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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Argentina

บนตัวบรรจุภัณฑตองมีชื่อและหมายเลขประจําตัวผูเสียภาษีของผูนําเขาและ Website กรมการคา
ผูจัดจําหนายสินคา
ตางประเทศ

Standards

TBT

สินคาทุกชนิด

Argentina

ตองมีใบรับรองสุขอนามัย

Website กรมการคา
ตางประเทศ
Website กรมการคา
ตางประเทศ

Standards

SPS

ปศุสัตว พืชและผลิตภัณฑ
จากพืช

Customs

Customs
Procedure

สินคาบริโภค ยานพาหนะ สิ่ง
ทอ โปรแกรมคอมพิวเตอร
ผลิตภัณฑโทรคมนาคม
อุปกรณชั่ง ตวง วัด เครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณไฟฟา
ยกเวน กระเปาสัมภาระ ของ
ใชสวนตัว (ยกเวนยานยนต)
ไปรษณียภัณฑที่ไมมีมูลคา
ทางการคา ตัวอยางสินคา
สินคาสําหรับองคการของรัฐ
สินคาที่นําเขาโดยสถานทูต
และสถานกงสุลตางประเทศ
สินคานําเขาที่มีราคา FOB,
FOT, FOR ต่ํากวา 800
เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทา
ในเงินสกุลอื่น สินคาที่นําเขา
โดยไมหวังผลกําไรซึ่งไมมี
มูลคาทางการคา

Website กรมการคา
ตางประเทศ

QR

Export
Prohibition

หนังดิบ

Argentina

Argentina

รัฐบาลจะจางธุรกิจ
เอกชนที่มีความชํานาญ
พิเศษ 6 แหง เพื่อพิสูจน
ยืนยันความเปนจริงของ
สินคาที่ทําการขนสง
ธุรกิจเหลานี้ไดแก SGS
(Societe Generate de
Surveillance), Bureau
Veritas, ITS (Intertek
Testing Service),
Inspectorate PLC,
Socotec International
Inspection S.A., UTE
CU Holding of
Argentina , แผนก
การคาของสถานทูต
อารเจนตินา

การนําเขาโดยทั่วไปของสินคาที่เขาขายกฎเกณฑนี้มีทั้งหมด 2,427 พิกัด
ไดแก สินคาบริโภค ยานพาหนะ สิ่งทอ โปรแกรมคอมพิวเตอร ผลิตภัณฑ
โทรคมนาคม อุปกรณชั่ง ตวง วัด เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณไฟฟา ยกเวน
กระเปาสัมภาระ ของใชสวนตัว (ยกเวนยานยนต) ไปรษณียภัณฑที่ไมมี
มูลคาทางการคา ตัวอยางสินคา สินคาสําหรับองคการของรัฐ สินคาที่นําเขา
โดยสถานทูตและสถานกงสุลตางประเทศ สินคานําเขาที่มีราคา FOB, FOT,
FOR ต่ํากวา 800 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทาในเงินสกุลอื่น และสินคาที่
นําเขาโดยไมหวังผลกําไรซึ่งไมมีมูลคาทางการคา ตองใชเอกสารในการขนสง
สินคา ไดแก Certificate of Inspection (C.I.) ออกใหโดย Inspection
Firms ตามกฎเกณฑการตรวจสอบสินคากอนขนสงสินคา (Pre-shipment
inspection : PSI) การนําเขาที่ตองใช Certificate of Origin การนําเขา
สินคาประเภททุนที่ใชแลว โดยทั่วไปจะตองซอมแซมใหมในประเทศ
แหลงกําเนิดสินคา โดยสภาพของเครื่องจักรตองไดรับการรับรองจากองคกร
ทางเทคนิคในประเทศผูผลิตนั้น และใบรับรองนี้ตองดําเนินการโดยแผนก
การคาของสถานทูตอารเจนตินา หากการยกเครื่องกระทําโดยผูนําเขา ตอง
เปนกรณีที่ผูนําเขานั้นเปนผูใชสุดทาย (end user) ซึ่งจะตองมีการพิสูจนการ
ใชเปนเวลา 2 ป และในระหวางนี้จะหามจําหนายหรือบริจาคสินคานั้น

หามสงออกหนังดิบ
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Argentina

Secretariat of
Industry, Commerce
and Mining

อารเจนตินาควบคุมการนําเขาสินคา 1,276 รายการ ใบอนุญาตตองไดรับ
การอนุมัติจากสํานักงานเลขาธิการกระทรวงอุตสาหกรรม การคาและกิจการ
เหมืองแร (Secretariat of Industry, Commerce and Mining) โดยใช
เวลาในการพิจารณาคํารองประมาณ 10 วัน และถากระทรวงฯ ยังไมตอบ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาการนําเขาไดรับการพิจารณาอนุมัติ โดย
ใบอนุญาตมีผลใชบังคับ 60 วัน การนําเขากรณีตอไปนี้ ไดรับการยกเวนจาก
ขอบังคับดังกลาว คือ การนําเขาที่มีมูลคาต่ํากวา 800 เหรียญสหรัฐฯ (FOB)
การนําเขาภายใตกฎเกณฑของการไปรษณีย การนําเขามาเปนตัวอยาง
สินคา การนําเขาภายใตกฎเกณฑของอุตสาหกรรมยานยนตเพื่อใชรวมอยูใน
กระบวนการผลิต สินคาที่ครอบคลุมโดยกฤษฏีกาที่ 732/72 เรื่อง
“วิทยาศาสตร ศิลปะ เทคนิค และสุขภาพบุคคล” และของบริจาคภายใต
มาตรา 17 ของกฎหมายเลขที่ 23.871 รายละเอียดขอมูลรายการสินคาที่
ตองขออนุญาตนําเขา สอบถามไดจากหนวยงาน Commercial Service ที่
กรุงบัวโนสไอเรส

Argentina

IRAM / Argentina
Standards Institute,
National Institute of
Industrial Technology
(INTI), IRAM, Instituto
Argentino de
Normalizacion /
Comite Mercosur de
Normalizacion

Argentina Standards Institute (Instituto Argentino de
Normalizacion: IRAM) เปนหนวยงานที่ทําหนาที่พัฒนามาตรฐานสินคา
และเปนองคกรที่ออกใบรับรองตัวสินคาและระบบจัดการ โดยใชเครื่องหมาย
“ Sello IRAM ” มาตรฐานสวนใหญจะเปนแบบสมัครใจ ผูซื้อและผูขายจะ
รวมกันรับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐาน ภายใตระเบียบเรื่องมาตรฐาน
สินคา ไดครอบคลุมขอบังคับดานเทคนิคไวดวย ซึ่ง National Institute of
Industrial Technology (INTI) เปนหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ตรวจสอบ
และวิจัยในหองปฏิบัติการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

www.iram.com.ar /
www.target.com.br /
Website กรมการคา
ตางประเทศ

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

QR

Import
Licensing

อินทรียเคมีและอนินทรีย
เคมีบางชนิด พลาสติกและ
ผลิตภัณฑพลาสติก
ผลิตภัณฑกระดาษและกาน
กระดาษ ผลิตภัณฑสิ่งทอ
เสื้อผา รองเทา ไมและ
สิ่งของที่ทําจากไม หนังสือ
หนังสือพิมพและสิ่งตีพิมพ
ตางๆ เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑโลหะ สินคา
ประเภททุน เฟอรนิเจอร
ของเลน

Standards

TBT

สินคาที่ตองเปนไปตาม
มาตรฐานบังคับ ไดแก
อุปกรณไฟฟาที่ใชไฟแรง
เคลื่อนต่ํา ของเลน
เครื่องอบเสื้อผาใหแหง
เหล็กกลาที่ใชในการกอสราง
การติดฉลากแจงปริมาณใช
ไฟฟาของเครื่องไฟฟา ยาง
รถยนต ชิ้นสวนยานยนตที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัย
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ใช
พลังงานกาซ
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ
Argentina

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

สรุปมาตรการ
ระเบียบหามผลิต หามนําเขา และหามจําหนายขวดนมเด็กที่มีสาร BPA
(Bisphenol A) โดยมีผลบังคับใชอยางสมบูรณตั้งแตวันที่ 20 เมษายน

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Disposition 1207/2012 / Standards
Website กรมการคา
ตางประเทศ

TBT

ขวดนมเด็ก

Australia

การนําเขากุงตมสุกกําหนดใหกุงทุกขนาดตมโดยมีอุณหภูมิแกนกลางที่ 70°C สพต. ซิดนีย ที่ 02310/1293 Standards
ภายในเวลา 11 วินาที ตองแนบใบรับรองจากกรมประมงวา "ผานการปรุง ลว 12 ธ.ค. 2550
สุกในโรงงานซึ่งไดรับการรับรองจลึควบคุมจากกรมประมงที่อุณหภูมิกึ่งกลาง
อยางนอย 70°C เปนเวลาอยางนอย 11 วินาที โดยกุงจะตองผานความรอน
จนเนื้อสุกทั่วทั้งชิ้นและไมมีลักษณะเนื้อดิบปรากฎอยูและเหมาะตอการ
บริโภค"

SPS

ประมงและผลิตภัณฑ

Australia

กุงที่ไมแชแข็งตองมาจากประเทศที่ปลอดโรค white spot syndrome virus
(WSSV) yellowedhead virus (YHV) Tuara Syndrome virus (TSV)
necrotising hepatopancreatitis bacterium (NHPB) ตัดหัว/ปอกเปลือก
ใหเหลือเฉพาะขอสุดทายของสวนหางและหากไมไดมาจากแหลงที่ปลอดโรค
สินคาจะตองถูกตรวจโรค WSSV และ YHV ที่ดานนําเขาทุก batch หรือ
เปนกุงแปรรูป (ตัดหัว/ปอกเปลือกใหเหลือเฉพาะขอสุดทายของสวนหาง)
คลุกแปง น้ําซอส เสียบไม หรือกุงดิบแปรรูปเปนผลิตภัณฑประเภทเกี๊ยว ปอ
เปยะ กะหรี่พั๊ฟ ติ่มซํา

Standards

SPS

กุง

Australia

สินคากุงดิบและผลิตภัณฑกุงดิบตองมีใบรับรองจาก Competent Authority
Standards
ของประเทศผูสงออกทุก shipment เพื่อยืนยันวา ไดรับการตรวจสอบแปร
รูปและผานกระบวนการจากโรงงานที่อยูในความควบคุมของ CA ไมปรากฎ
อาการของโรคและเหมาะสมกับการบริโภคของมนุษย ทั้งนี้ กุงดิบนําเขาเพื่อ
บริโภคที่ไมใชประเภทแปรรูป ตองมีขอความ "for human consumption
only" และ "not to be used a bait or feed for aquatic animals"
กํากับ
Biosecurity Australia เปลี่ยนแปลงมาตรการการจัดการเกี่ยวกับไวรัส
สคต. ซิดนีย ที่ 02310/902 Standards
ไขหวัดนก แบงเปน 2 ประเภท คือ เชื้อรุนแรง (HPNAI) และไมรุนแรง
ลว 17 พ.ย. 2551
(LPNAI) โดยผลิตภัณฑไกจากเขตที่พบเชื้อตองมาจากเนื้อไกที่เลี้ยงในพื้นที่
(country of zone) ที่ปลอดจากเชื้อไวรัสไขหวัดนกเทานั้น

SPS

กุง

SPS

ไก

Australia

National Drug และ
Food and Medical
Technology

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ
Australia

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

DAFF

สรุปมาตรการ
มาตรการดานความปลอดภัยในการนําเขา

Australia

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

www.biosecurityaustralia. Standards
gov.au / สคต. ซิดนีย ที่
02310/417 ลว 22 พ.ค.
2552

SPS

ปลาสวยงาม (น้ําจืด)

อนุญาตใหนําเขาเนื้อไกตมสุกจาก 3 ประเทศ คือ สหรัฐฯ เดนมารก และไทย สคต. ซิดนีย 20 มี.ค. 2552 Standards
โดยกําหนดการนําเขาเนื้อไกตมสุกที่อุณหภูมิ 74°C ภายในเวลา 165 นาที
หรือ 80°C ภายในเวลา 125 นาที โดยอางผลทดสอบจาก veterinary lab
agency ของอังกฤษวา อุณหภูมิดังกลาวสามารถฆาเชื้อ Infectious Bursal
Disease Virus (IBD) ได ซึ่งผูสงออกไทยไมสามารถทําตามได เพราะเงื่อนไข
นั้นไมเหมาะกับการบริโภค

SPS

ไกตมสุก

Australia

AQIS / Biological
Imports Programme

สคต. ซิดนีย 8 ก.ย. 2553
Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) กําหนดให
ผลิตภัณฑกลุม molluscs ทั้งแชเย็นและแชแข็งทุกกลองที่นําเขามาเปน
อาหารไมตองขออนุญาตนําเขา แตตองติดฉลากวา For Human
Consumption only - not to be used as bait or feed for aquatic
animals สวนที่นํามาใชเปนเหยื่อหรืออาหารสัตวน้ํา หรืออาหารสัตวตองขอ
อนุญาตนําเขา

Standards

TBT

อาหารทะเลแชแข็ง/แปรรูป

Australia

AQIS

Standards

SPS

Australia

AQIS

ออสเตรเลียไมอนุญาตการนําเขาผลิตภัณฑที่มีเนยสดเปนสวนประกอบผสม
มากกวา 10%
AQIS ตรวจพบเมล็ดพืชหรือพืชประเภท Siam Weed และ Wild
Sugarcrane ติดอยูบนสวนประกอบตางๆ ของรถยนตที่นําเขาจากไทย ทํา
ใหตองมีการตรวจเขมรถยนตนําเขาจากไทยอยางละเอียด เพื่อปองกัน
ผลกระทบตอการเพาะปลูกพืชพันธุเชิงพาณิชย และกําหนดใหตองมีการ
กําจัดเมล็ดพืชกอนออกจากทาเรือ ทําใหเกิดความลาชาในการขนสง จัด
จําหนาย และเพิ่มคาใชจายในการทําความสะอาด/เก็บรักษา

Standards

SPS

ครัวซองตแชแข็ง
ขนมเบเกอรี่อบแชแข็ง
รถยนต

กรมวิชาการเกษตร

หนังสือ บ.โฟลีส จก. ลว 6
ก.ย. 2555
สคต. ซิดนีย 20 มีค. 2552
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ
Australia

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ
กรมศุลกากรออสเตรเลีย

Australia

Australia

สําหรับรัฐออสเตรเลียใต
คือ SafeWork SA และ
รัฐออสเตรเลียเหนือคือ
Department of
Consumer and
Employment
Protection

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

ออสเตรเลียประกาศควบคุมการนําเขาเครื่องผลิตยาอัดเม็ด เพื่อลดปญหา
การผลิตยาที่ผิดกฎหมาย โดยควบคุมการนําเขาเครื่องซึ่งใชสําหรับอัดหรือ
เปนแมพิมพสําหรับผงยาเพื่อผลิตเปนยาเม็ด (ไมรวมสวนประกอบของเครื่อง
และเครื่องผลิตยาแคปซูล) ผูนําเขาตองไดรับอนุญาต โดยใบอนุญาตจะระบุ
เงื่อนไข (ระยะเวลา จํานวนที่ไดรับอนุญาต)

Australian Customs
QR
Notice No. 2010/07 :
New Import Control on
Tablet presses / สคต.
ซิดนีย 13 เม.ย. 2553

Import Control เครื่องผลิตยาอัดเม็ด

หามจําหนายสินคา 10 ชนิดเปนการถาวรในทุกรัฐและเขตในออสเตรเลีย
เพราะมีลักษณะเปนอันตรายตอผูบริโภค โดยเฉพาะเด็กเล็ก ไดแก ของเลน
และผลิตภัณฑที่ใชสําหรับเด็ก ดามจับเทียนที่ติดไฟไดงาย ของเลนประเภท
Inflatable toy ของประดิษฐและเฟอรนิเจอรที่มีสวนประกอบของลูกปด
รถจักรยานยนตขนาดเล็กที่มีลักษณะไมปลอดภัย บุหรี่ประเภท Novelty
cigarettes หรือ puff cigarettes สระน้ําและบอน้ําแรที่มีลักษณะไม
ปลอดภัย โคมไฟ ไฟแช็คที่มีลักษณะเหมือนของเด็กเลน เครื่องตัดหรือมีดที่
อยูในชุดงานศิลปและงานฝมือสําหรับเด็ก Yo-Yo Water Balls

Australian Consumer
Standards
Law (ACL) / ขาว คต. ฉบับ
ที่ 89/2554

TBT

ของเลนและผลิตภัณฑที่ใช
สําหรับเด็ก

ลูกบอลดับเพลิงซึ่งเปนวัตถุที่ระเบิดไดตามนิยามของสหประชาชาติ จะตอง
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของของออสเตรเลียเพื่อรับรองความปลอดภัย
เชน การจดทะเบียนอุปกรณ การทดสอบสินคาเพื่อขอใบรับรองมาตรฐาน
เปนตน การทดสอบมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับวัตถุระเบิด ตาม
กฎหมายในรัฐออสเตรเลียใต (Explosives Regulation 1996, Explosive
Act 1936) และกฎหมายในรัฐออสเตรเลียเหนือ (Dangerous Goods
Safety Regulations 2007)

Explosives Regulation
Standards
1996 / Explosive Act
1936 / Dangerous Goods
Safety Regulations 2007
/หนังสือ พค 0603/1298
ลว 25 ธ.ค. 2552

TBT

ลูกบอลดับเพลิง
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

Brazil

SECEX (กระทรวง
การคาและการพัฒนา
บราซิล)

Brazil

The National Institute
of Metrology,
Standardization, and
Industrial Quality
(INMETRO)

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย
กรมการคาตางประเทศ
(คต.) หอการคาแหง
ประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

การยื่นขออนุญาตนําเขาสินคาของบราซิล กําหนดใหผูนําเขาตองนํา
หนังสือ SECEX ที่ 10 ลว 16 QR
Certificate of Origin ตัวจริงหรือ Declaration of origin ตัวจริงมา
พ.ค. 2549 / สคต. เซาเปาโล
ประกอบการยื่นขออนุญาตนําเขา ซึ่งประเทศไทยโดยทั่วไปจะออก C/O ให
ภายหลังการสงออกเทานั้น โดยการยื่นขอตองทํากอนการนําเขาสินคาและใช
เวลาในการพิจารณาประมาณ 15-20 วันทําการ ผูสงออกไทยสวนใหญยังไม
เขาใจหรือไมทราบถึงการปฎิบัติเรื่องดังกลาว และมักสง C/O เมื่อไดสงของ
มาแลว ทําใหเมื่อของมาถึงบราซิลแลว ผูนําเขาไมสามารถเอาของออกจาก
ทาเรือไดทันหรือลาชาตองเสียคาปรับเปนจํานวนมาก

Import
Licensing

สินคาทุกชนิด

1. INMETRO มีอํานาจในการรับรองการทดสอบสินคาและมาตรฐาน
www.inmetro.gov.br /
หองปฏิบัติการที่ไดรับอนุญาตดําเนินการในบราซิล (1) Mandatory Testing Website กรมการคา
and Mandatory Product Certification ดําเนินการโดย INMETRO ซึ่ง ตางประเทศ
โดยทั่วไปจะมีการทดสอบผลิตภัณฑภายในประเทศ ยกเวนไมสามารถหาที่
ทดสอบไดในประเทศ INMETRO ไดลงนาม MRA ของ the International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) กับหนวยงานของ US
ซึ่งหองปฏิบัติการของ US ยอมรับผลการทดสอบของหนวยงานนี้ (2)
Non-Mandatory Testing and Product Certification ยังไมมีกฎหมายที่
จะบังคับใชเพื่อทดสอบอีกครั้งหนึ่งกับสินคาที่ไมมีขอกําหนดและมาจาก
ประเทศอื่น สินคาที่ไมมีขอจํากัด การมีเครื่องหมาย US mark และใบรับรอง
ผลิตภัณฑจะไดรับการยอมรับในบราซิล หากสินคาไดรับการรับรองจาก
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปก็ไมจําเปนตองรับการรับรองซ้ําอีก รายชื่อสินคาที่
ไดการรับรองในบราซิล 2. The General Coordination for
Accreditation (CGCRE) ของ INMETRO รับผิดชอบในการเปนหนวย
ตรวจสอบ หนวยออกใบรับรองระบบการจดทะเบียนเพื่อรับรองคุณภาพ
ดูแลควบคุมองคกร ตรวจสอบสินคาและฝกอบรม ตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานดัดแปลงหองปฏิบัติการ

Import
Licensing

สินคาทุกชนิด

QR
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Brazil

บราซิลเปนประเทศสมาชิกเขตการคา Mercosul trading block ซึ่งมีหนวย www.amn.org.br /
มาตรฐานในภูมิภาคของตนเอง ในการกําหนดมาตรฐานใหเปนระบบเดียวกัน Website กรมการคา
คณะกรรมการดานเทคนิคจะรางและเสนอแนะมาตรฐาน และแตละ
ตางประเทศ
ประเทศจะตองใหสัตยาบันกอนนําไปปรับใชในประเทศของตน การประเมิน
ความความสอดคลองจะยึดตามแนวทางของระบบ ISO การประเมินความ
ความสอดคลองคลอบคลุมการทดสอบ ระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
หองปฏิบัติการ หนวยออกใบรับรองสินคา accreditation bodies การ
รับรอง หนวยตรวจสอบและกํากับดูแล ระบบการจดทะเบียนรับรองคุณภาพ
และอื่นๆ การสามารถเปนไดทั้งเรื่องของการสมัครใจและการบังคับ โดย
ดําเนินการผานเครื่องมือดานกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคชีวิต
สุขภาพ และสิ่งแวดลอม

Standards

TBT

สินคาทุกชนิด

Brazil

ประมวลกฎหมายคุมครองผูบริโภคของบราซิลมีผลบังคับใชเมื่อ 12 กันยายน www.focusbrazil.org.br / Standards
Website กรมการคา
1990 กําหนดใหสินคาตองติดฉลากเพื่อใหขอมูลที่ถูกตองแกผูบริโภค มี
ความชัดเจน ละเอียด และเขาใจงาย โดยเปนขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ตางประเทศ
สวนประกอบ ราคา การรับประกัน อายุการใชงาน ที่มา และความเสี่ยงตอ
ความปลอดภัยและสุขภาพ ฉลากสินคาจะตองแปลเปนภาษาโปรตุเกสดวย
หนวยวัดที่แสดงบนฉลากตองใชเปนหนวยเมตริก สินคา GMO ตองติดฉลาก
ตามขอกําหนดดังกลาวขางตน

TBT

สินคาทุกชนิด

Brazil

หามนําเขา used consumer goods, used capital goods จะอนุญาตให Website กรมการคา
นําเขาเมื่อไมมีการผลิตสินคาชนิดเดียวกันนั้นในประเทศ มีกฎหมายเฉพาะ ตางประเทศ
กําหนดหามนําเขา ซึ่งหนวยงานดานกฎระเบียบของบราซิล (Brazilian
regulatory agencies) พิจารณาแลวเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพ ความ
ปลอดภัย ความมั่นคงและ สิ่งแวดลอมของประเทศ

Import
Prohibition

สินคาอุปโภค บริโภคที่ใช
แลว สินคาที่ตองหามอื่นๆที่
จะเปนอันตรายตอสุขภาพ
สุขอนามัย ความมั่นคง
แหงชาติและสิ่งแวดลอม

QR
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

Brazil

DIPOA

Brazil

SISCOMEX หนวยงาน
ดานสิ่งแวดลอม (IBAMA)
กระทรวงเกษตร SECEX
หรือ หนวยงานราชการ
อื่น

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย
กรมประมง กระทรวง
เกษตร

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

กรมตรวจสอบสินคาเกษตรและผลิตภัณฑจากสัตว (DIPOA) ไดกําหนดให
หนังสือเวียน DIPOA ที่
QR
ประเทศผูที่จะสงสินคากลุมดังกลาว ลงทะเบียนหรือแจงรายชื่อบริษัทที่
001/99 ลว. 15 ม.ค. 2542
สามารถสงออกสินคามายังประเทศบราซิลได ซึ่งประเทศไทยแมจะมีการแจง / สคต. เซาเปาโล
แลวบางสวน แตหลายครั้งที่มีบริษัทผูสงออกที่ยังไมมีรายชื่อในระบบประสบ
ปญหาในการลงทะเบียนใหสามารถสงออกสินคาดังกลาวได เชน การ
ลงทะเบียนของผูสงออกสินคาปลากระปอง ที่ตองลงทะเบียนซื่อบริษัทและ
ลงทะเบียนสายพันธของปลาที่ใชในการสงออก เปนตน
โดยทั่วไปการนําเขาของบราซิลจะใช automatic import license ซึ่ง
จะตองยื่นขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสินคา พิกัดอัตราศุลกากร ปริมาณ มูลคา
และคาใชจายในการขนสงสินคา ฯลฯ ขอมูลเหลานี้ใชเพื่อสําแดงการนําเขา
สินคา (Import Declaration: DI) บางสินคาตองปฏิบัติตามขอกําหนดการ
นําเขากอนนําสินคาเขา เชน สินคาอาหาร ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวง
เกษตร ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงาน
ดานสิ่งแวดลอม (IBAMA) และสินคาบางรายการตองจดทะเบียนการนําเขา
เชน แรใยหิน (asbestos) เคมีภัณฑ เภสัชภัณฑ น้ําหอม เครื่องสําอาง
อุปกรณการแพทย

Website กรมการคา
ตางประเทศ

QR

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Import
สินคาดานการเกษตร เชน
Administration ปลาแชแข็ง ปลากระปอง ปู
อัดแชแข็ง อาหารทะเลแช
แข็งและแปรรูป เปนตน

Import
Licensing

อาหาร ยางธรรมชาติ ยาง
สังเคราะห เคมีภัณฑ เภสัช
ภัณฑ น้ําหอม เครื่องสําอาง
อุปกรณการแพทย แรใยหิน
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Brazil

National Agency of
Sanitary Surveillance
(ANVISA)

การขึ้นทะเบียนอาหารใหม 1. ผลิตภัณฑทุกชนิดตองไดรับการแปรรูป บรรจุ www.anvisa.go.br /
เก็บรักษาและขนสง ภายใตเงื่อนไข ซึ่งมิไดผลิต กอใหเกิดหรือเจือปนสารเคมี Website กรมการคา
ตางประเทศ
อาวุธชีวภาพ ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพผูบริโภคและตองปฏิบัติตามหลัก
GMP และสามารถแสดงคูมือ GMP ตอเจาหนาที่เมื่อมีการตรวจสอบหรือ
รองขอ 2. ผลิตภัณฑอาหารทุกประเภทที่อยูภายใตการควบคุมดานสุขอนามัย
การลงทะเบียนและการแจงผลิตภัณฑอาหาร ตองปฏิบัติตามระเบียบ
เชนเดียวกันทั้งสิ้น และเมื่อรางประกาศนี้มีผลบังคับใชผลิตภัณฑอาหาร สาร
ปรุงแตง สารชวยในกรรมวิธีการผลิต บรรจุภัณฑ ที่ไดรับการยกเวนไมตอง
ลงทะเบียน ตองแจงตอ ANVISA โดยทางอิเล็กทรอนิกสเทานั้น สําหรับพืช
ชนิดใหมหรือผูที่เริ่มดําเนินการตองปฏิบัติตามขอกําหนดใหมทันทีตั้งแตวันที่
ประกาศมีผลบังคับใช สวนบริษัทที่มีหมายเลขทะเบียนอาหารแลว และไดรับ
การยกเวนจากการลงทะเบียนตามประกาศฉบับใหมนี้ ใหสามารถดําเนินการ
ไดจนถึงวันหมดอายุ

Standards

SPS

อาหาร สารปรุงแตง สาร
ชวยในกรรมวิธีการผลิต
บรรจุภัณฑ

Brazil

Ministry of
Agriculture, Livestock
and Food Supply
(MAPA) / ANVISA /
INMETRO

1. การติดฉลากตองใชขอความที่เขาใจงาย ชัดเจน และถูกตอง เปนภาษา
โปรตุเกส ถาไมติดฉลากเปนภาษาโปรตุเกส ตองติดสติกเกอรเปนภาษา
โปรตุเกสทับภาษาอื่นตามขอกําหนดทั้งหมด โดยมีรายละเอียดที่ตองระบุลง
ดานหนาและดานขางผลิตภัณฑ ตามที่กําหนด 2. INMETRO (the National
Institute of Metrology, Standardization, and Industrial Quality) มี
ขอกําหนดดานปริมาณที่ตองระบุดานปริมาณมีรายละเอียดตามที่กําหนด 3.
ตัวอักษรตองเหมือนกันและมีขนาดอยางนอย 2/3 ของขนาดของอัลกอริธึม
(HEIGHT OF ALGORITHMS) สําหรับผลิตภัณฑที่นําเขามา ถาบรรจุภัณฑ
เดิมไมไดระบุปริมาณบนฉลากสินคา หรือระบุแตไมเปนไปตามเงื่อนไขที่
INMETRO กําหนด INMETRO จะตองขอเอกสารอยางอื่นที่แสดงปริมาณ
ทั้งนี้ ตัวอักษรตองมีขนาดอยางนอย 2 เทาของขนาดของอัลกอริธึม

Standards

TBT

อาหารและเครื่องดื่ม

www.anvisa.go.br /
www.inmetro.gov.br /
Website กรมการคา
ตางประเทศ
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) สํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ
(มกอช.)

สรุปมาตรการ

Brazil

MAPA

Brazil

MAPA / ANVISA /
INMETRO

สินคาอินทรีย ตองติดฉลากดังตอไปนี้ 1. ผลิตภัณฑที่มีวัตถุดิบชนิดเดียวเปน
สวนประกอบ สามารถติดฉลาก “organic product” ที่ไดรับการรับรองแลว
2. ผลิตภัณฑที่มีวัตถุดิบหลายชนิดเปนสวนประกอบ รวมทั้งสารปรุงแตง ที่
ซึ่งสวนประกอบนั้นไมไดรับการรับรองวาเปนอินทรียทั้งหมด ตองติดฉลาก
ดังนี้ 2.1 ผลิตภัณฑที่มีวัตถุดิบอินทรียยางนอย 95% ที่ไดรับการรับรองแลว
เปนสวนประกอบ สามารถติดฉลาก “organic products” ได 2.2
ผลิตภัณฑที่มีวัตถุดิบอินทรียอยางนอย 70% ที่ไดรับการรับรองแลวเปน
สวนประกอบ สามารถติดฉลาก “products with organic ingredients” ได
และตองรวมสัดสวนของวัตถุดิบที่เปนอินทรียและไมใชอินทรีย ไวบนฉลาก
ผลิตภัณฑดวย 2.3 ผลิตภัณฑที่มีวัตถุดิบอินทรียที่ไมไดเปนไปตามขอ 2.1
และ 2.2 หามติดฉลากอินทรีย

Brazil

The Brazilian
Association of
Technical Norms
(ABNT)/ INMETRO/
ANVISA

Brazil

ANVISA

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

กระทรวงเกษตรบราซิล (MAPA) กําหนดใหประเทศผูสงออกสินคาเครื่องดื่ม สคต. เซาเปาโล
ตองลงทะเบียน หองปฎิบัติการ (Labatory) ที่ใชในการรับรองมาตราฐาน
สินคาไวในทะเบียนของ MAPA ซึ่งปจจุบันประเทศมีการลงทะเบียน Lab
เพียง 2 แหงคือ หองปฎิบัติกลาง (central labatory) และ OMIC เทานั้น
ทําใหสินคาที่สงมาโดยใชใบรับรองจาก Lab อื่นๆที่ยังไมไดลงทะเบียน
ประสบปญหา ไมสามารถนําสินคาออกหรือผานพิธีศุลกากรได หรือหากไดก็
ตองเสียคาใชจายที่เกี่ยวของสูงมาก

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

QR

Import
เครื่องดื่ม
Administration

www.anvisa.go.br /
www.inmetro.gov.br /
Website กรมการคา
ตางประเทศ

Standards

TBT

สินคาอินทรีย

1. ABNT เปนหนวยงานที่รับผิดชอบกฎระเบียบบรรจุภัณฑ และออก
ใบรับรองบรรจุภัณฑที่ใชสําหรับการบริโภค โดบบรรจุภัณฑตอง 2. หนวยงาน
INMETRO เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัย
ของบรรจุภัณฑอาหารสามารถนํากลับมาใชใหมได (recycle) 3. หนวยงาน
National Agency of Sanitary Surveillance (ANVISA) เปนหนวยงาน
ตรวจสอบควบคุมความเปนพิษของบรรจุภัณฑอาหาร

www.abnt.org.br /
www.anvisa.go.br /
www.inmetro.gov.br /
Website กรมการคา
ตางประเทศ

Standards

TBT

บรรจุภัณฑอาหาร

ANVISA เปนหนวยงานที่กําหนดกฎระเบียบสารเติมแตงอาหารในสินคา เชน
น้ําตาล สารใหความหวาน อาหารเสริม ขนมหวาน ช็อกโกแลต เครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล ซุป ผลิตภัณฑเนื้อ ผลิตภัณฑผักและผลไม
ผลิตภัณฑแชแข็ง คุกกี้ เปนตน ซึ่งตองไดรับ GMP

www.agricultura.com.br/ Standards
www.anvisa.com.br /
Website กรมการคา
ตางประเทศ

SPS

สารเติมแตงอาหาร
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

Brazil

ANVISA

ANVISA ไดวิเคราะหความเปนพิษและกําหนดระดับปริมาณสารตกคางของ
สารฆาแมลง

Brazil

The Secretariat of
Foreign Trade
(DECEX) under
Ministry of
Development
Industry and Foreign
Trade

ผูนําเขาตองขออนุญาตใหเสร็จสิ้นกอนขนสงสินคา หากสินคาที่นําเขาเปน
Website กรมการคา
ตางประเทศ
สินคาควบคุม ตองขออนุญาตจาก SECEX หรือ หนวยงานราชการอื่นๆ
สินคาดังกลาวไดแก สินคาใชแลว สินคาที่ไดลดภาษี และการนําเขาที่ไม
เกี่ยวของกับการชําระเงินระหวางผูสงออกและผูนําเขา เชน การนําเขาสินคา
ตัวอยาง การบริจาค การนําเขาชั่วคราว ยารักษาอาการทางจิตประสาท
(psychotherapeutic drugs) สินคาที่เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อมนุษยและสัตว
อาวุธและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ สารรังสี แรหายาก น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ
น้ํามันดิบหรือปโตเลียม anti-hemophilic serum, medication with
plasma เลือดมนุษย และสินคาอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม เชนสาร
CFC และเครื่องบิน

Brazil

กระทรวงสาธารณสุข

Brazil

Brazil

กระทรวงการคาและการ คต.
พัฒนาบราซิล (SECEX) /
กรมปกปองการคา
บราซิล (DECOM)

ประเภท
มาตรการ

www.agricultura.com.br/ Standards
www.anvisa.com.br /
Website กรมการคา
ตางประเทศ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

SPS

สารฆาแมลงและสิ่ง
ปนเปอนอื่นๆ

QR

Import
Licensing

สินคาตัวอยาง สินคาบริจาค
สินคาที่ใชในการทําวิจัย
มนุษย และพืช อาวุธและ
สินคาที่เกี่ยวของ สาร
กัมมันตรังสี สารประกอบ
เหล็ก น้ํามันดิบ สารจาก
น้ํามันและปโตรเลียม ยา
สําหรับบําบัดจิต ยาที่ทํามา
จากพลาสมา และเลือด
มนุษย สินคาที่มีสาร CFC
เครื่องบิน เครื่องดื่ม

สินคาดังกลาวสามารถนําเขา และจําหนายในบราซิล หากบริษัทตางประเทศ Website กรมการคา
ที่ตั้งและผลิตในบราซิล หรือบริษัทตางประเทศแตงตั้งผูจัดจําหนายชาว
ตางประเทศ
บราซิลซึ่งไดรับอนุญาตใหเปนผูนําเขาและจําหนายสินคาดานการแพทย โดย
สินคาดังกลาวตองจดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขบราซิลกอน

QR

Import
สินคาที่เกี่ยวของกับรางกาย
Administration มนุษยจะถูกควบคุมโดยรวม
ถึง เภสัชภัณฑ วิตามิน
เครื่องสําอาง อุปกรณ
การแพทย

รัฐบาลบราซิลไดอนุญาตใหมีการนําเขาสินคาเปนการชั่วคราวภายในเวลาที่ Website กรมการคา
กําหนดแลวสงกลับออกไป โดยตองเสียภาษีนําเขา (II) และ ภาษี IPI เชนนํา ตางประเทศ
เครื่องจักรเขามาชั่วคราว เพื่อใชผลิตสินคานั้นๆ

QR

Import Control เครื่องจักร

ประเทศบราซิลมีการไตสวนจะเรียกเก็บอากรภาษีเพิ่มเติมของเม็ดพลาสติก ประกาศ SECEX ที่ 68 ลว
โพลีคารบอนเน็ต (Polycarbonate Plastic Resin) จากประเทศไทย เกาหลี 29 ธ.ค. 2554 / สคต. เซา
ใต เริ่มมีการไตสวนเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2554 คาดวาจะมีการประกาศผลการ เปาโล
สอบสวนในเดือนเมษายน 2556

Trade
Remedy

AD/CVD

เม็ดพลาสติก
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Brazil

กระทรวงการคาและการ คต.
พัฒนาบราซิล (SECEX) /
กรมปกปองการคา
บราซิล (DECOM)

ประเทศบราซิลมีการไตสวนจะเรียกเก็บอากรภาษีเพิ่มเติมของยาง
ประกาศ SECEX ที่ 27 ลว
รถจักรยานยนตจากประเทศไทย จีน ไตหวัน เวียดนาม เริ่มมีการไตสวนเมื่อ 25 มิ.ย. 2555 / สคต. เซา
วันที่ 25 มิ.ย. 2555
เปาโล

Trade
Remedy

AD/CVD

ยางรถจักรยานยนต

Brazil

กระทรวงการคาและการ คต.
พัฒนาบราซิล (SECEX) /
กรมปกปองการคา
บราซิล (DECOM)

ประเทศบราซิลมีการไตสวนจะเรียกเก็บอากรภาษีเพิ่มเติมของยางรถยนต
ประกาศ SECEX ลว 19 ก.ค. Trade
จากประเทศไทย เกาหลีใต ไตหวัน ไทยและยูเครน เริ่มมีการไตสวนเมื่อวันที่ 2555 / สคต. เซาเปาโล
Remedy
19 ก.ค. 2555

AD/CVD

ยางรถยนต

Brazil

กระทรวงการคาและการ คต.
พัฒนาบราซิล (SECEX) /
กรมปกปองการคา
บราซิล (DECOM)

บราซิลมีการไตสวนจะเรียกเก็บอากรภาษีเพิ่มเติมของเสนดายไนลอน
(Nylon Filament yarn) จากประเทศไทย เกาหลีใต ไตหวัน และจีน เริ่มมี
การไตสวนเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2555

ประกาศ SECEX ที่ 32 ลว Trade
9 ก.ค. 2555 / สคต. เซาเปา Remedy
โล

AD/CVD

เสนดายไนลอน

Brazil

State Department /
Commerce
Department

การควบคุมการสงออกโดยปกติจะเปนเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณทางทหาร ระบบ
ขอมูลที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง และสินคาที่มีความเสี่ยงสูง การสงออกอาวุธ
ยุทธภัณฑตองขออนุญาตจาก the State Department หรือ Commerce
Department ขึ้นกับรายการสินคา

www.bis.doc.gov /
www.export.gov/tic/
Website กรมการคา
ตางประเทศ

Export Control อาวุธ สินคาที่มีความเสี่ยงสูง
สินคา Hi-tech

Brunei

The Halal Food
Control Division

อาหารทุกประเภทตองผานการตรวจสอบมาตรฐานฮาลาลอยางเขมงวด และ
โรงฆาสัตวตองไดรับการรับรองจากหนวยงานที่รับผิดชอบของบรูไน รวมทั้ง
ไกสดแชแข็งสามารถนําเขาไดจากบริษัทผูสงออกที่ไดรับอนุญาตจากประเทศ
มาเลเซียเทานั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการ
Standards
ประสานงานการดําเนินการ
ดานการคาสินคาของอาเซียน
(CCA)

SPS

อาหารฮาลาล

ระเบียบการนําเขาสินคาของกัมพูชากําหนดใหผูนําเขาตองไดรับความ
เห็นชอบกอนนําเขาสินคาเกษตรในแตละครั้ง จากกรม CAMCONTROL
กระทรวงพาณิชยซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบคุณภาพสินคา สุขอนามัย วันเดือนป
ผลิตและหมดอายุ

Law on the Management QR
of Quality and Safety of
Products and Services
dated on 21 June 2000 /
สคต. พนมเปญ 08010/765
ลว 13 มี.ค. 2555

Import
Licensing

สินคาและบริการ

Cambodia

QR
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Cambodia

ตองมีใบรับรองสุขอนามัยจากประเทศผูผลิตตามความตองการของประเทศผู Inter-ministerial Prakas Standards
นําเขา
on Determination of
Export/Import Goods
Inspection Fee of
Cambodia Import Export
Inspection and Fraud
Repression
Directorate-General
(CAMCONTROL) dated
on 2 December 2011 /
สคต. พนมเปญ 08010/765
ลว 13 มี.ค. 2555

SPS

สินคาทุกชนิด

Cambodia

ตองมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และกักกันสุมตรวจ ณ ดานนําเขา

พระราชกฤษฎีกายอยเลขที่ Standards
15 อนกร.บก วาดวยการ
ตรวจสอบสุขอนามัยพืช ลว
13 มี.ค. 2003 / สคต.
พนมเปญ 08010/765 ลว
13 มี.ค. 2555

SPS

ผัก ผลไม

Cambodia

ตองมีใบรับรองสุขอนามัย และกักกันสุมตรวจ ณ ดานนําเขา

พระราชกฤษฎีกายอยเลขที่ Standards
16 อนกร.บก วาดวยอนามัย
สัตวและผลผลิตทีมีตน
กําเนิดมาจากสัตว ลว 13
มี.ค. 2003 / สคต. พนมเปญ
08010/765 ลว 13 มี.ค.
2555

SPS

เนื้อสัตว
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

Cambodia

กําหนดใหสลากตองระบุขอมูลรายละเอียดผูผลิต /วัน เดือน ป ผลิต และวัน
หมดอายุ / สวนผสม / การใชงาน / บริโภค โดยตองเปนภาษาเขมร หาก
สินคาดังกลาวนําเขามาเพื่อการบริโภคภายในประเทศกัมพูชา

Prakas on Measures
Against Food Products
Devoid of Appropriate
Packaging Label dated
on 29 July 1999 / สคต.
พนมเปญ 08010/765 ลว
13 มี.ค. 2555

Standards

Cambodia

กัมพูชาหามสงออกสินคาไมซุง โดยกัมพูชาอางเหตุผลของการอนุรักษปาไม

2006 Sub Decree
QR
Zno.131) on Timber and
Non Timber Forest
Products / WTO-TPR

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

TBT

ผลิตภัณฑอาหาร

Import
Prohibition

ไมซุง
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ
Canada

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ
Canada Customs and
Revenue Agency
(CCRA)

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ
การแจงขอมูลสินคา ผูใหบริการขนสงสินคาทางเรือที่สงสินคาไปแคนาดาตอง
จัดสงขอมูลใหศุลกากรแคนาดา (Canada Customs and Revenue
Agency: CCRA) ขอมูลรายการสินคาแตละรายการที่ขนสง ขนาด รูปราง
และลักษณะของสินคา ประเมินความเสี่ยงจากสินคานําเขานั้นได นอกจากนี้
ตองมีขอมูลรายละเอียดของเรือขนสงสินคา ขนาดของเรือระวาง กําหนดการ
เดินเรือและเสนทางเดินเรือเพื่อใหศุลกากรแคนาดาสามารถตรวจสอบ
ลวงหนาภายในระยะเวลาที่กําหนด ขอมูลการขนสง (Conveyance Data) เรือขนสงสินคาที่บรรจุในตูคอนเทนเนอร ตองแจงลวงหนาอยางนอยที่สุด 96
ชั่วโมง กอนที่เรือจะเดินทางถึงแคนาดา - เรือขนสงสินคาเทกอง ตองแจง
ลวงหนาอยางนอยที่สุด 24 ชั่วโมง กอนที่เรือจะเดินทางถึงแคนาดา - เรือ
สําหรับขนสงสินคาอื่นๆตองแจงลวงหนาอยางนอยที่สุด 96 ชั่วโมง กอนที่
เรือจะเดินทางถึงทาเรือแรกในแคนาดา วิธีการแจงขอมูลลวงหนา การแจง
ขอมูลสินคาและการขนสงผานระบอิเล็กทรอนิกสจากผูใหบริการขนสงทาง
เรือไปยังศุลกากรแคนาดาตองกระทําผานระบบ Electronic Data
Interchange (EDI) ซึ่งมีหลายวิธี เชน การสงขอมูลผานหนวยงานเฉพาะที่
ใหบริการขนสงขอมูลโดยตรงตอศุลกากรแคนาดา (Third Party Service
Provider) การสงขอมูลผานระบบอิเทอรเนต (Customs Internet
Gateway: CIG) และการขนสงขอมูลผานระบบ EDI ของภาครัฐ (Value
Added Network: VAN) การไดรับ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ
Customs

ชื่อมาตรการ
Customs
Procedure

กลุมสินคา
สินคาทุกชนิด
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

อนุญาตใหนําสินคาลง/ขึ้นจากเรือได ผูใหบริการขนสงสินคาทางเรือจะไดรับ
อนุญาตใหนําสินคาลงเรือได หากไมไดรับขอความ “Hold for Examination
หรือ Hold for More Information” ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากสงรายงาน
ขอมูลสินคา และการขนสงใหกับศุลกากรแคนาดา แตหากไดรับขอความ
ดังกลาว แสดงวาสินคาจะตองถูกกัก เพื่อตรวจสอบหรือแจงรายละเอียด
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด จนกระทั่งไดรับขอความ “hold
Removal” จึงจะสามารถนําสินคาลงเรือได อยางไรก็ดี สินคาหรือเรือขนสง
ใดๆที่ถูกระบุวามีความเสี่ยง ศุลกากรแคนาดาอาจทําการตรวจสอบ หรือขอ
ขอมูลเพิ่มเติม เพื่อประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง เมื่อสินคาหรือเรือขนสงสินคา
ดังกลาวมาถึงทาเรือแคนาดา และเมื่อศุลกากรแคนาดาพอใจกับผลการ
ตรวจสอบหรือขอมูลที่ไดรับแจง จึงจะอนุญาตใหนําสินคาขึ้นจากเรือได

Canada

Canada

Canadian Food
Inspection Agency
(CFIA)

1. ผัก ผลไมสด ตองผานการตรวจสอบมาตรฐานโดย Plant Quarantine
Inspectors จาก Agriculture and Ari-Food Canada 2. หามนําเขา
ผลไมสดที่มีสารซัลไฟดปนเปอน โดยเฉพาะ ลําไย ลิ้นจี่ ทุเรียน และเงาะ
หนวยงาน Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ไดมีการ
ตรวจสอบอยางเขมงวด ตามระเบียบของ Health Canada 3. กําหนดให
แอปเปล หนอไมฝรั่ง แตงกวา และขาวโพดหวาน ตองผานมาตรฐานขั้นต่ํา
(Minimum Grade) ตามขอกําหนดของ Fresh Fruit and Vegetable
Regulations (FFVR) ยกเวน แอปเปลจากสหรัฐฯ ตองเปนมาตรฐาน Extra
Fancy or Fancy Grade หรือในกรณีของประเทศอื่นหากผานคลังสินคาใน
สหรัฐฯ (bonded through the U.S.) ก็ตองมีมาตฐาน Extra Fancy 4.
นอกจากนี้ ผูนําเขาตองเปนผูที่ไดรับอนุญาตจาก CFIA และ/หรือ เปนสมาชิก
Dispute Resolution Corporation (DRC)

Standards

SPS

ผัก ผลไมสด

ตองแสดงรายละเอียด ดังนี้ ชื่อทั่วไปของสินคา ปริมาณสุทธิ ชื่อที่อยูของ
ผูคาปลีก/คาสง รายการของสวนผสม จํานวนและขนาดการบริโภคตอครั้ง
ขอมูลดานโภชนาการ และอายุสินคา ยกเวนผัก /ผลไม

Standards

TBT

อาหาร ยกเวนผัก /ผลไม
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

Canada
Canada

CFIA

Canada

Canada

Canada

Department of
Fisheries and Oceans
(DFO)

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

อนุญาตใหนําเขาเฉพาะจากโรงงานที่ USFDA ใหการรับรองแลว

QR

Import
Licensing

เนื้อปลาสดแชเย็น/แชแข็ง

ตองปฏิบัติตาม Food Inspection Act and Regulation และ Food and
Drug Regulation สําหรับอาหารทะเล โดยที่ทูนากระปองแปรรูปซึ่งตอง
ควบคุมคุณภาพภายใต Quality Management Program (QPM)

Standards

SPS

ปลาทูนากระปอง

ในกรณีของประเทศไทย ใหนําเขาไดเฉพาะเนื้อสัตวที่ผานการปรุงสุกแลว
และผูสงออกตองไดรับการรับรองจาก CFIA การรับรองนี้รวมถึงการ
ตรวจสอบฉลากบนสินคาเพื่อปองกันการปลอมแปลง และการแบงเกรดสินคา

Standards

SPS

เนื้อสัตว

ตองมีหนังสือรับรองจากกรมประมงประกอบการนําเขา โดยโรงงานผลิตตอง
ผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่ของ Department of Fisheries and
Oceans (DFO) ซึ่งในการตรวจสอบตองไมพบสาร Malachite Green (MG)
และ Leucomalachite Green (LMG) ตกคางในสินคาสัตวน้ําเพาะเลี้ยง
เพื่อการบริโภค

Standards

SPS

สัตวน้ํา

- รัฐบาลแกไขกฎระเบียบการติดฉลากเครื่องอบผิวสีแทน (Tannin
Equipment) โดยใหเพิ่มเติมขอความในฉลากสินคาดังกลาวเปน "รังสีอุลตรา
ไวโอเลต" ใน "เครื่องอบผิวสีแทน" เปนสาเหตุของโรคมะเร็ง รวมทั้ง ไม
เหมาะสําหรับบุคคลที่อายุต่ํากวา 18 ป
- แกไขรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานทางดานเทคนิค ไดแก ไมอนุญาต
ใหผูบริโภคใชหลอดไฟที่ทําใหผิวสีแทนในบานทั่วไป และมาตรฐานในการใช
ครั้งแรกและจํานวนครั้งสูงสุดในการสัมผัสของการอบผิวสีแทนของผูบริโภค

Standards
- กรมการคาตางประเทศ
กองบริหารสินคาขอตกลง
และมาตรการการคา กลุม
งานมาตรการ SPS/TBT
www.hktdc.com/research
- www.gazette.gc.ca/rppr/p2/2014/2014-0226/html/sor-dors25eng.php

TBT

เครื่องอบผิวสีแทน
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

Canada

Canadian Enquiry
Point Foreign Affairs,
Trade and
Development Canada
Technical Barriers
and Regulations
Division (TIB)

Chile

Ministry of Economy
/ National Customs
Agency

Chile

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา
Raw Agricultural
Commodity (RAC)
and/or Processed
Commodity : Meat byproducts of cattle,
goats, horses, and
sheep, Meat byproducts of hogs, Fat of
cattle, goats, horses and
sheep, Meat of cattle1,
goats, horses and
sheep, Fat of hogs,
Meat of hogs, Fat of
poultry

Standards
MRLs established in
Canada may be found
using Health Canada's
Maximum Residue Limit
Database (http://prrp.hc-sc.gc.ca/mrllrm/index-eng.php) on
the Maximum Residue
Limits for Pesticides
webpage (http://www.hcsc.gc.ca/cpsspc/pest/part/protectproteger/foodnourriture/mrl-lmreng.php). The database
allows users to search
for pesticides(s) or for
food commodity(ies).

SPS

เจาหนาที่ศุลกากรตองจัดทํารายงานการนําเขาสําหรับสินคาที่มีมูลคา
มากกวา 3,000 เหรียญสหรัฐฯ

www.aduana.cl /
Website กรมการคา
ตางประเทศ

QR

Import Control สินคาทุกชนิด

ตองปดฉลากสินคาเปนภาษาสเปน โดยขอความในฉลากจะตองระบุน้ําหนัก
ปริมาณบรรจุ วันผลิต วันหมดอายุ ประเทศผูผลิต ชื่อผูผลิต หรือผูนําเขา
พรอมที่อยู

Website กรมการคา
ตางประเทศ

Standards

TBT

G/SPS/N/CAN/ ประกาศคา MRL ของสารกําจัดศัตรูพืช Bromoxynil ในผลิตภัณฑสัตว
790/Add.1
ผลิตภัณฑผลพลอยไดของเนื้อกระบือ แพะ มาและแกะที่ 0.9 ppm
ผลิตภัณฑผลพลอยไดของสุกรที่ 0.4 ppm ไขมันวัว แพะ มาและแกะที่
0.25 ppm เนื้อกระบือ แพะ มาและแกะที่0.2 ppm ไขมันหมูที่ 0.1 ppm
เนื้อหมูที่ 0.08 ppm และไขมันไกที่ 0.05 ppm

สินคาทุกชนิด
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Chile

Ministry of Economy

เริ่มใชมาตรการนี้ตั้งแตป 2528 เพื่อประกันราคาขั้นต่ําและขั้นสูงของสินคา Website กรมการคา
ไดแก ขาวสาลี แปงขาวสาลี น้ําตาล Mixture (high fructose corn syrup ตางประเทศ
containing more than 65% sugar content) ในบางกรณีเมื่อรวมคา
ประกันและคาขนสงแลวยังต่ํากวาราคาเพดาน ก็จะบวก Special Tax เพิ่ม
จากภาษีปกติเพื่อยกระดับราคา กําหนดราคาขั้นต่ําและราคาเพดานใชบังคับ
ตั้งแต พ.ย. 2546- 2550 และในป 2551 ราคาขั้นต่ําจะปรับลดลง 2% ตอป
จนถึงป 2557

QR

Price Band

ขาวสาลี แปงขาวสาลี
น้ําตาล

Chile

กระทรวงเกษตร

สินคาเกษตร ผลิตภัณฑอาหาร เมล็ดพันธุไมปา (Forest Tree seeds) : ตอง Website กรมการคา
มีใบรับรอง Phytosanitary Certificate จากประเทศผูสงออกกํากับมากับ ตางประเทศ
สินคาดวยและตองสุมตัวอยางตรวจวิเคราะหกอนวางจําหนายบนเครื่องบิน
(ตามระเบียบ plant and animal health regulation for aircraft
entering Chile เพื่อปองกันศัตรูพืชกักกันและโรคที่มากับตางประเทศ)

Standards

SPS

สินคาเกษตร ผลิตภัณฑ
อาหาร เมล็ดพันธุไมปา

Chile

ตองมีเอกสารประกอบการนําเขา ซึ่งไดแก Certificate of Origin, Analysis Website กรมการคา
Certificate, Sanitary Certificate และตองสุมตัวอยางตรวจวิเคราะหดวย ตางประเทศ

Standards

SPS

กุง

Chile

การนําเขาสินคาบางรายการตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษ 50% ของราคา
สินคาเพิ่มเติมจากภาษีนําเขาปกติ 6% ของราคาสินคา

Website กรมการคา
ตางประเทศ

QR

Import
เครื่องประดับทอง
Administration ทองคําขาว เพชร พลอย
สินคาที่ใชแลว

หามนําเขารถโดยสารใชแลว Cargo Transport Vehicle ยกเวน รถโดยสาร www.aduana.cl /
สวนบุคคล
Website กรมการคา
ตางประเทศ

QR

Import
Prohibition

Chile

National Custom
Agency

รถโดยสารใชแลว
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

China

สํานักควบคุมคุณภาพ กระทรวงเกษตรและ
และตรวจสอบกักกันโรค สหกรณ
แหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
(Administration of
Quality Supervision,
Inspection and
Quarantine:AQSIQ)

หามนําเขาชมพูทับทิมจันทรจากไทย เนื่องจากตรวจพบแมลงวันผลไมปะปน พิธีสารวาดวยขอกําหนดใน QR
ทางการจีนไดแจงเตือนมาหลายครั้งแตก็ยังตรวจพบอยู
การกักกันโรคพืชและ
ตรวจสอบสําหรับการสงออก
และนําเขาผานประเทศที่สาม
/ สคต.
คุนหมิง

China

MOFTEC

ระเบียบการนําเขาและสงออกผลไมของกระทรวงการคาตางประเทศและ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Ministry of Foreign Trade and Economic
Cooperation: MOFTEC) กําหนดใหผูนําเขาและสงออกไดจะตองเปนผูที่มี
ใบรับรองอนุญาตสําหรับบริษัทธุรกิจจีนที่ตั้งอยูในเขตเมืองชายฝงทะเล ตอง
มีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 5 ลานหยวน จึงจะสามารถขออนุญาต
ประกอบการนําเขา-สงออกได สําหรับบริษัทธุรกิจที่อยูในเมืองอื่นๆ ทุนจด
ทะเบียนจะลดลงเหลือเพียงไมต่ํากวาลานหยวน ของแตละมณฑล ซึ่งในการ
ขออนุญาตนําเขาผลไมไทยจะนําเขาและจําหนายไดจะตองผานผูไดรับ
อนุญาตดังกลาว

China

Custom Immigration กรมวิชาการเกษตร
Quarantine (CIQ)

China

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Import
Prohibition

ผลไมสด

Import
Licensing

ผลไม

1. มีขั้นตอนกฏระเบียบการนําเขาและสงออกผลไมของกระทรวงพาณิชยจีน ฝายการเกษตร ประจําสถาน Standards
เรื่องการตรวจโรคพืช แมลง สารตกคาง และสิ่งเจือปนอื่นๆ 2. ใบอนุญาต กงสุลใหญ ณ นครกวางโจว /
การนําเขา ขออนุญาตจาก Custom Immigration Quarantine (CIQ) ใช สคต. กวางโจว/ สคต. เซีย
เวลาประมาณ 30 วัน และมีอายุ 3-6 เดือน
เหมิน

SPS

ผลไม

1. แมอัตราภาษีนําเขาจะลดเหลือศูนยตามขอตกลง FTA แตจีนยังมีการเก็บ ฝายการเกษตร ประจําสถาน Others
ภาษีมูลคาเพิ่มจากผูนําเขา รอยละ 13 สําหรับผลไมสดและรอยละ 17
กงสุลใหญ ณ นครกวางโจว /
สําหรับผลไมแปรรูป 2. การไมมีความชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงราคา
สคต. กวางโจว / สคต. เซีย
ประเมินที่หนาดานศุลกากร 3. การเก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่ซ้ําซอน เชน หาก
เหมิน
ตองการจําหนายผลไมที่ตลาดเจียงหนาน ก็ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มอีกรอยละ
13 ทําใหตนทุนสูงและเสียเปรียบผลไมชนิดเดียวกันของจีน

Reference
Pricing

ผลไม

MOFTEC / สคต. เซี่ยงไฮ ที่ QR
11310.3/2262 ลว 20 ธ.ค.
2555 / สคต. กวางโจว
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

China

กําหนดปริมาณสูงสุดของยาปราบศัตรูพืช 322 ประเภทที่เหลือไวในสินคา
เกษตรและอาหาร 10 ประเภท รวมทั้งสิ้น 2,293 รายการ ซึ่งครอบคลุมถึง
สินคาสวนใหญที่ประชาชนตองการในชีวิตประจําวันดวย

ขาว สคต.. คุนหมิง 12 ธ.ค. Standards
2555

SPS

อาหาร

China

กฏหมายความปลอดภัยดานอาหาร เพื่อกํากับดูแลการออกใบอนุญาตการ
จดทะเบียนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา เปนตน

Food Safety Law / สคต. Standards
เซี่ยงไฮ ที่ 11310.3/2262
ลว 20 ธ.ค. 2555

SPS

อาหาร

China

รัฐบาลจีนออกมาตรการซื้อสินคาจีน (Buy Chinese) เพื่อสนับสนุนให
รัฐบาลทองถิ่นซื้อสินคาภายในประเทศ

สคต. เซี่ยงไฮ ที่
Others
11310.3/2262 ลว 20 ธ.ค.
2555

Local Content อาหาร

China

ผูนําเขาพบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับกฏระเบียบและขั้นตอนการขอโควตา ผูนําเขาขาวในมณฑลกวางตุง QR
นําเขาขาว
/ สคต. กวางโจว

China

มาตราการหามขนถายมันสําปะหลังเสนแบบเทกองไมบรรจุกระสอบ คือ
ทาเรือสวนใหญในมณฑลกวางตุงยังไมมีมาตรการหามขนถายมันสําปะหลัง
เสนแบบเทกองไมบรรจุกระสอบ แตบางชวงที่มีการขนสงสินคาเขาอยาง
หนาแนนอาจจะไมสะดวกรับมันสําปะหลังเสนแบบเทกองไมบรรจุกระสอบ
ที่ตองขนถายจากตูคอนเทนเนอรไปรถบรรทุก เนื่องจากตองการหลีกเลี่ยง
ความหนาแนนและลดภาระการทําความสะอาดของทาเรือจึงนิยมการขน
ถายจากตูคอนเทนเนอรไปยังเรือลําเล็กโดยตรง

China

คนไทยที่เขาไปทํางานในจีนมีจํานวนไมมากเนื่องจากมีขอจํากัดในการขอวีซา สคต. เซี่ยงไฮ ที่
Services
และใบอนุญาตทํางานในจีน (Work Permit) ผูประกอบการจะตองยื่นขอ
11310.3/2262 ลว 20 ธ.ค.
อนุญาตนําเขาแรงงานจีน Labor Bureau เพื่อขออนุญาตทํางานและยังมี
2555
ขั้นตอนและกฏระเบียบที่ยุงยาก

Market Access บริการสปา

China

การนําเขาเครื่องสําอางตองผานหลายหนวยงาน ประกอบดวยสํานักงาน
สคต. เซี่ยงไฮ ที่
QR
อาหารและยา สํานักตรวจสอบและรับรองคุณภาพสุขอนามัย เปนตน โดยจะ 11310.3/2262 ลว 20 ธ.ค.
มีการกําหนดคาสารตกคางที่เปนสารตองหามมากถึง 1,208 ชนิด
2555

Import
Licensing

ผูนําเขามันสําปะหลังใน
Customs
มณฑลกวางตุง / สคต. กวาง
โจว

Import Quota ขาว
Customs
Procedure

มันสําปะหลัง

เครื่องสําอาง
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

China

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

- ไมอนุญาตนําเขาเครื่องประดับทองคําที่มีความบริสุทธิ์มากกวารอยละ 75
(มากกวา 18 K) ณ ดานศุลกากร
- ใหสิทธิพิเศษทางดานภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) แกผูผลิตในประเทศที่ซื้อ
ทองคําจาก Shanghai Gold Exchange (SGE) โดยผูผลิตในประเทศจะ
ไดรับการยกเวนจากการเสียภาษี VAT สําหรับมูลคาทองคําที่ซื้อจาก SGE
เพื่อนําไปผลิตเครื่องประดับทองคํา แตจะเสียภาษี VAT ในอัตรารอยละ 17
เฉพาะในสวนของคากําเหน็จเทานั้น ในขณะที่ผูนําเขาสินคาเครื่องประดับ
ทองคําสําเร็จรูปตองเสียภาษี VAT รอยละ 17 ทั้งในสวนมูลคาของทองคํา
และคากําเหน็จดวย

กลุมสินคา
เครื่องประดับทองคําที่มี
ความบริสุทธิ์มากกวารอยละ
75 (มากกวา 18 K)

Columbia

The National Register
of Cultivars

1. จะตองขอใบรับรองและจดทะเบียนในกรณีที่นําเขามาเพาะปลูก 2. การ Website กรมการคา
นําเขาเพื่อการจําหนาย สินคาจะตองไดคุณภาพตามมาตรฐานของแตละสาย ตางประเทศ
พันธุที่กําหนดไว รวมถึงบรรจุภัณฑและฉลากสินคาตองเปนไปตามระเบียบที่
กําหนดไว

QR

Import
Licensing

เมล็ดพันธุพืช

Columbia

The Sanitary and
Phytosanitary
Regulation Division
and the Safety and
Veterinary Inputs
Directorate of the
Animal Protection
Division

ตองไดรับอนุมัติการนําเขาจากหนวยงานภายใต ICA

Website กรมการคา
ตางประเทศ

QR

Import
Licensing

วัตถุดิบ เคก และโปรตีน

Columbia

The National Institute
for the Surveillance
of Food and Drugs
(INVIMA)

1. ตองยื่นขอจดทะเบียนเพื่อที่จะไดรับ Sanitary Marketing Registration
จาก INVIMA ซึ่งมีอายุ 10 ป 2. สินคาที่ไดรับ SMR จะถูกตรวจสอบโดย
Health Authority เพื่อมีการนําเขารวมถึง การตรวจในหองปฏิบัติการ
(Laboratory) ในสินคาที่มีความเสี่ยงสูงทางดานสาธารณสุข

Website กรมการคา
ตางประเทศ

Standards

SPS

อาหารแปรรูป
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ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Columbia

The Colombian
Agricultural Institute
(ICA)

1. ตองผานขอกําหนดทางสุขอนามัยพืช ยกเวนสินคาที่โดยสภาพหรือสินคา
ที่ผานกระบวนการที่ไมกอใหเกิดความเสี่ยงทางดานสุขอนามัยพืช 2. การ
นําเขาผลิตภัณฑจากพืชตองไดรับ Phytosanitary Requirement Import
Document (DRFI) จาก ICA ซึ่งระบุวาสินคาผานขอกําหนดสุขอนามัยพืช
ของโคลอมเบีย

Website กรมการคา
ตางประเทศ

Standards

SPS

พืช และผลิตภัณฑจากพืช
และสิ่งที่เปนผลพลอยได
จากการผลิต

Columbia

The Colombian
Agricultural Institute
(ICA)

ตองไดรับ Animal Health Import Document (DZI) จาก ICA และใน
Website กรมการคา
กรณีการนําเขาครั้งแรกจากประเทศซึ่งยังไมเคยมีการคากับโคลัมเบีย จะตอง ตางประเทศ
มีการประเมินความเสี่ยงของสินคา กอนการพิจารณาอนุญาตการนําเขา

Standards

SPS

สัตวและสัตวน้ํา

Columbia

The Colombian
Agricultural Institute
(ICA)

ขึ้นทะเบียนสินคาที่จะนําเขาใน The Health Information System for
Website กรมการคา
Agricultural and Livestock Imports and Exports (SISPAP) ตอ ICA’s ตางประเทศ
Technical Directorate เพื่อประเมินความเสี่ยงของสินคา กอนพิจารณา
อนุญาตนําเขา

Standards

SPS

สินคาปศุสัตว

Cuba

National
Standardization Office

มีการออกหนังสือรับรองสินคา ควบคุมคุณภาพ การตรวจวัด ใหบริการ
Decree-Law No. 182 of QR
เอกสาร การตรวจมาตรฐานและอบรม โดยทุกกระทรวงและหนวยงานจะมี February 1998 /
การพัฒนามาตรฐานตาม NC ซึ่ง NC เปนสมาชิก ISO มาตรฐาน และคุณภาพ Decree-Law. 182 of
February 1998 / Website
กรมการคาตางประเทศ

Import
Licensing

สินคาทุกชนิด

กําหนดใหสินคาดังตอไปนี้ ตองจดทะเบียน ไดแก สินคาอาหาร (foodstuffs)
ของใชอุปโภคบริโภค รวมถึงอาหารสดและปรุงแตง สารปรุงแตงอาหาร
และวัตถุดิบ เครื่องสําอาง สินคายาที่ไดจากการสังเคราะหจากสารธรรมชาติ
ยาที่ใชทางทันตกรรม ยาชีวภาพ (วัคซีน เซรั่ม blood derivatives,
recombinant DNA, monoclonal anti-bodies และผลิตภัณฑทาง
ชีวภาพอื่นๆ) เครื่องมือในการวินิจฉัยโรค

Import
Licensing

อาหาร ของใชอุปโภคบริโภค
รวมถึงอาหารสดและปรุง
แตง สารปรุงแตงอาหาร
และวัตถุดิบ เครื่องสําอาง
ยาและผลิตภัณฑทางชีวภาพ
เครื่องมือในการวินิจฉัยโรค

Cuba

กระทรวงสาธารณสุข

Cuban standards for the QR
import and export of
foodstuffs
NC-38-03-06’87 / Cuban
standards for the import
and export of perfumes
and cosmetics
NC-95-37’87 / Website
กรมการคาตางประเทศ

หนา 24 of 94

มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

Cuba

Cuba

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ตองขออนุญาตในการนําเขา/สงออก อยางต่ํา 15 วันทําการ กอนการนําเขา Decree-Law No. 137 of QR
และใชเวลา 10 วันทําการ ในการแจงผล
April 1993 / Decree No.
18 of April 1993 /
Website กรมการคา
ตางประเทศ

The National Center
for Plant Health

กําหนดใหสินคาดังตอไปนี้ ตองมีการควบคุมการนําเขา ไดแก พืชและ
สวนประกอบของพืชทุกชนิด เมล็ดพืชที่ใชในการเกษตรหรือเมล็ดพืชปา
อาหารที่มาจากพืช natural or semi-elaborated origin อาหารสัตว
ผลิตภัณฑจากปา หอบรรจุภัณฑที่อาจมีเชื้อโรค ดินและทราย ปุยอินทรีย
วัตถุดิบที่มาจากพืช ใบยาสูบ organism or micro-organismที่เปนอันตราย
ตอการเกษตร สิ่งที่อาจนําพาโรคระบาด

Resolution No. 366 of QR
May 1990 modified by
Resolution No. 45 of
October 1994 / Website
กรมการคาตางประเทศ

ชื่อมาตรการ
Import
Licensing

กลุมสินคา
ยาสําหรับสัตว สัตวทุกชนิด
ทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิต
ผลิตภัณฑจากอวัยวะสัตว
เพื่อบริโภค ใชใน
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
ทดลอง จุลินทรีย พาราไซท
ที่มีผลตอสุขภาพสัตว -เซรั่ม
ฮอรโมน เอ็นไซม ที่ไดมา
จากสัตว -วัคซีน แบคทีเรีย
และผลิตภัณฑที่ใชเปนยา
เพื่อสัตว ในการตรวจ การ
เพาะเชื้อ

Import Control พืชและสวนประกอบ เมล็ด
พืชที่ใชในการเกษตรหรือ
เมล็ดพืชปา อาหารที่มา
จากพืช อาหารสัตว
ผลิตภัณฑจากปา หอบรรจุ
ภัณฑ วัตถุดิบที่มาจากพืช
ใบยาสูบ สิ่งที่อาจนําพาโรค
ระบาด
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ
Cuba

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ
the Ministry
of Public Health

Dominican

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

การนําเขาอุปกรณทางการแพทย ตองมีการตรวจสอบและจดทะเบียนนําเขา Resolution No. 110 of QR
โดยใชเวลาในการตรวจสอบสินคา 60 วันในการตอบรับหรือปฏิเสธการจด the Ministry of Public
ทะเบียน
Health, June 18, 1992 /
Regulation
ER-3-Procudure for the
evaluation and
registration of imported
medical equipment,
March 8, 1993 /
Regulation ER-2A of April
15, 1993 / Website
กรมการคาตางประเทศ

Import
Licensing

อุปกรณทางการแพทย
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ที่ใชในการวินิจฉัยโรค
ปองกัน บําบัด หรือควบคุม
โรค และการวิจัย การ
เปลี่ยน ปลูกถายอวัยวะ

บุหรี่ที่นําเขาจะตองติดแสตมปบนบรรจุภัณฑบุหรี่ในเขตสาธารณรัฐโดมินิกัน Website กรมการคา
รัฐบาลบังคับใหผูนําเขาบุหรี่ตองปฏิบัติตาม Article 14 of the regulations ตางประเทศ

Standards

TBT

บุหรี่นําเขา

Trade
Remedy

Safeguard

เสนดายฝายและเสนดายผสม

AD

เครื่องเรือนลายคราม (เซรา
มิก)

Egypt

Trade Agreements
Sector/Ministry of
Industry & Foreign
Trade

ใชมาตรการปองกันกับสินคาเสนดายฝายและเสนดายผสม (Cotton
yarn/blended yarn) อัตรา 3.48 LE/Kg (18/7/2012-30/12/2012),
อัตรา 3.13 LE/Kg (31/12/2012-30/12/2013), และอัตรา 2 LE/Kg
(31/12/2013-30/12/2014)

Ministerial Decree No.
589 for 2012 /
www.tas.gov.eg / สคต.
ไคโร ดวนที่สุด ที
14010/315 ลว 11 ธ.ค.
2555

Egypt

Trade Agreements
Sector/Ministry of
Industry & Foreign
Trade

ใชมาตรการ AD กับสินคาเครื่องเรือนลายคราม (เซรามิก) (Porcelain
Houseware (Ceramic) อัตรา 208% ไมนอยกวา 967 US$/Ton

Ministerial Decree No. 87 Trade
for 2003 /
Remedy
www.tas.gov.eg / สคต.
ไคโร ดวนที่สุด ที
14010/315 ลว 11 ธ.ค.
2555
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Egypt

Trade Agreements
Sector/Ministry of
Industry & Foreign
Trade

ใชมาตรการ AD กับสินคากรงขังสัตว อัตรา 0.0185 US$/Pen

Ministerial Decree No. 57 Trade
for 2007 /
Remedy
www.tas.gov.eg / สคต.
ไคโร ดวนที่สุด ที
14010/315 ลว 11 ธ.ค.
2555

AD

กรงขังสัตว (Pen)

Egypt

Trade Agreements
Sector/Ministry of
Industry & Foreign
Trade

ใชมาตรการ AD กับสินคายางรถโดยสารและรถบรรทุก โยจัดแบงจาก
31-60% ใหประเทศจีน และ 46-59% ใหประเทศอินเดีย

Ministerial Decree No.
195 for 2008 /
www.tas.gov.eg / สคต.
ไคโร ดวนที่สุด ที
14010/315 ลว 11 ธ.ค.
2555

Trade
Remedy

AD

ยางรถโดยสารและรถบรรทุก

Egypt

Trade Agreements
Sector/Ministry of
Industry & Foreign
Trade

ใชมาตรการ AD กับสินคาซิป (สําหรับเสื้อผา) พรอมฟนทําจากโลหะ หรือ Ministerial Decree No.
พลาสติก (Zippers (garment) with teeth made of metals or plastic) 659 for 2008 /
อัตรา 1.2 US$/Kg
www.tas.gov.eg / สคต.
ไคโร ดวนที่สุด ที
14010/315 ลว 11 ธ.ค.
2555

Trade
Remedy

AD

ซิป (สําหรับเสื้อผา) พรอม
ฟนทําจากโลหะ หรือ
พลาสติก

Egypt

Trade Agreements
Sector/Ministry of
Industry & Foreign
Trade

ใชมาตรการ AD กับสินคาเครื่องยนตไฟฟาที่มีกระแสสลับ ความจุ 30-100 Ministerial Decree No.
แรงมา (Electrical engine with alternating current, multifaced with 560 for 2010 /
capacities 30-100 horses) อัตรา 80%-86%
www.tas.gov.eg / สคต.
ไคโร ดวนที่สุด ที
14010/315 ลว 11 ธ.ค.
2555

Trade
Remedy

AD

เครื่องยนตไฟฟาที่มี
กระแสสลับ
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

Egypt

Trade Agreements
Sector/Ministry of
Industry & Foreign
Trade

EU

DG Health and
Consumer

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

Directive
2001/95/EC

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดกับภาชนะพลาสติกที่ผลิตจาก PET (Plastic
containers made from PET) คาธรรมเนียม 40% สําหรับบริษัท Invia
Company และ 45% สําหรับบริษัทอื่นๆ เทียบเปนเปอรเซ็นตจากคา CIF
หรือ 0.3 Euro/Kg สําหรับบริษัท Invia Company และ 0.5 Euro/Kg
สําหรับบริษัทอื่นๆที่ใหญกวา

Ministerial Decree No.
579 for 2011 /
www.tas.gov.eg / สคต.
ไคโร ดวนที่สุด ที
14010/315 ลว 11 ธ.ค.
2555

Trade
Remedy

สัปดาหที่ 18/2557 ตรวจพบสินคาไทยที่ไมไดมาตรฐาน 3 รายการ คือ

http://ec.europa.eu/cons Standards
umers/safety/rapex/index
_en.htm

ชื่อมาตรการ
AD

กลุมสินคา
ภาชนะพลาสติก

TBT

(1) ประเทศเยอรมนีตรวจพบหวงจมูก (nose piercing) เครื่องหมายการคา
Accessories มีนิเกิลเกินปริมาณที่กําหนด (54.7 µg/cm2/week) และ
สินคาไมไดมาตรฐานตาม REACH Regulation

(1) Jewellery

(2) ประเทศสเปนตรวจพบปลั๊กเสียบไฟสําหรับเดินทาง (travel plug
adapter) เครื่องหมายการคา Skross มีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดไฟฟาชอต
เนื่องจากมีความเปนไปไดที่จะเสียบขาปลั๊กขางหนึ่งเขากับเตาเสียบแลวขา
ปลั๊กอีกขางหนึ่งเปดโลงใหเขาถึงได และสินคาไมเปนไปตามมาตรฐานที่
เกี่ยวของในระดับประเทศ

(2) Elitrical appliances
and equipment

(3) ประเทศสเปนตรวจพบเสื้อผาเด็กทารก (Babies' clothes) เครื่องหมาย
การคา Neck & Neck กระดุมขางหลังหลุดไดงายและเด็กอาจกลืนเขาไปได
และไมเปนไปตามมาตรฐานยุโรป UNE 40902

(3) Clothing, textiles and
fashion items
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ
EU

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ
DG Trade/DG
AGRI/DG SANCO

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) /
มกอช. /กรมวิชาการ
เกษตร

DG-Agriculture and
Rural Development

มกอช.

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

มีสินคาในกลุมเกษตรกรรมและอาหาร เชน ขาว มันสําปะหลัง ปลา ไก กุง
เปนตน ที่มีขอกําหนดหามใชสวนผสมหรือเคมีบางอยางในการผลิต เพื่อ
ปองกันการมีสารตกคางเกินระดับที่ปลอดภัย ทําใหผูนําเขาจะตองตรวจสอบ
วาคุณภาพ ขนาด น้ําหนัก หีบหอ หรือ ฉลากสินคาเปนไปตามกําหนดหรือไม
นอกเหนือจากการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยพืชที่กําหนดเปนระเบียบ
ถาวรแลว สหภาพยุโรปยังสามารถประกาศ หาม หรือลดการนําเขาสินคา
บางชนิดไดเปนการชั่วคราว หากพบวาจะเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ประชาชนยุโรป เชน ไทยไดถูกหามสงสินคาประเภทไกสดเขาสหภาพยุโรปอัน
เนื่องมาจากโรคไขหวัดนกระบาด

สหภาพยุโรป
กรมวิชาการเกษตร
EU
(Germany) (DG Health and
/Switzerland Consumer Protection)

EU

สรุปมาตรการ

Council
Regulation
(EC) No
834/2007

ประเภท
มาตรการ

กลุมสินคา

SPS

สินคาเกษตร (click ดู
รายละเอียด)

หามการนําเขาสินคาอาหารที่มีสวนผสมของ GMO และหากจะนําเขาตองทํา REGULATION (EC) No
QR
เรื่องขออนุญาตและติด Labelling บนสินคาใหชัดเจนวามีสวนผสมของ GMO 1829/2003
on genetically modified
food and feed / สคร.
แฟรงกเฟรต ที่
16010.2/710 ลว 7 ธ.ค.
2555

Import
Prohibition

อาหาร

กําหนดหลักการ เปาหมาย กฎระเบียบการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย รวมถึง
สินคาปศุสัตว สัตวน้ําเพาะเลี้ยง พืช อาหารสัตว และอาหารอินทรียทั้งหมด,
การใชเครื่องหมายและการติดฉลาก,การคาสินคาเกษตรอินทรียกับประเทศที่
สาม

SPS

สินคาเกษตรอินทรีย

Commission ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย
Regulation เลีย้ งสัตว และแปรรูป
(EC) No
889/2008

Standards

ชื่อมาตรการ

http://eurStandards
lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
07:189:0001:0023:EN:PDF
http://www.organicstandards.info/en/docum
ents/CommissionRegulation-EU-No-8892008,11
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Commission ระเบียบเกี่ยวกับการนําเขาสินคาเกษตรอินทรียจากตางประเทศ
Regulation
(EC) No
1235/2008

http://www.organicstandards.info/en/docum
ents/CommissionRegulation-EC-No-12352008,9
กะเพราไมเหมาะที่จะนํามาประกอบเปนอาหารตามกฎระเบียบของสหภาพ สคต. โคเปนเฮเกน ที่ พณ Standards
ยุโรป ขอที่ 14 ซึ่งหมายความวา ไมเหมาะสมในการนํากะเพราไปใชในการ 13010/23 ลว 17 ม.ค. 2551
บริโภคเปนอาหารทุกประเภทไมวาจะเปน อาหารเสริม เครื่องเทศ หรือ อื่นๆ
และไมควรจําหนายในตลาดเดนมารก และทุกอยางที่เกี่ยวกับการตลาด

EU
(Denmark)

SPS

ผัก ผลไม และผลิตภัณฑ

EU
Danish Veterinary
(Denmark/ and Food
Administration
Finland
Sweden) +
EFTA
(Norway/
Finland)

ตองมีการตรวจสอบตัวอยางทุกลอต

Rapid Alert System for Standards
Food and Feed (RASFF)
ตาม Commission
Regulation (EU) No. 878
/2010 of 6 October
2010 / สคต. โคเปนเฮเกน
ที่ พณ 13010/23 ลว 17
ม.ค. 2551

SPS

ผัก ผลไม และผลิตภัณฑ

EU (France) AFNOR - DGCCRF

ฝรั่งเศสมักจะอางนโยบายของรัฐในการปกปองสุขอนามัยและความปลอดภัย WTO - Importers
Standards
ของประชาชน ในการกําหนดกฎระเบียบใหเขมงวดกวาประเทศอื่นๆ ใน
comments / สคต. ปารีส
สหภาพยุโรปสวนใหญ อาทิ สินคาของเลน เครื่องครัว เครื่องใชบนโตะอาหาร ที่ 15010/429 ลว 12 ธ.ค.
2555

SPS

สินคาทุกชนิด

EU (France) Ministry of Agriculture
- INAO

ในผรั่งเศส มีฉลากรับประกันคุณภาพและมาตรฐานสินคาอาหาร รวมทั้งสิ่ง
บงชี้ทางภูมิศาสตร จํานวนมากและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลตอการ
ตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาอาหาร และเปนการสงเสริมสินคา
ที่ผลิตในฝรั่งเศสทางออมดวย

Newspaper - Trade
studies / สคต. ปารีส ที่
15010/429 ลว 12 ธ.ค.
2555

Standards

SPS

อาหาร

EU
(Sweden)

กําหนดใหมีปริมาณสารตกคาง Prochloraz ไมเกิน 0.1 mg/kg

สอท. สตอกโฮลม (30 พ.ย
2555)

Standards

SPS

ผักและผลไมและผลิตภัณฑ

Swedish National
Food Administration
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

EU
DG Health and
กรมวิชาการเกษตร
(Germany) Consumer Protection

Regulation EC 396/2005 กําหนดระดับสารเคมีและยาฆาแมลงที่อนุญาต
ใหปนเปอนในสินคาอาหารได แตไมไดระบุวิธีการตรวจระดับสารตกคาง
สําหรับสินคาสําเร็จรูป เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและน้ําพริก

REGULATION (EC) NO
Standards
396/2005on maximum
residue levels of
pesticides in or on food
and feed of plant and
animal origin and
amending Council
Directive 91/414/EEC /
สคต. แฟรงกเฟรต ที่
16010.2/710 ลว 7 ธ.ค.
2555

SPS

อาหารแหง และบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป

EU
(Germany)/
Switzerland

มาตรการกําหนดใหผูนําเขาสินคาอาหารตองเปนผูรับผิดชอบคุณภาพของ
สินคาที่นําเขามาจําหนายในสหภาพยุโรปวาจะตองไดรับมาตรฐานตาม
กําหนด (สวิตเซอรแลนดใชกฎระเบียบเดียวกัน) หรือที่เรียกวา "Stable to
Table" Concept และกําหนดใหผูนําเขาตองสามารถแจงรายชื่อผูผลิตสินคา
ในสายการผลิตสินคาตั้งแตตนทางจนปลายทางได

REGULATION (EC) No
178/2002 laying down
the general principles
and requirements of
food law, establishing
the European Food
Safety Authority / สคร.
แฟรงกเฟรต ที่
16010.2/710 ลว 7 ธ.ค.
2555

Standards

SPS

อาหาร
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

EU (France) Ministry of Agriculture

EU

DG-SANCO

สรุปมาตรการ
การบังคับใชของกฎระเบียบ EU ในประเทศฝรั่งเศสมักเขมงวดกวาในประเทศ
EU อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ มักใชเวลานาน เนื่องจากมีจํานวนเจาหนาที่ไม
เพียงพอในการตรวจ จึงเปนอุปสรรคสําคัญตอสินคาอาหาร เชน ผัก ผลไมสด
ซึ่งเนาเสียไดงาย

กรมวิชาการเกษตร

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

Various European
Customs
legislation including
Food Law (Regulation
178/2002), Animal
Health conditions
(Council Directive
2002/99) /EU legislation
- French importer
comments / สคต. ปารีส ที่
15010/429 ลว 12 ธ.ค.
2555

Regulation
(EC) No
882/2004

การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของสินคาอาหารมนุษยและอาหาร http://europa.eu/legislati Standards
สัตว ที่มิไดมีแหลงกําเนิดมาจากสัตว (non animal origin)
on_summaries/food_safe
ty/veterinary_checks_and
_food_hygiene/f84005_e
n.htm#AMENDINGACT

Commission
Regulation
(EC) No
669/2009

การควบคุมสินคาอาหารและอาหารสัตว (food and feed) นําเขา ที่มี
แหลงกําเนิดจากพืช (non-animal origin) โดยใชมาตรการสุมตรวจเขม
สินคากลุมเสี่ยง (ศัตรูพืช เชื้อเชื้อจุลินทรีย และสารปราบศัตรูพืชตกคาง)
ของกลุมประเทศที่สามที่สงไปจําหนายยังสหภาพยุโรป ทั้งนี้
คณะกรรมาธิการยุโรปไดจัดทําบัญชีรายชื่อสินคานําเขาที่มีความเสี่ยงสูง
(high-risk import) ในภาคผนวก 1 ซึ่งตองมีใบรับรองการนําเขา (Common
Entry Document) นอกเหนือไปจากใบรับรองที่มีอยูแลวในปจจุบัน และ
จะถูกตรวจเขม ณ ดานนําเขา โดยคาใชจายในการสุมตรวจสินคาจะเปน
ภาระของผูนําเขา (เปนการปฎิบัติตาม Regulation 882/2004 on official
controls for feed and food products of non-animal origin)

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CEL
EX:32009R0669

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Customs
Procedure

อาหาร

SPS

ผักผลไม
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

EU

EU (Italy)

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

Commission
Implementing
Regulation
(EU) No
718/2014

การทบทวนรายการในภาคผนวก 1 ทุก 3 เดือน เพื่อปรับมาตรการสุมตรวจ
เขม โดยประมวลจากฐานขอมูลที่ EU ตรวจพบสินคาอาหารและอาหารสัตว
ไมปลอดภัยและมีการรายงานผลผานทางระบบ RASFF ปจจุบัน สินคาผัก
ของไทยที่ EU ใชมาตรการสุมตรวจเขม ไดแก พริกไมรวมพริกหวาน, ใบพลู,
ผักชี, โหระพา, สะระแหน, ถั่วฝกยาว และมะเขือมวง

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2014.190.01.005
5.01.ENG

Regulation
(EC) No
178/2002

ระบบเตือนภัยดานอาหารของสหภาพยุโรป หรือ RASFF (Rapid Alert
System for Food and Feed) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของมาตรา 50
มาตรา 51 และมาตรา 52 ของ Regulation 178/2002 (พ.ศ. 2545)
ภายใตสมุดปกขาววาดวยความปลอดภัยอาหาร เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการดําเนินมาตรการสุขอนามัยพืชและสัตว โดยการแลกเปลี่ยนขาวสาร
สําหรับหนวยงานตรวจสอบควบคุมของประเทศที่อยูในเครือขาย เพื่อเตือน
ภัยดานความปลอดภัยของอาหารกับประเทศสมาชิกไดอยางทั่วถึงและ
รวดเร็ว พรอมทั้งสง Notifications ที่มีรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับความ
ผิดปกติของสินคาดังกลาวใหกับหนวยงานของประเทศที่สาม ซึ่งเปนประเทศ
ตนทาง (Country of Origin) ของสินคาดังกลาวเพื่อใหตรวจสอบและแกไข
ปญหาตอไป

http://europa.eu/legislati
on_summaries/consumer
s/consumer_information/
f80501_en.htm

เพิ่มระดับการควบคุมการนําเขาสินคาอาหารและอาหารสัตว รวมทั้งการ
ตรวจสอบหาสารฆาแมลงสารตกคางของผัก

Commission Regulation Standards
(EU) No.878/ 2010, 6
October 2010 amended
EC Regulation
No.669/2009 / สคร. มิลาน
ที่ 24310/550 ลว 6 ธ.ค.
2555

ชื่อมาตรการ

SPS

กลุมสินคา

ผัก
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

EU

EU

DG MARE

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

กรมการคาตางประเทศ - C27Council
Implementing
Regulation
(EU) No
875/2013,
amending
Council
Implementing
Regulation
(EU) No
875/2013

กําหนดอัตราภาษีตอตานการทุมตลาด (Anti-Dumping Tax) ใหม สําหรับ
ผูประกอบการของไทยที่สงออกผลิตภัณฑขาวโพดหวาน (Zea mays var.
saccharata) ในลักษณะเมล็ดขาวโพดหวานแปรรูปในน้ําสมสายชูหรือ
กรดอะซิติกที่ไมผานการแชแข็ง (พิกัดภาษีศุลกากร 2001903010) และ
เมล็ดขาวโพดหวานแปรรูปที่ไมผานการแชแข็งอื่นๆ (พิกัดภาษีศุลกากร
2005800010) อยูที่อัตราระหวาง 3.1-14.3% สําหรับผูประกอบการ 6 ราย
ไดแก Karn Corn, Kuiburi Fruit Canning, Malee Sampran, River Kwai
International Food Industry และ Sun Sweet และผูประกอบการที่เปน
หุนสวนซึ่งระบุไวใน Annex ของกฎระเบียบฉบับนี้จํานวน 11 บริษัท สวน
ผูประกอบการรายอื่นจะใชอัตราที่ 14.3% ยกเวนผูประกอบการที่มีหลักฐาน
วาไมไดสงออกผลิตภัณฑดังกลาวระหวางการเขาตรวจสอบหลักฐานของ
สหภาพยุโรประหวางเดือนเมษายน 2554 ถึงมีนาคม 2555 รวมทั้งไมมีความ
เกี่ยวของกับผูสงออกหรือผูผลิตที่อยูภายใตขอกําหนดของกฎระเบียบ และ
ไดสงออกผลิตภัณฑภายหลังจากชวงเวลาของการตรวจสอบ หรือมีขอผูกพัน
ทางสัญญาที่ไมสามารถยกเลิกได จะสามารถใชอัตราภาษีที่ 12.9% (ที่มา:
มกอช.)

http://eurTrade
lex.europa.eu/legalRemedy
content/EN/TXT/PDF/?uri
=uriserv:OJ.L_.2013.244.0
1.0001.01.ENG

AD

กรมประมง

ระเบียบเพื่อปองกัน ตอตาน และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไรการควบคุม (IUU Fishing) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน
ตอตาน และขจัดการคาสินคาประมงทุกชนิดที่มาจากการทําประมงแบบผิด
กฎหมายที่จะเขาสูตลาดสหภาพยุโรป สาระสําคัญของระเบียบฯ คือ สินคา
ประมงที่จะสามารถนําเขาและสงออกมายังสหภาพยุโรปได จะตองแนบ
ใบรับรองการจับสัตวน้ํา (catch certificate) กํากับมาดวยเทานั้น เนื่องจาก
จะทําใหสามารถตรวจสอบยอนกลับที่มาของสินคาประมงที่นําเขาไปในตลาด
ได โดยใบรับรองการจับสัตวน้ํานี้จะออกโดยหนวยงานรับผิดชอบ
(Competent Authority: CA) ของประเทศเจาของธง ยืนยันวาสินคา
ดังกลาวมิไดมาจากการทําประมงผิดกฎหมาย

http://eurStandards
lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
08:286:0001:0032:EN:PDF

Environment สินคาประมง

Council
Regulation
(EC) No 1005/
2008

ขาวโพดหวาน
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

EU

DG DEVCO/DG ENV

กรมปาไม

FLEGT: Forest Law Enforcement, Governance and Tradeกําหนดให EU Timber Regulation
ผูประกอบการที่จําหนายไมใน EU มีหนาที่ตองตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ 995/2010 : EUTR
ไม เพื่อปองกันการคาไมที่ผิดกฎหมาย โดยประเทศผูสงออกอาจจัดทํา
ขอตกลงโดยสมัครใจกับ EU (Voluntary Partnership Agreement : VPA)
ผานระบบการออกใบอนุญาตกอนวางจําหนายใน EU (Licensing Scheme)
เพื่อเปนการรับรองวาไมไดมาโดยถูกกฎหมาย

Standards

TBT/Environm ไมและผลิตภัณฑไม (click
ent
ดูรายละเอียด)

EU

DG ENV

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) /
สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(สมอ.)

ระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารที่เปนอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ Directive on Restriction
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของสหภาพยุโรป (RoHs : Restriction of the of the Use of Certain
Hazardous Substance
Use of Certain Hazardous Substance)สารอันตรายที่ถูกหามโดย
ระเบียบนี้มีทั้งหมด 6 ชนิด ไดแก ตะกั่ว, ปรอท, แคดเมี่ยม, ฮาซาวาเรนทร
โครเมียม (Hexavalent Chromium), โพลีไบมีเนต ไบฟลีน
(Polybromianted Biphenyls (PBB)) และ โพลีไบมีเนต ไบฟลีน ไอเทอร
(Polybrominated Biphenyls Ether (PBDE)) สหภาพยุโรปหามใชสาร
เหลานี้ในผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตหรือสงมาขายใน
สหภาพยุโรป

Standards

TBT

เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (click ดู
รายละเอียด)

หนา 35 of 94

มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

EU

DG ENV

สศอ./สมอ.

Directive on Waste
Standards
ระเบียบวาดวยการจัดการเศษซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของ
Electrical and Electronic
สหภาพยุโรป (WEEE: Waste Electrical and Electronic
Equipment) สหภาพยุโรปกําหนดระเบียบ วี ขึ้นเพื่อวางมาตรการในการ Equipment
ปองกันการเพิ่มปริมาณของซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE)
และการใชซ้ํา (reuse) และการหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม (recycle) โดย
ผานระบบการรับคืน (return) และสงเสริมการนําชิ้นสวน/วัสดุกลับคืน
(recovery) และการจัดเก็บรวบรวม (collection) ของผูผลิต และเพื่อลด
ความเสี่ยงและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการกําจัดซาก ระเบียบวี
(WEEE) นี้พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักความรับผิดชอบของผูผลิต (the
principle of producer responsibility) โดยสหภาพยุโรปใชกลไกตลาด
เปนเครื่องมือในการบังคับใหผูผลิตหากลยุทธในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ
ที่ผูบริโภคทิ้ง ที่มีประสิทธิภาพและคุมคาที่สุด และกําหนดใหผูผลิตตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการจัดการทั้งหมด

EU

DG ENV

สศอ./สมอ.

ระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ (REACH: Registration Evaluation and
Authorisation of Chemical products) บังคับใชเปน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1) สารเคมี (Substance) จะมีระยะเวลาผอนผันสําหรับการจดทะเบียน
ภายใน 3 ป (2550-2553) ในการผลิต/นําเขา Carcinogenic, Mutagenic,
Toxic to Reproduction ที่มีปริมาณตั้งแต 1 ตัน/ป/ราย และสําหรับการ
ผลิต/นําเขาสารเคมีอื่นๆตั้งแต 1000 ตัน/ป/ราย และภายใน 6 ป
(2550-2556) สําหรับการผลิต/นําเขา ตั้งแต 100 ตัน/ป/ราย และภายใน 11
ป (2550 – 2561) สําหรับการผลิต/นําเขา ตั้งแต 1 ตัน/ป/ราย 2) สารเคมี
ตกคางในผลิตภัณฑ (Substance in Article) มีชวงเวลาผอนผันสําหรับการ
จดทะเบียน ภายใน 11 ป 3 เดือน (ประมาณป 2561) สําหรับสารเคมีตกคาง
ในผลิตภัณฑที่ผลิต/นําเขามากกวา 1 ตัน/ป/ราย/ผลิตภัณฑ และตามที่ EU
ไดกําหนดไวใน Directive 67 และสารเคมีที่ปลดปลอยออกมาระหวางการใช
งาน

EC Regulation
concerning Registration
Evaluation and
Authorisation of
Chemical products

Standards

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

TBT/Environm เครื่องใชไฟฟาและ
ent
อิเล็กทรอนิกส (click ดู
รายละเอียด)

TBT/Environm สินคาอุตสาหกรรม (click ดู
ent
รายละเอียด)
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ
EU

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ
DG Trade

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย
สศอ./สมอ.

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

EuP : Eco-design Requirements for Energy-using Productsสหภาพ Directive on Eco-design Standards
ยุโรปบังคับใหตองมีการปรับปรุงสมรรถนะทางสิ่งแวดลอมของสินคาที่ใช
Requirements for Energyพลังงานทุกประเภท (Energy-using Products) ตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ using Products
ผลิตภัณฑมีวัตถุประสงคเพื่อวางกรอบในการออกขอกําหนดการออกแบบ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-design) สําหรับผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน (EuP) ให
เปนในทิศทางเดียวกันทั่วสหภาพยุโรป เพื่อใหมั่นใจไดวา EuP เปนผลิตภัณฑ
รักษสิ่งแวดลอม (Eco-products) และกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดย
การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใชพลังงานและการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม
และเพิ่มความมั่นคงในแหลงพลังงานไปพรอมกัน

TBT/Environm เครื่องใชไฟฟาและ
ent
อิเล็กทรอนิกส (click ดู
รายละเอียด)

EU

ใชมาตรการตอบโตการอุดหนุนกับสินคาไทย 1 รายการ คือ เกลียวขอตอทอ สพต. บรัสเซลส ที่
Trade
ของเหล็กหลออบเหนียว (Threaded tube or pipe cast fittings of
05009/14 ลว 11 ม.ค. 2556 Remedy
malleable cast iron)

CVD

เกลียวขอตอทอของ
เหล็กหลออบเหนียว

EU

อยูระหวางการทบทวนการตออายุมาตรการตอบโตการอุดหนุนกับสินคาไทย สพต. บรัสเซลส ที่
Trade
คือ พลาสติก (Polyethylene terephthalate: PET)
05009/14 ลว 11 ม.ค. 2556 Remedy

CVD

พลาสติก

EU

ใชมาตรการตอบโตการหลีกเลี่ยงอากรการทุมตลาด (Anti-Circumvention) สพต. บรัสเซลส ที่
Trade
กับสินคาไทย คือ ผาตาขาย (open mesh fabrics of glass fibres)
05009/14 ลว 11 ม.ค. 2556 Remedy

Antiผาตาขาย
Circumvention

EU

ใชมาตรการตอบโตการหลีกเลี่ยงอากรการทุมตลาด (Anti-Circumvention) สพต. บรัสเซลส ที่
Trade
กับสินคาไทย คือ สปริงเหล็ก (stainless steel fasteners and parts
05009/14 ลว 11 ม.ค. 2556 Remedy
thereof)

Antiสปริงเหล็ก
Circumvention
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ
EU

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ
DG Climate

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

EU ETS: European Union Emission Trading Scheme กลไกการซื้อ
EU Directive 2008/101/EC Standards
ขายสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจกของสหภาพยุโรปกับภาคอุตสาหกรรม
การบินและอุตสาหกรรมการเดินเรือระหวางประเทศมีวัตถุประสงคเพื่อ
บรรลุพันธกรณีการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของตนภายใต Kyoto
Protocol และไดปรับใช EU ETS ในลักษณะมาตรการฝายเดียวกับ
ภาคอุตสาหกรรมการบินระหวางประเทศตั้งแตเดือนมกราคม 2555 โดยมี
แนวโนมจะปรับใช EU ETS กับภาคอุตสาหกรรมการเดินเรือระหวางประเทศ
ในอนาคต
นายจางที่จะนําเขาแรงงานตองระบุวา ตําแหนงงานนั้น เชนพอครัว แมครัว
Services
พนักงานนวด ฯลฯ เปนสาขาที่ตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะ และลงประกาศ
รับสมัครเพื่อพิสูจนวาไมสามารถวาจางคนในทองถิ่นได ซึ่งแรงงานที่จะ
นําเขามาตองมีใบประกาศนียบัตรรับรองในสาขาวิชาชีพของตนซึ่งบางแหงก็
ระบุวาตองมีวุฒิปริญญาตรี หลังจากนั้นก็นําไปยื่นเอกสาร สัญญาจางกับ
สถานทูตของประเทศผูรับเปนผูพิจารณาแลวแตดุลยพินิจของแตละสถานทูต
ซึ่งใชเวลาประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งสวนใหญจะเรียกรองเอกสารเพิ่มเติมอีก
มากมายและหลังจากนั้นสวนใหญจะไดรับแจงวาไมอนุญาต

Environment อุตสาหกรรมการบินและการ
เดินเรือ

EU (France) DGCCRF

ขณะที่ประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆ ยอมรับการใชภาษาอังกฤษแลว แต
ทางการฝรั่งเศสยังคงกําหนดใหตองใชภาษาฝรั่งเศสสําหรับ packaging,
labeling, user guide และเอกสารสงออก (บางกรณี) เชน health
certificate ในผลิตภัณฑจากสัตว

Toubon Law of 4 August Standards
1994 / Official Journal
of the french Republic /
สคต. ปารีส ที่ 15010/429
ลว 12 ธ.ค. 2555

TBT

EU (France) Ministry of Culture

การยื่นขอสัมปทานการออกอากาศโทรทัศนในฝรั่งเศสเปนเรื่องยาก
เนื่องจากมีการกําหนดโควตาสําหรับสื่อที่ไมไดทําในฝรั่งเศส (ต่ํากวารอยละ
60) และกําหนดโควตาสื่อที่ไมไดผลิตใน EU ไวที่ต่ํากวารอยละ 40

EU Broadcast Directive Services
of 1989/ French
legislation - US
li /
ป ี ี่

Market Access บริการสาขาโทรทัศน

EU
(Denmark/
Finland
Sweden) +
EFTA
(Norway/
Finland)

องคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (อบก.)

สรุปมาตรการ

Market Access บริการ พอครัว แมครัว
พนักงานนวดสปา

สินคาทุกชนิด
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

EU
DEUTSCHES PATENT- กรมทรัพยสินทางปญญา
(Germany) UND MARKENAMT
(ทป.)

ในประเทศเยอรมันมีการลงทุนดาน R&D มาก และมีกฎหมายควบคุม
ทรัพยสินทางปญญา พรอมทั้งมีการสนับสนุนใหผ็ประกอบการจดลิขสิทธิ์
และสิทธิบัตรของสินคาที่คิดคนขึ้นมาใหม รวมถึงการจดทะเบียนวิธีการผลิต
สินคา ทั้งนี้การจดสิทธิบัตรมีคาใชจายคอนขางสูง เชน คาขึ้นทะเบียนอยาง
นอย 1,600 บาท ตอสินคา คาดําเนินการตรวจสอบวามีการจดทะเบียน
สินคานั้นๆ 14,000 บาท และคาธรรมเนียมรายปตั้งแต 2,400 - 80,000 บาท

Indonesia

Minister of Agriculture

Ministry of Agriculture
1. ขาวหอมมะลิถูกจัดเปนขาวชนิดพิเศษ (Special Rice) ที่ตองมี
วัตถุประสงคพิเศษในการนําเขา เชน นําเขาเพื่อสุขภาพ (Health/ Dietary) Regulation No. 12/Mการบริโภคพิเศษเฉพาะกลุมผูบริโภค (Special consumption or certain DAG/PER/4/2008
segments) 2. ผูนําเขาจะตองจดทะเบียนเปนผูนําเขาประเภททั่วไป (API-T)
และผูนําเขาสินคาพิเศษ (NPIK) 3. การนําเขาจะตองไดรับการรับรองใหมี
การนําเขาได (Recommendation) จากกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียกอน
จากนั้นตองขออนุญาตจากกระทรวงการคาของอินโดนีเซียในการนําเขาใน
แตละ shipment

Indonesia

Minister of Agriculture

1. แปงขาวเจา และแปงขาวเหนียวถูกจัดเปนขาวชนิดพิเศษ (Special Rice) Ministry of Agriculture
Regulation No. 12/Mที่ตองมีวัตถุประสงคพิเศษในการนําเขาเฉพาะเพื่อการผลิต 2. ผูนําเขา
DAG/PER/4/2008
จะตองจดทะเบียนเปนผูนําเขาประเภทผูผลิต (API-P) และผูนําเขาสินคา
พิเศษ (NPIK) และนําเขามาเพื่อการผลิตเทานั้น ไมสามารถจําหนายตรงให
ผูบริโภคได 3. การนําเขาจะตองไดรับการรับรองใหมีการนําเขาได
(Recommendation) จากกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียกอน จากนั้นตอง
ขออนุญาตจากกระทรวงการคาของอินโดนีเซียในการนําเขาในแตละ
shipment

Indonesia

Minister of Agriculture

ประเภท
มาตรการ

BGBl. I S. 1702; BlPMZ Standards
2003, 322 / สคต. แฟรงก
เฟรต ที่ 16010.2/710 ลว 7
ธ.ค. 2555

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

IPR

สินคาทุกชนิด

QR

Import
Licensing

ขาวหอมมะลิ

QR

Import
Licensing

แปงขาวเจา และแปงขาว
เหนียว

1. ผูนําเขาสัตวน้ําจะตองเปนผูนําเขาที่จดทะเบียนเปนผูนําเขาทั่วไป (API-U) Ministry of Finishery and QR
หรือ ผูนําเขาที่เปนผูผลิต (API-P) และการนําเขาจะตองไดรับการรับรอง
Marine Affairs Regulation
การนําเขา (Recommendation) จากกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง No. 17/2010

Import
Licensing

สัตวน้ําสด/แปรรูป
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ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ
QR

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Indonesia

Minister of Trade

1. กําหนดใหสินคาประเภทจอบ (Mattocks, Picks, Hoes and Rakes)
Ministry of Trade
เสียมและพลั่ว (Other Hand Tools-) เปนสินคาควบคุม เนื่องจากรัฐบาล Regulation No.
ตองการปกปองสินคาที่ผลิตภายในประเทศ และสนับสนุนใหใชสินคาที่ผลิตได 487/MPP/Kep/2/2003
เองในประเทศ 2. กําหนดใหมีการแตงตั้งบริษัทผูนําเขาเพียง 3 รายซึ่งเปน
รัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซียใหเปนผูไดรับอนุญาตนําเขาสินคาดังกลาว 3. การ
นําเขาแตละครั้ง บริษัทผูนําเขาจะตองยื่นขออนุญาตนําเขาจากรัฐมนตรี
กระทรวงการคาของอินโดนีเซียดวย

Import Control อุปกรณการเกษตร

Indonesia

Minister of Agriculture กรมวิชาการเกษตร

ผักและผลไมจํานวน 100 รายการ 1. ตองควบคุมความปลอดภัยของอาหาร
สดที่มาจากพืชตองปลอดจากสารเคมี (สารตกคางยาฆาแมลง สารโลหะหนัก
และสารพิษจากเชื้อรา) การปนเปอนทางชีววิทยา และหรือการปนเปนจาก
สารเคมีตองหาม 2. ตองนําเขาจากประเทศที่มีระบบการรับรองความ
ปลอดภัยของอาหาร (Recognition) และ/หรือความตกลงวาดวยความเทา
เทียมกัน (Equivalence Agreement) และ/หรือการรับรองความปลอดภัย
ของอาหาร ณ แหลงผลิต (Recognition at the location of production)

Ministry of Agriculture Standards
Regulation No. 88/
Permentan/PP.340/12/20
11

SPS

ผัก ผลไม

Indonesia

Minister of Agriculture กรมวิชาการเกษตร

ผักและผลไมจํานวน 47 รายการ 1. ตองนําเขาจากแหลงเพาะปลูกที่ปลอด
จากการแพรเชื้อของแมลงวันผลไม และศัตรูพืช และมีใบรับรองปลอดโรค
พืชที่ปลอดจากแมลงวันผลไม 2. ผักและผลไมสดนําเขาได 4 จุด คือ ทาเรือ
3 แหง และสนามบิน 1 แหง (จากเดิม 8 แหง) เชนทาเรือเมืองสุราบายา
ทาเรือเมืองเมดาน ทาเรือเมืองมากัสซาร และสนามบินซูการโน-ฮัตตา 3.
หากนําเขาจากแหลงที่ปลอดจากจากการแพรของศัตรู /โรคพืช หรือจาก
ประเทศที่ไดรับการรับรองระบบความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety
Recognition System) ก็สามารถผานจุดนําเขาไดทุกจุด

Ministry of Agriculture Standards
Regulation No.42/
Permentan/OT.140/6/201
2 และ No.43/
Permentan/OT.140/6/201
2

SPS

ผัก ผลไม
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Indonesia

Minister of Agriculture

การนําเขาสินคาพืชหัว เชน หอมแดง กระเทียม และหอมหัวใหญ 1. ตอง
นําเขาจากแหลงเพาะปลูกที่ปลอดจากการแพรเชื้อของศัตรูพืช และมี
ใบรับรองปลอดโรคพืชที่ปลอดจากศัตรูพืช 2. พืชหัวนําเขาได 4 จุด คือ
ทาเรือ 3 แหง และสนามบิน 1 แหง (จากเดิม 8 แหง) เชนทาเรือเมืองสุราบา
ยา ทาเรือเมืองเมดาน ทาเรือเมืองมากัสซาร และสนามบินซูการโน-ฮัตตา 3.
พืชหัวที่นําเขามาจะตองไมมีราก ใบ และเศษของดินหรือสวนผสมของ
สารอินทรียที่เปนปุย หากพืชหัวที่นําเขาไมไดมาจากแหลงเพาะปลูกที่ปลอด
จากการแพรของศัตรู/โรคพืช จะตองผานขบวนการตางๆ เชน การรมควัน
(Fumigation) หรือการฉายรังสี

Ministry of Agriculture Standards
Regulation No.43/
Permentan/OT.140/6/201
2

SPS

สินคาพืชหัว

Indonesia

Minister of Agriculture

การนําเขาสินคาพืชสวนสด แหง แปรรูป 57 รายการ ไดแก ไมดอกไมประดับ
ผักและผลไมสด แปรรูป 1. ตองมีความจําเปนในการนําเขาเพื่อตอบสนอง
ความตองการ (Satisfying Domestic Demand) ที่ขาดแคลนสินคา
ภายในประเทศ และผลิตในประเทศไดไมเพียงพอกับความตองการ 2. ตองได
รับคํารับรองการนําเขา (Recommendation : RIPH) จากกระทรวงเกษตร
ของอินโดนีเซีย 3. ผูนําเขาจะตองไดรับอนุญาตเปนผูนําเขาสินคาพืชสวนเพื่อ
การคา และไดรับอนุญาตใหนําเขาจากกระทรวงการคาอินโดนีเซีย หลังจากที่
ไดรับการรับรองการนําเขาจากกระทรวงเกษตร ตอการนําเขา 1 ครั้ง

Ministry of Agriculture QR
Regulation No.60/
Permentan/OT.140/1/201
2

Import
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สินคาพืชสวนสด/แหง/แปร
รูป
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Indonesia

Minister of Agriculture

การนําเขาสินคาพืชสวนสด แหง แปรรูป 57 รายการ ไดแก ไมดอกไมประดับ Ministry of Trade
ผักและผลไมสด แปรรูป 1. กําหนดผูนําเขาพืชสวนเพื่อการผลิต (IP) และ Regulation No.60/Mผูนําเขาพืชสวนเพื่อธุรกิจการคา (RI) โดยผูนําเขาจะตองไดรับอนุญาตเปน DAG/PER/9/2012
API-P และ API-U จากกระทรวงการคา 2. การนําเขาในแตละครั้งตองไดรับ
ใบอนุญาตนําเขา (Import Permit) จากกระทรวงการคา โดยไดรับหนังสือ
คํารับรองในการนําเขา (RIPH)จากกระทรวงเกษตรกอน 3. ผูนําเขาตองมี
กรรมสิทธิ์ในหองเย็น และวิธีการเก็บรักษาความเย็นในขบวนการขนสง
รวมทั้งมีผูจัดจําหนายอยางนอย 3 ราย และไมสามารถขายตรงใหแกผูคา
ปลีกและผูบริโภคดวย 4.ตองมีบรรจุภัณฑและฉลากที่สอดคลองกับเงื่อนไข
ของการบรรจุภัณฑ 5. สินคาที่นําเขาจะตองมีการตรวจสอบดานเทคนิคของ
เอกสารประกอบการนําเขา (Pre-shipment Inspection)ณ ทาเรือตนทาง
โดยผูตรวจสอบ (Surveyor) ที่ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคาเทานั้น

QR

Import
Licensing

สินคาพืชสวนสด/แหง/แปร
รูป

Indonesia

Minister of Public
Health

1. การกําหนดคุณสมบัติยานําเขาวา ตองมีสรรพคุณสูงกวายาที่ผลิตใน
Ministry of Public Health QR
ประเทศ เปนยาใหม และที่ไมสามารถผลิตไดในประเทศ 2) การขึ้นทะเบียน Regulation No.1010/
ตํารับยานําเขา สามารถทําไดเฉพาะอุตสาหกรรมยาในประเทศเทานั้น (local MENKES/PER/XI/2008
pharmaceutical industry) โดยผูผลิตในตางประเทศมีหนังสือยินยอมให
จดทะเบียน 3) หากมีการวาจางอุตสาหกรรมยาในประเทศใหดําเนินการตาม
ขอ (2) แลว จะตองมีการถายทอดเทคโนโลยีและมีการผลิตยาดังกลาวใน
ประเทศอินโดนีเซียอยางนอย 5 ป
4) ยาที่นําเขาจะตองตองเปนไปตามมาตรฐานของ GMP

Import
Licensing

ยา

Indonesia

Ministry of Industry
and Trade

จํากัดปริมาณการนําเขาในแตละป โดยขึ้นอยูกับความตองการภายในประเทศ CCA
และตองเปนผูนําเขาที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น

Import
Licensing

น้ําตาล

QR
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Israel

Standard Institute of
Israel / Ministry of
Industry, Trade and
Labor

Israel

Ministry of Health,
Food Control
Administration

Israel

Food control Service,
Ministry of Health

Israel

Plant Protection and กรมปศุสัตว
Inspection Services,
Ministry of Agriculture
and Rural
Development

กรมวิชาการเกษตร

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

สินคาที่นําเขาตองผลิตตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว โดยแบงสินคาเปน 4 Standards Law of 1953 Standards
กลุม ไดแก กลุมที่ 1 สินคาที่มีอันตรายตอชีวิตและสุขภาพสูง จะตองมี
(amended 1 June 2005)
ใบรับรองมาตรฐานและสํานักงานมาตรฐานตองตรวจที่ศุลกากรทุก
/ สคต. เทลอาวีฟ
shipment เชน ของเด็กเลน เครื่องใชไฟฟา เครื่องดับเพลิง เปนตน กลุมที่ 2
สินคาที่มีอันตรายตอชีวิตและสุขภาพปานกลาง สินคานั้นตองสงไปตรวจที่
สํานักงานมาตรฐาน เมื่อไดรับอนุญาตแลว การนําเขาครั้งตอไป ผูนําเขาตอง
รับรองวาเหมือนสินคาที่เคยขออนุญาต (Importer's declatation) สํานัก
มาตรฐานไมตองตรวจทุก shipment เชน หลอดและทอ แวนตา ขวด เปน
ตน กลุมที่ 3 สินคาที่มีอัตราต่ํา การนําเขาใชเพียงการรับรองของผูนําเขาวา
สอดคลองกับมาตรฐาน (Importer's declatation) เชน กระเบื้องผนัง
เปนตน กลุมที่ 4 สินคาที่นําไปใชทางอุตสาหกรรม ศุลกากรจะไมใชเอกสาร
การรับรอง

TBT

สินคาทั่วไป

สินคาอาหารจะตองติดฉลากตามที่กฎหมายกําหนด ตองมีประเทศที่ผลิต ชื่อ
ที่อยู ของผูผลิตและผูนําเขาของอิสราเอล ตองมีสวนประกอบ น้ําหนักและ
ปริมาตร หนวยเปนเมตริก ฉลากของสินคาอาหารตองมีคุณคาอาหาร
ประกอบดวย ฉลากตองใชภาษาฮิบรู อาจมีภาษาอังกฤษได แตตัวหนังสือ
ตองเล็กกวาภาษาฮิบรู

Standards

TBT

อาหาร

กอนนําเขาผลิตภัณฑอาหารมาจําหนายในประเทศ ผูนําเขาตองนําสินคามา Public Health Order
จดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขกอน และตรวจสอบกอนการนําเขา ผูนํา (Food) 1983 / สคต. เทล
เขาตองจดทะเบียนกับ Food control Service และจัดทําใบรับรองผูนําเขา อาวีฟ

QR

Import
Licensing

อาหารแปรรูป

สินคาที่จะนําเขาตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงเกษตรกอนวาปลอดโรคพืช Plant Protection Law
และกระทรวงอุตสาหกรรม การคา และแรงงาน จึงจะพิจารณาวาอนุญาตให 1956 / Plant Import
นําเขา ผูนําเขาสัตวืและเนื่อสัตวตองจดทะเบียนเปนผูนําเขากอน
Regulation 2009 / สคต.
เทลอาวีฟ

QR

Import
Licensing

ผัก ผลไมสด

Consumer Protection
Law 5741-1981 / The
Consumer Protection
(Amendment No. 22)
Law, 5768-2008 / สคต.
เทลอาวีฟ
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กลุมสินคา

Israel

Egg and Poultry
อย.
Board, Ministry of
Agriculture and Rural
Development

Egg and Chicken Board จะอนุญาตใหนําเขาเมื่อขาดแคลน และผูนําเขา
จะตองไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการ Egg and Poultry Board

EGG AND POULTRY
QR
BOARD (PRODUCTION
AND MARKETING) LAW,
5724-1963 / สคต. เทลอา
วีฟ

Import
Licensing

ไขและไก

Israel

Pharmacology
สมอ.
Department, Ministry
of Health

สินคาที่จะนํามาขายในอิสราเอลตองนําไปจดทะเบียนกับ Pharmacology
Department เพื่อตรวจสอบเรื่องมาตรฐาน ความปลอดภัย คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ

www.health.gov.il / สคต. Standards
เทลอาวีฟ

TBT

เครื่องสําอาง ยา อุปกรณ
การแพทย

Israel

Standard Institute of สมอ.
Israel, Ministry of
Industry, trade and
Labor, Ministry of
Transport

รถยนตที่นําเขาตองมีระบบกรองอากาศเสีย รถเกาที่จะนําเขาตองมีอายุไม
เกิน 4 ป รุนรถที่จะนําเขาตองขออนุญาตกระทรวงคมนาคม รถยนตนั่ง
เครื่องดีเซลใชมาตรฐาน Euro 5 ตั้งแตเดือน ม.ค. 2552 รถบรรทุกเครื่อง
ดีเซล ใชมาตรฐาน Euro 5 ตั้งแตป 2552 ในป 2555 กระทรวงคมนาคม
อนุญาตใหนําเขารถยนตตามมาตรฐานสหรัฐฯ (Ministry of Transport ใช
มาตรฐานของ EU directive 96/96)

Standards Law of 1953 Standards
(amended 1 June 2005)
/ สคต. เทลอาวีฟ

TBT

รถยนต

Israel

Standard Institute of สมอ.
Israel, Ministry of
Industry, trade and
Labor, Ministry of
Transport

ตองผลิตตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน

Standards Law of 1953 / Standards
สคต. เทลอาวีฟ

TBT

ชิ้นสวนยานยนต

Israel

Standard Institute of สมอ.
Israel, Ministry of
Industry, trade and
Labor, Ministry of
Transport

ตองผลิตตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน

Standards Law of 1953 Standards
(amended 1 June 2005)
/ สคต. เทลอาวีฟ

TBT

เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส

Israel

Ministry of Energy

ตองไดมาตรฐานประหยัดพลังงาน สําหรับน้ํายาแอรตองเปนประเภท R-134a the Energy Resources
Standards
Law, 5740 - 1989 / สคต.
เทลอาวีฟ

TBT

ตูเย็น
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ประเทศ
Japan

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย
มกอช.

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

สินคาเกษตรและอาหารปจจุบัน ญี่ปุนอนุญาตนําเขาสินคาผัก และผลไมสด www.mhlw.go.jp
จากไทย ดังนี้ (1) ผักสด 21 ชนิด ไดแก คื่นชาย คะแยง กะหล้ําใบ คะนา
ยี่หรา สมปอย/ชะอม ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว ผักชี โหระพา ใบกะเพรา ใบ
สะระแหน ใบบัวบก ใบแมงลัก ใบมะกรูด แพรว ถั่วลันเตา ตะไคร ผักเปด
กระเจี๊ยบเขียว และผักกระเฉด (2) ผลไมสด 6 ชนิด ไดแก ทุเรียน กลวย
สับปะรด มะพราว มังคุด และมะมวง โดยตองมีการควบคุมสารเคมีทางการ
เกษตร ดังนี้ (1) สารเคมีจํานวน 65 รายการ ที่ไมจําเปนตองกําหนดคา
MRLs เนื่องจากพิจารณาแลววามีความปลอดภัย (2) สารเคมีทีมีการ
กําหนดคา MRLs ชั่วคราวจํานวน 758 รายการ ในจํานวนนั้นมีสารเคมี 16
รายการที่ไมอนุญาตใหมีการตกคางหรือหามใชในอาหาร (3) สารเคมีอื่นๆ ที่
ยังไมถูกกําหนดคา MRLs และไมปรากฏรายชื่อในขอ 1-2 กําหนดใหใชคา
MRLs ที่ระดับ 0.01 ppm เปนมาตรฐานทั่วไป (Uniform Limit) ตองมี
ใบรับรองสุขอนามัยที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตรของไทยกํากับมาพรอมการ
นําเขา มีการกําหนดคาสารตกคางทางเกษตรตาม Positive List System
ตองผานการอบไอน้ํารอนโดยตองมีเจาหนาที่กักกันพืชญี่ปุนมาควบคุมการอบ
ไอน้ําและลงนามรวมเจาหนาที่กักกันพืชไทย (กําจัดแมลงวันผลไม)

ประเภท
มาตรการ
Standards

ชื่อมาตรการ
SPS

กลุมสินคา
ผัก ผลไม

หนา 45 of 94

มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Japan

www.mhlw.go.jp /
ตองผานการตรวจวิเคราะหสารเคมีตามขั้นตอน ดังนี้ (1) Pre-shipment
Sample Inspection สารเคมีที่ไมมีการกําหนดคา MRLs (Uniform Limit) www.maff.go.jp
จํานวน 208 รายการ ณ โรงสี คลังสินคาของผูสงออก ดําเนินการโดย
หนวยงานตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับ MHLW และ MHLW เปนผูออก
คาใชจาย (2) Pre-shipment Sample Inspection สุมตรวจสารเคมีที่มีการ
กําหนดคา MRLs (Provisional MRLs) จํานวน 310 รายการ ณ โรงสี
คลังสินคาของผูสงออก ดําเนินการตรวจสอบโดยหองปฏิบัติการของประเทศ
ผูสงออก โดยผูนําเขาตองจายเงินคาประกันการตรวจสอบคุณภาพขาวกอน
การสงออกจากประเทศตนทางในอัตรา 1.8 ลานเยนตอปริมาณสินคา 1
พันตัน ทั้งนี้ ผูนําเขาสามารถนําคาใชจายในการตรวจสอบนี้บวกรวมเปน
ราคาขายขาวใหแก MAFF ได (3) Loading Sample Inspection สุมตรวจ
สารเคมีที่มีการกําหนดคา MRLs (Provisional MRLs) จํานวน 310 รายการ
ดําเนินการโดยหนวยงานตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับ MHLW โดยตองเก็บ
และสงตัวอยางขาวไปทําการตรวจที่ญี่ปุน และ MHLW เปนผูออกคาใชจาย
(4) Regulatory Monitoring โดยเจาหนาที่ของ MHLW จะทําการสุมตรวจ
สินคาทุกล็อต โดยการเก็บตัวอยางสินคา ณ ดานนําเขาในญี่ปุน และตรวจ
สารเคมีจํานวน 98 รายการ

Standards

SPS

ขาวและผลิตภัณฑ

Japan

(1) การตรวจสอบยอนกลับ ผูจําหนาย ผูแปรรูป หรือผูที่ประกอบธุรกิจดาน www.maff.go.jp
ขาวและผลิตภัณฑตองจัดเก็บขอมูลการเคลื่อนยายผลิตภัณฑเปนเอกสาร
หรือเปนแบบอิเล็กทรอนิกส โดยขอมูลที่ตองเก็บประกอบดวย ชื่อผลิตภัณฑ
ปริมาณ ชื่อผูซื้อ/ผูจําหนาย ประเทศแหลงกําเนิด วันที่ สถานที่จัดสง /
ปลายทาง และขอกําหนดเรื่องการใชงานเฉพาะ (ถามี) (2) การระบุขอมูล
ประเทศแหลงกําเนิด ผูจําหนายขาวและผลิตภัณฑตองแจงขอมูลแหลงกําเนิด
โดยในกรณีที่มีการเคลื่อนยายสินคาระหวางผูประกอบการ ตองแสดงขอมูล
บนบรรจุภัณฑหรือใบแจงทางโทรสาร อีเมล หรือวิธีอื่นๆ สําหรับในกรณีที่
จําหนายในผูบริโภค ตองแสดงขอมูลบนบรรจุภัณฑ หรือ ณ สถานที่จําหนาย

Customs

Customs
Procedure

ขาวและผลิตภัณฑ
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

Japan

Japan

Ministry of Health,
Labour and Welfare

มกอช.

Japan
Japan

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

กําหนดสารอาหารระงับใชจํานวน 125 ชนิด เนื่องจากพบวาปจจุบันไมมีการ www.mhlw.go.jp
ใชสารดังกลาวในการผลิตอาหารของญี่ปุนมาเปนเวลานาน เชน กลูโคซามีน
วานหางจรเข เคย และ ไคติน เปนตน

Standards

SPS

อาหาร

กําหนดระดับสูงสุดของ radioactive cesium ในอาหาร

Standards

SPS

อาหาร

กําหนดมาตรฐาน (ปริมาณและชนิด) ของสารปนเปอนที่อนุญาตใหมีไดใน
www.mhlw.go.jp
กระปอง
การนําเขาอาหารทะเลแปรรูป เชน ปลาทูนากระปอง ปลาแม็คคาเร็ล
www.mhlw.go.jp
กระปอง และปลาแซลมอนกระปอง เปนตน (1) ตองมีใบรับรองสุขอนามัย
โดยหนวยงานของรัฐบาลไทยที่ผานการเห็นชอบจากรัฐบาลญี่ปุน (2) มี
ขอกําหนดเกี่ยวกับ Sodium Saccharin (สารตกคาง) วาตองมีปริมาณนอย
กวา 0.2 g/kg (3) สินคาที่ผานการรับรองโดยระบบ Pre-certification จาก
MHLW สามารถนําเขาไดโดยไมตองหยุดตรวจ ณ ดานนําเขา เพียงแตเก็บ
ตัวอยางสินคาไวตรวจสอบภายหลัง

Standards

SPS

อาหารกระปอง

Standards

SPS

อาหารทะเลแปรรูป

Codex Alimentarius
Commission

Japan

Ministry of Health,
Labour and Welfare

มกอช.

กําหนดใหทําฉลากระบุวามีกุง ล็อปสเตอร และปู เปนสวนผสมของอาหาร
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานฉลากสําหรับอาหารที่มีสารกอภูมิแพ

Codex Alimentarius
Commission

Standards

SPS

อาหารแปรรูปที่มีกุง ล็อป
สเตอร และปู

Japan

Ministry of Health,
Labour and Welfare

มกอช.

กําหนดระดับสูงสุดของแคดเมียม

Codex Alimentarius
Commission

Standards

SPS

ซีเรียล

Japan

Ministry of Health,
Labour and Welfare

มกอช.

กําหนดลักษณะและมาตรฐานของเนื้อวัวสําหรับกินดิบ

Standards

SPS

เนื้อวัวสด แชเย็น และแชแข็ง
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

Japan

ในการนําเขาเนื้อสัตวแปรรูป ปรุงสุก เชน เนื้อหมูและเนื้อวัว เปนตน (1)
www.maff.go.jp
โรงงานผูผลิตตองผานการตรวจสอบรับรองจากกระทรวงเกษตร ปาไม และ
ประมง (MAFF) ของญี่ปุน (2) ตองผานการตรวจกักกันโรคสัตว ณ ดาน
นําเขา โดยมีใบรับรองสุขอนามัยที่ออกโดยกรมปศุสัตวกํากับมาพรอมการ
นําเขา เมื่อผลตรวจปรากฏวาปลอดโรค จึงจะนําสินคาออกจากดานได (3)
กําหนดคา MRL ของสารปรุงแตงอาหารตาม Food Sanitation Law (4) มี
Potassium nitrade ไมเกิน 0.07g/kg (5) ตองติดฉลากระบุชื่อสินคา ชื่อ
ผูผลิต (ผูนําเขา) ที่อยูโรงงานผูผลิต (ผูนําเขา) วันเดือนปที่ผลิต และวิธีการ
เก็บรักษา (6) ตองติดฉลากอาหารกอภูมิแพ กรณีที่อาหารมีสวนประกอบของ
เนื้อหมูและเนื้อวัว (7) สามารถติดเครื่องหมาย JAS Mark ซึ่งเปน
เครื่องหมายแสดงมาตรฐานสินคาเกษตร ไดตามความสมัครใจ หากสินคา
เปนไปตามมาตรฐาน Japanese Agricultural Standard

Japan

กรณีอาหารแมวและสุนัข ผูนําเขายื่นเอกสารขอมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู ที่ตั้ง
ของผูผลิตตอกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงสิ่งแวดลอม อีกทั้ง ฉลากตอง
ระบุประเทศผูผลิต วัตถุดิบ ผูจําหนายในญี่ปุน วันหมดอายุ

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Standards

SPS

เนื้อสัตวแปรรูป/ปรุงสุก

Pet Food Safety Act I - Standards
Feed Safety Law II /
www.maff. go.jp /
www.env. go.jp /
www.jppfma.org / สคต.
ฟูกุโอกะ

TBT

สินคาสัตวเลี้ยง
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

Japan

Japan

Ministry of
Agriculture, Forestry
and Fisheries

มกอช.

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

การนําเขาเครื่องดื่ม (น้ํา Soft Drink เบียร ไวน) (1) ตองมีใบรับรองการ
Food Sanitation Law /
www.mhlw.go.jp /
นําเขา (2) ในการนําเขาครั้งแรกตองสงตัวอยางแนบมาพรอมกับรายชื่อ
สวนประกอบ และขั้นตอนการผลิต (3) ไมอนุญาตใหมีตะกอนหรือขุนมัว
www.maff.go.jp
รวมทั้งตองไมตรวจพบสารหนู ตะกั่ว และแคดเมียม (4) ตองมีคา Coliform
group, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa เปนลบ (5)
เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล ตองมีการแจงลวงหนา หากมีสารปรุง
แตง สารแตงสี และสารเพิ่มความหวานนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน Food
Sanitation Law (6) เครื่องดื่มน้ําอัดลมที่มีสวนผสมของพืชหรือสัตว ตองใช
กระบวนการผานความรอน ขึ้นอยูกับระดับคา pH ของน้ําที่นํามาใชในการ
ผลิต (7) ตองปดฉลากระบุชื่อสินคา สวนผสม สารปรุงแตง วิธีการเก็บรักษา
วันเดือนปที่ผลิต ชื่อและสถานที่ผลิต

Standards

SPS

เครื่องดื่ม

เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคของสัตวในญี่ปุน animal quarantine
officer ของญี่ปุนจะทําความสะอาดและฆาเชื่อกระเปาและสัมภาระอื่นของ
ผูโดยสารและลูกเรือทุกเชื้อชาติที่เดินทางมาจากตางประเทศ ทั้งที่สนามบิน
และทาเรือ เมื่อ animal quarantine officer เห็นวามีความจําเปนตองทํา

Standards

SPS

กระเปาและสัมภาระ
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ
Japan

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย
คต.

สรุปมาตรการ
กฎหมายควบคุมกระบวนการนําเขาและการจําหนายผลิตภัณฑยาสูบโดย
เนนที่เกี่ยวของกับสุขภาพตามหลักสากลดังนี้
1.Tobacco Industry Law กําหนดดังนี้ 1.1 ใหผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ
และผลิตภัณฑทดแทนยาสูบตองจดทะเบียนตอกระทรวงการคลัง โดยยื่นตอ
ศุลกากรในเขตที่บริษัทตั้อยู 1.2เมื่อผลิตภัณฑนั้นไมเคยมีการจําหนายใน
ญี่ปุนมากอน บริษัทตองตั้งราคาแนะนําสําหรับการขายปลีกของผลิตภัณฑ
ยาสูบแตละชนิดเพื่อขอความเห็นชอบจากสํานักการเงินกระทรวงการคลัง
กอน โดยจัดสงไion Division ไปยัง Tobacco Industris offices
Coordinat 2.Tobacco Tax Law สินคานําเขาตองจาย Tobacco Tax
พรอมกับภาษีนําเขาและ consumption tax โดยบริษัทคาสงตองรายงาน
ยอดขายตอผูวาราชการจังหวัดที่เปนที่ตั้งกิจการกอนปดงวดการดําเนินธุรกิจ
3. ระเบียบและขอกําหนดในการจําหนายผลิตภัณฑยาสูบ 3.1 สินคาที่
จําหนายนอกจากตองปฏิบัติตามTobacco Industry Law และ Lacal
Tobucco Ordinances แลว ยังมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการปดฉลากภายใต
ขอกําหนดของกฎหมาย Law for Promotion of Effctive Utilization of
Resources และระเบียบวาดวยการหมุนเวียนกลับมาใช (Recycling
provision) ของบรรจุภัณฑ (Containers and Packin recycling Law)
ทั้งนี้ บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑยาสูบที่วางจําหนายตองมีฉลากใหขอมูล
เกี่ยวกับการเตือนภัยเรื่องสขภาพและสวนผสมของ Tar และ nicotine ใน

ผลิตภัณฑ 3.2 ผูคาปลีกตองไดรับใบอนุญาต(license) การจําหนายจาก
กระทรวงการคลังสําหรับใชกับแตละราน/สถานที่ที่จําหนาย 4.ขอกําหนด
เกี่ยวกับสลาก บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑยาสูบ ที่วางจําหนายตองมีฉลากให
ขอมูลเกี่ยวกับการเตือนภัยเรื่องสุขภาพและสวนผสมของของ Tar และ
nicotine ในผลิตภัณฑในทางปฏิบัติกลุมผูประกอบการในญี่ปุนใหขอมูลแก
ผูบริโภคดวยการใสขอความ "Let's observe manners when smoking"
บนฉลากสินคา

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ
Standards

ชื่อมาตรการ
TBT

กลุมสินคา
ผลิตภัณฑยาสูบ
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

Standards
Law Concerning the
Examination and
Regulation of
Manufacture, etc., of
Chemical Substances /
Industrial Safety and
Health Law / Fire Service
Law / Consumer
Product Safety Law /
Industrial
Standardization Law /
สคต. โอซากา ดวนที่สุด ที่
25310/789 ลว 13 ธ.ค.
2555

Japan

Ministry of Economy,
Trade and Industry /
Ministry of Health,
Labour and Welfare /
Ministry of Internal
Affairs and
Communications /
Consumer Affairs
Agency / Japanese
Industrial Standards
Committee

1. กฎหมายเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมและคุมครองผูบริโภค 2. กฎหมายเพื่อ
คุมครองสุขภาพแรงงาน และความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 3. กฎหมาย
เพื่อรักษาความปลอดภัยและลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเหตุภัยพิบัติ เชน
แผนดินไหว และพายุ เปนตน 4. กฎหมายเพื่อคุมครองความปลอดภัยของ
ผูบริโภค และ 5. มาตรฐานและติดฉลากตามความสมัครใจ (JIS Mark)

Japan

(1) หนวยงานรับคํารอง
Pharmaceuticals and
Medical Devices
Evaluation Center (2)
หนวยงานทดสอบ
คุณภาพและความ
ปลอดภัย Organization
for Pharmaceutical
Safety and Research
(3) หนวยงานให
ความเห็น
Pharmaceutical
Affairs and Food
Sanitation Council

ตองมีใบรับรองและใบอนุญาตการผลิต การนําเขา และการจําหนาย รวมทั้ง www.mhlw.go.jp
ถูกกํากับดูแลในทุกขั้นตอน

QR

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

TBT

ยางและผลิตภัณฑ

Import
Licensing

ยาและเภสัชภัณฑ
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

Japan

Japan

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ผูผลิตและผูนําเขาตองควบคุมสารเคมีอันตราย 6 รายการคือ ตะกั่ว ปรอท Law for Promotion of
โครเมียม แคดเมียม PBB และ PBDE ในการผลิตมิใหมีสารเคมีดังกลาวเจือ Effective Utilization of
ปนอยูในสินคาเกินกวาคามาตรฐานที่กําหนดโดยผูผลิตและผูนําเขาตอง
Resources
ดําเนินการดังนี้ 1) ประทับเครื่องหมายแสดงสวนประกอบของสารเคมีลงบน
ตัวสินคาและบรรจุภัณฑ 2)ประทับเครื่องหมายและระบุสัญลักษณสารเคมีลง
ในสมุดแจงรายการสินคา(Catalog) และ 3) เผยพรขอมูลของสารเคมีที่เจอ
ปนอยูในสินคาผานทางเว็บไซต
Ministry of Economy,
Trade and Industry
/Japanese Industrial
Standards Committee
/ Steering Council of
Safety Certification
for Electrical and
Electronic Appliances
Parts of Japan

1. การติดฉลากที่ตองระบุรายละเอียดวิธีการใช ขอควรระวัง ที่อยู เบอร
โทรศัพทของผูปดฉลากเปนภาษาญี่ปุน (ระเบียบบังคับการติดฉลาก PSE
mark) 2. สินคาประเภท Specified Electrical Appliances and
Materials จํานวน 112 รายการ เชน สายไฟฟา หมอแปลง สวิตซ
และบัลาสต เปนตน ผูผลิตตองดําเนินการดังนี้ 2.1) โรงงานตองผานการ
ตรวจสอบและรับรองโดยหนวยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรมของญี่ปุน (METI) 2.2) สินคาตองเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด โดยตองผานการตรวจสอบและรับรองโดยหนวยงานที่
ขึ้นทะเบียนกับ METI 3. กฎหมายการประหยัดพลังงาน เพื่อใชผลิตภัณฑให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร และ Vending
Machine และ 4. มาตรฐานและติดฉลากตามความสมัครใจ (JIS Mark/ S
Mark)

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Standards

TBT

เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน
ตูเย็น และเครื่องซักผา

The Household goods Standards
Quality labeling law /
Electric Appliance and
Material Safety Law
(Den-an Law) / Act on
the Rational Use of
Energy (Energy
Conservation Law) /
Industrial
Standardization Law /
Safety Certification Mark
/ สคต. โอซากา ดวนที่สุด ที่
25310/789 ลว 13 ธ.ค.
2555

TBT

เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ
Japan

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ
Ministry of Health,
Labour and Welfare /
Ministry of Economy,
Trade and Industry
/Japanese Industrial
Standards Committee

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

1. กฎหมายเพื่อคุมครองความปลอดภัยของสาธารณะ (Public Health) 2. Poisonous and
กฎหมายเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม และคุมครองผูบริโภค และ 3. มาตรฐานและ Deleterious Substances
ติดฉลากตามความสมัครใจ (JIS Mark)
Law / Law Concerning
the Examination and
Regulation of
Manufacture, etc., of
Chemical Substances /
Industrial
Standardization Law /
สคต. โอซากา ดวนที่สุด ที่
25310/789 ลว 13 ธ.ค.
2555

ประเภท
มาตรการ
Standards

ชื่อมาตรการ
TBT

กลุมสินคา
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ
Japan

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ
Ministry of Land,
Infrastructure,
Transport and
Tourism of Japan

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

กระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน การขนสง และการทองเที่ยวของญี่ปุน (Ministry Safety Regulations for
of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan) อยูระหวาง
Road Vehicles
การแกไขระเบียบความปลอดภัยสําหรับยานยนต (Safety Regulations for
Road Vehicles) เพื่อพัฒนาความปลอดภัยใหกับผูขับขี่และใหสอดคลองกับ
มาตรฐาน UNCEC (The United Nation Economic Commission for
Europe) ซึ่งครอบคลุมสินคาเกี่ยวกับสวนประกอบและอุปกรณยานยนตตางๆ เชน
ไฟหนา ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน ชิ้นสวนที่ยึดประตูและกลอนประตู เบรค เข็มขัดนิรภัย
และที่นั่ง รายละเอียดการปรับแกไขสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 1. ไฟหนา สําหรับ
รถยนตที่ผลิตตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ปรับแกไข -ระดับการสองสวางสูงสุด ความคงทนของเลนสที่ทําจากพลาสติกและอุปกรณควบคุมการเปลี่ยนลําแสง
(beam) ของไฟหนา 2.ชิ้นสวนที่ยึดประตูและกลอนประตูรถยนต สําหรับรถยนต
ที่ผลิตตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2555 สาระที่ปรับแกไข - การปกปองประตูในการ
เปดออก ขณะที่เกิดการชนประสานงา เพื่อปองกันการบาดเจ็บและเสียชีวิต 3.
เบรค สําหรับรถยนตที่ออกแบบตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และรถยนตผลิต
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ปรับแกไข -การทดสอบระบบอุปกรณควบคุม
การทรงตัวอิเล็กทรอนิกส (Electronic Stability Countrol: ESC) 4. เข็มขัด
นิรภัย สําหรับรถยนตที่ผลิตตั้งแต 1 กรกฎาคม 2555 สาระที่ปรับแกไข -การ
บังคับใชในการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสําหรับที่นั่งที่พับได 5.ที่นั่ง สําหรับรถยนตที่
ผลิตตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2555

ประเภท
มาตรการ
Standards

ชื่อมาตรการ
TBT

กลุมสินคา
รถยนต
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ
Japan

Japan

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ
Ministry of Land,
Infrastructure and
Transport /
Consumer Affairs
Agency / Japanese
Industrial Standards
Committee / Japan
Automobile Tire
Manufactures
Association (JATMA)

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

1. กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับผูใชงาน 2. กฎหมายพื่อคุมครอง
ผูบริโภค และ 3. มาตรฐานและติดฉลากตามความสมัครใจ (JIS Mark/
JATMA Standards)

Road Vehicles Law /The Standards
Act Against Unjustifiable
Premiums and
Misleading
Representation /
Industrial
Standardization Law /
สคต. โอซากา ดวนที่สุด ที่
25310/789 ลว 13 ธ.ค.
2555

TBT

ยานยนตและชิ้นสวน

1. เครื่องใชบนโตะอาหารที่ทําจากพลาสติก ผูนําเขาตองยื่นเอกสารขอมูล
วัตถุดิบการผลิตประกอบการนําเขา 2. ฉลากตองระบุสวนประกอบ ชื่อและ
ประเทศผูผลิต ชื่อและที่อยูของผูติดฉลาก และ 3. กรณีสินคา recycle
ฉลากตองระบุเรื่องการใช และการเก็บดวย

Food Sanitation Law / Standards
Law for Promotion of
Sorted Collection and
Recycling of Containers
and Packaging /
Household Goods
Quality and Labelling
Law / www.mhlw.go.jp /
www.meti.go.jp / สคต..
ฟูกุโอกะ

TBT

ผลิตภัณฑพลาสติก
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Japan

Ministry of Internal
Affairs and
Communications /
Ministry of Economy,
Trade and Industry /
Consumer Affairs
Agency /Japanese
Industrial Standards
Committee

1. กฎหมายเพื่อคุมครองผูบริโภคและความปลอดภัยของสาธารณะ (Public
Health) 2. กฎหมายเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภค 3.
กฎหมายเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค 4. ระเบียบสมัครใจในการ
ติดฉลากเพื่อใหนํากลับมาใชใหม และ 5. มาตรฐานและติดฉลากตามความ
สมัครใจ (JIS Mark)

Telecommunication
Standards
Business Law / Electric
Appliance and Material
Safety Law (Den-an Law)
/ Consumer Product
Safety Law / Recycle
Law / Industrial
Standardization Law /
สคต. โอซากา ดวนที่สุด ที่
25310/789 ลว 13 ธ.ค.
2555

TBT

เครื่องรับ-สงสัญญาณ
คลื่นวิทยุ (Transmitter
and Receiver)

Japan

Ministry of Economy,
Trade and Industry
/Japanese Industrial
Standards Committee
/ Steering Council of
Safety Certification
for Electrical and
Electronic Appliances
Parts of Japan

1. กฎหมายเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภค 2. กฎหมาย
เพื่อคุมครองผูบริโภค และสงเสริมการใชผลิตภัณฑอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ระเบียบบังคับการติดฉลาก PSE mark และ 4. มาตรฐานและติดฉลาก
ตามความสมัครใจ (JIS Mark/ S Mark)

Standards
Telecommunication
Business Law / Electric
Appliance and Material
Safety Law (Den-an Law)
/ Electricity Utilities
Industry law Consumer
Product Safety Law /
Recycle Law / Industrial
Standardization Law /
Safety Certification Mark
/ สคต. โอซากา ดวนที่สุด ที่
25310/789 ลว 13 ธ.ค.
2555

TBT

เครื่องผลิตพลังงาน
(Generator)
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Malaysia

Padiberas National
Berhad (BERNAS)

คต.

Padiberas National Berhad (BERNAS) เปนหนวยงานเดียวที่ไดรับ
สคต. กัวลาลัมเปอร
อนุญาตจาก Ministry of Agricultural and Agro-Based Industry ให
สามารถนําเขาขาวจากตางประเทศและกระจายแหลงนําเขาขาวจาก
ตางประเทศ และใชมาตรการหามนําเขาชั่วคราวในชวงที่ผลผลิตในประเทศ
ออกสูตลาดคอนขางมาก เพื่อรักษาระดับราคาขาวในประเทศ หมายเหตุ ขาว
(HS 1006) ไดแก ขาวหอมมะลิของไทย (HS 1006201000 และ
1006304000) และขาวเหนียว (HS 1006209010 และ 1006303000)

QR

Import Control ขาว

Malaysia

Ministry of
International Trade
and Industry

กรมปศุสัตว

สคต. กัวลาลัมเปอร
ผูนําเขาน้ําตาลทรายบริสุทธิ์ (HS 1701991100 ,1701991900,
1701999000) ของมาเลเซียตองขอ Approval Letter และใบอนุญาต
นําเขาจาก Ministry of International Trade and Industry และเปน
โรงงานซึ่งนําเขาน้ําตาลเพื่อเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมทั้งราคานําเขาของน้ําตาลทรายบริสุทธิ์ตองต่ํากวาราคาน้ําตาล
ที่ยังไมไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาล

QR

Import
Licensing

น้ําตาลทรายบริสุทธิ์

Malaysia

Department of
Veterinary Sevices

กรมปศุสัตว

ผูนําเขาปศุสัตวมีชีวิต :โค (HS 0102291019, 0102291099, 0102299010, สคต. กัวลาลัมเปอร
0102299090) และอื่นๆ (HS 0102909010, 0102909090) ของมาเลเซีย
ตองขอ Approval Letter และใบอนุญาตนําเขาจาก Department of
Veterinary Services (DVS) โดย DVS จะออกใบอนุญาตนําเขาใหแตละ
ครั้งของการนําเขา สวนผูสงออกของไทยก็ตองยื่นใบอนุญาตและหลักฐาน
รับรองการปลอดโรคจากกรมปศุสัตว

QR

Import
Licensing

ปศุสัตวมีชีวิต

Malaysia

Department of
Veterinary Services

มก.อช

ผูนําเขาเนื้อสัตว (HS 0201100000, 0201200000, 0201300000) ของ
มาเลเซียตองขอใบอนุญาตนําเขาจาก Department of Veterinary
Services (DVS) สวนผูสงออกของไทยก็ตองขอใบอนุญาตและหลักฐาน
รับรองการปลอดโรคจากกรมปศุสัตว รวมทั้งไดรับใบรับรองฮาลาลจาก
JAKIM ของมาเลเซีย

สคต. กัวลาลัมเปอร

QR

Import
Licensing

เนื้อสัตว

Malaysia

Food Quality Control สมอ.
Division, Ministry of
Health

มาเลเซียกําหนดใหผูนําเขาเสนหมี่ (HS 1902110010) ตองขอใบอนุญาต
นําเขาจาก Ministry of Health

สคต. กัวลาลัมเปอร

QR

Import
Licensing

เสนหมี่
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

Malaysia

ก. เกษตร

Malaysia

Standard and
Industrial Research
Institute of Malaysia
(SIRIM)

Malaysia

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย
สํานักงาน
คณะกรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทย
/ มกอช.

สรุปมาตรการ
1. มะมวง: ผูสงออกไทยตองจดทะเบียน farm และ packaging house
กับก.เกษตรของไทยและก.เกษตรของมาเลเซียจะมาตรวจสอบเรื่องนี้ 2.
ชมพู: มีเพียงบริษัทของมาเลเซียแหงเดียว (บริษัท SHENG KHEE FRUITS
SDN. BHD) ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลมาเลเซียใหนําเขาชมพูจากไทยได

Website/แหลงขอมูล
อางอิง
สคต. กัวลาลัมเปอร

ประเภท
มาตรการ

กลุมสินคา

Import
Licensing

ผลไม

1. ฉลากสินคาประเภทผลิตภัณฑนม ขนมปง แปงขาวเจา และนมขนหวาน CCA / Foodstuff Product Standards
ตองระบุขอมูลเกี่ยวกับสินคา และชองทางในการขนสง ในภาษาทองถิ่น หรือ Working Group (PFPWG)
ภาษาอังกฤษ 2. สินคาประเภทผักและผลไมตองมีฉลากที่บรรจุภัณฑ และ
ตองเปนบรรจุภัณฑแบบพลาสติกพิเศษ

TBT

อาหาร

JABATAN KEMAJUAN กรมวิชาการเกษตร
ISLAM MALAYSIA
(JAKIM)

ผูนําเขาของมาเลเซียมักอางวา เครื่องหมายรับรองฮาลาลของไทยยังไมเปนที่ สคต. กัวลาลัมเปอร
ยอมรับ โดยขอใหผูสงออกไทยมาขอเครื่องหมายรับรองกับหนวยงานของ
มาเลเซีย (JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA : JAKIM)

Standards

TBT

อาหารฮาลาล

Malaysia

กระทรวงเกษตร ปศุสัตว
และการประมงเม็กซิโก
(SAGARPA)

การนําเขาสินคาเนื้อสัตว สัตวปก ไขและผลิตภัณฑ จะตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานสินคาฮาลาลและหนังสือรับรองสินคาอาหารฮาลาลจาก
Department of Isalmic Development ของมาเลเซีย เทานั้น

QR

Import
Licensing

เนื้อสัตว สัตวปก ไขและ
ผลิตภัณฑ

Malaysia

Ministry of
International Trade
and Industry

กระทรวงสาธารณสุข

มาเลเซียกําหนดใหผูนําเขาเหล็กแผนรีดรอน (HS 720810000, 720826000, สคต. กัวลาลัมเปอร
720836000, 720837000, 720838000, 720840000, 720851000,
720852000, 720853000) ตองขอใบอนุญาตนําเขาจาก Ministry of
International Trade and Industry และ Certificate of Approval
(COA) จาก Sirim Sdn. Bhd ของมาเลเซีย

QR

Import
Licensing

เหล็กแผนรีดรอน

Malaysia

Energy Commission

คต. กระทรวง
อุตสาหกรรม

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิสก (HS 8548102911, 8548102919,
8548102990, 8548103911, 8548103919, 8548103990) ตองผานการ
รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก Energy Commission ของมาเลเซีย

สคต. กัวลาลัมเปอร

Standards

TBT

เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส

Malaysia

Ministry of Health

กระทรวงเกษตรฯ

มาเลเซียกําหนดใหสินคาเหลานี้ตองไดรับเครื่องหมาย Meditag TM

สคต. กัวลาลัมเปอร

Standards

SPS

ผลิตภัณฑยา เวชภัณฑ
อาหารเสริม ผลิตภัณฑ
พื้นบาน

CCA

QR

ชื่อมาตรการ
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

Malaysia

Department of
Islamic Development
Malaysia (JAKIM)

Mexico

กระทรวงสาธารณสุข

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ
มาเลเซียกําหนดใหการรนําเขาเครื่องสุขภัณฑ และผลิตภัณฑจากเซรามิก
ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน MS Mark โดยมีระเบียบปฏิบัติดังนี้ 1.
โรงงานผลิตเครื่องสุขภัณฑและผลิตภัณฑเซรามิก ตองไดรับการตรวจสอบ
และออกหนังสือรับรองจาก Standard amd Insdustrial Reserch
Institute of Malaysia (SIRIM) รวมทั้งสุมตรวจสินคาที่ดานสําหรับทุกการ
สงมอบ หรือ 2. ไมมีการตรวจสอบโรงงาน แตการนําเขาสินคาดังกลาวจะ
เปนไปตามขอกําหนดดานมาตรฐานของสินคาดังกลาวอยางเครงครัด และ
จะตองแสดงหนังสืออนุญาต (Certificate of Approval) ซึ่งกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อขอรับอนุญาตจะใชเวลาประมาณ 3 เดือน

คต.

Website/แหลงขอมูล
อางอิง
CCA / ACCSQ

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Standards

TBT

เครื่องสุขภัณฑ และ
ผลิตภัณฑจากเซรามิก

1. เม็กซิโกกําหนดใหสินคานําเขาจะตองปดสลากเปนภาษาสเปน และตอง กรมการคาตางประเทศ (ก.ค. Standards
55)
ระบุขอมูลรายละเอียดของฉลากตามมาตรฐาน NOM เชน ชื่อที่อยูของผู
นําเขา ผูสงออก ชื่อ/ยี่หอสินคา น้ําหนัก/ขนาดบรรจุของสินคา คําแนะนํา
การใชคําเตือนเกี่ยวกับการใชสินคา และวิธีการเก็บรักษา กอนนําสินคาไป
ผานพิธีการศุลกากร ซึ่งจะแตกตางกันในแตละสินคา 2. กรณีที่สินคามีสัญญา
รับประกันตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค เม็กซิโก
(Federal Law of Consumer Protection) ดังนี้ 2.1 ระบุชื่อที่อยูของผู
นําเขา 2.2 ตองมีขอความระบุการใหประกันอยางชัดเจน 2.3 ตองระบุชื่อที่
อยูในประเทศเม็กซิโกที่ผูบริโภคสามารถติดตอเรียกรอง หรือรับบริการได 2.4
ระบุเงื่อนไขควบคุมการรับประกัน และขอยกเวนขอจํากัดในการรับประกัน
2.5 ระบุขั้นตอนในการดําเนินการเรียกรองการรับประกันใหชัดเจน 3. ในป
2547 เม็กซิโกเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการตรวจสอบ และปดฉลากสินคาสุรา
Tequila รวมทั้งกําหนดใหบรรจุขวดสินคาตองทําในเม็กซิโกเทานั้น
(bottledat the source) และหามสงออกสินคาดังกลาวไปในลักษณะ Bulk
อยางไรก็ดี เมื่อ 6 ม.ค. 2549 เม็กซิโกประกาศมาตรฐานใหมสําหรับสินคา
สุรา โดยไมบังคับการบรรจุขวดในเม็กซิโก แตมีขอบังคับอื่นๆเกี่ยวกับ
การตลาด และการปดฉลากสินคาสุรา tequila

TBT

สินคาทุกชนิด

หนา 59 of 94

มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

Mexico

The Federal
กรมการคาตางประเทศ
Commission for the
Protection against
Sanitary Risks
(COFEPRIS) หนวยงาน
ที่ดูแลออกใบอนุญาต
นําเขาสินคา ประเภท
สินคาที่เปนพิษและ
สามารถกอใหเกิด
อันตราย รวมถึง สารเคมี
อินทรีย
และอนินทรีย

การสงออกขาวจากไทยไปยังเม็กซิโก กําหนดใหมีกฎระเบียบ ดังนี้ 1. เฉพาะ
สินคาขาวที่สีแลว (Polished Rice) ที่ไดรับการอบรมควัน (Fumigate)
จํานวน 2 ครั้ง (ครั้งแรกกอนบรรจุขาวลงถุงและครั้งที่สองเมื่อบรรจุลงถุง
แลว) และตองมีใบรับรองPhytosanitary Certificate ที่ออกโดยกรมวิชา
การเกษตรเทานั้น 2. ใชสาร Methyl Bromide ในการอบรมควัน โดยตอง
ใชปริมาณใหสอดคลองกับระยะเวลาและความเขมขน 3. กําหนดดาน
ศุลกากรทาเรือนําเขา ดังนี้ Tuxpan, Veracruz, Puerto de Altamira และ
Manzannillo เทานั้น

Mexico

กระทรวงการคลัง

รายการสินคาที่ตองขออนุญาตนําเขาจาก COFEPRIS ไดแก อาหาร
http://gain.fas.usda.gov
เครื่องดื่ม ยาสูบ ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารเสริม วัตถุดิบและสาร (2012 Gain report MX
ปรุงแตง ผลิตภัณฑยาและเคมีภัณฑ เปนตน นอกจากนี้ เม็กซิโกไดกําหนด 2070)
รายการสินคาภายใต Chapter A ใหตองไดรับ Sanitary Import
Authorization หากนําเขามาเพื่อการบริโภคของมนุษยหรือเพื่อเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย
การจดทะเบียนเปนผูนําเขา (Padron de Importadores) เม็กซิโกได
กําหนดใหผูนําเขาสินคาจํานวน 36 ชนิดครอบคลุมสินคาตาม H.S. code
กวา 400 รายการตองขึ้นทะเบียนเปนผูนําเขาสินคาดังกลาว เชน เนื้อสัตว
เนื้อหมู ผลไม มันสาปะหลัง กาแฟ เบียร ไวน เครื่องดื่มแอลกอฮอล
เคมีภัณฑ ยางพารา สิ่งทอ ไม เหล็ก เครื่องใชไฟฟา รถยนต รถจักรยาน ของ
เลน รถจักรยานยนต เปนตน โดยผูนําเขาในเม็กซิโกตองมีใบอนุญาตให
นําเขาสินคาในบางประเภทที่ทางการเม็กซิโกกาหนดจึงจะสามารถเปนผู
นําเขาสินคานั้นๆ ได

Mexico

ประเภท
มาตรการ

Mexican Official
Standards
Standards:
NOM-028-FITO-1995 (15
เม.ย. 2545) / สคต. เม็กซิโก
ซิตี้ (เม.ย. 2555)

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

TBT

ขาว

QR

Import
Licensing

อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ
ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ
อาหารเสริม วัตถุดิบและ
สารปรุงแตง ผลิตภัณฑยา
และเคมีภัณฑ

Standards

TBT

สินคาเกษตร สิ่งทอ เคมี
ภันฑ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Mexico

คต.

เม็กซิโกไดออกระเบียบ NOM-252-SSA1-2008 จํากัดปริมาณสารโลหะหนัก สคต. เม็กซิโกซิตี้ (15 พ.ค.
ในสินคาของเลนและเครื่องเขียนสําหรับเด็กกอนวัยเรียนจนถึง 12 ป โดย
2555)
เด็กอาจดูดหรือกลืน และสารอันตรายอาจซึมเขาสูรางกายได เชน ดินสอ
ยางลบ ดินสอสี กาว กรรไกร สีน้ํา ปากกามารคเกอร ดินน้ํามัน ลูกคิด และ
ชอลก เปนตน

Standards

TBT

ของเลนและเครื่องเขียน
สําหรับเด็ก

Mexico

มกอช.

หามนําเขา 1. ปลาที่มีชีวิตที่กินเนื้อ 2. ปลาTotoaba สด แชเย็นหรือแชแข็ง กรมการคาตางประเทศ
3. ไขเตาหรือหนังเตา 4. เมล็ดฝน ดอกฝน หรือสารสกัดจากฝน 5. กัญชา (เม.ย. 2555)
และสารสกัดจากกัญชา 6. สาร Thallium Sulfate 7. สาร
N-ftalilglutamic acid 8. ยาฆาแมลงประเภท Isodrin หรือ Aldrin ,
Heptachlorine หรือ Drinox , Endrin หรือMendrin หรือ Nendrin หรือ
Hexadrin และLeptophosimidine 9. เฮโรอีน 10. สารที่สกัดจาก acetyl
morphine

QR

Import
Prohibition

ปลา ไข/หนังเตา ฝน กัญชา
สารเคมี ยาฆาแมลง
เฮโรอีน

NOM-006-FITO-1995,
NOM-008-FITO-1995,
NOM-011-FITO-1995,
NOM-062-FITO-1995,
NOM-043-FITO-1995

QR

Import
Restriction

สินคาเกษตร ผัก ผลไมและ
ดอกไม

QR

Quota

ของเลน

Mexico

กระทรวงเกษตรเม็กซิโกอนุญาตใหมีการนําเขาผัก ผลไมสดและดอกไม
(Agriculture, horticulture, and market gardening / Live plants
nesoi, Cuttings Etc, Mushroom Spawn, Citrus Fruit fresh or dried,
Peel, citrus or melon, Fresh, frozen, dried, Provsl Pres) ไดจากบาง
ประเทศ และกําหนดการนําเขาไดโดยตรงเทานั้น (ซึ่งไมมีประเทศไทย) โดย
มีการระบุชนิดผักและผลไมที่สามารถนําเขาไดจากแตละประเทศ สําหรับ
ประเทศไทยสามารถนําเขาเมล็ดพืชไดบางชนิด และตนกลวยไมได 3 สาย
พันธุและขาว ไดเทานั้น (HS code 0602, 0805, 0814)

Mexico

กระทรวงเสราบกิจเม็กซิโกไดกําหนดทําโควตาสําหรับของเลนบางประเภท Official Gazette dated
December 11th, 2008
Toys Nesoi, scale models etc, Puzzles, parts etc, Articles for
Arcade, Table or Parlor Games, Parts, Festive, Carnival or other
entertainment Art, Articles & Equip for sports nesoi, etc, pools
etc เมื่อวันที่11 ธันวาคม 2551 โดยผูนําเขาสามารถนําเขาไดจากทุกประเทศ
โดยไมเสียภาษีนําเขา (HS code 9503, 9504, 9505, 9506)
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

Myanmar

เมียนมารกําหนดใหการนําเขาสินคาทุกประเภทจะตองขอหนังสืออนุญาต
นําเขา

Myanmar

เมียนมารหามนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค 8 รายการจากไทย ไดแก สุรา เบียร Control of Export and QR
บุหรี่ หมากฝรั่ง ขนมเคก ขนมเวเฟอร ชอกโกแลต และสินคาควบคุมการ
Import (Temporary) Act
นําเขาตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูแลว
1947/ สคต. ยางกุง / CCA

Norway

the Norwegian Food กรมประมง
Safety Authority

Act relating
to food
production
and food
safety, etc.
(Food Act),
Animal
Welfare Act,
Act relating
to
Veterinarians
and Other
Animal
Health
P
l

นอรเวยมีมีความเขมงวดในการตรวจสอบที่เขมงวด ดวยมาตรฐานที่ตองไม
พบเชื้ออยางสิ้นเชิง (เปนการฆาเชื้ออยางสมบูรณ (complete sterility) โดย
ใชความรอนหรือเวลาในการฆาเชื้อเพิ่มมากขึ้น ) ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
รสชาติของผลิตภัณฑอาหารและตนทุนการผลิตสินคา ตางจากประเทศผู
นําเขาอื่นๆ ที่ยอมรับการฆาเชื้อในระดับการคา (commercial sterility) ซึ่ง
ยอมใหมีเชื้อบางประเภทที่ไมเปนอันตรายหลงเหลืออยูไดหากไมเพิ่มจํานวน
ในสภาวะการเก็บรักษาปกติ 
สินคาปลาทูนากระปองของไทยถูกปฎิเสธการ
นําเขาที่ทาเรือของนอรเวย 9 ครั้ง ในป 2555 เนื่องจากผลิตภัณฑปลาทูนา
กระปองของไทยมีปญหาเรื่องกระบวนการใหความรอนไมเพียงพอ
(Inadequate Thermal Processing) ทําใหตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย 
ประเทศ
อื่นๆ ที่ตรวจพบปญหา ไดแก ฟนแลนด (๓ ครั้ง) โปรแลนด (๓ ครั้ง) ไซบรัส
(๒ ครั้ง) และสวีเดน (๑ ครั้ง) 
ปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอความเชื่อมั่น
ดานมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัยของโรงงานผลิตปลา
ทูนากระปองในไทย

สคต. ยางกุง

ประเภท
มาตรการ
QR

http://www.fisheries.no/s A42
afe_healty_seafood/Laws
_and_regulations,
http://www2.thaieurope.
net, สคต. โคเปนเฮเกน ที่
พณ 13010/614 ลงวันที่ 6
ก.ย. 2555

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Import
Licensing

สินคาทุกชนิด

Import
Prohibition

สินคาอุปโภคบริโภค

SPS (Hygienic ประมงและผลิตภัณฑ
practices
during
production)

Pakistan

มกอช.

ขอกําหนดทางเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการสุมตัวอยาง และวิธีการทดสอบ biscuits
baked จาก dough ที่มีสวนประกอบ essential materials

Standards

TBT

บิสกิต (ไมรวมเวเฟอรบิสกิต)

Pakistan

มกอช.

มาตรฐานผักและผลไม ธัญพืช ผักตระกูลใหน้ํามัน เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส
นํามาผานกรรมวิธีถนอมอาหาร หรือการแปรรูปสําหรับผูบริโภค

Standards

TBT

อาหารดอง

Pakistan

มกอช.

มาตรฐานอาหารทารกและเด็กที่มาจากนม ทั้งแบบของเหลวและผง ที่มี
จุดประสงคเพื่อใหมีสารอาหารเทากับในนมแม

Standards

TBT

อาหารทารกและเด็ก
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Panama

Ministry of
Commerce and
Industry

การกําหนดมาตรฐานและเอกสารรับรองสอดคลองกับ WTO แตอาจมีการ Website กรมการคา
ปรับเปลี่ยนเปนครั้งคราวเพื่อคุมครองผูผลิตในประเทศ ซึ่งบางครั้งขาดความ ตางประเทศ
โปรงใสในการดําเนินการ

Standards

TBT

สินคาทุกชนิด

Panama

Panamanian health
and agriculture official

ปานามากําหนดใหตองมีใบรับรองโรงงานจาก Panamanian health and
agriculture official สําหรับการนําเขา สัตวปก ผลิตภัณฑหมู และเนื้อ

Website กรมการคา
ตางประเทศ

Standards

SPS

สัตวปก ผลิตภัณฑหมู และ
เนื้อ

Panama

สินคานําเขาสวนมากไมจําเปนตองติดฉลาก หรือตรวจสอบ ยกเวน สินคา
ประเภทอาหาร และเวชภัณฑ

Website กรมการคา
ตางประเทศ

Standards

TBT

อาหาร และผลิตภัณฑเภสัช
ภัณฑ

Panama

ผูนําเขาสินคาที่ไมใชเกษตรกรรม จะตองจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย
และอุตสาหกรรม กอนจัดจําหนาย หรือขายในปานามา

Website กรมการคา
ตางประเทศ

Standards

TBT

สินคาอุตสาหกรรม

Peru

SENAZA (หนวยงาน
ตรวจสอบดานสุขอนามัย)

Directive Resolution กําหนดมาตรการสุขอนามัยพืชในการนําเขาขาวสี Website กรมการคา
บางสวนหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไมก็ตาม (H.S.10.06.30.00.00) ไดแก ขาว ตางประเทศ
หอมมะลิไทย 100% ชั้น 1 และชั้น 2 เปนตน การนําเขาขาวจากไทย
จะตองดําเนินการดังนี้ (1) ใหออกใบรับรองสุขอนามัยพืชวาปลอดหนอน
ผีเสื้อขาวสาร (Corcyra cephalonica) แนบมากับใบขนสงสินคา (2) ตอง
ใชบรรจุภัณฑโพลีโพรไพลีนสําหรับขาว 25-50 กรัม และใชพลาสติกสําหรับ
ขาว นอยกวา 25 กิโลกรัม (3) การสุมตรวจขาว โดยการตรวจสอบในหอง
Lab (4) รมควันดวยสารเมททิลโบรไมดและฟอสฟอมีน ตามปริมาณและ
ระยะเวลาที่กําหนดดังนี้ (ฝายไทยรับได 2 เงื่อนไขแรก แตเงื่อนไขการรมควัน
เปนมาตรฐานที่ใชในเมืองหนาว และกําหนดสูงกวามาตรฐานสากล มกอช.
ไดทําหนังสือแจงเปรูขอใหใชมาตรฐานตามหลักสากล มาตรฐานสากลที่ไทย
ถือปฏิบัติอยูคือ 32 gr./ m 3/24 hrs/ > 21˚c) เพื่อปองกันศัตรูพืช โดยใช
บังคับกับประเทศไทยและเวียดนาม

Standards

SPS

ขาว

Peru

SENAZA (หนวยงาน
ตรวจสอบดานสุขอนามัย)

เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร บังคับใชกับทุกประเทศ มีผลเมื่อ 6
พฤษภาคม 2548 Supreme Decree No. 023-2005-AG จึงกําหนด
เกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหารและคุณภาพของเมล็ดขาว (H.S.
10.06.10.90.00 10.06.20.00.00 10.06.30.00.00 10.06.40.00.00)

Standards

SPS

เมล็ดขาว (Rice Grain)

Website กรมการคา
ตางประเทศ
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Peru

SENAZA (หนวยงาน
ตรวจสอบดานสุขอนามัย)

กฎระเบียบกําหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสําหรับการนําเขา (1) ผลกลวยสด
(H.S. 08.03.40.11.00 08.03.00.12.00 08.03.00.19.00) บังคับใชกับ
ประเทศเอกวาดอร เพื่อปองกันศัตรูพืช (2) อโวกาโดผลสด (H.S.
08.03.40.11.00 08.03.00.12.00 08.03.00.19.00) บังคับใชกับประเทศชิลี
เพื่อปองกันศัตรูพืช

Directorial Resolution
Standards
No. 215-2005-AGSENASA-DGSV / Directive
Resolution
No.47-2004-AG-SENASA-D
SGV / Website กรมการคา
ตางประเทศ

SPS

ผลไมสด

Peru

SENAZA (หนวยงาน
ตรวจสอบดานสุขอนามัย)

กฎระเบียบกําหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสําหรับการนําเขาพืชสกุล
Aechmea spp.,Guzmania spp., Neogerella spp., และ Viresea spp
(H.S. 06.02.90.00.90) บังคับใชกับประเทศโคลัมเบีย

Standards
Directorial Resolution
No. 103-2005-AGSENASA-DGSV / Website
กรมการคาตางประเทศ

SPS

พืช

Peru

Price band or variable levy (variable levy which fluctuates to
ensure that the import prices of such products equal a
predetermined minimum import price) การจัดเก็บภาษี (levy) คิด
จากสวนตางระหวางราคานําเขาขั้นต่ําและราคาอางอิงตามตลาดระหวาง
ประเทศบวกกับคาประกัน คาขนสง และคาใชจายอื่นๆ

Website กรมการคา
ตางประเทศ

Others

Price band

สินคาเกษตรที่ออนไหว เชน
ขาวโพด ขาว น้ําตาล นมผง

Peru

เพื่อคุมครองการผลิตและการลงทุนในประเทศ ในป 2534 เปรูเริ่มเก็บภาษี Website กรมการคา
สินคาเกษตรเปนการชั่วคราวในอัตรารอยละ 5 บวก import surcharge โดย ตางประเทศ
เรียกเก็บในอัตราที่สามารถชดเชยกันไดกับการอุดหนุนการสงออกสินคา
ดังกลาว โดยคํานวณอัตรา import surcharge เปนรายสัปดาหตามราคา
สินคาดังกลาวในตลาดโลก ปจจุบันรัฐบาลเปรูตกลงกับธนาคาร Inter
American Development Bank ที่จะยกเลิกการเก็บ import surcharge
ภายในป 2540 แตปรากฏวาจนถึงปจจุบันยังคงมีการเรียกเก็บ import
surcharge จากสินคาอีกหลายรายการ

QR

Import
ขาวสาลี แปงขาวสาลี ขาว
Administration เจา ขาวโพด น้ําตาล
ผลิตภัณฑนม
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

Peru

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

สินคาโดยทั่วไปใชฉลากรูปแบบเดิม แตที่บรรจุภัณฑตองมีชื่อและหมายเลข Website กรมการคา
ประจําตัวผูเสียภาษี (RUC) ของผูนําเขาและผูจัดจําหนายสินคา ฉลากอาหาร ตางประเทศ
: อยางนอยตองมีขอมูล ชื่อสินคา สารปรุงแตงและสวนประกอบ ชื่อ ที่อยู
ผูผลิต ชื่อผูนําเขา ชื่อ ที่อยูผูจําหนาย เบอรโทรศัพท หมายเลขผูเสียภาษี
(RUC) หมายเลขทะเบียนบรรจุภัณฑ วันหมดอายุ Lot Code น้ําหนักสุทธิ
ปริมาณบรรจุ และประเทศแหลงกําเนิดสินคา ฉลากที่เปนภาษาตางประเทศ
ตองแปลเปนภาษาสเปนดวย บรรจุภัณฑที่เคยถูกใชมากอน หรือทําจาก
กระดาษใชแลว Cardboard หรือ พลาสติกหามใช

Standards

SPS

อาหาร

Peru

SENAZA (หนวยงาน
ตรวจสอบดานสุขอนามัย)

Website กรมการคา
หามนําเขาสินคาปศุสัตว Live bovines, live ovine, Clive ervid, wild
and domestic felines; bovine, vine, caprine and cervids products ตางประเทศ
and derivatives (including brain, spinal cord, thime, spleen,
tonsils, guts , lymph and nervous tissues; meat and bone meal
to be used for animal feed เนื่องจากโรค BSE
ฺ ตองมีใบรับรองแสดง
การกําเนิด การเจริญเติบโตและการชําแหละจากประเทศแหลงกําเนิด หาม
นําเขาขาวเปลือกจากสหรัฐฯ (เปรูอยูระหวางพิจารณาการใช Pest Risk
Assessment เพื่อยกเลิกการหามนําเขา )

Standards

SPS

สินคาปศุสัตว

Peru

SENAZA (หนวยงาน
ตรวจสอบดานสุขอนามัย)

ระงับการนําเขาชั่วคราวในสินคาสัตวกระเพาะรวม (เชน โค กระบือ แพะ
Website กรมการคา
แกะ) สุกรมีชีวิต น้ําเชื้อและตัวออน เนื้อแชเย็นหรือแชแข็ง เครื่องใน
ตางประเทศ
(entrails) และซาก (offal) หนังสัตวทั้ง hides และ skins ขนปุย (wool)
และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่อาจเปนพาหะของโรคปากและเทาเปอย (FMD)
อาหารปศุสัตว หญาแหง (fodder and hay) เปนมาตรการฉุกเฉิน บังคับใช
กับประเทศเอกวาดอร เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร

Standards

SPS

สัตวกระเพาะรวม
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ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

สารปรุงแตงอาหาร วัตถุดิบและสารปรุงแตงอาหาร และเครื่องดื่มตอง
Website กรมการคา
ปลอดภัยตอสุขภาพตามขอกําหนดของ DIGESA หามใชสารปรุงแตงอาหารที่ ตางประเทศ
ไมผานมาตรฐาน CODEX , USFDA และ Extractive Manufacturing
Association (FEMA)

Standards

SPS

สารปรุงแตงอาหาร

Peru

มีการกําหนด Technical Standard สําหรับรถใชแลวที่นําเขามาในเปรู
Website กรมการคา
กลาวคือ ตองเปนรถที่มีอายุใชงานนอยกวา 5 ป (8 ป สําหรับรถบรรทุกที่ใช ตางประเทศ
diesel) ไมเปนสนิม ไมเคยเกิดอุบัติเหตุ ขับเคลื่อนดวยพวงมาลัยซาย
Technical Constrains ดังกลาวขางตนไมจําเปนสําหรับรถใชแลวที่อยูในเขต
CETICOS

Standards

TBT

รถยนตใชแลว

Peru

การนําเขาสินคาสวนใหญไมตองมีใบอนุญาตนําเขา ยกเวน สินคาบางรายการ Website กรมการคา
เชน อาวุธปน ยุทโธปกรณ วัตถุระเบิด สารตั้งตนทางเคมีทีสามารถใชในการ ตางประเทศ
ผลิตโคเคน และสาร Ammonium nitrate fertilizer ซึ่งสามารถใชเปนวัสดุ
ในการทําระเบิดของผูกอการรายในการลอบวางระเบิดรถยนต wild plant
and animal species some radio and communication equipment

QR

Import
Licensing

อาวุธปน ยุทโธปกรณ วัตถุ
ระเบิด สารตั้งตนทางเคมีที
สามารถใชในการผลิตโคเคน
และสารในการทําระเบิด

Peru

The Ministry of
Health National
Institute for the
Defense of
Competition and for
the Protection of
Intellectual Property,
Food and
Environmental
Bureau (DIGESA), The
Ministry of Industry ,
Tourism and
International Trade
(MITINCI) รับผิดชอบ
Food and Beverage
Labeling and
Advertising
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ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

Peru

Peru

สรุปมาตรการ
มีรายการสินคานอยมากที่เปรูกําหนดมาตรการหามนําเขา ไดแก เสื้อผาใช
แลว (ยกเวนของบริจาค) รองเทาใชแลว (ยกเวนของบริจาค)
remanufactured vehicle parts รถยนตเกงใชแลวเกิน 5 ป รถบรรทุกใช
แลวเกิน 8 ป รถยนตและรถบรรทุกใชแลวที่ไดรับอนุญาตใหนําเขาตองเสีย
ภาษีสรรพสามิต 45% (รถใหมเสีย 20%) ยางรถยนตใชแลว ของที่ผิด
กฎหมายทองถิ่น กฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ รวมทั้งหลัก
ศีลธรรมอันดีงาม เชน ยาเสพติดใหโทษ ควบคุมการนําเขายาปราบศัตรูพืช
บางรายการ ดอกไมเพลิงและประทัด ของเสียที่เปนพิษ (Toxic waste)

SENAZA (หนวยงาน
ตรวจสอบดานสุขอนามัย)

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Website กรมการคา
ตางประเทศ

QR
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เสื้อผา/รองเทาใชแลว
(ยกเวนของบริจาค)
รถยนต/ยางรถยนตใชแลว
ของที่ผิดกฎหมาย ยาเสพติด
ใหโทษ ยาปราบศัตรูพืชบาง
รายการ ดอกไมเพลิงและ
ประทัด ของเสียที่เปนพิษ

Website กรมการคา
กรณีการสงออกสินคา หรือ Re-export สินคาตอไปนี้ จะตองใชเอกสาร
ตางประเทศ
End-user certificates ของที่อยูในบัญชีที่เปนอาวุธยุทโธปกรณระหวาง
ประเทศ ของที่อยูในบัญชีที่เปนอาวุธยุทโธปกรณระหวางประเทศของตาม
บัญชีสิ่งของที่ใชทําสงครามเคมีและชีวภาพระหวางประเทศ : CBN
(International Chemical /Biological Warfare) ของตามบัญชีสิ่งของ
ภายใตการควบคุมเทคโนโลยีทางขีปนาวุธ (Missile Technology Control
Regime : MTCR) กรณีสินคาทั่วไป : เอกสารที่ใชในการสงออก ไดแก Bill
of lading, Invoice

QR

Export Control ของตกทอดทางวัฒนธรรม
ของโบราณ ของที่อยูใน
บัญชีที่เปนอาวุธยุทโธปกรณ
ระหวางประเทศ ของตาม
บัญชีสิ่งของที่ใชทําสงคราม
เคมีและชีวภาพระหวาง
ประเทศ ของตามบัญชี
สิ่งของภายใตการควบคุม
เทคโนโลยีทางขีปนาวุธ

Philippines National Food
Authority (NFA)

คต.

1. ภายใต WTO ฟลิปปนสจะตองเปดใหนําเขาขาว (HS 1006) เสรีตั้งแต 1
ม.ค. 2548 แตฟลิปปนสขอตออายุการควบคุมการนําเขาอีก 10 ป 2.
National Food Authority (NFA) เปนผูควบคุมการนําเขา ตั้งแตป 2546
และจัดสรรโควตาใหเกษตรกรนําเขา ปจจุบันมีการปรับใหเอกชน/สหกรณ
การเกษตรนําเขามากขึ้น 3. ภายใต ASEAN ฟลิปปนสตองลดอัตราภาษี
นําเขาลงเหลือ 35% ในป 2558 ปจจุบันยังคงเก็บ 40%

สคต. มะนิลา

QR

Import Control ขาว

Philippines Department of
Agriculture (DA)

กรมปศุสัตว

ตองผานการตรวจรับรองโรงงาน โดย The National Inspection และ
ไดรับอนุญาตใหนําเขาจาก The Bureau of Animals Industry

สคต. มะนิลา

Standards

SPS

ไกสดและไกแชแข็ง เนื้อวัว
สดและแชเย็น เนื้อสุกรและ
ผลิตภัณฑ
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ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

Philippines Bureau of Plant
Industry (BPI)

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

Philippines Bureau of Animal and
the National Meat
Inspection

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

ผลิตภัณฑเหลานี้ตองไดรับหนังสือรับรองสุขอนามัย Veterinary
CCA
Quanrantine Clearance) จากประเทศผูสงออก และตองไดรับการ
ตรวจสอบอีกครั้งเมื่อถึงประเทศฟลิปปนส นอกจากนี้การนําเขาเนื้อสัตวตอง
มีใบอนุญาตนําเขาจาก Bureau of Animal and the National Meat
Inspection ของฟลิปปนส

Standards

SPS

เนื้อสัตว (เนื้อวัว เนื้อหมู
เนือไก เนื้อมา) สด/แชเย็น/
แชแข็ง ไขมันสัตว ไข และ
พืช GMO

ฟลิปปนสใชมาตรการหามนําเขาผลิตภัณฑสัตวปกจากไทย ตั้งแตวันที่ 24
ส.ค. 2547 โดยอางเหตุผลเรื่องการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในเอเชีย
และแมวาฟลิปปนสจะยกเลิกมาตรการหามนําเขาสินคาดังกลาวแลวตั้งแต
วันที่ 14 ส.ค. 2555 แตสินคาสัตวปกของไทยยังไมสามารถเขาตลาด
ฟลิปปนสได เนื่องจากกระทรวงเกษตรของฟลิปปนสไมออกหนังสืออนุญาต
(Certificate of Accreditation of Fireign Meat Establishment) เพื่อ
รับรองสินคาสัตวปกจากไทยในการเขาตลาดฟลิปปนส

QR

Import
Prohibition

สัตวปก

Philippines Bureau of Plant
Industry (BPI)

กระทรวงเกษตรฯ

ฟลิปปนสหามนําเขาผักและผลไมสดจากประเทศในเขตรอน เพื่อควบคุม
สคต. มะนิลา
ปองกันการแพรระบาดโรคแมลงและโรคพืชที่ติดมากับผลไม ซึ่งขณะนี้ ผลไม
ไทยที่ไดรับอนุญาตใหนําเขา มีเฉพาะมะขามหวานและลองกอง อยางไรก็ดี
มีการนําเขาผลไมไทยหลายชนิด เชน ลําใย ลิ้นจี่ โดยไปผานไตหวัน /จีนกอน
แลวจึงเขามาฟลิปปนส

QR

Import
Prohibition

ผัก ผลไม

Philippines

กระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2546 ผูนําเขาผลิตภัณฑที่มี GMO เจือปนตองแจง
รายละเอียดของ GMO
ตองขออนุญาตการนําเขา โดยไดรับอนุญาตจาก Philippine National
Products Standards

สคต. มะนิลา

Standards

SPS

อาหารคนและอาหารสัตว

สคต. มะนิลา

QR

Import
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อิเล็กทรอนิกส อุปกรณและ
สวนประกอบ

มาตรการควบคุมการนําเขา โดยจะตองไดรับการตรวจสอบเพื่อขอ
สคต. มะนิลา
Certification of Product Registration จาก Bureau of Food and
Drug กอน จึงจะนําเขาได ตองมีเภสัชกรประจําสํานักงานผูนําเขาดวย แมจะ
ไมมีการจําหนาย ทําใหคาใชจายสูง

QR

Import Control ยาและเคมีภัณฑ

Philippines

Philippine National
Products Standards

กระทรวงอุตสาหกรรม

Philippines Bureau of Food and กระทรวงสาธารณสุข
Drug
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ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Philippines DTI / Board of
Investment / Bureau
of Import Service

ตองขออนุญาตการนําเขาโดยชิ้นสวนบางรายการตองไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน Department of Trade & Industry (DTI);
Board of Investment; The Bureau of Import Service

สคต. มะนิลา

QR

Import
Licensing

จักรยานยนต อะไหล และ
สวนประกอบ

Philippines Department of
Investment / Bureau
of Import Service

ควบคุมการนําเขา โดยชิ้นสวนบางรายการตองไดรับใบอนุญาตจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน The Department of Investment และ The
Bureau of Import Service

สคต. มะนิลา

QR
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รถยนตและสวนประกอบ

Philippines

หามนําเขาสินคาประเภทปนเด็กเลน

สคต. มะนิลา

QR
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ปนเด็กเลน

Philippines
Philippines Philippine National
Product Standards

กระทรวงอุตสาหกรรม

ตองมีใบตรวจสอบคุณภาพสินคา
มาตรฐานสินคา กําหนด Minimum Efficiency Standard เกี่ยวกับการใช
พลังงาน และควบคุมการนําเขา โดยตองไดรับอนุญาตนําเขาและมาตรฐาน
สินคาจากสํานักงานมาตรฐานสินคา (Philippine National Product
Standards) เพื่อคุมครองผูบริโภคและตลาดในประเทศ

สคต. มะนิลา
สคต. มะนิลา

Standards
Standards

TBT
TBT

อุปกรณการแพทย
เครื่องปรับ
อากาศ

Philippines DTI

สมอ.

ใชมาตรการปกปอง (Safeguard Measure) ตั้งแตป 2546 จะสิ้นสุดในป
สคต. มะนิลา
2556
ใชมาตรการปกปอง (Safeguard Measure) ตั้งแตพฤศจิกายน 2545 ซึ่งจะ สคต. มะนิลา
สิ้นสุดในป 2555 ปจจุบันเก็บในอัตรา 1.86 เปโซ ตอกิโลกรัม
-ปจจุบันบริษัทของไทยมาลงทุนรวมกับฟลิปปนสในรูปแบบ Joint Venture

Trade
Remedy
Trade
Remedy

Safeguard

กระจก

Safeguard

กระเบื้องปูพื้น
กระเบื้องบุผนัง

ใชมาตรการปกปอง (Safeguard Measure) กับกระดาษลูกฟูก (Testliner สคต. มะนิลา
Boards) ตั้งแต กค. 2553 เปนเวลา 3 ป ปจจุบันเก็บในอัตรา 1,274.90 เป
โซ/เมตริกตัน และจะลดเหลือ 1,211.50 เปโซ/เมตริกตัน ตั้งแต มิย. 2555 –
มิย. 2556

Trade
Remedy

Safeguard

กระดาษลูกฟูก

Philippines DTI

Philippines DTI
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ
Qatar

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

Ministry of
คต.
Environment /
Ministry of Business
and Trade / Ministry
of Interior

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ
Standards

Ministry of Environment ของกาตาร รวมกับ Ministry of Business and
Trade และ Ministry of Interior ประกาศหามนําเขาอะไหลและอุปกรณ
รถยนตที่ไมมีใบรับรองมาตรฐานสินคาซึ่งออกโดยสํานักงานตรวจสอบและ
รับรองของประเทศผูผลิตวาสินคาถูกตองสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน
กาตาร นอกจากนี้ กระทรวงสิ่งแวดลอมไดกําหนดมาตรฐานบังคับสําหรับ
ผลิตภัณฑยางรถยนต โดยตองมีตัวเลขและตัวอักษรตางๆ ปรากฏบนแกม
ยางรถยนตเพื่อแจงขอมูลคุณสมบัติของยาง เชน ขนาดยาง หนากวาง รุน
ขนาดขอบกระทะลอ ขีดจํากัดความเร็วสูงสุด และดัชนีในการรับน้ําหนักของ
ยาง รายละเอียดดังนี้ 1. G.S.O Certificate (GSO 51 : 2007 – GSO 52 :
2007 – GSO 53 :2007 – GSO 1783 : 2008 – GSO 1784 : 2008) 2.
เครื่องหมายที่ตองระบุบนแกมยางมีดังนี้ 2.1 ชนิดของยาง: โครงสรางแบบ
เรเดียล Radial 2.2 ขีดจํากัดความเร็วสูงสุด (Speed symbol) : (H) 210
กม. ตอชั่วโมง หรือสูงกวา 2.3 ความตานทานตอความรอน และ ความ
สามารถในการกระจายความรอน (Temperature grade) : (A) 2.4 ความ
กวางสูงสุดของยาง (Tire width) : 205 – 215 มม. 2.5 ความกวางของยาง
ที่สัมผัสพื้นถนนจะตองไมนอยกวา 70% (Contact surface of tire width)
2.6 วัน เดือน ป ที่ผลิต 2.7 ดัชนีในการรับน้ําหนักของยางตอเสน (Load
Index) : 95 2.8 ยางรถยนตสําหรับใชบน highway และทะเลทราย จะตอง
ระบุ - จุดสีแดง คือ บริเวณที่หนายางมีคาความโคง

ชื่อมาตรการ
TBT

กลุมสินคา
ยางและอะไหลรถยนต
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

ตามแนวรัศมีมากกวาบริเวณอื่นๆ - คาวัดความสามารถในการหยุดบนถนน
เปยกทางตรง (Traction) : AA - คาการเปรียบเทียบความทนทานตอการสึก
หรอของยาง (Treadwear) 3. หนวยงาน Consumer Protection
Department ไดออกขอกําหนดของอะไหลอื่นๆ ดังนี้ ประเภทอะไหล :
เกณฑมาตรฐานและขอกําหนดยางรถยนต (Tiers) ตามมาตรฐานขางตน
กระทะลอ (Rims) ยางรถและกระทะลอรถยนตนั่ง-สวนที่ 2 GSO2/FDS/ISO 4000-2:2007 มาตรฐานอะไหลรถยนต – GSO 1712 :
2005 ผาเบรก (Brake Pads) มาตรฐานอะไหลรถยนต – GSO 1712 : 2005
ทอยาง (Hoses) มาตรฐานอะไหลรถยนต – GSO 1712 : 2005 มาตรฐาน
ทอเบรกไฮดรอลิกสําหรับยานยนต – GSO ISO 6120 : 2007 แกนพวงมาลัย
(Steering Parts : rods) มาตรฐานอะไหลรถยนต – GSO 1712 : 2005
เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) มาตรฐานอะไหลรถยนต – GSO 1712 : 2005
Singapore

Agri-Food &
Veterinary Authority
of Singapore (AVA)

กรมปศุสัตว

สิงคโปรกําหนดใหฟารมเลี้ยงไกและสุกร โรงฆา และแปรรูป ของไทยตอง
CCA
ไดรับการตรวจสอบและอนุญาตจากหนวยงาน Agri-Food & Veterinary
Authority (AVA) ของสิงคโปร จึงสามารถสงออกไปยังสิงคโปรได นอกจากนี้
ในกรณีของสุกรตองไดรับการรับรองวาปลอดภัยจากโรคปากเทาเปอย และ
ตองไดรับการรับรองจากองคการโรคระบาดสัตวโลก (OIE) อีกดวย ทําให
ปจจุบันไทยยังไมสามารถสงออกเนื้อสุกรสดไปยังสิงคโปร

Standards

SPS

เนื้อสุกร และสัตวปก สด/
แปรรูป

Singapore

AVA

กรมปศุสัตว

AVA อนุญาตใหนําเขาผลิตภัณฑไกและเปดที่มาจากฟารมที่ไดรับการ
ตรวจสอบและรับรองจาก AVA เทานั้น

สคต. สิงคโปร

QR

Import
Licensing

ไกและเปด

Singapore

Cuonsumer Product
Safety Authority

กรมปศุสัตว

สินคาเครื่องใชไฟฟาที่นําเขาและจําหนายในสิงคโปรนั้นจะตองผานการ
ตรวจสอบและไดรับมาตรฐานความปลอดภัย (Safety Mark) กอนวาง
จําหนาย

www.spring.gov.sg / สคต. Standards
สิงคโปร

TBT

เครื่องใชไฟฟา

หนา 71 of 94

มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ
Singapore

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

Telecommunication
Authority of
Singapore (TAS)

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

เครื่องใชโทรศัพทและผลิตภัณฑที่นําเขาและจําหนายในสิงคโปรจะตองผาน
การตรวจสอบและไดรับใบรับรองมาตรฐานกอนการวางจําหนาย

Telecommunication
Acts/ Standard and
Testing News / สคต.
สิงคโปร

Standards

TBT

โทรศัพท

South Korea Ministry for food,
Agriculture, forest
and Fisheries

มกอช.

มาตรการสําหรับสินคาเกษตร และประมง

Ministry for food,
Agriculture, forest and
Fisheries / สคต. โซล

Standards

SPS

ขาวสวย/ตมสุก

South Korea Ministry for food,
Agriculture, forest
and Fisheries

มกอช.

การนําเขาขาวผานการประมูล MMA จาก 4 ประเทศหลักจนถึงป 2557
โควตาของประเทศไทยคือ 29,963 MT สําหรับโควตาประเทศพิเศษ

Ministry for food,
Agriculture, forest and
Fisheries / สคต. โซล

QR

Quota

ขาว

South Korea Ministry for food,
Agriculture, forest
and Fisheries

มกอช.

สมาคมการคาการประมงเกาหลี (Korea Fisheries Trade Association) ได Ministry for food,
ประกาศโควตาสําหรับกุง และวันเสนอราคา 2 ครั้งตอป
Agriculture, forest and
Fisheries / สคต. โซล

QR

Quota

กุง

South Korea Ministry for food,
Agriculture, forest
and Fisheries

มกอช.

กําหนดใหสินคาในโควตา ลดภาษีเปน 0% และนอกโควตาเปน 887.4%

Ministry for food,
Agriculture, forest and
Fisheries / สคต. โซล

QR

Quota

มันสําปะหลังอัดเม็ด

South Korea Korea food and Drug อย.
Administration

ประกาศหามนําเขา และขายผลิตภัณฑเกี่ยวกับสุขอนามัย (ผาขนหนูเปยก Ministry of Health and
น้ํายาลางจาน ถวย/ชอน/ตะเกียบใชแลวทิ้ง ผาเช็ดปาก ทิชชูเปยก ไมจิ้มฟน ) Welfare / สคต. โซล
ที่ไมไดรับการยินยอมดวยมาตรฐานที่ถูกกําหนดโดยกรรมาธิการ

QR

Import
Prohibition

ผลิตภัณฑสุขอนามัย

South Korea Ministry of
Knowledge Economy

การนําเขาสินคาอุตสาหกรรม (รถเข็นเด็ก แบตเตอรี่ คอมพิวเตอร
Korea Agency for
เครื่องพิมพ เครื่องวัด ตูเย็น) ตองมีใบรับรองของประเทศเกาหลี
Technology and
ประกอบดวย 13 ใบรับรองตางชนิดกัน และกําหนดหัวขอ โดยสํานักงานตาง Standards / สคต. โซล
สํานักงานกัน

QR

Import
Licensing

สินคาอุตสาหกรรม
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Taiwan

BAPHIQ, Taiwan

กรมปศุสัตว

ไตหวันหามนําเขาเนื้อไกสดแชเย็น แชแข็งจากไทย เนื่องจากไทยเปนเขต
ระบาดโรคนิวคาสเซิล

Quarantine
Standards
Requirements for the
Importation of Poultry
Meat / สคต. มะนิลา2 ที่
11710/828 ลว 7 ธ.ค. 2555

SPS

ไกสด/แชเย็น/แชแข็ง

Taiwan

BAPHIQ, Taiwan

กรมวิชาการเกษตร

ไตหวันระงับการนําเขาไกปรุงสุกจากไทย เนื่องจากเคยมีการระบาดของโรค
ไขหวัดนก

Quarantine
Standards
Requirements for the
Importation of Poultry
Meat / สคต. มะนิลา2 ที่
11710/828 ลว 7 ธ.ค. 2555

SPS

ไกแปรรูป/ปรุงสุก

Taiwan

BAPHIQ, Taiwan

กรมวิชาการเกษตร

ผลไมสดไทยสงไปไตหวันได 5 ชนิดเทานั้นคือ ทุเรียน มะพราวออน
สับปะรดตัดจุก ลิ้นจี่ มะขาม รายการอื่น ๆ นอกจากนี้สงไปไมไดเนื่องจาก
ไตหวันระบุวาไทยเปนเขตระบาดศัตรูพืชซึ่งไตหวันไมมีการระบาด

Quarantine
Standards
Requirements for the
Importation of Plants or
Plant Products / สคต.
มะนิลา2 ที่ 11710/828 ลว
7 ธ.ค. 2555

SPS

ผลไมและผลิตภัณฑ

Taiwan

Council of
Agriculture, Taiwan

ผักสดไทยที่มีศักยภาพไดแก ถั่วฝกยาว มะเขือเทศ พริก ฯลฯ สงออกไป
ไตหวันไมได เนื่องจากไทยเปนเขตระบาดศัตรูพืชที่ไตหวันไมมีการระบาด

Quarantine
Standards
Requirements for the
Importation of Plants or
Plant Products / สคต.
มะนิลา2 ที่ 11710/828 ลว
7 ธ.ค. 2555

SPS

ผักและผลิตภัณฑ

Taiwan

BAPHIQ, Taiwan

กรมปศุสัตว

ไตหวันกําหนดโควตานําเขา 144,720 เมตริกตันตอป แบงเปนการนําเขาโดย สคต. มะนิลา2 ที่
QR
รัฐบาลไตหวัน รอยละ 65 และ เอกชน รอยละ 35 ในสวนการนําเขาของรัฐ 11710/828 ลว 7 ธ.ค. 2555
มีการกําหนดโควตาประเทศ ซึ่งการจัดซื้อจากในไทยในแตละป เทากับ 8,300
ตัน

Import
ขาวและผลิตภัณฑ
Administration
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

Taiwan

Council of
Agriculture, Taiwan

Taiwan

Council of
Agriculture, Taiwan

Taiwan

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

กรมวิชาการเกษตร

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

เนื้อปศุสัตวสด แชเย็น แชแข็ง และสินคาอาหารแปรรูปของไทยที่มีสวนผสม
ของเนื้อปศุสัตว นําเขามายังไตหวันไมได เนื่องจากไทยเปนเขตระบาดของ
โรคปากและเทาเปอย ยกเวนอาหารกระปองที่ผานการฆาเชื้อดวยความรอน
สูงและปดผนึกแนน

Quarantine
Standards
Requirements for the
Importation of Animals
and Animal Products /
สคต. มะนิลา2 ที่
11710/828 ลว 7 ธ.ค. 2555

SPS

อาหารและซอสปรุงรส

สินคาเกษตรไทยหลายรายการที่ไตหวันกําหนดโควตานําเขา ไดแก ถั่วลิสง
ถั่วแดง กระเทียม เห็ดหอมแหง ดอกไมจีนแหง มะพราว หมาก ลําไยแหง
ฯลฯ

สคต. มะนิลา2 ที่
QR
11710/828 ลว 7 ธ.ค. 2555

Import
สินคาเกษตรอื่นๆ
Administration

สินคาที่ติดฉลากหรือระบุวาเปนสินคาเกษตรอินทรียจะตองผานการ
ตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานที่ทางการไตหวันยอมรับ

สคต. มะนิลา2 ที่
Standards
11710/828 ลว 7 ธ.ค. 2555

SPS

สินคาเกษตรอินทรีย
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ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

Taiwan

องคกรอาหารและยา
ไตหวัน (Taiwan Food
and Drug
Administration: TFDA)

UAE

Food Control
Section, Dubai
Municipality

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ
- องคกรอาหารและยาไตหวัน ไดออกประกาศแกไขกฏระเบียบเกี่ยวกับสินคา
อาหาร 2 ฉบับ ดังนี้
1) กฎระเบียบการติดฉลากสินคาเครื่องดื่มบรรจุเสร็จ (Prepackaged
beverages) ที่มีสวนผสมของน้ําผักผลไม โดยกําหนดระบุขนาดตัวอักษรสําหรับ
การพิมพขอมูลปริมาณสวนผสมของน้ําผักผลไม (Content of fruit
and/or/vegetable juice) บนฉลากสินคาเครื่องดื่มดังกลาวสําหรับปริมาตรที่
แตกตางกัน รวมทั้งอธิบายใหชัดเจนยิ่งขึ้นถึงขอกําหนดการใชขอความ (Terms) ที่
ไดรับอนุญาตในการติดฉลาก เชน "น้ําผลไมรวม (Mixed juice)" และ "ไมมี
สวนผสมของน้ําผักผลไม (No juice/vegetable)"
2) กฎระเบียบการระบุชื่อสินคาและกําหนดเงื่อนไขการติดฉลากสินคาเครื่องดื่มที่
ทําจากนมและสินคานมผง (Milk beverages and powder) ดังนี้
2.1) กําหนดวาการระบุชื่อสินคาประเภทดังกลาวจะตองเหมาะสมและสอดคลอง
กับคุณลักษณะของสินคา ซึ่งรวมถึง นมสด (Fresh milk) นมที่ไดรับการยืดอายุ
การเก็บรักษา หรือนม ESL (Extended Shelf life Milk) นมปรุงแตงกลิ่นรส
(Flavored milk) นม ESL ปรุงแตงกลิ่นรส เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม (Milk
drinks) นมผง (Milk powder) และนมผงดัดแปลง (Modified milk powder)
2.2) กําหนดเงื่อนไขขอบังคับจําเพาะในการติดฉลากสินคาบรรจุเสร็จที่ทําจากนม
(Prepackaged dairy products) ตัวอยางเชน ผลิตภัณฑนมสดจะตองระบุบน
ฉลากวา "นมสด" หรือ "นมโค/แพะ" ผลิตภัณฑนม ESL ตองระบุบนฉลากวา "นม
ESL" "นมโค/แพะ" หรือ ขอความอื่นใดที่เทียบเทา

คณะกรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทย

เนื้อสัตวจะตองถูกเชือดตามหลักศาสนาอิสลาม (Halal) มีใบรับรองผานพิธี
การดังกลาวเพื่อผานพิธีการศุลกากรและHealth Cetificate

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

- กรมการคาตางประเทศ
Standards
กองบริหารสินคาขอตกลง
และมาตรการการคา กลุม
งานมาตรการ SPS
http://chemlinked.com/n
ews/food-news/taiwanfinalized-revised-labelingrules-prepac...
http://chemlinked.com/n
ews/food-news/taiwanstipulates-names-andlabeling-requirem...
http://www.fda.gov.tw/T
C/newsContent.aspx?id=1
0844&chk=13c6aa38c586-4591-a28250b734714134&param=p
n%3d1%26cid%3d3%26c
hk Control
d
Food
Section, Standards
Dubai Municipality / สคต.
ดูไบ ที่ 54310/679 ลว 10
ธ.ค. 2555

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

TBT

- เครื่องดื่มผักผลไม
- นมและผลิตภัณฑนม

SPS

เนื้อสัตว
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ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

UAE

Food Control
Section, Dubai
Municipality

กระทรวงสาธารณสุข

อาหารที่นําเขาจะตองมี Health Certificate กระทรวงสาธารณสุขประเทศ
สงออก และไดรับการรับรองจากสถานทูต/สถานกงสุลในประเทศนั้น หรือ
สถานทูตประเทศอาหรับอื่นๆ (ยกเวนอียิปต อาหารถูกตองตามมาตรฐาน
Gulf Standard จากอาหารระบุรายละเอียดอาหาร แหลงกําเนิด วันผลิต
วันหมดอายุของอาหาร บรรจุภัณฑอาหารตองมีฉลากอาหารระบุ
รายละเอียดอาหาร แหลงกําเนิด วันผลิต วันหมดอายุของอาหาร
รายละเอียดเปนภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ

Food Control Section, Standards
Dubai Municipality / สคต.
ดูไบ ที่ 54310/679 ลว 10
ธ.ค. 2555

SPS

อาหารแปรรูป

UAE

UAE Custom

คต.

รัฐบาลควบคุมการนําเขาและผูนําเขาตองมีใบอนุญาตพิเศษ

UAE Custom / สคต. ดูไบ QR
ที่ 54310/679 ลว 10 ธ.ค.
2555

Import
Licensing

เครื่องดื่มแอกอฮอลล/เนื้อ
สุกร

USA

US Custom and
Boader Protection
(CBP)

กรมศุลกากร

ผูนําเขา/ผูสงออกที่เขารวมโครงการ (ตามความสมัครใจ) ลงนามใหความ
รวมมือกับ CBP ในการดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยของหวงโซ
อุปทาน ซึ่งสมาชิก C-TPAT จะถือวาเปนกลุมที่มีความเสี่ยงต่ําและจะไดรับ
การตรวจสอบนอยกวา

Custom-Trade
Customs
Partnership Against
Terrorism /
www.cbp.gov / สพต. ดีซี

Custom
Procedure

สินคาทุกชนิด

USA

CBP

กรมศุลกากร

ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติเพื่ออํานวยความสะดวกใหการคาผานแดน
รวมอยูในระบบเดียวครบวงจร โดยหากยื่นเอกสารผานระบบออนไลนจะ
ประหยัดเวลาและตนทุนไดมาก

Automated Commercial Customs
Environment /
www.cbp.gov / สพต. ดีซี

Custom
Procedure

สินคาทุกชนิด

USA

CBP

กรมศุลกากร

มาตรการตรวจสอบตูคอนเทนเนอรเพื่อประเมินความเสี่ยงกอนที่จะสงมายัง Container Security
Customs
สหรัฐฯ
Initiative / www.cbp.gov
/ สพต. ดีซี

Custom
Procedure

สินคาทุกชนิด

USA

CBP

กรมศุลกากร

มาตรการตรวจสอบตูคอนเทนเนอร 100% ในการขนสงทางเรือมายังสหรัฐฯ Secure Freight Initiative / Customs
อยูในระหวางการพิจารณาคาดวาในเดือน ก.ค. 2557
www.cbp.gov / สพต. ดีซี

Custom
Procedure

สินคาทุกชนิด

USA

Transportation
กรมศุลกากร
Security
Administration (TSA)

Merchandise Processing Customs
Fees: MPF / www.tsa.gov
/ สพต. ดีซี

Custom
Procedure

สินคาทุกชนิด

ตรวจสอบสินคาที่ขนสงทางอากาศในเที่ยวบินจากตางประเทศที่เดินทางสู
สหรัฐฯ รอยละ 100
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ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

USA

CBP

1. การเก็บคาธรรมเนียมพิธีการทางศุลกากร (Merchandise Processing
Fees: MPF) 2. การเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสอบสินคา ผูโดยสาร
ยานพาหนะ ที่เดินทางอยูสหรัฐฯ (Consolidated Omnibus Budget
Reconciliation Act: COBRA Fees) 3. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเรือ
บรรทุกสินคา เพื่อบํารุงรักษาอาว (Harbor Maintenance Tax) และ 4.
คาธรรมเนียมการตรวจสอบสินคาเกษตร ณ ดานตรวจชายแดน
(Agricultural Fee)

USA

Consumer Product
Safety Commission
(CPSC)

หนวยงาน Consumer Product Safety Commission (CPSC) กําหนดให Consumer Product
สินคาที่จะจําหนายในสหรัฐฯ ตองผานการตรวจรับรองโรงงาน การผลิตและ Safety Act / Website
ความปลอดภัยจากหองทดสอบที่ไดรับการรับรองจาก CPSC เชน หามและ กรมการคาตางประเทศ
จํากัดการใชสารตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลน โพลิโบรเนท
เตดไบฟนีล และโพลิโบรมิเนทเตดไดรฟนีลอีเทอร ในผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเลคทรอนิกส นอกจากนี้ หนวยงาน The Federal Communications
Commission (FCC) กําหนดใหสินคาอิเล็กทรอนิกสทุกประเภทตองผานการ
ตรวจสอบจาก EMC (Electronic Magnetic Compatibility) เพื่อไมใหคลื่น
แมเหล็กไฟฟาจากการใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสรบกวนการทํางานของอุปกรณ
อื่นๆ

USA

ITC

USA

Department of
Treasury

คต.

ประเภท
มาตรการ

www.cbp.gov / สพต. ดีซี Customs

Standards

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Custom
Procedure

สินคาทุกชนิด

TBT

สินคาทุกชนิด

มาตรการปกปองการนําเขาสินคาที่เพิ่มมากขึ้นเปนมาตรการปกปอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศที่ไดรับความเสียหายหรือมีแนวโนม จากการ
นําเขาสินคาที่เพิ่มมากกวาปกติ เพื่อเปดโอกาสใหอุตสาหกรรม
ภายในประเทศสามารถปรับตัวใหสามารถแขงขันกับสินคานําเขาได

Section 201-204 of the Trade
Trade Act of 1974 /
Remedy
www.usitc.gov / สพต. ดีซี

Safeguard

สินคาทุกชนิด

สหรัฐฯใชมาตรการคว่ําบาตรทางการคาหลายระดับ ทั้งการหามการนําเขา
และสงออกของเงินทุนและสินทรัพย ฯลฯ โดยปจจุบันสหรัฐฯใชมาตรการนี้
กับ คิวบา พมา เกาหลีเหนือ ซีเรีย อิหราน และซูดาน

www.treasury.gov / สพต. Others
ดีซี

Sanction

สินคาทุกชนิด
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ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

USA

USA

USA

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

มาตรการใหเงินชวยเหลือในรูปแบบตางๆ จากรัฐบาลใหกับผูประกอบการทั้ง WTO Document / สพต.
ในรูปแบบการใหเงินสดโดยตรง การใหสินเชื่อ การยกเวนภาษี การประกัน ดีซี
ราคา การประกันสินเชื่อ การใหเงินทุนศึกษาวิจัย การให Tax Credit การ
ใหแรงจูงใจในการใชพลังงานสะอาด ฯลฯ โดยสินคาที่ไดรับการสนับสนุน
ไดแก สินคาเกษตร พลังงานและเชื้อเพลิง การประมง ไมทอน อุปกรณ
การแพทย เหล็กและแรธาตุ การตอเรือ สิ่งทอ นาฬิกา และเครื่องประดับ
เปนตน
US Trade
กรมทรัพยสินทางปญญา
Representative (USTR)

USA

USA

สรุปมาตรการ

FDA

ประเภท
มาตรการ
Others

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Subsidies

สินคาทุกชนิด

การจัดอันดับสถานะการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศคูคาโดยที่ Special 301 Report /
Others
สหรัฐฯ จะนําสถานการณการจัดอันดับไปพิจารณารวมกับนบายการใหสิทธิ www.ustr.gov / สพต. ดีซี
ประโยชนทางการคาอื่นๆในภาพรวม

IPR

สินคาทุกชนิด

กฎหมายปองกันการกอการรายทางชีวภาพ (Bioterrorism Act of 2002) มี Website กรมการคา
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความพรอมของสหรัฐฯ ในการปองกันและตอบโต ตางประเทศ
การกอการรายทางชีวภาพเพื่อใหแนใจวาสินคาอาหารที่ผลิตภายในประเทศ
และนําเขาจากตางประเทศ ปลอดภัยจากสารแปลกปลอมซึ่งผูกอการรายใช
เปนอาวุธในการโจมตีสหรัฐฯ โดยกําหนดใหผูสงออกสินคาอาหารทุกชนิดใน
ตางประเทศตองจดทะเบียนที่เว็บไซต www.fda.gov เพื่อใหได Register
number กอนการสงออกทุกครั้ง

Standards

SPS

อาหาร

หนวยงานอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration:
FDA) กําหนดกระบวนการผลิตสินคาอาหารทุกชนิดใหเปนไปตามมาตรฐาน
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) เพื่อควบคุมคุณภาพ
ตลอดทั้งกระบวนการผลิต

Standards

SPS

อาหาร

หนวยงาน U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ไดออก
มาตรฐานในเรื่องการตั้งคาสารตกคาง (Maximum Residue Limit: MRL)
ในวัตถุดิบและอาหารที่ผานกระบวนการการผลิตแลว ซึ่งหนวยงานที่ทํา
หนาที่เปนผูปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานที่ EPA กําหนดคือ USFDA

Standards

SPS

อาหาร
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ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

USA

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

USFDA กําหนดใหอาหารกระปองและแปรรูปทุกชนิดตองผานมาตรฐานการ
ตรวจสอบโรงงานจาก FDA กอนการขออนุญาตสงออก เพื่อปองกันเชื้อโรค
Clostridium Botulinum

Standards

SPS

อาหารกระปองและแปรรูป

Standards

SPS

ผลไม

USA

USDA

หนวยงาน Food Safety and Inspection Service, U.S. Department of Plant Quarantine Act
Agriculture (USDA) อนุญาตใหนําเขาผลไมไทย 6 ชนิด (มะมวง มังคุด
ลิ้นจี่ ลําไย เงาะ และ สับปะรด) โดยสวนและโรงคัดบรรจุผลไมดังกลาว
จะตองขึ้นทะเบียนและไดรับการรับรองระบบ GAP และ GMP จากกรม
วิชาการเกษตร และทําการกําจัดศัตรูพืชดวยการฉายรังสีระดับ 400 เกรย ที่
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ สําหรับในป 2552 นี้ USDA กําลัง
พิจารณาอนุญาตการนําเขาผลไมเพิ่มอีก 4 ชนิด คือ แกวมังกร พุทรา
มะละกอและมะพราวออน แบบไมปอกเปลือก

USA

Foreign Agricultural
Service, Department
of Agriculture
/Commodity Credit
Corporation

มาตรการประกันสินเชื่อ (Export Credit Guarantee Program) ใหกับผู
นําเขาสินคาเกษตรของผูนําเขาสินคาเกษตรของสหรัฐฯ ในตางประเทศโดย
รัฐบาลจะเปนผูรับประกันสินเชื่อให

www.fas.usda.gov / สพต. Others
ดีซี

Export
Subsidies

สินคาเกษตร

USA

Foreign Agricultural
Service, Department
of Agriculture

มาตรการชวยเหลือผูสงออกผลิตภัณฑจากนม (Dairy Export Incentive
Program) โดยรัฐบาลจะชวยเหลือดวยการใหเงินสดเปนโบนัส ทําใหผู
สงออกสามารถสงออกในราคาที่แขงขันไดในตลาดโลก

www.fas.usda.gov / สพต. Others
ดีซี

Export
Subsidies

ผลิตภัณฑจากนม

USA

USDA

SPS

สินคาประมง

USA

Department of State

คต.

USDA กําหนดระเบียบการติดฉลากระบุแหลงกําเนิดสินคา (Country of
Origin Labeling of: COOL) ในสินคาประมง ไดแก ปลาและสัตวทะเลมี
เปลือก (Fish and Shellfish) ทั้งสดและแชแข็ง ปศุสัตว สินคาเกษตรเนา
เสียงาย และถั่วชนิดตางๆ ยกเวนสินคาที่ผานการแปรรูป

Standards

กฏหมายคุมครองเตาทะเล (PL 101-162) กําหนดหามนําเขากุงที่จับโดยวิธีที่ www.state.gov / สคต.
Standards
เปนอันตรายตอเตาทะเล
นิวยอรก ที่ 56510/1096 ลว
6 ธ.ค. 2555

Environment กุงทะเล
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ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

USA

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย
คต.

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ใชมาตรการ AD กับ กุงแชแข็ง Frozen Wamwater Shrimp (พิกัด
0306.13 1605.20.10.10 1605.20.10.30) อัตรา 4.25-57.64%

Website กรมการคา
ตางประเทศ

ประเภท
มาตรการ
Trade
Remedy

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

AD

กุงแชแข็ง

USA

Customs and Border
Protection (CBP)

กฏหมายกําหนดใหสหรัฐหามนําเขาสินคาผลิตจากแรงงานเด็กและแรงงาน
บังคับ

Tariff Act 1930 /
Standards
www.customs.gov / สคต.
นิวยอรก ที่ 56510/1096
ลว 6 ธ.ค. 2555

Labour

กุง สิ่งทอ และน้ําตาลที่ทํา
จากออย

USA

Bureau of
International Affairs
(ILAB) / Department
of Labour (DOL)

1. กฏหมายกําหนดใหกระทรวงแรงงาน (DOL) จัดทําบัญชีรายการสินคาที่
ผลิตโดยการใชแรงงานเด็กและแรงงานบังคับใช ซึ่งในการจัดทําบัญชีเบื้องตน
ของ DOL ในป 2552 มีสินคาของไทย 4 รายการ ไดแก กุง สิ่งทอ น้ําตาล
และสื่อลามก 2. ป 2555 สหรัฐฯ เผยแพรรายงานเกี่ยวกับการคามนุษย
และการใชแรงงานเด็ก/แรงงานบังคับ ดังนี้ (1) Trafficking in Persons
Report (TIP) ป 2555 : ไทยถูกจัดในระดับ Tier 2 Watch List ซึ่งเสี่ยงตอ
การถูกปรับลดระดับเปน Tier 3 อันจะมีผลกระทบตอความชวยเหลือและ
ความรวมมือตางๆ กับสหรัฐฯ (2) Finding on the Worst Forms of Child
Labor ป 2554 : ไทยถูกจัดใหอยูในระดับความสําเร็จปานกลาง (3) List
of Good Produced by Child Labor or Force Labor ป 2555: สินคา
ไทยอยูในบัญชี 5 รายการ คือ สิ่งทอ กุง สื่อลามก ออย และปลา (4) List of
Goods Produced by Child Labor or Indentured Child Labor:
สินคาไทยอยูในบัญชี 2 รายการ คือ สิ่งทอ และกุง

Standards
Trafficking Victims
Protection
Reauthorization Act 2005
(TVPRA) /
www.dol.gov/ilab / สคต.
นิวยอรก ที่ 56510/1096
ลว 6 ธ.ค. 2555

Labour

กุง สิ่งทอ และน้ําตาลที่ทํา
จากออย

USA

ILAB / DOL

ภายใต Executive Order 1316 หามการจัดซื้อโดยใชงบประมาณของ
รัฐบาลสําหรับสินคาที่ใชแรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ และจากการจัดทํา
บัญชีเบื้องตนของสินคาที่อยูใตคําสั่งนี้ของ DOL ในป 2552 มีสินคาไทย 2
รายการ ไดแก กุง และสิ่งทอ

Executive Order 1316 / Standards
www.dol.gov/ilab / สคต.
นิวยอรก ที่ 56510/1096
ลว 6 ธ.ค. 2555

Labour

กุง สิ่งทอ และน้ําตาลที่ทํา
จากออย
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ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

USA

National Oceanic &
Atmosheric
Administration (NOAA)

กฏหมายกําหนดหามนําเขาปลาทูนาจากประเทศที่จับปลาดวยอวนลอม
(Purse Seine) ซึ่งเปนอันตรายตอปลาโลมาในเขตรอนบริเวณมหาสมุทร
แปซิฟกตะวันออก

Marine Mammal
Standards
Protection, International
Dolphin Conservation
Act / www.noaa.gov /
สคต. นิวยอรก ที่
56510/1096 ลว 6 ธ.ค.
2555

Environment ปลาทูนากระปองและ
ผลิตภัณฑ

USA

CBP

1. สหรัฐฯหามนําเขาสินคาบางประเภทดวยเหตุผลดานความมั่นคง และ
สินคาที่จะปนอันตรายตอเศรษฐกิจและสุขภาพตลอดจนสินคาที่เปนพืชพันธุ
และสัตวหายากใกลสูญพันธุ 2. สหรัฐฯกําหนด Tariff Rate Quotas
สําหรับสินคาปลาทูนา และไมกวาด

The Marine Mammal
QR
Protection Act,
Enndangered Species
Act, the Fisherman's
Protective Act, The
Lacey Act /
www.cbp.gov / สพต. ดีซี

Import
Prohibition

ปลาทูนา ไมกวาด
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หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

USA

CBP

(1-2) การขอใบอนุญาตนําเขาเพื่อปกปองอุตสาหกรรมการเกษตร
ภายในประเทศจากการติดโรคที่สามารถติดตอจากสัตวที่นําเขา
เพื่อบริหารจัดการการนําเขาตามโควตาตามขอตกลงรอบอุรุกวัย
(3-4) เพื่อควบคุมปริมาณการนําเขาและการติดตามการนําเขา
(5) เพื่อควบคุมปริมาณการนําเขา (Bureau of Alcohol, Tobacco,
Firearms and Explosives : ATF) เพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี (ATF)
(6) เพื่อเปนมาตรการบังคับใชใหผูนําเขาตองปฏิบัติตามกฏระเบียบที่
เกี่ยวของกับแอลกอฮอล (ATF) (7-8) เพื่อเหตุผลดานความปลอดภัย (ATF)
(9) เพื่อควบคุมการนําเขา และติดตามการนําเขาเชิงพาณิชย ตลอดจนเพื่อ
อนุรักษพันธุสัตว (Office of Law Enforcement)
(10) เพื่อเปนหลักฐานประกอบการนําเขา (Office of Fossil Energy, DOE)
(11) เพื่อควบคุมปริมาณการนําเขาดวยเหตุผลดานความปลอดภัย และความ
มั่นคง (Nuclear Regulatory Commission) (12) เพื่อปองกันแมลงศัตรูพืช
และโรคพืชตางๆตลอดจนเพื่ออนุรักษพันธุพืช (Department of
Agriculture) (13) เพื่อเก็บใชเปนขอมูลทางสถิติ
(14) เพื่อใหผูสงออกน้ําตาลเขาสูตลาดสหรัฐฯไดในอัตราภาษีต่ํา สําหรับ
น้ําตาลบางประเภทที่สหรัฐฯผลิตไดไมเพียงพอ (US Department of
Agriculture) (15) เพื่อเปนมาตรการบังคับใชใหผูนําเขาปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑยาสูบ (ATF)

QR
(1-2)Title 9 Code of
Federal Regulation (CFR)
Title 7 CFR (3)Title 21
CFR
(4)Arm Export Control
Act of 1976 (5)Title 26
USC และ Title 27 CRR
(6)Federal Alcohol
Administration Act (FAA
Act) (7)Title 18 USC
(8)Title 18 USC (9)Title
50 CFR (10)The Natural
Gas Act (11)Atomic
Energy Act (12)Plant
Protection Act
(13)Federal Register
11474 (14)Title 15 CFR
(15)Title 26 USC /
www.cbp.gov / สพต. ดีซี

Import
Licensing

สินคา 15 ประเภท (1.สัตว
และผลิตภัณฑจากสัตว 2.
ผลิตภัณฑจากนมบาง
ประเภท 3.เคมีภัณฑและแร
ธาตุที่ไดรับการควบคุม 4.
อุปกรณทางทหาร 5.สุรา
กลั่นและแอลกอฮอล
สําหรับอุตสาหกรรม 6.สุรา
กลั่น ไวน และเครื่องดื่ม
มอลท 7.วัตถุระเบิด 8.
อาวุธและยุทธภัณฑ 9.ปลา
สัตวปา และสัตวสงวน 10.
กาซธรรมชาติ 11.อุปกรณ
นิวเคลียร 12.พืชและ
ผลิตภัณฑจากพืช 13.เหล็ก
14.น้ําตาล 15.ผลิตภัณฑ
ยาสูบ)

USA

Federal Trade
Commission

ภายใตกฏระเบียบของหนวยงาน Federal Trade Commission กําหนด
แนวทางการแสดงขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
(Guides for the Jewelry, Precious Metal and Pewter Industries)

Fedaeral Trade
Standards
Commission /
www.ftc.gov / สคต.
นิวยอรก ที่ 56510/1096 ลว
6 ธ.ค. 2555

TBT

อัญมณีและเครื่องประดับ
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ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

USA

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

สหรัฐฯ ออกระเบียบหามนําเขาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ไดแก หยก
และทับทิมที่มีแหลงกําเนิดจากพมา โดยกําหนดใหผูสงออกตองมีประวัติ
รายงานการซื้อวัตถุดิบยอนหลังไมต่ํากวา 5 ปนับจากวันที่นําเขา

Tom Lantos Block
Burmese Jade Acts of
2008 / สคต. นิวยอรก ที่
56510/1096 ลว 6 ธ.ค.
2555

QR

The Clean Diamond
QR
Trade Act of 2003 / สพต.
ดีซี

ชื่อมาตรการ
Import
Prohibition

กลุมสินคา
หยกและทับทิม

USA

CBP

การนําเขา และสงออกเพชรจากสหรัฐฯจะตองไดรับการรับรอง Kimberly
Process Certificate และอยูในบรรจุภัณฑตานการแกะ (Temper
Resistance)

Import Control เพชร

USA

Customs and Border
Protection (CBP)

กฏหมายกําหนดมาตรฐานความแปรปรวน (Deviation) สําหรับสวนผสมของ National Stamping Act
เงินหรือทองที่แสดงไวบนสินคา (Fineness Marking)
(15 USC 295-296)
www.customs.gov

Standards

TBT

สินคาที่ทําจากเงินและทอง

USA

คต.

หนวยงาน CPSC กําหนดมาตรฐานสินคาเครื่องใชเด็กใหมีมาตรฐานความ
ปลอดภัย อาทิ เกาอี้นั่งในรถ ที่นั่ง อาบน้ํา ที่หัดเดิน รวมทั้งมีการกําหนด
ปริมาณสารตะกั่ว และสาร Phthalates ในสินคาของเลนเด็ก

Child Safety Protection
Act

Standards

TBT

เครื่องใชเด็ก

USA

คต.

ใชมาตรการ AD กับ แผนพลาสติกบาง PET Film (พิกัด 3920.62.00.90)
อัตรา 5.36% ถุงพลาสติกชนิดใชหิ้ว (พิกัด 3923.21.00.90) อัตรา
1.84-122.88%

Website กรมการคา
ตางประเทศ

Trade
Remedy

AD

พลาสติก

ใชมาตรการ CVD กับเหล็กแผนรีดรอน Hot-Rolled (พิกัด 7208.10.15.00)
อัตรา 2.38 %
ใชมาตรการ AD กับสินคาเหล็ก ไดแก ขอตอทอเหล็กชนิด Butt Weld (พิกัด
7307.93.30.00) อัตรา 10.68-52.60% ทอเหล็ก Steel Pipe (พิกัด
7306.30.00.06 ) อัตรา 4.26% เหล็กแผนรีดรอน Hot-Rolled (พิกัด
7208.10.15.00) อัตรา 6.4% ลวดเหล็กแรงดึงสูง Prestressed Concrete
Steel Wire and Strand (พิกัด 7312.10.30.10) อัตรา 12.91%

Website กรมการคา
ตางประเทศ
Website กรมการคา
ตางประเทศ

Trade
Remedy
Trade
Remedy

CVD

เหล็ก

AD

เหล็ก

USA
USA

คต.
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หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

USA

National Institute of
Standard and
Tecnology (NIST) /
DOC / The Office of
Management and
Budget (OMB) / The
National Highway
Traffic Safety
Administration / The
US Coast Guard / Tax
and Trade Bureau of
Alcohol and Tobacco /
FDA / The Food Safety
Inspection Service,
Department of
Agriculture, The
Environment
Protection Agency, The
Consumer Product
Safety Commission

มาตรการทางเทคนิค : การกําหนดมาตรการสินคาสําหรับการนําเขาในสหรัฐฯ Technical Barriers to
Standards
Trade, Title IV of the
Trade Agreement Act of
1979 / The Consumer
Product Safety Act 1972
/ www.reginfo.gov /
สพต. ดีซี

TBT

ยานพาหนะและยางรถยนต
เรือ แอลกอฮอลและยาสูบ
อาหาร ยา เครื่องสําอาง
และอุปกรณการแพทย
เนื้อสัตวและไข สินคา
อุปโภคตางๆ

USA

National Highway
Traffic Safety
Administration
(NHTSA) / Office of
Vehicle Safety
Compliance
Equipment and
Import Division

กฏหมายกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณปองกันการขโมย และระเบียบ
มาตรฐานความปลอดภัยกันชน (49 CFR 591)

TBT

รถยนต

National Traffic and
Standards
Motor Vehicle Safety Act
(15 USC 2021-2034) /
www.nhtsa.dot.gov /
สคต. นิวยอรก ที่
56510/1096 ลว 6 ธ.ค.
2555
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Website/แหลงขอมูล
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Clean Air Act (42 USC
Standards
7401) / www.epa.gov/otaq/
imports / สคต. นิวยอรก ที่
56510/1096 ลว 6 ธ.ค. 2555

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

USA

EPA Office of
Transportation and
Air Quality (OTAQ)

กฏหมายกําหนดมาตรฐานไอเสีย (Emission Standards)

USA

Consumer Product
Safety Commission
(CPSC) Office of
Compliance

กฏหมายกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย โดยตองมีใบรับรอง Certificate of Federal Hazardous
Standards
Compliance
Substances Act /
www.cpsc.gov / สคต.
นิวยอรก ที่ 56510/1096 ลว
6 ธ.ค. 2555

TBT

จักรยาน และหมวกที่ใชใน
การขับขี่

USA

Department of
Transportation (DOT)

หนวยงาน Department of Transportation (DOT) รวมกับ Society of Federal Hazardous
Automotive Engineering (SAE) กําหนดระเบียบ Vehicle Importation Substances Act
Regulations กําหนดมาตรฐานชิ้นสวนยานยนตที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
รวมทั้งจักรยานยนตและหมวกที่ใชใสในการขับขี่ รวมทั้งผลิตภัณฑยางใชกับ
ยานพาหนะ โดยสินคาสงออกทุกชนิดตองไดรับการทดสอบ และมีใบรับรอง
Certificate of Compliance

TBT

ชิ้นสวนยานยนต

USA

Department of Energy

กฏหมายกําหนดมาตรฐานการประหยัดพลังงาน รวมทั้ง ขอกําหนดเกี่ยวกับ
การปดฉลากและการทดสอบ และระเบียบ EPCA (10 CFR 430) กําหนด
มาตรฐานพลังงานที่ใช (Energy Consumption) ในเครื่องใชไฟฟาตางๆ

Energy Policy and
Standards
Conservation Act (EPCA)
(42 USC 6201) /
www.doe.gov / สคต.
นิวยอรก ที่ 56510/1096 ลว
6 ธ.ค. 2555

TBT/Environm เครื่องใชไฟฟาและผลิตภัณฑ
ent

USA

FDA Center for
Devices and
Radiological Health

กฏหมายกําหนดระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินคาไฟฟามีรังสี

Radiation Control for
Standards
Health and Safety (21
USC 360) /
www.fda.gov/cdrh / สคต.
นิวยอรก ที่ 56510/1096
ลว 6 ธ.ค. 2555

TBT/Environm เครื่องใชไฟฟาและผลิตภัณฑ
ent

Standards

Environment รถยนต
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

USA

Consumer Product
Safety Commission
(CPSC)

กฏหมายกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการปดฉลากสินคา

Consumer Product
Standards
Safety Act /
www.cpsc.gov / สคต.
นิวยอรก ที่ 56510/1096 ลว
6 ธ.ค. 2555

TBT

เครื่องใชไฟฟาและผลิตภัณฑ

USA

U.S. Environmental
Protection Agency

กฏหมายระบุการควบคุมการนําเขาสินคาตูเย็น และสินคาอื่นๆ ที่ปลอยสาร
Chlorofluorocarbon (CFCs) ที่ทําลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ นอกจากนี้
ยังกําหนดระเบียบการนําเขารถยนตและพาหนะทุกชนิด ที่สามารถกอใหเกิด
มลพิษ

Clean Air Act /
Standards
www.epa.gov / สคต.
นิวยอรก ที่ 56510/1096 ลว
6 ธ.ค. 2555

Environment อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ

USA

California
Department of Toxic
Substances Control

รัฐแคลิฟอรเนียผานกฏหมาย Electronics Waste Recovery Act (SB 20
Chapter 526, Statutes of 2003) เมื่อเดือนกันยายน 2546 เก็บ
คาธรรมเนียม recycling fee ลวงหนา ณ จุดขาย ระหวาง 6-10 เหรียญ
ขึ้นกับขนาดซึ่งครอบคลุมสินคาที่เปนเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง
คอมพิวเตอร เครื่องรับโทรทัศนที่ใชหลอด CRT หรือ Liquid Crystal
Display (LCD) และ Laptop Computer

Standards
Electronics Waste
Recovery Act (SB 20
Chapter 526, Statutes of
2003) / www.dtsc.ca.gov
/ สคต. นิวยอรก ที่
56510/1096 ลว 6 ธ.ค.
2555

Environment อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว

USA

Bureau of Industry
and Security /
Department of
Commerce

การสงออก หรือนําเขาแลวสงออกอีกครั้งของสินคาบางประเภท เทคโนโลยี
และซอฟทแวรที่มีการใชงานสองทาง (Dual Use) คือทั้งเชิงพาณิชย และ
ในทางทหารจะถูกควบคุมโดยตองขอนุญาตกอนการสงออก

Export Administration
QR
Regulation (EAR) and
Export Administration
Act (EAA) / www.doc.gov
/ สพต. ดีซี

Export Control สินคาเทคโนโลยี

USA

USFDA

กฏหมายกําหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนธุรกิจกับ USFDA รวมทั้ง
กําหนดกระบวนการผลิตตองสอดคลองกับหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
(Good Manufacturing Practice: GMP) และการปดฉลาก นอกจากนี้ผูวาง
จําหนายสินคาตองยื่นขออนุญาตจําหนายสินคา (Premarketing
Notification 510(K)) ตอ USFDA

Federal Food, Drug and Standards
Cosmetic Drug (21 USC
301) / www.fad.gov /
สคต. นิวยอรก ที่
56510/1096 ลว 6 ธ.ค.
2555

TBT

เครื่องมือแพทยและอุปกรณ
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ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

USA

APHIS / USDA

1. กฏหมาย Farm Bill 2008 มาตรา 8204 ขยายอํานาจเพิ่มเติมของ
กฏหมาย Lacey Act 1981 ในการใชมาตรการตรวจสอบสินคาไมนําเขาและ
ผลิตภัณฑไม รวมทั้งเฟอรนิเจอรไม เพื่อปองกันการคาไมซุงผิดกฏหมาย
ออกมาแปรรูปและจําหนาย โดยกําหนดใหผูนําเขาตองแสดงเอกสารระบุ
รายละเอียดของสินคา เชน ชื่อทางวิทยาศาสตร ที่ระบุ Genus และ
Species ของไม และแหลงกําเนิดของไม 2. หนวยงาน APHIS ไดกําหนดใบ
สําแดงประกอบการนําเขาและประกาศชวงระยะเวลาที่ผูนําเขาสินคาพืชและ
ผลิตภัณพภายใตรหัสพิกัด H.S. ที่กําหนดจะตองแสดงขอมุลตามใบสําแดง
ประกอบการนําเขาดังกลาว

Farm Bill 2008 มาตรา
8204 / Lacey Act /
Amendments 2008 of
Lacey Act 1981 /
www.aphis.usda.gov /
สคต. นิวยอรก ที่
56510/1096 ลว 6 ธ.ค.
2555

Standards

USA

U.S. Fish and Wildlife
Service (FWS)

1. กฏหมายคุมครองพืชสัตวที่ใกลสูญพันธุ (Endangered Species Act of
1973, As amended: 16 USC 1531-1544) หามนําเขาพืชและสัตวรวมทั้ง
ผลิตภัณฑที่อยูภายใตบัญชีพืชสัตวืที่ใกลสูญพันธุ 2. กฏหมาย Fish and
Wildlife Act of 1956 (16 USC 742) 3. กฏหมาย Marine Mammal
Protection Act of 1972 (16 USC 1361)

Convention on
Standards
International Trade in
Endangered Species of
Wild Fauna and Flora
(CITES) / Fish and
Wildlife Act of 1956 (16
USC 742) / Marine
Mammal Protection Act
of 1972 (16 USC 1361)/
www.fws.gov / สคต.
นิวยอรก ที่ 56510/1096 ลว
6 ธ.ค. 2555

ชื่อมาตรการ
TBT

กลุมสินคา
ไมและผลิตภัณฑไม

Environment หนังทําจากสัตวและ
เครื่องประดับมุก
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

USA

U.S. Fish and Wildlife
Service (FWS)

ภายใตความตกลง CITES มีบทบัญญัติยกเวนสัตวปาที่นํามาเลี้ยง (Breeding
Captivity Exception) แตภายใตกฏหมาย Endangered Species Act ถือ
วาสัตวดังกลาวยังอยูภายใตการคุมครอง (Considered Wildlife) และโดยที่
กฏหมายนี้กําหนดใหจระเขสายพันธุ Crocodylus Porosus และ
Crocodylus Siamensis ของไทยอยูภายใตบัญชีสัตวที่ใกลสูญพันธุ
(Endangered) ดังนั้น การนําเขาสินคาที่ผลิตจากหนังจระเขเลี้ยงของไทย
ถึงแมจะมีหนังสือรับรองจากกรมประมงก็ไมสามารถนําเขามาจําหนายใน
สหรัฐฯ

Convention on
Standards
International Trade in
Endangered Species of
Wild Fauna and Flora
(CITES) / www.fws.gov /
สคต. นิวยอรก ที่
56510/1096 ลว 6 ธ.ค.
2555

Environment เครื่องหนังและผลิตภัณฑที่
ทําจากหนังจระเข

USA

Immigration and
Customs
Enforcement,
Homeland Security
Investigation (HIS)

ผูผลิตอาวุธ และผูสงออกอาวุธที่อยูในบัญชีรายชื่อ US Munition List
จะตองลงทะเบียนกับ the Directorate of Defense Trade Control
(DDTC) และตองไดรับใบอนุญาตสงออกกอนทําการสงออก

Arm Export Control Act / QR
www.hsi.gov / สพต. ดีซี

Export Control อาวุธ

USA

Nuclear Regulatory
Commission

การควบคุมการสงของอุปกรณนิวเคลียร และสวนประกอบ โดยตองขอ
ใบอนุญาตกอนการสงออก

Atomic Energy Act,
Energy Reorganization
Act / www.nrc.gov /
สพต. ดีซี

Export Control นิวเคลียร

QR
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ
USA

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

- Food Safety and
- กรมประมง
Inspection Service
(FSIS) หนวยงานภายใต
U.S.Department of
Agricultural (USDA)

- Agricultural
Act of 2014
(Farm Bill
2014)

สรุปมาตรการ
- สหรัฐอเมริกาใชกฎหมาย Farm Bill เพื่อคุมครองผูเลี้ยง Catfish
ภายในประเทศเปนลําดับ ตั้งแต Farm Bill 2002 ที่มีขอกําหนดเกี่ยวกับการ
ใชชื่อทางการคาของปลาในกลุม Catfish ที่จําหนายในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2547 โดยใหใชชื่อสินคา Catfish ไดเฉพาะปลากด
อเมริกัน (channel catfish) ที่อยูใน Family Ictaluridae เทานั้น สําหรับ
ปลาประเภท Catfish อื่นๆ เชน ปลาดุกของไทย ที่อยูใน Family Clariidae
หรือ ปลา Basa, Tra หรือ Swai ของเวียดนามที่จัดอยูใน Family
Pangasiidae หามปดฉลากชื่อสินคาบนบรรจุภัณฑวาเปน Catfish
- ตอมา Farm Bill 2008 กําหนดใหการตรวจสอบสินคาแคชฟชทั้งหมดอยู
ภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตร (USDA) ซึ่งรวมถึงการควบคุม
ตรวจสอบการนําเขาสินคาดังกลาวแทนองคการอาหารและยา (Food and
Drug Administration: FDA) โดยให Food Safety and Inspection
Service (FSIS) ซึ่งอยูภายใต USDA ดําเนินโครงการ Catfish Inspection
Program เพื่อตรวจสอบสินคากลุม Catfish นําเขาใหมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการบริโภคเทาเทียมกับที่ผลิตในสหรัฐฯ ซึ่งสงผลใหการสงออก
สินคาดังกลาวไปยังสหรัฐฯมีความเขมงวดและมีขั้นตอนมากขึ้น รวมทั้งสง
เจาหนาที่มาตรวจสอบสถานประกอบการในประเทศผูสงออกดวย
แตในทางปฏิบัติ USDA ไมสามารถดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ตางๆ ในกฎหมายได เนื่องจากขาดทรัพยากร (เงิน ความรู และบุคคลากร)

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

- สรุปมาตรการชวยเหลือ
Standards
เกษตรกรของสหรัฐฯ,
สํานักงานพาณิชยใน
ตางประเทศ ประจําสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
, 2 มิถุนายน 2557
- USDA Catfish Inspection
Program : Request for
Immediate Assistance,
www.thai-frozen.or.th,
สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย
- ผลกระทบของกฎหมาย
FARM BILL 2008 ตอ
เศรษฐกิจการเกษตร,
www.oae.go.th, สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
- ขอบังคับเกี่ยวกับการใชชื่อ
ทางการคาของปลาในกลุม
ปลาดุกและปลาสวายที่
จําหนายในสหรัฐอเมริกา,
www.fisheries.go.th
- ระบบการตรวจสอบความ
ปลอดภัยสินคาอาหารของ

ชื่อมาตรการ
SPS

กลุมสินคา
- สินคากลุมปลา Catfish
และสินคาประมงชนิดอื่นๆ
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ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ
ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 5 ปของ Farm Bill 2008 USDA จึงไมไดทําการ
ตรวจสอบ Catfish ตามที่กฎหมายกําหนดไว

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ปลอดภยสนคาอาหารของ
สหรัฐฯ,
www.thaitradeusa.com,
สํานักงานสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ ณ นคร
ลอสแอนเจลิส, 13 มกราคม
2554
- แนวโนมตลาดปลาเนื้อขาว
(Whitefish) ป 2553,
สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตร
ตางประเทศ ประจําสหภาพ
ยุโรป, 30 มิถุนายน 2553
- Agricultural Act of 2014,
www.thaitradeusa.com,
สํานักงานสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ นคร
ลอสแอนเจลิส, 20 มีนาคม
2557

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Venezuela

- Farm Bill 2014 ซึ่งเปนกฎหมายฉบับใหมที่มีผลบังคับใชแลวเมื่อวันที่ 7 Website กรมการคา
กุมภาพันธ 2557 ไปจนถึงป 2561 ยังคงใหมี Catfish Inspection Program ตางประเทศ
และใหรวม crop insurance สําหรับเกษตรกรผูเลี้ยง Catfish ไวดวย โดย
ใหมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาโดยเฉพาะ

Customs

Customs
Procedure

สินคาทุกชนิด

Venezuela

นอกจากนั้น Farm Bill 2014 ยังไดใหอํานาจ USDA ในการขยายขอบเขต Website กรมการคา
สินคาในโครงการฯ ไดโดยไมตองผานขั้นตอนในสภา Congress อีกดวย ซึ่ง ตางประเทศ
อาจมีการขยายขอบเขตการตรวจสอบไปยังปลาและสัตวน้ําประเภทอื่นๆ ได
อีก ซึ่งเปนเรื่องที่ตองติดตามตอไป

Standards

TBT

เสื้อผา และรองทา

Venezuela

รัฐบาลเวเนซูเอลาใหมีการทําใบอนุญาตนําเขาสินคาเกษตรซึ่งไมสอดคลอง
กับพันธะผูกพันกับ World Trade Organization

QR

Import
Licensing

สินคาเกษตรกรรม

Website กรมการคา
ตางประเทศ
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

Venezuela The Venezuela
Commission for
Industrial Standard

หามนําเขาสินคาอุตสาหกรรม เชน รถยนตใชแลว รถเมลใชแลว ยางรถยนต Website กรมการคา
ใชแลวและ เสื้อผาใชแลว
ตางประเทศ

Venezuela

หองทดลองเอกชนที่อยูในประเทศเวเนซุเอลาจําเปนจะตองมีเอกสารรับรอง
มาตรฐานจากสถาบันตางประเทศ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาเวียดนามจัดสรรโควตานําเขาเกลือ
อุตสาหกรรม จํานวน 100,000 ตัน ใหผประกอบการที่ใชเกลือเปนวัตถุดิบใน
การผลิตเคมีภัณฑ และ จํานวน 2 ตัน ใหผูประกอบการใชเกลือเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตยาและผลิตภัณฑทางการแพทย
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคากําหนดโควตานําเขาน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ และน้ําตาลดิบจํานวน 50,000 ตันใหกับผูประกอบการนํามาใช
โดยตรงเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตและ 20,000 ตันน้ําตาลดิบสําหรับการ
ผลิตน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์เพื่อใชในการผลิตและการบริโภค

ประเภท
มาตรการ
QR

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Import
Prohibition

สินคาอุตสาหกรรม

Website กรมการคา
Standards
ตางประเทศ
Circular
QR
No.22/2012/TT-BCT /
www.moit.gov.vn
/สคต..โฮจิมินห ดวนมาก ที่
57310/311 ลว 20 ธ.ค.
2555

TBT

หองทดลอง

Quota

เกลือ น้ําตาล และไขสัตวปก

QR
Circular
No.05/2012/TT-BCT /
www2.chinhphu.vn /สค
ต..โฮจิมินห ดวนมาก ที่
57310/311 ลว 20 ธ.ค.
2555

Quota (20
มี.ค. 2555)

ขาวและใบยาสูบแหงที่มี
แหลงกําเนิดสินคาจาก
กัมพูชา

Vietnam

MOIT

Vietnam

MOIT

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาเวียดนามกําหนดโควตานําเขาขาวและใบ
ยาสูบแหงที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากกัมพูชาในป 2555 และ 2556 โดยมี
อัตราภาษีนําเขาคือ 0%

Vietnam

MOIT

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาเวียดนาม กําหนดโควตานําเขาขาวและใบ Circular
QR
ยาสูบแหงที่มีแหลงกําเนิดสินคาจากลาวในป 2555 โดยมีอัตราภาษีนําเขาคือ No.44/2011/TT-BCT /
0%
www.moit.gov.vn
/สคต..โฮจิมินห ดวนมาก ที่
57310/311 ลว 20 ธ.ค.
2555

Quota (26 ธ.ค. ขาวและใบยาสูบแหงที่มี
2555)
แหลงกําเนิดสินคาจากลาว
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

Vietnam

MOIT

Vietnam

MARD
SPS Vietnam

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

กรมปศุสัตว

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

1. กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาเวียดนามออกระเบียบเมื่อวันที่ 28 พ.ค.
2553 (มีผลใชบังคับเมื่อ 12 ก.ค. 2553 แทน Circular no. 17/2008) โดย
ขยายรายการสินคานําเขาที่อยูภายใตการขออนุญาตแบบอัตโนมัติมากขึ้น
โดยรวมสินคาเกษตร อาหาร และเครื่องแตงกายดวย ในการยื่นคํารองขอ
อนุญาตนําเขา เอกสารทั้งหมดตองสงทางไปรษณีย โดยเจาหนาที่ที่ดูแลการ
ออกใบอนุญาตจะไมรับเอกสารดวยตนเอง และการแจงตอบก็จัดสงทาง
ไปรษณียดวยเชนกัน 2. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 กระทรวง
อุตสาหกรรมและการคาเวียดนาม ไดออกประกาศกระทรวง (Circular No.
27/2012/TT-BCT) ยกเลิกการใช Circular No. 24/2010/TT-BCT เปน
ชั่วคราว

QR
Circular No.
24/2010/TT-BCT
(replacing Circular
No.17/2008/TT-BCT) /
Circular No.
27/2012/TT-BCT
(replacing Circular No.
24/2010/TT-BCT) /
www.moit.gov.vn /
สคต..โฮจิมินหที่ 57310/303
ลว 17 ธ.ค. 2555 /สคต..โฮ
จิมินห ดวนมาก ที่
57310/311 ลว 20 ธ.ค.
2555

Import
อาหารและเกษตร
Licensing
(28 พ.ค. 2553)

Circular no. 25/2010 วาดวยแนวทางสําหรับการควบคุมความปลอดภัย
และสุขอนามัยของอาหาร (Food Hygene and safety : FHS) สําหรับ
สินคานําเขาที่มีแหลงกําเนิดจากสัตว โดยเขมงวดในการตรวจสอบคุณสมบัติ
และมาตรฐานของสินคาเนื้อสัตวตั้งแต โรงงานผลิตในประเทศผูสงออกจนถึง
ตลาดที่จําหนายใหผูบริโภค ทั้งนี้ กําหนดใหประเทศผูสงออกเนื้อสัตวตอง
ดําเนินการตามที่ Circular ฉบับนี้บัญญัติเพื่อใหผูผลิตไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนโรงงานที่มีคุณสมบัติสามารถสงออกเนื้อสัตวไปยังเวียดนามไดจาก
หนวยงานที่มีอํานาจของเวียดนามกอน

Circular No. 25/2010/TT Standards
/BNNPTNT/
www.spsvietnam.gov.vn
/สคต.โฮจิมินห ดวนมาก ที่
57310/311 ลว 20 ธ.ค.
2555

SPS (8 เมย.
2553)

เนื้อสัตว
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Vietnam

MARD
กรมวิชาการเกษตรของ
Vietnam SPS
ไทย
Notification Authority
and Enquiry Point

1. เวียดนามกําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับการออกใบอนุญาตนําเขาดานสุขอนามัย
(phytosanitary import permit) ในสินคาที่ตองวิเคราะหความเสี่ยงจาก
ศัตรูพืชกอนนําเขาเวียดนาม 2. สินคาที่อยูภายใตระเบียบนี้ตองดําเนินการ
วิเคราะหศัตรูพืช (Pest Risk Analysis : PRA) วาตองถูกควบคุมหรือไม และ
ตองใชมาตรการดานสุขอนามัยใดๆ อยางเขมขนหรือไมเพื่อกําจัด /ปองกัน 3.
หนวยงานที่มีอํานาจกักกันพืชจะดําเนินการทดสอบ PRA และจะให
ใบอนุญาตนําเขาดานสุขอนามัย สําหรับสินคาที่ปลอดความเสี่ยงจากโรคพืช
และสินคาที่มีความเสี่ยงระดับหนึ่งแตไดใชมาตรการบรรเทาความเสี่ยงนั้น
แลว

Decision no.
Standards
48/2007/QD/BNN /
www.spsvietnam.gov.vn
/สคต. โฮจิมินห ดวนมาก ที่
57310/311 ลว 20 ธ.ค.
2555

SPS (29 พ.ค.
2550)

สินคาพืช

Vietnam

MARD
NAFIQUAD

1. เวียดนามควบคุมความปลอดภัยของสินคาจากพืชที่นําเขาทุก shipments
โดยตองแสดงใบรับรองสุขอนามัยดานอาหาร 2. ประเทศผูสงออกสินคา
จากพืชตองผานขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเปนประเทศที่ไดรับอนุญาตใหสง
สินคาจากพืชตามรายการใน Circular เขาไปในเวียดนามไดเสียกอน 3.
สินคานําเขาจํานวน 10 – 100% ของแตละ shipments จะถูกนําไป
ตรวจสอบขึ้นกับระดับความเสี่ยง และไมมีการยกเวนแมวาสินคาจะนําเขา
จากประเทศที่มีคุณสมบัติดานสุขอนามัยเปนไปตามที่หนวยงานที่มีอํานาจ
ของเวียดนามกําหนดไวแลวก็ตาม

Circular No. 13/2011 /
www.nafiqad.gov.vn /
สคต. โฮจิมินห ดวนมาก ที่
57310/311 ลว 20 ธ.ค.
2555

SPS (16 มี.ค.
2554)

สินคาพืช

Vietnam

MOIT

กําหนดใหสินคานําเขาบางรายการตองขออนุญาตนําเขาโดยอัตโนมัติ
(automatic import license: AIL) ซึ่งสวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภค

Circular no. 17/2008 / QR
www.moit.gov.vn /สคต..
โฮจิมินห ดวนมาก ที่
57310/311 ลว 20 ธ.ค.
2555

กรมวิชาการเกษตรของ
ไทย

Standards

Import
สินคาอุปโภคบริโภค
Licensing
(12 ธ.ค. 2551)
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ

Website/แหลงขอมูล
อางอิง

ประเภท
มาตรการ

ชื่อมาตรการ

กลุมสินคา

Vietnam

MOIT

1. เวียดนามสงวนสิทธิการนําเขาสินคาบางประเภทไวใหกับวิสาหกิจของรัฐ
เทานั้น และบางประเภทมีขอตกลงภายใต WTO กําหนดระยะเวลาที่บริษัท
ตางชาติจะไดรับสิทธิใหสามารถนําเขาได 2. สินคาที่เวียดนามสงวนสิทธิการ
นําเขาใหรัฐวิสาหกิจมีดังนี้ บุหรี่และซิการ น้ํามันดิบ หนังสือพิมพ วารสาร
และนิตยสาร และสื่อที่บันทึกดวยเสียงหรือภาพ (ยกเวนบางรายการ) 3.
นับตั้งแตเดือน ม.ค. 2552 บริษัทตางชาติไดรับอนุญาตใหนําเขา ยา
ภาพยนตร ตราไปรษณียากรที่ยังไมไดใช บัตรพิมพและปฏิทิน สิ่งพิมพบาง
ประเภท เครื่องจักรที่ใชในการเรียงพิมพและเครื่องจักรพิมพ (ไมรวม
เครื่องพิมพอิงคเจ็ท) และเครื่องสงสําหรับวิทยุโทรศัพทบางชนิด (ไมรวม
โทรศัพทมือถือและกลองถายรูปสําหรับผูบริโภค) เวียดนามสงวนธุรกิจ
การคาและกระจายสินคาใหกระทําไดเฉพาะบริษัทเวียดนามเทานั้น

Circular
No.09/2007/TT-BTM /
www.itpc.gov.vn/ สคต..
โฮจิมินห ดวนมาก ที่
57310/311 ลว 20 ธ.ค.
2555

QR

Import
บุหรี่และซิการ น้ํามันดิบ
Restriction
หนังสือพิมพ วารสารและ
(17 ก.ค. 2550) นิตยสาร และสื่อที่บันทึก
ดวยเสียงหรือภาพ (ยกเวน
บางรายการ)

Vietnam

MOIT

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาเวียดนามกําหนดใหการนําเขาสินคา 3
รายการคือ โทรศัพทมือถือ เครื่องสําอาง เหลาและไวน อนุญาตขึ้นทาได
เพียง 3 ทา คือ นครโฮจิมินห ดานังและไฮฟอง และผูนําเขาตองมีเอกสาร
การแตงตั้งใหเปนผูดําเนินการจากผูผลิต โดยเอกสารดังกลาวตองไดรับการ
รับรองโดยสถานทูตเวียดนามในประเทศผูผลิต

Notice no.
197/2011/TB/BCT /
www.moit.gov.vn /สคต.
โฮจิมินห ดวนมาก ที่
57310/311 ลว 20 ธ.ค.
2555

QR

โทรศัพทมือถือ
Import
Restriction (6 เครื่องสําอาง เหลาและไวน
พ.ค. 2554)

รัฐบาลเวียดนามกําหนดปริมาณโควตานําเขาสินคาปโตรเลียม ปุยเคมี และ
สินคาแกว/กระจก โดยจะตองขอใบอนุญาตนําเขา ซึ่งกระบวนการขอ
อนุญาตอาจใชเวลานานถึง 1 ป

CCA / ACCSQ

QR

Quota

Vietnam

ปโตรเลียม ปุยเคมี และ
สินคาแกวและกระจก
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มาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ของตางประเทศ (ณ กันยายน 2557)
ประเทศ
Vietnam

หนวยงานรับผิดชอบ
ตางประเทศ
MOIT / MOST / MARD
/ MIC / MOH / MOD /
Custom of Vietnam

หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายอางอิง
ไทย

สรุปมาตรการ
กฎหมายการคาเวียดนามไมอนุญาตการนําเขาสินคาตอไปนี้ อาวุธ
ยุทโธปกรณ วัตถุระเบิด (ไมรวมวัตถุระเบิดอุตสาหกรรม) ยาเสพติด สารเคมี
ที่เปนพิษ สินคาทางวัฒนธรรมที่ขัดแยงและเสื่อมทราม พลุไฟ ของเลนเด็ก
บางประเภท สินคาอุปโภคบริโภคมือสอง ยานยนตขับเคลื่อนมือขวา ชิ้นสวน
อะไหลที่ใชแลว วัสดุจากแรใยหินกลุม amphibole ซอฟทแวรและอุปกรณ
การเขารหัสตางๆ ซึ่งผูบริโภคไมใชคนสวนใหญ เศษวัสดุเครื่องหมาย/ของใช
แลวที่ทําใหเกิดขยะมลภาวะ และอุปกรณทําความเย็นที่ใช
chlorofluorocarbons
นอกจากนี้ ยังมีการออกระเบียบใหมเพิ่มเติมเพื่อกําหนดรายการสินคาหาม
นําเขาเพิ่มขึ้น

Website/แหลงขอมูล
อางอิง
Law of Commerce of
Vietnam /
Decree No.
12-2006-ND-CP /
www.customs.gov.vn /
สคต..โฮจิมินห ดวนมาก ที่
57310/311 ลว 20 ธ.ค.
2555

ประเภท
มาตรการ
QR

ชื่อมาตรการ

Import
อาวุธยุทโธปกรณ วัตถุ
Prohibition ระเบิด (ไมรวมวัตถุระเบิด
(23 มค. 2549) อุตสาหกรรม) ยาเสพติด
สารเคมีที่เปนพิษ สินคาทาง
วัฒนธรรมที่ขัดแยงและ
เสื่อมทราม พลุไฟ ของเลน
เด็กบางประเภท สินคา
อุปโภคบริโภคมือสอง ยาน
ยนตขับเคลื่อนมือขวา
ชิ้นสวนอะไหลที่ใชแลว วัสดุ
จากแรใยหินกลุม
amphibole ซอฟทแวร
และอุปกรณการเขารหัส
ตางๆ ซึ่งผูบริโภคไมใชคน
สวนใหญ เศษวัสดุ
เครื่องหมาย/ของใชแลวที่ทํา
ใหเกิดขยะมลภาวะ และ
อุปกรณทําความเย็นที่ใช
chlorofluorocarbons

ที่มา : กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ) สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ กรมการคาตางประเทศ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวบรวมโดย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
หมายเหตุ : ตารางนี้เปนการรวบรวมเบื้องตนซึ่งยังไมสมบูรณ หากหนวยงานใดที่มีขอมูลเพิ่มเติม ขอใหแจงไดที่สวนมาตรการที่มิใชภาษี สํานักการคาสินคา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

กลุมสินคา

