
เฉพาะที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ 

 ตารางสรปุมาตรการอปุสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT Notification) 
ประจ าวนัท่ี 16 - 31 มีนาคม 2562  

 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

1. แกมเบยี 
G/TBT/N/GMB/4 
19 มนีาคม 2562 

น ้ามนัและไขมนัส าหรบั
การบรโิภคของมนุษย ์

(Fortified edible oils and 
fats) 

จัดท าร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อก าหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการ
ทดสอบน ้ามนัและไขมนัส าหรบัการบริโภคของมนุษย์ (Fortified edible 
oils and fats) โดยมาตรฐานฉบบันี้ไม่ได้ปรบัใช้กบัไขมนัสตัว์ น ้ามนัพชื 
น ้ามนัมะกอก และน ้ามนักากมะกอก (Olive-pomace Oils) และน ้ามนัอื่นๆ 
ทีม่มีาตรฐานก าหนดไว ้

30 เม.ย. 62 ธ.ค. 62 

2. ญีปุ่น่ * 
G/TBT/N/JPN/623 
21 มนีาคม 2562 

สารก าจดัศตัรพูชื ญี่ปุ่นทบทวนระบบการขึ้นทะเบียนสารก าจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการใช้สารก าจัดศัตรูพืช โดยเพิ่มเรื่องการประเมินความ
ปลอดภยัในผู้ใช้สารก าจดัศตัรูพชืและในผึ้ง (honeybee) และประเมนิผล
กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เช่น สตัวแ์ละพชืในสายพนัธุท์ีก่ าหนด 
คน้รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_1637_00
_e.pdf 

20 พ.ค. 62 1 เม.ย. 63 

3. ไตห้วนั * 
G/TBT/N/TPKM/370 
25 มนีาคม 2562 

ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์ จดัท าร่างกฎระเบยีบเรื่องมาตรฐานการรบัรองผลติภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
และสินค้าที่อยู่ ร ะหว่ างการพิจ ารณาเ ป็นสินค้าอินทรีย์  ภายใต้
พระราชบญัญตัิการส่งเสรมิผลติภณัฑ์เกษตรอนิทรยี์ โดยได้ก าหนด (1) 
มาตรฐานการรบัรองผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีแ์ละ (2) สารทีอ่นุญาตใหใ้ช้
ในการผลติ การแปรรปู การบรรจุ การวางจ าหน่าย และการจ าหน่าย 

24 พ.ค. 62 30 พ.ค. 62 

4. ไตห้วนั * 
G/TBT/N/TPKM/371 
25 มนีาคม 2562 

ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์ ก าหนดประเภทและรายการผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี์ และสนิค้าเกษตรที่
อยู่ระหว่างการพจิารณาเป็นสนิอนิทรยีท์ีต่อ้งไดร้บัการรบัรอง (certification 
activities) 

24 พ.ค. 62 30 พ.ค. 62 

5. แทนซาเนีย 
G/TBT/N/TZA/257 

อาหารบรรจุเสรจ็และ
อาหารส าเรจ็ 

จดัท ามาตรฐานเกีย่วกบัการตดิฉลากวตัถุเจอืปนอาหารส าหรบัผลติภณัฑ์
อาหารแบบแบ่งจ าหน่าย (retail) ซึ่งประกอบไปด้วยการจ าหน่ายให้กบั

26 พ.ค. 62 เมื่อประกาศในกฎ
กระทรวงฯ 
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27 มนีาคม 2562 คนขายอาหารและโรงงานผลติอาหาร โดยมาตรฐานนี้ครอบคลุมถงึสารที่
ช่วยในการแปรรปูอาหาร (Food processing aids) 

8. แทนซาเนีย 
G/TBT/N/TZA/260 
28 มนีาคม 2562 

ไวน์ ร่างมาตรฐานเกีย่วกบัขอ้ก าหนดและวธิกีารสุ่มตวัอย่างและการทดสอบส าหรบั
ไวน์ (Still table wine) ทีผ่ลติจากองุ่นหรอืผลไมช้นิดอื่น 

27 พ.ค. 62 เมื่อประกาศในกฎ
กระทรวงฯ 

10. ยกูนัดา 
G/TBT/N/UGA/1040 
25 มนีาคม 2562 

ซากโค จดัท าร่างมาตรฐานเกี่ยวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัระบบการคดัเกรดซากโคที่
เหมาะสมส าหรบัการบรโิภคของมนุษย ์ณ โรงฆ่าสตัว ์ซึง่มาตรการนี้ปรบั
ใชก้บัโคทุกประเภท 

24 พ.ค. 62 เมื่อประกาศในกฎ
กระทรวงฯ 

11. ยกูนัดา 
G/TBT/N/UGA/1041 
25 มนีาคม 2562 

เน้ือบด จดัท าร่างมาตรฐานเกีย่วกบัขอ้ก าหนด วธิกีารสุ่มตวัอย่างและการทดสอบ
เน้ือบด (minced meat) ส าหรบัใชเ้ป็นอาหารหรอืเป็นสว่นผสมในอาหาร 

24 พ.ค. 62 เมื่อประกาศในกฎ
กระทรวงฯ 

12. แอฟรกิาใต ้
G/TBT/N/ZAF/214/Add.1 
28 มนีาคม 2562 

ผลติภณัฑเ์กษตร ประกาศใช้กฎระเบียบ เรื่อง การปกป้องสินค้าเกษตรที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมศิาสตรเ์พื่อการจ าหน่ายภายในแอฟรกิาใต้ ซึง่กฎระเบยีบดงักล่าวจะมี
ผลบงัคบัใชภ้ายใน 6 เดอืนหลงัจากประกาศลงในราชกจิจานุเบกษา 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/ZAF/19_1766_00
_e.pdf 

- 6 เดอืนหลงัจาก
ประกาศ 

13. ไทย * 
G/TBT/N/THA/215/Rev.2/Ad
d.1 
20 มนีาคม 2562 

อาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารทีต่้องตดิฉลากโภชนาการและค่า
พลงังาน น ้าตาล ไขมนั และโซเดียมแบบจดีีเอ ได้ประกาศลงในราชกจิจา
นุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้ 180 วัน
หลงัจากประกาศในราชกิจิจานุเบกษา  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/264/T_0012.PD
F  
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.394.p
df 

- 20 เม.ย. 62 
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14. ไทย * 
G/TBT/N/THA/513/Add.2 
20 มนีาคม 2562 

ฉลากโภชนาการ  
(ฉบบัที ่3) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 3) ได้
ประกาศลงในราชกจิจานุเบกษาแลว้เมื่อวนัที ่20 เมษายน 2562 และจะมี
ผลบงัคบัใช้ 180 วนัหลงัจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา รายละเอยีด
เพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/264/T_0009.PD
F 

- 20 เม.ย. 62 

15. ไทย * 
G/TBT/N/THA/535 
19 มนีาคม 2562 

ฉลากอาหารพรเีมยีม ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดง
ขอ้ความ “พรเีมยีม” บนฉลากอาหาร โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
1. ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที่ 365) พ.ศ. 2556 เรื่อง 
การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบบัที ่366) พ.ศ. 2556 เรื่อง การแสดงขอ้ความ “พรเีมยีม” 
บนฉลากน ้านมโคสด และน ้านมโคชนิดเตม็มนัเนยทีผ่่านกรรมวธิพีาสเจอร์
ไรส ์
2. ก าหนดนิยามของค าว่า “พรเีมยีม (Premium)” หมายความว่า ขอ้ความ
ทีแ่สดงคุณภาพหรอืมาตรฐาน และคุณลกัษณะเด่นเป็นพเิศษกว่าอาหารใน
ชนิดหรอืประเภทเดยีวกนัโดยทัว่ไป 
3. การแสดงฉลาก "พรเีมยีม" จะตอ้งไดร้บัการอนุญาตจาก อย. 
4. การแสดงฉลาก "พรเีมยีม" จะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
(1) มคีุณภาพหรอืมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัอาหารชนิดหรอืประเภทนัน้ 
(2) มวีธิกีารผลติ เครื่องมอืเครื่องใชใ้นการผลติและเกบ็รกัษาอาหาร ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารชนิดหรอืประเภทนัน้ 
(3) อาหารต้องมีคุณภาพ หรือมาตรฐานหรือคุณลกัษณะเด่นเป็นพิเศษ
อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
     (ก) ได้รบัการรบัรองด้านเกษตรอินทรยี์ จากหน่วยงานของรฐัที่มีอา
นาจหน้าที ่หรอืหน่วยงานรบัรองทีห่น่วยงานของรฐัทีม่อีานาจหน้าทีใ่หก้าร

18 พ.ค. 62 หลงัวนัประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา 
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ยอมรบั หรอืหน่วยงานรบัรองที่ได้รบัการรบัรองระบบงานจากหน่วยงาน
สากล 
     (ข) ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indications; GI) จากกระทรวงพาณิชย ์
     (ค) มีคุณลักษณะเด่นเป็นพิเศษกว่าอาหารในชนิดหรือประเภท
เดยีวกนัโดยไดร้บัการรบัรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
          1) มหีนังสอืรบัรองหรอืหลกัฐานจากหน่วยงานของรฐัที่มอีานาจ
หน้าที่ หรือหน่วยงานรบัรองที่หน่วยงานของรฐัที่มอีานาจหน้าที่ให้การ
ยอมรบั หรอืหน่วยงานรบัรองที่ได้รบัการรบัรองระบบงานจากหน่วยงาน
สากล ว่ามคีุณภาพหรอืมาตรฐานเด่นเป็นพเิศษกว่าอาหารชนิดเดยีวกนั 
หรอื 
          2) มหีลกัฐานรบัรองหรอืพสิูจน์ได้ว่ามคีุณภาพหรอืมาตรฐานเด่น
เป็นพเิศษกว่าอาหารชนิดเดยีวกนัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอาหารชนิดเดยีวกนั
ที่มีการจ าหน่ายในประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอาหาร 
      (ง) มีคุณภาพหรือมาตรฐานเด่นเป็นพิเศษกว่าอาหารชนิดเดยีวกนั 
ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอาหาร 
5. ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า ต้องมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศฉบบันี้ โดยส่งหลกัฐานตามขอ้ 4 (3) 
ใหผู้อ้นุญาตทุกหนึ่งปี 
6. การได้รับอนุญาตให้แสดงข้อความ “พรีเมียม” หรือ “Premium” บน
ฉลาก ให้มีอายุตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักฐานแสดงการรับรอง
คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารตามข้อ 4 (3) เว้นแต่กรณีที่หลกัฐาน
แสดงการรบัรองคุณภาพหรอืมาตรฐานดงักล่าวไม่ไดก้ าหนดอายุ ใหม้อีายุ
สามปี นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัอนุญาต 
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7. ให้ผู้อนุญาตเพิกถอนการอนุญาตการแสดงขอ้ความ “พรีเมียม” หรอื 
“Premium” บนฉลาก เมื่อปรากฏว่ามลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้  
(1) หลกัฐานแสดงการรบัรองคุณภาพหรอืมาตรฐานตามขอ้ 4 (2) ตรวจ
พบว่าไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามทีไ่ดร้บัอนุญาต  
(3) สิน้อายุ หรอืขาดการต่ออายุ หรอืถูกยกเลกิการรบัรอง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_1886_00
_x.pdf 

 

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/

