
การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1. การเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุน
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์  
 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต  
ได้มีการจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการภาษีสรรพสามิตเพ่ือส่งเสริมนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของ
ประเทศไทย โดยนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร 
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมประชุมชี้แจงท าความเข้าใจดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ จ านวนทั้งหมด ๔๕ แห่ง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลการด าเนินการของกรมสรรพสามิต ซึ่งมผีู้แทนจากหน่วยงาน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
หน่วยงานภาคเอกชน (อุตสาหกรรมรถยนต์) จ านวน ๒๖ แห่ง 
๑. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์        
๒. สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
๓. บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
๔. บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
๕. บริษัท ชิตี้ ออโต้โมบิล จ ากัด 
๖. บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
๗. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
๘. บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จ ากัด 
๙. บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
๑๐. บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ ากัด 
๑๑. บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จ ากัด 
๑๒. บริษัท เบลฟอร์ต ออโตโมบิล จ ากัด 
๑๓. บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) 
๑๔. บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
๑๕. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
๑๖. บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
๑๗. บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จ ากัด 
๑๘. บริษัท ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จ ากัด 
๑๙. บริษัท วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย จ ากัด 
๒๐. บริษัท วอลโว่ บัส (ประเทศไทย) จ ากัด 
๒๑. บริษัท ตรีเพชรอีชูซุเซลส์ จ ากัด 
๒๒. บริษัท ออโต้อัลลาแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
๒๓. บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จ ากัด 
๒๔. บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ ากัด 
๒๕. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด 
๒๖. บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

 
 

 



-๒- 
 

หน่วยงานภาคเอกชน (อุตสาหกรรมจักรยานยนต์) จ านวน ๑๕ แห่ง  
๑. บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
๒. บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
๓. บริษัท เชนโก้ มอเตอร์ จ ากัด 
๔. บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด 
๕. บริษัท โตโยตรอน มอเตอร์ จ ากัด 
๖. บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จ ากัด 
๗. บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
๘. บริษัท โปรคอนเซฟ แมนูแฟคเจอเรอ จ ากัด 
๙. บริษัท ยูคอล เทคโนโลยี จ ากัด 
๑๐. บริษัท ยูด้า มอเตอร์ จ ากัด 
๑๑. บริษัท สตาร์ 8 (ประเทศไทย) จ ากัด 
๑๒. บริษัท อี.ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด 
๑๓. บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
๑๔. บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จ ากัด 
๑๕. บริษัท เอดิสัน มอเตอร์ จ ากัด 
หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๔ แห่ง 
๑. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
๒. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
๓. ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
๔. กรมประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที ่๑-๔ : การจัดประชุมแลกเปลีย่นความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 


