
 

 
กลุมประเทศในทวีปเอเซีย 

รางกฎระเบียบท่ีไดรับแจงจากประเทศสมาชิกภาคีความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา              

(Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT)                                                                                                                    

ภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) 

*โปรดติดตามความคืบหนาและศึกษารายละเอียดกฎระเบียบฉบับจริงท่ีมีผลบังคับใชจากประเทศเจาของกฎระเบียบเพ่ือขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน* 

 

 

 

 

6 ต.ค. 63 

6 ต.ค. 63 

8 ต.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวียดนาม 

 
G/TBT/N/VNM/178 

G/TBT/N/VNM/179 

G/TBT/N/VNM/185 

เร่ือง: 1) G/TBT/N/VNM/178 เร่ือง กฎระเบียบทางเทคนิคดานคุณภาพสําหรับแอมโมเนีย (ammonia)    
  ท่ีใชในอุตสาหกรรมซ่ึงผลิต นําเขา และจําหนายในประเทศเวียดนาม 
 2) G/TBT/N/VNM/179 เร่ือง กฎระเบียบทางเทคนิคดานคุณภาพพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด        

(Poly Aluminium Chloride: PAC) สําหรับอุตสาหกรรมท่ีผลิต นําเขา และจําหนาย 
เพ่ือใชในการบําบัดน้ําเสียในประเทศเวียดนาม 

3) G/TBT/N/VNM/185 เร่ือง กฎระเบียบทางเทคนิคดานคุณภาพโซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium 
hydroxide) สําหรับอุตสาหกรรม ท่ีผลิต นําเขา และจําหนายในประเทศเวียดนาม 

สารเคมีท่ีเกี่ยวของ: 

แอมโมเนีย, พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด และ โซเดียมไฮดรอกไซด 

สาระสําคัญโดยสรุป:  
ประเทศเวียดนามไดจัดทํากฎระเบียบทางเทคนิคแหงชาติ (National Technical Regulations) 

ดานคุณภาพสําหรับสารเคมีท่ีใชในอุตสาหกรรม จํานวน 3 ชนิด ไดแก แอมโมเนีย (ไมรวมถึงแอมโมเนยี
บริสุทธิ์และแอมโมเนียสําหรับใชในอาหาร) พอลิอะลูมิเนียมคลอไรดท้ังชนิดเหลวและชนิดผง และ
โซเดียมไฮดรอกไซด โดยกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของสารเคมี วิธีการทดสอบ การบรรจุหีบหอ การติดฉลาก 
การขนสง และการควบคุมคุณภาพของสารเคมีเหลานี้ท่ีใชในทางอุตสาหกรรม ซ่ึงมีผลบังคับใชกับผูท่ีจะผลิต 
นําเขา และจําหนายสารเคมีเหลานี้สําหรับใชในทางอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม หนวยงานรัฐท่ีมี
หนาท่ีกํากับดูแล รวมถึงองคการและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังกําหนดการดําเนินการตาง ๆ 
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงไดแก ตองมีการแจงความสอดคลองกับขอกําหนดของกฎระเบียบทางเทคนคินี้ 
(announcement of technical regulation conformity) พรอมกับติดเคร่ืองหมายแสดงความสอดคลองกับ
ขอกําหนดดังกลาว ท่ีเรียกวา Conformity mark (CR mark) และมกีารติดฉลากบรรจภุัณฑตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ กอนท่ีจะสามารถจัดจําหนายในประเทศเวียดนามได ซ่ึงจะตองผานการตรวจประเมิน
ความสอดคลองกับขอกําหนดของกฎระเบียบทางเทคนิคนี้ (technical regulation conformity assessment) 

2564 TBT Notification: 
• http://tbtims.wto.org/e

n/RegularNotifications
/View/167918?FromAll
Notifications=True 

• http://tbtims.wto.org/e
n/RegularNotifications
/View/167919?FromAll
Notifications=True 

• http://tbtims.wto.org/e
n/RegularNotifications
/View/167927?FromAll
Notifications=True 

รางกฎระเบียบ 

• https://members.wto.
org/crnattachments/2
020/TBT/VNM/20_597
1_00_x.pdf 

• https://members.wto.
org/crnattachments/2
020/TBT/VNM/20_597
2_00_x.pdf 
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โดยสารเคมีเหลานี้ท่ีผลิตหรือนําเขาจะตองผานการทดสอบคุณลกัษณะเฉพาะตามวิธีท่ีกําหนดในกฎระเบียบ
นี้จากหนวยงานทดสอบท่ีกําหนดไวตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และไดรับการรับรองความสอดคลองกับกฎระเบียบ 
(Certification of conformity) จากหนวยงานรับรองท่ีกฎหมายกําหนด และเมื่อไดรับการรับรองความสอดคลองแลว 
ผูผลิตสารเคมีเหลานี้จะตองขึน้ทะเบียนเพ่ือแสดงความสอดคลองกับกฎระเบียบนี้กับหนวยงานท่ีขึน้ทะเบียน
การผลิตไว สวนผูท่ีนําเขาจะตองขึ้นทะเบียนเพ่ือรับการตรวจสอบคุณภาพของสารเคมีจากหนวยงานตรวจสอบ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

จัดทําโดย: สุคนธ  เอ่ียมอนันต นักวิทยาศาสตรปฏบิัติการ 
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6 ต.ค. 63 

6 ต.ค. 63 

6 ต.ค. 63 
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เวียดนาม 

 
G/TBT/N/VNM/180 

G/TBT/N/VNM/181 

G/TBT/N/VNM/182 

G/TBT/N/VNM/183 

G/TBT/N/VNM/184 

เร่ือง: 1) G/TBT/N/VNM/180 เร่ือง กฎระเบียบทางเทคนิคสําหรับโพแทสเซียมคลอเรต (Potassium 
chlorate) ท่ีใชในการทําวัตถุระเบิด ซ่ึงผลิต นําเขา และจาํหนายในประเทศเวียดนาม 

2) G/TBT/N/VNM/181 เร่ือง กฎระเบียบทางเทคนิคสําหรับโพแทสเซียมไนเทรต (Potassium 
nitrate) ท่ีใชในการทําวัตถุระเบิด ซ่ึงผลิต นําเขา และจําหนายในประเทศเวียดนาม 

3) G/TBT/N/VNM/182 เร่ือง กฎระเบียบทางเทคนิคสําหรับโพแทสเซียมเปอรคลอเรต (Potassium 
perchlorate) ท่ีใชในการทําวัตถุระเบิด ซ่ึงผลิต นําเขา และจําหนายในประเทศเวียดนาม 

4) G/TBT/N/VNM/183 เร่ือง กฎระเบียบทางเทคนิคสําหรับโซเดียมคลอเรต (Sodium chlorate) 
ท่ีใชในการทําวัตถุระเบิด ซ่ึงผลิต นําเขา และจําหนายในประเทศเวียดนาม 

5) G/TBT/N/VNM/184 เร่ือง กฎระเบียบทางเทคนิคสําหรับโซเดียมไนเทรต (Sodium nitrate)      
ท่ีใชในการทําวัตถุระเบิด ซ่ึงผลิต นําเขา และจําหนายในประเทศเวียดนาม 

สารเคมีท่ีเกี่ยวของ:  
โพแทสเซียมคลอเรต, โพแทสเซียมไนเทรต, โพแทสเซียมเปอรคลอเรต, โซเดียมคลอเรต และ โซเดียมไนเทรต 

สรุปสาระสําคัญโดยสรุป: 
 ประเทศเวียดนามไดจัดทํากฎระเบียบทางเทคนิคแหงชาติ (National Technical Regulations) 
สําหรับสารเคมีท่ีใชทําวัตถุระเบิดจํานวน 5 ชนิด ขางตน กําหนดคุณลกัษณะเฉพาะของสารเคมี วิธีการทดสอบ 
การบรรจุหีบหอ การติดฉลาก การขนสง การเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพของสารเคมีเหลานี้ท่ีใช
ในการทําวัตถุระเบิด ซ่ึงมีผลบังคับใชกับผูท่ีจะผลิต นําเขา และจําหนายสารเคมีเหลานี้สําหรับใชใน
การทําวัตถุระเบิดในประเทศเวียดนาม หนวยงานรัฐท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล รวมถึงองคการและบุคคลอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังกําหนดการดําเนินการตาง ๆ ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงไดแก ตองมีการแจง
ความสอดคลองกับขอกําหนดของกฎระเบียบทางเทคนิคนี้ (announcement of technical regulation 
conformity) พรอมกับติดเคร่ืองหมายแสดงความสอดคลองกับขอกาํหนดดังกลาว ท่ีเรียกวา Conformity 
mark (CR mark) และมีการติดฉลากบรรจุภัณฑตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ กอนท่ีจะ
สามารถจัดจําหนายในประเทศเวียดนามได ซ่ึงจะตองผานการตรวจประเมินความสอดคลองกับขอกําหนด

2564 รางกฎระเบียบ: 

• https://members.wto.
org/crnattachments/2
020/TBT/VNM/20_597
3_00_x.pdf 

• https://members.wto.
org/crnattachments/2
020/TBT/VNM/20_597
4_00_x.pdf 

• https://members.wto.
org/crnattachments/2
020/TBT/VNM/20_597
5_00_x.pdf 

• https://members.wto.
org/crnattachments/2
020/TBT/VNM/20_597
6_00_x.pdf 

• https://members.wto.
org/crnattachments/2
020/TBT/VNM/20_597
7_00_x.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_5973_00_x.pdf
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https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_5973_00_x.pdf
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ของกฎระเบียบทางเทคนิคนี้ (technical regulation conformity assessment) โดยสารเคมีเหลานี ้
ท่ีผลิตหรือนําเขาจะตองผานการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะตามวิธีท่ีกําหนดในกฎระเบียบนี้จากหนวยงาน
ทดสอบท่ีกําหนดไวตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และไดรับการรับรองความสอดคลองกับกฎระเบียบ (Certification 
of conformity) จากหนวยงานรับรองท่ีกฎหมายกําหนด และเมื่อไดรับการรับรองความสอดคลองแลว 
ผูผลิตสารเคมีเหลานี้จะตองขึน้ทะเบียนเพ่ือแสดงความสอดคลองกับกฎระเบียบนี้กับหนวยงานท่ีขึน้ทะเบียน
การผลิตไว สวนผูท่ีนําเขาจะตองขึ้นทะเบียนเพ่ือรับการตรวจสอบคุณภาพของสารเคมีจากหนวยงาน
ตรวจสอบตามท่ีกฎหมายกําหนด 

จัดทําโดย: สุคนธ  เอ่ียมอนันต นักวิทยาศาสตรปฏบิัติการ 

 

 

 


