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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจําเดือน กรกฎาคม 2564 
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมลูค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีสาํคญัระหว่างไทยและสหรฐัอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญและแนวโนม 

• การนําเขาของสหรัฐฯ เดือน มิถุนายน 2564 สหรัฐฯ นําเขาสินคาเกษตร (ไมรวมผลิตภัณฑจากปาและ
เอทานอล) จากท่ัวโลก คิดเปนมูลคาท้ังหมด 17,846 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา     
รอยละ 2.24 โดยนําเขาจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 346.02 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอน
หนารอยละ 19.03 สงผลใหสวนแบงตลาดสินคาไทยในสหรัฐฯ ลดลงเหลือเปนรอยละ 1.94 สําหรับ
มูลคาของสินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นําเขาจากไทยสูงสดุในเดือน มิถุนายน 2564 มีดังนี้  
1) อาหารสุนัขและแมว นําเขาเปนมูลคา 43.87 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 21.03 

แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 6.07 ถึงแมวาการนําเขาอาหารสัตวเลี้ยงใน

ภาพรวมจากท่ัวโลกจะเพ่ิมข้ึน แตการนําเขาในรูปอาหารกระปองซ่ึงสหรัฐฯ นําเขาจากไทยเปนสวน

ใหญกลับลดลงรอยละ 5.84   

2) ทูนาและผลิตภัณฑ นําเขาคิดเปนมูลคา 37.31 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนา     
รอยละ 24.60 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 28.42 เนื่องจากการนําเขาใน
ภาพรวมจากท่ัวโลกในเดือนนี้ลดลง 

3) ขาว นําเขาคิดเปนมูลคา 33.38 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 

38.58 และลดลงรอยละ 61.04 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา สําหรับการ

นําเขาขาวหอมมะลิ (ขาวขาวและขาวกลอง) ลดลงดวยเชนกัน โดยมีการนําเขาท้ังหมด 23,635 

ตัน คิดเปนมูลคา 21.93 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 66 ของมูลคาการนําเขา

ขาวท้ังหมดจากประเทศไทย ท้ังนี้ การนําเขาขาวในภาพรวมของสหรัฐฯ จากท่ัวโลกลดลงจากเดือน

กอนหนากวารอยละ 40 ยกเวนการนําเขาขาวบาสมาติท่ีสหรัฐฯ นําเขาเพ่ิมข้ึน 

4) กุงและผลิตภัณฑ นําเขาเปนมูลคา 29.00 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 

13.61 และลดลงรอยละ 24.40 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว เนื่องจากการ

นําเขาในภาพรวมจากท่ัวโลกลดลงท้ังกุงดิบแชแข็งและกุงแปรรูป 
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5) ยางธรรมชาติ นําเขาเปนมูลคา 22.22 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 43.92 
แตเพ่ิมข้ึนรอยละ 60.09 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา ท้ังนี้ การนําเขายาง
ธรรมชาติของสหรัฐฯ จากท่ัวโลกในรวมลดลง โดยมูลคาการนําเขายางแทง Natural Rubber Tsnr 
ลดลงมากกวามูลคาการนําเขายางแผนรมควัน (Natural Rubber Smoke) ท่ีเพ่ิมข้ึน  

• ขอสังเกต  

 อาหารสุนัขและแมว ยังคงเปนสินคาเกษตรและอาหารท่ีทํารายไดใหแกประเทศไทยในตลาด
สหรัฐฯ เปนอันดับท่ี 1 ติดตอกันเปนเดือนท่ี 2   

 ผลไมเมืองรอน  
ทุเรียนสด การนําเขาเริ่มลดลงจากเดือนกอนหนา แตยังคงเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปกอนหนา  
มังคุด เริ่มมีการนําเขาตั้งแตเดือนพฤษภาคมซ่ึงเปนเดือนท่ีโครงการตรวจปลอยผลไมสดฉายรังสีใน

ประเทศไทยไดเริ่มเปดดําเนินการ ท้ังนี้ เดือนมิถุนายนนําเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนาถึง 4 เทา และ
จากการสํารวจตลาดเม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2564 พบวามีมังคุดไทยวางจําหนาย โดยไมพบมังคุดท่ีเปน
คูแขงจากเม็กซิโก  

มะมวง เปนท่ีนาสังเกตวามีขอมูลการนําเขามะมวงจากประเทศไทยปรากฏในฐานขอมูลของ USDA 
ตั้งแตเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนในปริมาณ 16.8 และ 50.8 ตัน ตามลําดับ แตจากการสํารวจตลาด
ของชาวเอเชียเม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2564 ไมพบวามีมะมวงจากประเทศไทยวางจําหนาย พบแต
มะมวงพันธุไทยท่ีปลูกในเม็กซิโกไดแก พันธุเขียวเสวย วางจําหนายในราคาเฉลี่ยปอนดละ 4.74 เหรียญ
สหรัฐ (343 บาท/กก.) และพันธุน้ําดอกไม จําหนายปอนดละ 2.99 เหรียญสหรัฐ (217 บาท/กก.) 
ซ่ึงมีราคาต่ํากวามะมวงของเวียดนามซ่ึงวางจําหนายปอนดละ 6.59 เหรียญสหรัฐ (477 บาท/กก.) 

• รายงานการปฏิเสธการนําเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) ประจําเดือน 
กรกฎาคม 2564 U.S.FDA ไดปฏิเสธการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ี
สําคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย  USFDA ปฏิเสธการนําเขาจากผูผลิต 5 ราย จํานวน 9 ครั้ง (entry line) ดังนี้ 

ผูป้ระกอบการ สินค้า  จาํนวนครัง้ 

(entry line) 

สาเหตกุารถกูปฏิเสธ 

1. Lactasoy    นํ้านมถ่ัวเหลือง 2 - ไ ม ยื่ นกระบวนการผลิต  จึ งดู
เหมือนวาการผลิต แปรรูป หรือ
บรรจุภายใตสภาวะท่ีไมสะอาด 

2. Siam Worakit Food Import 
Export Ltd., PART.  

ขิง 1 - เจือสีสังเคราะหแตไมแจงบนฉลาก  
- มีสวนผสมกํามะถัน (sulfites) แต

ไมระบุบนฉลาก และมสีวนผสม 2 
ชนิดข้ึนไป แตไมแสดงช่ือสามัญ  

3. SEA TECH INTERTRADE CO. LTD กุง 3 - พบสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะ
สําหรับการบริโภคเปนอาหาร 
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4. IT Foods Industries Co Ltd ปลา 1 - พบสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะ
สําหรับการบริโภค เช้ือซัลโมเนลลา 

5. MISS NATTAPORN PINSAKUL นํ้าผลไม 
(แอปเปล 
พุทรา) 

2 - ไมข้ึนทะเบียนอาหารกระปองท่ีมี
กรดต่ําเปนกรด 

- ไมระบุช่ือท่ีอยูของผูประกอบการ
ผลิต บรรจุหรือจัดจําหนาย 

- ไมระบุนํ้าหนัก/ปริมาณท่ีถูกตอง 
- ไมยื่นกระบวนการผลติ   
- ไมมีขอมูลโภชนาการ 
- ไมมีขอมลูท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

ประเทศคูแขง มีดังนี้ 
  สินคาท่ีถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. จีน 
- ผูประกอบการ 14 ราย   
- จํานวน 21 ครั้ง 

(entry) 

พุทราจีน ใบเฟรนแหง
หรือเปยก เห็ด แคนตาลูป   
ขนมอบ เครื่องดื่มไมอัด
แกส ปลา ขากบ  

การปนเปอน สารมีพิษ สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสําหรับ
การบริโภคเปนอาหาร สารเมลามีน ยาสัตวชนิดใหมท่ียังไมไดรับ
อนุญาต สารกําจัดศัตรูพืช สารพิษหรือสารตะก่ัวท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ 
การผลิตไมไดมาตรฐาน  ไมข้ึนทะเบียนอาหารกระปองท่ีเปน
กรดหรือกรดต่ํา ดูเหมือนจะไดรับการจัดเตรียมบรรจุหรือเก็บไว
ภายใตสภาพท่ีไมสะอาดซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได 

2. เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 10 ราย   
- จํานวน 6 ครั้ง (entry) 

อาหารทะเล (ปลา กุง) 
เสนกวยเตี๋ยว เหด็ 
เครื่องเทศ (พริก)   

การปนเปอน เช้ือซัลโมเนลลา ไนโตฟูราน เมลามีน สารกําจัด
ศัตรูพืช ยาสัตวชนิดใหมท่ียังไมไดรับอนุญาต พบสารกํามะถัน 
(sulfites) แตไมระบุบนฉลาก และมีสวนผสม 2 ชนิดข้ึนไป แต
ไมแสดงช่ือสามัญของแตละสวนผสม สีท่ีไมปลอดภัย สารมีพิษ 
สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสําหรับการบริโภคเปนอาหาร 

• รายงานการแจงเตือนการนําเขา (Import Alert)  รายชื่อผูประกอบการและสินคาท่ีประกาศข้ึนบัญชี
แจงเตือน (Red List) ของ U.S. FDA  ประจําเดือน กรกฎาคม 2564  ไมมีรายงาน   

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย  

• พบมะมวงพันธุไทยปลูกในเม็กซิโกวางจําหนายในตลาดสหรัฐฯ จากการสํารวจตลาดของชาวเอเชียเม่ือ
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2564 พบวามีมะมวงพันธุไทยท่ีปลูกในเม็กซิโกไดแก พันธุเขียวเสวย  และพันธุ
น้ําดอกไม วางจําหนายในราคาท่ีต่ํากวามะมวงของเวียดนาม และจากการทดสอบรสชาติมะมวงเขียวเสวย
ท่ีปลูกในเม็กซิโกพบวามีรสชาติใกลเคียงกับมะมวงเขียวเสวยของไทยมาก ถึงแมคุณภาพของผลผลิตจะยัง
ไมสมํ่าเสมอ กลาวคือ ผลผลิตบางสวนเก็บเก่ียวขณะยังไมแกเต็มท่ี ผลมีขนาดผลเล็ก แตในอนาคตหากมี
การปรับปรุงคุณภาพท่ีดีข้ึนและสามารถขยายฤดูการผลิตไดยาวนานข้ึน ก็จะเปนอุปสรรคสําหรับการ
สงออกมะมวงของไทยไปแขงขันในตลาดสหรัฐฯ เนื่องจากขอไดเปรียบของเม็กซิโกในท้ังดานระยะทางการ
ขนสงและราคาท่ีถูกกวา จึงอาจเปนไปไดวามะมวงของไทยอาจขาดความสามารถในการแขงขันกับมะมวง
เม็กซิโกในตลาดสหรัฐฯ 
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อนึ่ง มะมวงจากเม็กซิโกล็อตท่ีนําเขาในชวงนี้เปนมะมวงท่ีปลูกในพ้ืนท่ีไมปลอดแมลงผลไม (fruit fly) โดย
ผานกระบวนการฉายรังสีขนาด T105-a 1—IR at 150 Gy ในขณะท่ีมะมวงนําเขาจากประเทศไทยตอง

ผานการฉายรังสีขนาด T105-a-2—IR at 400 Gy 

แนวทางแกปญหา การมุงเนนตลาดระดับบน คัดเลือกมะมวงคุณภาพระดับพรีเมียม ปรับปรุงวิธีการรักษา

คุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษา เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการผลิต การตลาด และระบบ

การกระจายสินคาตลอดหวงโซอุปทานเพ่ือลดตนทุน (เชน การรวมกลุมเพ่ือฉายรังสี) สรางเครือขาย

การตลาดและสงเสริมการใชมะมวงไทยในเมนูของรานอาหารไทย  

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

• การเปดเผยขอมูลอาหารดัดแปรทางชีวภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกา เม่ือเดือนกรกฎาคมป 
2559 สภาคองเกรสของสหรัฐฯ ไดผานความเห็นชอบมาตรฐานการเปดเผยขอมูลอาหารดัดแปรทาง
ชีวภาพแหงชาติ (National Bioengineered Food Disclosure Standard: NBFDS) และไดมอบหมาย
ใหกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) กําหนดมาตรฐานการบังคับใชในระดับชาติเก่ียวกับการเปดเผย
ขอมูลอาหารท่ีผานหรืออาจผานกระบวนการวิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineered: BE) ท้ังนี้ USDA ได
จัดทํารางมาตรฐานการเปดเผยขอมูลอาหารดัดแปรทางชีวภาพแหงชาติ กําหนดใหผูผลิตอาหาร ผูนํา
เขา และผูคาปลีกบางประเภทท่ีเขาขายตองปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ จะตองเปดเผยขอมูลอาหารท่ีผาน
การดัดแปรทางชีวภาพหากมีการใชอาหารซ่ึงอยูในบัญชีรายชื่ออาหารดัดแปรทางชีวภาพของ USDA 
โดยจะตองเก็บบันทึกทางธุรกิจเก่ียวกับอาหารดัดแปรทางพันธุกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติและตาม
ความเหมาะสม ซ่ึงไดมีการเผยแพรรางสุดทายเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 ประกาศเปนกฎหมายเม่ือ
วันท่ี 1 มกราคม 2563 และกําหนดใหตองปฏิบัติตามขอบังคับในวันท่ี 1 มกราคม 2565 

• CDC ระงับการนําสุนัขเขาสหรัฐอเมริกาจากไทยและอีก 112 ประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงตอโรคพิษ
สุนัขบา  ตั้งแตวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป ศูนยควบคุมและปองกันโรค (Centers for 
Disease Control and Prevention: CDC) ของสหรัฐอเมริกาจะระงับเปนการชั่วคราวสําหรับการ
นําเขาสุนัขจากประเทศท่ี CDC จําแนกวามีความเสี่ยงสูงตอโรคพิษสุนัขบา (rabies) และจากประเทศท่ี
ไมมีความเสี่ยงสูงตอโรคพิษสุนัขบาแตหากสุนัขเคยอยูในประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงในชวง 6 เดือนท่ีผาน
มา เวนแต CDC จะใหการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรลวงหนา (CDC Dog Import Permit) เพ่ือนํา
สุนัขเขามาจากประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงเหลานี้ การขออนุญาตตองสงใบสมัครและเอกสารท่ีจําเปนไป
ยัง CDC ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกอนการนําเขาอยางนอย 6 สัปดาห 

• ดัชนีผูบริโภคและสถานการณราคาอาหารในสหรัฐอเมริกาเดือนมิถุนายน 2564 เม่ือวันท่ี 13 
กรกฎาคม 2563 สํานักสถิติแรงงาน (Bureau of Labor Statistics: BLS) ของสหรัฐอเมริกา ได
เผยแพรรายงานดัชนีราคาผูบริโภคในเมือง (Consumer Price Index for All Urban Consumers: 
CPI-U) ประจําเดือนมิถุนายน 2564 สรุปไดวา ดัชนีราคาผูบริโภคปรับตามฤดูกาลในภาพรวมสําหรับ
เดือนมิถุนายน 2564 เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 สูงกวาเดือนท่ีผานมาซ่ึงเคยเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.6 นับเปนการ
เพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุดในรอบ 13 ป สําหรับในชวง 12 เดือนท่ีผานมา (มิถุนายน 2563 – มิถุนายน 2564) 
ดัชนีราคากอนการปรับฤดูกาลในภาพรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.4 ซ่ึงเปนการเพ่ิมข้ึนสูงสุดในรอบ 13 ป
นับตั้งแตในชวงรอบท่ีสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2551 ซ่ึงเคยเพ่ิมข้ึนสูงสุดถึงรอยละ 5.4 สําหรับดัชนีราคา
อาหาร เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.8  เพ่ิมเปน 2 เทาเม่ือเทียบกับการเพ่ิมของเดือนกอนหนาท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.4 
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• สหรัฐอเมริกาตั้งเปาป 2564 ปแหงการสงออกเนื้อวัว จากการท่ีประเทศตางๆ เริ่มผอนคลาย
ขอจํากัดเก่ียวกับการระบาดของโควิด-19 ความตองการเนื้อวัวของตลาดตางประเทศไดเริ่มจุดประกาย
ความหวังสําหรับผูผลิต โดยเฉพาะสหรัฐฯ ซ่ึงไดคาดวาการสงออกเนื้อวัวปนี้จะทําใหสหรัฐฯ สามารถ
ครองตําแหนงท่ีดีข้ึนในตลาดโลก เนื่องจากผลผลิตเนื้อวัวในออสเตรเลียคาดวาจะลดลงและผลผลิตเนื้อ
วัวเพ่ือการสงออกจากอารเจนตินาอยูในภาวะตึงตัวจึงคาดวาจะทําใหผลผลิตเนื้อวัวในตลาดโลกมีจํากัด 
สําหรับป 2564 คาดการณวาการสงออกเนื้อวัวของสหรัฐฯ จะสูงเปนประวัติการณท่ีประมาณ 1.5 
ลานตัน (น้ําหนักซาก) เพ่ิมข้ึนรอยละ 16 เม่ือเทียบกับปท่ีแลว และสูงกวาป 2561 รอยละ 8 

• USDA เปดเผยเทคโนโลยีใหมในการกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชตระกูลสมและอ่ืนๆ เม่ือวันท่ี 14 
กรกฎาคม 2564 นักวิจัยของสํานักงานบริการดานการวิจัยการเกษตร (ARS) ของกระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ (USDA) เปดเผยวาไดพบวิธีท่ีเปนนวัตกรรมใหมในการบําบัดโรคจากแบคทีเรียท่ีเปนอันตราย
และศัตรูพืชในไมผลตระกูลสม มันฝรั่งและมะเขือเทศโดยไมตองใชยาปฏิชีวนะ ท้ังนี้ โดยความรวมมือ
ในการวิจัยรวมกันของ 3 องคกร ไดแก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐฟลอริดา และ
บริษัท Aum Lifetech Inc. ทําใหนักวิจัยไดพบวา โมเลกุล FANA ASO (antisense oligonucleotide) 
เม่ือใชในรูปสารละลายน้ําจะสามารถเขาไปทําลายเซลลดานในของแมลงศัตรูพืชและยังชวยลด
แบคทีเรียท่ีเปนอันตรายซ่ึงมีแมลงเปนพาหะไดอีกดวย 

5. การคาดคะเนสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

• สถานการณการตลาดและการคาธัญพืชโลก ป 2564/65 เม่ือวันท่ี 12 ก.ค. 64 กระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ (USDA) ไดเผยแพรรายงานสถานการณการตลาดและการคาธัญพืชของโลก ปการคา 
2564/65 โดยไดทําการปรับปรุงขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเปนประจําทุกเดือน 
สําหรับการคาดการณประจําเดือนกรกฎาคม 2564 สรุปไดวา ในปการคา 2564/65  ผลผลิต      
การบริโภค การคาและสต็อกสําหรับขาวโพดและขาวสาลีของโลกจะเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีผลผลิตและการ
บริโภคขาวของโลกคาดวาจะเพ่ิมข้ึน แตการคาและสต็อกขาวของโลกจะลดลง สําหรับสถานการณ
การคาธัญพืชท่ีสําคัญคาดวา จีนจะนําเขาขาวเพ่ิมข้ึนและบราซิลจะหันไปนําเขาขาวโพดเนื่องจากราคา
ภายในประเทศทีสูงข้ึน ในขณะเดียวกันความตองการผลพลอยไดจากขบวนการผลิตเอทานอล (DDGS) 
ท่ีทําจากขาวโพดสําหรับภาคอาหารสัตวมีแนวโนมสูงข้ึนเพ่ือทดแทนวัตถุดิบขาวโพดและกากถ่ัวเหลือง
ท่ีมีราคาสูง ในดานราคาธัญพืช (ขาว ขาวโพด ขาวสาลี) ของโลกในเดือนกรกฎาคม 2564 พบวา มี
แนวโนมลดลงเนื่องจากอุปทานในตลาดมีมากเพราะเปนชวงฤดูการเก็บเก่ียวและคาดการณวาผลผลิต
ในฤดูถัดไปจะไดผลดี รวมท้ังการแขงขันท่ีสูงข้ึน สวนราคาขาวไทยออนตัวลงใกลเคียงกับราคาขาว
เวียดนามเนื่องจากความตองการในตลาดท่ีซบเซาและการออนคาของเงินบาท 

6. การดําเนินงานของสํานักงาน (หากมี) 

• ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐของสหรัฐฯ เกี่ยวกับกฎระเบียบเพ่ือสนับสนุนการขยายตลาด เม่ือ
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ฝายเกษตรฯ ไดประสานสอบถามเจาหนาท่ี FDA ท้ังทางโทรศัพทและทาง
อีเมล เก่ียวกับระเบียบการข้ึนทะเบียน Food Facility Registration ในกรณีท่ีสถานประกอบการเปน
โรงฉายรังสีของรัฐฯ ท่ีตองฉายรังสีใหกับผูผลิตอาหารสัตวจํานวนหลายราย ตามท่ีศูนยฉายรังสี สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (สทน.) ไดสอบถามมา ท้ังนี้ ฝายเกษตรฯ ไดชี้แจงระเบียบและข้ันตอนการ
ลงทะเบียนในกรณีดังกลาวตามท่ีไดหารือกับ FDA ใหทราบเรียบรอยแลว 
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• อํานวยความสะดวกการเปดตลาดสินคาอาหารสัตวไทยในเม็กซิโก เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 
ฝายเกษตรฯ จัดทําหนังสือภาษาสเปนนําสงคํารองของกรมปศุสัตวถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใต 
SENASICA เพ่ือขอเปดตลาดสินคาอาหารสัตว  

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
สิงหาคม 2564 


