ดวน
เรื่อง ประกาศเตือนวันสิ้นสุด
การจดทะเบียนสารเคมี เคมีภัณฑ
และผลิตภัณฑเคมี
ตามมาตรการ REACH

ภายในวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ผูประกอบการที่ประสงคจะสงออกสารเคมี เคมีภัณฑ และ
ผลิตภัณฑที่มีเคมีเปนองคประกอบ (Phase in substances)
ที่เขาขายตองปฏิบัติตามมาตรการ REACH
ซึง่ มีปริมาณตัง้ แต ๑ เมตริกตันตอป (³๑ ตัน/ป)เปนตนไป
ไปยังสหภาพยุโรปใหดําเนินการจดทะเบียนวัสดุภัณฑ/ผลิตภัณฑที่
European Chemical Agency (ECHA)

ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สามารถสืบคนขอมูลเพิม่ เติมไดตามเว็บไซต ดานลาง
https://ssj-tisi.com/regulate/reach/index.html
https://echa.europa.eu/
https://echa.europa.eu/reach-2018
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
https://echa.europa.eu/support/guidance

กรอบเวลาสําหรับการปฏิบตั ติ ามมาตรการ REACH

อางอิงแผนภาพจาก http://www.euphoreach.com/reach-2018/

บทสรุปสาระสําคัญเพื่อการจดทะเบียน
ระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป
(Registration Evaluation and Authorization of Chemicals: REACH)
๑. ความเปนมาของระบบ REACH (๑,๒)
จากรายงานการวิเคราะหนโยบายเกีย่ วกับสารเคมีของสหภาพยุโรป โดย European Environmental Board
(EEB) พบวาการจัดการสารเคมีในสหภาพยุโรปมีจดุ บกพรองหลายประการ กลาวคือ กอนป พ.ศ. ๒๕๐๔ (คศ. ๑๙๖๑)
การนําสารเคมีเขาสูต ลาดสหภาพยุโรป ไมมีระบบการจดทะเบียนสารเคมี จนกระทัง่ ป พ.ศ. ๒๕๑๐ (คศ. ๑๙๖๗)
จึงไดมกี ารประกาศใช Directive 67/548/EEC กฎหมายวาดวยการกําหนดเกณฑของการจัดแบงประเภทสารอันตราย
ตลอดจนบรรจุภัณฑและฉลากของสารอันตราย เพื่อความปลอดภัยในการใชสารเคมี และตอมาไดมีการแกไขกฎหมายนี้
หลายครัง้ และในการแกไขครัง้ ที่ 6 เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๒๒ (คศ. ๑๙๗๙) ไดกาํ หนดใหมกี ารจดทะเบียนสารใหมทน่ี าํ เขา
สูต ลาดสหภาพยุโรปตัง้ แตวนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ.๒๕๒๔ (คศ. ๑๙๘๑) ซึ่งไมอยูในบัญชี European Inventory of
the Existing Commercial Chemicals Substances (EINECS) ของ European Chemicals Bureau (ECB)
ที่ประกอบดวยรายชื่อสารที่มีอยูในตลาดตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๑๔ (คศ. ๑๙๗๑) จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔
(คศ. ๑๙๘๑) รวมทัง้ สิน้ ๑๐๐,๑๐๖ รายการ
การที่กําหนดใหสารใหมตองจดทะเบียนแตสารอีกกลุมหนึ่งไมตองจดทะเบียน และมีกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีหลายฉบับ
ทําใหการจัดการสารเคมีมคี วามเหลือ่ มล้าํ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) จึงกําหนดนโยบาย
เกีย่ วกับสารเคมีใหม โดยรวบรวมสาระสําคัญของกฎหมายควบคุมสารเคมีที่มีอยูมากกวา ๔๐ ฉบับ นํามาศึกษา
วิเคราะห จัดทําเปนรางระเบียบการควบคุมการใชสารเคมี ประกาศเปนสมุดปกขาววาดวยเคมีภัณฑ (White Paper
on Chemicals) โดยมีสาระสําคัญเชิงนโยบาย ดังนี้
๑. กําหนดระเบียบบังคับใชกับสารเคมีทุกประเภทใหเปนระบบเดียว (Single System)
๒. บังคับใชกับสารเคมี (Substances) รวมไปถึงผลิตภัณฑที่มีสารเคมีเปนสวนประกอบ หรือผลิตดวยสารเคมี
(Substance in Article) ดวย
๓. ควบคุมการใชสารเคมีเพื่อความปลอดภัยดวยระบบ REACH
๔. ผูป ระกอบการอุตสาหกรรมทัง้ ตนน้าํ และปลายน้าํ ใน Supply Chain เปนผูร บั ผิดชอบภาระและคาใชจา ย
ในการทดสอบสารเคมีและการประเมินความเสี่ยงทั้งหมด
๕. กําหนดใหมีการถายทอดขอมูลของสารเคมีและการประเมินความเสี่ยงใหกันและกันภายใน Supply Chain
โดยใช Safety Data Sheet (SDS) เปนสือ่
๖. กําหนดใหมีการใชขอมูลรวมกันระหวางผูขออนุญาตใชสารเคมีรายการเดียวกัน เพื่อลดคาใชจายในการทดสอบ
และลดการใชสัตวทดลอง
จนกระทัง่ ในเดือน ต.ค. ๒๕๔๔ ไดมีการราง “ยุทธศาสตรใหมในการจัดการสารเคมี” ซึ่งเปนยุทธศาสตรท่ีนํามา
ซึ่งขอเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรป (Commission Proposal) ที่มีช่ือวา Regulation (EC) No 1907/2006
Concerning the Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH) หรือ
-------------------------------------------อางอิงจาก (๑) https://ssj-tisi.com/regulate/reach/index.html สืบคนขอมูลเมื่อ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

(๒) สถาบันสิง่ แวดลอมไทย, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการ “การศึกษาผลกระทบ REACH ตอสายโซอปุ ทานในอุตสาหกรรมสงออกของประเทศ
ไทยและขอเสนอ”, ๒๕๕๐.

๑

ระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป ซึง่ มีผลบังคับใชเมือ่ วันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๐ วาดวยเรือ่ งการจดทะเบียน
การประเมิน การอนุญาต และการหามหรือจํากัดการผลิตหรือการใชสารเคมี
เนือ้ ความในกฎหมายแบงเปน ๑๕ บรรพ (Title) ๑๔๑ มาตรา (Article) ๑๗ ภาค (Annex) เพือ่ ใชเปนมาตรการ
ในการควบคุมเคมีภณ
ั ฑทผ่ี ลิตและจําหนายในสหภาพยุโรป โดยมีวตั ถุประสงค คือ
Ø เพือ่ รักษาสุขอนามัยของมนุษยและคุณภาพของสิง่ แวดลอม
Ø เพื่อรักษาและสงเสริมความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมีของกลุม
ประชาคมยุโรป
Ø เพือ่ ปองกันการแตกแยกของตลาดภายในสหภาพยุโรป
Ø เพื่อเพิ่มความโปรงใสในการนําเสนอขอมูลของสารเคมี
Ø เพื่อทําใหเกิดบูรณาการของความรวมมือระหวางประเทศ
Ø เพื่อลดการใชสัตวทดลองในการทดสอบพิษของสารเคมี
Ø เพือ่ ใหภาระการปฏิบตั ติ ามกติกาสากลของสหภาพยุโรปสอดคลองกฎเกณฑขององคการการคา
โลก (WTO)
และเพื่อใหนโยบายการควบคุมการใชสารเคมีนี้บรรลุผล คณะกรรมาธิการยุโรปไดกําหนดใหใชกระบวนการของระบบ
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemical) เปนเครือ่ งมือในการควบคุม สาระสําคัญ
ของระเบียบ REACH เนนระบบการจดทะเบียน (Registration) ระบบการประเมิน (Evaluation) และระบบการขออนุญาต
จําหนายหรือใช (Authorization) รวมทั้งการจํากัดการใชสารเคมี (Restriction) ทั้งสารเคมีที่มีอยูเดิม และสารเคมีใหม
โดยระเบียบ REACH มุงบังคับใชกับสารเคมีทุกประเภทใหเปนระบบเดียว ทั้งตัวสารเคมี รวมไปถึงสินคาทีม่ ีสารเคมี
เปนสวนประกอบหรือผลิตดวยสารเคมี ผูประกอบการทั้งหมดในขั้นตอนการผลิตเปนผูรับผิดชอบภาระและคาใชจาย
ในการทดสอบสารเคมีและการประเมินความเสี่ยงทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดใหถายทอดขอมูล สารเคมี
และการประเมินความเสีย่ งระหวางกันภายในขัน้ ตอนการผลิต โดยใชเอกสารความปลอดภัย (Safety Data Sheet)
เปนสื่อกลางในการสงผานขอมูล รวมทั้งกําหนดใหมีการใชขอมูลรวมกันระหวางผูขออนุญาตใชสารเคมีรายการ
เดียวกัน เพือ่ ลดคาใชจา ยในการทดสอบและลดการใชสตั วทดลอง
เมื่อมีการประกาศใชระเบียบ REACH ผูนําเขาผลิตภัณฑในสหภาพยุโรป มีหนาที่ตองแจงขอมูลสารเคมีสําคัญที่ตกคาง
ในผลิตภัณฑตอ หนวยงานกลางและผูใ ชผลิตภัณฑขน้ั สุดทาย (ปลายโซการผลิต) หากสารเคมีทต่ี กคางจัดอยูในกลุม
ทีก่ อ ผลกระทบรุนแรงตามบัญชีรายการสารทีต่ อ งขออนุญาตใช และสารนัน้ สามารถปลดปลอยออกสูส่ิงแวดลอม
ในปริมาณมากกวา ๑ ตันตอปตอผูนําเขา ๑ ราย ผูนําเขาดังกลาวก็มีหนาที่ตองใหขอมูลตามระเบียบนี้เชนกัน นอกจากนี้
ระเบียบ REACH ยังมีขอ กําหนดทีว่ า ดวยการจํากัดการใชสารเคมีทอ่ี าจกอความเสีย่ งตอสุขอนามัยและสิง่ แวดลอม
เพือ่ เรงกระบวนการปองกันปญหากอนทีจ่ ะปรากฏขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษาโดยละเอียด การใชเงือ่ นไขดังกลาวใน
ระเบียบ REACH เพือ่ จํากัดสารเคมีแตละตัวเปนเรือ่ งที่ทาํ ไดภายใตความสนใจเฉพาะของแตละประเทศสมาชิกใน
EU และอาจนํามาสูการบังคับใชไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งพบวา มีสารเคมีที่อยูในขายเหลานี้หลายตัวเปนสารเคมี
ในกลุม Specialty Chemicals หรือ Fine Chemicals ซึ่งเปนกลุมสารเคมีท่ีกลุมผูผลิตสารเคมีใน EU ใหความ
สนใจและตองการเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันโดยตรง

๒

๒. การดําเนินการตามมาตรการ REACH และผลกระทบ (๑)
ตามที่สหภาพยุโรปมีนโยบายทีจ่ ะประกาศใชกฎระเบียบ REACH เปนมาตรการสําหรับการควบคุมสารเคมีทจี่ ะ
ผลิตและจําหนายในสหภาพยุโรป รวมไปถึงผลิตภัณฑที่ใชสารเคมีในการผลิตดวย โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน
ป ๒๕๕๐ ซึง่ ภายใตกฎระเบียบนี้ ผูผ ลิต ผูน าํ เขา สารเคมีทม่ี ีรายชือ่ อยูใ น Annex I ของ Directive 67/548/EEC
ตั้งแต ๑ ตัน/ป/ราย ตองยื่นจดทะเบียนสารเคมีตามระยะเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะไมสามารถผลิต จําหนาย สารเคมีนั้น ๆ
ในสหภาพยุโรป กอใหเกิดผลกระทบตอผูประกอบการไทยเปนอยางมาก โดยจะทําใหเพิ่มตนทุนและมีภาระคาใชจาย
ในการยืน่ ขอจดทะเบียน ราคาสารเคมีทอ่ี าจสูงขึน้ และอาจประสบปญหาการแขงขันในตลาดสหภาพยุโรป โดยสรุปแลว
คาดวาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎระเบียบ REACH ตอผูป ระกอบการทัง้ ทีอ่ ยูใ นและนอกกลุม ประเทศ
สหภาพยุโรป มีดงั นี้
§ สารเคมีมรี าคาสูงขึน้ เนือ่ งจากผูผ ลิตผลักภาระคาใชจา ยในการจดทะเบียนใหแกผซู อ้ื
§ สารเคมีบางรายการอาจหายไปจากตลาด เนือ่ งจากไมมผี ผู ลิต เพราะไมคมุ ตอการจดทะเบียน
§ อาจมีการผูกขาดการผลิตสารเคมี เนือ่ งจากผูผ ลิตรายยอยไมสามารถแขงขันดานราคา หรือเจาของขอมูล
จดทะเบียนรายแรกไมรวมมือในการขอรวมใชขอมูล ซึ่งรางระเบียบ REACH หามผูจดทะเบียนซ้ําทําการ
ทดลองหาขอมูลใหม แตบงั คับใหจา ยคาสิทธิการใชขอ มูลแกผจู ดทะเบียนรายแรก
§ เสียเวลาและคาใชจา ยในการปรับปรุงสูตร/วิธกี ารผลิตผลิตภัณฑ เพือ่ ใหสามารถใชสารเคมีอน่ื เปนวัตถุดบิ
ทดแทน ในกรณีทส่ี ารเคมีมรี าคาสูงขึน้ หรือไมมจี าํ หนายในทองตลาด
§ ในกรณีของผูประกอบการไทย ซึ่งสวนใหญเปนผูใชสารเคมี (Substance) ในการผลิตสินคา (Article)
หากไมทราบวาสารเคมีทน่ี าํ มาใชนน้ั ๆ เปนสารเคมีอนั ตรายตาม Directive 67/548/EEC ซึง่ เขาขายตอง
จดทะเบียนตามรางระเบียบ REACH แลวสงสินคาไปจําหนายยังตลาดสหภาพยุโรป จะสงผลใหเกิดปญหาได
§ เสียโอกาสทางธุรกิจ ในกรณีท่ตี อ งรอผลการพิจารณาใหผลิตหรือใชสารเคมี
§ มีความเสี่ยงที่ความลับทางธุรกิจอาจรั่วไหลไดจากการรวมจดทะเบียนในลักษณะของ Consortium
โดยมีสาระสําคัญเปนการวางแนวทางใหใชระบบ REACH เพียงระบบเดียวในการจัดการสารเคมี ซึง่ ครอบคลุมสารเคมี
ทั้งที่ใชอยูเดิมกอนเดือนกันยายน ๒๕๔๔ และสารใหมที่มีการผลิตและการใชหลังจากนั้น โดยมีกระบวนการ ประกอบดวย
๒.๑ Registration
การจดทะเบียน (Registration) หมายถึง การจดทะเบียนโดยผูผ ลิตหรือผูน าํ เขาสารเคมีในสหภาพยุโรป
สําหรับสารเคมี/ เคมีภัณฑ ที่มีการผลิตหรือนําเขาตั้งแต ๑ ตันตอป ในกรณีผูผลิตนอกสหภาพยุโรปไมสามารถดําเนินการ
เองไดแตตอ งมีบคุ คลหรือนิตบิ คุ คลทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาอยูใ นสหภาพยุโรปทําการแทนเรียกวา Only Representative
โดยกําหนดสาระสําคัญ ดังนี้
สารทีต่ อ งจดทะเบียน
Ø สารเคมี (Substance) ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติและสังเคราะหขน้ึ และหมายรวมถึง สารเจือปน
(additive) ทีใ่ สไวเพือ่ ชวยใหสารนัน้ คงตัวและสิง่ ปนเปอ น (impurity) ทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการ
ผลิตทีม่ อี ยูใ นสารนัน้ ดวย
Ø สารเคมีทอ่ี ยูใ นเคมีภณ
ั ฑ (Substance in preparation) สารเคมีทอ่ี ยูใ นของผสมในรูปของแข็ง
หรือสารละลายทีป่ ระกอบดวยสารเคมีตง้ั แตสองชนิดขึน้ ไป

๓

Ø สารเคมีทอ่ี ยูใ นผลิตภัณฑ (Substance in Article) หากมีปริมาณสารเคมีในผลิตภัณฑทง้ั หมด ณ
๑ ตัน/ผูผ ลิตหรือนําเขา/ป และ สารเคมีนน้ั แพรกระจายขณะใชงานปกติ
สารเคมีทอ่ี ยูน อกขอบขายไมตองจดทะเบียนตามกฎระเบียบ REACH ไดแก
o
o
o
o

o
o

สารกัมมันตรังสี
ผลิตภัณฑภายใตการควบคุมดูแลของศุลกากร
non-isolated intermediate
การขนสงสารอันตราย หรือเคมีภณ
ั ฑอนั ตราย โดยทางรถไฟ ถนน ทางน้าํ ทางทะเลหรือทาง
อากาศ
ของเสีย
สารที่ใชเพือ่ ประโยชนในการปองกันประเทศ

สารเคมีทไ่ี ดรบั การยกเวนตามกฎระเบียบ REACH ไดแก
o
o

o
o

ผลิตภัณฑทไ่ี ดรบั การยกเวน เนือ่ งจากอยูใ นขอบขายการควบคุมของ Directive อืน่ เชน ยา
อาหารหรืออาหารสัตว (สารปรุงแตงในอาหาร, สารแตงกลิน่ รสในอาหาร, สารปรุงแตงในอาหาร
สัตว, อาหารเสริมสําหรับสัตว)
ผลิตภัณฑตาม Annex II, III หรือ Re-import
สารเคมีทใ่ี ชในการวิจยั และพัฒนา (PPORD) ยกเวนคราวละ 5 ปแตสงู สุดไมเกิน 10 ป

สารทีเ่ กิดขึน้ ระหวางกระบวนการผลิต (Isolated-intermediate) ตองจดทะเบียนเมื่อเปน on-site
intermediate (สารทีเ่ กิดขึน้ ระหวางกระบวนการผลิตทีต่ ง้ั ใจแยกออกมา) หรือ Transported
intermediate (สารที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการผลิตที่แยกออกมาและมีการขนยาย) เมื่อมีการผลิต
หรือ นําเขา ไปยัง EU ในปริมาณตัง้ แต ๑ ตัน/ป
พอลิเมอร (polymer) ไดรบั การยกเวนการจดทะเบียน แตตอ งจดทะเบียนโมโนเมอร หรือ สารอืน่ เมือ่ มี
ปริมาณโมโนเมอรหรือสารอื่นที่จัดเรียงโมเลกุลในรูปแบบโมโนเมอร (monomeric units) ในพอลิเมอร
ตัง้ แต ๒ % น้าํ หนัก/น้าํ หนัก และมีปริมาณโมโนเมอร หรือ สารอืน่ ทีใ่ ชผลิต ตัง้ แต ๑ ตัน/ป
การจดแจง (notify) กรณีสารเคมีในผลิตภัณฑเปนสารทีอ่ นั ตรายมาก (Substance of Very High
Concern; SVHC) ไดแก
o
o
o
o
o
o

สารพิษตกคางยาวนานและสะสมในสิง่ มีชวี ติ (PBT)
สารที่มีแนวโนมเปนสารกอมะเร็ง ประเภทที่ ๑,๒
สารกอการกลายพันธุ ประเภทที่ ๑,๒
สารที่เปนพิษตอระบบสืบพันธุ ประเภทที่ ๑,๒
สารตกคางยาวนานมากและสะสมในสิง่ มีชวี ติ ไดดมี าก (vPvB)
สารอืน่ ๆทีม่ หี ลักฐานทางวิทยาศาสตรวา กอใหเกิดอันตรายอยางรุนแรงตอมนุษยและสิง่ แวดลอม
เทียบเทาสารกลุม ขางตน

๔

โดยตองจดแจงเมือ่ มีปริมาณสารเคมีในผลิตภัณฑทอ่ี นั ตรายมากรวมตัง้ แต ๑ ตัน/ผูผ ลิตหรือนําเขา/ป
และมีปริมาณสารเคมีทอ่ี นั ตรายในผลิตภัณฑ ตัง้ แต ๐.๑ % น้าํ หนัก/น้าํ หนัก
ไมตองจดแจงเมือ่ ผูผ ลิตหรือผูน าํ เขาสามารถกําจัดการแพรกระจายสูม นุษยหรือสิง่ แวดลอมภายใตภาวะ
ปกติหรือภาวะทีส่ มเหตุสมผลของการใชงานรวมถึงการทิง้ ใหแกผรู บั ผลิตภัณฑ ในกรณีดงั กลาวผูผ ลิตหรือ
ผูน าํ เขาตองจัดทําคําแนะนําทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับองคประกอบของผลิตภัณฑนน้ั
ระยะเวลาการจดทะเบียนใหแลวเสร็จหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช ดังนี้
ปริมาณสารเคมี
(ปริมาณที่ผลิต/นําเขา
ตอปตอ ราย)

ใหเวลา
เตรียมการ

กําหนดเวลาสิ้นสุด
การขอจดทะเบียน

จํานวนรายการสารเคมี
ทีค่ าดวาตองจด
ทะเบียน

สารเคมี > 1,000 ตัน
สารกลุม CMR > 1 ตัน
R50/53 > 100 ตัน

3 ป

พ.ศ. 2553
(2010)

2,600

100 - 1,000 ตัน

6 ป

พ.ศ. 2556 (2013)

2,900

10 - 100 ตัน

11 ป

พ.ศ. 2561
(31 พฤษภาคม 2018)

4,600

1 - 10 ตัน

11 ป

พ.ศ. 2561
(31 พฤษภาคม 2018)

20,000

CMR: สารกอมะเร็ง (Carcinogen) สารกอการกลายพันธุ (Mutagenic) และสารที่มีพิษตอระบบ
สืบพันธุ (Toxic to Reproduction; Reprotoxic) categories 1 และ 2 ตามทีก่ าํ หนดไว
ใน Directive 67/548/EEC
R50/53 : สารทีเ่ ปนพิษมากตอสิง่ มีชวี ติ ในน้าํ และอาจทําใหเกิดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมในระยะยาว
ขอมูลทีต่ อ งใชในการจดทะเบียนสารเคมี
o

o

ขอมูลทีต่ อ งใชในการจดทะเบียนสารเคมี ตามระเบียบ REACH
§ ขอมูลทางเทคนิค (Technical Dossier)
§ รายงานประเมินความปลอดภัยของสารเคมี (Chemical Safety Report, CSR)
เอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS)

๕

ขอมูลทางเทคนิค (Technical Dossier) ประกอบดวย
o
o
o

o
o
o
o
o

ขอมูลของผูผ ลิตหรือนําเขาสารเคมี (Identify of the manufacture/importer)
ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี (Identify of substance)
ขอมูลเกี่ยวกับการผลิตและการใชสารเคมี (Information manufacture and use of the
substance)
การจัดประเภทสารเคมีและการแสดงฉลาก (Classification and labelling)
ขอแนะนําการใชสารเคมีอยางปลอดภัย (Guidance on safe use of the substance)
ขอมูลจากการศึกษาสมบัติของสารเคมี (Study summaries of information)
ขอเสนอสําหรับการทดสอบ (proposals for Testing)
ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการลักษณะและโอกาสที่ผูเกี่ยวของจะสัมผัสสาร (Exposure
information)

รายงานประเมินความปลอดภัยของสารเคมี (Chemical Safety Report, CSR) ประกอบดวย
o
o

o

การประเมินอันตรายตอสุขภาพมนุษย ( Human health hazard assessment)
การประเมินความเปนอันตรายตอสุขภาพมนุษยตามสมบัตทิ างเคมีกายภาพ ( Human health
hazard assessment of physicochemical properties)
§ การเปนสารระเบิดได (explosivity)
§ การเปนสารไวไฟ (flammability)
§ การเปนสารออกซิไดซ (oxidising potential)
การประเมินความเปนอันตรายตอสิง่ แวดลอม (Environmental hazard assessment)
§ ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมในดานตางๆ เชน ดิน น้า
ํ ชัน้ บรรยากาศ
§ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้ สะสมระหวางหวงโซอาหาร
§ ผลกระทบตอการทํางานของสิง่ มีชว
ี ติ ขนาดเล็กในระบบยอยสลายของสิง่ ปฏิกลู
§ การประเมินลักษณะในความเปนสาร PBT และ vPvB

หากผูจ ดทะเบียนสรุปผลการประเมินตาม ๔ ขอ แลวทราบวาสารดังกลาวเปนสารอันตรายหรือเปนสาร
ประเภท PBT หรือ vPvB ตองมีขน้ั ตอนเพิม่ ดังนี้
o

o

การประเมินการแพรกระจาย (Exposure assessment)
§ Exposure Scenario, ES
§ Exposure Estimation
§ ประเมินโอกาสของการแพร (emission) ของสารทีม
่ ตี อ มนุษย และ
สิ่งแวดลอม
§ ประเมินตามลักษณะของ ES ของแตละ ES
ลักษณะของความเสี่ยง (Risk characterisation) ที่มีตอมนุษย และ สิ่งแวดลอม

๖

เอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS)
เปนเอกสารที่แสดงขอมูลตางๆที่จําเปนตอความปลอดภัยของผูเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ (สารเคมีหรือผลิตภัณฑ)
ในทุกระดับขัน้ ตัง้ แตการผลิต การขนสง การเก็บรักษา การใชงาน และการกําจัด
สารเคมีหรือเคมีภัณฑที่ตองทํา SDS
v สารเคมีหรือเคมีภณ
ั ฑจดั เปนวัตถุอนั ตรายตาม Directive 67/548/ECC หรือ 1999/45/EC
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

สารระเบิดได/วัตถุระเบิด (explosive)
สารออกซิไดซ (oxidising)
สารไวไฟสูงมาก (extremely flammable)
สารไวไฟสูง (highly flammable)
สารไวไฟ (flammable)
สารเปนพิษสูง (very toxic)
สารเปนพิษ (toxic)
สารอันตราย (harmful)
สารกัดกรอน (corrosive)
สารระคายเคือง (irritant)
สารที่ทําใหเกิดอาการแพ (sensitization)
สารกอมะเร็ง (carcinogen)
สารกอใหเกิดการกลายพันธุ (mutagenic)
สารที่เปนพิษตอระบบสืบพันธุ (toxic for reproduction)
สารอันตรายตอสิง่ แวดลอม (dangerous of the environment)

v สารเคมีทจ่ี ดั เปน PBT (สารพิษทีต่ กคางยาวนานและสะสมในสิง่ มีชวี ติ ) และ vPvB (สารที่
ตกคางยาวนานมากและสะสมในสิง่ มีชวี ติ ไดดมี าก)
v เคมีภณ
ั ฑทไ่ี มไดจดั อยูใ นประเภทสารอันตรายแต
§
§
§

มีสวนประกอบของสารเคมีทีจ่ ดั วาเปนอันตรายในสถานะกาซ ณ 0.2% โดยปริมาตร
หรือ ในสถานะทีไ่ มใชกา ซ ณ 1 % โดยน้าํ หนัก
มีสวนประกอบของสาร PBT หรือ vPvB ณ 0.1% โดยน้าํ หนัก
มีสวนประกอบของสารเคมีทจี่ ํากัดการใหมีอยูไ ดในสถานประกอบการ

SDS ตองระบุวันที่ และ ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
o
o
o
o

ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษทั ผูผลิตและผูจัดจําหนาย
ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
องคประกอบขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
วิธกี ารปฐมพยาบาล

๗

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

การปองกันอัคคีภยั
มาตรการเมือ่ มีอบุ ตั เิ หตุสารรัว่ ไหล
การเคลือ่ นยายและการจัดเก็บ
การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันภัยสวนบุคคล
สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา
ขอมูลทางพิษวิทยา
ขอมูลผลกระทบเชิงนิเวศน
มาตรการการกําจัด
ขอมูลเกี่ยวกับการขนสง
กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
ขอมูลอื่นๆ

การปรับปรุง SDS Suppliers จะตองปรับปรุงเมือ่
o
o
o
o

ทันทีที่มีขอมูลใหมเกี่ยวกับสารเคมีทมี่ ีผลตอมาตรการการจัดการความเสี่ยง
ทันทีที่มีขอมูลใหมเกี่ยวกับความเปนอันตรายของสารเคมี
ทันทีที่มีการการอนุญาตหรือยกเลิกการอนุญาตใหใชสารเคมีออกมาใหม
ทันทีที่มมี ีการกําหนดการจัดการใชสารเคมีออกมาใหม

โดย Suppliers ตองสง SDS ระบุคําวา "ฉบับปรับปรุง" พรอมวันที่ในการปรับปรุง และทําการสงใหลูกคา
ภายใน 12 เดือนหลังจากทีท่ าํ การปรับปรุงขอมูล
๒.๒ Evaluation
Evaluation คือ การประเมินความเปนอันตรายและความเสีย่ งของสารเคมีทผ่ี ขู อจดทะเบียนยืน่ เสนอในรายงาน
ตามขอกําหนดของระบบ REACH โดยจะมีคณะกรรมการทีไ่ ดรับการแตงตั้งเปนผูพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี
ประกอบผลการประมวลขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Quantitative Structure Activity Relationships,
QSAR) ที่สรางขึ้นสําหรับใชประเมินวาสารเคมีนั้นเปนอันตรายแกสิ่งมีชีวิตและมีผลตอสิ่งแวดลอมอยางไรและมากนอย
เพียงใด หากพิจารณาเห็นวาขอมูลการทดลองไมเพียงพอก็จะแจงใหผูขอจดทะเบียนทดสอบเพิม่ เติม
การประเมินแบงหัวขอเปน
o การประเมินเอกสาร เปนการตรวจสอบขอเสนอเพื่อทําการทดสอบสําหรับสารเคมีที่มห
ี รืออาจมี
ความไวเกี่ยวกับ PBT, vPvB และ/หรือ สารที่มีสมบัติกอมะเร็ง เปนพิษ เปลี่ยนแปลงระบบ
สืบพันธุ หรือสารเคมีทไ่ี ดรบั การจําแนกเปนสารอันตรายในปริมาณ ณ ๑๐๐ ตัน/ป ทีก่ ารใชงาน
สงผลใหเกิดการแพรกระจายในบริเวณกวางจะไดรบั สิทธิ์ในการจดทะเบียนกอน
o การประเมินสารเคมี เพือ
่ ใหเปนไปในทางเดียวกัน Agency ตองจัดทําหลักเกณฑสาํ หรับการ
จัดลําดับสารเคมี โดยใชหลักความเสีย่ งและการทําการประเมินโดยตองพิจารณาถึง
§ ขอมูลความเปนอันตราย
§ ขอมูลการสัมผัส

๘

§

ชวงปริมาณของสารรวมทัง้ ปริมาณรวมจากการจดทะเบียนของผูจ ดทะเบียนหลายราย

๒.๓ Authorisation
Authorisation คือ การอนุญาตใหผลิตหรือใชสารเคมีที่ตองระมัดระวังอันตรายในการใชและการสัมผัสเปนอยางมาก
(High concerned substances) ไดแก สารกอมะเร็ง (Carcinogen) สารกอการกลายพันธุ (Mutagenic) และสารที่มีพิษ
ตอระบบสืบพันธุ (Toxic to Reproduction; Reprotoxic) รวมถึงสารที่มีพิษตกคางยาวนาน (Persistant Organic
Pollutants; POPs) ผูขออนุญาตตองพิสูจนใหเห็นวาสามารถใชสารเคมีนั้นๆ เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะไดอยางปลอดภัย
การอนุญาตจะเปนการอนุญาตใหใชสารเคมีนั้นๆ ตามวิธีและเงื่อนไขที่กําหนดเทานั้น (Authorisation for a specific use)
วันทีห่ า มการจําหนายและการใชสารเคมีนน้ั เวนแตจะไดรบั อนุญาต (sunset date)
วันกอนทีจ่ ะถึงวัน sunset date อยางนอย 18 เดือน ซึง่ ผูข ออนุญาตใชสารเคมีไดยน่ื คําขอไปแลวเพือ่ ขออนุญาต
ใชหรือจําหนายสารนั้นหลังวัน sunset date ผูขออนุญาตสามารถใชหรือจําหนายสารนั้นตอไปจนกวาจะมีคําวินิจฉัย
คําขออนุญาตนัน้
๒.๔ Restriction
Restriction คือ การอนุญาตใหผลิตหรือใชในปริมาณจํากัด สําหรับสารเคมีทเ่ี ปนสารอันตรายทีม่ คี วามเสีย่ งมาก
หากนํามาใช แตไมสามารถใชสารอืน่ ทีม่ อี นั ตรายนอยกวา หรือไมสามารถใชวธิ อี น่ื แทนได และเมือ่ พิจารณาเหตุผล
ทางเศรษฐกิจและสังคมแลวเห็นวาใหผลคุม คากวาความเสีย่ งจากการใชสารเคมีนน้ั ซึง่ สารเคมีอนั ตรายทีอ่ ยูภ ายใต
ขอบขายขอกําหนดของรางระเบียบ REACH ประกอบดวยทัง้ ทีอ่ ยูใ นรูปแบบสารเคมีเดีย่ ว (Substances) สารเคมี
ทีเ่ ปนองคประกอบของสารผสม (Preparations) สารเคมีทีม่ อี ยูใ นผลิตภัณฑ (Substances in Articles) และสารเคมี
ทีเ่ กิดขึน้ ระหวางกระบวนการผลิต (Intermediates) โดยขณะนี้ REACH กําหนดใหสารเคมีทจ่ี ดั เปนสารอันตราย
ตามที่มีประกาศไวใน Annex I ของ Directive 67/548/EEC และกฎระเบียบที่แกไขเพิ่มเติม เปนสารเคมีที่ตอง
จดทะเบียนตามเงือ่ นไขทีก่ ลาวถึงขางตน
๓. การเตรียมการเพื่อขึ้นทะเบียน REACH
หากผูป ระกอบการไทยประสงคจะสงออกวัสดุเคมี เคมีภัณฑ หรือผลิตภัณฑท่ีมีเคมีเปนองคประกอบที่
เขาขายตามมาตรการ REACH ไปยังสหภาพยุโรป ในการนี้ ผูผ ลิต หรือผูน าํ เขา (ผูส ง ออกไทยตองมัน่ ใจวาไดมีการ
ดําเนินการลงทะเบียนผลิตภัณฑนน้ั แลว) ตองดําเนินการขึน้ ทะเบียนตามมาตรการ REACH ซึ่งการดําเนินการจด
ทะเบียนตองกระทําโดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในสหภาพยุโรป ตอ European Chemicals Agency
(ECHA) ณ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด โดยมีขน้ั ตอนทีส่ าํ คัญ ดังนี้
๓.๑ เตรียมขอมูลทีจ่ าํ เปน (๒)
· ศึกษาเรือ
่ง

REACH และทําความเขาใจอยางถูกตอง
· รวบรวมรายการสารเคมีที่ใชทงั้ หมด
· ตรวจสอบปริมาณสารเคมีที่ใชทั้งหมด
· ตรวจสอบการใชสารวาอยูในขอบขายของ SDS หรือไม ถาไม ตองแจงใหผูขายหรือผูที่อยูในหวงโซ
อุปทานกอนหนาทราบ
· ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและพิษของสารเคมี/ ผลิตภัณฑเคมี
· ขอมูลการประเมินดานความปลอดภัยของสารเคมี/ ผลิตภัณฑเคมี
· แสวงหาความรวมมือในกลุม
 ผูป ระกอบการในหวงโซอปุ ทาน

๙

๓.๒ หาตัวแทนเพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียน
การดําเนินการจดทะเบียนผลิตภัณฑทเ่ี ขาขายตองดําเนินการตามมาตรการ REACH ตองมีนิติบุคคลที่มี
ภูมิลํ าเนาอยูในสหภาพยุ โรปทํ าการแทน ผูป ระกอบการไทยสามารถสื บค นขอมูล ได จากเว็ บไซดแ ละตัวแทน
ดําเนินการได หรือประสานขอมูลใหผูน าํ เขาสหภาพยุโรปดําเนินการ
๓.๓ ดําเนินการจดทะเบียน
เมื่อไดดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและขอมูลพรอมแลว ผูแทนที่มีภูมิลําเนาในสหภาพยุโรปสามารถดําเนินการ
ขึน้ ทะเบียนตอ ECHA ตอไปได
๔. เว็บไซดอา งอิงทีส่ าํ คัญเพื่อใชสบื คนขอมูลเพือ่ การจดทะเบียน REACH
https://ssj-tisi.com/regulate/reach/index.html
https://echa.europa.eu/
https://echa.europa.eu/reach-2018
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
https://echa.europa.eu/support/guidance

๑๐

What should I do?
 Have an inventory of the substances you export
on their own or in mixtures;
 Be able to describe their identity: constituents,
additives and impurities;
 Have information on their physical-chemical
properties and their environmental and human
health hazards;
 Classify and label them according to GHS;
 Consider appointing an only representative; and
For articles,
 have an inventory of the Candidate List
substances they contain and how the articles
can be used safely.

Can I centralise the work?

Need more help?
Information on REACH, CLP and biocides for nonEU companies:
https://echa.europa.eu/support/getting-started/
enquiry-on-reach-and-clp

Do you export to
the European Union?

Getting started with the EU chemicals legislation:
http://echa.europa.eu/support/getting-started
Candidate List substances in articles:
http://echa.europa.eu/candidate-list-substancesin-articles

How to support your EU customer

ECHA-term ‒ terminology in 23 languages:
http://echa-term.echa.europa.eu/
Contact ECHA:
http://echa.europa.eu/contact

* Whenever the EU is mentioned in this leaflet, the EEA countries Iceland,
Liechtenstein and Norway, are also covered.
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Yes. If you are a manufacturer, formulator or
an article producer, you can appoint an only
representative to fulfil the importers’ duties, such
as registering substances and notifying SVHCs in
articles. This option allows you to closely manage
the compliance of your products in the EU market.

What are REACH and CLP?
REACH and CLP are the European Union laws to
ensure the safe use of chemicals. They apply to
products manufactured in or imported into the EU.
The CLP Regulation implements the United Nations’
Globally Harmonised System (GHS) for classifying
and labelling chemicals in the EU.

What if I export a chemical
substance or mixture to
the EU?
Each individual substance imported at or above
one tonne per year (on its own or in a mixture)
needs to be registered with the European
Chemicals Agency by the importing company or by
an only representative.

WHAT IS A SUBSTANCE?
A substance is a chemical element and its
compounds in the natural state or the result
of a manufacturing process.
Examples: aluminium, acetone, xylene,
biodiesel.

Do I have responsibilities as an
exporter to the EU?
Strictly speaking, no. But your EU customer does,
and you will need to help them if your export is
to continue. For example, they may need detailed
information on the composition and properties of
the article you are exporting to the EU.
It is possible to appoint a company to do this work
for you ‒ a so-called ‘only representative’. They
can fulfil the duties of the EU importer. An only
representative must be a company or a person
established in the European Union.

WHAT IS A MIXTURE?
A mixture is composed of several substances.
Examples: paints, liquid coolants,
lubricants, glues, household cleaners.

Hazardous substances always need to be listed in
ECHA’s Classification and Labelling Inventory.
You may also find that the placing on the market of
your substance may be restricted or its use in the
EU may require an authorisation.

What if I export articles to
the EU?
An article is an object where its shape, surface
or design is more important than its chemical
composition.
Examples: clothing, furniture and electronic
appliances.
Substances intended to be released from an
article during use must be registered.
Example: fragrance from scented clothing.

ARTICLES CONTAINING SUBSTANCES OF VERY
HIGH CONCERN
Substances of very high concern (SVHCs) have
serious and often irreversible effects on human
health and the environment.
Examples: carcinogenic or reprotoxic
substances, substances with endocrinedisrupting properties.
You will find identified SVHCs on the Candidate List
for authorisation published on ECHA’s website.
If your articles contain substances of very high
concern, your customers in the EU may need to
provide information on how to use them safely.
They may also need to notify ECHA that they are
importing your article. You, in turn, will need to
provide them with all this information.
Restrictions that ban or limit the import or use of
the substance in articles may also apply.

