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การวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมาย มาตรฐาน และกลไก 

 
 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

การท่ีหลายประเทศเริ่มมีมาตรการท่ีเขมงวดมากข้ึนเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยของผูบริโภค จากสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีเสื่อมสภาพและสินคาท่ีไมได
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ในขณะท่ีการเตรียมความพรอมของไทยดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมยังมีไมมากเทาท่ีควร  ทําใหหลายฝายในประเทศเริ่มมีความกังวลมากข้ึนเกี่ยวกับการทะลัก
เขามาของสินคาไมไดมาตรฐาน รวมท้ังสินคาใชงานแลวดังกลาว  เพราะนอกจากจะสงผลกระทบตอ
ความปลอดภัยของผูบริโภคแลว ยังสงผลกระทบตออุตสาหกรรมในประเทศดวย  

สําหรับประเทศไทยต้ังแตตนป 2545  ท่ีผานมา แนวทางการดําเนินการรวมกันของภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส สามารถจําแนกเปนมาตรการท่ีสําคัญ 
3  มาตรการ คือ  

 
(1) มาตรการสกัดการนําเขากากขยะอุตสาหกรรมและเครื่องใชไฟฟาท่ีใชแลว (สินคามือสอง) 
(2) มาตรฐานเครื่องใชไฟฟาเพ่ือการประหยัดพลังงาน  
(3) มาตรฐานสินคาเพ่ือคุมครองผูบริโภค  
 
ท้ังนี้ ในเดือนสิงหาคม 2545 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตการ

นําเขาเครื่องใชไฟฟาท่ีใชงานแลว ดังนี้ 
1. ผูนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชงานแลวจากตางประเทศท้ัง 26 

รายการ ตองขออนุญาตนําเขาท่ีสํานักอุตสาหกรรมรายสาขา 6  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ท้ังนี้ การพิจารณาอนุญาตจะเปนไปตามมาตรการขอตกลงวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยาย
ขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด (Basel Convention on the Control of Trans 
boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) และกฎหมายวาดวยวัตถุ
อันตราย1  

2. หากการนําเขาสินคาดังกลาวเพ่ือใชสวนบุคคล หรือใชในกิจการของตนเองเทานั้น จะไดรับ
การยกเวนไมตองขออนุญาตตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  แตนําเขาไดไมเกิน 2 เครื่องตอ 1 
รายการ 

 

                                                
1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ .ศ. 2538 ตามความในมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 
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แนวทางการจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในแตละประเทศมีรูปแบบการจัดการท่ี

แตกตางกัน ท้ังในดานการจัดการดวยระเบียบและมาตรการจูงใจตางๆ (Legally-binding System) การทํา
โครงการนํารองเพ่ือรวบรวมและรีไซเคิลซากอิเล็กทรอนิกส และการสรางพันธมิตร (Partnership 
Mechanism)   โดยท่ัวไปไดนําหลักการผูผลิตเปนผูรับผิดชอบ (Extended Producer Responsibility : EPR) 
มาประยุกตใช ซึ่งผูผลิตหรือผูนําเขาสินคาจะตองเปนผูรับภาระคาใชจายในการจัดการซากอุปกรณ
ดังกลาว ท้ังการเก็บรวมรวบ การขนสง และการบําบัดซาก อีกท้ังยังมีการกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบของ
ภาคสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  
 ลักษณะของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับการจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของ
หลายประเทศจะมีการตรากฎหมายหลักซึ่งวางโครงหลักของแนวคิดและแนวทางการจัดการไว และมีการ
ลงรายละเอียดในการดําเนินการในกฎหมายประกอบอื่นๆ ซึ่งอาจเปนการขยายความเพ่ิมเติม หรือเปนการ
ตรากฎหมายในระดับประกาศกระทรวงหรือมาตรฐานตางๆ ท่ีเฉพาะกับมาตรการดําเนินการตางๆ และยัง
มีองคกรรับผิดชอบหลักซึ่งเปนกระทรวงสิ่งแวดลอม หรือหนวยงานของรัฐบาลกลาง หรือเปนการต้ัง
องคกรอิสระเพ่ือเปนองคกรกลางในการควบคุมจัดการเพ่ือใหครอบคลุมตลอดท้ังวงจรชีวิตของอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส นับต้ังแตการผลิต การจําหนาย การท้ิงซากอุปกรณใชแลว ไปจนถึงการบําบัด
ซากอุปกรณดังกลาว   
 มาตรการดําเนินการในการจัดการซากอุปกรณดังกลาวมีการดําเนินการในหลายรูปแบบ ไดแก   

 การเรียกคืนซาก (Take-back)    
 การติดฉลากผลิตภัณฑ (Labeling)    
 การเรียกเก็บภาษี/คาธรรมเนียมในการรีไซเคิลซากอุปกรณ   
 การกําหนดชนิดและปริมาณสารตองหามตางๆ  
 การสงเสริมภาพลักษณของผลิตภัณฑท่ีรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกผูบริโภคม่ันใจ

ในการใชสินคา 
 
2. ระเบียบการจัดการเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE) และระเบียบ

การจํากัดการใชสารโลหะหนักท่ีเปนอันตรายบางประเภท (RoHS) 
 ในชวงตนป พ.ศ. 2546  สหภาพยุโรป ไดออกประกาศการบังคับใชระเบียบการจัดการเศษเหลือ
ท้ิงของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE) (The EC Directive on Waste From Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE) 2002/96/EC of 27 January 2003) และระเบียบการจํากัดการใชสารโลหะ
หนักท่ีเปนอันตรายบางประเภท (The EC Directive on The Restriction of  Certain Hazardous Substances 
of Electrical and Electronic Equipment (RoHS) 2002/95/EC of 27 January 2003)  โดยกําหนดใหกลุม
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตองออกกฎหมายตามแนวทางของระเบียบ WEEE  และ RoHS โดย
สาระสําคัญของระเบียบ WEEE  และ RoHS มีดังนี้ 
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2.1  สาระสําคัญของระเบียบ WEEE2 

 ระเบียบการจัดการเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (The EC 
Directive on Waste From Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 2002/96/EC of 27 January 
2003) เปนมาตรการหนึ่งของนโยบายผลิตภัณฑครบวงจร (IPP-Integrated Product Policy) ท่ีเปนนโยบาย
สวนเสริมของนโยบายดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป โดยนโยบายนี้เกิดจากแนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ (Product Life Cycle) วา นับแตเม่ือนําวัตถุดิบมาผลิตผลิตภัณฑเพ่ือจําหนายและให
ผูบริโภคใช จนถึงข้ันตอนการกําจัดหรือทําลายซากเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑนั้น การดําเนินการตาม
ข้ันตอนดังกลาวจะตองไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพและสุขอนามัยของมนุษย สัตวหรือพืช 
ตอมา คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (the European Commission) ไดเริ่มดําเนินการศึกษาและไดจัดทํา 
Green Paper on Integrated Product Policy เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในเรื่องดังกลาว
จนกระท่ังเปนระเบียบ WEEE ในปจจุบัน 

 ระเบียบดังกลาวต้ังอยูบนหลักการ “ผูผลิตเปนผูรับภาระ” (Producer Responsibility) 
หรือ “ผูสรางมลพิษเปนผูจาย”3 โดยใหผูผลิตซึ่งหมายถึง ผูผลิตผลิตภัณฑและผูนําเขาจะตองรับผิดชอบใน
การจัดการกับซากเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑ ดวยการนําวิธีการตางๆ มาใชเพ่ือการนําชิ้นสวนหรือ
สวนประกอบ (Components) ของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิคสเม่ือเลิกใชแลว (End-of-life) นํา
กลับมาคืนสภาพ (Recovery)  นํากลับมาใชใหม (Recycle) และนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse) ซึ่งผลิตภัณฑนั้น
จะคลอบคลุมถึงผลิตภัณฑท่ีจําหนายท้ังหมดไมวาโดยวิธีใดและรวมถึงผลิตภัณฑท่ีจําหนายทาง
อินเตอรเน็ตหรือ E-Commerce ดวย 

 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค สหภาพยุโรปตองใชมาตรการหลายประการ เชน การแยก
เก็บซากเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑ การจัดการและการคืนสภาพซึ่งซากเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑ (The 
Separate Collection of WEEE, the treatment of WEEE and the recovery of such waste) โดยมาตรการ
หลักท่ีตองนํามาใช คือ 
 (1) ผูผลิตตองรับภาระคาใชจายท้ังหมดในการดําเนินการจัดการกับซากเศษเหลือท้ิง
ของผลิตภัณฑท่ีตนผลิตดวยการรับผิดชอบท้ังในคาใชจายท่ีเกิดข้ึนและการจัดการทางกายภาพ (Financial 
or Physical Responsibility) กลาวคือ จะตองไมมีการเก็บคาใชจาย (Free of Charge) จากผูใชในครัวเรือน 
(Private households) ท่ีนําซากเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑมาคืนใหกับผูผลิต การกําหนดมาตรการเชนนี้จะ
เปนแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ (Economic Incentive) ท่ีทําใหผูผลิตตองพยายามปรับปรุงกระบวนการผลิต
หรือการออกแบบผลิตภัณฑของตนเพ่ือใหสอดคลองกับวิธีการจัดการซากเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑตน 
 
 
                                                
2 เอกสารประกอบการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเศษเหลือทิ้งของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทย โดย สถาบันไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส บรรยายโดย ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ 
3 หลัก Polluter Pay Principle ปรากฏอยูในมาตรา 174 ของ EC Treaty 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


  การวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมาย มาตรฐาน และกลไก 
โครงการการจัดทําระบบติดตามวงจรชีวิตของซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

จัดทําโดย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดลอม  บางเขน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4 

 
(2) ผูผลิตจะตองจัดการโดยการแยกเก็บ (Separate Collection) ซากเศษเหลือท้ิงของ

ผลิตภัณฑโดยจัดต้ังจุดรวบรวม (Collecting Points) ท่ีใหความสะดวกแกผูใชในครัวเรือนในการนําซาก
เศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑไปคืนหรือท้ิง เพ่ือสรางระบบท่ีใหความม่ันใจวา ผูบริโภคหรือผูใชผลิตภัณฑ 
“สามารถ” นําซากเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑมาท้ิงหรือคืนไดอยางแทจริง ประการสําคัญ คือ มาตรการนี้
จะเปนการสรางความเปนธรรมหรือสนามแขงขันท่ีเทาเทียมกัน (Level Playing Field) ใหกับผูผลิตในแต
ละประเทศสมาชิก 

(3) ผูผลิตจะตองสรางระบบจัดการซากเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑอยางเหมาะสมซึ่ง
รวมถึงการถอดชิ้นสวนหรือถายของเหลวท่ีเปนสวนประกอบออกจากผลิตภัณฑดวย เพ่ือสรางความม่ันใจ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการ การนํามาใชใหม การรีไซเคิล ซากเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑ 
(Improved Treatment and Reuse/Recycling of WEEE)โดยระบบดังกลาวถือเปนมาตรฐานข้ันตํ่าของการ
จัดการซากเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑ (as a Minimum Standard for the Treatment of WEEE) และผูผลิต
ควรจัดต้ังโรงงานจัดการซากเศษเหลือท้ิง (Treatment plants)  ซึ่งจะชวยลดตนทุนในการดําเนินการ โดย
รัฐสมาชิกจะตองเปนผูใหการรับรองโรงงานจัดการซากเศษเหลือท้ิงท่ีไดมาตรฐาน โดยโรงงานอาจต้ังอยู
นอกเขตสหภาพยุโรปได และผูผลิตมีหนาท่ีในการนําซากเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑจากท่ีเก็บรวบรวมได
ไปยังโรงงานนี้ 

(4) ตองมีการแจงใหผูบริโภคหรือผูใชทราบถึงบทบาทของผูบริโภคหรือผูใชในการ
ดําเนินการเพ่ือจัดการซากเศษเหลือท้ิง เพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงคของการจัดการซากเศษเหลือท้ิงใหมาก
ท่ีสุด (To Achieve High Collection Rates) เชน วิธีการท้ิงในท่ีจัดเก็บ และผูผลิตควรแจงใหผูประกอบการ
รีไซเคิลทราบถึงสวนประกอบท่ีสําคัญของซากเศษเหลือท้ิง นอกจากนั้น ควรจะมีการจํากัดการใชสารบาง
ชนิดท่ีอาจเปนอันตราย (The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances) ในการผลิต
เครื่องใชไฟฟา / อิเล็กทรอนิกส เพ่ือมิใหเกิดปญหาจากสารนั้นในระหวางข้ันตอนการจัดการซากเศษเหลือ
ท้ิง ไดแก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียม-6 (หรือ โครเมียมเฮกซะวาเลนท (Cr[VI]) โพลิโบรมิเนท     
ไบฟนิล (PBB) และโพลิโบรมิเนท ไดฟนิล อีเทอร (PBDE)  โดยอาจกําหนดใหใชสารชนิดอื่นท่ีไมมี
อันตรายแทน 
  การจัดทํา Directive 2002/96/EC of 27 January 2003 หรือคําสั่ง WEEE นี้เปนไปตาม 
มาตรา 175 ของ EC Treaty เรื่องการจัดการซากเศษเหลือท้ิงและตาม มาตรา 95 ของ EC Treaty ซึ่ง
กําหนดใหมีการดําเนินการเพ่ือการกลมกลืนกัน (Harmonization) ของมาตรการตางๆ ของรัฐสมาชิกใน
เรื่องเกี่ยวกับสารอันตราย (Certain Hazardous Substances) ท่ีอยูในเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
  โดยระเบียบนี้กําหนดใหมีระยะเวลาการปรับตัว (Transitional Period) ใหแกผูผลิต 5 ป 
หลังจากระเบียบมีผลบังคับใช หมายความวา ซากเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ท่ีได
อยูในความครอบครองของผูบริโภคหรือผูใชกอนท่ีคําสั่งนี้จะมีผลใชบังคับ (Historical Waste) ใหผูผลิต
ทุกรายท่ียังดําเนินธุรกิจในปจจุบันรวมกันรับภาระคาใชจายในการจัดการซากเศษเหลือท้ิงของ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนั้น 
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ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ท่ีอยูในขอบเขตของ WEEE ราย ละเอียด

ในตารางท่ี 1 ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ คือ 
(1) เครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ เชน เครื่องทําความเย็นขนาดใหญ ตูเย็น ตูแชแข็ง 
(2) เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก เชน เครื่องดูดฝุน เตารีด เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา  

                        เครื่องทํากาแฟ 
(3) เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณส่ือสาร เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ  

                        อุปกรณทําสําเนา 
(4) เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน เชน วิทยุ โทรทัศน กลองวิดีโอ เครื่องบันทึกวิดีโอ  

                        เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง เครื่องดนตรีไฟฟา 
(5) อุปกรณสองสวาง เชน อุปกรณสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต โคมแรงสูง รวมท้ัง 

                        หลอดความดันโซเดียม และหลอดฮาไลด โคมโซเดียมแรงดันตํ่า 
(6) เครื่องมือไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ยกเวนเครื่องมืออุตสาหกรรมขนาดใหญ)  

                        เชน  เครื่องเจาะ เครื่องเย็บหมุด  เครื่องเชื่อมโลหะหรือเครื่องพน   เครื่องตัดหญา 
                        หรือทําสวน 

(7) ของเลน และอุปกรณกีฬา เชน รถไฟไฟฟา วิดีโอเกม  เครื่องกีฬาท่ีมีเครื่องไฟฟา 
                        และอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบ  เครื่องพนันหยอดเหรียญ 

(8) เครื่องมือแพทย (ยกเวนผลิตภัณฑเฉพาะหรือติดเช้ือ) เชน อุปกรณรักษาโรคดวย 
                        รังสี 

(9) เครื่องมือติดตามและควบคุม เชน เครื่องจับควัน ตัวจายความรอน เครื่องควบคุม 
                        อุณหภูมิ 

(10) เครื่องขายอัตโนมัติ เชน เครื่องขายเครื่องด่ืมรอนเย็นบรรจุขวดหรือกระปอง 
                       อัตโนมัติ เครื่องขายผลิตภัณฑอัตโนมัติ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 
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ตารางท่ี 1    กลุมผลิตภัณฑท่ีอยูในขาย WEEE และเปาหมายข้ันตํ่าของสัดสวนการนํากลับมาใช 
                       ประโยชน 

กลุม กลุมผลิตภัณฑ Recovery 
(รอยละ) 

Reuse/Recycle 
(รอยละ) 

1 เครื่องใชไฟฟาขนาดใหญท่ีใชในครัวเรือน 80 75 
2 เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็กท่ีใชในครัวเรือน 70 50 
3 อุปกรณโทรคมนาคม 75 65 
4 อุปกรณสําหรับใชบริโภค 75 65 
5 อุปกรณใหแสงสวาง 70 50 
6 เครื่องมือไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 70 50 
7 ของเลนเด็ก 70 50 
8 เครื่องมือแพทย ยังไมกําหนด ยังไมกําหนด 
9 เครื่องมือวัดหรือควบคุมตางๆ 70 50 
10 อุปกรณจําหนายเครื่องด่ืมอัตโนมัติ 70 50 

ขอยกเวน อุปกรณท่ีมีหลอดภาพเปนสวนประกอบ 75 70 
ขอยกเวน Gas Discharge Lamp - 80 
หมายเหตุ: (*) น้ําหนักตอน้ําหนักเฉลี่ยของผลิตภัณฑ 
ที่มา:          “ขยะอิเล็กทรอนิกส WEEE และ RoHS,” เรียบเรียงโดยสุขวสา สินเจริญเลิศ, Lab.Today (กค.-สค.  
                   2545): 14. 

 
 

2.2  สาระสําคัญของระเบียบ RoHS 
  ตามระเบียบ Directive 2002/95/EC of 27 January 2003 หรือระเบียบวาดวยการหามใช
สารโลหะหนักท่ีเปนอันตรายบางประเภทในเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กําหนดให ต้ังแตวันท่ี 1 
มกราคม 2551 ประเทศสมาชิกจะตองใชสารอื่นในอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทดแทนการใชตะกั่ว 
ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซาวาเลนต สารพีบีบี (สารโพลีโบรมิเน็ตเต็ด ไบฟนิล) และสารพีบีดีอี (สาร
โพลีโบรมิเนตเต็ด ไดฟนิลอีเทอร) 
  ท้ังนี้ไดกําหนดใหมีการยกเวนการใชวัสดุและสวนประกอบของอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ตามมาตรา 4 (1)  ในกรณีการลดหรือทดแทนโดยการออกแบบ หรือโดยวัสดุ หรือ
สวนประกอบ ซึ่งไมตองการวัสดุหรือสารทดแทนท่ีอางถึง ไมสามารถทําไดท้ังในแงเทคนิคและ
วิทยาศาสตร  หรือกรณีท่ีสารท่ีนํามาใชแทนนั้นสงผลกระทบในแงลบกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ มากกวา
จะเปนประโยชน  
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  ทบทวนการยกเวนในภาคผนวกอยางนอยทุก 4 ป หรือ 4 ปหลังจากมีการเพ่ิมรายการ
เพ่ือท่ีจะลบชื่อวัสดุและองคประกอบของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสออกจากภาคผนวก ในกรณีท่ี
สามารถหลีกเลี่ยงการใช หรือทดแทนโดยการออกแบบ หรือโดยวัสดุและสวนประกอบซึ่งไมตองการวัสดุ
หรือสารทดแทน ตามมาตรา 4 (1) ท่ีเปนไปไดท้ังในแงเทคนิคและวิทยาศาสตร และผลกระทบแงลบตอ
สิ่งแวดลอม สุขภาพ และหรือความปลอดภัยของผูบริโภคจากการใชสารทดแทนนั้นไมไดมีมากกวา
ผลประโยชนดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ หรือความปลอดภัยของผูบริโภคท่ีไดรับ 
  กอนท่ีจะปรับปรุงภาคผนวกคณะกรรมาธิการตองปรึกษาผูผลิตอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ผูรีไซเคิล ผูทําการบําบัด องคกรเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สมาคมลูกจาง และสมาคมผูบริโภค 
ขอเสนอแนะตาง ๆ จะถูกสงไปยังคณะกรรมการตามมาตรา 7 (1) คณะกรรมาธิการอาจทําการทบทวน
มาตรการตางๆ ในคําสั่งนี้ โดยพิจารณาจากหลักฐานใหมทางวิทยาศาสตร (สองปหลังจากท่ีคําสั่งนี้ใช
บังคับ) 
  และสําหรับกฎหมาย มาตรฐาน และกลไกในการจัดการซากผลิตภัณฑ และกาก
อุตสาหกรรม รวมท้ังมาตรฐานกําหนดสําหรับวัสดุท่ีใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสของกลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะอยูภายใตระเบียบ WEEE และ RoHS โดยตรง 
รวมท้ังกลุมประเทศแถบเอเชีย ซึ่งจะดําเนินการตามระเบียบ WEEE และ RoHS เชนเดียวกับกลุมประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป เนื่องจากประเทศในแถบเอเชียมีการสงออกผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสไป
ยังกลุมประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป  
  กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑและกากอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสสวนใหญจะมีแนวทางเดียวกับกฎระเบียบวาดวยเศษซากเหลือท้ิงของอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (Waste on Electrical and Electronic Equipment: WEEE) และการจํากัดการใชสารอันตราย
บางประเภทในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Restriction of the Use of Certain Hazardous 
Substances in Electrical and Electronic Equipment: RoHS) ของกลุมสหภาพยุโรป และอาจมีรายละเอียด
ปลีกยอยบางสวนท่ีแตกตางกันไปในแตละประเทศ   โดยโครงการนี้ไดทําการรวบรวมกฎหมาย มาตรฐาน 
และกลไกในการจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ของบางประเทศในกลุมสหภาพยุโรป ซึ่ง
ไดแก  เบลเยี่ยม เยอรมันนี สวีเดน และโปแลนด และในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งไดแก จีน  เกาหลีใต  และญี่ปุน
และศึกษาเปรียบเทียบขอแตกตางของกฎหมายดังกลาว 
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โครงการการจัดทําระบบติดตามวงจรชีวิตของซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

จัดทําโดย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดลอม  บางเขน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 8 

 
3. การจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศเบลเย่ียม 
 ประเทศเบลเยี่ยมมีระบบการจัดเก็บและรีไซเคิลซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โดยมี
องคกรกลางในการทําการจัดเก็บรวบรวมและบําบัดซากอุปกรณดังกลาว ซึ่งใชชื่อวา “RECUPEL”ใน
รูปแบบขององคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร (Non-profit Organization) โดยจัดต้ังข้ึนเม่ือ 1 กรกฎาคม 2544 
(2001) ภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการปองกันและจัดการของเสีย (Flemish Decree on Waste 
Prevention and Management) และขอตกลงดานนโยบายสิ่งแวดลอมในการเรียกคืนซากอุปกรณไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกส (Environmental Policy Agreements on the Take-back Obligation for Waste from 
Electrical and Electronic Equipment) ซึ่งเปนขอตกลงรวมกันของรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม (ผูผลิต
และผูนําเขาอุปกรณไฟฟา) โดยในขอตกลงนโยบายสิ่งแวดลอมดังกลาว ไดต้ังเปาหมายการรีไซเคิลไวสูง
ถึงรอยละ 95 สําหรับเหล็กและโลหะท่ีไมใชเหล็ก รอยละ 50 สําหรับพลาสติก และรอยละ 100 สําหรับ
การนํากลับมาใชเปนพลังงาน และสัดสวนการรีไซเคิลของซากอุปกรณไฟฟาขนาดใหญอยูท่ีรอยละ 80 
และซากอุปกรณไฟฟาอื่นอยูท่ีรอยละ 70 
 ในระยะเริ่มแรก (พ.ศ. 2544)  Recupel ไดใหบริการในการจัดเก็บ รวบรวม และบําบัดซาก
อุปกรณฯ เครื่องใชในครัวเรือน ตอมาจึงไดขยายการใหบริการไปในประเภทอุปกรณสองสวางใน พ.ศ.
2547 และใหบริการประเภทผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยและเครื่องมือในหองปฏิบัติการ ในป พ.ศ. 2548 
องคกร Recupel ประกอบดวยหนวยงานยอยซึ่งแบงการดําเนินการตามประเภทของผลิตภัณฑเปน 7 ฝาย 
ดังนี้ 
 

หนวยงานยอย อุปกรณ 
1. Recupel BW-REC 

เครื่องใชไฟฟาในบานเรือน 
 ตูเย็นและตูแชแข็งท่ีมีคอมเพรสเซอรหรือตัวดูดซับ 
 เครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ  

(เครื่องซักผา/เครื่องลางจาน/เตาไฟฟา) 
 เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก (เคาอบ/เตาไมโครเวฟ/จักรเย็บผา) 
 เครื่องดูดฝุน 

2. Recupel AV 
อุปกรณเกี่ยวกับภาพและเสียง 

 โทรทัศน 
 กลองถายรูป/กลองวีดีโอ/จอภาพ 
 วิทย/ุเครื่องบันทึกเสียง  

3. Recupel SDA 
เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็กในบาน 

 พัดลม/เครื่องฟอกอากาศ/อุปกรณทําความรอน-เย็น 
 เครื่องโกนหนวดไฟฟา/อุปกรณทําผมของผูหญิง/ไดรเปาผม 
 เครื่องนวด/เข็มขัดเซานา/แปรงสีฟนไฟฟา 
 เครื่องปน/เตาบารบีคิว/เครื่องทํากาแฟ 
 นาฬิกาปลุก/นาฬิกาจับเวลา 
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หนวยงานยอย อุปกรณ 

4. Recupel ICT 
อุปกรณคอมพิวเตอรและ 
อุปกรณสื่อสาร 

 เครื่องคอมพิวเตอร/คอมพิวเตอรโนตบุก 
 พิมพดีดไฟฟา/เครื่องแฟกซ/เครื่องพิมพ 
 จอภาพแอลซีดี/สแกนเนอร 
 อุปกรณเสริมและอุปกรณตอพวงตางๆสําหรับคอมพิวเตอร 
 โทรศัพท/โทรศัพทมือถือ/เครื่องตอบรับอัตโนมัติ 

5. Recupel ET/Garden 
เครื่องมือไฟฟาและอุปกรณทําสวน 

 เครื่องเติมอากาศ/ปมน้ําพุ/สปริงเกลอร 
 เลื่อยไฟฟา/สวานไฟฟา/ปมจุม (Submerged Pump) 

6. Recupel LightRec 
อุปกรณสองสวาง 

 หลอดไฟฟา 
 อุปกรณประกอบสําหรับหลอดไฟ 

7. Recupel MeLaRec 
อุปกรณการแพทย/เครื่องมือตรวจวัด/
และ 

 เครื่องมือแพทย 
 อุปกรณในหองปฏิบัติการ 
 เครื่องมือในการตรวจวัด 
 อุปกรณกีฬา 

 
  ระเบียบการเรียกคืนซากอุปกรณฯ (Take-back Obligation) มีการดําเนินการครอบคลุมท้ังกลุม
อุปกรณไฟฟาท่ีใชในครัวเรือนและอุปกรณไฟฟาสําหรับธุรกิจ/อุตสาหกรรม ซึ่งรายละเอียดของอุปกรณ
ไฟฟาตางๆ ไดกําหนดไวในบัญชีรายชื่อของ Recupel และมีการกําหนดหนาท่ีของสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
ไว ดังนี ้
 1.  ผูนําเขาและผูผลิต 
 ผูผลิตและผูนําเขาสินคาอุปกรณไฟฟาตองรับผิดชอบในการเรียกคืน และรีไซเคิลอุปกรณท่ีถูก
ท้ิงโดยผูบริโภค ซึ่งมี 2 แนวทาง ในการดําเนินการตามระเบียบ คือ (1) การเปนสมาชิกของระบบการ
จัดเก็บ (Recupel Collection System) โดยครอบคลุมความรับผิดชอบท้ังหมด ภายใต Regional 
Environmental Legislation หรือ (2) สามารถออกแบบและแผนการจัดการของเสียเพ่ือรอการอนุมัติจาก
องคกรทางดานสิ่งแวดลอม 
 2.   ผูคาปลีก 
 กําหนดใหผูคาปลีกรับคืนอุปกรณไฟฟาเกาท่ีผูบริโภคนํามาคืนเม่ือซื้อสินคาชิ้นใหม และผูคา
ปลีกตองแจงผูบริโภคเกี่ยวกับการรีไซเคิลอุปกรณไฟฟาเกา รวมถึงคาใชจายในสวนนี้ 
 3.   ผูบริโภค 
 ผูบริโภคนําอุปกรณไฟฟาใชแลวไปคืน ซึ่งจะเปนสวนเติมเต็มของวงจรรีไซเคิลนี ้
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 ระบบการจัดเก็บรวบรวมซากอุปกรณนี้จะรวมมือกับศูนยรับซื้อของท่ีใชแลว (Used-good 
Centers) รานคา และ ท่ีรองรับเศษซากท่ีไมใชแลว (Container Parks) โดยอุปกรณท่ีผูบริโภคท้ิงแลวแตยัง
ไมหมดอายุการใชงานจะถูกนําเขาศูนยรับซื้อของท่ีใชแลว (Used-goods Centers) จากนั้นจะนํามา
ซอมแซมและตกแตงใหมสําหรับขายเปนสินคามือสองในราคาถูก ซึ่งสวนใหญจะเปนเครื่องใชไฟฟา
ขนาดใหญ เชน ตูเย็น หรือตูแชแข็ง เปนตน   สวนเครื่องใชไฟฟาท่ีหมดอายุการใชงานแลวจะถูกนําไปทิ้ง
ยัง Container Park หรือนําซากอุปกรณไปคืนท่ีรานคาปลีกเม่ือผูบริโภคตองการซื้อสินคาชิ้นใหมใน
ประเภทผลิตภัณฑเดิม  โดยมีระบบการจัดเก็บและรวบรวมซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ดังรูปท่ี 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 ระบบการจัดเก็บและรวบรวมซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศเบลเยี่ยม  
 

แนวคิดของระเบียบการเรียกคืนซากอุปกรณฯ ซึ่งครอบคลุมการเรียกคืนอุปกรณไฟฟา จะมี 2 
แนวคิด กลาวคือ  
 - แนวคิด “1 for 1”   หมายถึง   การเรียกคืนซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจากผูท้ิงเม่ือมี
การซื้ออุปกรณชนิดเดิมในครั้งตอไป  
 - แนวคิด “1 for 0”   หมายถึง   การเรียกคืนซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจากผูท้ิง โดยท่ี
ไมไดมีการซื้ออุปกรณใหม   โดยผูผลิต/ผูนําเขาจะตองเสนอราคาท่ีเหมาะสมแกผูบริโภคตามเงื่อนไข
ตลาด 

ผูคาปลีก 
(Retailer) 

คัดแยก  
(Sorting) 

นํากลับมาทําใหม 
(Refurbished) 

ผูบริโภค
(Consumer) 

ศูนยรับซื้อของที่ใชแลว 
(Used goods center) 

Container 
parks 

สินคาใหม 

อุปกรณใชแลว 

รีไซเคิล 
(Recycling) 

อุปกรณยังไมหมด 
อายุการใชงาน อุปกรณหมดอายุ 

การใชงาน แลกคืนเพื่อ 
ซ้ือของใหม 
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 สวนอุปกรณอุปกรณเพ่ือการใชงานในวิชาชีพพิเศษ (Professional Appliance) ท่ีวางอยูในตลาด
กอน 13 สิงหาคม 2548 (2005) จะตองนํามาคืน เม่ือมีการซื้ออุปกรณใหม และหากไมมีการซื้ออุปกรณ
ใหม ผูบริโภคจะตองเปนผูรับผิดชอบการรีไซเคิลอุปกรณเกาดังกลาว สวนอุปกรณท่ีวางตลาดหลัง 13 
สิงหาคม 2548 (2005) ผูผลิต/ผูนําเขาจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ/การรีไซเคิลอุปกรณของตนท่ีถูกท้ิง 
รวมท้ังในกรณีท่ีไมไดมีการซื้ออุปกรณข้ึนใหม และการจัดเก็บและรีไซเคิลอุปกรณท่ีถูกท้ิง ในสวนนี้
สมาชิกของ Recupel สามารถรองขอการบริการจาก Recupel ได (โดยจะตองทําสัญญาผานทาง          
www. recupel.be หรือผูบริโภคลงทะเบียนเปน Recupel Cedant)   และหากผูผลิต/ผูนําเขา ไดรับการรอง
ขอใหเปนผูรับคืนอุปกรณไฟฟาในการซื้ออุปกรณใหม ทางผูผลิต/ผูนําเขา จะตองรับภาระคาใชจายในการ
เรียกคืนและรีไซเคิล หรืออาจจะใหลูกคาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ก็ได 
 การมอบหมายให Recupel เปนผูดําเนินการจะตองระบุสถานท่ีในการจัดเก็บ ประเภทของซาก
อุปกรณ และชนิดของบรรจุภัณฑท่ีจะใชในการขนสง   การจัดเก็บซากอุปกรณจะดําเนินการภายใน 10 วัน
ทําการ นับจากวันท่ีผูผลิต/ผูนําเขาอนุมัติให Recupel เปนผูดําเนินการ หรือทางผูผลิต/ผูนําเขาอาจเลือกท่ี
จะจัดเก็บ ขนสง และจัดการซากอุปกรณเอง ซึ่งจะใชบริการของ Recupel เพียงแคในสวนของการ
ดําเนินการและรายงานเกี่ยวกับปริมาณท่ีจัดเก็บและสัดสวนของอุปกรณท่ีนําเขาสูตลาด   ในกรณีนี้ผูผลิต/
ผูนําเขาจะรับผิดชอบในสวนการรายงานไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดเก็บและการรีไซเคิล 
นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนดไววาหากอุปกรณนั้นวางในตลาดหลัง 13 สิงหาคม 2548 (2005) ผูผลิต/ผูนํา
เขาตองเรียกคืนซากอุปกรณแมวาจะไมมีการซื้ออุปกรณใหมก็ตาม 
 ภายหลังการเก็บรวบรวมซากอุปกรณฯ จะทําการแยกประเภทเศษซากอุปกรณดังกลาวออกเปน  
5 ประเภท คือ  (1) ตูเย็น และตูแชแข็ง (2) เครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ ยกเวนตูเย็นและตูแชแข็ง (3) 
หลอดภาพโทรทัศน และ PC Screens (CRT) (4) เครื่องใชอื่น (โทรศัพทมือถือ, เตารีด, อุปกรณสองสวาง) 
และ (5) หลอดกาซดีสชารจ (Gas Discharge Lamps) 
 จากนั้นจะเริ่มเขาสูกระบวนการรีไซเคิล โดยมีข้ันตอน ดังนี้  
 1) การรื้อ (Dismantling) สวนประกอบของเศษซากเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
โดยแยกเอาแบตเตอรี่ หลอดไฟ สายไฟ สวนประกอบพวกอิเล็กทรอนิกสออกไป เนื่องจากมีสารอันตราย
อยูในสวนประกอบท่ีถูกแยกออกไป อาทิ แอสเบสตอส (Asbestos) สารปรอท (Mercury) และสารพีซีบี 
(PCBs) และตองมีความระมัดระวังในการแยกสารอันตรายดังกลาว   ตัวอยางเชน 
  เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็กและอุปกรณคอมพิวเตอร    จะทําการแยกชิ้นสวนออก 
โดยเฉพาะแบตเตอรี่ สายเคเบิล และหลอดไฟขนาดเล็กออกจากเครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก  สําหรับอุปกรณ
คอมพิวเตอรจะแยกแบตเตอรี่และสายเคเบิลออก แยกตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ และแยกชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสออกมาไวอีกสวนหนึ่ง 
  โทรทัศนและจอคอมพิวเตอร   อุปกรณสองชนิดนี้จะถูกแยกออกมาในการจัดการ
เนื่องจากองคประกอบท่ีเปนโลหะหนัก เชน ตะกั่ว และ Phosphorescent Powder  โดยจอภาพ ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส และหลอดภาพ ตองรื้อออกดวยความระมัดระวัง  
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  ตูเย็นและตูแชแข็ง   จะทําการแยกสาร CFCs ออกมา 
 2) การบด (Crushing) ภายหลังจากแยกสวนท่ีเปนอันตรายออกไปแลว ทําการบดสวนท่ี
เหลือซึ่งเปนเพียงสวนโครงของเศษซาก โดยวัสดุท่ีไดจากการบดซึ่งประกอบดวยโลหะจําพวกเหล็ก และ
ไมใชเหล็ก (ทองแดง ตะกั่ว อลูมินั่ม สังกะสี เปนตน) แกว และพลาสติก ประเภทตางๆ เชน โพลีเอทธีลีน 
(polyethylene: PE) โพลีโพรไพลีน (Polypropylene: PP) และ โพลีสไตลีน (polystyrene: PS) เปนตน   จะ
ถูกแยกโดยเทคนิคท่ีแตกตางกัน 
 3) การจัดการมลสาร (Processing of pollutants) การดําเนินการในสวนนี้ข้ึนกับชนิดของ
มลสาร โดยสารมลพิษบางชนิดสามารถทําลายดวยการเผา เชน สาร PCBs และ CFCs หรือ สารบางชนิด
สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได เชน ปรอท น้ํามัน ตลบัหมึก เปนตน  
 4) การนําวัสดุรีไซเคิลมาผลิตใหม  วัสดุท่ีสามารถรีไซเคิลได จะนําไปใชเพ่ือผลิตสินคา
ใหม ซึ่งจะเปนสวนชวยลดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีนัยสําคัญ  วัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใช
ใหมไดจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบการผลิตใหม เชน เหล็ก ทองแดง พลาสติกบางชนิด  
  เหล็ก   จะนําไปใชสําหรับการผลิตโครงสรางตัวถังรถยนต และตูบรรจุสินคา 
  โลหะท่ีไมใชเหล็ก   ไดแก ตะกั่ว ทองแดง ดีบุก สังกะสี และโลหะทีคาอื่นๆ เชน 
ทองคํา เงิน แพลตตินัม และพาลลาเดียม (Palladium) จะไดหลังจากการหลอมและทําใหบริสุทธิ์  ซึ่งจะ
นําไปใชในการผลิตสายเคเบิล และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
  แกว   จะถูกบดและทําความสะอาดและนํากลับไปใชในการผลิตหลอดภาพของ
โทรทัศนและจอภาพ 
  พลาสติก   จะถูกเปลี่ยนรูปไปเปนชิ้นเล็กๆ ทําความสะอาดและเปาใหแหง  โพลีเอทีลีน 
(PE) โพลีโพรพีลีน (PP) และโพลีสไตรีน (PS) จะนําไปทําเปนเม็ดพลาสติกและใสสีใหม  วัสดุเหลานี้
สามารถใชในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและอื่นๆ  
 5) การนําไปใชเปนแหลงพลังงาน (Energy Recuperation)   วัสดุบางชนิดท่ีเปนวัสดุ
คงทนไมสามารถรีไซเคิลได เชน พลาสติก หรือ แรบางชนิด จะนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานผลิต
ปูนซีเมนตหรืออุตสาหกรรมขางเคียง   การเผาเพ่ือนํามาใชเปนพลังงานจะเปนทางเลือกท่ีดีกวาการเผา
ทําลาย (Incineration) เนื่องจากจะชวยลดปริมาณของเสียท่ีนําไปฝงกลบ 
 
 ในสวนของการเรียกเก็บภาษีการจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนั้น ภาษี 
รีไซเคิลจะถูกเรียกเก็บเม่ือมีการซื้ออุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชิ้นใหมเพ่ือใชเปนคาใชจายในการ
จัดเก็บ คัดแยก ขนสง และบําบัดซากอุปกรณไฟฟาท่ีไมใชแลวท่ีถูกเรียกคืนไปท่ีรานคาหรือไปท่ี 
Container Park   รวมท้ังคาใชจายในการดําเนินกิจการของ Recupel การเก็บภาษีรีไซเคิลนี้ข้ึนกับชนิดของ
อุปกรณ ซึ่งเปนไปตามบัญชีรายชื่ออุปกรณของ Recupel และจะมีการปรับปรุงบัญชีรายชื่อทุกป โดยจะมี
การประสานงานกับผูผลิต ผูบริโภค และสวนการกระจายสินคา ซึ่งผูบริโภคจะตองเปนผูจายภาษีท้ังหมด 
(All-in Contribution or Administrative Contribution) เม่ือซื้ออุปกรณใหม ปริมาณการเรียกเก็บภาษีจะ 
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แปรผันตามกลุมของผลิตภัณฑและคํานวณจากฐานสัดสวนเฉลี่ยของกลุมผลิตภัณฑ, สวนประกอบของ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, รอยละของการเก็บซากอุปกรณ (Collection Percentage), เทคโนโลยี
การรีไซเคิล, อายุของผลิตภัณฑ (Life Time) และปจจัยอื่นๆ  
 ตามกฎหมายไดระบุไววา คาภาษีของ Recupel จะตองแสดงอยางชัดเจน ซึ่งหมายความวา 
ผูบริโภคจะสามารถดูคาภาษี Recupel ท่ีแยกออกจากราคาสินคารวมได   ยกเวนสินคาหมวด AV และ ICT 
(รายละเอียดไดกลาวไวขางตน) ซึ่งเลือกท่ีจะไมระบุภาษีสําหรับสินคากลุม Professional และ Non-
household Product โดยกลุมนี้อาจจะตองแสดงปายบนผลิตภัณฑวา "รวมภาษีรีไซเ คิลแลว 
(Administrative Recycling Contribution Included)”   นอกจากนี้ ตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติการ 
ดําเนินกิจการธุรกิจ (Business Practice Act.) ราคาสินคารวมตองรวมคาภาษี Recupel ดวย ทําใหมีการระบุ
ขอมูลราคาบนใบแจงราคา ชั้นแสดงสินคา แผนพับโฆษณาและการโฆษณาตางๆ โดยทาง Recupel ได
แนะนําใหแสดงราคาสินคาและคาภาษีท่ีเรียกเก็บแยกกันโดยชัดเจนเพ่ือปองกันการโตแยงตางๆ ท้ังในการ
เสนอราคา การโฆษณา และชั้นวางสินคา  
 
4. การจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศสวีเดน 
 ประเทศสวีเดนก็เปนอีกประเทศหนึ่งในกลุมสมาชิกสหภาพยุโรปท่ีจะตองปฏิบัติตามระเบียบ 
WEEE และ RoHS โดยนําระเบียบท่ีสหภาพยุโรปกําหนดมาปรับใชกับกฎหมายของประเทศท่ีตองกําหนด
ใหม และปรับแกกฎหมายท่ีมีอยูเดิม ซึ่งไดแก 

 ขอกําหนดการควบคุมการใชสารอันตรายในอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (The 
Prevention of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment)  โดยได
ปรับแกกฎหมายจาก กฎหมายฉบับท่ี SFS 1998:944 มาเปนกฎหมายฉบับท่ี SFS 
2005:217 ในวันท่ี 13 สิงหาคม 2548 (ค.ศ.2005) และใหมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2549 (ค.ศ. 2006) 

 ขอกําหนดของการตรวจสอบสารเคมีของผลิตภัณฑสารเคมี (Chemical Products and 
Biotechnical Organisms) และสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดจากเทคนิคทางดานชีวภาพ (Biotechnical 
Organisms) โดยแกไขจากขอกําหนดท่ี KIFS 1998:8 เปน ขอกําหนดท่ี KIFS 2005:6 
และจะมีผลบังคับในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 (ค.ศ. 2006)  

 การทําการแกไขใหกฎหมายของประเทศสวีเดนสอดคลองกับระเบียบ RoHS และ 
WEEE คือกฎหมายฉบับท่ี SFS 2005:209 ซึ่งบังคับใชในวันท่ี 13 สิงหาคม 2548 (ค.ศ.
2005) 

 
 โดยหนวยงานท่ีรับหนาท่ีในการปรับใชระเบียบ WEEE และ RoHS มาเปนกฎหมายของประเทศ
สวีเดนดังท่ีกลาวขางตน คือ กระทรวงการพัฒนาอยางยั่งยืน (Ministry of Sustainable Development) ซึ่งมี
หนวยงานทางดานการตรวจสอบสารเคมีเปนผูบังคับใชกฎหมายดานการหามใชสารโลหะหนักท่ีเปน 
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อันตรายบางประเภทในเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (RoHS) และมีหนวยงาน Environmental 
Protection Agency (EPA) เปนผูบังคับใชกฎหมายทางดานการจัดการซากเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส (WEEE) และหนวยงาน EPA จะกําหนดใหผูผลิตมาลงทะเบียนโดยโดยเริ่มมีการ 
บังคับใชต้ังแต 20 กันยายน 2549 (ค.ศ. 2006) เพ่ือท่ีจะทําใหสามารถทราบถึงขอมูลคาใชจาย/งบประมาณ
ในการจัดเก็บซากผลิตภัณฑ รวมท้ังการรีไซเคิลและ Recovery ซากเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
เพ่ือนํามากําหนดเปนคาใชจาย/งบประมาณรวมกันสําหรับซากเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสภายใน
บาน ภายในวันท่ี 13 สิงหาคม 2548 (ค.ศ.2005)  
 สําหรับกฎหมายของประเทศสวีเดนเกี่ยวกับระเบียบ RoHS ไดออกขอบังคับหามใชสารอันตราย
ท้ัง 6 ชนิด ซึ่งไดแก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซาวาเลนต สาร   พีบีบี (สารโพลีโบรมิเน็ตเต็ด 
ไบฟนิล) และสารพีบีดีอี (สารโพลีโบรมิเนตเต็ด ไดฟนิลอีเทอร) ในการผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีผลต้ังแต วันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 (ค.ศ.2006) 
 นอกจากกฎหมายท่ีกลาวขางตนนั้น ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูผลิต
เครื่องใชไฟฟาและสินคาอิเล็กทรอนิกส (Ordinance on Producer Responsibility for Electrical and 
Electronic Products) โดยรัฐบาลสวีเดนไดออกกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูผลิตเครื่องใชไฟฟา
และสินคาอิเล็กทรอนิกส เพ่ือท่ีจะใหม่ันใจวาเครื่องใชไฟฟาและสินคาอิเล็กทรอนิกส ไดมีการออกแบบ
และผลิตโดยมีการคํานึงถึงการปองกันการเกิดของเสีย และในกรณีท่ีมีของเสียเกิดข้ึนมา โดยผูผลิตจะมี
หนาท่ี ดังนี้ 

1. ผูผลิตจะตองจัดหาระบบเพ่ือท่ีจะรวบรวมของเสียเหลานี ้
2. ผลิตภัณฑจะตองสามารถนํากลับมาใชใหม (Reuse) หรือนํากลับมาผลิตใหม (Recycle) 
3. ดําเนินการใหไดตามเปาหมายท่ีต้ังเอาไวซึ่งกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 13 

สิงหาคม 2548 โดยมีสาระสําคัญดังนี ้
 

o ขอมูลผลิตภัณฑ และการลงทะเบียน (Register) 
  ผูผลิตเ ครื่ องใช ไฟฟ าแ ละ สินคาอิ เล็กทรอนิกสจะตองใ หขอมูลแ ก  Swedish 
Environment Protection Agency โดยขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก 

1. ชื่อผลิตภัณฑและปริมาณ  (น้ําหนักหรือจํานวนชิ้น) ของท้ังผลิตภัณฑท่ีจําหนายใน
ประเทศสวีเดน และผลิตภัณฑท่ีสงออกไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆ ในกลุมประชาคม
ยุโรป (European Community, EC) 

2. ปริมาณ (น้ําหนักหรือจํานวนชิ้น) ของผลิตภัณฑท่ีใชในครัวเรือน ท่ีจําหนายใน
ประเทศสวีเดน 

3. ปริมาณ (น้ําหนักหรือจํานวนชิ้น) ของผลิตภัณฑท่ีใชในครัวเรือน ท่ีจําหนายใน  
ประเทศสมาชิก EC 
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4. แสดงถึงความต้ังใจในการแสดงความรับผิดชอบของผูผลิต และการแสดงหลักฐาน  

ทางการเงนิเพ่ือท่ีจะม่ันใจวาผูผลิตสามารถปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดไวได 
 
  จากนั้นทาง Swedish Environment Protection Agency จะนําขอมูลจากผูผลิตท้ังหมดมา
รวมกัน และอาศัยการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศสมาชิก นํามาคํานวณสวนแบงทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑในครัวเรือนท่ีจําหนายในประเทศสวีเดน และท่ีจําหนายไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆ สวนแบงทาง
การตลาดของผลิตภัณฑในครัวเรือนของผูผลิตแตละราย ท่ีขายไปยังประเทศสมาชิกแตละประเทศ 
 

o การแสดงขอมูลในผลิตภัณฑ 
 ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและสินคาอิเล็กทรอนิกสในประเทศสวีเดน และประเทศสมาชิก 

EC จะตองแสดงเครื่องหมายเหลานี้ในสินคา 
1.  สัญลักษณตามท่ีกําหนดเอาไวในกฎหมายฉบับนี ้
2. ขอมูลท่ีแสดงวาสินคานี้วางขายในตลาดหลังจากวันท่ี 12 สิงหาคม 2548 
3. ขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือระบุผูผลิตสินคา 

 ในกรณีท่ีไมสามารถแสดงขอมูลบนตัวสินคาได เนื่องมาจากขนาดของสินคา หรือการ
ทํางานของสินคา สัญลักษณท่ีตองแสดงบนสินคาอาจจะแสดงไวบนบรรจุภัณฑของสินคา หรือระบุไวใน
คําแนะนําการใชงาน หรือระบุในบัตรรับประกันสินคา ท่ีมาพรอมกับสินคา 

 
o หนาท่ีของผูผลิตในการจัดการสินคา 

 ในกฎหมายนี้จะแบงสินคาออกเปน 3 กลุม ไดแก 
o เครื่องใชไฟฟาและสินคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งวางจําหนายหลังจากวันท่ี 12 สิงหาคม 

2548 ท่ีกลายเปนของเสีย ท้ังท่ีขายในสวีเดน และประเทศสมาชิกอื่นๆ นั้น ผูผลิตตองรับผิดชอบของเสีย
ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน 

o เครื่องใชไฟฟาและสินคาอิเล็กทรอนิกส ท่ีวางจําหนายกอนวันท่ี 13 สิงหาคม 2548 
ท่ีกลายเปนของเสียจากครัวเรือน (Household Waste) นั้น ทางผูผลิตจะตองรับผิดชอบดังนี ้
 1.  ขยะท่ีเกิดข้ึนในประเทศสวีเดน ปริมาณเทากับสวนแบงทางการตลาด
ของผูผลิตของสินคาในครัวเรือน ท่ีขายในประเทศสวีเดน และ 
 2. ในกรณีท่ีเปนการขายไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆ ผูผลิตจะตอง
รับผิดชอบขยะท่ีเกิดข้ึนเปนสวนเทากับสวนแบงทางการตลาดของสินคาในครัวเรือนท่ีผูผลิตสงขายไปยัง
ประเทศนั้นๆ 

o สินคาท่ีวางจําหนายกอนวันท่ี 13 สิงหาคม 2548 ท่ีไมกลายเปนของเสียจาก
ครัวเรือน (Household Waste) แตถาเปนการสงไปยังผูผลิตเปนสวนหนึ่งของการขายสินคาใหม หนาท่ีนี้
จะมีผลบังคับใชกับผลิตภัณฑท่ีเปนชนิดเดียวกันกับสินคาท่ีจําหนายไป 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


  การวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมาย มาตรฐาน และกลไก 
โครงการการจัดทําระบบติดตามวงจรชีวิตของซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

จัดทําโดย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดลอม  บางเขน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 16 

 
 ผูผลิตจะตองดําเนินการใดๆ โดยไมคิดคาใชจายแกผูบริโภค โดยจะตองจัดใหมีระบบ

รวบรวมสําหรับซากอุปกรณท้ังท่ีวางขายกอนวันท่ี 13 สิงหาคม 2548 และวางจําหนายหลังจากวันท่ี 12 
สิงหาคม 2548 สําหรับสินคาท่ีวางจําหนายกอนวันท่ี 13 สิงหาคม 2548 ท่ีสงคืนจากผูบริโภคจะตองแนใจ
วาการจัดสงคืนซากอุปกรณมายังผูผลิตเปนไปไดโดยงาย และทําไดในทางปฏิบัติ โดยของเสียท้ังหมดท่ี
รวบรวมมาไดนั้น ทางผูผลิตจะตองจัดทําระบบเพ่ือทําการคัดแยก การนํากลับใชซ้ํา (Reused) การนําวัสดุ 
กลับมาใชใหม (Material Recovery) การนําพลังงานกลับมาใช (Energy Recovery) หรือดําเนินการอยาง 
หนึ่งอยางใดท่ีเปนท่ียอมรับในทางสิ่งแวดลอม 

 
 ระบบรวบรวมจะตองงายตอการใชบริการ และใหบริการท่ีดีแกบานเรือนและชุมชน

และผูใชงานอื่นๆ โดยระบบรวบรวมจะตองกระจายอยูในพ้ืนท่ีตางๆ ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีการใชงาน
สินคา อีกท้ังยังตองชวยสนับสนุนการนําผลิตภัณฑสวนหนึ่ง หรือท้ังหมดกลับมาใชใหม และในการ
ออกแบบระบบรวบรวม จะตองม่ันใจวา เปนการออกแบบเพ่ือไมใหเกิดความเสี่ยงตอท้ังสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผูปฏิบัติงานในระบบรวบรวม อันเนื่องมาจากตัวสินคาเอง 
 

o หนาท่ีของผูผลิตในการสรางความม่ันใจทางการเงิน 
 ผูผลิตจะตองใหมีระบบทางการเงิน การทําประกัน หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใด 

เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวามีสถานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีของผูผลิตในการจัดการสินคาตาม
หัวขอ 3 ได 
 

o หนาท่ีของผูผลิตท่ีจะใหขอมูลสวนประกอบของสินคาและการกําจัด (Disposal) 
 ผูผลิตสินคาท่ีขายในประเทศสวีเดน และประเทศสมาชิก EC จะตองใหขอมูล

สวนประกอบของสินคาท่ีจําเปนตอการซอมบํารุง (Maintenance) การปรับปรุง (Upgrade) การซอมแซม 
(Repair) การนําวัสดุกลับมาใชใหม (Material recovery) การนําพลังงานกลับมาใชใหม (Energy 
Recovery) และการกําจัดสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของผลิตภัณฑ 

 ผูผลิตจะตองแนใจวามีขอมูลสําหรับผลิตภัณฑ ท้ังท่ีเก็บกลับมาไดจากระบบรวบรวม 
และถูกสงกลับคืนมาจากผูบริโภค ซึ่งขอมูลท่ีจะตองสงไปยัง Swedish Environment Protection Agency นี้ 
จะตองประกอบดวยปริมาณของวัสดุตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ท่ีรวบรวมมาได 
2. ท่ีนํากลับมาใชใหมโดยไมตองผานการทํา Pre-treatment 
3. ท่ีนํามาผานการ Pre-treatment 
4. ท่ีนํากลับมาใชใหมโดยผานการทํา Pre-treatment 
5. ท่ีนําวัสดุกลับมาใชใหม 
6. ท่ีนําพลังงานกลับมาใชใหม 
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7. ท่ีนําไปกําจัดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด 
8. นําออกไปจัดการตามหัวขอ 5.2-5.7 นอกประเทศสวีเดน โดยจะตองแสดงใหเห็น

วาผลิตภัณฑนั้นถูกจัดการโดยเปนไปตามขอกําหนดของระเบียบวาดวยเศษซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (Directive 2002/06/EC) 

 
o หนวยงานท่ีรับผิดชอบ การรายงาน และการตรวจสอบ 

- Swedish Environment Protection Agency  
จะตองทําการปรับปรุงสวนแบงทางการตลาดของผูผลิต โดยใชขอมูลผลิตภัณฑท่ี

ผูผลิตจัดสงไปใหในข้ันตอนการลงทะเบียน และขอมูลจํานวนของเสียจากระบบรวบรวม อีกท้ังจะตอง
ชวยหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของในความรับผิดชอบของผูผลิต ในการจัดสงขอมูลการลงทะเบียน และ
ขอมูลจากจัดสงของเสีย รวมท้ังขอมูลอื่นๆท่ีจําเปนในการคํานวณหาความรับผิดชอบของผูผลิต เพ่ือท่ี
หนวยงานเหลานี้จะไดทราบวาผูใดจะตองเปนผูรับผิดชอบ และมีความม่ันใจตอสถานะทางการเงินของ
ผูผลิตนั้นๆ 

จะตองปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีจะรายงานไปยัง European Commission ตามท่ีกําหนดไว
ในหัวขอ 12 ของ Directive 2006/96/EC และจัดใหมีความรวมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลกับประเทศสมาชิก
อื่นๆ ตามกฎหมายฉบับนี้ และ Directive 2002/96/EC 

 
- ผูผลิต    

จะตองรายงานตอ Swedish Environment Protection Agency ทุกป วาผูผลิตได
ปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้อยางไร 

 
- การจัดใหมีการตรวจสอบ และคาธรรมเนียม สามารถหาไดในกฎหมายเกีย่วกับการ

ตรวจสอบ (Ordinance on Supervision) ซึ่งออกภายใต Environmental Code (1998:900) และกฎหมาย
เกี่ยวกับคาธรรมเนียมสําหรับการตรวจสอบและการควบคุม (Ordinance on Fees for Examination and 
Supervision) ซึ่งออกภายใต Environmental code (1998:940) 
 

o คาปรับ 
คาปรับจะถูกเรียกเก็บตามบุคคลใดๆ ท่ีไมปฏิบัติเพ่ือแสดงความมุงม่ัน หรือละเลยใน

การปฏิบัติหนาท่ีท่ีระบุไวในกฎหมายฉบับนี ้
 

o องคกรท่ีเก่ียวของ 
  ภายหลังจากการกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับ WEEE และ RoHS ในประเทศสวีเดนแลว ได
มีการจัดต้ังองคกร และหนวยงานข้ึนมาเปนผูดูแลการดําเนินการตามกฎหมาย ดังนี้  
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 (1) องคกร El-Kretsen ดูแลทางดานการจัดการซากเศษเหลือท้ิงของเครื่องใช ไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส (WEEE) โดยองคกรสามารถจัดการซากเศษเหลือท้ิงไดครบท้ัง 10 ประเภทตาม 
ขอบเขตของระเบียบ WEEE และในสวนระบบการเก็บรวบรวมเศษซากเหลือท้ิง (Collection system) ของ
องคกรมีลักษณะ คือ จัดต้ังสถานีรวบรวมซากเหลือท้ิงท่ัวประเทศสวีเดน โดยอยางนอยท่ีสุดจะมีสถานี
รวบรวมซากเหลือท้ิง 1 แหงตอเทศบาล/เมืองแตละแหง (ประเทศสวีเดนมีเทศบาล/เมือง 290 แหง) และ 
องคกรจะมีการตกลงกับหนวยงานทองถิ่นนั้นๆในการจัดต้ังสถานีรวบรวมซากเหลือท้ิง และองคกรจะมี
หุนสวน 20 แหงในการขนสง และเม่ือซากเศษเหลือท้ิงนํามารวมกันอยูท่ีสถานีรวบรวมซาก จะถูกแยก
ประเภทเศษซากออกเปน 6 ประเภท คือ  
  - ตูเย็น 
  -  เครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ ยกเวนตูเย็น  
  - เครื่องใชไฟฟาขนาดกลาง 
  - เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก 
  - linear discharge lamps 
  - non linear discharge lamp 
 
 (2) หนวยงาน SEMKO ทําหนาท่ีทดสอบผลิตภัณฑเกี่ยวกับสารอันตรายท้ัง 6 ชนิด 
 
5. การจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศเยอรมน ี
 จากท่ีไดกลาวในเบ้ืองตนนั้น สหภาพยุโรปมีการออกระเบียบการจัดการซากเศษเหลือท้ิงของ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE) และระเบียบวาดวย การหามใชสารโลหะหนักท่ีเปนอันตราย
บางประเภทในเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (RoHS) โดยจุดมุงหมายของการออกระเบียบท้ังสอง
ฉบับนั้นเพ่ือจะเปนการลดความเสียหายจากการใชสารท่ีเปนอันตรายในผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งประเทศเยอรมนีก็เปนกลุมประเทศสมาชิกของสหภาพ
ยุโรป  และก็ใหความสําคัญกับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ดังนั้น ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2548 (ค.ศ.
2005) ประเทศเยอรมนีไดผนวกรวมเอาระเบียบท้ังสองฉบับ คือ WEEE และ RoHS ใสไวในกฎหมายของ
ประเทศเยอรมนี คือ “ Act Governing the Sale, Return and Environmentally Sound Disposal of Electrical 
and Electronic Equipment” หรือท่ีรูจักกันในชื่อของ  The ElektroG โดย The ElektroG ไดจัดทําข้ึนเพ่ือให
บริษัทท่ีขายผลิตภัณฑเกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสไดใหความสําคัญในดานความ
รับผิดชอบ โดยบริษัทท่ีขายสินคาเกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (EEE Goods) จะตองมีหนาท่ี
รับผิดชอบเรียกคืนซากผลิตภัณฑ ทําการรีไซเคิล และกําจัดซากผลิตภัณฑ และรัฐบัญญัติดังกลาวได
ประกาศใชในประเทศเยอรมนีเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2548 (ค.ศ. 2005) โดยมีวัตถุประสงคของ  3 ประการ 
ดังนี้ 
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(1) หลีกเลี่ยงการกอใหเกิดเศษซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
(2) ลดจํานวนเศษซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสโดยนํากลับมาใชใหม 

และกําหนดอัตราการเก็บรวบรวม และการ Recovery 
(3) ลดการใชสารท่ีเปนอันตรายในเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสท่ีผลิตข้ึนใหม 

 
 ในรัฐบัญญัติฉบับนี้มีผลครอบคลุมผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 10 ประเภท 
ดังนี ้

(1) เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดใหญ (Large Household Appliances) 
(2) เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดเล็ก (Small Household Appliances) 
(3) เครื่องมือและอุปกรณเกี่ยวกับโทรคมนาคม (IT and Telecommunications Equipment) 
(4) เครื่องใชไฟฟาท่ัวไป (Consumer Equipment)  
(5) อุปกรณแสงสวาง (Lighting Equipment) 
(6) เครื่องมือไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (Electrical and Electronic Tools) ยกเวนเครื่องมือ

ขนาดใหญท่ีใชในอุตสาหกรรม 
(7) ของเลนเด็ก เครื่องเลนเพ่ือความบันเทิง  และเครื่องกีฬา  (Toys, Leisure and Sports 

Equipment) 
(8) อุปกรณการแพทย (Medical products) ยกเวน Implanted and Infectious Products 
(9) เครื่องมือวัด หรือควบคุม (Monitoring and Control Instruments) 
(10) เครื่องจําหนายอัตโนมัติ (Automatic Dispensers) 

    
และภายใตรัฐบัญญัติ ElektroG ไดมีขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และ

อิเล็กทรอนิกสท้ัง 10 ประเภทดังกลาวขางตน วางจําหนายในตลาดสินคา ขอกําหนดเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม การเรียกคืนซาก การบําบัด และการ Recovery ซากผลิตภัณฑ เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
ดังมีประเด็นสําคัญตอไปนี้ 

 
o การนําผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสวางจําหนายในตลาดสินคา 

 สําหรับผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีจะวางจําหนายในตลาดจะมี
ขอกําหนดในการออกแบบผลิตภัณฑ การหามใชสารอันตรายในผลิตภัณฑ และการจัดต้ัง Clearing House 
การลงทะเบียน และการรับประกันทางดานการเงิน (Financing Guarantee)  
  (1) การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) 
  ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควรจะออกแบบใหสามารถแยก
ชิ้นสวนออกไดงาย และสะดวกตอการนํามาใชซ้ํา (Reuse) การรีไซเคิล และการ Recovery และโดยเฉพาะ 
อยางยิ่งการนํามาใชซ้ํา และการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ และสวนประกอบและวัสดุ ผูผลิตไมควรตอตาน 
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การออกแบบสินคาและการผลิตเพ่ือใหสะดวกตอการรีไซเคิล เวนเสียแตวาการออกแบบผลิตภัณฑ
เฉพาะท่ีเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายอื่น หรือลักษณะผลิตภัณฑท่ีมีการออกแบบหรือการผลิต
เฉพาะท่ีใหประโยชนสูงสุด เชน การคํานึงถึงการปองกันสุขภาพของมนุษย และการคํานึงถึงความ
ปลอดภัยหรือสภาพแวดลอม 
  (2) การหามใชสารอันตราย (Prohibited Substances) 
   ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 (ค.ศ. 2006) เปนตนไป ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสท่ีวางจําหนายในตลาดสินคาดังกลาว จะตองไมมีสารตะกั่ว สารปรอท โครเมียม         
เฮกซาวาเลนต สารพีบีบี (สารโพลีโบรมิเน็ตเต็ด ไบฟนิล) และสารพีบีดีอี (สารโพลีโบรมิเนตเต็ด ไดฟนิล
อีเทอร) มากกวารอยละ 0.1 โดยน้ําหนักตอสารเนื้อเดียว และจะตองไมมีสารแคดเมียมมากกวารอยละ 
0.01 โดยน้ําหนัก ตอสารเนื้อเดียว แตไมมีผลบังคับถึงเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเภทท่ี 8 
และ 9 (Medical Products และ Monitoring and Control Instruments) หรือผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกสท่ีวางจําหนายในประเทศสมาชิกกลุมสหภาพยุโรปกอนวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 (ค.ศ. 2006) 
อีกท้ังไมมีผลบังคับใชกับอุปกรณสํารองท่ีใชในการซอมแซม หรือการใชซ้ําของเครื่องใชไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกสท่ีวางจําหนายกอนวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 (ค.ศ.2006) 
  (3) การจัดต้ัง Clearing House การลงทะเบียน และการรับประกันทางดานการเงิน 
(Financing Guarantee)  
  Clearing House เปนองคกรท่ี The Competent Authority จัดต้ัง โดยมีบทบาท
หนาท่ีดังนี ้
   (1) ลงทะเบียนผูผลิต ผูสงออก และอาจรวมถึงผูจําหนายสินคามือสอง
ของผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
   (2) ทดสอบและใหการรับรองรับประกันดานการเงินสําหรับเครื่องใช 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถนํามาใชโดยผูบริโภค 
   (3) เปนผูจัดหาภาชนะท่ีเหมาะสม และเก็บรวบรวมซากเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส 
   (4) ควบคุม และบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามขอกําหนด 
   (5) เก็บคาธรรมเนียม และคาปรับ 
  (4) การติดฉลาก (Labeling) 
  หลังจากวันท่ี 13 สิงหาคม 2548 เปนตนไป ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสท่ีวางจําหนายในตลาดภายในประเทศกลุมสหภาพยุโรปจะตองมีการทําเครื่องหมายบน
ผลิตภัณฑอยางถาวร เพ่ือทําใหผูผลิตจําแนก และสามารถจดจําผลิตภัณฑของตนเองไดงายเม่ือมีการวาง

จําหนายในตลาด และจะตองติดสัญลักษณ ในกรณีท่ีเปนสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ี
ใชภายในครัวเรือน ท่ีมีการรับประกันดานการเงิน (Guarantee financing) สําหรับการคืน และกําจัดตอ The  
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Competent Authority  และเปนเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการวางจําหนายภายหลังวันท่ี 13 
สิงหาคม 2548  

  โดยสัญลักษณ          แสดงถึงการแยกเก็บเครื่องใชไฟฟา  และ
อิเล็กทรอนิกสออกจากขยะท่ัวไป ซึ่งสัญลักษณดังกลาวจะเปนการกากบาทบนถังขยะแบบมีลอ อีกท้ัง
สัญลักษณจะตองพิมพใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน อานงาย และถาวรไมลบเลือน 
  รวมท้ังมีการติดสัญลักษณเกี่ยวกับขนาด หรือกลไกการทํางานของผลิตภัณฑท่ี
มีความสําคัญ และคําแนะนําวิธีการใช หรือ   คําเตือนพิมพลงบนบรรจุภัณฑของเครื่องใชไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส 
 

o การเก็บรวบรวม การเรียกคืนซาก การบําบัด และการ  Recovery ซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

  (1) การเก็บแยก (Separate Collection) 
  - เจาของซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสถูกกําหนดใหทํา
การแยกเก็บซากผลิตภัณฑดังกลาวออกจากขยะท่ัวไป (Domestic Waste)  
  - ตามกฎหมายกําหนดภายใตกฎหมายของรัฐ L?nder (L?nder Law) ท่ี
เกี่ยวกับการกําจัดซากเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จะตองแจงใหเจาของซากเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในครัวเรือน แยกเก็บซากผลิตภัณฑดังกลาวออกจากขยะท่ัวไป  
  - หนวยงานรัฐท่ีมีอํานาจในการจัดการขยะสาธารณะ (Public Waste 
Management Authorities) จะตองจัดต้ังจุดเก็บรวบรวมซากอุปกรณในแตละเขตพ้ืนท่ี เพ่ือใหผูท่ีถือครอง 
และผูกระจายซากอุปกรณจากครัวเรือนนํากลับมาไวยังจุดเก็บรวบรวมท่ีอยูบริเวณใกลเคียงเพ่ือนํากลับเขา
สูระบบ และหนวยงานในการจัดการขยะสาธารณะจะมีขอจํากัดในการเรียกเก็บคืนซาก และมี
ความสามารถในการหาจุดเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เฉพาะซาก
อุปกรณในกลุมผลิตภัณฑ 5 กลุมประเภทผลิตภัณฑ ไดแก  
  (1) เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดใหญและเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
(Large Household Appliances, Automatic Dispensers)  
  (2) ตูเย็น/เครื่องทําความเย็น และเครื่องแชแข็ง (Refrigerators and 
Freezers)  
  (3)   เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ เ กี่ ย ว กั บ โ ท ร ค ม น า ค ม  (IT and 
Telecommunications Equipment) และ consumer equipment  
  (4)    Gas discharge lamps  
  (5)  เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดเล็ก (Small Household Appliances), 
อุปกรณแสงสวาง (Lighting Equipment), เครื่องมือไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (Electrical and Electronic  
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Tools), ของเลนเด็ก เครื่องเลนเพ่ือความบันเทิงและเครื่องกีฬา (Toys, Leisure and Sports Equipment), 
อุปกรณการแพทย (Medical Products) และเครื่องมือวัด หรือ ควบคุม (Monitoring and Control 
Instruments)  
   โดยหนวยงานในการจัดการขยะสาธารณะสามารถเก็บรวบรวมกลุมซาก
ผลิตภัณฑท้ัง 5 กลุมนี้ จากในสวนท่ีพักอาศัย (Private households) ภายในเขตรับผิดชอบของหนวยงานได 
และสําหรับการคํานวณจุดเก็บรวบรวมซากกลุมผลิตภัณฑดังกลาวจะพิจารณาจาก ความหนาแนนของ
ประชากร และเงื่อนไขทางดานพ้ืนท่ี และหนวยงานจะตองมีมาตรการปองกันความเสี่ยงอันตรายดาน
ความปลอดภัย และความเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย ในการดําเนินการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  และถาในสวนท่ีพักอาศัยท่ีมีซากผลิตภัณฑในกลุมประเภทท่ี 1 ถึง 3 
มากกวา 20 ชิ้นข้ึนไป สามารถติดตอกับหนวยงานในการจัดการขยะสาธารณะไดเกี่ยวกับจุดเก็บรวบรวม 
และจํานวนครั้งในการสงคืนซากอุปกรณ รวมท้ังหนวยงานไมมีการเก็บคาธรรมเนียม/คาใชจายในการเก็บ
คืนซากมายังจุดเก็บรวบรวมซากอุปกรณ  
  และเม่ือหนวยงานในการจัดการขยะสาธารณะทําการเก็บรวบรวมซาก
ผลิตภัณฑในกลุมประเภทท่ี 1 2 3 และ 5 ถึงประมาณ 30 ลูกบาศกเมตร และสําหรับกลุมประเภทท่ี 4 ถึง
ประมาณ 3 ลูกบาศกเมตรแลว หนวยงานดังกลาวจะตองทํารายงานแจงไปยัง clearing House วา ภาชนะท่ี
รองรับซากอุปกรณดังกลาวเต็มแลว และพรอมท่ีจะทําการเก็บ 
  - ผูผลิตจะตองมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมภาชนะท่ีใชเก็บ
รวบรวมซากผลิตภัณฑท้ัง 5 กลุมประเภทผลิตภัณฑโดยไมคิดคาใชจาย  และสําหรับภาชนะท่ีใชรองรับ
ซากผลิตภัณฑจะตองปดมิดชิด ยกเวนภาชนะท่ีรองรับซากผลิตภัณฑกลุมท่ี 4  คือ Gas Discharge Lamps 
จะตองมียานพาหนะท่ีเหมาะสมทําการเก็บรวบรวมซาก และภาชนะท่ีรองรับกลุมซากผลิตภัณฑประเภทท่ี 
3 (ซากเครื่องมือและอุปกรณเกี่ยวกับโทรคมนาคม) จะตองสามารถรองรับชิ้นสวนท่ีถูกแยกออกมาจากจอ
และเครื่องรับโทรทัศนได และในกรณีท่ีผูผลิตดําเนินการเก็บรวบรวมซากดวยตัวเอง (Individual Case) 
จะตองไดรับการคํานวณจํานวนภาชนะท่ีรองรับซากจาก Clearing House และไดรับการตรวจสอบจาก 
Competent Authority แตในสวนหนวยงานจัดการขยะสาธารณะจะไดรับภาชนะในการรองรับซากท่ีมี
จํานวนเพียงพอกับปริมาณซากท่ีทําการเก็บรวบรวม 
  - ผูกระจายสินคา  (Distributors) จะสมัครใจในการเก็บคืนซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาไวยังจุดเก็บรวบรวมเพ่ือนําเขาสูระบบ แตถาผูกระจายซาก
ไมสามารถนําซาก หรือสวนประกอบของซากกลับคืนสูผูผลิต หรือหนวยงานจัดการขยะสาธารณะแลว ผู
กระจายสินคาจะตองดําเนินการนําเศษซากกลับไปใชซ้ํา (Reuse) หรือทําการบําบัด หรือทําการกําจัดท้ิง 
  - ผูผลิตจะตองเลือกวาจะมีแผนการจัดการกับการเก็บรวบรวมซาก
ผลิตภัณฑท่ีผลิตได และนําไปปฏิบัติดวยตัวเอง หรือเขาระบบเก็บรวบรวมเรียกคืนซากในครัวเรือน ผูผลิต
จะตองนําซากอุปกรณ หรือสวนประกอบของซากอุปกรณกลับไปใชประโยชนซ้ํา (Reuse) หรือทําการ 
บําบัด หรือทําการกําจัดท้ิง 
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   (2) การเรียกคืนซากเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของผูผลิต (Producer 
Obligation to Take Back WEEE) 
  - ผูผลิตจะตองทําการเก็บรวบรวมซากในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมกับ
ซากแตละประเภท โดยจะตองผานการยินยอมจาก the Competent Authority และผูผลิตจะตองจัดการกับ
เศษซาก หรือสวนประกอบของเศษซากอยางใดอยางหนึ่งโดยนํากลับไปใชใหม (reuse) หรือทําการบําบัด 
หรือทําการกําจัดท้ิง และผูผลิตจะตองรับภาระคาใชจายในการเก็บรวบรวม และกําจัดซาก  
  - ผูผลิตแตละรายจะตองนําเสนอแนวทางการเก็บคืนซาก และการ
กําจัดซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสจากผูใชในภาคสวนอื่น นอกจากสวนท่ีอยูอาศัย
ของผลิตภัณฑใหมท่ีวางจําหนายในตลาดสินคาหลังจากวันท่ี 13 สิงหาคม 2548 ในสวนผูครอบครอง
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสท่ีไมใชกลุมท่ีอยูอาศัย และครอบครองผลิตภัณฑท่ีวาง
จําหนายกอนวันท่ี 13 สิงหาคม 2548 จะตองรับผิดชอบการกําจัดซากท้ิง 
  (3) การบําบัด (Treatment) 
   ความเปนไปไดของการเลือกเทคโนโลยี และการเงินในการบําบัดในลําดับ
แรกควรจะตองเลือกท่ีจะนําเศษซากผลิตภัณฑ หรือสวนประกอบของเศษซากกลับไปใชประโยชนใหม
ใหไดมากท่ีสุด และในสวนการบําบัด วิธีการบําบัดควรเลือกใหเหมาะสมกับลักษณะของสิ่งท่ีจะทําการ
บําบัดโดยเลือกวิธีการบําบัดจากภาคผนวกของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ภาคผนวกของระเบียบ2002/96/EC 
of 27 January  2003  
  (4) Recovery 

ผูผลิตจะตองต้ังเปาหมายในการ Recovery เศษซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสดังนี้ 

 สําหรับเศษซากผลิตภัณฑประเภทท่ี 1 และ 10 
       อัตราการ Recovery อยางนอยรอยละ 80  ของน้ําหนักของเครื่องใชโดย
เฉลี่ย 
      สําหรับสวนประกอบ วัสดุ และสารจะตองนํากลับมาใชใหม และนํามา  
รีไซเคิลอยางนอยรอยละ 75  ของน้ําหนักของเครื่องใชโดยเฉลี่ย 
 

 สําหรับเศษซากผลิตภัณฑประเภทท่ี 3 และ 4 
    อัตราการ Recovery อยางนอยรอยละ 75  ของน้ําหนักของเครื่องใชโดย
เฉลี่ย 
    สําหรับสวนประกอบ วัสดุ และสารจะตองนํากลับมาใชใหม และนํามา  
รีไซเคิลอยางนอยรอยละ 65  ของน้ําหนักของเครื่องใชโดยเฉลี่ย 
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   สําหรับเศษซากผลิตภัณฑประเภทท่ี 2 5 6 7 และ 9 
      อัตราการ Recovery อยางนอยรอยละ 70  ของน้ําหนักของเครื่องใชโดย
เฉลี่ย 
      สําหรับสวนประกอบ วัสดุ และสารจะตองนํากลับมาใชใหม และนํามา  
รีไซเคิลอยางนอยรอยละ 50  ของน้ําหนักของเครื่องใชโดยเฉลี่ย 
   
   สําหรับเศษซากผลิตภัณฑ Gas Discharge Lamps 
   อัตราของการนํากลับมาใชใหม และการนํามา   รีไซเคิลของสวนประกอบ 
วัสดุ และสาร อยางนอยรอยละ 75  ของน้ําหนักของหลอดโดยเฉลี่ย 

 
o ขอกําหนดในการลงทะเบียน (Registration) 

  ผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ท้ังหมดในเยอรมันจะตอง
ลงทะเบียนกับ EAR ในชวงวันท่ี 1 มิถุนายน – 24 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งถาผูใดไมลงทะเบียนจะถูกหาม
จําหนายสินคาในประเทศเยอรมันนี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธุ 2549 Federal Authorities เปดเผยวามีผูผลิต 
4,225 ราย มาลงทะเบียน และสําหรับการจัดการ Business to Consumer (B2C products) ซึ่งเปนพวกสินคา
เพ่ือการอุปโภค และผลิตภัณฑประเภท Business to Business (B2B products) ซึ่งเปนพวกสินคาเพ่ือการ
ลงทุน มีความแตกตางกัน  
  สําหรับการเก็บรวบรวมซากเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสประเภท B2B Products 
จะแตกตางกับผลิตภัณฑประเภท B2C Products ท้ังในดานการเก็บรวบรวมซาก และการรีไซเคิล โดยท่ี
ผูผลิตผลิตภัณฑประเภท B2C Products จะตองมีการเงินเขามาเกี่ยวของกับการจัดเก็บรวบรวม และการ    
รีไซเคิลซากผลิตภัณฑท่ีเกิดจากท่ีอยูอาศัย โดยมีการจายคามัดจําไวท่ีจุดเก็บรวบรวมเศษซากในทองถิ่น 
ซึ่งในประเทศเยอรมนี และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสวนใหญคํานวณปริมาณของเศษซากเครื่องใช 
ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสจากสวนแบงการตลาดของผลิตภัณฑใหม และสําหรับผลิตภัณฑประเภท B2B 
Products จะไมมีการจายคามัดจําท่ีจุดเก็บรวบรวมซากสําหรับสวนท่ีอยูอาศัย แตจะเตรียมการจัดการเก็บ
รวบรวมเศษซากจากภาคธุรกิจท่ีมีใบอนุญาตในการถือครองเศษซากเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
และนําไปสูใบอนุญาตสําหรับการเปนผูรีไซเคิลเศษซาก 
 

o การรายงาน (Reporting) 
  ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2548 ผูลงทะเบียนท้ังหมดจะตองรายงานมวลรวมท้ังหมดท่ีเขา
จําหนายในตลาด (Input Mass: ซึ่งเปนน้ําหนักของเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสท่ีนําเขาสูตลาด
สินคา) ซึ่งรายงานเปนตอเดือนสําหรับผลิตภัณฑประเภท B2C Products และรายงานเปนรายปสําหรับ
ผลิตภัณฑประเภท B2B Products โดยชวงเวลาในการรายงานสามารถจะยืดเวลาออกไปไดแลวแต EAR 
และต้ังแตวันท่ี 24 มีนาคม 2549 เริ่มเขาสูระบบ Recovery อยางสมบูรณซึ่งเปนมวลรวมท้ังหมดท่ีออกจาก 
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ระบบ (Output Mass : ซึ่งเปนน้ําหนักของเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสท่ีถูก Recovery โดยผูผลิต) 
ซึ่งจะตองรายงานตอ EAR เชนกัน และมีการกําหนดเวลาใหวันท่ี 30 เมษายน ของทุกป ทําการรายงานผล
ของปท่ีผานมา 
 

o การติดฉลาก (Labeling) 
  สําหรับเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสท่ีวางจําหนายในตลาดหลังจาก วันท่ี 13 
สิงหาคม 2548 จะตองทําการติดฉลากต้ังแตวันท่ี 24 มีนาคม 2549 เพ่ือใหสามารถจําแนก/แยกผูผลิตสินคา
ได ซึ่งสําหรับสินคาประเภท B2C products จะติดฉลากท่ีมีสัญลักษณท่ีมีกากบาททับบนถังขยะท่ีมี

ลอเลื่อน   
 

o การ  Recovery เศษซากเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (Recovery of  WEEE) 
  ต้ังแตวันท่ี 24 มีนาคม 2549 เปนตนไป National Clearing House เริ่มกําหนดใหผูผลิต
ทําการเก็บภาชนะท่ีรองรับเศษซากเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเต็มถัง บริเวณจุดท่ีเก็บรวบรวม
ตามเทศบาล/เมือง และในการเก็บรวบรวมเศษซาก และการรีไซเคิลจะตองรายงานตอ EAR และผูผลิต
จะตองนําภาชนะรองรับเศษซากท่ีวางไปวางเพ่ิมไวท่ีจุดเก็บรวบรวม 
 

o การออกแบบผลิตภัณฑ (Product  Design) 
  สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท้ังหมด และท่ีวาง
จําหนายในตลาดหลังจากวันท่ี 13 สิงหาคม 2548 จะตองออกแบบใหสามารถแยกชิ้นสวนออกไดงาย และ
งายตอการนํามา Recovery  
 

o การหลีกเล่ียงการใชสารอันตราย (Avoiding  of  Hazardous  Substances)  
  ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสท่ีผลิตข้ึนใหม
จะตองมีการใชสารอันตรายไมเกินปริมาณท่ีกําหนดใน ElektroG 
 

o ความกาวหนาของการดําเนินการตามรัฐบัญญัติ ElektroG  
  จากรายละเอียดของรัฐบัญญัติ ElektroG ดังขางตนนั้นมีความแตกตางจากระเบียบของ
สหภาพยุโรป วาดวยเศษซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส  และระเบียบวาดวยการกําจัด
สารท่ีเปนอันตรายบางประเภท โดยในสวนแรกของกฎหมายซึ่งรวมถึงการจัดต้ัง Clearing House บังคับ
ใชเม่ือ 24 มีนาคม 2548 สวนถัดมาคือ การ Recovery เศษซากนํามาใชต้ังแต 13 สิงหาคม 2548 และสิ้นสุด
ป 2549 ทุกสวนของกฎหมายของ ElektroG จะตองมีการบังคับใช 
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Federal Environmental Agency ไดจัดต้ัง The Elektro-Altger?te Register (EAR) 

Foundation ใหเปน National Clearing House และไดรับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบเปน Competent 
Authority เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2548 และสําหรับขอกําหนด และการกําหนดเวลาของขอกําหนดใน 
ElektroG ท่ีผูผลิตตองปฏิบัติตาม มีดังรูปท่ี 2 
 

 
 

รูปท่ี 2  กําหนดเวลาของขอกําหนดใน ElectroG 
 

o ผลกระทบจากรัฐบัญญัติ ElektroG 
  ผลกระทบจากรัฐบัญญัติ ElektroG มีผลตอกลุมคน 3 กลุม ไดแก 
  1) กลุมผูบริโภค  
   ต้ังแตวันท่ี 24 มีนาคม 2549 เปนตนไป ผูบริโภคจะตองคืนซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส โดยนําไปไวยังจุดเก็บรวบรวมสาธารณะท่ีอยูใกลเคียง และไมมีการ
เสียคาใชจายแตอยางใด โดยผูผลิตท่ีมีการลงทะเบียน ผูสงออก และผูท่ีขายของมือสอง จะตองมีหนาท่ี
รับผิดชอบทําการ Recovery ซึ่งทําใหมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน แตควรจะหลีกเลี่ยงท่ีจะบวกคาใชจายดังกลาวเพ่ิม
เขาไปในราคาสินคา หรือ คาธรรมเนียมในการจัดเก็บ และรวมรวมขยะท่ัวไป 
  2) กลุมผูผลิต ผูสงออก และผูท่ีขายของมือสอง 
   ผูผลิต ผูสงออก และผูท่ีขายของมือสองของผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกสไมเพียงแตทําการ Recovery  ซากผลิตภัณฑนั้นๆ แลว กลุมนี้จะตองรับผิดชอบในการ 
Recovery และกําจัดเศษซากท้ิงอยางถูกตองไมกระทบตอระบบนิเวศน หรือสภาพแวดลอม และ
บริษัทผูผลิต ผูสงออก และผูท่ีขายของมือสองจะตองทําการจดทะเบียน และผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกสกับ EAR และจะตองมีการรายงานผลการ Recovery การบําบัด การนํากลับมาใชใหม หรือ
การกําจัดเศษซากท้ิงไปยัง EAR อยางตอเนื่อง 
   กลุมผูผลิตท้ังหมด และกลุมผูลงทะเบียนจนกระท่ังถึงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2548 จะตองเริ่มทําการติดฉลากผลิตภัณฑต้ังแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2548 เปนตนไป และนับจากวัน
ดังกลาวผูผลิตจะตองรับผิดชอบในการ Recovery และนําผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
กลับมาใชประโยชนใหม และในการรายงานผลตางๆใหกับ EAR เพ่ือให EAR ทําการติดตามตรวจสอบ  
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และเพ่ือนํามาซึ่งมาตรการในการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคของรัฐบัญญัติ ElektroG ท่ีต้ังไว เชน สิ้นสุดป 
2549 ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสท่ีเกิดข้ึนโดยเฉลี่ยจะตองนอยกวา 4 กิโลกรัมตอ
ประชากร 1 คน  และหากมีการละเมิดขอกําหนดใน ElektroG จะตองเสียคาปรับมากกวา 50,000 ยูโร หรือ 
สูงสุดหามทําการคา 
  3) หนวยงานท่ีมีอํานาจในการจัดการขยะสาธารณะ 
   หนวยงานในการจัดการขยะสาธารณะจะตองทําการตรวจสอบเพ่ือหาจุดท่ีเก็บ
รวบรวมเศษซากเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความเหมาะสมในการคืน 
 
6. การจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศโปแลนด 
 ประเทศโปแลนดเปนหนึ่งในสมาชิกของกลุมสหภาพยุโรป ดังนั้นโปแลนดจะตองมีการนํา
ระเบียบ WEEE และ RoHS ท่ีสหภาพยุโรปกําหนดมาปรับใชกับกฎหมายของประเทศ โดยระเบียบ RoHS 
นํามาปรับใชกับกฎหมายของประเทศโปแลนด คือ กฎหมายการหามใชสารอันตรายในเครื่องใชไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส (Ordinance on Hazardous Substance Restrictions in Electronic and Electrical 
Equipment) เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2547 (ค.ศ.2004) และมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 (ค.ศ.2006) 
ในสวนระเบียบ WEEE ไดนํามาปรับใชกับ พระราชบัญญัติการจัดการซากเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส (WEEE Act) และมีผลบังคับใชในวันท่ี 20 ตุลาคม 2548 (ค.ศ.2005) และหนวยงานท่ี
นํากฎหมายทางดาน WEEE และ RoHS ของประเทศไปใชคือ Ministry of Environmental Protection 
(MEP) ในสวนผูตรวจสอบท่ัวไปเพ่ือการปองกันสิ่งแวดลอม (General Inspector for Environmental 
Protection: GIEP) และหนวยงานบริหารสวนกลาง (Central administration agency) ก็มีหนาท่ีตองนํา
กฎหมายไปใชในการประสานงานท่ัวไป และการติดตามตรวจสอบการเรียกคืน และบําบัดเศษซากเหลือ
ท้ิง  
 ในสวนการจัดการเศษซากเหลือท้ิง ผูผลิตจะตองมาลงทะเบียนกับ GIEP และมีการเสีย
คาธรรมเนียมการลงทะเบียน และคาธรรมเนียมในแตละป  โดยผูผลิตจะลงทะเบียนในวันท่ี 30 กันยายน 
2549 (ค.ศ. 2006) และจะตองมีการยืนยันการลงทะเบียน เนื่องจากจํานวนผูมาลงทะเบียนจะมีผลตอขอมูล
ทางดานการเงิน และผูผลิตจะตองทําการเก็บขอมูล เพ่ือนํามาเขียนรายงานและเตรียมเสนอ GIEP ซึ่งเปน
ผูใชขอมูล และเปนผูดําเนินการเรื่องการบําบัดเศษเหลือท้ิง สําหรับกฎหมายของประเทศโปแลนดเกี่ยวกับ 
RoHS มีความสอดคลองกับระเบียบ RoHS  และกําหนดหามใชสารอันตรายท้ัง 6 ชนิด (สารตะกั่ว ปรอท 
แคดเมียม โครเมียมเฮกซาวาเลนต สารพีบีบี (สารโพลีโบรมิเน็ตเต็ด ไบฟนิล) และสารพีบีดีอี (สารโพลี
โบรมิเนตเต็ด ไดฟนิลอีเทอร)) ในการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 ในสวนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ ผูผลิตจะตองมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
คัดแยก และเก็บรวบรวม และเรียกคืนซากผลิตภัณฑ  ทําการบําบัด ทําการ Recovery และทําการกําจัด 
โดยในปจจุบันประเทศโปแลนดก็มีองคกรท่ีเกี่ยวของกับการรีไซเคิล ซึ่ง ก็คือ ElektroEko S.A. เปน 
องคกรท่ีใหญท่ีสุดในดานการรีไซเคิลเศษซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส โดยจัดต้ังข้ึน 
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จากธุรกิจขนาดใหญ และองคกรความรวมมือกันของผูผลิต และผูนําเขา ผลิตภัณฑไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส และองคกรดังกลาวดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเศษซากเหลือท้ิงของ
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (29 กรกฎาคม 2548)  
 และประเทศโปแลนดมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีทดสอบผลิตภัณฑเกี่ยวกับสารอันตรายท้ัง 6 ชนิด 
เชนเดียวกับในระเบียบ ROHS ของสหภาพยุโรป  
 สําหรับรัฐบัญญัติการจัดการซากเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE act) 
มีวัตถุประสงคเพ่ือลดปริมาณของเสียจากการใชเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังมีความ
เหมาะสมในการเก็บรวบรวม การ Recovery และการรีไซเคิลเศษซากเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส และในรัฐบัญญัติการจัดการซากเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของ
ประเทศโปแลนดมีการครอบคลุมซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 10 ประเภท ดังนี ้

(1) เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดใหญ (Large Household Appliances) 
(2) เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดเล็ก (Small Household Appliances) 
(3) เครื่องมือและอุปกรณเกี่ยวกับโทรคมนาคม (IT and Telecommunications Equipment) 
(4) Audiovisual Equipment 
(5) อุปกรณแสงสวาง (Lighting Equipment) 
(6) เครื่องมือไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (Electrical and Electronic  Tools) ยกเวนเครื่องมือ

ขนาดใหญท่ีใชในอุตสาหกรรม 
(7) ของเลนเด็ก เครื่องเลนเพ่ือความบันเทิง  และเครื่องกีฬา (Toys, Leisure and Sports 

Equipment) 
(8) อุปกรณการแพทย (Medical Products) ยกเวน Implanted and  Infectious Products 
(9) เครื่องมือวัด หรือควบคุม (Monitoring and Control Instruments) 
(10) เครื่องจําหนายอัตโนมัติ (Automatic Dispensers) 

 โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้   
 

o บทบาทของผูผลิตท่ีกฎหมายกําหนด 
 ในสวนผูตรวจสอบท่ัวไปเพ่ือการปองกันสิ่งแวดลอม (General Inspector for 
Environmental Protection: GIEP) ดังกลาวขางตนนั้น จะตองทําการลงทะเบียนใหแกผูผลิต โดย
รายละเอียดขอมูลท่ีจะตองทําการลงทะเบียน ไดแก (1) ขอมูลทางดานประเภทผลิตภัณฑท่ีผลิตและวาง
จําหนายในตลาด (2) ผูทําการเก็บรวบรวมเศษซากเหลือท้ิง (3) กระบวนการผลิต (4) การรีไซเคิล           
(5) กระบวนการ Recovery  (6) องคกรท่ีนําเศษซากเหลือท้ิงไปทําการ Recovery เปนตน และสําหรับ
องคกรท่ีนําเศษซากเหลือท้ิงไปทําการ Recovery จะตองยื่นเสนอการลงทะเบียนเม่ือ National Registration 
Courtลงชื่อยืนยัน 
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 ในสวนผูผลิตจะตองทําการจายคาความปลอดภัยทางดานการเงิน (Financial Security) 

ในแตละป เพ่ือเปนเงินทุนสําหรับการเก็บรวบรวม การดําเนินการ Recovery รวมท้ังการรีไซเคิล และการ
ปรับสภาพใหเปนกลางของเศษซากเหลือท้ิงจากบานเรือน และผูผลิตจะตองมีการแนะนําผลิตภัณฑท่ีจะ
ทําการวางจําหนายในตลาด ซึ่งภายใน 12 เดือนท่ีผูผลิตทําการแนะนําผลิตภัณฑนั้น ผูผลิตจะตองเตรียม
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับการนําซากอุปกรณกลับมาใชประโยชน และกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูล/ประเด็นดังตอไปนี้ 

 1) ขอมูลจําเพาะของสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการ
นํากลับมาใชประโยชนใหม 

 2) ตําแหนงของสารอันตราย วัสดุ และสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาท่ีจะตอง
มีการนําออกจากเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 

ผูผลิตจะตองสามารถบรรลุเปาหมายดังนี ้
   สําหรับเศษซากผลิตภัณฑประเภทท่ี 1 และ 10 
    อัตราการ Recovery รอยละ 80  ของน้ําหนักของเศษซากเครื่องใช 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
    ทําการรีไซเคิลสวนประกอบ วัสดุ และสาร 75 % ของน้ําหนักของ
เศษซากเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
 

 สําหรับเศษซากผลิตภัณฑประเภทท่ี 3 และ 4 
    อัตราการ Recovery รอยละ 75  ของน้ําหนักของเศษซากเครื่องใช 
ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
    ทําการรีไซเคิลสวนประกอบ วัสดุ และสาร รอยละ 65  ของน้ําหนัก
ของเศษซากเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 
   สําหรับเศษซากผลิตภัณฑประเภทท่ี 2 5 6 7 และ 9 
    อัตราการ Recovery รอยละ 70 ของน้ําหนักของเศษซากเครื่องใช 
ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
    ทําการรีไซเคิลสวนประกอบ วัสดุ และสาร รอยละ 50 ของน้ําหนัก
ของเศษซากเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
 

สําหรับเศษซากผลิตภัณฑ Gas discharge lamps 
    อัตราของการนํามารีไซเคิลของสวนประกอบ วัสดุ และสาร อยาง
นอย 80 % ของน้ําหนักหลอด 
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o ผูใชเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 

  ผูใชเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสในกลุมบานเรือนอยูอาศัยจะตองนําเศษซาก
เหลือท้ิงกลับคืนไปยังผูท่ีทําการเก็บรวบรวม 
 

o บทบาทของผูทําการเก็บรวบรวมเศษซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาท่ีกฎหมายกําหนด 
  ในสวนขอกําหนดของผูท่ีทําการเก็บรวบรวมเศษซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส ไดกําหนดไววาผูท่ีทําการเก็บรวบรวมเศษซากจะตองทําการเก็บรวบรวมอยางระมัดระวัง
ใหเหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑท่ีตองเก็บรวบรวม และการเก็บรวบรวมเศษซากเครื่องใชไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกสจากบานเรือนจะตองไมมีการเรียกเก็บคาใชจาย ซึ่งผูท่ีทําการเก็บรวบรวมเศษซากจะตอง
เตรียมการยื่นเสนอเพ่ือลงทะเบียนกับ GIEP และจะตองมีการรายงานตอ GIEP ทุกๆ วันท่ี 30 ของแตละ
เดือนในชวง 4 เดือนท่ีการเก็บรวบรวมเศษซากผลิตภัณฑดําเนินการไดโดยสมบูรณ  
 

o คาธรรมเนียมของผลิตภัณฑ (Production Fee) 
 สําหรับคาธรรมเนียมผลิตภัณฑจะคํานวณจากระดับของการดําเนินการ Recovery และ

การรีไซเคิล ซึ่งระดับของการดําเนินการจะข้ึนอยูกับเศษซากแตละประเภทผลิตภัณฑ ดังท่ีกลาวแลว และ
การคํานวณคาธรรมเนียมของผลิตภัณฑจะคํานวณมวลของเศษซากผลิตภัณฑในหนวยกิโลกรัม  

 
o บทลงโทษ ตัวอยางเชน 

  - ใครก็ตามท่ีมีการรื้อ/ถอดชิ้นสวนหรือองคประกอบของเศษซากเครื่องใชไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสภายนอกโรงงานจะตองมีโทษปรับ 
  - ใครก็ตามท่ีไมมีการกรอกขอมูลเม่ือทําการลงทะเบียน หรือ เปลี่ยนแปลงการ
กรอกขอมูล หรือลบขอมูล หรือกรอกขอมูลท่ีไมนาเชื่อถือจะตองมีโทษปรับ 
  - ใครก็ตามท่ีไมนําเศษซากเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากบานเรือน
ท่ีอยูอาศัยไปทําการเก็บรวบรวมจะตองมีโทษปรับ 

- และยังมีบทลงโทษในสวนอื่นๆ ท่ีบุคคลใดก็ตามท่ีไมปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย
ฉบับนี้ระบุจะถูกเรียกเก็บคาปรับเทานั้น ไมมีบทลงโทษทางอาญา 
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7. การจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศจีน 
 ประเทศจีนเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียท่ีมีมาตรการจัดการซากอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสท่ีชัดเจน โดยไดประกาศใช “ระเบียบการควบคุมมลพิษจากผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 
(Administration on the Control of Pollution Caused by Electric Information Products)” เริ่มบังคับใชเม่ือ 
1 มีนาคม 2550 (2007) มีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมและลดมลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยมีกระทรวง
อุตสาหกรรมสารสนเทศ (Ministry of Information Industry: MII) เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก และเปน
ผูประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ ในการดําเนินงานและบัญญัติขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการ
จัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส    เชน มาตรฐานในการควบคุมปริมาณสารตองหาม ปรับปรุง
บัญชีรายชื่อสินคาในรายการสินคาควบคุม นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีรณรงคใหภาคอุตสาหกรรมระบุเกี่ยวกับ
การควบคุมสารตองหาม และชวงเวลาปลอดภัยของผลิตภัณฑ ลงบนสินคาตางๆ  
 กฎหมายดังกลาวมีจุดเดนในเรื่องขอบังคับใหมีการติดฉลากแจงขอมูลตางๆ ของสินคา ซึ่งมีผล
ครอบคลุมต้ังแตการผลิตสินคา (การออกแบบและกระบวนการผลิต) ไปจนถึงการจําหนาย ซึ่งยังรวมถึง
การนําเขาสินคาในกลุมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสูตลาดภายในประเทศจีนดวย แตไมไดมีผล
บังคับกับการผลิตผลิตภัณฑเพ่ือการสงออกแตอยางใด 
 ผลิตภัณฑท่ีอยูภายใตกฎหมายนี้ ครอบคลุมผลิตภัณฑและอุปกรณตอเนื่องท่ีผลิตโดยเทคโนโลยี
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดแก  

 ผลิตภัณฑเรดารอิเล็กทรอนิกส (Radar Equipment and Products) 
 ผลิตภัณฑสื่อสารอิเล็กทรอนิกส (Communication Equipment and Products) 
 ผลิตภัณฑกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน (Broadcast and Television and Equipment 

Industry Products) 
 ผลิตภัณฑคอมพิวเตอร (Computer Industry Products) 
 เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสในครัวเรือน (Household Electronic Products) 
 เครื่องมือและเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Measuring Instrument 

Products)  
 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (Electronic Device Industry) 
 อุปกรณสําหรับวิชาชีพเฉพาะทาง (Professional Appliance)  
 วัสดุอิเล็กทรอนิกส  

 
 โดยมีการระบุรายละเอียดของอุปกรณในแตละประเภทไวเปนหมวดยอยและแจกแจงชนิดของ
อุปกรณไวในเอกสารเพ่ิมเติม  
 ในสวนของมาตรการท่ีนํามาใชในการควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส สามารถ
จําแนกไดเปน 5 สวน ดังนี ้
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1. มาตรการดานเทคนิค ท่ีนํามาใชในดานการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต เพ่ือ

การปรับเปลี่ยนแนวทางการวิจัยและการออกแบบ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต การ
ทดแทนวัสดุท่ีใช และการปรับปรุงวิธีการผลิตใหม เปนตน 

2. มาตรการท่ีนํามาใชในกระบวนการออกแบบ การผลิต การนําเขา และการจําหนาย เพ่ือ
แสดงชื่อและปริมาณสารหรือธาตุท่ีเปนอันตราย และชวงระยะเวลาปลอดภัยในการใช
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  

3. มาตรการควบคุมกระบวนการจําหนาย โดยมีการเขมงวดในการจัดหาผลิตภัณฑ และ
ปฏิเสธการจําหนายผลิตภัณฑท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดสารตองหามตามมาตรฐาน  

4. มาตรการหามการนําเขาผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส ไมเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
หรือมาตรฐานในการควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  

5. มาตรการอ่ืน สําหรับการควบคุมมลพิษท่ีกําหนดในระเบียบนี้  
 
 ระเบียบนี้ประกอบดวยมาตรการท่ีใชในการควบคุมมลพิษจากซากอุปกรณฯ ท้ังมาตรการดาน
เทคนิคท่ีควบคุมการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ (การหาวัสดุทดแทนและการปรับปรุงวิธีการผลิต
ใหม)   มาตรการควบคุมการจําหนายสินคาท่ีตองเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งรวมท้ังสินคาท่ีผลิตในประเทศ
และสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศท่ีลวนตองเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม/มาตรฐานสินคาท่ีได
กําหนดไวตามกฎหมาย โดยประกอบดวยประเด็นและมาตรฐานสําคัญ เพ่ือการควบคุมในดานตางๆ ดังนี้  
 

o ระยะเวลาปลอดภัยของผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส (Environmentally-Friendly Use 
Period of Electronic Information Products) หมายถึง ระยะเวลาท่ีสารอันตรายในผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสจะไมรั่วไหลหรือแปรสภาพ ทําใหการใชงานผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสนั้นไมเปนอันตราย
ตอสิ่งแวดลอม และทรัพยสินหรือรางกายของผูใช  
 

o SJ/T 11363-2006 “Requirement for Concentration Limits for Certain Hazardous 
substances in Electronic Information Products” เปนมาตรฐานท่ีมีการระบุคําจํากัดความของสิ่งตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของ และมีการกําหนดปริมาณสารตองหามในผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส (Electronic Information 
Products: EIP) ซึ่งแบงเปน 3 ประเภท คือ (1) วัสดุเนื้อเดียวกันในแตละชนิดในผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 
(EIP-A) (2) วัสดุชุบโลหะในชิ้นสวนแตละชิ้น (EIP-B) และ (3) ชิ้นสวนหรือวัสดุขนาดเล็กท่ีไมสามารถ
แยกยอยตอได (โดยท่ัวไปหมายถึง ชิ้นสวนท่ีมีขนาดเล็กกวา 4mm3) และสารตองหาม ไดแก  

- ตะกั่ว  
- ปรอท  
- แคดเมียม  
- โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนท (Cr(VI))  
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- โพลีโบรมิเนท ไบฟนิล (Polybrominated biphenyl: PBB)  
- โพลีโบรมิเนท ไดฟนิล อีเทอร (Polybrominated diphenyl ether: PBDE) 
- และสารหรือธาตุท่ีเปนพิษอื่นท่ีไดกําหนดไวตามกฎหมาย  

  
o SJ/T 11364-2006 “Marking for the Control of Pollution Caused by Electronic 

Information Products” เปนมาตรฐานท่ีกําหนดใหสินคาตองติดเครื่องหมายการควบคุมมลพิษ 
(Pollution Control Logo) ท่ีตัวสินคา หรือหากไมสามารถติดฉลากดังกลาวบนตัวสินคาไดใหระบุไวใน
คูมือสินคา และสําหรับชิ้นสวนท่ีตองสงตอไปผลิตในโรงงานอื่นนั้น ไมจําเปนตองติดเครื่องหมายแตตอง
ใหขอมูลท้ังหมดแกผูซื้อ และเม่ือประกอบเปนสินคาแลวจะตองทําเครื่องหมายบนสินคาซึ่งจะตอง
ครอบคลุมวัสดุทุกสวนท่ีประกอบอยูในตัวสินคาดวย (รวมท้ังวัสดุท่ีซื้อมาและท่ีผลิตเอง)  
 

o SJ/T 11365-2006 “Testing Methods for Regulated Substances in Electronic 
Information Products” เปนมาตรฐานควบคุมการตรวจสอบวัสดุ ซึ่งจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการ
วิเคราะหหาปริมาณสารตองหามและขอกําหนดดานการตรวจสอบความถูกตองของการวิเคราะห และใน
การรับรองผลการวิเคราะหวัสดุนั้น จะตองเปนผลการวิเคราะหจากหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองจาก
รัฐเทานั้น  
 

o GB/Z 20288-2006 “General Disassembly Requirements for Testing Hazardous 
Substances in Electronic Information Products” ซึ่งประกาศเม่ือ 20 มิถุนายน 2549 (ค.ศ.2006) และมี
ผลบังคับใชเม่ือ 1 ธันวาคม 2549 (ค.ศ.2006)  
 

o GB 18455-2001 “Marking for control of pollution caused by electronic 
information products” มาตรฐานนี้มีผลบังคับกับบรรจุภัณฑทุกชนิด โดยไดกําหนดใหติดเครื่องหมาย 4 
แบบ ตามประเภทของการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑนั้นๆ ซึ่งไดแก Reuseable, Recycable/Renewable, 
Contains renewable materials และ Green point mark   รวมท้ังมีการกําหนดรหัสสําหรับวัสดุแตละชนิด 
(ตามมาตรฐานสากล)  
 

o การติดฉลากบนผลิตภัณฑ 
  ระเบียบและมาตรฐานตางๆ ท่ีไดกําหนดไวนั้น จะมีขอบังคับและความเขมงวดในการ
ควบคุมแตกตางกันไปตามประเภทของผลิตภัณฑ โดยไดแบงกลุมของผลิตภัณฑออกเปน 2 ประเภท คือ 
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป (Electronic Information products: EIP) และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสท่ีอยู
ในบัญชีรายชื่อการควบคุมมลพิษจากผลติภัณฑอิเล็กทรอนิกส (Catalog for priority Control of Pollution 
caused by Electronic Information Products) 
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  (1) ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป  ซึ่งตามระเบียบไดกําหนดใหติดปาย /
เครื่องหมายการควบคุมมลพิษบนสินคา และมีบรรจุภัณฑท่ีไดตามมาตรฐาน โดยไมมีขอจํากัดดาน
ปริมาณสารตองหาม และไมบังคับใหมีการตรวจสอบ/การขอใบรับรองการปลอดสารตองหามกอนการ
นําเขาสินคา โดยรัฐจะทําการควบคุมโดยการสํารวจสินคาในตลาด  
   การติดฉลากของสินคาบนผลิตภัณฑจะประกอบดวยเครื่องหมาย Pollution 
Control Logo โดยเครื่องหมายดังกลาวจะแสดงวา วัสดุนั้นสามารถรีไซเคิลไดและชวงเวลาปลอดภัยของ
สินคานั้น (โดยระบุเปนชวงเวลาท่ีปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑ) ดังแสดงในรูปท่ี 3  
 

   
(ก) (ข) (ค) 

 
รูปท่ี 3   เครื่องหมาย "Pollution Control Logo" ของประเทศจีนซึ่งบังคับใหติดบนสินคา ลูกศร

โคง หมายถึง สามารถนํามารีไซเคิลได (ก) สําหรับสินคาท่ีไมมีสวนผสมของสารพิษหรือสารอันตราย 
อักษร “e” หมายถึง electrical, electronic และ environment และ (ข)และ(ค) สําหรับสินคาท่ีมีสวนผสม
ของสารพิษหรือสารอันตราย  โดยตัวเลขแสดงชวงเวลาปลอดภัย (จํานวนปท่ีสามารถใชสินคาไดอยาง
ปลอดภัย) 

 
 นอกจากนี้ยังตองระบุรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งไดแก  ชื่อ  ปริมาณสารท่ีมีอยู ในผลิตภัณฑ 
สวนประกอบของวัสดุท่ีหามใช ความสามารถในการรีไซเคิลได (Recyclability) โดยระบุวา ไดท้ังหมด
หรือไดบางสวน ประเทศผูผลิต และสวนประกอบของวัสดุบรรจุภัณฑดวย  โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของใน
ระดับทองถิ่นเปนผูดูแล เชน หนวยงานดานพาณิชย หนวยงานดานการควบคุมมลพิษ 
 
   (2) ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในบัญชีรายชื่อฯ ซึ่งจะเปนขอกําหนดของแตละ
ผลิตภัณฑ โดยเปนการควบคุมปริมาณสารตองหามซึ่งตองไมเกินปริมาณสูงสุดท่ียอมใหมีได โดยสินคา
ทุกชนิดจะตองผานการตรวจสอบ และตองไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบกอนวางตลาด ผล
บังคับใชสําหรับสินคาตามบัญชีรายชื่อดังกลาวจะระบุแยกเปนกรณีไป บัญชีรายชื่อนี้จะมีการปรับปรุงทุก
ป โดยข้ึนกับสถานการณและการพัฒนาของเทคโนโลยีในขณะนั้น 
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   การติดฉลากบนสินคากลุมนี้จะตองระบุปริมาณสารตองหาม และชวงเวลา
ปลอดภัยของสินคานั้น โดยมี Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of 
China: CNCA เปนผูบังคับใช Compulsory Product Certification (China Compulsory Certification หรือ 

CCC Mark System ) ซึ่งจะมีการตรวจสอบสินคานําเขาต้ังแตทาเรือ 
 

o บทลงโทษ 
  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ (ดานศุลกากร อุตสาหกรรมและการคา การตรวจสอบคุณภาพ 
และการควบคุมมลพิษ เปนตน) มีหนาท่ีตองลงโทษผูกระทําความผิดดังตอไปนี้ 

- ผูผลิต EIP ท่ีฝาฝนขอบังคับ ตามมาตรฐาน China RoHS และ/หรือ ขอบังคับเรื่อง 
การใชวัสดุ เทคโนโลยีและกระบวนการท่ีกอใหเกิดการใชทรัพยากรท่ีรีไซเคิลได 
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สูง 

- ผูผลิต และผูนําเขา EIP ฝาฝนขอบังคับดานบรรจุภัณฑ  
- ผูขาย EIP ท่ีฝาฝนขอบังคับ โดยการขายสินคาท่ีไมไดตามมาตรฐาน China RoHS 
- ผูนําเขา EIP ท่ีฝาฝนขอบังคับ โดยนําเขาสินคาท่ีไมไดตามมาตรฐาน China RoHS 
- ผูผลิต ผูนําเขา และผูขาย EIP ฝาฝนขอกําหนดภายใตแคดตาลอ็กการควบคุมมลพิษ 

และมีปริมาณสารตองหามในสินคาสูงกวาท่ีกําหนด หลังวันครบกําหนด  
- ผูผลิตและผูนําเขา ท่ีไมแสดง "ชวงปลอดภัย ชื่อ และปริมาณสารตองหามในตัว

สินคาและชิ้นสวนท่ีมีสารตองหาม และการรีไซเคิล อยางชัดเจนบนตัวสินคา 
- ผูผลิตและผูนําเขา ท่ีไมแสดงสวนผสมของบรรจุภัณฑสําหรับ EIP อยางชัดเจน 

 
8. การจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศเกาหลีใต 
 ปร ะ เ ทศ เ กาหลี ใ ต เ ริ่ ม มี นโ ย บาย ในการ จัดการ ข อง เ สี ย  โ ดย ยึด หลักนโ ย บาย  3 R-
Reduce/Reuse/Recycle มาต้ังแต พ.ศ. 2536 (1993) โดยประกาศนโยบายการลดของเสียจากบรรจุภัณฑ 
(Packaging Waste Reduction) และนโยบาย Material and Workmanship Improvement System ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการปรับปรุงวัสดุของผลิตภัณฑในการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนตและผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส และไดมีการประกาศนโยบายในการจัดการของเสียในดานอื่นๆ ออกมาอยางตอเนื่อง 
จนกระท่ังป พ.ศ.2546 (2003) ไดมีนโยบาย Extended Producer Responsibility (EPR) System โดย
ผูผลิตตองเปนผูรับผิดชอบในการรีไซเคิลผลิตภัณฑของตนซึ่งในปจจุบันไดมีการครอบคลุมผลิตภัณฑ
แลว 17 รายการ และในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549 (2006) ไดประกาศรางรัฐบัญญัติ หมายเลข 6319 เรื่อง 
การรีไซเคิลทรัพยากรในผลิตภัณฑไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส และรถยนต (The Act for Resource Recycling 
of Electrical/Electronic Products and Automobile: Act No. 6319) และไดมีการประกาศใชรัฐบัญญัติ 
ฉบับนี้เม่ือ 2 เมษายน 2550 โดยมีผลบังคับใชต้ังแต 1 มกราคม 2551 (2008) เปนตนไป  
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 รัฐบัญญัติฉบับดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือรณรงคใหเกิดการรีไซเคิลและหามใชสารอันตราย 
ต้ังแตการออกแบบผลิตภัณฑ ไปจนถึงเม่ือผูบริโภคท้ิงผลิตภัณฑนั้นแลว โดยมีกระทรวงสิ่งแวดลอม 
(Ministry of Environment: MoE) เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก และมีขอกําหนดหลัก ดังนี้  

- การจํากัดการใชสารอันตราย  
- การปรับปรุงการใชวัสดุและโครงสรางของผลิตภัณฑ  
- การเก็บแยก (Separate Collection) 
- อัตราการรีไซเคิล (Recycle rate)  
- เครือขายขอมูลการรีไซเคิล (Recycling Information Network) โดยเปน Online Database 

ท่ีผูผลิต/ผูนําเขา จะแจงขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของวัสดุและวิธีการรีไซเคิลใหแกผู    
รีไซเคิล (Recycler)  

 
 นอกจากนี้ยังมีกฎหมายและขอกําหนดอื่นท่ีเกี่ยวของกับการจัดการซากอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดแก  

- Waste Control Act มีผลบังคับใชเม่ือ 31 ธันวาคม 2546 (ค.ศ. 2003)  
- Act on the Promotion of Saving and Recycling of Resource เพ่ือสงเสริมและเผยแพร 

Environmental Friendly Treatment 
- Cost-free Retailer Collection System for Electrical Product   สงเสริมการรีไซเคิล

อุปกรณไฟฟาใชแลวในบาน โดยผูคาปลีกสินคาอิเล็กทรอนิกสภายใต EPR  จะทําการเก็บ
รวบรวมอุปกรณใชแลวจากผูบริโภค และเก็บบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑใหมท่ีผูบริโภคซื้อ 
โดยไมมีการเก็บคาใชจาย 

- Product Material Improvement System มีผลบังคับใชกับผูผลิตอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส และผูผลิตรถยนต เพ่ือใหผูผลิตพิจารณา Recyclability ของสินคาของตน 
ต้ังแตกระบวนการออกแบบ โดยเปาหมายเปนกลุมธุรกิจท่ีผลิตและนําเขาอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส มากกวา 20 พันลานชิ้น ซึ่งจะตองประเมิน Recyclability ของสินคา
ตนและรายงานผลเขาสูกระทรวงสิ่งแวดลอม  

- Quality Certification of Exemplary Product System เพ่ือกระตุนความตองการสินคา   
รีไซเคิลโดยการสรางความม่ันใจใหแกผูบริโภค รัฐจะรับรองคุณภาพของสินคารีไซเคิล
เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ  

- Korea Environment and Resource Corporation เดิมคือ Korea Resources Recovery 
and Reutilization Corporation (KORECO) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 (ค.ศ. 2004) เพ่ือเปน
หนวยงานเฉพาะในการดําเนินงานตามนโยบาย 
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- Mutual Aid Associations for Recycling จัดต้ังข้ึนภายใต EPR เพ่ือชวยใหผูผลิต

ดําเนินการไดตามขอบังคับในการรีไซเคิล (เพ่ือขยายสาธารณูปโภค) โดยมีการจัดต้ังข้ึน
ท้ังสิ้น 11 แหง เชน Seoul Metropolitan (Sudokwon) Electronic Products Recycling 
Center ซึ่งเปนศูนยกลางการรีไซเคิล 

 
 การจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศเกาหลีใตภายใต EPR นี้ ครอบคลุม
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและผลิตภัณฑอื่นท่ีสามารถรีไซเคิลได 15 ประเภทในป ค.ศ.2003 และ
เพ่ิมเปน 17 ประเภท ไดแก  

- อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดแก โทรทัศน ตูเย็น เครื่องซักผา เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องเสียง คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ  เครื่ องถายสําเนา เครื่องสงโทรสาร และ
โทรศัพทมือถือ  

- แบตเตอรี่ 
- อุปกรณสองสวาง ไดแก หลอดฟลูออเรสเซนต  

 
 การรีไซเคิลทรัพยากรในผลิตภัณฑไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส และรถยนต (The Act for Resource 
Recycling of Electrical/Electronic Products and Automobile) ประกอบดวยสาระสําคัญในดานตางๆ ดังนี้ 
 

o การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังรัฐบาล องคกรสวน
ทองถิ่น ผูผลิต และผูบริโภค ในการลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดตอสิ่งแวดลอมและอํานวย
ความสะดวกในการ  รีไซเคิลอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และรถยนต (ตอไปนี้จะ
ขอกลาวเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส) โดย 
 รัฐบาล มีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายในการจัดการซากอุปกรณฯ และสงเสริม

การรีไซเคิล  
 องคกรสวนทองถิ่น มีหนาท่ีในการรับนโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมการเก็บ

รวบรวม/ขนสง และรีไซเคิลซากอุปกรณฯ ในแตละเขตการปกครอง  
 ผูผลิต/ผูนําเขา พยายามท่ีจะสงเสริมการรีไซเคิล และปฏิบัติตามมาตรการ /

ขอกําหนดของรัฐ 
 ผูบริโภค ใหความรวมมือกับรัฐ โดยการเลือกซื้ออุปกรณท่ีทนทานและรีไซเคิลได 

รวมท้ังท้ิงซากอุปกรณฯ อยางเหมาะสม  
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o ขอกําหนดเก่ียวกับวัสดุและผลิตภัณฑ 
 การจํากัดการใชสารอันตราย ท้ังชนิดและปริมาณ และเงื่อนไขในการปรับปรุง

วัสดุ/โครงสรางของผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมเพ่ือการรีไซเคิล โดยไมมีผลบังคับกับ
สารอันตรายท่ีไมสามารถแยกออกจากผลิตภัณฑไดหรือไมทราบองคประกอบของ
วัสดุ  

 ขอกําหนดสําหรับการปรับปรุงวัสดุ/โครงสราง เชน วัสดุท่ีสามารถรีไซเคิลไดงาย 
ลดความซ้ําซอนของวัสดุ การแยกชิ้นสวนไดงาย และการแจงขอมูลของวัสดุบน
ผลิตภัณฑ เปนตน  

 การกําหนดวิธีวิเคราะหสารอันตรายเพ่ือการตรวจประเมินวัสดุและอัตราการรี
ไซเคิลได (Recyclability) โดยมีกระทรวงสิ่งแวดลอม รวมกับกระทรวงพาณิชย
อุตสาหกรรมและพลังงาน เปนผูกําหนดและประกาศใชขอกําหนด และมีการ
กําหนดสถาบันทดสอบและตรวจสอบและรับรองปริมาณสารอันตราย  

 มีการจัดจําแนกประเภทของผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑใหม หรือผลิตภัณฑท่ี
เหมือนกัน ในการกําหนดระเบียบขอบังคับการจํากัดการใชสารอันตราย  

 
o ผูผลิตตองแจงชนิด/ปริมาณของสารอันตรายท่ีใชในกระบวนการผลิต และประเมิน

วัสดุ/โครงสรางและ Recyclability ผานทางระบบสารสนเทศ โดยกระทรวงสิ่งแวดลอมอาจจะตรวจสอบ
การรายงานผลดังกลาว  อีกท้ังผูผลิตตองจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑของตนใหแกผูรี
ไซเคิล (Recycler) และผูรีไซเคิลอาจสงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการรีไซเคิลไปยังกระทรวงสิ่งแวดลอม และหากขอเสนอนั้นผานการพิจารณาวามีความเหมาะสมก็
จะแจงเปนขอแนะนําไปยังผูผลิต  

 
o การรีไซเคิลซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส  
 ผูนําเขาจะเก็บรวบรวมและรีไซเคิลซากอุปกรณฯ หรือจะสงไปยังผูประกอบการ   

รีไซเคิล หรือเขารวมสมาคมการรีไซเคิล (Recycling Business Mutual Aid 
Association)  

 กระทรวงสิ่งแวดลอมจะพิจารณากําหนดอัตราท่ีตองการรีไซเคิลของผลิตภัณฑเปน
รายป โดยเปนสัดสวนกับสวนแบงการตลาดของผลิตภัณฑนั้น  

 ผูรับผิดชอบการรีไซเคิลจะเสนอแผนการรีไซเคิลไปยังกระทรวงสิ่งแวดลอมและ
รอการอนุ มัติจากรัฐมนตรีวาการฯ ยกเวนผู ท่ีเขารวมสมาคมการรีไซเคิล  
(Recycling Business Mutual Aid Association) โดยในการรายงานแผนการรีไซเคิล
ใหรายงานในเดือนมีนาคม 
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 หากสินคานั้นผลิต/นําเขาหลังจากเดือนพฤศจิกายน ใหรายงานแผนการรีไซเคิลใน

ปถัดไป และผูท่ีไดรับการอนุมัติแผนการรีไซเคิลแลว ใหเสนอรายงานการ
ดําเนินการตอไป  

 ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามขอกําหนด กระทรวงสิ่งแวดลอมจะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการรีไซเคิลเพ่ิมอีกไมเกินรอยละ 30 จากคาธรรมเนียมการรีไซเคิล
ขยะท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด และหากยังไมไดชําระตามกําหนด จะไดรับการตอ
เวลาอีก 30 วัน และสงประกาศเตือนไปพรอมกับการเรียกเก็บคาปรับเพ่ิมอีกรอยละ 
5   และหากพนจากนี้ไปแลวยังไมไดชําระเงิน จะรวมคาธรรมเนียมนี้เขากับ
ยอดเงินคางชําระภาษีท่ีตองจายใหรัฐหรือองคกรสวนทองถิ่น  

 การเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว จะนํามาใชเปนคาใชจายเพ่ือ (1) การติดต้ัง
อุปกรณและจัดต้ังโครงการจัดการของเสีย (2) พัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยีการ   
รีไซเคิลและการลดของเสียท่ีมีประสิทธิภาพ (3) การเก็บรวบรวม รีไซเคิล และการ
จัดการของเสียโดยองคกรสวนทองถิ่น (4) ซื้อและเก็บรวบรวมทรัพยากรท่ีสามารถ
รีไซเคิลได (5) คาใชจายในการวิเคราะหปริมาณสารอันตรายและ Recyclability (6) 
โครงการรณรงคการรีไซเคิลทรัพยากร และ (7) ผูขายจะเปนผูเก็บซากอุปกรณฯ 
จากผูบริโภค (ซึ่งรวมท้ังซากอุปกรณฯ จากผูผลิต/ผูนําเขาอุปกรณฯ รายอื่น) เม่ือ
ผูบริโภคซื้ออุปกรณใหมและบรรจุภัณฑโดยไมมีการเรียกเก็บคาใชจาย (Cost-free 
Retailer Collection System for Electronic product)  

 ผูขายจะขนสงซากอุปกรณไปยัง Collection depot หรือผูขายจะเลือก Reuse ซาก
อุปกรณฯ เหลานั้นเอง หรือขนสงซากอุปกรณฯ ไปยังผูรีไซเคิล โดยจะตองแจงชื่อ
ผูรับผิดชอบหรือประเภทองคกร ปริมาณซากอุปกรณ และผูรีไซเคิล  

 การจัดต้ัง Recycling Business Mutual Aid Association โดยยื่นจดทะเบียนไปยัง
กระทรวงสิ่งแวดลอม ในรูปองคกรท่ีระบุชื่อ วัตถุประสงค ขอบเขตงาน สมาชิก 
 การเรียกเก็บคาธรรมเนียม และรายละเอียดการใหบริการ (ปริมาณการรีไซเคิลของ
สมาชิกแตละราย รายการเครื่องมือท่ีใชในการรีไซเคิล และแผนการดําเนินงาน
เพ่ือใหบรรลุขอกําหนดของกระทรวง) 

 วิธีการคํานวณคาธรรมเนียม วิธีการชําระคาธรรมเนียม และรายละเอียดตางๆ จะ
ระบุไวในระเบียบขององคกร  

 
o มีการจัดทําระบบ Manifest เพ่ือรายงานขอมูลจากสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งผูขนสงและ

ผูรีไซเคิลตองเขียนรายงานขอมูลเกี่ยวกับการขนสงซากอุปกรณฯ รวมท้ังผูผลิต ผูรับผิดชอบ ผูขาย และ 
Recycling Business Mutual Aid Association โดยกระทรวงสิ่งแวดลอมไดมอบหมายใหหนวยงาน
สิ่งแวดลอมประจําภูมิภาค หรือองคกรท่ีมีความชํานาญเปนผูดูแล 
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o สรางระบบ EPR สําหรับกลุมผลิตภัณฑอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนผลใหมี

การติดฉลากผลิตภัณฑ 
 

o ใหรัฐบาลกําหนดและเรียกเก็บภาษีรีไซเคิลจากผูผลิต/ผูนําเขา เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย
ในการรีไซเคิล  
 

o ใหผูรีไซเคิล/ผูขนสงซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจัดทําเอกสารและรายงานการ
ขนยายซากผลิตภัณฑดังกลาวไปยัง Information Processing Center  
 

o ใหจัดต้ัง Information Processing Center เปนหนวยงานกลางในการประมวลผล
รายงานขอมูลท่ีไดกําหนดไวขางตน (เกี่ยวกับการใช ปริมาณ การปรับปรุงวัสดุ/โครงสราง และ 
Recyclability)  
 

o บทลงโทษ  
 ผูผลิต/ผูนําเขา ท่ีกระจายสินคาท่ีมีสารอันตรายตามท่ีกําหนด จะตองถูกปรับไมเกิน 

30 ลานวอน  
 ผูท่ีหมุนเวียนผลิตภัณฑโดยไมไดพิจารณาขอกําหนดในการปรับปรุงวัสดุและ

โ ค ร งส ร า ง  แ ล ะ ผู ท่ี ก ร ะ จ า ย สิ น ค าโ ด ย ไ ม ไ ด พิจ า ร ณ า ถึ ง Recyclability/ 
Recoverability จะถูกปรับไมเกิน 20 ลานวอน  

 ผูผลิต/ผูนําเขา (ท่ีไมเขาขายขางตน) ซึ่งกระจายสินคาท่ีไมไดระบุการใชและ
ปริมาณของสารอันตรายและไมมีการประเมินตามเงื่อนไขการปรับปรุงวัสดุ /
โครงสราง และ Recyclability/Recoverability ตองไดรับโทษปรับไมเกิน 10      
ลานวอน 

 (1) ผูผลิต/ผูนําเขาท่ีไมแจงการใชและปริมาณสารอันตรายตามท่ีกําหนดไว (2) ผูท่ี
ไมเสนอแผนรีไซเคิลและรายงานการรีไซเคิล (3) ผูคาปลีกท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบ
การเก็บรวบรวมซากอุปกรณ (4) ผูท่ีไมรายงานขอมูลเกี่ยวกับการขนสงซาก
อุปกรณไฟฟา และ (5) ผูท่ีไมจดบันทึกและเก็บเอกสาร จะตองถูกปรับไมเกิน 1 
ลานวอน 

 ผูท่ียื่นรายงานเท็จหรือฝาฝนขอกําหนดดานขอมูล และผู ท่ีปฏิเสธ ขัดขวาง หรือ
เลี่ยงการเขาและตรวจสอบ ตองไดรับโทษจําคุก และปรับไมเกิน 10 ลานวอน  
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 โดยสรุปภาพรวมของการจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศเกาหลีไต 
แสดงรายละเอียดดังรูปท่ี 4    และสามารถรุปการดําเนินการตามกระบวนการ EPR ไดแบงเปน 5 ข้ันตอน 
ไดดังนี้ 

1. กระทรวงสิ่งแวดลอมจะประกาศขอกําหนดการรีไซเคิลของแตละผลิตภัณฑในปลายเดือน
กันยายน โดยกําหนดปริมาณสินคาในตลาด ปริมาณการเก็บรวบรวมไปรีไซเคิล การจด
บันทึกการรีไซเคิลกอนหนา และความสามารถในการรีไซเคิลของแตละผลิตภัณฑ 
(Capacity)  

2. ผูผลิตภายใต EPR ไดรับขอกําหนดการรีไซเคิลเฉพาะของตัวตามสัดสวนสวนแบงการตลาด 
(market-share) และตองสงแผนการรีไซเคิลประจําปในปลายเดือนพฤศจิกายน 

3. เม่ือแผนการรีไซเคิลไดรับการรับรอง ผูผลิตจะตองดําเนินการตามแผนงานในแตละป 
4. ผูผลิตตองเสนอรายงานความกาวหนาในปลายเดือนมีนาคมของปถัดไป และรอรับการ

ตรวจสอบจากกระทรวงสิ่งแวดลอมในปลายพฤษภาคม 
5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม กําหนดคาปรับท่ีเรียกเก็บไมเกินรอยละ 130 ของอัตรา

คาธรรมเนียมการรีไซเคิล ในกรณีท่ีผูผลิตไมสามารถดําเนินการไดตามแผนงานภายในวันท่ี 
15 มิถุนายน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 ภาพรวมการจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทอนิกสในประเทศเกาหลไีต 
 
 
 
 

 การท้ิงซาก 
-  การติดปาย  
 
 การเก็บซาก 
-  คํานวณน้ําหนัก/
RFID Identification 
 เก็บซาก 

 สงตอใหแกผูขนสง 
- Certified waste discharge 
(Transporter’s ID card) 

 การสงตอไปยังผูบําบัดซาก 
- การยืนยันการสงตอ/ระบุวันที่ 

 การบําบัด 
- Auto transmission of 
actual result of treatment  

 สํานักงาน 
- การเก็บขอมูลซาก (real-time)  
-  เชื่อมตอกับระบบ Manifest 

ผูกอใหเกิดซาก ผูบําบัด 
องคกรควบคุม 

ผูขนสง 

Internet  สงตอใหแกผูขนสง 
- Certified waste discharge (Transporter’s ID card) 
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9. การจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศญ่ีปุน 
 การจัดการของเสียของประเทศญี่ปุนมีการดําเนินการโดยยึดหลักแนวคิด 3Rs (Reduce-Reuse-
Recycle) และหลักการ Extended Producer Responsibility (EPR) โดยไดมีการตรากฎหมายหลักซึ่งเปน
กรอบของกฎหมายสําหรับการจัดการขยะและการสงเสริมการนํากลับมาใชใหม ซึ่งคือ “Fundamental 
Law for Establishing a Sound Material-Cycle Society” เพ่ือเปนการสนับสนุนใหสังคมมีการนําวัสดุ
กลับมาใชใหม เพ่ือลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ และเพ่ือลดมลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยเปนการ
กําหนดกรอบโครงสรางหลัก การจัดลําดับความสําคัญ และระบุหนาท่ีความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง 
องคกรสวนทองถิ่น ภาคธุรกิจ และผูบริโภค และมีความมุงหมายใหมีการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ  
 หลักการ Extended Producer Responsibility (EPR) ซึ่งผูผลิตตองเปนผูรับผิดชอบนั้น ในประเทศ
ญี่ปุนมีการดําเนินการในรูปแบบของการเรียกคืนซากอุปกรณ (Take-back) ซึ่งครอบคลุมอุปกรณไฟฟาใน
ครัวเรือน คอมพิวเตอร และแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหมได โดยมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ (1) 
กระตุนใหผูผลิตมีสวนรวมในความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมในการออกแบบผลิตภัณฑ และ (2) ยกระดับ
ความรับผิดชอบของผูผลิตตอผลิตภัณฑท่ีหมดอายุการใชงาน ท้ังในทางดําเนินการและการรับผิดชอบ
คาใชจาย โดยท่ีไมใหเปนภาระของหนวยงานสวนทองถิ่น เชน เทศบาล เปนตน  
 การดําเนินการโดยหลักการ EPR ของประเทศญี่ปุนนั้น มีลักษณะสําคัญ คือ การแบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจนของแตละภาคสวนท่ีเกี่ยวของ เชน หนาท่ีในการเรียกคืนซากอุปกรณ และหนาท่ีใน
การรีไซเคิลซากอุปกรณ  อีกท้ังยังตระหนักดีวา สินคาตางๆ จะมีลักษณะหลังการใชงานท่ีแตกตางกัน จึงมี
การปรับรายละเอียดของกฎหมายใหเหมาะสมกับสภาพทางการตลาดท่ีเปลี่ยนไป  
 แนวคิด 3Rs ดังกลาวเปนพ้ืนฐานของกรอบกฎหมายในการจัดการของเสีย ท้ังโครงสรางของ
กฎหมาย และความรับผิดชอบ โดยมีการวางกรอบของกฎหมายตามประเภทอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ 
ซึ่งไดแก ลักษณะของสินคา โครงสรางของอุตสาหกรรม ตลาด และ recovery infrastructure รวมท้ังมีการ
ดําเนินการท่ีอยูบนพ้ืนฐานของหลักการ EPR โดยมีการแบงความรับผิดชอบของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 
ท้ังประชาชน ภาคธุรกิจ หนวยงานสวนทองถิ่น/เทศบาล และรัฐบาลกลาง  
 ในสวนของการออกแบบเพ่ือสิ่งแวดลอมนั้น ผูประกอบการมีสวนรวมโดยมีการพัฒนาอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของตนใหมีประสิทธิภาพการทํางานตอหนวยผลกระทบสิ่งแวดลอม (วัสดุ 
พลังงาน และความเปนพิษ) สูงข้ึน   โดยนอกจากระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีไดกลาวไปขางตนนั้น ยังมี
แนวทางในการจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอื่น ไดแก แนวปฏิบัติในการจัดการของเสีย
และการรีไซเคิลซากอุปกรณ (Guideline for governance of waste and recycling for dischargers)   การติด
ฉลากรักษสิ่งแวดลอมบนผลิตภัณฑ (Environmental Label and Identification Mark) และแนวคิดการ
ออกแบบผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Design for Environment) 
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 กฎหมายยอยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีดังนี้ 

1) Waste Management Law 
2) Law for Promotion of Effective Utilization of Resource 
3) Container and Packaging Recycling Law 
4) Home Appliance Recycling Law 
5) Green Purchasing Law  

 
 กฎหมายในขอ 1) และ 2) เปนกฎหมายท่ีกําหนดอยูในแผนหลักสวนขออื่นๆ จะเปนกฎหมายท่ี
ไดกําหนดเปนขอบังคับแยกตามความเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ  โดยมีกฎหมายบังคับควบคุมในสวนตางๆ 
และกําหนดผูรับผิดชอบในสวนตางๆ ดังนี้ 
 

 “Fundamental Law for Establishing a Sound Material-Cycle Society 
การผลิต การใชสอยอุปกรณ 

(ผูบริโภค) 
การเก็บรวบรวม/ 

การนํากลับมาใชใหม 
การจัดการขยะ 

 Law for 
Promotion of 
Effective 
Utilization of 
Resource 

 Green purchasing 
law 

 Law for Promotion of 
Effective Utilization of 
Resource 
 Container and 

Packaging Recycling 
Law 
 Home Appliance 

Recycling Law 

 Waste Management 
Law 

-  ผูประกอบการ -  รัฐบาล/หนวยงาน
รัฐ/หนวยงานทองถิ่น 

-  ผูประกอบการ 
-  ผูบริโภค 

-  ผูประกอบการ 
-   องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 
 กฎหมายดานการจัดการขยะท่ีเกี่ยวของกับการจัดการซากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของประเทศ
ญี่ปุนมีรายละเอียดดังนี้  
 

o Waste Management Law  (ประกาศใชเม่ือ กุมภาพันธ 2549 (ค.ศ. 2006) และมีผล
บังคับใชเม่ือ ตุลาคม 2549 (ค.ศ. 2006)) มีวัตถุประสงคเพ่ือ รักษาสิ่งแวดลอมและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
โดยการลดปริมาณขยะ และสงเสริมการจัดการขยะท่ีเหมาะสม (ท้ังการขนสง การกําจัด และการรีไซเคิล) 
และการคงไวซึ่งสภาพแวดลอมท่ีสะอาด   ซึ่งมีกรอบในการบังคับใช ดังนี้ 
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  1)  การจัดการขยะท่ีเหมาะสม 
  2)  ขอบังคับในการจัดต้ังระบบสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการกําจัดขยะ 
  3)   ขอบังคับเกี่ยวกับธุรกิจการกําจัดขยะ 
  4)   สรางมาตรฐานในการจัดการขยะ 
  5)   มาตรฐานควบคุมการกําจัดขยะท่ีไมถูกตอง 
  6)   การพัฒนาสาธารณูปโภคท่ีสาธารณชนมีสวนรวม (Participation of Public sector) 
 
  กฎหมายนี้ไดกําหนดคําจํากัดความของขยะ (กําหนดประเภทของขยะ)  การอนุญาต
สําหรับการจัดจางธุรกิจเกี่ยวกับการกําจัดขยะ  การอนุญาตสําหรับการจัดต้ังสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการ
กําจัดขยะ และการกําหนดหลักเกณฑในการกําจัดขยะ สําหรับความรับผิดชอบของภาคธุรกิจตองมีการ
กําจัดของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมของโรงงานอยางเหมาะสมหรือมอบความรับผิดชอบใหผูประกอบการ
กําจัดของเสียท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูดําเนินการ  ไดกําหนดใหมีการใชระบบ Manifest ในการควบคุมการ
ขนสงของเสียไปจนถึงแหลงกําจัด และตองมีการปรับปรุงแผนในการกําจัดขยะหากมีของเสียในปริมาณ
มากข้ึน (เกินกวา 1,000 ตัน หรือเกินกวา 50 ตันเม่ือเทียบกับปกอนหนา)   ยกเวนการเผากําจัดขยะภายใต
มาตรฐานการกําจัดขยะหรือกฎหมายอื่น หรือการเผาท่ีอยูในความสนใจของสังคมจะตองมีการปองกัน
มลพิษท่ีเกิดจากการเผาและตองถูกลงโทษหากฝาฝน โดยมีผลบังคับใน 10 ประเภทอุตสาหกรรม และ
ผลิตภัณฑ 69 ชนิด ครอบคลุมปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนในประเทศญี่ปุนประมาณรอยละ 50  
 

o Law for Promotion of Effective Utilization of Resource  (ประกาศใชเม่ือ มิถุนายน 
2543 (ค.ศ. 2000) และมีผลบังคับใชเม่ือ เมษายน 2544 (ค.ศ. 2001)) มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) สงเสริมการลด
ปริมาณขยะ (reduce) (2) สงเสริมการนําวัสดุมาใชซ้ํา (reuse) และ (3) การนําผลิตภัณฑใชแลวมาเปน
วัตถุดิบใหม (recycle) โดยไดกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบของสวนตางๆ ไวท้ังภาคธุรกิจ ผูบริโภค และ
ภาครัฐ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น   กําหนดใหใชหลักการ 3R กับภาคอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ โดย
ไดบังคับใชใน 10 ประเภทอุตสาหกรรม  69 ผลิตภัณฑ ซึ่งครอบคลุมกวารอยละ 50 ของของเสียจาก
ชุมชนและอุตสาหกรรม  รวมท้ังตองแจงขอมูลผลิตภัณฑโดยมีรูปแบบของฉลากท่ีเปนมาตรฐาน  ซึ่งมี
กรอบในการบังคับใช ดังนี้ 
  (1)   การลด/นํากลับมาใชใหมของ by-product 
  (2)   เพ่ิมการใชประโยชนจากวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได (Recyclable 
Resource) และชิ้นสวนท่ีสามารถนํากลับมาใชซ้ําได (Reused)  
  (3)   ก า ร อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต โ ด ย คํ า นึ ง ถึ ง ห ลั ก ก า ร  3R 
(Reduce/Reuse/Recycle)  
  (4)   ติดฉลากผลิตภัณฑเพ่ือประโยชนในการคัดแยกขยะ 
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  (5)   การเรียกคืน (โดยความสมัครใจ)  และการนํากลับมาใชใหมของผลิตภัณฑท่ีใช
แลว 
  (6)   การสงเสริมการใชประโยชน by-product อยางมีประสิทธิภาพ  
 
 กฎหมายนี้มีผลบังคับตออุตสาหกรรมประเภทตางๆ ท้ังเครื่องใชไฟฟาในบาน  คอมพิวเตอร  
แบตเตอรี่ ซึ่งจะเนนแนวทางปฏิบัติตามหลักการ 3R กลาวคือ  
  (1)  เนนการลดการใช (Reduce) โดยลดการกอใหเกิด by-product และสงเสริมการนํา 
by-product มาใชเปนวัตถุดิบ รวมท้ังเพ่ิมอายุการใชงานของผลิตภัณฑเพ่ือลดปริมาณขยะท่ีจะเกิดข้ึน   
  (2) เนนการใชซ้ํา (Reuse) โดยใชวัสดุท่ีสามารถรีไซเคิลไดและชิ้นสวนท่ีสามารถนํา
กลับมาใชใหม สงเสริมใหมีการออกแบบผลิตภัณฑท่ีงายตอการนําวัสดุกลับมาใชซ้ําหรือนําไปรีไซเคิลได 
และสงเสริมการเก็บแยกอุปกรณและการรีไซเคิล ซึ่งไดแก แบตเตอรี่ท่ีสามารถชารจใหมได และอุปกรณ
คอมพิวเตอร  
  (3)  เนนการติดฉลากเพ่ืออํานวยความสะดวกในการคัดแยกและรวบรวมโดยเฉพาะวัสดุ
ท่ีสามารถนําไปรีไซเคิลได เชน กระปองอะลูมิเนียม  ขวด PET แบตเตอรี่ท่ีสามารถชารจใหมได เปนตน  
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รูปท่ี 5    กรอบกฎหมายและการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการซากอุปกรณไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสภายใตกฎหมาย “Law for the Promotion of Effective Utilization of Resources” (มาตรการ
ในกรอบเสนประ คือ มาตรการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงสิ่งแวดลอม) 
 

Law for the Promotion of Effective Utilization of Resources 

นโยบายในการสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพโดยใชทรัพยากรที่รีไซเคิลไดและใช
ช้ินสวนที่สามารถนํากลับมาใชใหม (Reuse) ได 

อุตสาหกรรมไฟฟา 

รมต.กระทรวงการเงิน 
รมต.กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และคุณภาพชีวิต 
รมต.กระทรวงเกษตร การปาไม และการประมง 
รมต.กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม  
รมต.กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค และการขนสง  
รมต.กระทรวงสิ่งแวดลอม 

 สํารองกองทุน 
 สงเสริมการใชทรัพยากรที่รี

ไซเคิลไดและชิ้นสวนที่นํา
กลับมาใชซํ้าได 
 สงเสริมดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
 มาตรการสรางความเขาใจแก

ประชาชน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร 
เคร่ืองถายเอกสาร 

ผูบริโภค รัฐบาลกลาง/องคกรสวนทองถ่ิน 

 มาตรการสงเสริม
การใชทรัพยากร
อยางประหยัดและ
ผลิตภัณฑที่มีอายุ
การใชงานที่
ยาวนาน 

ภาคธุรกิจ 
 จัดสัดสวนการใชวัตถุดิบ เพื่อลดการเกิด

ซากอุปกรณและ by-product  
 ใชทรัพยากรที่รีไซเคิลไดและชิ้นสวนที่นํา

กลับมาใชซํ้าได 
 สงเสริมการใชประโยชนสินคาใชแลว และ 

by-product เปนทรัพยากรที่รีไซเคิลได
และชิ้นสวนที่นํากลับมาใชซํ้าได 

 ใชผลิตภัณฑในระยะยาว 
 สงเสริมการใชทรัพยากรที่

รีไซเคิลไดและชิ้นสวนที่
นํากลับมาใชซํ้าได 
 ใหความรวมมือกับรัฐ 

องคกรสวนทองถ่ิน และ
ภาคธุรกิจ ในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ 

 มาตรการสําหรับสินคาที่
ไดรับสงเสริมใหเปน
วัตถุดิบไดใหม 

 มาตรการสําหรับสินคาที่
ไดรับการสงเสริมใหนํา
ชิ้นสวนกลับมาใชซํ้า 

 มาตรการสงเสริมการ
รีไซเคิลและ recovery 
สินคาใชแลว  

 มาตรการสงเสริม
การใชประโยชน 
by-product 

เคร่ืองคอมพิวเตอร 
แบตเตอร่ี 

เคร่ืองใชไฟฟาในบาน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร 
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o Container and Packaging Recycling Law (ประกาศใชเม่ือ มิถุนายน 2538 (ค.ศ. 

1995) และมีผลบังคับใชเม่ือ ธันวาคม 2538 (ค.ศ. 1995))  และไดมีการเพ่ิมเติมในสวนการลดการปลอย
ของเสียและการจายคาธรรมเนียมแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เม่ือ มิถุนายน 2549 (ค.ศ. 2006) และ
ประกาศใชเม่ือ ธันวาคม 2006 และจะมีผลบังคับใชเม่ือ เมษายน 2550 (ค.ศ. 2007) และเมษายน 2551 
(ค.ศ. 2008) ตามลําดับ กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือลดหีบหอและบรรจุภัณฑท่ีจะถูกท้ิงจาก
บานเรือนมารวมอยูในขยะชุมชน และสรางความชัดเจนในบทบาทการจัดการรวมกันระหวาง (1) 
ผูบริโภคซึ่งจะคัดแยกขยะต้ังแตการท้ิง  (2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเก็บรวบรวม และ (3) 
ผูประกอบการท่ีเปนผูรีไซเคิลขยะท่ีรวบรวมไดเหลานี้  โดยมีเปาหมายเพ่ือการจัดการอยางเหมาะสมและ
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะลดปริมาณขยะและใชทรัพยากรท่ีรีไซเคิลไดอยางเหมาะสม 
  กรอบการบังคับใชของกฎหมายฉบับนี้ ไดวางระบบในการเก็บรวบรวบและการรี
ไซเคิลซึ่งเปนความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเปนผูเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ และ
ผูประกอบการซึ่งตองรับผิดชอบในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑเหลานี้ และพยายามท่ีจะลดการใชบรรจุภัณฑท่ี
เกินจําเปน  
  หีบหอและบรรจุภัณฑในกฎหมายฉบับนี้หมายถึง สิ่งท่ีใชในการหอหรือบรรจุสินคา
และไมจําเปน/ไมไดใชเม่ือผลิตภัณฑนั้นถูกบริโภคไปแลวหรือเม่ือไดนําผลิตภัณฑออกมาจากบรรจุภัณฑ
เหลานั้นแลว  โดยไดรวมท้ังบรรจุภัณฑท่ีเปนแกว กระดาษ และพลาสติก  ขวด PET และถุงพลาสติก ซึ่ง
สําหรับประเทศญี่ปุนขยะในสวนท่ีเปนบรรจุภัณฑนี้มีมากถึงกวารอยละ 60  
 

o Home Appliance Recycling Law (HARL) (ประกาศใชเม่ือ มิถุนายน 2541 (ค.ศ. 
1998) และมีผลบังคับใชเม่ือ เมษายน 2544 (ค.ศ. 2001)) มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความชัดเจนในบทบาท
การจัดการระหวางสวนตางๆ ท้ังผูบริโภค ผูคาปลีก และผูผลิตเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน ในการใช
อุปกรณและท้ิงอุปกรณท่ีใชแลว โดยมีเปาหมายเพ่ือการลดซากอุปกรณและสงเสริมการรีไซเคิล   โดยมี
การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวน ดังนี้  
  1) ผูบริโภค เปนผูนําซากอุปกรณกลับไปคืนท่ีผูคาปลีก และเปนผูรับภาระคาใชจายใน
การจัดเก็บ การขนสง และการรีไซเคิล     
  2) ผูคาปลีก เปนผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมอุปกรณท่ีใชแลวและขนสงอุปกรณ 
โดย (1) เรียกคืนอุปกรณไฟฟาท่ีตนเปนผูขาย จากผูท่ีตองการท้ิงอุปกรณนั้นแลว หรือผูท่ีตองการซื้อ
อุปกรณชิ้นใหม   (2) สงบัตรรีไซเคิล 3 ชุด ไปยังผูผลิต และองคกรจัดต้ัง (designate body) และสงสําเนา
ไปยังผูท่ีท้ิงอุปกรณ (discharger) และ (3) แสดงคาใชจายในการเก็บรวบรวมและขนสงซากอุปกรณไฟฟา
ท่ีหนาราน จากนั้นสงคืนไปยังผูผลิต  
  3) ผูผลิตและผูนําเขาอุปกรณไฟฟา เปนผูเรียกคืนอุปกรณไฟฟาท่ีตนเปนผูผลิตหรือ
นําเขาจากผูคาปลีก และรีไซเคิลอุปกรณดังกลาว รวมท้ังแสดงคาใชจายในการรีไซเคิลดวย 
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  4) องคกรจัดต้ัง (Designated Body) เปนผูรีไซเคิลอุปกรณท่ีไมทราบผูผลิตหรือไดรับ
มอบหมายจากผูผลิตบางราย 
  5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูวางมาตรการในการสงเสริมการเก็บรวบรวม    
การขนสง และการรีไซเคิล  
 
  กฎหมายฉบับนี้ไดครอบคลุมอุปกรณไฟฟาในครัวเรือน ไดแก  เครื่องปรับอากาศ 
โทรทัศน (Limited to CRT-type) ตูเย็นและตูแชแข็ง  และเครื่องซักผา  และการรีไซเคิลในกฎหมายนี้
หมายถึง การถอดแยกชิ้นสวนหรือวัสดุจากอุปกรณไฟฟาท่ีใชแลว และนําไปใชเปนอะไหลหรือเปน
วัตถุดิบในการผลิตใหม รวมถึงการนําของเสียไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงดวย 
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รูปท่ี 6    กรอบกฎหมายและการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการซากอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสภายใตกฎหมาย “Home Appliance Recycling Law (HARL)” โดยการดําเนินการขนสงทุก
ข้ันตอนมีการควบคุมโดยระบบ Manifest   
 
 
 

Home Appliance Recycling Law (HARL) 

 จายคาธรรมเนียมในการเก็บรวบรวมและรีไซเคิล 

การท้ิงซาก 

 อุปกรณที่ขายโดยผูคาปลีก 
 ซากอุปกรณฯ ที่เก็บเมื่อมีการซ้ืออุปกรณใหม 

การเก็บรวบรวมและขนสง 

สถานท่ีเก็บรวบรวม 

การรีไซเคิล 

 ไมมีผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและรี
ไซเคิลเน่ืองจากผูผลิตลมละลาย 
 การสงสินคาโดยผูประกอบการขนาดเล็ก 

 ซากอุปกรณฯ 
ของผูผลิต/
ผูนําเขาน้ันๆ 

องคกรจัดต้ัง ผูผลิต 

ระบบ Manifest 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


  การวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมาย มาตรฐาน และกลไก 
โครงการการจัดทําระบบติดตามวงจรชีวิตของซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

จัดทําโดย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดลอม  บางเขน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 

 
o Green purchasing (ประกาศใชเม่ือ พฤษภาคม 2543 (ค.ศ. 2000) และมีผลบังคับใชเม่ือ 

เมษายน 2544 (ค.ศ. 2001)) มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและพัฒนาตลาดสําหรับสินคารีไซเคิลเพ่ือลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   โดยรัฐบาลจะสงเสริมการชื้อผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ recycled 
product   โดยรัฐบาล หนวยงานระดับชาติ และหนวยงานสวนทองถิ่น เปนผูนําในการซื้อสินคาดังกลาว 
โดยกฎหมายไดกําหนดความสําคัญของสินคากลุมนี้ไวกอน ในการจัดหาอุปกรณและการตัดสินใจ  
  1) ภาคธุรกิจ/ประชาชน  
      -  ภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการผลิต การนําเขา หรือขายสินคา หรือจัดหาบริการ มีการ
หาขอมูลท่ีระบุผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของสินคา/บริการท่ีเกี่ยวของ 
      -  ภาคธุรกิจและประชาชน เม่ือซื้อหรือเชาสินคาหรือรับบริการตางๆ เลือกใชสินคาท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  2) รัฐบาล/หนวยงานรัฐ   
      -  เม่ือจัดหาสินคาหรือบริการ ควรเลือกสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริม 
และยกระดับความตองการสินคารีไซเคิล 
      -  รัฐบาลจะสรางนโยบายพ้ืนฐานในการสงเสริมการจัดหาสินคาท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมของรัฐและองคกรอิสระ 
  3) องคกรสวนทองถิ่น 
      -  องคกรสวนทองถิ่นจะกําหนดมาตรการในการสงเสริมและยกระดับความตองการ
สินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
      -  องคกรสวนทองถิ่นจะเตรียมนโยบายในการจัดหาสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
และปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว  
 

o แนวปฏิบัติในการจัดการของเสียและการรีไซเคิลซากอุปกรณ (Guideline for 
governance of waste and recycling for dischargers) นั้น พัฒนาโดย Industrial council Environment 
Meeting and Subcommittee for Recycling เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2547(2004) เพ่ือสงเสริมการท้ิงและ
การรีไซเคิลของเสียอยางเหมาะสม  แนวปฏิบัตินี้เนนการจัดการของเสียใน 3 ประเด็น ไดแก  

(1) การจัดระบบภายในเพ่ือพัฒนาและสงเสริมการจัดการของเสียและการรีไซเคิล ซึ่ง
จะเกี่ยวของกับการจัดการท้ังหมดภายในองคกร 

(2) การจัดระบบท่ีเกี่ยวของกับสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถติดตามควบคุม
การจัดการของเสียและเพ่ือใหม่ันใจวา มีการกําจัดของเสียท่ีเหมาะสมในข้ันตอนสุดทาย รวมท้ังให
ความสําคัญกับความสัมพันธระหวางองคกร (บริษัทลูก/ผูคาปลีก/ธุรกิจการจัดการของเสียและการ           
รีไซเคิล) 
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(3) การเตรียมและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับแนวทางของบริษัท เพ่ือเตรียมและ

แลกเปลี่ยนขอมูลกับ Third Party โดยบริษัทจะไดรับการประเมินอยางเหมาะสมภายใตแนวทางท่ีทาง
บริษัทไดวางไวและจะเปนประโยชนในการพัฒนาการจัดการตอไป  
 

o การติดฉลากรักษส่ิงแวดลอมบนผลิตภัณฑ (Environmental Label and Identification 
Mark) นั้น เปนสิ่งกระตุนใหเกิดอุปสงคและอุปทานสําหรับสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังตลาด
ตอเนื่อง มีการนําเสนอในรูปของสัญลักษณบนผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ การโฆษณา การประชาสัมพันธ 
หรือฉลากของสินคา ลักษณะของการติดฉลากนี้พองตามเงื่อนไขของ ISO14024 (พ.ศ.2542) และ JIS Q 
14024 (พ.ศ.2543) โดยมีรูปแบบของการติดฉลาก 3 รูปแบบ ไดแก  

(1) การสรางเงื่อนไขในสินคากลุมเดียวกันโดยพิจารณาจากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ
และรับรองสินคาบางชนิดเปนผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีตรารับรองเปน “Eco-mark” 

(2) กําหนดคําจํากัดความของผลิตภัณฑเปน 12 ชนิด เชน สามารถยอยสลายได 
ออกแบบเ พ่ือใหแยกชิ้นสวนได มีอายุการใชงานไดนาน มีองคประกอบท่ีรีไซเ คิลได เปนตน   
ผูประกอบการจะตองนําเสนอวา ผลิตภัณฑของตนเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางไร โดยแสดงเปนขอความ 
สัญลักษณ  หรือรูปภาพ และสมาคม อุตสาหกรร มจะมีตราสัญลักษณ ท่ีระ บุวา  เปน Recycled 
Product/Material โดยมีการระบุตามประเภทอุตสาหกรรม  

(3) บอกขอมูลเชิงปริมาณท่ีเปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของสินคาตลอดวงจรชีวิต
ของสินคา ต้ังแตการผลิตไปจนถึงการท้ิงซาก/การรีไซเคิล โดยการคํานวณจากการประเมินวงจรชีวิต (Life 
Cycle Assessment)    
 

o แนวคิดการออกแบบผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Design for Environment)  เปน
การสรางความตระหนักในการออกแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในกลุมอุตสาหกรรม เพ่ือเปน
การสงเสริมการพัฒนา Eco-efficiency Product ในภาคอุตสาหกรรมใหแผขยายมากข้ึน ท้ังในดานการใช
วัสดุอยางมีประสิทธิภาพ การควบคุมปริมาณของเสีย การแยกสารอันตรายออกจากการผลิต และการแยก
ชิ้นสวนไดงาย   ในสวนนี้ทาง Industrial Structure Council ไดสรางแนวปฏิบัติ “Guideline for Preparing 
Pre-Evaluation Manuals in Product Design to Contribute to the Promotion of the Use of Recycled 
Resources” เพ่ือเปนแนวทางสําหรับภาคอุตสาหกรรมในการดําเนินการตามแนวคิด Design for 
Environment และทางสมาคมอุตสาหกรรม (Industrial Association) ไดสรางแนวปฏิบัติ “Product 
Assessment Guideline” ซึ่งเปนการประเมินเบ้ืองตน สําหรับการประเมินการผลิต รวมท้ังการประเมิน
ความปลอดภัยและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในข้ันตอนตางๆ (การผลิต การกระจายสินคา การใชสินคา 
การท้ิงซาก และการรีไซเคิล/การกําจัด)  
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 จากเนื้อหาท่ีไดกลาวมาแลวขางตน เปนการกลาวถึง การจัดการซากอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสของแตละประเทศ   ไดแก เบลเยี่ยม สวีเดน เยอรมนี โปแลนด จีน เกาหลีใต และญี่ปุน  
ดังนั้นท่ีปรึกษาจึงไดนํามาสรุปรวม  ซึ่งแสดงรายละเอียดไวใน ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี2/1 
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ตารางท่ี2/2 
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10. กฎหมายการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสของไทย4 

จากการตรวจสอบกฎหมายของไทยพบวา ยังไมมีกฎหมายบังคับเกี่ยวกับการจัดการเศษเหลือท้ิง
ของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสโดยตรง แตมีกฎหมายท่ีบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย
และการประกอบกิจการอุตสาหกรรมหลายฉบับ   ท่ีอาจนํามาใชกําหนดเปนมาตรการในการจัดการและ
ปองกันเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดแก 

1) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
2) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
3) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
5) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
6) พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช 2456 
7) พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
8) พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
9) พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 
10) พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลากร พ.ศ. 2530 

 
10.1) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

  บัญญัติข้ึนเพ่ือปองกันปญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน ดินเสีย น้ํา
เนา อากาศเปนพิษ ปาไม ตนน้ําลําธารถูกทําลาย อันเนื่องมาจากการขยายตัวของประชากร อุตสาหกรรม 
และการใชทรัพยากรอยางไมถูกตอง โดยสงเสริมใหประชาชน และองคกรเอกชนมีสวนรวมในการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการ
สวนทองถิ่น และกําหนดแนวทางปฏิบัติในสวนท่ีไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบโดยตรง กําหนดมาตรการ
ควบคุมมลพิษดวยการจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย และ
เครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ เพ่ือแกปญหาเกี่ยวกับการกอใหเกิดมลพิษตลอดจนใหมีกองทุนสิ่งแวดลอม 
  การบังคับใชกฎหมายฉบับนี้จึงเปนการวางกรอบนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม การวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม การประกาศเขตอนุรักษ
และพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม การกําหนดใหโครงการขนาดใหญจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนตน แตมิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกักเก็บ รวบรวมหรือ      การรีไซเคิลเศษ
เหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใดๆ 
  
 
                                                
4 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะดานการจัดการเศษเหลือทิ้งและแนวทางระเบียบ WEEE และ RoHs ของไทย โดย ผศ.อิทธิพล  ศรี
เสาวลักษณ วารสารไฟฟาและอุตสาหกรรม มกราคม-กุมภาพันธ 2547  และมีนาคม-เมษายน 2547  

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


  การวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมาย มาตรฐาน และกลไก 
โครงการการจัดทําระบบติดตามวงจรชีวิตของซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

จัดทําโดย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดลอม  บางเขน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 61 

 
10.2) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 เปนกฎหมายท่ีออกใช เพ่ือควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานใหเหมาะสม    โดย
แบงโรงงานออกเปน   3 ประเภท  รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหโรงงานตามประเภทชนิด
หรือขนาดใดเปนโรงงานจําพวกท่ี 1  โรงงานจําพวกท่ี 2 หรือโรงงานจําพวกท่ี 3 แลวแตกรณี 
  กฎหมายกําหนดใหโรงงานจําพวกใดจําพวกหนึ่งหรือทุกจําพวกตองปฏิบัติตามในเรื่อง
ท่ีต้ัง สภาพแวดลอม  ลักษณะอาคาร  และลักษณะภายในของโรงงาน   ลักษณะและชนิดของเครื่องจักร 
เครื่องอุปกรณ   คนงานท่ีตองมีความรูตามประเภทชนิดหรือของโรงงาน   หลักเกณฑท่ีตองปฏิบัติ
กรรมวิธีการผลิต เครื่องมืออุปกรณเพ่ือปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหาย ความ
เดือดรอนท่ีอาจเกิดแกบุคคลหรือทรัพยสินในโรงงานหรือท่ีอยูใกลเคียงมาตรฐาน  และวิธีควบคุมการ
ปลอยของเสีย มลพิษท่ีมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอม การจัดใหมีเอกสารเพ่ือการควบคุมหรือตรวจสอบ 
ขอมูลท่ีจําเปนท่ีผูประกอบกิจการจะตองแจงตามระยะเวลาท่ีกําหนด และการอื่นใดท่ีคุมครองความ
ปลอดภัยในการดําเนินงาน 
  ในมาตรา 8 (4) รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑท่ีตองปฏิบัติ 
กรรมวิธีการผลิตและการจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใด เพ่ือปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย 
ความเสียหายหรือความเดือดรอนท่ีอาจเกิดแกบุคคลหรือทรัพยสินท่ีอยูในโรงงานหรือท่ีอยูใกลเคียงกับ
โรงงาน ซึ่งอาจใชอํานาจดังกลาวในการกําหนดใหโรงงานปฏิบัติเกี่ยวกับการรีไซเคิลวัสดุเหลือท้ิงจาก
กระบวนการผลิต และการหามไมใหใชสารอันตรายบางอยางในกระบวนการผลิต แตไมใหใชสาร
อันตรายบางอยางในกระบวนการผลิต แตไมมีอํานาจในการกําหนดใหผูผลิตตองเรียกคืนเศษเหลือท้ิงของ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีใชแลวนํากลับมารีไซเคิลเพราะเปนข้ันตอนหลังการขายผลิตภัณฑ
ใหกับผูบริโภคไปแลว 
 

10.3) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 
เปนกฎหมายจัดต้ังการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพ่ือใหเปนองคกรท่ีทําหนาท่ี

จัดหาพ้ืนท่ีต้ังนิคมอุตสาหกรรม แลวจัดใหเชา เชาซื้อ หรือขาย และใหบริการแกผูประกอบอุตสาหกรรม
และผูประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 
  กฎหมายยังไดกําหนดสิทธิประโยชนของผูประกอบอุตสาหกรรมดานตางๆ เปนตน ผู
ประกอบอุตสาหกรรมอาจไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมตามจํานวนเนื้อท่ีท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร แมจะเกินกําหนดท่ีจะพึงมีไดตามกฎหมายอื่น ไดรับอนุญาตใหนําคนตางดาว
ซึ่งเปนชางฝมือ ผูชํานาญการ คูสมรส และบุคคลซึ่งอยูในอุปการะเขามาในราชอาณาจักร ไดตามจํานวน
และภายในกําหนดระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแมจะเกินจํานวนหรือระยะเวลาตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง อนุญาตใหนําหรือสงเงินทุน เงินกูตางประเทศหรือเงินตามขอผูกพันออกนอก
ราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได 
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  การกําหนดเงื่อนไขบางอยางใหผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการของเสียในกระบวนการผลิต คงเปนไปในทํานองเดียวกันกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ง
ไมสามารถกําหนดเลยไปถึงข้ันตอนหลังการขายท่ีไดจําหนายใหกับผูบริโภคแลว 
 

10.4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
เปนกฎหมายท่ีขยายเขตการกํากับดูแลกิจการท่ีเกี่ยวของกับการสาธารณสุขในดานตางๆ 

ใหกวางขวางข้ึนเพ่ือสามารถนํามาปรับใชกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไดทันทวงทีกําหนดมาตรการกํากับดูแล
และปองกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดลอมไวอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการควบคุมใหมีลักษณะการกํากับดูแลและติดตาม และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีและ
บทกําหนดโทษตามกฎหมายปจจุบันใหสามารถบังคับใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายอยาง
เครงครัดเพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมปจจุบันและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดานการ
กํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดลอม 
  กฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข
ในการควบคุมดูแลและอนุญาตกิจการท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน และกําหนดการเก็บ 
ขน และกําจัดขยะมูลฝอยใหเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น จึงอํานาจจํากัดเฉพาะเรื่อง 
ไมอาจท่ีจะกําหนดหนาท่ีของผูประกอบการในการเรียกคืนเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสท่ีจําหนายใหกับผูบริโภคแลว คงทําไดแตเพียงการเก็บขยะดังกลาวและนําไปกําจัดตาม
หนาท่ีโดยใชงบประมาณของตนเอง 
 

10.5) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
เปนกฎหมายท่ีออกมายกเลิกพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติ

วัตถุมีพิษ   (ฉบับท่ี 2 )    พ.ศ. 2516 เนื่องจากปรากฏวามีการนําวัตถุอันตรายมาใชในกิจการประเภทตางๆ 
เปนจํานวนมากและวัตถุอันตรายบางชนิดอาจกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย 
และสิ่งแวดลอมได     แมวาในขณะนี้จะมีกฎหมายท่ีใชควบคุมวัตถุท่ีกอใหเกิดอันตรายอยูบางแลวก็ตาม 
แตก็มีอยูหลายฉบับและอยูในอํานาจหนาท่ีของหลายกระทรวง ทบวง กรม   ซึ่งกฎหมายเหลานั้นได
ออกมาตางยุคตางสมัยกัน ทําใหมีบทบัญญัติท่ีแตกตางกันและยังไมครอบคลุมเพียงพอ   สมควรปรับปรุง
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายตาง ๆ ทุกชนิด และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการควบคุมวัตถุอันตราย
ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน พรอมกับจัดระบบบริหารใหมีการประสานงานกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตรายดังกลาวดวย 
  กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับกับบุคคลใดท่ีผลิต นําเขาสงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตราย แตมิไดมีบทบัญญัติกําหนดใหผูผลิตตองเรียกคืนเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชแลวมาบําบัดหรือรีไซเคิล 
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10.6) พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยพุทธศักราช 2456 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยพุทธศักราช   2456  เปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึน
เพ่ือควบคุมดูแลการเดินเรือยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดในเขตนานน้ําของไทย ไมวาจะใชเพ่ือบรรทุก
ลําเลียง โดยสาร ลาก จูง ดัน ยก ขุดหรือลอก ท่ีเดินดวยเครื่องยนตหรือจะใชกําลังอื่นดวยหรือไมก็ตาม 
กฎหมายใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมในการออกกฎกระทรวงกําหนดแนวแมน้ําลําคลอง
หรือทะเลอาณาเขตแหงใดเปนเขตทาเรือและเขตและเขตจอดเรือ กําหนดทางเดินเรือท่ัวไปและทางเดิน
เรือในเขตทาเรือ นอกจากทางเดินเรือในเขตทาเรือกรุงเทพฯ นอกจากนั้นยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับหนาท่ี
นายเรือเม่ือเวลาเรือเขามาหรือออกจากนานน้ําไทย ทําเลทอดจอดเรือทางเดินเรือในลําแมน้ํา แพไม แพคน
อยู ขอบังคับสําหรับออกใบอนุญาตการใชและการควบคุมเรือกําปนและเรือเล็กตางๆ การตรวจเซอรเวย
เรือ ขอกําหนดเรือกลไฟ เรือใบ เรือโปะจาย เรือลําเลียง เรือเปดทะเล เรือสําเภา เรือบรรทุกสินคาและเรือ
เล็กตาง ๆ ขอบังคับสําหรับเรือกําปนและเรือตาง ๆ ท่ีบรรทุกสิ่งของท่ีอาจทําใหเกิดอันตราย ขอบังคับวา
ดวยการทอดสมอใกลเคียงหรือเกาสมอขามสาย ทอ หรือ สิ่งกอสรางท่ีทอดใตน้ํา คาธรรมเนียมประภาคาร 
การปองกันโรคภยันตราย  ขอบังคับสําหรับผูนํารอง การจางและการเลิกจางคนสําหรับเรือตาง ๆ การสอบ
เพ่ือรับประกาศนียบัตรสําหรับทําการตามหนาท่ี โทษและความรับผิดชอบทางแพงขอบังคับท่ัวไปสําหรับ
เม่ือมีเหตุเรือโดนกัน 
  กฎหมายบัญญัติหามมิใหผูใดเท ท้ิง หรือทําดวยประการใด ๆ ใหหิน กรวด ดิน โคลน 
อับเฉา สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ยกเวนน้ํามันและเคมีภัณฑลงในทะเลนานน้ําภายในไทย อันเปนเหตุให
แหลงน้ําต้ืนเขินและสกปรกและหามมิใหผูใดเท ท้ิง หรือทําดวยประการใด ๆ ใหน้ํามันและเคมีภัณฑ หรือ
สิ่งใด ๆ ลงในทะเลนานน้ําภายในไทยหากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกหรือปรับ เพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจ
เกิดกับแหลงทองเท่ียวมิใหมีการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งลวงล้ําน้ําเพ่ือประกอบธุรกิจ การเท ท้ิงสิ่งของ 
และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนเคมีภัณฑและสิ่งท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายลงในลําน้ํา ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายแก
บุคคล สัตวสิ่งของและสิ่งแวดลอม จึงเปนกฎหมายปองกันการกระทําใหนานน้ําท่ีใชในการเดินเรือเกิด
ความสกปรก เปนอันตรายตอการเดินเรือเทานั้น มิไดมีบทบัญญัติใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการกําหนดหนาท่ีของ
ผูผลิตสินคาในการเรียกคืนเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนํามาบําบัดหรือรีไซเคิล 
 

10.7) พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริม

การลงทุน (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2534 เปนกฎหมายท่ีสงเสริมใหมีการลงทุนในกิจการท่ีสําคัญและเปน
ประโยชนดานเศรษฐกิจสังคม และความม่ันคงของประเทศ กิจการท่ีผลิตเพ่ือสงออกไปจําหนาย
ตางประเทศ กิจการท่ีใชผลผลิตทางการเกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาติเปนวัตถุดิบ ซึ่งคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนเห็นวากิจการนั้นยังไมมีในราชอาณาจักร หรือมีแตไมเพียงพอหรือกรรมวิธีผลิตยังไม
ทันสมัย 
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  สิทธิและประโยชนดานท่ีเกี่ยงกับภาษีอากร เชน ไดรับยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรและ
อุปกรณ ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับการผลิตเพ่ือการสงออกอนุญาตใหหักภาษีคา 
ขนสง คาไฟฟา และคาประปา และยังสามารถหักคาติดต้ังหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกจากยอดเสีย
ภาษี (กําไรสุทธิ) รอยละ 25 ของเงินท่ีลงทุนในการนั้น 
  สิทธิประโยชนท่ีไมเกี่ยวกับภาษีอากร ไดแก การอนุญาตใหนําคนตางดาวเขามาเพ่ือ
ศึกษาลูทางการลงทุนการอนุญาตใหนําชางฝมือและผูชํานาญการเขามาทํางานในกิจการท่ีไดรับการ
สงเสริม สามารถถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินนําเขาหรือสงออกเงินตราตางประเทศ ตลอดจนมีการใหความ
คุมครองและหลักประกัน 
  โดยพ้ืนฐานของกฎหมายฉบับนี้ ตองการจูงใจใหนักลงทุนตางชาตินําเม็ดเงินมาลงทุน
ประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งตองแขงขันกับการเสนอเงื่อนไขท่ีดีกวาของประเทศขางเคียง จึงพบวา
เงื่อนไขทีเสนอใหกับนักลงทุนตางชาตินั้นคอนขางผอนปรนมาโดยตลอดการกําหนดเงื่อนไขให
ผูประกอบการปฏิบัติจึงไมอาจทําไดอยางเขมงวด และการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวก็ตองเทาเทียมกันกับ
ผูประกอบการในประเทศ ดังนั้น จึงพบวาคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไมอาจกําหนดเงื่อนไขในการ
สงเสริมการลงทุน ใหผูประกอบการท่ีไดรับสงเสริมการลงทุนเรียกคืนเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑของตนนํามาบําบัดหรือรีไซเคิลได 
 

10.8) พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
บัญญัติข้ึนเพ่ือกําหนดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพ่ือประโยชนในการ

สงเสริมอุตสาหกรรม  เพ่ือความปลอดภัย หรือเพ่ือปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชน หรือ
เพ่ือปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชน หรือแกกิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของ
ประเทศกฎหมายมีการแกไขเพ่ิมเติมหลายครั้งเกี่ยวกับเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม องคประกอบคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ิมเติมบทบัญญัติยอมใหทํา
หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตาม
มาตรฐานระหวางประเทศ เฉพาะเพ่ือประโยชนในการสงออกหรือเม่ือมีความจําเปนตองใชในราช 
อาณาจักรเปนครั้งคราว ปรับปรุงอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีและของคณะกรรมการและเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
การควบคุมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานและอัตราโทษสําหรับการกระทําผิด ตลอดจน
บทบัญญัติเปรียบเทียบคดีดวย การเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขในการออกใบ 
อนุญาตการกําหนดหลักเกณฑในการโอนใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ือใหผูรับโอนใบ 
อนุญาตประกอบกิจการโรงงานสามารถประกอบกิจการผลิตสินคาไดทันทีและมีความตอเนื่องไม
หยุดชะงัก เกิดความคลองตัวและรวดเร็ว เปนผลดีตอผูประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
  กฎหมายฉบับนี้ เปนเครื่องมือในการควบคุมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตาม
มาตรฐานและอนุญาตใหนําเขาผลิตภัณฑท่ีเปนไปตามมาตรฐาน ดังนั้น อาจใชในการคัดเลือกสินคาได
มาตรฐานความปลอดภัยเทานั้นท่ีจะอนุญาตใหนําเขาหรือจําหนายในประเทศ อยางไรก็ตามการกําหนดให 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


  การวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมาย มาตรฐาน และกลไก 
โครงการการจัดทําระบบติดตามวงจรชีวิตของซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

จัดทําโดย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดลอม  บางเขน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 65 

 
ผูผลิตตองเรียกคืนเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนําไปบําบัดหรือรีไซเคิล ยังอยูนอก
กรอบของกฎหมาย 
 

10.9) พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 
เปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนแทนพระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอก และการ

นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง พุทธศักราช 2482 ท่ีไดประกาศใชมานาน ใหอํานาจรัฐในการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับสินคาบางประเภทท่ีจะสงออกไปนอกหรือนําเขามาในราชอาณาจักร 
กับใหมีอํานาจในการดําเนินการจัดระเบียบการคากับตางประเทศใหเปนไปอยางมีระเบียบเรียบรอยเปน
ผลดีตอเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ และกอใหเกิดความเชื่อถือแกนานาประเทศยิ่งข้ึน 
  กฎหมายฉบับนี้ เปนเครื่องมือในการควบคุมการนําเขาและสงออกสินคา ซึ่งอาจ
กําหนดใหสินคาท่ีไดมาตรฐานความปลอดภัยเทานั้นท่ีจะอนุญาตใหนําเขา แตการกําหนดใหผูผลิตหรือผู
นําเขาตองเรียกคืนเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนําไปบําบัดหรือรีไซเคิล ยังอยูนอก
กรอบของกฎหมาย 
 

10.10) พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
  เปนกฎหมายท่ีออกใชบังคับแทนพระราชกําหนดพิกัดอัตรา พ.ศ. 2503  ท่ีไดใชบังคับ

มาเปนเวลานาน และระบบพิกัดศุลกากรซึ่งเรียกวา CCCN ลาสมัย ขาดรายละเอียดและความชัดแจง ซึ่ง
เปนผลเสียแกการคา การอุตสาหกรรมและการลงทุนของประเทศ จึงตองปรับปรุงพระราชกําหนดดังกลาว
เสียใหมเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยนําหลักการและโครงสรางการจําแนกประเภทพิกัด
สินคา ซึ่งเรียกวา ระบบฮารโมไนซมาใชแทน 
  กฎหมายฉบับนี้เปนเครื่องมือในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือเพ่ือความผาสุกของ
ประชาชนหรือเพ่ือความม่ันคงของประเทศ โดยใหอํานาจรัฐมนตรีในการลดหรือยกเวนอากรสําหรับของ
ใด ๆ หรือเรียกเก็บอากรพิเศษเพ่ิมข้ึนสําหรับของนั้นโดยจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใด ๆ ดวยก็ได 
แตการกําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขาตองเรียกคืนเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนําไป
บําบัดหรือรีไซเคิล ยังอยูนอกกรอบของกฎหมาย 
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11. วิเคราะหกฎหมายเก่ียวกับการจัดการขยะของไทย 
 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย  มี  2  ลักษณะ  คือ กฎหมายการรักษา
ความสะอาดหามท้ิงขยะมูลฝอยในท่ีหามและอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดแก     พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 อีกลักษณะหนึ่ง คือกฎหมายท่ีกําหนดหนาท่ีของผูรับผิดชอบในการกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งจะให
อํานาจกับทองถิ่น ไดแก เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคการบริหารสวนตําบล ในการเก็บ 
ขน กําจัดขยะมูลฝอยในเขตท่ีตนมีอํานาจหนาท่ี ไดแก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เปนตน 
 สวนขยะอันตรายมีกฎหมายเฉพาะ เชน ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ใชกฎหมายโรงงาน 
กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมหรือกฎหมายวัตถุอันตราย กํากับดูแลแลวแตกรณี แตก็เปนการกําหนด
ภาระหนาท่ีของทางโรงงานท่ีตองจัดการขยะของตนท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตมิใหปลอยออกสู
สิ่งแวดลอม หรือปลอยออกภายใตการควบคุม โดยกําหนดคามาตรฐานมลพิษตามกฎหมายสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือกฎหมายสาธารณสุข ผูกําจัดขยะประเภทนี้จะตองเปนผูท่ีไดรับการอนุญาต
เทานั้น  
 เม่ือผูผลิตขายผลิตภัณฑใหกับผูบริโภคแลว หนาท่ีของผูผลิตก็หมดไป ภาระหนาท่ีในการเก็บ
รวบรวมนําไปกําจัดจะตกกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีสวนใหญจะกําจัดขยะทุกประเภทโดยไมมีการ
แยกกําจัดขยะมูลฝอยท่ัวไปและขยะอันตราย ขยะท่ีเปนเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ในประเทศไทยไดรับการดูแลเหมือนขยะท่ัวไปบางสวนอาจถูกแยกนํากลับมาใชซ้ําหรือรีไซเคิลโดยผูคา
ของเกาสวนท่ีใชไมไดแลวก็จะถูกท้ิงรวมไปในขยะมูลฝอยท่ัวไป ซึ่งยังไมมีกฎหมายเฉพาะท่ีกําหนด
มาตรการการดูแลเปนพิเศษ 
 ดังนั้น กฎหมายของไทยจึงขาดความเชื่อมโยงของการจัดการขยะอยางเปนระบบ กอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรไมคุมคา และไมเปนไปตามหลักการ “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” ซึ่งเปน
หลักสากลท่ีนานาชาติใชบังคับในประเทศของตน โดยเฉพาะกับสินคาท่ีประเทศไทยสงออกไปยังประเทศ
เหลานั้น เพ่ิมภาระตนทุนใหกับสินคาสงออกของไทย แตในทางกลับกันในการนําเขาสินคามายังประเทศ
ไทย ผูผลิตตางชาติหรือผูนําเขาไมตองรับภาระคาใชจายในการจัดการขยะของตนเพราะไมมีกฎหมายเรียก
เก็บคาใชจาย ทําใหตนทุนการนําสินคาเขามาขายตํ่า ประเทศไทยจึงเปนแหลงท่ีหลายประเทศระบายสินคา
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสราคาถูก คุณภาพตํ่าหรือสินคาใชแลว เขามาขายไดงาย ภาระคาใชจายใน
การกําจัดขยะดังกลาว จึงตกอยูกับประชาชนคนไทยทุกคน เพราะในแตละปรัฐบาลจะตองจัดสรรเงิน
งบประมาณจํานวนมากใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการขยะ จึงควรตองหาทางพัฒนา
กฎหมายของไทยใหทัดเทียมกับนานาชาติ เพ่ือจะไดมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการกับเศษเหลือท้ิง
ของเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสตอไป 
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12. กฎหมายและมาตรการท่ีจะนํามาใช 
 การจัดการเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในท่ีนี้อาจแบงเปน 2 แนวทาง 
กลาวคือ 

1. การกําหนด ใหผูผลิตภายในประเทศปฏิบัติในการจัดการเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

2. การปองกันเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีมีคุณภาพตํ่า ตลอดจนเศษเหลือท้ิงท่ีนําเขามา
จากตางประเทศ 

สําหรับแนวทางแรก ท่ีกําหนดใหผูผลิตภายในประเทศปฏิบัติในการจัดการเศษเหลือท้ิงของ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จากการวิเคราะหกฎหมายหลายฉบับท่ีใชบังคับในปจจุบัน พบวา ไมอาจ
กําหนดใหผูผลิตเรียกคืนเศษเหลือท้ิงของสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีจําหนายใหกับผูบรโิภค
แลว เพราะหนาท่ีของผูผลิตสิ้นสุดลงเม่ือสงมอบสินคาหรือระยะเวลารับประกัน เม่ือสินคาหมดสภาพการ
ใชงานและถูกท้ิง ก็เปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเก็บ และกําจัดขยะดังกลาวโดยใช
งบประมาณของตนเอง 
 การจะใหผูผลิตตองรับผิดชอบในการนําซากเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑกลับไปคืนสภาพ รีไซเคิล 
กลับมาใชใหม โดยรับภาระคาใชจายท้ังหมดในการจัดการกับซากเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑท่ีตนผลิตนั้น 
จําเปนจะตองออกกฎหมายเพ่ิมเติม ซึ่งอาจเปนการรางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเศษเหลือท้ิงของสินคา
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสข้ึนใหมท้ังฉบับหรือเพ่ิมเติมในกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบัน เชน 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 ในการรางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเศษเหลือท้ิงของสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสข้ึน
ใหมท้ังฉบับนั้นอาจพิจารณารวมไวในกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษจากโรงงาน  ซึ่งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดมีแนวทางในการจัดทําราง โดยปรับปรุงการปฏิบัติจากหลักการ “ควบคุมและบังคับ” 
โรงงานใหทําตามกฎหมายในการปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอมมาเปนการใชหลัก “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” 
ควบคูไปดวย เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูประกอบกิจการโรงงานใหมีการจัดการสิ่งแวดลอมอยาง
เปนระบบและลดมลพิษจากแหลงกําเนิดมากข้ึน 
 หลักการใหผูผลิตรับผิดชอบการจัดการเศษเหลือท้ิงของสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
นั้น อาจกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีตองชําระคาเรียกเก็บ ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑท่ี
ผูผลิตตองเก็บคืนซากผลิตภัณฑตามแนวทางซึ่งมีเคาโครงดังบัญญัติไวในราง “พระราชบัญญัติจัดการ
มลพิษโรงงาน" มาตรา 5 ดังนี้ 
 

 “มาตรา 5 เ พ่ือประโยชนในการจัดการมลพิษโรงงานใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 
(1) กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีตองชําระคาเรียกเก็บ 
(2)  กําหนดประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑท่ีกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
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(3)  กําหนดประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑท่ีผูประกอบกิจการโรงงานซึ่งผลิตภัณฑ

นั้นตองเก็บคืนซากผลิตภัณฑ 
(4) กําหนดขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือใชดําเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้โดยใหผูประกอบ

กิจการโรงงานตองแจงใหทราบเปนครั้งคราวหรือตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว   การกําหนดประเภทหรือ
ชนิดของผลิตภัณฑตาม (2) และ (3) ใหคํานึงถึงขอเท็จจริง ดังตอไปนี้ 

(ก) ประโยชนของซากผลิตภัณฑนั้นในการนํากลับมาใชไดใหมหรือนํากลับมา
ผลิตภัณฑประเภทหรือชนิดใหม 

(ข) ความสามารถทางเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีไมกอใหเกิดมลพิษ
หรือกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือทดแทนผลิตภัณฑเดิม 

(ค) ตนทุนในการกําจัดซากผลิตภัณฑนั้น 
(ง) มลพิษท่ีจะเกิดตอสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการใชผลิตภัณฑหรือการกําจัดซาก

ผลิตภัณฑนั้น 
 
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งท่ีจะกําหนดใหเรื่องท่ีเปนรายละเอียดทางดานเทคนิคหรือเปนเรื่อง   ท่ี

ตองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม เปนไปตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก็ได และจะกําหนดใหมีผลบังคับเฉพาะพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีไดก็ได” 
 การกําหนดใหผูประกอบกิจการโรงงานซึ่งผลิตผลิตภัณฑตองเก็บคืนซากผลิตภัณฑนั้นอาจ
ดําเนินการโดยกําหนดใหชําระคาเรียกเก็บคืนซากผลิตภัณฑ หรือถาดําเนินการเก็บคืนซากผลิตภัณฑเองก็
อาจขอคืนคาเรียกเก็บได 
 สวนการปองกันเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตลอดจนเศษเหลือท้ิงท่ีนําเขามาจาก
ตางประเทศนั้น มีมาตรการซึ่งกําหนดข้ึนโดยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2546 โดย
คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการดําเนินมาตรการดานการนําเขาตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ แลวมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบแนวทางการดําเนินมาตรการนําเขาของคณะกรรมการบริหารนโยบายการนําเขา 
(กบน.) ดังนี้ 

 
 มาตรการเก่ียวกับสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป    ปจจุบันมีการนําเขา

สินคาท่ีไมไดมาตรฐานและมีราคาตํ่าและมีการลักลอบนําเขามาก จึงมอบใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการ ดังนี้ 
   1) ใหสํานักงานมาตรฐานผลิภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เพ่ิมความเขมงวดในการ
ตรวจสอบมาตรฐานสินคาเครื่องใชไฟฟาท่ีนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งอยูภายใตมาตรฐานบังคับ และ
พิจารณาเพ่ิมรายการสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหเปนสินคาท่ีมีมาตรฐานบังคับ ซึ่ง สมอ . 
กําหนดใหผูนําเขาตองยื่นขอรับใบอนุญาตแลวเทานั้น ท้ังนี้ ตองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ
อยางถูกตอง โดยดําเนินการอยางเขมงวดใน 3 ข้ันตอน 
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    (1) การพิจารณาอนุญาตนําเขาจะเก็บตัวอยางผลิตภัณฑทุกแบบขนาด 
เพ่ือทําการทดสอบตามมาตรฐานประกอบกับพิจารณาเอกสารดานการควบคุมคุณภาพของโรงงานผูผลิตใน
ตางประเทศ 
    (2) การติดตามผลหลังการอนุญาตนําเขาแลว สมอ. จะเก็บตัวอยาง
ตรวจสอบทุกครั้งท่ีมีการนําเขา โดยขอความรวมมือจากกรมศุลกากรตรวจปลอยเฉพาะรายท่ีไดรับ
ใบอนุญาตและแสดงเครื่องหมายมาตรฐานท่ีผลิตภัณฑแลวเทานั้น 
    (3) การตรวจสอบควบคุมสถานท่ีจําหนาย เจาหนาท่ี สมอ . และ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท่ัวประเทศจะตรวจสถานท่ีจําหนายเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปน
ระยะๆ เพ่ือควบคุมการจําหนายผลิตภัณฑท่ีไมไดรับใบอนุญาต ไมแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือฝาฝน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
  2) ใหกรมการคาตางประเทศดําเนินมาตรการตอบโตการทุมตลาดสินคานําเขา
เครื่องใชไฟฟาท่ีมีราคาขายตํ่าผิดปกติหรือเขาขายการทุมตลาด โดยติดตามความเคลื่อนไหวของการนําเขา
อยางใกลชิด พรอมท้ังเชิญผูประกอบการท่ีอาจไดรับผลกระทบหรือความเสียหายจาการนําเขาสินคาท่ีไม
เปนธรรมมาหารือ และเปดฝกอบรมเรื่องการขอไตสวนใหแกผูประกอบการ 
  3) ใหกรมศุลกากรปองกันการลักลอบนําเขาอยางเครงครัด โดยแจงใหทุกหนวยงานใน
สังกัดควบคุมดูแลการลักลอบนําเขาอยางเครงครัด และรายงานผลการตรวจจับและยึดสินคาดังกลาวให 
กบน. ทราบ 
  

 มาตรการท่ีเก่ียวกับสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีใชแลว เนื่องจากแนวโนม
การนําเขามีเพ่ิมมากข้ึน ท้ังเพ่ือนํามา Recycle และคัดแยกสวนท่ีเปนเศษเหลือท้ิงจะสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และยังไมมีการแยกรายการสินคาใชแลวออกจากสินคาใหมทําใหไมมีสถิติการนําเขาเพ่ือนํามา
กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม จึงใหดําเนินการ ดังนี้ 
  1) ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามหลักการท่ีไมควรใหมีการนําเขา
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีใชแลวท่ีจะเปนเศษเหลือท้ิง (Waste) หรือจะมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม หรือเปนอันตรายตอบุคคล สัตว และพืช ยกเวนในกรณีท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ
และตอผูบริโภค 
  2) ใหกรมศุลกากรแยกรหัสสถิติเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีใชแลวออกจาก
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหม 
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 2. เห็นชอบขอเสนอเก่ียวกับการดําเนินมาตรการนําเขาของกระทรวงพาณิชย ดังนี้ 
 
    ก ร ณี เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ าแ ล ะ อิ เ ล็กท ร อ นิกส ท่ัวไ ป ใ หสํ า นักง านม าตร ฐา น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเรงแกไข พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
    กรณีเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีใชแลว 
   1) ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศควบคุม
การนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีใชแลวตาม พ.ร.บ. วัตถุดิบอันตราย พ.ศ. 2535 โดยเร็ว 
   2) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลักพิจารณา
ดําเนินการรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหเปนไปตามหลักการท่ีไมควรใหมีการนําเขาเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชแลวท่ีจะเปนเศษเหลือท้ิง (Waste) หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรืออันตรายตอ
บุคคล สัตวและพืช ยกเวนในกรณีท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศและตอผูบริโภค 
 มาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว เปนมาตรการชั่วคราวท่ีกําหนดข้ึนตาม
กฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบัน โดยการควบคุมการนําเขาสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหเปนสินคา
ท่ีมีมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 การควบคุมการนําเขา
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีใชแลว ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แตก็ยังไมครบ
วงจรของการจัดการเศษเหลือท้ิงของสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามท่ีกลาวมาขางตน 
   จึงสรุปไ ดว า  การจัดการเ ศษเหลือ ท้ิงของสินคา เครื่องใชไ ฟฟ าแ ละ
อิเล็กทรอนิกส รวมท้ังการหามใชสารโลหะหนักท่ีเปนอันตรายบางประเภทในเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับประเทศไทยมีความจําเปนเพ่ือปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัย
ของประชาชน ซึ่งสงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ปจจุบันรัฐใชมาตรการตามอํานาจ
หนาท่ีและกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันไดระดับหนึ่ง แตยังไมเปนไปตามหลักการ  “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” ทํา
ใหภาระในการกําจัดขยะดังกลาวตกอยูกับประชาชนจึงควรตองพัฒนากฎหมายของไทยใหเหมาะสมตอไป  
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