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 ตารางสรปุมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื (SPS Notification) 
ประจ าวนัท่ี 16 - 31 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/216/Add.3 
25 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

สนิคา้ของไขบ่รโิภค 
และเน้ือสตัวปี์กและ
ผลติภณัฑส์ตัวปี์ก 

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการฉุกเฉินที่แจ้งใน G/SPS/N/ARE/216 
และฉบบั corrigendum, addendum 1  และ 2  และที่เพิ่มเติม
ของประกาศแจง้เวยีนดงักล่าว 
- สนิคา้ของไข่บรโิภค และเนื้อสตัว์ปีกและผลติภณัฑ์จากพื้นที่ 
Syddanmark, เดนมารก์ ทีผ่ลติภายหลงัวนัที ่13 ม.ิย. 64 จะไม่
อนุญาตใหส่้งออกมายงัสหรฐัอาหรบัเอมเิรต็ส ์เนื่องจากพบการ
ระบาดโรคไขห้วดันกสายพนัธุร์ุนแรงในพืน้ทีด่งักล่าว 

เดนมารก์ - - สุขภาพสตัว ์

2. ออสเตรเลยี  
G/SPS/N/AUS/502/Add.14 
23 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

ผลติภณัฑจ์ากพชืทีม่ี
ความเสีย่งสงู ทีอ่าจเป็น
ทีพ่ชือาศยัของดว้งอฐิ 
(khapra beetle : 
Trogoderma 
granarium) 
 

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 ออสเตรเลียได้แจ้งเวียน Notification 
G/SPS/N/AUS/502 เกีย่วกบัมาตรการฉุกเฉินต่อผลติภณัฑ์พชื
ที่ เป็นพืชอาศัยของด้วงอิฐ (khapra beetle : Trogoderma 
granarium) เพื่อป้องกันการแพร่เข้ามา ตัง้รกราก และแพร่
ระบาดของด้วงอิฐ (khapra beetle) มาตรการฉุกเฉินนี้ จะ
น ามาใช้ในเฟสและผลการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการน าเข้า
ผลติภณัฑ์จากพชืคอนเทนเนอร์ทางทะเล การแก้ไขนี้ไดแ้จง้ให้
ประเทศคู่ค้าถึงเงื่อนไขการน าเข้าที่ เป็นปัจจุบันส าหรับ
ผลิตภัณฑ์จากพืชที่มีความเสี่ยงสูงที่น าเข้าผ่านการขนส่ง
สนิคา้ทางทะเลทัง้หมด 
เงือ่นไขใหม่จะน ามาใชก้บัผลติภณัฑจ์ากพชืทีม่คีวามเสีย่งสูงที่
ส่งออกมาภายในหรอืหลงัจากวนัที ่30 ก.ย. 64  

ประเทศคู่คา้ - 30 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 ์

โดยเงื่อนไขการน าเข้าจะมีความแตกต่างกันแต่ละประเทศผู้
ส่งออก โดยเงื่อนไขการน าเขา้ใหม่นี้จะไม่ใชก้บัเมลด็พนัธุ์เพื่อ
น าไปปลูกและสนิคา้ทีน่ าเขา้ส าหรบังานวจิยัทีม่วีตัถุประสงค์มา
เป็นค่าขนส่งน้อยกว่า 1,000 ดอลลารอ์อสเตรเลยี 
เงื่อนไขการน าเขา้ส าหรบัผลติภณัฑ์ที่มคีวามเสี่ยงสูงของดว้ง
อิฐได้มีการเพิ่มมาตรการส าหรบัตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลใน
เดอืนเมษายน 64 
ประเทศที่มีความเสี่ยงของด้วงอิฐ Khapra beetle ค้นได้จาก 
( https://www.agriculture.gov.au/import/arrival/pests/khapra_b
eetle) ทางทะเลและอากาศจะต้องก าจัดที่บนเรือหรือบน
เครื่องบนิดว้ยวธิกีารก าจดัทีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้และต้องผ่านการ
ตรวจสอบโดยรฐับาลประเทศผู้ส่งออก วธิกีารที่ได้รบัอนุญาต
คือการรมด้วยสารเมทธิลโบไมด์ และด้วยวิธีการ modified 
atmosphere treatments นอกจากนี้สินค้าต้องผ่านการก าจัด
ด้วงอิฐแล้วภายใน 21 วนัส่งออกและต้องมใีบรบัรอง PC ระบุ
การก าจดัและระบุว่าปลอดจากด้วง Trogoderma ทุกชนิดที่มี
ชี วิ ต  โ ด ย วิ ธี ก า ร ก า จั ด ค้ น ไ ด้ จ า ก  : 
https://www.agriculture.gov.au/pests-diseases-
weeds/plant/khapra-beetle/high-risk-plant-products#phase-3 -
new-requirements-for-highrisk-plant-products-imported-via-
all-commercial-pathways                                                                                                 
ประเทศอื่นๆนอกเหนือ ถ้าสินค้ามีความเสี่ยงสูงจากประเทศ
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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 ์

อื่นๆทางทะเลและอากาศจะต้องตรวจสอบโดยรัฐบาลของ
ประเทศผูส่้งออกและรบัรองว่าปลอดจากดว้งอฐิ  
ซึ่งออสเตรเลียมีความกังวล (ก าหนดรายชื่อชนิด(สายพันธุ์) 
ข อ ง ด้ ว ง อิ ฐ  ที่ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย กั ง ว ล ค้ น ไ ด้ จ า ก 
https://www.agriculture.gov.au/pests-diseases-
weeds/plant/khapra-beetle) หากไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
เงือ่นไขอาจจะส่งผลเมื่อมาถงึออสเตรเลยี เป็นตน้ 

3. บราซลิ * 
G/SPS/N/BRA/1452/Add.1 
24 สงิหาคม 2564 

ผลติภณัฑส์ตัวเ์พื่อการ
บรโิภค 
 

ประกาศกฎระเบยีบ Ordinance (Portaria) No. 381 ลงวนัที ่16 
ส.ค. 64 เพื่อแกไ้ขกฎระเบยีบ Normative Instruction No. 34 ลง
วนัที ่25 ก.ย. 61 เกีย่วกบัขัน้ตอนการขออนุญาตน าเขา้ล่วงหน้า 
ตรวจสอบซ ้า (Re-inspection) และการควบคุมพเิศษส าหรบัใช้
กบัการน าเขา้ผลติภณัฑส์ตัวเ์พื่อการบรโิภค 
โดยมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากการประกาศเผยแพร่
กฎระเบยีบ Ordinance (Portaria) No. 381 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA
/21_5347_00_x.pdf 

ประเทศคู่คา้ - 16 ส.ค. 64 สุขภาพสตัว ์

4. บราซลิ  
G/SPS/N/BRA/1963 
24 สงิหาคม 2564 

ดอกคาลบิราโควย ์
(calibrachoa) 
 

จดัท าขอ้ก าหนดดา้นสุขอนามยัพชืส าหรบัการน าเขา้ดอกคา
ลบิราโควย ์(calibrachoa: Calibrachoa spp.) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA
/21_5348_00_x.pdf 

ประเทศคู่คา้ 23 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 ์

5. บราซลิ  
G/SPS/N/BRA/1964 
24 สงิหาคม 2564 

นกเพื่อใชเ้ป็นสตัวเ์ลีย้ง 
(captive birds) 
 

จัดท า  Ordinance MAPA Nº 256 ลงวันที่  18 ส.ค.  64 
เกี่ยวกับข้อก าหนดด้านสุขภาพสัตว์ของประเทศสมาชิก
ตลาดร่วมอเมรกิาใตต้อนล่าง (Mercosur) ส าหรบัการน าเขา้
นกป่าและนกสวยงามทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นสตัวเ์ลีย้ง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/BRA
/21_5349_00_x.pdf 

ประเทศคู่คา้ 23 ต.ค. 64 1 ก.ย. 64 สุขภาพสตัว ์

6. แคนาดา  
G/SPS/N/CAN/1280/Add.1 
18 สงิหาคม 2564 

วตัถุเจอืปนอาหาร 
 

ประกาศอนุญาตให้ใช้สาร Methylparaben, Propylparaben 
และเกลือโซเดียมของสารทัง้สองชนิด (sodium salt of 
methyl-p-hydroxybenzoic acid and sodium salt of propyl-
p-hydroxybenzoic acid) เป็นวัตถุเจือปนอาหารประเภท
วตัถุกนัเสยีส าหรบัใชใ้นอาหาร ซึง่ถูกปรบัแกไ้ขในส่วนที ่2 : 
List of Permitted Preservatives โดยมีผลบังคับใช้ตัง้แต่
วนัที ่10 ส.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CAN
/21_5255_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CAN
/21_5255_00_f.pdf 
 
 
 

ประเทศคู่คา้ - 10 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 ์

7. แคนาดา  
G/SPS/N/CAN/1413 
18 สงิหาคม 2564 

เอนไซมใ์นอาหาร 
 

ประกาศการแกไ้ขรายชื่อเอนไซมใ์นอาหารทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
ใ ช้ ง า น ไ ด้  โ ด ย อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ ง า น เ อ น ไ ซ ม์  
Lysophospholipase ที่ ผ ลิ ต จ า ก  Trichoderma reesei 
RF7 2 0 6  จ า ก ก ร ะ บ วน ก า ร ผ ลิ ต น ้ า ต า ล ท ร า ย ดิบ 
(ประกอบด้วย เดกซ์โทรส (dextrose) ฟรุคโทส fructose 
ชนิด syrups และ ชนิด solid กลูโคสชนิด syrups กลูโคส
ชนิด solid (dried glucose syrup) หรอืมอลโทส (maltose)) 
และเดร็กตริน (dextrins) จากแป้ง ตามเอกสารอ้างอิง
หมายเลข NOM/ADM-0172 
 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่10 ส.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-
nutrition/public-involvement-partnerships/notice-
modification-list-permitted-food-enzymes-
lysophospholipase-production-sugars-dextrins-
starch.html 

ประเทศคู่คา้ 23 ต.ค. 64 10 ส.ค. 64 ความปลอดภยั
อาหาร 

8. แคนาดา  
G/SPS/N/CAN/1414 
23 สงิหาคม 2564 

วตัถุกนัเสยี 
 

ประกาศการแกไ้ขรายชื่อวตัถุกนัเสยีทีไ่ดร้บัอนุญาต (Part 3) 
โดยขยายระยะเวลาการใช้งาน Dimethyl Dicarbonate 
(DMDC) ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิด ไดแ้ก่ ไวน์ผลไม ้
ไซเดอร ์และเพอรร์ ี 
มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่27 ก.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ประเทศคู่คา้ 20 ต.ค. 64 27 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 ์

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CAN
/21_5304_00_e.pdf 

9. สวติเซอรแ์ลนด ์ 
G/SPS/N/CHE/82/Add.4 
20 สงิหาคม 2564 

ผลติภณัฑด์า้น
สุขอนามยัพชื 
 

ป ร ะ ก า ศ แ ก้ ไ ข ภ า ค ผ น ว ก  1  ข อ ง  Ordinance on 
phytosanitary products (OPPh) (RS 916.161, OPPh) ตาม
ประกาศ G/SPS/N/CHE/82 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 62 โดย 
ได้ก าหนดเงื่อนไขส าหรบัการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขอนามยัพชื และในภาคผนวกที่ 1 ของขอ้ก าหนด OPPh 
ได้ระบุรายชื่อสารออกฤทธิท์ี่อาจใช้เป็นผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขอนามยัพชืในสวติเซอร์แลนด์ และสารออกฤทธิช์นิดใหม่
จะรวมไวใ้นภาคผนวกนี้เมื่อไดร้บัการตรวจสอบแลว้เป็นตาม
ข้อก าหนดในมาตราที่ 5 นอกจากนี้  การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อก าหนด OPPh นี้  ได้เพิ่มสารออกฤทธิช์นิดใหม่และ
ยกเลกิสารออกฤทธิห์ลายชนิดออกจากภาคผนวกที ่1 ตามที่่

ก าหนดไวท้ีแ่นบในร่างเอกสารฉบบันี้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHE
/21_5299_00_f.pdf 

ประเทศคู่คา้ 19 ต.ค. 64 - ความปลอดภยั
อาหาร 

10. ชลิ ี 
G/SPS/N/CHL/568/Add.3 
18 สงิหาคม 2564 

ผลบลูเบอรร์ีส่ด 
(Vaccinium spp) 
 

หน่วยงาน SAG (Agriculture and Livestock Service) แกไ้ข
กฎระเบียบ Resolution No. 7.186 of 2020 โดยขยาย
ระยะเวลาบงัคบัใชส้ าหรบัฤดกูาลผลติปี 64-65 (เช่น ระหว่าง
วนัที ่1 ก.ค. 64 ถงึ 30 ม.ิย. 65) ซึง่มาตรการน้ีอาจถูกขยาย
ระยะเวลาโดยอตัโนมตัใินช่วงการผลติอื่นๆ ดว้ย หากจนกระ
ทัง้ถงึวนัที ่29 ม.ิย. 65 แลว้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

เปร ู - 16 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 ์

COVID-19 ยังคงปรากฎ ไม่ใช่เฉพาะในชิลีเท่านัน้ แต่ยงั
รวมถึงประเทศผู้ส่งออกด้วย รายละเอียดเพิม่เติมสามารถ
สบืคน้ไดจ้าก Resolution No. 4.921/2021 (เอกสารเพิม่เตมิ) 
ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่16 ส.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_5254_00_s.pdf 

11. ชลิ ี 
G/SPS/N/CHL/668/Add.1 
13 สงิหาคม 2564 

สตัวใ์นวงศ ์
Procyonidae (วงศ์
เดยีวกบัแรก็คนู), วงศ ์
Mustelidae (วงศ์
เดยีวกบัเพยีงพอน) เพื่อ
การจดัแสดงและตวัเฟอ
เรท (Feret) เพื่อการคา้ 
 

ประกาศบังคับใช้ Exempt Resolution No. 4.478/2021 
เกี่ยวกบัขอ้ก าหนดดา้นสุขอนามยัส าหรบัการน าเขา้สตัว์ใน
สัตว์ในวงศ์  Procyonidae (วงศ์เดียวกับแร็กคูน) , วงศ์  
Mustelidae (วงศ์เดยีวกบัเพยีงพอน) เพื่อการจดัแสดง และ
การน าเข้าตัวเฟอเรท (Feret) เพื่อการค้าขาย และยกเลิก 
Resolutions No. 475 of 1992 และ No. 6.055 of 2009 โดย
มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่10 ส.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_5185_00_s.pdf 

ประเทศคู่คา้ - 10 ส.ค. 64 สุขภาพสตัว ์

12. ชลิ ี
G/SPS/N/CHL/687 
6 สงิหาคม 2564 

กลว้ยสด (Musa spp.) 
 

จดัท าร่างกฎระเบยีบเกี่ยวกบัขอ้ก าหนดด้านสุขอนามยัพชื
ส าหรบัควบคุมการน าเข้ากล้วยสด (Musa spp.) มายงัชิลี 
ดงันี้ 
1. ขอ้ก าหนดการน าเขา้ผลกล้วยสดเพื่อการบรโิภคทีม่าจาก
ประเทศต่างๆ มายงัชลิ ี

ประเทศคู่คา้ 5 ต.ค. 64 180 วนันับจาก
วนัทีป่ระกาศใน 

OJ 

อารกัขาพชื 



8 
 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

2. กล้วยจะต้องมาจากแปลงปลูกและโรงคัดบรรจุที่ขึ้น
ทะเบยีนกบัหน่วยงาน NPPO ของประเทศผู้ส่งออก พร้อม
ทัง้แสดงรหสัการขึน้ทะเบยีน (unique codes) 
3. ข้อก าหนดเกี่ยวกับใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกโดย
หน่วยงานทีก่ ากบัดูแลดา้นสุขอนามยัพชืของประเทศผู้ผลติ 
พรอ้มทัง้แสดงขอ้ความ ดงันี้  
3 . 1  "The consignment has been inspected and is free 
from Diaspis bousduvalli, Dysmicoccus brevipes, 
Dysmicoccus neobrevipes, Ferrisia virgata, 
Maconellicoccus hirsutus, Nipaecoccus nipae, 
Pseudococcus comstocki, Pseudococcus elisae, 
Pseudococcus jackbeardsleyi, Lissachatina fulica and 
Succinea spp."  
3.2 ข้อก าหนดการตรวจสอบ ให้ระบุในเอกสารว่า " they 
have found to be free from Opogona sacchari"  
3.3 ขอ้ก าหนดอื่นๆ เกีย่วกบั Bactrocera musae และสปีชสี์
อื่นๆ  
3.4 ขอ้มูลเฉพาะหรอืรหสัของสถานทีผ่ลติ โรงคดับรรจุ และ
รหสัผนึกจากหน่วยงาน NPPO ของประเทศผูส่้งออก 
4. ขัน้ตอนส าหรบัการยอมรบัพื้นที่ปลอดจาก Bactrocera 
spp. โดยหน่วยงาน SAG 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับความจ าเป็นในการตรวจเยี่ยมของ
หน่วยงาน SAG ก่อนจะเริม่ฤดกูาลส่งออกมายงัชลิคีรัง้แรก 
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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. ขอ้มลูเกีย่วกบัการบนัทกึของสถานทีผ่ลติและโรงคดับรรจุ
เพื่อยื่นแก่หน่วยงาน SAG โดยหน่วยงาน NPPO 
7. ขอ้ก าหนดการแสดงฉลากหรอืเครื่องหมายบนบรรจุภณัฑ์ 
8. ขอ้ก าหนดด้านบรรจุภณัฑ์ส าหรบัการก าจดัศตัรูพชืโดย
การรมทีเ่ป็นไปได ้ณ ปลายทาง 
9. สนิคา้จะตอ้งปราศจากดนิ ใบ ดอก และตน้พชื 
10. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบับรรจุภณัฑไ์มแ้ละพาเลท 
11. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการขนส่งหรอืประเภทของการขนส่ง
ที่ใช้การปิดผนึกอย่างเป็นทางการจากหน่วยงาน NPPO 
ของประเทศผูส่้งออก และเง่อืนไขส าหรบัการบรรจุสนิค้าใน
การขนส่ง 
12. ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าเมื่อมาถึงชิลี โดย
หน่วยงาน SAG และความเป็นไปไดใ้นการเปิดบางส่วนของ
ผลไมเ้พื่อตรวจสอบ (verify) ศตัรพูชื Opogona sacchari 
13. การด าเนินการในกรณีที่ตรวจพบ Bactrocera spp. ที่
ระยะการเตบิโตช่วงใดๆ ทัง้ทีม่ชีวีติหรอืไม่มชีวีติในระหว่าง
การตรวจสอบโดยหน่วยงาน SAG  นอกจากนี้  การ
ด าเนินการในกรณีที่ตรวจพบแมลงกักกันที่มีชีวิต ตาม
รายชื่อใน Resolution 3080 และส่วนทีแ่ก้ไข และเป็นแมลง
กกักนัทีม่ชีวีติทีไ่ม่อยู่ใน Resolution นี้ 
14. ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบและการก ากับดูแลที่
ด าเนินการโดยหน่วยงาน SAG ในเรื่องโปรแกรมส าหรบัการ
ส่งออกกลว้ยสดมายงัชลิ ี



10 
 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_5083_00_s.pdf 

13. ชลิ ี 
G/SPS/N/CHL/688 
10 สงิหาคม 2564 

ผลติภณัฑน์ม 
 

จดัท าร่างกฎระเบยีบระบุถงึขอ้ก าหนดทางสุขอนามยัเพื่อใช้
ควบคุมการน าเขา้ผลติภณัฑ์นม เพื่อการบรโิภคของมนุษย์
และสตัว ์มรีายละเอยีดดงันี้  
1. ข้อก าหนดดังกล่าวจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์นมทุกชนิด 
ยกเวน้ในรายการทีก่ าหนดไวใ้นกฎระเบยีบ Resolution No. 
3.081/2006 หรอื Resolution อื่นๆ ทีจ่ะมาแทนทีก่ฎระเบยีบ
ดงักล่าว 
2. สถานะดา้นสุขภาพ (health status) ทีช่ลิตี้องประเมนิ คอื 
โรค Rift Valley fever และโรค lumpy skin หรือผลิตภัณฑ์
จะต้องผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ (pasteurization) หรอื
ผ่ านกระบวนการจัดการความเสี่ยงอื่ นๆ (mitigation 
treatment) 
3. ขอ้ก าหนดส าหรบัสถานประกอบการผลติ ไดแ้ก่ 
- สถานประกอบการทีแ่ปรรูปผลติภณัฑ์นม จะต้องผ่านการ
รบัรองโดยหน่วยงานด้านสุขภาพของประเทศผู้ผลิต และ
จะต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน SAG และต้องการ
จัดท าระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ( traceability 
programme) 
- ในกรณีที่ผลติอาหารสตัว์ จะต้องผ่านเกณฑ์ในขอ้ก าหนด
ในกฎระเบียบ Resolution No. 5.025/2009 ที่ก าหนด

ประเทศคู่คา้ 9 ต.ค. 64 มผีลตัง้แต่วนัที่
ประกาศในราช
กจิจานุเบกษา 

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 ์

ขอบเขตของโปรแกรมการประกันคุณภาพส าหรบัโรงงาน
หรอืผู้ผลติผลติภณัฑ์อาหารและผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสตัว์ 
และโรงงานผลติวตัถุดบิจากสตัวส์ าหรบัเป็นอาหารสตัว์ 
4. จดัท าขอ้ก าหนดดา้นสุขอนามยัส าหรบัสถานประกอบการ
ที่ผลิตวัตถุดิบที่มีความเกี่ยวข้องกับโรค foot-and-mouth 
disease โรคทีเ่กดิจาก freedom from brucellosis (Brucella 
spp.) และโรค tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis) 
หรือวัตถุ ดิบที่ต้ อ งผ่ านกระบวนการพาสเจอร์ ไ รซ์  
(pasteurization) หรือผ่านกระบวนการจัดการความเสี่ยง
อื่นๆ (mitigation treatment) 
5. จดัท าขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการฆ่าเชื้อดว้ยความรอ้น (heat 
treatments) ในนม หรอืกระบวนการ maturation treatments 
ส าหรบันมที่ใช้ในการแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์นม นอกจากนี้ 
ยังคงเงื่อนไขด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
ผลติภณัฑท์ีผ่่านกระบวนการดงักล่าว 
6. ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ต้องสอดคล้องกับ
ขอ้ก าหนดทีร่ะบุในกฎระเบยีบ Resolution No. 7.885/2017 
ที่ก าหนดปริมาณสูงสุด (MLs) ของสารปนเป้ือนในอาหาร
สตัว ์
7. จดัท าขอ้ก าหนดเกีย่วกบับรรจุภณัฑแ์ละขอ้มลูทีต่อ้งระบุ 
8. จดัท าเงื่อนไขเกี่ยวกบัการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
ส าหรบัการขนส่ง และการตรวจสอบโดยหน่วยงานทีม่อี านาจ
หน้าที ่(CA)  
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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. ในการรบัรองจะต้องสอดคล้องกบัขอ้ก าหนดทีร่ะบุในร่าง
กฎระเบียบและใช้ภาษาทางการของประเทศผู้ผลิตและ
ประเทศปลายทาง 
รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ในเอกสารแนบ (เป็นภาษา
สเปน) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_5113_00_s.pdf 

14. ชลิ ี
G/SPS/N/CHL/689 
11 สงิหาคม 2564 

หนังดบิ (raw hides and 
skins) ของโคกระบอื มา้ 
แพะ แกะ และสุกร 
 

จดัท าร่างขอ้ก าหนดดา้นสุขอนามยัส าหรบัการน าเขา้หนังดบิ 
(raw hides and skins) ของโคกระบอื มา้ แพะ แกะ และสุกร 
และยกเลิกกฎระเบียบ Exempt Resolutions Nos. 2.732, 
2.733  and 2.734  of 1994  and 3.833  of 2002 โดยมี
สาระส าคญั ดงันี้ 
1. หน่วยงาน SAG ยอมรบัหน่วยงานที่มอี านาจหน้าทีด่า้น
สุขภาพของประเทศในดา้นต่างๆ 
2. สถานะดา้นสุขภาพสตัว์ของประเทศหรอืพืน้ทีท่ีผ่ลติหนัง
สัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับโรค ดังนี้  (1) foot-and-mouth 
disease (2 )  lumpy skin disease (3 )  African swine fever 
(ASF) (4) classical swine fever (CSF) (5) sheep pox and 
goat pox, peste des petits ruminants virus แ ล ะ  ( 6 ) 
anthrax 

 10 ต.ค. 64 Upon 
publication in 
the Official 

Journal 
 

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 ์

3. มาตรการก าจัดความเสี่ยงจะต้องถูกระบุว่าผลิตภัณฑ์
จะต้องด าเนินการมาตรการก าจดัความเสีย่ง หากผลติภณัฑ์
ไม่ไดม้าจากประเทศทีป่ลอดจากโรคทีร่ะบุในขอ้ 2 
4. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเลี้ยง การเชอืด โครงสรา้งพืน้ฐาน 
และการยอมรบัของโรงฆ่าสตัว์และการตรวจสอบก่อนและ
หลงัการเชอืด 
5. ไม่มอีงคป์ระกอบอื่นๆ นอกจากหนังหรอืผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้น
การเตรยีมหรอืท าความสะอาดหนัง 
6. ระบุว่าการขนส่งจะต้องด าเนินการในลกัษณะที่จะรักษา
สภาพดา้นสุขอนามยั 
7. ข้อมูลที่ระบุในใบรับรองอย่างเป็นทางการที่ออกโดย
หน่วยงานผูม้อี านาจหน้าทีด่า้นสุขอนามยั 
8. ขอ้ก าหนดส าหรบัการตรวจสอบหนังเมื่อมาถงึชลิ ี
9. หนังฟอก (Tanned) หนังกึ่งฟอก (semi-tanned) หนัง
ฟอกส าเร็จรูป (wet-blue) หรือหนังดองกรด (pickled) ของ
สัตว์ทุกชนิดจะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบโดย
หน่วยงาน SAG เมื่อมาถึงจุดควบคุม ณ เขตแดน  และไม่
จ าเป็นตอ้งมใีบรบัรองสุขภาพสตัว ์(health certification) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_5141_00_s.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 ์

15. ชลิ ี
G/SPS/N/CHL/690 
11 สงิหาคม 2564 

ถวัพแีคนแแหง้กะเทาะ
เปลอืกและพแีคนทัง้
เปลอืก (Carya 
illinoinensis) 
 

ร่างข้อก าหนดสุขอนามยัพืชส าหรบัน าเข้าถัวพีแคนแห้งที่
กะเทาะเปลือกและพีแคนทัง้เปลือก (Carya illinoinensis) 
ทีม่าจากอารเ์จนตนิา ดงันี้  
1. ต้องระบุว่าใบรบัรองสุขอนามยัพชืทีเ่ป็นทางการตอ้งมตีดิ
มากบัสนิคา้และตอ้งรบัรองเพิม่เตมิ (additional declaration) 
ว่าไดผ้่านการก าจดัศตัรูพชื Amyelois transitellaโดยระบุไว้
ในเอกสาร นอกจากนี้ต้องระบุว่าข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ยอมรบัในการใชส้ารเมทธลิโบรไมด์ในการใช้โดยหน่วยงาน
บริการด้านการ เกษตรและปศุ สัตว์  (Agriculture and 
Livestock Service) 
2. ข้อก าหนดการก าจัดศัตรูพืชหลังทรีทเมนต์เพื่อรักษา
สถานะดา้นสุขอนามยัพชื 
3. สนิคา้จะตอ้งไม่มดีนิตดิมาและส่วนของพชือื่นๆตดิมา 
4. ขอ้ก าหนดดา้นบรรจุภณัฑ์เกีย่วกบัการใช ้ความปลอดภยั 
การตดิฉลาก การท าเครื่องหมาย และความเหมาะสมส าหรบั
มาตรการการก าจดัศตัรพูชืกกักนั ณ ด่านน าเขา้ 
5. ขอ้ก าหนดด้านการกกักนัส าหรบัวสัดุบรรจุภณัฑ์จากไม้
และพาเลท 
6. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนดด้านการตรวจสอบ ณ ด่าน
น าเขา้ และขัน้ตอนจะน ามาใชห้ากตรวจศตัรูพชืควบคุมหรอื
ศตัรพูชืทีม่โีอกาสเป็นศตัรพูชืกกักนั 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 10 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 ์

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_5145_00_s.pdf 

16. ชลิ ี 
G/SPS/N/CHL/691 
16 สงิหาคม 2564 

ผลติภณัฑไ์ม ้
 

จดัท ากฎระเบยีบ Exempt Resolution No. 4.933/2021 เพื่อ
รวบรวมและประสานกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อก าหนดด้าน
สุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าไม้แปรรูปอบ (kiln-dried 
sawn timber) ที่มีความหนามากกว่า 6 มิลลิเมตรและ
ข้อก าหนดด้านการกกักนัส าหรบัการน าเข้าผลิตไม้แปรรูป
และท่อนซุง ปรับปรุงวิธีการก าจัดศัตรูพืช และยกเลิก 
Resolutions No. 4836 of 2008 and No. 1827 of 1994 มี
สาระส าคญัดงันี้ 
1. จดัท าค าจ ากดัความของไมท้ีอ่ยู่ภายใต้กฎระเบยีบนี้ โดย
เพิม่ค าว่า "unused sawn timber" และ "used sawn timber" 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการรบัรองโดยหน่วยงานผูอ้ านาจ
หน้าท่ีด้านสุขอนามัยพืชของประเทศผู้ผลิต (country of 
origin) และการตรวจสอบผลติภณัฑไ์ม ้ณ ด่านน าเขา้ 
2. จัดท าข้อก าหนดด้านสุขอนามัยพืชที่ต้องปรากฎใน
ใบรบัรองสุขอนามยัพืชอย่างเป็นทางการ และก าหนดการ
รับรอง เพิ่ม เติม  (additional declarations) ที่ต้องมีตาม
ประเภทของไมแ้ละแหล่งทีม่า และระบุวธิกีารก าจดัศตัรพูชืที่
เหมาะสม (approved treatments) และระบุบุคคลทีท่ าหน้าที่
ควบคุมดแูลและด าเนินการจดัการดงักล่าว 
3. ขอ้ก าหนดส าหรบัไมท้ีใ่ชผ้ลติบรรณจุภณัฑใ์นชลิ ี

ประเทศคู่คา้ - 16 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 ์

4. ก าหนดผลติภณัฑ์ไมท้ีไ่ม่ถูกควบคุมโดยกฎหมายฉบบันี้ 
จะตอ้งมมีาตรฐานอื่นๆ รองรบัอยู่แลว้ 
5. ข้อก าหนดในการปิดผนึก (Sealing) ส าหรับการขนส่ง
รปูแบบต่างๆ 
6. การตรวจสอบสนิคา้จะตอ้งด าเนินการโดยหน่วยงาน SAG 
ณ จุดน าเข้า เพื่อตรวจสอบด้านกายภาพและเอกสารว่ามี
ความสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบฉบบันี้ และด าเนินการในกรณี
ที่ตรวจสอบพบศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงในการเป็นศัตรูพืช
กกักนั ทัง้ทีอ่ยู่ในรายชื่อและไม่ไดอ้ยู่ในรายชื่อศตัรพูชื 
รายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านได้ในเอกสารแนบ (เป็นภาษา
สเปน) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/CHL/
21_5194_00_s.pdf 

17. โคลอมเบยี  
G/SPS/N/COL/332 
9 สงิหาคม 2564 

เครื่องส าอางทีใ่ชใ้นการ
รกัษาสตัว ์
 

จัดท าร่างกฎระเบียบระบุข้อก าหนดและขัน้ตอนการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ใช้ในการรักษาสัตว์ 
(cosmetics for veterinary use) กบัหน่วยงาน ICA 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/COL
/21_5101_00_s.pdf 
 

ประเทศคู่คา้ 8 ต.ค. 64 ณ วนัทีม่กีาร
ประกาศ

เผยแพรใ่น 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 ์

18. โคลอมเบยี  
G/SPS/N/COL/333 
9 สงิหาคม 2564 

สารเคม ี(reagent) และ
ชุด kits ดา้นชวีวทิยา
และดา้นวนิิจฉยัเพื่อใช้
ในงานสตัวแพทย ์
 

จดัท าร่างกฎระเบยีบเกี่ยวกบัขอ้ก าหนดการขึ้นทะเบยีนกบั 
ICA ส าหรบัสารเคม ี(reagent) และชุด kits ดา้นชวีวทิยาและ
ดา้นวนิิจฉยัเพื่อใชใ้นงานสตัวแพทย์ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/COL
/21_5105_00_s.pdf 

ประเทศคู่คา้ 8 ต.ค. 64 ณ วนัทีม่กีาร
ประกาศ

เผยแพรใ่น OJ 

สุขภาพสตัว ์

19. โคลอมเบยี  
G/SPS/N/COL/334 
9 สงิหาคม 2564 

ปัจจยัการผลติทาง
ชวีภาพเพื่อใชท้าง
การเกษตร (bio-inputs 
for agricultural use) 
 

จดัท าขอ้ก าหนดการขึ้นทะเบยีนผู้ผลติ ผู้ผลติตามสญัญาจ้าง 
(contracted manufacturers) ผู้บรรจุหีบห่อ (packer) และผู้น า
เข้า ปัจจัยการผลิตทางชีวภาพเพื่อใช้ทางการเกษตร (bio-
inputs for agricultural use) ตลอดจนขอ้ก าหนดการขึน้ทะเบยีน 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/COL
/21_5109_00_s.pdf 

ประเทศคู่คา้ 8 ต.ค. 64 ณ วนัทีม่กีาร
ประกาศ

เผยแพรใ่น OJ 

ความปลอดภยั
อาหาร 

20. โคลอมเบยี 
G/SPS/N/COL/335 
9 สงิหาคม 2564 

เภสชัภณัฑ ์
เครื่องส าอาง น ้ายาฆา่
เชือ้ และ/หรอื ยาฆา่
ปรสติทีผ่วิหนัง 
(ectoparasiticides) เพื่อ
ใชใ้นการสตัวแ์พทย ์
 

จดัท าร่างกฎระเบยีบเกี่ยวกบัขอ้ก าหนดและขัน้ตอนปฏบิตัิ
กบั ICA ส าหรบัผูผ้ลติ ผูผ้ลติทีม่กีารท าสญัญา ผูด้ าเนินการ
แบบกึ่งแปรรูป และผูน้ าเขา้เภสชัภณัฑ์ เครื่องส าอาง น ้ายา
ฆ่าเชื้อ และ/หรอื ยาฆ่าปรสติที่ผวิหนัง (ectoparasiticides) 
เพื่อใชใ้นการสตัวแ์พทย ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/COL
/21_5110_00_s.pdf 

ประเทศคู่คา้ 8 ต.ค. 64 ณ วนัทีม่กีาร
ประกาศ

เผยแพรใ่น 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 ์

21. โคลอมเบยี * 
G/SPS/N/COL/336 
19 สงิหาคม 2564 

ผกัสดเพื่อการส่งออก 
 

จดัท าร่างกฎระเบยีบเกี่ยวกบัขอ้ก าหนดการขึ้นทะเบยีนกบั 
ICA ส าหรบัโรงงานผลติ ผูส่้งออก และผูบ้รรจุผกัสดเพื่อการ
ส่งออก 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/COL
/21_5280_00_s.pdf 

ประเทศคู่คา้ 18 ต.ค. 64 นับตัง้แต่วนัที่
เผยแพร่

ประกาศใน OJ 

ความปลอดภยั
อาหาร 

22. สหภาพยโุรป * 
G/SPS/N/EU/503 
18 สงิหาคม 2564 

สตัวม์ชีวีติ (รวมถงึสตัว์
น ้า) ผลติภณัฑเ์พื่อการ
ขยายพนัธุ ์(germinal 
products) และ
ผลติภณัฑท์ีม่ ี
แหล่งก าเนิดจากสตัว์
เพื่อการบรโิภคของ
มนุษย ์
 

จัดท ากฎระเบียบ Commission Implementing Regulation 
(EU) 2021/1329 ลงวนัที ่10 ส.ค. 64 แก้ไข Implementing 
Regulations (EU) 2020/2235 , (EU) 2020/2236 , (EU) 
2021/403 และ (EU) 2021/404 เกีย่วกบัการขยายระยะเวลา
เปลี่ยนผ่านการใช้ใบรับรองสุขภาพสัตว์ (animal health 
certificate) ใบรับรองสุขภาพสัตว์/ใบรับรอง official และ
ใบรบัรอง official ส าหรบัการน าเขา้สนิคา้ ไดแ้ก่ สตัว์มชีวีติ 
(รวมถึงสัตว์น ้า) ผลิตภัณฑ์เพื่อการขยายพนัธุ์ (germinal 
products) และผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งก าเนิดจากสตัว์เพื่อการ
บรโิภคของมนุษย ์มายงัสหภาพยุโรป 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/EEC
/21_5248_00_e.pdf 
 
 
 

ประเทศคู่คา้ - 12 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 ์

23. สหราชอาณาจกัร  
G/SPS/N/GBR/7/Add.2 
18 สงิหาคม 2564 

พชืเพื่อการเพาะปลูกที่
เป็นพชือาศยัของ
ศตัรพูชื (host plant) 
Neocerambyx raddei 
และ Agrilus bilineatus 
 

ปรบัปรุงกฎระเบยีบดา้นสุขอนามยัพชืส าหรบัการน าเขา้พชื
เพื่อการเพาะปลูกทีเ่ป็นพชือาศยัของศตัรพูชื Neocerambyx 
raddei และ Agrilus bilineatus และ โดยอ้างอิงกฎระเบียบ 
Commission Decision (EU) 2002/499/EC เกี่ยวกับ ต้น
บอนไซทีม่าจากเกาหลใีตม้ายงัสหราชอาณาจกัร มผีลบงัคบั
ใชว้นัที ่22 ม.ิย. 64  
โดยมกีารแก้ไขเพิม่เติมมาตรการที่แจง้เวยีนตามหมายเลข 
G/SPS/N/GBR/7 เพื่อให้เกิดความชัดเจน เกี่ยวกับการ
น าเขา้ตน้บอนไซจากเกาหลใีต ้โดยจ ากดัการน าเขา้ ระหว่าง
วนัที ่1 พ.ย. ถงึ 31 ม.ีค. ของทุกปี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/GBR
/21_5244_00_e.pdf 

แคนาดา 
ญีปุ่่ น จนี 

เกาหลเีหนือ 
สปป.ลาว 
เกาหลใีต ้
รสัเซยี 

ไตห้วนั ตุรก ี
สหรฐัอเมรกิา 
เวยีดนาม 

 22 ม.ิย. 64 อารกัขาพชื 

24. อนิเดยี  
G/SPS/N/IND/265 
30 สงิหาคม 2564 

อะโวกาโด จัดท าร่างค าสัง่เกี่ยวกับกักกันพืช (กฎระเบียบน าเข้าพืช
มายงัอนิเดยี) ปี 2003 แกไ้ขครัง้ที ่6 โดยก าหนดเงือ่นไขการ
น าเขา้อะโวกาโดจากแทนซาเนีย สรุปดงันี้  
1. ต้องปลอดศตัรูพชื ต่อไปนี้ Amorbia cuneana, Ceratitis 
capitata, Ceratitis rosa, Ceroplastes destructor, Helopeltis 
schoutedeni, Pseudotheraptus wayi, Scirtothrips 
perseae, Spodoptera littoralis, Thaumatotibia leucotreta, 
Sphaceloma perseae  และ Avocado sunblotch viroid 
2. สนิคา้ทีส่่งออกตอ้งผลติภายใตร้ะบบ Systems Approach  

แทนซาเนีย 29 ต.ค. 64 วนันับจาก
ประกาศราชกิ
จาฯ ของ
อนิเดยี 

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. ตอ้งรมดว้ยเมทลิโบไมดท์ี ่32 g/m3 เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ที่
อุณหภูมิ 21°C หรือวิธีการที่เท่าเทียมกันในการก าจัด 
Ceratitis capitata, Ceratitis rosa เป็นตน้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/IND/
21_5461_00_e.pdf 

25. ญีปุ่่ น  
G/SPS/N/JPN/864 
30 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

เมลด็พนัธุพ์ชืส าหรบั
เพาะปลูก และส่วนของ
พชืส าหรบัเพาะปลูก 
(ยกเวน้ เมลด็และผล) 
 

มาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกนัไวรอยด์ Potato spindle tuber 
viroid (PSTVd) ทจีะเขา้มายงัญีปุ่่ นจากการน าเขา้เมลด็พนัธุ์
พืช และพืชอื่นๆ ที่เป็นพืชอาศยัของไวรอยด์ PSTVd โดย
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่ นจะต้องให้ 
NPPO ของประเทศผูส่้งออกรบัรองว่า 
     1) เมลด็พนัธุ ์ 
         1.1 สุ่มตวัอย่างจากต้นพนัธุ์และต้นพนัธุ์ทีส่งสยัว่่ามี
อาการของโรค จะต้องทดสอบในช่วงการเก็บเกี่ยวโดย
วธิกีารทีเ่หมาะสม เช่น RT PCR และตอ้งปลอดจากไวรอยด์ 
PSTVd หรอื 
         1.2 เมล็ดพนัธุ์ต้องผ่านการทดสอบก่อนส่งออกดว้ย
วธิกีารทีเ่หมาะสม เช่น RT PCR และตอ้งปลอดจากไวรอยด์ 
PSTVd โดยจะต้องสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์จ านวน  4,600 
เมลด็ จากล๊อตสนิคา้ตามขัน้ตอนปฏบิตัขิองมาตรฐานสากล
ด้านการทดสอบเมล็ดพันธุ์ ( International Seed Testing 
Association : ISTA) หรือ ในกรณีที่จ านวนเมล็ดพันธุ์มี

คาซคัสถาน 
เคนยา 

ปากสีถาน 
ยกูนัดา 

- 29 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 ์

จ านวนน้อยกว่า 46,000 เมล็ด จะใช้เมล็ด 10% ในการ
ทดสอบ  
      2) ส าหรบัพืชมีชีวิตและส่วนของพืชส าหรบัปลูก (ไม่
รวมเมลด็พนัธุ ์และผล) 
      การสุ่มต้นพชืจากล๊อตและพชืทีส่งสยัว่ามอีาการโรคพชื
จะต้องทดสอบในช่วงฤดูการเพาะปลูกหรอืก่อนส่งออกโดย
วิธีที่เหมาะสม เช่น RT-PCRและต้องปลอดจากไวรอยด์ 
PSTVd 
นอกจากนี้   NPPO  จะต้องรับรองเพิ่มเติม (Additional 
declaration ในใบรบัรองสุขอนามยัพชื ว่า ไดป้ฏบิตัติามขอ้ 
24 ของตารางที ่2-2 ในภาคผนวก ของ พ.ร.บ. อารกัขาพชื 
(MAF Ordinance No. 73/1950) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E_Annexed_
Table2-2_from_20210428.htm 

26. เกาหลใีต ้* 
G/SPS/N/KOR/735 
20 สงิหาคม 2564 

ผลติภณัฑป์ระมง (HS 
code 03) 
 

จัดท า ร่ า งแก้ ไขกฎระ เบียบ  Enforcement Rule of the 
Special Act on Imported Food Safety Control เ กี่ ย ว กับ
การอนุญาตให้ยื่นใบรบัรองสุขอนามยัอิเล็กทรอนิกส์ที่ออก
โดยหน่วยงาน CA ของประเทศผูส่้งออก ส าหรบัการน าเขา้
ผลติภณัฑป์ระมง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR
/21_5296_00_x.pdf 

ประเทศคู่คา้ 19 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 ์

27. เมก็ซโิก  
G/SPS/N/MEX/394/Add.1 
6 สงิหาคม 2564 

หวับรสัเซลลช์โิคร ี
(Cichorium intybus 
var. foliosum) 
 

ประกาศปิดรบัข้อคิดเห็นของร่างข้อก าหนดสุขอนามยัพืช
ส าหรับน าเข้าหัวบรัสเซลล์ชิโครี (Cichorium intybus var. 
foliosum) ทีม่แีหล่งก าเนิดและมาจากเบลเยยีมมายงัเมก็ซโิก 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/MEX
/21_5084_00_s.pdf 

 - - อารกัขาพชื 

28. เมก็ซโิก 
G/SPS/N/MEX/396 
18 สงิหาคม 2564 

ผลติภณัฑอ์นิทรยี ์
 

จดัท าร่างกฎระเบยีบเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ส าหรบัการใชต้รา
สญัลกัษณ์แห่งชาติ (National Emblem) ส าหรบัผลติภณัฑ์
อนิทรยี์ ประกอบดว้ยขอ้ก าหนด ส ีและลกัษณะอื่นๆ ทีร่ะบุ
ไวภ้ายใตก้ฎระเบยีบนี้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/MEX
/21_5251_00_s.pdf 

ประเทศคู่คา้ 17 ต.ค. 64 - ความปลอดภยั
อาหาร 

29. นิวซแีลนด ์ 
G/SPS/N/NZL/645/Add.1 
31 สงิหาคม 2564 

เชือ้พนัธุข์องสตัวก์ลุ่มโค 
(Bovine Germplasm) 
 

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสุขอนามยัส าหรบัการ
น าเขา้เชื้อพนัธุ์ของสตัว์กลุ่มโค (Bovine Germplasm) โดย
ใช้ส าหรับประกอบการเจรจาเกี่ยวกับใบรับรองส่งออก 
(Export certificates) ทัง้นี้ กฎระเบียบฉบับเดิมยังคงมีผล
บงัคบัใชถ้งึวนัที ่25 เม.ย. 65 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/NZL/
21_5477_00_e.pdf 
 

ประเทศคู่คา้ - - 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 ์

30. นิวซแีลนด ์ 
G/SPS/N/NZL/654 
16 สงิหาคม 2564 

พชืสายพนัธุ ์Vitis 
cordifolia 
 

ประกาศเพิ่มองุ่นในสปีชีส์ Vitis cordifolia ในรายการพืช
ส าหรบัการขยายพนัธุ์ (nursery stock) ที่อนุญาตให้น าเขา้ 
โดยมาตรการจดัการความเสี่ยงขององุ่นสปีชีส์ดงักล่าวจะ
เป็นเช่นเดียวกับองุ่น (Vitis) สปีชีส์อื่นๆ ดังที่ปรากฎใน
มาตรฐานสุขอนามยัพืชส าหรับการน าเข้าต้นอ่อนของพืช
ส าหรบัขยายพนัธุ ์
( https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1 1 5 2 -Nursery-
Stock-Import-Health-Standard) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/NZL/
21_5214_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 31 ส.ค. 64 3 ก.ย. 64 อารกัขาพชื 

31. นิวซแีลนด ์ 
G/SPS/N/NZL/655 
23 สงิหาคม 2564 

เมลด็ธญัพชืและเมลด็
พนัธุ ์
 

แก้ไขมาตรฐานสุขอนามัยส าหรับการน าเข้าเมล็ดธัญพืช 
(gain) และเมล็ดพนัธุ์ (seed) เพื่อการบริโภค อาหารสตัว์ 
หรอืแปรรปู ซึง่มาตรฐานน้ีใชก้บัเมลด็ธญัพชืและเมลด็พนัธุท์ี่
น าเขา้จากต่างประเทศและก าหนดมาตรการลดความเสี่ยง
จากการน าเข้าเมล็ดพนัธุ์หลกั (Basic seed) ตามที่ระบุใน 
Plants Biosecurity Index และเมล็ดพันธุ์อื่นๆ ที่ระบุไว้ใน
ตารางทีม่วีตัถุประสคเ์พื่อการบรโิภค อาหารสตัว ์และแปรรปู 
โดยยกเลิกข้อก าหนดส าหรบัผู้น าเข้าที่มใีบอนุญาตน าเขา้
เมลด็พนัธุพ์ชื/เมลด็พนัธุเ์พื่อแปรรปูในนิวซแีลนด ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/NZL/
21_5336_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 1 ต.ค. 64 เมื่อสิน้สุด
กระบวนการรบั
ฟังความเหน็
ประมาณปลาย
เดอืน ต.ค. 

อารกัขาพชื 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               
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วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
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ผลกระทบ 
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ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 
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ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

32. เปร ู 
G/SPS/N/PER/930/Add.1 
17 สงิหาคม 2564 

ถัว่ลนัเตา (Pisum 
sativum L.) 
 

หน่วยงาน SENASA ขยายระยะเวลาเปิดรบัข้อคิดเห็นต่อ
ร่าง Directorial Resolution เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูล
ข้อก าหนดสุขอนามยัพืชแบบบงัคบั ส าหรบัการน าเข้าถัว่
ลันเตา (Pisum sativum L.) ที่มีแหล่งก าเนิดและมาจาก
แคนาดา โดยเปิดรบัขอ้คดิเหน็ถงึวนัที ่1 ต.ค. 64 

แคนาดา 1 ต.ค. 64 - อารกัขาพชื 

33. เปร ู
G/SPS/N/PER/944 
6 สงิหาคม 2564 

เน้ือสตัวแ์ช่เยน็หรอืแช่
แขง็และซากของโค
กระบอืทีบ่รโิภคได ้
(ยกเวน้สมอง หวั ไขสนั
หลงั ต่อมไทรอยดแ์ละ
ต่อมใตส้มอง) 
 

กฎร ะ เบียบ  Directorial Resolution No. 0 0 1 0 - 2 0 21 -
MIDAGRI-SENASA-DSA เป็นขอ้ก าหนดบงัคบัดา้นสุขภาพ
สตัว์ส าหรบัน าเข้าเนื้อสตัว์แช่เย็นหรือแช่แขง็และเนื้อโคที่
บริโภคได้ (ยกเว้นสมอง หวั ไขสนัหลงั ต่อมไทรอยด์และ
ต่อมใตส้มอง) ทีม่าจากเครอืรฐัออสเตรเลยี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PER
/21_5082_00_s.pdf 

 - 24 ก.ค. 64 สุขภาพสตัว ์

34. เปร ู 
G/SPS/N/PER/945 
17 สงิหาคม 2564 

พชืและผลติภณัฑจ์าก
พชื, ผลติภณัฑแ์ปรรปู
และผลติทีม่แีหล่งก าเนิด
จากพชื ทีต่อ้งแนบ
ใบรบัรองสุขอนามยัพชื
ของเปร ู
 

ประกาศรูปแบบใบรับรองสุขอนามัยพืช (phytosanitary 
certificate; PC) ล่าสุด ประกอบด้วยตัวย่อของ Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) และตราสัญลักษณ์ 
SENASA โดยเริม่ออกใบ PC ในรูปแบบดงักล่าวตัง้แต่วนัที ่23 
ส.ค. 64 รวมถงึในกรณีการต่ออายุใบ PC นับตัง้แต่วนัดงักล่าว 
จะออกใบ PC ใหใ้นรปูแบบใหม่ล่าสุดเช่นกนั ซึง่ SENASA เน้น
ย ้าว่ารูปแบบใบ PC ฉบบัล่าสุดนี้ก าหนดตามมาตรฐานสากล
เกี่ยวกบัมาตรการสุขอนามยัพชื โดยทีย่งัคงไวซ้ึ่งลกัษณะอื่นๆ 
และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของใบ PC ทัง้นี้ สามารถ

ประเทศคู่คา้ - 23 ส.ค. 64 อารกัขาพชื 
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วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

ตรวจสอบการออกใบ PC โดยหน่วยงาน SENASA ได้จาก
เวบ็ไซต ์https://servicios.senasa.gob.pe/verify/ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PER
/21_5238_00_s.pdf 

35. เปร ู 
G/SPS/N/PER/946 
19 สงิหาคม 2564 

ถัว่แขก (Phaseolus 
vulgaris L. 
 

จดัท าร่างกฎระเบยีบระบุขอ้ก าหนดสุขอนามยัพชืแบบบงัคบั
ส าหรับการน า เข้าถัว่แขก  (Phaseolus vulgaris L.) ที่มี
แหล่งก าเนิดและมาจากอุซเบกสิถาน  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PER
/21_5263_00_s.pdf 

อุซเบกสิถาน 18 ต.ค. 64 ณ วนัที่
ประกาศใน OJ, 

El Peruano 

อารกัขาพชื 

36. ฟิลปิปินส ์ 
G/SPS/N/PHL/487/Add.2 
26 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

สตัวปี์กพืน้บา้น สตัวปี์ก
ป่าและผลติภณัฑร์วมถงึ
เน้ือสตัวปี์ก ลูกไก่ ไข ่
น ้าเชือ้ 
 

แจง้ประกาศกระทรวงเกษตรฉบบัที ่49 ปี 2021 โดยยกเลกิ
การระงบัการน าเขา้ชัว่คราวส าหรบัสตัว์ปีกพืน้บ้าน สตัว์ปีก
ป่าและผลิตภัณฑ์รวมถึงเนื้อสตัว์ปีก ลูกไก่ ไข่ น ้าเชื้อที่มี
แหล่งก าเนิดมาจากเนเธอรแ์ลนด ์เน่ืองจากการเสนอรายงาน
ด้านสตัวแพทย์ของเนเธอร์แลนด์มายงั OIE เรื่องการแพร่
ระบาดของโรคไขห้วดันกสายพนัธุร์ุนแรงทีไ่ดร้บัการแกไ้ขให้
เป็นไปตามเงื่อนไขที่มาตรฐาน OIE ก าหนด ทัง้นี้มผีลการ
ยกเลกิการระงบัการน าเขา้ตัง้แต่วนัที ่25  ส.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/PHL/
21_5419_01_e.pdf 

เนเธอรแ์ลนด ์ - 25  ส.ค. 64 สุขภาพสตัว ์



26 
 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

37. รสัเซยี  
G/SPS/N/RUS/234/Add.1 
19 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

ยาสบูทีย่งัไม่เป็น
ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู และ
เศษของยาสบู 
 

ประกาศยกเลกิการระงบัการน าเขา้ชัว่คราวส าหรบัยาสูบที่
ยงัไม่เป็นผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูป และเศษของยาสูบจากมาลาวี
ตามประกาศของหน่วยงานการเผา้ระวงัดา้นสตัวแพทย์และ
สุขอนามยัพชืของรสัเซีย (Rosselkhoznadzor) ฉบบัที่ FS-
AK-3/23109 ลงวนัที ่13 ส.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/RUS
/21_5264_00_x.pdf 

มาลาว ี - 13 ส.ค. 64 อารกัขาพชื 

38. รสัเซยี  
G/SPS/N/RUS/234/Add.2 
19 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

ยาสบูทีย่งัไม่เป็น
ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู และ
เศษของยาสบู 
 

ประกาศยกเลกิการระงบัการน าเขา้ชัว่คราวส าหรบัยาสูบที่
ยงัไม่เป็นผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูป และเศษของยาสูบจากอนิเดยี
ตามประกาศของหน่วยงานการเผา้ระวงัดา้นสตัวแพทย์และ
สุขอนามยัพชืของรสัเซีย (Rosselkhoznadzor) ฉบบัที่ FS-
YUSH-3/21513 ลงวนัที ่29 ก.ค.64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/RUS
/21_5281_00_x.pdf 

อนิเดยี  29 ก.ค.64 อารกัขาพชื 

39. รสัเซยี  
G/SPS/N/RUS/234/Add.3 
19 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

ยาสบูทีย่งัไม่เป็น
ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู และ
เศษของยาสบู 
 

ประกาศยกเลกิการระงบัการน าเขา้ชัว่คราวส าหรบัยาสูบที่
ยงัไม่เป็นผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูป และเศษของยาสูบจากบราซลิ
ตามประกาศของหน่วยงานการเผา้ระวงัดา้นสตัวแพทย์และ
สุขอนามยัพชืของรสัเซีย (Rosselkhoznadzor) ฉบบัที่ FS-
YUSH-3/21311 ลงวนัที ่28 ก.ค.64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

บราซลิ - 28 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 ์

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/RUS
/21_5282_00_x.pdf 

40. รสัเซยี  
G/SPS/N/RUS/239 
17 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

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

หน่วยงานการเผ้าระวงัด้านสตัวแพทย์และสุขอนามยัพืชของ
รสัเซีย (Rosselkhoznadzor) ประกาศระงบัการน าเขา้ชัว่คราว
ส าหรบัโคกระบือมีชีวิตที่มาจากเนปาล และห้ามเคลื่อนย้าย
ผ่านมายงัรสัเซยี เนื่องจากพบการระบาดของโรคลมัปีสกนิ และ
ประกาศฉบบันี้มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 16 ส.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/RUS
/21_5237_00_x.pdf 

เนปาล - 16 ส.ค. 64 สุขภาพสตัว ์

41. ซาอุดอีาระเบยี * 
G/SPS/N/SAU/435/Add.3 
17 สงิหาคม 2564 

อาหาร 
 

ประกาศยกเลิกกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกบัระยะเวลาการ
เก็บรกัษาสูงสุดของผลิตภัณฑ์อาหาร ตามประกาศแจ้งเวียน
หมายเลข G/SPS/N/SAU/435/Add.1 เกี่ยวกับการก าหนดวนั
หมดอายุของไก่ทัง้ตวัแช่แขง็และชิ้นส่วนไก่แช่แขง็ที่ 3 เดอืน
และ G/SPS/N/SAU/435/Add.2 เกี่ ยวกับการปรับลดวัน
หมดอายุของไข่ไก่สดเป็น 60 วนั จากเดมิที่ 90 วนั ภายหลงั
จากทีไ่ดพ้จิารณาขอ้คดิเหน็จากประเทศสมาชกิ WTO 

ประเทศคู่คา้ - - ความปลอดภยั
อาหาร 

42. ไทย  
G/SPS/N/THA/268/Add.1 
26 สงิหาคม 2564 

สบัปะรดในภาชนะบรรจุ
ปิดสนิท 
ตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 

ประกาศบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง 
สบัปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท (มอก. 51-2562)  
มาตรฐานนี้ครอบคลุมเฉพาะสบัปะรดในภาชนะบรจุปิดสนิท
ที่ท าจากสบัปะรดปอกเปลอืกทัง้ที่เจาะแกนแล้วและไม่เจาะ
แกน โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่15 ม.ค. 65 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ประเทศคู่คา้ - 15 ม.ค. 65 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 ์

https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/THA/
21_5421_00_x.pdf 

43. ไตห้วนั  
G/SPS/N/TPKM/567/Add.1 
18 สงิหาคม 2564 

อาหาร 
 

ประกาศบังคับใช้มาตรฐานว่าปริมาณสารพิษตกค้างใน
อาหาร โดยมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่18 สงิหาคม 2564 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TPK
M/21_5256_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ - 18 ส.ค. 64 ความปลอดภยั
อาหาร 

44. ไตห้วนั  
G/SPS/N/TPKM/570/Add.1 
18 สงิหาคม 2564 

วตัถุเจอืปนอาหาร 
 

ประกาศบงัคบัใชม้าตรฐานว่าด้วยขอ้ก าหนด ขอบเขต การ
ใช ้และปรมิาณทีก่ าหนด ส าหรบัวตัถุเจอืปนอาหาร โดยมผีล
บงัคบัใชว้นัที ่18 ส.ค. 64 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TPK
M/21_5257_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ - 18 ส.ค. 64 ความปลอดภยั
อาหาร 

45. ไตห้วนั * 
G/SPS/N/TPKM/571 
26 สงิหาคม 2564 

พชืและผลติภณัฑจ์าก
พชื และสนิคา้ควบคุม
อ่นืๆ 
 

จดัท าร่างแก้ไขขอ้ก าหนดการกกักันพืชหรือผลติภณัฑ์พชื
น าเข้า (Quarantine Requirements for the Importation of 
Plants or Plant Products) และ ข้อก าหนดการกักกันวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ส าหรับการน าเข้าสินค้า (Quarantine 
Requirements for Wood Packaging Material used in 
Imported Commodity) 
สรุปสาระส าคญั ดงันี้ 
1.  จากผลการประเมนิความเสี่ยงศตัรูพชื "ขอ้ก าหนดการ
กกักนัพชืหรอืผลติภณัฑพ์ชืน าเขา้" จะไดร้บัการแกไ้ข ดงันี้ 

ประเทศคู่คา้ 25 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 ์

    1.1 วรรคย่อย (subparagraphs) ที่ 37, 38 และ 39 ของ
วรรค (paragraph) ที ่1 ใน Part B: แกไ้ขส่วนของพชืทีม่กีาร
ควบคุมหรือติด เชื้ อ  Pseudomonas syringae syringae, 
Xylella fastidiosa และ Arabis mosaic virus 
    1.2 วรรคย่อยที ่50 ถึง 52: ขอ้ก าหนดกกักนัส าหรบัพชื
อ าศัยห รือ ผลิตภัณฑ์ จ ากพืชขอ ง  Fig mosaic virus, 
Impatiens necrotic spot virus และ Orchid fleck virus จาก
พืน้ทีท่ีม่กีารระบาด  
    1.3 วรรคที ่10 Part B:  
         -  เพิ่ม รายชื่ อศัต รูพืช  ดังนี้  แมลง  2  รายชื่ อ 
( Contarinia maculipennis แ ล ะ  Pseudaulacaspis 
dendrobii), วชัพชื 2 รายชื่อ (Muhlenbergia capillaris และ 
M. reverchonii)  
         - ถอนรายชื่อไวรัส Impatiens necrotic spot virus, 
Tospovirus 
         - เปลี่ยนชื่อวทิยาศาสตร์ที่ใช้ในเอกสารของศตัรูพชื
จ า ก  Didymella ligulicolami เ ป็ น  Stagonosporopsis 
chrysanthemi (anamorph: Didymella ligulicola) 
2 .  วิธีก า รควบคุม รักษาวัสดุบ รรจุภัณฑ์ ไม้  (Wood 
Packaging Material : WPM) วิ ธี ก า ร ใ หม่  2  วิ ธี  ต าม
มาตรฐานระหว่างประเทศส าหรบัมาตรการสุขอนามัยพืช 
ฉ บั บ ที่  1 5  ( International Standard for Phytosanitary 
Measure No.1 5 , ISPM No.1 5 )   แ ล ะ ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง
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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 ์

เครื่องหมายประทับตรารับรองของวิธีการใหม่ดังกล่าว
ขา้งต้นจะถูกเพิม่เขา้ไปใน " ขอ้ก าหนดการกกักนัวสัดุบรรจุ
ภณัฑท์ีเ่ป็นไมท้ีใ่ชส้ าหรบัการน าเขา้สนิคา้" 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TPK
M/21_5420_00_e.pdf 

46. ไตห้วนั  
G/SPS/N/TPKM/572 
31 สงิหาคม 2564 
มาตรการฉุกเฉิน  

พชืและผลติภณัฑจ์าก
พชื 
 

แก้ไขในส่วนของย่อหน้าที ่10 Part B ของขอ้ก าหนดกกักนั
ส าหรับการน าเข้าพืชหรือผลิตภัณฑ์จากพืช (Quarantine 
Requirements for the Importation of Plants or Plant 
Products) เ พิ่ ม เ ติ ม  Muhlenbergia capillaris แ ล ะ 
Muhlenbergia reverchoni ในรายชื่อศตัรพูชืควบคุม  
โดยก าหนดให้การน าเข้าพืชหรือผลิตภัณฑ์จากพืชต้อง
ป ล อ ด จ า ก ศั ต รู พื ช  Muhlenbergia capillaris แ ล ะ 
Muhlenbergia reverchoni 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TPK
M/21_5470_00_e.pdf 

ประเทศคูููู่ ่
คา้ 

- 20 ส.ค. 64 อารกัขาพชื 

47. แทนซาเนีย * 
G/SPS/N/TZA/141 
25 สงิหาคม 2564 

ถัว่ลสิง 
 

จัดท ามาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 19(290) CD 3 เรื่อง 
หลักปฏิบัติส าหรับกระบวนการการป้องกันและลดการ
ปนเป้ือนของอะฟลาทอกซินในถัว่ลสิง ทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อ
การบริโภคของมนุษย์และสัตว์ตลอดห่วงโซ่ โดยแนะน า
เกี่ ย วกับหลักการปฏิบัติทางการ เกษตรที่ ดี  (Good 
Agriculture Practice: GAP) ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ส า ห รั บ

ประเทศคู่คา้ 24 ต.ค. 64 6 เดอืน นับ
จากวนัเผยแพร่

ประกาศ 

ความปลอดภยั
อาหาร 



31 
 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

กระบวนการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices: 
GMP) และสุขลกัษณะทัว่ไป (General GMP) ซึ่งสอดคล้อง
กับระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวกิฤตที่ต้องควบคุม 
(Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TZA/
21_5352_00_e.pdf 

48. แทนซาเนีย  
G/SPS/N/TZA/142 
25 สงิหาคม 2564 

เน้ือแหง้ (Dried meat) 
 

จดัท าร่างมาตรฐาน DEAS 1063:2021 เรื่อง เน้ือแหง้ (Dried 
meat) โดยระบุข้อก าหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีการ
ทดสอบของเนื้อแหง้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TZA/
21_5353_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 24 ต.ค. 64 6 เดอืน นับ
จากวนัเผยแพร่

ประกาศ 

ความปลอดภยั
อาหาร 

49. แทนซาเนีย  
G/SPS/N/TZA/143 
25 สงิหาคม 2564 

แป้งถัว่ลสิง (groundnut 
flour) 
 

จดัท าร่างมาตรฐาน AFDC 19(843) CD3 เรื่อง แป้งถัว่ลสิง 
(Groundnut Flour) ระบุ เกี่ยวกับข้อก าหนด วิธีการ สุ่ม
ตวัอย่างและวธิกีารทดสอบส าหรบัแป้งถัว่ลสิงจากสายพนัธุ์ 
Arachis hypogaea L. เพื่อการบรโิภคของมนุษย ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TZA/
21_5354_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 24 ต.ค. 64 6 เดอืน นับ
จากวนัเผยแพร่

ประกาศ 

ความปลอดภยั
อาหาร 

50. แทนซาเนีย  
G/SPS/N/TZA/144 
25 สงิหาคม 2564 

เน้ือแกะ 
 

จัดท าร่างมาตรฐาน DUS DEAS 84-2:2021 เรื่อง เกรด
เนื้อสตัว์และชิ้นส่วนเนื้อสตัว์ ขอ้ก านหนดเฉพาะ-ส่วนที ่2 :  
แกะ (Ovine) ประกอบดว้ยการแบ่งเกรด วธิกีารจดัเกรดเนื้อ

ประเทศคู่คา้ 24 ต.ค. 64 6 เดอืน นับ
จากวนัเผยแพร่

ประกาศ 

ความปลอดภยั
อาหาร 



32 
 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

แกะ (lamb and mutton) ขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพ ขอ้ก าหนด
ด้านความปลอดภยั วธิกีารสุ่มตวัอย่าง และวธิกีารทดสอบ
เน้ือแกะและชิน้ส่วนเพื่อการบรโิภคของมนุษย์ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TZA/
21_5355_00_e.pdf 

51. แทนซาเนีย  
G/SPS/N/TZA/145 
25 สงิหาคม 2564 

เน้ือหม ู
 

จดัท าร่างมาตรฐาน DEAS 84-3:2021 เรื่อง เกรดเนื้อสตัว์
และชิ้นส่วนเนื้อสตัว์  ขอ้ก าหนดเฉพาะ - ส่วนที ่3 : เนื้อหมู 
ประกอบด้วยการแบ่งเกรดเนื้อหมู ขอ้ก าหนดด้านคุณภาพ 
ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั วธิกีารสุ่มตวัอย่าง และวธิกีาร
ทดสอบเน้ือหมแูละชิน้ส่วนเพื่อการบรโิภคของมนุษย์ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TZA/
21_5356_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 24 ต.ค. 64 6 เดอืน นับ
จากวนัเผยแพร่

ประกาศ 

ความปลอดภยั
อาหาร 

52. แทนซาเนีย  
G/SPS/N/TZA/146 
25 สงิหาคม 2564 

เมลด็ขา้วโพด (maize 
grains) 
 

จดัท ามาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 16(774) DTZS เรื่อง การ
ผลติ การเกบ็เกี่ยวและการจดัการเมลด็ขา้วโพด (Zea mays L.) 
- การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice: 
GAP) โดยมาตรฐานดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้กบัทุกขัน้ตอนการ
ผลติ นับตัง้แต่การเพาะปลูกจนถงึการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่ว 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/TZA/
21_5361_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 24 ต.ค. 64 6 เดอืน นับ
จากวนัเผยแพร่

ประกาศ 

ความปลอดภยั
อาหาร 



33 
 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

53. ยกูนัดา  
G/SPS/N/UGA/165 
23 สงิหาคม 2564 

เน้ือแกะ 
 

จัดท าร่างมาตรฐาน DUS DEAS 84-2:2021 เรื่อง เกรดของ
เน้ือสตัว์และชิ้้นส่วนเน้ือสตัว์ - ข้อก าหนดเฉพาะ - ส่วนที่ 2: 
แกะ (Ovine) ประกอบดว้ยการแบ่งเกรดและวธิกีารจดัเกรดของ
เนื้อแกะ (lamb) และเนื้อลูกแกะ (mutton) ข้อก าหนดด้าน
คุณภาพ ด้านความปลอดภัย วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการ
ทดสอบเนื้อแกะและชิน้ส่วนเนื้อแกะเพื่อการบรโิภคของมนุษย ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UGA
/21_5342_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ 22 ต.ค. 64 เมื่อมกีาร
ประกาศเป็น
ขอ้บงัคบัโดย
รฐัมนตรดีา้น

การคา้ 
อุตสาหกรรม 
และสหกรณ์ 

ความปลอดภยั
อาหาร 

54. ยกูนัดา  
G/SPS/N/UGA/166 
23 สงิหาคม 2564 

เน้ือสุกร 
 

จดัท าร่างมาตรฐาน DUS DEAS 84-3:2021 เรื่อง เกรดของ
เน้ือสตัว์และชิ้้นส่วนเน้ือสตัว ์- ขอ้ก าหนดเฉพาะ - ส่วนที ่3: 
เนื้อสุกร ฉบับที่ 1 ประกอบด้วยการแบ่งเกรดเนื้อสุกร 
ข้อก าหนดด้านคุณภาพ ด้านความปลอดภัย วิธีการสุ่ม
ตวัอย่าง และวธิกีารทดสอบซากเนื้อสุกรและชิน้ส่วนเนื้อสุกร
เพื่อการบรโิภคของมนุษย ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UGA
/21_5343_00_e.pdf 
 
 
 

ประเทศคู่คา้ 22 ต.ค. 64 เมื่อมกีาร
ประกาศเป็น
ขอ้บงัคบัโดย
รฐัมนตรดีา้น

การคา้ 
อุตสาหกรรม 
และสหกรณ์ 

ความปลอดภยั
อาหาร 



34 
 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

55. ยกูนัดา  
G/SPS/N/UGA/167 
23 สงิหาคม 2564 

เน้ือแหง้ (Dried meat) 
 

จดัท าร่างมาตรฐาน DUS DEAS 1063:2021 เรื่อง เนื้อแหง้ 
(Dried meat) - ข้อก าหนดเฉพาะ ฉบับที่ 1 ประกอบด้วย
ขอ้ก าหนด วธิกีารสุ่มตวัอย่าง และวธิกีารทดสอบเน้ือแหง้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UGA
/21_5344_00_e.pdf 
 

ประเทศคู่คา้ 22 ต.ค. 64 เมื่อมกีาร
ประกาศเป็น
ขอ้บงัคบัโดย
รฐัมนตรดีา้น

การคา้ 
อุตสาหกรรม 
และสหกรณ์ 

ความปลอดภยั
อาหาร 

56. ยกูนัดา  
G/SPS/N/UGA/168 
30 สงิหาคม 2564 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พรอ้มดื่ม 
 

จัดท าร่างมาตรฐาน DUS 1598:2021 เรื่อง เครื่อมดื่ม
แอลกอฮอล์พร้อมดื่ม  -  ข้อก าหนดเฉพาะ ฉบับที่  2 
ประกอบด้วยข้อก าหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีการ
ทดสอบส าหรับ เครื่อมดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม โดย
มาตรฐานดงักล่าวไม่มผีลบงัคบัใชก้บัประเภทของผลติภณัฑ์
ทีม่มีาตรฐานก าหนดไวอ้ยู่แลว้ ไดแ้ก่ สปิรติ ไวน์ เหลา้หวาน 
(liqueurs) เบยีร์ เครื่องดื่มมอลต์ (malt beverages) ไซเดอร์
แ ล ะ เ พ อ ร์ รี  (Cider and Perry), Mead แ ล ะ สุ ร า จ า ก
กระบวนการกลัน่ ทัง้นี้  ได้มีการแจ้งเวียนร่างมาตรฐาน
ดงักล่าวภายใตค้ณะกรรมการ TBT ดว้ย 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/UGA
/21_5437_00_e.pdf 
 
 

ประเทศคู่คา้ 29 ต.ค. 64 - ความปลอดภยั
อาหาร 



35 
 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
ได้รบั

ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

57. ยเูครน  
G/SPS/N/UKR/166 
20 สงิหาคม 2564 

อาหารส าหรบัทารก 
 

จดัท าร่างค าสัง่กระทรวงสาธารณสุขของยเูครน เกีย่วกบัการ
อนุญาตขอ้ก าหนดด้านความปลอดภยัและตวัชี้วดัคุณภาพ
ส าหรับอาหารทารก ซึ่งข้อก าหนดนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับ
อาหารทารกทีม่วีตัถุประสงคท์างการแพทยพ์เิศษ ขอ้ก าหนด
ดังกล่าวก าหนดกฎเกณฑ์การใช้สารก าจดัศัตรูพืชในการ
ผลติขัน้ต้นของผลติผลที่ใช้ในการผลติอาหารส าหรบัทารก 
และค่า MRLs ของสารก าจดัศตัรพูชื  
การประกาศใชค้ าสัง่ดงักล่าวเป็นการยกเลกิค าสัง่ สธ. ของ
ยูเครน ฉบบัที ่696 ลงวนัที ่6 ส.ค. 56 เกี่ยวกบัการอนุญาต
ข้อก าหนดด้านสุขอนามยัส าหรบัอาหารทารก ข้อก าหนด
ดา้นความปลอดภยั และตวัชี้วดัดา้นคุณภาพบางขอ้ส าหรบั
ผลติภณัฑอ์าหารทารก 
ผลิตภัณฑ์อาหารทารกที่เป็นไปตามข้อก าหนดของค าสัง่
ฉบับเดิมก่อนการประกาศบังคับใช้ค าสัง่ฉบับใหม่ แต่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดของค าสัง่ฉบบัใหม่ สามารถน าเข้า 
ผลติ และ/หรอือยู่ในระบบการจ าหน่ายสนิคา้ในยเูครนไดอ้กี 
3 ปี นับจากวันประกาศบังคบัใช้ค าสัง่ฉบับนี้ โดยอาหาร
ส าหรับทารกดังกล่าวอาจอยู่ในระบบการจ าหน่ายสินค้า
จนกว่าจะถงึตามก าหนดของวนัหมดอายุ (expiration date) 
หรือระยะเวลาเก็บรักษาที่น้อยที่ สุด (minimum shelf life) 
หรอืควรบรโิภคก่อนวนัที ่("use before" date) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ประเทศคู่คา้ 19 .ต.ค. 64 ภายหลงัพน้ 3 
เดอืน นับจาก
วนัประกาศ

ค าสัง่ 

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 ์

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-
nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-vimog-do-
bezpechnosti-ta-okremih-pokaznikiv-jakosti-ditjachogo-
harchuvannja 

58. อุรุกวยั 
G/SPS/N/URY/61 
16 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/SPS/URY
/21_5218_00_s.pdf 

ประเทศคู่คา้ 15 ต.ค. 64 - ความปลอดภยั
อาหาร 

59. สหรฐัอเมรกิา  
G/SPS/N/USA/3261 
26 สงิหาคม 2564 

สารก าจดัศตัรพูชื 
 

ประกาศบงัคบัใช้ค่า MRLs ของสาร zeta-cypermethrin ใน
สนิคา้หลายชนิด เช่น ขา้ว (rice gain) ที ่1.5 ppm เป็นตน้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2 0 2 1 - 0 8 -
04/html/2021-16189.htm 

ประเทศคู่คา้ - 4 ส.ค. 64 ความปลอดภยั
อาหาร 

60. สหรฐัอเมรกิา  
G/SPS/N/USA/3262 
26 สงิหาคม 2564 

สารก าจดัศตัรพูชื 
 

ประกาศบังคับใช้ค่่า MRLs ของสาร florasulam ในหญ้า
อาหารสตัว ์(Grass, forage, fodder และ hay) ที ่0.02 ppm 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-08-
11/html/2021-16969.htm 

ประเทศคู่คา้ - 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 ์

61. สหรฐัอเมรกิา  
G/SPS/N/USA/3263 
26 สงิหาคม 2564 

ผลสม้ (citrus) 
 

หน่วยงานการตรวจสอบด้านสุขภาพสตัว์และสุขอนามยัพชื 
(APHIS) ได้เสนอให้มกีารทบทวนขอ้ก าหนดส าหรบัน าเขา้
ผลส้ม (citrus) ที่มาจากออสเตรเลียมายังสหรัฐอเมริกา 
(ภาคพืน้ทวปี) โดยสม้จากพืน้ทีผ่ลติบนพืน้ฐานการวเิคราะห์
ความเสีย่งศตัรูพชื ไดจ้ดัท าใหส้าธารณชนทบทวนและเสนอ
ข้อคิดเห็น  APHIS ได้พิจารณาว่าการใช้มาตรการด้าน
สุขอนามยัพชืเพยีงหนึ่งมาตรการหรอืมากกว่าจะเพยีงพอต่อ
การก าจัดความเสี่ยงต่อการเข้ามาหรือแพร่กระจายของ
ศตัรูพืชหรือวชัชพืชร้ายแรงจากการน าเข้าผลส้มมากจาก
พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาตในออสเตรเลยี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.regulations.gov/document/APHIS_FRDOC_
0001-2549 

ออสเตรเลยี - 18 ส.ค. 64 อารกัขาพชื 

62. สหรฐัอเมรกิา  
G/SPS/N/USA/3264 
26 สงิหาคม 2564 

สารก าจดัศตัรพูชื 
 

ปร ะก าศบัง คับ ใ ช้ค่ า  MRLs ของสา รก า จัดศัต รูพืช 
Fluensulfone ในสนิคา้เมลด็พนัธุถ์ัว่เหลอืง ที ่0.07 ppm 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-08-
18/html/2021-17682.htm 

ประเทศคู่คา้ - 18 ส.ค. 64 ความปลอดภยั
อาหาร 

63. สหรฐัอเมรกิา  
G/SPS/N/USA/3265 
26 สงิหาคม 2564 

สารก าจดัศตัรพูชื 
 

ประกาศบงัคบัใชค้่่า MRLs ของสารก าจดัศตัรูพชื Boscalid 
ในใบชาแหง้และผลติภณัฑใ์บชาแหง้ ชาส าเรจ็รปู ที ่70 ppm 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-08-
13/html/2021-16973.htm 

ประเทศคู่คา้ - 13 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 ์

64. สหรฐัอเมรกิา  
G/SPS/N/USA/3266 
26 สงิหาคม 2564 

สารก าจดัศตัรพูชื 
 

ประกาศบังคับใช้ค่า MRL ของสาร emamectin benzoate 
ในเมลด็พนัธุถ์ัว่เหลอืง ที ่0.01 ppm 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-08-
13/html/2021-17184.htm 

ประเทศคู่คา้ - 13 ส.ค. 64 ความปลอดภยั
อาหาร 

65. สหรฐัอเมรกิา  
G/SPS/N/USA/3267 
30 สงิหาคม 2564 

วตัถุเจอืปนอาหาร 
 

ประกาศแจ้งการรับค าร้องจาก Australian Laboratory 
Services, PTY LTD. ในนามของ Piotrovska, PTY LTD. 
เสนอให้มีการแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับสีผสมอาหาร โดย
ขอใหข้ยายการอนุญาตครอบคลุมสารสงัเคราะู์ iron oxide 
เป็นสผีสมอาหาร 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/USA
/21_5436_00_e.pdf 

ประเทศคู่คา้ - - ความปลอดภยั
อาหาร 

66. สหรฐัอเมรกิา  
G/SPS/N/USA/3268 
30 สงิหาคม 2564 

สารก าจดัศตัรพูชื 
 

ประกาศแจ้งการรบัค าขอจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อก าหนด
หรอืปรบัแก้กฎระเบยีบเกี่ยวกบัปรมิาณสารตกค้างของสาร
ก าจดัศตัรพูชืในสนิคา้ต่างๆ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2 0 2 1 - 0 8 -
24/html/2021-17894.htm 

ประเทศคู่คา้ 23 ก.ย. 64 - ความปลอดภยั
อาหาร 

67. สหรฐัอเมรกิา  
G/SPS/N/USA/3269 
31 สงิหาคม 2564 

สารก าจดัศตัรพูชื 
 

จดัท าค่า MRLs ของสารก าจดัศตัรูพืช Thiabendazole ใน
สนิค้าเกษตรหลายชนิด เช่น อลัฟัลฟา พชืที่ใช้เป็นอาหาร
สตัว์ (group 18) พชืวงศ์ผกักาดประเภทหวั (subgroup 5A) 

ประเทศคู่คา้ - 30 ส.ค. 64 ความปลอดภยั
อาหาร 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               
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วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
ประเทศท่ี
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ผลกระทบ 

วนัสุดท้าย
ท่ีแสดง

ความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

พชืวงศ์ผกักาดประเภทใบ (subgroup 4-16B) แครอท ผลซิ
ตรสั (group 10-10) เป็นตน้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2 0 2 1 - 0 8 -
30/html/2021-18390.htm 

68. สหรฐัอเมรกิา * 
G/SPS/N/USA/3270 
31 สงิหาคม 2564 

สารก าจดัศตัรพูชื 
 

ประกาศ เพิกถอนค่ า  MRLs ของสารคลอร์ ไพริฟอส 
(chlorpyrifos) ในผลติภณัฑอ์าหารทัง้หมด เนื่องจากขอ้มลูที่
มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ว่าความเสี่ยงหรือ
อนัตรายจากการใชค้ลอร์ไพรฟิอสนัน้เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้น
กฎหมายอาหารและยา (The Federal Food, Drug, and 
Cosmetic Act: FFDCA) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-08-
30/html/2021-18091.htm 

ประเทศคูููู่ ่
คา้ 

28 ต.ค. 64 28 ก.พ. 65 ความปลอดภยั
อาหาร 

หมายเหตุ:  * คอื มาตรการทีอ่าจมผีลกระทบต่อการคา้ของไทยกบัประเทศคู่คา้ 

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