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 มาตรการสขุอนามัยและสขุอนามัยพชื (Sanitary and 
Phytosanitary Measures : SPS)

 เป็นมาตรการทีใ่ชป้กป้องชวีติและสขุภาพของคน สตัว ์และพชื

คน - จากอาหารทีไ่มป่ลอดภัย (food-borne disease)

- จากโรคระบาดสตัว ์เชน่ ไขห้วัดนก

สตัว ์และพชื – จากโรคสตัว ์โรคพชื และศตัรพูชื
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มาตรการ SPS คอือะไร?



ตัวอยา่งมาตรการ SPS

 ไทยประกาศหา้มน าเขา้สตัวปี์กและซากสตัวปี์กจากประเทศ
เวยีดนาม เนือ่งจากการระบาดของโรคไขห้วัดนก

 กฎกระทรวง เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานสนิคา้เกษตรส าหรับ เมล็ดถ่ัว
ลสิง : ขอ้ก าหนดปรมิาณอะฟลาทอกซนิ เป็นมาตรฐานบงัคบั 
พ.ศ. 2558 (มผีลบงัคบัใช ้ 6 ม.ค. 60)

 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข
การน าเขา้อาหารทีม่คีวามเสีย่งจากโรควัวบา้

 เวยีดนามประกาศระงับการน าเขา้ผลไม ้4 ชนดิจากไทย (ล าไย,
เงาะ, ลิน้จี ่และมะมว่ง) เนือ่งจากการตรวจพบศตัรพูชืกกักนัใน
ผลไม ้4 ชนดินี้
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 ในชว่ง 50 ปีทีผ่่านมา การคา้และการเดนิทางระหว่าง
ประเทศขยายตัวอย่างมาก ท าใหม้ีการเคลื่อนยา้ย
สินคา้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลใหเ้กิดความเสี่ยง
หลายๆ อยา่งตอ่สขุภาพ

 การปนเป้ือนของสารตกคา้งและเชือ้จุลนิทรีย์ ท าให ้
อาหารและสนิคา้เกษตรไมป่ลอดภัย

 การปลอมปนในอาหาร เช่น สารเมลามีน ที่ก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อความปลอดภัยของผูบ้รโิภคและการคา้
ระหวา่งประเทศอยา่งคาดไมถ่งึ

4
ท าไมตอ้งใชม้าตรการ SPS?



 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนไปจากเดมิ สนใจเรื่องความ
ปลอดภัยอาหาร คณุภาพสนิคา้และมาตรฐานมากขึน้

- เกิดตลาดสินคา้เฉพาะ เช่น เกษตรอินทรีย์ อาหาร  
สขุภาพ

 เกดิการแพรร่ะบาดของโรคสตัวแ์ละโรคพชื เป็นตน้

แต่ละประเทศจึงจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการ SPS เพื่อ
คุม้ครองประเทศของตนจากความเสีย่งเหลา่นี้
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 พบวา่มหีลายประเทศทีน่ ามาตรการ SPS มาใช ้

 ปกป้องเกนิความจ าเป็น

 ไมม่เีหตผุลทางวทิยาศาสตรส์นับสนุน

 กดีกนัทางการคา้โดยซอ่นเรน้

 มาตรการทางภาษีลดลง

 GATT

 FTA
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ผลกระทบจากการใชม้าตรการ SPS



 เปลีย่นมาใชม้าตรการทีม่ใิชภ่าษี (Non-tariff Measures : NTMs) 
มากขึน้   มาตรการ SPS

 มกีารใชม้าตรการ SPS

 ทีไ่มเ่พยีงแตจ่ะเพิม่มากขึน้

 แตย่ังมคีวามหลากหลาย

 และเปลีย่นแปลงบอ่ยครัง้

เนื่องจากความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาการดา้นสขุภาพ การแปรรปู
อาหาร ความใส่ใจดา้นสุขภาพของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่มากขึน้ ประกอบ
กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศพัฒนาแลว้มักจะ
ผลักดนัมาตรการทีเ่ขม้งวดเพือ่ปกป้องภาคอตุสาหกรรมในประเทศ
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Agreement on the Application of Sanitary 
and Phytosanitary Measures 

หรอื SPS Agreement

การเจรจาการคา้พหภุาครีอบอรุกุวยั 1986

เพือ่จัดระเบยีบการก าหนดและการใชม้าตรการ SPS ของประเทศ
สมาชกิ WTO โดยมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต ่1 มกราคม 2538
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Agreement on the Application of Sanitary 
and Phytosanitary Measures 

หรอื SPS Agreement

 เป็นความตกลงภายใตก้รอบ WTO

 ประเทศสมาชกิ WTO



 เพือ่ใหก้ารบังคับใชข้อ้ยกเวน้ภายใต ้GATT 1994* ในการก าหนดมาตรการ
ควบคุมมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปฏบิัตเิพื่อไม่ให ้เป็นอุปสรรคต่อ
การคา้เสรีโดยเฉพาะสนิคา้เกษตร อาหาร ภายใตค้วามตกลงดา้น
การเกษตร 

*มาตรา XX (b) วา่ดว้ย General Exceptions ระบใุหป้ระเทศสมาชกิ
สามารถก าหนดมาตรการทีจ่ าเป็นตอ่การปกป้องชวีติ และสขุภาพของ
คน สตัว ์และพชื

 เพือ่อ านวยประโยชน์ในการเปิดตลาดสนิคา้เกษตรโดยมกีารสรา้งหลักประกัน
ดา้นความปลอดภัยภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนด ในความตกลง SPS
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จดุมุง่หมายของความตกลง SPS 



 มีบทบัญญัตทิัง้หมด 14 มาตรา กล่าวถงึสทิธิ
และพันธกรณีทีส่มาชกิ WTO ไดต้กลงรว่มกนัไว ้

 มี 3 ภาคผนวก กล่าวถงึ ค านิยามของค าศัพท์
และรายละเอยีดเกีย่วกับพันธกรณีบางเรือ่งเป็น
พเิศษ
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SPS Agreement



12SPS Agreement
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A: ค าจ ากดัความ

B: ความโปรง่ใสของขอ้บงัคบั SPS 

C: การควบคมุ ตรวจสอบ และอนุมัติ

SPS Agreement



เป็นมาตรการทีก่ าหนดขึน้เพื่อวัตถุประสงคใ์นการคุม้ครอง 
(Protection):

 สขุอนามัยของคนหรอืสตัวจ์ากอาหาร (Food-borne risks)

 สุขอนามัยของคนจากโรคติดต่อทางสัตว์หรือพืช 
(animal or plant – carried diseases)

 สัตวห์รอืพชืจากโรคสัตว ์โรคพืชและศัตรูพืช (diseases 
or pests)

 การป้องกันหรือก าจัดความเสียหายในเขตอาณาที่เกดิ
จากการเขา้มา แพรร่ะบาดของศตัรพูชื
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มาตรการ SPS : ขอบเขต



ตวัอยา่ง

อนัตรายตอ่คน  สารตกคา้งในอาหาร 

(ยาสตัว/์สารก าจัดศัตรพูชื)

อนัตรายตอ่สตัว์  โรคปากเทา้เป่ือย

โรคตายดว่นในกุง้

อนัตรายตอ่คนและสตัว์  ไขห้วัดนก

อนัตรายตอ่พชื  แมลงวันผลไม ้

ก าหนดใหม้ใีบรับรองสขุอนามัย (Health Certificate) และ
ใบรับรองสขุอนามัยพชื (Phytosanitary Certificate)
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หลกัการของ SPS Agreement ทีส่ าคญั

 ใชก้รณีทีม่คีวามจ าเป็นในการปกป้องชวีติและสขุภาพของ
มนุษย ์สตัว ์และพชื 

 อา้งองิหลักฐานทางวทิยาศาสตร์

 ไมเ่จาะจงใชก้บัประเทศใดประเทศหนึง่อยา่งไมเ่ป็นธรรม
(not to be arbitrarily or unjustifiably discriminate)

 จ ากดัหรอืควบคมุความเสีย่งโดยใหม้ผีลกระทบตอ่การคา้
ระหวา่งประเทศนอ้ยทีส่ดุ



 น าไปสู่การก าหนดระดับที่เหมาะสมของการปกป้อง
สขุอนามัยหรอืสขุอนามัยพชื (appropriate levels of 
protection)

 อนุญาตใหม้ีการน าเขา้สนิคา้ไดเ้มื่อประเทศผูส้่งออก
แสดงใหเ้ห็นว่าไดม้ีการควบคุมความเสี่ยงในระดับที่
ควบคมุได ้

 แจง้ใหป้ระเทศคูค่า้ทราบถงึการออกมาตรการ SPS
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 ประเทศสมาชกิมสีทิธทิีจ่ะใชม้าตรการ SPS ทีจ่ าเป็นเพือ่ปกป้อง 
คุม้ครองชวีติหรอืสขุภาพของคน สัตวห์รอืพชื ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขัดแยง้
กบับทบญัญัตติา่งๆ ภายใตค้วามตกลงฉบบันี้

 การบงัคับใชม้าตรการ  SPS ตอ้งอยูใ่นขอบเขตทีจ่ าเป็น (necessary 
extent) ตอ่การคุม้ครองความปลอดภัย และตอ้งอยูบ่นหลักการ
ทางวทิยาศาสตร ์(scientific principles) และตอ้งยกเลกิหากไมม่ี
หลักฐานทางวทิยาศาสตรท์ีพ่อเพยีง (without sufficient scientific 
evidence)

18มาตรา 2 : Basic Rights and Obligations



 การบงัคบัใชม้าตรการ  SPS ตอ้ง

 ไมเ่ป็นมาตรการทีใ่ชต้ามอ าเภอใจ หรอื

 ไม่เป็นการเลอืกปฏบิัตริะหว่างประเทศสมาชกิ (ไม่ขัดกับ
หลักการ MFN) และ

 ไมเ่ป็นการเลอืกปฏบิัตริะหวา่งประเทศสมาชกิกบัการปฏบิัติ
ภายในประเทศ (ไมข่ัดกบัหลักการ NT) หากมสีภาพทีเ่หมอืน
หรอืคลา้ยคลงึกนั (similar condition) และ

 ตอ้งไมใ่ชม้าตรการ SPS ไปในลักษณะทีก่อ่ใหเ้กดิการจ ากดั
การคา้ระหวา่งประเทศโดยแอบแฝง (disguised restriction)
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ประเทศสมาชกิจะตอ้งใชม้าตรฐานระหว่างประเทศที่มีอยู่เป็น
พืน้ฐานในการก าหนดบังคับใชม้าตรการ SPS เพือ่ใหม้าตรการ SPS
ของประเทศสมาชกิมคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล

• Codex Alimentarius Commission (Codex)

• The International Office of Epizootics (OIE)

• The International Plant Protection Convention (IPPC)

20มาตรา 3 : Harmonization



มาตรฐานสากลที ่WTO ยอมรบั 21

เ ป็นองค์กรภายใตโ้ครงการจัดท า
มาตรฐานอาหารระหวา่ง FAO และ WHO
 ก าหนดมาตรฐานระหวา่งประเทศ

ส าหรับอาหาร
 MRLs
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2. OIE Animal Health

ครอบคลมุ สตัวบ์ก สตัวน์ ้า

• ระบบการ Notify โรคระบาด

• มาตรฐานโรค

• การชนัสตูรโรค การควบคมุโรค

• การประกาศเขตปลอดโรค

มาตรฐานสากลที ่WTO ยอมรบั (ตอ่)



23มาตรฐานสากลที ่WTO ยอมรบั (ตอ่)

3. IPPC Plant Health

• การควบคมุโรค  แมลง  ศตัรพูชื
• ISPM เชน่

- ISPM No. 4 : ขอ้ก าหนดการจัดท าเขต
ปลอดศตัรพูชื

- ISPM No. 5 : ค านยิามศพัท์
- ISPM No. 12 : ใบรับรองปลอดศตัรพูชื
- ISPM No. 15 : wood packaging

- ISPM No. 18 : การฉายรังสี



 ประเทศสมาชกิตอ้งยอมรับความเท่าเทียมของมาตรการ SPS 
ของประเทศอื่น แมว้่าจะแตกต่างจากของตนเองและของ
ประเทศสมาชกิอืน่ๆ ทีใ่ชก้บัสนิคา้ชนดิเดยีวกนั 

 ถา้ประเทศสมาชกิผูส้่งออกสามารถพสิูจน์ความเท่าเทยีมไดว้่า
สามารถคุม้ครองความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม (ALOP) 
ตามทีป่ระเทศสมาชกิผูน้ าเขา้ก าหนดไวไ้ด ้

 และประเทศสมาชกิผูน้ าเขา้สามารถรอ้งขอเพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบ ทดสอบ หรอืด าเนนิการอืน่ใดที่เกีย่วขอ้งเพือ่พสิูจน์
ความเทา่เทยีมนัน้

24
มาตรา 4 : Equivalence



ประเทศสมาชกิตอ้งมั่นใจว่ามาตรการ SPS ที่ใชต้ัง้อยู่
บนพืน้ฐานของการประเมนิความเสีย่งทีเ่หมาะสมตอ่สถานการณ์
ความเสีย่ง (appropriate circumstances of the risks) ทีจ่ะ
เกดิขึน้กับคน สัตว ์หรอืพืช โดยยดึตามแนวทางประเมนิความ
เสีย่งขององคก์ารมาตรฐานระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

25
มาตรา 5 : Risk Assessment



ประเทศสมาชกิตอ้งยอมรับหลักการว่าดว้ยเขตปลอด
ศัตรพูชื/โรคสตัว ์(Pest- or Disease-Free Areas) และพืน้ทีท่ีม่ ี
ความชกุของศัตรพูชื/โรคสัตว ์ต า่ (Areas of Low Pest or 
Disease Prevalence) และในการตัดสนิเพือ่ยอมรับสภาพพืน้ที่
ตามหลักการดังกล่าว ประเทศสมาชกิตอ้งพจิารณาปัจจัยต่างๆ 
ที่เ่กีย่วขอ้ง เชน่ สภาพภมูศิาสตรส์ภาพนเิวศน ์การเฝ้าระวังภาวะ
ระบาด และการควบคมุสภาพพืน้ทีท่ีม่ปีระสทิธผิล
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มาตรา 6 : Pest – or Disease – Free Areas 



ประเทศสมาชกิตอ้งด าเนนิการแจง้ (Notification) การ
ก าหนดหรอืการเปลีย่นแปลงมาตรการ SPS ของตนเองตาม
แนวทางทีก่ าหนดไวใ้นภาคผนวก B 

27

มาตรา 7 : Transparency



ใหป้ระเทศสมาชกิด าเนนิการควบคุม ตรวจสอบและอนุญาต 
ตามบทบญัญัตใินภาคผนวก C ซึง่รวมถงึระบบงานของประเทศ (national
system) วา่ดว้ยการอนุญาตใหใ้ชส้ารปรงุแตง่ (additives) หรอืระดับ
สารปนเป้ือน (tolerances) ในอาหาร (food) เครือ่งดืม่ (beverages) หรอื
อาหารสัตว ์(feedstuff) และตอ้งมั่นใจวา่การด าเนนิการอืน่ใดตอ้ง
ไมข่ดัแยง้กบับทบญญัตติา่งๆ ภายใตค้วามตกลงฉบบันี้

28
มาตรา 8 : Control, Inspection and Approval 

Procedures



ประเทศสมาชกิตกลงที่จะใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่
ประเทศสมาชกิอืน่ โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนา เพื่อใหส้ามารถ
ปรับตวัในการปฏบิตัติามเงือ่นไขมาตรการ SPS ในตลาดสง่ออกตา่งๆ

29มาตรา 9 : Technical Assistance

มาตรา 10 : Special and Differential Treatment

ในการพจิารณาเพือ่เสนอและบังคับใชม้าตรการ SPS ประเทศ
สมาชกิ จะตอ้งพจิารณาถงึความตอ้งการ (special need) ของประเทศ
ก าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศดอ้ยพัฒนา



• กรณีประเทศผูส้ง่ออกเห็นวา่ประเทศผูน้ าเขา้มกีารใช ้มาตรการ SPS 
ทีไ่มเ่ป็นธรรม

• สามารถน าเรือ่งเขา้สูค่ณะกรรมการ SPS และหากเห็นวา่ยังไมม่ผีล
ความคบืหนา้ ประเทศผูส้ง่ออกสามารถใชก้ระบวนการระงับขอ้พพิาท
ซึง่เป็นกลไกขององคก์ารการคา้โลก

• ผา่นกระบวนการ consultation และการตัง้ panel

30
มาตรา 11 : Consultations and Dispute 

Settlement



• ถา้ panel เห็นวา่ มาตรการ SPS นัน้ ไมส่อดคลอ้งหรอืขัดกบั
หลักขององคก์ารการคา้โลก ประเทศผูส้่งออกตอ้งยกเลกิ
มาตรการนั้นหรืออาจตอ้งเจรจาในรูปแบบของการชดเชย
ใหก้ับประเทศที่ไดรั้บผลกระทบทางการคา้จากการใช ้

มาตรการนัน้

• ถา้ประเทศผูส้่งออกไม่ปฏิบัติตามกระบวนการเยียวยา
ประเทศผูร้อ้งจะไดรั้บอนุญาตใหต้อบโตท้างการคา้ไดภ้ายใต ้
กระบวนการขององคก์ารการคา้โลก
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 ใหจั้ดตัง้คณะกรรมการ SPS มภีารกจิทีจ่ าเป็นตอ่การปฏบิัตใิห ้
เป็นไปตามพันธกรณีต่างๆ ภายใตค้วามตกลง การด าเนินการ
เพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคโ์ดยเฉพาะในเรือ่งการปรับมาตรฐานให ้
สอดคลอ้งกนัและมตคิณะกรรมการ SPS ตอ้งเป็นไปโดยฉันทานุมัติ
(Consensus)

 มกีารประชมุปีละ 3 ครัง้ ทีน่ครเจนีวา สมาพันธรัฐสวสิ ในลักษณะ
ของ Specific trade concern

32มาตรา 12 : Administration



ประเทศสมาชกิ จะตอ้ง

- จัดตัง้ Enquiry Point และ Notification Authority

- แจง้ประเทศสมาชกิอืน่ถงึมาตรการ SPS ใหมห่รอืทีไ่ดท้ า
การแกไ้ข

- ใหม้ ีcomment period ทีป่ระเทศสมาชกิอืน่สามารถ
แสดงขอ้คดิเห็นตอ่มาตรการนัน้ได ้และน าเอาขอ้คดิเห็นที่
ไดรั้บมาเป็นขอ้พจิารณาโดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิยกเวน้ กรณี
เรง่ดว่นไมต่อ้งม ีcomment period 

33
ภาคผนวก บี : ความโปรง่ใส

ไทย ม ีมกอช. เป็น
SPS NEP & NNA



กระบวนการแจง้ Notification ของประเทศตา่งๆ
ตอ่องคก์ารการคา้โลก
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ประเทศสมาชกิ

ท าการแจง้ Notification

มกอช

SPS Contact Point คอยตดิตาม
การออกมาตรการตา่งๆ ผา่นทาง
ระบบ SPS IMS ทกุวัน



การแจง้ Notification ของประเทศตา่งๆให้
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งของไทยทราบ
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มกอช

กรมปศสุตัว์ กรมวชิาการเกษตร

กรมประมง สธ

กรมการขา้ว
หน่วยงานอืน่ๆทัง้
ภาครัฐและเอกชนที่

เกีย่วขอ้ง



Food Safety
61%

Plant 
Protection

18%

Animal Health
21%
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การแจง้ SPS Notification ของประเทศสมาชกิ WTO

ประเทศสมาชกิแจง้ SPS Notification รวม 1,480 เร ือ่ง ในปี 2560



Canada
9% Saudi Arabia

8%

Brazil
8%

USA
6%

Peru
5%

EU
5%United Arab 

Emirates
4%

Philippines
4%

Japan
4%

Australia
4%

Others
43%

37การแจง้ SPS Notification ในปี 2560 แยกตามประเทศ



การแจง้ Notification ของประเทศไทยให้
ประเทศสมาชกิ WTO ทราบ 
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มกอช

ประเทศสมาชกิ

กรมการขา้ว
กรมประมง

กรมปศสุตัว์ กรมวชิาการเกษตร

สธ
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อ้างอิงจาก : www.spsims.wto.org

การแจง้เวยีน SPS Notification ของไทย ในปี 2558

WTO

Notifying 
memberNotifying 

member

Notifying 
member

ประเทศไทยมกีารแจง้
เวยีน SPS Notification 

ในปี 2560 
จ านวน 12 เร ือ่ง
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