
เฉพาะที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ 
ตารางสรุปมาตรการสุขอนามัยและสขุอนามัยพืช (SPS Notification) 

ประจ าวันที่ 1 – 15 เมษายน 2562 

ที ่
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หมายเลข Notification 
วันที่ WTO แจ้งเวียน 
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สาระส าคัญ 
ประเทศท่ีได้รับ

ผลกระทบ 
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1. กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ * 
G/SPS/N/ARE/177, 
G/SPS/N/BHR/200, 
G/SPS/N/KWT/51, 
G/SPS/N/OMN/97, 
G/SPS/N/QAT/101, 
G/SPS/N/SAU/395, 
G/SPS/N/YEM/42 
10 เมษายน 2562 

อาหารและอาหารสัตว ์
 

จัดท าร่างกฎระเบียบด้านเทคนิคเกี่ยวกับการก าหนดปริมาณ
สูงสุดของสารปนเปื้อน (Contaminants) และสารพิษ 
(Toxicants) ในอาหารและอาหารสัตว์ ประกอบด้วยปริมาณ
สูงสุดของสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารสัตว์ที่สามารถ
ตกค้างในอาหารที่ผลิตจากสัตว์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/
SAU/19_2109_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 9 มิ.ย. 62 6 เดือนหลังจาก
ประกาศ 

ความปลอดภัย
อาหาร 

2. แคนาดา 
G/SPS/N/CAN/1244/Add.1 
8 เมษายน 2562 
มาตรการฉุกเฉิน 

สุกร ประกาศเพิ่มกัมพูชาที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดส าหรับการ
น าเข้าส่วนประกอบของอาหารสัตว์จากประเทศท่ีมีความเสี่ยง
ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://inspection.gc.ca/animals/terrestrial-
animals/diseases/reportable/african-swinefever/order-
imposing-conditions/eng/1553865378110/1553865480887 

http://inspection.gc.ca/animals/terrestrial-
animals/diseases/reportable/african-swine-fever/plant-based-
feed-ingredients/eng/1553706365334/1553706365585 

http://inspection.gc.ca/animals/terrestrial-
animals/diseases/reportable/african-swine-fever/2019 -
03-29/eng/1553708455772/1553708455993 

เบลเยยีม เบนิน 
บัลแกเรยี บูร์กิ
นาฟาโซ บุรันดี 

กาบูเวร์ดี กัมพูชา 
แคเมอรูน 
สาธารณรัฐ

แอฟริกากลาง 
สาธารณรัฐชาด 
จีน คองโก โกตดิ
วัวร์ สาธารณรัฐ
เช็ค เอสโตเนีย 
แกมเบีย กาน่า 

สาธารณรัฐกิน-ีบิส
เซา ฮังการี อิตาลี 

 29 มี.ค. 62 สุขภาพสตัว ์
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เคนยา ลตัเวีย 
ลิทัวเนีย มาดากัส

กา มาลาวี 
สาธารณรัฐ
มอลโดวา 
มองโกเลีย 

โมซัมบิก นาบเิบีย 
ไนจีเรยี โปแลนด์ 
โรมาเนีย รสัเซีย 
รวันดา เซเนกลั 
เซียรร์าลโีอน 
แอฟริกาใต้ 

แทนซาเนีย โตโก 
ยูเครน เวียดนาม 

แซมเบีย และ
ซิมบับเว 

3. แคนาดา 
G/SPS/N/CAN/1245 
8 เมษายน 2562 

วัตถุเจือปนอาหาร แคนาดาประกาศอนุญาตให้ใช้สาร Steviol glycosides ที่
ผลิตจาก Stevia rebaudiana Bertoni ในผลิตภัณฑ์ผลไม้
กระป๋อง ทั้งนี้ สารดังกล่าวได้อนุญาตให้ใช้เป็นสารให้ความ
หวานในอาหาร unstandardized foods หลายชนิด  
รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/
CAN/19_1990_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 16 มิ.ย. 62 3 เม.ย. 62 ความปลอดภัย
อาหาร 

4. จีน * 
G/SPS/N/CHN/1130 
2 เมษายน 2562 

อาหาร, วัตถุเจือปน
อาหาร, ภาชนะบรรจุ
อาหาร, สารฆ่าเชื้อที่ใช้

จัดท าร่างมาตรฐานส าหรับความปลอดภัยอาหาร (Food 
Safety Standards Administration Measures) โดย
มาตรฐานฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้กฎระเบียบความปลอดภัย

ประเทศคู่คา้ 1 มิ.ย. 62 - ความปลอดภัย
อาหาร 
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ส าหรับอาหาร อาหารของจีน ซึ่งประกอบด้วย (1) บทน า (2) โครงการ
ประจ า ปี เ กี่ ย ว กั บม าต ร ฐ านความปลอดภั ย อ าหา ร
ภายในประเทศ (3) ร่างมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
แห่งชาติ (4) การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและการทบทวนมาตรฐาน
ความปลอดภัยอาหาร (5) การเผยแพร่มาตรฐานความ
ปลอดภัยอาหาร (6) การประเมินผล/ติดตามและทบทวน
มาตรฐานความปลอดภัยระดับประเทศ เป็นต้น 

5. ชิลี 
G/SPS/N/CHL/599/Add.1 
10 เมษายน 2562 

ม้า ขยายระยะเวลาให้ข้อคิดเห็นต่อข้อก าหนดด้านสุขภาพส าหรับ
การน าเข้าม้าที่มีการส่งออกนอกประเทศช่ัวคราวและการ
ยกเลิกกฎระเบียบ Resolution No. 5534 (2007) โดย
สามารถให้ข้อคิดเห็นได้ถึงวันท่ี 27 พ.ค. 62 

ประเทศคู่คา้ 27 พ.ค. 62 - สุขภาพสตัว ์

6. คอสตาริกา 
G/SPS/N/CRI/212 
8 เมษายน 2562 

ยาสัตว ์ ประกาศแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับการเก็บรักษา จ าหน่าย 
ขนส่ง หรือวางจ าหน่ายยาสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ประเทศคู่คา้ 7 มิ.ย. 62 6 เดือนหลังจาก
ประกาศ 

(ประมาณเดือน
สิงหาคม) 

สุขภาพสตัว ์

7. สหภาพยุโรป * 
G/SPS/N/EU/316 
2 เมษายน 2562 

อาหารที่ผลิตจากสัตว ์ จัดท าร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับวิธีการอ้างอิงส าหรับการปฏิบัติ
และวิธีการในการประเมินความปลอดภยัและปรบัลดค่าอ้างอิง
ของสารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นยา ท่ีปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีต้นก าเนิดจากสัตว์ ได้แก่ Chloramphenicol, 
Malachite green และ Nitrofuran โดยค่าอ้างอิงดังกล่าวมี
ผลบังคับใช้ภายใน 3 ปีภายหลังการบังคับใช้ร่างฎระเบียบ
ฉบับน้ี 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/
EEC/19_1881_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/

ประเทศคู่คา้ 1 มิ.ย. 62 20 วันหลังจาก
ประกาศใน 
Official 

Journal of the 
EU 

ความปลอดภัย
อาหาร 
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EEC/19_1881_01_e.pdf 
8. คาซัคสถาน 

G/SPS/N/KAZ/36 
5 เมษายน 2562 
มาตรการฉุกเฉิน 

สัตว์ปีกมีชีวิตและ 
ไข่ฟัก, ขนเป็ด/หา่น
และขนนก, สตัว์ปีก 

ประกาศระงับการน าเข้าช่ัวคราวส าหรับสัตว์ปีกมีชีวิตและไข่ฟัก
, ขนเป็ด/ห่านและขนนก, เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก
ที่ไม่ผ่านความร้อน (อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 70 องศาเซลเซียส), 
อาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ส าหรับนก (ยกเว้นวัตถุ
เจือปนอาหารสัตว์ชนิดสารเคมีและสังเคราะห์ทางจุลชีววิทยา), 
สัตว์ที่ได้จากการล่าที่ไม่ผ่านการเก็บรักษาด้วยวิธี Taxidermic 
และอุปกรณ์ที่ใช้เชือดและช าแหละสัตว์ปีก ซึ่งผ่านการใช้งาน
แล้วจากแคว้นโวโรเนซในรัสเซีย เนื่องจากมีรายงานการแพร่
ระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (High Pathogenic 
Avian Influenza: HPAI)  

แคว้นโวโรเนซ 
(Voronezh) ใน

รัสเซยี 

- 8 ม.ค. 62 ความปลอดภัย
อาหาร 

9. คาซัคสถาน 
G/SPS/N/KAZ/37 
5 เมษายน 2562 
มาตรการฉุกเฉิน 

สัตว์, เนื้อวัว, เนื้อหมู, 
เนื้อแกะ, นมและ

ผลิตภณัฑ์จากนม เช่น 
ผลิตภณัฑ์ที่ปรุงส าเร็จ 
ฯลฯ, วตัถุดิบที่ไม่ใช้

เป็นอาหาร, ผลิตภณัฑ์
ที่ได้จากการฆ่าสัตว์, 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ

บ ารุงรักษา, ฆ่า และ
แปรรูปสัตว์, อาหาร
สัตว์และวัตถุเจือปใน

อาหารสตัว ์

ประกาศระงับการน าเข้าช่ัวคราวส าหรับสัตว์, เนื้อวัว, เนื้อหมู, 
เนื้อแกะ, นมและผลิตภัณฑ์จากนม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ปรุง
ส าเร็จ ฯลฯ, วัตถุดิบที่ไม่ใช้เป็นอาหาร, ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
ฆ่าสัตว์, อุปกรณ์ที่ใช้ในการบ ารุงรักษา, ฆ่า และแปรรูปสัตว์, 
อาหารสัตว์และวัตถุ เจือปในอาหารสัตว์ จากเกาหลี ใต้ 
เนื่องจากมีรายงานการแพร่ระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย 
(Foot-and-Mouth Disease: FMD) 

เกาหลีใต ้ - 31 ม.ค. 62 ความปลอดภัย
อาหาร 

10. เกาหลีใต้ * 
G/SPS/N/KOR/634 
5 เมษายน 2562 

ผลิตภณัฑ์อาหาร จัดท าร่างแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อก าหนด
เฉพาะเกี่ยวกับอาหาร (Standards and Specifications for 
Foods) มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ประเทศคู่คา้ 4 มิ.ย. 62 - ความปลอดภัย
อาหาร 
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1. ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและกระบวนการผลิตส าหรับ
อาหารกล่อง (dosirak) 
2. ปรับปรุงมาตรฐานการเก็บรักษาและการจัดจ าหน่ายฟอง
เต้าหู้ชนิดแห้ง 
3. ก าหนดข้อก าหนดส าหรับช่ือสามัญและชื่อทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับปลาปักเป้าในผลิตภัณฑ์จากประมงแบบจ าเพาะ 
4. ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับรายการส่วนผสมที่อนุญาตให้ใช้ใน
อาหารและก าหนดค านิยามของรายการส่วนผสมที่อนุญาตให้
ใช้ในอาหาร 
5. ก าหนดและปรับค่า MRLs ของสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ปศุ
สัตว์และประมง 
6. ปรับปรุงวิธีการทดสอบทั่วไปทางจุลชีววิทยา, วิตามิน B1 ฯลฯ 
7. ปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ 
8. ปรับปรุงบทบัญญัติเพิ่มเติมของ MFDS Notification No. 
2018-98 

11. โมร็อกโก  
G/SPS/N/MAR/61 
1 เมษายน 2562 

ผลิตภณัฑ์อาหารและ
อาหารสตัว ์

จัดท าร่างเง่ือนไขด้านสุขอนามัยส าหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์
อาหารและอาหารสัตว์ โดยก าหนดประเด็นที่ส าคัญ ดังนี ้
- เง่ือนไขด้านสุขอนามัยส าหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
และอาหารสัตว์ 
- ข้อก าหนดเพิ่มเติมและข้อก าหนดเฉพาะเกี่ยวกับการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ที่อาจไดร้ับผลกระทบหรอืไม่คงสภาพที่อุณหภูมิหอ้ง 
- ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับรูปแบบการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
และอาหารสัตว์ 
- เงื่อนไขและอุณหภูมิส าหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารที่เน่า
เสียง่าย 

สหรัฐอเมริกา 31 พ.ค. 62 - ความปลอดภัย
อาหาร 
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13. ฟิลิปปินส์ 
G/SPS/N/PHL/437 
12 เมษายน 2562 
มาตรการฉุกเฉิน 

สุกรป่าและสุกรเลี้ยง 
รวมถึงผลติภณัฑ์ (เช่น 
เนื้อสุกร หนัง น้ าเชื้อ) 

ระงับการน าเข้าสุกรเลี้ยงและสุกรป่า รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุกรซึ่ง
ประกอบไปด้วยเนื้อสุกร หนังสุกร และน้ าเช้ือ รวมถึงระงับ
การยื่นขอน าเข้าและการออกใบรับรองเพื่อตรวจปล่อยสินค้า 
ทั้งนี้ หากมีการส่งสินค้าดังกล่าวมายังฟิลิปปินส์ สินค้าจะถูก
ระงับและยึดไว้โดยเจ้าหน้ากักกัน 

กัมพูชา - 4 เม.ย. 62 สุขภาพสตัว ์

12. รัสเซีย 
G/SPS/N/RUS/161 
5 เมษายน 2562 
มาตรการฉุกเฉิน 

ผลิตภณัฑ์จากโค
กระบือ (ยกเว้นสินคา้

ข้อ 1 ใน มาตรา 
11.4.1 ของ OIE) 

ประกาศระงับการน าเข้าช่ัวคราวส าหรับผลิตภัณฑ์จากโคกระบือ 
(ยกเว้นสินค้าข้อ 1 ใน มาตรา 11.4.1 ของ OIE) จากประเทศที่
ไม่ได้รับรองสถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับโรควัวบ้า (Bovine 
Spongiform Encephalopathy: BSE) จาก OIE  

ประเทศท่ีไม่ได้
รับรองสถานะ

ความเสีย่ง
เกี่ยวกับโรควัวบ้า 
(BSE) จาก OIE 

- 4 เม.ย. 62 ความปลอดภัย
อาหาร 

13. ยูกันดา 
G/SPS/N/UGA/74 
2 เมษายน 2562 

นมแพะพาสเจอร์ไรซ ์ จัดท าร่างมาตรฐานส าหรับข้อก าหนดและการสุ่มตัวอย่าง 
รวมถึงวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์นมแพะพาสเจอร์ไรซ์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/
UGA/19_1842_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 1 ม.ิย. 62 - ความปลอดภัย
อาหาร 

14. อุรุกวัย 
G/SPS/N/URY/52 
8 เมษายน 2562 

ยาสัตว ์ ประกาศห้ามน าเข้า ส่งออก ผลิต จ าหน่าย ใช้ ครอบครอง
และวางขายผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ที่มีส่วนประกอบของสาร 
colistin ทั้งแบบเชิงเดี่ยวและเชิงประกอบในสารเคมีอื่นๆ ทั้ง
ในวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบใน
อาหารสัตว์ 
 

ประเทศคู่คา้ 7 มิ.ย. 62 60 วันหลังจาก
ประกาศ 

สุขภาพสตัว ์

15. สหรัฐอเมริกา  
G/SPS/N/USA/2502/Corr.2 
5 เมษายน 2562 

อาหาร แก้ไขเอกสารเกี่ยวกับมาตรการทางเทคนิค เรื่อง GMP, การ
วิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงส าหรับอาหารเพื่อการบริโภค 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/
USA/19_1961_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ - 2 เม.ย. 62 ความปลอดภัย
อาหาร 



ที ่
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 
วันที่ WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคัญ 
ประเทศท่ีได้รับ

ผลกระทบ 

วันสุดท้าย 
ที่แสดง

ความเห็น/
คัดค้าน 

วันที่มี                       
ผลบังคับใช้ 

จุดประสงค์ 

16. สหรัฐอเมริกา 
G/SPS/N/USA/3053 
2 เมษายน 2562 

สัตว์มีชีวิตและ
ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์

APHIS ประกาศให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่ปลอดจาก 
โรคปากเท้าเปื่อย (Foot-and-mouth disease) ทั้งนี้ ได้
เผยแพร่ผลการตรวจประเมินให้สาธารณชนรับทราบ  
เพื่อการทบทวนและรับฟังข้อคิดเห็น 
รายละเอียดเพิ่มเติม   
https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-
2018-0043-0001 

สิงคโปร ์ 20 พ.ค. 62 - สุขภาพสตัว ์

17. สหรัฐอเมริกา 
G/SPS/N/USA/3055 
3 เมษายน 2562 

สุกรและผลิตภัณฑ์จาก
สุกร 

APHIS ได้ออกประกาศเพิ่มจีนในรายช่ือประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
(African swine fever: ASF) 

จีน - 26 มี.ค. 62 สุขภาพสตัว ์

18. สหรัฐอเมริกา * 
G/SPS/N/USA/3057 
5 เมษายน 2562 

สัตว์และผลิตภัณฑจ์าก
สัตว ์

APHIS จัดท ามาตรฐานส าหรับการยอมรับการจัดท าคอม
พาร์ตเมนต์ โดยร่างมาตรฐานฉบับนี้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานของ OIE โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. กรณีที่รัฐบาลต่างชาติยื่นค าขอการยอมรับการจัดท าคอม
พาร์ตเมนต์ หน่วยงาน APHIS จะด าเนินการประเมินความ
เสี่ยงของโรค ดังนี้ (1) ขอบเขตของการประเมิน (2) การ
ควบคุมด้านสุขอนามัยสัตว์ (3) ประวัติการเป็นโรคและการใช้
วัคซีน (4) ข้อมูลประชากรและข้อมูลตามสอบปศุสัตว์ (5) 
กระบวนการคัดแยกจากแหล่งที่มีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ
ตามหลั กทา งร ะบาดวิ ทยา  ( 6 )  ค วามส ามา รถของ
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ (7) มาตรการเฝ้าระวัง (8) ความ
พร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ จะมีการ
เผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงและข้อคิดเห็นต่อการ
ประเมินความเสี่ยง 
2. เพิ่มเติมข้อก าหนดส าหรับการจ ากัดการน าเข้าและการ
ยกเลิกการจ ากัดการน าเข้า ในกรณีสามารถควบคุมโรคระบาด

ประเทศคู่คา้  3 มิ.ย. 62 - สุขภาพสตัว ์



ที ่
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 
วันที่ WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคัญ 
ประเทศท่ีได้รับ

ผลกระทบ 

วันสุดท้าย 
ที่แสดง

ความเห็น/
คัดค้าน 

วันที่มี                       
ผลบังคับใช้ 

จุดประสงค์ 

ได้ ทั้งนี้ ร่างมาตรฐานฉบับนี้จะช่วยให้การค้าระหว่างประเทศ
ด าเนินต่อไปได้ แม้ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการด้าน 
Regionalization ได้ 

19. สหรัฐอเมริกา  
G/SPS/N/USA/3058 
5 เมษายน 2562 

อาหาร ก าหนดหรือปรับแก้ค่า MRLs ในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด
ต า ม ค า ข อ  เ ช่ น  Dicamba, Trifloxystrobin, 
Mefentrifluconazole เป็นต้น 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-03-
18/html/2019-04975.htm 

ประเทศคู่คา้ 17 เม.ย. 62 - ความปลอดภัย
อาหาร 

20. สหรัฐอเมริกา  
G/SPS/N/USA/3059 
5 เมษายน 2562 

อาหาร ก าหนดหรือปรับแก้ค่า MRLs ในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด
ตามค าขอ เช่น Chlorfenapyr, Fluensulfone, Sodium 
lauryl sulfate เป็นต้น 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2 0 1 9 -0 3 -
18/html/2019-04971.htm 

ประเทศคู่คา้ 17 เม.ย. 62 - ความปลอดภัย
อาหาร 

 
หมายเหตุ:  * คือ มาตรการที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าของไทยกับประเทศคู่คา้ 

 สามารถแจ้งข้อคิดเห็นให้ มกอช. ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการแสดงความเห็นผ่านทาง Email: spsthailand@gmail.com    
 รายละเอียดเพิ่มเติม http://docsonline.wto.org/  หรือติดต่อกลุม่ความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โทร 02-561-2277 ต่อ 1348, 1345   
 สามารถขอเอกสารกฎระเบียบฉบบัเต็มได้ที่  https://goo.gl/forms/DLQjsCNov6YXscUq2  หรือ QR Code    

 


