ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
-------------------------------------------สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ขอเรียนสรุปผลกำรประชุม ดังนี้
๑. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ที่ประชุมได้หำรือใน ๓ ประเด็น ดังนี้
๑.๑ คู่มือกำรปฏิบัติตำมควำมตกลง SPS ประเทศสมำชิกเห็น ว่ำเอกสำรนี้มีประโยชน์ต่อ
กำรปฏิบัติตำมควำมตกลง SPS แต่ยังไม่เห็นชอบในบท Disclaimer จึงจัดทำข้อควำมส่วนนี้ใหม่ว่ำ “คู่มือฉบับนี้
เป็นเพียงเอกสำรอ้ำงอิงเพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกให้แก่ประเทศสมำชิกในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับมำตรกำร SPS
โดยไม่มีผลผูกพันทำงกฎหมำย” โดยให้ประเทศสมำชิกแสดงควำมเห็ นได้จนถึงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๐ และ
หำกไม่มีประเทศสมำชิกใดคัดค้ำนหรือเสนอร่ำงใหม่ ก็จะพิจำรณำรับร่ำงดังกล่ำวในกำรประชุมครั้งต่อไป
๑.๒ รำยงำนกำรทบทวนกำรดำเนินกำรตำมควำมตกลง SPS ครั้งที่ ๔ ในกำรประชุมครั้งนี้
ที่ประชุมได้พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรทบทวนฯ ภำยหลังจำกที่มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นมำตรฐำนเอกชน
มำเป็นเวลำ ๓ ปี โดยมีมติให้รับรองรำยงำนโดยใส่ข้อควำมว่ำ “กำรรับรองรำยงำนนี้จะไม่กระทบต่อข้อคิดเห็นของ
ประเทศสมำชิกในเรื่องขอบเขตของควำมตกลง SPS ที่เกี่ยวกับมำตรฐำนเอกชน” และให้ตัดข้อควำมที่กำหนดให้
คณะกรรมกำร SPS พิจำรณำประเด็นปัญหำทำงกำรค้ำที่เกิดจำกกำรใช้มำตรฐำนเอกชนออก
๑.๓ กำรดำเนินกำร เรื่อง ระดับค่ำตกค้ำงสูงสุดของสำรกำจัดศัตรูพืช ประเทศสมำชิกส่วนใหญ่
ยอมรับหลักกำรของร่ำงแนวทำงเสริมสร้ำงศักยภำพของคณะทำงำนร่วม FAO/WHO ในกำรกำหนดค่ำ Codex MRL
โดยให้กำรสนับสนุนผู้เชี่ยวชำญ และกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือจัดทำข้อมูลประกอบกำรกำหนดค่ำ MRLs ของสำร
ตกค้ำงที่ใช้ในพืชที่ไม่ใช่พืชหลัก (Minor Crops) ให้แก่ Codex เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้นำร่ำงแนวทำงที่อินเดียเคยเสนอ
ว่ำไม่ควรกำหนดค่ำ MRLs ของสำรกำจัดศัตรูพืชที่ระดับ Limits of Detection (LoD) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดที่เครื่อง
สำมำรถตรวจวิเครำะห์ได้ เว้นแต่จะมีหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์แสดงถึงควำมจำเป็น มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย
๒. การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙ สรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
๒.๑ กำรรำยงำนสถำนะล่ำสุดของกฎระเบียบของประเทศคู่ค้ำที่สำคัญ โดยสหภำพยุโรป
แจ้งกำรออกกฎระเบียบ Regulation (EU) No 2017/625 เกี่ยวกับกำรควบคุมควำมปลอดภัยอำหำรและอำหำรสัตว์
ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องสุขภำพสัตว์ สวัสดิภำพสัตว์ และสุขอนำมัยพืช กฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ ๒๗
เมษำยน ๒๕๖๐ ยกเว้นข้อกำหนดในบำงเรื่องที่มีกำรให้ระยะเวลำปรับตัวและวันบังคับใช้แตกต่ำงกันไปตำมที่กำหนด
ไว้ในกฎระเบียบฉบับนี้
๒.๒ กำรเสนอข้อกังวลทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่สำคัญและอำจมีผลกระทบต่อไทย
๒.๒.๑ ระเบียบกำรอนุญำตนำเข้ำสินค้ำพืชของไทย ไต้หวันได้ยกเรื่องกำรขอเปิดตลำด
เมล็ดพันธุ์มะละกอขึ้นเป็นข้อกังวลทำงกำรค้ำสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ โดยกล่ำวยืนยันตำมท่ำทีเดิมว่ำไทย
เจตนำถ่วงเวลำในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชเพื่ออนุญำตนำเข้ำเมล็ดพันธุ์มะละกอจำกไต้หวันมำเป็นเวลำ ๙ ปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจำกกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติกักพืช โดยที่ไม่เคยตรวจพบศัตรูพืชในเมล็ดพันธุ์มะละกอจำก
ไต้หวันแต่อย่ำงใด ซึ่งกำรกระทำของไทยขัดต่อควำมตกลง SPS อย่ำงไรก็ดี ไต้หวันแจ้งว่ำได้รับทรำบควำมคืบหน้ำ
เรื่องรำยชื่อศัตรูพืชจำกกำรหำรือทวิภำคีกับผู้แทนไทยและได้รับสำเนำหนังสือของกรมวิชำกำรเกษตรเรียบร้อยแล้ว

-๒-

ทั้งนี้ ไต้หวันขอให้ไทยพิจำรณำอนุญำตเปิดตลำดเมล็ดพันธุ์มะละกอให้ไต้หวันโดยเร็ว ซึ่งผู้แทนไทยได้กล่ำวตอบ
ถ้อยแถลงของไต้หวัน โดยแจ้งควำมคืบหน้ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชว่ำได้จัดทำรำยชื่อศัตรูพืชกักกันใน
เมล็ดพันธุ์มะละกอไต้หวันเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรจัดทำเงื่อนไขกำรนำเข้ำเสนอให้คณะกรรม กำร
กักพืชพิจำรณำก่อนที่จะแจ้งเงื่อนไขกำรนำเข้ำให้ไต้หวันทรำบ พร้อมทั้งยินดีจะหำรือทวิภำคีกับไต้หวันเพื่อ
แก้ไขปัญหำร่วมกันต่อไป
๒.๒.๒ ร่ ำงกฎระเบี ยบว่ำด้ วยหลั กเกณฑ์ ในกำรจ ำแนกสำรก ำจั ดศั ตรูพื ชที่ เป็ นสำร
ขั ดขวำงกำรท ำงำนของต่ อมไร้ ท่ อ (Endocrine Disruptor) ของสหภำพยุ โรป อำร์ เจนติ น่ ำ จี น สหรั ฐอเมริ กำ
พร้อมด้วยประเทศสมำชิกอื่นอีก ๒๖ ประเทศ รวมทั้งไทยกล่ำวถ้อยแถลงแสดงควำมกังวลต่อร่ำงหลักเกณฑ์ซึ่ง
ใช้หลักกำร hazard cut-off criteria โดยเมื่อวันที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ สหภำพยุโรปได้ยอมรับร่ำงหลักเกณฑ์แล้ว
ทำให้ในกำรประชุมครั้งนี้ประเทศสมำชิกแสดงข้อกังวลอย่ำงมำกต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภำยหลังร่ำงหลักเกณฑ์
มี ผลบั งคั บ ใช้ โดยเรี ยกร้ องให้ สหภำพยุ โรปก ำหนดค่ ำ MRLs และ Import Tolerance ของสำรที่ มี ฤทธิ์ เป็ น
Endocrine Disruptor บนพื้นฐำนของกำรประเมินควำมเสี่ยง รวมทั้งขอให้กำหนดคำนิยำมและแนวทำงสำหรับกำร
พิจำรณำ Negligible Risk และขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ร่ำงหลักเกณฑ์นี้ รวมทั้งให้แจ้งเวียนแนวทำงกำรปฏิบัติ
ตำมร่ำงหลักเกณฑ์ ให้ ประเทศสมำชิ กทรำบ ทั้ งนี้ สหภำพยุโรปชี้แจงว่ำร่ำงหลั กเกณฑ์ ได้รับควำมเห็ นชอบจำก
ประเทศสมำชิ กสหภำพยุ โรปแล้ วและจะถู กเสนอต่ อ สภำยุ โรปและรัฐ สภำเพื่ อ ประกำศใช้ ต่ อไป ในเบื้ องต้ น
กำหนดให้ ร ะยะเวลำปรับ ตัว ๖ เดือนนั บ จำกวัน ที่กฎระเบี ยบนี้มีผ ลบังคับ ใช้ และหลั งจำกร่ำงหลั กเกณฑ์ มี
ผลบังคับใช้จึงจะพิจำรณำเงื่อนไขสำหรับ Negligible Risk และสหภำพยุโรปจะแจ้งเวียนแนวทำงกำรปฏิบัติตำมร่ำง
หลักเกณฑ์ให้ประเทศสมำชิกรับทรำบและแสดงข้อคิดเห็นต่อไป
๒.๒.๓ กฎระเบียบของจีนเรื่องข้อกำหนดกำรรับรองอำหำรนำเข้ำ อิสรำเอลและ
สหรัฐอเมริกำร่วมกับประเทศสมำชิกอื่นอีก ๑๐ ประเทศ แสดงข้อกังวลต่อระเบียบฉบับนี้ ที่จะมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีใบรับรองสำหรับสินค้ำอำหำรนำเข้ำทุกชนิด แม้ในสินค้ำที่มีควำม
เสี่ยงต่ำ โดยเรียกร้องให้จีนทบทวนกฎระเบียบให้อยู่บนพื้นฐำนกำรประเมินควำมเสี่ยงและอิงตำมมำตรฐำน
Codex แจ้งเวียนกฎระเบียบนี้ภำยใต้กรอบ SPS และขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ ซึ่งจีนแจ้งว่ำกฎระเบียบ
ดังกล่ำวอิงตำมกฎหมำยอำหำรของจีน และจะพิจำรณำขยำยเวลำกำรบังคับใช้หำกมีประเทศสมำชิกร้องขอ
๒.๒.๔ เอกสำรแนวทำงปฏิบัติสำหรับกำรควบคุมอำหำรนำเข้ำมำยังกลุ่มประเทศอ่ำว
อำหรับ (GCC Guide) สหรัฐอเมริกำขอให้ทุกประเทศในกลุ่มประเทศอ่ำวอำหรับแจ้งเวียนกำรชะลอกำรบังคับใช้
GCC Guide หลังจำกเดือนมิถุนำยนที่ผ่ำนมำบำห์เรนและคูเวตได้แจ้งเวียนกำรชะลอกำรบังคับใช้ เนื่องจำกได้รับ
ข้อคิดเห็นจำกประเทศสมำชิก WTO จำนวนมำก ทั้งนี้ GCC Guide อยู่ในระหว่ำงกำรทบทวนของคณะกรรมกำร
ควำมปลอดภัยอำหำรของ GCC และหำกมีผลบังคับใช้จะมีกำรแจ้งเวียนให้ประเทศสมำชิกทรำบต่อไป
๓. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า
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๓.๑ ไต้หวัน (๑) ไต้หวันแจ้งว่ำจะยกเรื่องกำรขอเปิดตลำดเมล็ดพันธุ์มะละกอจำกไต้หวันมำยัง
ไทยขึ้นเป็นข้อกังวลทำงกำรค้ำในกำรประชุมครั้งนี้ โดยไทยได้แจ้งควำมคืบหน้ำว่ำกรมวิชำกำรเกษตรได้จัดส่ง
หนังสือถึงไต้หวันแจ้งว่ำได้จัดทำรำยชื่อศัตรูพืชกักกันเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่ำงกำรจัดทำเงื่อนไขกำรนำเข้ำ
พร้อมทั้งยินดีจะหำรือทวิภำคีกับไต้หวันเพื่อแก้ไขปัญหำร่วมกันต่อไป (๒) ไทยเน้นย้ำให้ไต้หวันพิจำรณำถอด
ถอนไทยออกจำกรำยชื่อเขตแพร่กระจำยของศัตรูพืช ๓ ชนิดที่ไม่มีปรำกฎในไทย โดยผู้แทนไต้หวันขอให้หน่วยงำน
ของไทยทำหนังสือทำงกำรนำส่งข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของไต้หวันต่อไป
๓.๒ ชิลี (๑) ชิลีติดตำมควำมคืบหน้ำกำรจัดทำแบบสอบถำมฉบับใหม่สำหรับยื่นขอเปิดตลำดเนื้อ
สุกรและเนื้อโค โดยฝ่ำยไทยแจ้งว่ำอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. โรคระบำดสัตว์ฉบับใหม่ ซึ่งหำก
จัดทำเสร็จจะแจ้งให้ชิลีทรำบโดยเร็ว (๒) ชิลีติดตำมควำมคืบหน้ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชในแพร์สดที่ชิลีขอเป็น
priority ซึ่งกรมวิชำกำรเกษตรอยู่ระหว่ำงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืช (๓) ไทยติดตำมควำมคืบหน้ำกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ ยงศัตรูพืชในล ำไยและมังคุด โดยชิลีจะจัดส่งรำยชื่อศัตรูพืชให้ไทยได้ภำยในปลำยปีนี้ (๔) ชิลี แจ้งว่ำ กำร
ประชุมด้ำน SPS ภำยใต้ FTA ไทย-ชิลี ครั้งที่ ๒ ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงซำนเตียโก ประเทศชิลี ปลำยเดือนสิงหำคม ๒๕๖๐
๓.๓ ออสเตรเลีย (๑) ออสเตรเลียแสดงควำมกังวลเกี่ยวกับกำรจัดทำใบรับรองอำหำรแปรรูปที่มี
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จำกโคและเจลำตินกับ อย. ซึ่งยังคงไม่สำมำรถหำข้อสรุปร่วมกันได้ (๒) ออสเตรเลี ย
ได้จัดทำเงื่อนไขกำรนำเข้ำมะม่วงฉำยรังสีให้ไทยเรียบร้อยแล้ว และจะแจ้งควำมคืบหน้ำเรื่องเป็ดปรุงสุกให้ทรำบใน
กำรประชุม SPS Expert Group ต่อไป (๓) ออสเตรเลียขอทรำบควำมคืบหน้ำเรื่องกำรเปิดตลำดพลับฉำยรังสีใน
ประเด็ น กำรพิ จ ำรณำ Dose Mapping แผนกำรด ำเนิ นงำน และกำรส่ งเจ้ ำหน้ ำที่ ไปตรวจสอบโรงฉำยรั งสี
ที่ออสเตรเลีย (๔) ออสเตรเลียแจ้งว่ำ ไทยไม่ได้แจ้งเวียน พ.ร.บ. อำหำรสัตว์ฉบับใหม่ต่อ WTO ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้เดือนสิงหำคม ๒๕๖๐ (๕) ผู้แทนไทยกล่ำวขอบคุณที่ออสเตรเลียส่งคณะเจ้ำหน้ำที่มำเยี่ยมชมระบบกำรผลิต
สินค้ำกุ้งดิบและกรมประมงได้มีหนังสือทำงกำรแจ้งว่ำไทยสำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรนำเข้ำชั่วครำวของ
ออสเตรเลียได้ หวังว่ำไทยจะสำมำรถส่งออกกุ้งดิบไปยังออสเตรเลียได้โดยเร็ว
๓.๔ สหภำพยุโรป (๑) สหภำพยุโรปติดตำมควำมคืบหน้ำและขอให้ไทยเร่งพิจำรณำเปิดตลำด
สินค้ำพืชโดยเฉพำะแอปเปิ้ลและแพร์สดให้แก่โปแลนด์ เบลเยี่ยม และเยอรมัน ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ศัตรูพืชมำหลำยปีแล้ว (๒) สหภำพยุโรปติดตำมควำมคืบหน้ำกำรเปิดตลำดเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ โดยขอให้ไทยเร่ง
พิจำรณำเปิดตลำดสินค้ำดังกล่ำวโดยเร็ว พร้อมทั้งเรียกร้องให้ไทยใช้หลักกำรเดียวกับสหภำพยุโรปเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไปตรวจประเมิน (On-site Visit) ที่ประเทศผู้ตรวจประเมินจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว (๓) สหภำพยุโรป
มีหนังสือเชิญผู้แทน อย. ไปศึกษำดูงำนเรื่องกำรกล่ำวอ้ำงทำงโภชนำกำร (Nutrition Claim) และหำกไทยประสงค์จะไป
ศึกษำดู งำนด้ ำนอื่ น ก็ ขอให้ แจ้ งให้ สหภำพยุ โรปทรำบ (๔) ไทยสอบถำมควำมคื บหน้ ำและแสดงข้ อกั งวลต่อร่ำง
กฎระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรจำแนกสำรกำจัดศัตรูพืชที่เป็นสำรขัดขวำงกำรทำงำนของต่อมไร้ท่อ
ทั้งนี้ มกอช. ได้แจ้งเวียนผลกำรประชุมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบแล้ว

-๔-

------------------------------------------------

ที่มา : กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นฯ
กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตและอาหาร

