
เฉพาะที่เกีย่วข้องดา้นปศุสัตว ์
 ตารางสรุปมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT Notification) 

ประจ าวันที่ 1 – 15 เมษายน 2562 
 

ที ่
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 
วันที่ WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคัญ 
วันสุดท้ายท่ีแสดง
ความเห็น/คัดค้าน 

วันที่มี                       
ผลบังคับใช้ 

จุดประสงค์ 

3. บุรุนด ี
G/TBT/N/BDI/22 
2 เมษายน 2562 

เนื้อสัตว์จากโคกระบือชนิด
สดหรือชนิดแช่เย็น, ชนิด
แช่แข็ง รวมถึงเนื้อและ

ผลิตภณัฑ์จากเนื้อ 

จัดท าร่างมาตรฐานระบุข้อก าหนด วิธีการทดสอบ และการสุ่ม
ตัวอย่างส าหรับผลิตภัณฑ์เนื้อแช่เกลือบรรจุกระป๋อง 

1 มิ.ย. 62 - คุ้มครองผู้บริโภค 

4. บุรุนด ี
G/TBT/N/BDI/23 
2 เมษายน 2562 

เนื้อสัตว์จากโคกระบือ 
ชนิดสดหรือชนิดแช่เย็น 

จัดท าร่างมาตรฐานระบุวิธีการส าหรับการคัดเกรดเนื้อรวมถึงเนื้อลูก
วัว, ข้อก าหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัย, วีธีการสุ่มตัวอย่าง
และการทดสอบซาก และเนื้อส าหรับการบริโภค โดยมาตรฐานนี้ได้
ก าหนดช้ินส่วนส าคัญของการตัดเนื้อสัตว์จากซากเพื่อจ าหน่าย  

1 มิ.ย. 62 - คุ้มครองผู้บริโภค 

5. บุรุนด ี
G/TBT/N/BDI/24 
2 เมษายน 2562 

เนื้อสัตว์และเครื่องในของ
สัตว์ปีก สด แช่เย็นหรือแช่

แข็ง สัตว์ปีกและไข ่

จัดท าร่างมาตรฐานระบุข้อก าหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และการ
ทดสอบส าหรับสัตว์ปีกปรุงรส โดยมาตรฐานฉบับนี้จะบังคับใช้กับสัตว์
ปีกท่ีเลี้ยงเพื่อการบริโภค 

1 มิ.ย. 62 - คุ้มครองผู้บริโภค 

6. บุรุนด ี
G/TBT/N/BDI/25 
2 เมษายน 2562 

ไส้กรอกและผลติภณัฑ์ที่
คล้ายกัน 

จัดท าร่างมาตรฐานระบุข้อก าหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และการ
ทดสอบส าหรับไส้กรอกที่ท าจากเนื้อโค , เนื้อลูกแกะ/เนื้อแกะ ,  
เนื้อแพะ, เนื้ออูฐ, เนื้อหมู และเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการบริโภค 

1 มิ.ย. 62 - คุ้มครองผู้บริโภค 

9. เม็กซิโก 
G/TBT/N/MEX/386/Add.2 
9 เมษายน 2562 

ผลิตภณัฑ์เนื้อสตัว์แปรรูป ประกาศใช้มาตรฐาน NOM-213-SSA1-2018 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และ
บริการ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์และสถานประกอบการแปรรูป
เนื้อสัตว์ ข้อก าหนดด้านสุขอนามัย และวิธีการทดสอบ   โดยมีผล
บังคับใช้ภายหลังประกาศใน Official Journal 180 วัน  

- - คุ้มครองผู้บริโภค 

10. มาเลเซีย 
G/TBT/N/MYS/84 
4 เมษายน 2562 

อาหารทั้งหมด แก้ไขข้อก าหนดส าหรับผลิตภัณฑ์ที่จะติดฉลากว่าเป็น "Wholegrain" 
หรือ "Wholemeal". 

4 มิ.ย. 62 - คุ้มครองผู้บริโภค 

11. มาเลเซีย 
G/TBT/N/MYS/85 
4 เมษายน 2562 

อาหารทั้งหมด แก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับส่วนผสมของอาหารดังนี้  
- อนุญาตให้ใช้สาร 2-Fucosyllactose (2-FL) ในอาหาร และอนุญาตให้ใช้
ในอาหารส าหรับทารก นมสูตรต่อเนื่อง (Follow-up formula) และนมผง
ส าหรับเด็ก โดยก าหนดปริมาณสูงสุดที่ 120 มก./100 มล. 

4 มิ.ย. 62 - คุ้มครองผู้บริโภค 



ที ่
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 
วันที่ WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคัญ 
วันสุดท้ายท่ีแสดง
ความเห็น/คัดค้าน 

วันที่มี                       
ผลบังคับใช้ 

จุดประสงค์ 

12. มาเลเซีย 
G/TBT/N/MYS/86 
4 เมษายน 2562 

อาหารทั้งหมด แก้ไขการอนุญาตให้ Isomaltodextrin เป็นสารอาหารเสริมที่ได้รับ
อนุญาต (อนุญาตให้เพิ่มในอาหารทุกชนิดยกเว้นผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก) 

4 มิ.ย. 62 - คุ้มครองผู้บริโภค 

15. ไต้หวัน 
G/TBT/N/TPKM/341/Add.1 
12 เมษายน 2562 

อาหารและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการจัดการเกี่ยวกับการทบทวน 
การลงทะเบียน และการออกใบอนุญาตของอาหารและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/TPKM/341 โดย
กฎระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 และ
เปลี่ยนช่ือกฎระเบียบเป็น กฎระเบียบว่าด้วยการจัดการเกี่ยวกับการ
ทบทวน การลงทะเบียน และการออกเอกสารใบอนุญาตส าหรับอาหาร
และผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

- 10 เม.ย. 62 คุ้มครองผู้บริโภค 

34. ยูกันดา 
G/TBT/N/UGA/757/Add.1 
10 เมษายน 2562 

กระเพาะปลาแห้ง ประกาศใช้ร่างมาตรฐานกระเพาะปลาแห้ง โดยมีผลบังคับใช้ 
เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2562 ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข 
G/TBT/N/UGA/757 

- 26 มี.ค. 62 คุ้มครองผู้บริโภค 

35. ยูกันดา 
G/TBT/N/UGA/796/Add.1 
10 เมษายน 2562 

ผลิตภณัฑ์เนื้อสตัว ์ ประกาศใช้ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อก าหนดด้านสุขอนามัยส าหรับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปในบรรจุภัณฑ์ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่  26  มีนาคม 2562 ตามประกาศแจ้ ง เ วี ยนหมาย เลข 
G/TBT/N/UGA/796 

- 26 มี.ค. 62 คุ้มครองผู้บริโภค 

36. ยูกันดา 
G/TBT/N/UGA/797/Add.1 
10 เมษายน 2562 

เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว ์

ประกาศใช้ร่างมาตรฐานข้อก าหนดด้านสุขอนามัยส าหรับการขนส่ง
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 
2562 ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/UGA/797 

- 26 มี.ค. 62 คุ้มครองผู้บริโภค 

37. ยูกันดา 
G/TBT/N/UGA/805/Add.1 
9 เมษายน 2562 

นมและผลติภณัฑ์นม ประกาศใช้ร่างมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีด้านสุขอนามัยส าหรับนมและ
ผลิตภัณฑ์นม โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ตาม
ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/UGA/805 

- 26 มี.ค. 62 คุ้มครองผู้บริโภค 

47. ยูกันดา 
G/TBT/N/UGA/911/Add.1 
9 เมษายน 2562 

ผลิตภณัฑ์ไขมันนม ประกาศใช้ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไขมันนม โดยมีผลบังคับใช้ 
เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2562 ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข 
G/TBT/N/UGA/911 

- 26 มี.ค. 62 คุ้มครองผู้บริโภค 

53. ยูกันดา 
G/TBT/N/UGA/1045 
2 เมษายน 2562 

ซอสเนย ซอส Gheeเนย 
เนย และไขมันและน้ ามัน

อื่น ๆ ท่ีได้จากนม 

จัดท าร่างมาตรฐานส าหรับข้อก าหนดและการสุ่มตัวอย่าง รวมถึง
วิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์ซอสเนย (Eshabwe) เพื่อการบริโภค  
รายละเอียดเพิ่มเติม 

1 มิ.ย. 62 เมื่อประกาศใน 
กฎกระทรวงฯ 

คุ้มครองผู้บริโภค 
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https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA/1
9_1837_00_e.pdf 

54. ยูกันดา 
G/TBT/N/UGA/1046 
2 เมษายน 2562 

นมแพะพาสเจอร์ไรส์ นม
และครมี 

จัดท าร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อก าหนดวิธีการทดสอบและการสุ่ม
ตัวอย่างส าหรับนมแพะพาสเจอร์ไรส์  
รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA/1
9_1838_00_e.pdf 

1 มิ.ย. 62 เมื่อประกาศใน 
กฎกระทรวงฯ 

คุ้มครองผู้บริโภค 

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    
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