
 เฉพาะที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ 
ตารางสรปุมาตรการอปุสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT/WTO Notification) 

ประจ าวนัท่ี 1 – 15 มีนาคม 2562 
 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 

วนัสุดท้ายท่ี
แสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

1 เคนยา 
G/TBT/N/KEN/844 
14 มนีาคม 2562 

เน้ือ และผลติภณัฑเ์น้ือ ร่างมาตรฐานระบขุอ้ก าหนดการผลติผลติภณัฑเ์น้ือสตัวบ์รรจุเสรจ็ทีแ่ปรรปูหรอืผลติ
ในโรงงานแปรรปูเน้ือสตัวท์ีไ่ดร้บัอนุญาต รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูดท้ี ่
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KEN/19_1503_00_e.pdf 

15 เม.ย. 62 เมื่อประกาศใน
กฎกระทรวงฯ 

2. เคนยา 
G/TBT/N/KEN/845 
14 มนีาคม 2562 

เน้ือ และผลติภณัฑเ์น้ือ ร่างมาตรฐานระบขุอ้ก าหนดวธิกีารสุม่ตวัอย่างและการทดสอบส าหรบัส าหรบัไสก้รอก
ทีท่ าจากเนื้อโค, เน้ือลกูแกะ/เน้ือแกะ, เน้ือแพะ, เน้ืออฐู, เน้ือหมแูละเน้ือสตัวปี์กเพื่อ
การบรโิภค รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูดท้ี ่
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KEN/19_1504_00_e.pdf 

15 เม.ย. 62 เมื่อประกาศใน
กฎกระทรวงฯ 

3 เคนยา 
G/TBT/N/KEN/846 
14 มนีาคม 2562 

สตัวปี์กและไขไ่ก ่ ร่างมาตรฐานระบขุอ้ก าหนดวธิกีารสุม่ตวัอย่างและการทดสอบส าหรบัสตัวปี์กปรุงรส 
ซึง่ใชก้บัสตัวปี์กทีเ่ลีย้งเพื่อการบรโิภค รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูดท้ี่ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KEN/19_1505_00_e.pdf 

15 เม.ย. 62 เมื่อประกาศใน
กฎกระทรวงฯ 

4 เคนยา 
G/TBT/N/KEN/847 
14 มนีาคม 2562 

เน้ือ และผลติภณัฑเ์น้ือ ร่างมาตรฐานระบุวธิกีารส าหรบัการคดัเกรดเน้ือ รวมถงึเนื้อลกูววั, ขอ้ก าหนดดา้น
คุณภาพและความปลอดภยั, วธีกีารสุม่ตวัอย่างและการทดสอบส าหรบัซาก, เน้ือ
ส าหรบัการบรโิภค โดยมาตรฐานน้ียงัก าหนดสว่นส าคญัของการตดัเนื้อสตัวจ์ากซาก
เพื่อจ าหน่าย รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูดท้ี ่
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KEN/19_1506_00_e.pdf 

15 เม.ย. 62 เมื่อประกาศใน
กฎกระทรวงฯ 

5 เคนยา 
G/TBT/N/KEN/848 
14 มนีาคม 2562 

เน้ือ และผลติภณัฑเ์น้ือ ร่างมาตรฐานระบขุอ้ก าหนดวธิกีารทดสอบและการสุม่ตวัอย่างส าหรบัเนื้อแช่เกลอื
กระป๋อง (canned corned beef) รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูดท้ี ่
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KEN/19_1507_00_e.pdf 

15 เม.ย. 62 เมื่อประกาศใน
กฎกระทรวงฯ 



ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 

วนัสุดท้ายท่ี
แสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

6 ไตห้วนั 
G/TBT/N/TPKM/364 
1 มนีาคม 2562 

ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์ ประกาศพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการเกษตรอนิทรยีป์ระกาศเมื่อวนัที ่30 พฤษภาคม 
2561 และมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่30 พฤษภาคม 2562 ตามวรรค 1 ของมาตรา 14 
"รายการขอ้บงัคบัและขอ้หา้มในสญัญาระหว่างหน่วยรบัรองและผูป้ระกอบการสนิคา้
เกษตร" ร่างกฎระเบยีบประกอบดว้ย 18 ขอ้ ซึง่สรุปไดด้งันี้  
    1. ค าอธบิายของขอ้ก าหนดทีใ่ชใ้นสญัญา (ขอ้ 2)  
    2. เอกสารทีต่อ้งสง่โดยผูป้ระกอบการสนิคา้เกษตร ขัน้ตอนการรบัรอง เงื่อนไขการ
ปฏเิสธการรบัรอง (ขอ้ 3 ถงึ 6)  
    3. ขอ้ควรปฏบิตัขิองผูป้ระกอบการสนิคา้เกษตรทีไ่ดร้บัการรบัรองเพื่อใชส้ าหรบั
การเพิม่หรอืลดขอบเขตการรบัรอง การใชง้านชว่งเวลาทีถู่กตอ้งและการขยาย
ใบรบัรองการรบัรอง (ขอ้ 7 ถงึ 11)  
    4. การก ากบัดแูลและเฝ้าระวงัผูป้ฏบิตังิานทีผ่่านการรบัรองโดยหน่วยงานรบัรอง 
(ขอ้ 12 ถงึ 13)  
    5. ระยะเวลาเกบ็รกัษาบนัทกึของผูป้ระกอบการสนิคา้เกษตรและการจดัการ
เครื่องหมายอนิทรยี ์(ขอ้ 14 ถงึ 15)  
    6. การค านวณการสญูเสยีและความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัผูป้ระกอบการสนิคา้
เกษตรโดยการประพฤตมิชิอบของหน่วยรบัรองในการด าเนินกจิกรรมการรบัรอง (ขอ้ 
16-18)  
    7. เงื่อนไขการยกเลกิใบรบัรองของผูป้ระกอบการสนิคา้เกษตร (ขอ้ 19) 

30 เม.ย. 62 30 พ.ค. 62 

7 ไตห้วนั 
G/TBT/N/TPKM/365 
1 มนีาคม 2562 

ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์ พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการเกษตรอนิทรยีป์ระกาศเมื่อวนัที ่30 พฤษภาคม 2561 และ
มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่30 พฤษภาคม 2562 ตามวรรค 5 ของมาตรา 11 "ระเบยีบว่า
ดว้ยการอนุมตัแิละการจดัการหน่วยรบัรองส าหรบัผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี"์ ร่างขึน้
เพื่อก าหนดบทบญัญตัสิ าหรบัการอนุมตัแิละการก ากบัดแูลของหน่วยงานรบัรอง 

30 เม.ย. 62 30 พ.ค. 62 



ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 

วนัสุดท้ายท่ี
แสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

ขอ้มลูทีจ่ะแสดงรายการในเอกสารการอนุมตั ิฯลฯ ร่างกฎระเบยีบประกอบดว้ย 19 
มาตรา ซึง่สรุปไดด้งันี้  
     1. ค าอธบิายของขอ้ก าหนด (มาตรา 2)  
     2. คุณสมบตัขิองหน่วยงานทีไ่ดร้บัการรบัรอง ขัน้ตอนการสมคัรเพื่อขออนุมตั ิ
และเอกสารทีจ่ะอื่นเพื่อขอรบัการรบัรอง (มาตรา 3 และ 4)  
     3. ขอ้มลูทีจ่ะแสดงในเอกสารการอนุมตัขิ ัน้ตอนส าหรบัการเปลีย่นแปลงและการ
ขยายระยะเวลาการมผีลบงัคบัใชข้องเอกสารการอนุมตั ิรวมถงึขอ้ตกลงในการ
รายงานการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเอกสารภายในทีส่ง่มาพรอ้มกบัใบสมคัรการ
อนุมตั ิ(มาตรา 5 ถงึ 7)        
    4. ขอ้มลูทีแ่สดงอยู่ในใบรบัรองการรบัรอง ระยะเวลาทีใ่ชไ้ดข้องใบรบัรองการ
รบัรองและการจดัการ/การก ากบัดแูลของหน่วยรบัรองทีไ่ดร้บัการรบัรอง (มาตรา 8 
ถงึ 11)  
    5. ขอ้ก าหนดส าหรบัการเพิม่หรอืลดขอบเขตการรบัรองและการถอนสถานะการ
รบัรองส าหรบัหน่วยรบัรองทีไ่ดร้บัการรบัรอง (มาตรา 12 ถงึ 14) 
    6. ระยะเวลาการเกบ็รกัษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการรบัรอง (มาตรา 15)  
    7. การเสนอรายงานประจ าปี โดยหน่วยงานทีไ่ดร้บัการรบัรองการเปิดเผยกจิกรรม
การรบัรองและการจดัการ/การก ากบัดแูลของหน่วยงานทีไ่ดร้บัการรบัรองรวมทัง้
หน่วยงานทีไ่ดร้บัการรบัรอง (มาตรา 16-18) 8. วนัทีม่ผีลใชบ้งัคบั: 30 มนีาคม 2562 
(มาตรา 19) 

8 ไตห้วนั 
G/TBT/N/TPKM/366 
1 มนีาคม 2562 

ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์ ร่างการก าหนดเอกสารทีจ่ะถูกเกบ็ไวโ้ดยหน่วยงานรบัรองทีด่ าเนินการรบัรอง
ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์โดยเอกสารดงักล่าวรวมถงึคู่มอืคุณภาพ, ขัน้ตอนการ
ด าเนินการรบัรอง, บนัทกึ ค ารอ้ง, คุณสมบตัขิองบุคลากร, รายงานการตรวจสอบ

30 เม.ย. 62 30 พ.ค. 62 



ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 

วนัสุดท้ายท่ี
แสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

ภายใน, บนัทกึการรบัเหมาชว่ง ฯลฯ ระยะเวลาการเกบ็รกัษาคอื 6 ปี โดยคู่มอืและ
เอกสารอาจถูกเกบ็ไวใ้นรปูแบบเอกสารหรอืรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

9. ยกูนัดา 
G/TBT/N/UGA/1035 
7 มนีาคม 2562 

เน้ือแช่เกลอืกระป๋อง 
(canned corned beef) 

ร่างมาตรฐานระบขุอ้ก าหนดวธิกีารทดสอบและการสุม่ตวัอย่างส าหรบัผลติภณัฑเ์น้ือ
แช่เกลอืกระป๋อง (canned corned beef) รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูดท้ี ่
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA/19_1347_00_e.pdf 

6 พ.ค. 62 เมื่อประกาศใน
กฎกระทรวงฯ 

10 ยกูนัดา 
G/TBT/N/UGA/1036 
7 มนีาคม 2562 

เกรดเนื้อโคและการตดัแต่ง
เน้ือโค 

ร่างมาตรฐานระบุวธิกีารส าหรบัการคดัเกรดเน้ือ รวมถงึเนื้อลกูววั, ขอ้ก าหนดดา้น
คุณภาพและความปลอดภยั, วธีกีารสุม่ตวัอย่างและการทดสอบส าหรบัซาก, เน้ือ
ส าหรบัการบรโิภค โดยมาตรฐานน้ียงัก าหนดสว่นส าคญัของการตดัเนื้อสตัวจ์ากซาก
เพื่อจ าหน่าย รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูดท้ี ่
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA/19_1348_00_e.pdf 

6 พ.ค. 62 เมื่อประกาศใน
กฎกระทรวงฯ 

11 ยกูนัดา 
G/TBT/N/UGA/1037 
7 มนีาคม 2562 

สตัวปี์กปรุงรส ร่างมาตรฐานระบขุอ้ก าหนดวธิกีารสุม่ตวัอย่างและการทดสอบส าหรบัสตัวปี์กปรุงรส 
โดยใชก้บัสตัวปี์กทีเ่ลีย้งเพื่อการบรโิภค รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูดท้ี่ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA/19_1349_00_e.pdf 

6 พ.ค. 62 เมื่อประกาศใน
กฎกระทรวงฯ 

12 ยกูนัดา 
G/TBT/N/UGA/1038 
7 มนีาคม 2562 

ไสก้รอกเน้ือ ร่างมาตรฐานระบขุอ้ก าหนดวธิกีารสุม่ตวัอย่างและการทดสอบส าหรบัส าหรบัไสก้รอก
ทีท่ าจากเนื้อโค, เน้ือลกูแกะ/เน้ือแกะ, เน้ือแพะ, เน้ืออฐู, เน้ือหมแูละเน้ือสตัวปี์กเพื่อ
การบรโิภค รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูดท้ี ่
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA/19_1350_00_e.pdf 

6 พ.ค. 62 เมื่อประกาศใน
กฎกระทรวงฯ 

13 ยกูนัดา 
G/TBT/N/UGA/1039 
7 มนีาคม 2562 

ผลติภณัฑเ์น้ือสตัวใ์น
ภาชนะบรรจ ุ

ร่างมาตรฐานระบขุอ้ก าหนดการผลติผลติภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรปูในภาชนะบรรจหุรอื
ผลติในโรงงานแปรรปูเน้ือสตัว ์รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูดท้ี ่
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA/19_1351_00_e.pdf 

6 พ.ค. 62 เมื่อประกาศใน
กฎกระทรวงฯ 

14. สหรฐัอเมรกิา 
G/TBT/N/USA/1445 
7 มนีาคม 2562 

เกษตรอนิทรยี ์ ประกาศแกไ้ขรายชื่อสารทีไ่ดร้บัอนุญาตและตอ้งหา้ม (National List) ของกฎระเบยีบ
อนิทรยีข์อง USDA โดยเพิม่องคป์ระกอบ elemental sulfur ส าหรบัใชเ้ป็น 
molluscicide ในการผลติพชือนิทรยี ์เพิม่ polyoxin D zinc salt เพื่อควบคุมโรคทีเ่กดิ

16 เม.ย. 62 - 
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สารเคมอีนิทรยี ์ จากเชือ้ราในการผลติพชือนิทรยีแ์ละจดัประเภท magnesium chloride จากประเภท
สารสงัเคราะหท์ีไ่ดร้บัอนุญาตเปลีย่นเป็นประเภทไมใ่ช่สารสงัเคราะหท์ีไ่ดร้บัอนุญาต 
เพื่อเป็นสว่นผสมในการจดัการอนิทรยี ์รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูดท้ี ่
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_1324_00_e.pdf 

15 แอฟรกิาใต ้
G/TBT/N/ZAF/235 
11 มนีาคม 2562 

ผลติภณัฑเ์น้ือสตัวบ์รรจุ
กระป๋อง 

ประกาศขอ้ก าหนดบงัคบัผลติภณัฑเ์น้ือสตัวบ์รรจุกระป๋องเพื่อการบรโิภค ซึง่ผู้
จ าหน่ายตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดนี้และขอ้ก าหนดของ Standard National National 
Standard (SANS) 1675 ฉบบัลา่สดุ ทีใ่ชก้บัโรงงานผลติ, การผลติ, การแปรรปู, และ
การฆา่เชือ้ของผลติภณัฑ ์ขอ้ก าหนดดา้นสขุอนามยัส าหรบัผลติภณัฑ ์ขอ้ก าหนดดา้น 
chemical และ microbiological ส าหรบัผลติภณัฑ ์และขอ้ก าหนดส าหรบัพนกังานที่
โรงคดับรรจตุอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ SANS 1675 ฉบบัล่าสดุ รายละเอยีด
เพิม่เตมิดไูดท้ี ่
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/ZAF/18_1451_00_e.pdf 

10 พ.ค. 62 6 เดอืนหลงัจาก
วนัทีป่ระกาศ
ครัง้สดุทา้ย 

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    

       
 

http://docsonline.wto.org/

