เครื่องใชไฟฟา
1. ขอบเขตสินคา พิกัด
8414.30 , 8414.51 , 8414.59 , 8415 , 8417.20, 8418 , 8450 ,
8451 และ 8502-8548 (ยกเวน 8504 , 8512 , 8525 , 8534 ,85418542) (ชื่อสินคาแทบทาย)
2. การผลิต มีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายใน และมีเหลือ
สงออก มีผูผลิต 318 ราย
3. การคา (ป 2546)
3.1 ประเทศไทยเปน net exporter
3.2 การสงออก ป 2546 มูลคาสงออก 9,725.90 ลานเหรียญ
สหรัฐ ตลาดสงออกหลัก คือ สหรัฐฯ 20.6% ญี่ปุน17% สิงคโปร
7.8% มาเลเซีย 4.8% คูแขงขัน คือ จีน 18.6% เม็กซิโก 12.5 %
สหรัฐฯ 7.6%

มูลคา นํา เขา เครื่องใชไฟฟา
ลานเหรีย ญสหรัฐ
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สินคานําเขาสําคัญป 2546

9,725.9

10,000.0

8,218.6

เครื่องวีดีโอ
21%

7,219.7

8,000.0

2546

สินคานําเขาหลัก
ในป 2546 ไดแก หลอดภาพโทรทัศนสีมูลคา 814.9 ลาน
เหรียญสหรัฐ เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ 514.5 ลาน
เหรียญสหรัฐ เครื่องวีดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณ สวนประกอบ 405.9
ลานเหรียญสหรัฐ และคอมเพรสเซอรของเครื่องทําความเย็น 217.9
ลานเหรียญสหรัฐ

มูลคาสงออกเครื่องใชไฟฟา
ลานเหรียญสหรัฐ
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สินคาสงออกหลัก
ในป 2546 ไดแก เครื่องรับวิทยุ โทรทัศนและสวนประกอบ
มูลคา 2501.8 ลานเหรียญสหรัฐ เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ
1,430.3
ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ เครื่ อ งวี ดี โ อ เครื่ อ งเสี ย งอุ ป กรณ
สวนประกอบ 1,011.1 ลานเหรียญสหรัฐ แผงสวิทซและแผงควบคุม
กระแสไฟ 564.4
ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ และตู เ ย็ น ตู แ ช แ ข็ ง และ
สวนประกอบ 528.2 ลานเหรียญสหรัฐ
สินคาสงออกสําคัญป 2546
ตูเย็น ตูแช
9%
เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน
41%

แผงสวิทซ
9%

เครื่องปรับอากาศ
24%

วีดีโอ
17%

3.3 การนําเขา ป 2546 มูลคานําเขา 6,822.3 ลานเหรียญสหรัฐ
แหลงนําเขา ไดแก ญี่ปุน26.9% จีน 13.3% มาเลเซีย 11.9%
เกาหลีใต 8.1%

คอมเพรสเซอร
11%

เครื่องรับวิทยุ
26%

4. มาตรการสงออก/นําเขาของไทย
- มาตรฐานสินคา สมอ. กําหนดมาตรฐานบังคับสําหรับ
สินคาไฟฟา 17 รายการไดแก 1) หลอดไฟฟา 2) ฟวสกามปู 3)
สายไฟฟาทองแดงฯ 4) บัลลาสต 5) สตารเตอร 6) สายไฟ
อลูมิเนียม 7) ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ 8) เตารีด 9) เตา 10)
พัดลม
11) หลอดฟลูออเรสเซนซ 12) เครื่องใช
อิเล็กทรอนิกสฯที่ใชกับแหลงจายไฟประธาน 13) ระบบกําลังไฟ
14) เครื่องอบผา
15) เครื่องซักผา 16) บริภัณฑสองสวาง 17)
กระติกน้ํารอน
นอกจากนี้บางรายการอยูภายใตมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) เชน เครื่องปรับอากาศ เปนตน
- มาตรการสงเสริมการลงทุน ผูประกอบการบางรายไดรับ
สิ ท ธิ ต ามมาตรการส ง เสริ ม การลงทุ น เช น ยกเว น อากรขาเข า
เครื่องจักรที่ใชในการผลิต ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบ เปนตน
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5. อัตราภาษี/คาธรรมเนียม เฉพาะสินคาสําคัญ
พิกัด (รายการ)
ตาม MFN
WTO หมายเหตุ
Rate
พรก. Rate
841430
30 1 ,15*
30
*1มค.48เหลือ
10%
(คอมเพรสเซอร)
8415
60 30
30
(เครื่องปรับอากาศ)
8418 (ตูเย็น)
60 30
30
8521 (วีดีโอ)
60 10,20*
30
*1มค.48เหลือ
10%
8527 (เครื่องรับวิทยุ) 60 1,15*, 20 9.33, 9.33%คือแบบ
30
พกพา
8528 (โทรทัศน)
80,100 20
30
8537 (แผงสวิทซ)
35 1,15*
*1มค.48เหลือ
10%
854011 (หลอดภาพ) 35 ยกเวน
อากร
6. กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรศุลกากร
และยกเวนอากรศุลกากร ตาม ม.12 แหง พรก. พิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ.2530 (ฉบับที่16) สาระสําคัญคือของหรืออุปกรณสวนประกอบ
ที่นําเขามาเพื่อใชผลิตหรือประกอบ อัตราตามราคาสูงกวารอยละ 5
ใหลดลงเหลือรอยละ 5 เชน พิกัด 841451 (พัดลม) 841510
(เครื่องปรับอากาศ) 841810 (ตูเย็น) เปนตน
7. ปญหาที่ไทยประสบ
1) มาตรการ NTBSของประเทศคูเจรจา เชน CCC Mark ของ
จีน ภาษีระหวางรัฐของอินเดีย

2) มาตรการของไทย ใชเวลามาก เช น การจัดทํามาตรฐาน
บังคับสําหรับสินคานําเขา ปญหาเรื่องโครงสรางภาษีวัตถุดิบสูงไม
สอดคลองกับภาษีนําเขาสินคาสําเร็จรูป
3) มี ก า ร นํ า ข อ ง ใ ช แ ล ว ม า เ ป น ส ว น ป ร ะ ก อ บ เ ช น
ค อ ม เ พ ร ส เ ซ อ ร เ ก า จ า ก ญี่ ปุ น ม า เ ป น ส ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน
8. กฎระเบียบของประเทศคูเจรจา
- จีน ใหแสดงเครื่องหมาย CCC Mark ,ตองมีใบรับรอง
คุณภาพจาก State Administrative of Import and Export Commodity
Inspection (SACI) ประกอบการนําเขา ,มีการกําหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพขั้นต่ําในการใชพลังงานกับตูเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ
- สหรัฐฯ มี 1) กฎหมายควบคุมเครื่องมือเครื่องใชที่รบกวน
คลื่นวิทยุของหนวยงาน FCC (The Federal Communications
Commission) กําหนดใหสินคาอิเล็กทรอนิกสทุก Items ตองผานการ
ตรวจสอบจาก EMC (Electronic Magnetic Compatibility) เพื่อไมให
คลื่นไฟฟาจากการใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสรบกวนการทํางานของ
อุปกรณอื่นๆ 2) มีกฎหมาย Trademark
- อินเดีย มีเรื่องภาษีระหวางรัฐ และตองมีมาตรฐาน ISI
Mark
- ญี่ปุน สินคาตองไดมาตรฐานตามที่กําหนดไวใน Electrical
Appliance and Material Control Law ,สินคาตองติดฉลากภาษาญี่ปุน
, มีกฎหมายเกี่ยวกับการนําเครื่องใชไฟฟาเกากลับมาใชใหม
- ออสเตรเลีย เครื่องใชไฟฟาตองเปนไปตาม Australian
Standard, เครื่องใชไฟฟาตองไดรับการทดสอบและรับรองความ
ปลอดภัยกอนวางจําหนาย,
ตองมีมาตรฐาน
International
Electrotechnical Commission (IEC)

9. ทาทีการลดภาษีของไทยกับประเทศคูคา ไดแก อินเดีย ญี่ปุน เปรู ออสเตรเลีย สหรัฐ จีน บาหเรน เฉพาะสินคาสําคัญ
ปที่ลดภาษีเปน0
ทันที
ป 2549
ป 2553
841430 (คอมเพรสเซอร)
ทุกประเทศ เวนจีน
8415 เวน 841510
บาหเรน =*E0%
ทุกประเทศ เวนบาหเรน
841510 (เครื่องปรับอากาศแบบติด
บาหเรน =*E0% ทุกประเทศ เวนจีน/บาหเรน
หนาตาง)
841810-841850 (ตูเย็น)
บาหเรน =E*0% ทุกประเทศ เวนจีน/ บาหเรน
852712-90 เวน 852721
ทุกประเทศ
852721 (เครื่องรับวิทยุ)
บาหเรน เปรู
ทุกประเทศ เวนบาหเรน เปรู
852812 (โทรทัศนสี)
ทุกประเทศ เวนจีน
852813 ,21, 22, 30
ทุกประเทศ
853710 (แผงสวิทซแรงดันไมเกิน1,000 บาหเรน =E*3% เปรู สหรัฐ
โวลต)
853720 (แรงดันเกิน1,000โวลต)
บาหเรน=E*3% เปรู สหรัฐ ญี่ปุน
854011 (หลอดภาพสี)
8521 (วีดีโอ)

หมายเหตุ : E* = การเรงลดภาษีสินคาบางสวนกอน

-

ทุกประเทศ

-

ทุกประเทศ

-

หลังป2553
จีน
จีน
จีน

-

-

จีน
อินเดียจีน ญี่ปุน
ออสเตรเลีย
อินเดีย จีน
ออสเตรเลีย
-

21
10. ทาทีภาคเอกชน
ภาคเอกชน ทั้งสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการคาแหงประเทศ ขอใหภาครัฐ สนับสนุน ดังตอไปนี้
1) มาตรการที่มิใชภาษี ใหภาครัฐพิจารณาปญหาทางการคาที่ไมใชภาษีกับทุกประเทศที่ตองการเปดเขตการคาเสรี
2) ปญหาภายในประเทศ คือเรื่องความพรอมและการออกมาตรฐานสินคานําเขาของไทยลาชา ขณะที่ประเทศคูคามีความพรอมเรื่องนี้
มากกวา ซึ่งมีผลใหสินคาจากประเทศคูคาไหลเขาสูประเทศไทยไดงาย แตไทยสงออกไปไดยาก จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการเรื่อง
มาตรฐานสินคา
3) ขอใหกระทรวงการคลังปรับลดภาษีวัตถุดิบใหคลองกับภาษีนําเขาสินคาสําเร็จรูป
---------------------------------กลุมงานวิเคราะหผลกระทบการเจรจา
สํานักวิชาการดานวิเคราะหและประเมินผลการเจรจา
กรมเจรจาการคาระหวางประเท
ธันวาคม 2547

