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รายการที่อยูในขาย
(32 รายการ)

วัตถุที่สามารถนำกลับมาใชใหมได

ของเสีย

อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ไม
ใชแลวและอาจเปนอันตราย*

รายการที่ไมอยูในขาย

โทรทัศน เครื่องซักผา เครื่องอบผา เครื่องปรับอากาศตูเย็น ตูแชแข็ง

พัดลมเครื่องเปาผมหมอหุงขาวไฟฟา เครื่องพิมพโทรศัพทมือถือ

คอมพิวเตอรโนตบุก เครื่องโทรศัพท กลองถายรูปดิจิทัลเครื่องเลนเกม เครื่องคิดเลข

สำหรับผูประกอบการทุกทานที่ดำเนินการจัดเก็บหรือกำจัดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชแลวและอาจเปนอันตรายสำหรับผูประกอบการทุกทานที่ดำเนินการจัดเก็บหรือกำจัดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชแลวและอาจเปนอันตราย

กฎหมายที่แกไขบทบัญญัติบางสวนในกฎหมายวาดวยการจัดการของเสียและทำความสะอาด (กฎหมายวาดวยการจัดการของเสีย) 
ไดเริ�มบังคับใชเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2018
*1: ผูที่ไมปฏิบัติตามหนาที่ในการยื่นแจงจะตองรับโทษปรับเปนเงินไมเกิน 3 แสนเยน *2: นายกเทศมนตรีที่ถูกกำหนดไวในมาตรา 24-2 ของกฎหมายวาดวยการจัดการของเสีย

ในกรณ�ที่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2018 ไดมีการดำเนินการจัดเก็บหรือกำจัดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชแลวและอาจเปนอันตรายมากอนแลว ทานจำเปนตองยื่นแจงภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2018

อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชแลวและอาจเปนอันตราย หมายถึง อุปกรณ

เครื่องใชไฟฟาที่ถูกระบุใหเปนรายการที่อยูในขายที่ไมใชของเสีย และไม

สามารถนำกลับมาใชใหม (Reuse) ได สำหรับผูประกอบการที่จะเริ�มประกอบการ
เกี่ยวกับการจัดเก็บหรือกำจัดอุปกรณเครื่องใช
ไฟฟาที่ไมใชแลวและอาจเปนอันตราย 
การยื่นแจงของทานตองไดรับการตรวจรับ
อยางนอย 10 วันกอนเริ�มประกอบการ

* ในบรรดาอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชแลวและถูกเก็บรวบรวมมา (ยกเวนของเสีย) ที่มีวัตถุดิบบางสวนที่มีราคาพอสมควร และหากไมดำเนินการจัดเก็บหรือ
กำจัดอยางถูกตองเหมาะสม อาจจะทำใหเกิดความเสียหายตอสุขภาพของมนุษยหรือสภาพแวดลอมในการดำรงชีวิตได

รายการที่อยูในขาย ไดแก รายการที่ถูกระบุไวในกฎหมายวาดวยการนำอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ใชภายในบานบางประเภทกลับมาขาย
เปนสินคาอีกครั้ง (กฎหมายวาดวยการรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟาภายในบาน) 4 รายการ และรายการที่ถูกระบุไวในกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการนำวัตถุดิบของเครื่องอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็กที่ไมใชแลว ฯลฯ กลับมาใชเปนวัตถุดิบอีกครั้ง (กฎหมายวาดวยการรีไซเคิล
เครื่องใชไฟฟาภายในบานขนาดเล็ก) 28 รายการ (รวมถึงอุปกรณที่มาพรอมกับอุปกรณเครื่องใชไฟฟานั้นดวย)

รายการที่อยูในขาย*

การแยกแยะวาเปนอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาที่ไมใชแลว
และอาจเปนอันตรายหรือไม

เกี่ยวกับการยื่นแจง

สำหรับผูที่มีการจัดการอยางถูกตองเหมาะสม
ตามการรักษาสภาพแวดลอมในการดำรงชีวิต 
เชน เปนผูที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การจัดการของเสียสำหรับพื้นที่ประกอบการ
โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดใน “แนวทาง
ในการจัดเก็บ ฯลฯ อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่
ไมใชแลวและอาจเปนอันตราย”

ผูที่ไมจำเปนตองยื่นแจง

ตั้งแตเดือนเมษายน 2018 เปนตนไป

ทานจำเปนตองยื่นแจง  ไปยังผูวาราชการจังหวัด ฯลฯ
ตั้งแตเดือนเมษายน 2018 เปนตนไป

ทานจำเปนตองยื่นแจง  ไปยังผูวาราชการจังหวัด ฯลฯ

รายการที่อยูในขาย
ตามกฎหมายวาดวย
การรีไซเคิลเครื่องใช
ไฟฟาภายในบาน

(4 รายการ)

รายการที่อยูในขาย
ตามกฎหมายวาดวย
การรีไซเคิลเครื่องใช
ไฟฟาภายในบาน

(4 รายการ)

เครื่องโทรสาร, PHS และสมารทโฟน, วิทยุ, กลองวิดีโอและเครื่องบันทึก DVD, เครื่องเลนเพลงดิจิทัล, ชุดเครื่องเสียง, คอมพิวเตอร, ฮารดดิสก, เครื่องเลนแผน CD, จอคอมพิวเตอร, 
เครื่องอานหนังสือดิจิทัล, จักรเย็บผาไฟฟา, เครื่องขัดไฟฟาและสวานไฟฟา, เครื่องชั�งน้ำหนัก, เครื่องพนละอองยาไฟฟา, กลองฟลม, ไมโครเวฟ, เครื่องดูดความชื้นไฟฟา, 
เตารีดไฟฟาและเครื่องดูดฝุน, โตะโคทัตสึไฟฟาและฮีตเตอรไฟฟา, เครื่องโกนหนวดไฟฟา, เครื่องนวดไฟฟา, ลูวิ�งไฟฟา, เครื่องตัดหญาไฟฟา, ชุดโคมไฟ, นาิกาดิจิทัล, 
เครื่องดนตรีไฟฟา ฯลฯ

* สำหรับอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่พิจารณาที่หนางานไดยากวาแตกตางจากอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ใชในบานหรือไม แมจะเปนอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ใชสำหรับธุรกิจก็ใหถือวาอยูในบังคับดวย

รายการที่อยูในขาย
ตามกฎหมายวาดวย
การรีไซเคิลเครื่องใช
ไฟฟาภายในบาน

ขนาดเล็ก
(28 รายการ)

รายการที่อยูในขาย
ตามกฎหมายวาดวย
การรีไซเคิลเครื่องใช
ไฟฟาภายในบาน

ขนาดเล็ก
(28 รายการ)

*1*1 *2*2



กฎเกณฑในการจัดเก็บหรือกำจัดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชแลวและอาจเปนอันตรายกฎเกณฑในการจัดเก็บหรือกำจัดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชแลวและอาจเปนอันตราย

ผูประกอบการที่ดำเนินการตางๆ เชน การจัดเก็บอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชแลวและอาจเปนอันตราย จำเปนตองปองกันผลกระทบในดานสภาพแวดลอมในการ
ดำรงชีวิต โดยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ และดำเนินการจัดเก็บหรือกำจัดอยางถูกตองเหมาะสม ภาพดานลางน�้แสดงใหเห็นถึงภาพรวมของกฎเกณฑดังกลาว

ติดตอสอบถามติดตอสอบถาม
สำหรับการยื่นแจงที่เกี่ยวกับการจัดเก็บหรือกำจัดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชแลวและอาจเปนอันตราย โปรดติดตอสอบถามไดที่สำนักงานจังหวัดหรือเทศบาล
ใกลบานคุณ

[สถานที่ติดตอสอบถามเกี่ยวกับแผนพับน�้]
ฝายควบคุมของเสีย กรมการฟนฟูสภาพแวดลอมและการหมุนเวียนของทรัพยากร กระทรวงสิ�งแวดลอม
โทรศัพท: 03-3581-3351

โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดที่แนวทางในการจัดเก็บ ฯลฯ อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชแลวและอาจเปนอันตราย (http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/index.html)

ในการเขาไปตรวจสอบที่หนางาน โดยหลักแลวจะใชภาษาญี่ปุน ขอความรวมมือใหจัดเตรียมผูที่สามารถเขาใจภาษาญี่ปุนไดไวดวย

ความเปนมาของการแกไขกฎหมายวาดวยการจัดการของเสียความเปนมาของการแกไขกฎหมายวาดวยการจัดการของเสีย

วัตถุที่เปนอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชแลวและมีของเสียที่เปนโลหะ ฯลฯ ปะปนอยู (หรือที่เรียกวา
ของเสียเบ็ดเตล็ด) ฯลฯ ซึ�งรวมถึงสารอันตราย เชน ตะกั�ว ฯลฯ ไดถูกนำไปจัดเก็บหรือกำจัด โดยไมมีการคำนึงถึง
มาตรการรักษาสิ�งแวดลอมอยางเพียงพอ ทำใหเกิดความเสียหายในดานการรักษาสภาพแวดลอมในการดำรงชีวิต 
ซึ�งรวมถึงอัคคีภัย จึงจำเปนตองมีมาตรการรับมือที่เขมงวดขึ้น

บอแยก
น้ำ

ออกจา
กน้ำมัน

ที่ชั�งน้ำหนักรถบรรทุก

จำเปนตองติดตั้งรั้วผนัง เพื่อไมใหผูคนเขาไปไดโดย
พลการ และเพื่อไมใหอุปกรณเครื่องใชไฟฟาหรือบางสวน
ของอุปกรณเครื่องใชไฟฟาฟุงกระจายหรือรั�วไหลไปยัง
สภาพแวดลอมโดยรอบ และเพื่อแสดงถึงตำแหน�งของ
การจัดเก็บอยางชัดเจน

รั้วผนัง

จำเปนตองมีการติดตั้งปายประกาศที่แสดงหัวขอตางๆ ที่
จำเปน เชน แสดงวาเปนสถานที่จัดเก็บอุปกรณเครื่องใช
ไฟฟาที่ไมใชแลวและอาจเปนอันตราย ชื่อ-นามสกุลหรือ
ชื่อองคกรผูรับผิดชอบ สถานที่ติดตอ เปนสถานที่จัดเก็บ
หรือสถานที่กำจัด รายการวัตถุที่จัดเก็บ ความสูงที่สูงที่สุด
ในการจัดเก็บ ฯลฯ

การติดตั้งปายประกาศ

จำเปนตองมีการตรวจดูใหแน�ใจและอยางตอเน��องวาไมมี
สิ�งที่จัดการไมเหมาะสมรวมอยูในอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
ที่ไมใชแลวและอาจเปนอันตรายที่นำเขามาในสถานที่
จัดการ และจัดเตรียมมาตรการตางๆ เชน ติดตั้งอุปกรณ
ดับเพลิง หรือมาตรการอื่นๆ เพื่อเปนมาตรการรับมือ
ขั้นตนเมื่อเกิดไฟไหมขึ้น

การปองกันไฟไหมจากการกำจัด

ในกรณ�ที่อาจจะเกิดการปนเปอนในลุมน้ำสาธารณะ ในดิน 
และน้ำใตดิน อันเน��องมาจากการรั�วไหลของน้ำมัน และ
การเกิดหรือการรั�วไหลของมลพิษทางน้ำ จำเปนตองมี
มาตรการรับมือตางๆ เชน การติดตั้งบอแยกน้ำออกจาก
น้ำมันและทางระบายน้ำ หรือการเทพื้นคอนกรีต ฯลฯ 
นอกจากน�้แลว สำหรับชิ้นสวนตางๆ ซึ�งรวมถึงสิ�งที่มีสาร
อันตรายสูง เชน หลอดไฟ ควรจะมีการเก็บรวบรวมและ
จัดการอยางถูกตองเหมาะสมดวย

จำเปนตองมีมาตรการปองกันไมใหเกิดผลกระทบที่ไมดี
ในดานการรักษาสภาพแวดลอมในการดำรงชีวิตอันเน��อง
มาจากเสียงดังและแรงสั�นสะเทือน ฯลฯ ที่เกิดจากการ
ทำงานของเครื่องจักรหนักในระหวางยกของลงจากรถ 
ยกของขึ้นวาง และระหวางกำจัดของเสีย รวมถึงการที่
รถวิ�งเพื่อรับสงของ

การรักษาสภาพแวดลอมในการดำรงชีวิต

จำเปนตองมีการทำความสะอาดและจัดสิ�งของภายใน
สถานประกอบการใหเรียบรอย ปองกันการเกิดกลิ�นเหม็น
และแมลงที่เปนภัย ฯลฯ และรักษาสุขอนามัยของ
สาธารณชน

การรักษาสุขอนามัยของสาธารณชน

ของเสียที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บหรือกำจัดอุปกรณเครื่องใช
ไฟฟาที่ไมใชแลวและอาจเปนอันตราย จำเปนตองมีการ
จัดการอยางถูกตองเหมาะสมตามกฎเกณฑของกฎหมาย
วาดวยการจัดการของเสีย

การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกตองเหมาะสม

นอกจากจะแยกอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชแลวและอาจ
เปนอันตรายออกจากสิ�งอื่นๆ แลว ยังจำเปนตองแยกสิ�งที่
อาจเปนแหลงที่ทำใหเกิดไฟไหม เชน ถานหรือแบตเตอรี่ 
ออกตางหากดวย

การปองกันไฟไหมและไฟลุกลาม

หากมีการจัดเก็บไวนอกอาคารโดยที่ไมใชภาชนะบรรจุ 
จำเปนตองมีความสูงไมเกินที่กำหนดไวในกฎกระทรวง
สิ�งแวดลอมดวย

ความสูงในการจัดเก็บ

หากมีการจัดเก็บไวนอกอาคารโดยที่ไมใชภาชนะบรรจุ 
เมื่อเกิดลมแรง ฯลฯ อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชแลว
และอาจเปนอันตรายหรือบางสวนของอุปกรณเครื่องใช
ไฟฟานั้นอาจฟุงกระจายหรือรั�วไหลได จึงจำเปนตองมีการ
ปองกันตามสภาพในการจัดเก็บ เชน การสรางรั้ว ฯลฯ

การปองกันการฟุงกระจายและการรั�วไหล

การปองกันการปนเปอนบนดินและน้ำใตดิน


