
เฉพาะที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ 

ตารางสรปุมาตรการสขุอนามยัและสุขอนามยัพชื (SPS Notification) 
ประจ าวนัท่ี 16 – 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 1 – 15 มีนาคม 2562 (เพ่ิมเติม) 

ท่ี 

ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 

มาตรการ 
สาระส าคญั 

ประเทศท่ีได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย 
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       

ผลบงัคบัใช้ 

1. บราซลิ 
G/SPS/N/BRA/1278/Add.1 
27 มนีาคม 2562 

วตัถุเจอืปนอาหาร ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ  Resolution No. 2 7 2  ล ง วั น ที่   
14 มนีาคม 2562 เรื่อง การขึน้ทะเบยีนวตัถุเจอืปนอาหารทีอ่นุญาต
ใหใ้ชใ้นเนื้อและผลติภณัฑจ์ากเน้ือ โดยกฎระเบยีบไดก้ าหนดค่าเจอื
ปนสงูสดุ คุณสมบตัขิองสาร และวธิกีารใชส้าร 

ประเทศคู่คา้ - 14 ม.ีค. 62 

2. แคนาดา 
G/SPS/N/CAN/1211/Add.1 
27 มนีาคม 2562 

วตัถุจอืปนอาหาร ประกาศอนุญาตใหห้นิปูนผง (ground limestone) เป็นสารแต่งสใีน
ลกูกวาด 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/CAN/19_17
43_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ - 20 ม.ีค. 62 

3. แคนาดา 
G/SPS/N/CAN/1212/Add.1 
27 มนีาคม 2562 

เอน็ไซมใ์นอาหาร ป ร ะ ก า ศ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้  Protein-glutaminase ที่ ผ ลิ ต จ า ก 
Chryseobacterium proteolyticum AE-PG ในอาหาร 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/CAN/19_17
44_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ - 18 ม.ีค. 62 

4. ชลิ ี
G/SPS/N/CHL/584/Add.2 
15 มนีาคม 2562 

มา้ ประกาศใชข้อ้ก าหนดดา้นสขุอนามยัในการน าเขา้มา้ โดยมผีลบงัคบั
ใชเ้มื่อวนัที ่7 มนีาคม 2562 

ประเทศคู่คา้ - 7 ม.ีค. 62 

5. ชลิ ี
G/SPS/N/CHL/599 
28 มนีาคม 2562 

มา้ จัดท าข้อก าหนดทางด้านสุขภาพส าหรับม้าเพื่อการน าเข้า โดย
ขอ้ก าหนดดงักล่าจะมผีลบงัคบัใชก้บัมา้น าเขา้ทีเ่คยมกีารส่งออกไป
น อ ก ป ร ะ เ ท ศ ชั ่ ว ค ร า ว  ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ไ ม่ เ กิ น  

ประเทศคู่คา้ 5 เม.ย. 62 ณ วนัประกาศ
ใน OJ ของชลิ ี



ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 

วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 

มาตรการ 
สาระส าคญั 

ประเทศท่ีได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย 
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       

ผลบงัคบัใช้ 

60 วนั ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดดงักล่าวจะไม่มผีลบงัคบัใช้กบัม้าที่ส่งออก
จากชลิเีพื่อการขยายพนัธุ ์

6. สหภาพยุโรป * 
G/SPS/N/EU/312 
18 มนีาคม 2562 

ยาสตัว ์ กฎระเบยีบ Regulation (EU) 2019/6 เกีย่วขอ้งกบัการอนุญาตและ
การใช้ยาสตัว์ การยื่นขออนุญาต การอนุญาตให้จ าหน่าย โดยจะ
บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ดั ง ก ล่ า ว ใ น วั น ที่   
28 ม.ค. 2565  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_15
46_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ - 28 ม.ค. 65 

7. สหภาพยุโรป * 
G/SPS/N/EU/313 
20 มนีาคม 2562 

สารก าจดัศตัรพูชื ร่างกฎระเบยีบเกีย่วขอ้งกบัการทบทวนค่า MRLs ของสาร amitrole, 
fipronil*, flufenoxuron, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, 
isoproturon, orthosulfamuron และ  triasulfuron ใ นสินค้ า บ า ง
รายการ เช่น สาร Fipronil ในผกัสดและผกัแช่แขง็ ผกัที่บรโิภคหวั
และราก หอมใหญ่และหอมแดง ที ่0.005 ppm เป็นตน้  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_16
14_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_16
14_01_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 
 

19 พ.ค. 62 20 วนัหลงัจาก
ประกาศใน OJ 

8. สหภาพยุโรป 
G/SPS/N/EU/315 
28 มนีาคม 2562 

วตัถุเจอืปนอาหารสตัว ์ อนุญาตให้มีการจ าหน่าย Alpha-amylase ที่ผลิตจาก Bacillus 
amyloliquefaciens DSM 9 5 5 3 , Bacillus amyloliquefaciens 
NCIMB 30251 หรือ Aspergillus oryzae ATCC SD-5374 และ 

ประเทศคู่คา้ - 9 เม.ย. 62 



ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 

วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 

มาตรการ 
สาระส าคญั 

ประเทศท่ีได้รบั
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วนัสุดท้าย 
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ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       

ผลบงัคบัใช้ 

endo-1,4-beta-glucanase ที่ผลิตจาก Trichoderma reesei ATCC 
PTA-10001 เพื่อใสเ่ป็นวตัถุเจอืปนอาหารสตัว ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_17
78_00_e.pdf 

9. ฮ่องกง 
G/SPS/N/HKG/40/Add.1 
28 มนีาคม 2562 
มาตรการฉุกเฉิน 

ไขมนัและน ้ามนัจาก
สตัวเ์พื่อการบรโิภค 

ประกาศยกเลกิการระงบัการน าเขา้สนิคา้ไขมนัและน ้ามนัจากสตัว์
เพื่อการบรโิภค 

ไตห้วนั - 25 ม.ีค. 62 

10. ฮอนดรูสั * 
G/SPS/N/HND/58 
6 มนีาคม 2562 

ผลติภณัฑป์ระมง SENASA จดัท าแนวปฏบิตัสิ าหรบัการควบคุมความเสีย่งของสนิคา้
ประมงทีส่ง่ออกหรอืมแีนวโน้มทีจ่ะสง่ออกจากประเทศในทวปีเอเชยี 
(รวมถงึไทย) ไปยงัฮอนดรูสั 

จนี, ไตห้วนั, 
ฟิลปิปินส,์ 
อนิเดยี, 

อนิโดนีเซยี, 
ญีปุ่น่, มาเลเซยี, 
พม่า, สงิคโปร,์ 
เกาหลใีต,้ ไทย 
และเวยีดนาม 

5 พ.ค. 62 - 

11. อนิเดยี 
G/SPS/N/IND/234 
27 มนีาคม 2562 

น ้ามนัพชืเพื่อการ
บรโิภค 

เสนอร่างกฎระเบียบความปลอดภัยอาหารและมาตรฐาน (การ
โฆษณาและการอ้างสทิธ)ิ ฉบบัแกไ้ข เรื่อง การอ้างสทิธขิองน ้ามนั
พชืเพื่อการบรโิภค 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.fssai.gov.in/home/fss-legislation/wto-
notifications/wto-sps-notifications.html 

ประเทศคู่คา้ 26 พ.ค. 62 ณ วนัประกาศ
ในราชชกจิจาฯ 



ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 

วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 

มาตรการ 
สาระส าคญั 

ประเทศท่ีได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย 
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       

ผลบงัคบัใช้ 

12. ญีปุ่น่ 
G/SPS/N/JPN/622 
18 มนีาคม 2562 

วตัถุเจอืปนอาหาร อนุญาตให้ใช้อาร์กอน (Argon) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร พร้อมทัง้
ก าหนดมาตรฐานและขอ้ก าหนดของสารดงักล่าว 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_15
51_00_e.pdf 

ปรเทศคู่คา้ - - 

13. ญีปุ่น่ 
G/SPS/N/JPN/623 
18 มนีาคม 2562 

วตัถุเจอืปนอาหาร อนุญาตให้ใช้ Isobutylamine, Isopropylamine, sec-Butylamine, 
Propylamine, Hexylamine, Pentylamine และ 2-Methylbutylamine 
เป็นวตัถุเจอืปนอาหาร พร้อมทัง้ก าหนดมาตรฐานและขอ้ก าหนด
ของสารดงักล่าว 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_15
52_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ - - 

14. ญีปุ่น่ * 
G/SPS/N/JPN/624 
20 มนีาคม 2562 

สารก าจดัศตัรพูชื ญี่ปุ่นทบทวนระบบการขึน้ทะเบยีนสารก าจดัศตัรูพชืเพื่อเพิม่ความ
ปลอดภยัในการใชส้ารก าจดัศตัรูพชื โดยเพิม่เรื่องการประเมนิความ
ปลอดภัยในผู้ใช้สารก าจัดศัตรูพืชและในผึ้ง (honeybee) และ
ประเมินผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เช่น สตัว์และพืชในสายพนัธุ์ที่
ก าหนด 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_16
09_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 19 พ.ค. 62 1 เม.ย. 63 

15. ญีปุ่น่ 
G/SPS/N/JPN/625  
27 มนีาคม 2562 

วตัถุเจอืปนอาหาร ทบทวนมาตรฐานและข้อก าหนดของวัต ถุ เจือปนอาหาร 
Hypobromous acid water 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ประเทศคู่คา้ - ณ วนัประกาศ
ในราชกจิจาฯ 



ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 

วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 

มาตรการ 
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วนัสุดท้าย 
ท่ีแสดง

ความเหน็/
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วนัท่ีมี                       

ผลบงัคบัใช้ 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_17
17_00_e.pdf 

16. ญีปุ่น่  
G/SPS/N/JPN/626  
27 มนีาคม 2562 

เน้ือสตัวแ์ละซากที่
บรโิภคได,้ ผลติภณัฑ์
จากสตัว,์ ไขมนัและ
น ้ามนัจากสตัวแ์ละพชื 

ก าหนดค่า MRL ของยาสตัว ์Monepantel เช่น ในเนื้อโคที ่0.3 ppm 
ซากโคที่สามารถบรโิภคได้ ที่ 2.0 ppm ซากสตัว์อื่นๆ นอกจากโค 
ที ่7.0 ppm 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_17
18_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ - 22 ม.ค. 62 

17. คาซคัสถาน 
G/SPS/N/KAZ/35 
18 มนีาคม 2562 

อาหาร ร่างแกไ้ขกฎระเบยีบสุขภาพสตัว ์(common veterinary) โดยก าหนด
มาตรการดา้นสขุภาพสตัวส์ าหรบัสนิคา้ ดงัต่อไปนี้ 
- วัตถุดิบที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 0401 – 0404 ตามระบบ Common 
Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity of the 
Eurasian Economic Union (CN of FEA of the EAEU) ทั ้ง ที่ ไม่ มี
ส่วนผสมและมีส่วนผสมของไขมนันมน้อยกว่า 1.5% โดยน ้าหนัก 
ยกเวน้ สนิคา้ทีเ่ป็นผง 
- วตัถุดบิที่ขึน้ต้นด้วยรหสั 0401 – 0404 ตามระบบ CN of FEA of 
the EAEU ที่มีส่วนผสมของไขมันนมตัง้แต่ 1.5% โดยน ้ าหนัก 
ยกเว้น สนิค้าที่เป็นแบบผงและสนิค้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในระบบ CN of 
FEA of the EAEU 
- วตัถุดบิที่มสี่วนผสมของไขมนัพชืหรือน ้ามนัพชืที่มีส่วนผสมของ
ไขมนันมน้อยกว่า 1.5% โดยน ้าหนกั 

ประเทศคู่คา้ 17 พ.ค. 62 - 



ท่ี 
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ผลบงัคบัใช้ 

- สว่นผสมทีเ่ป็นเกรดส าหรบัการบรโิภคของมนุษยห์รอืวตัถุดบิไขมนั
พชืหรอืไขมนัสตัว ์หรอืน ้ามนัจากพชืหรอืจากสตัว ์ทีม่สี่วนผสมของ
ไขมนันมมากกว่า 15% โดยน ้าหนกั 
- ฟองดชูสี (Cheese fondue) 
- วตัถุดบิอาหารทีม่สี่วนประกอบของนม ซึง่ไม่ไดร้ะบุรหสัไวใ้น CN 
of FEA of the EAEU 
- สนิคา้ตามรหสั HS Code ดงันี้ 1901 90 910 0; 1901 90 990 04; 
2106 90 920 0; 2106 90 980 4; 2106 90 980 5; 2106 90 980 9 

18. เคนยา 
G/SPS/N/KEN/119 
19 มนีาคม 2562 

เน้ือสตัว ์ ประกาศร่างข้อก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกบัวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์
ส าหรบัผลติภณัฑเ์น้ือแปรรปูหรอืการผลติเนื้อแปรรปูในโรงงาน 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_15
90_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 15 เม.ย. 62 - 

19. เคนยา 
G/SPS/N/KEN/120 
19 มนีาคม 2562 

ไสก้รอกเน้ือสตัว ์ ประกาศร่างขอ้ก าหนดมาตรฐาน, วธิกีารสุ่มตวัอย่าง และวธิทีดสอบ
ผลติภณัฑไ์สก้รอกเน้ือววั, เน้ือแกะ, เน้ือแพะ, เน้ืออูฐ, เน้ือสุกร, และ
เนื้อสตัวปี์ก เพื่อการบรโิภคของมนุษย ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_15
91_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 15 เม.ย. 62 - 

20. เคนยา 
G/SPS/N/KEN/121 
19 มนีาคม 2562 

สตัวปี์ก ประกาศร่างขอ้ก าหนดมาตรฐาน, วธิกีารสุม่ตวัอย่าง และวธิทีดสอบ
สตัว์ปีกตดัแต่ง (dressed poultry) โดยมาตรฐานนี้บงัคบัใชก้บัสตัว์
ปีกเพาะเลีย้งเพื่อการบรโิภค 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ประเทศคู่คา้ 15 เม.ย. 62 - 
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สินค้า/ 

มาตรการ 
สาระส าคญั 

ประเทศท่ีได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย 
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       

ผลบงัคบัใช้ 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_15
92_00_e.pdf 

21. เคนยา 
G/SPS/N/KEN/122 
19 มนีาคม 2562 

เน้ือววั ประกาศร่างขอ้ก าหนดมาตรฐาน วธิกีารแบ่งระดบั (Grading) และ
ระดบัของเนื้อววั (Grades of beef) รวมถึงเนื้อลูกววั, คุณภาพและ
ข้อก าหนดความปลอดภัย , วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีทดสอบ 
รวมถงึซากสตัวเ์พื่อการบรโิภค โดยมาตรฐานน้ีบงัคบัใชก้บัเนื้อทีต่ดั
จากซากสตัวเ์พื่อการคา้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_15
93_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 15 เม.ย. 62 - 

22. เคนยา 
G/SPS/N/KEN/123 
19 มนีาคม 2562 

เน้ือววั ประกาศร่างขอ้ก าหนดมาตรฐาน วธิกีารสุ่มตวัอย่าง และวธิทีดสอบ
ผลติภณัฑเ์น้ือบดปรุงบรรจุกระป๋อง (Canned corned beef) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_15
94_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 15 เม.ย. 62 - 

23. เกาหลใีต ้* 
G/SPS/N/KOR/632 
19 มนีาคม 2562 

วตัถุเจอืปนอาหาร แก้ไขมาตรฐานและความจ าเพาะส าหรับวัตถุเจือปนอาหาร 
(Standards and Specifications for Food Additives) สาระส าคัญ
ดงันี้ 
1. จดัท ามาตรฐานเกีย่วกบัการผลติ Nitrous dioxide 
2. จดัท าระดบัการใชเ้ชือ้จุลนิทรยีเ์พื่อการใชง้านทัว่ไป 
3. แก้ไขขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรบัวตัถุเจอืปนอาหาร 6 ชนิด ไดแ้ก่ 
L-Glutamic acid, Monoammonium L-glutamate, Monopotassium 

ประเทศคู่คา้ 18 พ.ค. 62 - 
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L-glutamiate, Cyanocobalamin, Annatto (water-soluble) แ ล ะ
วธิกีารเตรยีมวตัถุกนัเสยี 
4. แก้ไขชื่อสามญัและชื่อต้นก าเนิดของวตัถุปรุงแต่งกลิ่นรสจาก
ธรรมชาตจิ านวน 59 รายการ 
5. แก้ไขมาตรฐานการใช้วตัถุเจอืปนอาหารจ านวน 13 ชนิด ดงันี้ 
Copper gluconate, Manganese gluconate, Zinc gluconate, 
Ferrous gluconate, Phylloquinone, 5 ’ -Cytidylic acid, Disodium 
5 ’ - cytidylate, 5 ’ -Adenylic acid, Disodium 5 ’ -uridylate, Cupric 
sulfate, Zinc sulfate, Potassium hydroxide, Heme iron 
6. แกไ้ขวธิกีารวเิคราะหเ์พื่อการทดสอบการท างานของแบคทเีรยี 
7. จดัท าข้อมูลเพิ่มเติมด้านพิษวิทยาส าหรบักรณีสารช่วยในการ
ผลติ (Processing aid) ถูกใชเ้ป็นวตัถุเจอืปนอาหาร 

24. เกาหลใีต ้* 
G/SPS/N/KOR/633  
27 มนีาคม 2562 

อาหาร จัดท า พ.ร.บ. พิเศษเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยส าหรบั
อาหารน าเขา้โดยเพิม่รวมกฎระเบยีบใหม่เกีย่วกบัขอ้ก าหนดส าหรบั
การน าเขา้อาหารทีต่้องมกีารจดัการดา้นสุขอนามยัแบบพเิศษ โดย 
พ.ร.บ. ฉบบันี้ไดก้ าหนดรายการสนิค้าทีเ่ขา้ข่ายอาหารทีต่้องมกีาร
จดัการดา้นสขุอนามยัพชืแบบพเิศษ 

ประเทศคู่คา้ 26 พ.ค. 62 - 

25. มาเก๊า 
G/SPS/N/MAC/24 
20 มนีาคม 2562 

อาหาร มาตรฐานว่าด้วยการใช้วตัถุกนัเสยี (Preservatives) และสารต้าน
อนุมูลอิสระ (Antioxidants) ในอาหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานความ
ปลอดภยัอาหารทีก่ าหนดแนวทางและควบคุมการใชว้ตัถุกนัเสยีและ
สารตา้นอนุมลูอสิระของผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายอาหาร ซึง่ประกอบดว้ย
หลกัการใชว้ตัถุกนัเสยีและสารตา้นอนุมลูอสิระ ขอบเขตการใชว้ตัถุ

ประเทศคู่คา้ - 5 ม.ีค. 62 
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กนัเสยีและสารต้านอนุมูลอสิระทีร่ะดบัสงูสุดทีอ่นุญาตใหใ้ช ้โดยได้
ก าหนดค านิยามของค าว่าวตัถุกนัเสยีและสารตา้นอนุมลูอสิระ ดงันี้ 
- "วตัถุกนัเสยี" หมายถงึ สารเตมิแต่งอาหารทีใ่ชใ้นการยดือายุการ
เกบ็รกัษาอาหารโดยการป้องกนัการเสือ่มสภาพทีเ่กดิจากจุลนิทรยี ์ 
- "สารต้านอนุมูลอสิระ" หมายถงึ ประเภทของสารเตมิแต่งอาหารที่
ใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารโดยการป้องกันการ
เสือ่มสภาพทีเ่กดิจากออกซเิดชนั  
โดยกฎระเบยีบนี้จะไม่บงัคบัใชส้ าหรบัอาหารที่ควบคุมโภชนาการ
เฉพาะ (specific dietetic use) รวมทัง้ผลิตภัณฑ์บางชนิดส าหรบั
ทารกและเดก็เลก็ ทัง้นี้ อนุญาตใหใ้ชว้ตัถุกนัเสยีและสารตา้นอนุมลู
อิสระตามรายชื่อที่ก าหนดในกฎระเบยีบฉบบันี้ โดยกฎระเบยีบนี้
การใชส้ารกนับดูและสารต้านอนุมูลอสิระจะตอ้งเป็นไปตามหลกัการ
ของการผลติทีด่ ี(GMP) 

26. โมรอ็กโก 
G/SPS/N/MAR/56/Add.1 
12 มนีาคม 2562 

ผลติภณัฑผ์กั พชืและ
ผลติภณัฑจ์ากพชื และ
ผลติภณัฑอ์าหาร 

(ยกเวน้สนิคา้จากสตัว์
ทีจ่ะตอ้งมกีารรบัรอง 

(Veterinary 
certification)) 

ขยายระยะเวลาแสดงความคดิเหน็ต่อร่างกฎระเบยีบได้จนถงึวนัที ่
11 พฤษภาคม 2562 และเปลีย่นวนับงัคบัใชก้ฎระเบยีบเป็นวนัที ่1 
ตุลาคม 2562 

ประเทศคู่คา้ 11 พ.ค. 62 1 ต.ค. 62 

27. โมรอ็กโก 
G/SPS/N/MAR/58 
1 มนีาคม 2562 

นมและผลติภณัฑจ์าก
นม 

จดัท าร่างพระราชกฤษฎกีา ฉบบัที ่2-18-709 โดยแกไ้ขและเพิม่เตมิ
ขอ้มูลในพระราชกฤษฎกีา ฉบบัที ่2-00-425 เรื่อง การควบคุมการ
ผลติและการตลาดส าหรบันมและผลติภณัฑน์ม มสีาระส าคญั ดงันี้ 

ประเทศคู่คา้ 30 เม.ย. 62 10 ม.ิย. 62 
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- พระราชกฤษฎีกาฉบบัที่ 2-00-425 ก าหนดให้ห้ามผลิตนมพาส
เจอรไ์รซจ์ากนมผงผสมน ้า โดยก าหนดใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบใช้
ตวัตดิตาม (tracer) เพื่อป้องกนัการผลตินมพาสเจอรไ์รซป์ลอม 
- ก าหนดให้โรงงานผลิตนมภายในประเทศรวบรวม ผลิต ใช้ หรือ
จดัเกบ็เฉพาะนมผงหรอืนมทีม่กีารเตมิแป้ง (tracer) เป็นส่วนผสม 5 
กรมั/กิโลกรมั ทัง้นี้ ข้อก าหนดดงักล่าวจะมผีลบงัคบัใช้กบัโรงงาน
แปรรูปนมที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาฉบบัที่ 2-00-425 และไม่มผีล
บงัคบัใชก้บัอุตสาหกรรมอาหารเกษตรอื่นๆ ที่ผลติผลติภณัฑน์มใน
ประเภทอื่นๆ 

28. ฟิลปิปินส ์
G/SPS/N/PHL/435 
18 มนีาคม 2562 
มาตรการฉุกเฉิน 

สกุรเลีย้งและสกุรปา่ 
และผลติภณัฑส์กุร 

ระงับการน าเข้าสุกรเลี้ยงและสุกรป่า รวมทัง้ผลิตภัณฑ์สุกร ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเนื้อสุกรและน ้าเชื้อ ทัง้นี้ ยงัรวมถึงกระบวนการ
ตรวจสอบเอกสารและการออกเอกสารส าหรับการน าเข้าสินค้า
เหล่านี้ด้วย ส าหรับเนื้อสุกรแช่แข็งที่มาจากโรงงานที่ได้รับการ
รบัรอง ยงัคงอนุญาตใหน้ าเขา้ได้ภายใต้กฎระเบยีบดา้นการกกักนั
สตัว ์

เวยีดนาม - 18 ก.พ. 62 

29. ฟิลปิปินส ์
G/SPS/N/PHL/436 
28 มนีาคม 2562 
มาตรการฉุกเฉิน 

ไขห้วดัสกุร ระงบัการน าเขา้ชัว่คราวสุกรพืน้บา้น สุกรป่าและผลติภณัฑร์วมเน้ือสกุร 
หนังสุกร และน ้าเชื้อที่มาจากเวียดนาม เนื่องจากพบการระบาดของ
ไขห้วดัสกุร ตัง้แต่วนัที ่27 ก.พ. 62 

เวยีดนาม - 27 ก.พ. 62 

30. ซาอุดอิาระเบยี 
G/SPS/N/SAU/392 
18 มนีาคม 2562 
มาตรการฉุกเฉิน 

มา้ ระงบัการน าเขา้ชัว่คราวม้าที่มาจากเปรู เนื่องจากพบโรคโลหติจางตดิ
เชือ้ในมา้ (Equine infectious anaemia) ในเปร ู

เปร ู - 12 ม.ีค. 62 
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31. ซาอุดอิาระเบยี 
G/SPS/N/SAU/393 
18 มนีาคม 2562 
มาตรการฉุกเฉิน 

สตัวปี์กมชีวีติ, ไขฟ่กั, 
ลกูไก ่

ระงบัการน าเขา้ชัว่คราวสตัวปี์กมชีวีติ ไข่ฟกั และลูกไก่ทีม่าจากอยีปิต์ 
เนื่องจากมกีารระบาดของเชื่อไขห้วดันก HPAI 

อยีปิต ์ - 12 ม.ีค. 62 

32. ไทย * 
G/SPS/N/THA/155/Rev.2/Add.
1 
19 มนีาคม 2562 

อาหาร ประกาศใชป้ระกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลติภณัฑ์อาหารที่
ต้องติดฉลากโภชนาการและข้อแนะน าในการบริโภค (GDAs 
Labelling) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/264/T_00
12.PDF (ภาษาไทย) 
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No
.394.pdf (ภาษาองักฤษ) 

ประเทศคู่คา้ - 20 เม.ย. 62 

33.  ไทย * 
G/SPS/N/THA/247/Add.1 
19 มนีาคม 2562 

อาหาร ประกาศใชป้ระกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารทีม่สีารก าจดั
ศตัรพูชืตกคา้ง ฉบบัที ่2 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/264/T_00
10.PDF (ภาษาไทย) 
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No
.393.pdf (ภาษาองักฤษ) 

ประเทศคู่คา้ 
 

- 23 ต.ค. 61 

34. ไทย * 
G/SPS/N/THA/248/Add.1 
19 มนีาคม 2562 

อาหาร ประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากโภชนาการ 
ฉบบัที ่3 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ประเทศคู่คา้ 
 

 

- 20 เม.ย. 62 
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/264/T_00
09.PDF (ภาษาไทย) 
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No
.392.pdf (ภาษาองักฤษ) 

35. ไทย * 
G/SPS/N/THA/249/Add.1 
19 มนีาคม 2562 

อาหาร ประกาศใชป้ระกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวธิกีารใชว้ตัถุในอาหารเพื่อการจ าหน่ายหรอืทีจ่ าหน่าย 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/237/T_00
16.PDF (ภาษาไทย) 
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No
.390.pdf (ภาษาองักฤษ) 

ประเทศคู่คา้ - 26 ก.ย. 61 

36. ไทย * 
G/SPS/N/THA/250/Add.1 
19 มนีาคม 2562 

อาหาร ประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่ห้ามผลติ , 
น าเขา้ หรอืเพื่อจ าหน่าย 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/237/T_00
18.PDF (ภาษาไทย) 
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No
.391.pdf (ภาษาองักฤษ) 

ประเทศคู่คา้ - 26 ก.ย. 61 

37.  ไตห้วนั  
G/SPS/N/TPKM/487 
28 มนีาคม 2562 

วตัถุเจอืปนอาหาร ปรบัปรุงและมาตรฐานเกีย่วกบั ขอบเขต การใช้และขอ้จ ากดัการใช ้
วัต ถุ เจือปนอาหาร Potassium Dihydrogen Phosphate, Xylitol, 
Lycopene (Synthetic), Lycopene ที่ได้จาก Blakeslea trispora และ 
L-Theanine 

ประเทศคู่คา้ 27 พ.ค. 62 - 
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คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       

ผลบงัคบัใช้ 

38. ไตห้วนั  
G/SPS/N/TPKM/488 
28 มนีาคม 2562 

สารปนเป้ือนและ
สารพษิในอาหาร 

จดัท าร่างมาตรฐานสุขอนามยัส าหรบัสารปนเป้ือนและสารพษิในอาหาร 
โดยจัดท าให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับน ้ามันและ
ไขมนัเพื่อการบรโิภคของโคเดก็ซ ์โดยก าหนดปรมิาณสารหนูอนินทรยี ์
ทีร่ะดบั 0.1 มก./กก. ส าหรบัน ้ามนัจากปลาและหอยและก าหนดปรมิาณ
สูงสุดของสาร Benzopyrene (BaP) ในสินค้าที่ผ่านกระบวนการย่าง 
(roased) เช่น หอยสองฝาย่าง เนื้อ/ปลาย่าง เป็นตน้  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/TPKM/19_1
779_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 27 พ.ค. 62 - 

39. ยกูนัดา 
G/SPS/N/UGA/70  
27 มนีาคม 2562 

เน้ือบด ก าหนดร่างมาตรฐาน DUS 931:2019 เกี่ยวกับเนื้อบด โดยระบุ
ขอ้ก าหนด วธิกีารสุ่มตวัอย่างและการทดสอบส าหรบัเนื้อบดทีใ่ชเ้ป็น
อาหารหรอืเป็นสว่นประกอบในอาหาร  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/UGA/19_16
87_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 26 พ.ค. 62 - 

40.  สหรฐัอเมรกิา * 
G/SPS/N/USA/2156/Add.9 
19 มนีาคม 2562 

อาหาร ประกาศขยายเวลาการปฏบิตัติามมาตรฐานเกีย่วกบัการเพาะปลกู, 
การเก็บเกี่ยว , การบรรจุ  และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ใดๆ 
นอกเหนือจากต้นอ่อนพืช เพื่อรับทราบปญัหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏบิตังิานจรงิและพจิารณาลดอุปสรรคในการปฏบิตัติามมาตรฐาน 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/USA/19_16
03_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ - - 
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41. แอฟรกิาใต ้
G/SPS/N/ZAF/63 
18 มนีาคม 2562 

ผลติภณัฑเ์น้ือกระป๋อง ข้อก าหนดบงัคบัส าหรบัผลิตภณัฑ์เน้ือกระป๋องเพื่อการบรโิภคของ
มนุษย์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของแอฟรกิาใต้ (SANS) 1675 โดย
ข้อก าหนดนี้บงัคบัใช้กบัโรงงานผลิต กระบวนการผลิต การแปรรูป 
การฆา่เชือ้ผลติภณัฑ ์นอกจากนี้ ขอ้ก าหนดดา้นสขุอนามยั  
ข้อก าหนดการปนเป้ือนสารเคมีและจุลินทรีย์ รวมทัง้ข้อก าหนด
เกี่ยวกบัเจ้าหน้าที่ ณ โรงงานบรรจุ จะต้องเป็นไปตาม SANS 1675 
ดว้ย 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/ZAF/19_1487_
00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 17 พ.ค. 62 6 เดอืน 
หลงัจาก
ประกาศใน 
ราชกจิจาฯ 

42 แอฟรกิาใต ้ 
G/SPS/N/ZAF/64  
27 มนีาคม 2562 

ยารกัษาสตัวเ์พื่อการ
บรโิภค (stock 

remedies) 

แก้ไขร่างกฎระเบยีบเกี่ยวกบัยารกัษาสตัว์เพื่อการบริโภค (stock 
remedies) โดยแบ่งประเภทยาสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อ
จ าหน่าย นอกจากนี้ก าหนดใหม้กีารควบคุมการตดิฉลากส าหรบัยา
สตัว ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/ZAF/19_16
08_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 26 พ.ค. 62 6 เดอืน 
หลงัจาก
ประกาศใน 
ราชกจิจาฯ 

 
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    


