มาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Technical Barriers to Trade: TBT) ของสาธารณรัฐเกาหลี
มาตรการ
สินคา
วิธีดําเนินการ
อาหารทุกชนิด
- ตองปดฉลากโดยมีมาตรฐาน ดังนี้
มาตรการอุปสรรคทาง
1) ตองระบุชื่อสินคา ชื่อที่อยูผูนําเขา วัน
เทคนิคตอการคา
เดือนปที่ผลิต วันหมดอายุ ปริมาณ
(Technical Barriers to
สวนประกอบ คุณคาทางโภชนาการ
Trade : TBT)
และขอควรระวัง
2) ระบุเปนภาษาเกาหลี และมีขนาดใหญ
กวา 12 point
สินคาปศุสัตวสําหรับ
- กําหนดใหปด ฉลากตามมาตรฐานการปด
บริโภค เชน นมและ
ฉลากสินคาปศุสัตว (The Labeling
ผลิตภัณฑนม เนื้อ และ Standards for Livestock Products) โดยตอง
ผลิตภัณฑเนื้อ ไขและ
ระบุเปนภาษาเกาหลี ตามรายละเอียด
ผลิตภัณฑจากไข
ดังตอไปนี้
1) สวนประกอบที่สําคัญ รวมถึง
สวนประกอบที่ไดจากพืช
2) ชื่อหนวยงานเกี่ยวกับพืชและโรงบรรจุ
หีบหอ
3) เมื่อมีการฉายรังสีสินคาปศุสัตวอื่นๆ

หนวยงานรับผิดชอบ/ Web Site
Korea Food and Drug
Administration (KFDA)
http://www.kfda.go.kr/

หมายเหตุ
- อาหารที่ไดรบั การยกเวน ไม
ตองปดฉลาก ไดแก เมล็ดพืช
ปลาแชแข็ง ผลไมบรรจุภาชนะ
หรือถุงและอาหารที่นําเขาเพือ่
การผลิตหรือทําอาหาร

Ministry of Agriculture and
Forestry (MAF)
http://english.maf.go.kr/

- สินคาที่ไดรบั การยกเวนไม
ตองปดฉลากเปนภาษาเกาหลี
ไดแก
1) ซากสัตว
2) สินคาที่บรรจุในปริมาณ
มากกอนนําไปจําหนาย
3) วัตถุดิบที่นําไปใชในการ
ผลิต เชน ไกงวงแชแข็ง
สําหรับทําไสกรอก
4) สินคานําเขาเพือ่ สํารอง

มาตรการ

สินคา

สินคาเกษตร GMO
ไดแก ถั่วเหลือง ถั่วงอก
ขาวโพด และมันฝรั่ง

วิธีดําเนินการ
ตองระบุในรายการของสวนประกอบ

หนวยงานรับผิดชอบ/ Web Site

- MAF http://english.maf.go.kr/
1. ตองขออนุญาตนําเขาโดยยื่นเอกสารตอ
สํานักบริการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑเกษตร - NPQS http://www.npqs.go.kr/
แหงชาติของเกาหลีใต (National
- NAQS http://www.naqs.go.kr
Agricultural Product Quality Management
Service : NAQS) ดังนี้
1) สัญญาซื้อขาย/ใบสั่งซื้อสินคา
2) เอกสารระบุชื่อสินคา คุณลักษณะ และ
การนําไปใช
3) สัญญาการขนสงสินคา แสดงเสนทาง
การขนสง วิธีการขนสง และผูขนสง
4) ระบบรักษาความปลอดภัย
5) Environment risk assessment ที่จัดทํา
โดยผูวิจยั ผูผลิตหรือผูสงออก
6) ใบรับรองความปลอดภัยดาน
สิ่งแวดลอมทีอ่ อกโดยผูวจิ ัยหรือกรม
วิชาการเกษตร ที่แสดงวาผานการ

หมายเหตุ
เงินตราตางประเทศโดย
Foreign Trade
Management
- NAQS จะสุม เก็บตัวอยางและ
ทดสอบสินคาที่วางจําหนาย
ตามทองตลาด
- Instruction for
Environmental Health Risk
Assessment of GMO
- Law on Transboundary
Movements of LMOs
- Guideline for Labeling of
Genetically Modified
Agricultural Products

มาตรการ

สินคา

อาหารปรุงแตง

วิธีดําเนินการ
วิเคราะห environment risk assessment
แลว
2. ตองปดฉลากสินคาเกษตร GMO ดังนี้
1) สินคาที่เปน GMO ตองระบุวา “GMO
name” (เชน GMO bean, GMO corn)
2) สินคาที่มีสวนประกอบของ GMO ตอง
ระบุวา “GMO(name of product)
included” สําหรับสินคาที่ไดรับการ
รับรองวามีสวนประกอบของ GM ไม
เกินรอยละ 3 ไมจําเปนตองปดฉลาก
สินคาเกษตร GMO
3) สินคาที่อาจมีสวนประกอบของ GMO
ตองระบุวา “may contain GMO (name
of product)”
4) สินคาที่ไมมีสวนประกอบของ GMO
อาจระบุวา “non-GMO” ไดโดยความ
สมัครใจ
- ตองปดฉลากระบุสวนประกอบในกรณี
ดังตอไปนี้

หนวยงานรับผิดชอบ/ Web Site

- MAF http://english.maf.go.kr/
- KFDA http://www.kfda.go.kr/

หมายเหตุ

- มีผลบังคับใช 13 กรกฎาคม
2001

มาตรการ

สินคา

วิธีดําเนินการ
หนวยงานรับผิดชอบ/ Web Site
1) อาหารที่สวนประกอบหลักเปนพืช
ไดแก ถั่วเหลือง ถั่วงอก และขาวโพด
2) อาหารที่มีสวนประกอบของ GM รอยละ
20 ของปริมาณทั้งหมด
3) อาหารปรุงแตงที่มีสวนประกอบของ
DNA ที่ถูกดัดแปลง รวมถึงโปรตีนตางๆ
สินคาประมงแชเย็น แช - ตองปดฉลากระบุชื่อสินคา ประเทศที่ผลิต - Ministry of Maritime Affairs and
แข็ง กระปอง และแปร วันเดือนปที่ผลิต ชื่อโรงงานผูผลิตและ
Fisheries (MOMAF)
รูป
หมายเลขรับรองโรงงาน
http://www.momaf.go.kr/eng/
- KFDA http://www.kfda.go.kr/
เครื่องใชไฟฟาและ
- เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่มี
- ATS http://www.ats.go.kr/
อิเล็กทรอนิกส
แรงดันไฟฟา 50-1,000 โวลต ตองผานการ - KTL http://www.ktl.re.kr/
ทดสอบความปลอดภัยและประทับตรา EK - KETI http://www.keti.re.kr/
Mark ซึ่งออกโดย ATS (Agency for
Technology and Standards) KTL (Korea
Testing Laboratory) KETI (Korea Electric
Testing Institute) หรือ ERI (EMC Research
Institute)
ที่มา : กรมการคาตางประเทศ, สํานักมาตรการทางการคา, กลุมวิเคราะหมาตรการ 3, มกราคม 2550

หมายเหตุ

- ตาม Electrical Appliances
Safety Control Law

