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 ตารางสรปุมาตรการอปุสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT/WTO Notification) 
ประจ าวนัท่ี 16 - 31 สิงหาคม 2564 

 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

1. บราซลิ  
G/TBT/N/BRA/1230 
23 สงิหาคม 2564 

สารก าจดัศตัรพูชื เปิดรับข้อคิดเห็นเป็นระยะเวลา 60 วัน ส าหรับ MAPA 
Ordinance No. 380 ลงวนัที่ 5 ส.ค. 64 เกี่ยวกบัการจดัท า
เกณฑ์การก าหนดการให้อ านาจและการควบคุมดูแล
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนเพื่อการวจิยัและท าการทดลอง
สารก าจดัศตัรพูชื รวมถงึจดัท าขอ้ก าหนดเพื่อด าเนินการทาง
การศกึษาและรายงานทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามเป็นไปได้
ทางการเกษตร เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบยีนสารก าจดัศตัรูพชื
และผลติภณัฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั 
โดยสามารถส่งขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัร่างกฎระเบยีบดงักล่าวได้
ที ่https://sistemasweb.agricultura.gov.br/solicita/ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-
informacao/participacao-social/consultas-
publicas/consulta-publica-credenciamento-e-
fiscalizacao-de-entidades-publicas-e-privadas-para-
realizacao-de-pesquisa-e-experimentacao-com-
agrotoxicos 

15 ต.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

2. บราซลิ  
G/TBT/N/BRA/1231 
23 สงิหาคม 2564 

พชืผกัรวมทัง้รากและ
หวับางชนิดทีบ่รโิภคได ้
(Edible vegetables 

ประกาศกฎระเบียีบ MAPA Ordinance No. 375 ลงวนัที ่12 
ส.ค. 64 เกี่ยวกับข้อก าหนดและหลักเกณฑ์การรับรอง
ผลติภณัฑท์ีม่าจากพชืแบบสมคัรใจ (มาตรฐานทัว่ไป) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- 1 ก.ย. 64 คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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จดุประสงค ์

and certain roots and 
tubers) 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-375-de-12-
de-agosto-de-2021-338359451 

3. บราซลิ  
G/TBT/N/BRA/567/Add.7/Corr.
1 
25 สงิหาคม 2564 

ขวดนมและจุกนม
ส าหรบัทารก 

ประกาศการแก้ไขข้อ 3 ของ Inmetro Ordinance No. 216 
ลงวนัที่ 5 พ.ค. 64 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 
10 พ.ค. 64 หน้า 28 - 31 ส่วนที่ 1 เอกสารเป็นภาษา
โปรตุเกสและสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากลงิคเ์อกสารเพิม่เตมิ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-
340148991 

- - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

4. บราซลิ * 
G/TBT/N/BRA/846/Add.1 
23 สงิหาคม 2564 

ผลติภณัฑจ์ากสตัว ์
(รวมทัง้สตัวน์ ้า) 

ประกาศกฎระเบียบ Ordinance No. 381 ลงวนัที่ 12 ส.ค. 
64 ซึง่แกไ้ข Normative Instruction No. 34 ลงวนัที ่25 ก.ย. 
61 เกี่ยวกับการอนุมัติข ัน้ตอนการอนุญาตล่วงหน้า การ
ตรวจสอบซ ้า และการควบคุมพิเศษที่ใช้กับการน าเข้า
ผลติภณัฑจ์ากสตัวท์ีบ่รโิภคได ้
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-381-de-12-
de-agosto-de-2021-338359371 

- 16 ส.ค. 64 คุม้ครองผูบ้รโิภค 

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

วตัถุเจอืปนอาหารสตัว ์ จดัท าร่างมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติของจนี 
(National Food Safety Standard of the P.R.C.) เรื่อง วตัถุ
เจอืปนอาหารสตัว์ - ส่วนที่ 8: กรดโพรพโิอนิกเป็นวตัถุกนั
เสีย  (Preservatives) และสารปรับความเป็นกรด -ด่าง 
(acidity regulator) โดยระบุข้อก าหนดทางเทคนิค วิธีการ
ทดสอบ ระเบียบการตรวจสอบ ( inspection rules) การติด
ฉลาก การบรรจุ การขนส่ง และการเก็บรกัษากรดโพรพโิอ

15 ต.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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นิก ส าหรับใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ ( food additive) 
โดยมาตรฐานนี้ใชก้บัวตัถุเจอืปนอาหารสตัว์กรดโพรพโิอนิก
ที่ เ ต รี ย ม ไ ด้ จ า ก วิ ธี ก า ร  oxygen oxidation ข อ ง ส า ร 
propionaldehyde 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN
/21_5210_00_x.pdf 

6. อยีปิต ์ 
G/TBT/N/EGY/212/Add.3 
31 สงิหาคม 2564 

อาหาร ตามประกาศ Ministerial Decree No. 222/2021 เกี่ยวกับ
การก าหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 6 เดอืน ส าหรบัผูผ้ลติและ
ผูน้ าเขา้ใหด้ าเนินการตามมาตรฐานอยีปิต ์ES 2613-2 เรื่อง 
อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร part 2: อายุการเก็บ
รกัษา (shelf life) โดยประกาศใชม้าตรฐานดงักล่าวเมื่อวนัที ่
20 พ.ค. 64 และมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 ม.ิย. 64 หากมี
ขอ้คดิเหน็ สามารถตดิต่อ National Enquiry Point Egyptian 
Organization for Standardization and Quality ผ่ า นท า ง
ไ ป ร ษ ณี ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  eos@idsc.net.eg / 
eos.tbt@eos.org.eg 

- 14 ม.ิย. 64 การตดิฉลาก 

7. อยีปิต ์ 
G/TBT/N/EGY/2/Add.21 
31 สงิหาคม 2564 

เน้ือสตัวปี์กและไขไ่ก ่ จดัท าร่างมาตรฐานอยีปิต์ ES 4178/2021 เรื่อง เนื้อสตัว์ปีก
ที่ผลิตจากเครื่องจักรในการเลาะกระดูก (Poultry meat-
mechanically separated) โดยสอดคล้องกับ Regulation 
(EC) no. 853/2004 เรื่อง กฎระเบียบด้านสุขอนามยัของ
อาหารที่ มีแห ล่ งก า เนิ ดจ ากสัต ว์  แ ละ  Commission 
regulation (EC) no 2073/2020 เรื่อง เกณฑด์า้นจุลชวีวทิยา
ส าหรบัอาหาร 

- - คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ซึ่งผู้ผลิตและผู้น าเข้าจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไข
มาตรฐานอียิปต์ผ่านการเผยแพร่กฎระเบียบในราชกิจจา
นุเบกษา 
หน่วยงานรับแจ้งข้อคิดเห็น คือ National Enquiry Point 
Egyptian Organization for Standardization and Quality  
16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Cairo - Egypt 
E-mail: eos@idsc.net.eg/eos.tbt@eos.org.eg  
Website: http://www.eos.org.eg  
โทรศพัท:์ + (202) 22845528  
Fax: + (202) 22845504 

8. สหภาพยโุรป * 
G/TBT/N/EU/833 
18 สงิหาคม 2564 

ผลติภณัฑอ์นิทรยี ์ จั ด ท า ร่ า ง  Commission Delegated Regulation แ ก้ ไ ข
ภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation (EU) 2018/848 
เกี่ยวกับข้อก าหนดเฉพาะ (Specific requirement) ส าหรบั
การผลติ การใชง้าน และการบรรจุตน้อ่อนพชืชนิดไม่อนิทรยี์ 
(non-organic) ชนิดที่อยู่ ในระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ( in-
conversion) เป็นอนิทรยี์ และชนิดอนิทรยี์ (organic) เพื่อใช้
เ ป็นชิ้นส่วนขยายพันธุ์พืช โดยร่างกฎระเบียบฉบับนี้
ครอบคลุมผูป้ระกอบการสนิคา้อนิทรยีใ์นประเทศทีส่ามดว้ย 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1554367642614&uri=CELEX:020
18R0848-20180614 
 

17 ต.ค. 64 ภายหลงัพน้ 3 วนั 
นับจากวนัประกาศ
ใน OJ ของ EU 
(ประมาณเดอืน 

ต.ค 64) 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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9. อสิราเอล  
G/TBT/N/ISR/1218 
26 สงิหาคม 2564 

อาหาร จดัท าการแก้ไขกฎหมายด้านสาธารณสุข (อาหาร) 5775-
2015 ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายนโยบายทางเศรษฐกิจของ
อิ ส ร า เ อ ล  ( Israel's Economic Policy Law) ส า ห รั บ
ปีงบประมาณ 64 และ 65 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ISR/
21_5409_00_x.pdf 

25 ต.ค. 64 1 ม.ค. 66 (มาตรา 
7(4) ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
GMP จะมผีลบงัคบั
ใชต้ัง้แต่ 1 ส.ค.69) 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 

10. เคนยา  
G/TBT/N/KEN/1113 
20 สงิหาคม 2564 

เน้ือแหง้ (Dried meat) จัดท าร่างมาตรฐาน DEAS 1063: 2021 เรื่อง เนื้ อแห้ง 
(Dried meat) โดยระบุเกีย่วกบัขอ้ก าหนด วธิกีารสุ่มตวัอย่าง
และวธิกีารทดสอบเน้ือแหง้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KEN/
21_5293_00_e.pdf 

15 ต.ค. 64 เมื่อประกาศเป็น
ขอ้บงัคบัโดย
เลขาธกิาร

คณะรฐัมนตรทีี่
เกีย่วขอ้ง 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 

11. เคนยา  
G/TBT/N/KEN/1114 
20 สงิหาคม 2564 

เน้ือแกะ จดัท าร่างมาตรฐาน DEAS 84-2: 2021 เรื่อง การจดัเกรด
เนื้ อสัตว์  และชิ้นส่วนเนื้ อ ลูกแกะ ( lamp) และเนื้ อแกะ 
(mutton) ข้อก าหนดด้านคุณภาพ ข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภยั และวธิกีารสุ่มตวัอย่าง และวธิกีารทดสอบซากและ
ชิ้นส่วนเนื้อลูกแกะ (lamp) และเนื้อแกะ (mutton) เพื่อการ
บรโิภคของมนุษย ์ 
จดัท าร่างมาตรฐาน DEAS 84-3:2021 เรื่อง เกรดเนื้อสตัว์
แ ล ะชิ้ น ส่ ว น เนื้ อ สัต ว์  (Meat grades and meat cuts) 
ขอ้ก าหนดเฉพาะ - ส่วนที ่3 : เนื้อหมู ประกอบดว้ยการแบ่ง
เกรดเนื้อหมู ขอ้ก าหนดด้านคุณภาพ ขอ้ก าหนดด้านความ

15 ต.ค. 64 เมื่อประกาศเป็น
ขอ้บงัคบัโดย
เลขาธกิาร

คณะรฐัมนตรทีี่
เกีย่วขอ้ง 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ปลอดภยั วธิกีารสุ่มตวัอย่าง และวธิกีารทดสอบเนื้อหมูและ
ชิน้ส่วนเพื่อการบรโิภคของมนุษย์ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KEN/
21_5294_00_e.pdf 

12. เคนยา  
G/TBT/N/KEN/1115 
20 สงิหาคม 2564 

เน้ือสตัวแ์ละผลติภณัฑ์
จากเนื้อสตัว ์

จดัท ามาตรฐาน DUS DEAS 84-3:2021 เรื่อง การจดัเกรด
เนื้อสตัว์และเนื้อตดัชิ้น - ขอ้ก าหนดเฉพาะ - ส่วนที่ 3: เนื้อ
สุกร ฉบบัที ่1 ประกอบดว้ยการแบ่งเกรดเน้ือสุกร ขอ้ก าหนด
ด้านคุณภาพ ขอ้ก าหนดด้านความปลอดภยั และวธิกีารสุ่ม
ตวัอย่างและการทดสอบซากเนื้อสุกรและเนื้อสุกรตดัชิ้นเพื่อ
การบรโิภคของมนุษย ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KEN/
21_5295_00_e.pdf 

15 ต.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

13. เกาหลใีต ้ 
G/TBT/N/KOR/977/Add.1 
19 สงิหาคม 2564 

สิง่มชีวีติดดัแปร
พนัธุกรรมทีม่ชีวีติ 
(Living Modified 
Organisms: LMOs) 

ประกาศเปลี่ยนแปลงวนัสิ้นสุดการแสดงความคิดเห็นหรอื
คดัค้านต่อร่างกฎระเบียบ จากวนัที่ 17 ส.ค. 64 เป็นวนัที่  
29 ส.ค. 64 

29 ส.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

14. เกาหลใีต ้* 
G/TBT/N/KOR/991 
26 สงิหาคม 2564 

อาหาร แกไ้ข พ.ร.บ. การแสดงฉลากและการโฆษณาเกีย่วกบัอาหาร 
ดังนี้ อาหารจะต้องแสดงฉลากด้วยอักษรเบรลล์ (braille) 
รหัสแปลงเสียง (voice convertible code) และรหัสแปลง
ภาพภาษามือ (sign language image convertible code) 
ส าหรบัผูบ้กพร่องทางสายตาและการไดย้นิ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

25 ต.ค. 64 - การตดิฉลาก 
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มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR
/21_5396_00_x.pdf 

15. เกาหลใีต ้* 
G/TBT/N/KOR/994 
26 สงิหาคม 2564 

ผลติภณัฑอ์าหาร เสนอแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการติดฉลากและโฆษณา
อาหาร  (Enforcement Rule of the Act on Labelling and 
Advertising of Foods) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการห้ามการ
ตดิฉลากหรอืโฆษณาผลติภณัฑ์อาหาร หรอือื่นๆ โดยใชช้ื่อ
ทางการคา้ (trade name), เครื่องหมายการคา้ (trademark), 
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมือนกันหรือคล้ายกับสินค้า
ต่อไปนี้  
1. ผลติภณัฑ์ส าหรบัเด็กที่ต้องมกีารตรวจสอบยนืยนัความ
ปลอดภยั (เฉพาะเครื่องเขยีน) ก าหนดภายใต ้พ.ร.บ. พเิศษ
เกี่ยวกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ส าหรบัเดก็ (Special 
Act on the Safety of Products for Children) (มาตรา 8.2) 
2. ผลติภณัฑ์สารเคมทีีใ่ชใ้นครวัเรอืนทีต่้องมกีารตรวจสอบ
ยนืยนัความปลอดภยั ก าหนดภายใต้พ.ร.บ. เกี่ยวกบัความ
ปลอดภยัของผลติภณัฑ์เคมแีละผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ในครวัเรอืน
และสารชวีฆาต (Act on the Safety of Household Chemical 
Products and Biocidal Products) (มาตรา 18) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR
/21_5400_00_x.pdf 
 
 

24 ส.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

16. เกาหลใีต ้* 
G/TBT/N/KOR/998 
31 สงิหาคม 2564 

อาหาร เสนอขอแก้ไข พ.ร.บ. การแสดงฉลากและการโฆษณาอาหาร 
(Act on Labelling and Advertising of Foods) ในประเดน็ส าคญั 
คอื อาหารควรแสดงฉลากอกัษรเบรลล ์รหสัแปลงเสยีง และรหสั
แปลงภาพสญัลกัษณ์/ภาษาท่าทาง ส าหรบัผู้มคีวามบกพร่อง
ทางการมองเห็นและการได้ยินบนภาชนะบรรจุ บรรจุภัณฑ์ 
หรอืเอกสารแนะน าการใชง้าน (package inserts) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR
/21_5402_00_x.pdf 

30 ต.ค. 64 - การตดิฉลาก 

17. เมก็ซโิก  
G/TBT/N/MEX/500 
19 สงิหาคม 2564 

ผลติภณัฑอ์นิทรยี ์ จดัท า Decision แก้ไข Decision ใกล้เคยีงที่ใช้ประกาศการ
ใช้ตราสัญลักษณ์ของประเทศส าหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
(National Emblem for Organic Products) และก า หนด
หลกัเกณฑ์ทัว่ไปส าหรบัการใชส้ญัลกัษณ์ดงักล่าวบนฉลาก
ของผลติภณัฑ์ทีร่บัรองว่าเป็นอนิทรยี์ โดยระบุรูปแบบสแีละ
ลกัษณะอื่นๆ ทีห่มายความถงึ Decicsion ดงักล่าว 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/MEX
/21_5278_00_s.pdf 

18 ต.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

18. เปร ู 
G/TBT/N/PER/135 
11 สงิหาคม 2564 

ผลติภณัฑอ์นิทรยี ์ จดัท าร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อแก้ไขและผสมผสานมาตรา
ในกฎระเบียบเกี่ยวกับใบรับรองและการก ากับดูแล
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ที่ผ่านการอนุญาตตามมาตร 2 ของ 
Supreme Decree No. 002 -2020 -MINAGRI โดยแก้ไข
เงื่อนไขและขอ้ก าหนดส าหรบัการอนุญาตระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System; PGS) 

10 ต.ค. 64 ภายหลงัพน้ 6 
เดอืน นับจากวนั
ประกาศใน OJ, El 

Peruano 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

ในการออกใบรบัรองการผลิตแบบอินทรีย์เพื่อจ าหน่ายใน
ตลาดภายในประเทศ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PER/
21_5150_00_s.pdf 

19. ฟิลปิปินส ์* 
G/TBT/N/PHL/260/Add.1 
27 กรกฎาคม 2564 

พชืและผลติภณัฑจ์าก
พชื 

เพิม่ลงิค์เอกสารรายชื่อสินค้าน าเขา้ที่ต้องยืนยนัเกี่ยวกับการ
ดัดแปรพันธุกรรม (genetically modified (GM) declaration) 
ภายใต้ร่างกฎระเบียบ Memorandum เกี่ยวกับการปรับปรุง
รายชื่อสนิคา้น าเขา้ทีต่อ้งยนืยนัเกีย่วกบัการดดัแปรพนัธุกรรม 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PHL/
21_5433_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PHL/
21_5433_01_e.pdf 

- - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

20. ซาอุดอีาระเบยี  
G/TBT/N/SAU/1143/Add.3 
17 สงิหาคม 2564 

อาหาร ประกาศยกเลิกกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกบัระยะเวลาการ
เก็บรกัษาสูงสุดของผลิตภัณฑ์อาหาร ตามประกาศแจ้งเวียน
หมายเลข G/TBT/N/SAU/1143/Add.1 เกี่ยวกบัการก าหนดวนั
หมดอายุของไก่ทัง้ตวัแช่แขง็และชิ้นส่วนไก่แช่แขง็ที่ 3 เดอืน
และ G/SPS/N/SAU/1143/Add.2 เกี่ยวกับการปรับลดวัน
หมดอายุของไข่ไก่สดเป็น 60 วนั จากเดมิที่ 90 วนั ภายหลงั
จากทีไ่ดพ้จิารณาขอ้คดิเหน็จากประเทศสมาชกิ WTO 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 

- - การตดิฉลาก 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

21. ไทย ส าคญั 
G/TBT/N/THA/554/Add.1 
20 สงิหาคม 2564 

ผกัและผลไม ้ กฎกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย หมายเลข TIS 51-2562
(2019) เรื่อง ก าหนดให้ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมสบัปะรดใน
ภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ลงวนัที่ 28 
ม.ิย. 64 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่19 ก.ค. 64 
โดยก าหนดใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่15 ม.ค. 65 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/04
8/T_0018.PDF 

- 15 ม.ค. 65 คุม้ครองผูบ้รโิภค 

22. ไตห้วนั  
G/TBT/N/TPKM/464 
31 สงิหาคม 2564 

ผลติภณัฑน์ ้าผึง้
ส าเรจ็รปู และ
ผลติภณัฑน์ ้าเชื่อมที่
ผลติจากน ้าผึง้ (Syrup) 

จดัท าร่างกฎระเบยีบเกี่ยวกบัขอ้ก าหนดดา้นการแสดงฉลาก
ผลติภณัฑ์น ้าผึ้งส าเรจ็รูป และผลติภณัฑ์น ้าเชื่อมทีผ่ลติจาก
น ้าผึ้ง (Syrup) เพื่อใหม้กีารแสดงขอ้มูลแก่ผู้บรโิภคได้อย่าง
เหมาะสม 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPK
M/21_5475_00_e.pdf 

30 ต.ค. 64 - การตดิฉลาก 

23. แทนซาเนีย  
G/TBT/N/TZA/616 
20 สงิหาคม 2564 

ถัว่ลสิง จดัท าร่างหลกัการปฏิบตัิ (code of practice) AFDC 19 (290) 
CD 3 เรื่อง หลักการปฏิบัติส าหรับการป้องกันและลดการ
ปนเป้ือนสารอะฟลาท็อกซินในถัว่ลิสง (groundnuts) โดยเป็น
หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิส าหรบัมาตรฐานการปฏิบตัิที่ดสี าหรบัการ
ป้องกันและการลดการปนเป้ือนสารอะฟลาท็อกซิลในถัว่ลิสง
เพื่อการบรโิภคของมนุษย์และสตัว์ตลอดทัง้ห่วงโซ่คุณค่า ทัง้นี้ 
แนวทางปฏบิตัสิอดคล้องกบั GAP และ GMP ซึ่งสอดคล้องกบั 
HACCP ทีอ่ยู่ภายใตแ้นวทางการตรวจสอบรบัรอง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

19 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/TZA/
21_5287_00_e.pdf 

24. แทนซาเนีย  
G/TBT/N/TZA/617 
20 สงิหาคม 2564 

เน้ือสตัวแ์ละผลติภณัฑ์
จากเนื้อสตัว ์

จดัท าร่างมาตรฐาน DEAS 1063:2021 เรื่อง เน้ือแหง้ (Dried 
meat) - ขอ้ก าหนดเฉพาะ ประกอบด้วยขอ้ก าหนด วธิกีาร
สุ่มตวัอย่างและวธิกีารทดสอบเน้ือแหง้ (Dried meat) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TZA/
21_5288_00_e.pdf 

19 ต.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

25. แทนซาเนีย  
G/TBT/N/TZA/618 
20 สงิหาคม 2564 

แป้งถัว่ลสิง 
(groundnut flour) 

จดัท าร่างมาตรฐาน AFDC 19(843) CD3 เรื่อง แป้งจากถัว่
ลสิง ระบุถงึขอ้ก าหนด วธิกีารสุ่มตวัอย่างและวธิกีารทดสอบ
ของแป้งถัว่ลิสง (groundnut flour) ที่ผลิตจากพืช  Arachis 
hypogaea L. มวีตัถุประสงคเ์พื่อการบรโิภคของมนุษย์ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TZA/
21_5289_00_e.pdf 

19 ต.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

26. แทนซาเนีย  
G/TBT/N/TZA/619 
20 สงิหาคม 2564 

เน้ือแกะ (Ovine) จดัท าร่างมาตรฐาน DEAS 84-2:2021 เรื่อง  เกรดเนื้อสตัว์
และชิ้นส่วนเนื้อสตัว์ - ขอ้ก าหนดเฉพาะ ส่วนที่ 2: เนื้อแกะ 
(Ovine) ประกอบดว้ยการแบ่งเกรดเนื้อแกะ ขอ้ก าหนดดา้น
คุณภาพ ดา้นความปลอดภยั วธิกีารสุ่มตวัอย่าง และวธิกีาร
ทดสอบซากและชิน้ส่วนเนื้อแกะ เพื่อการบรโิภคของมนุษย์ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TZA/
21_5290_00_e.pdf 

19 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 ์

27. แทนซาเนีย  
G/TBT/N/TZA/620 
20 สงิหาคม 2564 

เน้ือสุกร จดัท าร่างมาตรฐาน DEAS 84-3:2021 เรื่อง เกรดเนื้อสตัว์
และการตัดแต่งเนื้อ (Meat grades and meat cuts) ส่วนที่ 
3: เนื้อสุกร โดยระบุการคดัเกรดเนื้อสุกร ข้อก าหนดด้าน
คุณภาพ ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย และวิธีการสุ่ม
ตวัอย่างและวธิกีารทดสอบซากและชิ้นส่วนเนื้อสุกร เพื่อการ
บรโิภคของมนุษย ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TZA/
21_5292_00_e.pdf 

19 ต.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

28. แทนซาเนีย  
G/TBT/N/TZA/621 
24 สงิหาคม 2564 

ธญัพชื (cereal) พลัส ์
และผลติภณัฑจ์าก
ซเีรยีลและพลัส ์

จดัท ามาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 16 (326) DTZS เรื่อง 
หลักการปฏิบัติการส าหรับการป้องกันและการลดการ
ปนเป้ือนของไมโคทอกซนิ (mycotoxin) ในธญัพชื (cereals) 
และผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากธญัพืช โดยน ามาใช้กับทุก
ขัน้ตอนการผลตินับตัง้แต่การเพาะปลูกจนถงึการจดัการหลงั
การเก็บเกี่ยวผลผลติ ซึ่งแนะน าให้ปฏิบตัิตามหลกัการของ
การปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice: 
GAP) และการปฏิบัติที่ ดี ใ นการผลิตอาหา ร  (Good 
Manufacturing Practices: GMP) 

23 ต.ค. 64 6 เดอืน นับจากวนั
ประกาศใช้
มาตรฐาน 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 

29. แทนซาเนีย  
G/TBT/N/TZA/622 
24 สงิหาคม 2564 

ขา้วโพด (Maize) 
(ยกเวน้เมลด็ส าหรบั
เพาะปลูก) 

จัดท ามาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 16(774) DTZS เรื่อง 
การผลิต การเก็บเกี่ยวและหลักปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
(Production and handling) เมลด็ขา้วโพด (maize grains) - 
การปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ี(Good Agricultural Practices: 
GAP)  โดยมาตรฐานดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้กับทุกขัน้ตอน
ของการผลิต นับตัง้แต่การเพาะปลูกจนถึงการจดัการหลงั

23 ต.ค. 64 6 เดอืน นับจากวนั
ประกาศใช้
มาตรฐาน 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

การเกบ็เกี่ยว  และไดแ้จง้เวยีนร่างมาตรฐานดงักล่าวภายใต้
คณะกรรมการ SPS แลว้ 

30. ยกูนัดา  
G/TBT/N/UGA/1126/Add.1 
23 สงิหาคม 2564 

พรอโพลสิจากผึง้ 
(Bee propolis) 

ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา US DEAS 990:2020 เรื่อง 
พรอโพลสิจากผึ้ง - ขอ้ก าหนดเฉพาะ โดยมาตรฐานฉบบันี้
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 และสามารถซื้อมาตรฐาน
ดงักล่าวได ้
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://webstore.unbs.go.ug/ 

- - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

31. ยกูนัดา  
G/TBT/N/UGA/1128/Add.1 
23 สงิหาคม 2564 

ขีผ้ึง้ ประกาศใชม้าตรฐานยูกนัดา US EAS 992:2020 เรื่อง ขีผ้ึง้ 
(Beeswax) - ขอ้ก าหนดเฉพาะ ฉบบัที ่1 เกี่ยวกบัการจดัท า
ร่างมาตรฐาน DUS DEAS 992:2019 โดยมาตรฐานฉบบันี้
ประกาศใช้เมื่อวนัที่ 2 มี.ค. 64 และสามารถซื้อมาตรฐาน
ดงักล่าวได ้
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://webstore.unbs.go.ug/ 

- - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

32. ยกูนัดา  
G/TBT/N/UGA/1257/Add.1 
23 สงิหาคม 2564 

มายองเนส ประกาศใชม้าตรฐานยูกนัดา US 51:2021 เรื่อง มายองเนส 
(Mayonnaise) - ข้อก าหนดเฉพาะ ฉบับที่ 2 เกี่ยวกับการ
จัดท าร่างมาตรฐาน DUS 51:2020 โดยมาตรฐานฉบับนี้
ประกาศใช้เมื่อวนัที่ 15 ม.ิย. 64 และสามารถซื้อมาตรฐาน
ดงักล่าวได ้
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://webstore.unbs.go.ug/ 
 

- - คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

33. ยกูนัดา  
G/TBT/N/UGA/1276/Add.1 
23 สงิหาคม 2564 

เน้ือสตัวร์มควนั 
(Smoked meat) 

ประกาศใชม้าตรฐานยูกนัดา US 2157:2021 เรื่อง เนื้อสตัว์
รมควนั (Smoked meat) - ขอ้ก าหนดเฉพาะ ฉบบัที ่1  โดย
มาตรฐานฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 และ
สามารถซื้อมาตรฐานดงักล่าวได ้
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://webstore.unbs.go.ug/ 

- - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

34. ยกูนัดา  
G/TBT/N/UGA/1284/Add.1 
23 สงิหาคม 2564 

ปุ๋ ย superphosphate ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา DUS ARS 1482:2021 เรื่อง 
ปุ๋ ย superphosphate แบบเม็ด - ข้อก าหนดเฉพาะ โดย
มาตรฐานฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 และ
สามารถซื้อมาตรฐานดงักล่าวได ้
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://webstore.unbs.go.ug/ 

- - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

35. ยกูนัดา  
G/TBT/N/UGA/1285/Add.1 
23 สงิหาคม 2564 

วสัดุปนูใชท้าง
การเกษตร 
(Agricultural liming 
materials) 

ประกาศใชม้าตรฐานยกูนัดา US ARS 1492:2021 เรื่อง วสัดุ
ปูน ใช้ทางการ เกษตร  (Agricultural liming materials) - 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป โดยมาตรฐานฉบบันี้ประกาศใชเ้มื่อวนัที ่15 
มิ.ย. 64 และสามารถซื้อมาตรฐานดังกล่าวได้ตามลิงค์
เอกสารเพิม่เตมิ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://webstore.unbs.go.ug/ 

- - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

36. ยกูนัดา  
G/TBT/N/UGA/1368 
23 สงิหาคม 2564 

เน้ือแกะ จัดท าร่างมาตรฐาน DUS DEAS 84-2:2021 เรื่อง เกรด
เน้ือสตัวแ์ละการตดัแต่งเนื้อสตัว ์ส่วนที ่2: แกะ (Ovine) โดย
ระบุวธิกีารคดัเกรดและเกรดของเน้ือลูกแกะ (lamp) และเนื้อ
แกะ (mutton) ขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพ ขอ้ก าหนดดา้นความ
ปลอดภยั และวธิกีารสุ่มตวัอย่างและวธิกีารทดสอบซากและ

22 ต.ค. 64 เมื่อประกาศเป็น
ขอ้บงัคบัโดย

รฐัมนตรกีระทรวง
การคา้ อุตสหกรรม 

และสหกรณ์ 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

ชิ้นส่วนเนื้อลูกแกะ (lamp) และเนื้อแกะ (mutton) เพื่อการ
บรโิภคของมนุษย ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/UGA
/21_5339_00_e.pdf 

37. ยกูนัดา  
G/TBT/N/UGA/1369 
23 สงิหาคม 2564 

เน้ือสุกร จดัท าร่างมาตรฐาน DUS DEAS 84-3:2021 ระบุถึงวธิกีาร
จัดเกรดและเกรดของเนื้อสุกร ข้อก าหนดด้านคุณภาพ 
ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั รวมถงึวธิกีารสุ่มตวัอย่างและ
วิธีการทดสอบเนื้อสุกร ซากสุกรและชิ้นเนื้อสุกรเพื่อการ
บรโิภคของมนุษย ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/UGA
/21_5340_00_e.pdf 

22 ต.ค. 64 เมื่อประกาศเป็น
ขอ้บงัคบัโดย

รฐัมนตรกีระทรวง
การคา้ อุตสหกรรม 

และสหกรณ์ 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 

38. ยกูนัดา  
G/TBT/N/UGA/1370 
23 สงิหาคม 2564 

เน้ือแหง้ (Dried meat) จดัท าร่างมาตรฐาน DUS DEAS 1063:2021 เรื่อง เนื้อแหง้ 
(Dried meat) - ข้อก าหนด เฉพาะ  ฉบับที่  1 โ ดยระบุ
ขอ้ก าหนด วธิกีารสุ่มตวัอย่าง และวธิกีารทดสอบเน้ือแหง้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/UGA
/21_5341_00_e.pdf 
 
 
 
 

22 ต.ค. 64 เมื่อประกาศเป็น
ขอ้บงัคบัโดย

รฐัมนตรกีระทรวง
การคา้ อุตสหกรรม 

และสหกรณ์ 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

39. ยกูนัดา  
G/TBT/N/UGA/1374 
30 สงิหาคม 2564 

เครื่องดื่มทีม่ส่ีวนผสม
ของแอลกอฮอลพ์รอ้ม
ดื่ม (Ready to Drink 
Alcoholic beverages) 

จดัท าร่างมาตรฐานยกูนัดา DUS 1598:2021 เรื่อง เครื่องดื่ม
ที่มี ส่วนผสมของแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม  ระบุ เกี่ยวกับ 
ข้อก าหนดเฉพาะ วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบ
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม ยกเว้น 
ผลติภณัฑ์ต่อไปนี้ซึ่งใชม้าตรฐานอื่น: สุรา ไวน์ เหล้า เบยีร์ 
เครื่องดื่มมอลต ์(Malt beverages) ไซเดอรแ์ละเพอรร์ี ่(Cider 
and Perry), Mead และสุราจากกระบวนการกลัน่ โดยได้มี
การแจ้งเวียนร่างมาตรฐานดงักล่าวภายใต้คณะกรรมการ 
SPS ดว้ยแลว้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/UGA
/21_5438_00_e.pdf 

29 ต.ค. 64 เมื่อประกาศเป็น
ขอ้บงัคบัโดย

รฐัมนตรกีระทรวง
การคา้ อุตสหกรรม 

และสหกรณ์ 

คุม้ครองผูบ้รโิภค 

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

GMOs และผลติภณัฑ ์
GMOs 

แก้ไขร่างกฎหมายของยูเครนเกี่ยวกับข้อบังคับของรัฐ
ส าหรบักิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการดดัแปลงพนัธุกรรมและ
การควบคุมของรฐัเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ GMO และ
ผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ด้าน
ความมัน่คงอาหาร โดยปรบัแก้บทบญัญตับิางขอ้ภายใต้ขอ้
บท (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 าหรับการตรวจสอบและการ
ตรวจจ าแนก GMOs 

- - คุม้ครองผูบ้รโิภค 



17 
 

ท่ี 
ประเทศท่ีแจ้ง               

หมายเลข Notification 
วนัท่ี WTO แจ้งเวียน 

สินค้า/ 
มาตรการ 

สาระส าคญั 
วนัสุดท้ายท่ี

แสดงความเหน็/
คดัค้าน 

วนัท่ีมี                       
ผลบงัคบัใช้ 

จดุประสงค ์

3. บทที่ 10 เกี่ยวกับการตอบสนองและความรับผิดชอบ
ส าหรบัการละเมดิกฎหมายในดา้น GMOs 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf35
11=72618&pf35401=551901 

41. สหรฐัอเมรกิา  
G/TBT/N/USA/1704/Add.1 
24 สงิหาคม 2564 

แตงโม หน่วยงาน AMS ภายใต้หน่วยงาน USDA อยู่ระหว่างแก้ไข
มาตรฐานเกี่ยวกบัเกรดของแตงโม (Standards for Grades 
of Watermelons) ใ น ส่ วนขอ งภาษาทั ว่ ไ ป  ( common 
language) ส าหรบัการคา้ขายแตงโม 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/
21_5362_00_e.pdf 

- 20 ก.ย. 64 คุม้ครองผูบ้รโิภค 

42. สหรฐัอเมรกิา  
G/TBT/N/USA/1768 
25 สงิหาคม 2564 

สารเคมทีางการเกษตร เสนอกฎเกณฑ์การแก้ไขรายการสารทีไ่ดร้บัอนุญาตและสาร
ต้ อ ง ห้ า ม  ( National List of Allowed and Prohibited 
Substances; 2022 Sunset) ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกฎระเบยีบ
อนิทรยี์ของ USDA โดยขอใหเ้พกิถอนรายชื่อสารเคมหีลาย
ชนิดออกจาก National List เนื่องจากในปัจจุบันสารเคมี
เหล่านี้ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชอ้ย่างหลากหลายในการผลติสนิคา้
เกษตรอนิทรยี ์การผลติทางปศุสตัว ์และในอุตสาหกรรมการ
แปรรปูผลติภณัฑ ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/
21_5386_00_e.pdf 

25 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 ์

43. สหรฐัอเมรกิา  
G/TBT/N/USA/1769 
26 สงิหาคม 2564 

Singani; Quality (ICS 
03.120), Alcoholic 
beverages (ICS 
67.160.10) 

เสนอแกไ้ขมาตรฐานการระบุตวัตนของสุรากลัน่ (Standards 
of Identity for Distilled Spirits) ขอใหเ้พิม่ Singani เป็นหนึ่ง
ในรายการบรันดีชนิดพิเศษของโบลิเวียร์ โดยการการ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามค าร้องร่วมกันที่ส่งมาจาก
โบลิเวียร์และบริษัท Singani 63, Inc. และผ่านการหารือ
ร่วมกับหน่วยงานผู้แทนทางการค้าของสหรัฐฯ โดย The 
Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) 
เปิดรบัขอ้คดิเหน็ต่อการขอแก้ไขกฎระเบยีบดงักล่าว รวมไป
ถึงข้อคิดเห็นต่อค าร้องขอการอนุญาตส าหรบั Singani ที่มี
ปรมิาณแอลกอฮอล์ส าหรบัการบรรจุขวดขัน้ต ่าที ่35% โดย
ปรมิาตร (หรอื 70 ดกีร)ี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/
21_5414_00_e.pdf 

25 ต.ค. 64 - คุม้ครองผูบ้รโิภค 

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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