เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน และสวนประกอบ
1. ขอบเขตสินคา :
- เครื่องรับวิทยุ (พิกัด8527)
- เครื่องรับโทรทัศน (พิกัด8528)
- สวนประกอบเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน (พิกัด8529)

มูลคาการนําเขาเครื่อ งรับวิทยุ โทรทัศน และสวนประกอบ
ลานเหรีย ญสหรัฐ
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2. การผลิต มีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในและมีเหลือ
สงออก จํานวนการผลิต ในป 2545 มีจํานวน 6,095,000 เครื่อง
(ขอมูลสถาบันไฟฟาฯ)
3. การคา(ป 2546)
3.1 ประเทศไทยเปน net exporter
3.2 การสงออก ป 2546 มูลคาสงออก 2,501.80 ลานเหรียญ
สหรัฐ ตลาดสงออกหลัก คือสหรัฐฯ 34.5% ญี่ปุน 13.5%
สหราชอาณาจักร 4.9 7.8% สิงคโปร 13.4% คูแขงขัน คือ จีน 25.9%
มาเลเซีย 13.7 % ญี่ปุน 5.8%
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สินคา นํา เขา สํา คัญ
วิทยุ 84.8
ลานเหรีย ญสหรัฐ
16%
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สินคานําเขาหลัก
ในป 2546 ไดแก สวนประกอบฯ มูลคา 280.8 ลานเหรียญ
สหรัฐ เครื่องรับโทรทัศน 148.9 ลานเหรียญสหรัฐ เครื่องรับวิทยุ
84.8 ลานเหรียญสหรัฐ

มูลคาการสงออกเครื่อ งรับวิทยุ โทรทัศน และสวนประกอบ
ลานเหรีย ญสหรัฐ
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สินคาสงออกหลัก
ในป 2546 ไดแก เครื่องรับโทรทัศน มูลคา 1,136.3 ลานเหรียญ
สหรัฐ สวนประกอบฯ 880.5 ลานเหรียญสหรัฐ เครื่องรับวิทยุ 485
ลานเหรียญสหรัฐ
สินคา สงออกสํา คัญ
สวนประกอบ
880.5 ลาน
เหรีย ญสหรัฐ
35%

วิทยุ
485 ลาน
เหรีย ญสหรัฐ
19%

โทรทัศน
1,136.3 ลาน
เหรีย ญสหรัฐ
46%

3.3 การนําเขา ป 2546 มูลคานําเขา 514.5 ลานเหรียญสหรัฐ
ไดแก ญี่ปุน 20.2% เกาหลีใต 20.1% จีน 13.5%
แหลงนําเขา
มาเลเซีย 12%

4. มาตรการสงออก/นําเขาของไทย
- เครื่องรับวิทยุ โทรทัศนและสวนประกอบอยูภายใตมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม คื อ มอก.1195-2536
(เครื่ อ งใช
อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณเกี่ยวของที่ใชกับแหลงจายไฟฟาประธาน
สําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคลายกัน เฉพาะ
ดานความปลอดภัย) เปนมาตรฐานบังคับ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 31
สิงหาคม 2545 และมีบาง มอก. ที่เกี่ยวเนื่อง เชน มอก.1987-2543
(บริภัณฑและระบบเสียงและภาพ,วีดิทัศนและโทรทัศน) เปนตน
- โทรทัศนสีเปนรายการที่ไดรับการสนับสนุนการลงทุนจาก
BOI ซึ่งจะไดรับสิทธิพิเศษ เชน ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรที่ใชใน
การผลิต ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบ เปนตน
5. อัตราภาษี/คาธรรมเนียม เฉพาะสินคาสําคัญ
พิกัด(รายการ)
ตาม MFN WTO หมายเหตุ
พรก. Rate Rate
8527(เครื่องรับวิทยุ)
60 15*,20 9.33,30 9.33%คือแบบ
พกพา
8528(โทรทัศน)
80,100 20
30
8529(อุปกรณ
5,60 1 ,15* 0,30 *1 มค.48
สวนประกอบ)
เหลือ0%

6. กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรศุลกากร
และยกเวนอากรศุลกากร ตาม ม.12 แหง พรก.พิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ.2530( ฉบับที่16) สาระสําคัญคือของหรืออุปกรณสวนประกอบ
ที่นําเขามาเพื่อใชผลิตหรือประกอบ อัตราตามราคาสูงกวารอยละ 5
ใหลดลงเหลือรอยละ 5 ไดแก พิกัด 852713 852719 852721
852731 852830
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7. ปญหาที่ไทยประสบ
1) มาตรการ NTBSของประเทศคูเจรจา เชน CCC Mark ของ
จีน ภาษีระหวางรัฐของอินเดีย
2) มาตรการของไทย ใชเวลามาก เชน การจัดทํามาตรฐาน
บังคับสําหรับสินคานําเขา ปญหาเรื่องโครงสรางภาษีวัตถุดิบสูงไม
สอดคลองกับภาษีนําเขาสินคาสําเร็จรูป

- สหรัฐฯ มี 1) กฎหมายควบคุมเครื่องมือเครื่องใชที่รบกวน
คลื่นวิทยุของหนวยงาน FCC (The Federal Communications
Commission) กําหนดใหสินคาอิเล็กทรอนิกสทุก Items ตองผาน
การตรวจสอบจาก EMC (Electronic Magnetic Compatibility) เพื่อ
ไมใหคลื่นไฟฟาจากการใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสรบกวนการทํางาน
ของอุปกรณอื่นๆ 2) มีกฎหมาย Trademark
- อินเดีย มีเรื่องภาษีระหวางรัฐและตองมีมาตรฐาน ISI Mark
- ญี่ปุน สินคาตองไดมาตรฐานตามที่กําหนดไวใน Electrical
Appliance and Material Control Law,สินคาตองติดฉลากภาษาญี่ปุน,
มีกฎหมายเกี่ยวกับการนําเครื่องใชไฟฟาเกากลับมาใชใหม
- ออสเตรเลีย
เครื่องใชไฟฟาตองเปนไปตาม Australian
Standard, เครื่องใชไฟฟาตองไดรับการทดสอบและรับรองความ
ปลอดภั ย ก อ นวางจํ า หน า ย,
ต อ งมี ม าตรฐาน International
Electrotechnical Commission (IEC)

8. กฎระเบียบของประเทศคูเจรจา
- จีน ใหแสดงเครื่องหมาย CCC Mark , ตองมีใบรับรอง
คุณภาพจาก State Administrative of Import and Export Commodity
Inspection (SACI) ประกอบการนําเขา
9. ทาทีการลดภาษีของไทยกับประเทศคูคา ไดแก อินเดีย ออสเตรเลีย ญี่ปุน เปรู สหรัฐ จีน บาหเรน เฉพาะสินคาสําคัญ
ปที่ลดภาษีเปน0
852712-90 เวน 852721

ทันที
-

ป 2549
-

ป 2553
ทุกประเทศ

บาหเรน เปรู
852721 (เครื่องรับวิทยุ)
ทุกประเทศเวนบาหเรน/เปรู
852812(โทรทัศนสี)
ทุกประเทศ เวนจีน
852813, 21, 22, 30
ทุกประเทศ
8529 101-8529909 เวน ทุกประเทศ = U*
8529102(สายอากาศฯ)
8529102(สายอากาศฯ
ทุกประเทศ เวนจีน
* = สินคาที่สามารถลดภาษีใหแกประเทศคูคา แบบลดฝายเดียว ไดทันที

หลังป 2553
จีน
จีน

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

