
ความเป็นมา  
Proposition 65 เป็นกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ . 2529 โดยมีชื่อ

เป็นทางการว่า Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบการต้อง
แจ้งเตือนชาวแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับการสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง  (carcinogen) ความพิการแต่
ก าเนิดในเด็ก (birth defects) หรืออันตรายต่อระบบเจริญพันธุ์อ่ืน ๆ (reproductive harm) ซึ่งอาจพบอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ภายในบ้าน ที่ท างาน หรือที่ถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือให้ชาวแคลิฟอร์เนียได้
รับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการต้องสัมผัสกับสารเคมีดังกล่าว กฎหมายนี้ยังห้ามมิให้
ผู้ประกอบการของมลรัฐแคลิฟอร์เนียปล่อยสารเคมีที่ เป็นอันตรายลงในแหล่งน้ าดื่ม และก าหนดให้มลรัฐ
แคลิฟอร์เนียเผยแพร่รายชื่อสารเคมีและระดับที่ปลอดภัยหากมีการสัมผัส โดยเริ่มมีการเผยแพร่ครั้งแรกในปี 
2530 และมีการปรับปรุงอย่างน้อยปีละครั้ ง  ปัจจุบันมีรายชื่อสารเคมีทั้ งหมดประมาณ 900 รายการ 
ประกอบด้วย สารเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสารสังเคราะห์ ซึ่งรวมถึงสารเติมแต่งหรือส่วนผสมในยาฆ่าแมลง 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน อาหาร ยา สีส าหรับการย้อม ตัวท าละลาย หรืออาจเป็นสารเคมีที่ใช้ในการผลิตและการ
ก่อสร้าง หรือเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการทางเคมี เช่น ไอเสียรถยนต์ 

ทั้งนี้ ส านักงานการประเมินอันตรายต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม (Office of Environmental Health 
Hazard Assessment - OEHHA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งมลรัฐแคลิฟอร์ เนีย 
(California Environmental Protection Agency - CalEPA) เป็นผู้ก ากับดูแลในเรื่องดังกล่าว  

ระดับสารเคมีที่ต้องมีการแจ้งเตือน 
ภายใต้ Proposition 65 ก าหนดให้มลรัฐแคลิฟอร์เนียจัดท ารายชื่อสารเคมีและก าหนดระดับ

สารเคมีที่จัดว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย (safe harbor) ซึ่งประกอบด้วย ระดับที่ไม่มีนัยส าคัญของความเสี่ยงต่อการ
ก่อมะเร็ง (No Significant Risk Levels (NSRLs) for Carcinogens) และระดับปริมาณสูงสุดที่อนุญาต ส าหรับ
สารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ (Maximum Allowable Dose Levels (MADLs) for Chemicals 
Causing Reproductive Toxicity) เพ่ือให้ผู้ประกอบการพิจารณาว่าต้องปฏิบัติตามในเรื่องการแจ้งเตือนการสัมผัส
สารเคมีภายใต้ Proposition 65 หรือไม่ กล่าวคือ หากระดับ Safe harbor ของสารเคมีที่ตรวจพบสูงกว่าข้อก าหนด
ภายใต้ Proposition 65 ผู้ประกอบการต้องแจ้งเตือนให้ชาวแคลิฟอร์เนียได้ทราบ   

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอาจเสนอระดับ Safe harbor อ่ืนที่เหมาะสมใหม่ได้หากสามารถพิสูจน์ได้ด้วย
วิธีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ส าหรับบัญชีรายชื่อสารเคมีที่ประกาศภายใต้ Proposition 65 สามารถสืบค้น
ได้ที่เว็บไซต์ https://oehha.ca.gov/proposition-65/general-info/current-proposition-65-no-significant-
risk-levels-nsrls-maximum  

อย่างไรก็ตาม หากสารเคมีที่ยังไม่ได้มีการก าหนดระดับที่ปลอดภัยภายใต้ Proposition 65 
ผู้ประกอบการยังคงจะต้องแจ้งเตือนตามกฎระเบียบ ยกเว้น จะสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าระดับการได้รับสารที่
คาดการณ์ไว้จะไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่อการก่อโรคมะเร็ง หรืออันตรายต่อระบบเจริญพันธุ์  ทั้งนี้ OEHHA มี

การแจ้งเตือนการสัมผัสสารเคมีภายใต้ Proposition 65 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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ค าแนะน าส าหรับผู้ประกอบในการค านวณระดับสารเคมีปลอดภัยของตนในกรณี OEHHA ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
รายชื่อสาร ภายใตก้ฎระเบียบอยู่ในมาตรา 7 และมาตรา 8 ภายใต้หวัข้อที่ 27 ของกฎหมายแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

อนึ่ง การก าหนดระดับที่คาดว่าจะได้รับสารเคมีอาจมีความซับซ้อนมาก ผู้ประกอบการควร
พิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความเชื่อถือ หากเชื่อว่าการสัมผัสกับสารเคมีที่ระบุอาจไม่ต้องมีค าเตือนภายใต้ 
Proposition 65   

แนวทางปฏิบัติส าหรับการแจ้งเตือน 
1. ตรวจสอบและประเมินความเป็นไปได้ของสารที่คาดว่าจะพบในผลิตภัณฑ์สินค้าหรืออาหาร 

(สามารถตรวจสอบกับผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้า หรือรายการแสดงส่วนประกอบของสินค้า)  
2. หากการตรวจสอบพบว่ามีสารเคมีในผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ผู้ประกอบการพิจารณาว่าจะต้อง

ปฏิบัติตาม Proposition 65 หรือไม่ ทั้งนี้ ต้องทราบปริมาณของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ หากไม่ทราบอาจต้องน า
ผลิตภัณฑ์สินค้าไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการ 

3. ประเมินระดับการได้รับสารเมื่อมีการสัมผัสหรือใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพ่ือให้ทราบว่ามี
ปริมาณเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในบัญชีรายชื่อสารของ OEHHA หรือไม่ หากเป็นสารที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ 
ผู้ประกอบการอาจยังคงต้องแจ้งค าเตือน ยกเว้นว่าจะสามารถแสดงให้เห็นว่าระดับสารที่คาดว่าจะได้รับไม่มีความ
เสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่อการก่อโรคมะเร็ง หรืออันตรายต่อระบบเจริญพันธุ์ ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

4. เปรียบเทียบผลการประเมินระดับการได้รับสารของผู้ประกอบการ กับระดับ Safe harbor 
ของ NSRLs และ/หรือ MADLs ที่ก าหนดไว้ในบัญชีรายชื่อสารของ OEHHA หากพบว่าของผู้ประกอบการสูงกว่าใน
ระดับท่ีก าหนดไว้ในบัญชีรายชื่อสาร ผู้ประกอบการจะต้องมีค าแจ้งเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์  

รูปแบบสัญลักษณ์การแจ้งเตือน 
  OEHHA ได้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมรูปแบบสัญลักษณ์การแจ้งเตือน ซึ่งมีผลบังคับใช้นับแต่เดือน
สิงหาคม 25611 โดยสาระส าคัญและองค์ประกอบของสัญลักษณ์การแจ้งเตือนใหม ่ประกอบด้วย  

1. รายชื่อสารที่เก่ียวข้องกับค าเตือน (เช่น สาร Cadmium)  
2. เว็บไซต์ของ OEHHA www.P65Warnings.ca.gov และข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อ

สุขภาพและวิธีการลดหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัส  
3. เครื่องหมายอัศเจรีย์สีด าในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสีเหลืองที่มีกรอบเป็นเส้นหนาสีด า  โดย

เครื่องหมายอัศเจรีย์จะต้องอยู่ทางด้านซ้ายของข้อความค าเตือน “WARNING” และขนาดต้องไม่เล็กกว่าความสูง
ของค าว่า “WARNING” หากไม่ใช้สีเหลืองอาจใช้สีด าและสีขาวแทนได้  เช่น   

                                                           
1 https://www.p65warnings.ca.gov/new-proposition-65-warnings 

http://www.p65warnings.ca.gov/
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ทั้งนี้  ผู้ประกอบการสามารถสืบค้นตัวอย่างข้อความค าเตือนพร้อมค าแปล และดาวโหลด
สัญลักษณ์  และ  ขนาดตัวอักษรที่ต้องการได้ที่ เว็บไซต์ https://www.p65warnings.ca.gov/sample-
warnings-and-translations-businesses และ https://www.p65warnings.ca.gov/warning-symbol 

 

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างค าเตือนตามกฎระเบียบ Proposition 65 แบบใหม ่

           

การแจ้งเตือน วิธีการแสดงและการมีผลบังคับใช้ 
การแจ้งเตือน ผู้ประกอบการจะต้องมีค าแจ้งเตือนที่ "ชัดเจนและสมเหตุสมผล" ก่อนที่จะ

ด าเนินการด้วยความรับรู้และจงใจที่จะท าให้ผู้ใดสัมผัสเคมีที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสาร ยกเว้น กรณีท่ีผู้ประกอบการ
สามารถแสดงให้เห็นว่าระดับสารเคมีที่คาดว่าจะได้รับไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง การพิการแต่ก าเนิดในเด็ก หรือ
อันตรายต่อระบบการเจริญพันธุ์   

วิธีการแสดงค าเตือน ท าได้หลายวิธี เช่น ติดไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ ป้ายส าหรับปิดบนชั้นวางของ
ผลิตภัณฑ์ การปิดประกาศหรือแจกจ่ายในสถานที่ด าเนินธุรกิจ ในที่อยู่อาศัยที่ให้เช่า โรงแรม หรือเผยแพร่ใน
หนังสือพิมพ์  

การมีผลบังคับใช้  การแจ้งค าเตือนจะมีผลบังคับใช้ 1 ปีหลังจากที่มีการเพ่ิมสารเคมีใดๆ ในบัญชี
รายชื่อสารของ OEHHA นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้บริษัทที่ท าธุรกิจภายในรัฐแคลิฟอร์เนียปล่อยสารเคมีตามบัญชี
รายชื่อลงในแหล่งน้ าดื่ม โดยธุรกิจจะมีเวลา 20 เดือนในการปฏิบัติตามข้อห้ามดังกล่าวหลังจากที่มีการเพ่ิมชื่อ
สารเคมีใดๆ ลงในบัญชีรายชื่อสาร 

ข้อยกเว้น 
  ผู้ที่ได้รับการยกเว้นจากข้อก าหนดการแจ้งเตือนภายใต้ Proposition 65 และข้อห้ามในการปล่อย
สารเคมีลงสู่แหล่งน้ าดื่ม ได้แก่ 

https://www.p65warnings.ca.gov/sample-warnings-and-translations-businesses
https://www.p65warnings.ca.gov/sample-warnings-and-translations-businesses
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1. ธุรกิจที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 10 คน 
2. หน่วยงานราชการ   
3. ธุรกิจที่ใช้สารที่มีความเสี่ยงต่ ามากจนไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง การผิดปกติในเด็ก

แรกเกิด และอันตรายต่อระบบเจริญพันธุ์อย่างมีนัยส าคัญ 

การบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษ 
ส านักงานอัยการสูงสุดของมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นผู้บังคับใช้อ านาจภายใต้ Proposition 65 

นอกจากนี้ อัยการเขต หรืออัยการเมือง (ส าหรับเมืองที่มีประชากรมากกว่า 750,000 คน) หรือบุคคลใดก็ตามที่ท า
หน้าที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ อาจบังคับใช้ Proposition 65 ได้โดยการยื่นฟ้องผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกกล่าวหาว่า
ละเมิดกฎหมายนี้ คดจีะถูกฟ้องโดยส านักงานอัยการสูงสุด อัยการเขต กลุ่มผู้สนับสนุนผู้บริโภคและประชาชน และ
บริษัทกฎหมาย 

บทลงโทษส าหรับการละเมิด Proposition 65 โดยการไม่แจ้งเตือนอาจสูงถึง 2,500 เหรียญสหรัฐ 
ต่อการละเมิดต่อวัน 

กฎระเบียบใหม่มาตรา 25501.1 ว่าด้วยข้อก าหนดระดับสารเคมีที่มาจากธรรมชาติในอาหารที่ยังไม่ผ่าน
กระบวนการแปรรูป: สารหนูอนินทรีย์ (Inorganic Arsenic) ในข้าวขาวและข้าวกล้อง 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ส านักงานกฎหมายปกครอง (Office of Administrative Law) ได้
อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแคลิฟอร์เนีย หัวข้อที่ 27 มาตรา 5 ภายใต้ Proposition 65 โดยเพ่ิม
ส่วนที่ 25501.1 เพ่ือก าหนดระดับความปลอดภัยของสารหนูอนินทรีย์ทีม่าจากธรรมชาติในข้าว คือ 80 ส่วนต่อ
พันล้าน (ppb) ส าหรับข้าวขาว และ 170 ppb ส าหรับข้าวกล้อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งหาก
เกินระดับดังกล่าวผู้ประกอบการจะต้องแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียได้ทราบ 

ตัวอย่างการปิดแจ้งเตือนบนสินค้า 
  ตัวอย่างค าแจ้งเตือนแบบใหม่  บนสินค้าที่วางจ าหน่ายในตลาดของชาวเอเชียในเขตเมือง
ลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นฉลากท่ีปิดหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ 
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ถ้วยเซรามิก ผลิตในประเทศจีน (ปิดฉลากเตือนอย่างย่อ) 

  ตัวอย่างค าแจ้งเตือนรูปแบบเก่า บนสินค้าที่วางจ าหน่ายในตลาดของชาวเอเชียในเขตเมือง
ลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นฉลากท่ีปิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ 

 

 

 

 

 

 

น  าพริกเผาบรรจุขวดตราพันท้ายนรสิงห์ 

ที่มา : 
https://www.p65warnings.ca.gov/ 

https://oehha.ca.gov/proposition-65/crnr/new-section-255011-naturally-occurring-concentrations-listed-
chemicals 

https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I482B19F0D45011DEA95CA4428EC25FA0?viewType=FullText&origin
ationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default) 

 

ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
เมษายน 2562 

https://oehha.ca.gov/proposition-65/crnr/new-section-255011-naturally-occurring-concentrations-listed-chemicals
https://oehha.ca.gov/proposition-65/crnr/new-section-255011-naturally-occurring-concentrations-listed-chemicals
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I482B19F0D45011DEA95CA4428EC25FA0?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I482B19F0D45011DEA95CA4428EC25FA0?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)

