
EU ประกาศหลักเกณฑ์ในการขอฉลาก Ecolabel สําหรับผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ 

 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 EU ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ทางนิเวศวิทยาในการขอฉลาก Ecolabel 
สําหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (COMMISSION DECISION (EU) 2016/1332) โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์สําหรับที่อยู่อาศัย และอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์สําหรับภายในและภายนอกท่ีอยู่อาศัย รวมไปถึงโครง
เตียง ขาเตียง พ้ืนเตียง และหัวเตียง และใช้เลขรหัส 049 สําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ี โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก  
2 เดือนนับจากวันที่ Decision ฉบับน้ีได้รับความเห็นชอบ 
 หลักเกณฑ์ทางนิเวศวิทยา รวมท้ังการประเมินที่เก่ียวข้องและข้อกําหนดในการตรวจพิสูจน์จะมีผล    
6 ปี นับต้ังแต่วันที่ Decision ฉบับน้ีได้รับความเห็นชอบ 
 อย่างไรก็ดี ผู้ที่แจ้งขอฉลาก Ecolabel สําหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ (wooden furniture) ก่อน
วันที่ที่ Decision ฉบับน้ีได้รับความเห็นชอบ สามารถใช้หลักเกณฑ์ทางนิเวศวิทยา การประเมินที่เก่ียวข้องและ
ข้อกําหนดในการตรวจพิสูจน์ตาม Decision 2009/894/EC ได้ 
 ในกรณีที่ผู้ที่แจ้งขอฉลาก Ecolabel สําหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ได้แจ้งภายใน 2 เดือนหลังจาก
วันที่ Decision ฉบับน้ีได้รับความเห็นชอบ สามารถใช้หลักเกณฑ์ทางนิเวศวิทยา การประเมินที่เก่ียวข้องและ
ข้อกําหนดในการตรวจพิสูจน์ตาม Decision 2009/894/EC หรือ Decision ฉบับน้ีก็ได้ 
 ทั้งน้ี ผู้ที่ประสงค์ขอฉลาก Ecolabel ตาม Decision ฉบับน้ีจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
 1. คําอธิบายผลิตภัณฑ์ (product description): ต้องให้ข้อมูลอธิบายผลิตภัณฑ์ พร้อมรูปภาพอธิบาย
วิธีประกอบช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงนํ้าหนักและขนาดของผลิตภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการผลิต 
 2. การใช้สารอันตราย (hazardous substances and mixtures): ห้ามใช้สารอันตรายใน candidate 
list ภายใต้กลุ่ม Substances of Very High Concern (SVHCs) ตามกฎระเบียบ REACH Regulation และ
กลุ่มสารเคมีอันตรายตามกฎระเบียบ CLP Regulation ในการผลิตผลิตภัณฑ์และช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ 
 3. ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก (cork) ไม้ไผ่ และ เครื่องหวาย : มีข้อกําหนดให้วัสดุที่ใช้ในการผลิตต้อง
ได้รับการรับรองทางป่าไม้ (forest certification) จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น องค์กร Forest Stewardship 
Council (FSC) และ Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) เป็นต้น และ
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ GMO รวมไปถึงวัสดุเปลือกไม้/เย่ือไม้ในการผลิตแผ่นไม้ (wood-based panel) 
ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น  European Panel Federation (EPF) น อ ก จ า ก น้ี   
ยังกําหนดปริมาณสารพิษโลหะหนัก และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound – VOC)  
ในสีรองพ้ืนไม้ และน้ํามันขัดเงา รวมไปถึงปริมาณการปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde emissions) 
ในการผลิตแผ่นไม้ 
  4. ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ า กพล าส ติ ก : ห้ า ม ใ ช้ ส า ร  vinyl chloride monomer (VCM) ใ น ก า ร ผลิ ต  
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกที่มีนํ้าหนักเกิน 100 กรัมต้องได้รับรองมาตรฐาน EN ISO 11469 และ 
EN ISO 1043 นอกจากน้ี ยังมีข้อห้ามในการใช้สารพิษโลหะหนักสําหรับผลิตภัณฑ์สารเติมแต่งพลาสติก 
(plastic additives) ได้แก่ แคดเมียม โครเมียม ตะก่ัว ปรอท และดีบุก และมีข้อกําหนดให้องค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกอย่างน้อยร้อยละ 30 ของน้ําหนักองค์ประกอบพลาสติกทั้งหมดต้องสามารถนํามา 
รีไซเคิลได้ (ไม่รวมบรรจุภัณฑ์) 



 5. การใช้สารพิษโลหะ (metals): มีข้อห้ามใช้สารโครเมียมหรือแคดเมียม ในกระบวนการชุบโลหะ
ด้วยไฟฟ้า (electroplating) สารพิษโลหะหนักในสี สีรองพื้นไม้ และน้ํายาเคลือบ รวมไปถึงปริมาณสาร VOC      
ในสีรองพื้นไม้ และน้ํายาเคลือบ 
 6. วัสดุหุ้มเฟอร์นิเจอร์ (upholstery covering materials): มีข้อกําหนดห้ามใช้สาร Vinyl chloride 
monomer (VCM) รวมไปถึงข้อกําหนดเก่ียวกับคุณภาพ ตลอดจนปริมาณและสารเคมีอันตรายสําหรับวัสดุหุ้ม
เฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ ได้แก่ หนัง ผ้า/สิ่งทอ ผ้าเคลือบ (coated fabrics) ฝ้าย และเส้นใยเซลลูโลส
ธรรมชาติจากเมล็ดอ่ืนๆ 
 7. วัสดุแผ่นรองสําหรับเฟอร์นิเจอร์ (upholstery padding materials): มีข้อกําหนดปริมาณสารเคมี
อันตรายสําหรับวัสดุจากโฟมยางพารา (latex foam) โฟมโพลียูริเทน (polyurethane foam) และข้อกําหนด
เฉพาะสําหรับวัสดุชนิดอ่ืนๆ 
 8. การใช้สารพิษโลหะหนักในผลิตภัณฑ์กระจก: มีข้อกําหนดห้ามใช้แก้วตะกั่ว (leaded glass) 
ข้อกําหนดปริมาณการใช้สารตะก่ัวหรือแคดเมียม ตลอดจนสารตะกั่วในสี สีเคลือบ หรือนํ้ามันขัดเงาในกระจก
เงา และข้อกําหนดการใช้ดีบุก ในการเคลือบกระจก 
 9. ข้ อ กํ าหนดสํ าห รับสินค้ าขั้ นสุ ดท้ าย  ( final product requirements): มี ข้ อ กํ าหนด ด้าน 
ความทนทานของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน EN standards การรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 5 ปีนับจาก 
วันส่งสินค้า การให้บริการอะไหล่สํารองอย่างน้อย 5 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า การออกแบบจะต้องถอดประกอบ
ได้ง่าย การทดสอบการปล่อยปริมาณสาร VOC สําหรับวัสดุแต่ละประเภท 
 10 การให้ข้อมูลกับผู้บริโภค (consumer information): มีข้อกําหนดเก่ียวกับการให้ข้อมูลและการ
ใช้งานผลิตภัณฑ์ การรีไซเคิลและกําจัดซากผลิตภัณฑ์หลังสิ้นอายุการใช้งาน โดยจัดลําดับความสําคัญตาม
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเก่ียวกับสารพอลิเมอร์ในผลิตภัณฑ์ที่มี นํ้าหนักมากกว่า 100 กรัม  
การรับรองการใช้วัสดุประเภทหนังตามมาตรฐาน EN 15987 และ EN 15987 ข้อมูลผู้บริโภคเก่ียวกับ
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้ภายนอก/ภายใน และการทําความสะอาด เป็นต้น ข้อมูล
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแก้วและการการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเก่ียวกับวัสดุไวไฟในวัสดุหุ้ม
เฟอร์นิเจอร์ เช่น สารหน่วงการติดไฟ (flame retardants) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ปราศจาก biocidal products 
ความปลอดภัยของสินค้าตามมาตรฐาน EN standards ข้อมูลเก่ียวกับเง่ือนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ ข้อมูล
เก่ียวกับการให้บริการอะไหล่สํารอง และข้อมูลเก่ียวกับการประกอบและถอดประกอบผลิตภัณฑ์ 
 11. ข้อมูลที่ต้องระบุบนฉลาก Ecolabel อย่างน้อย 3 ข้อความ ดังต่อไปน้ี 
  – Wood, cork, bamboo and rattan from sustainably managed forests 
  – Recycled content (wood or plastic) 
  – Restricted hazardous substances 
  – Not treated with biocidal products 
  – Not treated with flame retardants 
  – Low formaldehyde emission product 
  – Low VOC emission product 
  – Product designed for disassembly and ease of repair 



  – ในกรณีที่วัสดุที่ใช้หุ้มเฟอร์นิเจอร์เป็นประเภทผ้าฝ้ายอินทรีย์ (organic cotton) หรือ 
ผ้าฝ้าย IPM (Integrated Pest Management Cotton) จะต้องระบุข้อมูลในฉลาก ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 
 Product specification Text that may be displayed 
Organic content of more than 95% Textiles made with organic cotton 
IPM content of more than 70% Cotton grown with reduced use of 

pesticides 
 
------------------------------- 
ที่มา: http://thaieurope.net 
อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักเกณฑ์การขอฉลาก Ecolabel สําหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เพ่ิมเติมได้ที่ 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1332&from=EN 


