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ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ (SPS)
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i

ຊຸດເອກກະສານກ່ຽວກັບສັນຍາຂອງ
ອົງການການຄ້າໂລກ
ສັນຍາຂອງ WTO ເປັນພືື້ນຖານດ້ານນິຕິກາສາລັບລະບົບການຄ້າສາກົນທີ່ຖືກນາໃຊ້ໂດຍຊາດການຄ້າສ່ວນໃຫຍ່
ໃນໂລກ. ເອກະສານຊຸດນຖ
ື້ ືກຈັດພິມເປັນປຶ້ມນ້ອຍເພືີ່ອເປັນບ່ອນອງສາລັບສັນຍາຂອງ WTO ສະເພາະໃດໜີ່ງ.
ປຶ້ມນ້ອຍແຕ່ລະເຫັື້ມບັນຈຸເນືື້ອໃນຂອງສັນຍາສະບັບໜີ່ງ,

ທີ່ມການອະທິບາຍເພືີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜອ
້ ່ານເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບ

ເນືື້ອໃນຂອງສັນຍາ, ແລະ ຍັງຖືເປັນເອກະສານເພີ່ມເຕມ.
ສັນຍາຕ່າງໆເປັນຜົນການເຈລະຈາການຄ້າໂລກໃນຮອບອຣກວາຍ ຈາກປີ 1986-1994 ທີ່ຈັດໂດຍອົງ ການຄຸ້ມ
ຄອງສັນຍາວ່າດ້ວຍພາສ ແລະ ການຄ້າ (the General Agreement on Tariffs and Trade: GATT).
ສະບັບຄົບຊຸດມຊືີ່ວ່າ:

ປະມວນນິຕກ
ິ າ

-ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການເຈລະຈາການຄ້າຫາຍຝ່າຍໃນຮອບອຣກກວາຍ.

ເອກະສານຄົບຊຸດສະບັບນກ
ື້ ວມເອົາສັນຍາ, ເອກະສານຄັດຕິດ, ຂໍ້ການົດ ແລະ ບົດບັນທກຄວາມເຂົື້າໃຈ ລວມທັງ
ໝົດປະມານ 60 ສະບັບ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ຜກພັນຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່ກ່ຽວກັບພາສ ແລະ ການບລິການ. ຊຸດ
ລວມຂອງສັນຍາແມ່ນກວມເອົາຂໍ້ຜກພັນກວ່າ 20,000 ໜ້າທີ່ສາມາດຫາໄດ້ໃນສິີ່ງພິມເຜຍແຜ່ ເຫັື້ມ 34 ຂອງ
WTO, ແລະ ພ້ອມ CD-ROM,ໂດຍມຊືີ່ວ່າ: ໝາກຜົນຂອງຮອບອຣກວາຍ
ປຶ້ມນ້ອຍເຫັື້ມນປ
ື້ ະກອບມພາກອະທິບາຍລວມກ່ຽວກັບເນືື້ອໃນຂອງສັນຍາ. ເອກະສານສະບັບນື້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ໂດຍແນໃສ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອເພືີ່ອຄວາມເຂົື້າໃຈຕກ
ໍ່ ັບສັນຍາຕ່າງໆ, ແຕ່ເນືີ່ອງຈາກຄວາມສັບສົນຂອງນິຕກ
ິ າ ແລະ
ຍັງມຫາຍດ້ານທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບໃນຄວາມເປັນຈິງ-

ຕົວຢ່າງ

ໃນຂັື້ນຕອນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງ

WTO - ດັັ່ງນັື້ນ, ການອະທິບາຍລວມບໍ່ສາມາດຖືເປັນການຕຄວາມໝາຍດ້ານນິຕກ
ິ າຂອງສັນຍາໄດ້.
ສິີ່ງພິມເຜຍແຜ່ອກຢ່າງໜີ່ງຂອງ WTO ຄື: ຄ່ມືແນະນາກ່ຽວກັບສັນຍາຮອບອຣກວາຍ

(ໄລຍະມໍ່ໆນໄື້ ດ້ຮັບການ

ພິມເຜຍແຜ່ຮ່ວມລະຫວ່າງ WTO ແລະ Kluwer Law International) ເປັນເອກະສານອະທິບາຍຄົບຊຸດຂອງ
ສັນຍາທັງໝົດ. ອກຄ່ມືແນະນາງ່າຍໆສາລັບສັນຍາຄື: ການຄ້ານສ່ອານາຄົດ, ເປັນປຶ້ມຄ່ມືແນະນາແບບເຫັື້ມນ້ອຍ
ii

ແລະ ແບບເອເລັກໂຕນິກທີ່ແນະນາກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງ WTO ໃນທຸກດ້ານ ທີ່ສາມາດຫາໄດ້ໃນເວບໄຊຂອງ
WTO: http://www.wto.org.

ໃນເອກະສານຊຸດນປ
ື້ ະກອບມຫາຍໆເຫັື້ມດັັ່ງນື້
(ຈັດລຽງຕາມລະບຽບທີ່ການົດໃນສັນຍາຂອງ WTO):
1. ສັນຍາສ້າງຕັື້ງ WTO

11. ລະບຽບແຫ່ງກາເນດສິນຄ້າ

2. ສັນຍາວ່າດ້ວຍພາສ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບ 1994 ແລະ

12. ຂັື້ນຕອນການອະນຸຍາດນາເຂົື້າສິນຄ້າ

1947

13. ມາດຕະການອຸດໜນ ແລະ ມາດຕະການການ

3. ກະສິກາ

ຕອບໂຕ້

4. ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ

14. ການປົກປ້ອງຊົັ່ວຄາວ

5. ແຜ່ນແພ ແລະ ເຄືີ່ອງນຸ່ງຫົມ
ັ່

15. ການບລິການ

6. ສິີ່ງກດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕກ
ໍ່ ານຄ້າ

16. ສິດຊັບສິນທາງປັນຍາທຕ
ີ່ ິດພັນກັບການຄ້າ

7. ມາດຕະການລົງທນທີ່ຕິດພັນກັບການຄ້າ

17. ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

8. ການຕ້ານການທຸ່ມຕະຫາດ

18. ການທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າ

9. ການປະເມນມນຄ່າພາສ

19. ການຄ້າດ້ານການບິນພົນລະເຮືອນ

10. ການກວດກາກ່ອນການສົັ່ງອອກ

20. ການຈັດຊືຂ
ື້ ອງລັດຖະບານ
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ຕິດຕໍ່ອົງການການຄ້າໂລກ:
ສາລັບສິງີ່ ພິມເຜຍແຜ່, ຕິດຕ:ໍ່
WTO Publications, World Trade Organization, Centre William Rappard, rue de Lausanne 154,
CH-1211 Geneve 21, Switzerland
Tel: (41 22) 739 52 08/739 53 08 Fax:(41 22) 739 57 92 e-mail: publications@wto.org
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ຄາຫຍໍ້
Codex

ຄະນະກາມະການຮ່ວມກ່ຽວກັບມາດຕະຖານອາຫານ ຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ການ ກະເສດ
ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ

FAO

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

GATT

ສັນຍາທົັ່ວໄປວ່າດ້ວຍພາສ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ສາງຕັື້ງຂື້ນໃນປີ 1947. ຄາຫຍໍ້ນື້ສາມາດ ໝາຍເຖິງ
ປະມວນນິຕິກາ ແລະ ອົງການ

GATT 1994 ສັນຍາທົັ່ວໄປ ວ່າດ້ວຍພາສ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ປັບປຸງ ໃນປີ 1994 ເປັນສ່ວນໜີ່ງ ຂອງສັນຍາ
WTO. GATT 1994 ກວມເອົາຕົື້ນສະບັບ ທີ່ຮ້ກັນດ ຄື GATT 1947
IPPC

ກອງເລຂາສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນພືດ ທີ່ຂື້ນກັບອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເ
ສດ

OIE

ອົງການສຸຂະພາບສັດສາກົນ

SPS

ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ທໄີ່ ດ້ການົດໃນສັນຍາຂອງ WTO ວ່າດ້ວຍການ
ນາໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ

TBT

ສິີ່ງກດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕກ
ໍ່ ານຄ້າທີ່ນອນໃນສັນຍາວ່າດ້ວຍສິີ່ງກດຂວາງດ້ານເຕັກນິກ ຕກ
ໍ່ ານ
ຄ້າ. ອງໃສ່ GATT ສະບັບກ່ອນ ກໃຊ້ຊືີ່ຄືກັນ ທໝ
ີ່ າຍເຖງສັນຍາ TBT ສະບັບ ປີ “ 1979”

WHO

ອົງການອານາໄມໂລກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

WTO

ອົງການການຄ້າໂລກ ທີ່ສ້າງຕັື້ງຂື້ນໃນວັນທ 1 ມັງກອນ 1995 ໂດຍປ່ຽນແທນ GATT

1

ຄານາ
ສັນຍາວ່າດ້ວຍມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ
ສັນຍາວ່າດ້ວຍການນາໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ (“ສັນຍາ SPS”) ທີ່ມຜົນບັງ ຄັບໃຊ້ ພ້ອມ
ກັບການສ້າງຕັື້ງ WTO ໃນວັນທ 1 ມັງກອນ 1995, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນາໃຊ້ລະບຽບ ການກ່ຽວກັບຄວາມປອດ
ໄພຂອງອາຫານ, ສຸຂະພາບສັດ ແລະ ພືດ.
ປຶ້ມນ້ອຍເຫັື້ມນເື້ ວົື້າກ່ຽວກັບສັນຍາ SPS

ທີ່ປາກົດໃນບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍຂອງການເຈລະຈາການຄ້າ ຫາຍຝ່າຍ

ໃນຮອບອຣກວາຍທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນນະຄອນມາຣາເກັສ

ວັນທ
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ເມສາ

1994.

ສັນຍານື້

ແລະ

ສັນຍາອືີ່ນໆຖືກລະບຸໃນບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ ພ້ອມທັງສັນຍາລວມວ່າດ້ວຍພາສ ແລະ ການຄ້າທໄີ່ ດ້ປັບປຸງ ( GATT
1994) ເປັນສ່ວນໜີ່ງຂອງສັນຍາການສ້າງຕັື້ງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO). WTO ໄດ້ປ່ຽນແທນ GATT
ມາເປັນອົງການລວມສນສາລັບການຄ້າສາກົນ.
ກອງເລຂາ WTO ໄດ້ສ້າງປຶ້ມເຫັື້ມນື້ຂື້ນເພືີ່ອສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈແກ່ມວນຊົນກ່ຽວກັບສັນຍາ SPS. ໃນພາກທໜີ່ງ
ເວົື້າກ່ຽວກັບຈຸດພິເສດສາຄັນຂອງສັນຍາ; ພາກທ 2 ເວົື້າເຖິງບັນດາຄາຖາມທີ່ຖືກຍົກຂື້ນມາ ເລືື້ອຍໆ; ແລະ ພາກທ
3 ແມ່ນເນືື້ອໃນນິຕິກາຂອງສັນຍາ. ປຶ້ມເຫັື້ມນື້ບໍ່ໄດ້ອອກເພືີ່ອຕຄວາມໝາຍນິຕກ
ິ າຂອງສັນຍາ.
ພດສະພາ 1998
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ໂຄງສ້າງພືື້ນຖານຂອງສັນຍາອົງການການຄ້າໂລກ
ຂອບໂຄງສ້າງທເີ່ ປັນຮບປະທາ
ໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວ, ສາລັບສອງຂົງເຂດໃຫຍ່ດ້ານການຄ້າຂອງສັນຍາອົງການການຄ້າໂລກ (WTO)- ດ້ານສິນຄ້າ
ແລະ ການບລິການ- ມ 3 ພາກທີ່ມສ່ວນຄືກັນ ແຕ່ໃນລາຍລະອຽດແມ່ນມຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.

ໂດຍຫຍໍ້
ໂຄງສ້າງພືື້ນຖານຂອງສັນຍາ WTO
ສິນຄ້າ

ການບລິການ

ຫລັກການພືື້ນຖານ

GATT

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕມ

ສັນຍາກ່ຽວກັບການຄ້າດ້ານສິນ

ຂໍ້ຜກພັນກ່ຽວກັບການເປີດຕະ

ຊັບສິນທາງປັນຍາ

GATS
ຄ້າ

TRIPS

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບ

ອືີ່ນໆ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດ

ການບລິການ

ຕາຕະລາງຂໍ້ຜກພັນຂອງປະເທດ

ຕາຕະລາງຂໍ້ຜກພັນຂອງປະ

ຫາດ

ເທດ

(ແລະ

ຂໍ້ຍົກເວັື້ນອານຸ

ເຄາະ ຍິີ່ງ MFN)
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ຄວາມໂປ່ງໃສ



ການແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງ
ການທົບທວນນະໂຍ ບາຍດ້ານການຄ້າ

ໂຄງສ້າງເລື້ມຕົື້ນດ້ວຍຫກ
ັ ການລວມ: ສັນຍາທົັ່ວໄປວ່າດ້ວຍພາສ ແລະ ການຄ້າ (GATT) ( ສຳ ລັບສິນຄ້າ)
ແລະ ສັນຍາທົັ່ວໄປວ່າດ້ວຍການຄ້າດ້ານການບລິການ ( GATS). ( ສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດຊັບສິນທາງປັນຍາທຕ
ີ່ ິ
ດພັນກັບການຄ້າ ( TRIPS) ກໍ່ລວມໃນກຸ່ມລາຍການນື້ ເຖິງແມ່ນວ່າປະຈຸບັນສັນຍານບ
ື້ ໍ່ທັນມພາກສ່ວນເພີ່ມ
ເຕມ).



ຫລັງຈາກນັື້ນແມ່ນ ສັນຍາເພມ
ີ່ ເຕມ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດ ທີ່ເວົື້າກ່ຽວກັບເງືີ່ອນໄຂສາຄັນຂອງຂະແຫນງການ
ຫື ບັນຫາສະເພາະ, ລາຍລະອຽດມດັັ່ງລຸ່ມນື້:
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ສາລັບສິນຄ້າ (ພາຍໃຕ້ GATT)

ສາລັບການບລິການ (GATS ເອ
ກະສານຊ້ອນທ້າຍ)

ກະສິກາ

ວິທປະເມນມນຄ່າພາສ

ການເຄືີ່ອນຍ້າຍແຮງງານ

ລະບຽບການສາທາລະນະສຸກ ສາລັບ

ການກວດກາກ່ອນການຂົນສົັ່ງ

ການຂົນສົັ່ງທາງອາກາດ

ລະບຽບແຫີ່ງກາເນດສິນຄ້າການອອກ

ການບລິການດ້ານການເງິນ

ກະສິກາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ
(SPS)

ອະນຸຍາດນາເຂົື້າສິນຄ້າ

ແຜ່ນແພ ແລະ ເຄືີ່ອງນຸ່ງຫົັ່ມ

ມາດຕະການອຸດໜນ ແລະ ມາດ

ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ (TBT)

ຕະການຕອບໂຕ້

ມາດຕະການລົງທນ

ມາດຕະການປົກປ້ອງຊົັ່ວຄາວ

ການຂົນສົັ່ງສິນຄ້າ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ມາດຕະການຕ້ານການທຸ່ມຕະຫາດ

 ພາກສຸດທ້າຍ, ແມ່ນຕາຕະລາງ (ຫື ລາຍການ) ຂຜ
ໍ້ ກພັນຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນລາຍລະອຽດ ແລະ ມຄວາມຍາວ
ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ຫື ການໃຫ້ບລິການຂອງຕ່າງປະເທດ ເຂົື້າເຖິງຕະຫລາດຂອງຕົນ. ສາລັບ
GATT ທົັ່ວໄປແມ່ນຖືເອົາຮບແບບການຜກມັດອັດຕາພາສສາລັບສິນຄ້າ ສົມທົບກັບການນາໃຊ້ພາສ ແລະ ໂກ
ຕ້າສາລັບບາງສິນຄ້າກະສິກາ. ສ່ວນ GATS ຂໍ້ຜກພັນແມ່ນໝາຍເຖິງ ລະດັບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜສ
້ ະໜອງການ
ບລິການຂອງຕ່າງປະເທດສາມາດເຂົື້າເຖິງຂະແໜງບລິການ ພາຍໃນໃດໜີ່ງ, ແລະ ລວມມລາຍການຂອງຂະ
ແໜງບລິການທແ
ີ່ ຕ່ລະປະເທດລະບຸໄວ້ວ່າບໍ່ນາໃຊ້ ຫັກການຊາດທີ່ໄດ້ຮັບອານຸເຄາະຍິີ່ງ MFN ພາຍໃຕ້ຫັກການ
ການບໍ່ຈາແນກໃນການປະຕິບັດ.
ສ່ວນຫາຍຮອບເຈລະຈາອຣກວາຍເວົື້າກ່ຽວກັບສອງພາກທາອິດ ເຊັັ່ນ: ຫັກການທົັ່ວໄປ ແລະ ຫັກ ການສາລັບຂະ
ແຫນງການສະເພາະ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ການເຈລະຈາເປດຕະຫາດມຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສາລັບສິນຄ້າອຸດສາຫະກາ.
ຖ້າຫາກຫັກການໄດ້ຖືກການົດ, ການເຈລະຈາສາມາດສືບຕໃໍ່ ນຂໍ້ຜກພັນສາລັບຂະແໜງຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ ກະສິກາ ແລະ
ການບລິການ. ການເຈລະຈາຫັງຈາກຮອບອຣກວາຍສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເນັື້ນຫນັກໃສ່ຂໍ້ຜກພັນເປີດຕະຫລາດ ຄື: ການ
ບລິການດ້ານການເງິນ, ໂທລະຄົມພືື້ນຖານ ແລະ ການຂົນສົັ່ງທາງທະເລ (ພາຍໃຕ້ GATS) ແລະ ອຸປະກອນເຕັກ
ໂນໂລຊຂໍ້ມນສືີ່ ສານ (ພາຍໃຕ້ GATT)
ສັນຍາທ 3 ໃນຂົງເຂດດ້ານການຄ້າຂອງ WTO - ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ- ຢ່ໃນລະດັບຫັກການພືື້ນ ຖານເທົັ່າ
ນັື້ນ ແຕ່ກໍ່ມບາງລາຍລະອຽດສາລັບຂະແຫນງການສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ ກ່ຽວກັບລິຂະສິດ, ສິດທິບັດ, ເຄືີ່ອງຫມາຍ
ການຄ້າ,

ສິີ່ງຊື້ບອກດ້ານພມສາດ)

ຖືກລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາດັງັ່ ກ່າວ.

ລາຍລະອຽດອືີ່ນໆ

ແມ່ນມາຈາກບັນ

ດາສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາ ທີ່ບໍ່ນອນໃນສັນຍາຂອງ WTO.
ສັນຍາກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າ ກໍ່ຖືເປັນພືື້ນຖານໃນລະດັບ ຂອງ
ຫັກການພືື້ນຖານ.
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ອກປະການສາຄັນເຊັນ
ັ່ ກັນ
ສັນຍາອກຊຸດໜີ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມໃນແຜນວາດຂ້າງເທິງກມຄວາມສາຄັນເຊັັ່ນກັນ ຄື: ມສອງສັນຍາ “ພະ ຫຸພາຄ” ທີ່ບໍ່
ລົງນາມໝົດທຸກສະມຊິກ ຄື: ເຄືີ່ອງບິນພົນລະເຮືອນ, ການຈັດຊືື້ຂອງລັດຖະບານ. (ເບືື້ອງຕົື້ນມຢ່ 4 ສັນຍາ: ສັນຍາ
ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນນົມ ແລະ ຊື້ນງົວຄວາຍຖືກລົບລ້າງໃນທ້າຍ ປີ 1997).
ໂຄງສ້າງນິຕກ
ິ າ
ຂອບດ້ານແນວຄວາມຄິດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທທາງຈັດວາງເນືື້ອໃນຂອງປະມວນນິຕິກາ.

ສັນຍາມາຣາເກສວ່າ

ດ້ວຍການສ້າງອົງການການຄ້າໂລກທີ່ສັື້ນໆໄດ້ສ້າງພືື້ນຖານດ້ານນິຕກ
ິ າ ແລະ ສະຖາບັນ. ຄັດ ຕິດກັບສັນຍານຍ
ື້ ັງມເອ
ກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4 ຊຸດ ທີ່ມຄວາມຍາວຫາຍກວ່າ.
 ເອກກະສານຄັດຕິດ 1 ບັນຈຸລາຍລະອຽດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລະບຽບການ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນສາມພາກ:
 1ກ, ບັນຈຸສນ
ັ ຍາທົວ
ັ່ ໄປວ່າດ້ວຍພາສ ແລະ ການຄ້າສະບັບປັບປຸງ, ສັນຍາອືີ່ນໆທີ່ຄຸ້ມຄອງການຄ້າ ດ້ານສິນຄ້າ
ແລະ ບົດບັນທກທີ່ຄັດຕິດກັບຂໍ້ຜກພັນສະເພາະສາລັບສິນຄ້າຂອງແຕ່ລະປະເທດໃຜມັນ;
 1ຂ ສັນຍາທົວ
ັ່ ໄປວ່າດ້ວຍການຄ້າດ້ານການບລິການ, ມເນືື້ອໃນສາລັບຂະແຫນງບລິການສະເພາະ ແລະ ຂໍ້ຜກ
ພັນສະເພາະຂອງແຕ່ລະປະເທດ ລວມທັງການຍົກເວັື້ນ; ແລະ
 1ຄ ສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາທຕ
ີ່ ດ
ິ ພັນກັບການຄ້າ.
ໂດຍລວມແລ້ວ ສັນຍາທີ່ການົດໃນເອກກະສານຄັດຕິດ 1 ແມ່ນໝາຍເຖິງສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າຫລາຍຝ່າຍ, ເນືີ່ອງ
ຈາກສັນຍາເຫົັ່ານັື້ນໄດ້ປະກອບມພັນທະນະໂຍບາຍການຄ້າທີ່ສາຄັນ ຊີ່ງທຸກປະເທດສະມາ ຊິກ WTO ໄດ້ຍອມຮັບ.
 ເອກກະສານຄັດຕິດ 2 ການົດລະບຽບການ ແລະ ຂັື້ນຕອນ ສາລັບການແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງ.
 ເອກກະສານຄັດຕິດ 3 ການົດການທົບທວນເປັນປະຈາກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ທ່າອ່ຽງໃນນະໂຍ ບາຍການ
ຄ້າໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.
 ເອກກະສານຄັດຕິດ 4 ກວມເອົາ 4 ສັນຍາ “ພະຫຸພາຄ” ນອນໃນຂອບຂອງ WTO ແຕ່ມສະມາຊິກໃນຈານວນ
ຈາກັດ.
ສຸດທ້າຍ, ເນືື້ອໃນເອກະສານມາຣາເກສກວມເອົາຂຕ
ໍ້ ກ
ົ ລົງ ແລະ ຖະແຫງການຈານວນໜີ່ງກ່ຽວກັບຫາຍປະເດັນທີ່
ກວ້າງຂວາງ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ພ້ອມກັບສັນຍາຂອງ WTO ເອງ.
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ພາກສະເໜ
ສັນຍາວ່າດ້ວຍມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ
ບັນຫາ: ຮັບປະກັນແນວໃດວ່າຜບ
້ ລິໂພກໃນປະເທດຂອງທ່ານມອາຫານທປ
ີ່ ອດໄພແກ່ການຮັບປະທານ- “ປອດໄພ”
ຕາມມາດຕະຖານທີ່ທ່ານຄິດວ່າເຫມາະສົມ?

ແລະ

ໃນເວລາດຽວກັນຮັບປະກັນແນວໃດວ່າບັນດາລະບຽບການ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານທີ່ເຄັັ່ງຄັດນັື້ນ ບໍ່ຖືກນາໃຊ້ເພືີ່ອ ປົກປ້ອງຜຜ
້ ະລິດພາຍໃນ?
ສັນຍາວ່າດ້ວຍການນາໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມ

ແລະ

ສຸຂານາໄມພືດ

ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງ ພືດ ແລະ ສັດ.
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ການົດລະບຽບການພືື້ນຖານສາລັບ

ສັນຍາອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາປະເທດການົດມາດຕະຖານຂອງຕົນເອງ. ແຕ່ສັນຍາກໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າລະບຽບການຕ້ອງອງ
ໃສ່ພືື້ນຖານວິທະຍາສາດ, ນາໃຊ້ໃນລະດັບທມ
ີ່ ຄວາມຈາເປັນໃນການປົກປ້ອງຊວິດ ຫ ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ຫື
ພືດ ເທົັ່ານັື້ນ. ພ້ອມນັື້ນ, ລະບຽບການຕ້ອງບໍ່ມການຈາແນກໃນການປະຕິບັດ ແບບອັດທະຍາໄສ ແລະ ໄຮ້ເຫດຜົນ
ລະຫວ່າງປະເທດທມ
ີ່ ເງືີ່ອນໄຂຄືກັນ ຫື ຄ້າຍຄືກັນ.
ປະເທດສະມາຊິກໄດ້ຖືກຊຸກຍ້ໃຫ້ນາໃຊ້ມາດຕະຖານ, ຄມ
່ ືແນະນາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜຂອງສາກົນທມ
ີ່ ຢ່ແລ້ວ ແຕ່ຢ່າງ
ໃດກດ ສະມາຊິກສາມາດນາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ມລະດັບສງກ່ວາ ຖ້າມເຫດຜົນດ້ານວິທະຍາສາດ. ສະມາຊິກສາມາດ
ການົດມາດຕະຖານທີ່ສງກວ່າໂດຍອງໃສ່ການປະເມນຄວາມສ່ຽງທີ່ເຫມາະສົມ ຂພຽງວ່າວິທການມຄວາມສອດຄ່ອງ
ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດແບບອັດທະຍາໄສ.
ສັນຍາຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດນາໃຊ້ມາດຕະຖານ ແລະ ວິທການທີ່ແຕກຕ່າງໃນການກວດກາຜະລິດຕະພັນ.
ຈຸ ດ ພິ ເ ສດສ າຄັ ນ ຂອງສັ ນ ຍາ
ທຸກປະເທດນາໃຊ້ມາດຕະການເພືີ່ອຮັບປະກັນອາຫານມຄວາມປອດໄພສາລັບຜ້ບລິໂພກ

ແລະ

ປ້ອງກັນການ

ແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕພືດ ແລະ ພະຍາດສັດ ແລະ ພືດ. ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດສາມາດນາໃຊ້
ໃນຫາຍຮບແບບ ເຊັັ່ນ: ການົດເອົາແຕ່ຜະລິດຕະພັນທມ
ີ່ າຈາກເຂດປອດພະຍາດ, ການກວດກາ, ການບາບັດ ຫື
ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສະເພາະ,

ການົດລະດັບອະນຸຍາດສງສຸດສາລັບສານຕົກຄ້າງຂອງຢາປາບສັດຕພືດ

ຫື

ອະນຸມັດບາງທາດເພີ່ມນາໃຊ້ໃນອາຫານ. ມາດຕະການສຸຂານາໄມ-sanitary (ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສັດ) ແລະ
ສຸຂານາໄມພືດ-phytosanitary (ສຸຂະພາບຂອງພືດ) ນາໃຊ້ສາລັບອາຫານທຜ
ີ່ ະລິດພາຍໃນ ຫື ພະຍາດສັດ ແລະ
ພືດໃນທ້ອງຖິີ່ນ ເຊັັ່ນດຽວກັນກນາໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມາຈາກປະເທດອືີ່ນໆ.

ການປົ ກ ປ້ ອ ງ ຫ ື ລັ ດ ທິ ປ ົ ກ ປ້ ອ ງ ?
ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ອງຕາມລັກສະນະໃນຕົວຂອງມັນຈະມການຈາກັດການຄ້າຢ່ແລ້ວ.
ທຸກລັດຖະບານຍອມຮັບວ່າການຈາກັດດ້ານການຄ້າແມ່ນມຄວາມຈາເປັນເພືີ່ອຮັບປະ

ກັນຄວາມປອດໄພຂອງ

ອາຫານ ແລະ ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ. ເຖິງຢ່າງໃດກດ ລັດຖະບານບາງຄັື້ງຖືກກົດດັນໃຫ້
ປະຕິບັດເກນຄວາມຈາເປັນໃນການປົກປ້ອງສຸຂະພາບ ໂດຍນາໃຊ້ຂໍ້ຈາ ກັດດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ
ມາເປັນເຄືີ່ອງມືປົກປ້ອງຜ້ຜະລິດພາຍໃນຈາກການແຂ່ງຂັນດ້ານເສດຖະກິດ. ຄວາມກົດດັນນື້ ມທ່າເພີ່ມຂື້ນເນືີ່ອງ
ຈາກສິີ່ງກດຂວາງອືີ່ນໆຕກ
ໍ່ ານຄ້າໄດ້ຫຸດລົງຈາກ ຜົນ ຂອງສັນຍາທີ່ໄດ້ມາຈາກຮອບເຈລະຈາອຣກກວາຍ. ການ
ຈາກັດດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ທບ
ີ່ ແ
ີ່ ມ່ນເຫດຜົນປົກປ້ອງສຸຂະພາບທີ່ແທ້ຈິງນັື້ນ ສາມາດເປັນເຄືີ່ອງມື
ທີ່ມປະສິດທິຜົນທສ
ີ່ ຸດແກ່ ນັກປົກປ້ອງ ພ້ອມນັື້ນ ຍ້ອນຄວາມສັບສົນດ້ານເຕັກນິກເຮັດໃຫ້ມຄວາມຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະຄົື້ນ
ພົບ ແລະ ຕັື້ງຄາຖາມພິສດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງການນາໃຊ້ມາດຕະການໄດ້.
ສັນຍາກ່ຽວກັບມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ( SPS) ສ້າງຂື້ນຈາກລະບຽບການເກົັ່າ ຂອງ
GATT ເພືີ່ອຈາກັດການນາໃຊ້ມາດຕະການ SPS ແບບໄຮ້ເຫດຜົນເພືີ່ອຈຸດປະສົງປົກປ້ອງການຄ້າ. ເປົຶ້າຫມາຍ
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ພືື້ນຖານຂອງສັນຍາແມ່ນເພືີ່ອຮັກສາສິດອະທິປະໄຕຂອງລັດຖະບານໃນການສະໜອງການປົກປ້ອງດ້ານສຸຂະພາບໃນ
ລະດັບທີ່ເຫັນວ່າເຫາະສົມ

ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າສິດດັັ່ງກ່າວບີ່ຖືກນາໃຊ້ໄປໃນທາງທຜ
ີ່ ິດ

ກຄືຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງ

ຂອງນັກປົກປ້ອງ ພ້ອມນັື້ນກຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກດມສິີ່ງກດຂວາງທີ່ບໍ່ຈາເປັນຕກ
ໍ່ ານຄ້າສາກົນ.

ເຫດຜົ ນ ຂອງມາດຕະ ການ
ໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດສະໜອງການປົກປ້ອງສຸຂານາໄມ

ແລະ ສຸຂານາໄມພືດທເີ່ ຫມາະສົມ

ແລ້ວ ສັນຍາ SPS ຍັງໄດ້ຫລຸດຜ່ອນຄວາມອັດທະຍາໄສທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ໃນການຕັດສິນ ແລະ ຊຸກຍ້ການຕັດສິນ
ໃຫ້ມຄວາມສອດຄ່ອງ. ສັນຍາຍັງການົດໃຫ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດບໍ່ຖືກນາໃຊ້ເພືີ່ອຈຸດປະສົງ
ອືີ່ນນອກຈາກຈຸດປະສົງໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງອາ ຫານ ແລະ ສຸຂະພາບສັດ ແລະ ພືດ. ໂດຍສະເພາະ
ສັນຍາໄດ້ການົດຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບປັດໃຈຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງພິຈາລະ ນາໃນການປະເມນຄວາມສ່ຽງທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ. ເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ເພືີ່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງພືດ ແລະ ສັດ ມາດຕະການຕ້ອງອງໃສ່ການ
ວິໄຈ ແລະ ການປະເມນເທົັ່າທຈ
ີ່ ະເປັນໄປໄດ້ຂອງເປົຶ້າຫມາຍ ແລະ ອງໃສ່ຂໍ້ມນທຖ
ີ່ ືກຕ້ອງດ້ານວິທະຍາສາດ.

ມາດຕະຖານສາກົນ
ສັນຍາ SPS ໄດ້ຊຸກຍໃ້ ຫ້ລັດຖະບານສ້າງລະບຽບການ SPS ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ, ຄ່ມື
ແນະນາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜຂອງສາກົນ. ຂະບວນການນື້ ໝາຍເຖິງ “ການເຊືີ່ອມສານເປັນເອກະພາບ”. WTO ເອງຈະບໍ່
ສ້າງມາດຕະຖານຂື້ນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກດ ສະມາຊິກ WTO (132 ໃນເວລານັື້ນ) ສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມການສ້າງ
ມາດຕະຖານເຫົັ່ານື້ໃນບັນດາອົງການມາດຕະຖານສາກົນອືີ່ນໆ.

ມາດຕະຖານທໄີ່ ດ້ສ້າງຂື້ນໂດຍ

ນັກວິທະຍາສາດຊັື້ນນາໃນວຽກງານ ແລະ ຊ່ຽວຊານລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງສຸຂະພາບ ຕ້ອງມ
ການກວດສອບ ແລະ ທົບທວນໃນລະດັບສາກົນ.
ມາດຕະຖານສາກົນມັກຈະສງກ່ວາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດໃນຫາຍປະເທດ ລວມທັງປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ, ແຕ່
ສັນຍາ SPS ແມ່ນໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ລັດຖະບານຢ່າງຊັດເຈນໃນການເລືອກທີ່ຈະບໍ່ນາໃຊ້ມາດ ຕະຖານສາກົນ. ແຕ່
ຢ່າງໃດກດ

ຖ້າລະບຽບການຂອງຊາດມການຈາກັດການຄ້າທເີ່ ຄັັ່ງຂັດກວ່າມາດຕະ

ຖານສາກົນ,

ປະເທດ

ດັັ່ງກ່າວອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜອງຄາອະທິບາຍດ້ານວິທະຍາສາດຊື້ໃຫ້ເຫັນເຖິງມາດຕະຖານສາກົນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ສາມາດໃຫ້ການປົກປ້ອງສຸຂະພາບໃນລະດັບທີ່ເຂົາເຈົື້າເຫັນວ່າ ເຫມາະສົມ.

ການປັບເຂົາື້ ກັບເງືອ
ີ່ ນໄຂ
ເນືີ່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານພມອາກາດ, ສັດຕພືດ ແລະ ພະຍາດທມ
ີ່ ຢ່ ຫື ເງືີ່ອນໄຂດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາ
ຫານ, ມັນອາດບໍ່ເຫມາະສົມສະເຫມໄປໃນການບັງຄັບໃຊ້ເງືີ່ອນໄຂສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດແບບດຽວກັນ
ກັບສິນຄ້າອາຫານ, ພືດ ແລະ ສັດ ທີ່ມາຈາກປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດັັ່ງນັື້ນ, ມາດຕະ ການ SPS ບາງຄັື້ງຈີ່ງມ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຂື້ນກັບປະເທດທເີ່ ປັນແຫີ່ງກາເນດຂອງຜະລິດຕະພັນອາ ຫານ, ສັດ ແລະ ພືດທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ.
ບັນຫານໄື້ ດ້ຖືກພິຈາລະນາໃນສັນຍາ SPS. ລັດຖະບານຕ້ອງຮັບຮ້ເຂດປອດພະຍາດ ທີ່ອາດບໍ່ຖືກການົດໂດຍຊາຍ
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ແດນຂອງປະເທດ ແລະ ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ປັບເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ເໝາະສົມສາລັບຜະລິດຕະພັນດັັ່ງກ່າວທີ່ມາຈາກເຂດນື້.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດ ສັນຍາດັັ່ງກ່າວໄດ້ກວດສອບການຈາແນກທໄີ່ ຮ້ເຫດຜົນໃນການນາໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ
ສຸຂານາໄມພືດ ທເີ່ ອືື້ອອານວຍແກ່ຜຜ
້ ະລິດພາຍໃນ ຫື ມການຈາແນກລະຫວ່າງຜ້ນາເຂົື້າຈາກຕ່າງປະເທດ.

ມາດຕະການອກທາງເລືອກອືນ
ີ່
ລະດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນຫາຍໆ

ທາງ.

ໃນຫາຍທາງເລືອກດັັ່ງກ່າວ-

ແລະ

ພາຍ

ໃຕ້ສົມມຸດຖານທີ່ວ່າມາດຕະການນັື້ນມຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ມຄວາມປອດ
ໄພຂອງອາຫານ, ສັດ ແລະ ພືດໃນລະດັບດຽວກັນ - ລັດຖະບານຕ້ອງເລືອກ ມາດຕະການທບ
ີ່ ໍ່ເຂັື້ມງວດກວ່າ ເພືີ່ອ
ບັນລຸເປົຶ້າໝາຍດ້ານສຸຂະພາບ.

ຍິີ່ງໄປກ່ວານັື້ນ,

ນັື້ນຫາກມລະດັບດຽວກັນໃນການປົກປ້ອງ,

ຖ້າປະເທດອືີ່ນສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງມາດຕະການທີ່ນາໃຊ້

ມາດຕະການເຫົັ່ານັື້ນຈະຕ້ອງຖືກຍອມຮັບວ່າເທົັ່າທຽມກັນ.

ການ

ປະຕິບັດເຊັັ່ນນຈ
ື້ ະສາມາດຮັບປະກັນການປົກປ້ອງໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ໄດ້ສະຫນອງປະລິມານ ແລະ ປະ
ເພດສິນຄ້າອາຫານມຄວາມປອດໄພຕຜ
ໍ່ ້ບລິໂພກໃນລະດັບທຫ
ີ່ າຍກວ່າ

ແລະ

ເປັນສິີ່ງທີ່ດທີ່ສຸດໃນການ

ສະໜອງວັດຖຸດິບທີ່ປອດໄພແກ່ຜຜ
້ ະລິດ, ແລະ ຮັບປະກັນການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານເສດຖະກິດທດ
ີ່ ກວ່າ.

ການປະເມນຄວາມສ່ຽງ
ສັນຍາ SPS

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດມ ຄວາມໂປ່ງໃສ

ເພີ່ມຂື້ນ. ປະເທດ

ສະມາຊິກຕ້ອງສ້າງມາດຕະການ SPS ບົນພືື້ນຖານການປະເມນຄວາມສ່ຽງທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຖ້າມການຮຽກຮ້ອງຈະ
ຕ້ອງມການສະໜອງຂໍ້ມນກ່ຽວກັບເງືີ່ອນໄຂຫຍັງທີ່ນາມາພິຈາລະນາ,

ຂັື້ນຕອນການປະເມນທີ່ນາໃຊ້

ແລະ

ລະດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກດ ຫາຍໆ ປະເທດໄດ້ນາໃຊ້ການປະເມນຄວາມສ່ຽງ ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ, ສັນຍາ SPS ໄດ້ຊຸກຍ້ໃຫ້ບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກ WTO ນາໃຊ້ການປະເມນຄວາມສ່ຽງທເີ່ ປັນລະບົບໃຫ້ກວ້າງຂວາງສາລັບທຸກຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄວາມໂປ່ງໃສ
ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງຕປ
ໍ່ ະເທດສະມາຊິກອືີ່ນກ່ຽວກັບມາດຕະການ SPS ທອ
ີ່ ອກ ຫື ປັບປຸງໃໝ່ ທມ
ີ່ ຜົນກະທົບ
ຕກ
ໍ່ ານຄ້າ, ພ້ອມສ້າງຕັື້ງຫ້ອງການ (ຈຸດສອບຖາມ) ເພືີ່ອຕອບຮັບການຮ້ອງຂຂໍ້ມນເພີ່ມເຕມ ກ່ຽວກັບມາດຕະການ
ໃຫມ່ ຫື ທີ່ມຢ່ນັື້ນ. ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ເປີດໃຫ້ມການກວດສອບເພືີ່ອໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົານາໃຊ້ລະບຽບການດ້ານ
ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ສຸຂະພາບຂອງພືດ ແລະ ສັດ ຄືແນວໃດ. ການປະສານງານດ້ານຂໍ້ມນຂ່າວສານ ແລະ
ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ເປັນລະບົບຂອງລັດຖະບານສະມາ ຊິກ WTO ໄດ້ສະຫນອງ ພືື້ນຖານອັນດແກ່ການ
ສ້າງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ. ຄວາມໂປ່ງໃສຖືກປັບປຸງໃຫ້ດຂື້ນ ສາມາດປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜບ
້ ລິໂພກ ແລະ
ຄ່ຄ້າຈາກລັດທິປົກປ້ອງທີ່ແອບແຝງໂດຍ ນາໃຊ້ເງືີ່ອນໄຂດ້ານເຕັກນິກທບ
ີ່ ໍ່ຈາເປັນ.
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ຄະນະກາມະການສະເພາະໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໃນ

WTO

ເພືີ່ອເປັນເວທແກ່ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງ

ລັດຖະບານສະມາຊິກໃນທຸກຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ສັນຍາ SPS . ຄະນະກາມະ ການ SPS
ມໜ້າທີ່ທົບທວນຄວາມສອດຄ່ອງກັບສັນຍານ,ື້ ປກສາຫາລືບັນຫາທີ່ອາດຈະມຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າ ແລະ ສ້າງສາຍ
ພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັບອົງການຈັດຕັື້ງດ້ານເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມາດ

ຕະການ SPS, ຂັື້ນຕອນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທົັ່ວໄປຂອງອົງການການຄ້າໂລກຈະຖືກນາໃຊ້ ພ້ອມທັງມການຂຄາ
ແນະນາຈາກຊ່ຽວຊານວິທະຍາສາດ ທີ່ເໝາະສົມ.

ຖາມ-ຕອບ
ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດແມ່ນຫຍັງ? ສັນຍາ SPS ໄດ້ກວມເອົາມາດຕະການປົກປັກຮັກສາສິງີ່
ແວດລ້ອມຂອງປະເທດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜບ
້ ລິໂພກ, ສະຫວັດດການຂອງສັດບ?
ຕາມຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາ SPS, ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ໝາຍເຖິງທຸກມາດຕະການທີ່ນາ
ໃຊ້ ດັັ່ງນ:ື້


ເພືີ່ອປົກປ້ອງຊວິດຄົນ ຫື ສັດຈາກຄວາມສ່ຽງທເີ່ ກດຈາກທາດເພີ່ມ, ການປົນເປຶ້ອນ, ສານພິດ ຫື ອົງຄະທາດ
ທີ່ພາໃຫ້ເກດພະຍາດໃນອາຫານຂອງພວກເຂົາ;



ເພືີ່ອປົກປ້ອງຊວິດຄົນຈາກ ພືດ ຫື ສັດ ທີ່ມພະຍາດ;



ເພືີ່ອປົກປ້ອງຊວິດສັດ ຫື ພືດ ຈາກສັດຕພືດ, ພະຍາດ ຫື ອົງຄະທາດທີ່ພາໃຫ້ເກດພະຍາດ;



ເພືີ່ອປ້ອງກັນ ຫື ຈາກັດການສນເສຍອືີ່ນໆໃນປະເທດຈາກການເຂົື້າມາ, ກໍ່ຕົວ ຫື ແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕພືດ.

ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດເຫົັ່ານກ
ື້ ວມເອົາການປະຕິບັດເພືີ່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປາ ແລະ
ສັດປ່າ ລວມທັງປ່າໄມ້ ແລະ ພືດປ່າ.
ມາດຕະການເພືີ່ອປົກປ້ອງສິີ່ງແວດລ້ອມ (ນອກຈາກທີ່ໄດ້ລະບຸໃນຂ້າງເທິງ) ເພືີ່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຜບ
້ ລິໂພກ ຫື
ສະຫວັດດການສັດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ນອນໃນສັນຍາ SPS ນື້. ບັນຫາເຫົັ່ານຖ
ື້ ືກແກ້ໄຂໃນສັນຍາອືີ່ນຂອງ WTO (ເຊັັ່ນ:
ສັນຍາວ່າດ້ວຍສິີ່ງກດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕກ
ໍ່ ານຄ້າ ຫື ມາດຕາ XX ຂອງ GATT 1994).

ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ພ້ອມທັງສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດຂອງປະເທດ ໃນເມືອ
ີ່ ກ່ອນ
ບຢ
ໍ່ ພ
່ າຍໃຕ້ກດ
ົ ລະບຽບຂອງ GATT ບ?
ແມ່ນແລ້ວ, ນັບແຕ່ ປີ 1948 ມາດຕະການຄວາມປອດໄພອາຫານແຫ່ງຊາດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ ທີ່
1

ມຜົນກະທົບຕກ
ໍ່ ານຄ້າແມ່ນຢ່ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງ GATT. ມາດຕາ I ຂອງ GATT , ຫັກແບບຊາດໄດ້ຮັບ

1

ສ ັນຍາ GATT ຕ ົ້ນສະບ ັບໄດຮ
ູ ວາຍ ແລະ ຂອງ GATT ສະບ ັບປັບປຸງປີ
ົ້ ັບການປັບປຸງ ເປັນສວ
່ ນໜ່ ງຂອງຮອບອູຣກ
່ ັ ກາ່ ວໄດສ
1994 ປະກອບເປັ ັນພາກສວ
ນສ
າຄ
WTO.
ລະບຽບການຂອງສ
ັນຂອງສ
ັນຍາ
ັນຍາດງ
່
ົ້ ືບຕ່ ນາໃຊໃົ້ ນຂງເຂດທີ່ ບ່

10

ອານຸເຄາະຍິີ່ງ

(MFN)

ການົດກ່ຽວກັບການບໍ່ຈາແນກໃນການປະຕິບັດຕໍ່ຜະລິດຕະພັນນາເຂົື້າຈາກຜສ
້ ະໜອງ

ຕ່າງປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງ, ແລະ ມາດຕາ III ໄດ້ການົດວ່າຜະລິດຕະພັນ ນາເຂົື້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະ ຕິບັດທີ່ເອືື້ອ
ອານວຍບໍ່ໜ້ອຍກວ່າການປະຕິບັດຕຜ
ໍ່ ະລິດຕະພັນພາຍໃນ ພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດ ຫມາຍຕ່າງໆທີ່ມຜົນກະທົບຕກ
ໍ່ ານ
ຈາໜ່າຍສິນຄ້າດັັ່ງກ່າວ ເຊັັ່ນ: ລະບຽບການທນ
ີ່ າໃຊ້ຕໍ່ລະດັບຍອມ ຮັບຂອງສານຕົກຄ້າງຢາປາບສັດຕພືດ ແລະ ທາດ
ເພີ່ມໃນອາຫານ ແລະ ນາໃຊ້ຕກ
ໍ່ ານຈາກັດເພືີ່ອຈຸດ
ປະສົງສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ.
ລະບຽບການຂອງ GATT ຍັງປະກອບມຂື້ຍົກເວັື້ນ (ມາດຕາ XX: ຂ) ທອ
ີ່ ະນຸຍາດໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກມມາດ
ຕະການ “ທີ່ຈາເປັນໃນການປົກປ້ອງຊວິດ ຫື ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ຫື ພືດ”ໄດ້ຖ້າຫາກມາດຕະການດັັ່ງກ່າວບໍ່ມ
ການຈາແນກທີ່ໄຮ້ເຫດຜົນລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ມເງືີ່ອນໄຂຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ບໍ່ມການຈາກັດການຄ້າແບບເຊືີ່ອງ
ຊ້ອນ. ເວົື້າອກຢ່າງໜີ່ງເພືີ່ອຄວາມຈາເປັນໃນການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ຫື ພືດ, ລັດຖະບານສາມາດວາງ
ເງືີ່ອນໄຂສາລັບຜະລິດຕະພັນນາເຂົື້າເຄັັ່ງຄັດກວ່າຜະລິດຕະ ພັນທຜ
ີ່ ະລິດພາຍໃນປະເທດ.
ໃນຮອບເຈລະຈາການຄ້າຫາຍຝ່າຍໂຕກຽວ (1974-79) ໄດ້ເປີດສາກເຈລະຈາສັນຍາວ່າດ້ວຍສິີ່ງກດ ຂວາງດ້ານ
2

ເຕັກນິກຕກ
ໍ່ ານຄ້າ (ສັນຍາ TBT 1979 ຫື “ກົດລະຫັດມາດຕະຖານ”) . ເຖິງວ່າສັນຍານໂື້ ດຍພືື້ນຖານແລ້ວບໍ່ໄດ້
ສ້າງຂື້ນເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງມາດຕະການ SPS, ແຕ່ໄດ້ກວມເອົາເງືອ
ີ່ ນໄຂດ້ານເຕັກນິກທີ່ມາຈາກມາດຕະການດ້ານຄວາມ
ປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ, ລວມທັງລະດັບຈາກັດສາລັບສານຕົກຄ້າງຂອງຢາປາບ
ສັດຕພືດ, ເງືີ່ອນໄຂສາລັບການກວດກາ ແລະ ສະຫລາກອາ ຫານ. ບັນດາລັດຖະບານທເີ່ ປັນສະມາຊິກຂອງສັນຍາ
TBT 1979 ໄດ້ຕົກລົງນາໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊັັ່ນ: ສາລັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານແມ່ນນາ
ໃຊ້ມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນໂດຍ
ປ້ອງສຸຂະພາບ.

Codex)

ຍົກເວັື້ນໃນກລະນທີ່ເຫັນວ່າມາດຕະຖານດັັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງພທຈ
ີ່ ະປົກ

ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຕົກລົງໃນການແຈ້ງຕປ
ໍ່ ະເທດອືີ່ນໂດຍຜ່ານກອງເລຂາຂອງ

GATT

ກ່ຽວກັບ

ທຸກລະບຽບການເຕັກນິກທີ່ບໍ່ໄດ້ອງໃສ່ມາດຕະຖານສາກົນ. ສັນຍາ TBT 1979 ໄດ້ລວມເອົາລະບຽບການກ່ຽວ
ກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານການຄ້າທີ່ຈາກການນາໃຊ້ຂໍ້ຈາກັດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ

ແລະ

ລະບຽບການດ້ານເຕັກນິກອືີ່ນໆ.

ມຫຍັງໃໝ່ໃນສັນຍາ SPS ?

ຖືກປ່ຽນແທນ ດວ
ົ້ ຍສ ັນຍາສະເພາະຂອງ WTO. ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບພືດ ຫື ສ ັດ
ທີ່ ໄດກ
ານ
ດໄວ
ໃ
ນ
ສ ັນຍາ SPS ຈະຖືກບ ັງຄ ັບໃຊເົ້ ໜືອກວາ່ ລະບຽບການ GATT 1994.
ົ້
ົ້
2
ສ ັນຍາ TBT ປີ 1997ໄດມ
1980. ໃນທາົ້ ຍປີ 1994, ບ ັນດາປະເທດທີ່ເປັນພາຄີ
ີ ນບ ັງຄ ັບໃຊ ົ້ ໃນວ ັນທີ 1 ມງກອນ
ັ
ົ້ ຜ
TBT ສະບ ັບກອ
່ ນຖືກປ່ຽນແທນໂດຍສ ັນຍາ TBT ຂອງ WTO (ທີ່ ບ ັງຄ ັບໃຊຕ
ົ້ ່ ທຸກປະເທດສະມາຊິກ)
່
ປະກອບມີ: ອາກຊ ັງຕີນາ (ບໄດໃົ້ ຊສ
ົ້ ັດຕະຍາບ ັນ) ອສຕລາລີ, ໂອຕຣີສ, ບລາຊິວ, ການາດາ, ຊີເລ, ສາທາລະນະລ ັດ
່ ັ , ເຢຽລະ
ເຊັ ກ, ຊະໂລວ ັກ, ອີຢິບ, ປະຊາຄມຢູໂລບ ແລະ ປະເທດສະມາຊິກ12 ປະເທດ (ເບນຢຽມ, ແດນມາກ, ຝຣງ
ໃນສ ັນ ຍາ

ມນ,
ັ ກຣີກ, ໄອແລນ, ອີຕາລີ,ລຸກຊາບວກ, ເນເທີ ແລນ, ປອກຕູການ, ສະເປນ, ອ ັງກິດ) ແຟງລງັ , ຮງກງ, ຮງກາລີ, ອິນ
ເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອິສລາເອລ, ຍີ່ ປຸ່ນ, ສາທາລະນະລດ
ັ ເກາຫລີ, ມາເລເຊຍ, ເມັກຊິກໂກ, ໂມໂລໂກ, ນິວຊີແລນ, ນ
ເວ, ປາກິດສະຖານ, ຟິລິບປິ ນ, ຣູມານີ, ຣາວ ັນດາ, ສິງກະໂປ, ສະໂລເວເນຍ, ສະວີເດັນ, ສວິດເຊີແລນ, ລາຊະອານາຈ ັກ
ໄທ, ຕູເນເຊຍ, ສະຫະລ ັດ ແລະ ຢູໂກສະລາເວຍ.
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ຍ້ອນວ່າບັນດາມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດສາມາດຈາກັດການຄ້າຢ່າງມປະສິດທິຜົນ, ລັດຖະບານ
ສະມາຊິກຂອງ

GATT

ໄດ້ຍົກບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມຈາເປັນທຈ
ີ່ ະຕ້ອງມລະບຽບການຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການນາ

ໃຊ້ມາດຕະການດັັ່ງກ່າວ. ຈຸດປະສົງຂອງຮອບເຈລະຈາອຣກວາຍ ທີ່ແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນ ສິີ່ງກດຂວາງອືີ່ນໆທີ່ອາດເປັນ
ໄປໄດ້ຕກ
ໍ່ ານຄ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດເພືີ່ອ
ຈຸດປະສົງຂອງນັກປົກປ້ອງເພີ່ມຂື້ນ.
ສັນຍາ SPS ແມ່ນແນໃສ່ປິດຊ່ອງຫວ່າງທີ່ບົັ່ມຊ້ອນນື້. ສັນຍາໄດ້ການົດສິດ ແລະ ພັນທະທຈ
ີ່ ະແຈ້ງ ແລະ
ລະອຽດກ່ວາເກົັ່າກ່ຽວກັບມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ພືດ ແລະ ສັດ ທີ່ມຜົນກະທົບຕກ
ໍ່ ານຄ້າ. ປະ
ເທດສະມາຊິກສາມາດວາງເງືີ່ອນໄຂທີ່ມຄວາມຈາເປັນໃນການປົກປ້ອງສຸຂະພາບເທົັ່ານັື້ນ

ໂດຍອງໃສ່

ຫັກການວິທະຍາສາດ. ລັດຖະບານໜີ່ງອາດສາມາດຕັື້ງຄາຖາມພິສດເງືີ່ອນໄຂດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຫື
ສຸຂະພາບຂອງສັດ

ແລະ

ພືດຂອງປະເທດອືີ່ນໂດຍອງໃສ່ວ່າເງືີ່ອນໄຂນັື້ນບໍ່ສາມາດອະທິ

ບາຍໄດ້ຕາມຫັກ

ວິທະຍາສາດ. ຂັື້ນຕອນ ແລະ ການຕັດສິນ ທີ່ນາໃຊ້ໃນປະເທດນີ່ງໃນການປະເມນ ຄວາມສ່ຽງຄວາມປອດໄພຂອງ
ອາຫານ ຫື ສຸຂະພາບຂອງພືດ ຫື ສັດ ຕ້ອງສະໜອງແກ່ປະເທດອືີ່ນຕາມການຮ້ອງຂ. ລັດຖະບານຕ້ອງມຄວາມ
ສອດຄ່ອງໃນການຕັດສິນອາຫານທີ່ມຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕໍ່ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງພືດ ແລະ ສັດ.

ຈະຮໄ້ ດ້ແນວໃດ ວ່າມາດຕະການເປັນ SPS ຫື TBT? ແລະ ມັນມຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
ຂອບເຂດ ຂອງສອງສັນຍາມຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ສັນຍາ SPS ລວມເອົາມາດຕະການທັງໝົດທີ່ມຈຸດປະສົງ
ເພືີ່ອປົກປ້ອງ:


ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ຫື ສັດ ຈາກຄວາມສ່ຽງທມ
ີ່ າຈາກອາຫານ;




ສຸຂະພາບຂອງຄົນຈາກພະຍາດທມ
ີ່ າຈາກສັດ ຫື ພືດ;
ສັດ ແລະ ພືດ ຈາກສັດຕພືດ ຫື ພະຍາດ;

ໂດຍບໍ່ຈາກັດວ່າມາດຕະການເຫົັ່ານເື້ ປັນເງືີ່ອນໄຂດ້ານເຕັກນິກ ຫື ບໍ່.
ສັນຍາ TBT (ສິີ່ງກດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕກ
ໍ່ ານຄ້າ)
ລວມເອົາລະບຽບການດ້ານເຕັກນິກ, ມາດຕະຖານແບບ
ສະໝັກໃຈ ແລະ ຂັື້ນຕອນ ທີ່ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຕາມທກ
ີ່ ານົດ, ຍົກເວັື້ນມາດຕະການທເີ່ ປັນມາດຕະການ
ສຸຂານາໄມ ຫື ສຸຂານາໄມພືດທໄີ່ ດ້ການົດໄວ້ໃນສັນຍາ SPS. ດັັ່ງນັື້ນ ຈີ່ງເບິີ່ງວ່າເປັນມາດຕະການທີ່ນອນໃນຂອບ
ເຂດຂອງສັນຍາ TBT ຫືບໍ່, ແລ້ວຈີ່ງເບິີ່ງຕືີ່ມຈຸດປະສົງຂອງມາດຕະການ ທເີ່ ປັນຈຸດຕັດສິນວ່າເປັນມາດຕະການທີ່
ນອນໃນສັນຍາ SPS ຫືບໍ່.
ມາດຕະການ TBT ສາມາດລວມທຸກບັນຫາ ຈາກຄວາມປອດໄພຂອງລົດ ຈົນເຖິງເຄືີ່ອງມືປະຢັດພະລັງງານ, ຮບ
ຮ່າງຂອງກ່ອງອາຫານ. ຍົກບາງຕົວຢ່າງທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ມາດຕະການ TBT ສາມາດ
ເປັນການຈາກັດດ້ານການຢາ, ຫື ສະຫລາກຂອງຢາສບ. ມາດຕະການສ່ວນຫລາຍທີ່ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມພະຍາດ
ຄົນ ແມ່ນຢ່ພາຍໃຕ້ ສັນຍາ TBT, ຍົກເວັື້ນມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດທີ່ ມາຈາກພືດ ຫື ສັດ (ເຊັັ່ນ ພະຍາດຫມາວໍ້).
ສາລັບອາຫານ ເງືີ່ອນໄຂກ່ຽວກັບສະຫາກສ່ວນຫາຍ, ການຢັຶ້ງຢນໂພຊະນາການ ແລະ ສິີ່ງທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ, ລະບຽບ
ການດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ ເງືີ່ອນໄຂເຫົັ່ານໂື້ ດຍທົັ່ວໄປແລ້ວແມ່ນ ບໍ່ຖືເປັນມາດຕະການ SPS ແລະ ສະ
ນັື້ນຈະເປັນມາດຕະການທີ່ນອນໃນສັນຍາ TBT.
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ອກດ້ານໜີ່ງ, ອງຕາມຄານິຍາມ, ລະບຽບການກ່ຽວກັບການປົນເປຶ້ອນດ້ານຈຸລິນຊໃນອາຫານ ຫື ການົດ
ລະດັບອະນຸຍາດຂອງສານຕົກຄ້າງຂອງຢາປາບສັດຕພືດ ຫື ຢາປົວສັດ ຫື ການົດກ່ຽວກັບທາດເພີ່ມໃນອາຫານທີ່
ອະນຸຍາດ ແມ່ນຢພ
່ າຍໃຕ້ ສັນຍາ SPS. ເງືີ່ອນໄຂສາລັບການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ສະຫາກ, ຖ້າກ່ຽວ ຂ້ອງກັບຄວາມປອດ
ໄພຂອງອາຫານໂດຍກົງ ແມ່ນນອນໃນສັນຍາ SPS ເຊັັ່ນກັນ.
ສອງສັນຍານື້ ມບັນດາອົງປະກອບທີ່ ຄືກັນ, ລວມທັງພັນທະພືື້ນຖານສາລັບການບໍ່ຈາແນກໃນການປະຕິ
ບັດ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂທີ່ຄກ
ື ັນສາລັບການແຈ້ງລ່ວງຫນ້າກ່ຽວກັບຮ່າງມາດຕະການ ແລະ ການສ້າງຫ້ອງ ການຂໍ້ມນ
ຂ່າວສານ ( “ຈຸດສອບຖາມ”). ເຖິງຢ່າງໃດກດ ມລະບຽບການສາຄັນຫາຍໆຢ່າງມຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ
ສັນຍາທັງສອງໄດ້ລະດົມໃຫ້ນາໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ພາຍໃຕ້ສັນຍາ SPS ການຊແ
ື້ ຈງທີ່ບໍ່
ນາໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນສາລັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ ແມ່ນ
ເປັນຂໍ້ໂຕ້ຖຽງດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ຕ້ອງອງໃສ່ການປະເມນຄວາມສ່ຽງທບ
ີ່ ົັ່ມຊ້ອນຕສ
ໍ່ ຸຂະພາບ. ກົງກັນຂ້າມ ພາຍໃຕ້
ສັນຍາ TBT ລັດຖະບານສະມາຊິກ ອາດຈະຕັດ ສິນວ່າມາດຕະຖານສາກົນອາດບໍ່ເຫມາະສົມດ້ວຍເຫດຜົນອືີ່ນ
ລວມທັງປັດໃຈພືື້ນຖານທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊ ແລະ ພມສາດ.

13

ພ້ອມນັື້ນ, ມາດຕະການ SPS ອາດຖືກວາງອອກສະເພາະລະດັບທຈ
ີ່ າເປັນເພືີ່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ຫື
ພືດເທົັ່ານັື້ນ ບົນພືື້ນຖານຂໍ້ມນດ້ານວິທະຍາສາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກດ ລັດຖະບານອາດອອກລະບຽບ TBT ໃນເມືີ່ອຈາ
ເປັນໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງ, ຄື: ຄວາມຫມັື້ນຄົງຂອງຊາດ ຫື ປ້ອງກັນການຫອກລວງ. ເນືີ່ອງຈາກພັນທະ ທີ່
ລັດຖະບານຍອມຮັບມຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງສອງສັນຍາ ມັນມຄວາມສາຄັນ ທຈ
ີ່ ະຮ້ວ່າມາດຕະການດັັ່ງກ່າວ
ແມ່ນ SPS ຫື TBT.
SPS ຫື TBT ?
ມາດຕະການລຸ່ມນື້ ຢ່ພາຍໃຕ້ສັນຍາໃດ?
ເປັນອາຫານ, ເຄືີ່ອງດືີ່ມ ຫື ອາຫານສັດ ແລະ ມຈຸດປະສົງເພືີ່ອປົກປ້ອງໜີ່ງໃນ
ການການົດລຸ່ມນື້?








ຊວິດຄົນ ຈາກຄວາມສ່ຽງ ທີ່ມາຈາກ...
-

ທາດເພີ່ມໃສ່ອາຫານ

-

ການປົນເປຶ້ອນ

-

ທາດເບືີ່ອ

-

ພືດ ຫລື ສັດທີ່ມພະຍາດ

ຊວິດສັດ ຈາກຄວາມສ່ຽງທມ
ີ່ າຈາກ...
-

ທາດເພີ່ມໃສ່ອາຫານ

-

ພິດເບືີ່ອ

-

ສັດຕພືດ

-

ພະຍາດຕ່າງໆ

-

ອົງຄະທາດທີ່ພາໃຫ້ເກດພະຍາດ

ຊວິດພືດ ຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ມາຈາກ...
-

ສັດຕພືດ

-

ພະຍາດ

-

ອົງຄະທາດທີ່ພາໃຫ້ເກດພະຍາດ

ປະເທດ ຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ມາຈາກ...
-

ສັດຕພືດທີ່ເຂົື້າມາ, ກໍ່ຕົວ ຫລື ແຜ່ລະບາດ

ແມນ
່

SPS

ບ່ ແມນ
່
ແມນລະບຽບການເຕັ
ກນິກ, ມາດຕະຖານ ຫື ຂນ
ັ ົ້
່
ຕອນສາລ ັບປະເມີນວາ່ ຜະລິດຕະພັນນນສອດຄ
ອ
ັ ົ້
່ ງ
ກ ັບມາດຕະຖານບ່ ?

ແມນ
່

ບ່ ແມນ
່
ອື່ ນໆ
ຍົກຕົວຢ່າງ:
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ປຸຍ
ຂໍ້ການົດກ່ຽວກັບເສດປຸຍຕົກຄ້າງທີ່ອະນຸຍາດໃນອາຫານ ແລະ ອາຫານສັດ

SPS

ຂໍ້ມນຈາເພາະສາລັບການຮັບປະກັນ ການນາໃຊ້ປຸຍ ຢ່າງມປະສິດທິຜົນ

TBT

ຂໍ້ມນຈາເພາະສາລັບປ້ອງກັນຊາວນາຈາກອັນຕະລາຍທຈ
ີ່ ະເກດຈາກການນາໃຊ້ປຸຍ

TBT

ສະຫາກອາຫານ
ຂໍ້ການົດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານທີ່ຮັບອະນຸຍາດ; ຄາເຕືອນດ້ານສຸຂະພາບ, ການນາໃຊ້, ປະລິມານຮັບປະທານ
SPS
ຂໍ້ການົດກ່ຽວກັບທຕ
ີ່ ັື້ງຂອງສະຫລາກ, ຕົວຫນັງສື, ສ່ວນປະກອບໂພຊະນາການ, ຄຸນນະພາບ

TBT

ພາຊະນະບັນຈຸຂນ
ົ ສົງັ່ ທັນຍາພືດ
ຂໍ້ການົດກ່ຽວກັບການພົນ
ັ່ ຢາຂ້າເຊືື້ອ, ການອະເຊືື້ອ ແລະ ອືີ່ນໆເພືີ່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ
ຂໍ້ການົດກ່ຽວກັບຂະຫນາດ, ການກໍ່ສ້າງ/ ໂຄງສ້າງ, ການປະຕິບັດຢ່າງປອດໄພ

SPS

TBT

ຫມາກໄມ້
ຂໍ້ການົດກ່ຽວກັບການບາບັດໝາກໄມ້ນາເຂົື້າເພືີ່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕພືດ

SPS

ຂໍ້ການົດກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ, ການແບ່ງລະດັບຄຸນນະພາບ ແລະ ສະຫລາກຂອງຫມາກໄມ້ນາເຂົື້າ

TBT

ນາ້ ດືມ
ີ່ ໃນຂວດ: ຂມ
ໍ້ ນຈາເພາະສາລັບຂວດນາ້
ວັດສະດຸທສ
ີ່ າມາດນາໃຊ້ເພາະປອດໄພຕສ
ໍ່ ຸຂະພາບຂອງຄົນ

SPS

ເງືີ່ອນໄຂ: ບມ
ໍ່ ສານຕົກຄ້າງຂອງນ້າຢາອະເຊືື້ອ, ສະນັນ
ື້ ນ້າດືີ່ມບມ
ໍ່ ສານປົນເປຶ້ອນ
ຂະຫນາດທອ
ີ່ ະນຸຍາດ ເພືີ່ອຮັບປະກັນບລິມາດຂອງມາດຕະຖານ

SPS

TBT

ຮບຮ່າງທີ່ອະນຸມັດເພືີ່ອອະນຸຍາດໃນການຕັື້ງຢອງກັນ ແລະ ວາງສະແດງໄດ້

TBT

ອັນນແ
ື້ ມ່ນຫຍັງ ?
ຄາເຕືອນດາົ້ ນສຸຂະພາບຂອງລ ັດຖະບານ:
ການສູບຢາສາມາດທາລາຍຕ່ ສຸຂະພາບ
ຂອງທາ່ ນຢາ່ ງຮາົ້ ຍແຮງ

ການແຈງເຕື
ົ້ ອນ:
ຈຸດປະສງ: ສຸຂະພາບ
ຄນ
ຫນາົ້ ຕາຂອງສະຫລາກ
ການພິມ, ສີ, ຂະຫນາດ, ທີ່ ຕງັ ົ້ ແລະ
ເປັນຫຍັງຈີ່ງແມ່ນ TBT ແຕ່ບແ
ໍ່ ມ່ນ SPS?

ອື່ ນໆ

ເນືີ່ອງຈາກຈຸດປະສົງຂອງສະຫາກ ແມ່ນເພືີ່ອສຸຂະພາບ - ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເວົື້າກ່ຽວກັບອາຫານ

ສະຫບ
ຸ ລວມ
ມາດຕະການ SPS ທົັ່ວໄປແລ້ວແມ່ນປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບ:
o ທາດເພື້ມໃນອາຫານ ຫື ເຄືີ່ອງດືີ່ມ
o ການປົນເປຶ້ອນໃນອາຫານ ຫື ເຄືີ່ອງດືີ່ມ
o ທາດເບືີ່ອໃນອາຫານ ຫື ເຄືີ່ອງດືີ່ມ
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o ເສດຕົກຄ້າງຂອງຢາປົວພະຍາດ ຫື ຢາປາບສັດຕພືດໃນອາຫານ ຫື ເຄືີ່ອງດືີ່ມ
o ການຢັຶ້ງຢນ : ຄວາມປອດໄພອາຫານ, ສຸຂະພາບຂອງສັດ ຫື ພືດ
o ວິທການຜະລິດ ທີ່ມຜົນກະທົບຕຄ
ໍ່ ວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
o ເງືີ່ອນໄຂສະຫລາກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານໂດຍກົງ
o ການກັກກັນພືດ/ສັດ
o ການອອກຖະແຫງການກ່ຽວກັບເຂດປອດພະຍາດ ຫື ແມງໄມ້
o ການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ພະຍາດ ຫື ສັດຕພືດໄປຫາປະເທດໃດໜີ່ງ
o ເງືີ່ອນໄຂສຸຂານາໄມອືີ່ນໆ ສາລັບນາເຂົື້າ (ເຊັັ່ນ ການນາເຂົື້າ ແກັດໄມ້ ທີ່ໃຊ້ໃນການຂົນສົັ່ງສັດ.)
o ອືີ່ນໆ
ມາດຕະການ TBT ທົັ່ວໄປແລ້ວປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບ:
o ສະຫາກອາຫານ, ເຄືີ່ອງດືີ່ມ ແລະ ຢາ
o ເງືີ່ອນໄຂດ້ານຄຸນນະພາບສາລັບອາຫານສົດ
o ເງືີ່ອນໄຂດ້ານການຫຸ້ມຫສ
ໍ່ າລັບອາຫານສົດ
o ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ສະຫາກສາລັບສານເຄມອັນຕະລາຍ ແລະ ສານພິດ
o ຂໍ້ການົດກ່ຽວກັບ ເຄືີ່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ
o ຂໍ້ການົດກ່ຽວກັບໂທລະສັບບໍ່ມສາຍ, ເຄືີ່ອງວິທະຍຸ ແລະ ອຸປະກອນ
o ສະຫລາກຂອງແຜ່ນແພ ແລະ ເຄືີ່ອງຕັດຫຍິບ
o ການກວດສອບລົດ ແລະ ສິື້ນສ່ວນ
o ຂໍ້ການົດກ່ຽວກັບເຮືອ ແລະ ສິື້ນສ່ວນ
o ຂໍ້ການົດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງເຄືີ່ອງຫລິື້ນເດັກນ້ອຍ
o ແລະ ອືີ່ນໆ

ລັດຖະບານ ແລະ ສາທາລະນະຊົນທສ
ີ່ ນ
ົ ໃຈ ຈະຮແ
້ ນວໃດວ່າແມ່ນໃຜເຮັດຫຍັງ ?
ບົດບັນຍັດກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສ ຂອງສັນຍາ SPS ໄດ້ອອກແບບມາເພືີ່ອຮັບປະກັນມາດຕະການທນ
ີ່ າໃຊ້ໃນການ
ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ ແມ່ນເປັນທີ່ຮ້ຈັກແກ່ສາທາລະນະຊົນທສ
ີ່ ົນໃຈ ແລະ ຄ່ຄ້າ. ສັນຍານຮ
ື້ ຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ລັດຖະບານຈັດພິມລະບຽບການກ່ຽວກັບສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ສະໜອງຕາມການສະເຫນຂອງ
ລັດຖະບານອືີ່ນໃນການອະທິບາຍກ່ຽວກັບເງືີ່ອນໄຂສະເພາະຂອງ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຫື ສຸຂະພາບຂອງສັດ
ແລະ ພືດ.
ລັດຖະບານສະມາຊິກຂອງ

WTO

ມຈຸດສອບຖາມ

(enqury

point)

ເປັນຫ້ອງການທີ່ຮັບການແຕ່ງຕັື້ງ

ເພືີ່ອຕອບຄາຖາມ. ທຸກໆການຮ້ອງຂສາລັບຂໍ້ມນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມາດຕະການ SPS. ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງດັັ່ງກ່າວ ອາດ
ຈະຂສາເນົາລະບຽບການທີ່ອອກໃໝ່ ຫື ມຢ່ແລ້ວ, ຂໍ້ມນກ່ຽວກັບລະບຽບການທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ
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ຫື ຂໍ້ມນກ່ຽວກັບຜົນຂອງການປະເມນຄວາມສ່ຽງ.

ທຸກຢ່າງທີ່ພົວພັນກັບຈຸດສອບຖາມ ສາມາດຫາໄດ້ໃນຮບ

ແບບເອເລັກໂຕນິກຈາກເວບໄຊ WTO (http://www.wto.org “ ເອກກະສານອນ ເຕເນັດ”, ຕາມລະຫັດຊອກ
ຄົື້ນ “ SPS/ENQ”).
ທຸກຄັື້ງ ທລ
ີ່ ັດຖະບານ ສ້າງລະບຽບການໃຫມ່ (ຫື ດັດແປງ ລະບຽບການເກົັ່າ) ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກມາດຕະ ຖານສາກົນ
ແລະ ອາດມຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າ. ພວກເຂົາຕ້ອງແຈ້ງຕກ
ໍ່ ອງເລຂາ WTO ຈາກນັື້ນກອງເລຂາຈະເປັນຜແ
້ ຈກຢາຍ
ແຈ້ງການດັັ່ງກ່າວຕລ
ໍ່ ັດຖະບານສະມາຊິກອືີ່ນໆ (ຫາຍກ່ວາ 2600 ແຈ້ງການແຈກຢາຍໃລຍະເວລາ 7 ປີ ຂອງ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ສັນຍາ SPS ໃນເບືື້ອງຕົື້ນ). ບັນດາແຈ້ງການມໄວ້ ສາລັບຜ້ທີ່ສົນໃຈ ແລະ ສາມາດຫາໄດ້ໃນ
ເວບໄຊ WTO (ລະຫັດຊອກຄົື້ນ “G/SPS/N”). ອກທາງເລືອກໜີ່ງ ແຈ້ງການຍັງສາມາດຂໄດ້ຈາກຈຸດສອບຖາມ
ຂອງປະເທດທີ່ສະເຫນມາດຕະການດັັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະບານຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົັ່ງແຈ້ງການກ່ອນໜ້າການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດລະບຽບການໃຫມ່ ແນໃສ່ໃຫ້ໂອ ກາດປະ
ເທດຄ່ຄ້າໄດ້ປະກອບຄາເຫັນ.

ຄະນະກາມະການ SPS ໄດ້ສ້າງຂໍ້ແນະນາກ່ຽວກັບການປະຕິ ບັດສາລັບຄາເຫັນທີ່

ປະກອບ.
ໃນກລະນຮບດ່ວນ,

ລັດຖະບານສາມາດຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທັນທໂດຍບໍ່ມການຫ້າຊ້າ

ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງທັນທຕປ
ໍ່ ະເທດ

ສະມາຊິກອືີ່ນ ໂດຍຜ່ານກອງເລຂາຂອງ WTO ແລະ ຍັງຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຄາເຫັນທສ
ີ່ ົັ່ງມາຈາກປະເທດສະມາຊິກ
ອືີ່ນໆ.

ສັນຍາ SPS ໄດ້ຈາກັດລັດຖະບານໃນການສ້າງກົດຫມາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງພືດ
ແລະ ສັດບ? ລະດັບຂອງຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດຈະຖືກການົດໂດຍ WTO ຫື
ສະຖານບັນສາກົນອືນ
ີ່ ໆບ?
ສັນຍາ

SPS

ຮັບຮ້ຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບສິດຂອງລັດຖະບານໃນການປະຕິບັດມາດຕະການປົກປ້ອງສຸຂະ

ພາບ

ຂອງຄົນ, ສັດ ແລະ ພືດ ໂດຍມາດຕະການເຫົັ່ານັື້ນຕ້ອງອງໃສ່ພືື້ນຖານວິທະຍາສາດ ແລະ ມ ຄວາມຈາເປັນໃນການ
ປົກປ້ອງສຸຂະພາບ

ປາສະຈາກການຈາແນກທໄີ່ ຮ້ເຫດຜົນຕຜ
ໍ່ ສ
້ ະຫນອງສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ.

ເຊັັ່ນດຽວກັນ,

ລັດຖະບານຈະສືບຕໍ່ການົດລະດັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດໃນປະ
ເທດຂອງເຂົາເຈົື້າ. WTO ຫື ອົງການມາດຕະຖານສາກົນອືີ່ນຈະບໍ່ດາເນນວຽກງານດັັ່ງກ່າວ.
ເຖິງຢ່າງໃດກດ ສັນຍາ SPS ໄດ້ຊຸກຍໃ້ ຫ້ລັດຖະບານສະມາຊິກ “ ເຊືີ່ອມສານເປັນເອກະພາບ” ຫື ສ້າງ ມາດ
ຕະການຂອງປະເທດ ໂດຍອງໃສ່ມາດຕະຖານ, ຄ່ມືແນະນາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜຂອງສາກົນທໄີ່ ດ້ສ້າງຂື້ນໂດຍອົງການ
ຈັດຕັື້ງສາກົນອືີ່ນໆທີ່ສະມາຊິກ WTO ເຂົື້າຮ່ວມ. ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນເຫົັ່ານ,ື້ ສາລັບ ຄວາມປອດໄພຂອງ
ອາຫານ, ໝາຍເຖິງຄະນະກາມະການຮ່ວມ (Codex) ຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ແລະ ຂອງ
ອົງການອານາໄມໂລກ (WHO), ສາລັບສຸຂະພາບຂອງສັດ ແມ່ນອົງ ການສຸຂະພາບສັດໂລກ (OIE) ແລະ
ສຸຂະພາບຂອງພືດ ແມ່ນກອງເລຂາຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນພືດສາກົນ (IPPC) ຂອງອົງການອາຫານ
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ແລະ ການກະເສດ.

ລັດຖະບານຂອງປະເທດສະມາ ຊິກໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມເປັນ ໃລຍະເວລາຍາວນານໃນວຽກງານ

ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນເຫົັ່ານື້ - ລວມທັງວຽກງານການປະເມນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການການົດດ້ານວິທະຍາສາດ
ຜົນສະທ້ອນຕສ
ໍ່ ຸຂະພາບຂອງຢາປາບສັດຕພືດ, ການປົນເປຶ້ອນ ຫື ທາດເພີ່ມໃນອາຫານ; ຫື ຜົນກະທົບຂອງສັດຕ
ພືດ ແລະ ພະຍາດ ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ. ວຽກງານຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງເຕັກນິກສາກົນເຫົັ່ານື້
ແມ່ນໄດ້ມການ ກວດສອບ ແລະ ທົບທວນ ໃນລະດັບສາກົນ.
ສິີ່ງໜີ່ງທີ່ເປັນບັນຫາ

ກຄືມາດຕະຖານສາກົນມັກຈະເຄັງັ່ ຂັດເກນໄປທີ່ຫາຍປະເທດມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນລະດັບຊາດ. ແຕ່ການຊຸກຍ້ໃຫ້ນາໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນບໍ່ໄດ້ຫມາຍວ່າເປັນຂດ ຈາກັດ ຫື
ເພດານກດກັື້ນສາລັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ. ຍ້ອນສະເພາະແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກມາດຕະຖານສາກົນ, ບໍ່ໄດ້ຖືວ່າ
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລະເມດສັນຍາ SPS. ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ສັນຍາ SPS ອະນຸຍາດຢ່າງຊັດເຈນໃຫ້
ລັດຖະບານບັງຄັບໃຊ້ເງືີ່ອນໄຂທີ່ເຄັງັ່ ຂັດກ່ວາມາດຕະຖານສາກົນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກດລັດຖະບານທີ່ບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບ

ການແຫ່ງຊາດທບ
ີ່ ໍ່ໄດ້ອງໃສ່ມາດຕະຖານສາກົນ

ອາດຖືກຮຽກໃຫ້ຊື້

ກ່ວາຖ້າຫາກກໃໍ່ ຫ້ເກດມຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານການຄ້າ.

ການຊື້ແຈງເຫດ

ແຈ້ງເຫດຜົນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານທີ່ສງ
ຜົນນື້ນ
ັ ຕ້ອງໄດ້ອງໃສ່ການວິເຄາະຫັກຖານ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການເຊືອ
ີ່ ມສານກັບມາດຕະຖານສາກົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານມຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຈະເຮັດໃຫ້ການ

ປົກປ້ອງສຸຂະພາບມລະດັບຫດ
ຸ ຕາ່ ລົງບ ຖ້າຫາກການເຊືອ
ີ່ ມສານຢໃ່ ນລະດັບຕາ່ ?
ການເຊືີ່ອມສານກັບມາດຕະຖານສາກົນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຫມາຍເຖິງເງືີ່ອນໄຂທີ່ການົດ
ໃນລະດັບຊາດໃຫ້ອງໃສ່ມາດຕະຖານ Codex
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ຂອງອົງການ FAO ແລະ WHO. ມາດຕະຖານ Codex ບໍ່

ແມ່ນ “ມາດຕະຖານທີ່ຕ່າສຸດ”. ມາດຕະຖານດັັ່ງກ່າວໄດ້ອງໃສ່ການປະກອບສ່ວນຂອງນັກວິ ທະຍາສາດ ແລະ
ຊ່ຽວຊານຊັື້ນນາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານແຫ່ງຊາດ. ຊ່ຽວຊານເຫົັ່ານັື້ນແມ່ນຊ່ຽວຊານດຽວກັນກັບຊ່ຽວຊານ
ຂອງລັດຖະບານທຮ
ີ່ ັບຜິດຊອບໃນການສ້າງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານແຫ່ງຊາດ.

ຍົກຕົວຢ່າງ

ຄາ

ແນະນາສາລັບສານຕົກຄ້າງຂອງຢາປາບສັດຕພືດ ແລະ ທາດເພມ
ີ່ ໃນອາຫານ ສາລັບມາດຕະຖານ Codex ໄດ້ຮັບ
ການປະກອບສ່ວນໂດຍກຸ່ມນັກວິທະຍາສາດສາກົນ ໂດຍນາໃຊ້ຂໍ້ສົມມຸດທລ
ີ່ ະມັດລະວັງ ແລະ ຖືເອົາຄວາມປອດໄພ
ເປັນຫັກ, ພ້ອມທັງເປັນຜປ
້ ະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ປາສະຈາກການແຊກແຊງທາງການເມືອງ. ໃນຫາຍໆກລະນ ມາດຕະຖານ
ທີ່ສ້າງໂດຍ Codex ແມ່ນ ສງກ່ວາມາດຕະຖານຂອງບັນດາປະເທດໃດນີ່ງ ລວມທັງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ດັັ່ງທີ່
ເຫັນໄດ້ຈາກຄາຕອບຕໍ່ຄາຖາມຜ່ານມາ, ນອກນັື້ນ, ລັດຖະບານຍັງສາມາດເລືອກນາໃຊ້ມາດຕະຖານທສ
ີ່ ງກ່ວາມາດ
ຕະຖານສາກົນ ຖ້າຫາກວ່າມາດຕະຖານສາກົນບໍ່ພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາ.
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ກັດລະຫັດອາຫານສາກນ (Codex) ຍ ັງສາົ້ ງມາດຕະຖານກຽ່ ວກ ັບຄຸນນະພາບ, ໂພຊະນະການ ແລະ ສະຫາກຂອງ

ົ້ ່ ໄດມ
ອາຫານ. ມາດຕະຖານອື່ ນໆສາກນເຫ່ ານີບ
ີ ວ
ົ້ ສ
່ ນກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງໂດຍກງກ ັບສ ັນຍາ SPS, ເຖິງຢາ
່ ງໃດກຕາມພວກເຂາກຽ່ ວ
ຂອ
ົ້ ງກ ັບ ສ ັນຍາ TBT.
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ລັດຖະບານສາມາດມຄວາມລະມັດລະວັງພຽງພບໃນການການົດເງືອ
ີ່ ນໄຂກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານ ແລະ
ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ? ຈະມຜົນແນວໃດຖ້າຫາກຫກ
ັ ຖານວິທະຍາສາດອາດບພ
ໍ່ ຽງ ພສາລັບການຕັດສິນກ່ຽວ
ກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຫື ຕົກຢໃ່ ນສະຖານະການທຮ
ີ່ ບດ່ວນ ສາມາດ ເກືອດຫ້າມນາເຂົາື້ ຜະລິດຕະພັນທບ
ີ່ ໍ່
ປອດໄພໄດ້ບໍ່ ?
ໃນສັນຍາ SPS ປະກອບມສາມປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການເຝົຶ້າລະວັງ. ປະເພດທ 1, ຂັື້ນຕອນການປະເມນ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການການົດລະດັບທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງຄວາມສ່ຽງບົັ່ງບອກເຖິງການນາໃຊ້ ປະຈາວັນຂອບເຂດ
ຄວາມປອດໄພໃນການເຝົຶ້າລະວັງທີ່ພຽງພທຖ
ີ່ ືກປະຕິບັດເພືີ່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບ. ປະເພດທ 2 ເນືີ່ອງຈາກແຕ່ລະປະ
ເທດການົດລະດັບຍອມຮັບໄດ້ຂອງຕົນເອງສາລັບຄວາມສ່ຽງ,

ລະດັບຍອມຮັບໄດ້ສາມາດຕອບຮັບບັນຫາລະດັບ

ຊາດ ທຈ
ີ່ າເປັນແກ່ການເຝົຶ້າລະວັງດ້ານສຸຂະພາບ. ປະເພດທ 3, ສັນຍາ SPS ໄດ້ອະນຸຍາດຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການ
ເຝົຶ້າລະວັງໃນເວລາທີ່ລັດຖະບານເຫັນວ່າຫັກຖານວິທະຍາສາດຍັງບໍ່ທັນພຽງພໃນການຕັດສິນຂັື້ນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ

ຫື

ຂັື້ນຕອນ.

ຂໍ້ກາ

ນົດນຍ
ື້ ັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນາໃຊ້ມາດຕະການຮບດ່ວນ

ໃນກລະນສຸກເສນ.
ມຫລາຍຕົວຢ່າງ ກ່ຽວກັບການເກືອດຫ້າມການຜະລິດ, ການຂາຍ ແລະ ການນາເຂົື້າສິນຄ້າ ທີ່ພິສດໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ຫື ພືດ ບໍ່ເປັນທຍ
ີ່ ອມຮັບໄດ້ ໂດຍອງໃສ່ຫັກຖານວິທະ ຍາສາດ. ສັນຍາ
SPS

ບໍ່ໄດ້ມຜົນກະທົບຕຄ
ໍ່ ວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານໃນການເກືອດຫ້າມຜະລິດຕະ

ພັນພາຍໃຕ້ເງືີ່ອນໄຂ

ດັັ່ງກ່າວນື້.

ເງີ່ອ
ື ນໄຂກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ ສາມາດການົດໂດຍລັດຖະບານທ້ອງ
ຖິນ
ີ່ ຫື ຂົງເຂດບ? ສາມາດມເງີ່ອ
ື ນໄຂທແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັນພາຍໃນປະເທດບ?
ມັນເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນສັນຍາ SPS ທີ່ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ສຸຂະພາບຂອງພືດ ແລະ
ສັດບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງການົດໂດຍອົງການຄ້ມຄອງໃນຂັື້ນສນກາງ ແລະ ບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງເປັນເອກະພາບໃນທົວ
ັ່ ປະເທດ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກດ ໃນຂົງເຂດທີ່ລະບຽບການມຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າສາກົນ, ລະບຽບການນັື້ນຕ້ອງມເງືີ່ອນໄຂອັນດຽວ
ກັນທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍລັດຖະບານໃນຂັື້ນສນກາງ.
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດສັນຍາ

SPS

ແລະ

ລັດຖະບານສນກາງຍັງມຄວາມຮັບຜິດ

ຊອບໃນ

ຕ້ອງສະໜັບສະໜນການປະຕິບັດພັນທະຂອງລັດຖະບານໃນທຸກຂັື້ນ.

ລັດຖະບານສາມາດນາໃຊ້ການບລິການຂອງສະຖາບັນທີ່ບໍ່ເປັນອົງ ການຈັດຕັື້ງຂອງລັດຖ້າຫາກວ່າມຄວາມສອດຄ່ອງ
ກັບສັນຍາ SPS.

ສັນຍາ SPS ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກຖືເອົາການຄ້າສາຄັນກວ່າຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານ ຫື ສຸຂະພາບ
ຂອງສັດ ແ ລະ ພືດບ?
ບໍ່, ສັນຍາ SPS ຖືເອົາຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ ເປັນບຸລິມະສິດຫາຍກວ່າການ
ຄ້າ,

ຖ້າມພືື້ນຖານວິທະຍາສາດທີ່ຊັດເຈນສາລັບເງືີ່ອນໄຂທີ່ການົດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
19

ແລະ

ສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ລະປະເທດມສິດໃນການການົດລະດັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງ
ພືດ ແລະ ສັດ ທີ່ເຫັນວ່າເຫມາະສົມ ໂດຍອງໃສ່ການປະເມນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຖ້າປະເທດໄດ້ການົດລະດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ມັກຈະມມາດຕະການທາງເລືອກອືີ່ນຈານວນໜີ່ງທສ
ີ່ າມາດນາ
ໃຊ້ເພືີ່ອບັນລຸການປົກປ້ອງດັັ່ງກ່າວ (ເຊັັ່ນ: ການບາບັດ, ການກັກກັນ ຫື ການເພີ່ມການກວດ ກາ). ໃນການຄັດ
ເລືອກເພືີ່ອນາໃຊ້ມາດຕະການ, ສັນຍາ SPS ໄດ້ການົດໃຫ້ລັດຖະບານນາໃຊ້ມາດຕະ ການທີ່ບໍ່ເປັນສິີ່ງກດຂວາງຕໍ່
ການຄ້າເກນກ່ວາຄວາມຈາເປັນໃນການບັນລຸເປົຶ້າໝາຍປົກປ້ອງສຸຂະພາບ,

ໃນກລະນມຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງ

ເຕັກນິກ ແລະ ເສດຖະກິດ. ຕົວຢ່າງ ເຖິງແມ່ນວ່າການເກືອດຫ້າມນາເຂົື້າສາມາດເປັນທາງເລືອກໜງີ່ ເພືີ່ອຫຸດ
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການເຂົື້າມາຂອງສັດຕພືດທີ່ແປກໃໝ່,

ຖ້າການບາບັດຜະລິດຕະພັນກສາມາດຫຸດຜ່ອນຄວາ

ມສ່ຽງລົງໃນລະດັບທີ່ເຫັນວ່າຮັບໄດ້ໂດຍລັດຖະບານ, ໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວການປະຕິບັດດັັ່ງກ່າວຈະຖືເປັນເງີ່ືອນໄຂທີ່ມ
ຄວາມຈາກັດຕກ
ໍ່ ານຄ້າໜ້ອຍກວ່າ.

ນິຕກ
ິ າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ ສາມາດຖືກຕັງື້ ຄາຖາມພິສດ ຈາກປະ
ເທດອືນ
ີ່ ບ? ອົງການຈັດຕັງື້ ເອກະຊົນສາມາດນາເອົາຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງດ້ານການຄ້າສະເໜຕໍ່ WTO ບ? WTO ມການແກ້ໄຂ
ຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງແນວໃດ?
ຫັງຈາກ GATT ໄດ້ເລື້ມຕົື້ນໃນປີ 1948, ມັນມຄວາມເປັນໄປໄດ້ສາລັບລັດຖະບານໃນການຕັງື້ ຄາຖາມພິສດ
ກົດໝາຍດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ສຸກຂະພາບຂອງພືດ ແລະ ສັດ ຂອງປະເທດອືີ່ນທເີ່ ປັນສິີ່ງກດຂວາງ
ທີ່ບໍ່ຈາເປັນຕກ
ໍ່ ານຄ້າ. ສັນຍາ TBT 1979 ປະກອບມຂັື້ນຕອນສາລັບການຕັື້ງຄາຖາມ ພິສດລະບຽບການ
ເຕັກນິກຂອງຄພ
່ າຄອືີ່ນ, ລວມທັງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ເງີ່ືອນໄຂດ້ານສຸຂະພາບຂອງສັດ
ແລະ ພືດ. ສັນຍາ SPS

ໄດ້ການົດຢ່າງຊັດເຈນບໍ່ສະເພາະແຕ່ພືື້ນຖານສາລັບເງືີ່ອນໄຂດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ

ອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງພືດ ແລະ ສັດ ທີ່ມຜົນກະທົບຕກ
ໍ່ ານຄ້າເທົັ່ານັື້ນ, ແຕ່ຍັງມບ່ອນອງແກ່ການຕັື້ງຄາຖາມ
ພິສດເງີ່ືອນໄຂເຫົັ່ານັື້ນ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງລະບຽບການຂອງປະເທດບໄີ່ ດ້ຖືກຈາກັດ, ແຕ່ເງືອນ
ໄຂສະເພາະກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ ສາມາດຖືກຕັື້ງຄາຖາມພິສດຈາກປະ
ເທດອືີ່ນ ບົນຈຸດຢນທີ່ວ່າບມ
ໍ່ ຫັກຖານວິທະຍາສາດພຽງພທຈ
ີ່ ະຊໃື້ ຫ້ເຫັນວ່າມຄວາມຈາເປັນໃນການຈາກັດການຄ້າ.
ສັນຍາ SPS ໄດ້ໃຫ້ຄວາມແນ່ນອນແກ່ຜຄ
້ ຸ້ມຄອງ ແລະ ນັກການຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ສອງຝ່າຍສາມາດຫກລ້ຽງຄວາມ
ຂັດແຍ່ງທີ່ຈະເກດຂື້ນໄດ້.
WTO ແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານດ້ວຍກັນ ແລະ ມພຽງແຕ່ລັດຖະບານເທົັ່ານັື້ນທີ່ສາມາດຍືີ່ນສະເໜ
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານການຄ້າຕາມຂັື້ນຕອນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງ WTO, ພາກເອກກະຊົນ ຫື ອົງການຈັດຕັື້ງທີ່ບໍ່
ແມ່ນລັດຖະບານບໍ່ສາມາດຍືີ່ນສະເໜຂໍ້ຂັດແຍ່ງໄດ້. ແນ່ນອນແລ້ວ, ນິຕິບຸກຄົນທບ
ີ່ ໍ່ແມ່ນລັດຖະບານສາມາດ
ຍົກບັນຫາດ້ານການຄ້າຕລ
ໍ່ ັດຖະບານຂອງຕົນ ແລະ ຊຸກຍໃ້ ຫ້ລັດຖະບານຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂໂດຍຜ່ານ WTO
ຖ້າເຫັນວ່າເໝາະສົມ.

20

ໂດຍປະຕິບັດຕາມສັນຍາຂອງ

WTO,

ລັດຖະບານໄດ້ຕົກລົງຜກມັດພາຍໃຕ້ລະບຽບການໃນທຸກສັນຍາການຄ້າ

ຫລາຍຝ່າຍຕາມເອກະສານຄັດຕິດ, ລວມທັງສັນຍາ SPS. ໃນກລະນທີ່ມຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານການຄ້າ, ຂັື້ນຕອນການ
ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງ WTO ໄດ້ຊກ
ຸ ຍ້ໃຫ້ລັດຖະບານມການຊອກຫາທາງອອກຮ່ວມກັນໂດຍຜ່ານການປກສາທີ່
ເປັນທາງການແບບສອງຝ່າຍ.

ຖ້າຂໍ້ຂັດແຍ່ງຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້,

ພວກເຂົາສາມາດ

ເລືອກວິທການໃດໜີ່ງຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທມ
ີ່ ຫາຍໆວິທ, ລວມທັງສາ ນັກງານທມ
ີ່ ຊືີ່ສຽງ, ການໄກ່ເກ່ຍ,
ການເກ້ຍກ່ອມ ແລະ ແກ້ໄຂແບບຜ່ານອົງການ. ທາງເລືອກອືີ່ນ, ລັດຖະບານສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍສະ
ເພາະກິດ (panel) ດ້ານການຄ້າທເີ່ ປັນເອກກະລາດເພືີ່ອຮັບຟັງທຸກຝ່າຍ ແລະ ໃຫ້ຄາແນະນາ.
ໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານມາດຕະການ SPS, ໜ່ວຍສະເພາະກິດສາມາດໃຫ້ຄາແນະນາດ້ານວິທະຍາສາດ, ລວມ ທັງ
ການຈັດກອງປະຊຸມຊ່ຽວຊານເຕັກນິກ.

ຕາມປົກກະຕິ

ຖ້າໜ່ວຍສະເພາະກິດສະຫຸບວ່າປະເທດໃດໜີ່ງກາລັງລະ

ເມດພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສັນຍາໃດໜີ່ງຂອງ WTO, ໜ່ວຍສະເພາະກິດດັັ່ງກ່າວຈະແນະນາໃຫ້ ປະເທດນັື້ນປັບປຸງ
ມາດຕະການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະຂອງເຂົາເອງ. ຕົວຢ່າງ, ຈາກຂໍ້ສະຫຸບຈະເຮັດໃຫ້ເກດມການປ່ຽນແປງດ້ານຂື້ນ
ັ
ຕອນທຈ
ີ່ ະເຮັດໃຫ້ມາດຕະການຖືກນາໃຊ້, ດັດປັບ ຫື ລົບລ້າງໄປພ້ອມໆກັນ ຫື ພຽງແຕ່ລົບລ້າງອົງປະກອບທີ່ມ
ການຈາແນກໃນການປະຕິບັດ.
ໜ່ວຍສະເພາະກິດຍືີ່ນຄາແນະນາເພືີ່ອຮັບການພິຈາລະນາຈາກອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງ WTO (DSB), ທີ່ມ
ຕົວແທນຈາກທຸກປະເທດສະມາຊິກຂອງ WTO ເຂົື້າຮ່ວມ. ຍົກເວັື້ນແຕ່ກລະນທີ່ DSB ຕັດ ສິນແບບເປັນເອກະ
ສັນບໍ່ຮັບຮອງບົດລາຍງານຂອງໜ່ວຍສະເພາະກິດ

ຫື

ເວັື້ນເສຍແຕ່

ໜີ່ງໃນສະມາຊິກ

ຍືີ່ນອຸທອນຕໍ່ຄາ

ຕັດສິນດັັ່ງກ່າວ, ຝ່າຍທີ່ຍິນຍອມຈະຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕາມການແນະນາຂອງໜ່ວຍສະເພາະກິດພ້ອມທັງລາຍງານວ່າໄດ້
ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງແນວໃດ. ການອຸທອນແມ່ນຈາກັດສະເພາະຕປ
ໍ່ ະເດັນດ້ານກົດຫມາຍ ແລະ ການຕຄວາມໝາຍ
ດ້ານນິຕກ
ິ າຂອງໜ່ວຍສະເພາະກິດເທົັ່ານັື້ນ.
ເຖິງວ່າພຽງແຕ່ໜ່ວຍສະເພາະກິດດຽວທີ່ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພິຈາລະນາຂໍ້ຂັດແຍ່ງການຄ້າດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂາ
ນາໄມພືດ ໃນໃລຍະ 47 ປີ ຂອງຂັື້ນຕອນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງ GATT ໃນເມືີ່ອກ່ອນ, ໃນ 7 ປີ ເບືື້ອງຕົື້ນ
ຂອງສັນຍາ SPS ມການຮ້ອງຮຽນ 18 ຄັື້ງແບບເປັນທາງການກ່ຽວກັບພັນທະໃໝ່. ມັນບໍ່ແປກໃຈເລຍທີ່ສັນຍາ
ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນເປັນຄັື້ງທາອິດສາລັບພືື້ນຖານໃນການຕັື້ງຄາຖາມພິສດມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາ
ໄມພືດທຈ
ີ່ າກັດການຄ້າ ແລະ ອາດບໍ່ມເຫດຜົນວິທະຍາສາດ. ການຕັື້ງຄາຖາມພິສດຈະພົວພັນໃນຫາຍປະການ ເຊັັ່ນ:
ຂັື້ນຕອນການກວດກາ ແລະ ການກັກກັນ, ພະຍາດສັດ, ວັນທ “ນຳໃຊ້ໄດ້ເຖິງ”, ການໃຊ້ຢາປົວສັດໃນການລ້ຽງສັດ
ແລະ

ການຂ້າເຊືື້ອໃນເຄືີ່ອງດືີ່ມ.

ໜ່ວຍສະເພາະກິດແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກວດສອບ

4

ຄາ

ຮ້ອງຮຽນ; ສ່ວນຄາຮ້ອງຮຽນອືີ່ນໆອາດຖືກແກ້ໄຂຕາມຂັື້ນຕອນດ້ານພັນທະຂໍ້ຜກພັນ ໃນຮບແບບຂອງການປກສາ
ຫາລືສອງຝ່າຍ.

ແມ່ນໃຜຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງ ສັນຍາ SPS? ປະເທດກາລັງພັດທະນາໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການເຈ ລະຈາກ່ຽວ
ກັບ ສັນຍາ SPS ບ?
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ການຕັດສິນໃຈໃນການເລື້ມຕົື້ນເຈລະຈາການຄ້າຮອບອຣກວາຍໄດ້ຖືກເລມ
ີ່ ຂື້ນຫັງການຖົກຖຽງໃນສາທາ

ລະນະ

ເປັນເວລາຫາຍປີ, ລວມທັງການຖົກຖຽງໃນລັດຖະບານ. ການຕັດສິນໃຈ ເຈລະຈາສັນຍາວ່າດ້ວຍການນາໃຊ້ມາດ
ຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດໄດ້ເປີດສາກຂື້ນໃນປີ 1986 ພ້ອມກັບການ

ເລມ
ີ່ ຕົື້ນຂອງຮອບເຈລະຈາ

ອຣກວາຍ. ການເຈລະຈາສັນຍາ SPS ໄດ້ເປີດກວ້າງຕໍ່ 124 ລັດຖະບານທີ່ເຂົື້າຮ່ວມຮອບເຈລະຈາອຣກວາຍ.
ລັດຖະບານຫາຍໆປະເທດໄດ້ມພະນັກງານຕາງຫນ້າດ້ານການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ,

ສຸຂະພາບ

ຂອງພືດ ແລະ ສັດ. ນັກເຈລະຈາກໄດ້ນາໃຊ້ຄວາມຊ່ຽວ ຊານຂອງອົງການຈັດຕັື້ງເຕັກນິກສາກົນ ເຊັັ່ນ: FAO,
Cordex ແລະ OIE.
ປະເທດກາລັງພັດທະນາໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມການເຈລະຈາໃນທຸກຂົງເຂດຂອງຮອບເຈລະຈາອຣກວາຍແບບບໍ່ເຄຍມມາກ່ອນ
. ໃນການເຈລະຈາມາດຕະການ SPS, ປະເທດກາລັງພັດທະນາໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວ ຫັນໂດຍມຊ່ຽວຊານດ້ານ
ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ສຸຂະພາບຂອງພືດ ແລະ ສັດເຂົື້າຮ່ວມ.

ທັງກ່ອນ ແລະ ຫັງການເຈລະຈາຮອບ

ອຣກວາຍ, ກອງເລຂາ GATT ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືອປະເທດກາລັງພັດທະ ນາໃນການສ້າງຈຸດຢນຂອງການ
ເຈລະຈາທມ
ີ່ ປະສິດທິພາບ.

ສັນຍາ

SPS

ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການຊ່ວຍເຫືອ

ຕໍ່ປະເທດກາລັງພັດທະນາເພືີ່ອ

ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດປັບປຸງລະບົບປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງອາ ຫານ, ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດໃຫ້ມ
ຄວາມເຂັື້ມແຂງ.

ອົງການ

FAO

ແລະ

ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ

ອືີ່ນໆໄດ້ດາ

ເນນແຜນງານສາລັບປະເທດກາລັງພັດທະນາໃນຂົງເຂດວຽກງານນເື້ ປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ພາກລັດເຂົາື້ ໄດ້ເຂົາື້ ຮ່ວມການເຈລະຈາຮອບອຣກວາຍບ? ຜົນປະໂຫ ຍດຂອງພາກທຸລະກິດ ຫື ຜບ
້ ລິ ໂພ ກຖືກຍົກ
ເວັນ
ື້ ບ?
GATT

ເປັນອົງການຈັດຕັື້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານດ້ວຍກັນ

ແລະ

ກໍ່ແມ່ນລັດຖະບານເອງເຂົື້າຮ່ວມການເຈ

ລະຈາການຄ້າຂອງ GATT, ພາກທຸລະກິດ ຫື ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມໂດຍກົງໃນການ
ເຈລະຈາ. ແຕ່ວ່າເນືີ່ອງຈາກຂອບເຂດການເຈລະຈາຮອບອຣກວາຍເປັນຂອບເຂດທີ່ບີ່ເຄຍເປີດ ກວ້າງເຖິງລະດັບນື້
ມາກ່ອນ

ການຖົກຖຽງຂອງພາກລັດກເຊັີ່ນດຽວກັນ.

ການປກສາທັງພາກລັດ

ແລະ

ດັັ່ງນັື້ນລັດຖະບານຫາຍໆປະເທດ

ທຸລະກິດໃນຫາຍໆດ້ານຂອງການເຈລະຈາລວມທັງສັນຍາ

ຈີ່ງໄດ້ມ
SPS.

ລັດຖະບານບາງປະເທດໄດ້ສ້າງລາຍການສາລັບການປກສາ ແລະ ຖົກຖຽງກັບສາທາລະນະຊົນ, ສ່ວນລັດຖະບານ
ຈານວນໜີ່ງມການດາເນນບົນພືື້ນຖານແບບຊົັ່ວຄາວ. ກອງເລຂາຂອງ GATT ກໍ່ໄດ້ມການ ພົວພັນກັບອົງການຈັດ
ຕັື້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານເປັນຈານວນຫ່ວງຫາຍ

ພ້ອມທັງພາກລັດ

ແລະ

ທຸລະກິດ

ທີ່ມສ່ວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ. ຜົນສຸດທ້າຍຂອງການເຈລະຈາຮອບອຣກວາຍໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ແລະ
ຜ່ານຂັື້ນຕອນຕ່າງໆດ້ານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນປະເທດສະມາຊິກຂອງ GATT.
WTO

ກເຊັັ່ນດຽວກັນ

ເປັນອົງການຈັດຕັື້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານ.

ພາກທຸລະກິດ

ແລະ

ອົງການທີ່

ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານບໍ່ເຂົື້າຮ່ວມໂດຍກົງໃນວຽກງານຂອງ WTO ແຕ່ສາມາດມອິດທິພົນໃນວຽກຂອງ WTO
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ໂດຍຜ່ານການພົວພັນກັບລັດຖະບານຂອງພວກເຂົາເອງ. ພ້ອມນັື້ນ, ກອງເລຂາ WTO ຍັງໄດ້ ພົວພັນເປັນ
ປະຈາກັບຫາຍອົງການຈັດຕັື້ງທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ.

ຄະນະກາມະການ SPS ແມ່ນຫຍັງ, ປະກອບມໃຜແດ່ ແລະ ມໜ້າທຫ
ີ່ ຍັງແດ່?
ສັນຍາ SPS ໄດ້ສ້າງຕັື້ງຄະນະກາມະການມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ (ຄະນະກຳ ມະການ SPS)
ເພືີ່ອສະໜອງເວທແກ່ການປກສາຫາລືກ່ຽວກັບມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຫື ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ
ພືດ ທີ່ມຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າ ແລະ ທັງຮັບປະກັນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດສັນຍາ SPS. ຄະນະກຳມະການ SPS
ກເຊັັ່ນດຽວກັນກັບຄະນະກາມະການອືີ່ນໆຂອງ WTO ເປີດກ້ວາງຕໍ່ທຸກ ປະເທດສະມາຊິກ WTO. ລັດຖະບານທີ່ມ
ຖານະເປັນຜ້ສັງເກດການຂັື້ນສງໃນອົງການຈັດຕັື້ງຂອງ

WTO

(ເຊັັ່ນ:

ກໍ່ສາມາດເປັນຜ້ສັງເກດການໃນຄະນະກາມະການ

SPS.

ສະພາລວມການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ)

ຄະນະ

ກາມະການໄດ້ຕົກລົງ

ເຊືື້ອເຊນຜ້ຕາງຫນ້າຈາກອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນມາເປັນຜ້ສັງເກດການ, ລວມທັງຄະ ນະກາມະການກົດລະຫັດອາຫານ
ສາກົນ-Codex,

ອົງການສຸຂະພາບສັດໂລກ-OIE,

ກອງເລຂາສົນທິສັນ

ຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນພືດ-

IPPC, ອົງການອານາໄມໂລກ-WHO, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ-UNCTAD
ແລະ

ອົງການມາດຕະຖານສາກົນ-ISO.

ລັດຖະບານ

ພະນັກງານຈາກຂະແໜງການດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ

ສາມາດສົັ່ງພະນັກງານທີ່ເຫັນວ່າເຫມາະສົມ

ອາຫານ

ຫື

ດ້ານສຸຂະພາບຂອງສັດ

ແລະ

ຫື

ພືດເຂົື້າ

ຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກາມະການ SPS.
ປົກກະຕິແລ້ວ, ຄະນະກາມະການ SPS ຈັດກອງປະຊຸມປະຈາ 3 ຄັື້ງຕປ
ໍ່ ີ. ບາງຄັື້ງກຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມ
ກັບຄະນະກາມະການສິີ່ງກດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕກ
ໍ່ ານຄ້າ (TBT) ກ່ຽວກັບຂັື້ນຕອນຂອງການແຈ້ງການ ແລະ
ຄວາມໂປ່ງໃສ. ກອງປະຊຸມບໍ່ເປັນທາງການ ຫື ກອງປະຊຸມສະເພາະອາດຈະ ຖືກຈັດຕາຕະລາງ ຕາມຄວາມຈາເປັນ.
ໃນໄລຍະປີທາອິດ, ຄະນະກາມະການ SPS ໄດ້ສ້າງຂັື້ນຕອນ ແລະ ຮບແບບສາລັບລັດຖະບານເພືີ່ອນາໃຊ້ໃນການ
ແຈ້ງການລ່ວງຫນ້າກ່ຽວກັບລະບຽບການໃໝ່. ມຫາຍກວ່າ 2,600 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບມາດຕະ ການ SPS ທີ່ໄດ້
ຍືີ່ນແຈ້ງ

ແລະ

ແຈກວຽນໃນຊ່ວງທ້າຍປີ

2001.

ຄະນະກາມະການໄດ້ພິຈາລະນາຂໍ້ມນ

ທີ່ລັດຖະບານສະຫນອງໃຫ້ກ່ຽວກັບລະບຽບຂັື້ນຕອນຂອງປະເທດໃນການນາໃຊ້ການປະເມນຄວາມສ່ຽງ
ໃນການສ້າງມາດຕະການ SPS ແລະ ສະພາບການດ້ານພະຍາດໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາ, ໜ້າສັງ ເກດ,
ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ

ແລະ

ແມງວັນໝາກໄມ້.

ນອກນັື້ນຍັງມຫາຍປະເດັນດ້ານການຄ້າທີ່

ໄດ້ຮັບການສົນທະນາໃນຄະນະກາມະການ SPS ໂດຍສະເພາະພະຍາດງົວບ້າ (BSE). ດັັ່ງການົດໃນ ສັນຍາ
SPS,

ຄະນະກຳມະການ

ມາດຕະຖານສາກົນ.

SPS

ຄະນະກາມະການ

ໄດ້ສ້າງຂັື້ນຕອນລະບຽບການຊົັ່ວຄາວເພືີ່ອຕິດຕາມການນາໃຊ້
SPS

ໃນການຕັດສິນດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ,
ການປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານ.

ໃນປີ

ໄດ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຂໍ້ຊື້ນາເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ
ທັງນກ
ື້ ເພືີ່ອຫຸດຜ່ອນຄວາມອັດທະຍາໄສທີ່ຈະເກດຂື້ນໃນ

1998

ຄະນະກາມະການ

SPS

ໄດ້ດາເນນການທົບທວນຄັື້ງ

ທາອິດກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດສັນຍາ SPS, ການທົບທວນຈະມໃນທຸກໆ 4 ປີ. ຂໍ້ຕົກລົງເພືີ່ອອານວຍ
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ຄວາມສະດວກແກ່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕາ 4 (ຄວາມເທົາັ່ ທຽມກັນ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຂື້ນໂດຍຄະນະ ກາມະການ
SPS.

ແມ່ນໃຜເປັນຜໄ້ ດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດໃນການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ

SPS?

ສັນຍາດັງັ່ ກ່າວມຜົນປະໂຫຍດ

ຕປ
ໍ່ ະເທດກາລັງພັດທະນາບ?
ຜບ
້ ລິໂພກໃນທຸກປະເທດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

ໃນຫາຍກລະນ,

ສັນຍາ

SPS

ຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມ

ປອດໄພຂອງອາຫານຂອງພວກເຂົາ ດັັ່ງທີ່ສັນຍາໄດ້ຊຸກຍ້ການນາໃຊ້ຂໍ້ມນວິທະຍາສາດຢ່າງເປັນລະບົບ, ດັັ່ງນັື້ນເຮັດ
ໃຫ້ຂອບເຂດຂອງການຕັດສິນບັນຫາແບບອັດທະຍາໄສ

ແລະ

ໄຮ້ເຫດຜົນໄດ້ມການຫຸດລົງ.

ຂໍ້ມນສາລັບຜ້ບລິໂພກຈະມການເພີ່ມຂື້ນເນືີ່ອງມາຈາກຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂັື້ນຕອນບລິຫານຂອງພາກລັດ

ແລະ

ພືື້ນຖານການຕັດສິນບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດ
ຂື້ນກວ່າເກົັ່າ.

ການລົບລ້າງສິີ່ງກດຂວາງທີ່ບໍ່ຈາເປັນຕກ
ໍ່ ານຄ້າເຮັດໃຫ້ຜ້ບລິໂພກໄດ້ຮັບ

ຜົນປະໂຫຽດຈາກການແຂ່ງຂັນທີ່ແຂງແຮງລະຫວ່າງຜ້ຜະລິດໃນລະດັບສາກົນເຮັດໃຫ້ມຫາຍທາງເລືອກ
ສາລັບອາຫານທີ່ປອດໄພ.
ເງືີ່ອນໄຂສະເພາະດ້ານສຸຂານາໄມ

ແລະ

ສຸຂານາໄມພືດ

ແບບສອງຝ່າຍລະຫວ່າງປະເທດຄ່ຄ້າດ້ວຍກັນ.

ສ່ວນຫລາຍຖືກນາໃຊ້ບົນພືື້ນຖານການຕົກລົງ

ບັນດາປະເທດກາລັງພັດທະນາໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກ

SPS ດັັ່ງທສ
ີ່ ັນຍາໄດ້ສະໜອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງລະດັບສາກົນສາລັບລະບຽບການສຸຂານາໄມ

ສັນຍາ

ແລະ ສຸຂານາໄມ

ພືດລະຫວ່າງປະເທດ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ຈາແນກຖານະການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດ ຫື ຄວາມ ສາມາດດ້ານເຕັກໂນໂລ
ຊຂອງປະເທດ. ປາສະຈາກສັນຍານປ
ື້ ະເທດກາລັງພັດທະນາສາມາດຕົກຢ່ໃນ ພາວະເສຍປຽບໃນເວລາຕັື້ງຄາຖາມ
ພິສດຂໍ້ຈາກັດດ້ານການຄ້າທີ່ໄຮ້ເຫດຜົນ.

ພາຍໃຕ້ສັນຍາ

SPS,

ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ຍອມຮັບຜະລິດຕະພັນນາເຂົື້າທີ່ສອດຄ່ອງຕາມເງືີ່ອນໄຂດ້ານຄວາມປອດໄພ

ຂອງພວກເຂົາທີ່

ການົດໄວ້,

ພ້ອມນັື້ນ,

ບໍ່ວ່າຜະລິດຕະພັນເຫົັ່ານັື້ນຜະລິດມາຈາກວິທການທີ່ງ່າຍດາຍ

ຫື

ດ້ວຍເຕັກ

ໂນໂລຊທັນສະໄໝ.

ເພີ່ມການຊ່ວຍເຫືອດ້ານເຕັກນິກແກ່ປະເທດກາລັງພັດທະນາໃນຂົງເຂດຄວາມປອດ

ໄພຂອງອາຫານ

ສຸຂະພາບຂອງສັດ

ການຈັດຕັື້ງສາກົນລ້ວນແຕ່

ແລະ

ພືດ,

ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮບແບບສອງຝ່າຍ

ຫື

ຜ່ານອົງ

ແລະ

ເປັນອົງປະກອບພາຍໃຕ້ສັນຍາ SPS.
ຜສ
້ ງົັ່ ອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກາໃນທຸກປະເທດ
ເຫດຜົນຕຜ
ໍ່ ະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາ.

ສັນຍາ

ການຈາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນໃນຕະຫາດໃດໜີ່ງ.

ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການລົບລ້າງສິີ່ງກດຂວາງທີ່ໄຮ້
SPS

ໄດ້ຫຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງເງືີ່ອນໄຂໃນ

ຄວາມຜະຍາຍາມໃນການຜະລິດອາຫານທີ່ປອດໄພເພືີ່ອຈາໜ່າຍ

ໃນຕະຫາດອືີ່ນບໍ່ຄວນຖືກຈາກັດດ້ວຍລະບຽບການທີ່ວາງອອກເພືີ່ອຈຸດປະສົງຂອງນັກປົກ
ໃຕ້ມາດຕະການດ້ານສຸຂະພາບ.
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ປ້ອງທແ
ີ່ ອບແຝງພາຍ

ຜນ
້ າເຂົາື້ ອາຫານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນດ້ານກະສິກາອືີ່ນໆກໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກມາດຕະການໃນ ດ່ານນາເຂົື້າທີ່ມ
ຄວາມແນ່ນອນຂື້ນ.

ສັນຍາ

SPS

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພືື້ນຖານສາລັບມາດຕະການສຸຂານາໄມ

ພືດທີ່ຈາກັດການຄ້າມຄວາມຈະແຈ້ງຂື້ນກວ່າເກົັ່າ,

ແລະ

ສຸຂານາໄມ

ເຊັັ່ນດຽວກັບພືື້ນຖານສາລັບການຕັື້ງຄາຖາມພິສດເງືີ່ອນ

ໄຂທີ່ອາດໄຮ້ເຫດຜົນ. ດ້ວຍເຫດນຍ
ື້ ັງເຮັດໃຫ້ຜປ
້ ະກອບການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜ້ຈາ ໜ່າຍອາຫານ, ຜະລິດຕະພັນສັດ
ແລະ ພືດນາເຂົື້າກໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຊັັ່ນກັນ.

ປະເທດກາລັງພັດທະນາປະເຊນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກຫຍັງແດ່ໃນການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ SPS? ໃນຄວາມ
ຫຍຸງ້ ຍາກດັງັ່ ກ່າວພວກເຂົາໄດ້ຮບ
ັ ການຊ່ວຍເຫອ
ື ແດ່ບ? ມຂບ
ໍ້ ນ
ັ ຍັດພິເສດສາລັບປະເທດກາລັງ ພັດທະນາບ?
ເຖິງວ່າປະເທດກາລັງພັດທະນາຈານວນໜີ່ງມການບລິການດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ສັດຕະ ວະແພດ ແລະ
ສຸຂະພາບຂອງພືດທີ່ດເລດ, ແຕ່ປະເທດກາລັງພັດທະນາອືີ່ນໆຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດເທືີ່ອ. ສຳ ລັບປະເທດເຫົັ່ານ,ື້ ເງືີ່ອນ
ໄຂຂອງສັນຍາ SPS ມຄວາມທ້າທາຍໃນການປັບປຸງສະພາບການດ້ານສຸຂະ ພາບຂອງປະຊາຊົນ, ສັດລ້ຽງ ແລະ
ພືດພັນທັນຍາຫານຂອງພວກເຂົາ ທີ່ອາດມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສາລັບບາງປະເທດໃນ ການບັນລຸເງືືີ່ອນໄຂດັັ່ງກ່າວ. ເນືີ່ອງຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນື້, ສັນຍາ SPS ໄດ້ແກ່ຍາວເວລາໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເງືີ່ອນໄຂທັງໝົດຂອງສັນຍາ, ຍົກເວັື້ນເງືີ່ອນໄຂທີ່ພົວພັນກັບຄວາມໂປ່ງໃສ (ສນແຈ້ງຂໍ້ມນ ແລະ ການສ້າງຕັື້ງ ຈຸດສອບຖາມ), ໝາຍວ່າຈົນເຖິງ ປີ
1997 ສາລັບປະເທດກາລັງພັດ ທະນາ, ປີ 2000 ສາລັບ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ປະເທດ
ເຫົັ່ານບ
ື້ ໍ່ຖືກຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ສະໜອງເຫດຜົນວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບເງືີ່ອນໄຂດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດຂອງ
ພວກເຂົາ

ຈົນກວ່າໄລຍະເວທີ່ການົດໄວ້.

ປະເທດທີ່ຕ້ອງການໄລຍະເວລາຍາວນານຕືີ່ມໃນການປັບປຸງການບລິ

ການສັດຕະວັດແພດ ຫື ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດພັນທະສະເພາະໃດໜີ່ງຂອງສັນຍາ, ພວກເຂົາສາມາດ ສະເໜຕໍ່ຄະນະກາມະການ SPS ເພືີ່ອອະນຸຍາດແກ່ຍາວເວລາອອກໄປຕືີ່ມໄດ້.
ຫາຍປະເທດກາລັງພັດທະນາໄດ້ຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານສາກົນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ (ລວມທັງຂອງກົດລະ ຫັດອາຫານສາກົນ Codex, ອົງການສຸຂະພາບສັດໂລກ OIE ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງພືດ IPPC)
ທີ່ເປັນພືນ
ື້ ຖານສາລັບເງືີ່ອນໄຂແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຂົາ, ດັັ່ງນັື້ນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫກລ້ຽງການສຸມຊັບພະຍາກອນທີ່
ຂາດແຄນເຂົື້າໃນວຽກງານທີ່ຊ້າຊ້ອນກັນກັບວຽກງານທີ່ຊ່ຽວຊານສາ

ກົນໄດ້ດາເນນແລ້ວ.

ສັນຍາ

ໄດ້ຊຸກຍ້ພວກເຂົາເຂົື້າຮ່ວມອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນເຫົັ່ານຢ
ື້ ່າງຫ້າວຫັນເທົັ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນ
ຮັບປະກັນການພັດທະນາມາດຕະຖານສາກົນ

SPS
ແລະ

ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາເອງໃ-

ນຕໍ່ໜ້າ.
ຂໍ້ການົດໜີ່ງຂອງສັນຍາ

SPS

ເປັນຂໍ້ຜກພັນຂອງສະມາຊິກໃນການອານວຍຄວາມສະດວກແກ່ການສະ

ໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫືອດ້ານເຕັກນິກແກ່ປະເທດກາລັງພັດທະນາ, ໂດຍຜ່ານອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ຫື
ແບບສອງຝ່າຍ. FAO, OIE ແລະ WHO ມແຜນງານຢ່າງຫວງຫາຍໃນການຊ່ວຍເຫືອປະເທດ ກາລັງພັດທະນາ
ທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ. ປະເທດຈານວນໜີ່ງໄດ້ມແຜນງານບໍ່ໜ້ອຍ
ແບບສອງຝ່າຍກັບສະມາຊິກ WTO ອືີ່ນໆ ໃນຂົງເຂດວຽກງານນ.ື້ ກອງ ເລຂາ WTO ໄດ້ດາເນນແຜນງານສາມະ25

ນາພາກພືື້ນເພືີ່ອສະໜອງຂໍ້ມນລະອຽດກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ໜ້າ ທີ່ທມ
ີ່ ຢ່ໃນສັນຍາໃຫ້ປະເທດກາລັງພັດທະນາ (ແລະ
ລວມທັງບັນດາປະເທດເອຣົບກາງ

ແລະ

ຕາເວັນ

ອອກ).

ກອງປະຊຸມສາມະນານື້ໄດ້ດາເນນການຮ່ວມມືກັບ

Codex, OIE ແລະ IPPC, ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ລັດ ຖະບານໄດ້ຮັບຮ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນເຖິງພາລະບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັື້ງເຫົັ່ານື້ທີ່ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອ
ນປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມສ່ວນຈາກສັນຍາ

ປະເທດບັນລຸໄດ້ຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງພວກເຂົາ

SPS.

ແລະ

ເຮັດໃຫ້ຮັບຜົ-

ການສາມະນາໄດ້ເປີດກວ້າງຕສ
ໍ່ ະມາຄົມທຸລະກິດທີ່ສົນໃຈ

ແລະ

ອົງການຈັດຕັື້ງຜ້ບລິໂພກ. ກອງເລຂາ WTO ກໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫືອດ້ານເຕັກນິກເຊັັ່ນດຽວກັນໂດຍຜ່ານການສາມະນາລະ ດັບຊາດ ແລະ ຈັດໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໂດຍຜ່ານຜ້ຕາງໜ້າຂອງພວກເຂົາຢ່ Geneva.
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ເນືື້ອໃນ:
ສັນຍາວ່າດ້ວຍການນາໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ
ບັນດາສະມາຊິກ,
ໂດຍການຢນຢັນອກເທືີ່ອໜີ່ງ ວ່າບໍ່ມສະມາຊິກໃດຈະຖືກຈາກັດຈາກການຮັບຮອງ ຫື ບັງຄັບໃຊ້ ມາດ
ຕະການທີ່ຈາເປັນເພືີ່ອປົກປ້ອງຊວິດ ຫື ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ຫື ພືດ, ພາຍໃຕ້ເງືີ່ອນໄຂທີ່ວ່າມາດຕະການເຫົັ່ານື້
ບໍ່ຖືກນາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຈະພາໃຫ້ເກດມການຈາແນກປະຕິບັດແບບອັດທະຍາໄສ ແລະ ໄຮ້ເຫດຜົນ ລະຫວ່າງສະມາ
ຊິກທີ່ມເງືີ່ອນໄຂຄືກັນ ຫື ພາໃຫ້ເກດການຈາກັດແບບແອບແຝງຕກ
ໍ່ ານຄ້າສາກົນ.

ໂດຍມຄວາມຕ້ອງການເພືີ່ອປັບປຸງສະພາບສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ສຸຂາ ນາໄມພືດ
ໃນທຸກສະມາຊິກ;

ໂດຍສັງເກດໄດ້ວ່າມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດມັກຖືກນາໃຊ້ບົນພືນ
ື້ ຖານຂອງສັນຍາ ຫື
ລະບຽບການສອງຝ່າຍ;

ໂດຍມຄວາມຕ້ອງການສ້າງໂຄງລະບົບສາລັບລະບຽບການ ແລະ ກົດລະບຽບແບບຫາຍຝ່າຍ ເພືີ່ອເປັນທິດ
ທາງໃຫ້ແກ່ການສ້າງ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດແນໃສ່ເພືີ່ອ
ຫຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການຄ້າ;

ໂດຍຮັບຮ້ເຖິງການປະກອບສ່ວນທີ່ສາຄັນຂອງມາດຕະຖານ,

ຄ່ມືແນະນາ

ແລະ

ຂໍ້ສະເໜຂອງສາກົນ

ທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນຂົງເຂດວຽກງານນ;ື້

ໂດຍມຄວາມຕ້ອງການ ເພືີ່ອຜັນຂະຫຍາຍການນາໃຊ້ມາດຕະການເຊືີ່ອມສານເປັນເອກະພາບ ດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດລະຫວ່າງສະມາຊິກ, ບົນພືນ
ື້ ຖານມາດຕະຖານ, ຄມ
່ ືແນະນາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜທີ່ສ້າງ
ຂື້ນໂດຍອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງຄະນະກາມະການກົດລະຫັດອາຫານ ສາກົນ (Codex), ອົງການສຸຂະພາບສັດໂລກ (OIE), ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ແລະ ພາກພືື້ນທດ
ີ່ າເນນງານພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າ
ດ້ວຍການປ້ອງກັນພືດ

(IPPC),

ໂດຍບໍ່ມການຮຽກ

ຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກປ່ຽນແປງລະດັບເໝາະສົມຂອງການ-

ປົກປ້ອງຊວິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ແລະ ພືດຂອງພວກເຂົາ;

ໂດຍຮັບຮ້ເຖິງ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງປະເທດສະມາຊິກກາລັງພັດທະນາທີ່ອາດປະເຊນໃນການ

ປະຕິບັດ

ຕາມມາດຕະການສຸຂານາໄມ ຫື ສຸຂານາໄມພືດຂອງສະມາຊິກນາເຂົື້າ ພ້ອມທັງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ ການເຂົື້າເຖິງຕະຫາດ,
ເຊັັ່ນດຽວກັນກອາດມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການການົດ ແລະ ນາໃຊ້ມາດຕະການສຸຂາ ນາໄມ ແລະ ສຸຂານາ
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ໄມພືດໃນອານາເຂດຂອງເຂົາເຈົື້າ, ແລະ ຕ້ອງການເພືີ່ອຊ່ວຍເຫືອຕາມຄວາມມຸ່ງໝັື້ນຂອງເຂົາເຈົື້າໃນຂົງເຂດວຽກ
ງານດັັ່ງກ່າວ;
ດັັ່ງນັື້ນ,

ຈືີ່ງມຄວາມຕ້ອງການເພືີ່ອສ້າງລະບຽບການຢ່າງລະອຽດໃນການນາໃຊ້ຂໍ້ການົດຂອງ

ສັນຍາ

GATT 1994 ທີ່ພົວພັນເຖິງການນາໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ; ໂດຍສະ ເພາະຂໍ້ການົດຂອງມາດຕາ

xx (ຂ)1

ນະທີ່ນື້ ຈືີ່ງໄດ້ຕົກລົງກັນດັັ່ງຕໍ່ໄປນື້:

ມາດຕາ1

ບົດບັນຍັດທົວ
ັ່ ໄປ

1.

ສັນຍາສະບັບນື້ນາໃຊ້ກັບທຸກມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ທີ່ອາດມຜົນກະທົບ ທາງກົງ ຫື

ທາງອ້ອມຕໍ່ການຄ້າສາກົນ.

ມາດຕະການດັັ່ງກ່າວຕ້ອງຖືກສ້າງ

ແລະ

ນາໃຊ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງ

ຕາມບົດບັນຍັດຂອງສັນຍາສະບັບນື້.
2.

ເພືີ່ອຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາສະບັບນື້, ນິຍາມທກ
ີ່ ານົດໃນເອກະສານຄັດຕິດ ກ ຕ້ອງຖືກນາໃຊ້.

3.

ເອກະສານຄັດຕິດເປັນພາກສາຄັນຂອງສັນຍາສະບັບນື້.

4.

ສັນຍາສະບັບນື້ຈະບສ
ໍ່ ົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດຂອງສະມາຊິກພາຍໃຕ້ສັນຍາວ່າດ້ວຍສິີ່ງກດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່

ການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມາດຕະການທີ່ບໍ່ຢ່ໃນຂອບເຂດຂອງສັນຍາສະບັບນື້.

ມາດຕາ 2

ສິດ ແລະ ພັນທະພືນ
ື້ ຖານ
1.

ສະມາຊິກມສິດນາໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດທີ່ຈາເປັນໃນການປົກປ້ອງຊ ວິດ ຫື

ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ຫື ພືດ ພາຍໃຕ້ເງືີ່ອນໄຂທີ່ວ່າມາດຕະການເຫົັ່ານັື້ນບໍ່ຂັດກັບບົດບັນ ຍັດຂອງສັນຍາ
ສະບັບນື້.

1

່ ັ ກາ່ ວ
ໃນສ ັນຍາສະບ ັບນີົ້ ໝາຍເຖິງ ມາດຕາ XX(ຂ) ລວມທັງພາກອະລາພະບດຂອງມາດຕາດງ
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2.

ສະມາຊິກຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທຸກມາດຕະການສຸຂານາໄມ

ແລະ

ສຸຂານາໄມພືດຖືກນາໃຊ້ໃນຂອບເຂດທີ່

ມຄວາມຈາເປັນເພືີ່ອປົກປ້ອງຊິວິດ ຫື ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ຫື ພືດເທົັ່ານັື້ນ, ທຸກມາດຕະການຕ້ອງນາໃຊ້ບົນພືື້ນຖານຫັກການວິທະຍາສາດ

ແລະ

ບໍ່ຖືກນາໃຊ້ໂດຍປາສະຈາກຫັກຖານວິທະຍາສາດ

ທີ່ພຽງພເວັື້ນເສຍແຕ່

ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນວັກ 7 ຂອງມາດຕາ 5.
3.

ສະມາຊິກຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ຂອງເຂົາເຈົື້າບໍ່ມການຈາແນກ

ແບບອັດທະຍາໄສ ແລະ ໄຮ້ເຫດຜົນລະຫວ່າງສະມາຊິກທີ່ມເງືີ່ອນໄຂຄືກັນ ຫື ຄ້າຍຄືກນ
ັ ລວມທັງລະຫວ່າງອານາ
ເຂດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຂອງສະມາຊິກອືີ່ນໆ. ມາດຕາການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດຕ້ອງບໍ່ຖືກນາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຈະພາໃຫ້ເກດມການຈາກັດການຄ້າສາກົນແບບແອບແຝງ.
4.

ມາດຕະການສຸຂານາໄມ

ແລະ

ສຸຂານາໄມພືດທີ່ສອດຄ່ອງກັບບົດບັນຍັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສັນຍາສະບັບນື້

ຕ້ອງຖືວ່າສອດຄ່ອງຕາມພັນທະຂອງສະມາຊິກພາຍໃຕ້ບົດບັນຍັດຂອງສັນຍາ

GATT

1994

ວ່າດ້ວຍການ-

ນາໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ຫື ສຸຂານາໄມພືດ, ໂດຍສະເພາະບົດບັນຍັດ ຂອງມາດຕາ XX (ຂ).

ມາດຕາ 3

ການເຊືອ
ີ່ ມສານເປັນເອກະພາບ
1.

ເພືີ່ອເຊືີ່ອມສານມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດໃຫ້ເປັນພືື້ນຖານກວ້າງຂວາງເທົັ່າທຈ
ີ່ ະເປັນໄປ

ໄດ້, ໃນການມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດຂອງຕົນ ສະມາຊິກຕ້ອງອງໃສ່ມາດຕະຖານ, ຄມ
່ ືແນະນາ
ຫື ຂໍ້ສະເໜຂອງສາກົນທີ່ມຢ່, ເວັື້ນເສຍແຕ່ລະບຸໄວື້ຕ່າງຫາກໃນສັນຍາສະ ບັບນໂື້ ດຍສະເພາະໃນວັກ 3.
2.

ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ, ຄມ
່ ືແນະນາ ຫື ຂໍ້ສະເໜຂອງສາ

ກົນແມ່ນຖືວ່າມຄວາມຈາເປັນໃນການປົກປ້ອງຊວິດ ຫື ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ຫື ພືດ, ແລະ ຖືວ່າສອດຄ່ອງກັບ
ບົດບັນຍັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສັນຍາສະບັບນື້ ພ້ອມທັງສອດຄ່ອງກັບບົດບັນຍັດ ຂອງ ສັນຍາ GATT 1994.
3.

ສະມາຊິກສາມາດນາໃຊ້ ຫື ຮັກສາມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດທີ່ມຜົນໃນການ ປົກປ້ອງສຸ

ຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດທີ່ສງກວ່າລະດັບທີ່ບັນລຸໄດ້ໂດຍມາດຕະການທອ
ີ່ ງໃສ່ມາດຕະຖານ, ຄ່ມືແນະນາ ຫື ຂໍ້
ສະເໜຂອງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຖ້າຫາກມເຫດຜົນວິທະຍາສາດ ຫື ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມລະດັບການປົກປ້ອງສຸ
ຂານາໄມ

ແລະ

ສຸຂານາໄມພືດທສ
ີ່ ະມາຊິກການົດຂືື້ນຕາມຄວາມເໝາະສົມໂດຍສອດຄ່ອງກັບບົດບັນຍັດທີ່
2

ກ່ຽວຂ້ອງຂອງວັກ 1 ເຖິງ 8 ຂອງ ມາດຕາ 5 . ເຖິງຢ່າງໃດກດທກ
ີ່ ່າວມານັື້ນ, ທຸກມາດຕະການທມ
ີ່ ຜົນປົກປ້ອງສຸ

2

ົ້ ຖານການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຂົ້
ເພື່ ອຈຸດປະສງຂອງວ ັກທີ 3 ມາດຕາ 3, ມີການອະທິບາຍດາົ້ ນວິທະຍາສາດບນພືນ

ົ້ ັນຍ ັດທີ່ກຽ່ ວຂອ
ມູນວິທະຍາສາດທີ່ ມີຢ່ໃູ ນການປະຕິບ ັດຕາມຂບ
ົ້ ງຂອງສ ັນຍາສະບ ັບນີ,ົ້ ຖາົ້ ຫາກວາ່ ສະມາຊິກການດວາ່
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ຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກລະດັບທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍມາດຕະການທີ່ອງໃສ່ມາດຕະຖານ, ຄ່
ມືແນະນາ ຫື ຂໍ້ສະເໜຂອງສາກົນແມ່ນບໍ່ຂັດແຍ່ງກັບບົດບັນຍັດໃດໆຂອງສັນຍາສະບັບນື້.
4.
ຈັດຕັື້ງ

ພາຍໃນຂອບຈາກັດດ້ານຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາ, ສະມາຊິກຄວນມບົດບາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນອົງການ
ແລະ

ອົງການຍ່ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສາກົນ,

ໂດຍສະເພາະຄະນະກາມະການກົດລະຫັດອາຫານສາກົນ

(Codex), ອົງການສຸຂາພາບສັດໂລກ (OIE) ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ແລະ ພາກພືນ
ື້ ທປ
ີ່ ະຕິບັດງານພາຍໃຕ້ສົນທິສນ
ັ ຍາວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງພືດສາກົນ

(IPPC),

ເພືີ່ອສົັ່ງເສມການສ້າງ

ແລະ

ທົບທວນເປັນແຕ່ລະໄລ

ຍະກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ, ຄ່ມືແນະນາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜໃນທຸກໆດ້ານຂອງມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມ
ພືດ.
5.

ຄະນະກາມະການກ່ຽວກັບມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດທໄີ່ ດ້ລະບຸໄວ້ໃນວັກ 1 ແລະ 4 ຂອງ

ມາດຕາ 12 (ໃນສັນຍາສະບັບນໝ
ື້ າຍເຖິງ “ ຄະນະກາມະການ”) ຕ້ອງສ້າງລະບຽບການເພືີ່ອຕິດຕາມຂະບວນການ
ເຊືີ່ອມສານຂອງສາກົນ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັື້ງ ສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນຂົງເຂ
ດວຽກງານນື້.

ມາດຕາ 4

ຄວາມເທົາັ່ ທຽມກັນ
1.

ສະມາຊິກຕ້ອງຍອມຮັບມາດຕະການສຸຂານາໄມ

ແລະ

ສຸຂານາໄມພືດຂອງສະມາຊິກອືີ່ນໃຫ້ມຄວາມເທົັ່າ

ທຽມກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າມຄວາມແຕກຕ່າງຈາກມາດຕະການຂອງຕົນເອງ ຫື ຈາກບັນດາມາດຕະການທີ່ນາໃຊ້ໂດຍ
ສະມາຊິກຄ່ຄ້າອືີ່ນທີ່ນາໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ, ຖ້າຫາກມການສະແດງເຈດ ຈານົງຈາກສະມາຊິກສົັ່ງອອກຕໍ່
ສະມາຊິກນາເຂົື້າ ວ່າມາດຕະການຂອງພວກເຂົາສາມາດບັນລຸໄດ້ລະ ດັບການປົກປ້ອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມ
ພືດທເີ່ ໝາະສົມກັບລະດັບປົກປ້ອງຂອງສະມາຊິກນາເຂົື້າ. ເພືີ່ອຈຸດປະສົງນື້, ຖ້າມການຮ້ອງຂ ຄວນມການອານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການເຂົື້າເຖິງຂໍ້ມນທີ່ເໝາະສົມແກ່ສະມາຊິກນາເຂົື້າເພືີ່ອການກວດກາ, ທົດສອບ ແລະ ຂັື້ນຕອນ
ອືີ່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
2.

ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຕາມການຮ້ອງຂ,

ສະມາຊິກຕ້ອງມການປກສາຫາລືໂດຍແນໃສ່ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ

ແບບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫາຍຝ່າຍກ່ຽວກັບການຮັບຮ້ເຖິງຄວາມເທົັ່າທຽມກັນ ຂອງມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂາ
ນາໄມພືດສະເພາະໃດໜີ່ງ.

ມາດຕາ 5
ົ້ ະເໜີຂອງສາກນບ່ ພຽງພທີ່ ຈະບ ັນລຸລະດ ັບທີ່ເໝາະສມຂອງການປກປອ
ມາດຕະ ຖານ, ຄູມ
ື ນະນາ ແລະ ຂສ
່ ແ
ົ້ ງສຸຂານາໄມ
ແລະ ສຸຂານາໄມພືດຂອງພວກເຂາ.
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ການປະເມນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການການົດລະດັບທເີ່ ໝາະສົມ
ຂອງການປົກປ້ອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ.
1.

ສະມາຊິກຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດຂອງເຂົາເຈົື້າ ແມ່ນອງໃສ່ການ-

ປະເມນຄວາມສ່ຽງທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບການຊວິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ຫື ພືດ, ມການຄານງ
ເຖິງເຕັກນິກການປະເມນຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນໂດຍອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.
2.

ໃນການປະເມນຄວາມສ່ຽງ, ສະມາຊິກຕ້ອງຄານງເຖິງຫັກຖານວິທະຍາສາດທີ່ມຢ່; ຂັື້ນຕອນທກ
ີ່ ່ຽວ ຂ້ອງ

ແລະ ວິທການຜະລິດ; ການກວດກາ, ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ວິທການທົດສອບຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ການລະບາດ
ຂອງພະຍາດ ຫື ສັດຕພືດສະເພາະໃດໜີ່ງ; ເຂດປອດສັດຕພືດ ຫື ພະຍາດທີ່ມຢ່; ເງືີ່ອນໄຂ ທາງ ດ້ານສະພາບແວດ
ລ້ອມ ແລະ ນິເວດວິທະຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ ການກັກກັນ ຫື ການບາບັດອືີ່ນໆ.
3.

ໃນການປະເມນຄວາມສ່ຽງຕຊ
ໍ່ ວິດ ຫື ສຸຂະພາບຂອງສັດ ຫື ພືດ ແລະ ການການົດມາດຕະການທຈ
ີ່ ະໃຊ້ເພືີ່ອ

ບັນລຸລະດັບທເີ່ ໝາະສົມຂອງການປົກປ້ອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດຈາກຄວາມສ່ຽງດັັ່ງກ່າວ, ສະມາຊິກຕ້ອງ
ໄດ້ຄານງເຖິງປັດໃຈທາງເສດຖະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄື: ຄວາມເສຍຫາຍທບ
ີ່ ົັ່ມຊ້ອນຕກ
ໍ່ ານຜະລິດ ຫື ການຂາຍໃ
ນກລະນທີ່ມການເຂົື້າມາ, ກີ່ຕົວ ຫື ແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕພືດ ຫື ພະຍາດ; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄວບຄຸມ ຫື ກາ
ນກາຈັດໃນພືນ
ື້ ທຂ
ີ່ ອງສະມາຊິກນາເຂົື້າ; ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໂດຍສົມທຽບກັບທາງເລືອກອືີ່ນໃນກາ
ນຈາກັດຄວາມສ່ຽງນັນ
ື້ .
4.

ສະມາຊິກຄວນຄານງເຖິງຈຸດປະສົງໃນການຫຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕກ
ໍ່ ານຄ້າໃນເວລາການົດລະດັບທີ່

ເໝາະສົມຂອງການປົກປ້ອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ.
5.

ອງຕາມຈຸດປະສົງເພືີ່ອບັນລຸຄວາມສອດຄ່ອງໃນການນາໃຊ້ແນວຄິດກ່ຽວກັບລະດັບເໝາະສົມຂອງກາ

ນປົກປ້ອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດຕຄ
ໍ່ ວາມສ່ຽງທມ
ີ່ ຕໍ່ຊວິດ ຫື ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ຫື ມຕຊ
ໍ່ ວິດ ຫື
ສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ,

ແຕ່ລະສະມາຊິກຕ້ອງຫກລຽງການແບ່ງແຍກແບບອັດທະຍາໄສ ຫື ໄຮ້ເຫດຜົນໃ-

ນການພິຈາລະນາລະດັບທີ່ຖືວ່າເໝາະສົມໃນສະພາບການທແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັນ,

ຖ້າຫາກວ່າ

ຜົນຂອງການແບ່ງແຍກ

ດັັ່ງກ່າວພາໃຫ້ເກດມການຈາແນກປະຕິບັດ ຫື ຂໍ້ຈາກັດແບບແອບແຝງຕກ
ໍ່ ານຄ້າສາກົນ. ສະມາຊິກຕ້ອງຮ່ວມມື
ກັນໃນຄະນະກາມະການ, ໂດຍອງຕາມວັກ 1, 2 ແລະ 3 ຂອງມາດຕາ 12 ເພືີ່ອຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ຕົວຈິງຂອງບົດບັນຍັດສະບັບນື້. ໃນການສ້າງຄ່ມືແນະນາ, ຄະ ນະກາມະການຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ທຸກປັດໃຈທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ,
ລວມທັງລັກສະນະສະເພາະຂອງຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບຂອງຄົນທີ່ເຂົາເຈົື້າມຄວາມສະມັກໃຈບໍ່ປ້ອງກັນຕຄ
ໍ່ ວາມ
ສ່ຽງດັັ່ງກ່າວ.
6.

ໂດຍບໍ່ມການລາອຽງຕວ
ໍ່ ັກ 2 ຂອງມາດຕາ 3, ໃນເວລາສ້າງ ຫື ນາໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາ

ໄມພືດເພືີ່ອບັນລຸລະດັບການປົກປ້ອງທີ່ເໝາະສົມ, ສະມາຊິກຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມາດຕະ ການເຫົັ່ານັນ
ື້ ບໍ່ເປັນການ-
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ຈາກັດການຄ້າເກນກວ່າຄວາມຮຽກຮ້ອງເພືີ່ອຈະບັນລຸລະດັບເໝາະສົມຂອງການ

ປົກປ້ອງດ້ານສຸຂານາໄມ

ແລະ

3

ສຸຂານາໄມພືດ, ໂດຍມການຄານງເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເຕັກ ນິກ ແລະ ເສດຖະກິດ .
7.

ໃນກລະນທີ່ຫລັກຖານວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫາກບໍ່ພຽງພ, ສະມາຊິກໜີ່ງອາດຮັບຮອງເອົາມາດຕະການສຸ

ຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດແບບຊົັ່ວຄາວບົນພືນ
ື້ ຖານຂອງຂໍ້ມນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ຂໍ້ມນທີ່ມາຈາກອົງການ
ຈັດຕັື້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈາກມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດທນ
ີ່ າໃຊ້ໂດຍສະມາຊິກອືນ
ີ່ . ໃ
ນກລະນເຊັັ່ນນື້,

ສະມາຊິກຕ້ອງຄົື້ນຫາ

ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມນເພີ່ມເຕມທີ່ຈາເປັນສາລັບຈຸດປະສົງຂອງການປະເມນ

ຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມທັງທົບທວນມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດຕາມການການົດຈຸດປະສົງຂອງການປະ
ເມນຄວາມສ່ຽງພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ.
8.

ໃນເມືີ່ອສະມາຊິກມເຫດຜົນທີ່ເຊືີ່ອວ່າມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດໃດໜີ່ງທປ
ີ່ ະ ກາດໃຊ້

ແລະ ນາໃຊ້ໂດຍສະມາຊິກອືີ່ນມການຈາກັດ ຫື ເປັນໄປໄດ້ໃນການຈາກັດການສົັ່ງອອກຂອງຕົນ ພ້ອມນັື້ນມາດ
ຕະການບໍ່ໄດ້ອງໃສ່ມາດຕະຖານ, ຄ່ມືແນະນາ ຫື ຂໍ້ສະເໜຂອງສາກົນ, ຫື ມາດຕະຖານ, ຄມ
່ ືແນະນາ ຫື ຂໍ້ສະ
ເໜທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັັ່ງກ່າວບໍ່ມຢ່ ໃນກລະນເຊັັ່ນນື້ ອາດມຄວາມຈາເປັນທຈ
ີ່ ະຕ້ອງໃດ້ອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນກ່ຽວກັບ
ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ຕ້ອງແມ່ນສະມາຊິກທນ
ີ່ າໃຊ້ມາດຕະການເຫົັ່ານັື້ນ ເປັນຜ້
ໃຫ້ການອະທິບາຍ.
ມາດຕາ 6

ການປັບໃຫ້ເຂົາື້ ກັບເງືອ
ີ່ ນໄຂພາກພືນ
ື້ , ລວມທັງເຂດປອດພະຍາດ
ຫື ສັດຕພືດ ແລະ ເຂດຂອງການລະບາດໃນລະດັບຕາ່ ຂອງພະຍາດ ແລະ ສັດຕພືດ
1.

ສະມາຊິກຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມາດຕະການສຸຂານາໄມ

ແລະ

ສຸຂານາໄມພືດຂອງຕົນສາມາດນາໃຊ້ກັບຄຸນ

ລັກສະນະສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດຂອງພືນ
ື້ ທີ່-ທັງໝົດ ຫື ບາງສ່ວນຂອງປະເທດ, ຫື ທັງ ໝົດ ຫື ບາງສ່ວນ
ຂອງຫາຍໆປະເທດ-ຈາກທີ່ມາ ແລະ ເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງຜະລິດຕະພັນ. ໃນ ການປະເມນຄຸນລັກສະນະສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດຂອງພາກພືນ
ື້ , ສະມາຊິກ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ໃນນັື້ນແມ່ນລະດັບການແຜ່ລະ
ບາດຂອງພະຍາດ ຫື ສັດຕພືດໃດໜີ່ງ, ແຜນງານກາຈັດ ຫື ການຄວບຄຸມທີ່ມຢ່, ພ້ອມທັງມາດຖານ ຫື ຄ່ມືແນະນາ
ທີ່ເໝາະສົມທີ່ອາດສ້າງຂື້ນໂດຍອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
2.

3

ສະມາຊິກຕ້ອງມການຮັບຮ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນວຄິດກ່ຽວກັບເຂດທປ
ີ່ ອດພະຍາດ ຫື ສັດຕພືດ

ົ້
ເພື່ ອຈຸດປະສງຂອງວ ັກ 6 ມາດຕາ 5, ມາດຕະການໜ່ ງຈະບ່ ເປັນການຈາກ ັດຕ່ ການຄາົ້ ເກີນກວາ່ ຄວາມຕອ
ົ້ ງການ, ເວັນ

ເສຍແຕມ
ີ ີກມາດຕະການໜ່ ງທີ່ ສາມາດບ ັນລຸລະດ ັບເໝາະສມຂອງການປກປົ້ອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ
່ ອ

ໂດຍມີ

ການຄານງເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດດ
ົ້ າົ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ເສດຖະກິດທີ່ ເໝາະສມ ແລະ ຈາກ ັດການຄາົ້ ທີ່ ໜອ
ົ້ ຍກວາ່ ຢາ
່ ງຊ ັດເຈນ
.

30

ແລະ ເຂດຂອງການລະບາດຕ່າຂອງສັດຕພືດ ຫື ພະຍາດ. ການການົດເຂດດັັ່ງກ່າວຄວນອງໃສ່ປັດໃຈຕ່າງໆເຊັັ່ນ:
ພມສາດ, ລະບົບນິເວດ, ການເຝົຶ້າລະວັງທາງລະບາດວິທະຍາ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການຄວບຄຸມສຸຂານາໄມ ແລະ
ສຸຂານາໄມພືດ.
3.

ສະມາຊິກສົັ່ງອອກທີ່ກ່າວອ້າງວ່າພືນ
ື້ ທພ
ີ່ າຍໃນອານາເຂດຂອງຕົນເປັນເຂດປອດພະຍາດ ຫື ສັດ ຕພືດ ຫື

ເປັນເຂດລະບາດຕາໍ່ ຂອງພະຍາດ ຫື ສັດຕພືດ ຕ້ອງສະໜອງຫັກຖານທີ່ຈາເປັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພືີ່ອສະແດງເຈດຈານົງຕໍ່
ສະມາຊິກນາເຂົື້າກ່ຽວກັບເຂດປອດສັດຕພືດ ຫື ພະຍາດ ຫື ເຂດລະບາດຕ່າຂອງສັດຕພືດ ຫື ພະຍາດວ່າມຢີ່ແທ້ ຫື
ອາດຍັງເຫືອຢ່ຕາມລາດັບ. ເພືີ່ອຈຸດປະສົງນື້, ການອານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົື້າເຖິງຂໍ້ມນທີ່ເໝາະສົມຕາມ
ການສະເໜຂອງສະມາຊິກນາເຂົື້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງເພືີ່ອດາເນນການກວດກາ, ການທົດສອບ ແລະ ດາ
ເນນຂັື້ນຕອນອືີ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 7

ຄວາມໂປ່ງໃສ
ສະມາຊິກຕ້ອງແຈ້ງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງມາດຕະການສຸຂານາໄມ

ແລະ

ສຸຂານາໄມພືດ

ແລະ

ຕ້ອງ

ສະໜອງຂໍ້ມນກ່ຽວກັບມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ຕາມບົດບັນຍັດຂອງເອກະ ສານຄັດຕິດ ຂ.
ມາດຕາ 8

ຂັນ
ື້ ຕອນການຄວບຄຸມ, ການກວດກາ ແລະ ການອະນຸມດ
ັ
ສະມາຊິກຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດຂອງເອກະສານຄັດຕິດ ຄ ໃນການດາເນນຂັື້ນຕອນການຄວບຄຸມ,
ການກວດກາ ແລະ ການອະນຸມັດ, ລວມທັງລະບົບຂອງຊາດສາລັບການອະນຸມັດການນາໃຊ້ທາດເພີ່ມ ຫື ສາລັບ
ການການົດລະດັບຍອມຮັບຂອງການປົນເປອ
ຶ້ ນໃນອາຫານ, ເຄືີ່ອງດືີ່ມ ຫື ອາຫານສັດ, ແລະ ຖ້າບໍ່ດັັ່ງນັື້ນຈະຖືວ່າຂັື້ນ
ຕອນຂອງເຂົາເຈົື້າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບບົດບັນຍັດຂອງສັນຍາສະບັບນື້.
ມາດຕາ 9

ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານເຕັກນິກ
1.

ສະມາຊິກຕົກລົງອານວຍຄວາມສະດວກແກ່ການສະໜອງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານເຕັກນິກແກ່ສະມາ ຊິກອືນ
ີ່ ໆ,

ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດສະມາຊິກກາລັງພັດທະນາ, ທັງແບບສອງຝ່າຍ ຫື ຜ່ານອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີ່ເໝາະສົມ.
ການຊ່ວຍເຫືອນັື້ນສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ໃນນັື້ນແມ່ນຂົງເຂດຂະບວນການເຕັກໂນໂລຊ, ການ
ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ພືນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງ, ລວມທັງການສ້າງຕັື້ງອົງການບລິຫານແຫ່ງຊາດ ແລະ ອາດດາເນນໃນຮບແບບໃຫ້
ຄາແນະນາ; ເງິນກ້ຢມ, ການບລິຈາກ ແລະ ທນ ຊ່ວຍເຫືອລ້າ, ລວມທັງເພືີ່ອຈຸດປະສົງການສະແຫວງຫາຄວາມຊາ31

ນານ, ການຝກອົບຮົມ ແລະ ອຸປະ ກອນ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດດັັ່ງກ່າວປັບຕົວເຂົື້າ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂາ ນາໄມພືດ ທີ່ຈາເປັນໃນການບັນລຸລະດັບເໝາະສົມຂອງການປົກປ້ອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂາ
ນາໄມພືດໃນຕະຫາດສົັ່ງອອກຂອງພວກເຂົາ.
2.

ໃນກລະນທີ່ການລົງທນຂະໜາດໃຫຍ່ມຄວາມຈາເປັນເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກສົັ່ງອອກທີ່ເປັນປະ

ເທດກາລັງພັດທະນາສາມາດປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດຂອງປະເທດສະ ມາຊິກນາເຂົື້າ,
ປະເທດສະມາຊິກນາເຂົື້ານື້ຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອດ້ານເຕັກນິກເຮັດໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກກາລັງພັດທະນາສາມາດຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຂົື້າເຖິງຕະຫາດຂອງ ພວກເຂົາສາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 10

ການປະຕິບດ
ັ ແບບພິເສດ ແລະ ແຕກຕ່າງ
1.

ໃນການກະກຽມ

ແລະ

ນາໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມ

ແລະ

ເຖິງຄວາມຕ້ອງການພິເສດຂອງປະເທດສະມາຊິກກາລັງພັດທະນາ,

ສຸຂານາໄມພືດ,
ແລະ

ສະມາຊິກຕ້ອງຄານງ
ໂດຍສະເພາະປະເທດສະ

ມາຊິກດ້ອຍພັດທະນາ.
2.

ໃນກລະນທີ່ລະດັບເໝາະສົມຂອງການປົກປ້ອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດອະນຸຍາດໃຫ້ມ ໄລຍະເວລາ

ໃນການນາໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມ

ແລະ

ສຸຂານາໄມພືດໃໝ່,

ໄລຍະເວລາທີ່

ຍາວນານ

ກວ່າໃນການ

ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການໃໝ່ນັື້ນຄວນການົດໄວ້ສາລັບຜະລິດຕະພັນທເີ່ ປັນຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງປະເທດສະມາຊິກກາລັງພັດທະນາ ເພືີ່ອຮັກສາໂອກາດສາລັບການສົັ່ງ ອອກຂອງເຂົາເຈົື້າ.
3.

ໂດຍແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກກາລັງພັດທະນາສາມາດປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດຂອງສັນ ຍາສະບັບນື້,

ຄະນະກາມະການສາມາດໃຫ້ການຍົກເວັື້ນສະເພາະ ຫື ການຍົກເວັື້ນດ້ານເວລາທີ່ມຂດຈາກັດໃນທັງໝົດ ຫື ໃນບາງສ່ວນຂອງພັນທະພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນື້ ແກ່ປະເທດສະມາຊິກກາລັງພັດທະນາຕາມການຮ້ອງຂຂອງເຂົາເຈົື້າ,
ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ, ການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົື້າ.
4.

ສະມາຊິກຄວນສະໜັບສະໜນ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກແກ່ປະເທດສະມາຊິກກາລັງພັດທະນາເພືີ່ອໃຫ້

ການເຂົື້າຮ່ວມອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຫ້າວຫັນ.
ມາດຕາ 11

ການປກສາຫາລື ແລະ ການແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງ
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1.

ບົດບັນຍັດຂອງມາດຕາ XXII ແລະ XXIII ຂອງສັນຍາ GATT 1994 ທໄີ່ ດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ -

ນາໃຊ້ໃນບົດຄວາມເຂົື້າໃຈການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ້ອງຖືກນາໃຊ້ເພືີ່ອການປກສາຫາລື

ແລະ

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ

ແຍ່ງພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນື້, ເວັື້ນເສຍແຕ່ສັນຍາສະບັບນກ
ື້ ານົດສະເພາະຕ່າງຫາກ.
2.

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນທ
ື້ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາວິທະຍາສາດ ຫື ເຕັກນິກ, ໜ່ວຍສະເພາະກິດຄວນ-

ຂຄາແນະນາຈາກຊ່ຽວຊານທີ່ຖືກຄັດເລືອກໂດຍໜ່ວຍສະເພາະກິດເອງທີ່ຜ່ານການປກສາຫາລື

ກັບຄ່ຄວາມຂອງຂໍ້

ຂັດແຍ່ງ. ທ້າຍສຸດ, ໜ່ວຍສະເພາະກິດອາດຈັດຕັື້ງກຸ່ມຊ່ຽວຊານປກສາດ້ານເຕັກນິກ ຂື້ນເມືີ່ອເຫັນວ່າເໝາະສົມ, ຫື
ປກສາກັບອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການສະເໜຂອງຄ່ຄວາມ ໃດໜືີ່ງໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫື ໂດຍການລິເລມ
ີ່
ຂອງໜ່ວຍສະເພາະກິດເອງ.
3.

ບໍ່ມບົດບັນຍັດໃດໃນສັນຍາສະບັບນທ
ື້ ຈ
ີ່ ະເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກເສຍສິດທິພາຍໃຕ້ສັນຍາສາກົນອືີ່ນໆ,

ລວມທັງສິດທິໃນການນາໃຊ້ສານັກງານ ຫື ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທດ
ີ່ ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ອືີ່ນ ຫື ກົນ
ໄກທີ່ຖືກສ້າງຕັື້ງຂືື້ນພາຍໃຕ້ສັນຍາສາກົນໃດໜືີ່ງ.

ມາດຕາ 12

ການບລິຫານ
1.

ຄະນະກາມະການມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດໃນນີ່ື້ໄດ້ຖືກສ້າງຂືື້ນເພືີ່ອສະໜອງ ເວທເປັນ

ປະຈາແກ່ການປກສາຫາລື. ຄະນະກາມະການຈະຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຈາເປັນເພືີ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິ ບັດບົດບັນຍັດ ແລະ
ຜັນຂະຫຍາຍຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາສະບັບນື້ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກງານການເຊືີ່ອມສານເປັນເອກະພາບ. ກົນໄກ
ການຕັດສິນຂອງຄະນະກາມະການຕ້ອງຕັດສິນໂດຍສຽງເປັນເອກະ ສັນກັນ.
2.

ຄະນະກາມະການຕ້ອງສະໜັບສະໜນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສະດວກແກ່ການປກສາຫາລື ຫື ການເຈ ລະຈາແບບ

ອັດທະຍາໄສຂອງສະມາຊິກກ່ຽວກັບປະເດັນໃດໜີ່ງດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ. ຄະນະກາມະການຕ້ອງສະໜັບສະໜນທຸກສະມາຊິກໃຫ້ນາໃຊ້ມາດຕະຖານ, ຄ່ມືແນະນາ ຫື ຂໍ້ສະເໜ ຂອງສາກົນ ແລະ ດ້ວຍເຫດນື້ຕ້ອງ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນການປກສາ ແລະ ການສກສາດ້ານເຕັກນິກ ໂດຍແນໃສ່ເພີ່ມທະວການປະສານງານ ແລະ
ເຊືີ່ອມໂຍງລະຫວ່າງລະບົບສາກົນ ແລະ ແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງວິີ່ງເຕັື້ນເພືີ່ອການອະນຸມັດການໃຊ້ທາດເພີ່ມໃນອາຫານ
ຫື ເພືີ່ອການການົດລະດັບອະນຸຍາດຂອງ ການປົນເປຶ້ອນໃນອາຫານ , ເຄືີ່ອງດືີ່ມ ຫື ອາຫານສັດ.
3.

ຄະນະກາມະການຕ້ອງຮັກສາການພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນໃນວຽກງານການປົກ

ປ້ອງສຸຂານາໄມ

ແລະ

ອົງການສຸຂະພາບສັດໂລກ

ສຸຂານາໄມພືດ,

ໂດຍສະເພາະ

(OIE),

ກອງເລຂາສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນພືດສາກົນແນໃສ່ຮບ

ແລະ
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ກັບຄະນະກາມະການກົດລະຫັດອາຫານສາກົນ,

ໂຮມເອົາຄາແນະນາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິທະຍາສາດທດ
ີ່ ເລດເຂົື້າໃນການບລິຫານສັນຍາສະບັບນື້ ແລະ ແນໃສ່ຫກລຽງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຊ້າຊ້ອນ ແລະ ບໍ່ຈາເປັນ.
4.

ຄະນະກາມະການຕ້ອງສ້າງລະບຽບການເພືີ່ອຕິດຕາມຂະບວນການເຊືີ່ອມສານເປັນເອກະພາບໃນລະດັບສາກົນ

ແລະ ການນາໃຊ້ມາດຕະຖານ, ຄ່ມືແນະນາ ຫື ຂໍ້ສະເໜຂອງສາກົນ. ເພືີ່ອຈຸດປະສົງນື້, ໂດຍຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄະນະກາມະການຄວນສ້າງບັນຊລາຍການມາດຕະຖານ,

ທີ່ພົວພັນກັບມາດຕະການສຸຂານາໄມ
ສາຄັນຕໍ່ການຄ້າ.

ແລະ

ສຸຂານາໄມພືດທີ່ຄະນະກາມະ

ບັນຊລາຍການຄວນປະກອບດ້ວຍເຄືີ່ອງໝາຍທໝ
ີ່ າຍ

ຄ່ມືແນະນາ

ຫື

ຂໍ້ສະເໜ

ການການົດວ່າຈະມຜົນກະທົບທີ່

ໂດຍສະມາຊິກວ່າມາດຕະຖານ,

ຄ່ມື

ແນະນາ ຫື ຂໍ້ສະເໜຂອງສາກົນໃດທີ່ພວກເຂົານາໃຊ້ເປັນເງືີ່ອນໄຂສາລັບການນາເຂົື້າ ຫື ບົນພືື້ນຖານທວ
ີ່ ່າສິນຄ້ານາ
ເຂົື້າສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານເຫົັ່ານັື້ນແມ່ນສາ

ມາດນາເຂົື້າຕະຫາດຂອງພວກເຂົາໄດ້ເລຍ.

ໃນກລະນທີ່ສະມາຊິກບໍ່ນາໃຊ້ມາດຕະຖານ, ຄ່ມືແນະນາ ຫື ຂໍ້ສະເໜຂອງສາກົນເປັນເງືີ່ອນໄຂສາລັບການນາເຂົື້າ,
ສະມາຊິກຄວນຊື້ແຈງເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍ

ສະເພາະໃນຂົງເຂດທີ່ເຂົາເຈົື້າຖືວ່າມາດຕະຖານນັື້ນ-

ບໍ່ເຂັື້ມງວດພທີ່ຈະມລະດັບເໝາະສົມຂອງການປົກ ປ້ອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ. ຖ້າຫາກສະມາຊິກມ
ການປ່ຽນຈຸດຢນມານາໃຊ້ມາດຕະຖານ, ຄ່ມືແນະນາ ຫື ຂໍ້ສະເໜເປັນເງືີ່ອນໄຂສາລັບການນາເຂົື້າ, ສະມາຊິກຄວນອະທິບາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຕົນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ກອງເລຂາ ລວມທັງອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເວັື້ນ
ເສຍແຕ່ແຈ້ງການ ແລະ ການໃຫ້ຄາອະທິບາຍ ດັັ່ງກ່າວໄດ້ປະ ຕິບັດຕາມຂັື້ນຕອນຂອງເອກະສານຄັດຕິດ ຂ.
5.

ເພືີ່ອຫກລ້ຽງການຊ້າຊ້ອນທີ່ບໍ່ຈາເປັນ, ຄະນະກາມະການອາດຕັດສິນນາໃຊ້ຂໍ້ມນທສ
ີ່ ້າງຂື້ນ ໂດຍ ຂັື້ນຕອນ-

ທີ່ມຢ່ພາຍໃຕ້ການດາເນນງານຂອງອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມທີ່ເໝາະສົມ,

ໂດຍສະ

ເພາະແມ່ນສາລັບການແຈ້ງການ.
6.

ບົນພືນ
ື້ ຖານຂອງຄວາມຄິດລິເລີ່ມຈາກໃນສະມາຊິກໜີ່ງ, ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງທີ່ເໝາະສົມ, ຄະນະ ກາມະກາ-

ນອາດເຊືື້ອເຊນອົງການຈັດຕັງື້ ສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຫື

ອົງການຍ່ອຍຂອງພວກເຂົາເພືີ່ອກວດສອບ

ບັນ-

ຫາສະເພາະທີ່ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ, ຄ່ມືແນະນາ, ຂໍ້ສະເໜ, ລວມທັງພືື້ນຖານສາລັບຄາອະທິບາຍ ໃນກລະນທີ່ບໍ່
ນາໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນດັັ່ງທກ
ີ່ ານົດໃນວັກ 4.
7.

ຄະະກາມະການຕ້ອງທົບທວນການດາເນນງານ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງສັນຍາສະບັບນື້

ປີຈາກມືື້ທີ່ສັນຍາຂອງອົງການຄ້າໂລກມຜົນບັງໃຊ້

ແລະ

ຫັງຈາກນັື້ນແມ່ນຂືື້ນກັບຄວາມຮຽກ

ຫັງຈາກ 3

ຮ້ອງຕ້ອງການ.

ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຄະນະກາມະການອາດຈະສະເໜໃຫ້ສະລວມພາການຄ້າດ້ານ ສິນຄ້າເພືີ່ອແກ້ໄຂເນືື້ອໃນຂອງ
ສັນຍາສະບັບນື້ໂດຍອງຕາມປະສົບການທີ່ໄດ້ມາຈາກການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ມາດຕາ 13

ການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ
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ສະມາຊິກມຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນື້ໃນການປະຕິບັດຕາມພັນ
ທະທັງໝົດທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນສັນຍາສະບັບນື້. ສະມາຊິກຕ້ອງການົດ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກທີ່ມຜົນດໃນການສະໜັບສະໜນການປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດຂອງສັນຍາສະບັບນໂື້ ດຍບໍ່ສະເພາະແຕ່ອົງການຈັດ
ຕັື້ງຂັື້ນສນກາງ. ສະມາຊິກຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມທມ
ີ່ ຢ່ເພືີ່ອຮັບປະກັນ ວ່າອົງການທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ,
ລວມທັງອົງການພາກພືື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນອານາເຂດຂອງສະມາຊິກໃຫ້
ນອກນື້,

ສະມາຊິກຈະບໍ່ໃຊ້ມາດຕະການທີ່ມຜົນກະທົບໂດຍ

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ການົດຂອງສັນຍາສະບັບນື້.

ກົງ

ຫື

ທາງອ້ອມໃນການຮຽກຮ້ອງ

ຫື

ສະໜັບສະໜນອົງການພາກພືື້ນ ຫື ອົງການທີ່ບໍ່ຂືື້ນກັບລັດຖະບານ, ຫື ອົງການຈັດຕັື້ງທ້ອງຖນ
ີ່ ເຫົັ່ານັື້ນໃຫ້ປະຕິ
ບັດໜ້າທີ່ໄປໃນທາງທີ່ຂັດກັບຂໍ້ການົດຂອງສັນຍາສະບັບນື້.

ສະມາຊິກຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົານາໃຊ້ການ-

ບລິການຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານໃນການ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ
ພຽງແຕ່ກລະນທີ່ອົງການຈັດຕັື້ງເຫົັ່ານັື້ນ ປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດຂອງສັນຍາສະບັບນື້ເທົັ່ານັື້ນ.

ມາດຕາ 14
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ປະເທດສະມາຊິກດ້ອຍພັດທະນາສາມາດແກ່ຍາວການນາໃຊ້ບົດບັນຍັດຂອງສັນຍາສະບັບນເື້ ປັນ
ໄລຍະເວລາຫ້າປີຫັງຈາກວັນທີ່ມຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງສັນຍາອົງການການຄ້າໂລກກ່ຽວກັບມາດຕະການສຸ ຂານາໄມ
ແລະ

ສຸຂານາໄມພືດຂອງເຂົາເຈົື້າທີ່ມຜົນກະທົບຕໍ່ການນາເຂົື້າ

ເທດສະມາຊິກກາລັງພັດທະນາອືີ່ນໆ,

ນອກຈາກວັກ

8

ຂອງມາດຕາ

ຫື

ຜະລິດຕະພັນນາເຂົື້າ.
5

ແລະ

7

ປະ

ອາດແກ່ຍາວການນາ

ໃຊ້ບົດບັນຍັດຂອງສັນຍາສະບັບນື້ ເປັນໄລຍະເວລາ 2 ປີ, ເລມ
ີ່ ຈາກວັນທສ
ີ່ ັນຍາຂອງອົງການການຄ້າ ໂລກມຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ເປັນຕົື້ນໄປ ສາລັບມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດທີ່ມຢ່ ແລະ ມຜົນ ກະທົບຕໍ່ການນາເຂົື້າ
ຫື ຜະລິດຕະພັນນາເຂົື້າ, ເນືີ່ອງຈາກການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດດັັ່ງກ່າວຖືກຈາກັດໂດຍ ການຂາດແຄນຄວາມຊານານ,
ໂຄງສ້າງພືນ
ື້ ຖານດ້ານເຕັກນິກ ຫື ຊັບພະຍາກອນ.
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ເອກະສານຄັດຕິດ ກ
4

ນິຍາມຄາສັບ

1. ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດໝາຍເຖິງທຸກມາດຕະການທີ່ນາໃຊ້:
(ກ)

ເພືີ່ອປົກປ້ອງຊວິດ

ຫື

ສຸຂະພາບຂອງສັດ

ຫື

ພືດ

ພາຍໃນອານາເຂດຂອງສະມາຊິກຈາກຄວາມ

ສ່ຽງທຈ
ີ່ ະເກດຂືື້ນຈາກການເຂົື້າມາ, ກໍ່ຕົວ ຫື ແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕພືດ, ພະຍາດ, ອົງຄະທາດ ທີ່ມພະຍາດ
ຫື ອົງຄະທາດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກດພະຍາດ;
(ຂ)

ເພືີ່ອປົກປ້ອງຊວິດ

ຫື

ສຸຂະພາບຂອງຄົນ

ຫື

ສັດ

ພາຍໃນອານາເຂດຂອງສະມາຊິກຈາກຄວາມ

ສ່ຽງທຈ
ີ່ ະເກດຂືື້ນຈາກທາດເພື້ມ, ການປົນເປຶ້ອນ, ພິດເບືີ່ອ ຫື ອົງຄະທາດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກດພະຍາດໃນ ອາຫານ, ເຄືີ່ອງດືີ່ມ ຫື ອາຫານສັດ;

4

ເພື່ ອຈຸດປະສງຂອງການນິຍາມຄາສ ັບເຫ່ ານີ,ົ້ “ສ ັດ” ລວມທັງປາ ແລະ ສ ັດປ່ານາໆພັນ; “ພືດ” ລວມທັງປ່າໄມ ົ້ ແລະ ພືດ

ພັນໃນປາ
ື ” ລວມທັງຫຍາົ້ ; ແລະ “ການປນເປືົ້ ອນ” ລວມທັງສານຕກຄາົ້ ງຈາກຢາປາບສ ັດຕູພດ
ື ແລະ ຢາປວ
່ ; “ສ ັດຕູພດ
ສ ັດ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫືອອື່ ນໆ.
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(ຄ)

ເພືີ່ອປົກປ້ອງຊວິດ

ຫື

ສຸຂະພາບຂອງຄົນພາຍໃນອານາເຂດຂອງສະມາຊິກຈາກຄວາມສ່ຽງ

ທີ່ເກດຂືື້-

ນຈາກເຊືື້ອພະຍາດທີ່ມຢ່ໃນສັດ, ພືດ ຫື ຜະລິດຕະພັນທມ
ີ່ າຈາກສັດ ແລະ ພືດດັັ່ງກ່າວ ຫື ຈາກການເຂົື້າມາ, ກໍ່ຕົວ ຫື ແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕພືດ; ຫື
(ງ)

ເພືີ່ອປ້ອງກັນ ຫື ຈາກັດຄວາມເສຍຫາຍອືີ່ນໆ ພາຍໃນອານາເຂດຂອງສະມາຊິກຈາກການເຂົື້າ ມາ, ກໍ່ຕົວ
ຫື ແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕພືດ.

ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດກວມເອົາທຸກກົດໝາຍ, ດາລັດ, ລະບຽບການ, ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ຂັື້ນ
ຕອນຕ່າງໆ ລວມທັງມາດຖານສາລັບຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮບ, ຂະບວນການ ແລະ ວິທການຜະລິດ; ຂັື້ນຕອນ
ຂອງການທົດສອບ, ການກວດກາ, ການຢັຶ້ງຢນ ແລະ ການອະນຸມັດ; ການບາບັດການກັກກັນ ລວມທັງເງືີ່ອນ
ໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພົວພັນເຖິງການຂົນສົັ່ງສັດ ຫື ພືດ, ຫື ເຄືີ່ອງມື ທີ່ຈາເປັນສາລັບການມຊວິດຢ່ລອດຂອງສັດໃນໄລຍະຂົນສົັ່ງ;

ຂໍ້ບັນຍັດກ່ຽວກັບວິທດ້ານສະຖິຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,

ຂັື້ນຕອນການເກັບຕົວຢ່າງ

ແລະ

ວິທການຂອງການປະເມນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຂອງການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການຕິດສະຫາກທີ່ ພົວພັນໂດຍກົງກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ;
2. ການເຊືີ່ອມສານເປັນເອກະພາບ - ການສ້າງ, ການຮັບຮ້ ແລະ ການນາໃຊ້ມາດຕະການ ສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂາ
ນາໄມພືດອັນດຽວກັນ ຮ່ວມກັບສະມາຊິກອືີ່ນໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນ;
3. ມາດຕະຖານ, ຄ່ມືແນະນາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜຂອງສາກົນ.
(ກ) ສາລັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ມາດຕະຖານ, ຄ່ມືແນະນາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜທີ່ການົດຂືື້ນໂດຍ
ຄະນະກາມະການກົດລະຫັດອາຫານສາກົນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບທາດເພື້ມໃສ່ອາຫານ,

ຢາປົວສັດ

ແລະ

ສານຕົກຄ້າງຂອງຢາປາບສັດຕພືດ, ການປົນເປຶ້ອ, ວິທການວິໃຈ ແລະ ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ
ກົດລະຫັດ ແລະ ຄ່ມືແນະນາຂອງການປະຕິບັດດ້ານອະນາໄມ;
(ຂ) ສາລັບສຸຂະພາບສັດ ແລະ ພະຍາດສັດ, ມາດຕະຖານ, ຄ່ມືແນະນາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜທີ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນ ພາຍໃຕ້ການອຸປະຖາຂອງອົງການສຸຂະພາບສັດໂລກ;
(ຄ)

ສາລັບສຸຂະພາບຂອງພືດ, ມາດຕະຖານ, ຄ່ມືແນະນາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜຂອງສາກົນ ທໄີ່ ດ້ສ້າງຂື້ນພາຍໃຕ້ການອຸປະຖາຂອງກອງເລຂາສົນທິສນ
ັ ຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນພືດໃນການຮ່ວມ
ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງພາກພືື້ນ

ທີ່ດາເນນງານພາຍໃຕ້ໂຄງລະບົບຂອງສົນທິ

ມືກັບການປະຕິບັດງານ-

ສັນຍາການປ້ອງກັນພືດສາກົນ;

ແລະ
(ງ)

ສາລັບຂົງເຂດທີ່ບໍ່ກວມເອົາໂດຍອົງການຈັດຕັື້ງຂ້າງເທິງນື້,

ມາດຕະຖານ,

ຄ່ມືແນະນາ

ແລະ

ເໜທີ່ເໝາະສົມທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໂດຍອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທເີ່ ປີດກວ້າງໃນການຮັບເອົາ
ທຸກສະມາຊິກ ແລະ ຖືກລະບຸໂດຍຄະນະກາມະການ.
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ຂໍ້ສະ

4.

ການປະເມນຄວາມສ່ຽງ - ການຕລາຄາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເຂົື້າມາ, ກໍ່ຕົວ ຫື ແຜ່ລະບາດ ຂອງສັດຕ

ພືດ ຫື ພະຍາດພາຍໃນອານາເຂດຂອງສະມາຊິກນາເຂົື້າ ໂດຍອງຕາມມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມ
ພືດທອ
ີ່ າດຖືກນາໃຊ້, ແລະ ພົວພັນກັບຜົນສະທ້ອນດ້ານຊວະວິທະຍາ ແລະ ເສດຖະ ກິດທີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້; ຫື
ການຕລາຄາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນຜົນຮ້າຍຕສ
ໍ່ ຸຂະພາບຂອງຄົນ ຫື ສັດທີ່ເກດຈາກທາດເພມ
ື້ , ການປົນເປຶ້ອນ, ພິດ
ເບືີ່ອ ຫື ອົງຄະທາດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກດພະຍາດທີ່ມໃນອາຫານ, ເຄືີ່ອງດືີ່ມ ຫື ອາຫານສັດ.
5.

ລະດັບເຫມາະສົມຂອງການປົກປ້ອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ - ລະດັບການປົກປ້ອງທຖ
ີ່ ືວ່າເຫມາະ

ສົມໂດຍສະມາຊິກດ້ວຍການການົດມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດເພືີ່ອປົກ ປ້ອງຊວິດ ຫື ສຸຂະພາບ
ຂອງຄົນ, ສັດ ຫື ພືດພາຍໃນອານາເຂດຂອງເຂົາເຈົື້າ.
ຫມາຍເຫ ດ: ຫາຍໆສະມາຊິກຍັງໄດ້ອງໃສ່ແນວຄິດນເື້ ປັນ “ລະດັບທຍ
ີ່ ອມຮັບໄດ້ຂອງຄວາມສ່ຽງ’’.
6.

ເຂດປອດສັດຕພືດ ຫື ພະຍາດ - ເຂດໃນທຸກສ່ວນຂອງປະເທດ, ສ່ວນໜີ່ງຂອງປະເທດ ຫື ໃນທຸກສ່ວນ ຫື

ບາງສ່ວນຂອງຫາຍໆປະເທດ, ໂດຍໄດ້ຖືກການົດໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ມຄວາມຊ່ຽວຊານ, ຊີ່ງສັດຕພືດ ຫື
ພະຍາດໃດໜີ່ງບປ
ໍ່ ະກົດມ.
ຫມາຍເຫ ດ: ເຂດປອດສັດຕພືດ ຫື ພະຍາດອາດລ້ອມຮອບ, ຫື ຖືກລ້ອມຮອບດ້ວຍ, ຫື ຕິດກັບເຂດ - ທີ່
ນອນພາຍໃນສ່ວນໜີ່ງຂອງປະເທດ ຫື ໃນພາກພືື້ນທາງພມສາດ ຊືີ່ງລວມເອົາສ່ວນໜີ່ງ ຫື ທຸກສ່ວນຂອງຫາຍໆປະ
ເທດ - ຊີ່ງສັດຕພືດ ຫື ພະຍາດໃດໜີ່ງທເີ່ ປັນທຮ
ີ່ ້ຈັກກັນເຖິງການເກດມ ແຕ່ຢ່ພາຍໃຕ້ມາດຕະການຄວບຄຸ
ມຂອງພາກພືື້ນ ເຊັນ
ັ່ : ການສ້າງເຂດປົກປ້ອງ, ເຝົຶ້າລະວັງ ແລະ ເຂດກາລັງຫຸດ ຜ່ອນ ຊີ່ງຈາກັດຂອບເຂດ ຫື ກາຈັດ
ສັດຕພືດ ຫື ພະຍາດທີ່ເປັນບັນຫາ.
7.

ເຂດລະບາດບຫ
ໍ່ າຍຂອງສັດຕພືດ ຫື ພະຍາດ-ເຂດ ທີ່ທຸກສ່ວນຂອງປະເທດ, ສ່ວນໜີ່ງ ຂອງປະເທດ, ຫື

ທຸກສ່ວນ ຫື ບາງສ່ວນຂອງຫາຍໆປະເທດ, ໂດຍໄດ້ຖືກການົດໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ມຄວາມຊ່ຽວຊານຊີ່ງສັດຕ
ພືດ ຫື ພະຍາດໃດໜີ່ງເກດຂືື້ນໃນລະດັບຕ່າ ແລະ ຕ້ອງດາເນນ ມາດຕະການເຝົຶ້າລະວັງ, ຄວບຄຸມ ຫື ກາຈັດຢ່າງມ
ປະສິດທິຜນ
ົ .

ເອກະສານຄັດຕິດ ຂ
ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບຽບການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ

ການປະກາດໃຊ້ລະບຽບການ
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1.

ສະມາຊິກຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທຸກລະບຽບການສຸຂານາໄມ

ແລະ

5

ສຸຂານາໄມພື

ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ-

ນັື້ນຖືກເຜຍແຜ່ທນ
ັ ທເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຜສ
້ ົນໃຈ ຄຸນ
້ ເຄຍກັບລະບຽບການດັັ່ງກ່າວ.
2.

ຍົກເວັື້ນໃນກລະນສຸກເສນ,

ສຸຂານາໄມ

ສະມາຊິກຕ້ອງໃຫ້ມຊ່ວງເວລາທເີ່ ຫມາະສົມໃນການເຜຍແຜ່ລະບຽບການ

ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ກ່ອນທີ່ຈະມຜົນບັງຄັບໃຊ້

ເພືີ່ອແນໃສ່ໃຫ້ເວລາແກ່ຜຜ
້ ະລິດຂອງສະມາຊິກ

ສົັ່ງອອກ, ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກກາລັງພັດທະນາປັບປຸງຜະ ລິດຕະພັນ ແລະ ວິທການການ
ຜະລິດຂອງເຂົາເຈົື້າໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງສະມາຊິກຜນ
້ າເຂົື້າ.

ຈຸດສອບຖາມ
3.

ແຕ່ລະສະມະຊິກຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມໜີ່ງຈຸດສອບຖາມທມ
ີ່ ຫນື້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການສະໜອງຄາຕອບຕໍ່

ທຸກໆຄາຖາມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຈາກບັນດາສະມາຊິກທີ່ມຄວາມສົນໃຈລວມທັງການສະໜອງເອ

ກະສານທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ລາຍລະອຽດມດັັ່ງນື້:
(ກ) ທຸກລະບຽບການດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດໃດໜືີ່ງທີ່ຖືກຮັບຮອງ ຫື ສະເໜພາຍໃນອານາ
ເຂດຂອງພວກເຂົາ.
(ຂ) ທຸກຂັື້ນຕອນການຄວບຄຸມ ແລະ ການກວດກາ, ການຜະລິດ ແລະ ການບາບັດການກັກກັນ, ຂດ
ຍອມຮັບຂອງສານຕົກຄ້າງ ແລະ ຂັື້ນຕອນຂອງການອະນຸມັດທາດເພີ່ມໃສ່ອາຫານ, ທີ່ຖືກປະຕິບັດໃ
ນອານາເຂດຂອງພວກເຂົາ.
(ຄ)

ຂັື້ນຕອນການປະເມນຄວາມສ່ຽງ, ປັດໃຈໃນການພິຈາລະນາ ຕະຫອດເຖິງການການົດລະດັບເໝາະສົມ
ຂອງການປົກປ້ອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ;

(ງ)

ການເປັນສະມາຊິກ ແລະ ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງສະມາຊິກ ຫື ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງພາຍໃ
ນອານາເຂດເຂົາເຈົື້າ, ໃນລະບົບອົງການຈັດຕັື້ງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດຂອງພາກພືື້ນ ແລະ
ສາກົນ, ລວມທັງສັນຍາ ແລະ ນະໂຍບາຍສອງຝ່າຍ ແລະ ຫາຍຝ່າຍ ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງສັນຍາ
ສະບັບນື້, ແລະ ຂໍ້ຄວາມຂອງສັນຍາ ແລະ ນະໂຍບາຍດັັ່ງກ່າວ.

4.

ສະມາຊິກຕ້ອງຮັບປະກັນສາເນົາເອກະສານ ທີ່ສະມາຊິກສົນໃຈມການຮ້ອງຂນັື້ນ ພວກເຂົາຈະ ສະໜອງໃນ
6

ລາຄາດຽວກັນ (ຖ້າມ) ກັບລາຄາທີ່ປະຕິບັດກັບບຸກຄົນພາຍໃນຊາດ ຂອງສະມາຊິກທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ, ສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການສົັ່ງແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມແຕ່ລະກລະນ.

5

ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ປະກອບມີ ກດໝາຍ, ດາລ ັດ ຫື ລະບຽບການອື່ ນໆທີ່ ນັາໃຊໂົ້ ດຍທ່ ວ

ໄປ.
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ຂັນ
ື້ ຕອນສາລັບການແຈ້ງ
5.

ໃນກລະນທີ່ມາດຕະຖານ, ຄ່ມືແນະນາ ຫື ຂໍ້ສະເໜຂອງສາກົນຫາກບໍ່ມ ຫື ເນືອ
ື້ ໃນລະບຽບການສຸຂານາ

ໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດທກ
ີ່ າລັງສະເຫນຈະສ້າງນັື້ນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບໍ່ຄືກນ
ັ ກັບເນືື້ອໃນຂອງມາດຕະຖານ, ຄ່ມື
ແນະນາ ຫື ຂໍ້ສະເໜຂອງສາກົນ, ແລະ ຖ້າລະບຽບການດັັ່ງກ່າວອາດມຜົນ ກະທົບທີ່ສາຄັນຕກ
ໍ່ ານຄ້າຂອງສະມາຊິກ
ອືີ່ນໆ, ສະມາຊິກຕ້ອງປະຕິບັດ ດັັ່ງນ:ື້
(ກ) ປະກາດແຈ້ງການໃນໄລຍະເລື້ມຕົື້ນທັງນກ
ື້ ເພືີ່ອໃຫ້ສະມາຊິກຜທ
້ ີ່ສົນໃຈຮ້ຈັກສາມາດຮັບຮ້ກັບຂໍ້ສະເໜທີ່ຈະ
ສ້າງລະບຽບການໃໝ່ນັື້ນ;
(ຂ) ແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິກອືີ່ນຮັບຊາບກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງໃນລະບຽບການດັັ່ງກ່າວ,

ພ້ອມທັງ

ລະບຸຈຸດປະສົງ ແລະ ເຫດຜົນຂອງລະບຽບການທີ່ໄດ້ສະເໜ. ການແຈ້ງດັັ່ງກ່າວຕ້ອງປະຕິບັດໃນ ໄລຍະ
ເລື້ມຕົື້ນທີ່ການດັດແກ້ ແລະ ການປະກອບຄາເຫັນຍັງສາມາດຖືກພິຈາລະນາ.
(ຄ)

ສະໜອງສາເນົາລະບຽບການທີ່ກາລັງສະເໜຈະສ້າງຕາມການຮ້ອງຂຂອງສະມາຊິກອືີ່ນ, ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້,
ລະບຸພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ມຄວາມແຕກຈາກມາດຕະຖານ, ຄ່ມືແນະນາ ຫື ຂໍ້ສະເໜຂອງ ສາກົນ;

(ງ)

ໂດຍປັດສະຈາກການຈາແນກປະຕິບັດ,

ອະນຸຍາດໃຫ້ມເວລາທສ
ີ່ ົມເຫດສົມຜົນແກ່ສະມາຊິກອືີ່ນ

ນການປະກອບຄາເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ,

ໃ

ການປກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄາເຫັນດັັ່ງກ່າວຕາມການຮ້ອງຂ

ແລະ ມການພິຈາລະນາຄາເຫັນ ແລະ ຜົນຂອງການປກສາຫາລືດັັ່ງກ່າວ.
6.

ເຖງຢ່າງໃດກດ, ໃນເມືີ່ອມບັນຫາຮບດ່ວນໃນການປົກປ້ອງສຸຂະພາບທເີ່ ກດຂື້ນ ຫື ຄຸກຄາມຈະ ເກດຂືື້ນ

ແກ່ສະມາຊິກ, ສະມາຊິກດັັ່ງກ່າວສາມາດບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັື້ນຕອນທລ
ີ່ ະບຸໃນວັກທ 5 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສະບັບນື້ທີ່ເຫັນວ່າມຄວາມຈາເປັນ, ຖ້າຫາກສະມາຊິກປະຕິບັດເຊັັ່ນນ:ື້
(ກ) ແຈ້ງທັນທໃຫ້ສະມາຊິກອືີ່ນໆຊາບກ່ຽວກັບລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທຖ
ີ່ ືກຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້
ລະບຽບການດັັ່ງກ່າວໂດຍຜ່ານກອງເລຂາ,

ໂດຍມການລະບຸຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ

ແລະ

ເຫດຜົນ

ຂອງລະບຽບການນັື້ນ, ລວມທັງລັກສະນະຈາເພາະຂອງຄວາມຈາເປັນ ແລະ ຮບດ່ວນ;

(ຂ) ສະໜອງສາເນົາຂອງລະບຽບການໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກອືີ່ນໆຕາມການຮ້ອງຂ.

6

ໃນເມື່ ອກາ່ ວເຖິງ “ບຸກຄນພາຍໃນຊາດ” ໃນສ ັນຍາສະບ ັບນີົ້ ແມນໝາຍເຖິ
ງບຸກຄນ, ບຸກຄນທາມະຊາດ ຫື ນິຕບ
ຸ ຄນ
ິ ກ
່

ຜູທ
ົ້ ່ ີ ອາໃສ ຫື

ຜູທ
ິ ຈະການດາົ້ ນທຸລະກິດ ຫື ອຸດສາຫະກາທີ່ ມີປະສິດທິຜນທີ່ ແທຈ
ົ້ ່ ີມີກດ
ົ້ ງິ ໃນອານາເຂດຂອງສະມາຊິກທີ່ ມີ

ເຂດພາສີທ່ ີເປັນເອກະລາດໃນອງການການຄາົ້ ໂລກ.
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(ຄ)

ອະນຸຍາດໃຫ້ສະມາຊິກອືີ່ນເພືີ່ອປະກອບຄາເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ປກສາຫາລືຄາເຫັນດັັ່ງ ກ່າວຕາມການຮ້ອງຂ ແລະ ໃຫ້ການພິຈາລະນາຄາເຫັນ ແລະ ຜົນຂອງການສົນທະນາ.

7.

ການແຈ້ງກອງເລຂາຕ້ອງເປັນພາສາອັງກິດ, ຝຣັັ່ງເສດ ຫື ສະເປນ.

8.

ປະເທດສະມາຊິກພັດທະນາແລ້ວຕ້ອງສະໜອງສາເນົາເອກະສານ ຫື, ຕ້ອງສະຫຸບຫຍໍ້ເນືື້ອໃນເອ ກະສານທີ່

ຖືກແຈ້ງເປັນພາສາອັງກິດ, ຝຣັັ່ງເສດ ຫື ສະເປນ ໃນກລະນທເີ່ ອກະສານມບລິມາດຫາຍ.
9.

ກອງເລຂາຕ້ອງສົັ່ງສາເນົາຂອງແຈ້ງການທັນທທັນໃດແກ່ທຸກສະມາຊິກ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ ສາກົນທີ່ມ

ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກກາລັງພັດທະນາຕແ
ໍ່ ຈ້ງການກ່ຽວກັບຜະລິດ
ຕະພັນທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດສະເພາະຂອງພວກເຂົາ.
10.

ສະມາຊິກຕ້ອງແຕ່ງຕັື້ງອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດໃນການຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂໍ້ບັນ ຍັດທີ່ກ່ຽວ

ກັບຂັື້ນຕອນຂອງການແຈ້ງຕາມວັກ 5, 6, 7 ແລະ 8 ຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສະບັບນື້.

ບົດສະຫງວນສິດທົວ
ັ່ ໄປ.
11.

ບໍ່ມບົດບັນຍັດໃດໃນສັນຍາສະບັບນື້ ຈະຖືກຕຄວາມໝາຍດັັ່ງຕໄໍ່ ປນື້:

(ກ) ຮຽກຮ້ອງການສະໜອງລາຍລະອຽດ ຫື ສາເນົາຂອງຮ່າງ ຫື ສີ່ິງພມຂໍ້ຄວາມເປັນພາສານອກຈາກພາສາ
ຂອງສະມາຊິກ ແຕ່ຍົກເວັື້ນຕາມທໄີ່ ດ້ລະບຸໄວ້ໃນວັກທ 8 ຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສະບັບນ,ື້ ຫື
(ຂ) ຮຽກຮອງສະມາຊິກເປີດເຜຍຂໍ້ມນທເີ່ ປັນຄວາມລັບທີ່ອາດຂັດຂວາງການບັງຄັບໃຊ້ນິຕກ
ິ າສຸຂານາໄມ ແລະ
ສຸຂານາໄມພືດຫື

ອາດເຮັດໃຫ້ມການລາອຽງຕຜ
ໍ່ ນ
ົ ປະໂຫຍດທາງການຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງວິ

ສາຫະກາໃດໜີ່ງ.
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ເອກະສານຄັດຕິດ ຄ
7

ຂັນ
ື້ ຕອນການຄວບຄຸມ, ການກວດກາ ແ ລະ ການອະນຸມດ
ັ
1.

ສາລັບຂັື້ນຕອນໃດໜີ່ງໃນການກວດສອບ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ

ສຸຂານາໄມພືດ, ສະມາຊິກຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ:
(ກ) ຂັື້ນຕອນດັັ່ງກ່າວຖືກດາເນນ ແລະ ສາເລັດໂດຍບໍ່ມການແກ່ຍາວເວລາທບ
ີ່ ໍ່ຈາເປັນ ແລະ ເອືື້ອອາ ນວຍ
ແກ່ຜະລິດຕະພັນນາເຂົື້າບໍ່ໜ້ອຍກວ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດທຄ
ີ່ ້າຍຄືກັນ.
(ຂ) ມາດຕະຖານໄລຍະເວລາໃນການດາເນນງານຂອງແຕ່ລະຂັື້ນຕອນໃຫ້ມການເຜຍແຜ່ ຫື ໄລຍະເວລາຄາດກະ
ລ່ວງໜ້າໃນການດາເນນງານຄວນມການແຈ້ງບອກຜ້ສະໝັກຕາມການຮ້ອງຂ;

ໃນເມືີ່ອໄດ້ຮັບຄາຮ້ອງ,

ອົງການຮັບຜິດຊອບຈະຕ້ອງກວດສອບຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານທັນທ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜສ
້ ະໝັກຮັບຊາບ
ເຖິງຄວາມບໍ່ພຽງພຢ່າງຊັດເຈນ

ແລະ

ຮອບຄອບ;

ອົງການຮັບຜິດຊອບຈະຕ້ອງສົັ່ງຕໍ່ໃຫ້ໄວເທົັ່າທີ່ຈະໄວ

ໄດ້ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂັື້ນຕອນຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຄົບຖ້ວນໃຫ້ແກ່ຜ້ສະໝັກເພືີ່ອດາເນນການແກ້ໄຂຖ້າ
ມຄວາມຈາເປັນ; ເຖິງແມ່ນວ່າການສະໝັກມຂໍ້ບົກຜ່ອງກໍ່ຕາມ, ອົງການຮັບຜິດຊອບກໍ່ຕ້ອງດາເນນຕາມຂັື້ນ
ຕອນເທົັ່າທີ່ຈະດາເນນໄດ້ຖ້າຫາກມການຮ້ອງຂຈາກຜສ
້ ະໝັກ; ແລະ ຕາມການຮ້ອງຂ, ຜສ
້ ະໝັກຕ້ອງຮັບ
ຊາບກ່ຽວກັບຂັື້ນຕອນຂອງການດາເນນງານວ່າເຖິງຂັື້ນໃດແລ້ວ, ໂດຍມການອະທິບາຍຕທ
ໍ່ ຸກການຫ້າຊ້າ;
(ຄ)

ຂໍ້ມນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຈາກັດຢ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຈາເປັນສາລັບຂັື້ນຕອນການຄວບຄຸມ, ກວດກາ ແລະ ການ
ອະນຸມັດທີ່ເໝາະສົມເທົັ່ານັນ
ື້

ລວມທັງການອະນຸມັດໃນການນາໃຊ້ທາດເພື້ມໃສ່ອາຫານ

ຫື

ກາ-

ນການົດລະດັບຍອມຮັບສາລັບການປົນເປຶ້ອນໃນອາຫານ, ເຄືີ່ອງດືີ່ມ ຫື ອາຫານສັດ;
(ງ)

ສາລັບຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນນາເຂົື້າທີ່ເກດຈາກ ຫື ໄດ້ຮັບຈາກການຄວບຄຸມ, ກວດກາ
ແລະ ການອະນຸມັດແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບໃນທາງທີ່ບໍ່ໂຍະຍານກວ່າການປະຕິບັດຕຜ
ໍ່ ະລິດຕະພັນພາຍໃນ

7

ຂນຕອນການຄວບຄຸ
ມ, ກວດກາ ແລະ ການອະນຸມດັ ລວມເອາ ເຊັ່ ນ: ຂນຕອນສ
າລ ັບການເກັບຕວຢາ
ັ ົ້
ັ ົ້
່ ງ, ການທດສອບ

ົ້ ນ.
ແລະ ການຢັງຢື
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ແລະ ໃນການປະຕິບັດເຊັັ່ນນຖ
ື້ ວ
ື ່າຜົນປະໂຫຍດດ້ານການຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກ
ປ້ອງ;
(ຈ) ເງືີ່ອນໄຂໃດໆກຕາມເພືອ
ີ່ ການຄວບຄຸມ, ກວດກາ ແລະ ອະນຸມັດຂອງການເກັບຕົວຢ່າງສະເພາະຂອງຜະລິດ
ຕະພັນແມ່ນໃຫ້ຈາກັດໃນຂອບເຂດທີ່ມຄວາມຈາເປັນ ແລະ ເໝາະສົມເທົັ່ານັື້ນ.
(ສ)

ຄ່າທານຽມໃດໆທີ່ວາງອອກສາລັບຂັື້ນຕອນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນນາເຂົື້າແມ່ນໃຫ້ເທົັ່າກັບຄ່າທາ

ນຽມທີ່

ວາງອອກສາລັບຜະລິດຕະພັນພາຍໃນທີ່ຄ້າຍຄື ຫື ຜະລິດຕະພັນທີ່ມາຈາກປະເທດສະມາ ຊິກອືີ່ນໆ ແລະ ບໍ່
ຄວນສງກວ່າຕົື້ນທນຕົວຈິງຂອງການບລິການ;
(ຊ)

ມາດຖານດຽວກັນຄວນຖືກນາໃຊ້ໃນການຈັດວາງເຄືີ່ອງມືທີ່ນາໃຊ້

ສາລັບຂັື້ນຕອນຕ່າງໆ

ແລະ

ນາໃຊ້

ໃນການຄັດເລືອກຕົວຢ່າງສາລັບຜະລິດຕະພັນນາເຂົື້າ ເພືີ່ອໃຫ້ຄກ
ື ັນກັບການປະຕິບັດຕຜ
ໍ່ ະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ໂດຍແນໃສ່ຫຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະດວກຕຜ
ໍ່ ້ສະໝັກ, ຜ້ນາເຂົື້າ, ຜສ
້ ົັ່ງອອກ ຫື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ;
(ດ) ໃນເວລາໃດກຕາມ ເມືີ່ອຂໍ້ມນຈາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງໂດຍເກດຈາກການຄວບຄຸມ ແລະ
ກວດກາຕາມລະບຽບການທີ່ນາໃຊ້,

ຂັື້ນຕອນສາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກປ່ຽນແປງແມ່ນໃຫ້ຈາກັດຢໃ່ ນ

ລະດັບທີ່ຈາເປັນເພືີ່ອຄວາມເຊືີ່ອໝັື້ນທຈ
ີ່ ະເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນນັື້ນສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມລະບຽບການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ
(ຕ) ຂັື້ນຕອນທີ່ມໄວ້ເພືີ່ອທົບທວນການຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງຂັື້ນຕອນດັັ່ງກ່າວ ແລະ ເພືີ່ອດາເນນການແກ້ໄຂໃນເມືີ່ອມເຫດຜົນທີ່ດໃນການຮ້ອງຮຽນ.
ໃນກລະນທີ່ສະມາຊິກນາເຂົື້າ

ດາເນນລະບົບສາລັບການອະຸມັດ

ການນາໃຊ້ທາດເພື້ມໃສ່ອາຫານ

ຫື

ສາລັບການສ້າງລະດັບທີ່ຍອມຮັບໄດ້ສາລັບການປົນເປຶ້ອນໃນອາຫານ, ເຄືີ່ອງດືີ່ມ ແລະ ອາຫານສັດທີ່ຫ້າມ ຫື
ຈາກັດການນາເຂົື້າຕະລາດພາຍໃນ ສາລັບການຜະລິດຕະທີ່ຂາດການອະນຸມັດ, ສະມາຊິກນາເຂົື້າຄວນພິຈາລະາ ການ
ໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນພືນ
ື້ ຖານສາລັບການດາເນນງານ ຈົນກວ່າການການົດຂັື້ນສຸດທ້າຍ.
2.

ໃນເມືີ່ອມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດໄດ້ລະບຸເຖິງການຄວບຄຸມຢ່ໃນລະດັບການຜະລິດ,

ສະມາຊິກຂອງອານາເຂດທທ
ີ່ າການຜະລິດ

ຕ້ອງສະໜອງການຊ່ວຍເຫືອທີ່ຈາເປັນເພືີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້

ແກ່ການຄວບຄຸມດັັ່ງກ່າວ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງດັັ່ງກ່າວ.
3.

ບໍ່ມບົດບັນຍັດໃດໃນສັນຍາສະບັບນື້

ຈະຈາກັດສະມາຊິກໃນການດາເນນການກວດກາທີ່ເຫມາະສົມພາຍ

ໃນອານາເຂດຂອງຕົນ.
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