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สรุปรายงานปัญหาการน าเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย1 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564  

 ส ำหรับเดือนกุมภำพันธ์ 2564 สหภำพยุโรปแจ้งกำรตรวจพบปัญหำในสินค้ำเกษตรและอำหำรของไทย 
จ ำนวน 3 รำยกำร ดังนี้ 

1. รำยงำนกำรแจ้งเตือนหรือ Alert notifications (กำรตรวจสอบสินค้ำทีม่ีกำรวำงขำยในท้องตลำดแล้ว) 
พบสินคำ้ที่มีปัญหำจำกไทย จ ำนวน 2 รำยกำร ได้แก่ 

 เดนมำร์กตรวจพบสำร sulphite ตกค้ำง ในเห็ดอบแห้ง 
 เยอรมนีตรวจพบกำรสำร bisphenol A และสำร cyclo-di-BADGE ปนเปื้อนในกะทิกระป๋อง  

2. รำยงำนกำรแจ้งข้อมูลหรือ Infomation notifications พบสินค้ำที่มีปัญหำจำกไทย จ ำนวน 1 รำยกำร 
ได้แก่ 

 เยอรมนตีรวจพบ histamine ในเนื้อทูน่ำแช่น้ ำมัน 
3. รำยงำนกำรควบคุม ณ ด่ำนน ำเข้ำหรือ Border Rejections ไมพ่บสินค้ำที่มีปัญหำจำกไทยในเดือนนี้ 

 
 

สรุปรายงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป 

                                                           
1 ข้อมูลจำก alert notifications , information notifications และ  border rejection (จำกรำยงำน Rapid Alert System ของ EU)  

Alert 
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ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 25642 

 1. ภาพรวม ในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 จำกรำยงำนกำรแจ้งเตือน (Rapid Alert System) ของสหภำพยุโรป 
(EU)3 พบสินค้ำเกษตรและอำหำรที่มีปัญหำ จ ำนวน 320 รำยกำร4 แบ่งเป็น สินค้ำที่วำงขำยในท้องตลำดแล้ว 
(Alert notifications) จ ำนวน 114 รำยกำร สินค้ำที่ยังไม่ได้วำงขำยในท้องตลำด (Information notification) 
จ ำนวน 101 รำยกำร และสินค้ำที่ถูกควบคุม ณ ด่ำนน ำเข้ำ (Border rejection) จ ำนวน 105 รำยกำร  

2. ประเภทสินค้าเกษตรและอาหารทีต่รวจพบปัญหาใน EU แยกรำยละเอียดได้ ดังนี้   

 1) สินค้ำน ำเข้ำที่ถูกตรวจพบสำรตกค้ำงต่ำง ๆ จ ำนวน 184 รำยกำร (เดือนมกรำคม จ ำนวน 225 
รำยกำร) ทั้งนี้ รำยละเอียดของกำรตรวจพบสำรตกค้ำงต่ำง ๆ ปรำกฎในบทสรุปรำยงำนปัญหำสำรตกค้ำงใน 
EU เดือนกุมภำพันธ์ 2564 
 2) สินค้ำน ำเข้ำที่ถูกตรวจพบกำรปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งสกปรกต่ำง ๆ จ ำนวน 72 รำยกำร 
(เดือนมกรำคม จ ำนวน 69 รำยกำร) แบ่งเป็น กำรตรวจพบเชื้อ Salmonella (44 รำยกำร) เชื้อ Listeria 
monocytogenes (10 รำยกำร) เชื้อ Escherichia coli (7 รำยกำร) เชื้อ Enterobacteriaceae (3 รำยกำร)
ซำกแมลง (2 รำยกำร) ปรสิต (1 รำยกำร) และ norovirus (1 รำยกำร) เชื้อ Vibrio vulnificus (1 รำยกำร) 
เชื้อ Staphylococcus (1 รำยกำร) เชื้อรำ (1 รำยกำร) และมูลสัตว์ (1 รำยกำร)  
 3) สินค้ำน ำเข้ำท่ีไม่ได้มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยและอ่ืน ๆ จ ำนวน 64 รำยกำร (เดือนมกรำคม จ ำนวน 26 
รำยกำร) แบ่งเป็น กำรควบคุมมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย จ ำนวน 31 รำยกำร กำรปนเปื้อนจำกเศษวัสดุต่ำง ๆ 
จ ำนวน 12 รำยกำร ปัญหำจำกส่วนประกอบในอำหำรที่ไม่ได้แจ้งไว้ จ ำนวน 8 รำยกำร ปัญหำฉลำกสินค้ำไม่
ถูกต้อง จ ำนวน 7 รำยกำร และกำรปนเปื้อนจำกวัสดุที่ใช้สัมผัสอำหำร จ ำนวน 6 รำยกำร 

3. ประเทศสมาชิก EU-27 ที่ส าคัญท่ีแจ้งพบสินค้าที่มีปัญหา ณ ด่านน าเข้า ในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 (5 
อันดับแรก) สรุปได้ดังนี้  

                                                           
2 ข้อมูลจำก รำยงำน “Alert notifications” และ “information notifications” (Rapid Alert System) จำก 
http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm) 
3 จำกระบบ Rapid Alert System ของ EU จะรวมกำรแจ้งจำกประเทศนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ด้วย 
4 กำรนับจ ำนวน ใช้พื้นฐำนกำรนับ 1 รำยกำรต่อ 1 ประเภทเท่ำนั้น  โดยใช้ รำยกำรแรกที่แจ้งใน  reason for notifying และรำยละเอียดทั้งหมด ยัง
ไม่รวมข้อมูลที่ EU แก้ไขเพิ่มเติมในภำยหลัง           

http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm
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 เยอรมน ีแจ้งพบสินคำ้ทีมี่ปัญหำ จ ำนวน 25 รำยกำร 
แบ่งเป็น กำรตรวจพบเชื้อ Salmonella (11 รำยกำร) สำรพิษ
จำกเชื้อรำ aflatoxins (11 รำยกำร) กำรควบคุมมำตรฐำน
ด้ำนสุขอนำมัย (2 รำยกำร) และสำรปรำบศัตรูพืช (1 รำยกำร) 

 บัลแกเรีย จ ำนวน 21 รำยกำร แบ่งเป็น สำรปรำบ
ศัตรูพืช (19 รำยกำร) และสำรพิษจำกเชื้อรำ aflatoxins (2 
รำยกำร)  

 อิตำลี จ ำนวน 12 รำยกำร แบ่งเป็น ฉลำกสินค้ำไม่
ถูกต้อง (3 รำยกำร) สำรพิษจำกเชื้อรำ aflatoxins (3 รำยกำร) กำรควบคุมมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย (2 
รำยกำร) สำรสีที่ไม่ได้รับอนุญำตหรือสำรปรุงแต่งอำหำรในปริมำณสูง (2 รำยกำร) เชื้อ  Salmonella (1 
รำยกำร) และสำรปรำบศัตรูพืช (1 รำยกำร)  

 สเปน จ ำนวน 10 รำยกำร แบ่งเป็น กำรควบคุมมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย (5 รำยกำร) สำรพิษจำกเชื้อรำ 
aflatoxins (2 รำยกำร) สำรปรำบศัตรูพืช (2 รำยกำร) และเชื้อ Salmonella (1 รำยกำร) 

 เนเธอร์แลนด์ จ ำนวน 10 รำยกำร แบ่งเป็น สำรพิษจำกเชื้อรำ aflatoxin (3 รำยกำร) เชื้อ 
Salmonella (3 รำยกำร) เชื้อ Escherichia coli (2 รำยกำร) กำรควบคุมมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย (1 รำยกำร) 
และสำรตกค้ำงจำกสำรปรำบศัตรูพืช (1 รำยกำร)  
 4. ประเทศคู่ค้า/ประเทศที่สาม5 ที่ถูกตรวจพบปัญหำในสินค้ำเกษตรและอำหำรในล ำดับต้น ๆ ในเดือน
กุมภำพันธ์ 2564 ได้แก่  

 ตุรกี ถูกตรวจพบสินค้ำมีปัญหำมำกที่สุดในเดือนนี้ จ ำนวน 48 รำยกำร แบ่งเป็น สำรปรำบศัตรูพืช 
(28 รำยกำร) สำรพิษจำกเชื้อรำ aflatoxins (15 รำยกำร) กำรปนเปื้อนจำกวัสดุที่ใช้สัมผัสอำหำร (1 รำยกำร) 
เชื้อ Salmonella (1 รำยกำร) ส่วนประกอบในอำหำรที่ไม่ได้แจ้งไว้ (1 รำยกำร) สำรเคมี (1 รำยกำร) และฉลำก
สินค้ำไม่ถูกต้อง (1 รำยกำร)  

                                                           
5 ประเทศคู่ค้ำ โดยไม่รวมประเทศสมำชกิในกลุ่ม EU-27 
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 อินเดีย จ ำนวน 34 รำยกำร แบ่งเป็น สำรปรำบ
ศัตรูพืช (27 รำยกำร) เชื้อ Salmonella (2 รำยกำร) และ
กำรควบคุมมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย (1 รำยกำร) สำรพิษ
จำกเชื้อรำ aflatoxins (1 รำยกำร) สำรปรุงแต่งอำหำรที่
ไม่ได้รับอนุญำต (1 รำยกำร) สำรโลหะหนัก (1 รำยกำร) 
และสำรเคมี (1 รำยกำร)  

 จีน จ ำนวน 21 รำยกำร แบ่งเป็น กำรควบคุม
มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย (6 รำยกำร) กำรปนเปื้อนจำกวัสดุ
ที่ใช้สัมผัสอำหำร (4 รำยกำร) สำรปรำบศัตรูพืช (3 รำยกำร) 
ฉลำกสินค้ำไม่ถูกต้อง (2 รำยกำร) เชื้อ Enterobacteriaceae (2 รำยกำร) สำรเคมี (2 รำยกำร) สำรพิษจำกเชื้อ
รำ aflatoxins (1 รำยกำร) และเชื้อ Salmonella (1 รำยกำร) 

 สเปน จ ำนวน 20 รำยกำร แบ่งเป็น สำรปรำบศัตรูพืช (7 รำยกำร) สำรเคมี (4 รำยกำร) เชื้อ 
Escherichia coli (2 รำยกำร) กำรควบคุมมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย (2 รำยกำร) ปรสิต (1 รำยกำร) สำรโลหะ
หนัก (1 รำยกำร) ส่วนประกอบในอำหำรที่ไม่ได้แจ้งไว้ (1 รำยกำร) กำรปนเปื้อนจำกเศษวัสดุ (1 รำยกำร) และ
ซำกแมลง (1 รำยกำร)  

 เนเธอร์แลนด์ จ ำนวน 19 รำยกำร แบ่งเป็น เชื้อ Salmonella (4 รำยกำร) สำรปรำบศัตรูพืช (4 
รำยกำร) เชื้อ Listeria monocytogenes (2 รำยกำร) กำรควบคุมมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย (2 รำยกำร) สำร
โลหะหนัก (1 รำยกำร) กำรปนเปื้อนจำกเศษวัสดุ (1 รำยกำร) ส่วนประกอบในอำหำรที่ไม่ได้แจ้งไว้ (1 รำยกำร) 
สำรพิษจำกเชื้อรำ aflatoxins (1 รำยกำร) สำรเคมี (1 รำยกำร) norovirus (1 รำยกำร) และฉลำกสินค้ำไม่
ถูกต้อง (1 รำยกำร)  

 ไทย มีสินค้ำที่มีปัญหำ จ ำนวน 3 รำยกำร แบ่งเป็น สำรเคมี (2 รำยกำร) และกำรควบคุมมำตรฐำน
ด้ำนสุขอนำมัย (1 รำยกำร) ทั้งนี้ รำยละเอียดปรำกฎในบทสรุปรำยงำนปัญหำกำรน ำเข้ำ/ส่งออกสินค้ำเกษตร
ของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานปัญหาสารตกค้างในสหภาพยุโรป 
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 

การตรวจพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป (EU6) ปี 2564  

                                                           
6 ข้อมูลจำกรำยงำน “Alert Notifiction” และ  “information notification” Rapid Alert System  
http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm)  

http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm
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1. ภำพรวม จำกรำยงำนกำรแจ้งเตือนสินค้ำเกษตรและอำหำรที่มีปัญหำของ EU ส ำหรับเดือนกุมภำพันธ์ 
25647 พบสำรตกค้ำงในสินค้ำเกษตรและอำหำร จ ำนวน 184 รำยกำร (เดือนมกรำคม จ ำนวน 225 รำยกำร)  

2. รำยกำรตรวจพบสำรตกค้ำงในสินค้ำเกษตรและอำหำรที่ส ำคัญ สรุปได้ดังนี้   
 1) สำรพิษจำกเชื้อรำ หรือสำรตกค้ำง mycotoxin จ ำนวน 36 รำยกำร (เดือนมกรำคม จ ำนวน 20 
รำยกำร) สินค้ำท่ีมีปัญหำส่วนใหญ่มำจำกประเทศตุรกี อียิปต์ และสหรัฐอเมริกำ  

 2) สำรปรุงแต่งอำหำรต่ำง ๆ8 (food additive) จ ำนวน 4 รำยกำร (เดือนมกรำคม จ ำนวน 9 รำยกำร) 
แบ่งเป็น สำรสีที่ไม่ได้รับอนุญำต Orange II, E110 (1 รำยกำร) สำรสีที่ไม่ได้แจ้งไว้ E122, E133 (1 รำยกำร) 
สำรปรุงแต่งอำหำร E210 ในปริมำณสูง (1 รำยกำร) และสำรสีที่ไม่ได้รับอนุญำต E300 (1 รำยกำร)  

                                                           
7 หมำยเหตุ กำรนับจ ำนวนสำรตกค้ำง ใช้พื้นฐำนกำรนับ 1 รำยกำรต่อ 1 ประเภทสำรตกค้ำงเท่ำนั้น  โดยใช้รำยกำรแรกที่แจ้งใน reason for 
notifying และยังไม่รวมกำรปรับแก้ไขหรือยกเลิกภำยหลัง 
8 รวมสำรปรุงแต่งอำหำรสัตว์ (feed additive) ด้วย 

Country of Origin Turkey Eygpt U.S.A. Others Total 

Mycotoxin 
(Feb 2021) 

15 6 2 13 36 
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 3) สำรตกค้ำงจำกโลหะหนัก (heavy metals) จ ำนวน 4 รำยกำร (เดือนมกรำคม จ ำนวน 8 รำยกำร) 
แบ่งเป็น สำรตกค้ำงจำกสำรแคดเมียม สำรปรอท และสำรตะก่ัว   

Heavy Metals (Feb 2021) 
Cadmium Mercury Lead Total 

2 1 1 4 

 4) สำรตกค้ำงจำกยำปรำบศัตรูพืช (Pesticide residues) (ทั้งที่เกินปริมำณที่ EU ก ำหนด และที่ไม่
อนุญำตให้ใช้) จ ำนวน 107 รำยกำร (เดือนมกรำคม จ ำนวน 150 รำยกำร)  

Pesticide residues (Feb 2021) 
1 unauthorised substance ethylene oxide in biscuits 

with sesame seeds  
41 unauthorised substance ethylene oxide in chocolate with 

sesame seeds 

2 azoxystrobin and unauthorised substances 
chlorpyrifos, profenofos and fipronil in Centella 
asiatica and Alternanthera sessilis  

42 buprofezin and unauthorised substances carbofuran, 
chlorpyrifos, profenofos, carbendazim, ethion, amitraz and 
triazophos in chillies   

3 prochloraz and pyrimethanil in lemons  43 unauthorised substance ethylene oxide in sesame oil  
4 buprofezin and unauthorised substance chlorpyrifos-

methyl in lemons  
44 unauthorised substance ethylene oxide in hulled sesame 

seeds (7 รำยกำร) 

5 unauthorised substances carbendazim and 
tricyclazole in basmati rice   

45 unauthorised substance ethylene oxide in organic turmeric 
powder  

6 cypermethrin in peppers (2 รำยกำร) 46 unauthorised substance ethylene oxide in ground turmeric  

7 flonicamid in pepper  47 acetamiprid in peppers (2 รำยกำร)  

8 unauthorised substance ethylene oxide in sesame 
seeds (3 รำยกำร) 

48 unauthorised substance ethylene oxide in white sesame 
seeds  

9 fosthiazate in fresh peppers (2 รำยกำร) 49 fluazifop-p in broccoli   

10 fumonisins in white maize flour  50 imazalil in pomegranates  

11 unauthorised substance ethylene oxide in organic 
sesame seeds (2 รำยกำร)  

51 unauthorised substance ethylene oxide in ginger powder (2 
รำยกำร) 

12 unauthorised substances chlorpyrifos and 
fenvalerate in lemons   

52 unauthorised substance ethylene oxide in black sesame 
seeds  

13 pirimiphos-methyl and unauthorised substance 
chlorpyrifos-methyl in mandarins  

53 unauthorised substance ethylene oxide in breadsticks with 
sesame, linseed and poppy seeds  

14 possible contamination with ethylene oxide in 
sesame seeds from India used in breadsticks  

54 unauthorised substance ethylene oxide in crackers 
containing sesame seeds  

15 prochloraz and unauthorised substance chlorpyrifos 
in pomelo  

55 unauthorised substance ethylene oxide in frozen bread 
products 

16 prochloraz and unauthorised substance chlorpyrifos-
methyl in lemons  

56 unauthorised substance ethylene oxide in sesame seeds 
used in frozen pre-baked breads  

17 unauthorised substance ethylene oxide in sesame 
breadsticks 

57 unauthorised substance haloxyfop in organic sesame seeds, 
potentially contaminated with ethylene oxide 

18 prochloraz in oranges  58 unauthorised substance haloxyfop in linseeds  
19 propiconazole in frozen red chili 59 unauthorised substance methamidophos in goji berries  

20 pyridaben and etoxazole in peppers  60 unauthorised substance triazophos in peppers  
21 withdrawal from the market of organic gluten free 

hamburger buns, containing sesame seeds 
potentially contaminated with ethylene oxide   

61 cypermethrin, penconazole, lufenuron, acetamiprid, 
thiophanate-methyl, thiamethoxam, dimethomorph and 
boscalid and unauthorised substances profenofos and 
carbendazim in vine leaves in brine 

22 sesame seeds potentially contaminated with 
ethylene oxide, used in mueslis 

62 unauthorised substances chlorpyrifos and carbaryl in black 
eye beans  

23 thiophanate-methyl in drumsticks (Moringa oleifera)  63 oxamyl in chili peppers 
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Pesticide residues (Feb 2021) 
24 unauthorised substance anthraquinone in green tea  64 unauthorised substance chlorpyrifos in potatoes   

25 unauthorised substance chlorpyrifos in frozen grilled 
and sliced peppers 

65 unauthorised substances fenvalerate and chlorpyrifos-
methyl in oranges  

26 unauthorised substances chlorpyrifos-methyl and 
propargite in chilli green peppers 

66 unauthorised substances fenvalerate and chlorpyrifos-
methyl in mandarines 

27 withdrawal from the market of gluten free bread mix 
containing organic psyllium powder, contaminated 
with unauthorised substance ethylene oxide   

67 withdrawal from the market of bakery products, containing 
sesame seeds, potentially contaminated with ethylene oxide 
(2 รำยกำร) 

28 unauthorised substance chlorpyrifos in grapefruits 68 unauthorised substance chlorpyrifos in lemons  

29 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in 
lemons (2 รำยกำร) 

69 unauthorised substance chlorpyrifos in mandarines (3 
รำยกำร) 

30 withdrawal from the market of dark sandwich bread, 
containing sesame seeds possibly contaminated with 
ethylene oxide   

70 withdrawal from the market of breadsticks containing 
sesame seeds potentially contaminated with ethylene oxide 
(2 รำยกำร) 

31 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in 
grapefruits (3 รำยกำร) 

71 withdrawal from the market of granola, containing organic 
sesame seeds contaminated with ethylene oxide  

32 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in 
peppers (2 รำยกำร) 

72 withdrawal from the market of grisini breadsticks, potentially 
contaminated with unauthorised substance ethylene oxide  

33 unauthorised substance chlorpyrifos-methyl in 
oranges  

73 withdrawal from the market of multigrain bread containing 
sesame seeds possibly contaminated with ethylene oxide 

34 unauthorised substance dimethoate in oranges  74 unauthorised substance ethylene oxide in seeds mix 

35 withdrawal from the market of organic spice 
mixtures, containing organic ground ginger 
potentially contaminated with unauthorised 
substance ethylene oxide  

75 pyrimethanil, metalaxyl, cyprodinil, penconazole, 
acetamiprid, tebuconazole, cymoxanil, dimethomorph, 
difenoconazole, azoxystrobin, metrafenone, cyflufenamid, 
fluxapyroxad and ametoctradin and unauthorised 
substances dithiocarbamates and chlorpyrifos-methyl  in 
vine leaves in jar 

36 withdrawal from the market of organic bakery 
products, containing sesame seeds, potentially 
contaminated with ethylene oxide  

76 withdrawal from the market of white sesame seeds in 
bottles and cheese biscuits with sesame, possibly 
contaminated with unauthorised substance ethylene oxide   

37 unauthorised substance ethylene oxide in sesame 
dressing  

77 unauthorised substance ethylene oxide in sesame seeds  
(7  รำยกำร) 

38 withdrawal from the market of organic sesame oil, 
soya and yuzu salad dressing, possibly contaminated 
with ethylene oxide 

78 withdrawal from the market of sesame seeds and spice 
mixes, containing sesame seeds contaminated with 
unauthorised substance ethylene oxide 

39 unauthorised substance ethylene oxide in sesame 
paste  

79 unauthorised substance ethylene oxide in frozen bakery 
products 

40 unauthorised substance ethylene oxide in okra  
(2 รำยกำร)  

    

 5) สำรตกค้ำงจำกยำที่ ใช้รักษำโรคสัตว์และยำปฏิชีวนะ  (Residues of Veterinary medicinal 
products) จ ำนวน 1 รำยกำร (เดือนมกรำคม จ ำนวน 2 รำยกำร) ได้แก่ ยำรักษำโรคสัตว์ sulfamethoxazole 
ในปริมำณเกินกว่ำค่ำ MRL ที่ก ำหนดไว้ (1 รำยกำร)  
 6) สำรตกค้ำงจำกกำรปนเปื้อนของสำรเคมีอ่ืน ๆ (Chemical contamination) จ ำนวน 32 รำยกำร 
(เดือนมกรำคม จ ำนวน 36 รำยกำร) แบ่งเป็น สำร sulphite สำร histamine และสำร cannabidiol (CBD) ที่
เหลือเป็นสำรตกค้ำงจำกสำรเคมีอ่ืน ๆ เช่น สำร tetrahydrocannabinol (THC) สำร trans fatty acid สำร 
histamine สำร pyrrolizidine alkaloids และสำร huperzine A เป็นต้น 

Chemical contamination (other) 
Feb 2021 
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 3. สำรตกค้ำงในสินค้ำเกษตรและอำหำรจำกไทย พบปัญหำสำรตกค้ำงในสินค้ำจำกไทย จ ำนวน 2 รำยกำร 
ซึ่งเป็นสำรตกค้ำงจำกสำรเคมีทั้งหมด (2 รำยกำร) รำยละเอียดปัญหำสำรตกค้ำงอ่ืน ๆ ของสหภำพยุโรป
ทั้งหมด และรำยละเอียดของสำรตกค้ำงในสินค้ำเกษตรและอำหำรของไทยสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
เว็บไซต์ https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sulphite histamine cannabidiol (CBD) others Total 
10 3 2 17 32 

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/%20portal/
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1. กราฟสะสม : จ านวนรายการสินค้าที่สหภาพยุโรป (EU) ตรวจพบว่ามีปัญหาในปี 2564 
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2. กราฟสะสม : ประเทศสมาชิก EU 10 ล าดับแรกที่ตรวจพบปัญหาสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ ระหว่างเดือน 
ม.ค.-  ก.พ. 2564 (แบ่งตามประเภทความเสี่ยง)    
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3. กราฟรายเดือน : จ านวนรายการสินค้าที่ทาง EU ตรวจพบว่ามีปัญหาเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
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4. กราฟรายเดือน : ประเทศสมาชิก EU 10 ล าดับแรกที่ตรวจพบปัญหาสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 (แบ่งตามประเภทความเสี่ยง) 
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5. กราฟสะสม : สินค้าจากประเทศไทยที่ EU ตรวจพบว่ามีปัญหาเทียบกับยอดการส่งออกระหว่างเดือน
มกราคม 2563 และเดือนมกราคม 2564 

จ านวนรายการสินค้าเกษตรจากประเทศไทยที่ EU ตรวจพบว่ามีปัญหาในรายงาน RASFF 
เปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม 2563 และมกราคม 2564 

 
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยไป EU  

(ระหว่างเดือนมกราคม 2563 และเดือนมกราคม 2564)  

 

มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตรของประเทศไทยไปตลำด EU ใน
เดือนมกรำคม 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปี 2563 พบว่ำ มูลค่ำกำรส่งออกลดลง 49.5 ล้ำน
เหรียญสหรัฐหรือ -17.6% ส่วนจ ำนวนสินค้ำจำกไทยที่ถูกทำง EU ตรวจพบว่ำมีปัญหำตำมรำยงำน RASFF มี
จ ำนวนเพ่ิมข้ึนจำก 0 รำยกำร เป็น 2 รำยกำร9   

                                                           
9 จ ำนวนดังกล่ำวไม่รวมสินค้ำที่เป็นอปุกรณ์เครื่องใช้ที่สัมผัสกับอำหำร 


