
เฉพาะที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ 
ตารางสรปุมาตรการอปุสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT/WTO Notification) 

วนัท่ี 16 - 31 ธนัวาคม 2561 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

 
สินค้า/ 

มาตรการ 
สาระส าคญั 

วนัสดุท้าย 
ท่ีแสดงความเหน็/

คดัค้าน 

 
วนัท่ีมี                       

ผลบงัคบัใช้ 

 
จดุประสงค ์

1.  บราซลิ 
G/TBT/N/BRA/786/Add.1 
21 ธนัวาคม 2561 

ผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์ กฎระเบยีบทางเทคนิค 81 วนัที ่19 ธนัวาคม 2018 
ก าหนดเอกลกัษณ์คุณภาพและขัน้ตอนส าหรบัใชใ้น
ผลติภณัฑอ์าหารสตัวจ์ากอุตสาหกรรมอาหารและสตัว ์ 
ซึง่เกีย่วกบัพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่151 วนัที ่27 
ธนัวาคม 2560 ตามทีป่ระกาศแจง้เวยีนหมายเลข 
G/TBT/N/BRA/786 และประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมือ่
วนัที ่10 มกราคม 2560 

- - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

2.  แทนซาเนีย 
G/TBT/N/TZA/226 
17 ธนัวาคม 2561 

เน้ือสตัว ์ผลติภณัฑจ์าก
เน้ือสตัว ์และผลติภณัฑ์
สตัวอ์ื่นๆ 

ประกาศมาตรฐานขอ้ก าหนดวธิกีารสุม่ตวัอยา่งและการ
ทดสอบซากแพะและการตดัแต่งเน้ือแพะส าหรบัการ
บรโิภครายละเอยีดเพิม่เตมิดไูดท้ี ่ 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZ
A/18_6451_00_e.pdf 

15 ก.พ. 62 เมือ่ประกาศในกฎ
กระทรวงฯ 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 

3.  แทนซาเนีย 
G/TBT/N/TZA/227 
17 ธนัวาคม 2561 

เน้ือสตัว ์ผลติภณัฑจ์าก
เน้ือสตัว ์และผลติภณัฑ์
สตัวอ์ื่นๆ 

ประกาศมาตรฐานระบุขอ้ก าหนดวธิกีารสุม่ตวัอยา่งและ
การทดสอบส าหรบัเน้ือนกกระจอกเทศแชเ่ยน็และแชแ่ขง็
ส าหรบัการบรโิภค รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูด้
ทีh่ttps://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/T
ZA/18_6453_00_e.pdf 

15 ก.พ. 62 เมือ่ประกาศในกฎ
กระทรวงฯ 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 

4.  แทนซาเนีย 
G/TBT/N/TZA/228 
17 ธนัวาคม 2561 

เน้ือสตัว ์ผลติภณัฑจ์าก
เน้ือสตัว ์และผลติภณัฑ์
สตัวอ์ื่นๆ 

ประกาศมาตรฐานระบุขอ้ก าหนดวธิกีารสุม่ตวัอยา่งและ
การทดสอบไสก้รอกไก่ส าหรบัการบรโิภค รายละเอยีด
เพิม่เตมิดไูด้
ทีh่ttps://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/T
ZA/18_6460_00_e.pdf 

15 ก.พ. 62 เมือ่ประกาศในกฎ
กระทรวงฯ 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 

5.  แทนซาเนีย 
G/TBT/N/TZA/229 
17 ธนัวาคม 2561 

เน้ือสตัว ์ผลติภณัฑจ์าก
เน้ือสตัว ์และผลติภณัฑ์
สตัวอ์ื่นๆ 

ประกาศมาตรฐานขอ้ก าหนดวธิกีารสุม่ตวัอยา่งและการ
ทดสอบซากแกะ เน้ือแกะ และเน้ือแกะตดัแต่งสดและแช่
แขง็ส าหรบัการบรโิภค รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูด้

15 ก.พ. 62 เมือ่ประกาศในกฎ
กระทรวงฯ 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_6451_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_6451_00_e.pdf


ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง              

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

 
สินค้า/ 

มาตรการ 
สาระส าคญั 

วนัสดุท้าย 
ท่ีแสดงความเหน็/

คดัค้าน 

 
วนัท่ีมี                       

ผลบงัคบัใช้ 

 
จดุประสงค ์

ทีh่ttps://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/T
ZA/18_6462_00_e.pdf 

6.  ยกูนัดา 
G/TBT/N/UGA/1006 
17 ธนัวาคม 2561 

บรรจุภณัฑอ์าหาร ร่างมาตรฐานระบุข้อก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการ
ทดสอบส าหรบังานกระดาษและถ้วยกระดาษที่มหีรอืไม่มี
ฝาปิดทีใ่ชส้ าหรบับรรจุภณัฑอ์าหาร รายละเอยีดเพิม่เตมิดู
ไดท้ี ่ 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UG
A/18_6463_00_e.pdf 

15 ก.พ. 62 เมือ่ประกาศในกฎ
กระทรวงฯ 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 

7.  ยกูนัดา 
G/TBT/N/UGA/1009 
17 ธนัวาคม 2561 

เน้ือแหง้  ร่างมาตรฐานระบุข้อก าหนดวิธีการทดสอบและการสุ่ม
ตัวอย่างส าหรับเน้ือแห้ง  รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UG
A/18_6466_00_e.pdf 

15 ก.พ. 62 เมือ่ประกาศในกฎ
กระทรวงฯ 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 

8.  ยกูนัดา 
G/TBT/N/UGA/1010 
17 ธนัวาคม 2561 

เน้ือกระต่าย รา่งมาตรฐานระบุขอ้ก าหนดวธิกีารทดสอบและการสุม่
ตวัอยา่งส าหรบัเนื้อกระต่าย (ซากและเน้ือตดัแต่ง) ส าหรบั
การบรโิภค รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูด้
ทีh่ttps://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/U
GA/18_6467_00_e.pdf 

15 ก.พ. 62 เมือ่ประกาศในกฎ
กระทรวงฯ 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 

9.  สหรฐัอเมรกิา 
G/TBT/N/USA/1434 
18 ธนัวาคม 2561 

ผลติภณัฑจ์ากสตัว ์ หน่วยงาน FSIS ไดก้ าหนดใหว้นัที ่1 ม.ค. 65 เป็นวนัที่
บงัคบัใชก้ฎระเบยีบวา่ดว้ยฉลากส าหรบัผลติภณัฑเ์น้ือสตัว์
และสตัวปี์กฉบบัใหม ่ซึง่จะถูกก าหนดใหมใ่นระหวา่งวนัที ่
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63  โดยมาตรการดงักล่าวจดัท าขึน้
เพือ่ลดผลกระทบทางเศรษฐกจิจากการเปลีย่นแปลงฉลาก 
คน้ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/US
A/18_6493_00_e.pdf 

7 ม.ค. 62 7 ธ.ค. 61 คุม้ครองผูบ้รโิภค 

• http://docsonline.wto.org/  หรอืตดิต่อกลุ่มความตกลงสขุอนามยัและสขุอนามยัพชื โทร 02-561-2277 ต่อ 1348, 1345   

•  Email: spsthailand@gmail.com                                         

http://docsonline.wto.org/

