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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 
 

 
 
ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 
 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 

 ในเดือน ต.ค. 61 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมูลค่า  13,954.48 ล้านเหรียญสหรัฐ                                                                           
โดยน าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 11 มูลค่า 369.42 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของการน าเข้า
สินค้าเกษตรทั้งหมด ทั้งนี้ในเดือน ต.ค. 61 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากไทยเพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.ย. 61 ร้อยละ 
15.03 โดยสินค้า 5 อันดับแรกทีน่ าเข้าจากไทย ได้แก ่ 
o กุ้งและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 68.56 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.ย. 61 ร้อยละ 53.17 

แต่ การน าเข้าลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 32.41 
o ข้าว มูลค่า 42.57 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.ย. 61 ร้อยละ 18.40  

และ น าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 25.20 
o ทูน่าและผลิตภัณฑ ์มูลค่า 40.70 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.ย. 61 ร้อยละ 15.83 

และ น าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 0.38 
o อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง มูลค่า 25.09 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.ย. 61 ร้อยละ 3.85 

และ น าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 20.31 
o ยางธรรมชาติ มูลค่า 25.83 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.ย. 61 ร้อยละ 10.84  

และ น าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 2.53             

 ข้อมูลรายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององค์การอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) เผยว่าในเดือน พ.ย. 61 U.S. 

ปรมิาณ มูลค่า

(ตัน) (ล้านUSD) (ตัน) %∆ M/M (ล้านUSD) %∆ M/M (ตัน) %∆ Y/Y (ล้านUSD) %∆ Y/Y

สินค้าเกษตรท้ังหมด 138,372.60 321.14 142,834.80 3.22 369.42 15.03 157,228.10 -9.15 391.88 -5.73

กุง้และผลิตภัณฑ์ 4,172.00 44.76 6,229.60 49.32 68.56 53.17 8,982.50 -30.65 101.43 -32.41

ขา้ว 31,869.50 35.95 38,307.40 20.20 42.57 18.40 39,293.30 -2.51 34.00 25.20

ทูน่าและผลิตภัณฑ์ 7,236.00 35.14 8,569.90 18.43 40.70 15.83 8,080.90 6.05 40.55 0.38

อาหารสุนัขและแมวกระปอ๋ง 5,898.10 24.16 5,403.30 -8.39 25.09 3.85 5,381.90 0.40 20.85 20.31

ยางธรรมชาติ 14,559.00 23.30 16,288.20 11.88 25.83 10.84 14,391.50 13.18 25.19 2.53

สับปะรดกระปอ๋ง 12,422.10 12.27 12,297.30 -1.00 11.25 -8.30 13,939.20 -11.78 21.79 -48.37

มะพร้าวและผลิตภัณฑ์ 3,060.10 4.92 3,632.70 18.71 5.45 10.79 4,242.40 -14.37 6.23 -12.50

ทุเรียนสด 202.5 0.79 76.7 -62.12 0.25 -67.97 87.30 -12.14 0.22 15.00

กล้วยไม้ - 0.75 - - 0.92 22.67 - - 0.73 26.03

มะขามสด 164.6 0.45 170 3.28 0.48 7.56 138.9 22.39 0.48 0.83

รายการ

ก.ย. 61 ต.ค. 61 ต.ค. 60

ปรมิาณ มูลค่า ปรมิาณ มูลค่า
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FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย จ านวน ๓ รายการ (Entry Line) ได้แก่    
o สินค้าปลา 1 ครั้ง เนื่องจากข้อมูลบนฉลากไม่ถูกต้องหรือไม่ระบุข้อมูลด้านโภชนาการตามกฎระเบียบ

ก าหนดบนฉลาก  
 

o น้ าปลา 3 ครั้ง เนื่องจากการผลิต แปรรูป หรือบรรจุไม่ถูกหลักสุขอนามัยและ ผู้ผลิตในต่างประเทศไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 21 CFR 123 

o  มะขาม 4 ครั้ง เนื่องจากพบสิ่งแปลกปลอม/เน่าเสยี ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่ามะขามทีถู่กปฏิเสธการ
น าเข้านี้มีปัญหาเดียวกัน และผลิตจาก 2 บริษัทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณเ์ช่นเดียวกันด้วย ได้แก่ 
บริษัท K.C. Food & Beverage Co., Ltd  จ านวน 3 ครั้ง และบริษัท Fresh Produce Co., Ltd 
จ านวน 1 ครั้ง  

ในขณะที่สินค้าเกษตรและอาหารน าเข้าจากประเทศคู่แข่งส าคัญ ได้แก่ จีนถูกปฏิเสธการน าเข้า ๒๐ รายการ 
อินโดนีเซีย ๕๙ รายการ อินเดีย ๓๓  รายการ และเวียดนาม ๘ รายการ            

 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ส ารวจตลาดสินค้าผลไม้สดและผลไม้แปรรูป รวมทั้งกุ้งแช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้า
เอเชีย จ านวน ๒ แห่ง ณ เมืองซานกาเบรียล มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และ Costco ซึ่งเป็นตลาดขายส่ง โดยมี
สินค้าที่น่าสนใจ ได้แก ่ 
o ข้าวหอมมะลิจากไทย มีวางจ าหน่ายแบบถุงใหญ่ ขนาดบรรจุถุงละ ๕๐ ปอนด์ ราคา ๔๔.๙๙ 

เหรียญสหรัฐ 
o มะขามจากไทย ขนาดบรรจุกล่องละ ๑ ปอนด์ ราคา ๓.๕๙ เหรียญสหรัฐ 
o มะพร้าวอ่อนจากไทย 1 กล่องบรรจุ 9 ลูก ราคา ๙.๙๙ เหรียญสหรัฐ  
o ทุเรียนหมอนทองแช่แข็งจากไทย ลูกขนาดกลาง ราคา ๒.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์
o ทุเรียน Musang King ลูกขนาดเล็ก แช่แข็งทั้งลูกจากมาเลเซีย ราคา ๗.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์
o ล าไยจากเวียดนาม พร้อมก้านจับช่อ ลูกขนาดเล็ก ผิวสีเหลือง ราคา 1.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์
o แก้วมังกรจากเม็กซิโก ลูกขนาดกลาง เปลือกมีสีแดงสด ราคา ๔.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์
o แก้วมังกรจากเวียดนาม ลูกขนาดกลาง เปลือกมีสีสด ราคา ๔.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์
o มะม่วงดิบจากเม็กซิโก ราคา ๒.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์
o มะม่วงสุกจากเอกวาดอร ์ราคา 1.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์
o ฝรั่งจากสหรัฐฯ ลูกขนาดใหญ่ สีเขียวสด ราคา 3.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์
o ส้มโอจากสหรัฐฯ ลูกสีเขียว เนื้อสีชมพู ราคา 3.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์
o ขม้ินจากสหรัฐฯ ราคา 4.๙6 เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์
o เงาะจากฮอนดูรัส ลูกขนาดกลาง ผิวเริ่มด าคล้ า ราคา 3.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์
o กุ้งขาวแช่แข็งจากไทย* (ลักษณะ: ปอกเปลือก เอาหัวออก) ขนาด ๑๓-๑๕ ตัว/ปอนด์ แพ็คละ 4 

ปอนด์ ราคา 39.99 เหรียญสหรัฐ ราคาเฉลี่ย 10 เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์
o กุ้งกุลาด า (Black Tiger Shrimp) แช่แข็งจากเวียดนาม ขนาด ๑๓-๑๕ ตัว/ปอนด์ แพ็คละ ๒ ปอนด ์

ราคา ๒๗.๙๙ เหรียญสหรัฐ 
o กุ้งก้ามกราม (Freshwater Prawn) แช่แข็งจากอินเดีย ขนาด 6-8 ตัว/ปอนด์ แพ็คละ ๒ ปอนด์ 

ราคา ๑๖.๙๙ เหรียญสหรัฐ  
o กุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็งจากเอกวาดอร์ (ลักษณะ: เอาหัวออก) ขนาด 21-25 ตัว/ปอนด์ แพ็คละ 
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4 ปอนด์ ราคา ๑9.๙๙ เหรียญสหรัฐ ราคาเฉลี่ยะ 5 เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์
o กุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็งจากเม็กซิโก (ลักษณะ: ปอกเปลือก เอาหัวและหางออก) ขนาด 41-50 

ตัว/ปอนด์ ราคา 7.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์
o กุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็งจากเม็กซิโก (ลักษณะ: เอาหัวออก) ขนาด 41-50 ตัว/ปอนด์ ราคา 4.59 

เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์ 
o กุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็งจากอินเดีย (ลักษณะ: เอาหัวออก) ขนาด 16-20 ตัว/ปอนด์ ราคา 6.99 

เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์
o สับปะรดกระป๋อง ที่วางจ าหน่ายในตลาดสินค้าเอเชียส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากไทย น้ าหนักสุทธิ 

567 กรัม หรือ 20 ออนซ์ ราคาอยู่ระหว่าง 1.49 เหรียญสหรัฐ ถึง 2.19 เหรียญสหรัฐ  
o สับปะรดกระป๋องจากฟิลิบปินส์ น้ าหนักสุทธิ 567 กรัม หรือ 20 ออนซ์ ราคา 1.99 เหรียญสหรัฐ  
o สับประรดจากเวียดนาม น้ าหนักสุทธิ 567 กรัม หรือ 20 ออนซ์ ราคา 1.09 เหรียญสหรัฐ (ไม่

เคยมีวางจ าหน่ายมาก่อน) 
อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าสับปะรดกระป๋องจากเวียดนามเริ่มเข้ามาท าตลาดในสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังเป็นที่น่า

สังเกตุว่าไม่พบกุ้งแช่แข็งจากไทยวางจ าหน่ายในตลาดสินค้าเอเชียทั้ง 2 แห่ง อย่างไรก็ตาม* พบว่ายังคงมีกุ้งแช่
แข็งจากไทยวางจ าหน่ายในตลาด Main Stream Market เช่น Costco  

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 

 สถานการณ์กล้วยไม้ไทยในตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๑ ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ส ารวจดอกไม้ Los 
Angeles (L.A.) Flower Market ซ่ึงเป็นตลาดค้าไม้ตัดดอก ใบไม้ตกแต่ง ต้นพันธุ์ดอกไม้ และอุปกรณ์ใน
การจัดดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งเข้าพบหารือกับผู้ประกอบการหลักที่น าเข้าสินค้า
กล้วยไม้สดจากไทย (รวมถึง ต้น ไม้ตัดดอก และมาลัยคล้องคอ) สรุปได้ว่า 
(1) กล้วยไม้จากเป็นที่ต้องการของสหรัฐฯ แต่การน าเข้าต้นกล้วยไม้จากไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วย

สาเหตุด้านคุณภาพที่ไม่สม่ าเสมอจนต้องเผาท าลายเมื่อสินค้ามาถึงด่าน ณ สหรัฐฯ (เช่น มีเชื้อรา มี
ทากซึ่งเป้นศัตรูพืชต้องห้ามติดมากับต้น) ทั้งนี้ ผู้น าเข้าหันไปใช้ต้นกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสจาก
ไต้หวันแทนทั้งหมดเนื่องจากปลูกในเรือนกระจกและมีโปรแกรมตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้ากับสหรัฐฯ 
จึงท าให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ด ี

(2) กล้วยไม้ตัดดอก เด็ดดอก และมาลัยคล้องคอ สกุลหวาย แวนดา มอคคารา น าเข้าจากประเทศไทย
ถึงร้อยละ 98 ท าให้กล้วยไม้ตัดดอกไทยครองส่วนแบ่งตลาดในอันดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การที่มี
สัดส่วนตลาดสูงดังกล่าวส่งผลให้สหรัฐฯ พิจารณาทบทวนตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (Generalized 
System of Preferences: GSP) มีผลกระทบให้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 61 ผู้น าเข้าจะต้องเสียภาษีน าเข้า
กล้วยไม้ตัดดอกจากไทยที่อัตราร้อยละ 6.4 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) เผยรายงานการปฏิเสธน าเข้าอาหารทะเลในเดือน
ตุลาคม รายการสินค้ากุ้งจาก ๔ ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเชีย อินเดีย จีน และบังคลาเทศ คิดเป็นร้อยละ ๔.๒ 
ของอาหารทะเลทั้งหมดที่ถูกปฏิเสธการน าเข้า เนื่องจากปัญหาสารปฏิชีวนะและยาสัตว์ตกค้าง (เช่น ไนโตร
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ฟูราน) ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวมิใช่ปัญหาใหม่แต่เป็นปัญหาต่อเนื่องจากสถิติรายงานการปฏิเสธน าเข้าอาหาร
ทะเลในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ส่งผลให้นับตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๑ พบสินค้ากุ้งจ านวน ๔๓ รายการ ที่ถูกปฏิเสธ
การน าเข้าจากสาเหตุดังกล่าว นอกจากนี้ ยังพบว่าสินค้ากุ้งจากอินโดนีเซียอีก ๒ รายการ ถูกปฏิเสธน าเข้า
เนื่องจากปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา อนึ่ง ไม่พบว่าสินค้ากุ้งจากไทยอยู่ในรายการปฏิเสธน าเข้าดังกล่าว ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงและการควบคุมอย่างเคร่งครัดของทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและผู้ประกอบการผลิตและส่งออกของไทย1 

 CDFA ประกาศให้พื้นที่ 79 ตารางไมล์ในเทศมณฑลลอสแอนเจลิส เป็นพื้นที่กักกันศัตรูพืช เมื่อวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ภายหลังการตรวจพบแมลงวันผลไม้สายพันธุ์เม็กซิกันในเมืองลองบีช จ านวน ๓ ตัว โดย
ที่แมลงวันถึง ๒ ตัว เป็นเพศเมียซึ่งมีโอกาสท าให้เกิดการขยายพันธุ์และเพ่ิมความเสี่ยงในการแพร่กระจาย
ของศัตรูพืชดังกล่าวได้ ดังนั้นหน่วยงานอาหารและเกษตรแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Department 
of Food and Agriculture: CDFA) จึงประกาศเขตกักกันศัตรูพืชส าหรับแมลงวันผลไม้สายพันธุ์เม็กซิกันใน
พ้ืนที่บางส่วนของเทศมณฑลลอสแอนเจลิส ซึ่งรวมถึงท่าเรือลอสแอนเจลิสและท่าเรือลองบีช โดยครอบคลุม
อาณาเขต ๗๙ ตารางไมล์ เริ่มจากพ้ืนที่ทางตอนเหนือจากฟรีเวย์  หมายเลข CA-91 ไปถึงทางตอนใต้ของ
มหาสมุทรแปซิฟิก และพ้ืนที่ทางตะวันตกไปจนถึงฟรีเวย์หมายเลข I-110 ส่วนทางตะวันออกครอบคลุมไป
จนถึงถนน Palo Verde Avenue เนื่องจากแมลงวันผลไม้สายพันธุ์เม็กซิกันสามารถสร้างความเสียหาย
ให้กับผักและผลไม้กว่า ๕๐ ชนิด การประกาศเขตกักกันศัตรูพืชครั้งนี้ จึงครอบคลุมและส่งผลกระทบต่อทุก
ภาคส่วนในห่วงโซ่อาหารของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการขายส่งและขายปลีกท่ีมีผลไม้ที่
คาดว่าผลไม้ของตนได้รับผลกระทบ เรือนเพาะช าต้นไม้ที่เป็นที่อาศัยของแมลงวันผลไม้สายพันธุ์เม็กซิกันใน
พ้ืนที่กักกัน ท่าเรือลอสแอนเจลิสและท่าเรือลองบีช ผู้น าเข้าและผู้ส่งออก ณ ท่าเรือดังกล่าวซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบที่แตกต่างกันตามแต่ละสถานการณ์2 

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 

จากสถานการณ์สินค้ากล้วยไม้ตัดดอกของไทยในข้อ 3 ข้างต้น จึงท าให้คาดการณ์ได้ว่าอาจมีแนวโน้มการ
น าเข้ากล้วยไม้ตัดดอกไทยลดลงเล็กน้อย เนื่องจากในช่วงแรกผู้น าเข้าต้องแบกรับต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.4 ทั้งนี้ 
ผู้น าเข้าส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ ได้เริ่มปรับราคาขึ้นเล้กน้อยเพ่ือให้คงฐานลูกค้าไว้ได้ ในขณะที่ผู้น าเข้ารายใหญ่เลือกปรับ
ราคาขึ้นเท่ากับอัตราภาษีที่สหรัฐฯ เรียกเก็บโดยผลักภาระให้กับลูกค้าทั้งหมด จึงอาจท าให้ลูกค้าที่ไม่ต้องการแบก
รับราคาที่เพ่ิมสูงขึ้นหันไปสั่งซื้อดอกไม้ชนิดอ่ืนที่มีราคาถูกกว่าทดแทน อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวคาดว่ากล้วยไม้ตัด
ดอกของไทยจะยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดสหรัฐฯ และจะขายดีในช่วงเทศกาลส าคัญๆ ของสหรัฐฯ 
ได้แก่ เทศกาลคริสต์มาส วันแม่ วันวาเลนไทน์ วันขอบคุณพระเจ้า โดยเฉพาะดอกกล้วยไม้ในรูปแบบงมาลัยจะได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงเทศกาลจบการศึกษา (เมษายน - มิถุนายน) และขณะนี้มีเพียงไทยประเทศเดียวที่
จ าหน่ายในรูปแบบพวงมาลัย  

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 

 ติดตามกฎระเบียบส าคัญ โดย (1) เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Public Meetings on Draft Produce Safety 
Rule Guidance ซึ่งจัดโดย USFDA โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากสาธารณชนต่อเอกสาร

                                                           
1
 http://www.shrimpalliance.com/fda-reports-refusals-of-shrimp-imports-contaminated-with-banned-antibiotics-from-a-wide-variety-of-countries 

2
 https://californiaagtoday.com/mexican-fruit-fly-quarantine-portion-los-angeles-county/ 
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ข้อแนะน าเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร และ (2) รายงานสรุป
สาระส าคัญเอกสารข้อแนะน าฉบับร่างของ U.S.FDA ว่าด้วยฉลากโภชนาการเกี่ยวกับนิยามของอาหาร
ในภาชนะบรรจุขนาดบริโภคหน่วยเดียว (Single-Serving Containers) หนึ่งหน่วยบริโภค (Serving 
Size) หน่วยบริโภคอ้างอิง (RACC) รูปแบบการแสดงฉลาก 2 สดมภ์ (Dual-column) และประเด็นอ่ืนๆ 

 สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและแก้ไขปัญหา โดยเยี่ยมพบหารือกับผู้น าเข้าสินค้ากล้วยไม้จากไทยจ านวน 
4 ราย เพ่ือส ารวจและติดตามสถานการณ์ภายหลังกล่วยไม้ตัดดอกไทยถูกตัดสิทธิ GSP 

 ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรไทยในสหรัฐฯ โดยได้แจ้งรายชื่อผู้น าเข้าข้าวในสหรัฐฯ ให้กับผู้ส่งออกของไทย
บริษัท Great Dragon Rice (Thailand) Co., Ltd.  เนื่องจากทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายการ
ส่งออกข้าวในสหรัฐอเมริกา และประสานส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศลอสแอนเจลิส เพ่ือน าส่ง
ข้อมูลบริษัท Thai Organic Food Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้าเครื่องแกงอินทรีย์ของไทย และได้เข้า
ร่วมออกบูธกับฝ่ายการเกษตรฯ ในงาน NPEW 2018 ให้กับบริษัทผู้น าเข้าในพ้ืนที่ซึ่งมีความประสงค์จะ
เจรจาธุรกิจกับทางบริษัท Thai Organic Food Co., Ltd. 

 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 


