
 

 
 
 

 
กลุมประเทศในทวีปยุโรป 

 

รางกฎระเบียบท่ีไดรับแจงจากประเทศสมาชิกภาคีความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 

 (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT)                                                                                                                    

ภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) 

*โปรดติดตามความคืบหนาและศึกษารายละเอียดกฎระเบียบฉบับจริงท่ีมีผลบังคับใชจากประเทศเจาของกฎระเบียบเพ่ือขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน* 
 

30 ก.ย. 63 สวิตเซอรแลนด 

G/TBT/N/CHE/249 

เร่ือง: แกไขภาคผนวก 1.10 ของกฎหมายวาดวยการลดความเสี่ยงจากสารเคมีอันตรายโดยเพ่ิมรายการ
สารกอมะเร็ง สารกอกลายพันธุ และสารท่ีเปนพิษตอระบบสืบพันธุ 

สารเคมีท่ีเกี่ยวของ:  
 สารกอมะเร็ง 5 รายการ  สารท่ีเปนพิษตอระบบสืบพันธุ 9 รายการ  
 สารท่ีเปนท้ังสารกอมะเร็งและสารท่ีเปนพิษตอระบบสืบพันธุ 1 รายการ 

สาระสําคัญโดยสรุป:  
   1. ประเทศสวิตเซอรแลนด จะเพ่ิมรายการสารกอมะเร็ง สารกอกลายพันธุ และสารท่ีเปนพิษตอระบบ
สืบพันธุ (CMR) จํานวน 15 รายการ ในภาคผนวก 1.10 ของกฎหมายวาดวยการลดความเสี่ยงจากสารเคมี
อันตราย (Ordinance on the reduction of risks associated with chemicals: ORRChem) โดยกฎหมาย
ดังกลาวกําหนดวาสารกอมะเร็ง สารกอกลายพันธุ และสารท่ีเปนพิษตอระบบสืบพันธุท่ีระบุอยูใน Annex XVII 
Appendices 1 - 6 ของกฎระเบียบสหภาพยุโรปวาดวยเร่ืองการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการหาม
หรือจํากัดการผลิตหรือการใชสารเคมี (Regulation (EC) No. 1907/2006 - REACH) และสารผสม (preparations) 
ท่ีมีสารเหลานี้อยูในปริมาณท่ีเกินขีดจํากัดท่ีกําหนดไวใน Annex I No. 1.1.2.2 ของกฎระเบียบสหภาพยุโรป
วาดวยเร่ืองการจัดจําแนก ปดฉลาก และบรรจุหีบหอสารเคมี (Regulation (EC) No. 1272/2008 - CLP) 
จะถูกหามมิใหมีการใชในประเทศ แตมีขอยกเวนในบางกรณีท่ีกฎหมายนี้ไมบังคับใชกับสารเหลานี้  
 2. มีการกําหนดชวงการเปลี่ยนผานตามท่ีระบุในราง Commission Regulation (EU) 2020/…        
โดยกําหนดใหสาร 6 รายการ ไดแก Pyrocatechol, Acetaldehyde, 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-
morpholinobutyrophenone, Spirodiclofen, Propiconazole และ 1-vinylimidazole มีชวงการเปลี่ยนผาน       
6 เดือนหลังจากกฎระเบียบนี้ประกาศบังคับใช สวนสารอีก 9 รายการ ชวงการเปลี่ยนผาน มีกําหนดสิ้นสุดใน
วันท่ี 30 กันยายน 2564 

จัดทําโดย: สุคนธ เอ่ียมอนันต นักวิทยาศาสตรปฏิบตัิการ 

15 ธ.ค. 63 TBT Notification: 

• http://tbtims.wto.
org/en/RegularNo
tifications/View/1
67828?FromAllNo
tifications=True 
 

รางกฎระเบียบ: 

• https://members.
wto.org/crnattach
ments/2020/TBT/
CHE/20_5845_00_
x.pdf 
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30 ก.ย. 63 สวิตเซอรแลนด

G/TBT/N/CHE/250

เร่ือง:  รางทบทวนกฎระเบียบวาดวยการจําแนกประเภท การปดฉลาก และการบรรจุหีบหอ  
        สําหรับสารเคมีและสารผสมอันตราย 

สาระสําคัญโดยสรุป:  
   Federal Office of Public Health ของประเทศสวิตเซอรแลนด ปรับปรุงกฎระเบียบทางเทคนิค 
(Technical regulations) สําหรับการจําแนกความเปนอันตราย การติดฉลาก และการบรรจุหีบหอสาร
และสารผสมอันตราย ใน Annex 2 ของกฎหมายวาดวยสารเคม ี(Chemical Ordinance: ChemO) ให
สอดคลองกับกฎระเบียบคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (Commission Delegated Regulation (EU) 
2020/1182) วาดวยเร่ืองการแกไขเพ่ิมเติม Part 3: Harmonised Classification and Labelling 
Table (Table 3) ใน Annex VI ของกฎระเบียบสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการจําแนกความเปนอันตราย การ
ติดฉลาก และการบรรจุหีบหอ (Regulation (EC) No. 1272/2008 - CLP) ซ่ึงมีผลบังคับใชวันท่ี 1 
มีนาคม 2565 

1) มีการจําแนกความเปนอันตรายและการติดฉลากสําหรับสารอันตรายใหม 37 รายการ และแกไข
การจําแนกความเปนอันตรายและการติดฉลากสําหรับสารอันตรายท่ีมีอยูเดิม 21 รายการ 

2) กําหนดวิธีการทดสอบสมบัติของสารและสารผสม ใหเปนไปตามท่ีกฎระเบียบนี้กําหนด 
3) การจัดทํา Safety Data Sheet (SDS) ใหอางอิงตาม Annex II ของ Regulation (EC) No. 

1907/2006 – REACH แกไขลาสุดตาม Commission Regulation (EU) 2020/878 (18 June 
2020) 

4) มีการปรับเพ่ิมรายการสารอันตราย 8 รายการ เปนสารท่ีมีความนากังวลสูงใน Annex 3: 
List of substances of very high concern (Candidates) ในกฎหมายวาดวยสารเคมี 
(ChemO) และตองระบุขอมูลนี้ใน Section 15 Regulatory information ของ SDS 
สําหรับสารเหลานี้ดวย 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย: สุคนธ เอ่ียมอนันต นักวิทยาศาสตรปฏิบตัิการ 
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21 ต.ค. 63 

 

 

สหภาพยุโรป 

 
G/TBT/N/EU/753 

เร่ือง: รางแกไขภาคผนวก VII ถึง XI ภายใตกฎระเบียบวาดวยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต 
และการจํากัดการใชสารเคมี (REACH) 

สาระสําคัญโดยสรุป: 

สหภาพยุโรปแจงรางกฎระเบียบคณะกรรมาธิการยุโรป (Commission Regulation) วาดวย
การแกไขภาคผนวก 7 ถึง 11 (Annex VII to XI) ภายใต Regulation (EC) No. 1907/2006 วาดวย
การขึ้นทะเบียน การประเมินผล การอนุญาต และการจํากัดการใชสารเคมี (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals หรือ REACH) ซ่ึงภาคผนวกดังกลาวกําหนด
สมบัติทางเคมี กายภาพ พิษวิทยา และพิษวิทยานิเวศของสารเคมี ท่ีจําเปนตองย่ืนขอขึ้นทะเบียน
สําหรับสารเคมีท่ีผลิต หรือนําเขา ในปริมาณต้ังแต 1 ตันขึ้นไป (ภาคผนวก 7) 10 ตันขึ้นไป (ภาคผนวก 8) 
100 ตันขึ้นไป (ภาคผนวก 9) และ 1,000 ตันขึ้นไป (ภาคผนวก 10) รวมถึงกําหนดเง่ือนไขเฉพาะสําหรับ
กรณีตาง ๆ เชน ไมตองทําการศึกษาหรือทดสอบ หรือตองแทนท่ีดวยขอมูลอ่ืน เปนตน สําหรับ
ภาคผนวก 11 เปนกฎท่ัวไปซ่ึงกําหนดเง่ือนไขการใชวิธีการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากวิธีการทดสอบในสัตว 
เพ่ือศึกษาสมบัติของสารเคมีตามท่ีกําหนดในภาคผนวก 7 ถึง 10 ตัวอยางเชน การใชขอมูลท่ีมีอยูแลว
หรือขอมูลจากกลุมสารท่ีมีโครงสรางคลายคลึงกัน (Group or read-across) การใช in vitro method 
หรือ Qualitative/ quantitative structure-activity relationship models รวมถึงกําหนดเง่ือนไข
การพิจารณาการยกเวนไมตองทําการทดสอบสมบัติทางพิษวิทยาบางอยาง ท้ังนี้ การแกไขกฎระเบียบ
ดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1)  ภาคผนวก 7 ถึง 10 ไดเพ่ิมเติมขอความในสวนของบทนําเกี่ยวกับการพิจารณาปริมาณสาร
ท่ีใหกับสัตวทดลอง (dose) ในการศึกษาหาคาตาง ๆ  ทางพิษวิทยาและพิษวิทยานิเวศ ซ่ึงจะตอง
มีความเหมาะสมท่ีจะใชในการชี้บงความเปนพิษ และประเมินผลกระทบตอสุขภาพมนุษย
และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ไดมีการแกไขบทบัญญัติบางบทเกี่ยวกับขอมูลทางพิษวิทยา
และพิษวิทยานิเวศ (Toxicological and Ecotoxicological information) เพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนในเร่ืองของภาระหนาท่ีของผูขอขึ้นทะเบียน เง่ือนไขท่ีเปนขอยกเวนไมตอง
ปฏิบัติในกรณีตาง ๆ และหนาท่ีรับผิดชอบของ European Chemical Agency รวมถึง   
มีการเรียบเรียงบทบัญญัติเกี่ยวกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารเคมีบางบทขึ้นใหม 
เพ่ือใหมีความชัดเจนมากขึ้น  

2)  ภาคผนวก 11 มีการปรับแกบทบัญญัติบางบทใหเปนปจจุบัน มีความชัดเจน และไมคลุมเครือ 

จัดทําโดย: สุคนธ เอ่ียมอนันต นักวิทยาศาสตรปฏิบตัิการ 

20 วันจากวันท่ี
เผยแพรใน 

Official Journal 
of the 

European 
Union 

 

TBT Notification: 

• http://tbtims.wto.
org/en/RegularNo
tifications/View/1
68160?FromAllNo
tifications=True 

 

รางกฎระเบียบ: 

• https://members.
wto.org/crnattach
ments/2020/TBT/
EEC/20_6312_00_
e.pdf 

• https://members.
wto.org/crnattach
ments/2020/TBT/
EEC/20_6312_01_
e.pdf 

 

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/168160?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/168160?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/168160?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/168160?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/168160?FromAllNotifications=True
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_6312_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_6312_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_6312_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_6312_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_6312_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_6312_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_6312_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_6312_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_6312_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_6312_01_e.pdf


 

 
 
 

18 พ.ย. 63 

 

 

สหภาพยุโรป 

 
G/TBT/N/EU/759 

เร่ือง: รางกฎระเบียบปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตการใชสารเคมีภายใตกฎระเบียบ REACH 
สําหรับการผลิตชิ้นสวนสํารอง และการลดคาธรรมเนียมการขออนุญาตใชสารเคมีดังกลาว 

สาระสําคัญโดยสรุป: 

สหภาพยุโรปแจงรางกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation วาดวยการวางกฎเกณฑ
เพ่ือปฏิบัติตาม Regulation (EC) No 1907/2006 วาดวยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต 
และการหามหรือจํากัดการผลิตหรือการใชสารเคมี (REACH) เกี่ยวกับการย่ืนขออนุญาตใชสารเคมีในการผลิต
ชิ้นสวนสํารองหรือซอมแซมผลิตภัณฑและผลิตภัณฑท่ีซับซอน (articles and complex products) 
ท่ีไมมีการผลิตแลว แตยังมีการใชงานอยู รวมถึงการจัดทํารายงานทบทวนการขออนุญาตเพ่ือขอตอเวลา
การอนุญาตใชสารเคมีนั้นดวย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยืดอายุการใชงานผลิตภัณฑดังกลาวใหยาวนานขึ้น 
แตเนื่องจากสารเคมีบางตัวถูกกําหนดอยูในรายการสารเคมีท่ีตองขออนุญาตตาม Annex XIV ของกฎระเบียบ 
REACH เมื่อถึงกําหนดเวลาหามใชตามท่ีระบุใน Annex นี้ จะไมสามารถจําหนายหรือใชในสหภาพยุโรปได 
เวนแตจะไดรับอนุญาตกอน ซ่ึงรางกฎระเบียบนี้กําหนดขอมูลท่ีใชประกอบการย่ืนขออนุญาตและ
การจัดทํารายงานทบทวนการขออนุญาตใชสารเคมีท่ีจําเปนสําหรับการผลิตชิ้นสวนสํารองหรือซอมแซม
ผลิตภัณฑดังกลาว รวมถึงมีการแกไข Regulation (EC) No 340/2008 วาดวยคาธรรมเนียมและคาบริการ
สําหรับการขออนุญาตใชสารเคมีภายใตกฎระเบียบ REACH โดยลดคาธรรมเนียมและคาบริการท่ีตองจายใหกับ 
European Chemicals Agency เพ่ือดําเนินการพิจารณาการขออนุญาตใชสารเคมีและรายงานทบทวนการขออนุญาต
ใชสารเคมีดังกลาว เนื่องจากขอมูลท่ีใชประกอบการย่ืนขออนุญาตมีความชัดเจนและครอบคลุมขอมูลท่ีจําเปน
สําหรับการพิจารณาของหนวยงาน ทําใหลดเวลาการทํางานของเจาหนาท่ี โดยขอมูลดังกลาวนี้ ประกอบดวย  

1) รายละเอียดการใชงานสารเคมีในการผลิตชิ้นสวนสํารองหรือซอมแซมผลิตภัณฑและผลิตภัณฑท่ีซับซอน 
2) เหตุผลความจําเปนท่ีจะตองใชสารเคมี  
3) ผลกระทบตอสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอมซ่ึงสอดคลองกับขอมูลในรายงานความปลอดภัย

สารเคมี (Chemical safety report) ซ่ึงไดมีการจัดทําในขั้นตอนการขอจดทะเบียนสารเคม ี
4) ผลประโยชนทางดานเศรษฐกจิและสังคมจากการใชงานสารเคมี  
5) ผลสรุปจากการเปรียบเทียบความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชงานสารเคมี  
6) ขอมูลสนับสนนุจากบุคคลท่ีสาม (Third party) เกี่ยวกับสารทดแทนท่ีมีความเปนไปได ซ่ึง

จะตองเพียงพอสําหรับการประเมินผลตัวแปรทางดานเศรษฐกิจและสังคม และความ
เหมาะสมของสารทดแทนสําหรับสารเคมีนั้น ๆ 
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G/TBT/N/EU/760 

เร่ือง:  รางแกไขภาคผนวก XIV ภายใตกฎระเบียบวาดวยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต
และการจํากัดการใชสารเคมี (REACH) 

สารเคมีท่ีเกี่ยวของ: 
1. (Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP): CAS No. 117-81-7 
2. (Benzyl butyl phthalate (BBP): CAS No. 85-68-7  
3. Dibutyl phthalate (DBP): CAS No. 84-74-2   
4. Diisobutyl phthalate (DIBP): CAS No. 84-69-5 

สาระสําคัญโดยสรุป: 

สหภาพยุโรปแจงรางกฎระเบียบ Commission Regulation เกี่ยวกับการแกไข Annex XIV 
รายการสารเคมีท่ีตองขออนุญาต ใน Regulation (EU) No 1907/2006 วาดวยการจดทะเบียน 
การประเมิน การอนุญาต และการจํากัดการใชสารเคมี (REACH) โดยมีรายละเอียดการแกไข ดังนี้  

1.  เพ่ิมสมบัติสมบัติรบกวนการทํางานของตอมไรทอ (endocrine disrupting properties)    
ในสารเคมีรายการท่ี 4 ถึง 7 ของ Annex XIV โดยเพ่ิมสมบัติรบกวนการทํางานของตอมไรทอท่ีมีผลกระทบ
ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมในสารเคมีรายการท่ี 4 (DEHP) และเพ่ิมสมบัติรบกวนการทํางานของตอมไรทอ
ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพเพียงอยางเดียวในสารเคมรีายการท่ี 5 ถึง 7 (BBP, DBP และ DIBP) 

2.  การเพ่ิมสมบัติดังกลาวนี้ในรายการสารเคมีขางตน มีผลทําให  
2.1 มีการยกเลิกการยกเวนไมตองขออนุญาตใชงานสารเคมีเหลานี้ในการผลิตผลิตภัณฑทางการแพทย 

หรือผลิตบรรจุภัณฑท่ีสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑทางการแพทยหรืออาหาร ซ่ึงเดิมถูกควบคุมโดยกฎระเบียบหรือ
ขอบังคับอ่ืนอยูแลว แตกฎระเบียบหรือขอบังคับดังกลาวยังไมครอบคลุมการควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดจากสมบัติ
ความเปนพิษของสารเคมีท่ีเพ่ิมขึ้นใหมนี้ จึงตองขออนุญาตใชงานสารเคมีเหลานี้กอน เพ่ือใหแนใจวาการใชงาน
ตามวัตถุประสงคดังกลาวมีการควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นไดอยางครบถวนและเหมาะสม  

2.2 มีการปรับลดความเขมขนของสารเคมีเหลานี้ในสารผสมท่ีจะไดรับการยกเวนไมตอง
ขออนุญาตเปนนอยกวา 0.1% โดยน้ําหนัก ซ่ึงเดิมกําหนดไวท่ีนอยกวา 0.3% โดยน้ําหนัก ตามท่ีระบุ
ไวใน Annex I ของ Regulation (EC) No 1272/2008 สําหรับสารเคมีท่ีมีความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ  

3. การกําหนดวันท่ีหามใชสารเคมีเหลานี้ในการผลิตผลิตภัณฑทางการแพทย หรือผลิตบรรจุ
ภัณฑท่ีสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑทางการแพทยหรืออาหาร รวมถึงระบุวันท่ีกําหนดหามใชสารผสม
ท่ีมีความเขมขนของสารเคมีมากกวาหรือเทากับ 0.1% แตไมเกิน 0.3% โดยน้ําหนัก เวนแตจะไดรับ
อนุญาตกอน และมีการกําหนดวันสุดทายท่ีใหย่ืนขออนุญาต (Latest Application Date) โดยหาก
มีการย่ืนขออนุญาตภายในกําหนดดังกลาว แตยังไมไดรับผลการพิจารณาอนุญาต จะยังคงสามารถ
ใชงานสารเคมีนั้นตอไปได ถึงแมวาจะถึงกําหนดหามใชสารเคมีนั้นแลว จนกวาจะมีผลการพิจารณา 
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