
มาตรการอุปสรรคทางเทคนคิตอการคา (Technical Barriers to Trade: TBT) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

มาตรการ สินคา วิธีดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ/เว็บไซต หมายเหตุ 
- มาตรฐานและ 

  ความปลอดภัย 

- ติดฉลาก 

ของเลนเด็ก     ขอกําหนดการนําเขา Stuff Toys (ตุกตารูปสัตวที่ทําดวยผาหรือ
พลาสติก ยัดนุน หรือฟองน้ํา)  
   1. Potential Hazards of Stuffed Toys ตองคํานึงถึงสวนประกอบ
จําพวกลูกตา จมูกหรือสวนอื่นๆ ที่หลุดงายและอาจเปนพิษตอเด็กหรือ
บางชิ้นอาจกลืนเขาปากไป แลวเกิดอันตราย เชน เม็ดพลาสติก และโฟม 
หรือสารบางอยางซึ่งอาจเปนส่ือการติดไฟไดงาย 
   2. Ban of Small Parts ของเลนสําหรับเด็กเล็กจะตองระวังไมใหกลืน 
เขาไปไดงาย และไมเปนอันตรายตอระบบการหายใจของเด็ก 
   3. Sharp Point and Sharp Edge Technical Requirement ตอง 
คํานึงถึงความแหลมคมของผลิตภัณฑที่อาจเปนอันตรายตอเด็ก 
   4. Ban of Excess Lead in Point สีที่ใชกับผลิตภัณฑ อนุญาตใหมี
สารตะกั่วไดไมเกินรอยละ 0.06 
   5. หามใชสาร Phthalate ในสินคาของเด็กเลนและสินคาสําหรับทารก 
รวมทั้งหามผลิต จําหนายสินคาที่ใชสําหรับเด็กที่มีสารตะกั่วหรือสาร 
Phthalate 

   6. หามผลิต จําหนายของเด็กเลนและผลิตภัณฑดูแลเด็กที่มีสาร
phthalates และผูผลิตตองใชสารอันตรายใหนอยที่สุด 
   7. หามผลิต จําหนายของเดก็เลนและผลิตภัณฑดูแลเด็กที่มสีารเคมีที ่
เปนอันตรายบางชนิดบรรจุอยู 
   

หนวยงาน 
   The U.S. Consumer Product 
Safety Commission :CPSC 
 

เว็บไซต 
http://www.cpsc.gov/businfo/ 
fhsa.html 
http://www.cpsc.gov/cpscpub/ 
pubs/282.html 
 

กฎหมาย 
- Federal Hazardous Substances Act 
- Child Safety Protection Act 
- มาตรฐาน ASTM 963 (American 
Society for Testing and Materials) 
- Lead Poisoning Prevention 
- Phthalates: Infant and Child 
  safety 
- Protecting Children from certain 
  toxic products 
 

 

 ของเลนเด็ก    ภายใตพระราชบัญญัติ The Consumer Product Safety Improvement 
Act of 2008 ของสหรัฐฯ กําหนดใหสินคาของเลนเด็กที่มีอายุต่ํากวา 12 ป 

  



มาตรการ สินคา วิธีดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ/เว็บไซต หมายเหตุ 

ตองเปนไปตามมาตรฐาน ASTM F963-08 ซึ่งตองผานการตรวจทดสอบ

ส่ิ ง ที่ อ า จ เ ป น อั น ต ร า ย จ า ก ก า ร เ ล น ข อ ง เ ด็ ก  28 จุ ด 0

1/
 เ ช น  

การติดไฟ สารพิษ ความแหลมคม น็อต/ตะปู/เชือก/สายไฟ ฯลฯ โดยมี
เอกสารรับรอง (Certificate) จากหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการรับรอง
จาก The Consumer Product Safety Commission (CPSC) (รายชื่อ
ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท ด ส อ บ ส า ม า ร ถ ค น ห า ไ ด จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต
http://www.cpsc.gov/cgi-bin/labsearch) มี ผลบั ง คั บ ใ ช  วั นที่  1 
มกราคม 2555 
 

 ของเลนเด็ก และผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพเด็ก 
 

   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2550 รัฐแคลิฟอรเนียออกกฎหมายหามใชสาร 
Phthalathes ชนิด di-(2-elkylhexyl) phthalates (DEHP), dibetyl 
phthalates (DBP), diisononyl phthalate (DINP), diisodecyl  
phthalate (DIDP) หรือ di-n-octyl phthalate (DnOp) เกินกวา 0.1% 
ในสินคาของเลนและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ป มี
ผลบังคับใชเดือนมกราคม 2552 อยางไรก็ดีผูผลิตสามารถใชสารอื่น
ทดแทนสาร Phthalathes ไดแตตองมีความเปนพิษนอยที่สุด 
 

California Safe Drinkable 
Water Act  

 

 สินคาสําหรับเดก็     หนวยงาน Washington State Department of Ecology (DOE) 
ของสหรัฐฯ ไดเสนอใหแกไขพระราชบัญญัติความปลอดภัยสินคาสําหรับ
เด็ก (Children’s Safe Product Act 2008) ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาว
ระบุรายการสารเคมีที่เปนอันตรายรายแรงสําหรับเด็ก (Chemical of 
High Concern to Children: CHCC) และกําหนดใหผูผลิตตองยื่น

http://www.ecy.wa.gov/lawsrules/ 
wac173334/p0904a 
supp.pdf และ 
http://www.ecy.wa.gov/programs/ 
swfa/cspa 

 

                                                            
1

/ 1.Flammability 2.Toxicology 3.Electrical/Thermal Energy 4.Sound Producing Toys 5.Small Objects 6.Accessible Edges 7.Projection 8.Accessible Points 9.Wires or Rods 10.Nails and Fasteners 11.Packaging Film 12.Folding 

Mechanisms and Hinges 13.Cords and Elastics in Toys 14.Stability and Over-Load Requirements 15.Confined Spaces 16.Wheels, Tires, and Axles 17.Holes, Clearance, and Accessibility of Mechanisms 18.Projectile Toys 
19.Battery-Operated Toys 20.Stuffed and Beanbag-Type Toys 21.Stroller and Carriage Toys 22.Art Materials 23.Certain Toys with Spherical Ends 24.Hemispheric-Shaped Objects 25.Yo Yo Elastic Tether Toys 26.Nagnets 
27.Jaw Entrapment in Handles and Steering Wheels 28.Toy Chests 
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รายละเอียดขอมูลสารเคมีในสินคาใหแก DOE ซึ่งไดบังคับใชมาตั้งแต 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 
  

    เนื่องจากปจจุบันมีรายการสารเคมีที่เปนอันตรายเพิ่มขึ้นอยาง DOE 
จึงไดเสนอใหแกไขพระราชบัญญัติดังกลาว สรุปสาระสําคัญดังนี้  
   1. รายการสารเคมีที่เปนอันตรายสําหรับเด็ก (chemicals of high 
concern to children : CHCC list) : ใหเพิ่มสาร Phthalic anhydride และ 
สาร phthalates 6 ชนิด ไดแก diethyl phthalate, dibutyl phthalate,  
di-n-hexyl phthalate, butyl benzyl phthalate, diisodecyl 
phthalate, and diisononyl phthalate และตัดสาร nonylphenol 
ออกจากรายการเดิม 
   2. ปรับแกขอบเขตการรายงานของผูผลิตตอหนวยงาน DOE หากสินคา
มีสวนประกอบของสารเคมีอันตรายตามรายการ CHCC list ดังนี้ 
   2.1 ผูผลิตจะตองรายงานตอหนวยงาน DOE ทุกป หากสารเคมีหลักที่
ใชในการผลิตสินคาเปนสารเคมีอันตรายตามรายการ CHCC list ซึ่งมี
ความเขมขนเกินกําหนด (practical quantification limit : PQL)  
   2.2 หากสินคาที่ผลิตมีสารเคมีอันตรายตามรายการ CHCC list เจือปน 
(contaminate) เกิน 100 ppm จะตองรายงานสารเคมีอันตรายทุกตัว 

 

    พระราชบัญญัติดังกลาวบังคับใชกับผูผลิตผูนําเขา ยกเวน ผูขายปลีกที่
ไมไดเปนผูนําเขา โดยคาดวาจะบังคับใชเดือนกรกฎาคม 2554 เปนตนไป 
 

    เมื่อป 2551 รัฐเมนประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมาย Act to 
Protect Children’s Health and the Environment from Toxic 
Chemicals in Toys and Children’s Products (Public Law 643, 
LD 2048, 123rd Session) และเมื่อเดือนธันวาคม 2553 ภายใต
กฎหมายดั งกล าว  รั ฐ เมนไดกํ าหนดใหสาร  bisphenol-A (BPA), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.hktdc.com/info/vp/ 
a/intmk/en/1/2/1/1x07IABV/ 
International-Markets/USMaine- 
Amends-Toxic Chemicals-in- 
Children%E2%80%99s- 



มาตรการ สินคา วิธีดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ/เว็บไซต หมายเหตุ 

nonylphenol (NP), และ nonylphenol ethoxylates (NPEO) เปน 
priority chemical ซึ่งผูผลิตสินคาตองรายงานการใชสารดังกลาวตอ 
Department Environmental Protection (DEP)  
 

    ตอมาวันที่ 13 มิถุนายน 2554 รัฐเมนไดออกพระราชบัญญัติฉบับใหม 
LD1129 “An Act to Provide the Department of Environmental 
Protection with Regulatory Flexibility Regarding the Listing of 
Priority Chemicals” แกไข Toxic Chemicals in Children’s 
Products Act of 2008 เพื่อลดกฎระเบียบที่ไมจําเปนซึ่งเปนอุปสรรคตอ 
ผูประกอบการขนาดยอม สาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 

รายการท่ีแกไข รายละเอียด 
1. สารเคมีอันตราย (Chemical  
   of high concern) 

- เปล่ียนการใชถอยคําของ 
“chemical of high concern” 
เปน “The list of Chemicals 
of concern” 
- กําหนดสารเคมีอันตรายใหม 
จํานวนกวา 70 รายการ ซึ่งเปน
ประเภทสารกอมะเร็ง เปน
อันตรายตอระบบสืบพันธุ รบกวน
ตอมไรทอ มีการสะสมทาง
ชีววิทยาและคงสภาพอยูนาน 
- DEP จะพิจารณารายการสารเคมี
อันตราย  

2. สินคาสําหรับเด็ก (Children’s 
   Product) 

- กําหนดคําจํากดัความใหมสําหรับ 
Children’s Product ใหหมายถงึ 

Products-Act-of-2008.htm# 
 
 
http://www.mainelegislature. 
org/legis/bills/bills 
125th/billpdfs/HP084101.pdf 
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สินคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อใช
สําหรับเดก็อายตุ่ํากวา 12 ป และ
สินคาใดก็ตามเมื่อนํามาใชหรือทิ้ง
จะมีผลตอเด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
หรือทารกในครรภหากไดรับ
สารเคมีดังกลาว 
 

3. สินคาอุปโภค บริโภค  
   (Consumer Product) 

 - Consumer Product หมายถึง 
สินคาที่จําหนายเพื่อใชในที่พัก
อาศัยหรือใชเพือ่การพาณิชย 
ครอบคลุมถึงสวนประกอบและ 
และบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุสินคา
ดังกลาว ไดแก  
     -- สินคาที่ใชเฉพาะภายในที่
พักอาศัย (indoor use) รวมถึง
ส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการ
ดูแลเด็กภายในบาน หรือภายใน
โรงเรียน 
     -- สินคาที่ใชนอกทีพ่ักอาศัย
ซึ่งเดก็อายุต่ํากวา 12 ป อาจจะ
สัมผัสโดยตรง 
 

4. De minimis level - สารเคมีที่เปนสารปนเป  อนใน 

ตัวสินคาจะกาํหนดคา minimum 
level ที่ 100 ppm (parts per 
million) 
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5. Practical quantification 
   limit (PQL) 

- สารเคมีที่เปนสวนประกอบ
สําคัญในตัวสินคา (intentionally 
added) จะกําหนดคาความเขมขน
เปน PQL ที่สามารถวดัไดจริง 
(matrix and method 
dependent) 
 

6. รายงานการใชสารเคมี - ผูผลิต/ผูจําหนายจะตองรายงาน
การใชสารเคมีอนัตรายตอ DEP 
หากอยใูนเกณฑ ดังนี ้
    -- สารเคมีดงักลาวเปนสวน
ประกอบสําคัญในตัวสินคา 
    -- สารเคมีดงักลาวเปนเพียง
สารปนเป  อนในตัวสินคา ซึ่งมี
ปริมาณความเขมขนเกิน 100 
ppm (parts per million) ตาม 
de minimis level 
  - กําหนดใหผูผลิต/ผูจําหนาย
จะตองรายงานตอ DEP ภายใน 
180 วันหลังจากพบวามีสารเคมี
อันตรายในสินคาตามเกณฑ
ดังกลาวขางตน โดยตองแจง
ขอมูล ดังนี ้
     -- ลักษณะของสินคาที่ผลิต/
จําหนาย 
     -- ชื่อและปริมาณของสารเคมี
อันตรายในสินคาแตละหนวย 
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ตลอดจนการใช ทั้งนี้ ผูผลิตไม
จําเปนตองรายงานการใชสารเคมี
อันตราย หากสารเคมีดังกลาว 
อยูในสวนประกอบของสินคาที่ไม
สามารถเขาถงึเด็กไดโดยตรง 
(inaccessible components) 

 

     

    ในชวงของการแกไขพระราชบัญญัติดังกลาว DEP ไดขยายระยะเวลา
ใหผูผลิต/ผูจําหนายสินคาสําหรับเด็กยื่นรายงานการใชสารในกลุม 
priority chemical จากเดิมวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เปนวันที่ 3 ตุลาคม 
2554 
 

กําหนดปริมาณ 
สารตะกั่ว 

สีสินคาสําหรับเด็ก เฟอรนิเจอร     คณะกรรมาธิการวาดวยความปลอดภัยสินคาอุปโภคของสหรัฐอเมริกา
(Consumer Product Safety Commission : CPSC) ไดปรับลด
ปริมาณสูงสุดของสารตะกั่วที่อนุญาตใหมีในสินคาสี สินคาสําหรับเด็ก 
และเฟอรนิเจอรที่สามารถเคล่ือนยายได (Movable article) เชน เตียง 
เกาอี้ ตู ฯลฯ (US CPSC 16 CFR part 1303 : Ban of Lead-
Containing Paint and Certain Consumer Products Bearing 
Lead-Containing Paint) จากเดิมใหมีสารตะกั่วเจือปนไมเกินรอยละ 
0.06 เปนรอยละ 0.009 โดยการปรับแกไขดังกลาวจะเริ่มมีผลบังคับใช
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2552 เปนตนไป 
    นอกจากนี้คณะกรรมาธิการฯ ไดประกาศขยายระยะเวลาการบังคับให
สินคาของเด็กเลนหรือสินคาที่ออกแบบหรือตั้งใจใหใชกับเด็กอายุไมเกิน 
12 ป ตองผานการตรวจทดสอบปริมาณสูงสุดที่อนุญาตใหมีสารตะกั่ว 
และสาร Phthalates จากหองปฏิบัติการทดสอบ (Third Party Lab) ที่
ไดรับการรับรองจาก CPSC กอนนําวางจําหนายในสหรัฐฯ ออกไป 1 ป 

รายละเอียดการขยายระยะเวลา 
ดังกลาวสามารถดูไดที ่
http://www.cpsc.gov/cpscpu 
b/prerel/prhtml09/09 
115.html  
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จากเดิมตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 เปนวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553 
    อยางไรก็ดีการขยายระยะเวลาดังกลาวไมรวมสินคาสีที่ผลิตภายหลัง
วันที่ 21 ธันวาคม 2551 เตียงนอนเด็กที่ผลิตภายหลังวันที่ 20 มกราคม 
2552 สินคาสําหรับเด็กที่มีช้ินสวนขนาดเล็กที่ผลิตภายหลังวันที่ 15 
กุมภาพันธ 2552 สินคาโลหะและอัญมณีที่ใชกับเด็กที่ผลิตภายหลังวันที่ 
23 มีนาคม 2552 
 

กําหนดคําจํากดัความ 
ใหมของ “Children’s 
Product” 

ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับเดก็ เชน 
เส้ือผาและเครื่องนุงหม ของ
เลนเด็ก และผลิตภัณฑเด็ก
ตางๆ เชน เฟอรนิเจอร และ 
เครื่องประดับฯลฯ 

    ตามกฎหมาย The Consumer Product Safety Improvement 
Act of 2008 (CPSIA) ซึ่งบังคับใชเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 กําหนด 
ใหสินคาที่วางจําหนายในสหรัฐฯ ทั้งที่ผลิตในประเทศและที่นําเขาตอง
ไดรับการตรวจสอบความปลอดภัยกอนวางจําหนาย โดยครอบคลุมสินคา
อุปโภคตางๆ เชน เส้ือผาและเครื่องนุงหม ของเลนเด็ก และผลิตภัณฑ
เด็กตางๆ เชน เฟอรนิเจอรและเครื่องประดับ ฯลฯ 
    เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 CPSC ไดออกประกาศเกี่ยวกับการกําหนด
คําจํากัดความใหมของ “ผลิตภัณฑสําหรับเด็ก” (the Final Interpretative 
Rule: Interpretation of "Children's Product" - 16 CFR Part 1200 ) 
ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑที่ตั้งใจจะผลิตใหเด็กอายุ 12 ป หรือต่ํากวาใช และ
กําหนดแนวทางในการพิจารณาวาสินคาใดเปนผลิตภัณฑที่ใชสําหรับเด็ก 
 

http://www.cpsc.gov/abo 
ut/cpsia/childproducts.ht 
ml#fedreg 

 

- การอบไม 
- ติด logo 

วัสดุไมที่ใชทําบรรจุภัณฑ      บรรจุภัณฑเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน ISPM#15 (International 
Standard for Phytosanitary Measure No.15) โดยวัสดุไม หมายถึง 

ไมหรือผลิตภัณฑไมที่ถูกนํามาใชในการรองรับ ป องกัน หรือขนสงสินคา

ตางๆ รวมถึงไมรอง/กั้นสินคาในลัง (dunnage) ดวย ไมรวมไมที่ไดจาก
การผลิตจากโรงงาน (manufactured wood) เชน particle board, 
plywood, oriented stand board ถังที่เคยใชใสไวนหรือเหลา ไมที่มี
สภาพเปน “ loose wood packaging material ” หรือเปนชิ้นไมบางๆ 

http://www.aphis.usda.gov  



มาตรการ สินคา วิธีดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ/เว็บไซต หมายเหตุ 

ที่หนานอยกวา 6 มม. ไมวาจะวัดมุมใด หรือไมที่มีแหลงกําเนิดจาก
แคนาดา 
 

    สาระสําคัญของกฎระเบียบสรุปไดดังนี้ 
 1. กอนนําวัสดุไมมาทําเปนบรรจุภัณฑเพื่อสงสินคาเขาสหรัฐฯ จะตองอบไม
ดวยความรอนจนอุณหภูมิที่แกนไมถึง 56 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 
หรือใชวิธีรมควัน (Fumigation) ดวย methyl bromide ตามสัดสวนที่
กําหนดในหองที่ปดมิดชิดนานอยางนอย 16 ชั่วโมง และทําเครื่องหมายไว
บนไมในจุดที่เห็นไดชัดเจน ซึ่งประกอบดวย logo และอักษรยอ IPPC 
(The International Plant Protection Convention) ระบุรหัส
ประเทศที่ เปนสถานที่จัดการไม โดยระบุดวย ISO Code และระบุ
หม าย เ ล ข ที่ ห น ว ย ง านคว บ คุ ม โ ร คพื ช  ( NPPO: National Plant 
Protection Organization) ออกให (กรณีของไทยคือ กรมวิชาการเกษตร) 
พรอมระบุอักษรยอ HT (heat treatment) หรือ MB (Methylbromide) 
  2. เมื่อสินคาสงไปถึงสหรัฐฯ หากผูเชี่ยวชาญดานการเกษตรของศุลกากร
สหรัฐฯ แมลงศัตรูพืชปะปนมากบับรรจุภัณฑไม แมวาบรรจุภัณฑไมนั้นจะมี
เครื่องหมายตามขอ 1 สินคานั้นก็จะตองถูกสงออกไปจากสหรัฐฯ โดยผูนําเขา
ไมมีสิทธิที่จะแยกตัวสินคาออกจากบรรจุภัณฑไมดังกลาวหรือแยกบรรจุ
ภัณฑไมที่มีปญหาออกจากบรรจุภัณฑไมที่ถูกระเบียบ ซึ่งขนสงมาใน 

Shipment เดียวกัน (กลาวคือ ถามีป ญหาก็จะติดอยูที่ดานทั้ง shipment) 

อยางไรก็ตาม ผูนําเขามีสิทธิที่จะรองขอใหแยกสินคาออกจากบรรจุภัณฑ
ที่มีปญหา แตขึ้นอยูกับดุลพินิจของศุลกากรสหรัฐฯ 
  3. การกําหนดระยะเวลาบังคับใชแบงเปน 3 ระยะ ดังนี้  
    ระยะที่ 1 ระหวางวันที่ 16 กันยายน 2548–31 มกราคม 2549 เปนชวง
ที่มีการดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยศุลกากรสหรัฐฯ อาจผอนผัน
ใหบรรจุภัณฑที่ทําจากไมที่ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎระเบียบผานเขา
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สหรัฐฯ ไดหากมีการประทับตรา IPPC ถูกตอง แตหากพบวาไมปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบศุลกากรสหรัฐฯ จะติดเครื่องหมาย Notice of Violation 
บนบรรจุภัณฑ 
   ระยะที่ 2 ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549-4 กรกฎาคม 2549 ศุลกากร

สหรัฐฯ จะเขมงวดมากขึ้นในเรื่องการลงโทษ กรณีฝาฝ นกฎระเบียบและจะ

ไมมีการผอนผันใหนําเขา 
  ระยะที่ 3 ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 กฎหมายมีผลบังคับใชโดย
สมบูรณและไมมีขอยกเวนใดๆ 
 

ควบคุมปริมาณสาร 
Formaldehyde 

สินคาไมประกอบ 
(Wood Composite) 

   เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552 อนุกรรมาธิการวุฒิสภา (Senate Panel) 
ไดผานรางพระราชบัญญัติ Formaldehyde Standards for Composite 
Wood Products Act (S.1660) เพื่อกําหนดมาตรฐานของสารดังกลาว
ในสินคาไมประกอบ (Wood Composite) และจะนําเสนอใหวุฒิสภา
เห็นชอบในตนป 2552 โดยคาดวาจะมีผลใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2555 

ซึ่งป จจุบันรัฐแคลิฟอรเนียเปนเพียงรัฐเดียวในสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมาย

ควบคุมปริมาณสาร Formaldehyde ในสินคาไมประกอบ (Wood Composite) 
ที่จําหนายมาตั้งแตป 2549 โดยกําหนดระดับสาร Formaldehyde ดังนี้ 
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ประเทศ Maximum Emission 
Level (ppm.)  

สหรัฐอเมริกา: รัฐแคลิฟอรเนีย 
ตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค. 2552 
 1.1 Hardwood plywood : 
veneer core 0.08 
 1.2 particleboard 0.18 
 1.3 MDF ปกติ 0.21 
 1.4 MDF อยางบาง หนาไมเกิน 8 มม. 

 
 

o.o๘ 
 

o.๑๘ 
o.๒๑ 
o.๒๑ 

ตั้งแตวันท่ี 1 ก.ค. 2552 
Hardwood plywood : composite core 

 
o.o๘  

ตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค. 2554 
1.1 Hardwood plywood-veneer 
core 0.05 
1.2 particleboard 0.09 
1.3 MDF ปกติ 

 
o.o๕ 

 
o.o๙ 
o.๑๑ 

ตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค. 2555 
MDF อยางบาง หนาไมเกิน 8 มม. 

 
o.๑๓ 

ตั้งแตวันท่ี 1 ก.ค. 2555 
Hardwood plywood : composite core 

 
o.o๕ 

 

 

    ทั้งนี้ กฎหมายของสหรัฐฯ ไดมอบใหหนวยงาน U.S Environmental 
Protection Agency (EPA) ทําหนาที่ทดสอบสินคา กํากับดูแล Third 
Party ในการออกใบรับรองและติดฉลากสินคา บันทึกและเก็บขอมูล
โรงงานผูผลิต รวมทั้ งประสานงานกับ U.S. Customs and Border 
Protection (CBP) เพื่อตรวจสอบสินคา  
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    กฎหมายดังกลาวครอบคลุมผลิตภัณฑไมประกอบ ซึ่งไดแก ไม
Particleboard (PB) ไม Medium Density Fiberboard (MDF) และ 
ไม Hardboard รวมถึงสินคาสําเร็จรูปที่มีสวนประกอบหรือชิ้นสวนจาก
ไมประกอบ เชน เฟอรนิเจอร และ Decorative Surface ทั้งที่ผลิตใน

ประเทศและนําเขาจากตางประเทศ ทั้งนี้ ไมรวมแผนไมอัดที่ใชในการ

กอสราง  
  

การตดิฉลาก สินคาเฟอรนิเจอรตกแตงที่ใช
สารเคมีหนวงการติดไฟ 

    การติดฉลากสําหรับสินคาเฟอรนิเจอรตกแตงที่มีหรือไมมีสารเคมี
หนวงการติดไฟเพื่อปองกันการไดรับบาดเจ็บและการเสียชีวิตของ 
ผูอุปโภคบริโภคจากสารเคมีดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   1. เฟอรนิเจอรตกแตงตองปฏิบัติตามมาตรฐาน California Technical 
Bulletin 117-2013 (TB 117-2013) 
   2. ขอกําหนดการติดฉลากไดแก การระบุ “ x ” ไวดานหนาของ
ขอความวา “มี หรือ ไมมีการใชสารเคมีหนวงการติดไฟ”/ตัวอักษรและ
รูปแบบเปนไปตามมาตรฐานการติดฉลาก TB 117-2013 และผูผลิต
จะตองแสดงเอกสารวาผลิตภัณฑไดมีการใชสารเคมีหนวงการติดไฟ เปนตน  
   3. ขอกําหนดอื่นๆ เชน ผูผลิตจะตองใหเอกสารการใชสารเคมีหนวง 
การติดไฟตามที่ระบุไวบนฉลากแก หนวยงาน The Bureau of Electronic 
and Appliance Repair, Home Furnishings and Thermal 
Insulation (BEARHFTI) ภายใน 30 วันนับจากวันที่รองขอ และกอนวันที่ 
1 สิงหาคมของทุกปงบประมาณ BEARHFTI จะตองประเมินและพิจารณา
จํานวนครั้งของการสอบในแตละปงบประมาณ เปนตน 
   4. ถาหากผูผลิตไมมี เอกสารการใชสารเคมีหนวงการติดไฟตาม
ขอกําหนด หรือไมไดใหเอกสารตามคํารองขอ ผูผลิตจะถูกปรับอยางนอย 
2,500 เหรียญสหรัฐฯ แตไมเกิน 15,000 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ กรณี

 อางองิ : Bill 
SB1019 – 

upholstered 
furniture: Flame 

Retardant 
Chemicals 

(เริ่มใช 1 ม.ค.58) 
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ไมติดฉลากสินคาจะตองถูกปรับ 1,000 - 10,000 เหรียญสหรัฐฯ 
 

กฎระเบียบการใช
สารเคมี 

ผลิตภัณฑสําหรับเด็ก      กฎระเบียบการใชสารเคมีในผลิตภัณฑสําหรับเด็ก (Bill S239) เพื่อ
ปองกันอันตรายจากสารเคมีที่อยูในผลิตภัณฑสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
เชน ของเลน, เครื่องสําอางสําหรับเด็ก, เครื่องประดับบนรถเข็นเด็ก และ
ที่นั่งในรถสําหรับเด็ก หรืออุปกรณของเด็ก เพื่อการดูดหรือการลอกของ
ฟน/การนอน/การพักผอน หรือเพื่อการใหอาหารเด็ก เปนตน แตทั้งนี้ไม
รวมถึงผลิตภัณฑบางประเภท เชน อาหาร ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา  
เกมคอมพิวเตอรและบรรจุภัณฑ เปนตน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1. กําหนดใหมีรายการสารเคมี 66 ชนิดที่มีผลกระทบตอเด็ก (Chemical 
of High Concern to Children: CHCC)  
 2.จะตองมีรายงาน ถาหากมีการเพิ่มสารเคมีบางชนิดในรายการหรือใน
รายการปจจุบันที่มีคาสารปนเปอนเกินมากกวา 100 ppm  
 3. รัฐอาจจะนํากฎระเบียบการวางจําหนายหรือแจกจายสินคาสําหรับ
เด็กที่มีสวนประกอบของ CHCC ซึ่งสงผลตอสุขภาพของเด็ก โดยจะระบุ
วาหามจําหนายหรือกําหนดใหจะตองติดฉลากรายละเอียดสินคา  
 4. ผูผลิตหรือผูนําเขาจะตองจายคาธรรมเนียม 200 เหรียญสหรัฐฯ 
สําหรับการแจงการใหทราบในแตละครั้ง ตามขอกําหนดทางกฎหมาย 
 

 อางองิ: TMR 2015 
vol.1 

(เริ่มใช 1 ก.ค. 2560) 

 

หมายเหตุ:  แสดงเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวของกับยาง ผลิตภัณฑยาง  ไมยางพารา และผลิตภัณฑจากไมยางพารา 
ที่มา:     สํานักมาตรการทางการคา กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย   (ปรับปรุงเดือนเมษายน 2559)    

   http://www.dft.go.th  
 


