
เฉพาะที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ 
ตารางสรุปมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT Notification) 

ประจ าวันที่ 16 – 30 เมษายน 2562 
 

ที ่
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 
วันที่ WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคัญ 
วันสุดท้ายท่ีแสดง
ความเห็น/คัดค้าน 

วันที่มี                       
ผลบังคับใช้ 

จุดประสงค์ 

1. อาร์เจนตินา 
G/TBT/N/ARG/360 
16 เมษายน 2562 

ผลิตภณัฑ์เนื้อสตัว ์
แช่แข็งในบรรจุภัณฑ ์

 

ประกาศร่างญัตติเกี่ยวกับการแสดงข้อความบนฉลากส าหรับ
เนื้อสัตว์แช่แข็งที่ต้องละลายน้ าแข็งก่อนวางจ าหน่าย 

8 มิ.ย. 62 - คุ้มครองผู้บริโภค 

2. เยอรมนี * 
G/TBT/N/DEU/16 
24 เมษายน 2562 

ผลิตภณัฑ์อาหารทีม่ี
แหล่งก าเนิดจากสัตว ์

จัดท าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ฉลากสวัสดิภาพสัตว์ โดยระบุ
เกณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งก าเนิดจากสัตว์ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวมี
ขอบเขตเพิ่มเติมที่มากกว่าข้อก าหนดการใช้ฉลากที่มีอยู่เดิม โดย
ข้อก าหนดนี้เป็นข้อก าหนดแบบสมัครใจและมีผลเกี่ยวเนื่องกับ
ข้อก าหนดด้านการเก็บรักษา, การขนส่ง และการฆ่าสัตว์เพื่อใช้ใน
การผลิตอาหาร 

22 มิ.ย. 62 1 พ.ย. 62 การติดฉลาก 

3.  เอกวาดอร์  
G/TBT/N/ECU/370 
17 เมษายน 2562 

เนื้อสัตว์ท่ีผา่นการ
เตรียมหรือการเก็บ
รักษา, เครื่องในสัตว์

หรือเลือด 

จัดท าร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับข้อก าหนดส าหรับผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ที่จ าหน่ายภายในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ โดย
ข้อก าหนดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและ
ป้องกันการปฏิบัติที่เกิดจากความเข้าใจผิด โดยร่างกฎระเบียบนี้จะ
บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 
1. ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สด, ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ผ่านการหมัก, 
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงสุกหรือผ่านการปรุงสุกบางส่วน 
และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป 
2. เนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการหมัก 
ข้อก าหนดทางเทคนิคดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
- ผลิตภัณฑ์จากปลา, หอยสดและสัตว์ในกลุ่ม Crustaceans และ
ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ 

15 ม.ิย. 62 180 วัน หลัง
ประกาศใน 
ราชกิจจาฯ 

คุ้มครองผู้บริโภค 

4. เอกวาดอร ์
G/TBT/N/ECU/384 
24 เมษายน 2562 

นมและผลติภณัฑ์จากนม จัดท าร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับข้อก าหนดส าหรับผลิตภัณฑจ์าก
นมที่จ าหน่ายภายในประเทศและน าเข้าจากตา่งประเทศ โดยข้อก าหนดนี้
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการปฏิบัติ

22 มิ.ย. 62 180 วัน หลัง
ประกาศใน 
ราชกิจจาฯ 

คุ้มครองผู้บริโภค 



 
หมายเหตุ:  * คือ มาตรการที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าของไทยกับประเทศคู่ค้า 
 สามารถแจ้งข้อคิดเห็นให้ มกอช. ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการแสดงความเห็นผ่านทาง Email: spsthailand@gmail.com    
 รายละเอียดเพิ่มเติม http://docsonline.wto.org/  หรือติดต่อกลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โทร 02-561-2277 ต่อ 1348, 1345   

ที่เกิดจากความเข้าใจผิด โดยร่างกฎระเบียบนี้จะบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์
ดังต่อไปนี้  เช่น นมพาสเจอร์ไรซ์, นมเปรี้ยว, นมผง, นมข้น, เนย, 
ผลิตภัณฑ์ชีสชนิดต่างๆ เป็นต้น 

5. อิสราเอล 
G/TBT/N/ISR/1050 
24 เมษายน 2562 

นมวัวเพื่อการบรโิภค แก้ไขมาตรฐานบังคับ SI 284 เรื่อง นมวัวเพื่อการบริโภค โดยมี
ประเด็นท่ีแตกต่างจากฉบับเก่า ดังนี้ 
- ถอดถอนข้อก าหนดต่อไปนี้: Homogenization และประสิทธิผล
ของการท า Homogenization (ย่อหน้าที่ 205), การท าความ
สะอาด (ย่อหน้าที่ 206), ระดับความเป็นกรด (ย่อหน้าที่ 207), 
Fatless dry content (ย่อหน้าที่ 210), การปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ 
(ย่อหน้าที่ 211), ความทนทานของผลิตภัณฑ์ต่อการกระแทก (ย่อ
หน้าที่ 212), ปริมาณจุลชีพชนิด Coliform (ย่อหน้าที่ 308.2) และ
การเก็บรักษา (ย่อหน้าท่ี 213) 
- เพิ่มเติมข้อก าหนดต่อไปนี้: ปริมาณโปรตีน (Protein content), 
ค่าความเป็นกรด -เบส (pH value), ปริมาณจุลชีพ 
Enterobacteriaceae และปริมาณแลคโตส 
- ก าหนดให้ทุกข้อบทและข้อบทย่อยเป็นข้อก าหนดบังคับที่ต้อง
ปฏิบัติตาม 
ทั้งนี้ ท้ังมาตรฐานฉบับเก่าและฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ภายใน 24 
เดือน นับตั้งแต่วันที่บังคับใช้มาตรฐานใหม่ โดยในช่วงเปลี่ยนผ่าน
นมวัวจะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานบังคับทั้ง 2 ฉบับนี้  

22 มิ.ย. 62 มีผลบังคับใช้
ภายในระยะเวลา 

24 เดือน 
นับตั้งแต่บังคับใช้
มาตรฐานฉบบั

ใหม ่

คุ้มครองผู้บริโภค 

6. รวันดา 
G/TBT/N/RWA/239 
25 เมษายน 2562 

สารก าจดัศัตรูพืชและ
สารเคม ี

จัดท าร่างมาตรฐานเกี่ยวกับวิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อใช้เป็นตัวแทนใน
การทดสอบสารก าจัดศัตรูพืชทางการเกษตรชนิดเหลวและแข็ง 

23 มิ.ย. 62 - คุ้มครองผู้บริโภค 

7. สหรัฐอเมริกา 
G/TBT/N/USA/1479 
29 เมษายน 2562 

เนื้อสัตว์และสตัว์ปีก FSIS แก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับฉลากส าหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์
ปีก โดยยกเลิกข้อก าหนดที่ระบุให้มีการแสดงน าหนักสุทธิ 2 ระบบ
หน่วย บนฉลากบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกที่มี
น้ าหนักอย่างน้อย 1 ปอนด์ (หรือ 1 พินท์) แต่ไม่เกิน 4 ปอนด์ (หรือ 1 
แกลลอน)  

17 มิ.ย. 62 - การติดฉลาก 



 สามารถขอเอกสารกฎระเบียบฉบับเต็มได้ที่  https://goo.gl/forms/DLQjsCNov6YXscUq2  หรือ QR Code    


