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1. 1 คาซคัสถาน 
G/TBT/N/KAZ/23 
30 มกราคม 2562 

วตัถุเจอืปนอาหาร รา่ง Technical Regulation of the Customs Union ฉบบัแกไ้ขครัง้
ที ่2 เรือ่ง "Safety Requirements for Food Additives, Flavors 
and Technological Aids" (TR CU 029/2012) โดยมกีารแกไ้ข
นิยามค าศพัทต์่างๆ เชน่ food flavoring, carrier, table sweetener 
เป็นตน้ และจดัท าขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ เชน่ ความปลอดภยัของการ
ใชส้ารปรงุแต่งอาหาร Flavors and Technological Aids, การตดิ
ฉลาก conformity assessment, การผลติ, การเกบ็รกัษา, การ
ขนสง่, การจ าหน่ายและการก าจดั, รายการสารปรงุแต่งอาหารที่
อนุญาตใหใ้ชใ้นอุตสหกรรมอาหาร, มาตรฐานดา้นสขุอนามยัและ
รายชื่อสารปรงุรสและเอนไซมท์ีอ่นุญาตใหใ้ชใ้นอาหาร เป็นตน้ ซึง่
รา่งประกาศฉบบัน้ีจดัท าเพือ่  
1. ป้องกนัชวีติและสขุภาพของประชาชนและและป้องกนัการเขา้ใจ
ผดิของผุบ้รดิภค  
2. ลดความเสีย่งเรือ่งการก่ระท าผดิขอ้บงัคบัเกีย่วกบัวตัถุเจอืปน
อาหาร วตัถุแต่งกลิน่ และ technological aids เพือ่เพิม่โอกาสใน
การสง่ออกใหแ้ก่ประเทศสมาชกิ  
3. การบรูณาการขอ้ก าหนด TR CU 029/2012 และขอ้ก าหนด
ปจัจุบนัทีเ่ป็นไปตาม Codex Alimentarius standardsและ
European Union directives 
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2.  เคนยา 
G/TBT/N/KEN/780 
22 มกราคม 2562 

น ้าดื่ม รา่งมาตรฐานระบุขอ้ก าหนดวธิกีารทดสอบและวธิกีารสุม่ตวัอยา่ง
ส าหรบัน ้าดื่มปรุงรสพรอ้มดื่ม รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูดท้ี่ 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KEN/19_0
379_00_e.pdf 

27 ก.พ. 62 เมือ่ประกาศใน
กฎกระทรวงฯ 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 

3.  เมก็ซโิก 
G/TBT/N/MEX/308/ 
Add.6 
17 มกราคม 2562 

ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ไข่
และผลติภณัฑไ์ข ่

ประกาศแกไ้ขขอ้ที ่15 ของมาตรฐาน NOM-159-SSA1-2016: 
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ไขแ่ละผลติภณัฑไ์ข ่ขอ้ก าหนดดา้น
สขุอนามยัและรายละเอยีด วธิทีดสอบ ประกาศเมือ่วนัที ่16 
มกราคม 2018 

- - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

4.  ไตห้วนั 
G/TBT/TPKM/353 
16 มกราคม 2562 

อาหารน าเขา้และ
ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ประกาศแกไ้ขมาตราที ่7, 19 และ 20 ของกฎระเบยีบการ
ตรวจสอบอาหารทีน่ าเขา้และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง โดยผลติภณัฑ์
อาหารตามประกาศฉบบัทีเ่ผยแพรก่่อนหน้าน้ีจะไมอ่นุญาตใหม้ี
เคลื่อนยา้ย บรโิภคหรอืจ าหน่ายจนกวา่จะไดร้บัอนุญาตการน าเขา้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูดท้ี ่
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_
0284_00_e.pdf 

17 ม.ีค. 62 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

5.  ตุรก ี
G/TBT/N/TUR/146 
23 มกราคม 2562 

อาหาร ประกาศกฎระเบยีบก าหนดหลกัการทัว่ไป ความจ าเป็นและความ
รบัผดิชอบต่อขอ้มลูเกีย่วกบัอาหารทีใ่หแ้ก่ผูบ้รโิภคโดยเฉพาะการ
ตดิฉลากอาหาร 

15 ม.ีค. 62 31 ธ.ค. 62 คุม้ครองผูบ้รโิภค 

6.  ยเูครน 
G/TBT/N/UKR/147 
23 มกราคม 2562 

น ้าผึง้จากเกษรดอกไม ้
น ้าผึง้ น ้าผึง้honeydew 
รวงผึง้ และน ้าผึง้พรอ้ม
รวงผึง้ 

รา่งขอ้ก าหนดการตดิฉลากส าหรบัน ้าผึง้เพือ่สรา้งความมัน่ใจใน
การรบัรูข้องผูบ้รโิภค (ผูใ้ช)้ อยา่งเหมาะสมและมจีุดมุง่หมายเพื่อ
ป้องกนัการด าเนินการทางธุรกจิทีอ่าจท าใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจผดิ 
ขอ้ก าหนดนี้ใชก้บัน ้าผึง้ส าหรบัการบรโิภค โดยมรีะยะเวลาการ
ปรบัเปลีย่นจนถงึ 1 มกราคม 2566 ส าหรบัน ้าผึง้ทีม่กีารวาง
จ าหน่ายหรอืมกี าหนดจะวางจ าหน่ายภายในวนัที ่1 มกราคม 2566 

24 ม.ีค. 62 6 เดอืนหลงัจาก
มกีารประกาศ 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 



หมายเหต:ุ  * คอื มาตรการทีอ่าจมผีลกระทบต่อการคา้ของไทยกบัประเทศคู่คา้ 

• สามารถแจง้ขอ้คดิเหน็ให ้มกอช. ทราบล่วงหน้าก่อนสิน้สดุระยะเวลาของการแสดงความเหน็ผ่านทาง Email: spsthailand@gmail.com    
• รายละเอยีดเพิม่เตมิ http://docsonline.wto.org/  หรอืตดิต่อกลุ่มความตกลงสขุอนามยัและสขุอนามยัพชื โทร 02-561-2277 ตอ่ 1348, 1345   
• สามารถขอเอกสารกฎระเบยีบฉบบัเตม็ไดท้ี ่ https://goo.gl/forms/DLQjsCNov6YXscUq2   

หรอื QR Code    
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