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 ตารางสรปุมาตรการอปุสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT/WTO Notification) 
ประจ าวนัท่ี 1 - 15 สิงหาคม 2564 

 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

1. อารเ์จนตนิา  
G/TBT/N/ARG/403/Add.1 
19 กรกฎาคม 2564 

วสัดุเซลลูโลส ภาชนะ 
และอุปกรณ์เพื่อใช้
สมัผสักบัอาหาร 

ประกาศปรับปรุงวัตถุประสงค์ของร่าง Common Market 
Group (GMC) Resolution No. 01/21 เรื่อง วัสดุเซลลูโลส 
ภาชนะ และอุปกรณ์เพื่อใช้สมัผสักบัอาหาร (ฉบบัปรบัปรุง 
จาก GMC Resolution No. 40/15)  ซึ่งการแก้ไขนี้เป็นส่วน
เ ส ริ ม จ า ก ก า ร แ ก้ ไ ข ต า ม ป ร ะ ก า ศ  ห ม า ย เ ล ข 
G/TBT/N/ARG/403 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/notific_arg.php 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ARG
/modification/21_4756_00_s.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ARG
/modification/21_4756_01_s.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ARG
/modification/21_4756_02_s.pdf 

60 วนัหลงัจาก
ประกาศแจง้เวยีน 

- คุม้ครองผูบ้รโิภค 

2. บราซลิ  
G/TBT/N/BRA/1223 
6 สงิหาคม 2564 

ผลติภณัฑจ์ากเนื้อสตัว์
ในภาชนะบรรจ ุ

ประกาศ Inmetro Ordinance No. 327 เกี่ยวกบักฎระเบยีบ
ทางเทคนิคส าหรบัปรมิาณสุทธขิองผลติภณัฑ์จากเนื้อสตัว์
ในภาชนะบรรจุ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-inmetro-n-3 2 7 -
de-28-de-julho-de-2021-335761884 

- 1 ธ.ค. 64 คุม้ครองผูบ้รโิภค 



2 
 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

3. บราซลิ  
G/TBT/N/BRA/1224 
6 สงิหาคม 2564 

อาหารในภาชนะบรรจ ุ ประกาศ Inmetro Ordinance No. 328 ลงวนัที่ 29 ก.ค. 64 
เกีย่วกบัการอนุมตักิารรวมกฎระเบยีบทางเทคนิคการชัง่ตวง
วดั (metrological technical regulation) ส าหรบัการควบคุม
การชัง่ตวงวัดสินค้าอาหารในภาชนะบรรจุที่จ าหน่ายใน
หน่วยมวล (mass units) ทีม่ปีรมิาณไม่เท่ากนั 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-inmetro-n-3 2 8 -
de-29-de-julho-de-2021-335754750 

- 1 ธ.ค. 64 คุม้ครองผูบ้รโิภค 

4. บราซลิ  
G/TBT/N/BRA/1225 
6 สงิหาคม 2564 

อาหารในภาชนะบรรจ ุ ประกาศ Inmetro Ordinance No. 329 ลงวนัที่ 29 ก.ค. 64 ว่า
ด้วยการรวมกฎระเบียบทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอาหารใน
ภาชนะบรรจุ ซึง่จ าหน่ายในรปูแบบละอองของเหลว (aerosol) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-inmetro-n-329-
de-29-de-julho-de-2021-335760410 

- 1 ธ.ค. 64 คุม้ครองผูบ้รโิภค 

5. บราซลิ  
G/TBT/N/BRA/1228 
9 สงิหาคม 2564 

Active yeasts (HS 
210210) 

ประกาศ Inmetro Ordinance No. 336 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2564 เกี่ยวกับการรวบรวมกฎระเบียบทางเทคนิคส าหรับ
ตวัชีว้ดัปรมิาณส าหรบัยสีตช์วีภาพสด (fresh biological yeast) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-inmetro-n-336-
de-5-de-agosto-de-2021-336643900 

- 1 ธ.ค. 64 คุม้ครองผูบ้รโิภค 

6. บราซลิ  
G/TBT/N/BRA/1229 
12 สงิหาคม 2564 

สตรอเบอรร์ ี เปิดรบัขอ้คดิเหน็ต่อร่างกฎระเบยีบทางเทคนิคของตลาดรว่ม
อเมรกิาใตต้อนล่าง (MERCOSUR) เกีย่วกบัคุณลกัษณะและ
คุณภาพของสตรอเบอรร์ ีเป็นระยะเวลา 75 วนั 

24 ต.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 



3 
 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

สามารถแสดงขอ้คดิเหน็ไดท้ี ่
https://sistemasweb.agricultura.gov.br/solicita/ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-373-de-5-de-
agosto-de-2021-337232644 

7. บราซลิ  
G/TBT/N/BRA/613/Add.2 
3 สงิหาคม 2564 

ไวน์และผลติภณัฑ์
อนุพนัธข์องไวน์และ
องุน่ 

เปิดรบัข้อคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบการก าหนดมาตรฐาน
ดา้นคุณภาพและคุณลกัษณะของไวน์และผลติภณัฑจ์ากไวน์
และองุน่ รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิฉลากและการ
แปรรปูผลติภณัฑด์งักล่าว เป็นระยะเวลา 75 วนั 
โดยสามารถแจง้ขอ้คดิเหน็ไดผ้่านทาง 
https://sistemasweb.agricultura.gov.br/solicita/ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-
informacao/participacao-social/consultas-
publicas/consulta-publica-padroes-de-identidade-e-
qualidade-bem-como-as-regras-complementares-
relativas-a-rotulagem-e-ao-processo-produtivo-para-os-
vinhos-e-derivados-da-uva-e-do-vinho-e-revoga-atos-
normativos-com-materias-pertinentes 

1 ก.ค. 64 - 14 
ก.ย. 64 

- คุม้ครองผูบ้รโิภค 

8. บราซลิ  
G/TBT/N/BRA/682/Add.1 
2 สงิหาคม 2564 

ของปรุงแต่งทีใ่ชใ้นการ
เลีย้งสตัว ์

แจง้ขยายระยะเวลาการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดไวใ้น Article 4 
ของ Normative Instruction หมายเลข 14 ลงวนัที่ 15 ก.ค. 
59 เรื่อง เงื่อนไขและขัน้ตอนส าหรบัการผลติ การจ าหน่าย 
และการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่มียาสัตว์ในกลุ่มยา
ปฏชิวีนะและยาต้านปรสติส าหรบัสตัวท์ีเ่ลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร 

- 18 ก.ค. 64 คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

ไปจนถงึวนัที ่18 ม.ค. 65 และประกาศ Inmetro Ordinance 
ฉบับ 369 เพื่อยกเลิก Normative Instruction No. 64 ลง
วนัที ่15 ก.ค. 63 

9. แคนาดา  
G/TBT/N/CAN/647/Add.1 
13 สงิหาคม 2564 

อาหารเสรมิ ขยายระยะเวลาเปิดรบัข้อคิดเห็นต่อกรอบการด าเนินงาน
ของกฎระเบยีบเกีย่วกบัอาหารเสรมิในแคนาดา โดยแคนาดา
พิจารณาให้อาหารเสริมเป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่
ประกอบดว้ยส่วนผสมเสรมิเพยีงชนิดเดยีวหรอืมากกว่าหนึ่ง
ชนิด ได้แก่ วติามนิ แร่ธาตุ กรดอะมโิน และส่วนผสมอื่นๆ 
(เช่น คาเฟอีน สารสกดัจากสมุนไพร) ที่มปีระวตัิในการค้า
เนื่องจากมีลักษณะพิเศษหรือมีผลต่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึง
เครื่องดื่มที่เติมแร่ธาติเพื่อทดแทนการเสียน ้า เครื่องดื่มชู
ก าลงั (caffeinated energy drinks: CEDs) เพื่อช่วยใหต้ืน่ตวั
ชัว่คราว และ snack bars ทีเ่ตมิวติามนิเพื่อรกัษาสุขภาพ ซึง่
ในปัจจุบนั อาหารดงักล่าวไดร้บัการอนุญาตชัว่คราวในการ
วางขายในตลาดของแคนาดาเป็นรายสนิคา้ไป 
ร่างกฎระเบยีบฉบบันี้จะก าหนดรายการวตัถุดบิเสรมิอาหาร
ที่ได้รบัอนุญาตให้ใช้ ประเภทอาหารที่ได้รบัอนุญาตใหเ้ตมิ
วัตถุดิบเสริมอาหารดังกล่าว รวมถึงข้อก าหนดการแสดง
ฉลากและการกล่าวอา้ง (Claim) โดยจะแกไ้ขใน Part B และ 
Part D ของ Cannada's Food and Drug Regulations 
โดยขยายเวลาจากวนัที ่25 ส.ค. 64 เป็นวนัที ่24 ก.ย. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-06-
26/html/reg3-eng.html 

24 ก.ย. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

10. จนี  
G/TBT/N/CHN/1621 
16 สงิหาคม 2564 

วตัถุเจอืปนอาหารสตัว ์ จัดท ามาตรฐานนี้ระบุข้อก าหนดทางเทคนิค ( technical 
requirements) วิธีการทดสอบ ระเบียบการตรวจสอบ 
(inspection rules) การติดฉลาก การบรรจุ การขนส่ง และ
การเก็บรักษากรดโพรพิโอนิก ส าหรับใช้เป็นวัตถุเจือปน
อาหารสตัว ์(food additive) 
โดยมาตรฐานนี้ใชก้บัวตัถุเจอืปนอาหารสตัว์ทีใ่ช้กรดโพรพิ
โอนิกทีเ่ตรยีมไดจ้ากวธิกีาร oxygen oxidation 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN
/21_5210_00_x.pdf 

15 ต.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

11. สหภาพยโุรป  
G/TBT/N/EU/827 
2 สงิหาคม 2564 

สารก าจดัศตัรพูชื จัดท าร่างกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation 
เกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้ต่ออายุการขึ้นทะเบียนสาร 
indoxacarb ในสหภาพยุโรป โดยประเทศสมาชกิสหภาพยุโรป
จะต้องยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มี
ส่วนผสมของสาร indoxacarb โดยผลการพจิารณานี้เกี่ยวข้อง
กบัการวางจ าหน่ายสารออกฤทธิแ์ละผลติภณัฑ์อารกัขาพชืที่มี
ส่วนผสมของสารออกฤทธิน์ี้เท่านัน้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/
21_5017_00_e.pdf 

1 ต.ค. 64 20 วนัหลงัจาก
ประกาศใน OJ 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 

12. สหภาพยโุรป **** 
G/TBT/N/EU/829 
5 สงิหาคม 2564 

อาหาร จดัท าร่าง Commission Regulation เกี่ยวกบัการไม่อนุญาต
ให้มีการกล่าวอ้างด้านสุขภาพในอาหารและอ้างถึงการลด
ความเสีย่งต่อโรค ซึง่เป็นไปตามมาตร 17(3) ของกฎระเบยีบ 
Regulation (EC) No 1 9 2 4 / 2 0 0 6  of the European 

4 ต.ค. 64 20 วนัหลงัจาก
ประกาศใน OJ 

(ประมาณ 1 เดอืน

คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

Parliament and of the Council ลงวนัที ่20 ธ.ค. 49 ว่าดว้ย
การกล่าวอา้งทางโภชนาการและสุขภาพในอาหาร 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/
21_5061_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/
21_5061_01_e.pdf 

หลงัจากผ่านความ
เหน็ชอบ) 

13. สหภาพยโุรป  
G/TBT/N/EU/832 
12 สงิหาคม 2564 

อาหาร จดัท าร่าง Commission Regulation เกี่ยวกบัการปฏเิสธการ
อนุญาตการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (health claim) บน
ผลิตภัณฑ์อาหารและการอ้างอิงต่อพฒันาการและสุขภาพ
ของเด็กตามมาตรา 17 (3 )  ของ  Regulation (EC) No 
1924/2006 ลงวนัที่ 20 ธ.ค. 49 เกี่ยวกบัการกล่าวอ้างทาง
โภชนาการและสุขภาพบนผลติภณัฑอ์าหาร 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/
21_5169_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/
21_5169_01_e.pdff 

11 ต.ค. 64 ภายหลงัพน้ 20 
วนั นับจากวนั
ประกาศใน OJ 

ของ EU 

การตดิฉลาก 

14. มองโกเลยี  
G/TBT/N/MNG/14 
12 สงิหาคม 2564 

เครื่องดื่ม สปิรติ และ
น ้าสม้สายช ู

ประกาศร่างกฎหมายเกี่ยวกับการผลิต การส่งออก การ
น าเขา้ การ re-export การจ าหน่าย การให้บรกิาร และการ
บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์รวมถงึการป้องกนัและการต่อสู้
กบัโรคพษิสุราเรือ้รงั 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

27 ส.ค. ุุุ 6ุ4 1 ม.ค. 65 คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/MNG
/21_5167_00_x.pdf  

15. เปร ู 
G/TBT/N/PER/134 
22 กรกฎาคม 2564 

สนิคา้อนิทรยี ์ จดัท าร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการอนุญาตการสร้าง 
ออกแบบ และก าหนดลักษณะของตราสัญลักษณ์ (seal) 
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของชาติภายใต้ Supreme Decree No. 
002-2020-MINAGRI โดยก าหนดลักษณะตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั
ส าหรบัผลติภณัฑ์อินทรีย์ของเปรู โดยใช้ตราสญัลกัษณ์ใน
การรบัรองความเป็นอนิทรยีต์ามธรรมชาตขิองผลติภณัฑ ์ซึง่
คาดว่าจะมผีลต่อการตรวจสอบ การควบคุม การตรวจสอบ
ย้อนกลบั (traceability) และการโฆษณาสินค้าอินทรีย์ของ
เปรทูัง้ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศได ้
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PER/
21_4793_00_s.pdf 

20 ก.ย. 64 ภายหลงัพน้ 6 
เดอืน นับจากวนั
ประกาศใน OJ, El 

Peruano 

การตดิฉลาก 

16. ฟิลปิปินส ์* 
G/TBT/N/PHL/260 
12 สงิหาคม 2564 

พชืและผลติภณัฑพ์ชื จดัท าร่างกฎระเบยีบ Memorandum เกี่ยวกบัการปรบัปรุง
รายชื่อสนิคา้น าเขา้ เช่น เมลด็พนัธุข์า้ว ขา้วเปลอืก ขา้วโพด 
(Mazie) แป้งข้าวโพด และมะละกอ เป็นต้น จะต้องยืนยนั
เกี่ยวกบัการดดัแปรพนัธุกรรม (genetically modified (GM) 
declaration) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั DA Administrative Order 
08 Series of 2002 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และกฎระเบียบ
เกี่ยวกบัการน าเขา้และการปลดปล่อยพชืและผลติภณัฑจ์าก
พชืทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ (Modern Technology) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

11 ต.ค. 64 15 วนัหลงัจากลง
นาม 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

17. ซาอุดอีาระเบยี  
G/TBT/N/SAU/1208 
10 สงิหาคม 2564 

อาหารสตัว ์ จัดัท าร่างขอ้บงัคบัเกีย่วกบัพชืน ้า (หญา้และสาหร่าย) ทีใ่ชใ้น
ผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/SAU/
21_5121_00_x.pdf 

9 ต.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

18. ซาอุดอีาระเบยี * 
G/TBT/N/SAU/1209 
10 สงิหาคม 2564 

อาหารสตัว ์ จดัท าร่างกฎระเบยีบทางเทคนิคเกี่ยวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั
สิง่มชีวีติในน ้า (aquatic organisms) และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้าก
สิง่มชีวีติในน ้าทีใ่ชเ้ป็นอาหารสตัว์ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/SAU/
21_5128_00_x.pdf 

9 ต.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

19. ไทย  
G/TBT/N/THA/612/Add.1 
6 สงิหาคม 2564 

ผลติภณัฑอ์าหารทีม่ี
ส่วนประกอบของส่วน
ของกญัชาหรอืกญัชง 

ประกาศบงัคบัใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 427 
เรื่อง ผลติภณัฑ์อาหารทีม่ส่ีวนประกอบของส่วนของกญัชา
หรอืกญัชง โดยไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่23 
ก.ค. 64 และจะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่24 ก.ค. 64 โดยสรุป
สาระส าคญั ดงันี้ 
- ผลติภณัฑ์อาหารที่มส่ีวนประกอบของส่วนของกญัชาหรอื
กญัชง เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ 
- ขอบเขต ดงันี้ 
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 

- 24 ก.ค. 64 คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

2. ส่วนของกญัชง หมายความว่า ส่วนของพชืกญัชง หรอืทีม่ี
ชื่อเรยีกว่า เฮมพ ์(Hemp) ชื่อวทิยาศาสตร ์Cannabis sativa 
L. subsp. sativa ดงัต่อไปนี้ เฉพาะทีไ่ดร้บัอนุญาตใหผ้ลติใน
ประเทศเท่านัน้ ไดแ้ก่ (1) เปลอืก ล าตน้ เสน้ใย กิง่กา้น และ
ราก (2) ใบซึง่ไม่มยีอดหรอืช่อดอกตดิมาดว้ย                          
- หา้มผลติ น าเขา้ หรอืจ าหน่าย อาหารทีม่ส่ีวนประกอบของ
ส่วนของกัญชาหรือกัญชง ดังต่อไปนี้ (1) อาหารส าหรับ
ทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องส าหรบัทารกและเด็กเล็ก (2) 
นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่ อง
ส าหรบัทารกและเด็กเล็ก (3) อาหารเสรมิสาหรบัทารกและ
เด็กเล็ก (4) เครื่องดื่มที่ผสมกาแฟอีน (5) อาหารอื่นที่
รฐัมนตรปีระกาศก าหนด                                                                  
- ผลติภณัฑ์อาหารที่มส่ีวนประกอบของส่วนของกญัชาหรอื
กญัชง ตอ้งมคีุณภาพหรอืมาตรฐาน ดงันี้  
(1) ตรวจพบสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ไม่เกิน 
1.6 mg/package 
(2) ตรวจพบสารแคนนาบิไดออล (CBD) ไม่ เกิน 1.41 
mg/package 
วธิตีรวจวเิคราะห์ (1) และ (2) ใหใ้ชห้ลกัเกณฑ์หรอืวธิตีรวจ
ยนืยนัทีห่อ้งปฏบิตักิาร โดยการตรวจวเิคราะห์ดว้ยเครื่องมอื
ทีใ่ชห้ลกัการ HPLC หรอืสงูกว่า 
- การแสดงฉลากของอาหารที่มีส่วนของกัญชาหรือกัญชง
เป็นส่วนประกอบ ใหแ้สดงขอ้ความดงัต่อไปนี้ดว้ย  



10 
 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

(1) ข้อความ ค าเตือน ด้วยตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 
mm ในกรอบสี่เหลี่ยม สขีองตวัอกัษรตดักบัสขีองพื้นกรอบ 
และสกีรอบตดักบัสขีองพืน้ฉลาก  
(2) ข้อความ "เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควร
รบัประทาน" 
(3) ข้อความ "หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทาน
ทนัท"ี 
(4) ข้อความ "ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควร
ระวงัในการรบัประทาน" 
(5) ข้อความ "อาจทาให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขบัขี่
ยานพาหนะ หรอืท างานเกีย่วกบัเครื่องจกัรกล" 
(6) ข้อความ "มีสาร THC ไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัม ต่อหน่วย
บรรจุ" 
(7) ขอ้ความ "ไม่ควรบรโิภคเกนิวนัละ 2 หน่วยบรรจุ" 
(8) ค าว่า "กญัชา" หรอื "กญัชง" หรอืชื่อส่วนของกญัชาหรอื
กญัชงทีใ่ชเ้ป็นส่วนประกอบ 
ของอาหารเป็นส่วนหนึ่งของชื่ออาหารหรอืก ากบัชื่ออาหาร 
(9) ขอ้ความอื่นๆ ตามทีร่ฐัมนตรกี าหนด 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/16
8/T_0022.PDF 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

20. ยเูครน  
G/TBT/N/UKR/188/Add.1 
16 สงิหาคม 2564 

GMOs และผลติภณัฑ ์
GMOs 

แก้ไขร่างกฎหมายของยูเครนเกี่ยวกับข้อบังคับของรัฐ
ส าหรบักิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการดดัแปลงพนัธุกรรมและ
การควบคุมของรฐัเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ GMO และ
ผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ด้าน
ความมัน่คงอาหาร โดยปรับแก้บทบัญญัติบางข้อภายใต้ 
Chapter ต่อไปนี้ 
1. บทที่ 6 เกี่ยวกับการแสดงฉลาก การวางจ าหน่าย การ
ตรวจสอบ การขนส่ง การเก็บ การใช้งาน GMOs และ
ผลติภณัฑ ์GMOs  
2. บทที่ 8 เกี่ยวกับข้อก าหนดส าหรับศูนย์ทดสอบ GMO 
และห้องปฏิบัติการทดสอบส าหรับพิจารณาและ Chapter 
VIII on requirements for GMO Testing Center and 
Testing Laboratories for the Determination and 
identification of GMOs 
3. บทที่ 10 เกี่ยวกับการตอบสนองและความรับผิดชอบ
ส าหรับการละเมิดกฎหมายในด้าน GMOs Chapter X on 
response and responsibility for violations of legislation in 
the field of GMOs were modified.  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf35
11=72618&pf35401=551901 
 
 

- - คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

21. อุรุกวยั สเปน 
G/TBT/N/URY/53 
6 สงิหาคม 2564 

สารก าจดัศตัรพูชื จดัท าร่างกฎระเบยีบเกีย่วกบัการจ ากดัการใชง้านผลติภณัฑ์
สุขอนามยัพชืที่มส่ีวนประกอบของสารออกฤทธิ ์Paraquat 
dichloride โดยก าหนดการห้ามใช้สารดังกล่าวกับสินค้า
เกษตร  ยก เว้นมันฝรั ง่  (Solanum tuberosum L.) อ้อย 
(Saccharum officinarum L.) และแปลงเพาะเมลด็ถัว่เพื่อใช้
เป็นอาหารสตัว ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/URY/
21_5063_00_s.pdf 

5 ต.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

22. สหรฐัอเมรกิา  
G/TBT/N/USA/1755 
2 สงิหาคม 2564 

สารก าจดัศตัรพูชื เสนอกฎเกณฑ์การจดัท ากฎระเบียบใหม่ที่มีวตัถุประสงค์
เกี่ยวกบัสทิธิท์ี่พงึทราบ" (right-to-know) พร้อมทัง้แสดงค า
เตอืนโดยใชภ้าษาทีเ่หมาะสมกบัการสมัผสัสารก าจดัศตัรพูชื 
Glyphosate ที่มคี่า NSRL สูงเกินที่ก าหนด โดยเนื้อหาและ
วธิกีารทีแ่สดงไวใ้นกฎระเบยีบนี้ ใหถ้อืว่ามคีวามชดัเจนและ
สมเหตุสมผล โดยในเนื้อหาค าเตอืนทีเ่สนอนัน้ ขอ้มูลจะตอ้ง
มีสมดุลที่ดีและสามารถเข้าใจได้ง่ายส าหรับรายบุคคลที่
อาจจะสมัผสักบัสารดงักล่าว อีกทัง้ กฎระเบยีบดงักล่าวยงั
ระบุแนวปฏบิตักิารใชง้านสารอย่างปลอดภยัส าหรบักจิการที่
ท า ให้ผลิตภัณฑ์ เพื่ อ กา รบริ โภคต้อ งสัมผัสกับสาร 
Glyphosate ซึ่งจะะเพิ่มกฎระเบียบดังกล่าวใน Sections 
25607.48 และ 25607.49 ของหัวข้อ 27 , มาตรา 6 ของ
กฎระเบยีบค าเตอืนทีม่คีวามชดัเจนและสมเหตุสมผม (Clear 
and Reasonable Warning regulations) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

7 ก.ย. 64 - การตดิฉลาก 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/
21_5014_00_e.pdf  
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/
21_5014_01_e.pdf 

23. สหรฐัอเมรกิา  
G/TBT/N/USA/1756 
4 สงิหาคม 2564 

อาหารอนิทรยี ์ ประกาศการต่ออายุสารที่อยู่ในรายการสารที่ได้รบัอนุญาต
และสา รต้ อ งห้ า ม  ( the National List of Allowed and 
Prohibited Substances; National List) ภายใต้กฎระเบียบ
อินทรีย์ของ USDA โดยเอกสารสะท้อนถึงผลลพัธ์ของการ
ด าเนินการทบทวนเพื่อเรยีกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
(Sunset/Expire Review) ประจ าปี 2021 และ 2022 พร้อม
ทัง้ไดร้ะบุขอ้เสนอแนะในยื่นเอกสารไปยงั the Secretary of 
Agriculture (Secretary) ผ่ า น  the USDA's Agricultural 
Marketing Service (AMS) โ ด ย  the National Organic 
Standards Board (NOSB) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/
21_5044_00_e.pdf 

- 12 ก.ย. 64 คุม้ครองผูบ้รโิภค 

24. สหรฐัอเมรกิา  
G/TBT/N/USA/1758 
6 สงิหาคม 2564 

หวัหอม เปิดรับข้อคิดเห็นต่อการยกเลิกกฎระเบียบการจัดการ
เพาะปลูกหวัหอมในพื้นที่ South Texas และกฎหมายลูกที่
เกี่ยวขอ้ง และเปลี่ยนแปลงเช่นเดยีวกนักบักฎระเบยีบการ
น าเข้าหัวหอมที่ก าหนดไว้ในมาตรา 8e ของกฎหมาย 
Agricultural Marketing Agreement Act ปี 2480 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

4 ต.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/
21_5087_00_e.pdf 

25. สหรฐัอเมรกิา  
G/TBT/N/USA/922/Rev.1 
13 สงิหาคม 2564 

ผลอะโวคาโดชนิดสด
และชนิดแหง้ 

เสนอกฎเกณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนข้อก าหนดความสุกที่ใช้
ก าหนดค าสัง่ทางการตลาดของผลอะโวคาโดจากฟลอรดิา 
โดยก าหนดวนัเริม่ต้นและวนัสุดท้ายของตารางจดัส่งสนิคา้
ตลอดปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับ
ขอ้ก าหนดการน าเขา้ผลอะโวคาโดภายใต้ section 8e ของ 
พ.ร.บ. ขอ้ตกลงการตลาดสนิคา้เกษตร ประจ าปี ค.ศ. 1937 
(the Agricultural Marketing Agreement Act of 1937) ดว้ย 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/
21_5178_00_e.pdf 

12 ต.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

หมายเหตุ:  * คอื มาตรการทีอ่าจมผีลกระทบต่อการคา้ของไทยกบัประเทศคู่คา้ 

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

 

http://docsonline.wto.org/

