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เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประจ�าบ้าน ที่พักอาศัย และอาคาร

สถานที่ต่างๆ ซึ่งเรารู้จักกันดี ผู้ประกอบการธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศใน

ประเทศไทยนั้น มีทั้งน�าเข้าเครื่องปรับอากาศ น�าเข้าชิ้นส่วนประกอบ 

เพ่ือผลิตและจ�าหน่ายทั้งในและนอกประเทศ โดยนอกจากต้องมีความรู้ความ

เช่ียวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้ว ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ‘ภาษี’ 

เพื่อให้ธุรกิจเครื่องปรับอากาศด�าเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน

เครื่องปรับอากาศ

               « จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

               « ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร 

               « ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)

น�าเข้า ผลิต จ�าหน่าย ส่งออก

ลงทะเบียน Paperless จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า แจ้งวันเวลาท�าการผลิต ออกใบก�ากับภาษี 

(ผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต  

(เฉพาะชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบใน 

การผลิตสินค้าเครื่องปรับอากาศ)

แจ้งราคาขาย ณ โรงงาน จัดท�ารายงานภาษี 

(ผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขอยกเว้น/ขอคืนภาษีสรรพสามิต

ช�าระภาษีสรรพสามิต (ศุลกากร 

รับช�าระภาษีแทนกรมสรรพสามิต)

จัดท�าบัญชีประจ�าวันและงบเดือน จัดท�ารายงานภาษี

จัดท�ารายงานภาษี ขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต 

(สินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว)
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี 

กับกรมสรรพากร 
ยื่นแบบฯ และเสียภาษี 

กับกรมสรรพากร  

(ศุลกากรจัดเก็บแทน)

ช�าระภาษีสรรพสามิต

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)



 กรมสรรพากร: ‘เครื่องปรับ 

อากาศ’ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการ

ท�างานลักษณะของระบบควบคุม

อุณหภูมิ (ทั้งแบบท�าความเย็นและ

ท�าความร้อน) ควบคุมความชื้น ซึ่ง 

ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศสามารถเพิ่ม

ขีดความสามารถด้านอื่นๆ ได้อีก 

เช่น มีระบบการกรองอากาศ ระบบ

ป้องกันเชื้อรา ระบบประหยัดไฟฟ้า

หรือสามารถปรับอุณหภูมิได ้ตาม

ความต้องการชนิดของเครื่องปรับ

อากาศ

 กรมศลุกากร: ‘เครือ่งปรบัอากาศ’  

หมายถึง เครื่องจักรที่ติดตั้งด้วยพัดลม 

หรือเครื่องเป่าลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์ 

โดยมีการออกแบบเพื่อเปลี่ยนทั้ง

อุณหภูมิและความชื้นของอากาศ 

(รวมถึงเครื่องจักรท่ีไม่สามารถแยก

‘เครื่องปรับอากาศ’ 
ของ 3 กรมภาษี

ควบคุมความชื้นต่างหากได้) เพื่อคง 

สภาวะอณุหภมูแิละความชืน้ทีต้่องการ 

ในพืน้ทีปิ่ด ส�าหรบัใช้ในส�านกังาน บ้าน  

ห้องประชุมสาธารณะ ยานยนต์ ฯลฯ  

และยั งน� า ไปใช ้ ในสถานที่ ติ ดตั้ ง

เครื่ อ งมื อและอุปกรณ ์บางชนิ ด

ทางอุตสาหกรรมที่ต ้องการสภาวะ

บรรยากาศเป ็นพิ เศษ เช ่น ใน
เคร่ืองมือและอุปกรณบางชนิดทางอุตสาหกรรมทีต่องการสภาวะบรรยากาศเปนพิเศษ เชน ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ ยาสูบ หรืออาหาร เปนตน 

กรมสรรพสามิต: ‘เคร่ืองปรับอากาศ’ เปนเคร่ืองใชไฟฟาที่ใชควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของ
อากาศใหเปนไปตามความตองการของพ้ืนทีห่น่ึงๆ อาจเปนหอง หรือสถานที่ หรือภายในรถยนต 

 
  ภาพรวมการจัดเก็บภาษีเครื่องปรับอากาศ

กระบวนการ หนวยงานจัดเกบ็ภาษี ภาษีที่จัดเกบ็ ขั้นตอนสําคัญ

การเปด
กิจการ

กรมสรรพากร -การขอมีเลขบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร
- การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม

การนาํเขา

กรมศุลกากร
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต แทนกรม
สรรพสามิต และภาษีมูลคาเพ่ิม

แทนกรมสรรพากร

ภาษีศุลกากร (นําเขา)
-การลงทะเบียนเขาสูระบบพิธีการนําเขา
ทางอิเล็กทรอนิคส (e-Import) 
(เฉพาะการนําเขาคร้ังแรก)
- การผานพิธีการนําเขาทางอิเล็กทรอนิกส

กรมสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิต
(ศุลกากรจัดเก็บแทน) - การชําระภาษีสรรพสามิต 

กรมสรรพากร ภาษีมูลคาเพิ่ม
(ศุลกากรจัดเก็บแทน)

-การจัดทํารายงานภาษี
-การยื่นแบบแสดงรายการ (ใบขนฯ)

การผลิตและ
จําหนายใน

ประเทศ

กรมสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิต
- การจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต
- การแจงการผลิตและการขาย
- การชําระภาษีสรรพสามิต

กรมสรรพากร
ภาษีเงินได

ภาษีหัก ณ ที่จาย
ภาษีมูลคาเพิ่ม

- การจัดทํารายงานภาษี/บัญชี
- การยื่นแบบแสดงรายการ

การสงออก
ตางประเทศ

กรมสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิต - ขอยื่นคําขอยกเวนและคืนภาษี

กรมศุลกากร ภาษีศุลกากร (สงออก) -การผานพิธีการสงออกทางอิเล็กทรอนิคส     
 (e-Export)

           กรมสรรพากร
ภาษีเงินได

ภาษีหัก ณ ที่จาย
ภาษีมูลคาเพิ่ม

- การจัดทํารายงานภาษี/บัญชี
- การยื่นแบบแสดงรายการ

 
 
 ปรับสถานะกจิการเคร่ืองปรับอากาศ 

การเร่ิมตนธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศ คุณตองย่ืนแบบคาํขอจดทะเบียนพาณิชยกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ภายใน 30 วันนับแตวันเร่ิมประกอบกิจการ  

และตองดําเนินการทางภาษีเบื้องตนกับกรมสรรพากร ไดแก 
 ย่ืนขอมีเลขประจําตัวผูเสยีภาษีอากร เพ่ือใชในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี การชําระภาษี 

การหกัภาษีเงินได ณ ที่จาย การติดตอราชการกับกรมสรรพากร รวมทั้งการจัดทําเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก การจัดทําใบกํากับภาษี การจัดทาํใบเสร็จรับเงิน เปนตน 

 จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีมูลคาเพ่ิมเปนภาษีทีเ่ก็บจากการขายสินคาหรือบริการในแต
ละข้ันตอนการผลติและจําหนาย ทั้งที่ผลติภายในประเทศ นําเขา และสงออกตางประเทศ ดังน้ัน หาก
คุณมีรายไดจากการขายสินคาเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป คุณมีหนาที่ตองย่ืนคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม เพ่ือเปนผูประกอบการจดทะเบียนกับกรมสรรพากร แตหากรายไดจากยอดขายของคุณ
ไมเกินน้ีคุณก็สามารถย่ืนจดทะเบียนเพ่ือขอเปนผูประกอบการจดทะเบียนไดเชนกัน 
 
ลอมกรอบ1 

รูเฟอง... เรื่อง ‘เครื่องปรับอากาศ’ 
เครื่องปรับอากาศแบงออกเปน 3 ประเภทตามการใชงาน ดังนี้  

1.แบบติดต้ังหนาตาง: เปนเครื่องปรับอากาศท่ีช้ินสวนทุกช้ินท่ีเปนสวนประกอบ ติดต้ังรวมกัน มีขนาด
ต้ังแต 9,000-24,000 บีทียู/ชม. เหมาะสําหรับอาคารท่ีเปนตึกแถวหรือทาวนเฮาส แตปจจุบันนี้ประเทศไทยไมนิยม
เครื่องปรับอากาศชนิดนี้แลว 

2.แบบแยกสวน: เครื่องปรับอากาศชนิดนี้มีการแยกสวนประกอบออกเปน 2 สวน คือ 
2.1 สวนท่ีอยูภายในหองหรืออาคาร เรียกวา แฟนคอยลยูนิต (Fan Coil Unit) มีหนาท่ีทําความเย็น 

ประกอบดวยพัดลมสงลมเย็น แผนกรองอากาศ หนากากพรอมเกล็ดกระจายลมเย็น 
2.2 อุปกรณควบคุมท่ีติดต้ังอยูภายนอกหองหรือตัวอาคาร เรียกวา คอนเดนซ่ิงยูนิต (Condensing Unit) 

ประกอบดวยคอมเพรสเซอร แผงทอระบายความรอนและพัดลมระบายความรอน ท้ังสองสวนเช่ือมตอกันดวยทอ
สารทําความเย็น 

เครื่องปรับอากาศชนิดนี้มีขนาดต้ังแต 7,000-30,000 บีทียู/ชม. นิยมใชกันอยูท่ัวไปในประเทศไทย 
สําหรับบานเด่ียว หรือตึกแถว โดยมีท้ังแบบติดเพดาน ติดผนัง หรือติดต้ังแบบต้ังพื้น 

3.แบบมีระบบควบคุมรวมกัน: เปนเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ ต้ังแต 5 ตัน หรือ 60,000 บีทียู/ชม.ขึ้นไป 
เปนระบบปรับอากาศท่ีนิยมใชระบบทําความเย็นดวยน้ํา และมีทอสงความเย็นไปยังหองตางๆ นิยมใชสําหรับอาคาร
สํานักงาน โรงแรม อาคารจัดแสดงสินคาหรือศูนยประชุมตางๆ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ ยาสูบ 

หรืออาหาร เป็นต้น

 กรมสรรพสามิต: ‘เครื่องปรับ 

อากาศ’ เป็นเครือ่งใช้ไฟฟ้าท่ีใช้ควบคมุ 

อุณหภูมิและความชื้นของอากาศให้

เป็นไปตามความต้องการของพื้นที ่

หนึ่งๆ อาจเป็นห้อง หรือสถานที่  

หรือภายในรถยนต์



	 เครื่องปรับอากาศแบ่งออกเป็น	 3	 ประเภทตามการ
ใช้งาน	ดังนี้	

	 1.	แบบติดตั้งหน้าต่าง:	 เป็นเครื่องปรับอากาศที่ชิ้น
ส่วนทุกชิ้นที่เป็นส่วนประกอบ	 ติดตั้งรวมกัน	 มีขนาด
ตั้งแต่	 9,000-24,000	 บีทียู/ชม.	 เหมาะส�าหรับอาคาร
ที่เป็นตึกแถวหรือทาวน์เฮ้าส์	แต่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยไม่
นิยมเครื่องปรับอากาศชนิดนี้แล้ว

	 2.	แบบแยกส่วน:	 เครื่องปรับอากาศชนิดนี้มีการ
แยกส่วนประกอบออกเป็น	2	ส่วน	คือ

	 	 2.1	ส่วนที่อยู่ภายในห้องหรืออาคาร	เรียกว่า	แฟน
คอยล์ยนูติ	(Fan Coil Unit)	มหีน้าทีท่�าความเยน็	ประกอบ
ด้วยพัดลมส่งลมเย็น	 แผ่นกรองอากาศ	 หน้ากากพร้อม
เกล็ดกระจายลมเย็น

	 	 2.2	 อุปกรณ์ควบคุมที่ติดตั้งอยู่ภายนอกห้องหรือ
ตัวอาคาร	 เรียกว่า	 คอนเดนซิ่งยูนิต	 (Condensing Unit) 
ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์	 แผงท่อระบายความร้อน
และพัดลมระบายความร้อน	 ทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันด้วย
ท่อสารท�าความเย็น

	 เครื่องปรับอากาศชนิดนี้มีขนาดตั้งแต่	 7,000-
30,000	 บีทียู/ชม.	 นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปในประเทศไทย	
ส�าหรับบ้านเดี่ยว	 หรือตึกแถว	 โดยมีทั้งแบบติดเพดาน	
ติดผนัง	หรือติดตั้งแบบตั้งพื้น

	 3.	แบบมีระบบควบคุมรวมกัน:	 เป็นเครื่องปรับ
อากาศขนาดใหญ่	ตั้งแต่	5	ตัน	หรือ	60,000	บีทียู/ชม. 
ขึ้นไป	 เป็นระบบปรับอากาศที่นิยมใช้ระบบท�าความเย็น
ด้วยน�้า	 และมีท่อส่งความเย็นไปยังห้องต่างๆ	 นิยมใช้
ส�าหรับอาคารส�านักงาน	 โรงแรม	 อาคารจัดแสดงสินค้า
หรอืศนูย์ประชมุต่างๆ	และโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่

เครื่องปรับอากาศ
รู้เฟ่ือง...เร่ืองปรับสถานะ

กิจการเครื่องปรับอากาศ
 การเริ่มต้นธุรกิจเครื่องปรับอากาศ คุณ

ต้องย่ืนแบบค�าขอจดทะเบียนพาณิชย์กับกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่ม

ประกอบกิจการ 

 และต้องด�าเนินการทางภาษีเบื้องต้นกับ

กรมสรรพากร ได้แก่

 • ยื่นขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร 

เพ่ือใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การ

ช�าระภาษี การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การ

ติดต่อราชการกับกรมสรรพากร รวมทั้งการ 

จัดท�าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท�า 

ใบก�ากับภาษี การจัดท�าใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

 • จดทะเบียนภาษีมูลค ่าเพิ่ม ภาษี 

มูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เก็บจากการขายสินค้าหรือ

บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจ�าหน่าย  

ทั้งที่ผลิตภายในประเทศ น�าเข้า และส่งออก 

ต่างประเทศ ดังนั้น หากคุณมีรายได้จากการ

ขายสินค้าเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมี 

หน้าที่ต้องยื่นค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เพื่อเป ็นผู ้ประกอบการจดทะเบียนกับกรม

สรรพากร แต่หากรายได้จากยอดขายของคุณ 

ไม่เกินนี้คุณก็สามารถยื่นจดทะเบียนเพื่อขอเป็น

ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เช่นกัน

 และในกรณีที่มีการน�าเข้า-ส่งออกสินค้า

อัน เกี่ ยว เนื่ องกับ ธุร กิจ เครื่ องปรับอากาศ  

คุณก็มีหน้าที่ต ้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

เช่นกนั โดยผูท้ีจ่ดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ไม่ว่าใน 

จดุประสงค์ใด จะต้องจัดท�ารายงานภาษีเพื่อใช ้

ประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษ ี

มูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรด้วย



 
 

และในกรณีที่มีการนําเขา-สงออกสินคาอันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศ คุณก็มีหนาที่
ตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมเชนกัน โดยผูที่จดทะเบยีนภาษีมูลคาเพ่ิมไมวาในจุดประสงคใด จะตอง
จัดทาํรายงานภาษีเพ่ือใชประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมกับกรมสรรพากรดวย 
 
ลอมกรอบ2 

รูเฟอง... เรื่อง ‘ภาษีนารู’ 
รายงานท่ีผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตองจัดทํา คือ 

 รายงานภาษีซ้ือ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงานคือ ‘ใบกํากับภาษี’ 
 รายงานภาษีขาย เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงานคือ ‘สําเนาใบกํากับภาษี’ 
 รายงานสินคาและวัตถุดิบ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงานคือ ‘สําเนาใบกํากับภาษี และ

ใบกํากับภาษี’ 
โดยผูประกอบการตองลงรายการในรายงานภาษีภายใน  3 วันทําการนับแตวันท่ีไดมาหรือจําหนายออกไป

ซ่ึงสินคาหรือบริการ 
 

............................................................. 
 

 ภาษี ‘ผูผลิต’ เคร่ืองปรับอากาศ 

การจัดทาํรายงานภาษี/บัญชี

การผลิต/จําหนาย
‘เครื่องปรับอากาศ’

     การชําระภาษีสรรพสามิต

     การลดหยอนภาษี

     การยกเวนภาษวีัตถุดิบ      การจดทะเบยีนภาษีสรรพสามิต

      การแจงราคาขาย

การแจงวนัเวลาทาํการผลิตและราคาขาย

      การทาํบัญชีและงบเดือน การยืน่แบบแสดงรายการ

 
ประเทศไทยของเราน้ันมีความสามารถในการผลิตชิ้นสวนและวัตถุดิบไดจํานวนมาก และมีราคา

ถูก ทําใหการผลติเคร่ืองปรับอากาศในปจจุบันจะใชวตัถุดิบหรือชิ้นสวนภายในประเทศกวารอยละ 80 
ของตนทุนวตัถดุิบ โดยเฉพาะผูผลติเคร่ืองปรับอากาศทีเ่ปนคนไทย ใชเคร่ืองหมายการคาของตนเอง 
และเคร่ืองปรับอากาศที่ผลติไดจะมีขนาดต่าํกวา 30,000 บีทียู/ชม. แตหากเปนเคร่ืองปรับอากาศที่มี
ขนาดใหญ อาจจะตองมีการนําเขาวตัถดุิบหรือชิ้นสวนจากตางประเทศประมาณรอยละ 60 จากตนทุน
วัตถุดิบทั้งหมด 

 
ลอมกรอบ3 

รูเฟอง... เรื่อง ‘เครื่องปรับอากาศ’ 
เราสามารถแยกประเภทผูผลิตเครื่องปรับอากาศภายในประเทศ ออกไดเปน 4 กลุม คือ 

1.ผูผลิตภายใตเครื่องหมายการคาอเมริกา มีฐานเดิมมาจากกลุมผูแทนผูนําเขาจากสหรัฐอเมริกาใน
ยุคแรก ทําการผลิตโดยใชลิขสิทธิ์ หรือโดยการรวมทุนกอต้ังโรงงาน 

2.ผูผลิตภายใตเครื่องหมายการคาญ่ีปุน สวนใหญจะเปนบริษัทขายเครื่องใชไฟฟาย่ีหอดังของญ่ีปุน 
ซ่ึงโรงงานผลิตเครื่องใชไฟฟาเหลานั้นมักจะผลิตเครื่องปรับอากาศดวย 

3.ผูผลิตคนไทย โดยนําเขาช้ินสวนและอุปกรณท่ีสําคัญมาประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป 
4.ผูผลิตชิ้นสวนและอุปกรณ เพื่อใชในโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศสําเร็จรูป และสงออกในรูป

ช้ินสวนและอุปกรณไปตางประเทศ 
 

‘ภาษีน่ารู้’
รู้เฟ่ือง...เร่ือง

 รายงานที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องจัดท�า คือ
	 •	รายงานภาษซีือ้ เอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายงานคอื ‘ใบก�ากบัภาษ’ี

 • รายงานภาษีขาย เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงานคือ ‘ส�าเนาใบ
ก�ากับภาษ’ี

 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายงานคือ 

‘ส�าเนาใบก�ากับภาษ ีและใบก�ากับภาษ’ี

 โดยผู้ประกอบการต้องลงรายการในรายงานภาษีภายใน 3 วันท�าการนับแต่ 
วันที่ได้มาหรือจ�าหน่ายออกไปซึ่งสินค้าหรือบริการ

ภาษี ‘ผู้ผลิต’ เครื่องปรับอากาศ

 ประเทศไทยของเรานั้นมีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนและวัตถุดิบ

ได้จ�านวนมาก และมีราคาถูก ท�าให้การผลิตเคร่ืองปรับอากาศในปัจจุบัน

จะใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนภายในประเทศกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนวัตถุดิบ 

โดยเฉพาะผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่เป็นคนไทย ใช้เครื่องหมายการค้าของ

ตนเอง และเครื่องปรับอากาศที่ผลิตได้จะมีขนาดต�่ากว่า 30,000 บีทียู/ชม. 

แต่หากเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่ อาจจะต้องมีการน�าเข้าวัตถุดิบ

หรือชิ้นส่วนจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 60 จากต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด



 เราสามารถแยกประเภทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศภายในประเทศ ออก
ได้เป็น 4 กลุ่ม คือ

1.ผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าอเมริกา มีฐานเดิมมาจากกลุ่มผู้
แทนผู้น�าเข้าจากสหรัฐอเมริกาในยุคแรก ท�าการผลิตโดยใช้ลิขสิทธิ์ หรือโดยการ
ร่วมทุนก่อตั้งโรงงาน

2.ผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าญ่ีปุ่น ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขาย
เครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อดังของญี่ปุ่น ซึ่งโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นมักจะ
ผลิตเครื่องปรับอากาศด้วย

3.ผู้ผลิตคนไทย โดยน�าเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ท่ีส�าคัญมาประกอบ
เป็นสินค้าส�าเร็จรูป

4.ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ
ส�าเร็จรูป และส่งออกในรูปชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไปต่างประเทศ

 แ ล ะ ก ร ณี ที่ คุ ณ จ ะ เ ป ็ น 

ผู ้ ป ร ะกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต เ ค รื่ อ ง 

ปรับอากาศนี้ นอกเหนือจากการ

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร 

รวมถึงจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กับกรมสรรพากรแล้ว เมื่อคุณจะ

เริ่มผลิตและจ�าหน่ายเครื่องปรับ

อากาศภายในประเทศ คุณต้อง

ขอจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต 

กับกรมสรรพสามิต 

 พร้อมทั้งแจ้งวันเวลาท�าการ

ผลิต รวมถึงแจ้งราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรม และเมื่อคุณเดิน

เครื่องผลิตและเริ่มจ�าหน่ายสินค้า 

คุณมีหน้าที่จะต ้องจัดท�าบัญชี

ประจ�าวัน และงบเดือน เพื่อใช้

ประกอบการยื่นช�าระภาษีสรรพ

สามิตภายในวันที่ 15 ของเดือน

ถัดจากเดือนที่ น� า สินค ้ าออก

จ�าหน่ายโดยมีหลักประกันให้ ยื่น 

ณ ส�านักงานสรรพสามิตในพื้นที่ 

ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

 ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นช�าระ

ภาษีสรรพสามิตได้ 2 วิธี คือ

 1.ช�าระภาษี แล้วรับแสตมป์ 

(จ่ายสด)

 2.ท�าสัญญา วางประกัน 

แล้วรับแสตมป์ ก่อนช�าระภาษี 

(วางเงินประกัน แล้วจ่ายภายหลัง)

เมื่อด�าเนินการช�าระภาษีสรรพ

สามิตแล้ว คุณจะได้รับ แสตมป์

สรรพสามิต ส�าหรับปิดบนสินค้า 

เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงว่าได้มี

การช�าระภาษีสรรพสามิตอย่างถูก

ต้องแล้ว

 และเพื่อเป็นการส่งเสริม

การประกอบธุ รกิจของผู ้ผลิต

เคร่ืองปรับอากาศไทย คณุสามารถ 

ยื่น ขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต 

ส�าหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ

ที่น�ามาใช้ในการผลิตเครื่องปรับ

อากาศ มาหักออกจ�านวนเงิน

ภาษีที่ต้องเสียได้อีกด้วย

 ในกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศนี้ อาจต้องมีการว่าจ้างแรงงานมาช่วยในการด�าเนินธุรกิจ ซ่ึง

กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�าเนินการในขั้นตอนนี้คือ คุณต้องท�าการหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายเงินเดือน 

ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ตลอดจนการจ้างผลิตสินค้า การให้เช่า และการ

ประกันวินาศภัย เป็นต้น



เครือ่งปรบัอากาศทีก่รมสรรพสามติจดัเกบ็ภาษ ีคอื เครือ่งปรบัอากาศที่
มีขนาดความเย็นไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง ซึ่งมีลักษณะดังนี้

• Cooling Unit หรือ Fan Coil Unit หรือ Indoor Unit ซึ่งประกอบ
ด้วยแผงส่งลมเย็น (Evaporator) และพัดลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์

• Condensing Unit ซึ่งประกอบด้วยแผงระบายความร้อน 
(Condenser) พดัลมซ่ึงขบัด้วยมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์ (Compres-
sor) ทั้งนี้ ให้รวมถึง Condensing Unit ที่มีการใช้แผงระบายความร้อน 
ร่วมกัน แต่มีคอมเพรสเซอร์หลายตัว โดยท่ีคอมเพรสเซอร์แต่ละตัว
สามารถท�าความเย็นได้ไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง

ทั้งนี้ พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 
ชนิดที่ใช้กับรถยนต์ คิดเป็น อัตราร้อยละ 15 ของราคาขาย ณ  
โรงอุตสาหกรรม นอกเหนือจากนั้นได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับที่ 86) ลงวันที่ 2 กันยายน 2552

รายการเครื่องปรับอากาศ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

แบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง 8415.10.00 30%

ชนิดที่ใช้ส�าหรับบุคคลในยานยนต์ 8415.20.00 30%

ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ 8415.90.19 10%
                             **ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

 นอกจากนี้ในกรณีที่คุณเป็น

ผู้ประกอบการจดทะเบียน คุณต้อง

จัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษี

ขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

เพื่อบันทึกจ�านวนยอดขายสินค้า

และจ�านวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณได้ 

เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าในแต่ละวัน  

โดยลงรายการภายใน 3 วันท�าการ 

นับแต่วันที่จ�าหน่ายสินค้าออกไป  

เมือ่ถงึส้ินเดอืนคณุต้องรวมยอดขาย 

และภาษีขายเพื่อยื่นแบบแสดง

รายการภาษีมูลค ่ า เพิ่ มกับกรม

สรรพากรต่อไป

กรณีเป็น	‘ผู้น�าเข้า’ เครื่องปรับอากาศ
 การจะเป็นผู้น�าเข้าเครื่องปรับอากาศหรือชิ้นส่วน
อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศเข้ามาขายในประเทศ 
นอกจากการจดทะเบยีนพาณิชย์ การขอมีเลขประจ�า
ตัวผู้เสียภาษีอากร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และจด
ทะเบียนภาษีสรรพสามิตแล้ว 
 คุณต้อง ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) เพื่อขอ
เป็นผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร โดย
ท�าการลงทะเบียนในครั้งแรกเท่านั้น ซึ่งต่อไปหากคุณจะ
ส่งออกเครื่องปรับอากาศและ/หรือชิ้นส่วนเครื่องปรับ

อากาศไปยังต่างประเทศ ก็ไม่ต้องลงทะเบียนอีก
 จากนัน้จงึด�าเนนิการตาม พธิกีารน�าเข้าทางศลุกากร 
ท่ีด่านศลุกากรหรอืช่องทางท่ีน�าเข้ามา ได้แก่ ทางอากาศ  
ทางเรอื ทางบก หรอืทางไปรษณย์ี ซึง่คณุต้องช�าระภาษ ี
สรรพสามติเครือ่งปรบัอากาศตามพกิดัอตัราภาษสีรรพสามติ  
ณ ด่านศลุกากรขาเข้าด้วย (เจ้าหน้าทีศ่ลุกากรด�าเนินการ 
เก็บภาษีแทนกรมสรรพสามิต)
 นอกจากนี้คุณควรศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าที่
จะน�าเข้าว่ามีพิกัดเท่าไร เช่น เครื่องปรับอากาศ และ/หรือ
ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อใช้ในการค�านวณ 
อัตราอากรขาเข้าที่คุณต้องช�าระให้กับกรมสรรพากร 
(ศุลกากรจัดเก็บแทน) และต้อง จัดท�ารายงานภาษีซื้อ  
และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการ 
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปด้วย



เมื่อ ‘ส่งออก’ เครื่องปรับอากาศ

 หากคุณเป็นผู้ประกอบการผลิต และ/หรือน�าเข้า

สินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อท�าธุรกิจอยู่แล้ว แสดงว่าคุณได้

ผ่านขั้นตอนทางภาษีเบื้องต้นที่เก่ียวกับกรมสรรพากร 

และผ่านพิธีการลงทะเบียนเป็นผู้น�าเข้า-ส่งออกกับกรม

ศุลกากรมาแล้ว ดังนั้น... ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย แต่

หากคุณไม่เคยน�าเข้าสินค้าใดๆ ต้องท�าการลงทะเบียน

เป็นผูผ่้านพธิกีารศลุกากรส่งออก (ลงทะเบยีน Paperless) 

กบักรมศุลกากรให้เรียบร้อยก่อน

 และก ่อนท�าการส ่งออกจะต ้องผ ่านขั้นตอน

พิธีการส่งออกสินค้าของกรมศุลกากร พร้อมทั้ง จัดท�า

รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้า

และวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรต่อไป

 นอกจากนี้ คุณยังสามารถยื่น ขอยกเว้น คืนภาษี

สรรพสามิต ส�าหรับสินค้าส่งออกประเภทเคร่ืองปรับ

อากาศได้อีกด้วย 

ปัจจุบันกรมศุลกากรได้มอบสิทธิพิเศษทางภาษี
ส�าหรับผู้ประกอบการสินค้าส่งออก โดยไม่เรียกเก็บ
ค่าอากรขาออกทุกชนิด ยกเว้น

1.เฉพาะเศษตัด เศษและผงของหนังโคและหนัง
กระบือ ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมท�าหนัง 
และผลิตหนัง

2.ไม้และไม้แปรรูป เฉพาะไม้รวก เฉพาะไม้วี
เนียร์ และอื่นๆ

และส�าหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ส่งสินค้า
ออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ ยังได้รับสิทธิพิเศษ
ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 อีกด้วย

คุณต้องท�าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เสียภาษีประจ�าปี ตามรูปแบบใน
การจดทะเบียนดังนี้
 • ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบช�าระภาษีปีละ 
2 ครั้ง 
 แสดงรายการภาษเีดอืนมกราคม-มถินุายน ยืน่แบบ ภ.ง.ด.94 
เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี และแสดงรายการภาษี
เดือนมกราคม-ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือน
มีนาคมปีถัดไป 
 • ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นนติบุิคคล ยืน่แบบช�าระภาษปีีละ 2 ครัง้ 
  1. ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 
เสยีภาษภีายใน 2 เดอืน นบัแต่วนัครบ 6 เดอืนของรอบระยะเวลาบญัชี 
  2.ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 
เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

‘ภาษีน่ารู้’
รู้เฟ่ือง...เร่ือง

‘ภาษีน่ารู้’
รู้เฟ่ือง...เร่ือง

เมื่อมีรายได้จากการจ�าหน่าย 

 การผลิตเครื่องปรับอากาศออกจ�าหน่าย 

ไม่ว่าจะ ‘น�าเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อจ�าหน่าย’ 

‘ผลิตเพื่อจ�าหน่าย-ส่งออก’ หรือ ‘เป็นผู้ส่งออก’ 

สิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องท�าคือ การยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีพร้อมเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจเครื่องปรับอากาศ ดังนี้

 • ภาษเีงนิได้ เมือ่มรีายได้การขายผลติภณัฑ์ 

เครื่องปรับอากาศทั้งในประเทศและส่งออกต่าง

ประเทศ คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูป

แบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล



 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิต จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง 

กระบวนการด้านภาษีที่ต้องด�าเนินการในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อคุณจ่าย

เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน 

รวมไปถึงการให้บริการ การโฆษณา การและขนส่ง กระบวนการ

ทั้งหมดนี้ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง 

 โดยคุณมีหน้าที่หักภาษีและน�าส่งต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 

7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการจ่ายเงินได้

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อหรือน�าเข้าวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อ

การผลิตเครื่องปรับอากาศ ราคาที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมา

แล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ ดังนั้น ในการตั้งราคาขาย

สินค้า คุณอาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะ

กลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�าคัญคือคุณต้อง ออกใบก�ากับภาษี

หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

 ส่วนกรณีที่คุณขายสินค้าจนมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท 

ต่อปี คุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย

ค�านวณภาษีที่ต้องเสียจาก ภาษีขาย หักด้วย ภาษีซื้อ

“มีรายได้ครั้งหน้า...อย่าลืมเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศนะ”

ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
 ส�าหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน	 หรือ	 SMEs	 จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง 

 ตดิตามได้ท่ี ‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

 ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการ

เพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ ส�านักงาน

สรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่



http://taxclinic.mof.go.th

กระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม6แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ10400

จัดทำ�คว�มรู้โดย 

 คณะ ทำ�ง�น  โครงก�ร คลินิก ภ�ษี กระทรวง ก�ร คลัง 

ภ�ค 1 ประกอบ ด้วย จังหวัด ชัยน�ท นนทบุรี 

ปทุมธ�นี พระนครศรีอยุธย� ลพบุรี สระบุรี 

สิงห์บุรี อ่�งทอง

โครงการ ‘คลินิก ภาษี กระทรวง การ คลัง’  

ก�าเนดิ ข้ึน ตาม วตัถปุระสงค ์การ ให ้ความ 

รู้ เรื่อง ภาษี แก่ ประชาชน อย่าง ครบ ถ้วน 

โดย รวม ถึง เป็น นวัตกรรม การ ให้ บริการ 

ดา้น ภาษ ีใน รปู แบบ ใหม ่ของ 3 กรม ภาษ ี

ได้แก่ กรม สรรพากร กรม สรรพสามิต 

กรม ศลุกากร โดย มุง่ เน้น ให ้บรกิาร ณ จุด 

เดียว เพื่อ เป็น ทาง เลือก ใหม่ ใน การ เข้า 

ถึง บริการ ของ ภาค รัฐ ซึ่ง กลุ่ม เป้า หมาย 

 หลัก ของ โครงการ คือ ผู้ ประกอบ การ 

ราย ใหม่ และ ผู้ ประกอบ การ SMEs โดย 

ทั่วไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

http://taxclinic.mof.go.th และ callcenter 1689


