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6 เมษายน 2021 
เวอรช์นั 4.0 

 
   รายงานขอ้กังวล ► ขอ้เสนอแนะ ► 
 
1.0 นโยบาย 

การออกแบบ พัฒนา ผลติ ขาย ซือ้ หรอืจัดจําหน่ายผลติภณัฑห์รอืวัสดใุด ๆ ทั่วโลกโดยหรอืเพือ่บรษัิท  
Kohler Co. และบรษัิทในเครอื (“Kohler”) ตอ้งเป็นไปตามกฎระเบยีบเกีย่วกบัสว่นผสมของผลติภัณฑ ์
รวมถงึกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัผลติภัณฑท์ัง้หมดทีบั่งคับใช ้เชน่ กฎหมายทีค่วบคมุสารพษิ 
การปลอ่ยมลพษิทางอากาศ การปลอ่ยน้ําเสยี การบําบัดและการกําจัดของเสยี  

 
 

2.0 วตัถปุระสงค ์
วัตถปุระสงคข์องนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑน์ีค้อื เพือ่ระบกุฎขอ้บังคับและขอ้กําหนดดา้น 
เคมภีัณฑแ์ละสว่นผสมทางเคมขีองผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
3.0 ขอบเขต 

นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑ ์– รายการวสัดคุวบคมุนีบั้งคับใชก้บัผลติภัณฑแ์ละวัสดทุัง้หมด 
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ทีอ่อกแบบ ผลติ หรอืจัดซือ้ทัว่โลกโดยหรอืเพือ่ธรุกจิใด ๆ ของ Kohler รวมถงึ 
แตไ่มจํ่ากดัเพยีงชดุประกอบยอ่ย ชิน้สว่น วัสด ุสว่นประกอบ แบตเตอรี ่สนิคา้ และบรรจภุัณฑท์ัง้หมด  

 
สิง่ทีอ่ยูน่อกเหนอืขอบเขตของนโยบายนีค้อื กฎขอ้บังคับเกีย่วกบัการปลอ่ยไอเสยีจากแหลง่กําเนดิที ่
เคลือ่นทีไ่ดแ้ละแหลง่กําเนดิทีอ่ยูก่บัที ่และขอ้มลูจําเพาะของวัสดอุืน่ ๆ เชน่ ขอ้มลูจําเพาะของการชบุ 
โลหะ 
 
 

4.0 ความรบัผดิชอบ 
ความรบัผดิชอบของทมีกํากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของผลติภณัฑ ์
ทมีงานของ Kohler ประกอบดว้ยบคุลากรฝ่ายกฎหมายและฝ่ายการปฏบัิตติามกฎระเบยีบทีม่อํีานาจในการจัดการ 
บังคับใช ้และ/หรอืแกไ้ขนโยบายนีต้ามทีจํ่าเป็น  

 
ความรบัผดิชอบของ Kohler 
ธรุกจิและบรษัิทในเครอืของ Kohler มคีวามรับผดิชอบเพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจวา่ 

• ขอ้มลูจําเพาะของวัสดทุัง้หมดเป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นกฎระเบยีบทีบั่งคับใช ้
• บรษัิทใชแ้ตซ่พัพลายเออรท์ีไ่ดร้ับอนุมัตเิทา่นัน้ 
• บรษัิทไดต้รวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของขอ้กําหนดตามสญัญาทัง้หมดกอ่นทีจ่ะรว่มงานกบั 

ซพัพลายเออรร์ายใด ๆ 
 

ความรบัผดิชอบของซพัพลายเออร ์
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบัิตติามนโยบายนีแ้ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจดัเตรยีม 
เอกสารประกอบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดสําหรับวสัดตุา่ง ๆ เมือ่มกีารรอ้งขอ เชน่  

• การเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูวัสดทุัง้หมด 
• เอกสารรับรองขอ้บังคับ RoHS จากซพัพลายเออร ์(ตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดขัน้ตํา่ดังทีป่รากฏ 

ในภาคผนวก ก) 
• เอกสารรับรองเกีย่วกบัสาร SVHC ของ REACH และรายการสารควบคมุจากซพัพลายเออร ์
• เอกสารรับรองตามกฎหมาย Proposition 65 ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีจากซพัพลายเออร ์
• รายงานทดสอบทีแ่สดงใหเ้หน็วา่มกีารปลอ่ยสารฟอรม์าลดไีฮดห์รอืรังสตํีา่กวา่ปรมิาณทีกํ่าหนดไว ้
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• เทมเพลตรายงานแรธ่าตทุีม่ขีอ้ขดัแยง้ 
• เอกสารขอ้มลูความปลอดภัยสาํหรับสาร ของผสม หรอืแบตเตอรีต่า่ง ๆ 
• เอกสารรับรองความสอดคลอ้ง (สหภาพยโุรป สหราชอาณาจักร ออสเตรเลยี ฯลฯ)  
• ผลการทดสอบอืน่ ๆ ตามความจําเป็นเพือ่สนับสนุนขอ้ผกูพันในการปฏบัิตติามกฎระเบยีบของผลติภัณฑ ์

Kohler  
 
ซพัพลายเออรอ์าจไดร้ับการตดิตอ่จากผูเ้ก็บขอ้มลูบคุคลทีส่ามในนามของ Kohler Co. ซพัพลายเออร ์
ตอ้งใหค้วามรว่มมอืโดยมอบขอ้มลูทีร่อ้งขอผา่นพอรท์ลัการเก็บรวบรวมขอ้มลู เมือ่ไดร้ับหนังสอืมอบอํานาจ 
จาก Kohler Co. 
 
ซพัพลายเออรต์อ้งคํานงึถงึกฎระเบยีบทีบั่งคบัใชท้ัง้หมดอยูเ่สมอ และแจง้ให ้Kohler ทราบทันทหีากวสัด ุ
ทีจ่ัดหาใหม้สีารควบคมุใหมใ่ด ๆ อยูด่ว้ย 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ให ้Kohler ทราบทนัทหีากมกีารเปลีย่นแปลงการออกแบบของชดุประกอบยอ่ย  
ชิน้สว่น วัสด ุสว่นประกอบ แบตเตอรี ่สนิคา้ และ/หรอืบรรจภุณัฑซ์ึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่สถานะการปฏบัิตติาม 
กฎระเบยีบของวัสด ุรวมถงึสว่นผสมของวัสดดุว้ย 

 
 
5.0 ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก - ขอ้กําหนดขัน้ตํา่สําหรับเอกสารรับรองขอ้บังคบั RoHS ของสหภาพยโุรป/สหราชอาณาจักรจาก 
ซพัพลายเออร ์
ภาคผนวก ข - เทมเพลตสําหรบัเอกสารรับรองขอ้บังคับจาก RoHS ของสหภาพยโุรป/สหราชอาณาจักร 
ภาคผนวก ค - เทมเพลตสําหรบัเอกสารรับรองกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป 
ภาคผนวก ง - เทมเพลตสําหรบัเอกสารรับรองกฎหมาย Proposition 65 ของรฐัแคลฟิอรเ์นยี 
ภาคผนวก จ - ขอ้กําหนดการรบัรองสารฟอรม์าลดไีฮด ์

 
 
6.0 คาํจํากดัความและตวัยอ่ 
วัตถ ุ สิง่ทีม่รีปูทรง พืน้ผวิ หรอืการออกแบบพเิศษทีกํ่าหนดประโยชนใ์ชส้อยไดม้ากกวา่สว่นผสม 

ทางเคมขีองวัตถนัุน้ในชว่งระหวา่งการผลติ  
(ใหคํ้าจํากดัความไวใ้นกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป มาตรา 3 และ REACH ของสหราชอาณาจักร) 

แบตเตอรี ่ แหลง่พลังงานไฟฟ้าใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการแปลงพลังงานเคมโีดยตรง และประกอบดว้ย 
เซลลแ์บตเตอรีป่ฐมภมูหินึง่เซลลห์รอืมากกวา่ (ไมส่ามารถชารจ์ใหมไ่ด)้ หรอืประกอบดว้ย 
เซลลแ์บตเตอรีท่ตุยิภมูหินึง่เซลลห์รอืมากกวา่ (ชารจ์ใหมไ่ด)้  
(ใหคํ้าจํากดัความไวใ้นกฎหมายดา้นแบตเตอรีข่องสหภาพยโุรป) 

บัญชรีายชือ่สารทีเ่ขา้ขา่ย รายการสารทีร่ะบไุวใ้นกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป วา่เป็นสารทีม่คีวามน่ากงัวลสงู 
(SVHC) และอาจพจิารณาใหเ้ป็นสิง่ทีต่อ้งขออนุญาต 

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

CAS เป็นหน่วยงานหนึง่ของสมาคมเคมอีเมรกินั 
เพือ่การวจิัยทางเคมแีละวทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง เลขทะเบยีน CAS 
เป็นตัวเลขเฉพาะซึง่กําหนดไวส้ําหรับสารเคมแีตล่ะชนดิทีอ่ธบิายไวใ้น 
เอกสารทางวทิยาศาสตรท์ั่วไป 

วัตถเุชงิซอ้น วัตถมุากกวา่หนึง่ชนดิทีนํ่ามารวมกนั หรอืผสมผสานเขา้ดว้ยกนัในลักษณะทีห่ลากหลาย 
เพือ่สรา้งวัตถเุชงิซอ้น  
(ใหคํ้าจํากดัความไวใ้น ECHA "คูม่อืเกีย่วกบัขอ้กําหนดสําหรับสารในวัตถตุา่ง ๆ) 

แรธ่าตทุีม่ขีอ้ขดัแยง้ แรท่ีข่ดุไดใ้นพืน้ทีท่ีม่คีวามขดัแยง้กนัทางอาวธุ และมกีารคา้ขายอยา่งผดิกฎหมายเพือ่ให ้
ความชว่ยเหลอืทางการเงนิในการสูร้บ 

หมายเลขกลุม่ประชาคมยโุรป  
(EC No.) 

ตัวเลขเฉพาะทีค่ณะกรรมาธกิารยโุรปกําหนดสําหรับสารตา่ง ๆ 
เพือ่วัตถปุระสงคด์า้นกฎระเบยีบภายในสหภาพยโุรป 
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วัสดเุนือ้เดยีว  วัสดทุีม่สีว่นผสมแบบเดยีวกนัทั่วทัง้ช ิน้ หรอืประกอบดว้ยการรวมกนัของวสัดทุีไ่มส่ามารถ 
ถอดหรอืแยกออกเป็นสว่น ๆ ไดด้ว้ยการใชแ้รงกระทําตา่ง ๆ เชน่ การถอดสกร ูการตดั 
การบด การเจยี และการขดั (ใหคํ้าจํากดัความไวใ้น RoHS2011/65/EU) 

บัญชแีดงของสถาบัน 
International Living 
Future Institute (ILFI) 

วัสด ุ"ทีแ่ยท่ีส่ดุ" ทีใ่ชอ้ยา่งแพรห่ลายในอตุสาหกรรมการกอ่สรา้งตามทีกํ่าหนดโดย 
International Living Future Institute 

ขอ้มลูจําเพาะของวัสด ุ ขอ้กําหนดทางการของ Kohler เกีย่วกบัการออกแบบและสว่นผสมทางเคมขีองสว่นประกอบ 
ชดุประกอบยอ่ย หรอืผลติภัณฑ ์

สารผสม  สารผสมหรอืสารละลายทีป่ระกอบดว้ยสารตัง้แตส่องชนดิขึน้ไป  
(ใหคํ้าจํากดัความไวใ้นกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป มาตรา 3 และ REACH ของสหราชอาณาจักร) 

บรรจภุัณฑ ์ ผลติภัณฑท์ีใ่ชเ้พือ่การบรรจ ุการป้องกนั การจัดการ การจัดสง่ และการนําเสนอวัตถดุบิ 
ใหเ้ป็นสนิคา้แปรรปู  

ผลติภัณฑ ์ การประกอบขัน้สดุทา้ยหรอืชิน้สว่นบรกิาร รวมถงึผลติภัณฑท์ีผ่ลติขึน้และตดิตราสนิคา้ 
ผลติภัณฑจ์ะถกูพจิารณาแยกตา่งหากจากบรรจภุัณฑ ์เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบัิตติาม 
ขอ้กําหนดทางเคมขีองผลติภณัฑ ์ 

ตอ้งหา้ม  หา้มปรากฏอยูไ่มว่า่จะมคีวามเขม้ขน้เพยีงใดก็ตาม 
จํากดั  ตอ้งไมเ่กนิขดีจํากดัความเขม้ขน้สงูสดุทีร่ะบไุว ้
ตอ้งรายงาน ปัจจบัุนไมไ่ดถ้กูจํากดัโดยกฎระเบยีบทีบั่งคับใช ้แตจ่ะตอ้งรายงานตอ่ Kohler หากมอียู ่

เกนิขดีจํากดัความเขม้ขน้สงูสดุทีร่ะบไุว ้ 
SCIP SCIP เป็นฐานขอ้มลูของสหภาพยโุรปสําหรบัขอ้มลูของสารทีม่คีวามนา่กงัวลสงู 

ในวัตถดุังกลา่ว หรอืในวตัถ ุ(ผลติภณัฑ)์ 
เชงิซอ้นทีร่ะบไุวใ้นกรอบขอ้บังคับเกีย่วกบัของเสยี ชิน้สว่นและผลติภัณฑท์ีป่ระกอบดว้ยสาร 
SVHC ตามกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป 
ตอ้งขึน้ทะเบยีนในฐานขอ้มลูนีก้อ่นวางจําหน่ายในตลาดสหภาพยโุรป 

สาร ธาตเุคมแีละสารประกอบในสภาพธรรมชาตหิรอืทีไ่ดม้าจากกระบวนการผลติใด ๆ 
(ใหคํ้าจํากดัความไวใ้นกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป มาตรา 3 และ REACH ของสหราชอาณาจักร) 

สารทีม่คีวามน่ากงัวลสงู 
(SVHC) 

สารเคม ี(หรอืสว่นของกลุม่ของสารเคม)ี ทีม่กีารเสนอวา่ตอ้งไดร้ับอนุญาตตามกฎระเบยีบ 
REACH เมือ่ใชง้านในสหภาพยโุรป มักจะอา้งถงึรว่มกบั "บัญชรีายชือ่สารทีเ่ขา้ขา่ย" 
จากกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป (ใหคํ้าจํากดัความไวใ้น REACH ของสหภาพยโุรป) 

วัตถเุชงิซอ้นมาก การผสมผสานของวัตถเุชงิซอ้นงา่ย ๆ รวมถงึวัตถเุพิม่เตมิอืน่ ๆ  
(ใหคํ้าจํากดัความไวใ้น ECHA "คูม่อืเกีย่วกบัขอ้กําหนดสําหรับสารในวัตถตุา่ง ๆ) 

 
 
7.0 การเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูวสัดทุ ัง้หมด (FMD) 

Kohler รวบรวมขอ้มลูสว่นผสมของรายการตา่ง ๆ ทีบ่รษัิทซือ้มาจากซพัพลายเออรเ์พือ่ลดความจําเป็น 
ในการตดิตอ่สอบถามเมือ่มขีอ้จํากดัใหมแ่ตล่ะครัง้ และเพือ่ใหม้กีารจดัการในเชงิรกุสําหรับสารทีม่คีวามน่ากงัวล 
ตลอดจนการสือ่สารเกีย่วกบัความโปรง่ใสของผลติภัณฑก์บัลกูคา้ Kohler จะรวบรวม “การเปิดเผยรายละเอยีด 
ขอ้มลูวัสดทุัง้หมด” รวมถงึขอ้มลูตอ่ไปนี ้
• สว่นผสมทางเคมฉีบับสมบรูณ์ของวัสดทุัง้หมดทีจ่ัดหาใหแ้ก ่Kohler รวมถงึชือ่การคา้ ชือ่ซพัพลายเออร ์

และความเขม้ขน้ของสารแตล่ะชนดิ 
• ซพัพลายเออรจ์ะจัดหาเอกสารและขอ้มลูเพิม่เตมิ รวมถงึใบรับรอง เอกสารรับรองการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ 

และขอ้มลูการทดสอบ เพือ่แสดงหรอืยนืยันการปฏบัิตติามกฎระเบยีบเมือ่มกีารรอ้งขอ 
• ซพัพลายเออรต์อ้งแจง้ให ้Kohler ทราบถงึการเปลีย่นแปลงใด ๆ ขององคป์ระกอบวัสดใุนอนาคตดว้ย 

 
เรารับ "การเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูวัสดทุัง้หมด" ในหลายรปูแบบ เทมเพลต Common Extensible Markup 
Language (XML) สาํหรบั “การเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูวัสด”ุ ประกอบดว้ย IPC-1752A, IPC-1754 และ  
IEC 62474 
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เอกสารการเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูวัสดทุัง้หมดทีไ่ดร้ับจะชว่ยให ้Kohler ประเมนิสถานะของ 
วัสดเุทยีบกบัสารควบคมุตวัใหมไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว แทนทีจ่ะตอ้งคอยสอบถามซพัพลายเออรต์ลอดเวลา 
และลดจํานวนครัง้ในการตดิตอ่ซพัพลายเออรเ์พือ่ขอขอ้มลูใหมเ่กีย่วกบัวัสดทุีม่อียูไ่ดอ้ยา่งมากทเีดยีว 
 
 

8.0 กฎระเบยีบเกีย่วกบัสารทีถ่กูจํากดั/ควบคมุ/ตอ้งรายงาน 
การออกแบบ พัฒนา ผลติ ขาย ซือ้ หรอืจัดจําหน่ายผลติภณัฑห์รอืวัสดใุด ๆ ทั่วโลกโดยหรอืใหแ้กบ่รษัิท Kohler 
ตอ้งปฏบัิตติามกฎระเบยีบดังตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งนอ้ย  

 
8.1 กฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป (1907/2006) และกฎระเบยีบ REACH 

ของสหราชอาณาจกัร 
ชือ่เต็มของกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป (1907/2006) คอื "กฎระเบยีบ (EC) หมายเลข 1907/2006 
เกีย่วกบัการขึน้ทะเบยีน การประเมนิ การขออนุญาต และขอ้จํากดัของสารเคม ี(REACH)” กฎระเบยีบ REACH 
ของสหภาพยโุรปบังคับใชก้บัสารตา่ง ๆ และ “วัตถ”ุ ทีป่ระกอบดว้ยสารตา่ง ๆ (ดคํูาจํากดัความ) 
https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach 

 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการมอียูข่องสารตามกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรปในวัสด ุ
ทีจ่ัดสง่ใหก้บั Kohler โดยอา้งองิถงึกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรปฉบับแกไ้ขลา่สดุ 

 
กฎระเบยีบ REACH ของสหราชอาณาจักรมผีลบังคับใชนั้บตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2021 ซพัพลายเออร ์
จะตอ้งรับรองการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ REACH ทัง้ของสหภาพยโุรปและสหราชอาณาจกัร 
https://www.hse.gov.uk/reach/index.htm 
 
โปรดทราบวา่ กฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรปมกีารเปลีย่นแปลงบอ่ยครัง้ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตดิตาม 
ขอ้กําหนดตา่ง ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป และตอ้งแจง้ให ้Kohler ทราบถงึขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบัุนของวัสดทุีจ่ดัหาใหแ้ก ่
Kohler ทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบ สําหรับรายการสารตา่ง ๆ ในปัจจบัุนทีกํ่าหนดโดยกฎระเบยีบ 
REACH ของสหภาพยโุรป โปรดอา้งองิเว็บไซตข์อง องคก์รสารเคมยีโุรป (ลงิกด์า้นลา่ง) 
 
กฎระเบยีบ REACH = "การจดทะเบยีน การประเมนิ การอนุญาต และการจํากดัการใชส้ารเคม"ี 

 
• รายการสารทีค่วบคมุตามกฎระเบยีบ REACH สหภาพยโุรป - ภาคผนวก 17: 

o https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach 
o สารใน “รายการควบคมุ” อาจถกูหา้มสําหรับการใชง้านบางประเภทเทา่นัน้ หากซพัพลายเออร ์

ใชส้ารใด ๆ ทีอ่ยูใ่นรายการนี ้เชน่ Pb (ตะกัว่) ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งทบทวนรายการเฉพาะ 
ทีอ่ยูใ่นกฎระเบยีบ REACH ภาคผนวก 17 เพือ่ใหแ้น่ใจวา่รายการตา่ง ๆ ทีจ่ดัหาใหก้บั Kohler 
นัน้ไดร้ับอนุญาตสําหรับการใชง้าน 

 
• รายการทีต่อ้งขออนุญาตตามกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป - ภาคผนวก14: 

o https://echa.europa.eu/authorisation-list 
o ซพัพลายเออรท์ีจ่ัดหาสารหรอืสารผสมใหก้บั Kohler (ดคํูาจํากดัความในหัวขอ้ที ่5.0) 

สําหรับการใชห้รอืขายภายในเขตเศรษฐกจิยโุรป (EEA) หรอืสหราชอาณาจกัร ตอ้งแจง้ให ้Kohler 
ทราบถงึการมอียูข่องสารใด ๆ ในรายการทีต่อ้งขออนุญาตตามกฎระเบยีบ REACH (ภาคผนวก 14) 
รายการนีไ้มไ่ดใ้ชก้บั “วัตถ”ุ ทีจ่ัดหาใหก้บั Kohler Co. 

 
• รายการทีต่อ้งขออนุญาตตามกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป - “สารทีม่คีวามน่ากงัวลสงู” (SVHC) 

o https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
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o สาร SVHC มอียูใ่นบัญช ี“รายการทีเ่ขา้ขา่ยตอ้งขออนุญาต” ภายในกฎระเบยีบ REACH 
แมว้า่การใชส้ารเหลา่นีจ้ะไมถ่กูจํากดั แตก็่ตอ้งปฏบัิตติามขอ้กําหนดอืน่ ๆ ดังนัน้ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ให ้Kohler ทราบ หากมกีารใชส้ารในบญัชรีายชือ่ทีเ่ขา้ขา่ย 
ซึง่มคีวามเขม้ขน้มากกวา่ 0.1% โดยนํา้หนกั 

o เกณฑค์วามเขม้ขน้ของสารที ่0.1% (โดยน้ําหนัก) ใชก้บัวตัถทุกุอยา่ง (ดคํูาจํากดัความในหัวขอ้ 
5.0) หรอืสารทีจ่ัดหาให ้เกณฑน์ีใ้ชก้บัวตัถแุตล่ะอยา่งของ "วัตถเุชงิซอ้น" หรอื "วัตถเุชงิซอ้นมาก" 
ทีเ่กดิจากการนําวัตถตุัง้แตห่นึง่อยา่งขึน้ไปมารวมหรอืประกอบเขา้ดว้ยกนั 

 
นับตัง้แตว่ันที ่5 มกราคม 2021 ภายใต ้“กรอบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัของเสยี” ฉบับแกไ้ข (Directive (EU) 
2018/851) ของสหภาพยโุรป บรษัิทตา่ง ๆ ทีผ่ลติ นําเขา้ หรอืจัดหาวตัถทุีอ่ยูใ่นบัญชรีายชือ่สารทีเ่ขา้ขา่ย 
จะตอ้งสง่ขอ้มลูเกีย่วกบัวัตถเุหลา่นีท้ีว่างจําหน่ายในตลาดสหภาพยโุรปไปยังฐานขอ้มลู SCIP วัตถเุหลา่นี ้
อาจผลติในสหภาพยโุรปหรอืนําเขา้จากประเทศนอกสหภาพยโุรปก็ได ้ซพัพลายเออรท์ีจ่ัดสง่ชิน้สว่น 
ไปยังสถานประกอบการตา่ง ๆ ของ Kohler ในสหภาพยโุรปตอ้งแจง้หมายเลขทะเบยีน SCIP สําหรับ 
สนิคา้สัง่ซือ้ทีม่สีาร SVHC ในกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป 
 
นอกจากนี ้ซพัพลายเออรท์กุรายทัว่โลกตอ้งใหข้อ้มลูเพิม่เตมิตามทีกํ่าหนดไว ้เพือ่ให ้Kohler Co. 
สามารถจัดเตรยีมและสง่เอกสารสาํหรับผลติภัณฑท์ี ่Kohler วางจําหน่ายในตลาดสหภาพยโุรป 
https://echa.europa.eu/scip 

 
 

8.2 ขอ้บงัคบั RoHS ของสหภาพยโุรป (2011/65/EU) และกฎระเบยีบ RoHS 
ของสหราชอาณาจกัร (2012 No. 3032) - “ขอ้จํากดัการใชส้ารอนัตราย”  
ชือ่เต็มของขอ้บังคับ RoHS ของสหภาพยโุรป คอื "ขอ้จํากดัการใชส้ารอันตรายบางชนดิในอปุกรณ์ไฟฟ้า 
และอเิล็กทรอนกิส"์ 

 
ขอ้บังคับ RoHS ใชก้บัสว่นประกอบ ชดุประกอบยอ่ย และผลติภัณฑท์ัง้หมดทีใ่ชใ้นผลติภณัฑข์ัน้สดุ 
ทา้ยทีอ่ยูใ่นขอบเขตของขอ้บังคับ ยังตอ้งใชร้ะเบยีบนีแ้มว้า่สว่นประกอบ ชดุประกอบยอ่ย หรอืผลติภัณฑนั์น้ ๆ 
จะอยูน่อกขอบเขตของระเบยีบก็ตาม (ตัวอยา่งเชน่ ปะเก็น หรอืตัวยดึ) Kohler Co. ตอ้งการขอ้มลู RoHS 
สําหรับวสัดทุีจ่ดัซือ้ทัง้หมด โดยไมคํ่านงึวา่รายการทีจ่ดัซือ้นัน้เป็นวัสด ุ“อเิล็กทรอนกิส”์ หรอืไม ่
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm 

 
ในกรณีทีไ่มม่ ี"การเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูวสัดทุัง้หมด" (ดหูัวขอ้ 7.0) สําหรับวสัดทุีจ่ดัหาใหก้บั Kohler 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจดัทํา "เอกสารรับรองการไมม่อียู"่ (ดภูาคผนวก ก และ ข) ซึง่ทําการเปรยีบเทยีบ 
สถานะของวัสดกุบัขอ้บังคับ EURoHS ฉบับแกไ้ขลา่สดุ (2011/65/EU และการแกไ้ขทีต่ามมา รวมถงึ  
2015/863 ซึง่ไดเ้พิม่สารตา่ง ๆ ไวใ้นรายการสารควบคมุ)  
 
เกณฑม์าตรฐาน RoHS สําหรบัสารควบคมุจะตอ้งไดร้ับการประเมนิในระดับ "เป็นเนือ้เดยีวกนั" สําหรับรายการ 
ทีอ่ยูใ่นเอกสารรับรอง ไมใ่ชร่ะดับ "สนิคา้สําเร็จรปู" (ดคํูาจํากดัความในขอ้ 5.0) เอกสารรับรอง RoHS 
ตอ้งรวมถงึการเปิดเผยขอ้ยกเวน้ของ RoHS ใด ๆ ทีอ่นุญาตใหม้สีารตา่ง ๆ ของ RoHS ได ้
 
การจํากดัการใชส้ารอันตรายบางชนดิในกฎระเบยีบเกีย่วกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(2012 No. 3032) 
หรอืทีเ่รยีกวา่ขอ้บังคับ RoHS ของสหราชอาณาจักร เป็นรปูแบบทีเ่ปลีย่นแปลงจากขอ้บังคับ RoHS 2011/65/EU 
ของสหภาพยโุรปทีนํ่ามาปรับใหม ่ดังนัน้ ขอ้กําหนดดังกลา่วจงึไดร้บัการปรบัใหส้อดคลอ้งเป็นปัจจบัุน 
และเอกสารรับรอง RoHS ของสหภาพยโุรปจะถกูนําไปใชเ้พือ่กําหนดการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ RoHS 
ของสหราชอาณาจักร และสนับสนุนการตรวจสอบรับรองผลติภัณฑข์องสหราชอาณาจักร (UKCA) 
สําหรับผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นกรอบของขอ้กําหนดทีใ่ชบั้งคับเมือ่เดอืนมกราคม 2021  
https://www.gov.uk/guidance/rohs-compliance-and-guidance 
 
 

https://mykohler.sharepoint.com/ethics/Pages/EthicsHelplineRedirect.aspx
mailto:ComplianceFeedback@Kohler.Com?subject=Feedback%20on%20Environmental%20Policy
https://echa.europa.eu/scip
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm
https://www.gov.uk/guidance/rohs-compliance-and-guidance
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8.3 ฟอรม์าลดไีฮด ์
ซพัพลายเออรท์ัง้หมดของผลติภัณฑไ์มป้ระกอบทีไ่ดร้ับผลกระทบภายใต ้หวัขอ้ VI 
ของกฎหมายควบคมุสารทีเ่ป็นพษิ (TSCA) ของ EPA และ/หรอื มาตรการควบคมุมลพษิทางอากาศ (ATCM) 
ของคณะกรรมการขอ้มลูดา้นอากาศของแคลฟิอรเ์นยี (CARB) ตอ้งรับรองวา่ไดป้ฏบัิตติามกฎระเบยีบทัง้สอง 
ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ในระหวา่งขัน้ตอนการลงทะเบยีนซพัพลายเออรบ์นแพลตฟอรม์การจดัการซพัพลายเออรข์อง 
Kohler TSCA ขอ้ VI และ ATCM บังคับใชก้บัแตไ่มจํ่ากดัเพยีงผูผ้ลติ ผูนํ้าเขา้ ผูจ้ัดจําหน่าย ผูค้า้ปลกี  
ผูผ้ลติแผง ผูแ้ปรรปู ผูใ้หก้ารรบัรองบคุคลทีส่าม และหน่วยงานรับรอง รายละเอยีดเพิม่เตมิมอียูใ่นภาคผนวก ค 
 
 

8.4 ขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยัทางรงัสขีองซพัพลายเออร ์
วัสดทุีซ่ ือ้ทัง้หมดตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดของรัฐบาลและความปลอดภยัในปัจจบัุนสําหรับวัสดอัุนตราย เชน่ 
วัสดกุมัมันตรังส ีประเภท 7 เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนกมัมันตรังสเีขา้สูก่ระบวนการผลติและผลติภัณฑข์อง Kohler 
Co. วสัดโุลหะและสว่นประกอบทีนํ่าเขา้มาใชท้ัง้หมด รวมถงึเศษโลหะรไีซเคลิเพือ่การใชง้านใหม ่จะตอ้ง 
ไมป่ลอ่ยรังสชีนดิกอ่ไอออนในระดับทีส่งูกวา่ 0.05 mrem/ชม. (0.5 uSv/ชม.) เกนิระดับพืน้หลังในพืน้ที ่
การผลติ 
 
หากพบวา่วสัดแุละสว่นประกอบใด ๆ ทีจ่ัดหาใหก้บั Kohler Co. ไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดนี ้ซพัพลายเออร ์
จะตอ้งดําเนนิการเพือ่กําจัดอยา่งเหมาะสม และรับผดิชอบจดัหาผลติภัณฑท์ดแทนทีไ่มเ่ป็นอันตรายใหก้บั 
KohlerCo. ในทันท ี 
 
 

8.5 ผลติภณัฑก์ลุม่สารชวีฆาต  
ผลติภัณฑแ์ละวัสดบุางอยา่งทีข่ายใหก้บั Kohler Co. มสีารทีม่คีณุสมบัตขิองสารชวีฆาต สารเหลา่นีย้ังรวมถงึ 
ยาฆา่แมลง สารฆา่เชือ้ สารตา้นแบคทเีรยี หรอืยาตา้นจลุชพี หลายประเทศที ่Kohler จําหน่ายผลติภัณฑใ์ห ้
กําหนดใหต้อ้งขึน้ทะเบยีนและขออนุญาตเพือ่ใชส้ารเหลา่นี ้ทัง้แบบแยกตา่งหากและทีร่วมอยูใ่นผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ 
ดังนัน้ Kohler Co. จงึกําหนดใหซ้พัพลายเออรต์อ้งใชว้ัสดทุีข่ ึน้ทะเบยีนและไดร้ับอนุญาตสําหรับตลาดทีจ่ะม ี
การจําหน่ายผลติภัณฑด์ังกลา่ว นอกจากนี ้Kohler Co. กําหนดใหซ้พัพลายเออรต์อ้งใหข้อ้มลูเกีย่วกบั 
ผลติภัณฑก์ลุม่ชวีฆาตใด ๆ ทีใ่ชแ้ละใหร้ายละเอยีดการขึน้ทะเบยีนและ/หรอืการอนุญาตดว้ย 
 
ตลาดสําคัญบางแหง่ของ Kohler ทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบเหลา่นี ้ไดแ้ก ่

กฎระเบยีบ  คําอธบิาย ลงิก ์
กฎหมายเกีย่วกบัผลติภัณ
ฑค์วบคมุศัตรพูชืของ 
แคนาดา 
(S.C. 2002, c.28) 

เป็นกฎระเบยีบระดับประเทศดว้ยการจัดจําหน่าย การขาย 
และการใชส้ารกําจัดศัตรูพชื สารกําจัดศัตรพูชืทัง้หมด 
รวมถงึสารชวีฆาต ทีจั่ดจําหน่ายหรอืขายใน แคนาดา 
ตอ้งไดรั้บการขึน้ทะเบยีน (ไดรั้บอนุญาต) จาก PMRA 

https://www.canada.ca/en/hea
lth-canada/services/consumer-
product-safety/pesticides-pest-
management/public/protecting
-your-health-
environment/pest-control-
products-acts-and-regulations-
en.html 

กฎระเบยีบวา่ดว้ย 
คณุสมบัตขิองกลุม่สาร 
ชวีฆาตของสหภาพยโุรป 
(BPR)  
(Regulation (EU) 528/2012) 

ผลติภัณฑก์ลุม่สารชวีฆาตทัง้หมดตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก 
หน่วยงานสารเคมยีโุรป (ECHA) กอ่นทีจ่ะสามารถนํา 
เขา้วางขายในตลาดสหภาพยโุรปได ้และสารที ่
ออกฤทธิท์ีม่อียูใ่นผลติภัณฑก์ลุม่สารชวีฆาตนัน้จะตอ้ง 
เป็นสารทีไ่ดรั้บอนุญาตมากอ่นหนา้นีแ้ลว้  

https://echa.europa.eu/regulat
ions/biocidal-products-
regulation/understanding-bpr 

กฎหมายวา่ดว้ยยา 
ฆา่แมลง ยากําจัดเชือ้รา 

ใชก้ฎระเบยีบของรัฐบาลกลางเกีย่วกบัจัดจําหน่าย 
การขาย และการใชง้านสารกําจัดศัตรพูชื สารกําจัด 

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

https://mykohler.sharepoint.com/ethics/Pages/EthicsHelplineRedirect.aspx
mailto:ComplianceFeedback@Kohler.Com?subject=Feedback%20on%20Environmental%20Policy
https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products
https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/composite-wood-products-program
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/composite-wood-products-program
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pest-control-products-acts-and-regulations-en.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pest-control-products-acts-and-regulations-en.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pest-control-products-acts-and-regulations-en.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pest-control-products-acts-and-regulations-en.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pest-control-products-acts-and-regulations-en.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pest-control-products-acts-and-regulations-en.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pest-control-products-acts-and-regulations-en.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pest-control-products-acts-and-regulations-en.html
https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr
https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr
https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-federal-insecticide-fungicide-and-rodenticide-act
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-federal-insecticide-fungicide-and-rodenticide-act
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-federal-insecticide-fungicide-and-rodenticide-act
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-federal-insecticide-fungicide-and-rodenticide-act
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และยากําจัดหนูของรัฐบา
ลกลางสหรัฐ 
7 U.S.C. §136 et seq. (1996) 

ศัตรพูชืทัง้หมดทีม่กีารจัดจําหน่ายหรอืขายในสหรัฐจะตอ้ง 
ขึน้ทะเบยีน (ไดรั้บใบอนุญาต) จาก EPA 

 
8.6 ขอ้จํากดัดา้นวสัดเุคลอืบและเคลอืบเซรามกิ 

หา้มใชต้ะกัว่และแคดเมยีม และสารประกอบทีเ่กีย่วขอ้งในวสัดทุี ่Kohler Co. จดัซือ้ทีม่กีารใชใ้นการผสมเคลอืบ 
การเคลอืบซอ้นทีใ่ชก้บัเซรามกิ หรอืในผลติภัณฑท์ีเ่คลอืบแลว้โดยเด็ดขาด ซึง่รวมถงึเครือ่งสขุภัณฑเ์ซรามกิ 
อา่งในครัว และกระเบือ้งเซรามกิ 
 
 

8.7 กฎระเบยีบเพิม่เตมิเกีย่วกบัสารอนัตราย 
มกีฎระเบยีบเกีย่วกบัสารอันตรายอืน่ ๆ อกีมากมายทีเ่กดิขึน้ทั่วโลกซึง่ควบคมุ "สารทีม่คีวามน่ากงัวล" อืน่ ๆ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการประเมนิสถานะของผลติภัณฑ ์Kohler ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฏระเบยีบเหลา่นี ้
ตามทีร่ะบไุวใ้นคําอธบิาย กฎระเบยีบบางขอ้กําหนดใหม้กีารแจง้การมอียูข่องสารบางชนดิเทา่นัน้ ในขณะที ่
ขอ้กําหนดอืน่ ๆ กําหนดใหม้กีารจํากดัการใชส้ารบางชนดิ 
 

กฎระเบยีบ  คําอธบิาย ลงิก ์
กฎหมายน้ําดืม่ทีป่ลอดภัย 
และขอ้บังคับเกีย่วกบั 
สารพษิรัฐแคลฟิอรเ์นยี  
ปี 1986 (Proposition 65) 

ตอ้งมกีารแจง้เตอืน  
ธรุกจิตา่ง ๆ จะตอ้งแจง้เตอืน "อยา่งชดัเจนและสมเหตสุม 
ผล” กอ่นทีบ่คุคลใดจะสมัผัสกบัสารเคมทีีอ่ยูใ่นรายการ  

https://oehha.ca.gov/propos
ition-65 

ขอ้บังคับ RoHS ของจนี 
(GB/T-26572) 

ตอ้งมกีารแจง้เตอืนและขอ้จํากดั  
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสารทีอ่ยูใ่น 
สว่นประกอบตา่ง ๆ ตามขอ้บังคับ RoHS ของจนี ในรปูแบบ 
“ตารางแสดงสารอันตราย”  

 

ขอ้บังคับเกีย่วกบั 
แบตเตอรีข่องสหภาพ 
ยโุรป (2006/66/EC) 
 

ตอ้งมขีอ้จาํกดั 
ประกอบดว้ยขอ้จํากดัตา่ง ๆ สําหรับสารอันตรายในแบตเตอรี ่
(ปรอท แคดเมยีม) 

http://ec.europa.eu/environ
ment/waste/batteries/index.
htm 

กฎระเบยีบเกีย่วกบัวัสดุ
สมัผัสอาหารของ 
สหภาพยโุรป 
(1935/2004/EC) 

ตอ้งมขีอ้จาํกดั 
นอกเหนอืจากกฎระเบยีบท่ัวไปแลว้ FCM บางอยา่ง 
ยังอยูภ่ายใตม้าตรการเฉพาะของสหภาพยโุรป ผลติภัณฑ ์
เซรามกิทีต่อ้งสมัผัสกบัอาหาร รวมถงึอา่งลา้งจาน ก็อยูใ่น 
กรอบของ Directive 84/500/EEC (ตะกัว่และแคดเมยีม) 
ดว้ยเชน่กนั 

https://ec.europa.eu/food/s
afety/chemical_safety/food_
contact_materials_en 
 

ขอ้บังคับเกีย่วกบั 
บรรจภุัณฑข์องสหภาพ 
ยโุรป (94/62/EC)  

ตอ้งมขีอ้จาํกดั 
ประกอบดว้ยขอ้จํากดัของสารตา่ง ๆ ในบรรจุภัณฑ ์

http://ec.europa.eu/environ
ment/waste/packaging/legis
.htm 

สารทําลายชัน้บรรยากาศ
โอโซน (ODS)  
(Regulation (EC) 
1005/2009) 

ตอ้งมขีอ้จาํกดั 
หา้ม/จํากดัการใชส้ารทําลายชัน้บรรยากาศโอโซน (ODS) 
ตามพธิสีารมอนทรอีอล 

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

สารมลพษิอนิทรยีท์ี ่
ตกคา้งยาวนาน (POP)  
(Regulation (EC) 850/2004) 

ตอ้งมขีอ้จาํกดั 
หา้ม/จํากดัการใชส้ารมลพษิอนิทรยีท์ีต่กคา้งยาวนาน (POP) 
ตามพธิสีาร UNECE และอนุสญัญากรงุสตอกโฮลม์ 
(Stockholm Convention) 

http://ec.europa.eu/environ
ment/chemicals/internationa
l_conventions/index_en.htm 

 

9.0 ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการแจง้เตอืนและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบเกีย่วกบัสารอนัตรายเพิม่เตมิ 
Kohler ตรวจสอบอยา่งใกลช้ดิถงึการมอียูข่องสารทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิปัญหาดา้นสขุภาพและ/หรอืดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ไมว่า่ในปัจจบัุนสารนัน้จะถกูควบคมุอยูห่รอือาจถกูควบคมุในอนาคตก็ตาม ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบัิตติาม 

https://mykohler.sharepoint.com/ethics/Pages/EthicsHelplineRedirect.aspx
mailto:ComplianceFeedback@Kohler.Com?subject=Feedback%20on%20Environmental%20Policy
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http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/index.htm
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:ev0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:ev0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:ev0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:ev0021
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/international_conventions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/international_conventions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/international_conventions/index_en.htm
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ขอ้กําหนดดา้นกฎระเบยีบทีม่อียูซ่ ึง่หา้มหรอืจํากดัสารบางอยา่งตามทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง และแจง้ให ้Kohler ทราบ 
หากมสีารทีอ่ยูใ่นรายชือ่ที ่"ตอ้งรายงาน” อยูใ่นรายการทีจ่ัดหาใหก้บั Kohler  
 
สารทัง้หมดทีร่ะบไุวใ้นตารางมกีารจัดประเภทเป็นสารตอ้งหา้ม จํากดั ทีเ่กณฑเ์ฉพาะ หรอื ตอ้งรายงาน 
(ไมม่กีารจํากดัการใชง้าน แตซ่พัพลายเออรต์อ้งแจง้ให ้Kohler ทราบถงึการมอียูข่องสารเหลา่นี)้ 

 
สาร หมายเลขทะเบยีน CAS  ระดับการ 

ควบคมุ 
แอนตโิมนไีตรออกไซด ์ 1309-64-4 ตอ้งรายงาน 

แรใ่ยหนิ รวมถงึแรใ่ยหนิสน้ํีาตาล สน้ํีาเงนิ และสขีาว เทรโมไลต ์
วัสดทุีจ่ัดหาใหก้บั Kohler ตอ้งไมม่หีรอืไมม่กีารสมัผัสกบัแรใ่ยหนิ 

จํานวนมาก  ตอ้งหา้ม 

 (บสิ (2-เอทลิเฮกซลิ)พทาเลต (DEHP)  117-81-7 จํากดั 

(บสิฟีนอลเอ (BPA)–4,4’-ไอโซโพรพลิดินีไดฟีนอล) 80-05-7 ตอ้งรายงาน 

สารหน่วงการตดิไฟประเภทโบรมนี จํานวนมาก ตอ้งรายงาน 

บวิทลิเบนซลิพทาเลต (BBP) 85-68-7 จํากดั 

แคดเมยีมและสารประกอบทีม่แีคดเมยีม 7440-43-9 และอืน่ ๆ จํากดั 

คลอรเินตเตตไฮโดรคารบ์อน จํานวนมาก ตอ้งหา้ม 

โลหะโคบอลต ์ 7440-48-4 ตอ้งรายงาน 

ไซยาไนดแ์ละสารประกอบทีม่ไีซยาไนด ์ 57-12-5 จํากดั 

ไดอารเ์ซนกิไตรออกไซด ์ 1327-53-3 จํากดั 

ไดบวิทลิพทาเลต (DBP) 84-74-2 จํากดั 

ไดไอโซบวิทลิพทาเลต (DIBP) 84-69-5 จํากดั 

กา๊ซเรอืนกระจกทีม่ฟีลอูอไรด ์(PFC, SF6, HFC) หลากหลาย ตอ้งหา้ม 

วัสดทุีม่สีารประกอบฮาโลเจน จํานวนมาก ตอ้งรายงาน 

สารประกอบเฮกซะวาเลนตโ์ครเมยีม จํานวนมาก จํากดั 

รายชือ่ในบัญชแีดง ILFI และบัญชเีฝ้าระวัง (ดคํูาจํากดัความในหัวขอ้ 6.0) 
ด ูhttps://living-future.org/declare/declare-about/red-list 

จํานวนมาก ตอ้งรายงาน 

ตะกัว่และสารประกอบทีม่ตีะกัว่ 7439-92-1 และอืน่ ๆ จํากดั 

ปรอทและสารประกอบทีม่ปีรอท 7439-97-6 และอืน่ ๆ จํากดั 

นกิเกลิและสารประกอบทีม่นีกิเกลิ 7440-02-0 และอืน่ ๆ ตอ้งรายงาน 

เปอรค์ลอเรต จํานวนมาก จํากดั 

ฟีนอล ไอโซโพรไพเลตฟอสเฟต (3:1) (PIP (3:1)) 68937-41-7 ตอ้งหา้ม 

พอลโิบรมเินตไบฟีนลิ (PBB) จํานวนมาก จํากดั 

พอลโิบรมเินตไดฟีนลิอเีทอร ์(PBDE) 
(รวม DecaBDE) 

จํานวนมาก  จํากดั 

พอลคิลอรเินตไบฟีนลิ (PCB) 1336-36-3, 11097-69-1, 2437-79-8, 
11096-82-5, 53469-21-9 

ตอ้งหา้ม 

พอล-ิ และ เพอรฟ์ลอูอโรอัลคลิ) 
(PFAS รวมถงึ PFOA และ PFOS) 

335-67-1, 1763-23-1 
มสีาร PFAS มากกวา่ 5,000 ชนดิ - 
Kohler ตอ้งทราบวา่มกีารใชส้ารใดบา้ง 

จํากดัหรอืตอ้ง 
รายงาน 

พอลคิลอรเินตแนฟทาลนี (PCN) หลากหลาย เชน่ 70776-3-3 จํากดั 

พอลไิวนลิคลอไรด ์(PVC) 9002-86-2 ตอ้งรายงาน 

คลอรเินตพาราฟินหว่งโซส่ัน้และกลาง  
(อัลเคน C10-13 และ C14-17, คลอโร) 

85535-84-8, 85535-85-9 จํากดั 

ซลิโิคน จํานวนมาก ตอ้งรายงาน 

เตตระโบรโม-บสิฟีนอลเอ (TBBPA) 79-94-7 ตอ้งรายงาน 
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10.0 แรธ่าตทุ ีม่ขีอ้ขดัแยง้  
แมว้า่แรธ่าตเุหลา่นีไ้มไ่ดเ้ป็น “สารทีถ่กูจํากดั ควบคมุ หรอืเป็นอันตราย” แตก่ารจดัหาแรธ่าตเุหลา่นีอ้ยูภ่ายใต ้
ขอ้กําหนดของกฎหมาย SEC Dodd-Frank ของสหรฐัเชน่เดยีวกบักฎระเบยีบ (สหภาพยโุรป) 2017/821 ของ 
รัฐสภายโุรป  
 
ภายใตก้ฎระเบยีบของสหรัฐและยโุรปสําหรับ “แรธ่าตทุีม่ขีอ้ขดัแยง้” ในปัจจบัุนมแีรแ่รธ่าตทุีเ่ขา้เกณฑน์ี ้ไดแ้ก ่

• แคสสเิทอไรต ์– เลขทะเบยีน CAS 7440-31-5 
• วลูฟราไมต ์–เลขทะเบยีน CAS 7440-33-7 
• โคลแทน – เลขทะเบยีน CAS 7440-25-7 
• ทองคํา – เลขทะเบยีน CAS 7440-57-5 

 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหข้อ้มลูกบั Kohler วา่มแีรธ่าตเุหลา่นีอ้ยูห่รอืไมแ่ละแหลง่ทีม่าดัง้เดมิของแรธ่าต ุ 
หากม ีควรทํารายงานโดยใช ้“เทมเพลตการรายงานแรธ่าตทุีม่ขีอ้ขดัแยง้” (CMRT) ตามมาตรฐาน 
อตุสาหกรรมทีส่ามารถทําไดใ้นระดับของซพัพลายเออร ์
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/conflict-minerals-reporting-template/ 

 
ประเทศอืน่ ๆ และรัฐตา่ง ๆ ในสหรัฐมขีอ้กําหนดดา้นซพัพลายเออรท์ีร่ับผดิชอบเพิม่เตมิเกีย่วกบัการ 
จัดหาแหลง่แรธ่าตทุีม่ขีอ้ขดัแยง้ ซพัพลายเออรอ์าจไดร้ับการรอ้งขอใหจ้ดัทําเอกสาร 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดการรับรองทีกํ่าลังพัฒนาอยูส่าํหรับแรธ่าตทุีม่ขีอ้ขดัแยง้ 
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ความเป็นมา 
เวอรช์นั วนัที ่ คําอธบิาย 

1.0 13 
พฤษภาคม 

2019 

ฉบับเริม่ตน้รา่งโดย Cally Edgren 
1. จัดทําขอ้กําหนดดา้นสิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑ ์Kohler Co. 
2. รวมถงึกฎระเบยีบทางเคมแีละสารประกอบของผลติภัณฑ ์และสารทีม่คีวามน่ากังวล 
3. ชีแ้จงความคาดหวังจากซพัพลายเออร ์
4. ชีแ้จงขอ้กําหนดของเอกสาร 

2.0 6  
กนัยายน 

2019 

ฉบับร่างเริม่ตน้แกไ้ขโดย Cally Edgren, Michael Read และ Chelsie Warne: 
1. ปรับปรงุพืน้ทีใ่นการทํางานของ Kohler Co. ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากนโยบายนี้ 
2. กําหนดขอบเขตของนโยบายนี้ละเอยีดยิง่ขึน้ 
3. แกไ้ขวันทีอ่า้งองิของรายการสาร SVHC ในกฎระเบยี REACH ในภาคผนวก ฉ 

เพือ่แสดงการปรับปรงุขอ้มลูในเดอืนกรกฎาคม 2019 
4. ลบการอา้งองิถงึความรับผดิชอบดา้นคณุภาพ เนือ่งจากสว่นนีม้กีารจัดการทีแ่ตกตา่งกันโดยกลุม่ธรุกจิตา่ง ๆ ของ  

Kohler Co. 
5. ยอมรับการแกไ้ขการตรวจสอบดา้นกฎหมายขัน้สดุทา้ยแลว้ 
 

3.0 24 
เมษายน 
2020 

แกไ้ขโดย Cally Edgren 
1. อธบิายความรับผดิชอบของซพัพลายเออรใ์นหัวขอ้ 4.0 เพือ่ระบถุงึขอ้กําหนดสําหรับสารฟอรม์าลดไีฮดแ์ละรังส ี

การสง่ขอ้มลูทีร่วบรวมผ่านกจิกรรมการเก็บรวบรวมขอ้มลูของบคุคลทีส่าม และการแจง้เตอืนการจัดการการ 
เปลีย่นแปลงการออกแบบ 

2. อธบิายขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยทางรังสขีองซพัพลายเออร ์
และเปลีย่นแปลงหมายเลขของหัวขอ้ทีเ่หลอืตามลําดับ  

3. เพิม่หัวขอ้ 7.0 ทีส่รปุขอ้กําหนดการเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูวัสด ุ
4. เพิม่สารในขอ้บังคับ RoHS ในหัวขอ้ 8.0 
5. เพิม่กฎหมายวา่ดว้ยยาฆา่แมลง ยากําจัดเชือ้รา และยากําจัดหนูของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FIFRA) ในหัวขอ้ 8.5 
6. เพิม่การอา้งองิขอ้กําหนดเรือ่ง “แรธ่าตทุีม่ขีอ้ขัดแยง้” ของสหภาพยโุรป ในหัวขอ้ 9.0 
7. เพิม่การอา้งองิถงึสหราชอาณาจักรนอกเหนอืจากสหภาพยโุรป 
8. เพิม่คําชีแ้จงสําหรับ “การเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูวัสดทัุง้หมด” ในสว่นของคําจํากดัความแทนในสว่นของภาคผนวก 

ก  
9. สรา้งหัวขอ้แยกตา่งหากสําหรับขอ้กําหนดเรือ่งสารฟอรม์าลดไีฮด ์และเพิม่ภาคผนวกพรอ้มขอ้กําหนดจําเพาะ 
10. ลบภาคผนวก ก, จ และ ฉ และเปลีย่นหัวขอ้ภาคผนวกอืน่ ๆ ตามลําดับ 
11. เนือ้หายอ่ยอืน่ ๆ เพือ่ความชดัเจน 

4.0 6  
เมษายน 
2021 

แกไ้ขโดย Cally Edgren 
1. เพิม่การอา้งองิถงึฐานขอ้มลู SCIP ของสหภาพยโุรป เกีย่วกบัการรายงานสาร SVHC ในกฎระเบยีบ REACH 

ของสหภาพยโุรป ทัง้ในสว่นคําจํากดัความหัวขอ้ 6.0 และกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป หัวขอ้ 8.1 
2. จัดทําหัวขอ้ 8.5 สําหรับ "ผลติภัณฑก์ลุม่สารชวีฆาต" และยา้ยการอา้งองิถงึการใชวั้สดทุีไ่ดร้ับอนุญาตภายใต ้

กฎระเบยีบผลติภัณฑก์ลุม่สารชวีฆาตของสหภาพยโุรป และ FIFRA ของสหรัฐไปไวใ้นหัวขอ้นี ้เพิม่ขอ้กําหนดสําหรับ 
กฎหมายเกีย่วกบัผลติภัณฑค์วบคมุศัตรพูชืของแคนาดา แกไ้ขตัวเลขหัวขอ้ทีต่ามมาทัง้หมดตามลําดับ 

3. จัดทําหัวขอ้ 8.6 สําหรับ “ ขอ้จํากดัวัสดเุคลอืบ” 
4. เพิม่กฎระเบยีบเกีย่วกบัวัสดสุมัผัสอาหารของสหภาพยโุรป ในหัวขอ้ 8.7 “กฎระเบยีบเพิม่เตมิเกีย่วกบัสารอันตราย” 
5. เพิม่ฟีนอล ไอโซโพลไฟเลต ฟอสเฟต (3: 1) ในหัวขอ้ 9.0 เนือ่งจากมขีอ้หา้มใหมใ่น TSCA ของสหรัฐ 
6. ขอ้กําหนดของสหราชอาณาจักรทีเ่พิม่เขา้มาร่วมกบัขอ้กําหนดของสหภาพยโุรปเพือ่แสดงการสิน้สดุของระยะเวลา 

การเปลีย่นผา่นในการออกจากสหภาพยโุรปของสหราชอาณาจักร 
7. เพิม่ภาคผนวก ค และ ง สําหรับเทมเพลตกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรปและ กฎหมาย Prop 65 

ของแคลฟิอรเ์นีย เพือ่ใชก้บัโปรแกรมการเก็บรวบรวมขอ้มลูการยนิยอม หากจําเป็น 
ยา้ยขอ้กําหนดเกีย่วกบัสารฟอรม์าลดไีฮดไ์ปไวใ้นภาคผนวก จ 
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KOHLER® 
นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑ ์

รายการวัสดคุวบคมุ 
(PEP-RML-001) 

 

รายงานขอ้กังวล ► ขอ้เสนอแนะ ► 
สําเนาเอกสารทีพ่มิพอ์อกมาจะไมอ่ยูใ่นการควบคมุ 6 เมษายน 2021 ▪ เวอรช์นั 4.0 หนา้ 11 จาก 18 
 

ภาคผนวก ก - ขอ้กําหนดสําหรบัเอกสารรบัรองขอ้บงัคบั RoHS 
ของสหภาพยโุรป/สหราชอาณาจกัรจากซพัพลายเออร ์
 
ในสถานการณ์สว่นใหญ ่การแสดง “ใบรับรองความสอดคลอ้งตามมาตรฐาน" (ฃ CoC) ทีซ่พัพลายเออรใ์หไ้วส้ําหรับขอ้บังคับ 
RoHS ของสหราชอาณาจักรเป็นเอกสารทีย่อมรับไดส้ําหรับไฟลท์างเทคนคิเพือ่รองรับการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ คําแนะนํา 
สําหรับใบรับรองความสอดคลอ้งตามมาตรฐานไดใ้หไ้วด้า้นลา่ง พรอ้มตัวอยา่งในภาคผนวก ข 
 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความเสีย่งของสว่นประกอบและซพัพลายเออร ์เอกสารเพิม่เตมิ รวมถงึ "การเปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูวสัด"ุ 
(FMD) และ/หรอืรายงานการทดสอบเชงิวเิคราะห ์อาจถกูรอ้งขอโดย Kohler เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพันของเรา 
ภายใตม้าตรฐานความสอดคลอ้ง EN 50581:2012 / IEC 63000:2016 / EN IEC 63000:2018 “เอกสารทาง 
เทคนคิสําหรับการประเมนิผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการใชส้ารอันตราย” 
 
“ใบรบัรองความสอดคลอ้งตามมาตรฐาน” จากซพัพลายเออร ์
เอกสารรับรอง RoHS จากซพัพลายเออรท์ีจ่ดัหาใหก้บั Kohler (หรอืทีรู่จ้ักกนัวา่ “ใบรับรองความสอดคลอ้งตามมาตรฐาน ” หรอื 
RoHS CoC) จะตอ้งมเีนือ้หา (เป็นอยา่งนอ้ย) ดังตอ่ไปนี ้

• การอา้งองิถงึระเบยีบทีม่กีารอา้งถงึการปฏบัิตติามขอ้บังคับนัน้ (EU RoHS Directive 2011/65/EU และ UK RoHS 
2012 No. 3032)  

o การรับรองควรอา้งองิถงึการแกไ้ข 2015/863 (“ฟทาเลต”) และการแกไ้ขเพิม่เตมิใด ๆ 
ทีต่ามมาซึง่เปลีย่นแปลงสารทีร่ะบไุวใ้นขอ้บังคับ RoHS ของสหภาพยโุรป ภาคผนวก 2 

• การรับรองทีย่นืยันวา่สารควบคมุในวัสด ุชิน้สว่น และ/หรอืชดุประกอบยอ่ยนัน้อยูใ่นระดับทีอ่นุญาตไว ้
โดยกฎระเบยีบทีอ่า้งถงึ 

o หากมสีารอยูเ่หนอืระดับทีอ่นุญาตไว ้ขอ้ยกเวน้ในการใชง้านทีไ่ดร้ับอนุญาต (และไมห่มดอาย)ุ จากภาคผนวก 
III ของขอ้บังคับ RoHS ของสหภาพยโุรปจะตอ้งระบไุวใ้นการรับรองนัน้  

• หมายเลขชิน้สว่นและคําอธบิายของรายการทีจ่ัดหาใหก้บั Kohler  
o การรับรองตอ้งครอบคลมุวสัด ุชิน้สว่น และ/หรอืชดุประกอบยอ่ยทีเ่ฉพาะเจาะจง หรอืกลุม่ของวัสด ุชิน้สว่น 

และ/หรอืชดุประกอบยอ่ยทีเ่ฉพาะเจาะจง 
o การแสดงรายการชิน้สว่นหลายรายการในใบรบัรองเดยีวกนัโดยใชต้ารางเป็นรปูแบบทีย่อมรับได ้

• วันทีผ่ลติครัง้แรกตามขอ้จํากดัวัสด ุ
• ลายมอืชือ่ของตัวแทนบรษัิท 
• วันทีอ่อกใบรับรอง 
• ใบรับรองจะตอ้งมหีัวจดหมายของบรษัิท (ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท)์ 
• จะตอ้งจดัทําใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษหรอืภาษาอืน่ทีไ่ดร้บัการอนุมัตขิองประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป 

 
ขอ้มลูทีแ่นะนําอืน่ ๆ: 

• ขอ้มลูการตดิตอ่สําหรบัคําถามตดิตาม 
• ตัวเลอืกอืน่ทีแ่นะนําสําหรับชิน้สว่นทีไ่มต่รงตามขอ้จํากดั 
• วธิกีารทีใ่ชใ้นการพจิารณาการปฏบัิตติามกฎระเบยีบของชิน้สว่น (เชน่ การทดสอบวสัดขุองบคุคลทีส่าม 

หรอืการประเมนิกระบวนการผลติและหว่งโซอ่ปุทาน)  
o หากมกีารทําการทดสอบเชงิวเิคราะห ์(ควรเป็นไปตามมาตรฐาน IEC/EN 62321) 

ขอใหแ้นบสาํเนาผลการทดสอบทีล่งวันทีไ่วม้าพรอ้มกบัเอกสารดว้ย 
 
ผลการทดสอบเชงิวเิคราะห ์
อาจมกีารรอ้งขอผลการทดสอบเชงิวเิคราะหซ์ึง่ใชว้ธิกีารทีอ่ธบิายหรอือา้งองิไวใ้น IEC62321:2008 
และการปรับปรงุแกไ้ขในภายหลังสาํหรับสว่นประกอบหรอืสนิคา้โภคภัณฑบ์างอยา่ง  
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KOHLER® 
นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑ ์

รายการวัสดคุวบคมุ 
(PEP-RML-001) 

 

รายงานขอ้กังวล ► ขอ้เสนอแนะ ► 
สําเนาเอกสารทีพ่มิพอ์อกมาจะไมอ่ยูใ่นการควบคมุ 6 เมษายน 2021 ▪ เวอรช์นั 4.0 หนา้ 12 จาก 18 
 

ภาคผนวก ข - เทมเพลตสําหรบัเอกสารรบัรองขอ้บงัคบัจาก RoHS 
ของสหภาพยโุรป/สหราชอาณาจกัร 
 
ดา้นลา่งนีเ้ป็นตวัอยา่งทีส่ามารถใชไ้ดส้าํหรับเอกสารรับรองขอ้บังคับจาก RoHS ของสหภาพยโุรป/สหราชอาณาจักร 
ไมบั่งคับใหซ้พัพลายเออรต์อ้งใชเ้ทมเพลตนี ้แตใ่นเอกสารตอ้งมขีอ้มลูทีแ่สดงในตาราง ตลอดจนการอา้งองิถงึ 
กฎขอ้บังคับเฉพาะและการแกไ้ข 2015/863 อนุญาตใหส้ามารถรวมหลายชิน้สว่นไวใ้นเอกสารรับรองเดยีวกนัใน 
รปูแบบตาราง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(แทรกหวัจดหมายของบรษิทั) 
ชือ่บรษิทั: 
 
วนัที:่ 

 
เอกสารรบัรองการปฏบิตัติามขอ้บงัคบั RoHS ของสหภาพยโุรป/สหราชอาณาจกัร 

 
ตารางดา้นลา่งนีแ้สดงสถานะของชิน้สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้บังคับของสหภาพยโุรป 2011/65 / EU – ขอ้บังคับ 
เกีย่วกบัการจํากดัสารอันตราย (RoHS) และการแกไ้ขในภายหลัง รวมถงึขอ้บังคับ 2015/863 ภาคผนวก II ฉบับแกไ้ข 
ตลอดจนขอ้กําหนดวา่ดว้ยขอ้จํากดัการใชส้ารอันตรายบางชนดิในกฎระเบยีบเกีย่วกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ 
(2012 No. 3032) หรอืทีห่รอืเรยีกวา่ขอ้บังคบั RoHS ของสหราชอาณาจักร  
 
ขดีจํากดัปรมิาณจะคาํนวณทีร่ะดบัวสัดเุนือ้เดยีวกนั: 
1. ตะกัว่ (Pb) – 0.1% (1000 ppm) 
2. ปรอท (Hg) – 0.1% (1000 ppm) 
3. แคดเมยีม (Cd) – 0.01% (100 ppm) นีเ่ป็นเกณฑท์ีตํ่า่กวา่สารควบคมุอืน่ 
4. เฮกซะวาเลนตโ์ครเมยีม (Cr VI) – 0.1% (1000 ppm) 
5. พอลโิบรมเินตไบฟีนลิ (PBB) – 0.1% (1000 ppm) 
6. พอลโิบรมเินตไดฟีนลิอเีทอร ์(PBDE) – 0.1% (1000 ppm) 
7. บสิ (2-เอทลิเฮกซลิ) ฟทาเลต (DEHP) – 0.1% (1000 ppm) 
8. เบนซลิบวิทลิฟทาเลต (BBP) – 0.1% (1000 ppm) 
9. ไดบวิทลิฟทาเลต (DBP) – 0.1% (1000 ppm) 
10. ไดไอโซบวิทลิพทาเลต (DIBP) – 0.1% (1000 ppm) 
 
หากปรมิาณของสารเกนิขดีจํากดัทีอ่นุญาตและมกีารยกเวน้ตามขอ้บังคับ RoHS จะตอ้งระบกุารยกเวน้ขอ้บงัคบั RoHS 
ของสหภาพยโุรปทีเ่กีย่วขอ้งไวใ้นรายการชิน้สว่นทีเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดของ RoHS ดา้นลา่ง หากชิน้สว่นม ี
สารทีอ่ยูใ่นรายการ RoHS มากกวา่หนึง่ชนดิ ใหร้ะบแุตล่ะสารแยกกนัคนละบรรทัด 
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KOHLER® 
นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑ ์

รายการวัสดคุวบคมุ 
(PEP-RML-001) 

 

รายงานขอ้กังวล ► ขอ้เสนอแนะ ► 
สําเนาเอกสารทีพ่มิพอ์อกมาจะไมอ่ยูใ่นการควบคมุ 6 เมษายน 2021 ▪ เวอรช์นั 4.0 หนา้ 13 จาก 18 
 

 

หมายเลขชิน้สว่น คําอธบิาย สถานะ RoHS 
 

ชือ่สาร RoHS 
(หากมอียู)่ 

 
ความเขม้ขน้ทีเ่ป็นเ

นือ้เดยีวกนั 

ขอ้ยกเวน้ตาม 
ขอ้บงัคบั RoHS 

ของสหภาพยโุรป
ทีใ่ช ้

A2X33 ตัวเรอืนพลาสตกิ สอดคลอ้งตามมาตรฐาน ไมม่ ี   
SNJ401 โครงยดึอะลมูเินยีม สอดคลอ้งตามขอ้ยกเวน้

ทีใ่ช ้
ตะกัว่ 0.2% 6(b) 

PLJ804 ฉนวนกนัความรอ้น  ไมส่อดคลอ้งตาม 
มาตรฐาน 

ตะกัว่ 4.1% ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 
ชือ่-สกลุตวับรรจง:   ลายมอืชือ่:  

ตําแหนง่:   วนัที:่  
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KOHLER® 
นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑ ์

รายการวัสดคุวบคมุ 
(PEP-RML-001) 

 

รายงานขอ้กังวล ► ขอ้เสนอแนะ ► 
สําเนาเอกสารทีพ่มิพอ์อกมาจะไมอ่ยูใ่นการควบคมุ 6 เมษายน 2021 ▪ เวอรช์นั 4.0 หนา้ 14 จาก 18 
 

ภาคผนวก ค - เทมเพลตสําหรบัเอกสารรบัรองกฎระเบยีบ REACH 
ของสหภาพยโุรป 
 
ดา้นลา่งนีเ้ป็นตวัอยา่งทีส่ามารถใชไ้ดส้าํหรับเอกสารรับรองกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป ไมไ่ดบั้งคับใหซ้พัพลายเออร ์
ตอ้งใชเ้ทมเพลตนี ้แตใ่นเอกสารตอ้งมขีอ้มลูทีแ่สดงในตาราง ตลอดจนการรับรองตามรายการสาร SVHC ในกฎระเบยีบ REACH 
ของสหภาพยโุรปลา่สดุ อนุญาตใหส้ามารถรวมหลายชิน้สว่นไวใ้นเอกสารรบัรองเดยีวกนัในรปูแบบตาราง 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(แทรกหวัจดหมายของบรษิทั) 
 

ชือ่บรษิทั: 
 
วนัที:่ 

 
เอกสารรบัรองสารในบญัชรีายชือ่ทีเ่ขา้ขา่ยตามกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป 

(สารทีม่คีวามน่ากงัวลสงู – SVHC) 
 

ตารางดา้นลา่งนีแ้สดงสถานะของชิน้สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎระเบยีบของสหภาพยโุรป (EC) 1907/2006 – “การขึน้ทะเบยีน 
การประเมนิ การขออนุญาต และขอ้จํากดัของสารเคม ี(REACH)” “บญัชรีายชือ่สารทีเ่ขา้ขา่ยตอ้งขออนุญาต” 
(สารทีม่คีวามน่ากงัวลสงู หรอืเรยีกกวา่ SVHC) ทีเ่ผยแพรแ่ละปรับปรงุโดย องคก์รสารเคมยีโุรป (ECHA) 
https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
 
ตามมาตรา 33(1) ของกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป สาร SVHC ใด ๆ ทีม่อียูเ่กนิกวา่ 0.1% โดยน้ําหนักทีร่ะดับวตัถ ุ
(ตามทีก่ฎระเบยีบกําหนดไว)้ จะตอ้งมกีารรายงานตอ่ผูร้ับวตัถดุังกลา่ว 
 
เอกสารรับรองนีจ้ะเทยีบกบับญัชเีฝ้าระวงัลา่สดุทีเ่ผยแพร ่นับตัง้แตวั่นทีร่ะบใุนเอกสารรับรอง ดังทีแ่สดงบนเว็บไซต ์
ทีอ่า้งองิขา้งตน้ 
 
หากชิน้สว่นมสีาร SVHC มากกวา่หนึง่รายการ จะตอ้งระบแุตล่ะสารแยกกนัคนละบรรทดั 
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KOHLER® 
นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑ ์

รายการวัสดคุวบคมุ 
(PEP-RML-001) 

 

รายงานขอ้กังวล ► ขอ้เสนอแนะ ► 
สําเนาเอกสารทีพ่มิพอ์อกมาจะไมอ่ยูใ่นการควบคมุ 6 เมษายน 2021 ▪ เวอรช์นั 4.0 หนา้ 15 จาก 18 
 

หมายเลขชิน้สว่น คําอธบิาย ชือ่สาร SVHC 
(หากมอียู)่ 

หมายเลข CAS 
หรอืหมายเลข 

EC 

ความเขม้ขน้ 
(รอ้ยละของ 

นํา้หนกั) 

หมายเลขฐานขอ้มลู SCIP 
ของสหภาพยโุรป 

(หากนําสง่) 

A2X33 ตัวเรอืนพลาสตกิ ไมม่ ี    
SNJ401 โครงยดึอะลมูเินยีม ตะกัว่ 7439-92-1 0.2% 4a8e4a91-733z-5bje-m01 

PLJ804 ฉนวนกนัความรอ้น ตะกัว่ 7439-92-1 4.1% 21jc525-e096-4kl1230 

      

      

 
หา้มผลติภัณฑใ์ดทีจ่ัดหาใหก้บั Kohler Co. มสีารทีถ่กูจํากดัโดยกฎระเบยีบ REACH ของสหภาพยโุรป ภาคผนวก XVII, 
“รายการควบคมุ”เกนิกวา่เกณฑท์ีอ่นุญาตหรอืสําหรับการใชง้านทีม่กีฎระเบยีบหา้มไว ้
 

ชือ่-สกลุตวับรรจง:   ลายมอืชือ่:  

ตําแหนง่:   วนัที:่  
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mailto:ComplianceFeedback@Kohler.Com?subject=Feedback%20on%20Environmental%20Policy


KOHLER® 
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รายการวัสดคุวบคมุ 
(PEP-RML-001) 

 

รายงานขอ้กังวล ► ขอ้เสนอแนะ ► 
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ภาคผนวก ง - เทมเพลตสําหรบัเอกสารรบัรองกฎหมาย Prop 65 ของ 
รฐัแคลฟิอรเ์นยี 
 
ดา้นลา่งนีเ้ป็นตวัอยา่งทีส่ามารถใชไ้ดส้าํหรับเอกสารรับรองกฎหมาย Prop 65 ของรฐัแคลฟิอรเ์นยี ไมไ่ดบั้งคับให ้
ซพัพลายเออรต์อ้งใชเ้ทมเพลตนี ้แตใ่นเอกสารตอ้งมขีอ้มลูทีแ่สดงในตาราง ตลอดจนการรับรองตามรายการสารตา่ง ๆ 
ในกฎหมาย Proposition 65 ของแคลฟิอรเ์นยีลา่สดุ อนุญาตใหส้ามารถรวมหลายชิน้สว่นไวใ้นเอกสารรบัรองเดยีวกนัใน 
รปูแบบตาราง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(แทรกหวัจดหมายของบรษิทั) 
 

ชือ่บรษิทั: 
 
วนัที:่ 

 
เอกสารรบัรองสารทีอ่ยูใ่นกฎหมาย Proposition 65 ของรฐัแคลฟิอรเ์นยี 

(กฎหมายเกีย่วกบัน้ําดืม่ทีป่ลอดภัยและการควบคมุสารพษิของรัฐแคลฟิอรเ์นยี) 
 

ตารางดา้นลา่งนีแ้สดงสถานะของชิน้สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายเกีย่วกบัน้ําดืม่ทีป่ลอดภยัและการควบคมุสารพษิของ 
รัฐแคลฟิอรเ์นยีปี 1986 (Proposition 65) ซึง่เผยแพรแ่ละปรับปรงุโดยสํานักงานประเมนิอันตรายสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม 
รัฐแคลฟิอรเ์นยี (OEHHA)https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list 
 
เอกสารรับรองนีจ้ะเทยีบกบัรายการลา่สดุทีเ่ผยแพร ่นับตัง้แตวั่นทีร่ะบใุนเอกสารรับรอง ดังทีแ่สดงบนเว็บไซตท์ีอ่า้งองิขา้งตน้ 
 
หากชิน้สว่นมสีารทีอ่ยูใ่นรายการมากกวา่หนึง่ชนดิ ใหร้ะบแุตล่ะสารแยกกนัคนละบรรทดั 
 

หมายเลขชิน้สว่น คําอธบิาย 
ชือ่สารเคมตีามทีร่ะบใุน

กฎหมาย Prop 65 
ของรฐัแคลฟิอรเ์นยี  

(หากมอียู)่ 

 
เลขทะเบยีน CAS 

 
ความเขม้ขน้ 
(รอ้ยละของ 

นํา้หนกั) 

A2X33 ตัวเรอืนพลาสตกิ ไมม่ ี   
SNJ401 โครงยดึอะลมูเินยีม ตะกัว่ 7439-92-1 0.2% 
PLJ804 ฉนวนกนัความรอ้น  ตะกัว่ 7439-92-1 4.1% 
PLJ804 ฉนวนกนัความรอ้น  สไตรนี 100-42-5 3.2% 
     

 
 

ชือ่-สกลุตวับรรจง:   ลายมอืชือ่:  

ตําแหนง่:   วนัที:่  
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รายการวัสดคุวบคมุ 
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สําเนาเอกสารทีพ่มิพอ์อกมาจะไมอ่ยูใ่นการควบคมุ 6 เมษายน 2021 ▪ เวอรช์นั 4.0 หนา้ 17 จาก 18 
 

ภาคผนวก จ – ขอ้กําหนดการรบัรองสารฟอรม์าลดไีฮด ์
 
กฎหมายควบคมุสารพษิ ขอ้ VI (40CFRPart770)  
มาตรฐานการปลอ่ยสารฟอรม์าลดไีฮดส์ําหรับผลติภัณฑไ์มป้ระกอบ  
 
วัตถปุระสงคข์องกฎขอ้สดุทา้ยนีค้อื เพือ่ลดการปลอ่ยสารฟอรม์าลดไีฮดจ์ากผลติภัณฑไ์มป้ระกอบและสนิคา้สาํเร็จรปูทีม่ ี
ผลติภัณฑเ์หลา่นี ้ทีม่กีารขาย จัดจําหน่าย เสนอขาย หรอืผลติ (รวมถงึนําเขา้) ในสหรฐั ผลติภัณฑไ์มป้ระกอบที ่
ครอบคลมุอยูใ่นกฎสดุทา้ยนี ้ไดแ้ก ่ไมอั้ดเนือ้แข็ง แผน่ใยไมอั้ดความหนาแน่นปานกลาง และแผน่ไมอั้ดปารต์เิคลิ และ 
สนิคา้สําเร็จรปูทีม่สีว่นประกอบของผลติภัณฑเ์หลา่นี ้
 
TSCA Title VI มผีลบังคับใชต้อ่แตไ่มจํ่ากดัเพยีงผูผ้ลติ ผูนํ้าเขา้ ผูจ้ัดจําหน่าย ผูค้า้ปลกี ผูผ้ลติแผง ผูแ้ปรรปู 
ผูใ้หก้ารรับรองบคุคลทีส่าม และหน่วยงานรับรองของผลติภณัฑไ์มป้ระกอบและสนิคา้สําเร็จรปูทีม่ผีลติภณัฑเ์หลา่นี ้ทีข่าย 
จัดจําหน่าย เสนอขาย หรอืผลติ (รวมถงึนําเขา้) ในสหรฐั  
https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products 
 
ขอ้กําหนดในกฎระเบยีบ รวมถงึ 

• แผงหรอืชดุรวมแผงจะตอ้งตดิฉลากทีร่ะบชุือ่ผูผ้ลติแผง หมายเลขล็อต หมายเลข EPA TSCA Title VI TPC 
และขอ้ความระบวุา่ผลติภัณฑนั์น้ผา่นการรับรองตาม TSCA Title VI 

• ผูแ้ปรรปูสนิคา้สําเร็จรปูตอ้งตดิฉลากสนิคา้สาํเร็จรปูทกุรายการทีม่กีารผลติ หรอืกลอ่งหรอืชดุรวมทกุชิน้ทีม่สีนิคา้ 
สําเร็จรปูนัน้ 

• การตดิฉลากผลติภัณฑจ์ะตอ้งทําเป็นแบบตราประทับ แท็ก หรอืสตกิเกอร ์
• อยา่งนอ้ยทีส่ดุการตดิฉลากตอ้งมขีอ้ความภาษาอังกฤษทีอ่า่นออกชดัเจน ทีร่ะบชุือ่ผูแ้ปรรปู วันทีผ่ลติสนิคา้สาํเร็จรปู 

(ในรปูแบบเดอืน/ปี) และขอ้ความระบวุา่สนิคา้สําเร็จรปูนัน้สอดคลอ้งตามระเบยีบ TSCA Title VI 
• ใบแจง้หนีท้ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งมขีอ้ความระบวุา่ผลติภัณฑไ์มป้ระกอบ ชิน้สว่น หรอืสนิคา้สาํเร็จรปูนัน้ 

สอดคลอ้งตามระเบยีบ TSCA Title VI 
• สําหรับการนําเขา้ โปรดเตรยีมตัวแสดงบันทกึขอ้มลูทีร่ะบชุือ่ผูผ้ลติแผงและวันทีผ่ลติผลติภัณฑไ์มป้ระกอบ 

เมือ่มกีารรอ้งขอ 

 
กฎระเบยีบรฐัแคลฟิอรเ์นยี §93120 ถงึ 93120.12 
มาตรการควบคมุสารพษิในอากาศ (ATCM) เพือ่ลดการปลอ่ยสารฟอรม์าลดไีฮดจ์ากผลติภณัฑไ์มป้ระกอบ 
 
วัตถปุระสงคข์องมาตรการควบคมุสารพษิในอากาศนีค้อื เพือ่ลดการปลอ่ยสารฟอรม์าลดไีฮดจ์ากผลติภัณฑไ์มป้ระกอบและ 
สนิคา้สําเร็จรปูทีม่ผีลติภัณฑไ์มป้ระกอบทีม่กีารขาย เสนอขาย จัดจําหน่าย ใชง้าน หรอืผลติเพือ่การขายในรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
ผลติภัณฑไ์มป้ระกอบทีค่รอบคลมุอยูใ่นกฎขอ้บังคับนี ้ไดแ้ก ่ไมอั้ดเนือ้แข็ง แผน่ใยไมอั้ดความหนาแน่นปานกลาง และ 
แผน่ไมอั้ดปารต์เิคลิ 
 
ATCM บังคับใชก้บัผูผ้ลติ ผูจ้ดัจําหน่าย ผูนํ้าเขา้ ผูแ้ปรรปู ผูค้า้ปลกี และผูใ้หก้ารรับรองบคุคลทีส่ามของผลติภัณฑไ์มป้ระกอบ 
และสนิคา้สําเร็จรปูทีม่ผีลติภณัฑไ์มป้ระกอบซึง่กําหนดไวส้าํหรับการใชง้านในตลาดแคลฟิอรเ์นยี  
https://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/compwood.htm 
 
ขอ้กําหนดในกฎระเบยีบ รวมถงึ 

• ซพัพลายเออร/์ผูข้ายของ Kohler Co. จะตอ้งรับรองวา่ผลติภณัฑไ์มป้ระกอบและสนิคา้สําเร็จรปูทีจ่ัดหาใหนั้น้ 
เป็นไปตามกฎระเบยีบ รวมทัง้มาตรฐานการปลอ่ยมลพษิทีบั่งคับใช ้การรับรองของบคุคลทีส่าม และขอ้กําหนด 
ในการเก็บรักษาบันทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

https://mykohler.sharepoint.com/ethics/Pages/EthicsHelplineRedirect.aspx
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รายการวัสดคุวบคมุ 
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รายงานขอ้กังวล ► ขอ้เสนอแนะ ► 
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• ผลติภัณฑไ์มป้ระกอบแตล่ะแผงหรอืแตล่ะชดุรวมจะตอ้งตดิฉลากระบไุวอ้ยา่งชดัเจนเพือ่บง่บอกถงึการปฏบัิตติาม 
มาตรฐานการปลอ่ยมลพษิ ฉลากควรมขีอ้มลูตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งนอ้ย: 

o ชือ่ผูผ้ลติ 
o หมายเลขล็อตหรอืแบตชท์ีผ่ลติของผลติภัณฑ ์
o เครือ่งหมายเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่ผลติภัณฑไ์มป้ระกอบนัน้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการปลอ่ยมลพษิหรอืผลติ 

โดยใชเ้รซนิ ULEF หรอื NAF และ 
o หมายเลข ARB ทีกํ่าหนดของผูใ้หก้ารรับรองบคุคลทีส่ามทีไ่ดร้ับการอนุมัต ิหากม ี

• ผูผ้ลติของผลติภัณฑไ์มป้ระกอบแตล่ะชิน้จะตอ้งระบขุอ้มลูตอ่ไปนีใ้นใบตราสง่สนิคา้ทางทะเลหรอืใบแจง้หนี:้  
o หมายเลข ARB ทีกํ่าหนดของผูใ้หก้ารรับรองบคุคลทีส่ามทีไ่ดร้ับการอนุมตั ิหากม ีและ  
o ขอ้ความระบวุา่ผลติภัณฑไ์มป้ระอบนัน้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการปลอ่ยมลพษิ และผลติโดยใชเ้รซนิ ULEF 

หรอื NAF หากม ี
• ผูจ้ัดจําหน่าย ผูแ้ปรรปู และผูนํ้าเขา้ตอ้งตดิฉลากสนิคา้สําเร็จรปู (หากสนิคา้สําเร็จรปูไมไ่ดถ้กูดัดแปลงโดย 

ผูจ้ัดจําหน่ายหรอืผูนํ้าเขา้ ไมต่อ้งตดิฉลากเพิม่เตมิ) ฉลากสนิคา้จะตอ้งทําเป็นแบบตราประทับ แท็ก สตกิเกอร ์หรอื 
บารโ์คด้บนสนิคา้สาํเร็จรปูทกุรายการหรอืบนทกุกลอ่งทีม่สีนิคา้สาํเร็จรปูนัน้ ฉลากควรมขีอ้มลูตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งนอ้ย: 

o ชือ่ผูแ้ปรรปู 
o วันทีผ่ลติสนิคา้สําเร็จรปู และ 
o เครือ่งหมายเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่ผลติภัณฑนั์น้เป็นไปตามมาตรฐานการปลอ่ยมลพษิของ CARB ระยะ 2 

• ผูจ้ัดจําหน่าย ผูแ้ปรรปู และผูค้า้ปลกีตอ้งจัดทําบันทกึเอกสารขอ้ควรระวังทีทํ่าไว ้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑไ์มป้ระกอบ 
และผลติภัณฑไ์มป้ระกอบทีม่อียูใ่นสนิคา้สําเร็จรปูนัน้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการปลอ่ยมลพษิทีบั่งคับใช ้

• โปรดเตรยีมแสดงบันทกึขอ้มลูทัง้หมด เมือ่มกีารรอ้งขอ 
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