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การจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

การจัดการ รวมการบําบัด การกําจัด การหลกีเลีย่ง

การกอเกิด ตลอดจนการระงับใช

ซาก หมายถึงของทุกอยางที่เคยใชแลวเลิกใชทั้งเกา

และใหม

อุปกรณไฟฟา(Electric) ใชกระแสทํางาน เชน พดั

ลม ตูเยน็ (กินไฟฟามาก)

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส(Electronic) ใชอีเลกตรอน

ทํางาน เชน วิทยุ ทีวี คอมพิวเตอร (กนิไฟฟานอย)



ตวัอยางสารพิษในซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

Hg กระดูกผุ 
Pb สมองเสื่อม
Cd ปวดทั้งตัว
Mn เดินแลวหยุดไมได
CFC  กาซโลกรอนและมะเร็ง
HmCn มะเร็งและเปนกาซโลกรอน

Ni  ทําลายอวัยวะภายใน



กฎหมาย มาตรฐาน และกลไก ในการจัดการซากผลิตภัณฑ

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในตางประเทศ

กฎหมาย คือ คาํสั่งหาม  มาตรฐาน คือ กรอบกําหนดการละเมิดขอหาม และกลไก คอื 
กระบวนการใหกฎหมายเกิดผลตามวัตถุประสงค 

สําหรับกฎหมาย มาตรฐาน และกลไกในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกสในกลุมประเทศสมาชิกของสหภาพ ยุโรปจะมีแนวทางเดียวกับกฎระเบียบวา
ดวยเศษซากเหลือทิ้งของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste on Electrical and 
Electronic Equipment : WEEE) และการจํากัดการใชสารอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in 
Electrical and Electronic Equipment : RoHS) ที่สหภาพยโุรปบังคับใช 

และในสวนประเทศแถบเอเชียก็มีกฎหมาย มาตรฐาน และกลไกในการจัดการซากผลิตภัณฑ
สอดคลองกับระเบียบ WEEE และ RoHS เชนเดียวกันเนื่องจากเปนประเทศคูคากับประเทศ
ในกลุมสหภาพยุโรป



ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป

Belgium
Sweden
Germany
Poland



มีองคกรกลางในการจัดการ “เก็บกลับ” = “RECUPEL” (1ก.ค.44)

ภายใต

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการปองกันและจัดการของเสีย (Flemish Decree on Waste 
Prevention and Management) และ

ขอตกลงดานนโยบายสิ่งแวดลอมในการเรียกคืนซากอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (Environmental Policy Agreements on the Take-back Obligation for 
Waste from Electrical and Electronic Equipment) 

เปาหมาย 

ใหสัดสวนการรีไซเคิลของซากอุปกรณไฟฟาขนาดใหญอยูที่รอยละ 80 และซากอุปกรณ
ไฟฟาอื่นอยูที่รอยละ 70

ประเทศเบลเยีย่ม



Recupel “เก็บกลับ”

Recupel แบงหนวยยอยออกเปน 7 ฝาย ไดแก 

1. Recupel BW-REC เครื่องใชไฟฟาในบานเรือน

2. Recupel AV อุปกรณเกี่ยวกับภาพและเสยีง

3. Recupel SDA เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็กในบาน

4. Recupel ICT อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสาร

5. Recupel ET/Garden เครื่องมือไฟฟาและอุปกรณทําสวน

6. Recupel LightRec อุปกรณสองสวาง

7. Recupel MeLaRec อุปกรณการแพทย/เครื่องมือตรวจวัด



กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ

1. ผูนําเขาและผูผลิต
ตองรบัผิดชอบในการเรียกคนื และรีไซเคิลซากอุปกรณ โดย

(1) เปนสมาชิกของระบบการจัดเกบ็ (Recupel Collection System) 

(2) สามารถออกแบบและทําแผนการจัดการของเสียเพื่อรอการอนุมัติจากองคกรทางดานสิ่งแวดลอม

2. ผูคาปลีก
กําหนดใหผูคาปลีกรบัคนือุปกรณไฟฟาเกาที่

ผูบริโภคนาํมาคนืเมือ่ซือ้สินคาชิ้นใหม และผูคา

ปลีกตองแจงผูบริโภคเกี่ยวกบัการรีไซเคิล

อุปกรณไฟฟาเกา รวมถึงคาใชจายในสวนนี้

3. ผูบริโภค
ผูบริโภคนาํอุปกรณไฟฟาใชแลวไปคืน



Take-back Obligation การรับผิดชอบ
เรียกคืน และรีไซเคลิอุปกรณ

แนวคิด “1 for 1”

คืนซากแลกของใหม

แนวคิด “1 for 0”

คืนซากแตไมไดของใหม



ประเภทผลิตภัณฑ อัตราภาษี*

1. Household 

appliance

1.1 Refrigerators and freezer with compressor or 

on absorption principle

€ 20.00

1.2 Large appliance € 10.00

1.3 Small appliances € 5.00

1.4 Vacuum cleaners € 3.00

2. Audio-video 

appliances-AV

2.1 Image reproduction appliances € 11.00

2.2 Audio and Video 

reception/recording/reproduction appliances

€ 6.00

2.3 Sound recording-reproduction appliances € 4.00

2.4 Wireless appliances and car audio € 1.50

2.5 Image printer and projectors € 2.00

2.6 Other € 0.10

2.7 Peripherals € 3.00

3. Small 

household 

appliances-SDA

3.1 Home Environment Care € 1.00

3.2 Men’s shaving and grooming € 1.00

3.3 Lady’s beauty and care product € 1.00

3.4 Appliances for health, massage, etc. € 1.00

3.5 Appliance intended for use in culinary 

preparations

€ 1.00

3.6 Miscellaneous € 0.10

การจัดเก็บภาษีการจัดเก็บภาษีคาดําเนินการ

ผูบริโภคจะตองเปนผูจายภาษีทั้งหมด 

(All-in Contribution or Administrative 

Contribution) เมื่อซื้ออุปกรณใหม 

คาภาษีของ Recupel จะตองแสดง

อยางชัดเจน ณ จุดขาย

กาํหนดอัตราคาภาษีของสินคาแตละ

ประเภทอยางชัดเจน



ผูคาปลีก

(Retailer)

คัดแยก 

(Sorting)

นํากลับมาทาํใหม

(Refurbished)

ผูบริโภค

(Consumer)

ศูนยรับซื้อของที่ใชแลว

(Used goods center)Container 

parks

สินคาใหม

อุปกรณใชแลว

อุปกรณยังไมหมด

อายุการใชงาน
อุปกรณหมดอายุ

การใชงานแลกคืนเพื่อ

ซื้อของใหม

รีไซเคิล

(Recycling)



ประเทศสวีเดน

สวีเดนนําระเบียบที่สหภาพยุโรปกําหนดมาปรับใชกับกฎหมายของประเทศทีต่องกําหนดใหม และปรับแก

กฎหมายที่มีอยูเดิม โดย

ขอกําหนดควบคุมการใชสารอันตรายในอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (The Prevention of 

Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) (1 ก.ค. 2549)

ปรับแกจาก SFS 1998:944 มาเปน SFS 2005:217

ขอกําหนดการตรวจสอบสารเคมีของผลิตภัณฑสารเคมี (Chemical Products and Biotechnical 

Organisms) และสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเทคนิคทางดานชีวภาพ (Biotechnical Organisms) ) (1 ก.ค.

2549)

แกไขจาก KIFS 1998:8 เปน KIFS 2005:6

สอดคลองกับระเบียบ RoHS และ WEEE 

คือกฎหมายฉบับที่ SFS 2005:209 (13 ส.ค. 48)



หนวยงานที่รับหนาที่ในการปรับใชระเบียบ WEEE และ RoHS 

มาเปนกฎหมายของประเทศสวีเดนดังทีก่ลาวขางตน คือ 

กระทรวงการพัฒนาอยางยั่งยืน (Ministry of Sustainable 

Development)

 ซึ่งกฎหมายดานการหามใชสารโลหะหนักที่เปนอันตรายบาง

ประเภทในเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (RoHS) จะมี

หนวยงานทางดานการตรวจสอบสารเคมใีนการบังคับใช 

และสําหรับกฎหมายทางดานการจัดการซากเศษเหลือทิ้งของ

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE) จะมีหนวยงาน 

Environmental Protection Agency (EPA) บังคับใช 



องคกรจัดการ e-waste 

 องคกร El-Kretsen

ดูแลทางดานการจดัการซากเศษเหลอืทิ้งของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE)

Collection system =  จดัตัง้สถานีรวบรวมซากเหลือทิ้งทั่วประเทศสวีเดน (1 แหงตอ

เทศบาล/เมืองแตละแหง)

หนวยงาน SEMKO

ทําหนาที่ทดสอบผลติภัณฑเกี่ยวกับสารอันตรายทั้ง 6 ชนิด

Swedish Environment Protection Agency



กฎหมายเกีย่วกับความรับผิดชอบของผูผลิตเครื่องใชไฟฟา

และสินคาอิเล็กทรอนิกส 

(Ordinance on Producer Responsibility for Electrical and Electronic Products)

กําหนดหนาที่ของผูผลิต

จดัหาระบบเพื่อรวบรวมของเสีย

ผลิตภัณฑจะตองสามารถนํากลับมาใชใหม (Reuse) หรือนํากลับมาผลติใหม (Recycle)

ดําเนินการใหไดตามเปาหมายที่ตั้งเอาไวซึ่งกฎหมายดงักลาวมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 13 

สิงหาคม 2548 

ขอมูลผลิตภัณฑและการลงทะเบียน

รายงานปริมาณที่จําหนาย ตอ EPA



การแสดงขอมูลบนผลิตภัณฑ

หนาทีข่องผูผลิตในการจัดการสินคา

การประกันทางการเงิน

หนาทีข่องผูผลิตในการใหขอมูลสวนประกอบของสินคาและ

การกําจัด (Disposal)

การกําหนดคาปรับ 



ประเทศเยอรมนี

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2548 (ค.ศ.2005) ประเทศเยอรมนีไดผนวกรวมเอาระเบียบทั้ง
สองฉบับ คือ WEEE และ RoHS ใสเขามาไวในกฎหมายของประเทศเยอรมนี คือ  
“ Act Governing the Sale, Return and Environmentally Sound Disposal 
of Electrical and Electronic Equipment” หรือที่รูจักกันในชื่อของ  ElektroG

จัดตั้ง Clearing house =  Elektro-Altgeräte Register (EAR)
(6 กรกฎาคม 2548)

ผูผลิตจะตองมีหนาที่รับผิดชอบเรียกคืนซากผลิตภัณฑ ทําการรีไซเคิล และกําจัด
ซากผลิตภัณฑ รวมทั้งรวมมือกันหามใชสารอันตรายตามระเบียบ RoHSและ
กฎหมายดังกลาวไดถูกนํามาใชในกฎหมายของประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2548 (ค.ศ.2005)



วตัถปุระสงคหลัก

หลีกเลี่ยงการกอใหเกิดเศษซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส

ลดจํานวนเศษซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสโดยนํากลับมาใชใหม และกําหนดอัตราการ

เก็บรวบรวม และการ Recovery

ลดการใชสารที่เปนอันตรายในเครื่องใชไฟฟา และ

อิเล็กทรอนิกสที่ผลิตขึ้นใหม



ผลิตภัณฑที่ครอบคลุม

Large Household Appliances

Small Household Appliances

IT and Telecommunications Equipment

Consumer Equipment

Lighting Equipment

Electrical and Electronic Tools (ยกเวนเครื่องมอืขนาดใหญที่ใชใน
อุตสาหกรรม)

Toys, Leisure and Sports Equipment

Medical products (ยกเวน Implanted and Infectious Products)

Monitoring and Control Instruments

Automatic Dispensers



การนํา EEE วางจําหนายในตลาดสินคา
การออกแบบผลิตภัณฑ

การหามใชสารอันตราย

การจัดตั้ง Clearing house การลงทะเบียน และการประกันทางการเงิน
ลงทะเบียนผูผลิต/สงออก

ทดสอบ/รับรองการประกันทางการเงิน

เก็บรวบรวม WEEE

ควบคมุและบังคับใชกฎหมาย

เก็บคาธรรมเนียม/คาปรับ

การติดฉลาก (labeling)
ขนาด/กลไกการทํางาน/คาํแนะนาํวิธีการใช/คาํเตือน



การเก็บรวบรวม เรียกคนื และบําบัด WEEE

การเก็บแยก

จดัตัง้จดุรวบรวมซากอุปกรณในแตละ
พื้นที่ เฉพาะ 5 กลุมผลิตภัณฑ

เครือ่งใชไฟฟาในครัวเรอืนขนาดใหญ/เครือ่งจําหนาย
อัตโนมตัิ

ตูเย็น/ตูแชแข็ง

อุปกรณโทรคมนาคม

Gas discharge lamp 

เครือ่งใชไฟฟาในครัวเรอืนขนาดเล็ก/อุปกรณสองสวาง/
ของเลน/เครือ่งมือแพทย/เครื่องมอืวัด

ผูผลิตตองเตรยีมภาชนะจดัเก็บ WEEE

ผูกระจายสินคานําซากมาไวที่จดุรวบรวม

การเรียกคืน

ผูผลิตตองเก็บรวบรวม

ซากอุปกรณ

เสนอแนวทางในการเก็บ

รวบรวมและกําจดัซาก



การบําบัด -> เลือกสวนประกอบที่

สามารถนําไปใชประโยชนมากทีสุ่ด

ผูผลิตตองตั้งเปาหมาย Recovery

ขอกาํหนดในการลงทะเบียน

Business to consumer (B2C) =  

สินคาเพื่อการอุปโภค

Business to business (B2B) =  สินคา

เพื่อการลงทุน



การรายงาน 

B2C B2B

Input mass  รายเดือน รายป

Output mass รายป รายป

รายงานประจาํป ทุก 30 เมษายน

การออกแบบผลติภัณฑ

ตองออกแบบใหสามารถแยกชิ้นสวนไดงาย และงายตอการนํามา Recovery

การหลกีเลี่ยงการใชสารอันตราย

ตองมีสารอันตรายไมเกินกําหนดใน ElektroG



ประเทศโปแลนด

กฎหมายจํากัดการใชสารอันตรายในเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (Ordinance 

on Hazardous Substance Restrictions in Electronic and Electrical Equipment) 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 (ค.ศ.2004) และมีผลบังคับใชในวันที่ 1 กรกฎาคม 2549

(ค.ศ.2006)

พระราชบัญญัติการจัดการซากเศษเหลือทิ้งของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(WEEE Act) และมีผลบังคับใชในวันที่ 20 ตุลาคม 2548 (ค.ศ.2005)



การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ

หนวยงานที่นํากฎหมายทางดาน WEEE และ RoHS ของประเทศไปใชคือ Ministry of 
Environmental Protection (MEP)

ผูตรวจสอบทั่วไปเพือ่การปองกันสิ่งแวดลอม (General Inspector for Environmental 
Protection: GIEP)

หนวยงานบริหารสวนกลาง (Central Administration Agency)

องคกรที่เกี่ยวของกับการรีไซเคิล ซึ่ง ก็คือ Elektro Eko S. A.

จัดตั้งขึ้นจากธุรกิจขนาดใหญ และองคกรความรวมมือกันของผูผลติ และผูนําเขา

หนวยงานที่ทําหนาที่ทดสอบผลิตภัณฑเกี่ยวกบัสารอันตรายทั้ง 6 ชนิด



ผลิตภณัฑทีค่รอบคลุม

Large Household Appliances

Small Household Appliances

IT and Telecommunications Equipment

Consumer Equipment

Lighting Equipment

Electrical and Electronic Tools (ยกเวนเครื่องมอืขนาดใหญที่ใชใน
อุตสาหกรรม)

Toys, Leisure and Sports Equipment

Medical products (ยกเวน Implanted and Infectious Products)

Monitoring and Control Instruments

Automatic Dispensers



บทบาทผูผลิต

กําหนดหามใชสารอนัตรายทั้ง 6 ชนิด 

ตองมาลงทะเบียนกับ GIEP เกี่ยวกับการจัดการเศษซากเหลือทิ้ง และมี
การเสียคาธรรมเนียมการลงทะเบียน และคาธรรมเนียมในแตละป (ตั้งแต 
30 กันยายน 2549)

ขอมูลผลิตภัณฑและการจาํหนาย

ผูเก็บรวบรวมซากอุปกรณ

กระบวนการผลิต

การรีไซเคิล

Recovery 

องคที่นําซากไปดาํเนินการ Recovery 



หนาที่(บทบาทตามกฎหมาย)ของผูผลิต

ผูผลิตตองจายคาประกัน Financial security

ผูผลิตตองเตรียมขอมูลเกี่ยวกับ

สวนประกอบของอุปกรณ ที่นํามาใชประโยชนใหม

ตําแหนงสารอันตราย วัสดุ/สวนประกอบ

ผูผลิตตองกาํหนดเปาหมาย Recovery

ผูผลิตจะตองทําการเก็บขอมูล เพื่อนํามาเขียนรายงานและเตรียมเสนอ GIEP 



บทบาทผูบริโภค
ตองเอาซากไปคืนที่ผูเก็บรวบรวม

บทบาทผูเก็บรวบรวมซาก
ตองเก็บผลิตภัณฑอยางเหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ

ไมเก็บคาใชจายจากบานเรือน

ตองลงทะเบียนกับ GIEP และรายงานผลทุก 4 เดือน



คาธรรมเนียม
คํานวณจากระดับของการดําเนินการ Recycle/Recovery

บทลงโทษ
มีโทษปรับ

ไมมีโทษทางอาญา (โทษจํา)



China
Korea
Japan



ประเทศจีน

ประกาศใช “ระเบียบการควบคุมมลพิษจากผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 

(Administration on the Control of Pollution Caused by Electric 

Information Products)” เริ่มบังคับใชเมื่อ 1 มีนาคม 2550 (2007) มี

วัตถุประสงคเพื่อควบคุมและลดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 

กระทรวงอุตสาหกรรมสารสนเทศ (Ministry of Information Industry: MII) เปน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก และเปนผูประสานงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ 



ผลิตภณัฑทีค่รอบคลุม

Radar Equipment and Products

Communication Equipment and Products

Broadcast and Television and Equipment Industry Products

Computer Industry Products

Household Electronic Products

Electronic Measuring Instrument Products

Electronic Device Industry

Professional Appliance

Electronic material



มาตรการดานเทคนิค 

ดานการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต 

มาตรการที่นํามาใชในกระบวนการออกแบบ การผลิต การนําเขา และ

การจําหนาย 

แสดงชื่อ / ปริมาณสารหรือธาตุที่เปนอันตราย / ชวงระยะเวลาปลอดภัย 

มาตรการควบคุมกระบวนการจําหนาย  

หามจําหนายผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกาํหนดสารตองหาม

มาตรการในการจัดการ



มาตรการในการจัดการ

มาตรการหามการนําเขาผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 

หามจําหนายผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานใน

การควบคุมมลพิษ

มาตรการอื่น 

สําหรบัการควบคมุมลพิษที่กําหนดในระเบยีบนี ้



กําหนดมาตรฐานตางๆ 
Environmentally-Friendly Use Period of Electronic Information Products

SJ/T 11363-2006 “Requirement for Concentration Limits for Certain 
Hazardous substances in Electronic Information Products”

SJ/T 11365-2006 “Testing Methods for Regulated Substances in 
Electronic Information Products”

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

GB/Z 20288-2006 “General Disassembly Requirements for Testing 
Hazardous Substances in Electronic Information Products”

GB 18455-2001 “Marking for control of pollution caused by electronic 
information products”



การตดิฉลาก

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสทั่วไป ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสที่อยูในบัญชีรายชื่อฯ



ประเทศเกาหลีใต

ตั้งแต พ.ศ. 2536 (1993)

ประกาศนโยบายการลดของเสียจากบรรจุภัณฑ (Packaging Waste Reduction) 

นโยบาย Material and Workmanship Improvement System ซึ่งมีเนื้อหา

เกี่ยวกับการปรับปรุงวัสดุของผลิตภัณฑในการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนตและ

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ.2546 (2003) ไดมีนโยบาย Extended Producer Responsibility 

(EPR) System โดยผูผลิตตองเปนผูรับผิดชอบในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ

ของตน 



การรีไซเคิลทรัพยากรในผลิตภัณฑไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส และ
รถยนต (The Act for Resource Recycling of Electrical/Electronic 
Products and Automobile: Act No. 6319)

ประกาศใชเมื่อ 2 เมษายน 2550 โดยมีผลบังคับใชตัง้แต 1 
มกราคม 2551 (2008) เปนตนไป 

กระทรวงสิง่แวดลอม (Ministry of Environment: MoE) เปนหนวยงาน
รับผดิชอบหลัก 



ขอกําหนดหลัก

การจํากัดการใชสารอันตราย 

การปรบัปรุงการใชวัสดุและโครงสรางของผลิตภัณฑ 

การเก็บแยก (Separate Collection)

อัตราการรีไซเคิล (Recycle Rate) 

เครือขายขอมูลการรไีซเคิล (Recycling Information Network) โดย

เปน Online Database ที่ผูผลิต/ผูนําเขา จะแจงขอมูลเกี่ยวกับ

องคประกอบของวัสดุและวิธีการรีไซเคิลใหแกผูรีไซเคิล (Recycler) 



Waste Control Act
มีผลบังคับใชเมื่อ 31 ธันวาคม 2546 (ค.ศ. 2003)

Act on the Promotion of Saving and Recycling of Resource
สงเสริมและเผยแพร Environmental Friendly Treatment

Cost-free Retailer Collection System for Electrical Product
สงเสริมการรีไซเคิลอุปกรณไฟฟาใชแลวในบาน โดยผูคาปลกีสินคา จะทําการเก็บ
รวบรวมอุปกรณใชแลวจากผูบริโภค และเก็บบรรจภุัณฑของผลิตภัณฑใหมที่ผูบริโภค
ซื้อ โดยไมมีการเกบ็คาใชจาย

Product Material Improvement System
ใหผูผลิตพจิารณา Recyclability ของสินคาของตน ตัง้แตกระบวนการออกแบบ  และ
ประเมิน Recyclability ของสินคาตนและรายงานผลเขาสูกระทรวงสิง่แวดลอม 



Quality Certification of Exemplary Product System

รัฐจะรับรองคุณภาพของสินคารีไซเคิล เพื่อกระตุนความตองการ
สินคารีไซเคิลโดยการสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค 

Korea Environment and Resource Corporation

เดิม คือ Korea Resources Recovery and Reutilization 
Corporation (KORECO) (กรกฎาคม 2547)

เปนหนวยงานเฉพาะในการดําเนินงานตามนโยบาย

Mutual Aid Associations for Recycling

จัดตั้งขึ้นภายใต EPR เพื่อชวยใหผูผลิตดําเนินการไดตามขอบังคับ
ในการรีไซเคิล (เพื่อขยายสาธารณูปโภค) โดยมีการจัดตั้งขึ้นทั้งสิ้น 
11 แหง เชน Seoul Metropolitan (Sudokwon) Electronic 
Products Recycling Center ซึ่งเปนศูนยกลางการรีไซเคิล



ผลิตภณัฑทีค่รอบคลุม

อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

โทรทัศน ตูเย็น เครื่องซักผา เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ 

เครื่องถายสําเนา เครื่องสงโทรสาร และโทรศัพทมือถือ 

แบตเตอรี่

อุปกรณสองสวาง ไดแก หลอดฟลูออเรสเซนต 



กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ

 รฐับาล มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายในการจัดการซากอุปกรณฯ และ

สงเสริมการรีไซเคิล 

องคกรสวนทองถิน่ มีหนาที่ในการรับนโยบายไปปฏิบัติ เพื่อสงเสริมการ

เก็บรวบรวม/ขนสง และรีไซเคิลซากอุปกรณฯ ในแตละเขตการปกครอง 

ผูผลิต/ผูนําเขา พยายามที่จะสงเสริมการรีไซเคิล และปฏิบัติตาม

มาตรการ/ขอกําหนดของรัฐ

ผูบริโภค ใหความรวมมือกับรัฐ โดยการเลือกซื้ออุปกรณทีท่นทานและ

รีไซเคิลได รวมทั้งทิ้งซากอุปกรณฯ อยางเหมาะสม 



ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุและผลิตภณัฑ

การจํากดัการใชสารอันตราย ทั้งชนิดและปริมาณ และเงื่อนไขในการปรับปรุงวัสดุ/
โครงสรางของผลิตภัณฑที่เหมาะสมเพื่อการรีไซเคิล โดยไมมีผลบังคับกับสารอันตราย
ที่ไมสามารถแยกออกจากผลิตภัณฑไดหรือไมทราบองคประกอบของวัสดุ 

ขอกําหนดสําหรับการปรับปรุงวัสดุ/โครงสราง เชน วัสดุที่สามารถรีไซเคิลไดงาย 
ลดความซ้ําซอนของวัสดุ การแยกชิ้นสวนไดงาย และการแจงขอมูลของวัสดุบน
ผลิตภัณฑ เปนตน 

การกาํหนดวิธีวิเคราะหสารอันตรายเพื่อการตรวจประเมินวัสดุและอัตราการรีไซเคิลได 
(Recyclability) โดยมีกระทรวงสิ่งแวดลอม รวมกับกระทรวงพาณชิยอุตสาหกรรมและ
พลังงาน เปนผูกําหนดและประกาศใชขอกาํหนด และมีการกําหนดสถาบนัทดสอบและ
ตรวจสอบและรับรองปริมาณสารอันตราย 

มีการจัดจําแนกประเภทของผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑใหม หรือผลิตภัณฑที่เหมือนกัน 
ในการกาํหนดระเบียบขอบังคับการจาํกัดการใชสารอันตราย 



ผูผลิตตองแจงชนิด/ปริมาณของสารอันตรายที่ใชในกระบวนการผลิต และประเมินวัสดุ/
โครงสรางและ Recyclability ผานทางระบบสารสนเทศ 

การรีไซเคิลซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

มีการจัดทําระบบ Manifest 

ใหรัฐบาลกําหนดและเรียกเก็บภาษรีีไซเคิลจากผูผลิต/ผูนําเขา 

ใหผูรีไซเคิล/ผูขนสงซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจัดทําเอกสารและรายงาน 

ใหจัดตั้ง Information Processing Center

บทลงโทษ 
โทษปรับ



ขั้นตอนการดําเนินการ

กระทรวงสิ่งแวดลอมจะประกาศขอกําหนดการรีไซเคลิของแตละผลิตภัณฑในปลายเดือน
กันยายน โดยกําหนดปริมาณสินคาในตลาด ปริมาณการเก็บรวบรวมไปรีไซเคลิ การจด
บันทึกการรีไซเคิลกอนหนา และความสามารถในการรีไซเคิลของแตละผลิตภัณฑ 
(Capacity)

ผูผลิตภายใต EPR ไดรับขอกําหนดการรีไซเคิลเฉพาะของตัวตามสดัสวนสวนแบง
การตลาด (Market-share) และตองสงแผนการรีไซเคิลประจําปในปลายเดือนพฤศจิกายน

เมื่อแผนการรีไซเคิลไดรับการรับรอง ผูผลิตจะตองดําเนินการตามแผนงานในแตละป

ผูผลิตตองเสนอรายงานความกาวหนาในปลายเดือนมีนาคมของปถัดไป และรอรับการ
ตรวจสอบจากกระทรวงสิ่งแวดลอมในปลายพฤษภาคม

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม กําหนดคาปรับที่เรียกเก็บไมเกินรอยละ 130 ของ
อัตราคาธรรมเนียมการรีไซเคิล ในกรณีที่ผูผลิตไมสามารถดําเนินการไดตามแผนงาน
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน



 การทิ้งซาก

- การติดปาย 

 การเก็บซาก

- คํานวณน้าํหนัก/

RFID Identification

→ เก็บซาก

 สงตอใหแกผูขนสง

- Certified waste discharge 

(Transporter’s ID card)

 การสงตอไปยังผูบําบัดซาก

- การยืนยนัการสงตอ/ระบวุนัที่

 การบําบัด

- Auto transmission 

of actual result of 

treatment 

 สํานักงาน

- การเกบ็ขอมูลซาก 

(real-time) 

- เชื่อมตอกับระบบ Manifest

ผูกอใหเกิดซาก ผูบําบัด องคกรควบคุมผูขนสง

Internet สงตอใหแกผูขนสง

- Certified waste discharge 

(Transporter’s ID card)



ประเทศญี่ปุน

ยึดหลักแนวคิด 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle)

หลักการ Extended Producer Responsibility (EPR) 

กฎหมายหลัก = “Fundamental Law for Establishing a Sound 
Material-Cycle Society”

มีลักษณะสําคัญ คือ การแบงหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของแตละภาคสวนที่
เกี่ยวของ 

หนาที่ในการเรียกคืนซากอุปกรณ และหนาที่ในการรีไซเคิลซากอุปกรณ  อีกทั้งยัง
ตระหนักดีวา สินคาตางๆ จะมีลักษณะหลงัการใชงานที่แตกตางกนั จงึมีการปรับ
รายละเอียดของกฎหมายใหเหมาะสมกับสภาพทางการตลาดที่เปลี่ยนไป 

ครอบคลุมอุปกรณไฟฟาในครัวเรือน คอมพิวเตอร และแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหมได



วตัถปุระสงค

1. กระตุนใหผูผลิตมีสวนรวมในความตระหนกัถึงสิ่งแวดลอมใน

การออกแบบผลิตภัณฑ

2. ยกระดับความรับผิดชอบของผูผลิตตอผลิตภัณฑที่หมดอายุ

การใชงาน ทัง้ในทางดําเนินการและการรับผิดชอบคาใชจาย 

โดยที่ไมใหเปนภาระของหนวยงานสวนทองถิ่น เชน เทศบาล 

เปนตน



กฎหมายและแนวปฏิบัติ

Waste Management Law

Law for Promotion of Effective Utilization of Resource

Container and Packaging Recycling Law

Home Appliance Recycling Law

Green Purchasing Law 

Guideline for governance of waste and recycling for dischargers

Environmental Label and Identification Mark

Design for Environment



Waste Management Law

เพื่อ รักษาสิ่งแวดลอมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยการลดปริมาณขยะ และ
สงเสริมการจัดการขยะทีเ่หมาะสม (ทั้งการขนสง การกําจัด และการรีไซเคิล) และ
การคงไวซึ่งสภาพแวดลอมที่สะอาด

Law for Promotion of Effective Utilization of Resource

เพื่อ (1) สงเสริมการลดปริมาณขยะ (Reduce) (2) สงเสริมการนําวัสดุมาใชซ้ํา 
(Reuse) และ (3) การนําผลิตภัณฑใชแลวมาเปนวัตถุดิบใหม (Recycle)

กําหนดหนาที่รับผิดชอบของสวนตางๆ ไวทั้งภาคธุรกิจ ผูบริโภค และภาครัฐ/
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   กําหนดใหใชหลักการ 3Rs กับภาคอุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑ โดยไดบังคบัใชใน 10 ประเภทอุตสาหกรรม  69 ผลิตภัณฑ ซึ่ง
ครอบคลุมกวารอยละ 50 ของของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม  รวมทั้งตอง
แจงขอมลูผลิตภัณฑโดยมีรูปแบบของฉลากที่เปนมาตรฐาน  



Container and Packaging Recycling Law

เพื่อลดหีบหอและบรรจุภัณฑที่จะถูกทิ้งจากบานเรือนมารวมอยูในขยะชุมชน และ
สรางความชัดเจนในบทบาทการจัดการรวมกันระหวาง (1) ผูบริโภคซึง่จะคัดแยก
ขยะตั้งแตการทิ้ง  (2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เก็บรวบรวม และ (3) 
ผูประกอบการที่เปนผูรีไซเคิลขยะที่รวบรวมไดเหลานี้  

มีเปาหมายเพื่อการจัดการอยางเหมาะสมและการใชทรัพยากรอยางมีประสทิธิภาพ 
ซึ่งจะลดปริมาณขยะและใชทรัพยากรที่รีไซเคลิไดอยางเหมาะสม 

Home Appliance Recycling Law (HARL)

มีวัตถุประสงคเพือ่สรางความชัดเจนในบทบาทการจดัการระหวางสวนตางๆ ทั้ง
ผูบริโภค ผูคาปลีก และผูผลิตเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน ในการใชอุปกรณและทิ้ง
อุปกรณที่ใชแลว 

มีเปาหมายเพื่อการลดซากอุปกรณและสงเสริมการรีไซเคิล 



Green Purchasing

มีวัตถุประสงคเพือ่สงเสริมและพัฒนาตลาดสําหรับสินคารีไซเคิลเพื่อลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   โดยรัฐบาลจะสงเสริมการชื้อผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมและ Recycled product   โดยรัฐบาล หนวยงาน
ระดับชาติ และหนวยงานสวนทองถิ่น เปนผูนําในการซื้อสินคาดังกลาว 
โดยกฎหมายไดกําหนดความสาํคัญของสินคากลุมนี้ไวกอน ในการ
จัดหาอุปกรณและการตัดสินใจ 

Guideline for Governance of Waste and Recycling for Dischargers

เพื่อสงเสริมการทิ้งและการรีไซเคิลของเสียอยางเหมาะสม



Environmental Label and Identification Mark

เปนสิ่งกระตุนใหเกิดอุปสงคและอุปทานสําหรับสินคาที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งตลาดตอเนื่อง มีการนําเสนอในรูปของสัญลักษณบน
ผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ การโฆษณา การประชาสมัพันธ หรือฉลากของ
สินคา ลักษณะของการติดฉลากนี้พองตามเงื่อนไขของ ISO14024 
(พ.ศ.2542) และ JIS Q 14024 (พ.ศ.2543)

Design for Environment

เปนการสรางความตระหนักในการออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมในกลุมอุตสาหกรรม เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนา Eco-
efficiency Product ในภาคอุตสาหกรรมใหแผขยายมากขึ้น Industrial 
Structure Council ไดสรางแนวปฏิบัติ 

“Guideline for Preparing Pre-Evaluation Manuals in Product Design to 
Contribute to the Promotion of the Use of Recycled Resources”

“Product Assessment Guideline”


