ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๕
ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
********************
ข้าราชการดังกล่าวได้เข้าร่วมการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว และสรุปผลการประชุมได้ดังนี้ คือ
๑ . ก า ร สั ม ม น า Workshop on the Implementation of the Transparency
procedures under the SPS agreement ในวันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ การสัมมนาดังกล่าวจัดโดยองค์การการค้าโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
จากประเทศสมาชิ ก ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การแจ้ ง เวี ย นมาตรการสุ ข อนามั ย
(National Notification Authority: NNA) รวมถึ ง ผู้ ป ระสานงานในการตอบข้ อ ซั ก ถามด้ า นสุ ข อนามั ย
(SPS Enquiry Point) ได้เรียนรู้การใช้งาน แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการบริหารข้อมูล
SPS (SPS Information Management System: SPS-IMS) และระบบออนไลน์ แจ้ ง ข้ อ มู ล มาตรการ
SPS (SPS Notification Submission System: SPS-NSS) ขององค์การการค้าโลก
๑.๒ สาหรับระบบ SPS-IMS เริ่มใช้งานในปี ๒๕๕๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการค้นหา
มาตรการ SPS ต่างๆที่ประเทศสมาชิกได้ทาการแจ้งเวียนไปยังองค์การการค้าโลก รวมไปถึงการสืบหาข้อมูล
ต่างๆของหน่วยงานกลางด้าน SPS ของแต่ละประเทศ ส่วนระบบ SPS-NSS นั้นเริ่มใช้งานในปี ๒๕๕๔ เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ป ระเทศสมาชิก ให้ ส ามารถดาเนิน การแจ้งมาตรการ SPS ผ่ านระบบออนไลน์ ของ
องค์การการค้าโลกได้อย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้มีหน่วยงานด้าน SPS ของประเทศสมาชิกจานวน ๒๓ ประเทศที่
มีความพร้อมและดาเนินการใช้ระบบ SPS-NSS แล้ว ในส่วนของประเทศไทย มกอช.เป็นหน่วยงานกลางในการ
ดาเนินการแจ้งเวียนมาตรการ SPS ของประเทศไทยผ่านระบบ SPS-NSS ดังกล่าว
๑.๓ จากข้อมูลทางสถิติพบว่า ตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งองค์การการค้าโลกวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘
จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ มีมาตรการ SPS ทั้งแบบมาตรการปกติและมาตรการฉุกเฉินที่ประเทศสมาชิกทา
การแจ้ งเวี ยนผ่ านองค์การการค้ าโลกรวมจานวนทั้ งสิ้ น ๑๔,๕๕๐ มาตรการ ประเทศสมาชิ กที่ มี การแจ้ งเวียน
มาตรการ SPS มากที่สุดสามอันดับแรกได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (๒๔๖๘ มาตรการ) บราซิล (๘๒๗ มาตรการ)
และจีน (๖๘๓ มาตรการ) โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นมีการแจ้งมาตรการ SPS รวมทั้งสิ้น ๒๑๘ มาตรการ
๑.๔ ฝ่ายเลขานุการได้นาเสนอระบบ Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP) ซึ่งเป็น
ระบบฐานข้อมูลที่องค์การการค้าโลกกาลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและจะนามาใช้งานในอนาคต โดยระบบดังกล่าว
จะเป็ นฐานรวมข้ อมู ลในด้ านต่ างๆที่ สมบู รณ์ แบบ อาทิ มาตรการด้ านสุ ขอนามั ย (SPS) มาตรการที่ ไม่ ใช่ ภาษี
(NTMs) มาตรการภาษี (Tariffs) และมาตรการด้านการค้า (Trade)
๒. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีจานวน ๒ เรื่อง คือ
๒.๑ การด าเนิ น การจั ด ตั้ งคณะท างานเฉพาะกิ จ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หามาตรการ SPS
ระหว่างสมาชิก (Ad hoc Consultation) ประธานที่ประชุมได้รายงานให้ ทราบว่าในการประชุมครั้งที่ผ่านๆ
มายังมีความเห็นที่แตกต่างกันจากประเทศสมาชิกเกี่ยวกับแนวทาง รูปแบบการดาเนินการ และกรอบระยะเวลาใน
การจัดตั้ง Ad hoc Consultation ที่ประชุมจึงหารือกันโดยได้ข้อสรุปว่า เพื่อให้กระบวนการพิจารณาร่างทบทวน
การจั ดตั้ งกลไกคณะทางานเฉพาะกิจเป็ นไปด้ วยความรวดเร็วยิ่งขึ้ น จึงเห็ นควรให้ มี ผู้ ประสานงาน (stewards)

-๒จานวน ๕ ราย เพื่อทางานร่วมกันผ่านระบบอิเลคโทร นิ ค ส์ (electronic working group: e-WG) ใน ๕
หัวข้อสาคัญคือ ๑) แนวทางในการดาเนินการ (Nature of Procedure) ของกระบวนการ Ad hoc Consultation ผู้
ประสานงานคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ๒) ความโปร่งใสและการรักษาความลับในการดาเนินงานของคณะทางาน
เฉพาะกิ จ (Transparency and Confidentiality) ผู้ ประสานงานคื อประเทศบราซิ ล ๓) บทบาทของผู้ ไกล่ เกลี่ ย
(Facilitator) ผู้ประสานงานคือประเทศสหรัฐอเมริกา ๔) ระยะเวลาดาเนินการในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ผู้
ประสานงานคือ
ประเทศอาร์เจนตินา และ ๕) ความสอดคล้องกับกระบวนการอื่นที่คล้ายคลึงกันและกาลังอยู่ในการพิจารณาภายใต้
องค์การค้าโลก ผู้ประสานงานคือประเทศปากีสถาน
ทั้งนี้ ผู้ประสานงานทั้ง ๕ รายจะรวบรวมและนาข้อคิดเห็นจากประเทศสมาชิกในแต่ละ
หัวข้อส่งให้ประธานฯภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เพี่อเวียนให้ประเทศสมาชิกให้ข้อคิดเห็น อีกครั้งหนึ่ง
และหากไม่มีข้อคิดเห็ น ที่ แตกต่างกัน อย่างเป็ นนั ยส าคัญ ก็จะใช้เป็นเอกสารเพื่ อประกอบการพิ จารณาใน
การประชุมคณะกรรมการ SPS ครั้งที่ ๕๖ ที่จะจัดให้มีขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
๒.๒ มาตรฐานเอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช (SPS-Related
Private Standards) ที่ ป ระชุ ม หารื อ ถึ ง ค าจ ากั ด ความของมาตรฐานเอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข อนามั ย
(SPS-Related Private Standard) ซึ่งที่ผ่านมาประเทศสมาชิกมีความเห็นที่หลากหลายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความหมายของค าที่ ใช้ เช่ น private และ non-governmental entity, voluntary และ market requirement
ทาให้ ยั งไม่ส ามารถหาคาจ ากัด ความร่ วมกัน ได้ อย่างไรก็ต าม ในการประชุม ครั้งนี้ ประเทศแคนาดาและ
ประเทศชิลีได้เสนอคาจากัดความใหม่ซึ่งมีหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม
ประธานฯขอให้ประเทศสมาชิกส่งความเห็นเพิ่ มเติมเกี่ยวกับคาจากัดความให้ฝ่ ายเลขาฯ
ทราบภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยฝ่ายเลขาฯ จะรวบรวมความเห็นและทาการเวียนเอกสารจัดส่งให้
ประเทศสมาชิกภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการใน
เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ต่อไป
๓. การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๕ ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
๓.๑ ผู้แทนประเทศออสเตรเลียรายงานให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการออก
กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพในประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างและได้แจ้งเวียนเนื้อหาบางบท
ให้ ป ระเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกทราบเพื่อขอข้อคิด เห็ น นอกจากนั้นยังได้แจ้งให้ ทราบถึงการยกเลิ ก
Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) ในปีหน้า โดยAustralian Department of Agriculture,
Fisheries and Forestry จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เกษตร ประมง ป่าไม้
การผลิตอาหาร และความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศ

-๓๓.๒ ผู้แทน CODEX รายงานสรุป ความคื บ หน้ าค่ า MRLs ที่ ผ่ า นการพิ จารณ าใน
คณะกรรมการชุดต่ างๆ อาทิ ค่ า MRL ส าหรับเมลามี นในอาหารและอาหารเหลวทารก สารอัลฟาทอกซินใน
ผลิตภัณฑ์ปลาแห้ง รวมไปถึงการรับรองค่า MRL ของสาร Ractopamine ในการประชุม CAC ครั้งที่ ๓๕
๓.๓ การเสนอข้อกังวลทางการค้าระหว่างประเทศ (Specific Trade Concerns)
ฝ่ ายเลขาการประชุมแจ้งให้ ประเทศสมาชิ กที่ ต้องการเสนอข้อกังวลทางการค้าต่อที่
ประชุมยึดหลักการเสนอเอกสารล่วงหน้า ๑๐ วันทาการอย่างเคร่งครัด (10 days rule) โดยในการประชุมครั้งนี้มี
ข้อกังวลทางการค้าเสนอในที่ประชุมเป็นเรื่องใหม่ ๖ เรื่อง และเรื่องเดิม ๑๑ เรื่อง มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ
- อินเดียแสดงข้อกังวลกรณีญี่ปุ่นจากัดการนาเข้ากุ้ง เนื่องจากสารตกค้าง Anti-Oxidant
- อินเดียแสดงข้อกังวลกรณีการกาหนดค่า MRLs ยาฆ่าแมลงของสหภาพยุโรป
- อาร์เจนตินาแสดงข้อกังวลกรณีกระบวนการตรวจสอบเนื้อโคและกระบือของประเทศ
แคนาดาว่ามีความล่าช้า
- เปรูแสดงข้อกังวลต่อกรณีกฎระเบียบ Novel Food ของสหภาพยุโรป

- สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย แสดงข้อกังวลกรณีเวียดนาม
ยังคงมาตรการห้ามนาเข้าเครื่องในวัว สุกร และสัตว์ปีก (white offal)
- จี น สหภาพยุ โรป และไทย แสดงข้อกังวลต่อมาตรการการปิ ดท่าด่านนาเข้าของประเทศ
อินโดนีเซีย
- แอฟริกาใต้ แสดงข้อกังวลกรณีไทยห้ามนาเข้าผลองุ่น แอปเปิล และลูกแพร์
๓.๔ การดาเนินการจัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหามาตรการ SPS (ตามราย งานข้อ ๒.๑)
๓.๕ มาตรฐานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ตามรายงานข้อ ๒.๒)
๔. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการ SPS ผู้แทน มกอช.
และอัครราชทูตที่ปรึกษา SPS ประจาองค์การการค้าโลก ได้มีการหารือกับประเทศคู่ค้า ดังนี้
๔.๑ การหารือทวิภาคีกบั ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะผู้แทนฝ่ายสหรัฐ นาโดย Jane Doherty, Director, Sanitary and Pyhtosanitary
Affairs, USTR ขอหารือทวิภาคีกับไทย โดยมีประเด็นหลัก ๒ เรื่อง คือ
๑) กรณีสาร Ractopamine
ผู้แทนสหรัฐฯต้องการทราบความคืบหน้าและท่าทีในการดาเนินการขั้นต่อไปของฝ่ายไทยโดย
ผู้แทน มกอช. ได้ชี้ แนวทางของไทยตามมติที่ ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ได้มีการหารือแนวทางการ
ดาเนิ นงานของไทยในเรื่ องดั งกล่ าว เมื่ อวันที่ ๑๖ สิ งหาคม ๒๕๕๕ ว่า ไทยกาลั งอยู่ ในระหว่างการเตรียมการ
พิจารณาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตาม Codex MRLs ซึ่งในขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกาลังอยู่ในระหว่าง
การพิ จารณาแก้ ไขกฎระเบี ยบภายใต้ พระราชบั ญญั ติ อาหาร ซึ่ งผู้ แทนสหรัฐอเมริ กากล่ าวขอบคุ ณและแสดง

-๔ความพอใจในท่าทีดั งกล่ าวของฝ่ ายไทย อย่างไรตาม ทางสหรั ฐ อเมริ ก ายั ง แสดงความกั ง วลเกี่ ย วกั บ
ระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบั ติ ซึ่งฝ่ ายไทยได้ชี้แจงว่า กระบวนการในการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศจะต้องใช้
ระยะเวลารวมไปถึงกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการสื่อสารทาความเข้าใจกับผู้บริโภคและภาค เอกชน
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึง่ ผู้แทนของสหรัฐอเมริกาเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องสาคัญ
๒) กรณีสารแมกนีเซียมซิลลิเคต
ผู้ แทนสหรัฐ ฯขอให้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยยกเลิ กการห้ ามใช้
สารแมกนีเซียมซิลลิเคตเป็นสารกรองน้ามันในการปรุงทอด (Frying-oil filtering agent) เนื่องจากไม่ปรากฏ
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและอ้างว่า Codex อนุญาตให้ใช้เป็น frying oil agent ได้
ทั้งนี้ ผู้แทนสหรัฐอมเริกาเน้นย้าว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทาง USTR ให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
กระทบต่อผู้ส่งออกสารดั งกล่าวรวมถึงมูลค่าการค้าของสหรัฐ อเมริกา และจะรอดูท่าทีการตอบสนองของไทย
ในเรื่ องดังกล่ าวอย่ างใกล้ ชิด โดยหากไม่ มี ความคื บหน้ า สหรัฐเมริกาจะหยิ บยกเรื่องดังกล่ าวเสนอเข้ าสู่ วาระ
ข้อกังวลทางการค้า (Specific Trade Concern-STC) ในการประชุม SPS/WTO ครั้งต่อไปในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
ทั้งนี้ ผู้แทนฝ่ายไทยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการห้ามใช้สารดังกล่าวว่า มาจากเหตุผล
ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก และขณะนี้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาลังอยู่ในขั้นตอน
การศึ กษาวิจั ย เกี่ ย วกั บ การใช้ ส ารดั งกล่ าวว่าจะมี พิ ษ ต่ อตั บ และไตหรือ ไม่ และก าลั งรอผลการศึก ษาจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร

๔.๒ การหารือทวิภาคีกับประเทศแคนาดา
ผู้ แ ท น ป ระเท ศ แค น าด า โด ย Babara Doan, Directior, Trade Policy Division,
ขอหารือ กั บ ผู้ แ ทนฝ่ ายไทยกรณี ส าร Ractopamine ซึ่ งฝ่ ายไทยได้ แ จ้งท่ าที ให้ ท ราบเหมื อนในกรณี ที่ แจ้ ง
ประเทศสหรัฐอเมริกาตามข้อ ๔.๑
๔.๓ การหารือทวิภาคีกับประเทศอินโดนีเซีย
ผู้แทนฝ่ายไทยได้หารือกับผู้แทนอินโดนีเซียประกอบด้วย Sophia Setyawati, Deputy
Director of Quarantine Division, Aung Wicaksono Sochirin ผู้แทนอินโดนีเซียประจาองค์การการค้าโลก
รวมทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศของอินโดนีเซีย โดยมีประเด็นหลัก ๒ เรื่อง คือ
๑) มาตรการการปิดด่านนาเข้าพืช ผัก ผลไม้ของอินโดนีเซีย
ผู้แทนฝ่ายไทยแจ้งให้อินโดนีเซียทราบว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกสินค้า
ของไทย โดยเฉพาะการปิดท่าเรือด่าน Tanjung Priok ณ กรุงจาการ์ตา และขอให้อินโดนีเซียพิจารณาผ่อน
ปรนมาตรการดังกล่าวในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกาลังอยู่ในระหว่างการขอทาการยอมรับร่วมกัน
ในสินค้าพืชสวน (MRA Equivalence) กับอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ฝ่ายอินโดนีเซียรับที่จะนาเรื่องดังกล่าวเสนอให้

-๕หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้องพิ จ ารณาและแจ้ งเพิ่ ม เติม ว่า มาตรการการปิ ด ท่ าเรือ Tanjung Priok เป็ นเพี ย ง
มาตรการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบของด่านเท่านั้น โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาทาการ
ปรับปรุง ในระยะแรกให้แล้วเสร็จประมาณปลายปี ๒๕๕๖ และจะเปิดให้ใช้บริการเป็นด่านนาเข้าอีกครั้งหนึ่ง
๒) มาตรการออกใบอนุญาตการนาเข้าสาหรับผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์
ผู้แทนฝ่ายไทยแจ้งให้อินโดนีเซียทราบว่า มาตรการดังกล่าวไม่มีความโปร่งใสในหลายประเด็น
อาทิ การเลือกปฏิบัติระหว่างสินค้านาเข้ากับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ การวิเคราะห์จานวนผลิตและการ
บริโภคภายในประเทศซึ่งเป็นมาตรการด้าน Quantitative Restriction รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติเอกสารที่
ซับซ้อนและยุ่งยาก โดยไทยขอให้อินโดนีเซียยกเลิกข้อจากัดดังกล่าวเนื่องจากไม่เป็น Automatic Licensing
ตามที่อินโดนีเซียกล่าวอ้าง ทั้งนี้ ผู้แทนอินโดนีเซียรับที่จะแจ้งข้อกังวลของฝ่ายไทยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบและยินดีหากทั้งสองฝ่ายจะได้มีการหารือในแบบทวิภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอนาคต
ทั้งนี้ ล่าสุด ฝ่ายอินโดนีเซียได้แจ้งเวียนมาตรการดังกล่าวผ่านคณะกรรมการ SPS/WTO
แล้วจากเดิมที่ได้เคยแจ้งผ่านคณะกรรมการใบอนุญาตนาเข้า (Committee on Import Licensing)
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของ มกอช.
๑. ในกรณี ของสารแมกนีเซียมซิลลิ เคตนั้น มีแนวโน้มว่าประเทศสหรัฐ อเมริกาจะหยิบ ยก
ประเด็นดังกล่าวเข้าสู่วาระข้อกังวลทางการค้าในการประชุมครั้งที่ ๕๖ ซึ่ง มกอช. เห็นว่า หากประเทศไทยจะ
ยังคงมาตรการห้ามใช้สารดังกล่าวอยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมข้อมูลสนับสนุนให้ชัดเจนเช่น ข้อมูลการ
วิจัยและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดน่าความเชื่อถือต่อมาตรการดังกล่าวของประเทศไทย
๒. ในกรณี ของประเทศแอฟริกาใต้ที่ แสดงข้อกังวลทางการค้าต่อกรณี ที่ ป ระเทศไทยห้ าม
นาเข้าผลองุ่น แอปเปิ้ ล และลู กแพร์นั้ น เป็นประเด็นเดิมที่แอฟริกาใต้ได้เคยหยิบยกขึ้นหารือ ต่อที่ประชุม
SPS/WTO ครั้งที่ ๕๒ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งผู้แทนฝ่ายไทยได้ชี้แจงในประเด็นของความโปร่งใส รวมทั้ง
ความคืบหน้าที่ประเทศไทยได้อนุญาตให้นาเข้าส้มจากแอฟริกาใต้ได้แล้วในปีนี้ ทั้งนี้ มกอช.มีความเห็นเพิ่มเติมว่า
ในกรณีดังกล่าว ขณะที่ฝ่ายไทยเองก็ยังมีรายการผลไม้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช
จากแอฟริกาใต้คือ ลาไยและมังคุด หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงของทั้งสองฝ่ายจึงอาจหารือกันเพื่อแสวงหา
แนวทางในการพิจ ารณาแลกเปลี่ย นและเร่งรัดกระบวนการท า PRA ของรายการผลไม้ที่เหลือระหว่างกัน
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
๓. ในกรณี ข องการสั ม มนา Workshop on Transparency นั้ น ข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ ได้ จ ากการ
สัมมนาแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังมีการแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยค่อนข้างน้อย และอาจยังมี
บางหน่วยงานที่ไม่ได้แจ้ง ร่างมาตรการ SPS ที่จะประกาศใช้ให้ มกอช.ทราบ ทาให้เกิดคาถามจากประเทศ
ต่างๆในประเด็นของความโปร่งใส ทั้งนี้ที่ผ่านมา มกอช.ได้มีการจัดประชุมผู้ประสานงานด้าน SPS ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมทาความเข้าใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึง มาตรการ SPS ที่ประเทศ

-๖ไทยมีพันธกรณีที่ต้องแจ้งเวียนให้องค์การการค้าโลก ทราบเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก ความโปร่งใสภายใต้
มาตรา ๗ ของความตกลง SPS/WTO
จากผลการประชุมดังกล่าว มกอช. เห็นควรส่งรายงานให้ กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ เพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
*******************

ที่มา : กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นฯ
กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตและอาหาร

