รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ ๗๕ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ระหว่างวันที่ ๑๕– ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
* *****************

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติขอเรียนสรุปผลการประชุม ดังนี้
๑. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ที่ประชุมอยู่ระหว่างจัดทํารายงานทบทวนการดําเนินการ
ตามความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) ครั้งที่ ๕ ซึ่งใน
การประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา ๖ ว่าด้วยเรื่องการยอมรับ เขตปลอดโรค
หรือศัตรูพืชและเขตที่มีการระบาดของโรคหรือศัตรูพืชต่ําภายใต้ SPS Agreement โดยบราซิล สหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาขอให้ประเทศสมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณ์และอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรา ๖ ของ SPS
Agreement รวมถึงทบทวนแนวทางปฏิบัติตามมาตรา ๖ ซึ่งได้จัดทําขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ผู้แทนไทยได้แสดง
ข้ อคิ ด เห็ น ต่ อ แนวทางปฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๖ โดยเสนอให้ เพิ่ ม หน่ วยงาน Aquatic Animal Health Service
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทําเขตปลอดโรคในสินค้าประมง เพื่อให้สอดคล้องกับ OIE Aquatic Code
๒. การประชุมคณะกรรมการ SPS สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๕ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
๒.๑ การรายงานกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าที่สําคัญ
๒.๑.๑ แคนาดาเสนอแนวทางความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น
การกํ า หนดค่ า ปริ ม าณสารกํ าจั ด ศั ต รู พื ช ตกค้ า งสู งสุ ด (Maximum Residue Limits: MRLs) ของ Codex
โดยเสนอให้ประเทศสมาชิกพิจารณาสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทํางานของคณะทํางาน
ร่วม FAO/WHO ในการกําหนดค่า Codex MRLs และเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดทํ าข้อมูลประกอบ
การกําหนดค่า MRLs ของสารกําจัดศัตรูพืชที่ใช้ในพืชกลุ่ม Minor crops รวมทั้งผลักดันให้ประเทศสมาชิก
กําหนดค่า MRLs ของสารกําจัดศัตรูพืชบนพื้นฐานความเสี่ยงและพิจารณานําค่า Codex MRLs ที่มีอยู่มาปรับใช้
ในกรณีที่ไม่มีการกําหนดค่า MRLs ของสารกําจัดศัตรูพืชภายในประเทศ โดยในที่ประชุมมีสหรัฐอเมริกา เปรู
ชิลีและประเทศอื่นๆ อีก ๕ ประเทศให้การสนับสนุนประเด็นนี้
๒.๑.๒ อาร์เจนตินากล่าวถ้อยแถลงว่าด้วยปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของ Southern
Agricultural Council เรื่อ งสิ น ค้ าที่ มี ก ารปะปนของพื ช ตัด ต่ อดี เอ็น เอในระดั บ ต่ํ า (Low-level presence:
LLP) โดยขอให้ ป ระเทศสมาชิ กพิ จารณากํ าหนดแนวทางลดข้อกีดกัน ทางการค้ าต่ อการนํ าเข้าสินค้ า LLP
พร้อมทั้งขอให้พิจารณายอมรับแนวทางปฏิบัติของ Codex ว่าด้วยเรื่องการประเมินความปลอดภัยอาหารที่
ผลิ ต จากพื ช ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรม (Recombinant-DNA Plant) โดยมี ป ระเทศสมาชิ ก ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
๘ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล แอฟริกาใต้ อุรุกวัย โคลอมเบีย ปารากวัย และฮอนดูรัส
๒.๑.๓ สหรัฐอเมริกาปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมการนําเข้าและ
การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เกษตรที่ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้มีความทันสมัยและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกทางการค้า ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาได้แจ้งเวียนกฎระเบียบดังกล่าวให้ประเทศสมาชิก
ให้ข้อคิดเห็นแล้วเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามประกาศหมายเลข G/SPS/N/USA/3082 โดยเปิดรับฟัง
ข้อคิดเห็นถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

-๒๒.๒ ข้อกังวลทางการค้าระหว่างประเทศที่สําคัญและอาจมีผลกระทบต่อไทย
๒.๒.๑ การกํ า หนดปริ ม าณสู ง สุ ด ของสาร Glycidyl esters, 3- MCPD และ
3- MCPD Esters ในสินค้าอาหารและส่วนประกอบของอาหารของสหภาพยุโรป โคลัมเบียแสดงข้อกังวลต่อ
การทบทวนการกําหนดปริมาณสูงสุดของสาร Glycidyl esters, 3- MCPD และ 3- MCPD Esters ในสินค้าอาหาร
และส่วนประกอบของอาหารที่มีส่วนผสมของน้ํามันปาล์ม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าอาหาร โดยมี
๖ ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย คอสตาริกา เอกวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัสและโกตดิวัวร์ ให้ความสนใจต่อประเด็น
ดังกล่าว ทั้งนี้ สหภาพยุโรปแจ้งว่าจากผลการประเมินของหน่วยงานความปลอดภั ยอาหารสหภาพยุโรปพบว่า
สารดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ หากสหภาพยุโรปทบทวนปริมาณสูงสุดของสารเหล่านี้เสร็จแล้ว
จะแจ้งเวียนให้ประเทศสมาชิกทราบและเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อไป
๒.๒.๒ การให้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการปรับลดค่า MRLs ของสหภาพยุโรป
โคลัมเบียและประเทศสมาชิกอื่นๆ อีก ๑๒ ประเทศรวมทั้งไทยได้แสดงข้อกังวลต่อระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
ในการปรับลดค่า MRLs ของสหภาพยุโรปโดย (๑) ขอให้สหภาพยุโรปขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในกรณีที่
ปรั บ ลดค่ า MRLs จากเดิ ม กํ า หนดไว้ ที่ ๖ เดื อ น ซึ่ ง ไม่ เพี ย งพอสํ า หรั บ การปรั บ ตั ว ของเกษตรกรและ
การพิจารณาหาสารทดแทน (๒) ขอให้สหภาพยุโรปแจ้งเวียนการยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารกําจัดศัตรูพืช
ภายใต้กรอบ SPS และ TBT เนื่องจากหากมีการปรับลดค่า MRLs จะมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตร
ไปยังสหภาพยุโรป และ (๓) แสดงข้อกังวลต่ อการปฏิ บัติที่ไม่ เท่ าเที ยมกันระหว่างภายในประเทศสมาชิก
สหภาพยุ โ รปและประเทศที่ ส าม เนื่ อ งจากประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โ รปจะได้ รั บ การแจ้ ง เตื อ นก่ อ น
ทําให้มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านที่ยาวนานกว่าประเทศที่สาม ทั้งนี้ ผู้แทนสหภาพยุโรปชี้แจงว่าระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
๖ เดือนสําหรับประเทศที่สามเป็นไปตามข้อกําหนดของสหภาพยุโรป โดยการยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารเป็น
ประเด็นภายในประเทศสมาชิก สหภาพยุโรป ซึ่งหากไม่มีการปรับลดค่า MRLs จะไม่มีผลกระทบต่อประเทศที่สาม
ดังนั้น จึงเห็นว่าการแจ้งเวียนการยกเลิกขึ้นทะเบียนสารกําจัดศัตรูพืชภายใต้กรอบ TBT นั้นเพียงพอแล้ว
๒.๒.๓ กฎระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจําแนกสารกําจัดศัตรูพืชที่เป็นสารขัดขวาง
การทํางานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors) ของสหภาพยุโรป ปารากวัยและสหรัฐอเมริการ่วมกับประเทศ
สมาชิกกว่า ๒๐ ประเทศรวมทั้งไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงข้อกังวลต่อกฎระเบียบฉบับนี้ โดย (๑) แสดงความกังวล
ต่อหลักเกณฑ์ที่จัดทําขึ้นบนพื้นฐานความเป็นพิษของสาร (๒) ขอให้สหภาพยุโรปพิจารณากําหนดค่า MRLs และ
Import Tolerance บนพื้ นฐานการประเมิ นความเสี่ ยงและพิ จารณานํ าค่ า Codex MRLs ที่ มี อยู่ มากํ าหนดใช้
เพื่อลดอุปสรรคทางการค้า (๓) ขอให้สหภาพยุโรปขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านมากกว่า ๖ เดือนในกรณีปรับลดค่า
MRLs ของสารกํ าจั ดศั ตรู พื ชที่ เป็ น Endocrine Disruptors และ (๔) ขอให้ ส หภาพยุ โรปพิ จารณาจั ดทํ าร่ าง
หลั กเกณฑ์ สํ าหรับข้ อยกเว้ น (Proposal for the Derogation) ของกฎระเบี ยบฉบั บนี้ บนพื้ นฐานการประเมิ น
ความเสี่ยงอีกครั้ง ทั้งนี้ สหภาพยุโรปยืนยันว่ายินดีรับข้อมูลเพื่อจัดทํา Import Tolerance ของสารกําจัดศัตรูพืชที่
เป็น Endocrine Disruptors บนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยง และจะให้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ๖ เดือนสําหรับ
การปรับตั วของประเทศที่ สาม แต่ จ ะไม่ จั ด ทํ าร่ างหลั ก เกณฑ์ สํ าหรั บ ข้ อ ยกเว้ น เนื่ อ งจากประเด็ น นี้ ไม่ ผ่ า น
ความเห็นชอบของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
๒.๒.๔ กฎระเบียบของจีน เรื่อง ข้อกําหนดให้มีใบรับรองความปลอดภัยสําหรับอาหาร
นํ าเข้ าทุ กชนิ ด สหรัฐ อเมริก าร่วมกับ ญี่ ปุ่ น กั วเตมาลาและสหภาพยุโรปได้ก ล่ าวถ้ อ ยแถลงแสดงข้ อกั งวล
ต่อกฎระเบียบฉบับนี้ โดยขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบเนื่องจากมาตรการนี้กําหนดให้
ต้องมีใบรับรองสําหรับสินค้าอาหารนําเข้าทุกชนิดซึ่งจะมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไปยังจีน โดยจีนได้
ประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎระเบียบไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ จีนยืนยันว่ามาตรการ
ฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศสมาชิก โดยจีนอยู่ระหว่างการจัดทําร่าง
แนวปฏิบัติสําหรับการออกใบรับรองและการใช้ระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certification) ภายใต้กรอบ

-๓การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าอาหารนําเข้าและส่งออก
(Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification System, CCFICS)
เพื่ออํานวยความสะดวกเรื่องการออกใบรับรองสินค้า
๓. การหารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า
๓.๑ ออสเตรเลี ย (๑) ออสเตรเลี ย แจ้ งความประสงค์ จ ะขอประชุ ม หารื อ ทางไกล
(Video Conference) ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเรื่องร่างเงื่อนไขการนําเข้าอะโวคาโดพันธุ์แฮส โดยขอให้
ผู้แทนไทยประสานกรมวิชาการเกษตรเพื่อขอทราบกําหนดการที่แน่ชัดต่อไป (๒) ออสเตรเลียแจ้งว่าจะขอ
หารือเรื่องใบรับรองอาหารแปรรูปที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากโคและเจลาตินกับไทยในการประชุม
SPS Expert Group ไทย-ออสเตรเลียในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยผู้แทนไทยขอให้ออสเตรเลียจัดส่งข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม ตามที่ อย. ร้ อ งขอ (๓) ออสเตรเลี ย ประสงค์ จ ะส่ ง ออกสิ น ค้ า พื ช ฉายรั ง สี ช นิ ด อื่ น มายั ง ไทย
เช่น เชอร์รี องุ่น ผลไม้ตระกูลเบอร์รี (บลูเบอร์รีและราสเบอร์รี) โดยจะขอหารือเรื่องนี้กับไทยในการประชุม
SPS Expert Group ไทย-ออสเตรเลียในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (๔) ออสเตรเลียแจ้งว่าได้จัดทํารายงานประเมิน
ความเสี่ยงสําหรับการนําเข้ากุ้งเสร็จแล้ว โดยอยู่ระหว่างการจัดทําร่างเงื่อนไขการนําเข้า (๕) ขอให้ผู้แทนไทย
ประสานกรมปศุสัตว์เพื่ อ แจ้งตอบหนังสื อของออสเตรเลียเรื่องการสุ่มตรวจสารตกค้ างและการตรวจทาง
จุลชีววิทยาสําหรับเนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ และ (๖) ฝ่ายไทยสอบถามความคืบหน้าการเปิดตลาดเป็ดปรุงสุก
และสอบถามขั้นตอนการดําเนินงานภายหลังจากออสเตรเลียจัดทํารายงานทบทวนความเสี่ยงสําหรับการนําเข้า
เป็ดปรุงสุกจากไทยเสร็จ โดยออสเตรเลียแจ้งว่าได้เผยแพร่ร่างรายงานทบทวนความเสี่ยงสําหรับการนําเข้าเป็ด
ปรุงสุกจากไทยลงในเว็ปไซต์ของกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ําของออสเตรเลียแล้ว และจะแจ้งเวียนต่อ
องค์การการค้าโลกเพื่อรับฟังความคิดเห็น หลังจากนั้นจึงจะหารือในรายละเอียดกับกรมปศุสัตว์ต่อไป
๓.๒ เกาหลีใต้ (๑) ติดตามความคืบหน้าการเปิดตลาดเนื้อโค โดยไทยแจ้งว่ากรมปศุสัตว์
จะนําเรื่องนี้เข้าพิจารณาในคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เกาหลีใต้รับทราบและขอให้ไทยเร่งพิจารณาเปิดตลาดเนื้อโคให้เกาหลีใต้โดยเร็ว
(๒) แสดงข้อกังวลต่อการส่งออกตับสุกรมายังไทยเนื่องจากแหล่งผลิตที่ไทยตรวจรับรองได้หมดอายุ โดยเกาหลีใต้
จะจัดส่ งข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม ให้ ไทยพิ จ ารณาโดยเร็ว (๓) ผู้ แ ทนไทยติ ด ตามความคื บ หน้ าการเปิ ด ตลาดมะม่ วง
มหาชนก โดยไทยจะจั ด ส่ งหนั งสื อ แจ้ งข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ ร่างเงื่อ นไขการนํ าเข้ าให้ เกาหลี ใต้ โดยเร็ วและขอให้
เร่งพิจารณาข้อมูลให้ไทย พร้อมทั้งขอให้เกาหลีใต้เดินทางมาตรวจมะม่วงมหาชนกในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
ซึ ่ง เกาหลีใ ต้ร ับ จะเร่ง ดํ า เนิน การให้ไ ทย (๔) ผู ้แ ทนไทยสอบถามความคืบ หน้า การพิจ ารณานํ า ระบบ
Positive List มาบังคับใช้กับสินค้าประมงและปศุสัตว์ โดยขอให้เกาหลีใต้แจ้งความคืบหน้าให้ไทยทราบก่อน
การแจ้งเวียนมาตรการต่อองค์การการค้าโลก โดยเกาหลีใต้จะประสานสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และจะแจ้งความคืบหน้าให้ไทยทราบต่อไป
๓.๓ บราซิล ติดตามความคืบหน้าการเปิดตลาดสําหรับเนื้อโค เนื้อสุกรและโคมีชีวิต
โดยขอให้ไทยจัดส่งรายงานการตรวจประเมินเนื้อโคให้แก่บราซิล และจัดส่งแบบสอบถามสําหรับเนื้อสุกรและโคมีชีวิต
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ตามที่ไทยและบราซิลได้ตกลงกันไว้ โดยหากบราซิลไม่ได้รับความคืบหน้าจากไทย
บราซิ ลจะหยิ บยกเรื่ องนี้ ขึ้ นเป็ นข้ อกั งวลทางการค้ าในการประชุ ม SPS Committee ครั้ งที่ ๗๖ ซึ่ งจะมี ขึ้ น
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ผู้แทนไทยได้ชี้แจงขั้นตอนการนําเข้าสินค้าปศุสัตว์ของไทยและยินดีจะประสาน
กรมปศุสัตว์เพื่อติดตามความคืบหน้าต่อไป

-๔๓.๔ ไต้หวัน ผู้แทนไทยขอให้ไต้หวันเร่งรัดกระบวนการอนุญาตนําเข้ามังคุดจากไทย
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ไต้หวันแจ้งว่าได้ประกาศอนุญาตการนําเข้ามังคุดจากไทยแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดยไต้หวันอยู่ระหว่างรอหนังสือจากกรมวิชาการเกษตรในการขอให้ไต้หวันส่งเจ้าหน้าที่มาประจําโรงอบไอน้ําที่ไทย
๓.๕ รัสเซีย ผู้แทนไทยติดตามความคืบหน้าเรื่องการเดินทางมาตรวจประเมินโรงงานผลิต
สิ นค้ าสั ตว์ น้ํ าของไทยจากผู้ แทนรั สเซี ย โดยไทยขอให้ รัสเซี ยแจ้ งตอบหนั งสื อทางการของกรมปศุ สั ตว์ ซึ่ งระบุ
กําหนดการที่ไทยจะเดินทางไปตรวจประเมินสถานประกอบการผลิตเนื้อโคของรัสเซียและสอบถามความเป็นไปได้ของ
รัสเซียในการเดินทางมาตรวจประเมินโรงงานผลิตสัตว์น้ําให้แก่ไทย เนื่องจากกรมประมงยังไม่ได้รับการประสานแจ้ง
กํ าหนดการตรวจประเมิ นโรงงานผลิ ตสิ นค้ าสั ตว์ น้ํ าจากรั สเซี ย ทั้ งนี้ ผู้ แทนรั สเซี ยแจ้ งว่ าได้ มี หนั งสื อทางการ
ตอบกลับมายังกรมปศุสัตว์แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งในหนังสืออ้างถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๗ ที่ระบุว่า “รัสเซียจะเดินทางมาตรวจประเมินโรงงานผลิตสัตว์น้ํา
ของไทยและไทยจะขอข้ อมู ลเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บโรคอหิ วาต์ แอฟริ กาในสุ กรจากรั สเซี ย โดยไทยจะเดิ นทางไป
ตรวจประเมินโรงงานผลิตเนื้อโคและเนื้อสุกรของรัสเซียตามข้อมูลที่รัสเซียจัดส่งให้” ทั้งนี้ ผู้แทนรัสเซียแจ้งให้ผู้แทน
มกอช. ทราบว่าจะขอหารือกําหนดการเดินทางตรวจประเมินกับไทยในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่า
ด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย - รัสเซีย ครั้งที่ ๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม
๒๕๖๒ ต่อไป
ข้อคิดเห็นของสํานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ในประเด็นการหารือทวิภาคีกับรัสเซียเพื่อขอติดตามความคืบหน้าเรื่องการเดินทางมาตรวจประเมิน
โรงงานผลิตสินค้าสัตว์น้ําของไทยนั้น เนื่องจากทางรัสเซียเข้าใจว่าไทยจะเดินทางไปตรวจประเมินโรงงานผลิตเนื้อโค
และเนื้ อสุ กรของรั สเซี ยและรั สเซี ยจะเดิ นทางมาตรวจประเมิ นโรงงานผลิ ตสั ตว์ น้ํ าของไทยตามผลการประชุ ม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๗ ทั้งนี้ มกอช. เห็นว่ากรมปศุ สัตว์ในฐานะ
หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบเรื่องการเดิ นทางตรวจประเมิ นสิ นค้ าปศุ สั ตว์ควรหารือและหาข้ อสรุปที่ ชั ดเจนร่วมกั บ
ทางรั ส เซี ยก่ อนการประชุ มคณะกรรมาธิ การร่ วมว่ าด้ วยความร่ วมมื อทวิ ภาคี ไทย - รั สเซี ย ครั้ งที่ ๘ และ
การประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
----------------------

ที่มา : กลุ่มความตกลงความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ
กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

