
เฉพาะท่ีเก่ียวข้องด้านปศุสัตว 

ตารางสรปุมาตรการสขุอนามยัและสุขอนามยัพชื (SPS Notification) 
ประจ าวนัท่ี 1 – 15 มีนาคม 2562 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ีได้รบั
ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย 
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ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

1. บราซลิG/SPS/N/BRA/1487 
13 มนีาคม 2562 

สารก าจดัศตัรพูชื 
glyphosate 

ร่างกฎระเบียบ ฉบับที่ 613 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2652 
เกี่ยวกบัสารออกฤทธิ ์(active ingredients:ai) glyphosate ตาม
บญัชีรายชื่อสารออกฤทธิข์องสารก าจดัศตัรูพชื ผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาดบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ซึ่งได้ลง
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาของบราซลิ 
ร่างกฎระเบยีบนี้เป็นผลจากการประเมนิความเสีย่งส าหรบัสาร 
Glyphosate มกีารแกไ้ข ดงันี้  
-คนงานในชนบทและคนทีอ่ยู่ใกลฟ้ารม์ 
1. หา้มใชส้ารก าจดัศตัรพูชืสตูรทีเ่ป็นสารละลายน ้ามนัในน ้า (WE: 
oil-in-water emulsion)  
2. ให้มีการหมุนเวยีนระหว่างคนงานที่พ่นสาร (การผสม การ
เตมิ การใช)้ 
3. อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) และช่วงเวลาส าหรบัการ
กลบัมาท างานใหม่ของคนงานมายงัพืน้ทีท่ีม่กีารใชส้ารเคม ี
4 .  ระยะปลอดภัยที่  10  เมตร หากมีประชากรที่อาศัย  
550 เมตร ห่างจากแปลงท าฟารม์ 
5. ค านิยามของข้อความ “exposure and tolerance limit for 
rural worker” (ปริมาณรบัสมัผสัและค่าสูงสุดที่จะรบัได้ส าหรบั
คนงานชนบท)  
- การใชใ้นเมอืงและอาหารเพื่อการบรโิภค 

ประเทศคู่คา้ 6 ม.ิย. 62 - 
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1. ปรบัค่าสงูสดุต่อการไดร้บัพษิแบบต่อเนื่อง 
2. ค านิยามของ “acute exposure limits” (ค่าสงูสุดต่อการไดร้บั
พษิแบบเฉียบพลนั) 
3. ห้าม ใช้สาร  ployoxyethyleneamine มากกว่ า  20  % ใน
ผลติภณัฑก์ าจดัศตัรพูชื Glyphosate 

2. แคนาดา 
G/SPS/N/CAN/1226/Add.1 
6 มนีาคม 2562 
 

สารก าจดัศตัรพูชื 
 

ประกาศใชค้่า MRLs ของสาร Fenamidone ในใบกระเพราแหง้
ที ่200 ppm ผกัใบตระกูลกะหล ่าที ่60 ppm และใบกระเพราสด
ที ่30 ppm โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่27 ก.พ. 62 

ประเทศคู่คา้ - 27 ก.พ. 62 

3. แคนาดา 
G/SPS/N/CAN/1227/Add.1 
6 มนีาคม 2562 

สารก าจดัศตัรพูชื ประกาศใชค้่า MRLs ของสาร Clomazone ในใบผกัชแีหง้ที ่0.3 
ppm และใบผกัชีสดที่ 0.05 ppm โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 
27 ก.พ. 62 

ประเทศคู่คา้ - 27 ก.พ. 62 

4. แคนาดา 
G/SPS/N/CAN/1228/Add.1 
6 มนีาคม 2562 

สารก าจดัศตัรพูชื ประกาศใชค้่า MRLs ของสาร Spiromesifen ในแคนเบอร์รทีี ่5 
ppm และผกัตระกูลแตงที ่0.3 ppm โดยมผีลบงัคบัใช ้27 ก.พ. 
62 

ประเทศคู่คา้ - 27 ก.พ. 62 

5. แคนาดา 
G/SPS/N/CAN/1240 
6 มนีาคม 2562 

เอนไซมส์ าหรบัอาหาร Health Canada ได้ประ เมินความปลอดภัยของ เอนไซม์  
Maltogenic alpha-amylase จ า ก แ บ ค ที เ รี ย  Bacillus 
licheniformis MDT06-221 ส าหรบัใช้ในการผลิตขนมปงั แป้ง 
แป้งสาลี (Whole wheat flour) ผลิตภัณฑ์เบเกอร์รีที่ไม่ได้
ก าหนดองค์ประกอบมาตรฐานไว้ (unstandardized bakery 
products) และพาสตา้ โดยเอนไซม ์Amylase จากจุลนิทรยีช์นิด
อื่นได้รบัการอนุญาตให้ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารของแคนาดา 
ยกเว้น พาสต้า เนื่องจากผลการประเมนิของ Health Canada 

ประเทศคู่คา้ 11 พ.ค. 62 26 ก.พ. 62 
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ไม่มีข้อกงัวลด้านความปลอดภยัจงึอนุญาตให้ใช้เอนไซม์นี้ได้ 
โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่26 ก.พ. 62  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/CAN/19
_1318_00_e.pdf 

6. แคนาดา 
G/SPS/N/CAN/1242 
8 มนีาคม 2562 

วตัถุเจอืปนอาหาร Health Canada ได้ประเมนิความปลอดภยัของสาร Potassium 
pyrophosphate, tetrabasic ใ น อ า ห า ร ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก า ห น ด
องค์ประกอบมาตรฐานไว้ (unstandardize food)  โดยสาร
ดงักล่าวไดร้บัการอนุญาตใหใ้ชใ้นอาหารหลายชนิดตามทีร่ะบุไว้
ใ น  List of Permitted Emulsifying, Gelling, Stabilizing or 
Thickening Agents, the List of Permitted Food Additives with 
Other Accepted Uses, and the List of Permitted 
Sequestering Agents เนื่ องจากผลการประเมินของ Health 
Canada ไม่มีข้อกงัวลด้านความปลอดภัยจงึอนุญาตให้ใช้สาร
ชนิดนี้ได ้โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่5 ม.ีค. 62 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/CAN/19
_1386_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 18 พ.ค. 62 5 ม.ีค. 62 

7. สหภาพยุโรป  
G/SPS/N/EU/311             15 
มนีาคม 2562 

สิง่มชีวีติต่างถิน่ 
(invasive allein 

species) 
HS code 01619, 

010639, 0301, 0407, 

ร่ างแก้ไขกฎระเบียบ Regulation (EU)  no. 2016/1141 ได้
ปรับปรุงรายชื่อสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น ( invasive allein species) 
ของสหกาพยุโรปในการกปฏิบัติตามกฎระเบียบ Regulation 
(EU) no. 1143/2014 เกีย่วกบัการจดัการและป้องกนัการเขา้มา

ประเทศคู่คา้ 14 พ.ค. 62 20 วนัหลงั
ประกาศลง 
ราชกจิจา
นุเบกษา 



ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 

วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 

มาตรการ 
สาระส าคญั 

ประเทศท่ีได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย 
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       

ผลบงัคบัใช้ 

051191, 060290 
120999 

และแพร่ระบาดของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น โดยรายชื่อได้ก าหนด
เพิม่เตมิภายใตก้ฎระเบยีบ Regulation (EU) no. 2017/1236  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ  
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19
_1483_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2 0 1 9 / SPS/ 
EEC/19_1483_01_e.pdf (รายชื่อ) 

8. คาซคัสถาน 
G/SPS/N/KAZ/33 
1 มนีาคม 2562 
มาตรการฉุกเฉิน 
 

สตัวม์ชีวีติ (ววั, สกุร, 
แกะ, นมและ

ผลติภณัฑจ์ากนม) 
รวมถงึผลติภณัฑท์ี่
ผ่านการปรุงสกุแลว้ 
ผลติภณัฑท์ีไ่ม่ใช่

วตัถุดบิเพื่อการบรโิภค 
เครื่องมอืในการ

ช าแหละ กระบวนการ
ช าแหละ อาหารสตัว์
และวตัถุเจอืปนอาหาร

สตัว ์

ประกาศมาตรการระงบัการน าเขา้ชัว่คราวเนื้อโค เนื้อสุกร เนื้อ
แกะ นมและผลติภณัฑ์นม รวมถึงผลติภณัฑ์ปรุงสุก วตัถุดบิที่
ไม่ใช่เพื่อการบรโิภคและผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการช าแหละสตัวท์ี่
ต้องสงสัยว่ าจะ เ ป็นโรคปากเท้า เ ป่ือย  (Foot-and-Mouth 
Disease; FMD) อุปกรณ์ที่ใช้แล้ว อุปกรณ์ที่ใช้ในการช าแหละ
และแปรรปู รวมถงึอาหารอาหารสตัวแ์ละวตัถุเจอืปนอาหารสตัว์
ทีม่าจากประเทศอสิราเอล  
 

อสิราเอล - 23 ม.ค. 62 

9. คาซคัสถาน 
G/SPS/N/KAZ/34 
1 มนีาคม 2562 
มาตรการฉุกเฉิน 

นกมชีวีติ ไขฟ่กั ขน
เป็ด (down and 

feathers) เน้ือสตัวปี์ก
และผลติภณัฑท์ุก

ประกาศมาตรการระงับการน าเข้าสินค้าดังกล่าวชัว่คราว 
(รวมถึงผลติภณัฑ์ที่ไม่ผ่านกระบวนการความร้อนที่ 70 องศา
เซลเซยีส) เน่ืองจากการระบาดของโรค HPAI ในอหิร่าน 

อหิร่าน - 23 ม.ค. 62 
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ประเภท อาหารสตัว์
และวตัถุเจอืปนอาหาร
สตัว ์สตัวท์ีไ่ดจ้ากการ
ล่า อุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
กระบวนการช าแหละ

สตัวปี์ก 
10. มาเก๊า 

G/SPS/N/MAC/8 /Add.1 
13 มนีาคม 2562 

ไขห้วดันก มาเก๊าได้ประกาศยกลิกการห้ามน าเขา้สตัว์ปีกและผลติภณัฑ์ 
ตามที่ได้เคยออกประกาศ G/SPS/N/MAC/8 เกี่ยวกบัการแจ้ง
ระงบัหา้มน าเขา้ชัว่คราวสตัวปี์กและผลติภณัฑท์ีม่แีหล่งก าเนิด
จากประเทศทีม่กีารระบาดของไขห้วดันก ดงันี้ กมัพูชา, กว่างส ี
เขตปกครองตนเองกวางสจีว้งมณฑลหูเป่ยจงัหวดัหูหนานของ
จนี, อนิโดนีเซยี, ญี่ปุ่น,ลาว, เกาหลใีต้,ไทเป,ไทย เมื่อปี 2004 
เน่ืองจากพบการระบาดของไขห้วดันก 

กมัพชูา, กว่างส ี
เขตปกครอง

ตนเองกวางสจีว้ง
มณฑลหเูปย่
จงัหวดัหหูนาน

ของจนี, 
อนิโดนีเซยี, 
ญีปุ่น่,ลาว, 

เกาหลใีต,้ไทเป
,ไทย 

- 4 ก.พ. 62 

11. มาซโิดเนียเหนือ 
G/SPS/N/MKD/5             13 
มนีาคม 2562 

โรคนิวคลาสเซลิ ค าสัง่หา้มน าเขา้สตัวปี์กมชีวีติ ไขฟ่กั เน้ือสตัวปี์ก และผลติภณัฑ์
สตัวปี์ก น ้าเชือ้ส าหรบัผสมเทยีมสตัวปี์ก ขนนกจากเมอืง Västra 
Götalands ประเทศสวเีดนมายงัมาซโิดเนียเหนือ เนื่องจากพบการ
ระบาดของโรคนิวคลาสเซลิ 

สวเีดน - 30 ต.ค. 61 

12. มาซโิดเนียเหนือ 
G/SPS/N/MKD/7             13 
มนีาคม 2562 

สตัวม์ชีวีติ เกณฑ์ก าหนดวธิกีารควบคุมอย่างเป็นทางการและขัน้ตอนการ
เฝ้าระวงัภาวะการดือ้ยาปฏชิวีนะ โดยระบุขอ้ก าหนดทัว่ไปและ
ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารเพื่อป้องกนั

ประเทศคู่คา้ 11 เม.ย. 62 8 วนัหลงั
ประกาศในราช
กจิจานุเบกษา 
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และลดการใช้ยาปฏิชีวนะ วิธีการตรวจสอบ การป้องกันและ
ควบคุมยาปฏชิวีนะในสตัว ์

13. มาซโิดเนียเหนือ 
G/SPS/N/MKD/8             13 
มนีาคม 2562 

กฎหมายผลติภณัฑ ์
จากสตัว ์

กฎหมายเกีย่วกบัผลติภณัฑจ์ากสตัวเ์กีย่วขอ้ก าหนดเพื่อป้องกนั
ความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้บริโภคและสุขภาพสัตว์ที่เกิดจาก
ผลติภณัฑจ์ากสตัว ์

ประเทศคู่คา้ 11 เม.ย. 62 8 วนัหลงั
ประกาศในราช
กจิจานุเบกษา 

14. นิวซแีลนด ์ 
G/SPS/N/NZL/589 
15 มนีาคม 2562 

ชา้งเอชยีชา้งสวนสตัว ์ แก้ไขมาตรฐานสุขภาพการน าเขา้ช้างเอเชยีช้างสวนสตัว์ที่มา
จากออสเตรเลยีและศรลีงักา การแก้ไขนี้อนุญาตให้น าเขา้ช้าง
เอเชยีเพื่อให้เป็นช้างในสวนสตัว์โดยการน าเขา้โดยตรงจากศรี
ลงักา ไดข้ยายการกกักนัและการทดสอบโดยไม่ตอ้งกกักนัส าหรบั
ประเทศทีป่ลอดโรคปากและเทา้เป่ือย 
รายละเอยีดคน้ไดจ้าก 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/NZL/19
_1476_00_e.pdf 

ออสเตรเลยี                  
ศรลีงักา  

14 พ.ค. 62 6 พ.ค. 62 

15. ฟิลปิปินส ์
G/SPS/N/PHL/431 
1 มนีาคม 2562 
มาตรการฉุกเฉิน 

สกุรและสกุรปา่ 
 

เพิม่ความเขม้งวดในการตรวจสอบสนิคา้สุกรและผลติภณัฑจ์าก
สุกรตามด่านน าเขา้สนิคา้ ด่านศุลกากร ณ สนามบนินานาชาติ
และท่าเรอื และท าลายสนิค้าที่พบการปนเป้ือนภายใน 24 ชม. 
โดยเฉพาะสนิค้าจากประเทศจนีและประเทศอื่นๆ ที่มกีารแพร่
ระบาดของโรค African Swine Fever (ASF) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/PHL/19
_1196_00_e.pdf 

เบลเยยีม, 
บลัแกเรยี, จนี, 
สาธารณรฐัเชค็, 
ฮงัการ,ี ลตัเวยี, 
สาธารณรฐั
มอลโดวา, 
มองโกเลยี, 
โปแลนด,์ 

โรมาเนีย, รสัเซยี
, แอฟรกิาใต,้ 

- 28 ธ.ค. 61 
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ยเูครน, 
เวยีดนาม, 
แซมเบยี 

16. อนิเดยี 
G/SPS/N/IND/232 
1 มนีาคม 2562 

อาหาร แกไ้ขร่างขอ้ก าหนดความปลอดภยัอาหารและมาตรฐาน ส าหรบั
การเติมสารอาหารในผลติภณัฑ์นม เครื่องดื่มธญัพชืผสม และ
ผลติภณัฑอ์าหารแปรรปู 

ประเทศคู่คา้ 30 เม.ย. 62 - 

17. ญีปุ่น่ 
G/SPS/N/JPN/621 
6 มนีาคม 2562 

วตัถุเจอืปนอาหาร ประกาศเปิดรับฟงัความคิดเห็นต่อประกาศ MHLW No. 45 ลง
วนัที่ 28 ก.พ. 62 โดยประกาศดงักล่าวเกี่ยวข้องกบัการยกเลิก
วตัถุเจอืปนอาหาร 10 รายการทีไ่ม่มกีารใชใ้นญีปุ่น่ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19
_1263_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 27 ส.ค. 62 ก่อนวนัที ่27 
ก.พ. 63 

18. ฟิลปิปินส ์
G/SPS/N/PHL/433 
5 มนีาคม 2562 
มาตรการฉุกเฉิน 

สกุร สกุรปา่ และ
ผลติภณัฑจ์ากสกุร 
รวมถงึเนื้อและน ้าเชือ้

สกุร 

ประกาศระงบัการน าเข้าชัว่คราวสนิค้าดงักล่าว เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรค African Swine Fever (ASF) ใน Gahain 
bair, Rashaant bag, Bulgan Soum, Bulgan และมองโกเลยี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/PHL/19
_1204_00_e.pdf 

มองโกเลยี - 25 ม.ค. 62 

19. ฟิลปิปินส ์
G/SPS/N/PHL/434 
8 มนีาคม 2562 
มาตรการฉุกเฉิน 

สตัวปี์กปา่และสตวปี์ก
เลีย้งและผลติภณัฑ ์

ประกาศมาตรการหา้มน าเขา้สตัวปี์กเลีย้งและสตัวปี์กปา่ รวมทัง้
ผลติภณัฑ ์ซึง่ประกอบไปดว้ยเนื้อสตัว์ปีก ลูกไก่ ไข่และน ้าเชื้อ
ทีม่าจากอนิเดยี รวมทัง้กระบวนการแปรรปู การประเมนิเอกสาร
ค าขอ และประเด็นด้าน SPS ที่เกี่ยวข้อง โดยสนิค้าทัง้หมดที่

อนิเดยี - 25 ม.ค. 62 
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กล่าวมานัน้จะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่กักกนัสตัว์/ผู้ตรวจ
ประเมนิ ณ จุดน าเขา้หลกัทัง้หมด ยกเวน้ สนิคา้ทีผ่่านความรอ้น  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/PHL/19
_1384_00_e.pdf 

20. ไตห้วนั * 
G/SPS/N/TPKM/484             14 
มนีาคม 2562 

อาหาร สารปรุงแต่ง
อาหาร อุปกรณ์ 

ภาชนะบรรจุอาหาร 
วสัดุสมัผสัอาหาร และ
บรรจุหบีห่ออาหาร 

ออกข้อก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการตรวจสอบ
อาหารน าเขา้และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรบัอาหาร สารปรุง
แต่งอาหาร อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุอาหาร วสัดุสมัผสัอาหาร และ
บรรจุหบีห่ออาหาร ซึง่ผูน้ าเขา้จะต้องยื่นขอรบัการตรวจสอบไป
ทีห่น่วยงาน อย. ภายใตก้ระทรวงสาธารณสขุและสวสัดภิาพของ
ไตห้วนั  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/TPKM/1
9_1426_00_e.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ประเทศคู่คา้ 13 พ.ค. 62 -  

21. ยกูนัดา 
G/SPS/N/UGA/66 
7 มนีาคม 2562 

เน้ือบรรจุกระป๋อง 
(canned corned beef) 

ร่างมาตรฐานยูกนัดาว่าด้วยขอ้ก าหนด วธิกีารทดสอบและการสุ่ม
ตวัอย่างผลติภณัฑเ์น้ือกระป๋อง (canned corned beef) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/UGA/19
_1352_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 6 พ.ค. 62 เมื่อประกาศ
บงัคบัใชโ้ดย
กระทรวง
การคา้ 

อุตสาหกรรม 
และสหกรณ์ 

22. ยกูนัดา 
G/SPS/N/UGA/67 
7 มนีาคม 2562 

เน้ือโคคดัเกรดและตดั
แต่ง 

ร่างมาตรฐานยูกนัดาว่าด้วยวธิีการคดัเกรดและเกณฑ์การคดั
เกรดของเนื้อโครวมทัง้เนื้อลูกววั ข้อก าหนดด้านคุณภาพและ
ความปลอดภยั วธิกีารสุม่ตวัอย่างและการทดสอบ  

ประเทศคู่คา้ 6 พ.ค. 62 เมื่อประกาศ
บงัคบัใชโ้ดย
กระทรวง
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/UGA/19
_1353_00_e.pdf 

การคา้ 
อุตสาหกรรม 
และสหกรณ์ 

23. ยกูนัดา 
G/SPS/N/UGA/68 
7 มนีาคม 2562 

เน้ือสตัวปี์กปรุงรส ร่างมาตรฐานยูกนัดาว่าด้วยขอ้ก าหนด วธิกีารทดสอบและการ
สุ่มตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกปรุงรส โดยปรับใช้กับสัตว์ปีกเลี้ยง
ส าหรบัการบรโิภคของมนุษย ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ  
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/UGA/19
_1354_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 6 พ.ค. 62 เมื่อประกาศ
บงัคบัใชโ้ดย
กระทรวง
การคา้ 

อุตสาหกรรม 
และสหกรณ์ 

24. ยกูนัดา 
G/SPS/N/UGA/69 
7 มนีาคม 2562 

ไสก้รอกจากเน้ือสตัว ์ ร่างมาตรฐานยูกนัดาว่าด้วยขอ้ก าหนด วธิกีารทดสอบและการสุ่ม
ตวัอย่างไสก้รอกทีผ่ลติจากเนื้อโค เนื้อแกะ เนื้อแพะ เนื้ออฐู เนื้อสกุร 
และเนื้อสตัวปี์ก ส าหรบัการบรโิภคของมนุษย ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/UGA/19
_1355_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 6 พ.ค. 62 เมื่อประกาศ
บงัคบัใชโ้ดย
กระทรวง
การคา้ 

อุตสาหกรรม 
และสหกรณ์ 

หมายเหต:ุ  * คอื มาตรการทีอ่าจมผีลกระทบต่อการคา้ของไทยกบัประเทศคู่คา้ 

• สามารถแจง้ขอ้คดิเหน็ให ้มกอช. ทราบล่วงหน้าก่อนสิน้สดุระยะเวลาของการแสดงความเหน็ผ่านทาง Email: spsthailand@gmail.com    

• รายละเอยีดเพิม่เตมิ http://docsonline.wto.org/  หรอืตดิต่อกลุ่มความตกลงสขุอนามยัและสขุอนามยัพชื โทร 02-561-2277 ต่อ 1348, 1345   

• สามารถขอเอกสารกฎระเบยีบฉบบัเตม็ไดท้ี ่ https://goo.gl/forms/DLQjsCNov6YXscUq2  หรอื QR Code    
 


