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 ตารางสรปุมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื (SPS Notification) 
ประจ าวนัท่ี  1 – 15 สิงหาคม 2564 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

1. สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
G/SPS/N/ARE/224/Add.1 
2 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

สตัวปี์กมชีวีติ 
ผลติภณัฑส์ตัวปี์ก
ดงักล่าว รวมทัง้เนื้อสตัว ์
ลูกไก่ และไขฟั่ก ยกเวน้ 
เน้ือทีผ่่านความรอ้น 
 
 

ประกาศยกเลกิการระงบัการน าเขา้ชัว่คราวส าหรบัสตัว์ปีก
เลีย้งและสตัวปี์กป่า  และผลติภณัฑข์องสตัวปี์กดงักล่าว รวม
ผลติภณัฑ์ผลพลอยไดท้ีย่งัไม่ผ่านการฆ่าเชื้อดว้ยความรอ้น 
ลูกไก่ และไข่ฟักที่มาจากไอร์แลนด์ และได้ก าหนดการ
ควบคุมการน าเขา้เนื้อสตัว์ปีก และไข่บรโิภคและผลติภณัฑ์
ต้องเป็นไปตามใบรับรองสุขภาพสัตว์ส าหรับการส่งออก
เน้ือสตัวแ์ละผลติภณัฑ ์และใบรบัรองสุขภาพสตัวส์ าหรบัการ
ส่งออกไข่และผลติภณัฑ์จากไข่จากไอร์แลนด์ทีไ่ด้ตกลงกนั
แลว้ ซึง่เป็นไปตามรายงานการตดิตามผลการระบาดของโรค
ไขห้วดันกสายพนัธุ์รุนแรง (HPAI) ในไอร์แลนด์ และมาตรา
ที่ 10.4.4 ในข้อบทที่ 10.4 ตามที่ระบุในค าแนะน าของ
องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) Terrestrial Animal Health 
Code 

ไอรแ์ลนด ์ - - สุขภาพสตัว ์

2. สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
G/SPS/N/ARE/231/Add.2 
2 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

สตัวปี์กพืน้บา้นและสตัว์
ปีกป่าและผลติภณัฑ์
ของสตัวปี์กดงักล่าว 
รวมผลติภณัฑผ์ลพลอย
ไดท้ีย่งัไม่ผ่านการฆา่
เชือ้ดว้ยความรอ้น 
ลูกไก่ และไขฟั่ก 
 

ประกาศยกเลิกการระงบัการน าเข้าชัว่คราวส าหรบัสินค้า
สัตว์ปีกพื้นบ้านและสัตว์ปีกป่าและผลิตภัณฑ์ของสตัว์ปีก
ดงักล่าว รวมผลติภณัฑ์ผลพลอยได้ที่ยงัไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ 
ลูกไก่ และไข่ฟักทีม่าจากสโลวาเกยี และควบคุมการน าเขา้
ส าหรับเนื้อสัตว์ปีกและไข่บริโภค และผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้อง
เป็นไปตามใบรบัรองสุขภาพสตัว์ส าหรบัการส่งออกเนื้อสตัว์
และผลติภณัฑ์ และใบรบัรองสุขภาพสตัว์ส าหรบัการส่งออก
ไข่และผลติภณัฑจ์ากไขจ่ากสโลวาเกยีทีไ่ดต้กลงกนัแล้ว ซึ่ง

สโลวาเกยี - - สุขภาพสตัว ์
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

เป็นไปตามรายงานการตดิตามผลการระบาดของโรคไขห้วดั
นกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในสโลวาเกีย และมาตราที่ 
10.4.4 ในขอ้บทที ่10.4 ตามทีร่ะบุในค าแนะน าขององคก์าร
สุขภาพสตัวโ์ลก (OIE) Terrestrial Animal Health Code 

3. ออสเตรเลยี * 
G/SPS/N/AUS/502/Add.12 
3 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

พชือาศยัของดว้งอฐิ 
(Trogoderma 
granarium) 
 

เมื่อวนัที่ 4 ส.ค. 63 ออสเตรเลียได้แจ้งเวียน Notification 
G/SPS/N/AUS/502 เกี่ยวกบัมาตรการฉุกเฉินต่อผลติภณัฑ์
พืชที่เป็นพืชอาศัยของด้วงอิฐ (Trogoderma granarium) 
เพื่อป้องกันการแพร่เขา้มา ตัง้รกราก และแพร่ระบาดของ
ศัตรูพืชดังกล่าว โดยประกาศฉบับนี้ เกี่ยวกับมาตรการ
ทางเลอืก (alternative treatment) ชัว่คราวส าหรบัผลติภณัฑ์
จากพชืทีม่คีวามเสีย่งสงูภายใตม้าตรการฉุกเฉินระยะที ่3 ซึง่
จะเริม่ใชต้ัง้แต ่ก.ย. 64 นี้ โดยมาตรการทางเลอืกขา้งตน้เป็น
วธิกีารก าจดัศตัรูพชืกกักันจากประเทศผู้ส่งออกผลติภัณฑ์
จากพชืทีม่คีวามเสีย่งสงูทีเ่ป็นพาหะของดว้งอฐิ ผ่านเสน้ทาง
อากาศเชิงพาณิชย์และการขนส่งสินค้าทางทะเล (all 
commercial air and sea pathways) ดงันี้ 
1. วิธีการก าจัดศัตรูพืชกักกันที่ได้รับการรับรองจาก
ออสเตรเลยี ได้แก่ การใช้ความร้อน (Heat treatment) และ
การรมดว้ยสารเมทลิโบรไ์มด ์(Fumigation) 
2. กรณีที่ผลติภณัฑ์ไม่สามารถด าเนินการด้วยวธิกีารก าจดั
ความรอ้นหรอืการรมดว้ยสารเมทลิไบร์ไมต์ ใหใ้ชม้าตรการ
ทางเลอืก (alternative treatment) ส าหรบัการก าจดัศตัรูพชื
กกักนั ดว้ยวธิกีาร modified atmosphere treatments 

ประเทศคู่คา้ - ก.ย. 64 อารกัขาพชื 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

โดยรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาตรการทางเลอืกขา้งตน้
เผยแพร่ผ่ านเว็บไซด์ของ Deapartment of Agricuture, 
water and the environment  ทั ้ง นี้ ม า ต รก า รท า ง เ ลือก
ดงักล่าวเป็นมาตรการชัว่คราวซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได ้หากมี
ขอ้มลูสนับสนุนเพยีงพอ 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
- ขอ้มูลเกี่ยวกบัมาตรการฉุกเฉินส าหรบัตู้ขนส่งสนิค้าสามารถ
คน้ไดท้ี:่ http://www.awe.gov.au/khapra-containers. 
- สามารถสอบถามและขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการก าจดัด้วงอิฐ  
ณ  ป ร ะ เ ท ศ ผู้ ส่ ง อ อ ก  ผ่ า น ท า ง อี เ ม ล 
offshoretreatments@agriculture.gov.au. ส าหรับค าถามอื่นๆ 
เกี่ ยวกับมาตรการนี้  สามารถสอบถามผ่ านทางอี เมล 
imports@agriculture.gov.au (โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า "Plant 
Tier 2 – khapra urgent actions") 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.agriculture.gov.au/pests-diseases-
weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actionsWe 

4. ออสเตรเลยี * 
G/SPS/N/AUS/502/Add.13 
3 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

พชือาศยัของดว้งอฐิ 
(Trogoderma 
granarium) 
 

แจ้งปรับปรุงรายการยกเว้นส าหรับผลิตภัณฑ์จากพืชที่มี
ค ว าม เ สี่ ย ง สู ง ต่ อ ม าตรก า ร ฉุ ก เฉิ น ส า ห รับด้ ว งอิ ฐ 
(Trogoderma granarium) ภายหลังที่มีการใช้มาตรการ
ฉุกเฉินในระยะที ่1 - 3 และระยะที ่6A ส่วนที ่1 โดยรายการ
ผลติภณัฑ์จากพชืต่อไปนี้ทีส่่งออกหลงัวนัที ่2 ส.ค. 64 เป็น
ตน้ไปจะไม่ถูกพจิารณาเป็นความเสีย่งสงู ดงันี้ 

ประเทศคู่คา้ - 2 ส.ค. 64 อารกัขาพชื 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

1. สนิคา้ทีเ่ตรยีมหรอืบรรจุเพื่อการค้า ซึ่งผ่านความรอ้นจน
เปลีย่นแปลงสภาพของสนิคา้ไปจากเดมิ 
2. สนิคา้ทีผ่่านการบดหรอืสบัจนมลีกัษณะเป็นผง (powder) 
ป่น (meal) หรอืเกล็ด (flakes) และบรรจุในถุงขนาดไม่เกนิ 
25 กโิลกรมั  
ขอ้สงัเกต: สนิคา้เหล่าน้ีไม่ตอ้งผ่านกระบวนการก าจดัดว้งอฐิ
จากประเทศที่มีความเสี่ยง แต่สินค้าเพื่อการค้าจะต้องมี
ใบรบัรองสุขอนามยัพชืซึง่รบัรองว่าปลอดจากดว้งอฐิ 
3. อาหารเช้าจากธัญพืช (Breakfast cereals) เครื่องดื่ม
ส าเรจ็รูปจากธญัพชืผสม (instant cereal beverage mixes), 
couscous meal mixes และขนมขบเคี้ยวที่เตรียมในเชิง
พาณิชยแ์ละขายปลกี * 
4. ส่วนผสมส าหรบัเบเกอร์รแีละขนมปัง (รวมทัง้เมล็ดเต็ม 
(whole seed)) ทีเ่ตรยีมในเชงิพาณิชยแ์ละขายปลกี * 
5. ชาสมุนไพรที่เตรยีมและบรรจุเพื่อการค้าทัง้ที่มหีรอืไม่มี
เมลด็ (รวมถงึใบชา (loose leaf ) และถุงชา (tea bags))  
*  สนิคา้น าเขา้จะถอืว่าบรรจุหบีห่อเพื่อขายปลกี หากมกีาร
เตรยีมเพื่อการคา้และบรรจุในต่างประเทศ และอยู่ในสถานะ
ที่ไม่ต้องแปรรูป บรรจุ หรอืติดฉลากเพิม่เติมก่อนที่จะขาย
หรอืน าไปใชใ้นออสเตรเลยี  
ข้อสังเกต: รายการยกเว้นส าหรับผลิตภัณฑ์พืชที่มีความ
เสีย่งอื่นๆ ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแล้ว อย่างไรกต็าม รายการนี้
ใชก้บัมาตรการฉุกเฉินระยะที ่4 ซึง่ถูกระงบัไวเ้ท่านัน้ 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

โดยสามารถคน้รายการยกเวน้ไดท้ี:่ 
https://www.agriculture.gov.au/pests-diseases-
weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
- ขอ้มูลเกี่ยวกบัมาตรการฉุกเฉินส าหรบัตู้ขนส่งสนิค้าสามารถ
คน้ไดท้ี:่ http://www.awe.gov.au/khapra-containers. 
- สามารถสอบถามและขอขอ้มูลเกี่ยวกบัวธิกีารก าจดัดว้งอฐิ ณ 
ป ร ะ เ ท ศ ผู้ ส่ ง อ อ ก  ผ่ า น ท า ง อี เ ม ล 
offshoretreatments@agriculture.gov.au. ส าหรับค าถามอื่นๆ 
เกี่ ยวกับมาตรการนี้  สามารถสอบถามผ่ านทางอี เมล 
imports@agriculture.gov.au (โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า "Plant 
Tier 2 – khapra urgent actions") 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.awe.gov.au/khapra-containers 

5. บราซลิ * 
G/SPS/N/BRA/1961 
6 สงิหาคม 2564 

ศตัรพูชืกกักนั (Absent 
quarantine pest) 
 

จดัท าประกาศ Ordinance (Portaria) หมายเลข 372 ลงวนัที ่
3 ส.ค. 64 ให้รฐัอาเกร (State of Acre) ในบราซิลเป็นพืน้ที่
กกักนัส าหรบัศตัรพูชืกกักนั  "Moniliophthora roreri" 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA
/21_5081_00_x.pdf 
 
 

ประเทศคู่คา้ - 5 ส.ค. 64 อารกัขาพชื 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

6. บราซลิ  
G/SPS/N/BRA/1962 
11 สงิหาคม 2564 

ศตัรพูชืกกักนั (Absent 
quarantine pest) 
 

จดัท าประกาศ Ordinance (Portaria) หมายเลข 249 ลงวนัที ่
4 ส.ค. 64 โดยประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสุขอนามยัพืชที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของศตัรูพืชกักกัน Moniliophthora 
roreri ในรฐัอาเกร (Acre) อามาโซนัส (Amazonas) และรฐั
รอนโดเนีย Rondônia ของประเทศบราซลิ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mapa-n-249-
de-4-de-agosto-de-2021-336635127 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA
/21_5140_00_x.pdf 

ประเทศคู่คา้ - 6 ส.ค. 64 อารกัขาพชื 

7. บารเ์บโดส  
G/SPS/N/BRB/6 
2 สงิหาคม 2564 

กฎระเบยีบดา้นสุขภาพ
สตัวแ์ละสุขอนามยัสตัว ์
 

จัดท าร่างกฎระเบียบสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของ
บาร์ เบโดส เรื่ อง  Animal Health and Veterinary Public 
Health Bill, 2021 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRB
/21_5022_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 1 ต.ค. 64 - สุขภาพสตัว ์

8. บารเ์บโดส  
G/SPS/N/BRB/7 
2 สงิหาคม 2564 

กฎระเบยีบดา้นคุณภาพ
และความปลอดภยั
อาหาร 
 

จัดท าร่างกฎระเบียบสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของ
บารเ์บโดส เรื่อง Food Safety and Quality Bill, 2021 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRB
/21_5023_00_e.pdf 
 

ประเทศคู่คา้ 1 ต.ค. 64 6 เดอืน
หลงัจากวนัที่
เผยแพร่

กฎระเบยีบ 

ความปลอดภยั
อาหาร 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

9. บารเ์บโดส  
G/SPS/N/BRB/8 
2 สงิหาคม 2564 

กฎระเบยีบดา้นอารกัขา
พชื 
 

จัดท าร่างกฎระเบียบสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของ
บารเ์บโดส เรื่อง Plant Protection Bill, 2021 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRB
/21_5024_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 1 ต.ค. 64 6 เดอืน
หลงัจากวนัที่
เผยแพร่

กฎระเบยีบ 

อารกัขาพชื 

10. แคนาดา  
G/SPS/N/CAN/1244/Add.13 
6 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

ผลติภณัฑท์ีอ่่อนไหวต่อ
โรค Arican Swin Fever 
(ASF) 
 

CFIA ได้ประกาศใช้เงื่อนไขการน าเข้าใหม่ส าหรับการ
คดัเลอืกวตัถุดบิอาหารสตัว์ที่น าเขา้จากประเทศที่มโีอกาศ
ติดโรค ASF โดยผลิตภัณฑ์ที่จะน าเขา้จะต้องมีใบอนุญาต
น าเข้าก่อนน าเข้าจากประเทศที่ระบุและต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการน าเขา้ โดยเงื่อนไขอาจประกอบด้วยใบรบัรอง
แหล่งก าเนิด อาจฆ่าเชื้อดว้ยความร้อน และ/หรอืระยะเวลา
การพกัสนิคา้ (ขึน้อยู่กบัขอ้สงสยัต่อผลติภณัฑ์) เพื่อลดการ
ปนเป้ือนของโรค ASF ทัง้นี้  แคนาดาขยายขอบเขตการ
บังคับใช้มาตรการ โดยเพิ่มโดมินิกันและเฮติในรายชื่อ
ภูมภิาคหรอืประเทศทีต่อ้งด าเนินการตามเงือ่นไขดงักล่าว 
*ประเทศทีค่าดว่าจะไดร้บัผลกระทบไดแ้ก่ เบลเยยีม* เบนิน 
บัลแกเรีย* บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี คาโบเวิร์ด  กัมพูชา 
แคเมอรูน แอฟริกากลาง ชาด จีน คองโก โกตดิวัวร์  
เอสโตเนีย* แกมเบยี เยอรมนี* กานา กรซี* กนิี - บสิเซา เฮ
ต ิฮ่องกง ฮงัการ*ี อนิเดยี อนิโดนีเซยี อติาล*ี เคนยา สปป. 
ลาว ลัตเวีย* ลิทัวเนีย* มาดากัสการ์ มาลาวี มาเลเซีย 
มอลโดวา มองโกเลยี โมซมับกิ เมยีนมา นามเิบยี ไนจเีรยี 
ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ โปแลนด์* เกาหลีใต้ โรมาเนีย* 

ประเทศตามที่
ระบุใน

สาระส าคญั 

- - สุขภาพสตัว ์
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

รสัเซยี รวนัดา เซเนกลั เซอร์เบยี เซยีร์ราลโีอน สาธารณรฐั
สโลวกั* แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย โตโก ยูเครน เวียดนาม 
แซมเบยี ซมิบบัเว  
* หมายถงึ ประเทศทีย่อมรบัเขตปลอดโรคแล้ว (recognition 
of regionalization.) 

11. แคนาดา * 
G/SPS/N/CAN/927/Rev.1 
5 สงิหาคม 2564 

พรกิ และมะเขอืเทศ 
 

แก้ไขกฎระเบยีบ Directive D-10-01: ขอ้ก าหนดทัว่ไปดา้น
สุขอนามยัพชืส าหรบัการน าเขา้พรกิสด (fresh pepper) และ
มะเขอืเทศ ครัง้ที ่3 โดยมกีารปรบัปรุงเนื้อหาดงัต่อไปนี้ 
1. แก้ไขการรับรอง เพิ่ม เติม  (Additional declarations) 
ส าหรบัวตัถุควบคุมทีม่าจากประเทศทีม่กีารแพร่ระบาดของ
ศตัรพูชื 
2. ปรับปรุงรายชื่อประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกวัตถุ
ควบคุมมายงัแคนาดาใหท้นัสมยั 
3. แก้ไขข้อความในหลายส่วนเพื่อสร้างความชดัเจนให้แก่
กฎระเบยีบ 
4. ปรับปรุ งระบบ CFIA's Automated Import Reference 
System (www.inspection.gc.ca/airs) ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กฎระเบียบ D-10-01 ซึ่ งจะใช้ ณ วันที่มีการเผยแพร่
กฎระเบยีบฉบบัดงักล่าว และก าหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
30 วนั ซึ่งการรบัรองเพิม่เตมิ (Additional declarations) ใน
ใบรบัรองสุขอนามยัพชืสามารถระบุตามกฎระเบยีบเดมิ และ
แบบใหม่ 

ประเทศคู่คา้ 4 ต.ค. 64 - อารกัขาพชื 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

ขอ้มูลอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเวลาประกาศการน ามาใชแ้ละการ
เผยแพร่กฎระเบยีบ D-10-01 จะประกาศตามมาในปนะกาศ 
addendum ของประกาศฉบบันี้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CAN
/21_5056_00_e.pdf 

12. ชลิ ี 
G/SPS/N/CHL/609/Rev.1 
21 กรกฎาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

พชือาศยัของศตัรพูชื 
Opogona sacchari 
 

จดัท า Exempt Resolution No. 4205/2021 แก้ไข Exempt 
Resolution No. 7.214 of 2014 และก าหนดมาตรการฉุกเฉนิ
เพื่อป้องกนัการเขา้มาของแมลงศตัรูพชื Opogona sacchari 
ในพชืเพื่อการเพาะปลูกทีเ่ป็นพชือาศยัของศตัรูพชืดงักล่าว
จากคอสตารกิา โดยการแกไ้ขมกีารเพิม่เตมิบทบญัญตั ิดงันี้  
"ตามมาตรการฉุกเฉินระงบัการน าเขา้ชัว่คราวส าหรบัสนิค้า
ที่เป็นพืชอาศัยของแมลงศตัรูพืช Opogona sacchari จาก
คอสตาริกา ได้แก่  Aechmea fasciata, Archontophoenix 
spp., Bactris spp., Bambusa spp., Begonia spp., 
Bouganvillea spp., Bromelia spp., Caryota spp., 
Chamaedorea spp., Chrysalidocarpus spp., Cocos spp., 
Cordyline spp., Cycas spp., Dieffenbachia spp., 
Dracaena spp., Echinocactus spp., Echinopsis spp., 
Euphorbia pulcherrima, Euphorbia trigona, Ferocactus 
spp., Ficus spp. (ยก เ ว้ น  Ficus carica), Gloxinia spp., 
Guzmania spp., Gymnocalycium spp., Hohenbergia spp., 
Nidularium spp., Notocactus spp., Philodendron spp., 

คอสตารกิา - 15 ก.ค. 64 อารกัขาพชื 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

Phoenix roebelenii, Strelitzia spp., Tillandsia spp., 
Vriesea spp., Wodyetia bifurcata และ Yucca spp." 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_4719_00_s.pdf 

13. ชลิ ี 
G/SPS/N/CHL/670/Add.1 
2 สงิหาคม 2564 

สตัวเ์พื่อใชใ้นสวนสตัว์
หรอืเป็นสตัวเ์ลีย้ง 
 

ประกาศบงัคบัใช้ Exempt Resolution No. 4.479/2021 ว่า
ด้ ว ยการแก้ ไ ข  Resolution No. 692 / 2 0 19  เกี่ ย วกับ
ข้อก าหนดด้านสุขอนามยัส าหรบัการน าเข้าสตัว์เพื่อใช้ใน
สวนสตัวห์รอืเป็นสตัวเ์ลีย้งมายงัชลิ ี 
โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่29 ก.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_5019_00_s.pdf 

ประเทศคูููู่ ่
คา้ 

- 29 ก.ค. 64 สุขภาพสตัว ์

14. ชลิ ี 
G/SPS/N/CHL/681 
1 กรกฎาคม 2564 

ตน้ กิง่ช าของพซิตาชโิอ 
(Pistacia spp.) 
 

ประกาศขอ้ก าหนดดา้นสุขอนามยัพชืเพื่อควบคุมการน าเขา้
ตน้ กิง่ช าของพซิตาชโิอ (Pistacia spp.) จากรฐัแคลฟิอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิา ทีส่ าคญัไดแ้ก่  
1.จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกโดยหน่วยงาน 
USDA/APHIS และรับรองเพิ่มเติมว่าสินค้านัน้ต้องปลอด
ศตัรพูชื 7 ชนิดตามทีร่ะบุในขอ้ก าหนด  
2. ระบุพื้นที่ปลูกทีค่วบคุมอย่างเป็นทางการ  วสัดุปลูกทีไ่ด้
จากต้นแม่ต้องผ่านการทดสอบว่าปลอดจากศตัรูพชื Xylella 
fastidiosa และ Rhodococcus facians  

สหรฐัอเมรกิา 30 ส.ค. 64 80 วนัหลงั
ประกาศ 

อารกัขาพชื 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

3. พืน้ทีป่ลูกต้องผ่านการตรวจสอบ และตวัอย่างทีส่กดัจาก
รากและดนิ ตอ้งมกีารตรวจวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร และ
ต้ อ ง ป ลอดจ า ก ศัต รู พื ช  Phymatotrichopsis omnivora  
นอกจากนี้หากมรีากตดิมาทัง้กบัต้นพชืและกิง่ช าต้องปลอด
จากศตัรพูชื Xiphinema americanum sensu lato เป็นตน้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_4431_00_s.pdf 

15. ชลิ ี 
G/SPS/N/CHL/682 
2 กรกฎาคม 2564 

มะเขอืเทศผลสดเพื่อ
บรโิภค 
 

ประกาศกฎระเบียบ Exempt Resolution No. 4.025/2021 
เกี่ยวกับการขยายเวลาบังคับใช้กฎระเบียบ Resolution No. 
3.491 of 2020 เกี่ยวกบัขอ้ก าหนดด้านสุขอนามยัพชืส าหรบั
การน าเข้ามะเขอืเทศสดเพื่อการบริโภคที่ปลูกภายใต้ตาข่าย
ป้องกนัเพลีย้อ่อนในเปร ู ตัง้แต่วนัที ่1 ก.ค. 64 ถงึ 30 ม.ิย. 65  
โดยมาตรการดงักล่าวจะขยายโดยอตัโนมตัิในฤดูกาลอื่น 
หากในวนัที ่29 ม.ิย. 65 ยงัคงมกีารระบาดของโควดิ19 ทัง้
ภายในชลิแีละประเทศผูส่้งออก 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_4458_00_s.pdf 

เปร ู - 7 ก.ค. 64 อารกัขาพชื 

16. ชลิ ี 
G/SPS/N/CHL/683 
6 กรกฎาคม 2564 

ถัว่ลสิง (Arachis 
hypogaea L.) 
 

จัดท ากฎระเบียบ Exempt Resolution No. 4026/2021 
แก้ไข Resolution No. 4.143 of 2018 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ขอ้ก าหนดของถัว่ลสิงแหง้แบบไม่แกะเปลอืก (In-shell dried 
peanuts (Arachis hypogaea L.)) จากทุกแหล่งที่มา โดย

ประเทศคู่คา้ - 8 ก.ค. 64 อารกัขาพชื 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

ทางเลอืกเหล่านี้ไดร้บัการยอมรบัใหใ้ชเ้ป็นวธิกีารทรตีเมนต์
แบบรมควนัทีจ่ะตอ้งด าเนินการ ณ ตน้ทาง ไดแ้ก่ 
1. การรมควันด้วยสาร  Methyl bromide ที่ความดันปกติ 
(normal atmospheric pressure): เพื่อควบคุมแมลงศตัรูพชื 
Trogoderma granarium, Corcyra cephalonica, Caryedon 
serratus, Callosobruchus analis แ ล ะ  Callosobruchus 
theobromae 
2. การรมควนัดว้ยสาร Phosphine ทีค่วามดนัปกต ิ(normal 
atmospheric pressure): เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชในวงศ์ 
( Family)  Bruchidae แ ล ะ แ ม ล ง ศั ต รู พื ช  Corcyra 
cephalonica 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_4505_00_s.pdf 

17. ชลิ ี 
G/SPS/N/CHL/683/Add.1 
9 กรกฎาคม 2564 

ถัว่ลสิงแหง้แบบไมแ่กะ
เปลอืก 
 

ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบ Exempt Resolution No. 
4026/2021 แก้ไข Resolution No. 4.143 ประจ าปี 2561 
เกี่ยวกับข้อก าหนดส าหรับถัว่ลิสงแห้งแบบไม่แกะเปลือก 
(In-shell dried peanuts (Arachis hypogaea L.))  
เมื่อวนัที ่8 ก.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_4582_00_s.pdf 

ประเทศคู่คา้ - 8 ก.ค. 64 อารกัขาพชื 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

18. ชลิ ี 
G/SPS/N/CHL/684 
27 กรกฎาคม 2564 

ผลมะม่วงสด 
(Mangifera indica) 
 

จดัท ามาตรการที่ท าให้เชื่อมัน่ได้ว่ามีความสอดคล้องตาม 
Resolution No. 4.638 of 2004 เกี่ยวกับข้อก าหนดด้าน
สุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าผลมะม่วงสด (Mangifera 
indica) จากบราซิล เนื่ องจากข้อจ ากัดที่เป็นผลมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และความ
ตอ้งการในการคงความราบรื่นทางการคา้ระหว่างบราซิลและ
ชลิ ีชลิจีงึตดัสนิใจระงบัการตรวจสอบสนิคา้โดยใชเ้จา้หน้าที ่
ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงาน SAG โดยขอใหก้ารตรวจสอบ
ดงักล่าวและการตรวจสอบอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ด าเนินการโดย
หน่วยงาน MAPA ของบราซลิ  
มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่28 ก.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_4843_00_s.pdf 

บราซลิ - 28 ก.ค. 64 อารกัขาพชื 

19. ชลิ ี 
G/SPS/N/CHL/685 
30 กรกฎาคม 2564 

เครื่องในป่น เนื้อสตัว ์
และกระดกูป่น ขนไก่ป่น
และ น ้ามนัและไขมนั
จากสตัวปี์ก สุกร และมา้ 
 

จดัท าขอ้ก าหนดเฉพาะเกีย่วกบัการน าเขา้เครื่องในป่น เนื้อสตัว์
และกระดูกป่น ขนไก่ป่น และน ้ามนัและไขมนัจากสตัว์ปีก สุกร 
และม้า และการยกเลิก Resolutions Nos. 3832/2002 and 
1748/2017 โดยขอ้ก าหนดนี้มผีลบงัคบัใชก้บัสนิคา้ดงักล่าวไม่
ว่าจะเป็นแบบชนิดเดี่ยวหรอืชนิดผสม เพื่อป้องกนัการน าเข้า
ของโรคติดเชื้อหรอืพาหะของโรคซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพสตัว์ได ้มากไปกว่านัน้ การแพร่ระบาดของโรคอหวิาต์
สุกร (Classical Swine Fever; CSF) และโรคอหวิาตแ์อฟรกิาใน
สุกร (African swine fever; ASF) ไปทัว่โลกนัน้ ชิลีจึงมีความ

ประเทศคู่คา้ 30 ส.ค. 64 ณ วนัที่
ประกาศใน OJ 

สุขภาพสตัว ์
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งก าหนดมาตรการปกป้องระดบัสูงสุดเพื่อป้องกนั
การน าเขา้ของโรค CSF และ ASF มายงัชลิ ีซึ่งเป็นประเทศที่
ปลอดจากโรคดงักล่าว 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_4992_00_s.pdf 

20. ชลิ ี 
G/SPS/N/CHL/686 
2 สงิหาคม 2564 

ผลเมลอนสด (Cucumis 
melo) และผลแตงโมสด 
(Citrullus lanatus) 
 

จัดท า Resolution No. 4.610/2021 เกี่ยวกับการก าหนด
มาตรการเพื่อให้เป็นไปตาม Resolution No. 1.482 of 2014 ที่
กล่าวถงึขอ้ตกลงสุขอนามยัพชืส าหรบัการน าเขา้ผลเมลอนสด 
(Cucumis melo) และผลแตงโมสด (Citrullus lanatus) จาก
บราซิล เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
จึงก่อให้เกิดข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน เพื่อคงไว้ซึ่งความ
สะดวกทางการค้าระหว่างบราซิลและชลิ ีจงึประกาศระงบัการ
ตรวจแบบ in-person checks ทีด่ าเนินการโดยหน่วยงาน SAG 
เป็นการชัว่คราว และมอบหมายให้หน่วยงาน MAPA ของ
บราซิล ด าเนินการตรวจสอบในรูปแบบดังกล่าวแทน โดย
หน่วยงาน MAPA จะต้องส่งรายการแหล่งผลิต (production 
sites) และบรษิัทบรรจุหบีห่อ (packing companies) ที่ประสงค์
จะเข้าร่วมโปรแกรมในการส่งออกผลเมลอนสด (Cucumis 
melo) และแตงโมสด (Citrullus lanatus) มายงัชิลีเป็นครัง้แรก
ใหแ้ก่หน่วยงาน SAG 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

บราซลิ - 2 ส.ค. 64 อารกัขาพชื 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_5018_00_s.pdf  
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_5018_01_s.pdf 

21. โคลอมเบยี  
G/SPS/N/COL/264/Add.2 
8 กรกฎาคม 2564 

นมและผลติภณัฑจ์าก
นม, ผลติผลพลอยได้
จากเนื้อสตัว,์ ปลาและ
ผลติภณัฑจ์ากปลา และ
ผลติภณัฑจ์ากไข ่
 

INVIMA ประกาศขัน้ตอนปฏิบตัิการขออนุญาตโรงงานใน
ต่างประเทศทีส่นใจจะส่งออกอาหารทีม่แีหล่งก าเนิดจากสตัว์
ทีม่คีวามเสีย่งดา้นสาธารณสุขสงู (นมและผลติภณัฑจ์ากนม, 
ผลติผลพลอยได้จากเนื้อสตัว์, ปลาและผลติภณัฑ์จากปลา 
และผลติภณัฑจ์ากไข)่ มายงัโคลอมเบยี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/COL
/21_4566_00_s.pdf 

ประเทศคู่คา้ 6 ก.ย. 64 - ความปลอดภยั
อาหาร 

22. โคลอมเบยี  
G/SPS/N/COL/326/Add.1 
8 กรกฎาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

มา้ 
 

ประกาศยกเลกิการระงบัการน าเขา้มา้จากสหภาพยุโรปและ
ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค  Equine 
rhinopneumonitis (EHV-1) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/COL
/21_4568_00_s.pdf 

ประเทศคู่คา้ - - สุขภาพสตัว ์

23. เอกวาดอร ์ 
G/SPS/N/ECU/259 
2 กรกฎาคม 2564 

เมลด็พนัธุห์อมหวัใหญ่ 
(Allium cepa) 
 

จัดท าร่างข้อก าหนดสุขอนามัยพืชแบบบงัคับส าหรับการ
น า เข้า เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่  (Allium cepa) เพื่ อการ
เพาะปลูกทีม่แีหล่งก าเนิดจากออสเตรเลยี โดยมผีลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที ่23 ม.ิย. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ออสเตรเลยี - 23 ม.ิย. 64 อารกัขาพชื 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/ECU
/21_4454_00_s.pdf 

24. เอกวาดอร ์ 
G/SPS/N/ECU/260 
8 กรกฎาคม 2564 

ไมด้อก 
Leucospermum 
(Leucospermum spp.) 
ในวสัดุปลูก 
 

จดัท าขอ้ก าหนดดา้นสุขอนามยัพชืแบบบงัคบัส าหรบัน าเขา้
ไม้ดอก  Leucospermum (Leucospermum spp.) ในวัสดุ
ปลูกเพื่อการเพะาปลูกจากแอฟรกิาใต ้ 
มผีลบงัคบัใชัต้ัง้แต่วนัที ่7 ก.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/ECU
/21_4547_00_s.pdf 

แอฟรกิาใต ้ 7 ก.ค. 64 7 ก.ค. 64 อารกัขาพชื 

25. เอกวาดอร ์ 
G/SPS/N/ECU/261 
12 กรกฎาคม 2564 

ตน้กาบหอยแครง 
(Dionaea muscipula) 
 

ประกาศข้อก าหนดสุขอนามัยพืช (เป็นมาตรฐานบังคับ) 
ส าหรับน าเข้าต้นกาบหอยแครง (Dionaea muscipula) ใน
วสัดุปลูกชนิด inert substrate ทีม่าจากเนเธอรแ์ลนด ์ 
มผีลบงัคบัใชัต้ัง้แต่วนัที ่22 ม.ิย. 64   
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/ECU
/21_4591_00_s.pdf 

ประเทศคู่คา้ 10 ก.ย. 64 22 ม.ิย. 64 อารกัขาพชื 

26. เอกวาดอร ์ 
G/SPS/N/ECU/262 
15 กรกฎาคม 2564 

บลูเบอรร์ี ่(Vaccinium 
corymbosum) แบบลา้ง
ราก (bare-rooted 
blueberry) เพื่อการ
เพาะปลูก 
 

จดัท า Resolution No. 0008 เกี่ยวกบัขอ้ก าหนดสุขอนามยั
พืชแบบบังคับส าหรับการน าเข้าบลูเบอร์รี่ (Vaccinium 
corymbosum) แบบล้างราก (bare-rooted blueberry) เพื่อ
การเพาะปลูกทีม่แีหล่งก าเนิดจากสหรฐัอเมรกิา  
มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่22 ก.พ. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

สหรฐัอเมรกิา 13 ก.ย. 64 22 ก.พ. 64 อารกัขาพชื 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/ECU
/21_4686_00_s.pdf 

27. สหภาพยโุรป  
G/SPS/N/EU/465/Add.1 
11 สงิหาคม 2564 

โลหะหนักตกคา้งใน
อาหาร : ตะกัว่ 
 

ประกาศบงัคบัใช ้Commission Regulation (EU) 2021/1317 
ลงวนัที ่9 ส.ค. 64 เกีย่วกบัการปรบัแกไ้ขค่า MLs ของตะกัว่
ในอาหารบางชนิด ตามประกาศแจ้งเวยีน WTO หมายเลข  
G/SPS/N/EU/465 ลงวนัที่ 15 มี.ค. 64 ทัง้นี้ ค่า MLs ของ
ตะกวั  ฉบบัแก้ไขไดป้ระกาศใน OJ L 286 หน้า 1 เมื่อวนัที ่
10 ส.ค. 64 โดยจะมผีลบงัคบัใชภ้ายหลงัพน้ 20 วนั นับจาก
วนัประกาศใน OJ ของ EU 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC
/21_5153_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ - ภายหลงัพน้ 20 
วนั นับจากวนั
ประกาศใน OJ 

ของ EU 

ความปลอดภยั
อาหาร 

28. สหภาพยโุรป * 
G/SPS/N/EU/466/Add.1 
11 สงิหาคม 2564 

โลหะหนัก : Cadmium 
 

ป ร ะ ก า ศ บั ง คั บ ใ ช้  Commission Regulation (EU) ที่  
2021/1323 ลงวนัที ่10 ส.ค. 64 ว่าดว้ยการแกไ้ข Regulation 
(EC) หมายเลข 1881/2006 เกี่ยวกบัการแก้ไขค่า MLs ของ
โลหะหนักแคดเมยีมในอาหารบางชนิด  
โดยประกาศใน OJ เมื่อวนัที ่11 ส.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC
/21_5154_00_e.pdf 
 
 

ประเทศคู่คา้  20 วนัภายหลงั
จากประกาศใน 
OJ ของ EU 

(ประกาศใน OJ 
เมื่อวนัที ่11 
ส.ค. 64) 

ความปลอดภยั
อาหาร 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

29. สหภาพยโุรป  
G/SPS/N/EU/500 
11 สงิหาคม 2564 

อาหารใหม ่
 

ป ร ะ ก า ศ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ  Commission Implementing 
Regulation (EU) 2021/1318 ลงวันที่ 9 ส.ค. 64 แก้ไข 
Union List ส าหรับอาหารใหม่ (Novel food) ในส่วนของ
ภาคผนวกของกฎระเบยีบ Implementing Regulation (EU) 
2017/2470 และภาคผนวกของกฎระเบียบ Implementing 
Regulation (EU) 2020/484 ให้ถูกต้อง โดยอนุญาตให้
จ าหน่ายอาหารใหม่ที่มส่ีวนผสมของน ้ามนัที่อุดมด้วยกรด 
arachidonic ที่ผลิตจากรา Mortierella alpina และอาหาร
ใหม่ทีม่ส่ีวนประกอบของ lacto-N-tetraose 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC
/21_5143_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ - 30 ส.ค. 64 ความปลอดภยั
อาหาร 

30. สหภาพยโุรป  
G/SPS/N/EU/501 
11 สงิหาคม 2564 

อาหารใหม่ (Novel 
foods) 
 

ป ร ะ ก า ศ  Commission Implementing Regulation  
2021/1319  ลงวันที่ 9 ส.ค. 64 อนุมัติการเปลี่ยนแปลง
ขอ้ก าหนดเฉพาะอาหารใหม่ (novel food) ส าหรบัน ้ามนัจาก
เมล็ดผักชีที่ได้จากผักชี (Coriandrum sativum) และแก้ไข 
Implementing Regulation (EU) 2017/2470 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC
/21_5146_00_e.pdf  
 
 

ประเทศคู่คา้ - ภายหลงัพน้ 20 
วนั นับจากวนั
ประกาศใน OJ 

ความปลอดภยั
อาหาร 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

31. สหภาพยโุรป  
G/SPS/N/EU/502 
12 สงิหาคม 2564 

สารก าจดัศตัรพูชื 
 

จดัท าร่าง Commission Implementing Regulation เกี่ยวกบั
การไม่ต่อการอนุญาตการใชส้ารออกฤทธิ ์indoxacarb ตาม 
Regulation (EC) No 1107/2009 และปรบัแก ้Implementing 
Regulation (EU) No 540/2011 โดยก าหนดประเทศสมาชกิ 
EU เพิกถอนการให้การอนุญาตผลิตภัณฑ์อารกัขาพืชที่มี
ส่วนประกอบของสารออกฤทธิ ์indoxacarb ภายในระยะเวลา 
3 เดอืน และใหร้ะยะเวลาผ่อนผนั 6 เดอืน นับจากวนัทีม่ผีล
บงัคบัใช้ โดยประกาศนี้มีผลบงัคบัใช้เฉพาะสารออกฤทธิ ์
indoxacarb และผลติภณัฑ์อารกัขาพชืทีม่ส่ีวนประกอบของ
สารดงักล่าวที่มีการวางจ าหน่ายในท้องตลาดเท่านัน้ ตาม
ด้วยระยะเวลาผ่อนผนัส าหรบัสารดงักล่าวที่มีอยู่ในสต็อก 
ทัง้นี้ ไม่รวมถึงค่า MRLs ของสารออกฤทธิด์งักล่าว อีกทัง้
การรบัข้อคิดเห็น จะเปิดรบัภายใต้กรอบ TBT เท่านัน้ ดงั
ประกาศแจง้เวยีนหมายเลข G/TBT/N/EU/827 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC
/21_5151_00_s.pdf 

ประเทศคู่คา้ รบั
ขอ้คดิเหน็
ผ่านกรอบ 
TBT ตาม
ประกาศแจง้

เวยีน
หมายเลข 

G/TBT/N/E
U/827 

ภายหลงัพน้ 20 
วนั นับจากวนั
ประกาศใน OJ 

ของ EU 

ความปลอดภยั
อาหาร 

32. ฮ่องกง  
G/SPS/N/HKG/45/Add.1/Corr.1 
2 สงิหาคม 2564 

อาหาร 
 

แก้ไขข้อความในประกาศ G/SPS/N/HKG/45/Add.1 ส่วนของ
ใจความส าคัญในประโยคที่ 4 ดังนี้  "The two Amendment 
Regulations were gazetted on 11 June 2021 and approved 
by the Legislative Council on 14 July 2021." 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ประเทศคู่คา้ - - ความปลอดภยั
อาหาร 



20 
 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20212523/es220212
52387.pdf 

33. คาซคัสถาน  
G/SPS/N/KAZ/93 
11 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

 ประกาศระงบัการน าเขา้ชัว่คราวสตัว์ปีกมชีวีติ ไข่ฟัก ขนอ่อน 
เนื้อสตัวปี์ก และผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูจากเนื้อสตัวปี์ก ผลติภณัฑ์
สัตว์ปีกทุกชนิดที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูป 
(ยกเว้นสินค้าที่ผ่านกระบวนการแปรรูปที่เชื่อมัน่ได้ว่าปลอด
จากเชือ้ไวรสัไขห้วดันก) อาหารสตัวปี์ก วตัถุเจอืปนอาหารสตัว์
ปีก (ยกเว้นวัตถุเจือปนอาหารจากพืช สารเคมี หรือสาร
สงัเคราะห์จากจุลลินทรีย์) ซากที่ได้เป็นรางวลัในการล่าสตัว์ 
(Trophies) ที่ไม่ผ่านการสตฟัฟ์ อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรบัเก็บรกัษา 
การเชอืด การช าแหละ รวมถึงเคลื่อนย้ายผ่านผลิตภณัฑ์และ
อุปกรณ์ดงักล่าวจากลทิวัเนียมายงัคาซัคสถาน เนื่องจากพบ
การระบาดของโรคไขห้วดันกสายพนัธุร์ุนแรง  
โดยการระงบัน าเขา้มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่5 ม.ิย. 64 

ลทิวัเนีย - 5 ม.ิย. 64 อารกัขาพชื 

34. เกาหลใีต ้ 
G/SPS/N/KOR/731 
2 สงิหาคม 2564 

วตัถุเจอืปนอาหาร 
 

ปรบัแก้มาตรฐานและขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรบัวตัถุเจอืปน
อาหาร มสีาระส าคญั ดงันี้ 
1. ปรับแก้บทบัญญัติว่าด้วยการเตรียมแบบผสม (mied 
preparations) 
2. จัดประเภทวัตถุเจือปนอาหาร 2 ชนิด ได้แก่ Caramel 
color และ Glycerin Esters of Fatty Acids ตามกระบวนการ
ผลติและค่า ADI ตามการจดัประเภทของ CODEX ดงันี้ 
Carmel Color แบ่งเป็น Carmel Color I, Carmel Color II, 
Carmel Color III, Carmel Color IV 

ประเทศคู่คา้ 1 ต.ค. 64 - ความปลอดภยั
อาหาร 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

Glycerin Esters of Fatty Acids แบ่ ง เ ป็น  Diacetyltartaric 
Acid and Fatty Acid Esters of Glycerol, Glycerin Esters 
of Fatty Acids, Polyglycerol Esters of Fatty Acids, 
Polyglycerol Esters of Interesterified Ricinoleic Acid 
3. ปรบัแก้มาตรฐานการใช้งานวตัถุเจอืปนอาหาร 16 ชนิด 
ได้แก่ Carmel Color I, Carmel Color II, Carmel Color III, 
Carmel Color IV, Diacetyltartaric Acid and Fatty Acid 
Esters of Glycerol, Flavoring Substances, Natural 
Flavoring Substances, Polyglycerol Esters of Fatty Acids, 
Polyglycerol Esters of Interesterified Ricinoleic Acid, 
Sulfites(Sodium Metabisufite, Potassium Metabisufite, 
Sulfur Dioxide, Sodium Bisulfite, Sodium Sulfite, Sodium 
Hydrosulfite), Synthetic Flavoring Substances 
4. ปรบัแก้วธิกีารวเิคราะหฺวตัถุเจอืปนอาหาร 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
Arabic Gum, Cross-Linked Sodium Carboxymethyl 
Cellulose, Sodium Methoxide, Sodium Selenite, Zinc 
Gluconate 
5. ปรบัแก้บทบญัญตัิเกี่ยวกบัจุลนิทรยี์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
วตัถุเจอืปนอาหารในภาคผนวก 1 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR
/21_5020_00_x.pdf 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

35. เกาหลใีต ้* 
G/SPS/N/KOR/732 
2 สงิหาคม 2564 

อาหาร 
 

ปรบัแกก้ฎระเบยีบ "Special Act on Imported Food Safety 
Control" เ กี่ ย ว กับ ก า ร ต ร ว จ สอบท า ง ไ ก ล  ( remote 
inspection) ที่ท าให้สามารถติดต่อระหว่างหน่วยงานแบบ
เรยีลไทม์ และสามารถส่งเอกสารที่จ าเป็นใหก้บัทางเกาหลี
ได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยวธิกีารทัง้ 2 แบบนี้ สามารถ
พจิารณาเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ของการตรวจสอบและเงือ่นไขทาง ICT ของประเทศผูส่้งออก 
ทัง้นี้ กระทรวงความปลอดภยัอาหารและยาอาจก าหนดและ
ประกาศเนื้อหาที่จ าเป็นต่อการตรวจสอบทางไกลเพิม่เติม
นอกเหนือจากทีแ่สดงในกฎระเบยีบฉบบันี้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR
/21_5021_00_x.pdf 

ประเทศคู่คา้ 1 ต.ค. 64 - ความปลอดภยั
อาหาร 

36. เกาหลใีต ้* 
G/SPS/N/KOR/733 
10 สงิหาคม 2564 

อาหาร 
 

ปรับแก้มาตรฐานและข้อก าหนดเฉพาะส าหรับอาหาร มี
สาระส าคญั ดงันี้ 
1. ยกเลกิมาตรฐานค่า MRLs ของสารก าจดัศตัรูพชืทีไ่ม่ได้
ขึ้นทะ เบียนใน เกาหลีใต้  จ านวน 47 ร ายการ  เช่ น 
Methyldinocap ฯลฯ 
2. ปรับแก้ค่า MRLs ของสารก าจัดศัตรูพืช จ านวน 33 
รายการ เช่น Iminoctadine ฯลฯ ในผลติภณัฑท์างการเกษตร 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR
/21_5126_00_x.pdf 

ประเทศคู่คา้ 30 ส.ค. 64 - ความปลอดภยั
อาหาร 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

37. เกาหลใีต ้* 
G/SPS/N/KOR/734 
10 สงิหาคม 2564 

อาหาร 
 

ปรับแก้มาตรฐานและข้อก าหนดเฉพาะส าหรับอาหาร มี
สาระส าคญั ดงันี้ 
1. ปรับแก้และก าหนดค่า MRLs ของสารก าจัดศตัรูพืชใน
ผลผลิตทางการ เกษตร  จ านวน 107 ร ายการ  เช่น 
Iminoctadine ฯลฯ 
2. แกไ้ขและก าหนดวธิกีารทดสอบทัว่ไป 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR
/21_5127_00_x.pdf 

ประเทศคู่คา้ 30 ส.ค. 64 - ความปลอดภยั
อาหาร 

38. เมก็ซโิก  
G/SPS/N/MEX/391/Add.1 
10 สงิหาคม 2564 

เมลด็พนัธุเ์อนดฟิ  
(Cichorium endivia L.) 
 

แจง้สิน้สุดระยะเวลาใหข้อ้คดิเหน็ต่อเงือ่นไขการน าเขา้เมลด็
พนัธุ์เอนดิฟ  (Cichorium endivia L.) ที่ผลิตจากชิลีและมา
จากเนเธอรแ์ลนด ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/MEX
/21_5115_00_s.pdf 

ชลิแีละ
เนเธอรแ์ลนด ์

- - อารกัขาพชื 

39. เมก็ซโิก  
G/SPS/N/MEX/393/Add.1 
23 กรกฎาคม 2564 

ไมต้ดัดอกพโีอน่ีหรอื
โบตัน๋  (Paeonia 
lactiflora L.) และใบสด 
 

ประกาศบงัคบัใชข้อ้ก าหนดดา้นสุขอนามยัพชืส าหรบัน าเขา้
ไม้ตดัดอกพโีอนี่หรอืโบตัน๋  (Paeonia lactiflora L.) และใบ
สดทีม่แีหล่งก าเนิดและมาจากชลิ ี
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/MEX
/21_4809_00_s.pdf 
 

ชลิ ี - 19 ก.ค. 64 อารกัขาพชื 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

40. เมก็ซโิก  
G/SPS/N/MEX/395 
8 กรกฎาคม 2564 

เมลด็พนัธุเ์มลอน 
(Cucumis melo L.) 
 

จดัท าขอ้ก าหนดด้านสุขอนามยัพชืส าหรบัน าเขา้เมลด็พนัธุ์
เมลอน (Cucumis melo L.) จากบราซลิ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/MEX
/21_4565_00_s.pdf 

บราซลิ 6 ก.ย. 64 
 

- อารกัขาพชื 

41. มาเลเซยี * 
G/SPS/N/MYS/50 
11 สงิหาคม 2564 

วตัถุดบิทีก่่อใหเ้กดิ
อาการภาวะภูมไิวเกนิ 
(hypersensitivity) 
 

แก้ ไ ขกฎระ เบียบย่ อย  subregulation 11 ( 5 )  ภายใต้
กฎระเบียบ Food Regulations ปี 2528 เกี่ยวกับรายการ
วตัถุดบิทีก่่อใหเ้กดิอาการภาวะภูมไิวเกนิ (hypersensitivity) 

ประเทศคู่คา้ 10 ต.ค. 64 6 เดอืน
หลงัจากวนั
เผยแพร่
ประกาศ 

ความปลอดภยั
อาหาร 

42. มาเลเซยี  
G/SPS/N/MYS/51 
11 สงิหาคม 2564 

สารก าจดัศตัรพูชื 
 

ปรับแก้ตารางที่  1 6  ของกฎระ เบี ยบอาหาร  (Food 
Regulations) 1985 [P.U.(A) 437/1985] ดงันี้ 
1. เพิ่มรายชื่อสารก าจดัศตัรูพืชและค่า MRLs ใหม่ 3 รายการ   
ไดแ้ก่ cymoxanil, florpyrauxifen-benzyl และ flupyradifurone 
2. เพิม่ค่า MRLs ส าหรบัสนิคา้ใหม่ของสารก าจดัศตัรพูชืทีม่ี
อยู่เดมิ ไดแ้ก่ dinotefuran และ lufenuron 

ประเทศคู่คา้ 10 ต.ค. 64 ภายหลงัพน้ 6 
เดอืน นับจาก
วนัเผยแพร่
ประกาศ 

ความปลอดภยั
อาหาร 

43. มาเลเซยี * 
G/SPS/N/MYS/52 
11 สงิหาคม 2564 

อาหารในภาชนะบรรจ ุ
 

แก้ไขข้อก าหนดการแสดงฉลากในกฎระเบียบย่อย 
(subregulation) ข้อ 11(1)(e) ภายใต้กฎระเบียบ Food 
Regulations 1985 โดยเพิม่เตมิขอ้ก าหนดส าหรบัการแสดง
น ้าในรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ โดยเรียงล าดบั
จากมากไปน้อย 
 

ประเทศคู่คา้ 10 ต.ค. 64 ภายหลงัพน้ 6 
เดอืน นับจาก
วนัเผยแพร่
ประกาศ 

ความปลอดภยั
อาหาร 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

44. มาเลเซยี  
G/SPS/N/MYS/53 
11 สงิหาคม 2564 

น ้าแร่ (Mineral water) 
 

แก้ไขตารางที่ 26 ของกฎระเบียบอาหาร 1985 [P.U. (A) 
437/1985] เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน Codex เรื่องน ้าแร่
ธรรมชาต ิ(CODEX STAN 108-1981) ดงันี้ 
1. แกไ้ขปรมิาณสงูสุดทีอ่นุญาตใหพ้บของสารหนู แคดเมยีม 
ตะกัว่ บาเรยีม แมงกานีส และฟลูออไรด์ 
2. แกไ้ขชื่อทางเคมจีาก chromium (VI) เป็น total chromium 

ประเทศคู่คา้ 10 ต.ค. 64 6 เดอืน
หลงัจาก

ประกาศเเผย
แพร ่

ความปลอดภยั
อาหาร 

45. นิวซแีลนด ์ 
G/SPS/N/NZL/653 
13 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

ยานพาหนะ (Vehicles) 
เครื่องจกัร (machinery) 
และชิน้ส่วนเครื่องจกัร 
(parts) 
 

แก้ไขมาตรฐานด้านสุขอนามยัส าหรบัการน าเขา้: ยานพาหนะ 
(Vehicles) เครื่องจักร (machinery) และชิ้นส่วนเครื่องจักร 
(parts) โดยมาตรฐานนี้บงัคบัใชก้บัยานพาหนะ เครื่องจกัร และ
ชิ้นส่วนเครื่องจกัรทัง้หมดทีม่าจากประเทศทีร่ะบุในมาตรฐานนี้
ทีส่่งออกตัง้แต่วนัที ่1 ก.ย. และมาถงึนิวซแีลนด์ภายในวนัที ่30 
เม.ย. ของแต่ละปี เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของแมลงศตัรูพชื 
Brown Marmorated Stink Bug (BMSB) ที่มากับการน า เข้า
ยานพาหนะ เครื่องจกัร และชิน้ส่วนเครื่องจกัร 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/NZL/
21_5182_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ - 11 ส.ค. 64 อารกัขาพชื 

46. เปร ู 
G/SPS/N/PER/938 
6 กรกฎาคม 2564 

ผลติภณัฑท์ีม่เีลอืดโค
เป็นส่วนประกอบส าหรบั
มนุษยบ์รโิภค 
 

จดัท าขอ้บงัคบัดา้นสุขอนามยัสตัว์ ส าหรบัน าเขา้ผลติภณัฑ์
ที่มเีลอืดโคเป็นส่วนประกอบส าหรบัมนุษย์บรโิภคที่มาจาก 
นิคารากวั 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PER
/21_4503_00_s.pdf 

นิคารากวั - 23 ม.ิย. 64 ความปลอดภยั
อาหาร 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

47. เปร ู 
G/SPS/N/PER/939 
13 กรกฎาคม 2564 

เมลด็พนัธุข์า้วบารเ์ลย ์
(Hordeum vulgare) 
 

จดัท าร่างกฎระเบยีบระบุขอ้ก าหนดสุขอนามยัพชืส าหรบัการ
น า เข้า เมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์ เลย์  (Hordeum vulgare) ที่มี
แหล่งก าเนิดและมาจากเซอร์เบยี ภายหลงัจากการวเิคราะห์
ความเสีย่งศตัรพูชืทีเ่กีย่วขอ้งเสรจ็สิน้แลว้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PER
/21_4644_00_s.pdf 

เซอรเ์บยี 11 ก.ย. 64 - อารกัขาพชื 

48. เปร ู 
G/SPS/N/PER/940 
15 กรกฎาคม 2564 

เมลด็พนัธุด์อก
ทานตะวนั (Helianthus 
annuus L.) 
 

จดัท าร่างกฎระเบยีบระบุขอ้ก าหนดสุขอนามยัพชืส าหรบัการ
น าเขา้เมล็ดพนัธุ์ดอกทานตะวนั (Helianthus annuus L.) ที่
มแีหล่งก าเนิดและมาจากเซอรเ์บยี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PER
/21_4645_00_s.pdf 

เซอรเ์บยี 13 ก.ย. 64 - อารกัขาพชื 

49. เปร ู 
G/SPS/N/PER/941 
15 กรกฎาคม 2564 

เมลด็พนัธุถ์ัว่เหลอืง 
(Glycine max L.) 
 

จดัท าร่างกฎระเบยีบระบุขอ้ก าหนดสุขอนามยัพชืส าหรบัการ
น าเขา้เมลด็พนัธุถ์ัว่เหลอืง (Glycine max L.) ทีม่แีหล่งก าเนิด
และมาจากเซอรเ์บยี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PER
/21_4712_00_s.pdf 

เซอรเ์บยี 13 ก.ย. 64 - อารกัขาพชื 

50. เปร ู 
G/SPS/N/PER/942 
15 กรกฎาคม 2564 

เมลด็พนัธุข์า้วสาล ี
 

จดัท าร่างกฎระเบยีบระบุขอ้ก าหนดสุขอนามยัพชืส าหรบัการ
น า เ ข้ า เ ม ล็ ดพัน ธุ์ ข้ า ว ส า ลี  ( Triticum aestivum) ที่ มี
แหล่งก าเนิดและมาจากเซอรเ์บยี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

เซอรเ์บยี 13 ก.ย. 64 - อารกัขาพชื 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PER
/21_4713_00_s.pdf 

51. เปร ู 
G/SPS/N/PER/943 
21 กรกฎาคม 2564 

พรกิ (Capsicum 
annuum L.) 
 

จัดท าร่างกฎระเบียบข้อก าหนดสุขอนามยัพืชส าหรบัการ
น าเขา้พรกิ (Capsicum annuum L.) ทีม่แีหล่งก าเนิดและมา
จากอุซเบกสิถาน 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PER
/21_4780_00_s.pdf 

อุซเบกสิถาน 19 ก.ย. 64 - อารกัขาพชื 

52. ฟิลปิปินส ์* 
G/SPS/N/PHL/63/Add.1 
13 สงิหาคม 2564 

ผลติภณัฑจ์ากพชืทีผ่ลติ
โดยเทคโนโลยสีมยัใหม่
เพื่อใชเ้ป็นอาหาร อาหาร
สตัว ์หรอืแปรรปูเพื่อเป็น
อาหาร อาหารสตัว์ 

ประกาศบนัทกึขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการปรบัปรุงรายชื่อสนิคา้ที่
ต้องแสดงปรมิาณ GMO (GMO content) เพื่อการน าเขา้ยงั
ฟิลปิปินส ์เช่น เมลด็พนัธุ์ขา้ว ขา้วเปลอืก ขา้วโพด (Mazie) 
แป้งขา้วโพด และมะละกอ เป็นตน้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PHL/
21_5186_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PHL/
21_5186_01_e.pdf 
 
 
 
 

ประเทศคู่คา้ 12 ต.ค. 64 15 วนัหลงัจาก
ลงนามใน
ประกาศฯ 

ความปลอดภยั
อาหาร 

53. รสัเซยี  
G/SPS/N/RUS/235 

สุกรมชีวีติ เนื้อสุกร เนื้อ
และซากทีก่นิได ้ตวัอ่อน 

หน่วยงานเฝ้าระหว่างสุขอนามัยพืชและสัตว์ของรัสเซีย  
(Rosselkhoznadzor) ไดร้ะงบัการน าเขา้ชัว่คราวส าหรบัสุกร

โดมนิิกนั - 2 ส.ค. 64 สุขภาพสตัว ์
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

5 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

และน ้าเชือ้สุกร ยกเวน้
สนิคา้อาหารส าเรจ็รปูที่
ผ่านการฆ่าเชือ้ดว้ยความ
รอ้น สนิคา้ส าเรจ็รูปทมีี
ส่วนประกอบของเนื้อหรอื
วสัดุทีม่าจากเนื้อสุกร
ส าหรบัผลติอาหารสตัวท์ี่
ใชเ้ทคโนโลยทีีส่ามารถ
ฆา่เชือ้ไวรสั ASFV ตาม 
บทบญัญตัทิี ่15.1 ของ 
OIE 

มชีวีติ เนื้อสุกรและผลติภณัฑ์ที่มส่ีวนประกอบของเนื้อสุกร
ที่มาจากโดมินิกัน เนื่องจากพบการระบาดของโรคโรคอหิ
วาตแ์อฟรกิาในสุกร (ASF)  มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 2 ส.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/RUS
/21_5064_00_x.pdf 
 

54. รสัเซยี  
G/SPS/N/RUS/236 
5 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

แพะ แกะมชีวีติ 
ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจาก
เน้ือแกะ แพะ น ้านมและ
ผลติภณัฑน์ม อาหาร
สตัวแ์ละวตัถุดบิและ
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากแพะ
แกะยกเวน้การผลติทีใ่ช้
เทคโนโลยทีีส่ามารถฆา่
เชือ้ไวรสั PPR ตาม 
บทบญัญตัทิี ่14.7 ของ 
OIE 

หน่วยงานการเผา้ระวงัดา้นสตัวแพทยแ์ละสุขอนามยัพชืของ
รสัเซยี (Rosselkhoznadzor) ไดร้ะงบัการน าเขา้ชัว่คราวแพะ
และแกะทีม่ชีวีติ ผลติภณัฑจ์ากแพะและแกะ เและผลติภณัฑ์
จากเนื้ อแพะและแกะที่มาจากอิสราเอล รวมทัง้ห้าม
เคลื่อนยา้ยผ่านมารสัเซยี เน่ืองจากพบการระบาดของโรครนิ
เดอรเ์ปสต ์(Rinderpest) มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 30 ก.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/RUS
/21_5065_00_x.pdf 
 

อสิราเอล - 30 ก.ค. 64 สุขภาพสตัว ์
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

55. รสัเซยี  
G/SPS/N/RUS/237 
5 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

สตัวปี์กมชีวีติ 
ผลติภณัฑส์ตัวปี์ก และ
ไขส่ตัวปี์ก 
 

หน่วยงานการเผา้ระวงัดา้นสตัวแพทยแ์ละสุขอนามยัพชืของ
รัสเซีย  (Rosselkhoznadzor) ประกาศระงับการน า เข้า
ชัว่คราวและหา้มเคลื่อนยา้ยผ่านมายงัรสัเซยี ส าหรบัสตัวปี์ก
มชีวีติ ผลติภณัฑส์ตัว์ปีก ไข่สตัว์ปีกทีม่าจากโตโก เนื่องจาก
พบการระบาดของโรคไขห้วดันกสายพนัธุร์ุนแรง  
มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 2 ส.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/RUS
/21_5066_00_x.pdf 

โตโก - 2 ส.ค. 64 สุขภาพสตัว ์

56. รสัเซยี  
G/SPS/N/RUS/238 
5 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

โคกระบอืมชีวีติ สตัวท์ี่
อ่อนแอต่อโรคลมัปีสกนิ 
น ้าเชือ้โคกระบอื 
ผลติภณัฑจ์ากสตัวท์ี่
ไม่ไดร้ะบใุนน้ี รวมทัง้
สตัวต์ายตามพกิดั
ศุลกากร 1 และ 3 ทีไ่ม่
เหมาะกบัการบรโิภค 
 

หน่วยงานการเผา้ระวงัดา้นสตัวแพทยแ์ละสุขอนามยัพชืของ
รัสเซีย (Rosselkhoznadzor) ได้ระงับการน าเข้าชัว่คราว
ส าหรับโคกระบือมีชีวิตที่มาจาก สปป.ลาว และห้าม
เคลื่อนย้ายผ่านมายังรัสเซียเนื่องจากพบการระบาดของ
โรคลมัปีสกนิ  
มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 30 ก.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/RUS
/21_5067_00_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/RUS
/21_5067_01_x.pdf 

กมัพชูา สปป. 
ลาว 

 30 ก.ค. 64 สุขภาพสตัว ์

57. ไทย  
G/SPS/N/THA/390/Add.1 
6 สงิหาคม 2564 

ผลติภณัฑอ์าหารทีม่ี
ส่วนประกอบของส่วน
ของกญัชาหรอืกญัชง 

ประกาศบงัคบัใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 427 
เรื่อง ผลติภณัฑ์อาหารทีม่ส่ีวนประกอบของส่วนของกญัชา
หรอืกญัชง โดยไดป้ระกาศลงราชกจิจานุเบกษาและจะมผีล

ประเทศคู่คา้ - 24 ก.ค. 64 ความปลอดภยั
อาหาร 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

 บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 24 กรกฎาคม 2564 สรุปสาระส าคัญ 
ดงันี้ 
1. ผลติภณัฑอ์าหารทีม่ส่ีวนประกอบของส่วนของกญัชาหรอื
กญัชง เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ 
2. ค านิยาม ดงันี้ 
   2.1 ส่วนของกัญชา หมายความว่า ส่วนของพืชกัญชา 
(Cannabis) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis indica Lam. หรือ 
Cannabis sativa L. ดังต่อไปนี้  เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้
ผลติในประเทศเท่านัน้ ได้แก่ (1) เปลอืก ล าต้น เส้นใย กิ่ง
กา้น และราก (2) ใบซึง่ไม่มยีอดหรอืช่อดอกตดิมาดว้ย 
   2.2 ส่วนของกัญชง หมายความว่า ส่วนของพืชกัญชง 
หรอืทีม่ชีื่อเรยีกว่า เฮมพ ์(Hemp) ชื่อวทิยาศาสตร ์Cannabis 
sativa L. subsp. sativa ดงัต่อไปนี้ เฉพาะทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
ผลติในประเทศเท่านัน้ ได้แก่ (1) เปลอืก ล าต้น เส้นใย กิ่ง
กา้น และราก (2) ใบซึง่ไม่มยีอดหรอืช่อดอกตดิมาดว้ย                          
3. ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย อาหารที่มีส่วนประกอบ
ของส่วนของกญัชาหรอืกญัชง ดงัต่อไปนี้ (1) อาหารส าหรบั
ทารกและเดก็เลก็ (2) นมดดัแปลงส าหรบัทารกและเด็กเล็ก 
(3) อาหารเสริมสาหรบัทารกและเด็กเล็ก (4) อาหารอื่นที่
รฐัมนตรปีระกาศก าหนด                                                                 
4. ผลติภณัฑอ์าหารทีม่ส่ีวนประกอบของส่วนของกญัชาหรอื
กญัชง ตอ้งมคีุณภาพ หรอืมาตรฐาน ดงันี้  
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

   4.1 ตรวจพบสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ไม่
เกนิ 1.6 mg/package 
   4.2 ตรวจพบสารแคนนาบิไดออล (CBD) ไม่เกิน 1.41 
mg/package 
5. การแสดงฉลากของอาหารที่มส่ีวนของกญัชาหรอืกญัชง
เป็นส่วนประกอบ ให้แสดงข้อความดังต่อไปนี้ด้วย (1) 
ข้อความ ค าเตือน ด้วยตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 
มลิลเิมตร ในกรอบสี่เหลี่ยม สขีองตวัอกัษรตดักบัสขีองพืน้
กรอบ และสีกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก เช่น เด็ก สตรีมี
ครรภ์ และสตรใีห้นมบุตร ไม่ควรรบัประทาน หากมอีาการ
ผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร 
THC หรอื CBD ควรระวงัในการรบัประทาน อาจทาให้ง่วง
ซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทางาน
เกีย่วกบัเครื่องจกัรกล 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/16
8/T_0022.PDF 

58. ไทย  
G/SPS/N/THA/391/Add.1 
6 สงิหาคม 2564 

อาหารส าหรบัทารกและ
เดก็เลก็ นมดดัแปลง
ส าหรบัทารกและเดก็
เลก็ อาหารเสรมิส าหรบั
ทารกและเดก็เลก็ 
 

ประกาศบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 428 
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเป้ือนชนิดสารเตตราไฮโดร
แคนนาบนิอล และสารแคนนาบไิดออล โดยได้ประกาศลงราช
กจิจานุเบกษาและจะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่24 ก.ค. 64 สรุป
สาระส าคญัโดยก าหนดใหต้รวจไม่พบสาร Total THC และ CBD 

ประเทศคู่คา้ - 24 ก.ค. 64 ความปลอดภยั
อาหาร 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

ในอาหารส าหรบัทารกและเด็กเล็ก นมดดัแปลงส าหรบัทารก
และเดก็เลก็ อาหารเสรมิส าหรบัทารกและเดก็เลก็  
หมายเหตุ  “ไม่พบ” คือ ตรวจวิเคราะห์ได้น้อยกว่า 0.1 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ส าหรบัการตรวจวิเคราะห์สาร Total 
THC ( คือ  content of the substances Δ 9 -THC, Δ 8 -
THC and THC content) หรือน้อยกว่า 0.2 mg/kg ส าหรับ
การตรวจวเิคราะหส์าร CBD 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/16
8/T_0025.PDF 

59. ไทย  
G/SPS/N/THA/420/Corr.1 
2 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

สตัวปี์กมชีวีติและซาก
ของสตัวปี์ก 
 

แก้ไขพื้นที่ระงบัการน าเข้าจากเดิม "ฝรัง่เศส" เป็น "เมือง 
Gironde, Lot-et-Garonne และ  Gers departments ของ
ฝรัง่เศส" โดยมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 27 ก.ค. 64 เป็น
ระยะเวลา 90 วนั ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วนัที ่9 ก.ค. 64 

ฝรัง่เศส - - สุขภาพสตัว ์

60. ไทย  
G/SPS/N/THA/422 
2 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

สุกรเลีย้งและสุกรป่าและ
ซากของสุกร 
 

ประกาศขยายระยะเวลาระงบัการน าเขา้ชัว่คราวสุกรเลี้ยงและ
สุกรป่าและซากของสุกรที่มาจาก สปป. ลาว เนื่องจาก OIE 
รายงานว่ายงัพบการระบาดของโรคอหวิาต์แอฟริกาในสกุรใน 
สปป. ลาว ภายใตอ้ านาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558  
โดยขยายช่วงระงบัการน าเขา้ออกไป 90 วนั (ระหว่างวนัที ่
21 ก.ค. 64 ถงึ  18 ต.ค. 64) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

สปป. ลาว - 21 ก.ค. 64 ถงึ  
18 ต.ค. 64 

สุขภาพสตัว ์
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/16
5/T_0001.PDF 

61. ไทย  
G/SPS/N/THA/423 
2 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

สตัวปี์กมชีวีติและซาก
ของสตัวปี์ก 
 

ประกาศขยายระยะเวลาระงบัการน าเข้าชัว่คราวซึ่งสตัว์ปีกมี
ชวีติหรอืซากของสตัว์ปีกทีม่แีหล่งก าเนิดจากเมอืง Fife สหราช
อาณาจกัร เนื่องจาก OIE ไดร้ายงานการระบาดของโรคไขห้วดั
นกสายพันธุ์รุนแรงซีโรไทป์ H5N1 ในเมืองดังกล่าว ภายใต้
อ านาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558  
โดยขยายระยะเวลาระงบัการน าเขา้ออกไปอกี 90 วนั คอื 21 
ก.ค. 64 ถงึ  18 ต.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/16
5/T_0002.PDF 

สหราช
อาณาจกัร 

- 21 ก.ค. 64 ถงึ  
18 ต.ค. 64 

สุขภาพสตัว ์

62. ไทย  
G/SPS/N/THA/424 
2 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

สตัวปี์กมชีวีติและซาก
ของสตัวปี์ก 
 

ประกาศขยายระยะเวลาระงบัการน าเขา้ชัว่คราวสตัว์ปีกมี
ชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากเนเธอร์แลนด์เนื่องจาก 
OIE รายงานว่ายงัพบการระบาดของโรคไขห้วดันกสายพนัธุ์
รุนแรงซีโรไทป์ H5N1 และ H5N8 ในเนเธอร์แลนด์ ภายใต้
อ านาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558  
โดยขยายระยะเวลาระงับการน าเข้าออกไป 90 วัน คือ  
21 ก.ค. 64 ถงึ  18 ต.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/16
5/T_0003.PDF 
 

เนเธอรแ์ลนด ์ - 21 ก.ค. 64 ถงึ  
18 ต.ค. 64 

สุขภาพสตัว ์
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

63. ไทย  
G/SPS/N/THA/425 
2 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

สตัวปี์กมชีวีติและซาก
ของสตัวปี์ก 
 

ประกาศขยายระยะเวลาระงบัการน าเขา้ชัว่คราวสตัว์ปีกมี
ชวีติและซากของสตัว์ปีกทีม่าจากแอฟรกิาใต้เนื่องจาก OIE 
รายงานว่ายังพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์
รุนแรงซีโรไทป์ H5N1 และ H5N8 ในแอฟริกาใต้ ภายใต้
อ านาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558  
โดยขยายระยะเวลาระงับการน าเข้าออกไปอีก 90 วัน 
นับตัง้แต่วนัที ่21 ก.ค. 64 ถงึวนัที ่18 ต.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/16
5/T_0004.PDF 

แอฟรกิาใต ้ - 21 ก.ค. 64 ถงึ 
18 ต.ค. 64 

สุขภาพสตัว ์

64. ไทย  
G/SPS/N/THA/426 
2 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

สตัวปี์กมชีวีติและซาก
ของสตัวปี์ก 
 

ประกาศขยายระงบัการน าเขา้ชัว่คราวสตัว์ปีกมชีวีติและซาก
ของสตัว์ปีกที่มาจากเยอรมนีเนื่องจาก OIE รายงานว่ายงัพบ
การระบาดของโรคไขห้วดันกสายพนัธุร์ุนแรงซโีรไทป์ H5N8 ใน
เยอรมนี ภายใตอ้ านาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558  
โดยขยายช่วงระงบัการน าเขา้ออกไป 90 วนั (ระหว่างวนัที ่
21 ก.ค. 64 ถงึ  18 ต.ค. 64) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/16
5/T_0005.PDF 

เยอรมน ี - 21 ก.ค. 64 ถงึ  
18 ต.ค. 64 

สุขภาพสตัว ์

65. ไทย  
G/SPS/N/THA/427 
2 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

สตัวปี์กมชีวีติและซาก
ของสตัวปี์ก 
 

ประกาศขยายระยะเวลาระงบัการน าเขา้ชัว่คราวสตัว์ปีกมี
ชวีติหรอืซากของสตัวปี์กทีม่าจากอนิโดนีเซยี เน่ืองจาก OIE 
รายงานว่ายังพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์

อนิโดนีเซยี - 21 ก.ค. 64 ถงึ  
18 ต.ค. 64 

สุขภาพสตัว ์
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

รุนแรงในอินโดนีเซีย ภายใต้อ านาจของ พ.ร.บ. โรคระบาด
สตัว ์พ.ศ. 2558  
โดยขยายระยะเวลาการระงบัการน าเข้าออกไปอีก 90 วนั 
คอื 21 ก.ค. 64 ถงึ  18 ต.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/16
5/T_0006.PDF 

66. ไทย  
G/SPS/N/THA/428 
2 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

สตัวปี์กมชีวีติและซาก
ของสตัวปี์ก 
 

ประกาศขยายระยะเวลาระงบัการน าเขา้ชัว่คราวสัตว์ปีกมี
ชีวิตและซากของสตัว์ปีกที่มาจากเวียดนามเนื่องจาก OIE 
รายงานว่ายังพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์
รุนแรงซีโรไทป์ H5N1 และ H5N6 ในเวียดนาม ภายใต้
อ านาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558 
โดยขยายระยะเวลาระงับการน าเข้าออกไป 90 วัน คือ  
21 ก.ค. 64 ถงึ  18 ต.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/16
5/T_0007.PDF 

เวยีดนาม - 21 ก.ค. 64 ถงึ  
18 ต.ค. 64 

สุขภาพสตัว ์

67. ไทย  
G/SPS/N/THA/429 
2 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

สตัวปี์กมชีวีติและซาก
ของสตัวปี์ก 
 

ประกาศขยายระยะเวลาระงบัการน าเขา้ชัว่คราวสตัว์ปีกมี
ชีวิตและซากของสตัว์ปีกที่มาจากเดนมาร์กเนื่องจาก OIE 
รายงานว่ายังพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์
รุนแรงซีโรไทป์ H5N8 ในเดนมาร์ก ภายใต้อ านาจของ 
พ.ร.บ. โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558  

เดนมารก์ - 21 ก.ค. 64 ถงึ 
18 ต.ค. 64 

สุขภาพสตัว ์
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จดุประสงค ์

โดยขยายระยะเวลาระงับการน าเข้าออกไปอีก 90 วัน 
นับตัง้แต่วนัที ่21 ก.ค. 64 ถงึวนัที ่18 ต.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/16
5/T_0008.PDF 

68. ไทย  
G/SPS/N/THA/430 
2 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

สตัวปี์กมชีวีติและซาก
ของสตัวปี์ก 
 

ประกาศขยายระงบัการน าเขา้ชัว่คราวสตัวปี์กมชีวีติและซาก
ของสัตว์ปีกที่มาจากเมือง Cheshire สหราชอาณาจักร
เนื่องจาก OIE รายงานว่ายงัพบการระบาดของโรคไข้หวดั
นกสายพนัธุ์รุนแรงซโีรไทป์ H5N8 ในเมอืงดงักล่าว ภายใต้
อ านาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558  
โดยขยายช่วงระงบัการน าเขา้ออกไป 90 วนั (ระหว่างวนัที ่
21 ก.ค. 64 ถงึ  18 ต.ค. 64) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/16
5/T_0009.PDF 

สหราช
อาณาจกัร 

- 21 ก.ค. 64 ถงึ  
18 ต.ค. 64 

สุขภาพสตัว ์

69. ไตห้วนั * 
G/SPS/N/TPKM/537/Add.1 
5 สงิหาคม 2564 

พชืและผลติภณัฑจ์าก
พชื 
 

ประกาศบงัคบัใชข้อ้ก าหนดส าหรบัการตรวจอนุญาตน าเขา้
พืชที่ถู กก าหนดเ ป็นวัตถุควบคุม  (ฉบับแก้ ไข )  ( the 
amendment of the "Regulations for Approving Imports of 
Designated Plant Regulated Articles") ตามเอกสารแจ้ง
เวยีน G/SPS/N/TPKM/537 เมื่อวนัที ่10 ก.ค. 63  
โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่29 ม.ิย. 64 
 

ประเทศคู่คา้ - 29 ม.ิย. 64 อารกัขาพชื 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               
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วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 
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ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

70. ไตห้วนั  
G/SPS/N/TPKM/557/Add.1 
5 สงิหาคม 2564 

โสมอเมรกิาสด (Panax 
quinquefolius L.) 
 

ประกาศบังคับใช้ข้อก าหนดกักกันส าหรับการน าเข้าโสม
อเมรกิาสด (Panax quinquefolius L.) ทีม่าจากรฐั Wisconsin 
สหรฐัอเมรกิา โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่30 ก.ค. 64 

สหรฐัอเมรกิา - 30 ก.ค. 64 อารกัขาพชื 

71. ไตห้วนั  
G/SPS/N/TPKM/566/Add.1 
5 สงิหาคม 2564 

การน าเขา้พชืเพื่อการ
ทดลอง วจิยั การศกึษา 
และการจดัแสดง 
 

ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบ "Regulations for Approving 
Imports of Designated Regulated Articles" เ กี่ ย ว กั บ
ขอ้ก าหนดด้านการการกกักนัพชืส าหรบัการน าเขา้พืชเพื่อ
การทดลอง วิจยั การศึกษา และการจดัแสดง โดยจะมีผล
บงัคบัใชใ้นวนัที ่29 ม.ิย. 64 

ประเทศคู่คา้ - 29 ม.ิย. 64 อารกัขาพชื 

72. ตุรก ี 
G/SPS/N/TUR/119 
10 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

เมลด็พนัธุม์ะเขอืเทศ 
(Solanum 
lycopersicum) เมลด็
พนัธุพ์รกิ (Capsicum 
annuum) และเมลด็พนัธุ์
ฟักทอง (Cucurbita 
pepo) 
 

ประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามยัพชื 
โดยแก้ไขข้อก าหนดการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ 
(Solanum lycopersicum) เ ม ล็ ด พัน ธุ์ พ ริ ก  ( Capsicum 
annuum) และเมล็ดพันธุ์ ฟักทอง (Cucurbita pepo) โดย
รายการศัตรูพืชและพืชอาศัยที่ส าคัญภายใต้มาตรการ
ดงักล่าว ไดแ้ก่  
- Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) เ ป็ น
อนัตรายต่อพชืในสกุล Cucurbitacae และ Solanaceae  
- Tomato mottle mosaic virus (TomMV) เ ป็ นอันต ร าย
โดยเฉพาะกบัมะเขอืเทศและพรกิจากสกุล Solanaceae ทัง้
ยงัสามารถส่งต่อไปยงัเมล็ดพันธุ์ได้อีกด้วย เนื่องจากเป็น
ไวรสัในกลุ่ม Tobamovirus 
- Tomato apical stunt viroid (TASvd) มีพืชอาศยัหลกัเป็น
มะเขือเทศจากสกุล Solanaceae แต่อย่างไรก็ตาม โรค
ดงักล่าวสามารถพบไดใ้นพรกิเช่นกนั 

ประเทศคู่คา้ - 15 ก.ย. 64 
และจะมผีล

บงัคบัใชจ้นกว่า
กฎระเบยีบ
กกักนัพชื 
(Plant 

Quarantine 
Regulation) 
ฉบบัปรบัปรงุ 
จะเสรจ็สมบูรณ์ 

อารกัขาพชื 
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ประเทศท่ีแจ้ง               
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จดุประสงค ์

- Columnea latent viroid (CLVd) เป็นอนัตรายต่อพชืหลาย
สายพนัธุใ์นสกุล Solanaceae โดยเฉพาะอย่างยิง่มะเขอืเทศ 
- Pepper chat fruit viroid (PCFVd) เ ป็นอันตรายต่ อพืช
หลายสายพนัธุ์ในสกุล Solanaceae โดยเฉพาะอย่างยิง่พรกิ
และมะเขอืเทศ 
- Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd) มีพืชอาศัยหลัก
เป็นมะเขอืเทศจากสกุล Solanaceae และยงัสามารถพบโรค
ดงักล่าวไดใ้นไมป้ระดบับางชนิดอกีดว้ย  
เพื่อเป็นการป้องกนัการน าเขา้ของศตัรูพชืดงักล่าวผ่านเมลด็
พนัธุแ์ละแพร่กระจายในแหล่งผลติของตุรก ีดงันัน้ 
นับตัง้แต่วนัที่ 15 ก.ย. 64 เป็นต้นไป การน าเขา้เมล็ดพนัธุ์
ม ะ เขือ เทศ  (Solanum lycopersicum) จากทุ กประเทศ 
ใบรับรอง สุขอนามัยพืช  (PC) จะต้องแสดงข้อความ 
additional declaration ดงันี้ 
"It originates in countries where Tomato mottle mosaic 
virus (ToMMV), Tomato apical stunt viroid (TASVd), 
Columnea latent viroid (CLVd), Pepper chat fruit viroid 
(PCFVd), Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd) is not 
known to occur, or in areas where the presence of 
Tomato mottle mosaic virus (ToMMV), Tomato apical 
stunt viroid (TASVd), Columnea latent viroid (CLVd), 
Pepper chat fruit viroid (PCFVd), Tomato chlorotic dwarf 
viroid (TCDVd) is known: 
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a. The seeds originate in a place of production known to 
be free from; 
b. The name of the place of production; and 
c. The seeds have been analyzed by the exporting 
country using the RT-PCR Method for ToMMV, TASVd, 
CLVd, PCFVd and TCDVd and that the product is free 
from these agents." 
นับตัง้แต่วนัที่ 15 ก.ย. 64 เป็นต้นไป การน าเขา้เมล็ดพนัธุ์
พริก  (Capsicum annuum) จากทุกประเทศ ใบรับรอง
สุขอนามัยพืช  (PC) จะต้องแสดงข้อความ additional 
declaration ดงันี้ 
"It originates in countries where the presence of Tomato 
mottle mosaic virus (ToMMV), Tomato apical stunt viroid 
(TASVd), Pepper chat fruit viroid (PCFVd) is not known, 
or in areas where the presence of Tomato mottle mosaic 
virus (ToMMV), Tomato apical stunt viroid (TASVd), 
Pepper chat fruit viroid (PCFVd) is known: 
a. The seeds originate in a place of production known to 
be free from; 
b. The name of the place of production; and 
c. The seeds have been analyzed by the exporting 
country using the RT-PCR Method for ToMMV, TASVd, 
PCFVd and that the product is free from these agents." 



40 
 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 
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นับตัง้แต่วนัที่ 15 ก.ย. 64 เป็นต้นไป การน าเขา้เมล็ดพนัธุ์
ฟักทอง (Cucurbita pepo) จากทุกประเทศ ใบรับรอง
สุขอนามัยพืช  (PC) จะต้องแสดงข้อความ additional 
declaration ดงันี้ 
"It originates in countries where the presence of Tomato 
leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) is not known, or in 
areas where the presence of Tomato leaf curl New Delhi 
virus (ToLCNDV) is known: 
a. The seeds originate in a place of production known to 
be free from; 
b. The name of the place of production; and 
c. The seeds have been analyzed by the exporting 
country using the RT-PCR Method for ToLCNDV and 
that the product is free from these agents." 

73. สหรฐัอเมรกิา  
G/SPS/N/USA/3259 
6 สงิหาคม 2564 

สารก าจดัศตัรพูชื 
 

จัดท ากฎระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดค่า MRLs ของสาร
ก าจัดศัตรูพืช fludioxonil ในกล้วยที่ 3 ppm มีผลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที ่28 ก.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2 0 2 1 - 0 7 -
28/html/2021-16091.htm 
 
 

ประเทศคู่คา้ - 28 ก.ค. 64 ความปลอดภยั
อาหาร 
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74. สหรฐัอเมรกิา  
G/SPS/N/USA/3260 
11 สงิหาคม 2564 

สารก าจดัศตัรพูชื 
 

ประกาศเปิดรับค าร้องในการแก้ไขหรือก าหนดค่า MRLs 
ของสารก าจดัศตัรพูชืในสนิคา้ชนิดต่างๆ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2 0 2 1 - 0 8 -
03/html/2021-16333.htm 

ประเทศคู่คา้ 2 ก.ย. 64 - ความปลอดภยั
อาหาร 

75. เวยีดนาม * 
G/SPS/N/VNM/123 
13 สงิหาคม 2564 

อาหาร 
 

ประกาศการแก้ไข การเสริม และการยกเลิกร่าง Circular 
ของเอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภยัอาหารใน
หลายหวัขอ้ ดงันี้ 
- Circular No. 24/2019/TT-BYT ลงวันที่ 30 ส.ค. 62 ของ
กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกบัการจดัการและการใชง้านวตัถุ
เจอืปนอาหาร 
- Circular No. 02/2011/TT-BYT ลงวันที่ 13 ม.ค. 54 ของ
กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกบัการประกาศใชข้อ้ก าหนดทาง
เทคนิคส าหรบัค่าสารเคมปีนเป้ือนสงูสุดในอาหาร 
- Circular No. 18/2019/TT-BYT ลงวันที่ 17 ก.ค. 62 ของ
กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกบัแนวปฏบิตั ิGMP ส าหรบัการ
ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร ค้ า ผ ลิ ต ภัณฑ์ อ า ห า ร เ ส ริ ม  ( dietary 
supplements) 
- Circular No. 48/2015/TT-BYT ลงวันที่  1 ธ.ค. 58 ของ
กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการก าหนดกิจกรรมเพื่อ
ตรวจสอบความปลอดภยัอาหารในสถานทีผ่ลติและจ าหน่าย
อาหาร ภายใตก้ารจดัการของกระทรวงสาธารณสุข 

ประเทศคู่คา้ 12 ต.ค. 64 30 ม.ค. 65 ความปลอดภยั
อาหาร 
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- Circular No. 43/2014/TT-BYT ลงวันที่ 24 พ.ย. 57 ของ
กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดการอาหารฟังก์ชัน 
(functional foods) 
- Circular No. 05/2018/TT-BYT ลงวันที่ 5 เม.ย. 61 ของ
กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกบัการประกาศใชร้ายการอาหาร 
วตัถุเจอืปนอาหาร สารช่วยในกระบวนการผลติอาหารและ
อุปกรณ์ วสัดุบรรจุภัณฑ์ และภาชนะบรรจุอาหาร ที่มีการ
ก าหนดด้วย HS codes ตามบทบญัญัติของรายการสินค้า
ส่งออกและน าเขา้ของเวยีดนาม 
- Decision No. 46/2007/QD-BYT ของกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกบัการก าหนดปรมิาณการปนเป้ือนและสารเคมสีูงสุด
ในอาหาร 
- Decision No. 38/2008/QD-BYT ลงวนัที่ 11 ธ.ค. 51 ของ
กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการประกาศใช้การก าหนด
ปรมิาณการปนเป้ือนเมลามนีสงูสุดในอาหาร 
- Circular No. 14/2011/TT-BYT ลงวันที่ 1 เม.ย. 54 ของ
กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวปฏิบัติส าหรับการสุ่ม
ตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบ ( inspection) และการทดสอบ 
(examination) คุณภาพ สุขอนามยั และความปลอดภยัของ
อาหาร 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/VNM
/21_5170_00_x.pdf 
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หมายเหตุ:  * คอื มาตรการทีอ่าจมผีลกระทบต่อการคา้ของไทยกบัประเทศคู่คา้ 

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