Draft Version of New China RoHS เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น Management Methods for the Restriction
of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products หรื อ New China
RoHS Regulation (Joint Order No.32) กฎหมายควบคุ ม มลพิ ษ ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศจีน)
(ประกาศปรับปรุงเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2016 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2016) ภายใต้
การกากับและควบคุมโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศจีน (Ministry of
Industry and Information Technology: MIIT)
กฎหมาย China RoHS เป็นกฎหมายควบคุมมลพิษที่มีผลบังคับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical and electronic equipment: EEP) ทุกรายการ โดยการควบคุมการบังคับใช้ กาหนดให้
สินค้าฯ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นๆ ของประเทศจีนที่เกี่ยวข้อง
กับ การควบคุมสารเคมีอัน ตรายในสิน ค้าหรือมลพิษ ต้องมีการประเมินความเป็นอันตรายและแสดง
ระยะเวลาที่ปลอดภัยของสินค้า และต้องมี การระบุชื่อสารเคมีและค่าความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
รวมถึงสัดส่วนการรีไซเคิลได้ของสินค้านั้นๆ
สาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย Draft Version of New China RoHS:
 การเพิ่ ม ขอบข่ า ยของสิ น ค้ า ที่ ต้ อ งเป็ น ไปตามกฎหมาย เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electrical and electronic equipment: EEP) ทั้ ง หมดที่ ถู ก ออกแบบให้ ใช้ พิ กั ด ของแรงดั น ไฟฟ้ า
(Voltage rating) ไม่ เ กิ น 1,000 โวลต์ ส ำหรั บ กระแสไฟฟ้ า สลั บ และไม่ เ กิ น 1,500 โวลต์
ส ำหรั บ กระแสไฟฟ้ ำตรง (เหมื อ นกั บ กฎระเบี ยบ EU RoHS) รวมถึ งอุ ป กรณ์ ส่ ว นเสริม (Accessory
parts)
ดังนั้ น เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน (Home appliances) อาทิ เครื่อ งซั ก ผ้ า ตู้ เย็น ต้ อ งเป็ น ไปตาม
กฎหมาย China RoHS ใหม่ฉบับนี้
 ขยายรายการสารเคมีควบคุม (Expansion of the regulated substances) ได้แก่
1. Lead and its compounds
2. Mercury and its compounds
3. Cadmium and its compounds
4. Hexavalent chromium compounds
5. Polybrominated biphenyls (PBB)
6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
7. Other harmful substances as regulated by the State
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และจะมีการประกาศรายการสารเคมีอันตราย “Compliance Management Catalogue” เพื่อ
ใช้จ ากัดปริมาณการใช้ส ารเคมีอั น ตรายใน EEPs ต้องดาเนิน การโดย 8 หน่ว ยงาน ซึ่งจะมีการ
ประกาศรายชื่อสารเคมีใหม่ออกเป็นระยะๆ
 ข้อบังคับการติดแสดงฉลากใหม่ (New labeling requirement): กาหนดรูปแบบการติดแสดง
ฉลากรายละเอียดใหม่ โดยผู้ผลิตและผู้นาเข้าสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องเปิดเผยข้ อมูล
ผลกระทบของสิ น ค้าฯ ต่อสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพของมนุษ ย์ (Human Health) ในกรณี ที่ สิ น ค้าถู ก
นาไปใช้ในทางที่ผิดหรือสินค้าถูกนาไปกาจัด เพิ่มเติมขึ้นมาจากการแสดงรายละเอียดชื่อสารเคมีอันตราย
และค่าความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (Hazardous Substances) และสัดส่วนของชิ้ นส่วนอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนากลับไปรีไซเคิลได้
 กลไกการขอการใบรับรอง (Flexible Certification Mechanism) รายการสินค้า EEPs ต้อง
ประเมินความสอดคล้อง (Conformity assessment system) ตาม Scheme ที่กาหนดโดยหน่วยงาน
China Certification and Accreditation Administration (CNCA) และ MIIT โดยต้องผ่านการทดสอบ
ต า ม เก ณ ฑ์ ก า ร รั บ ร อ ง CCC (China Compulsory Certification: CCC Accreditation) จ า ก
ห้ องปฏิ บั ติ ก ารทดสอบที่ ได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเฉพาะภายในประเทศจีน เท่ านั้ น หรือ ต้อ งเป็ น ไปตาม
มาตรฐานระดับ ประเทศหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม (National or industry standards) ส าหรับการ
จากัดปริมาณการใช้สารเคมีอันตราย และผลการประเมินความสอดคล้องต้องถูกเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีการทยอยประกาศกฎหมายที่
เกี่ย วข้องและช่วงเวลาการปรับ เปลี่ ย น (Transition Period and/or Timeline to Prohibit) ของการ
ประกาศห้ามใช้สารเคมีอันตรายในสินค้าตามรายการที่ระบุไว้ใน Catalog นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล้
ทางการจีนจะมีการปรับรูปแบบกระบวนการและขั้นตอนการขอการรับรองที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดย
อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาเห็ น ชอบการน าวิ ธี ก ารประเมิ น ความสอดคล้ อ งโดยตนเอง หรื อ SelfDeclaration และการตรวจประเมินโดยหน่วยงานที่สาม (Independent third party) เข้ำมำประยุกต์ใช้
Standard Warning System ของกฎระเบียบนี้ คือ
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Standard Warning System
กฎระเบียบ New China RoHS Regulation
(Joint Order No.32)

“การเตือนภัยที่ต้องเฝ้าระวัง”

“การเตือนภัยที่ต้องเร่งดาเนินการ”
สรุปผลการวิเคราะห์มุมมองผลกระทบของกฎระเบียบที่จะส่งผลต่อผู้ประกอบการไทย
 สาขาอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
 การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทางธุรกิจและผู้อุปโภคบริโภค พบว่า
อยู่ในระดับการเตือนภัยที่ต้องเฝ้าระวัง ซึง่ เป็นผลมาจาก
- กฎหมาย New China RoHS มีการประกาศฉบับใหม่เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 และมีผลบังคับใช้

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
- ผลกระทบกับ ผู้ ป ระกอบการที่ ส่ งออกไปยัง ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน โดยหากปฏิ บั ติไม่
สอดคล้องกับกฎระเบี ยบอาจส่งผลให้สู ญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ แต่สามารถหาตลาดอื่นทดแทนได้
บางส่วน ซึ่งยังสามารถดาเนิน ธุรกิจได้ และ/หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง โดยมีการ
เผยแพร่ข่าวเชิงลบ แต่ให้โอกาสในการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข และสามารถส่งสินค้าเข้าไปจาหน่าย
ได้ภายหลังมีการปรับปรุงแก้ไข
- ผู้ประกอบการที่มีการดาเนินการตามกฎระเบียบด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม เช่น EU RoHS อยู่แล้ว
จะสามารถปรับ ตัวเข้าสู่ มาตรฐานได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากนัก ส่ วนการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ หรือหน่ วยงานอื่น ๆ และความเพียงพอของหน่ วยงานให้ บริการ พบว่า ควรมี การให้ การ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานให้บริการต่างๆ มากขึ้น
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ผลการประเมินในแต่ละมุมมองผลกระทบมีรายละเอียดดังตาราง
องค์ประกอบ

ระดับคะแนน
(1– 3)

การวิเคราะห์

1. ด้ า น ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ หากผู้ประกอบการไม่ปรับตัวให้สอดคล้องกับ China
ผู้ประกอบการ
RoHS จะส่ ง ผลให้ ลู ก ค้ า บางกลุ่ ม หยุ ด การสั่ ง ซื้ อ
สิ น ค้ า /บริก ารจากองค์ ก ร แต่ ส ามารถหาตลาดอื่ น
ทดแทนได้บางส่วน ซึ่งยังสามารถดาเนินธุรกิจได้ แต่
อาจจะเสียโอกาสทางธุรกิจ และ/หรือส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง โดยมีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบ
แต่ ให้ โอกาสในการด าเนิ น การปรับ ปรุงแก้ ไข และ
สามารถส่ งสิ น ค้ า เข้ า ไปจ าหน่ า ยได้ ภ ายหลั งมี ก าร
ปรับปรุงแก้ไข
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2. ด้ า นระยะเวลา (Tim e) มีการประกาศฉบับ ใหม่ เมื่อวัน ที่ 6 มกราคม 2559
ที่จะประกาศใช้/บังคับใช้
และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
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3. ด้านความพร้อมในการปรับ องค์กรที่มกี ารดาเนินการตามกฎระเบียบด้านสารเคมี
เข้าสู่การเปลี่ยนแปลง
และสิ่ งแวดล้ อม เช่น EU RoHS อยู่แล้ วจะสามารถ
ดาเนินการให้สอดคล้องตามกฎระเบียบได้ง่ายขึ้นและ
ไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากนัก
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แต่ทั้งนี้ควรมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ
ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น
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