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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน เมษายน 2563 
ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม 

• การนำเข้าของสหรัฐฯ เดือน มีนาคม 2563 สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 
15,446.98  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ  14.46 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยนำเข้าจากประเทศ
ไทยคิดเป็นมูลค่า 368.80 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้าถึงร้อยละ  29.83  โดยประเทศ
ไทยมีส่วนแบ่งในตลาดสินค้าเกษตรสหรัฐฯ ร้อยละ 2.39 เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.10 
ส่งผลให้การครองส่วนแบ่งตลาดของไทยเลื่อนสูงขึ้นจากอันดับที่ 9 ไปอยู่ทีอั่นดับที่ 8   
สำหรับมูลค่าของสินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยสูงสุดในเดือน มีนาคม 2563 มีดังนี้  
1) ข้าว สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยในเดือนมีนาคม 2563 คิดเป็นมูลค่า 57.42 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 
จากเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 35.20 เนื่องจากการนำเข้าข้าวในภาพรวมของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน อย่างไร
ก็ตาม การนำเข้าจากไทยลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 6.43 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากภาวะ
ตึงตัวของอุปทานข้าวเพ่ือการส่งออกของไทย  
2) ทูน่าและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยในเดือนมีนาคม 2563  เป็นมูลค่า 50.86 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 48.21  และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 
18.91 ทั้งนี้ เนื่องจากการนำเข้าในภาพรวมเพ่ิมขึ้น 
3) ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยในเดือน มีนาคม 2563 เป็นมูลค่า 28.19 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 1.63 แตล่ดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 31.48 เนื่องจากมี
การนำเข้ามากขึ้นจากอินโดนีเซียและโกตดิวัวร์ซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญ 
4) อาหารกระป๋องสำหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยในเดือนมีนาคม 2563 เป็นมูลค่า 27.24 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนหน้าก่อนร้อยละ 34.89  และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
12.12  
5) กุ้งและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยในเดือน มีนาคม 2563 เป็นมูลค่า 26.50 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 37.52 เนื่องจากการนำเข้าในภาพรวมเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วพบว่าการนำเข้าลดลงถึงร้อยละ 23.32 เมื่อพิจารณาส่วนแบ่ง
ตลาดกุ้งไทยในสหรัฐฯ ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 พบว่าอยู่ในอันดับที่ 5 ตกจากอันดับที่ 4 ในช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้ามา โดยสหรัฐฯ หันไปนำเข้ากุ้งจากอินเดีย อินโดนีเซีย และเอกวาดอร์มากข้ึน 



หน้า 2 / 5 

 
 

• ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูลการนำเข้าในเดือนมีนาคม 2563   
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหรัฐฯ ซ่ึงเริ่มเข้าสู่วิกฤตในช่วงต้นเดือน
มีนาคม ได้ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทย โดยสินค้าที ่ได้รับ
ผลกระทบในทางบวก ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์ทูน่ากระป๋อง อาหารแมวและสุนัขบรรจุกระป๋อง สับปะรด
บรรจุกระป๋อง และผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูป ซึ่งเป็นอาหารประเภทที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและสามารถเก็บไว้
ได้นาน (shelf stable) ที่ชาวอเมริกันนิยมซื้อเก็บไว้ยามฉุกเฉินจนส่งผลให้เกิดการขาดตลาดในบางช่วง 
สำหรับสินค้าที่ได้รับผลกระทบในทางลบได้แก่ สินค้าราคาสูง สินค้าที่ไม่จำเป็น  และสินค้าที่ระบบ        
ซัพพลายเชนและการขนส่งได้รับผลกระทบ ได้แก่ ทุเรียน มะพร้าวอ่อน และกล้วยไม้   

• รายงานการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององค์การอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ประจำเดือน เมษายน 2563 
U.S. FDA ได้ปฏิเสธการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคู่แข่งที่สำคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเข้าจากผู้ผลิต 6 ราย รวมสินค้า 13 รายการ (entry line) ดังนี้  

ผู้ประกอบการ สินค้าที่ถูกปฏิเสธ จำนวนสินค้า 
(entry line) 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. Namprik Mae-Anong Co., Ltd. น้ำพริก 4 ดูเหมือนว่าจะได้รับการจัดเตรียม บรรจุหรือเก็บ
รักษาภายใต้สภาวะที่ไม่สะอาดซึ ่งอาจมีการ
ปนเปื ้อนสิ ่งสกปรกหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

2. Useful Food Co., Ltd. ข้าวเกรียบทำจากข้าวโพด 1 ดูเหมือนจะมีสารเติมแต่งอาหารเป็นสีเหลืองซ่ึง
ไม่ได้แจ้งไว้บนฉลาก 

3. Flora Capital Co Ltd. มะขาม 3 เจือปนด้วยสิ ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะ
สำหรับการเป็นอาหาร (filthy) 

4. O-Cha Food Pack Co., Ltd. ก้านและใบผัก ใบเตย 2 พบเชื้อซัลโมเนลลา 
5. Tuna Paradise Co. Ltd. ทูน่า 2 เจือปนด้วยสิ ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะ

สำหรับการเป็นอาหาร 
6. AmMed Supply Co.,Ltd. ผลหมาก 1 ดูเหมือนว่าจะมีสารพิษหรือสารที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ 

ประเทศคู่แข่งสำคัญ  
ประเทศคู่แข่ง สินค้าที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

จีน 

- ผู้ประกอบการถูกปฏิเสธ 
19 ราย   
- สินค้าถูกปฏิเสธ           
28  รายการ 

• ผ ั ก และผล ไม ้ แห ้ ง / แปรรู ป 
(อินทผลัม พุทราจีน ผักดอง เห็ด) 

• เครื่องเทศ/สมุนไพร (อบเชย ยา
สมุนไพร) 

• ส่วนผสมอาหาร (แป้งถั่วเหลือง) 
• ขนมอบ (คุกกี้ บิสกิต ขนมปัง)  
• อาหารทะเล (ปลา croaker) 
• ผลิตภัณฑ์นม (โยเกิร์ต)  
• ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

1. ปนเปื้อนสาร/สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (เมลามีน สารพิษหรือสาร
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะสำหรับการ
เป็นอาหาร สีที่ไม่ปลอดภัย) 

2. ฉลากไม่ถูกต้อง (ข้อมูลบนฉลากไม่ครบถ้วน ไม่แจ้งสารก่อภูมิแพ้          
ไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสม ไม่แจ้งสีปรุงแต่งอาหาร มีเนื้อหา / 
การอ้างสิทธิ์ด้านสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่แสดงข้อมูลทาง
โภชนาการ ไม่มีภาษาอังกฤษ) 

3. ยาใหม่ที่ยังไมได้รับอนุญาต  

เวียดนาม 

- ผู้ประกอบการถูกปฏิเสธ 
7  ราย  
- สินค้าถูกปฏิเสธ         
12 รายการ 

• เครื่องเทศ/เครื่องปรุง (พริก 
อบเชย มะขามเปียก) 

• มันสำปะหลัง  
• ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

1. ปนเปื ้อนสาร/สิ ่งที ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สิ ่งสกปรก เชื ้อซัล
โมเนลลา สารกำจัดศัตรูพืช และสารมีพิษ) 

2. ฉลากไม่ถูกต้อง (ไมระบุชื่อและปริมาณของส่วนผสมอาหารแต่ละชนิด
และปร ิมาณรวมของส ่วนผสมอาหารบนฉลาก ไม ่ระบ ุท ี ่ อยู่
ผู้ประกอบการผลิต บรรจุหรือจัดจำหน่าย และผู้รับผิดชอบกรณีเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง)     
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• รายงานการแจ้งเตือนการนำเข้า (Import Alert) ของ U.S. FDA  ประจำเดือน เมษายน 2563 
ผู้ประกอบการ เลขที่  

Import Alert 
สินค้าที่ถูกแจ้งเตือน จำนวนสินค้า 

(entry line) 
สาเหตุการถูกแจ้งเตือน 

บริษัท Lion Foods 21-07 มะขาม (แห้งหรือเปียก) 2 เจือปนด้วยสิ ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะ
สำหรับการเป็นอาหาร 

     
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย  
• ปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ต่อการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย มีดังนี้ 

มังคุด   
1) เจ้าหน้าที่จาก USDA อาจไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงฉายรังสีในไทย    
2) ต้นทุนค่าขนส่งสูงขึ้นและข้อจำกัดของเที่ยวบินพาณิชย์จากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกาจะส่งผลให้

การนำเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ลดลง 
  แนวทางแก้ปัญหา  การขยายตลาดอ่ืนๆ หรือตลาดเดิมเพ่ือรองรับผลผลิต เช่น ตลาดญี่ปุ่น  

ทุเรียนสด   
1) ผู้นำเข้าชะลอการสั่งซื้อเพราะปัญหาเที่ยวบินพาณิชย์จากไทยไปสหรัฐฯ มีจำกัด     
2) ต้นทุนค่าขนส่งสูงขึ้นจากปกต ิ100 บาท/กก. เป็น 300 บาท/กก. และ 
3) ช่วงการระบาดของ COVID-19 ผู้บริโภคจะซื้อแต่สินค้าทีจ่ำเป็นต่อการดำรงชีพ   

ทุเรียนแช่แข็ง 
การขนส่งทางเรือมีความล่าช้าจาก 21 วัน เป็น 28 วัน และปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ท่าเรือ/

การตรวจปล่อยเอกสารล่าช้า ส่งผลให้ผู้นำเข้าชะลอการสั่งซื้อ   
แนวทางแก้ปัญหา สนับสนุนการขยายตลาดอ่ืนๆ หรือตลาดเดิมเพ่ือรองรับผลผลิต เช่น ตลาดจีน เพ่ือ

ดูดซับอุปทานส่วนเกิน รวมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นทุเรียนแช่แข็งซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น และ
ส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือการส่งออก 
กล้วยไม้   

1) ความต้องการใช้ลดลงเนื่องจากการปิดโรงแรม การงดการจัดงานเลี้ยง/สังสรรค์ และงานพิธีฉลอง
การสำเร็จการศึกษา/รับปริญญาของสถาบันการศึกษา   

2) ต้นทุนค่าขนส่งทางเครื่องบินสูงขึ้นจากปกติ 150 บาท/กก. ขึ้นไปที่ 350 บาท/กก. 
มะพร้าว การขนส่งทางเรือล่าช้าส่งผลให้การนำเข้ามะพร้าวอ่อนสดทั้งผลลดลง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่
ได้รับจากผู้ส่งออกรายใหญ่ของไทย   

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

• ศักยภาพเชิงเศรษฐกิจของการผลิตกัญชงเพื่ออุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา “การทบทวนโครงการนำร่อง
ของมลรัฐ” ดำเนินการโดยสำนักงานบริการวิจัยด้านเศรษฐกิจ (ERS) ของ USDA เผยแพร่เมื ่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่เพาะปลูกกันชงในเชิงอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังคงมีอุปสรรคด้านกฎหมายซึ่งแตกต่างกันในแต่ละมลรัฐ ปัญหาการจัดหาปัจจัยการผลิต ความ
เสี่ยงสูงทั้งความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและการตลาด และการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมอาจไม่คุ้มค่าในทาง
เศรษฐกิจสำหรับในบางมลรัฐ เนื่องจากต้องเผชิญกับการแข่งขันกับพืชเศรษฐกิจอื่น การแข่งขันในตลาดโลก 
การขาดข้อมูลการตลาดและความโปร่งใส และความไม่ชัดเจนด้านกฎหมายของ U.S.FDA 
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• U.S. FDA เริ่มตรวจสอบผู้นำเข้าภายใต้ FSVP แบบทางไกลเนื่องจาก COVID-19 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
2563 องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) ประกาศว่าจะเริ่มขอให้ผู้นำเข้าอาหารสำหรับ
มนุษย์และสัตว์ที่อยู่ภายใต้โปรแกรมการตรวจสอบซัพพลายเออร์ต่างประเทศ  (FSVP) จัดส่งบันทึกข้อมูลที่
จำเป็นให้แก่ U.S.FDA ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพคล้ายกัน เพื่อการตรวจสอบ
แบบทางไกลเป็นการชั่วคราวในช่วงภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 

• U.S.FDA ออกนโยบายชั ่วคราวสำหรับโปรแกรมการรับรองของบุคคลที ่สามที ่ได ้ร ับการรับรอง             
ในช่วง COVID-19 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) ได้
ประกาศแนวทางปฏิบัติชั่วคราวเกี่ยวกับข้อกำหนดบางประการของโปรแกรมการรับรองบุคคลที่สามที่ผ่าน
การรับรอง (Accredited Third-Party Certification Program) ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐบัญญัติการปรับปรุงความ
ปลอดภัยด้านอาหารปลอดภัยให้ทันสมัย (FSMA) ของ U.S.FDA เนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจสอบนอก
สถานที่ในช่วงการระบาดของ COVID-19  โดย U.S.FDA จะยกเลิกการตรวจสอบนอกสถานที่เป็นชั่วคราว
เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง (Accreditation Body: AB) ยังคงสามารถทำการรับรองบุคคลที่สามให้
เป็นหน่วยออกใบรับรอง (Certification Body: CB) และยกเลิกการบังคับใช้วันหมดอายุของใบรับรองที่
หน่วยรับรอง (CB) ออกให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ 12 เดือน   

• USDA ประกาศโครงการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 เมื่อวันที่ 
17 เมษายน 2563 กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ประกาศโครงการความช่วยเหลือด้าน
อาหารอันเนื่องมาจากโคโรนาไวรัส (Coronavirus Food Assistance Program: CFAP) ซึ่งเป็นโปรแกรม
ใหม่ของ USDA เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ฟาร์มปศุสัตว์ และผู้บริโภคในการรับมือต่อการระบาดของ COVID-
19 โดย USDA จัดทำโครงการบรรเทาทุกข์ทันทีโดยใช้งบประมาณ 19 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้การ
สนับสนุนแก่เกษตรกรและฟาร์มปศุสัตว์ในการรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อาหาร และมั่นใจว่าชาวอเมรกิัน
จะได้รับและสามารถเข้าถึงอาหารที่ต้องการได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการช่วยรับซื้อและกระจายผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือช่วยเหลือชาวอเมริกันท่ีต้องการความช่วยเหลือ   

• USDA ประกาศข้อเสนอรายการโรคสัตว์ที่ต้องรายงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 หน่วยงาน
บริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) ภายใต้ USDA ประกาศข้อเสนอใหม่สำหรับรายการโรคสัตว์ที่
ต้องรายงานแห่งชาติ (National List of Reportable Animal Diseases: NLRAD) เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการตรวจจับ รับมือและควบคุมโรคสัตว์ โดยข้อเสนอใหม่สำหรับ NLRAD นี้ได้รวบรวมข้อแนะนำในการ
ปฏิบัติไว้ในที่เดียวกันและมีความครอบคลุมรอบด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพสัตว์ของ
รัฐบาลกลางและมลรัฐจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อของสัตว์ที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการได้รับ
รายงานโรคที่ร้ายแรงล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้เร่งความเร็วในการรับมือได้ทันเวลา และลดผลกระทบต่อผู้ผลิต
และเศรษฐกิจโดยรวม 

• ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการบริโภคผักและผลไม้ในสหรัฐอเมริกา ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเพ่ือซื้อ
สินค้าผักและผลไมข้องชาวอเมริกันที่แตกต่างกัน 3 แนวทาง ได้แก่ การซื้อผักและผลไม้สด ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง 
และผลิตภัณฑ์แปรรูปหรือผักและผลไม้ที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน (shelf-stable) โดยผลการศึกษาข้อมูล
ขององค์กรวิเคราะห์การตลาด 3 องค์กร ได้แก่ 210 Analytics, IRI และ PMA เกี่ยวกับผลกระทบของ
การตลาดผักและผลไม้การจำหน่ายต่อการระบาดของ COVID-19 ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม ถึง
ช่วงสัปดาห์ของวันที่ 5 เมษายน 2563 พบว่า ในช่วงสัปดาห์สุดท้าย มูลค่าการจำหน่ายสินค้าผักและผลไม้
สดเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 ผลผลิตแช่แข็งเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.4 และผลผลิตแปรรูปเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึงร้อยละ 
48.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 
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• สหรัฐอเมริกาผ่อนปรนกฎระเบียบวีซ่า H-2A เพื่อความมั่นคงด้านแรงงานภาคเกษตรช่วง COVID-19 
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกา (DHS) ด้วยการสนบัสนุน
จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ประกาศกฎระเบียบสุดท้ายชั ่วคราวเพื ่อผ่อนปรน
ข้อกำหนดบางประการสำหรับวีซ่า H-2A เพ่ือให้การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายของนายจ้างใน
ภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่วยปกป้องห่วงโซ่อุปทานอาหารของประเทศ
และบรรเทาผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากการระบาดของ  COVID-19 โดยจะไม่เกิด
ผลกระทบต่อความเข้มงวดหรือการสิ้นสุดของมาตรการปกป้องแรงงานชาวอเมริกัน 

5. การคาดคะเนสถานการณก์ารค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
-  

6. การดำเนินงานของสำนักงาน (หากมี) 
• การติดตามสถานการณ์และรายงานผลกระทบของ COVID-19 ต่อการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรและ

อาหารไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ฝ่ายเกษตรฯ ได้หารือกับผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและ
อาหาร จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1. บริษัท DP Trading Inc 2. บริษัท NTW Import and Export 3. บริษัท 
Blacksmith 4. บริษัท Flower Impression 5. บริษัท Top Quality Produce Inc. 6. บริษัท K fresh 
เพื่อรับทราบสถานการณ์การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย ผลกระทบ รวมถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรค์ของ
การนำเข้าสินค้าไทยมายังสหรัฐฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เพื่อรายงานต่อ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย  

• ประสานและติดตามความคืบหน้าการนำเข้าอาหารสัตว์เลี ้ยงของไทยไปเม็กซิโก โดยแจ้งสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก เพื่อรับเรื่องจากผู้นำเข้าเม็กซิโกซึ่งมีความประสงค์จะขอ
อำนวยความสะดวกและเร่งรัดการนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากไทย และติดตามความคืบหน้าการนำเข้าอาหาร
สัตว์เลี้ยงจากไทยไปเม็กซิโกซึ่งเป็นกรณีสืบเนื่องจากที่ฝ่ายเกษตรฯ ได้มีการประสานกับกรมปศุสัตว์ของไทย 
และ SENASICA ไว้ก่อนหน้านี้ 
 

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
พฤษภาคม 2563 

 


