ตารางสรุป มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Notification)
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2558
ที่
1.

2.

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน
สหรัฐอาหรับเอมิเรต
G/SPS/N/ARE/69
16 กุมภาพันธ์ 2559
ซาอุดิอาราเบีย
G/SPS/N/SAU/199
16 กุมภาพันธ์ 2559

สินค้า/
มาตรการ
พืช

ซากโคกระบือ แกะ แพะ
กวาง และอูฐ

มาตรการฉุกเฉิน

3.
4.
5.

นิคารากัว
G/SPS/N/NIC/70/Add.2
17 กุมภาพันธ์ 2559
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/350/Add.1
17 กุมภาพันธ์ 2559
ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/442
18 กุมภาพันธ์ 2559

สัตว์ปีก
สารช่วยในกระบวนการ
ผลิตอาหาร
กําหนดค่า MRLs

สาระสําคัญ

ประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบ

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

วันที่มี
ผลบังคับใช้

จุดประสงค์

ร่างประกาศกระทรวงเรื่องระเบียบการนําเข้าและการ
จําหน่ายพื ช โดยสิ่งมีชีวิตที่มีป ระโยชน์ที่จะสามารถ
นําเข้าได้จะต้ องผ่านการประเมิ น ความเสี่ยงศัตรูพื ช
และขึ้นทะเบียนตามระเบียบนี้
ประกาศข้อกําหนดการนําเข้าเครื่องในโค กระบือ แกะ
แพะ กวาง และอูฐ จากบริเวณหรือประเทศที่มีการ
ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) โดยระบุว่า
- อนุญาตให้นําเข้าเครื่องในโค กระบือ แกะ แพะ
กวาง และอูฐ (สองโหนก) จากประเทศหรือโซนที่มี
การฉีดวัคซีน ไม่ต้องมีใบรับรองสุขภาพสัตว์ แต่หาก
มาจากประเทศหรือโซนที่ไม่ใช้วัคซีน หรือมาจากคอม
พาร์ทเม้นจะต้องมีใบรับรองสุขภาพสัตว์
- การอนุญาตนําเข้าโดยไม่มีเงื่อนไขสําหรับเครื่องใน
อูฐ (โหนกเดียว) จากประเทศที่มีการติดเชื้อ FMD
- ห้ามนําเข้าเครื่องในโคกระบือ แกะ แพะ กวาง และ
อูฐ (สองโหนก) จากบริเวณที่มีการติดเชื้อแม้ว่าบริเวณ
นั้นจะมีการทําโปรแกรมควบคุมและให้วัคซีนป้องกัน
FMD อย่างต่อเนื่อง
ปรับเนื้อหามาตรฐานเชิงเทคนิคเรื่อง การป้องกันและ
การควบคุมโรคขี้ขาว (Pullorum-typhoid disease)
ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับ
ร่างมาตรฐานสุขอนามัยสําหรับสารช่วยในการผลิต
อาหาร มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 59

ประเทศคู่ค้า

15 มี.ค. 59

1 เม.ย. 59

อารักขาพืช

ประเทศคู่ค้า

-

25 ม.ค. 59

สุขภาพสัตว์

ประเทศคู่ค้า

17 เม.ย. 59

-

สุขภาพสัตว์

ร่างกําหนดค่า MRLs ของสารกําจัดศัตรูพืช
Phenmedipham ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์และซากเนื้อที่กินได้ น้ํานม

ประเทศคู่ค้า

ประเทศคู่ค้า

17 ก.พ. 59
18 เม.ย. 59

-

ความปลอดภัย
อาหาร

ที่

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน

สินค้า/
มาตรการ

6.

ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/443
18 กุมภาพันธ์ 2559

กําหนดค่า MRLs

7.

ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/444
18 กุมภาพันธ์ 2559

กําหนดค่า MRLs

8.

ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/445
18 กุมภาพันธ์ 2559

กําหนดค่า MRLs

9.

ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/446
18 กุมภาพันธ์ 2559

กําหนดค่า MRLs

สาระสําคัญ
ไข่นก น้ําผึ้งจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผัก ราก
และหัวพิชบางชนิด ผลไม้และเมล็ดถั่ว เปลือกผลไม้
ตระกูลส้มและเมลอน ชา กาแฟและเครื่องเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/JPN/16_0678_00_e.pdf
ร่างกําหนดค่า MRLs ของสารกําจัดศัตรูพืช
Tulathromycin ในเนื้อสัตว์และซากเนื้อที่กินได้
รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/JPN/16_0679_00_e.pdf
ร่างกําหนดค่า MRLs ของสารกําจัดศัตรูพชื 4Aminopyridine ในธัญพืช เมล็ดพืชและผลที่ให้น้ํามัน
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/JPN/16_0680_00_e.pdf
ร่างกําหนดค่า
MRLs
ของสารกําจัดศัตรูพืช
Chlorobenzilate ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์และซากเนื้อที่กินได้ น้ํานม
ไข่นก น้ําผึ้งจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผัก ราก
และหัวพิชบางชนิด ผลไม้และเมล็ดถั่ว เปลือกผลไม้
ตระกูลส้มและเมลอน ชา กาแฟและเครื่องเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/JPN/16_0681_00_e.pdf
ร่างกําหนดค่า MRLs ของสารกําจัดศัตรูพืช Dinoseb
ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ
เช่น
เนื้อสัตว์และซากเนื้อที่กินได้ น้ํานม ไข่นก น้ําผึ้งจาก
ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผัก รากและหัวพิชบาง
ชนิด ผลไม้และเมล็ดถั่ว เปลือกผลไม้ตระกูลส้มและเม

ประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบ

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

วันที่มี
ผลบังคับใช้

จุดประสงค์

ประเทศคู่ค้า

18 เม.ย. 59

-

ความปลอดภัย
อาหาร

ประเทศคู่ค้า

18 เม.ย. 59

-

ความปลอดภัย
อาหาร

ประเทศคู่ค้า

18 เม.ย. 59

-

ความปลอดภัย
อาหาร

ประเทศคู่ค้า

18 เม.ย. 59

-

ความปลอดภัย
อาหาร

ที่

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน

สินค้า/
มาตรการ

10.

ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/447
18 กุมภาพันธ์ 2559

กําหนดค่า MRLs

11.

ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/448
18 กุมภาพันธ์ 2559

กําหนดค่า MRLs

12.

ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/449
18 กุมภาพันธ์ 2559

กําหนดค่า MRLs

สาระสําคัญ

ประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบ

ลอน ชา กาแฟและเครื่องเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/JPN/16_0682_00_e.pdf
ร่างกําหนดค่า
MRLs
ของสารกําจัดศัตรูพืช ประเทศคู่ค้า
Thifensulfuron
ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์และซากเนื้อที่กินได้ น้ํานม
ไข่นก น้ําผึ้งจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผัก ราก
และหัวพิชบางชนิด ผลไม้และเมล็ดถั่ว เปลือกผลไม้
ตระกูลส้มและเมลอน ชา กาแฟและเครื่องเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/JPN/16_0683_00_e.pdf
ร่างกําหนดค่า
MRLs
ของสารกําจัดศัตรูพืช ประเทศคูค่ ้า
Thiometon ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์และซากเนื้อที่กินได้ น้ํานม ไข่นก
น้ําผึ้งจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผัก รากและ
หัวพิชบางชนิด ผลไม้และเมล็ดถั่ว เปลือกผลไม้ตระกูล
ส้มและเมลอน ชา กาแฟและเครื่องเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/JPN/16_0684_00_e.pdf
ร่างกําหนดค่า MRLs ของสารกําจัดศัตรูพืช Sodium ประเทศคู่คา้
trichloroacetic acid (Sodium TCA) ในสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์และซาก
เนื้อที่กินได้ น้ํานม ไข่นก น้ําผึ้งจากธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผัก รากและหัวพิชบางชนิด ผลไม้
และเมล็ดถั่ว เปลือกผลไม้ตระกูลส้มและเมลอน ชา
กาแฟและเครื่องเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

วันที่มี
ผลบังคับใช้

จุดประสงค์

18 เม.ย. 59

-

ความปลอดภัย
อาหาร

18 เม.ย. 59

-

ความปลอดภัย
อาหาร

18 เม.ย. 59

-

ความปลอดภัย
อาหาร

ที่

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน

สินค้า/
มาตรการ

สาระสําคัญ

ประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบ

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

วันที่มี
ผลบังคับใช้

จุดประสงค์

http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/JPN/16_0685_00_e.pdf
18 เม.ย. 59

-

ความปลอดภัย
อาหาร

ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/367/Add.1
22 กุมภาพันธ์ 2559

น้ํามันที่ผ่านกระบวนการ
เติมไฮโดรเจน (edible
hydrogenated oils)

ประเทศคู่ค้า
กําหนดให้สาร Ipronidazole ซึ่งเป็นยาสัตว์ห้าม
ตกค้างในอาหารเนื่องจากพบว่าสารดังกล่าวมีฤทธิ์เป็น
พิษต่อสารพันธุกรรม ทั้งนี้ห้ามให้มีการใช้สารดังกล่าว
ในการเกษตรของญี่ปุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/JPN/16_0686_00_e.pdf
ร่างปรับแก้เรื่องสุขอนามัยสําหรับน้ํามันที่ผ่าน
ประเทศคูค่ ้า
กระบวนการเติมไฮโดรเจน ลงวันที่ 7 กันยายน 2558
มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยระบุว่า ห้ามใช้ไขมันทรานส์ใน
อาหาร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

-

1 ก.ค. 61

ความปลอดภัย
อาหาร

ออสเตรเลีย
G/SPS/N/AUS/363/Add.5
22 กุมภาพันธ์ 2559

ประเทศคู่ค้า
ความปลอดภัยทางชีวภาพ แจ้งเวียนร่างฎระเบียบย่อยเรื่องความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ภายใต้พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพฉบับ
ใหม่ปี 2558 โดยได้เพิ่มเติมผู้ที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบฉบับนี้ ทั้งนี้พ.ร.บ.ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดย
จะรับฟังความคิดเห็นของร่างกฎระเบียบย่อยทุกฉบับ
ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2559 ซึ่งร่างระเบียบย่อยที่ได้
ตีพิมพ์ลงในเว็ปไซด์ของกระทรวงเกษตรและ
ทรัพยากรน้ํา ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ประกอบด้วย 8 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎระเบียบการ
อนุญาตนําเข้าสินค้า ร่างกฎระเบียบเรื่องค่าชดเชย
ร่างกฎระเบียบเรื่องน้ําอับเฉา (Ballast Water) เป็น
ต้น รายละเอียดค้นได้จาก
http://www.agriculture.gov.au/biosecuritylegis
lation

24 มี.ค. 59

16 มิ.ย. 59

ความปลอดภัย
อาหาร

13.

ญี่ปุ่น
G/SPS/N/JPN/450
18 กุมภาพันธ์ 2559

กําหนดค่า MRLs

14.

15.

ที่
16.

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน
บราซิล
G/SPS/N/BRA/1100
22 กุมภาพันธ์ 2559

สินค้า/
มาตรการ
ค่า MRL

17. บราซิล
G/SPS/N/BRA/1101
22 กุมภาพันธ์ 2559

ค่า MRL

18. บราซิล
G/SPS/N/BRA/1102
22 กุมภาพันธ์ 2559

ค่า MRL

19.

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
(Anacardium
occidentale)

20.

บราซิล
G/SPS/N/BRA/1103
22 กุมภาพันธ์ 2559
แคนาดา
G/SPS/N/CAN/984/Add.1
22 กุมภาพันธ์ 2559

กําหนดค่า MRLs

21.

แคนาดา
G/SPS/N/CAN/996
22 กุมภาพันธ์ 2559

กําหนดค่า MRLs

22.

สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/156
22 กุมภาพันธ์ 2559

วัตถุเจือปนอาหาร

สาระสําคัญ

ประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบ

ประเทศคู่ค้า
เสนอกําหนดค่า MRL ของสารกําจัดศัตรูพืช
T32 TEBUCONAZOLE ในข้าว 0.1 ppm
ฟักทอง 0.5 ppm ถั่วลิสง 0.1 ppm กะหล่าํ
ดาว 2 ppm มะเดื่อ 0.1 ppm ฝรั่ง 0.1 ppm
มะละกอ 1 ppm แตงกวา 0.5 ppm เป็นต้น
ประเทศคูค่ ้า
เสนอกําหนดค่า MRL ของสารกําจัดศัตรูพืช
A38 ACIBENZOLAR-S-METHYL ใน
หอมหัวใหญ่ 0.1 ppm มันฝรั่ง 0.1 ppm
มะเขือเทศ 0.5 ppm เป็นต้น
เสนอกําหนดค่า MRL ของสารกําจัดศัตรูพืช
ประเทศคู่ค้า
C63 LAMBDA-CYHALOTHRIN ในข้าว 1 ppm
มันฝรั่ง 0.05 ppm กาแฟ 0.5 ppm คะน้า 0.1 ppm
แตงกวา 0.01 ppm งา 0.01 ppm ทับทิม 1 ppm
แตงโม 0.01 ppm เป็นต้น
ประกาศกระทรวงเกษตรฯ ของบราซิลอนุญาตให้มี
แทนซาเนีย
การนําเข้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์จากแทนซาเนีย

ประกาศใช้ค่า MRLs ของสารกําจัดศัตรูพืช
ประเทศคู่ค้า
methoprene ในไขมันของลูกวัว ที่ 0.1 ppm
ผลิตภัณฑ์ข้างเคียงจากเนื้อวัวที่ 0.02 ppm และ เนื้อ
วัวที่ 0.01 ppm มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ 18 ก.พ. 56
ร่างกําหนดค่า MRLs ของสารกําจัดศัตรูพืช
ประเทศคู่คา้
Clothianidin ในผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ เช่น ใบ
ชาแห้งที่ 70 ppm ทับทิมที่ 0.2 ppm มะเดื่อที่ 0.05
ppm และข้าวที่ 0.01 ppm
ร่างปรับแก้ภาคผนวกที่ 2 ของกฎระเบียบสหภาพ ประเทศคู่คา้
ยุโรป ฉบับที่ 1333/2008 เรื่องการใช้วัตถุเจือปนใน
อาหารของสาร caseinates โดยเพิ่มเติม caseinates
ลงในกลุ่มอาหาร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

วันที่มี
ผลบังคับใช้

จุดประสงค์

29 ก.พ. 59

-

ความปลอดภัย
อาหาร

29 ก.พ. 59

-

ความปลอดภัย
อาหาร

29 ก.พ. 59

-

ความปลอดภัย
อาหาร

-

11 ม.ค. 59

ความปลอดภัย
อาหาร

-

18 ก.พ. 59

ความปลอดภัย
อาหาร

30 เม.ย. 59

เมื่อประกาศใช้

ความปลอดภัย
อาหาร

22 เม.ย. 59

-

ความปลอดภัย
อาหาร

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน

ที่

สินค้า/
มาตรการ

23.

สหภาพยุโรป
G/SPS/N/EU/157
22 กุมภาพันธ์ 2559

สารให้กลิ่นรส

24.

นิวซีแลนด์
G/SPS/N/NZL/531
22 กุมภาพันธ์ 2559

25.

รัสเซีย
G/SPS/N/RUS/119
22 กุมภาพันธ์ 2559
มาตรการฉุกเฉิน

26.

ชิลี

ไข่ผงและคริสตัล ไข่เหลว
ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์
ผลิตภัณฑ์ที่มีไข่เป็น
ส่วนผสม
สินค้าไม่ปลอดภัยในกลุ่ม
HS Code(s): 0102,
0104, 0106,
051199853,
051199852
(โคกระบือ แพะแกะ เป็น
ต้น)
มะม่วง (Mangifera

สาระสําคัญ

ประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบ

ตาม Directive (EU) 2015/2203 รายละเอียด
เพิ่มเติมที
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/EEC/16_0729_00_e.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/EEC/16_0729_01_e.pdf
ประเทศคู่ค้า
ร่างปรับแก้ภาคผนวกที่ 1 ของกฎระเบียบสหภาพ
ยุโรป ฉบับที่ 1334/2008 โดยพิจารณาถอดรายชื่อ
สารให้กลิ่นรสในกลุ่มย่อย 2.2 ได้แก่ สาร 2,6,6trimethyl-1-cyclohexen-1carboxaldehyde ,myrtenyl formate, myrtenyl2-methylbutyrate and myrtenyl-3methylbutyrate จากฐานรายชือ่ สารให้กลิ่นรสใน
อาหาร รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/EEC/16_0730_00_e.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/EEC/16_0730_01_e.pdf
จัดทํ าร่างมาตรฐานการนํ าเข้าผลิตภั ณ ฑ์ จากไข่และ ประเทศคู่คา้
ผลิตภัณ ฑ์ที่มีส่วนผสมของไข่ รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/NZL/16_0701_00_e.pdf
ระงับการนําเข้าสินค้าไม่ปลอดภัยจากฝรั่งเศส ในเขต ฝรั่งเศส
เมื อ ง Aveyron, Haute-Vienne แ ล ะ Dordogne
จากการระบาดของเชื้อไวรัสบลูทังก์
http://www.fsvps.ru/fsvps/download/attachm
ent/60954/2480.pdf
ข้อกําหนดการนําเข้ามะม่วง (Mangifera indica) ที่

กัวเตมาลา

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

วันที่มี
ผลบังคับใช้

จุดประสงค์

22 เม.ย. 59

20 วันหลังจาก
ตีพิมพ์ลงใน
วารสารของ
สหภาพยุโรป

ความปลอดภัย
อาหาร

22 เม.ย. 59

13 เม.ย. 59

สุขภาพสัตว์

-

17 ก.พ. 59

สุขภาพสัตว์

23 เม.ย. 59

-

อารักขาพืช

ที่

27.

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน
G/SPS/N/CHL/521
23 กุมภาพันธ์ 2559
ฟิลิปปินส์
G/SPS/N/PHL/322
23 กุมภาพันธ์ 2559
มาตรการฉุกเฉิน

สินค้า/
มาตรการ
indica)

ผ่านการให้ความร้อนด้วยไอน้ําจากประเทศกัวเตมาลา

ระงับการนําเข้าสัตว์ปีก

ประกาศระงับการนําเข้าเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่แรกเกิด ไข่
และน้ําเชื้อจากรัฐตริปุระ ประเทศอินเดิยเนื่องจากการ
ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H1N1
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/PHL/16_0737_00_e.pdf
ทบทวนร่างเงื่อนไขการนําเข้าเพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบของ OIE และผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพิ่มเติมเกี่ยวกับไส้ธรรมชาติจากหมูสําหรับทําไส้กรอก
พร้อมทั้งเตรียมกําหนด ALOP สําหรับโรคต่างๆ เช่น
โรคปากและเท้าเปื่อย โรคไข้หวัดหมู เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/ZAF/16_0738_00_e.pdf
กฎระเบียบที่ 2/2016 การจํากัดปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในผลิตภัณฑ์นม รวมทั้ง
นมUHT นมพาสเจอร์ไรซ์ นมดัดแปลง และนมเปรี้ยว
โดยได้กําหนดห้ามพบเชื้อ Salmonella,
Staphylococcus aureus และ coagulasepositive staphylococci และ Listeria
monocytogenes ในผลิตภัณฑ์นมเหล่านี้
ปรับเพิ่มรายชื่อสารที่ห้ามใช้ในอาหาร 2 ตัว คือ สาร
บอแร็กซ์ กรดบอริกและสีซูดาน โดยได้ตีพิมพ์ใน
กฎระเบียบฉบับที่ 3/2559
ร่างระเบียบการปฏิบัติการเลี้ยงผึ้งที่ดีโดยกําหนด
หลักเกณฑ์ทั่วไปและข้อกําหนดขั้นต่ํารายละเอียด
เพิ่มเติมที่
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/PHL/16_0761_00_e.pdf

28.

แอฟริกาใต้
G/SPS/N/ZAF/43
23 กุมภาพันธ์ 2559

ไส้ธรรมชาติจากหมู
สําหรับทําไส้กรอก

29.

มาเก๊า
G/SPS/N/MAC/17
25 กุมภาพันธ์ 2559

ผลิตภัณฑ์นม

30.

มาเก๊า
G/SPS/N/MAC/18
25 กุมภาพันธ์ 2559
ฟิลิปปินส์
G/SPS/N/PHL/324
25 กุมภาพันธ์ 2559

อาหาร

31.

สาระสําคัญ

ผึ้ง

ประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบ

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

วันที่มี
ผลบังคับใช้

จุดประสงค์

อินเดีย

-

26 ม.ค. 59

สุขภาพสัตว์

ประเทศคู่ค้า

23 เม.ย. 58

-

สุขภาพสัตว์

ประเทศคู่ค้า

-

12 ก.พ. 59

ความปลอดภัย
อาหาร

ประเทศคู่ค้า

-

12 ก.พ. 59

ความปลอดภัย
อาหาร

ประเทศคู่ค้า

17 พ.ค. 59

24 พ.ค. 59

ความปลอดภัย
อาหาร

ที่
32.

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน
ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/386
25 กุมภาพันธ์ 2559

สินค้า/
มาตรการ
สัตว์ปีก นกและไข่ฟัก

33.

ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/387
25 กุมภาพันธ์ 2559

อาหาร

34.

สหรัฐอเมริกา
G/SPS/N/USA/2810/Add.1
25 กุมภาพันธ์ 2559

วัตถุเจือปนในอาหาร

กานา
G/SPS/N/GHA/2
25 กุมภาพันธ์ 2559

สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น

35.

สาระสําคัญ

ประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบ

ประเทศคู่ค้า
ปรับแก้ข้อกําหนดการนําเข้าสัตว์ปีกและนก ดังนี้
1. เพิ่มเติมโรคกักกันของนกน้ําเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
2. เพิ่มเติมข้อกําหนดการทดลองโรคนิวคาสเซิล โดย
ประเทศผู้ส่งออกจะต้องปลอดจากโรคดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/TPKM/17_0742_00_e.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/TPKM/16_0742_01_e.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/TPKM/16_0742_02_e.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/TPKM/16_0742_03_e.pdf
ปรับแก้พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาหารและ
ประเทศคู่คา้
สุขอนามัย ซึ่งร่างปรับแก้ประกอบด้วยข้อกําหนดเรื่อง
ฉลากสําหรับอาหารนําเข้าและวัตถุเจือปนอาหาร
อุปกรณ์ที่ใช้กับอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารและสารทํา
ความสะอาด
ขยายระยะเวลาแสดงข้อคิดเห็นร่างแก้ไขการใช้วัตถุ ประเทศคู่ค้า

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

วันที่มี
ผลบังคับใช้

25 เม.ย. 59

-

สุขภาพสัตว์

25 เม.ย. 59

-

ความปลอดภัย
อาหาร

3 พ.ค. 59

-

ความปลอดภัย
อาหาร

25 เม.ย. 59

-

สุขภาพสัตว์
อารักขาพืช
ปกป้องอาณาเขต

เจือปนอาหาร 7 ประเภท
ได้แก่ Benzophenone, Ethyl acrylate, Eugenyl
methyl ether, Myrcene, Pulegone, Pyridine
และ Styrene ซึ่งห้ามใช้สารดังกล่าวใน
อาหาร (zero tolerances) เนื่องจากได้รับคํา
ร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ ในสหรัฐฯ
ร่างนโยบายว่าด้วยสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ประเทศคู่ค้า
เพื่อ 1) ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายสิ่งมีชีวิต
ต่างถิ่นภายในประเทศ 2) จัดทําแนวทางการป้องกัน
และควบคุมการแพร่กระจายสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น

จุดประสงค์

ที่

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน

สินค้า/
มาตรการ

36.

กานา
G/SPS/N/GHA/3
25 กุมภาพันธ์ 2559

สัตว์และผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์

37.

ฟิลิปปินส์
G/SPS/N/PHL/323
25 กุมภาพันธ์ 2559

น้ําผึ้ง

38.

ไต้หวัน
G/SPS/N/TPKM/241/Add.2
25 กุมภาพันธ์ 2559

สัตว์ปีกและนก

39.

ยูเครน
G/SPS/N/UKR/110
29 กุมภาพันธ์ 2559
มาตรการฉุกเฉิน
ไทย
G/SPS/N/THA/236
29 กุมภาพันธ์ 2559

หัวผักกาด ดอกกะหล่ํา
บรอคโคลีและผักแช่เย็น
อื่นๆในกลุ่มจีนัส
Brassica
ปลาสดและหอย

40.

สาระสําคัญ
ภายในประเทศ
ร่างกฎหมายการตรวจสอบเนื้อสัตว์ ซึ่งในร่างกฎหมาย
ระบุระเบียบโรงฆ่าสัตว์
และการตรวจสอบสัตว์
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่นําเข้าและ
ส่งออก
กําหนดร่างมาตรฐานสําหรับน้ําผึ้งสําหรับการบริโภค
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/PHL/16_0760_00_e.pdf
ข้อกําหนดการนําเข้าสัตว์ปีกและนกในมาตรา 8
เกี่ยวกับการกักขังสัตว์เพื่อตรวจสอบภายหลังการ
นําเข้าเป็นเวลา 10 วัน ซึ่งข้อกําหนดดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ในวันที่ 30 กันยายน 2559
ระงับการนําเข้าผักกาดหอมและกะหล่ําปลีสดจาก
สเปนเนื่องจากตรวจพบเชื้อFrankliniella
occidentalis Perg.

ประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบ

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

วันที่มี
ผลบังคับใช้

จุดประสงค์

ประเทศคู่ค้า

25 เม.ย. 59

-

ความปลอดภัย
อาหารและ
สุขภาพสัตว์

ประเทศคู่ค้า

17 พ.ค. 59

24 พ.ค. 59

ความปลอดภัย
อาหาร

ประเทศคู่ค้า

-

-

สุขภาพสัตว์

สเปน

-

1 มี.ค.59

อารักขาพืช
ปกป้องอาณาเขต

29 เม.ย. 59

2 ปีภายหลังการ ความปลอดภัย
ตีพิมพ์ในราช
อาหาร
กิจจานุเบกษา

(ร่าง) มาตรฐานบังคับเรื่องการปฏิบัติทางสุขลักษณะ ประเทศคู่ค้า
ที่ดีสําหรับสะพานปลาโดยมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้
ครอบคลุมข้อกําหนดการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี
สําหรับสะพานปลา ที่มีการประกอบกิจกรรมการขน
ถ่ายสัตว์น้ําเพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง อันได้แก่ การคัดแยก การขนย้าย การซื้อขาย
และการจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้นเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การรักษาคุณภาพของสัตว์นํา้ ให้เหมาะสมและ
ปลอดภัยสําหรับการนําไปบริโภค หรือแปรรูปต่อไป
ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านอื่น
เช่น สิ่งแวดล้อม ให้ดําเนินการอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ระบุ
รายละเอียดในมาตรฐานนี้

ที่

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน

สินค้า/
มาตรการ

41.

ซาอุดิอาราเบีย
G/SPS/N/SAU/200
29 กุมภาพันธ์ 2559
มาตรการฉุกเฉิน

สินค้าปศุสัตว์

42.

อินเดีย
G/SPS/N/IND/130
29 กุมภาพันธ์ 2559
อินเดีย
G/SPS/N/IND/131
29 กุมภาพันธ์ 2559

อาหารและผลิตภัณฑ์
อาหาร

43.



พืชและวัสดุพืช

สาระสําคัญ

ประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://members.wto.org/crnattachments/2016
/SPS/THA/16_0807_00_e.pdf
ตามประกาศ OIE ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์
คูเวต
2559 ที่ระบุว่ามีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย
สายพันธุ์ O อีกครั้งในคูเวต ซาอุดิอาราเบียจึง
เห็นสมควรระงับการนําเข้าสินค้าปศุสัตว์จากคูเวต
ชั่วคราว
ร่างปรับแก้กฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ประเทศคู่ค้า
ปี 2016 ในเรื่องมาตรฐานทางจุลชีพของปลา/สินค้า
ประมงและผลิตภัณฑ์ประมง
แก้ไขกฎระเบียบการนําเข้าสําหรับพืชกักกัน ครั้งที่ 3 ประเทศคู่ค้า
ปี 2016 ได้แก่พืช 5 รายการในตารางที่ 6 และ 3
รายการในตารางที่ 7 ของพืชกักกันปี 2003 โดยได้
กําหนดการอนุญาตนําเข้าพืชและวัสดุจากพืชมายัง
อินเดียรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.agricoop.nic.in

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

จุดประสงค์

-

15 ก.พ. 59

สุขภาพสัตว์

29 เม.ย. 59

-

ความปลอดภัย
อาหาร

5 เม.ย. 59

10 เม.ย. 59

อารักขาพืช

กรณีสงสัยท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://docsonline.wto.org/ หรือติดต่อกลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โทร 02-561-2277 ต่อ 1348, 1345
Email: spsthailand@gmail.com

วันที่มี
ผลบังคับใช้

