
 

 
กลุมประเทศในทวีปอเมริกา 

รางกฎระเบียบท่ีไดรับแจงจากประเทศสมาชิกภาคีความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา              

(Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT)                                                                                                                    

ภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) 

*โปรดติดตามความคืบหนาและศึกษารายละเอียดกฎระเบียบฉบับจริงท่ีมีผลบังคับใชจากประเทศเจาของกฎระเบียบเพ่ือขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน* 

 

21 ต.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหรัฐอเมริกา 

 
G/TBT/N/USA/1660 

เร่ือง: รางกฎระเบียบการใชสารเคมีใหม (Significant New Use Rules) สําหรับสารเคมีบางชนิด (20-10.B) 

สารเคมีท่ีเกี่ยวของ 
1. 2-(2(Methylcaboxymonocyclic)amino) ethoxy)-alcohol (generic) (CBI) 
2. Formaldehyde, polymer with alkyl aryl ketone (generic) (CBI) 
3. Propanedioic acid, 1,3-dihexyl ester (CAS No. 1431–37–4) 
4. Propanedioic acid, 1,3-dicyclohexyl ester (CAS No. 1152–57–4) 

5. Propanedioic acid, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, 1,3-dicyclohexyl ester  

(CAS No. 2222732–46–7) 

สาระสําคัญโดยสรุป: 
 สํานักงานปกปองสิ่งแวดลอม (EPA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแจงขอเสนอการจัดทํากฎระเบียบ
การใชงานสารเคมีใหมท่ีมีนัยสําคัญ (Significant new use rules: SNURs) สําหรับสารเคมี 5 รายการ 
ภายใตพระราชบัญญัติควบคุมสารเคมี (Toxic Substance Control Act: TSCA) โดยกฎระเบียบดังกลาว
กําหนดใหผูผลิต นําเขา หรือดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสารเคมีเหลานี้ ท่ีตองการใชงานหรือ
ดําเนินกิจกรรมท่ีถูกกําหนดใหเปนการใชงานใหมท่ีมีนัยสําคัญ (Significant new use) ภายใตเง่ือนไข
ตามกฎระเบียบนี้ จะตองแจง EPA อยางนอย 90 วัน กอนเร่ิมตนดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ โดยตองย่ืนเอกสาร 
Significant New Use Notice (SNUN) พรอมขอมูลท่ีเกี่ยวของใหกับ EPA เพ่ือประเมินความเสี่ยง
ของกิจกรรมท่ีเสนอ รวมถึงดําเนินการจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการใชงานสารเคมีนั้น ๆ  
 ท้ังนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการนําสารเคมีแตละรายการไปใชประโยชน และกฎการใชงานใหม
ท่ีมีนัยสําคัญท่ีถูกเสนอไว ไดตามเว็บไซตท่ีใหไวใน “ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากตนฉบับ” 
 
 

จัดทําโดย: สุคนธ เอ่ียมอนันต นักวิทยาศาสตรปฏิบตัิการ 

จะกําหนด

ภายหลัง 

TBT notification: 

• http://tbtims.wto.or

g/en/RegularNotific

ations/View/168161

?FromAllNotificatio

ns=True 

 

รางกฎระเบียบ 

• https://members.w

to.org/crnattachme

nts/2020/TBT/USA/

20_6313_00_e.pdf 
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สหรัฐอเมริกา 

 
G/TBT/N/USA/1668 

เร่ือง: รางแกไขกฎระเบียบการหามใชสารไฮโดรฟลูออโรคารบอน (Hydrofluorocarbons: HFCs) 
บางชนิดในเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศแบบอยูกับท่ี 

สารเคมีท่ีเกี่ยวของ: 

สารไฮโดรฟลูออโรคารบอน (Hydrofluorocarbons: HFCs) บางชนิด 

สาระสําคัญโดยสรุป: 
California Air Resources Board (CARB) ของรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดจัดทํา

รางแกไขกฎระเบียบวาดวยการหามใชสารไฮโดรฟลูออโร-คารบอน (Hydrofluorocarbons: HFCs) 
บางชนิดในระบบทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศแบบอยูกับท่ีชนิดตาง ๆ (Prohibitions on Use of 
Certain Hydrofluorocarbons in Stationary Refrigeration, Chiller, Aerosols-Propellants and 
Foam End-Uses ประกาศใน California Code of Regulations, Title 17, Subarticle 5, section 95371 
ถึง 95378) ซ่ึงกฎระเบียบฉบับนี้ CARB ไดจัดทําขึ้นเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของรัฐแคลิฟอรเนียท่ีจะลด
ปริมาณการปลอย HFCs ลง 40% เทียบกับป 2556 (ค.ศ. 2013) ภายในป 2573 มีประเด็นแกไขท่ีสําคัญ ไดแก 

1. กําหนดหามใชสารทําความเย็นท่ีมีคา Global Warming Potential (GWP) เทากับหรือ
มากกวา 150 ในระบบทําความเย็นใหมท่ีบรรจุสารทําความเย็นมากกวา 50 ปอนด และถูก
ติดต้ังหรือใชในพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีท่ีสรางใหมหรือออกแบบใหมอยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงระบบ
ดังกลาว ไดแก ระบบทําความเย็นสําหรับแชอาหารในเชิงพาณิชย ระบบทําความเย็นสําหรับ
กระบวนการทางอุตสาหกรรม (ยกเวน ชิลเลอร) หองเย็น และลานสเก็ตน้ําแข็ง ซ่ึงมีผลบังคับ
ใชวันท่ี 1 มกราคม 2565  

2. กําหนดหามใชสารทําความเย็นท่ีมีคา GWP เทากับหรือมากกวา 150 ในเคร่ืองปรับอากาศใหมท้ัง 
ท่ีใชในท่ีพักอาศัยหรือท่ีไมใชท่ีพักอาศัย ซ่ึงมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 มกราคม 2566  

3. บริษัทท่ีมีระบบทําความเย็นสําหรับแชอาหารในเชิงพาณิชยท่ีบรรจุสารทําความเย็นมากกวา 50 
ปอนด อยูกอนแลว จะตองลดคา Company-wide weighted-average GWP ใหนอยกวา 1,400 
ภายในป 2573 หรือลด Greenhouse Gas Emission หรือ GHGp ลง 55% เทียบกับป 2562 ภายในป 
2573 สําหรับระบบทําความเย็นท่ีใชในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซ่ึงไมไดใชสําหรับการแช
อาหาร (ชิลเลอรชนิดตาง ๆ) ท่ีมีการติดต้ังใหม หามมิใหใชสารทําความเย็นท่ีมีคา GWP เทากับ
หรือมากกวา 1,500 หรือ 2,200 ขึ้นกับชนิดของชิลเลอร 

4.  แกไขเพ่ิมเติมผูท่ีตองปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ ซ่ึงไดแก ผูท่ีขาย ใหเชา ใหยืม ติดต้ัง ใช หรือ
นําเขาสูเชิงพาณิชย ผลิตภัณฑ เคร่ืองมือ อุปกรณ หรือสารเคมีท่ีระบุในกฎระเบียบนี้ 

จัดทําโดย: สุคนธ เอ่ียมอนันต นักวิทยาศาสตรปฏิบตัิการ 

จะกําหนด
ภายหลัง 

TBT notification: 

• http://tbtims.wto.or
g/en/RegularNotific
ations/View/168626
?FromAllNotificatio
ns=True 

 

รางกฎระเบียบ 

• https://members.w
to.org/crnattachme
nts/2020/TBT/USA/
20_6824_00_e.pdf 
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