บริการซ่อมบารุงรถยนต์
(Maintenance and repair services of motor vehicles)

1. สถานการณ์ภาพรวม
1.1 แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาของบริการซ่อมบารุงของโลก
ทิศทางการพัฒนาของธุรกิจซ่อมบารุงในปี 2561 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง สาคัญ จากการพัฒนา
อย่างรวดเร็วของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจที่จะต้องเตรียมตัว
ปรั บ เปลี่ย นแผนธุร กิจ และ การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในการซ่อมบารุง เช่น การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตรวจสภาพ การเชื่อมโยงของข้อมูลการใช้งานยานพาหนะ การใช้เครื่องยนต์
ระบบไฟฟ้า (electrification) รวมถึง การพัฒ นาของธุรกิจการแปรรูปและประกอบกลุ่ มชิ้นงานขนาดใหญ่
(modularization) การพัฒนาของเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญที่ เปลี่ยนทิศทางของธุรกิจ บริการซ่อม
บารุง ความต้องการของตลาด รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคในอนาคต
ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี Electronic Vehicles และ Autonomous driving ยังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่
สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย แต่เป็นที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อบริการซ่อมบารุงรถยนต์อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เนื่องจากกระแสของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก กาลังอยู่ในการวิจัยและพัฒนารถยนต์พลังงานสะอาด
กันอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย1มองว่าการเตรียมความพร้อมในช่วงต้น อาจทาได้โดยการวางแผนส่งเสริม
การลงทุน การพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีสาหรับการขับเคลื่อน การปรับตัวของห่วงโซ่การผลิตยานยนต์
และชิ้นส่วนในไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานอย่างสถานีชาร์จไฟ รวมถึงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบารุงรถยนต์
ไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่จะเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าอาจต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
อย่างไรก็ตามปัญหาที่อาจเกิดในการซ่อมบารุงรถยนต์ไฟฟ้าคือ การจัดหาอะไหล่สาหรับการซ่อมบารุง
ที่ยังมีในวงจากัดและราคาสูง โดยเฉพาะแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนสาคัญต่อการขับเคลื่อนรถยนต์ ยังคงมีราคาสูง จึง
ทาให้ต้นทุนสาหรับการซ่อมบารุงหรือการทดแทนอะไหล่ที่ชารุดหรือเสื่อมสภาพอยู่ในระดับสูงตามไปด้วย อีก
ทั้งศูนย์สาหรับการซ่อมบารุงรักษารถยนต์และสถานีชาร์จไฟยังไม่มีการเปิดให้บริก ารอย่างแพร่หลาย ซึ่งใน
ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานีชาร์ตยานยนต์ประมาณ 15 สถานีเท่านั้น ซึ่งมีไว้สาหรับทดลองใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า
เท่านั้น ดังนี้ จะเห็ นได้ว่าหากผู้ ประกอบธุรกิจทาการศึกษาและพัฒนาระบบการซ่อมบารุงให้ทันต่อความ
ต้องการของตลาด และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป โอกาสในการขยายตัวของธุรกิจก็จะเพิ่มมากขึ้น
อีกหนึ่งประเด็นที่ในเวทีการเจรจาหลายเวทีโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหภาพยุโรป หรือ
แคนาดา ให้ความสาคัญเป็นอย่างมากในการประกอบธุรกิจ คือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การยกระดับ
มาตรฐานของการซ่ อ มบ ารุ ง ที่ ลั ก ษณะของการประกอบธุ ร กิ จ โดยทั่ ว ไปอาจส่ ง ผลกระทบในด้ า นลบแก่
สิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ ทางเสียง และการปล่อยของเสียลงในแม่น้า การพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากจะเป็นการยกระดับการประกอบธุรกิจ ในประเทศ และเอื้อต่อการ
นาธุรกิจไปลงทุนในต่างประเทศ ยังมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ในอนาคต Big data จะเข้ามามี
บทบาทและเป็นส่วนสาคัญที่อาจเปลี่ยนลักษณะระบบการบารุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต์ ระบบสามารถ
ระบุช่วงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วน โดยการประมวลผลจากการบันทึกข้อมูลการทางานของยานยนต์
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1.2 สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันภายในภูมิภาคอาเซียน
ตลาดธุรกิจซ่อมรถยนต์ในหลายๆ ประเทศถือว่ามี การขยายตัวค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัว
ของธุรกิจยานยนต์ในประเทศกาลังพัฒนาต่างๆ รวมไปถึงตลาดอินเดียและกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง เช่น
ดูไบ อิหร่ าน และเลบานอน นอกจากนี้ ยังมีตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดสาคัญ และมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ เนื่องจาก
ประเทศจีนมีแนวโน้มการใช้รถยนต์เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 100 แต่ยังมีปัญหาด้านการบารุงรักษาที่ถูกวิธี
กัมพูชา
มีผู้ประกอบการซ่อมรถยนต์ทั่วไปทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางจานวนมาก แต่ส่วนใหญ่ยังขาดมาตรฐานใน
การซ่อม อีกทั้งยั งขาดช่างฝี มือและช่างเทคนิคผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งกิจการซ่อมรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องมือที่
ทันสมัย และใช้ช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ราคาแพง ส่วนใหญ่จะมี
เฉพาะศูนย์บริการของตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ เช่น โตโยต้า มิตซูบิชิ ฟอร์ด ฮอนด้า นิสสัน อีซูซุ เมอร์เซ
เดสเบนซ์ เปอโยต์ และจี๊ปเชอโรกี เป็นต้น
ทั้งนี้ กิจการซ่อมรถยนต์ โดยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงพนมเปญ มีชาวกัมพูชาเป็ นเจ้าของและบริหารจัดการ
ประมาณร้อยละ 60 รองลงมาประมาณร้อยละ 30 ชาวเวียดนามเป็นเจ้าของ และร้อยละ 10 เป็นของชาวต่างชาติ
อื่นๆ โดยมีชาวไทยเพียง 2 รายเท่านั้นที่ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ในกรุงพนมเปญและในจังหวัดเสียม
ราฐ โดยได้ประกอบธุรกิจด้านซ่อมรถยนต์ในกัมพูชามากว่า10 ปี และได้รับความเชื่อถือในผลงานและการบริหาร
จัดการธุรกิจประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี2
อย่างไรก็ดี การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของกัมพูชายังมีข้อจากัดอยู่มาก จึงทาให้พื้นผิวถนนที่ใช้สัญจร
มีสภาพขรุขระ ประกอบกับสภาพรถยนต์ที่ใช้กันอยู่ในกัมพูชานั้น กว่าร้อยละ 85 เป็นการนาเข้ารถยนต์ใช้แล้วจาก
ต่างประเทศ จึงทาให้ธุรกิจบริการซ่อมบารุงรักษารถยนต์เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง โดยกิจการซ่อมรถยนต์ทั่วไปในกรุง
พนมเปญนั้นจะให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ เช่น การตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า และระบบช่วงล่าง
ทั้งนี้ ผู้ใช้รถยนต์ในกัมพูชาสามารถจาแนกได้ 2 กลุ่มหลัก ดังนี้
- กลุ่มชาวต่างชาติ บริษัทต่างชาติ องค์กรระหว่างประเทศ และนักการทูต ซึ่งกลุ่มนี้มักนิยมส่งรถยนต์ทั้ง
ของตนเองและของสานักงานฯ เข้าซ่อมบ ารุงและตรวจเช็คในอู่ที่ได้มาตรฐานหรือ ศู นย์บริการของบริษัทผู้ค้า
รถยนต์ยี่ห้อต่างๆ เพราะต้องการคุณภาพและความมั่นใจของการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของอะไหล่
รถยนต์ที่เป็นของแท้ มากกว่าราคา/อัตราค่าบริการ
กลุ่มประชาชนทั่วไปทั้งระดับกลางและล่าง ซึ่งมีจานวนกว่าร้อยละ 85 ของประชากรทั้งหมด มักจะนา
รถยนต์มาซ่อมเมื่อมีรถยนต์มีความขัดข้อง เสียหาย หรือใช้การไม่ได้เท่านั้น ซึ่งไม่ได้ให้ความสนใจในการบารุงรักษา
หรือป้องกันรถยนต์ก่อนเกิดความเสียหาย เช่ น จะไม่เปลี่ยนสายพานเครื่องยนต์ หรือเปลี่ยนถ่ายน้ามันหล่อลื่น
ต่างๆ เมื่อครบกาหนดอายุการใช้งาน เป็นต้น แต่จะคานึงถึงราคา/อัตราค่าบริการในการซ่อมเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจนารถยนต์ของตนเองเข้ารับบริการก่อน ส่วนราคาและคุณภาพของอะไหล่นั้นจะเป็นปัจจัยรองลงมาโดย
คานึงถึงเพียงทาการซ่อมเพื่อให้ใช้งานต่อไปได้ก็เพียงพอ ไม่จาเป็นต้องคานึงถึงอายุการใช้งานภายหลังการซ่อม
บารุง
นอกจากนี้การขาดเเคลนช่างเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องยนต์และช่างฝีมือผู้ชานาญในกัมพูชา เนื่องจากระบบ
การศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ทั่วถึง ทาให้การบริการซ่อมรถยนต์ส่วนใหญ่ดาเนินการโดยชาวเวียดนาม
เนื่องจากมีทักษะและความรู้ความชานาญที่ดีกว่า ส่วนช่างเทคนิคและช่างฝีมือผู้ชานาญชาวกัมพูชาที่มีอยู่ประจา
ตามศูนย์ให้บริการของบริษัทตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ของแต่ละยี่ห้อนั้น ล้วนแต่เป็นช่างที่ผ่านการฝึกฝนอบรมและ
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“อุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์และจักรยานยนต์ในประเทศกัมพูชา แนวโน้ม โอกาส อุปสรรค และความท้าทาย”., กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจ
บริการ 3 สานักส่งเสริมธุรกิจบริการ อ้างอิง สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ.
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เรียนรู้ทักษะจากประเทศไทยทั้งสิ้น ดังนั้นโอกาสในการขยายธุรกิจซ่อมรถยนต์สาหรับผู้ประกอบการชาวไทยใน
ประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความน่าสนใจ
ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น ไทยมีข้อได้เปรียบหลายด้านกว่าประเทศในแถบนี้ ไม่ว่าจะเป็น
อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียที่มีการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงต้องมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน
ประเทศไทยมี ก ารสนั บ สนุ น รถยนต์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น รถยนต์ ป ระหยั ด พลั งงาน
มาตรฐานสากลหรือ Eco car ซึ่งการพัฒนาในส่วนนี้จะส่งผลดีกับธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ที่จะขยายการลงทุนไปใน
ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย3
สปป.ลาว
ลาวถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดการลงทุนที่น่าสนใจ โดยข้อมูลจากการจัดทาแผนที่การตลาดสาหรับ SMEs สู่
ตลาดอาเซียน (ASEAN Niche Market Mapping) ของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) พบว่าเศรษฐกิจในประเทศสปป.ลาวมีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่า สปป.ลาวจะเป็นประเทศขนาด
เล็ กที่มีประชากรภายในประเทศเพีย ง 6 ล้ านคน แต่ ก็มีบทบาทเสมือนเป็นแบตเตอรี่แห่ งเอเซีย และมีอัตรา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเซียตะวันออกรองจากจีน ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชากรชาวลาวเริ่มมีกาลังซื้อมากขึ้น อีกทั้งทรัพยากรในประเทศยังมีอยู่เป็นจานวนมาก นอกจากนี้ลาวยังมี
โครงการทางเศรษฐกิจระยะยาวผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จ ะเป็นแบตเตอรี่แห่ งอาเซียน ซึ่งก็จะมีนักลงทุนทั้งจีน
เวียดนาม ไทย ต่างเข้าไประดมทุนซึ่งจะช่วยส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของลาวดีขึ้น
นอกจากนี้ สสว. ยังระบุเมืองเป้าหมายการค้าของ SMEs ไทย ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทร์แขวงหลวงพระ
บาง และแขวงจาปาสัก โดยหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่มีโอกาสในการเข้าตลาดนี้คือ กลุ่มสินค้ายานยนต์ชิ้นส่วนอะไหล่
โดยเฉพาะล้อแม๊กซ์ ฟิล์มกรองแสง GPS เครื่องเสียง และอู่ซ่อมรถ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการผลักดันธุรกิจของไทยออกสู่อาเซียน โดยเฉพาะธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์ เนื่องจากประเทศไทยได้เปรียบคู่แข่ง เพราะเป็นฐานการผลิต
ชิ้นส่วน อุปกรณ์รถยนต์และส่งออกไปทั่วโลก รวมถึงมีช่างฝีมือที่เชี ยวชาญ จึงต้องเร่งผลักดันกลุ่มธุรกิจนี้ให้ให้มี
การขยายฐานการผลิตออกไป อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายไม่ได้จากัดเฉพาะการให้บริการคนลาวเท่านั้น แต่ยังบริการทั้งคน
อาเซียนที่จะเข้าไปทาธุรกิจหรือพักพิงในประเทศลาวด้วย
1.3 สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันภายในประเทศ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ได้ถูกกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนาหนึ่งในสิบของโลก และเป็นศูนย์กลางผู้ผลิตรถยนต์แห่งภูมิภาค ซึ่งหากวัดกันด้วย
ปริมาณการผลิตแล้ว แผนการทางด้านการส่งเสริมดังกล่าวได้รับการกาหนดให้เป็นแนวทางปฏิบั ติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายภายในเวลาที่กาหนดไว้
ในแง่ของเทคโนโลยีในการผลิต รถยนต์ยุคใหม่ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น ไม่เฉพาะแต่การพัฒนาในแง่
พลังงานเชื้อเพลิงเท่านั้น แต่รวมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ภายในรถด้วย ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลโดยตรง
ต่อผู้ประกอบการธุรกิจซ่อมรถยนต์ กล่าวคือ รถยนต์ยุคใหม่จะถูกผู้ผลิตกาหนดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และ
ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเอาไว้ตามระยะการใช้งาน ซึ่งเมื่อถึงกาหนดแล้วรถยนต์ส่วนใหญ่จาเป็นต้องทาการเปลี่ยนอุปกรณ์
3
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หรือชิ้นส่วนนั้นๆ โดยทีไ่ ม่สามารถทาการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมได้เหมือนกับชิ้นส่วนกลไกในเครื่องยนต์รุ่น
เก่า นอกจากนี้การผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนมาเพื่อสนับสนุนการซ่อมบารุงหลังการขายของรถยนต์ในปัจจุบันได้กาหนด
ตัวเลขที่ชัดเจนตามสัดส่วนของรถยนต์ที่ถูกผลิตขึ้นมา และมีการกาหนดอายุการใช้งาน ซึ่งแตกต่างกับอะไหล่ของ
รถยนต์ในอดีตที่ไม่มีการกาหนดอายุการใช้งาน จึงทาให้เมื่อใช้รถยนต์ไปถึงระยะทางที่กาหนด อุปกรณ์และชิ้นส่วน
ของรถยนต์จะต้องมีการเปลี่ยนใหม่ทดแทนเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อปริมาณชิ้นส่วนและอุปกรณ์มีจานวนลดลงและหาได้
ยากมากขึ้นในท้องตลาด ราคาค่าซ่อมบารุงจึงสูงขึ้นตามมา ซึ่งอาจเป็นการบังคับผู้บริโภคในทางอ้อมให้จาเป็นต้อง
มีการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการซ่อมกับการเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อ
อุปสงค์ในธุรกิจซ่อมรถยนต์
สาหรับกิจการซ่อมรถยนต์ ก็พบปัญหาโดยเฉพาะกับกิจการซ่อมรถยนต์ขนาดเล็กที่มีอยู่ทั่วไป ไม่สามารถ
ทาการซ่อมรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่มีอุปกรณ์ทันสมัยมากขึ้นได้ ส่งผลให้กิจการซ่อมรถยนต์ประเภทซ่อมเครื่องยนต์และ
ช่วงล่างไม่สามารถทาการซ่อมบารุงได้ ถึงแม้ว่าจะทราบและระบุปัญหาของเครื่องยนต์ได้ก็ตาม ทาให้ตลาดของ
กิจการซ่อมรถยนต์ประเภทนี้กลายเป็นของศูนย์ให้บริการซ่อมบารุงของบริษัทผู้ผลิต/ผู้แทนจาหน่ายรถยนต์แทน
และทาให้กิจการซ่อมรถยนต์ขนาดเล็ ก จาเป็นต้องหันไปซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนหรือ อาจจะปิด
กิจการไปเลย
นอกจากนี้ระบบการศึกษาของไทยยังไม่ได้พัฒนาการเรียนการสอนความรู้ทางด้านเทคนิคที่สามารถผลิต
บุคลากรขึ้นมารองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีรถยนต์ได้ทัน ตามสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษายังคงใช้บทเรียนด้าน
เครื่องยนต์กลไกแบบเดียวหรื อฉบั บเดียวกันกับที่เคยใช้เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา ทาให้ผู้ ที่เรียนจบออกมาจาก
สถาบันต่างๆ จาเป็นต้องมีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมอีกมากก่อนที่จะสามารถทาการซ่อมแซมเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ ได้
ในทางกลับกัน การพัฒนาทางเทคโนโลยีของรถยนต์กลับไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อ “ศูนย์ที่รับซ่อม
เฉพาะส่วน” อย่างเช่น ซ่อมตัวถังและเคาะพ่นสีรถยนต์ ซึ่งยังสามารถให้บริการซ่อมแซมตัวถังและพ่นสีได้เช่นเดิม
แต่ก็อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ทาให้ธุรกิจซ่อมรถยนต์
อิสระ จาเป็นจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือ
จากผู้มาใช้บริการ รวมทั้งจะต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนในการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย
ดังนั้นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจซ่อมรถยนต์ จึงน่าจะเป็นประเภทซ่อมตัวถังและเคาะพ่นสีรถยนต์มากกว่า
ประเภทอื่นๆ โดยข้อมูลสถิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ระบุจานวนโรงงานที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งทาการรวบรวม ณ สิ้นปี 2560 พบว่า มีธุรกิจที่
ให้บริการเกี่ยวกับการซ่ อมบารุงรถยนต์จานวนทั้งสิ้น 6,393 ราย มีมูลค่าจานวนเงินลงทุนทั้งหมด 162,557.73
ล้านบาท และมีแรงงานอยู่ในธุรกิจนี้จานวน 90,350 คน (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 สถิติสะสมจานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
จาแนกตามประเภท รายจาพวก ณ สิ้นปี 2560 4
จานวนโรงงาน
(โรง)

ประเภท

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

(1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือ
6,277
162,073.89
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(2) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
47
212.29
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(3) การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
44
213.98
5
25
57.57
(4) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
รวม
6,393
162,557.73
ที่มา : สถิติสะสมจานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
จาแนกตามประเภท รายจาพวก ณ สิ้นปี 2560

แรงงาน
(คน)
86,397
388
442
123
90,350

2. ลักษณะธุรกิจ
2.1 กิจกรรมสาขาบริการซ่อมบารุงรถยนต์
การค้าบริการในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่องมูลค่าตลาด จานวน
ผู้ประกอบการ และประเภทของธุรกิจ ในแต่ละสาขาบริการได้มีการแตกกิจกรรมย่อยออกไปอีกหลากหลายมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการเจรจาเพื่อเปิดตลาดการค้าบริการระหว่างกันจาเป็นต้องมีความชัดเจนในสาขาบริการ
ต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในระหว่างประเทศสมาชิก องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้กาหนด
สาขาบริการโดยแบ่งเป็น 12 สาขา ซึ่งในแต่ละสาขายังจาแนกออกเป็นสาขาย่อยหรือกิจกรรมต่างๆ ลงไปอีก โดย
ให้สอดคล้องกับที่ United Nation (U.N.) กาหนดตาม Provisional Central Product Classification (CPC) 6
ในส่วนของสาขาบริการซ่อมบารุงรถยนต์นั้น ได้จาแนกกิจกรรมย่อยไว้ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 กิจกรรมภายใต้สาขาบริการซ่อมบารุงรถยนต์
จาแนกตาม CPC Provisional ของ UN และ W120 ของ WTO 7
กิจกรรม
บริการการขายและซ่อมบารุง
รถยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์
(Sale, maintenance and
repair services of
motor vehicles; sales of
related parts and
4

รหัส CPC
6112 บริการซ่อมบารุง
รถยนต์ (Maintenance
and repair services
of motor vehicles)

คาอธิบาย
1) บริการซ่อมบารุงอาจเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ ยกเครื่อง
มอเตอร์ ป รั บ แต่ งรถยนต์ ซ่ อมคาร์ บูเ รเตอร์ แ ละการปรั บ
ระบบไฟฟ้า การซ่อมแซมและการชาร์จแบตเตอรี่ พวงมาลัย
ระบบเกียร์ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อเพื่อปรับสมดุล ระบบเบรค
ระบบไอเสีย ระบบระบายความร้อน การเปลี่ยนหม้อน้า
และการบารุงรักษารถยนต์อื่น ๆ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม., “สถิติอุตสาหกรรม ปี 2560”., ค้นหาวันที่ 4 มิถุนายน 2560., จากเว็บไซด์
http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss59 ,
5 ตัวเลขจานวนโรงงานประเภทการล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์มีจานวนน้อย เนื่องจากการขออนุญาตส่วนใหญ่จะเป็นบริการที่
รวมอยู่ในการบริการประเภทอื่นเช่น สถานีบริการน้ามัน เป็นต้น
6
ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายการให้ครอบคลุมสาขา/กิจกรรมย่อยให้มากขึ้น
7
องค์การการค้าโลก ได้จัดทาเอกสาร MTN.GNS/W/120 โดยจาแนกบริการออกเป็น 12 สาขา ซึ่งเอกสารนี้จาแนกประเภทบริการโดยอิงกับ
Central Product Classification (CPC:) ของสหประชาชาติ และในการเจรจา FTA ของไทยจะใช้การจาแนกประเภทบริการตาม WTO เป็น
แนวทาง
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กิจกรรม
accessories)

รหัส CPC

คาอธิบาย
2) บริการซ่อมบารุงตัวรถยนต์และโครงสร้างรถยนต์อื่นๆ
นอกเหนือจากเครื่องยนต์ อาทิ ประตู ระบบล็อค ติดกันชน
ทาสีรถยนต์ ทาเบาะรถยนต์ หน้าต่าง หน้าจอและหน้าปัด
รถยนต์ และอื่น ๆ
3) บริการรถยนต์ฉุกเฉินบนท้องถนนและการทาความสะอาด
และบริการบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ อาทิเช่น บริการล้าง
อัด ฉีดรถยนต์ บริการขัดและบริการแว็กซ์ ฯลฯ เป็นต้น
(แต่ไม่รวม บริการซ่อมหล่อดอกยางรถยนต์, หล่อดอก, ซ่อม
ปะและเปลี่ยนยางใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้ CPC 36120)

2.2 ลักษณะธุรกิจ/การให้บริการ
ตารางที่ 2
รูปแบบการให้บริการซ่อมบารุงรถยนต์ (Mode of Supply)
รูปแบบการค้าบริการ
ตัวอย่าง
เช่น กรณีช่างซ่ อมบ ารุ งรถยนต์ ชาวญี่ปุ่ น จากบริษั ทแม่ ของ
Mode 1: การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross/border โตโยต้าในประเทศญี่ปุ่น ให้บริการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการ
Supply) ผู้ให้บริการและผู้รับบริการอยู่คนละประเทศ โดย ซ่อมบารุง รถยนต์โตโยต้า รุ่นใช้พลังงานไฟฟ้า ทดแทนพลังงาน
ให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เชื้อเพลิงแก่ช่างซ่อมบารุงรถยนต์ชาวไทย ของบริษัทโตโยต้า
ประเทศไทย เป็นต้น
Mode 2: การเดินทางไปใช้บ ริการในต่ างประเทศ
(Consumption Abroad) ผู้บริโภคเดินทางจากประเทศ เช่น กรณีชาวเขมรนารถยนต์เข้ามาซ่อมบารุงในไทย
หนึ่งเข้าไปใช้บริการในประเทศที่ตั้งของผู้ให้บริการ
Mode 3: การตั้งกิจการในต่างประเทศ (Commercial
เช่น กรณีผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนเปิดอู่ซ่อมบารุงรถยนต์
Presence) ผู้ให้บริการจากประเทศหนึ่งเข้าไปลงทุนจัดตั้ง
ในสปป.ลาว
ธุรกิจรูปแบบต่างๆในประเทศผู้ใช้บริการ
Mode 4: การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement เช่ น กรณี ช่ า งซ่ อ มบ ารุ ง รถยนต์ จ ากไทย เดิ น ทางเข้ า ไป
of Natural Persons) บุคคลธรรมดาจากประเทศหนึ่ง ให้บริการในออสเตรเลีย หรือช่างซ่อมบารุงรถยนต์ชาวญี่ปุ่น
เข้าไปทางาน หรื อให้ บริก ารในอีก ประเทศหนึ่ง แต่ ไม่ใ ช่ จากบริษัทโตโยต้าของญี่ปุ่น เดินทางเข้าไปทางานในศูนย์ซ่อม
แรงงาน
บารุงของบริษัทโตโยต้าประเทศไทย เป็นต้น

2.3 ภาพรวมธุรกิจบริการซ่อมบารุงรถยนต์
ผู้ผลิตรถยนต์มักจะมีการรับประกันคุณภาพของรถยนต์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาทิเช่น ความบกพร่องของ
อุปกรณ์ ความเสียหายอย่างผิดปกติจากการผลิตหรือประกอบ ยกเว้นของการใช้งานผิดประเภทหรืออุปกรณ์ที่มี
การเสื่อมสภาพ ดังนั้น หากยังอยู่ในระยะรับประกันคุณภาพ ผู้ใช้รถยนต์มักจะนารถยนต์เข้ารับบริการตรวจสอบ
สภาพและดูแลที่ศูนย์บริการของผู้ผลิต หากแต่เมื่อหมดระยะการรับประกันคุณภาพแล้ว อาจเลือกใช้บริการจาก
ศูนย์บริการของผู้ผลิตเช่นเดิม หรืออาจใช้บริการจากกิจการซ่อมรถยนต์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม การนารถยนต์เข้ารับ
การซ่อมบารุงที่ศูนย์บริการนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกิจการซ่อมรถยนต์ทั่วไป ทา
ให้ความนิยมของผู้ใช้บริการ หันมาใช้บริการของธุ รกิจซ่อมรถยนต์ทั่วไปเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกิจการที่ให้บริการซ่อม
รถยนต์แก่ลูกค้าทั่วไปโดยไม่จากัดยี่ห้อรถยนต์โดยทั่วไป มีอัตราค่าบริการต่ากว่าค่าบริการของศูนย์บริการผู้ผลิต
รถยนต์ แต่สามารถให้บริการครอบคลุมถึงการตรวจเช็คสภาพและซ่อมเครื่องยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ ซึ่งแต่ละแห่ง
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จะให้บริการที่หลากหลายแตกต่างกันตามขนาดของสถานบริการและความชานาญของช่าง ขึ้นอยู่กับประเภทตาม
ลักษณะการให้บริการ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. การซ่อมตัวถังและเคาะพ่นสี
2. การซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่าง
3. การซ่อมตัวถังและพ่นสี และซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่าง
4. ประเภทอื่นๆ ได้แก่ การซ่อมบารุงรักษาเครื่องยนต์ เช่น เปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ เปลี่ยนถ่าย
น้ามันเครื่อง อัดฉีด เป็นต้น
นอกจากนี้ กิจการทุกขนาดจะมีขั้นตอน และลักษณะของการให้บริการที่คล้ายคลึงกัน เช่น การซ่อมคลัทช์
ลูกปืนคลัทช์ แผ่นคลัทช์ หรือในการพ่นสีรถยนต์ จะต้องเริ่มจากการขัด การลอกสี และลงท้ายด้วยการพ่นสี หาก
กรณีไม่ใช่ศูนย์บริการผู้บริโภคสามารถเลือกที่จะเข้ารับบริการในกิจการใดๆก็ได้ ทว่าความแน่นอนในมาตรฐาน
คุณภาพการซ่อมจะขึ้นอยู่กับช่างของอู่ ที่มีประสบการณ์จากการทางานจริงและมีศักยภาพในการปรับปรุงวิธีการ
ทางาน แต่ยังขาดความชานาญหรือข้อมูลด้านเทคนิคเบื้องต้นที่สาคัญ
อย่างไรก็ดี หากแบ่งตามขนาดการลงทุน ธุรกิจซ่อมรถยนต์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้
1. ศูนย์ซ่อมรถยนต์ขนาดใหญ่ เป็นศูนย์บริการซ่อมรถยนต์เฉพาะยี่ห้อ ศูนย์บริการเหล่านี้จะให้บริการซ่อม
รถยนต์เฉพาะยี่ห้อเท่านั้น เช่น ศูนย์บริการฮอนด้า ศูนย์บริการโตโยต้า ศูนย์บริการนิสสัน เป็นต้น
2. ธุรกิจซ่อมรถยนต์ทั่วไป กิจการประเภทนี้มีลูกค้าอยู่ทั่วไปในบริเวณนั้น มักจะตั้งอยู่ในย่านชุมชน เช่น
ใกล้ ถนนใหญ่ ใกล้หมู่บ้าน บางแห่ งอาจจะลงทุนสูงในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย มีบริการตรวจซ่อมและ
บารุงรักษาเครื่องยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ บางแห่งอาจจะมีบริการซ่อมโดยเน้นหนักไปในรถยนต์ยี่ห้อใดยี่ห้อ
หนึ่ง
3. กิจการซ่อมรถยนต์เฉพาะอย่าง บริการรับจ้างซ่อม เช่น ไดนาโม ระบบ ไฟ หม้อน้า เคาะพ่นสี ปะยาง
ซ่อมช่วงล่าง ฯลฯ กิจการประเภทนี้จะมีช่างที่มีความชานาญเฉพาะอย่างเท่านั้น
แต่ถ้าหากจะแบ่งตามลักษณะการบริการและความชานาญ ก็สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ศูนย์บริการซ่อมบารุงรถยนต์ จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ เพื่อให้บริการแก่รถยนต์
ยี่ห้อนั้นๆ หลังการขาย
2. อู่ซ่อมรถยนต์ที่มีความชานาญเฉพาะ ในบางยี่ห้ อเป็นอู่ซ่อมบารุงรถยนต์ที่มีมาตรฐาน การซ่ อม
ใกล้เคียงกับศูนย์บริการฯ โดยเจ้าของส่วนใหญ่จะเคยผ่านงานหรือเป็นหัวหน้าช่างในศูนย์บริการมาก่อน รวมทั้งมี
เงินทุนสูงด้วยเช่นกัน
3. ศูนย์บริการเฉพาะด้าน ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ที่ดาเนินกิจการทั่วประเทศ
ทั้งหมดประมาณ 6-7 ราย ตัวอย่างเช่น Cockpit, Pro Check, V-Care, B-Quick และ Check point เป็นต้น โดย
แต่ละรายมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ ให้บริการที่เกี่ยวกับระบบช่วงล่างของรถยนต์ เช่น ยาง เบรค คลัช โช้ค เปลี่ยน
ถ่ายน้ามันเครื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถานบริการขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ตามทาเลที่สาคัญต่าง ๆ เช่น สถานีบริการน้ามัน
ดิสเคาท์สโตร์ และ ศูนย์การค้า เป็นต้น
ทั้งนี้ ธุรกิจบริการซ่อมบารุงรถยนต์ทั่วไป มักใช้แรงงานจานวนน้อย แต่ต้องเป็นแรงงานมีความถนัดและ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น เช่น ระบบปรับอากาศ แบตตารี่ ไดนาโม หรือการเปลี่ยนยาง เป็นต้น ซึ่งจากปัจจุบัน
พบว่า ธุรกิจบริการซ่ อมบารุงรถยนต์ขนาดเล็ก ประเภทซ่อมเครื่องยนต์มีจานวนลดลง เนื่องจากเทคโนโลยี ของ
ธุรกิจบริการซ่ อมบารุงรถยนต์ขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า แต่ก็ยังคงเหลือ ธุรกิจบริการซ่อมบารุงรถยนต์
ประเภทซ่อมสีและตัวถัง รวมทั้งรูปแบบการซ่อมประเภทอื่นๆ เช่น เปลี่ยน / ถ่ายน้ามันเครื่อง ปะยาง เป็นต้น ซึ่ง
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ธุรกิจบริการซ่อมบารุงรถยนต์ประเภทนี้ใช้พื้นที่ในการประกอบกิจการไม่มากนัก และสามารถตั้งอยู่ในลักษณะเป็น
ห้องแถว หรือพื้นที่ริมถนนในการประกอบกิจการได้ ส่วนของลักษณะการซ่ อมนั้นมีการดาเนินการที่ไม่มีความ
แน่ น อน ทั้ ง เรื่ อ งมาตรฐาน และคุ ณภาพการซ่ อม ขึ้ น อยู่ กั บ ความช านาญของช่ า ง ซึ่ ง มี ระดั บ การถ่ ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้และการฝึกฝีมือที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าธุรกิจบริการซ่ อมบารุงรถยนต์ลักษณะนี้
จะมีศักยภาพในการปรับปรุงวิธีการทางาน เพราะมีประสบการณ์จากการทางานจริง แต่ก็ยังขาดความชานาญหรือ
ข้อมูลด้านเทคนิคเบื้องต้นที่สาคัญ8
นอกจากนี้ศูนย์บริการหลายแห่งได้มีการทาสัญญากับบริษัทประกันภัย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่จ่าย
เบี้ยประกันชั้น 2 หรือชั้น 3 ที่ไม่สามารถนารถเข้าไปซ่อมบารุงกับศูนย์บริการของบริษัทตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ได้
เนื่องจากมีค่าบริการที่ค่อนข้างสูง ซึ่งในภาวะของการแข่งขันสูง ศูนย์เหล่านี้จึงต้องพัฒนาบริการให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพ เพราะบริษัทประกันภัยมีทางเลือกค่อนข้างมากในการเลือกเครือข่ายศูนย์บริการซ่อมบารุง
2.4 วิธีการจัดตั้งและเริ่มต้นธุรกิจ 9
การขออนุญาตประกอบธุรกิจ
เนื่องจากการซ่อมรถยนต์เป็นกิจกรรมที่ต้องมีอุปกรณ์เครื่องจักรหนักสาหรับการดาเนินงาน จึงเข้าข่าย
เป็นโรงงานจาพวกที่ 3 ประเภทที่ 95 ซึ่งต้องดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. แจ้งประกอบกิจการโรงงาน โดยยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามแบบ ร.ง.3 ที่สานัก
ทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สาหรับเขตกรุงเทพมหานคร หรือที่สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่
ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่
2. การตรวจสอบสถานภาพของโรงงานว่าจัดเป็นโรงงานจาพวกใด จะต้องมีข้อมูลชนิดของกิจการคือ
จะประกอบกิจการอะไรบ้าง แรงม้าเครื่องจักรรวมและจานวนคนงานที่ใช้ในโรงงาน เพื่อนามาจัดจาพวกโรงงาน
โดยตรวจสอบด้วยตนเองจากกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.
2535 หรือสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ที่
- สานักควบคุมและตรวจโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ศูนย์บริการเพื่อการลงทุน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- สานักเลขานุการกรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด
3. การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมีขั้นตอนและระยะเวลา ดังนี้
- ตรวจสอบทาเลที่ตั้งและจัดทารายงานการตรวจสอบภายใน 30 วัน
- การพิจารณาอนุญาตต้องให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน
การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 10 วัน
4. เมื่อได้รับใบอนุญาตและตั้งโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งเริ่มประกอบการไม่น้อยกว่า 15 วันก่อน
วันเริ่มประกอบกิจการพร้อมชาระค่าธรรมเนียมรายปีทุกปี เมื่อถึงวันครบกาหนดวันเริ่มประกอบกิจการโรงงานใน
ปีถัดไป ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนดให้ ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 5 ต่อเดือนอัตราค่าธรรมเนียม
8

รายงานผลการศึกษา โครงสร้างกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพธุรกิจไทยรองรับการค้าเสรี., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า., ข้อมูลออนไลน์., ค้นหาเมื่อวันที่
31 ตุลาคม 2559., จากเว็บไซด์ www.thaifta.com
9
บทความโดย : กนกภรณ์ บุญมาพิชัยกรณ์., ศูนย์ธุรกิจอุตสากรรม (Business Opportunity Center: BOC).,
http://boc.dip.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=14
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ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมรายปีคิดตามแรงม้าเครื่องจักรรวมของโรงงาน เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.
2535) และกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ โ รงงานพ.ศ.2535 โดย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าสุด 500 บาท สูงสุด 60,000 บาท และค่าธรรมเนียมรายปีต่าสุดปีละ 150 บาท สูงสุด
ปีละ 18,000 บาท
5. ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุ 5 ปี ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ ร.ง. 3/1 พร้อมทั้งชาระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
6. กรณีขยายโรงงานให้ยื่นคาขอขยายโรงงานตามแบบ ร.ง.3 และกรณีมีการโอนการประกอบกิจการให้
ยื่นคาขอรับโอนใบอนุญาตตามแบบ ร.ง.3/2 นอกจากนี้ธุรกิจที่มีการต่อ ประกอบ ซ่อมเครื่องยนต์ รถยนต์ การพ่น
สีการปะ/เชื่อมยางรถยนต์ บารุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง ที่มีการล้างอัดฉี ดหรือการสะสมน้ามันเชื้อเพลิง
เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จึงต้องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพก่อนดาเนินการ
2.5 ระเบียบเฉพาะธุรกิจ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ธุรกิจที่มีการต่อ ประกอบ ซ่อมเครื่องยนต์ รถยนต์ การพ่นสี การปะ เชื่อม ยางรถยนต์ และการสะสม การ
ซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า ซึ่งเป็น
กิจการที่ เป็ นอัน ตรายต่ อสุ ขภาพตามกฎหมายว่ าด้ว ยการสาธารณสุ ข 10 ต้องขออนุญาตประกอบกิจการก่อน
ดาเนินการ

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่ใช้กากับดูแลสาขาบริการซ่อมบารุงรถยนต์ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ มีดังต่อไปนี้
1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์
1.1 การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
(1) ประเภทบุคคลธรรมดา
- มีลักษณะเป็นกิจการที่มีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลายคน หรือห้างหุ้นส่วน
สามัญ ประเภทไม่จดทะเบียน
- ผู้ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
(2) ประเภทนิติบุคคล บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
- ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

10

“ข้อ 3 กิจการลาดับที่ ๗. กิจการที่เกีย่ วกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล”., คานิยามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘., ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘., เว็บไซด์
http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Ministry
(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/165/16.PDF)
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2. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ตามมาตรา 4 กาหนดคานิยาม ‘คนต่าง
ด้าว’ ไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาว่านิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดย
การพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น โดยตามมาตรา 8(3) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไมมี
ความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว ตามที่กาหนดไวในบัญชีสาม เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจาก อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนด ซึ่งธุรกิจซ่อมบารุงรถยนต์อยู่ภายใต้ข้อ (21)
การทาธุรกิจบริการอื่น ยกเวนธุรกิจบริการที่กาหนดในกฎกระทรวง ดังนี้คนต่างด้าวที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
ซ่อมบารุงรถยนต์จะต้องดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 5 และ 3111
ในปัจจุบันการประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์นั้น มีการเปิดได้อย่างเสรี และไม่จาเป็นต้องมีการจดทะเบียน
กับหน่วยงานของรัฐ แต่ต้องขอใบอนุญาตเปิดกิจการจากสานักงานเขต หรือในท้องที่นั้นๆ จึงทาให้ผู้ประกอบการ
หรือเจ้าของกิจการหลายแห่ง ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการขออนุญาตและจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ
และเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมา ก็จะดาเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่คอยควบคุมเกี่ยวกับมลพิษที่มาจากอู่ซ่อมรถยนต์ เช่น เสียงดังจากการเร่งเครื่องยนต์
กลิ่นเหม็นและสารระเหยจากคราบน้ามัน ควันพิษจากรถยนต์ เป็นต้น12
ผลกระทบเชิงลบในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 5 เหตุราคาญจะมีผลบังคับ เมื่อเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ มีการก่อเหตุราคาญ เช่น
การเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษลงในแหล่งน้า ทางระบายน้า ที่อาบน้า ส้วมหรือทา
การใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการกระทาใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง
รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ทางหน่วยงานต่างๆ ก็สามารถที่จะเอาผิดกับผู้ประกอบหรือเจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ได้
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 13
ธุรกิจที่มีการต่อ ประกอบ ซ่อมเครื่องยนต์ รถยนต์ การพ่นสี การปะ เชื่อม ยางรถยนต์ และการสะสม
การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า14 ซึง่
เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ต้องขออนุญาตประกอบกิจการก่อน
ดาเนินการ
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ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย., ค้นหาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ., จากเว็บไซด์
http://laws.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=152
12

การศึกษาแนวโน้ มและแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดธุรกิจอูซ่ อ่ มรถยนต์ใหม่.,คงชลัช เทศะแพทย์.,คณะวิศวกรรมศาสตร์ .,

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
13
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย., ค้นหาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ., จากเว็บไซด์
http://laws.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=152
14
“ข้อ 3 กิจการลาดับที่ ๗. กิจการที่เกีย่ วกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล”., คานิยามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘., ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘., เว็บไซด์
http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Ministry
(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/165/16.PDF)
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5. พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535
ในกระบวนการและวิธีการบริหารจัดการผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายหลังการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 จะไม่มีบทบาทในการควบคุม หรือบังคับใช้กาเรื่องดังกล่าวได้ เนื่องจาก พ.ร.บ. ฉบับ
ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเฉพาะโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วน ผลิตอุปกรณ์และผลิตรถยนต์เท่านั้น ไม่มีผลต่อการบริหาร
จัดการผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมของอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป ของเสียที่เกิดขึ้นจากอู่ซ่อมรถยนต์มี 4 รูปแบบ คือ
1) น้าเสียที่มาจากอู่ซ่อมรถยนต์ 2) มลพาทางอากาศ 3) มลพิษทางเสียง และ 4) ของเสียอันตราย ซึ่งอู่หลายแห่ง มี
การนาเอาระบบแอคติเวทเทตสลัดจ์ (Activated Sludge) ระบบบ่อดักไขมัน (Oil&Grease Trap) ระบบบ่อปรับ
เสถียรหรือบ่อผึ่ง (Stabilizing Pond) ถังตกตะกอน (Settling Chamber) มาใช้ในการบริหารสิ่งแวดล้อมภายในอู่
และหลายอู่ก็มีการนาเอาน้ามันเครื่องใส่บรรจุเข้าถังหรือแกลลอน แล้วนาไปขาย โดยไม่ทิ้งลงท่อระบายน้าต่างๆ
เป็นต้น
มาตรการทางกฎหมายสาหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ กรณีที่การประกอบกิจการโรงงานก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ให้มีคาสั่งปิดโรงงาน ซึ่ง
คาสั่งดังกล่าวจะมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตด้วย หรือทั้งจาทั้งปรับ
6. กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 8
พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงฉบับที่ 1 กาหนดประเภทของสาขาบริการซ่อมบารุงรถยนต์ไว้ในลาดับที่ 95 และได้แบ่ง
จาพวกของโรงงานตามขนาดของเครื่องจักร ซึ่งในบริการซ่อมบารุงรถยนต์ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ได้มีการจัดให้
ทุกโรงงานในสาขาบริการนี้มีขนาดเดียวกัน
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 รวบรวมแบบฟอร์มต่างๆ เช่น คาขออนุญาตประกอบกิจการ คาขออนุญาตขยาย
โรงงาน คาขอต่ออายุใบอนุญาต และคาขอรับโอนใบอนุญาต เป็นต้น และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 8 กาหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
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4. พันธกรณีการเปิดตลาดการค้าบริการของไทยในสาขาบริการซ่อมบารุงรถยนต์

พันธกรณี
WTO

ASEAN (AEC Blueprint)
ภายใต้ข้อตกลง AFAS ชุดที่ 9

THAI-FTAs
Thailand-Australia
มีผลใช้บังคับ 1 มกราคม 2548
Japan-Thailand
มีผลใช้บังคับ 1 มกราคม 2550
Thailand-Chile
มีผลใช้บังคับ 5 พฤศจิกายน 2558

ไทย
ไม่มี

ไม่มี

การค้าบริการ
ประเทศภาคี
N/A
Indonesia : ผูกพันในโหมด 1 2
และ 3 โดยโหมด 3 กาหนดให้
จัดตั้งนิติบุคคลภายในประเทศ
และกาหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้น
ได้ไม่เกิน 49%
Philippines : ผูกพันโหมด 2
และ 3
Cambodia : ผูกพันในโหมด 1 2
และ 3
Laos PDR : ผูกพันในโหมด 1 2
และ 3
Malaysia : โดยผูกผันในโหมด 1
2 และโหมด 3 โดยโหมด 3 คน
ต่างด้าวจะถือหุ้นได้ไม่เกิน 51%
ยกเว้นในกรณี trailers and
semi-trailers on a fee or
contract basis
Singapore : ผูกพันในโหมด 1 2
และ 3
Vietnam : ผูกผันโหมด 1 2 และ
3 โดยคนต่างด้าวจะถือหุ้นได้ไม่
เกิน 51%

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ผูกพันในโหมด 1 2 และ 3
ยกเว้นโหมด 4
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Thailand-New Zealand15
มีผลใช้บังคับ 12 มีนาคม 2553
ASEAN+1
ASEAN-China
มีผลใช้บังคับ 1 กรกฎาคม 2550
ASEAN-Australia-New Zealand
มีผลใช้บังคับ 12 มีนาคม 2553
ASEAN-Korea
มีผลใช้บังคับ 1 มิถุนายน 2552
ASEAN-India
มีผลใช้บังคับ 1 กรกฎาคม 2558

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

5. สถิติการใช้ประโยชน์จาก FTA ฉบับต่างๆ
ไม่พบข้อมูล
_______________________________
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สานักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน
กรกฎาคม 2561

15

Services are not included in the NZ Thailand CEP, services trade with Thailand is covered in ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement

