รถยนตและชิน้ สวน
1. ขอบเขตสินคา
- รถยนตนั่งสวนบุคคล (HS. 8703)
- รถบรรทุก (และรถกระบะ) (HS.8704)
- รถจักรยานยนต (HS.8711)
- ชิ้นสวนรถยนต (HS.8708)
- ชิ้นสวนรถจักรยานยนต (HS.8714)
2. การผลิต
- การผลิตรถยนตในป 2546 จํานวน 750,512 คัน เพิ่มขึ้นจากป
2545 คิดเปน 28.3% โดยแบงเปน 1) รถนั่งสวนบุคคล จํานวน
260,814 คัน 2) รถโดยสารจํานวน 90 คัน 3) รถบรรทุกขนาดตางๆ
จํานวน 965,051 คัน
- ยอดขายยานยนตภายในประเทศ ป 2546จํานวน 533,176 คัน
เพิ่มขึ้น จากป 2545 คิดเปน 30.2 %
- การผลิตรถยนต มี แนวโนม เพิ่ม ขึ้น ผลิตไดเพียงพอกับการ
บริโภคภายในประเทศ และเหลือพอที่จะสงออกไปตางประเทศ
- ป จ จุ บั น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ป ร ะ ก อ บ ร ถ ย น ต ข อ ง ไ ท ย มี
ผูประกอบการรายสําคัญทั้งสิ้น 15 ราย โดยเปนบริษัทของคนไทย 6
รายและที่เหลือเปนบริษัทตางชาติที่เขามาลงทุนตั้งโรงงานในไทยอีก
9 ราย
การผลิตรถยนตของไทย
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ชนิดของรถยนตสงออก ป 2546

ชิ้นสวน
รถยนต
2,034.5 ลาน
เหรียญสหรัฐ

ชิ้น สวน
รถจัก รยานยนต
101.7 ลาน
เหรียญสหรัฐ
2%

รถจัก รยานยนต
368 ลาน
เหรียญสหรัฐ

รถยนตนั่งสวน
บุคคล 769.5
ลานเหรียญสหรัฐ
15%

รถบรรทุก
1,854.3 ลาน
เหรียญสหรัฐ

3.3 การนําเขา
ดานการนําเขา ป 2546 รถยนตและชิ้นสวนสงออก 3,081.1
ลานเหรียญสหรัฐฯ ประกอบดวย รถยนตนั่ง 386.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ รถแวนและปกอัพ รถบัสและรถบรรทุก 123.1 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ รถจักรยานยนตและสวนประกอบ 32.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สวนประกอบและอุปกรณรถยนต 2,398.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ชิ้นสวนรถจักรยานยนต 76.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ
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3. การคา
3.1 ประเทศไทยเปน Net Exporter
3.2 ดานการสงออกป 2546 รถยนตและชิ้นสวนสงออก 5,127.9
ลานเหรียญสหรัฐฯ ประกอบดวย รถยนตนั่ง 769.5 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ รถแวนและปกอัพ รถบัสและรถบรรทุก 1854.3 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ รถจักรยานยนตและสวนประกอบ 144.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สวนประกอบและอุปกรณรถยนต 1,345.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ชิ้นสวนรถจักรยานยนต 223.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ตลาดสงออกหลัก แบงไดเปน

- ตลาดสงออก รถยนตนั่ง ไดแก อินโดนีเซีย ญี่ปุน ฟลิปปนส
ออสเตรเลีย
- ตลาดสงออกรถบรรทุก (และรถกระบะ) ไดแก สหราช
อาณาจักร ออสเตรเลีย เยอรมนี
- ตลาดสงออกรถจักรยานยนต ไดแก สหรัฐฯ อินโดนีเซีย
ญี่ปุน
- ตลาดสงออกชิ้นสวนรถยนต ไดแก อินโดนีเซีย เวียดนาม
สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
- ตลาดส ง ออกชิ้ น ส ว นรถจั ก รยานยนต ได แ ก อิ น โดนี เ ซี ย
เวียดนาม ญี่ปุน

ตลาดนําเขาหลัก แบงไดเปน
- ตลาดนําเขา รถยนตนั่ง ไดแก ฟลิปปนส เยอรมนี ญี่ปุน
- ตลาดนําเขารถบรรทุก (และรถกระบะ) ไดแก ญี่ปุน เยอรมนี
เกาหลีใต สหราชอาณาจักร
- ตลาดนําเขารถจักรยานยนต ไดแก ญี่ปุน เยอรมนี
อินโดนีเซีย
- ตลาดนําเขาชิ้นสวนรถยนต ไดแก ญี่ปุน ฟลิปปนส เยอรมนี
- ตลาดนํ า เข า ชิ้ น ส ว นรถจั ก รยานยนต ได แ ก ญี่ ปุ น
อินโดนีเซีย จีน

ชิ้นสวน
การนํา เขารถยนตป
รถจัก รยานยนต
76.8ลาน
เหรียญสหรัฐ
3%
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รถยนตน ั่งสวน
บุคคล 386.8
ลานเหรียญสหรัฐ
13%
รถบรรทุก 12.31
ลานเหรียญสหรัฐ
4%

รถจัก รยานยนต
32.4 ลาน
เหรียญสหรัฐ
1%

ชิ้นสวนรถยนต
2,398.1 ลาน
เหรียญสหรัฐ
79%

4. มาตรการสงออก/นําเขาของไทย
4.1 มาตรการสงออก
• เป น สิ น ค า ที่ ไ ม ห า มส ง ออก ตามรายการสิ น ค า ที่ มี
มาตรการจัดระเบียบการสงออก ยกเวน รถยนตที่สงออกไปไตหวัน
ตองดําเนินการดังนี้
- การจัดสรรปริมาณการสงออก
- หนังสือรับรองการสงออกโดยกรมการคาตางประเทศ
- หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาที่ออกโดยกรมการคา
ตางประเทศ
4.2 มาตรการการนําเขา
• รถยนตที่ใชแลวทุกชนิด ยกเวน รถยนตที่ไมไดอยูในตาม
หมายการควบคุม เชน รถยก รถเกรดถนน และรถยนตที่มีประกาศ
หรือระเบียบควบคุมไวแลวเปนการเฉพาะ (ตองทําตามขั้นตอนของ
กรมการคาตางประเทศ)
• การนําเขารถยนตบรรทุกคนโดยสาร (รถตนแบบ) :
รถยนตที่ทําเฉพาะเพื่อบรรทุกคน รถยนตโดยสารชนิดหกลอที่มีที่
นั่งตั้งแตสิบคนขึ้นไปไมวาจะมีที่นั่งประกอบหรือติดอยูดวย หรือไม
ก็ตาม (ทั้งใหมและใชแลว) ในหลักการไมอนุญาตใหนําเขา เวนแต
ขอนําเขาเพื่อ เปนตนแบบ โดยตองทําตามขั้นตอนของกรมการคา
ตางประเทศ
• การนําเขารถยนตนั่งที่ใชแ ลว เปนตามขั้นตอนของ
กรมการคาตางประเทศ
5. อัตราภาษี/คาธรรมเนียม
รายการ
รถยนตนั่งสวนบุคคล
รถบรรทุก
รถจักรยานยนต
ชิ้นสวนรถยนต
ชิ้นสวนรถ
จักรยานยนต

ตาม พรก.
30,100,
200
40, 100
60
60
60

MFN Rate
10, 60, 80

WTO Rate
80

5, 40, 60
60
10, 17, 30, 35,
42
0, 10, 30, 40

80
-

6. กฎหมายที่เกี่ยวของ
• รถยนตที่ใชแลวควบคุมการนําเขาตามกฎกระทรวงพาณิชยฯ
ฉบับที่ 85 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2543 ระเบียบกระทรวงพาณิชยฯ
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2534 และประกาศกรมการ
คาตางประเทศ ฉบับที่ 128 พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2537
• รถจั ก รยานยนต ที่ ใ ช แ ล ว ควบคุ ม การนํ า เข า ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชยฯ ฉบับที่ 113 พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม
2539 และประกาศกรมการคาตางประเทศ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2539 ลง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2539
• รถยนตที่ใชแลวทุกชนิดเปนสินคาที่มีมาตรการควบคุมการ
นําเขาตามประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 50) พ.ศ.2512 (ฉบับที่ 66)
พ.ศ.2515 (ฉบับที่88) พศ.2521 (ฉบับที่85) พ.ศ.2534 และปจจุบัน
สามารถนํารถยนตที่ใชแลวเขามาในราชอาณาจักร เพื่อปรับสภาพ
แลวสงออกไดตามระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําเขารถยนต
ที่ใชแลวเขามาในราชอาณาจักร เพื่อปรับสภาพแลวสงออก พ.ศ.2544
7. ปญหาที่ไทยประสบ
(1) ความสามารถในการผลิต ยังขาดเทคโนโลยีที่เปนแกนแท
ของตนเอง ยังตองพึ่งเทคโนโลยีจากตางประเทศ
(2) ขาดการถายทอดเทคโนโลยีอยางจริงจัง
(3) ไมมีศูนยกลางทางดาน R&D
8. กฎระเบียบของประเทศคูเจรจา
- จีน มีการกําหนดมาตรการที่เสมือนเปนอุปสรรคทางการคาที่
มิใชภาษีในสวนสินคายานยนตจําแนกได 3 ประเภท คือ 1) มาตรฐาน
สินคา 2) ควบคุมการนําเขา และ 3) จํากัดปริมาณนําเขา
- อินเดีย หามนําเขายานพาหนะ ยานยนตมือสองที่มีอายุเกิน 3
ป

9. ทาทีการลดภาษีของไทย
ปที่ลดภาษี เปน 0
รถยนตนั่งสวนบุคคล
รถบรรทุกและรถกระบะ
รถจักรยานยนต
ชิ้นสวนรถยนต
ชิ้นสวนรถ จักรยานยนต

ทันที

2549
อินเดีย เปรู บาหเรน
อินเดีย ออสเตรเลีย เปรู บาหเรน

-

เปรู บาหเรน

2553
ญี่ปุน สหรัฐฯ จีน
ญี่ปุน สหรัฐฯ
ทุกประเทศ
อินเดีย ออสเตรเลีย
ญี่ปุน
ทุกประเทศ

หลังป 2553

จีน (บางตัว)

10. ทาทีภาคเอกชน
- กรณี FTA ไทย-สหรัฐฯ ในรายการสินคายานยนตพิกัด 84 และ 87 ไดแกเครื่องยนต และผลิตภัณฑยานยนตโดยขอใหมีทาทีเปน
R-reciprocal (ป 2549) ทั้ง sector ยานยนต ไมใชเปนการแลกเปลียนเฉพาะพิกัดสินคาตอพิกัด
- แหลงกําเนิดนินคา เสนอใหใช Local Content 40% เหมือน AFTA หรือใชรูปแบบที่เจรจากับออสเตรเลีย Change of Tariff
Classification และ Local Content 40%
สํานักวิชาการดานวิเคราะหและประเมินผลการเจรจา
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
ธันวาคม 2547

