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TTIA จัดประชุมการจัดตัง้ สมาคมอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย (Thai Pet Food Association : TPFA) 

9 กันยายน 2562 ช่วงเชา้ สมาคม ฯ จัดประชุมการจัดตัง้ สมาคม

อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย (Thai Pet Food Association : TPFA) โดยมี ดร.ชนินทร ์

นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย คุณนรินทร ์อุปนายก  

คณุอดิศกัดิ์ เลขาธิการ คณุชาตรีกรรมการ คณุณัฐ ท่ีปรกึษา และ สมาชิกท่ี

ประสงคส์มัครเป็นสมาชิกสมาคมอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย เขา้ร่วมประชุม 11 

บริษัท โดยมีการหารือ กาํหนดขอบข่ายการทาํงานเฉพาะอาหารสตัวเ์ลีย้ง

ชนิดเปียก(Wet pet food) พิจารณาวิสัยทัศน์พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของ

สมาคม รายรบั-รายจ่าย ผูก่้อการจดัตัง้ การระดมทนุ  

 

TTIA จัดประชุมการจัดตัง้สมาคมอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย (TPFA) และ จัดประชุมวสิามัญ TTIA คร้ังที ่5/2562 
 

        3 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 - 12.00 น. สมาคมอุตสาหกรรม 

ทนู่าไทย จดัประชมุการจดัตัง้สมาคมอาหารสตัวเ์ลีย้งไทย (TPFA) และ 

13.00 - 15.00 น. ประชมุวิสามญั TTIA ครัง้ท่ี 5/2562 โดยมี ดร.ชนินทร ์

นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชมุ พรอ้มทัง้คณะกรรมการ TTIA 

และสมาชิกเขา้รว่มครบองคป์ระชมุ  

       อนึ่ง หลงัจากการประชมุ 15.00 น. คณุณฐั ท่ีปรกึษาสมาคมฯ ให้

สมัภาษณ ์อาจารย ์ม.สวนดสุิต เรื่องพฒันานวตักรรมอาหารจากของ

เหลือในอตุสาหกรรมอาหารทะเล 

 

 

TTIA จัดตัง้สมาคมการค้าอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย (TPFA Thai Pet Food Trade Association)  

               7 ตุลาคม 2562 ผูก่้อการจดัตัง้สมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย (TPFA Thai Pet Food Trade Association) ไดม้าจด

ทะเบียนจัดตัง้สมาคม กับ ผอ.วาสนา เย็นใจ  นายทะเบียนสมาคมการคา้ ณ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ก.พาณิชย ์โดยมีรายนาม

ผูก่้อการจดัตัง้ ดงันี ้

     1. ดร.พจน ์อรา่มวฒันานนท ์บรษัิท ยนิูคอรด์ จาํกดั (มหาชน) 

     2. คณุ นรนิทร ์นิรุตตนิานนท ์บรษัิท ไทยรวมสนิพฒันาอตุสาหกรรม จาํกดั  

     3. คณุ ชาตร ีประพนัธพ์งษช์ยั บรษัิท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 
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TTIA จัดประชุมฝ่าย เทคนิคคร้ังที ่3/2562 สัมมนาดา้นเทคนิค  

และการหารืองานสมาคมการค้าอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย TPFA Thai Pet Food Trade Association 

              4 พฤศจิกายน 2562 สมาคมฯ จดัประชมุฝ่ายเทคนิค ครัง้ท่ี 3/2562 สมัมนาดา้นเทคนิค และการหารอืงานสมาคมการคา้

อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย TPFA Thai Pet Food Trade Association โดยมี คณุ ณัฐ ท่ีปรกึษาเป็น ประธานร่วมกับ คณุเรวดี (ประธาน

คณะกรรมการเทคนิค), คณุเกรียงชัย, คณุชุติมา (กรรมการเทคนิค) และสมาชิกเทคนิค เขา้ร่วมประชุมและ สมัมนาดา้นเทคนิค  

9 บรษัิท เวลา 9.00 – 12.00 น. รบัฟังการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโนม้ ทิศทางและประเด็นดา้น มาตรฐานความเส่ียง และโอกาส

สาํหรบัธุรกิจ ดา้นเกษตรและอาหาร (Trends and issues relating to Standards, Risks and Opportunities for Food Business) 

โดย คณุ พิทกัษ ์ศภุนนัทการ กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ทฟูนอรด์ (ประเทศไทย) จาํกดั เวลา 13.00 – 15.00 น. ประชมุฝ่ายเทคนิค 

ครัง้ท่ี 3/2562 โดยหารือเก่ียวกับขอ้มลูคณุภาพปลา ในไตรมาสท่ี 3/2562, ความคืบหนา้การตรวจรบัรองโรงงาน และปัญหาการ

ส่งออกสินคา้สตัวน์ํา้ไปยงัประเทศต่างๆ เวลา 15.00 – 16.30 น. กรรมการฝ่ายเทคนิค และสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้ง รว่มหารือแผนงาน 

สมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย TPFA Thai Pet Food Trade Association 
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TPFA จัดประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2562 

           25 พฤศจิกายน 2562 สมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย (TPFA) ไดจ้ดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 ณ สาํนกังาน 

TTIA โดย มี ดร.ชนินทร ์เป็นประธานในท่ีประชมุ สาระสาํคญัในการประชมุ เช่น 

• การเลือกตัง้คณะกรรมการบรหิาร TPFA ซึง่มาจาก 5 บรษัิท ไดแ้ก่ UNICORD, ISA Value, TUM, MMP, และ SEAPAC  

• แนวทางการดาํเนินงาน และภารกิจของ TPFA  

• ขอ้มลูยอดขาย/ประเดน็พิกดัศลุกากร เป็นตน้ ทัง้นี ้สมาคมฯ จะสง่รายงานการประชมุ ใหส้มาชิกทราบตอ่ไป 

 

 

TPFA/TTIA จัดกิจกรรมแข่งขันกอลฟ์กระชับมิตร TTIA คร้ังที4่ และสังสรรคปี์ใหม่  

             17 มกราคม 2563 สมาคมจดักิจกรรมการแข่งขนักอลฟ์ กระชบัมิตร TTIA ครัง้ท่ี 4 ณ สนามธนาซิตี ้กอลฟ์ แอน สปอรต์ 

คลบั เพ่ือกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกสมาคมฯ Tuna supply chain ตลอดจนอตุสาหกรรมต่อเน่ืองและภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยเปิดการลงทะเบียนเวลา 10.00 น. 

            สรุปการจดักิจกรรมมีผูเ้ขา้รว่มแข่งขนัทัง้หมด 16 ทีม 19 บรษัิท จาํนวน 70 คน รวมผูเ้ขา้รว่มงานภาคเชา้และงานเลีย้งภาค

คํ่าทั้งหมดประมาณ 90 คน ทั้งนีส้มาคมขอขอบคุณพระคุณทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมในครัง้นี ้และขอขอบพระคุณ

สปอนเซอรด์งันี ้

1. บรษัิท ทัง้ฮั่วซิน จาํกดั สนบัสนนุคา่สนาม แคดดี ้รถกอลฟ์ 

2. บรษัิท พนูทรพัยแ์คน จาํกดั สนบัสนนุ 100,000 บาท คา่บฟุเฟ่ต ์และเบียร ์ 

3. บรษัิท ไทยรวมสินพฒันาอตุสาหกรรม จาํกดั สนบัสนนุเงินชนะเลิศประเภททีม 10,000 บาท ไวน ์2 ลงั และแซลมอนซาซิมิ 

1,200 คาํ salmon 

4. บรษัิท ยนิูคอรด์ จาํกดั (มหาชน) / บจก. ไอ.เอส.เอ.สนบัสนนุ ไวน ์2 ลงั และซุม้ก๋วยเต๋ียวปลาลิม้เหลา่โหงว  

5. บรษัิท โชตวิฒันอ์ตุสาหกรรมการผลติ จาํกดั สนบัสนนุรางวลัชนะเลศิ Flight A 5,000 บาท 

6. บรษัิท พทัยาฟูด้อินดสัตรี ้จาํกดั สบบัสนนุรางวลัชนะเลศิ Flight B, C 5,000 บาท 

7. บรษัิท พีพีจี โคทติง้ส ์จาํกดั สนบัสนนุรม่จาํนวน 10 คนั  

8. บรษัิท โลหะกิจรุง่เจรญิทรพัย ์จาํกดั สนบัสนนุลกูกอลฟ์จาํนวน 20 กลอ่ง  

บรษัิทท่ีสนบัสนนุเงินจดัแขง่ขนั 

1. บรษัิท เอเช่ียน อะไลอนัซ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 12,000 บาท 

2. บรษัิท เอส.เค.ฟูด้ส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 10,000 บาท 
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3. บรษัิท สยามแผน่เหลก็วิลาส จาํกดั 10,000 บาท 

4. บรษัิท เอส.พี.เอ.อินเตอรเ์นชั่นแนล ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั 6,000 บาท 

5. บรษัิท คงิเบล โปรดวิเซอร ์จาํกดั 6,000 บาท   
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TPFA/TTIA จัดประชุม TTIA HR คร้ังที ่1/2563  

            28 มกราคม 2563 สมาคมฯ จัดประชุม TTIA HR ครั้งท่ี 1/2563 โดยมีคุณอรรถพันธุ์ มาศรังสรรค์ เป็นประธาน , 

คุณสุพัตรา ผูอ้าํนวยการฯ และจนท. สมาคมฯ คุณวรพล คุณปิยะราช ณ รร.เซ็นทรลัเพลส จ.สมุทรสาคร โดยมีสมาชิกเขา้ร่วม

ประชมุจาํนวน 11 บรษัิท มีสรุปผลการประชมุดงันี ้

1. มีการบรรยายใหค้วามรูเ้รือ่ง "นโยบายการจดัหาแรงงานในบรษัิท" ซึง่เป็นกรณีศกึษาการจดัการแรงงานขา้มชาตท่ีิไดร้บัการ

ยอมรบัจาก Praxis lab และ freedom fund โดยตวัแทนจาก บมจ.ไทยยเูน่ียน 

2. การจดัตัง้คณะกรรมการแรงงานของ TTIA และ TPFA เพ่ือพิจารณาและใหค้วามเห็นแนวทางดา้นแรงงานหรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรม โดยในท่ีประชมุไดต้วัแทนจาก บมจ.ยนิูคอรด์ และ บจก.เอเช่ียน อะไลอนัซ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  

3. สมาคมฯ ไดจ้ัดทาํร่างแนวทางการตรวจเรือประมง อา้งอิง c188 และกฎหมายไทยใหท่ี้ประชุมพิจารณาและเสนอแนะ

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม โดยใหท้างสมาชิกท่ีมีความเห็นเพิ่มเติมส่งขอ้คิดเห็นมาท่ีสมาคมฯ ภายในวนัท่ี 7 กพ 63 เพ่ือสมาคมฯ 

จะไดน้าํไปประชมุในท่ีประชมุวิสามญั ครัง้ท่ี 1/2563 ตอ่ไป 

4. การจดัอบรม GLP ใหก้บั supply chain สมาชิกฯ เพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถนาํไปปรบัใชใ้นโรงงานได ้โดย

ใหส้มาชิก เสนอช่ือ supply chain ท่ีตอ้งการใหเ้ขา้รว่มอบรมมายงัสมาคมฯ ภายในวนัท่ี 7 กพ.63  

5. การอพัเดทกฎหมายดา้นแรงงานท่ีสาํคญั เช่น การปรบัคา่จา้งขัน้ต ํ่า ปี2563 , ความคืบหนา้ พรบ.แรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ.... , 

พรบ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 2562 เป็นตน้  
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TPFA เข้าร่วมประชุมหารือกิจการผลิตอาหารสัตวแ์ละส่วนผสมอาหารสัตว ์ 

5 กุมภาพันธ์ 2563 TPFA ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ, ผูแ้ทนสมาชิก TPFA 4 บริษัท คือ บมจ.ยูนิคอรด์ บจก.ไทยรวมสิน

พฒันาอตุสาหกรรม บจก.โชติวฒันอ์ตุสาหกรรมการผลิต และบมจ.ทรอปิคอลแคนน่ิง คณุณฐั อ่อนศร ีท่ีปรกึษาฯ คณุสพุตัรา ผอ.ฯ 

และคุณศศิธร จนท.ฯ เขา้ร่วมประชุม"หารือกิจการผลิตอาหารสัตวแ์ละส่วนผสมอาหารสัตว"์ จัดโดย สาํนักงานคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ณ หอ้งประชมุ 1 ชัน้ 2 สนง.BOI โดยคณุโชคดี แกว้แสง รองเลขาธิการ เป็นประธาน มี ผอ.กองบรหิารการ

ลงทนุ 1 เขา้รว่มพรอ้ม จนท. สรุปดงันี ้

1. ทาง BOI มีนโยบายท่ีจะปรบัปรุงการใหก้ารส่งเสรมิกิจการผลิตอาหารสตัวห์รือส่วนผสมอาหารสตัว ์ซึ่งปัจจบุนัอยู่ในกลุม่

กิจการ B1 

2. สมาคมใหเ้หตผุลการขอเพิ่มการสง่เสรมิสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งวา่ 

                - เป็นสินคา้เกรดพรีเมียมใช้มาตรฐานการผลิตเทียบเท่าอาหารคน สรา้งมูลค่าเพิ่มใหอุ้ตฯทูน่าและห่วงโซ่การผลิต   

                   เกิดการขยายเศรษฐกิจ การจา้งงาน คา่ภาษี  ในปี2018 ไทยสง่ออกสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งเป็นอนัดบั 4 ของโลก  

                - กลุ่มเศรษฐกิจ SEZ ควรรวม จ.สงขลา ทั้งหมด เน่ืองจากกลุ่ม SEZ เดิมเป็นพืน้ท่ีเส่ียง หาบุคลากรยาก ระบบ 

                  สาธารณปูโภค การขนสง่ไม่สะดวกเหมือนสว่นกลาง และท่ีหาดใหญ่หากเพิ่มจ.สงขลาไปทัง้หมดจะช่วยใหเ้กิดการจา้ง  

                  งานชาวมสุลมิในพืน้ท่ีมากขึน้ 

3. ทาง BOI แจง้ว่าการยกระดบัการใหส้ิทธิตอ้งมีเหตุผลหรือเอกสารสนับสนุนเพ่ือเสนอบอรด์คณะกรรมการพิจารณา ท่ี

ประชุมสรุปแนวทางและเง่ือนไขการใหส้ิทธิ ดงันี ้1) การตรวจสอบยอ้นกลบั Traceability 2) เทคโนโลยีทนัสมยั : การฆ่า

เชื ้อ,ความสะอาด และบรรจุภัณฑ์ 3) มาตรฐานการผลิต : GMP,HACCP 4) ไม่ให้การส่งเสริมเฉพาะโครงการท่ีมี

กระบวนการผลติอย่างง่าย เช่น ผสม และเจือจาง ( BOI ขอใหท้างสมาคมฯทาํหนงัสือเพ่ือประกอบการพิจารณา และเสนอ

คณะกรรมการบอรด์ ) 

4. กรอบเวลา  BOI จะมีประชุมบอร์ดครั้งต่อไปก่อนสงกรานต์ หากบอร์ดฯเห็นชอบจึงจะสามารถใช้สิทธิใหม่ได ้

 

• ในช่วงทา้ย ดร.ชนินทรไ์ดม้อบตวัอยา่งสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งของสมาชิกแก่รองเลขาธิการ BOI 

• อนึ่ง จากขอ้มลูในท่ีประชมุวนันี ้สมาคมฯ จะรา่งหนงัสือถึง BOI และเวียนขอความเห็นจากสมาชิกและเอกสารเก่ียวกบั

มาตรฐานการผลิตสินคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง ทัง้นีจ้ะนาํไปหารือในการประชมุฝ่ายเทคนิควนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2563 ก่อน

นาํสง่ BOI ตอ่ไป 
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 TTIA/TPFA จัดประชุมฝ่ายเทคนิค คร้ังที ่1/2563  

         11 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมฯ จดัประชมุฝ่ายเทคนิค TTIA/TPFA ครัง้ท่ี 1/2563 โดยมีคณุณฐั ท่ีปรกึษาเป็นประธาน พรอ้ม

ดว้ย คณุชาตร ี(กรรมการสมาคมฯ), คณุเกรยีงชยั, คณุชตุมิา (กรรมการเทคนิค) , เจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ และสมาชิกฝ่ายเทคนิคเขา้รว่ม

ประชมุ 12 บรษัิท ณ โรงแรมเซนทรลัเพลส จ.สมทุรสาคร สรุปสาระสาํคญัดงันี ้

1. จากท่ีประชมุ มีการจดัตัง้คณะกรรมการดา้นเทคนิค ปี 2020 ดงันี ้

          1.1 TUM: คุณเกรียงชัย นิมมานสวัสดิ์ เป็นประธานชั่วคราวแทนคุณชาตรี (เน่ืองจากคุณชาตรีจะเข้ารับการผ่าตัด ใช้

ระยะเวลารกัษาตวั 5 เดือน) , ผจก.ทั่วไปฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

          1.2 MMP : คณุชาตร ีประพนัธพ์งษช์ยั (กรรมการสมาคมและกรรมการเทคนิค, ผจก. โรงงาน) 

          1.3 Unicord : คณุชตุมิา โพธ์ินิล (กรรมการ, ผจก.ฝ่ายเทคนิค) 

          1.4 AAI : คณุสมศร ีมณีฉาย (กรรมการ, ผจก.ฝ่ายเทคนิค) 

          1.5 SEAPAC : คณุศภุร ลคันากลุ (กรรมการ, ผจก.ฝ่ายเทคนิค) 

2. งานดา้นเทคนิคของสมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย (TPFA) จากขอ้มลูท่ีสมาคมฯ เพิ่มเขา้ไป มีสมาชิกเสนอว่าใหเ้พิ่ม

แนวทางการทาํงานร่วมกับสมาคมไก่และขอ้มูลมาตรฐานความปลอดภัยเก่ียวกับไก่ เพราะมีการใชไ้ก่เป็นส่วนผสมใน

อาหารสตัวแ์ละสว่นผสมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. การติดต่อกับสมาชิกเทคนิค  เพิ่ม line จากเดิมท่ีมีเพียง TTIAและTPFA จะแยกเพิ่มเติมเป็น ‘เทคนิคTTIA’ และ ‘เทคนิค

TPFA’ โดยสมาคมฯ จะเวียนอีเมลส์อบถามผูแ้ทนฝ่ายเทคนิคของแตล่ะบรษัิทเพ่ือจดัตัง้คณะทาํงานฝ่ายเทคนิคแยกตอ่ไป 

4. ขอ้มลูคณุภาพปลาในไตรมาสท่ี 4/2019 ทางสมาคมฯ จะจดัทาํขอ้มลูในรายละเอียดตัง้แต่ ปี 2018 - 2019 โดยจะปรกึษา

กบัคณุณฐั เก่ียวกบัรูปแบบในการนาํเสนอ  

5. สรุปคณุภาพปลาท่ีสง่ให ้3 Trader / TTPSA สมาคมฯ จะจดัทาํขอ้มลูใหแ้ลว้เสรจ็และจะนาํไปพิจารณาในท่ีประชมุวสิามญั 

TTIA ครัง้ท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 20 ก.พ. 63 รบัรองก่อนสง่ให ้3 Trader / TTPSA ซึ่งอาจจะทาํหนงัสือขอทราบความคืบหนา้ใน

การแกไ้ขปัญหาคณุภาพปลา จาก 3 Trader / TTPSA ตอ่ไป และปรกึษาเรือ่งการนดัหารอื ช่วง World Tuna 2020 ตอ่ไป 

6. การจัดอบรมให้ความรูก้ับสมาชิกเทคนิค จากท่ีมีสมาชิกแจ้งเข้ามาเก่ียวกับความสนใจในการอบรม Tuna Sensory 

Evaluation สมาคมฯ จะสาํรวจจาํนวนผูป้ระสงคจ์ะอบรมในเรื่องนีอี้กครัง้ ซึ่งทาง TUM มี Connection กับ US.FDA โดย

ใหส้มาชิกท่ีเขา้รว่มอบรมเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

7. สมาคมฯ ไดร้วบรวมขอ้มูลเชิงเทคนิคการผลิตสินคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งเพ่ือขอรบัสิทธิในการจัดทาํจดหมายถึง BOI และ  

สภาหอฯ ซึง่หากสมาชิกมีขอ้มลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัเรือ่งเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สามารถสง่ขอ้มลูมาท่ีสมาคมฯ ได ้

8. การเขา้ร่วมเป็นคณะอนุฯ จาก สมอ. คณะท่ี 40/2 มาตรฐานกระป๋องโลหะสาํหรบับรรจุอาหาร จะมีการประชุมสรุปการ

พิจารณารา่ง ในวนัท่ี 20 ก.พ. 63 นี ้สว่นคณะท่ี 35/7, มอก. 142-2530 ปลาทนู่ากระป๋อง ยงัไม่มีการนดัประชมุหารอื 

9. การตรวจรับรองโรงงานแปร รูปสัตว์นํ้าจากหน่วยงานของประเทศ El Salvador มีกําหนดการตรวจตั้งแต่   

14ก.พ – 2 มี.ค. 63 (รวมวนัเดนิทาง) โดย จนท. ของแตล่ะสมาคมฯ จะประสานกบัทางสมาชิกภายหลงั 

10. การแจง้เตือนและแจง้ปฏิเสธการนาํเขา้สินคา้แปรรูปสตัวน์ํา้ของไทยจาก EU และ US ยงัพบในสินคา้ปลาทนู่าและสินคา้

อาหารสตัวเ์ลีย้งบา้ง 
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11. การจดัประชมุฝ่ายเทคนิคครัง้ต่อไป ท่ีประชมุมีความเห็นว่าใหจ้ดัท่ีโรงแรม จ.สมทุรสาคร ส่วนวนัท่ีประชมุจะจดัในวนัพธุ 

ช่วงเชา้ วนัท่ี 20 พ.ค. 63 หากไม่มีประเดน็พิจารณาจะเล่ือนการประชมุออกไปเป็นวนัท่ี 18 พ.ย. 63 ตอ่ไป 

 

TTIA / TPFA ไดจ้ัดประชุมวิสามัญ TTIA คร้ังที ่1/2563 

  20 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย ไดจ้ดัประชมุวิสามญั TTIA/TPFA ครัง้ท่ี 1/2563  ณ สาํนกังาน TTIA 

โดยมี ดร.ชนินทร ์เป็นประธาน  

• TTIA มี 14 บริษัท (15 คน) จากสมาชิก 26 บริษัท (ครบองคป์ระชุม)ทั้งนี ้สมาคมฯ จะส่งรายงานการประชุม วันท่ี  

27 ก.พ. 63 ใหส้มาชิกทราบตอ่ไปคะ่ 

• TPFA สมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย มี 8 บริษัท (8 คน) จากสมาชิก 11 บริษัท (ครบองคป์ระชมุ) มีสาระสาํคญัใน

การประชมุ เช่น  

- การเรยีกเก็บคา่บาํรุงพิเศษประจาํปี 2563 

- ผลการตัง้คณะกรรมการดา้นเทคนิค และคณะกรรมการดา้นแรงงาน 

- เว็บไซตแ์ละแผบ่พบัเอกสารแนะนาํสมาคมฯ 

- การตัง้ไลนแ์ละอีเมลข์องสมาชิกดา้นเทคนิค 

- กาํหนดประชมุวิสามญั TPFA ครัง้ท่ี 2/2563 และประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 2563 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สมาคมฯ จะสง่รายงานการประชมุ ในวนัพฤหสับดีท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 ใหส้มาชิกตอ่ไป 
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TPFA/TTIAประชุมกับ TFFA และ TFPA เร่ือง หารือการกาํหนดแนวทางลดภาษีนาํเข้าของสหราชอาณาจกัร 

27 กุมภาพันธ์ 6253 TTIA ดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ คณุ

สพุตัรา ผอ. คณุปิยะราชและคณุอมรรตัน ์จนท.ไดเ้ขา้รว่มประชมุกบั 

TFFA และ TFPA เรื่อง หารือการกาํหนดแนวทางลดภาษีนาํเขา้ของ 

สหราชอาณาจกัร  ซึง่ UK เปิดรบัฟังความคดิเห็นทางเว็บไซต ์ภายใน 

5 มีนาคม ศกนี ้โดยสมาคมไดจ้ดัทาํท่าทีเบือ้งตน้ต่อรายการสินคา้

และภาษีนาํเขา้ UK ท่ีเก่ียวขอ้งกับสมาชิก TTIA และขอใหส้มาชิก

TTIA พิจารณาใหค้วามเห็นกลบัมาภายในวนัจนัทรท่ี์ 2 มีนาคม 2563 

เพ่ือสมาคมฯ จะไดส้รุปและตอบไปท่ีเว็บไซตข์อง UK  

สาํหรบัสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับ TTIA มีแนวทางขอลดภาษี คือปลาทูน่าและทูน่าสลัด พิกัด160414 จาก MFN Rate 24% 

เหลือ 0% , แซลมอนพิกดั 160411 และแมคเคอเรลพิกดั 160415 จาก MFN Rate 5.5% และ25% เหลือ 5%, ซารดี์น พิกดั 160413  

จาก MFN Rate 12.50% เหลือ 2.5% ,สินคา้ปลาแปรรูปอ่ืน ๆ แบบบด พิกัด 160420 จาก MFN Rate 20% เหลือ 5% และสินคา้

อาหารสตัวเ์ลีย้งพิกดั 23091090 จาก MFN Rate 9.6% เหลือ 5%  

อนึ่ง ทางดร.ชนินทรมี์ความเห็นว่าขอให้สมาชิกท่ีมีสินค้าส่งออกไป EU ควรแสดงความคิดเห็นในนามบริษัทด้วย  

โดยแนวทางการลดภาษีควรสอดคลอ้งกบัทา่ทีของสมาคมฯ     

ท่ีเว็บไซต ์https://ditresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bEHzM2oowBNQ7Rz 

 

TPFA เข้าพบสาํนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์  

เพือ่แนะนาํสมาคมการค้าอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย   

28 กุมภาพันธ์ 2563 ผูแ้ทนคณะกรรมการ TPFA คณุพลวตั TUM, คณุรวีวรรณ ISA, คณุสพุตัรา ผอ. และคณุศศิธร จนท. 

เขา้พบเพ่ือแนะนาํสมาคมฯ และหารือประเด็นของสินคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งกับทางสาํนักพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสินคา้ 

ปศุสัตว ์(สพส.) กรมปศุสัตว ์ณ หอ้งประชุมสพส. ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว ์โดยมีคุณโสภัชย ์ชวาลกุล ผอ.สพส.  

เป็นประธาน, คณุอภินนัท ์คงนรุตัน ์ผอ.กลุม่ตรวจสอบมาตรฐานดา้นการปศสุตัวแ์ละรกัษาการณ ์ผอ.กลุม่บรหิารจดัการขอ้มลูดา้น

ฐานการปศสุตัว ์, และคณุอนชุา มมุอ่อน ผอ.กลุม่รบัรองดา้นการปศสุตัว ์เขา้รว่มพรอ้ม จนท. สรุปดงันี ้
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1. ทาง สพส.แจ้งว่าเพิ่งแบ่งงานท่ีเก่ียวกับอาหารสัตว์เลีย้งจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว ์(อยส.) เม่ือ 3 ปีท่ีแลว้  

โดยแนะนาํระบบการรบัรองและตรวจสอบผลิตภัณฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้ง ซึ่งกลุ่มรบัรองดา้นการปศสุตัวจ์ะดแูลในส่วนของ 

GMP, HACCP, การให ้VCN Number และการตรวจรบัรองโรงงานอาหารสตัว ์เพ่ือใหก้ารรบัรองดา้นการส่งออกอาหาร

สัตว์เ ลี ้ยง  ส่วนกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์จะดูแลในส่วนของการออกใบรับรองสุขอนามัย  

(Health Certificate,HC) สาํหรับสินค้าเพ่ือการส่งออกตามกฎหมาย และตรวจสอบโรงงานให้ได้ตามมาตรฐานและ

กฎหมายท่ีกาํหนดภายใต ้พรบ.ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ.2558  

2. สพส.ฝากทางสมาคมฯ ใหแ้จง้บรษัิทสมาชิกระวงัเรื่องการส่งออกอาหารสตัวเ์ลีย้งไปรสัเซีย ขณะนีเ้ขม้งวดและแบนสินคา้ 

GMO โดยตรวจพบจากประเทศไทยรายหนึ่ง 

3. ทางTPFA ใหข้อ้มลูแนะนาํสมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย วิสยัทศัน ์และพนัธกิจ มีการผลติอาหารสตัวเ์ลีย้ง ชนิดเปียก 

เฉพาะทัง้ 11 บรษัิทในสมาคมฯ ประมาณ 200,000 ตนั/ปี มลูคา่ 25,000 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดจดหมายแนะนาํสมาคม 

4. Q&A ทางสพส. ไดต้อบปัญหาของสมาชิกTPFA ดงันี ้

        1 ) วตัถดุิบจากไก่งวงในประเทศไทยสามารถผลิตเป็นสินคา้ Pet food สง่ออกไป USA และ EU ไดห้รอืไม่และใชเ้อกสาร

ใดบา้ง ?  

                 ตอบ > ทาง สพส.แจง้ว่าตอ้งขึน้อยูก่บัขอ้กาํหนดของประเทศผูน้าํเขา้ ซึ่งทางบรษัิทสามารถสอบถามเพิ่มเติมทางกรมได้

ท่ี e-mail : inspection_blsc@dld.go.th ทัง้นีใ้นกรณีของ EU ดา้นหลงัของ HC ระบุว่าวตัถดุิบตอ้งมาจากแหล่งท่ีมีการรบัรองการ

เชือด ซึง่กรณีไก่งวงของไทยยงัไม่มีโรงเชือดท่ีไดร้บัการรบัรองจากกรมปศสุตัว ์

         2 ) ขัน้ตอนการพิจารณาการขึน้ทะเบียนสูตรอาหารสัตว ์เพ่ือขอเลขทะเบียนใส่ใน Certificate of Free Sale มีความ

ลา่ชา้ 3-6 เดือน อยากใหก้รมช่วยเรง่รดักรณีท่ีผูป้ระกอบการผลติเพ่ือสง่ออกเพียงอยา่งเดียว เพราะทางลกูคา้ไม่ไดข้ายในประเทศ 

                 ตอบ > ทาง สพส.ช่วยโดยออกเป็นหนงัสือ to whom it may concern ซึ่งไม่ตอ้งใชเ้ลขทะเบียนสตูรอาหาร แต่เขา้ใจว่า

การท่ีลกูคา้ตอ้งการ Certificate of Free sale เพราะเป็นเอกสารท่ีบอกถึงการไดม้าตรฐานเดียวกบัสินคา้ท่ีผลิต/ขายในประเทศไทย 

สาํหรับขั้นตอนการขอเลขทะเบียนสูตรอาหารสัตวเ์ป็นหน้าท่ีของกองควบคุมอาหารและยาสัตว ์อาจมีความล่าช้าเน่ืองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบไม่เพียงพอหรอือาจตดิประเดน็ทางกฎหมาย  

                 3 ) พิกดัท่ีขดัแยง้กนัของกองสารวตัรและกกักนั กรมปศสุตัว ์

และกรมศลุกากร ในการนาํเขา้วตัถดุบิผลติอาหารสตัว ์        

 ตอบ > ทาง สพส.ไม่ไดดู้แลเรื่องนี ้แต่รบัทราบเรื่องไวใ้น

เบือ้งตน้ 

5. ทางสพส.ขอให้สมาคมฯรวบรวมประเด็นและยินดีรับเป็น

หน่วยงานกลางในการประสานกับอยส.และกองสารวตัรและ

กักกัน เพ่ือจัดประชุมหารือปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกับ

สมาคมฯ เพ่ือช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้า

อาหารสตัวเ์ลีย้งของไทยใหเ้ตบิโตตอ่ไป 

 

 

 

                April 2020                         10 |1 7  
 
 

 



TPFA  ไดเ้ข้าร่วมประชุมหารือการปรับปรุงกิจการหมวดเกษตรกรรม 

และผลิตผลจากการเกษตร ทีข่อรับการส่งเสริมการลงทุน BOI กรณีกิจการใหม่ 

          12 มีนาคม 2563 ดร.พจน ์รองประธานกรรมการ สภาหอฯ และดร.ชนินทร ์รองประธาน คกก.ยทุธศาสตรธ์ุรกิจประมงและ

อุตสาหกรรมต่อเน่ือง และในนาม TTIA และ TPFA ไดเ้ขา้รว่มประชมุหารือการปรบัปรุงกิจการหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจาก

การเกษตร ท่ีขอรบัการส่งเสริมการลงทนุ BOI กรณีกิจการใหม่ โดยมีคณุโชคดี แกว้แสง รองเลขาธิการ BOI เป็นประธานฯ  ผูเ้ขา้

ประชมุจากสภาหอฯ สภาอตุฯ สมาคมและภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมปศสุตัว ์กรมประมง สรุปดงันี ้

1. ประธานฯ เนน้วา่ BOI เป็นการใหส้ทิธิตามนโยบายการสง่เสรมิของรฐัในช่วงนัน้ๆ มีการทบทวนทกุ 3 ปี หากตอ้งการใชส้ทิธิ

ทั่วไปก็ใหใ้ชต้ามประกาศกระทรวงการคลงั  ปัจจบุนั BOI สง่เสรมิกิจการท่ีมีการใชพ้ลงังานทดแทน ใชเ้ครื่องจกัรอตัโนมตัิ 

มีการลงทนุวิจยั และยกระดบัอุตสาหกรรมเกษตรสู่มาตรฐานสากล  องคป์ระกอบในการเสนอตอ้งมีขัน้ตอน 1. หลกัการ

และเหตผุล  2. เง่ือนไข และ 3. สิทธิประโยชนท่ี์ไดร้บัวนันีเ้ป็นการหารือเฉพาะกิจการใหม่  แต่ถา้ตอ้งการขอเพิ่มในส่วน

กิจการเดมิ ก็ขอเป็นรอบหนา้ หรอืจะทาํหนงัสือเขา้มาก่อนก็ได ้

2. สภาหอการคา้ฯ ในภาพรวมไดเ้สนอความคดิเห็นตอ่มาตรการการสง่เสรมิการลงทนุหมวดเกษตรกรรมฯ ดงันี ้

- นาํเสนอสถานการณผ์ลกระทบเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สถานการณค์่าเงิน ค่าแรงงาน สงคราม

ทางการคา้ การเมือง และปัญหาโรคโควิด ท่ีสง่ผลตอ่การสง่เสรมิการลงทนุในประเทศ 

- ควรเพิ่มมาตรการสนับสนุนและส่งเสริม BOI ใหผู้ป้ระกอบการรายเดิม สามารถพัฒนาไปสู่การพัฒนาการแปรรูป

สนิคา้เกษตรและอาหารขัน้สงูเพ่ือการสง่ออก 

- ควรปรบัปรุงนิยามและเง่ือนไขการใหส้ิทธิประโยชนใ์หช้ดัเจน อาทิ นิยามการผลิตหรอืใหบ้รกิารระบบเกษตรสมยัใหม่ 

การกาํหนดเง่ือนไขการส่งเสรมิสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชเศรษฐกิจ ตอ้งใชว้ตัถดุิบภายในประเทศ เพ่ือสรา้งรายไดใ้หก้บั

เกษตรกรและผูป้ระกอบการภายในประเทศ 

- แจง้ว่าจะทาํขอ้มูลเป็นรายอุตสาหกรรม เพ่ือเสนอรายละเอียด ปัญหา และขอ้เสนอแยกเป็นการขอส่งเสริมในส่วน

กิจการใหม่ และกิจการเดิม ส่งใหก้ับ BOI ในภายหลงั และทาง ดร.ชนินทร ์ใหท้าํหนงัสือเสนอของอตุสาหกรรมทนู่า

ดว้ย 

3. สนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง อยูใ่นประเภท 1.22 กิจการผลติอาหารสตัวห์รอืสว่นผสมอาหารสตัว ์(ไดร้บัสทิธิ B1) ทาง BOI ไดร้บั

หนังสือชีแ้จงจากสมาคมการคา้อาหารสัตว์เลีย้งไทยแลว้ ว่าสินคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง(wet pet food) เป็นสินคา้ระดับ 

premium ใชเ้ทคโนโลยีเทียบเทา่ทนู่ากระป๋อง พรอ้มหลกัฐานมาตรฐานตา่งๆ  จงึขอยกระดบัจาก B1 เป็น A1   

>> ทาง BOI เสนอว่า อาจจะแกไ้ขสิทธิประโยชนโ์ดยจัดกลุ่มเพิ่มเป็น 3 หมวดย่อย กาํหนดเง่ือนไข และพิจารณาการใหส้ิทธิท่ี

แตกตา่งกนั ซึ่งจะขอหารอืกบักรมปศสุตัวอี์กครัง้ และหากสภาหอฯ/ สมาคม มีความเห็นเพิ่มเติมสามารถแจง้มาได ้โดย BOI เสนอ

แนวทางดงันี ้ 

                 1.22.1 กิจการอาหารประกอบการรกัษาโรคสาํหรบัสตัวเ์ลีย้ง (ขอ้นี ้กรมปศสุตัวข์อกลบัไปตรวจสอบนิยามอาหารสตัว์

ก่อน เพราะประเทศไทยไม่มีผลติในกลุม่นี)้ 

เง่ือนไข :  

- จะตอ้งไดร้บัการขึน้ทะเบียนอาหารประกอบการรกัษาโรคสาํหรบัสตัวเ์ลีย้งจากกรมปศสุตัวก่์อนเปิดดาํเนินการ 

- จะตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน HACCP ก่อนเปิดดาํเนินการ 

- ไม่ใหก้ารสง่เสรมิโครงการท่ีมีเฉพาะกระบวนการผสม หรอืทาํใหเ้จือจางเทา่นัน้ 
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              1.22.2 กิจการผลติอาหารสตัวห์รอืสว่นผสมอาหารสตัวโ์ดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั แบง่เป็น 2 กรณี 

                          1.  กรณีมีการลงทนุหรอืมีคา่ใชจ้่ายดา้นการวิจยั หรอืพฒันาผลติภณัฑไ์มน่อ้ยกวา่ 0.5% ของยอดขายรวมใน   

                               3 ปีแรก                      

                          2. กรณีไม่มีการลงทนุหรอืคา่ใชจ้่ายดา้นการวิจยัหรอืพฒันาผลติภณัฑ ์

เง่ือนไข : ทัง้ 2 กรณี เหมือนกนั แตส่ทิธิท่ีไดร้บัจะแตกตา่งกนั 

- จะตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน HACCP ก่อนเปิดดาํเนินการ 

- ไม่ใหก้ารสง่เสรมิโครงการท่ีมีเฉพาะกระบวนการผสม หรอืทาํใหเ้จือจางเทา่นัน้ 

 

       1.22.3 กิจการผลติอาหารสตัวห์รอืสว่นผสมอาหารสตัว ์(ช่ือกิจการและเง่ือนไขไดส้ทิธิ B1 เหมือนเดมิ) 

เง่ือนไข - ไม่ใหก้ารสง่เสรมิโครงการท่ีมีเฉพาะกระบวนการผสม หรอืทาํใหเ้จือจางเทา่นัน้ 

ขอ้มลูเพิ่มเตมิ 

             ทาง ดร.พจนแ์ละดร.ชนินทร ์ใหข้อ้มลูเพิ่มเติมว่ากิจการอาหารสตัวเ์ลีย้งปัจจบุนัมีความทนัสมยัเท่าอาหารคน มีลกัษณะ

เป็น pet care ดว้ย คือเสรมิสารอาหาร วิตามิน เช่น ขนสวย ถ่ายไม่เหม็น แบ่งทางการคา้เป็น 3 วยั คือ Junior, Middle และ Senior 

สว่นแบง่ตลาดแตล่ะช่วงวยัประมาณ 20-25%, 60% และ 20% 

             กรมปศสุตัว ์ใหข้อ้มลูเพิ่มเติมว่าในโรงงานทูน่า ก็มีแยกเป็นโรงงานอาหารสตัวเ์ลีย้งดว้ย ขัน้ตอนเหมือนกัน ขอกลบัไปดู

นิยามอาหารสตัวเ์ลีย้ง 
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TPFA/TTIA เข้าร่วมประชุม ในหวัข้อ “ร่วมมือ ร่วมพลัง สร้างการสรรหาแรงงานดว้ยความรับผิดชอบ” 

 

2 เมษายน 2563 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ท่ี

ปรึกษา TTIA และคุณศิริลักษณ ์ยังเลิศ คกก.ดา้นแรงงาน 

TTIA/TPFA และผูแ้ทนสมาชิกสมาคม บริษัท อาร ์เอส แคน

เนอรี่ จาํกดั และ บรษัิท ไดมอนด ์ฟู๊ ด โปรดกัท ์จาํกดั ไดเ้ขา้

ร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู ้ (Learning and Sharing 

Session) ในหวัขอ้ “รว่มมือ รว่มพลงั สรา้งการสรรหาแรงงาน

ด้วยความรับผิดชอบ” ภายใต้โครงการ Fair Fish ทุนจาก 

USDOL จัดโดยองค์การ PLAN International Thailand มี

ผูเ้ขา้ร่วมอาทิ ผูแ้ทนบริษัทจัดหาแรงงาน  ผูแ้ทนภาคธุรกิจ

และสถานประกอบการ Auditor และ Buyer โดยเป็นการจดั

ประชมุผา่น APP สรุปดงันี ้

1. โครงการนีมี้วัตถุประสงคคื์อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษยใ์หผู้ป้ระกอบธุรกิจและผู้

นาํเขา้แรงงานไดเ้ขา้ใจ / การหาบรษัิทตน้แบบ เพ่ือนาํหลกัการดา้นการสรรหาแรงงานอยา่งมีความรบัผิดชอบ และไม่มี

การใช้แรงงานบังและคา้มนุษย์ไปใช้ / ประสานใหบ้ริษัทจัดหาแรงงานนาํหลักการนาํเข้าแรงงานอย่างมีความ

รบัผิดชอบไปใช ้รว่มกบัภาคธุรกิจ / นาํการดาํเนินการของโครงการไปประชาสมัพนัธต์อ่  

2. มีการขอ้มลูเรื่องการดาํเนินการเรื่องการสรรหาแรงงาน โดย Auditor ท่ีเขา้รว่มประชมุไดใ้หค้วามเห็นว่าผูป้ระกอบการ

จะมีขอ้ปฏิบตัิของผูซื้อ้ท่ีไม่เหมือนกนั การ Audit จึงจะเนน้การทาํตามกฎหมายเป็นหลกั แตมี่หลายโรงงานท่ีผูซื้อ้หรือ

ลกูคา้เรยีกรอ้งใหมี้การดแูลคา่ใชจ้่ายการสรรหา ก็จะมีแนวปฏิบตัท่ีิสงูกวา่กฎหมาย  

คุณศิริลักษณ์ จาก TU ไดน้าํเสนอการดาํเนินการ เช่น การกาํหนดนโยบายการสรรหาแรงงานขององคก์ร มีประกาศ

คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ และสาํหรบัคา่ Agnecy fee ทางบรษัิทจ่าย 100  % และมีการตรวจประเมินโดยเนน้การช่วยเหลือสนบัสนนุ และ

มีการทาํ Supply Chain mapping ท่ีรวมถึง บ.นาํเขา้แรงงานดว้ย ซึง่ความทา้ทายท่ีเกิดขึน้คือ ความรูค้วามเขา้ใจของซบัพลายเออร ์

รวมถึงการปฏิบตัิตามหลกัการอาจจะทาํใหเ้กิดการสญูเสียบางอย่าง และ TU ไดท้าํงานรว่มกับเครือข่าย เช่น การทาํงานรว่มกับ

สมาคมฯ เป็นตน้  

3. สาํหรบัขอ้ทา้ทายดา้นการสรรหาแรงงานท่ีมีการออกความเห็นในท่ีประชมุ เช่น ควรมีการแยกประเภทคา่ใชจ้่ายตน้ทาง

ใหช้ดัเจน 150,000 จ๊าด / การกาํหนดกฎระเบียบการสรรหาแรงงานทัง้ตน้ทางและปลายทางเพ่ือใหเ้กิดการดาํเนินการ

ทัง้สองฝ่ัง / การหาขอ้เท็จจรงิคา่ใชจ้่ายท่ีไม่มีใบเสรจ็มีอะไรบา้งท่ีมีการเรยีกเก็บจากสว่นตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งในการสรรหา

แรงงาน / รวมถึงค่าใชจ้่ายใดบา้งท่ีถกูเรียกเก็บนอกจาก 150,000 จ๊าด ควรหาความชดัเจน เช่น ค่าหวัคิว หรอืการใช ้

เอเจนซ่ีตน้ทางท่ีรฐับาลตดิ Blacklist ไวเ้พราะคา่ใชจ้่ายการนาํเขา้แรงงานถกูมากและรอการดาํเนินการแรงงานไม่นาน 

4. มีการนําเสนอให้องค์กรอิสระ รวบรวมข้อมูลเรื่องการหาค่าเฉล่ียการสรรหาแรงงานเพ่ือเป็นชุดความรู ้ให้กับ

ผูป้ระกอบการเพ่ือใหท้ราบไดว้า่มีคา่ใชจ้่ายอยูท่ี่เทา่ใดและมีสว่นใดบา้ง  

 การประชมุเพ่ือแลกเปล่ียนเรยีนรูค้รัง้ตอ่ไป ยงัไม่กาํหนดชดัเจน ซงึหากทราบวนัจะแจง้ใหผู้เ้ขา้รว่มทราบลว่งหนา้อีกครัง้ 
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คู่มือสถานการณ ์Covid 

- คู่มือคาํแนะนาํสาํหรับนายจ้างเร่ืองการจดัการทาํงาน แบบยดืหยุ่น การสนับสนุนการดูแลบุตรหลานพนักงาน 

และแนวทางปฏบิัตทิีเ่หมาะสมในสถานทีท่าํงาน ในบริบทสถานการณโ์รคโควดิ-19 ของ UNICEF 

Source:  https://globalcompact-th.com/Util/downloadfile/hilight-0-41?noallheader=1 

- คู่มือการจดัการโควดิ สาํหรับสถานประกอบกจิการ โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในการทาํงาน

Source:  https://drive.google.com/file/d/1ZvZqe4RYbl0twSQTa1CHNGQjm4BRClA0/view 

กฎหมายประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมษายน  2563  

กฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลทีใ่หน้ายจา้งจ่าย พ.ศ. 2563 

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/028/T_0003.PDF  

กฎกระทรวง ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการทาํงานทีใ่หน้ายจา้งจ่าย พ.ศ. 2563  

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/028/T_0007.PDF  

กฎกระทรวง กาํหนดอัตราค่าทาํศพทีใ่หน้ายจา้งจ่าย พ.ศ. 2563  

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/028/T_0010.PDF  

ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง กาํหนดหลักเกณฑ ์วธีิการ และเงือ่นไขใหล้ดหย่อนการออกเงนิสมทบของนายจ้าง และ

ผู้ประกันตนกรณีการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19)) นายจา้งจา่ยสมทบรอ้ยละ 4 ลกูจา้งรอ้ยละ 1 งวดมีนาคม- พฤษภาคม 2563 นี ้ใหใ้ชว้นัท่ี 10 เมษายน 2563  

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/084/T_0012.PDF 

กฎกระทรวงการได้รับประโยชนท์ดแทนในกรณีว่างงานอันเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิ พ.ศ. 2563 

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/029/T_0005.PDF 

กฎกระทรวงการได้รับประโยชนท์ดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากมเีหตุสุดวสัิยอันเกดิจากการระบาดของโรคตดิต่อ

อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ พ.ศ. 2563  

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/029/T_0008.PDF 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง กาํหนดงานทีห่า้มคนตา่งด้าวทาํ (บงัคับใช้ 20 มิถุนายน 2563 นี)้ โดยในบญัชี 1 ขอ้ 2 ได้

เวน้งานขบัโฟลคล์ฟิทใ์หค้นตา่งดา้วสามารถทาํได ้

Source:  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/092/T_0014.PDF 
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มตปิระชุม คณะรัฐมนตรี 30 มีนาคม- เมษายน 2563 

วนัท่ี 30 มีนาคม 2563 มีหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัอตุสาหกรรมประมงดงันี ้ 

5. เรือ่งรา่งประกาศสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง การออกหนงัสือคนประจาํเรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยการประมง พ.ศ. .... และ

รา่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การยกเวน้ขอ้หา้มมิใหค้นตา่งดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการเฉพาะ สาํหรบัคนตา่งดา้ว

สญัชาตกิมัพชูา ลาว และเมียนมา สามารถย่ืนคาํขอรบัหนงัสือคนประจาํเรอืเพ่ืออยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราวและทาํงานกบั

นายจา้งในกิจการประมงทะเล รวม 2 ฉบบั  

6. เรือ่งขอทบทวนอตัราตามรา่งประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเง่ือนไข ใหล้ดหยอ่นการ

ออกเงินสมทบของนายจา้ง และผูป้ระกนัตน  

7. เรือ่งขอทบทวนอตัราและระยะเวลาการไดร้บัประโยชนท์ดแทนในกรณีวา่งงานตามรา่งกฎกระทรวงการไดร้บัประโยชน์

ทดแทนในกรณีวา่งงานเน่ืองจากมีเหตสุดุวิสยั พ.ศ. ....  

12. เรือ่งมาตรการเตรยีมความพรอ้มของหน่วยงานภาครฐัในการบรหิารราชการและใหบ้รกิารประชาชนในสภาวะวิกฤต 

[รองรบัสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)]  

13. เรือ่ง ขออนมุตัขิยายระยะเวลาดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือเยียวยาผูป้ระสบภยัพิบตั ิครวัเรอืนละ 5,000 บาท ตามมติ

คณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 วนัท่ี 7 ตลุาคม 2562 และวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 

14. เรือ่งท่ี  ทบทวนมตคิณะรฐัมนตรเีก่ียวกบัมาตรการดแูลและเยียวยาผลกระทบจากไวรสัโคโรนา (COVID-19) ตอ่

เศรษฐกิจไทยทัง้ทางตรงและทางออ้ม ระยะท่ี 2  

17. เรือ่ง การผ่อนปรนการอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราวและการทาํงานใหก้บัแรงงานตา่งดา้วท่ีเขา้มาทาํงานตาม

ขอ้ตกลงท่ีรฐับาลไทยไดล้งนามกบัรฐับาลประเทศคูภ่าคี  

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/28179  

 

มตปิระชุมคณะรัฐมนตรี วันที ่3 เมษายน 2563 (ประชุมนัดพเิศษ) ทีเ่กีย่วข้องกับอุตสาหกรรมประมง 

..... 2.  เรือ่ง มาตรการดแูลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรสัโคโรนา (Covid-19) ของกระทรวงพลงังาน 

                   1. การลดคา่ครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผูป้ระกอบการ 

                              1.1 มาตรการลดตน้ทนุค่าไฟฟ้าใหก้ับผูป้ระกอบการภาคธุรกิจและภาคอตุสาหกรรมท่ีไดร้บัผลกระทบจากโค

วิด-19  โดยคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) มีมติใหผ้่อนผนัการเรยีกเก็บอตัราคา่ไฟฟา้ตํ่าสดุ (Minimum Charge) จาก

ท่ีกาํหนดใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าตอ้งจ่ายในจาํนวนท่ีตายตวั (รอ้ยละ 70 ของการใชไ้ฟฟา้สงูสดุในรอบ 12 เดือน) ไม่ว่าผูใ้ชไ้ฟฟา้จะใชไ้ฟฟา้ถงึ

จาํนวนท่ีกาํหนดหรือไม่ก็ตาม เป็นผ่อนผันใหจ้่ายตามการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด สาํหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีไดร้บัการผ่อนผันจะเป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ประเภทท่ี 3-7  เช่น กลุม่ SMEs โรงงานอตุสาหกรรม และโรงแรม ใหมี้ผลตัง้แตเ่ดือนเมษายน –มิถนุายน  2563 รวม 3 เดือน  สง่ผล

ใหผู้ใ้ชไ้ฟฟา้ประเภทดงักลา่วลดคา่ใชจ้่ายลงได ้ 

                              1.2 การลดคา่ไฟฟา้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 30 ใหก้บัผูป้ระกอบการโรงแรมหรอืหอพกัท่ีจะปรบัเปล่ียนใหเ้ป็นท่ีพกั

หรอืโรงพยาบาลสนาม 2 รูปแบบ คือ ท่ีพกัหรอืโรงพยาบาลสนามท่ีใชพ้กัฟ้ืนผูป่้วยโรคโควิด-19 หรอื ท่ีพกัหรอืโรงพยาบาลสนามท่ีใช้

สงัเกตอาการของผูเ้ขา้ขา่ยเฝา้ระวงั ฯ 
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                             1.3 การชว่ยเหลือผูป้ระกอบการคา้นํา้มนัเชือ้เพลงิซึง่ประสบปัญหาการใชน้ํา้มนัท่ีลดลง 

เป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะนํา้มนัอากาศยาน ทาํใหป้ระสบปัญหาถงัเก็บนํา้มนัไม่เพียงพอ 

                                        1.3.1 ลดอตัราสาํรองนํา้มนัดบิตามกฎหมายจากรอ้ยละ 6 โดย ระยะแรก :    เป็น รอ้ยละ 4 ระยะเวลา 1  

ปี  และ ระยะท่ี 2 : เป็นรอ้ยละ 5 หลงัจาก 1 ปี เป็นตน้ไป 

                                        1.3.2 ขยายระยะเวลาการคงอตัราสาํรองก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตามกฎหมายท่ีรอ้ยละ 1 ออกไป

อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน  (สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2564) 

                                        1.3.3 สนบัสนนุการเพิ่มปรมิาณการจดัเก็บนํา้มนัของคลงันํา้มนับรเิวณคลองเตย  บางจาก ช่องนนทร ี

กรุงเทพ ฯ เพ่ือรองรบัภาวะนํา้มนัท่ีมีปรมิาณลน้สตอ็กโดยใหมี้ปรมิาณการจดัเก็บนํา้มนัสงูสดุไดต้ามท่ีกฎหมายกาํหนด 

2.  การสง่เสรมิการลงทนุและสง่เสรมิอาชีพดา้นพลงังาน .....  

Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/28385 

 

มตปิระชุมคณะรัฐมนตรี วันที ่7 เมษายน 2563 ทีเ่กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมง  

14.      เรือ่ง     มาตรการชว่ยเหลือผูใ้ชไ้ฟฟา้ท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) เพิ่มเตมิ      

จากสถานการณก์ารระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่สง่ผลกระทบเป็นวงกวา้งตอ่ระบบเศรษฐกิจในหลายสว่นทัง้

ภาคครวัเรอืน ธุรกิจ และอตุสาหกรรม โดยคาดวา่จะมีประชาชนจาํนวนมากยา้ยถ่ินฐานกลบัไปยงัภมิูลาํเนา รวมถึงการทาํงาน

ภายในท่ีพกัอาศยั (Work From Home) ทาํใหก้ารใชไ้ฟฟา้ประเภทบา้นอยูอ่าศยัเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะผูใ้ชไ้ฟฟา้ท่ีเดมิเคยไดร้บัสทิธิคา่

ไฟฟา้ฟร ีจาํนวน 50 หน่วยไมต่อ้งชาํระคา่ไฟฟา้ จะไม่ไดร้บัสทิธิดงักลา่ว เป็นผลใหมี้ภาระตอ้งชาํระคา่ไฟฟา้ ซึง่ในสภาพเศรษฐกิจ

ปัจจบุนัผูใ้ชไ้ฟฟา้กลุม่ดงักลา่วอาจไม่สามารถชาํระคา่ไฟฟา้ได ้กระทรวงมหาดไทยจงึไดมี้ขอ้เสนอมาตรการช่วยเหลือผูใ้ชไ้ฟฟา้ท่ี

ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเตมิ  

Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/28560  

 

มตปิระชุมคณะรัฐมนตรี วันที ่15 เมษายน 2563 ทีเ่กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมง 

19.      เรือ่ง     รายงานผลการดาํเนินงานปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุยข์องประเทศไทย ประจาํปี 2562 

24.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ)์ 

                April 2020                         16 |1 7  
 
 

 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/28385
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/28560


30.      เรือ่ง     คาํสั่งสาํนกันายกรฐัมนตร ีท่ี 112/2563 เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการกาํกบัดแูล ดา้นผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก

การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29124  

 

มตปิระชุมคณะรัฐมนตรี วันที ่21 เมษายน 2563 มเีร่ืองทีเ่กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมง  

7.       เรือ่ง     รา่งกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์พ.ศ. .... 

9.       เรือ่ง     รา่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนญุาตใหค้นตา่งดา้วบางจาํพวกอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณี

พิเศษ (ฉบบัท่ี ..) 

12.      เรือ่ง     รา่งมาตรการในการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมิดหรอืคกุคามทางเพศในการทาํงาน 

18.      เรือ่ง     ทบทวนมตคิณะรฐัมนตรเีก่ียวกบัมาตรการชดเชยรายไดแ้ก่ลกูจา้งของสถานประกอบการท่ีไดร้บัผลกระทบ

หรอืผูไ้ดร้บัผลกระทบอ่ืน ๆ ของการแพรร่ะบาด ของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ครัง้ท่ี 2  

Source : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29468 
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