
มาตรการอุปสรรคทางเทคนคิตอการคา (Technical Barriers to Trade: TBT) สหภาพยุโรป 
 
 

มาตรการ สินคา วิธีดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ/เว็บไซต หมายเหตุ 

เพิ่มความเขมงวดใน 
การตรวจสอบ 

ของเลนเด็ก    เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2555 คณะกรรมาธิการยุโรปไดประกาศ 
Commission Decision of 1 March 2012 0

1/เกี่ยวกับการจํากัด
ปริมาณสารตะกั่ว แบเรียม สารหนู พลวง ปรอท ไนโตรซามีน และ
สารประกอบไนโตรซามีนในของเลนเด็ก เปนการเพิ่มเติมตามขอเสนอ
ของรัฐบาลเยอรมนีดังนี้ 
 

ประเภทสารอันตราย The Maximum daily 
bioavailability2/ 

Lead (ตะกัว่) 0.7 µg/day 
Barium (แบเรียม) 25.0 µg/day 
Nitrosamines 
(ไนโตรซามีน) 

ต่ํากวา 0.01 mg/kg 

Nitrosatable substances 
(สารประกอบไนโตรซามีน) 

ต่ํากวา 0.1 mg/kg 

 

   กรณี nitrosamines and nitrosatable substances เปนขอกําหนด
สําหรับของเลนเด็กที่มีอายุต่ํากวา 3 ปที่ทําจากยางธรรมชาติหรือยาง
สังเคราะห ทั้งนี้  ประเทศเยอรมนีสามารถใช มาตรการนี้จนกวา
คณะกรรมาธิการฯ จะกําหนดระดับใหมหรือจนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 
2556 
 
 

http://eur- 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSe 
rv.do?uri=OJ:L:2012:080:0019:0029: 
en:PDF 

 

                                                            
1/ Commission Decision of 1 March 2012 concerning the national provisions notified by the German Federal Government maintaining the limit values for lead, barium, arsenic,antimony, mercury and 
nitrosamines and nitrosatable substances in toys beyond the entry into application of Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys 
2/ Bioavailability หรือชีวปริมาณออกฤทธิ์คือการวัดอัตราและขอบเขตการออกฤทธิ์ของสารที่สามารถเขาไปอยูในระบบไหลเวียนโลหิตไดเปนคาบงชีป้ริมาณสารที่รางกายไดรับเชนสาร A ปริมาณ 100 mg พบวามีในเลือด 70 mg แสดงวา
สารนี้มีชีวปริมาณออกฤทธิ์หรือ Bioavailability 70% 

http://eur/
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หามใชสารอันตรายใน 
การผลิต 

ผาเบรก 
ฉนวน 
สารเติมเต็ม 
ผงขัด เมด็สี สี 
สีแปง และวัสดุกัน 
ความรอน เม็ดสี สียอม  
น้ํามัน extender oil 

หามใชสารอันตรายในการผลิตสินคา 
  1. สาร Asbestos ใน ผาเบรก ฉนวน สารเติมเต็ม ผงขัด เม็ดสี สี สี
แปง และวัสดุกันความรอน 
  2. สี เอโซ Azocolourants และ Azodynes ในเม็ดสี สียอม 
  3. สาร Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) ในน้ํามัน 
extender oil ที่ใชผสมในยางรถยนตโดยจะมผีลบังคับใช 1 มกราคม 
2553 
  4. กําหนดใหสาร perfluorooctanesulfonate (PFOS) ที่นิยมนํามาใช
เปนสารเคลือบพื้นผิวสินคาส่ิงทอบางประเภทอยู ในบัญชีรายช่ือ       
สารอันตรายที่ตองถูกควบคุมการใชอยางเครงครัด 
 

หนวยงาน 
-Enterprise and Industry 
Commission 
เว็บไซต 
(1) http://www.europa.eu.int 
(2) http://export-help.cec.eu.int 

 

Puzzle Mats     วันที่ 14 มีนาคม 2554 ฝรั่งเศสประกาศขยายระยะเวลาการหามใช
สาร Formamide (CAS 75-12-7) ในการผลิตสินคา Puzzle Mats 
เปนการชั่วคราวจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 
หลังจากไดหามใชสารนี้มาแลว 3 เดือนนับตั้งแตเดือนธันวาคม 2553 
    Puzzle Mats สวนใหญ ใชในสถานเล้ียงเด็กเล็กเพื่อเปนที่รองใหเด็ก
หัดคลานและใชปูพื้นในโรงยิมการผลิต Puzzle Mats จะเกิดสาร
Formamide ซ่ึงเกิดจากแกสที่ทําใหโฟมที่ใชผลิต Puzzle Mats พอง
ตัวซึ่ง EU ไดจัดใหสาร Formamide เปนสารพิษตามระเบียบ EU 
Directive 67/548/EEC เนื่องจากเปนสารอันตรายตอเซลลในรางกาย
มนุษยและโดยเฉพาะทารกจะมีลักษณะผิดปกติรวมทั้งอาจทําใหระคาย
เคืองตอผิวหนังเนื่องจากเปนสารกัดกรอนนอกจากนี้หากกินเขาไปอาจ
อันตรายถึงแกชีวิต 
 

  

ติดฉลาก ยางรถยนต    วันที่  30 มิถุนายน 2552 คณะกรรมาธิการยุโรปไดรับรองราง
กฎหมายดานส่ิงแวดลอม โดยมีสวนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงตัวชี้วัดที่
สําคัญอื่นๆ (Labelling of tyres with respect to fuel efficiency 
and other essential parameters) และไดเปล่ียนรางดังกลาวจาก
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ระเบียบ(Directive) เปนขอบังคับ (Regulation) ซึ่งจะประกาศใชในแต
ละประเทศสมาชิกอียูโดยตรง สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
 1. กําหนดตัวชี้วัดที่จะตองปรากฏในยางรถยนต 3 ประเภท ไดแก 
ประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิง (fuel efficiency) สภาพการ
เกาะติดถนนในยามพื้นเปยก (wet grip class) ระดับเสียงจากยาง 
(external rolling noise) ยางประเภท C1 สําหรับรถยนตสวนตัว C2 
สําหรับยานพาหนะประเภท Light utility vehicles และ C3 สําหรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ 
  2. ระบุความรับผิดชอบของ Suppliers ยางรถยนต โดย 
     - Suppliers ตองรับประกันวายางประเภท C1 และ C2 ที่สงตอ
ใหกับผูจัดจําหนายหรือผูใชสินคามีสติกเกอรเปนฉลากติดบนยางที่ระบุ
ประสิทธิภาพในการประหยัดเช้ือเพลิงและระดับเสียงจากยางและใน
กรณียางประเภท C1 จะตองระบุสภาพการเกาะติดถนนในยามพื้นเปยก
ดวยโดยการแบงระดับของประเภทยางทั้งสาม (Annex I) รวมทั้ง
ขอกําหนดเสียงรูปแบบและขนาดของฉลาก (Annex II) 
   - Suppliers ตองเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการประหยัด
เช้ือเพลิงระดับเสียงและสภาพการเกาะติดถนนในยามพื้นเปยก (หาก
เปนไปได) สําหรับยางทั้ง 3 ประเภท เชน website ของ suppliers 
   - Suppliers ตองจัดทําแฟมขอมูลทางเทคนิคที่หนวยงานภายในประเทศ
สมาชิกอียูสามารถรองขอเพื่อตรวจสอบได 
  3. ความรับผิดชอบของ Suppliers รถยนต 
   - Suppliers ตองใหขอมูลเกี่ยวกับประเภทยางที่ใชกับรถยนตใหม
ระดับประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิงระดับเสียงจากยางสําหรับ
ยางทุกประเภทและสภาพการเกาะติดถนนในยามพื้นเปยกสําหรับยาง
ประเภท C1 และประเภทอื่นๆ (Annex III) 
   - ในกรณีมีการใชยางหลายประเภทกับรถยนตใหมและผูใชสินคาไมได
ถูกเสนอตัวเลือกขอมูลที่ใหแกผูใชสินคาจะตองระบุยางประเภทที่มี
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ระดับประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิงและสภาพการเกาะติดถนน
ในยามพื้นเปยกต่ําสุดและระดับเสียงจากยางสูงสุด 
    สถานะลาสุดของรางขอบังคับนี้อยูระหวางนําเขาสูการพิจารณาของ 
Council ครั้งที่ 1 และคาดวาจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2555 เปนตนไป 
    วันที่ 1 ตุลาคม 2552 สหภาพยุโรปไดสรุปผลการรางระเบียบการติด
ฉลากยางรถยนตสําหรับรถยนตสวนบุคคล (C1) รถประเภท Light 
utility vehicle (C2) และยานพาหนะขนาดใหญ (C3) จะตองมีฉลากที่
แสดงถึงประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิงและตัวชี้วัดที่สําคัญอื่นๆ
เรียงจาก  A ประสิทธิภาพสูงสุดถึง  G ประสิทธิภาพต่ํ า สุดตั้ งแต 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป 
    หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ผูจัดจําหนายยางรถยนตจาก
โรงงานสําหรับรถยนตประเภท C1 และ C2 จะตองใหขอมูล
ประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงของยางแกผูซื้อรานคาหรืออูซอม
รถยนตซึ่งอาจอยูในรูปของการติดสติกเกอรบนสินคาหรือการแสดง
ฉลากควบคูกับสินคานอกจากนี้ยังมีการจัดระดับสําหรับยางที่มีระดับ
เสียงตางกันในขณะขับเคล่ือนโดยสภายุโรปเสนอใหมีการออกแบบ
รูปภาพใหม บนฉลากและแสดงระดับเสียงจากยางเปนหนวยเดซิเบล   
ไมรวมยางประเภท Re – treaded tyres, off - road tyres และ 
racing tyres ทั้งนี้รัฐบาลประเทศสมาชิกอียูมีสิทธิที่จะใหแรงจูงใจใน
การผลิตยางที่อยูในระดับ C ขึ้นไปที่มีคุณภาพประหยัดเชื้อเพลิง 
    คณะกรรมาธิการยุโรปจะเผยแพรคําอธิบายความหมายของส่ิงที่อยู
บนฉลากยางรถยนตและการคํานวณการประหยัดเชื้อเพลิงบนเว็บไซต
ภายในมิถุนายน 2555 โดยรางระเบียบดังกลาวจะตองผานการรับรอง
จากคณะมนตรียุโรปกอนที่จะไดรับการรับรองอยางเปนทางการขั้น
สุดทายจากสภายุโรป 
 

 
 
 
 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu/news 
/expert/infopress_page/052-61342- 
271-09-40-909-20090928IPR61340-
28-09-2009-2009 
false/default_en.htm 

http://www.europarl.europa.eu/news


มาตรการ สินคา วิธีดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ/เว็บไซต หมายเหตุ 

หามผลิตและจําหนาย หัวนมยางสําหรบัเด็ก     ออสเตรีย หามผลิตและจําหนายสินคาประเภทหัวนมยางสําหรับเด็ก 
หรือ Pacifiers and Teethers ที่มีสาร BPA ภายใตกฎหมาย Food 
Safety and Consumer Protection Act 
    มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป สินคาหัวนม
ยางสําหรับเด็กที่ไมเปนไปตามระเบียบนี้และวางจําหนายอยูแลวใน
ตลาดออสเตรียยังสามารถจําหนายตอไปไดจนกวาจะถึงวันที่  1 
กุมภาพันธ 2555 
 

  

มาตรฐานการผลิต วัสดุสัมผัสอาหาร วัสดุสัมผัสอาหาร (Food Contact Materials) 
  1. ตองมีความปลอดภัย ไมใชสารเคมีตองหามหรือสงผานสารเคมี 
ในระดับที่ทําใหอาหารไมมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
  2. วัสดุที่อาจสัมผัสอาหารไดมีดังนี้ 

- Active and intelligent material and articles 
- สารยึดตอ           - เซรามิก 
- คอรก               - ยาง 
- แกว                 - เรซินชนดิแลกเปล่ียนออิอน 
- โลหะและอัลลอย – เซลูโลส 
- ซิลิคอน             - ผา 
- น้ํามันเคลือบงา    - ขี้ผ้ึง 
- ไม                   - หมึกพิมพ 
- กระดาษ            - พลาสติก 

  3. ใหมีการตรวจสอบยอนกลับวัสดุสัมผัสอาหารโดยใชหลักการ One-
Step-up , One-Step-down ของ Traceability 
  4. กรณีวัสดุสัมผัสอาหารที่ยังไมมีอาหารอยูผูผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร
จะตองรับผิดชอบในการเก็บขอมูลสินคานั้นวามาจากไหนและจะสงตอ
ใหใคร 
  5. กรณีวัสดุสัมผัสอาหารมีอาหารอยูดวยเชนอาหารในขวดแกว
ผูประกอบการอาหารจะตองเก็บขอมูลของวัสดุสัมผัสอาหารไวดวยวา 
มาจากไหนโดยยังไมตองสงขอมูลใหผูนําเขา 

ระเบียบ 

- มาตรา 1 ของกฎเกณฑกลางที ่
2002/16/EC ---Directive 
2002/16/EC of 20 February 2002 
Directive 20002/72/EC of 6 August 
2002 
-Directive 2004/4935/EC 
เว็บไซต 
http://www.food.gov.uk/foodlabell 
ing/foodcontactmaterials2/foodco 
ntactmaterialsyourquestion/ 
 
หนวยงาน 
-Committee on The Food Chain 
and Animal Health 
เว็บไซต 
http://www.eurlex. 
europa.eu/LexUriserv/site/en/o 
f/2006/1_384/1_38420061229en00 
75007/.pdf 
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  6. ใหใช GMP เพื่อผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑที่สัมผัสอาหารกําหนด
เงื่อนไขและขั้นตอนการผลิตซ่ึงครอบคลุมการจัดตั้งระบบรับประกัน
คุณภาพสินคาระบบตรวจสอบควบคุมคุณภาพจัดทําเอกสารวาดวย
ความปลอดภัยสินคาและขั้นตอนการพิมพหมึกลงบนวัสดุและหีบหอที่
สัมผัสอาหาร (บังคับใช 1 สิงหาคม 2551) 
 7. กําหนดบัญชีรายชื่อสารกระตุนเพื่อตรวจสอบการเคล่ือนยายสารจาก
วัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑที่สัมผัสอาหาร (บังคับใช 2 พฤษภาคม 
2550) 
 

 
ระเบียบ 
- Regulation No 2007/19/EC of 30 
Mar.2007 แกไขคําส่ังที ่ 2002/72/EC วา
ดวยวัสดุและบรรจุภัณฑที่สัมผัสอาหารและ
คําส่ังคณะมนตรียุโรปที8่5/572/EC วาดวย
วัสดุและบรรจุภัณฑสัมผัสอาหาร 

 วัสดุสัมผัสอาหาร 
ทุกประเภท 

เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2554 สมัชชาแหงชาติฝรั่งเศสมีมติผานราง
พระราชบัญญัติหามใชสาร BPA ในวัสดุสัมผัสอาหารทุกประเภท 
นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป และระหวางการปรับใช
กฎหมายดังกลาว วัสดุสัมผัสอาหารทุกประเภทที่วางจําหนายในตลาดที่
มีสาร BPA จะตองติดฉลากเตือนหามสตรีมีครรภและเด็กอายุต่ํากวา 3 
ปนําไปใช 
 

  

การติดฉลาก ผลิตภัณฑฟูกทีน่อน 
(bed mattresses) 

   คณะกรรมาธิการยุโรปไดประกาศขอตัดสินวาดวยเกณฑในการปด  
ฉ ล า ก eco-label สํา ห รับ ผ ลิต ภัณฑฟูกที่นอน (Commission 
Decision of 9 July 2009 establishing the ecological 
criteria for the award of the community ecolabel for 
bed mattresses) เพื่อใชแทนขอตัดสินเดิมของคณะกรรมาธิการยุโรป 
(Decision2002/740/EC) โดยกําหนดใหผลิตภัณฑฟูกที่นอน (Bed 
mattresses ในรหัส ‘014’) ที่จะปดฉลาก eco-label ตองปฏิบัติตาม
ขอตัดสินใหมดังกลาว ซึ่งประกอบดวย 13 หัวขอหลักดังนี้ 
  1. โฟมยางพารา (Latex foam) : กําหนดเกณฑเพดานคาโลหะ
หนักฟอรมาลดีฮายดสารประกอบ VOCs สียอม/สารหนวงการติดไฟ 
เชน ควรมีสารฟอรมาลดีฮายดไมเกิน 20 ppm ตามมาตรฐาน EN ISO 
14184-1 และสารประกอบ VOCs ไมเกิน 0.5 mg/m3 เปนตน 

http://eurlex. 
europa.eu/LexUriServ/LexUriSe 
rv. 
do?uri=OJ:L:2009:203:0065:0080:EN 
:PDF 
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   2. โพลียูรีเทนโฟม (PUR foam) : กําหนดเกณฑเพดานคาโลหะ
หนักฟอรมาลดีฮายด สารประกอบ VOCs สียอม/สารหนวงการติดไฟ 
สารเรงปฏิกิริยาสําหรับยาง สารทําใหเกิดฟองซ่ึงเพดานคาโลหะสวน
ใหญจะสอดคลองตามหลักเกณฑที่ใชกับโฟมยางพารา 
    3. ลวดและสปริง (Wire and springs) : กําหนดเกณฑในเรื่อง
degreasing และ galvanization เชน ผิวของสปริงไมควรมีชั้นของ 
galvanic metallic คลุมอยู 
   4. เสนใยมะพราว (Coconut fibres) : กําหนดใหฟูกที่นอนมี
สวนประกอบของเสนใยมะพราวมากกวารอยละ 5 โดยน้ําหนักถามีการ 
rubberized วัสดุเสนใยมะพราวตองสอดคลองตามหลักเกณฑที่ใช
กับโฟมยางพารา 
  5. วัสดุไม (Wooden Material) : กําหนดเกณฑปฏิบัติในเรื่องการ
จัดการปาไมอยางยั่งยืน (Sustainable forest management) เชน ให
ระบุชนิดไม ปริมาณ และแหลงกําเนิดของไม นอกจากนั้นกําหนด
ปริมาณการปลดปลอยฟอรมาลดีฮายดจากไมวัสดุไมใน particleboard 
และ fibreboard 
   6. ผลิตภัณฑส่ิงทอ (Textiles): ส่ิงทอที่ใชหอหุมฟูกที่นอนตองปฏิบัติ
ตามเกณฑการยอมสีและผลิตภัณฑสารเคมี รวมทั้งมีความเหมาะสมตอ
การใชงานตามหลักเกณฑ eco-label ของผลิตภัณฑส่ิงทอ ในเรื่องตางๆ 
เชน ผลิตภัณฑกัน/ฆาเชื้อรา (biocides) สารเคมีและสวนผสมตองหาม 
(Auxilliary chemicals) เปนตน 
   7. กาว (Glues) : หามใชกาวที่มีสารทําละลายอินทรีย (Organic 
solvents) และห ามใช ในกรณีที่ มี ความเ ส่ียงตาม  classification 
criteria ในการกอสารมะเร็ง เปนอันตรายตอระบบสืบพันธุและ
พันธุกรรม 
   8. การปลดปลอยสารประกอบ Volatile organic compounds 
(VOCs) : กําหนดเพดานการปลดปลอยสาร VOCs และขั้นตอน 
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การประเมินความเส่ียงตอสุขภาพจากการปลดปลอยสาร VOCs ของ
ผลิตภัณฑกอสรางที่พัฒนาเมื่อป 2005 โดย AgBB 
   9. สารหนวงการติดไฟ (Flame retardants used in the entire 
mattress) : สารหนวงการติดไฟเฉพาะที่เปน chemically bound อยู
ในวัสดุหรือพื้นผิววัสดุของฟูกที่นอน และตามขอกําหนด R-phrases ที่
กําหนดใน Annex อาจมีอยูในผลิตภัณฑได 
  10. สารกัน/ฆาเชื้อราในผลิตภัณฑสุดทาย (Biocides in final 
products) : ใชไดเฉพาะสารที่อยูใน Annex I, IA และ IB และที่ไดรับ
การอนุญาตใหใชในฟูกที่นอนตาม Annex V ของระเบียบ Directive 
98/8/EC วาดวยการวางตลาดของผลิตภัณฑกัน/ฆาเชื้อรา 
  11. ความคงทน (Durability) : คาดหวังอายุการใชงานของฟูกที่นอน
ควรอยูที่ 10 ป ตามเกณฑมาตรฐานการทดสอบ EN 1957 เชน การ
สูญเสียความสูงของฟูกที่นอนสําหรับผูใหญ ไมควรเกินรอยละ 15 
  12. ขอกําหนดเรื่องหีบหอ (Packaging requirements) : หีบหอ 
ควรใชวัสดุรีไซเคิลและมีเครื่องหมายแสดงประเภทพลาสติกตาม 
มาตรฐาน ISO 11469 รวมทั้งควรมีขอความ “For more information 
as to why this product has been awarded the Flower, please 
visit the website http://www.ecolabel.eu Please consult your 
local authority on the best way to dispose of your old 
mattress” ปรากฏบนหีบหอ 
  13. ขอมูลปรากฏบนฉลาก eco-label (Information appearing on 
the ecolabel) : ใน Box 2 ของ Ecolabel ควรระบุขอความตอไปนี้ 
Minimise indoor air polution, Hazardous subsyance restricted 
และ Durable and high quality 
   ทั้งนี้ คําขอปดฉลาก eco-label ที่ยื่นกอนวันที่ขอตัดสินฉบับใหม 
(Decision 2009/598/EC) ไดรับความเห็นชอบจะไดรับการประเมิน
ตามเงื่อนไขของขอตัดสินเดิม (Decision 2002/740/EC) สวนคําขอที่
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ยื่นตั้งแตวันที่ขอตัดสินฉบับใหมไดรับความเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2553 สามารถรับการประเมินตามเงื่อนไขของขอตัดสินฉบับเดิม
หรือฉบับใหมก็ได อยางไรก็ดี การปดฉลาก eco-label ตามเกณฑของ
ขอตัดสินฉบับเดิม จะใชได 12 เดือน นับจากวันที่ขอตัดสินฉบับใหม
ไดรับความเห็นชอบ ดังนั้น ผูประกอบการสงออกสินคาฟูกที่นอน ควรทํา
ความเขาใจเงื่อนไข/หลักเกณฑตางๆ ตามขอตัดสินฉบับใหมนี้ 
 

หามใชสารอันตราย เฟอรนเิจอร 
ส่ิงทอ 
ยาฆาแมลง 

  วันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมาธิการยุโรปไดประกาศระเบียบ 
4 ฉบับ คือ Commission Directive 2011/10/EU, 2011/11/EU, 
2011/12/EU และ 2011/13/EU ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 แกไข
เพิ่มเติมสาร active substances เกี่ยวกับการใชและจําหนาย
สารเคมีประเภท Biocidal Product ชนิดที่เปนอันตราย โดยเฉพาะ
สารกอมะเร็ง และสารกอกลายพันธุ ฯลฯ ซึ่งสามารถใชระงับการ
เติบโตของพืชและเชื้อโรค เชน เชื้อรา แบคทีเรีย รวมถึงผลิตภัณฑกัน
แมลงสารฆาเชื้อโรค จํานวน 4 รายการ (ตามบัญชีรายการสารเคมี
ในภาคผนวก I และ IA ของ Directive 98/8/EC) สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้ 
 

สาร active 
substances 

วัตถุประสงค 
ในการใช 

เงื่อนไขการอนุญาต 

bifenthrin ใชปองกันรกัษา 
เนื้อไม 

-ใชในอุตสาหกรรมหรือใชโดย
ผูเชี่ยวชาญที่มีเครื่องมือปองกัน
ความเส่ียง 
- มีมาตรการลดความเส่ียงเพื่อ
ปกปองดินและน้ําอยางเหมาะสม 
- มีฉลากระบุขอมูลความ
ปลอดภัยในการเก็บรักษาและ
วิธีการนํากลับมาใชซ้ําหรือการทิ้ง 
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- ตนทางของสินคาตองเก็บในที่
มิดชิดและปองกันความชื้น 

Fenoxycarb 
 

ใชปองกันรักษา 
เนื้อไม 

-มีมาตรการลดความเส่ียงเพื่อ
ปกปองดินและน้ํา 
- มีฉลากระบุวิธีการเก็บรักษา
รวมทั้งวิธีการนํากลับมาใชซ้ํา
หรือการทิ้ง 
- เก็บในที่มิดชิดและปองกัน
ความชื้น 

(Z,E)- 
tetradeca-9, 
12-dienyl 
acetate 

ใชทํายากันยุง - มีการติดฉลากระบุคําแนะนํา
วิธีการใชและวิธีเก็บผลิตภัณฑ 
- การใชในที่รมตองมีปริมาณไม
เกิน 2 มิลลิกรัม 

Nonanoic 
acid 

ใชทํายากันยุง - การใชตองคํานึงถึงส่ิงแวดลอม
และประชาชนที่มิไดระบุในการ
ประเมินระดับความเส่ียง 

 

 
หามใชสารเคมี
อันตราย 

ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนกิส/ของเลนเด็ก/
วัสดุบรรจุภัณฑอาหาร/
ผลิตภัณฑพลาสติก/
ผลิตภัณฑยาง/เครื่องจักร 

   ระเบียบขอกําหนดการจํากัดการใชสารกอมะเร็ง (Polycyclic 
aromatic hydrocarbons: PAHs) สําหรับผลิตภัณฑที่ไดใบรับรอง GS 
Certification จะครอบค ลุม สินค า  6  ประ เภท  คือ  ผ ลิต ภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส/ของเลนเด็ก/วัสดุบรรจุภัณฑอาหาร/
ผลิตภัณฑพลาสติก/ผลิตภัณฑยาง/เครื่องจักร 

The German Committee for 
Technical Equipment and Consumer 
Products (AtAV) 

(เริ่มใช 1 ก.ค. 
2558) 

 

หมายเหตุ:  เฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวของกับยาง ผลิตภัณฑยาง  ไมยางพารา และผลิตภัณฑจากไมยางพารา 
ท่ีมา:     กลุมงานมาตรการ TBTสํานักมาตรการทางการคา กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย  

   (ปรับปรุงเดือนเมษายน 2559) 
   http://www.dft.go.th  


