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

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม 

• การนำเข้าของสหรัฐฯ เดือน เมษายน 2563 สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 
14,165.89 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง ร้อยละ 8.29 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยนำเข้าจากประเทศไทย
คิดเป็นมูลค่า 397.33 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้าถึงร้อยละ  7.74  โดยประเทศไทยมี
ส่วนแบ่งในตลาดสินค้าเกษตรสหรัฐฯ ร้อยละ 2.80 จัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก สำหรับมูลค่าของสินค้า 5 
อันดับแรกที่สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยสูงสุดในเดือน เมษายน 2563 มีดังนี้  
1) ข้าว นำเข้าจากไทยในเดือนเมษายน 2563 คิดเป็นมูลค่า 83.49 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น จาก

เดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 45.39 เนื่องจากการนำเข้าข้าวในภาพรวมของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น โดย
นำเข้าข้าวจากไทย (ข้าวเมล็ดยาว) และจีน (ข้าวเมล็ดปานกลาง) มากที่สุด อนึ่ง การนำเข้าจากไทย
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 50.47 คาดว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากผู้บริโภคนิยม
กักตุนไว้ในช่วงภาวะฉุกเฉินดังเช่นในช่วงระบาดของไวรัส COVID-19 ครั้งนี้ 

2) ทูน่าและผลิตภัณฑ์  นำเข้าจากไทยในเดือนเมษายน 2563  เป็นมูลค่า 53.47 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 5.13  และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 40.22  
ทูน่ากระป๋องนับเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่ผู้บริโภคกักตุนไว้ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19  

3) ยางธรรมชาติ นำเข้าจากไทยในเดือน เมษายน 2563 เป็นมูลค่า 32.98 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 16.97 เนื่องจากการนำเข้าในภาพรวมเพิ่มขึ้น แต่ลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีที่แล้วร้อยละ 11.30 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการนำเข้าในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 เพ่ิมขึ้น
ติดต่อกันในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.32 ต่อเดือน  

4) อาหารกระป๋องสำหรับสุนัขและแมว นำเข้าจากไทยในเดือนเมษายน 2563 เป็นมูลค่า 29.73 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนหน้าก่อนร้อยละ 9.14  และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
15.91 โดยแนวโน้มการนำเข้าในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  

5) กุ้งและผลิตภัณฑ์ นำเข้าจากไทยในเดือน เมษายน 2563 เป็นมูลค่า 28.93 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 9.17 เนื่องจากการนำเข้าในภาพรวมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วพบว่าการนำเข้าลดลงถึงร้อยละ 2.27 และแนวโน้มการ
นำเข้าในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.29 ต่อเดือน 
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• ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูลการนำเข้าในเดือนเมษายน 2563   
ผลไม้เมืองร้อน ได้แก่ มังคุด (ผลไม้ฉายรังสี) และทุเรียน ไม่มีข้อมูลการนำเข้าในเดือนเมษายน 

เหตุผลส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหรัฐฯ ที่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารจัดการเพื่อกำหนดการเดินทางของเจ้าหน้าที่ APHIS ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉายรังสี
ของไทย และระบบขนส่งโดยเฉพาะสินค้าที่ต้องส่งทางเครื่องบินทำให้ผู้นำเข้าชะลอการสั่งซื้อเนื่องจาก
ค่าขนส่งสูงขึ้นกว่า 3 เท่าตัว  

กล้วยไม้ เป็นอีกสินค้าหนึ่งที่ไม่พบข้อมูลการนำเข้าในช่วงเดือนเมษายนเนื่องจากผลกระทบแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่นกัน ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้ลดลงอย่างมาก รวมทั้งต้นทุนค่าขนส่ง
ทางเครื่องบินสูงขึ้นเช่นกัน   

• รายงานการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององค์การอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
U.S. FDA ได้ปฏิเสธการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคู่แข่งที่สำคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเข้าจากผู้ผลิต 5 ราย รวมสินค้า 9 รายการ (entry line) ดังนี้  

ผู้ประกอบการ สินค้าที่ถูกปฏิเสธ จำนวนสินค้า 
(entry line) 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. SKY FRESH CO., LTD มะขามเปียก 2 เจือปนสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะสำหรับ
การเป็นอาหาร (filthy) 

2. A S World Trading Ltd., Part. มะม่วงแปรรูป 1 - ใส่สาร cyclamate ซ่ึงเป็นสารเติมแต่งอาหาร
ที่ไม่ปลอดภัย 

- ใช้สาร Saccharin ซึ่งเป็นสารให้ความหวาน
โดยไม่ระบุในฉลาก 

- ดูเหมือนว่ามีซัลไฟต์ แต่ไม่แสดงบนฉลาก 
- มีส่วนผสม 2 ชนิดขึ้นไป แต่ไม่แสดงชื่อสามัญ
หรือปกติของแต่ละส่วนผสม 

3. Tuna Paradise Co. Ltd. ปลาทูน่า 4 เจือปนสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะสำหรับ
การเป็นอาหาร 

4. N R Instant Produce Co Ltd  กุ้ง 1 เจือปนสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะสำหรับ
การเป็นอาหาร 

5. GANESH INTERTRADE CO. LTD เครื่องดื่มไม่อัดแก๊ส 1 เจือปนสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะสำหรับ
การเป็นอาหาร 

ประเทศคู่แข่งสำคัญ  
ประเทศคู่แข่ง สินค้าที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

จีน 

- ผู้ประกอบการ 
27 ราย   

- สินค้า          
42  รายการ 

• ผักและผลไม้แห้ง/แปรรูป (พุทราจีน เห็ด ถั่วลิสง 
ขิง) 

• เครื่องเทศ/สมุนไพร (เครื่องเทศ เครื่องปรุง) 
• เครื่องดื่มน้ำผลไม้ไม่อัดแก๊ส ชา ชาเขียว 
• ส่วนผสมอาหาร (เต้าหู้ น้ำซุปผักผสม กลูเตนทำ

จากแป้งสาลี) 
• ขนม/อาหารว่าง (เค้ก บิสกิต มันฝรั่งทอด)  
• อาหารทะเล (สาหร่ายทะเล สะแกลอป  
• ผลิตภัณฑ์นม (โยเกิร์ต)  
• ข้าวและผลิตภัณฑ์ (เส้นก๋วยเต๋ียว เค้กทำจากข้าว) 
• ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
• หัวพันธุ์ดอกลิลี่ 

1. ปนเปื้อนสาร/สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สารกำจัดศัตรูพืช 
เมลามีน สารพิษหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สิ่งสกปรก 
เน่าเสีย หรือไม่เหมาะสำหรับการเป็นอาหาร สีที่ไม่ปลอดภัย 
ส่วนผสมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต) 

2. ฉลากไม่ถูกต้อง (ข้อมูลบนฉลากไม่ครบถ้วน การจัดวาง เนื้อหา 
รูปแบบฉลากไม่ถูกต้อง  ไม่ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบการผลิต 
บรรจุหรือจัดจำหน่าย ไม่ระบุน้ำหนัก/ปริมาณที ่ถ ูกต้อง          
ไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิดและ / หรือ อ้างว่า
เป็นเครื่องดื่มที่มีผักหรือน้ำผลไม้ แต่ไม่ได้ระบุข้อมูลร้อยละ
ของน้ำผลไม้หรือน้ำผักที่มีอยู่ในอาหาร ไม่แสดงชื่อสามัญของ
ส่วนผสม ไม่แสดงข้อมูลทางโภชนาการ ไม่มีภาษาอังกฤษ) 

3. การผลิต ไม่ยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนว่าจะได้รับการ
ผลิต แปรรูป หรือบรรจุภายใต้สภาวะที่ไม่สะอาด  ไม่เหมาะ
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สำหรับการบริโภคเป็นอาหาร ไม่ได้ลงทะเบียนผู ้ผลิตอาหาร
กระป๋องที่เป็นกรดต่ำหรือผู้ผลิตอาหารที่เป็นกรด 

 
 

เวียดนาม 

- ผู้ประกอบการ 4  ราย  
- สินค้า 9 รายการ 

• ปลาทูน่า ปลานิล ปลาแมกเคอเรล   
• ผลิตภัณฑ์จากปลา 

1. ปนเปื ้อนสาร/สิ ่งที ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สิ ่งสกปรก และ   
เชื้อซัลโมเนลลา) 

2. การขึ้นทะเบียนยา พบว่ามีการใช้ยาสัตว์ใหม่ที่ยังไมได้รับอนุญาต     
3. การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ ผู้ผลิตไม่ได้ลงทะเบียนต่อ 

U.S.FDA เป็นอาหารกระป๋องที่เป็นกรดต่ำหรือผู้ผลิตอาหารที่
เป็นกรด 

• รายงานการแจ้งเตือนการนำเข้า (Import Alert) ของ U.S. FDA  ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
ผู้ประกอบการ เลขที่  

Import Alert 
สินค้าที่ถูกแจ้งเตือน จำนวนสินค้า 

(entry line) 
สาเหตุการถูกแจ้งเตือน 

บริษัท Asian Sea 
Corporation Public 
Company Limited 

16-18 
(05/27/2020) 

กุ้ง 2 เจือปนสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะสำหรับ
การเป็นอาหาร และเชื้อซัลโมเนลลา 

     
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย  
• ปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ต่อการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย ที่สำคัญ 

ได้แก่ ไม่มีผลไม้ฉายรังสี (มังคุด มะม่วง) เนื่องจากไม่สามารถเริ่มโครงการโครงการตรวจสอบผลไม้ฉายรังสี
ก่อนการส่งออก ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดและกล้วยไมล้ดลงมากเนื่องจากต้นทุนการขนส่งทางอากาศ  

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 
• สหรัฐอเมริกาผ่อนคลายระเบียบเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สหรัฐฯ ได้ประกาศ

นโยบายใหม่เพื่อการผ่อนปรนการบังคับใช้ระเบียบเทคโนโลยีชีวภาพ โดยยกเว้นการกำกับดูแลของรัฐบาลต่อ
พืชดัดแปรพันธุกรรมบางชนิด ซึ่งจะส่งผลให้การอนุมัติการพัฒนาพืชดัดแปรพันธุกรรม (GM) เป็นไปได้โดย
อัตโนมัติ และสามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงของระเบียบใหม่นี้ส่วนใหญ่จะเริ่มมีผลบังคบัใช้
ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ทั้งนี้ APHIS คาดว่าจะมีพืชประมาณร้อยละ 1 ที่อาจจะขาดคุณสมบัติที่จะได้รับ
ยกเว้นดังกล่าว 

• สหรัฐอเมริกาปรับปรุงระเบียบการประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในคำสั่งพิเศษ (Executive Order) เรื่อง การส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของอาหารทะเลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการอนุญาตเพาะเลีย้ง 
สัตว์น้ำ และการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) รวมทั้งให้สำนักงาน
บริหารภาคพื้นทะเลและบรรยากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (National Oceanic Atmospheric Administration : NOAA) 
เป็นหน่วยงานหลักด้านออกใบอนุญาตการทำประมงนอกชายฝั่ง 

• ความต้องการสินค้าอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ ้นท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 จากผล
การศึกษาของเครือข่ายภาคเอกชน Organic Produce Network และรายงานของ Food Business News 
พบว่า ความต้องการสินค้าอินทรีย์ของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นในหลายหมวดหมู่ ซึ่งเป็นผลจากความ
นิยมของผู้บริโภคอายุน้อยที่ต้องการทางเลือกที่ยั่งยืนรวมถึงผลิตภัณฑ์แปลกๆ เช่น เบียร์ที่ทำจากข้าวบาร์เลย์
และข้าวอินทรีย์ โดยมีความเห็นว่าสินค้าอินทรีย์ดีต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีรายงาน
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การค้าปลีกผักและผลไม้สดอินทรีย์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 พบว่า มูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้น และ
ผลกระทบของ COVID-19 ในเดือนมีนาคมได้ส่งผลให้มูลค่าการตลาดผักผลไม้อินทรีย์เพ่ิมขึ้นอีก 

• การผลิตและตลาดโกโก้และผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา ปี 2562  สหรัฐฯ เป็น 1 ใน 4 ของประเทศผู้ผลิต
ช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยผลิตช็อกโกแลตประมาณร้อยละ 30 ของผลผลิตโลก สหรัฐฯ ไม่มีศักยภาพใน
การผลิตเมล็ดโกโก้ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย ถึงแม้จะมีการผลิตเล็กน้อยในมลรัฐฮาวายและ
เปอร์โตริโก แตต่้องพ่ึงพาการนำเข้าวัตถุดิบเมล็ดโกโก้จากประเทศโกตดิวัวร์ (ไอวอรีโคสต์) กว่าร้อยละ 50 ของ
ความต้องการทั้งหมด โกโก้ 400 เมล็ดผลิตเป็นช็อกโกแลตได้ 1 ปอนด ์หรือประมาณ 454 กรัม สำหรับความ
ต้องการบริโภคชาวอเมริกันบริโภคช็อกโกแลตมีประมาณ 4.4 ก.ก. ต่อหัว/ปี มากเป็นอันดับที่ 19 ของโลก 
มูลค่าการตลาดค้าปลีกช็อกโกแลตในสหรัฐฯ มีมูลค่าประมาณปีละ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ  (ประมาณ 621 
พันล้านบาท) ความต้องการนำเข้าโกโก้และผลิตภัณฑ์รวม นำเข้าปี 2562 มูลค่า 4,298 ล้านเหรียญสหรัฐ 

• การนำเข้าไม้ดอกไม้ประดับในสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2562 และ 2563 ข้อมูลการนำเข้าไม้ดอกไม้
ประดับในสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2562 สหรัฐฯ นำเข้ากล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายจากไทยเป็นอันดับหนึ่งด้วย
มูลค่า 250.22 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งทางตลาดถึงร้อยละ 96  ในขณะที่นำเข้าต้นพันธุ์กล้วยไม้จากไทย
อันดับที่ 4 (สัดส่วนตลาด ร้อยละ 1.4) เนื่องจากปัญหาศัตรูพืชที่ติดมากับต้นกล้วยไม้ โดยสหรัฐฯ นำเข้าต้น
พันธุ์กล้วยไม้จากไต้หวันเป็นอันดับหนึ่ง มีมูลค่ามากกว่า 2,085 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด
ร้อยละ 83 สำหรับการนำเข้ากล้วยไม้รวมจากประเทศไทยในช่วง มกราคม-เมษายน 2563 พบว่า สหรัฐฯ 
นำเข้าจากประเทศไทยลดลงร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบ
จากสถานการณ ์COVID-19  

• แนวโน้มการนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทยลดลง ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นคร
ลอสแอนเจลิส ได้ดำเนินการศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาดกุ้งไทยในสหรัฐอเมริกา” พบว่า 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การส่งออกและส่วนแบ่งตลาดกุ้งไทยในสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุ
หลักจากการขาดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินเดียซึ่ง
ปัจจุบันครองตลาดกุ้งในสหรัฐอเมริกาแทนประเทศไทยเนื่องจากความได้เปรียบในด้านผลผลิตและต้นทุน
การผลิต ประเทศไทยควรเร่งปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดต้นทุน ปรับกลยุทธ์ช่องทางการตลาด
ที่เหมาะสม กระตุ้นความต้องการและฟ้ืนฟูตลาดกุ้งไทยในสหรัฐอเมริกา 

5. การคาดคะเนสถานการณก์ารค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
USDA คาดว่าสหรัฐอเมริกาจะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นในปี 2563/64 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กระทรวง
เกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) ได้คาดคะเนสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ และข้าวโลกในปีการผลิต 2563/64 โดย
คาดว่าสหรัฐฯ จะนำเข้าข้าวจะเพ่ิมขึ้นถึงแม้ว่าผลผลิตภายในประเทศจะเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ได้คาดการณ์
ว่าผลผลิตและการบริโภคข้าวของโลกจะเพิ่มขึ้น รวมทั้งการค้าข้าวของโลกจะเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากการยกเลิก
มาตรการจำกัดหรือห้ามส่งออกข้าวในบางประเทศ ซึ่งคาดว่าอินเดียจะส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นมากที่สุด และ
ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวเพ่ิมมากที่สุด 

6. การดำเนินงานของสำนักงาน (หากมี) 

• ประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ฝ่ายเกษตรฯ หารือผู้ส่งออกและผู้นำเข้าผักและ
ผลไม้ของไทยจำนวน 3 รายได้แก่ บริษัท K Fresh Co.,Ltd. บริษัท DP Produce Inc. และบริษัท Top 
Quality Produce เพ่ือนำสินค้าเข้าร่วมออกคูหาแบบ Virtual Booth ในงาน United Fresh 2020 ระหว่าง
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วันที่ 15 -19 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ได้นำส่งรูปภาพสินค้า ข้อความ แผ่นพับ slide show และวิดีโอคลิป 
สินค้าของทุกบริษัทฯ ให้กับ สปษ. ดีซี เพื่อรวบรวมนำขึ้นประชาสัมพันธ์ในระบบ Virtual Booth ของงาน 

• เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ภาคเอกชนเพื่อการสนับสนุนการส่งออกสินค้าอาหารไทย ฝ่ายเกษตรฯ นำส่งข้อมูล
กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ รวมทั้งช่องทางการจำหน่ายสินค้าในตลาดสหรฐัฯ 
ให้กับผู้นำส่งออกบริษัท Markrin Chocolate Co, Ltd. ซึ่งประสงค์จะส่งออกสินค้าที่ทำเมล็ดโกโก้เข้ามา
จำหน่ายในสหรัฐฯ  

• ประสานกับภาครัฐ 
- ฝ่ายเกษตรฯ ได้อำนวยความสะดวกเพ่ือเปิดตลาดสินค้าปลาป่นอาหารสัตว์จากไทยไปยังเม็กซิโก โดยนำส่ง

ร่างหนังสือรับรองสุขภาพ (Health Certificate) เพื่อการส่งออกปลาป่น (Fishmeal) จากประเทศไทยไป
ยังสหรัฐเม็กซิโก ซึ่งจัดทำโดยกรมปศุสัตว์  

- ฝ่ายเกษตรฯ ได้อำนวยความสะดวกเพื ่อเปิดตลาดสินค้าจิ ้งหรีดจากไทยไปยังเม็กซิโก โดยสอบถาม 
กฎระเบียบของเม็กซิโกที่เกี ่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเพื่อให้ มกอช. รวบรวมจัดทำข้อมูลที่
เหมาะสมเพ่ือดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
มิถุนายน 2563 

 


