เครื่องปรับอากาศ และสวนประกอบ
1. ขอบเขตสินคา :เครื่องปรับอากาศ
3.3 การนําเขา ป 2546 มูลคานําเขา 78.9 ลานเหรียญสหรัฐ
- แบบติดหนาตางหรือฝาผนัง (พิกัด 841510)
แหลงนําเขา ไดแก ญี่ปุน 34% จีน 18.6% เกาหลีใต 13.5%
- แบบเปลี่ยนวงจรความเย็นหรือความรอน(พิกัด841581)
มาเลเซีย 11.6%
- แบบขึ้นดวยมอเตอรเปลี่ยนอุณหภูมิและความรอน
(พิกัด 841520 841582)
มูลคา การนํา เขา เครื่องปรับอากาศ และสวนประกอบ
78.90
- แบบแยกหนวยทําความเย็น (พิกัด 841583)
ลานเหรีย ญสหรัฐ
80
63.50
- สวนประกอบของเครื่องปรับอากาศ(พิกัด 841590)
59.00
70
2. การผลิต มีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในและมีเหลือ
สงออก จํานวนการผลิต ในป 2546 จํานวน 80 ราย แยกเปนรายใหญ
ประมาณ 15 ราย
3. การคา(ป 2546)
3.1 ประเทศไทยเปน net exporter
3.2 การสงออก ป 2546 มูลคาสงออก 1,430.30 ลานเหรียญ
สหรัฐ ตลาดสงออกหลัก คือ อิตาลี 12.3% ออสเตรเลีย 10.6%
ญี่ปุน 9.8% สเปน 7.7% คูแขงขัน คือ จีน 29.2% สเปน 8 %
เกาหลีใต 7.1%
มูลคา การสงออกเครื่องปรับอากาศ และสวนประกอบ
ลานเหรีย ญสหรัฐ
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สินคานําเขาหลัก
ในป 2546 ไดแก สวนประกอบของเครื่องปรับอากาศ มูลคา
49 ลานเหรียญสหรัฐ เครื่องปรับอากาศแบบขึ้นดวยมอเตอรเปลี่ยน
อุณหภูมิและความรอนมูลคา 13 ลานเหรียญสหรัฐ แบบติดหนาตาง
หรือฝาผนัง 9.6 ลานเหรียญสหรัฐ แบบเปลี่ยนวงจรความเย็นหรือ
วงจรความรอน 6.9 ลานเหรียญสหรัฐ และแบบแยกหนวยทําความ
เย็น 0.6 ลานเหรียญสหรัฐ

1,108.3

สินคา นํา เขา สํา คัญป 2546
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สินคาสงออกหลัก
ในป 2546 ไดแก เครื่องปรับอากาศแบบติดหนาตางหรือฝาผนัง
838.3 ลานเหรียญสหรัฐ แบบแยกหนวยทําความเย็น 252 ลานเหรียญ
สหรัฐ แบบขึ้นดวยมอเตอรเปลี่ยนอุณหภูมิและความรอน 144.8 ลาน
เหรียญสหรัฐ แบบเปลี่ยนวงจรความเย็นหรือวงจรความรอน 74.6
และสวนประกอบ 94.3 ลานเหรียญสหรัฐ
สินคา สงออกสํา คัญป 2546
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4. มาตรการสงออก/นําเขาของไทย
- เครื่ อ งปรั บ อากาศและส ว นประกอบ อยู ภ ายใต ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน
มอก.385-2524 (เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังหอง)
มอก.1155-2536 (เครื่องปรับอากาศสําหรับหองแบบแยกสวน
ระบายความรอนดวยอากาศ)
มอก.2134-2545 (เครื่องปรับอากาศสําหรับหองเฉพาะดาน
สิ่งแวดลอม
- เครื่ อ งปรั บ อากาศ เปน รายการที่ไ ด รั บ การสนั บ สนุน การ
ลงทุนจาก BOI ซึ่งจะไดรับ สิทธิพิเศษ เชน ยกเวนอากรขาเขา
เครื่องจักรที่ใชในการผลิต ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบ
5. อัตราภาษี/คาธรรมเนียม เฉพาะสินคาสําคัญ
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พิกัด(รายการ)

ตาม MFN
พรก. Rate
841510(แบบติดหนาตาง 60 30
หรือฝาผนัง)
841581(แบบเปลี่ยนวงจร 60 1 ,20*
ความเย็น/ความรอน)
841520 841582 (แบบ
60 1 ,20*
ขึ้นดวยมอเตอรฯ)
841583(แบบแยกหนวย 60 1 ,20*
ทําความเย็น)
841590(สวนประกอบ) 60 1 ,15*

WTO หมายเหตุ
Rate
30
30

*1 มค.48
เหลือ0%
*1 มค.48
เหลือ0%
*1 มค.48
เหลือ0%
*1 มค.48
เหลือ0%

2) มาตรการของไทยใช เ วลามาก เช น การจัด ทํา มาตรฐาน
บังคับสําหรับสินคานําเขา ปญหาเรื่องโครงสรางภาษีวัตถุดิบสูงไม
สอดคลองกับภาษีนําเขาสินคาสําเร็จรูป
3) มีการนําเครื่องคอมเพรสเซอร และคอยลรอน/เย็น ที่ใชแลว
จากญี่ปุน เขามาเปนสวนประกอบของเครื่องปรับอากาศ ของใชแลว
นี้ราคาถูกแตทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน

8. กฎระเบียบของประเทศคูเจรจา
- จีน ใหแสดงเครื่องหมาย CCC Mark ,ตองมีใบรับรอง
คุณภาพจาก State Administrative of Import and Export Commodity
30
Inspection (SACI) ประกอบการนําเขา , มีการกําหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพขั้นต่ําในการใชพลังงาน
30
- สหรัฐฯ มี 1) กฎหมายกําหนดใหสินคาอิเล็กทรอนิกสทุก
Items ตองผานการตรวจสอบจาก EMC (Electronic Magnetic
Compatibility) เพื่อไมใหคลื่นไฟฟาจากการใชเครื่องอิเล็กทรอนิกส
6. กฎหมายที่เกี่ยวของ
รบกวนการทํางานของอุปกรณอื่นๆ 2) มีกฎหมายTrademark
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรศุลกากร
- อินเดีย มีเรื่องภาษีระหวางรัฐและตองมีมาตรฐาน ISI Mark
และยกเวนอากรศุลกากร ตาม ม.12 แหง พรก.พิกัดอัตราศุลกากร
- ญี่ปุน สินคาตองไดมาตรฐานตามที่กําหนดไวใน Electrical
พ.ศ.2530 (ฉบับที่16) สาระสําคัญคือของหรืออุปกรณสวนประกอบ
Appliance and Material Control Law , ตองติดฉลากภาษาญี่ปุน, มี
ที่นําเขามาเพื่อใชผลิตหรือประกอบ อัตราตามราคาสูงกวารอยละ 5
กฎหมายเกี่ยวกับการนําเครื่องใชไฟฟาเกากลับมาใชใหม
ใหลดลงเหลือรอยละ 5 ไดแก พิกัด 841510 841582
- ออสเตรเลีย เครื่องใชไฟฟาตองเปนไปตาม Australian
7. ปญหาที่ไทยประสบ
Standard , เครื่องใชไฟฟาตองไดรับการทดสอบและรับรองความ
1) มาตรการ NTBS ของประเทศคูเจรจา เชน CCC Mark
ปลอดภัยกอนวางจําหนาย , ตองมีมาตรฐาน International
ของจีน, ภาษีระหวางรัฐของอินเดีย
Electrotechnical Commission (IEC)
9. ทาทีการลดภาษีของไทยกับประเทศคูคา ไดแก อินเดีย ออสเตรเลีย ญี่ปุน เปรู สหรัฐ จีน บาหเรน เฉพาะสินคาสําคัญ
30

ปที่ลดภาษีเปน0
ทันที
ป 2549
บาหเรน =* E0% ทุกประเทศ
841510
เวนจีน/บาหเรน
บาหเรน =*E0%
841581
841520, 841582 บาหเรน =*E0%
บาหเรน =*E0%
841583
บาหเรน =*E0%
841590
-

ป 2553
ทุกประเทศ เวนบาหเรน
ทุกประเทศ เวนบาหเรน
ทุกประเทศ เวนบาหเรน
ทุกประเทศ เวนบาหเรน

หลังป2553
จีน
-

10. ทาทีภาคเอกชน
ภาคเอกชน ทั้งสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการคาแหงประเทศ ขอใหภาครัฐ สนับสนุน ดังตอไปนี้
1) มาตรการที่มิใชภาษี ใหภาครัฐพิจารณาปญหาทางการคาที่ไมใชภาษีกับทุกประเทศที่มีการเปดการคาเสรี
2) ปญหาภายในประเทศ คือเรื่องความพรอมและการออกมาตรฐานสินคานําเขาของไทยลาชา ขณะที่ประเทศคูคามีความพรอมเรื่องนี้
มากกวา ซึ่งมีผลใหสินคาจากประเทศคูคาไหลเขาสูประเทศไทยไดงาย แตไทยสงออกไปไดยาก จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการ
เรื่องมาตรฐานสินคา
3) ขอใหกระทรวงการคลังปรับลดภาษีวัตถุดิบใหคลองกับภาษีนําเขาสินคาสําเร็จรูป
กลุมงานวิเคราะหผลกระทบการเจรจา
สํานักวิชาการดานวิเคราะหและประเมินผลการเจรจา
ธันวาคม 2547

