
 

 

ร่างกฎระเบียบที่ได้รับแจ้งจากประเทศสมาชิกภาคีความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า              
(Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT)                                                                                                                    

ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 
*โปรดติดตามความคืบหน้าและศึกษารายละเอียดกฎระเบียบฉบับจริงที่มีผลบังคับใช้จากประเทศเจ้าของกฎระเบียบเพ่ือข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน* 

 

 

 
25 มิ.ย. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกาหลีใต้ 

 
G/TBT/N/KOR/980 

 

เร่ือง  
1) ร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาส าหรับสารเคมี ครอบคลุมการขึ้นทะเบียน การประเมินสารเคมี เป็นต้น 
(Draft partial amendment of the Enforcement Decree of the Act on Registration, 
Evaluation, etc. of Chemicals) 
2) ร่างแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมินสารเคมี เป็นต้น 
(Draft partial amendment of the Enforcement Rule of the Act on Registration, 
Evaluation, etc. of Chemicals)  

สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

สารเคมีเพ่ิมเติมหลายชนิด เช่น พอลิเมอร์ วัสดุนาโน เป็นต้น 

สาระส าคัญโดยสรุป 
        1. ร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาส าหรับสารเคมี ครอบคลุมการขึ้นทะเบียน การประเมินสารเคมี 
เป็นต้น (Draft partial amendment of the Enforcement Decree of the Act on 
Registration, Evaluation, etc. of Chemicals) 

  ยกเว้นไม่ต้องแจ้งข้อมูลบางประการส าหรับการขอขึ้นทะเบียนตามความในมาตรา 13 
ส าหรับสารเคมีเพ่ิมเติมบางรายการ เช่น สารพอลิเมอร์ที่มีการผลิตหรือน าเข้าน้อยกว่า 1,000 ตันต่อป ี
และสารเคมีซ่ึงได้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปแล้วเพ่ือขออนุมัติให้เป็นสารก าจัดศัตรูพืช ตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยผลิตภัณฑ์เคมีส าหรับผู้บริโภคและความปลอดภัยของสารก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น 

จะประกาศใช ้
ในเดือนสิงหาคม 
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TBT Notification 
http://tbtims.wto.org/en
/RegularNotifications/Vi
ew/173035?FromAllNoti
fications=True 
 
ร่างกฎระเบียบ 
 https://members.wto.

org/crnattachments/2
021/TBT/KOR/21_431
4_00_x.pdf 

 https://members.wto.
org/crnattachments/2
021/TBT/KOR/21_431
4_01_x.pdf 

 

ต่อ 



 

  ปรับปรุงขั้นตอนในการก าหนดว่าสารเคมีชนิดใดต้องได้รับการอนุญาตตามมาตรา 19 
โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงสิ่งแวดล้อม ซ่ึงข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมิน ประกอบด้วย 
ความเสี่ยงของสาร สถานการณ์ใช้งานปัจจุบันของสารในท้องตลาด ระยะเวลาส าหรับการผ่อนผัน 
ตลอดจนการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้สามารถร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการน าเข้า
และส่งออกสารเคมีได้ หากมีความจ าเป็นที ่จะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบการ  
ขึ้นทะเบียนหรือเลขที่จดแจ้งส าหรับการผลิตหรือน าเข้าสารเคมีชนิดนั้น ๆ ตามความในมาตรา 
29(2) ทั้งนี้ กระทรวงสิ่งแวดล้อมสามารถขอให้กรมศุลกากรในประเทศบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา
ศุลกากร ตามมาตรา 245(2) ในการจัดท าใบส าแดงการส่งออก น าเข้า หรือส่งกลับได้ 

  ปรับปรุงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับงานซ่ึงแต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมายตามมาตรา 19 
โดยอนุญาตให้สามารถใช้ข้อมูลความเป็นอันตรายของสารอันตรายตามมาตรา 19(2)  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการประเมินสารเคมี นอกจากนี้กระทรวงสิ่งแวดล้อม
ของเกาหลีใต้ได้มอบหมายให้จัดต้ังหน่วยงาน Korea Chemicals Management Association 
(KCMA) เพ่ือจัดการสารเคมีภายในประเทศ ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การควบคุมสารเคมี ส าหรับท าหน้าที่สนับสนุนและสื่อสารข้อมูลสารเคมี ตามมาตรา  29(1)  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและประเมินสารเคมี รวมถึงการสนับสนุนด้าน 
การบริการ ด้านเทคนิค และด้านการเงินต่อภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนให้ใช้ข้อมูลการทดลองสารเคมี
ต่อสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ตามมาตรา 42(2) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการขึ้นทะเบียน 
และประเมินสารเคมี  
         2. ร่างแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมินสารเคมี 
เป็นต้น (Draft partial amendment of the Enforcement Rule of the Act on Registration, 
Evaluation, etc. of Chemicals) 

  ยกเว้นไม่ต้องแจ้งข้อมูลบางประการส าหรับการขอขึ้นทะเบียนตามความในมาตรา 5
ส าหรับสารเคมีเพ่ิมเติมบางรายการ เช่น สารพอลิเมอร์ที่มีการผลิตหรือน าเข้าน้อยกว่า 1,000 ตันต่อป ี
กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลี ใต้ ยกเว้นให้ไม่ต้องแจ้งข้อมูลความเสี่ยง ตามมาตรา 5(1)2  

ต่อ 



 

ของข้อบังคับแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการประเมินสารเคมี นอกจากนี้ 
กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้ยกเว้นให้ไม่ต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีบางประการ 
ซ่ึงได้ท าการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปแล้วเพ่ือขออนุมัติให้เป็นสารก าจัดศัตรูพืช ตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยผลิตภัณฑ์เคมีส าหรับผู้บริโภคและความปลอดภัยของสารก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น 

  หากมีข้อคิดเห็นต่อผลการตรวจสอบสารเคมีอันตรายของสถาบันวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (National Institute for Environmental Research: NIER) สามารถแจ้งต่อสถาบันฯ 
ได้ภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบไปแล้วนั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับ
ว่าด้วยการแจ้งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบสารเคมีอันตรายตามมาตรา 24 

  หากสารเคมีที่จะต้องขอขึ้นท าเนียบสารเคมียังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน
ส าหรับการขึ้นทะเบียนนั้น หรือการขึ้นทะเบียนสารเคมี โดยไม่แนบข้อมูลความเสี่ยง  
อันเนื่องมาจากการผลิตหรือการน าเข้านั้นมีปริมาณน้อยกว่า 10 ตันต่อปี ผู้ด าเนินการจะต้องแจ้งให้
ผู้จัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data Sheet: MSDS) เพ่ิมข้อมูล
การขึ้นทะเบียนหรือเลขที่จดแจ้งของผู้ร่วมธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานลงใน MSDS ฉบับนั้นด้วย  
ตามความในมาตรา 36 ว่าด้วยวิธีการเตรียมข้อมูลและการให้ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี 

  กรณีที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนวัสดุนาโน (nanomaterial) กระทรวงสิ่งแวดล้อม 
แห่งสาธารณรัฐเกาหลีก าหนดให้แจ้งข้อมูลสารเคมี ประกอบด้วย ขนาดอนุภาค การกระจายตัว
ของอนุภาค รูปร่างอนุภาค และอัตราส่วนระหว่างความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลาง เป็นต้น 
 

  จัดท าโดย นางสาวนัชพรนภัส สินธุสิทธิ์ วิศวกรช านาญการ 
 

 


