ตารางสรุป มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT Notification)
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2559

ที่
1.

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน
สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/355
17 กุมภาพันธ์ 2559

สินค้า/
มาตรการ
Biocidal products

สาระสําคัญ
ร่างกฎระเบียบสหภาพยุโรปกล่าวถึงสารเพอร์เมทริน
(permethrin) ที่วางจําหน่ายเพื่อควบคุมแมลงรบกวน
สภาพแวดล้อมของม้า สารเพอร์เมทริน หรือที่เรียกว่าสารเคมี
ประเภท type 18 ตามความในภาคผนวกที่ 5 ของ Eu
regulation no. 528/2012
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

วันที่มีผลบังคับใช้

จุดประสงค์

16 เม.ย. 59

20 วัน หลังจาก
ประกาศในราช
กิจจาฯ

คุ้มครองผู้บริโภค

16 เม.ย. 59

20 วัน หลังจาก
ประกาศในราช
กิจจาฯ

คุ้มครองผู้บริโภค

https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_06
48_00_e.pdf

2.

สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/356
17 กุมภาพันธ์ 2559

Biocidal products

ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้สารเคมีประเภท propan-2-ol
ที่ใช้สําหรับฆ่าเชื้อมือ ซึ่งถือว่าเป็น Biocidal products
ประเภท product-type 1 ตามความในภาคผนวก 5 ของ
Regulation (EU) No 528/2012.
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_06
49_00_e.pdf

3.

เกาหลีไต้
G/TBT/N/KOR/628
18 กุมภาพันธ์ 2559

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

องค์การอาหารและยาเสนอปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์สําหรับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยกล่าวถึงการ
แก้ไขวิธีทดสอบสําหรับส่วนผสม ได้แก่ Vitamin C,
astaxanthin, ginsenoside, coenzyme Q10, probiotics
number, flavonol glycoside, ethyl acetate,
vitamin A, niacin, folic acid และ vitamin B12

17 เม.ย.59

-

คุ้มครองผู้บริโภค

4.

อิสราเอล
G/TBT/N/ISR/863
18 กุมภาพันธ์ 2559

ลูกกวาด

มาตรฐานบังคับ SI 1307 สําหรับลูกกวาดถูกพิจารณาให้เป็น
มาตรฐานสมัครใจเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันทางการค้า

17 เม.ย.59

60 วัน หลังจาก
ประกาศในราช
กิจจาฯ

คุ้มครองผู้บริโภค

ที่

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน

5.

จีน
G/TBT/N/CHN/1167
18 กุมภาพันธ์ 2559

6.

จีน
G/TBT/N/CHN/1168
18 กุมภาพันธ์ 2559

7.

สหรัฐอเมริกา
G/TBT/N/USA/1071
18 กุมภาพันธ์ 2559
G/TBT/N/USA/1071/Corr.1
22 กุมภาพันธ์ 2559
G/TBT/N/USA/1071/Corr.2
22 กุมภาพันธ์ 2559

สินค้า/
มาตรการ

สาระสําคัญ

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

อาหารเพื่อสุขภาพ เทคโลโนยี กฎระเบียบเกี่ยวกับการยื่นคําร้องหรือขึ้นทะเบียนอาหารเพื่อ 17 เม.ย.59
การผลิตอาหาร
สุขภาพ โดยกล่าวถึงหน่วยงานผู้มีอํานาจรับผิดชอบการขึ้น
ทะเบียนและรับคําร้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ กระบวนการ
และความรับผิดทางกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการยื่นคําร้อง
อาหารเพื่อสุขภาพ เทคโลโนยี กฎระเบียบสําหรับรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและรายการ 17 เม.ย.59
การผลิตอาหาร
ของส่วนผสม กล่าวถึงหน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบตรวจสอบการอวดอ้างสรรพคุณรายการอาหารเสริม
เพื่อสุขภาพ ทบทวนกระบวนการการยื่นคําขอรายการของ
ส่วนผสมดังกล่าว
มาตรฐานธัญพืช การทําฟาร์ม กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เสนอให้มีการทบทวนกฎหมายโดยให้ 24 ก.พ. 59
และป่าไม้
เพิ่มเติมกฎระเบียบใหม่ภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานธัญพืช (Grain
Standards Act. หรือ USGSA) กล่าวถึงการยกเลิกการใช้ดุลย
พิ นิ จในการตรวจสอบน้ํ าหนั กในภาวะฉุ กเฉิ น ทบทวนอั ตรา
ค่ า ธรรมเนี ย มของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ต รวจสอบและบรรจุ หี บ ห่ อ
(GIPSA) ทบทวนข้ อ ยกเว้ น ของหน่ ว ยงานในเชิ ง ขอบเขต
ภู มิ ศาสตร์ ขยายระยะเวลาใบอนุ ญ าตและการแต่ งตั้ ง และ
กําหนดหลักเกณฑ์ใหม่ของผู้มีอํานาจแทน
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/USA/16_0
650_00_e.pdf

และแก้ ไขในหน้ า 3975 คอลั ม น์ ที่ 3 โดยให้ ล บข้ อ ความ
“Sec.800.71” ในประโยคแรก และใช้ข้อความ
“Sec.800.71(a)(1)” แทน
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/USA/16_0
700_00_e.pdf

และแก้ไขในส่วนอารัมภบท รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/USA/16_0
755_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้

จุดประสงค์

เม.ย. 59

คุ้มครองผู้บริโภค

เม.ย. 59

คุ้มครองผู้บริโภค

-

คุ้มครองผู้บริโภค

ที่
8.

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน
สหรัฐอเมริกา
G/TBT/N/USA/1073
19 กุมภาพันธ์ 2559

สินค้า/
มาตรการ
อาหารสัตว์เลี้ยง ส่วนผสม
อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์

สาระสําคัญ

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จัดทําประชาพิจารณ์กฎระเบียบ
5 ก.พ. 59
สําหรับอาหารสัตว์เลี้ยง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2559 สาระสําคัญ
กล่าวถึงการเพิ่มเติมกฎระเบียบส่วนที่ 3.1.9 ในเรื่องหลักเกณฑ์
กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ข้อกําหนดว่าด้วยการแสดงวันที่
บนฉลากที่ได้รับอนุญาต โดยผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นข้อคิดเห็นต่อ
หน่วยงานได้ก่อนวันที่เริ่มทําประชาพิจารณ์พร้อมด้วยเหตุผล
โต้แย้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:

วันที่มีผลบังคับใช้

จุดประสงค์

30 มี.ค.59

คุ้มครองผู้บริโภค

30 มี.ค.59

คุ้มครองผู้บริโภค

https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/USA/16_0
660_00_e.pdf

9.

สหรัฐอเมริกา
G/TBT/N/USA/1074
19 กุมภาพันธ์ 2559

อาหารที่ใช้กับสัตว์เลี้ยงในเชิง
การค้า

5 ก.พ. 59
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จัดทําประชาพิจารณ์กฎระเบียบ
สําหรับอาหารสัตว์เลี้ยง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2559 สาระสําคัญ
กล่าวถึงการเพิ่มเติมกฎระเบียบส่วนที่ 3.1.9 ในเรื่องหลักเกณฑ์
กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ข้อกําหนดว่าด้วยการแสดงวันที่
บนฉลากที่ได้รับอนุญาต โดยผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นข้อคิดเห็นต่อ
หน่วยงานได้ก่อนวันที่เริ่มทําประชาพิจารณ์พร้อมด้วยเหตุผล
โต้แย้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/USA/16_0
661_00_e.pdf

10. นิรากัว
G/TBT/N/NIC/26/Add.1
19 กุมภาพันธ์ 2559

ผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

นิคารากัวประกาศมาตรฐานบังคับเชิงเทคนิค ฉบับที่ 05 006- 18 เม.ย.59
03 ว่าด้วยการควบคุมสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิตสําหรับ
ผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

-

คุ้มครองผู้บริโภค

11. อาหรับเอมิเรตส์, บาห์เรนคูเวต,
โอเมน, กาตาร์,
ซาอุดิอาราเบีย, เยเมน
G/TBT/N/ARE/303,
G/TBT/N/BHR/431
G/TBT/N/KWT/313,

แป้งดัดแปร (modified
starchs)

ร่างกฎระเบียบทางเทคนิคสําหรับแป้งดัดแปร (modified
starchs) โดยกล่าวถึงการกําหนดคํานิยาม คําอธิบาย
หลักเกณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลาก

180 วัน หลังจาก
ประกาศในราช
กิจจาฯ

คุ้มครองผู้บริโภค

18 เม.ย. 59

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
ที่
วันที่ WTO แจ้งเวียน
G/TBT/N/OMN/245
G/TBT/N/QAT/427,
G/TBT/N/SAU/918
G/TBT/N/YEM/33
19 กุมภาพันธ์ 2559

สินค้า/
มาตรการ

สาระสําคัญ

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

วันที่มีผลบังคับใช้

จุดประสงค์

12. อาหรับเอมิเรตส์, บาห์เรนคูเวต,
โอเมน, กาตาร์,
ซาอุดิอาราเบีย, เยเมน
G/TBT/N/ARE/304,
G/TBT/N/BHR/432
G/TBT/N/KWT/314,
G/TBT/N/OMN/246
G/TBT/N/QAT/428,
G/TBT/N/SAU/919
G/TBT/N/YEM/34
19 กุมภาพันธ์ 2559

เมล็ดข้าวโพด

ร่างกฎระเบียบทางเทคนิคสําหรับเมล็ดข้าวโพด โดยกล่าวถึงคํา 18 เม.ย. 59
นิยาม หลักเกณฑ์ ข้อกําหนด ข้อบกพร่อง อัตราส่วน การบรรจุ
ภัณฑ์ การขนส่ง การจัดเก็บ และฉลาก

180 วัน หลังจาก
ประกาศในราช
กิจจาฯ

คุ้มครองผู้บริโภค

13. ไต้หวัน
G/TBT/N/TPKM/216/Add.1
22 กุมภาพันธ์ 2559

อาหารบรรจุเสร็จที่มาพร้อม
กับของเล่น

ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับฉลากคําเตือนสําหรับ
อาหารบรรจุเสร็จที่มาพร้อมกับของเล่น ได้ประกาศลงราช
กิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.พ.59 โดยจะมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 1 ม.ค.60

1 ม.ค.60

คุ้มครองผู้บริโภค

14. ไต้หวัน
G/TBT/N/TPKM/185/Rev.1
23 กุมภาพันธ์ 2559

อาหารชนิดพิเศษสําหรับผู้ป่วย สืบเนื่องจากการยื่นข้อคิดเห็นต่อร่างระเบียบว่าด้วยการติด
22 เม.ย.59
ฉลากสําหรับอาหารชนิดพิเศษสําหรับผู้ป่วยที่ได้แจ้งเวียนเมื่อ
วันที่ 6 พ.ย.57 ทําให้ระเบียบฉบับดังกล่าวมรการพิจารณาร่าง
ใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อระเบียบใหม่เป็น “ระเบียบว่าด้วยการ
ติดฉลากอาหารสูตรสําหรับโรคโดยเฉพาะ” ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้วันที่ 1 ก.ค.59
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก

1 ก.ค.59

คุ้มครองผู้บริโภค

https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/TPKM/16_
0728_00_e.pdf

ที่

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน

15. โอมาน
G/TBT/N/OMN/247
24 กุมภาพันธ์ 2559

สินค้า/
มาตรการ
มะม่วงบรรจุกระป๋อง

สาระสําคัญ
ร่างกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับมะม่วงกระป๋องหลาย
ประเภทกล่าวถึงข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์จัดหมวดหมู่
บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การจัดเก็บและการติดฉลาก ในขณะที่
ส่วนอื่นๆให้เป็นไปตามสมัครใจ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก :

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

วันที่มีผลบังคับใช้

จุดประสงค์

23 เม.ย.59

-

คุ้มครองผู้บริโภค

https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/OMN/16_0
722_00_e.pdf

16. โอมาน
G/TBT/N/OMN/248
24 กุมภาพันธ์ 2559

กระเจี๊ยบอบแห้ง

ร่างกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อกําหนดบังคับสําหรับ
กระเจี๊ยบอบแห้ง โดยกล่าวระเบียบนี้ถึงการบรรจุ การขนส่ง
การเก็บรักษาและการติดฉลาก ในขณะที่ส่วนอื่นๆ ให้เป็นไป
ตามสมัครใจ

23 เม.ย.59

-

คุ้มครองผู้บริโภค

17. โอมาน
G/TBT/N/OMN/249
24 กุมภาพันธ์ 2559

เนื้อโค กระบือ แพะ แกะ และ ร่างกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวข้อมาตรฐานบังคับทั่วไปและ
เนื้ออูฐสด
คุณภาพของเนื้อโค กระบือ แพะ แกะ และเนื้ออูฐสด โดย
ระเบียบนี้กล่าวถึงการบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษาและการ
ติดฉลาก ในขณะที่ส่วนอื่นๆ ให้เป็นไปตามสมัครใจ

23 เม.ย.59

-

คุ้มครองผู้บริโภค

18. โอมาน
G/TBT/N/OMN/250
24 กุมภาพันธ์ 2559

มาตรฐานทั่วไปสําหรับน้ํา
ผลไม้และเนคต้า

ร่างกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อกําหนดทั่วไปสําหรับน้ํา
ผลไม้และเนคต้า โดยระเบียบนี้กล่าวถึงโครงสร้างทั่วไป
คุณภาพ วัตถุเจือปนอาหาร สารเร่งปฏิกิริยา สารปนเปื้อน
ข้อกําหนดด้านสุขภาพและการติดฉลาก ซึ่งเป็นข้อกําหนด
บังคับ ในขณะที่ส่วนอื่นๆให้เป็นไปตามสมัครใจ

23 เม.ย.59

-

คุ้มครองผู้บริโภค

19. โอมาน
G/TBT/N/OMN/251
24 กุมภาพันธ์ 2559

น้ําผึ้ง

ร่างกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อกําหนดสําหรับน้ําผึ้งสด 23 เม.ย.59
เพื่อบริโภค และไม่ใช้บังคับน้ําผึ้งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
หรือที่ใช้สําหรับการประกอบอาหาร โดยระเบียบนี้กล่าวถึงการ
จัดหมวดหมู่ หลักเกณฑ์ทั่วไป บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การเก็บ
รักษาและการติดฉลาก ซึ่งเป็นข้อกําหนดบังคับ ในขณะที่ส่วน
อื่นๆให้เป็นไปตามสมัครใจ

-

คุ้มครองผู้บริโภค

ที่

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน

20. โอมาน
G/TBT/N/OMN/252
24 กุมภาพันธ์ 2559

สินค้า/
มาตรการ
เนยถั่ว

21. สหรัฐอเมริกา
G/TBT/N/USA/1050/Add.1
25 กุมภาพันธ์ 2559

สาระสําคัญ

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

วันที่มีผลบังคับใช้

จุดประสงค์

ร่างกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อกําหนดสําหรับเนยถั่วเพื่อ 23 เม.ย.59
บริโภค โดยกล่าวถึงเงื่อนไข บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การเก็บ
รักษาและการติดฉลาก ซึ่งเป็นข้อกําหนดบังคับ ในขณะที่ส่วน
อื่นๆให้เป็นไปตามสมัครใจ

-

คุ้มครองผู้บริโภค

ร่างกฎระเบียบว่าด้วยเรื่อง ฉลากอาหาร ฉลากกลูเต็น สําหรับ
อาหารหมักดอง หรือ Hydrolyzed Food ได้เปิดให้ข้อคิดเห็น
ได้อีครั้ง โดยผู้ประสงค์สามารถยื่นข้อคิดเห็นได้ผ่านทาง
ออนไลน์หรือส่งไปที่ สํานักงานองค์การอาหารและยาของ
สหรัฐฯ จนถึงวันที่ 25 เม.ย.59

25 เม.ย.59

-

คุ้มครองผู้บริโภค

22. คีร์กีซสถาน
G/TBT/N/KGZ/35
25 กุมภาพันธ์ 2559

ธัญพืช

ประกาศกฎระเบียบทางเทคนิคจัดทําหลักเกณฑ์ยอดจําหน่าย
ของธัญพืช (circulation of grain) ภายในกลุ่มสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

-

12 ก.พ. 59

คุ้มครองผู้บริโภค

23. อาเจนติน่า
G/TBT/N/ARG/301
26 กุมภาพันธ์ 2559

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประกาศเอกสารสําหรับคํานิยามของผลิตภัณฑ์ไวน์ (winebased products) หรือเครื่องดื่มไวน์ (wine-based
beverages)

-

-

คุ้มครองผู้บริโภค

24. สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/358
26 กุมภาพันธ์ 2559

Biocidal products

ร่าง Commission Implementing Regulation เกี่ยวกับการ 25 เม.ย. 59
อนุญาตให้ใช้สาร Amines, N-C10-C16alkyltrimethylenedi-, ผลิตภัณฑ์ที่เกิดปฏิกิริยากับกรด
chloroacetic ซึ่งเป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในผลิตภัณฑ์
Biocidal products ชนิดที่ 2, 3 และ 4
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:

20 วัน หลังจาก
ประกาศในราช
กิจจาฯ

คุ้มครองผู้บริโภค

20 วัน หลังจาก
ประกาศในราช
กิจจาฯ

คุ้มครองผู้บริโภค

https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_07
89_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_07
89_01_e.pdf

25. สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/359
29 กุมภาพันธ์ 2559

Biocidal products

ร่าง Commission Implementing Regulation เกี่ยวกับการ 28 เม.ย. 59
อนุญาตให้ใช้สาร Bacillus amyloiquefaciens strain ISB06
ซึ่งเป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ Biocidal products
ชนิดที่ 3

ที่

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน

สินค้า/
มาตรการ

สาระสําคัญ

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

วันที่มีผลบังคับใช้

จุดประสงค์

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_07
90_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_07
90_01_e.pdf

26. สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/360
29 กุมภาพันธ์ 2559

Biocidal products

ร่าง Commission Implementing Regulation เกี่ยวกับการ 28 เม.ย. 59
อนุญาตให้ใช้สาร biphenyl-2-ol ซึ่งเป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้
ในผลิตภัณฑ์ Biocidal products ชนิดที่ 3
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:

20 วัน หลังจาก
ประกาศในราช
กิจจาฯ

คุ้มครองผู้บริโภค

20 วัน หลังจาก
ประกาศในราช
กิจจาฯ

คุ้มครองผู้บริโภค

20 วัน หลังจาก
ประกาศในราช
กิจจาฯ

คุ้มครองผู้บริโภค

20 วัน หลังจาก
ประกาศในราช

คุ้มครองผู้บริโภค

https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_07
91_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_07
91_01_e.pdf

27. สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/361
29 กุมภาพันธ์ 2559

Biocidal products

ร่าง Commission Implementing Regulation เกี่ยวกับการ 28 เม.ย. 59
อนุญาตให้ใช้สาร copper flakes (coated with alophatic
acid) ซึ่งเป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ Biocidal
products ชนิดที่ 21
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_07
93_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_07
93_01_e.pdf

28. สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/362
29 กุมภาพันธ์ 2559

Biocidal products

ร่าง Commission Implementing Regulation เกี่ยวกับการ 28 เม.ย. 59
อนุญาตให้ใช้สาร copper thiocyanate ซึ่งเป็นสารเร่ง
ปฏิกิริยาที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ Biocidal products ชนิดที่ 21
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_07
95_00_e.pdf

29. สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/363
29 กุมภาพันธ์ 2559

Biocidal products

ร่าง Commission Implementing Regulation เกี่ยวกับการ 28 เม.ย. 59
อนุญาตให้ใช้สาร Copper ซึ่งเป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ Biocidal products ชนิดที่ 8

ที่

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน

สินค้า/
มาตรการ

สาระสําคัญ

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:

วันที่มีผลบังคับใช้

จุดประสงค์

กิจจาฯ

https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_07
96_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_07
96_01_e.pdf

30. สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/364
29 กุมภาพันธ์ 2559

Biocidal products

ร่าง Commission Implementing Regulation เกี่ยวกับการ 28 เม.ย. 59
อนุญาตให้ใช้สาร cyromazine ซึ่งเป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ Biocidal products ชนิดที่ 18
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:

20 วัน หลังจาก
ประกาศในราช
กิจจาฯ

คุ้มครองผู้บริโภค

20 วัน หลังจาก
ประกาศในราช
กิจจาฯ

คุ้มครองผู้บริโภค

20 วัน หลังจาก
ประกาศในราช
กิจจาฯ

คุ้มครองผู้บริโภค

https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_07
99_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_07
99_01_e.pdf

31. สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/365
29 กุมภาพันธ์ 2559

Biocidal products

ร่าง Commission Implementing Regulation เกี่ยวกับการ 28 เม.ย. 59
อนุญาตให้ใช้สาร 2-bromo-2(bromomethyl)pentaneinitrile (DBDCB) ซึ่งเป็นสารเร่ง
ปฏิกิริยาที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ Biocidal products ชนิดที่ 6
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_08
00_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_08
00_01_e.pdf

32. สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/366
29 กุมภาพันธ์ 2559

Biocidal products

ร่าง Commission Implementing Regulation เกี่ยวกับการ 28 เม.ย. 59
อนุญาตให้ใช้สาร dicopper oxide ซึ่งเป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้
ในผลิตภัณฑ์ Biocidal products ชนิดที่ 21
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_08
01_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_08
01_01_e.pdf

ที่

ประเทศที่แจ้ง
หมายเลข Notification
วันที่ WTO แจ้งเวียน

33. สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/367
29 กุมภาพันธ์ 2559

สินค้า/
มาตรการ
Biocidal products

สาระสําคัญ

วันสุดท้ายที่แสดง
ความเห็น/คัดค้าน

ร่าง Commission Implementing Regulation เกี่ยวกับการ 28 เม.ย. 59
อนุญาตให้ใช้สาร
Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammonium propionate
ซึ่งเป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ Biocidal products
ชนิดที่ 8
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:

วันที่มีผลบังคับใช้

จุดประสงค์

20 วัน หลังจาก
ประกาศในราช
กิจจาฯ

คุ้มครองผู้บริโภค

20 วัน หลังจาก
ประกาศในราช
กิจจาฯ

คุ้มครองผู้บริโภค

https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_08
02_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_08
02_01_e.pdf

34. สหภาพยุโรป
G/TBT/N/EU/368
29 กุมภาพันธ์ 2559

Biocidal products

ร่าง Commission Implementing Regulation เกี่ยวกับการ 28 เม.ย. 59
อนุญาตให้ใช้สาร tolilfluanid ซึ่งเป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ Biocidal products ชนิดที่ 7
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก:
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_08
03_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_08
03_01_e.pdf

กรณีสงสัยท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx
หรือติดต่อกลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โทร 02-561-2277 ต่อ 1348, 1345 Email: spsthailand@gmail.com

