RIGHT TO REPAIR
สิทธิในการซ่อมสำหรับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แผนกนโยบายและแผน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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ปั จ จุ บั น ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส่ ว นใหญ่ นิ ย มออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ ชิ้ น ส่ ว นและ
ส่วนประกอบทั้งหมดยึดติดเป็นชิ้นเดียวกันแบบถาวร ซึ่งเมื่อสินค้าเกิดการชำรุด ผู้บริโภคจะไม่สามารถถอดชิ้นส่วนเพื่อ
ซ่อมแซมสินค้าได้ด้วยตนเองและต้องส่งสินค้าไปซ่อมที่ศูนย์บริการหลังการขาย
อย่างไรก็ตาม การส่งสินค้าเพื่อซ่อมแซมมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงโดยมีราคาใกล้เคียงกับการซื้อสินค้าใหม่ ทำให้
ผู้บริโภคอาจเลือกซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใหม่แทนการซ่อมแซม การตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้เกิดการ
ทิ้งสินค้าที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานและนำไปสู่ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมา โดยรายงาน Global E-waste Monitor
2020 ของ The United Nations University1 ได้แสดงให้เห็นว่า ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 53.6
ในปี 2019 เป็น 74.7 ล้านเมตริกตัน ในปี 2030 ซึ่งหากขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วไม่ได้รับการจัดการ
อย่างเหมาะสมก็อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคตอันใกล้
ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็ น การแก้ ไขปั ญ หาการซ่ อ มแซมสิ น ค้ าเครื่อ งใช้ไฟฟ้ าและอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมถึ งปั ญ หาขยะจาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในอนาคต รัฐบาลในหลายๆ ประเทศจึงออกประกาศบังคับใช้กฎหมายสิทธิใน
การซ่อม (Right to Repair) กับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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กฎหมายสิทธิในการซ่อม (Right to Repair) ของประเทศต่าง ๆ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การออกกฎหมายสิทธิ
ในการซ่อม (Right to Repair) ของหลาย ๆ ประเทศ
ต่างก็ มี ข้อถกเถียงหลายประเด็ น ไม่ ว่าจะเป็ นการที่
ผู้ เชี่ ย วชาญบางส่ ว นได้ ให้ เหตุ ผ ลว่ า การบั งคั บ ใช้
กฎหมายสิทธิในการซ่อม (Right to Repair) นั้น จะทำ
ให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
อุปกรณ์หากผู้บริโภคสามารถซ่อมแซมสินค้าเหล่านั้น
ได้ด้ วยตนเอง ในขณะที่ ฝั่ งผู้ บริโภคกลั บมองว่าการ
บั งคั บ ใช้ กฎหมายสิ ทธิ ในการซ่ อม (Right to Repair)
จะทำให้ผู้ ผลิตต้องทำการผลิ ตสิ นค้าหรืออุปกรณ์ ให้
ผู้ใช้งานสามารถซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย
ขึ้นตามข้อบังคับและเป็นการลดการผูกขาดในสิทธิการ
ซ่อมแซมสินค้า

และการซ่อมแซมสินค้าด้วย และในอนาคตสิทธิในการ
ซ่อม (Right to Repair) อาจครอบคลุมไปถึงสมาร์ทโฟน
แล็ ปท็ อปและอุ ปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ขนาดเล็ กอื่ นๆ
ด้วยเช่นกัน2

สำหรั บ สหภาพยุ โ รปได้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้
กฎหมายสิ ทธิ ในการซ่ อม (Right to Repair) แล้ วเมื่ อ
ต้นเดือนมีนาคม 2021 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการบังคับใช้
กฎหมายดั งกล่ าวกั บ ประเทศสมาชิ กสหภาพยุ โรป
ทั้ ง หมด 27 ประเทศ โดยกฎหมายดั ง กล่ า วได้
กำหนดให้ บ ริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ตู้ เย็ น เครื่ อ งซั ก ผ้ า
ไดร์เป่ าผมและโทรทัศน์ ในสหภาพยุโรปต้องเพิ่มอายุ
การใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า จัดเตรียมอะไหล่สำรอง
สำหรั บ การซ่ อมแซมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าในระยะ 10 ปี
รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตและวางจำหน่ายหลังจาก
กฎหมายใหม่บังคับใช้จะต้องแนบคู่มือการบำรุงรักษา

1) ออสเตรี ย ผู้ บ ริ โภคสามารถยื่ น ขอเงิ น
ช่วยเหลื อในการซ่อมสิ นค้าเครื่องใช้ ไฟฟ้ าได้ โดยจะ
ได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 100 ยูโรต่อครัวเรือนและต่อ
ปี ซึ่งครอบคลุมค่าแรงในการซ่อมแซมมากถึง 50%

2

นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิในการซ่อม (Right
to Repair) ยังเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนการดำเนิ นงาน
ตามนโยบายกรีนดีล (European Green Deal) ของ
สหภาพยุโรที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดระบบเศรษฐกิจ
แ บ บ ห มุ น เวี ย น แ ล ะเกิ ด ก ารใช้ ท รั พ ย าก รมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างการใช้กฎหมายสิทธิในการซ่อม (Right to
Repair) ในสหภาพยุโรป3
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2) ฝรั่ งเศส ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2021 เป็ นต้ นไป ผู้ บริโภคจะสามารถเข้ าถึงคะแนนความสามารถในการ
ซ่อมแซมของสินค้าแล็ปท็อป เครื่องตัดหญ้ า สมาร์ทโฟน เครื่องซักผ้ าและโทรทัศน์ได้ ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนจะ
ประกอบไปด้วย ความสะดวกในการถอดประกอบ คู่มือการซ่อม ความพร้อมของอะไหล่และราคาอะไหล่ โดยคะแนน
ดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความยากง่ายในการซ่อมแซมสินค้า นอกจากนี้ ฝรั่งเศสยังได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการ
จัดเก็บและการขายสินค้าที่ผ่านการใช้แล้วที่ดำเนินการโดยกิจการเพื่อสังคมด้วย
3) รัฐ Thuringia ของเยอรมนี ผู้บริโภคสามารถได้รับเงินคืนบางส่วนผ่านโบนัสการซ่อม (Repair Bonus) เมื่อ
ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง โดยผู้บริโภคสามารถเบิกค่าซ่อมได้สูงสุด 100 ยูโร โดยโบนัสการซ่อม (Repair Bonus) นี้
จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
ส่วนสหราชอาณาจักรนั้น ก็ได้มีการออกกฎหมายสิทธิในการซ่อม (Right to Repair) และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ที่ผ่านมา โดยผู้ผลิตจะต้องสำรองอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ให้ผู้บริโภคด้วย ทั้งนี้ เป้าหมายของ
กฎหมายสิทธิในการซ่อม (Right to Repair) คือ การยืดอายุของผลิตภัณฑ์ได้ถึง 10 ปี4
นอกจากนี้ ยังมีประเทศไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สโลวีเนีย ฟินแลนด์และ
สวีเดน ทีไ่ ด้ออกประกาศเพื่อปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้ามือสองบางรายการอีกด้วย5
ในขณะที่สหรัฐฯ นั้น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2021 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการค้าของสหรัฐฯ (Federal Trade
Commission: FTC) ได้โหวตร่างกฎหมายสิทธิในการซ่อม (Right to Repair) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ใน
การผลักดันให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิในการซ่อมอุปกรณ์ของตนเอง ทั้งนี้ คาดว่ากฎหมายสิทธิในการซ่อม (Right to Repair)
จะมุ่งเน้นบังคับใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และลดการผูกขาดการซ่อมของบริษัทผู้ผลิต6
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Lifecycle ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพที่ 1 Lifecycle ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: Accenture และ The Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE)

จากภาพแสดงให้เห็นถึง Value chain หรือ Lifecycle ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โดยเริ่ มจากการออกแบบสิ น ค้ า (Product Design) สำหรั บกฎหมายสิ ท ธิ ในการซ่ อม (Right to Repair) นั้ น
ได้ กำหนดให้ ผู้ ผลิ ตต้องออกแบบสิ นค้ าให้ มี อายุ การใช้งานที่ ยาวนานมากขึ้นและสิ นค้านั้ นสามารถแกะซ่อม
ได้โดยง่ายจากนั้นผู้ผลิตต้องจัดหาวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือคิดค้นวัสดุใหม่ๆ (Sourcing) เพื่อนำมาผลิต
สินค้า (Manufacturing) ให้มีความคงทนต่อการใช้งาน รวมไปจนถึงการสำรองอะไหล่ให้ผู้บริโภคด้วย และหาก
สินค้าเกิดการชำรุดระหว่างใช้งาน ผู้บริโภคก็สามารถซ่อมแซม (Repair) สินค้านั้นได้ด้วยตนเองผ่านการศึกษา
คู่มือการซ่อมแซมที่แนบมากับสินค้า
นอกจากนี้ หากสิ น ค้ าหมดอายุ ก ารใช้ งานแล้ ว สิ น ค้ า ดั งกล่ าวจะต้ อ งถู ก จั ด เก็ บ อย่ างเหมาะสม
(Collection) และนำไปแยกชิ้ น ส่ ว นเพื่ อ นำวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใช้ ได้ ก ลั บ เข้ าสู่ ก ระบวนการผลิ ต ใหม่ (Recycling)
ในขณะที่ชิ้นส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้นั้น จะต้องถูกจัดการอย่างเป็นระบบ
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กฎหมายสิทธิในการซ่อม (Right to Repair) กับประเทศไทย
ปัจจุบัน การออกกฎหมายสิทธิในการซ่อม (Right to Repair) ได้มีผลบังคับใช้แล้วสำหรับประเทศสมาชิก
ในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ขณะที่ สหรัฐฯ เองก็กำลังเตรียมจะออกกฎหมายสิทธิในการซ่อม (Right to
Repair) เพื่ อบั งคับใช้ สำหรั บสิ นค้าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็ กทรอนิกส์ ด้วยเช่นเดียวกั น และกฎหมายดังกล่ าว
อาจทำให้ ผู้ ผ ลิ ตต่ างชาติ ที่ ต้ องการจำหน่ ายสิ น ค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิ เล็ กทรอนิ กส์ ในสหภาพยุ โรปและ
สหราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น สิ่งที่ผู้ผลิตไทยต้องทำก็คือ ผลิตสินค้าให้ตรงกับ
เงือ่ นไขสิทธิในการซ่อมก่อนที่จะวางจำหน่ายสินค้าในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร
อย่ างไรก็ตาม ในอุ ตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิ เล็ กทรอนิ กส์ ไทยนั้ นมี ทั้ งผู้ ประกอบการชาวต่ างชาติ และ
ผู้ประกอบการสัญชาติไทย สำหรับผู้ประกอบการชาวต่างชาติที่มาตั้งฐานการผลิ ตในไทยนั้น อาจปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทแม่กำหนดเท่านั้น ในขณะที่ผู้ประกอบการสัญชาติไทยต้องทำตั้งแต่
การออกแบบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นและง่ายต่อการซ่อม
บำรุ งสิ นค้าได้ด้ วยตั วเอง ต้ องใช้ วัสดุ ที่ มี ประสิ ทธิภาพสู งขึ้ น หรือคิดค้นวัสดุ ใหม่ ๆ เพื่ อนำมาผลิ ตสิ นค้าให้ มี
ความคงทนต่อการใช้งาน รวมไปจนถึงการสำรองอะไหล่ให้ผู้บริโภคและมีคู่มือการซ่อมแซมแนบไปกับสินค้าด้วย
ซึ่ งการปรั บ เปลี่ ยนดั งกล่ าวอาจส่ งผลให้ ต้ นทุ นการผลิ ตสู งขึ้ นและนำไปสู่ การปรับขึ้ นราคาสิ นค้ าเพิ่ มสู งขึ้ น
ตามไปด้วย
ในขณะที่ สิ่ งที่ ภ าครั ฐและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องต้ องทำ คื อ ให้ การสนั บสนุ นผู้ ประกอบการไทยใน
การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าให้ตรงกับเงื่อนไขของสิทธิในการซ่อม (Right to Repair) ที่สหภาพยุโรปกำหนด
ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตภายใต้สิทธิในการซ่อม (Right to Repair) หรือการให้
สิทธิพิเศษทางภาษี เช่น การนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกแบบและปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าไปลดหย่อนภาษี
เป็นต้น โดยการสนั บสนุนดังกล่าวจะสร้างแรงจูงใจให้แก่บริษัทผู้ผลิตในการปรับตัวให้เข้ากับกฎหมายสิทธิใน
การซ่อม (Right to Repair)
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ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายสิทธิในการซ่อม (Right to Repair) ในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรอาจ
เป็นบรรทัดฐานหรือแนวทางการปฏิบัติให้แก่ประเทศอื่นๆ ซึ่งในปัจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มตระหนักถึง
ความสำคัญของปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว รวมถึงอาจนำไปสู่การออก
นโยบายหรื อมาตรการด้ านสิ ทธิในการซ่ อม (Right to Repair) เพื่ อใช้ เป็ นกฎเกณฑ์ ห รือมาตรฐานในการทำ
ข้อตกลงการค้าเสรีในอนาคตด้วย
สำหรับประเทศไทยนั้น คาดว่าในอนาคต ภาครัฐไทยอาจมีการพิจารณาออกกฎหมายสิทธิในการซ่อม
(Right to Repair) เพื่ อบั งคั บใช้ ภายในประเทศ โดยเป็ นไปตามแนวทางนโยบายทางการค้ าของโลกที่ มุ่ งลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่รัฐบาลไทยได้มีมติเห็ นชอบเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2021 ที่ผ่านมาด้วย7 ซึ่งแผนการ
ขับเคลื่ อนดังกล่ าวได้ให้ความสำคัญกับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นโยบายเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) และนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

Freepik

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจะต้องศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายสิทธิในการซ่อม (Right
to Repair) ด้วย และกำหนดมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจาก
การผลิตสินค้าตามกฎหมายดังกล่าว รวมไปจนถึงการพิจารณาการออกมาตรการเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกที่
จะซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตนเองมากขึ้น เช่น การให้เงินช่วยเหลือในการซ่อมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือการได้รับ
เงินคืนบางส่วนเมื่อซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เป็นต้น
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สรุป
กฎ หมายสิ ทธิ ในการซ่ อม (Right to
Repair) ที่ มี ก ารบั งคั บ ใช้ ส ำหรั บ การผลิ ต สิ น ค้ า
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นกฎหมายใหม่
ที่คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถซ่ อมแซมสิ นค้ าด้ วยตนเองหรื อสามารถหา
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
ง่ายขึ้น
และแม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้งาน
ที่สินค้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น หรือด้าน
การซ่ อ มแซมที่ ผู้ บ ริ โภคสามารถหาอะไหล่ เพื่ อ
ซ่ อมแซมสิ น ค้ าได้ ง่ ายขึ้ น โดยทดแทนการเปลี่ ยน
สิ น ค้ าใหม่ เมื่ อผลิ ตภั ณ ฑ์ ช ำรุ ด แต่ อ ย่ างไรก็ ตาม
ทางด้ า นความปลอดภั ย นั้ น ผู้ บ ริ โภคอาจได้ รั บ
อั น ตรายจากการซ่ อ มแซมสิ น ค้ า หากซ่ อ มแซม
ไม่ถูกวิธี
ขณะเดี ยวกั น ในมุ มของผู้ ผ ลิ ต จะพบว่ า
การบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายสิ ท ธิ ในการซ่ อ ม (Right to
Repair) ทำให้ผู้ผลิตต้องแบกรับความเสี่ยงด้านต้นทุน
การผลิ ตที่ เพิ่ มขึ้ น ต้ องสำรองชิ้ น ส่ วนหรื ออะไหล่
ของสิ น ค้ าแต่ ละชนิ ดเป็ น ระยะเวลานานถึ ง 10 ปี

ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล การบำรุ ง รั ก ษาสำหรั บ การ
ซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ รวมไปจนถึ งปั ญ หาการถู ก
ลอกเลี ยนแบบสิ นค้ าและการละเมิดทรัพย์ สิ นทาง
ปั ญญาด้ วย ซึ่ งผู้ ผลิ ตในประเทศหลาย ๆ ประเทศ
ก็ ได้ ต่ อ ต้ านการออกกฎหมายหรื อ การบั งคั บ ใช้
กฎหมายนี้
สุดท้ายนี้ กฎหมายสิ ทธิในการซ่อม (Right
to Repair) จะเป็นหนึ่งในแนวทางการลดผลกระทบ
จากการผลิตและการบริโภคสินค้า รวมถึงลดปัญหา
ขยะอิ เล็ กทรอนิ กส์ ซึ่ งการที่ กฎหมายดั งกล่ าวจะ
ประสบผลสำเร็ จ ได้ นั้ น ภาครั ฐ และภาคเอกชน
จะต้ อ งมี ก ารทำงานร่ ว มกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น การให้
องค์ความรู้ การอบรมวิธีการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ด้วยตนเองเพื่ อให้ ผู้ บริโภคสามารถซ่อมแซมสิ นค้ า
ได้อย่างถูกวิธีและไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
รวมถึงภาครัฐอาจให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่ผู้ผลิตเพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้ แก่ผู้ ผลิ ตในการปรับตั วให้ เข้ากั บ
กฎหมายสิทธิในการซ่อม (Right to Repair) ด้วย

