
 ผลการประชุมคณะกรรมการด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๑ 
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  

                                      **************** 

       ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) ขอเรียนสรุปผลกำรประชุม ดังนี้ 
 ๑. การหารือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือเพื่อลดปัญหาด้านการค้าสินค้าเกษตรกรณีไม่มี
การก าหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits: MRLs) จัดโดยแคนำดำร่วมกับ 
FAO เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนร่วมกันอภิปรำยและเสนอแนวทำงในกำรลดปัญหำกำรค้ำสินค้ำ
เกษตรที่ไม่มีกำรก ำหนดค่ำ MRLs ซึ่งได้มีกำรเสนอแนวทำงลดผลกระทบโดยขอให้ประเทศผู้น ำเข้ำพิจำรณำ
แนวทำง ดังนี้ (๑) ยอมรับกำรใช้ค่ำ Codex MRLs แทนกำรก ำหนดค่ำ MRLs ที่ระดับต่ ำสุด (๒) อ้ำงอิงค่ำ 
MRLs จำกประเทศที่สำมที่มีกำรก ำหนดค่ำไว้แล้ว (๓) พิจำรณำจัดท ำ Import Tolerance กับประเทศคู่ค้ำ 
นอกจำกนี้ ผู้แทนสหรัฐอเมริกำได้แสดงข้อกังวลในกรณีที่สหภำพยุโรปก ำหนดให้ใช้ค่ำ MRLs ที่ระดับ ๐.๐๑ 
ppm ส ำหรับสำรที่ไม่มีกำรก ำหนดค่ำ MRLs และปัจจุบันกำรก ำหนดค่ำ MRLs เป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อ
กำรค้ำสินค้ำเกษตรอย่ำงมำก จึงควรมีกำรหำรือเรื่องนีอ้ย่ำงจริงจังในกำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำน SPS ต่อไป 
 ๒. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเขตปลอดศัตรูพืช (Pest-free Areas) เพ่ือให้ประเทศ
สมำชิกตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดท ำเขตปลอดศัตรูพืชตำมมำตรฐำนของ IPPC (International Plant 
Protection convention) และตำมบทบัญญัติข้อ ๖ ของควำมตกลงสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช รวมทั้งเปิด
โอกำสให้ประเทศสมำชิกได้แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบกำรณ์ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดท ำ เขตปลอด
ศัตรูพืช โดยประเทศสมำชิกส่วนใหญ่สนับสนุนกำรจัดท ำเขตปลอดศัตรูพืชพร้อมทั้งเสนอแลกเปลี่ยนวิธีกำร
จัดท ำเขตศัตรูพืชและแนวทำงกำรรักษำสถำนะเขตปลอดศัตรูพืช รวมถึงเสนอเทคโนโลยีในกำรควบคุมแมลง
ศัตรูพืชโดยกำรฉำยรังสีเพื่อท ำให้แมลงเป็นหมัน 
 ๓. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ที่ประชุมได้มีกำรหำรือในประเด็นส ำคัญ ๓ เรื่อง ได้แก่ 
  ๓.๑ กำรจัดท ำรำยงำนกำรทบทวนกำรด ำเนินกำรตำมควำมตกลง SPS ครั้งที่  ๕ 
ฝ่ำยเลขำฯ เสนอแผนและกรอบระยะเวลำในกำรท ำจัดรำยงำนกำรทบทวนฯ พร้อมทั้งเสนอต่อที่ประชุมอย่ำง
เป็นทำงกำรเพ่ือพิจำรณำ โดยประเทศสมำชิกให้ควำมเห็นชอบต่อแผนซึ่งก ำหนดให้กำรท ำจัดรำยงำนกำร
ทบทวนฯ เสร็จสิ้นภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๓  

๓.๒ กำรพิจำรณำคู่มือกำรปฏิบัติตำมควำมตกลง SPS  ซ่ึงที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมกัน
ในกำรใส่บทยกเว้นควำมผิด (Disclaimer) ลงในเอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติตำมควำมตกลง SPS ว่ำ “คู่มือฉบับนี้เป็น
เพียงเอกสำรอ้ำงอิงเพ่ือช่วยประเทศสมำชิกในกำรท ำงำนด้ำน SPS เท่ำนั้น คู่มือฉบับนี้ไม่มีผลต่อสิทธิและข้อผูกพัน
ของประเทศสมำชิกภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยกำรบังคับใช้มำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช รวมถึงควำมตกลง
อ่ืนๆ ขององค์กำรกำรค้ำโลก”   

๓.๓ กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรในระหว่ำงกำรประชุมคณะกรรมกำร SPS ครั้งที่ ๗๒ ที่ประชุม 
เห็นชอบให้จัดสัมมนำในหัวข้อ ขั้นตอนกำรควบคุม กำรตรวจสอบสินค้ำ และกำรให้กำรอนุญำต (Control, 
Inspection and approval procedures) ระหว่ำงวันที่ ๙–๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑ โดยประเทศสมำชิกเสนอ
เพ่ิมเติมหัวข้อใบรับรองกำรส่งออก (Export Certificate) ในกำรสัมมนำด้วย 
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 ๔. การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๑ สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้  
  ๔.๑ ข้อกังวลทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่ส ำคัญและอำจมีผลกระทบต่อไทย  
   ๔.๑.๑ ร่ำงกฎระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรจ ำแนกสำรก ำจัดศัตรูพืชที่เป็นสำร
ขัดขวำงกำรท ำงำนของต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors) ของสหภำพยุ โรป สำธำรณรัฐอำร์ เจนตินำ                   
สำธำรณรัฐประชำชนจีน สำธำรณรัฐอินเดียและสหรัฐอเมริกำ และประเทศสมำชิกอ่ืนๆ อีก ๑๗ ประเทศรวมทั้ง
รำชอำณำจักรไทย กล่ำวถ้อยแถลงแสดงข้อกังวลต่อร่ำงหลักเกณฑ์ฯ ทบทวนฉบับใหม่ โดยแสดงควำมผิดหวัง                  
ที่ยังคงจัดท ำบนพ้ืนฐำนควำมเป็นพิษของสำร พร้อมทั้งขอให้สหภำพยุโรปแจ้งเวียนร่ำงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่ำว และ
ขอทรำบแนวทำงกำรก ำหนดค่ำ MRLs ส ำหรับสำรที่เป็น Endocrine Disruptors รวมทั้งเน้นย้ ำให้สหภำพยุโรป
ก ำหนดค่ำ MRLs ของสำรที่เป็น Endocrine Disruptors บนพ้ืนฐำนกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งสหภำพยุโรปแจ้งว่ำ
ปัจจุบันร่ำงหลักเกณฑฯ์ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของรัฐสภำยุโรป และจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ  
   ๔.๑.๒ กฎระเบียบของสำธำรณรัฐประชำชนจีน เรื่อง ข้อก ำหนดให้มีใบรับรอง
ควำมปลอดภัยส ำหรับอำหำรน ำเข้ำทุกชนิด สหรัฐอเมริกำร่วมกับประเทศสมำชิกอ่ืนอีก ๗ ประเทศรวมทั้ง
รำชอำณำจักรไทยแสดงข้อกังวลที่มำตรกำรฉบับนี้มีผลครอบคลุมสินค้ำที่มีควำมเสี่ยงต่ ำ  และเรียกร้องให้
สำธำรณรัฐประชำชนจีนพิจำรณำจัดท ำกฎระเบียบใหม่บนพ้ืนฐำนกำรประเมินควำมเสี่ยงและสอดคล้องกับ
มำตรฐำน Codex โดยสำธำรณรัฐประชำชนจีนยินดีรับฟังข้อคิดเห็นของประเทศสมำชิกและอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำทบทวนกฎระเบียบดังกล่ำว 
   ๔.๑.๓ ระเบียบกำรอนุญำตน ำเข้ำสินค้ำพืชของรำชอำณำจักรไทย สำธำรณรัฐจีน 
(ไต้หวัน) ยกเรื่องกำรขอเปิดตลำดเมล็ดพันธุ์มะละกอเป็นข้อกังวลทำงกำรค้ำสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่                         
ผ่ำนมำ โดยยังคงขอให้รำชอำณำจักรไทยเร่งพิจำรณำอนุญำตให้น ำเข้ำเมล็ดพันธุ์มะละกอจำกสำธำรณรัฐจีน 
(ไต้หวัน) โดยเร็ว และขอให้รำชอำณำจักรไทยพิจำรณำ (๑) อนุญำตให้น ำเข้ำเมล็ดพันธุ์มะละกอผ่ำนกำร                   
ส่งไปรษณีย์ทำงอำกำศและพกพำติดตัวผู้โดยสำร (๒) ปรับเงื่อนไขกำรน ำโดยอนุโลมให้ตรวจเมล็ดพันธุ์ก่อน
ส่งออกเพียงอย่ำงเดียว ทั้งนี้ ฝ่ำยไทยยืนยันว่ำร่ำงเงื่อนไขกำรน ำเข้ำฉบับนี้จัดท ำบนพ้ืนฐำนข้อมูลวิทยำศำสตร์
ที่มีอยู่และยินดีที่จะแก้ปัญหำร่วมกับสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) ต่อไป 
  ๔.๒ ผู้แทนรำชอำณำจักรไทยกล่ำวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมภำยใต้หัวข้อเขตปลอดศัตรูพืชหรือ
โรคระบำด เพ่ือยืนยันสถำนะปลอดศัตรูพืช Xanthomonas stewartii หรือ Pantoea stewarti ตำมข้อมูล                   
กำรส ำรวจศัตรูพืชของรำชอำณำจักรไทย ซึ่งรำชอำณำจักรไทยได้แจ้งเวียนต่อ IPPC และ WTO แล้ว โดยขอให้
ประเทศสมำชิกพิจำรณำยอมรับสถำนะปลอดศัตรูพืชดังกล่ำวของรำชอำณำจักรไทย  
 ๕. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า 
  ๕.๑ สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) (๑) แจ้งว่ำจะหยิบยกเรื่องกำรเปิดตลำดเมล็ดพันธุ์มะละกอเป็น
ข้อกังวลทำงกำรค้ำสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ โดยขอให้ฝ่ำยไทยพิจำรณำอนุญำตกำรน ำเข้ำทั้งสินค้ำ                
ที่ขนส่งทำงอำกำศและสินค้ำที่น ำติดตัวผู้โดยสำร และขอให้ปรับเงื่อนไขกำรน ำเข้ำเพียงกำรตรวจเมล็ดพันธุ์ก่อน
ส่งออกเท่ำนั้น เนื่องจำกที่ผ่ำนมำฝ่ำยไทยไม่เคยตรวจพบไวรัส Tobacco Ringspot Virus (TRSV) ในเมล็ดพันธุ์
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มะละกอของสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) ทั้งนี้ ฝ่ำยไทยแจ้งว่ำกรมวิชำกำรเกษตรอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำทบทวน                 
ร่ำงเงื่อนไขกำรน ำเข้ำใหม่เนื่องจำกมีกำรค้นพบข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์เพ่ิมเติม (๒) ฝ่ำยไต้หวันขอให้ไทยเร่งจัดส่ง
หนังสือทำงกำรเพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรปรับปรุงโรงรมผลหมำกสดภำยในวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้ทัน
ฤดูกำลส่งออกรอบใหม ่(๓) ฝ่ำยไทยขอให้ฝ่ำยไต้หวันพิจำรณำถอดถอนไทยออกจำกรำยชื่อเขตแพร่กระจำยด้วง
เจำะเมล็ดมะม่วง (Sternochetus magiferae) เป็นล ำดับแรก โดยขณะนี้ฝ่ำยไทยอยู่ระหว่ำงรวบรวมข้อมูลกำร
ส ำรวจเป็นระยะเวลำติดต่อกัน ๓ ปี และจะจัดส่งให้ฝ่ำยไต้หวันโดยเร็ว (๔) ฝ่ำยไทยสอบถำมควำมคืบหน้ำผล
กำรตรวจประเมินโรงอบไอน้ ำส ำหรับมังคุด ซึ่งฝ่ำยไต้หวันแจ้งว่ำจะจัดท ำหนังสือทำงกำรแจ้งผลให้ฝ่ำยไทย
ทรำบภำยในเดือนเมษำยน ๒๕๖๑   
  ๕.๒ สำธำรณรัฐอินเดีย (๑) ฝ่ำยไทยสอบถำมควำมชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรน ำเข้ำ
มะขำมของสำธำรณรัฐอินเดียและจัดส่งตัวอย่ำงใบรับรองสุขอนำมัยพืชตำมเงื่อนไขใหม่เพ่ือให้ฝ่ำยอินเดีย
พิจำรณำ โดยผู้แทนสำธำรณรัฐอินเดียแจ้งว่ำเงื่อนไขฯ ฉบับใหม่นี้อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจัดท ำทำงกฎหมำย 
ซึ่งหำกฝ่ำยไทยสำมำรถท ำตำมเงื่อนไขดังกล่ำวได้ก็จะสำมำรถส่งออกมะขำมมำยังสำธำรณรัฐอินเดียได้                    
แต่ในระหว่ำงรอกำรบังคับใช้เงื่อนไขฉบับใหม่ สำธำรณรัฐอินเดียจ ำเป็นต้องระงับกำรน ำเข้ำมะขำมจำก
รำชอำณำจักรไทยก่อน (๒) ฝ่ำยอินเดียสอบถำมกรณีที่ฝ่ำยไทยระงับกำรน ำเข้ำกุ้งชั่วครำวจำกสำธำรณรัฐ
อินเดีย โดยฝ่ำยไทยแจ้งว่ำกรมประมงได้มีหนังสือถึงสถำนเอกอัครรำชทูตอินเดียประจ ำประเทศไทยเพ่ือขอ
ข้อมูลสถำนกำรณ์โรคกุ้ง และยินดีจะประสำนขอส ำเนำหนังสือให้แก่ผู้แทนถำวรอินเดียประจ ำองค์กำรกำร              
ค้ำโลกตำมทีร่้องขอ 
  ๕.๓ สหภำพยุโรป (๑) ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรเปิดตลำดเนื้อสุกรของรำชอำณำจักร
เบลเยียม ซึ่งฝ่ำยไทยได้ส่งหนังสือทำงกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำแบบสอบถำมให้ฝ่ำยเบลเยียมทรำบแล้ว                     
(๒) จะจัดส่งข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนกำรน ำเข้ำสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ซึ่งฝ่ำยไทยได้แจ้งเวียนให้ประเทศ
สมำชิกรับทรำบ (๓) แจ้งว่ำ สหภำพยุโรปจะจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง Regionalization ในรำชอำณำจักร
ไทยช่วงเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๑ และมีควำมยินดีหำกผู้แทนไทยประสงค์จะเดินทำงไปดูงำนที่สหภำพยุโรป                 
ทั้งนี้ ฝ่ำยไทยแจ้งว่ำกรมปศุสัตว์สนใจจะไปศึกษำดูงำนห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์เชื้อ  Salmonella                 
(๔) แสดงควำมกังวลต่อกำรเปิดตลำดแอปเปิลจำกสำธำรณรัฐโปแลนด์ เนื่องจำกเป็นประเด็นที่คงค้ำงมำนำน 
และแสดงควำมประสงค์ที่จะจัดตั้งคณะท ำงำนร่วมกับฝ่ำยไทยเพ่ือผลักดันกำรเปิดตลำดสินค้ำดังกล่ำว                   
(๕) แจ้งควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกฎระเบียบ Plant Health ฉบับใหม่ของสหภำพยุโรป โดยจะประกำศรำยชื่อพืช
ที่มีควำมเสี่ยงสูงในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๑ ซึ่งต้องผ่ำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชและถูกระงับกำร
น ำเข้ำจนกว่ำจะวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชเสร็จสิ้น (๖) ฝ่ำยไทยแสดงข้อกังวลต่อร่ำงกฎระเบียบว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ในกำรจ ำแนกสำรก ำจัดศัตรูพืชที่เป็น Endocrine Disruptors  
  ๕.๔ เครือรัฐออสเตรเลีย (๑) ฝ่ำยออสเตรเลียติดตำมควำมคืบหน้ำกำรเปิดตลำดอะโวคำโด
และพลับฉำยรังสี โดยฝ่ำยไทยยืนยันเงื่อนไขกำรน ำเข้ำอะโวคำโดซึ่งก ำหนดให้บรรจุในบรรจุภัณฑ์กันแมลงภำยใน 
๒๔ ชั่วโมงหลังกำรเก็บเกี่ยว และยินดีรับพิจำรณำข้อมูลเพ่ิมเติมที่ฝ่ำยออสเตรเลียจะจัดส่งให้  ส่วนพลับฉำยรังสี 
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อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) และจะแจ้งผลให้ทรำบต่อไป                   
(๒) ฝ่ำยออสเตรเลียแสดงควำมกังวลต่อใบรับรองอำหำรแปรรูปที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จำกโคและเจลำตินที่
ยังไม่สำมำรถหำข้อสรุปร่วมกับ อย. ได้ ซึ่งฝ่ำยไทยแจ้งว่ำ อย. อยู่ระหว่ำงพิจำรณำข้อมูลของฝ่ำยออสเตรเลียและ
ยินดีหำรือกับผู้แทนสถำนเอกอัครรำชทูตออสเตรเลียประจ ำประเทศไทย (๓) ฝ่ำยออสเตรเลียติดตำมควำมคืบหน้ำ
กำรแจ้งเวียนพระรำชบัญญัติคุณภำพอำหำรสัตว์ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงฝ่ำยไทยจะแจ้งเวียน WTO ภำยหลังจำก 
จัดท ำกฎระเบียบภำยใต้ พ.ร.บ. ฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว (๔) ฝ่ำยออสเตรเลียแสดงข้อกังวลต่อกฎกระทรวงกำรคลัง 
เรื่องกำรอนุญำตน ำสุรำเข้ำมำในรำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งก ำหนดให้มีกำรตรวจคุณภำพไวน์ก่อนกำร
ส่งออก และขอให้ฝ่ำยไทยพิจำรณำแจ้งเวียนกฎระเบียบดังกล่ำวต่อ WTO (๕) ฝ่ำยไทยติดตำมควำมคืบหน้ำ
กำรเปิดตลำดเป็ดปรุงสุกโดยขอให้ฝ่ำยออสเตรเลียเร่งจัดท ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรน ำเข้ำโดยเร็ว และกำร
เปิดตลำดมะม่วงฉำยรังสี ซึ่งฝ่ำยออสเตรเลียอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำเงื่อนไขกำรน ำเข้ำและเตรียมจะประกำศ
เป็นเงื่อนไขกำรน ำเข้ำต่อไป (๖) ฝ่ำยไทยแสดงข้อกังวลต่อเงื่อนไขกำรน ำเข้ำชั่วครำวส ำหรับกุ้งดิบ พร้อมทั้ง
ขอให้ฝ่ำยออสเตรเลียพิจำรณำจัดท ำควำมเท่ำเทียมด้ำนห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์โรคกุ้งและขอทรำบกรอบ
ระยะเวลำที่หลักเกณฑ์กำรน ำเข้ำฉบับถำวรจะแล้วเสร็จ ซึ่งฝ่ำยออสเตรเลียแจ้งว่ำอยู่ระหว่ำงจัดท ำหลักเกณฑ์
กำรน ำเข้ำฉบับถำวรและหำกเสร็จแล้วจะแจ้งเวียน WTO ต่อไป 
  ๕.๕ สำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำน ฝ่ำยไทยยื่นข้อมูลขอให้ฝ่ำยปำกีสถำนยอมรับสถำนะ
ปลอดศัตรูพืชทั้ง ๔ ชนิด ได้แก ่High plains tenuivirus, Wheat streak mosaic rymovirus, Maize dwarf 
mosaic potyvirus และ Xanthomonas stewartii พร้อมทั้งขอผ่อนผันเงื่อนไขกำรน ำเข้ำเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด
ในฤดูกำลนี้เหลือเพียงกำรตรวจวิเครำะห์เมล็ดพันธุ์ก่อนส่งออก ซึ่งผู้แทนสำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำนขอให้ฝ่ำย
ไทยจัดส่งข้อมูลทั้งหมดให้หน่วยงำนประสำนกลำงด้ำน SPS ของสำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำน และจัดส่งหนังสือ
ทำงกำรเพ่ือน ำส่งข้อมูลไปยังหน่วยงำนอำรักขำพืชของสำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำนด้วย 
  ๕.๖ สำธำรณรัฐเกำหลี (๑) ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรเปิดตลำดเนื้อโคจำกรำชอำณำจักรไทย 
โดยฝ่ำยไทยแจ้งว่ำกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่ำงพิจำรณำข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมของสำธำรณรัฐเกำหลี                     
(๒) ฝ่ำยไทยติดตำมควำมคืบหน้ำกำรอนุญำตน ำเข้ำมะม่วงมหำชนก โดยฝ่ำยเกำหลีแจ้งว่ำอยู่ระหว่ำงพิจำรณำ
ข้อมูลด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับกำรสอบเทียบแท่งวัดอุณหภูมิตำมที่ฝ่ำยไทยเสนอและจะแจ้งผลให้ฝ่ำยไทยทรำบต่อไป  
  ๕.๗ สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรขอเปิดตลำดสินค้ำเนื้อสัตว์มำยัง
รำชอำณำจักรไทยและสอบถำมควำมคืบหน้ำกำรจัดท ำแบบสอบถำมส ำหรับสินค้ำปศุสัตว์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก 
เนื้อหมู สัตว์มีชีวิต และผลิตภัณฑ์ GMOs จำกโค โดยขอทรำบควำมคืบหน้ำและระยะเวลำที่จะจัดส่ง
แบบสอบถำมให้สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล ทั้งนี้ ผู้แทนไทยจะสอบถำมควำมคืบหน้ำกับกรมปศุสัตว์และแจ้งให้
ผู้แทนถำวรบรำซิลประจ ำองค์กำรกำรค้ำโลกทรำบต่อไป 
  ๕.๘ แคนำดำ ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรขอเปิดตลำดเนื้อหมูมำยังรำชอำณำจักรไทย                      
โดยแจ้งว่ำเมื่อเดือนมิถุนำยน ๒๕๕๙ ได้จัดส่งหนังสือทำงกำรเพ่ือน ำส่งข้อมูล Ractopamine–free pork 
certification program ให้กับกรมปศุสัตว์และ อย. พิจำรณำ และเรียกร้องให้ฝ่ำยไทยตอบหนังสือทำงกำร
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ฉบับดังกล่ำว โดยผู้แทนไทยแจ้งว่ำกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่ำงพิจำรณำข้อมูลทำงด้ำนเทคนิคบำงประกำรที่ต้องกำร
ข้อมูลเพิ่มเติมและจะติดต่อไปยังแคนำดำโดยตรง 

ทั้งนี้ มกอช. ได้แจ้งเวียนผลกำรประชุมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบแล้ว 
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