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ข่าวสารด้านการเกษตรสหภาพยุโรป 

สหภำพยุโรปปรับเปลี่ยนกฎระเบียบกำรน ำเข้ำ 
Composite Products จำกประเทศที่สำม 

Composite Products คืออะไร 
 Composite products หมำยถึง ผลิตภัณฑ์อำหำรมนุษย์ที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่มำจำกพืช (Plant Origin) และผลิตภัณฑ์แปรรูป 
จำกสัตว์ (Processed Product of Animal Origin)  วิธีพิจารณาเบื้องต้นว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเป็น composite 
products หรือไม่ สามารถพิจารณาตามแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 การน าเข้า composite products มายังตลาดสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบสาธารณสุข/ความปลอดภัยอาหาร (Regulation EU 
2019/625) และกฎระเบียบสุขภาพสัตว์ (Regulation EU 2020/629) รวมทั้งประเทศที่สามและสถานประกอบการต้องผ่านการรับรอง  และได้รับ 
อนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์มายังสหภาพยุโรป 
กำรน ำเข้ำ composite products ภำยใต้กฎระเบียบใหม ่ 
 สหภาพยุโรปปรับปรุงกฎระเบียบสินค้า composite products หรือ Regulation (EU) 2019/625 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 21 เมษายน 2564 
เป็นต้นไป โดยเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการตรวจสอบควบคุมสินค้า composite products ขึ้นอยู่กับ “ควำมเสี่ยงด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพสัตว์จำก
ส่วนประกอบอำหำรที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสัตว์ และควำมคงตัวของอำหำรในกำรขนส่ง/จัดเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง (shelf-stability)” โดยแบ่งสินค้า 
composite products ออกเป็น 3 กลุ่ม 
 

สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 
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1. non shelf stable composite products เป็นสินค้าที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากพืชและเนื้อสัตว์หรือสินค้าแปรรูปที่มีแหล่งก าเนิด
จากสัตว์ (ผลิตภัณฑ์ประมง ไข ่และนม) (ทีต่้องมีการขนส่งหรือจัดเก็บในอุณหภูมิควบคุม (แช่เย็น/แช่แข็ง) ที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิห้อง  

2. shelf stable composite products that contain meat products เป็นสินค้าที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากพืชและเนื้อสัตว์ 
(ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประมง)  

3. shelf stable composite products that do not contain meat products เป็นสินค้าที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากพืชและ
ผลิตภัณฑ์ประมง ไข ่นม เจลาติน คอลลาเจน หรือสารสกัดขั้นสูงจากเนื้อสัตว์ ที่สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง  

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเพ่ือประกอบกำรน ำเข้ำ composite products มำยังสหภำพยุโรป  
 1. non shelf-stable composite products ต้องใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองตาม Regulation (EU) 2020/2235 Annex III Chapter 50 
Model COMP และต้องผ่านการตรวจสอบ ณ ด่านน าเข้า 
 2. shelf-stable composite products that contain meat products ต้องใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองตาม Regulation (EU) 2020/2235 
Annex III Chapter 50 Model COMP และต้องผ่านการตรวจสอบ ณ ด่านน าเข้า 
 3. shelf-stable composite products that do not contain meat products ต้องใช้แบบฟอร์มหนังสือช้ีแจงจากผู้น าเข้า  (Private 
Attestation) ตาม Regulation (EU) 2020/2235 Annex V โดยสินค้าจะถูกสุ่มตรวจ (random/risk-based checks) ณ จุดหมายปลายทาง 

มำตรกำรเปลี่ยนผ่ำน (transitional measures)  
 สหภาพยุโรปก าหนดมาตรการเปลี่ยนผ่านส าหรับการปรับใช้หนังสือรับรองสินค้า composite products แต่ละประเภท ดังนี ้ 
 1. non shelf stable composite products  
  - สินค้ำคอมโพสิตที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จำกพืชและเนื้อสัตว์ ได้รับการอนุโลมภายใต้มาตรการเปลี่ยนผ่านให้ประเทศที่สามสามารถ
ออกหนังสือรับรองฉบับเดิม เพื่อประกอบการส่งออกสินค้าดังกล่าวได้ ไปจนถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องลงนามก่อนวนัที่ 
21 สิงหาคม 2564 
  - สินค้ำคอมโพสิตที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จำกพืชและสินค้ำแปรรูปที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสัตว์ (ผลิตภัณฑ์ประมงและไข่) ในอัตรำ
มำกกว่ำร้อยละ 50 (จำกกฎระเบียบเดิม) ได้รับการอนุโลมภายใต้มาตรการเปลี่ยนผ่านให้ประเทศที่สามสามารถออกหนังสือรับรองฉบับเดิม  เพื่อ
ประกอบการส่งออกสินค้าดังกล่าวได้ ไปจนถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องลงนามก่อนวันที่ 21 สิงหาคม 2564 
  - สินค้ำคอมโพสิตที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จำกพืชและสินค้ำแปรรูปที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสัตว์ (ผลิตภัณฑ์ประมงและไข่) ในอัตรำน้อย
กว่ำร้อยละ 50 (จำกกฎระเบียบเดิม) ต้องปรับใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองตามประเภทของ composite products ที่สหภาพยุโรปก าหนด ตั้งแต่วันที่ 
21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
  - สินค้ำคอมโพสิตที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จำกพืชและสินค้ำแปรรูปที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสัตว์ (นม) ได้รับการอนุโลมภายใต้มาตรการ
เปลี่ยนผ่านให้ประเทศที่สามสามารถออกหนังสือรับรองฉบับเดิม เพื่อประกอบการส่งออกสินค้าดังกล่าวได้ ไปจนถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 โดยหนังสือ
รับรองดังกล่าวจะต้องลงนามก่อนวันที่ 21 สิงหาคม 2564  
 2. shelf stable composite products that contain meat products ได้รับการอนุโลมภายใต้มาตรการเปลี่ยนผ่านให้ประเทศที่สาม
สามารถออกหนังสือรับรองฉบับเดิม เพื่อประกอบการส่งออกสินค้าดังกล่าวได้ ไปจนถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องลงนาม
ก่อนวันที ่21 สิงหาคม 2564 
 3. shelf stable composite products that do not contain meat products  
  - สินค้ำคอมโพสิตที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จำกพืชและสินค้ำแปรรูปที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสัตว์ (ผลิตภัณฑ์ประมง ไข่ และนม) ในอัตรำ
มำกกว่ำร้อยละ 50 (จำกกฎระเบียบเดิม) ได้รับการอนุโลมภายใต้มาตรการเปลี่ยนผ่านให้ประเทศที่สามสามารถออกหนังสือรับรองฉบับเดิม  เพื่อ
ประกอบการส่งออกสินค้าดังกล่าวได้ ไปจนถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องลงนามก่อนวันท่ี 21 สิงหาคม 2564 
  - สินค้ำคอมโพสิตที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จำกพืชและสินค้ำแปรรูปที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสัตว์ (ผลิตภัณฑ์ประมง ไข่ และนม) ในอัตรำ
น้อยกว่ำร้อยละ 50 (จำกกฎระเบียบเดิม) ต้องปรับใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองตามประเภทของ composite products ที่สหภาพยุโรปก าหนด ตั้งแต่
วันท่ี 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
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ประเทศไทยต้องท ำอย่ำงไร? 
   1. ประเทศที่สามที่เป็นผู้ผลติ composite products (รวมถึงประเทศไทย) จะต้องได้รับการรับรองแผนเฝ้าระวังสารตกค้าง (residues monitoring plan) 
ในผลิตภัณฑ์แปรรูปฯ แต่ละชนิด และปรากฎอยู่ในบัญชีรายชื่อตาม Decision 2011/ 163/EU  
 2. ในกรณีที่ประเทศท่ีสามน าเข้าส่วนประกอบท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสัตว์จากประเทศสมาชิกฯ หรือประเทศท่ีสามอื่นท่ีได้รับการรับรองตาม Decision 
2011/163/EU ประเทศท่ีสามซึ่งเป็นผู้น าเข้านั้นจะต้องแจ้งให้คณะกรรมาธิการยุโรปทราบ เพื่อให้มีรายชื่อปรากฎอยู่ในบัญชีดังกล่าว 
 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ด าเนินการตามกฎระเบียบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการแจ้งให้คณะกรรมาธิการยุโรปรับทราบถึงความประสงค์ที่จะใช้
ส่วนประกอบท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสัตว์จากประเทศสมาชิกฯ หรือประเทศท่ีสามอื่นทีไ่ด้รับการรับรองแล้วใน composite products ซึ่งครอบคลุมนม ไข่ 
หม ูและวัว (นอกเหนือจากท่ีไทยได้รับอนุญาตอยู่แล้ว ได้แก่ สินค้าสัตว์ปีก สินค้าประมง และน้ าผึ้ง) 
 อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์ส่งออกสินค้า composite products ไปสหภาพยุโรป หลังวันที่ 21 เมษายน 2564 จะต้องตรวจสอบ
รายละเอียด และเง่ือนไขการส่งออกให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะด้านหนังสือรับรอง (official certificate) 
และหนังสือช้ีแจงจากผู้น าเข้า (private attestation) หากผู้ประกอบการรายใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกว่าเข้าข่าย  Composite 
Products หรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจ ำสหภำพยุโรป (agrithai@agrithai.be) 
 

1 Private attestation เป็นเอกสารที่จัดท าและลงนามโดยผู้ประกอบการน าเข้าอาหารในสหภาพยุโรป (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Regulation (EU) 2020/2235 Annex V) แบบฟอร์ม private 
attestation ใช้ส าหรับการน าเข้าสินค้า composite products ที่สามารถเก็บรักษาได้ในอุณภูมิห้อง และไม่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) เพื่อทราบ 
ที่มาของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัย และรับรองว่าเป็นสินค้าจากประเทศที่สาม/สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์มายังสหภาพยุโรป 
 
 

มาตรการเปล่ียนผา่นและการน าเข้า Composite products มายงัตลาดสหภาพยุโรปตัง้แต่วนัท่ี 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
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ตัวอย่ำง composite products   
 ‣ สลัดปลำแซลมอลเปร้ียวหวำนบรรจุกระป๋อง (ประกอบด้วยปลา แซลมอน ซอสมะเขือเทศ ผัก น้ ามันถั่วเหลือง สารปรุงแต่งรส) เก็บรักษาได้ใน
อุณหภูมิห้อง และมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ า  จึงให้ใช้ private attestation รวมทั้งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าต้องมาจากสถานประกอบการ 
ที่ได้รับอนุญาต 
 ‣ ลำซำนญ่ำเนื้อ (ประกอบด้วยเนื้อสับ ผัก เส้นพาสต้า ซอสท าจากนม และเนยแข็ง) ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิควบคุม มีเนื้อสัตว์และนมเป็น 
ส่วนประกอบ จึงให้ใช้หนังสือรับรองฯ    
 ‣ มำยองเนส (ประกอบด้วยน้ ามันพืช ไข่แดง น้ าส้มสายชู) เก็บรักษาได้ ในอุณหภูมิห้อง และมีส่วนผสมของไข่ท่ีผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ จึงให้ใช้ 
private attestation  
 
 
หมายเหตุ : สืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Regulation (EU) 2019/625  
(https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditions-composite-products_en) 
 


