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  สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติขอเรียนสรุปผลการประชุม ดังน้ี  
  ๑. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ที่ประชุมอยู่ระหว่างจัดทํารายงานทบทวนการดําเนินการ
ตามความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) ครั้งที่ ๕ ซึ่งใน                  
การประชุมครั้งน้ีได้มีการหารือเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา ๖ ว่าด้วยเรื่องการยอมรับ เขตปลอดโรค
หรือศัตรูพืชและเขตที่มีการระบาดของโรคหรือศัตรูพืชตํ่าภายใต้ SPS Agreement โดยบราซิล สหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาขอให้ประเทศสมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณ์และอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรา ๖ ของ SPS 
Agreement รวมถึงทบทวนแนวทางปฏิบัติตามมาตรา ๖ ซึ่งได้จัดทําขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๑ ทั้งน้ี ผู้แทนไทยได้แสดง
ข้อคิดเห็นต่อแนวทางปฏิบัติตามมาตรา ๖ โดยเสนอให้เพ่ิมหน่วยงาน Aquatic Animal Health Service                 
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองการจัดทําเขตปลอดโรคในสินค้าประมง เพ่ือให้สอดคล้องกับ OIE Aquatic Code 
  ๒. การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามญั ครั้งที ่๗๕ สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
  ๒.๑ การรายงานกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าที่สําคัญ 
   ๒ .๑ .๑  แคนาดาเสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือสนับสนุน                 
การกําหนดค่าปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits: MRLs) ของ Codex                
โดยเสนอให้ประเทศสมาชิกพิจารณาสนับสนุนผู้เช่ียวชาญเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการทํางานของคณะทํางาน
ร่วม FAO/WHO ในการกําหนดค่า Codex MRLs และเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดทําข้อมูลประกอบ               
การกําหนดค่า MRLs ของสารกําจัดศัตรูพืชที่ใช้ในพืชกลุ่ม Minor crops รวมท้ังผลักดันให้ประเทศสมาชิก
กําหนดค่า MRLs ของสารกําจัดศัตรูพืชบนพ้ืนฐานความเสี่ยงและพิจารณานําค่า Codex MRLs ที่มีอยู่มาปรับใช้  
ในกรณีที่ไม่มีการกําหนดค่า MRLs ของสารกําจัดศัตรูพืชภายในประเทศ โดยในที่ประชุมมีสหรัฐอเมริกา เปรู 
ชิลีและประเทศอ่ืนๆ อีก ๕ ประเทศให้การสนับสนุนประเด็นน้ี  
   ๒.๑.๒ อาร์เจนตินากล่าวถ้อยแถลงว่าด้วยปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของ Southern 
Agricultural Council เรื่องสินค้าที่มีการปะปนของพืชตัดต่อดีเอ็นเอในระดับตํ่า (Low-level presence: 
LLP) โดยขอให้ประเทศสมาชิกพิจารณากําหนดแนวทางลดข้อกีดกันทางการค้าต่อการนําเข้าสินค้า LLP  
พร้อมทั้งขอให้พิจารณายอมรับแนวทางปฏิบัติของ Codex ว่าด้วยเรื่องการประเมินความปลอดภัยอาหารที่
ผลิตจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม (Recombinant-DNA Plant) โดยมีประเทศสมาชิกที่ ให้การสนับสนุน                
๘ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล แอฟริกาใต้ อุรุกวัย โคลอมเบีย ปารากวัย และฮอนดูรัส 
   ๒.๑.๓ สหรัฐอเมริกาปรับปรุงกฎระเบียบเก่ียวกับแนวทางการควบคุมการนําเข้าและ
การเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์เกษตรที่ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือให้มีความทันสมัยและรวดเร็ว
ย่ิงขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้า ทั้งน้ี สหรัฐอเมริกาได้แจ้งเวียนกฎระเบียบดังกล่าวให้ประเทศสมาชิก
ให้ข้อคิดเห็นแล้วเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามประกาศหมายเลข G/SPS/N/USA/3082 โดยเปิดรับฟัง
ข้อคิดเห็นถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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  ๒.๒ ข้อกังวลทางการค้าระหว่างประเทศที่สําคัญและอาจมีผลกระทบต่อไทย  
   ๒ .๒ .๑   การกําหนดปริมาณสูงสุดของสาร Glycidyl esters, 3- MCPD และ                
3- MCPD Esters ในสินค้าอาหารและส่วนประกอบของอาหารของสหภาพยุโรป โคลัมเบียแสดงข้อกังวลต่อ
การทบทวนการกําหนดปริมาณสูงสุดของสาร Glycidyl esters, 3- MCPD และ 3- MCPD Esters ในสินค้าอาหาร
และส่วนประกอบของอาหารที่มีส่วนผสมของนํ้ามันปาล์ม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าอาหาร โดยมี                 
๖ ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย คอสตาริกา เอกวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัสและโกตดิวัวร์ ให้ความสนใจต่อประเด็น
ดังกล่าว ทั้งนี้ สหภาพยุโรปแจ้งว่าจากผลการประเมินของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารสหภาพยุโรปพบว่า               
สารดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ หากสหภาพยุโรปทบทวนปริมาณสูงสุดของสารเหล่าน้ีเสร็จแล้ว                  
จะแจ้งเวียนให้ประเทศสมาชิกทราบและเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อไป 
   ๒.๒.๒  การให้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการปรับลดค่า MRLs ของสหภาพยุโรป  
โคลัมเบียและประเทศสมาชิกอ่ืนๆ อีก  ๑๒ ประเทศรวมทั้งไทยได้แสดงข้อกังวลต่อระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน                 
ในการปรับลดค่า MRLs ของสหภาพยุโรปโดย (๑) ขอให้สหภาพยุโรปขยายระยะเวลาเปล่ียนผ่านในกรณีที่ 
ปรับลดค่า MRLs จากเดิมกําหนดไว้ที่ ๖ เดือน ซึ่งไม่ เพียงพอสําหรับการปรับตัวของเกษตรกรและ                 
การพิจารณาหาสารทดแทน (๒) ขอให้สหภาพยุโรปแจ้งเวียนการยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารกําจัดศัตรูพืช
ภายใต้กรอบ SPS และ TBT เน่ืองจากหากมีการปรับลดค่า MRLs จะมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตร
ไปยังสหภาพยุโรป และ (๓) แสดงข้อกังวลต่อการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างภายในประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปและประเทศที่สาม เน่ืองจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะได้รับการแจ้งเตือนก่อน                
ทําให้มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านที่ยาวนานกว่าประเทศที่สาม ทั้งน้ี ผู้แทนสหภาพยุโรปช้ีแจงว่าระยะเวลาเปล่ียนผ่าน 
๖ เดือนสําหรับประเทศท่ีสามเป็นไปตามข้อกําหนดของสหภาพยุโรป โดยการยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารเป็น
ประเด็นภายในประเทศสมาชิก สหภาพยุโรป ซึ่งหากไม่มีการปรับลดค่า MRLs จะไม่มีผลกระทบต่อประเทศที่สาม 
ดังน้ัน จึงเห็นว่าการแจ้งเวียนการยกเลิกขึ้นทะเบียนสารกําจัดศัตรูพืชภายใต้กรอบ TBT น้ันเพียงพอแล้ว 
   ๒.๒.๓  กฎระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจําแนกสารกําจัดศัตรูพืชที่เป็นสารขัดขวาง                  
การทํางานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors) ของสหภาพยุโรป ปารากวัยและสหรัฐอเมริการ่วมกับประเทศ
สมาชิกกว่า ๒๐ ประเทศรวมทั้งไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงข้อกังวลต่อกฎระเบียบฉบับน้ี โดย (๑) แสดงความกังวล
ต่อหลักเกณฑ์ที่จัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานความเป็นพิษของสาร (๒) ขอให้สหภาพยุโรปพิจารณากําหนดค่า MRLs และ 
Import Tolerance บนพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยงและพิจารณานําค่า Codex MRLs ที่มีอยู่มากําหนดใช้                
เพ่ือลดอุปสรรคทางการค้า (๓) ขอให้สหภาพยุโรปขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านมากกว่า ๖ เดือนในกรณีปรับลดค่า 
MRLs ของสารกําจัดศัตรูพืชที่ เป็น Endocrine Disruptors และ (๔) ขอให้สหภาพยุโรปพิจารณาจัดทําร่าง
หลักเกณฑ์สําหรับข้อยกเว้น (Proposal for the Derogation) ของกฎระเบียบฉบับน้ีบนพ้ืนฐานการประเมิน                 
ความเสี่ยงอีกครั้ง ทั้งน้ี สหภาพยุโรปยืนยันว่ายินดีรับข้อมูลเพ่ือจัดทํา Import Tolerance ของสารกําจัดศัตรูพืชที่
เป็น Endocrine Disruptors บนพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยง และจะให้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ๖ เดือนสําหรับ  
การปรับตัวของประเทศที่สาม แต่จะไม่จัดทําร่างหลักเกณฑ์สําหรับข้อยกเว้นเนื่องจากประเด็นน้ีไม่ผ่าน                
ความเห็นชอบของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
  ๒.๒.๔ กฎระเบียบของจีน เรื่อง ข้อกําหนดให้มีใบรับรองความปลอดภัยสําหรับอาหาร
นําเข้าทุกชนิด สหรัฐอเมริการ่วมกับญี่ ปุ่น กัวเตมาลาและสหภาพยุโรปได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงข้อกังวล 
ต่อกฎระเบียบฉบับน้ี โดยขอทราบความชัดเจนเก่ียวกับการบังคับใช้กฎระเบียบเน่ืองจากมาตรการน้ีกําหนดให้
ต้องมีใบรับรองสําหรับสินค้าอาหารนําเข้าทุกชนิดซึ่งจะมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไปยังจีน โดยจีนได้
ประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎระเบียบไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ทั้งน้ี จีนยืนยันว่ามาตรการ
ฉบับน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศสมาชิก โดยจีนอยู่ระหว่างการจัดทําร่าง
แนวปฏิบัติสําหรับการออกใบรับรองและการใช้ระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certification) ภายใต้กรอบ
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การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าอาหารนําเข้าและส่งออก 
(Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification System, CCFICS) 
เพ่ืออํานวยความสะดวกเรื่องการออกใบรับรองสินค้า 
  ๓. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า 
    ๓.๑ ออสเตรเลีย (๑) ออสเตรเลียแจ้งความประสงค์จะขอประชุมหารือทางไกล 
(Video Conference) ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเรื่องร่างเง่ือนไขการนําเข้าอะโวคาโดพันธ์ุแฮส โดยขอให้
ผู้แทนไทยประสานกรมวิชาการเกษตรเพ่ือขอทราบกําหนดการที่แน่ชัดต่อไป (๒) ออสเตรเลียแจ้งว่าจะขอ
หารือเรื่องใบรับรองอาหารแปรรูปที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากโคและเจลาตินกับไทยในการประชุม  
SPS Expert Group ไทย-ออสเตรเลียในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยผู้แทนไทยขอให้ออสเตรเลียจัดส่งข้อมูล
เพ่ิมเติมตามที่  อย . ร้องขอ (๓ ) ออสเตรเลียประสงค์จะส่งออกสินค้าพืชฉายรังสีชนิดอ่ืนมายังไทย  
เช่น เชอร์รี องุ่น ผลไม้ตระกูลเบอร์รี (บลูเบอร์รีและราสเบอร์รี) โดยจะขอหารือเรื่องน้ีกับไทยในการประชุม 
SPS Expert Group ไทย-ออสเตรเลียในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (๔) ออสเตรเลียแจ้งว่าได้จัดทํารายงานประเมิน
ความเสี่ยงสําหรับการนําเข้ากุ้งเสร็จแล้ว โดยอยู่ระหว่างการจัดทําร่างเง่ือนไขการนําเข้า (๕) ขอให้ผู้แทนไทย
ประสานกรมปศุสัตว์เพ่ือแจ้งตอบหนังสือของออสเตรเลียเรื่องการสุ่มตรวจสารตกค้างและการตรวจทาง                
จุลชีววิทยาสําหรับเน้ือและผลิตภัณฑ์จากเน้ือ และ (๖) ฝ่ายไทยสอบถามความคืบหน้าการเปิดตลาดเป็ดปรุงสุก              
และสอบถามข้ันตอนการดําเนินงานภายหลังจากออสเตรเลียจัดทํารายงานทบทวนความเสี่ยงสําหรับการนําเข้า
เป็ดปรุงสุกจากไทยเสร็จ โดยออสเตรเลียแจ้งว่าได้เผยแพร่ร่างรายงานทบทวนความเสี่ยงสําหรับการนําเข้าเป็ด
ปรุงสุกจากไทยลงในเว็ปไซต์ของกระทรวงเกษตรและทรัพยากรนํ้าของออสเตรเลียแล้ว และจะแจ้งเวียนต่อ
องค์การการค้าโลกเพ่ือรับฟังความคิดเห็น หลังจากน้ันจึงจะหารือในรายละเอียดกับกรมปศุสัตว์ต่อไป 
   ๓.๒ เกาหลีใต้ (๑) ติดตามความคืบหน้าการเปิดตลาดเนื้อโค โดยไทยแจ้งว่ากรมปศุสัตว์
จะนําเรื่องน้ีเข้าพิจารณาในคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเส่ียงสินค้าปศุสัตว์  
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งน้ี เกาหลีใต้รับทราบและขอให้ไทยเร่งพิจารณาเปิดตลาดเน้ือโคให้เกาหลีใต้โดยเร็ว                 
(๒) แสดงข้อกังวลต่อการส่งออกตับสุกรมายังไทยเน่ืองจากแหล่งผลิตที่ไทยตรวจรับรองได้หมดอายุ โดยเกาหลีใต้
จะจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมให้ไทยพิจารณาโดยเร็ว (๓) ผู้แทนไทยติดตามความคืบหน้าการเปิดตลาดมะม่วง 
มหาชนก โดยไทยจะจัดส่งหนังสือแจ้งข้อคิดเห็นต่อร่างเง่ือนไขการนําเข้าให้เกาหลีใต้โดยเร็วและขอให้ 
เร่งพิจารณาข้อมูลให้ไทย พร้อมทั้งขอให้เกาหลีใต้เดินทางมาตรวจมะม่วงมหาชนกในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  
ซึ ่งเกาหลีใต้รับจะเร่งดําเนินการให้ไทย (๔) ผู ้แทนไทยสอบถามความคืบหน้าการพิจารณานําระบบ  
Positive List มาบังคับใช้กับสินค้าประมงและปศุสัตว์ โดยขอให้เกาหลีใต้แจ้งความคืบหน้าให้ไทยทราบก่อน
การแจ้งเวียนมาตรการต่อองค์การการค้าโลก โดยเกาหลีใต้จะประสานสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง                
และจะแจ้งความคืบหน้าให้ไทยทราบต่อไป        
   ๓.๓ บราซิล ติดตามความคืบหน้าการเปิดตลาดสําหรับเน้ือโค เน้ือสุกรและโคมีชีวิต                 
โดยขอให้ไทยจัดส่งรายงานการตรวจประเมินเน้ือโคให้แก่บราซิล และจัดส่งแบบสอบถามสําหรับเน้ือสุกรและโคมีชีวิต 
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ตามที่ไทยและบราซิลได้ตกลงกันไว้ โดยหากบราซิลไม่ได้รับความคืบหน้าจากไทย 
บราซิลจะหยิบยกเรื่องน้ีขึ้นเป็นข้อกังวลทางการค้าในการประชุม SPS Committee ครั้งที่ ๗๖ ซึ่งจะมีขึ้น                  
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งน้ี ผู้แทนไทยได้ช้ีแจงขั้นตอนการนําเข้าสินค้าปศุสัตว์ของไทยและยินดีจะประสาน              
กรมปศุสัตว์เพ่ือติดตามความคืบหน้าต่อไป 
 
 



- ๔ - 
 
   ๓.๔ ไต้หวัน ผู้แทนไทยขอให้ไต้หวันเร่งรัดกระบวนการอนุญาตนําเข้ามังคุดจากไทย                  
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งน้ี ไต้หวันแจ้งว่าได้ประกาศอนุญาตการนําเข้ามังคุดจากไทยแล้วต้ังแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
โดยไต้หวันอยู่ระหว่างรอหนังสือจากกรมวิชาการเกษตรในการขอให้ไต้หวันส่งเจ้าหน้าที่มาประจําโรงอบไอนํ้าที่ไทย  
   ๓.๕  รัสเซีย ผู้แทนไทยติดตามความคืบหน้าเรื่องการเดินทางมาตรวจประเมินโรงงานผลิต
สินค้าสัตว์นํ้าของไทยจากผู้แทนรัสเซีย โดยไทยขอให้รัสเซียแจ้งตอบหนังสือทางการของกรมปศุสัตว์ซึ่งระบุ
กําหนดการท่ีไทยจะเดินทางไปตรวจประเมินสถานประกอบการผลิตเน้ือโคของรัสเซียและสอบถามความเป็นไปได้ของ
รัสเซียในการเดินทางมาตรวจประเมินโรงงานผลิตสัตว์นํ้าให้แก่ไทย เน่ืองจากกรมประมงยังไม่ได้รับการประสานแจ้ง
กําหนดการตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าสัตว์นํ้าจากรัสเซีย ทั้งน้ี ผู้แทนรัสเซียแจ้งว่าได้มีหนังสือทางการ                   
ตอบกลับมายังกรมปศุสัตว์แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งในหนังสืออ้างถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๗ ที่ระบุว่า “รัสเซียจะเดินทางมาตรวจประเมินโรงงานผลิตสัตว์นํ้า                
ของไทยและไทยจะขอข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากรัสเซีย โดยไทยจะเดินทางไป                   
ตรวจประเมินโรงงานผลิตเน้ือโคและเน้ือสุกรของรัสเซียตามข้อมูลที่รัสเซียจัดส่งให้” ทั้งน้ี ผู้แทนรัสเซียแจ้งให้ผู้แทน
มกอช. ทราบว่าจะขอหารือกําหนดการเดินทางตรวจประเมินกับไทยในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่า
ด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย - รัสเซีย ครั้งที่ ๘ และการประชุมที่เก่ียวข้องซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ต่อไป 
 ข้อคิดเห็นของสํานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
 ในประเด็นการหารือทวิภาคีกับรัสเซียเพ่ือขอติดตามความคืบหน้าเรื่องการเดินทางมาตรวจประเมิน
โรงงานผลิตสินค้าสัตว์นํ้าของไทยนั้น เน่ืองจากทางรัสเซียเข้าใจว่าไทยจะเดินทางไปตรวจประเมินโรงงานผลิตเน้ือโค
และเนื้อสุกรของรัสเซียและรัสเซียจะเดินทางมาตรวจประเมินโรงงานผลิตสัตว์นํ้าของไทยตามผลการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๗  ทั้งน้ี มกอช. เห็นว่ากรมปศุสัตว์ในฐานะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองการเดินทางตรวจประเมินสินค้าปศุสัตว์ควรหารือและหาข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกับ                  
ทางรัสเซียก่อนการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย - รัสเซีย ครั้งที่ ๘ และ                   
การประชุมที่เก่ียวข้องซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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ที่มา : กลุ่มความตกลงความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ  
กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 

 


