ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น
พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อนื่
เหตุผล
โดยที่ปัจจุบันการบริโภคผลิต ภัณฑ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้าและผลิต ภัณ ฑ์อิเล็กทรอนิ กส์อาทิ โทรทัศน์ ตู้ เย็ น
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งหลอดไฟมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามระดับความ
เจริญทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม
จํานวนขึ้นตามไปด้วย และเนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารอันตรายและโลหะหนักหลายชนิดเป็นส่วนประกอบ
อาทิ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม รวมทั้งโลหะมีค่าและแร่ธาตุที่หายากหลายชนิด ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นของเสียอันตรายที่จําเป็นต้องได้รับการบําบัดและจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ
ควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารนํ า ทรั พ ยากรกลั บ มาใช้ ใ หม่ใ ห้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ปั จ จุ บัน ซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ถูกจัดการโดยกลุ่มร้านหรือผู้รับซื้อของเก่าซึ่งมีการถอดแยกชิ้นส่วนอย่างไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ในขณะที่ซากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิ ถ่านไฟฉาย กระป๋องบรรจุสารเคมีท่มี ีสารอันตราย จะถูกทิ้งปนไป
กับขยะทั่วไป สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในระยะยาว
การจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ กําลังจะเป็น
ปั ญ หาใหญ่ เนื่อ งจากปริ ม าณการบริโ ภคที่ เ พิ่ม ขึ้ น อย่ างรวดเร็ วโดยที่ ยัง ไม่ มีร ะบบการเก็ บ หรื อ เรีย กคืน ซาก
ผลิตภัณฑ์ฯ โดยผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้า กลายเป็นภาระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีสถานที่กําจัด
และจัดการอย่างถูกต้อง
เพื่อให้เกิดระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรมีกฎหมายที่กํากับดูแลการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ โดยอาศัยหลักการการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนควบคู่กับหลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) ที่ให้
ผู้ ผ ลิ ต รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฯ ซึ่ ง จะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ ผู้ ผ ลิ ต ปรั บ ปรุ ง การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยลดการใช้สารอันตรายและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการนํา
กลับมาใช้ใหม่ อันเป็นการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ร่าง
พระราชบัญญัติ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น
พ.ศ. ....

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................................................................................................................
.............................
โดยที่ เ ป็ น การสมควรมี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น
........................................................................................................................................................
.............................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่นพ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๓) การจัดการของเสียจากสารกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
(๔) การส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ
(๕) การนําซากผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ตามสภาพเดิมหรือใช้ซ้ํา
(๖) การนําเข้าและการส่งออกวัตถุอนั ตราย ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผลิตภัณฑ์” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในมาตรา ๑๓
“ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่ต้องอาศัย
กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการทํางานอย่างถูกต้อง
“ซากผลิตภัณฑ์” หมายความว่า ซากผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ
ซากผลิตภัณฑ์อื่น
“ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชิ้นส่วนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่หมดอายุการใช้งานหรือชํารุดหรือ
เสื่อมสภาพหรือไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป
“ซากผลิ ต ภัณฑ์ อื่ น” หมายความว่ า เครื่ อ งใช้ห รื ออุปกรณ์ อื่ น นอกเหนือจากซากผลิ ตภั ณ ฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานหรือชํารุดหรือเสื่อมสภาพหรือไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปซึ่ง
หากมีการจัดการอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการสามารถก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ได้หรือมีชิ้นส่วนหรือวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้
“ผู้ผลิต” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าบนผลิตภัณฑ์ หาก
ผลิตภัณฑ์ไม่มีเครื่องหมายการค้าให้ถือว่าผู้ที่มีชื่ออยู่บนฉลากสินค้าเป็นผู้ผลิต ในกรณีที่มีชื่อมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ที่
ว่าจ้างผลิตเป็นผู้ผลิต หากผลิตภัณฑ์ไม่มีทั้งเครื่องหมายการค้าและชื่อผู้ผลิตให้ถือว่าผู้ที่ประดิษฐ์ ประกอบ หรือ
กระทําด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เป็นผู้ผลิต ในกรณีที่ผู้ผลิตอยู่นอกราชอาณาจักรให้ผู้นําเข้าหรือสั่ง
เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเป็นผู้ผลิต
"ผู้จัดจําหน่าย" หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ขายผลิตภัณฑ์ในทางธุรกิจเป็นปกติธุระผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น หน้าร้าน อินเตอร์เน็ต หรือขายตรง
"ผู้บริโภค" หมายความว่า ผู้ที่ใช้หรือได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียค่าตอบแทน
เองหรือไม่ก็ตามและไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคระดับครัวเรือนหรือระดับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนก็
ตาม
“เครือข่ายรับคืนซากผลิตภัณฑ์” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคล อาทิ สถานประกอบกิจการ
เอกชน มูลนิธิ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรอื่น ๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริการ
รับคืนซากผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคหรือผู้ที่ครอบครองซากผลิตภัณฑ์
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“ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์” หมายความว่า สถานประกอบกิจการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยหรือได้รับอนุญาต
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประกอบกิจการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ จากผู้บริโภคหรือผู้ที่ครอบครองซาก
ผลิตภัณฑ์หรือเครือข่ายรับคืนซากผลิตภัณฑ์
“โรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์” หมายความว่า โรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่นําซากผลิตภัณฑ์มาใช้ใหม่โดยนํามาเป็นวัตถุดิบหรือผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่โดย
ผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมและให้หมายรวมถึงโรงงานที่ให้บริการบําบัดและกําจัดสารอันตรายใน
ผลิตภัณฑ์และเศษชิ้นส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
“กองทุน”หมายความว่า กองทุนสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดให้เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่น สําหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ให้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ”หมายความว่า คณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน
อัตราที่กําหนดไว้ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ประกาศกระทรวง ระเบียบ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
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กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นประธานกรรมการ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมค้าปลีก ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แทน
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสุขภาพ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อผู้บริโภค และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินห้าคนซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านสาธารณสุข ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษหนึ่งคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้
และการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ หรือดําเนินการในเรื่องใดๆ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดประเภทผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จะถูกควบคุม
มาตรการการควบคุมหรือจัดการผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้น
ทะเบียน อัตราค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๓) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ห้าปีและแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อประโยชน์ของการดําเนินการตาม
กฎหมายนี้เสนอต่อรัฐมนตรี
(๔) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
(๕) พิจารณาอนุมัติแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดยผู้ผลิตตามมาตรา
๑๖
(๖) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน
ระยะเวลา ๙๐ วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
(๗) กระทําการอื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี แต่จะ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
5

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งแทนหรือได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทนหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ถู กไล่อ อก ปลดออกหรื อ ให้อ อกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรั ฐ วิส าหกิจหรื อ จาก
หน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด โดยต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคนมาประชุม จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจ ฉัย ชี้ข าดของที่ป ระชุม ให้ถือ เสีย งข้า งมาก กรรมการคนหนึ่ง ให้มีเ สีย งหนึ่ง ในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดห้ามมิให้
ประธานกรรมการหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดลงคะแนนในเรื่องนั้น
ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใด ๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได้
ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจ
เรียกบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คําอธิบายหรือความเห็น รวมทั้งเรียกให้ส่งเอกสารข้อมูล หลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือ
วัตถุใด ๆ มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร
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หมวด ๒
การควบคุมผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ ๑
การกําหนดผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุม
มาตรา ๑๓ ให้ รัฐมนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการมี อํ านาจออกประกาศกําหนด
ประเภทผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้และมาตรการการจัดการ
ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ประการหนึ่งประการใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นกลายเป็นซากผลิตภัณฑ์แล้วจะยากแก่การเก็บรวบรวม ขนส่ง บําบัด กําจัด
หรือจัดการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
(๒) มีส่วนประกอบหรือทรัพยากรในซากผลิตภัณฑ์ที่ควรส่งเสริมให้นํากลับมาใช้ใหม่
(๓) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ให้รัฐมนตรีทบทวนความเหมาะสมของรายชื่อประเภทผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้ประกาศ
ตามวรรคหนึ่งทุกสามปี
ส่วนที่ ๒
การควบคุมผู้ผลิตและผู้จดั จําหน่าย
มาตรา ๑๔ ให้ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมมลพิษ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขและอัตราค่าธรรมเนียมที่กําหนดในกฎกระทรวง
การขึ้นทะเบียนผู้จัดจําหน่ายตามวรรคหนึ่ง กรมควบคุมมลพิษอาจมอบหมายให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับขึ้นทะเบียนและส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนนั้นให้แก่กรมควบคุมมลพิษก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนให้แก่กรมควบคุมมลพิษตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๕ ให้ผู้ผลิตจัดทําแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจําหน่าย
ในประเทศเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งปีนับแต่มีการประกาศกําหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุม
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ผู้ผลิตอาจจัดทําแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองหรือ
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รวมกลุ่มกันเป็นสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อจัดทําแผนดังกล่าวก็ได้ ในกรณีที่มีการรวมกลุ่ม
กันเป็นสมาคม สมาคมดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมมลพิษด้วย
แผนความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามวรรคหนึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี เ นื้ อ หา
ประกอบด้วยการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล การรับคืนหรือการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึง
ความสะดวกของผู้บริโภค การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์โดยศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์
และผู้จัดจําหน่ายตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งซากผลิตภัณฑ์ที่เก็บ
รวบรวมได้ไปยังโรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๗ และเป้าหมายในการเก็บ
รวบรวมซากผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ องค์ประกอบของเนื้อหาในแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตาม
แผนความรับผิดชอบที่แตกต่างไปตามขนาดของสถานประกอบการหรือส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ผลิตและใน
กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะกําหนดให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๑๖ ให้ผู้ผลิตเสนอแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการเป็น
ประจําทุกปีตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติภายในหกสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแผนความรับผิดชอบนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจขยายเวลาพิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินสามสิบวัน
ในกรณีที่ไม่อนุมัติแผนความรับผิดชอบที่เสนอ ให้ผู้ผลิตปรับปรุงและส่งแผนความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ใหม่ภายในสามสิบวัน
เมื่อแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งแล้ว ให้ผู้ผลิตดําเนินการตามแผนความรับผิดชอบนั้น และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการเป็นประจําทุกปีตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๗ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
พระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ผลิตภัณฑ์สําหรับประเภทผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
จัดเก็บ และอัตราค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให้ผู้ผลิตจ่ายค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงให้แก่กองทุน โดยให้กรม
สรรพสามิตหรือกรมศุลกากรแล้วแต่กรณี มีหน้าที่เรียกเก็บเพื่อกองทุนโดยให้หักเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดเก็บ
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกินร้อยละ ๑.๕ ของอัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ที่เรียกเก็บได้ตามวรรคหนึ่งให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน
มาตรา ๑๘ ให้ผู้ผลิตรายงานปริมาณผลิตภัณฑ์ที่มีการจําหน่ายในราชอาณาจักรตามแบบที่กรม
ควบคุมมลพิษกําหนดทุกหกเดือน
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มาตรา ๑๙ ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตลดการใช้
สารอันตรายในผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการถอดแยกและนํากลับมาใช้ใหม่หรือเพิ่ม
สัดส่วนชิ้นส่วนหรือวัสดุที่ได้จากการนํากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ในกรณีจําเป็น ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการออกกฎกระทรวงกําหนดผลิตภัณฑ์ที่
ผู้ผลิตต้องติดเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์แสดงการนําซากผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่หรือเครื่องหมายหรือตรา
สัญลักษณ์แสดงการจํากัดสารอันตรายบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั้นตามแบบที่กําหนด และให้
จําหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ติดเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์นั้นแล้วเท่านั้น
มาตรา ๒๐ ห้ า มผู้ ใ ดจั ด จํ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผู้ ผ ลิ ต ไม่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นตามที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัตินี้
หมวด ๓
การจัดการซากผลิตภัณฑ์
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด
แนวทางหรือคู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์และเศษชิ้นส่วนของซากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ รวมถึง
การซ่อมแซม การใช้ซ้ํา และการเรียนการสอน
เมื่อมีการจัดทําและเผยแพร่แนวทางหรือคู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
ผู้ประกอบการเอกชน สถาบันการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพ มูลนิธิ องค์กรหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับซาก
ผลิตภัณฑ์ปฏิบัติตามแนวทางหรือคู่มือนั้น
มาตรา ๒๒ ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลซากผลิตภัณฑ์ขึ้นในกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
ข้อมูลและประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อทําการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยที่เกิดจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ข้อมูลผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายที่ขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ ระบบการเก็บรวบรวมหรือช่องทางการส่งคืนซากผลิตภัณฑ์ที่ดําเนินการโดยผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย
ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ เครือข่ายรับคืนซากผลิตภัณฑ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลโรงงานที่ให้บริการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์ การรับเรื่องร้องเรียนตลอดจนข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์
ให้กรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการ
ดําเนินงานตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๑ รวมถึงการดําเนินงานอื่นใดที่สนับสนุนตามพระราชบัญญัติ
นี้
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ส่วนที่ ๑
การทิ้ง การรับคืน การเก็บรวบรวม และการขนส่ง
มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งซากผลิตภัณฑ์ตามที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่าหรือทิ้งปะปนไปกับ
ขยะมูลฝอย
ให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่ครอบครองซากผลิตภัณฑ์นําส่งหรือขายคืนซากผลิตภัณฑ์ให้กับผู้จัดจําหน่าย
ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ เครือข่ายรับคืนซากผลิตภัณฑ์ หรือโรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์เท่านั้น
มาตรา ๒๔ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่จัดให้มีศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์อย่าง
น้อยหนึ่งแห่งในจังหวัดและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชากรมากกว่าหนึ่งหมื่นคนขึ้นไปและมีความ
หนาแน่นของประชากรไม่ต่ํากว่าสามพันคนต่อตารางกิโลเมตรมีอํานาจหน้าที่จัดให้มีศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์
อย่างน้อยหนึ่งแห่งในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชากรน้อยกว่าหนึ่งหมื่น
คนอาจจัดให้มีศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนก็ได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจ
ร่วมสนับสนุนในการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนอย่างน้อย
เขตละหนึ่งแห่ง
ในการจัดตั้งและดําเนินการศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้
เอกชนเป็นผู้จัดตั้งหรือดําเนินการศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ก็ได้
ให้ ศู น ย์ รั บ คื น ซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ดํ า เนิ น การรั บ คื น ซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ผู้
ครอบครองซากผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๘
มาตรา ๒๕ ให้ผู้จัดจําหน่ายรับคืนซากผลิตภัณฑ์จากผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทเดียวกันใน
ปริมาณหนึ่งต่อหนึ่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ และให้นําส่งซากผลิตภัณฑ์ซึ่งเก็บรวบรวมได้นั้นไปยังศูนย์รับคืนซาก
ผลิตภัณฑ์หรือโรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต หรือสถานที่ที่ผู้ผลิตจัดเตรียมไว้ ทั้งนี้
เงื่อนไขการรับคืนและเก็บรวบรวมให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มีอํานาจกําหนดประเภทสถานประกอบการที่ต้องจัดให้มีบริการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ที่มีความกว้าง ความยาว
ความสูงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินด้านละ ๒๕ เซนติเมตรจากผู้บริโภคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าผู้บริโภคจะ
ซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่ก็ตาม เงื่อนไขการรับคืนและเก็บรวบรวมให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๒๖ นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้จัดจําหน่ายแล้ว ผู้ใดประสงค์จะรับคืน
ซากผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคหรือผู้ครอบครองซากผลิตภัณฑ์ให้ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายรับคืนซากผลิตภัณฑ์จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่หรือประกอบกิจการอยู่และให้ดําเนินการรับคืนซากผลิตภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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มาตรา ๒๗ ให้ผู้จัดจําหน่ายและศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ส่งซากผลิตภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมได้
ให้กับโรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ โรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์อาจ
มอบหมายให้ผู้อื่นดําเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งแทนได้ แต่ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องดําเนินการเก็บรวบรวม
และจัดให้มีเอกสารกํากับซากผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ดําเนินกิจการของศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษา และการขนส่งซากผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงานที่ให้บริการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต
ประกาศตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ า มศูน ย์ รั บคื น ซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ถ อดแยกชิ้ น ส่ ว นของซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น ยกเว้ น เป็ น การ
ตรวจสอบความครบถ้วนของส่วนประกอบภายในซึ่งต้องมีการประกอบกลับเข้าตามเดิม
(๒) ให้ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์บันทึกข้อมูลการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ตามแบบที่อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษกําหนดและเก็บหลักฐานไว้อย่างน้อยสามปีเพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบ
(๓) ให้ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์รายงานปริมาณซากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคืนต่อกรมควบคุมมลพิษ
ทุกหกเดือน
ส่วนที่ ๒
การนํากลับมาใช้ใหม่ การบําบัดและกําจัด
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการจัดการซากผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานการนํากลับมาใช้ใหม่ การบําบัดและกําจัดซากผลิตภัณฑ์และเศษชิ้นส่วนจากซากผลิตภัณฑ์
โรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง
เพื่อประโยชน์ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ตามมาตรานี้ ให้ผู้ผลิตเปิดเผยข้อมูลที่จําเป็นต่อกรม
ควบคุมมลพิษและโรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการถอดแยกชิ้นส่วนและการนํากลับมาใช้ใหม่
อย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อมูลสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิตด้วย
มาตรา ๓๐ ผู้ใดประสงค์ที่จะส่งออกซากผลิตภัณฑ์หรือเศษชิ้นส่วนของซากผลิตภัณฑ์ตาม
กฎหมายนี้ ให้แจ้งต่อรัฐมนตรี ทั้งนี้ การส่งออกซากผลิตภัณฑ์หรือเศษชิ้นส่วนของซากผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตาม
ความตกลงระหว่ า งประเทศว่ าด้ วยการควบคุ ม การเคลื่ อ นย้ า ยข้ า มแดนของของเสี ย อั น ตรายและการกํ า จั ด
กฎหมายของประเทศผู้นําเข้า และกฎหมายของประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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มาตรา ๓๑ ให้โรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์รายงานผลการดําเนินงานให้กรมควบคุม
มลพิษทราบทุกหกเดือนและให้เก็บหลักฐานไว้อย่างน้อยสามปี โดยรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยปริมาณซากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจัดการ ปริมาณวัสดุที่นํากลับมาใช้ซํ้า ปริมาณวัสดุที่นํากลับมา
ใช้ใหม่ ปริมาณวัสดุหรือเศษชิ้นส่วนที่ส่งออก และปริมาณวัสดุหรือเศษชิ้นส่วนที่เหลือไปกําจัด
หมวด ๔
การกําหนดเป้าหมาย
มาตรา ๓๒ หลังจากที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับและมีการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์มา
อย่างน้อยห้าปี เพื่อส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวมและการนําซากผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจออกประกาศกําหนดเป้าหมายที่ผู้ผลิตแต่ละรายต้องเก็บรวบรวม
ซากผลิตภัณฑ์และนํากลับมาใช้ใหม่ในแต่ละปี
การกําหนดเป้าหมายตามวรรคหนึ่งให้คิดจากสัดส่วนน้ําหนักหรือปริมาณซากผลิตภัณฑ์ที่เก็บ
รวบรวมได้ต่อน้ําหนักหรือปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายเฉลี่ยย้อนหลังสองปีหรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเห็น
เหมาะสม
มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดสัดส่วนการนําซาก
ผลิตภัณฑ์ซึ่งเก็บรวบรวมได้ตามพระราชบัญญัตินี้กลับมาใช้ใหม่ โดยผู้ผลิตและโรงงานที่ให้บริการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์ต้องร่วมกันดําเนินการนําซากผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ในสัดส่วนที่ไม่ต่ํากว่าสัดส่วนที่ประกาศกําหนดนั้น
หมวด ๕
การจัดการเงินรายได้และการสนับสนุนจากกองทุน
มาตรา ๓๔ เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๗ ของพระราชบัญญัตินี้ ให้นําส่งเข้า
กองทุนโดยให้แยกเป็นบัญชีเฉพาะ และให้นํามาใช้ในกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดให้นํามาสนับสนุนค่าใช้จ่ายของศูนย์รับคืนซาก
ผลิตภัณฑ์และโรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ดําเนินการตามกฎหมายนี้ ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนที่คณะกรรมการกําหนดเป็นระเบียบ
(๒) สนับสนุนการดําเนินการของศูนย์ข้อมูลซากผลิตภัณฑ์ตามมาตรา ๒๒ และองค์กรอื่นๆ ที่
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการบริโภคอย่างพอเพียง การนําทรัพยากรและ
ซากผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่
12

(๓) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและโครงการที่สามารถนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
การบําบัดและกําจัด
(๔) เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอันเกิดจากซากผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ตลอดวัฎจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ให้ผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่ายและโรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑) การช่วยเหลือด้านภาษีหรือค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษ สําหรับการดําเนินการลด คัดแยก
และนําซากผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศกลับมาใช้ใหม่ได้บรรลุหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด รวมถึงการ
ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้วัตถุดิบและสารอันตราย และเพิ่มสัดส่วนวัสดุที่มาจากกระบวนการนํา
กลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
(๒) การช่ ว ยเหลื อ และอุ ด หนุ น การวิ จั ย พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง ออกแบบและผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้วัตถุดิบ สารอันตราย หรือส่งเสริมการคัดแยกและการนําซากผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่
(๓) การสนับสนุนเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยพิเศษสําหรับการดําเนินการที่เกี่ยวกับการลดคัดแยก
และนําซากผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่
(๔) การได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(๕) การส่งเสริมและช่วยเหลือด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคํานึงถึงความจําเป็นและ
เหตุผลทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การลงทุน การค้า และการแข่งขันทางการค้า ประกอบด้วย
เมื่อได้รับการร้องขอการสนับสนุนหรือช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดําเนินการสนับสนุนหรือช่วยเหลือตามอํานาจหน้าที่ของตน
และภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๖
การตรวจสอบและควบคุม
มาตรา ๓๖ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่มีกิจกรรมการผลิต การจําหน่าย การซ่อมแซม การรวบรวมการ
คัดแยก การนํากลับมาใช้ใหม่ การบําบัดหรือกําจัดซากผลิตภัณฑ์ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์
ตก หรือในระหว่างเวลาทําการหรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อ
ตรวจสอบการดําเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
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(๒) ออกคํ า สั่ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ บุ ค คลใดแก้ ไ ข หรื อ ปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยต้องระบุระยะเวลาที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
(๓) ออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานตาม (๑) มาเพื่อประกอบการพิจารณา
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกคําสั่งปรับได้ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๓๘ ผู้ที่ได้รับคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๖ มีสิทธิ
อุทธรณ์คําสั่งนั้นต่อคณะกรรมการ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
มาตรา ๓๙ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบด้วยอธิบดี
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมควบคุม
มลพิษและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอธิบดีแต่งตั้งอีกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ และให้เจ้าหน้าที่
กรมควบคุมมลพิษเป็นกรรมการและเลขานุการ
การดํารงตําแหน่งและคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้นําความในมาตรา ๘ และ ๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ทยี่ ื่นตาม
มาตรา ๓๘
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์แล้วให้แจ้งคําวินิจฉัยนั้นเป็นหนังสือให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ
มาตรา ๔๑ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือใน
การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายได้
การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และคณะอนุกรรมการให้นําความในมาตรา ๑๐
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๒ ผูใ้ ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาท แต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๔๓ ผู้ ผลิต ผู้จัด จําหน่ายและสมาคมในกรณีที่มีการรวมกลุ่มกัน เป็นสมาคมใดไม่ขึ้ น
ทะเบียนกับกรมควบคุมมลพิษตามมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๔๔ ผู้ผลิตที่ไม่เสนอแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ตามมาตรา ๑๖
หรือไม่จ่ายค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๔๕ ผู้ผลิตที่ไม่รายงานปริมาณผลิตภัณฑ์ที่มีการจําหน่ายให้กรมควบคุมมลพิษทราบตาม
มาตรา ๑๘ หรือรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หกเดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๖ ผู้ใดจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๔๗ ผู้ผลิตที่ไม่ปฏิบัติตามแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ตามมาตรา
๑๖ โดยไม่มีเหตุอันควรหรือจงใจละเลยต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๔๘ ผู้มีหน้าที่รับคืนเก็บรวบรวม ขนส่งซากผลิตภัณฑ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
เกี่ยวกับการนั้นตามที่บัญญัติไว้ในส่วน ๑ การทิ้ง การรับคืน การเก็บรวบรวม และการขนส่งแห่งหมวด ๓ การ
จัดการซากผลิตภัณฑ์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือนหรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา ๔๙ โรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในส่วน ๒
การนํากลับมาใช้ใหม่ การบําบัดและกําจัด แห่งหมวด ๓ การจัดการซากผลิตภัณฑ์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
แสนบาท
มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคําหรือไม่ส่งเอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการเรียกตามมาตรา ๑๒ หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตามมาตรา
๓๖ (๓) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
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มาตรา ๕๑ ในกรณี ที่ ผู้ กระทํ า ความผิ ด ซึ่ ง ต้ อ งรั บ โทษตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล
กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลในการดําเนินงานในเรื่องนั้นและเป็นผู้
สั่งการหรืองดเว้นการดําเนินการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลกระทําความผิด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับนิติบุคคล
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้นด้วย
มาตรา ๕๒ ให้ มี ค ณะกรรมการเปรี ย บเที ย บปรั บ สํ า หรั บ ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ประกอบด้วยผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และให้
เจ้าหน้าที่สังกัดกรมควบคุมมลพิษที่ได้รับแต่งตั้งจํานวนสามคนเป็นเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณา
เปรี ย บเที ย บปรั บ และแต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ เสนอผลการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ อ
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ เพื่อพิจารณา และในการนี้ คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมีอํานาจมอบหมายให้
คณะอนุ กรรมการหรื อพนักงานเจ้าหน้า ที่หรือ เจ้ าพนักงานท้อ งถิ่ นดําเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะกําหนด
หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใดให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้
ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ในการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใด
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายัง
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมอบหมายให้มีอํานาจเปรียบเทียบตาม
วรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่อผู้กระทําความผิดได้เสียค่าปรับตามที่ได้เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๓ ให้ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายที่ผลิต นําเข้า หรือจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทหรือ
กลุ่มประเภทที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓ อยู่ก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ยื่นคําขอขึ้น
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และเมื่อยื่นคําขอขึ้น
ทะเบียนแล้ว ให้ผลิตนําเข้า หรือจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งไม่รับขึ้นทะเบียน
จากกรมควบคุมมลพิษหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๕๔ ในช่วงที่ยังไม่มีเงินรายได้เข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ ให้กองทุนโดยการสนับสนุนของ
กระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๔ (๓) และ (๔)
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ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
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