to-dog-food-palatability
https://www.petfoodindustry.com/articles/9512-trace-minerals-in-pet-food-may-help-bone-health
https://www.petfoodindustry.com/articles/9510-novel-functional-pet-food-ingredients-like-turmeric
https://thaieurope.net/2020/07/31/สหภาพยุโรปออกข้อกำหนดด-2/
https://www.foodsafetynews.com/2020/08/experts-share-regional-and-global-covid-19-insight/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7088
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7089
https://www.foodsafetynews.com/2020/08/eu-plans-to-include-food-safety-culture-in-regulation/
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4. มองคนท างาน คดิอยา่งไร? กับ Work From Home 

5. ลกูเรอืส าราญไทย 46 คน ลอยคาน่านน ้าสงิคโปร ์6 เดอืน รอ้ง ก.แรงงานชว่ย 

6. ครม.ขยายเวลาแรงงานตา่งดา้ว 3 สัญชาต ิท างานในไทยถงึ 31 ม.ีค.6 

7. ประยทุธ ์2/2 : ภาคแรงงานรุกพสิจูน์ฝีมอืสชุาต-ินฤมล ย ้า รมว. แรงงานตอ้ง "พรอ้มใช"้      

8. ม.ิย. 2563 ผูป้ระกันตนวา่งงาน 395,693 คน เลกิจา้ง 145,747 คน สงูสดุเป็นสถติใิหม ่

9. ทอ้งถิน่แมส่อดรอ้งขอ “บิ๊กตู”่ เก็บรายได ้“แรงงานตา่งดา้ว”  
10. กรมการจัดหางาน เผยปี 2564 จะมเีด็กจบใหมเ่ขา้สูต่ลาดแรงงาน 493,875 คนหว่ันอาจไมม่งีานพอรองรับพรอ้มชวนเด็กจบใหม่
ท างานพารท์ไทม ์2,396 อัตรา ชีเ้ป็นทางเลอืกระหวา่งรอท างาน  
11. สศช.หว่งแรงงานนอกระบบ16ลา้นคน 
12. หางานมาทางน้ี เปิด 10 ต าแหน่งงานวา่ง ทีน่ายจา้งตอ้งการตัวมากทีส่ดุ 
13. บิ๊กป้อม ปลกุใจเร่งแก ้‘คา้มนุษย’์ ตัง้เป้าปี 64 ไทยขึน้เทยีร ์1     
14. แรงงานตา่วดา้วลักลอบเขา้ไทย หนีตรวจโควดิหัวละ 2.8 หมืน่-จีรั้ฐอดุรูร่ัว  
15. รมว.แรงงาน ส่ังดว่นรวบรวมต าแหน่งงาน ชว่ยเหลอืคนวา่งงานเกอืบ 1 แสนอัตรา  
16. รมว.แรงงานโตฝ่้ายคา้น มโนตัวเลขตกงาน 8 ลา้นคน 
17.  ผลส ารวจ ILO พบวกิฤต COVID-19 กระทบการจา้งงานคนรุ่นใหม ่ 

18. ปลอ่ยกูร้ายละ 1 หมืน่ ให ้'คนพกิาร' ประกอบอาชพีสูโ้ควดิ-19  

19. ตัง้ศนูยแ์รงงานแหง่ชาต ิรมว.แรงงาน ประกาศเป็นปลาวา่ยทวนน ้า   

20. "บิ๊กป้อม"ก าชบั5เสอืแรงงานตะวันออกดแูลทกุมติ ิ 
21. องคก์รลกูจา้งเขา้พบ รมว.แรงงาน หารอืแนวทางแกปั้ญหาสถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน  
22. กสร.ชวนนายจา้งท า "มาตรฐานแรงงานไทย" สรา้งเชือ่มั่น เพิม่โอกาสทางธรุกจิ  
23. รัฐชว่ยจ่ายเงนิเดอืน 50% จูงใจบรษัิทเอกชน “จา้งงานใหม”่ 
24. No plan for a return to the office for millions of staff 
25. ประกันสังคมมาตรา33 โอนเงนิชดเชยคนวา่งงาน 15,000 บาทสิน้เดอืนสงิหาฯน้ี 
ขา่วการเงนิ 

1. 3 ปัจจัยกดดัน SET ปรับขึน้นอ้ยกวา่ตลาดหุน้โลก   
2. กระทรวงเกษตรฯ แถลงความกา้วหนา้ 2 มาตรการชว่ยเหลอืชาวประมง ผ่านโครงการสนิเชือ่เงนิกูด้อกเบีย้ต ่า  

3. สอ่งทศิทางครึง่ปีหลัง ธรุกจิไหนฟ้ืนตัวจากพษิโควดิ-19 ไดก้อ่น 

4. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.03 แข็งคา่ตอ่เน่ืองตามภมูภิาค จับตาทศิทางกระแสเงนิทนุหลังทองพุ่ง-ประชมุกนง.วันน้ีคาดคงดบ. 

5. เตอืน! 6 สิง่ทีแ่บงกช์าตไิมไ่ดท้ า แตถ่กูแอบอา้ง 
6. ดอลลอ์อ่นเทยีบเยน วติกแผนกระตุน้ศก.สหรัฐลา่ชา้,สัมพันธจ์นี-สหรัฐตงึเครยีด     
7. บันทกึลบั กนง. ประเมนิเศรษฐกจิไทยใชเ้วลาไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี กลับสูร่ะดับเดมิ 
8. หุน้ไทยปิดเชา้บวก 8.74 จุด ตามตลาดหุน้ทั่วโลก ขานรับคบืหนา้ยารักษาโควดิ 

  
ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1. ผวาโควดิลามอาหารแชแ่ข็ง ทยี-ูซพีตีรวจเขม้ทกุขัน้ตอน 
2. พาณชิย ์ระดมความเห็นจัดตัง้กองทนุ FTA เยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากขอ้ตกลงเสรกีารคา้ 
3. สภาธรุกจิอาเซยีน-สหภาพยโุรป ใหค้ าแนะน าระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน กลยทุธส์ าคัญในการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิหลัง COVID-19 และ
เพือ่สรา้งการเตบิโตระยะยาวในอาเซยีน 
4. “ทเีส็บ” ประเดมิน าเอกชนร่วมเจรจาธรุกจิออนไลน์กับคูค่า้ทั่วโลก 
5. “กรมเจรจาฯ” จัดอบรม “อารเ์ซ็ป เดอะซรียี”์ นัดน้ีเนน้การคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา 

6. 8ประเทศอาเซยีน ถกความมั่นคงทางอาหารรับมอืสถานการณ์โลก ลอ้มกรอบ4พชืศก. 

7. ปิดฉาก "CPTPP” เกษตรกร เฮ 

8. EU ออกขอ้ก าหนดดา้นสขุภาพสัตวแ์ละการรับรองการเคลือ่นยา้ยสัตวน์ ้า และสนิคา้ทีม่แีหลง่ก าเนดิจากสัตวน์ ้า 

9. ไทยน าอาเซยีนหารอืจนี ยกระดับความตกลงทางการคา้ เร่งเปิดตลาดเสรเีพิม่เตมิ หลังโควดิ-19 คลีค่ลาย 

10. กกร.ปรับคาดการณ์ GDP ปีน้ีหดตัวเพิม่เป็น -9%ถงึ-7% ขาดแรงขับเคลือ่นทอ่งเทีย่ว-สง่ออก 

11. Tencent stock plummets after Trump announces plan to ban WeChat in the US 

12. รัฐงบหมด หยดุซือ้หนา้กาก ลน้ตลาด-โรงงานลุน้เปิดขายเสร ี

13. กกร.เตรยีมจา้งทมีศกึษาเจาะลกึ CPTPP ลุน้ไทยเขา้ร่วมเจรจาปี 64 อกีรอบ  

14. ไทย-จนีดันการคา้ตามเป้า 1.4 แสนเหรยีญปี 64 

15. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.17/19 แนวโนม้ทรงตัว ใหก้รอบวันน้ี 31.15-31.25 จับตาสถานการณ์โควดิ, ความขดัแยง้จนี-สหรัฐฯ 

16. 3. สนิเชือ่ “ประมง” หมืน่ลา้น สอ่แทง้ 

17. “เวยีดนาม”เน้ือหอม ตา่งชาตแิหล่งทนุหลังโควดิ-19 
18. ทยีโูชว ์Q2 พลกิวกิฤตโควดิ ก าไร 1,440% ทะล ุ1.7 พันลา้น ปันผล 0.32 บาท/หุน้ 
19. อังกฤษเร่งเจรจาการคา้ญีปุ่่ นรับ Brexit 
20. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.05 แข็งคา่  
21. EU ลงดาบตดัสทิธพิเิศษทางการคา้ตอ่กัมพูชา เหตลุะเมดิสทิธมินุษยชน 
22. สยามพรเีมีย่มเอาทเ์ลต็ กรุงเทพ สรา้งสรรคอ์นิสตอลเลชัน่อารต์สดุเท ่ชวนลกูบอกรักแมแ่บบอารต์ ๆ ผ่านจุดถา่ยรูปแสนเกท๋ั่ว

เอาทเ์ลต็ 8-24 ส.ค.น้ี  

23. "กรอ." ฮึม่ลยุด าเนนิคด-ีส่ังปิดโรงงานท าผดิกฎหมาย    

24. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.06 ตลาดรอความชดัเจนมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิสหรัฐ มองกรอบวันน้ี 31.00-31.10 

25. อตุฯ อาหาร เผยโควดิฉุดสง่ออก H1/63 หดตัว คาดพลกิฟ้ืนเป็นบวก H2 หนุนทัง้ปีโต 0.8% มลูคา่ 1.02 ลา้นลบ. 

26. สามองคก์รมั่นใจสง่ออกอาหาร ปี 63 ทะล ุ1 ลา้นลา้นบาท  

27. ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสทีส่องของปี 2563 และแนวโนม้ปี 2563  
28. ปาดเหงือ่ 4 กลุม่ธรุกจิ หั่นงบโฆษณา 
29. Coronavirus: Japan suffers its biggest economic slump on record     
30. บโีอไอหนุนเอกชนลงทนุระบบอัตโนมัต ิเพิม่ประสทิธภิาพการผลติรับเศรษฐกจิฟ้ืนหลังโควดิ 
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31. โควดิดันทนู่ากระป๋องยอดพุ่ง ทยีลูดเสีย่ง กระจายฐานผลติ 
32. สถาบันอาหาร จับมอื หอการคา้ฯ หนุนสมาชกิ 9.5 หมืน่ราย พัฒนาสนิคา้  
33. “กลนิท”์ ถกสมาชกิสรุป 3 เรือ่งดว่น-อมิแพ็คสงู เสนอ ศบศ.      
34. ตา้นผังเมอืงออีซี ีถนนผ่าเมอืง 268 สาย พัฒนาทีด่นิสะดดุ!     
35. ทีป่ระชมุรัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน เตรยีมรับรองและเห็นชอบเอกสาร 7 ฉบับ เร่งเครือ่งการคา้และการลงทนุระหวา่งอาเซยีน 
สหรัฐอเมรกิา แคนนาดา สหภาพยโุรป และยเูรเซยี     
36. พาณชิย ์เผยโควดิยังฉุดภาพรวมใชส้ทิธ ิFTA-GSP ลดลง แตส่ง่ออกอาหาร-เกษตรแปรรูปขยายตัวตอ่เน่ือง 
37. ผูบ้รโิภคสหรัฐฯ บรโิภคอาหารทะเลกระป๋องเพิม่ขึน้    
38. พาณชิย ์ไฟเขยีวตา่งชาตลิงทนุในไทยก.ค. 24 ราย ญีปุ่่ น-เกาหลใีต-้จนี ลงทนุมากสดุ 
39. พาณชิยก์า้วสูปี่ที ่101 ขับเคลือ่นเศรษฐกจิทัง้ในและตปท. 

40. Nestle launches plant-based tuna, dives into the alternative seafood market 

41. สง่ออกสัญญาณด ีจับตาน าเขา้ วัตถดุบิวบู ฉุดลงทนุ    

42. กรมพัฒน์ฯ แจง้ขา่วด ีU.S.News จัดอันดับไทยน่าเริม่ตน้ท าธรุกจิมากทีส่ดุในโลก 2 ปีซอ้น    
43. การปรับตัวและอ-ีคอมเมริซ์ ปัจจัยรอดคา้ปลกีครึง่หลังปี 63 
44. ยโุรป-สหรัฐ ควัก 1 ลา้นลา้นดอลลาร ์ยา้ยออกจากจนี-แบงกรั์บอานิสงส ์    
45. สง่ออกเดอืนก.ค.ตดิลบ 11.37% เห็นสัญญาณฟ้ืนตัว กังวลพษิโควดิฉุดทัง้ปีลบ 8-9% 
46. “ใหม!่ ทนู่าในซปุญีปุ่่ น คัตซโึอะบชุ ิสัมผัสตน้ต ารับแท ้เมนูดตีอ่ใจทีท่กุคนตอ้งลอง” 
47. TU ลุน้ก าไรครึง่ปีหลงั 2563 โตตอ่เน่ืองจากธรุกจิทนู่ากระป๋องแข็งแกร่งแนะ”ซือ้”เป้า 18 บ. 
48. อาเซยีนจ่อลงนามขอ้ตกลงยานยนต-์วัสดกุอ่สรา้งในปีน้ี 
49. พายเุขา้สหรัฐดันราคาน ้ามันดบิปรับตัวเพิม่ขึน้ 
50. ภาคการผลติก าลังฟ้ืน “ยา อาหาร รถยนต”์ ดันดัชนีอตุสาหกรรมโต 3.12% 
51. สง่ออกไทย เดอืน ก.ค. ตดิลบ 11.37% ผ่านจุดต ่าสดุแลว้ 
52. พาณชิยป๊ั์มยอดสง่ออกไตรมาส 4 หวังพยงุทัง้ปี 2563 ตดิลบไมถ่งึ 2 หลัก 
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