
 

 
 

ร่างฯ ที่ใช้ในการรับฟังความคิดเห็นฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. ....  

(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) 
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โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
......................................................................................................................................

.................................................................................. 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่ 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
  มาตรา ๓  พระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในราชการทหาร 

 
 



 
๒  

 

  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี  
“ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า   
(๑) เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการทํางาน  

  (๒) เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิต ส่ง หรือวัดกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  
  (๓) อุปกรณ์ที่เก่ียวเน่ืองหรือเป็นส่วนประกอบของ (๑) หรือ (๒)  

“ซากผลิตภัณฑ์” หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานหรือไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป  
  “ผู้ผลิต” หมายความว่า  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของย่ีห้อหรือเคร่ืองหมายการค้าบนผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หากไม่มียี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าให้ถือว่าผู้ที่มี ช่ือ 
บนฉลากเป็นผู้ผลิต  หากไม่มีย่ีห้อ เครื่องหมายการค้า หรือช่ือบนฉลากให้ถือว่าผู้ประดิษฐ์ ประกอบ  
หรือกระทําด้วยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผู้ผลิต และให้หมายความรวมถึงผู้นําเข้า
หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือจําหน่ายด้วย 
  “นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรฐัมนตรีแต่งต้ังให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
 “ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

มาตรา ๕  ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในบังคับ 
แห่งพระราชบัญญัติน้ี ได้แก่ 

(๑) คอมพิวเตอร์  
(๒) เครื่องโทรศัพท์และโทรศัพท์ไร้สาย 
(๓) เครื่องปรับอากาศ  
(๔) เครื่องรับโทรทัศน์  
(๕) ตู้เย็น  

 (๖) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง  

 
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใหใ้ช้บังคับได้ 



 
๓  

 

หมวด ๑ 
การจัดการซากผลิตภัณฑ์ 

   
 
  มาตรา ๗  ห้ามมิให้ผู้ ใดทิ้ งซากผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่า  
หรือทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอย  

 
มาตรา ๘  ห้ามมิใหผู้้ใดถอดแยกช้ินส่วนของซากผลิตภัณฑ์ เว้นแต่กรณี ดังต่อไปน้ี 

 (๑) การถอดและประกอบกลับเข้าตามเดิม 
 (๒) การซ่อมแซมเพ่ือนํากลับมาใช้ซ้ํา 
 (๓) การดําเนินการของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 (๔) การดําเนินการที่มีลักษณะตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 

มาตรา ๙  การรับคืน การจัดเก็บ และการรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ให้จัดทําโดย 
ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์    

ผู้จัดต้ังศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ต้องขึ้นทะเบียนกับนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ตามวรรคหน่ึงอาจจัดต้ังโดย 
(๑) ผู้ผลิตดําเนินการเอง  
(๒) ผู้ผลิตร่วมกับผู้ผลิตรายอ่ืน หรือให้ผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์หรือผู้ ใดดําเนินการแทน หรือทําความตกลงกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ดําเนินการแทน  ทั้งน้ี ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ผลิต 

(๓) บุคคลอ่ืนซึง่ไม่ใช่บุคคลตาม (๑) และ (๒) 
 
มาตรา ๑๐ การรับคืน การจัดเก็บ การรวบรวม การเก็บรักษา และการขนส่ง 

ซากผลิตภัณฑ์ของศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๑  ให้ผู้จัดต้ังศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์จัดทํารายงานปริมาณซากผลิตภัณฑ์ 

ที่นําส่งโรงงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในแต่ละปีเสนอต่อกรมควบคุมมลพิษ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
 มาตรา ๑๒  หากศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามมาตรา ๑๐ ให้อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือ ให้ผู้จัดต้ังศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ 



 
๔  

 

 
แก้ไขหรือปรับปรุงการดําเนินการให้ถูกต้องโดยกําหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จ หรือสั่งให้ระงับ 
การดําเนินกิจการของศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เป็นการช่ัวคราว 

  
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าการประกอบกิจการของศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์

อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ให้อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่ง
เป็นหนังสือให้ผู้จัดต้ังศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์กระทําหรืองดเว้นกระทําการใด ๆ เพ่ือแก้ไขหรือป้องกัน
ความเสียหายเช่นว่าน้ันได้ 

 
หมวด ๒ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ผลิต 
   

 
มาตรา ๑๔  ให้ผู้ผลิตมีหน้าที่รับคืน จัดเก็บ และรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ประเภท

เดียวกันไม่ว่าจะเป็นของผู้ผลิตรายใด รวมถึงซากของผลิตภัณฑ์ที่มีการนําเข้าจากต่างประเทศ 
หรือที่ไม่มีย่ีห้อหรือเคร่ืองหมายการค้าใด ๆ หรือที่ผู้ผลิตเลิกดําเนินกิจการแล้วด้วย 

 
มาตรา ๑๕  ให้ผู้ผลิตจัดทําแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เสนอต่อกรม

ควบคุมมลพิษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ประมาณการผลิตภัณฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จําหน่ายในแต่ละปี 
(๒)  ข้อมูลเก่ียวกับศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์  และวิ ธีการรับคืน การจัด เ ก็บ  

การรวบรวม และการเก็บรักษาซากผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึงความสะดวกของผู้บริโภค 
  (๓) เป้าหมายในการรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ 
  (๔) วิธีการขนสง่ซากผลิตภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมไปยังโรงงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน 
  (๕) การเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการรับคืน การจัดเก็บ การรวบรวม การเก็บรักษา  
การขนสง่ซากผลิตภัณฑ์ และอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์  
  (๖) รายงานผลการดําเนินการตาม (๑) ถึง (๕) ในรอบปีทีผ่่านมา 
  (๗) ข้อมูลอ่ืนตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 

มาตรา ๑๖  ให้ผู้ผลิตเสนอแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ 
ตามมาตรา ๑๕ ต่อกรมควบคุมมลพิษภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของทุกปี โดยให้กรมควบคุมมลพิษ 



 
๕  

 

 
พิจารณาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์น้ัน  
ทั้งน้ี กรมควบคุมมลพิษอาจขยายเวลาพิจารณาได้ไม่เกินสามสิบวัน 

กรณีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นว่าแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ตาม
วรรคหนึ่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๑๕ หรือไม่มีประสิทธิภาพในการดําเนินการ 
หรือการดําเนินการตามแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบ 
ต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม ให้กรมควบคุมมลพิษมีคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิตแก้ไข ปรับปรุง  
และเสนอแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ผู้ผลิตได้รับแจ้ง  

หากผู้ผลิตไม่แก้ ไข ปรับปรุ ง และเสนอแผนความรับผิดชอบในการจัดการ 
ซากผลิตภัณฑ์ตามคําสั่ งของกรมควบคุมมลพิษภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือ ว่า 
ผู้ผลิตไม่จัดทําแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์  
 
 มาตรา ๑๗  ผู้ผลิตต้องดําเนินการตามแผนความรับผิดชอบในการจัดการ 
ซากผลิตภัณฑ์ที่ได้ย่ืนต่อกรมควบคุมมลพิษ 

หากผู้ผลิตไม่ดําเนินการตามแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์  
ให้กรมควบคุมมลพิษมีคําสั่งให้ผู้ผลิตดําเนินการให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีแผนความรับผิดชอบ 
ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์กําหนดภายในสามสิบวัน  
 

หมวด ๓ 
การเผยแพร่ความรู้และข้อมลูเก่ียวกับการจัดการซากผลติภัณฑ์ 

   
 

  มาตรา ๑๘  ให้กรมควบคุมมลพิษจัดทําและเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเก่ียวกับวิธีการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เก่ียวข้องใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  
 
  มาตรา ๑๙  ให้กรมควบคุมมลพิษจัดให้มีศูนย์ประสานงานและเผยแพร่ความรู้ 
และข้อมูลซากผลิตภัณฑ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์และสถานที่ ต้ัง 
ของศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
  



 
๖  

 

หมวด ๔ 
การตรวจสอบและควบคุม 

   
 

  มาตรา ๒๐  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีอํานาจ ดังต่อไปน้ี 

(๑) เข้าไปในศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ หรือเข้าไปในยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจสอบ 
การดําเนินการ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทําการ  
เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

 (๒) ออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่
เก่ียวข้อง มาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึงให้ผู้ที่เก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 

  มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง
บัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  
  บัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
  มาตรา ๒๒  ผู้ได้รับคําสั่งตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗  
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่ง 
 ให้ปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
และเมื่อวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วให้แจ้งคําวินิจฉัยน้ันเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบ  

คําวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๒๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
  มาตรา ๒๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



 
๗  

 

มาตรา ๒๕  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๖  ผู้จัดต้ังศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ใดไม่รายงานตามมาตรา ๑๑ หรือรายงาน

ข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
มาตรา ๒๗  ผู้จัดต้ังศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ใดไม่ดําเนินการตามคําสั่งที่ออกตาม 

มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่ เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่ เกินหน่ึงแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๘  ผู้ผลิตใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือ

ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
มาตรา ๒๙  ผู้ผลิตใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง  

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
มาตรา ๓๐  ผู้ผลิตใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษ 

ปรับไม่เกินห้าแสนบาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหน่ึงหมื่นบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 

  มาตรา ๓๑  ผู้ ใดขัดขวางหรือไม่ อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๓๒  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา ๒๐ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึง
หมื่นบาท 
 
  มาตรา ๓๓  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษอาญาตามพระราชบัญญัติน้ีเป็น
นิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือไม่สั่งการ หรือกระทําการ หรือไม่
กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการแทนนิติ
บุคคลน้ัน บุคคลดังกล่าวต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด้วย 
 



 
๘  

 

  มาตรา ๓๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ น้ีที่มี โทษปรับสถานเดียว 
หรือโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบ 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  เมื่อผู้ ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่มีการเปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
     ...................................... 
         นายกรัฐมนตรี 

 
 


