บทที

มาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร
ข้ อ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของบทนีคือ
(เอ) คุม้ ครองชีวิตหรื อสุ ขภาพมนุ ษย์ สัตว์ หรื อพืช ในดินแดนของภาคีแต่ละฝ่ าย
(บี) อํานวยความสะดวกต่อการค้าสองฝ่ ายที+ปลอดภัยในเรื+ องของอาหาร พืช และสัตว์ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ และอาหารสัตว์
(ซี ) ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทยและออสเตรเลีย ที+มีหน้าที+รับผิดชอบ
เกี+ยวกับเรื+ องที+ครอบคลุมในบทนี และให้มีความเข้าใจร่ วมกันในกฎระเบียบและขันตอนการ
ดําเนินงานของภาคีแต่ละฝ่ ายอย่างลึกซึ ง และ
(ดี) ส่ งเสริ มการทํางานร่ วมกันระหว่างคู่ภาคีในองค์กรระหว่างประเทศที+เกี+ยวข้อง เพื+อปฏิบตั ิตาม
ความตกลงต่างๆ หรื อพัฒนามาตรฐาน แนวทาง และข้อเสนอแนะระหว่างประเทศที+เกี+ยวข้องกับ
เรื+ องที+อยูภ่ ายใต้บทนี
ข้ อ $
คํานิยาม
เพื+อความมุ่งประสงค์ของบทนี
(เอ) “มาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและอาหาร” หมายถึง ข้อกําหนดภาคบังคับไม่วา่ เป็ นมาตรการสุ ขอนามัย
หรื อสุ ขอนามัยพืช หรื อ กฎระเบียบทางเทคนิคอื+นๆ ที+ได้จดั ทําตามกฎหมายที+เกี+ยวข้องของภาคีแต่
ละฝ่ าย
(บี) “มาตรการสุ ขอนามัยหรือสุ ขอนามัยพืช” (มาตรการเอส พี เอส) ให้มีความหมายเดียวกันกับใน
ภาคผนวก เอ วรรค ; ของความตกลงเอส พี เอส มาตรการสุ ขอนามัยหรื อสุ ขอนามัยพืช รวมถึง
กระบวนการการควบคุม การตรวจ และการอนุญาต แนวทางในการใช้ที+กาํ หนดไว้ในภาคผนวก ซี
ของความตกลงเอส พี เอส
(ซี ) “ข้ อบังคับทางเทคนิค” หมายถึง มาตรการที+ไม่ใช่มาตรการเอส พี เอส ซึ+ งมีความหมายเดียวกันกับ
ในภาคผนวก ; ของความตกลงที บี ที และ
(ดี) “ระดับทีเหมาะสมของการคุ้มครองสุ ขอนามัยหรือสุ ขอนามัยพืช” ให้มีความหมายเดียวกันกับใน
ภาคผนวก เอ ของความตกลงเอส พี เอส
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ข้ อ *
ขอบเขต
;. บทนีให้ใช้บงั คับกับมาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืชทังหมดของภาคีแต่ละฝ่ าย ซึ+ งอาจ มีผลกระทบ
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมต่อการค้าสิ นค้าเกษตรและอาหารระหว่างคู่ภาคี โดยไม่คาํ นึงถึงถิ+นกําเนิดของ
สิ นค้าเหล่านัน
?. บทนีให้ใช้บงั คับด้วยกับ
(เอ) มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารอื+นทังหมด ที+เกี+ยวกับการค้าสิ นค้าเกษตรและอาหารระหว่างคู่
ภาคี
(บี) การประเมินผูผ้ ลิตหรื อกระบวนการผลิตสิ นค้าเกษตรและอาหารที+ส่งออกจากภาคีฝ่ายหนึ+ง
ไปยังภาคีอีกฝ่ ายหนึ+ง และ
(ซี ) การประเมินระบบการควบคุม การตรวจและการอนุ ญาตอย่างเป็ นทางการ ที+เกี+ยวกับสิ นค้าเกษตร
และอาหารที+ดาํ เนินการโดยคู่ภาคี
ข้ อ +
พันธกรณี
;. คู่ภาคียนื ยันอีกครังหนึ+งถึงสิ ทธิ และพันธกรณี ของตนที+มีอยูใ่ นส่ วนที+เกี+ยวข้องซึ+ งกันและกันภายใต้ความ
ตกลงเอส พี เอส และความตกลงที บี ที ตราบเท่าที+สิทธิ และพันธกรณี เหล่านันใช้บงั คับกับการค้าสิ นค้า
เกษตรและอาหาร
?. ไม่มีความใดในบทนีที+หา้ มภาคีฝ่ายหนึ+งฝ่ ายใดในการรับมาใช้หรื อคงไว้ตามสิ ทธิ และพันธกรณี ระหว่าง
ประเทศของตน ในเรื+ องดังต่อไปนี
(เอ) มาตรการเอส พี เอสที+จาํ เป็ นต่อการบรรลุระดับที+เหมาะสมของการคุม้ ครองชีวิตหรื อ
สุ ขภาพของมนุษย์ หรื อสัตว์ หรื อพืช และ
(บี) ข้อกําหนดทางเทคนิคอื+น ๆ ที+กาํ หนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและนโยบายของภาคีตามความ
เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมระดับชาติของตน
A. ภาคีแต่ละฝ่ าย โดยสอดคล้องกับวรรค ; และ ? ของบทนี จะต้องคงไว้ซ+ ึ งอํานาจหน้าที+ทงหมดภายใต้
ั
กฎหมายของตน ที+จะปฏิบตั ิตามมาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช และมาตรฐานอื+นที+เกี+ยวข้องกับบทนี
รวมถึงอํานาจหน้าที+ที+จะดําเนินมาตรการที+เหมาะสมสําหรับสิ นค้าซึ+ งไม่สอดคล้องกับมาตรการเอส พี เอส
และมาตรฐานอื+นดังกล่าวของภาคีนนั
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ข้ อ .
ความกลมกลืน
;. ตามข้อผูกพันของภาคีภายใต้ขอ้ BCD (;) คู่ภาคีจะต้องพยายามอย่างดีที+สุดที+จะดําเนิ นการให้เกิดความ
กลมกลืนระหว่างกันของมาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช และมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารอื+น ๆ
ให้ครอบคลุมมากที+สุดเท่าที+จะเป็ นไปได้ ตามที+กาํ หนดไว้ภายใต้ขอ้ A ของความตกลงเอส พี เอส และข้อ ?
ของความตกลงที บี ที
?. ความกลมกลืนจะต้องดําเนินไปโดยไม่มีการกําหนดให้ภาคีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ+งเปลี+ยนแปลงระดับที+เหมาะสม
ของการคุม้ ครองชีวิตหรื อสุ ขภาพมนุษย์ สัตว์ หรื อพืช ซึ+ งภาคีนนได้
ั กาํ หนดว่าเหมาะสมตามข้อบทที+
เกี+ยวข้องของข้อ E ของความตกลงเอส พี เอส
ข้ อ
ความเท่ าเทียมกัน
;. คู่ภาคียอมรับว่า หลักการของความเท่าเทียมกันตามที+กาํ หนดไว้ในข้อ D ของความตกลงเอส พี เอส และ
ข้อ ? ของความตกลงที บี ที ที+ใช้กบั มาตรการเอส พี เอส และมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารอื+น ๆ
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสําหรับประเทศผูส้ ่ งออกและนําเข้า
?. คู่ภาคีจะต้องปฏิบตั ิตามกระบวนการการกําหนดความเท่าเทียมกันของมาตรการเอส พี เอส และมาตรฐาน
สิ นค้าเกษตรและอาหารอื+น ๆ รวมถึงกระบวนการการควบคุม การตรวจ และการอนุ ญาตที+พฒั นาโดยองค์กร
ที+เกี+ยวข้องของดับบลิวทีโอ และคณะกรรมาธิ การโคเด็กซ์แอลิเม็นแทเรี ยส องค์การโรคระบาดสัตว์แห่งโลก
และอนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ ตามที+มีการแก้ไขเป็ นครังคราว
A. ผลิตภัณฑ์อาหารส่ งออกที+เป็ นไปตามมาตรฐานอาหารซึ+ งได้รับการยอมรับว่าเท่าเทียมกันกับมาตรฐาน
อาหารของภาคีผนู ้ าํ เข้า จะต้องไม่ไปลบล้างความจําเป็ นที+ผลิตภัณฑ์นนจะต้
ั
องสอดคล้องกับข้อกําหนดภาค
บังคับอื+น ๆ ที+เกี+ยวข้องของภาคีผนู ้ าํ เข้า
ข้ อ 0
กระบวนการการควบคุม การตรวจ และการอนุญาต
;. คู่ภาคียอมรับว่า ต่างฝ่ ายต่างมีการปฏิบตั ิในระบบที+แตกต่างกัน ที+จะนําสิ ทธิ และพันธกรณี ระหว่าง
ประเทศของคู่ภาคีที+เกี+ยวกับกระบวนการการควบคุม การตรวจ และการอนุญาตมาดําเนินการให้เกิดผล
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?. เมื+อมีการร้องขอจากภาคีอีกฝ่ ายหนึ+ง ภาคีแต่ละฝ่ ายจะต้องพิจารณายอมรับกระบวนการการควบคุม การ
ตรวจ และการอนุญาตของภาคีอีกฝ่ ายหนึ+ง ซึ+ งเป็ นไปตามกระบวนการที+กาํ หนดไว้เป็ นครังคราวโดยองค์กร
ที+เกี+ยวข้องของดับบลิวทีโอ และคณะกรรมาธิ การโคเด็กซ์แอลิเม็นแทเรี ยส องค์การโรคระบาดสัตว์แห่งโลก
หรื ออนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ ทังนี จะต้องเป็ นที+พอใจว่า การดําเนินการข้างต้นมีผลเช่นเดียวกับ
ระเบียบข้อบังคับของตน
A. เมื+อมีการร้องขอและเป็ นไปตามพันธกรณี ระหว่างประเทศ และกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของตน
ภาคีแต่ละฝ่ ายจะต้องทบทวนการตรวจ การทดสอบ การรับรอง และระบบหรื อกระบวนการการอนุ ญาต
นําเข้าและส่ งออกที+เกี+ยวข้องอื+น ๆ เพื+อให้มนั+ ใจว่าระบบหรื อกระบวนการดังกล่าวมีเหตุผลและจําเป็ น
เพื+อที+จะอํานวยความสะดวกต่อการค้าสิ นค้าไปยังดินแดนของตนต่อไปและลดต้นทุนของการดําเนินธุ รกิจ
D. คู่ภาคีจะต้องร่ วมมือกันในเรื+ องระบบการตรวจสอบย้อนกลับของสิ นค้าเพื+อให้มีการแจ้งเรื+ องสิ นค้านําเข้า
โภคภัณฑ์ ที+ไม่เป็ นไปตามมาตรการเอส พี เอส หรื อข้อกําหนดมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารอื+น ๆ ซึ+ ง
นํามาจากแนวทางขององค์กรระหว่างประเทศที+เกี+ยวข้อง หากมี
E. โดยเฉพาะอย่างยิง+
(เอ) ในกรณี ที+ไม่เป็ นไปตามมาตรการเอส พี เอส หรื อมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารอื+นๆ
ภาคีผนู ้ าํ เข้าจะต้องแจ้งให้ภาคีผสู ้ ่ งออกทราบถึงรายละเอียดของสิ นค้าดังกล่าว
(บี) เว้นแต่กฎหมาย ระเบียบ หรื อนโยบายที+มีผลใช้บงั คับอยูจ่ ะกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ ในขณะที+
ความตกลงนีมีผลใช้บงั คับ ภาคีผนู ้ าํ เข้าจะต้องหลีกเลี+ยงการระงับการนําเข้าสิ นค้าโดยพิจารณาจาก
การนําเข้าเพียงครังเดียว แต่จะต้องติดต่อภาคีผสู ้ ่ งออกโดยทันทีเพื+อหาสาเหตุของการเกิดปั ญหา คู่
ภาคีจะต้องปรึ กษาหารื อกันเกี+ยวกับการเยียวยาความเสี ยหายที+ภาคีผสู ้ ่ งออกจะดําเนินการเพื+อให้
มัน+ ใจว่าการนําเข้าสิ นค้าในคราวต่อไปจะไม่ได้รับผลกระทบ
(ซี ) ภาคีผสู ้ ่ งออกจะต้องสอบสวนและแจ้งผลการสอบสวนเกี+ยวกับการไม่เป็ นไปตามมาตรฐานข้างต้น
แก่ภาคีผนู ้ าํ เข้าตามที+กาํ หนดในอนุวรรค (เอ) รวมถึงการแก้ไขให้ถูกต้องใด ๆ ซึ+ งจะนําไปใช้กบั
การนําเข้าในคราวต่อไป เมื+อมีการร้องขอคู่ภาคีจะต้องร่ วมกันตรวจสอบกระบวนการการควบคุม
การนําเข้าหรื อส่ งออก การตรวจ และการอนุ ญาตที+เกี+ยวข้อง และ
(ดี) ถ้าหลังจากการสอบสวนและการทบทวน คู่ภาคีเห็นร่ วมกันว่า ประเด็นดังกล่าวเป็ นเหตุการณ์ที+
เกิดจากปั ญหาเฉพาะทางเทคนิคอย่างเดียว ภาคีผนู ้ าํ เข้าจะต้องแยกเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ชดั เจนจาก
การจัดการด้านกระบวนการและสถาบันโดยรวม ที+ใช้กบั ระบบการควบคุม การตรวจ และการ
อนุญาตที+เกี+ยวข้อง ในกรณี นี ภาคีผนู ้ าํ เข้าจะใช้มาตรการจํากัดใด ๆ ที+ใช้ในการขนส่ งสิ นค้าใน
คราวนัน ๆ เท่านัน และจะต้องพยายามอย่างดีที+สุดที+จะทําให้มน+ั ใจว่าเหตุการณ์นีจะไม่ถูกนํามาใช้
เป็ นเหตุในการฏิเสธการยอมรับการจัดการที+ใช้กบั การขนส่ งสิ นค้าอื+น ๆ ที+เกี+ยวข้อง
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ข้ อ 6
การแลกเปลียนข้ อมูลและความร่ วมมือ
;. คู่ภาคียอมรับถึงความสําคัญของความสัมพันธ์ของการทํางานที+มีประสิ ทธิ ภาพและใกล้ชิดระหว่าง
หน่วยงานผูอ้ อกกฎข้อบังคับและหน่วยงานที+เกี+ยวข้องอื+น ๆ ของคู่ภาคี เพื+อที+จะดําเนินการให้วตั ถุประสงค์
ของบทนีบังเกิดผล คู่ภาคีจะต้องส่ งเสริ มกระบวนการปรึ กษาหารื อให้มากขึน เพื+อที+จะอํานวยความสะดวก
ในการร่ วมมือระหว่างกัน
?. โดยเฉพาะอย่างยิง+ ภาคีแต่ละฝ่ ายจะต้อง
(เอ) จัดตังหน่วยติดต่อประสานงานในภาพรวม รวมทังหน่วยติดต่อเฉพาะด้านที+เกี+ยวข้อง เพื+อเผยแพร่ และ
แลกเปลี+ยนข้อมูลอย่างฉับไว และอํานวยความสะดวกอย่างเป็ นพิเศษและทันเวลาในการพิจารณา
คําร้องขอข้อมูลหรื อคําชีแจงจากภาคีอีกฝ่ ายหนึ+ง หน่วยติดต่อประสานงานในภาพรวมจะต้องร่ วมอยู่
ในการปรึ กษาหารื อทังหมดที+มีขึนตามข้อนี
(บี) จัดให้มีการแจ้งหน่วยติดต่อที+เกี+ยวข้องของภาคีอีกฝ่ ายหนึ+ง ถึงการออกใหม่หรื อการเสนอ
เปลี+ยนแปลงแก้ไขมาตรการเอส พี เอส และมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารของตนล่วงหน้าเท่าที+จะ
ปฏิบตั ิได้ก่อนที+จะบังคับใช้มาตรการดังกล่าว ในกรณี ที+มาตรการเหล่านี อาจจะกระทบโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมต่อการค้าระหว่างคู่ภาคี
(ซี ) แจ้งให้ภาคีอีกฝ่ ายหนึ+งทราบไม่ชา้ กว่าวันที+การเปลี+ยนแปลงนันมีผลใช้บงั คับ ในกรณี ที+เกี+ยวกับ
สาธารณะ สุ ขภาพและความปลอดภัยของสัตว์หรื อพืช ที+ตอ้ งการการดําเนินการที+เร่ งด่วนขึน
(ดี) ทําให้มน+ั ใจว่าข้อมูลทังหมดที+เกี+ยวกับเหตุการณ์ได้จดั ให้ภาคีอีกฝ่ ายหนึ+ง และคู่ภาคีจะต้อง
ปรึ กษาหารื อกันอย่างเร่ งด่วน โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดผลกระทบต่อการค้าให้เหลือน้อยที+สุด ใน
กรณี ที+ภาคีดาํ เนินมาตรการการจัดการฉุ กเฉิ น เพื+อแก้ไขปั ญหาที+แน่ชดั แล้วว่าเป็ นภัยคุกคามต่อชีวิต
หรื อสุ ขภาพของมนุษย์ พืช หรื อสัตว์
A. คู่ภาคีจะต้องแสวงหาโอกาสเพื+อความร่ วมมือและการทํางานร่ วมกันต่อไป ในเรื+ องกฎระเบียบในระดับ
ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุ ภาคีโดยสอดคล้องกับข้อบทของบทนี
D. คู่ภาคีจะต้องส่ งเสริ มความร่ วมมือให้มากยิง+ ขึนในข้อเสนอที+มีความสําคัญเป็ นลําดับแรก ในด้านที+
เกี+ยวข้องกับความช่วยเหลือทางวิชาการ และกิจกรรมเสริ มสร้างความสามารถ เพื+อให้มน+ั ใจว่าโอกาสเรื+ อง
เงินทุนหรื อการสนับสนุนอื+น ๆ ที+มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที+จะเกิดขึนในอนาคตจะใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื+อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของบทนีให้มากยิง+ ขึน
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ข้ อ 8
เวทีในการปรึกษาหารือในเรืองมาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร
;. คู่ภาคีจะต้องจัดตังคณะผูเ้ ชี+ยวชาญด้านสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช และมาตรฐานอาหาร เพื+อใช้เป็ นเวที
สําหรับการปรึ กษาหารื อในการส่ งเสริ มวัตถุประสงค์ที+กาํ หนดไว้ในข้อ BC; (ซี ) และเพื+อสะท้อนถึงข้อผูกพัน
ของคู่ภาคีภายใต้ขอ้ BCG (;) ในการกระชับความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานกํากับดูแล ซึ+ งรับผิดชอบด้าน
มาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช และมาตรฐานอาหาร
?. คณะผูเ้ ชี+ยวชาญ พร้อมด้วยคณะทํางานร่ วมว่าด้วยสิ นค้าเกษตรที+มีอยูแ่ ล้ว จะต้องร่ วมกันจัดทําวิธีการที+มี
เอกภาพในการปรึ กษาหารื อและการร่ วมมือกันในทุกด้านและสมํ+าเสมอให้มากยิง+ ขึนด้านการเกษตรและ
เรื+ องอื+น ๆ ที+เกี+ยวข้อง เพื+อที+จะอํานวยความสะดวกต่อการค้าที+ปลอดภัยระหว่างคู่ภาคี
A. ให้คณะผูเ้ ชี+ยวชาญประชุมกันได้บ่อยครังตามความจําเป็ นและโดยกําหนดร่ วมกันของคู่ภาคี แต่จะต้องไม่
น้อยกว่าหนึ+งครังต่อปี ในหลักการคู่ภาคีจะต้องประชุมสองครังต่อปี ในระหว่างสองปี แรกของแผนการ
ทํางานของคณะผูเ้ ชี+ยวชาญ คณะผูเ้ ชี+ยวชาญจะต้องประชุมต่อเนื+องกันกับการประชุมปกติของคณะทํางาน
ร่ วมฯ ซึ+ งจะสลับกันจัดขึนในดินแดนของภาคีแต่ละฝ่ าย
D. คู่ภาคีอาจร่ วมกันกําหนดขันตอนที+เป็ นทางเลือกอื+นเพื+อแก้ไขปั ญหาใด ๆ และเพื+อความมุ่งประสงค์นี
จะต้องใช้ประโยชน์อย่างเต็มที+จากหน่วยติดต่อและประสานงานที+จดั ตังขึนภายใต้ขอ้ BCG (?) (เอ)
E. คณะผูเ้ ชี+ยวชาญอาจรับรองแผนการทํางานและกระบวนการการทํางานอย่างเป็ นอิสระจากขอบเขตและ
แบบที+จดั ตังขึนของคณะทํางานร่ วมฯ คณะผูเ้ ชี+ยวชาญจะต้องแจ้งแก่คณะทํางานร่ วมฯ ให้ทราบถึงผลการ
ประชุมของตน
B. คณะผูเ้ ชี+ยวชาญอาจจัดตังหน่วยเฉพาะกิจชัว+ คราวเพื+อแก้ไขปั ญหาเฉพาะที+เกิดขึน
I. ภาคีที+เป็ นเจ้าภาพจัดประชุมคณะผูเ้ ชี+ยวชาญจะต้องรับเป็ นประธานในการประชุม ผูซ้ + ึ งจะต้องเป็ นผูแ้ ทน
จากกระทรวงเกษตรของภาคีนนั คณะผูแ้ ทนของคณะผูเ้ ชี+ ยวชาญอาจประกอบด้วยเจ้าหน้าที+ดา้ นวิชาการและ
เจ้าหน้าที+ดา้ นนโยบาย หรื อเจ้าหน้าที+ที+ได้รับการแต่งตังจากภาคีแต่ละฝ่ าย ตามความเหมาะสมเป็ นครังคราว
ภาคีแต่ละฝ่ ายจะต้องทําให้มน+ั ใจว่าได้แต่งตังผูแ้ ทนที+รับผิดชอบงานด้านมาตรการเอส พี เอส และ มาตรฐาน
อาหาร ที+เหมาะสมตามวาระการประชุมที+ตกลงกันในการประชุมแต่ละครังเข้าร่ วมในการประชุมของ
คณะผูเ้ ชี+ยวชาญ
G. คู่ภาคีจะต้องปรึ กษาหารื อกันเกี+ยวกับวันที+และสถานที+ของการประชุมที+วางแผนไว้ของคณะผูเ้ ชี+ยวชาญ
และคณะทํางานร่ วมฯ เป็ นการล่วงหน้า คู่ภาคีจะต้องร่ วมกันกําหนดวาระการประชุมของคณะผูเ้ ชี+ยวชาญ
อย่างน้อย AC วันล่วงหน้าก่อนการประชุมแต่ละครัง
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J. เพื+อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามวรรค ? ในเรื+ องที+เกี+ยวกับบทนี คณะผูเ้ ชี+ยวชาญจะต้องพัฒนาและปฏิบตั ิ
ตามแผนการทํางานในการประชุมครังแรก โดยให้ช่วงแรกของแผนการทํางานแล้วเสร็ จและได้รับการ
ทบทวนภายใน ? ปี นับแต่ที+มีการลงนามในความตกลงฉบับนี โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
(เอ) ทบทวนความคืบหน้าและติดตามการปฏิบตั ิตามบทนีอย่างต่อเนื+อง
(บี) เพิ+มพูนความเข้าใจร่ วมกันในมาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและ
อาหาร และขันตอนการกํากับดูแลที+เกี+ยวข้องของภาคีแต่ละฝ่ าย
(ซี ) ปรึ กษาหารื อในเรื+ องที+เกี+ยวข้องกับการพัฒนาหรื อการใช้บงั คับมาตรการเอส พี เอส และ มาตร
ฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารอื+น ๆ ที+กระทบหรื ออาจกระทบต่อการค้าระหว่างคู่ภาคี
(ดี) ทบทวนและประเมินความคืบหน้าของผลประโยชน์ในการเข้าสู่ ตลาดของสิ นค้าที+มีความสําคัญใน
ลําดับแรกของภาคีแต่ละฝ่ ายได้ระบุไว้ในภาคผนวก B.; ในขณะที+มีการลงนามในความตกลงนี
(อี) ปรึ กษาหารื อเกี+ยวกับการร้องขอเพื+อให้มีการยอมรับความเท่าเทียมกันของมาตรการเอส พี เอส
หรื อมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารอื+นๆ ในส่ วนที+เกี+ยวข้องกับการจัดการการควบคุม การตรวจ
และการอนุ ญาตนัน สาขาที+มีความสําคัญในลําดับแรกของภาคีแต่ละฝ่ ายได้ระบุไว้ในภาคผนวก
B.? ในขณะที+มีการลงนามในความตกลงนี
(เอฟ) ปรึ กษาหารื อในเรื+ องต่าง ๆ ที+เกี+ยวกับการทําให้มาตรฐานมีความกลมกลืนกัน
(จี) ปรึ กษาหารื อหรื อประสานท่าทีในเรื+ องที+เกี+ยวกับการประชุมคณะกรรมการเอส พี เอส ของดับบลิวที
โอ คณะกรรมาธิ การโคเด็กซ์แอลิเม็นแทเรี ยส องค์การโรคระบาดสัตว์แห่งโลก หรื ออนุสัญญา
อารักขาพืชระหว่างประเทศ หรื อเวทีอื+นที+เกี+ยวข้องกับเรื+ องสุ ขภาพมนุษย์ พืช หรื อสัตว์
(เอช) ประสานงานและกําหนดความสําคัญในลําดับแรกของการเสริ มสร้างความสามารถและแผนความ
ร่ วมมือทางวิชาการที+เกี+ยวกับมาตรการเอส พี เอส และมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารอื+น ๆ
และ
(ไอ) แก้ไขข้อพิพาทซึ+ งเกิดขึนที+เกี+ยวข้องกับเรื+ องต่างๆ ภายใต้บทนีให้มีความคืบหน้า
ข้ อ
การระงับข้ อพิพาท
;. ภาคีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ+งอาจเสนอเรื+ องต่าง ๆ ที+เกิดขึนภายใต้บทนี ซึ+ งไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยการ
ปรึ กษาหารื อในคณะผูเ้ ชี+ยวชาญที+จดั ตังขึนภายใต้ขอ้ BCJ เข้าสู่ การพิจารณาของคณะกรรมาธิ การร่ วมเอฟ ที
เอ ได้
?. บทที+ ;G ของความตกลงนี จะไม่ใช้บงั คับกับข้อบทของบทนี
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