
เฉพาะที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ 
.ตารางสรุปมาตรการสุขอนามัยและสขุอนามัยพืช (SPS Notification) 

ประจ าวันที่ 16 – 30 เมษายน 2562 

ที ่
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 
วันที่ WTO แจ้งเวียน 
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จุดประสงค์ 

1. ออสเตรเลีย * 
G/SPS/N/AUS/472 
29 เมษายน 2562 

เนื้อไก่ที่ผลิตด้วย 
ความดันสูง 

จัดท าร่างรายงาน Generic import risk analysis report 
for chicken meat: Final report 2008 (Chicken meat 
IRA) เกี่ยวกับการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้ความ
ดันสูงส าหรับการก าจัดความเสี่ยงในเนื้อไก่ ซึ่งจากการศึกษา
พบว่าวิธีการใช้ความดันสูงยังไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า
มาตรการจัดการความเสี่ยงด้วยการใช้ความร้อน เนื่องจากไม่
สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคได้ทุกชนิด   
รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-
analysis/animal 

ประเทศคู่คา้ 17 มิ.ย. 62 - ความปลอดภัย
อาหาร 

2. ออสเตรเลีย 
G/SPS/N/AUS/473 
29 เมษายน 2562 

สัตว์ในตระกูลวัว 
(Bovid) 

จัดท าร่างรายงานการทบทวนเง่ือนไขการน าเข้าสัตว์ในตระกูล
วัว (Bovid) และน้ าเช้ือ จากประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ส่ง
สินค้าดังกล่าวมายังออสเตรเลีย โดยก าหนดระยะเวลาแสดง
ข้อคิดเห็นได้จนถึงวันท่ี 28 มิ.ย. 62 
เง่ือนไขดังกล่าวจัดท าขึ้นตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญและ
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้  ออสเตรเลียจะเผยแพร่
รายงานทบทวนฉบับล่าสุด (Final report) เกี่ยวกับเง่ือนไข
การน าเข้าภายหลังจากการพิจารณาข้อคิดเห็นของประเทศคู่
ค้าแล้ว 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://agriculture.gov.au/biosecurity/risk-
analysis/animal/zoo-bovids-approved-countries 

ประเทศคู่คา้ 28 มิ.ย. 62 - สุขภาพสตัว ์

3. ญี่ปุ่น วัตถุเจือปนอาหารสัตว ์ ประกาศยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สาร Tylosin เป็นวัตถุเจือปน ประเทศคู่คา้ - 1 พ.ค. 62 ความปลอดภัย
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จุดประสงค์ 

G/SPS/N/JPN/610/Add.2 
25 เมษายน 2562 

 อาหารสัตว์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ค. 62 อาหาร 

4. ญี่ปุ่น * 
G/SPS/N/JPN/630 
16 เมษายน 2562 
 

วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ 
(Alkyltrimethylammo

nium, calcium 
oxytetracycline และ 
Chlortetracycline) 

MAFF ยกเลิกการอนุญาตใช้สาร Alkyltrimethylammonium 
calcium oxytetracycline และ Chlortetracycline เป็นวัตถุ
เจือปนอาหาร เนื่องมาจากคณะกรรมาธิการด้านความ
ปลอดภัยอาหาร (Food Safety Commission) ของญี่ปุ่นมี
ข้อสรุปว่า วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ทั้ง 2 ชนิด มีผลกระทบเชิง
ลบต่อสุขภาพของมนุษย์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/
JPN/19_2249_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 15 มิ.ย. 62 180 วัน 
หลังจากการ

ประกาศในราช
กิจจาฯ 

ความปลอดภัย
อาหาร 

5. ญี่ปุ่น 
G/SPS/N/JPN/636 
25 เมษายน 2562 

ยาสัตว ์ ปรับลดค่า MRLs ของสาร  
Mono,bis (Trimethylammoniummethylene chloride) 
-alkyltoluene ในนมจาก 1 เป็น 0.1 ppm 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/
JPN/19_2298_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 24 มิ.ย. 62 - ความปลอดภัย
อาหาร 

6. ญี่ปุ่น 
G/SPS/N/JPN/637 
25 เมษายน 2562 

วัตถุเจือปนอาหารสัตว ์ ปรับเพิ่มค่า MRLs ของสาร Butylated hydroxyanisole ใน
สินค้าปศุสัตว์หลายชนิด ได้แก่  
(1) ไขมันสุกรจาก 0.04 เป็น 0.1 ppm  
(2) ตับสุกรจาก 0.03 เป็น 0.04 ppm  
(3) ไตสุกรจาก 0.02 เป็น 0.05 ppm 
(4) เครื่องในสุกรจาก 0.02 เป็น 0.1 ppm  
(5) ไขมันไก่จาก 0.02 เป็น 0.05 ppm  
(6) เครื่องในไก่จาก 0.02 เป็น 0.05 ppm และ 
(7) ไข่ไก่จาก 0.02 เป็น 0.06 ppm 

ประเทศคู่คา้ - - ความปลอดภัย
อาหาร 



ที ่
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หมายเลข Notification 
วันที่ WTO แจ้งเวียน 
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จุดประสงค์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/
JPN/19_2299_00_e.pdf 

7. ญี่ปุ่น * 
G/SPS/N/JPN/638 
25 เมษายน 2562 

อาหารและวัตถุเจือปน
อาหาร เครื่องครัว 

ภาชนะบรรจุและบรรจุ
ภัณฑ ์

จัดท าร่างแก้ไขกฎระเบียบภายใต้ พ.ร.บ.สุขอนามัยอาหาร 
(Food Sanitary Act) และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
กฎระเบียบว่าด้วยการบังคับใช้  พ.ร.บ. โรงเชือด และ
กฎระเบียบว่าด้วยการบังคับใช้ พ.ร.บ. การควบคุมธุรกิจโรง
เชือดสัตว์ปีกและ พ.ร.บ. การตรวจสอบเนื้อสัตว์ปีก โดยมี
สาระส าคัญของกฎระเบียบที่แก้ไข ดังนี ้
1. จัดท าข้อก าหนดการควบคุมสุขลักษณะอาหารบนพื้นฐาน
ของหลักการ HACCP 
2. ส่งเสริมด้านความปลอดภัยส าหรับอาหารน าเข้าและการ
ก าหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารส่งออก 
3. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของเครื่องครัว 
ภาชนะบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสากล 
4. ทบทวนระบบการอนุญาตและจัดท าระบบการแจ้งเตือน
ส าหรับธุรกิจอาหาร 
5. จัดท าระบบรายงานส าหรับการเรียกคืนอาหาร 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/
JPN/19_2389_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 24 มิ.ย. 62 พ.ศ. 2564 
(2021) 

ความปลอดภัย
อาหาร 

8. ญี่ปุ่น * 
G/SPS/N/JPN/639 
29 เมษายน 2562 

อาหารสตัว์ผสม 
(Composite feed) 

ส าหรับผลติเป็นอาหาร
สัตว์และส่วนประกอบ 

แก้ไขปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหารสัตว์ผสม โดย
ปริมาณดังกล่าวก าหนดตามหลัก ALARA ของโคเด็กซ์ (As low 
as reasonably achievable) 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/

ประเทศคู่คา้ 28 มิ.ย. 62 - สุขภาพสตัว ์
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JPN/19_2519_00_e.pdf 
9. เกาหลีใต้ 

G/SPS/N/KOR/636 
29 เมษายน 2562 

ผลิตภณัฑ์ยาสัตว ์ จัดท าร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้งสถาบันทดสอบทาง
คลีนิกส าหรับผลิตภณัฑ์ยาสตัว์ และสถาบันที่ทดสอบด้านอื่นๆ 
ที่ไม่ใช่การทดสอบทางคลีนิกส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ รวมถึง
แนวทางการทดสอบทางคลินิกส าหรับเครื่องมือทางการแพทย์ 
โดยกฎระเบียบฉบับน้ีจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) เสริมสร้างความเช่ือมั่นของข้อมูลที่ยื่นเพื่อขอการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ 
2) ระบุรายละเอียดของกฎระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้งสถาบัน
ทดสอบทางคลินิกและสถาบันที่ทดสอบด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่การ
ทดสอบทางคลินิกส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ 
3) ระบุรายละเอียดของกฎระเบียบเกี่ยวกับการรับรอง
เครื่องมือทางการแพทย์ 

ประเทศคู่คา้ 28 มิ.ย. 62 - สุขภาพสตัว ์

10. เกาหลีใต้ 
G/SPS/N/KOR/637 
29 เมษายน 2562 

ผลิตภณัฑ์ยาสัตว ์ เสนอแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและการประเมิน
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ โดยปรับปรุงข้อก าหนด เรื่อง 
การยื่นข้อมูลเพื่อขอรับรองผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ โดยข้อก าหนดนี้
เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบเรื่องการแต่งตั้งสถาบันทดสอบทางคลีนิก
และสถาบันที่ทดสอบด้านอื่นๆ ที่ ไม่ ใช่ทางคลินิกส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ยาสัตว ์

ประเทศคู่คา้ 28 มิ.ย. 62 - สุขภาพสตัว ์

11. ฟิลิปปินส์ 
G/SPS/N/PHL/438 
26 เมษายน 25662 

โปรตีนแปรรูปจากสุกรที่
มีแหล่งก าเนดิจาก

ประเทศท่มีการระบาด
ของไข้หวัดสุกรแอฟริกา 
(African Swine Fever: 

ASF) 

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ออกค าสั่งฉบับท่ี 6/2019 ระงับการ
น าเข้าช่ัวคราวส าหรับโปรตีนแปรรูปจากสุกรที่มีแหล่งก าเนิด
จากประเทศท่ีมีการระบาดของโรคไข้หวัดสุกรแอฟริกา (ASF) 
โดยสินค้าที่จะน าเข้ามายังฟิลิปปินส์จะถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่
กักกัน ณ ด่านน าเข้า 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/

เบลเยียม, 
บัลแกเรีย, กัมพูชา, 

จีน , ฮังการี, 
ลัตเวีย, มัลโดวา, 

โปแลนด์, โรมาเนีย, 
รัสเซีย, ยูเครน, 

เวียดนาม 

- 8 มี.ค. 62 สุขภาพสตัว ์
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PHL/19_2456_00_e.pdf 
12. ไต้หวัน 

G/SPS/N/TPKM/479/Add.1 
25 เมษายน 2562 

ยาสัตว ์ ประกาศวันบังคับใช้มาตรฐานปริมาณยาสัตว์ตกค้างในอาหาร 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับค่า MRLs ของยา Florfenicol ใน
ช้ินส่วนต่างๆ ของสุกร โค สัตว์ปีก รวมถึงปลา โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันท่ี 22 เม.ย. 62 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/
TPKM/19_2392_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ - 22 เม.ย. 62 ความปลอดภัย
อาหาร 

13. สหรัฐอเมริกา 
G/SPS/N/USA/2847/Add.1 
29 เมษายน 2562 

ผลิตภณัฑ์สตัว์ปีก FSIS อยู่ระหว่างปรับแก้กฎระเบียบการตรวจสอบเนื้อสัตว์ปีก
โดยได้เพิ่มประเทศฮอนดูรัสในรายช่ือประเทศท่ีสามารถส่งออก
นื้อสัตว์ปีกมายังสหรัฐอเมริกาได้ โดย FSIS ได้ทบทวนกฎหมาย
ของฮอนดูรัสและระบบการตรวจสอบซึ่งพบว่าระบบการเชืด
สัตว์ปีกของฮอนดูรัสมีความเท่าเทียมกับระบบ FSIS ก าหนด
ขึ้นตามพระราชบัญญัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและ
กฎระเบียบอื่นๆ โดยสหรัฐฯ ได้แจ้งเวียนกฎระเบียบฉบับนี้ตาม
ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/SPS/EQV/USA/1 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-04-
05/pdf/2019-06662.pdf 

ฮอนดูรสั - - ความปลอดภัย
อาหาร 

14. สหรัฐอเมริกา 
G/SPS/EQV/USA/1 
29 เมษายน 2562 

ผลิตภณัฑ์สตัว์ปีก FSIS อยู่ระหว่างปรับแก้กฎระเบียบการตรวจสอบเนื้อสัตว์ปีก
โดยได้เพิ่มประเทศฮอนดูรัสในรายช่ือประเทศที่สามารถ
ส่งออกนื้อสัตว์ปีกมายังสหรัฐอเมริกาได้ โดย FSIS ได้ทบทวน
กฎหมายของฮอนดูรัสและระบบการตรวจสอบซึ่งพบว่าระบบ
การเชืดสัตว์ปีกของฮอนดูรัสมีความเท่าเทียมกับระบบ FSIS 
ก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์
ปีกและกฎระเบียบอื่นๆ โดยสหรัฐฯ ได้แจ้งเวียนกฎระเบียบ

ฮอนดูรสั - - ความปลอดภัย
อาหาร 
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จุดประสงค์ 

ฉบับน้ีตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/SPS/EQV/USA/1 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2 0 1 9 -0 4 -
05/pdf/2019-06662.pdf 

 
หมายเหตุ:  * คือ มาตรการที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าของไทยกับประเทศคู่คา้ 
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