
 KOHLER® 

นโยบายดา้นสงิแวดลอ้มของผลติภัณฑ ์
รายการสารเคมคีวบคมุ 

(PEP-RML-001) 
 

รายงานขอ้กงัวล►  
 ขอ้เสนอแนะ ► 
สําเนาเอกสารทพีมิพอ์อกมาจะไมม่อียูใ่นการควบคมุ24 เมษายน 2020 ▪ เวอรช์นั 3.0 หนา้ 1 จาก 13 
 

24-เมษายน-2020 
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   รายงานขอ้กงัวล► ขอ้เสนอแนะ ► 

 
1.0 นโยบาย 

หา้มมใิหอ้อกแบบ พัฒนา ผลติ ขาย ซอื หรอืจัดจําหน่ายผลติภัณฑห์รอืวสัดใุด ๆ ทวัโลกโดยหรอืสาํหรับบรษัิท 
Kohler Co. บรษัิทในเครอื (“Kohler”) 
โดยทไีมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบเกยีวกบัสว่นประกอบของผลติภัณฑท์มีผีลบงัคับใช ้
รวมถงึกฎหมายดา้นสงิแวดลอ้มของผลติภัณฑเ์ชน่ กฎหมายทคีวบคมุสารพษิ การปลอ่ยมลพษิอากาศ 
การปลอ่ยนําเสยี การบําบดัและการกําจัดของเสยี   

 
 

2.0 วตัถปุระสงค ์
วัตถปุระสงคข์องนโยบายดา้นสงิแวดลอ้มของผลติภัณฑน์มีเีพอืระบขุอ้บงัคบัและขอ้กําหนดขององคป์ระกอบทางเ
คมขีองผลติภัณฑแ์ละสารเคม ี

 
 

3.0 ขอบเขต 
นโยบายดา้นสงิแวดลอ้มของผลติภัณฑ ์- รายการสารเคมคีวบคมุฉบับน ีบงัคับใชก้บัผลติภัณฑแ์ละวัตถดุบิทังหมด 
ทงัทางตรงและทางออ้ม ทไีดรั้บการออกแบบ ผลติ หรอืจัดซอืทวัโลก โดยหรอืสําหรับธรุกจิใด ๆ ของ Kohler 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง สว่นประกอบย่อย ชนิสว่น วตัถดุบิ สว่นประกอบ แบตเตอร ีสนิคา้และบรรจภุัณฑท์งัหมด  

 
สงิทอียูน่อกเหนือขอบเขตของนโยบายนีคอืกฎขอ้บงัคับเกยีวกบัการปลอ่ยไอเสยีจากแหลง่กําเนดิทเีคลอืนทไีดแ้
ละแหลง่กําเนดิทอียูก่ับท ีและขอ้กําหนดคณุสมบัตวิัสดอุนื ๆ เชน่ ขอ้กําหนดการชบุโลหะ 
 
 

4.0 ความรบัผดิชอบ 
ความรบัผดิชอบของทมีกํากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของผลติภณัฑ ์
ทมีงานของ Kohler ประกอบดว้ยบคุลากรฝ่ายกฎหมายและฝ่ายการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทมีอีํานาจในการจัดการ 
บงัคบัใช ้และ/หรอืแกไ้ขนโยบายนตีามทจํีาเป็น  

 
ความรบัผดิชอบของ Kohler 
ธรุกจิและผูร้่วมงานของ Kohler มคีวามรับผดิชอบในการสรา้งความมันใจวา่ 

 ขอ้มลูจําเพาะของวัสดทุงัหมดเป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นกฎระเบยีบทบีงัคับใช ้ 
 ใชเ้ฉพาะซพัพลายเออรท์ไีดร้ับอนุมัต ิ
 ไดทํ้าตามขอ้กําหนดตามสญัญาทงัหมดกอ่นทจีะทํางานกบัซัพพลายเออรใ์ด ๆ 

 
ความรบัผดิชอบของซพัพลายเออร ์
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติามนโยบายนีและกฎหมายทเีกยีวขอ้งทงัหมด 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจัดเตรยีมเอกสารประกอบทเีหมาะสม* สาํหรับวสัด ุเมอืมกีารรอ้งขอ เชน่  

 การเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มูลวัสด ุ
 เอกสารรับรองการปฏบิตัติามขอ้บงัคับ RoHS จากซพัพลายเออร ์

(ตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดขนัตําดงัทปีรากฏในภาคผนวก ก) 
 เอกสารรับรองการปฏบิตัติามขอ้บงัคับ REACH SVHC และรายการสารเคมคีวบคมุจากซพัพลายเออร์ 
 รายงานทดสอบของบคุคลทสีามทแีสดงใหเ้ห็นถงึการปลอ่ยสารฟอรม์าลดไีฮดห์รอืรังสชีนดิกอ่ไอออนตํา

กวา่ขดีจํากัดทกํีาหนดไว ้
 เอกสารตน้แบบการรายงานแร่ธาตทุมีคีวามขัดแยง้ 
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 เอกสารขอ้มูลความปลอดภัยสําหรับสารเคม ีเคมภัีณฑห์รอืแบตเตอร ี
 เอกสารรับรองแสดงความสอดคลอ้งตามมาตรฐาน (สหภาพยุโรป ออสเตรเลยี ฯลฯ)  
 ผลการทดสอบอนื ฯลฯ 

ตามความจําเป็นเพอืสนับสนุนขอ้ผูกพันในการปฏบิัตติามกฎระเบยีบของผลติภัณฑข์อง Kohler  
 
ซพัพลายเออรอ์าจไดรั้บการตดิตอ่จากผูเ้ก็บขอ้มลูบคุคลทสีามในนามของ Kohler Co. 
เราควาดหวังวา่ซพัพลายเออรจ์ะใหค้วามร่วมมอืโดยการมอบขอ้มลูทรีอ้งขอผ่านพอรท์ลัการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยเป็นไปตามการไดรั้บหนังสอืมอบอํานาจจาก Kohler Co. 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตระหนักถงึกฎระเบยีบทบีงัคบัใชท้งัหมดอยูเ่สมอและแจง้ให ้ Kohler 
ทราบทนัทหีากวัสดทุจีัดหาใหม้สีารควบคมุใหมป่ระกอบอยูด่ว้ย 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ให ้Kohler ทราบทนัทหีากมกีารเปลยีนแปลงการออกแบบของสว่นประกอบยอ่ย ชนิสว่น 
วัตถดุบิ สว่นประกอบ แบตเตอร ี สนิคา้ 
และบรรจภุัณฑซ์งึอาจสง่ผลกระทบตอ่สถานะการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของวตัถดุบิ 
รวมถงึองคป์ระกอบของวตัถุดบิอกีดว้ย 

 
 

5.0 ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก - ขอ้กําหนดขนัตําสาํหรับเอกสารรับรองการปฏบิตัติามขอ้บงัคบั EU RoHS จากซพัพลายเออร ์
ภาคผนวก ข - ตวัอย่างเอกสารรับรอง EU RoHS 
ภาคผนวก ค – ขอ้กําหนดการรับรองสารฟอรม์าลดไีฮด ์

 
 

6.0 คาํจํากดัความและตวัยอ่ 
ผลติภัณฑ ์(Article) วัตถทุนํีามาผลติจนมรีูปทรง พนืผวิ หรอืการออกแบบทเีป็นพเิศษ 

ซงึเป็นคณุลักษณะทใีชกํ้าหนดประโยชนใ์ชส้อยของวตัถนุมีากกวา่องคป์ระกอบทางเคมขีองวัตถนัุ
น ๆ ผลติภัณฑท์ปีระกอบหรอืรวมเขา้ดว้ยกันก็ยังคงเป็นผลติภัณฑอ์ยู่ (นยิามโดย EU REACH มาตรา 3) 

แบตเตอร ี(Battery) แหลง่พลงังานไฟฟ้าใด ๆ 
ทเีกดิขนึจากการแปลงพลงังานเคมโีดยตรงและประกอบดว้ยเซลลแ์บตเตอรีปฐมภมูหินงึเซลลห์รอื
มากกวา่ (ไม่สามารถชารจ์ใหมไ่ด)้ หรอืประกอบดว้ยเซลลแ์บตเตอรทีตุยิภมูหินงึเซลลห์รอืมากกวา่ 
(ชารจ์ใหมไ่ด)้  
(นยิามโดยกฎระเบยีบแบตเตอรขีองสหภาพยโุรป) 

บญัชเีฝ้าระวงั 
(Candidate List) 

รายชอืสารเคมทีรีะบไุวใ้นระเบยีบ EU REACH ทไีดรั้บการระบวุา่เป็นสารทตีอ้งระวงัเป็นอย่างมาก 
(Substances of Very High Concern, SVHC) และอาจพจิารณาใหเ้ป็นสารเคมทีตีอ้งขออนุญาต 

Chemical Abstracts 
Service (CAS) 
และเลขทะเบยีน 
Chemical Abstracts 
Service (CAS No.) 

CAS เป็นหน่วยงานหนงึของสมาคมเคมอีเมรกินั (American Chemical Society) 
สาํหรับการวจัิยทางเคมแีละดา้นวทิยาศาสตรท์เีกยีวขอ้ง  CAS No. 
เป็นตวัเลขระบทุไีมซ่าํใครทกํีาหนดสาํหรับสารเคมแีตล่ะชนดิทอีธบิายไวใ้นเอกสารทางวทิยาศาส
ตรแ์บบเปิด 

วัตถทุซีับซอ้น 
(Complex Object) 

ผลติภัณฑม์ากกวา่หนงึผลติภัณฑท์รีวมตัวกนัหรอืประกอบเขา้ดว้ยกนัในหลายลักษณะซงึประกอบเ
ป็นวตัถุทซีบัซอ้น  
(นยิามโดย ECHA ใน “คูม่อืเกยีวกบัขอ้กําหนดสําหรับสารเคมใีนผลติภัณฑ ์(Guidance on requirements for substances 
in articles)”) 

แร่ธาตทุมีคีวามขัดแยง้ 
(Conflict Minerals) 

แร่ทขีดุไดใ้นพนืททีมีคีวามขดัแยง้ทางอาวธุและมกีารคา้ขายแร่นันอยา่งผดิกฎหมายเพอืสนับสนุน
การสูร้บ 

หมายเลขกลุม่ประชาค
มยโุรป  
(EC No.) 

ตวัเลขระบทุไีมซ่าํใครทกํีาหนดใหก้บัสารเคมเีพอืวัตถปุระสงคด์า้นกฎระเบยีบภายในสหภาพยโุรปโ
ดยคณะกรรมาธกิารยโุรป 
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วัสดเุนือเดยีว 
(Homogeneous 
Material) 

วัสดหุนงึชนิทมีอีงคป์ระกอบเหมอืนกนัทวัทงัชนิ หรอืวัสดซุงึประกอบดว้ยการรวมกนัของวัสดตุา่ง ๆ 
ทไีม่สามารถแยกใหเ้ป็นวสัดชุนิยอ่ยไดอ้กีดว้ยวธิกีล เชน่ การถอดสกรู การตดั การบด การเจยีระไน 
และการขดั (นยิามโดย RoHS 2011/65/EU) 

International Living 
Future Institute 
(บญัชแีดงของ ILFI) 

วัสด ุ "ทแียท่สีดุ" ทใีชอ้ยา่งแพร่หลายในอตุสาหกรรมการกอ่สรา้งตามทกํีาหนดโดยสถาบนั 
International Living Future Institute 

ขอ้มลูจําเพาะของวัสด ุ
(Material 
Specification) 

ขอ้กําหนดของ Kohler 
อยา่งเป็นทางการทเีกยีวขอ้งกับการออกแบบและองคป์ระกอบทางเคมขีองสว่นประกอบ 
สว่นประกอบยอ่ย หรอืผลติภัณฑ ์

เคมภัีณฑ ์(Mixture) สว่นผสมหรอืสารละลายทปีระกอบดว้ยสารเคมสีองชนดิหรอืมากกวา่นัน  
(นยิามโดย EU REACH มาตรา 3) 

บรรจภุัณฑ ์
(Packaging) 

ผลติภัณฑท์ใีชส้าํหรับการบรรจ ุ การป้องกนั การจัดการ การสง่มอบ 
และการนําเสนอวตัถดุบิใหเ้ป็นสนิคา้แปรรูป   

ผลติภัณฑ ์(Products) การประกอบขนัสดุทา้ยหรอืชนิสว่นบรกิาร รวมถงึผลติภัณฑท์ผีลติเองและตดิตราสนิคา้ 
เพอืวตัถปุระสงคใ์นการปฏบิตัติามขอ้กําหนดทางเคมขีองผลติภัณฑ ์
ผลติภัณฑจ์งึถกูพจิารณาแยกตา่งหากจากบรรจภุณัฑ ์

ตอ้งหา้ม (Prohibited) หา้มปรากฎอยู ่ไมว่า่จะมคีวามเขม้ขน้เพยีงใดก็ตาม 
จํากัด (Restricted) ตอ้งไมเ่กนิขดีจํากัดความเขม้ขน้สงูสดุทรีะบไุว ้
ตอ้งรายงาน 
(Reportable) 

ปัจจุบนัไม่ไดถ้กูจํากดัโดยกฎระเบยีบทใีชบ้งัคบั แตจ่ะตอ้งรายงานตอ่ Kohler 
หากมสีารเคมอียูเ่กนิขดีจํากดัความเขม้ขน้สงูสดุทรีะบไุว ้หากม ี

สารเคม ี(Substance) องคป์ระกอบทางเคมแีละสารประกอบในสภาพธรรมชาตหิรอืไดม้าจากกระบวนการผลติใด ๆ 
(นยิามโดย EU REACH มาตรา 3) 

สารทตีอ้งระวงัเป็นอยา่
งมาก (Substance of 
Very High Concern, 
SVHC) 

สารเคม ี (หรอืสว่นหนงึของกลุม่ของสารเคม)ี 
ซงึมกีารเสนอวา่การใชง้านสารเคมเีหลา่นภีายในสหภาพยโุรปจะตอ้งไดทํ้าการขออนุญาตภายใตร้ะ
เบยีบ REACH มักจะอา้งถงึร่วมกบั "บญัชเีฝ้าระวงั" จากระเบยีบ EU REACH  (นยิามโดย EU REACH) 

วัตถทุซีับซอ้นมาก 
(Very Complex 
Object) 

การรวมกนัของวตัถทุซีบัซอ้นนอ้ยกวา่รวมถงึผลติภัณฑเ์พมิเตมิ  
(นยิามโดย ECHA ใน “คูม่อืเกยีวกบัขอ้กําหนดสําหรับสารเคมใีนผลติภัณฑ ์(Guidance on requirements for substances 
in articles)”) 

 
 

7.0 การเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูวสัดุ 
Kohler รวบรวมขอ้มลูองคป์ระกอบสาํหรับรายการวัตถดุบิทบีรษัิทซอืมาจากซพัพลายเออร ์
เพอืลดความจําเป็นในการตดิตอ่สอบถามเมอืมขีอ้จํากดัใหมแ่ตล่ะครัง 
และเพอืใหม้กีารจัดการในเชงิรุกสําหรับสารทเีป็นกงัวล 
เชน่เดยีวกับการสอืสารถงึความโปร่งใสของผลติภัณฑก์บัลกูคา้ เมอืรอ้งขอ Kohler จะรวบรวม 
“การเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูวสัด”ุ รวมถงึขอ้มูลตอ่ไปน:ี 
 องคป์ระกอบทางเคมทีสีมบรูณ์ของวัสดทุงัหมดทจีัดหาใหแ้ก ่ Kohler รวมถงึชอืการคา้ ชอืผูจ้ัดจําหน่าย 

และความเขม้ขน้ของสารแตล่ะชนดิ 
 ผูจั้ดจําหน่ายจะจัดหาเอกสารและขอ้มูลเพมิเตมิ รวมถงึใบรับรอง การรับรองการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

และขอ้มลูการทดสอบเพอืแสดงหรอืยนืยันการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ เมอืมกีารรอ้งขอ 
 ผูจั้ดจําหน่ายยังถกูคาดหวงัใหแ้จง้ Kohler ถงึการเปลยีนแปลงใด ๆ ขององคป์ระกอบวัสดใุนอนาคต 

 
เทมเพลต Common Extensible Markup Language (XML) สาํหรับ “การเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูวสัด”ุ 
ประกอบดว้ย IPC-1752A, IPC-1754 และ IEC 62474: 
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8.0 กฎระเบยีบขอ้บงัคบัเกยีวกบัสารควบคมุทถีกูจํากดั / ควบคมุ / ตอ้งรายงาน 
หา้มมใิหอ้อกแบบ พัฒนา ผลติ ขาย ซอื หรอืจัดจําหน่ายผลติภัณฑห์รอืวสัดใุด ๆ ทวัโลกโดยหรอืสาํหรับบรษัิท 
Kohler โดยทไีมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดงัตอ่ไปนเีป็นอย่างนอ้ย  

 
8.1 European Union REACH Regulation (1907/2006) 

ชอืเต็มของระเบยีบ EU REACH Regulation (1907/2006) คอื “Regulation (EC) No 1907/2006 concerning 
the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)” EU REACH 
บงัคบัใชก้บัสารเคมนัีน และกบั “ผลติภัณฑ”์ ทปีระกอบดว้ยสารเคมนัีน (ดคูําจํากัดความ) 
https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach 

 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหข้อ้มลูเกยีวกบัการมอียูข่องสาร EU REACH ในวสัดทุสีง่มอบใหก้ับ Kohler 
โดยอา้งองิถงึระเบยีบ EU REACH ฉบบัแกไ้ขลา่สดุ 

 
โปรดทราบวา่ระเบยีบ EU REACH มกีารเปลยีนแปลงบอ่ยครัง 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตดิตามขอ้กําหนดทเีปลยีนแปลงอยูต่ลอดน ี
และตอ้งมอบขอ้มลูททํีามกีารปรับปรุงเป็นปัจจบุนัสาํหรับวัสดทุพีวกเขาจัดหาใหแ้ก ่ Kohler 
ทกุครังทมีกีารเปลยีนแปลงขอ้บงัคบั สาํหรับรายการของสารเคมใีนปัจจบุนัทคีวบคมุโดย EU REACH 
โปรดอา้งองิถงึเว็บไซตข์อง European Chemicals Agency (ลงิกด์า้นลา่ง) 

 
ระเบยีบ REACH = “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” (การจดทะเบยีน 
การประเมนิ การอนุญาต และการจํากดัการใชส้ารเคม)ี 

 
 รายการสารเคมคีวบคมุของ EU REACH - ภาคผนวกท ี17: 

o https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach 
o สารเคมใีน “รายการสารเคมคีวบคมุ” อาจถกูจํากดัการใชง้านบางประเภทเทา่นัน 

หากซพัพลายเออรใ์ชส้ารใด ๆ ทอียูใ่นรายการน ีเชน่ Pb (ตะกัว) พวกเขาตอ้งทบทวนรายการทอียูใ่น 
REACH ภาคผนวกท ี 17 เพอืใหแ้น่ใจวา่รายการทจีัดหาใหก้ับ Kohler 
นันไดรั้บอนุญาตสําหรับการใชง้าน 

 
 รายการสารเคมทีตีอ้งขออนุญาตของ EU REACH - ภาคผนวกท ี14: 

o https://echa.europa.eu/authorisation-list 
o ซพัพลายเออรท์ใีหบ้รกิารสารเคมหีรอืเคมภัีณฑแ์ก ่ Kohler (ดคูําจํากดัความในหัวขอ้ 5.0) 

สาํหรับการใชห้รอืขายภายในเขตเศรษฐกจิยโุรป (EEA) หรอืสหราชอาณาจักร ตอ้งแจง้ให ้ Kohler 
ทราบถงึการมอียูข่องสารเคมใีดทอียูใ่นรายการสารเคมทีตีอ้งขออนุญาตของ REACH (ภาคผนวกท ี
14) รายการนีไมส่ามารถใชก้ับ “ผลติภัณฑ”์ ทจีัดหาใหก้ับ Kohler Co. ได ้

 
 บญัชเีฝ้าระวงัสารเคมทีตีอ้งขออนุญาตของ EU REACH  - “สารทตีอ้งระวงัเป็นอย่างมาก” (SVHC) 

o https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
o SVHC มอียูใ่นรายการ “บญัชเีฝ้าระวงัสารเคมทีตีอ้งขออนุญาต” ภายในระเบยีบ REACH 

แมว้า่จะไม่ไดม้กีารจํากัดการใชง้านสารเคมเีหลา่นี แตก็่มบีัญญัตขิอ้กําหนดอนื ๆ เอาไว ้ ดงันัน 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ให ้ Kohler 
ทราบหากมกีารใชส้ารเคมทีอียูใ่นบญัชเีฝ้าระวงัทมีคีวามเขม้ขน้มากกวา่ 0.1% 
โดยนําหนกั 

o เกณฑค์วามเขม้ขน้ของสารเคมที ี 0.1% (w/w) บงัคบัใชก้บัทุกผลติภณัฑ ์
(ดคูําจํากัดความในหัวขอ้ 5.0) หรอืสารเคมทีจีัดหามาให ้
เกณฑน์ใีชก้ับผลติภัณฑแ์ตล่ะผลติภัณฑข์อง "วัตถทุซีบัซอ้น" หรอื "วัตถทุซีบัซอ้นมาก" 
ทปีระกอบดว้ยผลติภัณฑม์ากกวา่หนงึผลติภัณฑซ์งึรวมหรอืประกอบเขา้ดว้ยกัน 
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8.2 ระเบยีบ RoHS ของสหภาพยุโรป (2011/65/EU) - “ขอ้จํากดัการใชส้ารอนัตราย” 
ชื อ เ ต็ ม ข อ ง ร ะ เ บี ย บ  EU RoHS Directive คื อ 
“ขอ้จํากดัการใชส้ารอนัตรายบางชนดิในอปุกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส”์ 

 
ระเบยีบ RoHS บงัคบัใชก้บัสว่นประกอบ สว่นประกอบยอ่ย 
และผลติภัณฑท์งัหมดทใีชใ้นผลติภัณฑส์ําเร็จรูปทอียูใ่นขอบเขตของระเบยีบน ี
ยังจําเป็นตอ้งใชร้ะเบยีบนีแมว้า่สว่นประกอบ สว่นประกอบย่อย หรอืผลติภัณฑนั์น ๆ 
จะอยูน่อกขอบเขตของระเบยีบก็ตาม (ตัวอยา่งเชน่ ปะเก็น หรอืตัวยดึ) Kohler Co. ตอ้งการขอ้มูล RoHS 
สาํหรับวสัดทุจีัดซอืทงัหมด โดยไมคํ่านงึถงึวา่รายการทซีอืเป็นวสัด ุ“อเิล็กทรอนกิส”์ หรอืไม่ 
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm 

 
ในกรณีทไีมม่ ี "การเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูวัสด"ุ (ดหูัวขอ้ 7.0) สําหรับวัสดทุจีัดหาใหก้บั Kohler 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจัดทํา "เอกสารรับรองการไมม่อียู่ (absence declaration)" (ดภูาคผนวก ก และ ข) 
ซงึทําการเปรยีบเทยีบสถานะของวัสดกุบัระเบยีบ EU RoHS Directive ฉบับแกไ้ขลา่สดุ (2011/65/EU 
และการแกไ้ขทตีามมา รวมถงึ 2015/863 ซงึไดเ้พมิสารเคมเีพมิเตมิในรายการสารเคมคีวบคมุ)  
 
เกณฑม์าตรฐาน RoHS สาํหรับสารเคมคีวบคมุจะตอ้งไดรั้บการประเมนิในระดบั "เป็นเนอืเดยีวกนั" 
สาํหรับรายการทอียูใ่นเอกสารรับรอง ไมใ่ชท่รีะดบั "สนิคา้สําเร็จรูป" (ดคูําจํากดัความในหัวขอ้ 5.0) เอกสารรับรอง 
RoHS ตอ้งมกีารเปิดเผยการยกเวน้ RoHS ใด ๆ ทไีดร้ับการอนุมัตทินํีามาใชง้าน เพอืการอนุญาตใหม้สีารเคม ี
RoHS ปรากฎอยู่ 
 
 

8.3 Formaldehyde (ฟอรม์าลดไีฮด)์ 
ซพัพลายเออรท์งัหมดของผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะหท์ไีดร้ับผลกระทบภายใต ้Title VI 
ของพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการควบคมุสารเคมขีอง EPA (Toxic Substances Control Act หรอื TSCA) และ/หรอื 
มาตรการควบคมุสารพษิในอากาศ (Airborne Toxic Control Measure หรอื ATCM) 
ของคณะกรรมการทรัพยากรอากาศแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี (California Air Resources Board หรอื CARB) 
ตอ้งรับรองวา่ซพัพลายเออรไ์ดป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบทกีลา่วไวก้อ่นหนา้นทีงัสองฉบบั 
ในระหวา่งกระบวนการลงทะเบยีนซพัพลายเออรบ์นแพลตฟอรม์การจัดการซพัพลายเออรข์อง Kohler TSCA Title 
VI และ ATCM บงัคบัใชก้บั แตไ่มจํ่ากัดเพยีง ผูผ้ลติ ผูนํ้าเขา้ ผูจั้ดจําหน่าย รา้นคา้ปลกี ผูผ้ลติแผง ผูแ้ปรรูป 
ผูใ้หก้ารรับรองบคุคลทสีาม และหน่วยงานรับรอง รายละเอยีดเพมิเตมิมอียูใ่นภาคผนวก ค 

 
 

8.4 ขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยัทางรงัสขีองซพัพลายเออร ์
วัสดทุซีอืทงัหมดตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดของรัฐบาลและความปลอดภัยในปัจจบุนัสาํหรับวสัดอุนัตราย เชน่ 
วัสดกุมัมันตรังส ีClass 7 เพอืป้องกนัการปนเปือนกมัมันตรังสเีขา้สูก่ระบวนการผลติและผลติภัณฑข์อง Kohler 
Co. วัสดโุลหะและสว่นประกอบขาเขา้ทังหมด รวมถงึเศษโลหะรไีซเคลิเพอืการใชง้านใหม ่
จะตอ้งไม่ปลอ่ยรังสชีนดิกอ่ไอออนในระดับทสีงูกวา่ 0.05 mrem/ชม. (0.5 uSv/ชม.) 
เกนิระดับพนืหลงัในสถานทขีองการผลติ 
 
หากพบวา่วสัดแุละสว่นประกอบใด ๆ ทจีัดหาใหก้ับ Kohler Co. ไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดน ีอยา่งนอ้ยทสีดุ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรับผดิชอบในการกําจัดวัสดนัุนอยา่งเหมาะสม 
และจัดหาผลติภัณฑท์ดแทนทไีมเ่ป็นอนัตรายใหแ้ก ่Kohler Co. โดยทนัท ี
ซงึซพัพลายเออรต์อ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง 
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8.5 กฎระเบยีบเพมิเตมิเกยีวกบัสารอนัตราย 
มกีฎระเบยีบวา่ดว้ยสารอนัตรายอนื ๆ อกีมากมายเกดิขนึทวัโลกซงึไดกํ้าหนดเกยีวกบั “สารทตีอ้งระวงั” อนื ๆ 
ซพัพลายเออรจ์ะร่วมมอืกนัในการประเมนิสถานะของผลติภัณฑข์อง Kohler ทเีกยีวขอ้งกับกฎระเบยีบเหลา่นี 
ตามทรีะบไุวใ้นคําอธบิาย กฎระเบยีบบางขอ้ตอ้งการเพยีงการแจง้เตอืนถงึการมอียูข่องสารเคมบีางชนดิ 
ในขณะทกีฎระเบยีบอนืกําหนดการจํากดัของสารเคมทีเีฉพาะเจาะจง 
 

ระเบยีบขอ้บงัคบั  คําอธบิาย ลงิก ์
กฎหมายวา่ดว้ยนําดมืทปีลอดภัย
และการควบคมุสารพษิแหง่รัฐแค
ลฟิอรเ์นยี ปี 1986 (Proposition 65) 

ตอ้งมกีารแจง้เตอืน  
ธุรกจิตา่ง ๆ จะตอ้งทําการแจง้เตอืนท ี
“ชดัเจนและสมเหตสุมผล” 
กอ่นทกีอ่ใหเ้กดิการสัมผสัสารเคมทีอียูใ่นรายการ  

https://oehha.ca.gov/propositi
on-65 

ระเบยีบ RoHS ของจนี 
(GB/T-26572) 

จาํเป็นตอ้งมกีารแจง้เตอืนและขอ้จาํกดั  
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหข้อ้มลูเกยีวกับสารเคม ี China RoHS 
ในสว่นประกอบในรปูแบบของ “ตารางแสดงสารอันตราย” ของ 
China RoHS  

 

ระเบยีบวา่ดว้ยแบตเตอรตีา่ง ๆ 
ของสหภาพยโุรป (2006/66/EC) 
 

จาํเป็นตอ้งมขีอ้จาํกดั 
รวมถงึการจํากัดสําหรับสารอันตรายในแบตเตอร ี (ปรอท 
แคดเมยีม) 

http://ec.europa.eu/environme
nt/waste/batteries/index.htm 

ระเบยีบวา่ดว้ยการใชง้านผลติภัณ
ฑก์ลุม่สารชวีฆาตของสหภาพยโุร
ป (BPR) 
(Regulation (EU) 528/2012) 
 

ตอ้งไดร้บัอนญุาต 
ผลติภัณฑก์ลุม่สารชวีฆาต (Biocidal Products) 
ทังหมดตอ้งไดร้ับอนุญาตจาก European Chemicals Agency 
(ECHA) กอ่นทจีะสามารถนําเขา้มาสูต่ลาดในสหภาพยโุรปได ้
และสารเคมหีลักทมีอียูใ่นผลติภัณฑก์ลุม่สารชวีฆาตนันจะตอ้งเ
ป็นสารทไีดร้ับอนุญาตมากอ่นหนา้นแีลว้  

https://echa.europa.eu/reg
ulations/biocidal-products-
regulation/understanding-
bpr 

ระเบยีบวา่ดว้ยบรรจภุัณฑข์องสห
ภาพยโุรป (94/62/EC) 

จาํเป็นตอ้งมขีอ้จาํกดั 
รวมถงึขอ้จํากัดสําหรับสารในบรรจุภัณฑ ์

http://ec.europa.eu/environme
nt/waste/packaging/legis.htm 

สารทําลายชนับรรยากาศโอโซน 
(ODS)  
(Regulation (EC) 1005/2009) 

จาํเป็นตอ้งมขีอ้จาํกดั 
หา้ม / จํากัดการใชส้ารทําลายชนับรรยากาศโอโซน (ODS) 
ตามพธิสีารมอนทรอีอล 

https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=LEGISSU
M:ev0021 

สารมลพษิอนิทรยีท์ตีกคา้งยาวนา
น (POPs)  
(Regulation (EC) 850/2004) 

จาํเป็นตอ้งมขีอ้จาํกดั 
หา้ม/จํากัดการใชส้ารมลพษิอนิทรยีท์ตีกคา้งยาวนาน (POPs) 
ตามพธิสีาร UNECE และอนุสัญญากรงุสตอกโฮลม์ (Stockholm 
Convention) 

http://ec.europa.eu/environme
nt/chemicals/international_con
ventions/index_en.htm 

กฎหมายวา่ดว้ยยาฆ่าแมลง 
ยากําจัดเชอืรา และยากําจัดหนู 
(FIFRA) ภายใต ้EPA 
ของสหรัฐอเมรกิา 
7 U.S.C. §136 et seq. (1996) 

ตอ้งไดร้บัอนญุาต 
ใหสํ้าหรับกฎระเบยีบของรัฐบาลกลางสําหรับการจัดจําหน่าย 
การขาย และการใชง้านสารกําจัดศัตรพูชื 
สารกําจัดศัตรพูชืทังหมดทมีกีารจัดจําหน่ายหรอืขายในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาจะตอ้งลงทะเบยีน (ไดร้ับใบอนุญาต) โดย EPA 

https://www.epa.gov/laws-
regulations/summary-federal-
insecticide-fungicide-and-
rodenticide-act 

 
 

9.0 ขอ้กําหนดเกยีวกบัการแจง้เตอืนและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบเกยีวกบัสารอนัตรายเพมิเตมิ 
Kohler ตรวจสอบอย่างใกลช้ดิถงึการมอียูข่องสารทอีาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาดา้นสขุภาพและ/หรอืดา้นสงิแวดลอ้ม 
ไมว่า่ในปัจจุบนัสารนันจะถูกควบคมุอยูห่รอือาจถกูควบคมุไดใ้นอนาคตก็ตาม 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติามขอ้กําหนดดา้นกฎระเบยีบทมีอียูซ่งึหา้มหรอืจํากดัสารบางอยา่งตามทรีะบไุวด้า้นล่
าง และแจง้ให ้Kohler ทราบหากมสีารทอียูใ่นรายชอื “ตอ้งรายงาน” อยูใ่นรายการทจีัดหาใหก้บั Kohler  
 
 
 
 



 KOHLER® 

นโยบายดา้นสงิแวดลอ้มของผลติภัณฑ ์
รายการสารเคมคีวบคมุ 

(PEP-RML-001) 
 

รายงานขอ้กงัวล►  
 ขอ้เสนอแนะ ► 
สําเนาเอกสารทพีมิพอ์อกมาจะไมม่อียูใ่นการควบคมุ24 เมษายน 2020 ▪ เวอรช์นั 3.0 หนา้ 7 จาก 13 
 

สารทังหมดทรีะบไุวใ้นตารางมถีกูจัดประเภทเป็นสารตอ้งหา้ม, จํากดัทเีกณฑเ์ฉพาะ หรอืตอ้งรายงาน 
(ไมม่กีารจํากดัการใชง้าน แตซ่ัพพลายเออรต์อ้งแจง้ให ้Kohler ทราบถงึการมอียูข่องสารเหลา่น)ี 

 
สารเคม ี(Substance) หมายเลขทะเบยีน CAS  ระดบัการควบ

คมุ 
Antimony Trioxide (แอนตโิมนไีตรออกไซด)์ 1309-64-4 ตอ้งรายงาน 

Asbestos (แร่ใยหนิ) รวมถงึแร่ใยหนิสนํีาตาล สนํีาเงนิ และสขีาว, 
Tremolite (เทรโมไลต)์ 
วสัดทุจัีดหาใหก้บั Kohler ตอ้งไมม่หีรอืไมม่กีารสมัผสักบัแรใ่ยหนิ 

จํานวนมาก  ตอ้งหา้ม 

Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) (บสิ (2-เอทลิเฮกซลิ) 
พทาเลต) 

117-81-7 จํากดั 
(Restricted) 

Bisphenol A (BPA) – 4,4’ -isopropylidenediphenol (บสิฟีนอล เอ) 80-05-7 ตอ้งรายงาน 

Brominated Flame Retardants 
(สารหน่วงการตดิไฟประเภทโบรมนี) 

จํานวนมาก ตอ้งรายงาน 

Butyl benzyl phthalate (BBP) (เบนซลีบวิทลิพทาเลต) 85-68-7 จํากดั 
(Restricted) 

Cadmium and its compounds (แคดเมยีมและสารประกอบ) 7440-43-9 และอนื ๆ จํากดั 
(Restricted) 

Chlorinated hydrocarbons (คลอรนีไฮโดรคารบ์อน) จํานวนมาก ตอ้งหา้ม 

Cobalt metal (โลหะโคบอลต)์ 7440-48-4 ตอ้งรายงาน 

Cyanide and its compounds (ไซยาไนดแ์ละสารประกอบ) 57-12-5 จํากดั 

Diarsenic trioxide (ไดอารเ์ซนคิโตรไซด)์ 1327-53-3 จํากดั 
(Restricted) 

Dibutyl phthalate (DBP) (ไดบวิทลิพทาเลต) 84-74-2 จํากดั 
(Restricted) 

Diisobutyl phthalate (DIBP) (ไดไอโซบวิทลิพทาเลต) 84-69-5 จํากดั 
(Restricted) 

Fluorinated greenhouse gases (ก๊าซเรอืนกระจกทมีฟีลอูอไรด ์
(PFC, SF6, HFC)) 

จํานวนมาก ตอ้งหา้ม 

Halogenated materials (วัสดทุมีสีารประกอบฮาโลเจน) จํานวนมาก ตอ้งรายงาน 

Chromium VI compounds (สารประกอบเฮกซะวาเลนตโ์ครเมยีม) จํานวนมาก จํากดั 
(Restricted) 

ILFI Red List และ Watch List Materials (ดคํูาจํากดัความในหวัขอ้ 6.0) 
ด ูhttps://living-future.org/declare/declare-about/red-list 

จํานวนมาก ตอ้งรายงาน 

Lead and its compounds (ตะกวัและสารประกอบ) 7439-92-1 และอนื ๆ จํากดั 
(Restricted) 

Mercury and its compounds (ปรอทและสารประกอบ) 7439-97-6 และอนื ๆ จํากดั 
(Restricted) 

Nickel and its compounds (นกิเกลิและสารประกอบ) 7440-02-0 และอนื ๆ ตอ้งรายงาน 

Perchlorates (เปอรค์ลอเรต) จํานวนมาก จํากดั 
(Restricted) 

Polybrominated biphenyls (PBB) (โพลโิบรมเินต ไบฟีนลิ) จํานวนมาก จํากดั 
(Restricted) 

Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) (โพลโีบรมเินท ไดฟีนลิ 
อเีธอร)์ 
(รวม DecaBDE) 

จํานวนมาก  จํากดั 
(Restricted) 

Polychlorinated Biphenyls (PCB's) (โพลคีลอรเินตไบฟีนลิ) 1336-36-3, 11097-69-1, 2437-79-8, 
11096-82-5, 53469-21-9 

ตอ้งหา้ม 

Poly- and perfluoroalkyls 
(PFAS รวมถงึ PFOA และ PFOS) 

335-67-1, 1763-23-1 
มสีาร PFAS มากกวา่ 5000 ชนดิ - 
Kohler ตอ้งทราบวา่มกีารใชส้ารใดบา้ง 

ถกูจํากดัหรอืตอ้ง
รายงาน 

Polaphlorinated naphthalenes (PCN) 
(โพลคีลอรเินทเต็ดแนฟทาลนี) 

จํานวนมาก เชน่ 70776-3-3 จํากดั 
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Polyvinyl Chloride (โพลไีวนลิคลอไรด,์ PVC) 9002-86-2 ตอ้งรายงาน 

Short chain and medium chain chlorinated paraffins  
(Alkanes C10-13 และ C14-17, chloro) (คลอรเินเตท 
พาราฟินหว่งโซส่นัและกลาง) 

85535-84-8, 85535-85-9 จํากดั 

Silicones (ซลิโิคน) จํานวนมาก ตอ้งรายงาน 

Tetrabromo-Bisphenol A (TBBPA) (เตตระโบโม-บสิฟีนอล เอ) 79-94-7 ตอ้งรายงาน 

 
 

10.0 แรธ่าตทุมีคีวามขดัแยง้ 
แมว้า่แร่ธาตเุหลา่นีไมไ่ด ้ “ถกูจํากัด ควบคมุ หรอืเป็นสารเคมอีนัตราย” 
แตก่ารจัดหาแร่ธาตเุหลา่นีอยูภ่ายใตข้อ้กําหนดของกฎหมาย SEC Dodd-Frank Act ของสหรัฐอเมรกิา 
เชน่เดยีวกับกฎระเบยีบ Regulation (EU) 2017/821 ของรัฐสภายโุรป  
 
ภายใตก้ฎขอ้บงัคับของสหรัฐอเมรกิาและยโุรปสาํหรับ “แร่ธาตทุมีคีวามขัดแยง้” นัน ในปัจจุบนัมแีร่ธาตทุเีขา้เกณฑน์ ี
ไดแ้ก:่ 

 Cassiterite (ดบีกุ) - CAS No. 7440-31-5 
 Wolframite (ทงัสเตน) - CAS No. 7440-33-7 
 Coltan (แทนทาลมั) - CAS No. 7440-25-7 
 ทอง - CAS No. 7440-57-5 

 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหข้อ้มลูกับ Kohler ในเรอืงเกยีวกบัวา่มแีร่ธาตเุหลา่นีอยูห่รอืและแหลง่ทมีาดงัเดมิของแร่ธาต ุหากม ี
ควรทํารายงานโดยใช ้ “เอกสารตน้แบบการรายงานแร่ธาตทุมีคีวามขดัแยง้” (CMRT) ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม 
ทสีามารถทําไดใ้นระดบัของซัพพลายเออร ์
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/conflict-minerals-reporting-template/ 

 
ประเทศอนื ๆ และรัฐตา่ง ๆ 
ในสหรัฐอเมรกิามขีอ้กําหนดดา้นซพัพลายเออรท์มีคีวามรับผดิชอบเพมิเตมิเกยีวกับการจัดหาแหลง่แร่ธาตทุมีคีวามขดัแยง้ 
ซพัพลายเออรอ์าจไดรั้บการรอ้งขอใหจ้ัดทําเอกสารเพอืใหส้อดคลอ้งกับขอ้กําหนดการรับรองทกํีาลงัพัฒนาสาํหรับแร่ธาตุ
ทมีคีวามขดัแยง้ 
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ประวตั ิ

เวอรช์ ั
น 

วนัท ี รายละเอยีด 

1.0 13-
พฤษภาคม

-2019 

ฉบบัเรมิตน้รา่งโดย Cally Edgren: 
1. จัดทําขอ้กําหนดดา้นสงิแวดลอ้มของผลติภัณฑ ์Kohler Co. 
2. รวมถงึกฎระเบยีบของสารเคมแีละองคป์ระกอบของผลติภัณฑแ์ละสารทเีป็นกงัวล 
3. ชแีจงความคาดหวงัจากซพัพลายเออร ์
4. ชแีจงขอ้กําหนดของเอกสาร 

2.0 6-
กนัยายน-

2019 

ฉบบัรา่งเรมิตน้แกไ้ขโดย Cally Edgren, Michael Read และ Chelsie Warner: 
1. ปรับแตง่พนืทใีนการทํางานของ Kohler Co. ทไีดร้ับผลกระทบจากนโยบายน ี
2. ปรับแตง่ขอบเขตของนโยบายนลีะเอยีดยงิขนึ 
3. อปัเดตวนัทอีา้งองิของรายการ REACH SVHC ในภาคผนวก ฉ เพอืสะทอ้นการอปัเดตของเดอืนกรกฎาคม 2019 
4. ลบการอา้งองิถงึความรับผดิชอบดา้นคณุภาพ เนอืงจากสว่นนมีกีารจัดการทแีตกตา่งกนัโดยกลุม่ธรุกจิตา่ง ๆ ของ 

Kohler Co. 
5. ยอมรับการแกไ้ขการตรวจสอบดา้นกฎหมายขันสดุทา้ยแลว้ 
 

3.0 24 
เมษายน 
2020 

แกไ้ขโดย Cally Edgren 
1. อธบิายความรับผดิชอบของซพัพลายเออรใ์นหวัขอ้ 4.0 เพอืระบถุงึขอ้กําหนดสําหรับสารฟอรม์าลดไีฮดแ์ละรงัส ี

การสง่ขอ้มลูองคป์ระกอบผา่นกจิกรรมการเก็บรวบรวมขอ้มลูของบคุคลทสีาม 
และการแจง้เตอืนการจัดการการเปลยีนแปลงการออกแบบ 

2. อธบิายขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยัทางรังสขีองซพัพลายเออรแ์ละเปลยีนแปลงหมายเลขของหวัขอ้ทเีหลอืตามลําดั
บ  

3. เพมิหวัขอ้ 7.0 สรปุขอ้กําหนดการเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูวสัด ุ
4. เพมิสารเคม ีRoHS ในหวัขอ้ 8.0 
5. เพมิ US EPA Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) ในหวัขอ้ 8.5 
6. เพมิการอา้งองิไปยังขอ้กําหนดเรอืง “แรธ่าตทุมีคีวามขดัแยง้” ของ EU ในหวัขอ้ 9.0 
7. เพมิการอา้งองิถงึสหราชอาณาจักร นอกเหนอืจากสหภาพยโุรป 
8. เพมิคําชแีจงสําหรับ “การเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูวสัด”ุ ในสว่นของคําจํากดัความแทนในสว่นของภาคผนวก 
9. สรา้งหวัขอ้แยกตา่งหากสําหรับขอ้กําหนดเรอืงสารฟอรม์าลดไีฮด ์และเพมิภาคผนวกทมีขีอ้กําหนดทเีฉพาะเจาะจง 
10. ลบภาคผนวก ก, จ และ ฉ และเปลยีนหวัขอ้ภาคผนวกอนื ๆ ตามลําดบั 
11. เนอืหายอ่ยอนื ๆ เพอืการชแีจง 
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ภาคผนวก ก - ขอ้กาํหนดขนัตาํสําหรบัเอกสารรบัรองการปฏบิตัติามขอ้บงัคบั EU 
RoHS จากซพัพลายเออร ์
 
ในสถานการณ์สว่นใหญ ่ การประกาศ “ใบรับรองการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ” (Certificate of Conformity, CoC) 
ทผีูจ้ัดจําหน่ายใหไ้วส้าํหรับ EU RoHS Directive 
เป็นเอกสารทยีอมรับไดส้ําหรับไฟลท์างเทคนคิเพอืรองรับการปฏบิตัติามขอ้กําหนด 
คําแนะนําสําหรับใบรับรองการปฏบิตัติามกฎระเบยีบอยู่ทดีา้นลา่งน ีพรอ้มตัวอยา่งในภาคผนวก ข 
 
ขนึอยู่กบัความเสยีงของสว่นประกอบและซพัพลายเออร ์ เอกสารเพมิเตมิรวมถงึ "การเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มูลวัสด"ุ (FMD) 
และ/หรอืรายงานการทดสอบเชงิวเิคราะหอ์าจถูกรอ้งขอโดย Kohler 
เพอืใหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันของเราภายใตม้าตรฐานความสอดคลอ้ง EN 50581:2012 / IEC 63000:2016 / EN IEC 
63000:2018 “เอกสารทางเทคนคิสาํหรับการประเมนิผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสเ์กยีวกบัการจํากดัสารอนัตราย” 
 
“ใบรบัรองการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ” ของซพัพลายเออร ์
เอกสารรับรอง RoHS ของซพัพลายเออรท์จีัดหาใหแ้ก ่Kohler (หรอืทรีูจ้ักกนัวา่ “ใบรับรองการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ” หรอื RoHS 
CoC) จะตอ้งมเีนอืหา (อย่างนอ้ย) ดงัตอ่ไปนี: 

 การอา้งองิถงึระเบยีบทมีกีารอา้งถงึการปฏบิัตติามขอ้กําหนดนัน (EU RoHS Directive 2011/65/EU)  
o การรับรองควรอา้งองิถงึการแกไ้ข 2015/863 (“phthalates (พทาเลต)”) และการแกไ้ขเพมิเตมิใด ๆ 

ทตีามมาซงึเปลยีนแปลงสารเคมทีรีะบไุวใ้น EU RoHS Directive ภาคผนวกท ี2 
 การรับรองทยีนืยันวา่สารเคมคีวบคมุทมีอียูใ่นของวัสด ุ ชนิสว่น 

หรอืสว่นประกอบยอ่ยนันอยูใ่นระดบัทอีนุญาตไวโ้ดยกฎระเบยีบทอีา้งถงึ 
o หากมสีารเคมอียูเ่หนอืระดบัทอีนุญาตไว ้ ขอ้ยกเวน้ในการใชง้านทไีดรั้บอนุญาต (และไมห่มดอาย)ุ 

จะตอ้งระบไุวใ้นการรับรองนัน  
 หมายเลขชนิสว่นและคําอธบิายของรายการทมีอบใหก้ับ Kohler  

o การรับรองตอ้งครอบคลมุวัตถดุบิ ชนิสว่นและ/หรอืสว่นประกอบย่อยทเีฉพาะเจาะจงนัน หรอืชว่งของวัสด ุ
ชนิสว่นและ/หรอืสว่นประกอบยอ่ยทเีฉพาะเจาะจง 

o เป็นทยีอมรับไดใ้นการแสดงรายการชนิสว่นหลายรายการในใบรับรองเดยีวกนัโดยใชรู้ปแบบตาราง 
 วันทผีลติครังแรกททํีาตามขอ้จํากัดสารเคม ี
 ลายเซ็นของตวัแทนบรษัิท 
 วันทอีอกใบรับรอง 
 ใบรับรองจะตอ้งมหีัวจดหมายของบรษัิท (ชอืบรษัิท ทอียู ่หมายเลขโทรศพัท)์ 
 จะตอ้งจัดทําใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษหรอืภาษาอนืทไีดรั้บการอนุมัตขิองประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป 

 
ขอ้มลูทแีนะนําอนื ๆ: 

 ขอ้มลูการตดิตอ่สาํหรับคําถามตดิตาม 
 ตวัเลอืกอนืทแีนะนําสาํหรับชนิสว่นทไีม่ตรงตามขอ้จํากดั 
 วธิกีารทใีชใ้นการพจิารณาการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของชนิสว่น (เชน่ การทดสอบวัสดขุองบคุคลทสีาม 

หรอืการประเมนิกระบวนการผลติและห่วงโซอ่ปุทาน)  
o หากมกีารทําการทดสอบเชงิวเิคราะห ์ (ควรเป็นไปตามมาตรฐาน IEC/EN 62321) 

ขอใหแ้นบสาํเนาผลการทดสอบทลีงวันทไีวม้าพรอ้มกบัเอกสารดว้ย 
 
ผลการทดสอบเชงิวเิคราะห ์
อาจมกีารรอ้งขอผลการทดสอบเชงิวเิคราะหซ์งึใชว้ธิกีารทอีธบิายหรอือา้งองิไวใ้น IEC 62321:2008 และการอัปเดตในภายหลงั 
สาํหรับสว่นประกอบหรอืสนิคา้บางอยา่ง  
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ภาคผนวก ข - ตวัอยา่งเอกสารรบัรอง EU RoHS 
 
ฝ่ายกจิการสงิแวดลอ้ม 
101 First Avenue 
Chicago, IL 60611 
 
 
 
 
1 เมษายน 2020 
 
เรยีน Kohler 
 
ABC Enterprises ขอรับรองวา่ผลติภัณฑต์ามรายการดา้นลา่งสอดคลอ้งกับขอ้กําหนดของสารเคมคีวบคมุของ ระเบยีบ RoHS 
ของสหภาพยโุรป 2011/65/EU – ขอ้จํากัดการใชส้ารอันตราย (RoHS) และการแกไ้ขทตีามมา รวมถงึ 2015/863 
การแกไ้ขภาคผนวกท ี2 ของระเบยีบนัน ดา้นลา่งนเีป็นสถานะ RoHS สาํหรับผลติภัณฑท์เีฉพาะเจาะจง 
 
หมายเลขรุ่นผลติภั
ณฑข์อง ABC 
Enterprises 

รายละเอยีดผลิ
ตภัณฑ ์

สถานะ RoHS วันทผีลติสาํหรับททํีาตามขอ้
จํากัดสารเคม ีRoHS 

ขอ้ยกเวน้ของ EU RoHS 
ทใีชใ้นการทําตามขอ้จํากั
ดสารเคม ีRoHS 

A2X33 ตวัเรอืนพลาสติ
ก 

ทําตามขอ้จํากดัสาร
เคมขีอง EU RoHS 
โดยไมต่อ้งใชข้อ้ยก
เวน้ 

กรกฎาคม 2006 ไมม่ ี

SNJ401 โครงยดึอลมูเินี
ยม 

ทําตามขอ้จํากดัสาร
เคมขีอง EU RoHS 
โดยใชข้อ้ยกเวน้ 

พฤศจกิายน 2011 6(b) 

 
หากคณุมขีอ้สงสยัเพมิเตมิ โปรดตดิตอ่ Sarah Smith ผูจ้ัดการฝ่ายกํากับดแูลซพัพลายเออรท์ ี202-202-2000 
สาํหรับขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกับโครงการดา้นสงิแวดลอ้มของ ABC Enterprises โปรดเยยีมชมเว็บไซตข์องเราท ี
http://www.abcenterprises.com/productstewardship 
 
ขอแสดงความนับถอื 
 

James A. Gray 
 
James Gray 
ผูอํ้านวยการฝ่ายสงิแวดลอ้ม 
ABC Enterprises 
jagray@abcenterprises.com 
  

Enterprises ABC
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ภาคผนวก ค – ขอ้กาํหนดการรบัรองสารฟอรม์าลดไีฮด ์
 
กฎหมายควบคมุสารเคม ี(Toxic Substances Control Act) Title VI (40 CFR Part 770)  
มาตรฐานการปลอ่ยสารฟอรม์าลดไีฮดส์าํหรับผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะห ์ 
 
วัตถปุระสงคข์องกฎขอ้สดุทา้ยนก็ีคอืการลดการปลอ่ยสารฟอรม์าลดไีฮดจ์ากผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะหแ์ละสนิคา้สําเร็จรูปทมีผีลติ
ภัณฑเ์หลา่นทีมีกีารขาย จัดจําหน่าย เสนอขาย หรอืผลติ (รวมถงึนําเขา้) ในประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะหท์คีรอบคลมุอยูใ่นกฎสดุทา้ยน ีไดแ้ก ่ไมอ้ดัไมเ้นอืแข็ง 
แผน่ใยไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลางและแผน่ไมอ้ดัปารต์เิคลิ และสนิคา้สําเร็จรูปทมีสีว่นประกอบของผลติภัณฑเ์หลา่นี 
 
TSCA Title VI มผีลบงัคับใชต้อ่ แตไ่มจํ่ากดัเพยีง ผูผ้ลติ ผูนํ้าเขา้ ผูจั้ดจําหน่าย รา้นคา้ปลกี ผูผ้ลติแผง ผูแ้ปรรูป 
ผูใ้หก้ารรับรองบคุคลทสีาม และหน่วยงานรับรองของผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะหแ์ละสนิคา้สาํเร็จรูปทมีผีลติภัณฑเ์หลา่นีทมีขีาย 
จัดจําหน่าย เสนอขายหรอืผลติ (รวมถงึนําเขา้) ในประเทศสหรัฐอเมรกิา  
https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products 
 
ขอ้กําหนดในกฎระเบยีบ ไดแ้ก:่ 

 แผงหรอืชดุของแผงจะตอ้งตดิฉลากทรีะบชุอืผูผ้ลติแผง หมายเลขล็อต หมายเลข EPA TSCA Title VI TPC 
และขอ้ความวา่ผลติภัณฑนั์นเป็น TSCA Title VI ทไีดร้ับการรับรอง 

 ผูแ้ปรรูปของสนิคา้สําเร็จรูปตอ้งตดิฉลากสนิคา้สาํเร็จรูปทกุรายการทพีวกเขาผลติ 
หรอืทกีลอ่งหรอืชดุสนิคา้ทกุชนิทมีสีนิคา้สาํเร็จรูปนัน 

 การตดิฉลากผลติภัณฑจ์ะตอ้งทําเป็นตราประทบั แท็ก หรอืสตกิเกอร์ 
 อยา่งนอ้ยทสีดุ การตดิฉลากตอ้งมขีอ้ความภาษาอังกฤษทอีา่นไดท้รีะบชุอืผูแ้ปรรูป วันทผีลติสนิคา้สําเร็จรูป 

(ในรูปแบบเดอืน/ปี) และขอ้ความวา่สนิคา้สําเร็จรูปนันสอดคลอ้งกับระเบยีบ TSCA Title VI 
 ใบแจง้หนทีังหมดทเีกยีวขอ้งตอ้งมขีอ้ความระบวุา่ผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะห ์ชนิสว่น 

หรอืสนิคา้สําเร็จรูปนันสอดคลอ้งกับระเบยีบ TSCA Title VI 
 สาํหรับการนําเขา้ โปรดเตรยีมตวัแสดงบนัทกึขอ้มูลทรีะบผุูผ้ลติแผงและวนัททีทํีาการผลติผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะห ์

เมอืมกีารรอ้งขอ 

 
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี §93120 ถงึ 93120.12 
มาตรการควบคมุสารพษิในอากาศ (Airborne Toxic Control Measure หรอื ATCM) 
เพอืลดการปลอ่ยสารฟอรม์าลดไีฮดจ์ากผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะห ์
 
วัตถปุระสงคข์องมาตรการควบคมุสารพษิในอากาศนีคอื 
เพอืลดการปลอ่ยสารฟอรม์าลดไีฮดจ์ากผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะหแ์ละสนิคา้สําเร็จรูปทมีผีลติภัณฑไ์มส้งัเคราะห ์ทมีกีารขาย 
เสนอขาย จัดจําหน่าย ใชง้าน หรอืผลติเพอืการขายในรัฐแคลฟิอรเ์นยี ผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะหท์คีรอบคลมุอยูใ่นกฎระเบยีบนคีอื 
ไมอ้ดัไมเ้นอืแข็ง แผน่ใยไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลางและแผน่ไมอ้ดัปารต์เิคลิ 
 
ATCM บงัคบัใชก้บัผูผ้ลติ ผูจ้ัดจําหน่าย ผูนํ้าเขา้ ผูแ้ปรรูป รา้นคา้ปลกี 
และผูใ้หก้ารรับรองบคุคลทสีามของผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะหแ์ละสนิคา้สาํเร็จรูปทมีผีลติภัณฑไ์มส้งัเคราะห ์
ซงึกําหนดสําหรับการใชง้านในตลาดแคลฟิอรเ์นยี  
https://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/compwood.htm 
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ขอ้กําหนดในกฎระเบยีบ ไดแ้ก:่ 
 ซพัพลายเออร/์ผูข้ายของ Kohler Co. 

จะตอ้งรับรองวา่ผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะหแ์ละสนิคา้สําเร็จรูปทจีัดหาใหนั้นเป็นไปตามกฎระเบยีบ 
รวมถงึมาตรฐานการปลอ่ยมลพษิทบีงัคับใช ้การรับรองของบคุคลทสีาม 
และขอ้กําหนดในการเก็บรักษาบนัทกึขอ้มูลทเีกยีวขอ้ง 

 ผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะหแ์ตล่ะแผงหรอืแตล่ะชดุจะตอ้งตดิฉลากระบไุวอ้ย่างชดัเจน 
เพอืบง่บอกถงึการปฏบิตัติามมาตรฐานการปลอ่ยมลพษิ อยา่งนอ้ยทสีดุ ฉลากควรมขีอ้มลูตอ่ไปนี: 

o ชอืผูผ้ลติ 

o หมายเลขล็อตผลติภัณฑห์รอืแบตชท์ผีลติ 
o เครอืงหมายเพอืแสดงใหเ้ห็นวา่ผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะหนั์นสอดคลอ้งกับมาตรฐานการปลอ่ยมลพษิ 

หรอืผลติโดยการใชเ้รซนิ ULEF หรอื NAF และ 

o หากม ีหมายเลข ARB ทกํีาหนดของผูใ้หก้ารรับรองบคุคลทสีามทไีดรั้บการอนุมัต ิ
 ผูผ้ลติของผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะหแ์ตล่ะชนิจะตอ้งใสข่อ้มลูตอ่ไปนใีนใบตราสง่สนิคา้ทางทะเลหรอืใบแจง้หนี:  

o หมายเลข ARB ทกํีาหนดของผูใ้หก้ารรับรองบคุคลทสีามทไีดร้ับการอนุมัต ิหากม ีและ  
o คําแถลงวา่ผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะหนั์นสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการปลอ่ยมลพษิ และหากม ี

ผลติโดยการใชเ้รซนิ ULEF หรอื NAF 

 ผูจั้ดจําหน่าย ผูแ้ปรรูป และผูนํ้าเขา้ตอ้งตดิฉลากสนิคา้สาํเร็จรูปของพวกเขา 
(หากสนิคา้สาํเร็จรูปไมไ่ดถ้กูแกไ้ขโดยผูจ้ัดจําหน่ายหรอืผูนํ้าเขา้ ไมจํ่าเป็นตอ้งตดิฉลากเพมิเตมิ) 
ฉลากสนิคา้จะตอ้งทําเป็นตราประทบั แท็ก สตกิเกอร ์หรอืบารโ์คด้ลงบนสนิคา้สําเร็จรูปทกุรายการ 
หรอืบนทกุกลอ่งทมีสีนิคา้สําเร็จรูปนัน อยา่งนอ้ยทสีดุ ฉลากควรมขีอ้มลูตอ่ไปน:ี 

o ชอืผูแ้ปรรูป 
o วันททีทํีาการผลติสนิคา้สาํเร็จรูป 

o เครอืงหมายเพอืแสดงใหเ้ห็นวา่ผลติภัณฑนั์นเป็นไปตามมาตรฐานการปลอ่ยมลพษิของ CARB Phase 2 

 ผูจั้ดจําหน่าย ผูแ้ปรรูป และรา้นคา้ปลกีตอ้งจัดทําบนัทกึเอกสารถงึขอ้ควรระวงัทไีดด้ําเนนิการ 
เพอืใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะหแ์ละผลติภัณฑไ์มส้งัเคราะหท์มีอียูใ่นสนิคา้สาํเร็จรูปนันสอดคลอ้งกับมาตรฐานก
ารปลอ่ยมลพษิทใีชบ้งัคบั 

 โปรดเตรยีมตัวแสดงบนัทกึขอ้มลูทังหมด เมอืมกีารรอ้งขอ 


