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TPFA   
Jan - April 
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29 เม.ย.64 TPFA ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ มอบ

ผลิตภัณฑ์ซาร์ดีนกระป๋อง จำนวน 50,000 กระป๋อง ผ่านผู้ว่าฯ กทม. 
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาจากสถานการณ์ COVID-19 ณ รพ.

กลาง, รพ.ราชพิพัฒน์บางแค และรพ.สนามเอราวัณ2 อ่านต่อหน้า 16 

1 เม.ย.64 TPFA หารือกับกับกรมปศุสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศผลิตสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง อ่านต่อหน้า 9 

19 เม.ย.64 TTIA/TPFA จัดประชุมปัญหาด่วน อุตสาหกรรมทูน่า
และอาหารสัตว์เลี้ยง ประเด็นขาดแคลนแรงงาน (TTIA HR ครั้งที่ 2 
/2564)/ปัญหาการนำเข้า-ส่งออก อ่านต่อหน้า 10 

8 เม.ย.64 TPFA จัดประชุมวิสามัญ TPFA คร้ังที่ 2/2564 และ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 อ่านต่อหน้า 10 

4 ก.พ.64 TPFA จัดประชุมวิสามัญคร้ังที่ 1/2564 ผ่านทาง Zoom 
Meetings อ่านต่อหน้า 4 
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TTIA/TPFA เข้าร่วมการแถลงข่าว แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด-19  

วันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และนายกสมาคม

การค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย เข้าร่วมการแถลงข่าว แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด-19 

จัดโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ 

รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์

ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมี ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง , 

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย, สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย และมีการ

เชิญสื่อเข้าร่วมงานนี้ด้วย อาทิ PPTV, TNN, Nation, เกษตร TV, สำนักข่าวกุ้งไทย, AQUA 

Biz, ช่อง 9, สำนักข่าว กรมประมง, NBT, ช่อง 7 , ช่อง 5   มีสรุปดังน้ี 

1. กรมประมงได้ให้ข้อมูลซึ่งชี้ชัดว่า การแพร่

ระบากของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ ไม่ได้

เกิดจากการระบาดจากสัตว์น้ำสู ่คน แต่เป็น 

การระบาดจากคนสู่คน ซึ่งกระแสข่าวนี้ ได้

สร้างความเข้าใจผิดต ่อผู ้บร ิโภคว่า หาก

บริโภคอาหารทะเลแล้วจะติดเชื ้อโควิด-19 

สาเหตุหลักของการแพร่ระบาดในระลอกนี้ 

เกิดจากแรงงานต่างด้าวซึ่งลักลอบเข้ามาใน

ประเทศไทย และเข้ามาพักอาศัยร่วมกับชุมชน

แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร จึงมีการแพร่เชื้อต่อ ๆ กันมา 

     2. เมื่อเกิดการแพร่ระบาดระลอกสองขึ้น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนใน
จังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมมือกันดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น มีการตรวจ
คัดกรองพนักงานและแรงงานในอุตสาหกรรม เพื่อคัดแยกกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเชื้อและกลุ่มที่
ไม่มีความเสี่ยงติดเชื้อออกจากกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการเป็นพาหะนำ
เชื้อแพร่สู่ผู้อื่น 

     3. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ดร.ชนินทร์ กล่าวว่า ได้ยกปัญหาโควิด-19 กับการ
ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ต่อท่านจุลินทร์ รองนายกฯ และรมว.พณ.ตั้งแต่ปลายเดือนเม.ย.63 ในครั้ง
ทีท่านไปเยี่ยม รง.ทูน่า ต่อมาสมาคมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการ Covid-19 Prevention Best Practice ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 
โดยโรงงานทูน่าได้รับหนังสือรับรองว่าสินค้ามีการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 และ
ได้ผลิตสื ่อวีดีโอประชาสัมพันธ์ ซึ ่งเป็นการสร้างความเชื ่อมั ่นให้กับผู ้บริโภคทั ้งในและ
ต่างประเทศได้  โดยอุตสาหกรรมทูน่าไทยมีการส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลกมาเป็นเวลานาน
กระบวนการนี้จึงสำคัญต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก 

         สินค้าทูน่าผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคทั้งหมดจึงมั่นใจด้านความปลอดภัยอาหาร  
/ ในด้านแรงงานนั้น ทางโรงงานได้พยายามเต็มที่ตามมาตรการพิเศษของ สธ. และกรมประมง 
โดยมีการการคัดกรอง พ่นยาฆ่าเชื้อ และป้องกันต่างๆ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ
ติดเชื้อของแรงงานได้ เพราะแรงงานมีการเคลื่อนที่ ซึ่งทั่วโลกตระหนักในเรื่องน้ีดี  แต่สิ่งสำคัญ
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กว่าคือเมื่อมีปัญหาแล้วต้องพยายามแก้ไข โรงงานได้ทำงานร่วมกับภาครัฐในพื้นที่อย่างเต็มที่ 
ด ังน ั ้น การ ่วมม ือของภาครัฐและเอกชนเป ็นส ิ ่งสำค ัญที ่จะทำให ้ป ัญหาบรรเทาลง  

 
     นอกจากนี้ ทางคณะแถลงข่าว ยังได้ยืนยันกับ
ประชาชนว่าสัตว์น้ำไทยได้มีการดูแลปฏิบัติ 
ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ในตัวสินค้า 
เพื่อการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ อย่างเต็มที่
ที่สุด จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจใน
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำไทย  

     เอกสารประกอบการแถลงข่าวท่านสามารถดู
ได้ตามลิ้งก์ 

https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1avfWLFkgfGF3_3Zsgtypg0kY0HG
RH66z?usp=sharing   

รับชมการถ่ายทอดงานแถลงข่าวย้อนหลังได้ตามลิ้งก์ 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1072012509982655&ref=watch_permalin
k  

 

TTIA/TPFA เข้าร่วมประชุมปัญหาการจัดการแรงงานในสถานการณ์ COVID-19 

ครั้งที่ 4 

วันที่ 11 มกราคม 2564 TTIA/TPFA ได้จัดประชุมหารือปัญหาการจัดการแรงงานใน
สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 4 ทางออนไลน์ โดยมี ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ เป็นประธาน 
พร้อมด้วยบริษัทสมาชิกจำนวน 24 บริษัท สรุปดังน้ี 

     1. สมาคมฯ รายงานผลการจ ัดงาน
แถลงข่าวแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโค
วิด-19 ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการประมง โดย ดร.
ชน ินทร ์  ได ้กล ่าวจ ุดย ืนของสมาคมฯว ่าเน้น 
Product Foodsafety แ ล ะ ใ น ก า ร ใ ห ้ ข ่ า วจ าก
สมาคมแก ่ส ื ่ อต ่ างๆ  จะ เป ็นกลางตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ที ่ยืนยันโดยกรมประมง และสภา
หอการค้าฯ ทางสมาคมฯจะรักษาประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม และทำหน้าที่อย่างเต็มที่  

     2. แนวทางการช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม "ศูนย์ห่วงใยคนสาคร" จ.สมุทรสาคร 
สมาคมฯ จะประสานไปยัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางในการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ว่าต้องการความช่วยเหลือ/สิ่งที่ขาดแคลน ในส่วน
ใดบ้าง ซึ่งหากสมาชิกในพื้นที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถส่งมายังสมาคมฯ ได้ 

     3. ประเด็นสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย สมาคมฯ ขอความร่วมมือให้สมาชิก
เตรียมความพร้อม เผื่อกรณีที่มีการตรวจสอบ COVID ในสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง โดยขอความ
ร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ 3 ข้อ ดังน้ี 

          (1) การตรวจสินค้า: เก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อไวรัส COVID-19 
ในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการส่งออก 

https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1avfWLFkgfGF3_3Zsgtypg0kY0HGRH66z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1avfWLFkgfGF3_3Zsgtypg0kY0HGRH66z?usp=sharing
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1072012509982655&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1072012509982655&ref=watch_permalink
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          (2) การตรวจแรงงาน: จัดทำรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื ้อ COVID-19 ของ
โรงงาน ตามแบบฟอร์มกรมปศุสัตว์ และส่งมอบให้หมอประจำโรงงาน 

          (3) การถ่ายคลิปวีดีโอของโรงงานเพื่อแสดงถึงไม่มีการปนเปื้อนหลังการฆ่าเชื้อ 
และส่งมอบให้หมอประจำโรงงาน 

 

TPFA เข้าไปสวัสดีปีใหม่ 2564 ณ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) 

        วันที่ 22 มกราคม 2564 TPFA คุณสุพัตรา 
ผอ.สมาคม ค ุณศศิธร ค ุณปิยะราช และคุณ
กฤตพัฒน์ จนท.สมาคม ได้ไปสวัสดีปีใหม่ 2564 
ณ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) กับหน่วยงานที่สมาคม
ประสานทำงานด้านสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง โดย
มอบกระเช้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง 4 ชุด ปากกา 
9 ด้าม และ Tuna gift set 9 ชุด แด่ น.สพ.โส
ภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.), น.สพ.
อภินันท์ คงนุรัตน์ ผู ้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบ
มาตรฐานด้านการปศุสัตว์, น.สพ.อนุชา มุมอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์, น.สพ.
บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย, น.สพ.กิตติพงศ์ และคุณหมอของหน่วยงาน 
สพส. ซึ่งออกหนังสือรับรองสุขอนามัย กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ และกลุ่มรับรอง
ด้านการปศุสัตว์  

          อนึ่ง สมาคมฯ ได้ส่งปากกา 3 ด้าม และ Tuna gift set 3 ชุด ให้ น.สพ.รักไทย งาม
ภักดิ ์ ผู ้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส.) , น.สพ.ยุทธนา ชัยศักดานุกูล 
ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน (กสก.) และเจ้าหน้าที่ อยส. ณ  กรมปศุสัตว์(ปทุมธานี) 
ทางไปรษณีย์ เรียบร้อยแล้วค่ะ 
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TPFA จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564 ผ่านทาง Zoom Meetings 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 TPFA จัดประชุมวิสามัญ TPFA ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 

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

(ครบองค์ประชุม) ทั้งน้ี สมาคมฯ จะส่งรายงานการประชุม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 ให้

ท่านสมาชิกทราบต่อไปค่ะ 

           สำหรับการประชุมวิสามัญ TPFA ครั้งที่ 2/2564 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 2 เริ่ม เม.ย.2564-เม.ย.2566 มีกำหนด จัดในวันพฤหัสบดี

ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ผ่าน Zoom Meeting ค่ะ 

 

TPFA เข้าร่วมอบรมหลักสูตรช้ีแจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ.2558 และระบบ NSW ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์  

วันที่ 25 มีนาคม 2564 คุณศศิธร และคุณภรภัทร เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรชี ้แจงพระราชบัญญัต ิควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และระบบ NSW ให้แก่
ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ จัดโดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส.) กรมปศุสัตว์ เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ พ.ศ. 2558 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายอาหารสัตว์ และ ระบบ NSW ด้านอาหาร
สัตว์ พร้อมทั้งร่วมให้ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง กระบวนงาน 
หรือขั้นตอนต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายอาหารสัตว์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง นส.พ. รัก
ไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานในที่ประชุม สรุปดังน้ี 
 
1. การนำเข้าอาหารสัตว์ : แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
    1.) ประเทศต้นทางที่จะต้องมีการกำกับเพื่อคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย ร่วมถึง
การรับรองจากภาครัฐในเรื่องของเอกสาร  
    2.) Border : การตรวจและการสุ่มตัวอย่าง  
    3.) ภายในประเทศ : การขออนุญาตนำเข้า การขึ้นทะเบียน การตรวจสถานที่ผลิตและขาย 
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➤ งานบริการภาครัฐแก่ผู ้ประกอบการ : การขึ้นทะเบียน การลดขั้นตอน การชำระผ่าน E-

payment การใช้ระบบอนุมัติตรวจสอบเอกสาร การอนุมัติผ่าน E-signature 

➤ การส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมอาหารสัตว์  

- วัตถุหรือสารทดแทนการใช้ยา 
- วัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศทดแทนการนำเข้า 
- การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารสัตว์ให้เป็นสากล 

➤ อาหารสัตว์ผสมยา 

➤ มูลค่าการส่งออกอาหารสัตว์ปี 2561 -2563 โดยอาหารสัตว์เลี้ยงส่งออกมากกว่าอาหารปศุ

สัตว์ ดังรูป 

2. อัพเดตกฎหมายเกี่ยวกับอาหารสัตว์ โดยนายวีระ อิ้งสะอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
พิเศษ กลุ่มมาตรฐานอาหารสัตว์  

ได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยนิยามความหมาย 
“อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” ว่า อาหารสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเศรฐกิจและสังคมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสัตว์ หรือส่งผลต่อผู้บริโภคเน้ือสัตว์โดยรวม ซึ่งการผลิตเพื่อขาย หรือการนำเข้าเพื่อ
ขายต้องข้ึนทะเบียน  

➤ อาหารสัตว์ มี 3 กลุ่ม คือ  

1.) อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ : ผลิต/นำเข้า เพื่อขาย ต้องได้รับใบอนุญาตและได้รับการขึ้น
ทะเบียนอาหารสัตว์ เช่น อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่เนื้อ 
2.) อาหารที่มิใช่อาหารสัตว์ตามข้อ 1 : ผลิต/นำเข้า เพื่อขาย ต้องจดแจ้งและได้รับใบแจ้ง เช่น 
อาหารสัตว์ผสมยา 
3.)  อาหารอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ข้อ 1 และ ข้อ 2 : ไม่ต้องมีใบอนุญาติ แต่ห้ามใช้วัตถุที่ห้าม
ใช้ผสมในอาหารสัตว์ เช่น เมลามีน 

➤ การพิจารณาอาหารสัตว์ที่ต้องข้ึนทะเบียน  

- วัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น กากถ่ัวเหลือง ข้าวสาลีเมล็ด ฯลฯ 
- อาหารที่ใช้เลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ นกกระทา กระต่าย สุนัข และแมว 
- อาหารสุนัขและแมว ต้องเป็นอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วน, อาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง และ
อาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสัตว์เลี้ยง 

➤ การพิจาณาว่าอาหารสัตว์เป็นพรีมิกซ์หรืออาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยพิจารณาจาก

ส่วนประกอบว่าอยู่ในประกาศวัตถุที่เติมแบบมีสื่อหรือไม่ ถ้ามีจะเป็นพรีมิกซ์ หากไม่มีสื่อแต่มี
คุณค่าทางโภชนะ โปรตีน แร่ธาตุ วิตามิน ไขมัน จะเป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยง 
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3. อาหารสัตว์ผสมยาและการใช้ยาต้าน
จุลชีพอย่างสมเหตุสมผล โดย สพ.ญ. 
จุฬาพร ศรีหนา กลุ่มยาสัตว์และจัดการ
เชื้อดื้อยา  

ได้กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการ การดื ้อยาต้านจุลชีพประเทศ
ไทย  พ .ศ .  2560  –  2564  โดยมี
เป้าประสงค์สำคัญคือ ปริมาณการใช้ยา
ต้านจุลชีพสำหรับสัตว์ลดลง 30% เพื่อ
ลดป ัญหาเช ื ้อด ื ้อยา โดยม ีการทำ
โครงการภายใต้แผนปฏิบัต ิการ การ

จัดการ การดื้อยาต้านเชื้อจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ได้แก่ 
     1) โครงการ “ตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และอาหารสัตว์ที่ผสมยา” 
     2) โครงการ “การลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์” 
     3) โครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์” 
 
4. ทะเบียนอาหารสัตว์ โดย สพ.ญ.โสมศจี ศิวิลัยกุล กลุ่มทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์  

ได้กล่าวถึงการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ต้องมี
ใบอนุญาตนำเข้าก่อน และต้องทำการเช็ควันหมดอายุของใบอนุญาตนำเข้า/ผลิต เพราะมีผลกับ
วันหมดอายุของทะเบียนอาหารสัตว์ ซึ่งอายุของเอกสารที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนอาหาร
สัตว์เลี้ยงนั้น เป็นไปตามวันเวลาที่ระบุไว้ แต่ถ้าไม่มีการระบุวันหมดอายุ เอกสารจะมีอายุ 1 ปี 
และการต่อใบอนุญาตผลิต ต้องต่อก่อนหมดอายุภายใน 90 วัน 
 
5. คำถามที่พบบ่อยในการขอใบอนุญาตอาหารสัตว์ โดย นายอรรถพล เจริญวานิช นักวิชาการ
สัตวบาล กลุ่มทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์  
ได้ตอบคำถามในเรื่องของอายุใบอนุญาตผลิต/นำเข้า/ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะว่า  
- ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
- ใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
- ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฎิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต 
(31 ธ.ค.) 
และคำขออนุญาตผลิต/นำเข้า/ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะสามารถดาวน์โหลดได้ที่  
http://afvc.dld.go.th หรือ http://eservice.afvc.dld.go.th 
 
6. กฎหมายการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์ โดย สพ.ญ. วนิดา แจ้งประจักษ์ นายสัตวแพทย์
ชำนาญการพิเศษ ได้กล่าวถึง 

➤ ขั้นตอนการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ รายละเอียดขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 : ขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ขั้นตอนที่ 2 : ขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ขั้นตอนที่ 3 : แจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ เข้ามาในราชอาณาจักร 
ขั้นตอนที่ 4 : นำอาหารสัตว์ตรวจสอบ ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ 

➤ ชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ ณ ประเทศต้นทาง คือ 

ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมว ได้แก่ ชนิดอาหารขบเคี้ยว/อาหารว่าง
สำหรับสัตว์เลี้ยง  
 
7. การนำเข้าอาหารสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) โดย นายวัชระ ศิริตันติ์ นักวิชาการ
สัตวบาลชำนาญการ  

ได้กล่าวว่า ระบบ NSW นั้นเป็นการเชื่องโยงข้อมูลนำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ โดย
ผู้นำเข้าสามารถเข้าสู่เว็บไซต์  http://eservice.afvc.dld.go.th  



   Newsletter                          Jan-April 2021 7 |21 

เพื่อทำการยื่นคำขอ น.อ.1, น.ส.4 ระบบจะทำการส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และนำเสนออนุมัติ 
ต่อด้วยการลงนามอนุมัติ (ส่งข้อมูลเข้า NSW) โดย จนท. สแกนเอกสารรับแจ้งและนำไป
ตรวจสอบที่ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ ทำการเก็บตัวอย่าง และนำไปดำเนินพิธีการศุลกากร 
 
8. การส่งเสริมการลงทุนในกิจการอาหารสัตว์ โดย นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการ
กองบริหารการลงทุน 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ได้กล่าวถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการในการจัดทำมาตรฐานด้านอาหารสัตว์ เช่น 
กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ หากกิจการนั้นมีระบบตรวจสอบย้อนกลับและ
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) หรือ GFSI 
จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี เป็นต้น อีกทั้งยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ เมื่อมีการปรับปรุงโรงงาน ระบบเครื่องมือ หรือการยกระดับมาตรฐาน
โรงงาน จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี (50%) ซึ่งทาง BOI ชี้แจงว่าเป็นการส่งเสริมทั้ง
ไทยและต่างประเทศ รวมถึงภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  
ทั้งน้ี ท่านสมาชิกที่เข้าร่วมอบรม สามารถดู VDO การบรรยายย้อนหลัง
ดังลิ้งก์ https://qrgo.page.link/ST68C   
ประเมินผลโครงการ ได้ดงัลิ้งก์ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCCdhNrGG4sdtfEfCJlNuWyWZ6XXWF6
1YMb_hkmaOx5ko9UQ/viewform   
ในการอบรมครั้งต่อไป ทาง อยส. แจ้งว่าจะจัดในปี 2565  
ไฟล์เอกสารการอบรมจาก อยส. ดังลิ้งก์ 
https://drive.google.com/file/d/1kIQjitJGRdWCkKT7G_J1LxnbjRP_swr_/view?usp=sh
aring             
ข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่หน้าเว็ปไซต์ https://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/  

 

TPFA หารือกับรองทูตพาณิชย์อังกฤษ ประจำประเทศไทย เรื่อง การส่งเสริมการค้า
และการลงทนุสินค้าทนู่าและอาหารสัตว์เลี้ยง 

วันที่ 25 มีนาคม 2564 TPFA/TTIA ดร.ชนินทร์ นายกฯ และคุณสุพัตรา ผอ. ร่วมหารือ
กับ UK Department for International Trade DIT ณ สถานทูตสหราชอาณาจักร อาคาร AIA 
สาธร สรุปดังน้ี  

1.ไทยและ UK จะลงนามความร่วมมือ
ด ้านการค ้า Joint Trade Policy ในว ันที่  29 
มี.ค. 64 ณ ก.พาณิชย์  

2.ดร.ชนินทร์เสนอให้มีการจัดสัมมนา
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการค้า-การลงทุน โดยจะ
หารือกับอธิบดีกรมเจรจาฯ ทั้งนี้สภาหอฯ เสนอ
ความร ่วมม ือก ับ UK ในกล ุ ่มส ินค ้าเกษตร
เทคโนโลย ี  นว ัตกรรมส ินค ้าอาหาร การ
ท่องเที่ยวหลังโควิด การศึกษา และให้ข้อมูล
ประเด็นการทำ TH-UK FTA ไม่ได้มีเฉพาะด้าน

https://qrgo.page.link/ST68C
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCCdhNrGG4sdtfEfCJlNuWyWZ6XXWF61YMb_hkmaOx5ko9UQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCCdhNrGG4sdtfEfCJlNuWyWZ6XXWF61YMb_hkmaOx5ko9UQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1kIQjitJGRdWCkKT7G_J1LxnbjRP_swr_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIQjitJGRdWCkKT7G_J1LxnbjRP_swr_/view?usp=sharing
https://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/
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ภาษีแต่ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือข้างต้นด้วย การให้ข้อเท็จจริงเรื่องอุตสาหกรรมยาและ
การคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งเป็นประเด็นที่สาธารณะมักจะมีมุมมองเชิงลบต่อการทำ FTA  

- นักเรียนไทยไปเรียนที่ UK มาก สามารถใช้ความสัมพันธ์ต่อยอด ไปสู่การทำธุรกิจใน 
UK  

- UK มีจุดแข็งงานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม สามารถนำไปสู่ความร่วมมือกับธุรกิจไทย 
เช่น แวคซีน, น้ำมันกัญชงกัญชา, plant based food 

3.ทาง Mr.Mark, DIT Deputy Director ให้ข้อมูลว่า UK เป็นประเทศที่เปิดโอกาสและ
ให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุนจากต่างประเทศได้ดีที่สุดประเทศหนึ่ง และได้ทำข้อมูลงานวิจัย
เชิงลึกให้นักลงทุนเพื่อเปรียบเทียบข้อได้เปรียบต่างๆ ของ UK การให้ความช่วยเหลือการจ้าง
งานเช่าสำนักงาน ข้อมูลต้นทุนการจัดการ เป็นต้น เพราะตระหนักว่าการลงทุนนำไปสู่การจ้าง
งานใน UK มากขึ้น 

- UK กำลังมองหานักลงทุนไปที่ UK มาก
ขึ้น และมองว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเชียงใต้
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก 

- UK เป ็ นประ เทศท ี ่ ม ี น ั กศ ึ กษาจาก
ต่างประเทศมาเรียนมากที่สุด มีความเชี่ยวชาญใน
ด้าน Amimal science, Agricultural technology, 
Eco system, Electric vehicles, Energy, 
Financial service 

- UK ส น ใ จ ท ำ  FTA ก ั บ อ อส เต ร เลี ย 
นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และเข้าร่วม CPTPP คาด
ว่าขั้นตอนจะเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะไม่ต้องรอ 

EC เหมือนแต่ก่อน 
- จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ทาง UK เชิญชวนให้เข้ากิจกรรม “Race 

to Zero” เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการหารือกับ UK DIT 
1.การลงนาม MOU 
https://www.bangkokpost.com/business/2087435/thai-uk-pact-sets-stage-for-

agreement-negotiations  
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดลงนามบันทึกความ

เข้าใจร่วมกับอลิซาเบธ ทรัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราช
อาณาจักร ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยการลงนามครั้งนี้จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทย – อังกฤษ และสนับสนุนการค้าและการลงทุนหลัง Brexit 
รวมถึงการทำ FTA ระหว่างสองประเทศ 

2.กิจกรรม Race to Zero  
https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-

campaign  
Race to Zero เป็นแคมเปญระดับโลก ที่ระดมความ

ร่วมมือจากภาคธุรกิจในการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และบรรลุการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์
ภายในปี พ.ศ. 2593 หากสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถอ่าน
หลักเกณฑ์เบื้องต้นได้ทางลิ้งค์นี้ 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Minimum-
criteria-for-participation-in-RTZ.pdf  

3.Lists of countries UK has done Trade 
Agreement with after leaving the EU via the below link 

https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-
agreements-with-non-eu-countries#trade-agreements  

https://www.bangkokpost.com/business/2087435/thai-uk-pact-sets-stage-for-agreement-negotiations
https://www.bangkokpost.com/business/2087435/thai-uk-pact-sets-stage-for-agreement-negotiations
https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign
https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Minimum-criteria-for-participation-in-RTZ.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Minimum-criteria-for-participation-in-RTZ.pdf
https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries#trade-agreements
https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries#trade-agreements
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TPFA หารือกับกับกรมปศุสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศ ผลิตสินคา้
อาหารสัตว์เลี้ยง 

วันที ่ 1 เมษายน 2564 TPFA คุณวรวีร์ เลขาธิการสมาคมฯ คุณสมเกียรติ ผู ้แทน 
SeaValue คุณคึกฤทธิ์ ผจก.สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณ
ศศิธร จนท.อาหารสัตว์เลี้ยง เข้าร่วมหารือกับกรมปศุสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมการใช้วัตถุดิบใน
ประเทศ ผลิตสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง โดยมี น.สพ.อภินันท์ ผอ.กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการ
ปศุสัตว์ และน.สพ.กิตติพงศ์ จากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) 
ให้คำปรึกษา ณ ห้อง สพส. ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) สรุปดังน้ี 

 
1. สื ่อ vdo จากเดิมที ่เน้นการส่งเสริม

การใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อผลิตอาหาร
สัตว์เลี้ยง จะขยายขอบเขตให้กว้างขึ้น โดยให้
สมาคมเป็นเจ้าภาพในการทำ vdo เพื ่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้าอาหารสัตว์
เลี้ยง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีระบบมาตรฐาน
การผลิตที่ดี และได้รับมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ 

 
2. กิจกรรมCSR สมาคมฯ ร่วมกับกรมปศุ

สัตว์จะจัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือมูลนิธิ
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น นำอาหารสัตว์เลี้ยงไป
ช่วยเหลือสัตว์ 

 
3. งานfair โดยกรมปศุสัตว์แนะนำว่า

อยากจัดeventกับสมาคมฯ ในงาน VIV Asia เนื่องจากปีนี้พิเศษด้วยการจัดงานพร้อมกันกับ 
Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) ที่จะมุ่งเน้นในธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตชิ้นเนื้อและ
บรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร จัดร่วมกันกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Messe Frankfurt งานเดียวที่
ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อาหารสำหรับภูมิภาคเอเชีย วันที่ 22-24 ก.ย. 2564 และงานที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารสัตว์เลี้ยงที่จีน ซึ่งสมาคมฯ ได้แจ้งกรมฯว่า ยินดีร่วมงานกับกรมฯ หากสถานการณ์โค
วิดดีขึ้น และแจ้งว่าสมาคมฯจะไป ออกบูทงานPet fair SEA วันที่ 16-18 ก.พ. 65 ณ ไบเทค 
กรุงเทพฯ   

 
ทั้งนี้ กรมฯแจ้งว่า หากสมาชิกต้องการอบรมเรื่องใดจาก สพส. ให้สมาคมฯ รวบรวม

หัวข้อ เพื่อให้กรมฯ จัดอบรมได้ 
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TPFA จัดประชุมวิสามัญ TPFA ครั ้งที ่ 2/2564 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
2564 ณ ห้องประชุม TPFA และผ่านระบบ VDO conference 
 

วันที่ 8 เมษายน 2564 สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย จัดประชุมวิสามัญ TPFA ครั้ง
ที ่ 2/2564 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านทาง Zoom meetings โดยมีสมาชิก
สามัญเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 บริษัท (ครบองค์ประชุม และครบทุกบริษัท) ทั้งนี้ สมาคมฯ จะ
ส่งรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกในสัปดาห์หน้า  

 

TTIA/TPFA จัดประชุมหารือประเด็นขาดแคลนแรงงาน(TTIA HR ครั้งที่ 2 /2564)  
/ ปัญหาการนำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบ Zoom meetings 

 

วันที่ 19 เมษายน 2564 TTIA/TPFA ได้จัดประชุมหารือประเด็นขาดแคลนแรงงาน 
(TTIA HR ครั้งที่ 2 /2564)  / ปัญหาการนำเข้า-ส่งออก ผ่านทาง Zoom Meetings โดยมีคุณ
พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ / ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ / คุณวรวีร์ 
เอ่งฉ้วน เลขาธิการสมาคม / คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ คกก.สมาคมฯ 
และสมาชิกทั้งหมด 20 บริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย สรุปดังน้ี   

ประเด็นด้านการนำเข้า - ส่งออก และ
การ Workfromhome ของ จนท.รัฐ 

1. ประเด ็นการนำเข ้า-ส ่งออก กับ
นโยบายให้ภาครัฐปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
และเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 16 เมย 64 
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการสั่งการเป็นอย่างอื่น ที่
ประชุมมีความเห็นดังน้ี 

   1.1 ในภาพรวม เนื่องจากอยู่ในช่วง
เริ่มต้น อาจจะยังไม่เห็นผลกระทบชัดเจน หาก
สมาชิกมีประเด็นปัญหาเพิ่มเติมสามารถส่งกลับ

มายังสมาคมได้ 

   1.2 ประเด็นกรมประมง ให้สมาคมฯ ทำหนังสือถึงกรมประมง เพื่อขอความอนุเคราะห์
ไปยังด่านประมงกรุงเทพฯ ในเรื่องเวลาทำการซึ่งจากเดิมถึงเวลา 16.30 น. เหลื่อมเวลาเป็น 
19.00 น. หรือเทียบเท่ากับด่านประมงชลบุรี 19.00 - 20.00 น. และขยายระยะเวลาในการขอ
เอกสาร Health Certificate จากเดิมคือจะต้องขอภายในวันที่เรือ onboard เป็น 3 วันหลังจาก
เรือ onboard เพื่อให้สามารถยื่นเอกสารได้ทันเวลา  
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   1.3 ประเด็นกรมปศุสัตว์ 

         (1) Health Certificate 
อาหารสัตว์ทุกประเทศ(ยกเว้น EU) ให้ยื่น
แบบ Manual ซึ่งเป็นอุปสรรคตอ่การเติบโต
ของสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง ให้สมาคม
ปรึกษากับสมาคมที่เกี่ยวข้อง ถ้าเห็นพร้อง
กันจะได้รวมตัวกันทำหนังสือแจ้งไปยังกรม
ปศุสัตว์ขอความอนุเคราะห์ให้ปรับระบบ H/C 
เป็นออนไลน์ โดยหากกรมฯต้องการความ
ร่วมมือจากเอกชนให้เกิดสัมฤทธิ์ผล สามารถ
เชิญประชุมได้ทันท ี

         (2) การเชื่อมโยง NSW กรมปศุสัตว์กับกรมศุลกากร และการพัฒนาไปสู่ระบบ 
H/C ออนไลน์ จะทำให้ลดอุปสรรคในการส่งออก สมาคมอาจจะมีหนังสือขอความอนุเคราะห์
กรมฯ เร่งกระบวนการนี้ ซึ่งช่วยส่งเสริมการส่งออกได้ดียิ่งข้ึน 

         (3) การถ่ายรูปสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงก่อนการบรรจุและหลังการบรรจุตู้ส่งให้ด่าน
ปศุสัตว์ เนื่องจากด่านฯต้องการเห็นว่ามีสินค้าอยู่ในตู้จริงเพื่อออกใบแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ 
ทาง ดร.พจน์แนะนำว่า ปกติ warehouse มีการถ่ายรูปเก็บอยู่แล้ว หากเป็นขั้นตอนที่ทำให้ด่าน
ฯ มั่นใจ ก็ทำไปก่อน  

   1.4 การขอรับรองเอกสารที่สถานฑูตอียิปต์ ซึ่งลดเวลาทำการเป็น 2 วัน คือ วันจันทร์
กับวันพฤหัสบดี ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าของเอกสารที่ไป legalized  สมาชิกจะยก
ประเด็นคุยเรื่องน้ีในที่ประชุมกับกรมการค้าต่างประเทศ 

2.ประเด็นด้านแรงงาน  

   2.1.ประเด็นการขาดแคลนแรงงาน
ข้ามชาติในอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

    ดร.พจน์ ให้ความเห็นว่าขณะนี้ การ
ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวปัจจุบันรุนแรง แทบ
ไม่มีโอกาสนำเข้าแรงงานต่างด้าวใหม่ได้ 
เนื ่องจากโควิด-19 ระลอกใหม่รุนแรง และ
สถานการณ์การเมืองเมียนมาร์ ทั้งนี้ ดร.พจน์ 
ได้เสนอแนวทางแก้ไขกับ รมต.แรงงาน เช่น 
เพิ ่มเวลาขึ ้นทะเบียนให้กับกลุ ่มแรงงานที่

เอกสารขาด ประสานไปยังภาครัฐให้ออกมาตรการพิเศษให้อนุญาตแรงงานข้ามจังหวัดได้ โดย
ขอให้ภาครัฐมีมาตรการในการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานข้ามชาติที่มีการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด 
ทั้งน้ีนายจ้างอาจเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

     และเสนอให้สมาชิกพิจารณาถึงมาตรการเฝ้าระวังโควิดกับแรงงานข้ามชาติของตน
โดยอาจมีการกำหนดแนวทางร่วมกันในสมาชิกและขอค่อยขอความร่วมมือจากภาครัฐ  

     และขอให้สมาชิกให้ความสำคัญกับพื้นที่ตลาดใกล้โรงงาน และให้ดูแลแรงงานให้ดี 
โดยหลังจากนี้สมาคมฯ จะโทรสอบถามสมาชิกเพื่อเก็บข้อมูลความสนใจในมาตรการดูแลเฝ้า
ระวังแรงงานข้ามชาติร่วมกันและสอบถามการขาดแคลนแรงงาน 

    2.2.ประเด็นการรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 ตาม
แผนการถอดถอนสินค้าปลาจากแรงงานบังคับ โดยทาง SEAPAC ยินดีให้ความร่วมมือ สำหรับ 
AAI จะให้คำตอบอีกครั้ง   
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    2.3.ประเด็นการปรับ TTIA Ethical Standard Code of Conduct โดยที่ประชุมมีให้
ปรับตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานไทยและประเทศต้นทางของแรงงาน 
รวมไปถึง พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว ด้วย 

    2.4.ประเด็นร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ดร.พจน์ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ 
พ.ร.บแรงงานสัมพันธ์ ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิใน
การรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง แต่ยังไม่รับรอง ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและ
การคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน  

โดยการประชุมติดตามความคืบหน้าครั้งถัดไปจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่  26 เมษายน  2564  
เวลา 13.30 ผ่านประชุม Zoom Meetings   

 

TPFA เข้าร ่วมสัมมนาออนไลน์ "Resilience of Sustainable Livestock Value 
Chain Amid Alternative Protein Sources, Climate Change and Post 
COVID-19" 

 

วันที่ 22 เมษายน 2564 TPFA คุณศศิธร และคุณภรภัทร เจ้าหน้าที่สมาคม เข้าร่วม
ส ั มมนาออนไลน ์  "Resilience of Sustainable Livestock Value Chain Amid Alternative 
Protein Sources, Climate Change and Post COVID-19" จัดโดยสถานทูตเนเธอร ์แลนด์ 
ร่วมกับ VIV ASIA สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Wageningen 
University & Research และ DSM Nutritional Products (Thailand) Ltd. สรุปดังน้ี 

 
Resilience of Animal Feed Industry That Shape Livestock Value Chain  
-วัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ แบ่งได้ดังนี้ ข้าวโพด ข้าวสาลี มันสำปะหลัง ผลพลอยได้
จากข้าว คิดเป็น 60% ถ่ัวเหลืองและกากถ่ัวเหลือง 28% ปลาป่น 3% และอื่นๆ 9% 
-ความต้องการอาหารสัตว์ในไทย มีอัตราการเติบโต ปี 1988-2021 ที่ 9.2% ต่อปี ล่าสุดเมื่อ
เทียบกับปีที่แล้ว มีอัตราการเติบโตขึ้น 0.93% 
-ราคาข้าวโพดของไทยในปี 2020 
อยู่ที่ 8.97 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูง
กว่าราคาตลาดโลกที ่อยู ่ในราคา 
4.54 บาทต่อกิโลกรัม เนื ่องจาก
รัฐบาลมีการประกันรายได้ โดยขั้น
ต ่ำให ้ก ิโลกร ัมละ 8.5 บาทต่อ
กิโลกรัม ต่อเกษตรกรทั้งหมด 7.29 
ล ้านครัวเร ือน เป็นวงเงินทั ้งสิ้น 
68,854 ล้านบาท  
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-สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมมือกับมหาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาความยั่งยืนในอาหารสัตว์ 
ที่จังหวัดน่าน ด้วย Project of Standard Sustainable Maize Production :SSMP ใช้ระยะเวลา 
6 เดือน จึงได้คู่มือมาตรฐานระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนและแนวทางการปฏิบัติ  
-ทั้งน้ี ได้ยกตัวอย่างความยั่งยืนในการทำประมง เช่น IUU Fishing และโปรเจค FIP 
Sustainable Agri-Food Systems in Times of Major Societal Challenges and Pandemics 
การแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคุณภาพระบบเกษตร-อาหาร 

-โภชนาสำหรับความยั ่งยืนและอาหาร
สุขภาพ 
-การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
-นวัตกรรมและการเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชน 
-ระบบสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 
-ทำให ้ ร าคาว ั ต ถ ุ ด ิ บอ าหารส ู ง ขึ้ น 
เน่ืองจากการกักตุนอาหารของผู้บริโภค 
-ทำให ้ เก ิ ดการหย ุดให ้บร ิการของ

ร้านอาหาร 
Reducing Footprint and Emission, A Challenge of Affordable Animal Protein For All 
-ความต้องการโปรตีนสัตว์สูงถึง 70% และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสวนทางกับพื้นที่การ
เพาะปลูกอาหารสัตว์ที่มีจำนวนลดลง 
-ถ ้ า ย ั ง ไ ม ่ ม ี ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง
กระบวนการผลิตจะทำให้เกิดภาวะเรือน
กระจก 
-ฟ อ ส ฟ อ ร ั ส แ ล ะ ไ น โ ต ร เ จ น มี
ความสำคัญต่อการเพาะปลูกแต่ถ้ามี
มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์
และธรรมชาติ 
-เนื่องจากการผลิตทางเกษตรมีผลต่อ
เศรษฐกิจอย่างมาก จึงมีการทำเกษตร
ที่มากเกินไป ส่งผลให้เกิดมลพิษทางดินและน้ำ รวมถึงเกิดภาวะเรือนกระจก 
-ในอนาคตจะลดการปล่อยมลพิษ โดยลดขนาดฟาร์มปศุสัตว์ และพัฒนาอาหารสัตว์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

TTIA/TPFA จัดประชุมปัญหาด่วน อุตสาหกรรมทูน่าและอาหารสัตว์เลี้ยง ประเด็น
ขาดแคลนแรงงาน (TTIA HR ครั้งที่ 3 /2564)/ปัญหาการนำเข้า-ส่งออก ผ่าน
ระบบ Zoom meetings 

 

วันที่ 26 เมษายน 2564 TTIA / TPFA ได้จัดประชุมปัญหาด่วน อุตสาหกรรมทูน่า และ 
อาหารสัตว์เลี้ยง ประเด็นขาดแคลนแรงงาน (TTIA HR ครั้งที่ 3 /2564)/ปัญหาการนำเข้า-
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ส่งออก ผ่านทาง Zoom Meetings โดยมี ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ / คุณวรวีร์ 
เอ่งฉ้วน เลขาธิการสมาคม /คกก.สมาคมฯ /คกก.แรงงาน และสมาชิกทั้งหมด 18 บริษัท เข้า
ร่วมประชุมด้วย สรุปได้ดังน้ี 

1.ประเด็นแรงงาน 
       1.1 ประเด็นการเก็บข้อมูลการขาด
แคลนแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรม
ท ู น ่ า ไ ท ย  จ า ก ข ้ อ ม ู ล ก า ร เ ก็ บ
แบบสอบถาม (อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 
26 เมษายน 2564) โดยมีสมาชิกตอบ
บกลับมาทั ้งหมด 22 บร ิษ ัท โดนมี
ปัญหาขาดแคลนแรงงานจำนวน 7,600 
อัตรา คิดเป็น ภาคกลาง 6,800 อัตรา 
และ ภาคใต ้  800 อ ัตรา ท ั ้งน ี ้  ดร. 
ชนินทร์ แจ้งว่าหากท่านสมาชิกฯใดยัง
ไม่ได้ตอบแบบสอบถาม สามารถส่งได้
ถึงภายในวันที ่ 30 เมษายน 2564 นี้ 

หลังจากนั้นให้สมาคมฯ จัดทำเป็นรายงาน เพื่อให้คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ 
กิตติมศักดิ์ นำเรื่องดังกล่าว ประสานไปยังทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป  
       1.2 ประเด็นการเก็บข้อมูลความร่วมมือในอุตสาหกรรมทูน่าเพื่อจัดทำแผนมาตรการเฝ้า
ระวังโควิด-19 (แบบสมัครใจ) โดย ดร.ชนิทร์ แจ้งว่า โรงงานที่เข้าร่วมตามแผนมาตรการฯ 
ดังกล่าว อาจต้องประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อหามติ และมาตรการร่วมกัน  และขอให้สมาคมฯ 
ประสานไปยัง สภาหอการค้า เพื่อขอข้อมูลโควิด-19 และการฉีดวัคซีนที่เผยแพร่บนเว็ปไซต์ 
รวมไปถึงให้สมาคมจัดทำแบบสอบถามถึงสมาชิกในเรื่องของความต้องการวัคซีน เพื่อนำข้อมูล
ไปใช้ประสานกับทางภาครัฐ ในการให้ความช่วยเหลือต่อสถานการณโควิด -19 และการฉีด
วัคซีนให้กับแรงงาน ต่อไป   
       1.3 การปรับ TTIA Ethical Standard code of conduct ประเด็นการสรรหาแรงงานตาม
หลักการ ILO ที่ประชุมมีมติยึดกฎเกณฑ์ดังกล่าวตามหลักเบื้องต้นก่อน โดยกฎดังกล่าวต้อง
ครอบคลุมถึงสมาชิกทั้งหมด 
       1.4 ที ่ประชุมเห็นชอบให้จัดการประชุมร่วมกับทาง ILO เช่น ในเรื ่องของการจัดทำ 
Recruitment Fees และ Related Costs โดยขอให้ ILO นำเสนอถึงประเด็นที่ประเทศอื่นๆ ที่ยึด
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวว่า มีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร เพื่อประกอบการพิจารณา และขอให้
สมาชิกจัดเตรียมข้อมูลในเรื่องของมาตรฐานการสรรหาแรงงานภายในโรงงานสมาชิกเอง เพื่อ
ประกอบการประชุมด้วย 
       1.5 การเยี่ยมชมโรงงานสมาชิกในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 จากทางรัฐมนตรีกร
ทรวงแรงงานภายใต้แผนถอดถอนสินค้าฯ โดย บจก เซาทอีสเอเชี่ยนแพคเกจจิง และ บจก.เอ
เชี่ยนอไลอันซ์ มีความยินดีที่จะเป็นอาสาสมัครรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน 
โดยยึดหลักตามแผนถอดถอนฯ ที่ทางสมาคมฯ ได้ส่งให้เพื่อประกอบการตรวจเยี่ยมฯ ดังกล่าว  
       1.6 ประเด็นข้อสงสัยจากทางลูกค้าของสมาชิกฯ จากกรณีสารคดี Seaspiracy ของ 
Netflix โดย ดร.ชนินทร์ ได้ให้ความเห็นว่า สมาชิกฯ สามารถนำ Handbook Guide มาตรฐาน
ด้านแรงงาน ที่สมาคมฯ ได้จัดทำขึ้น นำไปประกอบการตอบคำถามจากลูกค้าได้ ทั้งนื้ในส่วน
ของ Handbook เองน้ันสมาคมฯ จะอัพเดตข้อมูลให้สมาชิกฯ ทราบเป็นระยะ. 
(hand pointing right)2. ประเด็นปัญหาการนำเข้า – ส่งออก และความคืบหน้าการแก้ไข
ผลกระทบ จากการประกาศให้ภาครัฐปฏิบัติงานแบบ Work from home 
 
2.ประเด็นปัญหาการนำเข้า – ส่งออก และความคืบหน้าการแก้ไขผลกระทบ จากการประกาศให้
ภาครัฐปฏิบัติงานแบบ Work from home 
       2.1 กรมปศุสัตว์ 
      การยื่นขอหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate :HC) ในทุกประเทศให้เป็นรูปแบบ
ออนไลน์  
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        - กรมฯ ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการยื่นผ่านระบบ TRACES NT เท่านั้น 
โดยการยื่นทาง Manual ได้เฉพาะกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องของระบบ TRACES ทั้งนี้ ให้ถือ
ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากทาง EU จะเปลี่ยน regulation เป็นแบบฟอร์ม
ใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ทาง EU อนุโลมให้ใช้ H/C 
รูปแบบเดิม ที่ได้รับการลงนามก่อนวันที่ 21 สิงหาคม 2564 และสินค้าที่ส่งออกถึงด่าน EU 
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564  
        -  สมาคมได้ประสานไปยังสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก และสมาคมผู้ประกอบกิจการ
อาหารสัตว์เลี ้ยง (PIA) ได้รับข้อมูลเบื ้องต้นว่า ควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของระบบ 
Manual/Online โดยมีความเห็นว่าระบบ Manual ทำการแก้ไขเอกสารได้ง่าย ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้ TPFA ประสานระหว่าง 2 สมาคมดังกล่าว ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า ว่ามีความเห็นอย่างไร 
และจะอัพเดทกับสมาชิกหลังจากทำ HC ผ่านระบบ TRACES NT   
      การนำเข้าซากสัตว์จากด่านกรมปศุสัตว์ 
         สมาคมฯ ได้รับแจ้งจากสมาชิกว่ามีบางด่านเรียกเก็บเงิน ซึ่งสมาชิกแจ้งในที่ประชุมว่า 
ขณะนี้ไม่ได้มีการเก็บเงินแล้ว ทั้งน้ี ขอให้ระมัดระวังการ declare ให้ชัดเจนว่านำเข้าเพื่อส่งออก 
โดยสมาชิกสามารถใช้หนังสือ เรื่อง ขอชี้แจงประเด็นการตีความพิกัดนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์
เลี้ยงระหว่างกรมศุลกากรและกรมปศุสัตว์ไม่ตรงกัน ที่กรมฯ เคยส่งให้สมาคมฯ ใช้อ้างอิงได้ 
       2.2 กรมประมง: การยื ่นขอเอกสารในช่วงการปฏิบัติงานแบบ Work from home ของ
ภาครัฐ >>  สมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการทำงานแบบ Work from home ของ
ภาครัฐ ส่วนประเด็นการขอขยายเวลา อนุมัติใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ำ (DOF4) ณ ด่านประมงกรุงเทพนั้น สมาคมฯ ได้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้ 
       - โทรแจ้งปัญหาดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ไปยัง ผอ.คณิศร์ (ผอ. กรป.) ในเรื่อง
เวลาทำการซึ่งจากเดิมถึงเวลา 16.30 น. เหลื่อมเวลาเป็น 19.00 น. หรือเทียบเท่ากับด่าน
ประมงชลบุรี 19.00 - 20.00 น. โดย ผอ.คณิศร์ จะรับไปพิจารณา  
       - จะขอความอนุเคราะห์ไปยังด่านประมงกรุงเทพ ให้ขยายเวลาการทำการจาก 8.00-
16.30 น. เป็น 8.00-18.00 น. หากมีความคืบหน้าสมาคมจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
3. กรณีของสถานฑูตอียิปต์: กระทรวงการคลังประเทศอียิปต์ได้ออกคำสั่งเกี่ยวกับระบบการแจง้
ข ้ อ ม ู ลล ่ ว งหน ้ าของส ิ นค ้ า  ( Advance Cargo Information System: ACI) ผ ่ าน ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองใช้ระบบตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และจะบังคับใช้
อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ผู้นำเข้าต้องดำเนินการ
เอง เช่น การกรอกข้อมูล ของผู้ส่งออกและสินค้าในระบบ โดยการลงทะเบียนและเป็นสมาชิก
ของ Nafeza Platform ที่ https://www.nafeza.gov.eg/en  และจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในการใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  
      >> สำหรับผู้ส่งออกเอกสารหลักที่จะตอ้งกรอกหมายเลข ACID number ในการส่งออกไป
อียิปต์ ได้แก่ Commercial Invoice และ BL โดยการจัดส่งเอกสารดังกล่าวผู้ส่งออก/ตัวแทน
ออกของจะต้องสมัครเป็นสมาชิกในระบบ CargoX (สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ ่าย) ที ่เว็ปไซต์ 
https://cargox.io/platform/ แต่ในการส่งเอกสารผ่าน platform ดังกล่าวจะคิดค่าบริการต่อ
เอกสารที่จัดส่งต่อรายการ 
     >> ศึกษาข้อมูลการสมัครระบบ CargoX ได้ทีล่ิ้งค์  https://help.cargox.digital/en/user-
manual/managing-company-details/your-blockchain-key/      
     ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ เบอร์โทร 02-5077999 หรือ E-mail: tiditp@ditp.go.th  
 
4. ในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการตรวจสอบสินค้าร่วมระหว่างกรมศุลกากรและกรม
ประมง ภายหลังการประกาศเปิดใช้งานระบบ NSW >> ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้กฎระเบียบ 
โดยทางสมาคมจะติดตามความคืบหน้าจากกรมศุลกากรทุก 2 สัปดาห์ และแจ้งให้สมาชิกทราบ 
 
 
 

https://www.nafeza.gov.eg/en
https://cargox.io/platform/
https://help.cargox.digital/en/user-manual/managing-company-details/your-blockchain-key/
https://help.cargox.digital/en/user-manual/managing-company-details/your-blockchain-key/
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TTIA/TPFA ร ่ วมก ับหอการค ้าไทย และสภาหอการค ้ าฯ  และ เคร ือข ่ าย                   
มอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีน จำนวน 50,000 กระป๋อง ผ่านผู้ว่าฯ กทม. เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ที่เข้ารับการรักษาจากสถานการณ์ COVID-19 ณ รพ.กลาง, รพ.ราชพิพัฒน์บาง
แค และรพ.สนามเอราวัณ2 
 

วันท่ี 29 เมษายน 2564 TTIA และ TPFA ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าฯ 

และเครือข่ายได้ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนจำนวน 100 หีบ (10,000 กระป๋อง) เพื่อ

ช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษาจากสถานการณ์ COVID-19  ณ โรงพยาบาลกลาง (เป็น รพ.

สนาม) 

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

ให้กับ โรงพยาบาลสนามในกรุงเทพ ได้แก่ รพ.ราชพิพัฒน์บางแค, รพ.สนามเอราวัณ2 

(บางกอกอารีน่า หนองจอก) และมอบผ่านทาง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อไปค่ะ 

 

กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา มกราคม – เมษายน 2564  

เดือนเมษายน 2564  

พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/026/T_0005.PDF  

ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของ

นายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๓)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/089/T_0020.PDF  

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ตามพระราชบัญญัติโรคตดิต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ 28)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/086/T_0006.PDF  

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ตามพระราชบัญญัติโรคตดิต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ 29)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/086/T_0007.PDF  

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ตามพระราชบัญญัติโรคตดิต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ 27) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/085/T_0004.PDF  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/026/T_0005.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/089/T_0020.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/086/T_0006.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/086/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/085/T_0004.PDF
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ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีโรคตดิเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 

๒๕๖๔  

 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/083/T_0003.PDF  

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับ

ใบอนุญาต แบบใบรับคำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า 

แบบหนังสือแจ้งการส่งออกหรอืนำเข้า และแบบใบรับแจ้งการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าเกษตร

ตามมาตรฐานบังคับ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/082/T_0002.PDF  

 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(ฉบับที่ 20)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/082/T_0025.PDF  

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ตามพระราชบัญญัติโรคตดิต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ 26)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/081_2/2.PDF  

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ตามพระราชบัญญัติโรคตดิต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ 25)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/081_2/1.PDF  

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ตามพระราชบัญญัติโรคตดิต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ 25) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/081_1/1.PDF   

 

เดือนมีนาคม 2564  

ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ลงวันที่ ๒๗ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ฉบับที่ ๖) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/023/T_0019.PDF  

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 50 /2564 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถ่ินกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำ

ของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/074/T_0018.PDF  

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ 

4/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) 

 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/074/T_0042.PDF  

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว

ราชอาณาจักร (คราวที่ 11)  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0023.PDF  

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรฐัมนตรกีำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผล

ใช้บังคับ  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/083/T_0003.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/082/T_0002.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/082/T_0025.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/081_2/2.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/081_2/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/081_1/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/023/T_0019.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/074/T_0018.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/074/T_0042.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0023.PDF
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0024.PDF  

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรกีำหนด ตามประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 

 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0025.PDF 

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2564  

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ 

3/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง 

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/041/T_0071.PDF  

 

เดือนมกราคม 2564  

กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/004/T_0009.PDF  

 
ข่าวประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2564 รวบรวมโดย TTIA/TPFA 
 

ข่าวอาหารสัตว์เลี้ยงประจำเดือนมกราคม 

1. China: Food giant to construct Asia's biggest pet food factory in Tianjin 

2. Lamb kidney may be palatable sub for liver in cat food 

3. รมช. ประภัตร กำชับกรมปศุสัตว์วางนโยบายเข้มปี64 ป้องกันโรค ASF หลังไทยปลอดการระบาด 2 ปีซ้อน 

4. Dog deaths prompt pet food recall for Aflatoxin poisoning 

5. Pet food recalled after reports of dog deaths 

6. เอฟเอโอกดดันภาคปศุสัตว์ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หลังความต้องการพุ่ง 50 % 

7. FDA Alerts Consumers to Pet Food Recalls for Potentially Fatal Levels of Aflatoxin 

8. ผู้เลี้ยงหมูโอด โควิด-ASF ทำต้นทุนป้องกันโรคเพ่ิม ราคาอาหารสัตว์พุ่งซ้ำเติม 

9. ญี่ปุ่นปรับแก้ค่า ML ของสารหนูในอาหารสัตว์เลี้ยง 

10. ASIAN บวกแรง 9.62% รับดีมานด์อาหารสัตว์เพ่ิม-ควบรวมหนุนกำลังผลิต 

11. กรมปศุสัตว์ เดินสายตรวจเช็คโรงงาน ย้ำความมั่นใจสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยไร้โควิด 

12. อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยภาคใต้ 

13. 70 pets dead; Sportmix High Energy pet food recall grows 

14. เช็คด่วนสหรัฐเรียกคืนอาหารสัตว์เลี้ยง เหตุสารพิษเจือปนทำสุนัขป่วย-ตายอ้ือ 

15. "รมช.ประภัตร" หนุน "สุพรรณบุรี" ผลิตจ้ิงหรีดคุณภาพป้อนตลาดโลก 

16. ผู้ผลิตอาหารสุนัขของสหรัฐ เรียกคืนสินค้าคร้ังแรกในรอบ 95 ปี หลังน้องหมาตายกว่า 70 ตัว 

17. Pet food sales soar 20 per cent in 2020 due to increse in pet adoption during lockdown 

18. ย่อข่าวเศรษฐกิจ – ราคาอาหารสัตว์พุ่ง 

19. ASIAN ตั้งเป้าปีน้ีรายได้โต 10% รุกหนักอาหารสัตว์เลี้ยง เล็งเพ่ิมผลิต-M&A 

20. เพ็ท โฟกัส ชูศักยภาพคนไทย เปิดตัวอาหารสุนัขสูตรโรคไต “เพอร์เฟคต้า รีนอลแคร์” คุณภาพระดับสากล ในราคาที่คุ้มค่า 

21. ตลาดส่วนผสมโปรตีนจากอาหารสัตว์ (ผลกระทบจากโควิด -19) การสำรวจอุตสาหกรรมปี2021 โดย The Scoular Company, 

Omega Protein Corporation, Roquette Freres 

22. “ไบเดน” เล็งเลี้ยงแมวเพ่ิม หลังเข้าทำเนียบขาว รับตำแหน่ง ปธน. สหรัฐฯ 

23. Pet Food Market Production, Key Players, Demand and Growth 2030 | Mars, Incorporated; Nestle S.A.; The J.M. 

Smucker Company 

24. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป คาดรายได้ปี 64 โต 15% ลุยขยายการผลิตไก่ปรุงสุก-ธุรกิจหมูรองรับดีมานด์ 

25. Partner in Pet Food acquires Landini Giuntini in Italy 

26. เน้ือสัตว์ ใครว่าแพงจ่ายเพ่ิมนิดชีวิตปลอดภัย คนไทยอยู่ได้ เกษตรกรอยู่รอด 

27. สัตว์เลี้ยงเป็นพาหะนำโรคโควิด 19 มาสู่เจ้าของได้หรือไม่? 

28. ฟาร์มหมูใต้ทิศทางดีขยายการเลี้ยงเพ่ิม 10% 

29. เซี่ยงไฮ้ไฟเขียว ปชช.นำ ‘สัตว์เลี้ยง’ เข้าสถานกักโรคด้วย 

30. Aflatoxin pet food recall goes international; 110 deaths 

31. FDA reports more than 100 pet deaths nationwide linked to recalled pet food 

32. น้องหมาสายเขียว! 'มาร์ธา สจ๊วร์ต' เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขผสมน้ำมันกัญชา 

33. AFIA pet food conference tackles regulatory, trade outlook 

 

ข่าวอาหารสัตว์เลี้ยงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0024.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0025.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/041/T_0071.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/004/T_0009.PDF
https://menafn.com/1101348821/China-Food-giant-to-construct-Asias-biggest-pet-food-factory-in-Tianjin&source=30
https://www.petfoodindustry.com/articles/9890-lamb-kidney-may-be-palatable-sub-for-liver-in-cat-food
https://www.matichon.co.th/politics/news_2511393
https://www.foodsafetynews.com/2020/12/dog-deaths-prompt-pet-food-recall-for-aflatoxin-poisoning/
https://times-herald.com/news/2021/01/pet-food-recalled-after-reports-of-dog-deaths
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915705
https://www.natlawreview.com/article/fda-alerts-consumers-to-pet-food-recalls-potentially-fatal-levels-aflatoxin
https://www.ryt9.com/s/iq03/3189599
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7347
https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id=aXgwS0Nncy9EZDg9
https://siamrath.co.th/n/210813
https://www.newtv.co.th/news/73666
https://www.petfoodindustry.com/articles/9924-pets-dead-sportmix-high-energy-pet-food-recall-grows
https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_5734295
https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_5734295
https://www.thansettakij.com/content/world/464504
https://www.thehindubusinessline.com/companies/pet-food-sales-soar-20-per-cent-in-2020-due-to-increse-in-pet-adoption-during-lockdown/article33592736.ece
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5767685
https://www.ryt9.com/s/iq05/3192352
https://mgronline.com/business/detail/9640000005196
https://www.now26.tv/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2/
https://www.now26.tv/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2/
https://www.sanook.com/news/8341082/
https://www.mccourier.com/pet-food-market-production-key-players-demand-and-growth-2030-mars-incorporated-nestle-s-a-the-j-m-smucker-company/
https://www.mccourier.com/pet-food-market-production-key-players-demand-and-growth-2030-mars-incorporated-nestle-s-a-the-j-m-smucker-company/
https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000006645
https://www.petfoodindustry.com/articles/9951-partner-in-pet-food-acquires-landini-giuntini-in-italy
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918336
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/140757
https://www.prachachat.net/local-economy/news-599363
https://mgronline.com/china/detail/9640000007504
https://www.petfoodindustry.com/articles/9959-aflatoxin-pet-food-recall-goes-international-110-deaths
https://www.foodsafetynews.com/2021/01/fda-reports-more-than-100-pet-deaths-nationwide-linked-to-recalled-pet-food/
https://www.voathai.com/a/martha-stewart-launches-cannabis-pet-products/5752315.html
https://www.world-grain.com/articles/14792-afia-pet-food-conference-tackles-regulatory-trade-outlook
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1. “ประภัตร” ดึงทีมวิจัย ม.นเรศวร นำนวัตกรรมผลิตอาหารสัตว์ ดันเกษตรกรเลี้ยงจ้ิงหรีดส่งออก 

2. This Cultured Meat Startup Is Making Animal-Free Food For Your Pets 

3. Is U.S. pet food spending holding up into COVID-19 year 2? 

4. 8 Petfood Industry features January 2021: sustainability, obesity 

5. ครม. เห็นชอบ ยกเว้น ลดค่าธรรมเนียม นำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์  

6. ใกล้ตรุษจีนเน้ือสัตว์-ผลไม้ ปรับราคาขึ้น 

7. Natural antioxidant curcumin in dog food may boost health 

8. มกอช. ถกผู้ประกอบการแปรรูป-ส่งออกจ้ิงหรีด ลุยเปิดตลาดเม็กซิโก-สหภาพยุโรป 

9. ตลาดสินค้าของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงแบบยั่งยืนบูมในสหรัฐอเมริกา 

10. Cat owners report no plant-based diet health problems 

11. สินค้าฮาลาลไทยเฮลั่น ! พร้อมลุยตลาดซาอุดิอาระเบียและกลุ่ม OIC 47 ประเทศ มูลค่ามหาศาล หลายแสนล้านบาท หลังถูกแบน

มากว่า 30 ปี 

12. มกอช. เปิดเวทีหารือผู้ประกอบการแปรรูป-ส่งออกจ้ิงหรีด เตรียมพร้อมเปิดตลาดเม็กซิโก-สหภาพยุโรป 

13. 5 way to avoid aflatoxin in pet food ingredients 

14. มกอช. เปิดเวทีหารือผู้ประกอบการแปรรูป-ส่งออกจ้ิงหรีด เตรียมพร้อมเปิดตลาดเม็กซิโก-สหภาพยุโรป 

15. 5 way to avoid aflatoxin in pet food ingredients 

16. 5 dog, cat and other pet food ingredients from cattle 

17. วศ.พัฒนาคุณภาพแลปทดสอบคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์ ตามมาตรฐานสากล รวม 55 ห้องปฏิบัติการ 

18. ตรวจโควิด-19 ให้สัตว์เลี้ยง เกาหลีใต้นำร่องให้บริการเป็นแห่งแรก 

19. สหภาพยุโรปปรับแก้แบบฟอร์มหนังสือรับรองสัตว์และสินค้าบางประเภทสำหรับการนำเข้า 

20. Coastal wolves, ancient clambakes and paleo dog food 

21. Pet food mixer launches in Mexico, bringing toppers back 

22. สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2564 

23. “สมุทรสาคร” ประสานคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตรวจฟรีเชื้อโควิดในหมา-แมว 

24. Searches for dog probiotics up in Mexico, Columbia, Chile 

25. กรมปศุสัตว์ อายัดเน้ือโคผิดกฎหมาย 7,000 กก. ที่ขอนแก่น ส่งห้องแล็บตรวจหาสารอันตราย 

26. High-protein cat food may reduce bird, wildlife predation 

27. ส.อาหาร คาดปี 64 ส่งออกโต 7.1% แตะ 1 ล้านลบ.หลังปี 63 โควิดฉุด -4% 

28. ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “บ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น” ที่ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” 

29. Past decade saw pet food sustainability growth 

30. 5 ข้อถามตัวเองก่อนอุปการะ ‘สัตว์เลี้ยง’ 

31. ส่องเทรนด์ ธุรกิจ 'อาหารสัตว์' สุดหรู เติบโตอย่างไร ในสภาวะวิกฤติ 

32. Ready Meals Market Globally Expected to Drive Growth through 2025 | Bakkavor Foods Ltd., ConAgra, Greencore 

Group Plc., JH Heinz Company Ltd., Nestle, Northern Food Ltd., Kerry Foods Ltd., and Premier Foods Group Ltd. 

33. ไทยผลิตเองได้แล้ว '8 สารคีเลต' นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

34. Wet Pet Food Market Detailed Impact Analysis 

35. Dog and cat diet omega-3 or -6 fatty acids recommendations 

36. Pet food caloric penetration often misunderstood or biased 

37. อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ ‘ฟาร์มเคียงตะวัน’ หนุนส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้ได้ผลผลิตที่ดี 

38. “เลี้ยงแพะ” อย่างไร จึงจะลดต้นทุน? 

39. Ancient dog diet Ω fatty acids: the eyes have it, guts too 

40. ไทยยูเน่ียน บริจาคอาหารแมว 10,000 กระป๋อง ให้กับมูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร 

41. “สัตว์เลี้ยง” แต่ละชนิด จะอยู่กับคุณไปอีกนานแค่ไหน? 

42. FSA ชี้อาหารมนุษย์-สัตว์เลี้ยง ผลิตด้วยกันได้ 

 

ข่าวอาหารสัตว์เลี้ยงประจำเดือนมีนาคม 

1. Panic-buying for pandemic puppies is just part of the reason for petfood shortage 

2. ตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงในสหราชอาณาจักร เติบโตต่อเน่ือง 8.6% คาดมูลค่าพุ่งสูงถึง 4.5 พันล้านปอนด์ ภายในปี 2564 

3. ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ดันกำไร “เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น” โต 515% 

4. 5 insights on China’s pet food market post-2020 

5. Internet searches may provide pet food market snapshot 

6. UK pet food exports to EU face Brexit challenges 

7. ไทยยูเน่ียน บริจาคอาหารแมว 10,000 กระป๋อง ให้มูลนิธิรักษ์แมว 

8. ปศุสัตว์แนะเกษตรกรปลูกหญ้าแพงโกล่า สร้างแหล่งอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ 

9. US pet food exports to China up one year after Phase One 

10. “เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น” กลุ่มอาหารสัตว์พาเติบโต 

11. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดฉีดวัคซีนสุนัขบ้าฟรีให้กับสัตว์เลี้ยง 

12. BOI เผยปี 63 ยอดขอรับส่งเสริมอุตสาหกรรมกลุ่ม BCG โต 17% กว่า 1.14 แสนลบ. 

13. Vitakraft Vita Smart Hedgehog Food recall for Salmonella 

14. Raw dog food tests positive for Salmonella, Listeria; FDA cites danger to humans 

15. รู้หรือไม่ ลูกสุนัขต้องกินอย่างไรจึงจะสุขภาพดี 

16. “ไก่ไข่” ร้องขาดทุนอ่วม จ้ีเร่งส่งออก 200 ล้านฟอง 

17. เน้ือหมู-ไก่ กินได้...ปลอดภัย ไร้โควิด 
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https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/922176
https://siamrath.co.th/n/220012
https://www.petfoodindustry.com/articles/10020-searches-for-dog-probiotics-up-in-mexico-columbia-chile
https://www.matichon.co.th/local/news_2582496
https://www.petfoodindustry.com/blogs/11-news-hound/post/10026-high-protein-cat-food-may-reduce-bird-wildlife-predation
https://www.ryt9.com/s/iq03/3200816
https://www.ryt9.com/s/trsn/3200929
https://www.petfoodindustry.com/articles/10029-past-decade-saw-pet-food-sustainability-growth
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923735
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912654
https://neighborwebsj.com/uncategorized/3592586/ready-meals-market-globally-expected-to-drive-growth-through-2025-bakkavor-foods-ltd-conagra-greencore-group-plc-jh-heinz-company-ltd-nestle-northern-food-ltd-kerry-foods-ltd-and-premier/
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https://www.thansettakij.com/content/469542
https://neighborwebsj.com/uncategorized/3387199/wet-pet-food-market-detailed-impact-analysis/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10034-dog-and-cat-diet-omega-3-or--6-fatty-acids-recommendations
https://www.petfoodindustry.com/articles/10032-pet-food-caloric-penetration-often-misunderstood-or-biased
https://www.matichon.co.th/economy/news_2593009
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/469805
https://www.petfoodindustry.com/blogs/11-news-hound/post/10036-ancient-dog-diet-fatty-acids-the-eyes-have-it-guts-too
https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/76229
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/470062
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7430
https://www.lehighvalleylive.com/news/2021/02/panic-buying-for-pandemic-puppies-is-just-part-of-the-reason-for-petfood-shortage.html
https://www.ditp.go.th/contents_attach/159363/159363.pdf
https://www.posttoday.com/finance-stock/stock/646722
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https://www.77kaoded.com/news/tawee/2078856
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18. สารฟอกสีในน้ำตาลมะพร้าว 

19. Hair of the dog food: ingredients from booze byproducts 

20. บ้านและสวนแฟร์ Select 2021 พบโซนใหม่ บ้านและสวน Pets เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง 

21. ไม่ใช่แค่คน! 'น้ำหนักตัวขึ้นเพราะโควิด' ลามถึงสัตว์เลี้ยงในบ้าน 

22. ASIAN พุ่ง 9% นิวไฮรอบ 3 ปี โบรกฯ เคาะเป้า 18 บ.-ปรับประมาณกำไรปี 64-66 เพ่ิม 

23. วิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ เลี้ยงเจ้าที่ พร้อมประชุมสามัญประจำปีและปันผลกำไร 

24. จับตามองเทรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงในปี 2564 

25. ASIAN ฉายแววปี 64 กำไรโตแกร่ง รับธุรกิจอาหารแช่แข็ง-อาหารสัตว์เลี้ยงขยายตัวแรง 

26. สินค้าที่เป็นที่ต้องการในตลาดสหรัฐฯ (สคต.ลอสแอนเจลิส ฉบับวันที่ 1-5 มีนาคม 2564) 

27. “ปศุสัตว์” ทุ่มสุดตัวเดินหน้าทำงานเชิงรุกนำหน้าปัญหา ใช้งบประมาณคุ้มค่า 

28. อาหารสัตว์เลี้ยง 3.2 หมื่นล้าน รุ่ง มาร์สบุกหนักดันยอดขายโตต่อ 

29. หนุนไข่ไก่ธงฟ้า ลดราคาเพ่ือ ปชช. สร้างเสถียรภาพ กระตุ้นการบริโภค 

30. “อกไก่ดิบ” อันตราย เสี่ยงติดเชื้อท้องร่วง สมองอักเสบ ตาบอด 

31. 'Incredibly worrying' Dog owners concerned over food supplies 

32. มกอช. ระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง เห็ดหอมแห้ง 

33. ปศุสัตว์จับตาเชื้อโควิด-19 ใน ’เน้ือสัตว์’ พ้ืนที่เสี่ยง 

34. “สัตว์อาจารย์ใหญ่ร่างน่ิม-ไร้ฟอร์มาลิน” คร้ังแรกในไทย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม! โดยสัตวแพทย์ จุฬาฯ 

35. Rye grain digestible, palatable in sustainable dog food 

36. 'เจอร์ไฮ' ผู้นำด้านขนมสัตว์เลี้ยงอันดับ 1  เปิดตัวอาหารเม็ดนุ่มเจ้าแรกของไทย 

37. Pet Compounding Market: Key Business Opportunities Along With Potential Challenges 2027 | Leading Key Players- 

DOW,BASF SE, Sealed Air, INOAC CORPORATION, Wisconsin Foam Products, Trecolan GmbH 

38. เจอร์ไฮ ผู้นำด้านขนมสัตว์เลี้ยงอันดับ 1 เปิดตัวอาหารเม็ดนุ่มเจ้าแรกของไทย ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุนัข 

39. อิมแพ็ค เตรียมจัดมหกรรมรวมพลสัตว์เลี้ยงยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

40. ‘เจอร์ไฮ’ แตกไลน์อาหารน้องหมา ดึง ‘ญาญ่า’ น่ังพรีเซนเตอร์     

41. Royal Canin plans $200 million investment to grow operations in Tennessee 

42. ไทยแกร่งป้อง ASF เข้มแข็ง ย้ำการ์ดดีไม่มีตก กรมปศุสัตว์เตรียมดัน ASF Compartment 

43. ‘สุนัข’ แรกเกิด ต้องเลือก 'อาหารสุนัข' แบบไหน กินอย่างไรจึงสุขภาพดี 

44. สหภาพยุโรปอนุญาตสารเสริมในอาหารสัตว์ 

45. กัญชา-ผลไม้-ประมง พลิกโฉมเกษตรตะวันออก 

46. ยโสธรส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ือยกระดับการพัฒนาปศุสัตว์ 

47. ทาสแมวหายห่วง!!ตร.ดูแลอย่างดี 

48. ห้องเสื้อแบรนด์ดังกำลังหันไปจับธุรกิจเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง 

49. Pandemic spurs demand for superpremium pet food in Japan 

50. กลับมาอีกคร้ัง Pet Expo Thailand 2021 งานแฟร์แห่งปีที่คนรักสัตว์รอคอย! 

51. ยกระดับ “อาหารสัตว์” สู่มาตรฐานโลก 

52. Pandemic pets face health, care problems from novices 

53. ยกระดับ “อาหารสัตว์” สู่มาตรฐานโลก 

54. “เจอร์ไฮ” ผู้นำด้านขนมสัตว์เลี้ยงอันดับ 1 เปิดตัวอาหารเม็ดนุ่มเจ้าแรกของไทย ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุนัข 

55. Yeedi เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ เจาะกลุ่มครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงสุดรัก ฟังก์ชั่นสั่งงานสุดล้ำผ่านแอป กวาด ดูดฝุ่น และถูพ้ืนได้

ภายในคร้ังเดียว 

56. ซัมเมอร์น้ีมีฟิน บลูพอร์ตหัวหิน เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงแสนรักในงาน Exotic Pets Fun Fest รวมพลเซเลปสัตว์เลี้ยงตัวป่วน 

57. อลงกรณ์ เผยนานาชาติสนใจ 'จ้ิงหรีด' ดันไทยเป็นฮับแมลงโลก เจาะตลาด 3 หมื่นล้าน 

58. ASIAN ติดปีกปี 64 โกยยอดขายธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง รับออเดอร์ล้นถึงกลางปี เดินหน้าปั๊มกำลังการผลิต ปักธงรายได้ปี 64 โต 

8-10% 

59. เปิดฉากมหกรรมรวมพลคนรักสัตว์เลี้ยงยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท วา

ไรตี้ เอ็กซิบิชั่น ปีที่ 10 

60. ซีพีเอฟใส่ใจ “อาหารปลอดภัย” ตลอดห่วงโซ่การผลิต 

61. อาหารมั่นคง-อาหารที่ยั่งยืน...จากพ้ืนฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี 

62. ไทยปลอดเชื้อกาฬโรคม้า ปศุสัตว์ขอ OIE คืนสถานะ 

63. Pet foods in this huge Salmonella recall may also cause human illness from handling 

64. US pet food sales rose 10% in 2020, 5% projected for 2021 

65. ภัยแล้งกระทบคนเลี้ยงหมู ซื้อน้ำ-เพ่ิมต้นทุน เสี่ยงโรคฤดูร้อน-วัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่ง 

66. Dozens of pet foods recalled amid Salmonella fears 

 

ข่าวอาหารสัตว์เลี้ยงประจำเดือนเมษายน 

1. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.
รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ 
2. ตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริกาสดใส ยอดขายเกิน 100 พันล้านเหรียญฯ 
3. "ซีพีเอฟ" เลื่อนขั้นเทียบชั้นบริษัทระดับโลก 
4. กัญชากับการใช้ในสัตว์เลี้ยง..สพ.ย้ำ!! อาจเกิดภาวะพิษได้หากใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
5. Company recalls pet food for salmonella risk 
6. Human-grade pet food producer pledges to ASPCA’s Better Chicken Commitment 
7. Pet Food Price Increases Could Follow Reported Pet Food Shortages 
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https://www.dailynews.co.th/article/834815
https://kgmi.com/news/007700-company-recalls-pet-food-for-salmonella-risk/
https://www.petfoodprocessing.net/articles/14622-human-grade-pet-food-producer-pledges-to-aspcas-better-chicken-commitment
https://www.petproductnews.com/news/pet-food-price-increases-could-follow-reported-pet-food-shortages/article_d8d5e180-96f2-11eb-98ea-ef0e4e48dc19.html
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8. วัดรอย(อุ้ง) เท้าคาร์บอน เมื่อสุนัขทำโลกร้อน 
9. Sweet potato bred for natural pet food colorant 
10. Active Chilean market introducing new premium pet foods 
11. อธิบดีกรมปศุสตัว์แจง อนุญาตนำเข้าส่งออก สัตว์-ซากสัตว์ ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ 
12. สหภาพยุโรปไม่ต่ออนุญาตสารเสริม phosphoric acid 60% ในอาหารสัตว์ 
13. สหภาพยุโรปอนุญาตสารเสริมในอาหารสัตว์ 
14. French pet food producer invests to boost output, exports 
15. Canadian cat brand Catit introduces cat food made with 92% sustainable insect protein! 
16. Why This Sustainable Pet Food Company Believes Doing Good is Good for Business and the Planet 

17. Save Ralph หนังสั้นบีบหัวใจ รณรงค์เลิกใช้เคร่ืองสำอางทดลองกับสัตว์ 

18. ‘ผัก’ 7 ชนิด ที่เจ้าของ ‘สุนัข’ ควรรู้ว่าน้องหม่ำได้ 

19. The bitter truth about aflatoxins 

20. วศ.พัฒนาคุณภาพ Lab ยกระดับการทดสอบคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์ ตามมาตรฐานสากล 

21. ไทยยูเน่ียนบริจาคอาหารแมว เบลลอตต้า 

22. You’ll soon be able to feed your cat insect-based food 

23. The top global markets for US pet food exports in 2020 

24. Dehydrated and Freeze-Dried Pet Food Market Insights, Trends, Forecast up to 2027 

25. Kemin introduces natural fiber ingredient in Brazilian pet food market 

26. CPF ร่วมปลดแม่ไก่ยืนกรง-เร่งส่งออกไข่ หลังกรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือแก้ปัญหาไข่ราคาตก 

27. 6 new dog food, treat products from Champion Petfoods 

28. Mexican pet food manufacturers find emerging channel 

29. Canada tops US pet food exports 2020; China, Mexico up 

30. Cat food sold at Walmart recalled for salmonella 
31. The 6 Best Organic Dog Foods of 2021 
32. ภาครัฐเอาจริง..."พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์" 
33. กรมปศุสัตว์เปิดตัวโลโก้ใหม่ ไข่ไก่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง 
34. สวัสดิภาพสัตว์ พ้ืนฐานสัตว์ปลอดโรค อาหารปลอดภัย 
35. Cat food tops German, French pet food retail sales 2020 
36. German pet population up 1 million in 2020 
37. ‘It’s a necessity:’ finding more sustainable ingredient sources for pet food and treats 
38. Mercury levels in pet food cause for concern, fish-based foods main culprit 
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