ผลการประชุมคณะกรรมการด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๑
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
****************
สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) ขอเรียนสรุปผลกำรประชุม ดังนี้
๑. การหารือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือเพื่อลดปัญหาด้านการค้าสินค้าเกษตรกรณีไม่มี
การกาหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits: MRLs) จัดโดยแคนำดำร่วมกับ
FAO เพื่อให้ห น่ว ยงำนภำครั ฐและเอกชนร่วมกันอภิปรำยและเสนอแนวทำงในกำรลดปัญหำกำรค้ำสิ นค้ำ
เกษตรที่ไม่มีกำรกำหนดค่ำ MRLs ซึ่งได้มีกำรเสนอแนวทำงลดผลกระทบโดยขอให้ประเทศผู้นำเข้ำพิจำรณำ
แนวทำง ดังนี้ (๑) ยอมรับกำรใช้ค่ำ Codex MRLs แทนกำรกำหนดค่ำ MRLs ที่ระดับต่ำสุด (๒) อ้ำงอิงค่ำ
MRLs จำกประเทศที่สำมที่มีกำรกำหนดค่ำไว้แล้ว (๓) พิจำรณำจัดทำ Import Tolerance กับประเทศคู่ค้ำ
นอกจำกนี้ ผู้แทนสหรัฐอเมริกำได้แสดงข้อกังวลในกรณีที่สหภำพยุโรปกำหนดให้ ใช้ค่ำ MRLs ที่ระดับ ๐.๐๑
ppm สำหรับสำรที่ไม่มีกำรกำหนดค่ำ MRLs และปัจจุบันกำรกำหนดค่ำ MRLs เป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อ
กำรค้ำสินค้ำเกษตรอย่ำงมำก จึงควรมีกำรหำรือเรื่องนีอ้ ย่ำงจริงจังในกำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำน SPS ต่อไป
๒. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเขตปลอดศัตรูพืช (Pest-free Areas) เพื่อให้ประเทศ
สมำชิกตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดทำเขตปลอดศัตรูพืชตำมมำตรฐำนของ IPPC (International Plant
Protection convention) และตำมบทบัญญัติข้อ ๖ ของควำมตกลงสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช รวมทั้งเปิด
โอกำสให้ประเทศสมำชิกได้แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบกำรณ์ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดทำ เขตปลอด
ศัตรูพืช โดยประเทศสมำชิกส่วนใหญ่สนับสนุนกำรจัดทำเขตปลอดศัตรูพืชพร้อมทั้งเสนอแลกเปลี่ยนวิธีกำร
จัดทำเขตศัตรูพืชและแนวทำงกำรรักษำสถำนะเขตปลอดศัตรูพืช รวมถึงเสนอเทคโนโลยีในกำรควบคุมแมลง
ศัตรูพืชโดยกำรฉำยรังสีเพื่อทำให้แมลงเป็นหมัน
๓. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ที่ประชุมได้มีกำรหำรือในประเด็นสำคัญ ๓ เรื่อง ได้แก่
๓.๑ กำรจั ด ท ำรำยงำนกำรทบทวนกำรด ำเนิ น กำรตำมควำมตกลง SPS ครั้ ง ที่ ๕
ฝ่ำยเลขำฯ เสนอแผนและกรอบระยะเวลำในกำรทำจัดรำยงำนกำรทบทวนฯ พร้อมทั้งเสนอต่อที่ประชุมอย่ำง
เป็นทำงกำรเพื่อพิจำรณำ โดยประเทศสมำชิก ให้ควำมเห็นชอบต่อแผนซึ่งกำหนดให้ กำรทำจัดรำยงำนกำร
ทบทวนฯ เสร็จสิ้นภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๓
๓.๒ กำรพิจำรณำคู่มือกำรปฏิบัติตำมควำมตกลง SPS ซึง่ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมกัน
ในกำรใส่บทยกเว้นควำมผิด (Disclaimer) ลงในเอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติตำมควำมตกลง SPS ว่ำ “คู่มือฉบับนี้เป็น
เพียงเอกสำรอ้ำงอิงเพื่อช่วยประเทศสมำชิกในกำรทำงำนด้ำน SPS เท่ำนั้น คู่มือฉบับนี้ไม่มีผลต่อสิทธิและข้อผูกพัน
ของประเทศสมำชิกภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยกำรบังคับใช้มำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช รวมถึงควำมตกลง
อื่นๆ ขององค์กำรกำรค้ำโลก”
๓.๓ กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรในระหว่ำงกำรประชุมคณะกรรมกำร SPS ครั้งที่ ๗๒ ที่ประชุม
เห็ นชอบให้ จั ดสั มมนำในหั วข้อ ขั้นตอนกำรควบคุม กำรตรวจสอบสิ นค้ำ และกำรให้ กำรอนุญ ำต (Control,
Inspection and approval procedures) ระหว่ำงวันที่ ๙–๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑ โดยประเทศสมำชิกเสนอ
เพิ่มเติมหัวข้อใบรับรองกำรส่งออก (Export Certificate) ในกำรสัมมนำด้วย

-๒๔. การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๑ สรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
๔.๑ ข้อกังวลทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่สำคัญและอำจมีผลกระทบต่อไทย
๔.๑.๑ ร่ำงกฎระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรจำแนกสำรกำจัดศัตรูพืชที่เป็นสำร
ขั ด ขวำงกำรท ำงำนของต่ อ มไร้ ท่ อ (Endocrine Disruptors) ของสหภำพยุ โ รป สำธำรณรั ฐ อำร์ เ จนติ น ำ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน สำธำรณรัฐอินเดียและสหรัฐอเมริกำ และประเทศสมำชิกอื่นๆ อีก ๑๗ ประเทศรวมทั้ง
รำชอำณำจักรไทย กล่ำวถ้อยแถลงแสดงข้อกังวลต่ อร่ำงหลักเกณฑ์ฯ ทบทวนฉบับใหม่ โดยแสดงควำมผิดหวัง
ที่ยังคงจัดทำบนพื้นฐำนควำมเป็นพิษของสำร พร้อมทั้งขอให้สหภำพยุโรปแจ้งเวียนร่ำงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่ำว และ
ขอทรำบแนวทำงกำรกำหนดค่ำ MRLs สำหรับสำรที่เป็น Endocrine Disruptors รวมทั้งเน้นย้ำให้สหภำพยุโรป
กำหนดค่ำ MRLs ของสำรที่เป็น Endocrine Disruptors บนพื้นฐำนกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งสหภำพยุโรปแจ้งว่ำ
ปัจจุบันร่ำงหลักเกณฑ์ฯ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของรัฐสภำยุโรป และจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ
๔.๑.๒ กฎระเบียบของสำธำรณรัฐ ประชำชนจีน เรื่อง ข้อกำหนดให้มีใบรับรอง
ควำมปลอดภัยสำหรับอำหำรนำเข้ำทุกชนิด สหรัฐอเมริกำร่วมกับประเทศสมำชิก อื่นอีก ๗ ประเทศรวมทั้ง
รำชอำณำจักรไทยแสดงข้อกังวลที่มำตรกำรฉบับนี้มีผ ลครอบคลุมสินค้ำที่มีควำมเสี่ยงต่ำ และเรียกร้องให้
สำธำรณรัฐประชำชนจีนพิจำรณำจัดทำกฎระเบียบใหม่บนพื้นฐำนกำรประเมินควำมเสี่ยงและสอดคล้องกับ
มำตรฐำน Codex โดยสำธำรณรัฐประชำชนจีน ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นของประเทศสมำชิกและอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำทบทวนกฎระเบียบดังกล่ำว
๔.๑.๓ ระเบียบกำรอนุญำตนำเข้ำสินค้ำพืช ของรำชอำณำจักรไทย สำธำรณรัฐจีน
(ไต้หวัน) ยกเรื่องกำรขอเปิดตลำดเมล็ดพันธุ์มะละกอเป็นข้อกังวลทำงกำรค้ำสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่
ผ่ำนมำ โดยยังคงขอให้รำชอำณำจักรไทยเร่งพิจำรณำอนุญำตให้นำเข้ำเมล็ดพันธุ์มะละกอจำกสำธำรณรัฐจีน
(ไต้ห วัน) โดยเร็ว และขอให้ รำชอำณำจั กรไทยพิจำรณำ (๑) อนุญำตให้นำเข้ำเมล็ดพันธุ์มะละกอผ่ำนกำร
ส่งไปรษณีย์ทำงอำกำศและพกพำติดตัวผู้โดยสำร (๒) ปรับเงื่อนไขกำรนำโดยอนุโลมให้ตรวจเมล็ดพันธุ์ก่อน
ส่งออกเพียงอย่ำงเดียว ทั้งนี้ ฝ่ำยไทยยืนยันว่ำร่ำงเงื่อนไขกำรนำเข้ำฉบับนี้จัดทำบนพื้นฐำนข้อมูลวิทยำศำสตร์
ที่มีอยู่และยินดีที่จะแก้ปัญหำร่วมกับสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) ต่อไป
๔.๒ ผู้แทนรำชอำณำจักรไทยกล่ำวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมภำยใต้หัวข้อเขตปลอดศัตรูพืชหรือ
โรคระบำด เพื่ อยื น ยั น สถำนะปลอดศั ตรู พื ช Xanthomonas stewartii หรื อ Pantoea stewarti ตำมข้ อมู ล
กำรสำรวจศัตรูพืชของรำชอำณำจักรไทย ซึ่งรำชอำณำจักรไทยได้แจ้งเวียนต่อ IPPC และ WTO แล้ว โดยขอให้
ประเทศสมำชิกพิจำรณำยอมรับสถำนะปลอดศัตรูพืชดังกล่ำวของรำชอำณำจักรไทย
๕. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า
๕.๑ สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) (๑) แจ้งว่ำจะหยิบยกเรื่องกำรเปิดตลำดเมล็ดพันธุ์มะละกอเป็น
ข้อกังวลทำงกำรค้ำสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ โดยขอให้ฝ่ำยไทยพิจำรณำอนุญำตกำรนำเข้ำทั้งสินค้ำ
ที่ขนส่งทำงอำกำศและสินค้ำที่นำติดตัวผู้โดยสำร และขอให้ปรับเงื่อนไขกำรนำเข้ำเพียงกำรตรวจเมล็ดพันธุ์ก่อน
ส่งออกเท่ำนั้ น เนื่ องจำกที่ผ่ำนมำฝ่ำยไทยไม่เคยตรวจพบไวรัส Tobacco Ringspot Virus (TRSV) ในเมล็ดพันธุ์

-๓มะละกอของสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) ทั้งนี้ ฝ่ ำยไทยแจ้งว่ ำกรมวิชำกำรเกษตรอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำทบทวน
ร่ำงเงื่อนไขกำรนำเข้ำใหม่เนื่องจำกมีกำรค้นพบข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์เพิ่มเติม (๒) ฝ่ำยไต้หวันขอให้ไทยเร่งจัดส่ง
หนังสือทำงกำรเพื่อชี้แจงแนวทำงกำรปรับปรุ งโรงรมผลหมำกสดภำยในวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ทัน
ฤดูกำลส่งออกรอบใหม่ (๓) ฝ่ำยไทยขอให้ฝ่ำยไต้หวันพิจำรณำถอดถอนไทยออกจำกรำยชื่อเขตแพร่กระจำยด้วง
เจำะเมล็ดมะม่วง (Sternochetus magiferae) เป็นลำดับแรก โดยขณะนี้ฝ่ำยไทยอยู่ระหว่ำงรวบรวมข้อมูลกำร
สำรวจเป็นระยะเวลำติดต่อกัน ๓ ปี และจะจัดส่งให้ฝ่ำยไต้หวันโดยเร็ว (๔) ฝ่ำยไทยสอบถำมควำมคืบหน้ำผล
กำรตรวจประเมินโรงอบไอน้ำสำหรับมังคุด ซึ่งฝ่ำยไต้หวันแจ้งว่ำจะจัดทำหนังสือทำงกำรแจ้งผลให้ ฝ่ำยไทย
ทรำบภำยในเดือนเมษำยน ๒๕๖๑
๕.๒ สำธำรณรัฐ อินเดีย (๑) ฝ่ ำยไทยสอบถำมควำมชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรนำเข้ำ
มะขำมของสำธำรณรัฐ อินเดียและจัดส่งตัวอย่ำงใบรับรองสุขอนำมัยพืชตำมเงื่อนไขใหม่เพื่อให้ ฝ่ำยอินเดีย
พิจำรณำ โดยผู้แทนสำธำรณรัฐอินเดียแจ้งว่ำเงื่อนไขฯ ฉบับใหม่นี้อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจัดทำทำงกฎหมำย
ซึ่งหำกฝ่ ำ ยไทยสำมำรถทำตำมเงื่อ นไขดังกล่ ำวได้ก็ จะสำมำรถส่ งออกมะขำมมำยัง สำธำรณรัฐ อิ นเดียได้
แต่ ในระหว่ำงรอกำรบั งคับ ใช้ เงื่อนไขฉบับใหม่ สำธำรณรัฐ อินเดียจำเป็นต้องระงับกำรนำเข้ำมะขำมจำก
รำชอำณำจักรไทยก่อน (๒) ฝ่ำยอินเดียสอบถำมกรณีที่ ฝ่ำยไทยระงับกำรนำเข้ำกุ้ง ชั่วครำวจำกสำธำรณรัฐ
อินเดีย โดยฝ่ำยไทยแจ้งว่ำกรมประมงได้มีหนังสือถึงสถำนเอกอัครรำชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเพื่อขอ
ข้อมูลสถำนกำรณ์โรคกุ้ง และยินดี จะประสำนขอสำเนำหนังสือให้ แก่ผู้แทนถำวรอินเดียประจำองค์กำรกำร
ค้ำโลกตำมทีร่ ้องขอ
๕.๓ สหภำพยุโ รป (๑) ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรเปิดตลำดเนื้อ สุกรของรำชอำณำจักร
เบลเยี ย ม ซึ่ง ฝ่ ำ ยไทยได้ส่ งหนั งสื อทำงกำรแจ้ งผลกำรพิ จำรณำแบบสอบถำมให้ ฝ่ ำยเบลเยียมทรำบแล้ ว
(๒) จะจัดส่งข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนกำรนำเข้ำสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ซึ่งฝ่ำยไทยได้แจ้งเวียนให้ประเทศ
สมำชิกรับทรำบ (๓) แจ้งว่ำ สหภำพยุโรปจะจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง Regionalization ในรำชอำณำจักร
ไทยช่วงเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๑ และมีควำมยินดีหำกผู้แทนไทยประสงค์จะเดินทำงไปดูงำนที่สหภำพยุโรป
ทั้ง นี้ ฝ่ ำ ยไทยแจ้ งว่ ำกรมปศุ สั ต ว์ส นใจจะไปศึ กษำดู งำนห้ องปฏิ บัติ กำรตรวจวิ เครำะห์ เชื้ อ Salmonella
(๔) แสดงควำมกังวลต่อกำรเปิดตลำดแอปเปิ ลจำกสำธำรณรัฐโปแลนด์ เนื่องจำกเป็นประเด็นที่คงค้ำงมำนำน
และแสดงควำมประสงค์ ที่ จ ะจั ด ตั้ง คณะท ำงำนร่ ว มกับ ฝ่ ำยไทยเพื่อ ผลั ก ดั นกำรเปิ ด ตลำดสิ น ค้ำ ดั งกล่ ำ ว
(๕) แจ้งควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกฎระเบียบ Plant Health ฉบับใหม่ของสหภำพยุโรป โดยจะประกำศรำยชื่อพืช
ที่มีควำมเสี่ยงสูง ในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๑ ซึ่งต้องผ่ำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืช และถูกระงับกำร
นำเข้ำจนกว่ำจะวิเครำะห์ ควำมเสี่ย งศัตรูพืชเสร็จสิ้ น (๖) ฝ่ ำยไทยแสดงข้อกังวลต่อ ร่ำงกฎระเบียบว่ำด้ว ย
หลักเกณฑ์ในกำรจำแนกสำรกำจัดศัตรูพืชที่เป็น Endocrine Disruptors
๕.๔ เครือรัฐออสเตรเลีย (๑) ฝ่ำยออสเตรเลียติดตำมควำมคืบหน้ำกำรเปิดตลำดอะโวคำโด
และพลับฉำยรังสี โดยฝ่ำยไทยยืนยันเงื่อนไขกำรนำเข้ำอะโวคำโดซึ่งกำหนดให้บรรจุในบรรจุภัณฑ์กันแมลงภำยใน
๒๔ ชั่วโมงหลังกำรเก็บเกี่ยว และยินดีรับพิจำรณำข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ำยออสเตรเลียจะจัดส่งให้ ส่วนพลับฉำยรังสี

-๔อยู่ ร ะหว่ ำงกำรพิ จ ำรณำของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) และจะแจ้ งผลให้ ทรำบต่ อไป
(๒) ฝ่ำยออสเตรเลียแสดงควำมกังวลต่อใบรับรองอำหำรแปรรูปที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จำกโคและเจลำตินที่
ยังไม่สำมำรถหำข้อสรุปร่วมกับ อย. ได้ ซึ่งฝ่ำยไทยแจ้งว่ำ อย. อยู่ระหว่ำงพิจำรณำข้อมูลของฝ่ำยออสเตรเลียและ
ยินดีหำรือกับผู้แทนสถำนเอกอัครรำชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย (๓) ฝ่ำยออสเตรเลียติดตำมควำมคืบหน้ำ
กำรแจ้งเวียนพระรำชบัญญัติคุณภำพอำหำรสัตว์ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ ฝ่ำยไทยจะแจ้งเวียน WTO ภำยหลังจำก
จัดทำกฎระเบียบภำยใต้ พ.ร.บ. ฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว (๔) ฝ่ำยออสเตรเลียแสดงข้อกังวลต่อกฎกระทรวงกำรคลัง
เรื่องกำรอนุญำตนำสุรำเข้ำมำในรำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้มีกำรตรวจคุณภำพไวน์ก่อนกำร
ส่งออก และขอให้ฝ่ำยไทยพิจำรณำแจ้งเวียนกฎระเบียบดังกล่ำวต่อ WTO (๕) ฝ่ำยไทยติดตำมควำมคืบหน้ำ
กำรเปิดตลำดเป็ดปรุงสุกโดยขอให้ฝ่ำยออสเตรเลียเร่งจัดทำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรนำเข้ำโดยเร็ว และกำร
เปิดตลำดมะม่วงฉำยรังสี ซึ่งฝ่ำยออสเตรเลียอยู่ระหว่ำงกำรจัดทำเงื่อนไขกำรนำเข้ำและเตรียมจะประกำศ
เป็นเงื่อนไขกำรนำเข้ำ ต่อไป (๖) ฝ่ำยไทยแสดงข้อกังวลต่อเงื่อนไขกำรนำเข้ำชั่วครำวสำหรับกุ้งดิบ พร้อมทั้ง
ขอให้ฝ่ำยออสเตรเลียพิจำรณำจัดทำควำมเท่ำเทียมด้ำนห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์โรคกุ้งและขอทรำบกรอบ
ระยะเวลำที่หลักเกณฑ์กำรนำเข้ำฉบับถำวรจะแล้วเสร็จ ซึ่งฝ่ำยออสเตรเลียแจ้งว่ำอยู่ระหว่ำงจัดทำหลักเกณฑ์
กำรนำเข้ำฉบับถำวรและหำกเสร็จแล้วจะแจ้งเวียน WTO ต่อไป
๕.๕ สำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำน ฝ่ำยไทยยื่นข้อมูลขอให้ฝ่ำยปำกีสถำนยอมรับสถำนะ
ปลอดศัตรูพืชทั้ง ๔ ชนิด ได้แก่ High plains tenuivirus, Wheat streak mosaic rymovirus, Maize dwarf
mosaic potyvirus และ Xanthomonas stewartii พร้อมทั้งขอผ่อนผันเงื่อนไขกำรนำเข้ำเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด
ในฤดูกำลนี้เหลือเพียงกำรตรวจวิเครำะห์เมล็ดพันธุ์ก่อนส่งออก ซึ่งผู้แทนสำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำนขอให้ฝ่ำย
ไทยจัดส่งข้อมูลทั้งหมดให้หน่วยงำนประสำนกลำงด้ำน SPS ของสำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำน และจัดส่งหนังสือ
ทำงกำรเพื่อนำส่งข้อมูลไปยังหน่วยงำนอำรักขำพืชของสำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำนด้วย
๕.๖ สำธำรณรัฐเกำหลี (๑) ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรเปิดตลำดเนื้อโคจำกรำชอำณำจักรไทย
โดยฝ่ ำ ยไทยแจ้ ง ว่ำ กรมปศุ สั ต ว์ อยู่ ร ะหว่ ำ งพิ จ ำรณำข้ อ มูล กำรตอบแบบสอบถำมของสำธำรณรัฐ เกำหลี
(๒) ฝ่ำยไทยติดตำมควำมคืบหน้ำกำรอนุญำตนำเข้ำมะม่วงมหำชนก โดยฝ่ำยเกำหลีแจ้งว่ำอยู่ระหว่ำงพิจำรณำ
ข้อมูลด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับกำรสอบเทียบแท่งวัดอุณหภูมิตำมที่ฝ่ำยไทยเสนอและจะแจ้งผลให้ฝ่ำยไทยทรำบต่อไป
๕.๗ สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรขอเปิดตลำดสินค้ำเนื้อสัตว์มำยัง
รำชอำณำจักรไทยและสอบถำมควำมคืบหน้ำกำรจัดทำแบบสอบถำมสำหรับสินค้ำปศุสัตว์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก
เนื้ อ หมู สั ต ว์ มี ชี วิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ GMOs จำกโค โดยขอทรำบควำมคื บ หน้ ำ และระยะเวลำที่ จ ะจั ด ส่ ง
แบบสอบถำมให้สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล ทั้งนี้ ผู้แทนไทยจะสอบถำมควำมคืบหน้ำกับกรมปศุสัตว์และแจ้งให้
ผู้แทนถำวรบรำซิลประจำองค์กำรกำรค้ำโลกทรำบต่อไป
๕.๘ แคนำดำ ติดตำมควำมคืบหน้ ำกำรขอเปิดตลำดเนื้ อหมูมำยัง รำชอำณำจั กรไทย
โดยแจ้ งว่ำ เมื่อเดือนมิถุนำยน ๒๕๕๙ ได้จัดส่ งหนังสื อทำงกำรเพื่อนำส่ ง ข้อมูล Ractopamine–free pork
certification program ให้กับกรมปศุสัตว์และ อย. พิจำรณำ และเรียกร้องให้ ฝ่ำยไทยตอบหนังสือทำงกำร

-๕ฉบับดังกล่ำว โดยผู้แทนไทยแจ้งว่ำกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่ำงพิจำรณำข้อมูลทำงด้ำนเทคนิคบำงประกำรที่ต้องกำร
ข้อมูลเพิ่มเติมและจะติดต่อไปยังแคนำดำโดยตรง
ทั้งนี้ มกอช. ได้แจ้งเวียนผลกำรประชุมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบแล้ว
****************************
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