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'สภาพัฒน์ ' เผยการจ้ างงานภาคเกษตรไตรมาสแรกลดลง

January-April 2016
Categories

Tunas

Quantity(Tons) Growth Value(mil.Bht) Growth Value(mil.USD)

Growth

198,494

-3.1%

23,765

-1.2%

669

-9.7%

Seafoods

31,451

-12.8%

3,486

-12.8%

98

-19.9%

Pineapple

232,376

17.9%

11,051

42.1%

311

29.9%

Fruits other
Sweet corn

65,229
202,953

6.1%
10.5%

2,196
9,808

5.8%
15.8%

62
277

-3.3%
6.0%

Ready-to-Eat

216,228

5.0%

14,755

11.5%

416

2.0%

Total

946,732

6.5%

65,060

9.2%

1833

-0.1%

การส่งออกเติบโต

9.2 %
ในเทอมของเงินบาท

ข้ อมูลสถานการณ์ รายกลุ่ม
นางมาลี โชคลา้ เลิศ อธิบดีกรม
ส่ งเสริมการค้ าระหว่ างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่ า
ปั จจุบันกระแสความนิยมบริโภค
เครื่องปรุ งรสอาหารในประเทศไทย
มีเพิ่มขึน้ อย่ างมาก โดยในปี 2558 มี
มูลค่ าการตลาดสูงถึง 3.34 หมื่น
ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการขยายตัว
เฉลี่ย 4.6% ขณะเดียวกันมูลค่ าการ
ส่ งออกไปยังต่ างประเทศก็เริ่มมี
แนวโน้ มเติบโตอย่ างต่ อเนื่อง อัน
เป็ นผลมาจากคุณภาพของส่ วนผสม
และวัตถุดิบของสินค้ าไทย รวมไป
ถึงการสนับสนุนจากมาตรการของ
รัฐบาล

ปั จจุบัน เครื่ องปรุ งรสอาหารของไทย

งาน THAIFEX-World of Food Asia 2016 เพียง 2 วันแรก
ยอดขายทะลุ 300 ล้ าน นางมาลี โชคล ้าเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริ มการค้ า
ระหว่างประเทศ กล่าวว่า "งาน THAIFEX-World of Food Asia 2016 ถือเป็ นงาน
แสดงอุตสาหกรรมอาหารนานาชาติที่มีความยิ่งใหญ่และครบวงจรมากที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชีย ซึง่ การจัดงานปี นี ้กระแสการตอบรับเกินความคาดหมายที่ตงไว้
ั ้ โดย
ในวันที่สอง ของการจัดงาน (26 พ.ค. 2559) มีจานวนผู้เข้ าชมงาน ทังสิ
้ ้น 13 ,759
ราย เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า 29.45% แบ่งเป็ นผู้ชมงานไทยจานวน 11 ,174 ราย
เพิ่ ม ขึน้ 26.33% ในจ านวนนี ม้ ี ผ้ ูช มงานจากต่า งประเทศ จ านวน 2 ,585 ราย
เพิ่มขึ ้น 44.90% ซึ่งหากรวมผู้เข้ าชม 2 วันแรกของงาน (25-26 พ.ค. 2559) จะมี
จานวน 28,641 ราย เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา 33.23% แบ่งเป็ นผู้เข้ าชมในประเทศ
21,321 ราย และจากต่างประเทศ 7 ,320 ราย โดย 10 ประเทศแรกที่เข้ าร่ วมชม
งานมากที่ สุด ได้ แก่ มาเลเซีย จี น สิง คโปร์ ญี่ ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง เวี ยดนาม
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอินเดีย

TFPA’ UPDATE

ที่ส่งออกไปจาหน่า ยต่างประเทศไม่ได้

EU แก้ ไขบัญชีรายชื่อด่ านและศูนย์ ตรวจสอบ

จากัดการจาหน่าย เฉพาะในร้ านชาของ

กรเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ ออกประกาศ Commission Implementing

คนไทย จีน และเวียดนามเท่านัน้ แต่ยงั

Decision (EU)

2016/685 ตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 117/32 ว่าด้ วยการปรับปรุงแก้ ไขบัญชี

ขยายการจาหน่ายไปในห้ างสรรพสินค้ า

รายชื่อด่านและศูนย์ตรวจสอบที่อยูบ่ ริเวณชายแดนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ( EU-28) ในภาคผนวก

ชัน้ นาของสหรัฐอเมริ กา ซึ่งนับเป็ นมิติ

1 และ 2 (Annex I, II) ของ Decision 2009/821/EC สรุปสาระสาคัญ ดังนี ้

ใหม่ข องสิ น ค้ า ประเภทเครื่ อ งปรุ ง รส

1. เพิ่มศูนย์ตรวจสอบ (Inspection center) ดังนี ้

อาหารที่ ย กระดั บ จากเดิ ม จากการ

1.1 เนเธอร์ แลนด์ : ศูนย์ตรวจสอบ Rotterdam

จาหน่ายในแวดวงคนเอเชีย ทาให้ คาด

1.2 โปแลนด์ : ศูนย์ตรวจสอบ Gdansk

ว่า ส่ว นแบ่งตลาดเครื่ องปรุ งรสอาหาร
ของไทยในต่า งประเทศจะขยายตัว ได้
มากขึ ้น

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ง ชาติ (สภาพัฒ น์ ) เปิ ดเผยว่า ในไตรมาสแรกปี 59 การจ้ างงานภาค
เกษตรลดลง 2.7% เมื่ อเที ย บกับช่ว งเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจากได้ รั บ
ผลกระทบจากภาวะภัยแล้ งในช่วงที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้ ในปี 58 อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ (GDP) ภาคการเกษตร หดตัวลดลง 3.8% ดัชนีผลผลิต
สินค้ าเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่องลงมาอยู่ที่ 113.65 ในเดือน มี.ค.59 จาก
119.9 ในเดือน มี.ค. 57 ขณะที่ดชั นีราคาสินค้ าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ
ไร่นา ลดลงมาอยู่ที่ 134.07 จาก 147.96 เป็ น 134.07 ในช่วงเวลาเดีย วกัน
ส่งผลให้ การจ้ างงานภาคเกษตรลดลงกว่า 460,000 คน ลดลง 3.6%

SUPPORT CONNER
กิจกรรม ส่ งเสริม SMEs ใช้ ระบบ ERP by DIP และพัฒนาศักยภาพด้ วย
ระบบรายงานผู้บริหาร (BI)
ภายใต้ โครงการ พัฒนาศักยภาพ SMEs ด้ วยระบบ Digital กรมส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม ปี งบประมาณ 2559

2. ปรับปรุงแก้ ไขรายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบสิ นค้ าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของ
ด่านและศูนย์ตรวจสอบ ดังนี ้
2.1 สเปน : ด่าน Huelva และด่าน Madrid Airport
2.2 ฝรั่งเศส : ด่าน Bordeaux Airport ด่าน Dunkerque และด่าน Marseille Airport
2.3 อิตาลี : ด่าน Livorno-Pisa

2.4 ลัตเวีย : ด่าน Liepaja
3. อิตาลีและเดนมาร์ กขอปรับปรุงแก้ ไขบัญชีรายชื่อหน่วยงานระดับกลาง ภูมิภาค และท้ องถิ่นใน
ระบบ TRACES (Integrated Computerized Veterinary System)
ทังนี
้ ้ กฎระเบียบฉบับนี ้จะมีผลตามกฎหมาย 3 วันหลังจากที่ลงประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ
ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559)

สนใจสมัคร สามารถส่งเอกสารประกอบฯ เพื่อทาการสารองสิทธิ์ (รับจานวนจากัด) ได้ แก่
1. แบบข้ อมูลเบื ้องต้ นผู้รับบริการ (SMEs/ผู้ประกอบการ/บุคลากร) (A1/59) (ตาม File แนบ)
2. หนังสือรับรองบริษัทฯ หน้ าแรก
3. สาเนาใบอนุญาตประกอบโรงงาน (ใบ รง.) กรณีเป็ นภาคผลิต ภาคบริการไม่ต้องใช้
4. สาเนาบัตรประชาชนผู้เข้ าร่วมอบรม ( 1 บริษัท มาได้ ไม่เกิน 2 ท่าน)
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