อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Barriers: NTBs)
และมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Measures: NTMs) ของประเทศต่างๆ ใน ASEAN

Brunei
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มาตรการ
SPS: Sanitary and Phyto Sanitary : มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
-พืช: สินค้าต้องได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรของบรูไน ยกเว้น ผัก ผลไม้ ชา กาแฟ เครื่องเทศ ธัญพืช
และเมล็ดพันธุ์ ต้องได้รับการตรวจสอบที่ต้นทางก่อนกานนาเข้าไม่เกิน 14 วัน ก่อนการขนส่งจริง
-ผลิตภัณฑ์อาหาร เนื้อสัตว์ ไก่สดแช่แข็ง น้ามันและไขมันจากสัตว์: ผลิตภัณฑ์อาหารนาเข้าต้องผ่านการ
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะฮาลาล
-Halal: ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฮาลาล อย่างเข้มงวด โรงฆ่าสัตว์ต้องได้การรับรองจากหน่วยงานของบรูไน
รวมทั้งไก่สดแช่แข็งสามารถนาเข้าได้จากบริษัทผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาตจากมาเลเซีย (บ.Control Cold และ
Storage Data Group of Companies) เท่านั้น
Import control : มาตรการควบคุมการนาเข้า
-ข้าวและน้าตาล: ต้องผ่านการเจรจาระดับรัฐต่อรัฐ และผู้ส่งออกต้องได้รับใบอนุญาตนาเข้าเป็นกรณีพิเศษ
-เวชภัณฑ์ ปุ๋ยเคมีภัณฑ์ กาว สบู่ เครื่องสาอาง สารเคมีการเกษตร ไม้ซุง พาหนะใช้แล้ว อะไหล่เครื่องบิน เร
ดาห์ โทรศัพท์ไร้สาย เครื่องรับสัญญาณวิทยุ: ต้องได้รับใบอนุญาตนาเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาตรการ
Cambodia Import Licensing : การออกใบอนุญาตการนาเข้า
-สินค้าและบริการ: ต้องได้รับความเห็นชอบการนาเข้าสินค้าเกษตรจากกรม CAMCONTROL กระทรวงพาณิชย์
กัมพูชาซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า สุขอนามัย วันเดือนปีผลิต/หมดอายุ
SPS: Sanitary and Phyto Sanitary : มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
- สินค้าทุกชนิด: ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยจากประเทศผู้ผลิตตามความต้องการของประเทศผู้นาเข้า
- ผักผลไม้: ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และกักกันสุ่มตรวจ ณ ด่านนาเข้า
- เนื้อสัตว์: ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย และกักกันสุ่มตรวจ ณ ด่านนาเข้า
TBT : Technical Barriers to Trade : มาตรการด้านเทคนิคที่เป็นอุปสรรคทางการค้า
-ผลิตภัณฑ์อาหาร: กาหนดให้สลากต้องระบุข้อมูลรายละเอียดผู้ผลิต/วัน เดือน ปี ผลิตและวันหมดอายุ/ส่วนผสม/
การใช้งาน/บริโภค โดยต้องเป็นภาษาเขมร หากนาเข้ามาเพื่อการบริโภค
Import Prohibition : การห้ามนาเข้า
-ไม้ซุง: กัมพูชาห้ามส่งออกสินค้าไม้ซุง โดยกัมพูชาอ้างเหตุผลการอนุรักษ์ป่าไม้
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มาตรการ
Indonesia Import Licensing : การออกใบอนุญาตการนาเข้า
-ข้าวหอมมะลิ: ต้องมีวัตถุประสงค์พิเศษในการนาเข้า เช่น นาเข้าเพื่อสุขภาพ การบริโภคพิเศษเฉพาะกลุ่มบริโภค
ต้องจดทะเบียนเป็นผู้นาเข้าประเภททั่วไปและผู้นาเข้าสินค้าพิเศษ และต้องได้การรับรองจาก ก.เกษตรของอินโด
ก่อน จากนั้นต้องขออนุญาต ก.การค้า ในการนาเข้าแต่ละ shipment
-แป้งข้าวเจ้า/แป้งข้าวเหนียว: ต้องมีวัตถุประสงค์พิเศษการนาเข้าเพื่อการผลิต ผู้นาเข้าจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้
นาเข้าประเภทผู้ผลิตและนาเข้าสินค้าพิเศษ และนาเข้าเพื่อการผลิตเท่านั้น ไม่สามารถจาหน่ายตรงให้ผู้บริโภคได้
การนาเข้าจะต้องได้รับการรับรองจาก ก.เกษตรอินโดก่อน จากนั้นต้องขออนุญาต ก.การค้านาเข้าแต่ละ shipment
-สัตว์น้าสด/แปรรูป: ต้องจดทะเบียนเป็นผู้นาเข้าทั่วไป หรือผู้นาเข้าที่เป็นผู้ผลิต และการนาเข้าจะต้องได้รับการ
รับรองการนาเข้าจาก ก.กิจการทางทะเลและประมง
Import control : มาตรการควบคุมการนาเข้า
-อุปกรณ์เกษตร: สินค้าจอบ เสียมและพลั่ว เป็นสินค้าควบคุม เนื่องจากต้องการปกป้องสินค้าที่ผลิตใน ปท. ได้
แต่งตั้งบริษัทผู้รับนาเข้าเพียง 3 ราย (รัฐวิสาหกิจอินโด) และผู้นาเข้าจะต้องขออนุญาตนาเข้าจาก. ก.การค้าอินโด
SPS: Sanitary and Phyto Sanitary : มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
-ผักผลไม้: ผักผลไม้ 100 รายการ ต้อง 1) ปลอดสารเคมี (ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก เชื้อรา) 2) นาเข้าจาก ปท.ที่มี
ระบบการรับรองความปลอดภัยที่เท่าเทียมกัน หรือรับรองความปลอดภัย ณ แหล่งผลิต
-ผักผลไม้: ผักผลไม้ 47 รายการ 1) นาเข้าจากแหล่งปลูกที่ปลอดจากการแพร่เชื้อแมลงวันผลไม้ 2) นาเข้าได้ 3
ท่าเรือ 1 สนามบิน (ท่าเรือเมืองสุราบายา ท่าเรือเมืองเมดาน ท่าเรือเมืองมากัสซ่าร์ และสนามบินซูการ์โน-ฮัตตา)
หากนาเข้าจากแหล่งที่ปลอดจากการแพร่เชื้อศัตรู/โรคพืช หรือปท.ที่ได้การรับรองความปลอดภัยของอาหารก็
สามารถนาเข้าได้ทุกจุด
-สินค้าพืชหัว: สินค้าหอมแดง กระเทียม หอมหัวใหญ่ ต้อง 1) นาเข้าจากแหล่งปลูกที่ปลอดการแพร่เชื้อศัตรูพืช มี
ใบรับรองปลอดโรคพืชที่ปลอดจากศัตรูพืช 2) นาเข้าได้ 3 ท่าเรือ 1 สนามบิน 3) ต้องไม่มีราก ใบ และเศษดินหรือ
ส่วนผสมของสารอินทรีย์ที่เป็นปุ๋ย หากไม่ได้นาเข้าจากแหล่งปลูกที่ปลอดการแพร่ของศัตรู/โรคพืช จะต้องผ่าน
ขบวนการต่างๆ เช่น รมควัน ฉายรังสี
Import Licensing : การออกใบอนุญาตการนาเข้า ซึ่งเป็นมาตรการจากัดปริมาณนาเข้าหรือ Quantitative
Restriction: QR ได้แก่
-สินค้าพืชสวนสด/แห้ง/แปรรูป: สินค้า 57 รายการ (ไม้ดอกไม้ประดับ ผักผลไม้สด/แปรรูป) ต้อง 1) นาเข้าเพื่อ
สนองความต้องการที่ขาดแคลนสินค้าภายในปท.และผลิตในปท.ไม่เพียงพอกับความต้องการ 2) ได้รับคารับรองการ
นาเข้าจาก ก.เกษตรอินโด 3) ต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้นาเข้าสินค้าพืชสวนเพื่อการค้า และได้รับอนญาตจาก ก.
การค้าอินโดหลังจากได้การรับรองนาเข้าจาก ก.เกษตรต่อการนาเข้า 1 ครั้ง
-สินค้าพืชสวนสด/แห้ง/แปรรูป: สินค้า 57 รายการ 1) ต้องนาเข้าเพื่อการผลิต/เพื่อการค้า โดยได้รับอนุญาตจาก
ก.การค้า 2) การนาเข้าแต่ละครั้งต้องได้รับใบอนุญาตนาเข้าจาก ก.การค้า โดยได้รับหนังสือรับรองนาเข้าจาก ก.
เกษตรก่อน 3) ผู้นาเข้าต้องมีกรรมสิทธิ์ในห้องเย็นและวิธีการเก็บรักษาความเย็นในขบวนการขนส่ง รวมทั้งมีผู้จัด
จาหน่ายอย่างน้อย 3 ราย ไม่สามารถขายตรงให้ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค 4) ต้อง
มีบรรจุภัณฑ์และฉลากที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของการบรรจุภัณฑ์ 5) สินค้านาเข้าจะต้องตรวจสอบด้านเทคนิคของ
เอกสารประกอบการนาเข้า ณ ท่าเรือต้นทาง โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตจาก ก.การค้าเท่านั้น
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มาตรการ
Indonesia -ยา: 1) ยานาเข้าต้องมีคุณสมบัติสูงกว่ายาที่ผลิตในปท. 2) การขึ้นทะเบียนตารับยานาเข้า สามารถทาได้เฉพาะ
อุตสาหกรรมยาในปท.เท่านั้น โดยผู้ผลิตในตปท.มีหนังสือยินยอมให้จดทะเบียน 3) หากมีการว่าจ้างอุตสาหกรรม
ยาให้ดาเนินการตามข้อ 2)แล้ว จะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการผลิตยาดังกล่าวในปท.อินโดอย่างน้อย 5 ปี 4)
ยาที่นาเข้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ GMP
-น้าตาล: จากัดปริมาณการนาเข้าในแต่ละปี โดยขึ้นกับความต้องการภายใน ปท. และต้องเป็นผู้นาเข้าที่ได้รับ
อนุญาตแล้วเท่านั้น

Lao

Myanmar

มาตรการ
SPS: Sanitary and Phyto Sanitary : มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
-Import Licensing สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์: ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-Import Prohibition น้ามันเชื้อเพลิง ยานพาหนะทุกชนิด หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ เกมส์ที่เป็นภัยต่อ
จริยธรรมของเยาวชน เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ปืนกีฬา อุปกรณ์สนุ้กเกอร์ บุหรี่ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
เครื่องมือสื่อสาร สินแร่และเคมีภัณฑ์ สิ่งตีพิมพ์ จักรยาน: ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาตรการ
Import Licensing : การออกใบอนุญาตการนาเข้า ซึ่งเป็นมาตรการจากัดปริมาณนาเข้าหรือ Quantitative
Restriction: QR ได้แก่
-สินค้าทุกชนิด: ต้องขอหนังสืออนุญาตนาเข้า
-สินค้าอุปโภคบริโภค: ห้ามนาเข้า 8 รายการจากไทย (สุรา เบียร์ บุหรี่ หมากฝรั่ง เค้ก เวเฟอร์ ชอกโกแลต และ
สินค้าควบคุมนาเข้าตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่แล้ว)
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มาตรการ
Malaysia

Import control : มาตรการควบคุมการนาเข้า
-ข้าว: ต้องนาเข้าผ่าน Padiberas National Berhad (BERNAS) และจะใช้มาตรการห้ามนาเข้าชั่วคราวในช่วงที่
ผลผลิตในปท.มาก
Import Licensing : การออกใบอนุญาตการนาเข้า ซึ่งเป็นมาตรการจากัดปริมาณนาเข้าหรือ Quantitative
Restriction: QR ได้แก่
-น้าตาลทรายบริสุทธิ์: ต้องขอ Approval Letter และใบอนญาตนาเข้าจาก Ministry of International Trade
and Industry และนาเข้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งราคาน้าตาลบริสุทธิ์ต้องต่ากว่าราคา
น้าตาลที่ไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล
-ปศุสัตว์มีชีวิต: โค ต้องขอ Approval Letter และใบอนุญาตนาเข้าจาก Department of Veterinary Services
(DVS) โดยจะออกใบอนุญาตนาเข้าให้แต่ละครั้งของการนาเข้า และผู้ส่งออกไทยต้องขอใบอนุญาตและหลักฐาน
รับรองการปลอดโรคจากกรมปศุสัตว์
-เนื้อสัตว์: ต้องขอใบอนุญาตนาเข้าจาก DVS และผู้ส่งออกไทยต้องขอใบอนุญาตและหลักฐานรับรองการปลอดโรค
จากกรมปศุสัตว์ รวมทั้งได้ใบรับรองฮาลาลจาก (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia: JAKIM) ของมาเลเซีย
-เส้นหมี่: ขอใบอนุญาตจาก Ministry of Health
-ผลไม้: 1) มะม่วง ผู้ส่งออกไทยจะต้องจดทะเบียน farm และ packaging house กับ ก.เกษตรของไทย และ ก.
เกษตรมาเลเซียจะมาตรวจสอบ 2) ชมพู่ ต้องนาเข้าผ่านบ. Sheng Khee Fruits SDN.BHD ของมาเลเซียเท่านั้น
-เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่และผลิตภัณฑ์: ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลและหนังสือรับรองสินค้าฮาลาลจาก
Department of Isalmic Development ของมาเซีย เท่านั้น
-เหล็กแผ่นรีดร้อน: ขออนุญาตนาเข้าจาก Ministry of International Trade and Industry และ Certificate of
Approval (COA) จาก Sirim Sdn. Bhd ของมาเลเซีย
TBT : Technical Barriers to Trade : มาตรการด้านเทคนิคที่เป็นอุปสรรคทางการค้า
-อาหาร: 1) นม นมข้นหวาน ขนมปัง แป้งข้าวเจ้า ฉลากสินค้าต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและช่องทางขนส่งใน
ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาอังกฤษ 2) ผักผลไม้ ต้องมีฉลากบรรจุภัณฑ์ และต้องเป็นบรรจุภัณฑ์แบบพลาสติกพิเศษ
-อาหารฮาลาล: ผู้นาเข้าของมาเลเซียมักขอให้ผู้ส่งออกไทยขอเครื่องหมายรับรองจากมาเลเซีย (JAKIM)
-เครื่องใช้ไฟ้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: ต้องได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก Energy Commission มาเลเซีย
-เครื่องสุขภัณฑ์และเซรามิก: ต้องได้รับรองมาตรฐาน MS Mark และปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 1) โรงงานต้องได้รับ
การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองจาก Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM)
รวมทั้งสุ่มตรวจสินค้าที่ด่านในทุกการส่งมอบ 2) อาจไม่มีการตรวจโรงงาน แต่จะต้องแสดงหนังสืออนุญาต ซึ่งการ
ตรวจสอบเพือ่ ขอรับอนุญาตใช้เวลา 3 เดือน
SPS: Sanitary and Phyto Sanitary : มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
-ยา อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน: สินค้าต้องได้รับเครื่องหมาย Meditag TM
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มาตรการ
Philippines Import control : มาตรการควบคุมการนาเข้า
-ข้าว: หน่วยงาน National Food Authority (NFA) เป็นผู้ควรคุมการนาเข้าและได้ปรับให้เอกชน/สหกรณ์
การเกษตรนาเข้ามากขึ้น ฟิลิปปินส์จะเปิดนาเข้าข้าวเสรีในปี 2558 เมื่อเข้าสู่ AEC จะต้องลดอัตรานาเข้าเหลือ
35% (ปัจจุบัน 40%)
-ยาและเคมีภัณฑ์: จะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อขอ Certification of Product จาก Bureau of Food and
Drug ก่อน และต้องมีเภสัชกรประจา สนง.ผู้นาเข้าด้วย แม้จะไม่มีการจาหน่ายทาให้ค่าใช้จ่ายสูง
SPS: Sanitary and Phyto Sanitary : มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
-ไก่สด/แช่แข็ง เนื้อวัวสด/แช่เย็น เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์: ต้องผ่านการตรวจโรงงานโดย National Inspection
และได้รับอนุญาตนาเข้าจาก The Bureau of animals Industry
-เนื้อสัตว์ (วัว หมู ไก่ ม้า) สด/แช่เย็น/แช่แข็ง ไขมันสัตว์ ไข่ และพืช GMO: ต้องได้รับหนังสือรับรองสุขอนามัย
จากปท.ผู้ส่งออก และตรวจสอบอีกครั้ง ณ ด่านนาเข้าฟิลิปปินส์ และต้องได้รับใบอนุญาตนาเข้าจาก Bureau of
Animal and the National Meat Inspection ของฟิลิปปินส์
-อาหารคน/สัตว์: การนาเข้าผลิตภัณฑ์ GMO ต้องแจ้งรายละเอียด GMO
Import Prohibition : การห้ามนาเข้า
-สัตว์ปีก: เคยใช้มาตรการห้ามนาเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากไทยเมื่อปี 2547 แม้ว่าจะยกเลิกในปี 2555 แต่สินค้า
สัตว์ปีกไทยยังนาเข้าไม่ได้เนื่องจากก.เกษตรฟิลิปปินส์ไม่ออกหนังสืออนุญาตเพื่อรับรองสินค้าสัตว์ปีกจากไทย
-ผักผลไม้: ห้ามนาเข้าผักผลไม้จากปท.ในเขตร้อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคแมลงและโรคพืชที่ติดมากับ
ผลไม้ ผลไม้ไทยที่นาเข้าได้มีเฉพาะมะขามหวานและลองกอง ทั้งนี้ ผลไม้ไทย เช่น ลาไย ลิ้นจี่ อาจถูกส่งไปยัง
ไต้หวัน/จีนก่อน แล้วจึงนาเข้าฟิลิปปินส์
-ปืนเด็กเล่น: ห้ามนาเข้าสินค้าปืนเด็กเล่น
TBT : Technical Barriers to Trade : มาตรการด้านเทคนิคที่เป็นอุปสรรคทางการค้า
-อุปกรณ์การแพทย์: ต้องมีใบตรวจสอบคุณภาพสินค้า
-เครื่องปรับอากาศ: มาตรฐานสินค้ากาหนด Minimum Efficiency Standard เกี่ยวกับการใช้พลังงานและ
ควบคุมการนาเข้า โดยต้องได้รับอนุญาตนาเข้าและมาตรฐานสินค้าจาก สนง.มาตรฐานสินค้า (Philippines
National Product Standards) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและตลาดในปท.
Safeguard
-Trade Remedy กระจก: มาตรการนี้จะสิ้นสุดในปี 2556
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มาตรการ
Vietnam

Quota : การกาหนดปริมาณนาเข้า
-เกลือ น้าตาล และไข่สัตว์ปีก: กาหนดโควตาเกลือ 100,000 ตัน กาหนดโควตาน้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์และ
น้าตาลดิบ 50,000 ตัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และน้าตาลดิบ 20,000 สาหรับผลิตน้าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์เพื่อใช้ผลิตและบริโภค
-ข้าว ใบยาสูบแห้งที่มีแหล่งกาเนิดสินค้าจากกัมพูชา: กาหนดโควตานาเข้าโดยมีภาษีนาเข้าคือ 0%
-ข้าว ใบยาสูบแห้งที่มีแหล่งกาเนิดสินค้าจากลาว: กาหนดโควตานาเข้า มีภาษีนาเข้าคือ 0%(ปี55)
-ปิโตรเลียม ปุ๋ยเคมี สินค้าแก้วและกระจก: ต้องขออนุญาตนาเข้าซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 1 ปี
Import Licensing : การออกใบอนุญาตการนาเข้า ซึ่งเป็นมาตรการจากัดปริมาณนาเข้าหรือ Quantitative
Restriction: QR ได้แก่
-อาหารและเกษตร: ได้ขยายรายการสินค้านาเข้าที่อยู่ภายใต้การขออนุญาตแบบอัตโนมัติมากขึ้น และให้ยื่นคาร้อง
และแจ้งตอบทางไปรษณีย์เท่านั้น
-สินค้าอุปโภคบริโภค: บางรายการต้องขออนุญาตนาเข้าโดยอัตโนมัติ
SPS: Sanitary and Phyto Sanitary : มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
-เนื้อสัตว์: ระเบียบ Circular no.25/2010 ควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยอาหาร เน้นการตรวจสอบ
คุณสมบัติและมาตรฐานสินค้าเนื้อสัตว์ตั้งแต่โรงงานผลิตในปท.ผู้ส่งออกจนถึงสถานที่จาหน่าย
-สินค้าพืช: 1) กาหนดวิธีปฏิบัติสาหรับการออกใบอนุญาตนาเข้าด้านสุขอนามัยในสินค้าที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากศัตรูพืชก่อนนาเข้า 2) สินค้าที่อยู่ภายใต้ระเบียบนี้ต้องดาเนินการวิเคราะห์ศัตรูพืชว่าต้องถูกควบคุมหรือไม่
และต้องใช้มาตรการด้านสุขอนามัยใดๆ อย่างเข้มข้นหรือไม่เพื่อกาจัด/ป้องกัน 3) หน่วยงานที่มีอานาจกักกันพืช
จะดาเนินการทดสอบ PRA และจะให้ใบอนุญาตนาเข้าด้านสุขอนามัย สาหรับสินค้าที่ปลอดความเสี่ยงจากโรคพืช
และสินค้าที่มีความเสี่ยงระดับหนึ่งแต่ได้ใช้มาตรการบรรเทาความเสี่ยงนั้นแล้ว 4) การนาเข้าทุก shipment ต้อง
แสดงใบรับรองสุขอนามัยด้านอาหาร 5) ต้องผ่านการอนุญาตขึ้นทะเบียนใน circular 6) สินค้านาเข้า 10-100%
ของทุก shipment จะถูกนาไปตรวจสอบขึ้นกับระดับความเสี่ยง
Import Restriction
-บุหรี่และซิการ์ น้ามันดิบ หนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร และสื่อที่บันทึกด้วยเสียงหรือภาพ(ยกเว้นบาง
รายการ): สงวนสิทธิ์บางสินค้าไว้ให้กับวิสาหกิจของรัฐเท่านั้น และสงวนธุรกิจการค้าและกระจายสินค้าให้
เฉพาะบ.เวียดนามเท่านั้น
-โทรศัพท์มือถือ เครื่องสาอาง เหล้าและไวน์: ให้นาเข้าได้ 3 ท่าเท่านั้น (นครโฮจิมินห์ ดานัง และไฮฟอง) และ
ผู้นาเข้าต้องมีเอกสารแต่งตั้งเป็นผู้ดาเนินการจากผู้ผลิต ซึ่งได้รับรองเอกสารโดยสถานทูตเวียดนามในประเทศผู้ผลิต
Import Prohibition
-อาวุธยุทโธปกรณ์ วัตถุระเบิด ยาเสพติด สารเคมีที่เป็นพิษ สินค้าทางวัฒนธรรมที่ขัดแย้งและเสื่อมทราม พลุ
ไฟ ของเล่นเด็กบางประเภท สินค้าอุปโภคบริโภคมือสอง ยานยนต์ขับเคลื่อนมือขวา วัสดุจากแร่ใยหินกลุ่ม
amphibole ซอฟท์แวร์และอุปกรณ์เข้ารหัสต่างๆ เศษวัสดุ/ของใช้แล้วที่ทาให้เกิดขยะมลภาวะและอุปกรณ์
ทาความเย็นที่ใช้ chlorofluorocarbons: ไม่อนุญาตให้นาเข้าสินค้าเหล่านี้
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มาตรการ
Singapore SPS: Sanitary and Phyto Sanitary : มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
-สุกรและสัตว์ปีกสด/แปรรูป: ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจาก Agri-Food &Veterinary Authority
(AVA) ของสิงคโปร์ กรณีสุกรต้องได้การรับรองว่าปลอดภัยจากโรคปากเท้าเปื่อย และได้รับการรับรองจากองค์การ
โรคระบาดสัตว์โลก (OIE) อีกด้วย ปัจจุบันไทยยังไม่สามารถส่งออกเนื้อสุกรสดไปได้
Import Licensing : การออกใบอนุญาตการนาเข้า ซึ่งเป็นมาตรการจากัดปริมาณนาเข้าหรือ Quantitative
Restriction: QR ได้แก่
-ไก่และเป็ด: AVA อนุญาตให้นาเข้าผลิตภัณฑ์ไก่และเป็ดจากฟาร์มที่มีการตรวจสอบและรับรองจาก AVA เท่านั้น
TBT : Technical Barriers to Trade : มาตรการด้านเทคนิคที่เป็นอุปสรรคทางการค้า
-เครื่องใช้ไฟฟ้า: จะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับมาตรฐานความปลอดภัย (Safety Mark) ก่อนวางจาหน่าย
-โทรศัพท์: จะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับใบรับรองมาตรฐานก่อนวางจาหน่าย
*****************************************
ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ และ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
รวบรวมโดย: สานักบริหารกิจการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
http://www2.moc.go.th/main.php?filename=status
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